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ملخص:
تهدف الدرا�سة احلالية التعرف �إىل م�ستوى ال�صحة النف�سية
للمعلمني احلكوميني ،وعالقته مب�ستوى �أدائهم يف �ضوء عدم انتظام
رواتبهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )176معلماً ومعلمة ،وا�ستخدمت
ا�ستبانة لتحقيق �أهداف الدرا�سة مكونة من ( )44فقرة ،موزعة على
بعدين ،ومن �أهم نتائج الدرا�سة� :أن ال�صحة النف�سية والأداء املهني
لغالبية املعلمني ت�أثرت ب�شكل �سلبي بعدم انتظام الرواتب ،وهناك
ارتباط وا�ضح بني م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني احلكوميني ،و
م�ستوى �أدائهم املهني يف �ضوء عدم انتظام رواتبهم ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س (معلمون – معلمات) وذلك
ل�صالح املعلمني ،و�أظهرت عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري امل�ستوى
االقت�صادي (� 1500شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث)  ،و�أو�صى
الباحثان بو�ضع ا�سرتاتيجيات وقائية وعالجية للحد من �ضغوط
مهنة التدري�س التي يتعر�ض لها املعلم الفل�سطيني ،وزيادة االهتمام
بظروف العمل من خالل توفري بيئة عمل منا�سبة جتعل املعلمني
قادرين على تقدمي املزيد من الإجنازات ،وي�شعرون بالراحة النف�سية
واال�ستقرار الوظيفي ،وتوفري احلوافز املعنوية واملادية للمعلمني
وت�شجيعهم ،والعمل على حت�سني �أحوالهم املعي�شية ،والعمل على
حت�سني �صورة املعلم يف املجتمع ،وذلك من خالل و�سائل الإعالم
املرئية وامل�سموعة.
الكلمات الدالة :ال�صحة النف�سية ،املعلمون احلكوميون،
اال�ستقرار الوظيفي ،الأداء املهني
The level of mental health among public schools
teachers and its relation to their performance in light
of irregular salary level

Abstract:
The current study was designed to determine
The level of mental health among public schools
teachers and its relation to their performance in light
of irregular salary level. The study sample consisted
of (176) teachers, used a questionnaire of (44) items to
achieve the objectives of the study, distributed on two
dimensions. The most important results of the study
were the mental health professional performance of the
majority of teachers negatively affected by the irregular
salaries, and there is a clear correlation between the
mental health level of government for teachers, and
the level of professional performance in light of the
irregularity of their salaries, and the results showed
a statistically significant difference between the mean
study sample responses according to the sex variable
(teachers - teachers) for the benefit of teachers. It
showed no statistically significant differences between
the mean study sample responses depending on the

economic level variable (NIS 1,500 or less 0. 1600
shekels and older) . The researchers recommended
to develop preventive and therapeutic strategies to
ease the pressures of the teaching profession on the
Palestinian teacher, and increase attention to working
conditions by providing an environment appropriate
for the teachers to achieve more, to feel secured at
their jobs and comfortable as well. In addition to
providing moral and material incentives for teachers
and encourage them, and work to improve their living
conditions, and work to improve the image of the
teacher in society, through the media video and audio.
Key words: mental health, public schools
teachers, job stability, profession performance.

املقدمة:
تواجه املجتمعات ب�صفة عامة ،واملجتمع الفل�سطيني ب�صفة
خا�صة العديد من ال�ضغوط النف�سية التي لها دور �سلبي على ال�صحة
النف�سية ،حيث ت�ضم هذه ال�ضغوط خربات غري مرغوب فيها ،و�أحداثاً
قد تنطوي على الكثري من م�صادر التوتر .من �أهداف ال�صحة النف�سية
�أن يعي�ش الإن�سان يف ا�ستقاللية تامة لكي يحقق �إمكانية التعلم الذي
طاملا يدفع املجتمعات يف طريق التطور والرخاء ،فالعلم وال�صحة
النف�سية كل يدفع باجتاه الآخر ،نحن نتعلم لنحقق ذواتنا لكي
نغري يف عاملنا املادي وغري املادي؛ امتثاالً لأمر اهلل جل جالله.
ومواجهة عوامل اخلطر والتهديد يف �سائر جماالت احلياة .فاملجتمع
الفل�سطيني لي�س مبن�أى عن ذلك؛ حيث يعي�ش يف ظروف خا�صة،
و�أو�ضاع �صعبة؛ لوجود االحتالل الإ�رسائيلي الذي قتل ودمر و�رشد
وقطع الأو�صال ،وبذلك �صارت ال�صحة النف�سية لهذا ال�شعب غري �سوية
ب�سبب احلروب واالجتياحات للأرا�ضي الفل�سطينية ،واحل�صار الظامل
الذي طال كل مناحي احلياة ،بالإ�ضافة �إىل عدم انتظام رواتب
الكثري من موظفي غزة ،حيث انعك�س كل ذلك على جميع �أطياف
املجتمع يف جميع امل�ستويات ،وهذا من �ش�أنه �أن يجعل الأحداث
ال�ضاغطة ت�ؤدي دورا يف ن�ش�أة الأمرا�ض النف�سية واجل�سمية ،ومن ثم
فالأحداث هي متغريات نف�سية اجتماعية ت�سهم يف اختالل ال�صحة
النف�سية لدى الفرد.
فالأحداث ال�ضاغطة ت�ؤثر �سلبياً على ال�صحة النف�سية
واجل�سدية التي تعرب عنها دالالت وم�ؤ�رشات نف�سية ت�أتي على
�شكل �إحباط ،وقلق ،واكتئاب ،وع�صبية زائدة ،وم�ؤ�رشات �سلوكية
مثل :ال�شكوى املتكررة من امل�شاكل ،وم�ؤ�رشات ف�سيولوجية تظهر
على هيئة �أعرا�ض ج�سمية خمتلفة ،وهذا يهدد قدرة ال�شخ�ص على
�إيجاد التوازن بني �ضغوط احلياة والقدرات الالزمة ملواجهة هذه
املتطلبات ،والعمل على �إحداث نوع من التوازن بني املطالب
وال�ضغوط والإمكانات التي عادة ما تكون غري متوازنة( .دياب،
)2006
ويحظى جمال التعليم باهتمام كبري – خا�صة  -يف هذا
الع�رص الذي نعي�شه ملا فيه من تقدم علمي ،وتطور تكنولوجي يف
�شتى جماالت احلياة؛ لذلك تعد �رشيحة املعلمني ركناً �أ�سا�سياً يف
النظام التعليمي ،كما �أنها متثل العدد الأكرب من موظفي وزارة
الرتبية والتعليم ،و�إذا كان التعليم هو و�سيلة لإعداد الأجيال يف
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احلا�رض وامل�ستقبل ،ف�إن املعلم هو �أحد �أهم املداخل الأ�سا�سية
ملدخالت العملية التعليمية؛ للدور الذي يقوم به يف جناح الرتبية
والتعليم وبلوغها غاياتها ،وحتقيق وجودها يف تطوير احلياة
للأف�ضل .واملت�أمل يف حقيقة دور املعلم ،ومهامه التي ي�ؤديها؛
يدرك جيداً مدى �أهمية الدور الذي ي�ؤديه املعلم يف بناء جمتمع
قوي ،ومتما�سك ،ومتطور علمياً وعملياً.
ويواجه املعلم العديد من ال�ضغوط ،مثل� :ضغوط حياتية؛
�سواء �ضغوط الأ�رسة� ،أو ال�ضغوط االجتماعية� ،أو ال�سيا�سية� ،أو
االقت�صادية .ويف جميع �أنواع ال�ضغوط يكون الفرد مطالباً ب�إجناز
الكثري من املهمات التي تفوق قدراته� ،أو �إمكاناته �أو كالهما معاً.
ويتميز قطاع غزة ب�أو�ضاع اقت�صادية واجتماعية
ودميغرافية وحياتية تختلف � -إىل حد ما – عن بقية الأرا�ضي
الفل�سطينية الأخرى ،ويعود ذلك �إىل عدد من العوامل التي �أ�سهمت
يف �إيجاد تلك الأو�ضاع ،و�أهمها :حمدودية امل�ساحة ،ندرة املوارد
االقت�صادية ،وجود كثافة �سكانية عالية ،وجتريف الأر�ض الزراعية
من قبل االحتالل الإ�رسائيلي ،بالإ�ضافة �إىل �أن معظم �سكان قطاع
غزة من الالجئني؛ وهم الذين طردهم االحتالل ال�صهيوين من قراهم
ومدنهم يف العام 1948م ،ومع كل هذه العوامل �أ�صبح م�صدر
الدخل الوحيد للموظف الفل�سطيني هو الراتب الذي يح�صل عليه من
عمله �أو وظيفته (النقيب.)1997 ،
ومواجهة الفرد للأحداث ال�ضاغطة يعتمد على قدرته على
مواجهتها بفعالية ،لأن �شعور الفرد بعدم فاعليته ،وعدم قيمته
يجعله ي�شعر بعدم القدرة على ال�سيطرة على جمرى �أحداث حياته،
وبالتايل يف�شل يف املواجهة ،ومع الف�شل املتكرر يكون عجز
املجهود الذي يقوم به يف مواجهة الأحداث ال�ضاغطة هو جمهود
عدمي اجلدوى والقيمة ،وبذلك يكون االكتئاب ،وانقطاع الراتب عن
املعلمني احلكوميني (مواطنني �أو الجئني) �أ�صابت جميع نواحي
حياة املعلمني ب�شلل تام.
ونظرا لكون املعلم �أحد �رشائح املوظفني الذين ت�أثروا ب�شكل
مبا�رش بعدم انتظام رواتبهم ،ونتيجة ملا ذكر �سابقاً ،وما �شعر به
الباحثان من �ضغوط نف�سية �أثرت على املعلمني ،وال�شكوى الدائمة
من عدم انتظام رواتبهم؛ فقد ارت�أى الباحثان تناول هذا املو�ضوع
بالبحث والتحليل.

مشكلة الدراسة:
مير جمتمعنا الفل�سطيني بظروف قا�سية ،يف هذه املرحلة
احلالية بالذات ،وذلك ب�سبب احل�صار الإ�رسائيلي ،الذي �أ�سهم يف
حجب امل�ساعدات املالية واملعنوية للحكومة الفل�سطينية يف غزة؛
مما قل�ص رواتب املوظفني  -ب�شكل عام  -و�سبب عدم انتظام
رواتبهم حيث ي�ستلمون – �أحيانا  -ن�صف الراتب �أو �أقل ،و�أحيانا
�أخرى ي�ؤجل راتبهم ل�شهور ،مما ي�ؤثر ذلك على جمريات حياتهم،
ومن ثم على الناحية النف�سية ،واالجتماعية ،والرتبوية ،وينعك�س
هذا الت�أثري ،ب�شكل �أكرب و�أعمق ،على ه�ؤالء املعلمني الذين يعتربون
ر�أ�س احلربة يف مواجهة العدوان ب�سالح التعليم.
ومن خالل عمل الباحثني يف جمال التعليم لفرتة طويلة
كمعلم ومر�شد تربوي ا�ست�شعرا معاناة املعلمني ،واحلاجة املا�سة
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لإجراء هذه الدرا�سة ،بهدف الوقوف على مدى �أثر عدم انتظام رواتب
املعلمني على النواحي النف�سية لديهم.
تتمحور م�شكلة الدرا�سة حول ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما العالقة بني م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني احلكوميني
وم�ستوى �أدائهم يف �ضوء عدم انتظام رواتبهم؟
يتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
1 .1ما م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني احلكوميني يف �ضوء عدم
انتظام رواتبهم؟
2 .2ما م�ستوى الأداء املهني للمعلمني احلكوميني يف �ضوء عدم
انتظام رواتبهم؟
3 .3هل توجد عالقة بني م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني
احلكوميني وم�ستوى �أدائهم املهني يف �ضوء عدم انتظام
رواتبهم؟
4 .4هل توجد فروق بني متو�سطات درجات املعلمني احلكوميني
على مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س (ذكور –
�إناث) ؟
5 .5هل توجد فروق بني متو�سطات درجات املعلمني احلكوميني
على مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري امل�ستوى
االقت�صادي (� 1500شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث) ؟

فرضيتا الدراسة:
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات املعلمني احلكوميني على
مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س (ذكور – �إناث) ؟
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات املعلمني احلكوميني على
مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري امل�ستوى االقت�صادي (1500
�شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث) ؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة امل�ستوى العام لل�صحة النف�سية
والأداء املهني لدى املعلمني احلكوميني يف �ضوء عدم انتظام
رواتبهم يف حمفظات غزة ،كما تهدف �إىل التعرف على التباين
واالختالف يف م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى املعلمني احلكوميني
تبعاً ملتغري (اجلن�س ،وامل�ستوى االقت�صادي)  ،كما تهدف �إىل الك�شف
عن العالقة بني م�ستوى ال�صحة النف�سية والأداء املهني لدى املعلمني
احلكوميني يف �ضوء عدم انتظام رواتبهم يف حمفظات غزة.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة فيما يلي:
 تقي�س هذه الدرا�سة متغريات ذات �أهمية ق�صوى وهي:
م�ستوى ال�صحة النف�سية؛ لأن �صحة املعلم ت�ؤثر ب�شكل فاعل يف
�أدائه ،و�أداء املعلم ي�ؤثر ب�شكل فاعل على حت�صيل الطلبة ومن هنا
يتبني �أهمية ذلك.
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 ت�ستهدف هذه الدرا�سة فئة املعلمني التي تعترب �رشيحة
مهنية هامة يقع على عاتقها عبء كبري يف تقدمي الرتبية والتعليم
لطلبة العلم يف ظل الظروف اخلا�صة التي يعي�شها قطاع غزة
واملتمثلة يف احل�صار الظامل واالجتياح املتكرر واالغتياالت
والإ�صابات اليومية للمدنيني .وعدم انتظام رواتبهم.
 قد تفيد هذه الدرا�سة القائمني على التعليم من خالل لفت
�أنظارهم ملعاناة املعلمني وتقدمي العون الالزم لهم ،حيث �أن ذلك
ينعك�س على املتعلم ب�شكل خا�ص وعلى املجتمع ب�شكل عام.
 قد تفيد هذه الدرا�سة ب�إثراء املكتبات الفل�سطينية
مبو�ضوعات عن مهنة التعليم.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة على احلدود التالية:
 احلد املكاين :املدار�س الأ�سا�سية والثانوية يف مديريتي
الرتبية والتعليم يف رفح وخانيون�س.
 احلد الزماين :مت تطبيق هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي  2015م – 2016م.
 احلد الب�رشي :تقت�رص الدرا�سة على معلمي املرحلة
الأ�سا�سية والثانوية ومعلماتها.
 احلد املو�ضوعي :تقت�رص الدرا�سة على م�ستوى ال�صحة
النف�سية للمعلمني احلكوميني وعالقته مب�ستوى �أدائهم يف �ضوء عدم
انتظام رواتبهم ،وقد اعتمدت هذه الدرا�سة على الأداة التي اعتمدت
منا�سبة لهذا املو�ضوع.

املصطلحات
◄◄ال�صحة النف�سية :يعرف عبد الغفار ( )213 :1996ال�صحة
النف�سية للفرد ب�أنها" :احلالة النف�سية العامة للفرد ،وال�صحة النف�سية
ال�سليمة هي :حالة تكامل طاقات الفرد املختلفة مبا ي�ؤدي �إىل ح�سن
ا�ستثمار لها ،وحتقيق وجوده؛ �أي حتقيق �إن�سانيته".
◄◄التعريف االجرائي لل�صحة النف�سية :الدرجة التي يح�صل
عليها املعلمون يف �ضوء املقيا�س امل�ستخدم.
◄◄املعلمون احلكوميون :وهم العاملون يف وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،ويتقا�ضون راتباً �شهرياً دائماً ،وامل�سجلون
ر�سمياً يف ك�شوف ديوان املوظفني ووزارة املالية الفل�سطينية،
ويتقا�ضون رواتبهم ال�شهرية منها.
◄◄الأداء :عرف املا�ضي (1417هـ )13 :الأداء ب�أنه" :الناجت
الذي يحققه املوظف عند قيامه ب�أي عمل من الأعمال".
◄◄التعريف الإجرائي للأداء :الدرجة التي يح�صل عليها
املعلمون يف �ضوء املقيا�س امل�ستخدم.

اإلطار النظري
يق�سم الباحثان هذا اجلزء �إىل حمورين ،حيث يتناول الباحثان
يف املحور الأول الأدبيات التي تتعلق بال�صحة النف�سية من حيث

تعريفها وطبيعتها ،ويف املحور الثاين ي�ستعر�ض الباحثان الأدبيات
املتعلقة بالأداء املهني للمعلم وذلك كما يلي:
املبحث األول  -الصحة النفسية
● ●مفهوم ال�صحة النف�سية:
يختلف الكثري من العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية يف
حتديد تعريف دقيق ،وقد مت تو�ضيحه فهو يت�ضمن �أ�شكاالً من
التوافق االجتماعي ،ال�صحة اجل�سمية ،والهدوء النف�سي ،والطم�أنينة،
وال�صحة النف�سية واالجتماعية ،وال�شعور باالنتماء ،والتقبل،
والتفا�ؤل ،واالتزان ،والثقة بالنف�س ،وحتقيق الذات ،وال�سلوك
املعياري ،وال�شعور بالأمن ،وال�ضبط الذاتي.
ولكي يتمتع الفرد بقدر وافر من ال�صحة النف�سية يجب توافر
بع�ض اخل�صائ�ص لدى ذلك الفرد ،ومن �أهم هذه اخل�صائ�ص:
1 .1التوافق :وي�ضم جانبني:
 التوافق االجتماعي :وي�شمل التوافق الأ�رسي واملدر�سي
واملهني واالجتماعي مبعناه الوا�سع.
 التوافق ال�شخ�صي :وهو الر�ضا عن النف�س.
2 .2ال�شعور بال�سعادة مع النف�س :ودالئل ذلك الراحة ،الأمن ،الثقة،
احرتام الذات ،تقبل الذات ،الت�سامح مع الذات ،والطم�أنينة.
3 .3ال�شعور بال�سعادة مع الآخرين :ويظهر ذلك من خالل احرتام
الآخرين� ،إقامة عالقات اجتماعية ،االنتماء للجماعة،
التعاون مع الآخرين ،حتمل امل�سئولية االجتماعية ،حب
الآخرين والثقة بهم.
4 .4حتقيق الذات وا�ستغالل القدرات :ودالئل ذلك فهم النف�س،
التقييم الواقعي للقدرات والإمكانيات ،تقبل نواحي الق�صور،
احرتام الفروق بني الأفراد ،تنوع الن�شاط و�شموله ،تقبل
احلقائق املتعلقة بالقدرات مو�ضوعياً ،تقدير الذات حق
قدرها ،وبذل اجلهد يف العمل والر�ضا عنه والكفاية والإنتاج.
5 .5القدرة على مواجهة مطالب احلياة ،ودالئل ذلك:
 النظرة ال�سليمة للحياة وم�شاكلها.
 العي�ش يف احلا�رض والواقع.
 مرونة يف مواجهة الواقع
 بذل اجلهد يف حل امل�شاكل.
 القدرة على مواجهة الإحباطات اليومية.
 حتمل امل�سئوليات ال�شخ�صية واالجتماعية.
 الرتحيب بالأفكار اجلديدة.
 ال�سيطرة على البيئة والتوافق معها.
6 .6التكامل النف�سي:
 الأداء الوظيفي الكامل املتنا�سق لل�شخ�صية ج�سمياً وعقلياً
واجتماعياً ودينياً.
 التمتع بال�صحة ومظاهر النمو العادي.
7 .7العي�ش يف �سالمة و�سالم :ودالئل ذلك
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مستوى الصحة النفسية للمعلمني احلكوميني
وعالقته مبستوى أدائهم في ضوء عدم انتظام رواتبهم

د .إبراهيم سليمان شيخ العيد
أ .أمين مصطفى الزاملي

 التمتع بال�صحة النف�سية واجل�سمية واالجتماعية
 ال�سلم الداخلي واخلارجي
 الإقبال على احلياة والتمتع بها ث .التخطيط للم�ستقبل
بثقة و�أمان (�شعبان.)34 – 32 ،1999 : ،
املبحث الثاني – األداء املهين
يرجع جناح وتقدم �أي م�ؤ�س�سة �إىل كمية وجودة �أداء العاملني
فيها ،ومن هنا جل�أت الكثري من امل�ؤ�س�سات �إىل و�ضع برامج لتطوير
اجلودة ،و�أق�سام التعليم الداخلي �أثناء اخلدمة و�أنفقت عليها مبالغ
كثرية بهدف رفع م�ستوى الأداء لتتمكن من املناف�سة مع امل�ؤ�س�سات
الأخرى ،ونظراً لأهمية الأداء املهني كمعيار لنجاح امل�ؤ�س�سة،
ف�سوف يتم التطرق لهذا املفهوم.
● ●مفهوم الأداء:
ميكن تعريف الأداء املهني كما عرفه باجابر (1416هـ)24 :
ب�أنه :تفاعل ل�سلوك املوظف ،و�أن ذلك ال�سلوك يتحدد بتفاعل جهده
وقدرته.
ونظراً لأهمية الأداء املهني ال بد من التحدث عن عنا�رصه �أو
مكوناته الأ�سا�سية التي بدونها ال ميكن التحدث عن وجود �أداء ف َّعال،
وذلك يعود لأهميتها يف قيا�س وحتديد م�ستوى الأداء للعاملني يف
املنظمات ،ومن �أهم هذه العنا�رص ما ذكره درة (: )2003
 .أكفايات املوظف :وهي تعني ما لدى املوظف من معلومات
ومهارات واجتاهات وقيم ،وهي متثل خ�صائ�صه الأ�سا�سية التي
تنتج �أداءً فعاالً يقوم به ذلك املوظف.
.بمتطلبات العمل (الوظيفية)  :وت�شمل املهام وامل�س�ؤوليات
�أو الأدوار واملهارات واخلربات التي يتطلبها عمل من الأعمال �أو
وظيفة من الوظائف.
.تبيئة التنظيم :وتت�ضمن العوامل الداخلية التي ت�ؤثر
يف الأداء الف َّعال :التنظيم وهيكله و�أهدافه وموارده ومركزه
اال�سرتاتيجي والإجراءات امل�ستخدمة ،والعوامل اخلارجية مثل
العوامل االقت�صادية واالجتماعية والتكنولوجية واحل�ضارية
وال�سيا�سية والقانونية.
.ثحمددات ومعايري الأداء الوظيفي :يتطلب حتديد م�ستوى
الأداء الفردي معرفة العوامل التي حتدد هذا امل�ستوى والتفاعل
بينها ،ونظراً لتعدد هذه العوامل و�صعوبة معرفة درجة ت�أثري كل
منها على الأداء ،واختالف نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت
هذا املو�ضوع ،ف�إن الباحثني يواجهون عدة �صعوبات يف حتديد
العوامل امل�ؤثرة على الأداء ومدى التفاعل بينها (درة)2003 ،
● ●ال�صحة النف�سية والأداء املهني:
يرى بع�ض العلماء �أن الأداء وال�صحة النف�سية يرتبطان
بع�ضهما ببع�ض ،ولكي يقوم الفرد ب�أداء الواجبات امللقاة على
عاتقه فال بد �أن يتمتع ب�صحة نف�سية �سليمة خالية من اال�ضطرابات
ال�شديدة التي قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على عطائه ،وقدرته على �إجناز
املهام املطلوب القيام بها ،والعطاء اجليد فعل واع اختياري ،مييز
�إن�سانية الفرد عن باقي املخلوقات ،وبالتايل حتدد معنى �إن�سانيته،
كما يعترب العطاء من �أهم مظاهر حتقيق الفرد لوجوده �أو حتقيقه
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لإن�سانيته ،ويتخذ العطاء مظاهر خمتلفة تتمثل يف جهد عقلي يبذله
العامل ويعطيه لطالبه ،وجهد يقدمه عامل ب�أمانة.
(عبد الغفار )2001 :221 - 229 ،والأداء اجليد يتطلب
من الفرد متتعه براحة نف�سية ،ودافعية لإجناز ما هو مطلوب منه
بال�شكل الأف�ضل ،وحتقيق النجاح وجتنب الف�شل ،وت�ؤثر على �سلوك
الفرد فتجعلها يف و�ضع اجلاهزية للقيام باملهام املوكلة �إليه ،كما
�أنها تدفع الفرد للمثابرة يف �أداء الأعمال وااللتزام بعمله وال�شعور
باالنتماء للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها (ربيع)2000 ،

الدراسات السابقة:
ت�شكل الدرا�سات ال�سابقة تراثاً مهماً وم�صدراً غنياً للباحثني
والدار�سني� ،إذ ت�ساعدهم يف تكوين خلفيات علمية عن مو�ضوع
درا�ساتهم و�أبحاثهم ،لذا فقد اطلع الباحثان على بع�ض الدرا�سات
ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وفيما يلي عر�ض ما تو�صل
�إليه الباحثان من درا�سات �سابقة؛ بهدف �إلقاء ال�ضوء على بع�ض
النتائج والتو�صيات التي تو�صلت �إليها ،والتي ميكن اال�ستفادة منها
يف دعم الدرا�سة احلالية.
هدفت درا�سة اجنورو و�آخرون (� )Onjoro et. al, 2015إىل
معرفة �أثر اال�سرتاتيجيات التحفيزية مثل :تدريب وتطوير املوظفني
والرتقية والرواتب والأجور وظروف العمل ،واتخاذ القرار الت�شاركي
على �ضمان اجلودة يف النظام التعليمي ،اعتمدت الدرا�سة على نظرية
التعزيز على �أ�سا�س قانون ثورندايك من الت�أثري ،والتي تبدو بب�ساطة
يف العالقة بني ال�سلوك وعواقبه ،وتركز هذه النظرية على تعديل
ال�سلوك .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )150مدر�ساً من  10مدار�س
ثانوية يف مقاطعة كيليفي ،وا�ستخدمت الدرا�سة جلمع البيانات
اال�ستبيانات واملقابالت ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن هناك عالقة
ذات داللة �إح�صائية بني العوامل املحفزة و�أداء املعلم ،وكذلك وجود
عالقة كبرية بني خربة املعلمني و�أدائهم الوظيفي.
هدفت درا�سة الثبيتي والعنزي (� )2014إىل التعرف على
عوامل الر�ضا الوظيفي من وجهة نظر معلمي حمافظة القريات،
و�أثر كل من متغري امل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،واملرحلة التعليمية،
على عوامل الر�ضا الوظيفي .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()303
معلماً ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،تكونت من ()37
فقرة ،تغطي خم�سة �أبعاد :القيادة املدر�سية وبيئة العمل( ،واجلوانب
املادية واحلوافز ،و�أ�ساليب الزيارة الإ�رشافية ،والت�أهيل والتدريب،
وقد قام الباحثان با�ستخدام ا�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن عوامل الر�ضا الوظيفي جاءت كما ي�أتي :بعد
القيادة املدر�سية جاء باملرتبة الأوىل ،وبعد بيئة العمل جاء
باملرتبة الثانية ،وبعد �أ�ساليب الزيارة الإ�رشافية جاء باملرتبة
الثالثة ،بعد اجلوانب املادية واحلوافز جاء باملرتبة الرابعة ،وبعد
الت�أهيل والتدريب جاء باملرتبة اخلام�سة .كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك فروقاً ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا
الوظيفي للمعلمني يف حمافظة القريات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
ل�صالح م�ؤهل البكالوريو�س والدرا�سات العليا ،كما �أظهرت �أن هناك
فروقاً ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي للمعلمني
يف حمافظة القريات تعزى ملتغري اخلربة ل�صالح اخلربة فوق
ع�رش �سنوات ،وكذلك �أظهرت النتائج ب�أنه ال توجد فروق ذات داللة
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�إح�صائية تعزى ملتغري املرحلة التعليمية.
بينت درا�سة بو�رس ا�سرتو�س (� )Boser & Straus, 2014أن
تدين �أجر املعلم لي�س ذا �أهمية على مر ال�سنني ،ويذكر �أغلب املراقبني
�أن رواتب املعلمني القليل ي�ؤدي �إىل �إبقاء الأفراد امل�ؤهلني ت�أهيالً
عالياً بعيدين عن املهنة.ووجدت درا�سة حديثة �أن الفرق الرئي�س
بني نظام التعليم يف الواليات املتحدة وتلك املوجودة يف الدول
الأخرى مع الطالب عايل الأداء ذلك �أن الواليات املتحدة تقدم
�أجوراً للمعلمني املبتدئني �أقل بكثري من غريها.وكان الهدف من
هذا البحث معرفة املزيد عن رواتب املعلمني ذوي اخلربة املتو�سطة
ومعرفة ما �إذا كانت الأجور مرتفعة مبا يكفي جلذبهم ،واحلفاظ
على الأفراد الأكرث موهبة يف البالد.اعتمد هذا البحث على جمموعة
متنوعة من قواعد البيانات ،والنتائج التي هي مثرية للقلق العميق.
وت�شمل النتائج )1( :املعلمني الذين هم يف منت�صف و�أواخر حياتهم
املهنية ،املرتبات الأ�سا�سية للمعلمني منخف�ضة ب�شكل م�ؤمل يف
العديد من الدول )2(.املعلمني الذين لهم (� )10أعوام من اخلربة،
والذين يعيلون الأ�رسة يف كثري من الأحيان والتي حتتاج �إىل الدعم
املايل ( )3ن�سبة كبرية من املعلمني تعمل وظيفة ثانية نتيجة لقلة
رواتبهم.خال�صة القول هي �أن املعلمني املتو�سطة �سنوات عملهم
ويف وقت مت�أخر من مهنة ال يك�سبون ما ي�ستحقونه ،كما �أنهم لي�سوا
قادرين على احل�صول على الرواتب التي تدعم وجود الطبقة الو�سطى.
هدفت درا�سة داقال ( )Dagli, 2012التعرف �إىل ت�صورات
وم�شاعر و�أفكار معلمي مرحلة الطفولة املبكرة ،والذين يعملون
يف مراكز رعاية الأطفال يف حرم اجلامعة يف تركيا ،حول مهنتهم
وعملهم ،ومعرفة كيفية حتديهم لل�صعوبات والق�ضايا التي تواجههم
ليتمتعوا بحياتهم ،ومن ثم ربط تلك التحديات مع الر�ضا الوظيفي،
ومواجهتهم للإرهاق ،والإجهاد ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()9
معلمني يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقابلتني،
ا�ستمرت لنحو �ساعتني ،و�أظهرت النتائج� :أن املعلمني يف احلرم
اجلامعي لرعاية الأطفال يف هذه الدرا�سة ا�ستمتعوا بالعمل مع
الأطفال والآباء والأمهات على الرغم من التحديات التي تواجههم
يف العمل ،وتدين الأجور ،و�ساعات العمل الطويلة ،وبدون تعوي�ض،
ويبدو �أن نوعية العالقة مع الآباء والأمهات لها ت�أثري قوي جداً على
الر�ضا الوظيفي للمعلمني وعلى دوافعهم ،ومن ناحية �أخرى حبهم
للأطفال والر�ضا عن عملهم ،ف�ضالً عن وجود بيئة عمل �إيجابية
ت�ساعدهم على �إعادة بناء دوافعهم.وعلى تفانيهم والتزامهم يف
مهنتهم.
هدفت درا�سة الأفندي ( )2012التعرف �إىل العالقة بني عوامل
الر�ضا الوظيفي وتطوير فعالية �أداء املعلمني يف املدار�س احلكومية
الثانوية يف حمافظة بيت حلم ،والتعرف على �أثر كل من املتغريات
امل�ستقلة الآتية :اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة ،والراتب ،وامل�ؤهل
العلمي على عوامل الر�ضا الوظيفي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )170معلمًا ومعلمة ،وقد اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية،
وقد قام الباحث با�ستخدام ا�ستبانة ك�أداة للدرا�سة تكونت من ()35
فقرة ،تغطي ثالثة �أبعاد :العامل االقت�صادي ،واملكانة االجتماعية
للمعلم ،وبيئة العمل ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن عوامل
الر�ضا الوظيفي جاءت كما ي�أتي :بعد بيئة العمل جاء باملرتبة
الأوىل ،بعد املكانة االجتماعية للمعلم جاء باملرتبة الثانية ،بعد

العامل االقت�صادي جاء باملرتبة الثالثة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لدى املعلمني جتاه الر�ضا
الوظيفي تعزى ملتغري اجلن�س ،كما �أظهرت عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري الراتب ،وكذلك �أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة،
و�أظهرت فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي يف
البعد االقت�صادي وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف بعدي
املكانة االجتماعية للمعلم وبيئة العمل تبعًا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
هدفت درا�سة اجل�سا�سي ( )2011ملعرفة �أثر احلوافز املادية
واملعنوية يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم
ب�سلطنة عمان ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )290من ر�ؤ�ساء
الأق�سام واملوظفني ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ,
وكانت الأداة امل�ستخدمة هي اال�ستبانة ،ومن �أهم نتائج الدرا�سة:
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل
يف اجتاهات �أفراد الدرا�سة حول �أثر احلوافز املادية واملعنوية
يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان)
باختالف متغري العمر واحلال االجتماعية وامل�ستوى التعليمي
وامل�سمى الوظيفي ،وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات
�أفراد الدرا�سة العاملني يف م�سقط و�أفراد الدرا�سة العاملني يف
(الظاهرة – الداخلية – ظفار – الباطنة �شمال  -الربميي) حول
(�أثر احلوافز املعنوية يف حت�سني �أداء العاملني يف وزارة الرتبية
والتعليم ب�سلطنة عمان) ل�صالح �أفراد الدرا�سة العاملني يف (الظاهرة
– الداخلية – ظفار – الباطنة �شمال – الربميي)
هدفت درا�سة الهلول ( )2007التعرف �إىل الفروق بني
متو�سطات درجات املعلمني واملعلمات يف مدار�س الوكالة ومدار�س
احلكومة بقطاع غزة يف الآثار النف�سية واالجتماعية والقيمية،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )245معلماً ومعلمة من مدار�س احلكومة
والوكالة – غزة� ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املعلمني واملعلمات يف الآثار النف�سية واالجتماعية يف االلتزام
والتحدي ل�صالح املعلمات ومل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املعلمني واملعلمات يف الآثار النف�سية واالجتماعية والقيمية
التالية ،االقت�صاد ،الأ�رسة ،ال�صحي ،النف�سي والتدهور الأكادميي،
و�أي�ضًا �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمي
احلكومة ومعلمي الوكالة يف الآثار النف�سية واالجتماعية والقيمية
التالية :االقت�صاد ،الأ�رسة ،ال�صحة ،النف�سي ،وقيمة االلتزام والتحدي
ل�صالح مدر�س احلكومة ،بينما مل توجد فروق ذات داللة بني معلمي
احلكومة والوكالة يف بعد التدهور الأكادميي ،مل يكن هنالك تفاعل
بني اجلن�س ونوع امل�ؤ�س�سة التعليمية على جميع متغريات الآثار
النف�سية واالجتماعية والقيمية.
هدفت درا�سة امل�صدر و�أبو كويك ( )2007التعرف �إىل العالقة
بني �ضغوط مهنة التدري�س و�أبعاد ال�صحة النف�سية لدى معلمي
ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية الدنيا يف قطاع غزة ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )220معلماً ومعلمة من مرحلة التعليم الأ�سا�سي
الدنيا يف قطاع غزة�.أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطي درجات املعلمني واملعلمات على الدرجة
الكلية ل�ضغوط مهنة التدري�س وذلك ل�صالح املعلمني ،وكذلك على
الدرجة الكلية لل�صحة النف�سية ،ووجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائياً
84

مستوى الصحة النفسية للمعلمني احلكوميني
وعالقته مبستوى أدائهم في ضوء عدم انتظام رواتبهم

د .إبراهيم سليمان شيخ العيد
أ .أمين مصطفى الزاملي

بني الدرجة الكلية ل�ضغوط مهنة التدري�س وال�صحة النف�سية
ب�أبعادها ودرجتها الكلية لدى �أفراد العينة.
هدفت درا�سة الكحلوت والكحلوت (� )2006إىل الك�شف عن
مدى �شيوع ال�ضغوط املدر�سية وم�ستوى الأداء والعالقة بينهما.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )66من معلمي التكنولوجيا باملرحلة
الأ�سا�سية العليا من اجلن�سني بواقع ( )34من املعلمني و ()32
من املعلمات” مبحافظتي غزة و�شمالها.ومتثلت الأدوات التي
ا�ستخدمها الباحثان مبقيا�س ال�ضغوط املدر�سية وا�ستبانة مالحظة
الأداء من �إعداد الباحثني.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�ضغوط
املدر�سية �شائعة عند �أفراد العينة من معلمي التكنولوجيا باملرحلة
الأ�سا�سية العليا عند م�ستوى  ،55.19%و�أن ال�ضغوط املدر�سية
تتدرج يف �سلم �أعاله �ضغوط �سلوكيات التالميذ و�أدناه �ضغوط
العالقة مع املدير.كما �أن �أداء املعلمني يقع عند م�ستوى .77.95%
و�أن الأداء يتدرج يف �سلم �أعاله املجال ال�شخ�صي والإداري و�أدناه
جمال التقييم والتقومي.ومل تظهر نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني
ال�ضغوط املدر�سية و�أداء معلمي التكنولوجيا.
تعليق على الدراسات السابقة:
لوحظ �أن جميع الدرا�سات ال�سابقة تناولت فئة املعلمني عدا
درا�سة واحدة تناولت فئة العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم وهي:
درا�سة اجل�سا�سي ( ،)2011وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات التي
تناولت املعلمني ،كما لوحظ �أن الدرا�سات تفاوتت يف مو�ضوعاتها
و�أهدافها فمنها ما حدد عوامل الر�ضا الوظيفي و�أثر بع�ض املتغريات
(احلوافز املادية) عليها كدرا�سة ( ، )Boser & Straus, 2014ومن
الدرا�سات ما تناول �ضغوط مهنة التدري�س و�أثرها على ال�صحة مثل:
امل�صدر و�أبو كويك ( ، )2007وقد �أ�ضافت درا�سة الهلول ()2007
الآثار االجتماعية والقيمية.وتبني �أن درا�سة تناولت ال�ضغوط
املهنية وعالقتها مب�ستوى الأداء وهي :درا�سة الكحلوت والكحلوت
( ، )2006كما �أظهرت درا�سة ( )Boser & Straus, 2014ودرا�سة
(� )Onjoro et.al, 2015أثر احلوافز املادية وتدين الأجور على ال�صحة
النف�سية و�أداء املعلمني ،وبذلك تتفق الدرا�سة احلالية مع هاتني
الدرا�ستني يف تناول رواتب املعلمني ،بينما اختلفت الدرا�سة احلالية
مع درا�سة الأفندي ( )2012ودرا�سة ( )Dagli, 2012يف �أثر تدين
�أجور املعلمني على حياتهم النف�سية.

عينة الدراسة:
اختريت عينة ع�شوائية من معلمي مديريتي رفح وخانيون�س
حيث تكونت العينة من ( )176معلماً ومعلمة ،كما هو موزع يف
جدول (.)1
جدول ()1
توزیع أفراد عینة الدراسة

ال�صنف

العدد

الن�سبة املئوية

املتغري

معلم

97

%55

معلمة

79

%45

� 1500شيكل ف�أقل

83

%47

� 1600شيكل ف�أكرث

93

%53

اجلن�س
الراتب
ال�شهري

املجموع

176

أدوات الدراسة:
بعد االطالع على الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة
مبو�ضوع الأداة مت بنا�ؤها وفق اخلطوات التالية:
 �صياغة فقرات الأداة.
فقرة.

 �إعداد الأداة ب�صورتها الأولية ،وقد �شملت الأداة على ()44

 عر�ض الأداة على جمموعة من املحكمني الرتبوینی،
والبالغ عددهم ( )10حمكمني.
وبعد �إجراء التعديالت التي �أو�صى بها املحكمون ،عدلت
و�أعيد �صياغة بع�ض الفقرات ،وقد �أعطى لكل فقرة وزن متدرج وفق
�سلم متدرج خما�سي (كثري جداً ،كثری ،متو�سط ،قلیل ،قلیل جداً) وقد
اعتمد اجلدول التايل لتحدید م�ستوى املتو�سط احل�سابي املوزون
والفئة التي ینتمي �إلیها كما یلي:
جدول ()2
مستوى المتوسط الموزون والفئة التي ینتمي إلیها

فئة املتو�سط املوزون

فئة الوزن الن�سبي

م�ستوى الدرجة

1.79

35% - 20%

قليل جداً

2.59 - 1.80

51% - 36%

قليل

منهج الدراسة:

3.39 – 2.60

67% - 52%

متو�سط

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته
لأهداف الدرا�سة.

4.19 – 3.40

83% - 68%

كثري

5 – 4.20

100% - 84%

كثري جداً

املنهج واإلجراءات:

جمتمع الدراسة:

(عبد الفتاح)541 :2008 ،

ي�شمل جميع املعلمني واملعلمات الذين يعملون مبدار�س
احلكومة يف املرحلة الأ�سا�سية والثانوي ،وهم )10356( :معلماً،
منهم ( )5853يف التعليم الأ�سا�سي ،منهم ( )4503يف التعليم
الثانوي(.وزارة الرتبية والتعليم.)20 :2016 - 2015 ،

تتكون �أداة الدرا�سة من ا�ستبانتني:
♦ ♦�أوالً :ا�ستبانة ال�صحة النف�سية:
تتكون ا�ستبانة ال�صحة النف�سية من ( )22فقرة.
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اخل�صائ�ص ال�سیكومرتیة لال�ستبانة:
�صدق اال�ستبانة (�صدق املحكمني)  :وقد مت تو�ضيح ذلك.
االت�ساق الداخلي:
مت الت�أكد من االت�ساق الداخلي لال�ستبانة عن طريق ح�ساب
معامل ارتباط بری�سون بنی فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية لها،
واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:
جدول ()3
يمثل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم

**0.551

دال**

10

**0.716

دال**

11

**0.617

دال**

12

**0.637

دال**

13

**0.721

دال**

14

**0.596

دال**

15

**0.714

دال**

**0.639

دال**

**0.655

دال**

**0.593
**0.596

16

**0.545

دال**
دال**
دال**

17

**0.636
**0.676
**0.663
**0.691
**0.492
**0.612
**0.641
**0.607
**0.652

**0.529

دال**

15
16
18

17

18

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة
دال**
دال**
دال**
دال**
دال**
دال**

**0.578

دال**

14

دال**

**0.652

دال**

13

**0.320
**0.243
**0.409
**0.651
**0.508
**0.590

دال**

**0.716

دال**

12

**0.509

دال**
دال**
دال**
دال**
دال**
دال**
دال**

دال**

الرقم
19
20
21

**0.622
**0.737
**0.745
**0.631

22

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة
دال**
دال**

**0.641

دال**

11

**0.513

دال**

**0.654

دال**

10

**0.626

دال**
دال**

دال**

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم
19

ولقد ات�ضح من اجلدول (� )3أن جميع الفقرات دالة �إح�صائياً
بني الفقرات والدرجة الكلية لها.
ثبات اال�ستبانة:
مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة بعد تطبيقها على �أفراد
العينة اال�ستطالعية ،بطريقتي التجزئة الن�صفية ،و�ألفا كرونباخ،
حيث تبني �أن معامل الثبات با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية
( ، )0.898وكان معامل الثبات با�ستخدام �ألفا كرونباخ ()0.934
 ،وهذا يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات

20

9

** دال عند ( ** )0.05دال عند ()0.01

21

8

22

7

معامل االرتباط

6

**0.583

9

5

**0.666

8

مالحظة:
دال**
يعني دالة عند 0.01

**0.499

7

4

**0.405

6

3

م�ستوى الداللة

5

2

دال**

4

1

دال**

3

يمثل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها

دال**

2

جدول ()4

دال**

1

تطمئن الباحثني على تطبيقها على عينة الدرا�سة.ولتقدير م�ستوى
�أداة البحث؛ ا�ستخدم مقيا�س خما�سي الأبعاد )5( :كثري جداً)4( ،
كثري ، )3( ،متو�سط ، )2( ،قلیل ( )1قليل جداً.
♦ ♦ثانياً :ا�ستبانة الأداء املهني:
تتكون ا�ستبانة الأداء املهني من ( )22فقرة.
اخل�صائ�ص ال�سیكومرتیة لال�ستبانة:
�صدق اال�ستبانة (�صدق املحكمني)  :وقد مت تو�ضيح ذلك.
االت�ساق الداخلي:
مت الت�أكد من االت�ساق الداخلي لال�ستبانة عن طريق ح�ساب
معامل ارتباط بری�سون بنی فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية لها،
واجلدول ( )4يو�ضح ذلك:

مالحظة:
دال**
يعني دالة عند 0.01

ولقد ات�ضح من اجلدول (� )4أن جميع الفقرات دالة �إح�صائياً
بني الفقرات والدرجة الكلية.
ثبات اال�ستبانة:
مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة بعد تطبيقها على �أفراد العينة
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اال�ستطالعية ،بطريقتي التجزئة الن�صفية ،و�ألفا كرونباخ ،حيث تبني
�أن معامل الثبات با�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية (، )0.803
وكان معامل الثبات با�ستخدام �ألفا كرونباخ ( ، )0.859وهذا يدل
على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثني
على تطبيقها على عينة الدرا�سة.ولتقدير م�ستوى �أداة البحث؛
ا�ستخدم مقيا�س خما�سي الأبعاد )5( :كثري جداً )4( ،كثري، )3( ،
متو�سط ، )2( ،قلیل ( )1قليل جداً.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شة نتائجه:
والذي ين�ص على:
 ما م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني احلكوميني يف �ضوء
عدم انتظام رواتبهم؟
قام الباحثان بح�ساب متو�سط الدرجات والن�سبة املئوية
ال�ستجابات �أفراد عينة البحث حول م�ستوى ال�صحة النف�سية،
واجلدول ( )5يبني ذلك:
جدول ()5

م

زيادة معاناتي
النف�سية نتيجة
1
الزدياد م�شاكلي
الأ�رسية
ازدياد توتراتي
2
الع�صبية لأقل
الأ�سباب.
انخفا�ض ثقتي
3
بنف�سي لقلة الراتب.
�أ�شعر ب�أنني م�صاب
4
ب�صداع م�ستمر.
�أ�شعر ب�أنني �أعاين
5
من �أمرا�ض نف�سية.
�أح�س ب�إرهاق عام
6
و�شعور بال�ضيق.
�أ�شعر بالتوتر النف�سي
7
والقلق الدائم.
ازدياد �سلوكي
8
العدواين نحو
الآخرين.
ازدياد �شعوري
9
بفقدان الأمن
الوظيفي.
ازدياد خويف على
10
م�ستقبلي.
ازدياد اهتمامي
11
بالأمور املادية.
�أعاين من قلة النوم
12
والقلق وكرثة
الكوابي�س.

13
14

15

نتائج الدراسة ومناقشتها:

الفقرات

م

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

16

17

18
19

الوزن الن�سبي

الرتتيب

20

3.88

0.993

77.61

5

21

3.87

0.974

77.38

6

22

3.74

1.232

74.88

11

3.46

1.118

68.86

20

3.52

1.141

70.45

17

3.65

1.356

73.06

16

3.72

1.084

74.31

13

3.70

1.093

73.97

14

4.05

1.086

81.02

1

3.96

1.005

79.20

3

4.01

1.066

80.11

2

3.82

1.099

76.47

7

الفقرات
�أ�شعر بالي�أ�س �رسيعاً
عندما �أقع يف
م�شكلة.
�أمتنى املوت حتى
ابتعد عن م�شاكلي.
�أ�شعر باخلجل
وال�ضيق عندما
�أذهب ل�رشاء ما
�أحتاج.
�أ�شعر بال�ضيق والأمل
عندما يقابلني �أحد
الدائنني.
�أتهرب من الدائنني
لأخفف من �ضيقي
و�أملي.
�أ�شعر بالغ�ضب �إذا مل
�أح�صل على ما �أريد
فوراً.
ازدياد �إ�صابتي
بانهيار ع�صبي.
�أ�شعر بالراحة عندما
�أبتعد عن النا�س.
�أ�شعر ب�أن كل من
حويل ينظرون �إيل
نظرة عطف.
�أ�شعر بال�ضيق
لقلة م�شاركتي يف
الرحالت واحلفالت
واملنا�سبات.
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن الن�سبي

الرتتيب

3.52

1.042

70.45

18

3.26

1.395

63.06

22

3.89

0.977

77.84

4

3.80

1.065

75.90

8

3.76

1.107

75.11

9

3.47

1.195

69.31

19

3.30

1.235

66.02

21

3.68

1.314

73.63

15

3.74

1.042

74.77

12

3.75

1.183

75

10

81.43

16.009

74.02

يت�ضح من اجلدول (� )5أن الدرجة الكلية مل�ستوى ال�صحة
النف�سية كان كبرياً حيث �أن �أعلى ثالث فقرات كانت الفقرة)9( :
والتي تن�ص على( :ازدياد �شعوري بفقدان الأمن الوظيفي)  ،والفقرة
( )11والتي تن�ص على (ازدياد اهتمامي بالأمور املادية)  ،والفقرة
( )10والتي تن�ص على (ازدياد خويف على م�ستقبلي)  :والتي ح�صلت
على ن�سب كبرية ،كما ح�صلت ( )17فقرة �أخرى على ن�سب كبرية
وقعت بني ( )83% - %68وذلك ح�سب املقيا�س يف جدول (، )5
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق ح�صول الفقرة ( )19والتي تن�ص على
(ازدياد ا�صابتي بانهيار ع�صبي)  ،والفقرة ( )14والتي تن�ص على
(�أمتنى املوت حتى ابتعد عن م�شاكلي) على ن�سب متو�سطة.
والنتيجة الكلية تظهر �أن متو�سط الدراجات كان ()81.43
وهي درجة كبرية وهذه الدرجة التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية
تف�رس �أن ال�صحة النف�سية لغالبية املعلمني ت�أثرت ب�شكل �سلبي لعدم
انتظام الرواتب ،وهذا وا�ضح يف ا�ستجاباتهم ،وهذه النتيجة ت�ؤكد
�أهمية توفري احلياة الكرمية للمعلمني.
وبذلك تتفق الدرا�سة احلالية مع درا�سة الهلول (،)2007
ودرا�سة كويك ( )2007يف �أثر احلوافز املادية وتدين الأجور على
ال�صحة النف�سية للمعلمني.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شة نتائجه:
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والذي ين�ص على:
 ما م�ستوى الأداء املهني للمعلمني احلكوميني يف �ضوء
عدم انتظام رواتبهم؟
قام الباحثان بح�ساب متو�سط الدرجات والن�سبة املئوية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول م�ستوى الأداء املهني ،واجلدول
( )6يبني ذلك:

م

16

17

جدول ()6

م
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

الفقرات
�أذهب �إىل املدر�سة
بتثاقل �شديد.
قلة حت�ضريي
للدرو�س.
قلة ا�ستخدامي
�أن�شطة متنوعة.
انخفا�ض متابعتي
للطلبة.
�إهمال عملي بدرجة
كبرية.
قلة اح�سا�سي
بامل�س�ؤولية جتاه
العمل.
ازدياد خروجي من
ال�صف قبل انتهاء
احل�صة املدر�سية.
ازدياد خروجي من
املدر�سة قبل انتهاء
الدوام املدر�سي.
ازدياد تغيبي عن
املدر�سة لأ�سباب
تافهة.
كرثة �إهمايل
قرارات الإدارة
املدر�سية.
كرثة �إهمايل
اجلانب العملي يف
الدرو�س.
قلة �إثرائي للدرو�س
التي حتتاج للإثراء.
انخفا�ض ارتيادي
مكتبة املدر�سة
واالطالع ب�شكل
عام.
انخفا�ض
مناق�شاتي للزمالء
يف املوا�ضيع
العلمية اخلا�صة
باملباحث الدرا�سية.
كرثة النعا�س �أثناء
الدوام املدر�سي.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الوزن الن�سبي

الرتتيب

4.20

0.974

83.97

1

3.53

1.131

70.68

21

3.73

1.028

74.54

15

3.62

1.035

72.38

18

21

3.49

1.121

69.77

22

22

4.14

0.990

82.84

3

3.64

1.187

72.72

17

3.86

0.990

77.15

12

3.95

1.027

78.97

10

4.01

1.061

80.11

7

3.72

1.241

74.43

16

3.82

1.218

76.47

13

3.88

1.012

77.5

11

3.77

1.078

75.34

14

3.96

1.016

79.20

8

18
19
20

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات
كرثة ت�أجيلي ل�رشح
الدرو�س �أو حلها �أو
تو�ضيح نقطة ما
للطلبة.
قلة ذهابي �إىل
احل�صة عندما يقرع
اجلر�س مبا�رشة.
قلة ظهوري �أمام
الطلبة باملظهر
الالئق.
قلة تقبلي
النتقادات الآخرين.
قلة اهتمامي
بنتائج تقومي الأداء
ال�سنوي.
كرثة التهرب من
الدورات التدريبية.
قلة تطبيق ار�شادات
املدير وامل�رشف
الرتبوي.
الدرجة الكلية

الوزن الن�سبي

الرتتيب

3.56

1.255

71.13

20

3.56

1.208

71.25

19

4.05

1.035

80.90

4

4.16

0.978

83.18

2

4.04

1.092

80.79

5

4.02

3.173

80.45

6

3.95

0.915

78.97

9

84.64

13.869

76.94

يت�ضح من اجلدول (� )6أن �أعلى ثالث فقرات كانت الفقرة ()1
والتي تن�ص على�( :أذهب �إىل
املدر�سة بتثاقل �شديد ).والفقرة ( )19والتي تن�ص على (قلة
تقبلي النتقادات الآخرين ).والفقرة ( )6والتي تن�ص على (قلة
�إح�سا�سي بامل�س�ؤولية اجتاه العمل) .والتي ح�صلت على ن�سب كبرية؛
وقعت بني ( )100% - %83وذلك ح�سب املقيا�س يف جدول ()2
.ویف�رس ذلك �إىل �أن الأداء املهني لغالبية املعلمني ت�أثر ب�شكل �سلبي
لعدم انتظام الرواتب ،وهذا وا�ضح يف ا�ستجاباتهم ،وهذه النتيجة
ت�ؤكد �أهمية توفري الراتب املنتظم للمعلمني.وهذه النتيجة تتفق مع
ما تو�صلت �إليه درا�سة (.Onjoro et.al, 2015
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شة نتائجه:
والذي ين�ص على:
 هل توجد عالقة بني م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني
احلكوميني وم�ستوى �أدائهم املهني يف �ضوء عدم انتظام رواتبهم؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحثان معامل ارتباط
بري�سون ،وكانت النتيجة ()** 0.801
واجلدول ( )7يبني هذه النتيجة:
جدول ()7

املتغريات
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املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

م�ستوى ال�صحة
النف�سية

81.43

16.009

الأداء املهني

84.64

13.869

معامل ارتباط
**0.801

مستوى الصحة النفسية للمعلمني احلكوميني
وعالقته مبستوى أدائهم في ضوء عدم انتظام رواتبهم

د .إبراهيم سليمان شيخ العيد
أ .أمين مصطفى الزاملي

وهذا يظهر �أن هناك ارتباطاً وا�ضحاً بني م�ستوى ال�صحة
النف�سية للمعلمني احلكوميني وم�ستوى �أدائهم املهني يف �ضوء عدم
انتظام رواتبهم.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شة نتائجه:
والذي ين�ص على:
 هل توجد فروق بني متو�سطات درجات املعلمني
احلكوميني على مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س (ذكور
– �إناث) ؟
ميكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل الت�أكد من �صحة
الفر�ضية التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات املعلمني احلكوميني على
م�ستوى ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري اجلن�س (ذكور – �إناث).
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،ا�ستخدم اختبار (ت) للفروق
بني املتو�سطات بهدف فح�ص الفروق بني املعلمني واملعلمات على
م�ستوى ال�صحة النف�سية ،واجلدول ( )8يبني هذه النتائج:
جدول ()8
يبين المتوسطات الحسابية وقيمة (ت) للفرق بين المتوسطات.ن = 176

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

97

89.06

13.784

�إناث

79

72.05

13.404

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

8.245

دالة
�إح�صائي ًا
عند 0.05

( )α≤0.05بني متو�سطات درجات املعلمني احلكوميني على
مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري امل�ستوى االقت�صادي (1500
�شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث) .
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،ا�ستخدم اختبار (ت) للفروق
بني املتو�سطات بهدف فح�ص الفروق بني امل�ستوى االقت�صادي
ملن يتقا�ضى راتباً (� 1500شيكل ف�أقل و �1600شيكل ف�أكرث) على
م�ستوى ال�صحة النف�سية ،واجلدول ( )9يبني هذه النتائج:
جدول ()9
يبين المتوسطات الحسابية وقيمة) ت (للفرق بين المتوسطات.ن = 176

الراتب ال�شهري

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

� 1500شيكل ف�أقل

83

82.84

14.298

�1600شيكل ف�أكرث

93

86.25

13.347

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

1.627 -

غري دالة
�إح�صائياً

يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري امل�ستوى
االقت�صادي (� 1500شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث) قد تف�رس هذه
النتيجة؛ �أن من يتقا�ضون رواتب �أقل من � 1500شيكل من املعلمني
الذين مل يتزوجوا �أو �أ�رسهم �صغرية ،و�أعباء الأ�رسة �أقل ممن رواتبهم
�أكرث – يف الغالب – حيث يكون لديهم مدة طويلة يف التعليم،
ولذلك هم �أكرب �سنا و�أكرث عياالً ،وبذلك تكون الأعباء امللقاة على
عاتق الطرفني متقاربة تقريباً.

ملخص النتائج:
يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائياً بني
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س
(معلمون – معلمات) حول �أثر احلرب على غزة على �صحتهم النف�سية
وذلك ل�صالح املعلمني.
تعد نتيجة منطقية فهي تعك�س احلالة التي يعي�شها املعلم،
فاملعلمون ولي�س املعلمات يتحملون العبء الأكرب؛ وحتى الكلي
يف تغطية م�صاريف احلياة – خ�صو�صاً  -يف جمتمعنا الفل�سطيني
املحافظ لكون الرجل هو امل�س�ؤول الأوحد يف دفع تكاليف احلياة
املعي�شية لأ�رسته ،ولذلك يحمل على عاتقه �أغلب ال�ضغوط النف�سية
التي يتعر�ض لها نتيجة لعدم ا�ستطاعته �سد احتياجات الأ�رسة.
تتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه �أبو كويك ()2007
.وتتعار�ض مع ما تو�صلت �إليه درا�سة الأفندي (. )2012
◄◄نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شة نتائجه:
والذي ين�ص على:
 هل توجد فروق بني متو�سطات درجات املعلمني
احلكوميني على مقيا�س ال�صحة النف�سية تعزى ملتغري امل�ستوى
االقت�صادي (� 1500شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث) ؟
ميكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل الت�أكد من �صحة
الفر�ضية التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
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�أظهرت النتائج �أن ال�صحة النف�سية والأداء املهني لغالبية
املعلمني ت�أثرت ب�شكل �سلبي لعدم انتظام الرواتب ،وهناك ارتباط
وا�ضح بني م�ستوى ال�صحة النف�سية للمعلمني احلكوميني وم�ستوى
�أدائهم املهني يف �ضوء عدم انتظام رواتبهم ،كما �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س (معلمون – معلمات) وذلك ل�صالح
املعلمني ،و�أظهرت عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري امل�ستوى االقت�صادي
(� 1500شيكل ف�أقل�1600 ،شيكل ف�أكرث) .

التوصيات:
.1
.2
.3

.4

1و�ضع ا�سرتاتيجيات وقائية وعالجية للحد من �ضغوط مهنة
التدري�س التي يتعر�ض لها املعلم الفل�سطيني.
2زيادة االهتمام بظروف العمل من خالل توفري بيئة عمل
منا�سبة جتعل املعلمني قادرين على تقدمي املزيد من
الإجنازات وي�شعرون بالراحة النف�سية واال�ستقرار الوظيفي.
3توفري احلوافز املعنوية واملادية للمعلمني وت�شجيعهم ،والعمل
على حت�سني �أحوالهم املعي�شية برفع م�ستوى العائد املادي
الذي يتقا�ضونه �شهريا مبا يتنا�سب مع متطلبات الواقع
وارتفاع م�ستوى املعي�شة داخل املجتمع.
4الوقوف �إىل جانب املعلم والإ�سهام يف رفع مكانته
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االجتماعية ،وم�ساعدته لتحقيق م�ستوى �أف�ضل من ال�صحة
النف�سية والتكيف مع الظروف امل�ستجدة حتى ي�ستطيع حتمل
م�سئولياته املهنية يف �إعداد �أجيال امل�ستقبل.
5 .5العمل على حت�سني �صورة املعلم يف املجتمع ،وذلك من خالل
و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة.

مقرتحات البحث:
♦ ♦�إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث التي تتعلق بالآثار
النف�سية وانعكا�ساتها على نف�سية �أبناء املعلمني الذين مل تنتظم
رواتبهم.
♦ ♦�إجراء درا�سات تتعلق ب�إدراك املجتمع لأهمية مهنة
التعليم والعمل على حت�سني نظرة املجتمع جتاه هذه املهنة.
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