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الّضغوط الّنفسّية وعالقتها بالّدافعية لإلنجاز لدى معلمي المدارس الحكومّية 
 في محافظة الخليل

The Relationship between Psychological Stress and Achievement 

Motivation among School teachers in Hebron Public Schools 
 

 العمري حسين سمر ،الجندي جبرين نبيل 

 الخليلجامعة 

 تاريخ االستالم 72/9/7112 تاريخ القبول 11/1/7112

 
  :ملخص

التي يتعرض لها معلمو  الّنفسّية لى مستوى الّضغوطععرف لتّ هدفت هذه الّدراسة إلى ا
، واستقصاء العالقة بين الّضغوط الّنفسّية التي الخليل محافظةفي  ةالمدارس الحكوميّ ومعلمات 

لك الّتعرف على الفروق في مستوى الضغوط الّنفسية وفقًا يتعرضون لها والّدافعّية لإلنجاز، وكذ
لبعض المتغّيرات المستقلة كالفئة العمرية، المرحلة الّتعليمّية، والّجنس، والمؤهل العلمي، والمديرّية، 

قت أدوات الدراسة على عّينة عشوائية ب  مد الباحثان المنهج االرتباطي، وط  توالّتخّصص، وقد اع
بعد ( كوهين ورفاقه)ق عليهم مقياس الّضغوط الّنفسّية ب  ، وط  مةومعلّ  اً معلم (199)بسيطة قوامها 

لدافعية اإلنجاز، وأسفرت الّنتائج عن وجود ( قوراري)تقنينه على البيئة الفلسطينية، وكذلك مقياس 
 عالقة عكسّية بين الّضغوط الّنفسّية والّدافعّية لإلنجاز، كما أسفرت عن وجود فروق في مستوى
الّضغوط الّنفسّية تعزى للجنس لصالح المعّلمات، وعن فروق في الّضغوط الّنفسّية تعزى للفئة العمرية 
لصالح الفئة األكبر عمرًا، وعن فروق تعزى للمرحلة الّتعليمّية تعزى لمعلمي المرحلة األساسّية الّدنيا 

ى راسة فروقًا في مستو لم تظهر الدّ وعن فروق تعزى للمديرية تعزى لصالح مديرية يطا، فيما 
وقد خلصت الّدراسة لمجموعة من . الّضغوط الّنفسّية تعزى لكّل من المؤهل العلمي والّتخصص

 .الّتوصيات المنبثقة من نتائجها
 .دافعّية اإلنجاز –الّضغوط الّنفسّية : الكلمات المفتاحّية

Abstract: 

This study aimed to identify the level psychological stress faced by 

public schoolteachers in Hebron, to explore the relation between the 

psychological stress and achievement motivation, as well as to identify the 

1

?????? and ??????: ??????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ??? ????? ??????? ?

Published by Arab Journals Platform, 2017



 سمر العمري، نبيل الجندي 

  6 ، العدد61 ، المجلد2162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة األزهر (621)
 

differences in degrees of stress, according to some independent variables 

such as (age group, educational stage, gender, qualifications, directorate, 

and specialization). A correlational approach of research was applied, and 

a random sample of (199) schoolteachers responded to the Perceived Stress 

Scale (Cohen et al), as well as Quari’s Achievement Motivation Scale. The 

results showed that there is a negative relationship between psychological 

stress and achievement motivation, and there are differences in the degree of 

psychological stress due to gender in favor of the females, differences in 

psychological stress due to the age in favor for the older teachers, 

differences due to the school stage due to the teachers of the lower basic 

stage, and differences due to the directorate due to Yatta directorate. The 

study revealed no differences in psychological stress due to both 

qualification and specialization. The study came up with a set of 

recommendations stemming from its findings. 
Key words: Achievement Motivation - Psychological Stress 

 :المقدمة
ى إلى ، مما أدّ لألفراد اة اليومّيةالحي باتإلى زيادة متطلّ  العلمي والّتكنولوجيطور تّ أّدى ال

اإلنسان واختالف استجابة األفراد لها، ف ،بمختلف مستوياتهاعلى األفراد زيادة الّضغوط الّنفسّية 
وهذا أّدى بالتّالي إلى  ،لكثير من مواقف الفشل واإلخفاق في تحقيق رغباته وتوفير مستلزماتهيتعّرض 
جهادعناء وجود  اليومية بالّشكل المطلوب بواجباته  ؤثر على قيام الفرديعقلي ونفسي وجسمي،  وا 

، وتؤثر هذه الضغوط على البشر على اختالف مواقعهم ووظائفهم، ولما كان (7112 ،العنزي)
المعلمون والمعلمات يشكلون قطاعًا واسعًا بين العاملين في الضفة الغربية، ويعلمون الطلبة في 

رة استقصاء واقع الضغوط النفسية التي يمر بها المعلمون المدراس، فقد وجد الباحثان من الضرو 
 .والمعلمات، وتأثير هذه الّضغوط على بعض المتغيرات المرتبطة بأدائهم ومخرجات التعليم لديهم

 نجازتهم لإلتأثير على دافعيّ التي يخضع لها المعلمون غوط لضّ يكون ل ومن المنطقي أنّ 
على مستويات هذه عرف التّ ولذا تحاول هذه الّدراسة  عليم،وعلى قدراتهم  لتحقيق أهدافهم من الت

، وبمستوى عاٍل من إتقانب همأعمالتساعدهم على تنفيذ  ةمناسب توفير بيئة الّضغوط األمر يساهم في
 .الّدافعية

استنهاض التي تواجه األفراد يكون لغايات الّضغوط أّن استغالل ( 7112)يرى العنزي 
فاإلنسان يعيش  ،لكي تكون هذه الّضغوط مقبولة ومفيدة والّنجاح فيه، لعملاإلقبال على اهّممهم في 

ج االذي هو نت فسيّ وازن النّ ف من خالل التّ كيّ ويسعى إلى تحقيق التّ  ،في تفاعل مستمر مع بيئته
ف كيّ التّ  إلىر البيئة من حوله للوصول ير معتقداته أو تغييمة مع البيئة من خالل تغيءالموا

 .المطلوب
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على شكل ردود فعل  هو نتيجة تفاعل الفرد مع محيطه ويظهر فسيّ غط النّ الضّ يه فوعل
ليات مقاومة آا يملكه الفرد من معرفة و وفق مخر آلوتختلف من شخص  ،ةبيولوجية فيسيولوجية نفسيّ 

 .غطللضّ  كاستجابةودفاع 
بة ائج المترتّ توالنّ ة الّضغوط الّنفسّية ظريات التي حاولت الكشف عن طبيعهناك عديد النّ و 

ترى أّن الّضغوط عبارة عن تغير في الوظائف الفسيولوجّية بسبب زيادة ة ة الفيسيولوجيّ ظريّ النّ ، فعنها
ستجابة يحدث كاغط الضّ  أنّ ( هانزسيلي)،  ويرى (7111 ر،عسك)الهرمونات لمواجهة الخوف واأللم 

غط استجابة الضّ  تمرّ و  ،والحياةهدفه المحافظة على الكيان و فيسيولوجية تجاه أي مطلب يقع عليه 
كان ، غير أّنه اإلنهاك أو ومرحلة اإلجهاد ،مرحلة المقاومة، و مرحلة اإلنذار: بثالثة مراحل فسيّ النّ 

غط فسي للضّ ة وأهملت الجانب النّ وافع الفيسيولوجيّ ها ارتكزت على الدّ ة انتقادات كثيرة ألنّ ظريّ لهذه النّ 
 (.1991 ر،عيطو )

الّضغوط  أنّ التي ترى  غط وحوادث الحياةرية الضّ ظناالجتماعّية فتجّلت بّنفسّية ة الظريّ النّ أما 
تراكمها يؤدي إلى ظهور  ألنّ معها، كيف التّ من الفرد ة التي تتطلب ر األحداث الحياتيّ ترتبط بتغيّ 

، ئةالحوادث المفاج: عن ثالثة أنواع من الحوادث نجمة وتحة الّنفسّية والبدنيّ الصّ  اضطرابات تمّس 
: هانريو نظرية موراي وأما  ،في الحياة االنتقاليةبة عن العوامل الحوادث المترتّ ، و الحوادث المزمنةو 

وترتبط  ،غط مفهومان أساسيان في تفسير سلوك اإلنسانمفهوم الحاجة والضّ  أنّ فيرى أصحابها 
 .(7117، حيولد ي)ق بمحاولة الفرد إشباع رغباته الّضغوط باألشخاص والموضوعات التي تتعلّ 

ط ة التي تتوسّ البيولوجيّ فاهيم وفق الميأتي غط لضّ أّن اجتماعية اال /نفسية-ظرية البيوالنّ وترى 
للّضغوط تنظر فهي لوكية ة السّ ظريّ لنّ ، وبالنسبة لة والمقاومةاألساسيّ  االجتماعيةكيف والصيرورات التّ 

غط ينشأ عن الخوف الذي الضّ  ز على أنّ وتركّ  ،ثير مثيرات معينةت ةمؤلم تانفعاالعلى أّنها 
 الّضغوطترى أّن ة ة المعرفيّ ظريّ النّ ، في حين أّن (7111 ،ملحم)هديد التّ  عور باأللم أويصاحب الشّ 

دراكههديد ما يؤدي إلى تقييم التّ م ،ة للفردخصيّ بات الشّ يكون هناك تناقض بين المتطلّ حين  تنشأ في  وا 
غلب رق التي تصلح للتّ خرى تحدد الطّ أو  ،غطلضّ مسّببة لالحداهما تختص بمعرفة األحداث إمرحلتين 

تحمل الّضغوط  قدرته علىخص وخبراته ومهاراته و ف ذلك على سمات الشّ ويتوقّ  ،على المشكالت
، ولعل هذه الدراسة تتبنى موقف النظرّية المعرفّية كون المعلمين  يعانون من (7111، يخلف)

األمر الذي حّفز الباحثين لدراسة العالقة بين الّضغوط ضغوط تعيق تحقيق متطلباتهم الّشخصّية، 
 .النفسية ودافعّية اإلنجاز
إيجابّي يسهم في رفع  فقد قّسمه العلماء إلى ضغط نفسيّ  فسيّ غط النّ نواع الضّ أّما بالّنسبة أل

يتخّلى مستوى الفطنة ويكون حافزًا للّتصّدي للّضغوط، إذ يستخدم الفرد كّل ما لديه من قدرات عقلّية و 
، وكذلك ضغط نفسّي محايد يعّد أفضل (7117سي موسى، )عن الكسل، فنرى الفرد في قمة الّنشاط 
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أنواع الّضغوط ألّنه إن وجد عند الفرد فإّنه يحقق اإلبداع والثّقة بالّنفس، وضغط نفسّي سلبّي يكون له 
شيخاني، )رد فاقدًا للّسيطرة نواتج فسيولوجية ونفسّية تؤثر سلبيًا على إنجاز الفرد ألّنه يجعل الف

ن يالمعلمأّن ( 7117)، أّما عن العوامل المسّببة للّضغط الّنفسّي لدى المعلمين فترى عقون (7112
، وتتركز عالمات أو خارجه ّصفراسي سواء داخل الأثناء العام الدّ يتعرضون للّضغوط الّنفسّية 

من الطلبة، وكذلك بسبب و  الّدراسي الفصل من دريس والمللفرة من التّ عور بالنّ الشّ الّضغوط في 
أقل قدر وتدريسها ب س،و االهتمام باإلعداد للدر وعدم  المدرسة افعية للمشاركة في أنشطةانخفاض الدّ 

 اإلكثار من ذمّ بة،  و واجبات الطل عدم متابعةف، و هاب للصّ أخر في الذّ تّ ، وكذلك الهد والوقتمن الجّ 
 .عليم بشكل عامأوضاع التّ والّتذمر من هم وعدم الف واتهامهم بالكسلبة لالطّ 

، أو سمر على أجهزة الجّ تؤثّ  سيولوجيةف اً ثار أّما عن آثار الّضغط الّنفسي فقد تكون آ
سيكولوجية تؤدي إلى عدم الّتوافق، أو عقلّية تؤّدي إلى اضطرابات عقلّية، أو اجتماعّية تؤّثر على 

لى تدني الدافع لإلنجاز  العالقات االجتماعّية، أو مهنّية تعرض الفرد باهي، )إلى االحتراق الّنفسّي  وا 
7117 .) 

( 7117)وتحظى دافعية اإلنجاز باهتمام كبير بين الباحثين، إذ يرى كّل من قطامي وعدس 
ة عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف ة العامة، تشير إلى حالة داخليّ من الدافعيّ خاصة حالة  أّنها
، وهي مسؤولية تقع على عاتق كّل من قبال عليه واالستمرار فيه حتى يتحقق التعلمواإل ،عليميالتّ 

مع عالقة وثيقة ترتبط بدافعية اإلنجاز ، ذلك أّن المؤسسات االجتماعية األخرىو المدرسة والبيت 
 .ممارسات التنشئة االجتماعية

ذوي دافعية فروق بين ذوي دافعية اإلنجاز المنخفضة و وجود ( 7112)يوّضح عالونة و 
الدافعية المرتفعة يكونون أكثر نجاحًا في المدرسة، ويحصلون على ترقيات  وفذو  ،المرتفعةاإلنجاز 

افعية العالية ذوي الدّ  كذلك فإنّ و  ،نجاحات في إدارة أعمالهم أكثر من ذوي الدافعية المنخفضةو 
عبة بون المهام الصّ كما يتجنّ  ،هلةعوبة، ويتجنبون المهام السّ طة الصّ يميلون إلى اختيار مهام متوسّ 

لديهم  ومن الخصائص المميزة لذوي الدافعية المرتفعة أنّ  ،جدًا، ربما الرتفاع احتماالت الفشل فيها
تتساوى فيها الذي ة في الحصول على تغذية راجعة حول أدائهم، وال يرغبون في العمل رغبة قويّ 
 .الموظفين كاّفة رواتب

الّدوافع قد تكون أولّية يولد الفرد مزودًا بها أي أّنها فطرّية،  أّن ( 7112)ووجدت الّداهري 
وقد تكون اجتماعّية مكتسبة تكتسب بالّتعلم، ودوافع ثانوّية تنشأ بالّتربية وتشمل العواطف والعقد، 
ويرى أّن الّدوافع مثيرة للّطاقة فال سلوك دون دافع، وتحّقق األهداف يأتي من خالل خفض الّتوتر 

للدافعية ثالث وظائف فيرى أّن ( 7112)الّتوافق للفرد مع نفسه والبيئة المحيطة، أّما توق وتحقيق 
تحريك وتنشيط الّسلوك، وتوجيه الّسلوك وجهة معينة، والمحافظة على استدامة الّسلوك، : هي ةأساسيّ 
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و تحقيق أّن دافعّية اإلنجاز تكون على شكل ممارسة الفرد لّلسلوكّيات نح( 1912)ويرى نشواتي 
هدف معين تحقيقًا لرغباته، وهي نابعة من الّداخل يصعب مالحظتها بشكل مباشر ولكن يمكن 

 . استنتاجها من سلوكّيات األفراد
وعنيت الدراسات السابقة بدراسة العالقة بين الدوافع بشكل عام ومتغيرات أخرى نفسية 

إلى استقصاء العالقة بين   (Amar , Dipti, 2016)وتربوية، فمثاًل هدفت دراسة آمار ودبتي 
، واستقصاء أثر الجنس على كلية المعلمينالذكاء العاطفي لدى الطلبة المعلمين في دافعية اإلنجاز و 

من من الطلبة المعلمين  211وقد تم جمع البيانات من  ،والذكاء العاطفي دافعية اإلنجازكّل من 
بين مستويات دافعية اإلنجاز وجود فروق في  في الهند، وكشفت النتائج عن( ناجبور)مختلف كليات 

فقد أظهرت  ،كاء العاطفيمستويات الذّ الذكور واإلناث لصالح المعلمين الذكور، وكذلك بالنسبة ل
الّنتائج أّن المعلمات اإلناث لديهّن درجات أعلى من الّطلبة المعلمين الّذكور، وأّن هناك عالقة طردّية 

 . الّذكاء العاطفي لدى الّطلبة المعلمين من الجنسينبين كّل من دافعّية اإلنجاز و 
إذا كانت  للكشف عما(Hakan, Sefa, Ulku, 2015) ت دراسة هاكان وسيفا والكا وهدف

ين الذين يدرسون في برامج المعلمدافعية اإلنجاز واألنماط المعرفية لدى الطلبة هناك عالقة بين 
 نماطتحديد األوكيفية لكمية بطريقة م تصميم الدراسة وقد ت إعداد المعلمين في الجامعات التركية،

لدى الطلبة أساليب التحفيز والدافعية لإلنجاز كذلك ، و التي يلجأ لها الطلبة المعلمون المعرفية
لدى الطلبة  اإلنجازدافعية وكشفت النتائج أن  ،العالقة بين هذه المتغيرات منوالتحقيق المعلمين 
ية دافعالجنس وال باختالف األنماط المعرفية، كما أسفرت الدراسة عن  باختالفال تختلف المعلمين 
 .التي يالقيها المعلمون المتدربون أساليب التحفيزباختالف  ختلفللطلبة المعلمين تاإلنجاز 

للّتعرف على مستوى الّضغوط المهنّية لدى معلمي المرحلة ( 7112)وهدفت دراسة األحسن 
دة وتيبازة ومصادرها ومستوى تقدير الّذات والعالقة االرتباطّية بينها، وأجريت االبتدائية في واليتي البلي

معلمًا ومعلمًة، وتوّصلت الّنتائج لوجود ضغوط مرتفعة لدى ( 112)الّدراسة على عّينة مقدارها  
% 21وبسبب مصادر مختلفة، ووجود مستوى منخفض من تقدير الّذات لدى % 22المعلمين بلغت 

 .أن هناك عالقة عكسّية بين مصادر الّضغوط و تقدير الّذاتمن العّينة و 
في مجالي التعليم دراسة على مجتمع من النساء العامالت ( 7112)براهيمي إجرت وأ
والّنفسّية ممن يعملن في القطاع العام لمعرفة الّضغوط المهنية  ،في والية بسكرة في الجزائروالصحة 

 ،ممرضة 22معلمة و 27لى عينة قوامها عوأجرتها  ،لمرأة العاملةواجي لدى اوافق الزّ وعالقتها بالتّ 
ة بين الّضغوط هناك عالقة عكسيّ  نّ ألى إوخلصت فقرة، ( 22) من ةونكماستبانة استخدمت فيها 

ت اضمات والممرّ بين المعلّ الّنفسّية والمهنّية روق في الّضغوط فوتوجد  ،واجيوافق الزّ والتّ المختلفة 
 .لصالح المعلمات
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عرف على مصادر الّضغوط الّنفسّية لدى طلبة التّ  إلى( 7112)مادي هدفت دراسة الصّ و 
 وطالبةً  طالباً  (712)على عينة قوامها  ،عامل معهاة واستراتيجيات التّ العلميّ  اإلسالمّيةجامعة العلوم 

 ،لّضغوطمقياس الّضغوط الّنفسّية ومقياس مصادر اوطبق عليهم  ،ةردنيّ من الجامعة من البيئة األ
كاديمي غوط التي تعزى للبعد المادي واأليتعرضون للضّ بة الّجامعة طل وخلصت نتائجها أنّ 

 .، فيما لم تظهر ثّمة فروق بين الّذكور واإلناث في مستوى الّضغوط الّنفسّيةواالقتصادي
مستويات الضغوط المهنية ودافعية  إلىعرف بدراسة هدفت إلى التّ ( 7112)وقامت قوراري 

وطبيعة العالقة بين المتغيرين، وأعدت في مدينة  بسكرة  جاز لدى أطباء الصحة العمومية اإلن
الدافعية لإلنجاز باإلضافة إلى المقابلة لعشرين طبيبًا  الباحثة مقياسًا للضغوط المهنية ومقياس

نت منخفضة مستوى الّضغوط المهنية كان مرتفعًا أما دافعية اإلنجاز كا تائج أنّ أظهرت النّ و  ،وطبيبة
 .ةالعالقة بينهما عكسيّ  حيث أنّ 

التي أجريت على عينة من محافظة الالذقية بلغ عددها ( 7112)وهدفت دراسة كحيلة 
معلمًا ومعلمًة للّتعرف على العالقة بين الّضغوط الّنفسّية والّتوافق المهني لدى أفراد العينة، ( 211)

المهني من إعدادها، وخلصت الّنتائج إلى ارتباط بين واستخدمت مقياس للّضغوط الّنفسّية والّتوافق 
الّضغوط والّتوافق المهني، كما خلصت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الّجنس وكذلك لمتغير 

 .الخبرة في التدريس
ربويون في قطاع بدراسة لمعرفة الّضغوط التي يواجهها المشرفون التّ ( 7117)وقام أبو رحمة 

راسة على مجتمع الدّ  ،ضا الوظيفية ومدارس وكالة الغوث وعالقتها بالرّ كوميّ ة في المدارس الحغزّ 
 ،فقرة 172نه من مكوّ  استبانةواستخدم الباحث  ،مشرفًا في جميع القطاع 197ن من الذي يتكوّ 

هادات العليا على مستوى عند حملة الشّ أمل وكانت بعوجود ضغوط في ال إلىتائج وخلصت النّ 
درجة  نّ أو ( مدرسة 12 أكثر من) التي يشرف عليها ما زاد عدد المدارسوكلّ  ،(الماجستير وما فوق)
 .طةضا الوظيفي متوسّ الرّ 

فسي المهني وعالقته باستجابة القلق لدى غط النّ الضّ حول دراسة ( 7117) عقون توأجر 
ستمارة اواستخدم المالحظة والمقابلة و  االرتباطياستخدم المنهج الوصفي ، و ربية الخاصةمعلمي التّ 

معلمًا ومعلمة  (112)راسة بلغت عينة الدّ و ، لجمع البيانات غط المهنية، ومقياس الضّ البيانات األوليّ 
غط هناك عالقة موجبة بين الضّ  تائج أنّ أظهرت النّ و  ،تم اختيارهم بطريقة عشوائيةفي مدينة سطيف 
 . المعلمين يعانون من ضغط مهني مرتفع المهني والقلق، وأنّ 

إلى استقصاء درجة تقدير معلمي المرحلة ( 7117)سمارة وسمارة والسالمات اسة هدفت در و 
العشوائية البسيطة عينة الّدراسة ، وقد تكونت األساسية الدنيا لذواتهم وعالقتها بدافعية اإلنجاز لديهم
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ير م مقياس تقدااستخدقد قام الباحثون بالمرحلة األساسية الدنيا، و من معلمي ومعلمات  ( 111)من 
 .دافعية اإلنجازالقادري لببنائه وتطويره، ومقياس  واالذات الذي قام
؛ ةأن درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا لذواتهم مرتفععن راسة نتائج الدّ  أسفرت

" السلوك"على أقل متوسط حسابي، فيما حصل بعد " المظهر العام والهيئة الخارجية" عد ب  وحصل 
تائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير معلمي هرت النّ أظو  درجة،على أعلى 

أظهرت و  في التدريس،اتهم تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة و نيا لذة الدّ المرحلة األساسيّ 
أظهرت و . مرتفعاً قد كان النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

في عدم وجود فروق في مستوى دافعية اإلنجاز تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة الدراسة 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا وأظهرت  ،التدريس

  .لذواتهم ومستوى دافعية اإلنجاز لديهم
ة لدى المدرسين وط المهنيّ إلى البحث في مصادر الّضغ( 7111) ةمليكوهدفت دراسة 

 ،ومعرفة إذا ما كان هناك فروق تبعًا الختالف المراحل التعليمية والخبرة المهنيةالجزائريين 
مقياس للضغوط المهنية حسب طبيعة العمل والضغوط المهنية الفيزيقية،  ةالباحث تاستخدمو 

ارن على عينة الدراسة البالغة المنهج الوصفي المق ت، والسياسية التعليمية، وقد اتبعواالجتماعية
الثة يعانون من ضغوط مهنية المراحل الثّ  يمدرس راسة أنّ وأشارت نتائج الدّ  ًا ومدرسة،مدرس (711)

الفئة األكثر شعورًا في الّضغوط هي الفئة طويلة الخبرة تليها  عليم المتوسط، وأنّ لصالح مدرسي التّ 
 .صيرة الخبرةالفئة قثم الخبرة متوسطة 
غوط عند معلمي المرحلة فقد هدفت دراستها الكشف عن مستوى الضّ ( 7111)حمايدة  اأمّ و 

نس ومعرفة أثر الجّ  ،اجمة عنهاة والمشكالت النّ ابعة للحكومة األردنيّ ة التّ ة في المدارس الحكوميّ الثانويّ 
 ،ومعلمة اً معلم (771)راسة من نة الدّ نت عيّ تكوّ و  ،غوطوالخبرة والمؤهل العلمي في مستوى هذه الضّ 
ضغوط العمل مرتفعة على  راسة أنّ أظهرت نتائج الدّ و  ،وطبقت الباحثة استبانة حول ضغوط المعلمين

ة انويّ وجود فروق في مستوى الّضغوط التي تواجه معلمي المرحلة الثّ ت الّنتائج كما وأظهر  ،األداة ككل
 11-2من )لخبرة المتوسطة وللخبرة لصالح المعلمين ذوي ا ،كورنس لصالح الذّ الجّ ر تعزى لمتغي

 . ، في حين أسفرت عن عدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي(سنوات
ة ة واجتماعيّ ة وجسميّ بدراسة تهدف إلى توضيح استراتيجيات نفسيّ ( 7111)وقام بركات 

نس، ونوع المدرسة، والمؤهل رات الجّ ة في ضوء متغيّ ف مع الّضغوط المهنيّ كيّ م للتّ يستخدمها المعلّ 
في  ومعلمة اً معلم (711)على طّبق استبانة خصص، واعتمد الباحث المنهج الوصفي و لمي، والتّ الع

 االجتماعّية االستراتيجياتالمعلمين يستخدمون  راسة أنّ وأظهرت نتائج الدّ  مدينة طولكرم في فلسطين،
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ستراتيجيات بين ة وكان هناك فروق في استخدام هذه االغوط المهنيّ ة لمواجهة الضّ والّنفسّية والجسميّ 
 . انويةتائج وجود فروق تبعًا للمرحلة لصالح المرحلة الثّ كما وأظهرت النّ  ،كور واإلناثالذّ 

ة اإلنجاز والقلق لّضغوطات الّنفسّية تأثيرات مختلفة على دافعيّ ل ابقة أنّ راسات السّ أظهرت الدّ 
لظروف  الفرد ضيتعرّ  إذ ،وضمن متغيرات تختلف من دراسة ألخرى، وعلى فئات المجتمع المختلفة

جسمية و حياتية  اً ضغوط، أو (7111ة،مليك)مهنية  اً ضغوطفقد تكون  ،مختلفة اً ل ضغوطحياتية تشكّ 
 يمعلمأو لدى  ،(7112) قوراريو ( 7112)مادي الصّ مثل دراسة ومعرفية وانفعالية وسلوكية 

رت بعض الّدراسات أّن في حين أظه (7111 ،حمايدة)ة ة في المدارس الحكوميّ المرحلة الثانويّ 
 ا من حيث مستوى الّضغوط أمّ و ، (7112 ،بويزري)ؤثر على الدافعية لإلنجاز تلم الّنفسّية  الّضغوط

 .( 7111 ،بركات)كما في دراسة فكانت مرتفعة 
وتأتي هذه الّدراسة استكمااًل لجهود الباحثين في هذا المجال، من حيث أّنها توّفر مقياسًا 

الفلسطينّية، ومن حيث أّنها تطبق هذه األداة على عّينة المعلمين والمعلمات في  مقننًا في البيئة
محافظة الخليل التي لم تجِر عليها دراسة من هذا القبيل على حّد علم الباحثين، وهي كذلك تفحص 

 .أثر بعض المتغّيرات المستقّلة على الّضغوط الّنفسّية
 :وأسئلتها راسةمشكلة الدّ 

 االستقرارحالة من للوصول بهم إلى شباعها فراد التي من الّضروري إحاجات األتتنوع 
وقطاع ختلفة، سباب مألى إ عودبعادها وتأضاغطة في الحياة تتنوع في  أحداثهناك ، و فسيّ النّ 
حيث يتعّرض  ًا من المهام المطلوبة بكفاءة،اسة التي تتطلب كثير ة الحسّ عليم من القطاعات الحيويّ التّ 

لمعّلمات إلى مجموعة من العوامل الّضاغطة بعضها مرتبط بالواقع الّتعليمي واألعباء المعّلمون وا
المناطة بالعاملين في هذا القطاع كالبيئة الّتعليمّية أو إلى الحياة التي يعيشها العاملون في هذا 

لى أنماط شخصياتهم، وطبيعة المؤسسة التي  يعملون القطاع، وقد تعود إلى قدراتهم على الّتحّمل وا 
مجموعة من العوامل التي تساعد هؤالء األفراد  رتوفّ  ينبغيوعليه بها، وطبيعة المهام المطلوبة منهم، 

ة والّنفسّية مع وجود الحماسة ة والعقليّ سديّ حة الجّ الصّ  على إنجاز المهام المطلوبة منهم، كتوّفر
تلك الّضغوط، وتتحدد ب تي تسبّ روف النجاز تحت جميع الظّ موح ليكون هناك دافع لإلغبة والطّ والرّ 

مشكلة الّدراسة في أّنها تحاول استقصاء مستوى الّضغوط التي يتعرض لها المعلمون في محافظة 
الخليل وعالقتها بامتالكهم للّدافعّية، وفي ضوء ذلك استشعر الباحثان أهمّية دراسة هذا الموضوع، 

عمالهم، مما قد يؤثر سلبًا على دافعيتهم ذلك أّن الّضغوط من شأنها أن تعيق قيام المعلمين بأ
 : لإلنجاز، وعليه، فإن الّدراسة تحاول اإلجابة عن الّتساؤالت اآلتية

ما مستوى الّضغوط الّنفسّية التي يتعرض لها المعلمون في المدارس الحكومّية في  -1
 محافظة الخليل كما تكشف عنها أداة الّدراسة؟
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ين الّضغوط الّنفسّية التي يتعرض لها المعلمون هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية ب -7
 ومستوى الدافعّية لإلنجاز؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الّضغوط الّنفسّية تعزى إلى كّل من  -2
الفئة العمرية، والمرحلة التعليمية، والجنس، والمؤهل العلمي، والمديرية، متغّير 

 والتخصص؟
  :راسةأهمية الدّ 

ي ة التي تؤدّ الحياتيّ  اغطةالعوامل الضّ  مجموعة من لى نسان إيتعرض اإل: النظريةاألهمية 
 دافعاً و  إيجابياً هذه الّضغوط عاماًل  وقد تكون الّنفسّية المؤثرة عليه، تشكيل الّضغوطلى إهاية في النّ 
م المعلم ، ويقو لإلنجاز تهدافعيحياته وعلى ة على أو قد تكون محبطة ولها تأثيرات سلبيّ  لإلنجاز

بمهامه في ظّل هذه الّضغوط التي تؤّثر عليه نفسيًا وجسديًا، في بعديها، البعد اإليجابي الذي يشعره 
بالقدرة على إنجاز المهام بإتقان في الّزمن المطلوب فتشعره بالّسعادة والثّقة، والبعد الّسلبي الذي يكون 

لي على األداء، فيشعر باإلحباط والّتعاسة والفجوة انعكاسه سلبيًا على الّصحة والحالة الّنفسّية وبالّتا
  بين إنجازه وما هو مطلوب منه،

 :األهمية التطبيقية
قد تكون التي نبعت أهمية هذه الدراسة، فقد البناء في المجتمع أحد ركائز كون المعلم نظرًا ل 

الي لوضع الخطط القرار في وزارة التربية والتعليم الع ّناعة في مساعدة صهميّ أذات  هانتائج
على اإلنجاز على المعلم مما يساعده لبي أثير السّ من أجل تقليل الّضغوط ذات التّ  واالستراتيجيات

تعليمًا أفضل،  فضاًل عن هذه الدراسة توّفر أدوات من شأنها أن تساعد الباحثين في أداء ويضمن 
هم في وضع البرامج الكشف عن كل من الضغوط النفسية ودافعية اإلنجاز، ومن أجل مساعدت

 .اإلرشادية التي تنعكس إيجابًا على الّتعليم المدرسي
  :راسةأهداف الدّ 

في  التي يتعرض لها المعلمون الّنفسّية لى مستوى الّضغوطععرف لتّ هدفت هذه الّدراسة إلى ا
،  وكذلك استقصاء ما إذا كان هناك عالقة بين الّضغوط الخليل محافظةفي  ةالمدارس الحكوميّ 

الّنفسّية التي يتعرض لها المعلمون والّدافعّية لإلنجاز، وأيضا الّتعرف على الفروق في درجات الّضغط 
الفئة العمرية، المرحلة الّتعليمّية، الّجنس، المؤهل العلمي، )الّنفسي وفقًا لبعض المتغّيرات المستقلة 

 (. المديرّية، الّتخّصص
 :مصطلحات الدراسة

ه عدم تكافؤ إمكانات الفرد مع المطالب البيئية بأنّ غط الّنفسّي الضّ ( كوبر سميث)يعّرف 
ه تلك الّضغوط الّنفسّية التي على أنّ  (7111) يعرفه قاسم، كما و (7112 ،عبد المنعم)الموضوعية 
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 االتزانديد مما يفقده قدرته على ر الشّ وتّ بالتّ  تشير إلى وجود عوامل خارجية تحدث لدى الفرد إحساساً 
  .فكيّ والتّ 

ويعّرف الّضغط النفسي إجرائيًا في هذه الّدراسة بالّدرجة التي يحصل عليها المفحوص على 
 .المستخدم فيها (Perceived Stress Scale)مقياس الّضغط الّنفسي
دافعية اإلنجاز على أّنها القّوة المحّركة للفرد بغية ( 7111)يعّرف الخالدي : دافعية اإلنجاز

ها استعداد بأنّ : عرفها أتكنسونأّي أّنها العالقة بين الّنشاط والهدف، ويالوصول إلى هدف محدد، 
 (.7111غبازي، ) تحقيق أهداف معينةللعمل على الفرد 

وتعّرف دافعّية اإلنجاز إجرائيًا في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على 
 .مقياس دافعية اإلنجاز المستخدم في الدراسة

 :سةحدود الّدرا
اقتصرت الّدراسة على الّضغوط الّنفسّية وعالقتها بدافعّية اإلنجاز لدى معلمي المدارس 

الجنس، والفئة العمرية، والمؤهل )الحكومّية في محافظة الخليل وفقًا لبعض المتغّيرات متغيرات 
 في الحكومّية المدارس في الّتعليمّية المراحل في، (العلمي، والمرحلة التعليمية، والتخصص، المديرية

، كما واقتصرت على 7112-7112اني لعام راسي الثّ شهر شباط من الفصل الدّ  في الخليل محافظة
 .ما تتمتع به أدوات الّدراسة من دالالت صدق وثبات مما يعيق تعميم الّنتائج إال على بيئات مشابهة

 : وعّينتها راسةمجتمع الدّ 
ة في محافظة الخليل والبالغ عددهم حكوميّ راسة من معلمي المدارس التكون مجتمع الدّ 

وفق إحصائيات مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، أّما عّينة الّدراسة فقد تكّونت ( 1221)
 من مجتمع الدراسة % 2.2، أي ما نسبته مةومعلّ  اً معلم (199)من عّينة عشوائّية بسيطة قوامها 

 .عينة الّدراسة وفقًا لمتغيري الّجنس والمرحلة الّتعليمية يبين توزيع أفراد( 1)والجّدول اآلتي 
 توزيع أفراد عّينة الّدراسة وفقًا لمتغّيري الّجنس والمرحلة الّتعليمّية(: 1)الجدول 

 لتعليميةاالمرحلة             
 الجنس

 المجموع مرحلة ثانوية أساسية عليا مرحلة دنيا

 105 27 34 44 ذكور
 94 25 49 20 إناث

 199 52 83 64 المجموع
 :أدوات الدراسة

 ببناء مقياس الضغط (Cohen et al, 1983)قام كوهين ورفاقه : مقياس الضغط النفسي
األوضاع الحياتّية الّضاغطة التي تشّكل  لقياس  (Perceived Stress Scale)النفسي المدرك 
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وتّم  12وكان مكونًا من ( 1912)نفسّي لألفراد، وقد نشر المقياس أول مرة في العام  مصدر ضغط
التي   (Graham, 2006)وجراهام (Taylor, 2015)استخدامه بشكل كبير في الّدراسات منها 

تلت ذلك لتقييم المواقف الحياتّية الّضاغطة، وكذلك استخدم في اختبار فعالّية بعض اإلجراءات 
 . التي من شأنها أن تخّفف الّضغوط الّنفسّية

، بتدرج خماسي فقرات 11مكّونة من (  ,7112Taylor)على يد تايلور  والّنسخة المطّورة
مصاغة بطريقة عكسّية،  1، 2، 2،  2والفقرات ( دائمًا، غالبًا، أحيانًا ، نادرًا، إطالقاً )االستجابة 

 .وقد تم عكسها أثناء تصحيح المقياس
، وكّلما زادت الّدرجة زاد اإلجهاد 11والدرجة الدنيا  21تبلغ الّدرجة الكلّية على المقياس 

، 7.22الّنفسي لدى المستجيب، ويعتبر مستوى المفحوص منخفضًا إذا حصل على درجة أقل من 
على الفقرة الواحدة،  2.22، ومرتفعًا إذا زادت الدرجة عن 2.22 -7.22ومتوسطًا إذا حصل بين 

ومتوسطًا إذا تراوح بين  72.2ما على الدرجة الكلية للمقياس فيكون المستوى منخفضًا إذا قل عن وأ
 22.2ومرتفعًا إذا زاد عن  22.2 -72.2

وتمتع المقياس بصورته األصلّية بدرجات صدق وثبات مرتفعة، فقد بلغت قيمة معامل 
Kamarck (Cohen  ,رميلستين كما أوجدها واضعو المقياس كوهين وكامارك ومي( 1.17)الثبات 

&  Mermelstein,  1983). 
وقد قام الباحثان بالّتحقق من صدق المقياس في الّدراسة الحالّية عن طريق الّترجمة 
والّترجمة العكسّية، إذ تّم ترجمته إلى العربّية ثم أعطيت الّترجمة العربّية ألحد المتخّصصين 

نة بين الّترجمة مع النّسخة األصلّية، كما وتّم التّحقق من وترجمتها للغة اإلنجليزية وتّمت المقار 
 .  صدق المحكمين، وذلك بتعديل طفيف على بعض الكلمات

كما وتّم الّتحقق من صدق االّتساق الّداخلي للمقياس وذلك بحساب معامل االرتباط بين كّل 
 .يبين ذلك( 7)فقرة من فقراته والّدرجة الكلّية والّجدول اآلتي رقم 

معامالت االرتباط بين كّل فقرة من فقرات اإلجهاد الّنفسّي المعّرب مع الدرجة الكلّية على (: 2)الجدول 
 .المقياس

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط مع 
 المقياس

 الفقرة رقم مستوى الداللة
 االرتباط معامل

 المقياس مع
 الداللة مستوى

1 0.54 0.001 6 0.57 0.001 

2 0.66 0.001 7 0.61 0.001 

3 0.60 0.001 8 0.51 0.001 

4 0.53 0.001 9 0.53 0.001 

5 0.60 0.001 10 0.58 0.001 
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أن جميع قيم معامالت االرتباط قد كانت ( 7)تظهر قيم معامالت االرتباط في الجدول 
 .وهذا يؤشر على درجات مرتفعة من الّصدق للمقياس( α ≤....0)داّلة عند مستوى 

وقد بلغت قيمة هذا المعامل  αالّتحقق منه باستخدام معادلة كرونباخ  أّما الثّبات فتمّ 
وهي قيمة مرتفعة وتقارب الّنسبة التي أوجدها واضعو المقياس، وتسمح باستخدام المقياس ( 1.11)

 .في البحوث اإلنسانّية
  :نجازمقياس الدافعية لإل 

نجاز استمارة دافعية اإلعلى  فيهاعتمدت الذي ( 7112)المقياس من دراسة قوراري هذا أخذ 
، ويتكون المقياس من خمسة ةسئلاألوتعديل بعض  ماوقامت بتطويره ،مقياس نيموفو لفرومر، 

قبال على اإلو المثابرة في بذل الجهد، و نجاز، سلوك اإل: محاوروعشرين فقرة موزعة على خمسة 
ويجيب ( دائما ، غالبًا، أحيانا)ة والمقياس متدرج بطريقة ثالثيّ ر في العمل، والطموح، التوتّ و العمل، 

عليه المفحوص وفق ما ينطبق على حالته، ويتم حساب درجات المفحوص بحيث تبلغ الدرجة الكلية 
 .72والدرجة الدنيا  22

رائهم، آالتعديل بناء على  وتمّ من صدق المقياس من خالل صدق المحكمين قوراري وتحققت 
اته باستخدام ثبات اإلعادة وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بين فقد تم التحقق من درجات ثبباته ثا مّ أ

 . مما يؤشر على ثباته 1.12التطبيقين 
وفي الّدراسة الحالّية تّم كذلك الّتحقق من صدق مقياس دافعّية اإلنجاز من خالل صدق 
 المحكمين إذ تّم عرضه على أربعة من المختصين في علم الّنفس، وقد أجري تعديل طفيف على
بعض الفقرات، كما وتم التحقق من صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بين 
كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية على المقياس وقد كانت جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند 

 .وهذا يؤشر على صدق المقياس ومناسبته ألغراض الدراسة( α≤1.11)مستوى 
وقد بلغت قيمة هذا المعامل  αن ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ وتّم الّتحقق م

وهي قيمة تسمح باستخدام المقياس في البحوث اإلنسانّية، كما وتم التحقق من صدق ( 1.12)
االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية 

 (.α≤1.11)نت جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى على المقياس وقد كا
 : منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة كما هي موجودة في الواقع 
دون إحداث أي تغيير على الّشروط الموضوعية لتطبيق أدوات الدراسة على العينة المشمولة في 

 . الدراسة
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  :التحليل اإلحصائي
تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أدوات الدراسة، وكذلك استخدمت النسب 
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت واختبار تحليل التباين المتعدد وذلك 

 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة
 : نتائج الّدراسة

 المعّلمون والمعلمات في لها يتعرض التي غوطالضّ  مستوى ما: نّص الّسؤال األول على
 الخليل؟ محافظة في الحكومّية المدارس

ولهذه الغاية قام الباحثان بحساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكّل فقرة من 
 . فقرات مقياس الّضغوط الّنفسّية وترتيبها ترتيبًا تنازلّيا وفقًا لدرجة أهميتها

 .يبين ذلك( 2)اب الدرجة الكلّية للّضغوط الّنفسّية على المقياس بشكل عام، والجّدول كما تّم حس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مقياس الّضغوط الّنفسّية (: 3)الجدول 

 وترتيبها ترتيبا تنازليا وفقًا لدرجة أهميتها
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 المستوى

هل شعرت أنك غير قادر على التحكم باألمور الهامة في  7
 حياتك  

 مرتفع 1.11 3.90

 متوسط 1.21 3.47 *هل استطعت أن تسيطر على المستفزات في حياتك 7
هل شعرت بالثقة حول قدرتك على التعامل مع مشاكلك  2

 *الشخصية
 متوسط 1.22 3.37

قادر على تسيير األمور التي عليك  هل وجدت أنك غير 6
 فعلها

 متوسط 082 3.20

هل شعرت بتراكم الصعوبات لدرجة أنك غير قادر على  10
 تجاوزها

 متوسط 0.82 3.15

 متوسط 0.66 3.09 *هل شعرت أن األمور تسير وفق رغبتك 5
 متوسط 0.91 3.00 *على قمة األمورمسيطر هل شعرت أنك  8
 متوسط 0.82 2.89 تحت الضغط هل شعرت أنك عصبي و 3
 متوسط 0.65 2.84 هل شعرت باإلحباط نتيجة حدوث شيء غير متوقع   1
 متوسط 0.54 2.83 هل شعرت بالغضب بسبب أمور خارجة عن تحكمك 9

 متوسط 2.92 21.22 لمقياس بشكل عاما
 تم عكس الفقرات السلبية*
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وط الّنفسّية قد بدت متوّسطة على إلى أّن مستوى الّضغ( 2)تشير البيانات في الجدول 
المتعلقة بعدم القدرة على التحكم باألمور الهامة في الحياة قد ( 7)جميع الفقرات ما عدا الفقرة رقم 

كانت درجتها مرتفعة، وكذلك الحال فالدرجة الكلية على المقياس بشكل عام هي درجات متوسطة، 
معلمون في المجتمع الفلسطيني هي موجودة عند ولعل ذلك يعزى إلى أّن الضغوط التي يواجهها ال

المعّلمين شأنهم شأن أي فئة من المجتمع الذي يعاني ضغوطًا شتى بسبب الّظروف المختلفة التي 
يعيشها، وهي متوّسطة ألّن فئة المعلمين ربما هي فئة ذات أوضاع معيشية متوّسطة، بمعنى أّن 

عية جيدة في المجتمع، مما جعل درجات الّضغوط لديهم دخل ثابت، وأّنهم يحظون بمكانة اجتما
جدها تايلور و الواقعة عليهم تأتي ضمن هذا المستوى، وهذه الّنسب كذلك تقارب الّنسب التي أ

(Taylor, 2015). 
 التي الّنفسّية الّضغوط بين إحصائّية داللة ذات عالقة هناك هل: نّص الّسؤال الثّاني

 لإلنجاز؟ افعيةالدّ  ومستوى المعلمون لها يتعّرض
ولهذه الغاية قام الباحثان بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كّل من درجة المستجيب على 

وهي  (1.79-)مقياس الّضغوط الّنفسّية ومقياس الّدافعية لإلنجاز وقد بلغت قيمة معامل االرتباط 
ة بين كّل من وهذا يشير إلى وجود عالقة عكسيّ ( α≤1.111)قيمة سالبة ودالة إحصائيًا عند 
 .الّضغوط الّنفسّية ودافعّية اإلنجاز

ويرى الباحثان أّنه كّلما زادت الّضغوط على المعلمين والمعلمات، كّلما صرف ذلك تفكيرهم 
في هذه الّضغوط وكيفية مواجهتها، وّكلما جعلهم مشوشي التفكير، وعلى نظرتهم لألمور الحياتية 

لى أدائهم وعلى القوى التي تحرّكهم نحو تحقيق اإلنجاز، العملية، األمر الذي ينعكس بالتالي ع
وصحيح أّن وجود معامل االرتباط ال يعني الّسببية، ولكنه يعني أّن هناك متغيرات أخرى ارتبطت 
بالّضغوط الّنفسّية كالمشكالت االجتماعّية والمهنّية واالقتصادية التي يعاني منها المعلمون والتي 

 .إقبالهم على التدريس وعلى انخفاض دافعيتهم لإلنجاز أّدت بدورها خفض درجات
الّدراسات التي ربطت بين الّضغط الّنفسي ودافعّية  من وتتفق هذه الّنتيجة مع نتائج عديد

التي ( 7119)في حين اختلفت مع نتيجة دراسة فقيهي  (7112)قوراري اإلنجاز مثل دراسة 
 . أجريت على البيئة الّسعودية

 مستوى الضغوط في إحصائية داللة ذات هل توجد فروق :ثالث علىنّص السؤال ال
 التعليمية، والمرحلة والتخصص، الفئة العمرية، والجنس، متغير من كل إلى تعزى الّنفسّية،

 العلمي؟ والمؤهل والمديرية،
  Estimated Marginal Meansومن أجل هذه الغاية تم حساب المتوسطات الحسابية

 .(2)ارية لكل مستويات المتغيرات المستقلة كما يوضحها الجدولواالنحرافات المعي
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 مّية في محافظة الخليلالّضغوط الّنفسّية وعالقتها بالّدافعية لإلنجاز لدى معلمي المدارس الحكو 

 (631) 6، العدد 61، المجلد 2162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
 

 المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكّل فئة من فئات المتغّيرات المستقلة(: 4)الجدول رقم 

المتوسط  العدد الفئات المتغيرات المستقلة
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 الجنس
 0..0 00.03 501 ذكر
 ...0 00.59 49 أنثى

 التخصص
 4..0 05.14 3. تخصصات علمية
 5..0 1..05 501 تخصصات أدبية

 المؤهل العلمي
 0.41 00.14 511 دبلوم

 0.91 05.45 5.1 بكالوريوس
 5.0 .00.0 51 ماجستير

 0.11 .14.1 95 00-10 الفئة العمرية

 00-90 14 05.14 0.39 

 90-10 91 01.43 0.10 

 0.49 00.10 13 10أكثر من  

 .0.3 00.51 .. أساسية دنيا المرحلة التعليمية

 3..0 05.10 31 أساسية عليا 

 0.33 00.11 11 ثانوي 

 0.40 01.01 09 شمال الخليل المديرية

 0.31 00.55 13 وسط الخليل 

 0.31 05.30 .1 جنوب الخليل 
 0.11 00.50 11 مديرية يطا 

 
 Univariate General)( النموذج الخطي المتعدد)المتعدد  ثم تّم استخدام تحليل التّباين

Linear Model)   الختبار داللة الفروق في متوّسطات مستوى الّضغوط الّنفسّية لدى المعلمين
شمال الخليل، وسط الخليل، جنوب الخليل، )محافظة الخليل وفقًا لمتغّير المديرية  والمعلمات في

يبّين نتائج تحليل التّباين المتعدد الختبار داللة الفروق في متوّسطات ( 5)والّجدول رقم ( مديرية يطا
 .الّنفسيةالّضغوط 
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 سمر العمري، نبيل الجندي 

  6 ، العدد61 ، المجلد2162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة األزهر (611)
 

نتائج تحليل الّتباين المتعدد الختبار داللة الفروق في متوّسطات مستوى الضغوط الّنفسّية (: 1)الجدول رقم 
 وفقًا للمتغيرات المستقلة

مستوى  قيمة ف ربعاتمتوسط الم ح .د مجموع المربعات مصدر التباين
 الداللة

 0.001 791.40 15510.43 13 201635.63 النموذج
 0.22 1.51 29.73 2 59.47  المؤهل العلمي 

 0.69 0.15 2.98 1 2.98 التخصص 
 0.001 15.98 313.27 1 313.27  الجنس 

 0.001 5.68 111.39 3 334.18 الفئة العمرية 
 0.01 4.26 83.66 2 167.32 المرحلة التعليمية 

 0.02 3.28 64.39 3 193.17 المديرية 
   19.59 186 3645.36 الخطأ

    199 205281.00 المجموع
 

إلى أّنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوّسطات ( 5)تشير الّنتائج في الجدول 
دالة إحصائيًا وهي غير ( 0.50)مستوى الضغط الّنفسي تعزى إلى المؤهل العلمي إذ بلغت قيمة ف 

مما يعني أّن مستويات الّضغوط الّنفسّية ال تختلف باختالف المؤهل العلمي، بمعنى أّنه سواء كان 
المعلم أو المعلمة يحملون درجة الّدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير فإّنهم ال يختلفون في مستوى 

ل ذلك يعزى إلى أّنه مهما اختلفت مؤهالت الّضغوط  الّنفسّية أو اإلجهاد الّنفسّي الذي يمرون به، ولع
المعلمين فإّنهم يخضعون لنفس الضغوط الّنفسّية الّناجمة عن الوظيفة ألّنهم يعّلمون المنهاج نفسه 

 .ويخضعون لنفس تعليمات وزارة الّتربية والّتعليم، ونفس مواصفات العمل والّظروف المرتبطة به
التي أسفرت عن عدم وجود فروق في ( 1.00)ايدة وتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة حم

 .مستوى الّضغوط الّنفسّية وفقًا لمتغير المؤهل العلمي
( 5)وكذلك الحال بالّنسبة لمتغير الّتخصص الذي يحمله المعّلم فلم تظهر الّنتائج في الّجدول 

أو المعّلمة باختالف  فروقًا في درجات الّضغط الّنفسي أو اإلجهاد الّنفسّي الذي يعاني منه المعّلم
تخّصص المعلم أو المعلمة، وسواء كان المعلم يحمل تخصصًا علميًا أو أدبيًا فإّنهم ال يختلفون في 
درجات الّضغط الّنفسّي أو اإلجهاد الّنفسّي الذي يتعرضون له، سيما وأّنهم يخضعون لنفس تعليمات 

 .تقاضون نفس الّراتبوزارة الّتربية والّتعليم ويعّلمون نفس عدد الّدروس وي
أما بالنسبة لمتغير الّجنس فقد أظهرت الّنتائج فروقًا في درجات الّضغوط الّنفسّية باختالف 
الّجنس ولما كان المتوّسط الحسابي لإلناث أعلى منه للّذكور فإّن هذا يشير إلى أّن الّضغوط الّنفسّية 
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 مّية في محافظة الخليلالّضغوط الّنفسّية وعالقتها بالّدافعية لإلنجاز لدى معلمي المدارس الحكو 

 (616) 6، العدد 61، المجلد 2162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
 

المعلمات يعانين من ضغوط بسبب  لدى المعلمات أعلى من المعلمين، ولعّل ذلك يعزى إلى أنّ 
صعوبة  الّتوفيق بين العمل واألسرة فأغلبهن متزّوجات، ولديهن أطفال والتزامات أسرّية اجتماعّية مما 

 .يعني أّن مستوى الّضغوط الواقعة على المعّلمات أكثر من المعلمين
تلفت مع فيما اخ، (7112)براهيمي إوتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة كّل من  

التي لم تظهر فروقَا في الّضغوط الّنفسّية وفقًا للجنس،  (7112)مادي الصّ نتيجة دراسة 
التي أظهرت أن الذكور يعانون من الّضغوط الّنفسّية بدرجة ( 7111)ومع دراسة حمايدة 

 .أكبر من اإلناث
 Leastاختبار  وبالّنسبة لمتغير الفئة العمرّية التي تضّم أربعة مستويات فقد تّم استخدام

Significant Difference  يبّين نتائج ( 6)للّتحقق من اتجاه الّداللة اإلحصائّية والّجدول الّتالي رقم
 . الّتحليل

 الختبار اتجاه الّداللة في مستوى الضغوط النفسية لدى LSDنتائج اختبار (: 1)الجدول 
 المعلمات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير الفئة العمرية

 سنة 11كثر من أ 11-41 41-01 01-71 لفئة العمريةا
1.-0. - -2.38* -3.20* -4.25* 

0.-0. 1.02* - ..21 0.26- 
0.-5. 3.20* ..21 - -1.04 

 - 1.04 0.26 *4.25 سنة .5أكثر من 
 (α≤ ...5)دالة عند مستوى * 

ن المعلمين أّن الفروق على الفئات العمرّية كانت داّلة بي LSDتظهر نتائج اختبار 
-.1)والمعّلمات ذوي األعمار األقل، ولما كانت المتوسطات الحسابّية لفئة المعلمين ذوي األعمار 

هي األقل فإّن هذا يشير إلى أّن مستوى الّضغوط الّنفسّية لديهم هي األدنى من بين الفئات ( .0
إّن هذا يعني أّنه حديث الّتعيين األخرى،  ولعل وهذا يعني أّنه كّلما كان عمر المعلم أو المعلمة أقل ف

في العمل وال زال يملك من حماسة للتعليم، وال زال يشق طريقه في الحياة وربما ليس لديه أو لديها 
أعباء أسرّية كبيرة، بعكس المعلمين والمعلمات األكبر سّنًا الذين لديهم التزامات أكبر، ويواجهون 

اجم عن مسؤولياتهم االجتماعية تجاه أسرهم ظروف ضاغطة بشكل أكبر وهذا الّضغط ربما ن
التي أظهرت أن الّضغوط الّنفسّية تزداد ( 1.00)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مليكة . ومجتمعهم

 . بزيادة العمر
وأما عن متغير المرحلة التعليمية التي يعلم فيها المعلم أو المعلمة الفئة العمرّية وتضّم  ثالثة 

للّتحقق من اتجاه الّداللة  Least Significant Differenceاستخدام اختبار  مستويات فقد تّم كذلك
 . يبّين نتائج الّتحليل( 7)اإلحصائّية والّجدول الّتالي رقم 
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 سمر العمري، نبيل الجندي 

  6 ، العدد61 ، المجلد2162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة األزهر (612)
 

المعلمات في  الختبار اتجاه الّداللة في مستوى الضغط النفسي لدى LSDنتائج اختبار (: 2)الجدول 
 لتعليميةمحافظة الخليل وفقًا لمتغير المرحلة ا

 مرحلة ثانوية أساسية عليا أساسية دنيا المرحلة التعليمية
 *0.06 *1.60 - أساسية دنيا

 70.. - *1.60- أساسية عليا
 - 70.. *0.06- مرحلة ثانوية

 (α≤ ...5)دالة عند مستوى * 

أّن الفروق في مستوى الّضغوط الّنفسّية على متغير المرحلة  LSDيتبين من نتائج اختبار 
الّتعليمّية ولما كان المتوسط الحسابي لمعلمي ومعلمات المرحلة األساسّية الدنيا هو األعلى فإّن هذا 
يشير إلى أّن الّضغوط الّنفسّية الواقعة على هؤالء المعلمين والمعلمات هي األعلى من بين الفئات 

الحصص وكذلك يعلمون األخرى، ولعّل ذلك يعزى إلى أّن هؤالء المعلمين يعّلمون عددًا أكبر من 
األطفال األصغر سنًا الذين يحتاجون إلى تأسيس في جميع الموضوعات الّدراسية عدا عن إجهاد 
المعلمين في هذه المرحلة بكثير من الّدورات المتعّلقة بطرق الّتعليم والمناهج المدرسّية، األمر الذي 

اّصة بين المعلمين والمعلمات نحو أظهر الّضغوط لديهم أكثر من غيرهم عدا عن أّن هناك نظرة خ
 . معلمي المرحلة األساسّية الّدنيا

التي أظهرت أّن أكثر الّضغوط الّنفسّية ( 1.00)وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مليكة 
يعاني منها المعلمون في المرحلة المتوّسطة، ولعّل ذلك يعود إلى طبيعة المناهج التي يعّلمها 

لى الخصوصية الحضارية لكل بيئة تعليمية المعلمون في مراحل  . التعليم المختلفة، وا 
أربعة مستويات فقد تّم استخدام وأخيرًا بالّنسبة لمتغّير مديرّية الّتربّية الذي يضّم 

للّتحقق من اتجاه الّداللة اإلحصائّية في مستوى الّضغوط  Least Significant Differenceاختبار
 . يبّين نتائج الّتحليل( 2)والمعلمات في هذه المديريات والّجدول الّتالي رقم الّنفسّية بين المعلمين 

 الختبار اتجاه الّداللة في مستوى الضغط النفسي لدى LSDنتائج اختبار (: 8)الجدول 
 المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل وفقًا مديرية التربية والتعليم

 مديرية يطا الخليلجنوب  وسط الخليل شمال الخليل المديرية
 *1.70 00.. 07..- - شمال الخليل

 *.0.1 60.. - 07..- وسط الخليل
 *1.52 - 60..- 00..- جنوب الخليل
 - *1.52- .0.1- *1.70- مديرية يطا

 (α≤ ...5)دالة عند مستوى * 

ن أّن الفروق على مديريات الّتربية والّتعليم قد كانت داّلة بي LSDتشير نتائج اختبار 
المعلمين والمعّلمات االذين يعملون في مديريات الّتربية والّتعليم المختلفة في محافظة الخليل قد كانت 
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 مّية في محافظة الخليلالّضغوط الّنفسّية وعالقتها بالّدافعية لإلنجاز لدى معلمي المدارس الحكو 

 (613) 6، العدد 61، المجلد 2162غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
 

داّلة إحصائيًا ولما كان المتوسط الحسابي لمديرية يطا هو األقل فإّن ذلك يشير إلى أّن مستوى 
هي األقل من بين المديريات الّضغوط الّنفسّية التي يواجهها المعلمون والمعلمات في هذه المديرّية 

 .األخرى
ولعّل ذلك يعزى إلى أّن هذه المديرية حديثة العهد، وتّم تأسيسها فقط قبل سنة وال زال 

سّيما وأّن هناك شواغر عمل جديدة قد فتحتها هذه ال  ون والمعلمات متحفزون للعمل فيهاالمعلم
غباتهم وبالقرب من مساكنهم، األمر الذي المديرية، وتّمت عمليات الّنقل بين صفوف المعلمين وفق ر 

 .ربما أّثر على مستوى الّضغوط الّنفسّية لديهم، وجعلهم أقل شعورًا باإلجهاد الّنفسي
 :التوصيات
 :في ضوء نتائج الّدراسة يوصي الباحثان بما يأتي -1
 .بناء برامج إرشادّية من شأنها أن تتصّدى للّضغوط الواقعة على المعلمين والمعلمات -7
سيما أّن هؤالء ال  تخفيف من أعباء المعلمين والمعلمات في المرحلة األساسّية الّدنياال -2

 .المعلمين قد أظهروا أعلى مستوى من الّضغوط الّنفسّية
العمل على تخفيف الّضغوط التي تعاني منها المعلمات اإلناث عبر تهيئة الظروف  -2

 .في المناطق التي يعملن فيها المساعدة لهن للتكيف في العمل كتوفير حضانات لألطفال
أن يقوم الباحثون بدراسة العالقة بين الّضغوط الّنفسّية ومتغّيرات أخرى نفسّية وتربوّية مثل  -2

 .تحصيل الّطلبة واتجاهاتهم نحو الّتعلم
تفعيل دور المرشد التربوي في المدارس التي ال يوجد فيها مرشدًا تربويًا بوظيفة كاملة ألّن  -2

 .يخفف من أعباء المعّلمين والمعّلمات في تعليم الّطلبة من شأن ذلك أن
إيجاد عوامل محّفزة للمعلمين والمعّلمات من شأنها أن تخّفف من الّضغوط لديهم وكذلك  -2

 .تعّزز من دافعيتهم لإلنجاز
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1(1 .)111-711 . 
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. 21-72(. 1) ،2 :مجلة جامعة الخليل للبحوث ."الحكومية في محافظة طولكرم بفلسطين

 . فلسطين
لدى طالبات علم النفس  اإلنجازافعيه دالضغط النفسي على  تأثير" .(7112) .كريم ،بويزري -2
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 .انعم. الجامعة األردنية. 212-791(. 1) 21 :العلوم التربوية :دراسات
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 212-221(. 2) 72 :(العلوم اإلنسانية)لألبحاث 
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الطبعة  .المساعدة الذاتية والمداواة: الضغط النفسي طبيعته وأسبابه .(7112) .سمير ،شيخاني -12
 .انلبن. دار الفكر العربي. األولى

 اإلسالمية العلوم جامعة طلبة لدى النفسي الضغط مصادر" .( 7112)  .انتصار الصمادي، -12
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األسري ومواجهة الضغوط النفسية لدى أمهات المتخلفين  اإلرشاد. (7112). آمال ،عبد المنعم -12
 .جمهورية مصر العربية. مكتبة زهراء الشرق. الطبعة األولى .ياً عقل

، دار الكتاب الحديث. الثانية الطبعة ،مواجهتها وأساليبالحياة  ضغوط .(7111)  .علي ،عسكر -12
 .الكويت

 .عّمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع  .الدافعية(. 7112) .شفيق ،عالونة -11
 باالضطرابات والمصابات الصحيحات عند الضغوط مواجهة أساليب". (7112). أمل العنزي، -19

 الملك جامعة. النفس علم في ماجستير رسالة . "مقارنة دراسة(  سوماتية/السيكو) جسمية/النفس
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 .جامعه الجزائر، في علم النفس العيادي  منشورة

نشر والتوزيع الميسرة  لل دار . 7ط . الدافعية بين النظري والتطبيق(. 7111) ثائر أحمد ،غبازي -77
 .عّمان. والطباعة
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 .عمان. دار الفكر للنشر. الطبعة األولى .لى الصحة النفسيةإمدخل  .(7111) .محمد ،قاسم -72
  .األردن

. دار الفكر للطباعة والنشر. علم النفس العام(. 7117) .عبد الرحمن. يوسف وعدس ،قطامي -72
 .عمان

 الصحة أطباءلدى  اإلنجاز بدافعيةالضغط النفسي المهني وعالقته " .(7112) .حنان ،قوراري -72
رسالة ماجستير في علم النفس  ."(العمومية الصحة إطباءميدانيه على  دراسة) العمومية

 .الجزائر، جامعه محمد خيضر، االجتماعي
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