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الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس وعالقتها ببعض المتغيرات دراسة ميدانية بمدينة المناقل ،والية
الجزيرة ،السودان

سحر حسن عمي حامد
جامعة الجزيرة ،كمية التربية حنتوب ،قسم عمم النفس التطبيقي
مستخمص

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل والتعرف
عمى الفروق في الضغوط النفسية لدييم في ٍ
كل من متغيري :النوع ،وسنوات الخبرة ،اتبعت الدراسة المنيج الوصفي،
طبقت استبانة لمعرف الضغوط النفسية لدى المعممين عمى عينة بمغت (

 )140معمماً ومعممة اختيرت بالطريقة

العشوائية البسيطة ،استخدمت الدراسة برامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية (

 )SPSSلتحميل البيانات،

توصمت الدراسة إلى األتي :مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل منخفض ومنخفض
جداً ،توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تبعاً لمتغير النوع لصالح (المعمم) ومتغير سنوات الخبرة
لصالح الفئة (  )5-1سنوات ،توصي الدراسة بتقديم الخدمات النفسية ،االجتماعية ،المينية والتربوية من خبلل

الدورات التدريبية والورش والمقاءات لممعممين ،كما تقترح مزيد من الدراسات تعتبر استكماالً لمدراسة الحالي.
Abstract
The study aims at identifying the level of Psychological Stress among basic school
teachers in ELmanagel, and its relation with variables of gender, and years of
experience. The study adopted the descriptive methods. A questionnaire was designed
as a tool for data collection. The sample consisted of (140) male and female teachers
from Elmanagel City. Data was analyzed with SPSS. The finding of the study are that
the level of Psychological Stress among basic school teachers in Elmanagel City is very
low; and there are significant differences in Psychological Stress among teachers in
variables of gender and years of experiences in favor of (1-5) years group. The study
recommended that psychological, social and occupational services be
provided
through training workshops and teacher’s forums, and that additional studies should be
carried out to fill the gaps in the present study.
.1مقدمة:
اىتمت الدراسات والبحوث النفسية في اآلونة األخيرة بالضغوط النفسية بوصفيا من المسببات األساسية المحتممة

لؤلمراض العضوية والنفسية عمى السواء؛ والتي تشكل عبئاً عمى مقاومة الفرد في التحمل ألعباء الحياة ،وقد أشار

طو (  )8-1 ،2003إلى أن الضغوط تشكل جزءاً في حياة األفراد والمجتمعات نظ اًر لكثرة التحديات في ىذا

العصر ،فبل يكاد يخمو منيا أي مجتمع ،وال تنحصر الضغوط عمى الجوانب الشخصية أو في البيئة المنزلية فقط،

وتحد من
وانما ترافق الفرد في بيئة عممو ،مما يجعميا تنعكس سمباً عمى العديد من الجوانب العضوية والنفسية
ُ
األداء الوظيفي والتكيف مع ظروف العمل ،األمر الذي يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية وتدني جودتيا وبالتالي

انخفاض العائد االقتصادي لممجتمع .فكمما زادت الحياة تعقيدا وقوة وكثرت وتوسعت مطالبيا وحاجاتيا زادت
الضغوط النفسية نتيجة لتمبية ىذه المتطمبات والحاجات ،فبل يستطيع الفرد مواكبة التسارع لتحقيق الرغبات

والمطالب ،فالحضارة تحمل في طياتيا التغيير والذي بدوره يحمل التبديل في السموك مما ينتج عنو بعض

إن الظروف المختمفة التي تحيط بالمعمم من عوامل فيزيقية ( كاإلضاءة ،الضوضاء الناتجة عن
االنحرافاتَ ،
اكتظاظ التبلميذ داخل الفصل ،الح اررة ،التيوية) ،وعوامل خارجية خاصة بالعمل (كاألجور ،عبلقات العمل ،وسائل
النقل ،تكممة المقررات وغيرىا) ،باإلضافة إلى العوامل الداخمية (كالصحة ،المرض ،الدافعية وغيرىا) كميا مجتمعة
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قد تؤثر وتعيق العممية التعميمية (محمد .)59 - 58 ،2008 ،إن مواجية الضغوط تعتمد عمى قدرة الفرد في
التعامل معيا ،والسيطرة عمييا ،ووضع الحمول أو البدائل حتى يتم تحقيق الصحة النفسية ،أما إذا لم يتمكن الفرد

من التعامل مع ىذه الضغوط ،فتظير لديو المظاىر السالبة والتي تنعكس عميو في شكل إعياء واجياد نتيجة
الختبلل في أنشطة الجسم المختمفة (الشيخي.)2007،
.2مشكمة الدراسة:

وم ٌمم بخصائصيم النفسية والجسدية،
مما ال شك فيو أن العممية التعميمية تحتاج لمعمم قادر عمى فيم التبلميذ ُ
يتمتع بالصبر والتفاني واإلخبلص في العمل ،قاد اًر عمى حل المشكبلت التي تواجيو وبالتالي خالي من الضغوط
النفسية التي تؤثر سمباً عمى أدائو ،لذا كان من الضروري البحث عن الضغوط النفسية التي تواجيو.
تكمن مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

 ما مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل؟والذي تتفرع منو األسئمة التالية:
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس ترجع لمتغير النوع (معمم/معممة)

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس ترجع لمتغير سنواتالخبرة ( 16( ،)15-11( ،)10-6( ،)5-1فما فوق)؟
.3أهمية الدراسة:

 تكمن أىمية الدراسة من أىمية الفئة المستيدفة وىي معممين مرحمة األساس الذين يعتبرون الدعامة األساسيةلمتعميم.
 بالتوصل لنتائج الدراسة ُيمكن وضع الخطط البلزمة ،وعميو تطبيق برنامج إلشباع الحاجات والرغبات لدىمعممين مرحمة األساس لمتقميل والحد من الضغوط النفسية لدى المعمم.

 تسيم الدراسة في زيادة العممية التعميمة واالرتقاء بيا إذ أنيا تركز عمى المعمم الذي يعتبر نقطة االرتكاز فيالعممية التربوية.
.4أهداف الدراسة:

تيدف الدراسة إلى األتي:

 التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس في مدينة المناقل. التعرف عمى الفروق في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس والتي ترجع إلى متغيري النوع ،وسنواتالخبرة.
.5فروض الدراسة :

 مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل منخفض؟ توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس ترجع لمتغير النوع (معمم/معممة).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس ترجع لمتغير سنوات الخبرة( 16( ،)15-11( ،)10-6( ،)5-1فما فوق).
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 -الضغوط النفسية:

عرفيا الختاتنة نقبلً عن سيمي ( )83 ،2011بأنيا عبارة عن مثيرات ومواقف ضاغطة تؤدي إلى تأثيرات سمبية

عمى الفرد مما يفرض عميو متطمبات فسيولوجية ،اجتماعية ،انفعالية ،نفسية ،أو الجمع بينيم لمواجيتيا.

 التعريف اإلجرائي لمضغوط النفسية :ىي الدرجة المتحصل عمييا من االستبانة التي أعدتيا الباحثة لمعرفةمستوى الضغوط النفسية لدى معممين مرحمة األساس بمدينة المناقل.

 المعممين :ىم األساتذة الذين يعممون في مينة التدريس والمعينون من ِقبل و ازرة التربية والتعميم. -التعريف اإلجرائي :ىم المعممين الذين يعممون بمرحمة األساس بمدينة المناقل ،والية الجزيرة ،السودان.

 مرحمة األساس :ىي المرحمة التي تمي مرحمة ما قبل المدرسة وتسبق مرحمة الثانوي ،وتتكون من ثبلث حمقاتموزعة عمى ثماني سنوات دراسية.

.6مفهوم الضغوط النفسية:

أشار ابن منظور إلى تعريف الضغوط لغةً بأنيا الضيق أو المشقة ،فضغطو تعني عصره ،والمضغوط ىو

 )2001،115الضغط النفسي بأنو حالة من

عرف عبد اهلل (
الذي يقع عمى عاتقو أعباء أكثر من طاقتو ،كما َ
التوتر النفسي الشديد الذي يحدث نتيجة لعوامل خارجية تضغط عمى الفرد وتجعمو في حالة من عدم التوازن مما

ينتج اضطرابات في السموك ،وأضاف عبد اهلل (  )116 ،2004أثر العوامل الداخمية في إحداث الضغط كالصراع
النفسي والطموح الزائد وغيرىا من العوامل .بينما أشارت معروف (  )21 ، 2001إلى أن الضغط ىو حالة جسمية
نفسية ذىنية تصيب الفرد وتسبب لو اإلرىاق الجسمي والشعور بالضيق والتعاسة وعدم القدرة عمى التأقمم وعدم
الرضا عن النفس والمجتمعُ .مبلحظ تعدد واختبلف تعريف الضغوط وان كانت ُجميا تتكامل فيما بينيا لتعطي
مفيوم شامل عن طبيعة المفيوم؛ فقد تُعرف باإلضافة إلى أنيا تغيرات داخمية أو خارجية بأنيا مثيرات أو باعتبارىا
استجابات؛ فتُعرف بأنيا مثير :أي خاصية ،حدث أو موقف في البيئة المحيطة بالفرد والذي قد يتولد عنو نتائج
سمبية أو غير مرغوبة لديو ،أما تعريفيا باعتبارىا استجابة يقوم بيا الفرد عند مواجيتو لمواقف أو أحداث معينة

ضاغطة ،لذا فإن من ىذا المنطمق ُيمكن تعريف الضغوط بأنيا استجابة تكيفيو ذاتية ناتجة عن تفاعل الفرد مع
القوى الخارجية في البيئة المحيطة والذي قد يترتب عمييا آثار مادية ،نفسية ،أو سموكية (محمد.)60 ،2008 ،
.7أسباب الضغوط:

تتعدد وتتباين العوامل المسببة لمضغوط مما يصعب حصرىا وتحديدىا إذ أنيا تختمف باختبلف المواقف والمثيرات

ويمكن حصرىا في األسباب التالية:
وعمى حسب شدتيا ،درجتيا وقدرة تحمل الفرد لياُ ،
أوال :المشكبلت النفسية :والتي تشمل انفعاالت الفرد ،وتظير في عدة صور منيا:

 القمقُ :يعد من المسببات األساسية لمضغوط النفسية ،فقد أشارد إبراىيم (  )500 ،2002أن ظيور األمراضالنفسية يرتبط بأنماط الضغوط النفسية التي يعاني منيا الفرد ،فبداية ظيوره وتطور األمراض النفسية يحدث
نتيجة لتغيرات حياتية متعددة والتي ُيمكن مبلحظتيا من خبلل األعراض النفسية والجسدية لسموك الفرد
لمظاىره العامة من التغيرات الفسيولوجية والرعشة واالضطرابات التي تحدث في الكبلم.
 التيديد :توقع شيء غير مرغوب فيو؛ أي توقعات ينتظر حدوثيا فيتخذ اإلجراءات الوقائية لتحاشي حدوثالشيء أو الموقف غير المرغوب فيو ،وكمما زاد مستوى التوقع ارتفع مستوى الشعور بالتيديد.
 -اإلحباط :من أىم مسببات الضغوط النفسية إذ أنو حالة تعوق الفرد من أداء نشاطو وتحول بينو وبين تحقيق

أىدافو التي يبتغييا ،وينشأ نتيجة لعوامل داخمية ،فيو يحدث نتيجة ألحداث وقعت بالفعل حيث يصعب تدارك

األمر وتجنبو.
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 الصراع :حالة تنشأ بوجود متغيرين أو حدثين متعارضين ،وينشأ التعارض ألن تحقيق إحدى الخيارين يتعارضمع اليدف اآلخر؛ فينشأ الصراع لرغبة الفرد في الجمع بين الموقفين ،وكمما ازدادت الرغبة زاد الشعور

بالصراع .
 مشكبلت الذات :تدني في تقدير الذات ،انخفاض مستوى الطموح ،صعوبة اتخاذ الق اررات وغيرىا تؤدي إلىالضغوط النفسية.
ثانياً :المشكبلت االقتصادية :أثبتت الدراسات أن الوضع االقتصادي المتدني والعيش في المناطق المزدحمة
بالسكان تؤدي إلى ارتفاع الضغوط النفسية.

ثالثاً :المشكبلت األسرية واالجتماعية :ضعف العبلقات األسرية وكثرة المشكبلت األسرية واالجتماعية تؤدي إلى
الضغوط النفسية كالعبلقات السيئة بين الوالدين أو األقارب ،صعوبة التعامل مع اآلخرين وعدم تقبميم ،وصعوبة

تكوين عبلقات اجتماعية.
رابعاً :المشكبلت الصحية :تؤثر الصحة الجسدية بصورة عامة من أمراض وغيرىا وكذلك الحالة الفسيولوجية في
الضغوط النفسية لدى الفرد.

.8النظريات المفسرة لمضغوط النفسية:

فسرت نظريات عمم النفس الحديثة طبيعة الضغوط النفسية وتأثيرىا عمى الصحة النفسية في عدة نواحي ،فيما يمي

بعضاً من ىذه النظريات:
نظرية التحميل النفسي:

ذكر بشرى (  )2004أن الفرد يشعر بالضغط النفسي في حالة عدم التوازن بين اليو

واألنا األعمى؛ أي أن الضغوط تحدث نتيجة لصراع داخمي بين مكوني من مكونات الشخصية ،فتحدث نتيجة لعدم

التوازن بين اليو واألنا األعمى.
النظرية السموكية  :ذكر الصادق (  )2006أن النظرية تفسر الضغوط حسب مفاىيميا العامة حول المثير

واالستجابة ونواتج السموك باستخدام التعزيز أو العقاب واستناداً عمى المفاىيم فإن الضغوط ىي مثيرات يستجيب ليا
الفرد بطريقة غير مناسبة تولد االنزعاج ويقوم بتكرار االستجابة رغم عدم مناسبتيا في حالة تدعى بالعجز.

نظرية متالزمة التكيف العام  :أشار محمود (  )2008إلى أن ىذه النظرية تؤكد عمى دور المؤشرات الخارجية في
اإلصابة بالضغط النفسي ،فقد أكد ىانز سيبلي  -مؤسس ىذه النظرية  -عمى دور الضغط النفسي في األمراض

الجسمية وأحداث الحياة اليامة كالموت ،الزواج ،الطبلق ،أو التقاعد وغيرىا كمصدر أساسي لمضغوط التي يعاني

منيا اإلنسان؛ فينالك ثبلث مراحل لمتكيف أو التعامل مع الضغوط؛ وىي:

الفزع :ىو تغيرات واستجابات الجسم التي تقل فييا مقاومتو وتحدث نتيجة لمضغوط.
المقاومة :عندما يكون الضغط مبلئما لمتكيف؛ تنخفض التغيرات التي ظيرت عمى الجسم في المرحمة األولى
وتظير تغيرات بديمة داللة عمى التكيف.

اإلجياد :يعقب المقاومة أي يحدث بعد التكيف.
فالمراحل الثبلث ينتج عنيا التييؤ ثم المواجية فإذا لم تصمح فيصاب الشخصي باإلنياك؛ مما تؤدي إلى اإلصابة
باألمراض الجسدية.
نظرية ضغط الحاجة :من مؤسسييا ىنري موراي الذي أكد أن اإلنسان ُمعرض لمجموعة من األحداث الضاغطة
من البيئة ،والتي يستخدم فييا مجموعة من األساليب المتنوعة لمتغمب عمييا ،كما وضح موراي أن مفيومي الحاجة
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والضغط ىما مفيومان متكافئان وأساسيان في فيم وتفسير السموك،ويظل اإلنسان يكافح من أجل إشباع الحاجة

التي تقوده الستعادة توازنو وعندما ال يحدث إشباع تؤدي إلى الضغط (بشرى.)22 ،2004 ،

نظرية الصالبة ومقاومة الضغط :من مؤسسييا كوباسا ومادى ،ترى كوباسا إن األشخاص الذين لدييم قدرة عالية
عمى التحمل والضبط ىم األقل احتماال لمتعرض لمضغط النفسي ،ويتميز ىؤالء األشخاص بااللتزام ،وقد ميزت بين

مجموعتين ممن يعانون من الضغط ىما:
المرحب بيا في
أ .مجموعة الضغط المنخفض (مرض منخفض) :تميز أفرادىا باالنضباط الذاتي ورؤية التغيرات ُ
الحياة.

ب .مجموعة الضغط المرتفع (مرض مرتفع) :يتميز أفرادىا باالغتراب الذاتي وقمة الحيوية وفقدان معنى الحياة
)محمود 2008م).

أنواع الضغوط النفسية :تختمف وتتعدد أنواع الضغوط النفسية باختبلف أسبابيا ،أعراضيا ودراجة شدتيا ،فقد
صنفيا عربيات ( )54-55 ،2007من حيث تأثيرىا إلى مجموعتين:
المجموعة األولى :ضغوط مؤقتة :تزول بزوال الموقف الضاغط.
المجموعة الثانية :ضغوط دائمة  :تبلزم الفرد كالتي تحدث نتيجة ألمراض مزمنة أو أوضاع اجتماعية دائمة.
أما أنواع الضغوط النفسية من حيث األعراض تنقسم إلى األتي :الضغوط االقتصادية ،الضغوط األسرية،

الضغوط االجتماعية ،والضغوط الدراسية.

أما من حيث الشدة فتقسم إلى :ضغوط حادة :تنتج عن الفقدان المفاجئ سواء كان لؤلشخاص ،العمل ،المال أو
المرض ،ضغوط طويمة األمد :تحدث نتيجة تراكمات سمبية ألحداث ومواقف في الشخصية ،عدم إثبات الذات أو
عدم تحقيق الطموحات والرغبات ،ضغوط ذاتية :الضغوط الناتجة عن صراعات ذاتية وحاجات خاصة والتي ينتج
عنيا النزاع الشخصي وعدم القدرة عمى تحقيق الحاجات والميول ،وضغوط جسمية :الناتجة من الحميات أو

السميات وغيرىا من األمراض وقد تتراوح درجاتيا ما بين الشدة والبساطة ،وتؤدي إلي عدم تكيف الفرد مع ذاتو
ومجتمعو وتحول دون قدرتو عمى تحقيق رغباتو وحاجاتو.
ضغوط العمل :تتعدد ضغوط العمل تبعاً لطبيعة العمل وتبعاً لشخصية الفرد ،ومن أسباب ضغوط العمل :العوامل

بناء
الوراثية :فقد أوضح الحسيني (  )19 ،2005أن االستجابة لمضغوط تحدث نتيجة لعوامل وراثية ،وقد دلل ذلك ً
عمى الدراسات التي أجريت في ىذا الصدد والتي أثبتت أن التوتر والقمق بين األقارب يوجد في حوالي ( ،)%17
ويصل عند التوائم المتماثمة بنسبة (  ،)%90عوامل بيئة اجتماعية :والتي تتمثل في عدة عوامل منيا :نوع التربية

ومستوى التعميم ،االستعداد الشخصي :فشخصية الفرد تتكون من عدة أنماط تتمركز في محورين متضادين ىما
محور القوة والذي ينشد الكمال و ِ
الحكم والنقد ،ومحور الضعف الذي يفسر األحداث بشكل سمبي (معروف،2001 ،
 ، )115فقدان الدعم والمساندة النفسية ،الفراغ الروحي وكثرة الذنوب ،الظروف االقتصادية ،وصرامة األنظمة
اإلدارية :حيث يوجد تضارب في القوانين ،واألسموب اإلداري المتسمط والمستفز ،والبعد عن الديمقراطية ،كذلك
تأجيل الق اررات اإلدارية والتردد بشكل مبالغ فييا (رابر.)28 ،2002 ،

.9التعامل مع الضغوط النفسية في اإلسالم:

حث اإلسبلم عمى التعامل مع الضغوط في الكتاب والسنة النبوية الشريفة ،فالخمو من األمراض والضغوط النفسية
َ
والوصول لمصحة النفسية ال يتحقق إالَ من خبلل التقرب هلل سبحانو وتعالى وىدي الحبيب المصطفى صمى اهلل
عميو وسمم ،فقد استطاع اإلسبلم أن يؤسس استراتيجيات لمتعامل مع الضغوط ،منيا:

 الحث عمى االستغفار الذي يخمص من الشعور بالذنب والذي يربي عمى االستقامة والتقوى.64
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 -المواظبة في ذكر اهلل سبحانو وتعالي والدعاء والتضرع لو لبث الطمأنينة واألمن النفسي فقد ذكر الزاكي

( )61 ،2001بأن بالدعاء هلل سبحانو وتعالى يعيش الفرد محافظاً عمى بيئتو النفسية ويتغمب عمى سبلمتيا.

 -الحث عمى الصبر عند الشدة ،والتحكم في شيوات النفس وترويضيا وتيذيبيا بالقيم الفاضمة وتقوى اهلل.

 المحافظة عمى العبادات والعقائد المذان ُي ِويدربان النفس البشرية عمى الفضائل.
قومان الشخصية والسموك ُ
 استخدام أسموب التدرج في تعديل السموك والذي استخدمو اإلسبلم في عبلج كثير من المشكبلت..10معممين مرحمة األساس:

ُيعرف أبوشنب (  )3-1 ،2000مرحمة التعميم األساسي بأنيا المرحمة الثانية من مرحمة التعميم العام في جميورية
السودان الديمقراطية والتي تضم الثمانية صفوف األولى من ُسمم التعميم العام (من الصف األول إلى الصف

الثامن) ،وتحتوي عمى ثبلث حمقات ،تتراوح أعمار التبلميذ بيا من ُعمر السادسة حتى الرابعة عشر.
أضاف شعبلن ( )7 ،2000في تعريف التعميم األساسي بأنو أحد التوجيات التربوية الحديثة التي تستيدف احتواء
العصر وتوجيو بشكل تتأكد فيو العبلقات الجدلية بين التعميم والمجتمع ،وىو انفجار معرفي تكنولوجي يترتب عميو
عالمية المعرفة بقية اإلصبلح اليادف مسوقاً بتشابو المبلبسات والظروف.

ذكر البشير (  )43 ،2004أن نظام التعميم األساس ُيعد من أشير النظم التعميمية؛ فيو الدعامة التي تقوم عمييا
ثورة التغيير والتطوير السيما الثورة البشرية ،فالتعميم األساسي من الصيغ التي تبنتيا منظمة اليونسكو وااليسيسكو

باعتبارىا تيا اًر أساسياً لتطوير التعميم االبتدائي والمتوسط (اإلعدادي) ،وقد ظير ىذا النظام في بداية التسعينات
وأخذت بو العديد من الدول النامية في أفريقيا وأسيا ودول أمريكا البلتينية.

فتقدم األمم ورقييا ال يتم إال
مينة التعميم ىي نافذة األمم المشرقة التي تمثل رأس الرمح لكل المين األخرىُ ،
بواسطة العممية التعميمة المثمرة والتي يقودىا المعمم فيو الركيزة األساسية لمعممية التعميمية؛ فيقع عمى عاتقو العبء
األكبر من المسؤوليات تجاه تزويد الطبلب بكل ما ىو مستحدث من حقائق وغايات ،كما يسيم في تشكيل
اتجاىاتيم عمى نحو سوي ُيمكنيم عمى التأقمم مع متغيرات الراىنة والمستقبمية بإذن اهلل مما يتطمب معمم فعال يحقق
األىداف التربوية والتعميميةُ ،متقناً لمميارات التدريسية البلزمة من تخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس لقيادة العممية
التعميمية بنجاح ،ومساعدة الطبلب داخل غرف الدراسة وخارجيا.

يتضح مما سبق أن مفيوم التعميم األساسي

ليس مفيوماً محدداً كما أنو ليس خالياً من التعقيدات كما أنو ليس قس اًر فقط عمى الميارات األساسية من قراءة

وكتابة وحساب ،فباإلضافة لتمك الميارات األساسية فيو تربية شاممة لمختمف نواحي الحياة ،كما أنو يختمف من

دولة ألخرى وفقاً لظروف المجتمعات وامكانياتيا والبنيات التحتية األساسية المكونة لمتعميم ،فدور المعمم لم يعد

قاص ار عمى نقل المعارف والمعمومات إلى المتعممين ،وانما تعدى ذلك إلى توجيو المتعممين ومراعاة طبيعتيم وما
بينيم من فروق فردية ،تشخيص صعوبات التعمم لدييم ،وفي ضوء ذلك يقوم باختيار الوسائل واألدوات التعميمية
المناسبة واثارة التفاعل بينيم وتقويم تعميميم؛ فالمعمم اليوم يعتبر مثي اًر ،منظماً ،معدالً ،موجياً ،ومقوماً لمتعمم.

أسس طرائق التدريس :ال توجد طريقة تدريس واحدة تصمح ولكل المتعممين وكل مواد ومواقف الدراسة ،ولكن
ىنالك أسس يجب توفرىا في طريقة التدريس الناجحة والتي حددىا الطناوي ( )167، 2016في األتي:
 أن تُؤسس عمى ايجابية المتعمم ونشاطو بحيث تنمي اعتماده عمى نفسو. أن تراعي الفروق الفردية بين المتعممين وفقا لقدراتيم وميوليم. أن تناسب أىداف ومحتوى المقرر. أن تربط المتعمم بمصادر المعرفة وتدربو عمى االستفادة منيا.65
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 أن تسيم في ربط المتعمم والمادة المتعممة ببيئة المتعمم ومجتمعو حتى يستفيد فيما يتعممو وظيفياً ويساعده فيفيم  ،بناء ،وتطوير مجتمعو.

التدريس نظام من األعمال المخطط ليا بقصد مساعدة الطالب عمى النمو المتكامل ،ويشمل مجموعة من
األنشطة والميارات يقوم بيا كل من المعمم والمتعمم ويتضمن عدة عناصر ذات عبلقة دينامكية وىي :المعمم،
المتعمم ،المادة التعميمية ،بيئة التدريس ،كما يتضمن نشاطا لغويا يظير كوسيمة اتصال أساسية (محمود،

.)55

،2005

مقومات مهنة التدريس :يحتاج التدريس لمقومات تتطمب إعداد المعمم من الناحية العممية والعممية حتى يحقق
المخرجات التعميمية المنشودة ،وقد لخص طو ( )39 ،2007المقومات األساسية لمينة التدريس في األتي:
 أن يكون ذات نفع عام داخل المجتمع؛ أي لديو وظيفة اجتماعية. أن تشمل عمميات فكرية مع مقدرة فردية عمى تحمل المسؤولية. أن تتحرك وفقاً لرؤى فكرية خاصة في إعداد الفرد لممينة. -أن تشمل عدد من الميارات التي تختص بالمينة.

 التمتع بأخبلقيات مينية تتضح فييا الحقوق والواجبات وتحدد أنماطاً سموكية يمتزم بيا.السمات الشخصية لممعمم :أشار عبد المعطي (  )54 ،2000إلى أن السمات الشخصية لممعمم تنعكس بشكل

مباشر عمى نمط تفكيره وأسموب معالجتو لممشكبلت ،إذ أنيا تعتبر األساس الذي ينبني عميو اتجاىو النفسي نحوىا

سمباً أم إيجاباً ،وقد حدد الجسماني (  )75 ،1994بعضاً من ىذه السمات في األتي :الفيم لنفسية المتعمم ،االتزان
االنفعالي والذي يتأتى بالمسؤولية والتحكم في العواطف واالنفعاالت ،وعدم الميل لمنقد ،قوة الشخصية والتي تستمد

من تمكنو من مواده التي يدرسيا وثقافتو وذكاءه ،السموك العام من مظير ولباقة وقدوة حسنة ،الدافعية تجاه العمل،
إتباع األسموب الديمقراطي ،والفعالية واإلخبلص.
الدراسات السابقة:

دراسة عبيد عبد اهلل العمري ( )2003بعنوان" :ضغوط العمل عند المدرسين وعبلقتيا بالمتغيرات الديمغرافية" ىدفت
إلى الكشف عن ضغوط العمل عند المدرسين وعبلقتيا بالمتغيرات الديمغرافية( :العمر ،الراتب الشيري ،مدة

الخدمة) بمدينة الرياض ،تكونت عينة الدراسة من (  )472معمماً ومعممة ،أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بين
متغيرات الوظيفة ،عبء العمل ،صراع األدوار ،طبيعة العمل ،األمان الوظيفي ،ضغوط العمل ،كما أن أظيرت

المتغيرات الوظيفية أكثر تأثي اًر من المتغيرات الديمغرافية.

دراسة عمي بن أحمد الشيخي (  )2007بعنوان" :مصادر ضغوط العمل التي تواجو مديري ومديرات مدارس التعميم
العام وآثارىا النفسية واستراتيجيات التفاعل معيا بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية السعودية" ،ىدفت الدراسة إلى

معرفة مصادر ضغوط العمل التي تواجو مديري ومديرات المدارس ثم التحري عن مستوى االختبلفات في ىذه
الضغوط بين مديري ومديرات المدارس تعزى لبعض المتغيرات الديمغرافية ،أظيرت نتائج الدراسة ارتفاع في مستوى
قوة ضغط العمل التي يتعرض ليا مديرو ومديرات المدارس ،كما برزت ضغوط بيئة العمل المادية باعتبارىا أقوى

مصادر الضغوط تمييا الضغوط التنظيمية ،كما أظيرت النتائج أن العبلقة مع المرؤوسين أقوى مسبب في مجاالت
عبلقة العمل يمييا العبلقة مع المستفيدين ثم الرؤساء ،وجود عبلقة ارتباطيو طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين
قوى اآلثار النفسية وضغوط العمل وبين درجة التعرض لآلثار المرضية ،كما برزت وسائل الوقاية باعتبارىا أقوى
االستراتيجيات التي تمارس لمواجية ضغوط العمل يمييا التعايش معيا ثم العبلج ،وجود عبلقة ذات داللة إحصائية
66
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بين جميع الدراسات المستقمة والتابعة عدا وجود عبلقة بالمتغير المستقل (السن) بالمتغير التابع (ممارسة وسائل

التعامل مع الضغوط).

دراسة عماد الكحمون ونصر الكحمون (

 )2006بعنوان" :الضغوط النفسية وعبلقتيا بأداء معممي التكنولوجيا

بالمرحمة األساسية العميا" ،ىدفت إلى الكشف عن مدى شيوع الضغوط المدرسية ومستوى األداء والعبلقة بينيما،
تكونت عينة الدراسة من (  )66من معممي التكنولوجيا بالمرحمة األساسية العميا من الجنسين بواقع (

 )34من

المعممين و(  )32معممة بمحافظتي غزة وشماليا ،استخدم مقياس الضغوط المدرسية واستبانة لمبلحظة األداء،

أظيرت نتائج الدراسة أن الضغوط المدرسية شائعة عند أفراد العينة من معممي التكنولوجيا بالمرحمة األساسية العميا
بنسبة ( ،)%55.9وأن الضغوط المدرسية تتدرج في سمم أعبله ضغوط سموكيات التبلميذ وأدناه ضغوط العبلقة مع
المدير ،كما أظيرت الدراسة أن أداء المعممين يبمغ (  )%77.95وأن األداء يتدرج في سمم أعبله المجال الشخصي
واإلداري وأدناه مجال التقييم والتقويم ،بينما لم تظير الدراسة وجود عبلقة بين الضغوط المدرسية وأداء معممي

التكنولوجيا.
دراسة معتز عبد العزيز محمد (  )2000بعنوان" :الضغوط النفسية لدى معممي المرحمة الثانوية وعبلقتيا ببعض
المتغيرات بمحمية جنوب الجزيرة ،والية الجزيرة ،السودان ،ىدفت إلى التعرف عمى الضغوط النفسية التي يتعرض
ليا معممو المرحمة الثانوية بمحمية جنوب الجزيرة وعبلقتيا ببعض المتغيرات(النوع ،التخصص ،الحالة االجتماعية)،

استخدمت المنيج الوصفي ،تم تطبيق مقياس الضغوط النفسية عمى عينة عشوائية بمغت (  )160معمم ومعممة ،لم

تظير الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى المعممين وكذلك لم تظير وجود فروق في
ٍ
كل من متغيري التخصص والحالة االجتماعية.
دراسة نضال عواد ثابت (  )2003بعنوان" :ضغوط العمل وعبلقتيا باالتجاه نحو مينة التدريب لدى المعممين

بمحافظات غزة"  ،ىدفت إلى التعرف عمى الفروق في ضغوط العمل لدى المعممين والمعممات في محافظات غزة
والعبلقة بين الضغوط واالتجاه نحو مينة التدريس ،تكونت عينة الدراسة من (  )375معمماً من معممي ومعممات
المرحمتين األساسية والثانوية التابعة لو ازرة التربية والتعميم الفمسطينية في جميع محافظات غزة ،استخدم استبانة

لمعرفة ضغوط العمل المدرسي ومقياس االتجاه نحو مينة التدريس من إعداد مجدي حبيب ،أظيرت النتائج وجود
ارتباط بين أساليب ضغوط العمل واالتجاه نحو مينة التدريس.

دراسة ىبة إبراىيم وعويد المشعان ( )2004والتي ىدفت إلى التعرف عمى الفروق المعنوية بين المعممين والمعممات
المصريين والكويتيين في ضغوط العمل ووجية الضبط والرضا الوظيفي ،والفروق المعنوية بين الجنسين في
متغيرات موضع الدراسة ،تكونت عينة الدراسة من ( )408معمماً منيم ( )253معمماً مصرياً و( )155معمماً كويتياً،
أظيرت النتائج وجود فروق معنوية بين المعممين المصريين والكويتيين في ضغوط العمل لصالح المعممين
الكويتيين ،كما بينت الدراسة وجود فروق معنوية بين الجنسين في ضغوط العمل لصالح اإلناث.

بالرغم من أن جميع الدراسات تناولت موضوع الضغوط النفسية إال أنيا اختمفت

تعقيب عمى الدراسات السابقة:
في متغيراتيا ومجتمعيا ٍ
كل حسب وجية نظر الباحثين؛ فمنيا من تناول موضوع الضغوط النفسية وعبلقتيا باألداء،
باالتجاه نحو المينة أو الرضا الوظيفي ،كما تناولت دارسة مقارنة بين المعممين المصريين والكويتيين ،كذلك
اختمفت من حيث حجم ونوع العينة ،وفي أدوات الدراسة فمنيا من استخدم مقياس والبعض استبانة ،ولكنيا جميعا
اتفقت في المنيج الوصفي .استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اختيار المنيج المناسب لمدراسة وفي
تصميم أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية وكذلك في إثراء أدبيات الدراسة النظرية.

.11منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي لمناسبتو لمدراسة.
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أداة الدراسة :بعد الرجوع لعدد مقدر من مقاييس الضغوط النفسية كمقياس الضغوط النفسية إلبراىيم عبد التواب
جمعة ،ومقياس الضغوط النفسية لرانيا مسعد إسماعيل ،ومقياس الضغوط النفسية ألحمد عبيدات وغيرىم خمصت
الباحثة لتصميم استبانو لمعرفة مستوى الضغوط النفسية لدى المعممين شممت في مقدمتيا أسئمة عن متغيرات

الدراسة ،تكونت االستبانة من (  )33عبارة في صورتيا األولية ،يجاوب عمييا بثبلثة خيارات (تنطبق ،ال تنطبق،
تنطبق لحد ما) عرضت عمى عدد من المختصين في مجال التربية وعمم النفس إلبداء الرأي في صدقيا ومدى
صبلحيتيا لقياس ما وضعت ألجمو ،وبالفعل تم تعديل في صياغة ثبلث عبارات ،تكونت االستبانة بصورتيا النياية
من ( )33عبارة.
صدق االستبانة :اعتمدت الدراسة عمى أراء المحكمين كما ذكر سابقاً لقياس الصدق الظاىري ،كما استخدم معامل
الثبات لممقياس باستخدام معامل االتساق ألفا كرونباخ )(Cronbach’s Alpha

جدول رقم ( )1يوضح قيمة معامل الفا كرنوباخ
عدد القياسات

معامل الفا كرنوباخ
0.725

33
معامل ألفا كرونباخ يساوي معامل ثبات المقياس
الصدق =

0.73

= 0.84

مما يدل عمى تمتع االستبانة بدرجة عالية من الصدق وصبلحيتيا إلجراء الدراسة.
مجتمع الدراسة :يشمل مجتمع الدراسة كل معممي ومعممات األساس بمدينة المناقل.

.12عينة الدراسة  :اتبعت الدراسة طريقة العينة العشوائية البسيطة ،والتي بمغ حجميا (
الجدول أدناه يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة.

 )140معمماً ومعممة،

جدول رقم ( )2يوضح البيانات األولية لعينة الدراسة

المتغير

النوع

الفئات

التك اررات

النسبة المئوية

ذكر

61

43.6

أنثي

79

56.4

المجموع

140

100.0

.13عرض النتائج ومناقشتها:

الفرض األول" :تتسم الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل باالنخفاض" تم استخراج النسب

المئوية لمجموع استجابات المعممين عن الضغوط النفسية واستخراج نسب الدرجات ،اعتمدت الباحثة المستويات في

الجدول رقم ( )3لتقدير درجات الضغوط.
جدول ( )3مستويات تقدير درجات الضغوط النفسية
جدا
مرتفعة ً

 %80فأعمى
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%79,9 - %70

مرتفعة

69,9% - 60%

متوسطة

59,9% - 50%

منخفضة

أقل من % 50

جدا
منخفضة ً

جدول ( )4مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس عن كل بند في االستبانة
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7

خيارات اإلجابة

9

المئوية

ال ينطبق

56

40.0

ينطبق احياناً

84

60.0

95

67.9

96

68.6

44

31.4

96

68.6

132

94.3

8

5.7

132

94.3

ينطبق احياناً

8

91

5.7

65.0

ينطبق احياناً

49

35.0

84

60.0

ينطبق احياناً

48

34.3

ال ينطبق

96

68.6

5

3.6

80

57.1

ال ينطبق

ينطبق احياناً
ال ينطبق

ينطبق احياناً
ال ينطبق

ينطبق احياناً
ال ينطبق

ينطبق احياناً
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

8

التك اررات

النسب

ينطبق تماماً

ينطبق احياناً
ال ينطبق

45

44

8

32.1

31.4

5.7

المتوسط

النسبة

الدرجة

2.12

70.6

مرتفعة

1.53

51

منخفضة

1.62

54

منخفضة

1.00

33.3

2.09

69.6

متوسطة

1.82

60.6

متوسطة

1.18

39.3

2.03

67.6

1.32

44

منخفضة
جداً

منخفضة
جداً
متوسطة
منخفضة
جداً

10

ينطبق احياناً

20

14.3

2.35

78.3

مرتفعة

11

ال ينطبق

59

42.1

1.00

33.3

منخفضة

ينطبق تماماً

40

28.6
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ينطبق احياناً

34

24.3

ال ينطبق

77

55.0

41

29.3

22

15.7

ينطبق تماماً
12

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

13

100
14

10.0

26

18.6

72

51.4

31

22.1

95

67.9

8

5.7

37

26.4

44

31.4

37

26.4

83

59.3

42

30.0

57

40.7

39

27.9

44

31.4

24

17.1

46

32.9

68

48.6

49

35.0

75

53.6

ينطبق احياناً

14

10.0

ال ينطبق

55

39.3

34

24.3

51

36.4

ينطبق احياناً
ال ينطبق

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

15

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

16

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
17

ال ينطبق

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

18

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

19

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
20

ال ينطبق

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

21

22

33.6

71.4

ينطبق تماماً
14

47

ينطبق تماماً

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً

37

59

15

70

23

51

جداً

26.4

1.94

1.32

2.06

1.53

64.6

44

68.6

51

42.1

10.7

1.32

1.53

2.00

44

51

66.6

50.0

16.4

36.4

70

1.32

1.61

1.00

1.53

44

35.6

33.3

51

متوسطة
منخفضة
جداً
متوسطة

منخفضة
منخفضة
جداً
منخفضة

متوسطة
منخفضة
جداً
منخفضة
جداً
منخفضة
جداً
منخفضة
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23

81

57.9

ال ينطبق

50

35.7

48

34.3

ينطبق احياناً

30

21.4

ال ينطبق

81

57.9

10

7.1

49

35.0

27

19.3

57

40.7

85

60.7

ينطبق احياناً

11

7.9

ال ينطبق

55

39.3

44

31.4

41

29.3

16

11.4

33

23.6

53

37.9

ينطبق احياناً

23

16.4

ال ينطبق

85

60.7

19

13.6

36

25.7

14

10.0

66

47.1

16

11.4

97

69.3

27

19.3

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

24

25

ينطبق تماماً

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

26

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

27

28

ينطبق تماماً

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

29

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

30

31

ينطبق تماماً

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

32

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً
ال ينطبق

33

ينطبق احياناً

ينطبق تماماً

9

62

56

44

91

64

60

6.4

44.3

2.47

2.44

1.53

82.3

81.3

51

مرتفعة
جد
ً
مرتفعة
جد
ً
منخفضة

40.0

31.4

2.34

1.88

1.53

78

62.6

51

65.0

45.7

1.32

2.35

1.65

44

78.3

55

مرتفعة

متوسطة

منخفضة
منخفضة
جداً
مرتفعة

منخفضة

42.9

االتجاه العام

1.59

2.03
1.71

71

53

67.6
56.9

منخفضة

متوسطة
منخفضة
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جدول ( )5مستوى الضغوط النفسية لدى المعممين
توزيع الدرجات

النسبة المئوية

المتوسط

تقدير الدرجات

بدرجة مرتفعة جداً

2

%6

1.402

بدرجة مرتفعة

5

%16

1.501

بدرجة متوسطة

8

%24

1.573

بدرجة منخفضة

9

%27

1.861

بدرجة منخفضة جداً

9

%27

1.862

حسب العبارات

يتضح من الجدول أعبله أن توزيع درجات الضغوط النفسية لدى المعممين بدرجة مرتفعة جداً بمغ نسبة ( )%6

بمتوسط ( ،)1.402وبدرجة مرتفعة بنسبة (  )%16بمتوسط (  ،)1.501وبدرجة متوسطة بمغ نسبة (  )24بمتوسط
جد بمغ نسبة (  )%27بمتوسط
( ،)1.573وبدرجة منخفضة بنسبة (  )%27بمتوسط (  ،)1.861وبدرجة منخفضة ً
بمغ ( )1.862؛ مما يعني أن مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل بدرجة منخفضة
ومنخفضة جداً عمى السواء .اختمفت ىذه النتيجة مع دراستي عاد ونصر الكحمون (

 )2006ودراسة الشيخي

( ،)2007ترجع الباحثة السبب في ذلك الختبلف العينة؛ فدراسة الشيخي استيدفت المدراء والمديرات في المدارس
مما يؤكد زيادة األعباء ليذه الفئة ،كما أن اختبلف البيئة في الدراستين إذ أنيما أجريتا في محافظتي غزة وشماليا
بفمسطين ومنطقة القنفذة بالمممكة العربية السعودية ،بينما اتفقت لحد ما مع دراسة عبيد في أن تأثير المتغيرات
الوظيفية أكبر من تأثير المتغيرات الديمغرافية حيث أن الدراسة الحالية ربطت الضغوط النفسية ببعض من

المتغيرات الديمغرافية .مما ال شك فيو أنو ليس ىنالك فرد ال يتعرض لمضغوط الحياتية المختمفة من ضغوط
اجتماعية ،مينية ،مادية وغيرىا ولكن التعامل والتكيف معيا بقدر المستطاع ىو المطموب لمبموغ لمصحة النفسية،
وتفسر الباحثة ذلك ألن مينة التدريس مينة جميمة فيي رسالة األنبياء والرسل قبل أن تصبح مينة؛ فيقول الرسول
صل اهلل عميو وسمم "إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق" فيي خير المين واذا نظر المعمم ليذه المينة الجميمة من ىذا
المنظور فبل شك من أنو سوف يتعامل مع كافة المشكبلت التي تواجيو وبالتالي فإن مستوى الضغوط النفسية لديو

يكون منخفض ،فالمعمم صاحب رسالة يستشعر عظمتيا ويؤمن بأىميتيا وال يضن عمى أداء رسالتو ،فيو صاحب
رأي وموقف في قضايا المجتمع ومشكبلتو المختمفة ،كما أنو منارة لمعمم والثقافة ،وقد أكد راشد ( )21-20 ،2003
أن المعمم الذي يمتزم بالدستور األخبلقي لمينة التعميم والذي يتقن العمم الذي تخصص فيو ويخمصو هلل عز وجل
ويجعمو لوجيو سبحانو وتعالى ووسيمة لمرضاتو ،ويجعل الرقيب الذاتي منيجو دون الرقابة الخارجية ،ويبث ىذه
الروح عمى تبلميذه ،البد من أنو المعمم المطموب ،الذي يتعامل مع مشكبلتو وبالتالي يتوافق أو يحد من حدة

الضغوط التي تواجيو.
الفرض الثاني" :توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس تعزى لمتغير

النوع" .الختبار الفرضية استخدم اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين (  ( Independent t-testوكانت النتائج كما
يمي:
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جدول ( )6الفروق في الضغوط النفسية لدى المعممين التي تعزى لمتغير النوع
النوع

التكرار

معمم
معممة

المتوسط

االنحراف

61

1.7016

0.4397

79

1.6476

0.4172

درجات
الحرية

138

قيمة (ت)

المحسوبة
0.742

مستوى الداللة

اإلحصائية
0.0459

قيمة ( ت الجدولية =  *) 1.96دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05= 

من الجدول أعبله يتضح أن (ت) المحسوبة تساوي (  ،)0.742ومستوى المعنوية المحسوب يساوي ( )0.0459
عند درجة حرية (  )138بالتالي فإنو توجد فروق ذات داللو إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة

األساس تعزي لمتغير النوع (معمم /معممة ( لصالح (المعمم) .اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة معتز عبد العزيز
( )2000ودراسة ىبة إبراىيم ( )2004؛ حيث لم تظير دراسة معتز وجود فروق في النوع ،بينما أوضحت دراسة
ىبو وجود فروق في النوع لصالح اإلناث.

ترجع الباحثة ىذه النتيجة لمتطمبات العصر المادية واالجتماعية

فبالرغم من المرأة يقع عمى عاتقيا تربية األطفال ومعظم مسؤوليات المنزل إال أن الرجل يواجو متطمبات وضغوط
داخمية وخارجية أكثر ،فباإلضافة لمشاركتو لممرأة في متطمبات تربية األبناء ومتطمبات المعيشة المادية ،يقع عمى

بحكم طبيعتيا أكثر من الرجل من إجازات أمومة
عاتقو كذلك العبء الزائد في العمل ،فالمرأة العاممة لدييا إجازات ُ
وساعة رضاعة وغيرىا ،كما أنو قد يراعى لممعممة في توزيع الحصص الدراسية وفقاً لحاجاتيا ،بينما يتحمل المعمم
العبء األكثر لذا فقد ظيرت الضغوط النفسية لدى المعممين أكثر من المعممات.

الفرض الثالث" :توجد فرق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى معممين مرحمة األساس تعزي لمتغير

سنوات الخدمة" .لئلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين األحادي ()One Way ANOVA
جدول ( )7الجدول الفروق في الضغوط النفسية لدى المعممين وفقاً لمتغير
سنوات الخدمة

مصدر التباين

مجموع المربعات

االنحرافات

درجات الحرية

متوسط االنحرافات قيمة ( ف )

بين المجموعات

55.832

41

1.362

داخل المجموعات

71.104

98

0.726

المجموع

126.936

139

1.877

مستوي الداللة
اإلحصائية

0.006

* قيمة ( ف )* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05= 

من الجدول يتضح أن (ف) المحسوبة تساوي (  ،)1.877ومستوي المعنوية (  ،)0.006ودرجة حرية ( ،)139

مما يوضح وجود فروق دالة إحصائيا في الضغوط النفسية لدى معممين مرحمة األساس تعزي لمتغير سنوات

الخدمة ،كما تم استخدام اختبار (  ) LSDوالذي أوضح أن الفرق بين سنوات الخدمة لصالح الفئة (  5-1سنة).
أوضحت نتيجة ىذا الفرض أنو كمما زادت سنوات الخبرة كمما انخفض الضغط النفسي لدى المعممين؛ فالفئة ( - 1
 )5سنوات ىي أقل فئة من سنوات الخبرة قيد الدراسة ،وتفسر الباحثة أن السنوات األولى في فترة التدريس يتعرض
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المعمم لمضغط النفسي نتيجة لقمة التجارب في مجال العمل ،فيؤثر عميو أي موقف يعتريو ،فالضغوط المختمفة التي

يمكن أن تواجيو في بيئة العمل والتي حددىا محمد (  )88 ،2008إلى ثبلثة مجموعات من المصادر ىي مصادر
الضغوط البيئية والتي تشمل الظروف االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية ،التطور التكنولوجي ،أجيزة المراقبة
الخارجية ،تعدد األدوار خارج العمل ،التموث البيئي ،الطقس والمناخ ،الزحام وغيرىا ،والمصادر الفردية لمضغوط
والتي تشمل تعدد الحاجات والرغبات ،األحداث االجتماعية كالوفاة والطبلق ،فقدان السيطرة عمى األمور ،تيديدات

الطموح ،الخوف من فقدان الوظيفة وغيرىا ،والمصادر التنظيمية لمضغوط والتي تشمل سوء التخطيط ،عدم وجود

نظام لتحديد األولويات ،تعدد المسؤوليات التنظيمية ،تعدد الميام العاجمة ،زيادة عبء العمل الكمي والنوعي،
ضعف المشاركة في اتخاذ الق اررات ،سوء بيئة العمل المادية وغيرىا .فكمما اكتسب المعمم خبرة أعمق وكثرة تجاربو
ُيمكن أن يتعامل مع الموقف وفقاً لمتجارب السابقة فانتقال أثر التعمم لممواقف يصبح أيسر ،فقد ذكر نور ( ،2006
 )195أن انتقال أثر التدريب يحدث عندما يؤثر تدريب فرد عمى عمل معين في أدائو لعمل الحق ،بمعنى نقل ما
تعممو من مفاىيم وميارات من موقف معين إلى موقف جديد.
النتائج:

 /1إن مستوى الضغوط النفسية لدى معممي مرحمة األساس بمدينة المناقل منخفض ومنخفض جداً.

 /2توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تبعاً لمتغير النوع لصالح (المعمم) ومتغير سنوات الخبرة
لصالح الفئة ( )5-1سنوات.

التوصيات

 /1تقديم الخدمات النفسية ،االجتماعية ،المينية والتربوية من خبلل الدورات التدريبية والورش لممعممين.
 /2تفعيل وحدات التوجيو واإلرشاد التربوي بالمدارس لبلسيام في نجاح العممية التربوية.
المراجع:
 /1أتٕ شُة ،يحًذ انحظٍ ( .)200انمٛى األخاللٛح ف ٙخطح يُاْح انرعهٛى انعاو ،يدهح انذراطاخ انرزتٕٚح ،انعذد
األٔل ،انًزكش انمٕ٘ نهًُاْح ٔانثحث انرزتٕ٘ ،تخد انزظا ،انظٕداٌ.
 /2انثشٛز ،يحًذ يشيم ( .)2004انرعهٛى األطاط، ٙيدهح انذراطاخ انرزتٕٚح ،انعذد  ،8تخد انزظا.
 /3انحظ ،ُٙٛعثذ انعشٚش عثذ هللا ( .)2005ظغٕغ انحٛاج ٔأطانٛة انرعاٚش يعٓا ،دار كُٕس إشثٛهٛح ،انزٚاض،
انظعٕدٚح.
 /4اندظًاَ ،ٙعثذ انعه .)1994( ٙطٛكٕنٕخٛح انطفٕنح ٔانًزاْمح ٔحمٕلٓا األطاطٛح ،انذار انعزتٛح نهعهٕو.
 /5انخراذُّ ،طاي ٙيحظٍ ( .)2011عهى انُفض اإلدار٘ ،دار انحايذ نهُشز ،عًاٌ.
 /6انشاك ،ٙإًٚاٌ يحًذ ( .)2001أثز انرذأ٘ تانمزآٌ انكزٚى  ،كهٛح انرزتٛح حُرٕب ،خايعح اندشٚزج،
 /7انشٛخ ،ٙعه ٙتٍ أحًذ حظٍ ( .)2007يصادر ظغٕغ انعًم انر ٙذٕاخّ يذٚز٘ ٔيذٚزاخ انرعهٛى انعاو ٔآثارْا
انُفظٛح ٔاطرزاذٛدٛاخ انرعايم يعٓا ،رطانح ياخظرٛز غٛز يُشٕرج ،كهٛح انرزتٛح -حُرٕب ،خايعح اندشٚزج ،انظٕداٌ.
 /8انطُأ٘ ،عفد يصطفٗ ( .)2016انرذرٚض انفعال  ،غ ،4.دار انًظٛزج انطثاعح ،األردٌ.
 /9انصادق ،يحًذ عثذ انحهٛى ( .)2006اطرزاذٛدٛاخ عًهٛاخ ذحًم انعغٕغ انُفظٛح نذٖ انًعال ٍٛتصزٚا،
انخزغٕو.
 /10تشزٖ ،إطًاعٛم ( .)2004ظغٕغ انحٛاج ٔاالظطزاتاخ انُفظٛح ،يكرثح األَدهٕ ،انماْزج ،يصز.
 /11راتز ،يارٚم ( .)2002إدارج األسياخ ٔانعغٕغ ،ذزخًح عادل يُصٕر ،دار انًعزفح نهرًُٛح انثشزٚح،
انظعٕدٚح.
 /12شعالٌ ،يحًذ طهًٛاٌ ( .)2000انظٕداٌ حزٔب انًارد ٔانٕٓٚح ،دار كًثزج نهُشز.
 /13عثذ هللا ،يحًذ لاطى ( .)2004يذخم إنٗ انصحح انُفظٛح ،دار انفكز نهُشز ٔانرٕسٚع ،عًاٌ.
 /14عثذ انًعط ،ٙخًٛض عثذ انًعط .)2000( ٙاذداْاخ يعهً ٙيزحهح األطاص َحٕ يعايهح انراليٛذ ،يُٓح
انرذرٚض ،انمٛى اإلطاليٛح ٔعاللرٓا تثعط انًرغٛزاخ ،رطانح دكرٕراِ غٛز يُشٕرج ،كهٛح انرزتٛح حُرٕب ،خايعح
اندشٚزج ،انظٕداٌ.
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 /15عزٚثاخ ،أحًذ ٔانخزاتشح ،عًز ( .)2007انعغٕغ انُفظٛح انرٚ ٙرعزض نٓا انطهثح انًرفٕل ،ٍٛيدهح اذحاد
اندايعاخ انعزتٛح ٔعهى انُفض ،انًدهذ انخايض ،انعذد ( ،)2خايعح ديشك.
 /16غّ ،انشتٛز تشٛز ( .)2003االحرزاق انًُٓٔ ٙطػ يعهً ٙانرعهٛى األطاط ،ٙيدهح انذراطاخ انرزتٕٚح ،انعذد
انثايٍ.
 /17غّ ،يدذ٘ صالذ ( .)2007انًعهى ٔيُٓح انرعهٛى ت ٍٛاألصانح ٔانًعاصزج ،دار اندايعح اندذٚذج ،االسراٚطح.
 /18راشذ ،عه .)2003( ٙخصائص انًعهى انعصز٘ ٔأدٔارِ اإلشزاف عه ّٛذذرٚثّ ،دار انفكز انعزت ،ٙانماْزج،
يصز.
 /19يعزٔف ،اعرذال ( .)2001يٓاراخ يٕاخٓح انعغٕغ ف ٙاألطزج ٔانعًم ٔانًدرًع ،يكرثح انشمز٘ ،انظعٕدٚح.
 /20يحًذ ،يدذ٘ أحًذ ( .)2008عهى َفض انصحح ٔعاللرّ تانطة انظهٕك ،ٙدار انًعزفح نهُشز ٔانرٕسٚع ،يصز.
 /21يحًذ ،يعرش عثذ انعشٚش ( .)2000انعغٕغ انُفظٛح نذٖ يعهً ٙانًزحهح انثإَٚح ٔعاللرٓا تثعط انًرغٛزاخ:
يحهٛح خُٕب اندشٚزجٔ ،الٚح اندشٚزج ،انظٕداٌ ،رطانح ياخظرٛز غٛز يُشٕرج ،كهٛح انرزتٛح ،خايعح اندشٚزج،
انظٕداٌ.
 /22يحًٕد ،إتزاْٛى عثذ انزحٛى ( .)2008انعغٕغ انُفظٛح ٔعاللرٓا تُٕعٛح انحٛاج نذٖ يزالم ٙيزظٗ انفصاو،
رطانح ياخظرٛز غٛز يُشٕرج ،كهٛح اٜداب ،خايعح انخزغٕو ،انظٕداٌ.
 /23يحًٕد ،صالذ انذ ٍٚعزفح ( .)2005آفاق انرعهٛى اندٛذ ف ٙيدرًع انًعزفح ،عانى انكرة ،انماْزج.
 /24يحًٕد ،صالذ انذ ٍٚعزفح ( .)2005ذفزٚذ ذعهٛى يٓاراخ انرذرٚض ت ٍٛانُظزٚح ٔانرطثٛك ،عانى انكرة،
انماْزج.
َٕ /25ر ،إتزاْٛى يحًذ ( .)2006عهى انُفض انرزتٕ٘ ٔذطثٛماذّ ،دار خايعح اندشٚزج نهطثاعح ٔانُشزٔ،د يذَ،ٙ
انظٕداٌ.
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