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  :أهدي هذا البحث املتواضع
إىل العيون اليت ترعاI بنظراGا الدافئة إىل من يسعوا ليفتحوا لنا ينابيع األمل إىل من بعثوا فينا آ<ت اجلد و 

  إىل الوالدين الكرميني متمنيا هلما دوام الصحة و العافية العمل 

  .من سورة اإلسراء 24اآلية ﴾  َوُقل رَّبِّ اْرَمحُْهَما َكَما رَبـََّياِين َصِغريًا ﴿

  )آالء و أمحد ضياء الدين(إىل زوجيت و أبنائي 
  .إىل اإلخوة و األخوات و مجيع األهل و األحباب داخل الوطن و خارجه

إىل الذين يبنون النفوس و ينشئون العقول، إىل الذين يكتشفون املواهب و يسامهون يف تربية األجيال  
  .ليم االبتدائي إىل اجلامعيالصاعدة إىل كل املدرسني الذين سامهوا يف إعدادي من التع

بن قالوز أمحد / د.أ  خاصة و مستغامن، جلامعة الر<ضية و البدنية الرتبية معهد عمال و أساتذة مجيع إىل
  .كحلي كمال.توايت ، د جبوري بن اعمر،  ود 

  .إىل هؤالء مجيعاً أهدي مثرة جهدي 

  

  

  

  بوعزيز دمحم
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  يف إمتام هذا البحث املتواضعاحلمد o على إحسانه، و الشكر على توفيقه و امتنانه 

  .سورة إبراهيم 7اآلية  ﴾  لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكمْ  ﴿                 

أتقدم خبالص الشكر و التقدير و االحرتام إىل الدكتور بن سي قدور حبيب الذي sبع و من بعده 

هذه الرسالة بكل اهتمام و مسؤولية و ما فتئ أن ميدين xلنصائح   والتوجيهات اليت ساعدتين مراحل إجناز 

 يدعوين و .يف التغلب على الصعاب و كانت يل عوI يف رفع الكثري من احلواجز اليت فرضتها طبيعة املوضوع

 نو املناضل إىل األول الرواد جيل من احلسنة القدوة على أترحم أن اخلري و xجلميل العرفان و الوفاء واجب

شعالل عبد  د.أقصي حممود مهدي القيصي،  د.أ، السامرائي صاحل أمحد عباس د.أ و ،احلق عبد حلمر.د.أ

 نسألسواء مبعهدI األم أو ألهل االختصاص xجلزائر ككل  للجميع منفعة و خري فيه ملاوا Iضل نيالذ ا�يد 

  .جنانه فسيح يسكنهمأن يرمحهم و  هللا

و أتقدم خبالص الشكر  و التقدير إىل السيد رئيس جامعة مستغامن و إىل مدير معهد الرتبية البدنية 

املساعدات التسهيالت و على كل بن قناب . د.و اىل Iئبه املكلف xلدراسات ما بعد التدرج أوالر<ضية 

xلوفاء  كما أتوجه .حنو أفضل اليت كانت عوI لنا يف إجناز هذا البحث املتواضع علىاالدارية و العلمية  

   والعرفان إىل كل من قدم لنا يد العون وساعدI بقطرة عرق وبسمة صادقة أو نصيحة مثينة أو كلمة طيبة

  تقدم بكل الود واالحرتام أاملفيدة والكلمة اهلادفة، و  هذا املشوار من أجل الوصول إىل املعلومة يفوشجعنا 

 بن قوة،.د هللا، عطا.د.أ ، د كحلي كمال ، د جبوري بن اعمر ، د ر<ض.أ،د امحد بن قالوز و العرفان إىل

. أ  .زيتوين. أ ، د مجال مقراين.د بن برنو ،د بلكبيش قادة،.،دبومسجد، .حرشاوي د.د بن لكحل، . د

أتوجه  كما.و إىل مجيع  أساتذة معهد الرتبية البدنية و الر<ضية مبستغامن بن عربية رشيد. حرxش ابراهيم ، أ 

قسم ( عمار ميلود.أ،و جبزيل الشكر إىل كل من ساعدين يف العمل اإلحصائي وخاصة د امحد بن قالوز توايت 

  ).علم النفس

تاما أتوجه بفائق االحرتام  و التقدير إىل أعضاء اللجنة العلمية املوقرة على قبول مناقشة هذه الرسالة خ

تدعم و تزيد من سإثرائنا جبملة من املالحظات العلمية اليت  العلمية املتواضعة و أن Gدي عيوبنا من خالل 

   )أهدى إيل عيويب اؤ رحم هللا امر  :(عمر بن اخلطاب � يقول  ،كماثقلها العلمي

  و أخر دعواI أن احلمد o رب العاملني
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ا أصبحت عامال يفرض نفسه يف   تشكل الضغوط النفسية حمور اهتمام كثري من علماء النفس ،لك̄و

النفسية، وحىت اجلسمية لدرجة تسمية العصر بعصر الضغوطات ، كما يسمى الضغط  ملشكالتاجل 

صامت الذي نعيش فيه بعصر  فوصف العصر احلديث.01)،ص2008سالمي ،(.النفسي xلقاتل ال

الضغوط النفسية أو عصر القلق ليس فيه أي تعارض أو اختالف ،ألنه إذا امعنا النظر يف الوصفني فسنجد  

كليهما صحيحا فمن Iحية األحداث واملثريات الضاغطة واملتالحقة اليت تعصف بكيان الفرد ووجوده من  

نسان ويعاين نظرI من خالل النتائج اليت تلم xإل كل صوب واجتاه ميكن القول ³نه عصر الضغوط ، أما إذا

  .منها جراء التغريات واألحداث ميكن القول أنه عصر القلق 

املتغريات النفسية  انه من املعروف أن طبيعة العالقة بني خمتلف )04،ص2012،عقون(وتضيف 

، حبيث تكون مقدمة ونتيجة يف نفس الوقت ،وينطبق هذا القول على عالقة الضغط )دائرية(د<ليتيكية 

  .xلقلق

حيث أصبحت الضغوط يف جمال العمل مسة من مسات العصر ، وقد استحوذ هذا املوضوع على 

أوروx الغربية ، وتعمل هذه الدول جاهدة اهتمام العديد من دول العامل مثل الوال<ت املتحدة األمريكية و 

على تقدير حجم اخلسائر اليت تلحقها هذه الظاهرة مبؤسساGا على املستويني املادي والبشري ، xإلضافة إىل 

قيام هذه الدول بعقد العديد من املؤمترات والربامج التدريبية والندوات املختلفة ¹دف توعية العاملني 

) .  1،ص 2003الدرويشي جنيب عباس، ( .سبل للسيطرة على هذه الضغوط ال وتثقيفهم حول أفضل

فالضغوط من أبرز التحد<ت اليت تواجه العامل يف بيئة عمله حيث يتولد عنها املطالبة ³شياء ال يستطيع 

 .لق العامل حتقيق االستجابة التلقائية هلا مما تظهر لديه العديد من املظاهر كاإلرهاق واإلجهاد وتفشي الق

 اخلدمات و املعاونة املهن يف العاملني أن الدراسات أظهرت فقد ).513،ص2002املرسي ،ادريس، (

 القطاعات يف غريهم من النفسي للضغط تعرضا أكثر ،هم وغريها ...، التعليم ، الطب : مثل اإلنسانية

  ).64 ص ، 2003 ول،لالزغ، خليفات ( األخرى

صنيف منظمة العمل ف    تعد مهنة التدريس من أكثر جماالت العمل ضغوطا فهي " الدولية حسب ت

 2003، الشرباوي(".أكثر املهن الضاغطة وذلك من خالل ما تزخر به البيئة التعليمية من مثريات ضاغطة

ويف هذا اإلطار يضيف ريس انه يف ¯اية الثمانينات سجل معهد الضغط األمريكي إن مهنة .) 150ص،

من املدرسني اجلدد %50إىل %40دة من املهن العشر األكثر ضغطا ،حيث حوايل من التعليم تعترب واح

إلعادة Àهيل  ما يكلف الدول مبالغ مالية xهظةيرتكون مهنة التعليم خالل اخلمس سنوات األوىل ،وهذا 

  .P26)،2004،(Reese .مدرسني جدد ،وذلك xالهتمام xلتخفيف من هذه الضغوط
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اشارا كل من جيبسون و فورست  اىل ان تقارير الصحة السالمة يف اجنلرتا تشري اىل أن  كما      

من املعلمني يعانون من ارتفاع مستو<ت الضغوط %  41حيث .مهنة التعليم أول املهن األكثر ضغطا 

    ) (jepson&forrest,2006,p184  .لديهم

فسية بل ميتد إىل أدائهم حيث يفقد املدرس توافقه وإن Àثري هذه الضغوط ال يقتصر فقط على احلالة الن 

حيث يعد التوافق . املهين مما يؤدي إىل عدم انسجامه مع مهنته و عدم االنتفاع من قدراته يف جمال عمله 

حيث أنه ال . املهين أمرا ضرور< لنجاح الفرد يف عمله و قدرته على التكيف مع ظروف العمل و متطلباته 

عن احلياة ألنه من اجلوانب اهلامة للصحة النفسية لدى األساتذة فإذا  ن العمل و الرضاا عينفصل عن الرض

اختلت إحدى مكوIت التوافق املهين فسيتعرض إىل الشعور xلعجز عن العمل مما يرتتب عليه انعدام 

   )424، ص2009عطاف حممود ،Iدرة غازي ،( .الدافعية و القدرة على التجديد واالبتكار

حيث يفقد املدرس توافقه املهين مما يؤدي إىل عدم انسجامه مع مهنته و عدم االنتفاع من قدراته يف         

حيث يعد التوافق املهين أمرا ضرور< لنجاح الفرد يف عمله و قدرته على التكيف مع ظروف . جمال عمله 

ن احلياة ألنه من اجلوانب اهلامة حيث أنه ال ينفصل عن الرضا عن العمل و الرضا ع. العمل و متطلباته 

للصحة النفسية لدى األساتذة فإذا اختلت إحدى مكوIت التوافق املهين فسيتعرض إىل الشعور xلعجز عن 

 424، ص2009عطاف ،غازي ،( .العمل مما يرتتب عليه انعدام الدافعية و القدرة على التجديد واالبتكار

املهنية ختتلف االسرتاتيجيات واألساليب السلوكية املختلفة يف التعامل ويف سبيل توافق املدرسني مع بيئتهم . )

أخذت الدعوة لالهتمام " مع هذه الظروف ، مبمارسة أنشطة خمتلفة من أجل الرتويح عن النفس ،حيث 

xلرتويح طابعا عامليا من خالل املنظمات الدولية للرتويح و شغل أوقات الفراغ كما متت حماوالت إلصدار 

تدعو لالهتمام بتوفري األنشطة الرتوحيية للجميع كحق من  1976 – 1970ءات و مواثيق دولية سنة ندا

  .  )25،ص1986قنديل ابراهيم، وآخرون،( " حقوق اإلنسان

وختتلف اسرتاتيجيات إدارة الضغوط لدى اإلفراد تبعا الختالف اخلصائص الشخصية ،وتبعا لطبيعة 

راد تعلم إدارة الضغوط من خالل إدراك املواقف اليت تسبب الضغوط حيث ميكن لإلف...املوقف الضاغط 

ومنها التدرب على إدارة الوقت ،وضع أولو<ت للمهام و الواجبات ، طلب الدعم و املساندة االجتماعية 

من احمليطني ،كما ميكن ادارة الضغط من خالل خفض االنفعاالت السلبية واستخدام أسلوب التعبري 

x ،إلضافة لالسرتاتيجيات السلوكية مثل االسرتخاء العضلي و التأمل وممارسة الر<ضةاالنفعايل. 

أن التمارين الر<ضية تعترب األسلوب " 1994دعنا،"ويؤكد بركات عن . )832   ،ص2015انتصار،(

األكثر فعالية يف التعامل مع الضغط النفسي حيث متيل إىل االخنفاض عند مجيع األشخاص الذين ميارسون 

وتفيد احلركات اجلسمية والتمارين .التمارين بشكل منتظم ،كما جتعل الناس ينامون بشكل أفضل أثناء الليل 

  .)5ص 2010ز<د بركات (.الر<ضية يف تقليل مستوى التوتر أو الضغط
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حازم وآخرون ان العلماء يف جمال علم النفس والر<ضة يؤكدون أن xإلمكان إزالة حدة ويضيف 

لقلق واالضطراxت النفسية مبزاولة الر<ضة اليومية و³سلوب يضمن إفراز هرمون األندروفني والذي التوترات وا

  ) . 289، ص2010حازم النهار وآخرون،.(وبذلك يشعر اإلنسان xلراحة واهلدوء ) املورفني(يشبه مادة 

والقلق عند  النفسيةومن هنا Àيت ضرورة احلاجة إىل التدخالت من أجل إدارة و معاجلة هذه الضغوط 

بناء برIمج تروحيي ر<ضي ، xلتخفيف و التقليص من حدGا، و ذلك عن طريق اساتذة التعليم املتوسط 

تشكيلة واسعة و خمتلفة من أنشطة الرتويح الر<ضي ،لينعكس ذلك إجياx على الرفع من درجة xستخدام 

  .توافقهم املهين

   :املشكـلة . 2

بيئة العمل ¹ا مثريات ومواقف متعددة يعيشها العامل ، ما جعل لديه استجاxت مما ال شك فيه أن    

متباينة ، خاصة يف البيئة اليت ¹ا معامالت متعددة مع األشخاص ، وخنص xلذكر املدرسني اليت تربطهم 

قلقني وبذلك مما حتدث لديهم ضغوطا جتعلهم ... عالقات متنوعة مع التالميذ وأوليائهم ، اإلدارة ، الزمالء 

  .تسهل استثارGم وتكثر انفعاالGم 

حيث يشري العبيدي أن الضغط اصبح يشكل خطرا يهدد مهنة التعليم ملا قد ينجم عنه من Àثريات  

تالميذه    سلبية على املعلم والتالميذ والفعالية الكلية للنظام التعليمي ، وقد يؤثر ذلك على عالقة املعلم مع

ورمبا يتعدى ذلك إىل حدوث خالفات مع املدير مما يعوق املدرسة عن الوفاء ³هدافها ، ويف هذه احلالة قد 

أو املطالبة ،مما يؤدي xملدرس إىل ترك مهنة التدريس  ) 2009العبيدي ، ( ينعدم توافق املعلم مع مهنته 

لذلك ،حيث حسب إحصائيات مديرية الرتبية لوالية xلتقاعد النسيب xلنسبة للذين بلغوا السن القانونية 

2011مستغامن أنه تضاعف عدد متقاعدي أساتذة التعليم املتوسط من سنة إىل أخرى فبلغ عددهم سنة
بــ   م

  . أستاذا  166فبلغ عددهم  2013أستاذا أما يف سنة  82بــ م 2012ويف سنة  أستاذا 57

مسح له xلوقوف والتعرف على اجلو املهين ما ومبا أن الطالب الباحث أستاذ يف مرحلة التعليم املتوسط       

إجراء مقابالت فردية و أخرى مجاعية مع املدرسني ،يف جو يوحي فعال ملعاGIم النفسية من خالل  العام وهذا

كما أفرزت نتائج الدراسة .-اجاتواالحتج اإلضراxت، –،خاصة تصادفت هذه املرحلة ببعض االضطراxت 

بدرجة كبرية ) القلق ، والضغوط النفسية (يعانون من املشاكل النفسية االستطالعية ان أساتذة التعليم املتوسط 

حبيث ان مجيع فقرات القلق  والضغوط تشري اىل مستوى عايل ،يف حني التوتر واالكتئاب فكانت مستو<هم 

اما xلنسبة ملعرفة أهم احللول و األساليب املتخذة من اجل التخفيف . لفعليضعيفة ،مما مسح لنا xلتشخيص ا

من هذه املشاكل النفسية فأسفرت النتائج إىل أن جل األساتذة يلجأون إىل الدور االجتماعي و الثقايف  

سالفة الذكر ،والعادات و العقائد و كذا التدخالت الطبية هذا ما شار إليه االجتاه العام للمحاور الثالثة ال
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اما حمور الرتويح الر<ضي فان اغلب األساتذة ال ميارسون هذا النوع من النشاط فكان االجتاه العام . بنعم

  .       للمحور بال

xاملدرسني فئة مميزة يف ا�تمع والذي توكل إليهم مهمة نبيلة و عظيمة مهمة اإلعداد للمستقبل و  عتبارو

يؤثر على لالضطراxت النفسية من ضغوط نفسية وقلق عرض هذه الفئة و الشك أن ت، صناعة األجيال 

ات دراسة يعد مهما بسبب عينة البحث يف ا�تمع ،وأمهية املتغري القيام ¹ذه ال لذا فإن.توافقهم املهين 

ما من صميم الواقع املعاش ،فضال أ¯ا متثل حاالت من املعاIة ،لدى األساتذة والذي قد ترتبط بشكل  لك̄و

  .أو آخر xلتوافق املهين هلم 

صدد يشري بول هوايت   اىل ضرورة العمل على تكوين اجتاهات وعادات  )pool white(ويف هذا ال

لر<ضية ،وأمهية النظر اىل الر<ضة والرتويح على ا¯ا من ر<ضية تروحيية لضمان ممارسة االفراد لألنشطة ا

  )57، ص2007<سني ،(االموراليت تقف على نفس املستوى من األمهية من العمل و النوم و التغذية 

ومن هنا تبلورت مشكلة البحث يف إطارها العام ،من أجل سد هذه الفجوة وإجياد حال  هلذه املشكلة 

مج تروحيي ر<ضي هلذه الفئة من أجل حتسني حالتهم النفسية أصبح أمرا ملحا بناء برIفكرة فان  وعليه

  .  توافقا مهنيا جيد وضرورة حتمية وهذا ما ينعكس إجياx على أدائهم مما حيقق هلم

   و عليه ال بد من أن نقوم بدراسة أثرها على هذه املتغريات التابعة، وعلى هذا األساس نطرح       

  : السؤال العام  

)  القلق ،الضغوط النفسية ( مدى إسهامات املمارسة الرتوحيية الر<ضية على بعض املتغريات النفسية ما   

   ؟  وعالقتها xلتوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط 

  :التساؤالت الفرعية

العينة الضابطة و التجريبية يف ما هو مستوى الضغوط النفسية والقلق ودرجة التوافق املهين لدى   - 1

  ؟والقياس البعدي القياس القبلي

مستوى الضغوط  يف)α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   - 2

   والبعدية للعينة التجريبية ؟ االختبارات القبليةنتائج ل ،القلق ،ودرجة التوافق املهين النفسية

يف مستوى الضغوط )α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات   - 3

  لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة ؟ ،،القلق ،ودرجة التوافق املهين النفسية 

  ؟  والعينة الضابطة والتوافق املهين لدى العينة التجريبية) ،القلقالضغوط النفسية (ما العالقة بني  – 4

التخفيف من الضغوط النفسية والقلق والرفع  على املقرتحالرتوحيي الر<ضي  الربIمج Àثري حجم ما - 5

  من درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط؟
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  :أهداف البحث .2

   :اهلدف العام    

 الضغوط( مدى إسهامات املمارسة الرتوحيية الر<ضية على بعض املتغريات النفسية  التعرف على

  وعالقتها xلتوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط) النفسية ، القلق 

  :األهداف الفرعية   

مستوى الضغوط النفسية والقلق ودرجة التوافق املهين لدى العينة الضابطة و التجريبية يف معرفة  -1

 .و البعدي القبلي نيالقياس

 لنتائج االختبارات القبلية التوافق املهين،القلق ،ودرجة يف مستوى الضغوط النفسيةفروق ال حتديد -2

   .)α≥0.05(عند مستوى الداللة والبعدية للعينة التجريبية 

لنتائج االختبارات ،القلق ،ودرجة التوافق املهين يف مستوى الضغوط النفسية فروق ال حتديد - 3

   .)α≥0.05(عند مستوى الداللة البعدية للعينة التجريبية والضابطة 

والعينة  والتوافق املهين لدى العينة التجريبية)القلق،الضغوط النفسية (العالقة بني طبيعة معرفة - 4

   .الضابطة

التخفيف من الضغوط النفسية والقلق  على املقرتحالرتوحيي الر<ضي  الربIمج Àثري حجم معرفة - 5       

  .والرفع من درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

  :فروض البحث  .3

  :الفرضية الرئيسية −
وتتماشى تسهم املمارسة الرتوحيية الر<ضية إجيابيا يف التخفيف من الضغوط النفسية والقلق     

  .  التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط عكسيا مع متغري

  :الفرضيات الفرعية 
تتميز العينة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين  – 1

منخفضة، أما يف القياس البعدي فالعينة التجريبية تتميز بضغوط نفسية وقلق منخفض وتوافق مهين مرتفع 

 .فضةبضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين منخ اليت تتميزعكس العينة الضابطة 

يف مستوى الضغوط النفسية )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -  2

لصاحل االختبارات  لعينة التجريبيةوالبعدية يف ا لنتائج االختبارات القبلية،القلق ،ودرجة التوافق املهين 

    .البعدية 
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يف مستوى الضغوط )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   - 3

لصاحل العينة لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة  ،القلق ،ودرجة التوافق املهينالنفسية

   .التجريبية

 لدى العينة التجريبيةو التوافق املهين  )،القلقالضغوط النفسية (بني عكسيةتوجد عالقة ارتباطية  - 4 

  . والعينة الضابطة

التخفيف من الضغوط النفسية والقلق والرفع من درجة  يفÀثري كبري  املقرتح الرتوحيي الر<ضي ربIمجلل - 5

  .التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط
  

  :أمهية البحث - 4

 :من الناحية النظرية -
املشاكل النفسية اليت على الرغم من تنوع وغزارة البحث العلمي يف ا�ال النفسي عامة ،ويف جمال         

إال أ¯ا Iدرة من حيث تناوهلا للعالج xستخدام األنشطة الرتوحيية الر<ضية أو مبا .يعين منها األساتذة خاصة

وعليه فإن هذه .يسمى العالج بدون دواء الذي اثبت جناعته ،خاصة يف جمتمعنا العريب ،واجلزائر خصوصا 

استخدام هذا األسلوب الفعال يف التخفيف من الضغوط النفسية  الدراسة قد تسهم يف تنوير األساتذة على

 .والقلق ،وحتسني توافقهم املهين

التعريف xلدور الفعال ملمارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف التقليل من القلق ،والتحرر من الضغوط  -

 .النفسية لدى أساتذة التعليم املتوسط 

ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف حتسني التوافق املهين لدى التعريف xألثر اإلجيايب الذي ترتكه  -

 .أساتذة التعليم املتوسط 

 .التعريف ³مهية ممارسة هذه األنشطة يف حتقيق الصحة النفسية لألفراد  -

 .التعريف Òسهامات األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف توفري حياة شخصية وعائلية زاخرة xلسعادة  -

 :التطبيقية من الناحية  -

استخدام أحد أحدث االسرتاتيجيات العلمية احلديثة اليت ثبت فعاليتها مبا يسمى العالج بدون دواء،و  -

هذا الشعار مت استخدامه يف كثري من امللتقيات و املنابر العلمية العاملية يف استخدام املمارسة الرتوحيية 

 .ألساتذة وحتسني توافقهم املهينالر<ضية يف التخفيف من الضغوط النفسية والقلق لدى ا

تقدم هذه الدراسة منوذجا جتريبيا للربامج االثرائية الرتوحيية العالجية وحىت الوقائية يف احلد من الضغوط  -

 .النفسية والقلق
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تسهم النتائج اليت اسفرت عنها الدراسة يف إعطاء البدائل واحللول الفعالة والواقعية غري املكلفة والسهلة  -

  .......   عوضا عن اخذ األدوية ،اجللسات العالجية،الز<رات الطبية ،تناول العقاقري

  : مصطلحات البحث  - 5

 :مع إجراءات البحث  تبىن الطالب الباحث املصطلحات التالية للدراسة لتتماشى   

  :الرتويح  −

أوجه النشاط و اخلربات اليت تنتج عن وقت الفراغ ، و اليت يتم اختيارها وفقا  يعرفه كراوس هو          

. إلرادة الفرد لغرض حتقيق السرور و املتعة لذاته ، و اكتسابه للعديد من القيم الشخصية و االجتماعية 

يعرفه كل من كارسلون ، ماكلني ، ديب ، بيرتسون ، أن الرتويح هو نشاط و حالة وجدانية و منط و 

نه االختيار اإلرادي للخربة يف أ أواجتماعي منظم ، أو أنه أسلوب الستعادة حيوية وقوى الفرد للعمل ، 

  )30، ص1998دمحم دمحم احلمامحي ، عايدة عبد العزيز مصطفى، ( . وقت الفراغ 

  :الرتويح الرOضي  −

اليت تتماشى  الر<ضية املختلفةالرتوحيية هو ذلك النوع من الرتويح الذي تتضمن براجمه األنشطة         

،العاب ملشي ، الكرة الطائرة ااجلري ،(مثل ) أساتذة التعليم املتوسط(وميوالت ورغبات أفراد العينة املستهدفة 

 املادي، كالكسبور من خالل املشاركة ذاGا وليس لدوافع خارجية  بغرض حتقيق السعادة والسر ... ) خمتلفة

   .xملتوسطة وبيئته، وظروفه،الناجتة عن العمل والقلق وذلك للتخفيف من الضغوط النفسية  الشهرة،أو 

 :يف الدراسة  قرتحامل الرب�مج -

علمية مبنية على ميوالت  به الربIمج املخطط و املنظم من طرف الباحث وفقا ألسس ويقصد    

واختيارات األساتذة لألنشطة املفضلة و املرغوبة قصد حتقيق أهداف الرتويح عن النفس والشعور 

  . لتخفيف من الضغوط النفسية والقلق مما ينعكس على حتسني توافقهم املهينلxلسعادة والفرح وذلك 

  :التوافق املهين  −

إجرائيا مع اجتاه وهدف ان التعريفان اللذان يتوافقان ويتناسبان يعترب تعريف سكوت وتعريف عثم          

    . الدراسة حيث تبنامها الطالب الباحث لتطابقهما مع إجراءات البحث

³نه توافق الفرد مع بيئة العمل ، فهو يشمل توافق الفرد مع ملختلف  scottعرفه سكوت  حيث       

العوامل البيئية اليت حتيط به يف العمل ، وتوافقه للتغريات اليت تطرأ على هذه العوامل مبرور الزمن وتوافقه 

  .)159، ص1984حممود السيد أبو النيل، ( .خلصائصه الذاتية
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نه العملية الديناميكية املستمرة اليت فعرفه ³ )16، ص 1999الرحيم، عثمان جناح عبد (أما            

يقوم ¹ا الفرد ليحقق التالؤم واالنسجام بينه و بني متطلبات العمل ، وخمتلف العوامل املادية و االجتماعية 

   .يف إطار العمل مبا حيقق له الشعور xلرضا عن عمله و ختطي العقبات وإشباع حاجاته و طموحاته 

رضا األستاذ على عمله من حيث ظروف . مها الرضا و اإلرضاء ساسنيأفيتمثل يف عاملني  :ما إجرائياأ

املؤسسة واملمثلة يف شخص (وإرضاء املنظمة .،وعالقاته ،وما يتقاضاه من رواتب وحمفزات  وبيئتهالعمل 

   .على عطائه ومردوده) ، وتقبل التالميذاملدير

  :القلق -

حالة وجدانية تتملك اإلنسان ، ترتبك بشيء غري واضح قد يكون موجودا أو غري موجود ،  هو

  )9، ص1994حبيب صموئيل، . (تسبب له الكثري من اهلدر والضيق واألمل

ويعرفه عكاشة ³نه شعور غامض غري سار ، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اجلسمية كز<دة 

Öصدر نشاط اجلهاز العصيب الالإرادي ، و يت يف نوxت متكررة مثل الشعور xلفراغ يف املعدة أو اجلسة يف ال

  )278، ص 2005معصومة سهيل املطريي، . (أو ضيق يف التنفس 

كما يعرف ³نه انفعال يشعر به الفرد عندما يكون يف وضعية مزعجة تتجاوز ميكانيزمات التكيف 

 .كه أو تغيري احمليط الذي سبب له هذه احلالة اليت حياول بواسطتها إعادة التكيف من خالل تعديل سلو 

(Francois Bicker, 2000, p. 59)  

 
  :النفسيةالضغوط  −

هي حالة من عدم التوازن النفسي نتج عن عدم التكافؤ بني متطلبات مهنة التدريس ومقدرة     

محدي علي (تماعية القيام ¹ا و يرتتب على ذلك شعور املعلم بعدم إمكانية إشباع حاجاته النفسية واالج

  )43، ص  1990الفرماوي، 

و تعرفها شيماء ³¯ا األعراض الظاهرة اليت حتدث كاستجابة ملا حيدث من تغريات عامة من أنظمة       

  . )67، ص 2007شيماء علي اخلميسي، ( .اجلسم 

ة النفسية نقصد مبفهوم الضغوط النفسية لدى أستاذ التعليم املتوسط يف هذه الدراسة تلك احلال        

ألعباء و صعوxت مهنية و مشاكل أخرى تتعلق xلعمل،  هتمواجهنتيجة يشعر ¹ا األستاذ  املتأزمة و اليت

  .هينو اليت تنعكس سلبا على أدائه و توافقه امل وعالقاته، وظروفه، وبيئته

و هي الدرجة اليت يتحصل عليها أستاذ التعليم املتوسط من خالل إجابته على مقياس الضغوط       

  .النفسية املعد لذلك
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  : األستاذ −

هو الشخص املكلف xلتدريس يف مرحلة التعليم املتوسط يتمتع xلكفاءة واإلعداد و التأهيل، و يقوم       

  .وتكوينه بتدريس مادة واحدة تتوافق مع ختصصه

  :مرحلة التعليم املتوسط  −

تعترب مرحلة امتداد للتعليم االبتدائي اليت أصبحت مدة التدريس ¹ا أربع سنوات استنادا إىل تنفيذ         

خلفا للطور الثالث من التعليم األساسي ذي الثالث سنوات )  2005 – 2003( عملية اإلصالح 

وجتسيد املعارف و املفاهيم بوضعيات عملية و واقعية ، مع إدماج ويركز فيه على تعميق املكتسبات السابقة 

اللغة االجنليزية يف السنة األوىل و تنهى هذه املرحلة بشهادة التعليم املتوسط اليت تسمح للتلميذ xالنتقال إىل 

 ) . 12، ص  2008وزارة الرتبية الوطنية اجلزائرية ، ( التعليم الثانوي 
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  ــاب األولالب
  

 الدراسة النظرية
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  :  مدخل البــاب األول 

فصول ،تناول يف الفصل األول الدراسات السابقة  ثالثةهذا الباب إىل  الطالب الباحثقسم          

تناولت وحبوث و دراسات  تناولت األنشطة الرتوحيية الر<ضية ، وااليتوالبحوث املتشا¹ة يف موضوع البحث ،

فيه اسس املمارسة ، أما الفصل الثاين فقد تناول  والقلق ،ودراسات تناولت التوافق املهين الضغوط النفسية

وبعدها الفصل .الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،مفهومه ،و ما حيتويه من خصائص و مميزات ،و  الرتوحيية الر<ضية

ا م،مفهومه )، والتوافق املهينوالقلق الضغوط النفسية(املتغريات النفسية الثالث تناول فيه الطالب الباحث 

 ا ،أنواعها ومراحلها و اآل»ر الناجتة عنها ويف االسرتاتيجيات ملواجهة الضغوط النفسيةم،النظر<ت املفسرة هل

فيه والعوامل املؤثرة  توافق املهين ،مفهومه ، النظر<ت املفسرة له ،أسبابه ، مظاهره ،وجزء منه خصص لل.والقلق

  .وكيفية حتقيقه ،
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  الفـصـــــــل األول

  املشاKةالسابقة والبحوث الدراسات 

  

 هيدمت -

 عرض الدراسات . 1.1
 .دراسات تناولت األنشطة الرتوحيية الر<ضية. 1.1

  .الضغوط النفسية  تناولتدراسات   . 2.1

 . دراسات تناولت القلق. 3.1

   التوافق املهيندراسات تناولت  .4.1

  التعليق على الدراسات . 2.1

  نقد الدراسات. 3.1

 .خامتة -
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  : هيدمت

عالقة  والبحوث املشا¹ة اليت هلا  السابقةالدراسات  بعض بتقدمي  الطالب الباحث يف هذا الفصل قام        

املتغريات النفسية املتعلقة xلبحث وإن كانت هناك دراسات تناولت يف خمتلف القطاعات ،مبوضوع الدراسة ، 

وممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف جمال الرتبية و التعليم ، فإ¯ا قليلة ، وإن وجدت فإ¯ا يف أغلبها ترتبط 

على حد  –مبتغري آخر ، أما عن ارتباطها مبتغري األنشطة الرتوحيية الر<ضية فهي Iدرة خاصة يف البيئة اجلزائرية 

  .حيث واجه الباحث صعوxت بسبب ندرة هذه الدراسات املتعلقة مبتغريات البحث  –احث علم الب

هدفها  عالقة مبوضوع الدراسة املشا¹ة اليت هلا  هذه البحوث و الدراساتبعرض الطالب الباحث  قام       

الذي اتبع يف حتليل الرئيسي، ووصف العينة، واألدوات املستخدمة، املنهج املستعمل وكذا األسلوب اإلحصائي 

مبجموعة من التوصيات وخيتم يف األخري  .بياGIا، والنتائج اليت توصلت إليها كل دراسة على حده

  . واالقرتاحات اليت تصب يف موضوع الدراسة

  : فقد صنف الطالب الباحث الدراسات السابقة يف ضوء املتغريات الرئيسية للدراسة احلالية إىل       

  .تناولت األنشطة الرتوحيية الر<ضية  دراسات: أوال 

  .دراسات تناولت الضغوط النفسية : »نيا 

  .دراسات تناولت القلق: »لثا 

  .دراسات تناولت التوافق املهين : رابعا 

 :عرض الدراسات .1.1

 :دراسات تناولت األنشطة الرتوحيية الرOضية  1.1.1

األنشطة الرOضية والرتوحيية يف دور  )2014، أمحد عبد الفتاح دمحم الصباح(دراسة  1.1.1.1

  .احلد من العنف اجلامعي لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم

  :  هدفت الدراسة إىل التعرف على  

   دور األنشطة الر<ضية والرتوحيية يف احلد من العنف اجلامعي لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم - 

، حيث  الريموكيف جامعة وطلبة ميثلون خمتلف الكليات طالبا  150اشتملت عينة البحث على  :العينة 

  .مت اختيارهم xلطريقة العشوائية

  . جماالت 5فقرة موزعة على  35مكونة من مت تصميم استبانة  :إجراءات البحث 

  :التاليةاستخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية : املعاجلة اإلحصائية

  .التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية  -       

  .التبايناختبارات  -       
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  ) .ت ( اختبار  -       

  . طريقة شيفيه للمقارIت البعدية -       

   :نتائج الدراسة 

جامعة الريموك من ألنشطة الر<ضية والرتوحيية يف احلد من العنف اجلامعي لدى طلبة هناك Àثري اجيايب ل -

    .وجهة نظرهم

  : أهم االقرتاحات 

توفري املنشآت الر<ضية الداخلية واخلارجية يف اجلامعة وتزويدها xألجهزة واملعدات من أجل ممارسة األنشطة  -

  .الر<ضية لفتح ا�ال أمام الطلبة ملمارسة األنشطة وقت الفراغ

معوقات ممارسة األنشطة الرتوحيية  )2006 عبد اإلله بن أمحد الصلوي،(دراسة     2.1.1.1 

  .الرOضية لدى طالب كليات املعلمني Gململكة العربية السعودية 

  :  هدفت الدراسة إىل التعرف على 

  .معوقات ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية لدى طالب كليات املعلمني xململكة العربية السعودية  - 

العمر ، احلالة االجتماعية ، :( نشطة الرتوحيية الر<ضية تبعا للمتغريات التالية الفروق يف معوقات ممارسة األ - 

  )التخصص الدراسي ، مكان اإلقامة ، نوع املشاركة الر<ضية ، درجة الرغبة يف املشاركة الر<ضية 

xململكة  ما طبيعة معوقات ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية لدى طالب كليات املعلمني :مشكلة البحث 

  العربية السعودية داخل نطاق الكلية ؟

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي ـ الدراسات املسحية  :منهج البحث 

طالبا xململكة العربية السعودية ، حيث مت اختيارهم xلطريقة  950اشتملت عينة البحث على  :العينة 

  .العشوائية الطبقية اجلغرافية  

  . م استبانة مت تصمي :إجراءات البحث 

  : استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية: املعاجلة اإلحصائية 

  "بريسون "اختبار االتساق الداخلي لالستبانة وذلك Òجياد قيم معامل االرتباط   -         

  .للثبات " ألفا كرونباخ " استخراج  -         

  .رارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية التك -       

  ) . ANOVA( حتليل التباين األحادي أنوفا  -       

  ) .ت ( اختبار  -       

  ) .احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  SPSSاستخدام الربIمج اإلحصائي  -       
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   :نتائج الدراسة 

إن أهم املعوقات اليت تواجه طالب كلية املعلمني جاءت وفقا لنتائج هذه الدراسة واملرتبة ترتيبا  -          

  :تنازليا على النحو التايل 

  .املعوقات املرتبطة xإلمكاIت و اجلوانب الدراسية للطالب * 

  .<ضية املعوقات املرتبطة xجلوانب اإلدارية وبربامج األنشطة الرتوحيية الر * 

  املعوقات املرتبطة xجلوانب الشخصية واجلوانب النفسية واالجتماعية للطالب جاءت يف املرتبة األخرية    * 

  : أهم االقرتاحات 

توفري اإلمكاIت املناسبة للطالب من مالعب ر<ضية وصاالت مغلقة وتوفري األدوات املناسبة  -     

  .لألنشطة الرتوحيية الر<ضية 

  .الهتمام xلربامج الرتوحيية الر<ضية املقدمة من حيث االستفادة من اخلرباء يف جمال الرتويح الر<ضي ا -     

  .إجراء دراسات مماثلة يف هذا ا�ال   -     

توفري Iدي خمصص للطالب ملمارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية متوفر فيه مجيع اإلمكاIت واألدوات  -     

  .الراضية 

النشاط الرتوحيي للطالبة اجلامعية بني  )2006آمال صالح عبد الرحيم، (دراسة  3.1.1.1

  ) دراسة مطبقة يف مركز الدراسات اجلامعية للبنات ، جامعة امللك سعود ( الصعوGت والتطلعات 

  : هدفت الدراسة إىل

  .مدينة الر<ض  التعرف على طبيعة األنشطة الرتوحيية اليت متارسها الطالبة اجلامعية يف - 

  .التعرف على التطلعات اليت تطمح إليها الطالبة اجلامعية يف جمال املمارسات الر<ضية  - 

  . اجلامعيةالتعرف على الصعوxت اليت حتول دون حتقيق التطلعات الرتوحيية للطالبة  - 

   :البحثمشكلة 

  اجلامعية يف مدينة الر<ض ؟ما طبيعة األنشطة الرتوحيية اليت متارسها طالبة املرحلة  - 

  ما الوسائل الرتوحيية اليت ترغب طالبة املرحلة اجلامعية يف توفريها ؟ - 

  ما الصعوxت اليت حتول دون ممارسة طالبة املرحلة اجلامعية للرتويح ؟ - 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث 

طالبة من جامعة امللك سعود xململكة العربية السعودية ، حيث مت اختيارهم xلطريقة الطبقية  652 :العينة 

  .العشوائية 

  . من إعداد الباحثمت تصميم استبانة  :إجراءات البحث 
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   :ته األساليب اإلحصائية التاليةاستخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراس: املعاجلة اإلحصائية 

  )  2كا ( اختبار  -         

  .ملعرفة معامل االرتباط و مقدار العالقة ) كرامرزيف ( تطبيق مقياس  -         

   :نتائج الدراسة 

أظهرت نتائج الدراسة أن األنشطة الرتفيهية ا�ردة Àيت يف مقدمة األنشطة اليت متارسها الطالبة  -          

  . اجلامعية 

  .أما أبرز التطلعات اليت ترغب فيها الطالبة اجلامعية فقد كانت ذات البعد الثقايف مث احلركي  -          

  : أهم االقرتاحات 

  .الدعم املستمر لتحقيق املزيد من جوانب الرتويح اإلجيابية يف حياة الطالبة  -     

برامج خمصصة لذلك عرب وسائل األعالم ربط حتقيق األنشطة الرتوحيية xلتوعية العامة من خالل  -     

الجتماعية و السلوكية و األمر الذي جيسد ثقافة الرتويح وآ»رها اإلجيابية من اجلوانب النفسية وا املختلفة،

  .الصحية 

بر�مج رOضي تروحيي لطالب كلية الرتبية :  )2009سعاد خريي كاظم، (دراسة  4.1.1.1

  .الرOضية جامعة Gبل 

  : الدراسة إىلهدفت 

  .التعرف على ميول الطلبة حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية - 

  . معرفة أفضل األلعاب الر<ضية اليت يرغب الطلبة يف ممارستها - 

   :مشكلة البحث 

هي األلعاب الر<ضية اليت يرغب  هل يوجد ميول للطلبة حنو ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية ، وما - 

  يف ممارستها ؟ الطالب

  : فروض البحث

    .وجود ميول لدى الطلبة حنو ممارسة األنشطة الر<ضة الرتوحيية- 

  .مع طبيعة الدراسة يتالءماستخدم الباحث املنهج الوصفي xألسلوب املسحي حيث  :منهج البحث 

  .العبا لكرة اليد جبمهورية مصر العربية 48مت العمل مع  :العينة 

عن األنشطة الرتوحيية اليت يرغب الالعبون مبمارستها  استبياناستخدم الباحث استمارة  :إجراءات البحث 

  .عن دوافع ممارسة األنشطة الرتوحيية عند الالعبني استمارة استبيانأثناء أوقات الفراغ ،كما استخدم الباحث 
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   :اإلحصائيةاملعاجلة 

  النسبة املئوية - 

  معادلة معامل االرتباط - 

   :الدراسة نتائج 

  .إن األنشطة الر<ضية هلا أثر اجيايب على الراحة النفسية للطلبة - 

كرة السلة،كرة القدم ألعاب  الكرة الطائرة ،(إن أفضل األلعاب الر<ضية اليت يرغب الطالب يف ممارستها  - 

لرماية و القنص،الفروسية ترفيهية و تروحيية ،تنس الطاولة،الساحة وامليدان ،رفع األثقال ،الكاراتيه ،الكشافة ،ا

  )،السباحة 

  : أهم االقرتاحات 

  .إدراج مادة الرتويح ضمن املواد الدراسية األخرى - 

  .احملافظة على امليل الر<ضي لدى هذه املرحلة و العمل على تطويرها - 

الرOضية واهلواOت  معوقات ممارسة األنشطة )1983دمحم دمحم احلمامحي، (دراسة  5.1.1.1

  الرتوحيية لدى طلبة اجلامعة

  : هدفت الدراسة إىل

حتديد املعوقات املرتبطة بكل من العوامل الشخصية ووقت الفراغ واإلمكاIت والربامج واألنشطة و العوامل  - 

  .االقتصادية 

  .الطالباتالتعرف على درجة هذه املعوقات بني الطلبة و  - 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي xألسلوب املسحي  :منهج البحث    

  .طالب وطالبة جامعيني بعني مشس ، مت اختيارهم xلطريقة العشوائية  200مت العمل مع  :العينة 

  .استخدم الباحث استمارة استبيان عن معوقات ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية  :إجراءات البحث 

  : املعاجلة اإلحصائية 

  بة املئويةالنس - 

  معامل االرتباط بريسون - 

   :نتائج الدراسة 

  : توصل الباحث إىل ما يلي          

  .طال¹االكلية ال تنظم نشاطات تروحيية لكل  -          
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وعدم توفر األدوات واألجهزة واحلرص على استثمار وقت الفراغ  الطلبة،عدم ممارسة األنشطة مليول  -          

   .املذاكرةيف التحصيل الدراسي و 

  : أهم االقرتاحات 

  .توفري املنشآت الر<ضية من أجل ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية  -     

  .توفري األدوات واألجهزة املناسبة ملمارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية  -     

عالقة الضغوط النفسية ببعض املتغريات ) :  2008مها صربي حسن ، (دراسة  6.1.1.1

  .الوظيفية لدى املمارسات وغري املمارسات للنشاط الرOضي 

  : هدفت الدراسة إىل

  .معرفة الضغوط النفسية اليت تواجه الطالبات املمارسات وغري املمارسات للنشاط الر<ضي املنتظم   - 

الفروق بني الضغوط النفسية اليت تواجه الطالبات املمارسات وغري املمارسات للنشاط الر<ضي املنتظم  معرفة  - 

.  

  : فرضيات البحث 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالبات املمارسات وغري املمارسات للنشاط الر<ضي املنتظم يف  - 

  .درجة الضغط النفسي  

وغري املمارسات للنشاط  للممارساتهناك عالقة ارتباط بني الضغوط النفسية وبعض املتغريات الوظيفية  - 

  .الر<ضي املنتظم 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي xألسلوب املسحي  :منهج البحث 

   .جبامعة د<يل  ةطالب 40مت العمل مع  :العينة 

  .ضغوط النفسية ألسامة كامل راتب مقياس الاستخدم الباحث  :إجراءات البحث 

   spssمت استخدام نظام : املعاجلة اإلحصائية 

   :نتائج الدراسة 

  : توصل الباحث إىل ما يلي          

  متيزت الطالبات املمارسات للنشاط الر<ضي املنتظم بدرجة ضغط نفسي أقل من الطالبات غري املمارسات  - 

إن للنشاط الر<ضي املنتظم دورا إجيابيا يف حتسني أغلب املتغريات وانعكس على خفض الضغط النفسي  - 

  . للطالبات 

  : أهم االقرتاحات 

  .من الضغوط النفسية  التخفيفضرورة تنمية النشاط الر<ضي لدى الطالبات اجلامعيات من أجل  - 
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  .والر<ضية بشكل خاص  االهتمام xجلانب النفسي بشكل عام للطالبات ذات اجلامعات العلمية  - 

ممارسة النشاط الرOضي الرتوحيي يف  أمهية )2014، محالوي عامر بشري حسام ،(دراسة  7.1.1.1

  .حتقيق الصحة النفسية للمعاق حركيا

 :  هدفت الدراسة إىل التعرف على 

من خالل تبيني أهم املشاكل حركيا  لمعاقالصحة النفسية ل حتقيق الر<ضي الرتوحيي يف معرفة أثر النشاط - 

   .النفسية اليت يتعرض هلا املعاق

  .للخلص من هذه املشاكل النفسية ر<ضي الرتوحيي ممارسة النشاط الأمهية  - 

  . التجرييباستخدم الباحث املنهج  :منهج البحث 

  . من املركز النفسية لبسكرة ، مستغامن ،احلراش ،سوق أهراسعينة البحث  مت اختيار :العينة 

  .  قياس الصحة النفسيةمباستخدم الباحث  :البحث  أدوات

  : استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية :املعاجلة اإلحصائية 

  .التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية  -            

  ) .ت ( اختبار  -              

   :نتائج الدراسة  -       

ممارسة النشاط الر<ضي  أمهية�موعة املمارسني وxلتايل نستنتج  إحصائيةفروق ذات داللة يوجد  -     

   .حركياالرتوحيي والذي يلعب دورا اجيابيا يف حتقيق الصحة النفسية للمعاقني 

  : أهم االقرتاحات 

   xألنشطة الر<ضية الرتوحيية ملا هلا من أمهية على نفسية املعاق حركيا يف حتقيق الصحة النفسية لهاالهتمام  - 

 .الضغوط النفسية  تناولتدراسات  2.1.1

الضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية ): 2015محزة األحسن ،(دراسة .1.2.1.1

 .وانعكاسا°ا على مستوى تقدير الذات لديهم 

 :مشكلة الدراسة

  ما مستوى الضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية بواليت البليدة وتيبازة؟ -

 :ت الدراسة اىلفهد

ن عل مستوى الضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية بواليت البليدة وتيبازة، و الكشف عالتعرف  -

 .هذه الضغوطاملسببة صادر امل

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  :منهج البحث 
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  .معلم ومعلمة مت اختيارهم بطريقة عشوائية)115(بلغت العينة :العينة 

    .تقدير الذاتمقياس .مقياس الضغوط املهنية  :لباحث مقياسنياستخدم ا:إجراءات البحث 

 .اختبار فريدمان للرتب - : املعاجلة اإلحصائية 

  .التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري -

   :نتائج الدراسة 

  . ضغوط مهنية مرتفعة لدى معلمي املرحلة االبتدائيةوجود  - 

الضغوط النفسية واسرتاجتيات ):2012دمحم مقداد،فاضل عباس خليفة،( دراسة .2.2.1.1

  .مواجهتها لدى معلمي نظام الفصل مبملكة البحرين 

  : هدفت الدراسة اىل

أنواع حتديد مظاهر ومصادر الضغوط النفسية الذي يتعرض هلا معلمو الفصل مبملكة البحرين وحتديد  - 

ا ملواجهة هذه الضغوط    .االسرتاتيجيات اليت يستخدم̄و

   .استخدما الباحثان املنهج الوصفي:منهج البحث 

  . اختريت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائيةمعلما ومعلمة ) 146(ادها بلغ عدد أفر :عينة البحث

استبانه ضمت ثالث ابعاد مظاهر الضغوط النفسية ،مصادرها  استخدما الباحثان :إجراءات البحث 

  .اسرتاتيجيات مواجهتها،

   :نتائج الدراسة 

،أمهها املظاهر االنفعالية كرتك مهنة  الفصل يبدون مظاهر متعددة للضغوط النفسيةنظام معلمي  أن - 

 .التدريس ،والشعور xليأس و امللل

أن معلمي نظام الفصل يتعرضون ملصادر متنوعة من الضغوط النفسية أمهها املتعلقة ³ولياء أمور التالميذ  - 

ملواجهة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا وأمهها أن معلمي نظام الفصل يستخدمون اسرتاتيجيات متنوعة  - 

 .االسرتاتيجيات املعرفية

مستوى ضغوط العمل عند معلمي املرحلة :) 2011عال حممود محيدة، ( دراسة  .3.2.1.1

 ."الثانوية يف املدراس احلكومية يف األردن

  :هدفت الدراسة اىل    

  مستوى ضغوط العمل عند معلمي املرحلة الثانوية يف املدراس احلكومية يف األردن الكشف عن - 

  واملشكالت النامجة عنها 

   .التحليلي املنهج الوصفي استخدم الباحث:منهج البحث 
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  .معلما ومعلمة اختريت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائية ) 574(بلغ عدد أفرادها :عينة البحث

  .استبيان لقياس مستوى الضغوط النفسية  الباحث استخدم :إجراءات البحث 

   :نتائج الدراسة 

 . ن مستوى ضغوط العمل اليت تواجه معلمي املرحلة الثانوية ككل كانت مبستوى مرتفعأ - 
           .حماولة التخفيف من أعباء العمل ما أمكن من الضغوط املهنية اليت يتعرض هلا املعلم:  اما أهم توصية

أساتذة التعليم الثانوي ومدى معا�°م من . ) 2013مهدي بلعسلة فتيحة ، (دراسة   .4.2.1.1

  . الضغط النفسي جراء مهنة التعليم ومتطلبتها

  : هدفت الدراسة إىل     

حتديد أهم املشاكل والعوائق من خالل معرفة معاGIم من الضغط النفسي الناتج عن اإلصالح الرتبوي  -

  .اجلديد 

  .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي  :املنهج

   .أستاذا وأستاذة بثانويتني xجلزائر العاصمة اختريوا بطريقة عشوائية  60تتكون من  :العينة 

  .عتمدت على مقياس فيميان للضغوط النفسية أ:ادوات الدراسة

  :نتائج الدراسة 

 عدة لتضافر نظرا مهم نفسي ضغط من يعانون - عينة الدراسة يف املمثلني  -الثانوي التعليم أساتذة نإ -

احلجم  نقص مع الدراسية الربامج ،كثافة الوقت ،ضيق العمل ظروف منها يف ذلك سامهت عوامل

   ...الساعي 

  :التوصيات

 إدراكهم ليزداد وتربو< ،وبيداغوجيا، نفسيا لألساتذة املستمر xلتكوين االهتمامأوصت الباحثة بـ       

 جهة، من اليت تواجههم الرتبوية املشكالت على والتغلب التحكم على قدرGم ومربني،وتزداد كأساتذة

 .النفسي جتنبا للضغط عليها والسيطرة انفعاالGم يف التحكم على والقدرة

الضغوط املهنية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى أعوان :  )2010عثمان مرمي، (دراسة   .5.2.1.1

   .احلماية املدنية 

  :  هدفت الدراسة إىل

  .الضغوط املهنية لدى أعوان احلماية املدنية xلوحدة الرئيسية ببسكرة التعرف على مستوى  - 

  .التعرف على مستوى دافعية اإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية xلوحدة الرئيسية ببسكرة  - 
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التعرف على العالقة املوجودة بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية xلوحدة  - 

  . يسية ببسكرة الرئ

ما طبيعة العالقة املوجودة بني الضغوط املهنية و دافعية اإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية : مشكلة البحث 

  . xلوحدة الرئيسية للحماية املدنية ببسكرة

  .للضغوط املهنية عالقة بدافعية اإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية  :فرض البحث 

  .الباحث املنهج الوصفي التحليلي استخدم  :منهج البحث 

  عوx Iلوحدة الرئيسية ألعوان احلماية املدنية ببسكرة ، واختريت بطريقة عشوائية  119مت العمل مع :العينة 

  .  مقياس دافعية اإلجناز .   مقياس الضغوط املهنية   : استخدم الباحث مقياسني  :إجراءات البحث 

  . SPSSلربIمج اإلحصائي استخدام ا: املعاجلة اإلحصائية 

   :نتائج الدراسة 

  .وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الضغوط املهنية ودافع النجاح   -          

وxلتايل كان االرتباط بني . ضغوط املهنية ودافع جتنب الفشلوجود عالقة ارتباطية سالبة بني ال -          

  .الضغوط املهنية و دافعية اإلجناز سالبا 

مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني :  )2011شارف خوجة مليكة، (دراسة  .6.2.1.1

   ) ابتدائي ، متوسط ، ¶نوي ( اجلزائريني ـ دراسة مقارنة يف املراحل التعليمية الثالث 

  :  هدفت الدراسة إىل

  .، الثانوي الرغبة يف معرفة مصادر الضغوط املهنية لدى مدرسي التعليم االبتدائي ، املتوسط  - 

  .تصميم مقياس لقياس مصادر الضغوط املهنية لدى فئة املدرسني  - 

معرفة الفروق بني مدرسي التعليم االبتدائي ومدرسي التعليم املتوسط و مدرسي التعليم الثانوي يف مصادر  - 

  .الضغوط املهنية 

دائي ومدرسي التعليم املتوسط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مدرسي التعليم االبت :مشكلة البحث 

  و مدرسي التعليم الثانوي يف مصادر الضغوط املهنية ؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مدرسي التعليم االبتدائي ومدرسي التعليم املتوسط و  :فرض البحث 

  .مدرسي التعليم الثانوي يف مصادر الضغوط املهنية 

  .الوصفي املقارن استخدم الباحث املنهج  :منهج البحث 
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 70مدرسا يف التعليم االبتدائي ،  70: مدرسا موزعني على النحو التايل  210مت العمل مع  :العينة 

يارهم بطريقة غري عشوائية مت اخت. مدرسا يف التعليم الثانوي بوالية تيزي وزو  70مدرسا يف التعليم املتوسط ، 

  حصصية 

  مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني استخدم الباحث مقياس  :إجراءات البحث 

  ) .احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  SPSSاستخدام الربIمج اإلحصائي : املعاجلة اإلحصائية 

   :نتائج الدراسة 

  .أن مدرسي التعليم املتوسط أكثر شعورا مبصادر الضغوط املهنية  -          

مل تظهر فروق دالة إحصائيا بني مدرسي التعليم االبتدائي ، املتوسط ، والثانوي ، مبعىن أن مجيع  -          

  .املدرسني على اختالف مراحلهم التعليمية يعانون من الضغوط النامجة عن طبيعة العمل 

  .بني الفئات الثالث  أما متغري اخلربة املهنية ، فالنتائج مل تظهر فروقا دالة إحصائيا -          

  : أهم االقرتاحات 

على املدرس أن يكّون اسرتاتيجيات ذاتية لتسيري الضغوط ومواجهتها وممارسة بعض األساليب  -     

  ....للتخفيف من الضغط ، كالر<ضة ، االسرتخاء ، اهلدوء 

  .توطيد وحتسني عالقاته مع اإلدارة والزمالء يف املهنة ومع التالميذ  -     

  .حتسني أجور املدرسني يف مجيع املراحل التعليمية وتوفري فرص الرتقية يف املهنة   -     

توفري الشروط الالزمة ألداء املدرس ، الكتب ، الوسائل التعليمية ، حتسني الظروف الفيزيقية للعمل ،  -     

  ...توفري الطب املهين 

بناء املزيد من املؤسسات الرتبوية خاصة يف التعليم املتوسط ، قصد التخفيف من ظاهرة اكتظاظ  -     

  .األقسام 

الضغوط املهنية وعالقتها :  )2011نظمي أبو مصطفى ، Oسر حسن األشقر، (دراسة . 7.2.1.1

  .Gلرضا الوظيفي لدى املعلم الفلسطيين 

  :  هدفت الدراسة إىل

  .العالقة بني كل من الضغوط املهنية ، والرضا الوظيفي ، لدى املعلم الفلسطيين  التعرف على - 

النوع : التعرف على الفروق املعنوية يف مقياس كل من الضغوط املهنية ، والرضا الوظيفي تبعا ملتغريات  - 

  .االجتماعي ، نوع املدرسة ، املؤهل العلمي ، سنوات اخلدمة 

  :مشكلة البحث 

  لضغوط املهنية xلرضا الوظيفي لدى املعلم الفلسطيين ؟ ما عالقة ا 
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  .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث 

معلم ومعلمة مبدارس املرحلة األساسية العليا يف كل من مدارس التعليم العام ، ووكالة الغوث  330 :العينة 

  . لالجئني الفلسطينيني يف حمافظة خان يونس ، حيث مت اختيارها xلطريقة العشوائية البسيطة 

إعداد نظمي أبو استخدم الباحث مقياس الضغوط املهنية لدى املعلم الفلسطيين ، من  :إجراءات البحث 

  . فقرة  50فقرة ، ومقياس الرضا الوظيفي من إعداد نظمي أبو مصطفى  بـ  50مصطفى  بـ 

   .التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري  - :املعاجلة اإلحصائية 

  ) .ت ( اختبار  -        .حتليل التباين األحادي  -       

   :نتائج الدراسة 

  توجد عالقة سالبة بني كل من الدرجة الكلية ملقياس الضغوط املهنية والرضا الوظيفي للمعلم الفلسطيين  -   

النوع االجتماعي ، نوع : ال توجد فروق معنوية يف الدرجة الكلية ملقياس الضغوط املهنية ، تبعا ملتغريي  -   

  .ليت كانت فيها فروق معنوية املدرسة ، عكس متغريي املؤهل العلمي وسنوات اخلدمة ا

  : أهم االقرتاحات 

  العمل على التخفيف من مستوى الضغوط املهنية لدى كل من املعلمني الفلسطينيني و املعلمات ،  -     

  .حيث أ¯ا تؤثر على الرضا الوظيفي لديهم 

من سنة إىل مخس سنوات وذلك من خالل : مساعدة السلطة اإلدارية معلمي سنوات اخلدمة  -     

  .إعطائهم مهمات قليلة 

مصادر الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي لدى  )2007دمحم محزة الزيودي، (دراسة . 8.2.1.1
  .معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظة الكرك وعالقتها ببعض املتغريات

الكشف عن ظاهرة الضغط النفسي واالحرتاق النفسي لدى معلمي الرتبية اخلاصة يف :  الدراسة إىل هدفت

إقليم اجلنوب وعالقتها ببعض املتغريات الدميغرافية كاجلنس والعمر واحلالة االجتماعية و اخلربة التدريسية واملؤهل 

  .    العلمي 

   :مشكلة البحث 

  اق النفسي اليت يتعرض هلا معلموا الرتبية اخلاصة يف جنوب األردن ؟ما مصادر الضغط النفسي واالحرت  - 

هل هناك ضغوط ذات داللة إحصائية يف االحرتاق النفسي لدى معلمي الرتبية اخلاصة تعزى للجنس أو  - 

  املؤهل العلمي أو لسنوات اخلربة أو للدخل الشهري ؟  

  .موضوع الدراسةاستخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته  :منهج البحث 

  . معلما ومعلمة،واختريوا بطريقة عشوائية من مدارس جنوب األردن)110(اشتملت عينة البحث على:العينة
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  مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي   - .استخدم الباحث طريقة املقابلة شبه املفتوحة  -: إجراءات البحث 

  : ية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائ :املعاجلة اإلحصائية

       .  األحاديحتليل التباين  -.التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري  -  

  ).ت ( اختبار  -

   :نتائج الدراسة 

  أشارت نتائج الدراسة إىل أن معلمي الرتبية اخلاصة يعانون من مستو<ت خمتلفة من الضغوط  -          

  .النفسية و االحرتاق النفسي تراوحت من املتوسط إىل العايل

أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر مصادر الضغوط النفسية هي املرتبطة xألبعاد اآلتية قلة الدخل  -          

لشهري ، و الربIمج الدراسي املكتظ ، و املشاكل السلوكية و العالقات مع اإلدارة ، وعدم وجود التسهيالت ا

املدرسية ،وز<دة عدد الطالب يف الصف ، وعدم وجود حوافز مادية ،وعدم تعاون الزمالء ، والعالقات مع 

  .       الطالب ،ونظرة ا�تمع املتدنية ملهنة التعليم 

  : رتاحات أهم االق

  إجراء املزيد من الدراسات املسحية ¹دف معرفة واستقصاء األسباب اليت تؤدي إىل الضغوط النفسية  -     

  .و االحرتاق النفسي 

العمل على حتسني األوضاع املعيشية للمعلمني من خالل حتسني سلم الرواتب وتفعيل نظام احلوافز  -     

  .املادية وتوفري فرص للرتقية 

إدراكات طلبة جامعة اربد :)2011عزات القدومي،Oسر فارس خليل،  خولة( دراسة.9.2.1.1

  األهلية ملصادر الضغوط النفسية يف ضوء بعض املتغريات 

  إدراكات طلبة جامعة اربد األهلية ملصادر الضغوط النفسية لديهم التعرف على :  هدفت الدراسة إىل

   :مشكلة البحث 

  إدراكات طلبة جامعة اربد األهلية للضغوط النفسية يف أثناء تواجدهم يف اجلامعة؟ما مستوى  -     

  .مته موضوع الدراسةئاستخدم الباحث املنهج الوصفي ملال :منهج البحث 

  . طالبا وطالبة، واختريوا بطريقة عشوائية من جامعة اربد األردن) 531(اشتملت عينة البحث على  :العينة

  .من إعداد الباحثان مقياس الضغوط النفسية - : إجراءات البحث 

  : استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية  :املعاجلة اإلحصائية

  SPSSاستخدام الربIمج اإلحصائي  -   ).ت ( اختبار  -    .األحاديحتليل التباين  -   
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   :نتائج الدراسة 

إدراكات طلبة جامعة اربد األهلية ملستوى معاGIم الضغوط النفسية يف ضوء املصادر إن مستوى  -       

  .واملتضمنة يف املقياس متوسط

االجتماعي، (يف متوسطات تقديرات الطلبة و الطالبات على البعد  إحصائياوجود فروق دالة  -         

  . ولصاحل الطالب )ملادياو 

  : أهم االقرتاحات 

توفري برامج توعية خاصة للطالب الذكور ،حول طرق التعامل مع مصادر الضغط حبيث يتوافر لديهم  -     

  .واقعي بعيد عن التضخم ³سلوباملناعة و القدرة على مواجهتها 

ضغوط تتغري مصادر ال أنالضغوط النفسية ، ومصادرها xعتبار  أنواعإجراء املزيد من البحوث حول  -     

  .متأثرة بنوعية املؤسسة التعليمية

 ميدانيةالتكيف مع الضغوط النفسية ـ دراسة ):  2010أمحد عيد الشخانبة ، ( دراسة .10.2.1.1

– 

حتديد مصادر الضغوط النفسية وأساليب التكيف ومساو<ت الصحة النفسية لدى  : هدفت الدراسة إىل 

العاملني ، كما Gدف إىل استكشاف احتمال وجود عالقة ارتباطية بني تلك األساليب التكيفية ومستو<ت 

   .الصحة النفسية 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي :منهج البحث 

  . بشركة اإلمسنت األردنية ، واختريوا بطريقة عشوائية عامال ) 208(اشتملت عينة البحث على  :العينة

كارفر  ومقياس أساليب التكيف من إعداد مقياس الضغوط النفسية استخدم الباحث: إجراءات البحث 

  ) 1991(ومقياس الصحة النفسية من إعداد غولدبريغ و ويليامز )  1997(

  SPSSج اإلحصائي استخدم الباحث الربIم :املعاجلة اإلحصائية

   :نتائج الدراسة 

أشارت نتائج الدراسة إىل أن العاملني يف شركة اإلمسنت األردنية يتمتعون مبستو<ت سوية من الضغوط  - 

والصحة النفسية ، ويستخدمون أساليب التكيف املرتكزة على حل املشكلة بدرجة كبرية و متوسطة ، 

  .واألساليب التجنبية بدرجة متوسطة وقليلة وأساليب التكيف املرتكزة على االنفعال 

  : أهم االقرتاحات 

  .إجراء املزيد من الدراسات حول أساليب تكيف العاملني مع الضغوط النفسية  - 

  .أخذ مصادر الضغوط النفسية xحلسبان عند معاجلة مشاكل العاملني يف مكان العمل  - 
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  .وعالقته Gلرضا الوظيفي الضغط النفسي )2008العبودي فاتح،(دراسة .11.2.1.1

حماولة تشخيص عوامل الرضا الوظيفي مبؤسسة اخلزف الصحي xمليلية وحتديد مدى :  هدفت الدراسة إىل

  . Àثري الضغط النفسي عليها 

    بني الشعور xلضغط النفسي و الرضا الوظيفي؟  إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة  -  :مشكلة البحث 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته موضوع الدراسة :منهج البحث 

   اإلنتاجمن مصلحة ) 90(اشتملت عينة البحث على  :العينة

  .هوملنز  إعداداستبيان من استخدم  -: إجراءات البحث 

   :استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية  :املعاجلة اإلحصائية

  . معامل االرتباط -        .املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري  -         

   :نتائج الدراسة 

  .األجربني متغريي الضغط النفسي و متغري  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  -          

  .بني متغريي الضغط النفسي و حمتوى العمل إحصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة  -          

  .اإلشرافبني متغريي الضغط النفسي ومنط  إحصائيةعدم وجود عالقة ذات داللة  -          

  : أهم االقرتاحات 

  .حماولة التقليص من مسببات الضغط وذلك مبراعاة الطبيعة والظروف اليت ميارسها فيها العمل -     

ظاهرة الضغط النفسي وعالقتها بتغريات وعوامل الرضا  أبعادمزيد من الدراسات للتعرف على  إجراء -     

  . الوظيفي

  :دراسات تناولت القلق.3.1.1

مصادر الضغوط املهنية وعالقتها Gلقلق والرضا ) :2013منصوري مصطفى،(دراسة . 1.3.1.1

  .املهين

من حيث مستوى ودرجة وÀثريها على القلق  الكشف عن عدد ومصادر ضغوط العمل°دف الدراسة اىل 

  .،وعلى رضاهم املهين

   .املنهج الوصفي احثاستخدم الب:منهج البحث 

اختريت عينة الدراسة  مدرسا من املرحلتني االبتدائي و االكمايل) 329(بلغ عدد أفرادها :عينة البحث

  . تني الطريقة العنقودية والطبقيةبطريق

مقياس ضغوط العمل ،مقياس القلق، مقياس الرضا :ثالث مقاييس  استخدم الباحث :إجراءات البحث 

  . املهين
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  :نتائج الدراسة 

 .ضغوط العمل و القلق بني مصادر إحصائياتوجد عالقة ارتباطية موجبة  دالة  -

 ضغوط العمل و الرضا املهين بني مصادر إحصائياتوجد عالقة ارتباطية عكسية دالة  -

 .إلكمايلامرحلة  أساتذةقلقا ،وأقل رضا مهين من  وأكثرضغطا ، أكثراملعلمون  -

الضغط النفسي املهين وعالقته Gلقلق لدى معلمي الرتبية ) :2012عقون آسيا ، ( دراسة 2.3.1.1
 .اخلاصة

 :  هدفت الدراسة إىل

بواليت  اخلاصة،الضغط املهين وعالقته xلقلق لدى معلمي الرتبية التعرف على طبيعة العالقة ما بني  -

  .سطيف وبرج بوعريريج 

الضغط املهين وعالقته xلقلق لدى معلمي بني لة إحصائية ادارتباطية هل توجد عالقة  -  :مشكلة البحث 

    ؟ الرتبية اخلاصة

  .ملالئمته موضوع الدراسةاالرتباطي املنهج الوصفي  ةالباحث تاستخدم :منهج البحث 

   .) 127(اشتملت عينة البحث على  :العينة

  .لتايلورمن إعداد  الضغوط النفسية، ومقياس القلق استبيان  تستخدم: إجراءات البحث 

صائية   : يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية ةالباحث تاستخدم :املعاجلة اإلح

 . معامل االرتباط -        .املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري  -

  "ت"اختبار  –.  النسبة الفائية  –.   حتليل التباين االحادي  -

  :نتائج الدراسة 

 .تعاين األغلبية الساحقة من العينة من ضغط مرتفع -

 .توجد عالقة ارتباطية موجبة بني الضغط املهين و القلق -

  : أهم االقرتاحات 

 .والر<ضية املقدمة للمعلمنياالهتمام xلنشاطات الرتفيهية  -

فاعلية بر�مج إرشادي مقرتح للتخفيف من ) 2011علي موسى علي دGبش، (دراسة . 3.3.1.1
 .القلق االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات

االجتماعي لدى فاعلية برIمج إرشادي معريف سلوكي يف خفض القلق استقصاء مدى : هدفت الدراسة إىل

 .طلبة املرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات
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القلق االجتماعي لدى طلبة  معريف سلوكي يف خفض فاعلية برIمج إرشاديما مدى  :البحثمشكلة  

 .املرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات

  .املنهج التجرييب استخدم :منهج البحث 

  مت اختيارهم بطريقة عشوائية جمموعة جتريبية ) 12(جمموعة ضابطة و) 12(. )24(مت العمل مع  :العينة 

  .الربIمج اإلرشادي املعريف السلوكي - تقدير الذات مقياس- القلق االجتماعي مقياس :البحث أدوات

 : املعاجلة اإلحصائية 

  . مان وتيناختبار  - 

  .اختبار ويلكوكسون -   

  .استخدام مربع ايتا  -   

 - x مج متت املعاجلات اإلحصائيةIستخدام برSPSS   

   :نتائج الدراسة 

 .أفراد العينةالقلق االجتماعي لدى  يف خفض رشادياإلربIمج لل توجد فاعلية  -

 : أهم االقرتاحات 

 .تكثيف الربامج اإلرشادية حول فرتة املراهقة  -

فاعلية بر�مج عالجي يف خفض القلق النفسي ): 2013إبراهيم Gجس معايل ،(دراسة  4.3.1.1

 . وتنمية مفهوم  الذات لدى الطلبة املتميزين

فاعلية برIمج عالجي يف خفض القلق النفسي وتنمية مفهوم  الذات لدى  معرفة: هدفت الدراسة إىل 

 . الطلبة املتميزين

تنمية مفهوم  الذات و فاعلية برIمج عالجي يف خفض القلق النفسي فاعلية ما مدى  :البحثمشكلة   

 . لدى الطلبة املتميزين

  .املنهج التجرييب استخدم :منهج البحث 

  مت اختيارهم بطريقة عشوائية  جمموعة جتريبية ) 20(جمموعة ضابطة و) 20(. )40(مت العمل مع  :العينة 

  .العالجيالربIمج  - الذات مفهوم مقياس- القلق مقياس :البحث أدوات

 : املعاجلة اإلحصائية 

    املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري - 

 ancovaحتليل التباين املصاحب  - 
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   :نتائج الدراسة 

 خفض يف إحصائية داللة ذات فروق وجود (ANCOVA)املصاحب التباين حتليل نتائج أظهرت -

 .الضابطة �xموعة مقارنة التجريبية ا�موعة لدى الذات مفهوم وتنمية القلق،

 : أهم االقرتاحات 

 وتدين النفسي القلق مع التعامل يف املرشدين ملساعدة املوضوع هذا حول الدراسات من املزيد إجراء -

 .لذلك مجعي توجيه برامج وإعداد الذات، مفهوم

 خفض يف السلوكي املعريف العالج فاعلية مدى):  2010حامد أمحد الغامدي ، ( دراسة .5.3.1.1

 .النفسية العيادات على املرتددين من عينة القلق لدى اضطراب

 عينة القلق لدى اضطراب خفض يف السلوكي املعريف العالج فاعليةمدى التحقق من : هدفت الدراسة إىل

 .النفسية العيادات على املرتددين من

  .املنهج التجرييب استخدم :منهج البحث   

جمموعة ) 10(و النفسية العيادات على املرتددين جمموعة ضابطة من) 10(. )20(مت العمل مع  :العينة 

  .  مت اختيارهم بطريقة عشوائية اليت طبق علهم الربIمج  النفسية العيادات على املرتددين جتريبية من

 . للقلق من إعداد فهم الدليم وآخرون مستشفى الصحة النفسية  مقياس :البحث  أدوات

   .الربIمج العالجي من إعداد الباحث              

  استمارة دراسة احلالة                  

  :مت استخدام الوسائل اإلحصائية التالية: املعاجلة اإلحصائية 

  ) .ت ( اختبار  - 

   املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري -   

   :نتائج الدراسة  

 متوسطي درجات القلق للقياس القبلي والبعدي لدى جمموعة العالجتوجد فروق دالة إحصائيا بني  -

   .يف اجتاه القياس القبلي السلوكي املعريف

 : أهم االقرتاحات  -

 .ضرورة إعداد برامج عن أساليب اإلرشاد والعالج النفسي املختلفة -
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 : التوافق املهين  تناولتدراسات  4.1.1

  .التوافق املهين للمرضيني) : 2015بوتوتة المية ، ( دراسة . 1.4.1.1
مدى حتقيق املمرضون العاملون xملستشفى اجلامعي ندير دمحم بتزي وزو للتوافق : هدفت الدراسة إىل

  .املهين

   ؟ املمرضون العاملون xملستشفى اجلامعي ندير دمحم بتزي وزو للتوافق املهين هل حيقق :البحثمشكلة  - 

  .املنهج الوصفي ةالباحث تاستخدم :منهج البحث  -

  .  مت اختيارهم بطريقة عشوائية . ممرضا وممرضة )210(مت العمل مع  :العينة  -

  .مقياس التوافق املهين  ةالباحث تاستخدم :إجراءات البحث  -

األساليب اإلحصائية  ايف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته ةالباحث تاستخدم: املعاجلة اإلحصائية  -

   :التالية

  ) .ت (  اختبار - 

   املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري -   

 - x مج متت املعاجلات اإلحصائيةIستخدام برSPSS   

   :نتائج الدراسة  -

 .املمرضون العاملون xملستشفى اجلامعي ندير دمحم بتزي وزو توافق املهين بدرجة منخفضة حيقق -

 : أهم االقرتاحات  -

  .الدور<ت العلمية لتحسني منوهم املهينالحدث التشجيع على املطالعة  -

  .ضرورة العمل على حتسني بيئة العمل -

التوافق املهين للممرضني العاملني Gملستشفيات :  )2002ماهر عطوة الشافعي، (دراسة  2.4.1.1

حلكومية و عالقته بسما°م الشخصية    .ا

التعرف على مستوى التوافق املهين لدى املمرضني العاملني xملستشفيات احلكومية  - :  هدفت الدراسة إىل

  .مبحافظات غزة  

التعرف على العالقة بني التوافق املهين لدى املمرضني العاملني xملستشفيات احلكومية مبحافظات غزة  - 

  .الشخصيةومساGم 

صية لدى املمرضني العاملني xملستشفيات تبعا ملتغريات التعرف على الفروق الدالة إحصائيا يف مسات الشخ - 

  ) املؤهل الدراسي ، القسم الذي يعمل به ، عدد سنوات اخلربة  اجلنس،( الدراسة 
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التعرف على الفروق الدالة إحصائيا يف التوافق املهين لدى املمرضني العاملني xملستشفيات تبعا ملتغريات  - 

  ) راسي ـ القسم الذي يعمل به ـ عدد سنوات اخلربة اجلنس ـ املؤهل الد( الدراسة 

ما العالقة التوافق املهين للممرضني العاملني xملستشفيات احلكومية مبحافظات غزة وبني  :البحثمشكلة    

 مساGم الشخصية وبعض املتغريات  ؟ 

  :فرض البحث 

ذات داللة إحصائية بني التوافق املهين لدى املمرضني العاملني xملستشفيات  ارتباطيهال توجد عالقة  -   

    .احلكومية و مسات الشخصية لديهم 

  .اجلنسفروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق املهين لدى املمرضني تعزى ملتغري  ال توجد -   

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق املهين لدى املمرضني تعزى ملتغري املؤهل الدراسي  - 

  . ألعالئقياستخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث 

  .  مت اختيارهم بطريقة عشوائية . ممرضا وممرضة بقطاع غزة  1026مت العمل مع  :العينة 

استخدم الباحث مقياسني ، األول مقياس التوافق املهين من إعداد الباحث ، والثاين  :إجراءات البحث 

  مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني . مقياس للسمات الشخصية من إعداد الدكتور نظمي أبو مصطفى 

  ية التالية استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائ: املعاجلة اإلحصائية 

  ) .ت ( اختبار  -  ) . ANOVA( حتليل التباين األحادي أنوفا  - "بريسون "معامل االرتباط -   

   SPSSستخدام برIمج متت املعاجلات اإلحصائية x -   املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري -       

   :نتائج الدراسة 

  ) % 48.9(    أن مستوى التوافق املهين بصورة عامة منخفض، حيث بلغت نسبة  -   

  .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني التوافق املهين لدى املمرضني وبني مساGم الشخصية  -   

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق املهين لدى املمرضني تعزى ملتغري اجلنس  -   

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق املهين لدى املمرضني تعزى ملتغري املؤهل الدراسي  -  

  : أهم االقرتاحات 

جيب أن يكون املناخ داخل املستشفى مناخا أسر< حيقق للعاملني النماء واإلثراء اإلجيايب البّناء يف خمتلف  - 

  .جوانب الشخصية 

  .أن تراعي إدارة املستشفى العدل يف املعاملة و الرتقية بني املوظفني  - 

  .حتسني رواتب املوظفني مبا يتناسب مع مؤهالGم العلمية  - 

  .إشراك املوظفني يف إدارة بعض الربامج الثقافية و الصحية  - 
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  ... ، القلق اإلحباط  احلالة االجتماعية: دراسة التوافق املهين وعالقته ببعض املتغريات مثل  - 

التوافق املهين واملساندة االجتماعية :  )2009فواز بن دمحم صاحل الشيخ ، (دراسة .3.4.1.1

  لدى عينة من العمال السعوديني العاملني يف بعض املصانع مبحافظة جدة

معرفة مدى التوافق املهين الذي يتمتع به العمال السعوديون العاملون يف بعض  - :  هدفت الدراسة إىل

  . املصانع مبحافظة جدة 

معرفة العالقة بني التوافق املهين و املساندة االجتماعية و الفروق بني أصحاب اإلرxعي األعلى واإلرxعي  - 

  األدىن على درجة املساندة االجتماعية يف التوافق املهين 

نوع املهنة ، العمر ، مدة اخلدمة ، (  معرفة الفروق يف التوافق املهين و املساندة االجتماعية يف ضوء متغريات - 

  ) املؤهل العلمي ، مقدار الراتب ، عدد ساعات العمل ، واحلالة االجتماعية 

 عمال والعالقة بينهما ؟ما مظاهر التوافق املهين واملساندة االجتماعية اليت يتمتع ¹ا ال :مشكلة البحث   

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث    

  .فردا من العمال السعوديني العاملني يف بعض املصانع يف جدة  xلطريقة العشوائية 218 بلغت :العينة 

  استخدم الباحث مقياسني ، األول مقياس التوافق املهين من إعداد بشرى إمساعيل ،  :إجراءات البحث 

وقام الباحث Òجراء تعديالت مناسبة مبا . والثاين مقياس املساندة االجتماعية من إعداد بشرى إمساعيل 

  .يتالءم والبيئة السعودية 

  استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية : املعاجلة اإلحصائية 

ألفا  " استخراج  - "بريسون "ستبانة وذلك Òجياد قيم معامل االرتباط  اختبار االتساق الداخلي لال -      

  حتليل التباين األحادي أنوفا  -   .التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية -  .للثبات " كرونباخ 

  ) .ت ( اختبار  -       

   :نتائج الدراسة 

سؤولية عن العمل امل(     :هناك مظاهر يف أبعاد التوافق املهين يتمتع ¹ا العمال وهي على الرتتيب  -         

  .. ) ف السوق املتغرية واخلاصة xلعملالعالقة xملشرف ، نوع العمل ، ظرو ، ظروف العمل ،العالقة xلزمالء ،

املساندة األسرية، ( ا العمال وهي على الرتتيب هناك مظاهر يف أبعاد املساندة االجتماعية يتمتع ¹ -         

  ... ) .مساندة الزمالء، مساندة األقارب

توجد عالقة ارتباطية دالة بني التوافق املهين و املساندة االجتماعية لدى العمال يف مجيع األبعاد  -       

  ) لعمل واملساندة األسرية ظروف ا(  وبني) مدعمات العمل االقتصادي واملساندة األسرية ( ماعدا أبعاد 

  



  
 

- 51 - 

 

 : أهم االقرتاحات 

  .واالجتماعيةز<دة أجور العاملني للقيام xاللتزامات األسرية  -     

  .الشخصيةإجراء دراسة حول العالقة بني قيم العمل وخصائص  -       

الضغوط املهنية وعالقتها Gلتوافق املهين :  )2006إمساعيل طه،الطاف Oسني، (دراسة .4.4.1.1

 .  لدى أساتذة اجلامعة 

  .قياس الضغوط املهنية لدى أساتذة اجلامعة  - : إىل التعرف على  يهدف البحث      

   .قياس التوافق املهين لدى أساتذة اجلامعة  -          

  .والتوافق املهين التعرف إىل العالقة االرتباطية بني الضغوط املهنية  -          

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث    

  كليات ذات ختصصات خمتلفة من جامعة بغداد xلطريقة العشوائية   6أستاذا من  120 بلغت :العينة

) 2005(استخدم الباحث مقياسني ، األول مقياس التوافق املهين من إعداد خليل  :إجراءات البحث 

  ). 2005(الضغوط املهنية من إعداد خليل ، والثاين مقياس 

صائية   : استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية: املعاجلة اإلح

  .لعينة واحدة) ت ( اختبار  -   "بريسون "معامل ارتباط   -         

   :نتائج الدراسة 

 تشري القيمة التائية احملسوبة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ومبقارنة الوسط الفرضي الذي -          

  .جند أن أساتذة اجلامعة يعانون من ضغوطا مهنية) 95(بوسط عينة البحث الذي بلغ ) 75(بلغ 

التدريسيني من أن أساتذة اجلامعة يتمتعون بتوافق مهين جيد ، وقد يعود ذلك إىل استفادة  -   

  . اختصاصاGم و الثقة يف ³نفسهم يف حماولة للتكيف أو للتغلب على الوضع الصعب الذي مير به القطر

  .  العالقة بني الضغوط النفسية والتوافق املهين سالبة، فكلما ازدادت الضغوط قل التوافق املهين لألساتذة - 

  : أهم االقرتاحات 

  .ية معاجلة الضغوط املهنية لدى أساتذة اجلامعةإجراء حبوث حول كيف -          

  .  إجراء حبوث حول سبل تعزيز التوافق املهين لدى أساتذة اجلامعة -          

  .عمل دورات للتدريسيني اجلامعيني يف الصحة النفسية - 
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التوافق املهين وعالقته بضغوط العمل يف األجهزة :  )2006السماري عبد هللا، (دراسة  5.4.1.1

  .األمنية 

إىل التعرف على مستوى التوافق املهين ومستوى ضغوط العمل لدى العاملني xألجهزة  يهدف البحث     

  . األمنية بقوات الطوارئ اخلاصة 

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث    

  .ط مبدينة الر<ض مت اختيارهم xلطريقة العشوائية ضاب 400مت العمل مع  :العينة

استخدم الباحث مقياسني ، األول مقياس التوافق املهين ، والثاين مقياس ضغوط  :إجراءات البحث 

  . العمل ومها من إعداد الباحث 

  : استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التالية: املعاجلة اإلحصائية

  "بريسون "معامل ارتباط   -          

  .النسب املئوية  -          

   :نتائج الدراسة 

يف أن مستوى التوافق املهين لدى العاملني xألجهزة األمنية أقل من املتوسط وهناك تباين واضح  -          

  .مستوى الرضا الوظيفي ومستوى ضغوط العمل يف حدود الوسط 

الحرتاق النفسي لدى   )2004عيسى دمحم، (دراسة  6.4.1.1 G التوافق املهين وعالقته

  .معلمات الرOض 

متغريين أساسيني يف جمال السلوك التنظيمي يف ر<ض األطفال  يتعلق أوهلما  دراسة: هدفت الدراسة إىل 

معلمات الر<ض ، xعتباره أمرا أساسيا يضمن التقليل من اهلدر الناشئ عن سوء استغالل  xلتوافق املهين لدى

القدرات ، أو سرعة استهالك األداة البشرية و»نيهما االحرتاق النفسي كمؤشر لإلحساس xلضغوط النفسية 

  .يف جمال العمل ، كما تعرضت الدراسة لبيان العالقة احملتملة بينهما 

   :البحثمشكلة 

  ما العالقة بني التوافق املهين واالحرتاق النفسي لدى معلمات الر<ض ؟ وما طبيعتها ؟

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي   :منهج البحث    

  .العشوائيةمت اختيارهم xلطريقة  الكويت،معلمة بدولة  105مت العمل مع  :العينة

والذي  ،مها لقياس التوافق املهين وفق النموذج التفاعلي استخدم الباحث أداتني إحدا :إجراءات البحث 

ورفاقه ، والثانية لقياس االحرتاق النفسي كمؤشر لإلحساس xلضغوط النفسية يف " هاريسون " استخلصه 

  . جمال العمل 
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  : ية استخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األساليب اإلحصائية التال: املعاجلة اإلحصائية

  "بريسون "اختبار االتساق الداخلي لالستبانة وذلك Òجياد قيم معامل االرتباط   -      

  .للثبات " ألفا كرونباخ " استخراج  -         

  .التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات احلسابية -       

  ) .ت ( اختبار  -      ) . ANOVA( حتليل التباين األحادي أنوفا  -       

   :نتائج الدراسة 

  :لقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية      

إن درجات التوافق املهين لدى معلمات الر<ض يتسم توزيعها xالعتزال ، وأن املتغريات املتمثلة يف  -       

. ري يف حتديد هذا التوافق العمر الزمين أو سنوات اخلربة أو املؤهل أو املنطقة التعليمية مل تكن ذات أثر جوه

  . كما جاءت نتائج اإلحساس xالحرتاق النفسي على املنوال نفسه 

التوافق املهين لدى املعلمني واملعلمات   )2007حسن مصطفى عبد املعطي، (دراسة .7.4.1.1

البتدائية     .Gملرحلة ا

  : هدفت الدراسة إىل  

  .املعلمات على قدر مناسب من الثبات بناء مقياس للتوافق املهين للمعلمني و  - 

  .تطبيق القياس يف حماولة اإلجابة عن التساؤالت اليت أثريت يف مشكلة البحث  - 

   :مشكلة البحث 

  هل توجد فروق بني املعلمني و املعلمات يف املرحلة االبتدائية يف التوافق املهين ؟ - 

  هل توجد فروق يف التوافق املهين بني املعلمني و املعلمات يف املرحلة االبتدائية يف اختالف السن ؟  -   

  :فرض البحث 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق املهين بني املعلمني و املعلمات ، وهذه الفروق لصاحل  -   

  .املعلمات 

  .حصائي   استخدم الباحث املنهج اإل :منهج البحث    

  معلم ومعلمة من إدارة الزقازيق ، مصر  392مت العمل  :العينة

  . استخدم الباحث استبيان التوافق املهين للمعلمني من إعداد الباحث  :إجراءات البحث 

   :نتائج الدراسة 

  .ال توجد فروق معنوية واضحة بني املعلمني و املعلمات يف التوافق املهين  -   

  .املختلفةتوجد فروق معنوية واضحة يف التوافق بني املعلمني و املعلمات يف مستوى األعمار  -   
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وعالقته بضغوط العمل لدى موظفي التوافق املهين  :)2007مكناسي دمحم ، (دراسة .8.4.1.1

  . املؤسسات العقابية

  : هدفت الدراسة إىل  

التوافق املهين وضغوط العمل اليت يتعرض هلا العاملون xملؤسسات التعرف على طبيعة العالقة املوجودة بني 

  ).أعوان السجون (العقابية 

   :مشكلة البحث 

مستوى ضغوط العمل اليت يتعرض هلا أعوان السجون من خالل األعراض اجلسدية و النفسية والسلوكية  ما - 

  الناجتة عنها؟  

املهين ومستوى ضغوط العمل من خالل أعراضها لدى أعوان هي العالقة املوجودة بني درجة التوافق  ما -   

   السجون العاملني مبؤسسة إعادة التأهيل بقسنطينة ؟

  :فرض البحث 

توجد هناك عالقة ارتباطية بني درجة التوافق املهين ومستوى ضغوط العمل من خالل أعراضها لدى أعوان   

  .  السجون العاملني مبؤسسة إعادة التأهيل بقسنطينة

  .الصفي التحليلياستخدم الباحث املنهج  :منهج البحث    

  .عون، واختريوا xلطريقة العشوائية 141مت العمل  :العينة

  . من إعداد الباحث  لضغوط العملا، واستبيان استخدم الباحث استبيان التوافق املهين :إجراءات البحث 

   :نتائج الدراسة 

اجلسدية و إن هناك عالقة ارتباطية بني أبعاد التوافق املهين ومتغري ضغوط العمل من خالل األعراض  -   

  . النفسية والسلوكية وان مجيع هذه العالقات عكسية

 االجتماعية املسؤولية و املهين التوافق:  )2010سامي خليل فحجان، ( دراسة.9.4.1.1

   .اخلاصة الرتبية معلمي لدى األ� مبرونة وعالقتهما

  :  هدفت الدراسة إىل

اخلاصة  الرتبية معلمي لدى األI واملسؤولية االجتماعية وعالقتهما  مبرونةالتعرف على التوافق املهين  - 

  .مبحافظات غزة   ،مبؤسسات الرتبية اخلاصة

  .االجتماعية مبرونة األIمستوى تلك التغريات ، ومدى عالقة التوافق املهين واملسؤولية التعرف على  - 

   :البحثمشكلة 
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  اخلاصة؟  الرتبية معلمي واملسؤولية االجتماعية و مرونة األI لدىالتوافق املهين  ما مستوى - 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين تعزى ملتغري اجلنس، احلالة االجتماعية، فئة  - 

  املعلم، سنوات اخلربة؟   

  :البحث فرض 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين تعزى ملتغري اجلنس، ال  - 

  .   احلالة االجتماعية، فئة املعلم، سنوات اخلربة

  . التحليلي أالرتباطياستخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث 

  .  مت اختيارهم بطريقة عشوائية . بقطاع غزة  معلما ومعلمة مع  287مت العمل :العينة 

 استبانةالتوافق املهين ،  استبانة.ثالث أدوات لتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث  :إجراءات البحث 

Iاملسؤولية االجتماعية، استبانة مرونة األ.  

   :ساليب اإلحصائية التاليةاستخدم الباحث يف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته األ: املعاجلة اإلحصائية 

  . معامل ألفا كرونباخ -         "بريسون "معامل االرتباط   -       

  املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري -     .  التجزئة النصفية -       

       - x مج متت املعاجلات اإلحصائيةIستخدام برSPSS .  

   :نتائج الدراسة 

  .يشري إىل فوق املتوسطأن مستوى التوافق املهين  - 

احلالة االجتماعية، فئة  اجلنس،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق املهين تعزى ملتغري  - 

  .   املعلم، سنوات اخلربة

  : أهم االقرتاحات 

  .مواجهة ضغوط العملتبصري املعلمني xملزيد من املعلومات لتعزيز قدراGم على  -     

املسؤولية  –التوافق املهين  –مرونة األI (ز<دة االهتمام xلربامج اإلرشادية و التوجيهية املتخصصة -     

  ).   االجتماعية 

التوافق املهين وعالقته Gلفاعلية ) : 2016بدرية دمحم يوسف الرواحية ، ( دراسة .10.4.1.1

  .ظفني يف املديرية العامة للرتبية و التعليم مبحافظة الداخليةالذاتية املدركة لدى عينة من املو 

على التوافق املهين وعالقته xلفاعلية الذاتية املدركة لدى عينة من التعرف  - :  هدفت الدراسة إىل

  . املوظفني يف املديرية العامة للرتبية و التعليم مبحافظة الداخلية

   ؟ العاملون xملستشفى اجلامعي ندير دمحم بتزي وزو للتوافق املهيناملمرضون  هل حيقق :البحثمشكلة  -
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  .االرتباطي التحليلي  املنهج الوصفي ةالباحث تاستخدم :منهج البحث  -

التعليم مبحافظة موظفا وموظفة يعملون يف املديرية العامة للرتبية و  )260(مت العمل مع  :العينة  -

  .  الطبقيةعشوائية المت اختيارهم بطريقة . الداخلية

   . الفاعلية الذاتية املدركة ومقياس التوافق املهين مقياس:نيمقياس ةالباحث تاستخدم :إجراءات البحث  -

األساليب اإلحصائية  ايف املعاجلة اإلحصائية لبياIت دراسته ةالباحث تاستخدم: املعاجلة اإلحصائية  -

   :التالية

  ) .ت ( اختبار  - 

   املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري -   

  .حتليل التباين الثنائي -   

   .معامل ارتباط بريسون - 

   :نتائج الدراسة  -

 ..بلغ مستوى التوافق املهين لدى عينة الدراسة مرتفعا بدرجة كبرية -

 : أهم االقرتاحات  -

 .مبتغريات خمتلفةدراسة فاعلية برIمج إرشادي مجعي عن التوافق املهين وربطه  -

الضغوط النفسية وعالقتها Gلتوافق املهين ).2014وأخرون، فؤاد صبرية( دراسة.11.4.1.1

  .لدى عينة من معلمي ومعلمات مرحلة التعليم األساسي يف حمافظة الالذقية

  . التعرف على العالقة بني الضغوط النفسية والتوافق املهين لدى افراد العينةهدفت الدراسة إىل 

  .املنهج الوصفي   :منهج البحث  -

  .معلما ومعلمة  )688(مت العمل مع  :العينة  -

   . الضغوط النفسية ومقياس التوافق املهين مقياس:نياستخدم مقياس :البحث  أدوات -

   .للتحليل االحصائي spssاستخدم يف املعاجلة اإلحصائية : املعاجلة اإلحصائية  -

   :نتائج الدراسة  -

 .ارتباط بني الضغوط النفسية والتوافق املهينال توجد عالقة  -

  :التعليق على الدراسات .2.1

،التوافق املهين و ممارسة ،القلق نظرا لتعدد املتغريات املتضمنة xلبحث، و املتمثلة يف الضغوط النفسية        

للطالب  -  حاألنشطة الرتوحيية الر<ضية ،و بعد تصنيف و عرض الدراسات املرتبطة و يف حدود ما أتي

من إطالع و دراسة، و إن قلت خاصة فيما يتعلق مبمارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية،حيث وجد  -الباحث
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ويف األخري مكن للباحث التوصل إىل .الطالب الباحث صعوxت كبرية يف إجياد هذه الدراسات 

  :االستخالصات اهلامة التالية 

    :املنهجمن حيث 

  :الباحث من الدراسات املشا¹ة السابق عرضها ما يلي الحظ الطالب         

،حيث مت استخدام املنهج الوصفي جلميع الدراسات استخدام نوع املنهج الدراسات يف جل اتفقت      

اليت استخدمت املنهج التجرييب و  -حسب حدود علم الباحث  – قلة من الدراسات إالوالبحوث تقريبا ، 

اما  )2011علي موسى علي دxبش، (،ودراسة  )2014، محالوي عامر بشري حسام ،(دراسة مثل 

 )2016بدرية دمحم يوسف الرواحية ، ( دراسة كاملنهج الوصفي فتباين بني املنهج الوصفي االرتباطي  

أما ).2010دراسة عثمان مرمي (، و )2015محزة األحسن ،(دراسة الوصفي التحليلي مثل املنهج ،و

أما .)2007مكناسي دمحم ، ( ،ودراسة)2000حسن مصطفى عبد املعطي( دراسةاملنهج اإلحصائي يف 

شارف خوجة مليكة (فاستخدم املنهج الوصفي العالئقي ،أما دراسة )2000ماهر عطوة الشافعي (دراسة 

، ودراسة سعاد خريي  )1983دمحم احلمامحي (فاستخدمت املنهج الوصفي املقارن،أما دراسة ) 2011

فاستخدموا املنهج الوصفي xلطريقة .)2006(دراسة عبد اإلله بن أمحد الصوي،و  2009كاظم 

  .املسحية

  :العينــةمن حيث 

الدراسات يف حجم و نوع وجنس وكيفية اختيار عينة البحث و يف مجيع متغريات  تباينت لقد        

ظم الدراسات السابقة حيث لوحظ أن مع الطلبة ،ممرضني و أساتذة، العمال ، طبقت على فمنها ماالبحث 

 يففردا  ،)1026(إىل   )2011علي موسى علي دxبش، ( يف دراسة فردا ) 24(  قد أجريت ما بني 

، كما لوحظ أيضا ) 400 - 100(  أنه معظم الدراسات تركز عدد عينتها،و دراسة ماهر عطوة الشافعي 

اختالفا يف طريقة اختيار العينات و نوعها من الطريقة العشوائية اليت كانت معظم الدراسات أتبعتها إىل 

إىل الطريقة الطبقية العشوائية مثل دراسة ) 2011دراسة شارف خوجة(الطريقة غري عشوائية املخصصة 

دراسة عبد اإلله بن أمحد ( ئية الطبقية اجلغرافية مثلإىل الطريقة العشوا) 2006صالح عبد الرحيم (

 ،)2012،فاضل عباس خليفة، دمحم مقداد(دراسة  الطريقة الطبقية العشوائية كدراسة.) 2006الصوي

    .)2011عال حممود محيدة، ( ودراسة 

  :األدواتمن حيث 

علي موسى (لقد اختلفت معظم الدراسات يف استخدام أدوات البحث من برامج إرشادية مثل دراسة   

حامد أمحد ( ودراسة ، ) 2013إبراهيم xجس معايل ،( دراسةبرامج عالجية ك) 2011علي دxبش، 
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استخدام استبياIت من فبالنسبة ملغري الضغوط النفسية فتم إىل املقاييس واالستبياIت   ) 2010الغامدي ، 

  األخرىالدراسات بعض اما  )2011خولةعزات القدومي،<سر فارس خليل، ( اعداد الباحث كدراسة

أمحد عيد الشخانبة ، ( مقياس فيميان ،ودراسة ستخدمت فا ) 2013مهدي بلعسلة فتيحة ، (كدراسة 

ودراسة ، )2012آسيا ،عقون (القلق فاستعمل مقياس sيلورمقياس وفيما خيص . لكارفر) 2010

 . للقلق من إعداد فهم الدليم وآخرون مستشفى الصحة النفسية  مقياس) 2010حامد امحد الغامدي ،(

السماري عبد ( أما xلنسبة للتوافق املهين  فجل الدراسات مت إعداد أداة البحث من طرف الباحث كدراسة

دمحم ( دراسةبعض الدراسات كماعدا .)2010سامي خليل فحجان، ( دراسة و )2006هللا، 

ستخدم مقياس اف )2006 دراسة إمساعيل ،الطاف( واستخدم مقياس هاريسون و رفاقه،)2004عيسى،

   .من إعداد بشرى إمساعيل) 2009فواز بن دمحم صاحل( ، ودراسة)2005خليل،(من إعداد 

  :املعاجلة اإلحصائية

xلبحوث املشا¹ة و الدراسات السابقة xختالف اهلدف اختلفت األساليب اإلحصائية اخلاصة لقد          

بعض الدراسات اكتفت xستخدام املعاجلات األولية املتداولة يف كل البحوث واملتمثلة يف ف من كل دراسة،

خاصة يف " ت"xستخدام  والنسب املئوية xإلضافة إىل داللة الفروق املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري ،

  . كبرية العينات ال

واختبار ويلكوكسون . لعينتني مستقلتني  uاما xلنسبة للعينات الصغرية فتم استخدام اختبار مان وتين     

  .  ) 2011علي موسى علي دxبش، (لعينتني مرتبطني كدراسة 

يف كل البحوث تقريبا، خاصة منه  spssاملعاجلات اإلحصائية xستخدام برIمج متت  ويف األخري        

  . احلديثة

 :من حيث النتائج        

  . لألفراد أثر اجيايب على الراحة النفسيةهلا األنشطة الر<ضية الرتوحيية إن  - 

  . أمهية ممارسة النشاط الر<ضي الرتوحيي والذي يلعب دورا اجيابيا يف حتقيق الصحة النفسية  - 

إال دراسة  مستو<ت خمتلفة من الضغوط النفسية ،تراوحت بني املتوسط والعايلأن املدرسون يعانون من  -

اليت جاءت نتائجها معاكسة حيث أن أساتذة التعليم العايل لديهم  )2006إمساعيل طه،الطاف <سني، (

  .ضغوط منخفضة

 إن درجة التوافق املهين بصورة عامة منخفضة يف معظم الدراسة وذلك لتأثرها ببعض املتغريات  -
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  : نقد الدراسات .3.1
من خالل العرض السابق للدراسات السابقة واملشا¹ة تبني للطالب الباحث بعض االختالفات         

  :يلي ومن أمهها ماونقاط التشابه  مابني الدراسات املشا¹ة و الدراسة احلالية 

جمموعة ضابطة .حيث قسمت إىل جمموعتني  )20(يف نوعية العينة املختارة وعددها ، حيث بلغ  -     

األساسية ،واليت متثلت يف أساتذة التعليم  الدراسة إلجراء أساتذة ) 10(أساتذة وجمموعة جتريبية ) 10(

املتوسط لوالية مستغامن ،xملقارنة مع الدراسات املشا¹ة اليت كانت تتمحور معظمها حول املمرضني  ،مث 

 إىل)x)48إلضافة العدد الذي تراوح يف معظم الدراسات من.أعوان احلماية املدنية ،وكذا أعوان السجون 

الذي  ماهر عطوة الشافعي فردا، مثل دراسة) 300(اليت جتاوزت فيها العينة  ، إال بعض الدراسات)141(

  ).1026(بلغت 

اما xلنسبة لنوع املنهج فاستخدم الطالب الباحث املنهج التجرييب عكس جل الدراسة املشا¹ة اليت   -     

  .استخدمت املنهج الوصفي 

الربIمج ة البياIت اإلحصائية xستخدام نوع األسلوب اإلحصائي املستخدم  حيث متت معاجل -     

يف جل الدراسات ،وهذا ما توافق واشرتك معه  )احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  SPSSاإلحصائي 

   .  الطالب الباحث xستخدام نفس األسلوب اإلحصائي

إن معظم الدراسات تناولت متغري واحدا فقط مثل التوافق املهين أو الضغوط النفسية، أما البعض  -     

ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية ، ( متغريات معا  أربعاآلخر تناوهلما معا، يف حني تناولت هذه الدراسة 

  ) .التوافق املهين  القلق، الضغوط النفسية ،

وهذا ما مل Àيت به الدراسات السابقة جاءت هذه الدراسة بربIمج تروحيي ر<ضي مقرتح ويف األخري       

وليست ر<ضية وهذا ما فقط  )، عالجية  إرشادية ( نفسية  ،رغم احتواء  بعض الدراسات على برامج

واملمرضني  xإلضافة إىل إن هذه الربامج كانت موجهة يف معظمها للطلبة،. متيزت به هذه الدراسة احلالية 

يف حني الدراسة احلالية موجهة إىل فئة مهمة يف ا�تمع وهي فئة األساتذة اليت تعاين من ...والعمال 

  .الضغوط النفسية و القلق
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  :خامتة
الدراسات السابقة والبحوث املشا¹ة ، سوف يعمل الطالب الباحث على صياغة فروض  عرضبعد         

  .حبثه احلايل  لعله يؤكد أو يدحض بعضا مما ذهبت إليه هذه البحوث 

كما أنه تفيده يف البحث احلايل عرب مراحله وخطواته املختلفة ، والوسائل واإلمكاIت املستعملة ،         

البحث ، ووضع فروضه ، وكذا اختيار عينة البحث ، وتفسري نتائجه ، من خالل  خاصة يف Àكيد مشكلة

  . استخدام الوسائل اإلحصائية ملعاجلة هذه النتائج 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
 

- 61 - 

 

  الفصــــــل الثاين
  األنشطة الرتوحيية الرOضيةأسس ممارسة  

  .متهيد  −
  لرتويحا.  1.2

  .مفهوم الرتويح . 1.1.2
  .النظر<ت املفسرة للرتويح . 2.1.2
  .أنواع الرتويح. 3.1.2
  .أمهية الرتويح . 4.1.2
  .أغراض الرتويح . 5.1.2
  .املميزات النفسية للرتويح . 6.1.2

  .الرتويح الر<ضي . 2.2
  .مفهوم الرتويح الر<ضي . 1.2.2
  .أنواع النشاط الرتوحيي الر<ضي. 2.2.2

  .خصائص الرتويح الر<ضي . 3.2.2

  . أهداف الرتويح الر<ضي. 4.2.2

  .أمهية الرتويح الر<ضي على الصحة النفسية . 5.2.2

  .القيم النفسية االجتماعية للرتويح الر<ضي . 6.2.2

  .العالقة بني العمل و الرتويح الر<ضي. 7.2.2

  .معوقات املشاركة يف أنشطة الرتويح الر<ضي . 8.2.2

  .دور ا�تمع حنو تدعيم الرتويح الر<ضي . 9.2.2

 الربIمج الرتوحيي الر<ضي. 3.2

 تعريف الربIمج الرتوحيي . 1.3.2

 معايري التخطيط العلمي لربامج الرتويح الر<ضي . 2.3.2

 أهداف الربامج الرتوحيية الر<ضية. 3.3.2

 خطوات بناء الربامج الرتوحيية الر<ضية . 4.3.2

  إقامة الربامج الرتوحيية الر<ضيةات السالمة يف اعتبار .  5.3.2

 صفات الربIمج الرتوحيي الر<ضي الناجح .  6.3.2

 خامتة

  



  
 

- 62 - 

 

  :متهيد 

لقد أصبحت األنشطة الرتوحيية جزء من املقومات األساسية يف احلياة اليومية لدى مجيع           
أفراد ا�تمع املعاصر، وذلك راجع إىل أمهيتها وفوائدها البدنية واالجتماعية والصحية والنفسية ،والرتويج جمال 

نشطتها ،والرتويج الر<ضي كأحد سعته سعة احلياة كلها ،فهو يشمل العديد من ا�االت اليت تتميز بتعدد أ
أنواع األنشطة  الرتوجيية ،أصبح جزءا من النظام الرتبوي واالجتماعي يف كل ا�تمعات وذلك لدوره احليوي 
يف حتقيق العديد من الفوائد البدنية والصحية والنفسية واليت تؤدي إىل االرتقاء الشامل �xتمع وز<دة فاعلية 

من خالل مبدأ إsحة الفرصة للجميع ملمارسة األنشطة الر<ضية ، كل حسب ميوله  وإنتاجية أفراده ،وذلك
حيث أصبح موضوع الرتويح الر<ضي من أكثر املواضيع اهتماما ، ويف هذا الصدد تطرق الطالب .ورغباته 

حيث ركز ويف األخري الربIمج الرتوحيي الر<ضي ، ، الرتويح الر<ضي ،الباحث يف هذا الفصل إىل الرتويح
معايري حبثه على الرتويح الر<ضي، مفهومه وخصائصه،أهدافه وأمهيته على الصحة النفسية، ، ويف األخري 

اعتبارات السالمة ويف األخري التخطيط العلمي لربامج الرتويح الر<ضي خطوات بناء الربامج الرتوحيية الر<ضية 
 .إقامة الربامج الرتوحيية الر<ضيةالمة يف اعتبارات الس ،إقامة الربامج الرتوحيية الر<ضيةيف 

 الرتويــــــــــــــح .1.2

  :مفهوم الرتويح . 1.1.2

  : الرتويح لغة   -

  :ورد يف كتاب اللغة مشتقات لكلمة الرتويح بعدة معان من ذلك    

 .الّروح ، أي االسرتاحة من الغم  -

 .والّروح أيضا مبعىن الراحة ، ضد التعب  -

 .السرور والفرح والّروح ،  -

  :ومما تقدم يتبني أن املادة اللغوية لكلمة الرتويح تدور على معان عديدة منها 

الراحة واالسرتاحة بعد التعب واالسرتاحة من غم القلب ، الفرح ، السرور ، النشاط ، العمل مرة بعد مرة 

ىن احلريف يف هذا العصر لكلمة واملتأمل هلذه املعاين جيد أ¯ا تتفق على املع. بدون مواصلة لعمل واحد 

  .الرتويح إىل حد كبري 

  .جيدد النشاط ويبعث على الفرح و السرور : فالرتويح     

  : الرتويح اصطالحا  -  

للرتويح مفاهيم متعددة وهذا Iتج عن األثر الذي خلفته ا�تمعات القدمية وانعكاس ذلك على          

  .هومه وتفسريه للرتويح من مبدأ الفلسفة األساسية لذلك ا�تمع حياة اإلنسان ، فكل جمتمع ينطلق مف

فيعرف الرتويح على أنه نشاط اختياري حيدث أثناء وقت الفراغ ودوافعه األولية هي الرضا والسرور الناتج     

  .عن هذا النشاط 



  
 

- 63 - 

 

 غري ساعات عمله ، كما أن الرتويح ميكن أن يكون كل ما يتعلق ³لوان النشاط اليت ميارسها الفرد يف     

وهو ¹ذا يدل على أن الشخص قد اختار بعض أوجه من النشاط ملمارستها طوعا نتيجة لرغبة داخلية دافعة 

     )364، ص 2011فؤاد إبراهيم السراج، ( .ألن االشرتاك يف هذه األلوان ميده براحة ورضا نفسي 

املادي ، ويزاول يف أوقات الفراغ لتنمية الفرد ر<ضيا الرتويح نشاط تلقائي مقصود لذاته وليس للكسب       

  )13- 12 ص ص، 2009نور بنت حسن عبد احلليم قاروت، ( .واجتماعيا وذهنيا 

هو أ¯ا كلمة  Recréationوتشري املعاجم اللغوية إىل أن األصل االيتيمولوجي لكلمة الرتويح         

مبعىن اخللق أي املعىن اإلمجايل للكلمة هو املادة اخللق  créationمبعىن املادة و  Reمركبة من جزأين 

  .وهو معىن جمازي يقصد به التجديد و االنتعاش كنواتج ممارسة الرتويح 

الرتويح ³نه إنعاش للقوى والروح بعد الكد فهو هلو ، وهو تسلية  Websterويعرف قاموس وسرت       

   )117، ص1990كمال درويش ، أمني اخلويل ، ( .
ويعرفه تشارلز بيوتشر أنه هو االرتباط اجلاد ³وجه النشاط اليت ميارسها الفرد يف أوقات الفراغ واليت يكون   

  )55، ص 1997كمال درويش ، دمحم احلمامحي، ( .من نواجتها االسرتخاء و الرضا النفسي 

اإلنسان عند ممارسته  ويعرفه دمحم علي حافظ وعديل سليمان وإمساعيل ر<حي ³نه احلالة اليت تصاحب  

لنشاط يستمتع به ، وقد يكون هذا النشاط جسميا أو عقليا أو وجدانيا فهو على ذلك حالة نفسية Gيؤها 

   )20، ص 1990عطيات دمحم خطاب ، ( .أنواع النشاط املختلفة 

ويعرفه الفاضل ³نه مجيع أوجه األنشطة البناءة و املقبولة اجتماعيا وعقائد< واليت تؤدى أثناء أوقات     

الفراغ ويتم اختيارها و االشرتاك فيها نتيجة لدوافع داخلية ، وفقا إلرادة الفرد ، وذلك بغرض اكتساب 

لسرور والسعادة من املشاركة ذاGا ، العديد من القيم الشخصية ، وتطوير الشخصية ، وحتقيق الرضا و ا

   )45، ص 2002الفاضل أمحد دمحم، (وليس لدوافع خارجية كالكسب املادي أو املعنوي 

من خالل التعاريف السابقة أ¯ا تكمل بعضها البعض ، إذ أن كال منها  للطالب الباحثويتبني         

( ل وجامع لسمـات وخصائص النشاط الرتوحيي عاجل جانبــا معينا إال أن تعريف الفاضل هو تعريف شامـ

اختياري ـ يتم يف وقت الفراغ ـ متارسه كل األد<ن و األجناس ـ اإلحساس xلسعادة والسرور ـ جاد وغرضه يف 

كما أشار إىل مجيع النواحي النفسية واالجتماعية والعقائدية والشخصية xإلضافة إىل أنه ) ذاته ـ متنوع 

  .البحث احلايل يذهب يف اجتاه هدف 

  :النظرOت املفسرة للرتويح .2.1.2

هناك العديد من النظر<ت االجتماعية اليت حاولت وصف وتفسري وفهم ظاهرة الرتويح وكل نظرية من      

. هذه النظر<ت تركز على جانب من اجلوانب لتقدم وصفا أو تفسريا هلذه الظاهرة االجتماعية يف ا�تمعات

  :<ت املعاصرة ما يلي ومن بني هذه النظر 
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  :نظرية االسرتخاء و التخلص من املتاعب و التوترات   -
أن الفلكلور الشعيب يساعد على ) مسنايل ( وهذه النظرية Gتم xلرتويح ووظيفته يف ا�تمع ، ويرى العامل       

ن رغبة اإلنسان يف أ) توماس ( التحرر من الضغوط اليت تفرضها األعراف االجتماعية على الشخص ، ويرى 

التخلص من امللل و املتاعب ، أو رغبته يف اكتساب خربات جديدة تشكل عنصرا أساسيا ضمن رغبات 

اإلنسان ، إذ أن اإلنسان يسعى للتخلص من توترات العصر ومتاعبه املتزايدة xلر<ضة واأللعاب وما إىل 

وسيلة لتخليص اإلنسان من ضغوط العمل ، ذلك من أنشطة ، وبذلك جند أن هذه النظرية ترى أن الرتويح 

  .وواقع احلياة اليومية وروتينها 

  : نظرية التعبري الذايت  -

يرتبط تفسري نظرية التعبري الذايت بطبيعة اإلنسان وتكوينه العضوي ، وانفعاالته النفسية ، وأحاسيسه ،       

وعواطفه وقدرته االستيعابية ، ورغبته وإرادته يف التعبري عن ذاته ، وتستند هذه النظرية على أن دافع احلياة 

ة اليت يسعى معظم الناس وراءها يف مجيع أعماهلم هو القيام بعمل ما ، وأن االبتهاج و السعادة احلقيقي

وÀخذ هذه النظرية بعني االعتبار ، أن أمناط األفعال . وخرباGم تتحقق عن طريق أداء األعمال والوظائف 

اليت يسعى اإلنسان لتحقيق االبتهاج بواسطتها تعتمد على قدراته وحالته الصحية ، واجتاهاته ، كما تتأثر 

حنو النشاط والرضا الذي يسعى لتحقيقه ، بكمية الطاقة املتوفرة لديه ، وبنوع الرغبة سواء اجتاهات الفرد 

  .أكانت Gدف إىل اإلشباع العاطفي أو العقلي أو الروحي أو اجلسمي 

فهذه النظرية ترى أن الرتويح منط من النشاط وحماولة يسعى اإلنسان من خالهلا إىل التعبري عن ذاته ،       

. ق الرتويح جيد اإلنسان جمال حتقيق رغباته يف التحصيل واإلبداع وكسب ثقة اآلخرين واستحسا¯م وعن طري

وxلرغم من عمومية هذه النظرية فاإلنسان يسعى للتعبري عن ذاته يف العمل والعبادة وكذلك يف التحصيل 

افأة من إجنازها ، أما الرتويح فهو والرتويح ، إال أنه يف األعمال الثالثة األوىل غالبا ما ينشد اجلزاء واملك

  .نشاط يقبل عليه اإلنسان من أجل الرتويح والتعبري عن الذات 

  :النظرية التعويضية  -

ترى هذه النظرية أن الوظيفة األساسية للعب و الرتويح و الرتفيه ، ليست جمرد التنفيس عن انفعال        

وك ، فحينما حيرم أو يعجز الفرد عن سلوك معني مييل حمبوس ، ولكنها تعويض للنقص يف بعض نواحي السل

إىل أن يسلك سلوكا مماثال يف مواقف يهيئها اللعب ، وهناك حقيقة جديرة xلذكر وهي أن تعقد احلياة 

االجتماعية يف العصر احلديث قد حرم كثريا من الناس الفرصة الكافية لتحقيق ذاGم مما أدى إىل انتشار 

  .ت النقص يف ا�تمع مظاهر كثرية ملركبا

وجود كم كبري من الغرائز اإلنسانية اليت قيدGا النظم االجتماعية السائدة حبيث ) كار ( ويرى العامل         

ال ميكن إرضاء هذه الرغبات وامليول يف ظل هذه النظم ، لذلك يقود الفرد مبمارسة الرتويح لكي يشبع رغباته 
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هنا حتدث عملية التنفيس للرغبات من خالل ممارسة النشاط الرتوحيي ،  وميوله مبعزل عن تلك النظم ، ومن

 .ويؤخذ على هذه النظرية وجود مناشط تروحيية ميارسها الفرد ، وال توجد نظم اجتماعية متنعه من ممارستها 

    :النظرية التبادلية  -

 وترى هذه النظرية أن استخدمت هذه النظرية يف تفسري عدة موضوعات منها موضوع الرتويح ،       

اإلنسان عندما يقوم مبمارسة وسيلة تروحيية معينة ، وجيد فيها حتقيقا إلشباع حاجاته ، أو تعود عليها xلرضا 

والفائدة ، فإنه يقوم مبحاولة تكرار هذه الوسيلة الرتوحيية مرات متعددة  ، مبعىن آخر ، إذا وجد الفرد أن 

ة غري جمزية أو أن تكاليفها أكثر من منفعتها فإنه حياول استبداهلا ³نشطة هناك أنواعا من األنشطة الرتوحيي

  :وتقدم هذه النظرية قضا< تفسريية جنملها فيما يلي . أخرى تروحيية حيقق ¹ا فائدة يرجوها 

كلما زاد العائد من النشاط الرتوحيي يف املاضي زادت فرصة اختيار هذا النشاط من بني األنشطة األخرى  -

 .رغوبة يف املستقبل امل

 .كلما زاد رضا الفرد عن العائد من النشاط الرتوحيي ، زادت مزاولته هلذا النشاط  -

كلما زاد العائد املتوقع من نشاط معني ، زادت ممارسته هلذا النشاط ، والعكس إذا زاد اإلنفاق على  -

 .لنشاط الرتوحيي وسيلة أو نوع من أنواع األنشطة الرتوحيية قلت الرغبة يف ممارسة هذا ا

الطالب الباحث وانطالقا من خمتلف النظر<ت اليت حاولت بشكل أو آخر وصف ظاهرة الرتويح فإن        

نظرية االسرتخاء والتخلص من املتاعب والتوترات من أكثر النظر<ت قدرة يف تفسري ظاهرة الرتويح  أنيرى 

ملوضوع البحث احلايل ، واليت حينما تسعى للتخلص من التوترات و املتاعب وضغوط العمل  تهمئومال

xلر<ضة و األلعاب ، وهذا ما يسعى إليه الفرد لكي يتخلص من الضغوط النفسية من أجل إشباع حاجاته 

ح والسرور و و رغباته خالل ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية ، خاصة إذا حققت له الرضا و االرتيا 

  .السعادة 

  : أنواع الرتويح  .3.1.2

إن مناشط الرتويح تتميز بتعدد طبيعتها و أنواعها وذلك حىت ميكنها حتقيق القيم املتعددة للرتويح ،        

  : ومن مث جند األنواع التالية ملناشط الرتويح 

  .يهتم مبمارسة املناشط الرتوحيية يف اخلالء : الرتويح اخللوي  – 1

  .يعتمد على املشاركة االجتماعية يف املناشط الرتوحيية : الرتويح االجتماعي – 2

  .يهتم xملناشط الرتوحيية األدبية و العقلية و اللغوية : الرتويح الثقايف  – 3

  .يشمل اهلوا<ت الفنية لوقت الفراغ : الرتويح الفن  – 4

صابني يهتم xملناشط الرتوحيية للمر : الرتويح العالجي  – 5   .ضى و املعاقني و امل
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  يشمل املناشط الرتوحيية اليت يستمتع ¹ا الفرد مقابل مبلغ من املال يدفعه نظري ذلك : الرتويح التجاري  – 6

دمحم دمحم احلمامحي ،عايدة عبدالعزيز مصطفى، (  .يهتم xملناشط الر<ضية : الرتويح الر<ضي  – 7

  )83، ص 1998

   :أمهية الرتويح . 4.1.2

يعترب الرتويح مظهرا من مظاهر النشاط اإلنساين ، له دور هام يف حتقيق التوازن بني العمل والراحة         

من عنائه ، ويسهم الرتويح يف احلياة العصرية طبقا ملا ورد عن اجلمعية األمريكية للصحة و الرتبية البدنية 

  :والرتويح ما يلي 

 .اخلالق عن الذات حتقيق احلاجات اإلنسانية للتعبري  -

 .التحرر من الضغوط والتوتر العصيب املصاحب للحياة العصرية  -

 .تطوير الصحة البدنية واالنفعالية والعقلية للفرد  -

 .توفري حياة شخصية وعائلية مستقرة -

 .تنمية ودعم الدميقراطية  -

خالل العمل ، وذلك  وللرتويح دور هام يف إشباع حاجات الفرد ، وخباصة تلك اليت ال ميكن إشباعها من

أماين متويل البطراوي ، دمحم عبد العزيز سالمة ( .حىت ميكن حتقيق التوازن النفسي للفرد املشارك يف املناشط 

   )15-14 ص ص، 2013، 

أنه كل ما ورد عن  أمهية الرتويح تعاجل وبشكل كبري اجلانب يرى الطالب الباحث وكنتيجة ملا سبق       

À ثري مباشر على اجلوانب األخرى البدنية و العقلية ، حيث يسهم الرتويح يف رفع الروح النفسي ملا له من

  .   املعنوية ، وحتقيق السعادة لإلفراد ، و الوقاية من امللل ،القلق ،االكتئاب والتخفيف من الضغوط النفسية 

  : أغراض الرتويح . 5.1.2

 السعادة، حياةإن احتياج الفرد للرتويح جيعله يبحث يوما بعد يوم عن احلياة الغنية xملعاين والبهجة و    

وميكن أن نلخص أغراض الرتويح تبعا لالهتمامات والرغبات اليت ميكن  .الرتويحتتسم xالتزان بني العمل و 

  :يفاعتبارها دوافع ملمارسة األنشطة الرتوحيية و تتمثل 

  

  : حركي غرض  –

حيث أن الدافع للحركة و النشاط يعترب دافعا أساسيا جلميع األفراد ، ويزداد يف األمهية لدى الصغار و       

  .الشباب ، والغرض احلركي أساس النشاط البدين يف الربIمج الرتوحيي 

  :غرض االتصال Gآلخرين   -
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لكلمة املكتوبة أو املنطوقة هي مسة يتميز ¹ا كل تعترب مسة حماولة االتصال xآلخرين من خالل استخدام ا    

وأن قص القصص أو املناقشات اجلماعية ، احملاد»ت ، قراءة الشعر ، و القصة القصرية إىل آخر كل . البشر 

  .هذه األنشطة تشبع الرغبة يف االتصال xآلخرين وتبادل اآلراء و األفكار 

  : غرض تعليمي   -

عادة ما تدفع الرغبة يف املعرفة إىل التعرف على كل ما هو يف دائرة اهتمام الفرد ، وعادة ما يبحث الفرد      

فإذا تتبعنا هواة املراسلة وهواة مجع طوابع الربيد ، وهواة . عن اهتمامات جديدة متهد للفرد معرفة ما جيهله 

  .لتعلم اجلديد  مجع العمالت املختلفة فإننا جند أن ما هي إال قنوات

  :غرض ابتكاري فين   -

تنعكس الرغبة يف االبتكار و اإلبداع الفين على األحاسيس و العواطف واالنفعاالت ، وكذلك             

وما يعتربه الفرد خربة مجالية من حيث الشكل واللون . تعتمد الرغبة يف ابتكار اجلمال تبعا ملا يتذوقه الفرد 

  . وكذلك الصوت أو احلركة 

شباع االهتمامات الفنية للفرد كالتمثيل واملوسيقى و الرقص Gيئ األنشطة الرتوحيية فرصا عديدة إل      

احلديث ، والنحت ، و الرسم ، وكتابة القصص ، ونظم الشعر إىل آخر هذه األنشطة اليت يعرب الفرد من 

خالهلا عن أحاسيسه و مشاعره ويستكشف إمكاIته ويصقلها وحياول أثناءها نقل هذه املشاعر 

  .اآلخرين  واألحاسيس و األفكار إىل

  : غرض اجتماعي  -

إن الرغبة يف أن يكون الفرد مع اآلخرين من أقوى الرغبات اإلنسانية ، فاإلنسان اجتماعي بطبعه ،        

/ د( .وهناك جزء ليس xلقليل يف الرتويح املنظم أو غري املنظم يعتمد أساسا على حتقيق احلاجة إىل االنتماء 

   )116-115 ص ص ،G2001اين عبد السالم دمحم، 

انه رغم تعدد أغراض الرتويح ، فان لكل فرد غرضه اخلاص تبعا  للطالب الباحثومما سبق يتضح            

الهتمامات و رغبات كل واحد منهم ، واليت تعكس حاجاGم النفسية و البدنية وذلك من اجل إشباعها ، 

مساعدة اآلخرين وعند التمتع xجلمال و ربط فمنهم من جيدها يف احلركة،ومنهم يف اإلبداع ،وآخرون يف 

عالقات الصداقة و األخوة  ،لكنها يف األخري تصب وجتتمع يف غرض عام وهو الشعور xلسعادة والسرور، 

  .       والتخلص من أعباء وضغوطات احلياة عامة ، واحلياة العملية خاصة

  :املميزات النفسية للرتويح . 6.1.2

  :د من املميزات النفسية نتيجة ملمارسته للمناشط الرتوحيية نذكر منها يكتسب الفرد العدي   

 .تنمية الثقة xلنفس والتحرر من اخلوف نتيجة للمشاركة الناجحة للفرد يف مناشط الرتويح  -
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التعبري عن الذات من خالل املشاركة يف أداء العديد من مناشط الرتويح كاللعب أو الرسم أو الكتابة ،  -

 .يف تقدير الذات ويف تنمية االبتكار مما يساهم 

التخلص من امليول العدوانية وذلك من خالل إشباعها عن طريق مناشط الرتويح ، وخباصة الرتويح  -

 الر<ضي ، حيث ميكن للفرد من املشاركة يف الر<ضات القتالية كالكاراتيه واجلودو والكونغ فو والتايكواندو 

 .رفع مستوى الصحة العقلية  -

أماين متويل البطراوي ، دمحم عبد العزيز ( .النشاط الرتوحيي التوازن بني االستقالل والتبعية للممارس يوفر  -

  )20، ص 2013سالمة ، 

أن الرتويح أصبح جماال هاما ليس فقط يف الوقاية من األمراض  للطالب الباحثومما تقدم يتبني          

للعالج النفسي ،ألنه يسهم يف إكساب الفرد الصحة حيث أصبح مكمال . النفسية بل أيضا يف عالجها

النفسية، وذلك من خالل اإلحساس xلسعادة واألمان والطمأنينة، كما يعمل على تفريغ االنفعاالت 

  .     املكبوتة والتحرر من القلق التوتر النفسي ، خاصة يف ممارسة األنشطة الرتوحيية ذات الطابع الر<ضي 

  :   الرتويح الرOضي. 2.2

  :مفهوم الرتويح الرOضي . 1.2.2

على مر العصور التارخيية للمجتمعات اإلنسانية مل حتظ الر<ضة xالهتمام كما هو حاصل يف الوقت        

احلاضر ، فاالهتمام xلر<ضة مل يعد مقصورا على فئة من الناس كاملتفوقني ر<ضيا ، بل أصبحت ممارسة 

   .يت تشمل ما يعرف الر<ضة للجميععرب برامج الرتويح الر<ضي املتعددة والالنشاط الر<ضي متاحة للجميع 

والرتويح الر<ضي كأحد أنواع األنشطة الرتوحيية ، أصبح جزءا من النظام الرتبوي واالجتماعي يف كل        

اخل ، ... ا�تمعات وذلك لدوره احليوي يف حتقيق العديد من الفوائد البدنية والصحية و النفسية واالجتماعية 

وإنتاجية أفراده ، وذلك من خالل مبدأ إsحة الفرصة  واليت تؤدي إىل االرتقاء الشامل �xتمع وز<دة فاعلية

، 2001إمساعيل غويل ، مروان إبراهيم ، ( .للجميع ملمارسة األنشطة الر<ضية كل حسب ميوله وقدراته 

  )22ص 

الرتويح الر<ضي ³نه  )84، ص 1998دمحم دمحم احلمامحي ،عايدة عبدالعزيز مصطفى، (  ويعرف     

يح الذي يتضمن براجمه العديد من املناشط البدنية و الر<ضية ،كما انه يعد أكثر أنواع ذلك النوع من الرتو 

الرتويح Àثريا على اجلوانب البدنية والنفسية للفرد املماري ألوجه مناشطه اليت تشتمل على األلعاب و 

  .  الر<ضات

  

  :  أنواع النشاط الرتوحيي الرOضي. 2.2.2
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  : مناشط الرتويح الر<ضي إىل ا�موعات الرئيسية التالية يقسم غويل وإبراهيم       

  :األلعاب و املسابقات ذات التنظيم البسيط  −

تعتمد تلك املناشط على بعض القوانني أو القواعد لتنظيمها ، كما أن االشرتاك يف مناشطها ال حيتاج        

إىل مستوى عال من املهارة أو األداء ، وميكن ملختلف األعمار االشرتاك يف تلك املناشط مبا يتفق مع 

لك األنشطة ألعاب الكرة ، التتابعات ، ومن أمثلة ت. مستوى قدراGم البدنية والعقلية واهتمامهم وميوهلم 

  .اخل ... ألعاب املاء ، ألعاب الرشاقة 

  : األلعاب أو الرOضيات الفردية −

يفضل العديد من األفراد ممارسة أوجه النشاط مبفردهم ، ورمبا قد يرجع ذلك إىل استمتاعهم            

صعوبة االتفاق مع األصدقاء أو الزمال ء على ممارسة نوع معني من النشاط أو وقت xألداء الفردي ، أو ل

التزجل على اجلليد ، املشي ، اجلري ، الفروسية ، الغولف ، : معني ، ومن أمثلة تلك األلعاب الفردية 

  .اخل ... السباحة ، ركوب الدراجات 

  : األلعاب الزوجية −

ها مسمى األلعاب أو هذه األلعاب تشرتط ملمارستها فردين على األقل للعب ، ويطلق علي         

التنس األرضي ، الريشة الطائرة ، تنس الطاولة ، املبارزة ، : ومن أمثلة األلعاب الزوجية . الر<ضات الزوجية 

  .اخل ... اإلسكواش 

  :ألعاب الفرق  −

تعد األلعاب أو الر<ضات اجلماعية اليت تعتمد على تكوين الفرق ذات أمهية للشباب  ، ولذا فهي        

كما أن االشرتاك يف تلك املناشط يكون على مستوى عال من التنظيم xملقارنة . تتوافق مع اهتماماGم 

يمات اليت جيب إتباعها لتنظيم xملشاركة يف األلعاب و الر<ضات األخرى ، لوجود بعض القواعد و التنظ

.  اخل ... كرة القدم ، الكرة الطائرة ، كرة السلة ، اهلوكي : ومن أمثلة تلك الر<ضات . ر<ضات الفرق 

  )23، ص 2001إمساعيل غويل ، مروان إبراهيم ، (

  : فتقسم الرتويح الر<ضي إىل  )255، ص G2001اين عبد السالم دمحم، (أما 

 .تنظيمها قليل   ألعاب خفيفة -   

ألعاب فردية وثنائية ـ مسابقات ر<ضية ـ xدمنتون ـ بلياردو ـ غولف ـ كرة يد ـ تنس الراكات ـ اسكواش ـ  - 

 .تنس طاولة 

 ... التمرينات على األجهزة ـ استخدامات احلبال  - 

 .ألعاب مجاعية ـ كرة السلة ـ هوكي ـ كرة القدم ـ الكرة الطائرة  - 
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راجات ـ جتديف ـ شراع ـ املصارعة ـ جري ـ قفز ـ سالح ـ ركوب خيل ـ سباحة ـ تزحلق على د: الر<ضات  - 

  ... اجلليد 

  :خصائص الرتويح الرOضي . 3.2.2

  : من أهم اخلصائص اليت يتميز ¹ا الرتويح الر<ضي ما يلي      

إsحة فرصة املشاركة للجميع من خالل توفري املنشآت والتجهيزات  :°يئة الفرص للنشاط احلركي  -

 .الالزمة وإعداد الربامج املناسبة 

  .نشاط هادف وبناء يسهم يف تنمية املهارات والقيم و االجتاهات الرتبوية وتطوير الشخصية :اهلادفية  -

 .ممارسة النشاط وعد االقتصار على املشاهدة  :اإلجيابية  -

... لكل فرد احلق يف املشاركة بغض النظر عن املراحل العمرية أو اجلنس أو املستوى املهاري  :املساواة  -

 .اخل 

 .اختيار أي نوع أو مستوى من الر<ضات املختلفة  :حرية االختيار  -

 ) .برغبة وإرادة الفرد ( املشاركة يف النشاط تتم بدافع ذايت  :الدافعية  -

ة وغري التنافسية يف مستو<ت خمتلفة لكي تتفق مع حاجات ورغبات تتوفر األنشطة التنافسي :التنوع  -

 .وميول األفراد 

كأمراض (يساعد املمارسني على الوقاية من األمراض العصرية املرتبطة بنقص احلركة  :الوقاية و التأهيل  -

بشكل فّعال يف  ويساعد) اخل ... القلب والدورة الدموية ، والبدانة ، وبعض األمراض النفسية واالجتماعية 

 .Àهيل املرضى واملصابني واملعاقني 

املشاركة اإلجيابية تؤدي إىل حتقيق السعادة وتنمية وتطوير صحة الفرد وز<دة إنتاجيته ، مما  :التفاؤل  -

 .يبعث روح التفاؤل لدى املمارس 

عليها عملية  تعترب نشاطات الرتويح الر<ضي القاعدة األساسية اليت ترتكز :الكشف عن املوهوبني  -

 .الكشف عن املوهوبني وأصحاب القدرات املتميزة يف خمتلف األلعاب والر<ضات 

يعترب الرتويح الر<ضي وسيلة مثلى الستثمار أوقات الفراغ املتزايدة لدى مجيع  :استثمار وقت الفراغ  -

 )4-3 ص ص، 2007الفاضل أمحد دمحم، ( . أفراد ا�تمع 

أن الرتويح الر<ضي خيتلف يف خصائصه عن األنشطة الر<ضية  الطالب الباحث يرىومما سبق ذكره         

األهداف والدوافع، التكلفة املالية واملادية، Àثري النتائج، : األخرى كر<ضات املنافسة، من نواحي خمتلفة

لكسب وإمنا هو نشاط اختياري، جاد وغرضه يف ذاته، ال يهدف إىل ا...... الوسائل واألدوات وغريها

  .املادي، ميارس من اجل املتعة وحتقيق السعادة و السرور
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  أهداف الرتويح الرOضي . 4.2.2

إسهامات يف التأثري اإلجيايب على العديد ) الر<ضة للجميع( يرى دمحم احلمامحي أن للرتويح الر<ضي        

<ضي إىل الوقاية من متغريات من جوانب منو املشاركني يف ممارسة أوجه مناشطه ، كما يهدف الرتويح الر 

املدنية احلديثة وإىل ز<دة املردود اإلنتاجي هلؤالء املشاركني يف براجمه ، ولذا فقد قام احلمامحي بتحديد 

  :أهداف الرتويح الر<ضي وفقا لطبيعة تلك األهداف ، وذلك على النحو التايل 

املمارس xنتظام ملناشطها ، وتتضمن وهي األهداف املرتبطة بوجه عام بصحة : األهداف الصحية  −

  :األهداف التالية 

 .تطوير احلالة الصحية للفرد  -

 .تنمية للعادات الصحية املرغوبة  -

 .الوقاية و اإلقالل من فرص التعرض لإلصابة ³مراض القلب والدورة الدموية  -

 .ز<دة املناعة الطبيعية للجسم ومقاومته لألمراض  -

 .توتر النفسي وللقلق و للتوتر العصيب احلد من اآل»ر السلبية لل -

 .التغذية اجليدة و املناسبة وفقا لنوع اجلهد املبذول يف ممارسة النشاط  -

 .احملافظة على الوزن املناسب للجسم  -

  :وتشمل األهداف اليت Gتم xحلالة البدنية للممارس xنتظام ملناشطها ، وهي : األهداف البدنية  -

 .تنمية اللياقة البدنية  -

 .جتديد نشاط وحيوية اجلسم  -

 .احملافظة على احلالة البدنية اجليدة  -

 .االحتفاظ xلقوام الرشيق  -

 .الوقاية من بعض احنرافات القوام  -

 .تصحيح بعض احنرافات القوام  -

 .االسرتخاء العضلي و العصيب  -

 .مقاومة اال¯يار البدين يف سن الشيخوخة  -

طة بتعليم و تنمية املهارات احلركية بوجه عام ، وتشمل أهم وهي األهداف املرتب :األهداف املهارية   -

  :األهداف التالية 

 .تنمية احلس احلركي منذ الصغر  -

 .تعليم املهارات احلركية لأللعاب وللر<ضات املختلفة منذ الصغر  -
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وذلك كألعاب الريشة . تعليم املناشط احلركية اليت تتميز ممارستها بطابع االستمرارية على مدى احلياة  -

، تنس الطاولة ، كرة السرعة ، املضرب اخلشيب ، وكر<ضات السباحة واملشي و اجلري ) البادمنتون ( الطائرة 

   Joggingواهلرولة 

 .تنمية املهارات احلركية للفرد  -

أو التمرينات اهلوائية اليت تؤدى من  Aérobicأداء التمرينات احلديثة كالتمرينات اهلوائية تعليم طرق  -

لتتناسب مع حالة بعض املرضى أو املعاقني أو كبار   ) Aérobic  )Chairوضع اجللوس على املقعد 

 .السن 

 .االرتقاء مبستوى أداء املوهوبني ر<ضيا  -

اليت Gتم xلفرد املمارس ملناشطها من اجلانب الرتبوي ، وتتضمن وهي تلك األهداف  :األهداف الرتبوية  -

  :أهم األهداف التالية 

 .تشكيل وتنمية الشخصية املتكاملة للفرد  -

 .تزويد الفرد xلعديد من اخلربات احلياتية  -

 .استثمار أوقات الفراغ  -

 .تنمية اإلحساس حبب الطبيعة و حياة اخلالء  -

 .بنظرة طموحة إىل املستقبل التفاؤل و النظر إىل احلياة  -

 .االرتقاء بسلوك الفرد  -

 .تنمية قوة اإلرادة  -

 .التفوق على الذات  -

 .تنمية القيم اجلمالية والتذوق الفين  -

 .التعود على احرتام مواعيد املمارسة للنشاط بني األفراد وبعضهم ، أو بني اجلماعات وبعضها  -

فرد املمارس ملناشطها من اجلانب النفسي ، وحتتوي على وهي األهداف اليت Gتم xل: األهداف النفسية  -

  :أهم األهداف التالية 

 .تنمية الرغبة واستثارة دافعية الفرد حنو ممارسة النشاط احلركي  -

 .حتقيق السعادة حلياة الفرد و الرتويح عن ذاته  -

 .إشباع امليل للحركة أو للعب أو هلواية الر<ضة  -

 .فعاالت املكبوتة التعبري عن الذات وتفريغ االن -

 .احلد من التوتر النفسي والعصيب الناتج عن ظروف احلياة يف ا�تمعات املعاصرة  -

 .حتقيق االسرتخاء والتوازن النفسي للفرد  -
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 .تنمية مفهوم الذات  -

 .إشباع الدافع للمغامرة  -

 .إشباع الدافع للمنافسة  -

االجتماعي للفرد املمارس xنتظام  وهي تلك األهداف اليت Gتم xجلانب: األهداف االجتماعية  -

  :ملناشطها ، وتتضمن ما يلي 

التغلب على ظاهرة العزلة االجتماعية اليت تسود ا�تمع املعاصر بتكوين عالقات وصداقات مع اآلخرين  -

 .من األفراد و اجلماعات 

 .إشباع احلاجة لاللتقاء مع اآلخرين من ذوي امليول واالهتمامات املشرتكة  -

 .توافق االجتماعي لألفراد و اجلماعات املمارسني ملناشط الر<ضة للجميع حتقيق ال -

 .تشكيل السلوك االجتماعي السوي  -

 .املشاركة يف االحتفاالت و املهرجاIت الر<ضية والتعاون بني اجلماعات وبعضها يف تنظيمها  -

 .تنمية مهارات التواصل والتفاوض بني اجلماعات وبعضها لدعم العمل اجلماعي  -

Gيئة الفرص ملمارسة التخطيط اجلماعي للنشاط و التدريب على اختاذ القرارات اجلماعية وكيفية التوفيق  -

 يف حل املشكالت اليت تواجه ممارسة مناشط الر<ضة للجميع 

 .ممارسة احلياة االجتماعية الدميقراطية الناجحة  -

لعديد من أنواع املعرفة ، وتشمل أهم وتشمل األهداف املرتبطة بتزويد الفرد x: األهداف الثقافية  -

  :األهداف التالية 

تزويد الفرد xلثقافة الر<ضية وذلك بتزويده xلعديد من أنواع املعرفة واالجتاهات والعادات املرتبطة مبجال  -

 .الر<ضة للجميع 

 .تشكيل و تنمية مدركات الفرد ³مهية الر<ضة للجميع يف احلياة العصرية  -

 .إجيابية لدى األفراد و اجلماعات حنو ممارسة مناشط الر<ضة للجميع  تشكيل اجتاهات -

 .Iشط اخلالء واستيعاب طرق تنظيمها  التعرف على العديد من مناشط وقت الفراغ و -

 .التعرف على األلعاب الشعبية املتأصلة يف الرتاث الثقايف للمجتمع  -

 .إدراك الفرد لقدرات و حلاجات اجلسم للحركة  -

 .على عوامل األمان والسالمة املرتبطة مبمارسة وبطبيعة مناشط الر<ضة للجميع التعرف  -

 تعليم الفرد املمارس ملناشط الر<ضة للجميع لكيفية الوقاية من اإلصابة وطرق معاجلتها يف حالة حدوثها  -

 .فهم أفضل للبيئة احمليطة xلفرد  -
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وهي تعرب عن األهداف اليت ترتبط Òنتاجية األفراد واجلماعات املمارسني ملناشط  :األهداف االقتصادية  -

  :الر<ضة للجميع ، وتتضمن األهداف التالية 

 .ز<دة الرغبة والتحفيز للعمل  -

 .ز<دة الكفاءة اإلنتاجية للفرد  -

 .ز<دة اإلنتاج القومي للدولة  -

 .ني ملناشط الر<ضة للجميع حتسني نوعية احلياة لألفراد أو اجلماعات املمارس -

التقليل من النفقات العالجية أو من النفقات الصحية نظرا ملا تسهم به الر<ضة للجميع يف الوقاية من  -

 .العديد من األمراض املرتبطة بز<دة الوزن ، أو نقص احلركة ، أو xلتوتر النفسي أو العصيب 

خفض معدالت اجلرمية و تقليص وانتشار تعاطي التقليل من الفاقد اإلنتاجي للمجتمع والناتج عن  -

املخدرات بني األفراد ، وتلك بفضل استثمار أوقات الفراغ يف املشاركة يف مناشط الر<ضة للجميع وأثر ذلك 

  )95- 90 ص ص، 1998دمحم دمحم احلمامحي ، عايدة عبد العزيز مصطفى، (  .على اإلنتاج 

األهداف السابقة مدى أمهية الرتويح الر<ضي جلميع أفراد  من يتضح للطالب الباحثومما سبق        

ا�تمع ، ولكن تبدو األمهية أكثر للمدرسني نظرا حلاجتهم املاسة إىل االستمرارية يف ممارسة األنشطة الر<ضية 

العمل ضف إىل ذلك طبيعة أالرتوحيية وذلك بفضل العالقات املختلفة اليت تربطهم مبختلف األفراد xملتوسطة 

اليت حتتاج إىل مهارات وقدرات خاصة  ، وذلك للتغلب والتخفيف من الضغوط النفسية ، مما حيسن أداءهم 

 .املهين و مردوده 

  : أمهية الرتويح الرOضي على الصحة النفسية . 5.2.2

تساعد املمارسة الر<ضية على التكيف النفسي ، وحتقيق الذات ملمارسيها ، فهي Gيئ املواقف        

املختلفة اليت تشبع احلاجات إىل التقدير و النجاح و حتقيق الذات و األمان كما أ¯ا جتلب السعادة والسرور 

فريغ االنفعاالت املكبوتة ، وتفريغ للنفس ، وتساعد على التخلص من التوتر و اإلرهاق العصيب ، وذلك بت

ميادة قرمان، ( .الطاقة النفسية ، واستنفاذ كافة الطرق للوصول إىل احلالة النفسية لإلنسان املمارس 

  :أيضا  )6، ص 2003عرار خالد حسين ، (ويضيف  )76، ص 2008

  .توفر ممارسة األنشطة الر<ضية حالة من اإلشباع و الرضا النفسي .1

  .الفرد بذاته ، حيث يدرك قدراته واستطاعته وحدوده ، فيعمل على تنميتها وتطويرها تزيد من وعي  .2

  .تزيد الثقة النفسية الناجتة عن معرفة إمكاIت اجلسد  .3

  :   أمهية املمارسة الر<ضية على الصحة النفسية مبا يلي  )58، ص 2008<سني رمضان، (وجيمل  -

 .استنفاذ الطاقة الزائدة .4

 .النفسي املتوازن حتقق النمو  .5
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 .تكسب املمارسة الر<ضية اإلنسان، القدرة على تقدير و متييز السلوك .6

تساعد على اكتشاف نواحي التقدم أو التخلف أو االحنراف، يف أي مرحلة من مراحل النمو ن واختاذ  .7

 .خطوات إجيابية، يف سبيل تكامل الشخصية

يا، ويستطيع التكيف مع اآلخرين، يف شىت جماالت تلعب دورا هاما يف أن يصبح املمارس متزI انفعال .8

 .احلياة املختلفة

أن عالقة اجلسم و النفس عالقة وطيدة فكالهم يؤثر xألخر  الطالب الباحثوكنتيجة  ملا  سبق يرى       

ويتأثر به ، ويظهر ذلك بوضوح عندما مير اإلنسان مبوقف ضاغط فيالحظ حدوث تغريات يف جسمه مثل 

فالضغوط  .التنفس ، ز<دة معدالت ضرxت القلب وغريها من التغريات الفسيولوجية  تضاعف مرات

النفسية هلا عالقة xلكثري من األمراض العضوية ،واملشكلة احلقيقية اليت تواجهنا ، هي أن الضغوط  النفسية 

لذا تعد .ة األخرى ليس هلا دواء شاف أو عالجا فعاال ، كما هو األمر xلنسبة للكثري من األمراض العضوي

ممارسة الر<ضة من أهم الوسائل  اليت تستخدم ملقاومة ومعاجلة الضغوط النفسية ، حيث أصبح ينصح 

 .          األطباء مبمارستها ، وهذا ما امجع عليه اخلرباء والعلماء 

  :القيم النفسية االجتماعية للرتويح الرOضي . 6.2.2

يوفر النشاط الر<ضي الرتوحيي فرصا طيبة لنمو الشخصية اإلنسانية للفرد بشكل يتصف xلتكامل و   

الشمول ، حيث يندمج من خالل األنشطة الر<ضية مع اجلماعات والفرق اليت متده xلصداقة والعشرة 

دوره كفـرد يف ا�تمع مما  واأللفة االجتماعية ، وجتعله يتقبل معايري جمتمعه ، ويتطبــع على قيمه ، ويدرك

  .يساهم يف تشكيـل اجتـاهاته ورغباته 

استخلص أن هناك أربعة قيم هامة للر<ضة ميكنها  Loyويف دراسة أجراها االجتماعي الر<ضي لوي       

  . أن تساهم يف دفع احلراك االجتماعي

  .لالحرتاف الر<ضي املشاركة املبكرة ميكنها أن تريب املكان الذي يسمح مبدخل مباشر/  1

املشاركة الر<ضية ميكنها أن تساعد يف اإلجنازات التعليمية من خالل املنح الدراسية، كما أ¯ا تدعم /  2

  .سلوك الطالب xملدرسة

ميكنها أن تقود أو تؤدي إىل فرص وظيفية أفضل أو تساعد على أنواع من الصالت االجتماعية ، واليت /  3

  .العملية كالعالقات واملعارف و الصداقات  تساعد فيما بعد على احلياة

إ¯ا ميكن أن تؤدي إىل تطور إجيايب وأمناط السلوك القيمة يف احلياة العملية و يف احلياة االجتماعية ، /  4

كمال (. على أي حال فإن االخنراط يف األنشطة الرتوحيية ينظر إىل هذه األنشطة كطريق من طرق النجاح 

   )314،  311 ص ، ص1990،  درويش ، أمني اخلويل

  : العالقة بني العمل و الرتويح الرOضي. 7.2.2
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إن كال من العمل ومناشط الفراغ و الرتويح مها أفضل أسلوبني لتقوية مشاعر االنتماء واإلشباع        

االجتماعي ، إذ أن العمل يؤكد الشعور xالنتماء و املسؤولية ، كما أن مناشط الفراغ  والرتويح تؤدي دورا 

الفراغ يف هذا اجلانب تعد عالقة متبادلة فيما مماثال يف حتقيق االنتماء و اإلشباع ، وأن العالقة بني العمل و 

  .    بينهما ، فالفراغ وحده ال حيقق اإلشباع ، كما أن العمل مبفرده ال حيقق االنتماء واإلشباع للفرد 

لذا فقد تزايد االهتمام يف هذا العصر بوقت الفراغ و الرتويح لتحقيق التوازن العادل بني نضال الفرد       

متطلبات احلياة من جانب ، واحتياجه لفرتة سكون من العمل املتواصل للراحة واالسرتخاء للعمل لتوفري 

  .وجتديد النشاط 

ونستطيع القول ³نه توجد عالقة بني العمل ووقت الفراغ و الرتويح ، وذلك من خالل اإلشارة إىل       

  :النقاط التالية 

 .راغ وملقاومة رsبة احلياة العصرية الرتويح ضرورة حتمية ملواجهة ظاهرة ز<دة وقت الف -

 .الرتويح يعد عامال رئيسيا يف ز<دة إنتاج العاملني  -

 .يزداد وقت الفراغ كلما قلت ساعات العمل ومن مث يزداد الطلب على الرتويح  -

 .الفراغ هو الوجه املقابل للعمل وكالمها يتفاعل معا   -

 .عملية التنمية و التطور االجتماعي يف ا�تمع ككل الرتويح و العمل مها األساس الذي تنهض عليه  -

  )76-75 ص ص، 1997كمال درويش ، دمحم احلمامحي، (

  :معوقات املشاركة يف أنشطة الرتويح الرOضي . 8.2.2

وتعرف . هناك العديد من العوامل اليت حتد من أو حتول دون اشرتاك األفراد يف أنشطة الرتويح الر<ضي      

ل مبعوقات املشاركة، حيث أ¯ا تتفاوت يف Àثريها من املنع التام إىل التأثري البسيط على مستوى هذه العوام

ولكن ألن األساس يف تقدمي اخلدمات الرتوحيية بشكل عام مبين على حماولة جذب املشاركني و . املشاركة

جب على اجلهات واهليئات التغلب على العوامل املتسببة يف منع املشاركة ألي فئة من الناس ، فإنه يتو 

  . املقدمة للخدمات الرتوحيية أن يزيلوا كل ما من شأنه التأثري على مشاركة األفراد 

وألمهية املعوقات وآ»رها السلبية على سلوكيات أوقات الفراغ فقد أقدم العديد من العلماء واملتخصصني      

من أبرز تلك التقسيمات منوذج يوضح املعوقات . يف الرتويح و أنشطة أوقات الفراغ على دراستها وتصنيفها

  : من وجهة نظر اجلهة أو اهليئة املقدمة للخدمات، حيث قسمت املعوقات إىل 

عدم املعرفة xلنشاط أو xملنشأة : معوقات داخلية Òمكان اإلدارة تالفيها أو التخفيف من آ»رها مثل   -   

  .إخل ....، عدم مناسبة وقت تقدمي اخلدمات 

عدم الرغبة يف املشاركة، اخلوف من : معوقات خارجية وهي اليت ال سيطرة إلدارة اهليئة عليها، مثل - 

  .اخل... الفشل
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وعلى الرغم من تعدد معوقات املشاركة يف برامج الرتويح الر<ضي إال أن هناك اتفاق علمي على أن     

معوقات  ، اجتماعيةمعوقات ،وقات نفـسـية مع: معوقات االشرتاك تتكون من ثالثة أنواع على األقل وهي 

  )9-8 ص ص، 2007الفاضل أمحد دمحم،(.بيئية

إن هناك عدة معوقــات حتول دون ممارســة األنشطة الرتوحيية الر<ضية حيث يرى الطالب الباحث  ومما تقدم 

ختتلف من جمتمع إىل أخر، فحسب الثقافة السائدة واإلمكاIت املتوفرة يف ذلك ا�تمع ،فعدم توفر املنشآت 

هل أمهية وأبعاد واملالعب الر<ضية حتد من ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية xإلضافة إىل نقص الرغبة وجتا

كما أن نقص اهتمام اإلعالم بذلك ساهم .املمارسة، وانعكاس ذلك على الصحة النفسية والبدنية لألفراد 

وبشكل كبري يف عدم إبراز دور وإسهامات هذه األنشطة يف التأثري االجيايب على العديد من اجلوانب 

  .                 للممارسني) االقتصادية –قافية الث –االجتماعية –الرتبوية  –البدنية  - الصحية –النفسية (

  : دور ا|تمع حنو تدعيم الرتويح الرOضي . 9.2.2

جيب على ا�تمع تدعيم حركة الرتويح الر<ضي ، وذلك حىت ميكنه توفري الفرص ألكرب عدد من      

  :املواطنني ملمارسة املناشط البدنية ، وذلك من خالل العمل على ما يلي 

بناء إسرتاتيجية لنشر الرتويح الر<ضي لتوفري الظروف املناسبة لكل من األطفال يف مرحلة سن ما قبل  -

املدرسة ، والنشء ، والشباب ، واملتقدمني يف السن ، واملرأة ، واملرضى ، واملعاقني ، ملمارسة مناشط الرتويح 

 .الر<ضي يف أوقات الفراغ 

ستثمار أوقات الفراغ ، وذلك من خالل اهتمام املؤسسات الرتبوية ترسيخ فلسفة الرتويح الر<ضي يف ا -

 واالجتماعية و اإلعالمية بتعريف املواطنني مباهية وأمهية املشاركة يف مناشط الرتويح الر<ضي يف أوقات الفراغ 

االهتمام بتجهيز طرق للمشي ولركوب الدراجات يف كل من املدن والريف ، ملواجهة ز<دة الطلب على  -

هذه املناشط ملا هلا من أمهية يف حياة املواطنني للمحافظة على لياقتهم البدنية والوقاية من العديد من 

 .األمراض العصرية 

توفري القوافل الر<ضية للتنقل من املناطق و األحياء السكنية ، وذلك بغرض إsحة الفرص للمواطنني من  -

 .ا�ال  ممارسة مناشط الرتويح الر<ضي ، وخباصة يف هذا

االهتمام بتحفيز واستثارة املواطنني للمشاركة يف برامج اللياقة البدنية للجميع ويف برامج الر<ضة للجميع ،  -

وذلك xلدعاية واإلعالن عن هذه الربامج من خالل وسائل االتصال اجلماهريي ، ومن خالل اإلعالن عن 

 جوائز للمشاركة ، ولتطوير مستوى 

 .اللياقة البدنية  -

لتنسيق بني خمتلف اهليئات و املؤسسات الرتبوية و التعليمية و االجتماعية املنوطة بنشر الرتويح الر<ضي ا -

 .، وذلك يف جمال تقدمي خدماGا وبراجمها جلمهورها 
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التعاون واالستفادة من الدول املتقدمة يف جمال الرتويح الر<ضي خبرباGا وجتار¹ا الناجحة يف هذا ا�ال ،  -

 اتفاقات لتبادل اخلربات ، ولقبول املعوIت من هذه الدول وعقد 

اهتمام وسائل االتصال اجلماهريي Òعداد برامج تعليمية ملناشط الرتويح الر<ضي واستعارة العديد من  -
تلك الربامج من الدول املتقدمة ، وكذلك اهتمام تلك الوسائل بتعليم األلعاب البدنية املتأصلة يف الرتاث 

 ص ص ، 1998دمحم دمحم احلمامحي ، عايدة عبد العزيز مصطفى، (  .والرتاث الشعيب للمجتمع الثقايف 
98 -99( 

  :الرب�مج الرتوحيي الرOضي. 3.2

  :تعريف الرب�مج الرتوحيي . 1.3.2

هو جمموعة األنشطة الرتوحيية املنظمة حتت إشراف رائد ترويح من أجل حتقيق هدف الرتبية الرتوحيية ، 
وهو تغيري سلوك األعضاء أثناء وقت الفراغ إىل سلوك أفضل وذلك عن طريق تنمية معلومات ومهارات أال 

، ص 2011السيد دمحم شعالن ، فاطمة سامي Iجي، ( .وتكوين اجتاهات إجيابية حنو شغل وقت الفراغ 
92.(  

كما يعرف ³نه ذلك الكم من االنشطة الرتوحيية اليت خيتارها األفراد املمارسني والرواد املشرفني 
واإلداريني معا ملمارستها بطريقة منظمة وغري منظمة يف مكان معني ويف وقت معني يناسب املمارسني وقت 

  ) 52، ص 2006 طه عبد الرحيم طه،. (فراغهم بغرض حتقيق هدف الرتويح والرتبية الرتوحيية 
أن الربIمج الرتوحيي حيتاج وبضرورة إىل رائد  الطالب الباحثومن خالل ما سبق من تعريفات ، يرى 

تروحيي واٍع خبٍري xألنشطة الرتوحيية املمارسة من حيث بنائها وتصميمها على أسس علمية تتماشى 
  ) تماعية والفيزيولوجية الثقافية والنفسية واالج( واحتياجات وخصوصيات العينة املستهدفة 

  :معايري التخطيط العلمي لربامج الرتويح الرOضي . 2.3.2

إذ أن الربIمج جيب أن يكون لديه : مقابلة احتياجات وميول األفراد املشاركني يف الربIمج  – 1
  .القدرة على إشباع حاجات وميول األفراد والعمل على حتقيق السعادة هلم 

  .تنويع املناشط اليت حيتوي عليها الربIمج لتضم العديد من أوجه النشاط جيب : التنوع  – 2
جيب أن يسمح الربIمج بتوفري الفرص املتكافئة جلميع األفراد للمشاركة يف : تكافؤ الفرص  - 3

  ... مناشطه املتعددة االوجه ، وذلك دون وضع أي اعتبار للدين ، املستوى االجتماعي 
جيب أن تقدم فقرات الربIمج يف أوقات متفرقة وخمتلفة : دمي فقرات الربIمج التوقيت اجليد لتق – 4

يف أثناء اليوم ويف أثناء عطلة آخر األسبوع ويف املناسبات ويف العطلة الصيفية ، حىت جيد املشاركون األوقات 
  .املناسبة اليت ميكن ممارسة أوجه نشاط الربIمج من خالهلا 
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5 – Iت املتوفرة يف البيئة احمليطة : ت احمللية االستفادة من اإلمكاIمج اإلمكاIجيب أن يستغل الرب

للربIمج الدعم املايل الذي يسمح بتوفري إمكاIت الربIمج وتنفيذه  فرو جيب أن يت: توفر الدعم املايل  – 6

  .لتحقيق أهدافه 

مة للمشاركني يف الربIمج ويتمثل هذا املعيار يف Àمني عوامل األمان و السال:األمان والسالمة - 7

وذلك xإلختيار املناسب ألوجه النشاط وفقا للسن وللجنس وللحالة الصحية للممارسني لتلك املناشط 

  .ومراعاة تلك العوامل وتوفريها يف أثناء تنفيذ الربIمج

وذلك للتأكد من مدى حتقيق الربIمج لألهداف اليت تسعى اىل : التقومي املستمر للربIمج – 8

بلوغها وللكشف عن جوانب القصور يف عناصره املختلفة واملرتبة xملدخالت أو املرتبطة xلعمليات او 

  ) 162- 161، ص 1997كمال درويش ، دمحم احلمامحي، . (املرتبطة xملخرجات 

  :داف الربامج الرتوحيية الرOضيةأه. 3.3.2

  .اشرتاك أكرب عدد من األفراد يف أوجه النشاط حىت ال تقصر الفائدة على عدد قليال – 1

  .حتقيق مبدأ التآخي والتعارف و التعاون بني املشاركني – 2

  .قضاء وقت مجاعي ممتع ومفيد بعيدا عن جو الروتني  – 3

  .س بطريقة منظمةممارسة اهلوا<ت احملببة اىل النف - 4

التدريب حتمل املسؤولية واإلعتماد على النفس وخدمة ا�تمع حتت إشراف خنبة من  -  5

  .املتخصصني و املتمييزين 

  .ايصال املعلومات اهلامة واملفيدة بشكل ترفيهي ومسلي – 6

  .اsحة الفرصة لكل فردا يروح عن نفسه xلتنفيس عن الرغبة املكبوتة – 7

رصة الكتساب القدرات الكامنة واالستعدادات واملهارات اخلاصة عند االفراد للعمل اsحة الف - 8

  على تنميتها وتشجيعها 

  تنمية اهلوا<ت املرجوة لدى األفراد وخلق هوا<ت جديدة وتوسيع األفاق الفكرية والعلمية – 9

اب املرونة الالزمة اsحة الفرصة لتدريب االفراد على ممارسة فن احلياة فنساعده على اكتس – 10

  .للتكيف يف احلياة االجتماعية

  .تكوين عالقات اجتماعية طيبة والرتكيز على االعتماد على النفس   – 11

تدعيم أسس احلياة الدميقراطية السليمة اليت ال تكتسب xلتلقني وإمنا xملمارسة  العلمية يف  -12

  .مجيع مراحل العمل 

  .لزمالة والنفس الشريفة تدعيم أسس الوالء وعواطف ا – 13

  ) .93- 92، ص2011شعالن ، Iجي، . (تكوين املثل العليا وغري ذلك  -14
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 :خطوات بناء الربامج الرتوحيية الرOضية . 4.3.2

  :هناك خطوات علمية مبنية على أسس تساعد يف بناء الربIمج الرتوحيي الر<ضي وهي 

  .حتديد اهلدف من وضع الربIمج بوضوح  - 1

  .دراسة الفئة اليت سيبىن الربIمج من أجلها  - 2

  .دراسة األفراد املنتفعني من الربIمج  - 3

  .استطالع ميوهلم ورغباGم واجتاهاGم ودوافعهم حنو الربIمج  - 4

  .دراسة اإلمكاIت املتوفرة  - 5

  .اختيار أوجه النشاط يف ضوء حتددي أهداف الربIمج حبيث تتناتسب مع طبيعة األهداف  - 6

  .يراعي تنوع األنشطة  – 7

  .توفري وسائل األمان لألنشطة  - 8

  )  109-108- 107، ص 2011شعالن ، Iجي، . (توفري اإلسعافات األولية  - 9

  :كما يضيف كمال درويش ودمحم احلمامحي إىل ذلك 

  .العادات والتقاليد السائدة يف ا�تمع  - 

  .االنتشار الثقايف  - 

  السن ونوع اجلنس   - 

  .حلالة الصحية ا - 

  .معيار الواقعية  - 

 ).160- 159، ص 1997كمال درويش ، دمحم احلمامحي، . (معيار اخلربة  - 

  : إقامة الربامج الرتوحيية الرOضيةاعتبارات السالمة يف  . 5.3.2

هناك أسلوب لتحسني الصحة و اللياقة البدنية بسبب النشاط الرتوحيي هو Òقامة برامج أمنة خاصة يف    

نطاق ألعاب الفتيات وبعض األلعاب التنافسية اليت يندفع إليها اجلنسني ، ويقدم رئيس جلنة اجلمعيات 

ص الطبية للر<ضات البدنية    : عدة اقرتاحات منها الطبية األمريكية من خالل تقريره عن اخلصائ

 .وضع شروط خاصة xلنسبة للمشاركة من الشباب -

 .سلوك آمن يف مثل هذه الر<ضات  -

 .للمجموعات بدقة عند ممارسة الر<ضات اختبار -

 .أدوات ر<ضية يراعى فيها جانب األمان و التناسب -

  .والسلطات املدرسية التكليف مبهام و أهداف معقولة ومسؤوليات حمدودة لآلxء واملشرفني واملدربني -

 .تسهيالت كافية جمهزة جيدا -
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 )311- 310 ص ص ، 1990كمال درويش ، أمني اخلويل ، ( .إشراف طيب معقول -

أن ملمارسة األنشطة الر<ضية جيب التقيد  ببعض جوانب  الطالب الباحثيرى  ومن خالل ما سبق     

xملضرة ،مثل حسن استعمال الوسائل الر<ضية،Gيئة السالمة ألنه إذا اغفل جانب من جوانبها عادة عليه 

 يف املمارسة، العمل حتت إشراف طااإلفر .العضالت قبل البدء يف أي مترين ر<ضي وذلك Òجراء اإلمحاء

وهذا من اجل االستثمار العقالين والعلمي للممارسة النشطة الرتوحيية ....،مراقبة النظام الغذائي  املختصني

 .الر<ضية

  :صفات الرب�مج الرتوحيي الرOضي الناجح  . 6.3.2

  .أن يراعي الربIمج ميول األعضاء -  1

  .أن يراعي الربIمج اهتمامات املشرتكني  - 2

  .أن يكون الربIمج متنوعا ويليب احتياجات مجيع املشرتكني - 3

  .أن يستخدم طرقا خمتلفة يف تنفيذه  - 4

ص الكفء أن يتوفر فيه ما حيتاجه من إمكانيات  – 5   .مثل القائد املخت

  .أن يتيح الفرصة يف تكوين صداقات مع اجلميع  - 6

  .أن يشجع االفراد على العمل  – 7

ص  – 8 ، 2011السيد دمحم شعالن ، فاطمة سامي Iجي، . (أن يضيف شيئا إىل حياة كل شخ

  ) .93ص 
  

  

  

  

  

  

  

  :خامتة 
مما ال شك فيه أن املشاركة يف األنشطة الرتوحيية الر<ضية تساهم بشكل كبري يف الرتبية العامة للفرد ،          

كما تؤثر إجيابيا على جمموع السلوكيات و االجتاهات وصحة الفرد ، وxلتايل حتقق احلاجات اإلنسانية ، 

صحة البدنية و النفسية ، حيث تساهم بقسط كبري يف التحرر من الضغوط والتوترات النفسية ، كما  وتطور ال
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تساعد على إعادة بعث طاقاته وجتديدها ، وتساهم بشكل كبري يف إعطاءه أكثر حيوية وxلتايل املردودية 

ضف إىل ذلك البعد الروحي ، حيث Gدف إىل السعادة و السرور أواإلنتاجية تكون يف أعلى مستو<Gا  ، 

ل التمارين و األلعاب الر<ضية املتنوعة اليت مت اختيارها وفقا لرغبات وميوالت ،من خالاليت ينشدها كل فرد 

  . أساتذة التعليم املتوسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصـــل الثالث

 )،القلق ،التوافق املهينالضغوط النفسية(املتغريات النفسية 
 .تــمهـيد -

  . الضغوط النفسية 1.3
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  .تعريف الضغوط النفسية 1.1.3
  .مصادر الضغوط لدى املدرسني  2.1.3
  .أنواع الضغوط النفسية  3.1.3
   .عناصر الضغوط النفسية .4.1.3
  .مراحل الضغط النفسي 5.1.3
  .طرق قياس الضغط النفسي  6.1.3
  .األجهزة احليوية املرتبطة xلضغوط النفسية  7.1.3
  .آ»ر الضغوط النفسية  8.1.3
  .أساليب و اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط  9.1.3

  القلـــــــــــــــــــــــــق  2.3
  .القلق تعريف  1.2.3
  .تصنيف القلق  2.2.3
  .مستو<ت القلق  3.2.3
  .النظر<ت املفسرة للقلق  4.2.3
  . أعراض القلق 5.2.3

  ق املهينــــــــــالتواف 3.3
  . تعريف التوافق 1.3.3    
  .التوافق املهين تعريف 2.3.3    
  مظاهرالتوافق املهين 3.3.3 
  .العوامل املؤثرة يف التوافق املهين  4.3.3    
  .آلية حتقيق التوافق املهين للعاملني  5.3.3    
  . قياس التوافق املهين  6.3.3    
  عالقة الصحة النفسية xلتوافق املهين 7.3.3 

 خـــامتة -

  

 
  :تــمهـيد

تعيق تكيفه اليت إن الضغوط النفسية مثل معظم أنواع االضطراxت النفسية اليت يتعرض هلا الفرد و           

مع نفسه ومع ا�تمع ملا هلا من Àثري داخلي و خارجي ، حيث تبقى بيئة العمل من املصادر الرئيسية للضغوط 

خرى ،فمهنة التدريس بوصفها النفسية للعامل  و ختتلف شدة هذه الضغوط من فرد آلخر ومن مهنة إىل أ
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إىل ضغوط  فيها مهنة اجتماعية و خدماتية حيوية تقوم بصفة رئيسية على العامل البشري بتعرض املدرسني

يف حدود  –ام كبيـر ـال سيمـا الدراسـات العلميـة يف هـذا اجلانب مل تنظـر xهتم. خمتلفة تؤثر على أدائهم املهين

بشكل يتناسب مع دورهم الكبري و املؤثر يف تربية أجيال املستقبل، لذلك لضغوط املدرسني  –علم الباحث 

حناول يف هذا الفصل التعرض إىل موضوع الضغوط النفسية و بعض املفاهيم و ذلك xلرجوع إىل أصل 

 املصطلح مع إبراز أهم مصادر الضغوط يف بيئة العمل و الرتكيز على اآل»ر الناجتة عنها مث خنتم الفصل بتقدمي

  . جمموعة من األساليب و اإلسرتاتيجيات املستعملة ملواجهة هذه الضغوط النفسية لدى املدرسني

  الضغوط النفسية  1.3

 : تعريف الضغوط النفسية 1.1.3

إىل أن مصطلح الضغوط من أكثر املصطلحات عرضة لسوء االستخدام من طرف " ويليامز " يشري        

الباحثني ، حيث غالبا ما يستخدم للتعبري عن السبب والنتيجة يف آن واحد ، وذلك نتيجة اخللط القائم بني 

لقوى وقد جاءت الضواغط لتشري إىل تلك ا"  Stress"والضغط "  Stressors" مفهوم الضواغط 

محدي علي الفرماوي (. ، أما كلمة الضغط فتعرب عن احلادث ذاته ) احمليط ( و املؤثرات اليت توجد يف البيئة 

  . )35، ص 2008ـ رضا عبدهللا، 

والضغط على وجه العموم ليس سوى ردود األفعال الفيزيولوجية واالنفعالية والنفسية حلوادث و            

     )10- 9 ص ص، 2001فاروق السيد عثمان، ( .يف بيئة العمل أشياء معينة مهددة للفرد 

و الضغط هو جتربة ذاتية حتدث اختالال نفسيا أو عضو< لدى الفرد و ينتج عن عوامل يف البيئة      

و يتيح لنا هذا التعريف حتديد ثالث مكوIت رئيسية للضغط يف . اخلارجية أو املنظمة أو الفرد نفسه

  : )180، ص 1991أندرو سيزالقي ، مارك جي والس، ( .ري، االستجابة، التفاعلاملث: املنظمات هي

  :أ ـ تعريف الضغط النفسي على أساس املثري اخلارجي 
اليت تتواجد ) جمموعة من املثريات ( حيث يستخدم مفهوم الضغوط لإلشارة إىل القوى اخلارجية             

 .جمموعة من ردود األفعال اليت تظهر يف سلوك األفراد يف العمل يف بيئة عمل األفراد ، و اليت تنتج عنها 

  )167، ص 1999صالح دمحم عبد الباقي، (

  :ب ـ تعريف الضغط النفسي على أساس االستجابة 
ويستخدم لإلشارة إىل ردة الفعل الواعية أو غري الواعية، على التهديدات اليت توجه الفرد سواء كان           

  . ويتولد عنه شعور xألمل، الذنب، الوحدة و االرتباك. ذلك حقيقيا أم نسجا من اخليال

  :ج ـ تعريف الضغط النفسي على أساس التفاعل بني املثري و االستجابة  
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هذا التوجه على القناعة ³ن استجابة األفراد للضغوط ختتلف xختالف خصائصهم الفردية، بين             

: ويتضح هذا التوجه يف التعريف اآليت... مبا يف ذلك منط الشخصية ، اخللفية الثقافية ، الدعم االجتماعي 

عبد املنعم ( .ة غري سارةهو جمموعة من التفاعالت بني الفرد وبيئته واليت تتسبب يف حالة عاطفية أو وجداني

  )125، ص 1995احلنفي، 

ضغوط العمل لدى املدرس ³¯ا إدراك املدرس ³ن )  1996" ( عزت عبد احلميد " يعرف         

متطلبات العمل تفوق قدراته و إمكاIته نتيجة األعباء الزائدة للعمل ن وغياب املعلومات الواضحة عن 

، xإلضافة إىل مواجهته للمطالب املتناقضة ، من جانب رؤسائه  الدور الذي جيب أن يقوم به كمدرس

طه عبد العظيم حسني، سالمةعبد العظيم حسني، ( .وعدم استخدامه مهاراته وخرباته يف التدريس 

   )216، ص 2006

ويعد التعريف الذي قدمه املكتب الدويل للعمل أدق وأمشل التعاريف حبيث يعترب الضغط عند املدرسني     

اهرة عاملية معرتف ¹ا ، يظهر يف حالة تعب أو ووهن عصيب حاد يرجع إىل اإلحباط و احلسرة أمام مهنة ظ

 .فهو حقيقة مرض مهين... ومن أعراضه جند التهيج ، الغضب اإل¯اك ، ارتفاع الضغط الشر<ين . التدريس 

   )66، ص 2009كورديل مرمي، (

هناك من ركزت على عامل املثري وأخرى على عامل االستجابة  أن هذه التعاريف ويرى الباحث            

يف جمملها الظروف احمليطة xلعامل الداخلية  واليت أبرزت) االستجابة واملثري(ومنها من مجعت بني العاملني 

 واخلارجية املسببة للضغط وانعكاس ذلك سلبا على حالته النفسية والفيزيولوجية والسلوكية xإلضافة إىل أداء

  . عمله 

  :مصادر الضغوط لدى املدرسني . 2.1.3 

تنبع مصادر الضغوط لدى املدرس من املهنة اليت يقوم ¹ا ، فهي تتعلق بشروط عمله و موقفه منه           

، وموقف اآلخرين وفرصة احلياة أمامه و أمام اآلخرين وحدود دخله ، وعالقته xإلدارة اليت يعمل لصاحلها ، 

، ومشكالت تعود إىل أضف إىل ذلك أن االتصال بعقول غري Iضجة ، ومع مستو<ت معرفية متفاوتة 

أعمار دون عمره ، و أنه حيمل xستمرار أعباء غريه ويعاجل xستمرار دوافع خمتلفة و متنافرة ، ويعايشه 

xستمرار التناقض الذي مييز ا�تمع ، وجيد صعوبة يف الكيفية اليت يوازي فيها بني دوره كمحافظ على 

  . أشكال املاضي وخلق أشكال جديدة من العادات 

ومصادر الضغوط املهنية لدى املدرسني قد تباينت تصنيفاGا ومسبباGا بني الباحثني الختالف توجهاGم   

من خالل نتائج دراسته اليت " xالش " ولقد توصل الباحث . النظرية ، لكن هناك حماور تشرتك فيها 

  : اجهها املدرس وهي مدرسا إىل تبيان ثالث مصادر أساسية ترتبط xلضغوط اليت يو  392أجريت على 

  .ـ ضغوط ترتبط بطبيعة العمل الذي يؤديه املدرس 
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  .ـ ضغوط ترتبط خبصائص التالميذ 

  .ـ ضغوط ترتبط xملناخ املدرسي 

يف كندا توصل الباحث إىل تبيان مخس مصادر أساسية )  1992" ( لوازال جون " واستنادا إىل دراسة 

ـ .ـ اإلمكانيات املادية .سط ، وتتمثل هذه املصادر يف ـ عبء الفصل للضغوط املهنية للطور االبتدائي و املتو 

  .ـ احلاجة إىل االعرتاف املهين .ـ العالقات مع الزمالء و أولياء التالميذ . الوقت 

إىل تبيان مصادر رئيسية للضغوط املهنية لدى املدرسني )  x ) "2007هي سالمة " كما توصلت دراسة 

  : يف ثالث حماور هي 

  .مصدر ضغوط أعباء املهنة ـ

  .ـ مصدر ضغط السياسة التعليمية

   )58- 57 ص ، ص2011شارف خوجة مليكة، ( .ـ مصدر ضغط املكانة االقتصادية

  : ومن أنواع مصادر الضغوط أيضا

  : الضغوط االجتماعية

وجود ضغوط اجتماعية  1967عام " ساندلر " و آخرون وكذلك دراسة " فقد أبرزت دراسة هاربري   

ومشكالت أسرية Iجتة عن أسباب متعددة داخل األسرة كغياب أحد الوالدين ،الطالق ، منط تربية األطفال 

ر بعض ، وجود أطفال مرضى وعاقني يف األسرة ، كلها مصادر للضغوط النفسية تتسبب يف ظهو 

  .)178، ص 1998زينب حممود شقري، ( .االضطراxت النفسية 

  :الضغوط املهنية

وهي ضغوط ترتبط ببيئة العمل ، مثل العبء الكمي والكيفي للعمل ، صراع الدور و غموضه و اخلالفات 

 .جور بني الرفاق يف العمل وضغوط القواعد واللوائح يف العمل  عدم الرضا عن العمل ، وقلة املرتبات األ

" ويرى العبودي فاتح نقال عن  )40، ص2006طه عبد العظيم حسني ،سالمة عبد العظيم حسني ، (

  :أن بيئة العمل أو العمل نفسه هي بدورها تؤدي إىل عوامل مسببة للضغط أمهها " محدي <سني 

  ـ متطلبات العمل ودرجة تفاوGا من مهنة إىل أخرى 

  .ن الفرد ـ التعاون يف األدوار املطلوبة م

  .ـ عدم وضوح املسؤوليات 

  " .ز<دة اإل»رة " ـ ز<دة العبء الوظيفي 

  .ـ املسؤولية عن اآلخرين 

  .ـ غياب الدعم االجتماعي من الزمالء 

  .ـ غياب املشاركة يف القرارات وعدم تشجيع االستقاللية 
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  .ـ عملية تقومي األداء إذا أدركها الفرد ³¯ا غري عادلة

العبودي ( ).اخل ...التهوية، اإلضاءة، مستوى الضجيج، درجة احلرارة، تنظيم األ»ث( ل املادية ـ بيئة العم

  )33، ص 2008فاتح، 

  :الضغوط الصحية  

وهي ضغوط ترتبط xلصحة اجلسمية و الفيزيولوجية ، كالصداع ، ارتفاع ضغط الدم  أمراض القلب ،       

زينب حممود (. الغثيان ، الدوخة ، صعوxت يف النوم ، العادات الصحية السيئة واختالل النظام الغذائي 

  .)178، ص 1998شقري، 

  : الضغوط الفيزيقية 

، احلرارة و الربودة و نقص املــوارد الطبيعية ،  و الكوارث الطبيعية كالزالزل  تتمثل يف ضغوط الغالف اجلوي

  )39، ص 2006طه عبد العظيم حسني ، سالمة عبد العظيم حسني، ( .و الرباكني و األعاصري  

أنه ال ميكن عزل أي مثري أو عامل و ذلك xعتبار أن  يتضح للطالب للباحثوكنتيجة ملا سبق         

املدرس هو جزء ال يتجزأ من ا�تمع فهو يؤثر و يتأثر ،كان يف العمل أو يف ا�تمع xإلضافة إىل Àثري تلك 

العوامل الفيزيقية و عليه فالتأثري املتبادل بني خمتلف هذه العوامل هو الذي يساهم و بشكل كبري يف خلق 

ضغوط لدى املدرسني رغم تباين هذه الضغوط بني فرد و آلخر يبني الفروق الفردية إال أ¯ا ترتك أ»را هذه ال

  .على مستوى الفرد

  : أنواع الضغوط النفسية  .3.1.3

حاول الباحثون تقسيم الضغوط إىل أنواع وذلك حسب معايري تصنيف معينة ، فظهرت مناذج         

  : وتصنيفات عدة منها 

  :الذي قسمها إىل ثالث أنواع :  ) 1975" ( موراي " نيف ـ تص 1

  .ويراد ¹ا الضغوط الناجتة عن املشكالت اليومية :أ ـ الضغوط النامجة عن التوترات االعتيادية

وتشمل الضغوط النامجة عن التغريات اليت تتطلب  :ب ـ الضغوط النمائية الناجتة عن التوترات االعتيادية 

  .تغيريا مؤقتا من العادات و يف أسلوب احلياة 

وتشمل ضغوط املرض الشديد أو فقدان شخص عزيز وتكون قوية وتستمر  :ج ـ ضغوط األزمات احلياتية 

  )22، ص 2006مىن دمحم عثمان اجلبلي، ( .مدة حمدودة 

  :بني نوعني من الضغوط ومها " سيالي " حيث ميز  " :سيالي " ـ تصنيف  2

وهذا الضغط يعد حافزا يدفع الفرد حنو أداء أفضل ويساعده على اإلبداع وتنمية الثقة  :أ ـ ضغط إجيايب 

  .xلنفس 
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دمحم ( .وهو الصورة املدمرة للضغوط ، ويؤدي إىل اختالل وظيفي يف تكيف الكائن  :ب ـ ضغط سليب 

ماجدة ¹اء الدين ( .حيث تؤثر يف حالته اجلسدية والنفسية  )167، ص2007حسن دمحم محادات، 

  )33، ص 2008السيد عبيد، 

  : xإلضافة إىل هذه التصنيفات هناك تصنيفات أخرى أمهها             

  : ـ حسب معيار السبب  1

  ... )التنافر األسري، االنفصال، وفاة، فقر (  أ ـ الضغوط األسرية

  ... )نقص املمتلكات، نقص األصدقاء(  ب ـ ضغوط النقص

  ... )سوء املعاملة من العائلة، من األقران و األصدقاء(  ج ـ ضغوط العدوان

  )595، ص 2005عمر وصفي عقيلي ، (... ) التأديب، العقاب القاسي(  د ـ ضغوط السيطرة

  : إىل ثالثة أنواع وهي " xبكوك " صنفها  :ـ من حيث الشدة  2

كالعصاب وهذا النوع مرتبط بشكل وثيق xملفهوم الذي يعطيه   :عن الصراعات الداخلية  أ ـ ضغط �تج

  .الطب العقلي للقلق 

أي صادر من بيئة الفرد كمواجهته لعراقيل خالل سعيه لتحقيق أهداف  :ب ـ ضغط ذو أصل خارجي 

  .معينة فرييد اجتيازها وختطيها ليشعر xلراحة و الرضا 

فاملبدع يف حاجة ألن يعيش يف بيئة حتفزه على استغالل طاقاته  :جة إىل اإلبداع  ج ـ ضغط مرتبط Gحلا

  )16- 15صص ، 2006لوكيا اهلامشي ، بن زروال فتيحة، ( .اإلبداعية بتطوير وظائفه الطبيعية 

اليت تستغرقها الشدة أو التوتر ومدى التأثري على صحة اإلنسان النفسية و  :ـ من حيث الفرتة الزمنية  3

  :الضغوط إىل "  Jains" البدنية ،ويقسم 

وتستمر من ثوان معدودة إىل ساعات طويلة ،وتكون Iمجة عن مضايقات صادرة عن  :أ ـ الضغوط البسيطة

  .أشخاص sفهني أو أحداث قليلة األمهية يف احلياة 

ومتتد من ساعات إىل أ<م ، وتنجم عن بعض األمور كفرتة عمل إضافية أو ز<رة  :ط املتوسطة ب ـ الضغو 

  .شخص مسؤول أو غري مرغوب فيه 

وهي اليت تستمر ألسابيع وأشهر وتنجم عن أحداث كبرية كالنقل من العمل أو  :ج ـ الضغوط املضاعفة

   )61، ص 2010عثمان مرمي، ( .اإليقاف عن العمل، أو موت شخص عزيز

  : عناصر الضغوط النفسية .4.1.3

يف ثالث عناصر أساسية " واالس " و " سيزالقي " توجد عدة عناصر متداخلة للضغوط و اليت حددها   

  )180، ص 1991أندرو سيزالقي ، مارك جي والس، ( .املثري ، االستجابة ، والتفاعل : هي 
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حيتوي هذا العنصر على املثريات األولية الناجتة عن مشاعر الضغوط، وقد يكون مصدر  :عنصر املثري: أوال

  .هذا العنصر البيئة أو املنظمة أو الفرد 

ميثل هذا العنصر ردود الفعل الفيزيولوجية  و النفسية والسلوكية اليت يبديها الفرد  :عنصر االستجابة : ¶نيا 

  .ا مثل القلق و التوتر و اإلحباط وغريه

وهو التفاعل بني العوامل املثرية و العوامل املستجيبة ، و³ن هذا التفاعل من عوامل :  عنصر التفاعل: ¶لثا

صالح الدين ( .البيئة  والعوامل التنظيمية من العمل و املشاعر اإلنسانية وما يرتتب عليها من استجاxت 

  .)317، ص 2004عبد الباقي، 

  :مراحل الضغط النفسي 5.1.3

يعترب هانس سيالي من الرواد األوائل الذين اهتموا مبوضوع الضغط النفسي و نتائجه السلبية و املرضية      

متالزمة : " ، حيث قدم منوذجا من ثالث خطوات تتضمنها االستجابة للضغط النفسي أطلق عليها اسم 

  :و يرى أن الضغط استجابة تتكون من ثالثة مراحل " التكييف العام 

 " : التحذير " مرحلة اإلنذار   -

وفيها تنشط العضوية ملواجهة التهديد و تقوم Òفراز اهلرموIت ويتسارع النبض و التنفس ، ويصبح فيها 

ص يف حالة متأهبة للمواجهة أو اهلرب     )285، ص 1991دمحم أمحد النابلسي وآخرون، ( .الشخ

  :مرحلة املقاومة  -

تهديد وكلما زادت حالة الضغط انتقل الفرد إىل مرحلة املقاومة ، وفيها حيث تعمل العضوية على مقاومة ال

يشعر الفرد xلقلق و التوتر ، مما يشري إىل مقاومة الفرد للضغط وقد يرتتب على هذه املقاومة وقوع حوادث 

طر و ضعف القرارات املتخذة والعرضة  لألمراض خالل هذه املرحلة ، وذلك ألن الفرد ال يستطيع أن يسي

  )181،ص 1991أندرو سيزالقي،مارك جي والس،(.على موقف ³حكام

وحتدث عند الفشل يف التغلب على التهديد واستمرار الضغط النفسي لفرتة طويلة مما  :مرحلة اإلËاك  -

ينجم عنه استهالك العضوية ملصادرها الفيزيولوجية ، مما يؤدي إىل اال¯يار اجلسمي أو االنفعايل ، فعندما 

لصداع ، ارتفاع ضغط الدم القرحة املعدية ، ا: تنهار املقاومة حيل اإلرهاق و األمراض املرتبطة xإلجهاد مثل 

الضغط النفسي  Hebbويفسر . ، واألخطار اليت تشكل Gديدا مباشرا للفرد و املنظمة على السواء 

بطريقة أخرى تبني أن الفرد يعمل حتت ظروف خارجة عن إرادته يف التحكم فيها، فيصبح قلقا، ضعيف 

  )11، ص 2002اهلامشي لوكيا، ( .الرتكيز، فيقل أيضا أداؤه

  :طرق قياس الضغط النفسي  6.1.3
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يقاس الضغط النفسي عند اإلنسان بعدة وسائل و أدوات، ومن تلك األدوات، أدوات القياس        

  .النفسي املستخدمة لدى املختصني يف موضوع القياس النفسي أو اإلكلينيكي

اإلجاxت لتستخرج وتكون تلك األداة إما مكتوبة ،أي عن طريق اإلجابة على بعض األسئلة مث حتسب 

 -نسبة اإلجهاد أو كمية الضغوط الواقعة على الفرد، أو يقاس بواسطة أجهزة عملية تقيس التوازن احلركي

  .العقلي أو قوة االنفعاالت وشدGا ، ومن األدوات الشائعة االستخدام املقاييس املكتوبة 

الحظة واملقابالت و االستبياIت وأيضا توجد عدة طرق تستخدم يف دراسة الضغوط وقياسها منها امل  

 .،وتعد االختبارات أكثر الطرق استخداما يف دراسات الضغوط ،xإلضافة إىل ذلك الطرق الفسيولوجية 

   )39، ص 2008ماجدة ¹اء الدين السيد عبيد، (

أنه ال توجد وسيلة قياس واحدة مناسبة لكل ا�تمعات تقيس الضغوط، لذلك يرى الطالب الباحث و  

 .تلف هذه الوسائل والطرق xختالف ا�ال، العمر ، ا�تمع ،املهنة والبيئة خت

  :األجهزة احليوية املرتبطة Gلضغوط النفسية  .7.1.3

يعترب اجلهاز العصيب يف جسم اإلنسان احملور و احملرك لكل ما يقوم به الفرد من تعلم ، أو تذكر ، أو      

. تفكري ، أو تعبري عن انفعال ، أو شعور بكل ما حيدث داخل جسمه أو يف البيئة اخلارجية اليت حتيط به 

، يقوم هذا اجلهاز xلتنسيق  The Brainومن خالل أجزائه املختلفة، وخباصة ما يوجد منها يف الدماغ 

  .بني األنشطة املختلفة اليت يقوم ¹ا الفرد ويساهم يف عملية االتزان احليوي و االنفعايل 

يف تناوله لتطور الدماغ جنده "  Mcleanماكلني  " وإذا نظرI إىل الدماغ من الناحية الوظيفية كما يصوره 

أحدها يرتبط xلعامل املادي ، : يف دماغ واحد " أدمغة " اع أو ينقسم من الناحية الوظيفية إىل ثالث أنو 

والثاين يرتبط xلعامل الداخلي أو االنفعاالت ، و الثالث يرتبط xلتجريد و التحليل  و األجزاء الثالث ليست 

  . منفصلة عن بعضها البعض ، بل هناك حلقات اتصال داخل كل جزء وبني األجزاء مجيعها 

 جهاز الغدد الصماء اجلهاز املنظم اآلخر الذي يعمل مع اجلهاز العصيب ليتمكن اجلسم من كما يعترب       

وهذه . ويصب هذا اجلهاز هرموGIا مباشرة يف الدم . االحتفاظ حبالة من التوازن االنفعايل و احليوي

يئة عبارة عن مواد كيميائية معقدة تقوم بتنشيط اجلسم و تساهم يف Hormones GاهلرموIت 

األعصاب و العضالت لالستجابة xلسرعة اليت تتناسب و املوقف املسبب للضغط النفسي  وكما أن 

حتول الغذاء إىل الطاقة اليت حيتاجها اجلسم (  MétabolismeاهلرموIت تدخل يف عملية األيض 

   )51- 47- 46 ص ، ص2000علي عسكر، ( ) .للقيام بوظائفه املختلفة 

كما يتم إدراك األحداث اليت يواجهها الفرد وتصنيفها ³¯ا مؤذية أو مهددة ن عن طرق القشرة        

الدماغية اليت تقوم بدورها بوضع األساس لسلسة من ردود األفعال اليت تتقرر بفعل هذه التقييمات ، إذ 

لذي يبادر إىل القيام بواحدة من حتت املهاد ، ا/ تنتقل املعلومات من القشرة الدماغية إىل اهليبوثالموس 
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الودي ، / أكثر االستجاxت املبكرة لدى التعرض للضغط وبشكل خاص استثارة اجلهاز العصيب السمبثاوي 

، ويؤدي تنبيه اجلهاز السمبثاوي إىل استثارة " وولرت كانون " أو استجابة الكر أو الفر الين وصفت من قبل 

ها تقوم Òفراز الكاتيكوالماينات ، واإلينيفرين ، والنورإينيفرين ، وهذه التأثريات خناع الغدة األدرينالية اليت بدور 

، 2008شيلي sيلور، (. تـؤدي إىل مشاعــر الضيق اليت منر ¹ا يف العادة كرد فعـل على التعرض للضغط 

  )353ص 

  :¶ر الضغوط النفسية آ 8.1.3

  : للضغوط النفسية آ»ر اجيابية وأخرى سلبية       

 :اآل¶ر االجيابية  -

إن العديد من املنظمات و إن مل يكن مجيعها تنظر إىل ضغوط العمل على أ¯ا شر جيب مكافحته و      

ذلك أل»رها السلبية على الفرد و املنظمة معا ،ولكن احلقيقة غري ذلك إذ أن لضغوط العمل آ»ر إجيابية 

  :ما يليمرغوx فيها إىل جانب السلبية غري املرغوب فيها ومن اآل»ر اإلجيابية 

  .حتفز على العمل  -

  .جتعل الفرد يفكر يف العمل  -

  .يزداد تركيز الفرد يف العمل  -

  .ينظر الفرد إىل عمله بتميز -

  .الرتكيز على نتائج العمل -

  .النوم بشكل مريح -

  .ملقدرة على التعبري عن االنفعاالت و املشاعر -

  .الشعور xملتعة -

  .الشعور xالجناز -

  .و الثقة تزويد الفرد xحليوية و النشاط -

  .النظر للمستقبل بتفاؤل -

حممود العميان، ( .املقدرة على العودة إىل احلالة النفسية الطبيعية عند مواجهة جتربة غري سارة  -

  )165، ص 2005

  :اآل¶ر السلبية -

  : يرتتب على الضغوط النفسية آ»ر سلبية متنوعة تشمل الفرد و املؤسسة اليت يعمل ¹ا ، تتمثل يف   

  : أ ـ اآل¶ر الفيزيولوجية 
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xضطراxت اجلهاز اهلضمي ، نوxت اإلسهال املزمنة ، اضطراxت " كوبر " تتمثل هذه اآل»ر عند    

اجلهاز التنفسي ، اضطراxت اجلهاز الدموي املتمثلة يف ارتفاع ضغط الدم و الصداع ، إضافة إىل إصابة 

  )12، ص2005الزعيب نزار دمحم يوسف، ( .هية اجللد xلطفح اجللدي ومرض السكري وفقدان الش

  :ب ـ اآل¶ر االنفعالية

تقل القدرة على االنسجام او اسرتخاء العضالت ، وخيتزل : يزداد التوتر الفسيولوجي و النفسي  -

 .الكالم ،ويزداد الالمباالة 

 .ز<دة يف الوسواس  -

 .واإلمهال ،وعدم االكرتاث والتسلط تغيري مسات الشخصية مييل اإلنسان أكثر إىل الالمباالة  -

 .ز<دة املشكالت الشخصية  -

يقل التحكم يف الدفاعات اجلنسية ، ويزداد شعوره بعدم القيمة ،ومن مث : ضعف يف التحكم اخللقي  -

 .         ينخفض إحساسه بتأكيد ذاته 

  :اآل¶ر املعرفيةج ـ 

 العقل صعوبة يف الرتكيز وتضعف قوة املالحظة  فيجد: يتناقص مدى االنتباه -

 .تضعف الذاكرة، فيضعف االستدعاء و التعرف حىت على ماهر مألوف:تدهور يف الذاكرة قصرية املدى -

 .صعوبة التنبؤ xالستجاxت  -

 .يزداد معدل األخطاء  -

 .يقل معدل التقييم الصحيح  و التخطيط طويل املدى  -

                                                                                       )36- 35، ص 2008محدي علي الفرماوي ـ رضا عبدهللا، ( .هم غلبة االضطراxت الفكرية و الو  -

وتنقسم إىل آ»ر معرفية كنقص االنتباه، واضطراب الذاكرة، والشك، وز<دة معدل األخطاء حيث تصبح   

وآ»ر انفعاليــة كازديـــاد التوتر النفسي ، الوسواس ، ظهـور . العقالنية وغري منطقيــةأمناط التفكري مضطربة و 

  .االكتئـاب ، والعجز وضعـــف الضوابــط األخالقية 

  : ـ اآل¶ر السلوكية د

تتمثل يف اضطراxت الكالم ، عادات النوم ، الشك يف األصدقاء و األقارب ، االعتماد على           

  .اآلخرين 

  :ـ اآل¶ر االجتماعية هـ 

تتمثل يف التوتر ، إ¯اء العالقات االجتماعية ، العزلة ، واالنسحاب ، وانعدام القدرة على قبول             

  )7، ص2002واد احلريب، ماطر ع(. وحتمل املسؤولية 
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  :اآل¶ر على مؤسسة العمل و ـ 

  : ميكن إجيازها فيما يلي           

تكلفة التأخر عن العمل ، الغياب ، التأخر ، التوقف عن العمل تشغيل عمال ( ز<دة التكاليف املالية  -

 ) إضافيني ، عطل اآلالت وإصالحها ، تكلفة الفاقد من املواد 

 .واخنفاض جودته  تدين مستوى اإلنتاج -

 .صعوبة الرتكيز على العمل والوقوع يف حوادث صناعية  -

 .االستياء من جو العمل  -

 .عدم الرضا الوظيفي  -

 .الغياب و التأخر عن العمل  -

 .ارتفاع معدل الشكاوى والتظلمات  -

 .عدم اختاذ الدقة يف القرار  -

 .سوء العالقة بني األفراد  -

 .وتشويه املعلومات سوء االتصال بسبب غموض الدور  -

 .التسرب الوظيفي  -

 )167، ص2005العميان حممود، (. الشعور xلفشل  -

  :  وxإلضافة ملا سبق ذكره ترتك آ»را مباشرة على العامل وتكمن يف      

  : أ ـ اخنفاض األداء

العامل ، إن ارتفاع مستوى الضغوط عن املقدار املناسب أو اخنفاضه عنه ذو Àثري سليب على أداء       

يؤدي إىل ضعف األداء و اخنفاضه ،كما أن مقدار عايل أو منخفض من الضغوط قد ال يكون مثرياّ أو 

  )392، ص 2003أمحد ماهر، ( .مشجعا لألداء ، يف حني أن مقدارا مناسبا للضغوط يكون مثريا 

  

  

  : ب ـ امللل

يقصد به اضطرار الفرد إىل االستمرار يف عمل ال مييل إليه ، والضغط خيلق حالة من امللل أو السأم          

لدى الفرد نتيجة الظروف اخلارجية للعمل ، و الوضع االجتماعي والشخصي ، مما يقلل انتباه الفرد واجنذابه 

   )61، ص 2010عثمان مرمي، ( .حنو عمله 

  :ج ـ التعب
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يعرفه فريIن ³نه جمموع نتائج النشاطات اليت تظهر يف تناقص القدرة على القيام xلعمل ، حيث          

عادة ما يصاحب الشعور xلتعب عدم الثبات وعدم االستقرار والقلق ، والضيق الشديد ، واضطراب يف 

جتة عن بيئة العمل اخلارجية أو احلالة االنفعالية ، للفرد مما يؤدي إىل اخنفاض أدائه نتيجة لتعرضه للضغوط النا

  )151، ص 1996كامل دمحم دمحم عويضة، ( .النامجــة عن طبيــعة الفرد ذاته 

  :د ـ التغيب

تعترب مشكلة التغيب مشكلة هامةّ ، وتكون مرتبطة بطبيعة األعمال و املواقف اليت مير ¹ا الفرد يف          

محدي علي الفرماوي ـ رضا (. يئا إىل أن يتغيب متاما حيث مييل إىل التأخر عن العمل شيئا فش. عمله

  )36- 35 ص ص، 2008عبدهللا، 

  :هـ ـ مشكالت صحية

حيث أن تعرض الفرد إىل استنفار انفعايل يزيد عن قدرته على التحمل ، قد يصيبه ³مراض صحية        

الصداع املستمر ، الذحبة الصدرية ، وعدم انتظام معدالت القلب ، أمراض الكبد و الرئة ، : خطرية مثل 

حممود فتحي ( .ول يف الدم أمراض اجلهاز العصيب املختلفة ، ارتفاع ضغط الدم ، ز<دة نسبة الكولسرت 

  )91، ص 1999عكاشة، 

أنه من خالل ما ورد ذكره من اآل»ر اليت ختلفها الضغوط النفسية لدى يرى الطالب الباحث           

 غرياملدرسني و اليت تشمل خمتلف اجلوانب النفسية و الفيزيولوجية ، و السلوكية ، واملعرفية وهي ضغوط 

مفضلة اليت تسبب الضرر و األذى و املرض لألفراد واجلدير xلذكر أن هذه األعراض ال تظهر مجلة بشكل 

وهناك أ»ر  .واضح ،و أن ظهورها خيتلف من فرد آلخر، xإلضافة إىل اآل»ر اليت تتكبدها مؤسسة العمل

ا تعد جرس إنذار و تنبيه فيكون هلا Àثري إجيايب على د   .  افعية الفردمرغوب فيها ك̄و

  :أساليب و اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط   9.1.3

تتعدد أساليب مواجهـة الضغوط، فهناك أساليب عام تطبق على معظــم أنـــواع الضغوط، كااللتجاء         

ن الضغوط ومهما كان األسلوب ــإىل هللا ، قراءة القرآن ، والدعاء ، وهناك أساليب خاصة ³نواع معينة م

  :املتبع ملواجهة الضغوط فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية 

أ ـ أن يتوافر يف استخدام أي أسلوب من أساليب مواجهة الضغوط صفة اخلصوصية، ألن األسلوب الذي 

  .يصلح لفرد ما قد ال يصلح لفرد آخر، وذلك نظرا للفروق الفردية املوجودة بني األفراد

ضغوط مبنية على أساليب تفصيالت الشخص بدال من أن تكون مفروضة ب ـ أن تكون أساليب مواجهة ال

  .عليه
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ج ـ ال بد أن تتعدى أساليب مواجهة الضغوط وذلك نظرا لتعدد أبعاد الضغوط من حيث األساليب و 

النتائج ، وهذه األساليب ال بد أن جتمع بني أنشطة الفرد العقلية و البدنية والعاطفية و االجتماعية و أن 

أساليب مواجهة الضغوط xملرونة ، مبعىن أن تكون قابلة للتعديل و التكيف مبا يالئم ظروف الفرد و  تتسم

  )13، ص 1998عبد الرمحن بن أمحد ين دمحم هيجان، ( .املنظمة اليت ينتمي هلا 

نوعني من االسرتاتيجيات املستخدمة )   1984" ( فولكمان " و " الزاروس " ولقد حدد            

  :دارة الضغوط و تتمثل فيما يلي إل

  : اسرتاتيجيات املواجهة اليت تركز على املشكلة  -

عبارة عن اجلهود اليت يبذهلا الفرد لتعديل العالقة بني الشخص و البيئة وبذلك حياول تغيري أمناط              

قف أو املشكلة لكي سلوكه الشخصي أو يعدل املوقف ذاته ، من خالل البحث عن املعلومات أكثر عن املو 

ينتقل إىل تغيري املوقف ، Gدف إىل البحث عن معلومات أكثر عن املوقف أو طلب النصيحة من اآلخرين ، 

وإدارة املشكلة و القيام ³فعال خلفض الضغط وذلك عن طريق تغيري املوقف مباشرة ، ومن أساليب هذا 

ديلة هلا ، وتنمية واكتساب سلوكات جديدة ، النوع أيضا بذل جهد للتعرف وحتديد املشكلة وخلق حلول ب

  .أو تعديل مستوى الطموح لدى الفرد ، وحماولة احلصول على املساندة من اآلخرين 

  :اسرتاتيجيات املواجهة اليت تركز على االنفعال  -
الضيق  تشري هذه االسرتاتيجيات إىل اجلهود اليت يبذهلا الفرد لتنظيم االنفعاالت وخفض املشقة و           

االنفعايل الذي سببه احلدث الضاغط ، عوضا عن تغيري العالقة بني الشخص والبيئة وتتضمن أساليب 

املواجهة اليت ترتكز على االنفعال االبتعاد و جتنب التفكري يف الضواغط و األفكار ، Gدف هذه 

شارف خوجة مليكة، ( .غط اإلسرتاتيجية أساسا إىل تنظيم االنفعاالت السلبية اليت تنشأ عن احلدث الضا

" وعند التحدث عن اسرتاتيجيات املواجهة اليت تركز على االنفعال يشري  . )58-57 ص ص، 2011

أن أساليب هذا النوع يتضمن االبتعاد و جتنب التفكري يف الضواغط ومعايشة " عبد العزيز عبد ا�يد دمحم 

حملاولة االنفعاالت ، وعدم االنشغال يف االنفعاالت املتصارعة و التحكم االنفعايل واالنتظار لبعض الوقت 

التغلب على املشكلة ، و اإلقرار بعدم إمكانية فعل أي شيء ، أما التفريغ االنفعال ي فيتدخل يف هذا 

   )47، ص 2005عبد العزيز عبد ا�يد دمحم، (.... األسلوب التعبريات الكالمية ، كالبكاء 

  :أن أساليب مواجهة الضغوط تكمن فيما يلي "  عثمان مرمي " وترى        

  .ـ مزاولة بعض التمارين الر<ضية 1

  .ـ الرتكيز على أداء نشاط ذو أمهية حيث ميكنه من التخفيف من حدة الضغوط  2

ـ االبتعاد عن العادات السلوكية السيئة مثل اللجوء إىل املهدùت و التخلص من التصورات الذهنية  3

   )61ص ، 2010عثمان مرمي، ( .اخلاطئة اليت تؤدي إىل االقتناع xلفشل 
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كما تعترب ممارسة النشاط البدين من أفضل العوامل اليت تساعد يف مقاومة الضغوط النفسية ، وتشري        

إىل أمهية النشاط البدين يف عملية االسرتخاء والتقليل من الضغط النفسي ، خاصة  1994شريمان 

دقيقة وميكن  20ث املشي السريع املشي تقلل من القلق و احلزن و التوتر حي: التمارينات اهلوائية مثل 

مرات أسبوعيا ،  4إىل  3سا من / كم   5دقيقة بعد عملية التكيف ، سرعة املشي مبعدل  30ز<دGا إىل 

صبحي قبالن ، Iجح ذ<xت ، Iيف اجلبور ، نضال الغفري، ( . % 70ـ  % 50بشدة متوسطة من 

   .  )122، ص 2011

استعمال العقاقري، ز<رة ( عبارة عن أساليب  التعامل مع الضغوطأن يرى الطالب الباحث وعموما   

ن أحسن هذه األساليب هي ممارسة األنشطة إختتلف xختالف األفراد أنفسهم و .....) الطبيب النفسي ،

  .الر<ضية  الرتوحيية وهذا ملاهلا من نتائج اجيابية وسريعة

 القلق 2.3

  :القلق تعريف  1.2.3

  :لغة  -أ 

 .اليت تعين الكبت أو االختناق  Anger، إىل الكلمة الالتينية  Anxietyيرجع اصل مصطلح القلق  

  )23، ص 2010احلويلة، (

قّلق الشيء أي حرّكه ، أزعجه ، فلم يستقر يف مكان واحد ، ومل :  ويعرف القلق لغة يف معجم الوسيط 

  )18، ص معجم الوسيط. (واضطرب وانزعج فهو قلق . يستقر على حال 

  : اصطالحا  -ب 

لقد تعددت مفاهيم القلق xختالف مواضيع البحث من طرف الباحثني من حيث نظرة كل منهم من 

  .زاويته 

فيعرف عثمان عن فرويد ³نه حالة من اخلوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان ، ويسبب له  

ص القلق يتوقع الشر دائما ويبدو متشائما ، كثريا من الكدر والضيق ، واألمل ، والقلق يعين االنزعاج  والشخ

ص القلق يفقد الثقة بنفسه ويبدو مرتددا عاجزا عن البت يف  ومتوتر االعصاب ، ومضطرx ، كما أن الشخ

  )18، ص 2001عثمان، . (األمور ويفقد القدرة على الرتكيز

ضياع يف موقف شديد أما حنان فتعرف ³نه إشارة إنذار حنو كارثة توشك أن تقع وإحساس xل

، ص 2000حنان عبد احلميد العناين، . (الدافعية ، مع عدم الرتكيز ، والعجز عن الوصول إىل حل مثمر

112(  
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ويرى زهران أن القلق هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع Gديد خطر فعلي أو رمزي قد حيدث 

  ) 484، ص 2005زهران حامد عبد السالم، . (

ل فيعرفه على أنه حالة وجدانية تتملك اإلنسان ، ترتبك بشيء غري واضح قد أما حبيب صموئي

  )9، ص1994حبيب صموئيل، . (يكون موجودا أو غري موجود ، تسبب له الكثري من اهلدر والضيق واألمل

ويعرفه عكاشة ³نه شعور غامض غري سار ، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اجلسمية كز<دة 

صدر  نشاط اجلهاز العصيب الالإرادي ، وÖيت يف نوxت متكررة مثل الشعور xلفراغ يف املعدة أو اجلسة يف ال

  )278، ص 2005معصومة سهيل املطريي، . (أو ضيق يف التنفس 

كما يعرف ³نه انفعال يشعر به الفرد عندما يكون يف وضعية مزعجة تتجاوز ميكانيزمات التكيف 

 .ن خالل تعديل سلوكه أو تغيري احمليط الذي سبب له هذه احلالة اليت حياول بواسطتها إعادة التكيف م

(Francois Bicker, 2000, p. 59)  

أن جل التعريفات تصب على أن القلق حالة غري سارة وشعور مزعج ،  الباحث الطالب يرىومما سبق 

طر ، ومنهم من ركز إال أهم اختلفوا يف تناوله من حيث تفسرياGم فمنهم من ركز على القلق كاستجابة للخ

إال أن تعريف السيد عثمان كان شامال . على مظاهره من حيث األعراض الفيزيولوجية والنفسية واجلسمية 

  .وملما يف جوانبه النفسية واجلسمية واإلنتاجية خاصة وما يتماشى وموضوع الدراسة 

  :تصنيف القلق   2.2.3

صنيف القلق العتبارات كثري  النشأة مثل فرويد أو اآل»ر املرتتبة عليه : ة نذكر منها لقد اختلف العلماء يف ت

مثل حامد زهران ، ونوع االستجابة لكاتل ، وسوف حياول الباحث تناول بعض أنواع القلق مبا خيدم 

  .موضوع البحث 

  : فيصنف حامد زهران القلق إىل 

  ) :العادي ( القلق املوضوعي  – 1

صريح أوالقلق  حيث يكون مصدره خارجيا وموجودا فعال ويطلق عليه أحياI اسم القلق الواقعي أو القلق ال

مثل القلق املتعلق xلنجاح يف عمل . السوي، وحيدث هذا يف مواقف التوقع أو اخلوف من فقدان شيء

صحة ، أو اإلقدام على الزواج  صادية واجتماعية ، أو حدوث تغريات ا... جديد ، أو امتحان ، أوxل قت

حبيب صموئيل، . (ويعرفه صموئيل على أنه قلق حقيقي ملوضوع حقيقي واقع أو أنه رد فعل لشيء معروف 

  ). 21، ص 1994

  :القلق العصايب  -2
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وهو داخلي املصدر وأسبابه ال شعورية مكبوتة غري معروفة وال مربر له وال يتقف مع الظروف الداعية إليه 

واإلنتاج والتقدم والسلوك العادي ، ويعرفه صموئيل أنه رد فعل إلدراك ظروف غري معروفة ، ،ويعوق التوافق 

غري واضحة حيتمل وجودها أو عدم وجودها ، قد ينشأ عن توقعات يصعب إثبات وجودها ، وقد يرتبط 

تد جدا مما وهو القلق الذي يزيد عن القلق الطبيعي ويش. خبياالت ومهية غري معقولة صادرة عن الالشعور 

ينتج عنه أنه يقلل كفاءة اإلنسان وقدرته على الرتكيز ويضعف قدرته على مواجهة احلياة وحل املشكالت 

حبيب صموئيل، . (كما ينقص تفاعله مع البيئة وتعامله مع الناس ويصيبه ³مراض جسمية ونفسية ... 

  )24، ص 1994

  :القلق العام  – 3

  .جند القلق غامضا وعاما وعائما  الذي ال يرتبط ³ي موضوع حمدد بل

  :القلق الثانوي  – 4

وهو القلق كعرض من أعراض االضطراxت النفسية األخرى حيث يعترب القلق عرضا مشرتكا يف مجيع 

  ).486، ص2005زهران حامد عبد السالم، . (األمراض النفسية تقريبا 

  :أما كاتل فيصنف القلق إىل 

  :قلق احلالة  – 1

إىل أن حالة القلق تتغري حبسب املواقف ، وأن التباين بني تلك املواقف أكثر من ) 1974( كاتل لقد أشار  

وتعرف حالة القلق ³¯ا استجابة انفعالية غري سارة تتسم مبشاعر ذاتية تتضمن التوتر . التباين بني األفراد 

ده ، وتكون استجابته طارئة تزول واخلشية والعصبية واالنزعاج ، وحتدث عندما يدرك الفرد أن هناك ما يهد

  ).54، ص 2010أمحد عيد مطيع الشخانبة، . (بزوال املثري املقلق 

. أما فرج فيعرفه على انه حالة تزول بزوال مصدر التهديد ، فيعود اإلنسان نفسيا وجسميا إىل حالته العادية 

  )143، ص 2009عبد اللطيف حسن فرج، (

هذا النوع من القلق طبيعي وفطرة عند عامة الناس ، يزول بزوال ذلك  أن يرى الباحثومن خالل ما تقدم 

  .املوقف 

  :قلق السمة  – 2

يعرفه سبيلربجر ³¯ا دافع أو استعداد سلوكي مكتسب يدفع الفرد إىل إدراك ظروف أو أحداث غري خطرة 

ال تتناسب يف شدGا مع  موضوعيا على أ¯ا مهددة له واالستجابة هلذه الظروف أو األحداث حبالة من القلق

  )384، ص 2007دمحم حسن عالوي، . (حجم اخلطر املوضوعي 

  : أما فرويد فيميز بني نوعني من القلق
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  :القلق املوضوعي  - 1

حينما يدرك الفرد أن مصدر القلق خارجي ، نقول ان الفرد يعاين قلقا موضوعيا ويعرفه فرويد ³نه رد فعل 

طر يف القلق املوضوعي يوجد يف العامل اخلارجي ، وهو خطر حمدد ، خلطر خارجي معروف ، فمصدر اخل

  :ولقد أطلق فرويد على هذا النوع من القلق هذه التسميات 

  القلق الواقعي

  القلق احلقيقي 

  القلق السوي

  : القلق العصايب  - 2

فهو رد فعل ويعرفه على انه خوف غامض غري مفهوم ، ال يستطيع الشخص أن يشعر به أو يعرف سببه ، 

خلطر غريزي داخلي ، ويتضح من خالل هذا التعريف أن مصدر القلق العصايب يكمن داخل الشخص يف 

اجلانب الذي يطلق عليه اهلو  فيخاف الفرد من أن تغرقه وتسيطر عليه نزعة غريزية ال ميكن ضبطها 

ذى ،ومييز فرويد بني ثالثة أنواع أوالتحكم فيها ، وقد تدفعه ليقوم بعمل أو يفكر يف أمر قد يعود عليه xال

  :من القلق العصايب

هو قلق يتعلق ³ية فكرة مناسبة ،أو أي شيء خارجي ،واألشخاص املصابون ¹ذا :القلق اهلائم الطليق –) أ

  .النوع من القلق يتوقعون دائنا أسوء النتائج ويفسرون كل ما حيدث هلم أنه نذير سوء

هو عبارة عن خماوف تبدو غري معقولة ،وال يستطيع املريض أن يفسر  :قلق املخاوف املرضية  –) ب

معناها ، وهذا النوع من القلق يتعلق بشيء خارجي معني ، فهو ليس خوفا معقوال ، كما أننا ال جند عادة 

  .ما يربره وهو ليس خوفا شائعا بني مجيع الناس 

يبدو واضحا يف بعض األحيان وغري واضح يف يرى فرويد أن هذا النوع من القلق  :قلق اهلستريO  –) ج

أحيان أخرى ، كما يرى أن أعراض اهلستري< مثل الرعشة واإلغماء وصعبة التنفس إمنا حتل حمل القلق ، 

: بذلك يزول الشعور xلقلق أو يصبح القلق غري واضح ، ومن هنا جند أن أعراض القلق اهلستريي نوعان 

  )21-20، ص2001ن، عثما.(أحدمها نفسي واآلخر بدين 

  

  :مستوOت القلق  .3.2.3

وتؤكد احلقائق التجريبية على وجود عالقة بني مستوى القلق ومستوى األداء ، حبيث يصل مستوى األداء إىل 

ويتفق ذلك مع ما وصفه xزوفيرت . الذروة عندما يكون مستوى القلق يف مستوى متوسط 

)Basaowiter,1955  ( املنخفضة واملتوسطة والعالية ملستو<ت القلق.  
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  :املستوى املنخفض  –أ 

حيدث حالة التنبيه العام ويزداد تيقظه وترتفع لديه احلساسية لألحداث اخلارجية كما تزداد قدرته على مقاومة 

اخلطر ، ويكون الفرد يف حالة حتفز وÀهب ملواجهة مصادر اخلطر يف البيئة اليت يعيش فيها ، وهلذا يكون 

  .يف هذا املستوى إشارة إنذار خلطر وشيك الوقوع  القلق

  :املستوى املتوسط  –ب 

يف هذا املستوى يصبح الفرد أكثر قدرة على السيطرة حيث يزداد السلوك يف مرونته وتلقائيته ، وتسيطر 

ات املرونة الكافية بوجه عام على تصرفات الفرد يف مواقف احلياة وتكون استجابته وعاداته هي تلك العاد

اجلديدة ، وتزداد لدى الفرد القدرة على االبتكار ، ويزداد اجلهد املبذول للمحافظة على السلوك املناسب 

  .واملالئم يف مواقف احلياة املتعددة 

  :املستوى العايل –ج 

أما يف املستوى العايل فيحدث اضمحالل وا¯يار للتنظيم السلوكي للفرد وحيدث نكوص إىل أساليب بدائية  

ميارسها الفرد وهو يف مرحلة الطفولة ، وينخفض التآزر والتكامل خنفاضا كبريا ، وxلتايل مل يعد الفرد كان 

قاردا على التمييز الصحيح بني املنبهات الضارة وغري الضارة ، xلتايل مل يعد الفرد عاجزا عن االستجابة 

يف ذهوله ، وتشتت فكره ، ووحدته ، املتمايزة ويظهر ذلك يف الصورة الكئيبة للمصاب xلقلق العصايب 

  .وسرعة Gيجه ، وعشوائية سلوكه ، وكأن أجهزة الضغط املركزية لديه اختلت 

  :النظرOت املفسرة للقلق   4.2.3

لقد اختلف النفسانيون يف تفسري القلق ، كل حسب اجتاهه ، فأرجعوه إىل عوامل متعددة ، نذكر أهم هذه 

  :النظر<ت 

  :التحليل النفسي نظرية  – 1

  :S.Freudنظرية سيجموند فرويد  –أ 

فسر القلق يف : يعترب فرويد أول من حبث موضوع القلق حبثا مستفيضا ، وكان له يف دراسة القلق نظريتان 

األول على أساس أنه حينما متنع الرغبة اجلنسية من اختاذ طريقها الطبيعي إىل التفريغ واإلشباع ، فإن الطاقة 

  .ية تتحول إىل طاقة فيزيولوجية حبتة الليبيد

أما يف النظرية الثانية فأكد أن القلق يؤدي إىل كبت هذه الرغبات ، وأن القلق العصايب هو العامل املسبب 

  )45، ص 2010احلويلة، .(لنشوء األمراض العصابية 

  : Otorankنظرية أوتورانك  –ب 
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 مفاجئ عنيف ، Iتج عن فصل الطفل عن أمه xلوالدة يرى رانك أن الصيغة األوىل للقلق كانت نتيجة مثري

، فصدمة امليالد هي املسؤولة عن حدوث القلق لدى الفرد ، ولقد أطلق رانك على ذلك القلق األويل واعترب 

أن قلق امليالد هو املصدر الذي تنشأ عنه حاالت القلق الالحقة ، إذ اعتربها تفريغا لشحنة انفعال القلق 

  .األويل 

خوف : هب أوتورانك إىل أن القلق األويل يتخذ صورتني تستمران مع الفرد يف مجيع مراحل حياته مها ويذ

احلياة وخوف املوت ، فخوف احلياة هو قلق من التقدم واالستقالل الفردي الذي يهدد الفرد xالنفصال عن 

ع الفرد من ا�موع ، أو خوفه عالقاته وأوضاعه ، أما خوف املوت فهو قلق من التوتر وفقدان الفردية وضيا 

من أن يفقد استقالله الفردي إىل حالة االعتماد على الغري فالقلق يف رأي رانك هو اخلوف الذي تتضمنه 

  )124 -123، ص  I2013جية دايلي، .(هذه االنفعاالت املختلفة 

 :نظرية التعلم  -

فنحن نتعلم أن خناف من الشيء اخلطأ تعترب هذه النظرية أن القلق هو خوف مرتبط xحملفز اخلاطئ ، 

او نتفاعل بشكل غري مالئم يف مواقف معينة ، ويصبح األمر عادة ، وكلما فعلنا هذا أكثر تعودI عليه أكثر 

كوام مكنزي، (.، فعلى سبيل املثال تنتج نوxت الذعر واملخاوف حلقة مفرغة تبقيها مستمرة على الدوام 

 . )26، ص 2013

 :السلوكية النظرية  -

كان من الطبيعي أن يرفض السلوكيون تفسري التحليل النفسي للقلق يف كل مرة ، فهم ال يقبلون 

xلتفسريات اليت ترجع أي ظاهرة إنسانية إىل أساس ال شعور ، لذلك فقد انتقدوا موقف التحليل النفسي 

وإمنا هو استجابة متعلمة وفقا "  املثري" انتقادا عنيفا على أساس أن القلق ال ميكن أن يكون له وظيفة 

  .لقواعد التعلم الشرطي الذي ختضع له كافة استجاxت وعادات اإلنسان 

ويفرق السلوكيون بني القلق كحالة طبيعية أوكحالة مرضية يف موقفني أساسيني ، فالقلق من وجهة 

نفس االستجابة عند الغالب نظرهم استجابة طبيعية ، إال إذا كانت تستثار مبثريات ، ويف مواقف ال تلقى 

األعم من الناس ، وإال إذا كانت استجابة القلق xلغة الشدة ، أي إذا زادت درجتها عند فرد من األفراد 

  )76-75، ص 2013خالد دمحم احلشحوش، (.بصورة كبرية جدا مقارنة بغريه 

ها إشباع حيث يتعرض ويضيف مصطفى أن القلق املرضي Iتج عن القلق العادي كاملرافق اليت ليس في

الفرد للخوف أوالتهديد وال يصاحبها تكيف Iجح ، فترتتب عن ذلك مثريات انفعالية من أمهها عدم 

مصطفى نوري القمش، (.االرتياح االنفعايل ، وما يصاحبها من توتر ، عدم االستقرار وعدم االرتياح 

  . )266، ص 2007
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لقلق استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي حتت كما يشري حامد زهران أن السلوكيني يرون أن ا

  ) 486، ص 2005زهران حامد عبد السالم، (.ظروف أو مواقف معينة ، مت تعميم االستجابة بعد ذلك 

  :النظرية املعرفية  -

يفسر أصحاب هذه النظرية القلق xعتباره الفرد يسبق املاقف ³مناط من التفكري اخلاطئ أو املشوه 

لبالغ يف تقدير خطورة املواقف وxلتايل مييل الفرد إىل التقليل من قدرته على مواجهة هذه املواقف السليب ا

  ) .127، ص  I2013جية دايلي، (.

فريى بيك أن القلق ينتج عن أمناط التفكري املشوهة واخلطأ يف تقييم املواقف ، وما يرتتب عن ذلك من 

ات البيئية إىل مصادر للقلق ، تؤدي للشعور xلقلق ، وظهور تكوين مركبات معرفية نشطة ، حتول املثري 

أعراضه ، فاملشكلة تكمن أساسا يف طريقة التفكري ، وليست يف االنفعال ومنظوماته ، كما أن القلق جمرد 

عقون آسيا، .(عرض وال ميثل العملية املرضية نفسها ، شأ¯ا يف ذلك شأن الصداع وارتفاع درجة احلرارة 

  ).142، ص 2012

ويضيف موشي وجريالد أن الفكرة األساسية للنماذج املعرفية للقلق هي أن املشاعر عبارة عن تعبريات 

ومن اآلراء املقبولة بشكل كيرب  حول النظرية املعرفية ) ليس xلضرورة التفكري الشعوري ( عن التفكري 

الشخصية للمثريات واألحداث ومن لالنفعال هي أن االنفعاالت تعكس التقييمات اخلاصة xلداللة 

موشي زيدنر ، جريالد .(الدراسات الكالسيكية املهمة يف هذا اجلانب تلك اليت قام ¹ا ريتشارد الزاروس 

  ) .139، ص  2016ماثيوس، 

  :النظرية اإلنسانية 

السلوكية Gتم هذه النظرية مبوضوع القلق اهتمام كبريا يفوق مبراحل وضعه يف مدرسيت التحليل النفسي و 

، فالقلق هنا ليس جمرد خربة انفعالية مير ¹ا اإلنسان حتت ظروف خاصة وليس جمرد استجابة يكتسبها أثناء 

عملية التعلم وإمنا القلق هو جوهر طبيعة النفس اإلنسانية ، فاإلنسان هو الكائن احلي الوحيد الذي يستشعر 

خالد دمحم .(ه وال تنتهي إال مع آخر أنفاسه احلية القلق ويعانيه كخربة يومية مستمرة تبدأ ببداية حيات

  )77، ص 2013احلشحوش، 

وتضيف حنان أن القلق هو اخلوف من املستقبل وما قد حيمله هذا املستقبل من أحداث قد Gدد 

وجود اإلنسان أو Gدد إنسانيته ، فالقلق ينشأ مما يتوقع اإلنسان ألنه الكائن احلي الوحيد الذي يدرك أن 

ته حتمية وأن املوت قد حيدث يف أية حلظة ، وأن توقع املوت هو املثري األساسي للقلق عند اإلنسان ¯اي

  ).118، ص 2000حنان عبد احلميد العناين، (.

  :النظرية الفيزيولوجية 
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يرى بعض الباحثني أن املكان الطبيعي لفهم القلق هو النظر إىل البيولوجيا اجلريئية يف حتليل اآلليات 

ص الدوائر العصبية هو السبيل لفهم اجلي ص البيولوجية ، ويعتقد آخرون أن فح نية اليت من شأ¯ا مترير اخلصائ

القلق ، بينما يفضل البعض الىخر دراسة الناقالت العصبية واهلرموIت املعنية اليت ختدم القلق واخلوف بصورة 

  .فرعية 

أساسية يف املخ هي املسؤولة عن تنظيم القلق  وتضيف أمثال أنه اثبتت الدراسات أن هناك ثالثة مواقع

والغدو اللوزية ، وأخريا منطقة ما حتت املهاد يف منطقة حتت ) األمامية ( عند اإلنسان ، وهي املنطقة اجلبهية 

القشرة املخية ، فعند تعرض اإلنسان النفعال ما يبدأ املخ يف التعامل مع هذا االنفعال بواسطة القشرة قبل 

واليت تقوم xلتقييم املعريف هلذا الضغط ، مث ينتقل العمل إىل الغدة اللوزية اليت تعمل على ) األمامية  (اجلبهية 

توليد استجابة اخلوف ، بعد ذلك حيدث تنبيه لغدة ما حتت املهاد أو اهليبوثالموس واليت تعمل على تنظيم 

اxت االنفعالية والسلوكية املتكاملة االنفعاالت والوظائف األساسية لألحشاء فهي املسؤولة عن االستج

  ).54، ص  2010احلويلة، .(

  :أعراض القلق . 5.2.3

لقد اختلف يف حتديد أعراض القلق فمنهم من قسم أعراض القلق إىل أعراض نفسية وجسمية     

  .وبعضهم إىل أعراض نفسية واجتماعية ،أما آخرون إىل أعراض معرفية 

  :أعراض نفسية  –

 .واالهتياج العضلي التوتر  - 

 .شرود الذهن  - 

 .فقدان الشهية  - 

 )60، ص 2010احلويلة، ( ) .امليل إىل العزلة ( جتنب املواقف االجتماعية  - 

  :ويصنف كوام مكنزي األعراض النفسية إىل 

 .قلة النوم  - الدوار                                           - 

 .التعب    -     اخلوف من فقدان السيطرة                  - 

 .الشعور xلتوتر  - اخلوف من املوت                              - 

 .التململ  –.               الشعور xالنفصال عن الواقع  - 

 .عدم القدرة على الرتكيز –.                             فقدان الشهية  - 

 ) .15، ص 2013كوام مكنزي، ( .االكتئاب  - 

  :أعراض جسمية  –
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  :أعراض مرتبطة Gجلهاز الدوري القليب  –أ 

  كسرعة دقات القلب ، وآالم عضلية يف الناحية اليسرى من الصدر ،ارتفاع يف ضغط الدم 

  :أعراض مرتبطة Gجلهاز اهلضمي  –ب 

فقدان الشهية ، عسر اهلضم وصعوxت البلع ،االنتفاخ والغثيان والقيء ، أو اإلسهال أو اإلمساك ، 

  .د ونوxت التقيؤ املغص الشدي

  : أعراض مرتبطة Gجلهاز التنفسي  –ج 

والوار والتشنجات ...ضيق الصدر ، عدم القدرة على استنشاق اهلواء ، سرعة التنفس والنهجان 

  .العصبية ورمبا اإلغماء 

  :أعراض مرتبطة Gجلهاز العضلي واحلركي  –د 

اإلعياء واإل¯اك اجلسدي ، والتوتر واحلركات  اآلالم العضلية ، الساقني والذراعني والظهر والرقبة ،

  .العصبية ، الرعشة ،ارجتاف الصوت وتقطعه 

  :أعراض مرتبطة Gجلهاز البويل  –ه 

تناقص االهتمامات اجلنسية ... كثرة التبول واإلحساس Òحلاحه ال سيما يف حالة االنفعاالت الشديدة 

ة اجلنسية كالعنة عند الرجال ، وعند املرأة الربود اجلنسي ، واخللل يف الوظائف اجلنسية ،ورمبا فقدان املقدر 

  .واضطراxت الطمث وعدم انتظامه 

  :أعراض جلدية  –و 

،ص  2010احلويلة،  . (كحب الشباب ، واإلكزميا ،والبهاق والصدفية ، وسقوط الشعر واالرتكار< 

61-62 (  

  :أماكوام مكنزي فيصنف األعراض اجلسدية إىل 

 تصلب الصدر  -لب                      رجفة يف الق - 

 أمل يف البطن  - التعرق                                - 

 انزعاج  - االرتعاش                             - 

 غثيان -صعوبة التنفس                        - 

 موجات حرارة -جفاف الفم                         - 

 )15، ص 2013كوام مكنزي، .  (تنمل األصابع  -      االختناق                      - 

  :أعراض اجتماعية  –
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على ماجيب عمله   سرعة اختاذ قرارات ال تنفذ مع امليل الشديد لنقد الذات ووضع متطلبات صارمة

،كما يبدو الشخص القلق يف حالة اضطراب يف توافقه مع اآلخرين ،حيث مييل للعزلة والبعد عن التفاعالت 

االجتماعية ويبدو عليه عدم القدرة على إحداث تكيف بناء مع الظروف واألشخاص واملواقف االجتماعية 

  ) 18، ص 2009وفاء دمحم أمحيدان القاضي، .(

  :ية أعراض معرف -

العامل يبدو وكأنه غري حقيقي وشيء مغاير  ( اضطراب التفكري ، عدم القدرة على الرتكيز، احتالل اآلنية 

  ) .164، ص 2012عقون آسيا، () ال ميكن اإلمساك به 

  :التوافق املهين 3.3

  تعريف التوافق.1.3.3

ابن منظور ( .التوافق مأخوذ من وفق الشيء أي ما الءمه ،وقد وفقه موافقة ، و اتفق معه اتفاقا  

   )262، ص 1981مجال الدين، 

وجاء يف املعجم الوسيط أن التوافق أن سلك املرء سلك اجلماعة و يتجنب ما عنده من شذوذ يف 

  )1047، ص 1972أنيس ابراهيم و آخرون، ( .اخللق و السلوك

قدرة الفرد على التكيف السليم والتواءم مع بيئته املادية واالجتماعية واملهنية   ا يعرف على أنهكم

للتوافق على أنه مصطلح سيكولوجي أكثر منه اجتماعي استخدمه علماء النفس  وينظروالتوافق مع نفسه ، 

االجتماعيون ويقصدون به العملية اليت يدخل ¹ا الفرد يف عالقة متناسقة وصحية مع بيئته وتكوين السلوك 

  )46، ص بديع حممود مبارك القاسم(. التوافقي أو التكيفي 

وك الفرد و الظروف البيئية مبا يف ذلك الظروف اليت تنبعث من ³نه تفاعل بني سل: عرفه عبد احلميد   

  .داخل الفرد

³نه يعين وجود عالقات منسجمة مع البيئة  )50، ص 1999عبد احلميد الشاذيل ، ( وعرفه   

تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد وتليب معظم مطالبه البيولوجية و االجتماعية ، و على ذلك 

  افق كل التباينات ، والتغريات يف السلوك و اليت يتم إشباع العالقة املنسجمة مع البيئة يتضمن التو 

حالة من التوائم واالنسجام بني الفرد و "³نه  )47، ص 1982راجح أمحد عزت ، ( كما يعرفه     

بيئته تبدو يف قدرته على إرضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا  إزاء مطالب البيئة املادية  و 

االجتماعية ، ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيري سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا جديدا  أو مشكلة 

  " .تغيري يناسب هذه الظروف اجلديدة ...لقية  أو صراعا نفسيا مادية أو اجتماعية  أو خ
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من خالل هذه التعريفات أنه هناك من ركز على اجلانب البيئي  ال حظ الطالبِ الباحث ومما سبق

واالجتماعي لتعريف التوافق أما البعض اآلخر فركز على اجلانب النفسي والشخصي يف حني ركز بعضهم 

حيث يرى أن تعريف راجح هو امشل و أدق من مجيع اجلوانب حيث مجع بني هذه على اجلانب البيولوجي 

  .اجلوانب

  : تعريف التوافق املهين.2.3.3

  :يتناول الباحث العديد من التعريفات حول التوافق املهين وذلك على النحو التايل

املهين ويتضمن ذلك رضا يعرفه بديع ³نه توافق العامل مع مجيع متغريات العمل مبا يبعث على الرضا 

العامل وإشباع حاجاته وحتقيقق طموحاته وتوقعاته مما يتعكس على إنتاجيته وكفايته وعالقته بزمالئه ورؤسائه 

  ) 50، بدون sريخ ، ص بديع حممود مبارك القاسم( .ومع بيئة العمل 

جمدي على أنه قدرة الفرد على اإلنتاج املعقول يف حدود ما ينتظم مع شخصيته من إمكاIت  هيعرفو  

عقلية ومعرفية ،مزاجية ،جسمية ،اجتماعية، وقدرات وميول واستعدادات مهنية، ومن مث فإن وضع الفرد يف 

ياته و بعمله  املكان الذي يتناسب مع تلك اإلمكاIت ظهرت عليه عالمات الشعور xلرضا و استمتع حب

وأسرته وأصدقائه ،وشعر xلطمأنينة والسعادة ،وهكذا جند أن التوافق يبدو يف قدرة الفرد على أن يتكيـف 

   )59، ص 2005جمدي أمحد دمحم عبد هللا، ( .تكيفـــا سليما 

تحقيق ويعرف عباس حممود عوض التوافق املهين ³نه العملية الدينامية املستمرة اليت يقوم ¹ا الفرد ل

التالؤم بينه وبني البيئة املهنية املادية واالجتماعية و احملافظة على هذا التالؤم وينبغي أن يكون يف احلسبان أن 

قدرة الفرد على التكيف لظـروف ومطالب العمل ، إمنا تعين أن يتكيف لآللة ولروتني العمل ولزمالئه وملزاج 

أن يدرك أن رغبته الصادقة يف العمل وقدرته على أدائه أداء رئيسه ، وللظروف الفيزيقية اليت حتيط به ، و 

، 2005عباس حممود عوض، ( .مرضيا ، ليست يف ذاGا ضماI لقبوله من زمالئه ، وترقيته من رئيسه

  )15ص

ص على عمل يناسب قدراته و إمكاIته ويرضي ميوله وطموحاته ، :"ويعرفه مرسى ³نه  حصول الشخ

، ويدرك فيه رضا املشرفني و الزمالء عنه وعن إنتاجه،فإذا فقد العامل مشاعر الرضا ويشعر xلنجاح و التفوق

  )142، ص 1988كمال مرسى، ( ".و اإلرضاء يف العمل سواء توافقه يف عمله مع نفسه ومع الناس

ص ³ن وظيفته تشبع قيما مهمة لديه:"ويعرفه العجمي ³نه   ".شعور xلسرور Iتج من إدراك الشخ

  )52، ص 1999لعجمي ، راشد ا(

ص أكثر كفاءة يف عالقته مع بيئته ، وهو :"ويعرفه املليجي ³نه  األسلوب الذي بواسطته يصبح الشخ

  )385، ص 1971عبد املنعم املليجي ، ( ".حماولته ملواجهة متطلبات الذات ، ومتطلبات البيئة
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 ".لرضا واالنسجام مع البيئة املهنيةقدرة العامل على حتقيق التكيف و الشعور x:"ويعرفه املهنأ ³نه 

  )6، ص 2002سعيد املهنأ، (

من التعريفات السابقة أن التوافق املهين يشري إىل العديد من العوامل الباحث  الطالب يرى ومما سبق 

عمله، و ) حميط(اليت يتصف ¹ا العامل منها رضاه عن العمل وإرضاءه، ومدى التالؤم بينه وبني جمتمع 

  .  الذي ينعكس على جناحه املهين

  :مظاهر التوافق املهين .3.3.3

و هناك الرضا اإلمجايل عن العمل و الرضا . لرضا عن العملللتوافق املهين مظاهر، و أول مظاهر ه ا

ليس من الضروري أن , و كل مظاهر الرضا عن اجلوانب املختلفة للعمل , عن جوانب معينة من بيئة العمل 

تتعادل مع الرضا عن العمل ككل ومقياس الرضا اإلمجايل عن العمل يسمح للعامل أن يقيم كل جانب فيما 

فإن مقاييس الرضا اإلمجايل عن العمل ستحدد مظاهر العمل اليت Gم  , لنسبية له ومهما كان يتصل xألمهية ا

, ز<دة األجر و التطور الذايت للشركة " ذلك أن هلا جوانب كثرية مرتابطة تشري إىل التوافق املهين , كل فرد 

عوض عباس، ( .رات الفردواالستفادة من قد, و شعبية العامل , و انفكاك العمالة , و ثبات العمالة 

   )39- 38 ص ص، 1996

  الرضا عن العمل : العامل األول

, عن مشرفه : فالرضا يشمل الرضا اإلمجايل عن العمل و الرضا عن خمتلف جوانب بيئة عمل الفرد

و أجره ونوع العمل , و ساعات عمله , و ظروف عمله , و الشركة أو املؤسسة اليت يعمل له , وزمالئه 

وله املهنية وميول و يشمل اتفاق مي, الذي يشغله كما يشمل إشباع حاجاته و حتقيق أوجه طموحه وتوقعاته 

  )23، ص2006السماري عبد هللا، (. الذين يعملون يف مهنته , معظم الناس الناجحني 

  اإلرضاء : العامل الثاين

و زمالئه، و  و من الطريقة اليت ينظر ¹ا إليه مشرفه, نه يتضح من إنتاجيته و كفايته إف, أما اإلرضاء 

ومن عدد قدرته على البقاء يف , سلبيا من غيابه و Àخره كما يتضح, الشركة أو املؤسسة اليت يعمل هلا

طه فرج، (ويتضح أيضا من اتفاق قدراته و مهارته تلك املتطلبة للعمل . العمل ملدة مرضية من الزمن

  )55، ص 1980
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  :العوامل املؤثرة يف التوافق املهين  4.3.3

   :عوامل حضارية وتكنولوجية  -

تزعزع أمنه ... حياته اليوم من تغريات حضارية وتكنولوجية  للفرد ما يغشىيؤثر يف التوافق املهين 

واستقراره النفسي ، وجتعله يرتدى بني األمل و اليأس ، والرضا و القنوط ، كما أ¯ا حتبط حاجاته األساسية ، 

  .وختنق شخصيته ، وتشيع فيها االضطراxت النفسية على اختالف أنواعها 

إىل تغريات هامة يف الكيان االجتماعي نتيجة لقلة احلاجة إىل العمل اليدوي ،  فالتكنولوجيا قد أدت

وز<دة العمل الذهين املطرد ، كما أدت من Iحية أخرى إىل حتسن ظروف العمل الفيزيقية وارتفاع معدالت 

لوجية ، اإلنتاج ، وإىل نقص االحتياجات من العمالة كما صحب مسرية التطور التكنولوجي الثورة التكنو 

صهرة يف بوتقة احلياة  صناعية املن حتول ا�تمع الريفي إىل جمتمع صناعي ، مما أوجد خالفا نوعيا بني العقلية ال

املدنية ، وصراع أهلها ، وتعدد مطالبها ن والتميز xلتفرد واالنعزالية والعقلية الزراعية اليت تعكس هدوء حياة 

   )18، ص 2005عباس حممود عوض، ( .الريف وبساطتها 

  : عوامل شخصية -

ليس فقط إىل تعطيل التقدم والنجاح ، بل  –إن تنافر السمات الشخصية ومتطلبات املهنة يؤد<ن 

إ¯ما يساعدان على سوء التوافق الفردي ، والذي يتبدى يف أشكال خمتلفة كالتعاسة ونقص الكفاية يف 

  .االجتماعية الكبرية العمل ، واإلسراف يف ترك العمل ، واملشكالت 

وينبغي أن يكون واضحا أنه أحياI ما يكون سوء التوافق املهين عرضا الضطراب عميق يف 

  : الشخصية، وميكن أن تتمثل العوامل الشخصية املؤثرة يف التوافق املهين فيما يلي

صحية واليت ترجع إىل أساس فيسيولوجي ، ذلك أن أي خلل يف الكيمياء ا –    جلسمية احلالة ال

يؤدي إىل خلل يف وظائفها ، وهذا اخللل بطبيعة احلال يؤثر يف سلوك الفرد ، ويف استجابته للمواقف 

املختلفة ، وليس من شك يف أن اخللل كلما كان كبريا ، كان Àثريه أعمق و أوسع مدى ، إذ ميتد إىل 

التكوين النفسي ، بل أ¯ما مع  الوظائف النفسية املختلفة ، ذلك أن التكوين البيولوجي ليس مبنفصل عن

  .يكوIن وحدة متكاملة ، ذلك أن اإلنسان الفرد وحدة جسمية نفسية 

صراع، والقلق، ... احلالة النفسية أو املزاجية ، االضطراxت االنفعالية و النفسية  –    وال

  .اخل... واإلحباط

ه ، ومستوى اقتداره ، ومتاعبه استعداداته للعمل وميوله ورغباته وطموح: السمات الشخصية  –    

 )30، ص2002ماهر عطوة الشافعي، (  .الشعورية و الالشعورية 
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افر معا لتؤثر يف التوافق املهين ، ومن ظأن هناك عدة عوامل تت يرى الطالب الباحثوكنتيجة ملا سبق 

ة وعلى استقراره مث ميكن أن حتدث سوء التوافق املهين ، وxلتايل ينعكس على مرددوه اإلنتاجي، من جه

  .  أخرىوضغوطات نفسية من جهة  النفسي من انفعاالت ،واضطراxت،

  :آلية حتقيق التوافق املهين للعاملني  .5.3.3

يعرض الدكتور السيد دمحم خري تفصيال لعالقات , لكي نعمل على رفع مستوى التوافق املهين للعامل 

و xلتايل فإن العمل على حتسني توافق العامل و عالقاته مع كل من مكوIت , العامل مع مكوIت بيئته 

عالقات العامل : ات فهي أما هذه العالق. بيئته هذه سوف يؤدي إىل حتقيق التوافق املطلوب له يف عمله 

حبرفته ـ عالقة العامل بنظام املؤسسة ـ عالقة العامل xلرؤساء ـ عالقة العامل بزمالئه ـ عالقة العامل بظروف 

                        )54، ص 1992طه فرج، (العمل ـ عالقة العامل �الت العمل ـ عالقة العامل ببيئته خارج املؤسسة 

 :ظروف العملعالقة العامل ب -

بظروف العمل الشروط املادية اليت يعمل فيها من ضوء و Gوية و رطوبة و نظام تتابع فرتات  قصدي      

فقد خيتار العامل اختيارا نفسيا صحيحا فيوضع يف املهنة اليت تناسب من حيث , اخل .... العمل و الراحة

م قدراته إىل أحسن وقد يدرب تدريبا Iجحا على استخدا, امليول و االستعدادات و السمات االنفعالية 

و لكن . وجه ملصلحته ومصلحة املؤسسة حبيث تتاح له أكرب فرصة ممكنة للتوافق الصحيح مع بيئة العمل 

ينبغي فضال عن ذلك أن Gيأ له أسباب االحتفاظ ¹ذا التوافق الصحيح بتوفري الظروف البيئية الطبيعية لدوام 

ب املسئولني على Gيئة ظروف عمل مناسبة للعامل يسهم والشك أن العمل من جان. هذا التوافق و حتسينه 

، 1992طه فرج، (أيضا يف رفع معدالت اإلنتاج عالوة على ز<دة رضا العمل عن عمله وز<دة توافقه فيه 

  . )58- 57 ص ص

  :عالقة العامل Gلرؤساء  -

هين أن تعمل على أن ينبغي على املؤسسة إذا ما كانت تعمل جادة على حتسني توافق العامل امل       

  .  تسود العالقات االجتماعية و النفسية الصحية بني الرئيس واملرؤوس 

نتيجة حبوث قام ¹ا هلدف حصر امليزات السلوكية اليت    Oberdahmويلخص لنا أو برداهم 

  ختلق عالقات نفسية صحية بني املشرف و املرؤوسني و تشع روح الثقة املتبادلة يف جو املؤسسة 

  :وقد بىن هذا التلخيص على مالحظات علمية مضبوطة يف عدد من املؤسسات الصناعية ـ فيما يلي 

  . معاملة املرؤوسني معاملة تشعرهم xحرتامه لشخصياGم . 

  .ـ متثيلهم متثيال أمنيا لدى اهليئات العليا 

 Iـ تطبيق قوانني الشركة و لوائحها عليهم تطبيقا مر.  
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  . ـ إخالصه يف إرشادهم تشجيعا و Àنيبا. مثال حيتذي  ـ اعتبار نفسه دائما

  .ـ إعطائهم فرصة كافية لنمو والتقدم مهنيا و معاونتهم على التحسن

ـ دراستهم دراسة فردية للتعرف على امليزات اخلاصة بكل منهم بقصد معاملة كل منهم املعامل 

  . املناسب

  .العدل و الرمحة يف معامالGمـ تنمية إخالصهم للمؤسسة عن طريق إخالصهم هلم و 

 .إحالل كل عامل يف العمل الذي يناسب قدراته وميوله  - 

، ص 2002ماهر عطوة الشافعي، ( .يتحمل املسؤولية عن املرؤوسني فيما يقعون فيه من أخطاء - 

31(   

  :عالقة العامل بزمالئه  -

ال يكشف التوافق املهين عن نفسه يف أداء العمل فحسب، بل ويف نظام العالقات الشخصية اليت 

تكتنف حياة العامل، وال شك أن موقف العمل إمنا هو موقف اجتماعي ديناميكي ميثل فيه الزمالء ما ميثله 

بني العامل وزمالئه داخل ويالحظ أن الظاهرتني األساسيتني اللتني حتددان العالقة . اإلخوة xلنسبة للفرد

، وتلجأ أغلب املؤسسات إىل استخدام العامل الثاين استخداما ) التعاون و املنافسة ( مؤسسة العمل ، مها 

  . صرحيا أو ضمنيا 

ومما تقدم ميكن القول أن عالقة العامل بزمالئه إمنا هي عامل هام و فعال يف حتقيق التوافق ، ذلك 

ينهم و التآلف ورفع كفايتهم اإلنتاجية ذلك أن موقف العمل و العناصر املشكلة أدعى إىل حتقيق التوافق ب

للعالقات اإلنسانية فيه ذات أثر xلغ على الصحة النفسية للعامل ، فإن سادت يف هذا اجلو العالقات 

   )26- 25- 24 ص ص ، 2005عباس دمحم عوض، ( .الودودة احلليمة ساعد هذا على حتقيق التوافق 

  :العامل بنظام املؤسسة  عالقة -

إن العامل املتوافق توافقا حسنا مع عمله عادة ما يكون على عالقة حسنة مع النظام واهليئات اإلدارية 

للمؤسسة ، ولعل اخلبري بشكاوى العمال وما يقومون به من مشاغبات يدرك أن أغلبها يصدر عن الفاشلني 

سي يتزعم املتمردين والقائمني xالضطراxت داخل املؤسسة ، يف أعماهلم ، فالعامل الذي ال جيد الرضا النف

وبذلك ينجح يف صرف غريه عما فشل فيه هو ويرضي اعتباره لذاته ، لذلك على املؤسسة أن تقوم بدراسة 

األسباب احلقيقية اليت تؤدي إىل سوء العالقة بني العامل ونظام املؤسسة وهيئاGا اإلدارية وحتاول جادة العمل 

   )55، ص 1992طه فرج، (. إزالتها على 

مع زمالئه، ( أنه إذا جنح العامل يف حتسني عالقاته يف بيئة عمله  يرى الطالب الباحثومما سبق 

استطاع بذلك أن يرفع من مستوى توافقه املهين إىل حد كبري ، بل استطاع أيضا ... ) رؤسائه، ظروف عمله

من اضطراxت ( ض قابليته للحوادث ، واملشاكل النفسية ، أن يتفاعل مع حميطه ، مما يعمل على ختفي
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xإلضافة إىل أنه يسهم يف رفع معدالت اإلنتاجية واملردودية ، وهذا ينعكس إجياx على ... ) نفسية ، قلق 

  .العامل حبيث يشعر xلراحة النفسية 

  :قياس التوافق املهين 6.3.3

  :ما يلي ميكننا قياس التوافق املهين للعامل xستخدام 

  .مقياس الرضا اإلمجايل عن العمل -

  .مقياس اجتاه يشمل مقاييس فرعية لقياس االجتاهات حنو جوانب العمل املختلفة -

  .مقياس مستوى الطموح -    .مقياس للرغبات -

  .مقياس للميول -     .بطارية قدرات -

  .مقياس لإلنتاجية أو الكفاية اإلنتاجية -

  .مقاييس مقننة للغياب و اإلصاxت -

  .ستبيان عن التاريخ املهينا -

  .صحيفة متابعة الفرد يف العمل -

  )61، ص2005جمدي أمحد دمحم عبد هللا، ( .حمك للمالئمة املهنية -

من   أن التوافق املهين ميكن أن يدرك )115-114 ص ص، 2005عباس دمحم عوض، (ويرى  

أحدمها الرضا و اآلخر : خالل نوعني متتامني من احملكمات مها يف حقيقة األمر وجهان لعملة واحدة 

  .اإلرضاء 

فالرضا يعين رضاء العامل عن العمل وتقبله بوجه عام ،كذا تقبل كل ما حييط ببيئة العمل و نواحيها 

أو (رضا عن العامل من وجهة نظر رئيسية املختلفة ، ذلك  من وجهة نظر العامل نفسه أما اإلرضاء فيعين ال

املشرف ، زمالء ( قياس الرضا إذا إمنا يعكس تقييم الفرد لبيئة عمله و تتمثل هذه البيئة يف ) إدارة املصنع 

و يتضمن هذا إشباع حاجته وحتقيق مطاحمه وتوقعاته ومتشي ) األجر،نوع العمل امللتحق به العامل .العمل 

الناجحني يف مهنته ، ومقياس اإلرضاء إمنا يعكس تقييم الرؤساء للعامل ولكفايته  ميوله املهنية مع ميول

  .اإلنتاجية و صالحيته للعمل

ويتميز هذان االختباران ³¯ما حمكمان تقدير<ن يقيسان متغريات سلوكية ميكن مالحظتها  

ترقية ، نقل ( وقد ينجم عن هذه احملكمات التقديرية قرارات وأفعال تنظيمية . وتسجيلها بطريقة موضوعية 

داللة على يف التاريخ ويعطى منط هذه األفعال والقرارات و تنفيذها هلا ) اخل...،رفت من العمل ،جزاءات 

نوع األعمال اليت مارسها العامل ، املكانة اليت :املهين للعامل ذلك التاريخ الذي يشمل على متغريات هي 

  .وصل إليها فيها ، أسباب تركه هلذه األعمال ، عدد مرات بقاؤه بدون عمل مدة البطالة
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ذلك أنه يعرض دورات الرضا و .ملهين إذن التاريخ املهين للعامل يضفي جديدا لدراسة التوافق ا    

  .. عدم الرضا ،اإلرضاء و عدم اإلرضاء ، اليت مير ¹ا الفرد خالل سنوات عمله 

إذا التوافق املهين ميكن أن يوصف كعملة حتدث خالل عمل الفرد، تقاس عن طريق اختباري الرضا 

 . واإلرضاء،يضفي التاريخ املهين هلما داللة 

  :النفسية Gلتوافق املهين عالقة الصحة  7.3.3

صحة النفسية ذات صلة وثيقة xلتوافق املهين، أي بكفاية العامل اإلنتاجية،  ليس من شك أن ال

صحة النفسية ليست جمرد خلو الفرد من األمراض الشاذة، إمنا  وعالقاته االجتماعية يف مضمار العمل، وال

صحة النفسية السلبية. ت السلبية هي إىل جانب هذا حالة تتميز بعالمات إجيابية وعالما   :فمن عالمات ال

قدرة الفرد على اإلنتاج املعقول يف حدود ذكائه وحيويته و استعداده إذ كثريا ما يكون الكسل  - 

صراعات ، واستنفذ الكبت حيويتها   .والقعود واخلمود دالئل على شخصيات هدGا ال

، صالت تتسم xلتعاون والتسامح و اإليثار ، قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية راضية مرضية  - 

ال يشو¹ا التحدي و العدوان و االرتياب ، أو عدم االعتماد املسرف على الغري، أو عدم االكرتاث ملشاعرهم 

 )30 ص، 2005عباس حممود عوض، ( .

أن التوافق املهين  )143-142 ص ص، 1988كمال مرسى، (أما من العالمات اإلجيابية  يرى 

صحة النفسية من عوامل تقدمه وز<دة إنتاجه ، فالتأثري متبادل  صحة النفسية ، فإن متتع العامل xل ينمي ال

صحة النفسية و التوافق املهين ، فكلما زاد توافق العامل يف عمله منت صحته النفسية ، وكلما منت  بني ال

صحة النفسية حسن اخللق ، حريص على إتقان صحته النفسية زاد توافقه املهين ، ألن العا مل املتمتع xل

عمله ، يسعى إىل كسب اخلربات واملهارات اليت حتسن من أدائه وترفع من كفاءته وتزيد إنتاجه ، وحيافظ 

  . على وقت عمله وأجهزته وخاماته ، ويعامل رؤساءه وزمالءه ومرؤوسيه معاملة حسنة 

  

  

  

  

             

  

  

  :ـــامتةخ
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أصبح أمرا حتميا ال مفر منه و حقيقة واقعية،وهذا  والقلق الشك فيه أن التعرض للضغوط النفسية مما

تالميذ و زمالء ،وطاقم (نتيجة لتعرض الفرد إىل مواقف ضاغطة و ذلك يف إطار عالقاته ببيئة العمل 

وق قدرته على حتملها و ما متليه من أعباء كثرية و مطالب تف) املهنة (أضف إىل ذلك طبيعة العمل )إداري

صراعات مما يؤدي حتما إىل أ»ر نفسية وجسدية تنعكس سلبا على أدائه ملهنته  يف جو مليء xملشاكل و ال

صحة النفسية للعامل، ألنه وعلى توافقه املهين  فهي ليست خلو العامل من األمراض  ذات صلة وثيقة xل

مالئه ، ومسؤوليه وهو أمر ضروري لقيام الفرد مبهام فقط ، بل تتعدى إىل عالقاته يف مضمار العمل ، مع ز 

عمله على أكمل وجه ،ذلك الن التوافق املهين يرتبط xلنجاح يف العمل ، ومع متطلبات العمل نفسه ، ومع 

صادية للعمل ،xإلضافة إىل استعداداته الذاتية ، وميوله ومزاجه ، حيث ينعكس ذلك على  الظروف االقت

      .مردوده وإنتاجيته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خامتة الباب األول
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كما الدراسة ،الدراسات السابقة و البحوث املشا¹ة ،املرتبطة مبتغريات  اىل يف هذا الباب مت التطرق لقد      

xلعمل ،وإىل أمهية هذه األنشطة  ، عالقتهاخصائصها ، مفهومها،موضوع األنشطة الرتوحيية الر<ضية إىلتطرق 

، اليت  والقلق وأثرها اإلجيايب يف التحرر، والتخلص من الضغوط النفسية. لدى املدرسني على الصحة النفسية

xتت هاجس كبري عندهم ،نتيجة طبيعة املهنة ،و الظروف احمليطة xلعمل ،xإلضافة إىل العالقات مع 

  .  التوافق املهين ورج يف الفصل الثالث اىل الضغوط و القلق كما عالتالميذ، و الطاقم اإلداري ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

- 115- 

 

  
  البـــــاب الثاين
  الدراســـة امليدانيــة

  
  . ب الثـاينامدخل الب −

  الدراسة االستطالعية  :األول الفصل  −

 منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية : الفصل الثاين −

  البحثعرض و حتليل ومناقشة نتائج : الثالثالفصل  −
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  :ـاين ـل البـاب الثـمدخــ -

الدراسة يف الفصل األول  حيث تناول، ثالثة فصوللقد قسم الطالب الباحث هذا الباب إىل                

االستطالعية من اجل Àسيس وتثمني مشكلة الدراسة من خالل عرض استبيانني األول خاص xملشاكل 

أما الفصل الثاين .النفسية اليت يعاين منها أساتذة التعليم املتوسط والثاين xحللول املتخذة للتخفيف منها 

إجياد من أجل ، مث xلتجربة االستطالعية  خدمو إجراءاGا امليدانية ، xدx ùملنهج املست منهجية البحث

، وذلك للوصول إىل أفضل صورة إلجرائها ، ،مث تطرق إىل  ألدوات الدراسة) سيكتومرتية(األسس العلمية 

 الثالثو يتضمن الفصل .املنهج و تقنية البحث و جماالGا مث إىل أداة البحث وطريقة تطبيقها و تقييمها 

مناقشة فرضيات البحث ، وبعدها خالصة  وكذاعرض و حتليل ومناقشة نتائج البحث مع االستنتاجات ،

  .   عامة تليها مجلة من االقرتاحات 
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  األولل ــــــــــالفص    

  ةــة االستطالعيـــــــــــــالدراس
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 :متهيد -

مرحلة أولية، ومتثل اللبنة األوىل للدراسة األساسية متكن الباحث من إجياد تعترب الدراسة االستطالعية     

وهذا ما يعمل عليه الباحث من خالل .من أجل تثمني مشكلة البحث والتأسيس هلا مرتكز علمي واقعي،

ساتذة،وأهم اإلجراءات بغية حصر املشكالت النفسية اليت يعاين منها األ إجراء الدراسة االستطالعية

  .  واألساليب املستخدمة لديهم من أجل التخفيف من هذه املشكالت النفسية النامجة عن العمل وظروفه وبيئته

  :عينة الدراسة االستطالعية.  1.1    

اليت قام ¹ا الباحث على أساتذة التعليم املتوسط الذين يدرسون بوالية االستطالعية متت الدراسة        

وقد مت .استمارة 30إال أنه مل يسرتجع سوى  استمارة، 40مت توزيع  حيث، أستاذا 30وعددهم مستغامن، 

جلول .م -بن شيخ بن صابر.م -بلعيد توفيق.م( متوسطات ) 05(اختيارهم بطريقة عشوائية ،واليت مشلت 

   )بولعراس خملوف.م -عمور دمحم.م -Iصر

  ميثل عدد االستمارات املوزعة على أساتذة التعليم املتوسط)  1( جدول رقم 

  

  

  العدد

  االستمارات غري املسرتجعة  االستمارات املسرتجعة  جمموع االستمارات الكلي

40  30  10  

 %25 % 75 % 100  النسبة

  :جماالت البحث.  2.1   

  . أستاذا) 30(البالغ عددهم التعليم املتوسط و أجريت الدراسة على أساتذة : ا|ال البشري  -         

  .والية مستغامن ات متوسطبعض أجريت الدراسة يف : ا|ال املكاين -         

خالل شهر فيفري فكانت  الستطالعيةالدراسة اهذه هو الوقت املخصص إلجراء : ا|ال الزمين -         

  ).2014( من سنة

  :أدوات الدراسة االستطالعية.  3.1  

اليت يعاين منها أساتذة التعليم  مت االعتماد على استبيانني األول خاص xستبيان املشاكل النفسية           

  :والذي حيتوي على أربعة أبعاد املتوسط

 )مقتبس من مقياس التوتر �دي عبد الكرمي حبيب(بعد التوتر  -

 )مقتبس من مقياس القلق جلانيت sيلور(بعد القلق  -

 )مقتبس من مقياس االكتئاب ليوسف السيد(بعد االكتئاب  -

   )من إعداد الباحث. (بعد الضغوط النفسية -



  
 

- 119- 

 

  :³ربعة أبعاد) احللول املمارسة عند التعرض هلذه املواقف( حللول املتخذة خاص x»يناستبيان و 

 .بعد الرتويح واملمارسة الر<ضية -

 .عادات والعقائدبعد ال -

 .بعد التدخالت الطبية -

  .بعد الدور االجتماعي والثقايف -

   :استبيان املشاكل النفسيةمكو�ت  -

  استبيان املشاكل النفسيةيبني فقرات )  2( جدول رقم 
  طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح  الفقرات  احملاور  الرقم

  ال/عمن :ثنائي     10  القلق: احملور األول   01
  غالبا –أحياI -قليل جدا: ثالثي  10  االكتئاب: احملور الثاين   02
  دائما - غالبا - أحياI - Iدرا - أبدا: مخاسي  12  النفسية الضغوط: احملور الثالث   03
  موافق متاما - موافق  - معارض -معارض متاما :رxعي  10  التوتر: احملور الرابع   04

   :التعرض هلذه املواقفاستبيان احللول املمارسة عند مكو�ت  –

  استبيان احللول املمارسة عند التعرض هلذه املواقفيبني فقرات )  3( ل رقم جدو 

  طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح  الفقرات  احملاور  الرقم

  نعم -أحياI  –ال : ثالثي  8  الرتويح الر<ضي :حملور االولا  01
  نعم -أحياI  –ال : ثالثي  10  العادات و العقائد :الثاين حملورا  02
  نعم -أحياI  –ال : ثالثي  7  التدخالت الطبية:الثالث  حملورا  03
  نعم -أحياI  –ال : ثالثي  10  الدور االجتماعي و الثقايف :الرابع حملورا  04

  :طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح

حيث )  1988( حسـن عالوي دمحم طريقـة االستبيان يف طريقـة تنقيـط الطالب الباحث لقد اتبع        

  . و األوزان كما هو موضح يف اجلدولني أعالهتدرج متعدد   يقوم املدرس xإلجابة على البنود يف ضوء مقياس

ما يقابله )  نعم -أحياI  –ال (  كما يشري إىل  أن عملية التنقيط كانت تعتمد على ميزان ثالثي التدرج          

اذا كانت العبارة    3- 2- 1اذا كانت العبارة اجيابية و العكس   x3 -2 -1لنقاط حسب كل مستوى 

كما اعتمد نفس األسلوب مع .xحللول املمارسة عند التعرض هلذه املواقف سلبية يف االستبيان اخلاص

  .االستبيان األول اخلاص xملشكالت النفسية حسب كل ميزان
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  : الدراسة االستطالعيةبناء أداة  خطوات .1.3.1

  :العام للدراسة  طاراإلحتديد : اخلطوة األوىل    

عدة نقاط و عرب هذا  و إىل مشكالت فرعية   أوموضوعات  إىلاملوضوع البحث  بعد تقسيم      

  . السابقة األحباثمعاجلة املسائل املتصلة xلبحث من خالل  الدور<ت العلمية و سهل حتديد التقسيم 

حتديد قائمة xألهداف اليت يرجى من البحث  حتقيقها  و بناءا  أمكنالبحث   إطاربناءا على و 

االطالع على استبياIت ذات الباحث يف الطالب و منه شرع ، حتدد املعلومات  املطلوبة  األهدافعلى 

 البياIتساعد يف احلصول على اليت ست األسئلةوضع خالل وهذا من اجل االطالع و االستعانة  العالقة 

إعداد مشروع البحث و فور ذلك مت الشروع يف  حتديد عينة من اجل    األصليا�تمع  إحصاء كما مت .

 . التعليم املتوسطاخلاص xملشكالت النفسية و أخر خاص xحللول من وجهة نظر أساتذة  االستبيان

  :اإلطالع على األدب الرتبوي : الثانيةاخلطوة       

، وذلك xعتبار أن اخلاصية املقاسة  أداة الدراسة االستطالعيةتعترب أول مرحلة قمنا ¹ا لتصميم وبناء   

خمتلف املواضيع والكتب اليت هلا ،قد تضمن األدب الرتبوي فل ينبغي أن تستند على أساس نظري يفسرها،

املشاكل النفسية اليت يعاين منها األساتذة ،ومن أهم هذه املشاكل اليت مت اإلمجاع عليها من عالقة مبوضوع 

املمارسة عند  واحللول.طرف الباحثني و االخصائني واخلرباء ،التوتر ،القلق، االكتئاب، الضغوط النفسية 

قابالت اليت متت مع عينة التعرض هلذه املواقف حيث مت تصنيفها إىل جمموعة من األبعاد وهذا من خالل امل

من األساتذة ، مبا أن الطالب الباحث كان أستاذ ومارس بعض املهام اإلدارية ما سهل عليه االحتكاك 

ص و التخفيف من هذه  xألساتذة ومعايشتهم ومعرفة كل املشاكل اليت يعاين منها واإلجراءات املتخذة للتخل

عبد الرمحان بن (كتاب الضغط النفسي   مثلناد على بعض املراجع املشاكل النفسية و اإلملام ¹ا ،وكذا xالست

محدي علي الفرماوي ،رضا (وكتاب الضغوط النفسية يف جمال العمل واحلياة  ، )1994، سليمان الطريري

  ).  2009عبد هللا ،

   : واالستبيا�ت املقاييسخمتلف اإلطالع على :  الثالثة اخلطوة 

بعض  بعد ذلك مت اإلطالع على خمتلف االستبياIت و املقاييس النفسية اليت أعدت لقياس       

األساتذة ،وكذا اإلسرتاتيجيات لدى  . االكتئابالتوتر ،القلق ،  ، الضغوط النفسيةاملشاكل النفسية مثل 

،كما مت اإلطالع على واألساليب املستخدمة ملواجهة هذه املشاكل النفسية اليت يعاين منها األساتذة 

، ومقياس الضغوط ) 2011شارف خوجة مليكة، (مقياس الضغوط املهنية  :مثل الدراسات السابقة 

ومقياس االكتئاب )  �دي عبد الكرمي حبيب(مقياس التوتر ،) 2010أمحد عيد مطيع الشخانبة، (النفسية 

عبد (دراسة واجهة هذه املشاكل النفسية مثل اما xلنسبة لكيفية م).لتايلور( ، مقياس القلق )ليوسف السيد(
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 دمحم مقداد( دراسةو ) 2014زهاين أمساء،(، دراسة  )2006بغيجة لياس،(دراسة  ،) 2010هللا الضرييب،

الضغوط النفسية واسرتاجتيات مواجهتها لدى معلمي نظام الفصل بعنوان )2012،فاضل عباس خليفة،

  .مبملكة البحرين

  :وعرضها على احملكمني الدراسة االستطالعية الصورة األولية ألداة صياغة: ثالثةال خلطوةا 

األربعة وأبعاده  استبيان املشاكل النفسية اليت يعاين منها أساتذة التعليم املتوسط فقراتبعد صياغة    

ني بلغ األربعة مت عرضه على جمموعة من احملكمأبعاده يف  احللول املمارسة عند التعرض هلذه املواقف واستبيان

  .من معهد الرتبية البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامنأساتذة ) 7(عددهم 

  :األسس العلمية ألداة الدراسة االستطالعية .4.1

  :Gلنسبة الستبيان املشكالت النفسية.1.4.1   

  :صدق األداة –                

 يشري إىل الدرجة اليت ميتد اليها يف قياس ما وضع من أجله فاالختبار أو  االستبيان  صدق االختبار أو       

، 1995دمحم صبحي حسني ، ( .الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها  االستبيان 

     )193ص 

  :صدق احملكمني –أ          

من معهد الرتبية أساتذة ) 07(بلغ عددهم  اخلرباءعلى جمموعة من  الدراسة االستطالعية مت عرض         

  .البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن

وإبداء مجلة من التعليقات  أداة الدراسة االستطالعيةوبعد ما قام مجيع احملكمني xإلطالع على            

اتفق عليه أكثر بناء على ما  حيث مت االلتزام مبا مت تقدميه من مالحظات وتعديالت. واملالحظات عليها

  .من احملكمني %80من

  :ب ـ صدق االتساق الداخلي     

من خالل حساب معامل ،) SPSS(االتساق الداخلي بواسطة برIمج  مت التحقق من صدق        

على انه قوة االرتباط )1999األغا إحسان ، األستاذ حممود ، (وهذا ما يؤكده للمقياس " بريسون " االرتباط 

كل مستوى من مستو<ت األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من بني درجات  

  . يوضح نتائج ذلك ) 4(واجلدول رقم .فقرات االختبار مبستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه

  للمحور االول القلق) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق )   4( جدول رقم 

  الرقم الفقرات معمل االرتباط  االحتماليةالقيمة 

 1 من الصعب علي جدا الرتكيز اثناء العمل **0,736 0,006
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 2 نومي مضطرب ومتقطع **0,807 0,001

 3 كثريا ما أشعر ان قليب خيفق بشدة **0,878 0,000

 4 اعتقد أين اكثر عصبية من االخرين **0,702 0,008

 x 5لقلق على أشياء غامضةدائما أشعر  *0,571 0,031

 6 أشعر xلقلق على أشياء ال قيمة هلا **0,766 0,005

 7 كثريا ما اعاين من الصداع  **0,901 0,001

 8 االنتظار جيعلين عصبيا  **0,884 0,002

 9 عادة ال أكون هادù وأي شيء يستثريين  *0,601 0,015

 10 قلقيمتر علي أ<م ال أIم بسبب  **0,851 0,000

  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 

  

حيث بلغت ، إحصائيا  دالة ارتباطات حققت قد حمور القلق أن ) 4(  رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس يتمتع بصدق اتساق ) 0.901(**وأعلى قيمة ) 0.571(*دىن قيمة أ

  . داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 
  للمحور الثاين االكتئاب) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق )   5( جدول رقم 

  الرقم الفقرات معمل االرتباط  القيمة االحتمالية

 أشعر xليأس من املستقبل  **0,646 0,009
1 

 أشعر xمللل من كل شيء حىت حيايت **0,937 0,008
2 

 اشعر ³نين sفه وعدمي القيمة **0,908 0,000
3 

 اشعر خبيبة األمل يف نفسي *0,552 0,007
4 

 أفكر كثريا يف االنتحار *0,611 0,026
5 

 عن اختاذ أي قرار أI عاجز **0,846 0,004
6 

 مل تعد لدي طاقة لعمل شيء **0,971 0,005
7 

 أعاين من األرق  **0,854 0,007
8 

 أشعر xلتعب الشديد حىت لو مل افعل شيئا **0,651 0,009
9 

 أشعر ³ين فاشل متاما **0,901 0,000
10 

  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05مستوى الداللة معنوي عند  االرتباط * 
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حيث بلغت ، إحصائيا  دالة ارتباطات حققت قد حمور االكتئاب أن ) 5(  رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس يتمتع بصدق اتساق ) 0.971(**وأعلى قيمة ) 0.552(*دىن قيمة أ

  . داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 

  النفسية للمحور الثالث الضغوط) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق )   6  (جدول رقم 

  الرقم الفقرات مل االرتباط امع القيمة االحتمالية
  1 أرى ان مهنة التدريس متعبة **0,769 0,008

  2 تعد املرحلة اليت أدرس فيها من أصعب املراحل **0,852 0,001

  3 يرهقين اكتظاظ االقسام **0,738 0,002

  4 يرهقين عدد الساعات اليت ادرسها أسبوعيا **0,849 0,000

  5 يرهقين تصحيح االمتحاIت **0,773 0,001

يضايقين عدم اشراكي يف اختاذ القرارات اليت ترتبط مبهامي  **0,755 0,002
  6 التعليمية

  7 للدراسةتزعجين ال مباالة اغلبية التالميذ  **0,803 0,001

  8 اعاين من عدم انظباط تالميذي داخل القسم *0,601 0,051

  9 يزعجين االولياء يف عدم االطالع على املسار الدراسي البنائهم **0,861 0,003

اشعر xن مجيع االساتذة يقدرون امهية العالقات الشخصية فيما  **0,907 0,000
  10 بينهم

  11 العنف يف الوسط املدرسييضايقين انشار  **0,893 0,000

  12 اشعر xن امكانية احلوار املباشر مع املدير متاحة دائم *0,551 0,018
  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 

  

حيث ، إحصائيا  دالة ارتباطات حققت قدحمور الضغوط النفسية  أن )  6( رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس يتمتع بصدق ) 0.907(**وأعلى قيمة ) 0.551(*دىن قيمة بلغت أ

  . اتساق داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 

  للمحور الرابع التوتر) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق )  7( جدول رقم 

  الرقم الفقرات مل االرتباط امع القيمة االحتمالية

  1 تتغري حاليت املزاجية وتتقلب بسهولة  *0,521 0,018

  2  األشياءاI مندفع جتاه اغلب  **0,772 0,002

  3 وانزعج حىت عندما ال يوجد سبب لذلك أتوترغالبا ما  **0,868 0,000

  4 أخرتتغري اهتمامايت بسرعة من شيئا  **0,861 0,001

  5 عصيب املزاج أكون Iدرا ما *0,550 0,032

  6 حاليت املزاجية ال ميكن التنبؤ ¹ا أنيعتقد الناس  **0,788 0,003
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  7 كبري  جلمهور أحتدث أنمن الصعب علي  **0,779 0,003

0,000 0,871** I8  األشياءمندفع جتاه اغلب  أ  

  9 ختمد مهيت وعزمييت بسهولة **0,801 0,001

  10 غري متوافق أنينغالبا ما يشعر الناس  **0,800 0,001

  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 

  

بلغت حيث ، إحصائيا  دالة ارتباطات حققت قد حمور التوتر أن )  7( رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس يتمتع بصدق اتساق ) 0.868(**وأعلى قيمة ) 0.521(*دىن قيمة أ

  . داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 
  :صدق االتساق البنائي 

  )الصدق البنائي(يوضح حساب قيم  االرتباط  بني كل حمور و االستبيان ككل ) 8(جدول رقم

بني  0,01و  0,05وجود عالقة  طردية  قوية  عند مستوى الداللة ) 8(يتضح من اجلدول رقم 

، الضغوط النفسية **)0.957(،االكتئاب *) 0.607(القلق حماور االستبيان االربعة على التوايل 

 احملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

معدل 

الدرجات 
لالستبيان 

 ككل

معدل 

الدرجات 

للمحور 

 القلقاالول 

معدل 

الدرجات 

 للمحور

الثاين 

  االكتئاب

معدل 

الدرجات 

 للمحور

الثالث 

  الضغوط

معدل الدرجات 

الرابع  للمحور

 التوتر

معدل الدرجات لالستبيان  
 ككل

 0**845, 0*547, 0**957, 0*607, 1 معامل االرتباط
 القيمة االحتمالية

 
,0120 ,0030 ,0230 ,0010 

معدل الدرجات للمحور االول 
 القلق

 معامل االرتباط
 

1 ,757**0 ,557*0 ,524*0 
 القيمة االحتمالية

  
0,001 ,0041 ,0330  

الثاين  معدل الدرجات للمحور
 االكتئاب

 معامل االرتباط
  

1  ,0610  ,557*0 
 القيمة االحتمالية

  
 ,614 ,039 

 معدل الدرجات للمحور
 النفسية الثالث الضغوط

 معامل االرتباط
  

  1  ,817**0 

  القيمة االحتمالية
  

  ,0010 

الرابع  معدل الدرجات للمحور
 التوتر

 معامل االرتباط
  

    1 

  القيمة االحتمالية
  

  
 

  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 
 0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 
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االربعة  مبحاوره يتبني أن  االستبيان   عليه و للمقياسو الدرجة الكلية  **)0.845(،التوتر)*0.547(

صدق  ومجيع فقراته دال إحصائيا    .جتعل منه أداة صادقة ملا وضع من أجله االتساق البنائي  حبيث يتمتع ب

يقاس الصدق الذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ، وبذلك يستخرج  :الصدق الذايت  -ج      

  : الصدق من الثبات xملعادلة التالية 

  ,الصدق الذايت=         الثبات�                            0,837=  االستبيان  ثبات : حيث 

  )187ص ، 2011شارف خوجة مليكة، ( ,0,915=  	0,837√=  االستبيان  ومنه صدق 

  :االستبيان  ثبات  -

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه عينة فيما لو طبق على عينة من         

     )152، ص1993مقدم عبد احلفيظ، ( ,األفراد يف مناسبتني خمتلفتني

  : استعملنا طريقتني  االستبيان  لغرض حساب ثبات و             

  : ألفا كرونباخ  معامل -أ      

التوصل اىل النتائج ألفا حيث مت  معامل  xستخدام ،  مبحوريه االستبيان  حساب معامالت ثبات مت         

  : التالية 

  لالستبيانمعامل الثبات  يبني ) 9(جدول رقم 

  )الذايت(معامل الصدق   )ألفا كرونباخ(الثبات معامل   االستبيان وحماوره

 0,893 0,798  حمور القلق

 0,949 0,901  حمور االكتئاب

 0,930 0,865  النفسية حمور الضغوط

 0,908 0,825  حمور التوتر

 0,915 0,837  االستبيان  ككل

 
سجلت يف  حيثارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل حماور    )9( اجلدول خالل  يتضح من

واخلاص  بينما يف احملور الثالث )0.901(كتئاب فبلغت اال ، أما قيمته يف حمور )0.798( القلق احملور 

) 0.825( فقد بلغت التوتريف حني عند احملور الرابع اخلاص بـ  )0.865( فبلغت الضغوط النفسية 

ور امما يدل على متتع كل حم  )0.837( فقد كانت مرتفعة  حيث  قدرت بـ وxلنسبة للمقياس ككل 

بدرجة عالية  من الثبات وجتانس مفرداته ، إذ أنه كلما كانت تلك املفردات متجانسة فيما تقيسه  االستبيان 

  .كان التناسق عاليا 
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   :التجزئة النصفية  –ب     

  لالستبيان) التجزئة النصفية ( يبني معامل الثبات )   10(جدول رقم 

  لسبريمان معامل االرتباط  لبريسون معامل االرتباط  االستبيان وحماوره

 0,896 0,811  القلق

 0,920 0,852  االكتئاب

 0,884 0,792  الضغوط

 0,937 0,881  التوتر

 0,890 0,801  االستبيان  ككل

        

حبساب معامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية  لالستبيان و حموريه مت حساب الثبات الكلي      

xستخدام الربIمج "بريسون براون " مث تصحيح معامل االرتباط مبعادلة  كما  ودرجات األسئلة الزوجية ،

القلق حيث بلغت قيمته يف احملور  ) 10( وهذا ما يوضحه اجلدول  رقم , ) SPSS22(اإلحصائي 

وبعد )0.852(فقد بلغت قيمته  االكتئابور حم، اما )0.896(و بعد التصحيح بلغت)0.811(

و بعد التصحيح بلغت )0.792(بلغت  الضغوط النفسيةبينما يف احملور  )0.920(التصحيح بلغت 

،أما قيمته يف  )0.937(و بعد التصحيح بلغت )0.881(بلغت  التوترور حميف حني يف )0.884(

، وهو معامل ثبات مرتفع ودال ) 0.890(بعد التصحيح بلغت و )0.801(االستبيان  ككل فقد بلغت

،وهذا ما يشري إىل أن أبعاد املقياس و املقياس ككل تتمتع بثبات ) 0,05 (إحصائيا عند مستوى الداللة 

  .عايل 

  املتخذة عند التعرض هلذه املشكالت) األساليب(Gلنسبة الستبيان احللول .2.4.1

  : النفسية               

  :صدق األداة –              

 يشري إىل الدرجة اليت ميتد اليها يف قياس ما وضع من أجله فاالختبار أو  االستبيان  صدق االختبار أو       

، 1995دمحم صبحي حسني ، ( .الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها  االستبيان 

     )193ص 

  :صدق احملكمني –أ              

من معهد الرتبية أساتذة ) 07(بلغ عددهم  اخلرباءعلى جمموعة من  الدراسة االستطالعية مت عرض         

  .البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن
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وإبداء مجلة من التعليقات  أداة الدراسة االستطالعيةوبعد ما قام مجيع احملكمني xإلطالع على            

ى ما اتفق عليه أكثر بناء عل حيث مت االلتزام مبا مت تقدميه من مالحظات وتعديالت. واملالحظات عليها

  .من احملكمني %80من

  :الرOضي للمحور الرتويحصدق االتساق الداخلي  -

 الرتويح األولللمحور ) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق ) 11(جدول رقم 

  الرOضي

القيمة 

 االحتمالية

مل امع

 االرتباط
 الفقرات

  الرقم

 1 امارس نظام االسرتخاء العضلي بشد العضالت وارخائهاعندما اشعر xلتوتر  **0,831 0,006

 2 اقوم xملشي لفرتة من الوقت عندما اكون متوترا **0,767 0,001

 3 اشارك يف بعض االلعاب الر<ضية عندما تواجهين مشكلة ضاغطة  **0,918 0,000

 4 عندا احس xنين متوترا) العدو(امارس ر<ضة اجلري  **0,882 0,001

 5 عندما اكون منفعال اتنفس تنفسا عميقا  *0,795 0,002

 6 اخرج للتجوال للرتويح عن نفسي عندا اتعرض ملوقفا ضاغطا *0,536 0,035

صيد عندا اشعر xنين منفعال  *0,601 0,016  7 اذهب ملمارسة ال

 8 امارس التمارين الر<ضية عندم اتعرض ملوقف يقلقين **0,914 0,000
  0,01معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 

  

 إحصائيا  دالة ارتباطات حققت قد حمور الرتويح الر<ضي أن ) 11(  رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس يتمتع ) 0.918(**وأعلى قيمة ) 0.536(*دىن قيمة حيث بلغت أ،

صدق اتساق داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس    . ب

  :العقائد و العادات الثاين للمحور صدق االتساق الداخلي  -

 العادات للمحور الثاين ) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق ) 12(جدول رقم 

  والعقائد

القيمة 

 االحتمالية

مل امع

 االرتباط
 الفقرات

  الرقم

 1 أجلأ اىل تدخني السجائر عندما تواجهين مشكلة ضاغطة **0,786 0,003

 2 أجلأ اىل أحالم اليقظة عندما أتعرض ملوقف ضاغط **0,807 0,002
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 3 عندما احس xنين متوترا أخذ محاما *0,608 0,015

 4 اغمض عيين بشدة عندما اتعرض ملوقف ضاغط **0,862 0,001

 5 اقرأ القرأن عندما اشعر انين منفعال *0,551 0,036

 6 اقوم بز<رة الرقاة عندما اتعرض ملواقف ضاغطة **0,796 0,003

 7 افضل اجللوس يف املسجد عندما تواجهين مشكلة ضاغطة  **0,901 0,000

 8 عندما اكون متوترا) مفرح(افكر مبوضوع مريح  **0,784 0,002

 9 أجلأ اىل شرب القهوة عندما اشعر xنين منفعال *0,606 0,017

 10 اصلي أكثر من املعتاد **0,791 0,003
  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 

  

 إحصائيا ، دالة ارتباطات حققت قدحمور العادات و العقائد  أن )12( رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس يتمتع ) 0.901(**وأعلى قيمة ) 0.551(**دىن قيمة حيث بلغت أ

  . بصدق اتساق داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 

  :التدخالت الطبيةللمحور صدق االتساق الداخلي  -

للمحور الثالث التدخالت ) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق ) 13(جدول رقم 

  الطبية

القيمة 

 االحتمالية

مل امع

 االرتباط
 الفقرات

  الرقم

  1 عندما يواجهين موقفا ضاغطا) األدوية(استخدم املهدùت الطبية  **0,861 0,002

  2 اذهب لز<رة الطبيب عندما أتعرض ملشكلة نفسية حادة **0,792 0,003

  3 ال اذهب عند االخصائي النفساين عندما اشعر xنين منفعال **0,918 0,000

  4 استخدم االعشاب الطبية من اجل التخفيف عن الضغوط اليت اتعرض هلا **0,771 0,002

  5 للهروب من املواقف الضاغطةاللجوء اىل العطل املرضية  **0,863 0,001

  6 اشهر 6االهتمام xملراقبة الطبية ملختلف الفحوصات الطبية كل  **0,585 0,015

  7 اتناول االدوية لتساعدين على التعامل مع املشاكل النفسية **0,903 0,000
  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 
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حيث ، إحصائيا دالة ارتباطات حققت قد حمور التدخالت الطبية  أن )13(رقم   اجلدول من يتبني         

املقياس يتمتع بصدق  أن على وهذا ما يدل) 0.918(**قيمة  وأعلى) 0.585(**قيمة  دىنأبلغت 

  . اتساق داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 
  :الدور االجتماعي والثقايفللمحور صدق االتساق الداخلي  -

للمحور الرابع الدور ) االتساق الداخلي(الداخلي يبني معامل الصدق   )14( جدول رقم 

  االجتماعي و الثقايف

القيمة 

 االحتمالية

مل امع

 االرتباط
 الفقرات

  الرقم

  1 اليت تواجهين اعتمد على االخرين يف حل املشكالت النفسية **0,821 0,002

  2 ال اطلب املساعدة من شخص خمتص حلل مشكلة نفسية تواجهين **0,892 0,001

  3 أجلأ اىل الرسم عندما أتعرض ملواقف ضاغطة *0,548 0,021

  4 احتدث اىل زوجيت خبصوص املوقف الذي اعاين منه **0,911 0,000

  5 التوتراستمع اىل املوسيقى من اجل التخلص من  *0,593 0,012

  6 اجلس وحدي دون مشاركة االخرين يل عندما اشعر xنين منفعال **0,838 0,001

  7 أجلأ اىل كتابة الشعر أو تنظيم قصائد شعرية من اجل التخفيف من االنفعاالت  **0,764 0,003

  8 ال احتدث مع عائليت وال اطلب املساعدة عندما اتعرض ملواقف ضاعطة  **0,801 0,002

  9 أسأل الناس الذين لديهم مشكالت مشا¹ة **0,911 0,000

  10 أحاول احلصول على مساندة وجدانية من االصدقاء واالقارب **0,750 0,002
  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة ** 

  0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 

  

 دالة ارتباطات حققت قد حمور الدور االجتماعي و الثقايف أن )14(رقم   اجلدول من يتبني         

وهذا ما يدل على أن املقياس ) 0.911(**وأعلى قيمة ) 0.548(**دىن قيمة حيث بلغت أإحصائيا،

  .يتمتع بصدق اتساق داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 
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  :صدق االتساق البنائي  -

  )الصدق البنائي( يوضح حساب قيم  االرتباط  بني كل حمور و االستبيان ككل) 15( جدول رقم

 10,0و  50,0وجود عالقة  طردية  قوية  عند مستوى الداللة )  15(ويتضح من اجلدول رقم    

، ) 0.912(**، العادات والعقائد )0.843( *الرتويح الر<ضي  حماور االستبيان االربعة على التوايلبني 

 الدرجة الكلية للمقياسمع  ) 0.765( **الدور االجتماعي والثقايف ) 0.529( *التدخالت الطبية 

صدق  ومجيع فقراته دال إحصائيا االربعة  مبحاوره ن  االستبيان  يتبني أ عليهو ،  االتساق البنائي  حبيث يتمتع ب

  .جتعل منه أداة صادقة ملا وضع من أجله

يقاس الصدق الذايت حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ، وبذلك يستخرج  :الصدق الذايت  -
  : الصدق من الثبات xملعادلة التالية 

  ,الصدق الذايت=         الثبات�                            0,815= ثبات  االستبيان  : حيث 


√= ومنه صدق  االستبيان  , ��  )187، ص 2011شارف خوجة مليكة، (0,903=  	

  :ثبات  االستبيان  -
طبق على عينة من  يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه عينة فيما لو     

     )152، ص1993مقدم عبد احلفيظ، ( ,األفراد يف مناسبتني خمتلفتني
  : لغرض حساب ثبات  االستبيان  استعملنا طريقتني و 

معدل الدرجات لالستبيان ككل و حسب كل 
 حمور

معدل 

الدرجات 

لالستبيان 

 ككل

معدل الدرجات 

للمحور االول 

 الرتويح الرOضي

معدل الدرجات 

الثاين  للمحور

العادات و 

  العقائد

معدل الدرجات 

الثالث  للمحور

  التدخالت الطبية

معدل الدرجات 

الرابع  للمحور

الدور االجتماعي 

 و الثقايف

معدل الدرجات لالستبيان  
 ككل

 1 معامل االرتباط
 

  
 

 القيمة االحتمالية
  

  
 

معدل الدرجات للمحور 
 الرتويح الرOضياالول 

  , 1 0*843, معامل االرتباط
 

 0020, القيمة االحتمالية
 

  
  

 معدل الدرجات للمحور
 العادات و العقائدالثاين 

    1 0**651, 0**912, معامل االرتباط
 

    0,003 0000, القيمة االحتمالية

 معدل الدرجات للمحور
 الثالث التدخالت الطبية

  1  5110, 0**757, 0*529, معامل االرتباط
 

  725, 0,002 0330,  القيمة االحتمالية
 

 للمحورمعدل الدرجات 
الرابع الدور االجتماعي و 

 الثقايف

 1  0*517,  0**793, 0*571, 0**765, معامل االرتباط

 0430, 002, 0230, 0060,  القيمة االحتمالية
 

  0,01االرتباط معنوي عند  مستوى الداللة **     
 0,05معنوي عند  مستوى الداللة االرتباط * 
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  : ألفا كرونباخ  معامل -أ      

   التوصل اىل النتائج التالية ألفا حيث مت  معامل  xستخدام ،  مبحوريهحساب معامالت ثبات  االستبيان  مت 

  لالستبيانمعامل الثبات  يبني ) 16(جدول رقم 

  )الذايت(معامل الصدق   )ألفا كرونباخ(معامل الثبات   االستبيان  وحماوره

 0,925 0,856  الرتويح الرOضي : احملور االول

 0,882 0,778  العادات و العقائد:احملور الثاين 

 0,950 0,902  التدخالت الطبية : احملور الثالث

 0,910 0,829  الدور االجتماعي و الثقايف : احملور الرابع

 0,903 0,815  االستبيان  ككل

 حيثارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل حماور   ) 16(رقم  اجلدول خالل  يتضح من   
يف بينما  )0.878( العادات والعقائد أما قيمته يف حمور  ) 0.856( الرتويح الر<ضي حمور سجلت يف 

( بلغت قيمته يف حمور الدور االجتماعي والثقايف  يف حني ) 0.902( حمور التدخالت الطبية بلغ 

مما يدل على    ـ ) 0.815(  فقد كانت مرتفعة  حيث  قدرت بوxلنسبة للمقياس ككل  ) 0.829

انس مفرداته ، إذ أنه كلما كانت تلك املفردات بدرجة عالية  من الثبات وجتاالستبيان ور امتتع كل حم

  .متجانسة فيما تقيسه كان التناسق عاليا 

   :التجزئة النصفية  –ب 

  لالستبيان) التجزئة النصفية ( يبني معامل الثبات )   17( جدول رقم  -

  معامل االرتباط لسبريمان  معامل االرتباط لبريسون  االستبيان  وحماوره

 0,883 0,791  الرتويح الرOضي األولاحملور 

 0,916 0,845  احملور الثاين العادات و العقائد

 0,818 0,692  احملور الثالث التدخالت الطبية

 0,920 0,851  احملور الرابع الدور االجتماعي و الثقايف

 0,904 0,825  االستبيان  ككل

حبساب معامل االرتباط بني درجات األسئلة  لالستبيان و حموريه مت حساب الثبات الكلي        

xستخدام "بريسون براون " مث تصحيح معامل االرتباط مبعادلة  كما  الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ،

حيث بلغت قيمته يف احملور االول  )17( وهذا ما يوضحه اجلدول  رقم , ) spss(الربIمج اإلحصائي 
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و بعد ) 0.845(احملور الثاين فقد بلغت قيمته أما، ) 0.883(و بعد التصحيح بلغت )  0.791(
 )0.818(وبعد التصحيح بلغت ) 0.692(  بينما يف احملور الثالث بلغت )0.916(التصحيح بلغت 

،أما قيمته يف  االستبيان   ) 0.920(و بعد التصحيح بلغت ) 0.851( يف حني يف احملور الرابع بلغت
، وهو معامل ثبات مرتفع ودال  ) 0.904(لتصحيح بلغت و بعد ا ) 0.825( ككل فقد بلغت

  ) 0,05( إحصائيا عند مستوى الداللة 

  :ملوضوعيةا

عدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر  ويقصد xملوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب،       

كما يقصد ¹ا وضوح التعليمات   )332، ص  2003عبد الرمحان دمحم عيسوي، (الباحث من أحكام 

إخالص دمحم عبد احلفيظ ، مصطفى  (اخلاصة بتطبيق االختبار، و حساب الدرجات و النتائج اخلاصة

، و يف هذا املسعى  قام الطالب  الباحث  خالل هذه اخلطوة Òعداد ) 179،ص2000حسني xهي ،

¹ا أربعة ابعاد  األوىل، ة من عدة أسئلةمكون املتوسطاستمارتني الستطالع رأي موجه ألساتذة التعليم 

حتوي اربعة  و الثانية.)القلق ، االكتئاب ،الضغوط النفسية ، التوتر( خصصت ملعرفة املشكالت النفسية،

بعد ( املتخذة من طرف األساتذة للحد والتخفيف من هذه املشاكل  او األساليب خصصت للحلولأبعاد  

حيث مت ). الرتويح الر<ضي، بعد العادات والعقائد،وبعد التدخالت الطبية ،وأخريا الدور االجتماعي والثقايف

يف إعدادها كون أ¯ا متدI مبعلومات أكثر عن "  likert technique"االعتماد على  طريقة ليكرت 

ب نظرا ألنه يستجيب لكل عبارة،كما تقيس درجة من االجتاه لكل عبارة حيث مت تقومي كل عبارة املستجي

و يف هذا الشأن  على أساس ميزان تقدير  متنوع التدرج من ثنائي اىل رxعي التدرج  حسب كل حمور ،

ئل مجع أن استمارة االستطالع الرأي تعد من وسا):"167،ص  2003حسني عبد احلميد رشوان،(يذكر 

البياIت انتشرت يف كثري من البحوث امليدانية  و Öيت ذلك عن طريق استمارة أو كشف يضم جمموعة من 

 ،لى بياIت موضوعية كمية وكيفيةاألسئلة املكتوبة حول موضوع البحث و اليت توجه لألفراد بغية احلصول ع

وترجع اختيار واحد من عدد االختيارات، اإلجابة على مو يقوم املستجوب xإلجابة عليها، و غالبا ما تقو 

  :موضوعية االستبيان يف األصل إىل ما يلي 

لغة التعامل يف إطار أما ، عن الصعوبة أو الغموض ااخلاصة xستبياين بعيد الفقرات مدى وضوح   -

، اىل جانب االستعانة بطبيب  عرض و توجيه املختربين فقد متيزت xلبساطة و الوضوح ،و غري قابلة للتأويل

 خمتص

 كذلك مت القيام Òجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمني يف ضوء نتائج  -
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، اىل جانب ابعاد الفقرات اليت سجلت قيم غري معنوية ملعامل االرتباط و بلغ  ) صدق احملكمني( التحكيم 

يف صورGا النهائية حيث وضعت عبارات مناسبة لكل  إال أن أصبحت .عددها اربعة فقرات من كل حمور

  .حمور بشكل يتصف xلوضوح  و ال حيتاج إىل تفسري أو شرح

أسهل طريقة لوصف االجتاه و هي توضيح النسبة املئوية ام ستخدمت او خالل املعاجلة اإلحصائية  - 

  ، على كل عبارة مبفردها للمستجوبني

  :قام الباحث Òتباع اخلطوات التالية إلعداد هذه االستمارة كما  - 

 :حتديد احملاور الالزمة الستطالع الرأي و ذلك يف ضوء  -

  مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة مبضمون االستبيان -

 )الدراسات النظرية و املصادر و املراجع ذات الصلة xلبحث(مراجعة اإلطار النظري للبحث احلايل -

  .ستبيان جذاب و قصري حبيث ال Öخذ وقت طويل يف اإلجابةحمتوى اال -

  .يف االستبيان مبشكلة البحث و هذا  يساعد على حتقيق أهداف البحث او فقرة  إرتبط كل سؤال -

دون غموض أو Àويل، حىت ال و كل فقرة على الصياغة الدقيقة للسؤال الطالب  الباحث  كما حرص  -

  .تشعر املبحوث xحلرج

  .األسئلة بطريقة يسهل معها تفريغها و استخالص نتائجهامت صياغة  -

 .كما مت ترتيب األسئلة بشكل متسلسل -

و يف هذا الشأن ذكر األساتذة احملكمون أن االستمارة بصورGا ،  أما عن ترتيبها فقد مت بطريقة عشوائية -

حبالتها الراهنة صحيحة و كما أن مفردات االستمارة ،الراهنة تتضمن مفردات ترتبط ارتباطا جوهر< xهلدف

 ) صدق احملتوى( ،دقيقة و شاملة

كما يشري الطالب  الباحث  أن التعديالت اليت مت إدخاهلا على االستمارة قد أثرGا و أكدت سالمتها و  -

قدرGا على قياس ما وضع لقياسه و ¹ذا كله تعترب االستمارة صادقة ، و أنه ميكن تطبيقها على عينة من 

        .صلي،كما مت إعطاء للمستجوب فرصة إلبداء رأيها�تمع األ

واستنادا على كل اإلجراءات امليدانية و االعتبارات السالفة الذكر يستخلص الباحث أن أداة مجع   -

 .تتمتع مبوضوعية عالية املعلومات 

  :عرض وحتليل نتائج الدراسة االستطالعية . 5.1

  :املشاكل النفسيةعرض وحتليل نتائج استبيان . 1.5.1    
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 :القلق  -أ          

 نائيقياس ليكرت الثملميزان تقديري وفقا ) 18(جدول رقم 

  

 |موع الدرجات اخلاصة Gلقلق 2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و )  19( رقم  جدول

عم الفقرات
ن

 

بة 
س

الن
(%

)
 

ال
 

وية
املئ

ة 
سب

الن
درة 

ملق
ة ا

رج
لد

ا
ح 

رج
 امل

ط
وس

املت
 

ف 
حنرا

اال

ري
عيا

امل
عام 

 ال
جتاه

اال
 

 2كا

من الصعب علي جدا التركيز اثناء 
 العمل

 16,13 نعم 0,35 1,87 56 13,33 4 86,67 26

 4,80 نعم 0,47 1,70 51 30,00 9 70,00 21 نومي مضطرب ومتقطع

 2,13 نعم 0,49 1,63 49 36,67 11 63,33 19 كثيرا ما أشعر ان قلبي يخفق بشدة

اعتقد أني اكثر عصبية من 
 االخرين

 1,20 نعم 0,5 1,60 48 40,00 12 60,00 18

دائما أشعر بالقلق على أشياء 
 غامضة

 4,80 نعم 0,47 1,70 51 30,00 9 70,00 21

 10,80 نعم 0,41 1,80 54 20,00 6 80,00 24 أشعر بالقلق على أشياء ال قيمة لها

 3,33 نعم 0,48 1,67 50 33,33 10 66,67 20 كثيرا ما اعاني من الصداع 

 3,33 نعم 0,48 1,67 50 33,33 10 66,67 20 االنتظار يجعلني عصبيا 

عادة ال أكون هادئا وأي شيء 
 يستثيرني 

 4,80 نعم 0,47 1,70 51 30,00 9 70,00 21

 2,13 نعم 0,49 1,63 49 36,67 11 63,33 19 تمر علي أيام ال أنام بسبب قلقي

  منع 1,70 االتجاه العام للمحور

ان املتوسط املرجح تراوح مابني ) 19(يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم       

 نعم مما يفسر ان االساتذة يعانون من وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل) 1.87 - 1.60(
تكرارات استجاxت قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج  و يشري الباحث انه .القلق 

كاعلى قيمة احملسوبة قيمة   2مت استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت كاعلى مستوى كل فقرة العينة 
و هذا عند درجة حرية  3.84بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 1.20(اما ادىن قيمة قدرت بـ ) 16.13(
احملسوبة يف معطم  2و إثر املقارنة بني القيمتني تبني أن كا. 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  1)=2-1(

،أن الفرق هو  %95اجلدولية، و عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري و بدرجة ثقة  2قيمها أكرب من كا

مما يؤكد صحة اجتاه الراي   حسب املتوسط املرجح للمحور  ،   )نعم(لصاحل االجابة ذات التكرار العايل

و هذا يعين ان أغلبية االساتذة  يف حميط العمل  املدرسي حتت sتثري ) 1.70(ككل املستخلص سابقا 

  .متغري القلق 

 املستوى املتوسط املرجح

 ال  1,5اىل  1من 

 نعم  2اىل  1,51من 
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  :حمور االكتئاب - ب   
 ميزان تقديري وفقا مقياس ليكرت الثالثي) 20(جدول رقم 

 
 املستوى املتوسط املرجح

 

 
 قليل جدا  1,66اىل  1من 

 

 
 أحيا�  2,33اىل  1,67من 

 

 
 غالبا 3اىل   2,34من 

 
 الكتئاب|موع الدرجات اخلاصة G 2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و )  21( رقم  جدول

 - 1.07(ان املتوسط املرجح تراوح مابني ) 21(يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم       

وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل قليل جدا مما يفسر ان االساتذة اليعانون من ) 1.77

تكرارات قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج  و يشري الباحث انه .االكتئاب 

احملسوبة قيمة   2 استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت كامتعلى مستوى كل فقرة استجاxت العينة 

و هذا عند  7.81بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 5.60(اما ادىن قيمة قدرت بـ ) 54.20(كاعلى قيمة 

 2و إثر املقارنة بني القيمتني تبني أن كا. 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  3)=1- 4(درجة حرية 

اجلدولية، و عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري و بدرجة ثقة  2قيمها أكرب من كا احملسوبة يف معطم

،مما يؤكد صحة اجتاه الراي حسب  )قليل جدا(،أن الفرق هو لصاحل االجابة ذات التكرار العايل  95%

و هذا يعين ان أغلبية االساتذة  يف حميط العمل  ) 1.44(املتوسط املرجح للمحور ككل املستخلص سابقا 

  .ال يعانون من االكتئاباملدرسي 

 الفقرات الرقم

قليل 

 جدا

النسبة 

(%) 
 احيا�

النسبة 

 غالبا (%)

النسبة 

(%) 

الدرجة 

 املقدرة

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري
 2كا االجتاه العام

 14,60 قليل جدا 0,63 1,43 43 6,7 2 30,0 9 63,3 19 أشعر ³ين فاشل متاما 1

 23,40 قليل جدا 0,53 1,30 39 3,3 1 23,3 7 73,3 22 أشعر xليأس من املستقبل  2

 13,40 قليل جدا 0,68 1,47 44 10,0 3 26,7 8 63,3 19 أشعر xمللل من كل شيء حىت حيايت 3

 19,40 قليل جدا 0,61 1,37 41 6,7 2 23,3 7 70,0 21 اشعر ³نين sفه وعدمي القيمة 4

 5,60 قليل جدا 0,87 1,73 52 26,7 8 20,0 6 53,3 16 اشعر خبيبة األمل يف نفسي 5

 54,20 قليل جدا 0,37 1,07 32 3,3 1 0,0 0 96,7 29 أفكر كثريا يف االنتحار 6

 14,60 قليل جدا 0,63 1,43 43 6,7 2 30,0 9 63,3 19 أI عاجزعن اختاذ أي قرار 7

 26,60 قليل جدا 0,52 1,27 38 3,3 1 20,0 6 76,7 23 مل تعد لدي طاقة لعمل شيء 8

 9,60 قليل جدا 0,62 1,60 48 6,7 2 46,7 14 46,7 14 أعاين من األرق  9

10 

أشعر xلتعب الشديد حىت لو مل افعل 

 شيئا
 9,80 أحيا� 0,63 1,77 53 10,0 3 56,7 17 33,3 10

  قليل جدا 0,61 1,44 االجتاه العام للمحور
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  :حمور الضغوط النفسية  -ج  

 ماسيميزان تقديري وفقا مقياس ليكرت اخل) 22(جدول رقم 
 املستوى املتوسط املرجح

 أبدا  1,79اىل  1من 

  2,59اىل  1,80من 
 نادرا

 أحيا� 3,39اىل   2,60من 

 غالبا  4,19  اىل3,40

 5   اىل4,20  
 دائما

 ضغوط النفسية|موع الدرجات اخلاصة Gل 2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و )  23( رقم  جدول

ما الفقرات الرقم
دائ
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ال
عام 

 ال
جتاه

اال
 

 2كا

 32,33 غالبا 7 0,9 3,6 107 3,3 1 10,0 3 20,0 6 60,0 18 6,7 2 أرى ان مهنة التدريس متعبة 1

تعد املرحلة اليت أدرس فيها من  2
 أصعب املراحل

 5,00 أحيا� 11 1,3 3,3 98 16,7 5 6,7 2 30,0 9 26,7 8 20,0 6

 55,00 دائما 3 0,8 4,6 137 0,0 0 3,3 1 10,0 3 13,3 4 73,3 22 يرهقين اكتظاظ االقسام 3

يرهقين عدد الساعات اليت  4
 ادرسها أسبوعيا

 19,33 غالبا 5 1,1 4,1 122 3,3 1 3,3 1 23,3 7 23,3 7 46,7 14

 9,67 �درا 9 1,1 3,4 103 6,7 2 10,0 3 33,3 10 33,3 10 16,7 5 يرهقين تصحيح االمتحاIت 5

6 
يضايقين عدم اشراكي يف اختاذ 

القرارات اليت ترتبط مبهامي 

 التعليمية

 11,00 غالبا 8 1,3 3,6 107 13,3 4 0,0 0 33,3 10 23,3 7 30,0 9

تزعجين ال مباالة اغلبية  7

 التالميذ للدراسة
 50,33 دائما 4 0,7 4,6 137 0,0 0 0,0 0 13,3 4 16,7 5 70,0 21

اعاين من عدم انظباط  8
 تالميذي داخل القسم

 9,33 أحيا� 12 1,2 3,2 96 13,3 4 10,0 3 30,0 9 36,7 11 10,0 3

9 
يزعجين االولياء يف عدم 

االطالع على املسار الدراسي 

 البنائهم

 52,71 دائما 2 0,8 4,7 141 0,0 0 3,3 1 10,0 3 16,7 5 73,3 22

10 
اشعر xن مجيع االساتذة 

يقدرون امهية العالقات 

 الشخصية فيما بينهم

 6,00 غالبا 10 1,3 3,4 102 10,0 3 10,0 3 33,3 10 23,3 7 23,3 7

11 
يضايقين انشار العنف يف 

 الوسط املدرسي
 92,00 دائما 1 0,6 4,8 144 0,0 0 3,3 1 3,3 1 3,3 1 90,0 27

12 
اشعر xن امكانية احلوار املباشر 

 مع املدير متاحة دائم
 10,67 غالبا 6 1,2 3,8 115 3,3 1 10,0 3 23,3 7 26,7 8 36,7 11

 غالبا  3,92 االجتاه العام للمحور

) 4.8 -3.2(ان املتوسط املرجح تراوح مابني ) 23(يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم      

و يشري .مما يفسر ان االساتذة لديهم ضغوط نفسية  غالباوهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل 

على تكرارات استجاxت العينة قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج  الباحث انه 
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كاعلى قيمة احملسوبة قيمة   2مت استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت كامستوى كل فقرة 
و هذا عند درجة  )9.49(بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 92.00(اما ادىن قيمة قدرت بـ ) 06.00(

احملسوبة يف  2ارنة بني القيمتني تبني أن كاو إثر املق. 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  4)=1- 5(حرية 
،أن الفرق  %95اجلدولية، و عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري و بدرجة ثقة  2معطم قيمها أكرب من كا

،مما يؤكد صحة اجتاه الراي حسب املتوسط املرجح للمحور   )غالـــــبا(هو لصاحل االجابة ذات التكرار العايل 

  .لديهم ضغوط نفسية عالية و هذا يعين ان أغلبية االساتذة  ) 3.92( ككل املستخلص سابقا

 :التوتر  -د
  رGعيميزان تقديري وفقا مقياس ليكرت ال )24(جدول رقم 

 4اىل 3.25من  3.24اىل  2.5من  2.49اىل  1.75من   1,74اىل  1من  املتوسط املرجح

 موافق تماما موافق معارض معارض تماما املستوى

  توتر|موع الدرجات اخلاصة Gل 2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و )  25( رقم  جدول

ان املتوسط املرجح تراوح مابني        ) 25(يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم        

مما يفسر ان االساتذة ليس  ،)معــــارض(وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل ) 3.30 - 1.60(
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 2كا

1 

تتغري حاليت املزاجية وتتقلب 

 بسهولة 
 9,20 معارض 5 0,88 2,30 69 16,67 5 46,67 14 26,67 8 10,0 3

 9 0,81 1,83 55 36,67 11 43,33 13 20,00 6 0 0 ا� مندفع جتاه اغلب االشياء  2
معارض 

 تماما
13,47 

3 

غالبا ما اتوتر وانزعج حىت 

 عندما ال يوجد سبب لذلك
1 3,33 3 10,00 13 43,33 13 43,33 98 3,27 0,78 2 

موافق 
 تماما

16,40 

4 

تتغري اهتمامايت بسرعة من 

 شيئا اخر
 11,33 معارض 7 0,81 2,03 61 26,67 8 46,67 14 23,33 7 3,33 1

 25,20 معارض 6 0,68 2,13 64 3,33 1 20,00 6 63,33 19 13,33 4 �درا مااكون عصيب املزاج 5

6 

يعتقد الناس ان حاليت 

 املزاجية ال ميكن التنبؤ Kا
 3,87 معارض 4 1 2,37 71 20,00 6 40,00 12 23,33 7 16,67 5

7 

من الصعب علي ان احتدث 

 جلمهورا كبري
 6,53 موافق 3 0,95 3,00 90 36,67 11 33,33 10 23,33 7 6,67 2

 11,87 معارض 8 0,83 1,87 56 36,67 11 40,00 12 23,33 7 0 0 ا� مندفع جتاه اغلب االشياء  8

 10 0,68 1,60 48 46,67 14 46,67 14 6,67 2 0 0 ختمد مهيت وعزمييت بسهولة 9
معارض 

 تماما
22,80 

10 

غالبا ما يشعر الناس انين غري 

 متوافق
0 0 4 13,33 13 43,33 13 43,33 99 3,30 0,66 1 

موافق 
 تماما

17,20 

 معارض 2,37 االجتاه العام للمحور
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تكرارات قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج  و يشري الباحث انه .لديهم توتر 

احملسوبة   2مت استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت كاعلى مستوى كل فقرة استجاxت العينة 

و هذا عند  )7.81(بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 25.20( اما ادىن قيمة قدرت بـ) 3.87(كاعلى قيمة 

 2و إثر املقارنة بني القيمتني تبني أن كا. 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  3)=1- 4(درجة حرية 

اجلدولية، و عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري و بدرجة ثقة  2احملسوبة يف معطم قيمها أكرب من كا

،مما يؤكد صحة اجتاه الراي حسب  )معـــــارض(احل االجابة ذات التكرار العايل ،أن الفرق هو لص 95%

لديهم التوتر و هذا يعين ان أغلبية االساتذة  ليس ) 2.37(املتوسط املرجح للمحور ككل املستخلص سابقا 

.  

   املمارسة عند التعرض هلذه املواقف )األساليب( استبيان احللولعرض وحتليل نتائج  2.5.1

  حمور الرتويح الرOضي  -أ 

 ميزان تقديري وفقا مقياس ليكرت الثالثي )26(جدول رقم 
 املستوى ملتوسط املرجحا

 ال  1,66اىل  1من 

 أحيا�  2,33اىل  1,67من 

 نعم 3اىل   2,34من 

  الرتويح الرOضي|موع الدرجات اخلاصة  2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و ) 27( رقم  جدول
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2كا  

1 

عندما اشعر xلتوتر امارس نظام 

االسرتخاء العضلي بشد العضالت 

 وارخائها

8 26,7 12 40,0 10 33,3 58 1,93 0,75 1 I0,80 أحيا 

2 

اقوم xملشي لفرتة من الوقت عندما 

 اكون متوترا
6 20,0 9 30,0 15 50,0 51 1,70 0,79 2 I4,20 أحيا 

3 

اشارك يف بعض االلعاب الر<ضية 

 عندما تواجهين مشكلة ضاغطة 
 15,20 ال 6 0,73 1,47 44 66,7 20 20,0 6 13,3 4

4 

عندا ) العدو(امارس ر<ضة اجلري 

 احس xنين متوترا
 11,40 ال 5 0,68 1,50 45 60,0 18 30,0 9 10,0 3

5 

عندما اكون منفعال اتنفس تنفسا 

 عميقا 
 14,60 ال 7 0,62 1,43 43 63,3 19 30,0 9 6,7 2

6 

اخرج للتجوال للرتويح عن نفسي 

 عندا اتعرض ملوقفا ضاغطا
 6,20 ال 3 0,72 1,63 49 50,0 15 36,7 11 13,3 4

 25,40 ال 8 0,66 1,33 40 76,7 23 13,3 4 10,0 3اذهب ملمارسة الصيد عندا اشعر  7
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 xنين منفعال 

8 

امارس التمارين الر<ضية عندم 

 اتعرض ملوقف يقلقين
 12,60 ال 4 0,73 1,50 45 63,3 19 23,3 7 13,3 4

 ال 1,56 االجتاه العام للمحور

ان املتوسط املرجح تراوح مابني        ) 27( يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم       

ال ميارسون مما يفسر ان االساتذة  )ال(وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل ) 4.8 -3.2(

قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج  و يشري الباحث انه .النشاط الرتوحيي الر<ضي 

 2مت استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت كاعلى مستوى كل فقرة تكرارات استجاxت العينة 

بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 25.40(اما ادىن قيمة قدرت بـ ) 0.80(كاعلى قيمة احملسوبة قيمة  

و إثر املقارنة بني . 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  2)=1-3(و هذا عند درجة حرية  )5.99(

اجلدولية، و عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري  2احملسوبة يف معطم قيمها أكرب من كا 2القيمتني تبني أن كا

،مما يؤكد صحة اجتاه الراي  )غالـــــبا(بة ذات التكرار العايل ،أن الفرق هو لصاحل االجا %95و بدرجة ثقة 

ال و هذا يعين ان أغلبية االساتذة  ) 1.56(حسب املتوسط املرجح للمحور ككل املستخلص سابقا 

  . ميارسون النشاط الرتوحيي الر<ضي

  حمور العادات و العقائد -ب 

  حمور العادات والعقائدرجات د|موع  2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و ) 28( رقم  جدول
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1 

أجلأ اىل تدخني السجائر عندما 

 تواجهين مشكلة ضاغطة
 9,60 نعم 0,81 3 2,40 72 60,00 18 20,00 6 20,00 6

2 

أجلأ اىل أحالم اليقظة عندما 

 أتعرض ملوقف ضاغط
 11,40 نعم 0,68 2 2,50 75 10,00 3 30,00 9 60,00 18

3 

أخذ محاما عندما احس xنين 

 متوترا
 7,20 نعم 0,72 4 2,40 72 13,33 4 33,33 10 53,33 16

4 

اغمض عيين بشدة عندما اتعرض 

 ملوقف ضاغط
 5,00 نعم 0,75 5 2,33 70 16,67 5 33,33 10 50,00 15

 22,40 نعم 0,6 1 2,67 80 6,67 2 20,00 6 73,33 22 اقرأ القرأن عندما اشعر انين منفعال 5

6 

اقوم بز<رة الرقاة عندما اتعرض 

 ملواقف ضاغطة
 25,40 ال 0,71 11 1,37 41 76,67 23 10,00 3 13,33 4

7 

افضل اجللوس يف املسجد عندما 

 تواجهين مشكلة ضاغطة 
10 33,33 16 53,33 4 13,33 66 2,20 7 0,66 I7,20 احيا 

 2,40 احياI 0,84 9 1,80 54 26,67 8 26,67 8 46,67 14عندما ) مفرح(افكر مبوضوع مريح  8
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       ان املتوسط املرجح تراوح مابني ) 28( يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم     

مييلون اىل مما يفسر ان االساتذة  )أحيــــا�(وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل ) 4.8 -3.2(

 وبعض العقائد،) عندما تواجهين مواقف ضاغطة أجلأ اىل مشاهدة التلفازة(مثل  ممارسات بعض العادات

 و يشري الباحث انه . ) ملواقف ضاغطةبز<رة الرقاة عندما اتعرض ، اقرأ القرأن عندما اشعر انين منفعال  (مثل

مت على مستوى كل فقرة تكرارات استجاxت العينة قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج 

اما ادىن قيمة قدرت ) 2.40(كاعلى قيمة احملسوبة قيمة   2استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت كا
و مستوى الداللة  2)=1-3(و هذا عند درجة حرية  )5.99(جلدولية بينما بلغت القيمة ا،) 25.40(بـ 

اجلدولية، و  2احملسوبة يف معطم قيمها أكرب من كا 2و إثر املقارنة بني القيمتني تبني أن كا. 0,05اإلحصائية 
،أن الفرق هو لصاحل االجابة ذات التكرار العايل  %95عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري و بدرجة ثقة 

و ) 2.14(،مما يؤكد صحة اجتاه الراي حسب املتوسط املرجح للمحور ككل املستخلص سابقا  )أحيـــــــا�(

  . يلجأون اىل بعض املمارسات الدينية وبعض السلوكاتهذا يعين ان أغلبية االساتذة  

  :التدخالت الطبية حمور  –ج 

  التدخالت الطبية ة درجات حمور|موع 2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و )  29( رقم  جدول
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1 
) األدوية(استخدم املهدùت الطبية 

 عندما يواجهين موقفا ضاغطا
 8,60 نعم 3 0,73 2,43 73,00 13,33 4 30,00 9 56,67 17

2 
اذهب لز<رة الطبيب عندما أتعرض 

 ملشكلة نفسية حادة
 15,20 نعم 2 0,82 2,47 74,00 20,00 6 13,33 4 66,67 20

3 
ال اذهب عند االخصائي النفساين 

 عندما اشعر xنين منفعال
 34,20 ال 7 0,7 1,30 39,00 13,33 4 3,33 1 83,33 25

4 
استخدم االعشاب الطبية من اجل 

 التخفيف عن الضغوط اليت اتعرض هلا
 7,20 ال 5 0,72 1,60 48,00 53,33 16 33,33 10 13,33 4

 16,20 أحياI 4 0,53 1,70 51,00 33,33 10 63,33 19 3,33 1اللجوء اىل العطل املرضية للهروب من  5

 اكون متوترا

9 

أجلأ اىل شرب القهوة عندما اشعر 

 xنين منفعال
15 50,00 7 23,33 8 26,67 67 2,23 6 0,85 I3,80 احيا 

 3,80 احياI 0,71 8 2,03 61 23,33 7 50,00 15 26,67 8 اصلي أكثر من املعتاد 10

11 

عندما تواجهين مواقف ضاغطة 

 أجلأ اىل مشاهدة التلفازة
 7,20 ال 0,72 10 1,60 48 13,33 4 33,33 10 53,33 16

  احيا� 2,14 االجتاه العام للمحور
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 املواقف الضاغطة

6 
االهتمام xملراقبة الطبية ملختلف 

 اشهر 6الفحوصات الطبية كل 
 19,40 ال 6 0,61 1,37 41,00 70,00 21 23,33 7 6,67 2

7 
اتناول االدوية لتساعدين على التعامل مع 

 املشاكل النفسية
 22,40 نعم 1 0,61 2,67 80,00 6,67 2 20,00 6 73,33 22

 أحيا� 1,93 االجتاه العام للمحور

       ان املتوسط املرجح تراوح مابني ) 29( يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم     

مييلون مما يفسر ان االساتذة  )أحيــــا�(وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل ) 2.67 - 1.30(

من أجل التخفيف من هذه املشاكل ) التدخالت الطبية(الطبيب واستخدام االدوية من مهدùت اىل ز<رة 

قصد التأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف النتائج  و يشري الباحث انه .النفسية كأساليب ملواجهتها

 2بلغت كا مت استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيثعلى مستوى كل فقرة تكرارات استجاxت العينة 

بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 34.20(اما ادىن قيمة قدرت بـ ) 7.20(كاعلى قيمة احملسوبة قيمة  

و إثر املقارنة بني . 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  2)=1-3(و هذا عند درجة حرية  )5.99(

يه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري اجلدولية، و عل 2احملسوبة يف معطم قيمها أكرب من كا 2القيمتني تبني أن كا

،مما يؤكد صحة اجتاه الراي  )أحيـــــــا�(،أن الفرق هو لصاحل االجابة ذات التكرار العايل  %95و بدرجة ثقة 

ون اىل يلجاؤ هذا يعين ان أغلبية االساتذة  و )2.14(ملرجح للمحور ككل املستخلص سابقاحسب املتوسط ا

  .هذه املشاكل النفسية كأساليب ملواجهتهاأجل التخفيف من التدخالت الطبية 

  :الدور االجتماعي والثقايفحمور  – د 

  حمور الدور االجتماعي والثقايف|موع درجات  2كاقيم  يبني املتوسط املرجح و )  30( رقم  جدول
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بة 
س

الن
(%

)
درة 

ملق
ة ا

رج
لد

ا
جح 

ملر
ط ا

وس
املت

ري 
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

 

ب
رتتي

ال
عام 

 ال
جتاه

اال
 

 2كا

1 

اعتمد على االخرين يف حل 

املشكالت النفسية اليت 

 تواجهين

 6,20 أحيا� 4 0,66 2,13 64,00 30,0 9 53,3 16 16,7 5

2 

ال اطلب املساعدة من 

شخص خمتص حلل مشكلة 

 نفسية تواجهين

 2,60 أحيا� 7 0,91 1,93 58,00 43,3 13 20,0 6 36,7 11

3 

أجلأ اىل الرسم عندما أتعرض 

 ملواقف ضاغطة
 13,40 ال 10 0,68 1,47 44,00 63,3 19 26,7 8 10,0 3

4 

احتدث اىل زوجيت خبصوص 

 املوقف الذي اعاين منه
 5,60 أحيا� 5 0,69 2,07 62,00 20,0 6 53,3 16 26,7 8

 1,40 أحيا� 6 0,89 1,97 59,00 40,0 12 23,3 7 36,7 11استمع اىل املوسيقى من اجل  5
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 التخلص من التوتر

6 

اجلس وحدي دون مشاركة 
االخرين يل عندما اشعر xنين 

 منفعال

 3,80 أحيا� 3 0,47 2,27 68,00 43,3 13 40,0 12 16,7 5

7 

أجلأ اىل كتابة الشعر أو تنظيم 

قصائد شعرية من اجل 

 التخفيف من االنفعاالت 

 15,20 ال 9 0,73 1,47 44,00 66,7 20 20,0 6 13,3 4

8 

ال احتدث مع عائليت وال 

اطلب املساعدة عندما اتعرض 

 ملواقف ضاعطة 

 8,60 نعم 1 0,73 2,43 73,00 56,7 17 30,0 9 13,3 4

9 

أسأل الناس الذين لديهم 

 مشكالت مشا¹ة
 7,40 ال 8 0,67 1,63 49,00 46,7 14 43,3 13 10,0 3

10 

أحاول احلصول على مساندة 

وجدانية من االصدقاء 

 واالقارب

 3,20 أحيا� 2 0,79 2,27 68,00 20,0 6 33,3 10 46,7 14

 أحيا� 1,96 االجتاه العام للمحور

       ان املتوسط املرجح تراوح مابني ) 30( يتضح من خالل  النتائج املوضحة يف اجلدول رقم       

يلجأون مما يفسر ان االساتذة  )أحيــــا�(وهذا يشري إىل االجتاه العام جلميع الفقرات اىل ) 2.67 - 1.30(

أجلأ (واىل الدور الثقايف)  اعتمد على االخرين يف حل املشكالت النفسية اليت تواجهين(اىل الدور االجتماعي

من أجل التخفيف من هذه )اىل كتابة الشعر أو تنظيم قصائد شعرية من اجل التخفيف من االنفعاالت 

أكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة يف قصد الت و يشري الباحث انه .املشاكل النفسية كأساليب ملواجهتها

مت استخدام اختبار حسن املطابقة ، حيث بلغت  على مستوى كل فقرة تكرارات استجاxت العينة النتائج 

بينما بلغت القيمة اجلدولية ،) 15.20(اما ادىن قيمة قدرت بـ ) 1.40(كاعلى قيمة احملسوبة قيمة   2كا

و إثر املقارنة بني . 0,05و مستوى الداللة اإلحصائية  2)=1-3(و هذا عند درجة حرية  )5.99(

اجلدولية، و عليه فإنه ميكن األخذ بصحة التفسري  2احملسوبة يف معطم قيمها أكرب من كا 2القيمتني تبني أن كا

،مما يؤكد صحة اجتاه الراي  )Iأحيـــــــا(،أن الفرق هو لصاحل االجابة ذات التكرار العايل  %95و بدرجة ثقة 

وهذا يعين ان أغلبية االساتذة  يلجاؤون اىل )1.96(حسب املتوسط املرجح للمحور ككل املستخلص سابقا

  .أجل التخفيف هذه املشاكل النفسية كأساليب ملواجهتهاالدور االجتماعي و الثقايف 

  

  :االستنتاجات -  

  :Gلنسبة الستبيان املشكالت النفسية اليت يعاين منها االساتذة -         

  .يعاين اساتذة التعليم املتوسط من مستوى عايل من الضغوط النفسية  -            
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  . ال يعاين أساتذة التعليم املتوسط  من االكتئاب -            
  .يعاين اساتذة التعليم املتوسط من مستوى مرتفع من القلق -            
  .ال يعاين أساتذة التعيم املتوسط من التوتر -            

  :ملواجهة هذه املشاكل النفسيةاملتخذة ) األساليب(Gلنسبة إلستبيان احللول  -       

واجهة املشاكل النفسية اليت مل النشاط الرتوحيي الر<ضيال يستخدم أساتذة التعليم املتوسط  -            

  .يتعرضون هلا 

استخدام بعض العادات والعقائد من اجل التخفيف من املشاكل يلجأون اىل  معظم األساتذة -            

   .النفسية 

  .جل األساتذة يلجأون اىل التدخالت الطبية للتخفيف والتخلص من الضغوط النفسية والقلق -          

معظم األساتذة ميلون اىل الدور االجتماعي و الثقايف ملواجهة املشاكل  النفسية اليت يعانون منها  -          

   . جراء العمل يف التدريس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خالصة 
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من خالل املعاجلة اإلحصائية ألدايت الدراسة    حتليل النتائج املتوصل إليها يف الدراسة االستطالعية ، بعد    
املتخذة عند  -األساليب  –واستبيان احللول لدى أساتذة التعليم املتوسط ،استبيان املشاكل النفسية ( 

  :الطالب الباحث إىل  ،توصل) التعرض هلذه املشاكل

بدرجة كبرية ) القلق ، والضغوط النفسية (عليم املتوسط يعانون من بعض املشاكل النفسية أن أساتذة الت   
حبيث ان مجيع فقرات القلق كانت تشري يف امليزان التقديري اىل املستوى نعم وهذا ما أكده االجتاه العام 

يف معظم فقراته اما االجتاه حمور الضغوط النفسية فكانت تشري بني غالبا ودائما للمحور بنعم ، اما فيما خيص  

العام فكان غالبا ، اما حمور التوتر فجل فقراته كانت معارضة وهذا ما أشار إليه االجتاه العام للمحور ،وxلنسبة 

ومنه نستنتج أن أساتذة التعليم املتوسط يعانون من .قليل جدا  إىلحملور االكتئاب فكان االجتاه العام له يشري 

  . يف حني ال يعانون من التوتر واالكتئاب.لقلقالضغوط النفسية و ا

عرفة أهم احللول و األساليب املتخذة من اجل التخفيف من هذه املشاكل النفسية مل اما xلنسبة       

الدور االجتماعي و الثقايف  ،والعادات و العقائد و كذا  إىلفأسفرت النتائج إىل أن جل األساتذة يلجأون 

اما حمور الرتويح الر<ضي . التدخالت الطبية هذا ما شار إليه االجتاه العام للمحاور الثالثة السالفة الذكر بنعم

       .  فان اغلب األساتذة ال ميارسون هذا النوع من النشاط فكان االجتاه العام للمحور بال

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الثاينالفصل 
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  منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية

  

  .متهيد −

  .منهج البحث. 1.2

  .جمتمع عينة البحث .2.2

  .جماالت البحث .3.2

 .ضبط متغريات البحث.4.2

  .أدوات البحث.5.2

  .األسس العلمية ألدوات البحث.6.2

  .الوسائل اإلحصائية املستعملة 7.2

  صعوxت البحث.8.2

 خامتة −

  

  

  

  

  

  

  :متهيد
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مدى إسهامات شكلة املطروحـة يف الدراسة ، واملتمثلـة يف معرفة املأهداف البحث و من  انطالقا      
وعالقتها xلتوافق املهين ) الضغوط النفسية ، القلق ( املمارسة الرتوحيية الر<ضية على بعض املتغريات النفسية 

قام ، الدراسة ،وللوصول إىل حل هذه املشكلة ، وحتقيق األهداف املرجوة من  لدى أساتذة التعليم املتوسط

  .    توضيح منهجية الدراسة  وإجراءاGا امليدانيةبلطالب الباحث ا

  :منهج البحث .1.2

يتوقف اختيار نوع املنهج الذي ميكن استخدامه يف معاجلة متغريات أي حبث على طبيعة وأهداف           

وانطالقا من كون الدراسة اليت نقوم ¹ا  وعلى اإلمكاIت املتاحة يف مجع املعلومات ، اليت تعاجلها ،املشكلة 

الضغوط ( إسهامات املمارسة الرتوحيية الر<ضية على بعض املتغريات النفسية Gدف للكشف عن ميدانية 

فان ذلك يدعو إىل استخدام املنهج  املتوسطوعالقتها xلتوافق املهين لدى أساتذة التعليم ) النفسية ، القلق 

التخفيف من  يفيف معرفة Àثري الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح والذي يالئم طبيعة املوضوع ، التجرييب

  .انفسية والقلق وحتسني درجة التوافق املهين لدى اساتذة التعليم املتوسط الضغوط

  :عينة البحث و جمتمع   .2.2

ملتوسطيت مرxح بلقاسم و بن فضة دمحم يتكون ا�تمع األصلي للدراسة من أساتذة التعليم املتوسط         

  .أستاذا 61لوالية مستغامن والبالغ عددهم ³والدبوغامل 

متت الدراسة اليت قام ¹ا الطالب الباحث على أساتذة التعليم املتوسط الذين يدرسون بوالية : عينة البحث   

تريوا بطريقة املقصودة حيث العمل مع اجلنس الذكور ،وإبعاد املمارسني لألنشطة الر<ضية اخ مستغامن،

  : ومتثلت يف واحلاالت املرضية 

 .أساتذة 10: عينة التجربة االستطالعية بـ  -       

  :موزعة على .أستاذا  20: عينة البحث األساسية بـ -     

  . جتريبيــة، الذين خيضعـــون للربIمــج الرتوحيي الريـــاضية ــأساتذة عين )10( -              

  .ال يزاولون أي نشاط ر<ضي ضابطة،أساتذة عينة ) 10( -              

  :جماالت البحث  .3.2

  . أستاذا) 20(أجريت الدراسة على أساتذة التعليم املتوسط و البالغ عددهم : ا|ال البشري .1.3.2    

  .والية مستغامن  ة مرxح بلقاسممتوسطيف ملعب أجريت الدراسة : ا|ال املكاين .2.3.2   

ص إلجراء الدراسة األساسية فكانت يف املوسم : ا|ال الزمين  .3.3.2       2013 هو الوقت املخص

  . 28/05/2017إىل غاية  26/12/2013، وكانت بداية من  2017اىل 

 : متغريات البحث .4.2
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  :اآلتيةتضمن البحث املتغريات         

  : املتغري املستقل

  . الربIمج الرتوحيي الر<ضيويتمثل يف      

  :املتغري التابع

  .الضغوط النفسية -: ويتمثل يف    

  .القلق -                  

  .التوافق املهين -                           

  : ضبط متغريات البحث .5.2   

الباحث تتطلب ضبط للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة ، وعزل  الطالب يقوم ¹ا إن أي دراسة       

بقية املتغريات األخرى ، حىت ال تؤثر يف نتائج البحث، وبدون هذا تصبح النتائج اليت توصل إليها الطالب 

ب أنه الباحث مستعصية على التحليل والتصنيف و التفسري ، ويذكر دمحم حسن عالوي وأسامة كامل رات

على املسببات احلقيقية للنتائج ، بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط  يعرتضيصعب على الباحث أن 

     )177، ص 2008أمحد بن قالوز توايت، ( .الصحيحة

أن املتغريات اليت تؤثر يف املتغري التابع ، واليت من  )386، ص1985فان دالني، ( كما يذكر         

املؤثـرات اخلارجيـة ، واملؤثـرات اليت ترجـع إىل اإلجراءات التجريبيــة ، و املؤثرات اليت  الواجب ضبطهـا ، هي

 .  ترجع إىل جتمع العينة

 :و انطالقا من هذه االعتبارات عمل الطالب الباحث على ضبط متغريات البحث

 ).الضابطة والتجريبية ( ضبط متغري العمر الزمين ألفراد ا|موعتني  .1.5.2  

يعترب العمر الزمين من املتغريات املؤثرة على احلالة النفسية لألساتذة مما ينعكس ذلك على توافقهم يف        

للكشف عن داللة الفروق بني متوسطي العمر  uحيث قام الباحث xستخدام اختبار مان وتين .العمل 

  .الزمين للمجموعتني الضابطة والتجريبية

  

  

 .العمر الزمينمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة ) 31(جدول رقم 
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

U 

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

  8.80  العمر الزمين

  

  غري دال  0.197  -1.289  33.00  122.00  12.2  88.00

  احصائيا
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  .)23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة     
وهي قيمة اكرب من اجلدولية ) 33.00(ان قيمة مان وتين بلغت  ) 31( نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 وهذا ما يفسر) 0.05(واليت هي اكرب من  )0.197( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة التجريبية يف انه ال توجد فروق 

متغري العمر مما يشري اىل تكافؤ ا�موعتني يف هذا املتغري ،ما يطمئن الطالب الباحث إىل أن العمر لن يؤثر 

   .على نتائج الدراسة

  ).الضابطة والتجريبية ( أفراد ا|موعتني  خربةضبط متغري  .2.5.2

  فراداأل خربةمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة ) 32(جدول رقم 
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

  9.95  خربة األفراد

  

  غري دال  0.675  -0.419  44.50  110.50  11.05  99.5

  احصائيا

  .)23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة   
وهي قيمة اكرب من ) 44.50(ان قيمة مان وتين بلغت  )  32( نالحظ من خالل اجلدول رقم      

وهذا ) 0.05(واليت هي اكرب من ) 0.675( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(اجلدولية 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة انه ال توجد فروق  ما يفسر

األفراد مما يشري اىل تكافؤ ا�موعتني يف هذا املتغري ،ما يطمئن الطالب الباحث إىل  التجريبية يف متغري خربة

     .أن خربة األفراد لن يؤثر على نتائج الدراسة

  ).قبليللقياس الالضابطة والتجريبية ( ألفراد ا|موعتني  الضغوط النفسيةضبط متغري   .3.5.2.

اختبار مان وتين  xستخدام) للضغوط النفسية ( ا�موعتني يف االختبار القبلي  مت التحقق من جتانس        

u للكشف عن داللة الفروق بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية.  

الضغوط متغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة )  33( جدول رقم 

  للقياس القبلي    النفسية
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

الضغوط 

  ةــــالنفسي

  غري دال  0.545  -0.606  42.00  113.00  11.30  97.00  9.70

  احصائيا

  .)23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة   
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وهي قيمة اكرب من )  42.00( ان قيمة مان وتين بلغت  )   33(نالحظ من خالل اجلدول رقم       

وهذا ) 0.05(واليت هي اكرب من ) 0.545( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(اجلدولية 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة انه ال توجد فروق  ما يفسر

  .التجريبية يف متغري الضغوط النفسية مما يشري اىل تكافؤ ا�موعتني يف هذا املتغري 
  ).للقياس القبليالضابطة والتجريبية (ألفراد ا|موعتني القلق ضبط متغري  .4.5.2.2

للكشف  uاختبار مان وتين  xستخدام) للقلق ( ا�موعتني يف االختبار القبلي  التحقق من جتانسمت        

  .عن داللة الفروق بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية

للقياس  القلقمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة ) 34 (جدول رقم 

  .القبلي
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

  10.20  القلــــــق

  

  غري دال  0.817  - 0.231  47.00  108.00  10.80  102.00

  إحصائيا

  .)23.00(تساوي ) 0.05(مستوى الداللة عند ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة 
وهي قيمة اكرب من ) 47.00(ان قيمة مان وتين بلغت  )  34( نالحظ من خالل اجلدول رقم      

، ) 0.05(واليت هي اكرب من ) 0.817( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(اجلدولية 

بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة  ذات داللة إحصائيةانه ال توجد فروق ذلك  يفسرو 

  .افؤ ا�موعتني يف هذا املتغري التجريبية يف متغري القلق مما يشري اىل تك

  ).للقياس القبليالضابطة والتجريبية (ألفراد ا|موعتني  التوافق املهينضبط متغري   .5.5.2

اختبار مان وتين  xستخدام) للضغوط النفسية ( ا�موعتني يف االختبار القبلي  مت التحقق من جتانس      

u للكشف عن داللة الفروق بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية.  

  التوافق املهينمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة ) 35(جدول رقم 

 للقياس القبلي
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

التوافق 

  املهين
  غري دال  0.909  -0.114  48.50  106.50  10.65  103.50  10.35

  احصائيا

  )23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة 
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وهي قيمة اكرب من ) 48.50(ان قيمة مان وتين بلغت  )  35( نالحظ من خالل اجلدول رقم 

وهذا ما ) 0.05(واليت هي اكرب من ) 0.909( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(اجلدولية 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة التجريبية انه ال توجد فروق  يفسر

  .يف متغري التوافق املهين مما يشري اىل تكافؤ ا�موعتني يف هذا املتغري 
  ): احملرجة(  املتغريات املشوشة -

بضبطها وحتديدها، حاول الطالب الباحث التحكم يف املتغريات الدخيلة أو احملرجة، وذلك        

³ن املتغري الدخيل نوع من املتغري  )137، ص 1987عودة ملكاوي، ( وهذا ما يؤكده.سيطرة عليهاالو 

الذي ال يدخل يف تصميم البحث، وال خيضع لسيطرة الباحث، ولكن يؤثر يف نتائج البحث Àثريا غري مرغوب 

فيه ، وال يستطيع الباحث مالحظة املتغري الدخيل أو قياسه ، لكن يفرتض وجود عدد من املتغريات الدخيلة 

وفيما  .ة النتائج وتفسريها ، وعليه جيب حتديد هذه املتغريات والسيطرة عليها وتؤخذ بعني االعتبار عند مناقش

 :       يلي عرض ألهم املتغريات اليت Gدد السالمة الداخلية و اخلارجية للبحث

  :ظروف الدراسة  والعوامل املصاحبة هلا - 

 .حادث عرقل سريها آومل يتعرض البحث خالل مدة الدراسة ألي طارئ،     

 :أداة القياس -

 . مت السيطرة على هذا املتغري xستخدام األداة نفسها مع عينة الدراسة -     

³سلوب واضح ومعان دالة، غري قابلة للتأويل، مع مراعاة البيئة اجلزائرية،  )العبارات (مت صياغة البنود  -     

 .و اجلغرافية

 :حث على ضبط هذه املتغريات، xإلضافة إىل ذلك متوانطالقا من هذه االعتبارات عمل الطالب البا       

 . ألدوات الدراسةتوحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة على عبارات  - 

طمأنة املبحوثني على سرية املعلومات وأ¯ا ستستخدم فقط للبحث العلمي من أجل أمهية النتائج  - 

 . يف الدراسة

  :أدوات البحث .6.2

إلجراء هذه الدراسة قام الطالب الباحث Òعداد أداة مجع البياIت و اليت تناسب موضوع الدراسة و         

xعداد برIمج تروحيي و قصد اختبـــار فرضيتها و اإلجابة على أسئلتها قمنا . تتماشى مع إشكاالGا و فرضيتها

،حيث مر مبراحل للوصول إىل شكله ) هينالتوافق املو القلق، الضغوط النفسية ،(ثالثة مقاييس ببناء ر<ضي و 

النهائي ليصبح قابال للتطبيق من خالل توفره على شروط سيكومرتية ميكن من خالهلا الوصول إىل نتائج 

  صادقة 
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ومبا أن الطالب الباحث أستاذ يف مرحلة التعليم املتوسط مسح له xلوقوف والتعرف على اجلو املهين         

ليه إجراء مقابالت فردية و أخرى مجاعية مع املدرسني ،يف جو يوحي فعال ملعاGIم العام و هذا ما سهل ع
لدى املدرسني يف هذه املرحلة التعليمية  والقلق و مصادر الضغوط ،تدوين هذه الصعوxت حيث مت . النفسية 

  .وكذا االستفادة من املالحظات اليت قدمت لنا 

  :بناء أداة مجع البيا�ت  خطوات.1.6.2

  :الدراسة االستطالعية: األوىلاخلطوة 

دراسته ملوضوع حبثه ،  أثناءتعد الدراسة االستطالعية من اخلطوات الرئيسية اليت يقوم ¹ا الطالب الباحث  
،كما حتدد له الطرق  ل املعلومات واحلقائق اليت ختص موضوع حبثهــحيث تساعد هذه الدراسة على مجع ك

املوضوع كما متثل اللبنة األوىل للدراسة األساسية واليت من خالهلا متكن الطالب  ة اليت بواسطتها دراسةالعلمي
وذلك من خالل املقابالت اليت أجريت مع جمموعة من أساتذة التعليم  الباحث من إجياد مرتكز علمي واقعي،

  .املتوسط 

  اإلطالع على األدب الرتبوي : الثانية  خلطوةا

س ، وذلك xعتبار أن اخلاصية املقاسة ينبغي أن تستند ييتعترب أول مرحلة قمنا ¹ا لتصميم وبناء املقا  
على أساس نظري يفسرها،وقد تضمن األدب الرتبوي خمتلف الدراسات واملواضيع والكتب وا�الت والدور<ت 

  .لدى خمتلف اإلطارات و التوافق املهين  ،والقلق اليت هلا عالقة مبوضوع الضغوط  النفسية
من Iحية اإلملام xملشاكل Gدف هذه املرحلة أساسا إىل تعميق فهم الطالب الباحث  ملوضوع البحث 

 ابتداًء xلبعد التارخيي الذي عاجل موضوع الضغط) الضغوط النفسية والقلق (النفسية اليت يعاين منها األساتذة 
ال الدراسات النفسية إضافة إىل التعرف على خمتلف النظر<ت إىل جم اناملصطلح نوكيفية دخول هذا والقلق

،xإلضافة إىل التوافق املهين، مفهومه ، خصائصه ، مظاهره ،و أ»ره، كما مت اناملفهوم ناذاليت فسرت ه
  .اإلطالع أيضا على خمتلف املراجع اليت تناولت املدرس وأهم العراقيل اليت تواجهه 

  .واليت مت إدراجها يف مراجع الدراسةوقد استعنا مبراجع عديدة 

  اإلطالع على املقاييس واالختبارات :  الثالثة اخلطوة

الضغوط بعد ذلك مت اإلطالع على خمتلف االستبياIت و املقاييس النفسية اليت أعدت لقياس مصادر     
النفسية و التوافق املهين لدى خمتلف اإلطارات ،كما مت اإلطالع على الدراسات السابقة اليت أفادتنا كثريا يف 
التعرف على األدوات املستخدمة لقياس الضغوط النفسية و التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط  اليت 

،  )1998أمحد النجار الشتاوي، (ملهين ، إعداد مقياس التوافق ا: توافرت لدى الطالب الباحث مثل 
سامي خليل فحجان، (، ومقياس التوافق املهين ) 2002ماهر عطوة الشافعي، (ومقياس التوافق املهين 
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،ومقياس  )2009فواز بن دمحم صاحل الشيخ ، (ومقياس التوافق املهين  ،ومقياس التوافق املهين  )2010
 . )2007دمحم، مكناسي ( التوافق املهين إعداد

ملقياس القلق فاستخدم الطالب الباحث مقياس القلق جلانيت sيلور خاصة وانه يهتم  أما xلنسبة      

وهذا للتعرف على ) 2012عقون آسيا ، (  يف دراسة هاستخداممت حيث  ومنهم املدرسون ويتعلق xلعمال

 .اخلاصةالعالقة بني الضغط النفسي املهين والقلق لدى معلمي الرتبية 

) 2008العبودي فاتح، (قياس الضغوط النفسية فقد متثل يف مقياس الضغوط النفسية م ويف ما خيص  

، ) 2011شارف خوجة مليكة، (،مقياس الضغوط املهنية ) 2013منصوري، (، مقياس الضغوط املهنية 

نظمي أبو (، ومقياس الضغوط املهنية ) 2010أمحد عيد مطيع الشخانبة، (ومقياس الضغوط النفسية 

خولة القدومي ،<سر (،ومقياس الصغوط النفسية ) 2011مصطفى ، <سر حسن األشقر، 

  ). 2011خليل،

  :أساسا إىل ما يلي خلطوةهذه ا °دف

عقون آسيا ( اليت تناولت القلق ونوع املقياس املستخدم لقياس القلق مثل دراسةالتعرف على الدراسات  - 

 ،2012(  .    

  .ةط النفسيو التعرف على األبعاد واحملاور اليت يشملها مقاييس الضغ - 

  التعرف على األبعاد واحملاور اليت يشملها مقاييس التوافق املهين -     

  .النظر إىل طريقة صياغة البنود  - 

  .اإلطالع على كيفية وضع مفتاح التصحيح وتقنني املقاييس- 

  :صياغة الصورة األولية لألداة وعرضها على احملكمني: الرابعة خلطوةا 

التوافق القلق لتايلور واستبيان الضغوط النفسية يف حماوره األربعة ومقياس  استبيانبعد صياغة بنود      

حمكمني  )10(منهم   تاذاأس) 14(جمموعة من احملكمني بلغ عددهم املهين يف حماوره اخلمسة مت عرضه على 

من معهد علم النفس جبامعة )  02( ني اثننيمن معهد الرتبية البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن وحمكم

خارج الوطن واحد من جامعة منوبة بتونس واآلخر من جامعة ) 02(،وجامعة الوادي وحمكمني اثنني مستغامن

x عبد الودود الزبيدي/ د.أ لعراقتكريت .  

ولقد اتفقوا بنسبة عالية أن املقياسني يتناسبان مع إشكالية الدراسة وفرضياGا ،وبنودمها ختدم حماور 

مت إلغاء أربعة بنود يف مقياس الضغوط النفسية ، وبندين يف مقياس التوافق املهين، بناءا على  حيثاملقياسني ،

حظة اليت أمجع عليها احملكمني هو إعادة الصياغة اللغوية لبعض البنود ، حيث مت آراء احملكمني ، أما املال

  بتعديل أداة مجع البياIت بناءا على آراء احملكمني قام الباحث عرضهم على مقومني لغويني ، بعد ذلك 
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حتتوي أداة مجع البياIت الشخصية اخلاصة xملدرس واملتمثلة يف اجلنس، احلالة االجتماعية، السن،  حيث     

  .اخلربة املهنية

  : مقياس الضغوط النفسية : أوال 

  :وصف املقياس  –

فقرة وهي  55قام الطالب الباحث Òعداد مقياس الضغوط النفسية، وقد تكون يف صورته النهائية من        

  :ة على أربع حماور وهي موزع

  .الداخليةالضغوط : احملور األول

  .الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكاIت: احملور الثاين 

  .)العالقات ( الضغوط العالئقية : احملور الثالث 

  .الضغوط املتعلقة xألجر وأوقات العمل: احملور الرابع 

   :املقياسمكو�ت  –

  يبني فقرات مقياس الضغوط النفسية)  36(  جدول رقم 

  الفقرات  احملور  الرقم

  11 – 1  الداخليةالضغوط   01

  28 – 12  الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكاIت  02

  48 – 29  )العالقات ( الضغوط العالئقية   03

  55 – 49  الضغوط املتعلقة xألجر وأوقات العمل  04

  

  

  :مقياس القلق:¶نيا

 :املقياس وصف  -

مستوى القلق الذي يعانيه األفراد عن طريق ما  هذا االختبار يقيس بدرجة كبرية من املوضوعية     

اقتبسه واعده الدكتور .أعدته جانيت sيلور . فقرة) 50(يشعرون به من أعراض ظاهرة صرحية ويتكون من 

عني مشس واألستاذ دمحم أمحد غايل أستاذ علم النفس  جبامعةالنفسية مصطفى فهمي أستاذ ورئيس الصحة 

  .صيغت كلها صياغة موجبة .جامعة األزهر
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 :طريقة التصحيح ومفتاح التنقيط -

  .يبني مستوOت القلق )  37( جدول رقم 

  مستوى القلق  اىل         - من       : الدرجة        الفئة

  القلقخال من   16         -             صفر          أ

  قلق بسيط     20          -              17         ب

  قلق نوع ما  26          -              21         ج

  قلق شديد  29          -              27         د

  قلق شديد جدا  50          -              30         ه

  : مقياس التوافق املهين :  ¶لثا

  : وصف املقياس  –

فقرة وهي  58قام الطالب الباحث Òعداد مقياس التوافق املهين ، وقد تكّون يف صورته النهائية من        

  :موزعة على مخس حماور وهي 

  .طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط: احملور األول

  .عالقة األستاذ مع التالميذ: الثاينر احملو 

  .الزمالءعالقة األستاذ مع : احملور الثالث

  .عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري: احملور الرابع

  ) .الراتب و الرتقيات ( احملفزات : احملور اخلامس 

  

  

  

  

  :مكو�ت املقياس –

  يبني فقرات مقياس التوافق املهين)  38( جدول رقم 

  الفقرات  احملور  الرقم

  18 – 1  .طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط   01

  29 – 19  .األستاذ مع التالميذ  عالقة  02
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  39 –30  .عالقة األستاذ مع الزمالء   03

  47 – 40  .عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري   04

  58 – 48  ) .الراتب و الرتقيات ( احملفزات   05

  :طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح

حيث )  1988(لقد اتبع الطالب الباحث يف طريقـة تنقيـط املقيـاس طريقـة  دمحم حسـن عالوي            
: يقوم املدرس xإلجابة على البنود يف ضوء مقياس مخاسي التدرج ، حيث يلي كل بند مخس بدائل وهي 

الدرجة اليت يشري إليها حيث يشري إىل أن املقياس يتم تصحيحه مبنح . دائما ، غالبا ، أحياI ، Iدرا ، أبدا 

املدرس ، وذلك xلنسبة للعبارات اليت هي يف اجتاه هدف املقياس ، أي اليت تشري على وجود الضغط ، أما 

، و )  1( تصبح )  5( الدرجة : العبارات اليت ليست يف اجتاه هدف املقياس فيتم عكسها على النحو التايل 

) .  5( تصبح )  1( ، والدرجة )  4( تصبح )  2( يف و . تبقى كما هي )  3( و)  2( تصبح )  4( 

  )186-185 ص ص، 2011شارف خوجة مليكة، (

  :مقياس الضغوط النفسية  

  .ضغوط الذاتيةال: احملور األول -

  . فقرات اجيابية وفقرة واحدة سلبية10منها )فقرة(عبارة 11وحيتوي على      

  .11- 10- 9- 8- 7-24-6- 5- 37- 36: االجيابية     

  .12:السلبية    

  . ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة واإلمكا�ت: احملور الثاين -

  . كلها اجيابية )فقرة(عبارة 17وحيتوي على 

-28-27- 31- 25- 23- 22- 15- 21-19-18- 30- 17- 16-14-13:االجيابية     

49 -50.  

 ال توجد:السلبية    

  :احملور الثالث -

  .عبارة اجيابية وعبارتني سلبيتني 18منها )فقرة(عبارة 20وحيتوي على :ضغوط عالئقية      

-53-44- 43- 42- 04- 03- 39- 38-35-48- 34- 33- 54-20-29:االجيابية     

47 -51 -52.  

 46-45:السلبية    

  :احملور الرابع
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اجيابية  وال توجد فقرات  كلها)فقرات(عبارات 07وحيتوي على :ضغوط متعلقة xألجر و أوقات العمل     

  .سلبية

  55- 41- 40- 32- 26- 02-01:االجيابية 

  يبني أوزان العبارات اإلجيابية ملقياس الضغوط النفسية)  39( اجلدول رقم 

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما

5  4  3  2  1  
  

  يبني أوزان العبارات السلبية ملقياس الضغوط النفسية)  40( اجلدول رقم 

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما

1  2  3  4  5  
  :مقياس التوافق املهين 

  :احملور األول -

 12اجيابية و اتعبار  06منها )فقرة(عبارة 18وحيتوي على :طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط     

  . سلبية ةعبار 

  .16- 15- 12- 11- 18-39: االجيابية     

  .21-20- 19- 56- 55-31-30-07- 44- 45- 04- 03 :السلبية    

  :احملور الثاين -

  . عبارات سلبية 06عبارات اجيابية و 05منها )فقرة(عبارة 11وحيتوي على :عالقة األستاذ مع التالميذ     

  .50- 27- 25- 24- 23 :االجيابية     

  08-33- 32- 49- 26- 22 :السلبية    

  :احملور الثالث -

عبارات  07عبارات اجيابية و 03منها )فقرات(عبارات 10وحيتوي على :الزمالءعالقة األستاذ بقية      

  . سلبية

  .37- 10- 09 :االجيابية     

  .35-44-42- 51- 38- 06- 05 :السلبية    

  :احملور الرابع -

وعبارتني  عبارات إجيابية  06منها )فقرات(عبارات  08وحيتوي على :عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري     

  . سلبيتني 
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  17- 47- 46- 14- 13- 43 :االجيابية     

  48- 36 :السلبية    

    :احملور اخلامس -

  . عبارات سلبية 03عبارات اجيابية و 08منها )فقرة(عبارة 11وحيتوي على :احملفزات     

  .57-40-54- 53- 52- 29- 02- 01 :االجيابية     

  .58- 41- 28: السلبية    

  يبني أوزان العبارات اإلجيابية ملقياس التوافق املهين)  41( اجلدول رقم 

  أبدا  Iدرا  أحياI  غالبا  دائما

1  2  3  4  5  
  يبني أوزان العبارات السلبية ملقياس التوافق املهين)  42( اجلدول رقم 

  أبدا  Iدرا  أحياI  غالبا  دائما

5  4  3  2  1  
  :فريق البحث

جبوري بن عمر ، د كحلي  .د أمحد بن قالوز توايت ، د.أ (أساتذة املعهد  يتكون فريق البحث من       

معهد من وطلبة جامعيني   ،)بوعزيز خمتار (، وأساتذة التعليم املتوسط  )د بن سي قدور حبيب.، اكمال 
   .بية البدنية و الر<ضيةرت ال

  :األسس العلمية ألدوات البحث .6.2

 :  الضغوط النفسية  صدق مقياس -

يف قياس ما وضع من أجله فاالختبار أو  إليهاصدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد       

، ص 1995دمحم صبحي حسني ، ( .املقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها 

193(     

  : صدق احملكمني  -أ    

من .تاذاأس) 14(من متكونةاخلرباء األساتذة بعرض املقياس على جمموعة من  قام الطالب الباحث          

 ني اثنني ختصص علم النفس من معهد الرتبية البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن، وحمكم أساتذة )10(بينهم 

ختصص علم واثنني .واألخر من كلية علم النفس جبامعة الوادي.من كلية علم النفس جبامعة مستغامن  )1(واحد

والثاين من جامعة تكريت ) حفصي بلبيوض  /د(النفس الر<ضي من دول عربية واحد من جامعة منوبة بتونس 

مقدمة البحث، (علما أنه قّدم إليهم ملخص من البحث حيوي  )د عبد الودود أمحد الزبيدي.أ( xلعراق 

  .) أهداف البحث، مشكلة البحث، وفرضيات البحث 
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حيث . م مجيع احملكمني xإلطالع على املقياس وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليهاوبعد ما قا       

  .  مت االلتزام مبا مت تقدميه من مالحظات وتعديالت

  :ب ـ صدق االتساق الداخلي     

للمقياس وبني  " بريسون " االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط  مت التحقق من صدق        

على انه قوة االرتباط بني درجات كل مستوى من مستو<ت " حممود، األغا هاوهذا ما يؤكدكل حماوره ،

األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مبستوى األهداف الكلي 

  .)SPSS(ج بواسطة برIموذلك  )1999األغا إحسان ، األستاذ حممود ، ("الذي تنتمي إليه

 :الضغوط الداخلية :احملور األول – 1

  الداخليــــــــــة صدق االتساق الداخلي حملور الضغوطيبني  )43(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 003, **890, أعارض تقليد مناهج أجنبية

 438, 321, أجد صعوبة يف فهم و تطبيق مقاربة التدريس xلكفاءات

 017, *799, تشكل الز<رات املفاجئة للمفتش مصدر قلق xلنسبة إيلّ 

 069, 670, يضايقين شعوري xلقلق غري املربر

 034, *744, يزعجين تدين ثقيت بنفسي

 023, *778, أتضايق لضعف قدريت على حل مشكليت بنفسي

 044, *719, أشعر xالنزعاج حينما أحاول التوفيق بني متطلبات العمل

 019, *791, أشعر ³ن عملي متداخل مع حيايت العائلية

 237, 473, أشعر أن هناك ضغوطا متارس علي لتحسني نوعية عملي

 040, *728, أشعر بنقص مكانيت واحرتامي عند زمالئي

 044, *719, أنصح أصدقائي xلعمل يف سلك التعليم
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

احملور واملتعلق مبتغري الضغوط هذا رة من فقرات معامل االرتباط بني كل فق )43(يوضح اجلدول رقم      

 تغبل حيث 0.01و 0.05الداخلية ،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

  .    لقياسه توضع تعترب فقرات احملور صادقة ملاوبذلك  090.8 قيمة وأعلى 0.321 قيمة أقل

  .بطبيعة املهنة واإلمكانيات الضغوط املتعلقة :احملور الثاين  – 

 بطبيعة املهنة واإلمكانيات الضغوط املتعلقة حملورصدق االتساق الداخلي  يبني) 44( جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات
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 003, **885, أرى أن مهنة التدريس متعبة
 019, *791, أجد صعوبة يف القيام xألدوار العديدة اليت تتطلبها مين مهنة التدريـس

 029, *759, أشعـر بثقل املسؤولية املهنية
 004, 872, تعد املرحلة التعليمية اليت أدرس فيها من أصعب املراحل

 039, *731, يرهقـين تصحيــح االمتحاIت
 013, *818, التحضري الدائم للدروس يتطلب مين بذل جهود إضافية

 004, **871, اشعر xالنزعاج عندما أالحظ أن التالميذ ال يستوعبون الدروس بسبب كثافة الربامج التعليمية
 034, *744, اشعر بصعوبة التدريس يف ظل وجود  فروق فردية بني التالميذ

 039, *731, يضايقين انتشار العنف يف الوسط املدرسي
 019, *791, تزعجين ال مباالة أغلبية التالميذ للدراسة

 005, **870, تقلقين طريقة تقييم املفتشني لعملي
 001, **935, يزعجين غياب الطب املهين

 007, **854, أشعر ³ن االكتظاظ يف األقسام يسبب يل إرهاقا مضاعفا
 023, *781, نقص الوسائل التعليمية يزيد من شعوري xلقلق والتوتر

 040, *729, يضايقين ضعف االهتمام xلصيانة املدرسية
 012, *825, أشعر بصعوxت كثرية يف Àدية عملي بسبب ارتفاع درجات احلرارة xألقسام

 029, *759, )، القرارات املفاجئة املناهج ، التقومي ( أنزعج من كثرة املستجدات املدرسية 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

الضغوط احملور واملتعلق مبتغري هذا معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات ) 44(يوضح اجلدول رقم      

،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة  بطبيعة املهنة واإلمكانيات املتعلقة

 صدقباحملور  يتمتعوبذلك  )0.885( قيمة وأعلى )0.729( قيمة أقل تغبل حيث 0.01و 0.05

  .     اتساق داخلي عايل
  )العالقات(ضغوط عالئقية  :احملور الثالث  – 9

  )العالقات(ضغوط عالئقية  حملورصدق االتساق الداخلي يبني )  45( جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 020, *790, يزعجين عدم تواجد الدعم و املساندة من قبل اإلدارة

 026, *761, تزيد صعوبة التواصل مع املدير من قلقي

 006, **856, ترتبط مبهامي التعليميةيضايقين عدم إشراكي يف اختاذ بعض القرارات اليت 

 028, *760, يضايقين رفض بعض زمالئي للتعاون معي يف األمور املهنية
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 017, *792, تؤرقين صراعايت املستمرة مع زمالئي يف املهنة
 037, *730, أعاين من عدم انضباط تالميذي داخل القسم
 007, **853, الدراسي ألبنائهميزعجين األولياء يف عدم اإلطالع على املسار 

 019, *826, أنزعج من انتشار ظاهر احملاxة و التمييز يف البيئة املدرسية
 001, **925, أشعر ³نين ال أشارك يف القرارات اليت تتخذ يف املتوسطة
 034, *744, ال أجد آذاI صاغية القرتاحايت اليت أقدمها خالل العمل

 039, *731, ملمتلكايت دون إذينيزعجين أخذ اآلخرين 
 010, *828, تضايقين قلة معاملة بعض زمالئي معي

 045, *718, أنزعج عند إ»رة التالميذ للفوضى داخل القسم
 040, *728, أشعر ³ن املدير ميانع على العمل اإلبداعي xلبيئة املدرسية
 007, **853, دون إشراك اآلخرينأشعر ³ن املدير تسلطي و انفرادي  يف  اختاذ القرارات  

 010, *830, أشعر ³ن مجيع األساتذة يقدرون أمهية العالقات الشخصية فيما بينهم
 001, **922, أشعر ³ن إمكانية احلوار املباشر مع املدير متاحة دائما

 033, *749, أشعر ³ن املتوسطة اليت أعمل فيها تبعث على اإلجهاد و التوتر
 025, *772, نظرة ا�تمع السلبية ملهنة التدريسأÀمل من 

 012, *823, ال أحظى xملكانة اليت أستحقها يف ا�تمع
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

الضغوط احملور واملتعلق مبتغري  هذا االرتباط بني كل فقرة من فقراتمعامل ) 45(يوضح اجلدول رقم        

 تغبل حيث 0.01و 0.05،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة  العالئقية

  . وبذلك يعترب احملور صادق ملا وضع لقياسه 0.925 قيمة وأعلى 0.718 قيمة أقل

  

      
 Gألجر وأوقات العمل ضغوط متعلقة :احملور الرابع -  10

  Gألجر وأوقات العمل صدق االتساق الداخلي حملور ضغوط متعلقةيبني )  46( جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات 

 043, *720, يرهقين عدد الساعات اليت أدرسها أسبوعيا

 024, *774, برجمة أوقات عملي ال تراعي ظرويف اخلاصة

 040, *728, أجد نفسي مضطرا لتدريس ساعات إضافية لتغطية حاجايت
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 003, **887, أنزعج لنقص فرص الرتقية يف مهنيت
 019, *794, تضطرين مهنة التدريس ملمارسة مهنة أخرى قصد حتسني وضعييت

 039, *731, يزعجين ضيق وقت الراحة بني احلصص
 029, *759, يضايقين ضعف تنظيم وقيت

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

xألجر  ضغوط متعلقةمعامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور ) 46(يوضح اجلدول رقم           

 حيث 0.01و 0.05،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة وأوقات العمل
وبذلك يتمتع احملور بصدق ترتبط ارتباطاً داًال إحصائياً  887.0 قيمة وأعلى 820.7 قيمة أقل تغبل

  .اتساق داخلي عايل 

  :الصدق البنائي –ج 

  صدق البنائي ملقياس  الضغوطاليبني ) 47(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط احملاور

 031, *798, الضغوط الداخليــــــــــة: معدل الدرجات احملور االول 

 005, **867, الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات:  معدل الدرجات احملور الثاين 

 010, **835, )العالقات ( ضغوط عالئقية : معدل الدرجات احملور الثالث 

 007, **853, ضغوط متعلقة xألجر وأوقات العمل: معدل الدرجات احملور الرابع 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

تراوحت قيم معامالت االرتباط معامل ارتباط ابعاد الضغوط النفسية حيث )  47(  يبني اجلدول رقم       

 ) 0.01( ومجيع هذه املعامالت دالة إحصائية عند مستوى ،) 0.867( و)  0.98( الناجتة بني 

درجة عالية من الصدق ما يطمئن الطالب الباحث لتطبيق االستبيان على عينة حيث تشري إىل  )0.05(و

  .الدراسة

  :الصدق الذايت –د 

  الضغوط النفسيةمقياس الذايت حملاور يبني معامل الصدق ) 48(جدول رقم 

  اورــــــــــــــــــاحمل الصدقمعامل 

 الضغوط الداخليــــــــــة : احملور االول  0,841

 الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات : احملور الثاين   0,916
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 )لعالقات ( ضغوط عالئقية :الثالثاحملور  0,843

 ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  : احملور الرابع    0,798

  املقياس ككل   0,938

  

درجة كل بعد من بني  إحصائيادال  ارتباطوجد ي إنه )  48( نالحظ من خالل اجلدول رقم           
والدرجة الكلية للمقياس اليت ) 0.916(و  )0,798(مقياس الضغوط النفسية والذي تراوح  قيمته    إبعاد 
،وعليه فان املقياس يتسم بدرجة عالية من الصدق  ما  )0.05(عند مستوى الداللة  )0.938(بلغت 

  .لتطبيق املقياس على عينة الدراسة يطمئن الطالب الباحث

  :ثبات املقياس -

  :ألفا كرونبـــــــاخ - أ     

  الضغوط النفسيةحملاور مقياس ) الفا كرونباخ (  الكلي يبني معامل الثبات)  49( جدول رقم 

Cronbach's Alpha اورــــــــــــــــــاحمل  

 الضغوط الداخليــــــــــة : احملور االول  707,

 الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات : احملور الثاين   838,

 )لعالقات ( ضغوط عالئقية :احملور الثالث 710,

 ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  : احملور الرابع    637,

  املقياس ككل   880,

 
 –0.707(قيمته ما بني تراوحت أن قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ ) 49(نالحظ من اجلدول رقم          

ور بدرجة عالية جدا من الثبات وهذا ما يؤكد على ارتفاع معامل الثبات ااحملمما يدل على متتع كل ) 0.038
   .وهذا ما يطمئن الطالب الباحث عل تطبيقه على عينة الدراسة،) 0.880(الكلي للمقياس ، حيث بلغ

  :التجزئة النصفية  –ب 

  الضغوط النفسيةملقياس ) التجزئة النصفية ( يبني معامل الثبات )   50( جدول رقم 

 اورــــــــــــــــــاحمل التجزئة النصفية
 (Spearman-  Brown) معامل

 معامل االرتباط االرتباط بعد التصحيح

 الضغوط الداخليــــــــــة : احملور االول  692, 0,811

 الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات : احملور الثاين   847, 0,917
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 )لعالقات ( ضغوط عالئقية :احملور الثالث 79, 0,883

 ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  : احملور الرابع    568, 0,724

  املقياس ككل   606, 7540,

يف حني بلغت قيمته ) 0.790 – 0.568(املقياس تراوحت أن معامالت ثبات ) 50(يبني اجلدول رقم        
،مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة  وهذا يشري اىل معامالت ارتباط قوية) 0.606(يف املقياس ككل 

   .عالية من الثبات ما يطمئن الطالب الباحث اىل تطبيقها على عينة الدراسة 

 :القلق صدق مقياس -

  : صدق احملكمني  -أ    

من .أستاذا) 14(منقام الطالب الباحث بعرض املقياس على جمموعة من األساتذة اخلرباء  متكونة           
من معهد الرتبية البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن، وحمكمني اثنني ختصص علم النفس  أساتذة ) 10(بينهم 

واثنني ختصص .م النفس جبامعة الواديعل واألخر من كلية. من كلية علم النفس جبامعة مستغامن ) 1(واحد

والثاين من جامعة ) حفصي بلبيوض  /د(علم النفس الر<ضي من دول عربية واحد من جامعة منوبة بتونس 

مقدمة (علما أنه قّدم إليهم ملخص من البحث حيوي  )د عبد الودود أمحد الزبيدي.أ( تكريت xلعراق 

  .) ت البحث البحث، أهداف البحث، مشكلة البحث، وفرضيا

حيث . وبعد ما قام مجيع احملكمني xإلطالع على املقياس وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليها       

  .  مت االلتزام مبا مت تقدميه من مالحظات وتعديالت

  :ب ـ صدق االتساق الداخلي     

من خالل حساب معامل ،) SPSS(االتساق الداخلي بواسطة برIمج  مت التحقق من صدق        

على انه قوة االرتباط بني " حممود، األغا هاوهذا ما يؤكدللمقياس وبني كل حماوره ،" بريسون " االرتباط 

درجات كل مستوى من مستو<ت األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات 

واجلدول رقم .)1999ألغا إحسان ، األستاذ حممود ، ا("االختبار مبستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه

  . يوضح نتائج ذلك ) 16 (

      صدق االتساق الداخلي القلقيبني ) 51( جدول رقم 

 الفقرات الرقم
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 الفقرات الرقم االحتمالية

معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 001, **925, معظم الوقت أI سعيد 26 024, *774, ال أتعب بسرعة 1

 012, *825, أخاف غالبا من أن يقوم اآلخرين Òحراجي 27 019, *791, أحس غالبا مبغص يف معديت 2

 x ,942** ,000ستمرار أحس بقلق على شيء أو شخصا ما 28 001, **925, أقوم ³داء عملي حتت توتر عصيب شديد 3

 019, *791, أحلم كثريا ³شياء ال أستطيع أن اخرب الناس عنها 29 019, *791, واحدال أستطيع أن أركز تفكريي يف موضوع  4

 000, **942,أحياI أشعر xلتوتر لدرجة أنين ال استطيع أن أجلس  30 003, **890, )نفسي ( ليست يل ثقة يف نفيي   5
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 على مقعد ملدة طويلة

 001, **925, تكون عادة دافئة بدرجة كافيةأطرايف  31 001, **925, اعتقد أنين شخص غري عصيب 6

7 
 أالحظ أن يدي ترتعش عند حماوليت القيام بعمل ما

,774* ,024 32 
أحياI يصيبين التوتر لدرجة أنين  أجد صعوبة يف حماولة 

 النوم
,728* ,040 

8 
 تفكريي يف املستقبل يسبب يل القلق

,719* ,044 33 
شعرت أحياI ³ن املتاعب ترتاكم علي لدرجة أنين ال 

 تغلب عليهاالأستطع 
,885** ,003 

 040, *728, عندما أخجل فإنين غالبا اعرق بصورة تضايقين 34 000, **942, أصاب xلصداع بصورة Iدرة 9

 044, *719, أشياء sفهةيف كثري من األحيان أشعر xلقلق من  35 039, *731, اخجل بسهولة بصورة تضايقين 10

 024, *774, يف بعض األحيان أحس ³نين ال شيء I ,791* ,019 36درا ما يدق قليب بقوة أو اشعر بصعوبة يف التنفس 11

 044, *719, أجد صعوبة يف أن أركز تفكريي على شيء ما 37 003, **885, اعرق بسهولة حىت يف األ<م الباردة 12

 010, *828, يصبين اإلمساك Iدرا 38 044, *719, يف كثري من الليايل احلم أحالما مزعجة 13

14 
 أحس xجلوع كل الوقت تقريبا

,723* ,042 39 
أخاف من بعض األفراد رغم علمي أ¯م لن يسبب يل 

 الضرر
,719* ,044 

 010, *855, نومي غري مريح ومتقطع 40 024, *774, من السهولة أن اشعر xحلرج 15

16  I012, *825, أشعر بعدم االطمئنان معظم الوقت 41 001, **925, هادئ وال تسهل إ»ريتأ 

 006, 855, أما من األشخاص الذين Öخذون األمور جبدية 42 039, *731, أحس كثريا مبتاعب يف معدة 17

 040, *728, خماويف تقل كثريا عن خماوف أصدقائي 43 040, *728, أI أكثر حساسية من معظم الناس 18

 012, *825, أI شخص عصيب جدا 44 000, **942, يصيبين القلق غالبا على بعض األشياء 19

 044, *719, احلياة xلنسبة يل تعبا شقاء 45 024, *774, أمتىن أن أكون سعيدا مثل اآلخرين 20

 001, **925, أI واثق جدا من نفسي 46 039, *731, ال أخجل بسرعة مثل بعض الزمالء 21

 012, *825, يف بعض األحيان أعتقد أنه ال فائدة مين على اإلطالق 47 010, *828, أحياI ال أستطيع النوم بسبب القلق 22

 048, 717, أحياI أشعر أنين أكاد انفجر من القلق 48 040, *728, ابكي بسهولة 23

 039, 727, املشاكل أو اختاذ قرار هامأخشى مواجهة  49 010, *828, أصاب xإلسهال بصورة Iدرة 24

 012, *825, مستقبلي يف العمل يسبب يل القلق 50 003, **885, أشعر ³نين عصبيا يف حاالت االنتظار 25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 دالة ارتباطات حققت قد فقرة )50(القلق  فقرات مجيع أن ) 51(  رقم   اجلدول من يتبني         

 وهذا مايدل ان املقياس يتمتع) 0.942(واعلى قيمة ) 0.719(دىن قيمة حيث بلغت ا، إحصائيا 

   .بصدق اتساق داخلي عال ما يطمئن الطالب الباحث على استخدام املقياس 
   :الصدق الذايت  -ب

 للقلقمعامل االرتباط  يبني) 52( جدول رقم 

 االرتباطمعامل 
 عدد الفقرات

0,931 50 
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داة األ وهو معامل قوي وهذا مايشري ان 0.931نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان معامل االرتباط بلغ 
  .لقياسه تصادقة ملا وضع

  :القلق ثبات مقياس -

فيما لو طبق على عينة من األفراد  ،يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه         
   )152، ص1993مقدم عبد احلفيظ، ( .يف مناسبتني خمتلفتني

من و التجزئة النصفية ألفا كرونباخ  ، يعترب معامل   )50(بفقراته حلساب معامالت ثبات املقياس و         

  .SPSSاستخدام الربIمج اإلحصائي  حيث مت حسابه بواسطةالقياس أهم أدوات 

  :معادلة ألفا كرونباخ  -أ             

  القلقمقياس يف Gستخدام الفا كرونباخ الكلي  معامل الثبات  يبني ) 53( جدول رقم 

Cronbach's Alpha عدد الفقرات 

,866 50 

  

يف مقياس القلق  وهو معامل قوي  0.86نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان معامل الفا كرونباخ بلغ       

  املقياس  اىل متتعه بثبات قوي وهذا ما يطمئن الطالب الباحث xستخدام هذا املقياس يف الدراسة يشري  وهذا ما

  : التجزئة النصفية -ب 

حبساب معامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية  القلقمت حساب الثبات الكلي ملقياس         

xستخدام الربIمج "بريسون براون " ودرجات األسئلة الزوجية ، مث تصحيح معامل االرتباط مبعادلة 

  ) spss22(اإلحصائي 

  يبني معامل الثبات مقياس القلق Gلتجزئة النصفية) 54(جدول رقم      

 التجزئة النصفية

 معامل االرتباط معامل االرتباط بعد التصحيح(Spearman-Brown) عدد الفقرات

0,918 ,848 50 

وهو معامل قوي  يف مقياس القلق  0.848نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان معامل االرتباط بلغ       

بثبات قوي وهذا ما يطمئن الطالب الباحث xستخدام هذا املقياس يف  يتمتعاملقياس اىل  أن وهذا ما يشري 

  .الدراسة 

 : التوافق املهين صدق مقياس –
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  : صدق احملكمني  -أ                

من .تاذاأس) 14(منمتكونة  األساتذة اخلرباء بعرض املقياس على جمموعة من  قام الطالب الباحث          
  ني اثنني ختصص معهد الرتبية البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن، وحمكممن  أساتذة )10(بينهم 

واألخر من كلية علم النفس جبامعة  .من كلية علم النفس جبامعة مستغامن  )1(واحد علم النفس 

حفصي  /د(ختصص علم النفس الر<ضي من دول عربية واحد من جامعة منوبة بتونس  )02(واثنني.الوادي

علما أنه قّدم إليهم ملخص من  )د عبد الودود أمحد الزبيدي.أ( والثاين من جامعة تكريت xلعراق ) بلبيوض 

  .) مقدمة البحث، أهداف البحث، مشكلة البحث، وفرضيات البحث (البحث حيوي 

حيث . الحظات عليهاوبعد ما قام مجيع احملكمني xإلطالع على املقياس وإبداء مجلة من التعليقات وامل       

  . مت االلتزام مبا مت تقدميه من مالحظات وتعديالت

  :ب ـ صدق االتساق الداخلي     

من خالل حساب معامل ،) spss22(االتساق الداخلي بواسطة برIمج  مت التحقق من صدق        

على انه قوة االرتباط بني " حممود، األغا هاوهذا ما يؤكدللمقياس وبني كل حماوره ،" بريسون " االرتباط 

درجات كل مستوى من مستو<ت األهداف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات 

  .)1999األغا إحسان ، األستاذ حممود ، ("االختبار مبستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه

  طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط :احملور األول -أ 

  طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط يبني صدق االتساق الداخلي حملور) 55(جدول رقم 
  القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 041, 743, تتيح إمكانياتك ممارسة مهنة التدريس بيسر وسهولة

 005, 0,869 حتقق مهنة التدريس ميولك و رغباتك

 037, 771, جمهداتشعر ³ن درسك يف جمال ختصصك 

 023, 883, مهنة التدريس مهنة شاقة

 001, 912, مكان Àدية عملك xملتوسطة غري مناسب

 033, 8, ترى أنه ميكن أن تؤدي عمال آخر ³داء أفضل

 032, 791, تعتقد أن مهنتك تضر بصحتك

 004, 860, جتد متعة حقيقية يف عملك

 042, 756, مهنة التدريسترى أن صحتك و لياقتك العامة تناسب 

 039, 767, ترى أن طبيعة عملك تضطرك إىل مسايرة و جماراة رؤسائك

 031, 807, جترب نفسك على الذهاب إىل عملك معظم األوقات

 046, 764, يساعدك جو املتوسطة على Àدية عملك بنجاح
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 040, 728, ترى أنك تستطيع تعليم املهارات لتالميذك بسهولة

 005, 838, بصعوبة يف Àديتك لعملك نتيجة لنقص اإلمكانياتتشعر 

 047, 763, تشعر xإل¯اك الشديد يف ¯اية العمل

 045, 706, تعتقد أن مرافق املؤسسة غري مهيأة لتنفيذ الربامج التعليمية

 048, 684, تعاين من كثرة األعباء الكتابية امللقاة على عاتقك

 043, 736, ال تتناسب مع عدد التالميذ ترى أن القاعات التدريسية

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات هذا احملور واملتعلق مبتغري )   55(  يوضح اجلدول رقم      

 0.01و 0.05الضغوط الداخلية ،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة ملا وضعت )  9120,( قيمة وأعلى )0.684( قيمة أقل تغبل حيث

  .     لقياسه

  مع التالميذ عالقة األستاذ :احملور الثاين -ب    

  مع التالميذ عالقة األستاذ يبني صدق االتساق الداخلي حملور) 56(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 027, 812, لك أحد تالميذك تشعر xلضيق إذا اشتكى

 034, 889, تشعر xلسرور إذا خرجت يف رحلة مع تالمذتك

 047, 702, أنت متيل للمرح أثناء تدريسك

 042, 736, تشعر أن لك مكانة خاصة لدى تالميذتك

 001, **925, تشعر xلضيق لعدم مالحظة نتائج جهدك مع التالميذ

 001, 990, تشعر بتقدير التالميذ �هودك

 046, 696, تتضايق من سرعة نسيان ما يتعلمه التالميذ

 042, 726, تساعد التالميذ على حل مشاكلهم

 045, 725, تعاين من إمهال بعض التالميذ ملظهرهم الشخصي

 019, 821, تتضايق من الالمباالة املفرطة من قبل بعض التالميذ

 464, 712, املتوسطةتنزعج من التالميذ الذين يعبثون مبرافق 

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات هذا احملور واملتعلق مبتغري )    56( يوضح اجلدول رقم        

 0.01و 0.05الضغوط الداخلية ،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة ملا وضعت ) 0.696( قيمة وأعلى )9900.( قيمة أقل تغبل حيث

  .     لقياسه
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  مع بقية الزمالء عالقة األستاذ: احملور الثالث –ج  

  .مع بقية الزمالء عالقة األستاذ يبني صدق االتساق الداخلي حملور )57(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 016, 826, مع زمالئك تشعر xلسرور يف األوقات اليت متضيها

 045, 728, حترص على تكوين عالقات اجيابية مع زمالئك

 015, 824, تشعر xلضيق من كثرة انتقاد زمالئك لك

 011, 842, تعاين من تدخل األساتذة يف شؤون زمالئهم اآلخرين

 041, 786, تشعر ³ن عالقتك بزمالئك طيبة

 012, *823, يف املؤسسةتعاين من وجود التكتالت بني األساتذة 

 024, *774, تعاين من كثرة اخلالفات مع الزمالء

 039, *731, تعاين من صعوبة تكوين العالقات االجتماعية مع الزمالء

 041, 730, يزعجك استخفاف بعض األساتذة بزمالئهم

 001, 895, تشعر بعدم تقدير زمالئك لك يف العمل

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات هذا احملور واملتعلق مبتغري ) 57(يوضح اجلدول رقم      

 0.01و 0.05الضغوط الداخلية ،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة ملا وضعت ) 0.895( قيمة وأعلى )728.0( قيمة أقل تغبل حيث

  .لقياسه

  

  

  عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري :احملور الرابع –د 

  عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري يبني صدق االتساق الداخلي حملور )58(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 010, *828, جتد نقصا يف االستجابة إىل توجيه رؤسائك

 001, **925, تستحقهاترى أن رؤساءك يعاملونك املعاملة اليت 

 271, 444, يساهم املسؤولون يف حل املشكالت اليت تواجهها

 083, 647, تشعر بعدالة و موضوعية املسؤولني يف تعاملهم معك

 024, *774, يقدر املسؤولون أداءك املميز للعمل

 089, 637, يتقبل املسؤولون النقد البناء

 040, *728, اإلدارية مع املسؤولنيتشعر xلضيق من كثرة اخلالفات 
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 045, *717, تشعر ³ن العقوxت اإلدارية اليت تتخذها اإلدارة ملعاقبة املخالفني عادلة ومناسبة

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات هذا احملور واملتعلق مبتغري )  58(يوضح اجلدول رقم     

 0.01و 0.05رتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة الضغوط الداخلية ،والذي يبني ان معامالت اال

وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة ملا وضعت ) 0.925( قيمة وأعلى )637.0( قيمة أقل تغبل حيث

  .     لقياسه
  )الراتب والرتقيات(احملفزات  :احملور اخلامس –ه 

  )والرتقياتالراتب (احملفزات  يبني صدق االتساق الداخلي حملور) 59(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط الفقرات

 045, *717, تدر مهنتك دخال مناسبا

 015, 824, تتيح مهنة التدريس فرصا كافية لدخل إضايف

 003, **890, تفكر أحياI يف تغيري مهنتك بسبب قلة دخلها

 041, *727, دخل مهنة التدريس يعادل دخل املهن األخرى

 022, 793, الكفاءة و إتقان العمل ضروري للرتقيةتعتقد أن 

 040, *728, نظام الرتقيات يف مهنتك يرضيك بدرجة كافية

 027, 759, يتناسب راتبك مع الدرجة العلمية اليت أعمل ¹ا

 003, **885, يتناسب راتبك مع طبيعة عملك

 024, *774, تشعر xلضيق لعد وجود حوافز مالية

 017, *800, شهر xنتظامتستلم راتبك كل 

 001, 922, تعاين من عدم كفاية الراتب لسد حاجاتك

معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات هذا احملور واملتعلق مبتغري الضغوط ) 59(يوضح اجلدول رقم 

 حيث 0.01و 0.05الداخلية ،والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة ملا وضعت ) 0.922( قيمة وأعلى )717.0( قيمة أقل تغبل

  .     لقياسه

  :الصدق البنائي –ج 

  التوافق املهينصدق االتساق البنائي ملقياس  يبني  )60(جدول رقم 

 القيمة االحتمالية مل االرتباطامع احملاور

 001, **915, يف التعليم املتوسططبيعة وظروف العمل :معدل درجات احملور االول

 007, **853, عالقة األستاذ مع التالميذ: معدل احملور الثاين 

 005, **868, عالقة األستاذ مع يقية الزمالء: معدل احملور الثالث 
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 025, *821, عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري:  معدل احملور الرابع

 043, *735, )الراتب والرتقيات ( احملفزات :  : معدل درجات احملور اخلامس

تراوحت قيم معامالت االرتباط معامل ارتباط ابعاد الضغوط النفسية حيث ) 60(يبني اجلدول رقم      
 ) 0.01( ومجيع هذه املعامالت دالة إحصائية عند مستوى ،) 0.915(و ) 0.735(الناجتة بني 

الصدق ما يطمئن الطالب الباحث لتطبيق االستبيان على عينة درجة عالية من حيث تشري إىل  )0.05(و
  .الدراسة

  : ثباتاجلذر الرتبيعي لليستخرج الصدق من : الذايت الصدق  -  د

 يبني معامل االرتباط ملقياس التوافق املهين) 61( جدول رقم 

  الصدق  احملاور

 0,811 طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط:احملور االول  

 0,805 عالقة األستاذ مع التالميذ: احملور الثاين 

 0,837 عالقة األستاذ مع يقية الزمالء: احملور الثالث  

 0,825 عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري: احملور الرابع  

 0,804 ) الراتب الرتقيات( احملفزات : احملور اخلامس  

 0,854  املقياس ككل

حيث  0.05وجود عالقة  طردية  قوية  عند مستوى الداللة ) 61(ويتضح من اجلدول رقم         
اما معامل االرتباط للمقياس ككل فبلغ ) 0.837(و) 0.805(ترواحت قيم معامالت االرتباط بني 

حبيث يتمتع )0.05(عند مستوى الداللة وهكذا يتبني أن املقياس ³بعاده األربع دال إحصائيا ،)0.854(

 . جتعل منه أداة صادقة ملا وضع من أجله عايل بصدق 

  :ثبات املقياس -4 

فيما لو طبق على عينة من األفراد  ،يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه         

  .)152، ص1993مقدم عبد احلفيظ، ( .يف مناسبتني خمتلفتني

و التجزئة النصفية ألفا كرونباخ  ، يعترب معامل   )05(اخلمسة³بعاده حلساب معامالت ثبات املقياس و        

  .SPSSاستخدام الربIمج اإلحصائي  حيث مت حسابه بواسطةالقياس من أهم أدوات 

  : لغرض حساب ثبات املقياس استعملنا طريقتني و             

  :معادلة ألفا كرونباخ -أ 

  حملاور مقياس التوافق املهينGستخدام الفا كرونباخ  الكلي يبني معامل الثبات) 62( جدول رقم 
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Cronbach's Alpha اورــــــــــــــــــاحمل  

 طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط:احملور االول   658,

 عالقة األستاذ مع التالميذ: احملور الثاين  648,

 عالقة األستاذ مع يقية الزمالء: الثالث  احملور    701,

 عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري: احملور الرابع     681,

,646 

 

 ) الراتب الرتقيات( احملفزات : احملور اخلامس  

  املقياس ككل   729,

 
قيمته ما بني تراوحت أن قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ ) 62(نالحظ من اجلدول رقم              
ور بدرجة عالية جدا من الثبات وهذا ما يؤكد على ارتفاع ااحملمما يدل على متتع كل ) 0.701 –0.646(

وهذا ما يطمئن الطالب الباحث على تطبيقه على ،) 0.729(معامل الثبات الكلي للمقياس ، حيث بلغ

   .عينة الدراسة

  :التجزئة النصفية -ب 

مت حساب الثبات الكلي ملقياس التوافق املهين وحماوره اخلمسة حبساب معامل االرتباط بني درجات        

xستخدام "بريسون براون " األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ، مث تصحيح معامل االرتباط مبعادلة 

   ) 63( وهذا ما يوضحه اجلدول  رقم . ) spss(الربIمج اإلحصائي 

  

  

  يبني معامل الثبات الكلي للتوافق املهين Gستخدام التجزئة لنصفية)  63( جدول رقم 

 اورــــــــــــــــــاحمل التجزئة النصفية
 (Spearman-Brown) معامل

 معامل االرتباط  االرتباط بعد التصحيح

 طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط:احملور االول   0,71 0,830

 عالقة األستاذ مع التالميذ: احملور الثاين  0,636 0,778

 عالقة األستاذ مع يقية الزمالء: احملور الثالث     0,608 0,756

 عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري: احملور الرابع     0,616 0,762

0,839 0,722 

 

 ) الراتب الرتقيات( احملفزات : احملور اخلامس  

  ككلاملقياس     750, 0,857
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يف حني بلغت  )0,722 -  0,608(أن معامالت ثبات املقياس تراوحت )  63(يبني اجلدول رقم        

مما يدل على أن االستبانة تتمتع  .وهذا يشري اىل معامالت ارتباط قوية ) 0.750(يف املقياس ككل قيمته 
   .عينة الدراسة بدرجة عالية من الثبات ما يطمئن الطالب الباحث اىل تطبيقها على 

 استبيان(أن الصدق و الثبات قد حتققا بدرجة عالية يف  الطالب الباحثويف ضوء ما سبق جيد         
على األداة ميكن أن تطمئن الطالب الباحث لتطبيق  )التوافق املهين القلق واستبيان الضغوط النفسية ، مقياس

  .   الدراسةعينة 

  : املوضوعية -

عدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر  ويقصد xملوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب، 

كما يقصد ¹ا وضوح التعليمات   )332، ص  2003عبد الرمحان دمحم عيسوي، ( الباحث من أحكام

مصطفى  ، إخالص دمحم عبد احلفيظ (اخلاصة بتطبيق االختبار، و حساب الدرجات و النتائج اخلاصة

  :وترجع موضوعية االختبار يف األصل إىل النقاط التالية). 179،صx2000هي ، حسني

 .عن الصعوبة أو الغموض ااخلاصة xستبياين الضغوط و التوافق املهين  بعيد الفقرات مدى وضوح   -

 .لغة التعامل يف إطار عرض و توجيه املختربين فقد متيزت xلبساطة و الوضوح ،و غري قابلة للتأويلأما  -

 كذلك مت القيام Òجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمني يف ضوء نتائج  -

  .الدراسة االستطالعية حىت يتحقق لالختبار شرط املوضوعية

الباحث خالل هذه اخلطوة Òعداد استمارة الستطالع رأي موجه ألساتذة التعليم الطالب  قام        

يف "  likert technique"حيث مت االعتماد على  طريقة ليكرت ،املتوسط مكونة من عدة أسئلة

إعدادها كون أ¯ا متدI مبعلومات أكثر عن املستجيب نظرا ألنه يستجيب لكل عبارة،كما تقيس درجة من 

أو ) 1- 2- 3- 4- 5(االجتاه لكل عبارة حيث مت تقومي كل عبارة على أساس ميزان تقدير مخاسي التدرج  

 ،ص 2003حسني عبد احلميد رشوان،(و يف هذا الشأن يذكر  ،)أبدا- Iدرا-حياIأ – غالبا -دائما(

الستطالع الرأي تعد من وسائل مجع البياIت انتشرت يف كثري من البحوث امليدانية  استمارة اأن :")167

و Öيت ذلك عن طريق استمارة أو كشف يضم جمموعة من األسئلة املكتوبة حول موضوع البحث و اليت 

مجاعات كبرية احلجم و ذات كثافة  نه لألفراد بغية احلصول على بياIت موضوعية كمية و كيفية، متوج

   .اإلجابة على اختيار واحد من عدد االختيارات مو غالبا ما تقو . عالية، و يقوم املستجوب xإلجابة عليها

الباحث أسهل طريقة لوصف االجتاه و هي توضيح  الطالب و خالل املعاجلة اإلحصائية استخدم - 

  . على كل عبارة مبفردها النسبة املئوية للمستجوبني
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  :و قد قام الباحث Òتباع اخلطوات التالية إلعداد هذه االستمارة - 

 :حتديد احملاور الالزمة الستطالع الرأي و ذلك يف ضوء  -

  االستبيانمراجعة الدراسات السابقة املرتبطة مبضمون  -

صلة xلبحث(مراجعة اإلطار النظري للبحث احلايل -  )الدراسات النظرية و املصادر و املراجع ذات ال

صري حبيث ال Öخذ وقت طويل يف اإلجابة -   .حمتوى االستبيان جذاب و ق

  .كل سؤال يف االستبيان مبشكلة البحث و هذا  يساعد على حتقيق أهداف البحث  ارتبط -

صياغة الدقيقة للسؤال دون غموض أو Àويل، حىت ال تشعر كما حرص الطالب البا - حث على ال

  .املبحوث xحلرج

  . مت صياغة األسئلة بطريقة يسهل معها تفريغها و استخالص نتائجها -

 .كما مت ترتيب األسئلة بشكل متسلسل -

على  و بناءا. )صدق احملكمني(احملكمني  ةوبعد إعدادها يف شكلها األويل عرضت على بعض األساتذ -

مالحظاGم العلمية عدلت صياغة بعض العبارات إال أن أصبحت يف صورGا النهائية حيث وضعت عبارات 

 .مناسبة لكل حمور بشكل يتصف xلوضوح  و ال حيتاج إىل تفسري أو شرح

صورGا .أما عن ترتيبها فقد مت بطريقة عشوائية  - و يف هذا الشأن ذكر األساتذة احملكمون أن االستمارة ب

كما أن مفردات االستمارة حبالتها الراهنة صحيحة و .لراهنة تتضمن مفردات ترتبط ارتباطا جوهر< xهلدفا

 ) صدق احملتوى.( دقيقة و شاملة

الباحث أن التعديالت اليت مت إدخاهلا على االستمارة قد أثرGا و أكدت سالمتهاو الطالب كما يشري  -

له تعترب االستمارة صادقة، و أنه ميكن تطبيقها على عينة من قدرGا على قياس ما وضع لقياسه و ¹ذا ك

 .ا�تمع األصلي

 .       كما مت إعطاء للمستجوب فرصة إلبداء رأيه -

واستنادا على كل اإلجراءات امليدانية و االعتبارات السالفة الذكر يستخلص الباحث أن أداة مجع   -

 .تتمتع مبوضوعية عالية) االستبيان(املعلومات 

 :املقرتح جــــــــــالرب�م :بعـــــــــا را -

صراعات اليت القت بظالهلا على العمال عموما و  يتميز العامل اليوم مبجموعة      من املتناقضات وال

األساتذة خصوصا فزادت من قلقهم وضغوطاGم النفسية ،مما اثر على حالتهم النفسية ، فانعكس ذلك 

لذا كان من الضروري توفري برIمج تروحيي ر<ضي يسهم يف التخفيف من هذه .على توافقهم املهين 

  .سني توافقهم املهين الضغوط والقلق ،وحت
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 : لرب�مجا تصميم -
واستعراض جمموعة من الدراسات السابقة و )  2009كامل راتب ،(بعد االطالع على األدب الرتبوي     

سعاد خريي كاظم، (دراسة ك.خاصة ما تعلق مبجال الرتويح الر<ضي –ولو على قلتها  –البحوث املشا¹ة 

ومن خالل املقابالت اليت أجريت مع عينة .)2014، دمحم الصباحأمحد عبد الفتاح (دراسة  ،و)2009

وحماولة التوفيق واإلمجاع على نوع األنشطة واحتياجاGم النفسية  الدراسة يف حتديد ومعرفة رغباGم وميوالGم

xلتخفيف من الضغوط النفسية و القلق ،وحتسني التوافق املهين لديهم وذلك الرتوحيية الر<ضة املفضلة، 

  .ملواجهة هذه املشاكل النفسية ،وذلك Òخضاعهم لربIمج تروحيي ر<ضي مقرتح xستخدام آلية فعالة 

 : أسس بناء الرب�مج  - 

إغفال توجيههم وإرشادهم اختيار النشاط مت وفقا مليوالت ورغبات ودوافع العينة املستهدفة، وهذا دون  -

 . حنو نوع النشاط الذي يتفق مع حاجاGم ومستوى نضجهم

ان يكون النشاط هادفا وفقا ملا حيققه هذا النشاط من إشباع احلاجات النفسية وحتقيق االسرتخاء ،  -

 .  وجلب السرور واملرح والسعادة اىل نفوس املمارسني

مت ختطيط الربIمج وفقا ألسلوب علمي وذلك مبراعاة الشدة واحلمل ،كما مت االعتماد على بعض  -

  .    بعد املمارسة –اثناء  –قبل  –املؤشرات الفيزيولوجية كاملراقبة املستمرة ملؤشر نبض القلب 

قيود العمل أو  وقت فراغ العينة املستهدفة ،حيث يتم يف الوقت الذي تتحرر فيه هذه العينة منمراعاة  -

يف األسبوع ،ملدة )02(وعلى هذا األساس مت برجمة حصتني .من أي ارتباطات أو التزامات أخرى

  .حصة)24(أسبوعا،ب)12(

  :أهداف الرب�مج -

 .من الضغوط و القلق لدى أساتذة التعليم املتوسطاحلد و التخفيف  -

 .الرغبة و التحفيز للعملحتسني و حتقيق التوافق املهين لدى األساتذة ،وذلك بز<دة  -

 .حتسني احلالة الصحية النفسية لألساتذة -

 .حتقيق اإلسرتخاء العضلي والعصيب -

 .جتديد نشاط وحيوية اجلسم ،وتنمية اللياقة البدنية -

  .حتقيق السعادة والرتويح عن الذات -

 :احلدود اإلجرائية للرب�مج -
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غري ممارسة ) 10(طة جمموعتني ،جمموعة ضاب إىلأستاذا ) 20(عينة الدراسة  مت تقسيم :احلدود البشرية -

 .ربIمج الرتوحيي الر<ضيا طبق عليها ال) 10(عة جتريبية وجممو  .ألي نشاط ر<ضي

 .³والد بوغاملمتوسطة مرxح بلقاسم مبلعب مت تنفيذ الربIمج : احلدود املكانية  -

حصة ،حصتان يف األسبوع، مبدة ) 24(استغرق تنفيذ الربIمج مدة شهرين بواقع  :احلدود الزمنية  -

 .2016 – 2015للموسم الدراسي .يف احلصة الواحدة) د60(ساعة واحدة

 يبني توزيع حصص الرب�مج) 64(جدول رقم :توزيع حمتوى الرب�مج -

  النسبة املئوية  جمموع احلجم الساعي  حجم كل حصة  عدد احلصص  نوع احلصص

  04.16%  سا1  سا1  01  )حتضري نفسي(حصص توعوية 

  16.66%  سا4  سا1  04  عداد البديناإلحصص 

  16.66%  سا4  سا1  04  حصص اسرتخائية 

 %62.50  سا15  سا1  15  حصص تروحيية 

حصص توعوية حيث تعترب توزيع الربIمج اىل أربعة حصص رئيسية متاشيا مع أهداف الربIمج لقد مت       

خمصصة لإلعداد البدين وهي مهمة هلذه  وحصص،) 04.16%(مبثابة حتضري نفسي لعينة الدراسة بنسبة 

الربIمج  وحصص لالسرتخاء موزعة على،)%16.66(الفئة اليت مل يسبق هلا ممارسة األنشطة البدنية بنسبة 

  ).%62.50(بنسبة ويف األخري حصص تروحيية . )16.66%( بنسبة بتناسق ،

 :لتصميم الواجبات احلركية لعينة املمارسني) اإلجرائية(االعتبارات امليدانية  -

 .)مؤشر الضغط،نبض القلب،احلالة النفسية(الفحص الطيب -              

كانت كل األنشطة املصممة تراعي مؤشر نبض القلب من خالل ضبط ثلثي :نبض القلب  -   

   .سن املمارسني ونبضه يف حالة الراحةمن اجلهد األقصى وهذا من خالل مراعاة 

 :حمتوى الرب�مج -

  .حصة موزعة على حصتني يف األسبوع ) 24(حيتوي الربIمج على 

 يبني الرب�مج الرتوحيي الرOضي املقرتح)  65(جدول رقم 

  مالحظات  املدة  األهداف  احلصص

    سا1  )حتضري نفسي ملمارسة النشاط الر<ضي (Gيئة نفسية   احلصة األوىل

    سا1  .حتضري بدين عام  احلصة الثانية 

    سا1  حتضري بدين عام   احلصة الثالثة
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    سا1 املشي السريع مع التقاطع  احلصة الرابعة

    سا1  .اإلحساس والوعي xجلسم أثناء السكون والراحة xملقارنة  احلصة اخلامسة

    سا1 .التنسيق بني عمل األطراف السفلية و العلوية  احلصة السادسة

    سا1  . عمل عضالت البطن واألطراف السفلية والعلوية  احلصة السابعـة

 والتوتر �موعات عضلية التدريب على اإلسرتخاء للتخلص من الشد  احلصة الثامنــــة

  )الذراعني والرجلني(
    سا1

    سا1  لعبة ر<ضية لتكييف اجلسم مع العمل البدين و الر<ضي  احلصة التاسعة

    سا1  ). العمل اجلماعي(العاب ر<ضية مجاعية   احلصة العاشرة

    سا1  العاب تنافسية يف الكرة الطائرة   احلصة احلادي عشر

    سا1  . مترينات التنفس االسرتخائي  احلصة الثانية عشر

    سا1  .العاب تروحيية  عشرالثالثة احلصة 

    سا1  ).الكرة الطائرة(لعبة مجاعية   عشرالرابعة احلصة 

    سا1  والكتفني االسرتخاء والتخلص من الشد وتوتر ا�موعات العضلية للبطن  عشراخلامسة احلصة 

    سا1  العاب ر<ضية مجاعية  عشرالسادسة احلصة 

    سا1  )لعبة الكرة الطائرة(العاب تروحيية   عشر السابعةاحلصة 

    سا1  )مقابلة يف الكرة الطائرة( العاب تروحيية   عشرالثامنة احلصة 

    سا1  )اجلسمي(االسرتخاء العضلي   عشر التاسعةاحلصة 

    سا1  العاب تروحيية xستعمال الكرة  العشروناحلصة 

    سا1  .تنافسية يف الكرة الطائرةالعاب   الواحد والعشروناحلصة 

    سا1 مترينات التنفس االسرتخائي  الثانية والعشروناحلصة 

    سا1  املشي xلتقاطع  احلصة الثالثة والعشرون

    سا1 العاب تنافسية يف الكرة الطائرة  احلصة الرابعة والعشرون

 :تقومي الرب�مج -

 تتم خالله من ،ألنه برIمج أي وضع عند مراعاGا جيب واليت ، اهلامة اخلطوات من التقومي عملية تعترب      

 أو التعديل أو للتحسني معىن أيضا يتضمن كما ، واألشخاص األشياء قيمة على احلكم إصدار عملية

  .)09،ص  1976، عثمان ، حطب أبو( األحكام هذه على التطوير

  :يف عملية التقومي على جمموعة من اإلجراءات و اآلليات منها لطالب الباحثاعتمد ا
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 األسئلة واملناقشاتقام الطالب الباحث بعملية تقومي أولية وذلك من خالل  :أويل تشخيصي  تقومي  -
،وما يتماشى مع ميوالGم  على العينة اليت سوف يطبق عليها الربIمج حول حمتوى الربIمج واآلراء

 .،xإلضافة إىل االختبارات امليدانية واليت متثلت يف االختبارات القبلية ورغباGم ،واحتياجاGم النفسية

خالل مالحظة سلوكات بتقومي هذا الربIمج من أثناء تطبيق الربIمج  قام الطالب الباحث:تتبعيتقومي  -

  .التعليم املتوسط خاصة أساتذةفريق العمل واملتمثل يف مستعينا ب وردود أفعال العينة املستهدفة

من خالل املناقشة وفتح وذلك ¯اية كل حصة ، قام الطالب الباحث بعملية تقومي يف :تقومي ختامي -

احلوار مع األساتذة فيما خيص شعورهم وإحساسهم xلراحة النفسية ، إضافة إىل نوع األلعاب والتمارين 

 .املستخدمة يف احلصة

قام الطالب الباحث بتطبيق االختبارات اليت أعدت لذلك و املتمثلة يف االختبارات البعدية :قومي Ëائيت -

 ).الضغوط النفسية ،القلق، التوافق املهين(املقاييس املعدة لقياس املتغريات  من خالل للدراسة 

 :األسس العلمية للرب�مج  -

 :الصدق  -

و ، والصحة خرباء يف علم النفس الر<ضي على جمموعة من  الربIمجقام الطالب الباحث بعرض        

   .ن معهد الرتبية البدنية و الر<ضية جبامعة مستغامن مأساتذة ) 8(متكونة من التدريب الر<ضي 

 :املوضوعية    -

عدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر  ويقصد xملوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب،    

 .)332، ص  2003عبد الرمحان دمحم عيسوي، ( من أحكامالباحث الطالب 

  :يف األصل إىل النقاط التالية الربIمجوترجع موضوعية 

اختيار النشاط مت وفقا مليوالت ورغبات ودوافع العينة املستهدفة، دون إغفال توجيههم وإرشادهم حنو  -

 .  نوع النشاط الذي يتفق مع حاجاGم واستعداداGم وقدراGم النفسية و البدنية ،ومستوى نضجهم

ماد على بعض مت ختطيط الربIمج وفقا ألسلوب علمي وذلك مبراعاة الشدة واحلمل ،كما مت االعت -

  .    بعد املمارسة –اثناء  –قبل  –املؤشرات الفيزيولوجية كاملراقبة املستمرة ملؤشر نبض القلب 

 .متيزت xلبساطة و الوضوح  املستفيدينلغة التعامل يف إطار عرض و توجيه  -

  .كذلك مت القيام Òجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمني -

 الربIمج املقرتحكل اإلجراءات امليدانية و االعتبارات السالفة الذكر يستخلص الباحث أن   واستنادا على

 .تمتع مبوضوعية عاليةي
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  : الوسائل اإلحصائية املستعملة . 7.2

ببعض األسس اإلحصائية ملعاجلة نتائج حبثه ، وما سيتوصل إليه من بياIت الطالب الباحث  استعمل       

لعينتني   uاختبار مان وتين مثل على أدوات البحث املختلفة املطبقة يف هذه الدراسة . عن أفراد العينة 

عالقة  وهذا بعد استعراض بعض الدراسات السابقة اليت هلا،.مستقلتني و اختبار ويلكوسون لعينتني مرتبطتني

مثل  .مبا تعلق بدراسات الفروقمع الدراسة احلالية من حيث املنهج و حجم العينة وفرضيات البحث خاصة 

كما مت )2011علي موسى علي دxبش، (دراسة ،و ) 2002<سني مسلم حمارب ابو حطب ،(دراسة 

واألستاذ الدكتور بن قالوز توايت ،واألستاذ خالد وليد  استشارة خبري اإلحصاء الربوفيسري رابح بلعباس ،

خطة  تتضمنو يلود عمار وهذا بعد تقدمي هلم مشكلة وفرضيات البحث مبكلية علم النفس وأستاذ اإلحصاء ،

  : املعاجلة ما يلي 

          )180، ص2008أمحد بن قالوز توايت، (أكثر الوسائل اإلحصائية استعماال من :النسبة املئوية 

  ) 242، ص 1997سيد دمحم خريي ، (: املتوسط احلسايب 

 , PARLEBAS. P) .هو عبارة عن حاصل مجع مفردات القيم مقسوما على عددها       
CYFFERS.B, 1992, p. 123) 

  )132، ص 1995زكر< شربيين ، ( من أهم مقاييس التشتت وأكثرها استعماال: االحنراف املعياري 

  )120، ص 1979فؤاد البهي السيد، ("بريسون "  معامل ارتباط

  .معامل ألفا كرونباخ  - 

  .طريقة التجزئة النصفية  -   

   .لعينتني مستقلتني  )Mann Whitney )u اختبار مان وتين -   

  .لعينتني مرتبطتنيWilcoxon  كوسونلاختبار وي -   

  )d( الربIمج Àثري حجم يقيس الذي  η2  إيتا معامل مربع -   

  

  :حساب مستوى الضغوط النفسية ودرجة التوافق املهين - 

ولتحديد طول خال< مقياس  حلساب مستو<ت الضغوط النفسية والتوافق املهين مت حساب طول اخللية

  :كما يلي) احلدود الدنيا والعليا(اخلماسي الضغوط النفسية والتوافق املهين 

ايته من خالل -      :حتديد نقطة بداية السلم ̄و

  ادىن درجة ×عدد العبارات = نقطة بداية السلم            

  اقصى درجة ×عدد العبارات = النقطة القصوى              
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أصغر قيمة وقسمتها على عدد املستو<ت اليت يريدها  –مث حساب املدى الذي يساوي أقصى قيمة 

ملتحصل عليه لنخلص إىل املستو<ت وعليه حنصل على طول ا�ال من خالل الرقم الثابت ا)  2( الباحث 

  :  التالية 

  منخفض    الرقم الثابت                + نقطة البداية = املستوى األول 

  مرتفع  الرقم الثابت                 2+ نقطة البداية = الثايناملستوى 

     ).spss22(احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية برIمج  متت املعاجل اإلحصائية xستخدام *  

  :صعوGت البحث .8.2

  : صادف الطالب الباحث خالل إجراء هذا البحث عدة صعوxت نذكر من منها كأي دراسة 

دون وعدم التغيب صعوبة ضبط العينة اليت سوف يطبق عليها الربIمج من حيث استمرارية العمل  - 

) 10(أستاذا إال انه عدم التزام العينة xملواعيد تقلص اىل  15العمل مع عن احلصص ،حيث كان مربمج 

  . نظرا لظروفهم اخلاصةوالغياxت املتكررة أساتذة لعدم التزامهم xملواعيد ) 05(وذلك بعزل  أساتذة

تلقى الطالب الباحث بعض الصعوxت و العراقيل يف احلصول على بعض املعلومات اخلاصة عن  - 

  .مع البحث من مديرية الرتبية لوالية مستغامنتعداد جمت

 - صعوبة احلصول على الدراسات املشا¹ة خاصة فيما تعلق xألنشطة الرتوحيية الر<ضية، وندرGا - 

  .- يف حدود علم الباحث

  

  

  

  :خامتة
تتطلب أي دراسة علمية منهجية وإجراءات ميدانية، الن جوهر الدراسة يكمن يف كيفية ضبط حدود        

  . البحث الرئيسية وإجراءاته امليدانية 

وهذا ما حاول الطالب الباحث من خالل هذا الفصل جتسيده ، بوضع خطة حمددة األهداف والغا<ت       

بيعة الدراسة ، خيدم مشكلة وأهداف البحث ،كما مت حتديد عينة ، وذلك بواسطة حتديد منهج مالئم لط

الدراسة ،واألدوات املناسبة جلمع البياIت ،مع دراسة األسس العلمية هلا،xإلضافة إىل حتديد الوسائل 

اإلحصائية املالئمة ،اليت تساعد يف عرض وحتليل ومناقشة النتائج، كما تطرق إىل الصعوxت و العراقيل اليت 

  .   جهته أثناء قيامه xلدراسة وا
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  : لثالفصل الثا
  عرض و حتليل و مناقشة النتائج

  

  متهيد
  عرض و حتليل ومناقشة النتائج - 1.3
  استنتاجات - 2.3
  مناقشة الفرضيات - 3.3

  اخلالصة العامة - 4.3

  اقرتاحات أو فرضيات مستقبلية  - 5.3
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  :متــــهيـــد

تتطلب منهجية البحث عرض وحتليل النتائج ملناقشتها ،وعلى هذا األساس اقتضى األمر عرض             
وحتليل النتائج اليت توصل إليها الطالب الباحث ،واليت أسفرت عنها هذه الدراسة حبيث مت استخدام الربIمج 

ات اإلحصائية املناسبة و إعطاء الصورة العامة يف تفريغ البياIت وإجراء املعاجل) spss22(اإلحصائي

  .للنتائج حيث قام بعرض النتائج يف جداول

  :االختبارات القبلية للعينتني الضابطة والتجريبية عرض و مناقشة نتائج  -

  :عرض نتائج التوزيع الطبيعي -    

 Tests of    النفسية يف مقياس الضغوط  للبيا�ت  اختبار التوزيع الطبيعي) 66(جدول رقم  

Normality  
 Shapiro-Wilk  احملاور
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Statistic Df 

  القيمة االحتمالية
SIG 

 017, 40 980, الضغوط الداخلية

 142, 40 958, ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة واإلمكاIت

 005, 40 915, )العالقات ( الضغوط العالئقية 

 050, 40 945, ضغوط متعلقة xألجر وأوقات العمل 

 001, 40 886, املقياس ككل درجات معدل

 Test de  والك شابريوا  نتائج على الباحث الطالب  اعتمد  50 من اقل املالحظات عدد أن امب       

Shapiro-Wilk  قيم مجيع  أننالحظ  )66( رقم اجلدول  فمن خالل ،الختبار التوزيع الطبيعي   SIG  

 0.017 قيمة أعلىالضغوط النفسية  قياسميف حماور  بلغت حيث  0.05من اصغر هي اجلدول يف املوضحة

اصغر من  SIGالقيمة ( 0.001للمقياس ككل فبلغت  SIG،أما قيمة  0.005 بلغت قيمة أدىن بينما

 التوزيع تتبع ال النتائج أو لقيما أن نستخلص، وعليه  معنوية  قو فر  هناكعلى انه  وهذا ما يدل )  0.05

مما يعين أن )    لكل من ا�موعتني التجريبية والضابطة 10= ن( xإلضافة إىل صغر حجم العينة  ،الطبيعي

 أو الxرامرتياستخدم الطالب الباحث بديال  منه والبارامرتي غري متوفر ) ت(شرط استخدام مقياس 

العينتني املستقلتني ،  نتائج يف للمقارنة )Mann Whitney )u  تينو  مان هو مقياس  المعلمي

  .   للعينتني املرتبطتني  wilcoxon ولكوكسن 

  

  

  Tests of Normality   القلقيف مقياس   للبيا�ت  اختبار التوزيع الطبيعي) 67(جدول رقم 

 Shapiro-Wilk  احملاور

Statistic Df 

  القيمة االحتمالية
SIG 

 011, 40 925, القلق درجات معدل

 Test de  والك شابريوا  نتائج على الباحث الطالب  اعتمد  50 من اقل املالحظات عدد أن امب       

Shapiro-Wilk قيم مجيع  أننالحظ  )  67(  رقم اجلدول  فمن خالل,  الختبار التوزيع الطبيعي   SIG  

اصغر من  SIGالقيمة ( 011,القلق  يف حماور مقياس بلغت حيث  0.05من اصغر هي اجلدول يف املوضحة

 التوزيع تتبع ال النتائج أو لقيما أن نستخلص، وعليه  معنوية  قو فر  هناكعلى انه  وهذا ما يدل )  0.05
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مما يعين أن )    لكل من ا�موعتني التجريبية والضابطة 10= ن( xإلضافة إىل صغر حجم العينة   الطبيعي

 أو الxرامرتياستخدم الطالب الباحث بديال  منه والبارامرتي غري متوفر ) ت(شرط استخدام مقياس 

العينتني املستقلتني ،  نتائج يف للمقارنة )Mann Whitney )u  تينو  مان هو مقياس  المعلمي

  .   للعينتني املرتبطتني  wilcoxon ولكوكسن 

  Tests of Normality   املهين يف مقياس التوافق  للبيا�ت  اختبار التوزيع الطبيعي )68(جدول رقم

 Shapiro-Wilk  احملاور

Statistic Df 

  القيمة االحتمالية
SIG 

 020, 40 979, طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط 

 008, 40 941, عالقة األستاذ مع التالميذ

 009, 40 970, عالقة األستاذ مع يقية الزمالء 

 005, 40 965, عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري 

 041, 40 980, ) الراتب الرتقيات( احملفزات 

 003, 40 913,  املقياس ككل

 Test de  والك شابريوا  نتائج على الباحث الطالب  اعتمد  50 من اقل املالحظات عدد أن امب       

Shapiro-Wilk  قيم مجيع  أننالحظ  )68( رقم اجلدول  فمن خالل ،الختبار التوزيع الطبيعي   SIG  

 0.041 قيمة أعلىالضغوط النفسية  يف حماور مقياس بلغت حيث 0.05من اصغر هي اجلدول يف املوضحة

اصغر من  SIGالقيمة ( 0.003للمقياس ككل فبلغت  SIG،أما قيمة  0.005 بلغت قيمة أدىن بينما

 التوزيع تتبع ال النتائج أو لقيما أن نستخلص، وعليه  معنوية  قو فر  هناكعلى انه  وهذا ما يدل )  0.05

مما يعين أن )    لكل من ا�موعتني التجريبية والضابطة 10= ن( ،xإلضافة إىل صغر حجم العينة الطبيعي

 أو الxرامرتياستخدم الطالب الباحث بديال  منه والبارامرتي غري متوفر ) ت(شرط استخدام مقياس 

، العينتني املستقلتني  نتائج يف للمقارنة )Mann Whitney )u  تينو  مان هو مقياس  المعلمي

  .  للعينتني املرتبطتني  wilcoxon ولكوكسن 

  : )العينة الضابطة والعينة التجريبية( جتانس عينيت الدراسة – 2

  : الضغوط النفسيةتغري مل )الضابطة والتجريبية(  نتائج االختبارات القبيلة للعينتني  - 

اختبار مان وتين  xستخدام) للضغوط النفسية ( ا�موعتني يف االختبار القبلي  مت التحقق من جتانس        

u للكشف عن داللة الفروق بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية.  
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للقياس     الضغوط النفسيةمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة )  69( جدول رقم 

  القبلي
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

Z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

الضغوط 

  ةــــالنفسي

  غري دال  0.545  -0.606  42.00  113.00  11.30  97.00  9.70

  احصائيا

  .)23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة   

وهي قيمة اكرب من )   42.00(  ان قيمة مان وتين بلغت  ) 69(نالحظ من خالل اجلدول رقم       

) 0.05(واليت هي اكرب من )   0.545(   sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(اجلدولية 

انه ال توجد  وهذا ما يفسر، H1املؤكد على ان الفرق غري معنوي ونرفض H0وعليه �خذ الفرض الصفري 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة التجريبية يف متغري فروق 

  .الضغوط النفسية مما يشري اىل تكافؤ ا�موعتني يف هذا املتغري 

  :القلقالضغوط تغري مل )الضابطة والتجريبية(  نتائج االختبارات القبيلة للعينتني -

للكشف  uاختبار مان وتين  xستخدام) للقلق ( ا�موعتني يف االختبار القبلي  مت التحقق من جتانس       

  .عن داللة الفروق بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية

  .للقياس القبلي القلقمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة )  70( جدول رقم 
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

Z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  جمموع الرتب  متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

  غري دال  0.817  -0.231  47.00  108.00  10.80  102.00  10.20  القلــــــق

  إحصائيا

  .)23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة 
وهي قيمة اكرب من اجلدولية ) 47.00(ان قيمة مان وتين بلغت  ) 70(نالحظ من خالل اجلدول رقم      

،وعليه �خذ ) 0.05(واليت هي اكرب من ) 0.817( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(

ذات انه ال توجد فروق ذلك  و يفسر،H1املؤكد على ان الفرق غري معنوي ونرفض H0الفرض الصفري 

داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة التجريبية يف متغري القلق مما يشري اىل 

  .ملتغري تكافؤ ا�موعتني يف هذا ا

  :التوافق املهينتغري مل )الضابطة والتجريبية(  نتائج االختبارات القبيلة للعينتني -
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 uاختبار مان وتين  xستخدام)  للتوافق املهين( ا�موعتني يف االختبار القبلي  مت التحقق من جتانس      

  .للكشف عن داللة الفروق بني ا�موعتني الضابطة والتجريبية

للقياس        التوافق املهينمتغري  للفرق بني متوسطي رتب ا|موعتني يف uمان وتين يبني قيمة ) 71 ( جدول رقم

 القبلي
  قيمة  )10=ن( التجريبية  )10=ن(الضابطة   املتغري

  مان وتين

U 

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG  

  مستوى

  الرتبجمموع   متوسط الرتب  جمموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة

  غري دال  0.909  - 0.114  48.50  106.50  10.65  103.50  10.35  العمر الزمين

  احصائيا

  )23.00(تساوي ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 10= ح .د(اجلدولية عند ) u(قيمة 
وهي قيمة اكرب من ) 48.50(ان قيمة مان وتين بلغت  ) 71(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

وعليه  )0.05(واليت هي اكرب من ) 0.909( sig وهذا ما تشري إليه القيمة االحتمالية )23.00(اجلدولية 

انه ال توجد فروق  وهذا ما يفسر ،H1املؤكد على ان الفرق غري معنوي ونرفض �H0خذ الفرض الصفري 

التوافق املهين ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات ا�موعة الضابطة وا�موعة التجريبية يف متغري 

  .مما يشري اىل تكافؤ ا�موعتني يف هذا املتغري 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب انه ال توجد فروق نتائج نالحظ الوعليه من خالل عرض 

دى التقارب قيد الدراسة وهذا ما يدل على م اتتغري املدرجات ا�موعة الضابطة وا�موعة التجريبية يف 

  . احلاصل بني عينيت البحث مما يشري إىل جتانس عينيت البحث

  :عرض وحتليل النتائج . 1.3

   :األولومناقشة نتائج السؤال وحتليل عرض .1.1.3

ودرجة التوافق املهين لدى العينة الضابطة والتجريبية يف  هو مستوى الضغوط النفسيةما "   نصه والذي   

  ؟ "القياس القبلي

  ):الضابطة والتجريبية(لعينيت الدراسة  القبليةنتائج اختبارات القياسات  -      

  :متغري الضغوط النفسية -           

الضغوط يف متغري لتقييم ا ومستوىيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية )  72(جدول رقم  

  لعينيت الدراسة الضابطة والتجريبية للقياس القبلي النفسية

  عادـــــــــاألب  

  

  

الضغوط 

  الداخلية 

ضغوط متعلقة 

بطبيعة املهنة 

  واإلمكا�ت

ضغوط 

  عالئقية

ضغوط متعلقة 

Gألجر وأوقات 

  لالعم

املقياس  

  ككل

ال ع ة 
  3.436  3.572  3.460  3.665  2.955  املتوسط احلسايبين
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  0.504  0.824  0.717  0.715  0.616  االحنراف املعياري

  3.555  3.710  3.700  3.675  2.775  الوسيـــط

 -0.967  -0.986  -1.166  0.107  0.468  معامل االلتواء

  0.795  0.694  0.768  -0.773  1.055  التفلطح

 189.00  25.00  69.20  62.30  32.50    درجة االستجاxت

 مرتفع  مرتفع  مرتفع  مرتفع  منخفض      مستوى التقييم

طة
ضاب

 ال
ينة

الع
  

ن  2 =
10

  

  3.443  3.543  3.490  3.723  2.865  املتوسط احلسايب

  0.091  0.685  0.531  0.538  0.346  االحنراف املعياري

  3.450  3.785  3.675  3.820  2.820  الوسيــط

  0.594  -0.842  -0.475  -0.906  0.732  معـــامل االلتواء

  0.336  -0.635  -1.321  0.119  -0.008  التفلطح

  189.40  24.80  69.80  63.30  31.50  درجة االستجاxت

 مرتفع  مرتفع  مرتفع مرتفع منخفض  مستوى التقييم

 : الداخليةالضغوط  - 

العينة التجريبية لدى بلغ املتوسط احلسايب  أن ) 72(  من خالل اجلدول رقمنييتب         

وبتفلطح  )0.468(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.616(وxحنراف معياري ) 2.955(

 0.346(وxحنراف معياري) 2.865(العينة الضابطة ، فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ) 1.055(بلغ 

  .)- 0.008(وبتفلطح بلغت قيمته )   0.732( كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )

مستوى  إىلوهذا ما يشري ) 32.50( العينة التجريبيةلدى أساتذة  درجة االستجاxت فيما بلغت  

ب  درجة االستجاxت تبلغفلقد  xلنسبة للعينة الضابطة ، أما منخفض يف متغري الضغوط الداخلية 

ترجع  داخلية  نخفض ، ويرى الطالب الباحث إىل انه ال توجد لدى العينتني ضغوطمتقييم ب) 31.50(

إىل شخصية املدرسني ، وأن لديهم استقرار وتوازن نفسي، يعزوه إىل التكوين األكادميي النفسي الذي يتلقاه 

األساتذة يف معاهد التكوين ، xإلضافة إىل الدورات التكوينية اليت تقام على مستوى املديرية و اليت يؤطرها 

انه ميز ) 2000(عن هندريكس واخرون  نقال) 2013مهدي بلعسلة ،(اشارت دراسة حيث .املفتشون

بني نوعني من الضغوط مها ضغوط مرتبطة خبصائص املعلمني والطالب ، وضغوط مرتبطة بظروف العمل 

إمساعيل طه، الطاف <سني (هذه النتيجة مع دراسة اتفقت.،ومل يتطرقوا الضغوط الداخلية لألساتذة 

  .نفسيةلاضغوط الاليعانون من أن أساتذة اجلامعة ) 2003،

  :ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكا�ت   
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وxحنراف ) 3.665(العينة التجريبية املتوسط احلسايب بلغ لدى  أن أعاله من خالل اجلدول نييتب

، ) -0.773( وبتفلطح بلغ )0.107(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.715(معياري 
كما بلغ معامل  ) 0.538(وxحنراف معياري) 3.723(العينة الضابطة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى 

  ) .0.119(وبتفلطح بلغت قيمته )   - 0.906( االلتواء لدى هذه العينة 
مستوى  إىلوهذا ما يشري ) 62.30( العينة التجريبيةلدى أساتذة  درجة االستجاxت بلغت فيما  

ت درجة بلغفلقد  xلنسبة للعينة الضابطة ، أما  اإلمكاIت ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة و  مرتفع يف متغري

 لدى العينتني ضغوط أنإىل الطالب الباحث وعليه يستشف ،  مرتفعتقييم ب) 63.30( ب  االستجاxت

ذلك إىل خصوصية هذه املرحلة التعليمية وصعوبة التعامل مع  ، يعزو متعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكاIت

املرحلة العمرية للتلميذ،اليت تتميز بعدم االستقرار النفسي و االنفعايل للمراهق واكتظاظ الربامج و األقسام 

ان اكتظاظ األقسام يسبب إرهاقا للمعلم ) 2013.بلعسلة مهدي فتيحة (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة .

لى حتصيل التالميذ ويفقد نشاط املعلم ويؤدي اىل الشعور xمللل والفشل واإلحباط وxلتايل يزيد من ويؤثر ع

حيث  )2007دمحم محزة الزيودي،(ودراسة ، ) 2011شارف خوجة مليكة ،(. إحساسه xلضغط النفسي

إىل أن أكثر مصادر الضغوط النفسية هي املرتبطة xألبعاد اآلتية ، الربIمج  اتالدراس هذهأشارت نتائج 

وز<دة عدد الطالب يف الصف   الدراسي املكتظ ، و املشاكل السلوكية ، وعدم وجود التسهيالت املدرسية ،

  .،ونظرة ا�تمع املتدنية ملهنة التعليم

  :ضغوط عالئقية  -

وxحنراف ) 3.460(العينة التجريبية املتوسط احلسايب بلغ لدى  أن أعاله من خالل اجلدول نييتب

، ) 0.768( وبتفلطح بلغ) - 1.166(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.717(معياري 

كما بلغ معامل  ) 0.531(وxحنراف معياري )3.490(العينة الضابطة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى 

  .)- 1.321(وبتفلطح بلغت قيمته )   - 0.475(  االلتواء لدى هذه العينة

مستوى  إىلوهذا ما يشري ) 69.20( العينة التجريبيةلدى أساتذة  درجة االستجاxت بلغت فيما 

ب  ت درجة االستجاxتبلغفلقد  xلنسبة للعينة الضابطة ، أما  عالئقيةضغوط   مرتفع يف متغري

ضغوط مرتفعة يف متغري لدى العينتني  انالطالب الباحث إىل وعليه يستشف ،  مرتفعتقييم ب )69.80(

بني األساتذة وبقية حميط  العالقات داخل املتوسطة ، حيث أن هذه العالقات قائمة على الفتور ، والنفور

مقداد ، فاضل (حيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة .املؤسسة من تالميذ ،ومسؤولني وطاقم إداري ،وزمالء

  . يتعرضون اىل الضغوط املتعلقة ³ولياء أمور التالميذ  من املعلمني %87نسبته أن ما )2012،

  :ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  -
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وxحنراف ) 3.572(العينة التجريبية املتوسط احلسايب بلغ لدى  أن أعاله من خالل اجلدول نييتب

،  )0.694( وبتفلطح بلغ) - 0.986(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.824(معياري 
كما بلغ معامل  ) 0.685(وxحنراف معياري )3.543(العينة الضابطة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى 

  .)- 0.635(وبتفلطح بلغت قيمته )   - 0.842( االلتواء لدى هذه العينة 
يشري اىل مستوى وهذا ما  )25.00(العينة التجريبيةلدى أساتذة  درجة االستجاxت بلغت فيما  

درجة ت بلغفلقد  xلنسبة للعينة الضابطةأما ، ضغوط متعلقة xألجر وأوقات العمل  مرتفع يف متغري

يف مرتفعة ضغوط لدى العينتني  انالباحث إىل وعليه يستشف ،مرتفعتقييم ب) 24.80(ب  االستجاxت

،و س وآخرون أن اعباء العمل الزائدةوهذا ما يؤكده هندريك.متغري الضغوط املتعلقة xألجر وأوقات العمل

 .اخنفاض االجور تعترب من اهم الضغوط اليت يعاين منها املدرسون

(Hendricks,al,2000,p156)  2002االمحدي(هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة(، 

 مثل ساعات العمل ،عدم وجود(واليت أظهرت أن العوامل التنظيمية واملهنية  )2010الشخابنة (ودراسة

الن العامل يتوقع أن حيصل على اجر مناسب . و الراتب تؤثر يف احلالة النفسية للعامل)أوقات كافية للراحة

  .للجهد الذي يبذله، فإذا كان األجر اقل فانه سيشعر حتما xلضغوط النفسية

  :مقياس الضغوط النفسية ككل -

وxحنراف ) 3.436(العينة التجريبية املتوسط احلسايب بلغ لدى  أن أعاله من خالل اجلدول نييتب

،  )0.795( وبتفلطح بلغ) - 0.967(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.504(معياري 

كما بلغ معامل  ) 0.091(وxحنراف معياري )3.443(العينة الضابطة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى 

  )0.336(قيمته  وبتفلطح بلغت)   0.594( االلتواء لدى هذه العينة 

مستوى  إىلوهذا ما يشري ) 189.00( العينة التجريبيةلدى أساتذة  درجة االستجاxت بلغت فيما 

ب  ت درجة االستجاxتبلغفلقد  xلنسبة للعينة الضابطة ، أما  الضغوط النفسية لالستبيان ككلمرتفع يف 

ضغوط مرتفعة يف لدى العينتني  انالطالب الباحث إىل وعليه يستشف ،  مرتفعتقييم ب) 189.40(

أن مدرسي واليت تشري ) 2011شارف خوجة مليكة،(دراسةهذه النتيجة تتفق مع نتائج ، و املقياس ككل 

الشخابنة (ودراسة ،)2002االمحدي(دراسة  ومع . التعليم املتوسط أكثر شعورا مبصادر الضغوط املهنية

 أوقات كافية للراحة مثل ساعات العمل ،عدم وجود(واملهنية واليت أظهرت أن العوامل التنظيمية  )2010

الن العامل يتوقع أن حيصل على اجر مناسب للجهد الذي يبذله، . و الراتب تؤثر يف احلالة النفسية للعامل

ان  ) Kuo ,1990( دراسة كو وهذا ما تؤكده .فإذا كان األجر اقل فانه سيشعر حتما xلضغوط النفسية

االجتاهات السلبية حنو مهنة التعليم بسبب ظروف العمل الصعبة اليت يعاين منها املعلمون ترتبط xالجهاد 
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كانت معنو<Gم وأدائهم . النفسي واجلسمي للمعلمني ،أي انه كلما كانت االجتاهات حنو مهنة التعليم سلبية

  .منخفضا

  :القلق متغري  -      

 القلق يف متغري لتقييم ا ومستوىيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية )  73( جدول رقم  

  لعينيت الدراسة الضابطة والتجريبية للقياس القبلي

  مقياس القلق  املقياس  

ربية
تج

 ال
ينة

الع
  

ن  1 
 =

10
  

  0.554  املتوسط احلسايب

  0.037  االحنراف املعياري

  0.560  الوسيـــط

 0.168  االلتواءمعامل 

  -0.816  التفلطح

 27.70  درجة االستجاxت

 قلق شديد    مستوى التقييم

طة
ضاب

 ال
ينة

الع
  

ن  2 =
10

  

  0.552  املتوسط احلسايب

  0.047  االحنراف املعياري

  0.550  الوسيــط

  0.284  معـــامل االلتواء

  -1.425  التفلطح

  27.60  درجة االستجاxت

 قلق شديد  مستوى التقييم

) 0.554(املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية  أن) 73(  من خالل اجلدول رقمنييتب
وبتفلطح بلغ ) 0.168(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.037(وxحنراف معياري 

 )0.047( وxحنراف معياري) 0.552(، فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى العينة الضابطة ) -0.816(

  ).- 1.425(وبتفلطح بلغت قيمته )   0.284( كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
للعينة  أما xلنسبة ،) 27.70(فيما بلغت درجة االستجاxت  لدى أساتذة العينة التجريبية 

العينتني  أن إىلحيث يشري مستوى التقييم  )27.60( ب  ت درجة االستجاxتبلغفلقد  الضابطة 

ظروف العمل وطبيعته يف هذه  الباحث ذلك إىلويعزو الطالب  .الضابطة والتجريبية لديهم قلق شديد 
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اهج املن يف سن املراهقة للتالميذ xإلضافة االكتظاظ و املستجدات املتمثلةخاصة و املرحلة التعليمية احلساسة 

     .كل هذا سبب هلم القلق ....اجلديدة 

  :لتوافق املهينمتغري ا -      

يف متغري التوافق لتقييم ا ومستوىيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ) 74( جدول رقم  

  املهين لعينيت الدراسة الضابطة والتجريبية للقياس القبلي

  عادـــــــــاألب   

  

  

طبيعة 

وظروف 

العمل يف 

التعليم 

  املتوسط

عـالقة 

األستاذ 

مع 

  التالميذ

عـالقة 

األستاذ 

مع بقية 

  الزمالء

عـالقة 

األستاذ 

مع اإلطار 

  اإلداري 

  احملفزات 

الراتـب (

    )والرتقيات

املقيـاس  

  ككل

بية
جر

 الت
ينة

الع
  

ن  1 
 =

10
  

  2.561  2.475  2.515  2.880  2.444  2.530  املتوسط احلسايب

  0.155  0.396  0.394  0.285  0.126  0.237  االحنراف املعياري

  2.600  2.595  2.565  2.900  2.450  2.560  الوسيـــط

 - 2.628  - 1.387  - 2.123  0.358  - 0.658  - 2.551  معامل االلتواء

  7.603  1.288  5.627  - 0.969  1.294  7.277  التفلطح

  151.10  27.20  20.10  28.80  26.90  48.10  درجة االستجاxت

 منخفض  منخفض  منخفض  متوسط  منخفض  منخفض  مستوى التقييم

ة 
عين

ال
طة

ضاب
ال

  

ن  2 =
10

  

  2.566  2.480  2.565  2.970  2.390  2.500  املتوسط احلسايب

  0.273  0.660  0.663  0.507  0.383  0.550  االحنراف املعياري

  2.580  2.450  2.375  3.000  2.315  2.305  الوسيــط

  - 1.066  - 0.189  1.101  - 0.819  0.734  0.570  معـــامل االلتواء

  0.503  - 0.116  1.129  1.345  - 0.299  - 0.859  التفلطح

  151.50  27.30  20.50  29.70  26.30  47.40  درجة االستجاxت

 منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض  مستوى التقييم

  

  

  :طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط -

، كما بلغ )0.237وxحنراف معياري ) 2.530( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

العينة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  7.277( وبتفلطح بلغ) -2.551(معامل االلتواء عند هذه العينة 
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كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.550( وxحنراف معياري ) 2.500(الضابطة 

  )  - 0.859(وبتفلطح بلغ )0.570(

طبيعة  يف بعد.، مبستوي تقييم منخفض  )48.10( التجريبية العينةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت     

تقييم ب)  47.40(اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت  . وظروف العمل يف التعليم املتوسط

صعوxت اليت يواجهها املدرسون يف م نخفض ، ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل طبيعة مهنة التعليم الشاقة،و ال

دات الدراسية من مناهج ولوائح وقوانني جديدة تتماشى و اإلصالحات املعلن عنها يف اآلونة األخرية املستج

وهذا ما يفسر نقص و اخنفاض يف درجة .واليت تتطلب تكوينا خاصا وبذل جمهودات كبرية ملواكبة هذه التطورات

النتائج املتحصل عليها اتفقت مع دراسة   الطالب الباحث  أنريو يشالتوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط 

  . )2002ماهرة عطوة الشافعي،(

  :مع التالميذعالقة األستاذ  -

، كما بلغ )0.126(وxحنراف معياري ) 2.444( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  1.294( وبتفلطح بلغ)  - 0.658(معامل االلتواء عند هذه العينة 

كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.383(وxحنراف معياري ) 2.390(العينة الضابطة 

،  )26.90( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت )-0.299(وبتفلطح بلغ  )0.734(

املرحلة احلساسة اليت مير ويعزو الطالب الباحث ذلك  ،عالقة األستاذ مع التالميذ مبستوي تقييم منخفض يف بعد

خليل  سامي(نتائج هذه الدراسة مع دراسة تتعارض¹ا تالميذ هذه املرحلة وهي مرحلة املراهقة ،حيث 

  .حيث كانت العالقة مع الطلبة عالقة قوية ومتينة ، مما حيقق هلم توافق مهين جيد)2010فحجان،

  :عالقة األستاذ مع الزمالء -

، كما بلغ )0.285(وxحنراف معياري ) 2.880( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  -0.969( وبتفلطح بلغ)  0.358(معامل االلتواء عند هذه العينة 

 0.819(هذه العينة كما بلغ معامل االلتواء لدى  )0.507(وxحنراف معياري ) 2.970(العينة الضابطة 

، مبستوي تقييم  )28.80( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) 1.345(وبتفلطح بلغ ) - 

) 29.70(اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت .عالقة األستاذ مع الزمالء منخفض يف بعد

بني األساتذة الفات  اخل وصراعات الاملشحونة و إىل العالقات نخفض ،ويعزو الطالب الباحث ذلك متقييم ب

  .مما سبب هلم سوء التوافق لديهم.يف املتوسطة  العام اجلو و 

  عـــالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري -
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، كما بلغ )0.394وxحنراف معياري ) 2.515( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

العينة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،) 5.627( وبتفلطح بلغ)  -2.123(العينة معامل االلتواء عند هذه 

 )1.101(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.663(وxحنراف معياري ) 2.565(الضابطة 

، مبستوي تقييم  )20.10( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) 1.129(وبتفلطح بلغ 

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت  . العالقة مع اإلطار اإلداري   بعدمنخفض يف

املستجدات واالصالحات اجلديدة اليت مست إىل ويعزو الطالب الباحث ذلك نخفض ،متقييم ب)  20.50(

تعد عالقة حيث )2010الشخانبة،(ة النتيجة مع دراسهذه اتفقت و ،     أ¯كت األساتذة   القطاع واليت

تنتج  ن املشاكل النفسية يف بيئة العمل غالبا ماأالعامل برؤسائه يف العمل من اشد مصادر الضغوط النفسية ،و 

  . عن وجود عالقات غري صحيحة وسليمة بني العاملني ورؤسائهم يف العمل

  ) : الراتـب والرتقيات(احملفزات  -

، كما بلغ )0.396(وxحنراف معياري ) 2.475( يبيةالعينة التجر لقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

العينة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،) 1.288( وبتفلطح بلغ)  -1.387(معامل االلتواء عند هذه العينة 

) - 0.189(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.660(وxحنراف معياري ) 2.480(الضابطة 

، مبستوي تقييم  )27.20( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) - 0.116(وبتفلطح بلغ 

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة  . طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط منخفض يف بعد

اىل ان الرواتب غري كافية لسد ويعزو الطالب الباحث ذلك  نخفض ،متقييم ب)  27.30(االستجاxت 

xإلضافة اىل التذبذxت والضبابية يف الرتقيات و .خاصة واذا ما قرون ³جور عمال يف قطاعات أخرى  حاجاGم

ماهرة عطوة (اتفقت مع دراسة حيث  .حيث يشعرون بنقص يف حقوقهم مما اثر على توافقهم املهين.االمتيازات 

  .عامة منخفضأن مستوى التوافق املهين بصورة ) 2007مكناسي،(،ودراسة ) 2002الشافعي،

   :املقياس ككل -

، كما بلغ )0.155(وxحنراف معياري ) 2.561( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  7.603( وبتفلطح بلغ)  - 2.628(معامل االلتواء عند هذه العينة 

 1.066(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.273(وxحنراف معياري ) 2.566(العينة الضابطة 

 ، مبستوى)151.10( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) 0.503(وبتفلطح بلغ ) - 

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت  .يف مقياس التوافق املهين ككلتقييم منخفض 

عدم توفر اجلو املالئم للعمل يف املتوسطة من ويعزو الطالب الباحث ذلك  نخفض ،متقييم ب)  151.50(

نقص الوسائل واإلمكاIت ، العالقات املضطربة وغري الصحيحة مع خمتلف الفاعلني من اولياء 
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وهذا ما أدى اىل اخنفاض يف التوافق املهين لدى أساتذة .xإلضافة نقص احملفزات من أجور وترقيات...واداريني

  ليم املتوسط وهذا ما أكده  التع

أن أساتذة اجلامعة يتمتعون بتوافق  )2006إمساعيل طه،الطاف <سني،(تعارضت هذه النتيجة مع دراسة 

مهين جيد ، وقد يعود ذلك إىل استفادة التدريسيني من اختصاصاGم و الثقة يف ³نفسهم يف حماولة للتكيف أو 

  .طرللتغلب على الوضع الصعب الذي مير به الق

  ):الضابطة والتجريبية(نتائج اختبارات القياسات البعدية لعينيت الدراسة  -

  :متغري الضغوط النفسية -         

الضغوط يف متغري لتقييم ا ومستوىيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ) 75( جدول رقم  

  البعديلعينيت الدراسة الضابطة والتجريبية للقياس  النفسية

  عادـــــــــاألب  

  

  

الضغوط 

  ة ـالداخلي

ضغوط متعلقة 

بطبيعة املهنة 

  واإلمكا�ت

ضغوط 

  عالئقية

ضغوط متعلقة 

Gألجر وأوقات 

  لالعم

املقياس  

  ككل

بية
جر

 الت
ينة

الع
  

ن  1 
 =

10
  

  2.394  2.313  2.235  2.611  2.390  املتوسط احلسايب

  0.217  0.512  0.312  0.200  0.570  االحنراف املعياري

  2.430  2.355  2.200  2.680  2.315  الوسيـــط

 -0.695  -0.376  -0.145  -0.464  0.784  معامل االلتواء

  1.374  -0.862  -0.789  -1.394  -0.062  التفلطح

  131.60  16.20  44.70  44.40  26.30  درجة االستجاxت

 منخفض   منخفض   منخفض  منخفض   منخفض      مستوى التقييم
طة

ضاب
 ال

ينة
الع

  

ن  2 =
10

  
  3.345  3.528  3.545  3.765  2.855  املتوسط احلسايب

  0.178  0.520  0.589  0.408  0.283  االحنراف املعياري

  3.480  3.640  3.750  3.735  2.910  الوسيــط

  0.246  -0.192  -0.687  0.043  0.140  معـــامل االلتواء

  -1.042  -1.836  -1.157  -1.310  -0.514  التفلطح

  191.00  24.70  70.90  64.00  31.40  درجة االستجاxت

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع منخفض  مستوى التقييم

 : الداخليةالضغوط  -      

) 2.390(ان املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية ) 75(  من خالل اجلدول رقمنييتب      

وبتفلطح بلغ ) 0.784(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.570(وxحنراف معياري 
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 ) 0.283(وxحنراف معياري) 2.855(، فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى العينة الضابطة ) - 0.062(

  ).- 0.514(وبتفلطح بلغت قيمته )   0.140( كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

يشري اىل مستوى وهذا ما ) 26.30(فيما بلغت درجة االستجاxت  لدى أساتذة العينة التجريبية  

منخفض يف متغري الضغوط الداخلية ، أما xلنسبة للعينة الضابطة  فلقد بلغت درجة االستجاxت ب 

  .بتقييم منخفض ، ويرى الطالب الباحث إىل انه ال توجد لدى العينتني ضغوط داخلية ) 31.40(

  :ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكا�ت   

) 2.611(أن املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية  أعاله  من خالل اجلدولنييتب     

وبتفلطح بلغ ) - 0.464(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.200(وxحنراف معياري 

 )0.408( وxحنراف معياري) 3.765(، فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى العينة الضابطة ) -1.394(

  ).- 1.310(وبتفلطح بلغت قيمته )   0.043( كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

مستوى  إىلوهذا ما يشري ) 44.40(فيما بلغت درجة االستجاxت  لدى أساتذة العينة التجريبية  

غت ، أما xلنسبة للعينة الضابطة  فلقد بل ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكاIت  يف متغريمنخفض 

نوع التمارين الر<ضية ومدى  إىلالطالب الباحث بتقييم مرتفع ، يعزو ) 64.00( درجة االستجاxت ب 

املمارسة  ميادة على أن  فاعليتها يف التخفيف من الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكاIت ،وهذا ما تؤكده

الر<ضية تساعد على التكيف النفسي ،وحتقيق الذات ملمارسيها ،فهي Gيئ املواقف املختلفة اليت تشبع 

احلاجات إىل التقدير و النجاح و حتقيق الذات و األمان كما أ¯ا جتلب السعادة والسرور للنفس ، وتساعد 

ص من التوتر و اإلرهاق العصيب،وذلك بتفريغ االنف عاالت املكبوتة ، وتفريغ الطاقة على التخل

  )76،ص 2008ميادة قرمان،(.النفسية،واستنفاذ كافة الطرق للوصول إىل احلالة النفسية لإلنسان املمارس

  :ضغوط عالئقية  -

وxحنراف ) 2.235(أن املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية   من خالل اجلدول أعالهنييتب

، ) - 0.789(وبتفلطح بلغ ) - 0.145(امل االلتواء عند هذه العينة ، كما بلغ مع)0.312(معياري 

كما بلغ معامل   )0.589(وxحنراف معياري )3.545(العينة الضابطة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى 

  ).- 1.157(وبتفلطح بلغت قيمته )   - 0.687( االلتواء لدى هذه العينة 

وهذا ما يشري اىل مستوى  )44.70(فيما بلغت درجة االستجاxت  لدى أساتذة العينة التجريبية  

بلغت درجة  ختضع للربIمج حيث اليت مللعينة الضابطة عكس ا، عالئقيةضغوط   يف متغري منخفض

لفعال الدور االجيايب وابتقييم مرتفع ، وعليه يستشف الطالب الباحث إىل ) 70.90( االستجاxت ب 

للربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف حتسني العالقات بني األساتذة والشركاء يف العمل من إداريون وأولياء 
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تلعب ف على الصحة النفسية هلا أمهية املمارسة الر<ضيةان <سني حيث يشري .الزمالء والتالميذ  إىل xإلضافة

ويستطيع التكيف مع اآلخرين، يف شىت جماالت احلياة دورا هاما يف أن يصبح املمارس متزI انفعاليا، 

 )58، ص 2008<سني رمضان، ( .املختلفة

  :ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  -   

) 2.313(أن املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية  يتنب من خالل اجلدول أعاله             

وبتفلطح بلغ ) - 0.376(االلتواء عند هذه العينة ، كما بلغ معامل )0.512(وxحنراف معياري 

 )0.520( وxحنراف معياري) 3.528(، فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى العينة الضابطة ) -0.862(

  ).- 1.836(وبتفلطح بلغت قيمته )   - 0.192( كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وهذا ما يشري اىل مستوى )16.20(فيما بلغت درجة االستجاxت  لدى أساتذة العينة التجريبية 

،أما xلنسبة للعينة الضابطة فلقد بلغت درجة  ضغوط متعلقة xألجر وأوقات العمل  منخفض يف متغري

الربIمج الرتوحيي ويعزو الطالب الباحث أن لألنشطة املقرتحة يف بتقييم مرتفع،  )24.70(االستجاxت ب 

هاين دمحم  الر<ضي أثر اجيايب وواضح على العينة التجريبية مقارنة مع اقرأ¯م العينة الضابطة ،وهذا ما يؤكده

حجر،حممود إمساعيل اهلامشي ان الر<ضة تسهم يف االرتقاء xلناحية النفسية للفرد فمن خالل ممارسة الر<ضة 

عمل الر<ضة على التخلص من التوتر العصيب واإلرهاق النفسي و يتخلص الفرد من الضغوط املختلفة فت

،حىت يتمكن الفرد من خالل اللعب من ترقية االنفعاالت ،ويضيفا انه من خالل  تالتخلص من الكب

هاين دمحم حجر،حممود . (ممارسة الر<ضة يتمكن الفرد من الشعور xلسرور و الفرح والراحة النفسية واملزاجية

احلاجات الرتويح الر<ضي الذي يسعى إىل إشباع  أهدافوهذا من ) 73،ص2014امشي،إمساعيل اهل

  .النفسية من الشعور xلسعادة والسرور لدى املمارسني لالنشطة الرتوحيية الر<ضية 

  :املقياس ككل -

وxحنراف ) 2.394(أن املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية   من خالل اجلدول أعالهنييتب

، ) )1.374(وبتفلطح بلغ  )- 0.695(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.217(معياري

كما بلغ معامل  ) 0.178(وxحنراف معياري) 3.345(فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى العينة الضابطة 

  ).- 1.042(وبتفلطح بلغت قيمته )  0.246( االلتواء لدى هذه العينة 

وهذا ما يشري اىل مستوى ) 131.60(االستجاxت لدى أساتذة العينة التجريبية  فيما بلغت درجة    

) 191.00(، أما xلنسبة للعينة الضابطة  فلقد بلغت درجة االستجاxت ب  منخفض يف املقياس ككل

تخفيف بتقييم مرتفع ، يعزو الطالب الباحث الدور االجيايب والفعال للربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف ال

  . مازات تعاين من الضغط املرتفعمن الضغوط النفسية لدى العينة التجريبية مقارنة xلعينة الضابطة اليت 
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وهذا ما يؤكد هاين دمحم حجر،حممود إمساعيل اهلامشي ان الر<ضة هي إحدى القنوات األساسية       

يف إشباع وتفريغ الطاقة املوجودة داخل جسم اإلنسان ،فقد أثبتت األحباث مدى Àثري الر<ضة على سلوك 

  )73،ص2014عيل اهلامشي،هاين دمحم حجر،حممود إمسا(األفراد املمارسني هلا من توازن يف االنفعاالت 

ويضيف حازم وآخرون أن للنشاط الر<ضي فائدة ملحوظة يف تطوير مقدرة الفرد على حتمل      

، 2010حازم النهار وآخرون،.(الضغوط النفسية الخنفاض مستوى التوتر بعد القيام xلنشاط الر<ضي

  )   288ص

  :القلق متغري  -      

يف متغري القلق  لتقييم ا ومستوىيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية )  76( جدول رقم  

  البعديلعينيت الدراسة الضابطة والتجريبية للقياس 

  مقياس القلق  املقياس  

ربية
تج

 ال
ينة

الع
  

ن  1 
 =

10
  

  0.416  املتوسط احلسايب

  0.060  االحنراف املعياري

  0.400  الوسيـــط

 0.119  االلتواءمعامل 

  1.093  التفلطح

  20.80  درجة االستجاxت

 قلق بسيط      مستوى التقييم

طة
ضاب

 ال
ينة

الع
  

ن  2 =1
ذا 

غ
0

  

  0.548  املتوسط احلسايب

  0.055  االحنراف املعياري

  0.540  الوسيــط

  0.115  معـــامل االلتواء

  -1.708  التفلطح

  27.40  درجة االستجاxت

 قلق شديد  التقييممستوى 

  

) 0.416(ان املتوسط احلسايب بلغ لدى العينة التجريبية ) 76(  من خالل اجلدول رقمنييتب

وبتفلطح بلغ ) 0.119(، كما بلغ معامل االلتواء عند هذه العينة )0.060(وxحنراف معياري 

 ) 0.055(معياريوxحنراف ) 0.584(، فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى العينة الضابطة )1.093(

  )1.708(وبتفلطح بلغت قيمته )  0.115( كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
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xلنسبة للعينة أما  ، )20.80( العينة التجريبيةلدى أساتذة  درجة االستجاxت بلغت فيما 

العينتني  أن إىلحيث يشري مستوى التقييم  )27.40( ب  ت درجة االستجاxتبلغفلقد  الضابطة 

Àثري  ذلك إىلويعزو الطالب الباحث  .الضابطة لديهم قلق شديد يف حني العينة التجريبية لديهم قلق بسيط

الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف و التقليل من القلق حيث كان لدى أساتذة التعليم املتوسط 

قلق بسيط وهذا االنتهاء من الربIمج لوحظ ان لديه يتميزون بقلق شديد  قبل اخلضوع للربIمج يف حني بعد 

xراجع إىل نوع التمارين واأللعاب املقرتحة اليت كانت تليب رغبات وميول األساتذة مما اثر عليهم إجيا   .  

وهذا ما يؤكده زعبالن ان القلق هو مسة العصر و الر<ضة هي مسة عالجية فاعلة لعالج تلك احلالة         

ليوجا اليت تقوم على قاعدة التنفس من اخليارات الناجحة جدا واليت ختفف من وطأة التوتر والقلق فتمارين ا

إذا كان املرء يعاين من حالة توتر عالية ويريد نشاطا حيوية فال بد حىت يتم إخراج تلك الطاقة هو قيامنا ف

مبزاولة نشاط اجلري اخلفيف أو ركوب الدراجة أو ممارسة السباحة يف محام به ماء ساخن حىت يتم ارختاء 

  )  2015امحد زعبالن ،. (ة القلقالعضالت و اجلسد و العقل واالبتعاد عن حالة السكون اليت تفاقم حد

حازم ان للنشاط الر<ضي له فائدة ملحوظة لتحسني احلالة املزاجية عند الذين يعانون من  كما يضيف        

  .)   288، ص2010حازم النهار وآخرون،.( .القلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لتوافق املهينمتغري ا -         

يف متغري التوافق لتقييم ا ومستوىيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية )  77( جدول رقم  

  البعدياملهين لعينيت الدراسة الضابطة والتجريبية للقياس 
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  عادـــــــــاألب   

  

  

طبيعة 

وظروف 

العمل يف 

التعليم 

  املتوسط

عـالقة 

األستاذ 

مع 

  التالميذ

عـالقة 

األستاذ 

مع بقية 

  الزمالء

عـالقة 

األستاذ 

مع اإلطار 

  اإلداري 

  احملفزات 

الراتـب (

    )والرتقيات

املقيـاس  

  ككل

ربية
تج

 ال
ينة

الع
  

ن  1 
 =

10
  

  3.374  3.281  3.539  3.850  3.290  3.138  املتوسط احلسايب

  0.256  0.343  0.543  0.562  0.309  0.436  االحنراف املعياري

  3.370  3.270  3.440  3.950  3.285  3.085  الوسيـــط

 0.401  0.796  1.113  - 0.959  1.145  0.036  معامل االلتواء

  1.670  0.977  2.183  0.459  0.703  - 0.938  التفلطح

  199.00  36.10  28.30  38.50  36.20  59.90  درجة االستجاxت

 مرتفع  مرتفع  مرتفع  مرتفع  مرتفع  مرتفع  مستوى التقييم

طة
ضاب

 ال
ينة

الع
  

ن  2 =
10

  

  2.397  2.500  2.477  2.890  2.435  2.455  املتوسط احلسايب

  0.195  0.526  0.447  0.901  0.537  0.475  االحنراف املعياري

  2.590  2.550  2.440  2.650  2.270  2.305  الوسيــط

  - 0.483  - 0.740  0.178  0.907  0.740  0.471  معـــامل االلتواء

  - 1.105  0.499  - 1.114  0.283  - 1.156  - 1.477  التفلطح

  149.50  27.50  19.80  28.90  26.80  46.50  االستجاxتدرجة 

 منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض  مستوى التقييم

  طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط -

، كما بلغ )0.436(وxحنراف معياري ) 3.138( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  -0.938( وبتفلطح بلغ)  0.036(العينة معامل االلتواء عند هذه 

كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.475(وxحنراف معياري ) 2.455(العينة الضابطة 
،  )59.90( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت )-1.477(وبتفلطح بلغ ) 0.471(

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة  . طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط يف بعد مرتفعمبستوي تقييم 

إىل اثر ويعزو الطالب الباحث ذلك .يف درجة التوافق املهين  نخفض ،متقييم ب)  46.50(االستجاxت 

الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح على أساتذة التعليم املتوسط الذين خضعوا له ،حيث يفسر الباحث ذلك اىل 

مدى استجابة العينة التجريبية للتمارين واأللعاب الر<ضية املقرتحة اليت كانت تليب رغباGم وميوالGم وهذا ما 

ص وبعد ¯ايت مما أدى إىل التغلب على  .ها من فرح وسعادة وسرورلوحظ من خالل ردود أفعاهلم  اثناء احلص
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ان دراسة قام ) 58،ص1997كمال درويش، دمحم احلماحي، (وهذا ما يؤكده . ظروف العمل املليئة xملثريات

¹ا وليامز أشار إىل ضرورة االهتمام بفرتات الراحة أثناء العمل و االهتمام كذلك xلرتويح xعتباره من 

  . ز<دة اإلنتاجاالسرتاتيجيات يف 

  :عـــالقة األستاذ مع التالميذ  -

، كما بلغ )0.309(وxحنراف معياري ) 3.290( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  0.703( وبتفلطح بلغ)  1.145(معامل االلتواء عند هذه العينة 

كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.537(وxحنراف معياري ) 2.435(العينة الضابطة 

،  )36.20( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت  )-1.156(وبتفلطح بلغ ) 0.740(

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة  .عـــالقة األستاذ مع التالميذ يف بعد مرتفعتقييم  ىمبستو 

اىل فاعلية ويعزو الطالب الباحث ذلك .يف درجة التوافق املهين  نخفض ،متقييم ب) 26.80(االستجاxت 

الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف رفع من عالقة األساتذة مع التالميذ الذين خضعوا للربIمج املقرتح ، مما حسن 

دمحم احلمامحي، عايدة (يؤكده  ما وهذا. من توافقهم املهين مقارنة ³قرا¯م الذين مل خيضعوا للربIمج الرتوحيي

أن للرتويح الر<ضي إسهامات يف التأثري االجيايب على العديد من اجلوانب منها )90،ص1998عبد العزيز،

  )ز<دة املردود اإلنتاجي هلؤالء املشاركني يف براجمه

  :عــــالقة األستاذ مع بقية الزمالء  -   

، كما بلغ )0.562(وxحنراف معياري ) 3.850( نة التجريبيةالعيلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  0.459( وبتفلطح بلغ)  - 0.959(معامل االلتواء عند هذه العينة 

كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.901(وxحنراف معياري ) 2.890(العينة الضابطة 

،  )38.50( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) 0.283(وبتفلطح بلغ  )0.907(

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة  .عــــالقة األستاذ مع بقية الزمالء يف بعد مرتفعمبستوي تقييم 

إىل لألنشطة ويعزو الطالب الباحث ذلك يف درجة التوافق املهين  نخفض ،متقييم ب) 28.90(االستجاxت 

 وهذا ماالرتوحيية الر<ضية املقرتحة يف الربIمج اثر اجيايب يف حتسن العالقات مع الزمالء مما زاد من توافقهم املهين 

الر<ضة للجميع Gدف إىل تكوين صداقات وعالقات  ان ) 55، ص 2011صبحي قبالن وآخرون ،( يؤكده

  .اجتماعية ،وحتسني مستوى األداء

  :ستاذ مع اإلطار اإلداري عـــالقة األ -

، كما بلغ )0.543(وxحنراف معياري ) 3.359( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

العينة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،)  2.183( وبتفلطح بلغ)  1.113(معامل االلتواء عند هذه العينة 
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 )0.178(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.447(وxحنراف معياري ) 2.477(الضابطة 

، مبستوي تقييم  )28.30( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت )- 1.114(وبتفلطح بلغ 

اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت  .عـــالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري يف بعد مرتفع

اىل نوع التمارين و األلعاب ويعزو الطالب الباحث ذلك يف درجة التوافق املهين نخفض ،متقييم ب) 19.80(

الر<ضة  املناسبة املقرتحة يف الربIمج الرتوحيي الر<ضي ، اليت تليب رغبات وميوالت األساتذة ،مما ساهم يف 

النفسية للتخلص من  ضرورة توفري الرعاية إىلان العمال حيتاجون "حيث يؤكد جوادي .حتسني توافقهم املهين

إصابة العامل xلتشنجات العضلية وقد  إىلالشعور xلتعب وامللل من ممارسة األعمال الرتيبة ،اليت قد تؤدي 

جوادي .(تؤدي اىل إصابة العامل xلقلق والتوتر حني تالحقه اإلدارة مطالبة إ<ه بز<دة إنتاجه مبا يفوق طاقته

  )    144،ص2006يوسف،

  ) : الراتـب والرتقيات(احملفزات  -

، كما بلغ )0.343(وxحنراف معياري ) 3.281( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

العينة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،) 0.977( وبتفلطح بلغ)  0.796(معامل االلتواء عند هذه العينة 

) 0.740(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.526(وxحنراف معياري ) 2.500(الضابطة 

، مبستوي تقييم  )36.10( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) 0.499(وبتفلطح بلغ 

)  27.50(اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت  .)الراتـب والرتقيات(احملفزات  يف بعد مرتفع

ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل األثر االجيايب هلذه األنشطة يف الرفع  .يف درجة التوافق املهيننخفض ،متقييم ب

حيث يشري جوادي إىل أن احلالة النفسية تؤثر على إنتاجية العامل وعلى .من مستوى درجة التوافق املهين لديهم

مقدار تعرضه للضغوط واحلوادث يف العمل وذلك فمن احلكمة توفري جو صحي من الناحية النفسية والعقلية 

للعمال على حل مشاكلهم وإعطائهم حقوقهم ،ويف اجلو الصحي مبكان العمل ينبغي تشجيع مجيع أوجه 

   )  144،ص2006جودي يوسف،.(لر<ضيالنشاط ا

    :مقياس التوافق املهين ككل -

، كما بلغ )0.256(وxحنراف معياري) 3.374( العينة التجريبيةلقد بلغ املتوسط احلسايب لدى       

العينة فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،) 1.670( وبتفلطح بلغ )0.401(معامل االلتواء عند هذه العينة 

 )- 0.483(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )0.195(وxحنراف معياري ) 2.397(الضابطة 

، مبستوي تقييم  )199.00( العينة التجريبيةلدى  درجة االستجاxتكما بلغت ) - 1.105(وبتفلطح بلغ 

تقييم ب) 149.50(اما xلنسبة للعينة الضابطة فبلغت درجة االستجاxت  .مقياس التوافق املهينيف  مرتفع

واليت اظهرت نتائجها ان مستوى التوافق املهين يقع ضمن  )2013ماجد،(دراسة وهذا ما تشري اليه  نخفض ،م
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³ن أساتذة )2006طه، <سني، (يف حني تعارضت مع دراسة.املتوسط لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي

  .اجلامعة يتمتعون بتوافق مهين جيد
توافق ال حتسن لديهم خضعوا للربIمج الرتوحيي الر<ضيومنه يستنتج الطالب الباحث أن األساتذة الذين      

 وهذا راجع إىل حسن اختيار األلعاب والتمارين الر<ضية اليت تناسبت ورغباGم النفسية ،حيث تؤكد هين  امل

ألنفسنا الفرص  أننا يف حاجة إىل تنظيم اجلهد بني العمل و الفراغ لنهيأ)123صG2001اين عبد السالم ،(

ملمارسة األنشطة الرتوحيية من اجل القضاء على الضغوط ،حيث تعمل هذه األنشطة على حتسني صحة الفرد 

  . النفسية

املمارسني ملناشط الر<ضة للجميع  أن)95،ص1998مامحي، عايدة عبد العزيز،دمحم احل( كما يضيف   

  .تعمل على ز<دة الرغبة و التحفيز للعمل

  :حتليل ومناقشة نتائج السؤال الثاين .2.1.3

يف مستوى الضغوط النفسية )α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

  "للعينة التجريبية ؟والبعدية  لنتائج االختبارات القبلية،القلق، التوافق املهين 

  :مقياس الضغوط النفسية  -

  :الضغوط الداخلية  –أ 

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 78(جدول رقم 

  والبعدي لبعد الضغوط الداخلية

  العينة  املتغريات
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  االحتماليةالقيمة 

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

الضغوط 

  الداخلية

  48,00 5,33  موجبة
2,095  0.036  0.05  

  07,00  07,00  سالبة

  

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  78(  يتضح من اجلدول رقم      

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

 2,095حيث بلغت قيمة ويلكوكسون  ،القبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري الضغوط الداخلية 

ا أقل من القيمة اجلدولية  0,05ي قيمة دالة عند مستوى الداللة وه صاحل القياس البعدي  ،)8.00( ك̄و ل

وهذا ما يفسر أن  )0.05(وهي اقل من ) 0.036(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .

درجاGا يف القياس القبلي مما يبني درجات ا�موعة التجريبية يف الضغوط الداخلية يف القياس البعدي أقل من 
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فيعزو الطالب  اخنفاض يف مستوى الضغوط الداخلية لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،

يف التقليل  املقرتحة يف الربIمج الرتوحيي الر<ضي ومدى فاعليته إىل دور األنشطة الرتوحيية الر<ضية ذلك الباحث

الطالبات املمارسات للنشاط  أن)2008، مها صربي حسني(اتفقت معه دراسة نفسية وهذا مامن الضغوط ال

  .الر<ضي املنتظم تتميزن بدرجة ضغط نفسي أقل من الطالبات غري املمارسات للنشاط الر<ضي

  :ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكا�ت   -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ) 79(جدول رقم 

  ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة و اإلمكا�تلبعد 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ضغوط متعلقة 

بطبيعة املهنة 

  واإلمكاIت 

  موجبة
5,50 55.00  

2,803  0.005  0.05  

  0,00  0,00  سالبة

    
بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   79( يتضح من اجلدول رقم 

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

غت ، حيث بل تعلقة بطبيعة املهنة واإلمكاIتالقبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري الضغوط امل

ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,803قيمة ويلكوكسون  ك̄و

صاحل القياس البعدي )8.00( وهي اقل ) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .، ل

صاحل القياس البعدي  )0.05(من   الضغوط الداخلية يف وهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف. ل

بطبيعة املهنة  تعلقةامل القياس البعدي أقل من درجاGا يف القياس القبلي مما يبني اخنفاض يف مستوى الضغوط

لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،حيث يفسر الطالب الباحث ذلك إىل واإلمكاIت 

وألعاب أعدت حسب رغباGم وميوالGم مما جعل العينة تروح عن نفسها Àثري الربIمج مبا يتضمنه من متارين 

املمارسة املنتظمة أن ) 51، ص  2009عصام احلسنات ،(يؤكده  وهذا ما .وتنسيهم ضغوطات العمل 

  .للنشاط البدين تساعد على االسرتخاء و التخلص أو التقليل من الضغوط النفسية والقلق

  :ضغوط عالئقية  -ج  

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ) 80(رقم جدول 

  عالئقيةضغوط لبعد 
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  املتغريات
  العينة

متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ضغوط 

  عالئقية

  55.00 5,50  موجبة
2.805  0.005  0.05  

  0,00  0,00  سالبة

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 80(يتضح من اجلدول رقم      

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون  ضغوط العالئقيةالبعدي ملتغري الالقبلي ومتوسط درجاGم يف القياس 

ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,805 ، لصاحل )8.00(ك̄و

 )0.05(وهي اقل من ) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .القياس البعدي 

يف القياس البعدي  العالئقيةا ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف الضغوط وهذ. لصاحل القياس البعدي 

لدى بطبيعة املهنة واإلمكاIت  تعلقةامل أقل من درجاGا يف القياس القبلي مما يبني اخنفاض يف مستوى الضغوط

ويعزو الطالب ذلك إىل الدور املهم اليت تلعبه ممارسة  أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،

األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف خفض هذه التوترات والضغوط النفسية ،وتفريغ الشحنات،وخلق روابط 

اجتماعية بني األفراد ، وذلك بتكوين عالقات وصداقات ،تسودها احملبة والتعاون ،و التضامن وذلك من 

 الر<ضي أن الربIمج الرتوحيي)G2001اين عبد السالم ( وتشري. ت اجلماعية خالل األلعاب و الر<ضا

يساعد على دعم العالقات بني املوظفني بعضهم البعض ،وتسود روح املرح بينهم مما يساعد على Àدية 

  .األعمال بسهولة يف جو من احملبة واإلخاء،من أجل أن يكتسب األفراد الصحة اجلسمية و النفسية

  :ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  - د 

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ) 81(جدول رقم 

  ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمللبعد 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ضغوط متعلقة xألجر 

  وأوقات العمل 

  55.00 5,50  موجبة
2.807  0.005  0.05  

  0,00  0,00  سالبة

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  81(  يتضح من اجلدول رقم 

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 
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ة ، حيث بلغت قيم تعلقة xألجر وأوقات العملالقبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري الضغوط امل

ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2.807ويلكوكسون  ، )8.00(ك̄و

صاحل القياس البعدي   )0.05(وهي اقل من ) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .ل

صاحل القياس البعدي   تعلقة xألجر وأوقات العملالضغوط املوهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف . ل

ضغوط متعلقة  تعلقةامل يف القياس البعدي أقل من درجاGا يف القياس القبلي مما يبني اخنفاض يف مستوى الضغوط

ذلك الطالب الباحث  ويعزو.لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي xألجر وأوقات العمل 

 حيث يؤكد كل من.نشطة الرتوحيية الر<ضية يف التخفيف من الضغوط النفسيةاىل دور ممارسو اال

 مثل ساعات العمل ،عدم وجود(العوامل التنظيمية واملهنية  أن) 2010الشخابنة ( ،و)2002االمحدي(

حيصل على اجر مناسب  أنالن العامل يتوقع . و الراتب تؤثر يف احلالة النفسية للعامل)كافية للراحة  أوقات

املمارسني وجد لديه ضغط  أن ومبا.النفسيةاقل فانه سيشعر حتما xلضغوط  األجركان   فإذا يبذله،للجهد الذي 

الرتوحيية الر<ضية يف التخفيف من هذه  األنشطةالدور الكبري اليت تلعبه ممارسة  إىلمنخفض فيعزو الطالب ذلك 

   .الضغوط

  :كلمقياس الضغوط النفسية ك -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ) 82(جدول رقم 

 للمقياس ككل

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

  الضغوط النفسية ككل
  55.00 5,50  موجبة

2.805  0.005  0.05  
  0,00  0,00  سالبة

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  82(  يتضح من اجلدول رقم        

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

 2.805، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون  الضغوط النفسية القبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملقياس

ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05قيمة دالة عند مستوى الداللة  وهي صاحل القياس البعدي )8.00(ك̄و ، ل

صاحل القياس البعدي  )0.05(وهي اقل من ) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية . ل

البعدي أقل من درجاGا يف وهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف الضغوط النفسية يف القياس . 

لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الضغوط النفسية القياس القبلي مما يبني اخنفاض يف مستوى 

ص والتقليل  ذلك إىل الطالب الباحث ويعزو  الر<ضي ، الدور االجيايب لألنشطة الرتوحيية الر<ضية يف التخل
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للرتويح الر<ضي  أن )91،ص1998دمحم احلمامحي، عايدة عبد العزيز،( حيث يرى كل من ..الضغوط النفسية

ويضيف .السلبية للتوتر النفسي ، و التخلص من الضغوط النفسية  اآل»ركبرية يف احلد من   إسهامات

اليت يستخدمها العاملون للتكيف مع هذه الضغوط وهي التنفيس  األساليب أفرزتاليت ) 2010الشخابنة(

 ،2006 ، طه عبد العظيم وسالمة عبد العظيم(يضيف ويف نفس السياق .ارسة اهلوا<ت مم إىلxللجوء 

الضغوط ،ومن درجات القلق واالكتئاب  أ»رالتمارين الر<ضية تقلل من  أنانه اتضح حديثا ) 238ص

  .والعدوان

  :مقياس القلق  -

التجريبية يف القياسني القبلي يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة ) 83(جدول رقم 

  والبعدي يف مستوى القلق

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

  55.00 5,50  موجبة  مقياس القلق
2.809 0.005  0.05  

  0,00  0,00  سالبة

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  83(  يتضح من اجلدول رقم       

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

وهي قيمة  2.809ويلكوكسون  القلق، حيث بلغت قيمة القبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملقياس

ا أقل من القيمة اجلدولية  0,05دالة عند مستوى الداللة  وهذا ما .، لصاحل القياس البعدي )8.00(ك̄و

وهذا . لصاحل القياس البعدي   )0.05(وهي اقل من ) 0.005(واليت بلغت  sigتؤكده القيمة االحتمالية 

ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف متغري القلق يف القياس البعدي أقل من درجاGا يف القياس القبلي مما 

لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويفسر الضغوط النفسية يبني اخنفاض يف مستوى 

ية الربIمج املقرتح الذي يشمل على العاب تروحيية ساعدت على التخفيف من الطالب الباحث ذلك إىل فعال

مريكني أن األنشطة الرتوحيية تؤدي إىل اإلقالل من حاالت األ نقابة األطباء ،حيث اشارتالقلق لدى األساتذة 

إشباع بعض  التوتر العصيب وامللل واالكتئاب النفسي، القلق، وان هذه األمراض قد تنتج عن كبت الرغبة يف

  )1998دمحم احلمامحي،عايدة عبد العزيز،( .امليول واالجتاهات

  :مقياس التوافق املهين -

  طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط  -
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يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 84(جدول رقم 

  التعليم املتوسططبيعة وظروف العمل يف والبعدي يف بعد 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب
جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

Z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

طبيعة وظروف 

العمل يف التعليم 

  املتوسط 

  0,00 0,00  سالبة
2,803  0.005  0.05  

  55.00 5,50  موجبة

 0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  84(  يتضح من اجلدول رقم         

بني متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف 

، حيث طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط القياس القبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري 

ا أقل من القيمة   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,803بلغت قيمة ويلكوكسون  ك̄و

) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .، لصاحل القياس البعدي )8.00(اجلدولية 

طبيعة وهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف .  لصاحل القياس البعدي )0.05(وهي اقل من 

يف القياس البعدي أعلى من درجاGا يف القياس القبلي مما يبني حتسن يف وظروف العمل يف التعليم املتوسط 

لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط درجة التوافق يف متغري 

الر<ضي ،حيث يفسر الطالب الباحث ذلك إىل Àثري الربIمج مبا يتضمنه من متارين وألعاب أعدت  الرتوحيي

وأمهية األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف الرفع من درجة  يدل على دوروهذا ما  .حسب رغباGم وميوالGم 

ان دراسة قام ) 58،ص1997كمال درويش، دمحم احلماحي، (وهذا ما يؤكده . عينةالالتوافق املهين لدى 

¹ا وليامز أشار إىل ضرورة االهتمام بفرتات الراحة أثناء العمل و االهتمام كذلك xلرتويح xعتباره من 

  . االسرتاتيجيات يف ز<دة اإلنتاج

  

  

  

  

 .ستاذ مع التالميذ عالقة األ -
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يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 85(جدول رقم 

 ستاذ مع التالميذعالقة األوالبعدي يف بعد 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية
ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

التالميذ ستاذ مع عالقة األ

. 

  

  0,00 0,00  سالبة

  55.00 5,50  موجبة  0.05  0.005  2,823

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 85( يتضح من اجلدول رقم 

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون ستاذ مع التالميذعالقة األالقبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري 

ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة 2,823 ، لصاحل )8.00(ك̄و

 )0.05(وهي اقل من ) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .القياس البعدي 

يف  ستاذ مع التالميذعالقة األيف ريبية وهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة التج. لصاحل القياس البعدي 

طبيعة وظروف القياس البعدي أعلى من درجاGا يف القياس القبلي مما يبني حتسن يف درجة التوافق يف متغري 

وتتعارض نتائج هذه لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي العمل يف التعليم املتوسط 

حيث كانت العالقة مع الطلبة عالقة قوية ومتينة ، مما )2010خليل فحجان، سامي( الدراسة مع دراسة

 .حيقق هلم توافق مهين جيد

 .ستاذ مع الزمالءعالقة األ -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 86(جدول رقم 

 ستاذ مع الزمالءعالقة األوالبعدي يف بعد 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ستاذ مع عالقة األ

  .الزمالء
  0,00 0,00  سالبة

2,670  0,008  0.05  
  55.00 5,50  موجبة

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  86( يتضح من اجلدول رقم        

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون  مالءالز ستاذ مع عالقة األالقبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري 
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ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,670 ، لصاحل )8.00(ك̄و

 )0.05(وهي اقل من ) 0.008(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .القياس البعدي 

 لزمالءستاذ مع اعالقة األة التجريبية يف متغري وهذا ما يفسر أن درجات ا�موع. لصاحل القياس البعدي 

ذلك اىل دور ممارسة الطالب الباحث  ويعزو.لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي 

مامحي، عايدة عبد دمحم احل(يؤكده  وهذا ما. األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف حتسني درجة توافقهم املهين

 .املمارسني ملناشط الر<ضة للجميع تعمل على ز<دة الرغبة و التحفيز للعمل أن)95،ص1998العزيز،

 .ستاذ مع الطاقم اإلداريعالقة األ -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 87(جدول رقم 

 ستاذ مع الطاقم اإلداريعالقة األوالبعدي يف بعد 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ستاذ مع عالقة األ

  .الطاقم اإلداري

  0,00 0,00  سالبة
2,810  0.005  0.05  

  55.00 5,50  موجبة

بني  0,05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  87( يتضح من اجلدول رقم 

متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف القياس 

 .ستاذ مع الطاقم اإلداريعالقة األالقبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري 

ا أقل من   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,670، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون  ك̄و

واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .، لصاحل القياس البعدي )8.00(القيمة اجلدولية 

جريبية وهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة الت. لصاحل القياس البعدي  )0.05(وهي اقل من ) 0.005(

 مالدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي  .ستاذ مع الطاقم اإلداريعالقة األيف متغري 

االجيايب  التأثرييف  إسهاماتللرتويح الر<ضي  أن )90،ص1998دمحم احلمامحي، عايدة عبد العزيز،(يؤكده 

  .الء املشاركني يف براجمههلؤ  اإلنتاجيعلى العديد من اجلوانب منها ز<دة املردود 

  

  

  

حملفزات -  )الراتب والرتقيات(ا
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يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 88(جدول رقم  -

حملفزاتيف بعد والبعدي   )الراتب والرتقيات(ا

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  االحتماليةالقيمة 

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

الراتب (احملفزات -

  ) والرتقيات

  0,00 0,00  سالبة
2,809  0.005  0.05  

  55.00 5,50  موجبة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  88(يتضح من خالل اجلدول رقم       
بني متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي  0,05

 ) الراتب والرتقيات(احملفزاتالر<ضي يف القياس القبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي ملتغري 

ا أقل من القيمة   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,809، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون  ك̄و

) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .، لصاحل القياس البعدي )8.00(اجلدولية 

جريبية يف متغري وهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة الت. لصاحل القياس البعدي  )0.05(وهي اقل من 

ويعزو الطالب الباحث .لدى أفراد ا�موعة بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي  )الراتب والرتقيات(احملفزات

 . ذلك اىل دور ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف حتسني درجة توافقهم املهين

  املقياس ككل 

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية يف القياسني القبلي ) 89(جدول رقم 

  يف املقياس ككلوالبعدي 

  العينة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

  معادلةويلكوكسون

 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

 املقياس ككل

  

  

  0,00 0,00  سالبة

  موجبة  0.05  0.005  2,803
5,50 55.00  

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  89(  يتضح من خالل اجلدول رقم      

بني متوسطات رتب درجات ا�موعة التجريبية لألساتذة الذين طبق عليهم الربIمج الرتوحيي الر<ضي  0,05

، حيث بلغت قيمة ويلكوكسون للمقياس ككليف القياس القبلي ومتوسط درجاGم يف القياس البعدي 

ا أقل من القيمة اجلدولية   0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  2,803 ، لصاحل )8.00(ك̄و

 )0.05(وهي اقل من ) 0.005(واليت بلغت  sigوهذا ما تؤكده القيمة االحتمالية .القياس البعدي 
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لدى أفراد ا�موعة  للمقياس ككلوهذا ما يفسر أن درجات ا�موعة التجريبية يف . لصاحل القياس البعدي 

 دور ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية ويعزو الطالب الباحث ذلك اىل.بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي 

  يف حتسني درجة توافقهم املهين

     :الثالثعرض ومناقشة نتائج السؤال   .3.1.3  

يف مستوى الضغوط )α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة ؟ ،القلق ،التوافق املهينالنفسية

  :مقياس الضغوط النفسية -

 الضغوط الداخلية  -

يف بعد يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة  ) 90(جدول رقم 

 الضغوط الداخلية 
  ) 10،  10(ن 

  الفئة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 
 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

  الضغوط الداخلية
  77,50 7.75  التجريبية

22,50 2.802  0.037  0.05  
  132,50  13,25  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني ) 90( يتبني من خالل اجلدول رقم    

وهي قيمة دالة )  22,50(التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد الضغوط الداخلية ،حيث بلغت مان وتين 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05عند مستوى الداللة  وهذا لصاحل ا�موعة التجريبية حيث )  23,00( ك̄و

طة ، وهذا ما يوضح اخنفاض الضغوط أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أقل من رتب درجات ا�موعة الضاب

الداخلية لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية 

  .الربIمج املقرتح وأثره يف التخفيف من الضغوط لدى أفراد ا�موعة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة

  

  

  

      

    :ط متعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانياتضغو  - 
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يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف )  91(جدول رقم    

 ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانياتبعد 
  ) 10،  10(ن 

  الفئة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 

قيمة 

z 

  االحتمالية القيمة

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ضغوط متعلقة بطبيعة 

  املهنة واإلمكانيات
  55,00 5,50  التجريبية

0,00 3,79  0.00  0.05  
  155,00  15,50  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني ) 91( يتبني من خالل اجلدول رقم 

التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات ،حيث بلغت مان وتين 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة )  0,00( وهذا )  23,00( ك̄و

صاحل ا�موعة التجريبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أقل من رتب درجات ا�موعة الضابطة ،  ل

وهذا ما يوضح اخنفاض الضغوط املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج 

ملقرتح وأثره يف التخفيف من الضغوط الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج ا

أن مواجهة الضغوط ابراهيم يؤكده حيث  .لدى أفراد ا�موعة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة 

تعين ببساطة أن نتعلم ونتقن بعض الطرق اليت من شأ¯ا أن تساعدI على التعامل اليومي مع هذه الضغوط 

  )         31، ص  1994إبراهيم لطفي عبد الباسط ، ( .بقدر اإلمكانوالتقليل من أثرها السلبية 

  :عالئقيةالضغوط ال -   

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف بعد ) 92(جدول رقم 

 الضغوط العالئقية
  ) 10،  10(ن 

   

  املتغريات
  الفئة

متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان وتين 

U 

قيمة 

z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ضغوط 

  عالئقية 

  57,00 5,70  التجريبية
2,00 3,63  0.00  0.05  

  153,00  15,30  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني ) 92( يتبني من خالل اجلدول رقم      

وهي قيمة دالة )  2,00(التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد الضغوط العالئقية ،حيث بلغت مان وتين 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05عند مستوى الداللة  صاحل ا�موعة التجريبية حيث )  23,00( ك̄و وهذا ل

ن رتب درجات ا�موعة التجريبية أقل من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما يوضح اخنفاض الضغوط أ
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العالئقية لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية 

 عة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة الربIمج املقرتح وأثره يف التخفيف من الضغوط لدى أفراد ا�مو 

انه اتضح حديثا أن التمارين الر<ضية ) 238ص ،2006 ، طه عبد العظيم وسالمة عبد العظيم(يضيف و 

    .تقلل من أ»ر الضغوط ،ومن درجات القلق واالكتئاب و العدوان

  : ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل  -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف بعد ) 93(جدول رقم 

  ) 10،  10(ن  ضغوط متعلقة Gألجر وأوقات العمل

  الفئة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 

قيمة 

z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

ضغوط متعلقة 

xألجر وأوقات 

  العمل 

  58,50 5,85  التجريبية

  151,50  15,15  الضابطة  0.05  0.00  3,52 3,50

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة )  93( يتبني من خالل اجلدول رقم        

ا�موعتني التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد الضغوط املتعلقة xألجر وأوقات العمل ،حيث بلغت مان 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة )  3,50(وتين  )  23,00( ك̄و

صاحل ا� موعة التجريبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أقل من رتب درجات ا�موعة وهذا ل

الضابطة ، وهذا ما يوضح اخنفاض الضغوط املتعلقة xألجر وأوقات العمل لدى العينة التجريبية بعد تطبيق 

ه يف التخفيف من الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثر 

صار انه ميكن إدارة .الضغوط لدى أفراد ا�موعة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة  وترى انت

الضغوط من خالل خفض االنفعاالت السلبية،xإلضافة إىل االسرتاتيجيات السلوكية مثل االسرتخاء العضلي 

صمادي،( والتأمل وممارسة الر<ضة  صار ال    . )832ص،2015انت

  

  

    

  :ككلالضغوط النفسية  مقياس  -
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يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف )  94(جدول رقم  

 املقياس ككل
 ) 10،  10(ن 

  الفئة  املتغريات      
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 
 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

  املقياس ككل 
  55,00 5,50  التجريبية

0,00 3,753  0.00  0.05  
  155,00  15,50  الضابطة

                                                                                
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني ) 94(يتبني من خالل اجلدول رقم     

وهي قيمة دالة عند )  0,00(التجريبية والضابطة للقياس البعدي للمقياس ككل ،حيث بلغت مان وتين 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05مستوى الداللة  صاحل ا�موعة التجريبية حيث أن )  23,00( ك̄و وهذا ل

الضغوط ت ا�موعة التجريبية أقل من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما يوضح اخنفاض رتب درجا

لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية  النفسية

 مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة الربIمج املقرتح وأثره يف التخفيف من الضغوط لدى أفراد ا�موعة التجريبية

انه اتضح حديثا أن التمارين الر<ضية ) 238ص ،2006 ، طه عبد العظيم وسالمة عبد العظيم( رىيو 

صار انه ميكن إدارة  كما تضيف .تقلل من أ»ر الضغوط ،ومن درجات القلق واالكتئاب و العدوان انت

افة إىل االسرتاتيجيات السلوكية مثل االسرتخاء العضلي الضغوط من خالل خفض االنفعاالت السلبية،xإلض

صمادي،( والتأمل وممارسة الر<ضة  صار ال    ) . 832،ص2015انت

 :مقياس القلق -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف ) 95(جدول رقم 

 مستوى القلق
  ) 10،  10(ن 

  الفئة  املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 
 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

  مقياس القلق
  60,00 6,00  التجريبية

5,00 3,41  0.001  0.05  
  150,00  15,00  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة )  95( يتبني من خالل اجلدول رقم     

وهي قيمة ) 5,00(،حيث بلغت مان وتين  ملستوى القلقا�موعتني التجريبية والضابطة للقياس البعدي 
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ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05دالة عند مستوى الداللة  وهذا لصاحل ا�موعة )  23,00( ك̄و

ات ا�موعة التجريبية أقل من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما يوضح التجريبية حيث أن رتب درج

لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث  مستوى القلقاخنفاض 

لدى أفراد ا�موعة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م  القلقذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثره يف التخفيف من 

أن متارين اإليروبيك من التمارين اليت تقلل من خماطر ارتفاع ضغط " حيث يشري جوادي  .ا�موعة الضابطة 

الدم والتشنج العضلي ،وختفف من القلق و االكتئاب سواء أكانت هذه التمارين على هيئة مشي بطيء او 

     ) 144،ص2006جوادي يوسف،(سريع 

  :مقياس التوافق املهين  -

  طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط  -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف بعد ) 96(جدول رقم 

  ) 10،  10(ن  طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط

  الفئة   املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 
 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

طبيعة وظروف 

العمل يف التعليم 

  املتوسط 

  130,90 13,90  التجريبية

  71,00  7,10  الضابطة  0.05  0.01  2,57 16,00

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة )  96( يتبني من خالل اجلدول رقم       

ا�موعتني التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط ،حيث بلغت 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة )  16,00(مان وتين  ك̄و

موعة التجريبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أكرب من رتب وهذا لصاحل ا�)  23,00(

لدى العينة طبيعة وظروف العمل يف التعليم املتوسط  ارتفاع يف بعددرجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما يوضح 

قرتح وأثره التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج امل

   .لدى أفراد ا�موعة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة يف حتسني التوافق املهين

  

  

   عالقة األستاذ مع التالميذ -    
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يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف بعد ) 97(جدول رقم 

  ) 10،  10(ن  عالقة األستاذ مع التالميذ

  الفئة   املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 

قيمة 

z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

عالقة األستاذ  

  مع التالميذ 
  142,00 14,20  التجريبية

13,00 2,81  0.05  0.05  
  68,00  6,80  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني )  97( يتبني من خالل اجلدول رقم 

وهي )  13,00(،حيث بلغت مان وتين عالقة األستاذ مع التالميذ التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05قيمة دالة عند مستوى الداللة  صاحل ا�موعة )  23,00(ك̄و وهذا ل

يبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أكرب من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما التجر 

لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي  عالقة األستاذ مع التالميذ ارتفاع يف بعديوضح 

لدى أفراد ا�موعة  لتوافق املهينحتسني اويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثره يف 

  التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة

  عالقة األستاذ مع الزمالء -     

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف )  98(جدول رقم  

  عالقة األستاذ مع الزمالءبعد 
  ) 10،  10(ن  

  الفئة   املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 

قيمة 

z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

عالقة األستاذ  

   زمالءمع ال

  136,50 13,65  التجريبية
18,50 2,38  0,01  0.05  

  73,50  7,35  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني ) 98(يتبني من خالل اجلدول رقم 

وهي )  18,50(،حيث بلغت مان وتين  زمالءعالقة األستاذ مع الالتجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05قيمة دالة عند مستوى الداللة  صاحل ا�موعة )  23,00(ك̄و وهذا ل

ية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أكرب من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما التجريب

لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي  زمالءعالقة األستاذ مع ال ارتفاع يف بعديوضح 
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لدى أفراد ا�موعة  افق املهينحتسني التو ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثره يف 

  .التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة

 عالقة األستاذ مع الطاقم اإلداري -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف بعد )  99(جدول رقم 

   عالقة األستاذ مع الطاقم اإلداري
 ) 10،  10(ن 

  الفئة   املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 

قيمة 

z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

عالقة األستاذ مع  

  الطاقم اإلداري

  152,00 15,20  التجريبية
3,00 3,57  0,00  0.05  

  58,00  5,80  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني )  99( يتبني من خالل اجلدول رقم 

)  3,00(،حيث بلغت مان وتين  عالقة األستاذ مع الطاقم اإلداريالتجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة  وهذا لصاحل )  23,00(ك̄و

التجريبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أكرب من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ا�موعة 

لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي  عالقة األستاذ مع الطاقم اإلداريارتفاع يف بعد ما يوضح 

لدى أفراد  حتسني التوافق املهينيف  الر<ضي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثره

 ا�موعة التجريبية مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة

حملفزات -  )الراتب والرتقيات ( ا

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف )  100(جدول رقم 

حملفزاتبعد   )الراتب والرتقيات ( ا

 ) 10،  10(ن 

  الفئة   املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 

قيمة 

z 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

الراتب ( احملفزات  

  )والرتقيات 

  146,00 14,60  التجريبية
9,00 3,11  0,002  0.05  

  64,00  6,40  الضابطة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ا�موعتني )  100(يتبني من خالل اجلدول رقم 

وهي )  9,00(،حيث بلغت مان وتين )الراتب والرتقيات ( احملفزات التجريبية والضابطة للقياس البعدي لبعد 
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ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05قيمة دالة عند مستوى الداللة  وهذا لصاحل ا�موعة )  23,00(ك̄و

جريبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أكرب من رتب درجات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما يوضح الت

لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو  )الراتب والرتقيات ( احملفزات ارتفاع يف بعد 

لدى أفراد ا�موعة التجريبية  سني التوافق املهينحتالطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثره يف 

راتب انه لقد أظهرت نتائج الكثري من البحوث  ويضيف يف نفس السياق .مقارنة مع أقرا¯م ا�موعة الضابطة

فوائد ممارسة النشاط البدين على حتسن األداء األكادميي ، وكفاءة العمل،كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن 

أسامة  ( .ممارسة النشاط البدين أدى إىل نقص الغياب يف العمل ،والتوتر،والقلق ،وأخطاء العمل االنتظام يف

  )77ص2004كمال راتب ،

  :املقياس ككل -

يبني الفروق بني متوسطي رتب درجات ا|موعة التجريبية وا|موعة الضابطة يف )  101(جدول رقم  

 املقياس ككل
  ) 10،  10(ن 

  الفئة   املتغريات   
متوسط 

  الرتب

جمموع 

  الرتب

قيمة مان 

 Uوتين 
 zقيمة 

  القيمة االحتمالية

ASYMP SIG 

مستوى 

  الداللة

  املقياس ككل
  155,00 15,50  التجريبية

0,00 3,78  0,00  0.05  
  55,00  5,50  الضابطة

متوسطات درجة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ) 101( يتبني من خالل اجلدول رقم        

وهي ) 0,00(ا�موعتني التجريبية والضابطة للقياس البعدي للمقياس ككل ،حيث بلغت قيمة مان وتين 

ا أقل من القيمة اجلدولية    0,05قيمة دالة عند مستوى الداللة  وهذا لصاحل ا�موعة )  23,00(ك̄و

جات ا�موعة الضابطة ، وهذا ما التجريبية حيث أن رتب درجات ا�موعة التجريبية أكرب من رتب در 

يوضح انه هناك حتسن يف التوافق املهين لدى العينة التجريبية بعد تطبيق الربIمج الرتوحيي الر<ضي ويعزو 

الطالب الباحث ذلك إىل فاعلية الربIمج املقرتح وأثره يف حتسن درجة التوافق املهين لدى أفراد ا�موعة 

  .م ا�موعة الضابطةالتجريبية مقارنة مع أقرا¯

ورضا  أداءمهنة التعليم و الظروف احمليطة xملؤسسة تؤثر على مستوى  أن إىلويعزو الطالب الباحث ذلك .

 ص ، 2006طه عبد العظيم،سالمة عبد العظيم،(وينعكس ذلك على مردودهم ،وهذا ما يؤكده  األساتذة

السلبية النامجة عن ضغوط العمل يف املدرسة فهي متعددة منها ما يقع على  xآل»ريتعلق  فان ما ) 233

ولكن .املدرسة ككل أداءيقع على املدرسة ويؤثر على  ،ومنها ما أدائهمالعاملني ويؤثر xلسلب على  األفراد
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صبحي قبالن وآخرون ( كما يضيف.ارسني كان لديهم توافق مهين جيد املم األساتذة أنما لوحظ 

تكوين صداقات وعالقات اجتماعية ،وحتسني مستوى  إىلGدف الر<ضة للجميع  ان ) 55، ص 2011،

    .األداء

  :الرابع عرض وحتليل نتائج السؤال .4

  " ؟ والعينة الضابطة والتوافق املهين لدى العينة التجريبية)الضغوط النفسية ،القلق(ما العالقة بني " والذي نصه

  :Gلنسبة للعينة التجريبية –أ 

  ،القلق والتوافق املهين للعينة التجريبيةيبني العالقة بني الضغوط النفسية )  102(جدول رقم 

 املتغريات النفسية 
متغري التوافق عند 

 املمارسني ككل

  .ممارسني.القلق.م

بعدي  

Correlations 
Pearson 

بعدي  .ممارسني.القلق.م

Correlations    
Spearman's  rho  

.نتائج.ككل.ضغط.م

ممارسني .بعدية

Correlations 
Pearson 

.نتائج.ككل.ضغط.م

ممارسني .بعدية

Correlations    
Spearman's  

rho  

  orrelation العينة التجريبية كل عندك  النتائج البعدية ملتغري التوافق

 Sig. (2-tailed) لقيمة االحتماليةا 

  1 0,064 - 0,222 - -0,272 -0,244 

 
  0,861 0,538 0,447 0,497 

     
  Correlation العينة التجريبية .القلق.م

Sig. (2-tailed)القيمة االحتمالية 

    1   ,778** ,775** 

 
     1 0,008 0,008 

 
      

 
  Correlationالضغوط النفسية للعينة التجريبية  .م

Sig. (2-tailed) االحتماليةالقيمة 
    

  
1 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  : )102(اجلدول رقميتضح من خالل          

لدى  الضغوط النفسية والتوافق املهينبني  0.01وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة نه يأ - 

،حيث بلغ معامل ارتباط بريسون  الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتحلدى العينة التجريبية واليت طبق عليه 

وجود ارتباط ذو عالقة سلبية بني الضغوط  يدل،ما  - 0.244 ، ومبعامل تصحيح سبريمان بلغ-0.272

اخنفض  ،فالعالقة بني الضغوط النفسية والتوافق املهين عالقة عكسية مبعىن انه كلما النفسية والتوافق املهين

الضغوط يف بيئة العمل ان الطالب الباحث ذلك إىل  ويفسر.زاد التوافق املهين  مستوى الضغوط النفسية 

الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا األساتذة يف خضم  هذه  فقط جيب معرفة آليات التعامل مع.المناص منها 

وكذلك مع الطاقم اإلداري ، ) املراهقة(يةتلك العالقات املشحونة مع التالميذ وما حتمله هذه املرحلة العمر 

وذلك من خالل عدم وجود الدعم و املساندة ، والعدالة و املوضوعية يف التعامالت ،أما مع الزمالء يف 

وجود بعض التكتالت بني األساتذة ،والصراعات الداخلية ،وxلنسبة إىل العمل يف التعليم وما حيمله من 
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فبعد خضوع العينة التجريبية للربIمج املقرتح فيق بني مجيع هذه العناصر ،متاعب وصعوxت يف حماولة التو 

التوافق املهين لوحظ هناك اخنفاض يف مستوى الضغوط النفسية  لدى األساتذة يف حني xملقابل زادت درجة 

<ضية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح الذي تضمن متارين والعاب ر  ويعزو الطالب الباحث ذلك فاعلية

  . متنوعة أشبعت رغباGم النفسية 

وجود عالقة عكسية بني  إىل أشارتاليت ) 2006دمحم علي حسن ،(مع دراسة   اتفقت حيث    

صحة النفسية حيث  .الضغوط النفسية و التوافق املهين  أنويضيف بوعامر وآخرون ان التوافق املهين ينمي ال

صحة النفسية يساهم يف تقدمه xإلنتاج ،فكلما زاد التوافق املهين لدى العامل منت صحته  متتع العامل xل

  .)148،ص2014بوعامر امحد وآخرون،. (النفسية ،وكلما منت صحته النفسية زاد توافقه املهين 

ويح يف حتقيق لقد اتضح أمهية الرت )220ص1998دمحم احلمامحي،عايدة عبد العزيز،(يضيف كما      

التوازن وذلك الحتياجه لفرتة سكون من العمل املتواصل ¹دف اسرتخائه وجتديد نشاطه،،ويضيفان أن 

  .الرتويح عن الفرد العامل قد أصبح ضرورة لتجديد النشاط احلسي والذهين له،ومن مث ز<دة إنتاجه 

فوائد ممارسة النشاط هو أن من )104، ص2004أسامة كامل راتب،(ويف نفس السياق يذكر      

صحية و التخلص من االكت ب و العمل على نقص أعراض الضغط ، والتحسني يف ئاالتخلص من املخاطر ال

ومنه يستشف الطالب الباحث وجود عالقة ارتباط بني التوافق املهين و .العمل ،و تزيد يف كفاءة العمل 

  .فاض مستوى الضغوط النفسية الضغوط النفسية حيث يزداد  مستوى التوافق املهين xخن

أننا يف حاجة إىل تنظيم اجلهد بني العمل و . )123صG2001اين عبد السالم ،(تؤكده          

ألنفسنا الفرص ملمارسة األنشطة الرتوحيية من اجل القضاء على الضغوط ،حيث تعمل هذه  الفراغ لنهيئ

   .األنشطة على حتسني صحة الفرد النفسية

واليت أشارت إىل وجود عالقة بني )2010عثمان مرمي،(تفقت هذه النتيجة مع دراسةكما ا         

  .الضغوط و الرضا الوظيفي لدى أعوان احلماية املدنية ببسكرة

وتضيف صبرية وآخرون ان حتلي املعلم xلتوافق املهين ضروري يف تعامله مع ضغوطات احلياة         

وأساسي لنجاحه يف عمله ،فاملعلم املتوافق مهنيا حىت لو واجه حتد< ماد< أو مهنيا فهو ال يدع هذا التحدي 

ىل العالقة اإلجيابية بني التوافق املهين يؤثر على xقي بل جيعله أكثر قوة ، وقد اشارت الكثري من الدراسات ا

    ) 2014فؤاد صبرية ،وآخرون،( .وممارسة املعلم حلياته املهنية على أكمل وجه

لدى  القلق والتوافق املهينبني  0.01وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة انه ي -         

العينة التجريبية واليت طبق عليه الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح ،حيث بلغ معامل ارتباط بريسون 

إال أن هناك  ،وعلى الرغم من ضعف االرتباط  - 0.222، ومبعامل تصحيح سبريمان بلغ -0.064

القلق ما اخنفض مستوى عالقة عكسية مبعىن انه كل بينهماوالتوافق املهين ،فالعالقة  القلقعالقة سلبية بني 
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إىل األثر االجيايب الذي أحدثه الربIمج يف خفض القلق لدى  الطالب الباحث ذلك زاد التوافق املهين  ويفسر

تحسن للعينة التجريبية بفضل حرصهم ال العينة مما انعكس على الرفع يف درجة التوافق املهين كما يرجع هذا

  .مع التمارين واأللعاب الر<ضيةوتفاعلهم .على االستفادة من الربIمج 

، إن العمل لكي يصبح ) 85،ص 1997ل درويش ،دمحم احلمامحي ،اكم( وهذا ما يؤكده        

ص من امللل و التوتر وليزيد من  منتجا جيب توفر الوقت للفرد العامل و استثماره يف الرتويح عن ذاته ليتخل

  .ريقة جادة و أكثر إنتاجيةته حىت يقبل على العمل مرة أخرى بطينشاطه و حيو 

  :الضابطةGلنسبة للعينة  –ب 

  الضابطةيبني العالقة بني الضغوط النفسية ،القلق والتوافق املهين للعينة )  103( جدول رقم 

  Correlations االرتباط معامل  
  

 المتغيرات النفسية 
متغير التوافق 

عند غير 
الممارسين 

 ككل

القلق غري .م

  بعدي.ممارسني
Correlation
s Pearson 

  بعدي.ممارسني.القلق.م
Correlations    

Spearman's  rho 

نتائج.ككل.ضغط.م

 غري ممارسني.بعدية.
Correlation
s Pearson 

بعديةغ.نتائج.ككل.ضغط.م

 ير ممارسني
Correlations    

Spearman's  rho 

  Correlationالعينة الضابطة كل عندك  النتائج البعدية ملتغري التوافق

 Sig. (2-tailed) لقيمة االحتماليةا 
 1 -0,416 -0,488 -0,217 -0,021 

  0,232 0,153 0,547 0,953 

  
  Correlation ضابطةالعينة ال.القلق.م

Sig. (2-tailed)القيمة االحتمالية 
  

1 
 0,063 0,052 

   
1 0,864 0,886 

    
  Correlationالضغوط النفسية للعينة الضابطة .م

Sig. (2-tailed)القيمة االحتمالية     
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  :)103(يتضح من خالل اجلدول رقم         

النفسية والتوافق  الضغوطبني  0.01وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة انه ي -         

، ومبعامل تصحيح سبريمان - 0.217لدى العينة الضابطة ،حيث بلغ معامل ارتباط بريسون لدى  املهين

،ما يدل وجود ارتباط ذو عالقة سلبية بني الضغوط النفسية والتوافق املهين ،فالعالقة بني  - 0.021بلغ 

 .فق املهين التوا قلمستوى الضغوط النفسية  زادالضغوط النفسية والتوافق املهين عالقة عكسية مبعىن انه كلما 

مما انعكس ذلك على توافقهم  معاIة األساتذة من الضغوط النفسية ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل مدى 

املهين وهذا ما أبداه األساتذة  من تعلق وÀثر جتاه هذه العالقات القائمة يف املتوسطة مع الزمالء حبكم ما 

متليه طبيعة العمل من تنسيق وتشاور،وخاصة مع  التالميذ تلك العالقة املباشرة من خالل ذلك التواصل 

فالفرد عند . ميكن االستغناء عنها يف التعامالت اإلدارية ،وxحملفزات املستمر ،ومع الطاقم اإلداري اليت ال

ويفسر الطالب الباحث ذلك عدم قدرة األساتذة على التكيف مع هذه .القيام بعمل فيجب أن يؤجر عليه
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ن الضغوط اواجياد أساليب أو اسرتاتيجيات للتعامل معها ،وخنص xلذكر ممارسة األنشطة الرتوحيية الر<ضية م

خالل الربIمج من اجل التخفيف من هذه الضغوط النفسية الذي سينعكس إجياx على توافقهم املهين 

وعليه يستشف الطالب الباحث انه توجد عالقة عكسية بني الضغوط النفسية والتوافق .وذلك xلرفع منه

   .املهين ،فكلما زادت الضغوط النفسية قل التوافق املهين 

لذا تعد الضغوط النفسية ومصادرها )  671،ص2010عبد هللا الضرييب ،(ه يؤكد وهذا ما       

من املوضوعات اليت Iلت اهتمام الكثري من وآ»رها على العاملني يف املؤسسات و التنظيمات املختلفة 

، رغم وجود هذه الظاهرة بوجود اإلنسان نتيجة ملا تسببه هذه الضغوط  األخرية الباحثني خاصة يف اآلونة

    .واخنفاض اإلنتاج...من نتائج سلبية على نفسية العاملني واخنفاض األداء لديهم، وازد<د أ<م الغياب

حيث تعد عالقة العامل برؤسائه يف العمل من اشد )  2010الشخانبة،(تفقت مع دراسة اكما     

تنتج عن وجود عالقات غري صحيحة  وط النفسية ،وأن املشاكل النفسية يف بيئة العمل غالبا مامصادر الضغ

         .وسليمة بني العاملني ورؤسائهم يف العمل

حيث يؤكد هوبوك ان التوافق املهين هو جمموع العمليات النفسية واالجتماعية واألكادميية اليت    

   ) 2014فؤاد صبرية ،وآخرون،( .لى الضغوط املختلفة تعمل على مساعدة الفرد على التغلب ع

لدى  والتوافق املهين القلقبني  0.01وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة انه ي -     

 - 0.488، ومبعامل تصحيح سبريمان بلغ - 0.416العينة الضابطة ،حيث بلغ معامل ارتباط بريسون 

عالقة عكسية مبعىن انه   هماوالتوافق املهين ،فالعالقة بين القلق،ما يدل وجود ارتباط ذو عالقة سلبية بني 

اآل»ر السلبية اليت يرتكها القلق  ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل .قل التوافق املهين  القلقكلما زاد مستوى 

ديهم من خالل عدم الرتكيز، التأخرات ، عدم على نفسية األساتذة مما يسبب هلم سوء التوافق املهين ل

انه لقد أظهرت نتائج الكثري من البحوث فوائد ممارسة  ويشري إليه راتب وهذا ما... االتقان، اضطراxت 

النشاط البدين على حتسن األداء األكادميي ، وكفاءة العمل،كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن االنتظام يف 

أسامة كمال راتب ( .أدى إىل نقص الغياب يف العمل ،والتوتر،والقلق ،وأخطاء العملممارسة النشاط البدين 

  )77ص2004،

ومنه يستشف الطالب الباحث وجود ارتباط وعالقة عكسية عند عينيت البحث التجريبية       

لتجريبية  والضابطة بني الضغوط النفسية والقلق من جهة والتوافق املهين من جهة أخرى ،ولكن عند العينة ا

، الرواتب ،  اإلمكاIت(انعكست إجياx على التوافق املهين وذلك بتكيف سليم مع طبيعة املهنة وظروفها 

إال انه ...).تالميذ،أولياء، إداريون، زمالء(، وخبلق عالقات وطيدة مع خمتلف احمليط املدرسي...) الرتقيات 

عند العينة الضابطة على الرغم من وجود تلك العالقة واالرتباط ،إال أ¯ا انعكست سلبا على توافقهم املهين 

قدرGم على التكيف معها ويعزو الطالب الباحث ذلك  وهذا نتيجة الرتفاع مستوى الضغوط لديهم وعدم
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إىل  فعالية الربIمج الرتوحيي الر<ضي وما حيمله من متارين والعاب ر<ضية أشبعت احلاجات النفسية 

  .   وحتسني التوافق املهين لديهموالقلق وذلك  xلتخفيف من حدة الضغوط النفسية . لألساتذة

  :اخلامس عرض وحتليل نتائج السؤال  .9.1.3

صه     التخفيف من الضغوط النفسية  على املقرتحالرتوحيي الر<ضي  الربIمج Àثري حجم ما "والذي ن

  "والرفع من درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط ؟والقلق 

 ) d,n2(حتديد حجم التأثري Gلنسبة  لقيم )104(رقم جدول 

 كبري جدا كبري متوسط صغري املستخدمة األداة

D 0,2 0,5 0,8 1,1 

η2 0,01 0,06 0,14 0,2 

  )2011،283حسن،(

يف متغريات التوافق املهين و القلق و   η2مربع إليتا  Gستخداميبني قيم حجم  ثري الرب�مج  ) 105( جدول رقم  

  ككل  األبعادالضغوط يف 

  

الت   ا|ا

 قيمة

ايتا  

Eta   

Eta Squared  

اليتا      η2مربع ا

قيمة حجم 

الثر   )d(ا

مستوى 

حجم 

  التأثري 

ــي
ـــــــــــ

هنـ
 امل

ـــق
ـــــــــــ

فــــــــــ
توا

ال
  

 كبري جدا 1,576 3830,  6190,  وظروف العمل يف التعليم املتوسط طبيعة:األول احملور

 كبري جدا  2,057  0,514 0,717  .عالقة األستاذ مع التالميذ: الثاينر احملو 

 كبري جدا  1,347  0,312 0,559  .عالقة األستاذ مع الزمالء: احملور الثالث

 كبري جدا  2,247 0,558 0,747  .عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري: احملور الرابع

 كبري جدا  1,853  0,462 0,679 ) الراتب و الرتقيات ( احملفزات : احملور اخلامس 

  كبري جدا  3,864  0,789  888, التوافق املهين ككل   

  كبري جدا 2,394 0,589 0,767  قـــــــــــــــــــــالقل

ــــة
ــــــــ

سيــ
لنف

ط ا
غو

ض
ال

  

  كبري جدا 5,718 0,891 0,944  )املتغري التابع ككل (الضغط ككل 

 كبري جدا  1,090 0,229 0,478 الضغوط الداخليــة: 1احملور

  كبري جدا 3,777 0,781 0,884 بطبيعة املهنة واإلمكانياتالضغوط املتعلقة : 2احملور

  كبري جدا 2,922 0,681 0,825 )العالقات ( ضغوط عالئقية : 3احملور

  كبري جدا 2,420 0,606 0,778 ضغوط متعلقة xألجر وأوقات العمل : 4احملور

الرتوحيي  الربIمج Àثري حجم يقيس والذي  η2  إيتا معامل مربع أن )105(رقم  اجلدول من يتبني    

  :يف متغريات الدراسة الر<ضي 



  
 

- 223- 

 

  :  التوافق املهين - 

 ،) 1.576( وظروف العمل يف التعليم املتوسط طبيعة يف حمور  )d(حجم األثر  قيمة لقد بلغت 

عالقة األستاذ مع يف حمور  ت قيمتهيف حني بلغ) 2.057(فبلغ  عالقة األستاذ مع التالميذ اما يف حمور

،اما فيما )2.247(فقدر ب عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري ،اما xلنسبة حملور) 1.347( الزمالء
ولقد بلغ يف مقياس التوافق   ).1.853(فبلغ  )الراتب والرتقيات(خيص احملور األخري و املتعلق xحملفزات 

قياس ككل مما يشري إىل أن وهذا يعين أن هناك Àثري كبري جدا يف مجيع احملاور ،ويف امل) 3.864(ككل 

كمال درويش، دمحم احلماحي، (الربIمج ذو فعالية كبرية يف الرفع من درجة التوافق املهين ، وهذا ما يؤكده  

واللذان يعتربان أن العمل لكي يصبح منتجا جيب توفري الوقت للفرد العامل واستثماره يف )58،ص1997

دمحم (ويضيف .على العمل مرة أخرى بطريقة جادة وأكثر إنتاجية الرتويح ليزيد من نشاطه وحيويته حىت يقبل

أن األنشطة الرتوحيية تعمل على ز<دة الرغبة و التحفز ، ) 95،ص1998احلمامحي،عايدة عبد العزيز،

  .للعمل وز<دة الكفاءة اإلنتاجية

   :القلق 

 وهو مستوى حجم Àثري كبري جدا  ،)2.394(يف مقياس القلق ) d(حجم األثر  قيمة لقد بلغت         

عصام (يؤكد للربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح أثر كبري يف التخفيف من القلق وهذا أن وهذا يشري اىل

تساعد املمارسة املنتظمة للنشاط البدين على االسرتخاء و التخلص أو ) 51، ص  2009احلسنات ،

  . التقليل من الضغوط النفسية والقلق

أظهرت نتائج البحوث أن االنتظام ) 77ص2004أسامة كمال راتب ،(ويضيف يف نفس السياق         

  .يف ممارسة النشاط البدين أدى إىل نقص الغياب يف العمل ،والتوتر،والقلق ،وأخطاء العمل

  : الضغوط النفسية -

الضغوط : ،اما يف ) 1.090( الضغوط الداخليــة:  طبيعة يف حمور  )d(قيمة حجم األثر  لقد بلغت       

( ضغوط عالئقية يف حني بلغت قيمته يف حمور ) 3.777(فبلغ  املتعلقة بطبيعة املهنة واإلمكانيات

فبلغ ضغوط متعلقة xألجر وأوقات العمل اما فيما خيص احملور األخري و املتعلق  ،) 2.922( )العالقات 

وهذا يعين أن هناك Àثري كبري جدا  )5.718(ككل   الضغوط النفسيةولقد بلغ يف مقياس ). 2.420(

التخفيف من الضغوط كبرية يف   املقرتح لع فاعليةيف مجيع احملاور ،ويف املقياس ككل مما يشري إىل أن الربIمج 

الرتبية البدنية و الر<ضية من  تعد ممارسة أنشطة)41،ص2009عصام احلسنات،( وهذا ما يؤكده .النفسية

ملقاومة و معاجلة الضغوط النفسية كما أ¯ا وسيلة لالسرتخاء ، مثل املشي الذي أهم العوامل اليت تستخدم 

حيث خيلص اإلنسان من اهلموم الكثرية ...ميثل احد العوامل الرئيسية يف احلياة املتحررة من ضغوط العمل 

  .والضغوط النفسية
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  :االستنتاجات . 2.3

، وعلى ضوء مناقشة املعاجلة اإلحصائيةإليه نتائج  يف ضوء أهداف البحث وفروضه، ووفقا ملا أشارت       

  :  النتائج أمكن الطالب الباحث التوصل إىل االستنتاجات اآلتية 

فاعلية الربIمج الرتوحيي الر<ضي يف التخفيف من الضغوط النفسية والقلق مما انعكس ذلك يف  يف  - 

لعينة xمقارنة  الذي خضعوا للربIمج املقرتح الرفع من درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

  . الضابطة لألساتذة

تتميز العينة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين  - 

منخفضة، أما يف القياس البعدي فالعينة التجريبية تتميز بضغوط نفسية وقلق منخفض وتوافق مهين مرتفع 

  .بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين منخفضة نة الضابطة اليت تتميزعكس العي

 يف مستوى الضغوط النفسية )α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناكتوجد  - 

    .لصاحل االختبارات البعدية  لعينة التجريبيةوالبعدية يف ا لنتائج االختبارات القبلية، القلق ، التوافق املهين 

يف مستوى الضغوط النفسية )α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناكتوجد  - 

  لصاحل العينة التجريبية االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة   لنتائج، القلق ، التوافق املهين 

لدى العينة الضابطة و التوافق املهين  )،القلقالضغوط النفسية(بني  عكسيةتوجد عالقة ارتباطية  -   

  .والتجريبية 

التخفيف من الضغوط النفسية والقلق والرفع من  يف Àثري كبري املقرتح الرتوحيي الر<ضي ربIمجلل -       

  .درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

  :مناقشة النتائج Gلفرضيات .3.3 

   :الفرضية األوىل 

تتميز العينة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي بضغوط نفسية وقلق " تنص الفرضية األوىل على انه         

مرتفع ودرجة توافق مهين منخفضة، أما يف القياس البعدي فالعينة التجريبية تتميز بضغوط نفسية وقلق 

بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين  اليت تتميز منخفض وتوافق مهين مرتفع عكس العينة الضابطة

  "منخفضة

يف متغريات  يتضح من خالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية لعينيت الدراسة التجريبية والضابطة

البحث قيد الدراسة ، أشارت هذه النتائج ان أساتذة التعليم املتوسط يتميزون بضغوط نفسية وقلق مرتفع 

كل من جيبسون و فورست  اىل ان   يشريحيث  ،،يف حني يتميزون بدرجة منخفضة من التوافق املهين 

من %  41حيث .ملهن األكثر ضغطا تقارير الصحة السالمة يف اجنلرتا تشري اىل أن مهنة التعليم أول ا

  . ) (jepson&forrest,2006,p184 .املعلمني يعانون من ارتفاع مستو<ت الضغوط لديهم
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و آخرون  أن مهنة التدريس مهنة سهلة ،ز<دة على  )spittel(يف حني تعارضت مع دراسة سبيتل         

  .وهذا ما ال يتوافر يف املهن األخرى ذلك فرتة العمل ¹ا قصري مع ووجود عطلة يف ¯اية كل موسم دراسي ،

 (spittel & and al,2009)  

 البعدية فتميزت مبستوى منخفض يف الضغوط النفسية و القلق وبدرجة توافقاما يف االختبارات  

عالية لدى العينة التجريبية اليت طبق عليها الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،يف حني العينة الضابطة فتميزت 

مبستوى ضغوط وقلق مرتفع ،وبدرجة من التوافق املهين املنخفض ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل فعالية 

لتجريبية ويرجعه اىل احرتام رغبات وميوالت الربIمج الرتوحيي الر<ضي واألثر  االجيايب الذي تركه لدى العينة ا

حازم وآخرون ان العلماء يف جمال علم النفس والر<ضة يؤكدون وهذا ما يؤكده .العينة يف اختيارهم لألنشطة 

أن xإلمكان إزالة حدة التوترات والقلق واالضطراxت النفسية مبزاولة الر<ضة اليومية و³سلوب يضمن إفراز 

حازم النهار .(وبذلك يشعر اإلنسان xلراحة واهلدوء ) املورفني( والذي يشبه مادة هرمون األندروفني

  . ) 289، ص2010وآخرون،

بركات ان إسرتاتيجية التمارين الر<ضة يعترب من أكثر أسلوx فعالية يف التعامل مع  يضيفكما 

الضغط النفسي ،حيث متيل التمارين إىل خفض الضغط النفسي عند مجيع  األشخاص الذين ميارسون 

ا التمرين بشكل منتظم فتعطيهم إحساسا بضبط أجسامهم xإلضافة إىل الشعور xإلجناز كما يوفر ابتعاد

راتب  يف نفس السياق ،ويشري) 05،ص2010ز<د بركات،.(مؤقتا عن البيئة اليت تسبب الضغط النفسي

انه لقد أظهرت نتائج الكثري من البحوث فوائد ممارسة النشاط البدين على حتسن األداء األكادميي ، وكفاءة 

أدى إىل نقص الغياب يف  العمل،كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن االنتظام يف ممارسة النشاط البدين

  )77ص2004أسامة كمال راتب ،( .العمل ،والتوتر،والقلق ،وأخطاء العمل

" على انه والذي يشريالفرض األول يتبني صحة هذا الفرض ومن خالل العرض السابق ملناقشة نتائج 

توافق مهين منخفضة، تتميز العينة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة 

أما يف القياس البعدي فالعينة التجريبية تتميز بضغوط نفسية وقلق منخفض وتوافق مهين مرتفع عكس العينة 

  "بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين منخفضة الضابطة اليت تتميز

   :الثانيةالفرضية 

يف )α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة  "على انهالثانية تنص الفرضية 

لصاحل  لعينة التجريبيةوالبعدية يف ا لنتائج االختبارات القبلية، القلق ،التوافق املهين مستوى الضغوط النفسية 

    " .االختبارات البعدية

  :xلنسبة ملقياس الضغوط النفسية - 
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خالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف مستوى الضغوط يتضح من 
للفروق بني متوسطي رتب  )z( ولكوكسوناملعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار النفسية ،وبعد استخدام 

واليت موضوعية  أحكام إصداروهذا بغية يف القياس القبلي والبعدي  "التجريبية " مرتبطتنيدرجات عينتني 

ترتكز حول مدى فاعلية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف من الضغوط النفسية لدى أساتذة 

حيث كانت قيمة يف القياسني  "التجريبية "  ةالتعليم املتوسط حيث تبني بعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج العين

يف مجيع أبعاد املقياس األربعة  إحصائيةا يدل على وجود داللة وهذاقل من اجلدولية  )z( ولكوكسوناختبار 

 xألجر،والضغوط العالئقية ، وضغوط متعلقة  واإلمكاIتالضغوط الداخلية،ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة ( 

ز حيث كانت العينة قبل تطبيق الربIمج تتمي، اليت مت تطبيق عليها الربIمج الرتوحيي الر<ضي ) واوقات العمل

وبعد أن خضعوا للربIمج  اال بعد الضغوط الداخلية فكان منخفضا، بضغوط نفسية عالية ويف مجيع األبعاد

 إسهامات إىلالطالب الباحث ذلك حيث يعزو املقرتح لوحظ اخنفاض حمسوس يف مستوى الضغوط النفسية 

شيء فإمنا يدل على مدى  وهذا ان دل على، يف التقليل من مستوى الضغوطالر<ضية  األنشطة الرتوحيية 

ألساتذة ،مما حيسن جناعة الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف من الضغوط اليت يعاين منها ا

دمحم احلمامحي، عايدة عبد ( دراسة حيث اتفقت هذه الدراسة مع  .صحتهم النفسية

احلد من اآل»ر السلبية للتوتر  أن للرتويح الر<ضي إسهامات كبرية يف ىواللذان ير  )91،ص1998العزيز،

اليت أفرزت األساليب اليت ) 2010دراسة الشخابنة(و.النفسي ، و التخلص من الضغوط النفسية 

اتفقت مع كما  .ممارسة اهلوا<ت يستخدمها العاملون للتكيف مع هذه الضغوط وهي التنفيس xللجوء إىل

جتسيد ثقافة الرتويح ملا له من أ»ر اجيابية على  اليت تدعو إىل )2006أمال صالح عبد الرحيم، (دراسة 

   .اجلوانب النفسية واالجتماعية والسلوكية و الصحية

املمارسة املنتظمة  للنشاط البدين ور<ضة املشي من اجل الصحة هي وسيلة  أناحلسنات وتشري 

، 199،ص 2009عصام احلسنات ،(للتخلص من الضغوط النفسية وفرصة للخلو مع النفس واالستمتاع 

أن ممارسة النشاط البدين xنتظام وفقا ملعدالت جهد )77،ص2004أسامة كامل راتب،(ويرى . )200

يضيف ،كما معينة أظهرت نتائج اجيابية كمدخل اجيايب مساعد يف العالج النفسي و االرتقاء xللياقة النفسية

أن التمارين الر<ضية تقلل  انه اتضح حديثا) 238 ص ،2006 طه عبد العظيم وسالمة عبد العظيم،(

  .من أ»ر الضغوط ،ومن درجات القلق واالكتئاب و العدوان

  :xلنسبة ملقياس القلق - 

خالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف مستوى القلق يتضح من 

للفروق بني متوسطي رتب درجات  )z(،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار ولكوكسون 

يف القياس القبلي والبعدي وهذا بغية إصدار أحكام موضوعية واليت ترتكز حول " التجريبية" عينتني مرتبطتني 
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مدى فاعلية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف من مستوى القلق لدى أساتذة التعليم املتوسط 

يف القياسني حيث كانت قيمة اختبار " التجريبية " ئية لنتائج العينة حيث تبني بعد املعاجلة اإلحصا

اقل من اجلدولية وهذا يدل على وجود داللة إحصائية  يف املقياس اليت مت تطبيق عليها  )z(ولكوكسون 

حيث كانت العينة قبل تطبيق الربIمج تتميز مبستوى عال من القلق ،وبعد أن الربIمج الرتوحيي الر<ضي ، 

الطالب الباحث ذلك اىل األثر حيث يعزو خضعوا للربIمج املقرتح لوحظ اخنفاض حمسوس يف مستوى القلق 

اسة الذي تركه الربIمج الرتوحيي الر<ضي على  الراحة النفسية لألساتذة ،حيث اتفقت هذه الدراسة مع در 

أن الربIمج الرتوحيي يساعد على دعم العالقات بني املوظفني بعضهم البعض  )G2001اين عبد السالم (

،وتسود روح املرح بينهم مما يساعد على Àدية األعمال بسهولة يف جو من احملبة واإلخاء،من أجل أن 

  .يكتسب األفراد الصحة اجلسمية و النفسية

انه اتضح ) 238،ص2006العظيم وسالمة عبد العظيم، طه عبد(ويف نفس السياق  يضيف 

  .حديثا أن التمارين الر<ضية تقلل من أ»ر الضغوط ،ومن درجات القلق واالكتئاب و العدوان

تساعد املمارسة املنتظمة للنشاط البدين على ) 51، ص  2009عصام احلسنات ،( ويضيف

ص أو التقليل من الضغوط النفسية و    .القلقاالسرتخاء و التخل

  :xلنسبة ملقياس التوافق املهين - 

خالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف درجة التوافق يتضح من 

للفروق بني متوسطي رتب  )z(املهين ،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار ولكوكسون 

صدار أحكام موضوعية واليت " التجريبية" درجات عينتني مرتبطتني  يف القياس القبلي والبعدي وهذا بغية إ

ترتكز حول مدى فاعلية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف الرفع درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم 

يث كانت قيمة اختبار يف القياسني ح" التجريبية " املتوسط حيث تبني بعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج العينة 

اقل من اجلدولية وهذا يدل على وجود داللة إحصائية  يف مجيع ابعاد املقياس اخلمسة اليت  )z(ولكوكسون 

ويعزو الطالب الباحث هذه الفروق إىل الدور الفعال واهلادف مت تطبيق عليها الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،

Gاين عبد (وهذا ما تؤكده  ..رسني املمارسني توافقا مهنيا مرتفعا،لألنشطة الرتوحيية الر<ضية يف اكتساب املد

ألنفسنا الفرص  أننا يف حاجة إىل تنظيم اجلهد بني العمل و الفراغ لنهيئ. )123ص2001السالم ،

ملمارسة األنشطة الرتوحيية من اجل القضاء على الضغوط ،حيث تعمل هذه األنشطة على حتسني صحة 

أن للرتويح الر<ضي إسهامات  )90،ص1998دمحم احلمامحي، عايدة عبد العزيز،( ويضيفا ،الفرد النفسية

كما يؤكدا    يف التأثري االجيايب على العديد من اجلوانب منها ز<دة املردود اإلنتاجي هلؤالء املشاركني يف براجمه

توفر الوقت  ، إن العمل لكي يصبح منتجا جيب) 85،ص   1997ل درويش ،دمحم احلمامحي ،اكم( 
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للفرد العامل و استثماره يف الرتويح عن ذاته ليتخلص من امللل و التوتر وليزيد من نشاطه و حيويته حىت 

  .يقبل على العمل مرة أخرى بطريقة جادة و أكثر إنتاجية

توجد والذي يشري يتبني صحة هذا الفرض  الثاينالفرض ومن خالل العرض السابق ملناقشة نتائج 

،القلق ،التوافق يف مستوى الضغوط النفسية )α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات 

   .لصاحل االختبارات البعدية لعينة التجريبيةوالبعدية يف ا لنتائج االختبارات القبليةاملهين 

  :الثالثةالفرضية 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناكتوجد  "على انه الثالثةتنص الفرضية 

)0.05≤α(لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية  ، القلق ، التوافق املهين يف مستوى الضغوط النفسية
    " .لصاحل العينة التجريبية و الضابطة 

  :xلنسبة ملقياس الضغوط النفسية - 

القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف مستوى الضغوط خالل النتائج املستخلصة لالختبارات يتضح من 
للفروق بني متوسطي رتب  )u(النفسية ،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار مان وتين 

موضوعية واليت ترتكز حول مدى  إحكام إصداروهذا بغية "الضابطة والتجريبية"درجات عينتني مستقلتني 

فاعلية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف من الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم املتوسط 

حيث كانت قيمة اختبار مان وتين "التجريبية والضابطة " حيث تبني بعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج العينتني 

)u( يف مجيع أبعاد املقياس األربعة  إحصائيةلى وجود داللة اقل من اجلدولية وهذا يدل ع ) الضغوط

 وأوقات xألجر،والضغوط العالئقية ، وضغوط متعلقة  واإلمكاIتالداخلية،ضغوط متعلقة بطبيعة املهنة 

ىل لصاحل العينة التجريبية اليت مت تطبيق عليها الربIمج الرتوحيي الر<ضي حيث يعزوه الطالب الباحث ا) العمل

وشعور األساتذة من الضغوط النفسية  لتخفيفيف ا الدور الفعال واالجيايب للربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح

مها صربي حسن ، ( حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة . xلسعادة والفرح و السرور اثناء ممارستهم

ة ضغط نفسي أقل من الطالبات الطالبات املمارسات للنشاط الر<ضي املنتظم تتميزن بدرج أن ) 2008

واللتان تشريان إىل أن ممارسة )  2009سعاد خريي كاظم ، ( ودراسة غري املمارسات للنشاط الر<ضي

األنشطة الر<ضية تعمل على التقليص والتقليل من مستوى الضغوط النفسية ، كما هلا أثر إجيايب على الراحة 

الرتبية البدنية و الر<ضية من أهم  تعد ممارسة أنشطة)41،ص2009عصام احلسنات،( ويضيف.النفسية 

العوامل اليت تستخدم ملقاومة و معاجلة الضغوط النفسية كما أ¯ا وسيلة لالسرتخاء ، مثل املشي الذي ميثل 

م الكثرية حيث خيلص اإلنسان من اهلمو ...احد العوامل الرئيسية يف احلياة املتحررة من ضغوط العمل 

   .والضغوط النفسية

  :xلنسبة ملقياس القلق - 
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 القلقخالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف مستوى يتضح من  
للفروق بني متوسطي رتب درجات  )u(،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار مان وتين 

وهذا بغية إصدار إحكام موضوعية واليت ترتكز حول مدى فاعلية "الضابطة والتجريبية"عينتني مستقلتني 

لدى أساتذة التعليم املتوسط حيث تبني بعد  مستوى القلقالربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف من 

اقل من  )u(حيث كانت قيمة اختبار مان وتين "التجريبية والضابطة "  املعاجلة اإلحصائية لنتائج العينتني
لصاحل العينة التجريبية اليت مت تطبيق  القلق لتايلور قياسماجلدولية وهذا يدل على وجود داللة إحصائية يف 

حة يف حيث يعزوه الطالب الباحث ذلك إىل ان التمارين و األلعاب املقرت  عليها الربIمج الرتوحيي الر<ضي

الربIمج كان هلا اثر اجيايب يف احلالة النفسية لالساتذة وذلك مما خفف عليهم حدة القلق اليت كان يعاين منها 

اتفقت هذه  ثحي.جليا خالل تطبيق الربIمج السرور واجلو احليوي السائد اثناء املمارسة ذلك ظهر  و،

امهية النشاط الر<ضي الرتوحيي للتخلص من واليت تشري اىل ) 2014بشري ،محالوي،( الدراسة مع دراسة

إىل أمهية النشاط البدين يف عملية )  1994شريمان (ويضيف صبحي قبالن نقال عن . املشاكل النفسية

االسرتخاء و التقليل من الضغط النفسي وخاصة التمرينات اهلوائية مثل املشي يقلل من القلق واحلزن 

إليروبيك من التمارين اليت تقلل من خماطر ارتفاع ضغط الدم والتشنج أن متارين ا كما يشري جوادي.والتوتر

جوادي (العضلي ،وختفف من القلق و االكتئاب سواء أكانت هذه التمارين على هيئة مشي بطيء او سريع 

  .) 144،ص2006يوسف،

  :xلنسبة ملقياس التوافق املهين - 

درجة التوافق خالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف يتضح من 

للفروق بني متوسطي رتب  )u(،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار مان وتين املهين 

كز حول مدى وهذا بغية إصدار إحكام موضوعية واليت ترت"الضابطة والتجريبية"درجات عينتني مستقلتني 

فاعلية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف رفع درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط حيث تبني 

اقل  )u(حيث كانت قيمة اختبار مان وتين "التجريبية والضابطة " بعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج العينتني 

لصاحل العينة التجريبية اليت   اخلمسة يف مجيع أبعاد املقياس من اجلدولية وهذا يدل على وجود داللة إحصائي

ذلك إىل الدور االجيايب اليت تلعبه مت تطبيق عليها الربIمج الرتوحيي الر<ضي حيث يعزوه الطالب الباحث 

Gاين عبد السالم ( مع دراسة الدراسةاتفقت هذه حيث  .األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف حتسني التوافق

أن الربIمج الرتوحيي يساعد على دعم العالقات بني املوظفني بعضهم البعض ،وتسود روح املرح )2001،

بينهم مما يساعد على Àدية األعمال بسهولة يف جو من احملبة واإلخاء ، من اجل أن يكتسب األفراد الصحة 

ن من فوائد ممارسة أ)104، ص2004أسامة كامل راتب،(ويف نفس السياق يذكر  اجلسمية و النفسية
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ب و العمل على نقص أعراض الضغط ، ئاالنشاط هو التخلص من املخاطر الصحية و التخلص من االكت
أن األنشطة الرتوحيية تعمل ) 95،ص1998دمحم احلمامحي،عايدة عبد العزيز،(ويضيف والتحسني يف العمل

انه لقد راتب  يضيف يف نفس السياقو  .على ز<دة الرغبة و التحفز ، للعمل وز<دة الكفاءة اإلنتاجية

أظهرت نتائج الكثري من البحوث فوائد ممارسة النشاط البدين على حتسن األداء األكادميي ، وكفاءة 

العمل،كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن االنتظام يف ممارسة النشاط البدين أدى إىل نقص الغياب يف 

  )77ص2004أسامة كمال راتب ،( .العمل ،والتوتر،والقلق ،وأخطاء العمل

 أنهاىل والذي يشري يتبني صحة هذا الفرض السابع الفرض ومن خالل العرض السابق ملناقشة نتائج  

مستوى الضغوط النفسية  يف )α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هناك توجد 

         .لصاحل العينة التجريبية  درجة التوافق املهين لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة و  ،القلق ،

  :الرابعةة ـالفرضي

والتوافق املهين لدى العينة ) الضغوط النفسية ،القلق(عالقة بني  توجد "تنص الفرضية الثامنة على أنه 

  "؟والضابطة  التجريبية

خالل النتائج املستخلصة لالختبارات القبلية و البعدية لعينيت الدراسة التجريبية والضابطة يتضح من  

يف مغريات البحث قيد الدراسة ،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار بريسون ،واختبار 

الضابطة والعينة التجريبية ،  والتوافق املهين لدى العينة) الضغوط النفسية ،القلق (بني سبريمان ملعرفة العالقة 

والتوافق املهين ،فالعالقة بينهما عالقة عكسية ) الضغوط النفسية، القلق(إال أن هناك عالقة سلبية بنيحيث 

 مبعىن انه كلما اخنفض مستوى الضغوط النفسية ، والقلق زاد التوافق املهين xلنسبة للعينة التجريبية ويفسر

ر االجيايب الذي أحدثه الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف خفض القلق ،و إىل األث الطالب الباحث ذلك

حيث اتفقت هذه الدراسة مع الضغوط النفسية لدى العينة مما انعكس على الرفع يف درجة التوافق املهين ،

أن للرتويح الر<ضي إسهامات   ىواللذان ير  )91،ص1998دمحم احلمامحي، عايدة عبد العزيز،( دراسة 

دراسة (و.كبرية يف احلد من اآل»ر السلبية للتوتر النفسي ، و التخلص من الضغوط النفسية 

اليت أفرزت األساليب اليت يستخدمها العاملون للتكيف مع هذه الضغوط وهي التنفيس ) 2010الشخابنة

  .ممارسة اهلوا<ت xللجوء إىل

ين xنتظام وفقا ملعدالت جهد أن ممارسة النشاط البد)77،ص2004أسامة كامل راتب،(ويرى 

كما تدعو   ،معينة أظهرت نتائج اجيابية كمدخل اجيايب مساعد يف العالج النفسي و االرتقاء xللياقة النفسية

إىل جتسيد ثقافة الرتويح ملا له من أ»ر اجيابية على اجلوانب  )2006أمال صالح عبد الرحيم، (دراسة 

   .الصحيةالنفسية واالجتماعية والسلوكية و 
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انه اتضح حديثا أن التمارين ) 238 ص ،2006 طه عبد العظيم وسالمة عبد العظيم،(يضيف و  
   .الر<ضية تقلل من أ»ر الضغوط ،ومن درجات القلق واالكتئاب و العدوان

اما xلنسبة للعينة الضابطة واليت مل ختضع للربIمج الرتوحيي الر<ضي ،أثبتت النتائج  -       

الضغوط النفسية ( 0.01وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة املستخلصة يف اختبار بريسون انه 

الضغوط النفسية ( وهذا ما يفسر على وجود عالقة عكسية بني. والتوافق املهين لدى العينة الضابطة) ،القلق

،حيث بلغ معامل ارتباط بريسون  أي كلما زادت الضغوط النفسية قل التوافق املهينوالتوافق املهين ) ،القلق

ويعزو الطالب الباحث .بني القلق و التوافق املهين  - 0.416) بني الضغوط والتوافق املهين  - 0.217

اصة مع خمتلف العالقات القائمة يف املؤسسة مع ذلك إىل ما حتمله مهنة التعليم من متاعب وصعوxت خ

وقلق انعكس ذلك على توافقهم املهين حيث قل هذا األخري  التالميذ ،االدرة ،الزمالء ،االولياء مما سبب هلم

توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا ) 2013منصوري مصطفى،(دراسة  واتفقت هذه الدراسة مع .

نظمي مصطفى، <سر (ودراسة) 2008العبودي فاتح،(دراسةو  .الرضا املهينبني مصادر ضغوط العمل و 

واليت أشارت إىل وجود عالقة عكسية بني الضغوط النفسية والرضا الوظيفي للمعلم )2011حسن األشقر،

اليت أشارت إىل وجود عالقة عكسية بني الضغوط النفسية ) 2006دمحم علي حسن ،(،و دراسة الفلسطيين

  .هينو التوافق امل
أنه ال توجد عالقة ارتباط بني الضغوط  )2014فؤاد صبرية وآخرون،(مع دراسة  كما تعارضت  

 النفسية والتوافق املهين

إىل انه يتبني صحة هذا الفرض والذي يشري  لثامنومن خالل العرض السابق ملناقشة نتائج الفرض ا 

لدى العينة التجريبية والعينة التوافق املهين  و)، القلقالضغوط النفسية (بني عكسيةتوجد عالقة ارتباطية 

  .الضابطة 

  :اخلامسةالفرضية 

التخفيف من  يف Àثري كبري املقرتح الرتوحيي الر<ضي ربIمجلل "تنص الفرضية التاسعة على أنه 

  ."الضغوط النفسية والقلق والرفع من درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

خالل النتائج املستخلصة لالختبارات البعدية للعينة التجريبية يف مستوى الضغوط النفسية يتضح من  

  η2  إيتا معامل مربع والقلق ودرجة التوافق املهين ،وبعد استخدام املعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار 

 )d(حجم األثر  قيمة بلغت يف متغريات الدراسة ،حيث الرتوحيي الر<ضي  الربIمج Àثري حجم يقيس والذي

وهذا )3.864(ومقياس التوافق املهين) 2.394(ومقياس القلق) 5.718(يف مقياس الضغوط النفسية 

إىل أن الربIمج  املقرتح ذو فعالية كبرية يف الرفع من درجة  ، ما يفسريعين أن هناك Àثري كبري جدايشري اىل 

دة العينة من الربIمج الرتوحيي الر<ضي ،ويعزو الطالب الباحث التوافق املهين وتؤكد هذه النتائج مدى استفا
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ذلك اىل نوع وتنوع التمارين واأللعاب الر<ضية املقرحة ،اليت ساعد األساتذة يف التخفيف من الضغوط 

مها ( حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  .النفسية والقلق كما عملت على الرفع من التوافق املهين لديهم

واللتان تشريان إىل أن ممارسة األنشطة )  2009سعاد خريي كاظم ، ( ودراسة)  2008سن ، صربي ح

الر<ضية تعمل على التقليص والتقليل من مستوى الضغوط النفسية ، كما هلا أثر إجيايب على الراحة النفسية 

البدين على حتسن األداء انه لقد أظهرت نتائج الكثري من البحوث فوائد ممارسة النشاط راتب يؤكد حيث 

األكادميي ، وكفاءة العمل،كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن االنتظام يف ممارسة النشاط البدين أدى إىل 

  )77ص2004أسامة كمال راتب ،( .نقص الغياب يف العمل ،والتوتر،والقلق ،وأخطاء العمل

شي ليس املشي الذي ميارسه ان املشي يعترب أفضل عالج للقلق هو واقصد xمل" ويضيف احلشحوش 

الر<ضيون ،وإمنا انصح xلتمشية ¹دف االسرتخاء ومناشدة اهلدوء دون التفكري يف أي شيء يعكر مزاجه 

  )20،ص2011خالد احلشحوش،( ويسبب له القلق 

اىل انه يتبني صحة هذا الفرض والذي يشري التاسع ومن خالل العرض السابق ملناقشة نتائج الفرض  

التخفيف من الضغوط النفسية والقلق والرفع من درجة التوافق  يف Àثري كبري املقرتح الرتوحيي الر<ضي ربIمجلل

  .املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط
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  : اخلالصة العامة  . 4.3

صر فقط على احلالة النفسية بل  النفسية والقلق لدى أساتذة التعليم املتوسط إن Àثري الضغوط ال يقت

هم أوال ،ومع اجلو مع مهنتهم املهين مما يؤدي إىل عدم انسجام همتوافق األساتذةميتد إىل أدائهم حيث يفقد 

حيث يعد التوافق املهين أمرا ضرور< لنجاح الفرد يف عمله . العام يف املؤسسة من زمالء،اداريون ، تالميذ »نيا

و إرضاء املسؤولني والتالميذ من ا عن العمل الرض نأل. كيف مع ظروف العمل و متطلباته و قدرته على الت

خالل ما يقدمه االساتذة من عطاء هو من املظاهر األساسية للتوافق املهين ،كم يعترب من اهم احملكات 

  . لنجاح اي عامل يف عمله

،  هلم القلق تسببأحداث ومواقف صعبة  إىل ،مبستو<Gم الوظيفية املختلفةهذه الفئة  تعرض ال انإ

بضغوط العمل ، نظرا ملا تنطوي عليها من أعباء  إثقاالمن أكثر املهن تعنرب مهنة التدريس  الن والضغوط 

 أرادت¹ذه الفئة املتميزة يف ا�تمع واليت  األمرخاصة عندما يتعلق .ومتطلبات ،و مسؤوليات بشكل مستمر

،والشك  األجيالللمستقبل وصناعة  اإلعدادمهمة نبيلة وعظيمة ،مهمة  إليهمكل النهوض و التقدم ،واليت تو 

 األسبابيف حميط العمل يعترب من  )الضغوط النفسية،القلق(لالضطراxت النفسيةتعرض هذه الفئة  أن

من جهة  مهامها Àديةالرئيسية ملعاGIم النفسية ،و اليت تؤثر على أدائهم الوظيفي من جهة وفشل املدرسة يف 

لذلك  األساسيةالركيزة ) املدرس(، فمهما طورI ،وغريI يف سبيل األحسن فسيبقى العامل البشريآخري

صحة النفسية ، ،وهذا ما الضغط النفسي مبصادره الذاتية  إندلت عليه دراسات كثري يف ميادين الرتبية و ال

يف Àثريه على  األمهيةكبري من   ،ومصادر حميط العمل ،من ظروف،وعالقات ،وطبيعة املهنة،على جانب

   .توافقهم املهين

والقلق وحتسني درجة  �ا¹ة  الضغوط النفسية واألساليبلذا يتطلب مستو<ت عالية من املهارات  

الرتوحيية الر<ضية  اليت تعترب الوسيلة  األنشطةبطرق سلسة ،وأكثر فعالية وتقبال،ومنها ممارسة  توافقهم املهين 

  1997كمال درويش ،دمحم احلمامحي ،( يؤكده  وهذا ماوالقلق هذه الضغوط  للتخفيف واألنسب، األجنع

صبح منتجا جيب توفر الوقت للفرد العامل و استثماره يف الرتويح عن ذاته ) 85،ص  ، إن العمل لكي ي

ة جادة و أكثر حىت يقبل على العمل مرة أخرى بطريق حويتهليتخلص من امللل و التوتر وليزيد من نشاطه و 

  .إنتاجية

صادية ، ارÀى الطالب  أبعادمن  وما حيملهاملوضوع ، أمهيةوانطالقا من   نفسية وتربوية وصحية واقت

وعالقتها xلتوافق املهين  )الضغوط النفسية، القلق(التعرف على  يف هذه الدراسة و املتمثلة إجراء إىلالباحث 

  .التعليم املتوسط  أساتذةلدى 

xبني ،يشمل الباب األول الدراسة  إىلولتحقيق أهداف البحث قام الطالب الباحث بتقسيم البحث  

البحوث املشا¹ة والدراسات  إىل األولالنظرية ،و البحوث املشا¹ة و الدراسات السابقة ،فتطرق يف الفصل 
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التوافق املهين ،حيث يعترب من أهم ،و  والقلق الرتوحيية الر<ضية،والضغوط النفسية xألنشطةالسابقة املرتبطة 

صياغة فروض حبثه،ومبقابلة نتائجه مع نتائج هذه الدراسات ،عسى  الفصول ،ألنه من خالله قام الباحث ب

،أهدافها  أنواعهاالرتوحيية الر<ضية،مفهومها ، األنشطة إىلوتطرق يف الفصل الثاين .يتفق معها أويدحض  أن

صها، صحة ال وأمهيتها،خصائ الربIمج الرتوحيي الر<ضي  األخريويف .نفسية ،و عالقتها xلعملعلى ال

املتعريات النفسية  إىلالفصل الثالث فتطرق الطالب  أما.األنشطةاعتبارات السالمة يف ممارسة هذه و 

ا،مث ختم هذا الفصل ماملرتتبة عنه اآل»را عند املدرسني،متعريفه.  )،التوافق املهينالقلق، الضغوط النفسية(

  . النفسية والقلق ، وآليات حتقيق التوافق املهين xألساليب واالسرتاتيجيات ملواجهة هذه الضغوط

، حيث تطرق ثالثة فصول  إىلالباب الثاين فخصصه الطالب الباحث للدراسة امليدانية ، فقسم  أما 

 إىلفتطرق  الثاينل الفصالفصل االول  اىل الدراسة اإلستطالعية منأجل تثمني مشكلة البحث ،أما يف يف 

ملالئمته  التجرييبمنهج البحث حيث استخدم املنهج  إىلمنهجية البحث وإجراءاته امليدانية ،وفيه مت التطرق 

البحث ،حيث مت  وأدواتأستاذا التعليم املتوسط لوالية مستغامن، 20فبلغت  عينة البحثو طبيعة املوضوع،

صدق هلم من صدق احملكمني و االتساق  Òجياد،وذلك  وات الدراسةلألدالعلمية  األسس إىلالتطرق  ال

صدق  إىل xإلضافةالداخلي  ،و  كرونباخألفا معامل  أجيادالثبات وذلك عن طريق  إىلمث .الذايتالبنائي و  ال

صفية    . داتنيلألطريقة التقييم ومفتاح التصحيح وختم هذا الفصل ب.التجزئة الن

املناسبة  اإلحصائيةتائج ومناقشتها،وذلك xستخدام الوسائل عرض الن إىلفتطرق  الثالثالفصل  أما 

،ومعامل "ت"و الوسيط و املنوال وااللتواء و التفلطح،واختبار ، واحنراف معياري، ،من متوسط حسايب 

 « spss22 »للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةxستخدام احلزم  اإلحصائيةارتباط بريسون،حيث متت املعاجلة 

  . مناقشة النتائج xلفرضيات، واالستنتاجات إىل،مث 

حيث افرزت نتائج الدراسة اىل مدى فاعية الربIمج الرتوحيي الر<ضي املقرتح يف التخفيف من  

واألثر الذي تركه يف نفوس العينة . الضغوط النفسية والقلق وحتسني التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

   .التجريبية من سعادة وفرح وسرور
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  :تقبلية اقرتاحات أو فرضيات مس. 5.3

  . الثانوي و االبتدائي األخرى األطواريف  وضع برامج تروحيية ر<ضية لفئة املدرسني  –  

تسليط الضوء على الربامج الرتوحيية الر<ضية ملا هلا من أمهية xلغة للصحة عامة والصحة النفسية خاصة  - 

  .لألساتذة 

  ) عناصر اللياقة البدنية ( إعداد برامج تروحيية ر<ضية لدراسة املتغريات البدنية  - 

  .ز<دة االهتمام xلربامج اإلرشادية والتوجيهية املتخصصة  –

 تخفيف والتخلص من الضغوط النفسيةاالهتمام بنشر الوعي الثقايف لدور األنشطة الرتوحيية الر<ضية يف ال –

  .والقلق

 .درسني xملزيد من املعلومات للتعزيز من قدراGم على مواجهة الضغوط النفسية تبصري امل –

 .إجراء حبوث ودراسات Gتم xلرتويح الر<ضي  - 

  )اجلامعة، االبتدائي، الثانوي ( تعميم مثل هذه الدراسات على األطوار التعليمية األخرى  - 

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

- 236- 

 

  

  

  

  

  املصادر واملراجع 
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  صادر واملراجعامل

  :ة ـة العربيـGللغ: أوال 

  :الكتــب  -

، مكة املكرمة، اململكة  األوقات احلرة لدى الشباب السعودي ،)1986(.ابراهيم قنديل وآخرون .1
 .جامعة أم القرى:العربية السعودية 

  دار املعارف :،  القاهرة ، مصر لسان العرب .)1981(بن منظور مجال الدين ا .2

 :، غزة ، فلسطني   مقدمة يف الصحة النفسية ،) 1998(أبو مصطفى نظمي ، دمحم النجار  .3

  مطبعة مقداد

 املصرية اإلجنو مكتبة :القاهرة ،3 اط ،النفسي التقومي ،( 1976 )  ،عثمان سيد أبوحطب، .4

الغزل العالقة بني التوافق املهين واإلنتاجية لعمال صناعة  ،)1998( ،أمحد النجار الشتاوي .5

  اهليئة املصرية العامة للكتاب :، مصر  والنسيج Gحمللة الكربى

السمات الدافعية لدى عدائي املسافات الطويلة ونصف  ،) 2008(أمحد بن قالوز توايت  .6

  معهد الرتبية البدنية والر<ضية جامعة مستغامن :اجلزائر, الطويلة وعالقتها بدافعية االجناز أللعاب القوى

دار ا�د للنشر :االردن. عمان.الر<ضة والصحة البدنية والنفسية والعقلية،)2015(،أمحد زعبالن  .7
 .والتوزيع

،   1، ط )دراسة ميدانية ( التكيف مع الضغوط النفسية  .) 2010(أمحد عيد مطيع الشخانبة  .8
  .دار احلامد للنشر والتوزيع:، عمان، األردن 

الدار اجلامعية للنشر و :،  مصر  بناء املهاراتالسلوك التنظيمي ـ مدخل  .) 2003(أمحد ماهر  .9
  التوزيع

أسباKا وسبل ،  مشكالت األطفال النفسية والسلوكية والدراسية). 2005( ،أمحد دمحم الزغيب .10

  .دار الفكر للنشر و التوزيع:،  مصر 1، ط  عالجها

ليل طرق البحث العلمي و التح) : 2000(إخالص دمحم عبد احلفيظ ، مصطفى حسني xهي  .11

  .، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، مصر  اإلحصائي يف ا|االت الرتبوية و النفسية و الرOضية

الضغوط املهنية وعالقتها Gلتوافق املهين لدى أساتذة ) : 2006(إمساعيل طه، الطاف <سني  .12

  .، بغداد ، العراق اجلامعة

 :األردن , ، عمان حيية وأوقات الفراغالرتبية الرتو   ،) 2001(إمساعيل غويل ، مروان إبراهيم   .13

  مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع
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مطبعة : ، غزة ، فلسطني ) عناصره، مناهجه، أدواته(البحث الرتبوي  ،)1997(األغا إحسان  .14

  .الرنتيسي

  1، ط  )النظرية و التطبيق ( تصميم البحث الرتبوي ،) 1999(األغا إحسان ، األستاذ حممود  .15

  .مطبعة الرنتيسي :، غزة ، فلسطني

النشاط الرتوحيي للطالبة اجلامعية بني الصعوGت ) : 2006(آمال صالح عبد الرحيم  .16

جامعة امللك  :، دمشق ، سور<)  دراسة مطبقة يف مركز الدراسات اجلامعية للبنات( والتطلعات 

  .سعود  

،   يح و أوقات الفراغمقدمة يف الرتو ،) 2013(أماين متويل البطراوي ، دمحم عبد العزيز سالمة  .17

  .ماهي للنشر و التوزيع :اإلسكندرية ، مصر

، الرتبية الرOضية دليل معلم الفصل وطالب الرتبية العلمية ،) 1998(أمني أنور اخلويل وآخرون  .18

  .دار الفكر العريب :،  القاهرة ، مصر 4ط 

جعفر أبو ،  ت  السلوك التنظيمي و األداء  ،)1991(أندرو سيزالقي ، مارك جي والس  .19

  .معهد اإلدارة العامة:، الر<ض ، اململكة العربية السعودية  القاسم أمحد

ار د :بريوت ، لبنان ، 2،  اجلزء الثاين ، ط  املعجم الوسيط ،) 1972(أنيس ابراهيم و آخرون  .20

  .إحياء الرتاث العريب

 .دار الغرب للنشر والتوزيع :اجلزائر ، 2، ط  الرتبية و التعليم Gجلزائر  ،)2006(بوفلجة غيات  .21

، دار املعارف ، القاهرة ،  أسس الرتويح و الرتبية الرتوحيية ،) G)1979اين عبد السالم دمحم    .22

  .مصر 

دار  :، القاهرة ، مصر  01، ط  الرتويح و الرتبية الرتوحيية ،) G)2001اين عبد السالم دمحم  .23

 .الفكر العريب

 ، والرتبية النفس علم يف والتقومي القياس ،)1991 ( إلزابيت ، وهيجن روبرت ، ثورندايك .24

 .األردين الكتب مركز : عمان ،  عدس الرمحن وعبد الكيالين هللا عبد ، ،ترمجة)

دار النهضة :، لبنان األسس العامة للتدريس) : 1983(جابر عبد احلميد جابر ، رشيد لبيب  .25

 . العربية للنشر والتوزيع

دار اليازوري العلمية :االردن.عمان ،الر<ضة والصحة يف حياتنا ،) 2010.(حازم النهار وآخرون .26

 .للنشر والتوزيع
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االحصاء النفسي و الرتبوي ،تطبيقات Gستخدام بر�مج  ،)2011(حسن عزت عبد احلميد  .27

spss18    دار  الفكر العريب : ، القاهرة . 

  . دار اهلدى :، اجلزائر األساسي بني النظرية و التطبيقالتعليم  ،)2002(حسن دمحم حسان  .28

مؤسسة :، اإلسكندرية، مصر أصول البحث العلمي ،) 2003(حسني عبد احلميد رشوان  .29
 . شباب اجلامعة

الطبعة  الضغوط النفسية يف جمال العمل واحلياة،) 2009(محدي علي الفرماوي ،رضا عبد هللا ، .30

  .دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان األردن .االوىل 

  . مكتبة ا�تمع العريب:األردن. عمان. القلق عند الرOضيني) . 2011.(خالد احلشحوش .31

املكتب املصري :، القاهرة ، مصر  1، ط أصول علم النفس ،) 1982(راجح أمحد عزت   .32

 .احلديث للطباعة و النشر

مكتبة  :، خان يونس ، فلسطني  اإلرشاد و الصحة النفسية مبادئ ،)2004(رمضان قديح  .33
  القادسية للنشر و التوزيع

. ، ترمجة ف1، ط  مدخل إىل علم النفس الصناعي و التنظيمي ،) 1999(روIلدي رجييو  .34
  .دار الشروق:حلمي ، األردن

لطباعة و دار احلكمة ل :، بغداد ، العراق  علم النفس الصناعي ،) 1991(الزبيدي إبراهيم  .35

  .النشر

، القاهرة،  اإلحصاء و تصميم التجاري يف البحوث النفسية و الرتبوية.) 1995(زكر< شربيين   .36

  . مكتبة األجنلو مصرية:مصر

مكتبة النهضة  :مصر،3، ط  الشخصية السوية و املضطربة ،) 1998(زينب حممود شقري  .37

  .املصرية للنشر و التوزيع

الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا املراهق العراقي وعالقتها  ،) 1994(السلطاين Iجح كرمي  .38

  .كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد:، العراق بعمره وجنسه ومفهوم الذات ومركز السيطرة

 . دار الفكر العريب :، القاهرة ، مصر  اإلحصاء النفسي):  1997(سيد دمحم خريي   .39

ة لدى املدرسني اجلزائريني ـ دراسة مقارنة مصادر الضغوط املهني): 2011(شارف خوجة مليكة  .40

  .جامعة تيزي وزو :، اجلزائر  )ابتدائي ، متوسط ، ¶نوي ( يف املراحل التعليمية الثالث 

املدرسة العليا  :، القبة،  اجلزائر دروس يف التشريع املدرسي اجلزائري ،) 2008(شاهر أمحد  .41

  .لألساتذة
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وسام درويش بريك ،  فوزي شاكر : ، ت  1، ط  علم النفس الصحي ،)2008(شيلي sيلور  .42

  .دار احلامد للنشر و التوزيع :طعمية داود ، عمان، األردن

مكتبة ا�تمع :، عمان ، األردن 1، ط  الرOضة للجميع ،) 2011(وآخرون صبحي قبالن  .43

  . العريب للنشر و التوزيع

دار اجلامعة  :، مصر وتنمية املعلمإدارة الفصل  ،)2007(صفاء عبد العزيز ، سالمة عبد العظيم  .44

  .احلديثة للنشر و التوزيع

 . الدار اجلامعية:،  مصر السلوك الفعال يف املنظمات ،)2004(صالح الدين عبد الباقي  .45

  . الدار اجلامعية :، مصرقضاO إدارية معاصرة ،)1999(صالح دمحم عبد الباقي  .46

اسرتاتيجيات إدارة الضغوط  ،)2006(طه عبد العظيم حسني ، سالمة عبد العظيم حسني  .47

  .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع:، األردن 1، ط  الرتبوية و النفسية

يف التوافق " دراسة ميدانية و نظرية " سيكولوجية الشخصية املعوقة لإلنتاج  ،)1980(طه فرج  .48

  .مكتبة اخلاجني: ، القاهرة ، مصر املهين و الصحة النفسية

  . دار املعارف:، مصر 7، ط  علم النفس الصناعي و التنظيمي،)1992(طه فرج  .49

األسس السلوكية و أدوات البحث " إدارة القوى العاملة  ،)1983(عاشور أمحد صقر  .50

 . دار النهضة العربية:، بريوت ، لبنان "التنظيمي 

شروق للنشر دار ال :، األردن 1، ط  اإلدارة املدرسية احلديثة ،)2001(عايدين دمحم عبد القادر   .51

 . و التوزيع

دار املعرفة  :، مصر دراسات يف علم النفس الصناعي و املهين ،)2005(عباس دمحم عوض .52

 .اجلامعية

الب  ،)2006(عبد اإلله بن أمحد الصلوي  .53 طة الرتوحيية الرOضية لدى ط معوقات ممارسة األنش

  كلية الرتبية:لكة العربية السعودية،جامعة امللك سعود، املمكليات املعلمني Gململكة العربية السعودية 

 :،  اإلسكندرية، مصر الصحة النفسية سيكولوجية الشخصية ،)1999(عبد احلميد الشاذيل   .54

  .دار النشر و التوزيع

منشأة : ،اإلسكندرية،مصر االختبارات و املقاييس النفسية ،)2003(عبد الرمحان دمحم عيسوي .55

 .املعارف

ضغوط العمل ، منهج شامل لدراسة الضغوط ـ ،)1998(هيجان عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم  .56

  .  معهد اإلدارة العامة:، الر<ض، اململكة العربية السعودية مصادرها ونتائجها وكيفية إدار°ا
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 أساسيات التدريس والتطوير املهين للمعلم ،)2007(عبد السالم مصطفى عبد السالم  .57
  . دار اجلامعة اجلديدة  :،اإلسكندرية ، مصر

، القاهرة،  سيكولوجيا مواجهة الضغوط يف ا|ال الرOضي ،)2005(عبد العزيز عبد ا�يد دمحم  .58

 . مركز الكتاب للنشر و التوزيع:مصر

  .مكتبة مدبويل :،القاهرة، مصر موسوعة الطب النفسي ،)1995(عبد املنعم احلنفي  .59

  .دار احلديث :، اإلسكندرية، مصر 4، ط  النمو النفسي ،)1971(عبد املنعم املليجي  .60

جامعة  :، قسنطينة، اجلزائر الضغط النفسي وعالقته Gلرضا الوظيفي ،)2008(العبودي فاتح  .61

  .منتوري

،  الضغوط املهنية وعالقتها بدافعية االجناز لدى أعوان احلماية املدنية،)2010(عثمان مرمي  .62

 .جامعة قسنطينة :اجلزائر

صحة ،)2001(عثمان خيلف  .63 صحة ، األسس النفسية و السلوكية لل ، ،  1، ط  علم نفس ال

 .دار الثقافة للطباعة والنشر و التوزيع: الدوحة، قطر

، طولكرم ،  1، ط الرتبية البدنية و الرOضية و عالئقها النفسية ،)2003(عرار خالد حسين   .64

 .مطبعة ابن خلدون :فلسطني

العبيكان  :، بريوت ،لبنان للبحث يف العلوم السلوكيةاملدخل   ،)1989(العساف صالح دمحم  .65

  . للطباعة و النشر

  .دار الفكر العريب:، مصر 1، ط  أوقات الفراغ و الرتويح ،) 1990(عطيات دمحم خطاب   .66

صحة النفسية و التوافق النفسي ،)2004(علي صربي ، وشريت دمحم  .67  :، اإلسكندرية ، مصر ال

 .دار املعرفة اجلامعية

دار الكتاب :، القاهرة، مصر 1، ط  ضغوط احلياة و أساليب مواجهتها،)2000(كر علي عس .68

  .احلديث

دار  :،الكويت األسس النفسية و االجتماعية للسلوك يف جمال العمل،)2005(علي عسكر  .69

  . الكتاب احلديث للنشر والتوزيع

صناعي و التنظيمي احلديث ، مفاهي ،)1995(عمار الطيب كشرود  .70 م و نظرOت علم النفس ال

  . ، دار الكتاب الوطنيةليبيا :، بنغازي 1، ط 

دار وائل  :، عمان ، األردن السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ،) 2005(العميان حممود  .71

  . للنشر
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،  5، ط  أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية ،) 1987(عودة ملكاوي .72

 .مكتبة املنار الزرقاء:الكويت 

  .دار املعارف :، مصر 2، ط  املوجز يف الصحة النفسية ،) 1996(عوض عباس  .73

دار  :، القاهرة ، مصر 1، ط  القلق و إدارة الضغوط النفسية ،)2001(فاروق السيد عثمان  .74

  . الفكر العريب

، الر<ض ، اململكة العربية  الرتويح الرOضي، كلية التدريب ،) 2007(الفاضل أمحد دمحم  .75

  .  جامعة Iيف العربية للعلوم األمنية :السعودية

دمحم نبيل نوفل وآخرون ، : ، ت  مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس  ،)1985(فان دالني  .76

  .مكتبة األجنلو املصرية :القاهرة ، مصر

املركز الوطين  :، حسني داي، اجلزائر املعجم الرتبوي ،) 2009(فريدة شنان ، مصطفى هجرسي  .77

  .  للو»ئق الرتبوية

، القاهرة ،  3، ط  علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،)1979(فؤاد البهي السيد  .78

  .دار الفكر العريب :مصر

التوافق املهين واملساندة االجتماعية لدى عينة من العمال  ،)2009(فواز بن دمحم صاحل الشيخ   .79

  .جامعة أم القرى:، اململكة العربية السعودية صانع مبحافظة جدةالسعوديني العاملني يف بعض امل

دار الكتب  :، بريوت، لبنان 1، ط  علم النفس الصناعي ،) 1996(كامل دمحم دمحم عويضة  .80

  . العلمية

صول الرتويح وأوقات الفراغ ،)1990(كمال درويش ، أمني اخلويل   .81 دار  :، القاهرة ، مصر  أ

  .الفكر العريب

، القاهرة  1، ط  رؤية عصرية للرتويح و أوقات الفراغ ،)1997(درويش ، دمحم احلمامحيكمال  .82

  . مركز الكتاب للنشر :، مصر

  .دار القلم للنشر و التوزيع :، مصر 1، ط  املدخل إىل الصحة النفسية ،) 1988(كمال مرسى  .83

 على الصحة النفسيةالضغط النفسي ومشكالته وأثره ،) 2008(ماجدة ¹اء الدين السيد عبيد  .84

  .دار صفاء للنشر و التوزيع :، عمان ، األردن

اإلسكندرية ،   علم النفس الصناعي بني النظرية و التطبيق ،) 2005(جمدي أمحد دمحم عبد هللا  .85

  .دار املعرفة اجلامعية:مصر 
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هج دار املنا  :، عمان ، األردن املناهج احلديثة وطرائق التدريس ،) 2009(حمسن علي عطية  .86

  .للنشر و التوزيع

  . دار النهضة العربية:، بريوت ، لبنان الصدمة النفسية ،) 1991(دمحم أمحد النابلسي وآخرون  .87

السلوك التنظيمي والتحدOت املستقبلية يف املؤسسات  ،) 2007(دمحم حسن دمحم محادات  .88

  .  دار حامد للنشر :، عمان، األردنالرتبوية 

، القاهرة ،  2، ط  اس والتقومي يف الرتبية البدنية و الرOضيةالقي ،)1995(دمحم صبحي حسني  .89

  .دار الفكر العريب: مصر

طبيق ،)1998(دمحم دمحم احلمامحي ، عايدة عبد العزيز مصطفى  .90  2، ط  الرتويح بني النظرية و الت

  . مركز الكتاب للنشر:، القاهرة ، مصر

  .دار املعرفة اجلامعية:، القاهرة ، مصر األمراض السيكوماتية،) 1984(حممود السيد أبو النيل  .91

دار وائل :، عمان ،األردن السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ،)2005(حممود العميان  .92

  .للنشر

  . مطبعة اجلمهورية :، اإلسكندرية ، مصر علم النفس الصناعي،)1999(حممود فتحي عكاشة  .93

، عمان ،  1، ط  وتنميته وتدريبهإعداد املعلم ،) 2005(مصطفى عبد السميع ، سهري دمحم  .94

  . دار الفكر العريب للنشر و التوزيع :األردن

،  واالختبارات  اإلحصاء و القياس النفسي مع مناذج من املقاييس،)1993(مقدم عبد احلفيظ  .95
  .ديوان املطبوعات اجلامعية :بن عكنون ، اجلزائر 

،  1، ط املشكالت السلوكية عند املراهقنياألساليب احلديثة يف عالج  ،)2008(ميادة قرمان  .96

  . مكتبة األجنلو املصرية :القاهرة ، مصر

طلحات يف العلوم  ،) 2008(نواف أمحد مسارة ، عبد السالم موسى العديلي  .97 مفاهيم ومص

  . دار املسرية للنشر و التوزيع :،عمان ، األردن الرتبوية

،  1، ط  تعريفه ، أمهيته ، حكمه الرتويح ، ،)2009(نور بنت حسن عبد احلليم قاروت  .98

  .دار احلافظ :دمشق ، سور< 

القاهرة . الطبعة األوىل. الر<ضة وصحة ا�تمع).2014.(هاين دمحم حجر،حممود امساعيل اهلامشي  .99

 مركز الكتاب احلديث:

،  1، ط  أساليب ختفيض الضغوط الناجتة عن األورام السرطانية ،)2007(هناء أمحد شويخ  .100

  .أنرتاك للطباعة والنشر والتوزيع :األردن
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    مطبعة جامعة املوصل :، العراق طرق البحث العلمي ومناهجه ،)1985(وجيه حمجوب جاسم  .101

دار أسامة للنشر :، عمان ، األردن 1، ط  علم النفس الرOضي ،) 2007(<سني رمضان  .102

  . والتوزيع

دار أسامة للنشر  :ردن، عمان ، األ 2، ط  علم النفس الرOضي ،) 2008(<سني رمضان  .103

  .والتوزيع

 :الدورOت وا|الت  -

 املتغريات من بعدد عالقتها يف الضغوط حتمل عمليات) : 1994( الباسط عبد لطفي براهيمإ .104

 . قطر جامعة ، 5 العدد ، الرتبوية البحوث مركز جملة ،  املعلمني لدى النفسية

 ،العمل أدوار عن النامجة الضغوط يف اجلنسني بني مقارنة دراسة): 1999( عباس خضر xرون .105

 الكويت ، الكويت ، جامعة 52،العدد الرتبوية ا�لة

صحة  )2014.(بشري حسام ، محالوي عامر .106 امهية ممارسة النشاط الرOضي الرتوحيي يف حتقيق ال

جملة :كلية الرتبية البدنية وعلوم الرOضة جامعة دOيل   10العدد .ا|لد السابع .النفسية للمعاق حركيا

  . علوم الرOضة

صادر التوافق املهين لدى العامل ).2014.(بوعامر امحد،وآخرون  .107 جملة الدراسات والبحوث .م

 .جامعة الوادي.العدد السادس .ية االجتماع

 اضطراب خفض يف السلوكي املعريف العالج فاعلية مدى):  2010(،  حامد أمحد الغامدي .108

جملة جامعة ام القرى : ا|لد الثاين، العدد األول .النفسية العيادات على املرتددين من عينة القلق لدى

 .للعلوم الرتبوية والنفسية

 ا�لة ، املتغريات ببعض عالقته و املعلم ضغط مستوى) :  1990(  الفرماوي علي محدي .109

 للطفل الثالث السنوي املؤمتر ، الطفولة دراسات مركز ، مشس عني جامعة ، 10 العدد ، 3 ا�لد ، الرتبوية

 . املصري

الضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية وانعكاسا°ا على ). 2015.(محزة األحسن  .110

 .جملة العلوم النفسية والرتبوية: تيزي وزو.جامعة مولود معمري.تقدير الذات لديهم  مستوى

 اربد األهلية جامعة طلبة إدراكات :)جانفي, 2011( خليل فارس القدومي، <سر عزات خولة .111

صادر  اجلامعة جملة.  األول العدد ، عشر التاسع ا�لد ،املتغريات بعض ضوء يف النفسية الضغوط مل

  . األردن ،) اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية
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 ا�لد ، العزيز عبد امللك جملة ، العمل عن الرضا و التنظيمي الوالء) :  1999(  العجمي راشد .112

 .السعودية العربية اململكة جدة ، ، 1 العدد ، 13

 الدراسي Gلتوافق الصلة ذات االجتماعية النفسية العوامل بعض) : 1996( ، دامنهوري رشاد .113

 ، القاهرة،  بللکتا يةرلمصا لهيئةا ، العاشرة السنة ، 38 العددس ، لنفم امجلة عل،  نةرسة مقادرا ،

 .مصر

 علوم جملة ، الرOضية الرتبية كلية لطالب رOضي تروحيي بر�مج) : 2009( كاظم خريي سعاد .114

  . العراق ،  xبل جامعة .الثاين ا�لد ،  الرابع العدد  ، الر<ضية الرتبية

 علوم جملة ، املهنية Gلضغوط عالقتها و الشخصية السمات): 2007(  اخلميسي علي شيماء .115

  . العراق ،  xبل جامعة ، السادس ا�لد ، الثاين العدد ، الر<ضية الرتبية

 املتغريات ببعض وعالقتها املهنية النفسية الضغوط مواجهة أساليب):2010( الضرييب هللا عبد .116

 .دمشق،سور< جامعة ، الرتبية كلية ، 4 العدد ، 26 ا�لد ، دمشق جامعة جملة ،

 املدارس يف الثانوية املرحلة معلمي عند العمل ضغوط مستوى ، )2011(عال حممود محايدة  .117

  .،األردن 1العدد ، 38 اّ�لد الرتبوية، العلوم دراسات عنها، النامجة األردن واملشكالت يف احلكومية

 ا�لة ، الرOض معلمات لدى النفسي Gالحرتاق وعالقته املهين التوافق): 2004( دمحم عيسى .118

  . الكويت جامعة ، الرتبوية

 العربية اململكة ، املعرفة جملة ، الرتوحيية للربامج قيادات يوجد ال) : 2002(  دمحم أمحد الفاضل .119

 السعودية

الضغوط النفسية وعالقتها xلتوافق املهين لدى عينة من معلمي ).2014.(فؤاد صبرية وأخرون .120

جملة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ا�لد .ومعلمات مرحلة التعليم األساسي يف حمافظة الالذقية 

 . سور< 4العدد 36

 العلمية التخصصات يف الرتبية وطالبات طالب اجتاه) : 1994( إبراهيم الرمحن عبد احملبوب .121

  .، العراق تربوية دراسات جملة ، التدريس مهنة حنو واألدبية

 الرتبية معلمي لدى النفسي واالحرتاق النفسية الضغوط مصادر) : 2007( الزيودي محزة دمحم .122

 ، 02 العدد ، 23 ا�لد ، دمشق جامعة جملة ، املتغريات ببعض وعالقتها الكرك حمافظة يف اخلاصة

  .سور< ، دمشق

 لدى الرتوحيية اهلواOت و الرOضية األنشطة ممارسة معوقات) : 1983( احلمامحي دمحم دمحم .123

 . الرتبوية ، مصر البحوث جملة ، اجلامعة طلبة
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الضغوط النفسية واسرتتيجيات مواجهتها لدى ، ) 2012(دمحم مقداد ،فاضل عباس خليفة .124

 - خمرب تطوير املمارسات النفسية الرتبوية–دراسات نفسية وتربوية  معلمي نظام الفصل مبملكة البحرين

  .9العدد 

مصادر الضغوط املهنية وعالقتها Gلقلق والرضا املهين ،العدد ) .2013(منصوري مصطفى،  .125

  جملة العلوم االنسانية و االجتماعية:العاشر ،جامعة وهران 

 لدة الوظيفية املتغريات ببعض النفسية الضغوط عالقة) :  2008( حسن صربي مها .126

 جامعة ، األساسية الرتبية كلية ، 36 العدد ، الفتح جملة ، الرOضي للنشاط املمارسات وغري املمارسات

  .العراق ، د<يل

أساتذة التعليم الثانوي ومدى معا�°م من الضغط النفسي ،  2013مهدي بلعسلة فتيحة ، .127

، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، عدد خاص امللتقى الدويل حول املعاIة  جراء مهنة التعليم ومتطلبا°ا

  .   يف العمل جامعة تيزي وزو ، اجلزائر 

 الوظيفي Gلرضا وعالقتها املهنية الضغوط) : 2011(األشقر حسن <سر ، مصطفى أبو نظمي .128

  .فلسطني ، غزة ، 01 ددالع ، 19 ا�لد ، اإلسالمية اجلامعة جملة ،الفلسطيين املعلم لدى

 ، قسنطينة ، 60 ، العدد تربوية و نفسية أحباث جملة ، النفسي الضغط) : 2002( لوكيا اهلامشي .129

  .  اجلزائر

 :الرسائل واألطروحات  -

فاعلية بر�مج عالجي يف خفض القلق النفسي وتنمية مفهوم  ) .2013.(ابراهيم xجس معايل .130

 .ماجستري رسالة. الذات لدى الطلبة املتميزين 

دور األنشطة الرOضية والرتوحيية يف احلد من العنف  ).2014.(أمحد عبد الفتاح دمحم الصباح .131

 كلية الر<ضة :جامعة الريموك .رسالة ماجستري .اجلامعي لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم

ية املدركة لدى عينة التوافق املهين وعالقته Gلفاعلية الذات ).2016.(بدرية دمحم يوسف الرواحية  .132

: كلية العلوم واألدب .رسالة ماجستري . من املوظفني يف املديرية العامة للرتبية والتعليم حملافظة الداخلية 

 .جامعة نزوى 

جامعة مولود معمري ، التوافق املهين للمرضيني،رسالة ماجستري ،) . 2015.( بوتوتة المية  .133

  .ماعيةكلية العلوم االنسانية واالجت:تيزي وزو

الضغوط املهنية اليت تواجه الصحفيني العاملني يف الصحافة ) : 2003(الدرويشي جنيب عباس  .134

  .اململكة العربية السعودية, كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود. ، رسالة ماجيستريالرOضية 
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، رسالة ماجيستري ،   الضغط النفسي االجتماعي لدى املمرضني) : 1997(دليلة عيطور  .135

  جامعة اجلزائر ، اجلزائر

مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي املرحلة الثانوية حملافظة ) : 2005(الزعيب نزار دمحم يوسف  .136

  .اململكة العربية السعودية .، رسالة ماجيستري ، كلية الرتبية ، جامعة الريموك إربد وعالقتها بتقدير الذات

رتاتيجيات التكيفية مع الضغوط املهنية لدى معلمي املدارس احلكومية االس).2010.(ز<د بركات .137

 جامعة القدس املفتوحة:فلسطني .يف حمافظة طولكرم 

التوافق املهين و املسؤولية االجتماعية و عالقتهما مبرونة األ� ) : 2010(سامي خليل فحجان  .138

  .مية  ، غزة ، رسالة ماجيستري ، اجلامعة اإلسال لدى معلمي الرتبية اخلاصة

العالقة بني التوافق املهين و الدافعية لإلجناز لدى موظفي مجارك مطار ) :  2002(سعيد املهنأ  .139

، رسالة ماجيستري ، أكادمية Iيف العربية للعلوم األمنية ، الر<ض ، اململكة العربية  خالد الدويل GلرOض

 .السعودية

،  عالقته بضغوط العمل يف األجهزة األمنية التوافق املهين و) : 2006(السماري عبد هللا  .140

  .الر<ض ، اململكة العربية السعودية .رسالة ماجيستري ، جامعة Iيف للعلوم األمنية ، قسم العلوم االجتماعية

، التوافق الزواجي وعالقته ببعض مسات الشخصية لدى املعاقني ). 2008. (مسية أبو موسى .141

  .ية ، غزة ، فلسطنيرسالة ماجيستري ، اجلامعة اإلسالم

التوافق املهين وعالقته مبوقع الضغط لدى مدرسي املرحلة ): 1999(عثمان جناح عبد الرحيم  .142

  ، رسالة ماجيستري ،جامعة اليمن الثانوية يف اليمن

الضغط النفسي املهين وعالقته Gستجابة القلق لدى معلمي الرتبية ). 2012.(عقون آسيا .143

 جامعة فرحات عباس. رسالة ماجستري .اخلاصة 

فاعلية بر�مج إرشادي مقرتح للتخفيف من القلق ). 2011.(علي موسى علي دxبش  .144

  .غزة. جامعة األزهر.رسالة ماجستري .االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات 

مهنة دور مركز التحكم وبعض املتغريات الشخصية يف تسيري ضغط ) : 2009(كورديل مرمي  .145

، رسالة ماجيستري يف علم النفس االجتماعي ، جامعة  التدريس ومصادره عند أساتذة التعليم الثانوي

  .اجلزائر

مقارنة مستوOت الضغط النفسي و القلق ومنط السلوك  لدى ): 2002(ماطر عواد احلريب  .146

،  اململكة العربية السعوديةاإلداريني و غري اإلداريني يف مديرOت الشؤون الصحية Gملنطقة الشرقية يف ,

  .رسالة ماجيستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ، األردن 
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التوافق املهين للمرضيني للعاملني يف املستشفيات احلكومية ) : 2002(ماهر عطوة الشافعي  .147
لنفس، اجلامعة اإلسالمية ، غزة كلية الرتبية ، قسم علم ا. ، رسالة ماجيستريوعالقتهم بسما°م الشخصية 

  .، فلسطني 

 التوافق املهين وعالقته بضغوط العمل لدى موظفي املؤسسات العقابية): 2007(مكناسي دمحم  .148

  .قسم علم النفس ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، اجلزائر . ، رسالة ماجستري يف علم النفس

طلبة املساندة االجتماعية ) : 2006(مىن دمحم عثمان اجلبلي  .149 وعالقتها Gلضغوط النفسية لدى 

، رسالة ماجيستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة صنعاء  كلية الطب والعلوم الصحية جبامعة صنعاء

  .، اليمن 

  :Gللغة األجنبية : ¶نيا 
150. Hendricks,al.(2000).Sources and déterminants of job stress among 
employees working in therapeutic todder classes in Dutch rehabilitation 
centers international journal of disability. development and education. 47.      
151. Jepson, E& Forrest, S. (2006): Individual contributory Factors in 
teacher stress: The role of achievement striving and occupational 
commitment. British Journal of Education psychology. 76. 
152. Kuo, S. 1990. A discrimination analysis of teacher burnout based 
on teacher stress and professional attitudes. Bulletin of Educational 
Psychology. 23 (2). 
153. Marc , Salamon. (2006). vivre avec son stress, Pasteur, Paris, 
France. PARLEBAS. P , CYFFERS.B. (1992). statistique appliquée aux 
activités physiques et sportives , publication INSEP, Paris, France. 
154. Pierluingi Graziani , joel Swendsen. (2005). Le stress , émotion et 
stratégies d'adaptation, Armand colin, France. 
155. Reese,R.2004: The bottom line. American School Board Journal, 
191(8).   
156. spittel ,m & and al,2009Spittle, M, & et al: (2009): Applying Self-
determination theory to understand the motivation for becoming a physical 
education teacher, Teaching and Teacher Education,V25. 

 
 

   : من اإلنرتنت : ¶لثا 
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التوافق املهين لدى املعلمني و املعلمات xملرحلة ) : 29نوفمرب , 2007(حسن مصطفى عبد املعطي.  153

 Consulté le ,sur: 2013, أفريل 21االبتدائية ، الزقازيق ، مصر 

www.shifa.ahlamontada.com:  
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة
 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة

 الرياضية و البدنية التربية معهد

  "االستبانة"تحكيــــم أداة البحث  : الموضوع  
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  هللا تعالى و بركاتهالسالم عليكم و رحمة 

يزيدني فخرا و شرفا أن أضع بين أيديكم فقرات هذه االستبانة ، و التي تشكل           

أداة قياس لجمع بعض المعلومات الالزمة إلجراء هذه الدراسة ، التي تندرج ضمن 

إسهامات  مدى: "بعنوان متطلبات نيل شهادة الدكتوراه تخصص رياضة  و صحة  

التوافق بعض المتغيرات النفسية وعالقتها ب الترويحية الرياضية علىالممارسة 

  "المهني لدى أساتذة التعليم المتوسط 

و نظرا لخبرتكم الواسعة ، أرجو من سيادتكم التكرم باإلطالع على الفقرات من        

حيث دقتها ووضوحها لغويا ، مناسبتها لموضوع الدراسة ، إضافة أو حذف ما ترونه 

  .با مناس

 شكرا على حسن تعاونكم معنا

 
  :المشرف:                                                                  الطالب    

  بن سي قدور حبيب/ د .بوعزيز دمحم                                                   أ

   

  

  ):روذكـــــ(البيانات الشخصية الخاصة بالمستجوب 

  متزوج             أعزب             :       الحالة االجتماعية -
  سنة ...........الخبرة المهنية  –سنة    :..........السن  -
 المدينة                  الريف  :    اإلقامة  -

 ...................عملالوسائل النقل لمكان -كم  .............المسافة بين السكن و مقر العمل  -

) المفضل(النشاط الرياضي الترويحي الممارس  في اوقات الفراغ -
01.........................02..................../03................./04   ...................../  

  استبانة الضغوط النفسية/  أوال 
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  الرقم العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 داخليةضغوط : المحور األول 

  .1  أعارض تقليد مناهج أجنبية     
  .2 أجد صعوبة في فهم و تطبيق مقاربة التدريس بالكفاءات     
  .3  تشكل الزيارات المفاجئة للمفتش مصدر قلق بالنسبة إليّ      
  .4  يضايقني شعوري بالقلق غير المبرر     
  .5  يزعجني تدني ثقتي بنفسي      
  .6  مشكلتي بنفسيأتضايق لضعف قدرتي على حل      
  .7  أشعر باالنزعاج حينما أحاول التوفيق بين متطلبات العمل      
  .8  أشعر بأن عملي متداخل مع حياتي العائلية     
  .9  أشعر أن هناك ضغوطا تمارس علي لتحسين نوعية عملي     
 .10  أشعر بنقص مكانتي واحترامي عند زمالئي     
 .11  التعليمأنصح أصدقائي بالعمل في سلك      

       ضغوط متعلقة بطبيعة المهنة و اإلمكانات: المحور الثاني 
 .12  أرى أن مهنة التدريس متعبة     
مني مهنة  تتطلبهاأجد صعوبة في القيام باألدوار العديدة التي      

 التدريـس
13. 

 .14 أشعـر بثقل المسؤولية المهنية     
 .15 من أصعب المراحل تعد المرحلة التعليمية التي أدرس فيها     
 .16 االمتحاناتيرهقـني تصحيــح      
 .17 إضافيةالتحضير الدائم للدروس يتطلب مني بذل جهود      
عندما أالحظ أن التالميذ ال يستوعبون الدروس  باالنزعاجاشعر      

 بسبب كثافة البرامج التعليمية
18. 

 .19 اشعر بصعوبة التدريس في ظل وجود  فروق فردية بين التالميذ      
 .20  يضايقني انتشار العنف في الوسط المدرسي     
 .21 تزعجني ال مباالة أغلبية التالميذ للدراسة      
 .22  تقلقني طريقة تقييم المفتشين لعملي     
 .23 يزعجني غياب الطب المهني      
 .24  األقسام يسبب لي إرهاقا مضاعفاأشعر بأن االكتظاظ في      
 .25  نقص الوسائل التعليمية يزيد من شعوري بالقلق والتوتر     
 .26 يضايقني ضعف االهتمام بالصيانة المدرسية     
أشعر بصعوبات كثيرة في تأدية عملي بسبب ارتفاع درجات      

 الحرارة باألقسام 
27. 

المناهج ، التقويم ، ( أنزعج من كثرة المستجدات المدرسية      
  )القرارات المفاجئة 

28. 

 االجتماعية )العالقات ( ضغوط عالئقية : المحور الثالث 
 .29 اإلدارةيزعجني عدم تواجد الدعم و المساندة من قبل      
 .30 من قلقي  تزيد صعوبة التواصل مع المدير     
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 )تعريب دمحم حسن عالوي( مقياس القلق لجانيت تايلور/ ثانيا 

  ال  نعم  الفقرات  الرقم

      ال أتعب بسرعة  01

      أحس غالبا مبغص يف معديت  02

      أقوم éداء عملي حتت توتر عصيب شديد  03

      ال أستطيع أن أركز تفكريي يف موضوع واحد   04

      )نفسي (   ليست يل ثقة يف نفيي  05

يضايقني عدم إشراكي في اتخاذ بعض القرارات التي ترتبط      
 بمهامي التعليمية 

31. 

 .32 يضايقني رفض بعض زمالئي للتعاون معي في األمور المهنية     
 .33 تؤرقني صراعاتي المستمرة مع زمالئي في المهنة     
 .34 أعاني من عدم انضباط تالميذي داخل القسم       
 .35 عدم اإلطالع على المسار الدراسي ألبنائهميزعجني األولياء في      
 .36 أنزعج من انتشار ظاهر المحاباة و التمييز في البيئة المدرسية      
 .37  أشعر بأنني ال أشارك في القرارات التي تتخذ في المتوسطة     
 .38  ال أجد آذانا صاغية القتراحاتي التي أقدمها خالل العمل     
 .39  لممتلكاتي دون إذنييزعجني أخذ اآلخرين      
 .40  تضايقني قلة معاملة بعض زمالئي معي     
 .41  أنزعج عند إثارة التالميذ للفوضى داخل القسم     
 .42  بالبيئة المدرسية اإلبداعيأشعر بأن المدير يمانع على العمل      
أشعر بأن المدير تسلطي و انفرادي  في  اتخاذ القرارات  دون      

  اآلخرين إشراك
43. 

أشعر بأن جميع األساتذة يقدرون أهمية العالقات الشخصية فيما      
  بينهم

44. 

 .45  أشعر بأن إمكانية الحوار المباشر مع المدير متاحة دائما      
 .46  أشعر بأن المتوسطة التي أعمل فيها تبعث على اإلجهاد و التوتر     
 .47 أتألم من نظرة المجتمع السلبية لمهنة التدريس      
 .48 ال أحظى بالمكانة التي أستحقها في المجتمع      

 ضغوط متعلقة باألجر وأوقات العمل: المحور الرابع 
 .49 يرهقني عدد الساعات التي أدرسها أسبوعيا     
 .50 برمجة أوقات عملي ال تراعي ظروفي الخاصة     
 .51  أجد نفسي مضطرا لتدريس ساعات إضافية لتغطية حاجاتي     
 .52  فرص الترقية في مهنتي أنزعج لنقص     
تضطرني مهنة التدريس لممارسة مهنة أخرى قصد تحسين      

 وضعيتي
53. 

 .54 يزعجني ضيق وقت الراحة بين الحصص     
 .55 يضايقني ضعف تنظيم وقتي     
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      اعتقد أنين شخص غري عصيب  06

      أالحظ أن يدي ترتعش عند حماوليت القيام بعمل ما  07

      يسبب يل القلقتفكريي يف املستقبل   08

      أصاب Gلصداع بصورة �درة  09

      اخجل بسهولة بصورة تضايقين  10

      �درا ما يدق قليب بقوة أو اشعر بصعوبة يف التنفس  11

      اعرق بسهولة حىت يف األOم الباردة   12

      احلم أحالما مزعجة يف كثري من الليايل  13

      أحس Gجلوع كل الوقت تقريبا  14

      من السهولة أن اشعر Gحلرج   15

      أ� هادئ وال تسهل إ¶ريت  16

      أحس كثريا مبتاعب يف معدة  17

      أ� أكثر حساسية من معظم الناس  18

      يصيبين القلق غالبا على بعض األشياء  19

      أمتىن أن أكون سعيدا مثل اآلخرين   20

      ال أخجل بسرعة مثل بعض الزمالء  21

طيع النوم بسبب القلق أحيا� ال  22       أست

      ابكي بسهولة   23

      أصاب Gإلسهال بصورة �درة  24

      أشعر éنين عصبيا يف حاالت االنتظار  25

      أ� سعيد معظم الوقت   26

      أخاف غالبا من أن يقوم اآلخرين ëحراجي   27

      Gستمرار أحس بقلق على شيء أو شخصا ما  28

طيع أن اخرب الناس عنهاأحلم كثريا éشياء   29       ال أست

طيع أن أجلس على مقعد ملدة طويلة   30       أحيا� أشعر Gلتوتر لدرجة أنين ال است

      أطرايف تكون عادة دافئة بدرجة كافية   31

      أحيا� يصيبين التوتر لدرجة أنين  أجد صعوبة يف حماولة النوم  32

طع التغلب عليهاشعرت أحيا� éن املتاعب ترتاكم علي   33       لدرجة أنين ال أست

      عندما أخجل فإنين غالبا اعرق بصورة تضايقين   34

      يف كثري من األحيان أشعر Gلقلق من أشياء íفهة  35



  
 

- 255- 

 

      يف بعض األحيان أحس éنين ال شيء  36

      أجد صعوبة يف أن أركز تفكريي على شيء ما  37

      يصبين اإلمساك �درا  38

      بعض األفراد رغم علمي أËم لن يسبب يل الضرر أخاف من  39

      نومي غري مريح ومتقطع  40

      أشعر بعدم االطمئنان معظم الوقت   41

      أما من األشخاص الذين îخذون األمور جبدية  42

      خماويف تقل كثريا عن خماوف أصدقائي  43

      أ� شخص عصيب جدا   44

      احلياة Gلنسبة يل تعبا شقاء  45

      أ� واثق جدا من نفسي  46

      يف بعض األحيان أعتقد أنه ال فائدة مين على اإلطالق  47

      أحيا� أشعر أنين أكاد انفجر من القلق  48

      أخشى مواجهة املشاكل أو اختاذ قرار هام  49

      مستقبلي يف العمل يسبب يل القلق  50

   

  

  

  

 

 

 استبانة التوافق المهني/  لثاثا

 الرقم العبــــــــــــــــارة  دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 طبيعة و ظروف العمل في التعليم المتوسط: المحور األول 
  .1  تتيح إمكانياتك ممارسة مهنة التدريس بيسر وسهولة     
  .2  تحقق مهنة التدريس ميولك و رغباتك     
  .3  تشعر بأن درسك في مجال تخصصك مجهدا     
  .4  التدريس مهنة شاقةمهنة      
  .5  مكان تأدية عملك بالمتوسطة غير مناسب     
  .6  ترى أنه يمكن أن تؤدي عمال آخر بأداء أفضل     
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  .7 تعتقد أن مهنتك تضر بصحتك      
  .8  تجد متعة حقيقية في عملك     
  .9 ترى أن صحتك و لياقتك العامة تناسب مهنة التدريس     
 .10 ترى أن طبيعة عملك تضطرك إلى مسايرة و مجاراة رؤسائك      
 .11 تجبر نفسك على الذهاب إلى عملك معظم األوقات     
 .12  يساعدك جو المتوسطة على تأدية عملك بنجاح     
 .13  ترى أنك تستطيع تعليم المهارات لتالميذك بسهولة      
 .14  اإلمكانياتتشعر بصعوبة في تأديتك لعملك نتيجة لنقص      
 .15  تشعر باإلنهاك الشديد في نهاية العمل     
 .16  تعتقد أن مرافق المؤسسة غير مهيأة لتنفيذ البرامج التعليمية     
 .17  تعاني من كثرة األعباء الكتابية الملقاة على عاتقك     
 .18  ترى أن القاعات التدريسية ال تتناسب مع عدد التالميذ     

 األستاذ مع التالميذ عالقة: المحور الثاني 
 .19  تشعر بالضيق إذا اشتكى لك أحد تالميذك     
 .20  تشعر بالسرور إذا خرجت في رحلة مع تالمذتك     
 .21  أنت تميل للمرح أثناء تدريسك     
 .22  تشعر أن لك مكانة خاصة لدى تالميذتك     
 .23  مع التالميذك تشعر بالضيق لعدم مالحظة نتائج جهد     
 .24  بتقدير التالميذ لمجهودكتشعر      
 .25  تتضايق من سرعة نسيان ما يتعلمه التالميذ      
 .26  تساعد التالميذ على حل مشاكلهم     
 .27  تعاني من إهمال بعض التالميذ لمظهرهم الشخصي     
 .28  تتضايق من الالمباالة المفرطة من قبل بعض التالميذ     
 .29  بمرافق المتوسطةتنزعج من التالميذ الذين يعبثون      

 عالقة األستاذ مع بقية الزمالء: المحور الثالث 
 .30  تشعر بالسرور في األوقات التي تمضيها مع زمالئك     
 .31  تحرص على تكوين عالقات ايجابية مع زمالئك     
 .32  لك  ئكتشعر بالضيق من كثرة انتقاد زمال     
 .33  اآلخرينتعاني من تدخل األساتذة في شؤون زمالئهم      
 .34  تشعر بأن عالقتك بزمالئك طيبة     
 .35  تعاني من وجود التكتالت بين األساتذة في المؤسسة     
 .36  تعاني من كثرة الخالفات مع الزمالء     
 .37  تعاني من صعوبة تكوين العالقات االجتماعية مع الزمالء     
 .38  يزعجك استخفاف بعض األساتذة بزمالئهم      
 .39  بعدم تقدير زمالئك لك في العملتشعر      

 عالقة األستاذ مع اإلطار اإلداري: المحور الرابع 
 .40  في االستجابة إلى توجيه رؤسائك اتجد نقص     
 .41  ترى أن رؤساءك يعاملونك المعاملة التي تستحقها     
 .42  يساهم المسؤولون في حل المشكالت التي تواجهها     
 .43  المسؤولين في تعاملهم معك تشعر بعدالة و موضوعية     
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 .44  يقدر المسؤولون أداءك المميز للعمل     
 .45  يتقبل المسؤولون النقد البناء     
 .46 تشعر بالضيق من كثرة الخالفات اإلدارية مع المسؤولين     
تشعر بأن العقوبات اإلدارية التي تتخذها اإلدارة لمعاقبة المخالفين      

  عادلة ومناسبة
47. 

 ) الراتب و الترقيات ( المحفزات : المحور الخامس 
 .48 تدر مهنتك دخال مناسبا      
 .49 تتيح مهنة التدريس فرصا كافية لدخل إضافي      
 .50 تفكر أحيانا في تغيير مهنتك بسبب قلة دخلها     

 .51 دخل مهنة التدريس يعادل دخل المهن األخرى     
 .52  العمل ضروري للترقيةتعتقد أن الكفاءة و إتقان      
 .53  نظام الترقيات في مهنتك يرضيك بدرجة كافية     
 .54  يتناسب راتبك مع الدرجة العلمية التي أعمل بها      
 .55  يتناسب راتبك مع طبيعة عملك       
 .56  تشعر بالضيق لعد وجود حوافز مالية       
 .57  تستلم راتبك كل شهر بانتظام      
 .58  كفاية الراتب لسد حاجاتكتعاني من عدم      

 

 

  

  

  

  

  

  

Résumé de l’étude :  

L’étude visait à découvrir les effets  de la pratique des activités sportives de loisir 

sur certains changements psychologiques (pression 

s, stress…) et leur relation avec l’adéquation professionnelle chez les professeurs du 

cycle moyen.  L’échantillon se compose de  vingt (20) professeurs, divisés en deux 

groupes l’un expérimental (subit les tests  et l’autre isolé (ne subit pas les tests), 

choisis consciemment ; pour ce faire, on a utilisé un programme sportif de loisir, le 

testeur des pressions psychologiques, le testeur du stress et de l’adéquation 
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professionnelle. La démarche adoptée est expérimentale, les outils statistiques 

utilisés sont les suivants :  

 Les intermédiaires de calcul 

 Les déviations à critères  

 Le test Mann Whitney pour deux échantillons indépendants 

 Le test Wilcoxon pour deux échantillons dépendants  

Le traitement statistique a été réalisé grâce au programme   SPSS22 

Les résultats obtenus sont les suivants :  

 Il y a des différences à caractère statistique au niveau de l’échelle a ≥ 

0.05 concernant les pressions psychologiques, et cela en faveur du 

groupe expérimental  

 Il y a des différences à caractère statistique au niveau de l’échelle 

a≥0.05 concernant le stress, et cela en faveur du groupe 

expérimental.  

 Il y a des différences à caractère statistique au niveau de l’échelle 

a≥0.05 concernant l’adéquation professionnelle, et cela en faveur du 

groupe expérimental.  

 Il y a une relation contradictoire entre les pressions psychologiques-

le stress et l’adéquation professionnelle chez les deux groupes de 

l’échantillon 

 

Mots-clés : pressions psychologiques, stress, adéquation professionnelle, 

effets, sport de détente  

 

 

 

 

 

 

 

Summary:  

The study was targeted to figure out the effects  of the practice of sport activities on 

the some psycological changes (pressure ,stress) and their  relation - ship with the 

professional  adequation for the middle school teachers depending on a sample of 

20 teachers divided in two two groups ; the experimental group and the accurating 
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one. .they were chsen intentively from  many middle schools in the wilaya of 

Mostaganem. 

The tool that is used is : 

 The intermediate calculation. 

 The criteria bend 

 The test of Man Whitney for two independent samples 

 The test of WIlcoxon for two linked samples. 

 The treatment  was accomplished thanks to S P S S 22 programme. 

 

-The results  are as following: 

 There are some differences at the statistical scale( a.≥ 0.05) in the 

level of  the psycological pressure for the  results of  the experimental 

sample and the accurating one for  the experimental one. 

 There are  differences at the statistical  scale (a≥0,05) in the level of 

anxiety for the tests of the experimental sample  tests and the 

accurating onces  for the experimental sample . 

 There are differences of statistical significance at the level of ( a ≥0,05) 

in the degree of the professional adequation for the results of the tests 

of the experimental sample and  the accurating one for the 

experimental one. 

 There is a contradictory relation- ship  between the psychological 

pressure , anxiety  and the professionnal  adequation for the sample of 

the research; the accurating and the experimental. 

 

 

Key words: The psychological pressure, anxiety, contributions, the sport 

relaxation 

  

  :البحث ملخص 
الضغوط (مدى إسهامات املمارسة الرتوحيية الر<ضية على بعض املتغريات النفسية هدفت الدراسة إىل معرفة    

) 20(مستعينا بعينة قدرت ب  .وعالقتها xلتوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط) النفسية ، القلق 

من متوسطات والية مستغامن ، اختريوا  ضابطةجمموعة جمموعتني ،جمموعة جتريبية و  علىأستاذا موزعني 
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بربIمج تروحيي ر<ضي ومقياس الضغوط النفسية و مقياس القلق : ، حيث استخدم املقصودة xلطريقة 

ومقياس التوافق املهين ، كما استخدم املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة موضوع الدراسة ، واستعان xلوسائل 

  :اإلحصائية التالية 

  .سطات احلسابية املتو  -

  .االحنرافات املعيارية  -

 .لعينتني مستقلتني) u(اختبار مان وتين  -

 .اختبار ولكوكسون لعينتني مرتبطتني  -

 معامل االرتباط  -

  )  spss22(متت املعاجلة اإلحصائية xستخدام برIمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية * 

 :حيث حتصل على النتائج التالية 

العينة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين  تتميز -     

منخفضة، أما يف القياس البعدي فالعينة التجريبية تتميز بضغوط نفسية وقلق منخفض وتوافق مهين مرتفع 

  .بضغوط نفسية وقلق مرتفع ودرجة توافق مهين منخفضة عكس العينة الضابطة اليت تتميز

يف مستوى الضغوط )α≥0.05(انه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

  النفسية لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة لصاحل العينة التجريبية 

يف مستوى القلق لنتائج )α≥0.05(انه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   - 

  .ختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة لصاحل العينة التجريبية اال

يف درجة التوافق املهين )α≥0.05(انه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

  . لنتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية و الضابطة لصاحل العينة التجريبية 

  لدى العينة الضابطة والتجريبية والتوافق املهين  )،القلقالضغوط النفسية(بني عكسيةتوجد عالقة ارتباطية  - 

التخفيف من الضغوط النفسية والقلق والرفع  يف Àثري كبري املقرتح الرتوحيي الر<ضي ربIمجلل -              

   من درجة التوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

  : الكلمات املفتاحية 

  .التوافق املهين ـ إسهامات ـ الرتويح الر<ضي.الضغوط النفسية ـ القلق               

  


