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مصادر الضغط النفسي وعالقتها بالتنظيم الذاتي
لدى معلمي مراكز التربية اخلاصة في االردن

 أروى محمد الكفاوين.د

achieve the objectives of this study, the correlational
descriptive approach was adopted, the stress resource
scale consisting of 4 dimensions was developed, and
the self - regulation measure consisted of 40 items. The
study sample was chosen by the intentional method
and comprised 332 teachers. The study results showed
the following: The arithmetic mean of the sources of
psychological distress as a whole is 4.01 with a high
rating, and the highest dimension is the economic
dimension. Its rating was high with an arithmetic
mean of 4.10, while the subjective dimension came
with an arithmetic mean of 3.88, and its rating was
high, which is the lowest arithmetic average between
dimensions. It also showed statistically significant
differences in the sources of psychological stress - the
social dimension, the emotional dimension - due to the
age variable, in favor of the group less than 25 years.
It also showed statistically significant differences
for the sources of psychological distress in all their
dimensions due to the academic qualification variable
in favor of the bachelor’s and of postgraduate studies
for the dimensions - the social dimension, the subjective
dimension, and the emotional dimension. As for the
economic dimension, there are no differences. There
are t statistically significant differences in the sources
of psychological stress - the economic dimension - due
to the variable - teaching experience - in favor of the
group more than 10 years. It also showed statistically
significant differences in self - regulation due to the
age variable in favor of the group from 35 to less than
45 and the group more than 45 years. The study also
showed statistically significant differences for self organization attributed to the academic qualification
variable in favor of the bachelor’s degree. The results
show statistically significant differences for self organization attributable to the teaching experience
variable in favor of the group more than 10 years.
Lastly, the results showed an inverse relationship
between the dimensions sources of psychological
stress and self - regulation through morale of less than
0. 05 between them where the Pearson correlation
coefficient is negative for the elements.
Keywords: Psychological stress, special
education teachers, self - regulation.

:املقدمة
،ُتعد طريقة احلياة الع�رصية م�صدراً رئي�س ًا لل�ضغوط النف�سية
حيث �إن هذه ال�ضغوط ت�سبب �أ�شكا ًال خمتلفة من امل�شكالت النف�سية
 و�آالم، وارتفاع �ضغط الدم،والف�سيولوجية واالجتماعية كال�صداع
 والإدمان على، واالكتئاب، و�أمرا�ض اجللد، واحل�سا�سية،الظهر
. وفقدان العمل،الكحول
 ف�إن هذه ال�ضغوط التي يعاين منها الأفراد،ونتيجة لذلك
 وينتقل �أثر ال�ضغوط من،تنتقل للمجتمع م�سببة له �أخطاراً خمتلفة

:امللخص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل م�صادر ال�ضغط النف�سي
 والتعرف،وعالقتها بالتنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
�إىل م�ستوى م�صادر ال�ضغط النف�سي والتنظيم الذاتي لدى معلمي
بالإ�ضافة �إىل حتليل الفروق الإح�صائية.الرتبية اخلا�صة يف الأردن
يف م�صادر ال�ضغط النف�سي والتنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية
، اخلربة التدري�سية،اخلا�صة تعزى للمتغريات الدميوغرافية (العمر
ولتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة مت اعتماد املنهج. )امل�ؤهل العلمي
 كما مت تطوير مقيا�س م�صادر ال�ضغط النف�سي،الو�صفي االرتباطي
،) فقرة40(  ومقيا�س التنظيم الذاتي املكون من،) �أبعاد4( مكون من
)332( واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الق�صدية والبالغ قوامها
 � ّأن املتو�سط احل�سابي:و�أظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي.معلما ومعلمة
 و� ّأن �أعلى،) وبتقدير مرتفع4.01( مل�صادر ال�ضغط النف�سي ككل
 بو�سط ح�سابي،الأبعاد هو (البعد االقت�صادي) كان تقديره مرتفعا
)3.88(  بينما جاء البعد الذاتي مبتو�سط ح�سابي، )4.10( قدره
كما �أظهرت.وتقديره مرتفع وهو �أدنى متو�سط ح�سابي بني الأبعاد
وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة مل�صادر ال�ضغط النف�سي
 ل�صالح، ) البعد االنفعايل) ُتعزى ملتغري (ال ُعمر،(البعد االجتماعي
كما �أظهرت �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللــــة. ) �سنة25 الفئة (�أقل من
�إح�صــائــيــــة مل�صادر ال�ضغط النف�سي ب�أبعادها جميعها ُتعزى
ملتغري (امل�ؤهل العلمي) ل�صالح البكالوريو�س ول�صالح الدرا�سات
 البعد االنفعايل) �أما، البعد الذاتي،العليا للأبعاد (البعد االجتماعي
و�أظهرت �أي�ض ًا وجود فروق ذات.البعد االقت�صادي فال يوجد له فروق
داللــــة �إح�صــائــيــــة للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (ال ُعمر) ل�صالح
) �سنة45 ) ول�صالح الفئة (�أكرث من45  �أقل من- 35 الفئة (من
كما �أظهرت �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة للتنظيم.
 وتظهر،الذاتي ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) ل�صالح البكالوريو�س
النتائج وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة للتنظيم الذاتي
) �سنوات10 ُتعزى ملتغري (اخلربة التدري�سية) ل�صالح الفئة (�أكرث من
 و�أـخرياً �أظهرت النتائج وجود عالقة عك�سية بني �أبعاد م�صادر،
 من خالل وجود معنوية �أقل،ال�ضغط النف�سي وبني التنظيم الذاتي
. و�أن معامل �إرتباط (بري�سون) �سلبي للعنا�رص.) بينهم0.05( من
، معلمو الرتبية اخلا�صة، ال�ضغط النف�سي:الكلمات الدالة
.التنظيم الذاتي

Abstract:
This study aimed to identify the sources of
psychological stress and their relationship to self regulation among special education teachers and
identify the level of sources of psychological stress and
self - regulation among special education teachers in
Jordan. In addition, it aims at analyzing the statistical
differences in the sources of psychological stress
and self - regulation of special education teachers
due to demographic variables that include age, work
experience, and educational qualification. In order to
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الفرد �إىل امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها ،ومن ثم �إىل املجتمع .حيث قدرت
خ�سائر االقت�صاد الأمريكي الناجتة عن �آثار ال�ضغوط املختلفة �أكرث
من ( )75مليار دوالر �سنوياً ،وهذه اخل�سارة من املحتمل �أن تكون
ناجتة ب�شكل مبا�رش عن التغيب عن العمل والنفقات الطبية الزائدة
والإنتاجية ال�ضائعة ،وقد تكون خ�سارة غري مبا�رشة تنتج من
انخفا�ض الدافعية للعمل ،واتخاذ قرارات غري حكيمة ،وقلة الإبداع،
وحوادث العمل ،ف�ضال عن امل�شكالت الناجتة من املحاوالت اخلط�أ
عند الأفراد للتخل�ص من ال�ضغوط كاجتاههم �إىل تناول الأدوية
والعقاقري (. )Marianne, Melinda, Demott & Heir, 2014
لقد بد�أت الأبحاث املتخ�ص�صة بدرا�سة ال�ضغط النف�سي يف
الع�رشينيات من القرن املا�ضي على يد العــامل الف�سيولـوجي كانون
( )Canonالذي ف�رس ال�ضغط النف�سي على �أنه �سبب حمتمل من �أ�سباب
اال�ضطرابات اجل�سمية ،ويعد �سيالي ( )Selyeمن الرواد يف جمال
بحوث ال�ضغط النف�سي� ،إذ ر�أى �أن لدى معظم الأفراد ردود فعل
للعوامل ال�ضاغطة تتمثل يف ا�ستجابات غري تكيفية ،ميكن �أن ت�ؤدي
بدورها �إىل �أعرا�ض ج�سمية وانفعالية ،كالأمل والقلق والإحباط
(ال�صقر. )2017 ،
ويعتقد �أنه على اختالف م�ستويات املعلمني يف املدار�س
�أيا كان نوعها ،ون�شاطها� ،أو حجمها يتعر�ضون ل�ضغوط عديدة،
و�إن البيئة الداخلية �أو اخلارجية هي م�صدر هذه ال�ضغوط ،كما �أن
ال�سلطة املمنوحة للمدر�سني ال تتنا�سب مع امل�س�ؤوليات املنوطة
بهم ،وال�ضغوط التي تواجههم ،والتي ينعك�س �أثرها على نوعية
القرارات التي يتخذونها ودرجة فاعليتها (�أبو �سيف. )2018 ،
كما �أن ال�ضغوط تعتمد على التجربة ال�شخ�صية للفرد ،فقد
تكون �أحيانا دافعا له للعمل ،عندما تكون �إيجابية ومفيدة� ،أو قد
تكون �سببا مل�شاعر القلق واالنزعاج عندما تكون �سلبية و�ضارة
انطالقا من �أن ال�شعور بالتوتر الناجت عن ال�ضغوط عبارة عن
ا�ستجابة حيوية كيماوية ملوقف فيه تهديد حمتمل يتعر�ض له الفرد
با�ستمرار .وبالتايل يعتمد التعامل مع ال�ضغوط على مقدرة الفرد
على اال�ستجابة لها (. )McStay, Trembath, & Dissanayke, 2014
وتربز العالقة بني ال�ضغوط النف�سية والتنظيم الذاتي للمعلمني
يف تطور جمال تكنولوجيا التعليم حيث �أ�صبحت من املجاالت
املهمة واملفيدة يف درا�سة الظواهر التعليمية ،والك�شف عن العالقات
املوجودة بينها ،حيث �إنه ويف الآونة الأخرية �شهد جمال علم
النف�س الرتبوي تغريات كبرية ،ونتيجـة لذلك �أ�صبح التنظيم الذاتي
يف الوقت احلايل حمور اهتمام للبحـث ،و�أحـد املحـاور ال�رضورية
للممار�سة الرتبوية ،كما حاولت العديد من النظريات والنماذج
متييز املكونات التي حتدد التعلم املنظم ذاتيا ،والعمل على
تو�ضيح العالقـات والتفـاعالت امل�شرتكة بني تلك العمليات والأداء
الأكادميي ،وكان من بني تلـك النظريـات النظريـة ال�سلوكية ،ونظرية
التعلم املعريف االجتماعي ،والنظرية الثقافية االجتماعية ،ونظرية
معاجلـة املعلومات .وبالرغم من اختالف توجهات تلك النظريات
يف تف�سريها للتعلم املنظم ذاتياً� ،إال �أن نظرية التعلم املعريف
االجتماعي (لباندورا) تعترب من �أهم النظريات التي حاولـت تف�سري
التعلم املنظم ذاتيا للمهارات التعليمية الأكادميية داخل املدر�سة
وخارجها ،فهي تنظر �إىل عملية التعلم على �أنها عملية اجتماعية
تتم داخل �إطار حمدد من العالقات االجتماعية بني الطالب وذاته

من ناحية ،وبني الطالب ومعلمه وبني الطالب و�أقرانه املتعلمني من
ناحية �أخرى (الكحلوت. )2011 ،
وقد ن�ش�أ التنظيم الذاتي للتعلم مع ن�ش�أة املدر�سة ال�سلوكية يف
علم النف�س ،والتي حددت وو�صفت التنظيم الذاتي للمعلم جتاه تعلمه
(ن�شط – فعال – مميز – بطيء – �ضعيف)  .حيث يعد التنظيم الذاتي
للتعلم �أحد احللـول املنا�سـبة لتحقيق جودة التعلم املن�شودة فالكل
م�شارك ن�شط يف عملية تعلمه (الهزيل. )2015 ،
فال�ضغط النف�سي حالة ي�شعر فيها املعلم ب�أن جهده ي�ضيع
كما �أنه يبذل كل ما عنده بدون تقدير �أو ا�ستفادة للأخرين .ويف هذه
احلالة �إذا مل ي�سارع يف عالجها فقد يكون لها �أثر �سيء على الطالب
وعلى جو املدر�سة العام .بل قد يتعدى �أثرها �إىل م�ستقبل املعلم
التعليمي نف�سه ،بحيث ترت�سخ هذه النظرة فت�ؤثر على نظرة املعلم
للطالب والتعليم ب�شكل عام .ي�ضاف �إىل ذلك �أن تعاون املعلمني
ون�شاطهم �أ�سا�س جناح املدر�سة .واملعلم الذي مير بهذه احلالة لي�س
لديه دافعية للتعاون وامل�شاركة .بل قد يزيد الأمر �سوءا ب�أن ي�أخذ يف
تثبيط زمالئه من العمل اجلماعي والتعاون يف ن�شاطات املدر�سة.
فيفتقد بذلك اجلو اجلماعي التعاوين يف املدر�سة لت�صبح جمموعة
من الأفراد الذين ال يجمعهم �إال املكان فقط .فال تربطهم �أهداف
م�شرتكة وال هموم ومطالب .وهذا اجلو �أي�ضا يزيد يف ال�ضغط النف�سي
للمعلم ،بحيث تت�سع دائرته ،فبدال من الف�صل ت�صبح املدر�سة ذاتها
غري مريحة له ،فال ي�شعر بالرغبة يف البقاء فيها (عي�سى. )2018 ،
و�أ�شار (توبر و�آخرون) ( )Topper & et. Al, 2017اىل �أن
م�صادر ال�ضغوط تتمثل يف نق�ص الت�أثري الأ�رسي �أو ال�ضياع
الأ�رسي ،والأخطار والكوارث ،والنبذ وعدم االهتمام ،والتناف�س �أو
العدوان وال�سيطرة والق�رس واملنع ،واخلداع ،و�ضعف تقدير الذات.
كما ي�ؤكد كل من (�ستانغ و�آخرون ()Stang & et. al, 2014
�أن هناك كثريا من املواقف والإحداث التي حتدث يف احلياة اليومية
وتكون مبثابة م�صادر �ضغط على الإن�سان ،مثل :االمتحانات
وامل�شاجرات والأزمات املالية وغريها من املواقف ال�ضاغطة التي
يدركها الفرد ،وي�شعر بتهديدها له ،وقد ت�ؤدي �إىل حدوث ا�ستجابات
نف�سية �أو ج�سمية �أو �سلوكية ،وظهور نتائج �سلبية �أو ايجابية لدى
الفرد بناء على التعر�ض لهذه امل�صادر ال�ضاغطة.
�أما ( ,)Merikangas & et. al 2010فقد ق�سم ال�ضغوط على
النحو الأتي:
1 .1ال�ضغوط النف�سية االيجابية :وهي ال�ضغوط التي ي�سعى
�إليها الفرد للبحث عن النواحي اجليدة واملفيدة التي تكون مبثابة
الدافع نحو العمل واالجناز فال�ضغط النف�سي االيجابي ال يعترب
�سيئ ًا خ�صو�ص ًا �إذا تعاملنا معه بطريقة ايجابية� ،إن ال�ضغط النف�سي
االيجابي ي�ساعد على رفع القدرة الإنتاجية والإبداعية ،احليوية،
التفا�ؤل ،النظرة االيجابية للأمور ،مقاومة الأمرا�ض ،التحمل،
اليقظة الفكرية ،العالقات ال�شخ�صية اجليدة.
2 .2ال�ضغوط ال�سلبية :وهي عبارة عن الإحداث التي ت�ؤدي
بدورها �إىل ال�شعور بالتعا�سة والإحباط وعدم ال�رسور� ،أي عدم
االتزان النف�سي.
� 3 .3إن ك ًال من ال�ضغوط النف�سية االيجابية منها �أو ال�سلبية
ت�شعر الفرد بالتوتر ،ولكن مع اختالف ت�أثري املوقف على الفرد
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بحيث يتوقف ذلك على �أ�سلوب الفرد يف تعامله مع املواقف
والإحداث امل�سببة لل�ضغط النف�سي ،ومدى �إدراكه وتقييمه لل�ضغط
على �أنه ح�سن �أو �سيء ومزعج.
وت�شري الدرا�سات النف�سية والطبية املختلفة� ،إىل �أن لل�ضغوط
النف�سية �أثارا ً ف�سيولوجية ،و�أخرى نف�سية ميكن تو�ضيحها فيما
ي�أتي (: )Eisma & et.al, 2017
1 .1الآثار الف�سيولوجية.وتتمثل الآثار الف�سيولوجية املرتبطة
بال�ضغوط يف ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي ،والإ�سهال ،والإم�ساك
املزمن ،وا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي ،وارتفاع �ضغط الدم ،وال�صداع،
وانت�شار الأمرا�ض اجللدية ،وت�ضخم الغدة الدرقية ،والبول ال�سكري
والت�شنج الع�ضلي ،والتهاب املفا�صل الروماتيزمي ،وا�ضطرابات
الغذاء كفقدان ال�شهية� ،أو ال�رشه والبدانة وامليل للتقي�ؤ والغثيان،
والنوبات القلبية ،وقرحة املعدة وارتفاع ن�سبة الكول�سرتول.
2 .2الآثار النف�سية.تكاد جتمع نتائج البحوث النف�سية على
�أن لل�ضغوط �أثارا نف�سية تتمثل يف ا�ضطراب �إدراك الفرد ،وعدم
و�ضوح مفهوم الذات لديه ،كما �أن ذاكرته ت�ضعف وت�صاب بالت�شتت،
وي�صبح �أكرث قابلية للمر�ض النف�سي والعقلي واجل�سمي ،كما �أن
تكرار ال�ضغوط ال�شديدة ي�ؤدي بالفرد �إىل الغ�ضب واخلوف واحلزن
وال�شعور باالكتئاب ،وكذلك ال�شعور باخلجل والغرية.
ويف هذا الإطار �أجرى (عقون ( )2012درا�سة هدفت �إىل
التعرف على طبيعة العالقة ما بني ال�ضغط املهني وا�ستجابة القلق
لدى معلمي الرتبية اخلا�صة بواليتي (�سطيف وبرج بوعريريج) ،
وما �إذا كانت هناك عالقة دالة �إح�صائيا بني القلق وكل بعد من
�أبعاد ال�ضغط املهني ،تكونت عينة البحث من ( )117فرداً (معلما
ومعلمة) وهي متثل ما ن�سبته ( )% 32.12من جمموع �أفراد
املجتمع الأ�صلي والبالغ عددهم ( )127فردا (معلما ومعلمة) ،
اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س
ال�ضغط املهني للمعلمني ملن�صوري م�صطفى ( ، )2010ومقيا�س
القلق ال�رصيح لـ ( )J.A TAYLORوقد �أ�سفرت نتائج البحث اىل وجود
عالقة ارتباطيه موجبة بني ال�ضغط املهني والقلق بن�سبة ()1.98
.ووجود عالقة �إرتباطية موجبة بني القلق وكل بعد من �أبعاد
ال�ضغط املهني (ظروف العمل ،عبء العمل� ،رصاع الدور ،غمو�ض
الدور ،العالقة مع املدير ،العالقة مع التالميذ ،العالقة مع الزمالء،
الإ�رشاف الرتبوي ،النمو املهني والرتقية املهنية) .
وهدفت درا�سة (احلجايا وال�سعودي (� ) )2013إىل تعرف
درجة ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية لتنمية مهارات التعلم
الذاتي لدى طلبتهم �أثناء التدري�س ال�صفي ،ولتحقيق هدف الدرا�سة
قام الباحثان بتطوير بطاقة مالحظة ا�شتملت على (� )17إجراء
�صفي ،مت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،وقد مت تطبيقها على عينة
من معلمي الرتبية الإ�سالمية وعددهم ( )35معلم ًا ومعلمة من
مديرية الرتبية والتعليم يف لواء (ب�صريا) للعام الدرا�سي (- 2010
2011م) .وتو�صلت �إىل �أن درجة ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية
لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم �أثناء التدري�س ال�صفي
جاءت متو�سطة ،كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي حول
درجة املمار�سة.وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إدراج مهارات التعلم
الذاتي يف برامج تدريب املعلمني ،و�أن تكون مت�ضمنة يف ا�ستمارة
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الزيارة ال�صفية.
واجرى (الزبايل ( ))2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على
مهارات التعلم الذاتي املت�ضمنة يف كتاب الريا�ضيات لل�صف
الثالث املتو�سط بال�سعودية ،وحتقيقا لأهداف الدرا�سة ا�ستخدم
الباحث املنهج امل�سحي ،واملنهج الو�صفي لتحليل املحتوى ،حيث
�أعد الباحث �أداتني للدرا�سة :االوىل ا�ستبانة ،والثانية ا�ستمارة
لتحليل املحتوى لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثالث املتو�سط ،ويف
�ضوء التحليل االح�صائي امل�ستخدم ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة
ت�ضمني مهارات امل�شاركة بالر�أي ،ومهارات الإفادة من الإمكانات
املتاحة يف البيئة متو�سطة ،بينما كانت درجة ت�ضمني مهارات
اال�ستعداد للتعلم ،ومهارات التقومي الذاتي عالية ،و�أكدت الدرا�سة
�رضورة ت�ضمني مهارات التعلم الذاتي يف الربنامج الدرا�سية.
وحددت درا�سة الفليت ( )2015مهارات التعلم الذاتي
الالزمة لطلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الفل�سطينية بغزة،
ودرجة ممار�ستهم لها ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي،
حيث مت حتديد مهارات التعلم الذاتي موزعة على خم�سة حماور،
وت�ضمينها يف ا�ستبانة مت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،وتطبيقها
على عينة من ( )149طالبا وطالبة من طلبة الدرا�سات العليا
باجلامعات الفل�سطينية يف حمافظات غزة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن درجة ممار�سة الطلبة ملهارات التعلم الذاتي جاءت كبرية حيث
بلغت ( )78%و�أكدت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة ممار�سة الطلبة ملهارات التعلم الذاتي ل�صالح الطلبة الذين
هم يف مرحلة �إعداد ر�سالة املاج�ستري ،ومل تكن هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة الطلبة ملهارات التعلم الذاتي
تعزى ملتغري اجلن�س.و�أو�صت ب�رضورة تعزيز مكانة التعلم الذاتي
يف برامج الدرا�سات العليا ،و�إثراء امل�ساقات ب�أن�شطة تعلمية ت�سهم
يف تنمية مهاراته ،وتفعيل �أ�ساليب التقومي التي ت�شجع على التوجه
نحو التعلم الذاتي.
الهزيل ( )2015درا�سة هدفت �إىل معرفة م�ستوى املرونة
املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف بئر ال�سبع وعالقتها
بالتنظيم الذاتي.حيث مت اعتماد املنهج الو�صفي التحليلي ،وت�ألفت
عينة الدرا�سة من ( )400طالب وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية
يف بئر ال�سبع ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة �إرتباطية دالة �إح�صائي ًا
بني املرونة املعرفية ،وتنظيم الذات ككل ،ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى املرونة املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية
تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور.ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى التنظيم الذاتي لدى طلبة املرحلة الثانوية
تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور.
وك�شفت درا�سة (ال�صقر ( ) )2017عن م�ستوى كل من ال�ضغط
النف�سي والتوافق الإجتماعي والعالقة بينهما لدى الالجئني ال�سوريني
يف خميم (الزعرتي) يف الأردن ،مت ا�ستخدام �أداتني للدرا�سة :الأوىل
للك�شف عن ال�ضغط النف�سي وعدد فقراته ( ، )47والثانية للك�شف عن
التوافق الإجتماعي وعدد فقراته ( ، )55وتكونت عينة الدرا�سة من
( )100الجئ ومت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية.و�أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التوافق الإجتماعي
لدى الالجئني ال�سوريني يف خميم الزعرتي تعزى ملتغري اجلن�س
ل�صالح الذكور ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
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ال�ضغط النف�سي لدى الالجئني ال�سوريني يف خميم الزعرتي تعزى
ملتغري العمر ل�صالح (� 20سنة فاقل) .
�أما درا�سة عي�سى ( )2018فقد �سعت �إىل قيا�س التنظيم الذاتي
واالنفعايل وعالقته بالإن�سحاب االجتماعي لدى الطلبة املراهقني
يف كفر قا�سم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )207طالب ًا وطالب ًة مت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى
التنظيم الذاتي واالنفعايل لدى الطلبة املراهقني يف كفر قا�سم جاء
مرتفعاً ،و�أن م�ستوى الإن�سحاب الإجتماعي جاء منخف�ضاً.و�أظهرت
عدم وجود عالقة �إرتباطية ذات داللة �إح�صائية بني التنظيم الذاتي
واالنفعايل وبني الإن�سحاب الإجتماعي لدى الطلبة املراهقني يف
كفر قا�سم.
وهدفت درا�سة (�أليوار وليزاراجا (Ealwar & Lizarraga,
� )2010إىل معرفة الهوية الوظيفية للمعلمني ،من خالل ا�سرتاتيجيات
التنظيم الذاتي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )342معلم ًا ومعلمة
�أثناء اخلدمة يف �أمريكا ،م�سجلني يف م�ساقات الدرا�سات العليا يف
علم النف�س.وقد �أظهرت النتائج �أن الهوية الوظيفية للمعلم مركب
كلي معقد يرتبط بخربات النجاح والف�شل التي يعي�شها املعلم،
والعمر والواقع الثقايف الذي يوجد فيه ،كما �أظهرت النتائج �أن
الأحداث احلوارية طريق ناجح لتو�ضيح الهوية الوظيفية للمعلمني،
و�أن التنظيم الذاتي �ساعد املعلمني على تقييم مدى تطور الهوية
الوظيفية لديهم.
كما �أجرى (تاميو�ست�سوك ويجا�ستي) (Timostsuk & Ugaste,
 )2010دار�سة هدفت �إىل معرفة ت�صورات ومدركات املعلمني
املبتدئني (خربة يف التدري�س املدر�سي من � 3 - 1سنوات) لهويتهم
الوظيفية امل�ستقبلية ،وعالقة هذه الت�صورات واملدركات مب�ستوى
التنظيم الذاتي لدى ه�ؤالء املعلمني.ا�شرتك يف الدرا�سة ( )45معلم ًا
ومعلم ًة من والية (فرجينيا) من امريكا ،وا�ستخدمت املقابلة
ك�أداة جلمع املعلومات ،و�أ�شار حتليل البيانات �إىل وجود عالقة
بني مدركات املعلمني املبتدئني عن هويتهم الوظيفية امل�ستقبلية
وم�ستوى متكنهم من مهارات التنظيم الذاتي ،و�أظهرت النتائج �أن
�أكرث املهارات ارتباط ًا بالهوية الوظيفية هي :مراقبة الذات ،وتعزيز
الذات ،والأقل ارتباط ًا هو �ضبط الذات-.
كما �أن هناك اجتاهات عدة بحثت يف مو�ضوع ال�ضغوط
النف�سية؛ فبع�ض الدرا�سات بحثت يف تطور ال�ضغوط النف�سية م ،ثل:
درا�سة (ال�صقر� ، )2017 ،أو التنظيم الذاتي لدى املراهقني ،كدرا�سة
عي�سى (. )2018
وا�ستناداً اىل ما �سبق جاءت الدرا�سة احلالية بهدف بيان
م�صادر ال�ضغوط النف�سية لدى معلمي الرتبية اخلا�صة ،وعالقتها
بالتنظيم الذاتي لديهم يف مراكز الرتبية اخلا�صة يف الأردن ،وهذا
ما مل تهتم بتناوله الدرا�سات ال�سابقة ،مما يجعل من الدرا�سة احلالية
انطالقه نحو درا�سات �أخرى حول هذه املتغريات ،بالإ�ضافة امكانية
الإ�ستفادة منها يف تعزيز الأدب الرتبوي حول هذه اجلوانب.
ومبقارنة الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة ،تلتقي
الدرا�سة احلالية مع غريها من الدرا�سات يف تناول متغريات الدرا�سة
احلالية ،وب�شكل مف�صل وحمدد.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن غريها من حيث عينة الدرا�سة،

والأدوات التي مت ا�ستخدامها ،بالإ�ضافة �إىل متغريات الدرا�سة حيث
تناولت ال�ضغوط النف�سية لدى املعلمني وعالقتها بالتنظيم الذاتي

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعترب كافة ال�ضغوط النف�سية من الظواهر الإن�سانية املعقده،
التي تتجلى يف كافة املجاالت البيولوجية والنف�سية االجتماعية
واالقت�صادية واملهنية حيث �إنها تكون متج�سده يف الو�سط الذي
يع�شون فيه (. )Roussis & Wells, 2008
ال تخلو حياة الإن�سان من �صعوبات مادية ومعنوية خفيفه
وعنيفه تعيق �سري دوافعه نحو �أهدافها فعجز الإن�سان عن اجتياز
العقبة بطريقة �رسيعة مر�ضية فالطريق الطبيعي لأزالتها �أو التغلب
عليها هو �أن ي�ضاعف جمهوده و�أن يكرر حماوالته لإزالتها من
طريقه ،ك�أن يحاول االلتفاف حول العقبة �أو ا�ستبدال الهدف املعوق
ب�أخر �أو ت�أجيل �إر�ضاء الدافع (. )McEvoy & et.al, 2013
وبالتايل ومن خالل خربة الباحثة يف هذا املجال ومالحظتها
تن�ش�أ الأزمات من �إحباط و�صول الدافع �أو �أكرث من الدوافع القوية،
وهذا �إحباط ين�ش�أ من عقبات مادية �أو اجتماعية �أو �شخ�صية نتيجة
لل�رصاع بني الدوافع ،يف نهاية ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت مو�ضوع ال�ضغوط النف�سية والتنظيم الذاتيُ ،يلحظ �أن
املو�ضوع قد حظي باهتمام عدد قليل من الباحثني.بالرغم من
�أهميته الرتبوية والنف�سية واالجتماعية.كما يالحظ اختالف هذه
الدرا�سات وتباينها يف �أهدافها التي �سعت الك�شف عنها ،واالختالف
يف الأبعاد التي مت قيا�سها.
وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة؟
● ●ما م�ستوى التنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�صادر ال�ضغط
النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة تعزى للمتغريات الدميوغرافية
(العمر ،اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) ؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التنظيم الذاتي
لدى معلمي الرتبية اخلا�صة تعزى ملتغريات (العمر ،اخلربة
التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) ؟
● ●هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م�صادر ال�ضغط
النف�سي والتنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة؟

أهداف الدراسة
● ●التعرف �إىل م�ستوى م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي
الرتبية اخلا�صة.
● ●التعرف �إىل م�ستوى التنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة.
● ●حتليل الفروق الإح�صائية يف م�صادر ال�ضغط النف�سي
لدى معلمي الرتبية اخلا�صة تعزى للمتغريات الدميوغرافية (العمر،
اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) .
● ●حتليل الفروق الإح�صائية للتنظيم الذاتي لدى معلمي
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مصادر الضغط النفسي وعالقتها بالتنظيم الذاتي
لدى معلمي مراكز التربية اخلاصة في االردن

د .أروى محمد الكفاوين

الرتبية اخلا�صة تعزى للمتغريات الدميوغرافية (العمر ،اخلربة
التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) .
● ●قيا�س م�ستوى العالقة بني م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى
معلمي الرتبية اخلا�صة والتنظيم الذاتي.

أهمية الدراسة

وعرفتها الباحثة �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة التي ح�صل عليها
�أفراد العينة على �أداة التنظيم الذاتي التي �أعدتها الباحثة لغايات
الدرا�سة احلالية.

حدود الدراسة وحمدداتها
 احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على مراكز الرتبية
اخلا�صة يف عمان.

تنبثق �أهمية الدرا�سة من جانبني هما:
Ú Úالأهمية النظرية
تظهر �أهمية الدرا�سة النظرية يف درا�ستها الو�صفية ملتغريين
لهما �أهمية كبرية يف حياة املعلمني النف�سية والإجتماعية
والأكادميية ،مما ي�ساعد �أدبها النظري ونتائجها يف ت�سليط ال�ضوء
على فهم �أ�شمل و�أو�سع لهذين املتغريين واملفاهيم والنظريات
املتعلقة بهما ،ومن النقاط املهمة التي تظهر �أهمية الدرا�سة النظرية
ما ي�أتي:
 تقدم الدرا�سة احلالية و�صف ًا دقيق ًا مل�صادر ال�ضغط
النف�سي والتنظيم الذاتي ،بحيث حتدد حجم امل�شكالت التي قد يعاين
منها املعلم.
 تقدمي توعية عامة للمعلمني يف مراكز الرتبية اخلا�صة يف
الأردن وتثقيفهم حول م�صادر ال�ضغط النف�سي والتي قد ت�ؤثر على
�شخ�صياتهم بالإ�ضافة �إىل التنظيم الذاتي لديهم.
Ú Úالأهمية التطبيقية:
باالعتماد على النتائج التي مت التو�صل اليها اقرتحت
الدرا�سة جمموعة من التو�صيات لإدارة املراكز املبحوثة.والتي
تو�ضح الدور الرئي�سي مل�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة وعالقتها بالتنظيم الذاتي لديهم يف مراكز الرتبية اخلا�صة
يف الأردن ،وتوفر هذه الدرا�سة �أداتني ميكن الإ�ستفادة منهما من
قبل الأخ�صائيني والباحثني وهما مقيا�س ال�ضغط النف�سي والتنظيم
الذاتي.كما تتمثل يف عملية �إ�ستفادة الباحثني من نتائج وتو�صيات
الدرا�سة واملنهجية املتبعة والتحليل من خالل �أداتي الدرا�سة
والإطار النظري الذي توفره الدرا�سة.

التعريفات االصطالحية واالجرائية

 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمي
الرتبية اخلا�صة املنتظمني يف العام الدرا�سي (. )2020 /2019

حمددات الدراسة:
يتحدد تعميم هذه النتائج على مدى متثيل عينة الدرا�سة
ملجتمعها و�إجراءات تطبيق �أدوات الدرا�سة ،ومدى توافر معايري
مقبولة من ال�صدق والثبات لها ،ف�ض ًال عن دقة �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة ،وجديتهم يف الإ�ستجابة على املقايي�س امل�ستخدمة يف
الدرا�سة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
ا�ستخدم املنهج الو�صفي الإرتباطي نظراً ملنا�سبته لأغرا�ض
الدرا�سة.
جمتمّع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مراكز الرتبية اخلا�صة يف
�إقليم الو�سط يف العا�صمة عمان يف الأردن وبلغ عددها ( )32مركز
وبلغ جمتمع الدرا�سة ( )755فرداً �إ�ستناداً على موقع وزارة التنمية
الإجتماعية الأردنية وعلى الرابط .http:// www.mosd.gov.jo
عينة الدراسة:
مت اختيار عينة الدرا�سة من خالل ا�ستخدام طريقة العينة
الق�صدية حيث بلغت ( )332فرداً ،حيث مت اختيار  25%كعينة
ا�ستناداً اىل حجم املعلمني ،ومت اختيار �أكرب املراكز من حيث عدد
املعلمني.
الجدول ()1

لأغرا�ض الدرا�سة فقد مت تبني التعريفات الإجرائية ،وهي:
◄◄م�صادر ال�ضغوط النف�سية :التغيريات اجل�سدية واالنفعالية
التي وت�ؤدي �إىل تغريات ج�سمية ومزاجية وجتعله يف حالة من التوتر
والقلق والت�أثري ال�سلبي يف قدرته على حتقيق التكامل والتوازن يف
�شخ�صيته (ال�صقر. )2017 ،
وعرفتها الباحثة �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة التي ح�صل عليها
�أفراد العينة على �أداة م�صادر ال�ضغوط النف�سية التي �أعدتها الباحثة
لغايات الدرا�سة احلالية.
◄◄التنظيم الذاتي :يعرف ()Lin - Hi & Blumberg, 2016
ب�أنه :عملية ن�شطة يكون فيها املعلم م�شارك ًا ن�شط ًا يف عملية تعلمه
يبحث ويحاور ويناق�ش على ح�سب ميوله واهتماماته.
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خواص عينة الدراسة (العينة المختارة)

العينة

اال�ستبانّات
امل�سرتدة

اال�ستبانّات
غري ال�صاحلة
للتحليل

اال�ستبانّات
ال�صاحلة
للتحليل

ن�سبة اال�ستبانّات
ال�صاحلة �إىل
اال�ستبانّات املوزعة

345

341

9

332

96.2%

كما ميكن عر�ض خ�صائ�ص �أفراد الدرا�سة وذلك بو�صف
املتغريات الدميوغرافية وهي (الفئة العمرية ،امل�ؤهل العلمي،
واخلربة التدري�سية)  ،وعر�ضت النتائج كما يلي:
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الجدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات

املتغري

الفئة
العمرية

امل�ستوى

التكرار

الن�سبة املئوية

�أقل من � 25سنة

61

18.4

من � 25سنة اىل �أقل من � 35سنة

93

28.0

من � 35سنة اىل �أقل من � 45سنة

121

37.3

�أكرث من � 45سنة

57

17.2

املجموع

332

100.0

دبلوم ف�أقل

70

21.1

بكالوريو�س

212

63.9

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة
التدري�سية

تصحيح املقياس
لتحديد درجات القطع فقد مت اعتماد املعادلة الأتية
(: )Sekaran, 2010
طول الفئة = احلد الأعلى ( – )5احلد الأدنى ( / )1عدد
الفئات (. )3
(33.1 = 3 /4 = 3 /)1 - 5
وبذلك تكون امل�ستويات املعتمدة التخاذ القرار ،وعليه يو�ضح
اجلدول رقم ( )3املعيار الإح�صائي لتف�سري املتو�سطات احل�سابية
لإجابات �أفراد الدرا�سة على فقرات اال�ستبانه و�أبعادها.
الجدول ()3
المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابّية وتقديراتها

درا�سات عليا

50

15.0

املتو�سط احل�سابي

درجة املوافقة

املجموع

332

100.0

من � – 1.00أَ َق ّل من 2.33

بدرجة منخف�ضة

�أقل من � 5سنوات

115

34.6

من � – 2.34أَ َق ّل من 3.67

بدرجة متو�سطة

من � 10 – 5سنوات

120

36.1

من � – 3.68أَ َق ّل من 5.00

بدرجة مرتفعة

�أكرث من � 10سنوات

97

29.3

املجموع

332

100.0

مصادر مجع البيانات واملعلومات
إعتم ّدت
ولغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة احلالية ف� ّإن الباحثة � ّ
على نوعني من م�صادر املعلومات هما امل�صادر الثانوية وامل�صادر
الأولية ،وكما يلي:
مت احل�صول
Ú Úامل�صادر الثانوية :وهي تلك البيانات التي ّ
عليها من امل�صادر املكتبية ومن املراجعة الأدبية للدرا�سات
ال�سابقة ،وذلك لو�ضع الأ�س�س العلّمية والإطار النظري للدرا�سة� ،إذ
مت الرجوع �إىل التايل:
ّ
 الكتب وامل�صادر واملواد العلّمية املكتوبة واملن�شورة.
 ر�سائل املاج�ستري و�أطروحات الدكتوراه التي تبحث يف
مو�ضوع متغريات الدرا�سة احلالية.
 الدوريات املتخ�ص�صة والن�رشات التي كتبت حول مو�ضوع
الدرا�سة احلالية� ،إ�ضافة �إىل التقارير ال�صادرة عن الهيئات ال ّدولية
والأممية ومراكز املعلومات والأبحاث.
مت احل�صول
Ú Úامل�صادر الأولية :وهي تلك البيانات التي ّ
عليها من خالل �إعداد مقايي�س خا�صة ملو�ضوع هذه الدرا�سة ،والتي
مت تطويرها بعد الرجوع �إىل الأدب النظري والدرا�سات واملقايي�س
ال�سابقة ،بحيث تغطي كافة اجلوانب التي تناولها الإطار النظري
والت�سا�ؤالت.

أدوات الدراسة:
�Ú Úأوالً :مقيا�س م�صادر ال�ضغط النف�سي :قامت الباحثة
باعداد مقيا�س موجه �إىل معلمي الرتبية اخلا�صة يف املراكز
املبحوثة ،للحكم على م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة.

كما وزعت �إجابات �أفراد الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة وفق ًا
(ملقيا�س ليكرت اخلما�سي)  ،والتي تعرب هذه الفقرات عن م ّدى
موافقة امل�ستجيب مع فقرات الإ�ستبانة( ،دائم ًا  5عالمات ،غالب ًا
 4عالمات� ،أحيان ًا  3عالمات ،نادراً عالمتان� ،أبداً عالمة واحدة) ،
وتكون املقيا�س ب�صورته الأولية من (� )4أبعاد موزعه على ()75
فقرة للمتغري امل�ستقل ويبني اجلدول ( )4توزيع فقرات كل بعد على
حِ دةٍ وعددها كما هو مو�ضح يف اال�ستبانه.
الجدول ()4
توزيع فقرات االستبانه وعددها لكل بعد على ِحد ٍة

املتغري امل�ستقل :م�صادر ال�ضغط النف�سي
البعد االجتماعي

الأ�سئلة من (� 1إىل )20

البعد الذاتي

الأ�سئلة من (� 21إىل )40

البعد االنفعايل

الأ�سئلة من (� 41إىل )58

البعد االقت�صادي

الأ�سئلة من (� 59إىل )75

صدق املقياس:
مت التحقق من �صدق املقيا�س بطرقتني هما:
�Ú Úصدق املحكمني :مت عر�ض املقيا�س على ( )10حمكمني
يف تخ�ص�صات علم النف�س الرتبوي ،والقيا�س والتقومي ،والإر�شاد
النف�سي ،والرتبية اخلا�صة يف عدد من اجلامعات الأردنية ،وذلك
لتحديد مدى و�ضوح الفقرات ،ودقة ال�صياغة اللغوية ،ومالئمة الفقرة
للأبعاد املراد قيا�سها ،والطلب منهم �إبداء الر�أي و�إعطاء املالحظات
حول الفقرات باحلذف �أو التعديل ،ومت الأخذ باملالحظات التي اتفق
عليها ( )80%من املحكمني.
ومت ح�ساب م�ؤ�رشات �صدق البناء من خالل تطبيق املقيا�س
على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة ،وعددها ( )20معلما
ومعلمة ،ومت ح�ساب معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س
مع الدرجة الكلية ،وقد ترواحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة
ككل ما بني ( ، )0.82 - 0.06واجلدول التايل يبني ذلك.
94

مصادر الضغط النفسي وعالقتها بالتنظيم الذاتي
لدى معلمي مراكز التربية اخلاصة في االردن

د .أروى محمد الكفاوين

جدول ()5
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية

معامل االرتباط معامل االرتباط
معامل االرتباط معامل االرتباط
معامل االرتباط معامل االرتباط
رقم الفقرة
رقم الفقرة
رقم الفقرة
مع الأداة
مع ال ُبعد
مع الأداة
مع ال ُبعد
مع الأداة
مع ال ُبعد
1

**.479

**.324

26

**.645

**517.

51

**.361

**.465

2

**.605

**.653

27

**.564

**.418

52

*.316

**.753

3

**.451

*.816

28

**.545

**.465

53

**.383

**.577

4

**.525

**.423

29

**.612

**.467

54

**.427

**.524

5

**.731

**.357

30

**.525

**.407

55

**.401

**.453

6

**.645

**.577

31

**.731

**.423

56

**.387

**.396

7

**.564

**.341

32

**1.000

**.357

57

**.422

**.434

8

**.545

**.465

33

**.645

.076

58

.479

*.598

9

**.612

**.341

34

**.564

**.341

59

**.496

**.478

10

**.703

**.407

35

**.393

**.465

60

**.350

**.329

11

**.506

**.448

36

**.465

*.316

61

*.310

**.385

12

**.494

**.428

37

**.368

*.327

62

.326

**.332

13

**.404

**.380

38

**.436

**.357

63

**.377

**.505

14

**.304

**.368

39

**.614

**.450

64

.192

**.309

15

.100

**.488

40

**.805

**.409

65

**.376

**.422

16

**.425

**.781

41

**.552

**.337

66

**.301

.074

17

**.356

**.558

42

**.433

**.400

67

**.345

.063

18

**.447

**.461

43

**.440

**.358

68

**.497

**.329

19

**.315

**.367

44

**.507

**.404

69

**.614

**.428

20

**.458

**.417

45

**.559

**.450

70

**.805

**.409

21

**.440

*.593

46

**.418

**.302

71

**.552

.090

22

**.436

**.547

47

**.387

**.455

72

**.433

**.400

23

**.403

**.564

48

**.480

**.395

73

**.440

**.358

24

**.731

**.367

49

**.356

**.463

74

**.507

**.404

25

**1.000

**.357

50

**.369

**.642

75

**.759

**.450

(�Cron

 Ú Úثبات املقياسس :ا�ستخدمت معامل كرونباخ الفا
 )pach’s Alphaلالت�ساق الداخلي ،وذلك بهدف اختبار مدى
االعتمادية على اال�ستبانة ،ويو�ضح اجلدول ( )6ذلك.
الجدول ()6
معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ الفا)

املحور

م�صادر
ال�ضغط النف�سي

الأبعاد

معامل ثبات االت�ساق الداخلي

البعد االجتماعي

.928

البعد الذاتي

.941

البعد االنفعايل

.898

البعد االقت�صادي

.885

معامل االت�ساق الداخلي الكلي

.967

يتبني من اجلدول (ّ � )6أن معامل الثبات مل�صادر ال�ضغط
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النف�سي كانت �أعلى من ( )%70مما يدل على �أ ّنه يوجد ات�ساق
داخلي بني فقرات �أداة الدرا�سة ،وهذا ما ي�ؤكد �صالحية �أداة الدرا�سة
يف الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة بن�سبة كبرية.
ثانياً :مقياس التنظيم الذاتي
قامت الباحثة باعداد مقيا�س موجه �إىل معلمي الرتبية
اخلا�صة يف املراكز املبحوثة ،للحكم على التنظيم الذاتي لدى
معلمي الرتبية اخلا�صة خالل الدرا�سات ال�سابقة مثل :درا�سة
(الهزيل )2015 ،؛ ودرا�سة (عي�سى. )2018 ،
Ú Úت�صحيح املقيا�س
وزعت �إجابات �أفراد الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة وفق ًا
(ملقيا�س ليكرت اخلما�سي)  ،والتي تعربهذه الفقرات عن م ّدى
موافقة امل�ستجيب مع فقرات الإ�ستبانة( ،دائم ًا  5عالمات ،غالب ًا
 4عالمات� ،أحيان ًا  3عالمات ،نادراً عالمتان� ،أبداً عالمة واحدة)
 ،وتكون املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )40فقرة للمتغري التابع.
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�Ú Úصدق املقيا�س:
التعرف
قامت الباحثة باختبار ال�صدق الظاهري ،بهدف ّ
�إىل ارتباط الفقرات ،وللت�أكد �أي�ضا من م ّدى ا ّت�ساق �إجابات �أفراد
مت
الدرا�سة ،يف حتقيق �أهداف الدرا�سة والإجابة على ت�سا�ؤالتها ،كما ّ
عر�ضها على ذوي اخلربة واالخت�صا�ص وقد قام ال�سادة املحكمون
باجراء بع�ض التعديالت ومت الأخذ بها.
 مت ح�ساب م�ؤ�رشات �صدق البناء من خالل تطبيق املقيا�س
على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة ،وعددها ( )20معلما
ومعلمة ،ومت ح�ساب معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س
مع الدرجة الكلية ،وقد ترواحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة
ككل ما بني ( ، )0.81 - 0.50واجلدول التايل يبني ذلك.
جدول ()7
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية

رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط
مع الأداة
الفقرة
مع الأداة
الفقرة
مع الأداة
الفقرة
1

810.

16

**.364

31

**.612

2

**.669

17

**.375

32

**.703

إجراءات الدراسة
احل�صول على املوافقات الر�سمية من اجلهات املخت�صة
لتطبيق املقيا�س.وحتديد جمتمع الدرا�سة وعينته.وبناء املقيا�س.
وعر�ض املقيا�س على املحكمني يف اجلامعات الأردنية.والت�أكد
من �صدق وثبات الأداة.وتطبيق املقيا�س على �أفراد الدرا�سة.ور�صد
النتائج واملعاجلات الإح�صائية املطلوبة ومناق�شتها.وتقدمي
التو�صيات والر�ؤى العلمية امل�ستقبلية.يجب �أن يكون هناك ات�ساق
وترتيب منطقي يف خطوات �إجراءات الدرا�سة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�صادر ال�ضغط
النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة؟
مت ح�ساب كل من املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
ّ
لأبعاد ال�ضغط النف�سي والدرجة الكلية كل على حدة وكانت النتيجة
كما يلي:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابّية ألبعاد مصادر الضغط النفسي

3

**.524

18

**.449

33

**.506

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

البعد االجتماعي

3.9771

.55594

مرتفعة

4

**.645

19

**.494

34

**.645

البعد الذاتي

3.8797

.64403

مرتفعة

5

**.596

20

*.337

35

**.564

البعد االنفعايل

4.0776

.49282

مرتفعة

6

**.526

21

**.533

36

**.545

البعد االقت�صادي

4.0996

.47037

مرتفعة

7

**.652

22

**.318

37

**.612

4.0082

.49713

مرتفعة

8

**.598

23

**.393

38

**.525

9

**.509

24

**.310

39

**.731

10

**.557

25

**.433

40

**.645

11

**.660

26

**.380

12

**.616

27

**.631

13

**.554

28

**.389

14

**.462

29

**.487

15

**.380

30

**.410

Ú Úثبات املقيا�س:
ا�ستخدمت معامل (كرونباخ الفا) ()Cronpach’s Alpha
لالت�ساق الداخلي ،وذلك بهدف اختبار مدى االعتمادية على
اال�ستبانة� ،إذ مت ا�ستخراج معامل (كرونباخ الفا) الت�ساق الداخلي
لفقرات اال�ستبانة جميعها.
ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة كوحدة اح�صائية جلمع
بيانات الدرا�سة من م�صادر املعلومات املختلفة.لقيا�س م�ستوى
مت ا�ستخدام [معامل كرونباخ
االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانه ّ
�ألفا] ،وبلغت قيمة املعامل للتنظيم الذاتي ( )95.2%وهو �أعلى
من ( )%70مما يدل على �أ ّنه يوجد ات�ساق داخلي بني فقرات �أداة
الدرا�سة وهذا ما ي�ؤكد �صالحية �أداة التنظيم الذاتي يف االجابة عن
ا�سئلة الدرا�سة وبن�سبة كبرية.

الأبعاد

م�صادر ال�ضغط
النف�سي

م�صادر ال�ضغط النف�سي

يتبني من اجلدول (ّ � )8أن املتو�سط احل�سابي مل�صادر
ال�ضغط النف�سي ككل ( )4.01وانحراف معياري ( )0.50وبتقدير
مرتفع ،و� ّأن �أعلى الأبعاد هو (البعد االقت�صادي) كان تقديره مرتفع
بو�سط ح�سابي قدره ( )4.10وانحراف معياري ( ، )0.47وتاله
(البعد االنفعايل) جاء بو�سط ح�سابي ( )4.08وانحراف ()0.49
 ،وتاله (البعد االجتماعي) جاء بو�سط ح�سابي ( )3.98وانحراف
( ،)0.56و�أخرياً البعد الذاتي فو�سطه احل�سابي كان ( )3.88وتقديره
مرتفع وهو �أدنى متو�سط ح�سابي بني الأبعاد.وهذا ما يدل على � ّأن
درجة م�صادر ال�ضغط النف�سي مرتفعة لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
يف مراكز الرتبية اخلا�صة يف الأردن.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى التنظيم
الذاتي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة؟
مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري للمتغري
ّ
(التنظيم الذاتي) وذلك من �أجل �إثبات وجود عالقة ارتباطية ،وهذا
ما يتو�ضح من خالل اجلدول (. )9
الجدول ()9
المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة للمتغير (التنظيم الذاتي) وفقراته

الرقم الرتب
1

96

23

الفقرة
�أحتكم مب�شاعر ال�ضيق الذي
ينتابني.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.93

1.03

التقدير
منخف�ضة

مصادر الضغط النفسي وعالقتها بالتنظيم الذاتي
لدى معلمي مراكز التربية اخلاصة في االردن

الرقم الرتب

الفقرة
�أبقى متما�سك ًا يف اللحظات
التي تعرت�ض �أن�شطتي.
لدي القابلية على التفكري
بو�ضوح.
ي�صعب علي ال�سيطرة على
انفعاالتي ودوافعي.
�أحتكم بنمط تفكريي لأ�ساير
الو�ضع الراهن.
�أمتلك املو�ضوعية يف �إتخاذ
ما يلزم.
�أف�صل بني التفكري ب�أ�رستي
والتفكري بالطالب.
�أقدر ذاتي على �أ�سا�س م�ستوى
جدارتي.
�أمتلك الأدلة التي ادعم بها
�أرائي.
�أتراجع عن �أفكاري ال�سلبية يف
حال ثبوت خطئي.
لدي القدرة على مواجهة
الأحداث املفاجئة.
�أقدم امل�ساعدة للآخرين عند
احلاجة.
�أمتلك القدرة على �إقناع
الآخرين.
�أ�شعر مب�س�ؤولية �إجتاه �أهدايف
بغية حتقيقها.

3

5

4

15

5

9

6

14

7

19

8

20

9

21

10

25

11

24

12

26

13

19

14

20

15

21

�أتنب�أ بنتائج الأمور.

16

25

�أمتتع ب�شعبيةٍ كبريةٍ باملدر�سة.

17

24

18

26

19

19

20

20

21

21

22

25

23

1

24

2

25

3

26

7

27

11

�أقدر على �ضبط الطالب.

28

27

�أرى يف نف�سي �صفات القائد.

�أعمل على حتقيق �أهدايف بغ�ض
النظر عن الو�سيلة امل�ستخدمة
�ألتزم مبواعيدي و�أ�شعر بال�ضيق
�إذا ت�أخرت عنها.
تغ�ضبني معار�ضة الآخرين
لأرائي.
�أ�شعر مب�س�ؤوليةٍ نحو طالبي.
بانتظام
�ألتزم و�أكمل مهماتي
ٍ
واخال�ص.
ٍ
�أتفقد �أحوال طالبي بني احلني
والآخر.
�صداقات
ا�ستطيع تكوين
ٍ
ب�سهولةٍ .
�ألتزم بوعودي جتاه الآخرين.
�أ�ستطيع تو�صيل �أفكاري
للآخرين ب�سهولةٍ .
�أ�ؤمن ب�أن الأفراد لديهم قدرات
خمتلفة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

التقدير

الرقم الرتب

2.21

1.11

منخف�ضة

29

8

2.44

1.30

متو�سطة

30

10

2.18

1.08

منخف�ضة

31

12

2.32

1.22

منخف�ضة

32

16

2.20

1.10

منخف�ضة

33

17

2.07

1.04

منخف�ضة

34

18

2.0

1.12

منخف�ضة

35

22

2.0

1.17

منخف�ضة

36

4

1.87

1.01

منخف�ضة

37

6

1.87

0.99

منخف�ضة

38

8

1.79

1.01

منخف�ضة

2.07

1.04

منخف�ضة

2.0

1.12

منخف�ضة

2.0

1.17

منخف�ضة

1.87

1.01

منخف�ضة

1.87

0.99

منخف�ضة

1.79

1.01

منخف�ضة

2.07

1.04

منخف�ضة

2.0

1.12

منخف�ضة

2.0

1.17

منخف�ضة

1.87

1.01

منخف�ضة

2.53

1.36

متو�سطة

2.51

1.37

متو�سطة

2.46

1.35

متو�سطة

2.43

1.33

متو�سطة

2.29

1.29

منخف�ضة

1.24

1.29

منخف�ضة

97

39

12

40

17

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة
�أحب خمالفة الأ�ساليب
التقليدية وابتكار ما هو جديد.
�أحقق جناحاتي على ح�ساب
الآخرين.
�أخجل من االعرتاف بعدم
املعرفة.
�أمتلك القدرة على تنمية حتمل
امل�س�ؤولية لدى طالبي
�أ�شعر بال�سعادة �أثناء وجودي
باملدر�سة.
�أحر�ص على القيام ب�أعمايل
بنف�سي.
�أ�شعر ب�أن معلوماتي العامة
وا�سعةً.
�أقوم ب�أمور ال ي�ستطيع الآخرون
القيام بها.
�أطور مهارات الطالب من
خالل تنويع �أدوارهم وبيان
م�س�ؤولياتهم
�أعمل بجد على تقوية االحرتام
املتبادل بني الطلبة.
�أهتم بتطوير اجلوانب
ال�شخ�صية ولي�س التعليمية
فقط.
�أحر�ص على �إدخال جو من
الدعابة �أثناء اجناز املهمات.

معدل املتو�سط لبعد (التنظيم الذاتي)

التقدير

2.36

1.30

متو�سطة

2.30

1.19

منخف�ضة

2.25

1.19

منخف�ضة

2.15

1.18

منخف�ضة

2.12

1.04

منخف�ضة

2.07

1.03

منخف�ضة

1.97

1.05

منخف�ضة

2.46

1.36

متو�سطة

2.43

1.29

متو�سطة

2.36

1.30

متو�سطة

2.25

1.19

منخف�ضة

2.12

1.04

منخف�ضة

2.118

 .49525منخف�ض

ي�شري اجلدول (� )9إىل � ّأن الفقرة الثالثة والع�رشين التي
�صداقات ب�سهولةٍ » كان لها �أعلى و�سط
تن�ص على « ا�ستطيع تكوين
ٍ
ح�سابي قدره ( )2.53و�أ ّنحراف معياري ( )1.36وبدرجة متو�سطة.
�أما الفقرة الثامنة والع�رشون كان لها �أَ َق ّل و�سط ح�سابي قدره
( )1.24و�أ ّنحراف معياري ( )1.29ون�صت على « �أرى يف نف�سي
�صفات القائد «.مما يدل على � ّأن متغري التنظيم الذاتي منخف�ض لدى
املعلمني.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل يوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية مل�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة
تعزى ملتغريات (العمر ،اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) ؟
الجدول ()10
نتائج اختبار التباين األحادي والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد المبحوثين تعزى
إلى (العمر)

العن�رص
البعد االجتماعي

2

13

د .أروى محمد الكفاوين

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

جمموع
املربعات

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

8.676

3

2.892

129.647

298

.512

138.323

331

F
5.643

Sig.
.001

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

جمموع
املربعات

العن�رص

البعد الذاتي

املجموع
البعد االنفعايل

بني
املجموعة
يف
املجموعة

املجموع

150.902

331

5.042

3

1.681

97.340

298

.385

102.382

331

1.625

3

.542

54.692

298

.216

56.317

331

4.368

2.506

.005

.060

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع
بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

البعد االقت�صادي

وت�شري قيم الداللة ( )Sigامل�شار �إليها يف اجلــــدول ()10
�إلــــى وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة
( )α=0.05مل�صادر ال�ضغط النف�سي (البعد االجتماعي ،البعد
االنفعايل) ُتعزى ملتغري (ال ُعمر)  ،ومن �أجل حتديد اجتاه هذه الفروق
الإح�صائية مت ا�ستخدام �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية
واجلدول رقم ( )11يو�ضح ذلك.

البعد االنفعايل

البعد االقت�صادي

بني
املجموعة
يف
املجموعة

146.868

298

.581

جمموع
املربعات

العن�رص

البعد الذاتي

املجموع

4.035

3

1.345

2.317

.076

نتائج اختبار التباين األحادي والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد المبحوثين تعزى
إلى (المؤهل العلمي)

البعد االجتماعي

بني
املجموعة
يف
املجموعة

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

F

Sig.

الجدول (: )12

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع
بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

11.990

2

3.997

126.333

299

.499

138.323

331

13.128

2

137.775

299

150.902

331

9.944

2

4.376

F

Sig.

8.004

.000

8.036

.000

.545

3.315

92.439

299

102.382

331

4.273

2

1.424

52.045

299

.206

56.317

331

9.072

.000

.365

6.923

.000

الجدول (: )11
قيم معامالت الفروقات ( / )Scheffeالعمر

املتغري

البعد
االجتماعي

العمر

� - 25أقل
من 35

� - 35أقل من
45

�أكرث من 45

�أقل من � 25سنة

*.54367

*.37478

.33784

- .16889 -

.16889

� - 25أقل من 35
� - 35أقل من 45

- .03694 -

وت�شري قيم الداللة ( )Sigامل�شار �إليها يف اجلــــدول ()12
�إلــــى وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة
( )α=0.05مل�صادر ال�ضغط النف�سي بجميع �أبعادها ُتعزى ملتغري
(امل�ؤهل العلمي)  ،ومن �أجل حتديد اجتاه هذه الفروق الإح�صائية مت
ا�ستخدام �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية واجلدول رقم ()13
يو�ضح ذلك.
الجدول (: )13

�أكرث من 45
�أقل من � 25سنة
البعد
االنفعايل

� - 25أقل من 35
� - 35أقل من 45

قيم معامالت الفروقات ( / )Scheffeالمؤهل العلمي

*.39510

*.32336

.21641

- .07175 -

.07175

املتغري

- .10694 -

البعد االجتماعي

�أكرث من 45

العمر

بكالوريو�س

درا�سات عليا

دبلوم ف�أقل

* - .54556 -

* - .50128 -

بكالوريو�س

.11095

درا�سات عليا

يبني اجلدول ( )11ب� ّأن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
( )α≥0.05يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة
الدرا�سة للأبعاد (البعد االجتماعي ،البعد االنفعايل) ُتعزى ملتغري
(العمر) بني الفئة (�أقل من � 25سنة) و (من � - 25أقل من ، )35
وبني الفئة (�أقل من � 25سنة) و (من � - 35أقل من  )45ل�صالح الفئة
(�أقل من � 25سنة) يف ال ُبعدين (البعد االجتماعي ،البعد االنفعايل) .

دبلوم ف�أقل
البعد الذاتي

* - .57012 -

بكالوريو�س

* - .52949 -
.04063

درا�سات عليا
دبلوم ف�أقل
البعد االنفعايل

بكالوريو�س
درا�سات عليا

املؤهل العلمي
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* - .48550 -

* - .45256 -
.03294

مصادر الضغط النفسي وعالقتها بالتنظيم الذاتي
لدى معلمي مراكز التربية اخلاصة في االردن

املتغري

البعد االقت�صادي

د .أروى محمد الكفاوين

العمر

بكالوريو�س

درا�سات عليا

دبلوم ف�أقل

* - .28225 -

- .12885 -

بكالوريو�س

الجدول (: )15
قيم معامالت الفروقات ( / )Scheffeالخبرة التدريسية

املتغري

- .15340 -

درا�سات عليا

البعد االجتماعي

يبني اجلدول ( )13ب� ّأن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة
الدرا�سة للأبعاد جميعها ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) بني (الدبلوم)
و (البكالوريو�س) ل�صالح البكالوريو�س يف الأبعاد جميعها ،وهنالك
فروق بني (الدبلوم) و (الدرا�سات العليا) ل�صالح الدرا�سات العليا
للأبعاد (البعد االجتماعي ،البعد الذاتي ،البعد االنفعايل) �أما البعد
االقت�صادي فال يوجد له فروق.

البعد الذاتي

البعد االجتماعي
البعد الذاتي

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

البعد االنفعايل

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

املجموع

من 10 - 5

- .22763 -

�أكرث من 10
�أقل من 5
البعد االنفعايل

.11580

من 10 - 5

 - .00717- .12297 -

جمموع
املربعات

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

.953

2

.318

137.370

299

.543

138.323

331

1.595

2

.532

149.307

299

.590

150.902

331

.784

2

.261

101.599

299

.402

102.382

331

3.124

2

1.041

53.193

299

.210

56.317

331

F

Sig.

.585

.625

.901

.651

.441

.583

�أقل من 5
البعد االقت�صادي

- .06696 -

من 10 - 5

* - .27242 -
.20546 - * -

�أكرث من 10

يبني اجلدول ( )15ب� ّأن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة
الدرا�سة للبعد االقت�صادي ُتعزى ملتغري (اخلربة التدري�سية ) بني
(�أقل من � 5سنوات) و (�أكرث من � 10سنوات) ل�صالح الفئة (�أكرث من
� 10سنوات)  ،وهنالك فروق بني (من � 10 – 5سنوات) و (�أكرث من
� 10سنوات) �صالح الفئة (�أكرث من � 10سنوات) .
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل يوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية للتنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة تعزى
ملتغريات (العمر ،اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) يف مراكز
الرتبية اخلا�صة يف الأردن؟
العمر
الجدول (: )16
نتائج اختبار التباين األحادي والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد المبحوثين تعزى
إلى (العمر)

4.953

.002

العن�رص

وت�شري قيم الداللة ( )Sigامل�شار �إليها يف اجلــــدول ()14
�إلــــى وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة
( )α=0.05مل�صادر ال�ضغط النف�سي (البعد االقت�صادي) ُتعزى
ملتغري (اخلربة التدري�سية)  ،ومن �أجل حتديد اجتاه هذه الفروق
الإح�صائية مت ا�ستخدام �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية
اجلدول رقم ( )15يو�ضح ذلك.
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التنظيم الذاتي

البعد االقت�صادي

بني
املجموعة
يف
املجموعة

.15373

.02705

�أكرث من 10

نتائج اختبار التباين األحادي والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد المبحوثين تعزى
إلى (الخبرة التدريسية)

املجموع

من 10 - 5

- .13830 -

�أقل من 5

الجدول (: )14

بني
املجموعة
يف
املجموعة

�أقل من 5

.11598

- .01392 -

�أكرث من 10

اخلربة التدريسية

العن�رص

العمر

من 10 - 5

�أكرث من 10

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

جمموع
املربعات
2.569

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية
3

68.843

298

71.411

331

.856

F

Sig.

3.147

.026

.272

وت�شري قيم الداللة ( )Sigامل�شار �إليها يف اجلــــدول ()16
�إلــــى وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة
( )α=0.05للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (ال ُعمر)  ،ومن �أجل حتديد
اجتاه هذه الفروق الإح�صائية مت ا�ستخدام �شيفيه ()Scheffe
للمقارنات البعدية واجلدول رقم ( )17يو�ضح ذلك.
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الجدول (: )17
قيم معامالت الفروقات ( / )Scheffeالعمر

العمر

� - 25أقل
من 35

� - 35أقل من
45

�أكرث من 45

�أقل من � 25سنة

.20082

*27891

.23308

* - .27891 -

- .07810 -

املتغري

التنظيم � - 25أقل من 35
الذاتي � - 35أقل من 45

* - .27891 -

يبني اجلدول ( )19ب� ّأن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة
الدرا�سة للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) بني (الدبلوم)
و (البكالوريو�س) ل�صالح البكالوريو�س ،وهنالك فروق بني (الدبلوم)
و (الدرا�سات العليا) ل�صالح الدرا�سات العليا.
اخلربة التدريسية

�أكرث من 45

الجدول (: )20

يبني اجلدول ( )17ب� ّأن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة
الدرا�سة للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (العمر) بني الفئة (�أقل من 25
�سنة) و (من � - 35أقل من  )45ل�صالح الفئة (من � - 35أقل من
 ، )45وبني الفئة (من � - 25أقل من  )35و (من � - 35أقل من )45
ل�صالح الفئة (من � - 35أقل من  ، )45وبني الفئة (من � - 35أقل من
 )45و (�أكرث من � 45سنة) ل�صالح الفئة (�أكرث من � 45سنة) .

نتائج اختبار التباين األحادي والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد المبحوثين تعزى
إلى (الخبرة التدريسية)

التنظيم
الذاتي

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

املؤهل العلمي
الجدول (: )18
نتائج اختبار التباين األحادي والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد المبحوثين تعزى
إلى (المؤهل العلمي)

جمموع
املربعات

العن�رص
التنظيم الذاتي

بني
املجموعة
يف
املجموعة
املجموع

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

3.644

2

1.215

67.767

299

.268

71.411

331

F

Sig.

4.535

.004

64.889

299

.256

71.411

331

وت�شري قيم الداللة ( )Sigامل�شار �إليها يف اجلــــدول ()20
�إلــــى وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة
( )α=0.05للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (اخلربة التدري�سية) ،
ومن �أجل حتديد اجتاه هذه الفروق الإح�صائية مت ا�ستخدام �شيفيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية واجلدول رقم ( )21يو�ضح ذلك.
قيم معامالت الفروقات ( / )Scheffeالخبرة التدريسية

املتغري

الجدول (: )19
قيم معامالت الفروقات ( / )Scheffeالمؤهل العلمي

التنظيم الذاتي

6.523

2

2.174

8.477

.000

الجدول (: )21

وت�شري قيم الداللة ( )Sigامل�شار �إليها يف اجلــــدول ()18
�إلــــى وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة
( )α=0.05للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي)  ،ومن
�أجل حتديد اجتاه هذه الفروق الإح�صائية مت ا�ستخدام �شيفيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية واجلدول رقم ( )19يو�ضح ذلك.

املتغري

جمموع
املربعات

العن�رص

درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

F

Sig.

العمر

بكالوريو�س

درا�سات عليا

دبلوم ف�أقل

* - .26716 -

* - .21509 -

بكالوريو�س

التنظيم الذاتي

العمر

من 10 - 5

�أكرث من 10

�أقل من 5

.09100

* - .27588 -

من 10 - 5

- .19220 -

�أكرث من 10

يبني اجلدول ( )21ب� ّأن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة
الدرا�سة للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (اخلربة التدري�سية) بني (�أقل
من � 5سنوات) و (�أكرث من � 10سنوات) ل�صالح الفئة (�أكرث من 10
�سنوات) .
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد عالقة ذات
داللة �إح�صائية بني م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة والتنظيم الذاتي؟

.04872

درا�سات عليا

الجدول (: )22
نتائج اختبار بيرسون لفحص العالقة بين مصادر الضغط النفسي والتنظيم الذاتي

البعد /املتغري
معامل بري�سون
االجتماعي

االجتماعي

الذاتي

االنفعايل

االقت�صادي

ال�ضغط النف�سي

التنظيم الذاتي

1

**.406

**.244

**.161

**.414

.251** -

.000

.000

.000

.000

.000

330

330

330

330

332

الداللة املعنوية
جمموع العينة

332

100

مصادر الضغط النفسي وعالقتها بالتنظيم الذاتي
لدى معلمي مراكز التربية اخلاصة في االردن

البعد /املتغري

الذاتي

االنفعايل

االقت�صادي

ال�ضغط النف�سي

التنظيم الذاتي

د .أروى محمد الكفاوين

االجتماعي

الذاتي

االنفعايل

االقت�صادي

ال�ضغط النف�سي

التنظيم الذاتي

معامل بري�سون

**.406

1

**.267

**.287

**.453

.288** -

الداللة املعنوية

.000

.000

.000

.000

.000

جمموع العينة

330

330

330

330

330

330

معامل بري�سون

**.244

**.267

1

**.360

**.408

.391** -

الداللة املعنوية

.000

.000

.000

.000

.000

جمموع العينة

330

330

330

330

330

330

معامل بري�سون

**.161

**.285

**.360

1

**.389

.302** -

الداللة املعنوية

.000

.000

.000

.000

.000

جمموع العينة

330

330

330

330

330

330

معامل بري�سون

**.414

**.453

**.408

**.389

1

.377** -

الداللة املعنوية

.000

.000

.000

.000

.000

جمموع العينة

330

330

330

330

330

330

معامل بري�سون

.251** -

.288** -

.391** -

.302** -

.377** -

1

الداللة املعنوية

.000

.000

.000

.000

.000

جمموع العينة

332

330

330

330

330

يبني اجلدول اعاله ( )22القيم ال�سلبية ملعامل الإرتباط
(بري�سون والذ يدل) على وجود عالقة عك�سية بني �أبعاد م�صادر
ال�ضغط النف�سي وبني التنظيم الذاتي ،من خالل وجود معنوية �أقل
من ( )0.05بينهم.و�أن معامل �إرتباط (بري�سون) �سلبي للعنا�رص
جميعها.

مناقشة النتائج
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :الذي ين�ص على
“ ما م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف مراكز
الرتبية اخلا�صة يف الأردن؟ »
�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول � ّأن املتو�سط احل�سابي
مل�صادر ال�ضغط النف�سي ككل ( )4.01وانحراف معياري ()0.50
وبتقدير مرتفع ،و� ّأن �أعلى الأبعاد هو (البعد االقت�صادي) كان
تقديره مرتفع بو�سط ح�سابي قدره ( )4.10وانحراف معياري
( ، )0.47وتاله (البعد االنفعايل) جاء بو�سط ح�سابي (، )4.08
وانحراف ( ، )0.49وتاله (البعد االجتماعي) جاء بو�سط ح�سابي
( )3.98وانحراف ( ، )0.56و�أخرياً البعد الذاتي فو�سطه احل�سابي
كان ( )3.88وتقديره مرتفع وهو �أدنى متو�سط ح�سابي بني الأبعاد.
وتدل الدرجات املرتفعة مل�صادر ال�ضغط النف�سي �إىل �أن املعلم
يف جمتمعنا يعي�ش حياة مليئة بال�ضغوط التي �أخذت تثقل كاهله،
وتزيد من �أعبائه احلياتية ،ولعل الأمرا�ض واحلالة االقت�صادية ،قد
خلفت ت�أثريات خطرية على حياة املعلمني و�صحتهم ،ونف�سيتهم،
و�سلوكياتهم ،ذلـك الن التعر�ض خا�صة طويل الأمد ،لل�صدمات
والقلق ،وال�ضغط من جراء هذه التغريات يرتك ب�صماته على البناء
النف�سي للمعلم.
101
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◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ن�ص على «ما
م�ستوى التنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة يف مراكز
الرتبية اخلا�صة يف الأردن؟»
�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين � ّأن الفقرة الثالثة
�صداقات ب�سهولةٍ » كان
والع�رشين التي تن�ص على «ا�ستطيع تكوين
ٍ
لها �أعلى و�سط ح�سابي قدره ( )2.53و�أ ّنحراف معياري ()1.36
وبدرجة متو�سطة�.أما الفقرة الثامنة والع�رشون كان لها �أَ َق ّل و�سط
ح�سابي قدره ( )1.24و�أ ّنحراف معياري ( )1.29ون�صت على «
�أرى يف نف�سي �صفات القائد «.مما يدل على � ّأن متغري التنظيم الذاتي
منخف�ض لدى املعلمني.
وتف�رس الباحثة القيم املنخف�ضة �إىل ت�أثر املعلمني بارتفاع
�ضغط متطلبات العمل الذي يقوم يف الأ�سا�س على تنظيم الفرد
للمهام التي يكلف بها ،والتي تتطلب تنفيذها يف مواعيد حمددة
وغري مرنة ،كما تف�رس الباحثة ذلك ب�ضعف البيئة التعليمية الداعمة
وامل�شجعة لذلك.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع درا�سة (عي�سى )2018 ،حيث
�أظهرت �أن م�ستوى التنظيم الذاتي واالنفعايل لدى الطلبة املراهقني
يف كفر قا�سم جاء مرتفعاً.واتفقت مع درا�سة( (�Kaufman, Xia, Fos
 )co, Yaptangco, Skidmore & Crowell, 2016حيث �أظهرت �أن
م�ستوى التنظيم الذاتي والإنفعايل لدى املراهقني كان منخف�ضاً.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ن�ص على «هل
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α= 0.05
مل�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة تعزى
ملتغريات (العمر ،اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) يف مراكز
الرتبية اخلا�صة يف الأردن؟”
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�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند
م�ستوى داللة ( )α=0.05مل�صادر ال�ضغط النف�سي (البعد االجتماعي،
البعد االنفعايل) ُتعزى ملتغري (ال ُعمر) � ،أي �أنه توجد فروقات يف
ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة الدرا�سة للأبعاد
(البعد االجتماعي ،البعد االنفعايل) ُتعزى ملتغري (العمر) بني الفئة
(�أقل من � 25سنة) و (من � - 25أقل من  ، )35وبني الفئة (�أقل من 25
�سنة) و (من � - 35أقل من  )45ل�صالح الفئة (�أقل من � 25سنة) يف
ال ُبعدين (البعد االجتماعي ،البعد االنفعايل) .كما �أظهرت �أي�ض ًا وجود
فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى داللة ()α=0.05
مل�صادر ال�ضغط النف�سي بجميع �أبعادها ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل
العلمي) � ،أي �أنه توجد فروقات يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق
بتوجهات عينة الدرا�سة للأبعاد جميعها ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل
العلمي) بني (الدبلوم) و (البكالوريو�س) ل�صالح البكالوريو�س يف
الأبعاد جميعها ،وهنالك فروق بني (الدبلوم) و (الدرا�سات العليا)
ل�صالح الدرا�سات العليا للأبعاد (البعد االجتماعي ،البعد الذاتي،
البعد االنفعايل) �أما البعد االقت�صادي فال يوجد له فروق.و�أخرياً
تظهر النتائج وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى
داللة ( )α=0.05مل�صادر ال�ضغط النف�سي (البعد االقت�صادي) ُتعزى
ملتغري (اخلربة التدري�سية) � ،أي �أنه توجد فروقات يف ا�ستجابة �أفراد
العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة الدرا�سة للبعد االقت�صادي ُتعزى
ملتغري (اخلربة التدري�سية) بني (�أقل من � 5سنوات) و (�أكرث من 10
�سنوات) ل�صالح الفئة (�أكرث من � 10سنوات)  ،وهنالك فروق بني (من
� 10 – 5سنوات) و (�أكرث من � 10سنوات) �صالح الفئة (�أكرث من
� 10سنوات) .
وتف�رس الباحثة ذلك �أن عمر املعلم �أو املعلمة يف جمال الرتبیة
اخلا�صة هي التي حتدد طبیعة ال�ضغوط النف�سیة وم�صادرها ،حيث
�إن العمر املنخف�ض يت�أثر �سلب ًا بالواقع والظروف املحیطة بالعمل،
حيث �إن تقدم املعلم بالعمر يعطيه ال�صرب جتاه �إدراك ال�ضغوط
النف�سية وكيفية تخفي�ضها ب�شكل ملحوظ من خالل تنظيمهم لذاتهم،
حيث يتبني من نتائج ال�س�ؤال اخلام�س �أن العالقة عك�سية �أي كلما
زاد التنظيم الذاتي تخف�ض ال�ضغوط النف�سية.
كما �أن املعلمني مبختلف م�ؤهالتهم العلمية يتعر�ضون لـ�شدة
ال�ضغط النف�سي الذي يزيد من م�ستوى معاناتهم ،ويقلل من فر�ص
تقدمي امل�ساعدة لهم� ،إال �أن تقدمهم يف امل�ؤهل العلمي يخف�ض من
ال�ضغوط النف�سية لديهم مما ي�شري �إىل حت�سني قدرتهم على تنظيم
ذاتهم ،وبالإ�شارة �إىل نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ف�إن التنظيم الذاتي
يزيد كلما قل ال�ضغط النف�سي لديهم.
وفيما يتعلق بوجود فرق دال �إح�صائيا يعزى ملتغري عدد
�سنوات اخلربة �أن املعلمني من ذوي اخلربة (�أكرث من � 10سنوات)
قد امتلكوا املتطلبات التي متكنهم من تخفيف ال�ضغوط النف�سية
املختلفة من خالل اخلربة يف التدري�س ،ورمبا ميتلكون الدافعية نحو
التطوير ومواكبة كل جديد ،كما يتوقع �أن يكونوا قد خ�ضعوا �أثناء
فرتة العمل املتو�سطة �إىل برامج ت�أهيل وتدريب خمتلفة مكنتهم من
تطوير مهاراتهم وممار�ساتهم على �أر�ض الواقع.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع والذي ن�ص على “هل
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية للتنظيم الذاتي لدى معلمي الرتبية
اخلا�صة تعزى ملتغريات (العمر ،اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي)

يف مراكز الرتبية اخلا�صة يف الأردن؟”
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند
م�ستوى داللة ( )α=0.05للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (ال ُعمر) � ،أي
وجود يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة الدرا�سة
للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (العمر) بني الفئة (�أقل من � 25سنة)
و (من � - 35أقل من  )45ل�صالح الفئة (من � - 35أقل من )45
 ،وبني الفئة (من � - 25أقل من  )35و (من � - 35أقل من )45
ل�صالح الفئة (من � - 35أقل من  ، )45وبني الفئة (من � - 35أقل
من  )45و (�أكرث من � 45سنة) ل�صالح الفئة (�أكرث من � 45سنة) .كما
�أظهرت �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى
داللة ( )α=0.05للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) � ،أي
�أنه توجد فروقات يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات
عينة الدرا�سة للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) بني
(الدبلوم) و (البكالوريو�س) ل�صالح البكالوريو�س ،وهنالك فروق
بني (الدبلوم) و (الدرا�سات العليا) ل�صالح الدرا�سات العليا.و�أخري
تظهر النتائج وجود فروق ذات داللــــة �إح�صــائــيــــة عند م�ستوى
داللة ( )α=0.05للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (اخلربة التدري�سية) ،
�أي �أنه توجد فروقات يف ا�ستجابة �أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات
عينة الدرا�سة للتنظيم الذاتي ُتعزى ملتغري (اخلربة) بني (�أقل من 5
�سنوات) و (�أكرث من � 10سنوات) ل�صالح الفئة (�أكرث من � 10سنوات) .
وتف�رس الباحثة ذلك �أن م�ستوى التنظيم الذاتي يت�أثر ب�شكل
�أف�ضل مع تطوير امل�ؤهل العلمي وزيادة عدد �سنوات اخلربة بحيث
يطور املعلم التنظيم الذاتي لديه مما ي�سهم يف و�صوله �إىل �أعلى منو
ي�ؤهل له الفروق الفردية التي متيزه عن غريه من باقي املعلمني
باعلى درجة ممكنة تعود على مواجهة امل�شكالت والعمل على حلها
مما يكون له االثر االيجابي على �شخ�صية املعلم و�سلوكه.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س والذي ن�ص على “هل
توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α= 0.05
بني م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى معلمي الرتبية اخلا�صة والتنظيم
الذاتي لديهم يف مراكز الرتبية اخلا�صة يف الأردن؟ ”
�أظهرت النتائج وجود عالقة عك�سية بني �أبعاد م�صادر
ال�ضغط النف�سي وبني التنظيم الذاتي ،من خالل وجود معنوية �أقل
من ( )0.05بينهم.و�أن معامل �إرتباط (بري�سون) �سلبي للعنا�رص
جميعها.
وتف�رس الباحثة ذلك ب�أنه كلما زاد تنظيم املعلم لذاته تخف�ض
لديه ال�ضغوط النف�سية ،ويقل التنظيم الذاتي لديه �إذا ما انعدمت
ثقافته باملهام والواجبات املناطه به من �سيا�سات و�أهداف
واجراءات العمل يولد احباط وتقدير �سلبي ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح على
التنظيم الذاتي لديه ،وعدم خ�ضوع املعلم خلطة برامج التنمية
املهنية وعدم متابعة الإدارة لتنفيذه  ،وعدم قدرة املعلم على
التكيف والت�أقلم مع الأو�ضاع واملتغريات وامل�ستجدات جميعها
وبالتايل ال يف�صل بني ال�ضغوط التي يتعر�ض لها يف جمال عمله
وال يربطها مبدى تنظيمه لذاته.

التوصيات
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