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 ادللخص: 
 يف األساسية ادلرحلة معلمي تواجو اليت النفسية، الضغوط مستوى ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة    

دلتغَتات )اجلنس،  أثر يف لواء بٍت كنانة، ومعرفة وجود والتعليم الًتبية دلديرايت التابعة ادلدارس احلكومية
 النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة(و احلالة االجتماعية، نوع السكن، الراتب، عدد ادلعلمُت، اخلربة، العمر، 

الًتبية  دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس يف األساسية عند معلمي ادلرحلة النفسية الضغوط مستوى على
مت تصميم استبيان الستقصاء آراء أفراد عينة  ه الدراسةىذ يف لواء بٍت كنانة، ولتحقيق أىداف والتعليم

 التابعة ادلدارس احلكومية يف األساسية ادلرحلة معلمي تواجو اليت النفسية الضغوط الدراسة حول مستوى
مت يف ىذه و يف لواء بٍت كنانة. وبعد ذلك دتت عملية التحكيم من قبل ادلختصُت.  والتعليم الًتبية دلديرايت

تكونت عينة الدراسة من ، حيث الدراسة استخدام ادلنهج الوصفي ادلسحي دلالئمتو لطبيعة الدراسة
( معلًما ومعلمة، مت اختيارىم بطريقة عشوائية من رلتمع الدراسة، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي 107)

اليت تواجو معلمي أن ىناك مستوى متوسط من الضغوط النفسية ادلتعلقة ابلعمل  دراسةأظهرت نتائج ال
ومعلمات ادلرحلة األساسية، وأن ىناك أثر ذو داللة إحصائية للنمط القيادي السائد يف ادلدرسة على 

 مستوى الضغوط النفسية.
 معلمي ومعلمات ادلرحلة األساسية، لواء بٍت كنانة.الضغوط النفسية،  الكلمات ادلفتاحية:

Psychological stress among teachers at elementary schools in 

Bani Kinana Area 
Deyaa Abdel Raouf al-Ahmad 

Department of Educational Guidance-Directorate of Education for Major General Bani Kenana 

Fairouz Saleh Jabah 
Department of Education and Psychology - College of Education -University of Misurata. 

Abstract: 
     The aim of the study is to determine the level of psychological stress faced 

by teachers at the elementary stage in the public schools in Bani Kinana 

Area. It also aimed at determining the effect of variables (gender, age, 
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experience, marital status, type of accommodation, salary, number of 

teachers, and administrative method used at school) on the level of 

psychological stress on the elementary school teachers in the public schools 

under the supervision of Education Directorates in Bani Kinana Area. To 

achieve the objectives of this study, the researchers designed a questionnaire 

to survey the opinions of the study sample about the level of psychological 

stress faced by teachers at elementary public schools in Bani Kinana Area. 

The questionnaire has been revised and checked by specialists. In this study, 

the descriptive survey approach was used due to its suitability to the nature of 

the study, and the study sample consisted of 107 teachers who were randomly 

selected from the population of the study. After using statistical analysis, the 

results revealed that there is an average level of psychological stress related 

to work faced by teachers at the elementary stage schools and that there is 

statistically significant effect of the common method of leadership in school 

on the level of psychological stress. 

Keywords: Psychological stress, primary school teachers, Bani Kenana Area. 

 ادلقدمة:
 وفنًيا، علمُيا، واجتماعًيا، ادلؤىلة البشرية ابلعناصر اجملتمع دتد كوهنا ادلهن؛ أىم من تُعّد مهنة التعليم     

 توترًا نفسًيا، وإجهاًدا عصبًيا وجسمًيا للمعلم؛ تسبب اليت ادلهن أكثر من فإهنا ذلك من وابلرغم وأخالقًيا،
 (. كما تُعّد إحدى ادلهن193، ص2000عام )الشرعة والباكر،  بشكل التعليم مهنة ضغوط بسبب

 وغَت غَت مطمئنُت، ادلعلمُت بعض جتعل للضغوط، شلا عديدة مصادر فيها تتوفر اليت الضاغطة االجتماعية
، 1999ادلختلفة )دمحم،  ألعماذلم الوظيفي والرضا النفسي توافقهم على يؤثر شلا مهنتهم، عن راضُت

 (. 148ص
إن ادلعلم ىو جوىر العملية الًتبوية؛ وذلك ألعلية ومكانة الدور الذي يقوم بو يف العملية الًتبوية،     

دلعلم بُت الدور ادلعريف، والتقوؽلي، واإلداري، ويتأثر أداء ذلك الدور ابلعوامل وتتعدد وتتداخل أدوار ا
(. وتتلخص أدواره 4، ص2003الشخصية للمعلم، والبناء االجتماعي والتنظيمي دلهنة التعليم )العمري، 

 سلوك أتثَتًا يف ادلدرسية العوامل أكثر ومن عام، ادلدرسة بشكل أىداف حتقيق عن ادلباشر ادلسئول أنو يف
 ادلؤىل فادلعلم ادلدرسية، وادلرافق التعليمية، والوسائل ادلناىج نفسها، أتثَتًا من أكثر بذلك وىو طالبو،
 على قادر أنو كما واىتماماهتم، الطلبة، حباجات الصلة وثيقة معٌت غلعلها وإعطائها ادلناىج، إغناء يستطيع
(. وكثَتًا ما يواجو 33، ص2010الطلبة )طالفحة،  لتعليم ءمةمال جلعلها أكثر ادلختلفة ادلرافق استغالل
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ادلعلمون يف ادلدرسة مواقف وظروف عديدة، يتعرضون خالذلا حلاالت من االضطراب، والقلق، واخلوف، 
واإلحباط، والغضب، شلا يؤثر سلًبا على حالتهم الصحية والنفسية، وينعكس بدوره على مستوايت أدائهم 

القدرة على حتقيق األىداف التنظيمية، وأتيت معظم الضغوط والتوترات من مصادر  يف العمل، ومن مث
، 2003مرتبطة ابلعمل وطبيعتو، كما أتيت من البيئة اخلارجية اليت تؤثر على األفراد وادلنظمات )العمري، 

 (.4ص
الرئيسة يف العملية يُعّد ادلعلم يف مجيع ادلراحل الدراسية إحدى الركائز  مشكلة الدراسة وتساؤالهتا: .1

التعليمية، وال تتوقف صالحيتو للقيام بعملو على النحو ادلنشود على ُحسن إعداده وتدريبو فحسب، 
بل تشمل إصالح أحوالو ادلادية، واالجتماعية، والتخفيف من الضغوط ادلهنية اليت تواجهو أثناء أدائو 

عي يعينو على القيام بواجباتو بفاعلية. وذلذا لعملو، فتوفَت عوامل االستقرار النفسي وادلادي واالجتما
فقد شغل موضوع الضغوط النفسية اليت يتعرض ذلا ادلعلمون اىتمام العديد من الباحثُت يف شىت دول 
العامل، وذلك ألعلية دور ادلعلم، ومكانتو يف العملية التعليمية، إذ إن حتديد مدى الضغوط اليت يتعرض 

أسباهبا، واألعراض ادلصاحبة ذلا الفسيولوجية، والنفسية، والسلوكية، والعمل  ذلا ادلعلم يف عملو، ومعرفة
على التقليل منها، غلنب ادلعلم الكثَت من األمراض اجلسمية، والنفسية، اليت قد تصيبو، ويشعره ابلرضا 

ينو على يف عملو، وعدم تغيبو عنو، واالستمرار فيو، وعدم التفكَت يف تركو واللجوء إىل مهن أخرى، ويع
 تواجو اليت النفسية الضغوط مستوى معرفة، وحاولت الدراسة احلالية أدائو لعملو على النحو ادلنشود

 يف لواء بٍت كنانة. والتعليم الًتبية دلديرايت التابعة ادلدارس احلكومية يف األساسية ادلرحلة معلمي
احلالة االجتماعية، نوع السكن، الراتب، عدد اخلربة،  دلتغَتات )اجلنس، العمر، أثر الكشف عن وجودو 

العينة فئة الدراسة. ولذا عند  النفسية الضغوط مستوى على النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة(و ادلعلمُت، 
 مشكلة الدراسة يف السؤالُت التاليُت: بلورتت

ادلدارس  يف األساسية ومعلمات ادلرحلة معلمي تواجو اليت النفسية الضغوط مستوى ما السؤال األول:
 يف لواء بٍت كنانة؟ والتعليم الًتبية دلديرايت التابعة احلكومية

احلالة االجتماعية، نوع السكن، الراتب، اخلربة، دلتغَتات )اجلنس، العمر،  أثر يوجد ىل السؤال الثاين:
معلمي ومعلمات عند  النفسية الضغوط مستوى على (ةالنمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسو عدد ادلعلمُت، 

 يف لواء بٍت كنانة؟ الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس يف األساسية ادلرحلة
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من أعباء،  عليها تنطوي دلا العمل، نظرًا ادلهن إثقااًل بضغوط من أكثر التعليم مهنة تُعدّ  أمهية الدراسة:
 حيث إن ادلعلم ادلعلم، جانب من والشخصية الفنية وادلهارات الكفاءات من عالية ومستوايت ومتطلبات،

 يف أن لدراسةا سلتلفة. وتكمن أعلية وضغوط دلشكالت ويتعرض تغَتات، من حولو غلري مبا يتأثر كغَته
 بشكل أساسي، فالنجاح يعتمد عليو العملية ىذه وفشل الًتبوية، وصلاح العملية يف ركن أساسي ىو ادلعلم

 ؽلنعان والضغط النفسي التوتر وأن النفسي واالجتماعي، التوافق مدى على يعتمد األعمال من كثَت يف
ضروراًي  الضغوط قدرًا معقواًل من وإن العادي، ابلنسبة لإلنسان احمليطة البيئة ومع الذات، مع التكيف
 التعرض ولكن أدائهم، مستوى ولَتتفع لتنشيطهم، مهم وىذا جانب اليومية، احلياة متطلبات دلواجهة
 قدراتو. تضعف وابلتايل على ادلعلم، تًتك آاثرًا سلبية للضغوط ادلصاحبة لضغوط قد تؤدي للفشل ادلتكرر

 ىدفت الدراسة إىل: أهداف الدراسة:
 التابعة ادلدارس احلكومية يف األساسية ادلرحلة معلمي تواجو اليت النفسية الضغوط مستوى معرفة .2

 لواء بٍت كنانة.يف  والتعليم الًتبية دلديرايت
احلالة االجتماعية، نوع السكن، الراتب، عدد اخلربة،  دلتغَتات )اجلنس، العمر، أثر الكشف عن وجود .3

 عند معلمي ادلرحلة النفسية الضغوط مستوى على ادلتبع يف ادلدرسة( النمط اإلداريو ادلعلمُت، 
 يف لواء بٍت كنانة. مالًتبية والتعلي دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس يف األساسية

 اشتملت الدراسة على ادلصطلحات اآلتية: التعريفات اإلجرائية دلصطلحات الدراسة:
ىي الضغوط الناجتة عن طبيعة الوظيفة اليت يؤديها الفرد من حيث؛ مسؤولياهتا،  الضغوط النفسية:

وأعبائها، وأعليتها، وعالقتها ابلوظائف األخرى، والدور الذي يلعبو صاحب الوظيفة وخصائص ىذا الدور 
ادلعلمة الدرجة اليت ػلصل عليها ادلعلم أو  وتُعرف إجرائيًا أبهنا: (.305، ص2005)فليو وعبد اجمليد، 

 عند اإلجابة على أداة الدراسة.
ويُعرف  ىو الشخص ادلكلف من قبل وزارة الًتبية والتعليم ابلتدريس يف مدارس لواء بٍت كنانة. ادلعلم:

الشخص ادلكلف من قبل وزارة الًتبية والتعليم بتدريس ادلرحلة األساسية يف مدارس لواء بٍت  إجرائيًا أبنه: 
 كنانة.

 ( سنوات.9-6الصفوف الثالث األوىل اليت تًتاوح أعمار الطلبة فيها ما بُت ) :ادلرحلة األساسية
 ودتثلت حدود الدراسة وفًقا دلا يلي: حدود الدراسة: 
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وتتحدد بدراسة الضغوط النفسية ادلتعلقة ابلعمل اليت تواجو معلمي ومعلمات ادلرحلة  احلدود ادلوضوعية:
 األساسية.

 وتتحدد الدراسة احلالية مبدارس ادلرحلة األساسية يف لواء بٍت كنانة مبحافظة اربد. احلدود ادلكانية:
 .م2018طبقت ىذه الدراسة يف سنة  احلدود الزمنية:

وتتحدد الدراسة احلالية مبعلمي ومعلمات ادلرحلة األساسية يف لواء بٍت كنانة مبحافظة  احلدود البشرية:
 اربد.

ج الدراسة احلالية ابإلجراءات اليت اتبعت يف حتديد رلتمع الدراسة وعينتها، تتحدد نتائ حمددات الدراسة:
واإلجراءات اليت اتبعت يف تطبيق أداة الدراسة ادلستخدمة )استبيان الضغوط النفسية(، وما يتحقق لو من 

 صدق وثبات، ابإلضافة إىل األساليب اإلحصائية اليت استخدمت لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
 ار النظري والدراسات السابقة:اإلط

تشكل الضغوط جزءًا كبَتًا من حياة اإلنسان، سواء االجتماعية أو ادلهنية، وكما تؤثر  الضغوط النفسية:
(، وقد شغل موضوع الضغط 176، ص 2012عليو جسداًي وذىنًيا وانفعالًيا وسلوكًيا )مقداد وخليفة، 

سان يعيش يف بيئة ملؤىا األحداث، وادلشاكل والصراعات، النفسي اىتمام الكثَت من الباحثُت؛ كون اإلن
والكوارث، ولعل الضغط النفسي أىم شليزات عصران احلايل دلا لو من آاثر سلبية يف اجلوانب الفسيولوجية 

( الضغط أبنو: " 71، ص1999(. ويعرف دمحم )136، ص1996والنفسية واالجتماعية للفرد )فائق، 
جم عنو التفاعل بُت قوى ضاغطة ومكوانت الشخصية، وقد يؤدي إىل أتثَت داخلي لدى الفرد ين

اضطراابت جسمية أو نفسية أو سلوكية لديو تدفعو إىل االضلراف عن األداء الطبيعي، أو تؤدي إىل حفزه 
وتُعرف الضغوط النفسية أبهنا: "مثَتات ضاغطة يف بيئة العمل، وتكون االستجابة ذلا إما  لتحسُت األداء".

ة، أو، فسيولوجية، أو سلوكية، وتشَت إىل ادلواقف الضاغطة، ومتاعب العمل الزائدة، وصراع وغموض معرفي
الدور، واليت حُتدث قلًقا، أو ضغطًا مزمًنا على ادلعلم عند زلاولتو لتحقيق متطلبات عملو، وقد يشعر 

هنا: "جتربة ذاتية (. وُعرفت أيًضا أب274، ص1990ابإلحباط نتيجة عدم حتقيق أىدافو" )اليوسفي، 
حُتدِث لدى الفرد اختالاًل نفسًيا كالتوتر؛ أو القلق، أو االحباط، أو اختالاًل عضواًي، كضرابت القلب، 
وػلدث ىذا الضغط نتيجة لعوامل قد يكون مصدرىا البيئة اخلارجية، أو ادلؤسسة، أو الفرد نفسو، وختتلف 

(. بينما 91، ص1994فراد وطبيعة عملهم ")اذلنداوي، ادلواقف ادلسببة لضغوط العمل ابختالف مواقع األ
( أبهنا:" إحساس الفرد ابلتوتر والقلق، وعدم االتزان الناشئ عن عدم 366، ص1999عرفتها منشار )
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قدرتو على ادلواءمة بُت ما لديو من إمكانيات وبُت ما تطلبو البيئة احمليطة من أفعال تؤدي إىل حالة اإلشباع 
ف ذلك أيًضا على درجة إحساس الفرد وتقديره ذلذه الضغوط، بل وإدراكو ذلا، واليت لدى الفرد، ويتوق

( أبهنا:" 23، ص2006تتحدد بعدد من العوامل من داخل الفرد ومن خارجو". وعرفها عبد ادلعطي )
ية للفرد، تلك ادلثَتات الداخلية أو البيئية، اليت تكون على درجة من الشدة والدوام، مبا يثقل القدرة التوافق

واليت قد تؤدي يف ظروف معينة إىل االختالل الوظيفي أو السلوكي". وتُعرف أبهنا:" االستجاابت السلوكية 
والنفسية اليت يقوم هبا ادلعلمون، نتيجة تعرضهم دلثَتات غَت مستحبة، أو ال يرغبون التعرض إليها، وابلتايل 

، 2009من ىذا ادلوقف" )اخلرابشة والقمش، تشكل لديهم نوًعا من عدم الرضى، أو عدم االرتياح 
( أبهنا:" حالة نفسية متأزمة، تتميز ابلضيق والتوتر نتيجة 50، ص2011(. ويعرفها مليكة )145ص

جتاوز مطالب البيئة قدرات الفرد، وإمكانياتو على مواجهتها، واالستجابة للضغط، وتتوقف حسب قدرة 
اغط، لذلك ختتلف االستجابة من فرد آلخر، وأن استمرارية الفرد على السيطرة والتحكم يف ادلوقف الض

 تعرض الفرد للمواقف الضاغطة ىو الذي يؤثر سلًبا على اجلانب النفسي واجلسدي للفرد.
فالضغط النفسي قد يكون وليد البيئة ادلتواجد فيها ادلعلم وادلعلمة، وقد يصادف أن تكون ىذه البيئة      

ىذا ما يُدعى بضغوط العمل الذي ؽلثل مجلة من ادلتغَتات اليت حتيط ابدلعلمُت ىي زلل عملهم )ادلدرسة(، و 
وادلعلمات، وتسبب ذلم شعورًا ابلتوتر، ويكمن خطر الضغط النفسي يف االفتقار إىل االندماج الوجداين، 

(. 65، ص1988والتشاؤم، وقلة الدافعية ضلو العمل، وفقدان القدرة على االبتكار )عسكر وعبد هللا، 
وتنشأ ضغوط العمل عادًة من عدم التوافق بُت الفرد ومهنتو، وبذلك تكون الضغوط جتربة ذاتية حتدث 
اختالاًل نفسًيا أو عضواًي لدى الفرد، وتنتج عن عوامل يف ادلؤسسة اليت يعمل فيها الفرد، أو عن عوامل 

أن الضغوط تُعد خطرًا كبَتًا على إضافة إىل (. 55، ص1998سمادوين والربيعة، ذاتية لدى الفرد نفسو )ال
صحة الفرد وتوازنو، كما هتدد كيانو النفسي؛ دلا ينشأ عنها من آاثر سلبية، وضغوط العمل من أكثرىا 
شيوًعا يف األواسط ادلهنية، حيث إهنا تؤدي إىل عدم قدرة الفرد على التوافق ادلهٍت، وضعف مستوى األداء، 

، ص 2007ابإلهناك اجلسمي والنفسي )أبو مصطفى وأبو غايل، واطلفاض الدافعية للعمل، والشعور 
306.) 
إن العمل يف التنظيمات اإلدارية يشكل مصدرًا للضغوط والتوترات اليت يشعر هبا العاملون على سلتلف     

، 2000ادلستوايت، إذ يشعر كثَت من العاملُت ابإلرىاق النفسي، وعدم التوازن اجلسمي )القريويت، 
البيئة ادلدرسية تنشأ ضغوط العمل، شلا يقوم بو ادلعلم من عمل يف بيئة العمل، مثل: الشقاق  (، ويف88ص
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مع الزمالء، وضغوط قواعد العمل، وعدم الرضا عن ادلركز الوظيفي، وادلرتب، والًتقية، والتمييز غَت ادلربر من 
بيئات الضاغطة يف اجملتمع (؛ لذلُك تعد البيئة ادلدرسية ضمن أعلى ال5، ص1999ادلدراء )الرشيدي، 

(. من ىنا فقد أصبحت الضغوط النفسية على ادلعلم تشكل خطرًا يهدد مهنة 49، ص2003)اثبت، 
التعليم؛ بسبب ما ينشأ عنها من أتثَتات سلبية تتمثل يف عدم الرضا ادلهٍت، وضعف مستوى األداء، 

يؤدي إىل شعور ادلعلم ابإلهناك  وضعف الدافعية للعمل، واطلفاض مستوى حتصيل الطالب األمر الذي
 (.75، ص1998النفسي الذي يؤثر بدوره يف كل من القدرة على العمل والرغبة يف العمل )ادلشعان، 

( العالقة بُت عوامل ضغوط Forrest & Jepson, 2006, p72ويوضح فورست وجيبسون )    
ى ىذه العالقة مبصدرين أساسُت من ادلهنة ادلختلفة، وآاثرىا على العمل، وأتثَت الصفات الشخصية عل

 ادلصادر الضاغطة، وىي:
مثل: ضغوط بيئة العمل ادلادية، وضغوط  ضغوط تتعلق بطبيعة العمل، وبيئتو ودور العاملُت فيها أواًل:

 فردية، واجتماعية، وتنظيمية.
ضغوط تتمثل يف اخلصائص والصفات الذىنية، والعاطفية، واجلسمية، وظلط الشخصية ومركز التحكم،  اثنًيا:

 وقدرات، وحاجات الفرد.
إن وجود الضغوط النفسية وتكوين االجتاه السليب ضلو مهنة التعليم ال يعٍت ابلضرورة تركها أو التخلي     

اغطة، لكن إصلازه دلتطلبات ادلهنة قد ال يكون عنها، فقد يستمر ادلعلم يف مزاولتها نتيجة ظروف ض
ابدلستوى ادلطلوب الذي ػلقق األىداف، فرمبا ال ترتقي بو ادلهنة، وال يرتقي ىو من خالذلا. فقد أكدت 

( وجود عالقة موجبة بُت عدم االقتناع Starman & Miller, 1992, p2دراسة ستارمان وميلر )
 ,Kuo,1990عدم اإلخالص للمهنة، وأشارت دراسة كو )مبهنة التعليم بسبب ضغوطات العمل، و 

p1 إىل أن االجتاىات السلبية ضلو مهنة التعليم بسبب ظروف العمل الصعبة اليت يعاين منها ادلعلمون )
ترتبط ابإلجهاد النفسي، واجلسمي للمعلمُت، أي أنو كلما كانت اجتاىات ادلعلمُت ضلو مهنة التعليم سلبية  

داؤىم منخفضاً، وكان فيها شعور أكثر ابإلرىاق واالحًتاق النفسي، وأدت إىل كانت معنوايهتم وأ
( أبن مهنة التعليم ليست مهنة Richard, 1991, p4انعكاسات سلبية اجتاه الطلبة. ويشَت ريتشارد )

سهلة، ومن الصحيح أن ساعات العمل اليومي للمعلمُت أقل من ساعات العمل يف أي مهنة، أو وظيفة 
إلضافة إىل أن إجازاهتا السنوية أطول بكثَت من اإلجازات اليت ؽلنحها النظام للوظائف، وادلهن أخرى، اب

األخرى إال أن ما حصل من تغَت يف سلوك الطالب مع تطور العصر احلايل، وما حصل من تغَت يف نظرة 
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ا ىائلة، جعلت من مهنتها اجملتمع دلهنة التعليم وتوقعاهتم منها يف ظل ما ضلن فيو من تطور سريع وتكنولوجي
 مهنة صعبة، وىذا ما يفسر عزوف الكثَتين عن مهنة التعليم وحتوذلم إىل مهن أخرى. 

يتناول ىذا اجلزء الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة واليت استطاعت  سابقة:الدراسات ال
 .العمل لدى ادلعلمُتالباحثتان التوصل اليها، واليت تناولت الضغوط النفسية وضغوط 

( دراسة ىدفت إىل الكشف عن مستوى ضغوط العمل عند معلمي الدراسات 2013أجرى طالفحة )    
االجتماعية للمرحلة األساسية يف ادلدارس احلكومية يف العاصمة عمان، وادلشكالت النامجة عنها، ومعرفة 

ستوى تلك الضغوط، تكونت عينة الدراسة من أثر كل من اجلنس، واخلربة، وادلؤىل العلمي، يف تقديراهتم دل
( معلمًا ومعلمًة، موزعُت على أربع مديرايت للًتبية يف عمان، وأظهرت نتائج الدراسة أن ضغوط 228)

العمل اليت تواجو ادلعلمُت كانت مبستوى مرتفع على األداة ككل، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
سنوات(، وعدم وجود فروق للذكور، وللخربة  10-5ولصاحل ) مستوى ضغوط العمل تعزى دلتغَت اجلنس

ولصاحل ادلعلمُت من ذوي اخلربة ادلتوسطة تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي، وكان من أكثر ادلشكالت اليت يعاين 
 منها ادلعلمُت: التعب واإلرىاق اجلسدي وأقل ادلشكالت، وعدم القدرة على النوم.

( إىل حتديد مظاىر ومصادر الضغوط النفسية اليت يتعرض ذلا 2012)وىدفت دراسة مقداد وخليفة     
معلمو نظام الفصل، وحتديد أنواع االسًتاتيجيات اليت يستخدموهنا دلواجهة ىذه الضغوط، تكونت عينة 

( معلمة من معلمي ومعلمات نظام 121( معلًما، و)25( معلًما ومعلمة،  منهم )146الدراسة من )
ئج أن معلمي نظام الفصل يبدون مظاىر متعددة للضغوط النفسية أعلها ىي ادلظاىر الفصل، وأظهر النتا

االنفعالية، كًتك مهنة التعليم والشعور ابليأس وادللل، وتفضيل العمل يف مهنة أخرى غَت التعليم، كما بينت 
ادلتعلقة أبولياء  النتائج أن معلمي نظام الفصل يتعرضون دلصادر متنوعة من الضغوط النفسية، أعلها الضغوط

أمور التالميذ، وتبُت أن معلمي نظام الفصل يستخدمون اسًتاتيجيات متنوعة دلواجهة الضغوط النفسية اليت 
 يتعرضون ذلا وأعلها االسًتاتيجيات ادلعرفية.

( فقد ىدفت دراستهما  إىل الكشف عن الضغوط اليت يتعرض ذلا 2009أما اخلرابشة والقمش )   
لمات يف ادلدارس الثانوية احلكومية يف زلافظة البلقاء األردنية، تكونت عينة الدراسة من ادلعلمون وادلع

( معلًما ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا يف تعرض معلمي ومعلمات  320)
إىل ضغوط ادلدارس الثانوية احلكومية  يف زلافظة البلقاء األردنية للضغوط، وكانت مرتبة حسب قوهتا 

أكادؽلية وبدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج أن ادلعلمات أكثر تعرًضا للضغوط ويف مجيع اجملاالت من 
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ادلعلمُت، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تعرض معلمي ادلدارس للضغوط 
 لعلمي الذي ػلملو ادلعلم.تعزى دلتغَت ادلرحلة الدراسية اليت يقومون بتدريسها أو ادلؤىل ا

( دراسة ىدفت إىل الكشف عن مستوى وترتيب الضغوط النفسية 2008وأجرى الظاىر وادلشهداين )    
لدى معلمي ومعلمات الًتبية الرايضية يف مدينة ادلوصل، والتعرف على الفروق يف الضغوط النفسية دلعلمي 

 الضغوط النفسية والرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الًتبية الرايضية، والتعرف على العالقة بُت
( معلًما ومعلمة من معلمي الًتبية الرايضية، منهم 66ومعلمات الًتبية الرايضية، تكونت عينة الدراسة من )

( معلمة، وأظهرت النتائج الدراسة أن مستوى الضغوط النفسية دلعلمي ومعلمات 30( معلًما، و)36)
ط الفرضي، ويرتقي إىل مستوى الفروق ادلعنوية بشكل عام، وأن مستوى الضغوط الًتبية الرايضية يفوق الوس

النفسية ادلتعلقة ابالقتناع مبهنة الًتبية الرايضية ينخفض عن الوسط الفرضي، ويرتقي إىل مستوى الفروق 
غوط النفسية ادلعنوية، وجاء ترتبت الضغوط النفسية اليت يعاين منها معلمي الًتبية الرايضية كما أييت: )الض

ادلتعلقة ابدلناخ ادلدرسي، الضغوط النفسية ادلتعلقة ابلسمات الشخصية دلعلم الًتبية الرايضية، الضغوط 
النفسية ادلتعلقة ابلتوجيو الفٍت، الضغوط النفسية ادلتعلقة ابدلكانة االجتماعية وتدعيم معلم الًتبية الرايضية، 

الًتبية الرايضية(، وارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى معلمي الضغوط النفسية ادلتعلقة ابالقتناع مبهنة 
 ومعلمات الًتبية الرايضية بصورة عامة ينخفض مستوى الرضا الوظيفي.

( اليت ىدفت إىل الكشف عن العالقة بُت االحًتاق Kokkinos, 2007ويف دراسة كوكينوس )   
االبتدائية يف قربص، وتكونت عينة  النفسي، وخصائص الشخصية، وضغوط العمل لدى معلمي ادلدرسة

( معلًما، وأكدت نتائج الدراسة على أن خصائص الشخصية، وضغوط العمل ارتبطت 447الدراسة )
أببعاد االحًتاق النفسي لدى ادلعلمُت، كما أظهرت نتائج الدراسة أنو ال بد من األخذ بعُت االعتبار 

 الحًتاق النفسي لدى ادلعلمُت.خصائص الشخصية، وضغوط العمل يف دراسة عالقتهما اب
( دراسة ىدفت إىل الكشف عن Forrest & Jepson, 2006كما أجرى فورست وجيبسون )      

( معلًما، 95العوامل ادلساعلة يف إجهاد ادلعلم، وعالقتها ابإلصلاز وااللتزام ادلهٍت، تكونت عينة الدراسة من )
ن لضغوط العمل يعانون من اإلجهاد احملسوس بدرجة أظهرت نتائج الدراسة أن ادلعلمُت الذين يتعرضو 

واضحة، كما توصلت النتائج إىل وجود عالقة سلبية بُت اإلجهاد احملسوس وااللتزام ادلهٍت، كذلك توصلت 
 نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إغلابية بُت السلوك النوعي، واإلصلاز الشخصي، واإلجهاد احملسوس.
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( دراسة ىدفت إىل الكشف عن عالقة ضغوط مهنة التعليم بسمات 2005وأجرى الشرباوي )    
شخصية ادلعلم، والتعرف إىل الفروق ادلعنوية يف ضغوط  مهنة التعليم تبعًا دلتغَتي: اجلنس، وسنوات اخلربة، 

( معلمة، وأظهرت نتائج 53( معلًما، و )102( معلًما ومعلمة، منهم )155تكونت عينة الدراسة من )
ود معامل ارتباط موجب معنوي بُت ضغوط  مهنة التعليم ومسة الدىاء، ووجود معامل ارتباط الدراسة وج

سالب معنوي بُت ضغوط مهنة التعليم، وكل من مسة احلساسية، والتوتر، وعدم وجود ارتباط معنوي بُت 
وجود فروق  ضغوط مهنة التعليم، وكل من مسات: الثبات االنفعايل، والسيطرة، كما أظهرت نتائج الدراسة

معنوية بُت اجلنسُت يف ضغوط مهنة التعليم، لصاحل ادلعلمُت، وعدم وجود فروق معنوية يف ضغوط مهنة 
 التعليم، تبعاً دلتغَت سنوات اخلربة.

( لدراسة ىدفت إىل الكشف عن اختبار العالقة بُت ادلتغَتات الدؽلوغرافية، 2003وقام العمري )    
، وضغوط العمل عند ادلعلمُت من جهة أخرى يف مدارس مدينة الرايض وادلتغَتات الوظيفية من جهة

( معلًما، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية معنوية بُت 472احلكومية، تكونت عينة الدراسة من )
ادلتغَتات الدؽلوغرافية: العمر، والراتب الشهري، ومدة اخلدمة وضغوط العمل، كما أوضحت نتائج الدراسة 

عالقة إغلابية معنوية بُت ادلتغَتات الوظيفية، عبء العمل، وصراع الدور، وغموض الدور، وطبيعة  وجود
العمل، واألمان الوظيفي وضغوط العمل، كما أوضحت النتائج أن ادلتغَتات الوظيفية أكثر أتثَتًا على 

 ضغوط العمل من ادلتغَتات الدؽلوغرافية.
إىل الكشف عن الفروق بُت متوسطات درجات ضغوط العمل  ( اليت ىدفت2003ويف دراسة اثبت )    

عند ادلعلمُت، والفروق بُت متوسطات درجات االجتاه ضلو مهنة التعليم ، والتعرف على طبيعة العالقة بُت 
ضغوط العمل، واالجتاه ضلو مهنة التعليم لدى ادلعلمُت وادلعلمات يف زلافظات غزة، وإىل أي مدى ختتلف 

( معلًما ومعلمة، أظهرت نتائج 375ختالف بعض ادلتغَتات، اشتملت عينة الدراسة على )ىذه العالقة اب
الدراسة  وجود فروق معنوية بُت ادلعلمُت وادلعلمات يف الدرجة الكلية لالستبانة موضوع الدراسة، لصاحل 

عينة الدراسة ادلعلمُت، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق معنوية بُت متوسطات درجات أفراد 
يف ضغوط العمل، تعزى لسنوات اخلربة، كذلك كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق معنوية يف رلال 
العبء الوظيفي، تعزى دلتغَت ادلرحلة الدراسية، لصاحل معلمي ادلرحلة الدنيا، وعدم وجود فروق معنوية يف 

 الدراسة.ابقي رلاالت موضوع الدراسة، والدرجة الكلية لالستبانة موضوع 
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( فقد ىدفت إىل الكشف عن مصادر الضغط النفسي عند معلمي 2001أما دراسة مساعيد )    
ومعلمات ادلدارس احلكومية يف لواء انبلس، ومعرفة إن كان ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بُت متوسطات 

اخلاصة ابدلعلمُت، وقد استجاابت ادلعلمُت على مصادر الضغط النفسي اليت تعزى إىل عدد من ادلتغَتات 
( معلًما، مت اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية، أظهرت 190أجريت ىذه الدراسة على عينة مكونة من )

نتائج الدراسة وجود فروق يف متوسطات إجاابت ادلعلمُت تعزى إىل متغَتات العمر، وادلستوى التعليمي، 
وادلرحلة األساسية، وادلعلمُت الذين ػلملون درجة  وادلرحلة التعليمية وذلك لصاحل ادلعلمُت كبار العمر،

الدبلوم، بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى دلتغَتات: اجلنس، وموقع ادلدرسة، واخلربة، 
 والتخصص.

( إىل الكشف عن  مصادر الضغوط ادلهنية اليت يواجهها ادلعلمون يف 2001ىدفت دراسة بريك )و     
نظرىم، ومعرفة مستوى الضغوط لدى ادلعلمُت وعالقتها ببعض ادلتغَتات، ومشلت  ادلدارس اخلاصة من وجهة

( معلمة، وأوضحت نتائج الدراسة أن 254( معلًما، و)155( معلًما ومعلمة، منهم )409عينة الدراسة )
عنوية، أقوى مصادر الضغوط ادلهنية كانت على التوايل: العالقة مع اآلابء، والعالقة مع الطلبة، والظروف ادل

والظروف ادلادية، والعالقة مع اإلدارة، والعالقة مع الزمالء، وغموض الدور، كما أوضحت نتائج الدراسة أن 
مستوايت الضغوط ادلهنية كانت لدى ادلعلمُت أكثر من مستواىا لدى ادلعلمات، وأن مستوى الضغوط 

مع الزمالء أعلى لدى الفئات العمرية األصغر ادلهنية ادلتعلقة ابلظروف ادلادية، والظروف ادلعنوية، والعالقة 
سًنا من الفئات األكرب، كذلك أوضحت نتائج الدراسة وجود فروقًا معنوية يف مستوى الضغوط ادلهنية تبًعا 
دلتغَت ادلستوى التعليمي، لصاحل محلة البكالوريوس، وبينت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية يف مستوى 

تغَت الدخل، لصاحل فئة األقل دخاًل، كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية يف الضغوط ادلهنية تبًعا دل
مستوى الضغوط ادلهنية لدى ادلعلمُت تبًعا دلتغَت العبء التدريسي، لصاحل ادلعلمُت الذين يعملون أكثر من 

 ( حصة أسبوعًيا.29)
غوط يف العمل لدى معلمُت ( دراسة ىدفت إىل الكشف عن مصادر الض2001وأجرى ادلشعان )     

ادلرحلة ادلتوسطة يف دولة الكويت دراسة مقارنة بُت ادلعلمُت الكويتيُت وغَت الكويتيُت تبًعا دلتغَت اجلنس، 
( من اإلانث بواقع 348( من الذكور و)377العمر الزمٍت، ادلستوى التعليمي، تكونت عينة الدراسة من )

ويتيُت، وأظهرت نتائج الدراسة أن ادلعلمُت الكويتيُت أكثر ( من غَت الك362( من الكويتيُت و)363)
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تعرًضا لضغوط العمل من ادلعلمُت غَت الكويتيُت، ووجود فروق دالة احصائًيا بُت ادلعلمُت وادلعلمات يف 
 مصادر الضغوط، وعدم وجود فروق بُت مصادر الضغوط العمل حبسب فئات العمر، وفئات اخلربة.

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أعلية موضوع الضغوط : السابقة التعقيب على الدراسات
مل اليت يعاين منها ادلعلمون خاصة يف مرحلة التعليم األساسي، واليت تؤثر بشكل سليب النفسية ادلتعلقة ابلع

على أدائهم يف العمل. ومن خالل ىذا العرض يتضح أن الدراسات السابقة اختلفت من حيث األىداف، 
وكذلك اختلفت يف ادلتغَتات مبا يتفق مع أىدافها وابلنسبة للعينات فقد اختلفت أيًضا من دراسة ألخرى. 

استخدمت إجراءات سلتلفة من حيث ادلنهج فمنها من استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي ومنها ما  وكذلك
، فكل دراسة استخدمت ما استخدم ادلنهج الوصفي االرتباطي، ومنها ما استخدم ادلنهج الوصفي ادلقارن

جاءت تنوعها يف رلال دراستها وموضوعها ونتائجها، فقد  يناسبها من مناىج البحث العلمي. وكذلك
( دلعرفة أىم مصادر ضغوط مهنة التدريس اليت يعاين 2012( ومقداد وخليفة )2001دراسة كل بريك )

إبدارة ادلدرسة، وصراع وعبء الدور، والظروف منها ادلعلمُت اليت دتثلت يف عالقة ادلعلم بطالبو وزمالئو و
ادلعنوية، والظروف ادلادية، ابإلضافة إىل اجتاىات اجملتمع السلبية ضلو مهنة التدريس، وجاءت دراسة 

(Forrest & Jepson, 2006 دلعرفة العالقة بُت اإلجهاد احملسوس وااللتزام ادلهٍت، والعالقة بُت )
( فجاءت Kokkinos, 2007ي، واإلجهاد احملسوس. أما دراسة )السلوك النوعي، واإلصلاز الشخص

دلعرفة خصائص الشخصية، وضغوط العمل وارتباطها أببعاد االحًتاق النفسي لدى ادلعلمُت، وجاءت 
( دلعرفة مظاىر الضغوط النفسية اليت يعاين منها ادلعلمُت ومن أعلها ادلظاىر 2012دراسة مقداد وخليفة )

. هنة التدريس والشعور ابليأس وادللل، وتفضيل العمل يف مهنة أخرى غَت التدريساالنفعالية، كًتك م
( على عينة من ادلعلمُت يف ادلدارس الثانوية احلكومية يف 2009وطبقت دراسة كل من اخلرابشة والقمش )

سطة يف دولة ( على عينة من معلمُت ادلرحلة ادلتو 2001وزارة الًتبية والتعليم، بينما طبقت دراسة ادلشعان )
( على عينة من معلمي ادلدرسة االبتدائية يف قربص، Kokkinos, 2007الكويت، وطبقت دراسة )

( على عينة من معلمي ادلرحلة األساسية يف ادلدارس احلكومية يف العاصمة 2013وطبقت دراسة طالفحة )
 عمان.
دلعرفة مستوى الضغوط النفسية اليت تواجو معلمي ادلرحلة األساسية سعت كوهنا لدراسة احلالية  ما ؽليز او      

لكشف عن وجود كذلك دتيزىا يف ايف ادلدارس احلكومية التابعة دلديرايت الًتبية والتعليم يف لواء بٍت كنانة،  
مط أثر دلتغَتات )اجلنس، العمر، اخلربة، احلالة االجتماعية، نوع السكن، الراتب، عدد ادلعلمُت، والن
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اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة( على مستوى الضغوط النفسية عند معلمي ادلرحلة األساسية يف ادلدارس احلكومية 
الدراسات السابقة يف  كذلك استفادت الدراسة احلالية من  التابعة دلديرايت الًتبية والتعليم يف لواء بٍت كنانة.

 ا وتوظيفها يف مناقشة النتائج.تطوير أداة الدراسة وصياغة أىداف الدراسة وتساؤالهت
 إجراءات الدراسة:

مت يف ىذذذذه الدراسذذذة اسذذذتخدام ادلذذذنهج الوصذذذفي ادلسذذذحي دلالئمتذذذو منهجيةةةة الدراسةةةة ومعاإلتهةةةا اإلحصةةةائية: 
لطبيعذذة الدراسذذة، حيذذذث قامذذت الباحثتذذان بوصذذذف درجذذة الضذذذغوط النفسذذية لذذدى معلمذذذي ومعلمذذات ادلرحلذذذة 

وصذفية حوذلذا وحتليلهذا، والذربط والتفسذَت ذلذذه البيذذاانت، ت مت مجذع بيذاان حيذث، األساسذية يف لذواء بذٍت كنانذة
النتائج لتعميمها، وذلك عن طريق مجع ادلعلومات من خالل أداة الدراسة،  وتصنيفها وقياسها، واستخالص

 (.SPSSوتوزيعها على أفراد عينة الدراسة، ومعاجلتها بواسطة الرزمة اإلحصائية )
رلتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات ادلرحلة األساسية يف لواء بٍت كنانة، خالل  تكون جمتمع الدراسة:

 (. 698(، والبالغ عددىم )2018الفصل الدراسي )
مت اختيار عينة شلثلة جملتمع الدراسة ابلطريقة العشوائية من معلمي ومعلمات ادلرحلة األساسية  عينة الدراسة:

( معلمذة 64( معلًمذا، و)43( معلًمذا ومعلمذة، مذنهم )107الدراسذة مذن )يف لواء بٍت كنانة، وتكونذت عينذة 
( يبذُت توزيذع أفذراد عينذة الدراسذة وفًقذا 1%( من رلتمع الدراسة الكلي للمعلمات، واجلذدول )15مبا نسبتو )

 دلتغَتات الدراسة.
 :توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً دلتغَتات الدراسة (1)جدول 

 النسبة ادلئوية التكرار الفئات ادلتغَت

 اإلنس

 40.2 43 ذكر

 59.8 64 أنثى

 100 107 اجملموع

 العمر

 26.2 28 سنة 30أقل من 

 73.8 79 سنة فأكثر 30

 100 107 اجملموع

 اخلربة
 66.4 71 سنوات 10أقل من 

 33.6 36 سنوات فأكثر 10
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 100 107 اجملموع

 احلالة االجتماعية

 13.1 14 أعزب

 83.2 89 متزوج

 1.9 2 أرمل

 1.9 2 مطلق

 100 107 اجملموع

 نوع السكن

 65.4 70 قريب

 34.6 37 بعيد

 100 107 اجملموع

 الراتب

 18.7 20 350أقل من 

350-450 63 58.9 

 22.4 24 451أكثر من 

 100 107 اجملموع

 علمنادلعدد 

 29.9 32 5أقل من 

5-10 64 59.8 

 10.3 11 10أكثر من 

 100 107 اجملموع

النمط اإلداري ادلتبع يف 
 ادلدرسة

 88.8 95 دؽلقراطي

 11.2 12 متسلطي

 100 107 اجملموع

 ما يلي:( 1)يظهر من البياانت الواردة يف اجلدول 
 %(.59.8%(، بينما بلغت النسبة اإلانث )40.2بلغت النسبة الذكور يف العينة ) .1
سنة  30%( للفئة العمرية )73.8أفراد عينة الدراسة تبًعا دلتغَت العمر )بلغت أعلى نسبة لتوزيع  .2

 سنة(. 30%( للفئة العمرية )أقل من 26.2فأكثر(، بينما بلغت أدىن نسبة )
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 10%( لفًتة اخلربة )أقل من 66.4بلغت أعلى نسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا دلتغَت اخلربة ) .3
 سنوات فأكثر(. 10%( لفًتة اخلربة )33.6ة )سنوات(، بينما بلغت أدىن نسب

%( للحالة 83.2بلغت أعلى نسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا دلتغَت احلالة االجتماعية ) .4
 %( للحاالت االجتماعية )أرمل، مطلق(.1.9االجتماعية )متزوج(، بينما بلغت أدىن نسبة )

%( لنوع السكن )قريب(، 65.4دلتغَت نوع السكن )بلغت أعلى نسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا  .5
 %( لنوع السكن )بعيد(.34.6بينما بلغت أدىن نسبة )

-350%( دلستوى الدخل )58.9بلغت أعلى نسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا دلتغَت الراتب ) .6
 (.350%( دلستوى الدخل )أقل من 18.7(، بينما بلغت أدىن نسبة )450

-5%( لعدد ادلعلمُت )59.8لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا دلتغَت عدد معلمُت )بلغت أعلى نسبة  .7
 (.10%( لعدد ادلعلمُت )أكثر من 10.3(، بينما بلغت أدىن نسبة )10

%( 88.8بلغت أعلى نسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا دلتغَت النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة ) .8
 %( للنمط التسلطي.11.2لغت أدىن نسبة )للنمط الدؽلقراطي، بينما ب

لتحقيق أىداف ىذه الدراسة مت تصميم استبيان الستقصاء آراء أفراد عينة الدراسة حول  أداة الدراسة:
 الًتبية دلديرايت التابعة ادلدارس احلكومية يف األساسية ادلرحلة معلمي تواجو اليت النفسية الضغوط مستوى
 .يف لواء بٍت كنانة والتعليم

مت التحقق من صدق االستبانة يف الدراسة احلالية من خالل عرضو على رلموعة من  صدق االستبانة:
اخلرباء وادلتخصصُت يف علم النفس واإلرشاد النفسي ابجلامعة األردنية، وبناًءا على ذلك مت إجراء التعديالت 

 ( رلاالت كما يلي:3ى )( فقرة موزعة عل41الالزمة ليصبح االستبيان بشكلو النهائي مكون من )
 ( فقرات.9الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي، ويتضمن ) 
 ( فقرة.23ضغوطات العمل، ويتضمن ) 
 ( فقرات.9الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة، ويتضمن ) 

 -Testار )للتحقق من ثبات أداة الدراسة، مت استخدام طريقة االختبار وإعادة االختب ثبات االستبانة:
Re test( من خالل تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة )معلًما ومعلمة، 20 )

ومت إعادة التطبيق على نفس العينة بعد فاصل زمٍت مدتو أسبوعان من التطبيق أول، وابستخدام معامل 
( مت التحقق من ثبات االستبانة )ثبات االستقرار( للمجالت، Pearson Correlationاالرتباط بَتسون )
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واألداة ككل، كما مت معامالت ثبات للمجاالت، واألداة ككل، كما مت استخراج معامالت ثبات االتساق 
 (.2الداخلي، ابستخدام معادلة كرونباخ الفا للمجاالت، واألداة ككل، كما ىو مبُت يف جدول )

الت الثبات واالتساق الداخلي ابستخدام معامل ارتباط بَتسون ومعادلة  وضح قيم معامي (2)جدول 
 :كرونباخ ألفا للمجاالت واألداة ككل

عدد  اجملال
 الفقرات

كرونباخ ألفا )االتساق 
 الداخلي(

 معامل ارتباط بَتسون
 )ثبات االستقرار(

 0.90 0.97 9 الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي

 0.77 0.93 23 ضغوطات العمل

 0.97 0.94 9 الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة

 0.88 0.95 41 األداة ككل

( أن قيم معامالت االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( 1يتضح من خالل البياانت الواردة يف اجلدول )   
(، حيث جاءت أعالىا للمجال "الضغوط النفسية ادلتعلقة 0.97-0.93للمجاالت تراوحت بُت )

(، وجاءت أدانىا للمجال "ضغوطات العمل"، حيث بلغت 0.97ابجملال االجتماعي"، حيث بلغت )
(، يف حُت تراوحت قيم معامالت 0.95(، وبغلت قيمة ألفا )االتساق الداخلي( لألداة ككل )0.93)

(، حيث جاءت 0.97-0.77)ثبات االستقرار( ابستخدام معامل ارتباط بَتسون جملاالت األداة بُت )
حيث  أعالىا للمجال "الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة"، وأدانىا للمجال "ضغوطات العمل"،

( وبلغت قيمة ثبات االستقرار لألداة لكل بطريقة إعادة االختبار، وابستخدام معامل ارتباط 0.77بلغت )
 (، وترى الباحثتان أن ىذه القيم تسمح ابستخدام األداة ألغراض الدراسة. 0.88بَتسون )

واستخراج نتائج الدراسة واختبار فرضياهتا، مت استخدام ادلعاجلات اإلحصائية  ضلعر  ادلعاإلة اإلحصائية:
اختبار و  ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجاابت أفراد العينة عن فقرات أداة الدراسة. اآلتية:

(One Sample T-testماعي، ( على رلاالت أداة الدراسة )الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجت
اختبار و  ضغوطات العمل، الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة( وعلى األداة ككل.

(Independent Sample T-test.على أداة الدراسة تبًعا دلتغَت اجلنس )   حتليل التباين كذلك
 ( على أداة الدراسة تبًعا دلتغَتي )ادلؤىل العلمي، اخلربة(.ONE WAY ANOVAاألحادي )
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 متغريات الدراسة: 
 الضغوط النفسية. ادلتغريات األساسية:

النمط و احلالة االجتماعية، نوع السكن، الراتب، عدد ادلعلمُت،  اخلربة، اجلنس، العمر، ادلتغريات الثانوية:
 .اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة

 النفسية الضغوط مستوى ما النتائج ادلتعلقة ابلسؤال األول والذي ينص على: حتليل النتائج ومناقشتها:
يف لواء  والتعليم الًتبية دلديرايت التابعة ادلدارس احلكومية يف األساسية ومعلمات ادلرحلة معلمي تواجو اليت

 بٍت كنانة؟
لإلجابة على ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفراد عينة 

 (3االت أداة الدراسة، كما ىو ادلبُت يف اجلدول )الدراسة على مجيع فقرات رل
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجاابت أفراد عن مجيع رلاالت الدراسة واألداة   (3)جدول 

 :(107ككل )ن=
 درجة التقييم الرتبة االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملال

 متوسطة 1 0.49 3.64 ضغوطات العمل
 متوسطة 2 0.60 3.59 الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي

 متوسطة 3 0.61 2.97 الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة
 متوسطة ---- 0.40 3.48 األداة ككل

( أن ادلتوسطات احلسابية جملاالت أداة الدراسة تراوحت بُت 3يتضح من البياانت الواردة يف اجلدول )     
( وجاءت مجيعها بدرجة تقييم متوسطة، وجاء رلال "ضغوطات العمل" يف ادلرتبة االوىل، 2.97-3.59)

علقة ابجملال االجتماعي"، (، وجاء يف ادلرتبة الثانية رلال "الضغوط النفسية ادلت3.64مبتوسط حسايب بلغ )
(، وجاء يف ادلرتبة األخَتة رلال "الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة " 3.59مبتوسط احلسايب بلغ )

فقد (، بدرجة تقييم متوسطة. 3.48(، وبلغ ادلتوسط احلسايب لألداة ككل )2.97مبتوسط حسايب )
ومعلمات وجود فروق دالة إحصائًيا يف تعرض معلمي  ( إىل2009دراسة اخلرابشة والقمش )أشارت نتائج 

زلافظة البلقاء األردنية للضغوط، وكانت مرتبة حسب قوهتا إىل ضغوط  احلكومية يفالثانوية  ادلدارس
واتفقت كذلك مع نتائج دراسة  ، وىنا تتفق مع جاء يف نتائج الدراسة احلالية،أكادؽلية وبدرجة متوسطة

أن ضغوط العمل اليت تواجو ادلعلمُت كانت ( 2013دراسة طالفحة )(. 2008الظاىر وادلشهداين )
وىذا ؼلتلف مع نتائج الدراسة احلالية اليت جاء فيها أن مستوى الضغوط  مبستوى مرتفع على األداة ككل،
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وتعزى ىذه النتيجة إىل عدم تزويد معلم ادلرحلة األساسية مبجموعة  .النفسية للمعلمُت جاء بدرجة متوسطة
اآلليات اليت دتكن من التعامل مع الضغوط النفسية وادلهنية اليت تواجهو أثناء العمل، كما تعزى ىذه  من

النتيجة إىل عدم اىتمام مديرات الًتبية والعليم بعملية اإلعداد الًتبوي والنفسي دلعلمي وتكوين اجتاىات 
اتباع األساليب التعليمية ادلناسبة معهم. اغلابية ضلو مهنو التدريس وضلو الطلبة شلا ينعكس على قدرهتم على 

وتشكل الضغوط النفسية األساس الرئيسي الذي تبٌت علية بقية الضغوط األخرى، وىو يعد العامل ادلشًتك 
كما مت استخراج ادلتوسطات احلسابية  .يف مجيع أنواع الضغوط األخرى مثل: الضغوط االجتماعية

د عينة الدراسة على الفقرات كل رلال من رلاالت أداة الدراسة كل واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفرا
 على حدا، وكانت على النحو اآليت:

للكشف عن مستوى الضغوط النفسية لفقرات  أواًل: جمال الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي:
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية رلال الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي، مت استخراج ادلتوسطات 

 (.4االستجاابت أفراد عينة الدراسة، كما ىو مبُت يف اجلدول )
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات رلال  (4)جدول 

 :الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي مرتبة تنازلًيا
الر 
 ةبت

 درجة التقييم االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب الفقرة ت

 مرتفعة 0.78 4.65 احلوافز والعالوات قليلة 8 1
 مرتفعة 0.93 4.50 كثرة االلتزامات ادلادية 7 2
 مرتفعة 1.17 4.25 الراتب غَت مالءم للجهد ادلبذول يف العمل 6 3
 مرتفعة 1.17 3.75 اجلو األسرى مريح 4 4
 متوسطة 1.18 3.52 االلتزامات االجتماعيةكثرة  2 5
 متوسطة 1.57 3.36 ادلواصالت من وإىل ادلدرسة مكلفة 9 6
 متوسطة 1.39 2.89 النظرة السلبية دلهنة ادلعلم 5 7
 متوسطة 1.35 2.88 ضعف التعاون لنب ادلعلمُت وأولياء أمور الطلبة 3 8
 متوسطة 1.24 2.52 ضعف العالقات االجتماعية بُت ادلعلمُت 1 9

 متوسطة 0.60 3.59 جمال الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي

أن ادلتوسطات احلسابية لفقرات رلال الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال  (4)ويظهر من اجلدول      
احلوافز والعالوات (، اليت تنص على "8لفقرة )كان أعالىا لو (، 4.65-2.52االجتماعي تراوحت بُت )
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 (، اليت تنص على1أدانىا للفقرة )( بدرجة تقييم مرتفعة، وكان 4.65قليلة "ومبتوسط حسايب بلغ )
 (، بدرجة تقييم متوسطة.2.52"ضعف العالقات االجتماعية بُت ادلعلمُت"، مبتوسط حسايب بلغ )

رلال ضغوطات العمل، مت  وللكشف عن مستوى الضغوط النفسية لفقراتاثنًيا: جمال ضغوطات العمل: 
 (5اجلدول ) يوضحاستخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة، كما 

ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات ضغوطات  (5)جدول 
 :العمل مرتبة تنازلًيا

الر 
ادلتوسط  الفقرة الرقم تبة

 احلسايب
االضلراف 
 ادلعياري

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0.93 4.41 زايدة العبء للتدريس اليومي 3 1
 مرتفعة 0.91 4.37 كثرة األعمال ادللقاة على عاتق ادلعلم 2 2
 مرتفعة 0.86 4.24 عدم مناسبة ادلعايَت ادلستخدمة يف ترقية ادلعلمُت 11 3
 مرتفعة 1.27 4.12 الشعبة الواحدةازدحام الطلبة يف  5 4
 مرتفعة 1.20 4.07 عدم مناسبة الدورات اليت تعقد على مستوى ادلديرية من انحية الزمان وادلكان 6 5
 مرتفعة 0.97 4.07 كثرة مسؤوليات العمل 21 5
 مرتفعة 1.18 3.97 زخامة األعمال اليت يكلف هبا ادلعلم 18 7
 مرتفعة 1.26 3.81 زخامة ادلنهاج ادلقرر 15 8
 مرتفعة 1.10 3.78 طول ساعات العمل الدراسي 4 9
 مرتفعة 1.18 3.78 كثرة ادلشكالت الطالبية داخل ادلدرسة 9 9
 متوسطة 1.20 3.58 ضعف التحصيل الدراسي للطلبة مقارنة مع اجملهود 8 11
 متوسطة 1.09 3.55 كثرة التعديالت الوزارية على ادلنهاج 22 12
 متوسطة 1.20 3.54 عدم مالءمة عمليات التقييم للمعلمُت 14 13
 متوسطة 1.06 3.50 عدم مناسبة االعداد ادلهٍت لطبيعة عمل ادلعلم 23 14
 متوسطة 1.21 3.45 الغرفة الصفية داخل ادلدرسة منضبطة 13 15
 متوسطة 1.32 3.42 صعوبة ادلنهاج ادلقرر 16 16
 متوسطة 1.05 3.42 وضوح متطلبات العمل 20 16
 متوسطة 1.26 3.40 صعوبة تطبيق األنشطة الواردة يف ادلنهاج 19 18
 متوسطة 1.31 3.33 عدم جدوى التخطيط اليومي للتدريس 12 19
 متوسطة 1.21 3.06 كثرة األسئلة اليت يطرحها الطلبة على ادلعلمُت 17 20
 متوسطة 1.23 3.03 يتابع أولياء األمور قيام أبنائهم ابلوجبات ادلدرسية 7 21
 متوسطة 1.12 2.97 اىتمام ودافعية الطلبة للتعلم 10 22
 متوسطة 1.44 2.75 اختوف من نتائج التقارير السنوية 1 23

 متوسطة 0.49 3.64 رلال ضغوطات العمل ككل
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ويظهر من اجلدول السابق أن ادلتوسطات احلسابية لفقرات رلال ضغوطات العمل تراوحت بُت      
زايدة العبء للتدريس اليومي (، اليت تنص على "3الىا للفقرة )(، حيث كان أع2.75-4.41)

( اليت تنص على" اختوف من 1( بدرجة تقييم مرتفعة، وكان أدانىا للفقرة )4.41"ومبتوسط حسايب بلغ )
 (، بدرجة تقييم متوسطة.2.75نتائج التقارير السنوية "ومبتوسط حسايب بلغ )

ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات الضغوط  (6)جدول 
 :النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة مرتبة تنازلًيا

 الفقرة الرقم الرتبة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

درجة 
 التقييم

 متوسطة 1.46 3.47 للمعلم اإلدارة هتتم بتوفَت التسهيالت واالمكاانت التعليمية 9 1
 متوسطة 1.47 3.40 تراعى اإلدارة احلالة النفسية للمعلمُت 6 2
 متوسطة 1.32 3.21 هتتم اإلدارة ابستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعليم 3 3
 متوسطة 1.42 3.17 تتهم اإلدارة إبشراك ادلعلم يف اختاذ القرارات 2 4
 متوسطة 1.23 3.07 ابدلشرفُتضعف عالقة ادلعلمُت  4 5
 متوسطة 1.40 3.04 هتتم اإلدارة حبوسبة ادلادة التعليمية 1 6
 متوسطة 1.47 2.56 ال هتتم اإلدارة بتقدير جهود ادلعلمُت واصلازاهتم 8 7
 متوسطة 1.40 2.42 عدم عدالة اإلدارة يف توزيع احلصص 7 8
 متوسطة 1.30 2.41 ضعف عالقة اإلدارة وادلعلمُت 5 9

  0.61 2.97 الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة ككل

( أن ادلتوسطات احلسابية لفقرات رلال الضغوط النفسية 6ويتضح من البياانت الواردة يف اجلدول )     
(، بدرجة تقييم متوسطة جلميع الفقرات، حيث كان 3.47-2.41ادلتعلقة مبجال اإلدارة تراوحت بُت )

ومبتوسط ت واالمكاانت التعليمية للمعلم "اإلدارة هتتم بتوفَت التسهيال( اليت تنص على "9للفقرة )عالىا أ
ضعف عالقة اإلدارة وادلعلمُت" ( اليت تنص على "5دانىا للفقرة )(، بينما كان أ3.47حسايب بلغ )

 (.2.41ومبتوسط حسايب بلغ )
دلتغَتات )اجلنس، العمر، نوع السكن،  أثر يوجد ىل: "النتائج ادلتعلقة ابلسؤال الثاين والذي ينص على 

عند معلمي ومعلمات  النفسية الضغوط مستوى على عدد ادلعلمُت، النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة(
 يف لواء بٍت كنانة؟" الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس يف األساسية ادلرحلة

( على رلاالت Independent Samples T-Testتطبيق اختبار )لإلجابة على ىذا السؤال مت 
الدراسة، واألداة ككل تبعاً دلتغَتات )اجلنس، العمر، اخلربة، نوع السكن، النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة(، 
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احلالة ) ات( على رلاالت الدراسة، واألداة ككل تبعًا دلتغَت ANOVAوتطبيق حتليل التباين األحادي )
 (.8-7عدد معلمُت(، كما ىو مبُت يف اجلدولُت )و الراتب، عية، االجتما
( على رلاالت الدراسة واألداة  Independent Samples T-Testتطبيق اختبار ) (7)جدول 

 :(107النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة( )ن=و ككل تبًعا دلتغَتات )اجلنس، العمر، اخلربة، نوع السكن، 

 ادلستوى ادلتغَت

 األداة ككل الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة ضغوطات العمل النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعيالضغوط 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

T 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

T 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

T 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

T 

 اجلنس
 0.57 3.54 ذكر

-0.37 
3.45 0.55 

-1.71 
3.08 0.52 

0.83 
3.39 0.39 

-0.99 
 0.41 3.50 0.63 2.95 0.47 3.67 0.60 3.60 أنثى

 العمر

أقل من 
 0.61 3.58 سنة 30

-0.13 
3.69 0.53 

0.65 
3.14 0.58 

1.70 
3.54 0.44 

0.96 
سنة  30

 0.39 3.46 0.61 2.91 0.47 3.62 0.59 3.60 فأكثر

 اخلربة

أقل من 
10 

 سنوات
3.58 0.61 

-0.35 

3.62 0.52 

-0.46 

2.96 0.57 

-0.34 

3.47 0.41 

-0.54 
10 

سنوات 
 فأكثر

3.62 0.58 3.67 0.42 3.00 0.69 3.51 0.40 

 نوع السكن
 0.58 3.53 قريب

-1.37 
3.66 0.48 

0.55 
2.94 0.60 

-0.72 
3.47 0.39 

-0.30 
 0.43 3.50 0.63 3.03 0.50 3.60 0.61 3.70 بعيد

 النمط اإلداري
 0.58 3.54 دؽلقراطي

-*2.65 
3.60 0.48 

*-2.13 
2.96 0.60 

-0.39 
3.45 0.39 

*-2.44 
 0.40 3.74 0.67 3.04 0.45 3.91 0.56 4.01 التسلطي

 (.α=0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )*
 يلي:( ما 7ويتضح من البياانت الواردة يف اجلدول )

نوع اخلربة، ( دلتغَتات )اجلنس، العمر، α=0.05ذو داللة عند مستوى الداللة ) أثر عدم وجود -1
 احلكومية ادلدارس يف األساسية عند معلمي ومعلمات ادلرحلة النفسية الضغوط مستوى على السكن(

 إحصائياً.( غَت دالة Tيف لواء بٍت كنانة، حيث كانت قيم ) الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة
 الضغوط مستوى على ( دلتغَت )النمط اإلداري(α=0.05 ذو داللة عند مستوى الداللة ) أثر وجود -2

)الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال االجتماعي، ضغوطات العمل( ومستوى الضغوط ككل عند  النفسية
يف لواء بٍت   الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس يف األساسية معلمي ومعلمات ادلرحلة

( دالة إحصائًيا، لصاحل النمط اإلداري )التسلطي(، وتعزى ىذه النتيجة Tكنانة، حيث كانت قيم )
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إىل طبيعة النمط اإلداري التسلطي الذي ؽلتاز ابلتصميم  على استخدام سلطتو للتأثَت على تفكَت 
ا يؤثر بشكل سليب على نفسية ادلعلمُت وسلوك مرؤوسيو، وأن يظهر دائما أمامهم مبظهر القوة شل

 واجتاىاهتم ضلو ادلدرسة والعمل.
( على رلاالت الدراسة واألداة ككل تبًعا ANOVAتطبيق حتليل التباين االحادي ) (8)جدول 

 :دلتغَتات )احلالة االجتماعية، الراتب، عدد معلمُت(

 ادلستوى ادلتغَت

الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال 
 االجتماعي

 األداة ككل الضغوط النفسية ادلتعلقة مبجال اإلدارة ضغوطات العمل

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

F 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

F 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

F 

سايب
 احل

سط
دلتو

ا
ري 

دلعيا
ف ا

حنرا
اال

 

 F 

احلالة 
 االجتماعية

 0.55 3.27 أعزب

1.61 

3.58 0.58 

0.22 

2.97 0.74 

0.70 

3.38 0.49 

0.67 
 0.38 3.49 0.60 2.96 0.47 3.64 0.57 3.64 متزوج
 0.52 3.63 0.24 3.17 0.40 3.80 1.10 3.67 أرمل
 0.90 3.73 0.31 3.56 0.95 3.80 1.34 3.72 مطلق

 الراتب

أقل من 
350 3.43 0.60 

0.90 

3.71 0.50 

0.27 

2.96 0.52 

0.07 

3.48 0.43 

0.001 350-
450 

3.62 0.61 3.62 0.52 2.99 0.67 3.48 0.43 

أكثر من 
451 3.65 0.55 3.62 0.37 2.94 0.53 3.47 0.32 

عدد 
 علمُتادل

أقل من 
5 3.52 0.54 

0.41 
 

3.50 0.52 
1.84 

 

2.96 0.53 
1.00 

 

3.39 0.38 

1.53 5-10 3.63 0.64 3.70 0.47 3.02 0.63 3.53 0.41 
أكثر من 

10 3.57 0.47 3.67 0.45 2.74 0.72 3.44 0.38 

 (.α=0.05*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )
( عدم وجود أثر ذو داللة عند مستوى الداللة 8ويتضح من البياانت الواردة يف اجلدول )     

(α=0.05االجتماعية، الراتب، وعدد ادلعلمُت ةال( دلتغَتات )احل) عند  النفسية الضغوط مستوى على
يف لواء بٍت كنانة،  الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس يف األساسية معلمي ومعلمات ادلرحلة

وقد أشارت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة طالفحة  ( غَت دالة إحصائًيا.Fحيث كانت قيم )
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ضغوط العمل تعزى دلتغَت  هاأظهرت نتائجاليت و ( 2013)

سنوات(، وعدم وجود فروق للذكور، وللخربة ولصاحل ادلعلمُت من ذوي اخلربة  10-5اجلنس ولصاحل )
اخلرابشة والقمش  أما دراسةوىذا ما يتفق مع نتائج الدراسة احلالية،  ادلتوسطة تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي،
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تعرض معلمي ادلدارس للضغوط  هاأظهرت نتائج( فقد 2009)
وىذا اختلف مع  تعزى دلتغَت ادلرحلة الدراسية اليت يقومون بتدريسها أو ادلؤىل العلمي الذي ػلملو ادلعلم.

ن مستوى الضغوط النفسية جاءت نتائجها أب (2008) الظاىر وادلشهداين دراسةو  نتائج الدراسة احلالية.
دلعلمي ومعلمات الًتبية الرايضية يفوق الوسط الفرضي، ويرتقي إىل مستوى الفروق ادلعنوية بشكل عام، 
وأن مستوى الضغوط النفسية ادلتعلقة ابالقتناع مبهنة الًتبية الرايضية ينخفض عن الوسط الفرضي، ويرتقي 

وارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى معلمي ومعلمات الًتبية الرايضية بصورة  عنوية،إىل مستوى الفروق ادل
الشرباوي أما دراسة  ي، واتفقت نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية.عامة ينخفض مستوى الرضا الوظيف

يفوق  أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الضغوط النفسية دلعلمي ومعلمات الًتبية الرايضية( فقد 2005)
الوسط الفرضي، ويرتقي إىل مستوى الفروق ادلعنوية بشكل عام، وأن مستوى الضغوط النفسية ادلتعلقة 

، ىذا األمر ابالقتناع مبهنة الًتبية الرايضية ينخفض عن الوسط الفرضي، ويرتقي إىل مستوى الفروق ادلعنوية
وجود عالقة سلبية مؤكدة ل( 2003العمري )نتائج دراسة  جاءتو  اختلف مع نتائج الدراسة احلالية.

معنوية بُت ادلتغَتات الدؽلوغرافية: العمر، والراتب الشهري، ومدة اخلدمة وضغوط العمل، كما أوضحت 
نتائج الدراسة وجود عالقة إغلابية معنوية بُت ادلتغَتات الوظيفية، عبء العمل، وصراع الدور، وغموض 

وط العمل، كما أوضحت النتائج أن ادلتغَتات الوظيفية أكثر الدور، وطبيعة العمل، واألمان الوظيفي وضغ
واختلفت مع نتائج الدراسة احلالية يف أتثَت متغَتات ، أتثَتًا على ضغوط العمل من ادلتغَتات الدؽلوغرافية

وجود فروق معنوية بُت ادلعلمُت  هاأظهرت نتائج( فقد 2003أما دراسة اثبت )العمر، والراتب الشهري. 
كما كشفت نتائج الدراسة عن ،  ت يف الدرجة الكلية لالستبانة موضوع الدراسة، لصاحل ادلعلمُتوادلعلما

عدم وجود فروق معنوية بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة يف ضغوط العمل، تعزى لسنوات اخلربة،  
 ادلرحلة كذلك كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق معنوية يف رلال العبء الوظيفي، تعزى دلتغَت

بينما أظهرت نتائج  ىذه النتيجة اختلفت مع نتائج الدراسة احلالية.، و الدراسية، لصاحل معلمي ادلرحلة الدنيا
 عدم وجود فروق تعزى دلتغَتات: اجلنس، وموقع ادلدرسة، واخلربة، والتخصص.( 2001دراسة مساعيد )

أن مستوايت ( 2001بريك )كما أوضحت نتائج دراسة وىذا األمر اتفقت فيو مع نتائج الدراسة احلالية،  
الضغوط ادلهنية كانت لدى ادلعلمُت أكثر من مستواىا لدى ادلعلمات، وأن مستوى الضغوط ادلهنية ادلتعلقة 
ابلظروف ادلادية، والظروف ادلعنوية، والعالقة مع الزمالء أعلى لدى الفئات العمرية األصغر سًنا من الفئات 

وبينت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية يف مستوى اختلف مع نتائج الدراسة احلالية. وىذا  األكرب،
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وىذه النتيجة جاءت سلتلفة عن نتيجة الدراسة الضغوط ادلهنية تبًعا دلتغَت الدخل، لصاحل فئة األقل دخاًل، 
ُت أكثر تعرًضا ظهرت نتائج الدراسة أن ادلعلمُت الكويتي( فقد أ2001وأما دراسة ادلشعان ) احلالية،

لضغوط العمل من ادلعلمُت غَت الكويتيُت، ووجود فروق دالة احصائًيا بُت ادلعلمُت وادلعلمات يف مصادر 
نتائج  وجاءت الضغوط، وعدم وجود فروق بُت مصادر الضغوط العمل حبسب فئات العمر، وفئات اخلربة.

  ىذه الدراسة متفقة مع نتائج الدراسة احلالية.
 بعد إجراء التحليل االحصائي واإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استنتاج ما يلي: :االستنتاجات

معاانة ادلعلمُت وادلعلمات ادلرحلة األساسية يف لواء بٍت كنانة من ضغوط نفسية بدرجة متوسطة، ىي  -1
 أبرزىا ضغوطات العمل، تلتها الضغوط ادلتعلقة ابجملال االجتماعي، بينما كان تكرار أقل مستوى من

 الضغوط لدى ادلعلمُت وادلعلمات ىي الضغوط ادلتعلقة مبجال اإلدارة.
عدم وجود أثر كل من اجلنس، العمر، نوع السكن، النمط اإلداري ادلتبع يف ادلدرسة، احلالة  -2

 عند معلمي ومعلمات ادلرحلة النفسية الضغوط مستوى على االجتماعية، الراتب، عدد معلمُت
 .يف لواء بٍت كنانة الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة ميةاحلكو  ادلدارس يف األساسية

)الضغوط النفسية ادلتعلقة ابجملال  النفسية الضغوط مستوى على يؤثر النمط اإلداري التسلطي -3
 يف األساسية االجتماعي، ضغوطات العمل( ومستوى الضغوط ككل عند معلمي ومعلمات ادلرحلة

 يف لواء بٍت كنانة. الًتبية والتعليم دلديرايت التابعة احلكومية ادلدارس
 مبا يلي: انمن نتائج توصي الباحث دراسةال ت إليواستناداً إىل ما توصل :التوصيات

استغالل هناية األسبوع ابلًتفيو عن النفس واالبتعاد عن األعمال الروتينية الرتيبة، واخلروج من أجواء  -1
 عملهم األسبوعي.النفسي الذي يواجو ادلعلمُت أثناء  اإلرىاق

عقد دورات تدريبية للمعلمُت وادلعلمات تتضمن إسًتاتيجية حل ادلشكالت، وكيفية، استخدامها يف  -2
 مواقف احلياة ادلختلفة.

 للتأثَت بصورة إغلابية على أداؤىم. ورفع معنوايهتم التعليم، ضلو مهنة ادلعلمُت اجتاىات تعزيز -3
ذ القرارات يف ادلدراس، واالبتعاد عن النمط اإلداري إشراك ادلعلمُت وادلعلمات يف عمليات اختا -4

 التسلطي.
 حتقيق رغبات ادلعلمُت، وإشباع حاجاهتم وعدم إجبارىم على القيام أبعمال ال يرغبون فيها. -5
 دراسة أطباع ادلعلمُت والتعرف على االختالفات الفردية بينهم، والتعامل معهم على أساسها. -6
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  ادلقرتحات:
الضغوط النفسية ادلتعلقة ابلعمل اليت تواجو معلمي ومعلمات ادلرحلة الثانوية يف لواء إجراء دراسة حول  -

 بٍت كنانة.
اليت تواجو ادلعلمُت وادلعلمات يف ادلدارس حول الضغوط النفسية ادلتعلقة ابلعمل مقارنة إجراء دراسة  -

 .اذلامشية احلكومية وادلدارس اخلاصة ابدلملكة األردنية
فاعلية االرشاد ادلعريف السلوكي يف خفض الضغوط النفسية ادلتعلقة ابلعمل لدى إجراء دراسة حول  -

 معلمي ومعلمات ادلرحلة األساسية.
 ادلراجع:ادلصادر و 

(. مصادر ضغوط العمل لدى ادلعلم ، أكتوبر2007أبو مصطفى، نظمي وأبو غايل، عطاف ) -
دراسة ميدانية على عينة من ادلعلمُت وادلعلمات ادللتحقُت يف برانمج أتىيل ادلعلمُت يف الفلسطيٍت: 

الًتبوي الثالث )اجلودة يف التعليم العام الفلسطيٍت كمدخل للتميز(، اجلزء  األقصى، ادلؤدترجامعة 
 .764-722الثاين، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

 لدى الدؽلوغرافية وادلهنية ادلتغَتات ببعض وعالقتها ادلهنية الضغوط (. مصادر2001وسام ) بريك، -
 .145-122(، 25) 1الًتبية،  كلية عمان، رللة يف اخلاصة ادلدارس معلمي

(. ضغوط العمل وعالقتها ابالجتاه ضلو مهنة التدريس لدى ادلعلمُت مبحافظات 2003اثبت، نضال ) -
 األزىر، غزة، فلسطُت.(، جامعة غَت منشورة غزة )رسالة ماجستَت

(. مصادر الضغوط لدى ادلعلمُت وادلعلمات يف ادلدارس 2009اخلرابشة، عمر والقمش، مصطفى ) -
(، 2) 1الثانوية احلكومية مبحافظة البلقاء يف األردن. رللة جامعة أم القرى للعلوم الًتبوية والنفسية، 

138-194. 
ا، نظرايهتا، برانمج دلساعدة الذات يف (. الضغوط النفسية، طبيعته1999الرشيدي، ىارون ) -

 عالجها. القاىرة: مكتبة األصللو ادلصرية.
 اخلدمات رلال يف العاملُت من عينة لدى النفسي (. اإلهناك1998فهد ) والربيعة، السيد السمادوين، -

 سعود، العلوم الًتبوية ادللك جامعة رللة .ادلتغَتات ببعض قتها وعال الرايض مبدينة اإلنسانية
 .183-157(، ص1) 10اإلسالمية،  والدراسات
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ادلعلم، اسًتجعت بتاريخ  شخصية بسمات التدريس مهنة ضغوط (. عالقة2005دمحم ) الشرباوي، -
  www.maganin.comمن مصدر.  12/1/2014

 ومدى أتثَتىا قطر بدولة التدريس دلهنة ادلعلمُت (. اجتاىات2000والباكر، مجال ) حسُت الشرعة، -
 .220-188(، 56) 14الكويت،  الًتبوية، جامعة اجمللة .اجلغرافية العوامل ببعض

(. ضغوط العمل عند معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية يف 2013طالفحة، حامد ) -
(، 1) 21الًتبوية والنفسية، األردن وادلشكالت النامجة عنها. رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات 

257-294. 
للنشر  ادلسَتة تدريسها، عمان: دار وطرائق االجتماعية الدراسات (. مناىج2010حامد ) طالفحة، -

 .والتوزيع
(. الضغوط النفسية وعالقتها ابلرضا الوظيفي لدى معلمي 2008الظاىر، شهاب وادلشهداين، دمحم ) -

وصل. ادلؤدتر الدوري الثامن عشر لكليات وأقسام الًتبية الرايضية ومعلمات الًتبية الرايضية يف مدينة ادل
 يف العراق.

 ، القاىرة: مكتبة زىراء الشرق.ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها(. 2006عبد ادلعطي، حسن ) -
(. مدى تعرض العاملُت لضغوط العمل يف بعض ادلهن 1988عسكر، علي وعبد هللا، أمحد ) -

 .125-94( 6) 1االجتماعية. جامعة تكريت،  االجتماعية، رللة العلوم
 كلية اآلداب، ميدانية. رللة ادلعلمُت: دراسة عند العمل (. ضغوط2003)  عبيد بن عبدهللا العمري، -

من  2014/ 11/1(، اسًتجعت بتاريخ 2) 16الرايض،  سعود ادللك جامعة
 .www.ksu.edu.saادلصدر:

-165(، 68-67، )17، رللذذذة أفذذذاق اقتصذذذادية(. ضذذذغوط العمذذذل الذذذوظيفي. 1996فذذذائق، فذذذوزي ) -
193. 

(. السلوك التنظيمي يف إدارة ادلؤسسات التعليمية، 2005فليو، فاروق وعبد اجمليد، السيد دمحم ) -
 عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع.

(. السلوك التنظيمي: دراسة للسلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف ادلنظمات 2000القريويت، دمحم ) -
 شر والتوزيع.، عمان: دار الشروق للن1ادلختلفة، ط

http://www.maganin.com/
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.ksu.edu.sa/
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 البحوث رللة مركز .اإلرشادية وحاجاهتم ادلعلمُت لدى النفسية (. الضغوط1999يوسف ) دمحم، -
 .173-145(، 15) 8قطر،  الًتبوية، جامعة

(. مصادر الضغط النفسي عند معلمي ومعلمات ادلدارس احلكومية يف لواء 2001مساعيد، فوزي ) -
 س، جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت.انبلس )رسالة ماجستَت غَت منشورة(، انبل

(. مصادر الضغوط النفسية لدى ادلعلمُت يف ادلرحلة الثانوية بدولة ، ديسمرب1998ادلشعان، عويد ) -
الكويت وعالقتها ابالضطراابت السيكوسوماتية. ادلؤدتر الدويل اخلامس دلركز اإلرشاد النفسي. جامعة 

 .عُت مشس
الضغط النفسي يف العمل لدى معلمي ادلرحلة دلتوسطة يف دولة (. مصادر 2001ادلشعان، عويد ) -

( 2)13 الكويت، دراسة مقارنة بُت ادلعلمُت الكويتيُت وادلعلمُت غَت الكويتيُت، رللة ادللك سعود،
210-233. 

(. الضغوط النفسية واسًتاتيجيات مواجهتها لدى معلمي نظام 2012مقداد، دمحم وخليفة، فاضل ) -
               9لبحرين. دراسات نفسية وتربوية، سلرب تطوير ادلمارسات النفسية والًتبوية،الفصل مبملكة ا

175-209. 
(. مصادر الضغوط ادلهنية لدى ادلدرسُت اجلزائريُت: دراسة مقارنة يف ادلراحل 2011مليكة، شارف ) -

 ة تيزي وزو، اجلزائر.التعليمية الثالث )ابتدائي، متوسط، اثنوي( )سالة ماجستَت غَت منشورة(، جامع
(. الضغط النفسي يف عالقتو بدافعييت اإلصلاز والتواد لدى طالب اجلامعة. 1999منشار، كرؽلان ) -

 .259-234(، 10) 7رللة اإلرشاد النفسي، كلية الًتبية يف جامعة عُت مشس، مصر، 
اإلدارة  دعهذذمسذذقط: م، اسذذًتاتيجيات التعامذذل مذذع ضذذغوط العمذذل اإلداري(. 1994اذلنذذداوي، وفيذذو ) -

 العامة.
(. ضغوط احلياة ادلوجبة والسالبة وضغوط عمل ادلعلم كمنبئ للتوافق. رللة 1990اليوسفي، منَتة ) -

 .316-277(، ص 4) 3البحث يف الًتبية وعلم النفس، جامعة ادلنيا، مصر، 
- Forrest, S & Jepson, E. (2006). Individual Contributory Factors in 

Teacher Stress: The Role of Achievement Striving and Occupational 

Commitment. The British Journal of Educational Psychology. 76 (2), 

P183-197. 
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