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الصمود النفسي وعالقته بضغوط العمل
من وجهة نظر معلمي التربية اخلاصة في محافظات غزة

 عبد اهلل عادل شراب.د

and to identify the level of these variables, the extent
of the relationship of psychological resilience with the
work stress, as well as to identify the differences in
each of the psychological resilience scale and work
stress scale due to the variables: gender, disability
trail with which it deals with, and the labor sector in
which it operates.
The sample of the study consisted of (97)
teachers of mental disabilities course, hearing
impairment course, visual impairment course, in the
second semester of the academic year 2015/ 2016. The
researcher used the psychological withstand a scale
prepared by (Oshio, Kaneko, Nagamine, & Nakaya,
2003) .
It was translated and localized by (Shaheen,
2013) . He also used the work stress scale among
special education teachers in the Gaza Strip prepared
by (Abu Mustafa & Zein, 2009) . In addition, he used for
treating findings of the study the following statistical
methods: the means, the weight, Pearson correlation
coefficient, Mann - Whitney test, and Kruskal Wallis
test.
Results of the study showed the following:
The sample of study possessed a moderate level
of psychological resilience, and a high level of work
stress, there were statistically significant differences
in the total score of the psychological resilience scale
due to the variables of gender in favor of males, and the
employment sector in favor of teachers working in the
public sector. The study did not show any statistically
significant differences due to the variable disability
trail that dealt with special education teachers.
There were statistically significant differences
in the total score of the work stress scale due to the
variable disability trails that teachers treat with in favor
of teachers who were working with mental disabilities
trail. The study did not show any statistically significant
differences due to the variables of gender and the
labor sector, there was strong inverse correlation
relationship between psychological resilience and
work stress for special education teachers.
Key words: Psychological Resilience, Work
stress, Special Education Teachers.

:مقدمة
ُيعد العمل على مر الع�صور واحداً من �أهم الطرق التي
 كما �أنه م�صدر �أ�سا�سي،ي�ستخدمها الب�رش لتحقيق ذاتهم ك�أ�شخا�ص
 ويف الوقت ذاته م�صدر،لإجناز العديد من االحتياجات الإن�سانية
 فالأن�شطة واملهام داخل العمل قد،للمعاناة وعدم الر�ضا والأمل
تغريت كثرياً خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية وهذه التغريات ميكن
، والتطور التكنولوجي ال�رسيع،�أن ُتعزى �إىل العوملة االقت�صادية
، وتدين الإح�سا�س باجلماعة،والتناف�س ال�شديد داخل �سوق العمل

:ملخص
هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل عالقة ال�صمود النف�سي ب�ضغوط
 مع التعرف،العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة
على الفروق يف كل من مقيا�سي ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل؛
، م�سار الإعاقة التي يتعامل معها، النوع:والتي تعزى ملتغريات
.وقطاع العمل الذي يعمل فيه
 اختريوا،) معلماً ومعلمة97( وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من
 مدر�سة الرتبية: واملتمثل يف،بطريقة ق�صدية من املجتمع الأ�صلي
 ومدر�سة جمعية،اخلا�صة التابعة جلمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني
، ومدر�ستي الرافعي لل�صم؛ والنور والأمل للمكفوفني،الأمل لل�صم
 للعام،اللتني تتبعان لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
.2016 /2015 الدرا�سي
 ا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�صمود،ولتحقيق هدف الدرا�سة
Oshio, Kaneko, Nagamine, & Nakaya,( النف�سي من �إعداد
 ومقيا�س �ضغوط العمل، )2013 ،) ترجمة وتعريب (�شاهني2003
لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة من �إعداد (�أبو
. )2009 ،م�صطفى والزين
وقد متت املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام برنامج الرزم
:) لإجراء التحليالت والإح�صاءات التاليةSPSS( الإح�صائية
 معامل ارتباط، التكرارات، الن�سب املئوية،املتو�سطات احل�سابية
Kruskal Wallis  اختبار،Mann - Whitney Test  اختبار،بري�سون
.Test
:وقد بينت نتائج الدرا�سة ما يلي
،امتالك عينة الدرا�سة م�ستوىً متو�سطاً من ال�صمود النف�سي
 ووجد فروق ذات داللة �إح�صائية،وم�ستوىً مرتفعاً ل�ضغوط العمل
يف الدرجة الكلية ملقيا�س ال�صمود النف�سي؛ تبعاً ملتغريي النوع
 ولقطاع العمل ل�صالح املعلمني العاملني يف القطاع،ل�صالح الذكور
ً ومل تظهر الدرا�سة �أي فروق ذات داللة �إح�صائية تبعا،احلكومي
.ملتغري م�سارات الإعاقة التي يتعامل معها معلمو الرتبية اخلا�صة
وجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية ملقيا�س
،�ضغوط العمل؛ تبعاً ملتغري الإعاقة التي يتعامل معها املعلمون
 ومل تظهر،ل�صالح املعلمني العاملني مع م�سار الإعاقة العقلية
الدرا�سة �أي فروق ذات داللة �إح�صائية تبعاً ملتغريي النوع وقطاع
 وتوجد عالقة ارتباطية عك�سية وقوية بني ال�صمود النف�سي،.العمل
.و�ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
 معلمو، �ضغوط العمل، ال�صمود النف�سي:الكلمات املفتاحية
.الرتبية اخلا�صة
Psychological Resilience and its relationship with
work stress From the point of view of special education teachers in Gaza Governorates

Abstract:
This study aimed to identify the psychological
resilience and work stress for special education teachers
at special education schools in Gaza Governorates,
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وتناق�ص القيم احلقيقية يف العمل ،ومثل هذه الأحداث ُت�ؤثر يف
ال�صحة النف�سية والبدنية للعامل ،وكنتيجة لكل هذه امل�شكالت
ظهرت العديد من النماذج النظرية التي ت�سعى لتحليل العالقة
بني العمل وال�صحة النف�سية ،وغالبيتها تدور يف فلك ال�ضغوط
وت�أثريها يف �صحة العامل النف�سيةLima de Araujo silva, Al�(  (.
)chieeri, 2014
ومهنة التدري�س واحدة من املهن التي تتوافر فيها �ضغوط
عديدة يف بيئة العمل ،كونها تت�صف بعظم امل�سئولية امللقاة على
عاتق من ي�شغلها ،وتتعاظم تلك امل�سئولية حينما يكون املعلم
مدر�ساً لذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث �أن التعليم والتدري�س مع
فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة تخلق م�شاعر من الإحباط لدى
معلميهم ،باعتبار �أن كل فرد من تلك الفئات له حالته اخلا�صة
التي تتطلب منطاً خا�صاً من التعليم �أو التدريب �أو التوجيه ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل �شعور ه�ؤالء املعلمني لل�ضغوط املهنية ،و�أكد (ثابت،
� )2003أن �ضغوط العمل التي حتدث يف البيئة املدر�سية تعد �ضمن
�أعلى البيئات ال�ضاغطة يف املجتمع مقارنة ببيئات العمل الأخرى.
وبني ك ٌل من الفاعوري ( ، )1990وقي�رص (، )Qaisar,1997
و ( )Fimian,1986ب�أن �ضغوط العمل التي تن�ش�أ يف البيئة املدر�سية،
نتيجة ما يتعر�ض له املعلم من م�صادر �ضغط متعددة �أهمها؛ قلـة
فر�ص التقدم يف �أداء عملهم ،عدم توافر املركز الوظيفـي اجليد ،عدم
ال�سيطرة على بع�ض ال�ش�ؤون املدر�سية ،عدم االعرتاف والتقدير ،قلة
الدعم االنفعايل يف العمل ،انعدام فر�ص التح�سن الوظيفي ،الرتقية،
قلة املكاف�آت والرواتب ،قلة م�ساندة معلمي الرتبية العامة لعمل
زمالئهم معلمي الرتبية اخلا�صة ،كرثة الأعمال الكتابية التي يكلف
بها املعلم ،العالقات مع الأهل ،خ�صائ�ص املتعلم ،ظروف العمل
مع املعوقني ، ،العالقة مع الإدارة والزمالء ،املنهاج ،الأدوات،
والو�سائل التعليمية.
وذكر عبداحلميد ( )2011ب�أن العمل مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة ُ�صنف يف مقدمة املهن التي ميكن �أن تخلق م�شاعر الإحباط
لدى العاملني يف هذا املجال ملا تقت�ضيه هذه املهن من متطلبات
خا�صة تنا�سب فئات متنوعة من الأ�شخا�ص غري العاديني ،و�أ�ضاف
�أبو م�صطفى ،والزين ( )2009ب�أن العمل يف مهنة التدري�س لدى
فئات الإعاقة املتنوعة مبا فيه من مواقف متعددة ،وما له من
م�سئوليات تقع على عاتقه؛ ي�سبب للمعلم �ضغوطاً يف العمل ،تفوق
قدراته ،و�إمكاناته.
و�أكد من�صور ( )1991ب�أن معلم الرتبية اخلا�صة يواجه
متعلماً منفرداً بحاجة �إىل تفريد فيما يقدمه له من خربات تعلم،
وهو يواجه الأ�رسة التي ينتمي �إليها الطفل املعوق ،وما تتطلبه
طبيعة العمل مع املعوقني من م�شاركة الآباء ،هناك يكون دور معلم
الرتبية اخلا�صة معلماً مر�شداً� ،أو على الأقل مطالباً بدور �إر�شادي
يتعامل مع �أدواره املهنية الأخرى� ،إ�ضافة �إىل �أن معلم الرتبية
اخلا�صة مطالب بنزعة �إن�سانية عالية لتكون مبثابة ا�ستعداد �أ�سا�سي
للعمل يف جمال تعليم الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة.
ويعد مفهوم ال�صمود النف�سي �ضمن التوجه الإيجابي يف
علم النف�س وقد تزايد االهتمام به على �أنه من العمليات الوقائية
التي حتدد مدى قدرة الفرد على التكيف مع ال�صعوبات واملواقف
ال�ضاغطة التي تواجه الفرد يف حياته ،وتعرف اجلمعية الأمريكية

للأمرا�ض النف�سية ( )APA, 2002ال�صمود النف�سي ب�أنه “عملية
التوافق اجليد واملواجهة الإيجابية لل�شدائد ،ال�صدمات ،النكبات،
�أو ال�ضغوط النف�سية العادية التي يواجهها الب�رش ،مثل امل�شكالت
الأ�رسية؛ م�شكالت العالقات مع الآخرين؛ امل�شكالت ال�صحية
اخلطرية؛ �ضغوط العمل؛ وامل�شكالت املالية ،وقد تو�صل ك ٌل من
�سنايدر ولوبيز (� )Snyder & Lopez, 2005إىل �رشطني �أ�سا�سني
ملعرفة �إذا ما كان ال�شخ�ص �صامداً؛ �أولهما �أن نحكم عليه ب�أنه يعمل
جيداً �أو �أف�ضل من اجليد ،ثانيهما �أن تكون هناك ظروف ُمعيقة متثل
تهديداً للنتائج اجليدة ،وذكر (� )Tiet, 2001أن ال�صمود ميثل بناءً
ثنائياً يتحدد من خالل التالزم بني التعر�ض للمحن �أو املواقف
ال�صعبة ،و�إظهار التكيف الناجت يف مواجهتها ،واالفرتا�ض الأ�سا�سي
يف درا�سات ال�صمود هو وجود بع�ض الأ�شخا�ص الذين ينجزون جيداً
رغم تعر�ضهم للمواقف ال�صعبة ،يف حني يف�شل البع�ض الآخر يف
التكيف ،وقد طرح « � ”Tietس�ؤاالً مفاده؛ ما هي املحن �أو املواقف
ال�صعبة التي ميكن �أن ترتبط بال�صمود النف�سي؟  ،و�أو�ضحها ب�أنها
كون ال�شخ�ص ع�ضواً يف جماعات ذات خماطر عالية.
و�أ�شارت الأع�رس (� )2010أن ال�صمود النف�سي ما هو �إال
منتج �أو خمرج للتفاعل بني عدة عوامل� ،إما عوامل اخلطر املتمثلة
فيما حتمله العوامل ال�شخ�صية �أو البيئية للفرد� ،أو عوامل الوقاية
واملتمثلة فيما حتمله العوامل ال�شخ�صية �أو البيئية للفرد ،حيث
يتم التفاعل من خالل اال�سرتاتيجيات الو�سيطة �أو اال�سرتاتيجيات
املعدلة ،و�أ�ضافت “الأع�رس” ب�أن ال�صمود النف�سي ميكن قيا�سه مبدى
حتقيق الفرد لنواجت �إيجابية م�صاحبة �أو الحقة للتعر�ض للمحن �أو
ال�صعوبات ،ونتيجة لهذه الرتكيبة ال�شبكية يقا�س ال�صمود ب�صورة
غري مبا�رشة من خالل املتغريات الأكرث ارتباطاً به ،وهي عوامل
الوقاية �أو التعوي�ض من ناحية ،وحجم امل�شكالت التي يعاين منها
الفرد كدالة للنواجت الإيجابية �أو ال�سلبية الأخرى من ناحية �أخرى.
وحدد جوزيف و�أليك�س ( )Joseph & Alex, 2004بع�ض
العوامل التي ُت�سهم يف ت�شكيل ال�صمود ال�شخ�صي ،منها اخلا�صة
بالفرد نف�سه من حيث �إدارته يف كيفية التفاعل مع املواقف
والأحداث التي يتعر�ض لها بكل ما لديه من جوانب �إيجابية معرفية
(تفا�ؤل ،نظرة �إيجابية للأحداث)  ،ووجدانيةٍ (الر�ضا عن الذات،
وال�شعور بال�سالم الداخلي ،والطم�أنينة والهدوء النف�سي ،ومفهوم
ذات �إيجابي)  ،و�سلوكيةٍ (حتقيق �أهداف واقعيةٍ على �أر�ض الواقع،
تفاعل �إيجابي مع البيئة املحيطة ،ردود �أفعال �إيجابيه جتاه
املجتمع) .
ومما يجدر ذكره وبالرجوع �إىل �أدبيات املجال وجد الباحث
�أن هناك مفاهيم �شائعة اال�ستخدام و�شديدة االرتباط بال�صمود
النف�سي ،مثل؛ اللياقة النف�سية ،واملقاومة النف�سية ،والتحمل النف�سي،
وال�صالبة النف�سية واملرونة النف�سية ومرونة الأنا ،والتمكني النف�سي،
حيث �أنها متغريات ُت�شري �إىل قدرة الفرد على التفاعل مع البيئة؛
�إ�ضافةً لإ�شارتهم �إىل ميل الفرد للثبات واحلفاظ على هدوئه واتزانه
الذاتي عند تعر�ضه ل�ضغوط احلياة املتعددة �أو للمواقف ال�صادمة؛
ف�ضالً عن قدرته على التوافق الفعال واملواجهة الإيجابية لتلك
ال�ضغوط واملواقف ال�صادمة.
يف �ضوء ما تقدم جاءت هذه الدرا�سة ملحاولة التنقيب يف
العالقة بني ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل من وجهة نظر معلمي
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الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة؛ �إذ �إن معرفة هذه العالقة تعك�س
دوراً ايجابياً ومهماً يف ال�شخ�صية املتزنة واملتكيفة اجتماعياً
ومهنياً لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،خا�صة مع من حولهم يف
املجتمع الرتبوي حتى ال يكونوا ُعر�ضةً النخفا�ض الفعالية النف�سية
لديهم و�أدائهم املهني ،هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى �أنه من املهام
ال�رضورية التي ينبغي على الباحثني االهتمام بها وتو�ضيحها
ودرا�ستها ،معرفة العوامل التي تقي هذه الفئة من ال�ضغوط املهنية،
�إ�ضافةً �إىل �إدراك الباحث �أهمية ال�صمود النف�سي كونه ُيعد حمركاً
لل�سلوكُ ،ي�ساعدهم يف التعاي�ش مع اخلربات ال�شخ�صية واملهنية
لهم ،ومما لفت انتباه الباحث؛ ومن خالل ات�صاله املبا�رش مبعلمي
الرتبية اخلا�صة �سواء يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �أو احلكومية ،الحظ
وجود تباين يف م�ستوى ال�صمود النف�سي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة� ،إ�ضافةً �إىل تنوع ال�ضغوط املهنية لهم ،لذلك برزت فكرة
�إجراء الدرا�سة احلالية ببحث العالقة بني ال�صمود النف�سي و�ضغوط
العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،خا�صة و�أن هناك ندرة – على
حد اطالع الباحث  -يف الدرا�سات التي ت�صدت ملتغريات الدرا�سة
جمتمعة ،ومن هنا ت�أتي احلاجة �إىل �إجراء الدرا�سة احلالية.

مشكلة الدراسة:

.1

.2

.3

تتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الت�سا�ؤل الرئي�س التايل:
ما م�ستوى كل من :ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل من
وجهة نظر معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة؟
وقد انبثق من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية- :
● ●هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمي الرتبية
اخلا�صة يف م�ستوى ال�صمود النف�سي وفق متغريات (النوع ،م�سار
الإعاقة ،قطاع العمل) ؟
● ●هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمي الرتبية
اخلا�صة يف م�ستوى �ضغوط العمل وفق متغريات (النوع ،م�سار
الإعاقة ،قطاع العمل) ؟
● ●هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ال�صمود النف�سي
و�ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة مبحافظات غزة؟

هدف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية ملعرفة:
1 .1الفروق يف م�ستوى ال�صمود النف�سي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة يف حمافظات غزة تعزى ملتغريات :النوع ،م�سار
الإعاقة ،قطاع العمل.
2 .2الفروق يف م�ستوى �ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
يف حمافظات غزة تعزى ملتغريات :النوع ،م�سار الإعاقة،
قطاع العمل.
3 .3طبيعة العالقة بني ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل لدى
معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة.

مربرات الدراسة وأهميتها:
ميكن �إبراز �أهمية الدرا�سة من خالل املقومات التالية:
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1الإ�سهام يف الت�أ�صيل النظري ملفهوم ال�صمود النف�سي ،كونه
متغرياً حديث الدرا�سة ن�سبياً يف الدرا�سات العربية ،حيث
يتطلب ذلك درا�سة املتغريات التي ترتبط به وت�ؤثر فيه ،ملا
له من ت�أثري بالغ الأهمية على �أداء وكفاءة وفاعلية معلمي
الرتبية اخلا�صة للقيام ب�أدوارهم املهنية جتاه الفئات
املختلفة من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل �أن
ال�صمود يحظى ب�أهمية بالغة كونه �أحد مقومات ال�شخ�صية
الإيجابية؛ ومن ناحية �أخرى ُيعد �أحد عوامل الوقاية �ضد
ال�ضغوط التي يتعر�ض لها العاملون يف املهن الإن�سانية.
2املكانة التي ميثلها املعلمون بوجه عام ،ومعلمو الرتبية
اخلا�صة على وجه التحديد ،يف البنية الأ�سا�سية للعملية
التعليمية والت�أهيلية ،بيد �أن االهتمام مبعلمي الرتبية اخلا�صة،
ما هو �إال اهتمام بالفئات التي يتعاملون معها ب�شكل مبا�رش
ومتوا�صل ،فتوفري معلم قادر وماهر على التعامل مع فئات
الرتبية اخلا�صةُ ،ي�ساعده على القيام ب�أدواره ب�شكل فاعل،
مما ينعك�س بالإيجاب على تنمية قدرات تلك الفئات من ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،لدجمهم يف املجتمع لال�ستفادة من
قدراتهم و�إمكاناتهم يف عملية البناء والتطوير.
3ميكن اعتبار هذه الدرا�سة �إ�ضافة �إىل املكتبة العربية نظراً
ملحدودية تناول هذا املو�ضوع يف الدرا�سات والأبحاث
العربية.
4ميكن اال�ستفادة من الت�صور النظري ،ونتائج البحث احلايل يف
�إمكانية و�ضع برامج لإعداد معلمي الرتبية اخلا�صة ،لتحقيق
التكيف والتوافق مع متطلبات املهنة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄ال�صمود النف�سي:
عرف (جولدن �ستني ،بروك�س )2010 ،ال�صمود النف�سي ب�أنه
« قدرة الفرد على التعامل بكفاءة مع ال�ضغوط والكروب ،ومواجهة
التحديات اليومية ،والنهو�ض من العرثات التي ت�سببها خيبة الأمل
والأخطاء وال�صدمات واملحن ،و�أن ي�ضع لنف�سه �أهدافاً واقعية
وا�ضحة ،و�أن يحل امل�شكالت ،و�أن يتفاعل بي�رس مع الآخر ،و�أن
يعامل نف�سه والآخر باحرتام ورفعة «( .يف �شاهني)630 :2013 ،
ويعرف �إجرائيا ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�صون
يف مقيا�س ال�صمود النف�سي وامل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ،من �إعداد
( ، )Oshio, Kaneko, Nagamine, & Nakaya, 2003والذي قامت
بتعريبه وتطويره للبيئة امل�رصية (�شاهني. )2013 ،
◄◄�ضغوط العمل:
يعرف (�أبو م�صطفى ،والزين� )313 :2009 ،ضغوط العمل
�أنها «جمموعة من اخلربات التي يتعر�ض لها املعلم �أثناء قيامه
مبهنته ،والتي ت�ؤدي �إىل ا�ستجابات مهنية غري توافقية ،ي�صاحبها
مر�ض».
�أداء يف العمل غري ٍ
ويعرف �إجرائيا ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�صون
يف مقيا�س �ضغوط العمل ،وامل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ،من �إعداد
(�أبو م�صطفى ،والزين. )2009 ،
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حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على احلدود الآتية:
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من معلمي
مدار�س الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة.
Ú Úاحلد الزماين :طبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين،
من العام الدرا�سي (. )2016 /2015
Ú Úاحلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على مدر�سة الهالل للرتبية
اخلا�صة ،ومدر�سة جمعية الأمل لل�صم ،ومدر�سة م�صطفى �صادق
الرافعي لل�صم؛ ومدر�سة النور والأمل للمكفوفني ،يف حمافظات غزة.

الدراسات السابقة:
أوالً :دراسات الصمود النفسي ومتغريات قريبة منها:
درا�سة الوكيل ( : )2015هدفت للتعرف �إىل طبيعة العالقة
بني ال�صمود النف�سي وبع�ض املتغريات النف�سية ،لدى عينة من طالب
جامعة املنوفية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )313طالباً وطالبة من
الفرقة الثانية بكلية الرتبية ،و�أظهرت نتائج درا�ستها وجود عالقة
موجبة ما بني ال�صمود النف�سي واملتغريات النف�سية (تقدير الذات،
امل�ساندة االجتماعية ،وجهة ال�ضبط)  ،كما ك�شفت النتائج ب�أنه ميكن
التنب�ؤ بال�صمود النف�سي من خالل تلك املتغريات ،ومل تظهر الدرا�سة
�أية فروق يف ال�صمود النف�سي تبعاً ملتغري جن�س الطالب.
درا�سة �شاهني ( : )2015هدفت للتعرف �إىل طبيعة العالقة
بني التمكني النف�سي واالحرتاق النف�سي املهني لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة ،وطبقت الدرا�سة على عينة ق�صدية تكونت من ( )143من
معلمي مدار�س الرتبية اخلا�صة مبحافظة القاهرة ،وك�شفت نتائج
الدرا�سة عن وجود عالقة �سالبة ودالة �إح�صائياً بني التمكني النف�سي
واالحرتاق النف�سي املهني ملعلمي الرتبية اخلا�صة.
درا�سة باعلي ( : )2014هدفت للتعرف �إىل طبيعة العالقة بني
ال�صمود النف�سي بالعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،وذلك لدى
عينة قوامها ( )60من الفتيات املت�أخرات يف �سن الزواج يف مدينة
الريا�ض ،بواقع ( )50من العامالت ،و ( )10من غري العامالت،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة ارتباطاً موجباً وداالً اح�صائياً بني ال�صمود
النف�سي والعوامل (التفاين ،االنب�ساط ،الوداعة ،االنفتاح على اخلربة)
 ،وبالن�سبة لعامل الع�صابية كان هناك ارتباط �سالب لكنه مل ي�صل
�إىل درجة الداللة.
درا�سة جوهر ( : )2014هدفت للتعرف �إىل طبيعة العالقة
بني ال�صمود النف�سي ب�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط ،لدى عينة قوامها
( )110من �أمهات الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة ممن ترتاوح
�أعمارهن ما بني (� )45 - 25سنة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
عالقة دالة �سالبة بني ال�صمود النف�سي و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط
لدى �أمهات الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة ،ومل تظهر الدرا�سة
�أية فروق يف �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط تبعا لنوع الإعاقة.
درا�سة مقران ( : )2014فح�صت الدرا�سة فاعلية برنامج
معريف �سلوكي يف ال�صمود النف�سي لتخفيف االكتئاب ،على عينة
قوامها ( )30مراهقاً مينياً ممن ح�صلوا على �أعلى الدرجات على

مقيا�س بيك لالكتئاب ،و�أ�شارت النتائج �إىل �إيجابية الربنامج يف
التخفيف من حدة االكتئاب لدى العينة التجريبية.
درا�سة �شاهني ( : )2013هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن الفروق
بني الذكور والإناث من املراهقني �ضعاف ال�سمع يف ال�صمود
النف�سي ،وتنمية ال�صمود النف�سي لديهم من خالل تنمية كل من
الأمل والتفا�ؤل ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من عينتني فرعيتني :عينة
ت�شخي�صية عددها ( )60من اجلن�سني ،وعينة جتريبية عددها ()10
من اجلن�سني ،وك�شفت النتائج �إيجابية الربنامج الإمنائي لتنمية
الأمل والتفا�ؤل وال�صمود النف�سي لدى العينة التجريبية ،كما ك�شفت
الدرا�سة ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً بني الذكور والإناث على
مقيا�س ال�صمود النف�سي.
درا�سة ايرمان و�آخرون ( : )Erman et al., 2012تناولت
الدرا�سة ال�صمود النف�سي بو�صفة متغرياً معدالً يف عالقة اال�ستهداف
لعوامل اخلطر باال�ضطرابات النف�سية ،على عينة قوامها ()105
من الن�ساء الرتكيات الالتي يع�شن يف برلني ،وك�شفت النتائج �أن
ال�صمود النف�سي من املتغريات املعدلة ال�ضطرابات نف�سية ع�صبية
باال�ستهداف لعوامل اخلطر ،كما تو�صلت النتائج ب�أن االنب�ساط
يرتبط ارتباطا موجبا بال�صمود النف�سي.
درا�سة مني و�آخرون ( : )Minet et al., 2012هدفت الدرا�سة
ملعرفة دور ال�صمود النف�سي كمتغري ُمعدل للعالقة بني الأحداث
ال�سلبية باحلياة واال�ضطرابات النف�سية ،لدى عينة قوامها ()1988
من طالب وطالبات كليات الطب يف ال�صني ،وك�شفت نتائج الدرا�سة
ب�أن ال�صمود النف�سي من املتغريات املعدلة التي تخفف من قيمة
وقوة العالقة بني �أحداث احلياة ال�سلبية واال�ضطرابات النف�سية
والع�صبية ،كما ك�شفت النتائج �أن ال�صمود له ال�صدارة يف التنب�ؤ
بالتوافق النف�سي واالجتماعي لدى �أفراد العينة.
درا�سة يوجن ( : )Young, 2010هدفت للتعرف �إىل طبيعة
العالقة بني امل�شاعر الإيجابية وال�صمود النف�سي ،على عينة قوامها
( )159فرداً عاي�شوا �أزمات �صادمة ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن
وجود عالقة �إيجابية حيث �أن الأ�شخا�ص الذين ميتلكون اجتاهات
�إيجابية وعقالً مرناً يتمتعون ب�صمود نف�سي مرتفع.
ثانياً :دراسات ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلاصة:
درا�سة اجلدوع ( :)2013هدفت �إىل الك�شف عن م�صادر
�ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظة عمان ،وقد
ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )170معلماً ومعلمة� ،أظهرت الدرا�سة �أن
الدرجة الكلية مل�صادر �ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
يف حمافظة عمان كانت مرتفعة ،و�أ�شارت النتائج �أي�ضاً �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�صادر �ضغوط العمل لدى معلمي
الرتبية اخلا�صة يف حمافظة عمان تبعاً ملتغريات اجلن�س ل�صالح
الإناث ،واجلهة التابعة لها املركز �أو املدر�سة ل�صالح املراكز
احلكومية ونوع �إعاقة الطالب ل�صالح فئة التوحد والإعاقة العقلية
والإعاقة ال�سمعية.
درا�سة فحجان ( : )2010هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على
م�ستوى التوافق املهني ومرونة الأنا ،والتعرف على طبيعة العالقة
بينهما لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،وقد ك�شفت النتائج �أن التوافق
املهني لعينة الدرا�سة كان فوق املتو�سط بن�سبة ( ، )73.3%ومل
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الصمود النفسي وعالقته بضغوط العمل
من وجهة نظر معلمي التربية اخلاصة في محافظات غزة

د .عبد اهلل عادل شراب

تظهر النتائج �أي فروق معنوية يف التوافق املهني تبعاً
ملتغريي الطريقة واإلجراءات:
اجلن�س ونوع الإعاقة التي يعمل معها املعلم ،كما �أظهرت النتائج

وجود م�ستوى فوق املتو�سط ملرونة الأنا لدى �أفراد العينة ،كما
ك�شفت عن وجود عالقة ارتباطية بني مرونة الأنا والتوافق املهني
لدى عينة الدرا�سة ،ومل تك�شف الدرا�سة عن �أي فروق معنوية يف
مرونة الأنا تبعاً ملتغريي اجلن�س ،ونوع الإعاقة التي يتعامل معها
املعلمون.
درا�سة �أبو م�صطفى ،والزين ( :)2009هدفت �إىل معرفة م�صادر
�ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف م�ؤ�س�سات الرتبية
اخلا�صة يف حمافظات غزة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()183
معلماً ومعلمة من معلمي الرتبية اخلا�صة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة ب�أن �أكرث م�صادر �ضغوط العمل �شيوعاً كان جمال العمل
مع الأطفال املعاقني ،ومل تظهر نتائج الدرا�سة �أي فروق معنوية يف
جماالت مقيا�س ال�ضغوط املهنية ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً
ملتغريي اجلن�س ،و�أنواع الإعاقات «ال�سمعية ،الب�رصية ،العقلية».
درا�سة الزيودي ،والزغلول ( :)2008هدفت للتعرف �إىل الر�ضا
الوظيفي ملعلمي الرتبية اخلا�صة والعوامل امل�ؤثرة فيه باملدار�س
احلكومية واخلا�صة يف العا�صمة الأردنية ،على عينة قوامها ()167
معلماً ومعلمة ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة ن�سبة متو�سطة يف الر�ضا
عن العمل ملعلمي الرتبية اخلا�صة ،وك�شفت �أي�ضاً وجود فروق يف
درجة الر�ضا تبعاً ملتغريي ،اجلن�س حيث كانت ل�صالح الإناث،
وقطاع العمل وكانت الفروق ل�صالح القطاع اخلا�ص.
درا�سة فولتز و�آخرون ( :)Voltz et al, 2008هدفت �إىل التعرف
على مدى ا�ستعداد معلمي الرتبية اخلا�صة و�ضغوط العمل التي
يتعر�ضون لها ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )400معلم ،وك�شفت
النتائج عن �أن ( )37%من عينة الدرا�سة كانوا م�ستعدين ب�شكل
جيد لتعليم الطالب ،و�أن التوتر كان �سمة ظاهرة لدى معلمي
الرتبية اخلا�صة ،ومبقارنة م�ستوى ال�ضغوط املهنية ما بني معلمي
الرتبية اخلا�صة واملعلمني العاديني.
درا�سة الزارو�س ( :)Lazuras, 2006هدفت �إىل التعرف على
ال�ضغوط املهنية و�آثارها ال�سلبية على ال�صحة البدنية على كل من
معلمي الرتبية اخلا�صة واملعلمني العاديني يف اليونان ،وقد ت�ألفت
عينة الدرا�سة من ( )70معلما ً ،وك�شفت النتائج �أن معلمي الرتبية
اخلا�صة �أكرث تعر�ضاً لل�ضغوط املهنية من املعلمني العاديني ،و�أن
تلك ال�ضغوط ت�ؤثر �سلباً على �صحة املعلمني.

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة� ،أن جميع
الدرا�سات اعتمدت على املنهجية العلمية ال�صحيحة من حيث
اختيار العينة والأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة �سواءً كانت هذه
الأدوات معدة من قبل الباحث �أو اعتمدها الباحث ،وهذا الإجراء
�ساعد الباحث يف ر�سم �إطار عام على ال�صعيد املنهجي والتطبيقي
الذي �أجراه فيما يتعلق بتحديد املجتمع وطريقة �أخذ العينة منه،
وما جتدر الإ�شارة �إليه ا�ستفادة الباحث من الدرا�سات ال�سابقة التي
ح�صل عليها يف �صياغة �أ�سئلة الدرا�سة وحتديد �أهدافها ،واختيار
الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لها ،كما ا�ستفاد �أي�ضاً من املعلومات
واملفاهيم النظرية و�إثراء الإطار النظري اخلا�ص بالدرا�سة احلالية.
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♦ ♦منهج الدرا�سة :اتبع الباحث املنهج الو�صفي االرتباطي
يف درا�سته ملنا�سبته ملو�ضوع الدرا�سة.
♦ ♦جمتمع الدرا�سة وعينتها :ميثل جمتمع الدرا�سة جميع
املعلمني واملعلمات العاملني يف( :مدر�سة الرتبية اخلا�صة التابعة
جلمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ،ومدر�سة جمعية الأمل لل�صم،
ومدر�ستي الرافعي لل�صم؛ والنور والأمل للمكفوفني اللتني تتبعان
لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية) يف حمافظات غزة للعام
الدرا�سي ( ، )2016 /2015والبالغ عددهم ( )130معلماً ومعلمة
من معلمي فئات :الإعاقة العقلية ،وال�سمعية ،والب�رصية� ،أما عينة
الدرا�سة فقام الباحث بتق�سيمها �إىل:
 عينة ا�ستطالعية :الهدف منها التحقق من الكفاءة
ال�سيكومرتية ملقيا�س ال�صمود النف�سي ،وت�ضمنت ( )33من معلمي
الرتبية اخلا�صة ،تتوافر فيهم نف�س موا�صفات العينة الفعلية.
 عينة فعلية� :أخذت العينة بطريقة ق�صدية ،من املجتمع
الأ�صلي للدرا�سة ،حيث ت�ألفت العينة الإجمالية من ( )97معلماً
ومعلمة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة وفقاً ملتغريات
الدرا�سة.
جدول (: )1
توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات المستقلة

املتغريات امل�ستقلة م�ستويات املتغري امل�ستقل
اجلن�س

م�سار الإعاقة

قطاع العمل

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

34

35.1%

�أنثى

63

64.9%

الإعاقة ال�سمعية

41

42.3%

الإعاقة الب�رصية

31

31.9%

الإعاقة العقلية

25

25.8%

حكومي

43

44.3%

غري حكومي

54

55.7%

♦ ♦�أدوات الدرا�سة:
 الأداة الأوىل :مقيا�س ال�صمود النف�سي:
�أعد هذا املقيا�س كل من
 )Nakaya, 2003وهو يتكون من ( )21عبارة ُموزعة على ثالثة
جماالت هي :ال�سعي نحو اجلدة ،التنظيم االنفعايل ،التوجه الإيجابي
نحو امل�ستقبل ،قامت (�شاهني )2013 ،برتجمة هذا املقيا�س
ليالئم البيئة العربية والثقافية امل�رصية ،وقد حتققت من الكفاءة
ال�سيكومرتية للمقيا�س؛ حيث مت التحقق من ال�صدق عن طريق �صدق
املحكمني ،كما ح�سب �صدق املحك اخلارجي عن طريق ح�ساب
معامل االرتباط بني درجات عينة من املراهقني �ضعاف ال�سمع
على مقيا�س ال�صمود النف�سي ،ودرجاتهم على مقيا�س التفا�ؤل ،وبلغ
معامل االرتباط ( ، ).793وكذلك درجاتهم على مقيا�س االكتئاب
(& Oshio, Kaneko, Nagamine,
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وبلغ معامل االرتباط (  ، ).664 -كما ح�سب الثبات عن طريق
التجزئة الن�صفية وبلغ ( ، ).679و�إعادة التطبيق بفا�صل زمني
�أ�سبوعني وبلغ معامل الثبات (. ).784
�أما يف الدرا�سة احلالية فقد قام الباحث بتحكيم املقيا�س؛
بعر�ضه على عينة من املحكمني ذوي اخلربة يف جمال الرتبية
وعلم النف�س ،لبيان مدى �صالحية العبارات لقيا�س املكون الذي
تنتمي �إليه ،ومنا�سبتها لعينة الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل و�ضوح التعليمات
ومنا�سبة بدائل اال�ستجابة ،والتي حازت على ن�سبة اتفاق مرتفعة،
وبقيت عبارات املقيا�س كما هي من حيث العدد ( ، )21ومن �أجل
احل�صول على ت�ساوي �أوزان عبارات املقيا�س �أُعطيت تقديرات،3( :
 )1 ،2وفق �سلم متدرج ثالثي (�أوافق دائماً� ،أحياناً ،ال �أوافق مطلقاً) ،
ملعرفة م�ستوى ال�صمود النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،وبذلك
تنح�رص الدرجة الكلية لأفراد عينة الدرا�سة ما بني ()63 - 21
درجة ،بعد ذلك قام الباحث بتجريب املقيا�س من خالل تطبيقه
على عينة ا�ستطالعية ( )33من معلمي الرتبية اخلا�صة ،لالطمئنان
لو�ضوح العبارات� ،إ�ضافة �إىل �سهولة فهم التعليمات ،و�صالحية
بدائل اال�ستجابة ،ومت التحقق من ال�صدق بح�ساب معامل ارتباط
بري�سون بني كل عبارة من عبارات املقيا�س والدرجة الكلية للمجال
الذي تنتمي �إليه ،وكذلك مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني
درجات كل جمال من جماالت املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س،
وقد وجد ارتباط بني درجة كل عبارة ودرجة املجال الذي تنتمي
�إليه ,وكذلك درجة كل جمال والدرجة الكلية للمقيا�س وجميعها
دالة عند م�ستويي ( ، )0.01 - 0.05واجلدول التايل يو�ضح
النتيجة.
جدول ()2
يبين معامل االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه؛ واالرتباط بين درجة
كل مجال والدرجة الكلية للمقياس.

جمال ال�سعي نحو اجلدة
املجال
العبارة
رقم
العبارة باملجال باملجموع الكلي

3

9

6

15

12

19

18

0.438 0.875 0.337 0.835 0.617 0.381 0.708

0.707

رقم العبارة

2

7

10

13

16

العبارة باملجال

0.598

0.624

0.414

0.816

0.587

املجال باملجموع الكلي

0.602

�أما الثبات ،فح�سب مبعادلة �ألفا كرونباخ ،وكانت قيمة �ألفا
( ، )a= 0.721وهذا يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية
من الثبات ،وبذلك ميكن االعتماد على املقيا�س وعلى نتائجه يف
الدرا�سة احلالية.
 الأداة الثانية :مقيا�س م�صادر �ضغوط العمل لدى معلمي
الرتبية اخلا�صة:
�أعد هذا املقيا�س كل من (�أبو م�صطفى ،والزين، )2009 ،
بهدف التعرف على الأهمية الن�سبية مل�صادر �ضغوط العمل لدى
معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة ،وهو يتكون من ()70
عبارة ُموزعة على �سبع جماالت ،هي( :الراتب والرتقية ،ظروف
العمل ،العالقة مع الأطفال ،العالقة مع الزمالء ،العالقة مع مدير
امل�ؤ�س�سة ،العالقة مع �أولياء الأمور ،بيئة العمل)  ،ومن �أجل احل�صول
على ت�ساوي �أوزان فقـرات املقيا�س؛ �أعطيت تقديرات)1 ،2 ،3( :
وفق �سلم متدرج ثالثي (“ نعم ،بني بني ،ال “) ؛ وبذلك تنح�رص
الدرجة الكلية ما بني ( )210 - 70درجة ،وقد ح�سب ُمعدا املقيا�س
ثباته بعدة طرق؛ بلغ فيها معامل الثبات ( )0.88ب�إعادة القيا�س،
وملعامل �ألفا كرونباخ (� ، )0.85أما بالن�سبة لل�صدق فقد ح�سباه
بطريقتني ال�صدق الظاهري ،و�صدق البناء والذي متخ�ض عن �سبع
جماالت (الراتب والرتقية ،ظروف العمل ،العالقة مع الأطفال،
العالقة مع الزمالء ،العالقة مع مدير امل�ؤ�س�سة ،العالقة مع �أولياء
الأمور ،بيئة العمل) حيث بلغت معامل االرتباط البينية بني درجة
كل جمال من املجاالت والدرجة الكلية للمقيا�س على التوايل (،0.82
 ، )0.87 ،0.84 ،0.85 ،0.86 ،0.84 ،0.81وكانت جميعها دالة
عند م�ستوى داللة ( ، )0.01ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية؛ فقد اكتفى
الباحث باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الأ�صلية؛ حلداثته وكونه لنف�س
البيئة.
Ú Úالأ�ساليب الإح�صائية :ا�ستعان الباحث بالرزمة الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ( )S.P.S.Sلإجراء التحليالت والإح�صاءات
التالية :املتو�سطات احل�سابية ،الن�سب املئوية ،التكرارات ،معامل
ارتباط بري�سون ،اختبار  ،Mann - Whitney Testاختبار Kruskal
.Wallis Test

نتائج الدراسة ومناقشتها:

جمال التنظيم االنفعايل

0.394

0.453

0.390

0.598

املجال
العبارة
رقم
العبارة باملجال باملجموع الكلي

1

4

5

8

11

0.542

0.466

0.601

0.519

14

17

20

21

0.610

0.573

جمال التوجه االيجابي نحو امل�ستقبل

◄◄ال�س�ؤال الرئي�س :ما م�ستوى كل من :ال�صمود النف�سي،
و�ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة.
�Ú Úأوالً :م�ستوى ال�صمود النف�سي:
ملعرفة م�ستوى ال�صمود النف�سي للعينة ككل ،مت �إيجاد
املتو�سط احل�سابي والن�سبة املئوية لكل جمال من جماالت مقيا�س
ال�صمود النف�سي والدرجة الكلية للمقيا�س ،ومن �أجل تف�سري ذلك مت
اعتماد الن�سب املئوية التالية لتف�سري النتائج�( :أقل من “»74.99%
�صمود نف�سي منخف�ض ،ما بني «� »84.99% - 75%صمود نف�سي
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الصمود النفسي وعالقته بضغوط العمل
من وجهة نظر معلمي التربية اخلاصة في محافظات غزة

د .عبد اهلل عادل شراب

متو�سط� ،أعلى من «� »85%صمود نف�سي مرتفع (�شاهني، )2013 ،
واجلدول التايل يو�ضح النتيجة.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لمجاالت مقياس الصمود النفسي

جماالت املقيا�س 

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

التنظيم االنفعايل

2.378

0.7541

79.27

1

التوجه االيجابي نحو امل�ستقبل

2.233

0.8482

74.43

2

ال�سعي نحو اجلدة

1.955

0.8740

65.17

3

املجموع

2.1887

0.7969

72.96

�أ�شارت املعطيات الإح�صائية يف اجلدول ال�سابق� :أن الدرجة
الكلية مل�ستوى ال�صمود النف�سي عند معلمي الرتبية اخلا�صة كانت
متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.1887وبوزن ن�سبي ()72.96
� ،أما بالن�سبة لرتتيب جماالت املقيا�س مو�ضع الدرا�سة فكانت
على التوايل :جمال التنظيم االنفعايل ،مبتو�سط ( ، )2.378وبوزن
ن�سبي ( ، )79.27جمال التوجه الإيجابي نحو امل�ستقبل ،مبتو�سط
( ، )2.233وبوزن ن�سبي ( ، )74.43جمال ال�سعي نحو اجلدة،
مبتو�سط ( ، )1.955وبوزن ن�سبي (. )65.17
يف �ضوء الأدبيات ال�سيكولوجية لل�صمود النف�سي ،والرتبوية
املعنية بطبيعة مهنة تعليم وتدريب ذوي االحتياجات اخلا�صة،
كل ذلك يتطلب من معلمي الرتبية اخلا�صة م�ستويات مقبولة من
ال�صمود النف�سي ،فال بد من حتليهم بقدر من الثبات واحليوية
والطاقة واالهتمام مبن حولهم� ،إ�ضافة مليلهم �إىل الإيجابية يف
تعامالتهم مع الآخرين �سواء الطلبة؛ �أو الزمالء؛ �أو امل�س�ؤولني؛ �أو
�أولياء الأمور ،يف املواقف واخلربات املختلفة.
ومبا �أن ال�صمود النف�سي ما هو �إال خمرج للتفاعل بني عدة
جماالت ،كالتنظيم االنفعايل ،والتوجه الإيجابي نحو امل�ستقبل،
وال�سعي نحو اجلدة ،فمن خالل التفاعل فيما بينهم ميكن للمعلمني
مراعاة ما يلي:
 التحكم يف انفعاالتهم الداخلية.
 تقديرات اال�ستجابات االنفعالية لدى الآخرين ،ومن ثم
اختيار ال�سلوكيات املتوافقة اجتماعيا لتحقيق تفاعل اجتماعي
ي�ضمن العالقات االجتماعية الناجحة.
 حتقيق �أهدافهم ال�شخ�صية واملهنية واالجتماعية.
 القدرة على مواجهة الواقع والتعامل الإيجابي معه.
 القدرة على االرتباط واالنفتاح الإيجابي على خربات
احلياة املختلفة.
 القدرة على تقبل وحتمل الإحباط.
 التحرر الن�سبي من م�صادر �ضغوط العمل.
 القدرة على حل امل�شكالت.
ويرى الباحث �أن تنظيم االنفعال عند معلمي الرتبية اخلا�صة
ما هو �إال لإدراكهم للواقع وتكيفهم مع �ضغوط العمل وما ي�صاحبها
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من مواقف متتاز بالأزمات ومدى قدرة املعلمني على التعامل
بواقعية مع مواقف العمل لتحقيق التوازن مع �أنف�سهم والآخرين،
وكذلك طبيعة عملهم وما يفر�ض عليهم من �أن يتمتعوا مب�ستوى
مقبول من تنظيم انفعاالتهم ت�ؤهلهم �إىل �أن يكونوا �أكرث ثباتاً مما
يزيد امليل ملوا�صلة العمل ،والتي من خاللها ي�ستطيع الفرد التوجه
ب�شكل �إيجابي للم�ستقبل ،والقدرة على �إظهار االهتمام بالتنوع
الكبري يف الأحداث ،وهو ما يعرف بال�سعي نحو اجلدة ،وما يع�ضد
ر�أينا ما حدده ( )Joseph & Alex, 2004يف �أن هناك بع�ض العوامل
التي ُت�سهم يف ت�شكيل ال�صمود ال�شخ�صي ،منها اخلا�صة بالفرد
نف�سه من حيث �إدارته يف كيفية التفاعل مع املواقف والأحداث التي
يتعر�ض لها بكل ما لديه من جوانب �إيجابية معرفية (تفا�ؤل ،نظرة
�إيجابية للأحداث)  ،ووجدانيةٍ (الر�ضا عن الذات ،وال�شعور بال�سالم
الداخلي ،والطم�أنينة والهدوء النف�سي ،ومفهوم ذات �إيجابي) ،
و�سلوكيه (حتقيق �أهداف واقعيه على �أر�ض الواقع ،تفاعل �إيجابي
مع البيئة املحيطة ،ردود �أفعال �إيجابيه جتاه املجتمع)  ،وحيث �أنه
مل تتوافر للباحث درا�سة �سابقة تناولت هذا النوع من الإح�صاءات
ف�إنه لي�س بالإمكان ربط هذه النتيجة بدرا�سات �سابقة.
Ú Úثانياً :م�ستوى �ضغوط العمل:
ملعرفة م�ستوى �ضغوط العمل مت �إيجاد املتو�سط احل�سابي
والن�سبة املئوية لكل جمال من جماالت مقيا�س م�صادر �ضغوط
العمل والدرجة الكلية للمقيا�س ،ومن �أجل تف�سري ذلك مت اعتماد
الن�سب املئوية التالية لتف�سري النتائج( :من « »80%فما فوق �ضغوط
عمل مرتفعة ،ما بني «� »79% - 70%ضغوط عمل متو�سطة� ،أقل
من «� »69%ضغوط عمل منخف�ضة) (�أبو م�صطفى ،والزين)2009 ،
 ،واجلدول التايل يو�ضح النتيجة.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لمجاالت مقياس مصادر ضغوط العمل

جماالت املقيا�س 

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

بيئة العمل

2.7561

1.2608

91.87

1

العالقة مع الأطفال

2.6804

0.7391

89.35

2

الراتب والرتقية

2.5377

0.7842

84.59

3

ظروف العمل

2.5212

0.8627

84.04

4

العالقة مع �أولياء الأمور

2.4987

1.1702

83.29

5

العالقة مع مدير امل�ؤ�س�سة

2.6206

0.9275

78.35

6

العالقة مع الزمالء

2.355

0.8165

78.50

7

الدرجة الكلية

2.5671

0.9639

85.57

�أ�شارت املعطيات الإح�صائية يف اجلدول �أعاله� :أن الدرجة
الكلية ل�ضغوط العمل عند معلمي الرتبية اخلا�صة كانت مرتفعة،
مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.5671وبوزن ن�سبي (� ، )85.57أما بالن�سبة
للأهمية الن�سبية ملجاالت املقيا�س مو�ضع الدرا�سة كانت على
التوايل :جمال بيئة العمل ،مبتو�سط ( ، )2.7561وبوزن ن�سبي
( ، )91.87جمال العالقة مع الأطفال ،مبتو�سط ( ، )2.6804وبوزن
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ن�سبي ( ، )89.35جمال الراتب والرتقية ،مبتو�سط (، )2.5377
وبوزن ن�سبي ( ، )84.59جمال ظروف العمل ،مبتو�سط ()2.5212
 ،وبوزن ن�سبي ( ، )84.04جمال العالقة مع �أولياء الأمور ،مبتو�سط
( ، )2.4987وبوزن ن�سبي ( ، )83.29جمال العالقة مع مدير
امل�ؤ�س�سة ،مبتو�سط ( ، )2.6206وبوزن ن�سبي ( ، )78.35جمال
العالقة مع الزمالء ،مبتو�سط ( ، )2.355وبوزن ن�سبي (. )78.50

جدول ()5
الكشف عن مستوى الصمود النفسي تبعاً لمتغير النوع

جماالت املقيا�س 

ذكر

34

59.36

�أنثى

63

38.54

ذكر

34

58.92

�أنثى

63

34.45

ذكر

34

57.76

�أنثى

63

40.82

ذكر

34

56.36

�أنثى

63

39.04

ال�سعي نحو اجلدة

تتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه العديد من البحوث
والدرا�سات العلمية كدرا�سة (اجلدوع ،)2013 ،و (�أبو م�صطفى،
والزين ، )2009 ،و (، )Voltz , et al, 2008 - Lazuras, 2006
واختلفت مع نتائج درا�سة (الزيودي ،والزغلول - 2008 ،فحجان،
 ، )2010وميكننا تف�سري النتيجة من خالل الإطار النظري ونتائج
الدرا�سات ال�سابقة ،بالت�أكيد على �أن العمل مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة تت�صف بكثري من الأعباء كونها ت�شكل عوامل �ضغط على
كاهل املعلم مما ي�شعره بالالمباالة ،ومن هذه العوامل:
 �ضعف التجهيزات والإمكانات املتوافرة يف بيئة العمل.

النوع

التكرار

متو�سط
الرتب

التنظيم االنفعايل
التوجه االيجابي
نحو امل�ستقبل
الدرجة الكلية

قيمة دالة
اختبار U

م�ستوى
الداللة

380.45

* 0.000

373.65

* 0.000

383.37

* 0.000

381.33

* 0.005

* مستوى الداللة ()0.05

 �ضعف عوامل الإ�ضاءة والتهوية املنا�سبة يف بيئة ال�صف.

يت�ضح من اجلدول ( :)5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
جماالت مقيا�س مو�ضع الدرا�سة ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً
ملتغري النوع ،ل�صالح املعلمني الذكور.

 �رصف املعلم جزءاً من وقته يف �ضبط الطالب واالهتمام
مبظهرهم ال�شخ�صي.

ومبقارنة هذه النتيجة مبا �آلت �إليه البحوث والدرا�سات
ال�سابقة جند �أنها تختلف مع درا�سة (الوكيل ، )2015 ،و (�شاهني،
 ، )2013حيث �أ�شارتا �إىل �أن متغري النوع االجتماعي ال ي�ؤثر يف
م�ستوى ال�صمود النف�سي ،وتتفق مع نتيجة ()Copeland, 2006
حيث �أظهرت وجود فروق ل�صالح املراهقني الذكور يف ال�صمود
واملرونة ،وف�رس “ ”Copelandالنتيجة ب�أن الذكور �أكرث قدرة
على مواجهة ال�ضغوط مقارنة بالإناث؛ حيث ت�ستند ا�ستجاباتهم
ال�سلوكية على ا�سرتاتيجيات التعاي�ش التي تهدف �إىل تعديل م�صدر
ال�ضغط �أو ا�ستبعاده ب�صورة مبا�رشة ونهائية والتعامل مع الآثار
امللمو�سة للم�شكلة ،وكذلك التغيري الن�شط للذات على نحو �أف�ضل،
ويتم ذلك من خالل البحث عن املعلومات �أو طلب توجيه �أو م�ساعدة
الآخرين �أو القيام بفعل مبا�رش وحا�سم حلل امل�شكلة �أو البحث عن
م�صادر جديدة وبديلة للر�ضا.

 قلة خربة معلمي الرتبية اخلا�صة يف ا�ستخدام
اال�سرتاتيجيات الإيجابية للتكيف مع ال�ضغوط املهنية.

 انعدام الإح�سا�س بالأمن الوظيفي ،مع غياب نظام الرتقية
داخل امل�ؤ�س�سات غري احلكومية على وجه اخل�صو�ص.
 انخفا�ض الراتب والأجر ،مع قلة احلوافز واملكاف�آت
املقدمة للمعلمني.
 قلة الفر�ص املتوافرة مل�شاركة املعلمني يف اتخاذ القرار
داخل املدر�سة.
 انعدام الثقة بني املعلم و�أولياء الأمور من جهة ،ومن جهة
�أخرى مع مدراء امل�ؤ�س�سات واملدار�س.
 تدخل بع�ض الزمالء يف �ش�ؤون زمالئهم الآخرين ،مما
يخلق حالة من التكتالت و�ضعف العالقات االجتماعية بينهم مما
ي�ؤدي �إىل بيئة عمل مليئة بامل�شاحنات والبغ�ضاء والتع�صب فيما
بينهم.

إجابة األسئلة الفرعية:
السؤال الفرعي األول:
هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمي الرتبية
اخلا�صة يف م�ستوى ال�صمود النف�سي وفق متغريات (النوع ،م�سار
الإعاقة ،قطاع العمل) ؟
�Ú Úأوالً :ال�ستك�شاف الفروق بني معلمي الرتبية اخلا�صة؛ وفقاً
ملتغري النوع ،ا�ستخدم اختبار  ،Mann - Whitney Testواجلدول
التايل يو�ضح النتائج.

وميكننا الإ�ضافة بالرغم من �أن املعلمني واملعلمات
يخ�ضعان للظروف الوظيفية نف�سها ،و�إىل الت�ساوي بينهما يف فر�ص
الإعداد والتطوير املهني� ،إال �أنه وجد ت�أثري ملتغري النوع يف ال�صمود
النف�سي ،وهذا ما يجعلنا ن�رص على ما قدمته الدرا�سات ال�سابقة من
تو�صياتها ب�إجراء املزيد من الدرا�سات ملعرفة مدى ت�أثر ال�صمود
النف�سي مبتغري النوع ،وميكننا عزو نتيجة بحثنا ب�أن املعلمات قد
يكن مثقالت ب�أعباء �أدوارهن مما يدخلهن ب�رصاع الأدوار.
Ú Úثانياً :ال�ستك�شاف الفروق بني معلمي الرتبية اخلا�صة
تبعاً ملتغري م�سار الإعاقة التي يتعامل معها ،مت ا�ستخدام اختبار
 ،Kruskal Wallis Testواجلدول ( )6يو�ضح النتائج.

110

الصمود النفسي وعالقته بضغوط العمل
من وجهة نظر معلمي التربية اخلاصة في محافظات غزة

د .عبد اهلل عادل شراب

جدول ()6

التكرار

م�سار
جماالت املقيا�س 
الإعاقة
�سمعية

41

33.64

ب�رصية

31

28.46

عقلية

25

27.30

�سمعية

41

32.57

ب�رصية

31

25.46

عقلية

25

24.63

�سمعية

41

31.03

التوجه االيجابي ب�رصية
نحو امل�ستقبل
عقلية

31

28.67

25

26.31

�سمعية

41

34.60

ب�رصية

31

29.58

عقلية

25

26.35

ال�سعي نحو اجلدة

التنظيم االنفعايل

الدرجة الكلية

قيمة دالة م�ستوى
االختبار الداللة
1.356

التنظيم االنفعايل
التوجه االيجابي
نحو امل�ستقبل

0.459

الدرجة الكلية
1.149

1.085

1.158

0.763

0.681

وميكننا ت�سيري النتيجة �إىل قدرة معلمي الرتبية اخلا�صة يف
التوازن والثبات النف�سي يف التعامل مع �شتى م�سارات الإعاقة حمل
الدرا�سة ،حيث �أنها ال ت�ؤثر على م�ستوى ال�صمود النف�سي بالن�سبة
للمفحو�صني يف بحثنا احلايل ،وما يع�ضد ت�سرينا لهذه النتيجة
ما �أوردناه يف مفهوم ال�صمود النف�سي من حيث قدرة الفرد على
التعامل بكفاءة والتفاعل بي�رس مع الآخرين ،ف�ضالً عن معاملة نف�سة
والآخرين باحرتام ورفعة ،ونظراً لأنه مل يتوافر للباحث – على حد
اطالعه  -درا�سة �سابقة تناولت هذا املتغري ،لذلك نو�صي ب�إجراء
املزيد من الدرا�سات ملعرفة مدى ت�أثر ال�صمود النف�سي مبتغري م�سار
الإعاقة التي يتعامل معها معلمو الرتبية اخلا�صة.
Ú Úثالثاً :ال�ستك�شاف الفروق بني معلمي الرتبية اخلا�صة
تبعا ملتغري قطاع العمل ،ا�ستخدم اختبار ،Mann - Whitney Test
واجلدول ( )7يو�ضح النتائج.

حكومي

43

52.30

غري حكومي

54

48.61

جماالت املقيا�س  قطاع العمل
ال�سعي نحو اجلدة

حكومي

43

54.66

غري حكومي

54

35.82

حكومي

43

56.58

غري حكومي

54

49.84

1402.50

1355.66

0.001

0.015

من اجلدول ( :)7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
جمال ال�سعي نحو اجلدة؛ تبعاً ملتغري قطاع العمل ،يف حني وجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف جمايل التنظيم االنفعايل؛ والتوجه
الإيجابي نحو احلياة ،والدرجة الكلية للمقيا�س مو�ضع الدرا�سة؛
تبعاً ملتغري قطاع العمل ،ل�صالح مدر�سي الرتبية اخلا�صة العاملني
يف القطاع احلكومي.
وميكننا عزو ال�سبب يف ذلك �إىل اختالف ظروف العمل ما بني
القطاع احلكومي وغري احلكومي ،من حيث الأمان الوظيفي كالرواتب
والرتقيات والإجازات ،ونظام التقاعد غري املتوافر يف القطاع غري
احلكومي ،ونظراً لأنه مل يتوافر للباحث – على حد اطالعه  -درا�سة
�سابقة تناولت هذا املتغري ،لذلك نو�صي ب�إجراء املزيد من الدرا�سات
ملعرفة مدى ت�أثر ال�صمود النف�سي مبتغري قطاع العمل الذي يعمل
وينتمي له معلمو الرتبية اخلا�صة.
السؤال الفرعي الثاني:
هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمي الرتبية
اخلا�صة يف �ضغوط العمل وفق متغريات (النوع ،م�سار الإعاقة،
قطاع العمل) ؟
�Ú Úأوالً :ال�ستك�شاف الفروق بني معلمي الرتبية اخلا�صة؛ وفقاً
ملتغري النوع ،ا�ستخدم اختبار  ،Mann - Whitney Testواجلدول ()8
يو�ضح النتائج.
جدول ()8
الكشف عن ضغوط العمل تبعاً لمتغير النوع

جماالت املقيا�س
الراتب والرتقية

جدول ()7
الكشف عن مستوى الصمود النفسي تبعاً لمتغير قطاع العمل

التكرار

غري حكومي

54

31.33

1514.00

0.000

0.568

يت�ضح من اجلدول ( :)6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف جماالت مقيا�س مو�ضع الدرا�سة ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً
ملتغري م�سار الإعاقة التي يتعامل معها معلمو الرتبية اخلا�صة.

متو�سط
الرتب

حكومي

43

58.92

جماالت املقيا�س  قطاع العمل

الكشف عن مستوى الصمود النفسي تبعاً لمتغير مسار اإلعاقة

متو�سط
الرتب

التكرار

متو�سط
الرتب

قيمة دالة
اختبار U

م�ستوى
الداللة

ظروف العمل

قيمة دالة
اختبار U

م�ستوى
الداللة

1080.50

0.753

العالقة مع الأطفال

العالقة مع الزمالء

111

النوع

التكرار

متو�سط
الرتب

ذكر

34

55.81

�أنثى

63

48.61

ذكر

34

54.72

�أنثى

63

49.33

ذكر

34

56.82

�أنثى

63

48.68

ذكر

34

55.80

�أنثى

63

47.63

قيمة دالة
اختبار U

م�ستوى
الداللة

1142.50

0.537

1031.00

1132.00

1028.00

0.685

0.317

0.337
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جماالت املقيا�س

النوع

التكرار

متو�سط
الرتب

العالقة مع مدير
امل�ؤ�س�سة

ذكر

34

54.83

�أنثى

63

47.57

ذكر

34

56.89

�أنثى

63

48.93

ذكر

34

59.35

�أنثى

63

48.77

ذكر

34

55.43

�أنثى

63

48.60

العالقة مع �أولياء
الأمور
بيئة العمل

الدرجة الكلية

قيمة دالة
اختبار U

م�ستوى
الداللة

1116.50

0.437

1157.00

0.377

1109.50

0.437

1126.50

0.467

جماالت املقيا�س

العالقة مع الزمالء

العالقة مع مدير امل�ؤ�س�سة

العالقة مع �أولياء الأمور

يت�ضح من اجلدول ( :)8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف جماالت مقيا�س مو�ضع الدرا�سة ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً
ملتغري النوع.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة
(فحجان )2010 ،و (�أبو م�صطفى والزين ، )2009 ،ولكنها يف
الوقت نف�سه اختلفت مع ما �أظهرته درا�سة كل من (اجلدوع)2013 ،
 ،و (الزيودي والزغلول ، )2008 ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك للظروف
الوظيفية نف�سها يف امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كممار�سة �أعمال مت�شابهة
�إىل حد متماثل ،ويف ذات ال�سياق تو�صل (�أبو م�صطفى والزين،
� )2009إىل �أن �ضغوط العمل لدى كل من املعلمني واملعلمات ال
يزيد� ،أو يقل كون املعلم ذكراً� ،أو �أنثى.
وهذا يدل على �أنه لي�س ملتغري النوع االجتماعي �أثر �أو
اختالف يف �ضغوط العمل ملعلمي الرتبية اخلا�صة مبحافظات غزة.
Ú Úثانياً :ال�ستك�شاف الفروق بني معلمي الرتبية اخلا�صة؛
تبعاً ملتغري م�سار الإعاقة التي يتعامل معها ،ا�ستخدم اختبا ر �Krus
 ،kal Wallis Testواجلدول ( )9يو�ضح النتائج.
جدول ()9
الكشف عن ضغوط العمل تبعاً لمتغير مسار اإلعاقة

جماالت املقيا�س

الراتب والرتقية

ظروف العمل

العالقة مع الأطفال

م�سار
الإعاقة

التكرار

متو�سط
الرتب

�سمعية

41

32.14

ب�رصية

31

26.45

عقلية

25

24.05

�سمعية

41

36.33

ب�رصية

31

25.08

عقلية

25

33.64

�سمعية

41

30.53

ب�رصية

31

26.67

عقلية

25

41.51

قيمة دالة م�ستوى
االختبار الداللة

1.556

1.249

2.791

0.089

0.148

0.003

بيئة العمل

الدرجة الكلية

م�سار
الإعاقة

التكرار

متو�سط
الرتب

�سمعية

41

34.60

ب�رصية

31

28.67

عقلية

25

26.31

�سمعية

41

33.64

ب�رصية

31

25.46

عقلية

25

29.30

�سمعية

41

32.57

ب�رصية

31

25.46

عقلية

25

24.63

�سمعية

41

31.03

ب�رصية

31

28.67

عقلية

25

46.31

�سمعية

41

31.60

ب�رصية

31

27.42

عقلية

25

44.51

قيمة دالة م�ستوى
االختبار الداللة

1.252

1.346

1.044

3.485

1.866

0.092

0.259

0.668

0.000

0.021

يت�ضح من اجلدول ( :)9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
جمايل العالقة مع الأطفال ،وبيئة العمل ،والدرجة الكلية للمقيا�س
مو�ضع الدرا�سة؛ تبعاً ملتغري م�سار الإعاقة ،ل�صالح املدر�سني الذين
يتعاملون مع م�سار الإعاقة العقلية ،بينما مل توجد �أي فروق يف
باقي املجاالت مل�سار الإعاقة العقلية ،كذلك مل تظهر النتائج يف
اجلدول ال�سابق �أي فروق ذات داللة �إح�صائية؛ بني معلمي الرتبية
اخلا�صة الذين يتعاملون مع م�ساري الإعاقة ال�سمعية والب�رصية.
يبني الباحث ب�أن التعامل مع ذوي الإعاقة العقلية يحتاج �إىل
جهد م�ضاعف لإجناز املهام التعليمية وال�سلوكية ،ف�ضالً عن درجة
االعتماد لذوي الإعاقة العقلية تكون �أكرب من طلبة الإعاقة ال�سمعية
والب�رصية ،كل ذلك ُي�شكل ملعلم الرتبية اخلا�صة املتعامل مع م�سار
الإعاقة العقلية �ضغطاً يف العمل مما يرهقه ج�سدياً ونف�سياً ،وتتفق
هذه النتيجة ب�شكل جزئي مع نتائج درا�سة (اجلدوع )2013 ،حيث
�أظهرت وجود فروق دالة ل�صالح الإعاقة العقلية وال�سمعية ،و�أو�ضح
«اجلدوع» ب�أن قدرة املعلم يف تعليم و�إفادة ه�ؤالء الطلبة �أقل ب�سبب
حمدودية قدراتهم العقلية مما ينعك�س �سلباً على دافعية وهمة املعلم
يف العطاء ،و�أ�ضاف �أن اجتاه املجتمع ونظرته نحو العاملني مع هذه
الفئات حتديداً هو اجتاه �سلبي وغري حمفز ،وتتفق النتائج احلالية
مع نتائج درا�سة (فحجان )2010 ،والتي مل تظهر النتائج �أي فروق
معنوية يف التوافق املهني تبعاً ملتغري نوع الإعاقة التي يعمل معها
املعلم ،ومع نتائج درا�سة (� )Lazuras, 2006أن معلمي الرتبية
اخلا�صة �أكرث تعر�ضاً لل�ضغوط املهنية من املعلمني العاديني ،و�أن
تلك ال�ضغوط ت�ؤثر �سلباً على �صحة معلمي الرتبية اخلا�صة ،واختلفت
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الصمود النفسي وعالقته بضغوط العمل
من وجهة نظر معلمي التربية اخلاصة في محافظات غزة

د .عبد اهلل عادل شراب

نتائج الدرا�سة مع نتائج درا�سة (�أبو م�صطفى والزين )2009 ،حيث
كانت الفروق ل�صالح م�سار طلبة �صعوبات التعلم.
Ú Úثالثاً :ال�ستك�شاف الفروق بني معلمي الرتبية اخلا�صة
تبعاً ملتغري قطاع العمل ،ا�ستخدم اختبار ،Mann - Whitney Test
واجلدول ( )10يو�ضح النتائج.
جدول ()10
الكشف عن ضغوط العمل تبعاً لمتغير قطاع العمل

جماالت املقيا�س
الراتب والرتقية

ظروف العمل

العالقة مع الأطفال

العالقة مع الزمالء
العالقة مع مدير
امل�ؤ�س�سة
العالقة مع �أولياء
الأمور
بيئة العمل

الدرجة الكلية

قطاع العمل

التكرار

متو�سط
الرتب

حكومي

43

56.79

غري حكومي

54

47.32

حكومي

43

55.62

غري حكومي

54

48.33

حكومي

43

55.84

غري حكومي

54

49.78

حكومي

43

54.75

غري حكومي

54

46.62

حكومي

43

57.80

غري حكومي

54

49.53

حكومي

43

58.87

غري حكومي

54

49.98

حكومي

43

57.30

غري حكومي

54

49.78

حكومي

43

56.47

غري حكومي

54

47.59

قيمة دالة
اختبار U

م�ستوى
الداللة

1173.00

0.531

1084.00

0.683

1202.00

0.414

1038.00

0.336

1028.00

0.637

1135.00

0.560

1175.00

0.477

1178.00

0.497

يت�ضح من اجلدول ( :)10عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية
يف جماالت مقيا�س مو�ضع الدرا�سة ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً
ملتغري قطاع العمل ،وهذا يدل على �أنه لي�س ملتغري قطاع العمل �أثر
�أو اختالف يف �ضغوط العمل ملعلمي الرتبية اخلا�صة مبحافظات
غزة ،واختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (اجلدوع، )2013 ،
ودرا�سة (الزيودي والزغلول ، )2008 ،حيث �أظهرت نتائجهما
وجود فروق ذات داللة اح�صائية للجهة التابعة لها املدر�سة.
ونظراً لهذا التعار�ض يف النتائج املعنية مبتغري قطاع العمل
لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،ف�إن الدرا�سة احلالية تو�صي مبزيد
من البحث حل�سم هذا اخلالف ،وب�شكل عام ف�إنه ميكننا تف�سري هذه
النتيجة ب�أن معلمي الرتبية اخلا�صة يف حمافظات غزة العاملني يف
القطاع احلكومي والقطاع غري احلكومي ،يخ�ضعون لنف�س الأنظمة
والتعليمات والقوانني بغ�ض النظر عن قطاع العمل الذي ينتمون
له فجميع املدار�س �سواء احلكومية �أو غري احلكومية تتابع �إ�رشافاً
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ومتابعة من قبل وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية.
السؤال الفرعي الثالث:
هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م�ستوى ال�صمود
النف�سي و�ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة مبحافظات
غزة؟
لإيجاد العالقة بني متغريي الدرا�سة ،ح�سبت معامالت
االرتباط بني ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل؛ لدى العينة امل�ستهدفة،
واجلدول ( )11يو�ضح النتيجة.
جدول ()11
معامل ارتباط بيرسون بين الصمود النفسي وضغوط العمل؛ لدى العينة المستهدفة

املقيا�س

ال�صمود
النف�سي

م�صادر �ضغوط
العمل

ال�صمود النف�سي

-

0.586 -

�ضغوط العمل

0.586 -

-

)Sig.(2 - tailed

0.000

يو�ضح اجلدول (� :)11أن معامل ارتباط بري�سون بني ال�صمود
النف�سي و�ضغوط العمل ي�ساوي (  ، )586. -وهو معامل ارتباط
�سلبي قوي ،وبذلك ميكننا القول �أنه يوجد ارتباط �سلبي وقوي بني
ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل ،ومن خالل قراءة النتيجة الواردة
يف اجلدول؛ ميكننا الإ�شارة ب�أن ال�صمود النف�سي ُيعد م�ؤ�رشاً وقائياً
ل�ضغوط العمل ،كونه �أحد ال�سمات الداعمة للتعامل الفعال مع
�ضغوط العمل ال�ضاغطة لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،والذي ي�سهم
بقدرته على ا�ستخدام م�صادره النف�سية والبيئية املتاحة لتنظيم
ذاته ،فكلما ارتفعت معدالت ال�صمود النف�سي قلت �ضغوط العمل،
وهذا ما �أظهرته نتائج ال�س�ؤال بالعالقة ال�سلبية القوية ما بني
متغريي الدرا�سة ،ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة حيث تبني �أنها تتفق كلياً �أو جزئياً مع درا�سات�( :شاهني،
 )2015؛ (الوكيل )2015 ،؛ (باعلي )2014 ،؛ (جوهر )2014 ،؛
(مقران )2014 ،؛ (�شاهني )2014 ،؛ ( )Min et al, 2012؛ (Erman
 )et al, 2012؛ (. )Young, 2010

خالصة وخامتة:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة عك�سية (�سالبة) بني
م�ستوى ال�صمود النف�سي و�ضغوط العمل؛ كما دلت نتائج الدرا�سة
احلالية �أن م�ستوى ال�صمود النف�سي عند معلمي الرتبية اخلا�صة
كان مبتو�سط قدره ( )2.1887؛ �أي ما يعادل ( )72.96وهذا يدل
على �أن ال�صمود النف�سي عند العينة امل�ستهدفة متو�سطة ،وكان
ترتيب جماالت ال�صمود النف�سي تنازلياً :التنظيم االنفعايل ،التوجه
الإيجابي نحو احلياة ،ال�سعي نحو اجلدة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج التالية اخلا�صة مبتغري ال�صمود النف�سي:
1 .1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية ملقيا�س
ال�صمود النف�سي؛ تبعاً ملتغري النوع ،ل�صالح املعلمني الذكور.
2 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية ملقيا�س
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ال�صمود النف�سي؛ تبعاً لقطاع العمل ،ل�صالح املعلمني العاملني
يف القطاع احلكومي.
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية ملقيا�س
ال�صمود النف�سي؛ تبعاً ملتغري م�سار الإعاقة التي يتعامل معها
معلمو الرتبية اخلا�صة.
كما �أظهرت النتائج امتالك عينة الدرا�سة مو�ضع الدرا�سة
م�ستوىً مرتفعاً ل�ضغوط العمل ،مبتو�سط قدرة ( )2.5671؛ �أي ما
يعادل ( ، )85.57وكان ترتيب جماالت املقيا�س مو�ضع الدرا�سة
تنازلياً :بيئة العمل ،العالقة مع االطفال ،الراتب والرتقية ،ظروف
العمل ،العالقة مع �أولياء الأمور ،العالقة مع مدير امل�ؤ�س�سة ،العالقة
مع الزمالء ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية اخلا�صة مبتغري
�ضغوط العمل:
1 .1عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جماالت مقيا�س
�ضغوط العمل ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً ملتغري النوع.

�6 .6إجراء املزيد من الدرا�سات للتو�صل �إىل مكونات ال�صمود
النف�سي� ،إ�ضافةً لدرا�سة معرفة مدى ت�أثر ال�صمود النف�سي
مبتغريي النوع االجتماعي ،وم�سار االعاقة التي يتعامل معها
معلمو الرتبية اخلا�صة.

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو م�صطفى ،نظمي والزين ،ديبه ( . )2009م�صادر �ضغوط العمل لدى
معلمي الرتبية اخلا�صة (درا�سة ميدانية على عينة من معلمي الأطفال
املعوقني يف م�ؤ�س�سات الرتبيـة اخلا�صـة ،مبحافظات غـزة .جملة اجلامعة
الإ�سالمية.347 - 303 ،)2( 17 .
2 .2الأع�رس� ،صفاء ( . )2010ال�صمود النف�سي من منظور علم النف�س الإيجابي.
اجلمعية امل�رصية للدرا�سات النف�سية.92 – 90 ،)77( .

2 .2عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جماالت مقيا�س
�ضغوط العمل ،والدرجة الكلية للمقيا�س؛ تبعاً ملتغري قطاع
العمل.

3 .3باعلي� ،شادية ( . )2014ال�صمود النف�سي وعالقته بالعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية لدى عينة من الفتيات املت�أخرات عن الزواج مبدينة
الريا�ض( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) .جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية .العربية ال�سعودية.

3 .3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية ملقيا�س
�ضغوط العمل؛ تبعاً ملتغري م�سار الإعاقة التي يتعامل معها
املعلمني ،ل�صالح املعلمني العاملني مع م�سار الإعاقة العقلية.

4 .4ثابت ،ن�ضال (� . )2003ضغوط العمل وعالقتها باالجتاه نحو مهنة
التدري�س لدى املعلمـني مبحافظات غزة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
جامعة الأزهر .غزة.

التوصيات:

5 .5اجلدوع ،ع�صام ( . )2013م�صادر �ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة يف حمافظة عمان وعالقتها ببع�ض املتغريات .جملة العلوم
الرتبوية.393 - 361 ،)2( 42 .

ا�ستكماال للجوانب ذات العالقة بهذه الدرا�سة فقد خرج
الباحث بالتو�صيات الآتية:
1 .1تدعيم وتعزيز م�ستوى ال�صمود النف�سي من خالل االهتمام
مبعلمي ومعلمات الرتبية اخلا�صة وذلك بتوفري احلوافز
املعنوية واملادية والعمل على �إ�شباع حاجاتهم وتلبية
مطالبهم لكي يقوموا بدورهم جتاه فئات ذوي االحتياجات
اخلا�صة على �أكمل وجه.
2 .2تبني وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية م�سئولية �إعداد
الربامج الت�أهيلية الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة ،ف�ضالً
عن اهتمامها مب�شاركة معلمي الرتبية اخلا�صة بالندوات
وامل�ؤمترات العلمية وور�شات العمل التي حت�سن من �أدائهم
ومن �صحتهم النف�سية.
3 .3ت�شجيع ذوي االخت�صا�ص على �إعداد الربامج الوقائية
والنمائية ،التي تهدف �إىل تنمية ال�صمود النف�سي ،والتكيف
مع �ضغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�صة.
4 .4درا�سة فكرة �إن�شاء مركز خمت�ص للإر�شاد النف�سي واملهني،
لدعم العاملني يف ميدان الرتبية اخلا�صة ،بيد �أن االهتمام
بهم ما هو �إال اهتمام بالفئات التي يتعاملون معها ب�شكل
مبا�رش ومتوا�صل.
�5 .5إجراء املزيد من الدرا�سات للتحقق من العالقة بني ال�صمود
النف�سي ومتغريات �أخرى لدى معلمي الرتبية اخلا�صة.

6 .6جوهر� ،إينا�س ( . )2014ال�صمود النف�سي وعالقته ب�أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط لدى عينة من �أمهات الأطفال ذوى االحتياجات اخلا�صة( ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) .جامعة بنها .م�رص.
7 .7الزيودي ،حممد والزغلول ،عماد ( )2008الر�ضا الوظيفي ملعلمي الرتبية
اخلا�صة والعوامل امل�ؤثرة فيه باملدار�س احلكومية واخلا�صة يف حمافظة
العا�صمة الأردنية .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية.177 – 159 ،)1( 9 .
�8 .8شاهني ،هيام ( . )2013الأمل والتفا�ؤل مدخل لتنمية ال�صمود النف�سي
لدى عينة من املراهقني �ضعاف ال�سمع .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية.
.653 - 613 )4( 14
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