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هدفت ههد اهدرفسد دىلهمعهفة تدىلهف دغوسهادعملهدرة دعهردف هفة ديهوفة دغ هدر ل دىلهدا غ داىلهدرددف اغه ه
حمغتظىلهعج منهودرت ث دىلهألاعةدغوهدرتغرادىلبهعدلتهدرتدفسلبيهدرااددىلهدرفس داىليهدرةالقدىلهفداهدمت داهد ،دييهدرةالقدىله
فاهدإلودسةهيدرةالقىلهفاهدرطالبيهدرةالقىلهفداهدردالفالتيهدر ادغهدر دعيهوعالقت دغهتتعدجلد بهدخلدةبيهدلةةيد غردىله
دالجت غعا ددىليهدر ه ددعهدرة ددييهِّنم د د هعامة ددىلهدرفسد ددىلهفد د ه 100ه)هفة ددمهوفة ددىلهلد د هلة ددمنه هدر ددفدس ه
د نمفاىله هف ل دىلهدرتة دامهدا غ ديهدردف اغه هحمغتظدىلهعج دمنيهر ةدغسهدرفسد ديه2010/2009يهمتَّهد دتدفدسه
دعه
فقاغ هاعملهدرة عهدر يهأعفاهدراغلثمنهرعغاي هه اهدرفسد ىليهورَّ ه تغئجهدرفسد ىلهأنهفةفلهادعملهدرة ه
كغنهف ِّفةدغهردف هدرة دوكهوكدغنهِّ ِّادلهف دغوسهادعملهدرة دعهك دغهل دهدغهفة دمهدر ل دىلهدا غ داىله هحمغتظدىله
عج ددمنهع ددنهدرةلددمهدرتددغ بهدر اددغهدر ددعيهدراادددىلهدرفس دداىليهعددلتهدرتددفسلبيهدرةالقددىلهفدداهدإلودسةيهدرةالقددىلهفدداه
درالفالتيهدرةالقىلهفاهدرطالبيهك غهورَّ ه تغئجهدرفسد ىلهعفسهوجموهتد و هاد هوالردىلهمل دغئاىله هفدف هِّةد ه
درة وهرضعملهدرة عهِّةاليهايهف هدرتعجلد يه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

* كلية عجلون اجلامعية -جامعة البلقاء التطبيقية  -األردن.
**كلية العلوم الرتبوية -جامعة جامعة آل البيت  -األردن.
*** كلية عجلون اجلامعية -جامعة البلقاء التطبيقية  -األردن.
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Abstract
This study aimed to know the sources of work stress for teachers
of the lower basic stage in Ajloun Governorate, which are
represented in the following dimensions: teaching load, school
environment, relationship with the local community, relationship
with management, relationship with students, relationship with
colleagues, professional satisfaction, and its relationship to
variables: Gender, experience, marital status, educational
qualification. The study sample consisted of (100) male and
female teachers who work in government schools in the lower
basic education stage in Ajloun Governorate, for the academic
year 2009/2010. The work stress scale prepared by the
researchers was used for the purposes of this study. The results of
the study indicated that the rate of work stress was high among
teachers, and the order of the sources of work stress as seen by
teachers of the basic stage in Ajloun Governorate was as follows:
occupational satisfaction, school environment, teaching load,
relationship with management, relationship with colleagues,
relationship with students, as well as The results of the study
indicated that there were no statistically significant differences in
the extent of teachers' exposure to work pressures due to any of
the variables.
Keywords: work stress, primary school teachers
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 -1فقففىله

ا ببا ت
أصبببا التببونر العببان عببن نببشك العم ب مببن اواببارت األك ببر نيببيوعات ا تاببارات ب ب او عي ب
العملية ,العلمية كافة فالضشوط الصراعات اليت يتعرض هلبا الفبرد سبواء أكبان مصبدروا ناويعبي الطبيعب
أم الظر ف البيئيبة اييطبة ببي جمبال عملبي نعمب علبه دج بادت نبونتت التباًت سبلبات فاعليتبي .ا بت
الدراسببات العفةببية بدايببة األمببر دص نقصب مصببادر الضببشوط لببدمل العببامل داةب او سةببات ا تاجيببة
كاوصا ع نوسع ا ات حنو دراسة الضشوط م ن اخلدمات ا ةا ية ةاصة م عة التعليم اليت نع ُّد
م عة
من أقدم او ن العامل أك روا ةطورة أمهية وا هلا من اًر كبت نعائة األجيال .دن العامل
التعليم ي ًر ن عله طلبت م تيجة ومارساهتم اليت نعاب م باراهتم ةلفيبت م العلميبة ددراك بم ألمهيبة م عبة
التعليم (أبو طالب .)2000
قد أظ رت الدراسة اليت أجراوا ك من فو تاان أبو سبريع(  )Fontana & Abouserie, 1993أن بب
أعلبه مةبتواهتا أةطروبا .يابت ببويل
ك أربعبة مدرسب يوجبد مبدرر يبدرط نبشوط م عبة التبدري
آةبر ن )  )Boyle et al, 1995دص أن الدراسبات اوةبةية البيت نعا لبت متشبت نبشوط العمب أكبدت
عله أن ًل اوعلم يعترب ن م عة التدري من او ن الضاغطة.
يرمل بر دسا ( )Brodsky,1990,أن الضشك العفة وو نقييم األحبدا هنابا م بددة أ أابا ميابن
ف سبيري ( )Hans Selyeالضبشوط هنابا عببارة عبن دروباي وب حالبة
أن ناون ابع ي عله األمل َ .يعَّر َ
بيولوجية نظ ر مبجرد أن حيا ل الفرد الترؤم مبع التةبدات التشبتات البيت نهواج بيه جمبرمل اليباة اليوميبة
أ ي عبارة عبن ردة فعب جةبدية فةبية علبه موقبف يابعر فيبي الابهق هن بي مروبن أ يابعر هنن اووقبف
فوي طاقتي يعترب أن دحةاسي ابلعافية م دد (رنوان .)2007
يرمل ماط را ( ( )McCrath,1976الاهن  )1997أن وعاط ًر أمور اعتربت مصادر عامة
للضشوط م عة التدري و :
-1البيئة اوادية-التاعولوجية او سةة اليت ي دي في ا الفرد عملة مة لياني اليت ناون مصادر مماعة
للضشوط او عية يعاا عع ا :عبء العم صعوبة العم غموض العم .
-2البيئة ا جتماعي ة ب األنيهاص او سةة أ البيئة اليت يتفاع في ا الفرد مع زمرئي اورؤ س
اووقف التعظيم اليت ناون مصادر مماعة للضشوط يعاا عع ا :غموض الد ر عبء الد ر.
 -3ظام الاهق الذي ياون وو الب رة مصدر الضشوط يات دص جمموعة ةصائق الاهصية
كالقلن الاجة دص الونوح األساليب ا دراكية.
312

مصادر ضغوط العمل لدى معلمي ومعلمات المرحلة األساسية .........د .الفريحات -د .مقدادي – أ .الفريحات

أمببا علببه صببعيد اوصببادر اخلاصببة لضببشوط م عببة التببدري فقببد أنيببارت الدراسببات دص لببة مببن اوصببادر
مع ببا :عبببء التدري عببدم الرنببا عببن العمب ظببر ف العمب اوعبباع التعظيمب الببيت نعمب علببه زادة
الضشوط او عية نعف األداء .فقد أنيار داام ( )Dunham,1980دص مصادر العبء التدرية اليت
نتم  :نصةيا الا ت من أ راي ا متةان زادة أعداد الطلبة ا جتماعات الا تة دنافة دص سوء
نصرف الطلبة .أما د م ( )Domain,1989فقد أنافت دص جمم األسباب الةابقة :عدم اوةا اة
الرانببب الظببر ف العفةببية .أنيببار (العببد ان  )1992دراسببتي دص األسببباب العوامب او ديببة دص ظ ببور
الضبشك العفةب البداةل مع ببا غمبوض الببد ر صبرال البد ر العرقببة مبع اوببدير العرقبة مببع الب مرء
العرقببة مببع الطلبببة .كمببا أظ ببرت دراسببة كبباهلون جعاعب (  ( Calhoun, &,Jenkins,1991الببيت
ي ببة جورجي ببا
و ببدفت دص التع ببرف عل ببه مص ببادر ن ببشك العمب ب ل ببدمل معلم ببات م ببدارر التعل ببيم الع ببام
األمرياية مشلت عيعة الدراسة ( )124معلمة :أن زادة عبء العم عدم جود حواف من أوم مصبادر
نشوط العم .
وذا يقةم الباح ون مصادر الضشوط اليت يتعرض هلا اوعلم دص ًرًة أقةام:
-1الضشوط الصفية :زادة عدد الطرب داة الصف عدم القدرة عله ايافظة عله العظام الفعال
داة الصف مةتوات األكادميية للطرب نعف دافعية الطلبة ا اواهتم الةلبية حنو اودرسة
سلوكات الطلبة الفونوية العرقة الةلبية مع الطرب عدم ًقة الطلبة ابوعلم البيئة اوادية للصف
من حيث :درجة الرارة ا ناءة انةاع الصفوف.
-2الضشوط اودرسية أ او سةية :اليت نتم  :قلة فرص الرتفية العمو او ين العرقات الضعيفة مع
ال مرء ا عدام القيادة ا دارية ا عدام نوح الد ر زادة الواجبات غت التدريةية اوالف هبا:
كاو راقبة عله ا متةاانت اوعا ابت األعمال الاتابية األةرمل اليت نطلب من اوعلم اجنازوا قق
فرص اوااركة اختاذ القرار.
 -3الضشوط ا تمعية :ندين مةتومل الر انب العظرة الةلبية لد ر اوعلم نعصب األوايل ند اوعلم
عدم نعا ام فيما خيق مصلةة أبعائ م عدم نوفر الواف اوادية اوععوية للمعلم.
نات الدراسات دص أن نشوط العم نرتط آاثر سلبية عله اوعلم دذ نابت تبائ الدراسبة التةليليبة
الببيت أجراوببا بلي ب ( )Blase, 1986حببول مصببادر نببشوط العم ب كمببا يببدرك ا اوعلمببون أ فة ب م جببود
ا فعببا ت سببلبية مصبباحبة حةببار اوعلم ب بضببشوط العم ب م ب  :الشضببب ا كتئبباب ا عببا لببوم
الذات أعراض عضوية .يونا العموذ الذي طورت جبةون آةبر ن ()Gibson & others, 1994
مخ جمموعات من اآلاثر اورتنبة عن نشوط العم و :
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 -1آاثر ذانية (غت مونوعية) م  :العد ا ية الرمبا ة القلن الضجر ا عياء ا حباط .
 -2آاثر سلوكية م  :نعا ل اوهدرات اوةبارات ا فبراط األكب الابرب أ التبدة اويب
دص ارنااب الواد .
 -3آاثر ذوعية (معرفية) م :عدم القدرة عله اختاذ قرارات صائبة عدم القدرة عله الرتكي .
 -4آاثر صةية فةيولوجية م  :آ م الصدر الظ ر آ م القلب الربو ا س ال زادة نشك
الدم زادة الةار الدم زادة دقات القلب جفاف اللن التعري.
 -5آاثر نعظيميببة م ب  :الشيبباب ن ببعف الببو ء التعظيم ب ن ببعف األداء الببوظيف عببدم الرن بباء
الوظيف .
قد أظ رت دراسة ك من (رمضان  1991حممد  )1999دص أن نعرض اوعلم للضبشك العفةب
ي دي:
-1فقببدان اوعلببم ا وتمببام بعملببة طلبتببي مصببةوابت االببة مببن التابباؤم الرمبببا ة التةببرب ك ببرة
التشيب عن العم الةلبية سوء التصرف مع الطلبة تيجة ذلك.
-2نيعورت اب حباط اورنبك ابلصرال القلن الشضب قلة اليلة ا عا ن بيك الع م.
-3دصابتي اب نطراابت اوعوية انطراابت العوم الةاسية.
 -4دحةاسي بعدم الافاية ارنباط مةتومل التفابت نبعف دافعيتبي للعمب أدائبي العمطب للعمب
وببو مببا ي ب دي دص
مقا متببي للتشيببت فقدا ببي القببدرة علببه ا بببدال ادفبباض فاعليتببي التببدري
ادفاض د تاجيتي ةاصة نعف خمرجات التعليم بصورة عامة.
ععدما يتعرض اوعلم للضشك فإن ذلك ي ًر مةتومل التفاع مع الطلببة غرفبة الصبف حيبث
دن التعليم يعتمد عله اوعاع ا جيايب الشرفة الصفية دقامة عرقة طيبة مع الطرب فععدما ياعر اوعلم
ابلضشك فإن نلك الر ح الفعالة ات الطرب اليت ن دمل دص اوعاع ا جيايب سوف ختتف سوف يابون
رد فع اوعلم سلبيات لألحدا رمبا عد ا يات (كري كتياا .)2004
ظرات ألمهية الد ر الذي يقوم فيي اوعلم العملية التعليمية ابلذات مرحلة التعليم األساس اليت نعترب
مرحلة بعاء صق لاهصية الطالب أتيت وذت الدراسة.
 -2فشن ىلهدرفسد ىلهوأ د ت غبه

دن الضشوط اوهتلفة اليت يواج ا اوعلم أًعاء عملي البيئة اودرسية هلا ا عااساهتا الةلبية عله
بواح نيهصببيتي س بواء العفةببية ا فعاليببة اجلةببمية ا جتماعيببةط ألن وببذت الضببشوط نتعببارض مببع
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التعاغم الطبيع جلةم ا ةان فةيتي قدراني الطبيعية قد ي دي ذلك دص زادة الضين التبونر
القلببن ا حببباط لديببي كمببا قببد ي ب دي دص نعببب دروبباي جةببم عص ب ميعببع اوعلببم مببن قيببن
التوازن من مث يفا القيام بواجباني او عية عله أكم جي .كما يععا أاثروا عله أداء اوعلم
عرقتي مع الطربط األمر الذي ي ًر مةتومل التعليم جودني .يعد معلم اورحلة األساسية من
أوبم فئبات اوعلمب اوععيبة برعايبة البعءء ةاصبة أابم يتعباملون مبع أطفبال مرحلبة التاسبي  .لبذا
جاءت وذت الدراسة للوقوف عله أوم مصادر نشوط العم لدمل معلم معلمات مرحلة األساسية
الد يا حمافظة عجلون األردن .ذلك من ةرل ا جابة عله األسئلة التالية:
 )1ما مةتومل نشوط العم لدمل معلم معلمات اورحلة األساسية حمافظة عجلون األردن
من ج ة ظروم؟
 )2وب وعباط فببر ي ذات د لبة دحصبائية مةببتومل نبشوط العمب لببدمل معلمب معلمبات اورحلببة
األساس ببية حمافظ ببة عجل ببون نع ب ب مل وتش ببت اجلع (ذكريأ ببه) الال ببة ا جتماعي ببة (مت ب ب غت
متب ) او وب العلمب (دبلببوم متوسك باالوريور ماجةببتت) سببعوات اخلببربة (5-1سببعوات -6
10سعوات 11سعي فما فوي).

 -3ت

هدرفسد ىلبه

ط ل هدرفسد ىلهدرف

هدرتغ به

 لي وعاط فر ي ذات د لة دحصائية ععد مةتومل الد لة ( )α≤0,05مةتومل نشوط العملدمل معلم معلمات اورحلة األساسية حمافظة عجلون نع مل وتشت اجلع (ذكريأ ه) الالة
غت مت ) او و العلم (دبلوم متوسك بابالوريور ماجةبتت) سبعوات
ا جتماعية (مت
اخلربة (1-5سعوات 10-6سعوات 11سعي فما فوي).

 -4أهفدفهدرفسد ىلبه

معلمببات اورحلببة األساسببية

 -4-1التعببرف علببه مةببتومل نببشوط العم ب لببدمل معلم ب
عجلون األردن من ج ة ظروم.
 -4-2معرفة ما دذا كان وعاط فبر ي ذات د لبة دحصبائية مةبتومل نبشوط العمب لبدمل معلمب
معلم ببات اورحل ببة األساس ببية حمافظ ببة عجل ببون نعب ب مل وتش ببت اجل ببع (ذكريأ ببه) الال ببة
ا جتماعيببة (مت ب غببت مت ب ) او و ب العلم (دبلببوم متوسببك باببالوريور ماجة ببتت)
سعوات اخلربة (1-5سعوات 10-6سعوات 11سعي فما فوي).
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 -5هأمهاىلهدرفسد ىلب
نعبع أمهية وذت الدراسة من أمهية الد ر الذي يقوم بي معلمو اورحلة األساسية ف م حمور العملية
التعليمية الرتبوية اودرسة األساسيةط لذلك جيب ا وتمام هبم دعطائ م ك الععاية .نتم أمهية وذت
الدراسة اجلوا ب التالية:
التعرف عله طبيعة الضشوط اليت يواج واا
 -1-5نبصت معلم اورحلة األساسية أ فة م
مةتوات وذت الضشوط مصادروا من أج البةث عن اللول الرزمة صو ت دص نرفي ا التقلي من
أتًتوا.
جمال الدراسات اوتعلقة مبصادر مةتوات نشك العم لدمل
 -2-5ن يد الباح اوهتص
ميادين الرتبية عمومات اورحلة األساسية ةاصة ابوعلومات البياانت ذلك للتعرف عله
العامل
اوةتوات األسباب الاامعة راء وذت الظاورة.
 -3-5لفت ظر اوهطط للعملية الرتبوية متهذي القرار دص التعرف عله مةتوات نشوط العم
مصادرت لدمل معلم اورحلة األساسية مما مياع م من اختاذ القرارات الرزمة وواج ة وذت الظاورة الد
من ا تااروا معاجلة األسباب الاامعة راءوا.
 -6ف ط لغ هدرفسد ىل به

 -1-6نببشوط العمب  :وب ظببر ف أ أحببدا غببت عاديببة يتعببرض هلببا العامب داةب بيئببة العمب أ
بة بببب ا فت ب ب ًر س ببلبات علب ببه أدائ ببي دافعيت ببي للعم ب ب ن ببععا ب ببد روا علب ببه ص ببةتي العقلي ببة اجلةب ببمية
يعرف دجرائيات وذت الدراسة ابلدرجة اليت حيص علي ا اوعلم عله مقيبار نبشوط العمب اوعبد
العفةيةَّ .
لشاات وذت الدراسة.
 -2-6اورحلبة األساسببية الببد يا:نتم وببذت اورحلببة الترميببذ الببذين يعتمببون دص الفئببة العمريببة مببن (-6
10سعوات) وم نرميذ الصفوف ال رًة األ ص من الصف األ ل حىت الصف ال الث األساس .

 -7حمفود هدرفسد ىلب ه

اقتصرت الدراسة عله ايددات التالية
 -1-7ايدد الباري :معلمو معلمات اورحلة األساسية حمافظة عجلون األردن.
 -2-7ايدد ال ماين :الفص الدراس ال اين من العام الدراس ال اين 2009ي.2010
 -3-7ايدد اوااين :مدارر اورحلة األساسية حمافظة عجلون األردن.
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 -4-7ايدد اخلاص لألداة :افرتنت الدراسة دن األداة اوةتعملة لقيار نشوط العم و عة التدري
أداة صادقة لقيار األوداف اليت نعت من أج قياس ا.

 -8درفسد غ هدرسغعقىلبه
 -1-8حا لت دراسة مسيث بورط (  ) smith &,Bourke , 1992الااف عن العرقبة بب نبشك
العم ب عبببء العم ب الرنببا او ببين ناو ببت عيعببة الدراسببة مببن ( )204معلم بات معلمببة مببن اوعلم ب
اوعلمات ممن يعملون اسرتاليا أظ رت تائ الدراسة أن ظر ف العم أعباءت ن ًر باا مبانير
سعوات اخلربة اوركب البوظيف العببء
دحدا الضشك كما بيعت تائ الدراسة أن متشتات :اجلع
التدرية نركيبة الصف اودرسة مونول التدري هلا أتًت دحدا نشوط العم .
 -2-8ودفت دراسبة حةبن ( )1996دص ابث العرقبة بب اوةبا دة ا جتماعيبة البيت يتلقاوبا اوعلبم
ن ببشوط م ع ببة الت ببدري برن ببائي ع ببن عمل ببي مشل ببت عيع ببة الدراس ببة ( )187معلمب بات معلم ببة م ببن اورحل ببة
ا بتدائيببة مببع م ( )97معلم بات ( )90معلمببة أظ ببرت ت ببائ الدراسببة أن اوعلم ب أك ببر نببشوطات م ببن
اوعلمات بعد استشرل او ارات بيعما نوجد فر ي ب اوعلم اوعلمات الدرجة الالية لضشوط
العم كما أظ رت تائ الدراسة جود ارنباط سالب ب نشوط العم رنا اوعلبم عبن عملبي كبذلك
أظ رت تائ الدراسة أن سعوات اخلربة نرنبك ارنباطبات مععبوات برنبا اوعلبم عبن عملبي بيعبت تبائ الدراسبة
أن اوةا دة ا جتماعية ختفف من نشوط العم بعدي :اوةا دة اوالية مةا دة أسرة اوعلم لي.
 -3-8كما ودفت دراسة بتط آةر ن ( )Burk et al ,1996دص معرفة أتًت نشوط العم
الدعم ا جتماع أًر عدم ال قة ابلعف عله ا حرتاي الوظيف تائج ما معرفة مةببات آاثر
ا حرتاي الوظيف ب اوعلم مديري اودارر ذلك عرب استبا ي قدم ا الباح ون قاموا مبقار ة تائج ا
مع تائ ا ستبا ة فة ا بعد نوزيع ا مرة اث ية بعد مر ر سعة من نوزيع ا ستبا ة األ ص .أسفرت تائ
الدراسة عن أن مصادر نشوط العم لدمل أفراد الدراسة نرتك كمية العم غموض الد ر صرال
الد ر الدعم ا نيرا قد أ نةت الدراسة أن من اآلاثر العا ة عن نشوط العم و  :أمراض القلب
الاعور اب كتئاب كما أظ رت أيضات أن وعاط عرقة قوية ب التوقعات ب مةتومل ا حرتاي
الوظيف .
 -4-8قام حممد ( )1999بدراسة عله عيعة قوام ا ( )189معلمات معلمة هبدف ديد أوم
الضشوط العفةية اليت يتعرنون هلا التعرف عله الفر ي ب اوعلم اوعلمات نيعوروم ابلضشوط
العفةية رنبت ا لدي م كذلك التعرف عله الاجات ا رنيادية للمعلم  .قد نوصلت الدراسة دص
العتائ التالية :نب أن وعاط مظاور للضشوط العفةية لدمل اوعلم كما كاف عع ا التةلي العامل بعد
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التد ير اوتعامد للمةا ر و  :الضشوط ا دارية احتلت اورنبة األ ص نلت ا الضشوط الطربية مث
الضشوط ا دارية لصاحل الذكور أما
التدريةية مث اخلاصة ابل مرء كما نب جود فر ي ب اجلعة
الضشوط الطربية الضشوط اخلاصة ابلعرقات فإن اوعلمات أك ر معاانة من اوعلم أما جمال
الضشوط التدريةية فلم نظ ر فر ي ب اجلعة .
 -5-8أج ببرمل اوا ببعان ( )2000دراس ببة و ببدفت دص التع ببرف عل ببه مص ببادر الض ببشوط او عي ببة ل ببدمل
اورحل ببة اوتوس ببطة لد ل ببة الاوي ببت عرقت ببا اب ن ببطراابت العفة ببية اجلة ببمية أتلف ببت عيع ببة
اودرسب ب
الدراسب ببة مب ببن ( (746معلم ب بات معلمب ببة مب ببع م ( )377معلم ب بات ( )369معلمب ببة مب ببع م ( )363مب ببن
الابويتي ( )383مببن غببت الاببويتي بيعببت تببائ الدراسبة جببود فببر ي مععويببة بب الاببويتي غببت
مصببادر نببشوط العم ب لصبباحل اوعلم ب الاببويتي كمببا بيعببت تببائ الدراسببة ج بود فببر ي
الاببويتي
مصبادر الضبشوط او عيبة ا نبطراابت العفةبية اجلةبمية لصباحل ا ان كبذلك
مععوية بب اجلعةب
بيعببت ت ببائ الدراس ببة ج ببود معام ب ارنب بباط مععببوي ب ب مص ببادر الض ببشوط او عي ببة ا ن ببطراابت العفة ببية
اجلةمية.
 -6-8ودفت الدراسة اليت قامت هبا (أببو طالبب  )2000الاابف عبن اقبع مصبادر نبشك العمب
لببدمل معلمببات راض األطفببال معطقببة عمببان الاببربمل فيمببا يتعلببن هنبعبباد ا دارة اوع ببا أ ليبباء األمببور
العرقة مع اوعلمات البيئة الصفية قدرات اوعلمات قد انيتملت عيعة الدراسة عله ( )256معلمة من
معلمات راض األطفال البالغ عددون ( )1520معلمة موزعات عله( )341ر نة ,طورت استبا ي من
( ) 33فقببرة لقيببار أًببر اوتشبتات اوةببتقلة علببه أبعبباد الدراسببة .أظ ببرت تببائ التةليب ا حصببائ مةببتومل
معهفضات وصادر نشك العم لدمل اوعلمات عدم جود فر ي ذات د لة دحصائية ععد مةتومل الد لة
( )α=0 05وتشبت سببعوات اخلبربة علببه مةببتوات مصبادر نببشك العمب حب كببان وعباط أًببر ذ د لببة
دحصائية وتشتي الالة ا جتماعية او و العلم عله مةتوات مصادر نشك العم .
 -7-8كما ودفت دراسة بريك ( )2001التعرف عله مصادر الضشوط او عية اليت يواج ا اوعلمون
اوبدارر اخلاصببة مببن ج ببة ظببروم معرفببة مةببتومل الضببشوط لببدمل اوعلمب عرقت ببا ببببع اوتشبتات
مشلببت عيعببة الدراسببة ( )409معلببمات معلمببة مببع م ( )155معلمبات ( )254معلمببة أ نببةت تببائ
الدراسببة أن أق ببومل مصببادر الض ببشوط او عي ببة كا ببت عل ببه الت بوايل :العرق ببة م ببع اآلابء العرقببة م ببع الطلب ببة
الظ ببر ف اوععوي ببة الظ ببر ف اوادي ببة العرق ببة م ببع ا دارة العرق ببة م ببع الب ب مرء غم ببوض ال ببد ر كم ببا
أ ن ببةت ت ببائ الدراس ببة أن مة ببتوات الض ببشوط او عي ببة كا ببت ل ببدمل اوعلمب ب أعل ببه م ببن مة ببتواوا ل ببدمل
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اوعلمبات أن مةبتومل الضبشوط او عيببة اوتعلقبة ابلظبر ف اواديبة الظببر ف اوععويبة العرقبة مبع الب مرء
أعله لدمل الفئات العمرية األصشر سعات من الفئات األكرب كذلك أ نةت تائ الدراسبة أن وعباط فر قبات
مععويببة مةببتومل الضببشوط او عيببة نبعبات وتشببت اوةببتومل التعليمب لصبباحل بلببة الباببالوريور بيعببت تببائ
الدراسة أ ي نوجد فر ي مععوية مةتومل الضشوط او عية نبعات وتشت الدة لصاحل فئة األق دةبرت كمبا
بيعببت تببائ الدراسببة أ ببي نوجببد فببر ي مععويببة مةببتومل الضببشوط او عيببة لببدمل اوعلمب نبعبات وتشببت العبببء
التدرية لصاحل اوعلم الذين يعلمون أك ر من ( )29حصة أسبوعيات.
 -8-8أجرمل الاربا ي (  ) 2005دراسة ودفت التعرف عله عرقة نشوط م عة التبدري بةبمات
سعوات اخلربة
نيهصية اوعلم التعرف دص الفر ي اوععوية نشوط م عة التدري نبعات وتشتي :اجلع
بلشت عيعة الدراسة ( )155معلمبات معلمة مع م ( )102معلم (  ) 53معلمة بيعت تائ الدراسة
جود معام ارنباط موجب مععوي بب نبشوط م عبة التبدري مسبة البدواء جبود معامب ارنبباط سبالب
مععببوي ب ب نببشوط م عببة التببدري ك ب مببن مسببة الةاسببية التببونر بيعمببا يوجببد ارنببباط مععببوي ب ب
نشوط م عة التدري ك من مسات :ال بات ا فعايل الةيطرة الرادياالية كما بيعت تائ الدراسة
لصباحل اوعلمب كبذلك بيعبت تبائ الدراسبة
نبشوط م عبة التبدري
جود فر ي معع ويبة بب اجلعةب
عدم جود فر ي مععوية نشوط م عة التدري نبعات وتشت سعوات اخلربة.
 -9-8أمببا دراسببة نرافببرز ميلببر(  )Travers Miller,2005فقببد وببدفت دص الااببف عببن الصببةة
العقلية نشوط العم الرنا الوظيف لدمل اوعلم ناو ت عيعة الدراسة من ( )208معلم من ا اد
الببوطين للمعلمب نوصببلت تببائ الدراسببة دص أن اوعلمب كببا وا يواج ببون نببشوطات م ب  :نببشك العمب
اووا ع ال قافية قلة الرتقية ًقافة اودرسة كما نوصلت تائ الدراسة دص أن التميي كان عامرت مةبامهات
نيببعور اوعلم ب اب ج بباد الضببشك العفة ب كببذلك نوصببلت تببائ الدراسببة دص أن نببشوط العم ب
حد اورض العقل لدمل اوعلم .
التميي الال كاان مها العامل الرئيةي
 -10-8ودفت الدراسة اليت أجراوا ك من الاةلبوت الاةلبوت ( )2006دص الاابف عبن مبدمل
نيببيول الضببشوط اودرسببية مةببتومل األداء العرقببة بيع مببا .ناو ببت عيعببة الدراسببة مببن ( )66مببن معلم ب
التاعولوجي ببا ابورحل ببة األساس ببية العلي ببا م ببن اجلعة ب ب بواق ببع ( )34م ببن اوعلم ب ب ( )32م ببن اوعلم ببات
مبة ببافظيت غ ب ة مشاهل ببا .ا ل ببت األد ات ال ببيت اس ببتهدم ا الباح ببان مبقي ببار الض ببشوط اودرس ببية اس ببتبا ي
مرحظة األداء من دعداد الباح  .قد أظ رت تائ الدراسة أن الضشوط اودرسية نيائعة ععد أفراد العيعة
من معلم التاعولوجيا ابورحلة األساسية العليا ععد مةتومل (  )55.19%أن الضشوط اودرسية نتدر
سلم أعرت نشوط سلوكيات الترميذ أدانت نشوط العرقة مع اوبدير .كمبا أن أداء اوعلمب يقبع ععبد
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مةببتومل (  .)77.95%أن األداء يتببدر سببلم أعببرت ا ببال الاهص ب ا داري أدانت جمببال التقيببيم
التقومي .مل نظ ر تائ الدراسة جود عرقة ب الضشوط اودرسية أداء معلم التاعولوجيا.
 -11-8كم ب ببا و ب ببدفت دراس ب ببة فورس ب ببت جيبة ب ببون (  )Forrest Jepson,2006التع ب ببرف عل ب ببه
العوام اوةامهة دج اد اوعلم عرقت ا اب جناز ا لت ام او ين مشلت الدراسة ( )95معلمات نوصلت
تائ الدراسة دص أن اوعلم الذين يتعرنون لضشوط العم يعا ون من ا ج اد ايةور بدرجة انةة
كما نوصلت تائ الدراسة دص جود عرقة سلبية ب ا ج اد ايةور ا لت ام او ين كذلك نوصلت
تائ الدراسة دص جود عرقة دجيابية ب الةلوط العوع ا جناز الاهص ا ج اد ايةور.
 -12-8و ببدفت دراس ببة أب ببد يل آةب برين ( ) Obdulia et al,2007التع ببرف عل ببه العرق ببة بب ب
األم براض العفة ببية ك ب م ببن ن ببشوط العمب ب ةص ببائق الاهص ببية ل ببدمل اوعلمب ب بلش ببت عيع ببة الدراس ببة
( )498معلمات بيعت تائ الدراسبة جبود عرقبة ارنبباط مععويبة بب األمبراض العفةبية نبشوط العمب
م  :العم الااي سوء العرقبة مبع الطبرب نقبدير مبعهف مبن رؤسباء العمب رنبا مبعهف عبن
العم دج اد عال.

 -9درتة اقهع نهدرفسد غ هدرسغعقىلبهه
أنيببارت الدراسببات الةببابقة تائج ببا دص أن مصببادر نببشوط م عببة التببدري الببيت يتعببرض هلببا اوعلمببون
متعوعة م  :نشوط العائد اوادي العرقة مع الطرب ال مرء اوارف ا دارة أعباء العم زادة
ك افة الطرب الفصول الدراسية نير ط العم بيئة العم اوادية صبرال عببء البد ر ا اوبات
ا تمبع حنبو وببذت او عبة قلببة الرتقيبة العرقبة مببع ا تمبع ايلب  .ذلبك كمبا رد دراسببات :م ب دراسببة
بببتط آة برين ( )Burk,et al ,1996دراسببة حممببد ( )1999دراسببة بري بك (  )2001دراسببة
الاةل ببوت الاةل ببوت (  )2006دراس ببة نراف ببرز ميل ببر(  .)Travers Miller,2005كم ببا أظ ببرت
تببائ الدراسببات الةببابقة تائج ببا ابلعةبببة لتبباًت اوتش بتات الببيت نعا لت ببا الضببشوط الببيت يتعببرض هلببا
اوعلمببون دص نعببارض تائج ببا فف ب ح ب بيعببت دراسببة اواببعان ( )2000أن اوعلمببات أك ببر نعرن بات
للضشوط بيعت تيجة دراسة حممد ( ) 1999دراسة بريك ( )2001دراسة الاربا ي ( )2005أن
اوعلم أك ر نعرنات للضشوط من اوعلمات .ح أظ رت دراسة حةن ( )1996دراسة أبو طالبب
( )2000عدم جود فري ب اجلعة  .كبذلك ابلعةببة للم وب العلمب فقبد أظ برت تبائ الدراسبات
الةابقة نعارنات تائج ا فقد أظ رت دراسة بريك ( )2001أن بلة م وب البابالوريور أك بر نعرنبات
للضشوط ح أن دراسة أبو طالب ( )2000قد أنيارت دص عدم جود فبري بب اوعلمب نبعبات وتشبت
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او وب العلمب  .أمببا ابلعةبببة وتشببت سببعوات اخلببربة فلببم نتفببن وببذت الدراسببات أيضبات علببه مببدمل أتًتوببا ففب
حب أظ ببرت دراسببة مسيببث بببورط (  ) smith &,Bourke , 1992دراسببة حةببن ( )1996أًبرات
لةببعوات اخلببربة علببه الضببشوط العفةببية للمعلببم أظ ببرت دراسببيت ني بربا ي ( )2005أبببو طالببب ()2000
عببدم جببود فببر ي ب ب اوعلم ب ابلتع برض للضببشوط العفةببية نعببود خلببربة اوعلببم .ح ب مل نتطببري أي مببن
الدراسات الةابقة وتشت الالة ا جتماعية للمعلم وذا ما اي ت بي الدراسة الالية عن الدراسات الةابقة
ديببد متشبتات الدراسببة
ابلببرغم مببن أمهيتببي لببذا جبباءت وببذت الدراسببة مةببتفيدة مببن الدراسببات الةببابقة
نع األداة.

-10

دإلج دتد هودرة جاىله

-1-10هفة جهدرفسد ىلبه
لقببد اَّ اسببتهدام اوببع

الوصببف اوةببة للةصببول علببه اوعلومببات البيبباانت الرزمببة لتةلي ب تببائ

الدراسة ذلك ظرات ورءمتي ألغراض الدراسة أوداف ايه

-2-10هجمت اهدرفسد ىلهوعاةت غبه

اودارر الاومية اخلاصة
يتاون جمتمع الدراسة من يع معلم اورحلة األساسية األ ص العامل
مديرية نربية حمافظي عجلون ةرل الفص الدراس ال اين للعام الدراس 2009ي ,2010قد بلغ
عددوم ( )250معلمات معلمة انيتملت عيعة الدراسة عله أفراد ا تمع اوذكور يع م قد استجاب
( )100معلمات معلمة عله األداة اوةتهدمة من وذت الدراسة اجلد ل رقم ( )1يونا نوزيع عيعة
الدراسة حةب متشتات الدراسة.ه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههجفولهسقمه )1ه

ِّمزلاهأت دوهدرةاةىلهِّاةغههر تعجلد هدرفسد ىلهر فس غ

اوتشت
اجلع
الالة ا جتماعية
او و العلم

التارار

العةبة اوئوية

ذكور

45

%45

دان

55

%55

مت

44

%44

أع ب

56

%56

دبلوم

36

%36

باالوريور

40

%40

ماجةتت

24

%24
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سعوات اخلربة

5-1سعوات

34

%34

10-6سعوات

49

%49

11سعة فما فوي

17

%17

-3-10هأودةهدرفسد ىلبه

هههلتةق ين ودف الدراسة ا جابة عن أسئلت ا قام الباح ون بتصميم أداة لقيار نشوط العم اليت
يواج ا معلمو معلمات اورحلة األساسية األ ص حمافظة عجلون ,ذلك بعد أن اطلع الباح ون عله
دراسات سابقة (مصطفه أبو
وذا ا ال مةتفيدين من مقايي مرفقة
أدبيات البةث
غايل 2007طاوصدر أبو كويك ط2007ط أبو طالب  .)200دذ ا ا ستفادة من بع فقرات
األد ات اولةقة الدراسات الةابقة د أن األداة الالية ختتلف عن األد ات الةابقة أاا نتضمن
بعدات وامات غت موجود األد ات الةابقة أ وو بعد الرنا او ين .قد ناو ت أداة الدراسة بصورهتا
األ لية من ( ) 75فقرة زعت عله سبع جما ت .قد استهدم مقيار متدر مخاس لتصةيا ا ستجابة
عله الفقرات حيث أعطيت ك فقرة ا ستجاابت ( :نعطبن بدرجة كبتة جدات نعطبن بدرجة كبتة,
نعطبن بدرجة متوسطة نعطبن بدرجة نعيفة نعطبن بدرجة نعيفة جدات) الدرجات ()1 2 3 4 5
عله الرتنيبي ه

-4-10هصف هداودةبه
جما ت :القيار
للتاكد من الصدي الظاوري لألداة ا عرن ا عله ( )10حمام متهصص
التقومي علم العف الرتبوي اوعاو طري التدري دذ قام الباح ون برصد مرحظاهتم اقرتاحاهتم
حول مدمل معاسبة الف قرات ا تمائ ا للمجال الذي نعتم دليي مدمل نوح ا مدمل سرمة صياغت ا
اللشوية بعد نفريغ مرحظاهتم ا األةذ آبراء ايام اقرتاحاهتم دذ ا استبعاد أ نعدي ك فقرة
أ ع علي ا اًعان من ايام ط اَّ حذف مخ فقرات .عليي نصبا عدد فقرات األداة موزعة عله
جما هتا كما و مونةة اجلد ل رقم (.)2
جفولهسقمه )2ه

عفوهتق د هأودةهدرفسد ىلهلسلهكعهجمغلهف هجمغالهتغه
عدد الفقرات

نوزل الفقرات عله األداة

الرقم

ا ال

1

عبء التدري

10

10-1

2

البيئة اودرسية

10

20-11
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3

العرقة مع ا تمع ايل

10

30-21

4

العرقة مع ا دارة

10

40-31

4

العرقة مع الطرب

10

50-41

5

العرقة مع ال مرء

10

60-51

7

الرنا او ين

10

70-61

ا مول

70

كما قام الباح ون بتطبين األداة عله عيعة استطرعية ماو ي من ( )60معلمات معلمة من جمتمع
الدراسة األصل من غت عيعة الدراسة اَّ حةاب معامرت ا رنباط ب درجة ك ِّ جمال من جما ت
األداة ا ا ت األةرمل كذلك ك جمال ابلدرجة الالية لألداة .ذلك كم نير عله صدي البعاء لألداة
(عودة  2005ص482طدر زة  2005ص )173اجلد ل رقم ( )3يونا ذلك.
جفوله )3ه

فةغفال هدسِّاغلهكعهجمغلهف هجمغال هأودةههف غوسهاعملهدرة عهفاهدرفسجىلهدرن اىله
البيئة
اودرسية

العرقة مع العرقة مع العرقة مع العرقة مع الرنا
او ين
ال مرء
الطرب
ا تمع ايل ا دارة

ا ال

عبء
التدري

عبء التدري

1

البيئة اودرسية

0,54

1

العرقة مع ا تمع

0,63

0,59

1

العرقة مع ا دارة

0,63

0,59

0,64

1

العرقة مع الطرب

0,76

0,65

0,72

0,69

1

العرقة مع ال مرء

0,62

0,51

0,60

0,79

0,76

1

الرنا او ين

0,74

0,55

0,59

0,67

0,58

0,56

1

األداة كا

0,74

0,74

0,79

0,66

0,75

0,70

0,67

األداة كا

1

-5-10همج دتد هدرثاغ بهه
اَّ استهرا معامرت ال بات عن طرين ا ةتبار دعادة ا ةتبار ذلك إبعادة نطبين األداة عله
ا ستطرعية بفاص زمين مقدارت أسبوعان اَّ استهرا معام ارنباط (بتسون) ب مريت التطبين
لألداة كا كما اَّ حةاب معام ال بات ابستهدام معادلة كر باع ألفا .وذا يب اجلد ل ()4
معامرت ا ستقرار معامرت ا نةاي الداةل لألداة كا للمجا ت الفرعية ألداة الدراسة.
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جفوله )4ه

فةغفال هدال تق دسهوفةغفال هدالِّسغ هدرفدخ يهر جغال هدرف عاىلهورألودةهكنع
طريقة الةاب

ارنباط بتسون اب عادة

معام كر باع ألفا

عبء التدري

0,85

0,81

البيئة اودرسية

0,80

0,84

العرقة مع ا تمع ايل

0,73

0,79

العرقة مع ا دارة

0,77

0,82

العرقة مع الطرب

0,81

0,77

العرقة مع ال مرء

0 77

0 79

الرنا او ين

0,76

0,78

األداة كا

0,80

0,82

ا ا ت

مما سبن يتب لعا أن أداة الدراسة نتمتع بد ت صدي ًبات مقبولة نربر استهدام ا ألغراض وذت
الدراسة.

-6-10هِّ لاحهد تجغأل هداودةبه

لتصةيا استجاابت أداة الدراسة قام الباح ون إبعطاء الدرجات التالية لفئات التقدير :الدرجة ()5
للمةتومل األ ل (نعطبن بدرجة كبتة جدات) الدرجة ( )4للمةتومل ال اين (نعطبن بدرجة كبتة) الدرجة
( )3للمةتومل ال الث (نعطبن بدرجة متوسطة) الدرجة ( )2للمةتومل ال الث (نعطبن بدرجة نعيفة)
الدرجة ( )1للمةتومل الرابع (نعطبن بدرجة نعيفة جدات) .بعاءت عليي ناون أعله درجة ميان أن حيص
علي ا اوعلم اوةتجيب عله وذت األداة و  350=5×70( :درجة) أدىن درجة ميان أن ص علي ا
عله األداة و  70=1×70( :درجة) اعتمد الباح ون اوعيار التايلهلتةديد درجة الضشك اليتهيواج اه
اوعلم :درجة (عالية) دذا كان متوسك ا جابة ( 3 5فما فوي) درجة (متوسطة ) دذا كان متوسك ا جابة
( ,)3 5-2 5درجة (نعيفة) دذا كان متوسك ا جابة أق من(.)2 5

-7-10هدا غرال دإلل غئاىل درستدففىل :ه

اَّ استهرا اوتوسطات ا حنرافات اوعيارية لإلجابة عله الة ال األ ل .أما ا جابة عله الة ال ال اين
فقد استهدم الباح ون لي التباين اوتعدد (.)4- Way - ANOVA
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-11

تغئجهدرفسد ىلبه

-1-11هدرس دلهداولبهما مةتومل نشوط العم لدمل معلم اورحلة األساسية
األردن من ج ة ظروم؟
لإلجابة عن وذا الة ال قام الباح ون ابستهرا اوتوسطات الةابية ا حنرافات اوعيارية لا جمال
من جما ت األداة عله حدة للمجا ت جمتمعة نعازليات اةب قيمة اوتوسطات الةابية كما يظ ر
ذلك اجلد ل رقم (.)5

حمافظة عجلون

جفولهسقمه )5ه

درتم طغ هد سغعاىلهودالحن دتغ هدرةاغسلىلهر
الرقم

ا ال

غس ىلهحبسلهجمغال هدرفدس ىلهف ِّاىلهلسلهدرتم طغ ه

د سغعاىل

اوتوسك الةايب

ا حنراف اوعياري

الرنبة

درجة الضشك

1

عبء التدري

3,85

0 73

3

مرنفعة

2

البيئة اودرسية

3 90

0 78

2

مرنفعة

3

العرقة مع ا تمع ايل

3 25

1 09

6

متوسطة

4

العرقة مع ال مرء

3 33

1 14

5

متوسطة

5

العرقة مع الطرب

3 11

1 31

7

متوسطة

6

العرقة مع ا دارة

3 78

0 92

4

مرنفعة

7

الرنا الوظيف

3 95

0 75

1

مرنفعة

األداة كا

3 59

1 03

مرنفعة

ه
يتضا من جد ل ( )5أن درجة الضشوط العفةية اليت يعاين مع ا معلمو اورحلة األساسية حمافظة
عجلون اوةتةبون عله أداة الدراسة كا ت مرنفعة مبتوسك حةايب ( .)3 61قدهجاءت الضشوط اليت
ح
نتعلن ابلرن الوظيف ابورنبة األ ص مبتوسك حةايب ( ,)3 93احنراف معياري ()0 77
جاءت الضشوط اوتعلقة ابلعرقة مع الطرب ابورنبة األةتة مبتوسك حةايب ( ,)3 12احنراف معياري
( )1 30كما يات اجلد ل دص أن درجة الضشوط اليت يعاين مع ا اوعلمون عله جما ت أداة الدراسة
الرنا الوظيف العرقة همع ا دارة كا ت مرنفعة .ح
اوتعلقة :ابلبيئة اودرسية عبء التدري
أن درجة الضشوط اليت يعاين مع ا اوعلمون عله جما ت أداة الدراسة اوتعلقة :ابلعرقة مع ال مرء العرقة
مع ا تمع ايل العرقة مع الطرب كا ت متوسطة.
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-2-11هدرةتددغئجهدرتة قددىلهألرس د دلهدرثددغ بهو ب وعبباط فببر ي ذات د لببة دحصببائية ب ب مةببتومل نببشوط
العم لدمل معلم اورحلة األساسية حمافظبة عجلبون نعب مل :وتشبتات اجلبع (ذكريأ به) بول اودرسبة
(حاوميةيةاصببة) الالببة ا جتماعيبة (متب غببت متب ) او وب العلمب (دبلببوم متوسببك باببالوريور
ماجةتت) سعوات اخلربة (1-5سعوات 10-6سعوات 11سعي فما فوي)؟.
لإلجابببة عببن وببذا الة ب ال ا حةبباب اوتوسببطات الة ببابية وةببتومل نببشوط العم ب لببدمل معلم ب اورحل ببة
األساسببية حمافظببة عجلببون نع ب مل وتش بتات اجلببع (ذكريأ ببه) الالببة ا جتماعيببة (مت ب غت مت ب )
او و ب ب ب ب ب العلم ب ب ب ب ب (دبلب ب ب ب ببوم متوس ب ب ب ببك باب ب ب ب ببالوريور ماجة ب ب ب ببتت) سب ب ب ب ببعوات اخل ب ب ب ببربة (5-1سب ب ب ب ببعوات -6
10سعوات 11سعي فما فوي) اجلد ل رقم ( )6نونا ذلك.
جفولهسقمه )6ه

درتم طغ هد سغعاىلهودالحن دتغ هدرةاغسلىلههرستم هاعملهدرة عهرف هأت دوهدرةاةىله
اوتشت
اجلع
الالة ا جتماعية
او و العلم

سعوات اخلربة

العدد

اوتوسك الةايب

ا حنراف اوعياري

ذكور

45

2 89

0 81

دان

55

2 72

0 85

مت

56

2 74

0 83

أع ب

44

2 79

0 87

دبلوم

36

2 68

0 84

باالوريور

40

2 95

0 88

ماجةتت

24

2 88

0 97

5-1سعوات

34

2 73

0 87

10-6سعوات

49

2 84

0 86

11سعة فما فوي

17

2 80

0 92

نب ب مببن اجلببد ل رقببم ( )6نقببارب اوتوسببطات الةببابية وةببتوات متش بتات الدراسببة يع ببا بشببرض
الاابف عببن الفببر ي بب اوتوسببطات الةببابية الةببابقة مةببتوات نببشوط العمب لببدمل معلمب اورحلببة
األساسية حمافظة عجلون نع مل وتشتات اجلع (ذكريأ ه) الالبة ا جتماعيبة (متب غبت متب )
او وب العلمب (دبلبوم متوسببك بابالوريور ماجةبتت) سببعوات اخلبربة ( 5-1سبعوات  10-6سببعوات
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 11سبعي فمبا فبوي) اَّ نطبيبن ليب التبباين اوتعبدد ( )4-Way - ANOVAاجلبد ل رقبم ()7
يونا ذلك.
جفولهسقمه )7ه

تغئجهحت اعهدرتاغل هدل غ يه )4 – Way - ANOVAهر نشفهدرف و هعوهدرتم طغ ه
د سغعاىله هفستماي هاعملهدرة عهرف هفة يهدر ل ىلهدا غ اىله هحمغتظىلهعج منههِّةال ه
رتعجلد بهدخلةب يد غرىلهدالجت غعاىليهدر هعهدرة يي ةمد هدلةةه

مصدر التباين

جممول اوربعات

درجات الرية

متوسك اوربعات

قيمة(ف)

مةتومل الد لة

اجلع

0 40

1

0 20

0 29

0 74

الالة ا جتماعية

0 20

1

0 10

0 14

0 86

او و العلم

1 38

2

0 69

0 96

0 38

سعوات اخلربة

0 17

2

0 55

0 07

0 97

ةبة اخلطا

83 17

80

0 73

ا مول الال

90 03

99

يظ ر من اجلد ل رقم ( )7عدم جود فر ي ذات د لة دحصائية ععد مةتومل ( .)α ≤ 0,05ب
اوتوسطات الةابية مةتوات نشوط العم لدمل معلم اورحلة األساسية حمافظة عجلون نع مل
وتشتات :اجلع الالة ا جتماعية او و العلم سعوات اخلربة.

-12

فةغقشىلهدرةتغئجبه

وببدفت وببذت الدراسببة دص معرفببة مصببادر نببشك العم ب لببدمل معلم ب اورحلببة األساسببية األ ص حمافظببة
عجلببون اوتم لببة ابألبعبباد التاليببة :عبببء التببدري البيئببة اودرسببية العرقببة مببع ا تمببع ايلب العرقببة مببع
ا دارة العرقببة مببع الطببرب العرقببة مببع الب مرء الرنببا او ببين مةببتواهتا عرقت ببا مبتشبتات (اجلببع ه
اخل ربة الالة ا جتماعية او و العلم ) .قد أظ رت تائ الدراسة أن درجة نبشوط العمب البيت يعباين
مع ببا معلمب اورحلببة األساسببية حمافظببة عجلببون اوةببتةبون علببه أداة الدراسببة كا ببت مرنفعببة .دذ نعتببرب
وببذت العتيجببة م ني برات انببةات علببه اوعبباانة الببيت يعبباين مع ببا اوعلببم اورحلببة األساسببية تيجببة للماببارت
أعببباء العم ب اليوميببة الببيت يواج ببا ببول د ن قيامببي ابو ببام اوطلوبببة معببي باببا معاسببب لع ب وببذت
الضشوط نرجع دص طبيعة م عة التعليم دذ أاا م عة اجتماعية ك تة اوتشتات اوطالب فضرت عن ا ي يعظر
دلي ببا بعب ا تمعببات رغببم أمهيت ببا علببه أاببا م عببة ليةببت رفيعببة اوةببتومل الوقببت الببذي يطلببب مببن
اوعلبم القيببام مبةب ليات كبببتة .جباء وببذا لي كبد أن العمب مببع األطفبال صببشار الةبن يعببد مبن أوببم مصببادر
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الضببشوط العفةببية للمعلببم كمببا ا ببي ي ب دي دص صببول اوعلببم دص درجببة مببن الضببشك العفة ب ط بةبببب عببدم
القببدرة علببه مواج ببة اوتطلبببات ا نببافية الببيت يتطلب ببا التعام ب مببع وببذت الفئببة مببن الطببرب الببيت نتطلببب
مراعاة للمرحلة العمرية من استهدام لشة ختاطب ةاصة اسرتانيجيات ندري ةاصة نصميم بيئة نعلم
ةاصة ,نعام مع الالة ا فعالية اوتشبتة للطفب وبذا العمبر اب نبافة دص ارنفبال التوقعبات مبن البيئبة
اييطببة قلببة الببدعم ,اوةببا دة مببن األو ب ا دارة .نتفببن تيجببة وببذت الدراسببة مببع تببائ دراسببة فورسببت
جيبةون (  ,)Forrest Jepson,2006دراسة نرافرز ميلر( .) Travers Miller,2005
هههكما أنيارت تائ الدراسة أن مصادر نشوط العم اليت يتعرض هلا اوعلمون اورحلة األساسية
حمافظة عجلون ع العةو التايل :الرنا الوظيف مبتوسك حةايب( ,)3 95احنراف معياري ( )0,75مث
البيئة اودرسية مبتوسك حةايب ( ,)3 90احنراف معياري ( )0 78مث عبء التدري مبتوسك حةايب
( .)3 85احنراف معياري ( )0 73مث العرقة مع ا دارة مبتوسك حةايب ( )3 78احنراف معياري
( )0 92مث العرقة مع ال مرء مبتوسك حةايب ( ,)3 33احنراف معياري ( )1,14مث العرقة مع
ا تمع ايل مبتوسك حةايب ( ,)3 25احنراف معياري ( )1 09أةتات العرقة مع الطرب مبتوسك
حةايب ( ,)3 11احنراف معياري ( .)1 31قد جاءت تيجة وذت الدراسة خمتلفة مع دراسة :حممد
( )1999دراسة بريك ( )2001دراسة نرافرز ميلر(  ) Travers Miller,2005دراسة
الاةلوت الاةلوت ( .)2006كما أنيارت تائ الدراسة دص أن نشوط العم اليت نتعلن ابلرنا
الوظيف قد احتلت األ ص كمصدر للضشك العفة مبتوسك حةايب ( ,)3 95احنراف معياري
( )0 75بدرجة أتًت مرنفعة .وذت العتيجة نات دص ندين نيعور معلم اورحلة األساسية ابلرنا
الوظيف مما يععا عله درجة نيعوروم ابلضشك العفة دذ أن الرنا الوظيف يعا الالة العفةية
اليت ياعر في ا اوعلم برغبتي م عتي دافعيتي لإل تا العطاء د ن نير ط أ قيود دحةاسي بقدرني
عله دنيبال حاجاني من ةرل العم الذي يقوم بي .يع الباح ون وذت العتيجة دص عدمهنيعورهاوعلم
نل طموحاهتم  :الرتقية التقدم او ين
اورحلة األساسية حمافظة عجلون هنن م عة التدري
ظام اواافآت الواف اب نافة دص ر نيعية العم الذي يقومون فيي من ةرل التعام مع الترميذ
مرحلة عمرية اتاز بطابع ةاص تا دص طريقة ةاصة التعام وذا اب نافة دص
أ فة م
نيعور اوعلم بتدين ظام الر انب فضرت عن طبيعة العرقة مع ا دارة ال مرء طبيعة األعمال اليت
يقوم هبا اوعلمون من معا ابت أعمال كتابية أةرمل ياعر اوعلم هناا عبء عليي كما أن نيعور اوعلم
ابن القرارات اليت نتهذ جمال عملة لي لي أي د ر رمس ا أ اختاذوا نيعور اوعلم هن ي لي لديي
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أي صرحية كا ت سومل أ ي معفذ فقك وا يرمسي غتت .كما أام ياعر ن أن وذت او عة نعد معفذات
أساسيات لقدراهتم ميوهلم مساهتم الاهصية ةصوصات أام يدرسون ابورحلة األساسية الد يا اليت
الد
ناون الصفوف ماتظة ابلترميذ كما أن ادفاض مةتومل التعا ن ب أ لياء األمور اوعلم
من الةلوكات الةلبية لدمل الترميذ عدم اوتمام م بتةصي أبعائ م متابعة عملية نعليم م اب نافة
دص ندين ظرة ا تمع و عة التعليم ياعر اوعلم ابلضشك عدم الرنا عن وذت او عةط لذا جاء وذا
البعد ابورنبة األ ص .مل جيد الباح ون أات من الدراسات الةابقة من نعا ل وذا البعد د أن وذت الدراسة
اةتلفت تيجت ا مع تيجة :دراسة حممد ( )1999اليت جاءت الضشوط ا دارية احتلت اورنبة األ ص
دراسة بريك ( )2001اليت جاءت العرقة مع اآلابء ابورنبة األ ص دراسة الاةلوت الاةلوت
( )2006اليت جاءت العرقة مع الطرب ابورنبة األ ص.
ههه كما أنيارت تائ الدراسة دص نشوط العم اليت نتعلن ابلعرقة مع الطرب قد احتلت اورنبة
األةتة كمصدر للضشك مبتوسك حةايب ( )3 11احنراف معياري ( ,)1 31بدرجة أتًت متوسطة.
اورحلة األساسية الذين مشلت م الدراسة يعتقد ن أن
يع الباح ون وذت العتيجة دص أن اوعلم
الترميذ العرقة مع م ياالون هلم نشطات بدرجة كبتة أن وعاط عوام أةرمل نةبب هلم الضشك
ميان أن ن ًر عله عرقة اوعلم مع الطرب ان الطرب معي ج ة ظر اوعلم ااجي دص ععاية
رعاية ان عله اوعلم مة لية نربيت م نعليم م د أن الظر ف اييطة ابوعلم و من اومان أن
نةبب هلم التونر .قد جاءت تيجة وذت الدراسة خمتلفة مع :دراسة الاةلوت الاةلوت (,)2006
اليت جاءت العرقة مع الطرب اورنبة األ ص كمصدر للضشوط العفةية للمعلم .
أظ رت تائ الدراسة عدم جود فر ي ذات د لة دحصائية نع مل وتشت جع اوعلم فقد اةتلفت
تيجة وذت الدراسة مع تيجة :دراسة اواعان( )2000دراسة حممد ( ) 1999دراسة بريك
( )2001دراسة الاربا ي ( )2005اليت بيعت أن اوعلم أك ر نعرنات للضشوط من اوعلمات.
ح انفقت مع تيجة :دراسة حةن( )1996دراسة أبو طالب ( )2000عدم جود فري ب
اجلعة .
أظ رت الدراسة تائ الدراسة عدم جود فر ي ذات د لة دحصائية نع مل وتشت او و العلم للمعلم
فقد اةتلفت تيجة وذت الدراسة مع تيجة دراسة بريك ( )2001اليت أظ رت أن بلة م و
الباالوريور أك ر نعرنات للضشوط ,انفقت تيجة وذت الدراسة مع تيجة دراسة أيب طالب ( )2000اليت
أنيارت دص عدم جود فري ب اوعلم نبعا وتشت او و العلم .
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أظ رت تائ الدراسة عدم جود فر ي ذات د لة دحصائية نع مل وتشت سعوات اخلربة للمعلم فقد
اةتلفت تيجة وذت الدراسة مع تيجة دراسة حةن ( )1996دراسة مسيث بورط.
(  ) smith &,Bourke , 1992انفقت مع تيجة دراسيت :نيربا ي (( )2005أبو طالب
 )2000اليت أنيارت دص عدم جود فر ي ب اوعلم ابلتعرض للضشوط العفةية نعود خلربة اوعلم.
وذا يات دص أن معلم اورحلة األساسية حمافظة عجلون بش العظر عن :او و أ اجلع أ
سعوات اخلربة يتعرنون لعف الدرجة من الضشك.

-13

درتمصاغ به

-1-13ه معددفدوهوِّةفاد يهوسلهع ددعهووسلددىلهيخغصددىلهألرة ددوهلددملهكافاددىلهدرتةغفددعهفدداهدرضددعمل هفد ه
البيئ ببة اودرس ببية التاي ببف م ببع الع بببء ال ببوظيف

أج ب رف ببع مة ببتومل الة ببلوط التايف ب ل ببدي م
ا جتماع للمعلم زادة الرنا الوظيف .
 -2-13دعطباء او يبد مبن ا وتمبام لظبر ف العمب اوبدارر مبن ةبرل نبوفت بيئبة عمب معاسببة عب
اوعلم قادرين عله نقدمي او يد من ا جنازات ياعر ن ابلراحة العفةية ا ستقرار الوظيف .
 -3-13نوفت ظام عادل للةواف اواافآت اليت ن يد من اوتمام اوعلم رناوم الوظيف نقل
من الاعور ابلضشك
 -4-13دجراء او يد من الدراسات اليت نتعا ل فئات أةرمل من اوعلم نعا ل متشتات أةرمل نعا ل
أبعاد أةرمل نةبب الضشوط مل نتعا هلا الدراسة.
ه
ه
ه
ه
ه
ه
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ص .96 – 65
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