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الرضا الوظیفي وعالقتھ بالتعب العقلي لدى المعلمین 

الملخص: 

  تھـدف الـدراسـة الـحالـیة  الـى تـعرف عـلى الـرضـا الـوظـیفي وعـالقـتھ بـالـتعب الـعقلي لـدى 

مـعلمي الـمرحـلة االبـتدائـیة فـي مـحافـظة الـدیـوانـیة، وبـلغ عـدد افـراد الـعینة (200) مـعلم ومـعلمة 

اخـتیروا بـالـطریـقة الـعشوائـیة البسـیطة، وقـد اسـتخرجـت الـباحـثة الدوات الـبحث شـروط تحـلیل 

الـفقرات والـصدق والـثبات، كـما وتشـیر نـتائـج الـبحث ان مـعلمي الـمرحـلة االبـتدائـیة ال یـتمتعون 

بـالـرضـا الـوظـیفي ، ویـتمتعون بـالـتعب الـعقلي ، وان ھـناك عـالقـة ارتـباطـیة عكسـیة بـین الـرضـا 

الـوظـیفي والـتعب الـعقلي لـدى مـعلمي الـمرحـلة االبـتدائـیة فـي مـحافـظة الـدیـوانـیة وقـد خـرجـت الـباحـثة 

بمجـموعـة مـن الـتوصـیات مـنھا  1- عـلى وزارة الـتربـیة مـراعـاة الـحالـة النفسـیة لـمعلمي مـحافـظة 

وزارة  الدیوانیة، وذلك بالبحث بأھم العوامل التي تدفعھم لعدم الرضا الوظیفي. 2-عــــلـــى 

التربیة عدم تكلیف المعلمین بحصص اضافیة اكثر من الحد القانوني. 3- عــلى وزارة الــتربــیة 

تحسین واقع العمل بالنسبة للمعلمین. 

الكلمات المفتاحیة: الرضا الوظیفي – التعب العقلي 
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	The	current	 study	aims	 to	 identify	 job	satisfaction	and	relationship 

	with	mental	 fatigue	 among	 primary	 school	 teachers	 in	 Al-Diwaniya

	Governorate,	 and	 the	 number	 of	 sample	 individuals	 reached	 (200)

	male	 and	 female	 teachers	 chosen	 in	 a	 simple	 random	 way.	 The

	researcher	extracted	 the	 research	 tools	 the	 conditions	 for	analyzing

	paragraphs,	 honesty	 and	 consistency,	 as	 the	 results	 of	 the	 research

	indicate	 that	 my	 teachers	 The	 primary	 stage	 does	 not	 enjoy	 job

	satisfaction,	 and	 they	 enjoy	mental	 fatigue,	 and	 there	 is	 an	 inverse

	correlation	 between	 job	 satisfaction	 and	 mental	 fatigue	 among

	primary	 school	 teachers	 in	 Al-Diwaniya	 governorate,	 and	 the

	researcher	came	up	with	a	set	of	recommendations,	including	1-	The

	Ministry	 of	 Education	 should	 take	 into	 account	 the	 psychological

	state	 of	 teachers	 in	 Diwaniya	 governorate,	 by	 researching	 the	most

	important	 factors	 That	 drives	 them	 for	 job	 dissatisfaction.	 2-	 The

	Ministry	 of	 Education	 should	 not	 assign	 teachers	 more	 additional

	shares	 than	 the	 legal	 limit.	 3-	 The	 Ministry	 of	 Education	 should

																																								improve	the	reality	of	work	for	teachers

 .																																											Key	words:	job	satisfaction	-	mental	fatigue

مشكلة البحث 

یـعد الـرضـا الـوظـیفي فـي أغـلب الـحاالت مـقیاسـا لـمدى فـاعـلیة أداء األفـراد، وإذا كـان رضـا 

األفـراد الـكلي مـرتـفعاً فـإن ذلـك سـیؤدي إلـى نـتائـج مـرغـوب فـیھا، إن شـعور األفـراد بـالـرضـا الـوظـیفي 

یـشجع عـلى زیـادة حـماسـھم وإقـبالـھم نـحو الـعمل بـكل فخـر ورضـا، ومـن ثـم یـزیـد عـطاؤھـم وإنـتاجـھم 

ویـزیـد تـمسكھم فـي عـملھم، مـما یـساعـد فـي بـقاء األفـراد فـي مـھنتھم أطـول مـدة مـمكنة خـالفـاً لـذلـك فـان 

انـخفاض الـرضـا الـوظـیفي یـؤدي الـى نـتائـج غـیر مـرغـوب فـیھا.(كشـرود،1995: 435). اذ یـعانـون 

مـن مـشاعـر الـنقص والـحیرة وعـدم الـرضـا عـن الـذات وقـد یـنسحبون مـن الـمجتمع مـما یـعانـیھ الـفرد 

نتیجة للتوترات وقد یمارس البعض اسالیب العدوان المواجھة نحو الذات واألخرین .  

    ان اي خلل او قصور في اداء المعلم ینعكس ویعوق تقدم العملیة التعلیمیة  فھذه االھمیة البالغة 
للرضا الوظیفي وضبط العوامل المواتیة للرضا الوظیفي بأسس وقواعد علمیة  تؤدي في حال 
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فقدان الرضا الوظیفي الى عرقلة العمل وانخفاض االنتاجیة وانھیار ھرم االبداع المھني والذي 
بدوره یؤدي الى التراجع الوظیفي  ( المشعان، 2003 :12)                                                   

    وقـد یـقع عـلى عـاتـق الـمعلم مـھام عـدیـدة ومـن نـتائـج ھـذه الـمھام  الـتعب الـعقلي الـذي یـعد أبـرز 

الـمشاكـل الـتي یـعانـي مـنھا الـمعلمون والـعامـلون جـراء الـضغوط الـتي یـتعرضـون لـھا ومـالـھا مـن آثـار 

سـلبیة تـعیق الـفرد مـما یـترتـب عـلیھا قـلة نـتاج الـفرد وانـسحابـھ مـن عـملھ وإذا اسـتمر فـیھ یـكون 

روتـینیاً، ویـقل اھـتمامـھ بـالـبعد اإلنـسانـي فـي الـتعامـل. إن الـتعب الـعقلي  یـمثل أعـلى مسـتویـات 

الـضغوط النفسـیة ومـن ثـم فـإنـھ یـؤثـر فـي عـالقـات الـفرد الـمختلفة بـما فـي ذلـك عـالقـات الـفرد 

االجـتماعـیة وتـفاعـالتـھ مـع زمـالئـھ فـي الـعمل والـجیران واألصـدقـاء ویـمتد إلـى األسـرة وقـد یـؤثـر فـي 

تــواصــل الــفرد الــوجــدانــي مــع اآلخــریــن ویــكون ســبباً فــي اضــطراب الــصحة النفســیة. 

  (Edward,et.aI,2006:107)

وقـد یـتعرض الـمعلم  فـي الـمدرسـة إلـى تـعب عـقلي بسـبب طـبیعة عـملھ واألدوار الـمتوقـعة 

مـنھ، فـضالً عـن طـبیعة الـضغوط الـمجتمعیة واألمـنیة الـتي یـعیشھا الـمجتمع الـعراقـي فـي الـوقـت 

الحالي، مما قد یسبب لھ الكثیر من المشكالت الصحیة والضغوطات النفسیة.  

عـلى مـدى الـعقود الـماضـیة ، تـغیر الـعمل الـى حـد كـبیر مـن الـمطالـبة بـالجھـد الـبدنـي الـى بـذل الجھـد 

الـذھـني . وقـد ادى ذلـك الـى زیـادة كـبیرة فـي الـشكاوى الـمتعلقة بـالـتعب الـعقلي، فـفي ھـولـندا تـشكو 

نـصف الـنساء الـعامـالت مـن الـتعب الـعقلي، بـینما ابـلغ ثـلث الـرجـال عـن مـثل ھـذه الـشكاوى. بـینما 

اظھـر مـسح حـدیـث لـلقوى الـعامـلة االمـریـكیة (al.,2007	et	Ricc) ان 38% مـن الـعمال افـادوا 

بـالـتعب . بـین ھـؤالء الـعمال الـمرھـقین، افـادوا 66% فـقدوا وقـت االنـتاجـیة مـقارنـة ب 26% مـن 

الـعامـلین بـدون اعـیاء. قـدر ریتشـي وزمـالؤه ان فـقدان االنـتاجـیة الـوقـت الـذي یسـتغرقـھ الـعمال 

الـمرھـقون یـكلف اصـحاب الـعمل زیـادة قـدرھـا مـائـة مـلیار دوالر سـنویـاً . كـما ان لـلتعب الـعقلي تـأثـیر 

عـمیق وسـلبي عـلى حـیاة الـناس االجـتماعـیة ، كـما وان الـتعب الـعقلي شـائـع فـي اعـراض عـدد كـبیر 

مـن الـحاالت الـطبیة الـمزمـنة مـثل السـرطـان، فـیروس نـقص الـمناعـة البشـریـة ، مـتالزمـة الـتعب 

  (Wabhan.2000:123) المزمن ، مرض الزھایمر

        وقـد أشـارت دراسـة "سـنایـدر" (Snyder,1979) إلـى أن حـیاة الـمعلمون فـي الـمدرسـة 

تـتعرض الـى ظـروف ضـاغـطة والـتي تـلقي بـظاللـھا عـلى حـیاتـھم والـمجتمع عـلى حـٍد سـواء, وھـذه   

الـظروف تـؤثـر عـلى حـیاتـھم الـمھنیة, مـما قـد یسـبب الـتعب الـعقلي الـذي ھـو شـكل مـن أشـكال الـضغوط 

النفسـیة, وبـعض مـنھم قـد یظھـر تـحكماً بسـلوكـھ فـي حـین یظھـر آخـرون تـحكماً أقـل, إذ تـكون 
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سـیطرتـھم عـلى ذواتـھم وسـلوكـیاتـھم أقـل, مـما یـجعلھم أكـثر اعـتقاداً بـصواب آرائـھم واتـجاھـاتـھم 

  .(Snyder,	1979:	86) ,الذاتیة وسلوكیاتھم في أثناء تعاملھم مع التأثیرات الموقفیة

    وأكــد  (عیســى, 1996) أن كــثرة الــمواقــف الــمتعارضــة والــمواقــف المجھــدة  الــتي 

یـتعرض لـھا الـمدرس اثـناء الـتدریـس، قـد تسـبب الـتعب الـعقلي أكـثر مـن غـیره مـن أصـحاب الـمھن 

األخرى (عیسى, 1996: 25). 

فـالـشخص الـذي یـعمل لـفترات طـویـلة عـلى مـھمات كـثیرة وصـعبة، سـوف یـكون اكـثر 

شـعوراً بـالـتعب الـعقلي مـن غـیره ومـع ذلـك تـبین ان الـشعور بـالـتعب قـد یـكون بـعد الـعمل لـفترة قـصیرة 

نسـبیاً مـن الـزمـن ، فـي حـین ان سـاعـات الـعمل الـطویـلة التـؤدي الـى الـتعب عـادة عـندمـا یـكون ھـناك 

حـوافـز ومـكافـات فـي الـعمل (حـوافـز مـادیـة، او الـتقدیـر مـن الـزمـالء فـي الـعمل ) وھـذا یـعد ذا قـیمة 

عـالـیة وبـعبارة اخـرى فـان ارتـفاع عـبء الـعمل یـؤدي الـى الـتعب فـقط عـندمـا تـكون الـمكافـات 

	 (Siegrits,1996:35) المرتبطة بالعمل منخفضة

وتـتلخص مـشكلة الـبحث الـحالـي بـاالجـابـة عـلى الـسؤال االتـي مـاھـي عـالقـة الـرضـا الـوظـیفي بـالـتعب 

العقلي لدى المعلمین؟ 

اھمیة البحث:  

   الــرضــا الــوظــیفي مــن الــعوامــل الــمھمة خــاصــة فــي الــمجاالت اإلداریــة والــصناعــیة 

واالقـتصادیـة  ولـھا اھـمیة خـاصـة فـي الـمجاالت الـتربـویـة لـكونـھا عـملیة إنـسانـیة تسـتھدف الـمساعـدة 

لـتحقیق الـنمو اإلیـجابـي الـمتكامـل لـشخصیة الـمعلم والـتي تـنعكس عـلى الـطلبة والـذیـن ھـم مـحور 

االھـتمام ورعـایـة الـدولـة، ومـن ھـذا الـمنطلق فـإن ھـذه الـدراسـة تكتسـب أھـمیة كـبیرة اذ تھـتم بـدراسـة 

الـرضـا عـن الـعمل لـفئة ھـامـة وھـم الـمعلمون الـذیـن یـقومـون بـدور ھـام فـي تـعلیم الـطالب, اذ لـم تحـظى 

ھـذه الـفئة ( فـئة الـمعلمون ) بـاالھـتمام الـكافـي والـذي یـبرز دور الـمعلم فـي الـمجتمع وبـالـرغـم مـن ان 

عـدد الـدراسـات الـتي تـناولـت ھـذه الشـریـحة اال انـھا لـم تـتناول الـرضـا الـوظـیفي وبـالـشكل الـذي تـربـطھ 

بالمتغیرات االخرى. 

یـعد الـرضـا الـوظـیفي مـن الـمواقـف ذات الـصلة الـتي حـظیت بـأھـتمام كـبیر مـن الـباحـثین فـي جـمیع 

انـحاء الـعالـم ویـرجـع ذلـك الـى ان الـمعلمین الـملتزمـین والـراضـین ھـم عـادة اصـحاب االداء الـعالـي 

والـذیـن یـساھـمون فـي االنـتاجـیة الـتنظیمیة.كـما وانـھ مـرتـبط ایـضاً بـاالداء وقـضایـا اخـرى وغـالـباً مـا 

یكون المعلمون الغیر راضون عرضة للتغیب وعدم االلتزام.  
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      وتـتبلور اھـمیة الـدراسـة الـحالـیة مـن اھـمیة تـأثـیر الـرضـا عـن الـعمل عـلى كـل مـن الـدافـعیة فـي 

الـعمل واالنـجاز واالداء ورفـع مسـتوى الـتعلیم لـدى الـطالب والـعطاء واألبـداع فـضالً عـن ان الـرضـا 

عـن الـعمل یـعد مـؤشـراً حـقیقي لـلصحة النفسـیة والـذي یـعكس الـثقة والـوالء واالنـتماء االفـراد 

ألعمالھم . 

    ان الـرضـا عـن الـعمل لـدى الـمعلم  یـعكس تـوافـقھم وتـقبلھم لـألحـداث والـمواقـف الـحیاتـیة الـمختلفة 

فـي الـمدرسـة, وعـلى الـعكس مـن ذلـك فـإن انـخفاض مسـتوى الـرضـا الـوظـیفي یشـیر الـى ضـعف تـوافـق 

الـمعلم النفسـي نـتیجة لـلضغوط الـحیاتـیة ( عـبد الـلطیف , 1997 : 303 ). وھـناك عـدد مـن  الـفوائـد 

لـلرضـا الـوظـیفي وھـي الـفوائـد السـلوكـیة واالجـتماعـیة والـمادیـة والحـد مـن الـظروف االجـتماعـیة الـتي 

تحـدث خـارج الـمؤسـسة الـتعلیمیة عـند اضـطراب عـالقـات االفـراد مـن فـي الـمجتمع، وعـدم الـرضـا ھـم 

عـن وظـائـفھم الـحالـیة ألنـھا ال تـتفق مـع قـدراتـھم وشـعورھـم بـاإلحـباط ومـن ثـم صـورة الـمنظمة فـي 

مجتمعھ المحیط سیعثر بھا التشویھ وتفقد إشراقتھا  (الطیب،2008 :55) 

وتـوصـل الـنعیم (2006 )الـى ضـعف االرتـباط بـین الـرضـا عـن الـعمل وكـل مـن الـعمر والـخبرة, 

والـتحصیل الـدراسـي, إال أنـھ یـوجـد ارتـباط بـین الـرضـا عـن الـعمل ومسـتوى الـطموح لـدى الـمرشـدات 

في مراحل مختلة (النعیم،2006 :85). 

كـما تـوصـل (الشـیخ خـلیل وشـریـر , 2008) الـى ان الـرضـا الـوظـیفي یـرتـبط بـعدد مـن الـمتغیرات  

الـدیـمغرافـیٮة والـتي تـشمل الـجنس والـعمر وسـنوات الـوظـیفة لـدى الـموظـفین, مـن خـالل دراسـتھما 

والـتي ھـدفـت الـى  تـعرف الـعالقـة بـین الـرضـا الـوظـیفي وبـعض الـمتغیرات الـدیـموغـرافـیة (الشـیخ 

خلیل وشریر , 2008)..  

وقـد حـددت دراسـات عـدیـدة الـعوامـل الـتي تـؤثـر فـي مسـتوى الـرضـا الـوظـیفي ومـنھا دراسـة 

روبـیرتـسون وبـین (1998) والـتي اسـتعرضـت مـا كـتب عـن الـرضـا الـوظـیفي لـدى االنـاث عـالـمیا 

والخـدمـات الـجامـعیة مـؤكـدا تـمیز ھـذه الـعوامـل بـعض الشـيء بسـبب تـمیز الـجنس لـصالـح االنـاث 

  .(Robertson	&	Bean,1998)

امـا دراسـة كـوربـیل (Cornell,2003)- وھـي بـعنوان الـرضـا لـدى مـساعـدي مـدیـري الـمدارس 

االبـتدائـیة فـي مـنطقة انـالنـد (Inland) بـوالیـة كـالـیفورنـیا- فـقد ھـدفـت الـى تحـلیل الـعوامـل الـتي تـؤثـر 

فـي مسـتوى الـرضـا الـوظـیفي، كـما یحـددھـا مـساعـدومـدیـري الـمدارس االبـتدائـیة الـرسـمیة بـاسـتخدام 

نـظریـة ھـیرز- بـیرغ ثـنائـیة الـعوامـل، فـضالً عـن تحـدیـد الـعوامـل الـتي اثـرت فـي قـرار مـساعـدي 

الـمدیـریـن الـمذكـویـن لـلعمل فـي االدارة الـمدرسـیة . لـقد اسـتخدم الـباحـث انـموذجـاً وصـفیاً، وتـم اخـتیار 
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اربـعین مـن مـساعـدي مـدیـري الـمدارس االبـتدائـیة الـرسـمیة فـي جـنوب كـالـیفورنـیا، تـم اخـتیارھـم 

بـطریـقة عـشوائـیة مـنظمة، لـقد ركـزت االقـتراحـات الـمتعلقة بـزیـادة الـرضـا الـوظـیفي عـلى الـعوامـل 

الـوقـائـیة: ظـروف الـعمل الـصارمـة، والسـیاسـات واالدارة، والـعوامـل الـتي تـؤثـر فـي مـساعـدي 

الـمدیـریـن، شـملت: الـعمل ذاتـھ، والـثقة بـالـقدرة الـذاتـیة، والـرغـبة فـي تـحقیق الـرؤیـا، والـتأثـیر فـي الـحیاة 

الـشخصیة، وسـیاسـات الـمؤسـسة. وتـوصـلت الـدراسـة الـى ان ھـناك عـامـلین اسـاسـیین یـؤثـران فـي 

مســتوى الــرضــا الــوظــیفي ھــما: الــعمل نــفسھ واالنــجاز . اذ ظھــر ان ظــروف الــعمل واالدارة 

والـعالقـات الـشخصیة مـع المشـرفـین اسـھمت فـي مسـتوى الـرضـا الـوظـیفي لـمساعـدي مـدیـري 

الـمدارس. واظھـرت نـتائـج الـدراسـة ان الـعوامـل الـتي اثـرت فـي اتـخاذ قـرار مـساعـدي الـمدیـریـن 

لـلعمل فـي االدارة الـمدرسـیة تـمثلت فـي الـعمل ذاتـھ، والـثقة فـي الـقدرات الـذاتـیة ، والـرغـبة فـي تـحقیق 

رؤیا معینة في اسلوب العمل وتأثیرھا في الحیاة الشخصیة.	

ونـتیجة ألھـمیة الـتعب الـعقلي وتـأثـیره عـلى الـرضـا الـوظـیفي ازدادت أھـمیة دراسـة الـتعب 

الـعقلي بسـبب مـا یخـلفھ الـتعب الـعقلي مـن ضـعف الـتركـیز، وتـأثـیر فـي اداء الـفرد لـمھامـھ الـوظـیفیة 

واالنشـطة الـیومـیة، واحـیانـا قـد یـصاب الـفرد بعجـز عـن مـواصـلة الـمھام بـنفس المسـتوى االعـتیادي 

  .(Hawley,	1997:	246)

وقـد اشـارت دراسـة جـانـیلیفیا (1992	Ganelevia,) أن الـتعب الـعقلي یـؤثـر سـلبا فـي الـمادة الـذھـنیة  

	Ganderia,	1992:) ًالـدوبـامـین والـموجـودة فـي الـدمـاغ والـتي تـحفز الـدمـاغ وتـجعلھ اكـثر نـشاطـا

69). وان الـتعب الـعقلي یـؤثـر عـلى الـجھاز الـعصبي الـمركـزي أو الـمخ بـصورة خـاصـة  (الـبیاتـي، 

2009: 1). ویـصل األمـر إلـى أكـثر مـن ذلـك إذ أشـارت النجـلي (LangIe,2003) إلـى أن الـتعب 

الـعقلي یـؤدي إلـى مجـموعـة مـن األضـطرابـات النفسـیة ومـنھا الـقلق وضـعف االتـزان النفسـي إذ إنـھ 

فـي أقـصى حـاالتـھ قـد یـؤدي إلـى االنـتحار عـند تـعرض الـفرد لـلضغط النفسـي والـذي ال یـمكن  

مـواجھـتھ  بـالحـلول الـمناسـبة، او قـد یـصاب الـفرد بـالـتعب الـعقلي  وعـدم األمـن والـقلق تـجاه حـیاتـھ 

وتـضطرب شـخصیتھ إذا اسـتمرت الـحال عـلى مـا ھـي عـلیھ وقـد ینتھـي بـھ األمـر إلـى عـدم الـرضـا 

 .(LargIe,2003	.108)عن حیاتھ

وأكـدت دراسـة ھـوي-جـین (Hui-Jen) أن الـتعب الـعقلي یحـدث بسـبب االخـتالف الـحاصـل 

بـین طـبیعة الـشخص الـعامـل وطـبیعة الـعمل الـذي یـعمل فـیھ وأنـھ یـؤدي إلـى ضـیق نفسـي یظھـر عـلى 

 (Hui-Jen,2004:24).شكل قلق وكآبة وانخفاض الدافعیة وزیادة نسبة التغیب وقلة اإلنتاج
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أمـا دارفـیز (Darvis,2000) فـقد أشـار إلـى أن بـعض االفـراد یـتعایـشون مـع ضـغوط الـعمل 

المسـببة لـلتعب الـعقلي، والـتي تـتعلق بـھ كـإنـسان حـساس نـحو مـھنتھ، والـعبء الـكبیر الـذي تخـلفھ 

مـھنتھ وسـاعـات الـعمل الـطویـلة, والـتي لـھا أثـراً كـبیراً فـي شـعوره بـاإلجـھاد الـذھـني والجسـدي 

(طالفحة، 2013: 265).  

    ویـذكـر مـاركـورا (Marcora,2009) بـأن بـعض الـعامـلین یـتعرضـون إلـى الـكثیر مـن الـضغوط 

النفسـیة المسـببة لـلتعب الـعقلي والـتي تـنتج مـن الـمشكالت ومـا یـرافـقھا مـن مـشاعـر الـضیق والـتعب 

	Marcora,) سـواء أكـان ذلـك بسـبب ظـروف الـعمل الـخاصـة، أو ظـروف الـمجتمع بـصورة عـامـة

858	,2009).  وان الـتعب الـعقلي أكـثر شـدة عـند زیـادة ضـغط الـعمل عـن الحـد الـطبیعي، وقـد 

یـؤدي إلـى انـخفاض الـقدرة عـلى الـتركـیز والـتیقظ، وانـخفاض درجـة الـوعـي، وقـد تـكون لھـذه 

الـحاالت آثـار خـطیرة عـلى الـشخص السـیما فـي اثـناء الـعمل الـذي یـتطلب مـنھ االنـتباه والحـذر 

(Marcora,2009:860). إذ كـلما طـال زمـن الـتعرض لـلتعب الـعقلي  دون مـحاولـة مـواجـھة 

مسـبباتـھ، كـلما ظھـر تـغیر فـي الـحالـة النفسـیة والفسـیولـوجـیة لـلشخص، وتـبعاً لـذلـك سـیتعرض إلـى 

تغیر أو انخفاض في أدائھ الوظیفي (ادم، 2005: 16) 

وقـد یـتعرض الـمعلمون إلـى الـتعب الـعقلي  نـتیجة لـعدم الـرضـا الـوظـیفي, بسـبب ظـروف 

الـعمل الـمدرسـي وتـعقیداتـھ, والـظروف الـتي یـمر بـھا الـمجتمع، والـمتمثلة بـالـدرجـة األسـاس بـتردي 

الـوضـع األمـني وخـطورتـھ، ومـا یتسـبب بـحقھ مـن قـلق وتـوتـر، مـما یـجعل الـتدریسـي یسـتھلك طـاقـتھ 

وفقاً للمجھود الذھني الذي یقوم بھ,  مما قد یسبب شعوراً بتشتت الذھن.  

وأشـارت دراسـة (عـبدالـحسن، 2006) إلـى أن الـعمل أحـد أھـم األسـباب الـرئـیسة لـلتعب الـعقلي، فـقد 

یـكون الـعمل مـعقداً أكـثر مـن الـالزم، وقـد یحـدث فـي ظـروف ضـاغـطة داخـلیة أو خـارجـیة، أن تـكون 

الـدفـاعـات الفسـیولـوجـیة والنفسـیة ضـعیفة ھـشة، وإذا مـا تـراكـمت تـلك الـظروف وتـضافـرت دون 

مواجھة تحد منھا فإنھا تصبح مصدراً لإلنھاك واإلنھیار فیما بعد  (عبدالحسن، 2006: 8).  

وقـد تـم اخـتیار الـمرحـلة االبـتدائـیة ألھـمیتھا وكـبر حجـمھا ولـقلة الـدراسـات الـتي تـناولـت ھـذه الـمرحـلة 

 ً لـذا جـاءت ھـذه الـدراسـة لـلكشف عـن عـالقـة الـرضـا الـوظـیفي بـالـتعب الـعقلي، ْالن الـرضـا یـعد اسـاسـا

لـتحقیق الـتوافـق واالنـسجام بـین اعـضاء االسـرة الـمدرسـیة ویـشعرھـم بـاآلطـمئنان وقـد یـؤدي الـى 

زیـادة كـفاءتـھم الـتعلیمیة فـتحقق الـمدرسـة اھـدافـھا مـن خـالل الجھـد الـذي یـبذلـھ الـمعلمون الـراضـون 

عـن عـملھم. كـما أكـدت دراسـة ھـوي-جـین (Hui-Jen) أن الـتعب الـعقلي یحـدث نـتیجة اضـطراب 
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بـین طـبیعة الـشخص الـعامـل وطـبیعة الـعمل الـذي یـعمل فـیھ وأنـھ یـؤدي إلـى ضـیق نفسـي یظھـر عـلى 

  (Hui-Jen,2004:	288).شكل قلق وكآبة وانخفاض الدافعیة وزیادة نسبة التغیب وقلة اإلنتاج

وھـدفـت دراسـة كـونـون (Connon,2016) الـى مـعرفـة تـأثـیر الـتعب الـعقلي فـي االسـتجابـة 

النفسـیة لـممارسـة الـتماریـن الـریـاضـیة مـع الـتحكم بـالـقدرة والـكمالـیة, والـدافـعیة الـداخـلیة . تـكونـت عـینة 

الـدراسـة مـن (28 مـن االنـاث و22 مـن الـذكـور) فـي كـندا. اشـارت نـتائـج الـدراسـة الـى ان الـتعب 

العقلي ال یؤثر في االستجابة النفسیة لممارسة التمارین الریاضیة . 

كـما وكـشفت دراسـة كـراجـویـسكي (Krajewski,2017) الـعالقـة بـین الـضغط والـتمریـن . 

مـع الـتعب، ونـوعـیة الـنوم كـمتغیرات وسـیطة، وذلـك عـلى عـینة مـن (33 مـن الـذكـور، و 35 مـن 

االنـاث ) تـتراوح اعـمارھـم مـا بـین (18- 20) عـامـاً مـن طـلبة احـدى الـجامـعات فـي والیـة مـیتیغان 

بـأمـریـكا ومـن عـرقـیات مـختلفة. تـوصـلت الـدراسـة الـى وجـود عـالقـة ارتـباطـیة ایـجابـیة بـین الـتعب 

والضغط, وان التعب ال یعمل وسیطاً بین الضغط والتمارین. 

مـن خـالل اسـتعراض الـدراسـات الـسابـقة یـتبین بـوضـوح ان الـتعب الـعقلي ینتشـر بـشكل عـام 

كـافـة شـرائـح الـمجتمع، كـما یـالحـظ عـدم اتـساق الـنتائـج فـیما یـختص بمسـتوى الـتعب الـعقلي، حـیث 

	Maghout-,	Jurati	et	al,2010;) اشـارت بـعض الـدراسـات الـى ارتـفاع مسـتوى الـتعب الـعقلي

  (Pageaux	et	al.,	2015

 al.,2007) فـیما اشـارت دراسـات اخـرى الـى وجـود مسـتوى مـتوسـط  مـن الـتعب الـعقلي

	Lee,	et) وھـناك دراسـات اشـارت الـى تـفوق الـذكـور عـلى االنـاث بمسـتوى الـتعب الـعقلي (Lee	et

2007	al.,) فـیما اشـارت بـعض الـدراسـات الـى تـأثـیر الـتعب الـعقلي السـلبي فـي الـصحة واالداء 

	(Pageaux	et	al.,	2015;	Tanaka	et	al.,2015) المعرفي

وتـتداخـل حـالـة الـتعب الـعقلي  لـلفرد مـع حـاالت أخـرى مـتشابـكة مـنھا اتـجاھـات الـفرد نـحو 

الـمھنة والـرضـا الـوظـیفي وربـما یـعد اتـجاه الـفرد نـحو الـمھنة ھـو المحـدد األسـاس لـمدى تحـملھ لـلمھنة 

وضـغوطـھا النفسـیة والـجسمیة , وثـمة اتـفاق عـلى أن كـلمة السـر لـنجاح الـفرد فـي عـملھ ھـو اتـجاھـاتـھ 

اإلیجابیة نحو مھنتھ و مجتمعھ بصفة عامة.(شاویش،1996: 122)  

أھداف البحث: 	

یھدف البحث الحالي التعرف الى :  
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الرضا الوظیفي لدى معلمین محافظة الدیوانیة.	1.

 الـفروق فـي مسـتوى الـرضـا الـوظـیفي لـدى مـعلمین مـحافـظة الـدیـوانـیة عـلى وفـق مـتغیر الـنوع 2.

(ذكور – اناث)	

التعب العقلي لدى معلمین محافظة الدیوانیة . 3.

 الـفروق فـي مسـتوى الـتعب الـعقلي لـدى مـعلمین مـحافـظة الـدیـوانـیة عـلى وفـق مـتغیر الـنوع 4.

(ذكور – اناث).	

 الَعالقة  االرتباطیة بین الرضا الوظیفي والتعب العقلي لدى معلمین محافظة الدیوانیة. 	5.

حـدود البحث : 	

 یتحـدد الـبحث الـحالـي بـمعلمي مـحافـظة الـدیـوانـیة لـسنة 2018/2019 ولـكال الجنسـین 

وللدراسات الصباحیة.	

تحدید المصطلحات:  

 : Employment	Satisfaction	أوال: الرضا الوظیفي

عرفھ كالً من: 

 1986 (Luthans)  لوثان

عـلى انـھ حـالـة عـاطـفیٮة ایـجابـیة نـاتـجة عـن تـقییم الـوظـیفة او الـخبرة الـوظـیفیة كـما وانـھا 

تحدث نتیجة تصور الموظف مدى جودة عملھ في توفیر ھذه االشیاء. 

         الرشودي  1997 .	

ھـي الـشعور الـوجـدانـي الـذي یـمكن الـفرد مـن الـقیام بـعملھ دون مـلل او ضـیق والـذي یـكون 

مـحصلة الـعوامـل ذات الـصلة بـالـعمل الـوظـیفي والـتي تـعكس قـبول الـفرد لـلعمل وأرتـیاحـھ ورضـاه 

عن العمل ومدى فاعلیتھ في االنتاج ( الرشودي , 1997 م :22)  

 العنزي 2000 

ھـي عـبارة عـن الـحاجـات الـتي تـعكس مـحبة الـعمل نـفسھ أو عـدم مـحبتھ أو رضـا الـفرد عـن 

الـمكافـآت الـمالـیة والـمعنویـة مـن راتـب وتـرقـیة أو تـعبیر مـوجـب عـن السـیاق (أي ظـروف الـعمل 

وفوائده).  
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 2001 (Evan) ایفان 

عـلر انـھ حـالـة ذھـنیة تـشمل الـمشاعـر الـتي تحـددھـا مـدى قـدرة الـفرد اي انـھ یـدرك بـأن 

 (.	Evan,2001	: 864     )         .احتیاجاتھ المتعلقة بالعمل یجب تلبیتھا

 التعریف النظري للرضا الوظیفي: 

لـقد تـبنت الـباحـثة تـعریـف الـعنزي بـوصـفھ تـعریـفا نـظریـا وذلـك ألنـھ اشـتق مـن نـظریـة مـاسـلو الـمعتمدة 

بالبحث الحالي. 

التعـریف اإلجــرائي : 

الـدرجـة الـتي یـحصل عـلیھا المسـتجیب (الـمعلم) عـلى مـقیاس الـرضـا الـوظـیفي الـذي أعـد لھـذا 

الغرض.  

 :(Mental	Fatigue) التعب العقلي

التعریف اصطالحاً: 

عرفھ ُكالً من:   

	(2001) Desmond	&	Hancock عرفھ ُكالً من:  دیزموند وھانكوك

   تــغییر فــي الــحالــة النفســیة والفســیولــوجــیة بســبب االداء المســتمر، ومــن الــمظاھــر الــذاتــیة 

والـموضـوعـیة الـتي تـنطوي عـلیھا الـحالـة النفسـیة والـفسولـوجـیة ھـي مـقاومـة مـتزایـدة ضـد الـمزیـد مـن 

الجھود. 

عبدالحسن (2006):  

ھـي تـلك الـحالـة الـمتمثلة بـالـنقص الـتدریـجي فـي الـطاقـة, والـتي تـنشأ مـن الـقیام بـأعـمال یـحتاج 

أداؤھـا الـى الـنشاط الـعقلي, وتظھـر آثـارھـا فـي اإلدراك الحسـي واإلنـتباه والـتذكـر واألداء (عـبد 

الحسن, 2006: 20). 

غانم (2009):  
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ھـي الـشعور بـالـضعف النفسـي الـعام واإلرھـاق واالجـھاد واإلعـیاء الـتام الـعقلي والـبدنـي, مـما 

یـجعل الـفرد فـي حـالـة مـن الخـمول والـشعور بـاالجـھاد المسـتمر ألقـل مـجھود یـقوم بـھ الـفرد (غـانـم, 

  .(423 :2009

كانون (2016) : 

    ھـي تـلك الـحالـة المتسـببة بـالـشعور بـالـتعب الـعقلي المسـتمر عـند اداء واحـدة او عـدد مـن الـمھام، 

 (Connon,2016:7) مما یؤدي الى النفور من العمل

التعریف النظري للتعب العقلي:  

لـقد تـبنت الـباحـثة تـعریـف عـبد الـحسن بـوصـفھ تـعریـفا نـظریـا وذلـك ألنـھ اشـتق مـن نـظریـة الـمعرفـیة 

المعتمدة بالبحث الحالي. 

التعریف اإلجرائي للتعب العقلي:  

الـدرجـة الـكلیة الـتي یـحصل عـلیھا المسـتجیب مـن خـالل إجـابـتھ عـلى فـقرات الـمقیاس الـمتبنى 

من قبل الباحثة لغرض قیاس التعب العقلي 	

الفصل الثاني 

  Employment	Satisfaction	Theories :النظریات المفسرة للرضا الوظیفي

 Maslow	Theory	on	943	Needs أوال: نظریة ما سلو للحاجات

 تـحتل نـظریـة مـاسـلو فـي الـدافـعیة مـركـز الـقلب فـي مـنھجھ ومـنحاه لـفھم الـشخصیة وكـانـت 

الـفكرة االسـاسـیة فـي نـظریـتھ فـي الـدافـعیة واضـحة الـمعالـم .وقـد كـتب مـاسـلو ان ھـناك عـددا مـن 

الـحاجـات الـفطریـة الـتي تـثیر سـلوك كـل فـرد وتـوجـھھ. والـحاجـات نـفسھا غـریـزیـة ,حـیث یـرثـھا عـند 

الـوالدة والسـلوك الـذي تسـتخدمـھ إلشـباع الـحاجـات لـیس فـطریـا ولـكنھ مـتعلم وھـو عـرضـة الن یـتبایـن 

بـاتـساع بـین فـرد واخـر. والـسمة االخـرى لھـذه الـحاجـات الـشامـلة ھـي تـنظیمھا فـي تـدرج ھـرمـي.  

فـالـحاجـة الـكائـنة فـي اسـفل درجـات سـلم الـدفـاعـیة (الـحاجـات الفسـیولـوجـیة ) یـجب ان تشـبع قـبل ان 

تشـبع تـلك الـتي فـي قـمة السـلم (الـحاجـة لـتحقیق الـذات) وفـي الـحقیقة فـان الـحاجـات الـكائـنة فـي قـمة سـلم 

الـدفـاعـیة لـن تظھـر االبـعد ان تشـبع االدنـى مـنھا فـي السـلم ولـو جـزئـیا .فـالـشخص الـجائـع او الـذي 

یخشـى تھـدیـد امـنھ وسـالمـتھ لـیس بـحاجـة الـى االنـتماء او الـحب فـالـفرد مھـتم او  بـاألحـرى یسـتحوذ 
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الــــحـــــــب                                                               ولــــیـــــــس  الــــخـــــــبـــــــز  ویــــقـــــــلـــــــقـــــــھ  عــــلـــــــیـــــــھ 

(شاوبش,2000: 90). 

    ثـم حـاجـات تـحقیق الـذات : وھـي رغـبة االنـسان فـي تـحقیق الـطموحـات الـتي یـسعى إلـیھا فـي حـیاتـھ 

والـشعور بـالـمكانـة االجـتماعـیة یـقول الـعنزي(2000) أن الـحاجـة إلـى تـحقیق الـذات ھـي الـحافـز ألنـھ 

یـصبح الـفرد أقـصى مـا یسـتطیع أن یـكون, بـما فـي ذلـك الـنحو, وانـجاز إمـكانـیات الـفرد وتـحصیلھا, 

وتحقیق ذاتھ وتعتبر ھذه الحاجة على مستوى في تنظیم ماسلو الھرمي للحاجات. 

     وقـد اقـترح مـاسـلو فـي نـظریـتة أنـھ فـي المسـتوى األعـلى مـن ھـرم االحـتیاجـات یظھـر انـقالب فـي 

عـالقـة الـرضـا بـاألھـمیة. وبـالنسـبة إلـى تـحقیق الـذات یـرى مـاسـلو أن زیـادة الـرضـا تـعود إلـى زیـادة 

قوة الدافعیة  (العدیلي,1406 :99) 

    وھـناك بـعض االعـتراضـات واالنـتقادات الـتي تـم تـوجـیھھا لھـذه الـنظریـة مـثل : عـدم تـلمس 

حـاجـات مـاسـلو بـصورة مـلموسـة فـال یـوجـد دلـیل عـلى المسـتویـات لھـذه الـحاجـات والـتي تـم تـرتـیبھا 

ھرمیاً , كذلك وجود أعمال او إنتاجات قد تشبع أكثر من حاجة ولیس حاجة واحدة فقط .  

   كـذلـك لـم یـبدي مـاسـلو اھـمیة لـلفروق الـفردیـة بـین االفـراد ولـم یـتم اخـذھـا بـعین االعـتبار عـند عـرض 

نـظریـتھ , فـمثالً ھـناك افـراد تـكون الـحاجـة لـألمـن لـدیـھم اقـوى حـاجـتھم الـى الـسكن مـثالً , وتـظل ھـذه 

الحاجات قویة عندھم یتم حصولھم من االمتیازات ما یشبعھا لدیھم  ( شاوبش , 2000: 206) 

     وعـلى الـرغـم مـن تـوجـیھ ھـذه االعـتراضـات لھـذه الـنظریـة اال انـھا تـعتبر مـھمة فـي دراسـة الـرضـا 

الـوظـیفي, وتـمثل أیـضاً اداة مـھمة لـلباحـثین فـي الـتعرف عـلى الـحاجـة االنـسانـیة لـلموظـفین ومـدى 

اشـباع الـوظـیفة لـتلك الـحاجـات. ولھـذه االسـباب تـم تـبني نـظریـة مـاسـلو حـیث فسـرت الـرضـا الـوظـیفي 

تفسیراً شامال واضحاً وقد تبناھا العدید من الباحثین عند دراستھم للرضا الوظیفي. 

 Factorst		tow	Herzberg	Theory (1966 م ) 2- نظریة الفردریك ھرزبرج

   بـینت نـظریـة فـردریـك وھـرزبـرج الـعوامـل المسـببة لـلرضـا او لـعدم الـرضـا الـوظـیفي , فـقد اشـارت 

الى عاملین مھمین یرتبطان بالرضا الوظیفي ھما : 

الـعوامـل الـداخـلیة : ھـناك عـوامـل داخـلیة مـھمة نـؤثـر عـلى جـوانـب الـعمل والـتي فـي حـال -

وجـودھـا تشـبع حـاجـات الـعامـلین لـلنماء النفسـي , وتـكون ھـذه الـعوامـل ضـمن الـعمل او كـامـنة 

فـي داخـلھ, وعـند وجـودھـا وتـوافـرھـا فـي مـوقـف الـعمل تـشكل جـو ایـجابـي مـالئـم یـؤدي 

بـالـضرورة الـى الـشعور بـالـرضـا الـوظـیفي والـذي یـحتاجـھ الـعامـلین , ولـكن ھـناك حـالـة 
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اخـرى قـد تـكون مـوجـودة لـدى الـعامـلین والـتي قـد تـكون غـیر مـالئـمة والـتي قـد تـؤدي الـى 

عـدم الـرضـا، ال یـؤدي بـالـضرورة الـى الـشعور بـالـتبرم ویـمكن حـصر الـعوامـل الـدافـعیة الـتي 

تـدفـع الـعامـلین اثـناء تـأدیـة عـملھم الـى الـشعور بـالـرضـا تـتمثل بـاالنـجاز , و الـتقدیـر فـي الـعمل, 

ونـوعـیة الـعمل الـذي قـد یـكون مـثیرا او مـمالً  او رتـیباً , والـمسؤولـیة الـتي قـد تـؤدي الـى 

الـحصول عـلى تـرقـیة , وتـغییر الـمكانـة , واحـتمالـیة الـنماء , فجـمیع ھـذه الـعوامـل تـعتبر 

عـوامـل داخـلیة لـھا اثـر عـلى الـدافـعیة وعـلى االحـساس بـالـرضـا والـقناعـة فـي الـعمل                                                

( الطویل , 2001 : 55).	

الـعوامـل الـخارجـیة : ھـناك عـوامـل اخـرى تـتعلق بـبیئة الـعمل خـارجـة عـن الـفرد نـفسھ مـثل : -

سـیاسـیة الـعمل الـعامـة, والـعالقـة الـعامـة بـین الـرؤسـاء والـزمـالء، الـمردود الـمالـي, وظـروف 

العمل , والمكانة , والشعور باألمن اثناء تادیة الوظیفة , والحالة االجتماعیة .	

ویـرى( الـطویـل ، 2001 : 56) ان فـي حـالـة تـوافـر ھـذه الـعوامـل او عـدم مـالئـمتھا فـي 

الـوسـط الـوظـیفي فـأن تسـبب شـعور بـالـقناعـة والـرضـا , ولـكن تـوافـرھـا بـشكل عـام ال یـشكل 

بالضرورة احساساً او شعور بالرضا والقناعة.  

 ویـذكـر الـعدیـلي ( 1406 ھـ , ص205 ) انـھ وفـقاً لھـذه الـنظریـة فـإن الـعوامـل الـدافـعیة تـدفـع 

الـفرد وتـقوده لـلعمل, امـا الـعوامـل الـصحیة فـإن تحـمي وتـصون الـعامـل فـقط والتـقوده الـى 

العمل . 

 Frooms	Prediction	Theory : ثالثاً: نظـریة التـوقع لفــروم 

	House	and) وتـعدیـالتـھا الحـقاً مـن قـبل ھـاوس ووھـبة (Vroom) تـعد نـظریـة فـروم 

Wahba) مـن اھـم الـنظریـات الحـدیـثة الـتي تـناولـت الـدوافـع وفسـرتـھا بشـيء مـن الـتفصیل، وذلـك مـن 

خـالل شـرحـھا لـلفكرة األسـاس وھـي أن األفـراد یـبذلـون الجھـد إلنـجاز األعـمال الـمرغـوب بـھا والـتي  

تـؤدي إلـى (الـعوائـد) الـمرغـوبـة وتـكون مـدخـالً عـقالنـیاً إلـى الـتحفیز. وقـوة الـتوقـع ھـي حـصیلة الـرغـبة 

أو المیل للعمل بطریقة معینة من خالل العمل أو التصرف الذي ستتعبھُ نتائج معینة.  

یشـیر الجھـد الـالزم إلنـجاز عـمل مـن قـبل الـفرد والـذي یـعتمد عـلى مـدى تـوقـعھ فـي الـنجاح بـالـوصـول 

إلـى ذلـك اإلنـجاز الـى قـوة الـتحفیز، وھـذا مـااشـار الـیھ فـروم فـي نـظریـتھ ھـو الـتوقـع األول والـذي 

یـسمى الـتوقـع االول, امـا الـتوقـع الـثانـي الـذي اشـار الـیھ فـروم أنـھ فـي حـالـة تـحقیق الـفرد إلنـجازه فھـل 

سیكافأ أم ال ؟ وھذا ھو التوقع الثاني عنده . (الشماع وحمود , 2000: 66-65). 
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النظریات المفسرة للتعب العقلي 

	 	Ecological		Theory		:النظریة االیكولوجیة

أن الـتعب الـذي یـدركـھ الـفرد عـلى أنـھ یـمثل تھـدیـداً لـھ, قـد یـكون ھـذا الـمثیر ذا مـنشأ داخـلي, 

مـثل الـصراعـات النفسـیة،  امـا الـمثیر خـارجـي الـمنشأ مـثل األحـداث الـخارجـیة وھـذا اإلتـجاه  مـثلھ كـل 

مـن "ھـولـمز وراھـي" (1967	Rahe,	and	Holws), مـثل أحـداث الـحیاة الـتي تـؤثـر فـي األفـراد، 

وافـترض (ھـولـمز وراھـي) أن كـل رد فـعل یسـبب جھـدا لـلفرد ویـتطلب مـنھ اسـتجابـة تـكیفیة أو سـلوك 

مـواجـھة یسـبب الـتعب، والحـدث او السـلوك المجھـد المسـبب لـلتعب والـذي یـنتج مـن ھـذه الـتكیفات وقـد 

یـكون سـلبیاً أو ایـجابـیاً ویـتضمن أي مظھـر مـن حـیاة الـفرد كـما یـتضمن األسـرة والـعمل (سـلیمان، 

  .(38 :2008

ان لـألحـداث الـبیئیة والـتغیرات الـحیاتـیة الـتي یـتعرض لـھا الـفرد دور فـي تـشكیل الـتعب، 

وھـناك تـأثـیر مـن قـبل مجھـدات الـبیئة عـلى الـصحة الـجسمیة والنفسـیة لـلفرد، ویـقاس اإلجـھاد مـن 

خـالل كـم وشـدة األحـداث المجھـدة فحـدوثـھا بـشكل مـتكرر ومـتزایـد تسـبب الـمشقة والـضیق لـلفرد 

وتـعیق قـدرتـھ عـلى الـتعامـل مـعھا. وبـین  (ھـولـمز وراھـي) عـلى أھـمیة الـمحیط الـمتمثل بـالـبیئة 

واالحـداث الـمصاحـبة ودوره الـرئـیس فـي صـحة الـفرد والـمجتمع وھـذا مـااطـلق عـلیھ بـالـتعب الـعقلي, 

وھـناك عـدد مـن  األحـداث اتـكون حـاضـرة بـقوة، مـثل الـبطالـة, ومـشاكـل الـطالق، واالحـداث 

	Katz الـصدمـیة، ومـوت الـمقربـین،  والـمشكالت مـع األبـناء (عـثمان، 2001: 56) وحـاول كـل مـن

(1978	Kahn,	and) الـتركـیز عـلى تـأثـیر ادراك الـبیئة كـمصدر لـلتعب وعـلى إدراك الـتعب 

الـناتـج مـن ھـذه الـبیئة, إذ یـؤثـر ھـذا اإلدراك فـي اسـتجابـات الـفرد لھـذه الـمثیرات الـتي تـؤثـر فـي نـھایـة 

الـمطاف عـلى صـحتھ. وھـناك عـدة عـوامـل تـؤثـر عـلى ادراك الـفرد لـإلجـھاد واسـتجابـتھ لـھا، ومـن ھـذه 

العوامل: 

الـبیئة الـموضـوعـیة: ومـا تـحتوي مـن عـوامـل مـتعلقة بـبیئة الـعمل الـمادیـة مـثل الـمكتب 1.

ووسائل الصحة والسالمة في مكان العمل أو المنظمة. 

2- الــبیئة النفســیة: وتــتضمن الــعوامــل الــتي تشــیر إلــى درجــة تــعرض الــفرد أو ســالمــتھ مــن 

االضـطرابـات النفسـیة أو الـجسمیة والـمعرفـیة, مـثل:  الـقلق وعـدم اإلسـتقرار واضـطرابـات الـنوم 

وإضـطرابـات الـشخصیة الـتي تـقود فـي نـھایـة األمـر إلـى تـذبـذب فـي الـكفایـة اإلنـتاجـیة لـلفرد 

       (Belmont	et	al.,	2006:	286)
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	Psychological	Cognitive	Theory	Of	Stress,) الـــنظریـــة النفســـیة الـــمعرفـــیة

 :(1948

اشـار "الزاروس" (Lazaurs) الـى اھـمیة ادراك الـموقـف أو الحـدث بـانـھ حـدثـا مجھـداً وبـین 

 ً ذلـك فـي نـظریـتھ النفسـیة الـمعرفـیة ، أن اسـتجابـة الـفرد  لـلتعب تـبدأ عـندمـا یـتم تـقییم الحـدث (مـعرفـیا

وانـفعالـیاً) عـلى أن الحـدث مھـدد وخـطر أي مجھـد، وتـم تحـدیـد عـددا مـن الـتقییمات الـمعرفـیة  مـن قـبل 

"الزورس وفولكمان" : 

الـتقییم األولـي: فـي الـتقییم االولـي یـتم تـقییم الـمعطیات الـعامـة لـلوضـعیة وذلـك بتحـدیـد نـوعـیة 1.

ومـدى التھـدیـد الـذي یحـدثـھ الـمنبھ. ومـن ھـنا یـتم الـحكم عـلى الـموقـف ھـل ھـو مـوقـف إیـجابـي 

أو مـوقـف مجھـد وتـصنف الـمواقـف المجھـدة كـاالتـي (تحـدیـات, وتھـدیـدات, وأضـرار أو 

خسائر) (فتیحة، 2008: 52). وھنا یحدد الموقف ھل ھو موقف ایجابي ام موقف مجھد. 

الـتقییم الـثانـوي: یشـیر إلـى الـوسـائـل الـمتبعة لـمواجـھة ھـذا الـموقـف المجھـد أو األثـر 2.

الـمحتمل فـي الـموقـف وتـعتمد عـلى مـوارده الـتي تـمكنھ مـن إعـادة الـتوافـق مـع الـبیئة وھـذه 

الـموارد تـكون مـھاراتـھ وقـدراتـھ عـلى إدارة الـتعب (سـلیمان، 2008: 50) أي تحـدد فـیھا 

الطرائق التي تصلح للتغلب على المشكالت التي تظھر مع الموقف.	

إعـادة الـتقییم: تـؤثـر الـمعلومـات الجـدیـدة فـي ادراك الـموقـف واعـادة تـقیمھ مـن قـبل الـفرد 3.

ذاتھ إلى تغییر التقییم منذ البدایة. 

العوامل المؤثر : 

االجھاد نفسھ (نوعھ وكمھ). 1.

الخبرات السابقة التي تتعلق بالمجھدات والقدرة على تحملھا. 2.

خـصائـص شـخصیة الـفرد والـتي تـساعـده فـي كـیفیة تـقییم وادراك الـموقـف ومـا یحـملھ 3.

(سماتھ، معتقداتھ). 

مستوى الذكاء الذي یتمتع بھ الفرد ومستواه الثقافي واالجتماعي.	4.

امـكانـیات الـفرد ومـصادره وقـابـلیاتـھ (الـدعـم االجـتماعـي، والـمعلومـات) وتـقییمھ لھـذه 5.

االمكانیات.	

الحالة الصحیة للفرد	6.

 (فتیحة، 2008: 53)	
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وقـد اھـتم  "الزورس" اھـتمامـا كـبیر بـاإلدراك والـعالج الحسـي االدراكـي, إذ أن تـقدیـر كـمیة 

التھـدیـد لـیس مجـرد إدراك مبسـط لـلعناصـر الـمكونـة لـلموقـف, ولـكنھ رابـطة بـین الـبیئة الـمحیطة لـلفرد 

وخـبراتـھ الـشخصیة مـع الـتعب, وبـذلـك یسـتطیع الـفرد تفسـیر الـموقـف (عـثمان، 2001: 100) 

واكـدت ھـذه الـنظریـة عـلى اھـمیة الـعوامـل الـمعرفـیة فـي تفسـیر الـفرد لـالجـھاد الـعقلي الـذي یـواجـھھ، 

إذ یـرى (كـفافـي, 2012) أن عـلى الـفرد ان یـجیب عـن الـسؤال مـا الـذي اسـتطیع أن أفـعل عـندمـا 

أتـعرض لـموقـف مجھـد؟. أي یـتوقـف شـعور الـفرد بـالتھـدیـد عـلى تـقییمھ لحجـم الخـطر الـمتضمن عـلى 

الـموقـف. وعـلیھ یـترتـب نـوع الـمواجـھة فـاذا كـانـت إیـجابـیة یـمكن اسـتخدام آلـیات الـمواجـھة والـمقاومـة 

بـنجاح ولـكن إذا كـانـت سـلبیة فـإن آلـیات الـمقاومـة تفشـل فـي مـواجـھة اإلجـھاد ویـترتـب عـلیھ فـقدان 

تقدیر الذات والخوف (كفافي، 2012: 467). 

ووفـقاً لـلنظریـة النفسـیة الـمعرفـیة فـإن الـتعب الـعقلي لـیس مـثیرات أو اسـتجابـات بـل ھـو عـملیة 

یـكون فـیھا الـفرد ایـجابـیاً, ویـتضح أثـره فـي زیـادة لـلتعب أو مـواجھـتھ والـتغلب عـلیھ, وذلـك تـبعاً لـما 

یقوم بھ من تقییم أولي وثانوي ومدى نجاحھ في التقییم. 

تـعتبرالـنظریـة الـمعرفـیة مـن اھـم الـنظریـات الـتي قـدمـت تفسـیراً شـامـالً ودقـیقاً فـي دراسـة الـتعب 

الـعقلي, وتـمثل أیـضاً اداة مـھمة لـلباحـثین فـي الـتعرف عـلى اھـم مـظاھـر الـتعب الـعقلي. ولھـذه االسـباب 

تبنیت الباحثة  النظریة المعرفیة ، وقد تبناھا العدید من الباحثین عند دراستھم للتعب العقلي. 

إجراءات البحث:  

 Population	of	the	Research : اوالً: مجتمع البحث

     ویــــقـصـد بــــھ جــــمـیـع مــــفـردات الــــظـاھــــرة الــــتـي یــــقـوم بــــدراســــتـھـا الــــبـاحــــث                                            
(ملحـم ، 2002، ص219) وقـد تحـدد مـجتمع الـبحث الـحالـي بـمعلمي الـمدارس لـلمرحـلة االبـتدائـیة 
الـتابـعة لـلمدیـریـة الـعامـة لـتربـیة الـقادسـیة لـلعام الـدراسـي 2019-2018   بـواقـع (3552) مـعلم 

ومعلمة ، بواقع (1730) معلم و (1822) معلمة موزعین  بمركز المدینة. 

 Research	samples  عینات البحث        

1-عینة بناء مقاییس البحث: 

     بـما ان ھـدف الـبحث الـحالـي تـعرف عـلى الـرضـا الـوظـیفي والـتعب الـعقلي  لـذا تـعین اخـتیار عـینة 
مـناسـبة، فـقد اخـتیر (400) مـن الـمعلمي	(200	 ذكـور –200إنـاث) مـن مـعلمي الـمدارس االبـتدائـیة 
الـتابـعة لـتربـیة مـحافـظة الـقادسـیة ، وتـم اخـتیارھـا بـالـطریـقة الـعشوائـیة البسـیطة . فـقد تـم اخـتیار (20) 
مـدرسـة مـنھا (10) مـدارس لـلبنین  و(10) مـدارس لـلبنات مـن مـدارس مـحافـظة الـقادسـیة  ، وقـد 
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أسـتعملت بـیانـات ھـذه الـعینة لـلتحقق مـن الـخصائـص السـیكومـتریـة ألدوات الـدراسـة الـحالـیة . كـما 
مبین في الجدول(1).                                                                

جدول(1) 

عینة التحلیل االحصائي 

 عینة التطبیق 

     تألفت عینة البحث الحالي االساسیة من (200) معلم ومعلمة من (20) مدرسة ابتدائیة تابعة 
لمدیریة تربیة القادسیة بواقع (100) معلم و(100) معلمة ، وكما موضح في جدول (2).     

جدول رقم(2	) 

المجموع الجنسمدارس البناتمدارس البنینت
الكلي

اناثذكور

              202040   احد       /      الثریا           1

              2040								20الروافد           /  امرلي      2

202040  الخالني       /   السجى         3

202040   الزاھد     /     العبیر     4

202040          الفراتین   /االرادة    5

2040								20  االزھر الشریف  /  الغصون                6

202040  النوارس         /      االبداع          7

202040     قریش     / المروة8

40  2020      العابد       /     الوفاء       9

             202040ابن السكیت /     االیمان             10

400   200200المجموع 

المجموع الجنسمدارس البناتمدارس البنینت
الكلي

اناثذكور

											20														1010الثوار       /            السجى1

101020المیثاق         /      نور الزھراء2
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أداتـي الـبحث:  لـتحقیق أھـداف الـبحث یـتطلب تـوافـر اداتـین واحـدة لـقیاس الـرضـا الـوظـیفي والـذي تـم 
بـناءه واألخـرى لـقیاس الـتعب الـعقلي اذ تـم تـبني مـقیاس اجـنبي بـعد ایـجاد صـدق الـترجـمة وتـكیفھ عـلى 

البیئة العراقیة. 
	 

مقیاس الرضا الوظیفي: 
        لعدم توفر مقیاس عربي او محلي حدیث یقیس الرضا الوظیفي لدى معلمي المرحلة 

االبتدائیة	 لذلك قامت الباحثة ببناء مقیاس الرضا الوظیفي.	

        وقد اطلعت الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت ھدا الموضوع منھا  (الشیخ خلیل 
وشریر ,2008) (عكاشة، 1989) وعلى ھذا االساس تم جمع الفقرات التي تقیس الرضا 

الوظیفي واعتماد النظریة االنسانیة وقد اتبعت مجموعة من االجراءات لجعل ھذا المقیاس صالحاً 
لقیاس الرضا الوظیفي في البیئة المحلیة. 

وصف المقیاس 

یتكون مقیاس  الرضا الوظیفي (31) فقرة واالجابة علیھا بخمسة بدائل تتراوح بین (تنطبق علي 
دائما، تنطبق علي، تنطبق علي الى حد ما، تنطبق علي قلیالً، التنطبق علي) وتعطى (5، 4، 3، 

2، 1) على التوالي وتعكس في الفقرات السلبیة. 

صالحیة الفقرات 

101020الحدیبیة         /           الخمائل3

101020المرسلین         /             العبیر4

المجد             /             الوردة 5
البیضاء

101020

101020االخاء            /            الفاطمیة6

101020زمزم            /                الجنان7

الرواسي          /           غرناطة      8
الیاسمین

101020

  101020الثقافة             /            الخمائل9

101020مالك االشتر   /                  رقیة10

200      100100المجموع 
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          بعد ذلك عرضت فقرات المقیاس على المختصین في مجال علم النفس لبیان صالحیة  
الفقرات في قیاس ماوضعت الجلھ بعد ان وضع التعریف النظري الذي اعتمد في البحث . وقد 

تمت الموافقة على فقرات المقیاس بنسبة 85% مع اجراء بعض التعدیالت الطفیفة. 

تحلیل الفقرات 

اسلوب المجموعتان الطرفیتان 

وقد اتبعت الخطوات االتیة في عملیة التحلیل. 

تـصحیح االسـتمارات واعـطاء كـل اسـتمارة درجـة كـلیة، تـرتـیب االسـتمارات مـن االعـلى الـى االدنـى 
على وفق الدرجة الكلیة لالستمارة والبالغ عددھا 400 أستمارة.  

وقـد تـم فـرز (108) أسـتمارة مـن المجـموعـة الـعلیا والـتي تـمثل 27% مـن المجـموعـة الـعلیا و (108) 
مـن المجـموعـة الـدنـیا الـتي تـمثل 27% مـن الـعدد الـكلي. وحسـب الـوسـط الـحسابـي واالنحـراف 
الـمعیاري للمجـموعـة  الـعلیا والـدنـیا لـكل فـقرة مـن الـفقرات، ومـن ثـم طـبق االخـتبار الـتائـي لـعینتین 
مسـتقلتین (الـعلیا والـدنـیا) لـلتعرف عـلى داللـة الـفروق لـكل فـقرة عـلما ان درجـة الحـریـة (214) 

والقیمة التائیة الجدولیة (1.96) وتبین ان جمیع الفقرات دالة احصائیاً عند مستوى (0.05). 

                                                  جدول (3) 

                       القیمة التائیة والمتوسط واالنحراف المعیاري لمقیاس الرضا الوظیفي 

متوسط التسلسل
المجموعة 

العلیا

االنحراف 
المعیاري 

للمجموعة 
العلیا

متوسط 
المجموعة 

الدنیا

االنحراف 
المعیاري 

للمجموعة 
الدنیا

القیمة 
التائیة

-13.90741,009652,86111,171777,030

-23.93520,997882,50931,0721210,118

-33.97221,008922,59261,199989,145

-44.16670,803032,66671,1760910,946

-53.67590,965082,37041,196518,826

-64.22220,801092,78701,1278210,782

-74.47220,703242,89811,1992211,767

-83.70371,087392,81481,216315,662

-93.83330,971561,81480,8554216,205

-103,60191,040671,85190,8407313,594
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الخصائص السایكومتریة1 

الصدق 

قد تم استخراج نوعین من الصدق من خالل الصدق الظاھري وصدق البناء 

الصدق الظاھري: Validity	Face	ا.

تم استخراج ھذا النوع من الصدق من خالل عرضھ على الخبراء كما تم ذكره في صالحیة 
الفقرت. 

-113,53701,071521,51850,7423316,092

-123,67591,021531,65740,7383016,643

-134,21300,865232,39811,4005311,456

-144,04631,130582,86111,307487,126

-153,41671,120122,64811,341744,569

-163,95371,017462,75931,433067,063

-173,50931,089422,43521,247606,739

-184,02780,836752,63891,293109,371

-194,16670,859252,21301,0941714,594

-203,87041,119852,00931,2492611,528

-213,81481,006042,87041,529115,362

-223,90740,971911,87961,0476314,747

-233,601,041,850,8413,594

-243.95371.017462.75931.433067.063

-253.50931.089422.43521.247606.739

-264.02780.836752.63891.293109.371

-274.16670.859252.21301.0941714.594

-283.87041.119852.00931.2492611.528

-293.81481.006042.87041.529115.362

-303.90740.971911.87961.0476314.747

-313.95371.017462.75931.433067.063
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صدق البناء Validity	Construct	ب.

وقد تحقق صدق بناء مقیاس الرضا الوظیفي من خالل التعرف على معامالت االرتباط التي 
تربط بین كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس. وقد كانت جمیع فقرات المقیاس ذات معامل ارتباط 

دال احصائیا اذ بلغت القیمة النظریة (0.098) عند درجة حریة (398) وومستوى داللة 
  .(0.05)

جدول (4) 

جدول معامالت االرتباط لمقیاس الرضا الوظیفي 

الثبات 

طریقة اعادة االختبار 1.

تسلسل 
الفقرة

معامل 
االرتباط

تسلسل 
الفقرة

معامل االرتباط

-10.34160.39

-20.29170.20

-30.18180.28

-40.	19190.	25

-50.35200.31

-60.39210.41

-70.41220.26

-80.21230.19

-90.28240.37

-100.32250.38

-110.39260.37

-120.54270.29

-130.50280.33

-140.23290.31

-150.57300.28
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لغرض التأكد من ثبات المقیاس بطریقة اعادة االختبار تم اختیار عینة من معلمي المرحلة 
االبتدائیة الذین طبق علیھم المقیاس، مكونھ من (50) معلم ومعلمة ووزعت علیھم استمارات 

المقیاس وذلك بعد مرور اسبوعین من التطبیق االول، وبعد حساب معامل االرتباط بین التطبیق 
االول والتطبیق الثاني اتضح ان معامل الثبات للمقیاس (0.88) ویعد ھذا الثبات جیداً وفقا ألغلب 

الدراسات. 

طریقة االتساق الداخلي (باستخدام معادلة الفا كرونباخ):	2.

تـقوم فـكرة ھـذه الـطریـقة عـلى حـساب االرتـباطـات بـین درجـات الـمقیاس جـمیعھا عـلى اسـاس ان 
الـفقرة تـعد مـقیاس قـائـم بـذاتـھ ویـؤشـر الـثبات وفـق ھـذه الـطریـقة اتـساق اداء المسـتجیب بـین فـقرات 
الـمقیاس وتـعد ھـذه الـطریـقة مـن اكـثر الـطرائـق شـیوعـاً حـیث تـمتاز بـإمـكانـیة الـوثـوق بـنتائـجھا (عـودة 

والخلیلي، 1986، ص، 35).  

والسـتخراج الـثبات بھـذه الـطریـقة تـم اعـتماد مـعادلـة (الـفا كـرونـباخ) لـحساب االرتـباطـات بـین درجـات 
الفقرات ألفراد عینة البحث، وقد بلغ معامل الثبات (0.81).  

مقیاس التعب العقلي 

لقیاس التعب العقلي اذ تم تبني مقیاس اجنبي بعد ایجاد صدق الترجمة وتكیفھ على البیئة العراقیة 

 (2004	Hui-Jen,)  واعـتماد الـنظریـة الـمعرفـیة وقـد اتـبعت مجـموعـة مـن االجـراءات لـجعل ھـذا 
المقیاس صالحاً لقیاس التعب العقلي  في البیئة المحلیة. 

وصف المقیاس 

یتكون مقیاس  التعب العقلي (20) فقرة واالجابة علیھا بخمسة بدائل تتراوح بین (تنطبق علي 
دائما، تنطبق علي، تنطبق علي الى حد ما، تنطبق علي قلیالً، التنطبق علي) وتعطى (5، 4، 3، 

2، 1) على التوالي وتعكس في الفقرات السلبیة. 

صالحیة الفقرات 

          بعد ذلك عرضت فقرات المقیاس على المختصین في مجال علم النفس لبیان صالحیة  
الفقرات في قیاس ما وضعت الجلھ بعد ان وضع التعریف النظري الذي اعتمد في البحث . وقد 

تمت الموافقة على فقرات المقیاس بنسبة 85% مع اجراء بعض التعدیالت الطفیفة. 

تحلیل الفقرات 

اسلوب المجموعتان الطرفیتان 
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وقـد اتـبعت خـطوات التحـلیل الـمذكـورة فـي مـقیاس الـرضـا الـوظـیفي. وحسـب الـوسـط الـحسابـي 
واالنحـراف الـمعیاري للمجـموعـة  الـعلیا والـدنـیا لـكل فـقرة مـن الـفقرات، ومـن ثـم طـبق االخـتبار 
الـتائـي لـعینتین مسـتقلتین (الـعلیا والـدنـیا) لـلتعرف عـلى داللـة الـفروق لـكل فـقرة عـلما ان درجـة الحـریـة 
(214) والـقیمة الـتائـیة الجـدولـیة (1.96) وتـبین ان جـمیع الـفقرات دالـة احـصائـیاً عـند مسـتوى 

 .(0.05)

جدول (5) 

القیمة التائیة والمتوسط واالنحراف المعیاري لمقیاس التعب العقلي 

متوسط التسلسل
المجموعة 

العلیا

االنحراف 
المعیاري 

للمجموعة 
العلیا

متوسط 
المجموعة 

الدنیا

االنحراف 
المعیاري 

للمجموعة 
الدنیا

القیمة 
التائیة

-13.2970.7322.5631.0996.649

-23.2651.9533.2761.5094.625

-34.7701.7993.5311.2474.956

-43،6481.3773.1371.3186.543

-53.2521.4043.5321.2726.169

-64.7031.4023.3261.2665.711

-74.7591.4483.3191.9184.629

-84.4351.9233.3271.9074.015

-94.9721.4833.4421.1283.266

-104.2171.3922.6551.1645.361

-113.1141.3273.21811.9134.634

-123.6421.6433.6181.4567.464

-134.2421.0413.6151.5296.625

-143.3141.7232.1241.6557.747

-154.7261.7013.2331.1855.537

-164.1041.1323.4311.4436.381

-173.1701.8463.1261.4326.735

-183.1691.1503.3231.7617.272

-194.6161.5703.6121.6604.967
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الخصائص السایكومتریة 

الصدق 

قد تم استخراج نوعین من الصدق من خالل الصدق الظاھري وصدق البناء 

الصدق الظاھري: Validity	Face	ت.

تم استخراج ھذا النوع من الصدق من خالل عرضھ على الخبراء كما تم ذكره في صالحیة 
الفقرت. 

صدق البناء Validity	Construct	ث.

وقد تحقق صدق بناء مقیاس الرضا الوظیفي من خالل التعرف على معامالت االرتباط التي 
تربط بین كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس. وقد كانت جمیع فقرات المقیاس ذات معامل ارتباط 

دال احصائیا اذ بلغت القیمة النظریة (0.098) عند درجة حریة (398) وومستوى داللة 
  .(0.05)

جدول (6) 

جدول معامالت االرتباط لمقیاس التعب العقلي 

-203.2411.3803.2021.4633.287

تسلسل 
الفقرة

معامل 
االرتباط

تسلسل 
الفقرة

معامل االرتباط

-10.34-110.41

-20.53-120.52

-30.60-130.46

-40.51-140.35

-50.38-150.42

-60.47-160.43

-70.62-170.56

-80.58-180.44

-90.59-190.72

-100.29-200.61
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الثبات 

طریقة اعادة االختبار 3.

لغرض التأكد من ثبات المقیاس بطریقة اعادة االختبار تم اختیار عینة من معلمي المرحلة 
االبتدائیة الذین طبق علیھم المقیاس، مكونھ من (50) معلم ومعلمة ووزعت علیھم استمارات 

المقیاس وذلك بعد مرور اسبوعین من التطبیق االول، وبعد حساب معامل االرتباط بین التطبیق 
االول والتطبیق الثاني اتضح ان معامل الثبات للمقیاس (0.79) ویعد ھذا الثبات جیداً وفقا ألغلب 

الدراسات. 

طریقة االتساق الداخلي (باستخدام معادلة الفا كرونباخ):	4.

الستخراج الثبات بھذه الطریقة تم اعتماد معادلة (الفا كرونباخ) لحساب االرتباطات بین درجات 
الفقرات ألفراد عینة البحث، وقد بلغ معامل الثبات (0.75) ویعد ھذا الثبات جیداً.  

نتائج البحث 

سوف تتم مناقشة النتائج وفقا الھداف البحث 

اوالً: التعرف الى الرضا الوظیفي لدى معلمین محافظة الدیوانیة 

لـلتعرف عـلى الـرضـا الـوظـیفي لـدى مـعلمي مـحافـظة الـقادسـیة طـبقت الـباحـثة مـقیاس الـرضـا الـوظـیفي 
عـلى افـراد عـینة الـبحث، ومـن ثـم  حـساب االوسـاط الـحسابـیة واالنحـرافـات الـمعیاریـة  والـوسـط 
الـفرضـي لـلعینة الـكلیة الـبالـغة (200) مـعلم ومـعلمة، وقـد بـلغ مـتوسـط الـرضـا الـوظـیفي (85) 
وبـانحـراف مـعیاري (6.09 ) وعـند مـقارنـة الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة والـبالـغة  (18.577) مـع 
الـقیمة الجـدولـیة الـبالـغة (1.96)  تـبین انـھا دالـة مـعنویـاً عـند درجـة حـریـة (199) ومسـتوى داللـة 

(0.05) وھذا یشیر الى عدم تمتع عینة البحث بالرضا الوظیفي كما مبین بالجدول (7) . 

جدول (7) 
القیمة التائیة لداللة الرضا الوظیفي لدى معلمي محافظة القادسیة. 

مستوى 
الداللة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

القیمة التائیة 
المحسوبة

المتوسط 
الفرضي

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

العینة

0.05 1.96 18.577 93 6.09 85 200
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ان معلمي محافظة القادسیة لیس لدیھم رضا وظیفي وھذا مااشارت الیھ النتائج قد یكون الوضع 

العام الذي یعیشون بھ والوظیفي بصورة خاصة ھو السبب في عدم شعورھم بالرضا الوظیفي. 

ویمكن تفسیر النتیجة الحالیة وفقا للنظریة المتبناة ان معلمي محافظة القادسیة الیتمتعوا بالرضا 

الوظیفي وذلك لعدم تلبیة احتیاجاتھم وفقا لھرم ماسلو الن ھذه الحاجات أكثر المجموعات قوه 

حیث لم یتم إشباعھا بدرجة لدى المعلمین, وانبعثت ھذه الحاجات غیر الملبات الى حاجات أخرى 

والتي بقت بدون تحقیق أو إشباع قد سادت وسیطرت على جمیع الحاجات المتبقیة. مما یھدد 

سالمتھ المعلم.  

 ثـانـیاً: تـعرف الـى  الـفروق فـي مسـتوى الـرضـا الـوظـیفي لـدى مـعلمین مـحافـظة الـدیـوانـیة عـلى وفـق 

متغیر النوع (ذكور – اناث) 

لـتحقیق ھـذا الھـدف تـم اسـتخراج الـمتوسـط الـحسابـي لـدرجـات عـینة الـذكـور الـبالـغ عـددھـا (100) 

مـعلم وعـینة االنـاث الـبالـغ عـددھـا (100) مـعلمة وقـد بـلغ مـتوسـط عـینة الـذكـور (58.8163) 

وبـــتبایـــن (6.97816) مـــقداره وبـــلغ مـــتوســـط عـــینة االنـــاث (58.7843) وبـــتبایـــن 

مـقداره( 5.37890) والخـتبار الـداللـة االحـصائـیة بـین الـمتوسـطین تـم اسـتعمال االخـتبار الـتائـي 

لـعینتین مسـتقلتین، وبـلغت الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة (0.026)عـند مسـتوى داللـة 50.0) ( 

ودرجـة حـریـة (198). مـما یشـیر الـى عـدم وجـود فـروق فـي الـرضـا الـوظـیفي بـین الـذكـور 

واالناث والجدول رقم (8) یوضح ذلك.	

                                             جدول (8) 

االختبار التائي لداللة الفروق في الرضا الوظیفي تبعاً لمتغیر الجنس (ذكور – اناث) 

ویـمكن تفسـیر ھـذه الـنتیجة الـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائـیة وفـق مـتغیر ( الـجنس ) عـلى 
مـقیاس الـرضـا الـوظـیفي وتـعزوا الـباحـثة ھـذه الـنتیجة الـى تـطابـق االلـتزامـات تـجاه كـل مـن الـذكـور 
واإلنـاث والـمتطلبات الـوظـیفیة والـتزامـاتـھا تـكاد تـكون مـطابـقة لـكل مـن الـمعلمین والـمعلمات فـضالٌ 
عـن أن الـجھات اإلداریـة تحـرص عـلى عـدم الـتمیز فـي األداء الـوظـیفي والـمؤثـرات الـعلیا واألداء 
بـین الـمعلمین والـمعلمات كـما أن الـصعوبـات والتحـدیـات الـتي یـواجـھونـھا تـكاد تـكون مـتشابـھھ وذلـك 

العددالعينةاملتغير
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

القيمة 
التائية 
املحسوبة

القيمة 
الجدو
لية

الدال
لة

الرضا 
الوظيفي

10085.81636.9781الذكور
6

0.0261,98
غير 
دالة

10085.78435.3789االناث
0
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لـتشابـھ الـطبقة االجـتماعـیة  الـتي تـسود فـي الـعلمیة الـتربـویـة وقـد اتـفقت ھـذه الـنتیجة مـع دراسـة (الشـیخ 
خلیل وشریر , 2008). 

ثالثاً: تعرف الى التعب العقلي لدى معلمین محافظة الدیوانیة . 

  

لـلتعرف عـلى الـتعب الـعقلي لـدى مـعلمي مـحافـظة الـقادسـیة طـبقت الـباحـثة مـقیاس الـتعب الـعقلي عـلى 
افـراد عـینة الـبحث، ومـن ثـم  حـساب االوسـاط الـحسابـیة واالنحـرافـات الـمعیاریـة  والـوسـط الـفرضـي 
لـلعینة الـكلیة الـبالـغة (200) مـعلم ومـعلمة، وقـد بـلغ مـتوسـط الـتعب الـعقلي (63) وبـانحـراف 
مـعیاري (7.08) وعـند مـقارنـة الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة (7.08) كـانـت اكـبر مـن الـقیمة الجـدولـیة 
الـبالـغة (1.96) عـند درجـة حـریـة (199) ومسـتوى داللـة (0.05) وھـذا یشـیر الـى مـعانـاة عـینة 

البحث التعب العقلي كما مبین بالجدول (7) . 

جدول (9) 
القیمة التائیة لداللة التعب العقلي لدى معلمي محافظة الدیوانیة. 

اشارت نتائج البحث ان معلمي محافظة القادسیة یشعرون بالتعب العقلي وقد یكون السبب الوضع 

العام للمعلم في العراق بصورة عامة والدیوانیة بصورة خاصة، والذي یتمثل بعدم اخذ قسطا من 

الراحة واالسترخاء وتنیمة المھارات الجسمیة والنفسیة. 

ویـمكن تفسـیر الـنتیجة الـحالـیة وفـقا لـلنظریـة الـمتبناة عـلى دور الـعوامـل الـمعرفـیة فـي تفسـیر 

الـمعلم  لـلتعب الـعقلي الـذي یـواجـھھ، حـیث یـتوقـف شـعور الـمعلم بـالتھـدیـد عـلى تـقییمھ لحجـم الخـطر 

الـمتضمن عـلى الـموقـف. وعـلیھ یـترتـب نـوع الـمواجـھة فـاذا كـانـت إیـجابـیة یـمكن اسـتخدام آلـیات 

الـمواجـھة والـمقاومـة بـنجاح ولـكن إذا كـانـت سـلبیة فـإن آلـیات الـمقاومـة تفشـل فـي مـواجـھة اإلجـھاد 

ویـترتـب عـلیھ فـقدان تـقدیـر الـذات والـخوف. وان الـتعب الـعقلي لـیس مـثیرات أو اسـتجابـات بـل ھـو 

عـملیة یـكون فـیھا الـمعلم ایـجابـیاً, ویـتضح أثـره فـي زیـادة لـلتعب أو مـواجھـتھ والـتغلب عـلیھ, وذلـك 

تبعاً لما یقوم بھ من تقییم أولي وثانوي ومدى نجاحھ في التقییم 

رابـعاً: الـتعرف الـى الـفروق فـي مسـتوى الـتعب الـعقلي لـدى مـعلمین مـحافـظة الـدیـوانـیة عـلى 

وفق متغیر النوع (ذكور – اناث).	

مستوى الداللة القیمة 
التائیة 
الجدولیة

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

المتوسط 
الفرضي

االنحرا
ف 

المعیاري

المتوسط 
الحسابي

العینة

0.05 1.96 7.08 60 5.99 63 200
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لـتحقیق ھـذا الھـدف تـم اسـتخراج الـمتوسـط الـحسابـي لـدرجـات عـینة الـذكـور الـبالـغ عـددھـا (100) 

مـعلم وعـینة االنـاث الـبالـغ عـددھـا (100) مـعلمة وقـد بـلغ مـتوسـط عـینة الـذكـور (84.201) 

وبـتبایـن(196.816) مـقداره وبـلغ مـتوسـط عـینة االنـاث (91.520) وبـتبایـن مـقداره(122.622) 

والخـتبار الـداللـة االحـصائـیة بـین الـمتوسـطین تـم اسـتعمال االخـتبار الـتائـي لـعینتین مسـتقلتین، 

وبـلغت الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة (2.89)عـند مسـتوى داللـة () 50.0ودرجـة حـریـة (198). 

مـما یشـیر الـى وجـود فـروق فـي الـرضـا الـوظـیفي بـین الـذكـور واالنـاث والجـدول رقـم (10) 

یوضح ذلك.	

                                             جدول (10) 

االختبار التائي لداللة الفروق في التعب العقلي تبعاً لمتغیر الجنس (ذكور – اناث) 

ویـمكن تفسـیر ھـذه الـنتیجة الـى  وجـود فـروق ذات داللـة احـصائـیة وفـق مـتغیر ( الـجنس ) عـلى 
مـقیاس الـتعب الـعقلي ولـصالـح االنـاث  وتـعزوا الـباحـثة ھـذه الـنتیجیة الـى تـعدد االدوار الـتي تـقوم بـھا 
الـمعلمات وكـثرة االلـتزامـات لـدیـھن وأن الـمعلمات یـعایـشن ضـغوط الـعمل المسـببة لـلتعب الـعقلي، 
والتـتفق ھـذه الـنتیجة مـع دراسـة  (2007	al.,	et	Lee,) والـتي  اشـارت الـى تـفوق الـذكـور عـلى 

االناث بمستوى التعب العقلي 

خامساً:  الـتعرف الـى الـَعالقـة  االرتـباطـیة بـین الـرضـا الـوظـیفي والـتعب الـعقلي لـدى مـعلمین 

محافظة الدیوانیة 

   لـغرض تـعرف طـبیعة عـالقـة االرتـباط  بـین الـرضـا الـوظـیفي والـتعب الـعقلي، فـقد قـامـت الـباحـثة 
بـتطبیق مـعامـل ارتـباط بـیرسـون عـلى درجـاتـھم الـكلیة لـكال الـمتغیریـن، وقـد بـلغ مـعامـل االرتـباط 
بـینھما (-0.433) وعـند مـقارنـة الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة والـبالـغة (8.292 )بـالـقیمة الجـدولـیة الـبالـغة 
(1.98)عـند درجـة حـریـة (199) ومسـتوى داللـة (0.05) واذ اظھـرت الـنتائـج   وجـود عـالقـة 
ارتـباطـیة  دالـة احـصائـیا بـین الـرضـا الـوظـیفي والـتعب الـعقلي لـكنھا عـالقـة عكسـیة اذ كـلما یـزداد 

التعب العقلي یقل الرضا الوظیفي. 

        معامل االرتباط بین الرضا الوظیفي والتعب العقلي وداللتھما االحصائیة                          

العددالعينةاملتغير
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

القيمة 
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لية
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لة

التعب 
العقلي

10058.201196.81الذكور
6

دالة2.891,98
10065.520122.62االناث
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التوصیات  
عـلى وزارة الـتربـیة مـراعـاة الـحالـة النفسـیة لـمعلمي مـحافـظة الـقادسـیة، وذلـك فـي الـبحث بـاھـم 1.

العوامل التي تدفعھم لعدم الرضا الوظیفي.	
على وزارة التربیة عدم تكلیف المعلمین بحصص اضافیة اكثر من الحد القانوني.	2.
على وزارة التربیة تحسین واقع العمل بالنسبة للمعلمین.	3.
على وزارة التربیة اقامة دورات تدریبیة للمعلمین وذلك لتحسین من كفاءتھم التعلیمیة.	4.
على وزارة الصحة اقامة دورات لتعلیم المعلمین كیفیة االسترخاء للترویح عنھم.	5.
على وزارة الصحة الكشف عن الحاالت التي تحتاج الى اجازات لتخفیف العبء عنھم.	6.

المقترحات  
اجراء بحث للتحري عن عالقة التعب العقلي بمتغیرات الصحة النفسیة.	1.
اجراء بحث للتعرف على الرضا الوظیفي وعالقتھ بسمات الشخصیة.	2.
اجراء بحث یتضمن متغیرات البحث مع عینات اخرى من الموظفین في دوائر اخرى.	3.
اجراء بحث للتحري عن العوامل المؤثر على التعب العقلي.	4.

                                     ملحق (1) 

                          مقیاس الرضا الوظیفي 

قیمة معامل االرتباط بین الرضا العینة 
والتعب العقلي

درجة 

الحری
ة

القیمة 
التائیة 
المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستو
ى 

الداللة

200											0.433-1998.2921,980,05

تـنطبق الفقراتت

عــــلى 

دائما

تــنطبق 

على

تــــنـطـبـق 

عــــلـــــي 

احیانا

التــــنـطـبـق 

علي

التـنطبق 

عــــلــى 

ابدا

یتناسب راتبي مع متطلبات 1
المعیشة.

یتناسب راتبي مع الوظیفة 2
التي أقوم	 بھا.

ھناك مساندة من قبل 3
الرؤساء عند الطلب.

أرى أن ھناك عدالة من 4
الرؤساء في معاملة 

المرؤوسین.
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یأخذ المسؤول بعین 5
االعتبار القرارات التي 

اتخذھا تجاه مھمتي .

ال تعجبني معاملة بعض 6
المسؤولین .

غالبا ما أشعر بالرغبة في 7
طلب زیادة األجر.

طریقة تقییم المسؤول 8
المباشر آلداء عملي 

منطقیة.

	إن أردت البحث عن 9
الترقیة فیجب البحث عن 

وظیفة اخرى.

	الترقیة في الرتبة متاحة 10
لجمیع العمال.

	عملي الحالي یقدم لي 11
فرصة كبیرة للترقیة و 

التقدم الوظیفي.

	أشعر بالراحة عندما أعمل 12
بعیدا عن زمالئي.

	عالقتي بزمالئي تنتھي 13
بانتھاء دوام عملي.

	أالحظ كثرة المناوشات 14
بین العاملین .

	إن المدیر یحسن التصرف 15
مع العمال.

	أتخلى عن منصبي الحالي 16
إذا عرض علي منصب 

آخر بأجر عال.

	أشعر بالسعادة أثناء 17
التواجد مع زمالئي في 

العمل .

	أحظى باالحترام و التقدیر 18
من طرف زمالئي في 

العمل.
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مقیاس التعب العقلي 

	یعترف مسؤولي المباشر 19
بما أقدمھ من عمل.

	المؤسسة تتبع طریقة غیر 20
عادلة في صرف المكافآت.

تتاح لي الفرصة في اتخاذ 21
القرارات.

أجري یتناسب مع مستواي 22
العلمي.

الموظف األكثر كفاءة ھو 23
األكثر أجرا.

مرتبي منخفض مقارنة لما 24
یتقاضاه عامال یقوم بنفس 

المھام في مؤسسات اخرى.

الترقیة تتم على أساس العالقات 25
الشخصیة.

یتمتع القلیل من الرؤساء 26
بعالقات طیبة مع العمال.

التھویة بمكان عملي ردیئة.27

اإلضاءة بمكان عملي 28
خافتة.

إن الضوضاء بمحیط عملي 29
تجعلني أتركھ بین الحین و 

اآلخر.

درجة الحرارة مالئمة 30
خالل السنة.

عملیة التكیف تتم بصورة 31
جیدة

تـنطبق الفقراتت

عــــلى 

دائما

تـــنطبق 

على

تــــنـطـبـق 

عــــلــــي 

احیانا

التــــنـطـبـق 

علي

التــنطبق 

على ابدا
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یـنتابـني شـعور دائـم بـالـقلق 1

والتوتر

أمیل الى المشاجرات الكالمیة2

اشعر باالستفزاز التفھ االسباب3

اشـعر فـي اغـلب االحـیان بـعدم الـقدرة 4

على حل مشكالتي الخاصة

أفــتقد الــطاقــة والــحیویــة فــي مــعظم 5

االعمال التي أقوم بھا.

أعاني ممن عدم التركیز والسرحان.6

أنــام أكــثر مــن الــالزم ھــروبــاً مــن 7

المشاكل التي تواجھني.

تـنتابـني رغـبة بـالـموت فـي كـثیر مـن 8

األحوال.

اعاني من كوابیس لیلیة مزعجة.9

أشـــعر بـــالـــضیق بســـبب انـــقطاع 10

الكھرباء لساعات طویلة.

اشـعر بـالـتشاؤم والـیأس كـلما فـكرت 11

بمستقبلي.

اشعر بضعف دافعیة االنجاز.12

اشـعر بـعزلـة لـعدم قـدرتـي  عـلى الـسفر 13

والتنقل بحریة

اعاني من الصداع خالل الدوام.14

اشــعر بــالــتعب واالرھــاق بــعد أي 15

نشاط أقوم بھ

اشـعر بـآالم فـي مـفاصـلي بـعد االنـتھاء 16

من العمل.

اشعر بآالم أسفل الظھر أثناء العمل.17

أعـانـي مـن اضـطرابـات فـي الـمعدة 18

تؤثر على صحتي.
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