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  :إقرار
  

 أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو الجزء منها لم يقدم لنيل أي 

  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ..:.........................التوقيع

  ماجدولين محمد رباح صالح الدين

  

  2011:   /  /التاريخ 
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  الشكر والتقدير 

بعد الحمد هللا الذي من علي بإنجاز هذا البحث المتواضع، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم 

 للدكتور إياد الحالق الذي تكرم بإشرافه على هذه الرسالة لما بذله من جهد االمتنان

  .داد الرسالة، فكان لتوجيهاته كبير األثر في إنجاز الرسالةومتابعة واهتمام فترة إع

 إلى مديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس وأخص واالمتنان  كما وأتقدم بالشكر 

بالذكر قسم التخطيط واإلحصاء وقسم التعليم العام لما قدموه لي من عون في تسهيل 

  .  توزيع اإلستبانات على المعلمات

 بوافر شكري وتقديري إلى مدراء المدارس اللذين سهلوا مهمتي في   كما وأتقدم

مدارسهم والمعلمات اللواتي كن عينة الدراسة الستجابتهن والتزامهن بتعبئة االستبانات 

  .وإعادتها حسب الوقت والمكان المخصص لذلك

  وأخيرا ال يسعني إال أن أوجه شكري وعظيم امتناني إلى عائلتي على صبرهم 

رهم لظروف دراستي الجامعية، ولمنحي الفرصة الكافية لكتابة هذا البحث وتقدي

  .ودعمهم المتواصل لي

  إليهم جميعا فائق االحترام والتقدير

       الباحثة 

      ماجدولين صالح الدين

  
  



ج 

  :الملخص
  

   هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الضغوط النفسية ومستوى مفهوم الذات لدى المعلمـات فـي                
وإلى بحث العالقة بـين هـذه         ضواحي القدس،  -ع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم      قطا

العمر،سـنوات العمل،المـستوى    : الضغوط ومفهوم الذات،وإلى تحديد مدى تأثير بعض المتغيرات       
ينة على ع .التعليمي،المرحلة التعليمية التي تدرسها،الحالة االجتماعية،عدد أفراد األسرة،دخل األسرة       

  .عشوائية على كل من الضغوط ومفهوم الذات
  

معلمة من معلمات القطاع الحكـومي      ) 153(   ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من         
،حيث تم اختيـارهم  )2011-2010( ضواحي القدس،في العام الدراسي     -في مديرية التربية والتعليم   

استخدمت الباحثـة   من المجتمع الكلي للدراسة و    %) 35 (بطريقة العينة العشوائية الطبقية بما نسبته     
 لمفهـوم   (Coper Smith,1967)مقياس الضغوط النفسية من إعداد الباحثة ومقياس كوبر سميث 

  .الذات
  

 SPSS   وقد تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة           
ية واالنحرافـات المعياريـة ، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون ،             حيث تم حساب المتوسطات الحساب    

ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )One way Anova(،واختبار التباين األحادي )T-test) ( ت(واختبار
)Cronbach Alpha . (  
  

وأن درجـة   الضغوط النفسية ومفهـوم الـذات         أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية بين كل من         
 ، وأن )3.117(دى المعلمات كانت متوسطة ، حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي              الضغوط النفسية ل  

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضـواحي              مستوى  
 كمـا تبـين أن الدرجـة الكليـة          )1.475( جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي         القدس

   .  بعد الضغوط الماليةفية عالية بدرجللضغوط النفسية جاءت 
  
 تبين من نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطات درجـة                  كما   

سنوات الضغوط النفسية على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للضغوط النفسية تعزى لمتغيرات             
-5من(  وكانت الفروق لصالح فئة     األسرة  ومتغير عدد أفراد   ،) فما فوق  16من  (  لصالح فئة  الخبرة

  ) . شيقل فأقل3500من (وكانت الفروق لصالح فئةودخل األسرة  .) أفراد7
  



د 

تعـزى   لـدى المعلمـات      مستوى مفهوم الذات  وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات       أيضا     
 سـنة   16من  (   ولصالح فئة  متغير سنوات الخبرة  ، و   ) سنة 46أكثر من   ( ولصالح فئة    لمتغير العمر 

  ) .فما فوق–
  

    بناء على نتائج هذه الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من التوصيات من قبل الباحثة، كان مـن                 
 الطيبة داخل اإلنسانية العالقات وإيجاد واالجتماعية، المهنية المعلمين أوضاع تحسين عل العملأهمها 

  .وجه  أكمل على بدوره القيام يستطيع حتى المعلم ظروف وتحسين وخارجه، المدرسة مجتمع
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Abstract: 
The study has focused on the psychological stress and the level of self-concept to the 

female teachers in the governmental education sector in the education directorate-

Jerusalem suburbs. Adetermination of the impact of these variables: age, number of years 

at work, educational level, marital status, number of family members, and family income 

has been studied. 

Arandom sample from female teachers in the governmental education sector in the 

education directorate-Jerusalem suburbs composed of (153) female teachers in the 

academic year (2010-2011) has been selected for the study. The sample was chosen via 

stratified/classified random sample mass (35%) from the total community of the study. The 

researcher has used psychological stress measure that is prepared by the researcher and 

Coper Smith, 1967 measure for the concept of the self. 

The data was statistically analyzed by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program, where arithmetic mean (statistical average), standard deviation, Person 

coefficient, T-Test, One way Anova, and stability/consistency equation of Cronbach Alpha 

were computed.   

The results showed that the existence of significant relation between both of the 

psychological stress and the level of self-concept, and that the degree of the psychological 

stress in the female teachers was at medium level. Moreover, arithmetic mean/statistical 

average was (3.117), and the level of the self-concept for female teachers in the 

governmental education sector in the education directorate-Jerusalem suburbs was at a 

medium level, where arithmetic mean/statistical average was (1.475). In addition, the study 

showed that the total degree of the psychological stress was at a high level against the 

financial stress dimension. 



و 

The results of the analysis of one-way variation showed that the existence of differences 

that are statistically significant between the means of the psychological stress against the 

total degree and the other remaining dimensions of the psychological stress that are caused 

by the number of years of experience towards the age category (16 years and above).   

Moreover, the variable of number of family members and differences were in favor of the 

category (5-7 members). In addition, the family income variable was in favor of the 

category (3500 NIS and less). 

In addition, we found the existence of statistically significant differences in the means of 

the self-concept for the female teachers that were caused by the age variable and in favor 

of the age category (46 years and more), and the variable of number of experience years in 

favor of the age category (from 16 years and more). 

According to the results of the study and the related discussions, the researcher suggested 

number of recommendations; the most important of them were working towards improving 

and enhancing the professional and social conditions of the teachers, and improving the 

human and medical relations inside and outside the school community, and towards 

improving and enhancing the conditions of the teachers so that they can play their roles 

perfectly.                  
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  الفصل األول
___________________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

   المقدمة1.1
عـصر  " عض الباحثين أطلقـوا عليـه        حتى أن ب   ،     تعد الضغوط النفسية من أبرز مشاكل العصر      

 حيث أنها تتطلب من الفرد توافـق أو         ،"عصر القلق    " :كما يطلق عليه البعض اآلخر    " الضغط النفسي   
 ألن ذلك يعني نقـص فاعليـات        ، فهو ال يستطيع اإلحجام عنها أو الهروب منها        ،إعادة توافق مع البيئة   

  .) 1989 ، والببالوي،منصور( الفرد  وقصور كفاءته 
  

"   اشتقت كلمة  الـضغط        ،ألول مرة في القرن الخامس عشر     " الضغط النفسي   " حيث استخدم  مصطلح   
Stress "     من الكلمة الالتينية "Streictus "            أي يضيق وتعكس مشاعر داخلية بالـضغط أو اإلحكـام "

Tightness"   ،        الـصرامة  ، مثل الصعوبة  ،واستخدمت في القرن السابع عشر لتشير إلى معان متعددة ، 
كما أن مفهوم الضغط النفسي قد       والشد أو الجهد الشديد        ،لضغط وا ،والشدة وتطور إلى معان مثل القوة     

خرج من الجانب العلمي ليدلل على مؤثرات خارجية تقع على أمر ما وانطالقا من هذا التوجـه فـان                   
  . )1996 ،نصر (  وتسبب له مشقة وإجهادا،الضغط يعتبر القوة التي تحدث أثرها على الفرد

  
أن الضغط  يتكون  نتيجة التفاعل بين مسببات الضغط والخصائص الشخصية            " يرى لطفي محمد    و     

  لتصبح المكونات الثالثة للضغط هي المسببات وخصائص الفرد والتفاعل بين كل             ،التي يتسم بها الفرد   
عن التفاعـل بـين قـوى ضـاغطة     منهما  باإلضافة إلى  أن الضغط هو تأثير داخلي لدى الفرد ينجم         

 تدفعه إلى االنحـراف      جسمية أو نفسية أو سلوكية لديه        ومكونات الشخصية وقد يؤدي إلى اضطرابات     
  . )1993مساعيد،"( ى حفزه لتحسين األداء  أو يؤدي إل،عن األداء الطبيعي
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رد لكامل طاقاتـه     انه من مظاهر الصحة النفسية السليمة هو تحقيق الف         : )1997،زهران(  أكد   فقد    
 وان تـصلب البيئـة أحيانـا        ،المختلفة بما يؤدي إلى حسن استثماره لها في تحقيـق ذاتـه وإنـسانيته             

 من االضـطرابات   ومعارضتها لحاجات الفرد يؤدي إلى اختالل توازن الشخصية وظهور أشكال عديدة            
ري اإلنسان ذاته من تغيـر      كما أن حاجات الفرد تتغير وتتطور وال تبقى على حالها وذلك بسبب ما يعت             

بيولوجي أو سيكولوجي أو ما يصيب البيئة المحيطة من تطور وتغير كما أن الخبرة والتعلم يؤديان إلى                 
  .اكتساب الفرد لحاجات جديدة وإقالعه عن حاجات سابقة كان قد تعلمها

االستجابة المناسـبة       و يعتبر الضغط النفسي  أنه التوقع الذي يوجد لدى الفرد حول عدم قدرته على                
 التي  قد تكون نتائج االستجابة  لها غير موفقة وغير مناسـبة              ،لما قد يعترضه من األمور والعوارض     

وفي مثل هذا التناول الشمولي يحدث الضغط النفسي في الموقف الذي تكون فيه المتطلبات الواقعة على                
عض المعوقات في بيئة العمـل تـؤدي إلـى           كما أن وجود ب    ،الفرد على درجة أكبر من إمكاناته الذاتية      

 والذي قد تكون أعراضه على شكل ضعف        ،اإلحساس بالعجز والقصور مما يترتب عليه الضغط النفسي       
( في الدافعية  وعدم الرضا عن الوضع الذي يمر به الفرد باإلضافة إلى التفاعل الجاف في بيئة العمل                     

  . )1991 ،الطريري
  

 دلت نتـائج دراسـة ويلكنـسون        ، حيث قد تصدرت قائمة المهن الضاغطة    ف مهنة التعليم         أما
),1988 Wilkinson) وكول و ولكر (Cole & Walker ,1989 ) وبراون (Brown,1985) 

 ىالتي تسبب ضغطا نفسيا عل  أن مهنة التعليم من أكثر المهنىعل (Francis ,1985) وفرنسيس
ما يؤيـد   (Fontan & Abuserie ,1995)  سريعوقد أظهرت دراسة فونتان وأبو .العاملين بها

 مستوياتها أعلىمعلم يدرك ضغوط مهنة التعليم في  ذلك حيث اثبت انه بين كل أربع معلمين يوجد
ـ   إثقاال بضغوط العمل نظرا لما تنطوي نأكثرا لمهمن  وتعتبر مهنة التعليم وأخطرها  نعليهـا م

 لذي يتطلب مستويات عاليـة مـن الكفـاءات    األمر ا،أعباء ومتطلبات ومسئوليات بشكل مستمر

  . )2008 ،محمد( والمهارات الفنية والشخصية من جانب العاملين فيه 

   ومع ازدياد حركة العمل النسائية في فلسطين، التي واكبت سنوات الستينات والـسبعينات حيـث               
عاملة فـي   13800شهدت ارتفاعا واضحا في عدد النساء العامالت الفلسطينيات ليرتفع عددهن من            

 وكانت النسبة األكبر من النساء العامالت فـي         1978امرأة عاملة عام    ) 30300( إلى   1967العام  
، وعملت المرأة الفلسطينية في مجاالت مختلفة مثـل التمـريض والحياكـة والتعلـيم               1980العام  

لمالبس الجـاهزة،   العمل في مصانع ا    والتطريز والصناعة التحويلية المنزلية كالتعليب والتغليف أو      
ألـف  ) 124.3(حوالي  ) 2003(كما بلغ عدد النساء في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية للعام          



 -3-

ألف من النساء في القوى العاملة في العـام  ) 95.3%) (30.4( بنسبة   2002امرأة مرتفعا عن العام     
   . )2005 ،خليل ويوسف) ( 2002(

  

وذلك 1994بعد   ل في العمالة النسائية في قطاع الخدمات، ما        تحو  شهدت  مرحلة التسعينات  أما     
مـن إجمـالي    %) 42(لتوسع القطاع الحكومي الفلسطيني، حيث شكلت العمالة النسائية في التعليم           

العاملين في القطاع الحكومي ليكـون قطـاع التعلـيم مـن القطاعـات التقليديـة لعمـل النـساء                 
  .)2001،قطامش(

 ) 377 .2( وهنالـك  ،لتعليم من القطاعات التقليدية لعمل النساء في فلسطين أصبح قطاع ابالتالي   
مـديرا مـنهم     ) 578(  ومن مجموع    ،إناث %) 99.8 (معلما ومعلمة يعملون في رياض األطفال       

في المرحلتين األساسية والثانوية،     %) 43.93(  بينما تعمل اإلناث بنسبة      ،ذكور% 3إناث و   % 97
( وتصل أدنى نسبة لها فـي الجامعـات وهـي            %) 27.56( لمجتمع بنسبة   وتتراجع في كليات ا   

   . )2001 ،قطامش %)  ( 12.26
  

    وبما أن المعلمات في قطاع التعليم الحكومي أصبحن يشكلن طاقة هائلة في المجتمع من حيـث                
امـاتهن   و من حيث النشاط إال أنه لم ينتهين عـن أدائهـن ألدوارهـن واهتم               ،العدد والقوة الممكنة  

ومن خالل دراسات المقارنة ما بـين الـذكور          . بالضغوط النفسية  األسرية  مما أدى بهن إلى التأثر      
 ت أن المرأة لديها رضا وظيفـي أقـل        واإلناث في مكان العمل وذلك وفقا للمتغيرات الوظيفية أثبت        

، أمـا الـذكور   وأثبتت أن شعور اإلناث بالضغط يكون عند تأثرهم بمواقف تمنعهم من أداء أعمالهم     
فان تأثرهم يكون بالعوامل المرتبطة بمكانتهم في المؤسسة باإلضافة إلى  تأثير الدعم االجتماعي في               

 اجمة عن عوامـل ذات عالقـة بالعمـل         البيت والعمل على درجات مرتفعة من مصادر الضغط الن        
 ،المحتـسب (قة بـاآلخرين   والمناخ التنظيمي، والعال،، والتقدم واالنجاز في العمل ة اإلداري واألدوار

2005 .(  
  

 حيث أصبحت معظـم النـساء       ،   ومع تزايد حركة العمل النسائية، تعددت االتجاهات نحو العمل        
 فالدوافع الداخلية هي اإلحساس     ،) خارجية –داخلية  (العامالت يعتمدن في عملهن على دوافع متعددة        

سعيا وراء األمن والراحة والرضا عـن        ورفض الوحدة    ،بالمسؤولية تجاه الذات واألسرة والمجتمع    
 أما الـدوافع الخارجيـة      ، في العمل والمجتمع   ، من خالل إثبات القدرات الشخصية والمهنية      ،النفس

تتمثل في مساعدة األسرة ماديا واالعتماد على الذات في حل بعض القضايا والمشاكل األسـرية أو                
 وما بين   ،قاً واضحاً ما بين القدرات الشخصية     أن العمل يخلق تطاب    كما   ،االجتماعية من خالل العمل   
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إذ أن العمل يعتبر لدى المرأة العاملة مـصدراً إلغنـاء           . متطلبات نشاط العمل والمكانة االجتماعية    
 وعلى المـشاعر ونتـائج      ، ألنه يترك أثره على العمليات النفسية الداخلية أوالً        ،الشخصية وتطورها 

   .ويتحول من مجرد عبء إلى مصدر راحة نفسية وطمأنينة ذاتية  ،العمل على المدى البعيد ثانياً
(http://www.ahewar.org)  

وينتج الضغط النفسي من تفاعل المرء مع بيئته، سواء كانت هذه البيئة داخلية أو خارجية، ويبـرز                 
 حيث أن االتجاهات    ،لى تلبية هذه الحاجات   عندما يكون هنالك تعارض بين حاجات الفرد وقدرته ع        

 وفي المجتمعات التي يبدو فيها الكسب       ،االجتماعية والقيم تؤثر في االستجابة النفسية نحو الضغوط       
المادي واالنجاز التنافسي هو الهدف األساسي في الحياة، وفي الثقافة التـي تقـاس الـسعادة فيهـا               

اد على الوسائل المادية كمصدر لألمن والقـوة ويكونـون          بالنجاح المادي  يصبح األفراد أكثر اعتم      
   . )2007 ،روشان( أكثر عرضة  للضغط النفسي 

 والتي أكدت فيها أن أعضاء هيئة التـدريس مـن           ،وبناء على الدراسات في المجتمعات الغربية        
لنفـسي   وتفسر هذه النتيجة ألسباب قد تعود إلـى التكـوين ا           ،اإلناث أكثر عرضة للضغوط المهنية    

 وذلك لوجود توقعات دون المستوى المطلوب       ،للمرأة  والذي يتطلب منها وضعا متميزا عن الرجل        
 مما يدفعها إلى إجهاد نفـسها للوصـول إلـى توقعـات أعلـى كمـا       ،لما تقوم به المرأة من عمل 

  كما أن األدوار الجنسية والمهنية للنساء قد خلقت لديهن صراعات بـين ،)& Philips Lee(يشير
التوجه للعمل وبين الزواج ومسؤوليات العائلة، كما وضحت  البحوث التي أجريت حول ضـغوط                

من % ) 36(  في المدارس االبتدائية والثانوية في المملكة المتحدة،  في مدينة ويلز أن              ،مهنة التعليم 
مـن المدرسـين     % ) 10.3( المدرسين يتعرضون إلى إعياء عصبي، وفي مدينـة نيويـورك أن            

   ).2008محمد، (تعرضون لالحتراق النفسيي
  

 ومعلمة  معلم 800 في إنجلترا وفرنسا أجرياها على     Trafiers,Coper أما دراسة ترافيز وكوبر      
انضباط الفصل، وتدخل المديرين في العالقة بين المدرس والتلميـذ،          : وجدا أن مصادر الضغط هي    

   .)2005إبراهيم،(البونقص التعاون بين اآلباء والمدرسين في متابعة الط
  

 وكذلك  الحال عند المرأة العاملة فـي فلـسطين            ،ت العربية مجتمعاال زالت المرأة العاملة في  ال         
تتسبب في زيادة  والتي  ،االجتماعية وتناقض النظرة إلى عملها النواحي في  ضغوط متعددة تواجه

ت الزوجية هي من المشكالت الشائعة المشكالف ،التكيف واضطراباته القلق والتوتر واإلحباط وسوء
التي يقوم بهـا   وبعض هذه المشكالت يتعلق بعدم وضوح األدوار والمسؤوليات ،لدى المرأة العاملة

ـ م وتحديوجود تنظ  وعدم ، المجتمع العربي ويرجع ذلك إلى حداثة عمل المرأة في كال الزوجين د ي
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والتعاون في األمـور الماليـة وشـؤون     كةمشاركة الزوجين في أمورهم الحياتية من حيث المشارل
  .الحياة اليومية المشتركة المنزل ورعاية األطفال وغير ذلك مما يتصل بتفاصيل

www.amanjordan.org   
  
من النساء العامالت الخوف من فقدان الوظيفة وخاصة في القطـاع           %) 45(في األردن تعاني     أما 

 ،واإلحساس بالذنب لترك األبناء والـذهاب للعمـل        ،مشكلة القلق الوظيفي  %) 60(الخاص  وتعاني    
 ممـا   ، يعني عدم القدرة على القيام به      ،من النساء العامالت لديهن كره العمل     %) 40(كما أن نسبة    

  . ينعكس على التأثير على مفهوم الذات لديهن والثقة بالنفس والقدرة على العمل
)www.vb.hanzalah.net( 

  
 امرأة مـن سـيدات األعمـال         30 أظهرت دراسة أجريت على      ، في اإلمارات العربية المتحدة       

 % 6الكتئـاب و  من نساء األعمال يأخذن عالجا ضد ا       % 41 أن   ،47 – 30تتراوح أعمارهن بين    
أعربن عن   % 44يفكرن في االستقالة والعودة للمنزل و      % 38 و   ،منهن يعالجن لدى أطباء نفسيين    

    . )2008 ،الخالدي( استعدادهن لتغيير وظائفهن 
   
 من خالل اآلثار التي تتركها في مهنـة التعلـيم     ،ومما سبق تتضح الضغوط النفسية لدى المعلمين        

سلبا فـي     كما تؤثر  ،ومستوى األداء،وفي جوانب الشخصية والجوانب الجسمية والعقلية واالنفعالية       
   .)2007الزيودي،(تماعي، وفي العالقات المهنية واألسرية التكيف النفسي واالج

  
لضغوط خطرا على المدرس، كما تهدد مزاولته لمهنته بسبب ما ينشأ عنها من تأثيرات              ا     وتمثل

 الصف  لسلبية عليه، تتمثل في عدم الرضا المهني وضعف مستوى األداء وعجزه عن االبتكار داخ             
توى الطالب، وهذا بدوره يؤدي إلى شعور المدرس باإلنهـاك           فينخفض مس  ،وضعف الدافعية للعمل  

  .)2000المشعان، ( والصورة المرضيةالنفسي، بالتالي يؤثر في قدرته على أداء عمله بالكفاءة
  
ولكلمة الذات كما تستعمل في علم النفس معنيان متمايزان فهي تعـرف مـن ناحيـة باتجاهـات                    

موضوع حيث أنه يعين اتجاهات الشخص ومـشاعره         وهي الذات  ك    ،الشخص ومشاعره عن نفسه   
 ومن ناحية   ، تكون الذات فكرة الشخص عن نفسه       وبهذا المعنى  ،ومدركاته وتقييمه لنفسه كموضوع   

 ويطلق عليها الذات كعملية      افق  أخرى تعتبر مجموعة من العمليات النفسية التي تحكم السلوك والتو         
موعة نشيطة من العمليات كالتفكير والتـذكر واإلدراك        فالذات هي الفاعل بمعنى أنها تتكون من مج       

 ومن العوامل التي تشكل تأثير كبيـر        ،كما يعد مفهوم الذات من األبعاد المهمة في دراسة الشخصية         
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 ولعل فردية اإلنسان تجعله يمتلـك مفهومـاً         ، وأنه عامل فعال في نمو الفرد وتطوره       ،على السلوك 
   ).2008 ، الترتوري،يالت ه،الربايعة(فريداً  عن اآلخرين 

  
ـ    هواإليجابيات األساسية بالنسبة لعمل المرأة من و     وشخـصيتها   ،ذاتهامفهومهـا اإليجـابي ل

والقيام بالعمل يشعر المـرأة     ،   باإلنتاج واإلنجاز واألهمية   شعر العمل كما أنها ت     خالل  من ،ووجودها
ة، تها وثقتها بنفسها من النواحي النفـسي لقيم بالرضا والسرور والنجاح وفي ذلك مكافأة هامة وتدعيم

 الواقعية والمعنوية ومن السلبيات األخـرى   وأكثر قيمة في مختلف النواحيةأكثر قويجعل المرأة و
في المنزل إضافة للعمل، وعدم كفايـة   المرتبطة بعمل المرأة زيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها

 أماكن العمل وإجازات األمومـة وغيـر ذلـك    ضانة فيالتسهيالت العملية المساعدة مثل دور الح
  . )2002سالي، (

يتسنى له القيام بالدور     حتى   ،لذا ال بد من أن يتحلى المعلم بكل مظهر من مظاهر الصحة النفسية               
 كما أن هناك عالقة وثيقة بين الصحة النفسية والتربية  بعد أن ظهرت              ، على أكمل وجه   المنوط إليه 

اسات والنظريات التي تناولت صحة اإلنسان وتوافقه  وأضحى االهتمام بـالمعلم            مجموعة من الدر  
 ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المعلم متمتعاً بصحة نفسية جيدة           ،يتناول جانباً من صحته النفسية    

 أن يوفر األجواء العلمية التربوية السلوكية التي تكفل تحقيق أمثل ألهـداف             ،حتى يكون باستطاعته  
   .)1993اعيد، مس(ملية التربوية الع

  مشكلة الدراسة 2.1

في قطـاع    انبثقت مشكلة الدراسة من الربط بين الضغوط النفسية ومفهوم الذات لدى المعلمات               
  ازدياد الضغوط النفـسية      حيث أن  ، ضواحي القدس  -التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم        

ـ التي تواجه مجتمع  والمشكالت اليومية،تماعية واالقتصادية االجو الثقافية التغيراتالتي  رافقت   ان
 كل ذلك ،ههالمادية التي تواج  ساهمت في زيادة المتطلبات االستهالكية و النفقات والتي،الفلسطيني

  . إلى االهتمام المتزايد بعمل المرأة خارج المنزل وداخلهأدى
 وكذلك نمط االستجابة للمواقـف الـضاغطة        ،تي تعيشها مما حدا بالباحثة إلى معرفة أنماط المصادر ال       
جانبين مهمين ورئيسين للمشكلة هما الـضغوط        في تحديد  بأنواعها المختلفة، وقد أسهمت تلك المتغيرات     

  باعتبار أنهما يشكالن األساس فـي حيـاة          ، والجانب الذاتي وهو مفهوم الذات     ،المتعلقة بالجانب المهني  
 الذي يبرز من خالل عالقاتها مع الزوج واألبناء والعالقات التفاعلية بينهمـا             الجانب األسري و. المعلمة

وبين المحيطين بها، ثم الجانب المهني من خالل عالقاتها المتبادلة مع رؤسائها وزميالتها وزمالئها في               
الـضغط النفـسي     الباحثة بصدد تقديم عرض لمسببات       بما أن و .العمل وما قد تشكل متطلبات الدورين     
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 فـي   المعلمـات  لتطوير قـدرة     ،واألسريةة  الذات من خالل الكفاءة المهني     مفهوم، و وعالقته بالشخصية 
  :ةوتجيب الدراسة عن األسئلة التاليط فذلك يوجز مشكلة البحث الحالي مواجهة الضغو

  

   أسئلة الدراسة3. 1

  
  :السؤال الرئيسي في هذه الدراسة

 الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في ما درجة الضغوط النفسية وعالقتها بمفهوم
  ضواحي القدس؟ .  والتعليممديرية التربية

   : اآلتيةاألسئلة الفرعيةوقد انبثق عن السؤال الرئيس 
 ما درجة الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية  .1

   ضواحي القدس ؟.والتعليم
درجة الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في   فروق فيهل توجد .2

، ،سنوات العمل المستوى التعليميالعمر(إلى متغيرات ية تربية ضواحي القدس تعزى مدير
 ؟ )  دخل األسرة ، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعية،المرحلة التعليمية التي تدرسها

ومي في مديرية التربية  في قطاع التعليم الحك  ما درجة مفهوم الذات لدى المعلمات .3
  ضواحي القدس ؟ .والتعليم

كومي في مديرية في درجة مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحهل توجد فروق  .4
 سنوات العمل المستوى ،العمر(  ضواحي القدس تعزى إلى متغيرات .التربية والتعليم

 دخل ، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعية،ي تدرسهاالتعليمي، المرحلة التعليمية الت
 ؟ )األسرة 

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم  و الضغوط النفسيةهل توجد عالقة بين درجة  .5
  ؟  ضواحي القدس.كومي في مديرية التربية والتعليمالح

كومي في ليم الحمفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التع و الضغوط النفسيةدرجة ما  .6
  ؟ ضواحي القدس.مديرية التربية والتعليم
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     فرضيات الدراسة4.1

  
  :إلى الفرضيات الصفرية اآلتية ) 5 , 4, 2( لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تحويل األسئلة 

في  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية األولى
ط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  الضغومتوسطات 

  .تعزى لمتغير العمر ضواحي القدس
في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية الثانية 

ة التربية والتعليم  الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديريمتوسطات 
  .ضواحي القدس تعزى لمتغير سنوات العمل

في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية الثالثة 
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 

  .وى التعليميضواحي القدس تعزى لمتغير المست
في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية الرابعة 

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 
  .ضواحي القدس تعزى لمتغير المرحلة التعليمية التي تدرسها

في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  :الفرضية الخامسة
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 

  .ضواحي القدس تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
في   )α ≥ 0.05(اللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال :الفرضية السادسة

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 
  .ضواحي القدس تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة

في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية السابعة
ى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  الضغوط النفسية لدمتوسطات 

  .ضواحي القدس تعزى لمتغير دخل األسرة
في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية الثامنة

ربية والتعليم  مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التمتوسطات 
  .ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر
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في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية التاسعة
مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 

  .ضواحي القدس تعزى لمتغير سنوات العمل
في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية العاشرة 

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 
  .ضواحي القدس تعزى لمتغير المستوى التعليمي

في   )α ≥ 0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللال :الفرضية الحادية عشر
مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  متوسطات 

  .ضواحي القدس تعزى لمتغير المرحلة التعليمية التي تدرسها
في   )α ≥ 0.05(اللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال   :الفرضية الثانية عشر

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم متوسطات 
   .ضواحي القدس تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية الثالثة عشر 
هوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم مستوى مفمتوسطات 

  .ضواحي القدس تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة
في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال :الفرضية الرابعة عشر

الحكومي في مديرية التربية والتعليم  مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم متوسطات 
  .ضواحي القدس تعزى لمتغير دخل األسرة

الضغوط النفسية ومفهوم الذات  بين اإحصائيارتباط دال توجد عالقة ال  :الفرضية الخامسة عشر
  .لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

  
   أهمية الدراسة5 .1
  

  : تكمن أهمية دراسة الضغوط النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم في
 من ندرة ، وفي ضواحي القدس بالتحديد، تستمد هذه الدراسة أهميتها للمرأة العاملة في فلسطين.1

 حسب وقلة الدراسات التي تطرقت لموضوع الضغوط النفسية بشكل عام، وعالقتها بمفهوم الذات
الصناعة كالتعليم والصحة ( طاعات محددة علم الباحثة فالعمالة النسائية في فلسطين موزعة على ق

كامتداد لعملية التقسيم على أساس النوع في واقع اجتماعي وثقافي وتركيبة )  الزراعة ،التحويلية
   . في موقع العمل تدعم النظرة التقليدية المحافظة للمرأة حتى وهي ،اقتصادية
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 حيـث أصـبحت   ، لما تلعبه من دور هام فـي المجتمـع  ،تناولها للصحة النفسية للمرأة العاملة .2
 ومن حيث   ، يشكلن طاقة هائلة في المجتمع من حيث العدد والقوة الممكنة          ،المعلمات في قطاع التعليم   

 بالـضغوط    ولم ينتهين عن أدائهن ألدوارهن واهتماماتهن األسرية مما أدى بهن إلى التأثر            ،النشاط
 ولما تهب ألبنائها من دعم ومـا قـد          ، أال أن المرأة العاملة بما تقدمه للمجتمع من خدمات         ،النفسية

 وزيادة قدرتها على التكيـف والموازنـة        ، بحاجة لالستقرار النفسي   ،يخلق لديها من ضغوط نفسية    
    .ع وما لتلك األدوار من تأثير على المرأة واألسرة والمجتم،داخل البيت وخارجه

  
إعطاء تصور واضح حول الضغوط النفسية سواء السلبية أو االيجابية وأثر المتغيرات الثابتة  .3

العاملة الفلسطينية من ظروف  لما تعيشه المرأة ،على مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم
والموضوعية  تسبب التوتر والضغط النفسي وتجعل مصادره الذاتية ،سياسية واقتصادية وتربوية

 وعلى مستوى البيئة الطبيعية ،متوفرة في حياة المرأة العاملة في فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي
   . وذلك في ضوء ما ستسفر عليه النتائج،واالجتماعية والتربوية التي يمارس العمل التربوي فيها

 
تعد حلقة مكملة لسلسلة  استكماال للدراسات ذات العالقة بمفهوم الذات والضغوط النفسية،. 4

مدراء المدارس،أساتذة (ل الدراسات المختلفة التي شملت معظم فئات المجتمع الفلسطيني مث
 ، األطباءمات في المدارس الحكومية والخاصة،المعلمين والمعل، المرشدين التربويينالجامعات،
    .النتائج وذلك في ضوء ما ستسفر عليه ،واألولى في منطقة ضواحي القدس) الممرضين

  
   أهداف الدراسة6. 1
  

  : تهدف هذه الدراسة التعرف إلى
معرفة طبيعة العالقة بين الضغوط النفسية ومفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم  .1

  ضواحي القدس ؟ .كومي في مديرية التربية والتعليمالح

لمعلمات في قطاع معرفة طبيعة مستويات الضغوط النفسية و مستويات مفهوم الذات لدى ا .2
  ضواحي القدس ؟ .كومي في مديرية التربية والتعليمالتعليم الح

كومي في مديرية درجة الضغوط النفسية و أبعادها لدى المعلمات في قطاع التعليم الحمعرفة  .3
 ضواحي القدس ؟ .التربية والتعليم

 سنوات العمل ،العمر : وهي، الضغوط النفسية تبعاً لمتغيرات الدراسة فيالفروقمعرفة  .4
 دخل ، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعية، المرحلة التعليمية التي تدرسها،المستوى التعليمي

 .األسرة
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درجة مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  معرفة  .5
 ضواحي القدس ؟ 

 سنوات العمل المستوى ،العمر  : وهي، الدراسة مفهوم الذات تبعاً لمتغيرات فيالفروقمعرفة  .6
 . دخل األسرة، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعية، المرحلة التعليمية التي تدرسها،التعليمي

  
   حدود الدراسة7 . 1
  

 تشمل المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي :المحدد البشري
   .القدس

  .مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس :المكانيالمحدد 
 هذه الدراسة في   تحددت نتائج هذه الدراسة في الفترة الزمنية التي جرت فيها :المحدد الزمني

  .)2011شهر نيسان إلى تموز من عام  (حدود
   .أي المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة :محدد مفاهيمي

  :حددت هذه الدراسة باألدوات التاليةت :محدد من حيث األداة
   .)من إعداد الباحثة( استبانه الضغوط النفسية  •
   . )Coper Smith, 1967(كوبر سميث مقياس مفهوم الذات ل •
 .عليهم أدوات الدراسة يقتصر صدق األداة على الزمان والمكان واألشخاص المطبق •

  

   :المعالجة اإلحصائية

مدى صدق وثبات األدوات المستخدمة فيها وطرق اإلحصاء اعتمدت نتائج هذه الدراسة على 
  .المستخدمة في تحليل النتائج

  
   التعريفات المفاهيمية واإلجرائية8. 1

عبارة عن حالة من التوتر النفسي الشديد "  يعرف الضغط النفسي على أنه  :الضغوط النفسية
ده حالة من اختالل التوازن واالنعصاب يحدث بسبب عوامل خارجية تضغط على الفرد، وتخلق عن

  ).127: 2001، عبداهللا" (واضطراب في السلوك 

  

بأنه مقدار ما تحصل عليه المرأة العاملة من درجات في : تعرف الباحثة الضغط النفسي إجرائيا
    .مقياس الضغط النفسي المستخدم في الدراسة
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 ،رجي ينتج عنه الخللاستجابة متكيفة لموقف أو ظرف خا" هو  :الضغط النفسي في العمل
أما ) Lathans(  كما يراه الثانوسواالنحراف الجسماني أو النفساني أو السلوكي ألفراد المنظمة

 توازن نفسي تجارب  داخلية تؤدي إلى عدم" كل من سيزالجي وواالس يعتقد أن الضغط هو
  .)1997خطاب، "(ة الخارجية ، وذلك نتيجة عوامل في البيئوفسيولوجي عند الفرد

  

الفرد التي تعبر عن عند  امل يتضمن جميع األفكار والمشاعرمفهوم افتراضي ش :مفهوم الذات
خصائص جسمية وعقلية، وشخصية، وتشمل معتقداته، قيمه، وخبراته، وطموحاته وقد تعددت 

الذي ذكر ) W.James ،وليم جيمس(، ولعل أقدمها تعريف التعريفات التي تعرضت لمفهوم الذات
اته  وممتلك، وقدراته، سماته:ن لهأن يقول أذات هي جميع ما يمتلكه اإلنسان أو يستطيع أن ال هفي

  . )2006القمش (  هئالمادية وأسرته وأصدقا
  

 بأنه مقدار ما تحصل عليه المرأة العاملة من درجات في :الباحثة مفهوم الذات إجرائياتعرف 
   .مقياس مفهوم الذات المستخدم في الدراسة

  

م، 1998 تم إنشاء مديرية تربية ضواحي القدس سنة :لتربية والتعليم ضواحي القدسية امدير
بشكل مستقل بعد أن كانت مدارسها تتبع لمديريات رام اهللا وأخرى إلى مديرية بيت لحم، تقع 

مدرسة ) 30(مدرسة حكومية منها) 61( وتضم حاليا ،بالقرب من مبنى الداخلية وسط بلدة الرام
مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل ) 9( و،مدرسة خاصة)33. (درسة ثانويةم) 31(أساسية و
في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس، منهم معلمة  ) 1163(  تشرف المديرية على ،الالجئين

ضواحي  قسم التخطيط واإلحصاء، مديرية التربية والتعليم،. ( في القطاع الحكوميمعلمة) 724(
   )2011القدس 
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  الفصل الثاني

_____________________________________________________  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

                                                           

     تعريف الضغوط النفسية 1 . 2 

  
أي يضيق وتعكس مشاعر  " Streictus" من الكلمة الالتينية  " Stress" اشتقت كلمة الضغط 

 استخدمت في القرن السابع عشر لتشير إلى معان ، "Tightness" داخلية بالضغط أو األحكام 
 والشد أو الجهد ، والضغط، وتطور إلى معان مثل القوة، والشدة، والصرامة، مثل الصعوبة،متعددة
   ).1996 ،نصر( الشديد 

  
فسير الضغوط النفسية ومن أهمها التركيز على مصطلح كما استخدمت مفاهيم ومعاني كثيرة في  ت

 من أجل المحافظة على اكبر ، واستنفار مصادره،التوازن لإلشارة إلى نزعة الفرد إلى استخدام موارده
فعندما يكون الفرد في حالة عدم التوازن فإنه يجاهد لمحاولة ،  وتحقيق القدرة على البقاء،حاالت الثبات
 أن هناك أحداثا تسبب اضطرابا في البيئة الداخلية للفرد، فعندما يدرك الفرد وجود ويرى، إعادة تأسيسه

أو بالهرب ) Fight(أما بالهجوم  هذا الخطر في البيئة المحيطة فإنه يستجيب له بمتغيرات فسيولوجية،
)Flight (فرد  مجموعة من المثيرات الفسيولوجية واالنفعالية التي تجعل ال:وبذلك فان الضغوط هي

  .)2009 ،الفرماوي وعبد اهللا(يستجيب بطريقة محددة للعودة إلى حالة التوازن 
  

الجمعية االمريكية (وفي الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية والعقلية التي تصدرها 
 الضغط النفسي بأنه متغير مستقل من االضطراب النفسي يصاحبه أنيرى ) للطب النفسي 
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 ومنها اليأس والعجز  Adjustment disorderة تسمى اضطرابات التوافق اضطرابات تابع
  . (DSM-IV-TR. American Psychiatric Association,2000) .واالكتئاب

فرد والتي تؤدي إلى ضرر إلى ضغوطات الحياة التي ترهق ال) الضغط النفسي(وتشير كلمة   
 خالل مشاعر مختلفة من التوتر واإلحباط  نفسي ويختبر اإلنسان الضغط من،اجتماعي، فسيولوجي

ويخلق حالة د يولوجية الجسمية لدى الفرس حيث يؤثر كل ذلك على الف،واالكتئاب أو حتى اإلثارة
   . )2008، الخالدي(  من قدرة الفرد على مواجهة المرض عدم التوازن الداخلي التي تضعف

  
عملية تقييم األحداث المؤلمة كمواقف مهددة " في تعريفه للضغط النفسي بأنه ) Taylor(أما تايلور

 ، وفسيولوجية، وسلوكية،ومثيرة للتحدي وتكون االستجابة لهذه األحداث على شكل تغيرات انفعالية
   .)1993 ،ششتاوي"( ومعرفية 

  
االستجابة المناسبة  على التوقع الذي يوجد لدينا حول عدم قدرتنا أنهويعرف الضغط النفسي على 

يحدث و باتنا لها غير موفقة وغير مناسبةرضنا من أمور أو أعراض قد تكون نتائج استجالما قد يعت
حيث ، الضغط النفسي في الموقف الذي تكون المتطلبات الواقعة على الفرد أكبر من إمكانياته الذاتية

حيث يتضمن  النفسي  يأخذ بالنظرة الشمولية في تعريفه للضغط(Lazarus,1966)الزاروس ن إ
لخطر، أساليب التكيف مع الضغط التقدير العقلي لمستوى ااالستجابة المترتبة،ات الضغط مثير

  ). 1996، نصر. (يةالدفاعات النفس
  
يشير إلى أي حدث أو مجموعة " يقول أن الضغط النفسي في أبسط معانيه ) 2010، إبراهيم( أما

حاد أو  إثارة التوتر النفسي الأحداث أو تغييرات داخلية أو خارجية يكون من شأنها أن تؤدي إلى
  ".المستمر أو كليهما معا 

  
  :   العناصر المكونة للضغط النفسي في العمل1.1 . 2

  

   :يمكن فهم معنى الضغوط من خالل إيضاح المكونات الرئيسية الثالثة وهي
 ، وقد تأتي من البيئة أو من األفراد، ويشمل المؤثرات الناتجة عن مشاعر الضغط:المثير  •

هي أيضا تلك المشاعر واألفكار والمعتقدات واالتجاهات التي يستقبلها الفرد من أسرته و
 .ومحيط عمله

  . أو النفسية أو السلوكية، ويتكون من ردود الفعل سواء الفسيولوجية:االستجابة •
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 ويأتي هذا التفاعل ، وهو العنصر الذي يحدث التفاعل بين المثيرات واالستجابات:التفاعل •
 والمشاعر اإلنسانية وما ينتج عنها من استجابات ، والتنظيمية،امل البيئيةمن العو

 . )2005المحتسب، (

  :  طبيعة الضغط النفسي2.1 .2

  

في الدماغ  بإرسال  )Hypothalamus(ط، يقوم مركز الضغ ضاغطاعندما يواجه الفرد موقفا
يتم إفراز األدرينالين في الدم  و، والتكيف مع مصادر الضغط،إشارات للجسم ليبدأ الدفاع عن نفسه

 ويزداد معدل التنفس في الرئتين ، وتتسع حدقة العين، ويرتفع ضغط الدم،فتزداد سرعة دقات القلب
 بالرغم من أن ردود أفعال الجسم تساعد الفرد على العمل بفاعلية أكبر في ،ويزداد إفراز العرق

كن أن تؤدي إلى تحطيم الجسم على المدى  إال أنها من المم،الضغوطات التي تستمر لفترة قصيرة
 ففي حالة التعرض المستمر للضغوط وتراكمها تقل قدرة الجسم على المقاومة ويضعف ،الطويل

حيث يصبح خلل في . على صحة الفردالجهاز العضوي المقاوم ويضطرب أداؤه مما يؤثر سلبا 
  :وهي)Neurotransmitters(أداء الناقالت العصبية

 . وهو المسؤول عن تنظيم عملية النوم ): serotonim ( السييروتونين .1

  المزود بطاقة الجسم : )Noradrenalin( النورادرينالين  .2

 وهو المسؤول عن إفراز الهرمون الخاص بالشعور بالسعادة : )Dopamine( الدوبامين  .3
والشعور بالخمول ) األرق( وأي خلل فيه يؤدي إلى اضطرابات النوم ،وتخفيف األلم

 حيث يتم ،بالتالي يعطي الجسم مؤشرات حين يتعرض لضغوط متكررة ومزمنة، لكسلوا
  :إفراز هرمونات التوتر لمقاومة ما يتعرض له وتظهر عليه بعض األعراض

    .ق، أوجاع عضلية، تغير الشهيةاألر الصداع، التوتر، اإلعياء،:أعراض جسمية
  .عقل مشغولول، أفكار سلبية،  النسيان، التشويش، عدم التذكر، الخم:أعراض عقلية

   . عدم الصبر، الغضب، المزاجية،الكآبة، القلق:أعراض عاطفية
 قلة األنشطة االجتماعية ، الوحدة، التعصب،العزلة،االنطوائية االنسحاب،: اجتماعيةأعراض

  . )2008 ،الخالدي(الرغبة في الهروب 
  

   :ةط النفسيوالضغمصادر   3.1 .2

    

 والتي تعني األحداث الخارجية والمواقف االجتماعية المحيطة :)لمحيطة ا( الضغوط الخارجية 
  .إلى الحادة من األحداث البسيطة بالفرد وتمتد
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عالم وتعني األحداث التي تتكون نتيجة التوجه اإلدراكي نحو ال: )الشخصية ( الضغوط الداخلية 
   .ت الفردالخارجي والنابع من فكر وذا
   :النفسية ويشملوهناك تقسيم آخر للضغوط 

  والثقة بالنفس  وهذا النوع من الضغوط يدفع الفرد إلى اإلنجاز وينمي اإلبداع:الضغوط اإليجابية
 فالمشاعر ،فالضغوط االيجابية هي الضغوط األزمة لتحسين األداء وخاصة في ظل ضغوط العمل

  .ى األداء المتميزالجيدة التي بها الفرد تعتبر قوى إيجابية تثير مشاعر االنجاز وتشجع عل
  

 وتتكون عندما ، وهو الضغط الذي ينطوي على أحداث سلبية ومهددة ومؤذية:الضغوط السلبية
يصل الفرد إلى الحد الذي يشعر فيه أنه غير قادر على تحمل الضغط مما يسبب له الضرر في 

زاف البدني  فإن الفرد يصاب باإلنهاك واالستن، ونتيجة التعرض المستمر للضغوط،صحته وسلوكه
 فالضغط في العمل ممكن أن يعزز الفرد ،واالنفعالي وبالتالي يكون ضحية لظاهرة االحتراق النفسي

  وعلى األغلب سينتقل الفرد من الضغط االيجابي إلى السلبي،إذا كان ايجابيا أو يؤذيه إذا كان سلبيا
   .)2008 الخالدي،(
  
   : اآلثار الناتجة عن الضغوط النفسية4.1 .2

  

ضغوط العمل الشديدة وارتفاع   وجود عالقة كبيرة بينإلىوتشير الدراسات  :اآلثار الفسيولوجية
أمراض القلب واالضطرابات المعوية  ضغط الدم ومستوى الكولسترول في الدم والتي قد تؤدي إلي

جهاز التنفسي، والصراع النفسي  اضطراب ال و،اضطراب الجهاز الهضميو. والتهاب المفاصل
 ،الروماتزم ، والتهاب المفاصل،شار األمراض الجلدية، وتضخم الغدة الدرقية، والتشنج العضليوانت

، وهنالك بعض اآلثار  والغثيانءالبدانة والميل للتقيو و،اضطراب الغذاء كفقدان الشهية أو الشره
 ، كما أوضحت بعض وارتفاع نسبة الكولسترول،لمعدة النوبات القلبية وقرحة ا:األخرى مثل

الدراسات وجود عالقة بين الضغوط المهنية وأثرها في الصحة الجسمية مثل اإلصابة بالذبحة 
عبد ( والصرع ومرض القلب ، وضغط الدم، والسعال، والحكة الجلدية، وقرحة المعدة،الصدرية
   ) 2008 ،القادر

  

، كما  لذات لديه تتمثل في ضعف أو تشوه اإلدراك لدى الفرد، وعدم وضوح مفهوم ا            :النفسية اآلثار
، كمـا   ضة للمرض النفسي والعقلي والجسمي    أن ذاكرته تضعف وتصاب بالتشتت ويصبح أكثر عر       

، كذلك الخجل   ، والشعور باالكتئاب  ب والخوف والحزن  أن تكرار الضغوط الشديدة يؤدي إلى الغض      
لـسمع  ضه وتـشوش ا أيضا اضطرابات النوم وعدم الثقة بالنفس و اضطرابات األداء وخف   . والغيرة
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ـ .  والرغبة فـي النعـاس     ،وى من المرض  ، وكثرة الشك  والحركات الزائدة، والميل لالغتراب    ي وف
عدم ن إحساس المعلم بالضغط النفسي أو       أسفرت عن وجود عالقة بي    ) 1990بيرس ومولي،   (دراسة

عبد ( الضغط والقدرة على التحمل      الرضا المهني وبين بعض سمات الشخصية مثل االنبساط وجهة        
   . ) 2008، رالقاد

 
 التعـب /والقلق، والضجر، واإلعياء  العدوانية، والالمباالة،    وتشمل :اآلثار االنفعالية و االجتماعية     

 ،العدوانية االندفاعية  للوقوع في الحوادث،   الميل   ، الهياج والتسلط  ، اإلحساس بعدم الراحة   ،واإلحباط
 تكرار التغيـب دون إذن      ،داء في العمل   سوء األ  ، االستثارة  سرعة ،الهتمام بالنظافة الشخصية  عدم ا 

االضـطراب   والنسيان قرارات صائبة، وعدم القدرة على التركيز عدم القدرة على اتخاذ ،أو سبب
 استحواذ فكرة واحدة على الشخص      ، ضعف الذاكرة أو الصعوبة في استرجاع األحداث       ،في التفكير 

 ، تزايد األخطـاء   ام بدرجة عالية من الشك      جاز المه  ان ،انخفاض في اإلنتاجية أو الدافعية المنخفضة     
  .)2003، عسكر(إصدار أحكام غير صائبة 

  

وتتمثل اآلثار السلبية للضغوط في حالة االحتراق النفسي والتوتر والشعور بالمضايقة والشعور غير 
  من األعراض الدالة على الضغط.والعمل االكتراث وقلة الدافعية لإلنجاز السار والالمباالة وعدم

 النظرة السوداوية ، ارتفاع ضغط الدم، سرعة االستثارة، الغضب،وهي عدم القدرة على التركيز
   .)1988، بونامكي( اإلرهاق والتشاؤم ، الكآبة،للحياة

تتعـارض   ، أن اآلثار الناجمة عن الضغوط المهنية بشكل عام وفقا لبعض الباحثين الةالباحث ىوتر
حيث يتفق  نها من جهة ومن حيث مظاهرها من الجهة األخرىأو تختلف فيما بينها من حيث مضمو
االضـطرابات النفـسية    تكون سلبية وتسهم فـي مختلـف   ،عملمعظم الباحثين على أن ضغوط  ال

 والقلـق، والـضجر ولـوم    االنزعاج والجسمية التي تصاحبها انفعاالت سلبية كالغضب، االكتئاب،
تنظيمية مثل ضعف األداء الوظيفي وعـدم   ك آثارالذات، وآثار سلوكية وصحية وفسيولوجية وكذل

أحـد   الباحثين  يؤكد أن ظاهرة الـضغوط فـي   الرضاء الوظيفي، وذلك على الرغم من أن بعض
تجديد الطاقة  جوانبها يمكن أن تكون إيجابية ومفيدة للفرد بحيث يمكن اعتبارها كمطلب من مطالب

  . الحياةالجسمية ومن ثم زيادة فعاليات الفرد للنجاح في 

  :صادر الضغوط النفسية لدى المعلمينم 5.1 .2

األسرية  بما فيها الضغوط ،بعضها يأتي من الظروف والمواقف الخارجية واالجتماعية •
 واألعباء المالية  وتكاثرا ،وهموضغوط تربية األطفال ومتطلبات نم ومتطلبات أفراد األسرة،
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،  والسفر، وتكاثر العمال المطلوب إنجازها واالنتقال إلى بيئة جديدة،، االجتماعيةءألعبا
 واألزمات المختلفة التي يتعرض لها الفرد على نحو متوقع وغير متوقع واألحداث التي تدعو

  ). 2010، إبراهيم(أو تثير الشجون والحزن ،  أو تدعو للغضب،للقلق والخوف

داف ومتطلبات  عدم وضوح األه:كما أن بعض المصادر تتعلق بضغوط العمل كغموض الدور •
 :أيضا صراع الدور  عدم وضوح حدود المهام بالنسبة إلى مهام اآلخرين،العمل المراد انجازه

 أن : التوقعات غير الواقعية عن الذات الكمالية،وهو تعارض مهام وظيفة مع بعضها البعض
ه مهام ال فيكلف الشخص نفس المزيد من العمل توقعاتنا العالية عن فاعلية الذات قد تدفعنا إلى

 ضعف ، فيسبب ذلك إحباطا و خيبة أمل تعد مصدرا مهما للضغط،تتفق مع إمكاناته وقدراته
 ، فقد التأييد أو الدعم من الزمالء،ن مواجهات متكررة مع المسؤولي،التأثير على صنع القرار

 الذي يتضمن مهمات ، وضيق الوقت،حجم العمل الزائد: اإلفراط في العمل وضغوط الوقت
 واالجتماعات مع الجهاز ت وحضور اللقاءا، الفردية التخطيط والتطبيق للخطة الدراسيةمثل

سوء االتصال في مجال   الرتابة وعدم التغيير،، وإرشاد الوالدين والطالب،العامل في المؤسسة
 و ،  عدم وضوح األهداف أو التعليمات وصعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة:العمل

 وقد ينتج عن ذلك اتخاذ قرارات تفقد ، الشخصية المسؤلة وصعوبة االتصال بهاعدم التأكد من
 الصراع بين ، القيادة غير المناسبة،المعلومات واألهداف وضياع الوقت و كثرة الجهد دون داع

 مل تتسبب في صعوبة انجاز المهام هنالك عدة عوا:  صعوبة إتمام أو انجاز المهام،الزمالء
 مما يتسبب في عدم ، سوء االتصال،وسوء النظام العام) عدم كفاية الوقت(منها ضغط الوقت 

  .)2009، وعبدا هللالفرماوي (الشعور بالرضا عن العمل والشعور باإلحباط 

ل الضغوط المتصلة بإشباع  وتشم،عليه من صحة نفسية وجسمية هو الحالة الشخصية للفرد وما •
الوجدانية  جاح والتفوق أيضا المشاعري الن، والرغبة فعن المشاعر الحاجات، والتعبير

كذلك التغيرات العضوية والصحية السلبية كاإلحساس بالقلق، وسرعة الغضب، والغيرة والذنب 
أنواع األدوية التي يتناولها في نظام األكل والنوم، التي تنتج عن الممارسات السلوكية الخاطئة 

 .)2010، إبراهيم(الفرد بشكل يومي

يأتي من التفاعل بين الضغوط التي تأتي من العالم الخارجي والحياة بعض الضغوط  •
االجتماعية، والضغوط التي تأتي من الشخصية وما تتصف به من صحة بدنية ومن خصائص 

 أو من قدرات وسمات تؤدي لالستجابة السليمة أو غير السليمة لما يأتي من الضغوط ،نفسية
  ).2010 ،إبراهيم(الخارجية  
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   :التي تواجهها المرأة العاملةلضغوطات  أهم ا6.1 .2 

  

 ةأوكامر هنالك ثالث أدوار تقوم بها المرأة العاملة وهي وظيفتها كأم وكزوجة :صراع الدور .1
  . كما أنها تعاني من مشاعر الذنب لتركها بيتها وأطفالها،عاملة

واالتجاهات لميول  التفرقة بين الذكور واإلناث أدت إلى فروق في ا:التنميط االجتماعي .2
 . واختالف نظرتها للنجاح والتفوق،، وإلى خفض توقعاتها ومفهوم الذات،ومستوى الطموح

 كالخوف من :تعاني المرأة من االضطرابات النفسية ذات العالقة بالعمل أكثر من الرجال .3
  . حيث تواجه صعوبة في التوفيق بين أنوثتها ومتطلبات العمل،النجاح في العمل

وصعوبة تها على التكيف مع طبيعة العمل  مثل عدم قدر:تكيفيه مع  طبيعة العملمشكالت  .4
  . ومضايقات الزمالء أثناء العمل، وأمراض المهنة،المواصالت

ال تزال القيم االجتماعية في العالم العربي المرتبطة بعمل المرأة : نظرة المجتمع الدونية لها .5
  .ل المرأة داخل البيت فقط وال زالت الغالبية تثمن عم،غير إيجابية

 عدم وضوح األدوار والمسؤوليات لدى األزواج أحيانا يحدث عدم توافق :مشكالت الزواج .6
 .جنسي بينهما

نع الحمل ، وحبوب ملعاملة إلى تناول الحبوب المهدئة قد تضطر المرأة ا:مشكالت صحية .7
  .)2008، الخالدي(على صحتها الجسمية  للتقليل من عبء األطفال، مما يؤثر

  
 دراسة الباحثة للضغوط النفسية ميزتها في ثالثة جوانـب هـي الفـردي واالجتمـاعي                من خالل 

 فالجانب الفردي يكون من خالل االسـتعداد        ،والوظيفي وذلك من خالل مراجعة العديد من األدبيات       
  بينما ضغط العمل يكون من خـالل بيئـة         ،الشخصي لالستجابة لمصادر الضغط النفسي بشكل عام      

 أما الجانب االجتماعي  يكون من خالل المواقف االجتماعية المثيرة للضغط ونظرة المجتمع              ،العمل
 واألهم هو استنباط أفضل الوسائل السـتخدام  ، واألخطاء غير الضرورية،للعمل الذي يقوم به الفرد   

 هو شـعور    تستنتج الباحثة أن العامل المشترك     .ضغط العمل في سبيل تحقيق أعلى مستويات األداء       
 أو بعدم خضوعها لقدرتهم على التغييـر، وربمـا           بخروج األحداث عادة عن سيطرتهم       ،المعلمات

  . يولد صراع داخلي حول القدرة على االنجاز ومدى الرضا الوظيفي ومفهوم الذات
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  :نظريات الضغوط النفسية 6.1 .2

التعرض المستمر للضغط يعتبر أن  Selye,1974  ) هانز سيليل ( :نظرية متالزمة التكيف العام ) 1
 األغراض الذي يؤدي إلى حدوث اضطرابات في أنحاء الجسم المختلفة مما يؤدي إلى ظهور النفسي

   :سيلي اسم زملة أعراض التكيف العام وهذه الزملة تحدث من خالل ثالث مراحل أطلق عليها

 والتي الخطراإلحساس بمرحلة   وهيAlarm Response وتسمى استجابة اإلنذار: المرحلة األولى
 وهي عبارة عن مجموعة من التغيرات العضوية ،يكتشف من خاللها الفرد ما يتعرض له من ضغط

 فترتفع نسبة السكر في الدم، ويتسارع النبض ويرتفع الضغط الشرياني، فيكون بالتالي الكيميائية،

 وما قد يسببه له من أضرار في ،ددالجسم في حالة استنفار وتأهب من أجل التكيف مع الفاعل المه
  .المستقبل

المرحلة األعراض الجسمية التي  وتشتمل هذهResistance وتسمى بمرحلة المقاومة: المرحلة الثانية
 قد اكتسب القدرة على التكيف فرديكون ال غطة التيايحدثها التعرض المستمر للمنبهات والمواقف الض

  .ليه من أجل مواجهة الضغط والتغلب عمعها

متعددة لفترة أطول، يصل  ضغوطل تعرض الفرد  استمرإذا:وتسمى اإلنهاك أو اإلعياء: المرحلة الثالثة
 ويصبح عاجزاً عن التكيف بشكل اإلنهاكمرحلة  إلى نقطة يعجز عن االستمرار في المقاومة ويدخل في

   . )2009 ،ماوي و عبداهللالفر(  الهرمونية وتنقص مقاومة الجسم كامل في هذه المرحلة تنهار الدفعات

 تشير هذه النظرية إلى ، نظرية التوافق بين الفرد والبيئة:نظرية التوافق  بين الفرد والبيئة) 2
   :صائص الفرد وخصائص البيئة همانوعين من عدم المواءمة بين خ

  .عدم التوافق بين إمكانيات الفرد وخبراته ومهاراته مع متطلبات العمل أو الوظيفة •

  .التوافق بين احتياجات الفرد وبين ظروف وطبيعة العملعدم  •
 

 كمـا أن    ،وفي النوعين كليهما فان الخلل في عدم التوافق يؤدي إلى حدوث الضغوط لـدى الفـرد               
 وتفترض أن األحداث البيئيـة      ،نظرية التوافق بين الفرد والبيئة تؤكد على العالقة بين الفرد وبيئته          

جع قيم الضغوط  لمفاهيم  األفراد وال تشمل هذه المفـاهيم فقـط               ولكن تر  ،ليست مسببات للضغوط  
 ولكن متطلبات الفرد نفسه بشان قدراته ودافعيتـه لتحقيـق تلـك             ،على تقديرات المتطلبات البيئية   

 كما تفترض هذه النظرية أن األفراد يمكنهم حماية أنفسهم من الضغوط باستخدام آليتـين               ،المتطلبات
فإذا لم توجد هاتين اآلليتين     ي شبكة الدفاع الذاتي     ه: الثانية ،وندة االجتماعية  هي المسا  : األولى :هما
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محمـد،  (فإنها تؤدي إلى اضطرابات بدنية ونفسية، وعدم اإلحـساس بالرضـا واألداء الـضعيف               
2008 .(  

أن التفاعل المتبادل بين العوامل ) Lazarus, 1966( وضح الزاروس :نظرية التقدير المعرفي) 3
 ،ة والعوامل الموقفية المتعلقة بموقف ما تؤدي إلى قيام الفرد بتقدير معرفي لألحداثالشخصي

 Primary التقييم األولي :ويتألف التقييم المعرفي عند الزاروس من نوعين أولي وثانوي 

appraisalوهل يمثل اكه له وهل هو خطير ومهدد أم ال يشير إلى تقييم الفرد للموقف وطريقة إدر 
 والعوامل الموقفية وامل الشخصية للفرد كاالعتقادات وتتأثر عملية التقييم األولي بالع.لفردتحديا ل

 فتشير  Secondary appraisal  أما عملية التقييم الثانوي ،التي تتضمنها طبيعة الموقف الضاغط
 تكون أي دراسة خيارات التوافق التيمصادر للتعامل مع الحدث الضاغط إلى ما يمتلكه الفرد من 
وإمكانات  ويتأثر التقييم الثانوي بقدرات كون فعالة للتعامل مع ذلك الحدث متاحة للفرد والتي ت
   .)1996 نصر،( الفرد الجسمية والنفسية

  
تشير هذه النظرية أن الضغوط تكون مفروضة على الفرد بفعل البيئة  :نظرية التوافق للضغوط) 4

 مفروضة على الفرد بفعل البيئة الخارجية كارتفاع درجة الداخلية كالمرض، أو الكحول، وقد تكون
 كما أنها تنتج عن عدم الكفاية . زيادة اإلجهاد في العمل،الحرارة، ضعف اإلضاءة، الضوضاء
 كما أنها تعتقد بأن الضغوط هي غير اعتيادية وسلبية، ،الجسمية أو العقلية، والظروف المؤقتة
  ). 2008محمد، ( لفرد الرتكاب الحوادثوتشتت الذهن، وزيادة الضغوط تعرض ا

  
ــدمان اشــتهرType Behavior) (نظريــة الــنمط الــسلوكي) 5 ــة فري  فــي هــذه النظري

 األول حثان بوصف نمطين مختلفـين للـسلوك    قام البا:)Friedman & Rosenman(وروسمان
ـ     إلى أ  ة النظري ، تشير )ب(ي يسمى بالنمط السلوكي     والثان) أ  ( مى النمط السلوكي    يس سان ن كـل إن

إال أن سيطرة أي من الخصائص على شخصية اإلنسان تجعلـه           ،  يمتلك خصائص كل من النمطين    
 وهذا يؤثر على شخصية اإلنسان وإدراكه للضغوط ومدى تحملـه لهـا وكيفيـة          ،يتبع احد النمطين  

 يكـون أكثـر   ،)أ ( وأكد الباحثان على أن الفرد الذي تنطبق عليه خـصائص الـسلوك      . معالجتها
 ،رضة وتأثرا بضغوط العمل  حيث أن أصحاب هذا النمط من السلوك يتميزون بالنشاط الـشديد               ع

، لتزام الـشديد بعملهـم والـوالء لـه        ، واال  واإلحساس بقيمة الوقت   ،دم الصبر  وع ،وحب المنافسة 
) ب(ائص الـسلوك    بينما يتميز الفرد الذي ينطبق عليـه خـص        . دافعية الشديدة للعمل والعدوانية   وال
ملـه   وحرصه على تحقيـق التـوازن بـين ع   فعالي، وحسن المعاملة والثبات االن  رونة والهدوء بالم

، كمـا أن    ه أداء األعمال الواحد تلو اآلخر     صبرا ويمكن واهتماماته األخرى في الحياة، كما انه أكثر        
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، وقد أوضـح فريـدمان وروسـمان أن         أكثر قدرة على مالحظة ضغوط العمل     هذا الشخص يكون    
  )ب(، وبالتالي ألمراض القلب من أصحاب النمط أكثر عرضة لضغوط العمل) أ(مط النأصحاب 

  )Landy, 1989( .  
أن تنظـيم   ) Bandura( رواد هذه النظريـة ومـنهم  بانـدورا        يؤكد   :نظرية التعلم االجتماعي  ) 6

الثقة يتضمن متغيرات الفاعلية الذاتية و    الشخصية األساسي الذي كان مرتبطا بمقاومة ضغوط الحياة         
، وترتبط الفاعلية الذاتية بمدى كفاءة الفرد في إمكانية تنفيذ سلـسلة مـن              بالنفس، والتحكم بالمدرك  

أن الفاعلية الذاتية تبـدأ بمـدى        تج باندورا واستنورية للتعامل مع المواقف الضاغطة،    األفعال الضر 
اط الذاتي في مواجهة    ضب، تشتمل على سلوك المواجهة و االن      من السلوكيات التكيفية في الحياة    واسع  

فإن مفهوم الفرد على فعاليته الذاتية يظهر من خالل اإلدراك المعرفي لقدرات الفرد             . ضغوط الحياة 
حيث تعمل هذه الخبرات على مساعدة الذات       تي يمر بها الفرد     الشخصية ومن خالل تعدد الخبرات ال     
ذ أشكاال مختلفة منها سلوك      قد تأخ   وهذه المؤثرات المعرفية   ،في التغلب على الضغوط التي تواجهه     

   .)2010 ،إبراهيم(  والثقة بالنفس،وتفسيره لذاته،الفرد، وأهدافه الشخصية
  
  Self Conceptمفهوم الذات  2. 2

  
 وكان معنى الذات يناقش أحيانا بمعنى الروح ، تطور معنى الذات خالل رحلة طويلة عبر سنوات

مفهوم الذات قديم جداً  و،هذا المفهوم نشأة فلسفية ألنا، وقد نشأ وأحيانا بمعنى ا،وأحيانا بمعنى الذات
 فمر هذا المفهوم بنمو ديني وفلسفي وتحدث ،ومر بمراحل مختلفة إلى أن وصل إلى هذه الدرجة

 وقال عن  رشد ابن وبعدها تحدث عنه المفكرون العرب مثل ،عنه أفالطون وأرسطو وسقراط
 وكان بعض العلماء يطلق ، أبو حامد الغزالي، للنفس البشريةمفهوم الذات أنه الصورة المعرفية

 وهيوم  Berkeley وجورج بيركيلي Lockeجون لوك ( عليها قديماً الروح والنفس واألنا مثل
Hume ماس براونوتوBrown وجيمس ميلMill ) ( 2002 ،زهران( .  

  
س إال شكال سيكولوجيا أو بناء  فهو لي،مفهوم الذات مفهوم واسع يشيع استخدامه في مجال التربيةو

 وهو مصطلح ليس ، والهدف منه مساعدة علم النفس على التفكير في الظواهر التي يدرسها،خيالي
له كيان داخلي أو مادة محددة أو عامل نفسي ممكن قياسه بشكل مباشر بل مفهوم يستدل عليه عن 

  . )2005 ،العمرية( طريق السلوك 
  

 ، ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة بالذاتكما أنه تكوين معرفي منظم
 المحددة األبعاد ، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المتسقة،يبلوره ويعتبره تعريفا لذاته
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عن لعناصر المختلفة لكينونته الداخلية أو الخارجية وتشمل هذه العناصر المدركات والتصورات 
 والتي يتمثلها الفرد من خالل ،صورة التي يعتقد أن اآلخرين في المجتمع يتصورونهاالتي تحدد ال

والمدركات  )  social self conceptمفهوم الذات االجتماعي ( التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 
 idealمفهوم الذات المثالي ( والتصورات التي تحدد الصورة المثالية للشخص الذي يود أن يكون 

self concept( ،) 2005 ، البدري( .   
  

ة علم النفس دون االهتمام وفي النصف األول من القرن العشرين تم التوصل إلى أنه ال يمكن دراس
أساس المكانة  المطلوبة وبدأ يدرس على القرن العشرين احتلت الذات ي العقد الرابع من وف بالذات،

   . )2002 زهران، (Self Psychologyتة وظهر ما يسمى بسيكولوجية الذاأنه مصطلح ذا أهمي
  :و يستخدم مفهوم الذات في علم النفس ليطلق على معنيين

 : أما الثاني،ويشير إلى فكرة الفرد عن نفسه ) ( As Object هو الذات بوصفها موضوعا : األول
 بمعنى أن الذات تتكون من مجموعة من العمليات ،)As Process(فهو الذات بوصفها عملية 

   . )2008الربايعة،الترتوري،،هيالت(، والتذكرطة والفاعلة كاإلدراك،والتفكيرقلية النشالع
  

 أن كل فرد يشعر بأن لديه نواة حقيقية أو ذات مركزية تتميز : )Vernon )1963فرنون ويرى 
وتتباين عما سواها من موجودات وهي ذات مركبة أي تتكون من أجزاء كثيرة تتصارع فيما بينها 

  . )1999 ،دويدار( ها متحدة ويجمعها معاً اإلحساس بالهوية أو الكينونة غير أن
  

يتكون عن غير قصد منه فهو يرى أن مفهوم الفرد عن نفسه  : )Epstein ) 1973 ،أبشتاينأما 
 أي أن صورة الذات لدى الفرد ما هي إال أداة تصورية لتحقيق أهداف معينة ،أثناء تفاعله مع البيئة

 وذلك في ضوء ما يتعرض له الفرد طوال حياته من خبرات ،تتكون بطريقة تلقائيةوهذه الصورة 
   : ويرتبط بهذا الهدف وظيفتان أساسيتان هما،واقعية هدفها التحقيق األمثل للتوازن بين اللذة واأللم

 .تسهيل احتفاظ الفرد بتقديره لذاته واحترامه لها ورضائه عنها .1

 .ح باستفادة الفرد منهاتنظيم نواتج الخبرة على نحو يسم .2

  
 فكل إنسان له وعي بأنه ، ينتظم بيولوجياً طبقا لمبدأ اللذة واأللم،إذ أن السلوك اإلنساني في جوهره

  .)1999دويدار، (كائن قائم بذاته ويستطيع أن يفكر ويتصرف لتحقيق غاية معينة 
  

 وهي اإلطار ، نفسه بهاالصورة التي يعرف اإلنسان" عرف الذات على أنها  ) 1985( أما صالح 
   ."الذي يستطيع اإلنسان أن يطبع نفسه فيه بحيث يكون ملما لما في نفسه 
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أن كل السلوك بال استثناء يحدد بشكل كامل : Snugg & Combsكما أوضح سينج وكومبس  
هر للكائن الحي الذي يقوم بسلوكه، أي الكيفية التي يتصرف ووثيق الصلة بالمجال الخاص بالظوا

  .الشخص ما هي إال نتيجة إدراكه لنفسه في اللحظة التي يقوم بها بفعل معينا به
  

 وهو يشتق هذا المعنى ، وظائف دعم دفاعي  فقد أشار إلى معنى النفس بأنهMurphyميرفي أما 
 لنفسيات هي النفس المحيطة بالنفس المثالية ومثل هذه ا،من مفهوم الذات ولمدركات كيانه الكلي

  . )1981 ،البين(
  

تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية " مفهوم الذات بأنه ) 2002( زهران يعرف
وينقسم مفهوم الذات "  ويعتبره نفسيا لذاته ، يبلوره الفرد،والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات

جتماعي  ومفهوم الذات اال، ويحدد وصف الفرد في ذاته كما يتصورها هو،إلى مفهوم الذات المدرك
 والتي يتمثلها الفرد من خالل التفاعل ،يحدد الصور التي يعتقد الفرد أن اآلخرين يتصورونها

 وهي المدركات والتصورات التي تحدد الصورة ، ومفهوم الذات المثالي،االجتماعي مع اآلخرين
 الخاصة  وهناك مفهوم الذات الخاص الذي يختص بالذات،المثالية للشخص التي يود أن يكون عليها

  .أي الجزء لشعوري
  

 أو فكرته عن ذاته التي تشكل نواة نظام القيم التي ، بأنه تقييم الفرد لذاته)Colly(كولي" كما عرفه 
  عرفه بوصفه المجال الذي يبين Stake أما ستيك .يحملها عن نفسه لتكون أساسا تبنى عليه حياته

   .)2006، القمش" (ه أو قيمية صفات الذات اإلنسانية التي تنطوي على معان تقييمي
  

مفهوم الذات مفهوما افتراضيا شامال يتضمن جميع األفكار  ) Jersild, 1993" ( جرسيلد "ويعد 
 ويمثل ذلك معتقداته ، وشخصيته، وعقله، والتي تعبر عن خصائص جسمه،والمشاعر عند الفرد

 ) Demoulin, 1998" ( ولين ديم" أما . كما يشمل خبراته السابقة وطموحاته، وقناعاته،وقيمه
 ،الربايعة( المجموع الكلي للمشاعر اإليجابية والسلبية لخبراتنا في الحياة :يصف مفهوم الذات بأنه

   . )2008 ، الترتوري،هيالت
  

الستدالل عليها والعمليات التأملية التي يمكن امجموعة من الشعور   هومفهوم الذاتوبشكل عام 
لشخص  أن نفهم من هذا التعريف بأن مفهوم الذات يكون بمثابة تقييم ل، فيمكنبواسطة سلوك ظاهر

وخلفيته وأصوله وقدراته واتجاهاته وشعوره بشرط أن يكون الفرد نفسه من كل جوانبه من مظهر 
   . )1981، البين( لديه وعي بسلوكه
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ة باآلخرين يستخلصه من ذلك مقارن تعني نظرة الفرد لنفسه وما:”Self image “صورة الذاتأما 
الذات، سلبياً  االنطباع العام عن  الصورة يتكونومن هذه ث الشكل، والمظهر العام والسلوكمن حي

البعض، كما أن   السلبية إلى احترام ضعيف للذاتوغالباً ما تؤدي صورة الذات. كان أم إيجابيا
الحظون عليه أشياء  حساسية مفرطة لصورة ذاته لتوهمه أن اآلخرين يديهموخاصة القلقون منهم، ل

سلبية كثيرة، ولذلك هو يعتقد أنه محط أنظار واهتمام اآلخرين الذين يتلصصون عليه بنظراتهم 
 يشعر بحرج شديد وتوتر وخجل أمام  الفرد الوهم يجعلذلك. الخفية التي تركز على بعض عيوبه

  ).2007 ، بخاري(الغرباء، ولذلك هو يحاول أن يتجنب كل المواقف التي تعرضه لهذه المشاعر

  
 مفهوم الذات يمكن أن يتحدد إلى درجة كبيرة من خالل معرفة الفرد بوجهات نظر بالتالي فإن

اآلخرين عنه وأن محاوالت المرء للتعرف على ذاته وتحديدا معالمها تبدأ بشكل ملح في مرحلة 
 والبعض ،ت أو تعديلالمراهقة وتستمر طوال حياته تبعا لما قد يحل عليه أو على البيئة من تغيرا

 وتتميز فكرة الفرد ، والبعض اآلخر يحتاج إلى وقت أطول،قد ينجح في تحديد ذاته في وقت مبكر
 وفكرة الفرد عن ذاته كشيء متفرد تعتمد في تكوينها وتكيلها على البناء ،عن نفسه بالتفرد

  .)1998 ،عدس وتوق (البيولوجي المتفرد الخاص به
  

تعريف مفهوم الذات من جملة التعريفات السابقة بأنه مجموعة األفكار ترى الباحثة أنه يمكن 
 ة جمللكيفية التي يدرك بها الفرد نفسه، فهو، أو اتقدات التي يكونها الفرد عن نفسهوالمشاعر والمع

واتجاهاته اته الجسمية والعقلية والشخصية وخصائصه وصفكات الفرد عن نفسه، وعن تفكيره إدرا
يره بما يفكر به اآلخرون عنه وبما يفضل أن يكون عليه، كما أن مفهوم الذات من نحو نفسه، وتفك

  .العوامل التي تمارس تأثيرا كبير في السلوك، ويعد جزء من البيئة االجتماعية يؤثر فيها ويتأثر بها
  

   :خصائص مفهوم الذات 1 .2.2

  
لشخصية كما أوردها إن لمفهوم الذات خصائص يمتاز بها عن غيره من مكونات ومحددات ا

   : وآخرون على النحو التالي)Shavelson,1982( شافلسون
 . أي أنه يمثل الطريقة في تنظيم الخبرات وإضفاء المعنى عليها:يعتبر مفهوم الذات منظما .1

 أي بمعنى أنه يمكن أن تشكل جوانب الذات هرما قاعدته خبرات :مفهوم الذات هرمي التكوين .2
 هذا Shavelson حيث قسم شافلسون  ،ة وقمته مفهوم الذات العامالفرد في المواقف الخاص

الهرم إلى قسمين رئيسيين هما مفهوم الذات األكاديمي حيث يصنف إلى مجاالت وفق المواد 
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 والقسم الثاني هو مفهوم الذات غير األكاديمي والذي بدوره ينقسم إلى مفاهيم .التعليمية المختلفة
  . للذاتسيةمنها االجتماعية والنفعدة 

 : حيث أن نظام التصنيف هذا قد يشكل مجاالت:يمتاز مفهوم الذات بأنه متعدد الجوانب .3
 .كالمدرسة والتقبل االجتماعي والجاذبية الجسمية والقدرة الجسمية والعقلية

 أي أنه كلما كان االتجاه في هرم مفهوم الذات نحو :ومن مميزات  مفهوم الذات الثبات النسبي .4
  .ان مفهوم الذات أكثر قابلية للتغيير ضمن المرحلة الواحدةالقاعدة ك

أي بمعنى انه كلما نما الطفل زادت مفاهيمه وخبراته وأصبح  :مفهوم الذات تطور نمائيا يعتبر .5
 .قادرا على إيجاد التكامل فيما بين هذه اإلجراءات الفرعية لتشكل إطارا مفاهيميا واحدا

 أي أنه ذو طبيعة وصفية تقييميه فيعطي الفرد تقييما :ييميومن مميزات  مفهوم الذات أنه تق .6
وصفيا لذاته ويعتمد هذا التقييم والوصف على الخبرات السابقة للفرد في الثقافة المحددة في 

  .المجتمع الواحد

وهذا ما يميز مفهوم الذات عن المفاهيم :ه مفهوم الذات بأنه فارقي تفاضلييمتاز بوآخر ما  .7
ترض أن يرتبط بالتحصيل  فمفهوم الذات للقدرة العقلية يف،تبط بها بعالقة نظريةاألخرى التي ير
 . )2008 ،أبو عياش( مواقف االجتماعية والماديةمن ارتباطه بالاألكاديمي أكثر 

 
   :أنواع وأشكال مفهوم الذات 3 . 2.2

  

   : الذاتمن مفاهيم ويضم هذا المفهوم عددا:  General Self Conceptهوم الذات العاممف .1
ذات الواقعية كما وهو مفهوم الذات المدرك لل  ealistic self conceptمفهوم الذات الواقعي  •

كما  التي تحدد خصائص الذات الواقعية،ويشمل المدركات والتصورات يعبر عنه الشخص،
   . هواوصف الفرد لذاته كما يدركهتنعكس إجرائيا في 

وهو المفهوم المدرك للذات االجتماعي كما  social self concept مفهوم الذات االجتماعي  •
يعبر عنه الشخص ويشمل المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن اآلخرين 

  .الجتماعي مع اآلخرين في المجتمعفي المجتمع يتصورونها والتي تتمثل من خالل التفاعل ا

لمفهوم المدرك للذات المثالية كما يعبر وهو ا :  ideal self concept مفهوم الذات المثالي  •
وهذه " عنها الشخص ويشمل المدركات والتصورات التي تحدد الصورة الذي يود أن يكون 

  .المستويات شعورية يعرضها الفرد لآلخرين
وهو الذي يتضمن أفكار الفرد المهددة   : self concept Repressed مفهوم الذات المكبوت .2

 دفعت بها إلى ، إلى وجود حيل دفاعية، دافع تأكيد وتحقيق وتعزيز الذات التي دفع بها،عن ذاته
   .الالشعور
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 فهو يختص بالجزء ،وهو أخطر المستويات :  Private self conceptمفهوم الذات الخاص  .3
 ، ومعظم محتويات مفهوم الذات الخاص خبرات محرمة أو محرجة،الشعوري السري الشخصي

ال يجوز " عورة نفسية "  كما تعتبر بمثابة ،رغوب فيها اجتماعيا أو مؤلمة غير م،أو بغيضة
دويدار، (إظهاره أو كشفه أمام الناس، وتنشط الذات دون ظهور محتوياته الخطرة المهددة 

1999(.  
مؤلف مقياس تنسي لمفهوم الذات ) Fits,1965(جاء به فيتس  مفهوم الذات حسب ماأما أنواع

   :منها
  .وتعني الذات كما يصفها الفرد ويراها هو ) : Identity ( إشباع الهوية .1
 .ويعني مدى تقبل الفرد لسلوكه ) : Behavior( السلوك  .2

وهي تعني رأي الفرد في جسمه وحالته  ) Physical Self  ، Out look(الذات الجسمية  .3
  .الصحية والمهارات التي يتقنها ورأيه بذلك

قة الفرد بأسرته وطريقة إدراكه لذاته نتيجة وتعني عال ) Family Self( الذات األسرية  .4
 .لتعامله مع أفراد أسرته

تتم من خالل عالقة الفرد باآلخرين من حوله إلدراك  ) Social Self( الذات االجتماعية .5
  . ذاته

وتسمى أيضا مفهوم الذات اإليجابي يعتقد روجرز أن  ) Positive Self( الذات اإليجابية .6
جات يمكن أن تشبع فقط من خالل العالقات اإلنسانية ومن أهمها التقدير كل الناس لديهم حا

  ايجابية في حياة الناس اآلخرين  وهي خبرة الفرد بذاته ككيان له قيمة،الموجب غير المشروط
تقبل والرعاية والثقة  المحبة واالحترام والتعاطف وال،وعلى هذا يستحق أن يصل على الدفء

 .من اآلخرين

كس مفهوم ، وهو عوتسمى أيضا مفهوم الذات السلبي) Negative Self(لسلبية الذات ا.7
على االعتبار الموجب  يعتقد روجرز أن نمو مفهوم الذات السلبي يعتمد ، والذات اإليجابي

 فيتجنب ،، ولم يكافأ في غيرها في بعض الجوانب حيث يشعر الفرد بأنه كوفئ،المشروط
جديرة ن خبرات أخرى تعتبر آلخرين غير جديرة ويبحث عخبرات معينة من التي يعتبرها ا

   ).2010ألين، (

  
   :العوامل المؤثرة في مفهوم الذات  4 .2.2

  

 هي كل ما يؤثر في سلوكه من محيطه أو ، يمر اإلنسان في حياته بسلسلة من الخبرات:الخبرة .1
 إلى تحقيق السرور  وهذه الخبرات بعضها ينسجم مع مفهوم الذات عند الفرد ويؤدي،من داخله
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 ،)مفهوم الذات(لنفسه  الفرد  وبعضها غير سار ألنها ال تنسجم مع مفهوم،والتوافق النفسي لديه
  .وبالتالي تؤدي إلى عدم الرضا وعدم التوافق ،مع القيم االجتماعية وال

واقع  وهو في تعامله مع المحيط وال، يرى روجرز أن لدى كل فرد دافعا قويا لتحقيق ذاته:الفرد .2
 ، ويسعى لتحقيق ذاته بكسب حب اآلخرين واحترامهم وتقديرهم وقبولهم له،الذي يعيش فيه

  .خصوصا الجماعة المرجعية أو األشخاص المهمين في حياته

من أجل إشباع حاجاته   وهو ما يقوم به الفرد من نشاط عقلي أو جسمي أو هما معا:السلوك .3
فق مع مفهوم الذات والمعايير االجتماعية وهذا يؤدي  ومعظم السلوك يت،كما يدركها في الواقع

 ، أما إذا تعارض سلوك الفرد مع فهمه لذاته ومع معايير مجتمعه،إلى التوافق النفسي عند الفرد
  . ويشعر بعدم الراحة وسوء التوافق،فإنه لن يرضى عن هذا السلوك ويلجأ إلى إنكاره

 ، وهو عامل الخبرة المتغير باستمرار،لفرد في بيئته وهو المدركات الشعورية ل:المجال الظاهري.4
 ويرتبط ، سواء كان إدراكه صحيح أو خاطئ،ويتعامل الفرد مع المجال الظاهري  كما يدركه هو

ظاهري الذي يرتبط المجال الظاهري بالجانب الشعوري من الذات وهو يختلف عن المجال غير ال
  .)1942روجرز،(بالالشعور

  
   :مفهوم الذاتنظريات  5 . 2.2

  

  : )1916(Jung يونغ  ) 1 
 وتمثل الذات تكامل الشخصية بجوانبها المختلفة الشعورية ، يعتبر الذات معادلة للنفس أو الشخصية

 كما ، تتجمع حولها جميع النظم األخرى، وهي تعمل كنقطة وصل لتنظيم الشخصية.والالشعورية
فمن خالل تحقيق الذات يتم التوازن والتكامل  ،أنها تمد الشخصية بالوحدة والتوازن والثبات

 ويعتبر يونغ ، وتمثل األنا مركز الشخصية قبل أن تتكون الذات،واالمتزاج بين جوانب الشخصية
   ).  2002، السرخي( الذات هي هدف الحياة  

  :)1965 (Adlerأدلر  ) 2

 يفسر خبرات الكائن العضوي  وهذا التنظيم،تنظيماً يحدد للفرد شخصيته وفرديتهفانه يعتبر الذات 
 وإذا لم ، وتسعى الذات في سبيل الخبرات التي تكفل للفرد أسلوبه المتميز في الحياة،ويعطيها معناها

 أن الذات المبتكرة هي حجر الزاوية في )أدلر(ويرى .  فإنها تعمل على خلقها،توجد هذه الخبرات
 ت التي يتعرض لها الفرد واالستجابات المثيرا وهي تشغل مكاناً متوسطاً بين،بناء وتنظيم الشخصية

التي تصدر عنه بالنسبة لهذه المثيرات وهي تتكون من صفات وقدرات موروثة  باإلضافة إلى 
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"  وتتكون من الجانبين معاً اللبنات األولى التي يستخدمها الفرد بطريقته ،انطباعات بيئية مدركة
 ،دويدار(  أي تحديد عالقته بالعالم الخارجي ،ته في الحياةفي بناء وتشكيل اتجاها" الذاتية المبتكرة 

1999 (.   

 بشرية لتحقيـق مـستوى أكثـر تكـامال          إلى التطور المتصاعد لدى الكائنات ال      Jungوأشار يونغ    
 ويقـول أن النمـو   ،واعتبر أن الماضي والمستقبل يؤثران معا في مدى تحقيق الوجود الذاتي للنفس  

السرخي، (  .تطيع الظهور حتى تصبح كل أنظمة النفس األخرى كاملة التطور         المتكامل للنفس ال يس   
2002(.   

  

   :Rogers روجرز ) 3
 فهي ، والذات أو مفهوم الذات مصطلحان متكافئان بالنسبة لروجرز،فالذات عنده مفهوم مركزي  

الجوانب  و،كل منظم ومنسق يتكون من إدراك خصائص األنا وإدراك العالقة بين أنا واآلخرين
 أي تفسير الذات ، والذات المدركة هي مفهوم الذات تؤثر في اإلدراك والسلوك،المتنوعة للحياة

 أي الصورة التي يكونها عن ، وإن مفهوم الذات هو فكرة الفرد عن نفسه،كونها ضعيفة أو قوية
القيم  باإلضافة إلى ،نفسه من خالل ما تتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية

عبد الرحمن، (  وأشار روجرز إلى أن الذات لها خصائص منها،االجتماعية التي ينتمي إليها
1998(:   
أن الذات تنمو من خالل التفاعل بين الكائن الحي وبين البيئة التي تعيش فيها وخاصة  .1

  .المحيطة به

 . أن الذات قابلة للتعديل نتيجة للنضج والتعلم .2

   : في الشخصية في ثماني عشرة نقطة تتمثل على النحو التاليوضح روجرز نظريته      و
  .أن الفرد يعيش في عالم متغير من خالل خبراته يدركه ويعتبره مركزه ومحوره .1

 . وفقا لهذه الخبرة وإدراكه إياها،يتوقف تفاعل الفرد مع العالم الخارجي .2

  .يكون تفاعل الفرد واستجابته مع ما يحيط به بشكل كلي ومنظم .3

  .ناضل الفرد من أجل إثراء خبرته واالستزادة منها لتحقيق توازنهي .4

  .إن سلوك الفرد يهدف إلى محاولة إشباع حاجاته .5

  .يكون هذا السلوك المستهدف مصحوبا بإحساس عاطفي يحركه .6

  .أن أفضل من يدرك سلوك الفرد هو شعوره الذاتي .7

 أن جزء من اإلدراك يصبح بالتدريج مكون لذات الفرد  .8

 قيم المرتبطة بخبرات الفرد ناتجة عن خبرات عايشها الفرد ذاته ال .9
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  يؤدي إلى تكوين الذات بشكل منظم ومرن ،تفاعل الفرد مع المحيط الخارجي واآلخرين. 10

 أو تكون ،الخبرات التي عايشها الفرد أما تدرك وتنظم فيصبح لها معنى وترتبط بالذات. 11
 .لذات لعدم توافقها مع ا،ذات معنى سلبي

 .معظم األساليب السلوكية تتوافق مع مفهوم الذات.12

ال تتوافق مع مفهومه بعض أنواع السلوك التي تنتج عن خبرات الفرد وليس لديه معنى لها.13
  .لذاته

يحدث التكيف النفسي عندما يتمكن الفرد من استيعاب جميع خبراته الحسية والعقلية .14
  .لذات لديهوإعطائها معنى يتالءم مع مفهوم ا

 عندما يفشل في استيعاب وتنظيم الخبرات الحسية ،يحدث سوء التكيف والتوتر النفسي.15
  .والعقلية التي يمر بها

سك وتنظيم للمحافظة على تزداد تمات خبرات ال تتوافق مع مكوناتها عندما تواجه الذا.16
 . كيانها

 بالتالي تزيد ،تتفحصها وتستوعبهاتعمل الذات على احتواء الخبرات التي تتوافق معها و.17
 .القدرة على تفهم اآلخرين وتقبلهم

  .ازدياد خبرات الفرد يساعد على استبدال قيمه وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديه.18

  :Snygg & Combs سينج وكومبس  )4

و " م  فقد استخد،بدرجة كبيرة"  سينج وكومبس  " و" كارل روجرز " نظريات الذات عند تتشابه  
 وينقسم ،ة مثل روجرز ليشير إلى البيئة السيكولوجي،مصطلح المجال الظاهري " سينج وكومبز

  :إلى قسمين فرعيين"سينج وكومبس " المجال الظاهري عند 

  والتي تتضمن كل األجزاء في المجال الظاهري التي : Phenomenalالذات الظاهرية .1
 .يخبرها الفرد كجزء أو خاصية لذاته

الذي يتكون من أجزاء للمجال الظاهري التي تتميز عن طريق الفرد : لذاتمفهوم ا .2
كخصائص محددة وثابتة لذاته، وفي ضوء ذلك فإن المجال الظاهري هو الذي يحدد السلوك وتتحدد 

 اًتحديد في النهاية يتميز مفهوم الذات على أنه الجانب األكثر أهمية واألكثر .فيه الذات الظاهرية
 .)1999دويدار،(ري وللذات الظاهرية في تحديد الكيفية التي يتصرف بها الفردللمجال الظاه
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  :Freud  فرويد )5

في ضـوء وظيفـة األنـا    ) Self - under standing(ى المزيد من االهتمام لفهم الذات لقد أعط
)Ego(.          موعـة   والذات عند فرويد تمثل كل ما هو عقالني في الحياة العقلية للفرد كما أنها تضم مج

، فهي التي تحدد محتوى الشعور وتفـرق بـين الواقـع            ات العقلية مثل اإلدراك والتفكير    من العملي 
  الالشعور كجزء أساسي من مكونـات الـذات           وقد ركز فرويد والفرويديون على أهمية      ،والخيال

  ).1997،دويري(

اقف مؤلمـة والقلـق   الموضوعي الذي يعتبر هو ردة فعل معقولة لمو  بين الشعور بالقلقأيضا ميز
داخلي ناتج عن صراعات غير منطقية وغير محددة ومصحوب بـالخطر   يعتبر كمثيرالذي السلبي 

فرويد بأن القلق السلبي يمكن إيقاظه بواسطة الصراعات غير الـشعورية داخـل    الحقيقي وقد اعتقد
رغبات تقف أمام تهديـدات  تصطدم باألنا واألنا األعلى والعديد من ال  وآلية التحكم بها وبما،األفراد

  .)1998 ،الزيود( .ة من شخصيتهم أو قيمتهم االجتماعيضعلى نقي اآلخرين، ألنها

   : )Bandura( باندورا  )  6
  

 فقد وضح  أن تنظيم الشخصية األساسي الذي كان مرتبطا بمقاومة ضغوط الحياة يتضمن متغيرات 
ك وترتبط الفاعلية الذاتية بمدى كفاءة الفرد في  والتحكم بالمدر، والثقة بالنفس،الفاعلية الذاتية

 واستنتج أن الفاعلية .إمكانية تنفيذ سلسلة من األفعال الضرورية للتعامل مع المواقف الضاغطة
 تشتمل على سلوك المواجهة و االنضباط ،الذاتية تبدأ بمدى واسع من السلوكيات التكيفية في الحياة

إن مفهوم الفرد على فعاليته الذاتية يظهر من خالل اإلدراك  ف.الذاتي في مواجهة ضغوط الحياة
 حيث تعمل هذه .المعرفي لقدرات الفرد الشخصية ومن خالل تعدد الخبرات التي يمر بها الفرد

 وهذه المؤثرات المعرفية قد ،الخبرات على مساعدة الذات في التغلب على الضغوط التي تواجهه
وبناء على   والثقة بالنفس،، وتفسيره لذاته، وأهدافه الشخصية،فردتأخذ أشكاال مختلفة منها سلوك ال

 فإن األفراد يمتلكون نظاما ذاتيا هو الذي ،التطوير الذي قدمه باندورا في نظريته للتعلم االجتماعي
 ومن ثم ، وتقييم المواقف،يمكنهم من ممارسة السيطرة على أفكارهم ومشاعرهم وانفعاالتهم

  . )2005 ،إبراهيم( شل في المهام  أو الفالتوقعات عن النجاح

  : A lport ألبرت  ) 7

 ويطلق ألبرت على األنا أو ،كان إسهامه في وضع مفهوم الذات مفهوما مقيدا من الناحية العملية
 تكسب الشخص االستقرار والثبات بالنسبة ،الذات باإلضافة إلى التفكير والمعرفة المالئمة للشخصية
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 ويرى أن إصالح األنا والذات يجب أن يستخدما على ، واالتجاهات،لمقاصدلتقييمه لألمور وا
    . )1981 ،البين(  لكي تدل على الوظائف المناسبة للشخصية ،اعتبار أنهما صفات وصفية

  :Lewinليوين  ) 8

س أما ليون يرى أن مفهوم الذات هو بمثابة المنطقة الروحية التي تحدد المعتقدات الحالية تجاه النف 
 إذ يشمل عالم الفرد من ،وهو مفهوم الذات ال يقصد به الفضاء الطبيعي" فضاء النفس " واصطالح 

 إلى جانب هذا فإن  تقييم األمور واإلدراكات واألشياء ،الخبرات الشخصية كفضاء يتحرك فيه الفرد
   .)1981 ،البين(الهامة وكذلك خطة المستقبل واألحداث 

  
  : Maslow ماسلو )  9

  

 تحقيق الذات هو أن حيث يرى ،  من ابرز الذين درسوا تحقيق الذات  Maslowبر ماسلويعت
 أن تحقيق الذات هو Maslow وأضاف ماسلو ،التحقيق المستمر إلمكانيات الفرد وقدراته ومواهبه

النمو الجوهري في الكائن الحي أو بدقة أكثر هو الكائن الذي يحقق نفسه بنفسه مدفوعا نحو النمو 
 وقد تحدث عن تحقيق الذات ووضعه في قمة التنظيم الهرمي ، من أن يكون مدفوعا نحو النقصبدال

ولئك أن األشخاص المحققين هم أنه يرى أ كما ، الحاجات األدنىإشباع ورأى أنه يتم ،للحاجات
تحقيق Maslow   وعرف ماسلو، الذين يرغبون في تطوير إمكاناتهم إلى أقصى درجةاألشخاص

 كل الحاجات إشباع والتي تتم بعد ، تلك الحاجة المتطورة للشخص نحو تحقيق الذاتنهأالذات 
 وتوجد في قاعدتها الحاجات الفسيولوجية التي متى ما تم إشباعها ،األدنى التي تنتظم بشكل هرمي

 ثم ،فان السلوك يصبح مدفوعا بشكل تصاعدي نحو حاجة أخرى أعلى وهي األمن والطمأنينة
  . تحقيق الذاتإلى  وأخيرا الحاجة،ت تقديرا لذاإلى فالحاجة واالنتماء،حب  الإلىالحاجة 

  
قام ماسلو بدراسته على األشخاص الذين لديهم واقعية الذات أي حققوا ذواتهم بمعنى أنهم  كما

يتحركون باتجاه االنجاز والوصول إلى القوى والقدرات الكامنة في أعلى مستويات نمو السيما 
 - Innerواعتبر مفهوم الذات االيجابي ما هو إال محركات داخلية  ذات،حاجات تحقيق ال

dierctiveness   تتكون نتيجة لتكامل الحقائق والتجارب والخبرات المتعددة وهذا ال يعتمد على
ووصف ماسلو صفات اإلنسان الذي  .الشخص وحده فقط ولكن يعتمد على الظروف المحيطة به

 ال ، ينظر للمشاكل بعناية، أن يكون قادرا على تقبل نفسه واآلخرين:تيلديه مفهوم ذات ايجابي كاأل
 يكون قادرا ، يتبع نظاما ديمقراطيا في بناء معتقداته وشخصيته،يعتمد على الظروف المحيطة به

  .  ) Maslow , 1970(  يتقبل اآلخرين بشخصياتهم ويحترمهم،على االبتكار
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    الدراسات السابقة3.2

  
من الدراسات العربية منها واألجنبيـة ذات الـصلة بموضـوع           باإلطالع على العديد    قامت الباحثة   

الدراسة، وفي ما يلي مجموعة من الدراسات التي أمكن للباحثة الحـصول عليهـا، مرتبـة وفقـاً                  
   .لتسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم

  
  :  الضغوط النفسية التي تناولت العربية دراسات ال1.3.3

  
 حول الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز وصراع الـدور لـدى        : )2010( الجيـد    دراسة  

 ،نظـري ( و التخـصص    ) ذكر أو أنثى    (  في ضوء بعض المتغيرات كالجنس       ،المدرس الجامعي 
رتباطيـة دالـة    ا وأظهرت النتائج  وجود عالقـة        ،) متزوج   ،أعزب( والحالة االجتماعية   ) عملي  

ووجـود  ،  عينة الدراسة في الضغوط النفسية ودرجاتهم في دافعيـة اإلنجـاز          إحصائياً بين درجات    
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي على جميع أبعاد مقياس الـضغوط              

لصالح مرتفعي الدافعية واإلنجاز، أيضاً وجود فروق بين الذكور واإلنـاث علـى بعـدي                النفسية
مظـاهر فـسيولوجية    ( ووجود فروق على أبعـاد       ،الية للضغوط ضغوط عبء المهنة ومظاهر انفع    

 ،لـصالح اإلنـاث   )  صراع بين الدور المهني واألسرة       ،للضغوط صراع بين الدور المهني والذات     
ووجود فروق بين درجات المتزوجين وغير المتزوجين على جميع أبعاد مقياس الضغوط النفـسية              

  .لصالح المتزوجين
  
حول استراتيجيات المواجهة وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طـالب          : )2010( الشاوي  دراسة  و

 الـضغوط    وكانـت النتـائج      ،طالب ) 600(  على عينة من     ،المرحلة الجامعية في مدينة الرياض    
 ثـم الـضبط     ، وأهم االستراتيجيات التي يلجأ الطالب إليها هي الدينية        ،االنفعالية في المرتبة األولى   

  متوسطات درجات الطالب في المـستويات الدراسـية          ق دالة إحصائياً بين    وجود فرو   عدم ،الذاتي
العليا والدنيا في أبعاد الضغوط النفسية ما عدا بعد الضغوط الدراسية لصالح طـالب المـستويات                

بـين متوسـطات درجـات       وجود فروق دالة إحصائياً       وجود فروق دالة إحصائياً بين     عدم ،الدنيا
 مـا عـدا إسـتراتيجية       ،لضغوط النفسية في استراتيجيات المواجهـة     مرتفعي ومنخفضي ا   الطالب

   .التخطيط لصالح الطالب مرتفعي الضغوط
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 حول الضغوط النفسية وعالقتها بوجهة الضبط وتوكيد الذات لدى أبنـاء             )2010( عمارة  دراسة  
فسية وكـل    هدفت إلى معرفة العالقة بين الضغوط الن       ،)دراسة مقارنة   ( ضباط الشرطة والمدنيين    

 ومعرفة الفروق بين أبناء ضباط الشرطة وأبناء المدنيين بناء على           ،من مركز الضبط وتوكيد الذات    
  ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث من أبناء ضباط الشرطة وأبنـاء المـدنيين    ،متغيرات الدراسة 

أبنـاء ضـباط    مـن    ) 60(طالب وطالبة   ) 120( وتكونت العينة من     ،بناء على متغيرات الدراسة   
 : وكانت النتائج  ، إناث 30 ذكور و    30من أبناء المدنيين       ) 60( و   ، إناث 30 ذكور و    30الشرطة  

 توجـد فـروق   ،رتباطية وسالبة بين الضغوط النفسية وتوكيد الذات لدى أبناء الشرطة         اتوجد عالقة   
نفسية لـصالح أبنـاء     دالة إحصائياً بين أبناء ضباط الشرطة وأبناء المدنيين على مقياس الضغوط ال           

 كما توجد فروق دالة إحصائياً بين أبناء ضباط الشرطة وأبناء المدنيين على مقياس              ،ضباط الشرطة 
توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات الذكور واإلنـاث مـن             و ،توكيد الذات لصالح أبناء المدنيين    

  .أبناء ضباط الشرطة على مقياس الضغوط النفسية لصالح اإلناث
  
 حول قلق المستقبل وعالقته بمعنى الحياة والضغوط النفـسية لـدى            :) 2010( عبد الحليم   سة  درا

 عدم وجود ارتبـاط     : وكانت نتائج الدراسة   ،طالب وطالبة  ) 50(  على عينة من     ،عينة من الشباب  
 كما أنه لم يثبـت وجـود ارتبـاط       ،دال موجب بين شعور الشباب بقلق المستقبل والضغوط النفسية        

 كما أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في الشعور بقلق            ،بين قلق المستقبل ومعنى الحياة    سالب  
  . المستقبل

   
 حيـث   ، حول صراع األدوار لدى المرأة العاملة  وعالقته بالتوافق النفسي          : )2009( ناصيف   دراسة  

فـي   والغيـر حكوميـة      وميةتكون مجتمع الدراسة من النساء المتزوجات العامالت في المؤسسات الحك         
 ، محافظـة طـولكرم    ،محافظة نابلس  محافظة طوباس    ،محافظة جنين (ة  محافظات شمال الضفة الغربي   

 وهـدفت   ،امـرأة عاملـة    ) 818(  على عينة عشوائية تكونت من       ،) محافظة قلقيلية    ،محافظة سلفيت 
بينهما لدى المرأة العاملة    الدراسة إلى البحث في مستوى صراع األدوار ودرجة التوافق النفسي والعالقة            

 والمـستوى   ،العمر بالـسنوات  (  كذلك بحثت أثر متغيرات الدراسة       ،في محافظات شمال الضفة الغربية    
ومـدة الغيـاب عـن      ) العمل  (  وعدد سنوات الخبرة     ، وعدد األبناء  ، والمستوى العلمي للزوج   ،العلمي
وأظهـرت   ،درجة التوافـق النفـسي     و ،على مستوى كل من صراع األدوار     )  ونوع المؤسسة    ،المنزل
أن مستوى صراع األدوار لدى المرأة المتزوجة العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية في              : النتائج
 باإلضافة إلى أنه تبـين أن       ،النسبة إلى درجة التوافق النفسي     وكذلك الحال ب   ، كان في المتوسط   فلسطين

 كما تبـين أن هنالـك       ، ودرجة سوء التوافق النفسي    ،هنالك ارتباط ايجابي بين مستوى صراع األدوار      
 كما تبـين وجـود      ،فروق في  مدى صراع األدوار لدى المبحوثات تعزى لمتغيري العمر وعدد األبناء            
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 تعزى لمتغيرات عمر    ،فروق ذات داللة إحصائية على متوسطات درجة التوافق النفسي لدى المبحوثات          
  . التي تعمل بهاوات الخبرة العملية للمرأة ونوع المؤسسةالمرأة والمستوى العلمي للزوج وعدد سن

  
دراسة ميدانية على    " مصادر الضغوط المهنية لدى مدرسي االبتدائي        : )2008( سالمي  في دراسة   

 ،هدفت إلى معرفة مصادر الضغوط المهنية لدى مدرسي االبتدائي        "عينة من أربع واليات جزائرية      
ومعرفـة الفـرق بـين      ،  مدرسات في مصادر الضغوط المهنيـة     ومعرفة الفرق بين المدرسين وال    

 على عينة عـشوائية     ،المدرسين والمدرسات في مصادر الضغوط المهنية بالنظرة للخبرة األكاديمية        
 على وجود مستوى عال مـن الـضغوط لـدى مدرسـي           : كما دلت النتائج   ، معلم ومعلمة  349من  

لمدرسين الذكور والمدرسات اإلناث وكانت لصالح       وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا       ،االبتدائي
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة للفئة الذين تتـراوح مـدة               ،المدرسين الذكور 

   . سنة20 و 10خبرتهم بين 
   

 حول العالقة بين قدرات الذكاء االنفعالي والضغوط النفسية لـدى  : )2008( عبد الحميـد   دراسة  
معلم ومعلمة، وكانت النتائج وجود عالقة سالبة بين جميع أبعـاد           ) 119(لى عينة قوامها  ع المعلمين،

الذكاء االنفعالي والضغوط النفسية أي أنه كلما ارتفع مستوى الذكاء االنفعالي لدى الفرد كلما قلـت                
 الـذكاء    أيضاً إمكانية التنبوء بالضغوط النفسية لدى المعلمين من خالل أبعاد          ،المعاناة من الضغوط  

  .)تيسير التفكير، فهم المشاعر، إدارة المشاعر(االنفعالي وهي 
  

الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال الصحة النفسية فـي           "  حول   : )2008( عبد القادر دراسة  
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال           " محافظات شمال فلسطين    

 ، والعمر ،الجنس( تبعا لمتغيرات    وتحديد الفروق في الضغوط النفسية       ،في فلسطين الخدمات النفسية   
أخصائي و أخـصائية     ) 249(وتكون مجتمع الدراسة من     )  مكان العمل    ، الخبرة ،المسمى الوظيفي 

 أما عينة الدراسة تكونـت      ،) طولكرم   ، جنين ، سلفيت ، قلقيلية ،نابلس( في محافظات شمال فلسطين     
 أظهـرت النتـائج أن      ، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية     ،أخصائي و أخصائية   ) 154( من  

 واحتل  ،الضغوط النفسية لدى العاملين في مجال الخدمات النفسية في  شمال فلسطين كانت متوسطة             
 كما أظهرت النتـائج     ،مجال أهمية المهنة في المجتمع المرتبة األولى من مجاالت الضغوط النفسية          

 باإلضافة إلى أنه ال توجـد فـروق تبعـا           ،روق ذات داللة إحصائية بين مجاالت الدراسة      وجود ف 
   .) الخبرة ومكان العمل ، والعمر و المسمى الوظيفي،الجنس( لمتغيرات 
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   حول مصادر الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية:)2008(دراسة الرفوع والحجايا 
 أن التفكير بالعمل بعد التخرج : أظهرت النتائج، طالب وطالبة250 على عينة من ،في األردن

 ،حصل على أعلى متوسط والشعور بالحرمان من عطف الوالدين أيضا حصلت على أعلى متوسط
وذلك النشغال الوالدين باألعمال الوظيفية اليومية، أيضا صعوبة التعبير عن المشاعر لآلخرين، 

   .لديهم ضغوط أكثر من المقيمين داخل المحافظة) طفيلةال(وأن الطلبة من خارج المحافظة 
  

ر جهاد الوظيفي، ودوين الضغوط الوظيفية والشعور باإلالعالقة ب  حول:)2006( أبو الليل دراسة 
 هدفت ي،دراسة مطبقة على العاملين في القطاع الخاص الكويتالدعم الوظيفي في هذه العالقة، 
ضغوط الوظيفية التي يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص الدراسة إلى تحديد ما إذا كان لل

 وتحديد  بدرجة شعورهم باإلجهاد الوظيفي،ارتباط) متمثلة بغموض الدور، وصراع الدور(الكويتي 
ما إذا للدعم الوظيفي الذي يحصل عليه العاملون، في القطاع الخاص الكويتي، دور في العالقة بين 

 أيضا دراسة التباين في مدى إدراك العاملين للضغوط الوظيفية، ،فيضغوط العمل واإلجهاد الوظي
والدعم الوظيفي الذي يتلقونه، ودرجة شعورهم باإلجهاد الوظيفي، وذلك طبقا لبعض العوامل الذاتية 

 324 على عينة مكونة من ،)مثل العمر، والنوع، والجنسية، ومدة الخدمة، وطبيعية الوظيفية(
 حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أنه ترتبط الزيادة في ،ات أعمال كويتيةموظفا في ثماني منظم

بازدياد شعور العاملين باإلجهاد ) غموض الدور، وصراع الدور(درجة الضغوط الوظيفية 
الوظيفي، كما ترتبط الزيادة في مقدار الدعم الوظيفي الذي يتلقاه العاملون بانخفاض درجة الضغوط 

 وأنه يؤدي الدعم الوظيفي دوراً وسيطا في العالقة بين ، باإلجهاد الوظيفيالوظيفية ودرجة شعورهم
 كما أشارت إلى أنه تتباين ادراكات العاملين للضغوط الوظيفية ،غموض الدور واإلجهاد الوظيفي

باختالف العمر والجنسية ومدة الخدمة، ويتباين العاملون في إدراكهم للدعم الوظيفي باختالف العمر 
 اإلجهاد الوظيفي باختالف الجنسيةومدة الخدمة، كما يتباين العاملون في درجة شعورهم بوالنوع 

  . وطبيعة الوظيفة
  

يا الضغوط النفسية وعالقتها بأداء معلمي التكنولوج"حول :)2006(ونصر الكحلوت عماد دراسة 
ستوى األداء هدفت إلى الكشف عن مدى شيوع الضغوط المدرسية وم": بالمرحلة األساسية العليا 

 من معلمي التكنولوجيا بالمرحلة األساسية العليا )66(وتكونت عينة الدراسة من . والعالقة بينهما
  . بمحافظتي غزة وشمالها"  من المعلمات32 من المعلمين و34"من الجنسين بواقع 

ولوجيا وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الضغوط المدرسية شائعة عند أفراد العينة من معلمي التكن
، وأن الضغوط المدرسية تتدرج في سلم أعاله %55.19بالمرحلة األساسية العليا عند مستوى 

كما أن أداء المعلمين يقع عند مستوى . ضغوط سلوكيات التالميذ وأدناه ضغوط العالقة مع المدير
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م وأن األداء يتدرج في سلم أعاله المجال الشخصي واإلداري وأدناه مجال التقيي%. 77.95
  . ولم تظهر نتائج الدراسة وجود عالقة بين الضغوط المدرسية وأداء معلمي التكنولوجيا. والتقويم

  
في حول الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام  :)2005(جبر دراسة 

 ة طولكرم،محافظ ، محافظة نابلس،محافظة طوباسمحافظة جنين، ( محافظات شمال الضفة الغربية
 الصعوبات االجتماعية واألسرية،( وكانت في مجاالت ،)محافظة سلفيت، محافظة قلقيلية

 على عينة عشوائية تكونت من) سياسية، والصعوبات القانونية، والصعوبات الداريةوالصعوبات اإل
ان  إلى بيوهدفت الدراسةات موظفة موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظ) 746(

،العمر، ، مكان اإلقامةالمؤسسة، الحالة االجتماعية، مكان العمل، عدد األوالد(أثر متغيرات الدراسة 
في الصعوبات التي تواجهها ) التحصيل الدراسي، دوافع العمل،عدد سنوات العمل، الدخل الشهري

  أن :هرت النتائج وأظ.المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العامالت
الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة 

، الصعوبات والصعوبات القانونية  الصعوبات السياسية:(كما يليالغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا 
 إحصائية في الصعوبات  ووجود فروق ذات داللة.)ية واألسرية، الصعوبات اإلداريةاالجتماع

 ووزارات أخرى ولصالح الوزارات األخرى تعزى لمتغير ،اإلدارية بين وزارة التربية والتعليم
 ، أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات اإلدارية بين المدينة والقرية.المؤسسة

ات داللة إحصائية في  و وجود فروق ذ،ولصالح المدينة تعزى لمتغير مكان اإلقامة ومكان العمل
 46 _ 40 لصالح فئة العمر من 46 _ 40 و فئة 39_ 33الصعوبات السياسية بين فئة العمر من 

 الصعوبات ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات السياسية، تعزى لمتغير العمر
  .االجتماعية واألسرية تعزى لمتغير دوافع العمل ومقدار الدخل الشهري

    
مصادر الضغط النفسي التي يعاني منها معلمو المدارس التابعة " حول ):2004(نبهان دراسة 
  ".الغوث الدولية في منطقة القدس لوكالة 
 التعرف إلى مصادر الضغط النفسي التي يعاني منها معلمو المدارس التابعة الدراسة هذه هدفت

لدى  الديموغرافية على الضغط، وأثر بعض المتغيرات ،لوكالة الغوث الدولية في منطقة القدس
 كما أشارت نتائج ،معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية) 170(عينة تكونت من 

قلة ):مرتبة تنازليا (الدراسة إلى أن أكثر العوامل التي تشكل مصدرا للضغط عند المعلمين كانت 
 عبء الدور، طبيعة المنهاج الجديد، العالقة ،لي العائد الما،دافعية الطالب،المستقبل المهني للوظيفة

مع أولياء األمور، غموض الدور، العالقة مع الطالب، مكان العمل، طبيعة العالقة مع المدير، وأقل 
 وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة .مصادر الضغط هي عالقة العمل باألمور الشخصية
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المؤهل : ى مصادر الضغط النفسي تعزى لمتغيراتإحصائيا في متوسطات استجابة أفراد العينة عل
 بينما كشفت الدراسة عن وجود فروق في استجاباتهم تعزى لمتغير الجنس لصالح ،العلمي، والخبرة

   .الذكور
  

حول الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي والمساندة االجتماعية : )2004(  بسيوني  دراسة
امرأة  ) 60( ة عاملة منهن إمرأ ) 120( لى عينة عشوائية من   جدة علدى المرأة العاملة في مدينة

امرأة عاملة في مجال مهنة  ) 60( و،عاملة في مجال الطب والتمريض في المستشفيات الحكومية
 وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية لدى المرأة ،التدريس

 والعالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة ،االحتراق النفسيالعاملة وعالقتها ب
 وأشارت النتائج إلى و جود درجة عالية من الضغوط النفسية التي ،وعالقتها بالمساندة االجتماعية

 كما يعانين من فرط اإلجهاد النفسي في محيط ،تعاني منها النساء العامالت في مجتمع الدراسة
 وعدم القدرة على التوفيق بين ، كما أن ساعات العمل الطويلة تعزلهن عن الحياة االجتماعية،عملهن

 كما أن شعورهن باإلجهاد والتعب يولد لديهن درجة ، العملتمسؤولياتهن األسرية ومسؤوليا
 ونقص ،لمهام وعدم القدرة على انجاز ا،مرتفعة من االحتراق النفسي والتي تتمثل في نقص الطاقة

  .الهتمام بالنفس والسلبية تجاه اآلخرين وعدم ا، والالمباالةالدافعية واالنجاز 
  

 مصادر الضغط النفسي لدى المعلمين والمعلمات في مدارس وكالـة            حول :)2003(النجار   دراسة  
 مكـان   ، المؤهل العلمي  ،في ضوء متغيرات العمر   وذلك  " الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية       

 وقد تكون مجتمع الدراسـة مـن عينـة مـن المعلمـين              ، الحالة االجتماعية  ،نوع المدرسة  ،العمل
 على عينة عشوائية طبقيـة،      ،والمعلمات في مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية         

 أنه يوجد لـدى معلمـي       :وكانت النتائج ،  معلم ) 100(  و   ،معلمة ) 130 (حيث بلغ مجتمع العينة     
 ،درجة متوسطة مـن الـضغط النفـسي       لية في منطقة الخليل التعليمية      ات وكالة الغوث الدو   ومعلم

الصفوف المكتظـة التـي تـسبب إرهـاق         ( وكانت أكثر مصادر الضغط تأثير على المعلمين هي         
 العائد المادي لمهنة التعليم  غير كافي علـى          ، قلة اهتمام الطلبة وضعف دافعيتهم للتعليم      ،مضاعف
 كما تؤثر المعوقـات الخارجيـة       ،لعمل له أهمية كبيرة بالمقارنة مع أمور الحياة األخرى         ا ،اإلطالق

 عـام   50 كما أشارت النتائج أن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن           .)على درجة العطاء في العمل      
 كمـا أن    ،أكثر فئة عمرية تعاني من درجة الضغط النفسي مقارنة مع الفئـات العمريـة األخـرى               

ن من حملة الدبلوم العالي من المعلمين أكثر فئة تعاني من درجة الـضغط النفـسي مقارنـة     المعلمي
 باإلضافة إلى أن المعلمين الذين يعملون فـي القـرى           ،بالفئات العمرية األخرى من مجتمع الدراسة     

ـ     ،أكثر معاناة للضغط النفسي من المعلمين الذين يعملون في المدينة والمخيم           ذين  كما أن المعلمين ال
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يعملون في المدارس المختلطة أكثر معاناة  للضغط النفسي من المعلمين الذين يعملون في المدارس                
   .غير المختلطة

  
هدفت إلى اختبـار العالقـة بـين         ،ضغوط العمل عند المدرسين    حول   : )2003( العمري  دراسة  

 جهة أخرى في مدارس      وضغوط العمل من   ، والمتغيرات الوظيفية من جهة    ،غرافيةوالمتغيرات الديم 
 وأوضحت نتائج الدراسـة وجـود       ، معلماً  )472(  وبلغت عينة الدراسة     ،مدينة الرياض الحكومية  

 – ومـدة الخدمـة      ، والراتب الـشهري   ، العمر –غرافية  وعالقة سالبة معنوية بين المتغيرات الديم     
 –لمتغيرات الوظيفية    كما أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية معنوية بين ا          ،وضغوط العمل 

 ، وضغوط العمل  – واألمان الوظيفي    ، وطبيعة العمل  ، وغموض الدور  ، وصراع الدور  ،عبء العمل 
كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن المتغيرات الوظيفية أكثر تأثيراً على ضغوط العمل من المتغيرات              

    .غرافيةوالديم
  

 المعلمـين   ىتجاه نحو مهنة التدريس لد    ضغوط العمل وعالقتها باال   حول  :  )2003( ثابت   دراسة  
هدفت للتعرف إلى الفروق في ضغوط العمل لـدى المعلمـين والمعلمـات فـي                ،بمحافظات غزة 

وتكونت عينـة الدراسـة مـن       . محافظات غزة والعالقة بين الضغوط واالتجاه نحو مهنة التدريس        
نوية التابعـة لـوزارة التربيـة       معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمات المرحلتين األساسية والثا       ) 375(

وقد أظهرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق بـين            . والتعليم الفلسطينية في جميع محافظات غزة     
متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الدرجة الكلية لضغوط العمل المدرسي إضافة إلى عـدد              

 وجود ارتباط دال سـالب      كما كشفت النتائج عن   . كبير من أبعادها لصالح مجموعة المعلمين الذكور      
بين ضغوط العمل المدرسي واالتجاه نحو مهنة التدريس فـي العينـة الكليـة وعينتـي المعلمـين                  
والمعلمات باستثناء ضغط العالقة مع أولياء األمور والتالميذ لم يكن داالً في عالقته باالتجاه نحـو                

   .مهنة التدريس في العينتين الكلية والمعلمات
  

والضغط النفسي عند أعضاء الهيئة التدريسية في       ر  مجاالت التوت "  حول   : )2003( عساف  دراسة  
زيت أثناء انتفاضة األقصى نتيجة للعدوان اإلسـرائيلي      جاح الوطنية في نابلس وجامعة بير     جامعة الن 

 ومجاالتـه األكاديميـة والنفـسية       والـضغط  التـوتر إلى مـستوى     هدفت هذه الدراسة التعرف      :"
  زيتجاح الوطنية و بير   الن على الهيئة التدريسية في جامعتي       تيجة للعدوان اإلسرائيلي  ن ،واالجتماعية

 عـدد أفـراد     ، الجـنس  : كما هدفت إلى معرفة أثر المتغيرات الديمغرافية       ،انتفاضة األقصى خالل  
 والسكن بالقرب أو البعـد      ،والتعرض لإلصابة أو الضرب خالل االنتفاضة       ومكان السكن،  ،األسرة

 والرتبة العلمية على تفاوت التـوتر       ، والخبرة،  والحالة االجتماعية    ، والراتب ، والكلية ثداعن األح 
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عضو هيئة تدريس،وقد أشـارت النتـائج إلـى أن          ) 225( لدى عينة تكونت من      ،والضغط النفسي 
  وأن هناك تفاوت في التـأثير      ،الدرجة الكلية للتوتر النفسي عند أعضاء الهيئة التدريسية كانت عالية         

ثـم  ،  والمجال األكـاديمي    وكان أعالها المجال االجتماعي،    ،على مجاالت التوتر والضغط النفسي    
 الذين يسكنون خـارج المـدن       أعضاء الهيئة التدريسية  اآلثار النفسية، كما أشارت الدراسة إلى أن        

 أكثر   ويتعرضون لإلهانة والضرب نتيجة االحتالل يعانون ضغطا       ،ويتطلب منهم التنقل إلى الجامعة    
 كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التوتر والضغط النفـسي               ،من زمالئهم 

الجنس، وعدد أفراد األسرة، والسكن بالقرب أو البعد عـن األحـداث والخبـرة               : يعزى لمتغيرات 
  . والرتبة العلمية،والحالة االجتماعية

  
 هدفت إلى معرفة العالقة بـين  ،نة التدريس  حول ضغوط مه   : )2003( الشبراوي واألنـور  دراسة  

 وأظهـرت   ،معلم ومعلمة ) 155( على عينة من     ،إحساس المعلم بضغوط المهنة وعوامل الشخصية     
النتائج أن المعلمات أكثر إنهاكا نفسيا من المعلمين، وان هنالك ارتباط سالب بين مدة خبرة المعلـم                 

 اإلنهاك النفسي للمعلـم  يـرتبط       جابا بكثافة الصف،   وأن اإلنهاك النفسي يرتبط إي     ،واإلنهاك النفسي 
   . االجتماعيواالنطواء ،،الهستيريااالكتئابتوهم المرض،:إيجابا بأبعاد شخصية المعلم

  
 ،الماضي(  تطور الضغوط النفسية عبر األبعاد الزمنية         حول : )2001( العزاوي وحميدان   دراسة  
 والحالة االقتصادية والحالة االجتماعية لدى عينـة        وعالقتها بمتغيرات الجنس  )  المستقبل   ،الحاضر

 هدفت الدراسة إلـى معرفـة كيفيـة  تطـور            ،"من المعلمين الملتحقين بالدراسة في جامعة مؤتة        
 المستقبل وأثر الجنس والحالة االقتـصادية       ، الحاضر ،الماضي:الضغوط النفسية عبر األبعاد الزمنية    

لـون فـي وزارة      ممـن يعم   ،لمين الدارسين في جامعة مؤتة    والحالة االجتماعية لدى عينة من المع     
 أن المتغير الوحيد    :معلما وكانت نتائج الدراسة    ) 179( تكونت عينة الدراسة من     ،  التربية والتعليم 

 كما أظهر تحليـل التبـاين  أن التفاعـل           ان له تأثير هو الوضع االقتصادي       في الماضي والذي ك   
 كما أنـه مـن      ،الجتماعية ومصدر الدخل كانت ذو داللة إحصائية      الثالثي لكل من الجنس والحالة ا     

   .الممكن التنبوء بالضغوط المستقبلية استنادا لمعرفتنا بالضغوط الماضية والحاضرة
  

مصادر الضغوط المهنية وعالقتها ببعض المتغيـرات الديموغرافيـة         "حول :)2001( بريك دراسة
هدفت إلى التعرف على مصادر الضغوط المهنية       ": نمعلمي المدارس الخاصة في عما    والمهنية لدي   

التي يواجهها المعلمون في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم، ومعرفة مستوى الـضغوط لـدى               
) 155( مـنهم    ،معلـم ومعلمة ) 409( وشملت عينة الدراسة     ،المعلمين وعالقتها ببعض المتغيرات   

وى مصادر الضغوط المهنية كانـت علـى        وأوضحت نتائج الدراسة أن أق     .معلمة) 254( و ،معلماً
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 العالقة مع اآلباء، والعالقة مع الطلبة، والظروف المعنوية، والظروف المادية، والعالقة مع             :التوالي
 أن مستويات الضغوط المهنيـة كانـت لـدى           كما ، الدور  وغموض ،اإلدارة، والعالقة مع الزمالء   

وى الضغوط المهنية المتعلقة بالظروف المادية        وأن مست  ،المعلمين أعلى من مستواها لدى المعلمات     
 ، والعالقة مع الزمالء أعلى لدى الفئات العمرية األصغر سناً من الفئات األكبر            ،والظروف المعنوية 

كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً معنوية في مستوى الضغوط المهنيـة تبعـاً لمتغيـر                 
 وبينت نتائج الدراسة أنه توجد فروق معنويـة فـي           ،ريوس لصالح حملة البكالو   ،المستوى التعليمي 

 كما بينت نتائج الدراسـة أنـه        ، لصالح فئة األقل دخالً    ،مستوى الضغوط المهنية تبعاً لمتغير الدخل     
 لصالح  ،توجد فروق معنوية في مستوى الضغوط المهنية لدى المعلمين تبعاً لمتغير العبء التدريسي            

  .حصة أسبوعياً )29(  منالمعلمين الذين يعلمون أكثر
   

مصادر الضغوط النفسية لدى معلمـي مديريـة تربيـة          حول  ):2001(خليفات والزغلول    دراسة  
من المعلمـين والمعلمـات     ) 406(محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات،على عينة مكونة من         

 بينـت أن أكثـر       كمـا  ،وكانت نتائجها أن المعلمين يعانون من مستوى مرتفع من الضغوط النفسية          
المصادر إثارة للضغوط النفسية هي المرتبطة ببعد الدخل والعالقة بالمجتمع المحلي،وأولياء األمور            
واألنشطة الالمنهجية، والمناخ المدرسي، وعملية التدريس،وأظهرت فروق دالة إحصائيا على بعض           

كمـا  . والطـالب ،  األمورالدخل والعالقة بالمجتمع المحلي،وأولياء      األبعاد تعزى للجنس،خصوصا  
 وكل من بعد الدخل، وعمليـة اإلشـراف         ،دلت النتائج على فروق دالة إحصائيا بين سنوات الخبرة        

  .التربوي والعالقة بالمجتمع المحلي،وأولياء األمور
  

درجة الضغط النفسي ومصادره لدى مديري المدارس الحكوميـة         "حول   ):2000(أبو خيران دراسة  
 التعرف إلـى درجـة   الدراسة هذه هدفت". جهتهم لها في محافظة بيت لحم الفلسطينية وطرق موا

ينية وطرق موجهتهم لهذه الضغوط     الضغط النفسي ومصادره لدى مديري المدارس الحكومية الفلسط       
وقد أشارت النتائج إلى أن مديري ومـديرات المـدارس          ،  مديرا ومديرة )72(ينة تكونت من    على ع 

 وأن أكثر مصادر الضغط  النفسي لـدى   ،ن لدرجة متوسطة من الضغط    األساسية والثانوية يتعرضو  
 وضـغط   ، وضيق الوقـت   ،ور وغموض الد  ، تمثلت بالعائد المادي غير الكافي     تالمدرين والمديرا 

  .العمل
  

الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة الخبرة وبعض سمات  حول :)2000(متولي في دراسة 
هدفت إلى التعرف إلى الفروق في الضغوط النفسية لدى  ،تدائيةة لدى معلمي المرحة االبالشخصي

معلماً ومعلمة بالمرحلة ) 240(وتكونت عينة الدراسة من . معلمي المرحلة االبتدائية تبعاً للجنس
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وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  ، من بعض المدارس بمحافظة دمياطاالبتدائية
 أن المعلمين كما ،اتمات في الضغوط النفسية لصالح المعلمإحصائية بين المعلمين والمعل

والمعلمات مرتفعي الضغوط النفسية يميلون إلى العصاب واالبتعاد عن الصحة النفسية، ويشعرون 
بالتوتر واالنفعال والشك والتردد واإلحساس بالنقص وعدم الكفاءة في أداء أعمالهم وتكون عالقاتهم 

   .برؤسائهم وزمالئهم سلبية
  

 مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين في المرحلـة المتوسـطة     حول   :)2000(المشعان  دراسة  
، هدفت إلى التعرف على مصادر الضغوط       "بدولة الكويت وعالقتها باالضطرابات النفسية الجسمية       

ا باالضطرابات النفسية الجـسمية     المهنية وفقا لمتغيرات الجنس والجنسية والتخصص ومدى عالقته       
 من اإلناث ومـنهم     369 من الذكور و     377  منهم ،من المدرسين ) 746(وتكونت عينة الدراسة من     

 مـن   257 من مدرسي المواد النظرية و       489 من غير الكويتيين ومنهم      383، و  من الكويتيين  363
ـ         ،مدرسي المواد العلمية    :سين فـي المتغيـرات    وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين الجن

 حيـث حـصلت اإلنـاث علـى         ، واالضطرابات النفسية الجسمية     ، والتطور المهني  مهنيالعبء ال 
 وظهرت  ية واالضطرابات النفسية الجسمية     متوسطات أعلى من الذكور في مصادر  الضغوط المهن        

 ،فروق بين الكويتيين و غير الكويتيين في مصادر الضغوط المهنية واالضطرابات النفسية الجسمية            
نفـسية  لدى المدرسين الكويتيين في مصادر الضغوط المهنيـة واالضـطرابات ال          حيث كانت أعلى    

، ولم تظهر فروق بين مدرسي المواد النظرية و مدرسي المواد العلميـة  الجسمية عن غير الكويتيين   
   .في متغيري العبء المهني وصراع الدور

  
هدفت إلى تحديد    :"شادية  لمعلمين وحاجاتهم اإلر   ا ىالضغوط النفسية لد  "حول :)1999محمد  (دراسة

ـ     أهم الضغوط النفسية التي تعرض لها المعلم، والتعرف          ات فـي   على الفروق بين المعلمين والمعلم
 علـى   على الحاجات اإلرشادية للمعلمين   شعورهم بالضغوط النفسية ورتبتها لديهم، وكذلك التعرف        

 حـسب الجـنس والمرحلـة        معلما ومعلمة تم اختيارهم بصورة عشوائية موزعين       189عينة بلغت   
 :مظاهر للضغوط النفسية لدى المعلمين وهي     وجود   :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية      .الدراسية

الضغوط اإلدارية، الضغوط الطالبية، الضغوط التدريسية، الضغوط الخاصة بالعالقات مع الزمالء            
 كما توجد   دريسية ثم الخاصة بالزمالء     م الت أن الضغوط اإلدارية تحتل المرتبة األولى ثم الطالبية ث        

والخاصة بالعالقات  لح الذكور، أما الضغوط الطالبية،    فروق بين الجنسين في الضغوط اإلدارية لصا      
   .فإن المعلمات أكثر معاناة من المعلمين، أما الـضغوط التدريـسية فـال فـروق بـين الجنـسين                  
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نة بضغوط بعض المهن األخرى وفـي   ضغوط مهنة التدريس مقار   " حول ):1998(الشافعي   دراسة
هدفت إلى مقارنة ضغوط مهنة التـدريس كمـا يـدركها           ": المعتقدات التربوية للمعلمين    عالقتها ب 

 ن تقدير المعلمين للضغوط المهنية    المدرسون بضغوط بعض المهن، والكشف عن عالقة االرتباط بي        
معلمـاً بالمرحلـة    ) 46(،  رعيـة ينة الدراسة من أربـع عينـات ف        وتكونت ع  ،ومعتقداتهم التربوية 

، وأظهرت نتائج الدراسة    إداريا بالمدارس ) 39( و موظفا بالسنترال ) 42( و   ممرضة) 49(واالبتدائية
كما أظهرت نتائج الدراسة أن مهنة التدريس أعلى        , اختالف تقدير الضغوط المهنية باختالف المهنة       

 في حين ال يوجد اختالف في ضـغوط         ,ضغطاً من مهنة مقسم الهواتف، وأقل ضغطاً من التمريض        
 كما أظهرت نتائج الدراسـة وجـود عالقـة        ، والعمل اإلداري بالمدارس   ،العمل، في مهنة التدريس   

  .  ومعتقداتهم التربوية،المعلمين للضغوط المهنية ارتباط سالبة معنوية بين تقدير
  

 المعنوية كما يراهـا     مصادر ومستوى الضغط النفسي وعالقتها بالروح     "حول: )1998(ندى  دراسة  
 التعرف إلى مصادر ومـستوى  الدراسة هذه هدفت. "معلمو وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية 

الضغط النفسي وعالقتها بالروح المعنوية كما يراها معلمو وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليميـة               
قة بين الضغط النفسي والـروح       ومعرفة العال  ،، والعمر  الجنس والمؤهل العلمي   : متغيرات في ضوء 

، استخدم الباحـث اسـتبانه مـن        معلما ومعلمة ) 144(ى عنة كوت من     ، لد لمعنوية لدى المعلمين  ا
  . لقياس الضغوط النفسية والقسم الثاني لقياس الروح المعنوية:  القسم األول:قسمين

بالترتيـب  ( مثـل   ة لدى المعلمـين تت    أشارت النتائج إلى وجود درجة متوسطة من الضغوط النفسي        
 ضغط المدرسة،ضغط العمل، عبء الدور وغموضه،  الرضا المهني، الـنمط القيـادي              :)التنازلي  

كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مصادر الضغط النفـسي لـدى            . لمدير المدرسة 
مالء،والنمط في حين كانت العالقات بين الـز      .  الجنس،المؤهل العلمي،العمر  :غيرالمعلمين تعزى لمت  

اإلداري والقيادة، وظروف العمل والتعليمات، والحوافز واألجور والترقيات مرتبة حسب األهميـة            
  .تلعب دورا مهما في رفع الروح المعنوية عند المعلمين

  
كـل منهمـا برضـا      المساندة االجتماعية وضغط العمل وعالقة       "حول :)1996(عبد الحميد دراسة  

ي دراسة العالقة االجتماعية السائدة التي يلقاها المعلم وضـغوط مهنـة            هدفت إل ": المعلم عن عمله  
 معلم ومعلمة بالمرحلة االبتدائية مـنهم  187وتكونت عينة الدراسة من    . التدريس برضائه عن عمله   

أوضحت نتائج الدراسة أن المعلمين أكثر ضغوطًا من المعلمـات فـي بعـد              .  إناث 90 ذكور و  97
حين لم تجد نتائج الدراسة فروقا بين الجنسين في الدرجة الكليـة لـضغط              استغالل المهارات، وفي    

كمـا  . العمل، فقد وجدت ارتباطا سالبا بين ضغوط العمل ورضا المعلم عن عمله لـدى الجنـسين               
    ا تـرتبط       أكثر رضا عن العمل من المعلمين      وأظهرت النتائج أن المعلمات كنوسنوات الخبرة أيض 
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: عن عمله أما المساندة االجتماعية فال تخفف من ضغط العمل إال فـي بعـدي              إيجابيا برضا المعلم    
  . المعلم لهالمساندة المالية ومساندة أسرة 

   
 حول مصادر الضغط    ، في مدينة الزرقاء في المملكة األردنية الهاشمية        )1995( األشقرأما دراسة   

 ةأمـر ا) 214( على عينة  عشوائية من       ،زرقاءالنفسي لدى النساء العامالت في القطاع العام في ال        
عاملة في وزارة التربية والتعليم وفي مجمع الدوائر الحكومية في الزرقاء هدفت إلى التعرف علـى                

 وكـذلك   ،مصادر الضغط النفسي التي تتعرض لها النساء العامالت المتزوجات وغير المتزوجـات           
 والتي تعزى للحالـة االجتماعيـة       مالتالتعرف على الفروق بين مستويات الضغط عند النساء العا        

 والعائـد   ،التقدم والترقي في العمل بطيئة    أن  فرصة    : وكانت النتائج  ،ومكان العمل والتفاعل بينهما   
 الكثير مـن     كما يأخذ العمل   ،و صعوبة التوفيق بين واجبات البيت والعمل      المادي للمهنة غير كاف     

 وعـدم   ،ند الحاجة لها وكثرة األعمال المنزلية      وصعوبة أخذ اإلجازات ع    الوقت المخصص لألسرة    
 وأظهرت نتائج الدراسة أن مـستويات       ،تقديم الدعم والتقدير الذي تستحقه المرأة نتيجة القيام بالعمل        
ووجود  من التي تعانيها غير المتزوجات       الضغوط تعاني منها النساء العامالت المتزوجات هي أعلى       

 حسب أبعاد كـل     ، النساء العامالت تعزى للحالة االجتماعية     فروق في مستويات الضغط النفسي بين     
ى لمكـان    أيضا وجود فروق تعـز     ،، حياة الفرد وشخصيته    في المؤسسة   الدور ،من  طبيعة العمل   

  .العمل
  

في   حول مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المعلمين في  التعليم العام            )1994( حسين  دراسة  
 102 ، معلم ومعلمـة   140ربية السعودية  وتكونت عينة الدراسة من        مدينة الرياض في المملكة الع    

 وتهدف الدراسة إلى معرفة مستوى التوتر       ، بشكل عشوائي   من غير السعوديين     38معلم سعودي و    
 ، و معرفة أهم مصادر التوتر لـديهم       ،النفسي ومصادره لدى المعلمين في التعليم العام في الرياض        

 حيث توصل الباحث إلـى      ،لتوتر باختالف المؤهل والخبرة والجنسية    وأيضا معرفة تباين مستوى ا    
 ال توجد فروق جوهرية في مستوى التوتر        ، مستوى التوتر عند المعلمين كان متوسط      :النتائج التالية 

 أهم مصادر التوتر تمثلـت  ،تعزى إلى جنسية المعلم أو خبرته أو مؤهله، أو المرحلة التي يعمل بها           
وتين والملل في العمل، بعد تكوين الشخصية، بعد الحيـاة الخاصـة، التنظـيم              في عبء الدور، الر   

الهرمي للمؤسسة، أبرز مصادر التوتر التي ميزت بين المعلمين المتوترين واألقل توترا هي بعـد               
  .ئة المعلم الماديةالحياة الخاصة، وتكوين الشخصية، وغموض الدور، وظروف بي

   
 هـدفت إلـى     الـسعودية في  ،   مصادره ومسبباته  ،لضغط النفسي حول ا  :)1993(الطريري   دراسة  

  وبين بعـض المتغيـرات     ،معرفة العالقة الوظيفية الممكن حدوثها بين الضغط النفسي كحالة نفسية         
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موظـف  ) 84( ، على عينة عشوائية تكونت من       )العمر، الحالة االجتماعية، العمل، المؤهل العلمي     (
تائج الدراسة أن أهم مصادر إثارة الضغط لدى عينة الدراسـة            ودلت ن  ،يعملون في القطاع الحكومي   
، كما تبين أن قطاع التعليم والصحة أكثر عرضـة          )خصائصها وسماتها (هي أبعاد تكوين الشخصية     

 أما فيما يتعلـق     ، كذلك تبين أن العزاب أكثر عرضة للضغط النفسي من المتزوجين          ،للضغط النفسي 
  .لى مؤهل وأقل مؤهل هم أكثر الفئات عرضة للضغط النفسياتضح أن ذوي أع، بالمؤهل الدراسي

  
مصادر الضغط النفسي لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية         " حول:)1993(المساعيد  دراسة   

 حيث هدفت الدراسة إلى  التعرف على مصادر الضغط النفسي           ،"األساسية والثانوية في لواء نابلس      
إلى أن أكثـر  وتوصلت ، ية األساسية والثانوية في لواء نابلس    معلمي ومعلمات المدارس الحكوم    عند

، وضغط العمل وضـغط المدرسـة     ،  وضغط العمل عبء الدور وغموضه،    (مصادر الضغط النفسي  
 الخاصـة   توشملت الدراسة عدد من المتغيـرا     ) ، والنمط القيادي لمدير المدرسة    والرضا الوظيفي 
ـ    يميةالعمر، الجنس، المرحلة التعل   (بالمعلمين مثل    ة باإلضـافة إلـى المـستوى       ، وموقـع المدرس

من مجتمع الدراسة األصلي وكان حجـم        % 13، على عينة عشوائية طبقية وصلت إلى        )التعليمي
 وكانت النتائج أن  مصادر الضغط النفسي  لدى معلمـي ومعلمـات             ،معلما ومعلمة  ) 190( العينة  

 مرتبة حسب أهميتهـا هـي عـبء الـدور           المدارس الحكومية األساسية والثانوية في لواء نابلس      
 عاما أكثر تعرض للضغط النفسي المتعلق       30، كما أن المعلمون الذين تزيد أعمارهم عن         هوغموض

 المعلمون الذين يعملون في المدارس الريفية أقـل         ر وغموضه، وضغط المدرسة، كما أن     بعبء الدو 
 ذوي التأهيل المتوسط أكثـر تـأثر        وأن المعلمون مدينة  رضا عن العمل من العاملين في مدارس ال       

   .بالضغط النفسي المتعلق بعبء الدور وغموضه
  

   :الضغوط النفسيةالتي تناولت األجنبية  دراسات ال2.3.3
 

    :(Barkuizen, 2008)باركيوزين دراسة 
 أشارت إلى الضغوط المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي في جنوب إفريقيا، طبقت علـى               

 وأكدت النتائج أن المدرس الجامعي من أكثر الفئات         :ضو على مختلف الدرجات الوظيفية    ع ) 595(
 بسبب انخفاض مستوى الرواتب والذي ال يتناسب مع الغـالء           ،الجامعية تعرضا للضغوط  النفسية    

سوء ) صراع الدور (  عدم التوازن بين متطلبات العمل والحياة الخاصة         ،المعيشي ومتطلبات المهنة  
  . الصحية وعدم الرضا الوظيفيالحالة
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توصلت إلى معرفة الضغوط النفسية لدى أعضاء هيئة  : (Tytherliegh, 2007) تيزيرليدراسة 
 طبقت الدراسة على عينـة عـشوائية        ،التدريس الجامعي وعالقتها بالجنس في الجامعات اإلنجليزية      
ت النتائج أن العوامل المؤثرة في       وأظهر ،طبقية من  جميع الدرجات الوظيفية بالجامعة من الجنسين        

 مستوى المرتبـات  سـاعات العمـل أسـبوعيا،           ،الضغوط النفسية نوع الجامعة  الدرجة الوظيفية      
العالقات المهنية، ضغوط الحياة الشخصية،ودرجة الشعور بالرضا الـوظيفي، كمـا أن الـضغوط              

ترجع لدى اإلناث إلى الضغوط     النفسية عند الذكور ترجع إلى تدني مستوى الرواتب واالستحقاقات و         
  .الجسمية والنفسية وصراع الدور

  
  :2010 كما وردت في عبد الحليم  )Eremsoy, et.al 2005( إيريمسوي وآخروندراسة  

حول الطالب الواقعين تحت الضغوط األكاديمية في جامعة تركية،واستكشاف المتغيرات المرتبطـة            
 من طـالب    92 وتكونت العينة من     ، الضغوط األكاديمية  باالكتئاب ولقلق لدى الشباب وفي مقدمتها     

 باستخدام مقياس بيـك     ،جامعة الشرق الوسط التقنية في العديد من التخصصات من الذكور واإلناث          
لالكتئاب إلى جانب العديد من المقاييس مثل مقياس القلق واستبيان حل المشكلة واسـتبيان األفكـار                

اض االكتئاب والقلق بصورة دالة مع األفكار اآللية السلبية واليأس          اآللية، وكانت النتائج ارتباط أعر    
وكانت قدرات حل المشكالت مرتبطة مع أعراض القلق وكان الذكور أكثر شعور بالقلق الناتج عن               

  . الضغوط األكاديمية مقارنة باإلناث باعتبارهم معيار األسرة ولديهم العديد من المسؤوليات
   

هدفت إلـى التعـرف علـى     :(Ibrahim , Al Mashaan, 2004 ) انإبراهيم والمشعدراسة 
 يين في ضغوط العمل، ووجهة الـضبط      الفروق المعنوية بين المعلمين والمعلمات المصريين والكويت      

، وتكونـت عينـة     الجنسين في متغيرات موضع الدراسة    والرضا الوظيفي، والفروق المعنوية بين      
معلماً كويتياً، وبينت نتائج الدراسة     ) 155(معلماً مصريا، و  ) 253(منهم   ، معلم )408(الدراسة من   

 لـصالح المعلمـين     ،عملأنه توجد فروق معنوية بين المعلمين المصريين والكويتيين في ضغوط ال          
 لـصالح   ، كما بينت نتائج الدراسة أنه توجد فروق معنوية بين الجنسين في ضغوط العمل             الكويتيين  
   .اإلناث

  
 المحتسب،( كما وردت في (Choy,Fontaine,Manshor, 2003) مانشورن،كوي، فونتايدراسة 
2005 (    

هدفت إلى معرفة مصادر الضغوط التي يشعر بها المديرون الماليزيون في الشركات المتعددة 
الجنسيات، وتوصلت الدراسة إلى أن العبء الوظيفي، وظروف العمل، والعالقات االجتماعية داخل 
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كبر للضغوط من وجهة نظر المديرين، كما توصلت الدراسة إلى تأثير بعض العمل هي المسبب األ
  .العوامل الديموغرافية على مستوى الضغط الوظيفي لديهم

   ):2005المحتسب، ( كما وردت في ) (Smith & Eloy, 2003سميث وإلوي دراسة 
لدراسـة إلـى أن      وتوصلت ا  ، هدفت إلى تحليل مستوى الضغط والصراع ما بين العائلة والوظيفة         

الموظفين ذوي الوظائف المزدوجة لديهم صراع مابين العائلة والوظيفة وكـذلك مـستوى ضـغط               
  .وظيفي أعلى من أصحاب الوظائف المنفردة

  
 حول تقييم الحالة النفـسية  ،في مدينة فارناسي ) Singh & Singh , 2002( سينا وسينا دراسة 

مدرسـة فـي     ) 50(  على عينة عشوائية مكونة من       ،للنساء في متوسط العمر العامالت كمدرسات     
-2001( مدرسة حكومية في مدينة فارانـسي فـي الفتـرة            ) 15(  اختيرت من    ،منتصف العمر 

 ومقياس للضغط   ، واستبانه لمقياس الصحة العامة    ،حيث استخدمت الباحثتان برنامج مقابالت    ) 2002
مـن   % ) 64(  كان منخفض وجاء بنـسبة        أن مستوى القلق   : أظهرت النتائج  ،النفسي واالجتماعي 

من العينة مستوى متوسط ألعراض     % ) 44( وأظهرت   ،من العينة  % ) 32( العينة ومتوسط لدى    
  .من العينة مستوى متوسط من االضطراب االجتماعي % ) 80(  و أظهرت ،جسمية مرضية

  
 واألسـاليب  مصادر الضغوط المهنية):"Troman and Woods ,2001( وودز ترومان،دراسة 

معلما ومعلمة ممن يعـانون     ) 20(التي يستخدمها المعلمون في التعامل معها، لدى عينة تكونت من           
 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التـذمر         .من اضطرابات نفسية ناجمة عن ضغوط مهنة التدريس       

الجـدد، وأن   من جانب المديرين والمدرسين األوائل تمثل أهم مصادر الضغوط المهنية للمعلمـين             
بعض هؤالء المعلمين يستخدمون استراتيجيات غير تكيفية وغير فعالة ال تساهم على االستمرار في              
مهنة التدريس، في حين أظهرت النتائج أن معلمي المرحلة االبتدائية يـستخدمون أسـلوب تجنـب                

 المـشكالت   المواقف الضاغطة، والتصميم والعزم على التغلب على المرض، وتغيير طريقة معالجة          
    .المهنية، والتماس المساندة الطبية واالجتماعية من األسرة والزمالء، للتعامل مع الضغط النفسي

  
والتـي  ):2008( كما وردت في سالمي  )Nicole.Royer.All, 2001(أول.روير.نيكول دراسة 

 1158هدفت إلى معرفة مصادر الضغط لدى شرائح من مدرسي الكيبيك وكانت عينـة الدراسـة                
وتوصلت إلى النتائج من أهمها أن مستوى الضغط لدى المدرسين يتراوح بين المتوسط والعالي وأن               

 كما أن التقدير االجتماعي يعتبر مصدرا عاليـا         ،مدرسين االبتدائي لديهم مستوى عالي من الضغط      
قة بـسلوك    ويتناقص مع تزايد مدة الخبرة، وأن المصادر المتعل        ،للضغط لدى أصحاب الخبرة القليلة    
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التالميذ والوقت والعالقة مع اآلخرين  جاءت بدرجة متوسطة لدى أصحاب الخبرة القليلة وتـسير               
   .بشكل تصاعدي مع تزايد مدة الخبرة

  
  :)2005 ،المحتسب( كما وردت في  )Lim &Teo, 1996(ليم وتيو  دراسة
لوجيـا المعلومـات     هدفت إلى اختبار أثر الجنس على الضغط الوظيفي لـدى مـوظفي تكنو              التي

لإلناث درجات مرتفعة من مصادر الـضغط       ، أظهرت النتائج أن      المالئمة لمعالجته  تواالستراتيجيا
الناجمة عن عوامل ذات عالقة بالعمل، واألدوار اإلدارية والتقدم واإلنجاز فـي العمـل، والمنـاخ                

  .التنظيمي، وعالقتهن باآلخرين، وأثبتت الدراسة وجود فروق تعزى للجنس
  

هدفت إلى التعـرف علـى أسـباب اسـتقالة      : )Dinham Steve, 1992دنيهام ستيف ( دراسة
 ة واضحة للتعرض لـضغوط قويـة جـداً؟        وهل االستقالة هي استجاب   . المعلمين من مهنة التدريس   
 معلم حديثي االستقالة من التعليم االبتـدائي بمقاطعـة نيـووويلز            )57(وتكونت عينة الدراسة من     

كانت المقابلة هي األداة المستخدمة في الدراسة لسؤال هؤالء المعلمـين عـن رؤيـتهم               و. باستراليا
لألسباب التي أدت بهم إلى ترك المهنة وقد بينت نتائج الدراسة أن من أهم أسباب االسـتقالة كـان                   
وصول المعلم إلى نقطة حرجة في اتجاهاته نحو مهنة التدريس تلك التي يعجز المدرس فيها عـن                 

التغيرات في العملية التعليمية ومقاومتها، وأيضا معاناته من االتجاهات السلبية للمجتمع نحو            مسايرة  
  . مهنة التدريس ونقص العائد المادي وسـوء أخـالق الطـالب وسـوء العالقـة مـع الـزمالء                  

  
  :)2003ار، النج(في   كما وردت )Dyanada , 1992( دياندا في دراسة 

، على عينـة عـشوائية       التي تعاني منها المرأة العاملة     ضغوط النفسية ، حول ال  في الواليات المتحدة  
 ة عاملة ومتزوجة، يعملن طبيبات محاميات، إداريات، معلمـات، مهندسـات   امرأ) 241(مكونة من  

 نفسي الذي تعاني منه المـرأة      حيث تم توزيع استبيان عليهن وإعطائهن جدوال يوميا حول الضغط ال          
ة لديها ضغوط عديدة منها، صراع الدور بين البيت والعمل، وكثرة األعبـاء              المرأ وبينت النتائج أن  

 اتجاهات األزواج التي تكون سلبية      ،، عدم وجود مراكز العناية باألطفال عند الخروج للعمل        المنزلية
  .تجاه أعمال زوجاتهم وضعف الدعم اإلداري والصعوبة في الترقي والتطور في المهنة

  
 ،بـسيوني (  فـي   كما وردت) Fong , M & Amatea, 1992( اماتيـا  فونج وأما في دراسة 

، بهدف محاولة   في الواليات المتحدة   النفسي لدى النساء العامالت      واالحتراق  حول التوتر     : )2004
، ومعرفة الفروق بـين النـساء       لنساء العامالت الكشف عن األسباب التي تؤدي إلى االحتراق لدى ا        

، وأعراض التوتر واالحتراق النفسي لـدى       تقبلية للمهنة والرضا عن العمل    مسفيما يتعلق بالنظرة ال   
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ملـة حاصـالت علـى درجـة        امـرأة عا  ) 320(أربع فئات اجتماعية من النساء على عينة قوامها       
قد اسـتخدم   ، و  الطب  التربية، والعلوم االجتماعية     :قد اخترن من ثالث تخصصات    ، و البكالوريوس

، الرضا عن العمل، ومقياس االحتراق النفسي، ومقياس أساليب التوافق        استبيان تنمية الدور ومقياس     
،  يتعلق بـالتوتر واالحتـراق النفـسي       وقد أسفرت النتائج عن فروق جوهرية بين أفراد العينة فيما         

  .لية في االحتراق النفسيوحصلت المرأة العاملة بمهنة الطب والعلوم االجتماعية على درجات عا
   

عالقة بين ضغط هدفت إلى الكشف عن ال :)Smithe & Bourke, 1992(سميث ويورك  دراسة
معلم ومعلمة من المعلمين    ) 204(، وتكونت عينة الدراسة من      العمل،وعبء العمل، والرضا المهني   
تؤثر بشكل  الدراسة أن ظروف العمل وأعبائه      ، وأظهرت نتائج    اوالمعلمات ممن يعملون في استرالي    

لمركز وا الجنس، وسنوات الخبرة،   :تائج الدراسة أن متغيرات   ا بينت ن  مباشر في إحداث الضغط، كم    
تأثير في إحـداث     وموضوع التدريس لها     ، والمدرسة ،، وتركيبة الصف  الوظيفي، والعبء التدريسي  

   .ضغوط العمل
  

  )Walter Gmelch, & Joseph Torelli 1993 ( والتر جملش وجوزيـف تـوريلي   دراسة

وقد هدفت إلـى    ": ق الوظيفي لدى مديري المدارس      لعمل واالحترا غموض الدور وضغوط ا    " حول
 وأسـفرت    وضغوط العمل واالحتـراق الـوظيفي      التعرف على طبيعة العالقة بين غموض الدور      

 وقد أوصت الدراسة    ،الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها وجود عالقة بين المتغيرات الثالثة           
   .خاء قبل استالم مهام الهمل اإلداريةبتدريب المديرين على أساليب االستر

  
   : الدراسات العربية التي تناولت مفهوم الذات3.3.3

  

 حول مفهوم الذات وعالقته باستخدام الحيل الدفاعية النفسية لـدى طلبـة             : )2010( أحمد  دراسة  
 لـسنة  ، التخـصص األكـاديمي    ،الجـنس _  ومدى تأثرها بالمتغيرات الديمغرافيـة       ،جامعة القدس 

طالـب وطالبـة     ) 433(  على عينة عشوائية مـن       ، المعدل الدراسي لدى طلبة الجامعة     ،دراسيةال
 كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا لمتغيـر         ،وكانت النتائج أن مفهوم الذات لدى الطلبة كان مرتفع        

 إن  ،%)85_%70(الجنس لصالح اإلناث ومتغير المعدل الدراسي لصالح الطلبة الـذين معـدالتهم             
 كما تبين وجود فروق دالة إحـصائيا        ،جة استخدام الحيل الدفاعية من قبل الطلبة كانت متوسطة        در

   .لبعد حيلة التحول ضد اآلخرين لصالح اإلناث
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لمجموعة من طلبة الهيئـة       حول مفهوم الذات وعالقته بسوء التوافق النفسي       :)2009(البشردراسة  
طالب وطالبة، وكانت النتائج وجود فـروق       ) 200( من   العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،على عينة    

بين الذكور واإلناث في درجة مفهوم الذات، وجود فروق فـي درجـة مفهـوم الـذات الجـسمية                   
واألخالقية والشخصية لدى اإلناث ووجود فروق بين الذكور واإلناث في سـوء التوافـق النفـسي                

جتماعية السلبي قد أسهم فـي ظهـور سـوء          لصالح الذكور،كما تبين أن مفهوم الذات األسرية واال       
  .التوافق النفسي االجتماعي

  
 حول العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى األحداث الجانحين فـي             :)2009(عودة  دراسة  

 وبحث الفـرق بينهـا بحـسب        ،مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية في مدينة نابلس        
 علـى   ،) ومستوى دخل الوالدين بالـشيكل     ، وزمن ارتكاب الجنحة   ،ن ومكان السك  ،الجنس والعمر (

حدث ذكور وإناث تم اختيارهم بطريقة العينة المتيسرة، وأظهرت النتائج أن درجة            ) 111(عينة من   
 ووجود فروق في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير مكان          ، المبحوثين كانت متوسطة   ىمفهوم الذات إل  

 كما تبين وجود عالقة عكسية بين مفهـوم الـذات           ،ن يسكنوا في المدينة   السكن لصالح األحداث الذي   
  .ومركز الضبط لدى األحداث الجانحين

  
تقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة الـضاغطة         "حول ):2009( تاللوةدراسة  

وى تقدير الـذات   التعرف إلى مستالدراسة هذه هدفت".لدى معلمي وكالة الغوث في الضفة الغربية 
 وإلى االستراتيجيات التي  يستخدمونها في مواجهة أحداث الحيـاة           ،لدى معلمي وكالة الغوث الدولية    

 وإلى تحديد أثر بعـض هـذه        ، وإلى بحث العالقة بين هذه االستراتيجيات وتقدير الذات        ،الضاغطة
 على كل من    .الحلة المعيشية  سنوات الخبرة، المنطقة التعليمية،      ، المؤهل العلمي  ، الجنس :المتغيرات

من معلمي ومعلمـات مـدارس      ) 305( على عينة عشوائية من      .تقدير الذات واستراتيجيا المواجهة   
أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة بـين كـل مـن    و ،وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية    

جة تقدير الذات للمعلمين كانت      وأن در  ،تقدير الذات واستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة الضاغطة      
 ، كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين تقدير الذات وباقي األبعاد األخرى لتقدير الـذات               ،مرتفعة

 ، المنطقـة التعليميـة    ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،الحالـة المعيـشية       ،تعزى لمتغيرات الجنس  
اسـتراتيجيات مواجهـة أحـداث الحيـاة         وتبين أنه ال تجود فروق بين درجات         .والتفاعالت بينها 

   .الضاغطة تعزى لمتغيرات الحالة المعيشية والمنطقة التعليمية
  

 حول الكفاءة النفسية وعالقتها بمفهوم الـذات والرضـا الـوظيفي لـدى              :)2008(نصاري  دراسة  
مـن األخـصائيين    ) 40(على عينة عشوائية تكونت مـن       . العاملين بالمجال الرياضي بمحافظة قنا    
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 وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين الكفاءة النفسية ومفهوم الذات             ،الرياضيين
لدى العاملين في المجال الرياضي ووجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين الكفاءة النفسية والرضا              

فعي ومنخفـضي    ووجود فروق  دالة إحصائيا بين مرت       ،الوظيفي لدى العاملين في المجال الرياضي     
   .الكفاءة النفسية في مفهوم الذات لصالح مرتفعي الكفاءة النفسية

 حول عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لـدى طلبـة جامعـة القـدس               :)2008(بركات  دراسة  
طالب ) 378(، على عينة من     يالمفتوحة في ضوء متغيرات الجنس والتخصص والتحصيل األكاديم       

 أن مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى طالب الجامعة كان متوسط،           :اسةوطالبة، وكانت نتائج الدر   
ووجود ارتباط موجب بين مفهوم الذات ومستوى الطموح، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق               
دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات يعزى لمتغير الجنس والتخصص، ووجـود  فـروق دالـة                 

متغير المعدل التراكمي لصالح الطـالب ذوي التحـصيل         إحصائيا في مستوى مفهوم الذات تعزى ل      
  . فعالمرت

  
 حول العالقة بين مفهوم الذات واالتجاهات بين المدرسـة والتحـصيل            :)2008 (أبو عياش دراسة  

الدراسي لدى طلبة الصف األول ثانوي في المدارس التابعة لمديرية تربية شمال الخليل، على عينة               
تفاع مفهوم الذات لدى الطلبة وعدم وجود فروق دالة إحـصائيا تبعـا              ار :وكانت النتائج ) 201(من  

 ووجود فـروق دالـة      ، ووجود فروق دالة إحصائيا لصالح الطلبة في الفرع العلمي         ،لمتغير الجنس 
  .إحصائيا لصالح الطلبة الذين لديهم معدالت مرتفعة

  
تـصادية واألكاديميـة فـي      حول أثر العوامل االجتماعية واالق     ":)2007(محافظة والزعبي   دراسة  

لتي هـدفت إلـى التعـرف علـى العوامـل           وا". تشكيل مفهوم الذات لدى طلبة الجامعة الهاشمية        
 لذات لدى طلبة الجامعـة الهاشـمية       االجتماعية واالقتصادية واألكاديمية المؤثرة في تشكيل مفهوم ا       

وجود فروق دالة إحـصائيا      أظهرت نتائج الدراسة     .طالبا وطالبة ) 751(تكونت عينة الدراسة من     
 والكليـة والمـستوى     ، ومكان اإلقامة ومعدل دخل األسرة     ، وعدد أفراد األسرة   ،تبعا لمتغير الجنس  
   .ومعدل الطالب التراكمي ،الدراسي للطالب

  
هدفت التعرف إلى الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات لدى المراهقين          : )2007( قرقز دراسة  

) 562(اس الفروق بين الجنسين في درجة تحقيق الذات، على عينة مكونة مـن              في مدينة إربد، وقي   
 أن درجة تحقيق الذات  لدى المراهقين في مدينة إربد كانت مرتفعـة              :طابا وطالبة، وكانت النتائج   

 بعدي العالقات واالهتمامات االجتماعية واالستقاللية لكل من الجنسين، ولم تظهر فروق دالـة              ىعل
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غير الجنس في التركيز على المشكالت، أمـا فـي االهتمـام االجتمـاعي والعالقـات                إحصائيا لمت 
         .االستقاللية فقد ظهرت فروق دالة إحصائيا لصالح اإلناث

  
 بهـدف  ، حول الضغوط المهنية لمدربي الجودو وعالقتها بمفهوم الـذات : )2005(خـضر  دراسة  

الحالة االجتماعيـة والتعـرف      ،نوات الخبرة التعرف على الفروق في الضغوط المهنية من حيث س        
 نوات الخبـرة والحالـة االجتماعيـة       على العالقة بين الضغوط المهنية للمدربين ومفهوم الذات وس        

 ومقياس مفهوم الـذات وعـدد       ،وكانت النتائج عدم وجود فروق بين أبعاد مقياس الضغوط المهنية         
تزوجين في بعدي الضغوط المرتبطة بالمهنة       وجود فروق بين المتزوجين وغير الم      ،سنوات الخبرة 
 وضـغوط إدارة    ، وجود عالقة ارتباطيه إيجابية بين كل من بعدي العائـد المـادي            ،والعائد المادي 

 ووجود عالقة بين ارتباطيه بين الضغوط المهنية ومفهوم الـذات وسـنوات             ،الوقت ومفهوم الذات  
   .) متزوج ،أعزب( الخبرة والحالة االجتماعية 

  
الكفاءة الذاتية وعالقتها بالكفاءة المهنية والمعتقدات التربوية  حول : )2005( إبراهيم اسة در

هدفت الدراسة " والضغوط النفسية لدى المعلمين وطالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية 
ضغوط النفسية  وال، الكفاءة الذاتية العامة:إلى بحث عالقة الكفاءة المهنية لدى المعلمين بكل من

 المعلمين في كافة ى دراسة الفروق بين فئات إلتقدات التربوية و والمع،المرتبطة بمهنة التعليم
 الكفاءة الذاتية : وبحث مدى إمكانية التنبوء بالكفاءة المهنية من خالل،المتغيرات موضوع االهتمام

 وجود : وكانت النتائج،طوعمت ) 200( من العامة، والضغوط والمعتقدات، وتكونت عينة الدراسة 
 العامة و المعتقدات  وكل من الكفاءة الذاتية،عالقة إرتباطية طردية بين الكفاءة المهنية للمعلمين

  . للمعلمين والضغط النفسي المهنيوجود عالقة إرتباطية عكسية بين الكفاءة المهنية  و،التربوية
  

ض المتغيـرات الديموغرافيـة وعالقتـه        مفهوم الذات وأثر بع     حول   :)2003(عبد العلي   دراسة  
 كمـا   ،حكومية في محافظتي جنين ونابلس    بظاهرة االحتراق النفسي  لدى معلمي المرحلة الثانوية ال        

 مستوى الدخل مكان    ، المؤهل العلمي  ،، الخبرة الجنس، العمر ( إلى التعرف على أثر متغيرات       هدفت
 وكانـت نتـائج     ،معلما ومعلمة ) 312(ت من   ، على عينة عشوائية تكون    )السكن، الحالة االجتماعية  

 طة على أبعاد الذات، ووجود عالقة طردية ذات        أن مستوى مفهوم الذات جاء بدرجة متوس       :الدراسة
 ، عدم وجود فـروق ذات داللـة       االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة    بين مفهوم الذات و      لة إحصائية دال

اللـة إحـصائية     بينما توجد فروق ذات د     ،)يةالجسمية والشخص (إحصائية في مستوى مفهوم الذات      
كانت الفروق لصالح اإلناث،     حيث   ،)ة، واألخالقية، والدرجة الكلية   ، واالجتماعي األسرية(على أبعاد   

العمر الخبرة، المؤهـل    (ي مستوى مفهوم الذات تعزى إلى       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف      
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ير الحالة االجتماعية فلم  توجد فـروق ذات داللـة           ، أما متغ  )العلمي، مستوى الدخل، مكان السكن    
 بينما كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية على بعـد           ،إحصائية بين المتزوجين وغير المتزوجين    

   .ر المتزوجينالذات األخالقية والدرجة الكلية، حيث كانت الفروق لصالح غي
  

ر الذات ووجهة الضبط لدى عينة من       الضغوط النفسية وعالقتها بتقدي   "  حول ):2002(محمد  دراسة  
 التعرف إلى الضغوط النفسية لدى كل مـن  الدراسة هذه هدفت". معلمي ومعلمات التربية الخاصة 

 والكشف عـن العالقـة   ،معلمي ومعلمات التربية الخاصة التابعة إلدارة محافظتي القاهرة والقليوبية  
جانب معرفة مدى تأثير كـل مـن جـنس           ووجهة الضبط إلى     ،بين الضغوط النفسية وتقدير الذات    

المعلم والخبرة التدريسية في تباين الدرجات التي يحصل عليها معلمو ومعلمات مـدارس التربيـة               
معلما ومعلمة، وقـد أشـارت      )435( لدى عينة تكونت من      ،الخاصة في الشعور بالضغوط النفسية    

رجات المعلمين من الجنسين علـى      نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين د          
 كما دلت على وجود عالقة ارتبـاط        ،مقياس الضغوط النفسية ودرجاتهم على مقياس وجهة الضبط       

موجبة بين درجات المعلمين من الجنسين على مقياس الضغوط النفسية ودرجاتهم على مقياس تقدير              
ين أبعاد الضغوط النفـسية لـدى   الذات، ووجود عالقة ارتباطيه سالبة بين وجهة الضبط الداخلي وب        

 مـن ذوي    المعلمين من الجنسين فالمعلمين من ذوي الضبط الداخلي يعانون من ضغط نفسي أقـل             
   .التوجه الخارجي للضبط

  
 حول عالقة كل من نمط الشخصية ومفهوم الذات بالتحصيل الدراسي لدى            :)2000(بريغيث  دراسة  

طالـب وطالبـة تـم      ) 325(ربية، على عينة من     طلبة البكالوريوس في بعض جامعات الضفة الغ      
اختيارهم بطريقة العينة العشوائية، تبين من نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية بين نمط الشخـصية               
والتحصيل الدراسي  وبين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي، حيث أنه كلما كان الطالب انبـساطيا               

 وكلمـا كـان     ،يا كان تحصيله الدراسي مـنخفض      وكلما كان انطوائ   ،كان تحصيله الدراسي مرتفع   
مفهومه لذاته إيجابي كان تحصيله الدراسي مرتفع وكلما كان مفهوم الطالـب لذاتـه سـلبي كـان                  

  .تحصيله الدراسي منخفض
  

حول مستوى الطموح وعالقته بمفهوم الـذات لـدى معلمـات المرحلـة             :")1998( الصباندراسة  
 معرفة مفهوم الذات وعالقته بمستوى الطمـوح لـدى معلمـات            ، والتي هدفت إلى   "االبتدائية بجدة   

 ومعرفة هل هنالك فروق دالة إحصائيا بين المتزوجات وغير المتزوجـات فـي              ،المرحلة االبتدائية 
معلمـة مـن معلمـات    )240( تكونت عينة الدراسة مـن  ،مفهوم الذات وأيضا في مستوى الطموح     

وجود عالقة ارتباط بين مفهوم الذات ومستوى الطمـوح          وبينت نتائج الدراسة     .المدارس االبتدائية 
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 كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين المتزوجـات             ،لدى معلمات المرحلة االبتدائية   
   .وغير المتزوجات

  
حول العالقة بين مصادر الضغوط التي تعاني منها الطلبة ومفهـوم           :")1997(داود وحمدي   دراسة  

مصادر الضغوط لدى عينة     ومفهوم الذات و  استقصاء العالقة بين     الدراسة إلى هدفت   ."الذات لديهم   
طالب وطالبة من الصفوف السادس وحتى العاشر في مدينتي عمان والزرقاء  وأظهرت             ) 320(من  

النتائج وجود ارتباطات سالبة ذات داللة بين الدرجة الكلية لمفهوم الذات والدرجة الكلية لمـصادر               
 ،والجـو الـصفي    ات الفرعية لمجاالت مصادر الضغط المتمثلة في المدرسـة،        والدرج،  الضغوط

كما دلت على وجود تباين في الدرجة الكلية لمفهوم الـذات  ووجـود              . والعالقات باألبوين واإلخوة  
تباين مشترك بين مجاالت المدرسة والجو الصفي واالنفعاالت والمشاعر والعالقة باألبوين واإلخوة            

   . الثقة بالنفس والقدرة العقلية من جهة أخرى وبعدي،من جهة
  

حول الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات ووجهة الضبط لدى عينة من : )1994(بخيت  دراسة
معلمي المرحلة الثانوية،هدفت التعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات ووجهة الضبط            

تعليم الثانوي،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق        معلم ومعلمة من ال   ) 275(على عينة قوامها    
دالة إحصائيا بين درجات أفراد العينة في سنوات الخبرة لصالح المجموعة األقل خبرة في الضغوط               

  .النفسية
  

بهدف التعرف على اتجاهات المعلم نحو مهنة التدريس ومفهوم ذاتـه بكـل         :)1993(الغول  دراسة  
 وكذلك الفرق بـين     ، االجتماعي لدى المعلمين التربويين وغير التربويين      من الكفاءة الذاتية والذكاء   

تلميذ، وكانت أهم النتائج أنـه      ) 800(معلم و ) 360( واشتملت عينة الدراسة على      ،تالميذ كل منهما  
 كما أن نوع اإلعداد     ،توجد عالقة ذات داللة بين اتجاهات المعلم نحو التدريس ومفهوم ذاته بالكفاءة           

      . على تحصيل التالميذ وأن المعلمون أعلى كفاءة من المعلماتله تأثير
  

مفهوم الذات والخبرة التدريسية لدى معلمي المرحلة األولى الملتحقـين   ( 1988 ) :مراد  أبو دراسة
 والخبرة الذات مفهوم على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت .التربوي  ببرنامج التأهيل الملتحقينوغير 

محافظة الجيزة التربوي في  بالتأهيل الملتحقين وغير الملتحقين األولى المرحلة معلمي لدى التدريسية
ومغرفة الفروق بينهم، ودور الخبرة التدريسية للمعلم في تغيير مفهوم           ،في جمهورية مصر العربية   

 عـدم : إلـى  النتائج وتشير ومعلمة، معلما ( 119 ) من عينة مكونة على الدراسة هذه وطبقت الذات 

 الواقعيـة،  الذات مفهوم في الملتحقات وغير التربوي بالتأهيل الملتحقات المعلمات بين فروقات وجود



 -55-

 النتـائج  أما المثالية، الذات في فروق وجود على كذلك النتائج ودلت اآلخرين، وتقبل التباعد، ومقياس

 عـن  أمـا  .الذات مفهوم أبعاد في الكبيرة الخبرة ذوات المعلمات تفوقت حيث الخبرة، بعامل المتعلقة

 ومفهـوم  الـذات،  مفهـوم  فـي  المعلمين على المعلمات تفوق على النتائج فتدل الجنسين بين الفروق

 المجتمع في والعادية الواقعية للذات تفهما أكثر المعلمات أن على النتائج هذه ونصت العادي، الشخص

  .المعلمين عن
  

   : مفهوم الذات التي تناولتاألجنبية دراسات ال4.3.1

  
   : )2010 ،أحمد( كما وردت في )Emine Gaglar , 2009( ايمين جالجاردراسة 

حول التشابه واالختالف في مفهوم الذات بين الذكور واإلناث في أواخر سن المراهقة وأوائل سـن                
وطبـق  . الرشد وهدفت الدراسة إلى معرفة االختالفات في مفهوم الذات في متغير الجنس والعمـر             

 واسـتخدم الباحـث     ،طالبا وطالبة من طلبة المدارس والجامعـات       ) 1125( الباحث الدراسة على    
مقياس مفهوم الذات الجسدي، إذ تكون المقياس من سبعين فقرة تمثلت في مفهـوم الـذات والثقـة                  

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مفهوم الذات لدى الذكور أعلى من مفهـوم الـذات لـدى                  ،بالنفس
 أما بالنسبة إلى متغير العمر فقد أظهرت نتائج الدراسة تراجع مفهوم الذات فـي منتـصف                 ،اإلناث

   .مرحلة المراهقة ومن ثم زيادته خالل مرحلة البلوغ والرشد
  

   : )2010 ،أحمد(في  كما وردت ) Emil & Carla ,2007( إمل وكارال دراسة
 وهدفت الدراسة إلى إيضاح ،اإلناثحول أثر التمييز على أساس الجنس على مفهوم الذات لدى 

من خالل عدة أشكال للتحيز  الضرر الذي تلحقه المدارس على مفهوم الذات عند اإلناث 
معلمات من ) 10(طالبات و)10( وكانت عينة الدراسة ،)من حيث التذكير والتأنيث (للجنس

التي استهدفتها الدراسة  وقد استخدم الباحث أداة المقابلة حث التقى الفئة ،أعضاء هيئة التدريس
 وكانت النتائج أن المدارس التي ال يوجد فيها التعليم المختلط تعمل على تقوية مفهوم ،بشكل منفرد

 وأن المعلمين بحاجة إلى المعرفة والتدريب إلى كيفية التعامل مع مفهوم الذات ،الذات عند اإلناث
   .ت عند الطالباتباإلضافة إلى إعادة تشكيل المنهاج لتقوية مفهوم الذا

  
  . )2007 ،قرقز(  في كما وردت ) (Jessica & Steven,2004 وستيفن ،دراسة جسيكا

 طبقت على عينـة     ،حول الفروق الفردية بين الذكور واإلناث بالنسبة لدرجة تحقيق الذات والجنس           
ـ           ،رجل ) 115( امرأة و    ) 119( مكونة من    ت  وقد بينت الدراسة أن درجة تحقيـق الـذات كان

  .مرتفعة جداً لدى الرجال
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  ) 2005 ،إبراهيم( كما وردت في)Schmits & Schwarser, 2000( شيمتز وسكوارزردراسة

مل على  هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل التي تساهم في نجاح المعلمين في عملهم وأثر هذه العوا              
  ) 275: ن(  مـدارس  المعلمين األلمـان فـي عـشرة   وذلك لدى عينة من  إنجاز طالبهم األكاديمي    

 والكفاءة التدريـسية    ،وتوصل الباحثان إلى وجود عالقة طردية ذات داللة بين الكفاءة الذاتية العامة           
 ،رتباطية بين طردية ذات داللة بين الكفـاءة الذاتيـة العامـة           ا كما أنه توجد عالقة      ،لدى المعلمين 

 التـوتر فـي     :عكسية ذات داللة بين   رتباطية بين   اووجود عالقة   واإلنجاز األكاديمي لدى الطالب     
  .  وعدم الرضا عن المهنة واإلنجاز األكاديمي لدى الطالب،محيط العمل

  

 إلى الدراسة هذه هدفت ):2003(كما وردت في عبد العلي Elizabeth, 2000)  (إليزابيث دراسة

 وبلغ ،طالضب مركز وإدراكات األطفال رياض معلمي لدى الذات مفهومخصائص  بين العالقة فحص

 من البيانات جمع أساليب وتألفت األطفال رياض معلمي من ( 103 ) الدراسة في المشاركين عدد

 من خصائص ست حول ذاتي وتقييم ديموغرافية سكانية معلومات .أقسام ثالثة من يتكون مسح

 الذين مينالمعل بأن النتائج كشف وقد .الستة العوامل ذي الذاتي المفهوم مقياس حسب الذاتي المفهوم

 البالغين استجابات لتقييم احتماال أكثر كانوا والضعف للسلطة الذاتية المفاهيم على قوي بشكل تعرفوا
 حيث المعلم لتعلم تضمينات على النتائج هذه وتحتوي المشكالت، حل في األطفال استقاللية تشجيعو

 احترافية وتوقعات أساس شكلت التي المبكرة الطفولة مرحلة تطور يناسب تعليم على التركيز يكون

  .المعلم
  
 Hattok, Emrson, Rivers, Mason)وكـرنن  وماسون وريفرز وايمرسون هاتون دراسة 

and Kiernan,  1999):  في بريطانيا المعلمين لدى النفسية الضغوط مصادرل رفتعال بهدف 
 النفـسية  الضغوط ستوىم بين ما ارتباطًا هناك أن إلى النتائج أشارت المتغيرات، ببعض وعالقته 

 المدرسة داخل القرارات اتخاذ في مشاركتهم للمعلمين المقدم والدعم والجنس العمر :اآلتية والعوامل
  .التعليم مهنة نحو االجتماعية والنظرة

  
 التعليم نحو واالتجاهات الذات مفهوم فحص إلى الدراسة هذه هدفت:David, 1996) ( دافيد دراسة

 نحـو  واالتجاهات الذات مفهوم بين العالقة أهمية النتائج وأيدت ،نيجيريا في ربينالمتد المعلمين عند

 اتجاهات أي تظهر لم لكن الذات، مفهوم مقياس على عالية االستخبارات معظم كانت التعليم،حيث

  .العمل تقدير وانخفاض المادية، األرباح قليلي لدى التعليم نحو إيجابية
 



 -57-

 :)2003،عبد العلي(في  كما وردتFriedman & Farber): 1992 ( دراسة فريدمان وفاربر
لمعلـم   والطرق التي يرى بهـا ا  ،هدفت هذه الدراسة إلى بحث  العالقة بين االحتراق النفسي للمعلم          

، وقد قام مـا مجموعـه    نظرة اآلخرين في النظام التربوي، والطرق التي يرى بها حول نفسه مهنيا 
اق دائية إسرائيلية بإكمال صيغة معدلة من قائمة ماسالش لالحتـر         مدرسة ابت ) 40(معلما في   ) 614(

 المهنـي  الـذات  مفهوم أبعاد من العديد أن  :، وقد أشارت النتائج إلى ومفهوم الذات المهني،النفسي

 ارتبـاط  أقوى تحمل التعليم من يتلقونه الذي حول االمتنان المعلمون يشعر كيف مثل المهني والرضا

 إن فـي   الذات، مفهوم أبعاد نتائج بين المحتملة التناقضات بين من أنه و ،النفسي االحتراق مع سلبي

 أقـوى  تحمـل  المهنـي،  والرضا المهنية بالمهارة يتعلق فيما أنفسهم حول المعلمين آراء بين التناقض
 كيفيـة  في تقع النفسي االحتراق مع االرتباطات أقوى أن، وأظهرت النفسي االحتراق مع االرتباطات

 فإن المعلمين نظر وجهة من  أنه،لهم اآلخرين إدراك حول الشعور في وليس ألنفسهم، المعلمين إدراك

 وأن المهني، العلمين برضا يتعلق فيما فيها مبالغ نظرة يحملون والمديرين األمور أولياء من مجموعة

 في المتمثلة الضغوط تمجاال  إن، والنفسي االحتراق مع هام بشكل ترتبط الحالتين كلتا في التناقضات

 فـي  التبـاين  مـن  (% 43 ) مجتمعة فسرت قد واألخوة، باألبوين والعالقة الصفي، والجو المدرسة

 بـين  كـان  المشترك التباين من نسبة أكبر يفسر الذي االرتباط، كما أن الذات لمفهوم الكلية الدرجة

 وبعـدي  جهة، من واألخوة ألبوينبا والعالقة والمشاعر واالنفعاالت الصفي والجو المدرسة مجاالت

  .أخرى جهة من العقلية والقدرة بالنفس الثقة
  

دراسة دافعية اإلنجاز وعالقتها بالرضا الـوظيفي  "  والتي عنوانها )Jyothi, 1983( جوثيدراسة 
من الدراسات التـي أجريـت      هي  و ،"لدى ذوات اإلنجاز المرتفع والمنخفض من النساء العامالت         

 ومن نتائجها انه توجد عالقة ايجابية بين االنجاز والرضـا عـن             ،رأة نحو اإلنجاز  حول دافعية الم  
 وقـد   تبعا للرضا عن العمل،     )  منخفض ،مرتفع(جاز   كما انه يوجد اختالف في مستوى االن       ،العمل

 18 ، بمهـن مختلفـة  24 ، مدرسـة 14 :امرأة عاملة على النحو التالي   ) 56(تمثلت العينة في عدد     
 بينما كان الهدف هو تفسير العالقة بين الدافعية         ، )40-25( راوحت أعمارهن بين     وقد ت  ،محاضرة

   ).2004 موسى،( لإلنجاز والرضا عن العمل لدى المرأة 
  

 تأثير مدى الدراسة هذه أظهرت حول تحسين مفهوم الذات على التعليم،Lida,1990):  (ليدا دراسة

 الراشـدين  المتعلمـين  مشكالت تحديد على المعلمين تدريب وأيدت التعليم، على الذات مفهوم تحسن

 اسـتجابت  الصف غرفة في المستخدمة االستراتيجيات أن بينت كما الذات، مفهوم النخفاض المرافقة

  .العمل عن الرضا وتحسين االستنزاف من التقليل بإمكانها وأنه الشخصية، تطور لحاجات
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   تعقيب عام على الدراسات السابقة2.2
  

راجعة الباحثة ألدبيات الضغط النفسي وعالقتها بمفهوم الذات العربية منها واألجنبيـة،            في ضوء م  
يتضح من الدراسات أهمية دراسة الضغوط النفسية لدى المعلمات تحديدا والمعلمين من الجنـسين،              
 وذلك لما تمثله هذه الشريحة المهنية من أهمية خاصة في المجتمع ككل وفي العملية التربوية بوجـه   

خاص،كما أنها دلت على وجود تباين وتنوع في نتائج الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية تبعاً               
 لمتغيرات كل دراسة،وبينت أن المعلمين بوجه خاص لديهم ضغوط نفـسية بـاختالف مـستوياتهم              

مدرسين في الجامعـات، أو مـدارس أساسـية         ( كانوا   ءومراكزهم واألماكن التي يعملوا فيها سوا     
فهم يعانوا من درجات متوسطة إلى عالية من الضغوط والتي تنعكس بالـسلب             ) نوية ومختلطة   وثا

  .على األداء المهني وعلى الحالة النفسية والجسمية
  

والتـي تعـددت     كما تبين أن مصادر الضغوط متعددة وبالتحديد مصادر الضغوط لدى المعلمـين،           
ت أن مهنة التعليم مهنة ضاغطة وأن مـصادر         وتشابهت في كثير من الدراسات والتي بدورها أبرز       

 ومشكلة العالقات سواء مـع اإلدارة أو        ، وصراع الدور  ، كعبء المهنة  :الضغط تمثلت في عدة نقاط    
  .والسياسة التربوية الطالب أو الزمالء،

  
 في بنـاء    ،لقد استفادت الباحثة من إطالعها على الدراسات والبحوث السابقة العربية منها واألجنبية           

وصياغة المشكلة وتحديدها، وصياغة الفروض المالئمـة وبنـاء أدوات           اإلطار النظري للدراسة،  
 فكانت هذه الدراسة تأكيدا على ما جاء في         .واألسلوب اإلحصائي لتحليل النتائج ومناقشتها     الدراسة،

فسية الضغوط الن (  في ظل محدودية الدراسات في مجال تناول موضوع الدراسة           .الدراسات السابقة 
وترى الباحثة هنا تناول الدراسات الـسابقة بـصورة نقـاط           )وعالقتها بمفهوم الذات لدى المعلمات    

    :يسهل عرضها تبعاً لعينة الدراسة
  
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية من حيث العينة حيث               •

التي تناولت الضغوط النفسية عند  ) Singh & Singh , 2002( سينا وسينا اتفقت مع دراسة 
اتفقت مع الدراسات التي تناولت فئة المعلمين والمعلمات وهي دراسة           أيضا . بالتحديد المعلمات

 ،و)2006عماد  ونـصر الكحلـوت،       (،و )2008(  عبد الحميد    ،و )2008( سالمي   من   :كل
 الـشبراوي   ،و )2003 ( ثابـت    ،و )2003(  العمـري    ،و)2003(،و النجار   )2004(نبهان  
،و خليفـات والزغلـول     )2001( بريـك  ،و )2001( العزاوي وحميدان   و ، )2003( واألنور

 نـدى   ،و)1998( الشافعي   ،و)1999 محمد   ،و)2000( المشعان   ،و)2000( متولي   ،و)2001(
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  إبراهيم والمشعان،و)1993(،و المساعيد  )1994(  حسين ،و)1996( عبد الحميد،و)1998(

Ibrahim , Al Mashaan) 2004(ترومـان،وودز ،و )Troman and Woods ,2001( و،
 ,Dinham Steveدنيهـام سـتيف   ( ،و )Nicole.Royer.All 2001(أول.رويـر  .نيكـول 

أبـو   واختلفت مع دراسـة كـل مـن    ،)Bourke 1992، وبورك smithسميث (و ،)1992
 Walter Gmelch & Joseph 1993 ،والتر جملش وجوزيف تـوريلي ( و ،)2000(خيران

Torelli(        واختلفت مع دراسة كـل مـن       .التي تناولت الضغوط النفسية عند مدراء المدارس  

 و تيزيرلـي   ، )2008 ( Barkuizen بـاركيوزين    و،   )2003( و عساف    ، )2010( الجيد  
Tytherliegh ) 2007(  المدرس الجامعيالتي تناولت الضغوط النفسية عند . 

  
ية مع الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية من حيث العينـة            كما تختلف الدراسة الحال    •

،وإيريمـسوي  )2008(الرفوع والحجايا   ،و   )2010( الشاوي   :حيث اختلفت مع دراسة كل من     
 ، التي تناولت الضغوط النفسية عنـد الطلبـة الجـامعيين    )Eremsoy, et.al 2005(وآخرون

وعمـارة   ، الـشباب  ي تناولت الضغوط النفسية عنـد     الت  )2010( عبد الحليم   ودراسة كل من    
و  ، )2008( عبد القادر  أما دراسة    . أبناء الشرطة   التي تناولت الضغوط النفسية عند      )2010(

  Choy,Fontaine,Manshorكوي، فونتاين،مانشورو ،)1993( الطريري ،و)2006(أبو الليل
 التي )Lim &Teo, 1996 ( ليم وتيو،و)2003 ( Smith & Eloy سميث وإلوي ،و)2003(

 ،و)2005( جبـر ،و )2009( من ناصيف  ودراسة كل   .تناولت الضغوط النفسية عند الموظفين    
 Fong(  فونج واماتيا ،و )Dyanada , 1992(  دياندا ،و )1995( األشقر ) 2004( بسيوني 

, M & Amatea, 1992 ( تناولـت   بينمـا  ،التي تناولت الضغوط النفسية عند المرأة العاملة
  .الدراسة الحالية عينة المعلمات

  
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الذات من حيث العينة مع دراسة                •

 دراسـة و ،)1993(الغول  و ،)1994(،و بخيت   )2002(و محمد    ،)2003(عبد العلي    :كل من 

و    وماسـون  وريفـرز  نوايمرسـو   هـاتون ،وElizabeth, 2000)(،و1988 )(مـراد  أب
،و 1996 ) (دافيـد  Hattok, Emrson, Rivers, Mason and Kiernan  1999)وكـرنن 

 تناولت مفهـوم  التيLida,1990)( ليدا وFriedman & Farber)  1992( فريدمان وفاربر 
 )1998(الـصبان الذات عند المعلمين ودراسته من خالل مواضيع متعددة، واتفقت مع دراسـة             

 ):2009(تاللـوة  أما دراسة كل من   . م الذات على  معلمات المرحلة االبتدائية      التي درست مفهو  

تقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى معلمي وكالة الغـوث             
الكفاءة الذاتية وعالقتها بالكفاءة المهنية والمعتقـدات         )2005( إبراهيم   ، و في الضفة الغربية  
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 ,Schmits & Schwarser(شيمتز وسـكوارزر ، غوط النفسية لدى المعلمينالتربوية والض

اتفقت من حيـث العينـة إال أنهـا          ،العوامل التي تساهم في نجاح المعلمين في عملهم        )2000
   .اختلفت من حيث الموضوع

  
تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الذات من حيـث العينـة مـع                  •

،و )2008(،و أبو عيـاش     )2008(،و بركات    )2010( ،و أحمد   )2009(البشر : كل من  دراسة
 ،و)1997(،و داود وحمـدي     )2000(،و بريغيـث    )2007(،و قرقز )2007(محافظة والزعبي   

على األحداث   )2009(عودة    ودراسة ،التي درست مفهوم الذات على  عينة الطالب الجامعيين        
 علـى  )2008( نصاري ، على المراهقينEmine Gaglar .2009(ايمين جالجار الجانحين،و

 & Emil(إمل وكارال   و،مدربي الجودو على  )2005(خضر و ،العاملين بالمجال الرياضي

Carla ,2007وستيفن ، جسيكا Jessica & Steven,2004)جـوثي  و  ، على اإلناثJyothi 
  . المعلماتبينما تناولت الدراسة الحالية عينةعلى النساء العامالت   1983

 
    ويتضح وجود عالقة بين الضغوط النفسية وبعض سمات الشخصية، والمهـارات االجتماعيـة             

نه بالرغم من ندرة الدراسات التي جمعـت بـين          إ حيث   ،والتي يمكن أن تندرج تحت مفهوم الذات      
متوسطة  إال أنه يتضح أن مفهوم الذات جاء بدرجة          ،مفهوم الذات والضغوط النفسية على المعلمات     

 كما أظهرت فروق بين المعلمين في مفهوم الذات تعزى لـبعض المتغيـرات مثـل                ،عند المعلمين 
  . والخبرة والمؤهل العلمي،الجنس
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  
  الطريقة واإلجراءات 

  
 كما يعطي وصفا مفصال ألداتي .ومجتمعها وعينتها راسة،يتضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الد

الدراسة وصدقهما وثباتهما، وكذلك إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمتها الباحثة 
   .في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

  
   منهج الدراسة1.3

  
 لمناسـبته   رتباطينهج الوصفي اال  الباحثة الم ف المرجوة من هذه الدراسة، استخدمت       لتحقيق األهدا  

حيث تم استقصاء آراء المعلمات في القطاع الحكومي فـي مديريـة التربيـة               ،لطبيعة هذه الدراسة  
  . ضواحي القدس حول عالقة الضغوط النفسية بمفهوم الذات-والتعليم 

  

   مجتمع الدراسة2.3

  
 في مديرية التربيـة والتعلـيم        المعلمات في قطاع التعليم الحكومي    من جميع   تكون مجتمع الدراسة    

جميع مدارس قطاع التعلـيم الحكـومي        يتوزعن على  معلمة) 610(والبالغ عددهن ضواحي القدس   
لمعلمـات  وبعـد اسـتبعاد ا     .مدرسة) 43( والبالغ عددها     ضواحي القدس  - مديرية التربية والتعليم  
غيـر كامـل     بمركـز    واتي يعملن  الل و المعلمات ،   بعقد السنوي   اللواتي يعملن  البديالت و المعلمات  

 النهـائي    في المدارس التي تم تطبيق ثبات االستبانة عليها أصـبح العـدد             يعملن والمعلمات اللواتي 
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 مديريـة التربيـة والتعلـيم        فـي  قسم التخطيط واإلحصاء  وذلك حسب إحصاءات     . معلمة  )436(
   .2011-2010ي القدس للعام الدراسي ضواح

  
  : عينة الدراسة3.3

  
 معلمة من معلمات قطاع التعليم الحكـومي فـي مديريـة التربيـة              )153(عينة الدراسة من  نت  تكو

 وتمثـل العينـة مـا نـسبة         ،والتعليم ضواحي القدس تم اختيارهن بطريقة العينة الطبقية العشوائية        
ات التي  من اإلستبان  % ) 92(  مثلت   ،معلمة ) 141( استجاب منهن   ،  من مجتمع الدراسة  %) 35(

الحجم بالتالي أصبح    من مجتمع الدراسة   % ) 32( كما مثل عددها تقريباً     لى أفراد العينة    وزعت ع 
   .معلمة) 141(النهائي للعينة 

  

  : وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة4.3
 

         

  .العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) 1.3(جدول رقم 

  
  النسبة المئوية  العدد  العمر

  54.6  77   سنة فأقل35

36 _ 45  44  31.2  

 14.2  20  46أكثر من

  %100  141  المجمـــــوع

  
من عينة % 54.6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر، ويظهر أن ) 1.3(يبين الجدول رقم 

 46ألكثر من % 14.2 سنة، ونسبة 45-36من % 31.2 سنة فأقل، ونسبة 35عمرهم الدراسة 
  .سنة
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  سنوات العمل  أفراد عينة الدراسة  حسب متغيرتوزيع) 2.3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  سنوات العمل

  33.3  47   سنوات7أقل من 

  52.5  74   سنة         15_ 8

  14.2  20          فما فوق16

  %100  141  المجمـــــوع

  
% 33.3 أن ويظهر. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات العمل) 2.3(ويبين الجدول رقم 

  . فما فوق16من % 14.2، ونسبة  سنة15_ 8% 52.5، في حين كانت نسبة  سنوات7أقل من 
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير المستوى التعليمي) 3.3(جدول رقم 
  

  النسبة المئوية  العدد  المستوى التعليمي

  13.5  19  دبلوم

  66.0  93  بكالوريوس

 20.6  29  ماجستير

  %100  141  ــوعالمجمـــ

  
ويظهر أن . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي) 3.3( الجدول رقم ويبين
  %.20.6 بنسبة ماجستير، ومن البكالوريوس% 66، في حين كانت نسبة دبلوم% 13.5

  

  المرحلة  التعليمية التي تدرسهاتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ) 4.3(جدول رقم 

  
  النسبة المئوية  العدد  المرحلة  التعليمية التي تدرسها

  39.0  55  أساسية

  27.7  39  أساسية عليا

 33.3  47  ثانوية

  %100  141  المجمـــــوع
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، المرحلة  التعليمية التي تدرسهاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) 4.3(ويبين الجدول رقم 
  .ثانويةمن % 33.3 ونسبة ،أساسية عليا% 27.7، ونسبة أساسية% 39نسبة  ويظهر أن

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير الحالة االجتماعية) 5.3(جدول رقم 

  
  النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية

  20.6  29  عزباء
  7.1  10  أرملة/مطلقة

 72.3  102  متزوجة
  %100  141  المجمـــــوع

  
 راد عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية، ويظهر أنتوزيع أف) 5.3(ويبين الجدول رقم 

% 72.3، ونسبة مطلقات وآرامل% 7.1، ونسبة عزباواتمن عينة الدراسة % 20.6نسبة 
  .متزوجات

  

  عدد أفراد األسرةتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ) 6.3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  عدد أفراد األسرة

  40.4  57        4أقل من 

  46.1  65           7_ 5من

 13.5  19  فأكثر_ 8من 

  %100  141  المجمـــــوع

  
 ، ويظهر أنعدد أفراد األسرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) 6.3(ويبين الجدول رقم 

 ونسبة ،7_ 5من% 46.1، ونسبة 4أقل من عدد أفراد األسرة من عينة الدراسة % 40.4نسبة 
  .فأكثر_ 8ن م% 13.5
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  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير دخل األسرة) 7.3(جدول رقم 
  

  النسبة المئوية  العدد  دخل األسرة

  68.1  96    فأقل شيكل 3500

 31.9  45  فأكثر_ شيكل 3600من 

  %100  141  المجمـــــوع

  
نسبة  رة، ويظهر أنتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير دخل األس) 7.3(ويبين الجدول رقم 

  .فأكثر_ شيكل 3600من % 31.9 ونسبة ، فأقل شيكل3500دخلهم من عينة الدراسة % 68.1
  

   أدوات الدراسة5.3
  

 ومقياس مفهوم الذات ، النفسية وهما مقياس الضغوط،استخدمت الباحثة مقياسين في هذه الدراسة
   :حيث صممت األداة من ثالث أقسام

مات شخصية، والذي يتطلب اختيار اإلجابة التي تنسجم والمعلومات القسم األول ويشتمل معلو .1
  .المتعلقة بالمبحوث من خالل وضع دائرة حول الموقع المخصص لذلك

 بحيث تحتمل كل ،فقرة تتضمن معلومات تتعلق بالضغوط النفسية ) 94( القسم الثاني ويحتوي  .2
 .)معارض(إلى ) أوافق بشدة( فقرة خمس إجابات من

في مقابل  ) X( تطلب اختيار المستوى الذي يناسب تصور المبحوث بوضع إشارة والذي ي
   .الفقرة بحيث تأخذ كل فقرة إجابة واحدة

  فقرة تتضمن معلومات تتعلق بمفهوم الذات  ) 25(  ويحتوي :القسم الثالث. 3
التي تتطلب   و،على الصفحات التالية لهذا المقياس قائمة بالعبارات التي تدور حول مفهوم الذات

   .تحت أحد العمودين المحاذيين للعبارة ) X( وضع عالمة 
   :وفيما يلي وصف لكل مقياس من المقياسين

  

   :مقياس الضغوط النفسية 1.5.3

  

 "الضغوط النفسية  " د العينة استخدمت الباحثة مقياسلدى أفرا الضغوط النفسية للتعرف على درجة
 اعتماداً على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تطويره وبنائهقامت الباحثة ب ،من إعداد الباحثة
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 بعد األخذ بآراء عدد من المحكمين من ذوي ،قامت بجمعه حول موضوع الضغط النفسي
 أمام تدرج ،فقرة ) 94(  حيث تكون المقياس في صورته النهائية من  ،اإلختصاص في المجال

 حيث يعطي المفحوص تحديد درجة موافقته على ،خماسي حسب مقياس ليكرت خماسي األبعاد
معارض  ،محايد ،موافق ،موافق جدا(احتماالت وهي  ) 5( العبارات من بين درجات تتكون من 

 ،البعد الفسيولوجي(عشرة أبعاد فردية وهي كالتالي يشمل المقياس في صورته و )  معارض،جدا
البعد المهني بعد الضغوط و ، والبعد المالي، البعد االجتماعي،والبعد المعرفي ،والبعد االنفعالي

بعد أنواع و ،بعد اإلشراف والتوجيه التربويو ،النمط القيادي لمدير المدرسة  بعد،المدرسية
  ). الضغوط النفسية

  

  :صدق المقياس

 األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها قامت الباحثة بتصميم المقياس بصورته
ة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، من جامعة النجاح وبيرزيت وجامعة على مجموع

 والذين ابدوا بعض المالحظات ، والذين يحملون درجة الدكتوراه في علم النفس والتربيةالقدس
 النهائية، ومن ناحية أخرى تم التحقق من حولها، وعليها تم إخراج المقياس بشكله الحالي بصورته

 مع الدرجة الكلية لألداة الخاصة لفقرات المقياسيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون صدق األداة أ
ستبانتين ويدل واتضح وجود داللة إحصائية في معظم فقرات االبالضغوط النفسية، ومفهوم الذات، 

  . داخلي بين الفقراتعلى أن هناك اتساق 
  
  

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ) 8.3(جدول

    الضغوط النفسيةمقياس
الدالة  Rقيمة  الرقم

  اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   الرقم  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الرقم

  اإلحصائية
1  0.120  0.157 33  0.530  0.000  65  0.416  0.000  
2  0.140  0.097  34  0.290  0.000  66  0.427  0.000  
3  0.187  0.026  35  0.154  0.069  67  0.170  0.043  
4  0.110  0.196  36  0.339  0.000  68  0.440  0.000  
5  0.288  0.001  37  0.607  0.000  69  0.561  0.000  
6  0.317  0.000  38  0.496  0.000  70  0.086  0.309  
7  0.067  0.428  39  0.587  0.000  71  0.427  0.000  
8  0.330  0.000  40  0.612  0.000  72  0.450  0.000  
9  0.371  0.000  41  0.554  0.000  73  0.495  0.000  
10  0.095  0.263  42  0.424  0.000  74  0.390  0.000  
11  0.043  0.611  43  0.648  0.000  75  0.104  0.218  
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12  0.213  0.011  44  0.595  0.000  76  0.278  0.001  
13  0.159  0.060  45  0.601  0.000  77  0.395  0.000  
14  0.252  0.003  46  0.597  0.000  78  0.267  0.001  
15  0.256  0.002  47  0.608  0.000  79  0.475  0.000  
16  0.398  0.000  48  0.595  0.000  80  0.389  0.000  
17  0.037  0.662  49  0.619  0.000  81  0.414  0.000  

18  0.306  0.000  50  0.712  0.000  82  0.346  0.000  
19  0.058  0.492  51  0.610  0.000  83  0.155  0.066  
20  0.354  0.000  52  0.549  0.000  84  0.353  0.000  
21  0.105  0.216  53  0.523  0.000  85  0.462  0.000  
22  0.103  0.226  54  0.594  0.000  86  0.388  0.000  
23  0.195  0.021  55  0.594  0.000  87  0.207  0.014  
24  -0.100  0.236  56  0.497  0.000  88  0.352  0.000  
25  0.216  0.010  57  0.410  0.000  89  0.358  0.000  
26  0.134  0.114  58  0.416  0.000  90  0.490  0.000  
27  0.074  0.383  59  0.323  0.000  91  -0.013  0.877  
28  0.107  0.208  60  0.677  0.000  92  0.257  0.002  
29  0.287  0.001  61  0.499  0.000  93  0.281  0.001  
30  0.135  0.109  62  0.479  0.000  94  0.110 0.196  
31  0.475  0.000  63  0.511  0.000       
32  0.451 0.000  64  0.571 0.000       

  

  : مقياس مفهوم الذات 2.5.3 

  
لمفهوم " كوبر سميث " للتعرف على درجة مفهوم الذات لدى أفراد العينة استخدمت الباحثة مقياس 

 وقام بتعريبه وتطويره خديجة الحباشنة ، )Coper Smith, 1967( الذي أعده كوبر سميث ،الذات
لحكم األخالقي ومفهوم الذات مستوى ا(في الجامعة األردنية الستخدامه في دراستها  ) 1991( عام 

دراسة عالقة كل من نمط ( وقام بريغيث باستخدامه في ،)لدى المرأة العاملة مقارنة بغير العاملة 
الشخصية ومفوم الذات للتحصلي الدراسي لدى طلبة البكالوريوس في بعض جامعات الضفة 

عبارة ) 25(ويتكون االختبار من ، وقامت الباحثة باستخدامه في دراستها نقالً عن بريغيث، )الغربية
 ويضع اإلشارة في العمود المقابل ،تصف مشاعر إنسانية تقدم للفرد ليختار منها ما ينطبق عليه

 ، ويختار منها ما ال ينطبق عليه ويضع إشارة أمامها في العمود المقابل،تحت خانة تنطبق علي
 ،ن بعضها إيجابي واآلخر سلبي وعبارات االختبار الخمس والعشري.تحت خانة ال ينطبق علي

  . الفهمويمكن وصف اإلختبار على أنه واضح وتعليماته سهلة
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  :صدق المقياس

، وقد قامت حباشنة بترجمة عبارات )0.66(فر لالختبار في صورته األصلية معامل صدق تو
ة الترجمة إلى اللغة العربية وتم تدقيق الترجمة والترجمة العكسية للتأكد من صح) 25(االختبار 

 ثم ،ودقتها بواسطة محكم لغة إنجليزية مع األخذ بعين االعتبار ما يتناسب مع معاني اللغة العربية
عرضت الترجمة على عشرة محكمين من المختصين بعلم النفس والتربية في الجامعة األردنية، 

ختبار وطلب منهم أن يحكموا على دقة الترجمة ومدى تعبيرها عن مضمون العبارات في اال
األصلي ومدى مالءمتها لقياس المضامين المقابلة لها في البيئة األردنية وقد اتفق المحكمون على 

   .مالءمتها مع اقتراح تعديالت بسيطة
  

 على قامت الباحثة بعرضه) الصدق الظاهري( صدق المقياس على البيئة الفلسطينية ولقياس
  من جامعة النجاح وبيرزيت وجامعة القدسمجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة،
 ويجدر اإلشارة إلى أنه قد طبقت األداة كما ،والذين يحملون درجة الدكتوراه في علم النفس والتربية

  .هي وأن هذا االختبار بعد كل المحاكمات اتفق على أنه يحقق أغراض الدراسة
  

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ) 9.3(جدول

   مفهوم الذاتمقياس
الدالة  Rقيمة   الرقم

  اإلحصائية

  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الرقم

1  -0.114  0.178 14  0.048  0.568 
2  0.502  0.000  15  0.422  0.000  
3  0.434  0.000  16  0.507  0.000  
4  0.016  0.854  17  0.412  0.000  
5  -0.027  0.000  18  0.317  0.000  
6  0.382  0.000  19  0.083  0.327  
7  0.364  0.755  20  -0.160  0.058  
8  0.104  0.218  21  0.444  0.000  
9  -0.039  0.645  22  0.608  0.000  

10  0.234  0.005  23  0.604  0.000  
11  0.049  0.564  24  0.602  0.000  
12  0.469  0.000  25  0.369 0.000  
13  0.547 0.000        
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  : ثبات المقياس3.5.3

  
تم التحقق من ثبات المقياس قامت الباحثة بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لمقيـاس الدراسـة                

للضغوط النفسية ولمفهوم الـذات     ) 0.929(حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية         
  .، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة)0.764(

  

   إجراءات الدراسة6.3
  

  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة
القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في معلمات القطاع الحكومي في مديرية التربية والتعليم               - 

  .ضواحي القدس
تم تحضير أدوات الدراسة بعد إطالع الباحثة على مجموعة من األدوات المستخدمة فـي مثـل                 - 

 .دراسةهذه ال

 وذلك من خالل الحصول على موافقة       ،القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق أداة الدراسة        - 
من وزارة التربية والتعليم للحصول على معلومات عن المديريـة وإحـصائيات علـى أعـداد                

  . وتوزيع مقاييس الدراسة،المعلمات

عشوائية عن طريق جهـاز الحاسـوب       اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة طبقية          - 
 .المركزي في قسم التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية والتعليم

 ومن ثـم    ،تم التأكد من صالحية أدوات الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين             - 
عينة تجريبية وتطبيق اختبار قبلي واختبار بعدي عليها ومن خـالل معامـل االرتبـاط                اختيار
 .بيرسون

) 2011_2010(تطبيق أداتا الدراسة على العينة، في الفصل الدراسي الثاني للعـام الدراسـي               - 
 ضواحي القـدس وأجابـت المعلمـات علـى          -وذلك عن طريق بريد مديرية التربية والتعليم        

-االختبارات ومن ثم إعادتها بالبريد المدرسي إلى قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعلـيم              
 وكان كل اختبار مزود بالتعليمات واإلرشادات الكافية لتساعدهم علـى كيفيـة             ، القدس ضواحي

  .اإلجابة عن الفقرات

قامت الباحثة بتحديد الفترة الزمنية التي يتم فيها إعادة االختبار من تاريخ وضعه بالبريد وقد تم                 - 
 .أيام) 10(إعادة اإلستبانات بالبريد للمديرية في مدة لم تتجاوز 

 .إعطاء االختبارات الصالحة أرقاما متسلسلة وإعدادها إلدخالها للحاسوبتم  - 

 .تم تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة - 
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   . لتحليل البيانات واستخراج النتائجSPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي  - 
  

   متغيرات الدراسة7.3
  

توى التعليمي، المرحلة التعليمية التـي تدرسـها،        العمر، سنوات العمل، المس   : المتغيرات المستقلة 
  .الحالة االجتماعية،عدد أفراد األسرة، دخل األسرة

  مفهوم الذات - الضغوط النفسية: المتغيرات التابعة

  

   المعالجة اإلحصائية8.3
  

، وذلـك   )إعطائها أرقامـا معينـة    ( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        ت بعد جمع االستبيانا  
مهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل              ت

البيانات وفقا لسؤال الدراسة الرئيس، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسـطات             
سون، واختبـار   الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المقاييس، ومعامل ارتباط بير          

ومعادلة الثبات كرونبـاخ ألفـا   )One Way ANOVA(، واختبار التباين األحادي )t- test) (ت(
)Cronbach Alpha( وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية ،)SPSS) (Statistical Package For 

Social Sciences.(  
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   :الفصل الرابع
___________________________________________________________  

  نتائج الدراسة 

  

  تمهيد
  

تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو 
الضغوط النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية "

ان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على  وبي"التربية والتعليم  ضواحي القدس
وحتى يتم تحديد درجة من خالل . أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها
  :متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  
  لضغوط النفسيةادرجات 

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة

  3.66- 2.34  متوسطة

   فأعلى3.67  عالية
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  درجات مفهوم الذات
  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل1.33  منخفضة

  1.66- 1.34  متوسطة

   فأعلى1.67  عالية

  
  :نتائج أسئلة الدراسة

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس

والتعليم   عليم الحكومي في مديرية التربيةع التما درجة الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطا

  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط النفسية لدى المعلمات  عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

  . والتعليم  ضواحي القدس في مديرية التربيةفي قطاع التعليم الحكومي  
  

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ا):1.4(جدول رقم 

والتعليم   الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربيةعلى أداة 

  ضواحي القدس

  الرقم
  

 الفقرات

المتوسط 
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

 متوسطة 0.87515 2.9389  البعد الفسيولوجي 1
 متوسطة 0.60337 2.9560  البعد االنفعالي 2
 متوسطة 0.60590 2.9100  البعد المعرفي 3
 متوسطة 0.69146 2.9757  البعد االجتماعي 4
 عالية 0.77798 3.8002  البعد المالي 5
 متوسطة 0.37998 3.4029  البعد المهني 6
 متوسطة 0.54744 3.3520  بعد الضغوط المدرسية 7
 متوسطة 0.49261 3.2766  النمط القيادي لمدير المدرسة بعد  8

 متوسطة 0.55195 3.4734  بعد اإلشراف والتوجيه التربوي   9

  متوسطة 0.64650 2.3741  بعد أنواع الضغوط النفسية   10

 ةمتوسط 0.42323 3.1175  الدرجة الكلية
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وانحراف معياري ) 3.117 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية  أنوهذا يدل على ) 0.423(

ن أ) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة والتعليم  ضواحي القدس التربية
  .جميع األبعاد جاءت بدرجة متوسطة ما عدا البعد المالي

" اإلشراف والتوجيه التربوي"، يليه بعد )3.80(على أعلى متوسط حسابي " المالي"وقد حصلت البعد 
 على أقل متوسط حسابي" أنواع الضغوط النفسية"، بينما حصل بعد )3.47(بمتوسط حسابي 

  ).2,91(ط حسابي بمتوس" المعرفي"، يليها البعد )2.37(
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما درجة الضغوط الفسيولوجية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط الفسيولوجية من وجهة  عنأفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر الستجابات 

  . نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):2.4(جدول رقم 

لضغوط الفسيولوجية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية اعلى أداة 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس
الرقم في 

  االستبانه

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 متوسطة 1.272 3.57   أشعر بآالم في الظهر  52
 متوسطة 1.232 3.32  أعاني من الصداع  51

 متوسطة 1.254 3.28  أشعر بآالم في الرقبة  58
 متوسطة 1.357 3.19  أشعر بالتعب الشديد 41
 متوسطة 1.429 3.09  أعاني من شد في العضل  63

 متوسطة 1.360 2.96  أشعر بتزايد في نبضات قلبي   40

 متوسطة 1.349 2.96  أنسى وأضع األشياء في غير مكانها  64
 متوسطة 1.354 2.96  ظهري الجسميتزعجني التغيرات في م 68
 متوسطة 1.316 2.87  أصاب باألرق 49
 متوسطة 1.234 2.82  أشعر بجفاف في الفم  44
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 متوسطة 1.262 2.55  أشعر بحرارة أطرافي أحيانا وبرودتها أحيانا أخرى  47
 متوسطة 1.212 2.40  يتصبب عرقي بسرعة  45
 منخفضة 1.177 2.24  أعاني من اضطرابات في الجلد 56

 متوسطة 0.87515 2.9389  الدرجة الكلية

  

وانحراف معياري ) 2.938 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن
الضغوط الفسيولوجية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم  أنوهذا يدل على ) 0.875(

كما وتشير النتائج في ، متوسطةجاء بدرجة  الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
ة فقرة جاءت بدرجة متوسطة وفقر) 12(فقرة جاءت بدرجة عالية و) 16(أن ) 2.4( الجدول رقم

  . بدرجة منخفضةواحدة
أعاني " ، يليه الفقرة )3.57(على أعلى متوسط حسابي " أشعر بآالم في الظهر " وقد حصلت الفقرة 

 على " أعاني من اضطرابات في الجلد" ، بينما حصلت الفقرة )3.32(بمتوسط حسابي  " من الصداع
  ).2,40(بمتوسط حسابي "  يتصبب عرقي بسرعة" ، يليها الفقرة )2.24(أقل متوسط حسابي 

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ما درجة الضغوط االنفعالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط االنفعالية من وجهة  عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

  .  والتعليم  ضواحي القدسنظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):3.4(جدول رقم 

الضغوط االنفعالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية على أداة 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.842 4.07  أنا فخورة كوني أحد أعضاء الهيئة التدريسية في مدرستي   12

 عالية 0.949 3.92  نظهر المودة لبعضنا البعض في المدرسة 15

  متوسطة 1.030 3.57  أكون سعيدة عند القدوم لمدرستي   11
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 متوسطة 1.233 3.44  ينقصني الشعور بالراحة 39
 متوسطة 1.315 2.72  سرعان ما أبكي عند مواجهة أي موقف ضاغط 57
 متوسطة 1.267 2.63  أشعر بالخوف  تجاه أي موقف دون سبب واضح  43
 متوسطة 1.350 2.48  أعاني من مشاكل القلق دون سبب واضح 60
 منخفضة 1.198 2.32  أشعر أن زميالتي يكبتن لي مشاعر الغيرة والحسد  16

 منخفضة 1.191 2.23  أعاني من فقدان الشهية 62

 منخفضة 1.199 2.16  تنتابني الكوابيس  55

 متوسطة 0.60337 2.9560  الدرجة الكلية

وانحراف معياري ) 2.956 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن
المعلمات في قطاع التعليم الحكومي الضغوط االنفعالية من وجهة نظر  أنوهذا يدل على ) 0.603(

 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس
بدرجة فقرات ) 3( ومتوسطة، جاءت بدرجة فقرات) 5(فقرتين جاءت بدرجة عالية، وأن ) 2.4(

  .منخفضة
على أعلى متوسط " هيئة التدريسية في مدرستي  أنا فخورة كوني أحد أعضاء ال" وقد حصلت الفقرة 

، )3.92(بمتوسط حسابي  " نظهر المودة لبعضنا البعض في المدرسة" ، يليه الفقرة )4.07(حسابي 
أعاني من " ، يليها الفقرة )2.16(على أقل متوسط حسابي " تنتابني الكوابيس " بينما حصلت الفقرة 

  ).2,23(بمتوسط حسابي "  فقدان الشهية
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ما درجة الضغوط المعرفية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط المعرفية من وجهة  عنة على فقرات االستبانة التي تعبر الستجابات أفراد عينة الدراس

  . نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):4.4(جدول رقم 

 من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية الضغوط المعرفيةعلى أداة 

  والتعليم  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.522  4.28  أقوم بعملي حسب الجدول المعد  23

 عالية 0.765 3.97  أدائي المهني يعكس صفة العمل التربوي  17

 عالية 1.101 3.76  لدي الوقت الكافي لوضع خطة يومية وفصلية لعملي  22

 متوسطة 1.143 3.02  تصيبني حالة من التشتت أحيانا  46
 متوسطة 1.349 2.96  أنسى وأضع األشياء في غير مكانها  64
 متوسطة 1.273 2.77  تتراكم األعمال وال أستطيع انجازها في الوقت المحدد  48
 متوسطة 1.256 2.67  أشعر بعدم التركيز على ما أقوم به من أعمال 50

 متوسطة 1.307 2.62  ال أمتلك الطاقة الكافية للقيام بواجباتي اليومية   37
 متوسطة 1.284 2.55  مديرة المدرسة تتخذ قراراتها لوحدها  29
 متوسطة 1.205 2.50  ال أوزع الوقت بشكل كافي حسب المهمات  69

 متوسطة 1.226 2.42  أجد صعوبة في اتخاذ القرارات الخاصة في  61
 متوسطة 1.286 2.39  أجد صعوبة في التعبير عن نفسي بوضوح 54
  منخفضة 1.062 1.91   ال أواكب آخر ما يطرأ في عملي من علم ومعرفة   9

 متوسطة 0.60590 2.9100  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 2.910 (للدرجة الكليةسابي  المتوسط الحيالحظ من الجدول السابق أن

الضغوط المعرفية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي   أنوهذا يدل على ) 0.605(
 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

بدرجة فقرة واحدة  جاءت بدرجة متوسطة وفقرات) 9( جاءت بدرجة عالية وفقرات) 3(أن ) 4.4(
  .منخفضة

، يليه )4.28(على أعلى متوسط حسابي " أقوم بعملي حسب الجدول المعد " وقد حصلت الفقرة 
" ، بينما حصلت الفقرة )3.97(بمتوسط حسابي " أدائي المهني يعكس صفة العمل التربوي " الفقرة 

" ، يليها الفقرة )1.91(على أقل متوسط حسابي  " لم ومعرفةال أواكب آخر ما يطرأ في عملي من ع
  ).2,39(بمتوسط حسابي "  أجد صعوبة في التعبير عن نفسي بوضوح
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

ما درجة الضغوط االجتماعية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  قدس؟التربية والتعليم  ضواحي ال

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
 الضغوط االجتماعية من وجهة نظر المعلمات في قطاع الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات

  .التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس
  

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات  ):5.4(جدول رقم 

الضغوط االجتماعية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية على أداة 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس
الرقم في 

  االستبانه

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

لي له أهمية كبيرة بالمقارنة مع أمور حياتي أشعر بأن عم 35
  األخرى

 عالية 0.937 3.88

أشعر بانزعاج حينما أحاول التوفيق بين متطلبات العمل  36
  والطالب ومتطلبات األهل

 متوسطة 1.167 3.26

 متوسطة 1.262 3.01  ال أحب الحديث عن أوضاع أسرتي ألصدقائي  42

 فيق بين البيت والعملاشعر بأنني أجد صعوبة في  التو 79
  واالهتمام بنفسي  

 متوسطة 1.352 3.00

 متوسطة 1.317 2.88  أشعر أنني غير قادرة على تأدية الواجبات االجتماعية 32

  متوسطة 1.243 2.72  أشعر بأنني غير قادرة على  القيام بالواجبات المنزلية  31

 ةمنخفض 1.186 2.09  أجد صعوبة في التواصل مع أصدقائي  59

 متوسطة 0.69146 2.9757  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 2.975 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

الضغوط االجتماعية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم  أنوهذا يدل على ) 0.691(
كما وتشير النتائج في ، متوسطة جاء بدرجة  ضواحي القدسومي في مديرية التربية والتعليمالحك

فقرة  جاءت بدرجة متوسطة وفقرات) 5( جاءت بدرجة عالية و واحدةفقرةأن ) 5.4( الجدول رقم
  .بدرجة منخفضةواحدة 
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على أعلى  "أشعر بأن عملي له أهمية آبيرة بالمقارنة مع أمور حياتي األخرى" وقد حصلت الفقرة 
ر بانزعاج حينما أحاول التوفيق بين متطلبات العمل والطالب أشع"، يليه الفقرة )3.88(متوسط حسابي 

أجد صعوبة في التواصل مع "، بينما حصلت الفقرة )3.26(بمتوسط حسابي " ومتطلبات األهل

أشعر بأنني غير قادرة على  القيام "، يليها الفقرة )2.09(على أقل متوسط حسابي " أصدقائي

  ).2,72(بمتوسط حسابي "  بالواجبات المنزلية
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

ما درجة الضغوط المالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية 

  والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط المالية من وجهة نظر  عندراسة على فقرات االستبانة التي تعبر الستجابات أفراد عينة ال

  . المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):6.4(جدول رقم 

وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية الضغوط المالية من  على أداة

  والتعليم  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.995 4.28  الزيادات السنوية التي تطرأعلى راتبي قليلة 76

 عالية 0.989 3.91  من خبرة ومستوى تعليمي راتبي الشهري قليل مقارنة مع ما أمتلكه 80

 عالية 1.170 3.79  راتبي الشهري أقل من رواتب زمالئي في الوزارات األخرى  85

  عالية 1.227 3.74  ال يتناسب راتبي وحجم العمل الذي أقوم به  34

 عالية 1.313 3.67   راتبي الشهري الذي أتقاضاه ال يكفي حاجاتي الضرورية  86

 متوسطة 1.219 3.40  د صعوبة في تحقيق االلتزامات المالية  أج 84

 عالية 0.77798 3.8002  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 3.800 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

 الضغوط المالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  أنوهذا يدل على ) 0.777(
 كما وتشير النتائج في الجدول رقم جاء بدرجة عالية، في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

  .جاءت بدرجة متوسطةواحدة فقرة فقرة جاءت بدرجة عالية و) 5(أن ) 6.4(
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على أعلى متوسط حسابي  " على راتبي قليلة الزيادات السنوية التي تطرأ" وقد حصلت الفقرة 
بمتوسط " راتبي الشهري قليل مقارنة مع ما أمتلكه من خبرة ومستوى تعليمي " قرة ، يليه الف)4.28(

على أقل متوسط " أجد صعوبة في تحقيق االلتزامات المالية " ، بينما حصلت الفقرة )3.91(حسابي 
بمتوسط " راتبي الشهري الذي أتقاضاه ال يكفي حاجاتي الضرورية " ، يليها الفقرة )3.40(حسابي 
  ).3,67 (حسابي

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

ما درجة الضغوط المهنية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية 

  والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط المهنية من وجهة نظر  عن الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر الستجابات أفراد عينة

  .  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدسلمعلمات في قطاع التعليم الحكوميا
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):7.4(جدول رقم 

ن وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية الضغوط المهنية معلى أداة 

  والتعليم  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.631 4.19  نتشارك القصص والمزاح في المدرسة 5

 عالية 0.697 4.01  ةأشارك في األنشطة والمسابقات التي تطلبها المديري 7

  عالية 0.952 3.96  أشعر بثقل المسؤوليات في عملي   6

 عالية 0.993 3.89  نحن كفريق في المدرسة ندعم بعضنا بعضا في العمل 14

 عالية 1.039 3.84 يسود جو الثقة والتعاون بيننا كزمالء ونعمل بروح الفريق الواحد    3

ي المديرية هناك العديد من من خالل تعدد اللقاءات والدورات ف 4
  الفرص لصنع صداقات 

 متوسطة 0.970 3.60

 متوسطة 0.850 3.50  أنا أتفوق على زمالئي في العمل  1

 متوسطة 1.154 3.36  إن الجميع في المدرسة يقدرون أهمية العالقات الشخصية فيما بينهم 75

 متوسطة 1.144 3.29  أتلقى الدعم الكافي من زميالتي  67
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 متوسطة 1.318 3.23  أعمل تحت الضغط والتوتر أستطيع أن  18

 متوسطة 1.088 2.91  هنالك فرص للترقية والعمل في الوزارة و مكتب التربية  24

 متوسطة 1.114 2.81  أتلقى الدعم الكافي من وزارة التربية والتعليم في مديريتي 91

 متوسطة 1.278 2.77  الزيادات السنوية التي تطرأعلى راتبي قليلة 76

 متوسطة 1.278 2.68   يضايقني نقد زمالئي لي  53

 متوسطة 1.155 2.68  الجو النفسي العام الذي أعمل فيه غير مريح 78

 منخفضة 1.166 2.20  أتلقى الدعم الكافي من اتحاد المعلمين 88

 متوسطة 0.37998 3.4029  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 3.402 (للدرجة الكليةسابي  المتوسط الحيالحظ من الجدول السابق أن

الضغوط المهنية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي   أنوهذا يدل على ) 0.3799(
 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

بدرجة واحدة  ة جاءت بدرجة متوسطة وفقرفقرات) 10( جاءت بدرجة عالية وفقرات) 5(أن ) 6.4(
  .منخفضة

، )4.19(على أعلى متوسط حسابي  " نتشارك القصص والمزاح في المدرسة" وقد حصلت الفقرة 
، بينما )4.01(بمتوسط حسابي  " أشارك في األنشطة والمسابقات التي تطلبها المديرية" يليه الفقرة 

، يليها )2.20(على أقل متوسط حسابي "  افي من اتحاد المعلمينأتلقى الدعم الك" حصلت الفقرة 
  ).2,68(بمتوسط حسابي  " الجو النفسي العام الذي أعمل فيه غير مريح" الفقرة 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال السابع

ما درجة الضغوط المدرسية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  لتعليم  ضواحي القدس؟التربية وا

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الضغوط المدرسية من وجهة  عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

  . واحي القدسنظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ض
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):8.4(جدول رقم 

 الضغوط المدرسية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية على أداة

  التربية والتعليم  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

  بيالحسا

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 1.164 3.96  أشعر بان الصفوف المكتظة تسبب لي إرهاقا مضاعفا 92
 إدارة المدرسة تتيح لي ولزمالئي الفرصة لمناقشة األمور التي  70

  تهمنا
 متوسطة 0.942 3.65

هناك صعوبة في أخذ اإلجازات وخاصة في األوقات التي أكون فيها  82
   .مضطر لذلك

 متوسطة 1.191 3.56

 متوسطة 1.264 3.40  أتشوق كثيرا للعطل المدرسية ألنها تبعدني عن المدرسة  81
 متوسطة 1.232 3.18  أشعر أن الحصص موزعة بشكل عادل في المدرسة   28

 متوسطة 1.221 3.04  كثيرا ما أشعر بأن جو المدرسة متوتر  8
 متوسطة 1.221 3.04  يد من شعوري باإلحباطعدم وجود الوسائل التعليمية المساعدة يز 72
 متوسطة 1.233 3.01  كثيرا ما أشعر بإجهاد حينما أحاول حل المشاكل الطالبية   73

 متوسطة 0.54744 3.3520  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 3.352 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

الضغوط المدرسية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي   نأوهذا يدل على ) 0.547(
 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

  . جاءت بدرجة متوسطةفقرات) 7(جاءت بدرجة عالية وواحدة أن فقرة ) 8.4(
على أعلى متوسط  " لمكتظة تسبب لي إرهاقا مضاعفاأشعر بان الصفوف ا" وقد حصلت الفقرة 

 " إدارة المدرسة تتيح لي ولزمالئي الفرصة لمناقشة األمور التي تهمنا" ، يليه الفقرة )3.96(حسابي 
كثيرا ما أشعر بإجهاد حينما أحاول حل المشاكل " ، بينما حصلت الفقرة )3.65(بمتوسط حسابي 

عدم وجود الوسائل التعليمية المساعدة " ، يليها الفقرة )3.01 (على أقل متوسط حسابي" الطالبية  
  ).3,04(بمتوسط حسابي  " يزيد من شعوري باإلحباط
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن

ما درجة النمط القيادي لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في 

  احي القدس؟مديرية التربية والتعليم  ضو

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
النمط القيادي لمدير المدرسة من  عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

  .  ضواحي القدسوجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):9.4(جدول رقم 

النمط القيادي لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في على أداة 

  مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 1.058 3.72  نناقش مع اإلدارة كافة األمور بوضوح 19

المديرة  تتيح للجميع فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات في  2
  المدرسة 

 عالية 1.019 3.67

 متوسطة 1.020 3.66  المعلومات واإلرشادات التي يقدمها لنا المدير كافية لنقوم بأعمالنا 94

  متوسطة 1.301 2.79  يزعجني االلتزام بالتسلسل الهرمي بالعمل  33

 متوسطة 1.284 2.55  مديرة المدرسة تتخذ قراراتها لوحدها  29

 متوسطة 0.49261 3.2766  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 3.276 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

النمط القيادي لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم  أنهذا يدل على و) 0.492(
كما وتشير النتائج في ، متوسطة جاء بدرجة  ضواحي القدسومي  في مديرية التربية والتعليمالحك

  .فقرات جاءت بدرجة متوسطة) 3( جاءت بدرجة عالية وتينفقرأن ) 9.4( الجدول رقم
، )3.72(على أعلى متوسط حسابي  " نناقش مع اإلدارة كافة األمور بوضوح " وقد حصلت الفقرة

بمتوسط " المديرة  تتيح للجميع فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات في المدرسة " يليه الفقرة 
على أقل متوسط " مديرة المدرسة تتخذ قراراتها لوحدها " ، بينما حصلت الفقرة )3.67(حسابي 
  ).2,79(بمتوسط حسابي  " يزعجني االلتزام بالتسلسل الهرمي بالعمل" ليها الفقرة ، ي)2.55(حسابي 
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع

ما درجة اإلشراف والتوجيه التربوي لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية 

  والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
اإلشراف والتوجيه التربوي لدى  عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

  . المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
  

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واال ):10.4(جدول رقم 

اإلشراف والتوجيه التربوي لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية على أداة 

  والتعليم  ضواحي القدس
الرقم في 

  االستبانه

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.873 3.90  شرفي التربويأتلقى اإلرشاد الجيد من م 10

 عالية 0.999 3.81  مشرفي يدعمني في إنجاز مهامي  13

الهدف من عملية اإلشراف التربوي من قبل المديرة والمشرف  83
   .التربوي  هو تعميق العملية التربوية

 عالية 1.079 3.71

 متوسطة 0.979 3.59  تلقيت التوجيه الكافي عند بدئي بالعمل   25

 متوسطة 1.022 3.59   و ورشات العمل تدعمني في متابعة مهنتي  ،أتلقى التدريب الكافي 26
 متوسطة 1.138 3.23  تلقيت التوصيات الكافية التي تتعلق بعملي قبل البدء بالوظيفة   30
 متوسطة 1.048 3.19  لدي الوقت الكافي لوضع خطة يومية وفصلية لعملي  21
 متوسطة 1.252 2.77  ل مستقل مشرفي يشجعني للعمل بشك 20

 متوسطة 0.55195 3.4734  الدرجة الكلية

وانحراف معياري ) 3.473 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن
اإلشراف والتوجيه التربوي لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي   أنوهذا يدل على ) 0.551(

 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة م  ضواحي القدسفي مديرية التربية والتعلي
  .فقرات جاءت بدرجة متوسطة) 5( جاءت بدرجة عالية وفقرات) 3(أن ) 9.4(

، )3.90(على أعلى متوسط حسابي  " أتلقى اإلرشاد الجيد من مشرفي التربوي" وقد حصلت الفقرة 
" ، بينما حصلت الفقرة )3.81(بمتوسط حسابي " مي مشرفي يدعمني في إنجاز مها" يليه الفقرة 

لدي الوقت " ، يليها الفقرة )2.77(على أقل متوسط حسابي " مشرفي يشجعني للعمل بشكل مستقل 
  ).3,19(بمتوسط حسابي "  الكافي لوضع خطة يومية وفصلية لعملي
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر

 المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية  الضغوط النفسية لدىأنواعما درجة 

  والتعليم  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
انواع الضغوط النفسية لدى  عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر 

  .  قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدسالمعلمات في
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):11.4(جدول رقم 

انواع الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية على أداة 

  لقدسوالتعليم  ضواحي ا

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

  متوسطة 1.307 3.54  أخاف من حوادث الحريق    93

 متوسطة 1.377 3.06  أخاف من حدوث الكوارث الطبيعية 71

 متوسطة 1.513 2.90  أعاني من فقدان شخص عزيز 87

 منخفضة 1.323 2.21  تعرضت لحادث سير 89

 منخفضة 1.191 2.18  تعرضت لسرقة أكثر من مرة 90

 منخفضة 1.049 1.78  تعرضت  إلطالق نار   74

 منخفضة 0.886 1.70  تعرضت لتحرش جنسي  65

 منخفضة 0.786 1.64  تعرضت لمحاولة اختطاف 66

 متوسطة 0.64650 2.3741  الدرجة الكلية

وانحراف معياري ) 2.374 ( الكليةللدرجة المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن
 الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في أنواع أنوهذا يدل على ) 0.646(

 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
  .جة منخفضة فقرات بدر)5( جاءت بدرجة متوسطة وفقرات) 3(أن ) 10.4(

" ، يليه الفقرة )3.54(على أعلى متوسط حسابي " أخاف من حوادث الحريق" وقد حصلت الفقرة 
تعرضت " ، بينما حصلت الفقرة )3.06(بمتوسط حسابي  " أخاف من حدوث الكوارث الطبيعية

" تعرضت لتحرش جنسي " ، يليها الفقرة )1.64(على أقل متوسط حسابي  "لمحاولة اختطاف
  ).1,70(ط حسابي بمتوس
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشر

ما مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  ضواحي القدس؟

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ة الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
مفهوم الذات لدى  مستوى عنة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر الستجابات أفراد عين

  . المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس
    

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ):12.4(جدول رقم 

لمعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  مفهوم الذات لدى اعلى أداة 

  ضواحي القدس

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  عالية 0.258 1.93  أتـمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري   8

 عالية 0.350 1.86  ) ممتعة ( صحبتي مرحة   5

 عالية 0.377 1.83   في العادة بمشاعري تهتم أسرتي  9

 عالية 0.383 1.82  تتوقع أسرتي مني الكثير   11

 عالية 0.411 1.79  إن أسرتي تفهمني   20

 عالية 0.442 1.74  أستطيع أن أتخذ قرار دون أي صعوبة   4

 عالية 0.438 1.74  عندما يكون لدي ما أقوله فإنني أقوله في العادة   19

 عالية 0.452 1.72   آرائي في العادة يتبع الناس  14

 متوسطة 0.480 1.65  ال أنزعج بسهولة في العادة   1

 متوسطة 0.492 1.60  هنالك أشياء كثيرة عن نفسي أتمنى لو أستطيع تغييرها   3

 متوسطة 0.500 1.46  أحتاج لوقت طويل حتى أعتاد على أي شيء جديد   7

 متوسطة 0.500 1.45  أنزعج بسهولة في البيت   6

 متوسطة 0.492 1.40  غالبا ما أفقد حماسي للعمل الذي أقوم به  23

 متوسطة 0.476 1.34  في عملي ) باالنزعاج ( غالبا ما أشعر بالضيق   17

 منخفضة 0.473 1.33  إن األشياء مختلطة ببعضها البعض في حياتي   13

 منخفضة 0.465 1.31  أشعر في العادة كأن أسرتي تضغط علي   22

  منخفضة 0.462 1.30  غالبا ما أتمنى لو أنني شخص آخر  24

 منخفضة 0.442 1.26  أستسلم بسهولة   10

 منخفضة 0.434 1.25  كثيرا ما أشعر برغبة في ترك البيت   16
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 منخفضة 0.425 1.23  من الصعب جدا علي أن أكون نفسي   12

 منخفضة 0.406 1.21  رأيي في نفسي متدني   15

 منخفضة 0.400 1.20  بوبون أكثر مني معظم الناس مح  21

 منخفضة 0.389 1.18  أجد من الصعب علي أن أتحدث أمام مجموعة  2

 منخفضة 0.364 1.16  ليس لي مظهر جذاب كمعظم الناس   18

 منخفضة 0.335 1.13  ال يمكن االعتماد علي   25

 متوسطة 0.12692 1.4757  الدرجة الكلية

  
وانحراف معياري ) 1.475 (للدرجة الكليةمتوسط الحسابي  اليالحظ من الجدول السابق أن

لمعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مفهوم الذات لدى ا مستوى أنوهذا يدل على ) 0.126(
 كما وتشير النتائج في الجدول رقم، متوسطة جاء بدرجة  ضواحي القدسمديرية التربية والتعليم

 فقرة) 11( و، جاءت بدرجة متوسطةفقرات) 6(و جاءت بدرجة عالية فقرات) 8(أن ) 12.4(
  .بدرجة منخفضة

على أعلى متوسط حسابي " أتـمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري " وقد حصلت الفقرة 
ال " ، بينما حصلت الفقرة )1.86(بمتوسط حسابي " ) ممتعة ( صحبتي مرحة " ، يليه الفقرة )1.93(

ليس لي مظهر جذاب كمعظم " ، يليها الفقرة )1.13( حسابي على أقل متوسط" يمكن االعتماد علي 
  ).1,16(بمتوسط حسابي "  الناس

    
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني عشر

الضغوط النفسية بين ) α ≥ 0.05(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ديرية التربية والتعليم ضواحي ومفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في م

  .القدس

 الستجابات أفراد عينة  والداللة اإلحصائية)ر( بيرسون حساب قيمة معامل االرتباط وبذلك تم
الضغوط النفسية ومفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية بين  الدراسة

  :بين ذلك، والجدول التالي يالتربية والتعليم  ضواحي القدس
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الضغوط النفسية ومفهوم الذات بين  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية): 13.4(جدول رقم 

  .لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس

قيمة معامل  الضغوط المتغيرات

 )ر(االرتباط 

 الداللة اإلحصائية

 *0.000 0.510 البعد الفسيولوجي
 *0.000 0.511 والبعد االنفعالي
 *0.000 0.554 والبعد المعرفي
 *0.000 0.427 البعد االجتماعي
 *0.001 0.270 والبعد المالي
 0.308 0.087 والبعد المهني

 *0.000 0.419 بعد الضغوط المدرسية
 *0.008 0.224 النمط القيادي لمدير المدرسة بعد

 0.823 -0.019 بعد اإلشراف والتوجيه التربوي

 *0.000 0.489 بعد أنواع الضغوط النفسية

  
  
  
  
  
 اتمفهوم الذ

 *0.000 0.554 الدرجة الكلية

  

مستوى الداللة ، وبلغ )0.554(للدرجة الكلية معامل ارتباط بيرسون أن ) 13.4(يالحظ من الجدول 
وجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة  أنه تأي، وهي قيمة دالة إحصائياً) 0.000 (اإلحصائية

لمعلمات في قطاع التعليم الحكومي الضغوط النفسية ومفهوم الذات لدى ابين ) a≤0.05(اإلحصائية 
   . ضواحي القدسفي مديرية التربية والتعليم

  

  :  فرضيات الدراسةنتائج 

  : نتائج الفرضية األولى

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05(وى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستال
النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  .لمتغير العمر

ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 
علمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس الضغوط النفسية لدى الم

  . تعزى لمتغير العمر
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 على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)14.4(جدول 

ضواحي الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  القدس تعزى لمتغير العمر
  المتوسط  العدد  العمر  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.95535 2.8561 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 2.9248 0.71306 
  البعد الفسيولوجي

 0.82769 3.2885 20  46أكثر من

 0.60707 2.9039 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 2.9295 0.56797 
  البعد االنفعالي

 0.62851 3.2150 20  46أكثر من

 0.67702 2.8811 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 2.8811 0.48294 
  البعد المعرفي

 0.55352 3.0846 20  46أكثر من

 0.75300 2.9499 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.0292 0.59069 
  البعد االجتماعي

 0.67501 2.9571 20  46أكثر من

 0.77551 3.8030 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.6856 0.84160 
  ليالبعد الما

 0.59940 4.0417 20  46أكثر من

 0.40279 3.4123 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.4375 0.32265 
  البعد المهني

 0.40366 3.2906 20  46أكثر من

 0.50596 3.3166 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.3750 0.65758 
  بعد الضغوط المدرسية

 0.43773 3.4375 20  46أكثر من

 0.48886 3.3247 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.2409 0.42389 
النمط القيادي لمدير  بعد

  المدرسة
 0.63337 3.1700 20  46أكثر من

 0.48183 3.5601 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.4460 0.43082 
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي
 0.88611 3.2000 20  46أكثر من

 0.72480 2.3117 77   سنة فأقل35 بعد أنواع الضغوط النفسية
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36 _ 45  44 2.3551 0.47307 

 0.60951 2.6563 20  46أكثر من

 0.45351 3.0988 77   سنة فأقل35

36 _ 45  44 3.1093 0.37940 
  الدرجة الكلية

 0.40151 3.2080 20  46أكثر من

  

الضغوط النفسية لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )14.4(ن الجدول رقم  يالحظ م

، المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر
 كما يظهر في )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق

  ).15.4(الجدول رقم 
  

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على الضغوط النفسية )15.4( جدول

لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  لمتغير العمر
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

يمة ق
  "ف"

 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 1.490 2 2.980  بين المجموعات
  138 104.245  داخل المجموعات

  البعد الفسيولوجي

  140 107.225  المجموع
0.755  

  

1.972 
 

0.143 
 

 0.791 2 1.581  بين المجموعات
  138  49.386  داخل المجموعات

  البعد االنفعالي

  140  50.967  موعالمج
0.358  

  

2.210 
 

0.114 
 

 0.355 2 0.711  بين المجموعات
  138  50.685  داخل المجموعات

  البعد المعرفي

  140  51.396  المجموع
0.367  

  

.968 
 

0.383 
 

 0.092 2 0.184  بين المجموعات
  138  66.753  داخل المجموعات

  البعد االجتماعي

  140  66.937  المجموع
0.484  

  

0.190 
 

0.827 
 

 0.872 2 1.745  بين المجموعات
  138  82.990  داخل المجموعات

  البعد المالي

  140  84.734  المجموع
0.601  

  

1.450 
 

0.238 
 

 0.156 2 0.312  بين المجموعات
  138  19.903  داخل المجموعات

  البعد المهني

  140  20.214  المجموع
0.144  

  

1.080 
 

0.342 
 

 0.133 2 0.266  ن المجموعاتبي
  138  41.690  داخل المجموعات

  بعد الضغوط المدرسية

  140  41.956  المجموع
0.302  

  

0.441 
 

0.645 
 

 0.389 0.950 0.231 2 0.461  بين المجموعاتالنمط القيادي  بعد
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  لمدير المدرسة  138  33.511  داخل المجموعات
  140  33.973  المجموع

0.243  
  

 1.053 2 2.106  بين المجموعات
  138  40.544  داخل المجموعات

يه بعد اإلشراف والتوج
  التربوي

  140  42.650  المجموع
0.494  

  

2.585 
 

0.059 
 

 0.954 2 1.908  بين المجموعات
  138  56.608  داخل المجموعات

بعد أنواع الضغوط 
  النفسية

  140  58.516  المجموع
0.410  

  

2.326 
 

0.102 
 

 0.097 2 0.194  بين المجموعات
  138  24.884  داخل المجموعات

  ةالدرجة الكلي

  140  25.077  المجموع
0.180  

  

0.537 
 

0.586 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.586(ومستوى الداللة ) 0.537( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
ة لدى المعلمات في أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسي) α ≥ 0.05(الداللة 

 وكذلك .قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر
  . وبذلك تم قبول الفرضية األولىلجميع األبعاد،

  
  نتائج الفرضية الثانية

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

ة لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس النفسي

  .خبرةتعزى لمتغير سنوات ال

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على الثانيةولفحص الفرضية الصفرية 
التربية والتعليم ضواحي القدس الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية 

  . خبرةسنوات التعزى لمتغير 
 على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)16.4(جدول 

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  برةسنوات الخالقدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  سنوات العمل  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.93544 2.9738 47   سنوات7أقل من 

 0.81952 2.7734 74 سنة      15_ 8
  البعد الفسيولوجي

 0.73397 3.4692 20 فما فوق      16

 0.54820 2.8234 47   سنوات7أقل من 

 0.63044 2.9378 74  سنة     15_ 8
  البعد االنفعالي

 0.48153 3.3350 20 فما فوق      16
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 0.61010 2.8118 47   سنوات7أقل من 

 0.59724 2.8669 74 سنة      15_ 8
  البعد المعرفي

 0.49217 3.3000 20 فما فوق      16

 0.67336 2.8571 47   سنوات7أقل من 

 0.72570 2.9923 74 سنة      15_ 8
  البعد االجتماعي

 0.56248 3.1929 20 فما فوق      16

 0.72798 3.7589 47   سنوات7أقل من 

 0.84284 3.7252 74 سنة      15_ 8
  البعد المالي

 0.52280 4.1750 20 فما فوق      16

 0.34828 3.3604 47   سنوات7أقل من 

 0.39070 3.4544 74 سنة      15_ 8
  البعد المهني

 0.40045 3.3125 20 فما فوق      16

 0.47558 3.2766 47   سنوات7أقل من 

 0.56617 3.2804 74 سنة      15_ 8
  بعد الضغوط المدرسية

 0.43543 3.7938 20 فما فوق      16

 0.46050 3.2426 47   سنوات7أقل من 

 0.46795 3.2784 74ة       سن15_ 8
النمط القيادي لمدير  بعد

  المدرسة
 0.65172 3.3500 20 فما فوق      16

 0.39204 3.6117 47   سنوات7أقل من 

 0.51936 3.4595 74 سنة      15_ 8
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي
 0.84234 3.2000 20 فما فوق      16

 0.56021 2.2553 47   سنوات7أقل من 

 0.69994 2.3311 74 سنة      15_ 8
  بعد أنواع الضغوط النفسية

 0.43961 2.8125 20 فما فوق      16

 0.39545 3.0704 47   سنوات7أقل من 

 0.44130 3.0851 74 سنة      15_ 8
  الدرجة الكلية

 0.35683 3.3484 20 فما فوق      16

  

الضغوط النفسية لدى المعلمات في متوسطات ه  وجود فروق ظاهر)16.4( يالحظ من الجدول رقم 

، في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 كما يظهر في )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق

  ).16.4(الجدول رقم 
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ار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على الضغوط النفسية  نتائج اختب:)17.4( جدول

لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  سنوات الخبرةلمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  لداللةا

 3.855 2 7.709  بين المجموعات

  138  99.516 داخل المجموعات
  البعد الفسيولوجي

  140 107.225  المجموع
0.721  
  

5.345 
 

0.006 
 

 1.862 2 3.724  بين المجموعات

  138  47.244 داخل المجموعات
  البعد االنفعالي

  140  50.967  المجموع
0.342  
  

5.438 
 

0.005 
 

 1.816 2 3.633  بين المجموعات

  138  47.763 داخل المجموعات
  المعرفيالبعد 

  140  51.396  المجموع
0.346  
  

5.248 
 

0.006 
 

 0.812 2 1.624  بين المجموعات

  138  65.313 داخل المجموعات
  البعد االجتماعي

  140  66.937  المجموع
0.473  
  

1.716 
 

0.184 
 

 1.653 2 3.306  اتبين المجموع

  138  81.429 داخل المجموعات
  البعد المالي

  140  84.734  المجموع
0.590  
  

2.801 
 

0.064 
 

 0.222 2 0.445  بين المجموعات

  138  19.770 داخل المجموعات
  البعد المهني

  140  20.214  المجموع
0.143  
  

1.552 
 

0.216 
 

 2.275 2 4.549  بين المجموعات

  138  37.407 داخل المجموعات
  بعد الضغوط المدرسية

  140  41.956  المجموع
0.271  
  

8.392 
 

0.000 
 

 0.081 2 0.162  بين المجموعات

  138  33.810 داخل المجموعات
النمط القيادي  بعد

  لمدير المدرسة

  140  33.973  المجموع
0.245  
  

0.332 
 

0.718 
 

 1.204 2 2.408  بين المجموعات

  138  40.242 داخل المجموعات
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي

  140  42.650  المجموع
0.292  
  

4.129 
 

0.018 
 

 0.003 5.948 2.322 2 4.644  بين المجموعاتبعد أنواع الضغوط
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  النفسية  138  53.872 داخل المجموعات

  140  58.516  المجموع
0.390  
  

  

 0.624 2 1.248  بين المجموعات

  138  23.829 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  140  25.077  المجموع
0.173  
  

3.615 
 

0.030 
 

  

 من مستوى قلوهي أ) 0.030(ومستوى الداللة ) 3.615( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع ) α ≥ 0.05(الداللة 
وبذلك تم . سنوات الخبرةيم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير التعل

 وكذلك تبين وجود فروق في البعد الفسيولوجي والبعد االنفعالي والبعد .الثانية الفرضية رفض
 المعرفي وبعد الضغوط المدرسية وبعد اإلشراف والتوجيه التربوي وبعد أنواع الضغوط النفسية،

  .سنة فما فوق، والجدول التالي يبين ذلك16وكانت الفروق لصالح 
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 18.4(الجدول 

  خبرةسنوات الأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
الفروق في   المتغيرات  البعد

  المتوسطات
  مستوى الداللة

   سنوات7أقل من  0.208 0.20042 سنة      15_ 8

 0.031 *-0.49542- فما فوق      16

 سنة    15_ 8 0.208 -0.20042-   سنوات7أقل من 
 0.001 *-069584.- فما فوق      16

 0.031 *0.49542   سنوات7أقل من 

  البعد الفسيولوجي

 فما فوق    16
 0.001 *0.69584 سنة      15_ 8

   سنوات7أقل من  0.296 -0.11443- سنة      15_ 8

 0.001 *-0.51160- فما فوق      16

 سنة    15_ 8 0.296 0.11443   سنوات7أقل من 
 0.008 *-0.39716- فما فوق      16

 0.001 *0.51160   سنوات7أقل من 

 البعد االنفعالي

 فما فوق    16
 0.008 *0.39716 سنة      15_ 8

   سنوات7أقل من  0.616 -0.05516- سنة      15_ 8

 0.002 *-0.48822- فما فوق      16

 0.616 0.05516   سنوات7أقل من 

 البعد المعرفي

 سنة    15_ 8
 0.004 *-0.43306- فما فوق      16
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 فما فوق    16 0.002 *0.48822   سنوات7أقل من 
 0.004 *0.43306 سنة      15_ 8

   سنوات7أقل من  0.969 -0.00381- سنة      15_ 8

 0.000 *-0.51715- فما فوق      16

 سنة    15_ 8 0.969 0.00381   سنوات7أقل من 
 0.000 *-0.51334- فما فوق      16

 0.000 *0.51715   سنوات7أقل من 

بعد الضغوط 
  المدرسية

ما فوق     ف16
 0.000 *0.51334 سنة      15_ 8

   سنوات7أقل من  0.133 0.15224 سنة      15_ 8

 0.005 *0.41170 فما فوق      16

 سنة    15_ 8 0.133 -0.15224-   سنوات7أقل من 
 0.059 0.25946 فوق       فما16

 0.005 *-0.41170-   سنوات7أقل من 

بعد اإلشراف 
 والتوجيه التربوي

 فما فوق    16
 0.059 -0.25946- سنة      15_ 8

   سنوات7أقل من  0.517 -0.07576- سنة      15_ 8

 0.001 *-0.55718- فما فوق      16

 سنة    15_ 8 0.517 0.07576   سنوات7ن أقل م
 0.003 *-0.48142- فما فوق      16

 0.001 *0.55718   سنوات7أقل من 

بعد أنواع الضغوط 
 النفسية

 فما فوق    16
 0.003 *0.48142 سنة      15_ 8

   سنوات7أقل من  0.850 -0.01471- سنة      15_ 8

 0.013 *-0.27801- فما فوق      16

 سنة    15 _8 0.850 0.01471   سنوات7أقل من 
 0.013 *-0.26330- فما فوق      16

 0.013 *0.27801   سنوات7أقل من 

 الدرجة الكلية

 فما فوق    16
 0.013 *0.26330 سنة      15_ 8

  

  : نتائج الفرضية الثالثة

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 
النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  .المستوى التعليميلمتغير 
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 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على الثالثةولفحص الفرضية الصفرية 
قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس الضغوط النفسية لدى المعلمات في 

  . المستوى التعليميتعزى لمتغير 
  

 على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة)19.4(جدول 

  ضواحي الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم

  المستوى التعليميالقدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  المستوى التعليمي  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.83452 3.0121 19  دبلوم

 0.91601 2.9760 93  بكالوريوس
  البعد الفسيولوجي

 0.76661 2.7719 29  ماجستير

 0.59052 3.2263 19  دبلوم

 0.60968 2.9215 93  وسبكالوري
  البعد االنفعالي

 0.56274 2.8897 29  ماجستير

 0.56013 3.0486 19  دبلوم

 0.63817 2.9231 93  بكالوريوس
  البعد المعرفي

 0.51369 2.7772 29  ماجستير

 0.67715 3.0526 19  دبلوم

 0.72278 2.9355 93  بكالوريوس
  البعد االجتماعي

 0.60297 3.0542 29  ماجستير

 0.64688 3.7018 19  دبلوم

 0.73447 3.9301 93  بكالوريوس
  ليالبعد الما

 0.89099 3.4483 29  ماجستير

 0.31530 3.3947 19  دبلوم

 0.39312 3.3911 93  بكالوريوس
  البعد المهني

 0.38445 3.4461 29  ماجستير

 0.44406 3.2763 19  دبلوم

 0.51382 3.4758 93  بكالوريوس
  بعد الضغوط المدرسية

 0.56939 3.0043 29  ماجستير

 0.60543 3.2105 19  دبلوم

 0.45355 3.3591 93  بكالوريوس
النمط القيادي لمدير  بعد

  المدرسة
 0.47478 3.0552 29  ماجستير
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 0.66130 3.3882 19  دبلوم

 0.54200 3.4852 93  بكالوريوس
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي
 0.52070 3.4914 29  ماجستير

 0.52635 2.7237 19  دبلوم

 0.64134 2.3696 93  بكالوريوس
  بعد أنواع الضغوط النفسية

 0.65542 2.1595 29  ماجستير

 0.36606 3.1954 19  دبلوم

 0.44554 3.1401 93  بكالوريوس
  الدرجة الكلية

 0.36830 2.9941 29  ماجستير

  

الضغوط النفسية لدى  متوسطات في عدم وجود فروق ظاهره )18.4( يالحظ من الجدول رقم 
المستوى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 

 كما )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقالتعليمي
  ).19.4(يظهر في الجدول رقم 

  

الضغوط النفسية ر تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على  نتائج اختبا)20.4( جدول

لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  المستوى التعليميلمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

ى مستو

  الداللة

 0.519 2 1.039  بين المجموعات

  138 106.186 داخل المجموعات
  البعد الفسيولوجي

  140 107.225  المجموع
0.769  
  

0.675 
 

0.511 
 

 0.813 2 1.627  بين المجموعات

  138  49.341 داخل المجموعات
  البعد االنفعالي

  140  50.967  المجموع
0.358  
  

2.275 
 

0.107 
 

 0.446 2 0.892  بين المجموعات

  138  50.504 داخل المجموعات
  بعد المعرفيال

  140  51.396  المجموع
0.366  
  

1.219 
 

0.299 
 

 0.221 2 0.442  بين المجموعات

  138  66.496 داخل المجموعات
  البعد االجتماعي

  140  66.937  المجموع
0.482  
  

0.458 
 

0.633 
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 2.673 2 5.345  جموعاتبين الم

  138  79.389 داخل المجموعات
  البعد المالي

  140  84.734  المجموع
0.575  
  

4.646 
 

*0.011 
 

 0.034 2 0.068  بين المجموعات

  138  20.146 داخل المجموعات
  البعد المهني

  140  20.214  المجموع
0.146  
  

0.234 
 

0.792 
 

 2.520 2 5.040  بين المجموعات

  138  36.916 داخل المجموعات
  بعد الضغوط المدرسية

  140  41.956  المجموع
0.268  
  

9.420 
 

*0.000 
 

 1.069 2 2.138  بين المجموعات

  138  31.834 داخل المجموعات
النمط القيادي  بعد

  لمدير المدرسة

  140  33.973  المجموع
0.231  
  

4.635 
 

*0.011 
 

 0.080 2 0.160  مجموعاتبين ال

  138  42.490 داخل المجموعات
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي

  140  42.650  المجموع
0.308  
  

0.261 
 

0.771 
 

 1.830 2 3.660  بين المجموعات

  138  54.856 داخل المجموعات
بعد أنواع الضغوط 

  النفسية

  140  58.516  المجموع
0.398  
  

4.603 
 

*0.012 
 

 0.302 2 0.604  بين المجموعات

  138  24.473 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  140  25.077  المجموع
0.177  
  

1.704 
 

0.186 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.186(ومستوى الداللة ) 1.704( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
ي الضغوط النفسية لدى المعلمات فأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

. المستوى التعليميقطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 
ود فروق في البعد المالي، وبعد الضغوط المدرسية،  ولكن تبين وج.الثالثةوبذلك تم قبول الفرضية 

  لصالحفسيةبعد أنواع الضغوط النو، لصالح البكالوريوسالنمط القيادي لمدير المدرسة  بعدو
  . والجدول التالي يبين ذلكالدبلوم، 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 21.4(الجدول 

  المستوى التعليميأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

الفروق في   المتغيرات  البعد
  المتوسطات

 مستوى الداللة

  دبلوم  0.234  0.22835-  يوسبكالور
  0.259  0.25348  ماجستير
  بكالوريوس  0.234  0.22835  دبلوم
  0.003  0.48183  ماجستير
  0.259  0.25348-  دبلوم

  البعد المالي

  ماجستير
  *0.003  0.48183-  بكالوريوس
  دبلوم  0.128  0.19949-  بكالوريوس
  0.077  0.27201 ماجستير
  بكالوريوس  0.128  0.19949  دبلوم
  *0.000  0.47150 ماجستير
  0.077  0.27201-  دبلوم

بعد الضغوط 
 المدرسية

  ماجستير
  *0.000  0.47150- بكالوريوس
  دبلوم  0.221  0.14861-  بكالوريوس
  0.275  0.15535 ماجستير
  بكالوريوس  0.221  0.14861  دبلوم
  *0.003  0.30397 ماجستير
  0.275  0.15535-  دبلوم

النمط القيادي  بعد

 لمدير المدرسة

  ماجستير
  *0.003  0.30397- بكالوريوس
  دبلوم  *0.027  0.35406  بكالوريوس
  *0.003  0.56420  ماجستير
  بكالوريوس  *0.027  0.35406-  دبلوم
  0.119  0.21014  ماجستير
  *0.003  0.56420-  دبلوم

بعد أنواع الضغوط 

  النفسية

  ماجستير
 0.119  0.21014-  بكالوريوس

  
  

  نتائج الفرضية الرابعة

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  .المرحلة التعليمية التي تدرسهالمتغير 

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بعةالراولفحص الفرضية الصفرية 
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي على 

  . المرحلة التعليميةالقدس تعزى لمتغير 
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 على  عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد)22.4(جدول 

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  المرحلة التعليميةالقدس تعزى لمتغير 
المرحلة التعليمية التي   البعد

  تدرسها
  المتوسط  العدد

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

 0.89289 2.8056 55  أساسية
 0.90869 2.9172 39  أساسية عليا

  البعد الفسيولوجي

 0.81263 3.1129 47  ثانوية
 0.55227 2.9018 55  أساسية

 0.59326 2.8744 39  أساسية عليا
  البعد االنفعالي

 0.65760 3.0872 47  ثانوية
 0.60613 2.8420 55  أساسية

 0.54033 2.8284 39  أساسية عليا
  البعد المعرفي

 0.64148 3.0573 47  ثانوية
 0.73876 2.8753 55  أساسية

 0.63864 3.0586 39  أساسية عليا
  البعد االجتماعي

 0.67620 3.0243 47  ثانوية
 0.80313 3.7061 55  أساسية

 0.76834 3.9274 39  أساسية عليا
  البعد المالي

 0.75687 3.8050 47  ثانوية
 0.35899 3.3648 55  أساسية
 0.28601 3.4054 39  ياأساسية عل

  البعد المهني

 0.46582 3.4455 47  ثانوية
 0.62254 3.3227 55  أساسية

 0.45959 3.3077 39  أساسية عليا
  بعد الضغوط المدرسية

 0.52424 3.4229 47  ثانوية
 0.43664 3.2836 55  أساسية

 0.55035 3.1641 39  أساسية عليا
النمط القيادي لمدير  بعد

  المدرسة
 0.49631 3.3617 47  ثانوية
 0.47187 3.5545 55  أساسية

 0.56789 3.4135 39  أساسية عليا
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي
 0.62159 3.4282 47  ثانوية
 0.55018 2.4159 55  أساسية

 0.70989 2.2372 39  أساسية عليا
  بعد أنواع الضغوط النفسية

 0.69150 2.4388 47  ثانوية
 0.41292 3.0749 55  سيةأسا

 0.38851 3.0821 39  أساسية عليا
  الدرجة الكلية

 0.45894 3.1969 47  ثانوية
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الضغوط النفسية لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )21.4( يالحظ من الجدول رقم 
المرحلة المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 

 كما )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقلتعليميةا
  ).23.4(يظهر في الجدول رقم 

  
الضغوط النفسية  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على :)23.4( جدول

 والتعليم  ضواحي القدس تعزى لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية

  المرحلة التعليميةلمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 1.210 2 2.419  بين المجموعات

  138 104.806 داخل المجموعات
  البعد الفسيولوجي

  140 107.225  المجموع
0.759  
  

1.593 
 

0.207 
 

 0.615 2 1.231  بين المجموعات

  138  49.737 داخل المجموعات
  البعد االنفعالي

  140  50.967  المجموع
0.360  
  

1.708 
 

0.185 
 

 0.767 2 1.534  بين المجموعات

  138  49.862 داخل المجموعات
  البعد المعرفي

  140  51.396  المجموع
0.361  
  

2.123 
 

0.124 
 

 0.467 2 0.933  بين المجموعات

  138  66.004 داخل المجموعات
  عد االجتماعيالب

  140  66.937  المجموع
0.478  
  

0.976 
 

0.380 
 

 0.560 2 1.119  بين المجموعات

  138  83.615 داخل المجموعات
  البعد المالي

  140  84.734  المجموع
0.606  
  

0.923 
 

0.400 
 

 0.083 2 0.165  وعاتبين المجم

  138  20.049 داخل المجموعات
  البعد المهني

  140  20.214  المجموع
0.145  
  

0.569 
 

0.567 
 

 0.180 2 0.360  بين المجموعات

  138  41.597 داخل المجموعات
  بعد الضغوط المدرسية

  140  41.956  المجموع
0.301  
  

0.597 
 

0.552 
 

النمط القيادي  بعد 0.418 2 0.837  لمجموعاتبين ا

  0.240  138  33.136 داخل المجموعات  لمدير المدرسة
1.742 

 
0.179 
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    140  33.973  المجموع
 0.299 2 0.598  بين المجموعات

  138  42.052 داخل المجموعات
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي

  140  42.650  المجموع
0.305  
  

0.982 
 

0.377 
 

 0.512 2 1.024  بين المجموعات

  138  57.491 داخل المجموعات
بعد أنواع الضغوط 

  النفسية

  140  58.516  المجموع
0.417  
  

1.229 
 

0.296 
 

 0.223 2 0.445  بين المجموعات

  138  24.632 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  140  25.077  المجموع
0.178  
  

1.248 
 

0.290 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.290(ومستوى الداللة ) 1.248( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
لمعلمات في الضغوط النفسية لدى اأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

المرحلة التعليمية  ضواحي القدس تعزى لمتغير قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم
  .الرابعةضية وبذلك تم قبول الفر. التي تدرسها

  

  : نتائج الفرضية الخامسة

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  .لمتغير الحالة االجتماعية

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة الخامسةولفحص الفرضية الصفرية 
على الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي 

  . الحالة االجتماعيةالقدس تعزى لمتغير 
  

 على اد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفر)24.4(جدول 

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  الحالة االجتماعيةالقدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  الحالة االجتماعية  البعد

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

 0.83528 2.8355 29  عزباء
 0.88560 3.0077 10  ارملة/مطلقة

  البعد الفسيولوجي

 0.89122 2.9615 102  متزوجة
 0.54666 2.9793 29  عزباء  البعد االنفعالي
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 0.73944 3.1300 10  ارملة/مطلقة
 0.60773 2.9324 102  متزوجة
 0.54095 2.8541 29  عزباء
 0.54754 2.9231 10  ارملة/مطلقة

  البعد المعرفي

 0.63238 2.9246 102  متزوجة
 0.55898 3.1281 29  عزباء
 0.50597 2.9857 10  ارملة/مطلقة

  بعد االجتماعيال

 0.73800 2.9314 102  متزوجة
 0.98309 3.5517 29  عزباء
 0.68584 3.6000 10  ارملة/مطلقة

  البعد المالي

 0.70652 3.8905 102  متزوجة
 0.36809 3.3405 29  عزباء
 0.20026 3.3375 10  ارملة/مطلقة

  البعد المهني

 0.39607 3.4271 102  متزوجة
 0.52979 3.2457 29  عزباء
 0.83759 3.4625 10  ارملة/مطلقة

  بعد الضغوط المدرسية

 0.51986 3.3713 102  متزوجة
 0.46067 3.3310 29  عزباء
 0.45265 3.1400 10  ارملة/مطلقة

النمط القيادي لمدير  بعد
  المدرسة

 0.50653 3.2745 102  متزوجة
 0.46124 3.4397 29  عزباء
 0.45434 3.6375 10  ارملة/مطلقة

بعد اإلشراف والتوجيه 
  التربوي

 0.58470 3.4669 102  متزوجة
 0.63058 2.5431 29  عزباء
 0.52523 2.3625 10  ارملة/مطلقة

  بعد أنواع الضغوط النفسية

 0.65887 2.3272 102  متزوجة
 0.39970 3.0961 29  عزباء
 0.35884 3.1457 10  ارملة/مطلقة

  الدرجة الكلية

 0.43853 3.1209 102  متزوجة
  

الضغوط النفسية لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )24.4( يالحظ من الجدول رقم 
المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 

 one way(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروقالحالة االجتماعية، 

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )25.4.(  
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 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على الضغوط النفسية :)25.4( جدول

م  ضواحي القدس تعزى لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعلي

  الحالة االجتماعيةلمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.205 2 0.409  بين المجموعات

  138 106.816 داخل المجموعات
  البعد الفسيولوجي

  140 107.225  المجموع
0.774  
  

0.264 
 

0.768 
 

 0.188 2 0.376  بين المجموعات

  138  50.592 داخل المجموعات
  البعد االنفعالي

  140  50.967  المجموع
0.367  
  

0.512 
 

0.600 
 

 0.057 2 0.114  بين المجموعات

  138  51.282 داخل المجموعات
  البعد المعرفي

  140  51.396  المجموع
0.372  
  

0.153 
 

0.858 
 

 0.437 2 0.875  بين المجموعات

  138  66.062 داخل المجموعات
  ماعيالبعد االجت

  140  66.937  المجموع
0.479  
  

0.914 
 

0.403 
 

 1.512 2 3.023  بين المجموعات

  138  81.711 داخل المجموعات
  البعد المالي

  140  84.734  المجموع
0.592  
  

2.553 
 

0.082 
 

 0.108 2 0.215  بين المجموعات

  138  19.999 داخل المجموعات
  البعد المهني

  140  20.214  المجموع
0.145  
  

0.743 
 

0.478 
 

 0.244 2 0.488  بين المجموعات

  138  41.468 داخل المجموعات
  بعد الضغوط المدرسية

  140  41.956  المجموع
0.300  
  

0.812 
 

0.446 
 

 0.136 2 0.273  بين المجموعات

  138  33.700 داخل المجموعات
النمط القيادي  بعد

  لمدير المدرسة

  140  33.973  المجموع
0.244  
  

0.559 
 

0.573 
 

 0.153 2 0.307  بين المجموعات

  138  42.344 داخل المجموعات
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي

  140  42.650  المجموع
0.307  
  

0.500 
 

0.608 
 

 0.285 1.266 0.527 2 1.054  جموعاتبين المبعد أنواع الضغوط
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  النفسية  138  57.462 داخل المجموعات

  140  58.516  المجموع
0.416  
  

  

 0.011 2 0.022  بين المجموعات

  138  25.055 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  140  25.077  المجموع
0.182  
  

0.062 
 

0.940 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.940(مستوى الداللة و) 0.062( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسية لدى المعلمات في ) α ≥ 0.05(الداللة 

. الحالة االجتماعيةقطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 
  .الخامسةرضية وبذلك تم قبول الفوكذلك لجميع األبعاد، 

  

  : نتائج الفرضية السادسة

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  .عدد أفراد األسرةلمتغير 

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة السادسةولفحص الفرضية الصفرية 
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي على 

  . عدد أفراد األسرةالقدس تعزى لمتغير 
  

 على اد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفر:)26.4(جدول 

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  عدد أفراد األسرةالقدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  عدد أفراد األسرة  البعد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.96583 2.8070 57  4أقل من 
 0.84795 3.0497 65  7 _5من

  البعد الفسيولوجي

 0.63137 2.9555 19  فأكثر_ 8من 
 0.63107 2.8526 57  4أقل من 

 0.58792 3.0538 65  7_ 5من
  البعد االنفعالي

 0.54268 2.9316 19  فأكثر_ 8من 
  البعد المعرفي 0.65519 2.8205 57  4أقل من 

 0.60344 3.0260 65  7_ 5من
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 0.36557 2.7814 19  فأكثر_ 8من 
 0.75125 2.8095 57  4أقل من 

 0.67029 3.1121 65  7_ 5من
  البعد االجتماعي

 0.45792 3.0075 19  فأكثر_ 8من 
 0.81740 3.8363 57  4أقل من 

 0.73036 3.8128 65  7_ 5من
  البعد المالي

 0.83868 3.6491 19  فأكثر_ 8من 
 0.35893 3.3246 57  4أقل من 

 0.38967 3.5087 65  7_ 5من
  البعد المهني

 0.32497 3.2763 19  فأكثر_ 8من 
 0.64063 3.2741 57  4أقل من 

 0.50770 3.4269 65  7_ 5من
  بعد الضغوط المدرسية

 0.31239 3.3289 19  فأكثر_ 8من 
 0.45670 3.2000 57  4أقل من 

 0.54540 3.3938 65  7_ 5من
النمط القيادي لمدير  بعد

  المدرسة
 0.28572 3.1053 19  فأكثر_ 8من 

 0.52911 3.4868 57  4أقل من 
 0.57731 3.5212 65  7_ 5من

بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي
 0.51076 3.2697 19  فأكثر_ 8من 

 0.68883 2.3443 57  4أقل من 
 0.64579 2.4346 65  7_ 5من

  بعد أنواع الضغوط النفسية

 0.51112 2.2566 19  فأكثر_ 8من 
 0.45561 3.0407 57  4أقل من 

 0.42038 3.2092 65  7_ 5من
  كليةالدرجة ال

 0.25059 3.0347 19  فأكثر_ 8من 
  

الضغوط النفسية لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )26.4( يالحظ من الجدول رقم 
 عدد المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير

 )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقأفراد األسرة
  ).27.4(كما يظهر في الجدول رقم 
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الضغوط النفسية  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على :)27.4( جدول

ة التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديري

  عدد أفراد األسرةلمتغير 
مجموع   مصدر التباين  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.897 2 1.795  بين المجموعات

  138 105.430 داخل المجموعات
  البعد الفسيولوجي

  140 107.225  لمجموعا
0.764  
  

1.175 
 

0.312 
 

 0.621 2 1.243  بين المجموعات

  138  49.725 داخل المجموعات
  البعد االنفعالي

  140  50.967  المجموع
0.360  
  

1.724 
 

0.182 
 

 0.823 2 1.646  بين المجموعات

  138  49.750 داخل المجموعات
  البعد المعرفي

  140  51.396  المجموع
0.361  
  

2.283 
 

0.106 
 

 1.401 2 2.802  بين المجموعات

  138  64.135 داخل المجموعات
  البعد االجتماعي

  140  66.937  المجموع
0.465  
  

3.015 
 

0.052 
 

 0.259 2 0.518  بين المجموعات

  138  84.216 داخل المجموعات
  البعد المالي

  140  84.734  المجموع
0.610  
  

0.425 
 

0.655 
 

 0.691 2 1.381  ين المجموعاتب

  138  18.833 داخل المجموعات
  البعد المهني

  140  20.214  المجموع
0.136  
  

5.060 
 

*0.008 
 

 0.360 2 0.721  بين المجموعات

  138  41.236 داخل المجموعات
 بعد الضغوط المدرسية

  140  41.956  المجموع
0.299  
  

1.206 
 

0.303 
 

 0.893 2 1.786  بين المجموعات

  138  32.187 داخل المجموعات
النمط القيادي  بعد

  رسةلمدير المد

  140  33.973  المجموع
0.233  
  

3.828 
 

*0.024 
 

 0.473 2 0.947  بين المجموعات

  138  41.704 داخل المجموعات
بعد اإلشراف والتوجيه 

  التربوي

  140  42.650  المجموع
0.302  
  

1.566 
 

0.213 
 

 0.521 0.656 276. 2 0.551  بين المجموعاتوطبعد أنواع الضغ
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  النفسية  138  57.964 داخل المجموعات

  140  58.516  المجموع
.420  
  

  

 0.506 2 1.013  بين المجموعات

  138  24.065 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  140  25.077  المجموع
0.174  
  

2.904 
 

0.058 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.058(ومستوى الداللة ) 2.904(الكلية  يالحظ أن قيمة ف للدرجة 
الضغوط النفسية لدى المعلمات في أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

. عدد أفراد األسرة ضواحي القدس تعزى لمتغير ومي في مديرية التربية والتعليمقطاع التعليم الحك
 ولكن تبين وجود فروق في البعد المهني وبعد النمط القيادي .لسادسةاوبذلك تم قبول الفرضية 

  . أفراد، والجدول التالي يبين ذلك7- 5لمدير المدرسة وكانت الفروق لصالح من
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 28.4(الجدول 

   التعليميالمستوىأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

  
الفروق في   المتغيرات  البعد

  المتوسطات
  مستوى الداللة

  4أقل من   0.007  0.18409-  7_ 5من
  0.623  0.04825  فأكثر_ 8من 

  7_ 5من  0.007  0.18409  4أقل من 
  0.017  0.23234  فأكثر_ 8من 

  0.623  0.04825-  4أقل من 

  البعد المهني

  فأكثر_ 8من 
  0.017  0.23234-  7_ 5من
  4أقل من   0.029  0.19385-  7_ 5من
  0.460  0.09474 فأكثر_ 8من 

  7_ 5من  0.029  0.19385  4أقل من 
  0.023  0.28858 فأكثر_ 8من 

  0.460  0.09474-  4أقل من 

النمط القيادي  بعد

 لمدير المدرسة

  فأكثر_ 8من 
 0.023  0.28858- 7_ 5من
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  : نتائج الفرضية السابعة

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فال
النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  .لمتغير دخل األسرة

 أفرادستجابة  المتوسطات الحسابية ال  و" ت"نتائج اختبار    تم حساب    السابعة الصفريةلفحص الفرضية   و
يم              متوسـطات   فقـرات اسـتبانة     عينة الدراسة على     دى المعلمات في قطاع التعل سية ل الضغوط النف

  .الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير دخل األسرة
  

ط الضغومتوسطات  في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):29.4(جدول 

النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس 

  تعزى لمتغير دخل األسرة
المتوسط   العدد  دخل األسرة  عدبال

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

ــستوى   "t"قيمة مـ

  الداللة

  البعد الفسيولوجي 0.87188 2.8750 96   شيكل فأقل  3500
 0.87621 3.0752 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-1.269- 0.207 

  البعد االنفعالي 0.59243 2.9302 96   شيكل فأقل  3500

 0.62929 3.0111 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-0.741- 0.460 

  البعد المعرفي 0.59472 2.8662 96   شيكل فأقل  3500

 0.62556 3.0034 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-1.256- 0.211 

  البعد االجتماعي 0.64555 2.9241 96   شيكل فأقل  3500

 0.77675 3.0857 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-1.297- 0.197 

  البعد المالي 0.76553 3.7726 96   شيكل فأقل  3500

 0.80947 3.8593 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-0.615- 0.539 

  البعد المهني 0.33352 3.4251 96   شيكل فأقل  3500

 0.46463 3.3556 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

1.014 0.313 

  بعد الضغوط المدرسية 0.53953 3.3177 96   شيكل فأقل  3500

 0.56307 3.4250 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-1.086- 0.280 

النمط القيادي  بعد 0.45802 3.2729 96   شيكل فأقل  3500

 0.56486 3.2844 45  فأكثر_ شيكل 3600من   لمدير المدرسة

-0.129- 0.897 

بعد اإلشراف والتوجيه  0.45044 3.5703 96   شيكل فأقل  3500

 0.68341 3.2667 45  فأكثر_ شيكل 3600من   التربوي

3.140 0.002 

بعد أنواع الضغوط  0.61861 2.3555 96   شيكل فأقل  3500

 0.70802 2.4139 45  فأكثر_ شيكل 3600من   النفسية

-0.499- 0.619 
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  الدرجة الكلية 0.39744 3.1051 96   شيكل فأقل  3500

 0.47732 3.1442 45  فأكثر_ شيكل 3600من 

-0.511- 0.610 

  
، )0.610(، ومستوى الداللـة     )0.511(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        

يم الحكومي  في            الضغوط ال متوسطات  أي أنه ال توجد فروق في        دى المعلمات في قطاع التعل نفسية ل

، وكذلك لجميع األبعاد، ما عدا بعد       مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير دخل األسرة           
وبذلك يتم قبـول    .  شيقل فأقل  3500دخل األسرة من    ، وكانت الفروق لصالح     اإلشراف والتوجيه التربوي  
  .الفرضية الصفرية السابعة

  

  : نتائج الفرضية الثامنة

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس 

  .تعزى لمتغير العمر

 الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على  تم حساب المتوسطاتالثامنةولفحص الفرضية الصفرية 
مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  . القدس تعزى لمتغير العمر
 على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)30.4(جدول 

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  مستوى مفهوم 

  ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر
  المتوسط  العدد  العمر

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.13027 1.4681 77 سنة فأقل     35 

36 _ 45       44 1.4555 0.10953 

 0.12905 1.5500 20  46أكثر من

مستوى مفهوم الذات لدى في متوسطات  وجود فروق ظاهره )30.4( يالحظ من الجدول رقم 

، المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر
  كما يظهر في)one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق

  ).31.4(الجدول رقم 
  



 -110-

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على مستوى مفهوم :)31.4( جدول

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  لمتغير العمر
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.066 2 0.133  بين المجموعات

  138  2.122 داخل المجموعات
  140  2.255  المجموع

0.015  
  

4.323 
 

0.015 
 

  

 من مستوى الداللة قلوهي أ) 0.015(ومستوى الداللة ) 4.323(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
)α ≥ 0.05 (دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع أي أنه توجد فروق 

ولصالح أكثر من . التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر
  . والجدول التالي يبين ذلك.الثامنة الفرضية رفضوبذلك تم  سنة، 46

  

بعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات للمقارنات ال) LSD(نتائج اختبار ): 32.4(الجدول 

  العمرأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات
  مستوى الداللة

 سنة فأقل    35 0.592 0.01260  36-45
 0.009 *-0.08195-  46أكثر من

  45-36 0.592 -0.01260- سنة فأقل      35
 0.005 *-0.09455-  46أكثر من

  46أكثر من 0.009 *0.08195 سنة فأقل      35
36-45  0.09455* 0.005 

  

  نتائج الفرضية التاسعة

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
التعليم  ضواحي القدس مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية و

  .خبرةتعزى لمتغير سنوات ال
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 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة التاسعةولفحص الفرضية الصفرية 
على مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم  

  . سنوات العملضواحي القدس تعزى لمتغير 
  

 على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)33.4(جدول 

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  سنوات العملضواحي القدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  سنوات العمل

  الحسابي

  االنحراف

  اريالمعي

 0.14341 1.4877 47   سنوات7أقل من 

 0.10819 1.4465 74 سنة      15_ 8

 0.11600 1.5560 20 فما فوق      16

  
مستوى مفهوم الذات لدى في متوسطات  وجود فروق ظاهره )33.4( يالحظ من الجدول رقم 

احي القدس تعزى لمتغير سنوات المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضو
 كما )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقالخبرة

  ).34.4(يظهر في الجدول رقم 
  

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على مستوى مفهوم :)34.4( جدول

يم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى الذات لدى المعلمات في قطاع التعل

  سنوات الخبرةلمتغير 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.099 2 0.199  بين المجموعات

  138  2.056 داخل المجموعات
  140  2.255  المجموع

0.015 
  

6.672 
 

0.002 
 

  

 من مستوى أقلوهي ) 0.002(ومستوى الداللة ) 6.672( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في ) α ≥ 0.05(الداللة 

. لخبرةسنوات اقطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 
  . والجدول التالي يبين ذلك.التاسعة الفرضية رفضوبذلك تم  فما فوق، 16ولصالح 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ) LSD(نتائج اختبار ): 35.4(الجدول 

  سنوات العملأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

  
الفروق في   المتغيرات

  المتوسطات
  مستوى الداللة

   سنوات7 من أقل 0.073 0.04117 سنة      15_ 8

 0.038 *-0.06834- فما فوق      16

 سنة    15_ 8 0.073 -0.04117-   سنوات7أقل من 
 0.001 *-0.10951- فما فوق      16

 فما فوق    16 0.038 *0.06834   سنوات7أقل من 
 0.001 *0.10951 سنة      15_ 8

  

  : العاشرةنتائج الفرضية 

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 
 لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس مفهوم الذات
  .المستوى التعليميتعزى لمتغير 

 حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  تمالعاشرةولفحص الفرضية الصفرية 
 لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  مستوى مفهوم الذاتعلى 

  . المستوى التعليميضواحي القدس تعزى لمتغير 
    

 على نة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عي)36.4(جدول 

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  المستوى التعليميضواحي القدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  المستوى التعليمي

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.12281 1.5095 19  دبلوم
 0.13519 1.4787 93  بكالوريوس

 0.09462 1.4441 29  تيرماجس
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 لدى مستوى مفهوم الذاتفي متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )37.4( يالحظ من الجدول رقم 
المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 

 one way(ألحادي ا تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقالمستوى التعليمي

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )38.4.(  
  

مستوى مفهوم  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على :)37.4( جدول

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  المستوى التعليميلمتغير 
مجموع   در التباينمص

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.026 2 0.051  بين المجموعات

  138  2.204 داخل المجموعات
  140  2.255  المجموع

0.016 
  

1.610 
 

0.204 
 

  

بر من مستوى وهي أك) 0.204(ومستوى الداللة ) 1.510( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
 لدى المعلمات مستوى مفهوم الذاتأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

المستوى  في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير في قطاع التعليم الحكومي
  .العاشرة وبذلك تم قبول الفرضية ،التعليمي

  

  الحادية عشرنتائج الفرضية 

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجال
 لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس مفهوم الذات
  .المرحلة التعليمية التي تدرسهاتعزى لمتغير 

 الحسابية الستجابة أفراد عينة  تم حساب المتوسطاتالحادية عشرولفحص الفرضية الصفرية 
 لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية مستوى مفهوم الذاتالدراسة على 

  . المرحلة التعليميةوالتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 
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 على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)38.4(جدول 

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  المرحلة التعليميةضواحي القدس تعزى لمتغير 

  
المرحلة التعليمية التي 

  تدرسها

  المتوسط  العدد

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.11738 1.4553 55  أساسية

 0.13983 1.4718 39  أساسية عليا

 0.12420 1.5030 47  ثانوية

  
مستوى مفهوم الذات لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )39.4( يالحظ من الجدول رقم 

المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 
 one way(األحادي لتباين  تم استخدام تحليل ا، ولمعرفة داللة الفروقالمرحلة التعليمية

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )40.4.(  
  

مستوى مفهوم  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على )39.4( جدول

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  ليميةالمرحلة التعلمتغير 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.029 2 0.059  بين المجموعات

  138  2.197 داخل المجموعات
  140  2.255  المجموع

0.016  
  

1.838 
 

0.163 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.163(ومستوى الداللة ) 1.838( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
 لدى المعلمات مستوى مفهوم الذاتأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

المرحلة في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 
  .الحادية عشروبذلك تم قبول الفرضية . التعليمية التي تدرسها
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  :  الفرضية الثانية عشرنتائج

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس 

  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  الثانية عشرولفحص الفرضية الصفرية 
على مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  . الحالة االجتماعيةضواحي القدس تعزى لمتغير 
  

 على عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد )40.4(جدول 

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  الحالة االجتماعيةضواحي القدس تعزى لمتغير 

  
  المتوسط  العدد  الحالة االجتماعية

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.10713 1.4648 29  عزباء

 0.11227 1.4840 10  ارملة/مطلقة

 0.13408 1.4780 102  متزوجة

  
مستوى مفهوم الذات لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )40.4( يالحظ من الجدول رقم 

المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 
 one way(األحادي لتباين  تم استخدام تحليل االحالة االجتماعية، ولمعرفة داللة الفروق

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )41.4.(  
  

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على مستوى مفهوم :)41.4( جدول

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  تماعيةالحالة االجلمتغير 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.002 2 0.005  بين المجموعات

  138  2.250 داخل المجموعات
  140  2.255  المجموع

0.016  
  

0.143 
 

0.867 
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 وهي أكبر من مستوى )0.867(ومستوى الداللة ) 0.143(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات ) α ≥ 0.05(الداللة 

الحالة في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 
  .الثانية عشروبذلك تم قبول الفرضية . االجتماعية

  

  : ة عشرالثالثنتائج الفرضية 

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  .القدس تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة

ت الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  تم حساب المتوسطاالثالثة عشرولفحص الفرضية الصفرية 
 لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  مستوى مفهوم الذاتعلى 

  . عدد أفراد األسرةضواحي القدس تعزى لمتغير 
  

  على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)42.4(جدول 

مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  عدد أفراد األسرةضواحي القدس تعزى لمتغير 
  المتوسط  العدد  عدد أفراد األسرة

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 0.14953 1.4835 57  4أقل من 

 0.11013 1.4652 65  7_ 5من

 0.10879 1.4884 19  فأكثر_ 8من 

  
مستوى مفهوم الذات لدى في متوسطات  عدم وجود فروق ظاهره )42.4(يالحظ من الجدول رقم 

المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير عدد 
 )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقأفراد األسرة

  ).43.4(كما يظهر في الجدول رقم 
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مستوى مفهوم  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على )43.4( جدول

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى 

  عدد أفراد األسرةلمتغير 

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.007 2 0.014  بين المجموعات

  138  2.241 داخل المجموعات
  140  2.255  المجموع

0.016  
  

0.421 
 

0.657 
 

  

ى وهي أكبر من مستو) 0.657(ومستوى الداللة ) 0.421(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية  
مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

عدد أفراد في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 
  .الثالثة عشروبذلك تم قبول الفرضية . األسرة

  

  : نتائج الفرضية الرابعة عشر

    

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد ال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  .القدس تعزى لمتغير دخل األسرة

  
لحسابية الستجابة المتوسطات او" ت"نتائج اختبـار   تم حساب الرابعة عشر الصفريةلفحص الفرضية   و

يم الحكومي    فقرات استبانة    عينة الدراسة على     أفراد مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعل

  .في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير دخل األسرة
  

  

  

  

  



 -118-

مستوى ات متوسط في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):44.4(جدول 

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي 

  القدس تعزى لمتغير دخل األسرة
المتوسط   العدد  دخل األسرة

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.12816 1.4746 96   شيكل فأقل  3500

 0.12561 1.4782 45  فأكثر _ شيكل3600من 

0.1580.875 

  
، )0.875(، ومستوى الداللـة     )0.158(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        

يم الحكومي           متوسطات  أي أنه ال توجد فروق في        دى المعلمات في قطاع التعل ذات ل وم ال مستوى مفه

ر             ، وبذلك يتم قبـول الفرضـية       دخل األسرة   في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغي
  .الصفرية الرابعة عشر
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  الفصل الخامس  

______________________________________________________  
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  
   : باألسئلةالمتعلقة  مناقشة النتائج 1 .5
  

  :  الرئيسالنتائج المتعلقة بالسؤالمناقشة  1.1 .5

  

والتعليم   ما درجة الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية

  ضواحي القدس؟

  
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية  ارتفاع درجة  أنة الباحثترى

كله من أهمية في القدرة على تأدية المطالب  لما يش، في البعد الماليوالتعليم  ضواحي القدس التربية
كما أن توزيع ، على الفرد فالظروف واألوضاع المادية ذات تأثير فاعل وضاغط،المادية والحياتية

وتأخر الراتب بعد المصالحة، مما " فتح وحماس"اإلستبانة جاء في الفترة السياسية بعد المصالحة بين 
حصول على الراتب في الوقت المحدد، مما أعاد إلى األذهان أثار الشعور بعدم األمن واستمرار ال

والضائقة المالية التي تعرض لها " فتح وحماس" فترة انقطاع الراتب لشهور بسبب الشقاق بين
وسيطرة الرهبة من عودة الماضي وما مر به الموظفون بالذات  الشعب الفلسطيني في تلك الفترة

 مما يتطلب من ،اع األوسع بين المؤسسات والوزارات األخرىوخاصة قطاع التعليم ألنه يشكل القط
زيادة  ي فإعادة النظر النظر في العمل على توفير الراتب في الوقت المحدد والمعتاد،والمسؤولين

 اإلشراف والتوجيه التربوي فهو د بع، أما كي يعيش المعلم حياة كريمةالرواتب والحوافز المادية
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ات بسبب التقارير السنوية والدرجات التي تحصل عليها المعلمة في يشكل ضغط هائل على المعلم
من قبل المشرف ي كفاءة المعلم المهنية وقدراته نهاية العام الدراسي بناء على التقارير التي ترفع ف

التربوي والمديرة لقسم التوجيه واإلشراف في المديرية وتحسب في نهاية العام الدراسي العالمة 
 وخصوصاً إذا كان هنالك الرغبة في الترقي ،ي يحصل من خاللها على التقدير السنويالنهائية الت

 بسبب وهو ما تتأثر به المعلمات اإلناث أكثر من الذكور"االمتياز"أو والحصول على درجة عالية 
   .بالتميز ر في الرغبة و حب الظهور والشعوةطبيعتها األنثوي

  

  : السؤال األولالمتعلقة ب مناقشة النتائج 2 .1 . 5

  

ما درجة الضغوط الفسيولوجية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

ما تتطلبه مهنة التعليم من  إلى ، لدى المعلماتر بآالم في الظهروشعالترى الباحثة ارتفاع درجة 
سواء في المدرسة والبيت والتي د المهام التي تقوم بها تعب وإرهاق جسمي والوقوف المستمر وتعد

 من د كما أن آالم الظهر تع،تتطلب الجهد العقلي والبدني مما يؤثر على الصحة النفسية والجسمية
طبيعة مسؤولياتهن والتزاماتهن المترتبة تجاه عائالتهن والتوفيق و مؤشرات وأعراض االكتئاب،

 باإلضافة إلى ظهور ضغوط فسيولوجية بدرجة ،ي إلى الصداع يؤدبينها وبين الحياة المهنية
  وضع األشياء ،قلبالتزايد في نبضات  ، شد في العضل،التعب الشديدو ،آالم في الرقبة(متوسطة 

طراف أحيانا األ  فيحرارة ،جفاف في الفم األرق ،  التغيرات في مظهر الجسم،في غير مكانها
 حيث حصلت اإلناث على  )2000( المشعان تفق مع دراسة  وهو ما ي. )وبرودتها أحيانا أخرى

  .متوسطات أعلى من الذكور في مصادر  الضغوط المهنية واالضطرابات النفسية الجسمية
  

  :ثانيالمتعلقة بالسؤال المناقشة النتائج  3 .1 . 5
  

رية ما درجة الضغوط االنفعالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مدي

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

بين  المودة ، وةمدرسال أحد أعضاء الهيئة التدريسية في ها فخورة كون الباحثة أن تكون المعلمةترى
 ةوأهمي من حب لمهنتها  إلى النظرة اإليجابية التي تحملها المعلمات، في المدرسةالمعلمات ببعض
 بالرغم من تعرضها للضغوط النفسية ، العملية التربوية في استمرار بين المعلماتالعالقات المهنية

  .التي تؤثر على أدائها
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ضغوط العمل وعالقتها باالتجاه نحو  حول )2000(متولي  مع دراسة  الدراسة الحاليةنتائجوتختلف 
أن المعلمين والمعلمات مرتفعي  والتي كانت نتائجها ، المعلمين بمحافظات غزةىمهنة التدريس لد

 بالتوتر واالنفعال ن ويشعروالنفسية الصحة نواالبتعاد عصاب النفسية يميلون إلى العالضغوط 
والشك والتردد واإلحساس بالنقص وعدم الكفاءة في أداء أعمالهم وتكون عالقاتهم برؤسائهم 

  . وزمالئهم سلبية
  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة  4 .1 . 5

  

ن وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية ما درجة الضغوط المعرفية م

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

 المهني يعكس صفة العمل ءها أداأن و، حسب الجدول المعد قيام المعلمات بالعمل أنترى الباحثة
ى أكمل  إلى أنها تقوم بواجبها عل،ها الوقت الكافي لوضع خطة يومية وفصلية لعملهالدي و،التربوي

 وتضع خطة لعملها المهني وتقدر العملية التربوية وتواكب ،وجه من حيث االلتزام بالجدول الزمني
مال والمهام إال أنه في المقابل ترى الباحثة أن تداخل األع. آخر ما يطرأ من علم ومعرفة في عملها

 عدمتراكم األعمال و ،يز وعدم الترك،، النسيانالتشتت( األعباء الوظيفية يؤدي إلىببعضها البعض و
 الوقت عدم توزيع ،واجبات اليوميةال الطاقة الكافية للقيام بامتالك عدم، انجازها في الوقت المحدد
  صعوبة في التعبيروإيجاد ،في اتخاذ القرارات الخاصة صعوبة إيجادو بشكل كافي حسب المهمات

  .)نفس بوضوح العن
  

داء والقدرات للفرد ومهارته ينعكس سلباً على األعدم تناسب العمل مع سمات الشخصية أيضا 
تشعره بوجود لرغبة في اإلنجاز وتحقيق الذات  اباإلضافة إلى أن،ويقلل من نسبة إنجازه للعمل

   .الضغط النفسي في العمل مما يؤدي إلى أعباء ومسؤوليات كثيرة
  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشة  5 .1 . 5

  

ط االجتماعية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية ما درجة الضغو

  التربية والتعليم ضواحي القدس؟

 أن أن العمل له أهمية كبيرة بالمقارنة مع أمور الحياة األخرىتعزو الباحثة شعور المعلمات 
 من عدم قدرتها  تعطي أهمية كبيرة لعملها بالرغمالمعلمات في القطاع الحكومي في ضواحي القدس

وهو ما يثبت وأيضاً فهي تتواصل مع صديقاتها  واالهتمام  بنفسها ،على التوفيق بين البيت والعمل
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تتفق مع دراسة ا وتأديته على أكمل وجه و من حيث اهتمامها بعمله،النتائج في الضغوط المعرفية
دة االجتماعية لدى المرأة حول الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي والمسان 2004بسيوني 

 وعدم القدرة على ،أن ساعات العمل الطويلة تعزلهن عن الحياة االجتماعيةالعاملة، التي وضحت 
وشعورهن باإلجهاد والتعب يولد لديهن درجة  العمل،تالتوفيق بين مسؤولياتهن األسرية ومسؤوليا

 ونقص ، القدرة على انجاز المهام وعدم،مرتفعة من االحتراق النفسي والتي تتمثل في نقص الطاقة
  . والسلبية تجاه اآلخرين وعدم االهتمام بالنفس،الدافعية واالنجاز، والالمباالة

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسمناقشة  6 .1 . 5

  

ما درجة الضغوط المالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية 

   احي القدس؟والتعليم ضو

ألن  كلما قل الراتب زادت المعاناة إلى أنهجاءت بدرجة عالية الضغوط المالية  ترى الباحثة أن
 أيضا شعور المعلمات بعدم التقدير ،تولد الشعور بالضغطكثيرة الااللتزامات المالية واألعباء 

سي الذي تتعرض له لجهودهن وأنها لم تتلقى الراتب الذي يتناسب مع حجم المجهود والضغط النف
على  الزيادات السنوية التي تطرأفي عملها، كما جاءت جميع الفقرات بدرجة عالية أيضا وهي 

راتب وأن ال ،متلكه من خبرة ومستوى تعليميتراتب الشهري قليل مقارنة مع ما ال، راتب قليلةال
 ،قوم بهتمل الذي راتب وحجم العالال يتناسب  و،رواتب في الوزارات األخرىالالشهري أقل من 

 مع دراسة  الدراسة الحاليةنتائج و تتفق حاجات الضروريةالتقاضاه ال يكفي تراتب الشهري الذي ال
حيث أثبتت العاملة في القطاع العام  حول الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية )2005(جبر
 دراسة ر الدخل الشهري ووافع العمل ومقدا الصعوبات االجتماعية واألسرية تعزى لمتغير دأن

وجود عالقة سالبة معنوية ها أوضحت نتائج التي و ضغوط العمل عند المدرسين )2003(العمري 
  . وضغوط العمل– ومدة الخدمة ، والراتب الشهري،العمرغرافية وبين المتغيرات الديم

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال السادسمناقشة  7 .1 . 5

  

ة من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية ما درجة الضغوط المهني

   والتعليم  ضواحي القدس؟

 تعزو الباحثة ذلك إلى أن عبء الدور وتعدد المهام كااللتزام بالحضور صباحاً في الوقت المحدد،
 وعدد ،لهوالمغادرة حسب الوقت المحدد،وااللتزام بإنهاء المنهاج الدراسي حسب الوقت المخصص 

والتصحيح والتحضير  الحصص اليومية والمشاركة في األنشطة المنهجية والالمنهجية والمسابقات،



 -123-

 المطلوب تعبئتها بدقة ويحاسب عليها كالعالمات والجداول، ومشاكل الطلبة تاليومي والسجال
 المعلمين تحاد من اة األنشطة والبرامج المقدمةقلواألهل بالمقابل دور الدعم من قبل اتحاد المعلمين و

عدم وجود لوائح وقوانين تدعم المعلم قانونيا وتحافظ  المعلمين،وتحادوضعف االتصال بين المعلم وا
ية التربية والتعليم  الدعم الكافي من وزارة التربية والتعليم في مديرأيضا ،على حقوقه المهنية

على أن للدعم المقدم سواء  مما يدل 2.81جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي  ضواحي القدس
من اتحاد المعلمين أو وزارة التربية والتعليم أو من الزمالء دور هام في زيادة وانخفاض الضغوط 

القطاع الخاص الكويتي حول  على العاملين في )2006أبو الليل (وهو ما يتفق مع دراسة النفسية 
في العالقة بين القطاع الخاص دور لوظيفي الذي يحصل عليه العاملون في ما إذا للدعم اتحديد 

 أن الزيادة في مقدار الدعم الوظيفي الذي يتلقاه  حيث أظهرت،ضغوط العمل واإلجهاد الوظيفي
 وأنه يؤدي ،العاملون ترتبط بانخفاض درجة الضغوط الوظيفية ودرجة شعورهم باإلجهاد الوظيفي

  .إلجهاد الوظيفيالدعم الوظيفي دوراً وسيطا في العالقة بين غموض الدور وا
  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال السابعمناقشة  8 .1 . 5

  

ما درجة الضغوط المدرسية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

طالب أوال،  ذلك إلى أن عدد الطلبة الكثير داخل الصف يؤدي إلى الفوضى من قبل الةتعزو الباحث
ثم عدم االستفادة من قبل الطلبة مما يؤدي بالمعلم إلى التكرار مما يشعر الطالب بالملل بالتالي يؤثر 

عدم وجود ظروف عمل مناسبة تشعر المعلم بعدم و، على سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب
 طبيعة عمل ن أعتباراالالضيق والضغط  آخذين بعين الراحة أثناء قيامه بالعمل مما يشعره ب

ومناسبة عدد الطلبة للبيئة  المعلمين هي ذات طبيعة تربوية وتتطلب توفر الوسائل التعليمية المناسبة
 ، كما أن عدم المشاركة في اتخاذ القرارات في المدرسة، وتوزيع الحصص بشكل عادل،صفيةال

 إضافة إلى الضوضاء ،هميةوعدم قدرة المعلم على أخذ اإلجازات تفقده الشعور بالخصوصية واأل
 نتائج تتفق و.ومشاكل الطالب التي تؤثر سلباً على أدائه مما يشعره بالضغط النفسي في العمل

كانت أكثر مصادر الضغط تأثير على المعلمين التي  و)2003( مع دراسة النجار الدراسة الحالية
 ،ة وضعف دافعيتهم للتعليم قلة اهتمام الطلب،الصفوف المكتظة التي تسبب إرهاق مضاعف( هي 

لمقارنة مع أمور الحياة  العمل له أهمية كبيرة با،العائد المادي لمهنة التعليم  غير كافي على اإلطالق
  .) تؤثر المعوقات الخارجية على درجة العطاء في العمل األخرى و
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثامنمناقشة  9 .1 . 5

  

 لمدير المدرسة من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في ما درجة النمط القيادي

  مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس؟

ترى الباحثة أن المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في ضواحي القدس كان تأثرهم نفسياً بالنمط 
   :القيادي لمدير المدرسة أقل بسبب

 .ن توتر نفسيمحاولتهم إخفاء بعض ما يشعرون به م .1

 ، المالية، بينما في األبعاد االجتماعية،أكثر عقالنية وتحكم في حالتهم النفسية وتصرفاتهم .2
  . الفسيولوجية ال يمكن إخفاءها،المهنية

أن معظم األوامر والتوجيهات تصدر من الوزارة ومديرية التربية فيكون دور المدير بالتالي  .3
   .وامر المعطاة وتنفيذ األ،تيسير العملية التربوية

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال التاسعمناقشة  10 .1 . 5

  

ما درجة اإلشراف والتوجيه التربوي لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية 

  والتعليم  ضواحي القدس؟

يرات التوجيه  ترى الباحثة أنه من خالل النتائج يظهر وجود عالقة ذات داللة واضحة بين متغحيث
على العمل   واإلشراف بعد البدء في مهنة التعليم حيث أنه تقل عملية التوجيه المهني والتشجيع

،  وأيضا عدم كفاية التدريب،كل مستقل، على خالف اإلرشاد والدعم إلنجاز المهام الموكلة للمعلمبش
   .مما يؤدي إلى الشعور باإلحباط والضغط النفسي

  

  : لنتائج المتعلقة بالسؤال العاشرامناقشة  11 .1 . 5

  

 الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية أنواعما درجة 

   والتعليم  ضواحي القدس؟

مي  في مديرية التربية  الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكوأنواع ترى الباحثة أن
، بسبب األعمال المنزلية التي تقوم ان أبرزها الخوف من حوادث الحريق كضواحي القدسوالتعليم 

، األمر الذي يتطلب االنتباه الكهرباء ومصادر الطاقة بشكل عامبها تتطلب التعامل مع الغاز و
 األعباء كثرة أن تداخل األعمال والمهام ببعضها ووهو ما ورد في الضغوط المعرفية، كماوالتركيز 

 من حدوث والرهبةمما يشكل الخوف ) ، وعدم التركيزالتشتت، النسيان(إلى الوظيفية يؤدي 



 -125-

 والواجبات  أيضاً الخوف من الكوارث الطبيعية لما يتطلب حدوثها زيادة األعباء والمهام.الحريق
  االجتماعية والمالي بالتالي زيادة الضغط النفسي 

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشرمناقشة  12 .1 . 5

  

ما مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  

  ضواحي القدس؟

 يعود إلى ،ترى الباحثة أن السبب في الحصول على درجة مفهوم ذات متوسطة عند المعلمات
جابي باستخدام األساليب  والتي تتمثل في تنمية مفهوم ذات إي،أساليب التنشئة التي تلقوها من الطفولة

 وذلك على اعتبار أن ، والممارسات التي من شأنها خلق مفهوم ذات سلبي،التي تساعد على تنميته
   .التنشئة تمتد من الطفولة إلى الرشد

  
ية التي توضح مستوى المعلم من خاللها  من قبل الجهات المختصة على التقارير السنواالهتمامأيضا 

 أو استخدام المحفزات ، وليس على تنمية مفهوم ذات إيجابي لدى المعلم،...اللوائحوااللتزام بالدوام و
   .والدعم الذي يشعر المعلم بفاعليته وتنمية قدراته

  
مفهوم الذات وأثر بعض المتغيرات  حول  )2003(كما أنها تتفق مع دراسة عبد العلي 

ئجها أن مستوى مفهوم الذات جاء بدرجة كانت نتاوالديموغرافية وعالقته بظاهرة االحتراق النفسي  
   أي لديهن مفهوم ذات أعلى من الذكور ، حيث كانت الفروق لصالح اإلناث،متوسطة

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني عشرمناقشة  13 .1 . 5

  

الضغوط النفسية بين ) α ≥ 0.05(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 التربية والتعليم  ضواحي ات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديريةومفهوم الذ

  .القدس

 أي أن ارتفاع مستوى الضغط النفسي يرافقه زيادة ، هذه العالقة بأنها عالقة طردية الباحثةوصفت
 وانخفاض مستوى الضغط النفسي يرافقه ارتفاع في مستوى مفهوم ،في تدني مستوى مفهوم الذات

  . ذاتال
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توجيه  واإلشراف وال،مصادر الضغط النفسي كانت الضغوط الماليةة أن أكثر  الباحثترىكما 
ود  ووج،، ووجود ضغوط فسيولوجية أكثرها آالم الظهر والصداع والصفوف المكتظة،التربوي

 انجازها عدمتراكم األعمال و لتشتت، النسيان، وعدم التركيزا(ضغوط معرفية بدرجة متوسطة وهي
 الوقت بشكل عدم توزيع ،واجبات اليوميةال الطاقة الكافية للقيام بامتالك عدم، ي الوقت المحددف

 عن  صعوبة في التعبيروإيجاد، صعوبة في اتخاذ القرارات الخاصةإيجاد، كافي حسب المهمات
  . أشارت إليه وهو ما يتفق مع ما،)نفس بوضوحال
  
 يثيرها التباين :دم التوازن داخل الكائن الحي والتيأن الضغط النفسي  حالة ع ) 1988، بونامكي(

تظهر من خالل استجابات و ،  الحي في التغلب على هذه المطالبما بين مطالب البيئة وطاقة الكائن
اغطة نفسيا فسيولوجية وعاطفية متعددة، بالتالي يفهم من الضغط النفسي أنه التفاعل بين البيئة الض

 وتؤدي إلى تدهور في ،أنهما يؤثران في سالمة الفرد وأدائه النفسي كما والفرد الذي يواجهها 
لتوازن أما بسبب ويحدث عدم ان خالل االستجابة للضغط النفسي الصحة الجسمية والنفسية م

مما ينعكس على  .، أو عدم كفاية الموارد الذاتية المتوفرة للرد على هذه المطالبالمطالب البيئية
الكفاءة الذاتية حول  )2005( إبراهيمتتفق مع دراسة  الذاتية وهو ما أدائهم المهني وكفاءتهم

: وكانت النتائج، وعالقتها بالكفاءة المهنية والمعتقدات التربوية والضغوط النفسية لدى المعلمين
وكل من الكفاءة الذاتية العامة و  المهنية للمعلمين،وجود عالقة إرتباطية طردية بين الكفاءة

وجود عالقة إرتباطية عكسية بين الكفاءة المهنية للمعلمين والضغط النفسي و ،ربويةالمعتقدات الت
  .المهني أيضاً

  
  :   مناقشة نتائج فرضيات الدراسة  2 .5

  

  :  نتائج الفرضية األولى مناقشة1 .2 .5

  

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

تعزى   لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدسالنفسية

  .لمتغير العمر

الضغوط النفسية لدى المعلمات في في  وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدموترى الباحثة أن
وذلك يعود  ، لمتغير العمر تعزىقطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس

ن هذه الفئة فإ  معلمة، بالتالي77 سنة فأقل مثلت الحجم األكبر وهو 35 أن فئة إلى عدة أسباب منها
 أيضاً الخبرة العملية لديهم تكون قليلة  ، إنتاجيةالعمرية تمثل فئة الشباب ولديهم طاقات وقدرات
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إلى كثرة المتطلبات التي  باإلضافة ،ولديهم الطموح للحصول على تقدير عالي في نهاية السنة
  .بناء وتكوين الحياة المستقبليةتحتاجها هذه الفئة ل

  
  نتائج الفرضية الثانية مناقشة 2 .2 .5

  

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

التعليم ضواحي القدس تعزى النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية و

  .خبرةلمتغير سنوات ال

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم  في ةلة إحصائيال د ذات فروقرى الباحثة وجودت
 وكانت الفروق سنوات الخبرةالحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 

جي والبعد االنفعالي والبعد المعرفي وبعد الضغوط في البعد الفسيولو سنة فما فوق 16لصالح 
 وذلك بسبب الفترة العمرية ،المدرسية وبعد اإلشراف والتوجيه التربوي وبعد أنواع الضغوط النفسية

 وطبيعة المرأة النفسية والجسمية في هذه المرحلة تتطلب الراحة وتقليل ،وهي قريبة إلى التقاعد
   .هاد البدني والنفسي يزيد من الضغط النفسي لديها وشعورها باإلج،المجهود البدني

  
  : نتائج الفرضية الثالثة مناقشة 3. 2 .5

  

الضغوط في متوسطات  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس 

  .ى لمتغير المستوى التعليميتعز

   :ترى الباحثة أن 
الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في ةلة إحصائيال د ذاتفروقوجود _ 1

البعد المالي، وبعد  في المستوى التعليميفي مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 
 من  بسبب أن الغالبية لصالح البكالوريوسي لمدير المدرسة النمط القياد بعدالضغوط المدرسية، و

اه يحصل  بينما الحاصلين على مؤهل علمي ماجستير أو دكتور، تكون من هذه الفئة تقريباًالمعلمات
 تتركز أعمالهم في القيام بأعمال إضافية خارج  يشعر بتميز بين زمالءه،على زيادة في الراتب

   .صول إلى المناصب اإلدارية  والسعي  للو،قطاع التعليم

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم في ة إحصائي ذات داللة فروق وجود  _  2
أنواع  في المستوى التعليميالحكومي في مديرية التربية والتعليم  ضواحي القدس تعزى لمتغير 

ي يساعد على مواجهة أنواع  وذلك بسبب نقص التأهيل العلمي الذ لصالح الدبلومالضغوط النفسية
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 باإلضافة إلى حصولهم على ، أيضا يكون الراتب أقل من زمالئهم،الضغوط التي يتعرض لها
   .عالوات مهنية أقل بسبب المستوى العلمي مما يؤدي بالتأثر بأنواع الضغوط النفسية أكثر

 مصادره ومسبباته  حول الضغط النفسي،السعودية) 1993(حيث تتفق النتائج مع  دراسة الطريري 
 ،العمر( وبين بعض المتغيرات ،و العالقة الوظيفية الممكن حدوثها بين الضغط النفسي كحالة نفسية

ودلت نتائجها أنه من أهم مصادر إثارة الضغط لدى )  المؤهل العلمي، العمل،الحالة االجتماعية
ا يتعلق بالمؤهل الدراسي  أما فيم) خصائصها وسماتها(  الدراسة هي أبعاد تكوين الشخصيةعينة

  . اتضح أن ذوي أعلى مؤهل وأقل مؤهل هم أكثر الفئات عرضة للضغط النفسي
  
  :نتائج الفرضية الرابعة مناقشة 4. 2 .5

  

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

ي مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي ف

  .لمتغير المرحلة التعليمية التي تدرسها

واء التعليمية أيضا المجتمع المحلي في تعزو الباحثة نتيجة الفرضية إلى تشابه البيئة المدرسية واألج
كون  وحسب علم الباحثة أن الدعم المقدم من المجالس المحلية ي،ضواحي القدس تقريبا متشابه

أيضا الراتب األساسي )  مختلطة_ ثانوية _ أساسية ( بحسب حاجة المدرسة بغض النظر إذا كانت 
متساوي والعالوات بحسب سنوات الخدمة وال يوجد تمييز في العالوة أو الراتب بحسب المرحلة 

حلة  إال أن الباحثة تعتقد بأن كل مرحلة تختلف بحسب عمر الطالب واحتياجات كل مر،التعليمية
 فالمرحلة األساسية تتطلب جهد من قبل المعلم أكثر من المراحل العليا ،تعليمية مختلفة أيضا

   .وترافقها ضغوط جسمية أكثر
  
  : نتائج الفرضية الخامسة مناقشة 5. 2 .5

  

الضغوط في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

ت في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى النفسية لدى المعلما

  .لمتغير الحالة االجتماعية

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع  في ةلة إحصائيال د ذاتفروق وجود  عدمترى الباحثة
 وذلك ،جتماعيةالحالة االالتعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير 

 والظروف المعيشية هي  وتدني الراتب مقارنة بالمسؤوليات الملقاة عليها،بسبب االلتزامات واألعباء
   .أرملة نفسها لدى المعلمات سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو
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  : نتائج الفرضية السادسة مناقشة 6. 2 .5 
  

الضغوط في متوسطات  )α ≥ 0.05(اللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

 النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى

  .لمتغير عدد أفراد األسرة

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم  في ةلة إحصائيال د ذاتق فروالباحثة وجود تعزو
 في البعد  أفراد األسرةد عدلمتغيردس تعزى تربية والتعليم ضواحي القالحكومي في مديرية ال

 بسبب صعوبة  أفراد7- 5 وكانت الفروق لصالح منة المدرسالمهني وبعد النمط القيادي لمدير
غموض وعدم وضوح جتماعية ومسؤوليات العمل والتوفيق بين األعباء األسرية والمسؤوليات اال

 والشعور بالظلم وعدم األمن و يؤدي إلى تداخل المهام واألعمال مما الواجبات والمسؤوليات،
 تؤدي إلى التوتر الداخلي وبالتالي الشعور  وضغط الجو العام الذي يعمل فيه ،االستقرار الوظيفي

   .بالضغط
  

  : نتائج الفرضية السابعة مناقشة 7. 2 .5

الضغوط في متوسطات  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى 

  .لمتغير دخل األسرة

الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم  في ةلة إحصائيال د ذاتق فروتعزو الباحثة وجود
 ف اإلشرابعدفي ،  القدس تعزى لمتغير دخل األسرةالحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي

  . ل فأقلك شي3500دخل األسرة من  ، وكانت الفروق لصالحالبعد المالي ووالتوجيه التربوي
دخل األسرة زادت توجد عالقة طردية إرتباطية أنه كلما انخفض الراتب وقل  )1:وذلك لوجود

نه كلما قل التوجيه واإلشراف وقل دخل األسرة توجد عالقة طردية ارتباطيه أ )2.الضغوط النفسية 
    .زادت الضغوط النفسية

  

  : نتائج الفرضية الثامنة مناقشة 8. 2 .5

  

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

عليم ضواحي القدس مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والت

  .تعزى لمتغير العمر
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مستوى مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع  في ةلة إحصائيالدذات فروق تعزو الباحثة وجود 
ولصالح أكثر من  التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى لمتغير العمر

 في اإلنجاز والعطاء  والرغبة ،موحاتإلى أن هذه الفئة قد تعدت مرحلة الشباب والط سنة 46
 من خالل استخدام مصطلحات ، يعني أننا نقوم بتقييم أنفسنا،فنحن عندما نستخدم مفهوما لتقييم الذات

 ومقارنة أداءنا ة األداء الحالي باألداء السابق  ويكون التقييم للذات من خالل مقارن،تصف األداء
 األداء قوي كان الشعور بمفهوم الذات عالي وإذا كان األداء  فإذا كان،بأداء اآلخرين المحيطين بنا

 كذلك إن عدم االنسجام بين الذات المثالية والذات ،ضعيف كان الشعور بمفهوم الذات منخفض
 بالتالي فإن العالقة بين تقدير الذات والسلوك ،الواقعية يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مفهوم الذات

فية التي يدرك بها الفرد ذاته ويقيمها تقييماًُ سلبياًُ أو ايجابياًُ في الطريقة عالقة تفاعل متبادلة فالكي
وكه المبني على خبرات النجاح أو الفشل يؤثر في الكيفية التي يدرك ل بالمقابل فإن س،التي يسلك بها

  .فيها الفرد نفسه ويقيمها
  

  :نتائج الفرضية التاسعة مناقشة 9. 2 .5

  

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات دالال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس 

  .تعزى لمتغير سنوات العمل

ه علولعل فردية اإلنسان تجرد وتطوره أهمية مفهوم الذات أنه عامل فعال في نمو الف ة الباحثترى
يكتسبه الفرد من الذات دور فاعل في تشكيل الخبرات و، ولمفهوم يمتلك مفهوما فريدا عن اآلخرين

م ثصة مجال األسرة، حيث يكتسب قيم الوالدين وأساليبهم خالل عملية التنشئة االجتماعية وخا
، ن، الرئيسخرين المؤثرين عليه مثل الوالدي وهذا يعني أن الفرد يتأثر باآل.العالقة مع اآلخرين

الفرد يكون على ، أما في مجال العمل فإن اهتمام وفق معاييرها يتعامل نأوالجماعة التي تحتم عليه 
  ذاتهن عمفهوم الفرد تدل على خبرة طويلة تحدد فما فوق_16كم وكيف اإلنتاج أما الفترة من

ق الداخلي فيتصرف  ويعمل للحفاظ على االتسا،واستجاباته في المواقف المختلفة، وتوجيه سلوكه
   .الفرد للحفاظ عليه

  

  : نتائج الفرضية العاشرةمناقشة  10. 2 .5

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس 

  .المستوى التعليميتعزى لمتغير 



 -131-

 إلى أن الخبرات التي تتمتع بها المعلمات و تتفق مع مفهوم الذات ومـع المعـايير    ترى الباحثة ذلك  
 والخبرات التي ال تتفق مـع       ، تؤدي إلى الراحة والخلو من التوتر وإلى التوافق النفسي         ،االجتماعية

 على أنها تهديـد وإحبـاط لمركـز          يدركها الفرد  ،مفهوم الذات و تتعارض مع المعايير االجتماعية      
 ويهدد  حباط بحيث أنه يعوق مفهوم الذات        كما أن من أهم أسباب االضطراب النفسي هو اإل         ،الذات

    .إشباع الحاجات األساسية للفرد
  

  نتائج الفرضية الحادية عشر مناقشة 11. 2 .5

  

مستوى متوسطات في   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس 

  .تعزى لمتغير المرحلة التعليمية التي تدرسها

 اآلخرين مع العالقة بعامل يتأثر ما أول يتأثر الذات مفهوم أن إلى النتيجة هذه في السبب الباحثة وتعزو

 وأن  العالقة هذه خالل ويتطور ينمو الذات فمفهوم ،غيرهم مع أو األبوين مع عالقةال أكانت سواء

 يعني وهذا  اآلخرين مع تفاعله خالل من الفرد اكتسبه الذي الذات مفهوم يعزز ال ً عام يكون قد التعليم

 ، كما أناآلخرين مع العالقة بعد الذات مفهوم في التأثير حيث من األهمية في يأتي قد التعليم أن

  صورة الذات تعني نظرة الفرد لنفسه وما يستخلصه من ذلك مقارنة باآلخرين من حيث الشكل
  سلبيا كان أم إيجابيا ،ن الذات ومن هذه الصورة يتكون االنطباع العام ع،والمظهر العام والسلوك

   .وغالبا ما تؤدي صورة الذات السلبية إلى احترام ضعيف للذات
 
  : نتائج الفرضية الثانية عشر  مناقشة12. 2 .5

  

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس 

  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 وبتنمية بمظهره يهتم متزوج غير أو متزوج كان سواء فرد كل أن إلى النتيجة الباحثة وتبرر

 ما فهذا  أسرته على بالمحافظة أو ،المستقبل في أسرة وبتكوين ،اجتماعية وبناء عالقات ،شخصيته

وأن التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية الناجحة   إليها وانتماؤه جماعة في الفرد يفرضه وجود
 فالنجاح في التفاعل نظر عن الحالة االجتماعية للفرد يجابي بغض التعزز مفهوم الذات اإل

 كما تختلف ، بالتالي يؤدي إلى مفهوم ذات إيجابي،االجتماعي يزيد من نجاح العالقات االجتماعية
حول مفهوم الذات وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية ) 2003، عبد العلي(النتائج مع دراسة 
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راق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في محافظتي جنين وعالقته بظاهرة االحت
 مستوى ، المؤهل العلمي، الخبرة، العمر،الجنس( هدفت إلى التعرف على أثر متغيرات ،ونابلس
 في متغير الحالة االجتماعية فلم توجد فروق ذات داللة ) الحالة االجتماعية ،ن السكن مكا،الدخل

 واالجتماعية ،الشخصية واألسرية(ين وغير المتزوجين على أبعاد الذات إحصائية بين المتزوج
 ،بينما كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية على بعد الذات األخالقية والدرجة الكلية) والجسمية

حيث كانت الفروق لصالح غير المتزوجين أي أن مفهوم الذات لدى المعلمين غير المتزوجين أعلى 
   . المعلمين المتزوجينمما هو عليه لدى

  
  : نتائج الفرضية الثالثة عشرمناقشة  13. 2 .5

  

مستوى في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

مفهوم الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس 

  .األسرةتعزى لمتغير عدد أفراد 

لمشاعر مما يبلور ترى الباحثة أهمية األسرة يغض النظر عن عدد أفرادها في تشكيل األفكار وا  
 وخبرات النجاح والفشل وعوامل اإلحباط مفهوم الذات والتفاعل االجتماعياالتجاه االيجابي نحو 

  .لتأثيرات التي يتعرض لها الفرد ويظهر مفهوم الذات من خالل ا،والصراع
    
  : نتائج الفرضية الرابعة عشر مناقشة 14. 2. 5

  

مستوى مفهوم في متوسطات  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

الذات لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية والتعليم ضواحي القدس تعزى 

  .لمتغير دخل األسرة

ل والظروف االقتصادية تساعد على تنمية مفاهيم ذات أكثر إيجابية لدى ترى الباحثة أن العوام   
المؤثرات توجد في بيئة الفرد   المؤثرات األساسية للسلوك وهذه أنبما مفهوم الذات لألفراد،

 وهي محكومة بعدة عوامل ،والموضوعات فبعضها مادي واآلخر بشري وترتبط كذلك باألشخاص
  .والعطف والخداع واالتزان والسيطرة والعدوانوأسرية  اقتصادية واجتماعية
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   التوصيات والمقترحات3.5
  

   :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية
 آثاره ومظاهره عند المعلمات والمعلمين على حد سواء ، الضغط النفسيبموضوع االهتمام زيادة .1

  .عامل معها وكيفية الت،وعمل ندوات ودورات لشرح هذه الظاهرة
 والتعليم التربية وزارة قيام خالل من وذلك المعلمين لدى الذات مفهوم بموضوع االهتمام زيادة .2

  .الهدف هذا لتحقيق المناسبة األجواء وخلق عندهم، الذات مفهوم مستوى لرفع الالزمة التدابير باتخاذ
 بينه الطيبة اإلنسانية العالقات وإيجاد ،واالجتماعية المهنية المعلمين أوضاع تحسين عل العمل .3

   .وجه أكمل على بدوره ماالقي يستطيع حتى العمل ظروف وتحسين الخارجي، المجتمع وبين
وتشجيعهم على استخدام استراتيجيات وأساليب للتخفيف من ) ذكور وإناث (  تدريب المعلمين .4

  .خدم الغرض نفسهالضغط النفسي لديهم، وعمل أنشطة اجتماعية وترفيهية، ورياضية لت

 باقي في النفسي االحتراق وظاهرة الذات مفهوم بين العالقة تتناول أخرى بدراسات القيام .5
 المعلمين عند األخرى النفسية بالظواهر الذات مفهوم عالقة تتناول بدراسات والقيام ،الوطن محافظات

   .النفسي االغتراب مثل
 تحسين أجل من الدراسات من وغيرها الدراسة هذه بنتائج ذباألخ والتعليم التربية وزارة تقوم أن. 6

    .مستواها من والرفع التعليمية العملية
 اإلدارة أسلوب مثل ،مرتفع ذات مفهوم تكوين على والمشجعة المناسبة اإلدارية األساليب استخدام .9

  .استخدامها حسن على اإلداريين وتدريب ،الموقفية اإلدارة أو ،الديمقراطية اإلدارة أو ،باألهداف
 وتوفير أجواء ، ضرورة اهتمام المسؤولين بالناحية النفسية للمرأة العاملة في القطاعات المتعددة.10

  .عمل صحية ومريحة
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  المراجع 
   :عربيةقائمة المراجع ال

والضغوط الكفاءة الذاتية وعالقتها بالكفاءة المهنية والمعتقدات التربوية  : )2005 ( . إ،إبراهيم

 جامعة ، المجلة التربوية.النفسية لدى المعلمين وطالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية
   . )75(  عدد ،الكويت

 
 دار العلوم .السعادة الشخصية في عالم مشحون بالتوتر وضغوط الحياة :)2010 (. عإبراهيم،

  . الطبعة الثانية،للنشر والتوزيع
 

هوم الذات وعالقته باستخدام الحيل الدفاعية النفسية لدى طلبة جامعة مف :)2010 (. م،أحمد

    .)رسالة ماجستير غير منشورة( . فلسطين،جامعة القدس. القدس
 

مصادر الضغط النفسي لدى النساء العامالت المتزوجات وغير المتزوجات في  :)1995 (.األشقر، ن

  .)رسالة ماجستير غير منشورة(. األردن،ة الجامعة األردني.القطاع العام في مدينة الزرقاء
   

الماضي  (تطور الضغوط النفسية عبر األبعاد الزمنية  :)2001 (. م، ي والعزاوي،أبو حميدان

وعالقتها بمتغيرات الجنس والحالة االقتصادية والحالة االجتماعية لدى عينة ) ، المستقبلالحاضر

 ، المجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية. تةمن المعلمين الملتحقين بالدراسة في جامعة مؤ
  .)2(العدد ) 17(

 
درجة الضغط النفسي ومصادره لدى مديري المدارس الحكومية     "): 2000.(أبو خيران،أ

رسالة ماجستير ( .جامعة القدس،فلسطين. "الفلسطينية وطرق مواجهتهم لها في محافظة بيت لحم 
  ). غير منشورة

 
عمان، ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،مبادئ اإلرشاد النفسي :)1997. (أبوعطية، س

   .األردن
 

العالقة بين مفهوم الذات واالتجاه نحو المدرسة والتحصيل الدراسي لدى  :)2008(. م،أبو عياش

 ، جامعة القدس.طلبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية تربية شمال الخليل
   .)رسالة ماجستير غير منشورة(.نفلسطي
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العالقة بين الضغوط الوظيفية والشعور باإلجهاد الوظيفي ودور الدعم الوظيفي  :)2006 (.، إأبو الليل

   ).3(  العدد ،ةاإلداري المجلة العربية للعلوم .في هذه العالقة
 
األولى الملتحقين وغير  مفهوم الذات والخبرة التدريسية لدى معلمي المرحلة ):"1988.(مراد،مأبو

   77-31،ص )3(العددمجلة كلية التربية،".التربوي  ببرنامج التأهيل الملتحقين
 

   .، األردن دار الثقافة عمان، الطبعة األولى،مصطلحات تربوية ونفسية :)2005 (. س،البدري
  

ية مجلة العلوم التربو. مفهوم الذات وعالقته بسوء التوافق النفسي :)2009(. س،البشر
    . )2(  العدد ، )10(  المجلد ،الكويت،والنفسية

 
الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز وصراع الدور لدى المدرس  :)2010(.إ الجيد،

  .، مركز اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس، مصرالمؤتمر السنوي الخامس عشر. الجامعي
 

  . عمان، األردنألولى،دار صفاء للنشروالتوزيع الطبعة ا. قضايا إرشادية معاصرة :)2008(.ع،الخالدي
 

مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي مديرية التربية محافظة الكرك ):"2003. (خليفات،ع والزغلول،ع

  .يناير )3(العدد ،قطر،مجلة العلوم التربوية ".وعالقتها ببعض المتغيرات 
  

 .دى طلبة جامعة الطفيلة التقنيةمصادر الضغوط النفسية ل :)2008(.س  ع والحجايا،،الرفوع
  .)2( العدد ،مجلة العلوم التربوية

 
  . األردن،  دار الفكر عمان،الطبعة األولى .نظريات العالج و اإلرشاد): 1998. (الزيود، ن

  
لدى معلمي التربية الخاصة في ضغوط النفسية و االحتراق النفسي مصادر ال:)2007(.الزيودي، م

   ).3( ، العدد   )23( ، المجلدمجلة جامعة دمشق.  ببعض المتغيراتمحافظة الكرك وعالقتها
  

 الطبعة ،اإلسالمين النظريات الغربية وبين المنظورالسلوك وبناء الشخصية بي:  )2002.( السرخي، إ
  . المؤلف،األولى

ضغوط مهنة التدريس مقارنة بضغوط بعض المهن األخرى وفي عالقتها ) :" 1998. (الشافعي،م

الثامن   العدد، المجلد الثاني عشر، جامعة الكويت، المجلة التربوية،"التربوية للمعلمين  تقداتبالمع
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 .واألربعون

  
استراتيجيات المواجهة وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طالب المرحلة ): 2010.(س الشاوي،

  .)118(، العدد مجلة رسالة الخليج العربي. الجامعية في مدينة الرياض
 

  .148 العدد ،،مجلة علم النفسضغوط مهنة التدريس):2003.(ي،م واألنور،مالشبراو
  

حول مستوى الطموح وعالقته بمفهوم الذات لدى معلمات المرحلة االبتدائية ):"1998( .الصبان،إ

   .الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، السعودية). 9(العدد ،وعلم النفس رسالة التربية".بجدة 
  

المؤشرات السلوكية الدالة على مستوى الضغط النفسي من خالل بعض  :)1991(.ري، عالطري

   .)8(لة حولية كلية التربية جامعة قطر، العدد  مج.المتغيرات
  

 جامعة ،كلية التربية مجلة .، مصادره ومسبباتهالضغط النفسي :)1993(.الطريري، ع
 .)9(العدد،)8(المجلد ،اإلمارات

 
دراسة فاعلية اإلرشاد النفسي العقالني االنفعالي والعالج المتمركز على العميل  :)2000(.، مالعامري

.  مصر،جامعة القاهرة. في عالج بعض حاالت اإلدمان بين الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة
   .)رسالة دكتوراه غير منشورة(
  

 جامعة ، مجلة كلية اآلداب ".دراسة ميدانية" عند المعلمين  ضغوط العمل :)2003 (. ع،العمري
   . والمجلد السادس عشر،العدد الثاني ،الملك سعود الرياض

  
 .األردن عمان، كتبة المجتمع العربي للنشرم ،الطبعة األولى .مفهوم الذات: )2005.(العمرية، ص

  
ى والذكاء االجتماعي وعالقتها ببعض العوامل الوجدانية لد الكفاءة الذاتية):"1993.(الغول،أ

رسالة ( .مصر جامعة أسيوط، ."المعلمين التربويين وغير التربويين وإنجاز طالبهم األكاديمي
  .)دكتوراه غير منشورة
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 دار صفاء للنشر .الضغوط النفسية في مجال العمل والحياة ):2009.  ( ر،ح وعبد اهللا الفرماوي،
   . األردن،  عمان،والتوزيع

التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات القراءة والعاديين الفروق في مركز  :)2006 (. م،شالقم

 ، جامعة دمشق،م النفس مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعل.من تالميذ المرحلة االبتدائية
   .)1( العدد ،)4(المجلد 

   
فسي تأثير العوامل الديمغرافية والمسببات الداخلية والخارجية على الضغط الن: )2005. (المحتسب،ل

مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد . فلسطين–في العمل لدى إداريي الجامعات في محافظة الخليل 
)45(.  
  

مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين في المرحلة المتوسطة بدولة : )2000(.المشعان،ع

  .)1(العدد ) 28(المجلد مجلة العلوم االجتماعية،.الكويت وعالقتها باالضطرابات النفسية الجسمية
  

مصادر الضغط النفسي لدى المعلمات والمعلمين في مدارس وكالة الغوث  : )2003( .،عالنجار

  .)رسالة ماجستير غير منشورة( . فلسطين، جامعة القدس.الدولية في منطقة الخليل التعليمية
  

 تشرين أول من المصدر 31 استرجع في .مفهوم الذات : )2007 ( . أ،بخاري
htm.Stress-P/com.annafsia.www://http  

 
الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات ووجهة الضبط لدى عينة من معلمي ):"1994.(م ،بخيت 

  .)رسالة ماجستير غير منشورة( .مصر جامعة عين شمس،". المرحلة الثانوية
  

المجلة .مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحةعالقة ):2008(.بركات،ز
  .)2(، العدد)1(، المجلد لسطينية للتربية المفتوحة عن بعدالف
  

طلبة  لدى عالقة كل من نمط الشخصية ومفهوم الذات بالتحصيل الدراسي: )2000(.بريغيث،م

رسالة ماجستير غير (،فلسطين جامعة القدس، .البكالوريوس في بعض جامعات الضفة الغربية
   .)منشورة
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وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية والمهنية  مصادر الضغوط المهنية " :)2001 (.بريك،و

 الجزء ، العدد الخامس والعشرون،مجلة كلية التربية، "لدى معلمي المدارس الخاصة في عمان
  .119-89 ص ،األول

  
ة وعالقتها باالحتراق النفسي والمساندة االجتماعية لدى الضغوط النفسي :)2004( .بسيوني، س

   ). 28(  العدد ، )3( المجلد ) التربية وعلم النفس ( مجلة كلية التربية . المرأة العاملة في مدينة جدة
  

 ترجمة أحمد .الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات تحت االحتالل االسرائيلي :)1988. ( ر،بونامكي
   . القدس، الدراسات العربية جمعية،أبو بكر

 
 ، ترجمة عالء الدين كفافي ومايسة النيال و سهير سالم.نظريات الشخصية : )2010( .ب ألين،

  . الطبعة األولى، عمان،دار الفكر
 

تقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى معلمي ):" 2009.(تاللوة،م

  ). رسالة ماجستير غير منشورة.(جامعة القدس،فلسطين".الغربية وكالة الغوث في الضفة 

نحو مهنة التدريس لدى المعلمين بمحافظات  ضغوط العمل وعالقتها باالتجاه): 2003(. ن،ثابت

   .)رسالة ماجستير غير منشورة(.األزهر، غزة  جامعة.غزة
  

 في القطاع العام في محافظات الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة :)2005 (.جبر، د

   .)رسالة ماجستيرغير منشورة(. فلسطين، جامعة النجاح الوطنية.شمال الضفة الغربية
   

دراسة مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المعلمين في التعليم العام في مدينة  :)1994 (. م،حسين

  .) 24( ،عدد مجلة دراسات نفسية، الرياض.الرياض
 

مجلة دراسات في  .الضغوط المهنية لمدربي الجودو وعالقتها بمفهوم الذات:)2005(.خضر،ف
  ). 9(، العدد التعليم الجامعي

  
  .، القاهرة دار قباء للطباعة.العلوم السلوكية:)1997 (. ع،خطاب
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دراسة " قانون العمل وواقع المرأة في سوق العمل الفلسطينية   :)2005( .ش ويوسف ع خليل،

 . فلسطين– رام اهللا ،ة المرأة العاملة الفلسطينية جمعي."تحليلية 
 

حول العالقة بين مصادر الضغوط التي تعاني منها الطلبة ومفهوم ):"1997. (داود،ن وحمدي،ن

  .الجامعة األردنية). 2(العدد ،)24( المجلد،مجلة دراسات العلوم التربوية ."الذات لديهم 
   .دار المعرفة الجامعية .مفهوم الذات واالتجاهاتسيكولوجية العالقة بين  :)1999. (دويدار،ع

  
  .الطبعة األولى.  والمجتمع العربي، الثقافة،الشخصية :)1997(.دويري، م

  

المجموعة العربية   ترجمة أمينة التيتون،:دليلك للتعامل مع الضغط النفسي :)2007(.روشان، آ
  . القاهرة،للتدريب والتسويق

  

  .مصر دار الفكر،  ،الطبعة الثانية . واإلرشاد النفسيالتوجيه :)2002( .زهران، ح
  

 الدار  ،الطبعة األولى . خطوات عملية شافية6حطمي الضغط النفسي  بإتباع  :)2002 (.ج،سالي
  . بيروت، للعلومالعربية

  
مجلة  ."دراسة ميدانية"مصادر الضغوط المهنية لدى مدرسي االبتدائي :)2008(.سالمي، ب

  . الجزائر،ب) 8( عدد ،دراسات
   

الذكاء االنفعالي وعالقته بمفهوم الذات لدى طلبة الصف األول ثانوي في  :)2011 (.، مشرحة

   .)رسالة ماجستير غير منشورة( . فلسطين، جامعة القدس.مدارس منطقة جنوب الخليل
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   إستبانة الضغوط النفسية ) : 1(ملحق 
موافق   العبارة  الرقم

  جدا
معارض  محايد موافق

  جدا
 معارض

             أنا أتفوق على زمالئي في العمل  1
المديرة  تتيح للجميع فرصة المشاركة   2

  في اتخاذ القرارات في المدرسة 
          

 يسود جو الثقة والتعاون بيننا كزمالء   3
  ونعمل بروح الفريق الواحد   

          

من خالل تعدد اللقاءات والدورات في   5
المديرية هناك العديد من الفرص 

  لصنع صداقات 

          

لمزاح في نتشارك القصص وا  6
  المدرسة

          

            أشعر بثقل المسؤوليات في عملي   7
أشارك في األنشطة والمسابقات التي   8

  تطلبها المديرية 
          

كثيرا ما أشعر بأن جو المدرسة   9
  متوتر 

          

يطرأ في عملي من ال أواكب آخر ما   10
  علم ومعرفة 

          

أتلقى اإلرشاد الجيد من مشرفي   11
  التربوي

          

             عند القدوم لمدرستي ةأكون سعيد  12
أنا فخورة كوني أحد أعضاء الهيئة   13

  التدريسية في مدرستي  
          

            مشرفي يدعمني في إنجاز مهامي   14
نحن كفريق في المدرسة ندعم بعضنا   15

  بعضا في العمل
          

          نظهر المودة لبعضنا البعض في   16
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  المدرسة
ن زميالتي يكبتن لي مشاعر أشعر أ  17

   .الغيرة والحسد
          

أدائي المهني يعكس صفة العمل   18
  التربوي 

          

أعمل تحت الضغط أستطيع أن   19
  والتوتر 

          

نناقش مع اإلدارة كافة األمور   20
  بوضوح

          

أتلقى أوامر متناقضة ومتعارضة من   21
  المسؤولين عني 

          

            ل بشكل مستقل مشرفي يشجعني للعم  22
لدي الوقت الكافي لوضع خطة يومية   23

  وفصلية لعملي 
          

            أقوم بعملي حسب الجدول المعد   24
هنالك فرص للترقية والعمل في   25

  الوزارة و مكتب التربية 
          

          تلقيت التوجيه الكافي عند بدئي بالعمل   26
 و ورشات ،أتلقى التدريب الكافي  27

  عمل تدعمني في متابعة مهنتي  ال
          

أتلقى التغذية الراجعة االيجابية عن   28
  أدائي 

          

أشعر أن الحصص موزعة بشكل   29
  عادل في المدرسة 

          

           مديرة المدرسة تتخذ قراراتها لوحدها   30
تلقيت التوصيات الكافية التي تتعلق   31

  بعملي قبل البدء بالوظيفة  
          

شعر بأنني غير قادرة على  القيام أ  32
  بالواجبات المنزلية

          

          أشعر أنني غير قادرة على تأدية   34
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  الواجبات االجتماعية
 بالتسلسل الهرمي ميزعجني االلتزا  35

  بالعمل
          

ال يتناسب راتبي وحجم العمل الذي   36
  أقوم به

          

أشعر بأن عملي له أهمية كبيرة   37
  ع أمور حياتي األخرىبالمقارنة م

          

أشعر بانزعاج حينما أحاول التوفيق   38
بين متطلبات العمل والطالب 

  ومتطلبات األهل

          

ال أمتلك الطاقة الكافية للقيام بواجباتي   39
  اليومية  

          

حينما يتحدث إلي اآلخرون يكون   40
ذهني مشغول بمهمات ومواضيع 

  أخرى 

          

            الراحة ينقصني الشعور ب  41
            أشعر بتزايد في نبضات قلبي   42
            أشعر بالتعب الشديد  43
ال أحب الحديث عن أوضاع أسرتي   44

  ألصدقائي 
          

أشعر بالخوف  تجاه أي موقف دون   45
  سبب واضح 

          

            أشعر بجفاف في الفم   46
            يتصبب عرقي بسرعة   47
            أحيانا تصيبني حالة من التشتت   48
أشعر بحرارة أطرافي أحيانا وبرودتها   49

  أحيانا أخرى 
          

تتراكم األعمال وال أستطيع انجازها   50
  في الوقت المحدد 

          

            أصاب باألرق  51
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أشعر بعدم التركيز على ما أقوم به   52
  من أعمال

          

            أعاني من الصداع   53
             أشعر بآالم في الظهر   54
              يضايقني نقد زمالئي لي   55
عن نفسي أجد صعوبة في التعبير  56

  بوضوح
          

            تنتابني الكوابيس   57
            أعاني من اضطرابات في الجلد  58
سرعان ما أبكي عند مواجهة أي   59

  موقف ضاغط
          

            أشعر بآالم في الرقبة   60
أجد صعوبة في التواصل مع   61

   أصدقائي
          

أعاني من مشاكل القلق دون سبب   62
  واضح

          

أجد صعوبة في اتخاذ القرارات   63
  الخاصة في 

          

            أعاني من فقدان الشهية  64
            أعاني من شد في العضل   65
            أنسى وأضع األشياء في غير مكانها   66
أتلقى الدعم الكافي من وزارة التربية   67

  يريتي والتعليم في مد
          

           أتلقى الدعم الكافي من اتحاد المعلمين   68
            أتلقى الدعم الكافي من زميالتي   69
تزعجني التغيرات في مظهري   70

  الجسمي 
          

ال أوزع الوقت بشكل كافي حسب   71
  المهمات 
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 إدارة المدرسة تتيح لي ولزمالئي   72
  الفرصة لمناقشة األمور التي تهمنا

          

أشعر بان الصفوف المكتظة تسبب لي   73
  إرهاقا مضاعفا

          

عدم وجود الوسائل التعليمية المساعدة   74
  يزيد من شعوري باإلحباط

          

كثيرا ما أشعر بإجهاد حينما أحاول   75
  حل المشاكل الطالبية  

          

المعلومات واإلرشادات التي يقدمها لنا   76
  الناالمدير كافية لنقوم بأعم

          

إن الجميع في المدرسة يقدرون أهمية   77
  العالقات الشخصية فيما بينهم

          

الزيادات السنوية التي تطرأ على   78
  راتبي قليلة

          

العالقة الشخصية هي التي تحكم رضا   79
  رؤسائي عني

          

الجو النفسي العام الذي أعمل فيه غير   80
  مريح

          

عوبة في  التوفيق اشعر بأنني أجد ص  81
  واالهتمام بنفسي   بين البيت والعمل

          

راتبي الشهري قليل مقارنة مع ما   82
  أمتلكه من خبرة ومستوى تعليمي 

          

أتشوق كثيرا للعطل المدرسية ألنها   83
  تبعدني عن المدرسة 

          

هناك صعوبة في أخذ اإلجازات   84
وخاصة في األوقات التي أكون فيها 

   .لذلكمضطر 

          

الهدف من عملية اإلشراف التربوي   85
من قبل المديرة والمشرف التربوي  

   .تعميق العملية التربوية
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 أجد صعوبة في تحقيق االلتزامات   86
  المالية 

          

راتبي الشهري أقل من رواتب   87
  زمالئي في الوزارات األخرى 

          

في  راتبي الشهري الذي أتقاضاه ال يك  88
  حاجاتي الضرورية 

          

            أعاني من فقدان شخص عزيز  89
            تعرضت لمحاولة اختطاف   90
            تعرضت لحادث سير  91
            تعرضت لسرقة أكثر من مرة  92
            أخاف من حوادث الحريق    93
            أخاف من حدوث الكوارث الطبيعية  94
 تعرضت لتحرش جنسي   95

  
          

              إلطالق نار  تعرضت   96
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   مقياس مفهوم الذات :)2(ملحق 

مثلي تماما أو   العبارةالرقم 
  ينطبق علي 

 ليس مثلي  أوال
  ينطبق علي 

      ال أنزعج بسهولة في العادة   1
      أجد من الصعب علي أن أتحدث أمام مجموعة  2
هنالك أشياء كثيرةعن نفسي أتمنى لو أستطيع   3

  ها ريتغي
    

      أستطيع أن أتخذ قرار دون أي صعوبة   4
      ) ممتعة ( صحبتي مرحة   5
      أنزعج بسهولة في البيت   6
    أحتاج لوقت طويل حتى أعتاد على أي شيء جديد   7
      أتـمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري   8
      تهتم أسرتي في العادة بمشاعري   9

      أستسلم بسهولة   10
      وقع أسرتي مني الكثير تت  11
      من الصعب جدا علي أن أكون نفسي   12
      إن األشياء مختلطة ببعضها البعض في حياتي   13
      يتبع الناس آرائي في العادة   14
      رأيي في نفسي متدني   15
      كثيرا ما أشعر برغبة في ترك البيت   16
      في عملي ) باالنزعاج ( غالبا ما أشعر بالضيق    17
      ليس لي مظهر جذاب كمعظم الناس   18
      عندما يكون لدي ما أقوله فإنني أقوله في العادة   19
      إن أسرتي تفهمني   20
      معظم الناس محبوبون أكثر مني   21
      أشعر في العادة كأن أسرتي تضغط علي   22
      غالبا ما أفقد حماسي للعمل الذي أقوم به  23
      و أنني شخص آخرغالبا ما أتمنى ل  24
      ال يمكن االعتماد علي   25
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   اإلستبانة بصورتها النهائية :)3(ملحق 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

   :الزميلة العزيزة
   :تحية تقدير واحترام

تود الباحثة التعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدى المعلمات في مديرية التربية 
 وذلك لغاية إعداد دراسة ميدانية استكماال للحصول على درجة ، القدسضواحي_ والتعليم 

   . من كلية الصحة العامة في جامعة القدس،الماجستير في الصحة النفسية والمجتمعية
 مشيره ،     تأمل الباحثة أن تتعاونوا معها في جمع البيانات والمعلومات التي تتضمنها االستبانة

يتم جمعها هي طي الكتمان وألغراض البحث العلمي فقط بحيث لن يطلع إلى أن المعلومات التي س
   .عليها أحد سوى الباحثة

 الذي ينسجم مع تصوركم للضغوط النفسية ،      إن مصداقيتكم في اإلجابة و الدقة في اختيار الحل
تخذي  سوف يثري الدراسة ويكسب نتائجها قيمة علمية ينتظر أن تخدم م،وعالقتها بمفهوم الذات

  القرار عند وضع الحلول 
  شاكره لكم حسن تعاونكم 

  الطالبة  
   رباح صالح الدين نماجدولي

   جامعة القدس–كلية  الدراسات العليا                                                         
  
  

   :مالحظة
 ال داعي لذكر االسم إطالقا 

   :إرشادات
   :دا قبل اإلجابة مع مراعاة ما يليأرجو قراءة كل سؤال وتفسيره جي

القسم األول ويشتمل معلومات شخصية لذا يرجى اختيار اإلجابة التي تنسجم والمعلومات  .3
  .المتعلقة بك من خالل وضع دائرة حول الموقع المخصص لذلك

فقرة تتضمن معلومات تتعلق بالضغوط النفسية التي تتعرض  ) 94( القسم الثاني ويحتوي  .4
 .)معارض(إلى) أوافق بشدة ( تحتمل كل فقرة خمس إجابات منلها بحيث 



 -154-

 ،في مقابل الفقرة ) X( لذا أرجو اختيار المستوى الذي تعتقد أنه يناسب تصورك بوضع إشارة 
   .بحيث تأخذ كل فقرة إجابة واحدة

  فقرة تتضمن معلومات تتعلق بمفهوم الذات  ) 25(  ويحتوي :القسم الثالث. 3
 اقرأ كال من هذه ،الية لهذا المقياس قائمة بالعبارات التي تدور حول مفهوم الذاتعلى الصفحات الت

   .تحت أحد العمودين المحاذيين للعبارة ) X( العبارات بعناية ثم ضع عالمة 
تحت العمود الذي عنوانه  ) X( فإذا كانت العبارة تصف شعورك أو تنطبق عليك فضع عالمة 

   .)ينطبق علي ( مثلي تماما أو 
في العمود الثاني الذي  ) X( وإذا كانت العبارة ال تصف شعورك أوال تنطبق عليك فضع عالمة 

   .)ال ينطبق علي ( عنوانه ليس مثلي  أو
 أن أسرتي تفهمني ال تنطبق عليك ففي هذه الحالة : والتي تقول20 افترض أن العبارة رقم :مثال

  .تحت العمود الثاني ) X( تضع إشارة
  

   بيانات شخصية :ولالقسم األ

  أرجو التكرم بوضع دائرة حول رقم اإلجابة التي تناسبك

  

  :    العمر:1س
  46أكثر من . 3            45–  36. 2             سنة فأقل 35من. 1
  :  سنوات العمل:2س

          فما فوق سنة  16. 3 سنة         15_ 8. 2 سنوات        7أقل من  .1
  :يمي  المستوى التعل:3س

  دكتوراه      . 4         رماجستي. 3بكالوريوس        .  2دبلوم             .1
   :  المرحلة  التعليمية التي تدرسها:4س

  ثانوية         .  3أساسية عليا             .  2أساسية               .1
  :  الحالة االجتماعية:5س

 متزوجة.  3             أرملة / مطلقة.  2عزباء             .1

   : عدد أفراد األسرة:6س
 فأكثر_ 8من .  3         7_ 5من.  2      4أقل من  .1

  
   : دخل األسرة:7س

 فأكثر_ شيكل 3600من .2    فأقل _  شيكل 3500من  .1
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   الضغوط النفسية:القسم الثاني

موافق   العبارة الرقم
  جدا

معارض   محايد  موافق
  جدا

 معارض

            لعمل أنا أتفوق على زمالئي في ا  1
المديرة  تتيح للجميع فرصة المشاركة في   2

  اتخاذ القرارات في المدرسة 
          

 يسود جو الثقة والتعاون بيننا كزمالء   3
  ونعمل بروح الفريق الواحد   

          

من خالل تعدد اللقاءات والدورات في   4
المديرية هناك العديد من الفرص لصنع 

  صداقات 

          

            ص والمزاح في المدرسةنتشارك القص  5
            أشعر بثقل المسؤوليات في عملي   6
أشارك في األنشطة والمسابقات التي   7

  تطلبها المديرية
          

            كثيرا ما أشعر بأن جو المدرسة متوتر   8
 ال أواكب آخر ما يطرأ في عملي من علم   9

  ومعرفة 
          

            ويأتلقى اإلرشاد الجيد من مشرفي الترب  10
             عند القدوم لمدرستي ةأكون سعيد  11
أنا فخورة كوني أحد أعضاء الهيئة   12

  التدريسية في مدرستي  
          

            مشرفي يدعمني في إنجاز مهامي   13
نحن كفريق في المدرسة ندعم بعضنا   14

  بعضا في العمل
          

            نظهر المودة لبعضنا البعض في المدرسة  15
          ر أن زميالتي يكبتن لي مشاعر الغيرة أشع  16
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  والحسد 
            أدائي المهني يعكس صفة العمل التربوي   17
            أعمل تحت الضغط والتوتر أستطيع أن   18
            نناقش مع اإلدارة كافة األمور بوضوح  19
أتلقى أوامر متناقضة ومتعارضة من   20

  المسؤولين عني 
          

            عمل بشكل مستقل مشرفي يشجعني لل  21
لدي الوقت الكافي لوضع خطة يومية   22

  وفصلية لعملي 
          

            أقوم بعملي حسب الجدول المعد   23
هنالك فرص للترقية والعمل في الوزارة و   24

  مكتب التربية 
          

            تلقيت التوجيه الكافي عند بدئي بالعمل   25
العمل  و ورشات ،أتلقى التدريب الكافي  26

  تدعمني في متابعة مهنتي  
          

            أتلقى التغذية الراجعة االيجابية عن أدائي   27
أشعر أن الحصص موزعة بشكل عادل   28

  في المدرسة 
          

            مديرة المدرسة تتخذ قراراتها لوحدها   29
تلقيت التوصيات الكافية التي تتعلق بعملي   30

  قبل البدء بالوظيفة  
          

أشعر بأنني غير قادرة على  القيام   31
  بالواجبات المنزلية

          

أشعر أنني غير قادرة على تأدية الواجبات   32
  االجتماعية

          

             بالتسلسل الهرمي بالعملميزعجني االلتزا  33
            اليتناسب راتبي وحجم العمل الذي أقوم به  34
أشعر بأن عملي له أهمية كبيرة بالمقارنة   35

  مع أمور حياتي األخرى
          

          أشعر بانزعاج حينما أحاول التوفيق بين   36
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  متطلبات العمل والطالب ومتطلبات األهل
ال أمتلك الطاقة الكافية للقيام بواجباتي   37

  اليومية  
          

حينما يتحدث إلي اآلخرون يكون ذهني   38
  مشغول بمهمات ومواضيع أخرى 

          

            بالراحة ينقصني الشعور   39
            أشعر بتزايد في نبضات قلبي   40
            أشعر بالتعب الشديد  41
ال أحب الحديث عن أوضاع أسرتي   42

  ألصدقائي 
          

أشعر بالخوف  تجاه أي موقف دون سبب   43
  واضح 

          

            أشعر بجفاف في الفم   44
            يتصبب عرقي بسرعة   45
             أحيانا تصيبني حالة من التشتت  46
أشعر بحرارة أطرافي أحيانا وبرودتها   47

  أحيانا أخرى 
          

تتراكم األعمال وال أستطيع انجازها في   48
  الوقت المحدد 

          

            أصاب باألرق  49
أشعر بعدم التركيز على ما أقوم به من   50

  أعمال
          

            أعاني من الصداع   51
             أشعر بآالم في الظهر   52
             يضايقني نقد زمالئي لي   53
           أجد صعوبة في التعبير عن نفسي بوضوح  54
            تنتابني الكوابيس   55
            أعاني من اضطرابات في الجلد  56
سرعان ما أبكي عند مواجهة أي موقف   57

  ضاغط
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            أشعر بآالم في الرقبة   58
            ي أجد صعوبة في التواصل مع أصدقائ  59
            أعاني من مشاكل القلق دون سبب واضح  60
أجد صعوبة في اتخاذ القرارات الخاصة   61

  في 
          

            أعاني من فقدان الشهية  62
            أعاني من شد في العضل   63
            أنسى وأضع األشياء في غير مكانها   64
            تعرضت لتحرش جنسي   65
            تعرضت لمحاولة اختطاف  66
            أتلقى الدعم الكافي من زميالتي   67
            تزعجني التغيرات في مظهري الجسمي  68
ال أوزع الوقت بشكل كافي حسب   69

  المهمات 
          

 إدارة المدرسة تتيح لي ولزمالئي الفرصة   70
  لمناقشة األمور التي تهمنا

          

            أخاف من حدوث الكوارث الطبيعية  71
 الوسائل التعليمية المساعدة عدم وجود  72

  يزيد من شعوري باإلحباط
          

كثيرا ما أشعر بإجهاد حينما أحاول حل   73
  المشاكل الطالبية  

          

            تعرضت  إلطالق نار    74
إن الجميع في المدرسة يقدرون أهمية   75

  العالقات الشخصية فيما بينهم
          

تبي الزيادات السنوية التي تطرأعلى را  76
  قليلة

          

العالقة الشخصية هي التي تحكم رضا   77
  رؤسائي عني

          

          الجو النفسي العام الذي أعمل فيه غير   78
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  مريح
اشعر بأنني أجد صعوبة في  التوفيق بين   79

  واالهتمام بنفسي   البيت والعمل
          

راتبي الشهري قليل مقارنة مع ما أمتلكه   80
  مي من خبرة ومستوى تعلي

          

أتشوق كثيرا للعطل المدرسية ألنها تبعدني   81
  عن المدرسة 

          

هناك صعوبة في أخذ اإلجازات وخاصة   82
  في األوقات التي أكون فيها مضطر لذلك 

          

الهدف من عملية اإلشراف التربوي من   83
قبل المديرة والمشرف التربوي  هو تعميق 

   .العملية التربوية

          

           د صعوبة في تحقيق االلتزامات المالية  أج  84
راتبي الشهري أقل من رواتب زمالئي في   85

  الوزارات األخرى 
          

 راتبي الشهري الذي أتقاضاه ال يكفي   86
  حاجاتي الضرورية 

          

            أعاني من فقدان شخص عزيز  87
            أتلقى الدعم الكافي من اتحاد المعلمين  88
            ادث سيرتعرضت لح  89
            تعرضت لسرقة أكثر من مرة  90
أتلقى الدعم الكافي من وزارة التربية   91

  والتعليم في مديريتي
          

أشعر بان الصفوف المكتظة تسبب لي   92
  إرهاقا مضاعفا

          

            أخاف من حوادث الحريق    93
المعلومات واإلرشادات التي يقدمها لنا   94

  م بأعمالناالمدير كافية لنقو
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   مفهوم الذات :القسم الثالث
 الرقم

  
  

مثلي تماما   العبارة
أو ينطبق 

  علي 
  

ليس مثلي  
أوال ينطبق 

  علي 

      ال أنزعج بسهولة في العادة   1
      أجد من الصعب علي أن أتحدث أمام مجموعة  2
      هنالك أشياء كثيرة عن نفسي أتمنى لو أستطيع تغييرها   3
      ن أتخذ قرار دون أي صعوبة أستطيع أ  4
      ) ممتعة ( صحبتي مرحة   5
      أنزعج بسهولة في البيت   6
      أحتاج لوقت طويل حتى أعتاد على أي شيء جديد   7
      أتـمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري   8
      تهتم أسرتي في العادة بمشاعري   9

      أستسلم بسهولة   10
      ر تتوقع أسرتي مني الكثي  11
      من الصعب جدا علي أن أكون نفسي   12
      إن األشياء مختلطة ببعضها البعض في حياتي   13
      يتبع الناس آرائي في العادة   14
      رأيي في نفسي متدني   15
      كثيرا ما أشعر برغبة في ترك البيت   16
      في عملي ) باالنزعاج ( غالبا ما أشعر بالضيق    17
      جذاب كمعظم الناس ليس لي مظهر   18
      عندما يكون لدي ما أقوله فإنني أقوله في العادة   19
      إن أسرتي تفهمني   20
      معظم الناس محبوبون أكثر مني   21
      أشعر في العادة كأن أسرتي تضغط علي   22
      غالبا ما أفقد حماسي للعمل الذي أقوم به  23
      غالبا ما أتمنى لو أنني شخص آخر  24
      ال يمكن االعتماد علي   25
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   :قائمة بأسماء المحكمين) 4(الملحق

  

  مكان العمل  االسم  الرقم
   الوطنية جامعة النجاح  معروف الشايب. د  1
  الوطنية جامعة النجاح  علي أبو حمدان.د  2
  الوطنية جامعة النجاح  عبد عساف. د  3
  جامعة بيرزيت  موريس بقلة. د  4

  بيرزيتجامعة   محمد بريغيث. د  
  جامعة القدس  نجاح مناصرة. د  6
  جامعة القدس  سمير شقير.د  7
  جامعة القدس  تيسير عبدا هللا. د  8
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  :فهرس الجداول

 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  62  العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير   1.3
  63  لسنوات العم توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير  2.3
  63  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير المستوى التعليمي  3.3
  63  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير المرحلة  التعليمية التي تدرسها  4.3
  64  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير الحالة االجتماعية  5.3
  64  سرةتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير عدد أفراد األ  6.3
  65  توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير دخل األسرة  7.3
لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   8.3

  مقياس  الضغوط النفسية
66  

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   9.3
  مقياس مفهوم الذات

68  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة   1.4
والتعليم  الضغوط النفسية لدى المعلمات في قطاع التعليم الحكومي في مديرية التربية

  ضواحي القدس

72  

لى أداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ع  2.4
الضغوط الفسيولوجية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس

73  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة   3.4
لحكومي  في مديرية الضغوط االنفعالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم ا

  التربية والتعليم  ضواحي القدس

74  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة   4.4
الضغوط المعرفية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس

76  

لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة المتوسطات ا  5.4
الضغوط االجتماعية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية 

  التربية والتعليم  ضواحي القدس

77  
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 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
 بات أفراد عينة الدراسة على أداةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا  6.4

الضغوط المالية من وجهة نظر المعلمات في قطاع التعليم الحكومي  في مديرية التربية 
  والتعليم  ضواحي القدس

78  
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