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ملخص:
ىدفت ىذه الدراسة التعرف على أىم االسًتاتيجيات النفسية و االجتماعية و اجلسمية اليت
يستخدمها أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي دلواجهة الضغوط ادلهنية  ،قصد
الرفع من رضاىم ادلهٍت ،ذلذا الغرض قام الباحثون بتصميم مقياسي اسًتاتيجيات مواجهة
الضغوط ادلهنية و الرضا ادلهٍت استنادا على رلموعة من ادلقاييس ذات الصلة ٔتوضوع الدراسة و
اليت تعترب زلك لو  ،حيث طبق على عينة مكونة من ( )25أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية
موزعُت على مستوى ثانويات والية بومرداس  ،و قد أظهرت النتائج أن األساتذة يستخدمون
اسًتاتيجيات ادلواجهة االجتماعية ،النفسية و اجلسمية على الًتتيب دلواجهة الضغوط ادلهنية
بدرجة استعمال متوسطة للمقياس ككل  ،كما أظهرت النتائج أن األساتذة راضون مهنيا على
مجيع أبعاد مقياس الرضا ادلهٍت على الًتتيب اآليت  :بعد العالقات (زمالء العمل ،اإلشراف) ،
ظروف وزلتوى العمل  ،ادلكانة االجتماعية ٔتستوى رضا مهٍت متوس للمقياس ككل حسب
معيار التقومي .كما اتضح وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت اسًتاتيجيات ادلواجهة و أبعاد
الرضا ادلهٍت  ،كما أشارت النتائج الراىنة عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت
اسًتاتيجيات ادلواجهة و بعد ادلكانة االجتماعية .
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Abstract:
This study aimed to show the most important psychological ,social
and physical strategies that physical education teachers use in the
secondary stage to face professional pressure in order to increase
their professional satisfaction , for this purpose , researchers have
designed 2 scales of coping strategies and professional satisfaction
based on a set of relevant scales that test it , where it was applied to
a sample consisted of (25) physical education teachers distributed
at the level of Boumerdes high schools, and the results have shown
that teachers use social , psychological and physical coping
strategies respectively to face professional pressure with a medium
degree of use for the whole scale ,the results also showed that
physical education teachers were professionally satisfied on all
dimensions of the professional satisfaction in the following order :
relationship dimension ( colleagues, supervision ) , conditions and
content of work , social status with a medium level for the whole
scale according to the evaluation criteria , it also turns out that it
exist a statistically significant correlation between coping strategies
and professional satisfaction dimensions , the current results also
indicated that there was no statistically significant correlation
between coping strategies and social status dimension.
Key words : coping strategies, professional pressure, professional
satisfaction , physical education teachers.

: مقدمة-1
 مثل،من خالل مراجعة الباحثان لكثَت من األدبيات العربية و األجنبية ادلتعلقة ٔتهنة التدريس
،)2011 ،(حلوايل نصَتة،)2012 ، (قاشي زلمد،)2008، دراسة كل من (باىي سالمي
، (عبد احلميد بن عبد اجمليد حكيم،)2010،  (قيصاري علي،)2005،(ابن الطاىر بشَت
 (علي.)2007 ، (حبارة زلمد،)2007 ، (خليل حجاج،)2010 ، (زياد بركات،)2009
، (طو عبد العظيم حسُت،)2007 ، (عارف بن ماطل اجلريد،)ه1425 ،حسن الشهري
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د/شريف نصر الدين

أ/مداسي آية ريان

( ،)2006حسن مصطفى عبد ادلعطي ،)2006 ،و يف بيئات عمل سلتلفة و عرب مالحظاتنا
لكثَت من الظواىر و ادلتغَتات اليت تؤثر على العاملُت يف مهنة التدريس عرب سلتلف البيئات عامة
ويف البيئة اجلزائرية خاصة.
ودلا كان األستاذ ىو أحد أىم أركان العملية التعليمية ،فإن أي معوقات تعًتض طريقو
وٖتول بالتايل دون أدائو التعليمي على النحو األفضل  ،كازدياد حجم العمل والعبء التدريسي
و عدم القدرة على ضب سلوك التالميذ و فقدان التحكم و السيطرة يف رلريات أموره
ادلهنية،إ ضافة إىل اطلفاض العائد ادلادي دلهنة التدريس و النظرة االجتماعية ادلتدنية لألستاذ و
غَتىا من األسباب اليت تؤدي بو إىل اإلحساس ادلباشر بالعجز عن القيام بواجباتو و مسؤولياتو
ٕتاه األجيال اليت يدرسها و اجملتمع الذي يعمل فيو و إزاء ىذا الصراع بُت الواقع و ما ىو
متوقع أن يقوم بو األستاذ ،فان ذلك يدفع بإتاه االحًتاق النفسي و ادلعنوية ادلنخفضة و
الضغ النفسي(.ػلِت زلمد مسلم ندى.)1992،
وانطالقا من الدراسات الوارد ذكرىا انبثق موضوع دراستنا و الذي أردنا من خاللو إلقاء
الضوء على أىم اسًتاتيجيات ادلواجهة ادلستعملة من طرف أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية
للحد من الضغوط و عالقتها بالرضا ادلهٍت  ،و الذي يعترب احد أىم ادلواضيع اليت مل ٖتضي
بكم يُسل الضوء على ىذه العالقة  ،خاصة ادلتخرجُت من معاىد الًتبية البدنية و الرياضية
عدا دراسة حلوايل نصَتة ّتامعة اجلزائر  ،2واليت تناولت موضوع اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط
ادلهنية و عالقتها بالرضا ادلهٍت لدى معلمي ادلدرسة االبتدائية .
وباعتبار احلياة ادلعاصرة مليئة بالضغوطات خاصة يف اجملاالت اليت تستدعي التكيف مع
ادلشكالت ادلتعددة  ،حيث ؼلتلف األفراد يف الطرق و األساليب اليت يتعاملون و يواجهون هبا
الضغوط النفسية و األحداث الضاغطة اليت يتعرضون ذلا  ،و يستخدم مفهوم اسًتاتيجيات
ادلواجهة باإلشارة إىل الطرق اليت يستخدمها األفراد للحد من الضغوط أو التخفيف منها أو
حىت التكيف معها إذ اقتضى األمر ذلك سواء كانت ضغوط نفسية أو اجتماعية  ،لذا
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ف التكيف مع احلياة ادلهنية و مشكالهتا عملية مهمة يف حياة األستاذ و عليو ال بد من العمل
بفاعلية للتعامل مع ىذه ادلشكالت باستخدام اسًتاتيجيات مواجهة سليمة (زياد
بركات ،)2010،حيث ان الفرد خالل عملو يتعرض إىل مواقف ضاغطة و مشاكل مهنية
تؤدي بو إىل عدم الرضا عن مهنتو  ،فالظروف االجتماعية الصعبة والتوترات األسرية ٕتعل الفرد
متعرض لضغوط مهنية باإلضافة إىل عدم توفر زلفزات ترفع من مستوى الرضا ادلهٍت  ،و تدىور
العالقة مع ادلسئولُت  ،اكتظاظ الربامج  ،ىذا ما يولد ضغوطات ٕتعل الفرد غَت راض عن
مهنتو(،حلوايل نصَتة . )2011 ،
يرى الزاروس ( ، )1984أن تنوع أساليب و اسًتاتيجيات ادلواجهة ادلستعملة كاستجابة
للضغوط النفسية للتوس بُت اثر الضغوط و النتيجة التكيفية للوضعية النفسية االجتماعية  ،و
أسلوب احلياة الصحية اجلسدية ،كما أشارت العديد من الدراسات إىل االرتباط ادلوجود بُت
سوء التوافق بأساليب ادلواجهة الغَت فعالة يف حُت يرتب التوافق اجليد بأساليب ادلواجهة الفعالة
(حلوايل نصَتة  ،2011ص. )2
يعرب رضا الفرد عن مدى إشباعو جلوانب سلتلفة يف العمل الذي ؼللق مشاعر وجدانية ٕتاه
عملو  ،و اليت تظهر على شكل زلددات إتاه العمل  ،و الرضا يعترب من األىداف العامة اليت
تسعى إدارة القوى العاملة إىل ٖتقيقها  ،حيث ظهرت أعليتو من خالل أثارىا على مؤشرات
األداء يف ادلنظمات (اشرف عبد الغٍت.2001،ص ،)232فالعامل إما أن يكون راضيًا عن
مهنتو او غَت راض ،والرضا وعدم الرضا متعاكسان  ،فالرضا ادلهٍت حسب لعديلي ناصر1990
ىو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل
نفسو وبيئة العمل ،مع الثقة والوالء واالنتماء للعمل ومع العوامل وادلؤثرات البيئية والداخلية
واخلارجية ذات العالقة ،أما الثاين فهو نقيض األول (عارف بن ماطل اجلريد ،2007ص،)44
كما تتمثل جوانب الرضا عن العمل من أىم اخلصائص اليت يستجيب فيها األفراد ضلو أعماذلم
وقد حدد مسيث و زمالءه مخسة جوانب للرضا ادلهٍت و مصدرىا متمثل يف طبيعة العمل ،و
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الرواتب ،األشراف  ،التقدم الوظيفي  ،الًتقية  ،و زمالء العمل  ،و اعتربوا أن الرضا عن جانب
من ىذه اجلوانب اخلمسة ال يرتب بالضرورة ّتانب آخر منها (،حلوايل نصَتة،2011 .ص.)3
ومن خالل ما سبق ؽلكننا الرب بُت متغَت اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية والرضا
ادلهٍت لدى أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ،اي كلما كانت آليات ادلواجهة
فعالة كلما ٖتقق الرضا ادلهٍت ،و العكس صحيح ،وعليو هتدف الدراسة احلالية إىل اإلجابة على
التساؤالت التالية:
التساؤل العام :ىل ىناك عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بُت بعض مؤشرات اسًتاتيجيات مواجهةالضغوط ادلهنية و الرضا ادلهٍت لدى أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي ؟
 التساؤالت الجزئية : ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت االسًتاتيجية النفسية دلواجهة الضغوط ادلهنيةو الرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي ؟.
 ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت اإلسًتاتيجية االجتماعية دلواجهة الضغوطادلهنية و الرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي ؟.
 ىل ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت اإلسًتاتيجية اجلسمية دلواجهة الضغوط ادلهنيةوالرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي ؟.
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-2فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت بعض مؤشرات اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية
والرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي .
الفرضيات الجزئية: ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت اإلسًتاتيجية النفسية دلواجهة الضغوط ادلهنيةوالرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية .
 ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت اإلسًتاتيجية االجتماعية دلواجهة الضغوط ادلهنيةوالرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية .
 ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بُت اإلسًتاتيجية اجلسمية دلواجهة الضغوط ادلهنيةوالرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية .
-3تحديد المفاهيم و المصطلحات
استراتيجيات المواجهة :عرفها ثوتس( )THOITSسنة  1995على أهنا '':رلموعة منادلعلومات او السلوكات الوجدانية و ادلعرفية و االجتماعية ادلكتسبة و اليت يستخدمها األفراد
عند التعرض للضغوط  ،وىذه ادلهارات ؽلكن أن تكون فعالة أو غَت فعالة  ،وىي تضمن قدرة
الفرد على إدراك احلدث وتقييمو و إعادة تقييم الفرد ما لديو من إمكانات وقدرات للتوافق مع
احلدث ''(طو عبد العظيم حسُت ،2006 ،ص .)83
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التعريف اإلجرائي  :ىي رلموعة طرق واسًتاتيجيات ادلواجهة ادلتمثلة يف اآللية النفسية
،اآللية االجتماعية ،اآللية اجلسمية  ،اليت يستعملها أساتذة الًتبية البدنية للمرحلة الثانوية
للتخفيف من ضغوط العمل و اليت تساىم يف الرفع من الرضا ادلهٍت .
الضغوط المهنية :ىي رلموعة من ادلثَتات اليت تتواجد يف بيئة عمل األفراد ينتج عنهارلموعة من ردود األفعال اليت تظهر يف سلوك األفراد يف العمل و يف حالتهم النفسية واجلسمانية
أو يف أدائهم ألعماذلم نتيجة تفاعل األفراد يف بيئة عملهم اليت ٖتتوي الضغوط (زلمد
بسيوين،1995،ص. )14
التعريف اإلجرائي  :ىو حالة من عدم االستقرار نإتة عن اإلجهاد العقلي والبدين والنفسي
اليت يتعرض ذلا اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي و اليت تسبب ذلم عدم القدرة
على التكيف مع البيئة احمليطة هبم ؛ ونظرا لكثرة ادلتطلبات اليت تقع على عاتقهم  ،وعدم
قدرهتم على تلبية ىذه ادلتطلبات؛ ولعدم مساعدة األشخاص احمليطُت هبم لتخطي ىذه
الضغوط يصل األساتذة إىل حالة من اإلحباط واالكتئاب قد تصل هبم إىل حالة من
االنفعاالت النفسية  ،لذا وجب انتهاج آليات مواجهة ىذه الضغوط سواءً كانت نفسية
،اجتماعية و جسمية حسب ادلوقف الضاغ للرفع من مستوى الرضا ادلهٍت .
الرضا المهني :ويعرف بأنو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع احلاجاتوالرغبات والتوقعات مع العمل نفسو وبيئة العمل ،مع الثقة والوالء واالنتماء للعمل ومع العوامل
وادلؤثرات البيئية والداخلية واخلارجية ذات العالقة (عارف بن ماطل اجلريد  ،2007،ص.)44
التعريف اإلجرائي  :ىي رلموعة من ادلشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا أساتذة الًتبية البدنية
والرياضية يف ادلرحلة الثانوية ضلو العمل الذي يشغلونو وىذه ادلشاعر قد تكون إغلابية أو سلبية
و ىي تعرب عن مدى اإلشباع الذي يتصوره الفرد أن ػلققو من عملو و ذلك وف ًقا حملددات
الرضا من ظروف و زلتوى العمل  ،اإلشراف  ،مجاعة العمل و ادلكانة االجتماعية
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أستاذ التربية البدنية و الرياضية :ىو الشخص الذي ػلقق عالقة مثالية مع الطالب و ثقافتوباجملتمع و ادلدرسة و رلال الًتبية البدنية و الرياضية  ،و يتوقف ىذا على بصَتة مدرس الًتبية
البدنية  ،و نظرية ضلو نظامو األكادؽلي و مهنتو كما يتوقف كذلك على السباقات الًتبوية و
ادلنهاج الًتبوي ادلدرسي( امُت انور اخلويل ،1999،ص)138
التعريف اإلجرائي  :تناولت دراستنا احلالية العالقة بُت اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية
ألستاذ الًتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي و عالقتاىا برضاه ادلهٍت و الذي يعترب الوسي
بُت التلميذ و الرياضة و الذي يشارك يف التطوير الثقايف ويهتم بًتبية النشء وٖتقيق األىداف
الًتبوية اليت يصبوا إليها ،لذا كان من الضروري إعداد ىذا األستاذ إعداد مهنيا وأكادؽليا وثقافيا
وعلميا بغرض إكسابو ادلهارات اليت ٘تكنو من التغلب على صعوبات العمل يف مهنة التدريس.
.4المنهجية :
1.4منهج الدراسة :إن ادلنهج الذي اتبعناه لدراسة ادلوضوع ىو ادلنهج الوصفي الذي يعترب
بأنو"رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة أو ادلوضوع اعتمادا على مجع
احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وٖتليلها ٖتليال كافيا ودقيقا الستخالص داللتها والوصول
إىل النتائج" (بشَت صاحل الرشيدي،2000 ،ص .)59اعتمدنا ادلنهج الوصفي ادلسحي منهجا
للدراسة ،فهو يعتمد على مجع احلقائق وٖتليلها وتفسَتىا الستخالص داللتها ،ووضع مؤشرات
وبناء تنبؤات مستقبلية ،ومن مث الوصول اىل تعميمات بشأن موضوع الدراسة؛ حيث قمنا يف
ىذه الدراسة بوصف ما ىو موجود يف الواقع من اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية وعالقتها
بالرضا ادلهٍت اليت يتعرض ذلا أساتذة الًتبية البدنية والرياضية .
2.4مجتمع البحث :لكي يكون البحث مقبوال وقابال لإلصلاز ،البد من تعريف رلتمع البحث
الذي نريد فحصو ،وأن نوضح ادلقاييس ادلستعملة من أجل حصر ىذا اجملتمع (موريس
أصلرس،2006،ص)299.؛ ورلتمع دراستنا يتكون من مجيع أساتذة مادة الًتبية البدنية
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والرياضية العاملُت ّتميع ادلؤسسات التعليمية العمومية للطور الثانوي بوالية بومرداس والذي
يًتاوح عددىا حوايل  140أستاذا .
3.4عينة الدراسة وكيفية اختيارها :إن العينة ىي النموذج األويل الذي يعتمد عليو الباحث
إلصلاز العمل ادليداين فهي جزء من رلتمع الدراسة الذي ٕتمع منو البيانات ادليدانية ،وتعترب جزء

من الكل ٔتعٌت أنو تؤخذ رلموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون شلثلة جملتمع البحث .فالعينة إذا
ىي "جزء معُت أو نسبة معينة من أفراد اجملتمع األصلي  ،مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع
كلو  ،ووحدات العينة تكون أشخاصا كما تكون أحياء أو شوارعا أو مدن أو غَت ذلك"(رشيد
زروايت،2007،ص )334وعليو فقد مشلت عينة الدراسة على  25أستاذ من رلموع 149
أستاذ بوالية بومرداس ومت اختيارىم بطريقة عشوائية .
 4.4ضبط متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل :إن ادلتغَت ادلستقل ىو ادلتغَت الذي يؤثر على ادلتغَت التابع و ال يتأثر بوويف دراستنا ادلتغَت ادلستقل يتمثل يف "اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية ".
 المتغير التابع :إن ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت الذي يتأثر بادلتغَت ادلستقل وال يؤثر فيو ،وىونتيجة ادلتغَت ادلستقل ويف دراستنا ادلتغَت التابع يتمثل يف " الرضا ادلهٍت ".
5.4الوسائل و الطرق المستخدمة في الدراسة :لكل دراسة أو ْتث علمي رلموعة من
األدوات والوسائل اليت يستخدمها الباحث ويكيّفها للمنهج الذي يستخدمو واليت توصلو إىل
احلقائق اليت يسعى إليها للحصول على القدر الكايف من ادلعلومات وادلعطيات ،حيث اعتمدنا
على مقياسي - :اسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية ومقياس الرضا ادلهٍت لدى أساتذة
الًتبية البدنية والرياضية واجلدولُت أدناه يبُت زلاور ودرجة ادلعامالت العلمية ادلقياسُت:
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الجدول  )1( :يبين محاور ودرجة تصديق مقياس أليات المواجهة .
أرق ــام الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبارات

آل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات

الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواجهة

معامل

الثبات

صدق

المقياس

اآللية النفسية

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

0.73

0.85

اآللية االجتماعية

11.12.13.14.15.16.17.18.19.20

0.76

0.87

اآللية اجلسمية

21.22.23.24.25.26.27.28.29.30

0.87

0.93

0.91

0.95

ادلقياس ككل

الجدول  )2( :يبين محاور ودرجة تصديق مقياس الرضا المهني .
الــرض ــا ال ـم ـه ـن ــي

أرق ــام الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبارات

ظروف و زلـ ـتـ ــوى ال ـع ـم ــل

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

0.85

ال ـعــالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

11.12.13.14.15.16.17.18.19.20

0.88

0.93

ادلـ ـكـ ــانـ ـ ـ ــة االجتماعية

21.23.24.25.26.27.28.29.30

0.85

0.92

0.91

0.95

ادلقياس ككل

معامل

صدق

الثبات

المقياس
0.92

6-4وسائل التحليل اإلحصائي:
تتضمن معاجلة احلسابات اليت ٘تكننا من ترمجة النتائج بطريقة دقيقة لالختبارات اليت قمنا هبا
ألجل ىذا الغرض استعملنا ادلؤشرات التالية :ادلتوس احلسايب ،االضلراف ادلعياري  ،معامل
االرتباط (ارتباط بَتسون) ،وكانت معاجلة النتائج بالربنامج اإلحصائي SPSS 22
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.5عرض و تحليل ومناقشة النتائج:
.1.5عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية األولى والتي مفادها :
ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت اإلسًتاتيجية النفسية دلواجهة الضغوط ادلهنية و الرضا
ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية “.
جدول رقم ( ) 3يبين نتائج معامل ارتباط بيرسون بين اآللية النفسية لمواجهة الضغوط
والرضا المهني ألساتذة التربية البدنية والرياضية .
ارتباط

اإلستراتيجية

بالرضا المهني

النفسية العينة

قيمة

معامل مستوى

القرار

االرتباط

الداللة

الدرجة الكلية

0.55

0.01

دال احصائيا

زلتوى العمل

0.51

0.01

دال احصائيا

0.52

0.01

دال احصائيا

0.26

/

غَت دال احصائيا

العالقات(االشراف ،زمالء العمل )
ادلكانة االجتماعي

25

يتبُت لنا من خالل اجلدول أعاله ان االرتباط بُت ادلتغَتين قوي  ،حيث كانت قيمة معامل
االرتباط  0.55للمقياس الكلي عند مستوى الداللة  0.01وىي قيمة دالة إحصائيًا  ،االمر
الذي يدفعنا اىل القول انو ىناك عالقة ارتباطيو موجبة بُت اإلسًتاتيجية النفسية دلواجهة
الضغوط والرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية .
توقعنا يف الفرضية األوىل وجود ارتباط موجب بُت اإلسًتاتيجية النفسية دلواجهة الضغوط و
الرضا ادلهٍت لدى أفراد العينة  ،وىذا ما توصلنا إليو بعد ادلعاجلة اإلحصائية فاجلدول رقم )(3
يُظهر وجود عالقة ارتباطيو موجبة بُت ادلتغَتين لدى أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية حيث بلغ
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 R=0.55بالنسبة للمقياس ككل و ىذا يعٍت انو كلما زاد استخدام اآللية النفسية دلواجهة
الضغوط زاد رضا األستاذ عن مهنتو و ىو ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01و
لذلك ؽلكن القول أن األستاذ الذي يستعمل اآللية النفسية دلواجهة الضغوط يرتفع لديو
مستوى الرضا عن مهنتو و من مث يتحسن أداؤه و فعاليتو خالل العملية التعلمية التعليمية ،
ْتيث أن رضا األستاذ عن مهنتو مرتب ّتوانب الشخصية  ،النفسية ،االجتماعية و ْتاجة إىل
ظروف مالئمة الستثارهتا شلا يسمح ذلذه القدرات بالنمو و التطور .
يشَت كل من ىان  Haan )1977(،و فالنت ( Vaillant )1971اىل ان
ميكانيزمات الدفاع النفسية ىي اسًتاتيجيات عقلية تعمل على خفض احلاالت االنفعالية
السلبية لدى الفرد  ،وذلك من خالل ٖتريف الواقع و أن ىذه ادليكانزمات تستثار إما عن طريق
مثَتات داخلية أو عن طريق أحداث خارجية .
ولقد قام فالنت  Vaillantبوضع ميكانيزمات الدفاع يف شكل ىرمي يتكون من أربعة
اجزاء ىي الذىانية يف مقابل العصابية ،والنضج يف مقابل عدم النضج  ،و يرى ان ميكانيزمات
كثَتا يف حُت ان ميكانيزمات الدفاع الناجحة و
الدفاع الفاشلة تعمل على ٖتريف الواقع ً
التوافقية تعمل على ٖتريف الواقع قليال و ان ىذه ادليكانزمات تعمل غلى تعديل إدراك الفرد
لألحداث الضاغطة اليت يواجهها  ،و من مث ينخفض الضغ االنفعايل و خاصة القلق لدى
الفرد.
ويؤكد حسن عبد ادلعطي  1994ان التجنب و اإلنكار تشَت اىل مشاعر االنقباض التخيلي
وإنكار ادلعاين والنتائج ادلًتتبة على احلادثة وتبلد اإلحساس و الشعور بالالمباالة االنفعالية إزاء
األحداث الضاغطة اليت مر هبا و الكبت السلوكي لألنشطة ادلًتتبة هبا ،
وتتفق نتائج فرضية دراستنا مع نتائج فرضية حلوايل نصَتة اليت توصلت اىل وجود ارتباط بُت
الرضا ادلهٍت و إسًتاتيجية ادلواجهة ادلتمركزة على االنفعال .
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وشلا سبق ؽلكن القول أن الفرضية القائلة ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت اإلسًتاتيجية
النفسية دلواجهة الضغوط ادلهنية و الرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية “ قد تحققت.
 2.5عرض و تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية التي مفادها :
ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت اإلسًتاتيجية االجتماعية دلواجهة الضغوط و الرضا ادلهٍت
ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية
جدول رقم ( )4يبين نتائج معامل ارتباط بيرسون بين اإلستراتيجية االجتماعية لمواجهة
الضغوط و الرضا المهني ألساتذة التربية البدنية والرياضية .
ارتباط اإلستراتيجية االجتماعية
بالرضا المهني

العينة

قيمة معامل
االرتباط

مستوى الداللة

القرار

الدرجة الكلية

0.68

0.01

دال إحصائيًا

زلتوى العمل

0.73

0.01

دال إحصائيًا

العالقات(االشراف زمالء العمل )

0.56

0.01

دال إحصائيًا

0.31

/

غَت دال إحصائيا

ادلكانة االجتماعي

25

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( )4و جود عالقة ارتباطيو موجبة بُت اإلسًتاتيجية
االجتماعية دلواجهة الضغوط ادلهنية والرضا ادلهٍت لدى أساتذة الًتبية البدنية الرياضية يف الطور
الثانوي  ،حيث بلغت قيمة االرتباط  r=0.68و ىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
 ، 0.01و ىي اإلسًتاتيجية األكثر استخداما و األكثر ارتباطا ٔتستوى الرضا مقارنة باآللية
النفسية و اآللية اجلسمية و ىذا ما أشارت إليو ادلعاجلة اإلحصائية و ىذا يعٍت أن رضا األستاذ
عن مهنتو متعلق باإلسًتاتيجية االجتماعية  ،فكلما زاد استخدام اآللية االجتماعية زاد مستوى
رضا األستاذ عن مهنتو و يتحصل األستاذ على ىذا الدعم االجتماعي حسب الدكتور زياد
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بركات من ثالثة مصادر و ىي على النحو التايل  :الدعم االجتماعي احلقيقي  ،ادلناسبات
االجتماعية  ،مصادر ادلعلومات والتوجيو.
فالدعم االجتماعي احلقيقي كما يراه الدكتور زياد بركات يف دراستو "االسًتاتيجيات التكيفية
مع الضغوط ادلهنية ىو الدعم الذي يقدمو األشخاص القادرون حقيقة على ادلساعدة يف
مواقف الضغ و األزمات  ،و ؽلكن اعتبار كل من مدير ادلؤسسة و الزمالء عناصر أساسية
ذلذا النوع من الدعم ،و ادلناسبات االجتماعية ادلتوفرة ٘تكن ادلعلم من احلصول على الدعم
االجتماعي من خالل مشاركتو ومساعلتو الفعالة باالحتفاالت يف ادلناسبات اليت ترعاىا ادلؤسسة
الًتبوية او اجملتمع احمللي او األلعاب الرياضية او اجتماعات رلالس اآلباء  ،كما ؽلكن احلصول
على الدعم من خالل مصادر ادلعلومات و التوجيو و ذلك من خالل اإلرشادات و التوجيهات
ادلوجهة لو من مدير ادلدرسة او ادلوجو او ادلشرف الًتبوي اليت تساعده يف حل ادلشكالت ادلهنية
(زياد بركات ،2010ص)06
تشَت نظرية التأثَت االجتماعي بقيادة كل من ساالنسيك و بفيفر Salancik.Pfeffer
والذي تقوم على فكرة رئيسية ىي ان استجابة الفرد العاطفية للعمل قد تكون نإتة عن رد فعل
زمالء العمل حيال أعماذلم  ،كما قد تكون نتيجة للخصائص ادلوضوعية للعمل  ،اي انو ال
تقوم استجابة الفرد ٕتاه عملو على أساس اخلصائص ادلوضوعية فق للعمل  ،ولكنها تتأثر
أيضا بدرجة كبَتة ٔتؤشرات اجتماعية يف مكان العمل و بيئتو  ،و بالتايل ػلتمل ان ينظر إىل
نفس ادلهام بطرق سلتلفة و وفقا للكيفية اليت يستجيب هبا الزمالء ٕتاه مهام العمل  ،وبالتايل
ترى ىذه النظرية أن التاثَت االجتماعي يلعب دورا مهما يف درجة رضا الفرد عن عملو (.مشاطة
عبد الناصر .2011،ص.)129
كما توصل موس و بيلنجر ( )1982لتصنيف آليات ادلواجهة إىل ان البحث عن
ادلعلومات او طلب النصيحة من بُت االسًتاتيجيات مواجهة الضغوط ادلهنية اليت تعمل على
الرفع من الرضا  ،تشمل ىذه اإلسًتاتيجية على زلاوالت للتعامل مع ادلشكلة عن طريق تغيَت
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أنشطة الفرد وإغلاد مصادر جديدة للرضا ،ومن أمثلة ذلك عالقات اجتماعية جديدة ،وتنمية
وجهة ذاتية واستقالل ذايت أكرب ،واالشًتاك يف أنشطة بديلة مثل االشًتاك يف األعمال
التطوعية.
ولكون اإلسًتاتيجية االجتماعية دلواجهة الضغوط ادلهنية تعتمد على احلصول على ادلساندة
االجتماعية من خالل مجع ادلعلومات وأخد النصيحة وتقوية الرواب  ،وىذا ما عرب عنو أفراد
العينة يف بعد العالقات للرضا ادلهٍت والذي كانوا فيو راضيُت عن زمالء عملهم وعلى ادلستوى
اإلشرايف ومن حيث تبادل ادلعارف والعالقات الطيبة بُت األساتذة وعدم تسل اإلشراف
عدالة اإلدارة .
وتتفق نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة حلوايل نصَتة اليت توصلت إىل أن اآللية االجتماعية
وكما مستها بادلساندة االجتماعية ذلا ارتباط دال إحصائيا مع الرضا ادلهٍت ،حيث بلغت قيمة
 ،r=0.31وتتفق كذلك مع دراسة الدكتور زياد بركات الذي توصل إىل أن اآللية االجتماعية
ىي اآللية األكثر استخداما للتعامل مع ادلشكالت ادلهنية لدى ادلعلمُت ،حيث بلغت نسبتها
جدا.
ادلئوية ٔ %80.01تتوس حسايب بلغ  4.03ؤتعيار تقومي مرتفعة ً
وشلا سبق ؽلكن القول أن الفرضية الثانية القائلة أنو ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت

اإلسًتاتيجية االجتماعية دلواجهة الضغوط والرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية قد
تحققت.

 3.5عرض و تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة التي مفادها :
ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت االسًتاتيجية اجلسمية دلواجهة الضغوط و الرضا ادلهٍت
ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية
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جدول رقم ( )5يبين نتائج معامل ارتباط بيرسون بين اإلستراتيجية الجسمية لمواجهة
الضغوط و الرضا المهني ألساتذة التربية البدنية والرياضية .
ارتباط اإلستراتيجية الجسمية بالرضا
المهني

العينة

مستوى

قيمة معامل

الداللة

االرتباط

القرار

الدرجة الكلية

0.52

0.01

دال إحصائيًا

ظروف و زلتوى العمل

0.50

0.01

دال إحصائيًا

0.57

0.01

دال إحصائيًا

0.19

/

غَت دال احصائيا

العالقات ( اإلشراف  ،زمالء العمل )
ادلكانة االجتماعي

25

يتبُت لنا من خالل اجلدول أعاله ان االرتباط بُت ادلتغَتين قوي  ،حيث كانت قيمة معامل
االرتباط  0.52للمقياس الكلي عند مستوى الداللة  0.01وىي قيمة دالة إحصائيًا  ،االمر
الذي يدفعنا اىل القول انو ىناك عالقة ارتباطيو موجبة بُت اإلسًتاتيجية اجلسمية دلواجهة
الضغوط و الرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية .
بينت نتائج البحث ان األساتذة ذوي مستوى الرضا ادلرتفع وادلتوس يستعملون
كثَتا على
اإلسًتاتيجية اجلسمية أثناء مواجهة الضغوط  ،فاسًتاتيجيات ادلواجهة اجلسمية تعتمد ً
اجلانب البدين و السلوكي للحد من الضغوط ادلهنية  ،ومن ضمن التوصيات اليت خرج هبا اول
ملتقى وطٍت لعلم نفس الصحة  ،ادلناعة و األمراض ببوسطن ديسمرب ( )1991للتحكم
والتعامل مع الضغوط النفسية على مستوى الفرد و بوجو اخلصوص اآلليات اجلسمية :شلارسة
االسًتخاء و االسًتخاء العقلي يوميًا وبدون انقطاع ،كسر روتُت العمل اليومي ٓتلق نشاطات
اجتماعية وأسرية و ىوايات وشلارسة الرياضة ٗ ،تصيص راحات االستجمام  ،تثبيت عادة ادلرح
واالبتسامة عند التعامل.
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ومن ادلهم وضلن نتناول عالقة الضغوط بالنشاط البدين ،أن نتذكر بأن رد فعل اجلسم دلصادر
الضغوط النفسية ىو بطبيعتو نشاط بدين ،فعند مواجهة أي مصدر هتديد (مصدر ضغ ) يأيت
رد فعل اجلسم بصورة سلتلفة ،يزداد تدفق الدم ،تسرع ضربات القلب ،تفرز غدد معينة
ىرموناهتا ،تشد العضالت ،ويزداد السكر يف الدم؛ ويكون الغرض من ىذه األنشطة الداخلية
إعداد اجلسم للمواجهة (القتال) أو اذلرب (علي عسكر،2000،ص. )204
فالتمارين اجلسمية تفيد يف التخلص من توتر العضالت و خفض االستثارة الفسيولوجية
وٖتصُت اجلسم من مهامجة االمراض  ،وايضا تكون مفيدة يف ادارة الضغوط ألسباب عدة
منها أهنا تصرف الفرد عن التفكَت يف االحداث الضاغطة اليت يتعرض ذلا يف حياتو و تعمل
على خفض ضغ الدم واسًتخاء العضالت ادلتوترة  ،الن التوتر يساىم يف الشعور بالضغ
كما اهنا تقوي اجلسم و تزيد من انسياب الدم للمخ و ىذا يكون مفيدا للفرد يف تنشي
اجلهاز العصيب لديو و تتسبب يف إفراز مواد كيماوية يف اجلسم مثل بيتا اندروفُت Beta
 endorphinesو الذي ثبت ان لو تاثَت اغلايب على مشاعر الفرد  ،و يعمل على اسًتخاء
العضالت و خفض التوتر كما اوضحت بعض البحوث ان اذلرمونات اليت تفرز اثناء التمرينات
اجلسمية تعمل كمضادات طبيعية لالكتئاب (طو عبد العظيم حسُت و سالمة عبد العظيم
حسُت ،2006،ص.)149
وتتفق نتائج الفرضية الثالثة مع نتائج دراسة الدكتور زياد بركات يف دراستو "االسًتاتيجيات
التكيفية دلواجهة الضغوط ادلهنية " حيث توصل اىل ان االسًتاتيجية اجلسمية إحدى
االسًتاتيجيات اليت يستخدمها اساتذة الًتبية البدنية و الرياضية قصد احلد من الضغوط ادلهنية
و اليت جاءت يف مؤخرة الًتتيب بنسبة مئوية مقدرة  % 69.20ؤتتوس حسايب مقدر
 3.48ؤتعيار تقومي متوس .
وشلا سبق يكن القول أن الفرضية القائلة ىناك عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بُت االسًتاتيجية
اجلسمية دلواجهة الضغوط و الرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية قد تحققت.
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4-5مناقشة الفرضية العامة :
واليت يفًتض فيها الباحثان انو ىناك عالقة ارتباطية إغلابية دالة احصائيا بُت بعض مؤشرات
اسًتاتيجيات ادلواجهة و الرضا ادلهٍت ألساتذة الًتبية البدنية و الرياضية .
وإلثبات ىذه الفرضية تبُت لنا من خالل عرض و مناقشة الفرضيات السالف ذكرىا و اليت
اسفرت نتائجها على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بُت مؤشرات آليات ادلواجهة
والرضا ادلهٍت  ،و اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي و اليت أثبتت صحة الفرضية العامة ،
حيث بلغت قيمة االرتباط بُت رلموع درجات مقياسي آليات ادلواجهة و الرضا ادلهنية
 ، r=0.75و ىذا ما يبُت قوة االرتباط بُت ادلتغَتين عند مستوى الداللة  ، 0.01وىذه
النتائج تتفق مع نتائج دراسة حلوايل نصَتة ( )2011و اليت توصلت اىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة بُت اسًتاتيجيات التعامل مع الضغوط ادلهنية و الرضا ادلهٍت
.6المصادر والمراجع :
.1أمُت أنور اخلويل(:)1999أصول الًتبية البدنية و الرياضية -دار الفكر العريب ط . 02مصر
.2باىي سالمي ( : )2008مصادر الضغوط ادلهنية واالضطرابات السيكوسوماتية لدى
مدرسي االبتدائي وادلتوس والثانوي .أطروحة دوكتوراه  ،قسم علم النفس وعلوم الًتبية
واالرطفونيا  ،كلية العلوم النسانية و االجتماعية  ،جامعة اجلزائر.
.3بشَت صاحل الرشيدي  .)2000(.مناىج البحث الًتبوي،ط ،1جامعة الكويت:كلية الًتبية.
.4رشيد زروايت .)2007 (.مناىج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية،ط ،1اجلزائر،عُت
مليلة :دار اذلدى .
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بشرطة منطقة اجلوف  ،رسالة ماجستَت ن قسم العلوم االدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم
االمنية  ،السعودية
.9العديلي ،ناصر ،زلمد :)1990( ،السلوك االنساين والتنظيمي ،معهد االدراة العامة،
الرياض.
.10علي عسكر (:)2000ضغوط احلياة ..وأساليب مواجهتها ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب
احلديث الكويت .
.11قيصاري علي ( :)2010مستويات االحًتاق النفسي وعالقتها بالضغوط ادلهنية لدى
اساتذة الًتبية البدنية والرياضية ،قسم ادلاسًت ،معهد الًتبية البدنية والرياضية ،جامعة حسيبة بن
بوعلي
.12حلوايل نصَتة ( : )2010اسًتاتيجيات التعامل مع الضغوط ادلهنية و عالقتها بالرضا
ادلهٍت لدى معلمي ادلدرسة االبتدائية ،مذكرة ماجستَت ،قسم علم النفس وعلوم الًتبية
االرطفونية ،كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ،جامعة اجلزائر 2
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