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بحث :الملخص 
مصادر الضغوط النفسیة لدى معلمي ومعلمات التربیة  إلىالتعرف البحث هدف 

وفقا لمتغیر المحافظة والعمر ذلك الخاصة في العراق . ومعرفة فیما إذا كان هنالك فروق في 

والجنس والحالة االجتماعیة والتحصیل الدراسي وعدد سنوات الخدمة بشكل عام وعدد سنوات 

الخاصة .الخبرة في الصفوف

،مدیریات عامة للتربیةیتوزعون على ستومعلمةاً ) معلم٣٧١(تألفت العینة من 

) فقرة موزعة ٦٥تألفت في صیغتها النهائیة من ( انالباحث أعدها استبانهاعتمد البحث على و 

، الدور اإلداریةمجاالت هي : "البیئة المدرسیة ، الجانب الشخصي ، السیاسات  ةعلى خمس

عنها على وفق سلم تقدیري مؤلف من خمسة اإلجابة" ، وتتم اآلخرینفي ، العالقة مع الوظی

نتائج الأظهرت  ،باستخدام االختبار التائي وتحلیل التباینإحصائیاالبیانات . وبعد معالجةبدائل 

أن هناك ثمانیة مصادر للضغوط النفسیة لدى معلمي ومعلمات صفوف التربیة الخاصة ، وهي 

ة الصفیة وخصائص التالمیذ والعالقة مع أولیاء األمور والمنهج الدراسي وخصائص المدرسة البیئ

بعض الة إحصائیة في دوجود فروق وتبین و صراع الدور وغموض الدور وأخیرًا عبء الدور . 

عددًا من  انوفي ضوء النتائج قدم الباحثتبعًاُ◌ للمتغیرات التي تناولها البحث .مصادر ال

معالجة مصادر الضغوط النفسیة لضمان نجاح معلمي ومعلمات صفوف لوالمقترحات التوصیات 

.التربويالتربیة الخاصة في دورهم 

بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني .(*)
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Abstract:
The research aims to reveal stress sources of special education

teachers in Iraq , and to know whether there are differences according to

the variables of governorate , age , sex , social status , academic

achievement , years of service in general , and years of experience in

special education classes .

The sample consisted of (371) teachers distributed on six general

educational offices.. The researchers used aquestionnaire consisting of

(65) items divided on (5) aspects of : Class environment , personal aspect

, managing policies , occupational role , and relations with others . The

alternatives of the questionnaire were (very much , to a big extent , not

very much , a little , at all) . The validity and reliability of the

questionnaire was verified.

The data were statistically analysed using t-test and variance

analysis . The results showed that there are (8) sources of stress for

special education teachers: classroom environment, students'

characteristics, the relation with parents, studying curriculum ,school

characteristics, role conflict , ambiguity of the role, and finally the load

of the role . There were statistical significant differences in some sources

according to the study variables .

Given the above mentioned results , the researcher presented a

number of recommendations and suggestions to treat the sources of stress

for teachers of special education to assure their success in fulfilling their

educational role .
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:مشكلة البحث
ُیعد موضوع مصادر الضغوط النفسیة من ابرز المشكالت التي تواجه العاملین في 

من قبل األخیریناهتمام كبیر في العقدین  إلى أدىالذي  األمرالمنظمات العامة والخاصة ، 

سلبیة على سلوك األفراد ، وغالبا ما تؤدي آثارالباحثین لدراسة هذه المصادر لما لها من 

نفسیة وعضویة للعاملین ویعدها بعضهم بأنها القاتل الصامت أمراض إلىدر ضغوط العمل مصا

  .   )١١٥:  ١٩٩٩العضایلة ، (

ان مثل هذه المصادر تؤثر سلبا في اداء العاملین في مجال التعلیم ، واذا كانت تلك 

اصابت معلم االعراض تصیب االنسان االعتیادي فمن المؤكد ان تكون نتائجها سیئة اكثر اذا

التربیة الخاصة الن عمله یتطلب جهدا استثنائیا یحتاج منه المزید من التحمل والصبر والقدرة 

على مواجهة المصادر المختلفة فعندما یصاب المعلم او معلمة التربیة الخاصة بهذه الحالة فانه 

دته في    العراق یؤدي الى مخرجات تعلیمیة غیر مناسبة وهذا مما یؤثر في مستوى التعلیم وجو 

.

لدى شریحة تقوم زایدهایحاول البحث الحالي الكشف عن مصادر الضغوط النفسیة وتو 

بمهمة كبیرة في المجتمع ، هي شریحة معلمي التربیة الخاصة ومعلماتها ، التي تتولى مسؤولیة 

ضغوط النفسیة ،المثیرة لل أومهنة التعلیم تعد من المهن الباعثة  أن إلىونظرا .اإلنسان إعداد

واألجنبیةالتربویة المتعلقة بمصادر الضغط النفسي في البیئتین العربیة األدبیات إلىاستنادا 

طالب  أبو(ومنها دراسة     األخیرةوالنتائج التي كشفت عنها الدراسات المیدانیة خالل السنوات 

Antoniou ؛ ٢٠٠٢علیان ،  ؛ ٢٠٠٠المشعان ،  ؛ ٢٠٠٠،  & Others , 2000;Ohlumd

, 2004; Kyriacou & Chien , 2004Howard & Bruce ,  هالذا فان الكشف عن)2001

الحلول المناسبة لهذه إیجادمسببات الضغوط وعلى  إلىأمر مهم ربما یساعد على التعرف 

توفر دراسات محلیة حول مصادر الضغوط النفسیة لدى معلمي ت الفي الوقت ذاته و المشكلة . 

تساؤالتبالة البحث یمكن تلخیص مشكلوعلیه ، ا العراقیة نعلمات التربیة الخاصة في ثقافتوم

:اآلتیة

ما هي مصادر الضغوط النفسیة لدى معلمي ومعلمات التربیة الخاصة في المدارس -١

االبتدائیة في العراق ؟ . 

راسي ، وعدد كل من العمر ، والجنس ، والحالة االجتماعیة ، والتحصیل الدأهمیةما -٢

سنوات الخدمة بشكل عام وسنوات الخبرة في الصفوف الخاصة كمتغیرات مستقلة في تفسیر 

التباین على مقیاس مصادر الضغوط النفسیة بوصفه متغیرًا تابعًا ؟ 
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:ھمیة البحث أ
Special(یجمع موضوع التربیة الخاصة  Education( تمتد  إذبین عدد من العلوم

ن علم النفس والتربیة ، وعلم االجتماع  ، والقانون ، والطب ، كما یتناول میادی إلىجذوره 

موضوع التربیة الخاصة األفراد غیر العادیین والذین ینحرفون بشكل ملحوظ عن األفراد 

االعتیادیین في نموهم العقلي والحسي واالنفعالي والحركي واللغوي ، مما یستدعي اهتماما خاصا 

ء األفراد من حیث طرائق تشجیعهم ووضع البرامج التربویة واختیار طرائق من قبل المربین بهؤال

  . )١٧:  ٢٠٠١الروسان ، (التدریس الخاصة بهم 

اهتمام متزاید بلهذا یعتبر برنامج التربیة الخاصة عموما احد البرامج الحدیثة التي حظیت 

الت المهنیة األخرى . وقد من قبل المؤسسات التعلیمیة والمختصین والعاملین في مختلف المجا

فراد تمثلت مظاهر التطور في برامج التربیة الخاصة بالتقدم في أسالیب التعرف والتشخیص لأل

ذوي االحتیاجات الخاصة ، كما تمثل في ازدیاد عدد المختصین والعاملین في مجال تربیة 

   . )٢٠١:  ٢٠٠١العلوي ، (وتأهیل هؤالء األطفال 

أدائهفي مستوى تأثیروعطائه المستمر ، وعرفانا بما لهما من بجهد المعلم وٕایمانا

وكفاءته في العمل ، فیجب االهتمام به ، من خالل التعرف الى المصادر التي تؤدي الى زیادة 

مع تلك المصادر الضاغطة للتقلیل منها لرفع فعالیة  لونؤو المسالضغوط علیه ، حتى یتعامل 

  . )٦٧:  ٢٠٠٠المشعان ، (.العملیة التعلیمیة 

أكثرمصادر الضغوط  إلىالمعلمین في المرحلة االبتدائیة یتعرضون  أنیرى البعض  إذ

من المعلمین في المراحل التعلیمیة األخرى ، بسبب بقائهم مع نفس الصف كل یوم وعلى مدار 

عن نموهم  نو ولؤ مسأیضاالتعلیمیة بل هم األنشطةفقط عن  مسئولینالسنة فهم لیسوا 

,Morrissetteاعي والخلقي (االجتم 2004 : 43(.

ویأتي االهتمام العالمي بمصادر الضغوط التي یتعرض لها معلمو التربیة الخاصة من 

اضطراب الصحة العقلیة والجسدیة ، كما  إلىتحمل الضغط المهني لفترة طویلة یؤدي  أنحقیقة 

Oppedal(تضعف نوعیة التعلیم أن امن شأنه أن and Roysamb , 2004 : 133(.

یعتمد النجاح الزالة الضغط النفسي بدرجة كبیرة على اكتشاف مصدر الضغط النه 

سیؤدي الى االرتیاح والتخفیف ، فاذا لم یكتشف االنسان مصدر الضغط فانة المشكلة ستستمر 

معلمي التربیة الخاصة  أن )Antoniou( أكدكما  . )٨:  ٢٠٠٣(معروف ، بالتأكید وتتفاقم . 

من أي مهنة كانت ، وتشكل ظروف العمل الخاصة أكثرمصادر ضغوط كثیرة  إلىرضون یتع

مثل النسبة بین المعلمین وتالمیذهم والتقدم البطيء ، فضال عن مشاكل التالمیذ من ذوي 

 وأداءللضغوط تؤثر على شخصیة إضافیةكلها مصادر اإلضافياالحتیاجات الخاصة والعمل 

Antoniou(خاصة معلمي ذوي االحتیاجات ال , 2000 : 14(.
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الضوء على مصادر متعددة للضغوط لدى  إلقاءمن خالل أهمیتهاوتستمد هذه الدراسة 

معلمي التربیة الخاصة سواء في مجال التعلیم في صفوف التربیة الخاصة او خارج       

.المدرسة 

-:اآلتیةهذه الدراسة في الجوانب أهمیةوتتمثل 

طبیعة مصادر الضغوط  إلىفي التعرف أنفسهمسة معلمي التربیة الخاصة هذه الدرا فیدت-١

من اجل البحث عن الحلول الالزمة وصوال المصادر النفسیة التي یواجهونها ومستویات هذه 

تحدیدها والتقلیل من تأثیرها .  إلى

ربویة المدارس المشمولة بصفوف التربیة الخاصة والمخططین للعملیة الت إدارات أیضاتخدم -٢

ومتخذي القرار في هذا المجال ، مما یمكنهم من اتخاذ القرارات الالزمة لمواجهة هذه 

الكامنة وراءها . األسبابالظاهرة والحد من انتشارها ومعالجة 

المبكرة للوقایة من مصادر الضغوط األسسهذه الدراسة قد تساعد المختصین في وضع  إن-٣

اكتشافها ومعالجتها منذ  أن إذرات البیئیة السیئة للمعلم ، النفسیة السلبیة الناتجة من المتغی

سالمة المعلم منها وسینعكس ذلك على سیر  العملیة التربویة .  إلىوقت مبكر سیؤدي 

ھدفا البحث : 
التربیة الخاصة في العراق . ومعلماتالتعرف على مصادر الضغوط النفسیة لدى معلمي-١

التربیة ومعلماتصادر الضغوط النفسیة لدى معلميالتعرف على داللة الفروق في م-٢

:اآلتیةالخاصة تبعا للمتغیرات 

المحافظة ، العمر ، الجنس ، الحالة االجتماعیة ، التحصیل الدراسي ، عدد سنوات الخدمة (

.)بشكل عام ، عدد سنوات الخبرة في الصفوف الخاصة

حدود البحث : 
صفوف التربیة الخاصة في محافظات معلمات و یقتصر البحث الحالي على معلمي 

  .  ٢٠٠٥-٢٠٠٤في العراق للعام الدراسي )بغداد ، البصرة ، نینوى(القطر الثالث 

تحدید مصطلحات البحث :

المصدر :   -١

 أویكون موضوعا للدارسة  أن" كل شيء یمكن بأنهالمصدر اصطالحًا عرفه حنا اهللا 

  . )٣٠٤:  ١٩٩٨، حنا اهللا("أي معْین للفرد  أومثیرُا للفرد 
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یأتي منه  أوشیئًا یشتق منه  أوشخصًا  أو" تعني مكانًا أنها إلىوتشیر القوامیس اللغویة 

Wornالفعل " ( أوالحدث  , 1998 , p: 717 ; Pearsal , 1999 , p: 1779(.

مصادر الضغوط النفسیة : -٢

ومن التعاریف التي تناولت هذا المصطلح ما یأتي :

مصادر الضغوط الوظیفیة عدیدة ومتنوعة ، وقد تنشأ عن عمل  أن " ٢٠٠٣* عرفها حریم 

  . )١٠١:  ٢٠٠٣حریم ، (المنظمة بصورة عامة "  أوالجماعة التي یعمل معها  أوالفرد 

: خالصة تفاعل عوامل بعضها متعلق بظروف وخصوصیات بأنها٢٠٠٤* عرفها حمداش ،

متعلق بخصائص اآلخرلبعض متعلق ببیئته ، والبعض وا )المنظمة(ومكونات العمل 

  . )١٨:  ٢٠٠٤حمداش ، ("أنفسهموشخصیة وقیم األفراد 

:بأنهاوفي ضوء ما تقدم یمكن تعریف مصادر الضغوط النفسیة نظریًا 

والضیق والتوتر وعدم باإلجهادشعور معلم التربیة الخاصة  إلىالتي تؤدي مصادرتلك ال

المتغیرات في مجاالت البیئة الدراسیة والسیاسات  أوفي مجموعة  المثیرات االرتیاح وتتمثل 

وحاجات الفرد وسماته الشخصیة .اآلخرینوالدور الوظیفي والعالقات مع اإلداریة

:)مصادر الضغوط النفسیة(لـ ( اإلجرائيالتعریف أما (

وكما تعكسها الدرجة شعور معلم التربیة الخاصة بالضغط  إلىالمؤدیة األسبابفهي تلك 

البحث .  أداةعن الفقرات الواردة في  إجابتهالتي یحصل علیها المستجیب في ضوء 

التربیة الخاصة :  -٣

التربیة التي تستهدف داخل صفوف خاصة ومجموعات أنهاعلى  * عرفتها الیونسكو "

، تعتبر التربیة یمثلون حاالت استثنائیة ، وفي العدید من البلدانأطفالومؤسسات خاصة ، 

 إطارهمن اختصاص التعلیم المدرسي والجامعي المطلق الذي توضع في أنهاالخاصة على 

یة ، وتكون نفس أوعقلیة  أومناهج خاصة باألطفال الیافعین المصابین بإعاقات جسدیة 

  .)١٩:  ٢٠٠٠عبید ، (تعتمد فیه طرائق تعلیمیة خاصة "  أومتكیفة مع احتیاجاتهم،

مجموعة البرامج المتخصصة والتي تقدم لفئات من األفراد أنهاعلى  " ٢٠٠١لروسان * عرفها ا

حد ممكن وتحقیق أقصى إلىغیر العادیین وذلك من اجل مساعدتهم على تنمیة قدراتهم 

  . )١١٧:  ٢٠٠١الروسان ، (ذواتهم ومساعدتهم على التكیف " 
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ة التي تنطبق على األطفال غیر جمیع الجوانب التربویأنهاعلى  " ٢٠٠١*  عرفة كار ، 

جسمیا أم عقلیا وسواء كانوا مقصرین دراسیا أم معوقین او  أكانسواء )االستثنائیین(العادیین 

  . )١٧١:  ٢٠٠١كار ، (متفوقین " 

معلمو التربیة الخاصة : -٣

یئي  بط(فئات التربیة الخاصة من تالمیذ خاصا لتعلیم  إعدادا* هم الكادر التعلیمي المعد 

. وهم  )التعلم وضعاف السمع البصر وذوي الصعوبات التعلیمیة ومشكالت النطق البسیط

 أوالبصرة  أوجامعة المستنصریة األساسیةخریجو قسم التربیة الخاصة / كلیة التربیة 

الموصل ، وقسم العلوم التربویة والنفسیة في كلیة التربیة / ابن رشد وكلیة التربیة للبنات / 

خریجو دورات تدریبیة في مجال التربیة الخاصة / وزارة التربیة وتختلف  أوغداد ، جامعة ب

طرق  بإتباعهابذلك عن معلمة الصف االعتیادي في طریقة تعلیمها للتالمیذ بطیئي التعلم 

  . )٣٧: ٢٠٠٥حساني ، (وبرامج التربیة الخاصة 

لئك المعلمون أو  بأنهمالتربیة الخاصة  يمعلم انالبحث الحالي یعرف الباحث وألغراض

والمعلمات الذین یمارسون مهنة التعلیم في صفوف التربیة الخاصة في المدارس االبتدائیة .

خلفیة نظریة :
Selyeیعد سیلي ( , المؤسس  األبعالم الغدد الصماء في جامعة مونتلایر )1956

للضغوط  أنلمیة وذكر الحیاة الع إلىالذي قدم مفهوم الضغوط األوللبحوث الضغوط والرائد 

جسمیة إصابةواالنفعال الذي یصیب الجسم . فأیة اإلنهاكمعدل عال من إحداثدورًا مهمًا في 

لها عالقة بتلك         الضغوط  األلم أووالتعب واإلحباطحالة انفعالیة غیر سارة كالقلق  أو

  ) .١٦:  ١٩٩٤؛ السلطاني ،  ٢٩:  ١٩٩٠الهنداوي ، (

والحكومیة منذ الستینات األهلیةالضغوط موجودة في المدارس  أن إلى تاألدبیاوتشیر 

 إلىالعامل المؤدي وأصبحوالسبعینات من القرن الماضي ، ولكن ازدادت في الثمانینات 

نرى لدیها فإنناأي عینة عشوائیة من المعلمین أخذنااالحتراق النفسي لدى المعلمین . فلو 

أشخاصاوجدوا وٕاذاوانخفاض العزم ، واإلحباطتزاید والشدید بالمرارة انطباعًا سائدًا بالشعور الم

سیقضون ساعات طوال في التنفیس فإنهماالجتماعي ویمكنهم الوثوق بهم اإلسنادیقدمون لهم 

عن مشاعرهم ویعبرون بشكل كبیر عن مستویات عالیة من الضغوط التي یعانونها في مهنتهم 

)Cobb and Kinchington , 1999 : 1-3(.

.Aلعلماء النفس (األمریكیةلجمعیةومن خالل ا P. A.( بدأت كلمة)Stress( تحقق

بین الباحثین والمهتمین على  اآلراءشعبیة في مجال العلوم السلوكیة ، وبدأت تظهر االتفاق في 
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عند واإلعیاءاإلجهاداستخدام كلمة الضغوط النفسیة للتعبیر عن تلك الحاالت التي تسبب 

تترادف معه للداللة على المضمون أخرىالمصابین بها وحل هذا المصطلح بدال عن معاني 

Emotional(والشعور بالمعاناة العاطفیة )Anxiety(نفسه مثل القلق  distress( والصراع

)Conflict( األناوتهدید)Ego-threat(واإلحباط)Frustration( باألمنوعدم الشعور

)Lack of security( والتوتر)Tension(واإلثارة)Arousal() ، ١٤:  ٢٠٠٢الحمداني(  

.

واألحیاءعلى نطاق واسع في مجال الطب )Stressالیوم فیستخدم الضغط النفسي (أما

المثیرات  إلىانه ینطوي على معنى واحد فهي تشیر  إالوالصحة النفسیة واإلرشادوعلم النفس 

أي شيء یمكن ان یهدد  آوتسبب ضغطا على الفرد الذي یتعرض لها  أنن الخارجیة التي یمك

من معان إلیهغیر مباشرة من خالل ما ترمز  أوبصورة مباشرة أماالكائن الحي ویعد خطرا 

)Myers , 1991 : 518(.

في مجال علم النفس مفهوم الضغوط من مختلف واألبحاثتناولت عدد من الدراسات و

مجموعات من المواقف  إلىهذه المفاهیم والتعریفات  انعلمیة ، وقد صنف الباحثوجهات النظر ال

والعوامل التي یواجهها الفرد ویستجیب لها على النحو األتي : 

منبهات لمواقف البیئة : -أ

وتندرج تحت هذا النوع مجموعة المفاهیم والتعریفات منها الضغط الذي عرفه سارفینو 

)Sarafino(بیئي ، وقد یكون حدثًا " منبهبأنهEvent مجموعة الظروف یدركها  أوواحدًا

 إنمهدد ما ویؤذیه ، ینتج عنها مشاعر التوتر وتدعى هذه بالضواغط ، كما أنهاالفرد على 

على الضواغط وهو یمثل حالة التوتر اإلنسانیكون استجابة تتمثل برد فعل  أنالضغط یمكن 

Sarafino(لدیهم  , 1990 : 76(.

استجابات لعوامل فسیولوجیة وظیفیة :  - ب

"بأنهغزالة الضغط أبوعرف ، فقد التعریفات من وتندرج تحت هذا النوع مجموعة 

الجسمي داخل الفرد  أوعبارة عن تأثیر داخلي فسیولوجي یخلق حالة من عدم التوازن النفسي 

لغضب ، والشعور باالكتئاب سواء وینجم عن عوامل تنشأ من البیئة المحیطة بالفرد مثل القلق ، ا

) ، ١٢٥:  ١٩٩٩غزالة ، أبو(بیئة اجتماعیة عامة "  أمبیئة عمل  أمكانت هذه البیئة عائلیة 

استجابات لحاجات نفسیة واجتماعیة  -ج

 )١٩٩٣( السمادونىف یر منها تع، التعریفات من وتندرج تحت هذا النوع مجموعة 

ي ردود الفعل الداخلیة والسلوكیة ، والناشئة عن التهدید الذي حالة نفسیة تنعكس فبأنهاالضغط
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:  ٢٠٠٢عمر ، (الضاغطة في البیئة المحیطة األحداث أویدركه الفرد عندما یتعرض للمواقف 

١٠٨(   

ثالثة اتجاهات یمكن من  إلىاتجاهات الباحثین تصنیففي ضوء ما تقدم یمكن و   

:اآلتيالنحو عام لها ، وذلك على  إطارخاللها تشكیل 

الخارجیة الموجودة في البیئة المحیطة بالفرد : األحداث أو: المثیرات األولاالتجاه 

ضغوط ومسبباتها على المثیرات القصر مصادر  إلىهذا االتجاه أصحابیمیل 

الكوارث  أوالمختلفة الموجودة في البیئة المحیطة للفرد مثل وفاة شخص عزیز واألحداث

 أوباالعتبار القوى الذاتیة للفرد األخذ. دون  واإلرهابالحروب  أوزالزل وغیرها الطبیعیة من 

التي یبدیها تجاه هذه المثیرات التي ینتج عنها مجموعة من التغیرات النفسیة  أفعالهردود 

والجسمیة . 

الفرد للحدث وتقدیره له : إدراكاالتجاه الثاني : 

الفرد للمصادر المسببة للضغوط دون وضع هذا االتجاه على استجابةأصحابیركز 

یقیسون النتیجة التي تنجم عن ألنهماعتبار لتفاعل الخصائص الذاتیة للفرد مع بیئة العمل ، 

المسبب للضغط .  أونحو المثیر اإلنسانحالة الضغوط والتي تتمثل في االستجابة التي یتخذها 

رات البیئة : للحدث ومثینفسیةاالتجاه الثالث : االستجابة ال

هذا االتجاه وجوب حدوث تفاعل بین مثیرات الضغوط واستجابة الفرد لها أصحابیرى 

، ینشأ بسببها لدى الفرد حالة من التغیرات الداخلیة وردود الفعل الفسیولوجیة والنفسیة ، تدفعهم 

 ٣٣٥: ٢٠٠٢؛ علیان ،  ٢١١:  ٢٠٠١عان ، المش(لعملهم أدائهمسلوك غیر طبیعي في  إلى

.)www.Kfnl.gov.Sa؛

الباحثین الذین اجتهدوا في وضع تصانیف  أن )٧٥:  ٢٠٠٢جودة و الیافي ، (ویرى 

   هي: لمصادر الضغوط النفسیة سلكوا ثالثة مسارات 

الثنائي : األنموذج:أوالً 

تین هما: رئیسیصنف مصادر الضغوط النفسیة في مجموعتین

مصادر الضغوط التنظیمیة : وهي التي تتعلق بمحیط العمل والمتغیرات المرتبطة به ، مثل -١

عبء الدور ، وغموض الدور ، وصراع الدور ، وعوائق الترقیة والتقدم المهني ، والمشاركة 

في صنع القرار . 

ومدى         مصادر الضغوط الشخصیة : وهي التي تتعلق بشخصیة المعلم واعتقاداته  -٢

توافقه مع التغیرات الحاصلة في حیاته ومدى قدرته على التحكم فیها واالستجابة لها           

. )١٨٨: ٢٠٠٠ابو طالب ، (
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الثالثي : األنموذجثانیًا : 

هذا االتجاه بشكل عام مسببات الضغوط النفسیة الى ثالثة مصادر رئیسة أصحابیرجع 

صنف فقد  فرد ، والعوامل المتعلقة بالمنظمة ، العوامل المتعلقة بالبیئة .هي العوامل المتعلقة بال

Szilagyكل من سزلیجي و ولیس ( & Wallace( ثالث  إلىمصادر الضغوط النفسیة

مجامیع رئیسیة :  أو، أصناف

نقص عبء العمل ، والمحفزات ، وتقییم  أوزیادة (التنظیمیة : ویندرج ضمنها األسباب -١

التنظیم ، وغموض الدور ، وتعارض وأسالیبومدى موضوعیته ، وطبیعة العمل ،  األداء

.)الدور ، والمستقبل الوظیفي

بیئة العمل المادیة ، والمسؤولیة عن الغیر ، احتیاجات (الوظیفیة : ویندرج ضمنها األسباب-٢

لمشاركة في السالمة المهنیة ، ومحدودیات الوقت ، وضعف التغذیة الراجعة ، ومحدودیات ا

صنع القرار . 

، والمشكالت األسریة(المشكالت عدة أسباب:الشخصیة : ویندرج تحتها األسباب-٣

 : ٢٠٠٢االقتصادیة ، وعوامل الضغط الوسیطة، والنمط السلوكي الشخصي)(حتاملة ، 

٢٠٤(.   

:األبعادمتعدد األنموذجثالثًا : 

.J.Dتبنى جیمس كویك وجونثان كویك (إذ  Quick & J.C. Quick , أنموذجا)1984

انه یصنف هذه  إالفي تصنیف مصادر الضغوط والذي ال یختلف كثیرُا عن سابقه األبعادمتعدد 

مجموعات رئیسة وهي : أربع إلىالمصادر التنظیمیة للضغط 

عمل  ألداءالمحددة التي یجب القیام بها باألنشطةمطالب المهمة : ترتبط هذه المطالب -

نوع العمل الذي یقوم به الفرد وما یتضمنه من واجبات  أنوتكشف الدراسات معین ،

تعتبر من المحددات الهامة لمقدار ونوع الضغط .وأعباءومسؤولیات 

من اآلخرونمطالب الدور : یقصد بالدور مجموعة التوقعات السلوكیة التي یتوقعها -

إلیهتأتيمجموعة من التوقعات الشخص القائم بدور معین ، ویتعرض الفرد في المؤسسة ل

، وكثیرًا ما تكون هذه التوقعات متضاربة فتخلق له صراعًا إلیهامجموعة الدور التي ینتمي 

نفسیًا تتوقف حدته على قوة هذه الضغوط وعلى قوة شخصیته . وتشمل صراع الدور ، 

والدور المؤدى ، والدور المدرك ، والعبء الزائد ، وغموض الدور . 

الفیزیقیة : تتمثل في الظروف البیئیة التي یعمل فیها الفرد منها : تلوث  أولب البیئیة المطا-

الخافتة ، وذبذبة الصوت ،  أوالمبهرة واإلضاءةالجو ، والضوضاء ، الحرارة والبرودة ، 

المهنة.  فيالعمل ،  والترددات ، ومخاطر العمل مثل الحوادث أماكنوسوء تصمیم 
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:  وتشمل انسجام وتعارض المكانة ، والعبء االجتماعي ، والتفاعل المطالب الشخصیة -

  ) . ٢٧:  ٢٠٠٥یوسف بار ، (القیادة ، وضغوط الجماعة وأسلوباالجتماعي ، 

وأكدت الدراسات المبكرة في موضوع مصادر الضغوط النفسیة والتكیف لها ضرورة 

، ثم انتقل )ترك العمل أو ألسرةا أفرادكموت احد (شدیدة التأثیر أساسیةحوادث  إلىالتعرف 

 أوایجابیة بأنهاتثمین الحوادث من قبل الفرد ومن ثم الحكم علیها أهمیةتركیز الدراسات على 

 أومهددة  أومؤذیة بأنهاسلبیة ، یحكم علیها الفرد بأنهامحایدة ، وعند الحكم علیها  أوسلبیة 

على عملیة التكیف الیومیة نحو الحوادث حداثةاألكثرمثیرة للتحدي ، بینما ركزت الدراسات 

  ).٢٣٣:  ١٩٩٤ملكوش و یحیى ، (منغصات الحیاة الیومیة المتكررة أي الضاغطة 

ولحداثة موضوع مصادر الضغوط النفسیة في مجال التربیة الخاصة من الناحیة النظریة 

ها في اطر والعملیة ، فالتعریف بمصادر الضغوط النفسیة تنبثق معه مشكلة تصنیفها ووضع

حسبما یدركها العاملون في صفوف التربیة الخاصة ، السیما مع قلة وجود قاعدة أنواعهاتبین 

األدبیاتالتي وردت في األخرىیقتضي االستعانة بالتصانیف النظریة األمریبنى علیها ، فان 

أخرىومؤسسات تربویةإداریةوالدراسات السابقة والتي تناولت مصادر الضغوط في منظمات 

خاص  إطارذات عالقة ببیئة صفوف التربیة الخاصة ، وذلك لمحاولة رسم أنها انرأى الباحث

لمصادر الضغوط النفسیة في مجال التربیة الخاصة ، بجانب استطالع مصادر الضغوط النفسیة 

خاصة بها معلمو ومعلمات التربیة ال أدلىالفعلیة من نتائج المسح المیداني للدراسة الحالیة التي 

اتضح انه ال یوجد تصنیف واحد  أنفي المدارس االعتیادیة على مستوى العراق . السیما بعد 

متفق علیه بین الباحثین لمسببات الضغوط النفسیة . 

وفي ضوء ما تقدم من عرض نظري لبعض األدبیات ووجهات النظر المتعلقة بتفسیر 

للضغوط والتي یمكن إجمالها أو الضغوط ومصادرها ، یمكن القول بأن هناك عدة مصادر 

أخذتولغایات هذه الدراسة تلخیصها في أنموذج نظري ًأُ◌عتمد علیه في بناء أداة البحث الحالي 

:اآلتیةالمتغیرات 

.)البیئة الصفیة ، خصائص التالمیذ ، المدرسة ، المنهج(البیئة الدراسیة :-١

.)صیةقدرات الفرد وحاجاته ، السمات الشخ(الجانب الشخصي :-٢

.)اإلشراف،  اإلدارة(: اإلداریةالسیاسات -٣

)غموض الدور ، صراع الدور ، عبء الدور(الدور الوظیفي :-٤

.)األمورأولیاءالعالقات مع الهیئة التعلیمیة ، العالقة مع (:اآلخرینالعالقات مع -٥
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:دراسات سابقة
موضوع الضغوط النفسیة على العدید من الدراسات السابقة التي تخص اناطلع الباحث

تقدیم عرض موجز لبعض تلك الدراسات بغیة االستفادة مما ورد یأتيوالمهنیة ومصادرها ، وفیما 

.فیها من مؤشرات 

Adams( زدمآاهتمت دراسة  - ١ , بالضغوط المهنیة لدى المعلمین وعالقته )1999

ن في المدارس المهنیة بالخصائص الشخصیة ، وتم جمع البیانات من عینتین من المعلمی

باستخدام إحصائیا. وتمت معالجة البیانات األمریكیةفي جنوب شرق الوالیات المتحدة 

نموذج االنحدار المتعدد لفحص تأثیر كل متغیر من متغیرات الشخصیة في تفسیر الضغوط 

% من تباین ٥٥الشخصیة تفسر نسبة المتغیرات أنالنتائج  أظهرتلدى المعلمین ، وقد 

التهیؤ آوالمرضیة واحترام الذات واالستعداد  األعراض أن وتبینالضغوط لدى المعلمین . 

المهمة في تفسیر الضغوط )المصادر(للدور هي العوامل 

)Adams , 1999 , 1-14(.

دى مصادر الضغوط في العمل ل إلىالتعرف  )٢٠٠٠(واستهدفت دراسة المشعان  - ٢

) ٧٤٥عینة من (التكونت و  ،المعلمین الكویتیین وغیر الكویتیین في المرحلة المتوسطة 

بین المعلمین الكویتیین وغیر إحصائیاالنتائج وجود فروق دالة  فأظهرت.  معلما ومعلمة

تعرضا لضغوط أكثرالمعلمین الكویتیین  أن إذالكویتیین في مصادر ضغوط العمل ، 

یین ، كما توجد فروق دالة بین المعلمین والمعلمات ، وكذلك ال توجد العمل من غیر الكویت

- ٢٠٣: ٢٠٠٠(المشعان ، لفئة العمریة والخبرةل تبعاً في مصادر ضغوط العمل  فروق دالة

٢٣٩( .  

Antoniou(دراسة انطونیو سعتو  - ٣ , مصادر الضغوط واالحتراق  إلىالتعرف )2000

لخاصة في الیونان ومعرفة الطریقة التي یتبعونها المهني لدى معلمي ذوي االحتیاجات ا

) معلم تربیة خاصة یعملون في ١١٠العینة من (إذ تألفتللتكیف مع تلك الضغوط . 

معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة اظهروا مستویات  أن فأشارت النتائج الىمدارس خاصة.

أي تقدم مع التالمیذ عدم وجود (مصادر الضغط تتمثل في :  أنوتبین ، عالیة من الضغط 

، قلة اهتمام التالمیذ ، كثرة العمل ، عدم وجود الدعم من الحكومة ، قلة المصادر 

والتجهیزات ، عدد التالمیذ متزاید ، تدریس تالمیذ یصعب التعامل معهم ، قلة التعاون بین 

جنس ،فیما یخص متغیر الإحصائیةكما بینت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة .)الزمالء

متغیرات العمر والحالة االجتماعیة  إلىوجود فروق دالة تعزى  إلىالنتائج أشارتبینما

Antoniou(وسنوات الخبرة , 2000 : 1-14(.
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١٣

التعرف على الضغوط النفسیة التي تواجه معلمات  )٢٠٠٥واستهدفت دراسة الدلیمي ( - ٤

الضغوط  أننتائج ال فأظهرتاد . في مدینة بغد) معلمة٢٩٦(عددهنالبالغ التربیة الخاصة 

) فقرة تمثل ٢٠هناك ( إنلوحظ  إذالنفسیة التي تعاني منها المعلمات تترتب تنازلیا ، 

واحتلت وضع حلول ومعالجات لها  إلىلدى معلمات التربیة الخاصة بحاجة  ةطا نفسیو ضغ

، واحتلت األولىالمرتبة )معلمة للمعوقینأنهامعلمة التربیة الخاصة على  إلىینظر ( فقرة

 ٢٠٠٥الدلیمي ، (المرتبة الثانیة ، )والتجهیزات في الصف الخاصاألثاثقلة توافر (الفقرة 

 :١٢٧-١٢٥ . (  

إن هذه الدراسات وغیرها التي تناولت مصادر الضغوط إن دل على شيء فإنما تدل 

على أهمیة هذا المتغیر وتأثیره على المعلم والمؤسسة التربویة .

:إجراءات البحثمنھجیة و
: مجتمع البحث أوالً 

تكون مجتمع البحث من معلمي ومعلمات التربیة الخاصة في العراق للعام الدراسي 

جمیع مدیریات التربیة في إلىالموجودین في المدارس االبتدائیة التابعة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

.(*)خاصةالتربیة للمعلمًا ومعلمة  )٨٦١( هملغ عدداب، والالمحافظات 

انیاً : عینة البحث ث
تم اختیار ست مدیریات عامة للتربیة  األولىتم اختیار العینة على مرحلتین : المرحلة 

(المعلمین  األفراد، وفي المرحلة الثانیة تم اختیار )نینوى ، وبغداد ، والبصرة(في محافظات 

تكونت وبناءا على ذلك الموجودین في المدارس االبتدائیة التابعة لتلك المدیریات ، )والمعلمات

على المدیریات الست في محافظات نینوى وبغداد ین) معلمًا ومعلمة موزع٣٩١من (العینة

  ) . ١والبصرة ، وكما هو موضح في الجدول (

علــى  ولةؤ المســمــن مقــررة اللجنــة معلمــي ومعلمــات التربیــة الخاصــة فــي العــراق أعــدادعلــى  ان(*) حصــل الباحثــ

ة التربیة / المدیریة العامة للتعلیم العام / مدیریة  التربیة الخاصة . مدارس التربیة الخاصة في وزار 
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١٤

ربیة العامة للتتوزیع عینة البحث على المدیریات  )١(جدول ال

اسم المدیریة  ت
عدد معلمي ومعلمات التربیة الخاصة

المجموعاناثذكور

٢٥٤٥٧٠مدیریة تربیة نینوى١

١٨٨٤١٠٢األولىمدیریة تربیة الرصافة ٢

٣٧٤٢٧٩مدیریة تربیة الرصافة الثانیة٣

٢٠٤١٦١األولىمدیریة تربیة الكرخ ٤

١١١٨٢٩مدیریة تربیة الكرخ الثانیة٥

٢٣٢٧٥٠مدیریة تربیة البصرة٦

١٣٤٢٥٧٣٩١المجموع

الثبات ، وبذلك  ألغراضعلیهن   األداة) معلمة تربیة خاصة ممن جرى تطبیق ٢٠ستبعد (وقد أ 

) معلم ومعلمة تربیة خاصة ، ویمثلون نسبة ٣٧١(العینة التي طبق علیها البحث أصبحتفقد 

من مجتمع البحث .  )%٤٣.٠٨(

داة البحث أ اثالث
علمي ومعلمات التربیة الخاصة التي اعتمد البحث على استبانة مصادر الضغوط لدى م

، وذلك بوضع مدرج Likartلیكرت أسلوب، ولقد صمم االستبیان على وفق  انالباحث أعدها

 األداةتكونت و . )إطالقاال  إلى …بدرجة كبیرة جدا (كل فقرة تتدرج من أماممن خمس نقاط 

ا باعتماد همن صدقتحقق. وتم ال) مجاالت ٥مقسمة الى ( ) فقرة٦٥بصیغتها النهائیة من (

منهم تحدید مدى صالحیة بَ لِ ًط◌ُ إذ  (*)الصدق الظاهري والصدق المنطقي عن طریق الخبراء

االختبار على عینة عشوائیة  إعادةت طریقة مَ ستخدِ ًا◌ُ  األداةولغرض التحقق من ثبات .الفقرات 

         اط معلمة من معلمات التربیة الخاصة ، ثم احتسب معامل ارتب )٢٠(مكونة من 

(*)

ابن رشد-التربیة/كلیة بغداد/جامعةعلم النفس التربوي/د. شذى عبد الباقي العجیليأ.

التربیة للبنات/ كلیة بغداد/جامعة علم النفس التربوي/د. فاضل محسن االزیرجاويأ.

ابن رشد-التربیة /كلیة بغداد/ جامعة النفس التربويعلم   /د. قاسم حسین صالحأ.

ابن رشد-التربیة /كلیة بغداد/جامعة علم النفس التربوي/د. لیلى عبد الرزاق االعظميأ.

التربیة/كلیة الموصل/جامعة علم النفس التربوي/د. كامل عبد الحمید عباسأ.م.

التربیة االساسیةكلیة /الموصل/جامعة علم النفس التربوي/د. ثابت محمد خضیرأ.م.
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وتعد هذه القیمة  )٠.٨٣(والثاني حیث بلغ األولفي التطبیق  األفرادبین درجات )بیرسون(

  . داةمؤشرا جیدا على ثبات األ

اإلحصائیة: الوسائل رابعا
االختبار التائي لعینة ، و باستخدام معامل ارتباط بیرسون إحصائیاتمت معالجة البیانات 

الوسط ، و اختبار شیفیه ، و األحاديتحلیل التباین ، و ي لعینتین مستقلتین االختبار التائ، و واحدة

  . )٢٠٠٠. (الزعبي والطالفحة ، )SPSS(وباالستعانة ببرنامج  نو الموز 

:نتائج البحث ومناقشتھا
:الھدف األول-

التعرف على مصادر الضغوط النفسیة لدى  إلىلما كان الهدف األول في البحث یسعى 

وألجل ترتیب مصادر ، ربیة الخاصة في العراق ، علیه تم تحلیل البیانات الواردة معلمي الت

لوسط الموزون ألن عدد الفقرات لتلك المصادر ان االضغوط تبعًا لتأثیرها ، فقد استخدم الباحث

  ).٢غیر متساویة العدد في األداة ، وكما موضح في الجدول (

للضغوط النفسیة لدى معلمي ومعلمات وعلیه یمكن القول بأن هناك ثمانیة مصادر 

الضغوط النفسیة إذا زاد  إلىمصدر الضغط مصدرًا مؤدیًا یعد حیثصفوف التربیة الخاصة ، 

) تمثل مصدر ضغط على ٣ـ٢) درجة ، على اعتبار أن القیمة ما بین (٢قیمة متوسطه عن (

ختصاص .األداة المستخدمة في الدراسة بناء على رأي عدد من المحكمین ذوي اال

) ٢.٨٩احتلت المرتبة األولى من بین تلك المصادر البیئة الصفیة وكان متوسطها(و 

) درجة ، أما في ٢.٨٨درجة، وفي المرتبة الثانیة جاءت خصائص التالمیذ وبلغ متوسطها (

) درجة ، وجاء المنهج ٢.٧٣المرتبة الثالثة فكان العالقة مع أولیاء األمور بمتوسط قدره (

ي المرتبة الرابعة من بین المصادر المؤدیة الى الضغوط النفسیة وبمتوسط بلغ الدراسي ف

) درجة ، ٢.٣٥) درجة ، واحتلت المرتبة الخامسة خصائص المدرسة بمتوسط قدره (٢.٦٦(

) ٢.٣٤بینما جاء صراع الدور في المرتبة السادسة من بین مصادر الضغوط وكان متوسطه (

) درجة ، وأخیرًا ٢.٣١السابعة غموض الدور وبمتوسط بلغ (درجة ، في حین جاء في المرتبة

) ٢.١٧احتل عبء الدور المرتبة الثامنة من بین مصادر الضغوط النفسیة وكان متوسطه (

درجة . 

أما المصادر الخمسة المتبقیة فلم یكن لها تأثیر واضح ذلك ألن متوسطاتها كانت أقل 

أن تأثیرها ضعیف في هذا الصدد .  ) درجة ، بعبارة أخرى یمكن القول ب٢من (
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ترتیب مصادر الضغوط النفسیة تبعًا لقوة تأثیرها )٢الجدول (

الوسط الموزونمصدر الضغوط النفسیةالترتیب

٢.٨٩البیئة الصفیة١

٢.٨٨خصائص التالمیذ٢

٢.٧٣العالقة مع أولیاء األمور٣

٢.٦٦المنهج الدراسي٤

٢.٣٥خصائص المدرسة٥

٢.٣٤صراع الدور٦

٢.٣١غموض الدور٧

٢.١٧عبء الدور٨

١.٩٥العالقة مع الزمالء٩

١.٩١قدرات الفرد١٠

١.٨٣التربوياإلشراف١١

١.٦٦سمات شخصیة١٢

١.٦٥اإلدارة المدرسیة١٣

ویرى الباحثان أن سبب ذلك ربما یعود إلى واقع الصفوف وما تعانیه من نقص في 

كما أن عدم الدقة في التشخیص وما یترتب على ذلك من وضع تالمیذ ات المادیة.المستلزم

یحملون الخصائص المختلفة والتي ربما ال تنطبق مع توجهات وأهداف صفوف التربیة الخاصة 

، وضعف تعاون أولیاء األمور نتیجة للنظرة االجتماعیة إلى هذه الصفوف ونقص الوعي وعدم 

 إعدادهالمنهج القائم حالیًا تم مهام معلمي التربیة الخاصة . فضًالُ◌ عن أنمعرفة أولیاء األمور ب

 أظهرت إذللتالمیذ االعتیادیین ولم یأخذ بنظر االعتبار خصوصیة تالمیذ بطیئي التعلم ، 

تعلم التعمیمات والمجردات والمفاهیم صعب على هؤالء  أنالتجارب على تالمیذ بطیئي التعلم 

مع قدرات یتالءممن الضروري تكییف المنهج بما أصبحمن ثّم و  )٢٠٠١التالمیذ (كار ، 

 أوالتالمیذ في الصفوف الخاصة مما یشكل ضغطًا نفسیًا على المعلم جراء تحمله هذه المهمة 

المسؤولیة .

 )١٩٩٥، نسیمه(دراسة أشارتوتنسجم هذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة فقد 

إحدىخصائص المدرسة تمثل  أن إلى )١٩٩٦محمد ، (ودراسة  )٢٠٠٠طالب ، أبو(ودراسة 

 إن )١٩٩٦عیسى ، (ویرى المصادر المهمة في الضغوط النفسیة التي یعاني منها المعلمون .
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تعرضا للضغوط النفسیة بسبب ما تتسم به هذه المهنة من صراع الدور ، ویحدث أكثرالمعلمین 

تطلبات متعارضة والتي ینجم عنها ضغوط نفسیة .صراع الدور غالبًا عندما تكون هناك م

حداثة عهد صفوف التربیة الخاصة ، وعدم وضوح المهام المطلوبة من وكذلك فإن 

غموض الدور وما ینجم عن ذلك من ضغوط  إلىمعلمي ومعلمات التربیة الخاصة مما یؤدي 

عمله بسبب ما یواجهه من  أداءالمعلم یشعر بعدم القدرة على ویرى الباحثان أن.یهمنفسیة لد

زائدة فیما یقوم به من ادوار وما یواجهه من احباطات ومشكالت فالعبء المهني المرتفع أعباء

.زیادة  الضغوط النفسیة   إلىفي مهنة التعلیم یؤدي 

هذه المصادر للضغوط النفسیة جاء ترتیبها منطقیًا والتي تعكس بشكل  أن انویرى الباحث

هناك نّ إحیث ، تربیة الخاصة وعمل معلمي ومعلمات هذه الصفوف واضح واقع صفوف ال

الصفوف الخاصة من حیث قلة المستلزمات أوضاعبعض المظاهر السلبیة المتمثلة في تردي 

فضال .مع معلمي ومعلمات الصفوف الخاصة األمورأولیاءوكذلك ضعف تعاون ، المادیة 

 إلىة التربیة الخاصة بشكل واضح مما یؤدي معلم أوقصور في تحدید مهام معلم  أوعن نقص 

 إلىالمعلمة  أوخلق مشكالت في العمل الیومي داخل المدرسة ویترتب على ذلك تعرض المعلم 

الضغوط  النفسیة .

:الھدف الثاني-
وألجل تحقیق الهدف الثاني في البحث الذي سعى الى التعرف على داللة الفروق في 

معلمي ومعلمات التربیة الخاصة تبعا لمتغیرات(المحافظة ، العمر مصادر الضغوط النفسیة لدى

، الجنس ، الحالة االجتماعیة ، التحصیل الدراسي ، عدد سنوات الخدمة بشكل عام ، عدد 

سنوات الخبرة في صفوف التربیة الخاصة) ، فقد تم تحلیل البیانات ومعالجتها إحصائیًا وعلى 

وفق اآلتي  : 
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ة الفروق في مصادر الضغوط تبعًاُ◌ لمتغیرات البحث) دالل٣الجدول (

مصدر الضغط

داللة الفرق تبعًاُ◌ لمتغیر

الجنسالعمرالمحافظة
الحالة 

االجتماعیة

التحصیل 

الدراسي

سنوات 

الخدمة

سنوات 

الخبرة

Fقیمة Fقیمة Fقیمة Fقیمة Tقیمة Fقیمة Fقیمة 

  ٢.٤١٤  ٠.٥٥٧  ٢.١٧٦  ٠.٢٦٢  ٠.٨٩٩  ٠.٣٠٥  ٠.٤٤٧  البیئة الصفیة

  ١.٩٦٩  ١.٧٨٧  ١.٠٢٤  ٠.٨٣٠  ٠.١٢٤  ٠.١١٥  *٤.٧٨٨  خصائص التالمیذ

  ٢.٢٨٠  ١.٦٤٧  ٠.٧٥٢  ٠.٩٣١  ٠.٥٩٩  ٠.٩٦٧  *٦.٨٠٥  األبوینالعالقة مع 

  ١.٦٦٢  ١.٦٢٧  ٠.٠٦٠  ١.٢٥٨*١.٩٨٢  ٠.٨٩١  ٢.٧٤٤  المنهج الدراسي

*٣.٥٦٨  ١.٦٦٠  ٠.٣٦٨  ٢.٢٣٨*٢.٤٩٣  ٠.٧٦٧  ٢.٥١٦  خصائص المدرسة

  ١.٣٦٣  ١.١٥٣  ١.٢٠٥  ١.٨٩٧  ١.٠٦٦  ٠.١٣٨  *٧.٥٧٧  صراع الدور

  ٠.٨٣٧  ٠.٦٤٦  ١.٤٤٣  ٠.٣٢٠*٢.٨٥٤  ١.٥٠٠  *٨.٦٥٩  غموض الدور
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  ) . ٠.٠٥* الفرق دال عند مستوى داللة (

وجود فروق ذات داللة ) ٣دول (المعروضة في الجأظهرت نتائج تحلیل التباین األحادي 

المتمثلة بخصائص مصادرالفي تبعا لمتغیر المحافظة ) ٠.٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

التالمیذ والعالقة مع أولیاء أمور التالمیذ وصراع الدور وغموض الدور وكذلك عبء الدور . في 

الضغوط .ائیة في مصادرظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصلم تتبعًا لمتغیر العمرحین 

بین المحافظات اً هناك تباین أنفي  الفروق التي یعزى لمتغیر المحافظةویمكن تفسیر 

في الجوانب االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة وقد یترتب على ذلك اختالف اإلمكانیاتمن حیث 

ماتها . الضغوط النفسیة لدى معلمي التربیة الخاصة ومعل إلىفي المصادر المؤدیة 

للتعرف على داللة الفروق في مصادر الضغوط النفسیة تبعًا لمتغیر الجنس ، تم و 

معالجة البیانات إحصائیًا باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، فأظهرت النتائج وجود 

، مصادر هي: المنهج الدراسيثالثة ) في ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

وتنسجم هذه غموض الدور وكانت الفروق كلها لصالح مجموعة الذكور .و ئص المدرسة ، خصاو 

صالح ،  ؛ ١٩٩٦عساف ، (أشار عدد من الدراسات فقد  األدبیاتالنتیجة مع ما ورد في 

من أكثرمعاناة الذكور من مصادر الضغوط النفسیة كان  أن إلى) ١٩٩٨عودة ، ؛  ١٩٩٥

والمسؤولیات الملقاة على عاتق  األدوارهذه النتیجة في طبیعة ویمكن تفسیر اإلناثمعاناة 

  الذكور . 
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أظهرت نتائج تحلیل التباین األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى و 

التحصیل تبعا لمتغیرات الحالة االجتماعیة ، و ) في أي مصدر من المصادر ٠.٠٥داللة (

واقع والظروف المحیطة الویمكن تفسیر هذه النتیجة بان .سنوات الخدمة بشكل عام و ، الدراسي 

من ثمّ و ، بالعمل في مجال التربیة الخاصة هي التي تحدد طبیعة الضغوط النفسیة ومصادرها 

نفس المصادر من  إلىیتعرضون  أنذوي الخدمة القلیلة وذوي الخدمة الطویلة یمكن  األفرادفان 

الضغوط . 

) في مصدر٠.٠٥ت داللة إحصائیة عند مستوى داللة (وجود فروق ذافي حین تبین 

سنوات الخبرة في صفوف التربیة تبعًا لمتغیر خصائص المدرسةالضغوط هو من مصادرواحد

 أن إلى) ٢٠٠٠العساف ، (أشاروقد  األدبیاتوتنسجم هذه النتیجة مع ما ورد في .الخاصة 

لنفسي والوظیفي والنضج والتكیف مع التالمیذ الشعور بزیادة االطمئنان ا إلىزیادة الخبرة تؤدي 

في الصفوف التربیة الخاصة . 

التوصیات : 
:اآلتیةالتوصیات  انالبحث من نتائج یقدم الباحثإلیهوفي ضوء ما توصل 

ضرورة اهتمام المدیریات العامة للتربیة بواقع الصفوف الخاصة والعمل على تطویر البیئة -١

والمستلزمات الضروریة لتلك الصفوف .  األدواتالصفیة من خالل توفیر 

بفتح دورات تطویریة لمعلمات التربیة الخاصة اللواتي مازلن في األساسیةقیام كلیات التربیة -٢

الخدمة بهدف تزویدهن بالخبرات الحدیثة في مجال التربیة الخاصة . 

علمات صفوف والمعلمین مع معلمي وماآلباءالمدارس ومجالس  إداراتضرورة تعاون -٣

التربیة الخاصة من اجل تحسین العملیة التعلیمیة في الصفوف الخاصة والحد من معاناة 

معلمي تلك الصفوف . 

المقترحات : 
:اآلتیةالدراسات إجراء انواستكماال للفائدة المتوخاة من البحث الحالي یقترح الباحث

.ة الخاصة لمصادر الضغوطلتربیالناجمة عن تعرض معلمي ومعلمات امشكالتدراسة ال .١

دراسة االستراتیجیات المستخدمة من قبل معلمي ومعلمات التربیة الخاصة في التعامل مع  .٢

مصادر الضغوط النفسیة . 

واقرأنهمدراسة مقارنة لمصادر الضغوط النفسیة لدى معلمي ومعلمات التربیة الخاصة إجراء .٣

.من العاملین في الصفوف االعتیادیة 
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:المصادر 
في منطقة األطفال) : مصادر ضغط العمل لدى معلمات ریاض ٢٠٠٠طالب ، تغرید (أبو.١

  . ١٩٩- ١٨٧، ص ص األردن،  ١، العدد ٢٧، مجلد دراساتعمان الكبرى ، 

وتأكید: الضغوط النفسیة وعالقتها بكل من الذكاء  )١٩٩٩(غزالة ، سمیرة علي جعفر أبو.٢

، البحوث التربویة ، جامعة عین شمسلمرضیة ، معهد الدراسات و الذات ، وبعض السمات ا

  .  ١٤١-١٢٢، القاهرة ، مصر ، ص ص  ٣، ج ٢٣، العدد مجلة التربیة

: مصادرها األساسي) : ضغوط العمل لدى معلمي مرحلة التعلیم ١٩٩٠بسطا ، لورنس (.٣

، السعودیة ، ص ص  ٣٠دد، العدراسات تربویةواالنفعاالت النفسیة السلبیة المصاحبة لها ، 

/www.kfnl.gov.Sa. موجودة على الموقع  ٨٨- ٣٩

: ضغوط العمل وعالقتها بالتوجه البیروقراطي ، وعدم  )٢٠٠٢(رندة الیافي و  إیمانجودة ، .٤

، ١، العدد  ١٨، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةالرضا الوظیفي ، 

   ١٢٠- ٧١،ص ص  األردن

) : مصادر الضغط لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة ٢٠٠٢حتاملة ، مازن رزق (.٥

  . ٢٤٤- ٢٠١، ص ٤، العدد  ٣،المجلد مجلة العلوم التربویة والنفسیةالیرموك ، 

صة ) : ضغوط العمل لدى الكادر التمریضي في المستشفیات الخا٢٠٠٣حریم ، حسین (.٦

  .  ٩٦، ص  األردن،  ١، العدد  ٦،المجلد للعلوم التطبیقیةاألردنیةالمجلة ، باألردن

دراسة تحلیلیة عن صفوف التربیة الخاصة في العراق ) : ٢٠٠٥حساني ، عاصمة مجید (.٧

.م العام ، مدیریة التربیة الخاصة، وزارة التربیة ، المدیریة العامة للتعلی)الواقع والطموح(

مجلة النفسي ، لإلجهاد) : قراءة في بعض المصادر التنظیمیة ٢٠٠٤، نوال (حمداش.٨

  .  ٣٩- ١٧، جامعة منتوري ، الجزائر ،  ٢١، العدد اإلنسانیةالعلوم 

النخبة لكرة أندیةالضغوط النفسیة لدى مدربي :  )٢٠٠٢(الحمداني ، ثامر محمود ذنون .٩

جامعة الموصل . )غیر منشورة(ر التعامل معها ، رسالة ماجستیوأسالیب، القدم

.، مكتبة لبنان ، بیروت معجم المصطلحات التربویة): ١٩٩٨(حنا اهللا ، رمزي كامل .١٠

، الضغوط النفسیة لدى معلمات التربیة الخاصة ) : ٢٠٠٥( إبراهیمالدلیمي ، نجیة .١١

علمي ، ملخصات وقائع المؤتمر العلمي الحادي عشر ، وزارة التعلیم العالي والبحث ال

.األساسیةالجامعة المستنصریة ، كلیة التربیة 

مقدمة في التربیة (غیر العادیین األطفالسیكولوجیة ) : ٢٠٠١(الروسان ، فاروق .١٢

، عمان .األردنیة، دار الفكر للطباعة والنشر ، الجامعة  ٥، ط)الخاصة
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لها المراهق الضغوط النفسیة التي یتعرض) : ١٩٩٤( خلخالالسلطاني ، ناجح كریم .١٣

دكتوراه أطروحة، العراقي وعالقتها بعمره وجنسه ومفهوم الذات ومركز السیطرة

، كلیة التربیة / ابن رشد ، جامعة بغداد. )غیر منشورة(

، دار  ١، طتربیة الموهوبین والمتفوقین في البالد العربیة:  )٢٠٠٠عبید ، ماجدة السید (.١٤

  .  األردنع ، عمان ، صفاء للنشر والتوزی

الضغط النفسي لدى مدرسي  أو اإلجهاد) : مصادر ١٩٩٦(عساف ، عبد محمد ال.١٥

، المجلد لألبحاثمجلة جامعة النجاح الجامعات في الوطن المحتل " الضفة الغربیة " ، 

  .  ٥٧- ٢٩، ص ص  ١٠الثالث ، العدد 

ى العاملین في الشركات ): دراسة تحلیلیة لضغوط العمل لد١٩٩٩عضایلة، علي محمد (ال.١٦

  .١٤٥- ١١٣،ص ص  ٧، العدد١٤، المجلد مجلة مؤتة، األردنالعامة الكبرى في جنوب 

) : تقویم برامج التربیة الخاصة بجامعة الخلیج العربي ، ٢٠٠١( إسماعیللعلوي ، خالد ا.١٧

  .  ٢٣٠-١٩٧، البحرین ، ص ص  ٦١، العدد  ١٦، المجلد المجلة التربویة

): ضغوط العمل لدى العاملین في المكتبات ٢٠٠٢(وآخرونطفى علیان، ربحي مص.١٨

،ص ص األردن،٢العدد ٢٩، المجلد دراسات،األردنالجامعیة الحكومیة والخاصة في 

٣٤٩- ٣٣٤ .  

في خفض درجة السلوك العدواني ورفع  ألوالدي اإلرشاد) : اثر ٢٠٠٢(عمر ، احمد متولي .١٩

، جامعة طنطا ، المجلد مجلة كلیة التربیة، درجة التوافق لدى االطفال المساء معاملتهم 

  .١٢٦-١٠٢، مصر ،ص ص٣١، العدد ١

ظاهرة االحتراق النفسي وعالقتها بضغوط العمل ) : ١٩٩٨(عودة ، یوسف حرب محمد .٢٠

، رسالة ماجستیر لدى معلمي المدارس الثانویة الحكومیة في الضفة الغربیة

یة ، فلسطین . جامعة النجاح الوطن)غیر منشورة(

، ترجمة : )سیكولوجیتهم وتعلیمهم(االطفال غیر العادیین ) : ٢٠٠١كار ، شنتماني (.٢١

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان .  ١زحلوق ، طإبراهیمو مها األحمدإبراهیمعدنان 

، اإلرشادیة) : الضغوط النفسیة لدى المعلمین وحاجاتهم ١٩٩٩(، یوسف عبد الفتاح محمد.٢٢

  .   ٢٢٧- ١٩٥، ص ص  ١٥، السنة الثامنة ، العدد مركز البحوث التربویةمجلة

): مصادر الضغوط في العمل لدى المعلمین الكویتیین وغیر ٢٠٠٠المشعان، عوید سلطان(.٢٣

- ٢٠٣ ص ،ص ١،العدد١٦،المجلد مجلة جامعة دمشقالكویتیین في المرحلة المتوسطة،

٢٤١ .  

، الریاض ، شبكة جهة الضغوط ، مكتبة الشقريمهارات موا) : ٢٠٠٣معروف ، اعتدال (.٢٤

www.Bafree.net، واإلنسانیةالحصن للعلوم النفسیة 
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) : الضغوط النفسیة والدعم االجتماعي لدى ١٩٩٥(یحیى خولهملكوش ، ریاض یعقوب و .٢٥

،  األردن،  ٥، العدد ٢٢، المجلد دراساتاالطفال المعاقین في مدینة عمان ، وأمهاتآباء

  .   ٢٣٤٧- ٢٣٢٩ص ص 

 اإلدارةمعهد: استراتیجیات التعامل مع ضغوط العمل ،  )١٩٩٠(الهنداوي ، وفیه احمد .٢٦

  . ١٨٢-٨٩، السنة السادسة عشر، سلطنة عمان ،ص  ٥٨،العدد )اإلداريالعامة(

ي لدى معلمي الطلبة ) : مصادر االحتراق النفس٢٠٠١رنا نجیب  حامد ( و خولهیحیى .٢٧

، جامعة قطر ، السنة العاشرة ، مجلة مركز البحوث التربویةالمعوقین عقلیا في الیمن ، 

  .   ١٢٤- ٩٧، ص ص  ٢٠العدد

: الضغوط النفسیة التي تواجه المطوفین  )٢٠٠٥(یوسف بار ، عبد المنان مال معمور .٢٨

فة بمدینة مكة المكرمة ، والعاملین في مجموعات الخدمات المیدانیة في مؤسسات الطوا
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