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ملخص:

هدفت الدراسة معرفة العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي،ومستوى الضغوط املهنية ومستوى الرضا
الوظيفي لدى الساتذة بكلية التربية جامعة بنغازي حيث شمل مجتمع الدراسة جميع الساتذة ،والذى بلغ عددهم ()53
عضوا ،وإتبعنا املنهج الوصفي وتحقيقا لهداف هذه الدراسة قمنا بإعداد إستبانة الضغوط املهنية كوسيلة لجمع
البيانات الالزمة ،وتم التأكد من خصائصه السيكو مترية ،كما تم تبني مقياس الرضا الوظيفي (أبو مصطفي)؛( الشقر
، )2211وهو مقياس يتمتع بالصدق والثبات ،وأسفرت نتائج الدراسة على وجود عالقة إرتباطية بين الضغوط املهنية
والرضا الوظيفي ،حيث وجد أن مستوى الضغوط املهنية في املتوسط ،وأن الرضا الوظيفي يفوق املتوسط لدى أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية بنغازي ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة بين كل مـن الدرجـة الكليـة
ملقيـاس الضغوط املهنية ،والرضا الوظيفي ،كما تبين نتائج الدراسة أن مستوى الرضا لدى عينة الذكور يفوق مستوى
الرضا عند اإلناث .وأن الفئة العمرية (أكثر من  02سنة) ،مستوى الرضا لديهم يفوق مستوى رضا الفئات العمرية الخرى.
أن الدرجة العلمية (أستاذ مشارك وأستاذ مساعد) مستوى الرضا لديهم يفوق مستوى رضا الدرجات العلمية الخرى .كما
أن سنوات الخبرة (أقل من 0سنوات ومن 12-0سنوات) مستوى الرضا لديهم يفوق مستوى الرضا الفئات الخرى .هذا
وتبين نتائج الدراسة أن مستوى الرضا لدى الساتذة بالعلوم التطبيقية يفوق مستوى الرضا لدى الساتذة بالعلوم
اإلنسانية.
كلمات مفتاحية :الضغوط املهنية  ،الرضا الوظيفي.
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 إمساعيل بن حممد بن عبد هللا نويرة- ماجدة محد ابوبكر حسن اسويب

Abstract:
The study aimed to identify the relationship between professional pressures and
job satisfaction, the level of professional pressure and the level of job satisfaction
among the professors in the Faculty of Education, Benghazi, University where the
study community included all the professors, which numbered (53) members. The
researcher followed the descriptive approach. In order to achieve the objectives of
this study, Occupational pressure as a means of collecting the necessary data, and
ascertaining its psychometric characteristics, was adopted as a measure of job
satisfaction (Abu Mustafa); (Al-Ashqar 2011), which is a measure of honesty and
consistency. The results of the study revealed a correlation between professional
pressures and job satisfaction In which he found that the level of professional
pressure on the average, and the satisfaction of the job exceeds the average among
the members of the Faculty of Education Benghazi, and the results of the study to
the existence of negative relationship between the function of the total degree of
occupational stress and job satisfaction, The level of satisfaction among males is
higher than that of females. And that the age group (more than 50 years), their
level of satisfaction exceeds the satisfaction of other age groups. The degree
(Associate Professor and Assistant Professor) satisfaction level exceeds the level
of satisfaction of other degrees. Years of experience (less than 5 years and 5-10
years) have a higher satisfaction level than other groups. The results of the study
show that the level of satisfaction among professors in applied sciences exceeds
the level of satisfaction among professors in humanities.
Keywords: Professional stresses; Job satisfaction.
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مقدم ـ ـ ـ ـة:
تعتبر مهنة التدريس من أكثر املهن إثقاال بضغوط العمل نظرا ملا تنطوي عليها من أعباء ومتطلبات
ومسئوليات بشكل مستمر ،المر الذي يتطلب مستويات عالية من الكفاءات واملهارات الفنية والشخصية
من جانب املعلم ,وعليه تعتبر الجامعة إحدى أهم التنظيمات لدورها الرائد في خلق املعرفة وتطويرها
وتوظيفها في معالجة مشاكل الحياة العصرية في املجتمعات ويتوقف أداء الجامعة على  0محاور هي:
"الستاذ" "الطالب"" ،الهيكل التنظيمي" ،غير ّ
يعد أهم ركائزها نظرا ّ
أن الستاذ ّ
للدور املنوط به ،غير ّأنه
ولسباب ّ
شتى تبرز معوقات تحول دون قيام الستاذ بدوره كامال المر الذي يساهم في إحساسه بالعجز
ونقص أدائه املعرفي مؤديا إلى حالة من اإل نهاك والتعب والتوتر والذي يكمن في الضغط املنهي بسبب ما
يتعرض له من ضغوط نفسية في مكان العمل من تدني في مستوى الدافعية ،سوء في العالقة مع الزمالء
والرؤساء أو العالقة مع الطلبة أو كثافة البرامج وسرعة تغيرها  1وبسبب هذه املتغيرات وملا لها من تأثير
سلبي على نوعية رضا أعضاء هيئة التدريس حظي موضوع الضغوط املهنية باإلهتمام الكبير من طرف
املختصين التربويين مستهدفين كذلك اإلهتمام بالسباب املؤدية إليه وكيفية تفاديها من خالل البرامج التي
تهدف إلى تنمية الوسائل والساليب التي تقلل ردود الفعل السلبية الناجمة عن الضغوط وتنمية
املحافظة على الروح املعنوية العالية لدى الساتذة.

 -1إشكالية الدراسة:
يعتبر التعليم العالي بحكم رسالته إحدى املؤسسات الثقافية التي تؤثر وتتأثر باملحيط اإلجتماعي ،فإذا
كان هو من صنع املجتمع فهو أداته في تكوين الطلبة من الناحية الفكرية ،املهنية ،اإلقتصادية،
االجتماعية ،التربوية النفسية؛ وإذا كانت تحتاج لداء وظيفتها إلى خلفية تربوية تنظيمية تتميز باملرونة،
وقابلة للتطور ،ومراعاة البعد اإلنساني في العالقات اإلجتماعية ،فإن الطرق الكثر أهمية هي بدون شك
هيئة تدريس بمختلف فئاتها .لهذا فإن التعليم العالي يتطلب أستاذا جامعيا متميز اإلعداد ،والتكوين
العلمي ،مخلصا في علمه وعمله ،وذلك بإعتباره الدعامة الساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية 2
لذا نرى من العدل واإلنصاف أن تتوفر له ظروف العمل الكفيلة لتحقيق الدرجة املناسبة من الرض ى
عن العمل ،وعليه فكل عامل محيطي ال يالئم الستاذ  ،وال يستجيب لطموحاته ،ومركزه اإلجتماعي العلمي
ال يالقي معارضة فحسب  ،بل يؤثر سلبا على درجة رضاه عن عمله ،ويجعله بالتالي معرضا لضغوطات
مهنية ال تعطل أدائه الفكري-التربوي -فحسب بل تعطل عجلة التطور العلمي الجامعي ،مما يجعل
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الجامعة بعيدة عن الركب الحضاري ،ويحصرها في إطار مهام تقليدية-ضيقة -ال ترقى إلى ما يطمح إليه
املجتمع ،والحضارة اإلنسانية  ,وإيمانا ّ
منا بجهد أعضاء هيئة التدريس وعطائها املستمر وعرفانا
باملعوقات التي يواجهها في عمله وما لها من تأثير في مستوى أدائه وكفاءته في العمل وحب اإلهتمام به من
خالل التعرف على مختلف املصادر التي تؤدي إلى زيادة الضغط املنهي عليه ،حيث وجدت الباحثة ّ
شحا
ّ
يخص الدراسات التي تتعلق بموضوع الضغوط املهنية في مجال العمل لدى أعضاء هيئة التدريس.
فيما
ّ
ولذلك ّ
تم إختيار "الضغوط املهنية وأثرها على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس" محورا لهذه
الدراسة والوقوف على ظاهرة " الضغوط املهنية من خالل وجهة نظر أساتذة كلية التربية بجامعة بنغازي.
حيث تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
 ما عالقة الضغوط املهنية بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئ التدريس بكلية التربية
 التساؤالت الفرعية :
 تتضمن هذه الدراسة عدد من التساؤالت ذات العالقة املباشرة بالهداف التي تم تحديدها
لوصف وفهم مشكلة موضوع الدراسة ،وهذه التساؤالت هي:
 التساؤل الول :ما مستوى الضغوط املهنية لدى الساتذة بكلية التربية جامعة بنغازي؟
 التساؤل الثاني :ما مستوى الرضا الوظيفي لدى الساتذة بكلية التربية جامعة بنغازي؟
 التساؤل الثالث :هل توجد عالقة إرتباطية بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي لدى مجتمع
الدراسة بكلية التربية جامعة بنغازي؟
 التسـ ـ ــاؤل الرابـ ـ ــع :هـ ـ ــل توجـ ـ ــد فـ ـ ــروق دال ـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا فـ ـ ــي مسـ ـ ــتوى الضـ ـ ــغوط املهنيـ ـ ــة والرض ـ ـ ــا
الوظيفي تعزى للمتغيرات الشخصية؟

 -2أهمية الدراسة:
1.2الهمي ـ ــة الن ريـ ـ ــة :فـ ـ ــي كونه ـ ــا تلق ـ ـ ـي الضـ ـ ــوء علـ ـ ــى العالق ـ ــة بـ ـ ــين كـ ـ ــل مـ ـ ــن الضـ ـ ــغوط املهنيـ ـ ــة ،والرضـ ـ ــا
ال ـ ــوظيفي ،ل ـ ــدى أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس بجامع ـ ــة بنغ ـ ــازي؛ مم ـ ــا يع ـ ــزز الدراسـ ـ ــات والبحـ ـ ــاث النفسـ ـ ــية
في هذا املجال املختص (بالصحة النفسية لألستاذ الجامعي) في املجتمع الليبي.
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عل ـ ــى ال ـ ــرغم مـ ـ ــن تع ـ ــدد وتن ـ ــوع الدراس ـ ــات العربي ـ ــة والجنبي ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــال الض ـ ــغوط املهني ـ ــة والنفس ـ ــية.وباملقابـ ـ ــل هنـ ـ ــاك نـ ـ ــدرة فـ ـ ــي الدراسـ ـ ــات الليبيـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال التعلـ ـ ــيم العـ ـ ــالي" علـ ـ ــى وجـ ـ ــه الخصـ ـ ــو  .ومـ ـ ــن
هن ـ ــا جـ ـ ــاءت الحاجـ ـ ــة املاسـ ـ ــة إلجـ ـ ـراء املزيـ ـ ــد مـ ـ ــن البحـ ـ ــوث والدراس ـ ــات ،التـ ـ ــي تتنـ ـ ــاول متغي ـ ـ ـرات الدراسـ ـ ــة
الحاليـ ـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ــدف التعـ ـ ـ ــرف إلـ ـ ـ ــى عالقـ ـ ـ ــة الضـ ـ ـ ــغوط املهنيـ ـ ـ ــة بالرض ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــوظيفي لـ ـ ـ ــدى السـ ـ ـ ــتاذ الجـ ـ ـ ــامعي
الليبي.
 .2-2الهمية التطبيقية :
 تتمث ـ ــل الهمي ـ ــة التطبيقي ـ ــة ف ـ ــي طبيع ـ ــة النت ـ ــائج الت ـ ــي س ـ ــوف تس ـ ــفر إليه ـ ــا الدراسـ ـ ــة الحالي ـ ــة؛ ويمك ـ ــنأن توظف في خدمة علم النفس التربوي ،والصحة النفسية لألستاذ الجامعي.
 له ـ ــا أهمي ـ ــة ف ـ ــي كونه ـ ــا تس ـ ــعي لوض ـ ــع بـ ـ ـرامج إرش ـ ــادية للتخفي ـ ــف م ـ ــن الض ـ ــغوط املهني ـ ــة ل ـ ــدى أعض ـ ــاءهيئة التدريس؛ بمـا يكفل له النمو املنهي السوي.
 ق ـ ـ ــد تس ـ ـ ــهم نت ـ ـ ــائج ه ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تبص ـ ـ ــير أعض ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس بال ـ ـ ــضغوط املهني ـ ـ ــة ل ـ ـ ــديهم،والتـ ـ ــي قـ ـ ــد تعيـ ـ ــق ت ـ ـ ــوافقهم املنهـ ـ ــي ،المـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى البحـ ـ ــث ع ـ ـ ــن حلـ ـ ــول نا حـ ـ ــة ،ومناس ـ ـ ــبة،
ملساعدتهم في التخفيف من تأثيرها على نموه املنهي.

 -3أهداف الدراسة:
ته ـ ـ ــدف الدراس ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى العالق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين الض ـ ـ ــغوط املهني ـ ـ ــة والرض ـ ـ ــا ال ـ ـ ــوظيفي بكلي ـ ـ ــة
التربية بجامعة بنغازي ،ويمكن صياغة أهداف الدراسة على النحو التالي:
 التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى العالق ـ ـ ــة اإلرتباطي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين الض ـ ـ ــغوط املهني ـ ـ ــة والرض ـ ـ ــا ال ـ ـ ــوظيفي ل ـ ـ ــدى مجتم ـ ـ ــع الدراس ـ ـ ــةبكلية التربية جامعة بنغازي.
 التع ـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ـ ــى العالقـ ـ ـ ـ ــة اإلرتباطيـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين الض ـ ـ ـ ــغوط املهنيـ ـ ـ ـ ــة والرضـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــوظيفي وفقـ ـ ـ ـ ــا للمتغي ـ ـ ـ ـ ـراتالشخصية .
 - 4تحديد مفاهيم الدراسة إصطالحا وإجرائيا:
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1.4التعريفات اإلصطالحية :أ -الضــغوط املهنيــة :يعرفهــا كــل مــن ( )Cobb, Rogers, Frenchبأنــه " عــدم املوائمــة أو عــدم التناســب ب ــين مــا
يمتلكه الفرد من مهارات وقدرات وبين متطلبات عمله" 3وكذلك عرفها ما كلين ( ") Macleanبأنها تلك القـوى
أو العناصر املوجودة في بيئة العمل والتي تسبب اإلجهـاد أو اإلنحراف عما يجب أداؤه أو تنفيذه4 .

ب -الرض ـ ــا ال ـ ــوظيفي :تعري ـ ــف ل ـ ــوك :ه ـ ــو حال ـ ــة إنفعالي ـ ــة إيجابي ـ ــة أو س ـ ــارة ناتج ـ ــة ع ـ ــن نظ ـ ــرة الف ـ ــرد لعمل ـ ــه
أو لوظيفتـ ـ ــه وي ـ ـ ــرتبط الرض ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن العم ـ ـ ــل بعوامـ ـ ــل عدي ـ ـ ــدة هـ ـ ــي مث ـ ـ ــل الرات ـ ـ ــب وسـ ـ ــاعات العم ـ ـ ــل وف ـ ـ ــر
الترقية والعالقة مع الزمالء والرؤساء إلى غير ذلك.5.
يشير مفهوم الرضا عن العمل إلى وجهة نظر الفراد العاملين نحو قبولهم وإستحسانهم للعمل الذي
يزاولونـه ،فقبـول الفراد لعملهم يولد لديهم مشاعر الرضا عنهم6 .

  2. 4التعريفات اإلجرائية :أ -تعري ـ ــف الض ـ ــغوط املهني ـ ــة إجرائي ـ ــا :يقص ـ ــد ب ـ ــه الدرج ـ ــة الكلي ـ ــة الت ـ ــي يتحص ـ ــل عليه ـ ــا أفـ ـ ـراد مجتم ـ ــع
الدراسة الحالية من خالل إستجاباتهم ملقياس الضغوط املهنية).
ب -تعريـ ـ ـ الرضـ ـ ــا الـ ـ ــوظيفي :هـ ـ ــو الدرجـ ـ ــة الكليـ ـ ــة التـ ـ ــي يحصـ ـ ــل عليهـ ـ ــا أف ـ ـ ـراد الدراسـ ـ ــة مـ ـ ــن إجـ ـ ــابتهم
على فقرات مقياس الرضا الوظيفي.
 -5اإلطارالن ري للدراسة :
إ ّ
هتم الباحثون في مجال السلوك التنظيمي بموضوع ضغوط العمل ملا له من أثـار سـلبية على سلوك
الفراد والعاملين وإتجاهاتهم نحو العمل .فعلى اإلدارة الواعية أن تعمل علـى مواجهة الضغوط وإدارتها
لتمكين العاملين من أداء أعمالهم بفاعلية . 7كما أكد القريوتي "أن العمل في التنظيمات اإلدارية يشكل
مـصدرا للـضغوط والتوترات التي يشعر ها العاملون على مختلف املستويات ،إذ يشعر كثير من العاملين
باإلرهاق النفس ي وعدم التوازن الجسمي ،المر الذي يستدعي من املنظمات اإلهتمـام بموضوع ضغوط
العمل ملا له من أثار على الفراد من الناحية النفـسية والجـسدية ،وإنعكاس ذلك على إنتاجيتهم". 8
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ويمكن القول إن ضغوط العمل هي ردود الفعال التي تنتج عن التفاعل ما بين الظروف البيئية التي يعمل
ها الفرد ،وخصائص الفرد نفسه من قدرات ومهارات وخبرات ،مما يؤثر على إستجابة الفراد للمثيرات
الداخلية والخارجية البيئية املختلفة ،وهنا تتبـاين الفروق الفردية في درجة إستجابتها تجاه تلك املثيرات.
 - 6مفهوم الرضا الوظيفي:
يعتبر مفهوم الرضا من أكثر مفاهيم علم النفس التنظيمي غموضا ذلك لنه حالة إنفعالية يصعب
قياسها ودراستها بكل موضوعية ،وذهب "الشماع" إلى القول بأن الرضا الوظيفي هو" مفهوم متعدد
البعاد يتضمن إتجاهات الفرد نحو أبعاد مهمة مثل املؤسسة ،اإلشراف ،املكافآت املالية ،زمالء العمل أو
تصميم الوظيفة وليس بالضرورة أن تكون جميعها إيجابية أو سلبية"  9ويعرفه محمد ناصر العديلي بأنه
"الشعور النفس ي بالقناعة واإلرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات في العمل نفسه
وبيئة العمل ،مع الثقة والوالء ،مع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية والخارجية ذات العالقة" 10

وفي ظل ما سبق ترى الباحثة أن الرضا الوظيفي هو ذلك الشعور الذي يعبر عنه الفرد العامل عـن مدى
تفاعله مع بيئته العملية من خالل املظاهر املختلفـة املرتبطة بموقف العمل كالرضا عن الجر ،عن
العالقة مع الـزمالء ومع رؤساء العمل ،عن التدريب والنمو الشخص ي ،عن اإلتصال في مؤسسة العمل،
عن المن في العمل ،املشاركة في وضع الهداف وطرق العمل ،اإلستقاللية في التفكير والتنفيـذ وتحقيق
الذات.
-7الدراسة امليدانية :
1.7حدود الدراسة:
الحدود البشرية :أعضاء هيئه التدريس
الحدود املكانية :كلية التربية /جامعة بنغازي
الحدود الزمنية :أنجزت في العام الدراس ي من اكتوبر-2212إلى يونيو . 2212
2.7منهج الدراسة:يستخدم الباحث املنهج املناسب ملوضوعه ،وإذا كان موضوع هذه الدراسة يتعلـق بوصـف الضغوط
املهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي ،وجب علينا إتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى دراسة
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الظواهر والعالقات كما هي موجودة ،والحصول على وصف دقيق لها ،مما يساعدنا على التعرف عليها
وتفسير املشكالت التي تتضمنها أو اإلجابة عن السئلة الخاصة ها ،من خالل التعرف علي الـضغوط
املهنيـة التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس  ،والتي قد تعيق توافقهم املنهي ،المر الذي يؤدي إلى البحث
عن حلول نا حة ومناسـبة ،ملساعدتهم على التخفيف من تأثيرها وعلى نموه املنهي والخروج بتوصيات.
3 .7مجتمع الدراسة :املجتمـ ـ ــع الصـ ـ ــلي للدراسـ ـ ــة يتكـ ـ ــون مجتمـ ـ ــع الدراسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة مـ ـ ــن كافـ ـ ــة أعضـ ـ ــاء هيئـ ـ ــة التـ ـ ــدريس بكليـ ـ ــة
التربي ـ ــة جامعـ ـ ــة بنغ ـ ــازي ،والـ ـ ــذين بل ـ ــغ عـ ـ ــددهم ( ،)00عض ـ ــو مـ ـ ــن أعض ـ ــاء هيئ ـ ـ ـة الت ـ ــدريس كليـ ـ ــة التربيـ ـ ــة
بنغ ـ ـ ـ ــازي ،س ـ ـ ـ ــنة  ،2212- 2212حس ـ ـ ـ ــب إحص ـ ـ ـ ــائيات مكت ـ ـ ـ ــب أعض ـ ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ـ ــه الت ـ ـ ـ ــدريس كلي ـ ـ ـ ــة التربي ـ ـ ـ ــة-
بنغازي.
 السـ ـ ـ ـ ـ ــالية اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية املعتمـ ـ ـ ـ ـ ــد  :إعتمـ ـ ـ ـ ـ ــدت الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة الحاليـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى إسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام السـ ـ ـ ـ ـ ــاليب
اإلحصـ ـ ـ ــائية التاليـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ــدى مناسـ ـ ـ ــبتها لهـ ـ ـ ــداف الدراسـ ـ ـ ــة تمثلـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي( :النسـ ـ ـ ــبة املئويـ ـ ـ ــة واملتوسـ ـ ـ ــط
الحسـ ـ ــابي ومعامـ ـ ــل اإلرتبـ ـ ــاط بيرس ـ ـ ــون) لدراس ـ ـ ــة العالقـ ـ ــة بـ ـ ــين املتغيـ ـ ــرين ،وقـ ـ ــد تـ ـ ــم إدخـ ـ ــال البيانـ ـ ــات
عل ـ ـ ـ ــى البرن ـ ـ ـ ــامج اإلحصـ ـ ـ ـ ــا ي الخ ـ ـ ـ ــا

بـ ـ ـ ـ ــالعلوم اإلجتماعي ـ ـ ـ ــة ) (SPSSإلج ـ ـ ـ ـ ـراء التحلي ـ ـ ـ ــل وإس ـ ـ ـ ـ ـتخال

النتائج وتقديم التوصيات.
4.7مقاييس الدراسة:قمنا ببناء املقياس الول حول الضغوط املهنية وفيما يلي نبين الخطـوات التي مررنا ها في بناء اإلستبيان:
أ) اإلطالع على التراث النظري :ثم الرجوع إلى العديد من املراجع التي تناولت موضوع الضغوط املهنية
بغرض اإلملام بكل الجوانب املحيطة ها
ب) اإلطالع على بعض املقاييس واإلختبارات التي تناولت موضوع الضغوط املهنية.
 - 8الخصائص السيكو مترية لدوات الدراسة :
من بين الساليب السيكو مترية التي إتبعناها ما يلي:
أ .صدق املحكمين:
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قمنـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ــرض مقيـ ـ ـ ــاس (الض ـ ـ ـ ــغوط النفسـ ـ ـ ــية ) عل ـ ـ ـ ــى مجموعـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن املحكمـ ـ ـ ــين متكون ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن خمس ـ ـ ـ ــة
أس ـ ـ ــاتذة م ـ ـ ــن جامعـ ـ ـ ــة بنغ ـ ـ ــازي أربع ـ ـ ــة م ـ ـ ــنهم م ـ ـ ــن تخص ـ ـ ــص عل ـ ـ ــم ال ـ ـ ــنفس وأس ـ ـ ــتاذ م ـ ـ ــن عل ـ ـ ــم اإلجتم ـ ـ ــاع
وقدمنا لهم بنود اإلستبانة مرفقة بفرضيات الدراسة ،هدف معرفة مدى وضوح املقياس .
ب .ثبات الدا :
تم إحتساب معامل الثبات من خالل معامل ألفا كرو نباخ ( ،)Cronbachs Alphaأخذت عينة إستطالعية
مكونة من ( )10إستبانة تم إختيارهم عشوائيا .حيث بلغ معامل الثبات ملحور الضغوط املهنية ()2.20
وهذا يدل إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها أداة الدراسة عند تطبقها.
 -9مقياس الرضا الوظيفي:
ت ـ ـ ـ ــم تبن ـ ـ ـ ــي مقيـ ـ ـ ـ ــاس الرض ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــوظيفي (مص ـ ـ ـ ــطفي؛ الشـ ـ ـ ـ ــقر  ،)2211وه ـ ـ ـ ــو مقيـ ـ ـ ـ ــاس يتمت ـ ـ ـ ــع بالصـ ـ ـ ـ ــدق
والثب ـ ـ ــات ،ويت ـ ـ ــألف م ـ ـ ــن ( )02فق ـ ـ ــرة ونظـ ـ ـ ـرا لن املقي ـ ـ ــاس مع ـ ـ ــد للمدرس ـ ـ ــين .فق ـ ـ ــد قمن ـ ـ ــا بتقن ـ ـ ــين بع ـ ـ ــض
الفق ـ ـ ـرات بمـ ـ ــا يتناسـ ـ ــب والبيئـ ـ ــة الليبيـ ـ ــة ومجتمـ ـ ــع الدراسـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا تـ ـ ــم إسـ ـ ــتبعاد بعـ ـ ــض الفق ـ ـ ـرات لـ ـ ــتالئم
أساتذة الجامعة دون إحداث أي تغير يذكر في الفقرة بحيث يكون اإلستبيان من ( )22فقرة.
أ-تحليل أدا اإلستبيان:
إستخدمنا التحليل الوصفي ملعرفة مستوى الضغوط والرضا الوظيفي والعالقة بينهما وفقا للمتغيرات
الديمغرافية.
الخصائص الديموغر افية:
جدول( )1الصفات الديموغر افية لفراد
املتغير
النوع

الصف ـ ــة

التـ ــكرار

النسـ ــبة

ذكور

7

13.2%

إناث

44

84.8%

املجم ـ ــوع

33

111.1
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من41-31

02

42.6%

من31-41

12

06.2%

 31فأكثر

0

0.2%

املجم ـ ــوع

00

122.2

أستاذ مشارك

2

0.2%

أستاذ مساعد

2

10.2%

محاضر

12

06.2%

محاضرمساعد

24

61.1%

املجم ـ ــوع

00

122.2

أقل من  3سنوات

2

10.1%

عدد

من 11 –3سنوات.

02

04.4%

سـ ــنوات

من  11 – 11سـنة

12

22.4%

الخدمة

من  21سـنة فأكثر.

0

0.2%

املجم ـ ــوع

00

122.2

العلوم اإلنسانية

01

02.0

العلوم التطبيقية

22

61.0

املجم ـ ــوع

00

122.2

العم ـ ــر

الدرجة
العلمية

التخصص

يبـ ـ ـ ــين الجـ ـ ـ ــدول ( )1أن مـ ـ ـ ــا نسـ ـ ـ ــبته ( )24.2%مـ ـ ـ ــن املشـ ـ ـ ــاركين بالدراسـ ـ ـ ــة إنـ ـ ـ ــاث ،وأن غالبيـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ــاركين
فئ ـ ـ ــاتهم العمري ـ ـ ــة م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــين (62-01س ـ ـ ــنة) بنس ـ ـ ــبة ( ،)42.6%وأن م ـ ـ ــا نس ـ ـ ــبته ( )61.1%درج ـ ـ ــتهم العلمي ـ ـ ــة
مس ـ ــاعد محاض ـ ــر ،وأن الغال ـ ــب مـ ـ ــنهم تراوح ـ ــت س ـ ــنوات خب ـ ــرتهم مـ ـ ــا ب ـ ــين (12-0س ـ ــنة) بنسـ ـ ــبة (،)04.4%
وأن الغالبية منهم تخصصاتهم علوم إنسانية بنسبة (.)02.0%
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1.9عرض النتائج الهدف الول ومناقشتها كما يلى: معرفة مستوى الضغوط املهنية لدى الساتذة بكلية التربية جامعة بنغازيجدول ( )2يبين مستوى الضغوط املهنية لدى مجتمع الدراسة
املستويات

مستوى الضغوط املهنية لدى أعضاء هيئ التدريس

من 1.42-1.2

منخفض

أكبر من 1.42 - 2.06

متوسط

أكبر من 0.2-2.06

مرتفع

يتبين لنا من الجدول ( )2من خالل قياس مستويات املقياس الثالتي أن متوسط مستوى الضغوط
املهنية قد بلغ ( )1.22بإنحراف معياري ( )2.00وهو يقع في املستوى (أكبر من  ،)2.06-1.42ما يعنى أن
مستوى الضغوط املهنية لدى مجتمع الساتذة بكلية التربية جامعة بنغازي في املتوسط .ويرجع ذلك إلى
الظروف إال أنه إستطاع التكيف مع نظام الجامعة ،وتحمل مشكل تفوق درجة عبء املهنة ،بحيث أصبح
ال يمثل له ضغطا وتوترا .وحيث أظهرت نتـائج الدراسـة أن مسـتوى ضغوط العمل لدى عينة الدراسة عال
وهذا ما إتفقت نتائجها مع نتائج دراسة "العرباوي (( 2222ـ ،)2221التي توصـلت بدورها إلـى أن مستوى
الضغوط لدى عينة الدراسة كان متوسطا.
الهدف الثاني ومناقشتها كما يلي :معرفة مستوى الرضا املنهي لدى الساتذ بكلية التربية جامعة
بنغازي
بناء نموذج مستويات املقياس الثالتي ،ومن خالل الجدول ( )2حيث أن متوسط الرضا الوظيفي لدى
مجتمع الدراسة بكلية التربية جامعة بنغازي قد بلغ ( )2.00بإنحراف معياري ( )2.12وهو يقع في املستوى
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( )0.2-2.06ما يعني أن مستوى الرضا الوظيفي يفوق املتوسط .ويرجـع هذا إلـى الزيادة في الجور ،كما أن
مهنته تؤمن له مكانة إجتماعية جيدة ،أو أن مهنته تزيد من خبرته املعرفية ،وتوفر له المن واإلستقرار؛
فهذا كله يعود عليه بالرضا عن العمل إلى جانب أن أعضاء هيئة التدريس تتميز باملرونة في العالقات
اإلجتماعية التي إعتاد عليها وأصبحت جزءا منه ,و أن مسـتوى الرضـا الوظيفي لدى عينة الدراسة جاء
بدرجة متوسطة حيث إتفقت مـع نتائج دراسـة العرباوي( ) 2221-2222التي توصلت إلى أن الرضا
الوظيفي عند العينة املدروسة جاء فوق املتوسط .
الهدف الثالت ومناقشتها كما يلي :معرفة العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة
بكلية التربية جامعة بنغازي.
جدول ( )3يبين العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي
املعامالت
الضغوط املهنية معامل اإلرتباط
حجم املجتمع

الرضا الوظيفي
-2.226
00

إ ن العالقة عكسية بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي أي أنه كلما قل مستوى الضغوط املهنية كلما
زاد مستوى الرضا .وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة مهنة التدريس ،حيث أضحت اليوم؛ وفي ظـل الظـروف
املعاشة تشكل على املعلم عبئا كبيرا ،وذلك؛ نتيجة إلى املسئوليات ،والعباء امللقاة على عاتقه ،مثل :
تنمية كفايته التعليمية  ،تطوير خبراته من خالل املشاركة في برامج التدريب ،والتفاعـل ،اإلطالع على
البحوث ،الدراسات ،والدوريات التربويـة ،ذات العالقة بنموه املنهي ،اإلطالع على أحدث الساليب التربوية،
ومحاولة اإلستفادة منها في عمله ،وأجريت البحوث العلمية في ظروف العمل السيئة والغير مريحة داخل
الجامعة أصبحت تؤثر بشكل مباشر ال على رضا الستاذ عن عمله ،بل حتى على صحته النفسية –
والجسدية كما أن من أدوار الستاذ املختلفة من تعليم إلقاء املحاضرات والعمال التطبيقية املوجهة
والبحث العلمي ،وبعض العمال اإلدارية خاصة إذا لم تكن منظمة وموزعة توزيعا مقبوال تخلق لدى
الستاذ صراعا يسمى "صراع الدور" الذي من خالله يصبح الستاذ يضيع الكثير من الجهد والوقت في
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مجال معين دون اآلخر ،كما أن عدم إستغالله للوقت نتيجة أسباب إدارية يجعله بعيدا عن التوفيق بين
هذه املهام مما يسبب له ضغطا تظهر نتائجه في عدم رضا  .حيث إتفقت مع دراسة كل من قادري ()2222

ودراسة العرباوي ( ،)2221ودراسة حمدوني ( ،)2210على وجود عالقة عكسية الضغوط املهنية والرضا
الوظيفي.
الهدف الرابع :

ً
أ-معرفة العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالنوع.
جدول ( )4يبين العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالنوع
النوع
الضغوط

ذكور

املهنية
إناث

املعامالت

الرضا الوظيفي

معامل اإلرتباط

-2.102

حجم املجتمع

2

معامل اإلرتباط

-2.222

حجم املجتمع

64

يعني أ ن العالقة عكسية بين الرضا الوظيفي والضغوط املهنية إال أن فئة الذكور أكثر إرتباطا من فئة
اإلناث وأن مستوى رضا الذكور يفوق مستوى رضا اإلناث عن الوظيفة .أن مستوى ضغوط العمل يزداد
لدى الذكور بدرجة أعلى من اإلناث .وقد يعود السبب في ذلك إلى تحمل املسؤولية في اإللتزامات املادية
واإلجتماعية أما اإلناث فيقل خوفهم على الوظيفة عكس الذكور الذين يترتب على فقدان وظائفهم
فقدان المن املطلوب لسرهم وقد إتفقت نتائج هذه الدراسة " الغرباوي  2221في أن مستوى
الضغوط عند الذكور أعلى من اإلناث ،وإختلفت مع دراسة أبو مصطفي( )2222التي بينت أن اإلناث
أكثر ضغوطا من الذكور.

ً
ب -معرفة العالقة بين ضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالعمر.
جدول ( ) 3يبين العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالعمر
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الفئة العمرية
من 62-01
الضغوط املهنية

من 02-61
أكثر من 02

املعامالت

الرضا الوظيفي

معامل اإلرتباط

-2.112

حجم املجتمع

02

معامل اإلرتباط

-2.102

حجم املجتمع

12

معامل اإلرتباط

-2.001

حجم املجتمع

0

العالقة عكسية بين الرضا الوظيفي والضغوط املهنية وأن الفئة العمرية (أكثر من  02سنة) أكثر إرتباطا من
الفئات العمرية الخرى وأن مستوى رضا هذه الفئة العمرية يفوق مستوى رضا الفئات العمرية الخرى ،ترى
الباحثة أن هذه النتيجة مقنعة بشكل كبير لن الفئة العمرية الصغر سنا ،لم يكتسبوا قدرا كافيا من الخبرة
الخاصة بمهنة التدريس وبالتالي لم يحيطوا بعد بكل الضغوط التي قد تواجههم خالل عملهم ،أي أنهم لم يعتادوا
بعد على مثل هذه الضغوط وكيفية التعامل معها ،وبالتالي فهم ربما لم يحققوا بعد ما يفترض إنجازه من
طموحات وأهداف خاصة هم ،مقارنة بالفئة العمرية الكبر سنا الذين قد أنجزوا في حياتهم الشخصية الكثير
مما كانوا يودون إنجازه مثل تأمين مكان للسكن والزواج وتكوين أسرة...الخ.
ً
ج -معرفة العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالدرجة العلمية.
جدول ( )4يبين العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالدرجة العلمية
الضغوط املهنية

الدرجة العلمية

املعامالت

الرضا الوظيفي

أستاذ مشارك

معامل اإلرتباط

1.22

حجم املجتمع

2
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58

الع ــدد – 70:ديسمرب 0707

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
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أستاذ مساعد
محاضر

معامل اإلرتباط

2.404

حجم املجتمع

2

معامل اإلرتباط

-2.120

حجم املجتمع

12
-2.211

محاضر مساعد معامل اإلرتباط

24

حجم املجتمع

يتبين لنا من الجدول ( )4أ ن العالقة عكسية بين الرضا الوظيفي والضغوط املهنية وأن الدرجة العلمية (أستاذ
مشارك وأستاذ مساعد) أكثر إرتباطا من الدرجات العلمية الخرى وأن مستوى رضا هذه الدرجة العلمية يفوق
مستوى رضا الدرجات العلمية الخرى ، .وتعزي الباحثة ذلك إلى أصحاب الدرجات العلمية القل يقومون بأعباء
التدريس باإلضافة لتأدية بعض املهام التي توكل إليهم كالعمال اإلدارية و اإلشراقية وإلحاقهم ببعض الدورات
التعليمية التي يكلفون ها من أجل إكسا هم تجارب ومهارات جديدة إ لى جانب قلـة خبـرتهم التعليمية والتأهيلية،
وبالتالي يشعرون بضيق الوقت وكثرة املهام مما يزيد أيضا من مستوى الضغط عليهم .ولم تتفق هذه النتيجة مع
نتيجة الدراسة الحالية.
ً
د -معرفة العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغير سنوات الخبر .
ً
جدول ( )7يبين العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالخبر

سنوات الخبر
الضغوط املهنية أقل من 0سنوات

املعامالت

الرضا الوظيفي

معامل اإلرتباط

-2.211

حجم املجتمع

2

من  12-0سنوات معامل اإلرتباط

-2.141
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من  11-11سنة
 22سنة فأكثر

حجم املجتمع

02

معامل اإلرتباط

-2.264

حجم املجتمع

12

معامل اإلرتباط

-2.202

حجم املجتمع

0

يتبين لنا من الجدول ( )2أن العالقة عكسية بين الرضا الوظيفي والضغوط املهنية وأن سنوات الخبرة
(أقل من 0سنوات ومن 12-0سنوات) أكثر إرتباطا من سنوات الخبرة الخرى وأن مستوى رضا هذه الفئة
يفوق مستوى رضا الفئات الخرى .الكثر خوفا على أمنهم الوظيفي حيث يكونون في فترة حرجة من
الوصول إلى مرحلة التقاعد الوظيفي ،وأن اإللتزامات املادية في الحياة تكون أكثر من حيث تكوين السرة
واإللتزامات اإلجتماعية وتكوين الذات وتأمين املستقبل والوصول إلى مراكز إدارية خالف عن املعلمين
أصحاب الخبرة العالية الذين وصلوا إلى مستوى من اإلهتمام وتحمل مسؤولية العمل والرتبة الوظيفية
التي تعطيهم أمان أكثر عما يترتب من تبعات عدم اإللتزام والخوف على الرتبة والراتب هذا وقد كون فكرة
لآلخرين بأنه متمكن من عمله وبناء عالقة مع زمالئه املسؤولين .وترى الباحثة أن هذه النتيجة مقنعة
بشكل كبير حيث أن الساتذة من فئة ذوي الخبرة القل ( 0سنوات فأقل) ،هم أكثر تعرضا لضغوط مهنة
التدريس مقارنة بفئة الساتذة ذوي الخبرة العالية ( 11سنة فما فوق) ،وذلك لن الساتذة حديثي الخبرة
لم يكتسبوا بعد قدرا كافيا من الخبرة الخاصة بمهنة التدريس وبالتالي لم يحيطوا بعد بكل الضغوط التي
قد تواجههم خالل عملهم ،أي أنهم لم يعتادوا بعد على مثل هذه الضغوط وكيفية التعامل معها.
ً
و -معرفة العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالتخصص.
جدول ( ) 8يبين العالقة بين الضغوط املهنية والرضا الوظيفي وفقا ملتغيرالتخصص

الضغوط املهنية

التخصص

املعامالت

العلوم اإلنسانية معامل اإلرتباط

الرضا الوظيفي
-2.120
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العلوم التطبيقية

حجم املجتمع

01

معامل اإلرتباط

-2.040

حجم املجتمع

22

يتب ـ ــين لن ـ ــا م ـ ــن الج ـ ــدول ( )2أ ن العالق ـ ــة عكس ـ ــية ب ـ ــين الرض ـ ــا ال ـ ــوظيفي والض ـ ــغوط املهني ـ ــة وأن مس ـ ــتوى
الرضا لدى العلوم التطبيقية يفوق مستوى الرضا لدى العلوم اإلنسانية.
وتعـ ــزي الباحثـ ــة ذل ـ ــك إلـ ــى أن ظـ ــروف العم ـ ــل بشـ ــكل عـ ــام تتمث ـ ــل فـ ــي (مشـ ــكالت ك ـ ــل مـ ــن الطـ ــالب ،املن ـ ــا ج
الدراسـ ـ ــية ،وطبيعـ ـ ــة العالقـ ـ ــات اإلنسـ ـ ــانية ،درجـ ـ ــة اإللت ـ ـ ـزام ،واإلنضـ ـ ــباط) أفضـ ـ ــل لـ ـ ــدى أسـ ـ ــاتذة العلـ ـ ــوم
التطبيقية.
. 11نتائج الدراسة :بناء على نتائج التحليل الوصفي للدراسة يمكن الوصول الى عدد من النتائج وهي ما يلي:
 أن درجة اإلحترام والتقدير في العمل غير كافية فضال عن قلة النقاش مع الزمالء.
 قلة الوسائل التعليمية والشعور باإلحباط نتيجة الروتين في العمل.
 أن مكانة أعضاء هيئة التدريس لدى الطلبة ينقصها الكثير من اإلحترام نتيجة تعارض
السياسات واإلرشادات بالجامعة.
 أن البعض من الساتذة ال ينفذون ما تطلبه منهم اإلدارة فضال عن الشعور بالضغط نتيجة
الوقت الغير محدود إلنجاز العمل ويرجع السبب في ذلك لعدم التنظيم.
 وجود تكتالت إيديولوجية بالقسام وهذا يعكس جانب من الصراع التنظيمي.
 أن هناك ضعف عام لدى الطالب في الرغبة والدراسة وهذا ما يقلق الكثير من الساتذة.
 تبين نتائج الدراسة عدم مشاركة الساتذة في عملية إتخاذ القرارات بالكلية ،وأن مناخ العمل ال
يتيح فر التعلم وإكتساب مهارات جديدة.
 شعور الساتذة بنوع من التوتر نتيجة لعدم إستيعاب القاعات الدراسية لعداد الطلبة.
 أن تردي الوضاع المنية وعدم اإلستقرار السياس ي يجعل الدافعية للعمل ضعيفة.
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 أن هناك عالقة بين الرضا الوظيفي والضغوط املهنية لدى أعضاء هيئه التدريس بكلية التربية
بنغازي .وأن مستوى الضغوط املهنية جاء في املتوسط وأن مستوى الرضا الوظيفي يفوق املتوسط لدى
مجتمع الساتذة بكلية التربية بنغازي.
 أن مستوى الرضا لذة عينة الذكور يفوق مستوى الرضا بالنسبة لإلناث ،وأن الفئة العمرية
(أكثر من  02سنة) مستوى الرضا لديهم يفوق مستوى رضا الفئات العمرية الخرى.
 أن الدرجة العلمية (أستاذ مشارك وأستاذ مساعد) مستوى الرضا لديهم يفوق مستوى رضا
الدرجات العلمية الخرى.
 أن سنوات الخبرة (أقل من 0سنوات ومن 12-0سنوات) مستوى الرضا لديهم يفوق مستوى
الرضا الفئات الخرى.
 أن مستوى الرضا لدى الساتذة بالعلوم التطبيقية يفوق مستوى الرضا لدى الساتذة بالعلوم
اإلنسانية.

 التوصيات
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن الوقوف على عدد من التوصيات التالية:
 .1العمل على ترسيخ دعائم العمل الجماعي واإلبتعاد عـن املسـائل الشخصـية ووضـع مصـلحة العمـل
بعين اإلعتبار بين الزمالء بالعمل.
 .2العمل على تنميـة قـدرات ومهـارات السـاتذة وذلـك بتـوفير الوسـائل التعليميـة .وضـرورة العمـل علـى
إتب ــاع روح العم ــل الح ــاد والتن ــافس املش ــروع ب ــين جمي ــع الطب ــاء ،وتحفي ــزهم للوص ــول ال ــى أداء ع ــالي وزي ــادة
العمال.

تصدرعن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج

62

الع ــدد – 70:ديسمرب 0707

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
الضغوط املهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى هيئة التدريس بجامعة بنغازي (دراسة مسحية على كليةالتربية بنغازي)

ماجدة محد ابوبكر حسن اسويب  -إمساعيل بن حممد بن عبد هللا نويرة

 .0ضرورة إشراك الساتذة في إتخـاد القـرار حتـى يشـعروا بـأنهم شـركاء فـي العمـل ،فيتحملـوا املسـؤولية
بثقة عالية ،ويبذلوا مزيد من الجهود من الوصول إلى عمل أفضل.
 .6التأكيــد علــى العمــل بمعــايير الجــودة بالعمــل .لعمــل علــى التخفيــف مــن مســتوى الضــغوط املهنيــة،
لــدى الســاتذة الجــامعيين ،حيــث إنهــا تــؤثر علــى الرضــا الــوظيفي لــديهم ،وذلــك مــن خــالل تــوفير بيئــة مهني ــة
متوافقة.
 .0التقلي ـل م ــن امله ــام الثانوي ــة لعض ــاء هيئ ـة الت ــدريس وخاص ــة العم ــال اإلداري ــة؛ ليتفرغ ــوا مله ــامهم
الساسية من تدريس ،وبحث علمي ،وخدمة للمجتمع.
 .4إعــادة النظــر فــي النظمــة واللــوائح الخاصــة بترقيــة أعضــاء هيئ ـة التــدريس ،ممــا ي ــساهم فــي خفــض
ضغوط العمل لديهم.
 .2تسـ ــهيل اإلج ـ ـراءات اإلداري ـ ــة للمشـ ــاركة ف ـ ــي امل ـ ــؤتمرات والن ـ ــدوات العلمي ـ ــة الداخلي ـ ــة والخارجي ـ ــة،
واإللتزام بمبدأ العدالة واملوضوعية في تكافؤ الفر بين العضاء في مجال النمو والتطور املنهي.
 .2توفير اإلعتمادات املالية لتدعيم البحث العلمي.
 دراسات مقترحة:
 .1دراسة الضغوط املهنية ،وعالقتها بالرضا الوظيفي ،لساتذة كليات العلوم التطبيقية.
 .2دراسة املكانة االجتماعية ،وعالقتها بالرضا الوظيفي ،لدى أعضاء هيئه التدريس.
 .0دراسة اإلحتراق النفس ي ،وعالقته بالرضا الوظيفي ،لدى أعضاء هيئه التدريس.
 .6دراسة تأثير الضغوط املهنية على الداء املنهي ،لدى أعضاء هيئة التدريس.
 قائمة الهوامش:
 1قادري ،حليمة".) 2212( ،مصادر الضغوط املهنية لألستاذ الجامعي وعالقتها بالرضا الوظيفي" ،مجلة
النجاح لألبحاث ع (.0-2 ،)24
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2رشيد (".)2214لضغوط املهنية وأثر ها على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئه التدريس دراسة حالة "
.12-14
رساله ماجستير ",امللحقة الجامعية مغنية ,الجزائر،
3السيس ي كاظم ،شعبان على حسين (".) 2221علم النفس أسس السلوك اإلنساني بين النظرية
والتطبيق" ،املكتب الجـامعي ،مصر.222 ،
 4السيس ي كاظم ،شعبان على حسين ( .)2221مرجع سبق ذكره . 004 ،
 5ربيع ،محمد شحاتة .)2212( ،علم النفس الصناعي واملنهي ،ط 1دار املسيرة ،القاهرة.262 ،
 6عباس سهيلة محمد ( .)2222إدارة املوارد البشرية ط ،2دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.122 ،
7املير ،عبد الرحيم بن على ( .) 1110العالقة بين ضغوط العمل وبين الوالء التنظيمي والداء والرضا
الوظيفي والصفات الشخصية ،مجلة اإلدارة العامة ،مجلد ( ،)00العدد(.222 .)2
 8القريوتي ،محمد قاسم .)2222( ،السلوك التنظيمي :دراسة للسلوك اإلنساني الفـردي والجماعي في
املنظمات املختلفة ،دار الشروق.42 ،
 9حداد ،مناور .)2220( ،الرضا في العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أربد الهلية .مجلة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،ع .124 ،2
 10عمارة ،شريف .)2212( ،قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى املمرضين في املؤسسة العمومية
االستشفائية .مذكرة ماجستير :علوم التسيير :جامعة جيجل (غير منشورة).26 ،

 قائمة املراجع:
 .1أبو مصطفي ،نظمي ،وأبو غالي ،عطاف ( :") 2222مصادر ضغوط العمـل لـدى املعلم الفلسطيني،
دراسة ميدانية على عينة من املعلمين واملعلمات امللتحقين في برنـامج تأهيل املعلمين في جامعة
القص ى" ،املؤتمر التربوي الثالث ،الجودة في التعليم العـام الفلسطيني كمدخل للتميز ،الجزء ،2
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغـزة  01 /02أكتوبر.
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حمدوني رشيد (".)2214لضغوط املهنية وأثر ها على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئه التدريس
دراسة حالة " رسالة ماجستير ",امللحقة الجامعية مغنية ,الجزائر.
حداد ،مناور .)2220( ،الرضا في العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أربد الهلية .مجلة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،ع .2
ربيع ،محمد شحاتة .)2212( ،علم النفس الصناعي واملنهي ،ط 1دار املسيرة ،القاهرة.
عساف ،عبد ،وعساف ،هدى ( " .)2220ضغوط مهنة التدريس لدى معلمـي املرحلـة الساسية في
مدينة نابلس بفلسطين ومدى تأثرها باملتغيرات الديموغرافية " ،مجلـة العلـوم التربوية والنفسية،
جامعة البحرين ،املجلد  ،2العدد .1
عباس سهيلة محمد ( .)2222إدارة املوارد البشرية ط ،2دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
عمارة ،شريف .)2212( ،قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى املمرضين في املؤسسة العمومية
اإلستشفائية .مذكرة ماجستير :علوم التسيير :جامعة جيجل (غير منشورة).
العرباوي سحنون ( .)2221الضغوط املهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لد أساتذة التربية بدنية بحث
وصفي في بعض ثانويـات واليات الغرب الجزائري ،رسالة ماجستير تخصص نظريات ومنا ج التربية
البدنية جامعة الشلف.
قادري ،حليمة".) 2212( ،مصادر الضغوط املهنية لألستاذ الجامعي وعالقتها بالرضا الوظيفي" ،مجلة
النجاح لألبحاث ع (.)24
القريوتي ،محمد قاسم .)2222( ،السلوك التنظيمي :دراسة للسلوك اإلنساني الفـردي والجماعي في
املنظمات املختلفة ،دار الشروق.
السيس ي ،شعبان على حسين (".) 2221علم النفس أسس السلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيق"،
املكتب الجـامعي ،مصر.
املير ،عبد الرحيم بن على ( .) 1110العالقة بين ضغوط العمل وبين الوالء التنظيمي والداء والرضا
الوظيفي والصفات الشخصية ،مجلة اإلدارة العامة ،مجلد ( ،)00العدد(.)2

 املراجع باللغة الجنبية :
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..10Chan, A. et al. (2010):". Work Stress of Teachers from Primary and Secondary Schools in Hong
Kong" ,proceeding of the international multiconference of Engineers and computer scientists
Vol.III IMECS March, Hong Kong
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