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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة درجة جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني ،ومعرفة عالقة كل من متغريات:
(اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ومكان املدر�سة) با�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط
املهنية للمعلمني.
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ملالءمته طبيعة الدرا�سة م�ستخدماً ا�ستبانة مكونة
من ثمانية جماالت وزعت على عينة مكونة من ( )112معلماً ومعلمة يف املدار�س الثانوية
مبحافظة قلقيلية �شمال فل�سطني .وحلّلت البيانات با�ستخدام برنامج الرزم االح�صائية
للعلوم االجتماعية (. )SPSS
و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني كان مرتفعا بداللة الن�سبة املئوية
( ،)%73.8وحاز جمال تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني على �أعلى ن�سب اال�ستجابات ،وتاله
جمال القيادة الفعالة ،ثم جمال حت�سني ظروف العمل املادية ،ثم تنظيم العالقة مع املجتمع
فمجال التحفيز وجمال مواجهة اخلالفات يف بيئة العمل ،و�أخريا جمال الثقافة الإن�سانية
يف العمل ،فمجال �إعادة ت�صميم الوظائف.
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 = αبني �ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية
يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني ،تعزى ملتغريات
اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ومكان املدر�سة.

وقد توجهت الدرا�سة بعدد من التو�صيات كان منها:
�1 .1إجراء دورات توعية ملديري املدار�س للتعامل مع �ضغوط العمل.
2 .2تدريب املعلمني على كيفية �إدارة �ضغوطهم يف العمل وحتذيرهم من خطورة

ا�ستمرارها.

3 .3العمل على متتني العالقة بني املدر�سة واملجتمع ب�إجراء �أن�شطة م�ستمرة بينهما.
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Abstract:
Quality management of the principals of secondary schools in the
northern West Bank for the work pressures on teachers from their point of
view.
The study aimed to determine the level of quality management of the
principals of secondary schools in the northern West Bank for the work pressure
imposed on teachers, and to find out the relationship of each of the variables
(sex, academic qualification, years of experience, school location) on the
responses of the members of the study sample towards quality management of
the principals of secondary schools in the northern West Bank and the work
pressure on teachers.
The researcher used the descriptive method for the appropriateness nature
of the study using a questionnaire which consists of eight domains distributed
to a sample of (112) teachers in secondary schools Governorate Qalqilya,
north of Palestine. The data were analyzed using (SPSS). The results showed
that the level of quality management of the principals of secondary schools in
the northern West Bank and the work pressure on teachers was high in terms
of percentage (%73.8). The evaluation of functionality of the teachers got the
highest rates of responses, followed by the domain of effective leadership,
then the domain of improving working conditions, and then regulating the
relationship with the community lies in the domain of motivation and the field
of differences in the work, and finally the field of human culture in the work
lies in re-designing of jobs.
The results showed no statistically significant differences at the
significance level (α = 0.05) in the responses of the members of the study
sample towards quality management of the principals of secondary schools
in the governorate of Qalqilya in the northern West Bank .It also showed
that the work pressures on teachers are attributable to the variables of sex,
academic qualification, years of the experience, and location of the school.
The study came up with the following recommendations:
1. The need to conduct awareness sessions for the principals of schools to
deal with the pressures of work.
2. The need to train teachers on how to manage pressure at work and warn
them of the danger of its continuity.
3. The need to strengthen the relationship between the school and the
community through certain activities.
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مقدمة الدراسة واخللفية النظرية:
حظي مو�ضوع �ضغوط العمل باهتمام متزايد من طرف الباحثني يف جماالت عدة،
وذلك بعد �أن تبني �أن �ضغوط العمل متثل تكلفة كبرية على الفرد واملنظمة واملجتمع من
الناحية ال�صحية واالقت�صادية والتنظيمية .ف�ضغوط العمل لها �آثار نف�سية وفزيولوجية
(بدنية) �ضارة ،وبجانب هذه الآثار املر�ضية ف�إن لها انعكا�سات �سلبية على �سلوكيات
الأفراد وم�ستوى �أدائهم الوظيفي متمثلة يف انخفا�ض ال�شعور باالنتماء للوظيفة ،وارتفاع
معدل الغياب ،والت�رسب الوظيفي ،وزيادة ن�سبة الأخطاء (حجازي . )2002 ،وي�شكل ازدياد
اهتمام الباحثني بال�ضغوط املهنية داللة على ازديادها و�شدتها ،حيث جترى الأبحاث
لتحديد م�صادر ال�ضغوط املهنية لدى املعلمني ،و�أثرها على الأداء ،وكيفية التغلب عليها،
وهذا قاد الباحث �إىل �إجراء هذه الدرا�سة على عينة من املعلمني يف حمافظة قلقيلية للوقوف
على جودة �إدارة مديريهم لل�ضغوط التي يعانون منها.
وقد �شاع اتهام ب�أن القرن الع�رشين قرن ال�ضغوط وامل�شقة ،وهذا االتهام �صحيح
فى جانب ولي�س �صحيحاً فى اجلانب الآخر .فمما ال�شك فيه �أن القرن الع�رشين كان زاخراً
ب�أنواع �شتى من ال�ضغوط ،وكان متفرداً فى بع�ض هذه ال�ضغوط ،يف م�صادر �سلبية مثل
احلروب ،والدمار ،لكنه كان قرن التطور يف و�سائل االت�صال ،والتكنولوجيا ،واملخرتعات
احلديثة (حممود. )2007 ،
وع�صفت م�شكلة ال�ضغط ب�إن�سان احل�ضارة والتقدم ،حتى �إنه �أ�صبح الهم اليومي
والعمري للعاملني ،فنتائجه و�إن كانت متوقعة فهي جمهولة .وي�صفه �شني و�شونغ (Chen
 )& Chong, 2010ب�أنه �ضغط غري �سار على العواطف ،ين�ش�أ عادة عندما يخ�شى النا�س
التعامل مع متطلبات �صعبة مطلوبة منهم .لذا ف�إن املنظمات احلديثة حتتاج �إىل �إدارة
واعية ومتطورة ،ت�سعى �إىل تطوير التنظيم الإداري بجميع جوانبه ،من �أجل م�سايرة التغريات
ال�رسيعة التي حتدث يف املجتمع ،وال بد من �أن تويل اهتماماً كبرياً بالعن�رص الإن�ساين ،لأن
�رس جناح املنظمة يف ت�أدية وظائفها وحتقيق �أهدافها مرهون به (�أبو �سعده. )2008 ،
ويعد العاملون يف امل�ؤ�س�سات التعليمية من �أكرث الفئات ت�أثرا بال�ضغوط مع ت�أثرها
بكل تطور تكنولوجي .وبرزت اجتاهات جديدة يف الإدارة املدر�سية متحورت يف العناية بكل
املجاالت ذات ال�صلة بالعملية الرتبوية .فربزت الإدارة كمهارة يف القيادة ،ويف العالقات
الإن�سانية وتنظيم العمل اجلماعي وتهيئة الظروف املالئمة للعمل .وبناءً عليه فقد ظهر
مفهوم جديد للمدر�سة ووظيفتها ،متثل يف اعتبار املدر�سة �إحدى م�ؤ�س�سات املجتمع ،وال
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بد لها من الإ�سهام يف حل م�شكالته وحتقيق �أهدافه والعمل على تطوير احلياة بالإ�ضافة
�إىل �أداء وظيفتها القدمية املتمثلة بنقل الرتاث الثقايف من الآباء �إىل الأبناء (الفريجات،
 )2000وقد ا�ستنتج �شني و�شونغ ( )Chen & Chong, 2010من خالل درا�سات �سابقة� ،أن
ظاهرة م�شكلة ال�ضغط عاملية ال تقت�رص على بلد دون �سواه ،وذكرا على �سبيل املثال كالً
من انكلرتا ،ومالطا ،ونيو �ساوث ويلز ،وباك�ستان ،والواليات املتحدة ،وجزر الهند الغربية،
وهونغ كونغ ،و�أن االهتمام ازداد يف ال�سنوات الأخرية ب�ضغوط العمل لدى املدر�سني.
ويرى جون�سون و�آخرون (� )Johnson et al., 2005أن التدري�س يف ال�صفوف من �أكرث
املهن املجهدة يف جميع �أنحاء العامل ،وكثرياً ما تتجاهل املمار�سات التعليمية و�سيا�ساتها
�ضغط املدر�س على ح�ساب كل من املدر�سة والطلبة ،مع �أن املعلمني �أحق باالهتمام لأن
لديهم م�ستويات عالية من الإجهاد متيل �إىل �أن تكون ال�صحة الأكرث فقراً ،والراحة الأقل
ر�ضا ( . )Griva & Joekes, 2003وال بد �أن ي�ؤدي ال�ضغط وعدم الر�ضا بدون اهتمام �إىل
التوتر املزمن ،وتبدد ال�شخ�صية ،والإجهاد العاطفي ،وال�شعور بانخفا�ض الإجناز ،وبعبارة
�أخرى ،االنطفاء ،مع زيادة �أعرا�ض نف�سية وج�سدية ميكن ت�صنيفها على �أنها �أمرا�ض ،وحذر
باور و�آخرون ( )Bauer et al., 2006يف درا�ستهم ل�ضغوط املعلمني �أنهم ي�صبحون �أقل
ت�ساحماً ل�سلوكيات الطلبة ،ون�صح (� )Kokkinos, Panayiotou, & Davazoglou, 2005أن
على الإدارة ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات �أكرث فاعلية يف ا�ستخدام ال�صفوف ،لتكون �أكرث جودة
يف الأداء ،وخل�ص ا�ستعرا�ض �أجري م�ؤخرا �أن امل�شاعر ال�سلبية املت�صلة بالإجهاد ي�ضعف
طريقة املعلمني لدعم الطلبة (. )Jennings & Greenberg, 2009
وامل�شكلة التي يهتم بها الباحثون يف مو�ضوع ال�ضغط تكمن يف ال�رضر الذي ت�شكله.
وقد �أو�ضح ندى (� )1998أن ظروف العمل ال�صعبة ت�ؤدي �إىل ال�ضغط النف�سي وتوترات العمل،
وهي بالتايل ت�ؤدي �إىل �آثار عديدة منها عدم التوازن النف�سي واال�ضطراب الف�سيولوجي.

كما �أو�ضح الآثار ال�سلبية للحالة النف�سية للعاملني من خالل حقيقتني هما:
 .أ�أن ال�ضغوط ت�سبب ال�رضر مهما ارتفعت حدتها �أو انخف�ضت ،ف�إذا كانت حدتها
عالية م�ستمرة� ،ستحدث م�شكالت ع�ضوية مثل :ال�صداع ،والدوران ،وحتى �آالم املفا�صل،
حيث تزداد حدتها طردياً بازدياد حدة هذه ال�ضغوط.
.ب�إن ج�سم الإن�سان ي�ستجيب ف�سيولوجياً لل�ضغوط النف�سية فتتكون مثالً نتائج طارئة
لل�ضغط مثل زيادة �إفراز مادة الأدرينالني التي ت�ؤثر يف جميع �أن�شطة اجل�سم و�أع�ضائه،
وت�ؤثر كذلك احلاالت الع�صبية على اجلهاز التنف�سي وجتعله يت�سارع ،فت�صبح عملية
امت�صا�ص الغازات و�إطالقها بطيئة ،وهذا ي�ؤدي �إىل حدوث حالة ف�سيولوجية خارجة عن
الو�ضع الطبيعي.
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وا�ستنادا لنموذج لوزرو�س ( )Lazarus.S. modelيف جمال �ضغوط املعلمني
وتوترهم ،ف�إنه من الوا�ضح �أن احتياجات الطلبة والتحديات التي ترتبط بهم لها ارتباط
�شديد بتوتر املعلم� ،إذ �إنها ت�شكل تهديداً �أو حتدياً للمعلم �إذا �شعر �أنه ال يتمكن من التعامل
معها على �أ�سا�س �ضعف ح�صيلته املعرفية �أو عدم متكنه من تلبيتها وفق املوارد املتاحة،
والنتيجة هي الإجهاد ،فالطالب الذي يقتنع بعدم ا�ستطاعة املعلم تلبية حاجاته ي�سلك
ال�سلوك امل�ضطرب يف حني �أن احتياجاته تتطلب وقتاً ،ومن املرجح �أن ي�سبب ذلك مع مرور
الوقت الإحباط للمعلم ل�شعوره بعدم الكفاءة يف التعامل ،وي�سمي عابدين و�آخرون (Abidin
 )et al., 2004ذلك بالإجهاد الديناميكي ،الذي يكون مرتفعاً لديه كلما زادت التحديات.

مفهوم الضغوط:
لقد تعددت مفاهيم �ضغوط العمل واختلفت وفقًا الجتاهات الباحثني والكتاب الذين
تناولوا هذا املو�ضوع ،فال يوجد تعريف حمدد ودقيق لهذا املفهوم يتفق عليه اجلميع
( ،)Quick, et al., 2001ويرى حجل (� )2008أن مرد ذلك االختالف �أ�سا�ساً ارتباط مفهوم
�ضغوط العمل بكثري من العلوم املتباينة واملختلفة مثل :الطب وعلم النف�س وعلم االجتماع
والعلوم الإدارية؛ الأمر الذي تنعك�س معه نظرة ه�ؤالء الكتاب والباحثني ملفهوم ال�ضغوط،
وذلك بحكم تباين التخ�ص�صات وتنوع الأفكار والآراء واختالف طريقة تناولهم ودرا�ستهم
ملو�ضوع �ضغوط العمل.
وتعرف عبد العليم (� )2010ضغوط العمل ب�أنها حالة من عدم التوازن النف�سي للفرد،
ب�سبب عوامل خارجية ك�أعباء العمل ،والعالقة مع الزمالء والر�ؤ�ساء و�أولياء الأمور �أو
الطلبه �أو عوامل داخلية كاحلالة االجتماعية ،وم�شكالت �أ�رسية ،وم�ستوى التعليم ،و�سمات
ال�شخ�صية .والتي ت�سبب قلقاً وانزعاجاً للفرد جتعله غري قادر على التفاعل والتكيف و�إجناز
املهمات.
َّ

وقد ا�ستعر�ضت (اخلمي�سي )2007 ،التعريفات اخلا�صة بال�ضغوط على �أنها:
Ú

اجل�سم.
Ú

القوى.

 Úالأعرا�ض الظاهرة التي حتدث كا�ستجابة ملا يحدث من تغريات عامة يف �أنظمة
�Úأنها القوى البيئية التي تعوق البنية الوظيفية بالإ�ضافة �إىل اال�ستجابات لهذه

Ú Úهي امل�شكالت الناجتة عن املواقف التي تكون خارجة عن نطاق احلياة الطبيعية
وهي مواقف تعرقل الأ�ساليب امل�ألوفة من الن�شاط وتتطلب �صيغاً جديدة للتعامل .وا�ستنتج
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قاجه (� )2010أن �ضغوط العمل هي عدم املواءمة بني خ�صائ�ص العامل ال�شخ�صية
ومتطلبات عمله فت�سبب له تغرياً يف توازنه احلايل .وقد حددت وزارة ال�صحة الربيطانية
�ضغوط العمل ب�أنها ردود يف مواجهة ال�رضر اجل�سدي والعاطفي التي حتدث نتيجة متطلبات
وظيفة ال تتنا�سب مع �إمكانات العامل واحتياجاته ،ومبوجب هذا التعريف ف�إنه من الوا�ضح
�أنه ميكن �أن تتكون ال�ضغوط لدى العامل �إ�ضافة �إىل طبيعة العمل و�شدته ،ب�سبب عدم متكنه
من العمل على تلبية احتياجات الفرد العاطفية والنف�سية (. )Carter.2011
ويعرف امل�شعان (� )2001ضغط العمل ب�أنه التغريات البيئية املكثفة التي ميكن
اال�ستجابة غري التوافقية لها وتراكمها مع العوامل الع�ضوية والنف�سية التي ت�شكل جمتمعاً
�ضاغطاً على الفرد ينتهي بعجزه عن الوفاء بالتغريات البيئية واالجتماعية� .أﻤﺎ ﻤﺭﺠﻠﻴ�ﺱ
ﻭ�آخرون ( )Marglis et allﻓﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ ﺒ�ﺄﻨﻪ ﺒﻌ�ﺽ ﻅﺭﻭﻑ العمل التي ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺨ�ﺼﺎﺌ�ﺹ
العامل ال�شخ�صية ﺘ�ﺴﺒﺏ ﺨﻠﻼً ﻲﻓ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ البدين ﻭالنف�سي ،للفرد (العميان)2004 ،
وقد ت�أتي ال�ضغوط ح�سب ما ذكره مركز التميز ( )Centre of Excellence, 2008من
داخل الإن�سان ،ومن املواقف ال�شخ�صية ،ف�ضالً عن ظروف العمل ،ومن املهم التعرف �إىل
�أ�سباب التوتر والتعامل معها ب�رسعة و�إيجابية ،ويعرف التوتر املرتبط بالعمل ب�أنه “رد
فعل �سلبي ي�صيب النا�س نتيجة طلبات مفرطة �أعلى من قدرتهم وفر�ضت عليهم” ،وميكن
لكمية معقولة من ال�ضغط �أن تكون جيدة وت�ساعد يف ال�شعور يف حالة ت�أهب ودافعية.
وي�ضيف مركز التميز ب�أن ال�ضغط لفرتة زمنية ق�صرية ال يعد م�شكلة وال ي�سبب �أي
�رضر دائم� ،أما يف حال ا�ستمراريته و�شدته وكثافته فيمكن لآثاره �أن تكون �أ�شد �رضرا ،مما
ي�ؤدي �إىل م�شكالت واعتالل يف ال�صحة اجل�سدية والنف�سية طويلة الأجل.
واملنبهات
وي�ضيف فرح (� )2005إىل مفهوم �ضغط العمل �أنه تفاعل بني الدوافع
ّ
املوجودة يف البيئة اخلارجية ،وبني اال�ستجابة الفردية لها ب�أ�شكال حت ّددها معامل الطباع
وال�شخ�صية ،وهذا يعني �أن م�ستوى ال�شعور ب�ضغوط العمل وانعكا�ساتها ،يتفاوت من �شخ�ص
�إىل �آخر ،وذلك بح�سب كفاءته وطبيعته وموقعه يف امل�ؤ�س�سة ،وح�سب ر�أي العامل النف�سي
الأملاين كارل �ألربخت ،الذي �أطلق على ع�رص العوملة ا�سم «ع�رص ال�ضغط» ،ف�إن �شكل
التفاعل امل�شار �إليه بني امل�ؤثرات اخلارجية واال�ستجابة الداخلية لها ،يعد م�س�ؤوالً �أ�سا�سياً
عن حجم الإح�سا�س بحدة ال�ضغوط ،وذلك من منطلق التغيـري الذي يحدثـه يف ال�سلوك والأداء
الوظيفي.
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مصادر الضغوط ومسبباتها:
يعزو مركز يوني�سون لل�سالمة وال�صحة
�ضغوط العمل �إىل �أ�سباب ت�ؤدي كلما ا�ستمرت �إىل زيادتها �سوءا وهي:

()UNISON’s Health & Safety, 2008

♦ ♦�ساعات العمل الطويلة ،والعمل الكثري �أو العمل القليل جداً ،واملطالب والتعليمات
املت�ضاربة دون رقابة ،و�سوء الإدارة ،و�سوء العالقات مع الزمالء يف العمل ،والعمل املتكرر،
وامللل وعدم الر�ضا عن العمل ،والعمل منفرداً ،انعدام الأمن الوظيفي ،وانخفا�ض الأجور.
ولل�ضغوط عوامل عديدة تتواجد يف مناحي احلياة املختلفة :يف العمل ،يف العالقات
االجتماعية واحلياة العائلية ،والناحية املالية والظروف العامة للمجتمع ،والأحداث
العاملية والعادات ال�سلوكية التي ت�سبب ال�ضيق والقلق للفرد ،فالفرد م�ستمر التفاعل يف �أكرث
من جانب حيث ي�ؤدي الإدراك ال�شخ�صي دوراً مهماً يف تف�سري املواقف وتقوميها ،فهو يت�أثر
ب�أكرث من م�صدر وبدرجات متفاوتة فال ي�ستطيع هذا الأخري جتاهل �أحداث احلياة والظروف
االجتماعية وال�سيا�سية التي ت�شكل الإطار الذي يعي�ش فيه الفرد ،فالعوامل امل�سهمة يف
حدوث ال�ضغط عديدة يورد �رسور ( )2003منها:
 عوامل تتعلق بالعمل� :أ � -رصاع الدور ب  -غمو�ض الدور ج -طبيعة العمل
د -فرتات املناوبة ،هـ� -ضغوط التكيف.


امل�صادر البيئية لل�ضغوط� :أ -احلرارة ب -ال�ضو�ضاء ج -تلوث الهواء د -الإ�ضاءة.

 امل�صادر املتعلقة بالعوامل الفردية �:أ� -أحداث احلياة املختلفة الإيجابية منها
وال�سلبية التي مير بها الفرد مثل الزواج والطالق .ب  -الدافع للنجاح .ج  -الفروق الفردية
يف درجة التخل�ص من التوتر .د  -منط ال�شخ�صية .ه  -مركز التحكم .و -حاجات الفرد
ومدى توافقها مع متطلبات املنظمة.
وقد ح�رصت قاجه ( )2010م�صادر �ضغط املعلم يف العمل يف درا�سات (عثمان،
 ،)2001و (ياركندي ،)2000 ،يف :تنظيم العمل ،وعالقات العمل ،والنمو املهني ،واملناخ
امل�ؤ�س�سي ،والتداخل الوظيفي ،والدور الوظيفي ،واللوائح التنظيمية للمدر�سة ،وعالقة
املعلمات ببع�ضهن بع�ضاً.
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وخل�ص الباحث من خالل درا�سات (حجل ،)2008 ،و (ها�شم ،)2003 ،و (ال�سعد
م�سببات هي :
ومفتي ،)2001 ،و (الأحمدي� )2002 ،ضغوط العمل يف ثمانية
ٍ
1 .1غمو�ض الدور :يت�سبب غمو�ض الدور الناجت عن عدم كفاية املعلومات املتعلقة

بالوظيفة ،ويرى بع�ضهم �أن غمو�ض الدور يحدث عندما ال تتوافر معلومات مالئمة عن الدور
املطلوب من الفرد القيام به� ،أو طريقة �أداء هذا الدور �أو عند التعار�ض بني هذه املعلومات.

�2 .2رصاع الدور :يت�سبب �رصاع الدور عن التناق�ض بني مطالب العمل� ،أو تناق�ض
القناعات ال�شخ�صية للفرد مع مطالب العمل الذي يقوم به� ،أو عند �شعور الفرد بااللتزام جتاه
جهات خمتلفةٍ ومتباينةٍ  ،وعندما تتعار�ض مطالب العمل التي يجب على الفرد القيام بها
وفقا لتعليمات املنظمة وتوجيهاتها ،وبع�ض املواقف �أو املطالب الأخرى داخل املنظمة،
والتي تختلف عن عمله الأ�سا�س �أو تتعار�ض مع قناعاته ال�شخ�صية.
�3 .3أعباء العمل :يعد عبء العمل الزائد �سبباً �أ�سا�سياً من �أ�سباب �ضغوط العمل التي
حازت على اهتمام كبري من قبل الباحثني واملتخ�ص�صني يف هذا املجال؛ وذلك ملا يرتتب
واعتالل يف �صحة الفرد
تدن يف الأداء
ٍ
على عبء العمل من ٍ
4 .4نوعية العمل :يحدث عبء العمل النوعي عندما يفتقر الفرد �إىل امل�ؤهالت العلمية
واملهنية والفنية الالزمة لأداء العمل املطلوب منه؛ ومبعنى �آخر عندما ي�شعر الفرد �أن
املهارات املطلوبة لأداء مهمته �أكرب من قدرته ومن �أهم العوامل التي ُت�سهم يف م�شكلة
�ضغوط العمل وزيادة حدتها تعقد العمل نف�سه� .إذ قد يكون العمل معقدًا بدرجة كبرية،
ويتطلب درجةً عاليةً من املهارات لأدائه قد ال تتوافر لدى الفرد ،مما يجعله حتت ت�أثري هذه
ال�ضغوط .
5 .5فر�ص الرتقي :يعد التطور الوظيفي �أمراً مهماً لكثري من الأفراد لي�س فقط لأنهم
يح�صلون على دخل مادي �أكرب ،ولكن لأنهم يحققون مكانة �أف�ضل ،ويواجهون حتديًا جديداً؛
ولذلك ف�إن عدم القدرة على تعزيز املكانة املهنية وامل�ستقبل الوظيفي ومواكبة امل�ستجدات
يف جمال التخ�ص�ص ميثل م�صدرًا من م�صادر �ضغوط العمل.
6 .6امل�س�ؤولية عن الآخرين:
امل�س�ؤولية عن الآخرين هي االلتزام الذي يقع على عاتق الفرد للقيام بوجباته،
ويكون م�سئوالً عن جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها هو ومن ير�أ�سهم  .وعندما تظهر
م�شاعر اخلوف بني الفرد ورئي�سه ،وتقل ثقة الرئي�س يف مر�ؤو�سيه تبد�أ م�شاعر التوتر والقلق
وال�ضغوط يف الظهور.
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7 .7املتطلبات الوظيفية واملهنية :
يق�صد مبتطلبات الوظيفة :متطلبات تعزيز املكانة املهنية بتطوير الكفايات واكت�ساب
خربات جديدة ومواكبة التطورات العلمية واملهنية .
8 .8بيئة العمل :ت�شكل بيئة العمل م�صدراً مهماً من م�صادر ال�ضغوط ،حيث �إن البيئة
مبحتوياتها املادية والب�رشية واملعنوية ت�ؤثر يف الفرد نف�سياً وج�سمياً واجتماعياً ،مما
ي�شكل لديه توتراً يزداد يوما بعد يوم.

مواجهة ضغوط العمل:
يبني مركز التميز
�سيا�سات خلف�ض �ضغوط العمل في�ضيف ب�أنها:

()Centre of Excellence, 2008

الهدف من وجوب و�ضع

♦ ♦لت�شجيع املوظفني ومنحهم الراحة والرفاه والق�ضاء على الإجهاد.
♦ ♦رفع م�ستوى الوعي لتجنب اعتالل ال�صحة املرتبطة بالتوتر و�أ�سبابه ،وما يرتبط
بها من العوامل.
♦ ♦تثقيف العاملني يف جمال �آليات التعامل مع ال�ضغط والتوتر.
♦ ♦تزويد املوظفني بامل�ساعدة �إذا كان لديهم م�شكالت تتعلق بال�صحة العقلية �أو
البدنية املرتبطة بالإجهاد.
♦ ♦ت�شجيع اجلميع على عر�ض م�شكالتهم دون حرج �أو خوف.
♦ ♦م�ساعدة العاملني يف مراحل مبكرة من امل�شكلة.
♦ ♦توفري �سهولة الو�صول �إىل امل�شورة وامل�ساعدة املهنية الأخرى.
ويوجه �رسور (� )2003إىل بع�ض مهارات مواجهة ال�ضغوط التي يق�صد بها الطريقة
التي يواجه بها الفرد املوقف ال�ضاغط وتقوميها ،و�أ�سلوبه يف التعامل معها ،حتى الو�صول

�إىل م�ستوى من التوافق ومنها:

� -1إ�سرتاتيجية حل امل�شكالت� -2 -إ�سرتاتيجية البحث عن الدعم االجتماعي-3 -
�إ�سرتاتيجية �إعادة التقومي االجتماعي -4 -ا�سرتاتيجية �أ�سلوب التجنب� -5 -إ�سرتاتيجية
الت�أنيب الذاتي.
ويحذر الأقرع (� )2011أن �أي ا�سرتاتيجيات للتعامل مع م�شكلة �ضغوط العمل ت�صبح
يف واقع الأمر م�ضيعة للوقت واجلهد ما مل يكن لدى �إدارة املنظمة �إدراك وفهم كامل
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مل�صادر تلك ال�ضغوط ،و�أن م�شكلة �ضغوط العمل هي �إحدى امل�شكالت الأ�سا�سية ،و�أن حل
تلك امل�شكلة يقع بالدرجة الأوىل على كاهلها ،ولي�س على كاهل الأفراد العاملني باملنظمة،
ومن ثم ف�إن الإدارة الواعية عليها �أن تتعرف �إىل �أهم امل�صادر امل�سببة لل�ضغط يف بيئة
العمل .وبالتايل تتبنى جمموعة من الإجراءات الإيجابية املنا�سبة لإزالة تلك امل�صادر �أو
على الأقل التخفيف من حدتها.

آثار الضغوط:
ميكن �أن تن�ش�أ عن التوتر املرتبط بالعمل �آثار ت�ؤثر يف الأفراد عندما ي�شعرون بعدم
التكيف �أو ال�سيطرة على املطالب املطلوبة منهم ،ويقع على عاتقهم �إجنازها �ضمن بيئة
عملهم ،وميكن �أن تف�ضي يف نهاية املطاف �إىل تطوير �سلوكيات غري قادرة على الت�أقلم
مثل �رشب اخلمر والتدخني ،وم�شكالت �صحية مثل االكتئاب ،والقلق ،والع�صبية ،والتعب،
وا�ضطراب �رضبات القلب (European Agency for Safety and Health at Work,
)2002

وي�ضيف كاالجهان (� )Callaghan, 2003أن الإجهاد وال�ضغط ذو �صلة باعتالل
ال�صحة املهنية ،وي�ؤدي �إىل زيادة �أيام العمل ال�ضائعة ،ويقوم برنامج ال�صحة وال�سالمة
و�ضغوط العمل ذات ال�صلة مبعاجلة احلاالت الناجتة عن التوتر املرتبط بالعمل من خالل
الرتكيز على الق�ضية الرئي�سة :وهي (�سوء الإدارة) وو�ضع معايري ت�ستند �إىل �أدلة �إدارة
معاجلة هذه امل�شكلة.
♦ ♦وت�شري الدرا�سات �إىل �أن �ضغوط العمل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض ف�سيولوجية
وبيولوجية خطرية مثل :خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،وا�ضطرابات نف�سية ،وم�شكالت
�صحية �أخرى ،وميكن يف وقت مبكر احل�صول على عالمات حتذير من املخاطر ال�صحية
املحتملة ت�شمل ال�صداع وا�ضطرابات النوم و�صعوبة يف الرتكيز ،وميكن تدريب النا�س الذين
يعانون من ظروف العمل املجهدة وم�ساعدتهم ،من خالل جمموعة من الإجراءات الآتية:
♦ ♦ا�ستك�شاف اخليارات يف حالة عملك لتح�سينها.
♦ ♦توليد خيارات للخروج من حالة العمل وا�ستك�شافها �إذا كان ذلك يبدو منا�سباً.
♦ ♦احل�صول على ال�سيطرة على حجم العمل الذي يتنا�سب مع الأفراد.
♦ ♦�إدارة الوقت بفعالية.
♦ ♦فح�ص �أمناط التفكري ال�سلبي �أو القلق اخلا�ص بك ومعاجلتها (. )carter, 2011
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ويجمل االقرع (� )2009آثار �ضغوط العمل مبا ي�أتي:
♦ ♦ت�أثري �ضغوط العمل على الفرد :
 الآثار الف�سيولوجية :
توتر الأع�صاب ال�سلبي ،و�رسعة نب�ضات القلب وارتفاع �ضغط الدم ،يبدو الإن�سان
�شاحباً ،ي�شعر باخلوف ،وتت�شنج ع�ضالت وجهه ،ويزداد تعرق ج�سمه ،ويفقد الإن�سان
احليوية واحلما�س ،ويت�سم بالع�صبية والتهكم والرغبة يف العزلة واحل�سا�سية املفرطة،
ويكون الإن�سان عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض املعدة وال�صداع .
 الآثار ال�سلوكية وتتمثل يف:
انخفا�ض فعالية الفرد وكفاءته ،والتدخني والإدمان ،وا�ضطراب ال�شهية والوزن ،امليل
للعدوانية والعنف واالنفجار والغ�ضب واملخالفات.


الآثار املعرفية :

يكون لل�ضغوط ت�أثري �سلبي على �إدراك الأفراد وتفكريهم و�إمكاناتهم الفكرية والذهنية،
ومن مظاهر ذلك :ت�شوي�ش و�ضعف يف الذاكرة ،واالرتباك ،وبطء يف التفكري ،وحمدودية
االنتباه ،و�ضعف يف الرتكيز ،وفقدان املو�ضوعية وعدم القدرة على التوقف عن التفكري يف
امل�شكلة.


الآثار النف�سية :ومنها القلق ،والإحباط ،والتعب ،وامللل.

وت�ؤثر ال�ضغوط يف املنظمة كما يذكر (جاب اهلل )2005 ،يف:
زيادة التكاليف املالية ،تدين م�ستوى الإنتاج وانخفا�ض جودته ،،اال�ستياء من العمل،
وانخفا�ض الروح املعنوية وعدم الر�ضا الوظيفي والتغيب والت�أخر عن العمل ،وارتفاع معدل
ال�شكاوى يف املنظمات ،عدم الدقة يف اتخاذ القرارات ،و�سوء العالقات بني الأفراد ،و�سوء
االت�صاالت ب�سبب غمو�ض الدور وت�شويه املعلومات ،الت�رسب الوظيفي وال�شعور بالإحباط
الوظيفي�.أنواع �ضغوط العمل:

تق�سم �ضغوط العمل وفقا للآثار املرتتبة عليها �إىل ق�سمني:
● ●الأول -ال�ضغوط االيجابية :
يعد ال�ضغط الإيجابي (املفتعل) �رضورة لكل الأفراد لتحقيق قدر كبري من النجاح يف
حياتهم مما يعد حافزاً ملواجهة التحديات يف العمل وحت�سني الأداء ،وال�ضغوط الإيجابية
تكون �رضورية ملتخذي القرار باملنظمات �إذ تقت�ضيها �رضورة العمل ،فكثري من الأعمال
366

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )2نيسان 2013

حتتاج �إىل �ضغط ميار�سه متخذ القرار على العاملني لالحتفاظ بحيويتهم و�أدائهم اجليد
وك�رس عامل الك�سل والتخاذل الناجت عن رتابة العمل (ال�رشم. )2004 ،

● ●الثاين -ال�ضغوط ال�سلبية:
وهي ال�ضغوط غري املف�ضلة وامل�ؤذية ذات االنعكا�سات ال�سلبية على �صحة العاملني
ونف�سيتهم ،والتي قد تنعك�س على �أدائهم و�إنتاجيتهم يف العمل ،ويطلق عليها ا�سم ال�ضغوط
الهدامة ،وهي ال�ضغوط التي ت�ؤثر على �سلوك كل من الإدارة والعاملني معها ب�شكل �سيء
(جاب اهلل. )2005 ،

الدراسات السابقة:
درا�سة �أبو م�صطفى والأ�شقر ( )2011هدفت �إىل التعرف �إىل العالقة بني كل من
ال�ضغوط املهنية ،والر�ضا الوظيفي ،لدى املعلم الفل�سطيني ،مع التعرف �إىل الفروق املعنوية
يف مقيا�س كل من ال�ضغوط املهنية ،والر�ضا الوظيفي ؛ تبعاً ملتغريات  :النوع اال جتماعي،
نوع املدر�سة ،امل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )330معلماً
ومعلمة من معلمي جمتمع الدرا�سة ومعلماتها يف مدار�س كل من التعليم العام احلكومية،
ووكالة الغوث لالجئني الفل�سطينيني يف حمافظة خان يون�س ،وقد ا�ستخدم مقيا�س ال�ضغوط
املهنية للمعلم الفل�سطيني ،ومقيا�س الر�ضا الوظيفي للمعلم الفل�سطيني .وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أنه توجد عالقة �سالبة دالة بني كل من الدرجة الكلية ملقيا�س ال�ضغوط املهنية،
والر�ضا الوظيفي لدى املعلم الفل�سطيني.
وهدفت درا�سة �شني و�شونغ (� )Chen & Chong, 2010إىل التحقق من امل�شكالت
املهنية ،لدى املعلمني يف املدار�س االبتدائية والثانوية يف هوجن كوجن ،وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )1710من املعلمني .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستجابات املعلمني ذوي
اخلربة املنخف�ضة جدا �سجلوا م�ستوى عالياً من ال�ضغط،و �أن �أكرث م�صادر ال�ضغوط ،هي:
عبء العمل الثقيل ،و�ضغط الوقت ،والإ�صالحات يف التعليم ،واملراجعة اخلارجية للمدر�سة،
واتباع مزيد من التعليم ،و�إدارة �سلوك الطلبة ،والتعليم.
�أما درا�سة قاجه ( )2010فهي بعنوان م�صادر �ضغوط العمل على معلمي املرحلة
االبتدائية ،وقد هدفت �إىل التعرف �إىل م�صادر �ضغوط العمل التي يعانيها معلمو املرحلة
االبتدائية ،اقت�ضت هذه الدرا�سة ا�ستخدام املنهج الو�صفي معتمدة على اال�ستك�شاف ،ومتثلت
�أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة من �إعداد الباحثة ،وطُ ِّبقت على عينة قوامها )121( ،منهم 54
معلماً ،و  67معلمة خالل العام الدرا�سي ،وقد رتبت م�صادر �ضغوط العمل على معلمي
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املرحلة االبتدائية ح�سب �أهميتها على النحو الآتي� :ضغوط تتعلق ب�ضعف م�ستوى التالميذ،
�ضغوط تتعلق باملناهج الدرا�سية� ،ضغوط �ساعات العمل الطويلة� ،ضغوط املكانة والأجر،
�ضغوط عبء املهنة� ،ضغوط تتعلق ب�أولياء الأمور� ،ضغوط تتعلق ببيئة العمل املادية،
�ضغوط تتعلق بالو�سائل التعليمية� ،ضغوط تتعلق بعالقة املعلم مع امل�رشف� ،ضغوط
التعامل مع الزمالء� ،ضغوط تتعلق بالإدارة املدر�سية.
درا�سة �أبو م�صطفى ( )2009التي هدفت التعرف �إىل الأهمية الن�سبية يف جماالت
مقيا�س م�صادر �ضغوط العمل ،لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،يف حمافظات غزة ،مع التعرف
�إىل الفروق املعنوية يف �ضغوط العمل .وقد تكونت عينة الدرا�سة من معلمي الرتبية اخلا�صة
ومعلماتها ،قوامها ( )183معلماً ومعلمة .وقد كان من �أهم نتائج الدرا�سة �أن �أكرث م�صادر
�ضغوط العمل �شيوعاً ،لدى معلمي مو�ضع الدرا�سة ومعلماتها ،هو جمال العالقة مع الأطفال،
وعدم وجود فروق معنوية تبعاً ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،ووجود فروق معنوية ،تبعاً
ملتغريي احلالة االجتماعية ،و�سنوات اخلدمة ،ل�صالح املعلمني املتزوجني.
وهدفت درا�سة القناعي (� )2009إىل التعرف �إىل �ضغوط العمل ،وعالقتها بالتوجه
نحو مهنة التدري�س ،لدى معلمي التعليم العام ،بدولة الكويت .وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )928معلماً ومعلمة .وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن �ضغوط العمل؛ تعزى �إىل طبيعة العمل،
و�سلوك الدار�سني ،وعائد العمل ،واملناهج الدرا�سية ،وبيئة العمل .كما بينت نتائج الدرا�سة
�أن ن�سبة �ضغوط العمل ،لدى عينة الدرا�سة قدرها  ،%67كذلك بينت نتائج الدرا�سة �أن �ضغوط
العمل تزداد ،لدى الإناث �أكرث منها لدى الذكور ،كما �أنها تزداد لدى املعلمني الكويتيني من
املعلمني الوافدين ،و�أن �ضغوط العمل تزداد لدى معلمي املرحلة املتو�سطة ،وتالها معلمو
املرحلة الثانوية ،ومعلمو املرحلة االبتدائية ،و�أنه كلما ازدادت �ضغوط العمل لدى املعلمني،
ازداد توجههم ال�سلبي نحو مهنة التدري�س (يف �أبو م�صطفى واال�شقر.)2011 ،
وقام ال�شيخ خليل و�رشير ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة بني الر�ضا
الوظيفي وكل من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،واملرحلة الدرا�سية)
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )360معلماً ومعلمة .وقد مت �أخذها بطريقة ع�شوائية عنقودية
من ( )18مدر�سة بنون وبنات .وقد �أعد الباحثان ا�ستبانة لقيا�س الر�ضا الوظيفي خا�صة
بالدرا�سة ،وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائيا يف الر�ضا الوظيفي
كله ل�صالح الإناث وحملة الدبلوم املتو�سط واملرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،بينما مل توجد فروق
يف الر�ضا عن املادة� ،أما لتحقيق املهنة للذات فكانت الفروق ل�صالح الإناث ،حملة الدبلوم
املتو�سط واملرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،وبالن�سبة لطبيعة العمل وظروفه ،والعالقة بامل�سئولني
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كانت الفروق ل�صالح الإناث ،حملة الدبلوم املتو�سط واملرحلة الأ�سا�سية الدنيا� ،أما �سنوات
اخلربة فال يوجد لها �أي �أثر على الر�ضا الوظيفي.
وقام كوكينوز ( )Kokkinos, 2007بدرا�سة هدفها التعرف �إىل خ�صائ�ص االحرتاق
النف�سي وال�ضغوط املهنية للمعلمني يف املدار�س االبتدائية يف قرب�ص ،تناولت الدرا�سة
امل�ساهمة الن�سبية ملتغريات الإجهاد العاطفي ،وتبدد ال�شخ�صية ،وانخفا�ض الإجناز،
ا�ستخدم الباحث عينة من  447من معلمي املدار�س االبتدائية يف قرب�ص .بينت الدرا�سة
�أن الع�صبية كانت م�شرتكة يف كل النتائج ،وكانت م�صادر الإرهاق و�ضغوط العمل الرئي�سة
�سوء الإدارة ،و�ضيق الوقت.
�أما غنيم ( )2006فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى ممار�سة املديرين
لأ�ساليب �إدارة ال�ضغوط املهنية للمعلمني ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعد الباحث ا�ستبانة
موزعة �إىل ثمانية جماالت ،نتج عن الدرا�سة ان املديرين ميار�سون �أ�ساليب �إدارة ال�ضغوط
املهنية للمعلمني بدرجة متو�سطة ،و�أكرث �أ�ساليب �إدارة ال�ضغوط املهنية للمعلمني ممار�سة
هو تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني ،و�أقل الأ�ساليب ممار�سة هو التحفيز ،و�أن �أ�ساليب � :إدارة
ثقافة املدر�سة ،و�إعادة ت�صميم الوظائف ،والقيادة الفعالة ح�صلت على الرتتيب نف�سه من
حيث ممار�سة املديرين لها عند كل من املديرين واملعلمني
ويف درا�سة حممود ( )2006بعنوان ال�ضغوط املهنية وعالقتها بالر�ضا الوظيفي لدى
م�ست�شـاري التوجيـه املدر�سـي و املهـني العـاملـني مب�ؤ�س�سـات التعليــم الثـانــوي بواليات
�سطيف و مليلة وق�سنطينة ،نتج �أن م�ستوى ال�ضغوط املهنية لدى امل�ست�شارين الرئي�سيني
للتوجيه املدر�سي واملهني كان عالياً ن�سبياً .و�أن �أهم امل�صادر امل�سببة لل�ضغوط املهنية
كما يراها �أفراد جمتمع الدرا�سة كان �ضعف العائد املادي ،يليه قلة فر�ص الرتقية والنمو
الوظيفي ،ثم غمو�ض الدور ،وعدم امل�شاركة يف اتخاذ القرار .وكان عبء العمل ،وغمو�ض
الدور يف �أدنى امل�ستويات.
و�أجرى ميلر وترافرز ( )Miller & Travers, 2005درا�سة هدفها الك�شف عن ال�صحة
العقلية ،و�ضغوط العمل ،والر�ضا الوظيفي ،لدى املعلمني .وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )208معلماً من االحتاد الوطني للمعلمني يف اململكة املتحدة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن املعلمني كانوا يواجهون �ضغوطاً ،مثل � :ضغط العمل ،واملوانع الثقافية ،وقلة الرتقية،
وثقافة املدر�سة ،كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التمييز كان عامالً م�ساهماً يف �شعور
املعلمني بالإجهاد ،وال�ضغط النف�سي .كذلك تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �ضغوط العمل،
والتمييز الكلي ،كانا العاملني الرئي�سيني يف حدوث املر�ض العقلي لدى املعلمني.
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وهدفت درا�سة (العلفي� : )2003 ،إىل التعرف �إىل فاعلية �أداء مديري املدار�س الثانوية
العامة ب�أمانة العا�صمة �صنعاء وعالقته ب�ضغوط العمل .وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من ()89
مديرا ومديرة ،و ( )350مدر�ساً ومدر�سة يف املدار�س الثانوية العامة احلكومية ب�أمانة
العا�صمة �صنعاء .ومن �أهم نتائج هذه الدرا�سة �أن م�ستوى فعالية �أداء مديري املدار�س
الثانوية من وجهة نظر املدر�سني “متو�سطة” ومن وجهة نظر املديرين كانت بني عالية �إىل
عالية جداً .ووجود فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى فاعلية �أداء مديري املدار�س الثانوية
وفقا ملتغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وحجم املدر�سة)  .وجاء ترتيب �ضغوط
العمل كما يدركها املديرون تنازليا كما ي�أتي  :بيئة العمل ،والنمو والتقدم املهني ،وكمية
العمل والإ�رشاف و�رصاع الدور ،وغمو�ض الدور ،ونوع العمل ،وتوجد فروق دالة �إح�صائيا
يف حتديد طبيعة العالقة بني م�ستوى فاعلية الأداء ،وبني وم�ستوى �ضغوط العمل لدى
مديري املدار�س الثانوية وفقا ل�سنوات اخلربة ،وحجم املدر�سة.
ويف درا�سة العمري ( )2003التي هدفت �إىل اختبار العالقة بني املتغريات الدميغرافية
واملتغريات الوظيفية من جهة ،و�ضغوط العمل من جهة �أخرى يف مدار�س مدينة الريا�ض
احلكومية .ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة وزعت على عينة تكونت من ( )472معلماً� .أو�ضحت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة �سالبة معنوية بني املتغريات الدميغرافية :العمر ،والراتب
ال�شهري ،ومدة اخلدمة ،وبني و�ضغوط العمل .كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
�إيجابية معنوية بني املتغريات الوظيفية – عبء العمل ،و�رصاع الدور ،وغمو�ض الدور،
وطبيعة العمل ،والأمان الوظيفي – و�ضغوط العمل .كذلك �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن
املتغريات الوظيفية �أكرث ت�أثرياً يف �ضغوط العمل من املتغريات الدميغرافية.
وهدفت درا�سة امل�شعان ( )2000بعنوان م�صادر ال�ضغوط املهنية لدى املدر�سني يف
املرحلة املتو�سطة بدولة الكويت وعالقتها باال�ضطرابات النف�سية واجل�سمية� ،إىل التعرف �إىل
م�صادر ال�ضغوط وفقا ملتغريات :اجلن�س واجلن�سية والتخ�ص�ص ومدى عالقتها باال�ضطرابات
النف�سية اجل�سمية لدى املدر�سني الكويتيني واملدر�سني غري الكويتيني .وقد حدد الباحث
م�صادر ال�ضغوط لدى املدر�سني يف خم�سة �أبعاد هي� :رصاع الدور ،وغمو�ض الدور ،والعبء
املهني ،و�ضغوط الوقت والتطور املهني .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وا�ستخدمت
مقيا�س ًا لقيا�س ال�ضغوط املهنية .وقد طبقت الدرا�سة على ( )746مدر�ساً .نتج عنها �أن العبء
املهني �أكرب م�صدر لل�ضغوط املهنية لدى الإناث مقارنة بالذكور� ،أما مدر�سو املواد العلمية
فهم يعانون من العبء املهني �أكرث من زمالئهم املدر�سني للمواد النظرية .وخال�صة ملا
�سبق ف�إن النتائج �أو�ضحت �أن هناك فروقا جوهرية بني اجلن�سني يف متغريات العبء املهني
والتطور املهني ،واال�ضطرابات النف�سية اجل�سمية ،وكانت ن�سبة الإناث هي الأعلى.
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تعقيب على الدراسات السابقة:
نظرة تف�صيلية للدرا�سات ال�سابقة تو�ضع الأمور الآتية:
1 .1ا�ستهدفت الدرا�سات ال�سابقة مو�ضوع �ضغوط العمل لدى املعلمني يف دول عدة.
2 .2بحثت الدرا�سات ال�سابقة يف معظمها مو�ضوع �ضغوط العمل من حيث م�صادرها.
3 .3بحثت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف مو�ضوع �إدارة �ضغوط العمل والتعامل معه،

وهي درا�سات غنيم ( )2006و (. )Chen & Chong, 2010
4 .4انح�رصت م�صادر �ضغوط العمل -ب�شكل متقارب بني جميع العينات امل�ستهدفة-
يف العمل نف�سه ،والطلبة ،وبيئة العمل وعنا�رصها ،وف�صلت �إىل :طبيعة العمل ،و�سلوك
الدار�سني ،وعائد العمل ،وبيئة العمل ،واملناهج الدرا�سية ،والنمو والتقدم املهني ،وكمية
العمل ،و�رصاع الدور ،وغمو�ض الدور ،وعبء العمل ،و�ضغط الوقت ،والإ�صالحات يف
التعليم ،واملراجعة اخلارجية للمدر�سة ،واتباع مزيد من التعليم.
5 .5تباينت الفروق يف ا�ستجابات افراد عينة الدرا�سة لكل بحث خا�صة يف متغريات
اجلن�س وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلرية.

مشكلة الدراسة:
لقد بينت نتائج درا�سة ندى (� )1998أن م�ستوى ال�ضغوط لدى معلمي مدار�س وكالة
الغوث يف منطقة نابل�س التعليمية متو�سطة ،وبينت نتائج درا�سة �أبو م�صطفى و�أبو غايل
(�( 2007أن م�ستوى م�صادر �ضغوط العمل لدى املعلم الفل�سطيني مرتفعة .وبينت نتائج
درا�سة الزين و�أبو م�صطفى (� )2009أن م�ستوى ال�ضغوط لدى معلمي الرتبية اخلا�صة كانت
مرتفعة �أي�ضا .و�أو�ضحت نتائج درا�سة �أبو م�سامح (� )2010أن ال�ضغوط املهنية لدى املعلم
الفل�سطيني كانت مرتفعة جدا.
ولقد ا�ستدعت نتائج هذه الدرا�سات �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول �ضغوط
املهنة ،وعالقتها مبتغريات خمتلفة ،لدى املعلم الفل�سطيني ،حيث �إن املكتبة الفل�سطينية
فقرية ملثل تلك الدرا�سات� ،إ�ضافة �إىل �إثرائها بقراءات �إ�ضافية ،تربز معامل �شخ�صية املعلم
الفل�سطيني.

ويغطي متطلبات الدرا�سة الأ�سئلة الآتية :

● ●ال�س�ؤال الأول :ما درجة جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني؟
371

جودة إدارة مديري املدارس الثانوية للضغوط املهنية على املعلمني ،من وجهة نظرهم
(محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية منوذجاً)

د .يحيى محمد ندى

● ●ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد دور لكل من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ومكان املدر�سة) يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة
الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني؟
أهداف الدراسة:
● ●معرفة درجة جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال
ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني.
● ●معرفة عالقة كل من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ومكان
املدر�سة) با�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف
حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني.

فرضيات الدراسة:
جتمع الفر�ضيات يف الفر�ضية الآتية:
ال توجد فروق دالة �إح�صائياً يف ا�ستجابات افراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري
املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني،
ُتعزى لكل من متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،ومكان املدر�سة ،و�سنوات اخلربة) .

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف :
♦ ♦�أهمية املو�ضوع تكمن يف �أن ا�ستخدام املديرين لأ�ساليب فعالة لإدارة ال�ضغوط
املهنية حتد منها وتقي املعلمني �رشها ونتائجها ،و�إهمال تلك ال�ضغوط وتركها يرتتب
عليه نتائج �سلبية ت�ؤثر يف �إنتاجية املدر�سة و�أدائها.
♦ ♦�ستتقدم الدرا�سة ،ومن خالل النتائج بتو�صيات تقدم للم�س�ؤولني جلعل �إدارة
ال�ضغوط من قبل املديرين مهمة مربجمة ولي�ست �شخ�صية عفوية.
♦ ♦تفيد الدرا�سة املعلمني يف عملهم على تخفيف ال�ضغوط ،ملا لها من �أثر يف تنبيههم
ملخاطرها وطرق احلد منها.
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حدود الدراسة:
جتري هذه الدرا�سة يف مدار�س املرحلة الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة
الغربية م�ستهدفة املعلمني العاملني فيها يف العام الدرا�سي .2012/2011

منهج الدراسة:
�سيتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي نظراً ملالءمته طبيعتها حيث يتم يف
هذا املنهج جمع البيانات با�ستخدام ا�ستبانة يعدها لهذا الغر�ض ،و�إجراء التحليل الإح�صائي
ال�ستخراج النتائج املطلوبة ،ومن ثم يتقدم بالتو�صيات من خالل النتائج وا�ستنتاجاتها.

مصطلحات الدراسة:
يقدم الباحث التعريفات االجرائية للم�صطلحات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة حيث �إن
�أدبيات الدرا�سة مل تهمل التعريف ب�أي منها.
◄◄ال�ضغط :يعرفه الباحث �إجرائيا ب�أنه خلل يف م�ستوى التوازن والتكيف مع الظروف
البيئية ي�سبب ال�شعور بالقلق واالنهاك اجل�سمي وتغري منط ال�سلوك املعتاد.
◄◄ال�ضغوط املهنية :يعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها حالة نف�سية حتدث داخل الفرد
نتيجة عدم التوافق بني متطلبات العمل ومقدرة ال�شخ�ص ورغباته ،ويعده تهديداً ي�سبب
ال�ضغط.
◄◄�أ�ساليب �أدارة ال�ضغوط املهنية :يعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها الطريقة �أو
اال�ستجابة التي يتبعها املديرون يف م�ساعدة الأفراد العاملني على مواجهة املواقف
والأحداث التي ت�سبب ال�ضغوط للتخل�ص منها� ،أو احلد من نواجتها� ،أو التكيف معها.

جمتمع الدرسة وعينتها :
اختار الباحث عينة مكونة من ( )112معلماً ومعلمة ،ب�شكل ع�شوائي من جمتمع
الدرا�سة املكون من املعلمني يف املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية وعددهم ()512
معلماً ومعلمة.

واجلدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها:
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الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها

املتغري
اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة

مكان املدر�سة

التكرار

الن�سبة املئوية

امل�ستوى
ذكر

77

68.8

�أنثى

35

31.3

دبلوم

19

17.0

بكالوريو�س

67

59.8

�أكرث من بكالوريو�س

26

23.2

�أقل من �5سنوات

27

24.1

من � 10 - 5سنوات

39

34.8

من � 15 – 11سنة

37

33.0

�أكرث من � 15سنة

9

8.0

مدينة

69

61.6

قرية

43

38.4

أداة الدراسة :
ا�ستخدمت جلمع البيانات يف هذه الدرا�سة ا�ستبانة ا�ستخل�صها الباحث من درا�سة
و�صممها ،ب�شكل جديد مبا يتنا�سب مع درا�سته ،بحيث
�سابقة للباحث �أحمد غنيم (،)2006
َّ
�أ�ضاف لها جماالً ثامناً بعنوان( :تنظيم العالقة مع املجتمع) ،وو َّزع فقرات اال�ستبانة على
ثمانية جماالت كما يف اجلدول ()2
الجدول ()2
مجاالت الدراسة وفقراتها

الرقم

الفقرات التي متثل املجال

املجال

1

الثقافة الإن�سانية يف العمل

6-1

2

�إعادة ت�صميم الوظائف

13-7

3

القيادة الفعالة

20-14

4

التحفيز

27-21
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الرقم

♦

الفقرات التي متثل املجال

املجال

5

مواجهة اخلالفات يف بيئة العمل

32-28

6

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

38-33

7

حت�سني ظروف العمل املادية

44-39

8

تنظيم العالقة مع املجتمع

50-45

املجموع

50

♦ثبات الأداة :

للت�أكد من وجود ن�سبة ثبات للأداة تبني �صالحيتها للدرا�سة اُ�ستخدت معادلة كرونباخ
�ألفا فكانت ن�سبة الثبات على املجاالت  ،)93.65( :ون�سبة الثبات على الفقرات (،)93.33
وهذه نتائج تكفي للحكم على اال�ستبانة ب�صالحيتها للدرا�سة.
♦

♦�صدق الأداة:

للت�أكد من �صدق الأداة وفاعليتها يف قيا�س ما �أع َّدت من �أجلهُ ،عر�ضت على ثمانية
من ذوي االخت�صا�صات ذات العالقة يف جامعة القد�س املفتوحة �شمال فل�سطني ،و�أو�صوا
ب�صالحيتها مع �إجراء بع�ض التعديالت ،و�أجرى الباحث تلك التعديالت ،و�أخرج اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية.

املعاجلة اإلحصائية :
متت املعاجلة الإح�صائية يف هذه الدرا�سة من خالل برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSبا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية املوزونة ،والن�سب املئوية واختبار
( )tوحتليل التباين الأحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها :
◄◄�أوال -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�صه « :ما درجة جودة �إدارة
مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط
املهنية للمعلمني؟»
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية املوزونة والن�سب
املئوية لكل جمال من جماالت الدرا�سة كما يف اجلدول (. )3
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الجدول ()3
ترتيب مجاالت جودة إدارة مديري المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية
شمال الضفة الغربية للضغوط المهنية للمعلمين

البعد

الرقم

متو�سط اال�ستجابة* الن�سبة املئوية االنحراف املعياري

1

الثقافة الإن�سانية يف العمل

3.53

70.60

0.58

2

�إعادة ت�صميم الوظائف

3.49

69.90

0.70

3

القيادة الفعالة

3.81

76.22

0.44

4

التحفيز

3.62

72.45

0.59

5

مواجهة اخلالفات يف بيئة العمل

3.58

71.54

0.54

6

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

3.83

76.52

0.51

7

حت�سني ظروف العمل املادية

3.75

74.94

0.69

8

تنظيم العالقة مع املجتمع

3.62

72.47

0.63

3.65

73.08

0.49

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

من خالل اجلدول ( )3يتبني لنا �أن معدل اال�ستجابات للدرجة الكلية على جميع الأبعاد
كانت مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية ( ،)%73.08ويعود ذلك  -يف نظر الباحث � -إىل قناعة
مدير املدر�سة ب�أهمية العمل على تخفي�ض �ضغوط املعلم وتوفري الآليات والو�سائل التي
مبوجبها يهيء �أجواء العمل الإيجابية امل�شجعة على الإنتاج الذي �أوال و�أخرياً هو معيار
حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة من العملية التعليمية باملدر�سة.
وي�شكل فهم مدير املدر�سة من ناحية علمية لو�سائل و�أ�ساليب �إدارة ال�ضغوط املهنية
املنطلق الأ�سا�س للنجاح يف احل�صول على نظرة املعلمني الإيجابية ملحاولته هذه ،وتقوم
وزارة الرتبية والتعليم بعمليات تطوير متوا�صلة يف �سبيل تو�سيع ح�صيلة املدير العلمية
ال�ستخدامها يف �إدارته للمدر�سة ،والتي من �ضمنها �إدارة الظروف املنا�سبة واملالئمة للعملية
التعليمية املوجهة نحو املعلمني �أو الطلبة و�أولياء �أمورهم �أو الظروف املادية املدر�سية.
ومن خالل درا�سة كل فئات وزارة الرتبية والتعليم و�أق�سامها مل�ستوى حت�صيل الطلبة
و�سبل الرفع منه ،واجتثاث امل�شكالت التي تخف�ض منه ،تركز الدرا�سات على �أهمية االهتمام
باجلانب الفعال واملهم يف جناح العملية التعليمية ،ورفع ح�صيلة خمرجاتها التعليمية
املتمثلة بالطالب.
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وكانت نتيجة املجال الأول (الثقافة الإن�سانية يف العمل) مرتفعة بداللة الن�سبة
املئوية ( ،)70.60ويظهر ذلك حر�ص املديرين على تطبيق الإدارة الإن�سانية يف مدار�سهم،
وكذلك حر�صهم على جناح العملية الرتبوية نف�سها ،فقناعتهم ب�أن املعلم �إن�سان ،ولي�س �آلة
للعمل يجعل من الثقافة الإن�سابية �سمة رائدة يف مدار�سهم ،ف�إ�رشاك املدر�س يف العمليات
الإدارية والتعليمية يكر�س هذا الواقع الإن�ساين ،ويجعل منه �رشيكاً وم�س�ؤوالً عن جناح عمله
يف الوقت نف�سه ،وجمتمعنا الفل�سطيني ،وبعد كل ما حل به من ويالت وم�صائب يحر�ص
�أكرث من كل املجتمعات على النجاح ب�أقل ما يقدم له من مقدرات و�إمكانات ،فالأمور
املعنوية كالتعامل الإن�ساين مقتدر عليه من املديرين ويطبق مب�ستوى جيد ،كما �أظهرت
النتيجة وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (غنيم.)2006 ،
وكانت نتيجة املجال الثاين (�إعادة ت�صميم الوظائف) متو�سطة بداللة الن�سبة
املئوية ( ،)%69.90ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مدير املدر�سة ملتزم بقواعد وقوانني
وتعليمات ،ال ي�ستطيع احلياد عنها ،وكان ذلك �سبباً يف درجة ر�أي املعلمني مبدير املدر�سة
يف هذا املجال حيث كان متو�سطا ،وقد يكون عدم قناعتهم �أو وعيهم لعدم مقدرة مدير
املدر�سة تطبيق �إجراءات وممار�سات خمالفة للتعليمات من �أجل رفع ن�سبة ر�ضا املعلمني،
وبالتاكيد ف�إن خمالفة التعليمات �سيكون لها ال�رضر على املدر�سة كلها وعلى مدير املدر�سة
ب�شكل �شخ�صي ،وطعن بعدم مقدرته وكفاءته يف �إدارة املدر�سة ،وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سة (غنيم.)2006 ،
وكانت نتيجة املجال الثالث (القيادة الفعالة) مرتفعة ،وهذا ينم عن ثقة املعلمني
مبديريهم وكفاءتهم ،وحماولته التعامل ب�إن�سانية و�أخوية مع املعلمني ،مما يعطيهم الروح
املعنوية العالية ،ويزيد من ر�ضاهم عن العمل ويرفع �إنتاجهم ،ويدفعهم �إىل املبادرة
والعمل الد�ؤوب لرفع كفاءتهم وقدرتهم ليتمكنوا من ت�أدية ماهو مطلوب منهم ،بل �أكرث؛
لأن �سقف العمل لدى املعلم ال يقت�رص على املهمات الأ�سا�سية ،و�إمنا تتعداها �إىل املبادرات
لأعمال �إ�ضافية وال منهجية.
وكانت نتيجة املجال الرابع (التحفيز) مرتفعة ،ور�ضا املعلمني عن التحفيز يدلّ على
�أمرين يتعلقان مب�صدر التحفيز ،الأول :هو القواعد والقوانني التي تقدم التحفيز املادي
�إقرارا ب�أداء املعلم و�إبداعه ،والثاين :مبادرة مدير املدر�سة �إىل تقدمي التحفيز املادي ح�سب
الإمكانات وال�صالحيات �أو املعنوي الذي يبادر له لت�شجيع املعلمني على العطاء ،ويبدو
من ا�ستجابات املعلمني ر�ضاهم عن مديريهم يف جمال حتفيزهم ،وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سة (غنيم.)2006 ،
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وكانت نتيجة املجال اخلام�س (مواجهة اخلالفات يف بيئة العمل) مرتفعة ،ويرد
الباحث ذلك �إىل �أمرين� ،أولهما عدم وجود خالفات �أو قلتها ،والثاين املقدرة واحلكمة لدى
املدير يف مواجهة اخلالفات قبل ح�صولها وعند ح�صولها ويتطلب من املدير يف هذا املجال
التحلي ب�صفات قيادية مثل احلزم ،والعدل ،واحلكمة ،والفطنة ،ومعرفة العاملني ب�شكل
كبري ،والتعامل مبو�ضوعية مع الأمور ،ونتيجة ا�ستجابات املعلمني لهذا املجال تعني حتلي
مديريهم بهذه ال�صفات ،مما يحد من اخلالفات و�أثارها بني املعلمني.
وكانت نتيجة املجال ال�ساد�س (تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني) مرتفعة ،ويذكر
الباحث �أن عملية التقومي للمعلم من املهمات الأ�سا�سية يف العملية التعليمية الرتباطها
بكثري من جوانبها ،فهي الدافع واحلافز ،وم�ؤ�رش النجاح والعطاء ،ومنبه للإخفاق والتقاع�س،
منها ن�ستطيع احل�صول على �صورة الأداء عن بعد ،فر�أي املدير يكفي يف نظر امل�س�ؤولني
للداللة على كثري من �صفات املعلم ،وكون نتيجة ا�ستجابات املعلمني لهذا املجال مرتفعة،
فر�ضاهم عن مديريهم مرتفع ،ويعمل املدير ب�شكل مو�ضوعي لتقومي �أداء معلمي املدر�سة،
قوم املدر�س نف�سه
وكونها كذلك م�ؤ�رشاً على ارتفاع كفاءة �أداء املدر�سني �أنف�سهم فك�أمنا َّ
بتقوميه ملديره ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (غنيم. )2006 ،
وكانت نتيجة املجال ال�سابع( :حت�سني ظروف العمل املادية) مرتفعة ،ويعزو الباحث
هذه النتيجة �إىل �أن مدير املدر�سة ب�صفاته الإدارية والقيادية ال بد �أن يحب �أن يرى ظروفاً
متميزة يف العمل ،فظروف املدر�سة املادية دليل على م�ستوى املدر�سة �إدارياً و�أكادميياً،
ذلك لأن من الظروف املادية ما يعتمد على مدير املدر�سة يف تنظيمها وتطويرها ،ف�أقل
املدار�س من ناحية الإمكانات ممكن �أن تظهر بوجة م�رشق بوجود مدير قادر.
وكانت نتيجة املجال الثامن( :تنظيم العالقة مع املجتمع) مرتفعة وهذه النتيجة يف
نظر الباحث تعود �إىل العالقة القوية بني املجتمع الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته الرتبوية ،ويو�صف
املجتمع الفل�سطيني ب�أنه جمتمع مثقف يعرف دوره يف بناء م�ؤ�س�ساته وتطويرها ،ويو�صف
املجتمع الفل�سطيني ب�أنه جمتمع متعلم ويحب العلم اتخذ من العلم �سبيال لتجاوز حمنه
ونكباته ،فمن املعقول �أن تكون عالقته مب�ؤ�س�ساته جيدة ،ودور املدير يكمن يف تنظيم هذه
العالقة ومتتينها ليتجنب ح�صول خالفات مع �أع�ضاء العمل باملدر�سة� ،أو يكون قادراً على
حل اخلالفات �إن ح�صلت ،وما دللت عليه نتيجة ا�ستجابات املعلمني قيام املدير يتنظيم
العالقة مع املجتمع ب�شكل جيد.

◄◄ثانيا -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ن�صه« :هل يوجد دور لكل
من متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ومكان املدر�سة)
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با�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية
يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني؟»
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال فُح�صت الفر�ضيات ال�صفرية امل�شتقة منه ،واجلداول (،5 ،4
 )7 ،6تبني النتائج.

● ●�أوال -نتائج فح�ص الفر�ضية الأوىل التي ن�صها :
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال
ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري اجلن�س.

لفح�ص الفر�ضية ا ُ�ستخدم اختبار ( ،)tواجلدول ( )4يبني النتائج :
الجدول ()4
نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير الجنس

�أنثى

ذكر
املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

3.68

0.484

3.57

0.50297

(ت)

الداللة

1.127

0.262
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يتبني من اجلدول ( )4ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري
اجلن�س ،وهذا يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية ،ويرى الباحث �أن هذه النتيجة منطقية حيث
�إن ممار�سات املديرين يف جماالت �إدارة ال�ضغوط املهنية ال تفرق بني ذكر و�أنثى يف حال
�شعور املدير مب�س�ؤوليته وقيادته ملركب التعليم يف املدر�سة ،واملجتمع الفل�سطيني جمتمع
حري�ص يف تطبيق �أعلى درجات القيم الإن�سانية للو�صول �إىل حتقيق الأهداف ،وباحلر�ص
على حت�سني �صورته ونظرة التابعني له يف م�س�ؤوليته الإدارية ،ويرى الباحث �أن ا�ستجابات
املعلمني واملعلمات متيل بن�سبة كبرية �إىل الإيجابية جتاه املدير والإقرار بقدراته الإدارية،
وهذه النتيجة تتعار�ض مع نتيجة درا�سة ال�شيخ خليل و�رشير ( )2008ودرا�سة امل�شعان
( ،)2000وتتفق مع نتائج درا�سة �أبي م�صطفى والأ�شقر (. )2011
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● ●ثانيا -نتائج فح�ص الفر�ضية الثانية التي ن�صها :
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة
الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAواجلدول ( )5يبني
النتائج
الجدول ()5
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو جودة إدارة مديري المدارس
الثانوية في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية للضغوط المهنية للمعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

جمموع مربعات
االنحراف

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.52

2

0.26

داخل املجموعات

26.25

109

26.77

111

م�صدر التباين

املجموع

0.24

قيمة (ف)

1.09

م�ستوى
الداللة
0.34

دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

يتبني من اجلدول ( )5ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي ،وهذا يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية ،وتعود هذه النتيجة يف نظر الباحث
�إىل تركيز ن�سبة �أفراد عينة الدرا�سة يف فئة امل�ؤهل العلمي الثانية (البكالوريو�س) واملعلوم
�أن احل�صيلة العلمية وامل�سلكية الوا�سعة التي يح�صل عليها املعلم هي درا�سته اجلامعية
للح�صول على البكالوريو�س� ،إ�ضافة �إىل �أن تقومي املعلم للمدير يت�أتى من نظرة م�سلكية،
ولي�س من خلفية علمية ،وهذا يقارب بني �آراء فئات امل�ؤهل العلمي الثالثة يف ا�ستجاباتهم
وتتعار�ض هذه النتيجة مع درا�سة �أبي م�صطفى والأ�شقر (. )2011

◄◄ثالثا -نتائج فح�ص الفر�ضية الثالثة التي ن�صها :
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة
الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
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لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
النتائج

()ANOVA

واجلدول ( )6يبني

الجدول ()6
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو جودة إدارة مديري المدارس
الثانوية في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية للضغوط المهنية للمعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

جمموع مربعات
االنحراف

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.45

3

0.15

داخل املجموعات

26.32

108

26.77

111

م�صدر التباين

املجموع

0.24

قيمة (ف)

0.62

م�ستوى
الداللة

0.60

دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

يتبني من اجلدول ( )6ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني ،تعزى ملتغري
�سنوات اخلربة ،وهذا يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن
الن�سبة الكبرية من املدر�سني يف عينة الدرا�سة كانوا من فئات �أقل من � 15سنة ،وهذه امليزة
جتعل اال�ستجابات تبتعد عن الفروق ،ويعزو الباحث النتيجة �أي�ضا �إىل التوافق بني اجلديد
بعلمه والقدمي بخربته ،وكرثة الدورات التطويرية التي ح�صل عليها �أثناء اخلدمة ،وتتفق
هذه النتيجة مع درا�سة درا�سة �أبي م�صطفى والأ�شقر (. )2011

◄◄رابعا -نتائج فح�ص الفر�ضية الرابعة التي ن�صها :
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة
الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري مكان املدر�سة.

لفح�ص الفر�ضية ا ُ�ستخدم اختبار ( )tواجلدول ( )7يبني النتائج :
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جدول ()7
نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير مكان المدرسة

قرية

مدينة
املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

3.68

0.49

3.60

48.

(ت)

الداللة

0.88

0.37
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يتبني من اجلدول ( )7ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αبا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو جودة �إدارة مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية لل�ضغوط املهنية للمعلمني تعزى ملتغري
مكان املدر�سة ،وهذا يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية .
و�سبب ذلك  -يف نظر الباحث  -يعود �إىل �أن نظرة املعلمني للمديرين يف املدينة
والقرية واحدة� ،سواء يف حمافظة قلقيلية �أم يف فل�سطني ،حيث يلتزم املدير بالتعليمات
ال�صادرة عن اجلهات العليا ،ويحاول تنفيذها مبا ي�ؤدي �إىل جناح �إدارته يف املجال
الوظيفي �أو املجتمعي� ،إ�ضافة �إىل �أن الدورات التي ينالها املديرون يقارب من ممار�ساتهم
الإدارية وفق االجتاهات احلديثة التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم.

التوصيات:
�1 .1إجراء دورات توعية ملديري املدار�س للتعامل مع �ضغوط العمل.
2 .2تدريب املعلمني على كيفية �إدارة �ضغوطهم يف العمل ،وحتذيرهم من خطورة
ا�ستمرارها.
3 .3العمل على متتني العالقة بني املدر�سة واملجتمع ب�إجراء �أن�شطة م�ستمرة بينهما.
4 .4توفري الإمكانات وال�صالحيات ملدير املدر�سة لتقدمي احلوافز للمعلمني.
�5 .5إ�صدار وزارة الرتبية والتعليم كتاب «قوانني العمل» خا�ص باملعلمني.
6 .6تخفي�ض ن�صاب املعلم من احل�ص�ص اليومية.
7 .7تفعيل دور جمال�س الآباء والأمهات للم�ساهمة يف حتقيق النظام والبنية املعنوية
يف املدر�سة.
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املراجع واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أبو �سعدة  ,فاتن دروي�ش م�صطفى (� )2008ضغوط العمل يف الوزارات االردنية ,ر�سالة
ماج�ستري يف االدارة العامة  ,اجلامعة االردنية ,عمان  ,االردن .
�2 .2أبو م�سامح ،حم�سن ( )2010ال�ضغوط النف�سية وعالقتها بالر�ضا الوظيفي لدى معلمي
املرحلة الأ�سا�سية العليا ،ر�سالة ماج�ستري ،علم نف�س تربوي ،برنامج الدرا�سات العليا
امل�شرتك بني جامعتي عني �شم�س ،والأق�صى.
�3 .3أبو م�صطفى ،نظمي ،والزين ،ديبة (« )2009م�صادر �ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة ،درا�سة ميدانية على عينة من معلمي الأطفال املعوقني يف م�ؤ�س�سات الرتبية
اخلا�صة مبحافظات غزة» ،جملة اجلامعة الإ�سالمية بغزة� ،سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية،
العدد ( )2املجلد (� ،)17ص �ص .303
�4 .4أبو م�صطفى ،نظمي و�أبو غايل ،عطاف (« )2007م�صادر �ضغوط العمل لدى املعلم
الفل�سطيني ،درا�سة ميدانية على عينة من املعلمني واملعلمات امللتحقني يف برنامج
ت�أهيل املعلمني يف جامعة الأق�صى» ،امل�ؤمتر الرتبوي الثالث ،اجلودة يف التعليم العام،
نوفمرب.
5 .5ابو م�صطفى ،نظمي واال�شقر ،ح�سن ( )2011ال�ضغوط املهنية وعالقتها بالر�ضا
الوظيفي لدى املعلم الفل�سطيني ،جملة اجلامعة الإ�سالمية� ،سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية،
املجلد التا�سع ع�رش ،العدد الأول� ،ص � – 209ص . 238
6 .6االقرع ،نور طاهر ( )2009القدرة على مواجهة �ضغوط العمل من واقع ال�صحة
التنظيمية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية /حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،برنامج التنمية الريفية ،جامعة القد�س ،فل�سطني.
7 .7الزين ،ديبه و�أبو م�صطفى ،نظمي (« )2009م�صادر �ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية
خلا�صة ،درا�سة ميدانية على عينة من معلمي الأطفال املعوقني يف م�ؤ�س�سات الرتبية
اخلا�صة مبحافظات غزة» ،جملة اجلامعة الإ�سالمية بغزة� ،سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية،
 347املجلد ( ،)17العدد� ،))2ص .303
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(محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية منوذجاً)

د .يحيى محمد ندى

8 .8العلفي  ,هدى ح�سن يحيى  )2003( ,فعالية اداء مديري املدار�س الثانوية العامة بامانة
العا�صمة �صنعاء وعالقته ب�ضغوط العمل ,ر�سالة ماج�ستري ،جامعة �صنعاء للدرا�سات
العليا � ,صنعاء ,اليمن.
9 .9الفريجات ،غالب عبد املعطي ( )2000الإدارة والتخطيط الرتبوي ،جتارب عربية
متنوعة ،عمان ،دائرة املطبوعات والن�رش .
1010امل�شعان ،عويد �سلطان ( )2000م�صادر ال�ضغوط املهنية لدى املدر�سني يف املرحلة
املتو�سطة بدولة الكويت و عالقتها باال�ضطرابات النف�سية االجتماعية ،الكويت ،جملة
العلوم االجتماعية جملد ( ،)28عدد (� ،)1ص .91 -65
1111امل�شعان ،عويد ( )2001م�صادر ال�ضغوط املهنية لدى املدر�سني يف املرحلة املتو�سطة
بدولة الكويت وعالقتها باال�ضطرابات النف�سية واجل�سمية ،جملة العلوم االجتماعية
جملد 28 ،عدد� 1 ،ص 65ـ ،95دولة الكويت.
1212جاب اهلل� ،سيد حممد ( )2005ال�سلوك التنظيمي ،مو�ضوعات وتراجم وبحوث �إدارية
متقدمة ،جامعة قناة ال�سوي�س ،م�رص.
1313حجل ،عامر (� )2008أثر �ضغوط العمل على �أداء املراجع اخلارجي ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة دم�شق� ،سوريا.
�1414رسور� ،سعيد عبد الغني ( )2003مهارات مواجهة ال�ضغوط يف عالقتها بكل من الذكاء
الوجداين ومركز التحكم ،جملة م�ستقبل الرتبية العربية ،ت�صدر عن املركز العربي للتعليم
والتنمية ،املجلد التا�سع العدد  ،29املكتب اجلامعي احلديث ،الإ�سكندرية.
1515عبد العليم ،ن�رسين ن�رص الدين حممد فهمي ( )2010عمل املر�أة وال�ضغوط املهنية،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة املنوفية ،ق�سم االقت�صاد املنزيل والرتبية،
جمهورية م�رص العربية .اخلمي�سي� ،شيماء علي ( : )2007ال�سمات ال�شخ�صية وعالقتها
بال�ضغوط املهنية ،جملة علوم الرتبية الريا�ضية ،جامعة بابل ،العدد الثاين ،املجلد
ال�ساد�س.
1616العمري ،عبيد بن عبداهلل (� )2003ضغوط العمل عند املعلمني « درا�سة ميدانية « ،جملة
كلية الآداب ،جامعة امللك �سعود الريا�ض ،العدد الثاين ،واملجلد ال�ساد�س ع�رش
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1717غنيم� ،أحمد (� )2006أ�ساليب �إدارة ال�ضغوط املهنية للمعلمني يف املدار�س الثانوية
احلكومية جملة العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية ،املجلد الثامن ع�رش ،جامعة
امللك �سعود الريا�ض.
1818فرح ،غري�س (� )2005ضغوط العمل ما هي �أ�سبابها و�آثارها وما هو دور امل�س�ؤولني يف
معاجلتها ،جملة اجلي�ش ،ع.240
1919قاجه ،ام كلثوم ( )2010م�صادر �ضغوط العمل على معلمي املرحلة االبتدائية درا�سة
ا�ستك�شافية مبدينة ورقلة ،جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،عدد خا�ص امللتقى
الدويل حول املعاناة ،جامعة ورقلة ،اجلزائر.
2020العميان ،ﻤﺤﻤﻭﺩ �ﺴﻠﻤﺎﻥ ( )2004ال�سلوك التنظيمي ﻲﻓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍ�ﻷﻋﻤﺎل ،ﻋﻤـﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﻭﺍﺌل ،الطبعة االوىل.
2121حممود ،عبد احلليم ال�سيد واخرين (( 2007الأ�س�س النف�سية لتنمية ال�شخ�صية الإميانية
للم�سلم املعا�رص ،القاهرة  :املعهد العاملى للفكر الإ�سالمى.
2222ندى ،يحيى حممد ( )1998م�ستوى وم�صادر ال�ضغط النف�سي وعالقتها بالروح
املعنوية كما يراها معلمو وكالة الغوث يف منطقة نابل�س التعليمية ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة النجاح ،نابل�س ،فل�سطني.
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