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  وسبل مواجهتها العاصمة عمان محافظة في مديري المدارس تواجه التي الضغوط النفسية

 نيفين خليل عبد القادر الربابعة

 

 ملخص:
مدارس في محافظة هدفت الدراسة الى التعرف الى الضغوط النفسية التي تواجه مديري ال
( مدير مدرسة في 64العاصمة عمان وسبل مواجهتها، وتم اجراء الدراسة على عينة مكونة من )

محافظة العاصمة عمان، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 
ستخراج دالالت النفسية بعد االطالع على االدب النظري والدراسات السابقة، وتم ا مقياس الضغوط

 ياس.قالصدق والثبات لفقرات الم

مستوى الضغوط النفسية وابعادها لدى مديري المدارس كان متوسطًا، أن اشارت النتائج الى 
فقد ، مديري المدارس من قبلبين المتوسطين الحسابين للضغوط النفسية  إحصائياً  دالة فروق  وجودو 

مثل بعرض مقترحات ذات صياغة تربوية كإتاحة وجدت الباحثة بأن االجابة عن هذا السؤال تت
وضاع المعيشية الفرصة لمديري المدارس بتطوير كفاءاتهم المهنية ورفع مستوى الدخول لتحسن األ

قدرة على مواجهة مالمدارس ممن يمتلكون ال مديري لديهم، وكذلك وضع اسس ومعايير في اختيار 
خالت في اختصاصات المسؤولين للعمل الصعوبات والضغوط وتحمل المسؤولية، وتجنب التد

االداري بين االدارات والجهات الرقابية واالدارة المدرسية، والتخفيف من الروتين في اداء العمل 
وتوفير االمكانيات إلنجاح الدور االداري لمدير المدرسية، وعقد الدورات والورش التدريبية لمديري 

 المدارس.
 .المدارس مديروية، الضغوط النفسالكلمات المفتاحية: 

 
 
 
 
 

 0/3/2019تاريخ قبول البحث                       00/11/0212تاريخ استالم البحث 



 نيفين خليل الربابعة                                                              .....تواجه التي الضغوط النفسية

788 

Psychological Stress that Face the School Principals in the Capital 

Amman Governorate and the Ways to Cinfront Them 

Neven Khalil Abdulkader Al-Rababa 

 

Abstract: 
The study aimed at finding out the psychological stress that face by the 

school principals in the capital Amman governorate. The study was 

conducted on a sample of (46) school principals in the capital Amman 

Governorate. The study adopted the descriptive methodology. To achieve 

the objective of the study, a measure of psychological stress was developed 

after reviewing theoretical literature and previous studies. Indications of 

validity and reliability were extracted for the scale items. The results 

indicated that the level of psychological stress and its dimensions among 

school principals was medium. There were significant differences between 

the means of psychological stress of school principals due to the sex 

variable, and in favor of females, As for ways of school principals to face 

psychological stress, the researcher found that the answer to this question 

was to present proposals of educational for mulation as an opportunity for 

school principals, such as allowing school principals to develop their 

professional competences, raise the level of income to improve living 

conditions, establishing principles and standards for selecting school 

principals who have the ability to face difficulties, stress, assume 

responsibility and avoid interference in the competencies of officials in 

administrative work between departments, supervisory authorities and 

school administration, reduce the routine in the performance of work, and 

provide capabilities for the success of the administrative role of the principal 

and hold courses and training workshops for school principals. 

Keywords: Psychological stress, school principals. 
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 مقدمة ال

 الرذي الفاعرل للردور اسرتناًدا وذلرك بالتربيرة، كبيرًرا اهتماًما السواء على والنامية المتقدمة الدول تولي
 الردول كافرة بهرا تسرتعين التري الوسرائل أهم من التربية أصبحت لهذا ورقيها، المجتمعات تقدم في به تقوم
 احردى األدوات بوصرفها وذلرك والتقردم، الرفاهيرة وتحقيرق واالقتصرادية االجتماعيرة اهاقضراي حرل فري

 تروفير الرذي يسرتوجب األمرر وقيادتره، التقدم صنع على والقادرة المدربة، البشرية القوى  إعداد في الرئيسة
 للتقردم، قيرةالحقي رؤيرة األبعراد علرى قرادرة واعيرة حديثرة تربويرة إدارة وجرود منهرا المتطلبرات، مرن عديرد
 .(,1991Bahjat)التحديث. عملية تتطلبها جديدة مسؤوليات وتحمل أساسية أدوار أداء وعلى

 تعكرس وإدارتهرا التربيرة مجرال فري المعاصرة للتطورات المستمرة المتابعة في حين اصبحت عملية
 مرن التربيرة تتركره بمرا وذلرك ومؤسسرات، أفرراًدا مجتمعاتهرا لرفاهيرة الردول تلرك توليره الرذي مدى االهتمام

 ألن والتقرويم المسرتمر، للتنفيرذ قابلة أسس على لها والمخطط ألهدافه، المدرك المجتمع بناء في بناء أثر
 وأن األمرة، تلرك الذي تحرزه والتكنولوجي العلمي التطور بمدى بعيد حد إلى يتأثر األمم من أمة أي تقدم
 التعليميرة وسياسرتها أنظمتهرا التربويرة ءةكفرا مردى اآلخرر هرو يعكرس إليره تصرل الرذي التطرور هرذا
 .(,1996Haji(.تهاوفاعلي

 فري ثرورة معرييرة إحردا  إلرى أدت العلميرة والتطرورات التغيررات مرن سلسرلة الحرالي العصرر ويشهد
 لتصرريف سرليمة مرن إدارة البرد منظمرة والتطرورات التغيررات هرذه تكون  وحتى والمجاالت، الميادين شتى
 هرو والمردير األمرم، تقردم فري اآلن الحاسرم العنصرر المجتمرع، وتعرد اإلدارة هردافأ  وتحقيرق الحيراة شروون 
 والتقردم، برالخير ككرل والمجتمرع المؤسسرة على يعود بما األنشطة لتوجيه والمفكر المستنير المدبر العقل
 واسرتثمارها والتغيررات التطرورات مواكبرة فري مهمرةو  حيويرة اإلدارة وظيفرة تصرب  العصرر الحرالي ففري
 .(Al – Habash,2002).المجتمع رغبات تحقيق في والتكنولوجي العلمي التطور توظيفب

 المحافظرة من وظيفةتغيرت  تحقيقها إلى ترمي التي واألهداف المدرسية لإلدارة الوظيفية النظرةو 

 الجرداول وفرق التعليميرة سرير العمليرة تضرمن وقررارات وتعميمرات لروائ  مرن ييره بمرا النظرام تطبيرق على

 (,0226Hussein).التعليمية محور العملية التلميذ من يجعل الذي الحديث المفهوم إلى محددةال
 المتوقرع إنجراز األهرداف إلرى النهايرة فري ترؤدي وفنيرة إداريرة بممارسرات المدرسرة مردير ويقروم

 يعرد مولر روتينًيرا، المدرسرة تسرييًرا شرؤون  تسريير مجررد دوره يعرد ولرم يقودهرا، التري المدرسرة مرن تحقيقهرا

 الجردول وفرق المدرسرة سرير والتأكرد مرن مدرسرته، فري النظرام على المحافظة مجرد المدرسة مدير هدف

 محرور أصرب  برل الدراسرية، للمرواد علرى إتقرانهم والعمرل وحضرورهم، الطلبرة غيراب وحصرر الموضروع،
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 علرى سراعدت والتري كافرة، واإلمكانرات تروفير الظرروف وحرول الطالرب حرول يردور اإلدارة هرذه فري العمرل

 هرذا لتحقيرق التربويرة العمليرة تحسرين علرى والتري تعمرل والروحري والبردني، العقلري، نمروه توجيره

 . (,1999Khater(النمو
 مشكلة الدراسة 

االنسران المعاصررر  إن ضرغوط الحيراة واالنفعرراالت قرد اصربحت مررن الظرواهر الخطررة علررى حيراة
تعقيرردًا أكثررر تعرررض اإلنسرران لكثيررر مررن مواقرر   مررن اآلم نفسررية فكلمررا زادت الحيرراة نظرررًا لمررا تخلفرره

اإلحباط في تحقيرق رغباتره والتماماتره، وإن مثرل هرذه المواقر  قرادرة علرى تفجيرر اضرطراب سرلوكي قرد 
يكون حادًا ويدوم مدة طويلة وتختل  هذه المواق  الضاغطة باختالف التركيرب النفسري للفررد يربع  

هرة أعنر  المواقر  بقردر كبيرر مرن االترمان وبعضرهم ال تتروافر على التحمرل لمواج المقدرةاألفراد لديهم 
 فيهم هذه المقدرة فسرعان ما يصابون باالنهيار النفسي وبع  االضطرابات االنفعالية.

عملهم إلى ضغوط مختلفة قد تكون ناتجة عرن البيورة  في في أثناء المدارس وقد يتعرض مديرو
مررع الررممالء أو نتيجررة لظررروف شررتى تررنعكس علررى  الترري يعيشررون فيهررا أو نتيجررة الحتكاكررات العمررل
 المديرين في ممارسة االعمال االدارية في المدرسة.

بوظائفهرا  قيامهرا أو ممارسرتها فري أثنراء مشكالت تعترضرها وجود من المدرسية اإلدارة تعانيكما 
 أخررى، مدرسرية إلرى إدارة مرن المشركالت هرذه وتختلر  ،ناإلنسرا بره يقروم عمرل أي شرأن ذلرك فري شأنها
 .(,1999Khater(عليها القائمين وطبيعة المدارس لظروف تبًعا أخرى  إلى تعليمية مرحلة ومن

 محافظرة مدارس في المديرين تواجه التي الضغوط النفسيةوقرد جراءت هرذه الدراسرة للكشر  عرن 
 ، من خالل محاولة االجابة عن اسولتها االتية:وسبل مواجهتها العاصمة عمان

 مرن وجهرة  المردارس فري محافظرة العاصرمة عمران يرومرد يواجههرا التي لضغوط النفسيةا درجة ما
 ؟نظرهم

 عنرررد مسرررتوى الداللرررة  إحصرائية داللرة ذات فرروق  هنراك هرل(α=0.05)  برين مسرتوى الضرغوط
 لمتغيرررات تعررمى  المرردارس فرري مرردارس محافظررة العاصررمة عمرران يري مررد النفسررية الترري تواجرره

 المدرسية(؟ اإلدارة في الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل يفي،الوظ )الجنس، والمسمى

 اهمية الدراسة
مررن  عديررد لرريس حرديثًا وقررد تناولترهتسرررتمد هررررذه الدراسرررة أهميتهررررا مرررن خررررالل تناولهررررا موضررروعًا 

ية الضرغوط النفسرتروفير الحلرول المناسربة لمواجهرة لالدراسرات والبحو  واوصرت الرى تبنيره سرعيًا منهرا 
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كثيرر مرن االخطراء فري العمليرة التربويرة وتسريير دارس الجديردة وتالفري الوقروع فري التي تواجه ادارة المر
العمليرررة التربويرررة بالشررركل المطلررروب وفقرررًا لإلجرررراءات الصرررحيحة، وفقرررًا لمعرررايير واقعيرررة تنتمررري لواقرررررع 

العرراملين فرري مرردارس وزارة التربيررة وفرررق تطرروير أداء بالعمليرررة التربويررررة فرررري المرررردارس ومررررن ثررررم القيررررام 
 : تكمن أهمية الدراسة في إذهرررذه المعرررايير، 

 تواجه التيالضغوط النفسية  عند الجد وخاصة المديرين والتعليم التربية مدارس في العاملين إفادة 

 .لها المناسبة الحلول إيجاد في واإلسمهم المديرين

  فري الخبررة وسرنوات العلمري، والمؤهرل الروظيفي، المسرمى)الجرنس، و تحديرد دور بعر  المتغيررات 
أهردافها فاعلية المدرسة في تحقيرق المدرسية( في مواجهة الضغوط النفسية وحلها وتتحدد ب اإلدارة

 والتي تعد قاعدة النجاح في العملية التربوية. التعليميةفي كافة المراحل 

 أهداف الدراسة
 :اآلتيةهداف تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق اال

  عديردالتي تواجه مديري المدارس في محافظة العاصمة عمران فري الضغوط النفسية التعرف الى 
 من المجاالت التربوية.

  الخبررة وسرنوات العلمري، والمؤهرل الروظيفي، )الجنس، والمسمىالتعرف الى دور بع  المتغيرات 
 محافظرة العاصرمةفري مردارس  ديرون المالمدرسية( في الضغوط النفسية التي يواجهها  اإلدارة في

 عمان.

  الضغوط النفسية

األسرررتاذ بجامعررة مونتريررال الرائررد األول الرررذي قرردم مفهرروم الضرررغوط  (Seleyيعررد هررانم سرريلي )
النفسية إلى الحياة العملية، فقد كان متأثرًا بفكرة أن الكائنات البشررية يكرون لهرا رد فعرل للضرغوط عرن 

فرري إحرردا  معرردل عررال مررن  مهررموألن الضررغوط يكررون لهررا دور  طريررق تنميررة أعررراض غيررر نوعيررة،
اإلنهراك واالنفعرال الرذي يصريب الجسرم، إذ أن أي إصرابة جسرمية أو حالرة انفعاليرة غيرر سرارة كررالقلق 
واإلحباط أو األلم لها عالقة بتلك الضغوط، وما يترتب عليهرا مرن ترأثيرات سرلبية كالفوضرى واالرتبراك 

اتخراذ القررارات، وتنراقا فاعليرة سرلوكه، وعردم المقردرة علرى التفاعرل مررع  فري حيراة الفررد، والعجرم مرن
اآلخررين، وظهررور أعررراض سيكوسرروماتية، ومظرراهر اإلربراك الرروظيفي فرري الشخصررية، يكررون معنرراه أن 

 Seley, 1981)) الضغوط مرتبطة بحياة اإلنسان
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ظررًا لكثرررة تحررديات لقرد أصرربحت الضرغوط النفسررية تشركل جررمءًا مرن حيرراة األفرراد والمجتمعررات  ن
بررات مررن  إذهرذا العصررر وزيررادة مطالبرره، فررال يكرراد يخلررو مجتمررع مررن المجتمعررات مررن هررذه الضررغوط، 

الصعوبة تفاديها أو تجاهلها  وهرذا مرا دفرع بالغالبيرة مرن النراس إلرى العمرل علرى مجابهتهرا أو محاولرة 
ة لألفرراد أو البيورة المنمليرة التعايش والتكيف معها، وال يتوق  ترأثير الضرغوط علرى الجوانرب الشخصري
مرن الجوانررب العضرروية  عديرردفحسرب، بررل يرافرق األشررخاي فرري بيورة العمررل وترنعكس  ثارهررا سررلبًا فري 

والنفسررية، وتحررد مررن األداء الرروظيفي لررديهم وفرري عالقرراتهم مررع اآلخرررين وتكرريفهم مررع ظررروف العمررل، 
لي انخفررراض العائرررد االقتصرررادي األمرررر الرررذي يتسررربب فررري انخفررراض اإلنتاجيرررة وتررردني جودتهرررا، وبالترررا

 (Bowser,2000) للمجتمع
وتنشأ الضغوط نتيجة تفاعل الفرد مع البيوة التي يتعرايش أو يتفاعرل معهرا ومرا يترترب عرن هرذا 
التفاعل من كثرة المطالب والتحديات والتري تتطلرب مرن الفررد االسرتجابة لهرا، ويسربب ذلرك فري ظهرور 

، نظررا لشرعوره أن اسرتجاباته غيرر كاييرة أو مالئمرة، وهرذا يولرد حالة من الشعور السلبي وتهديد الذات
حالرررة مرررن القلرررق أو الغضرررب أو االكتوررراب، ويالحرررد أن اسرررتجابة األفرررراد للضرررغوط تختلررر  بررراختالف 
طبيعتهررررررا وحجمهررررررا وخصررررررائا الفرررررررد وطبيعررررررة المجتمررررررع الررررررذي يعرررررريش ييرررررره الفرررررررد. فقررررررد أشررررررار 

(0223Khleifat & Zoghoul,إلررى أن اسررتجابة ا ) لفرررد للضررغوط تعتمررد إلررى درجررة كبيرررة علررى
خصائصرره الشخصررية وحالترره النفسررية عنررد مواجهررة الحرراد  الضرراغط. فالضررغوط تختلرر  فرري شرركلها 
تبعررًا للفررروق بررين األفررراد والترري ترررتبط بالعوامررل الوراثيررة، والعمررر، والجررنس، والخصررائا الشخصررية، 

 والبيوة المحيطة، وطبيعة الدعم االجتماعي.
 غط النفسي:مفهوم الض

هنررراك اخرررتالف وعررردم اتفررراق علرررى تحديرررد مفهررروم محررردد للضرررغط النفسررري وهنررراك اخرررتالف فررري 
 يعردهاالخرر  وبعضرهمالبراحثين الضرغط النفسري مثيررًا  إذ يعرد بعر وجهات النظر حول هذا التعريف 

 (Al Sartawi & Alshakhs,1998)واالستجابة.بين االثارة  يعده ومنهم مناستجابة 
(، التري تعنري   Stringere( إلرى الكلمرة الالتينيرة )Stress( كلمة ضغوط )Hareem,1997يرجع )

يسحب بشدة  ، كما أشار إلى أن كلمة ضغوط استخدمت في القرن الثامن عشر لتعني إكراه، وقسرر، 
( Luthansوجهد قوي، وإجهاد، وتوتر لدى الفرد، أو ألعضاء الجسرم أو قرواه العقليرة. وعررف لوثرانم)

الضرغط بأنره   اسرتجابة متكيفرة لموقر  أو ظررف خرارجي  (Hareem,1997) حرريم ليه في)المشار إ
 ينتج عنه انحراف جسماني، أو نفساني، أو سلوكي ألفراد المنظمة  .
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( الضرررغط النفسررري عنرررد المعلرررم بأنررره شرررعور المعلرررم Mohammed,2002) محمرررد لقرررد عررررف
ى أداء عملرره بكفررراءة  بسرربب سرررلوك قدرترره علرررمبالضرريق والعجررم عرررن السرريطرة علرررى المواقرر  وعررردم 
العائرد المرادي وتردني المكانرة االجتماعيرة  عرنالتالميذ وسوء العالقة بين المعلم وزمالئه وعدم الرضرا 

 للمعلم، وغيرها من العوامل المكونة لبيوة العمل.
الضرغط النفسرري بأنره حالرة ترؤثر فرري الجوانرب االنفعاليرة للفرررد،  (Linden,2003) ِلنردن وعررفف

علررى نحررو سررلبي فرري تفكيررر األفررراد ي عمليررة تفكيررره، وحالترره الجسرردية، ورأى أن هررذه الحالررة تررؤثر وفرر
 سلوكهم وحالتهم الصحية.و 

( بأنه حالة من الشدة النفسية والتي تتطلب مرن الفررد التكيرف Thomas,2003) توماس وعرفه
 معها.

فره سرية وجسردية ناجمرة ( بأنره حالرة نف,Khleifat & Zoghoul 0223) خليفرات وزغرول وعرف
 عن مواجهة الفرد حواد  لبيوة ممعجة تؤدي إلى شعوره بالتهديد وعدم االرتياح.

 ثالثة اتجاهات لتعريف الضغوط: وجود إلى (Kagan, 1983) كاجن وأشار
هرذا االتجراه يعرفرون الضرغوط  ، وأصرحابمصرادرها أسراسيعررف الضرغوط علرى  االتجراه األول: -

ا ضرراغطة، ألنهررا مرتبطررة بشرركل خرراي بنتررائج اجتماعيررة غيررر بأنهررا ظررروف معينررة يمكررن عررده
 مرغوبة، وهذه الظروف تؤدي إلى القلق والغضب واإلحباط.

ويعرف الضغوط على أساس نتائجها، وقد وضرع أصرحاب هرذا االتجراه قروائم مرن  االتجاه الثاني: -
ن يظهررون النتائج التي يمكرن أن تنرتج عرن األحردا  الضراغطة، ومرن ثرم تعررفف األشرخاي الرذي

 هذه النتائج.
ويعررررف الضرررغوط علرررى أسررراس ردود األفعرررال، فأصرررحاب هرررذا االتجررراه يعرفرررون  االتجررراه الثالرررث: -

 الضغوط على أنها مجموعة من األحدا  وردود األفعال.
 اآلثار التي تترتب على الضغوط النفسية

 بع  هذه اآلثار:أن الضغوط النفسية تترك  ثارًا فسيولوجية، وأخرى نفسية، وييما يأتي عرض ل
مثلرررة فررري اضرررطرابات الجهررراز تاآلثرررار الفسررريولوجية للضرررغوط النفسرررية الماآلثاااار الفسااايولوجية:  .1

الجهررراز التنفسررري والمتمثلرررة فررري   الهضرررمي، إلرررى جانرررب نوبرررات اإلسرررهال المممنرررة، واضرررطرابات
ضرال صعوبة التنفس، واضطرابات جهاز دوران الدم والمتمثلة في ارتفراع ضرغط الردم والصرداع، ف

عرررررن إصرررررابة الجلرررررد برررررالطف  وتضرررررخم الغررررردة الدرقيرررررة، والبرررررول السررررركري، والتهررررراب المفاصرررررل 
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الروماتيمميررة، والتشررنج العضررلي، وفقرردان الشررهية، كمررا تعررد اآلثررار الترري تخلقهررا الظررروف النفسررية 
في التنفس، كما بريفن كرل متمثلة في ضع  الحالة الجسمية، والصداع، ونقا الوزن، والصعوبة 

لرردها( اآلثررار الترري Cooper & Marshallمارشررل )و  مررن كرروبر الضررغوط النفسررية كارتفرراع  توف
 ( ,Mohammed 0220) ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب

( اآلثرررار النفسرررية التررري يتعررررض لهرررا الشرررخا نتيجرررة Caplerاوضررر  كرررابلر )اآلثاااار النفساااية:  .2
ومرره عررن ذاترره. أمررا للضررغوط النفسررية، فقررد يضررطرب إدراكرره المعرفرري، فضرراًل عررن اضررطراب مفه

( فأكد أن الضغوط التي يواجهها الشرخا ترؤدي إلرى كثيرر مرن االنفعراالت Lazarusالزاروس )
 (Thomas, 2003واالكتواب. ) والقلق والخوف

 مصادر الضغوط النفسية:
من المعروف أن مصادر الضغوط النفسية متنوعة ومتداخلة، فقد تمثرل البيورة الخارجيرة مصردرًا 

وط النفسررية الترري يواجههررا الفرررد، وتررأتي كررذلك مررن خررالل المتغيرررات التكنولوجيررة مررن مصررادر الضررغ
واالجتماعية والسياسية، وأن المواق  الضراغطة والخروف والتهديرد واإلحبراط تعرد مصردرًا مرن مصرادر 

 الضغوط النفسية، ومن أهم تلك المصادر:
أي تحميررل  (Overloadأعبرراء العمررل المائرردة عررن الحررد: لقررد اسررتخدم علمرراء الررنفس مصررطل  ) .1

( ,0220Mohammed) محمرد الفرد أعباء أكثرر مرن طاقتره للتعبيرر عرن تلرك الحالرة، فقرد أشرار
 إلى نمطين ينطبق على هذه الحالة. وهما:

العبء الكمي: والعبء الكمري حالرة يكرون فيهرا الفررد مرثقال باألعمرال الضرخمة المطلوبرة منره  .أ
أن ذلك يمثل مصدرًا مهمًا من مصرادر الضرغوط في أوقات العمل المسوح بها، ومن الواض  

النفسرررية، وأشرررار البررراحثون إلرررى أن هرررذا المصررردر مرررن الضرررغوط النفسرررية يررررتبط بشررركل كبيرررر 
 باألمراض المتعلقة بالضغوط النفسية.

العبء الكيفي: إنف العبء الكيفي ال يتضمن حجم العمرل المطلروب، ولكنره يتضرمن الصرعوبة  .ب
فإذا لم يكن لدى الفرد مقردرة كاييرة أو كفراءة علرى أداء العمرل، فرإن الشديدة ألداء هذا العمل، 

قرردرات مذلررك يمثررل بالنسرربة لرره مصرردرًا للضررغوط النفسررية، حتررى أن هررؤالء األفررراد الررذين لررديهم 
وكفرراءات عاليررة يمكررنهم أن يجرردوا أنفسررهم فرري بعرر  األحيرران فرري حالررة ال يسررتطيعون فيهررا 

 .مواجهة المطالب المختلفة ألعمالهم
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أو إذا كرران  (،Quantitative) جررداً  زائرردةومررن هنررا، فررأن العمررل إذا كرران ينطرروي علررى أعبرراء 
 فإنه في الحالتين ينطوي على ضغوط نفسية. (Qualitativeينطوي على صعوبة بالغة )

إن دور الفرررد فرري مجررال العمررل يمكررن أن يمثررل مصرردرًا مررن مصررادر الضررغوط المرتبطررة بالرردور:  .0
 0223يوجرد هنراك جانبران لردور الفررد يجعالنره مصردر للضرغوط، همرا: ) إذالضرغوط النفسرية، 

Al Zubi,) 
ينشأ غموض الدور عندما يكون دور العمل الرذي يقروم بره الفررد  أي مردى غموض الدور:  .أ

فهم الفرد لعملره ومسرؤوليته تجراه هرذا العمرل ومرا يتوقعره اآلخررون منره  لريس لره أهميرة، أو 
شررأ غمرروض الرردور كررذلك عنرردما يكررون الفرررد غيررر متأكررد عنرردما يكررون صررعب الفهررم، كمررا ين
 تمامًا من المهمة الموكلة إليه.

ينشرررأ صرررراع الررردور عنررردما يكرررون هنررراك تبررراين برررين مطالرررب العمرررل ومعرررايير صرررراع الررردور:  .ب
شخصررية أو قيميررة، كمررا ينشررأ هررذا الصررراع عنرردما تكررون أنمرراط السررلوك المحررددة كمطالررب 

خالقيررات الفرررد أو قيمرره، ومررن ثررم يقررع تحررت وطررأة العمررل علررى نحررو مضرراد أو معرراكس أل
 الضغوط النفسية.

 الدراسات السابقة
 لردى النفسية الضغوط مستوى  إلى التعرف إلى هدفت دراسة (Al-Enezi,2014) العنمي  أجري 

 (360) مرن عينرة الدراسرة تكونرت إذالسرعودية،  العربيرة بالمملكرة عرعرر مدينرة فري معلمري المردارس
 أظهرتو المعلمين، لقياس مستوى الضغوط النفسية لدى  مقياس الضغوط النفسية تخدموقد ُأس معلمًا،

 ."متوسطاً " كان المعلمين لدى الضغوط النفسية مستوى  أن النتائج
لردى  النفسرية الضرغوط مسرتوى  عرن الكشر  إلرى (Awwadah,2009) دراسرة عرواودة وهردفت
ترم و الحكوميرة،  المردارس معلمرة فري (164) مرن الدراسرة عينرة تكونرت .الناصررة مدينرة فري المعلمرات

لقيراس مسرتوى الضرغوط النفسرية لردى المعلمرين والمكرون  (Al Zubi,2005)تطبيرق مقيراس المعبري 
 ،"متوسرطاً " كران المعلمرات لردى الضرغوط النفسرية مسرتوى  أن إلرى النترائج أشرارت وقد( فقرة، 75من )
 .النفسية للضغوط عرضة كثرأ كن األقل الخبرة وذوات غير المتموجات المعلمات وأن

 معلمري محافظرة لردى النفسرية الضرغوط عرن للكشر  دراسرة (Al Zubi,2005) وأجررى المعبري

فري  الثانويرة المرحلرة مرن معلمري ومعلمرة معلرم (300) مرن الدراسرة عينرة تكونرت إذ، هراومعلمات إربرد
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ية والثانيررة مقيرراس اداتررين االولررى مقيرراس مصررادر الضررغوط النفسرر وُأسررتخدمت أداتررانمحافظررة اربررد، 
 .الذكور لدى منه أعلى اإلنا  لدى الضغوط النفسية مستوى  أن النتائج وكشفت ،تقدير الذات

تعررفف مصرادر الضرغط النفسري لردى المرديرين  إلرى (Olaekan,2004أوليكران ) وهدفت دراسة
ونررت عينررة واالسررتراتيجيات التكيفيررة المالئمررة للتخفيررف مررن حرردة الضررغط النفسرري لرردى المررديرين. وتك

( فررري نيجيريرررا، Ogun State( مرررديرا فررري المررردارس الثانويرررة فررري واليرررة أوجررران )364الدراسرررة مرررن )
لقيررراس مسرررتويات الضرررغط النفسررري وتحديرررد االسرررتراتيجيات التكيفيرررة التررري يتبعهرررا  اسرررتبانةواسرررتخدمت 

 المرررديرون فررري التكيرررف مرررع الضرررغط النفسررري. وأظهررررت نترررائج الدراسرررة أن مرررن أهرررم مصرررادر الضرررغط
طررول فتررررة الررردوام المدرسرري، والرضرررا عرررن رض لهرررا المرررديرون، هرري عررربء العمرررل و النفسرري التررري يتعرر

المهنة، وغموض الدور. كما أشارت النتائج إلرى أن االسرتراتيجيات التكيفيرة التري يلجرأ إليهرا المرديرون 
تعرد  الهررب مرن األحردا  الضراغطة والتري اسرتراتيجيةفي مواجهتهم ألحدا  الحيراة الضراغطة. هري: 

غير فاعلة، كذلك أكدت النتائج على سوء تعامرل المرديرين مرع الضرغط النفسري أو التغلرب  استراتيجية
 عليه.

تعرفف مصادر الضغط النفسري لردى مرديري المردارس  (Reston,2001رستون ) وهدفت دراسة
( مرديرًا 04وتقديم أفضل األساليب للتعامل مع الضغط النفسي لديهم، وقرد تكونرت عينرة الدراسرة مرن )

في المدارس االبتدائية في والية فيرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية. وأظهرت نتائج الدراسرة وجرود 
فروق ذات داللة إحصائية بين مسرتويات الضرغط النفسري للمرديرين وبرين طبيعرة العمرل، كمرا أظهررت 

أبررز مصرادر الضرغط النفسري النتائج أن التقدم والترقي المهني والمشكالت الشخصية للمدير تعد مرن 
لديهم، فضرال عرن وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين مسرتويات الضرغط النفسري لردى المردير تبعرًا 

 لنوع المدرسة.

 لردى النفسرية الضرغوط عرن الكشر  إلرى هردفت دراسرة (Al Anwar,2003) األنرور وأجررى 
 تكونرت إذقيرق أهرداف الدراسرة، في مدينة االسكندرية، استخدم مقياس الضغوط النفسرية لتح المعلمين

أن  إلرى نترائج الدراسرة أشرارتو  ،اإلسركندرية مدينرة مردارس مرن ومعلمرة اً ( معلمر147) مرن الدراسة عينة
 .اإلنا  لدى منها أعلى الذكور لدى النفسية الضغوط

 المعلرم تواجره التري المشركالت عرن الكشر  إلرى هردفت دراسرة (Khater,1999) كما قردم خراطر
 مكونرة الدراسرة وشرملت عينرة غرمة، محافظرات فري التعليميرة المراحرل جميرع في شيوعها دىالمبتدئ، وم

 وبينرت النترائج بران األصرلي، الدراسرة مجتمرع مرن (523) أصرل مبتدئرة مرن ومعلمرة معلمرا (316) مرن
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 الواحرد، الصر  فري الكثافة الطالبية وارتفاع الراتب، كفاية عدم في تتمثل المبتدئ المعلم مشكالت أعلى
 دالرة المدرسرة، وعردم وجرود فرروق  مردير مرن قبرل البنراء النقرد وغياب المتكرر النقد مشكلة أدناها وكانت
 المعلمرات، وعردم وجرود لصرال  والمنهج وتدريسره المدرسية اإلدارة مجاالت في إال للجنس تبًعا إحصائًيا
 لصرال  هج  وتدريسرهالمرن مجرال فري أدبري( إال )علمري، التخصرا لمتغيرر تبًعرا إحصرائًيا دالرة فرروق 

 الردنيا، األساسرية المرحلرة معلمري لصرال  التعليميرة للمرحلرة تبًعرا إحصرائًيا دالرة األدبري، ووجرود فرروق 
 وشمال غمة. غمة، منطقة لصال  التعليمية المنطقة الختالف تبًعا إحصائًيا دالة ووجود فروق 

تررري يعررراني منهرررا غوط العمرررل الإلرررى تحديرررد مصرررادر ضررر (Kelly،1998) كيلررري هررردفت دراسرررةو 
 اسرات السرابقة للكشر  عمرا إذا كانرت( ومقارنتهرا بالدر Kentuckyالمدارس في واليرة كنتراكي ) مديرو

 ( مردير135كونت عينرة الدراسرة مرن )الضغوط نفسها تتفق مع الدراسات األخرى أو تختل  عنها. وت
 سرررتخدمت ثالثرررةمدرسرررة ابتدائيرررة. وا ( مررردير052( مررردير مدرسرررة متوسرررطة و)132مدرسرررة ثانويرررة و)

 & Gemlech( الذي أعده كل من جملش وسونت )ASIمقاييس، مقياس الضغوط لدى اإلداريين )

Swent )  وذلررررك لقيرررراس مصررررادر ضررررغوط العمررررل، ومقيرررراس االحتررررراق النفسرررري الررررذي أعررررده كررررالوز
(Clouseومقياس من معد هذه الدراسة ) وقد أظهررت نترائج الدراسرة أن مرديري المردارس المتوسرطة .
 ثر تعرضًا للضغوط من غيرهم في المرحلتين األخريين.أك

 التعليق على الدراسات السابقة
مرررن الدراسرررات التررري تناولرررت موضررروع الضرررغوط النفسرررية لررردى  اً عديررردالباحثرررة برررأن هنررراك  تجرررد

ودراسرة  (Khater,1999) خراطرالمعلمرين كدراسرة  إذ أن بعضرها تنراولالعاملين فري التربيرة والتعلريم 
، وكررذلك هنرراك مررن الدراسررات قررد (Al-Enezi,2014)العنررمي ودراسررة  (Al Zubi,2005) المعبرري

 .(Reston,2001رستون )ودراسة   (Kelly،1998) كيليتناولت مديري المدارس كدراسة 

المردارس الثانويرة  مرديروأما الدراسرة الحاليرة فتحراول تحديرد الضرغوط النفسرية التري يتعررض لهرا 
 في العاصمة عمان.

 جراءاتواالالطريقة 
 منهجية الدراسة
الدراسررة المرنهج الوصررفي لتحقيرق أغراضررها بوصررفه المرنهج األنسررب للدراسرة مررن حيررث  اعتمردت

انسجامه وأهدافها وطبيعة األسولة التري تسرعى إلرى اإلجابرة عنهرا والمتمثلرة فري الكشر  عرن الضرغوط 
 .عالجها بمحافظة العاصمة عمان وسبل المدراس مديروالنفسية التي يواجهها 
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 مجتمع الدراسة وعينتها
( 370المردارس فري محافظرة العاصرمة عمران والبرالم عرددهم ) مرديري  تأل  مجتمع الدراسة من

( 64المردارس فري العاصرمة عمران تكونرت مرن ) مرديري . وترم اختيرار عينرة عشروائية مرن ومرديرة اً مدير 
 صائا الشخصية.   ( توزيع أفراد العينة حسب الخ1) مدير ومديرة، وتبين النتائج في الجدول

 ع عينة الدراسة حسب الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.( توز 1الجدول )
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير
 %67 01 ذكر الجنس

 %77 07 انثى

 التعليمية الخبرة
 %02 13 سنوات 5اقل من 
 %65 00 سنة 16-5من 

 %07 11 سنة 16اكثر من 
 %20 32 بكالوريوس المؤهل العلمي

 %12 2 دراسات عليا
 %122 64 المجموع

( مقارنررة %77( أن غالبيرة أفرراد عينرة الدراسرة مرن االنرا  اذ بلغرت نسربتهن )1مرن الجردول ) يتضر 
(. ومرن حيرث الخبررة فقرد أظهررت النترائج أن النسربة األكبرر مرن أفرراد عينرة %67بنسبة الذكور التي بلغرت )
(، يليهررا بنسرربة مقاربررة أفررراد %65بلغررت نسرربتهم ) إذسررنة(  16-5الخبرررة )مررن  الدراسررة كانررت مررن اصررحاب

اصررحاب  ةاالخيررر  الرتبررة( وجرراء فرري %02بلغررت ) سررنوات والترري 5العينررة مررن اصررحاب الخبرررة االقررل مررن 
(، امرررا متغيرررر المؤهرررل العلمررري فكانرررت النسررربة االعلرررى %07سرررنة وبنسررربة بلغرررت ) 16الخبررررة االكثرررر مرررن 
( مرررن افرررراد عينرررة الدراسرررة، فررري حرررين ان %20العلمررري البكرررالوريوس وبلغرررت نسررربتهم )الصرررحاب المؤهرررل 

 ( من افراد عينة الدراسة.%12اصحاب شهادات الدراسات العليا بلغت نسبتهم )
 اداة الدراسة
 والدراسرات التربروي  مراجعرة األدب خرالل مرن النفسرية الضرغوط مقيراس بإعرداد الباحثرة قامرت
 ( Al-Enezi,2014 Awwadah,2009النفسرية) مقاييس الضرغوط من عدد على واالطالع السابقة،

واالقتصرادي،  )مجرال الصرحة النفسرية، المجرال االجتمراعي للمقيراس مجراالتأربعرة   وحددت  الباحثة
 لكرل المناسربة الفقررات بصرياغة قامرت ثرم ،المجرال االداري، مجرال العالقرات مرع المعلمرين والطلبرة(

 فقررات عردد بلرم وقرد ،المجراالت جميرع( فقررة فري 67تها االوليرة مرن )وتكونرت االداة بصرور  مجرال

وترم فقرات( لكرل مجرال  12تم توزيعها بالتساوي ) ( فقرة،62) بعد التحكيم النهائية صورته في المقياس
 ليكررت الخماسري وفقرًا لسرلمتم اإلجابة عن هذه الفقرات تو توزيعها ما بين اسولة ايجابية واسولة سلبية، 



 .0202، الثالث األردنية، المجلد الخامس، العددمجلة التربوية ال، يةاألردنية للعلوم التربو  الجمعية

722 

 ( التي تعني  درجة ضعيفة جردًا .1( التي تعني  درجة كبيرة جدًا  والقيمة )7تراوح بين القيمة )الذي ي
إذ  .1333=  3/  6=  1-7: اآلتيررةلررة ( المسررتخرج وفررق المعاد0وتررم اسررتخدام الترردرج الرروارد فرري الجرردول )

( فتشرير إلررى مسررتويات 3ا )أمرر( تمثررل الحرد األدنررى للبردائل، 1)و( تمثررل الحرد األعلررى للبردائل، 7) أن القيمرة
 المتوسطات الحسابية )مرتفع، متوسط، منخف (. تقييم

 ( تقديرات األهمية النسبية لقيم المتوسطات الحسابية2الجدول )
 األهمية النسبية قيمة المتوسط

 منخفضة 1-0333
 متوسطة 0336-3345

 مرتفعة 3342-7
 الدراسةصدق أداة 

 الخبررة ذوي  مرن المحكمرين مرن عشرة علىها عرض تمالدراسة للتحقق من الصدق الظاهري ألداة 
 التحقرق التحكريم مرن الهدف واإلرشاد النفسي، وكان والقياس التربوي  النفس علم مجال في واالختصاي

 ( مرن%57) عليهرا التري اتفرق بالمالحظرات األخذ تم وقد ،اللغوية الصياغة وسالمة وضوح الفقرات من
مرن  فقرراتخمرس  وحرذف الفقررات، بعر  صرياغة تعرديل المالحظرات، ترم بهرذه األخرذ وبعرد ،المحكمين

والثالرث من كرل مرن المجرال الثراني  ةرة واحدتم حذف فقرتين من المجال االول وفق إذجميع المجاالت 
 .فقرة (45) كان أن بعد فقرة (40) عدد الفقرات ليصب  ،والرابع

 أشرار التري الفقررات علرى المناسبة تعديالتوإجراء ال المنطقي، الصدق إجراءات من االنتهاء وبعد
 ومرديرات مرن مرديرين( 12) مرن مكونرة اسرتطالعية عينرة علرى المقيراس ترم تطبيرق المحكمرون، إليهرا

 لردى النفسرية بالضرغوط الفقررات بيرسرون لعالقرة ارتبراط معرامالت لحسراب وذلرك الدراسرة، عينرة خرارج

-2360ككرل ) والمقيراس الفقررات علرى الردرجات بين بيرسون  ارتباط قيم معامالت تراوحت إذ ،المديرين
 فقرات المقياس. إعداد جودة إلى القيم هذه وتشير (2347

 حسرابه ترم فقرد  المرديرين النفسرية لردى للضرغوط الرداخلي االتسراق ثبرات مرن التحقرق وألغرراض
 قيمتره بلغرت إذ ،للعينرة االسرتطالعية األول التطبيرق بيانرات إلرى ألفا بالرجوع كرونباخ معادلة باستخدام

 بفاصرل التطبيرق إعرادةو   المرديرين لردى النفسرية للضرغوط ثبرات اإلعرادة مرن التحقق وألغراض (0.87)

 بطريقرة االسرتطالعية العينرةعلرى  (test-retest) والثراني األول التطبيقرين برين أسربوعين مقرداره زمنري

 (.2326) قيمته بلغتو  بيرسون  ارتباط معامل حسابه باستخدام تم إذ وإعادته، االختبار
 نتائج الدراسة
 للنتائج التي توصلت اليها الدراسة من خالل االجابة عن أسولتها. عرض يأتيييما 
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المردارس فري  مرديرو يواجههرا التي الضغوط النفسية مستوى  ما النتائج المتعلقة بالسؤال االول:
 ؟من وجهة نظرهم مدارس محافظة العاصمة عمان

المدارس في  مديري الحسابية واالنحرافات المعيارية للضغوط النفسية لدى ( المتوسطات 3الجدول )
 العاصمة عمان مرتبه تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 التقدير االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاالت الرقم الرتبة
 متوسط 2357 3366 الصحة النفسية 1 1
 سطمتو  2325 3334 االجتماعي واالقتصادي 6 0
 متوسط 2329 3332 االداري  0 3
 متوسط 2327 3302 العالقات مع المعلمين والطلبة 3 6

 متوسط 2352 3336 المجموع الكلي للمقياس
( برررأن مسرررتوى الضرررغوط النفسرررية وابعادهرررا لررردى مرررديري المررردارس كررران 3يتضررر  مرررن الجررردول )

ديري المررردارس علرررى الترتيرررب جررراءت مجررراالت الضرررغوط النفسرررية وفقرررًا ألهميتهرررا لررردى مررر إذمتوسرررطًا، 
بلرررم  ( وانحرررراف معيررراري 3366االولرررى مجرررال الصرررحة النفسرررية بمتوسرررط حسرررابي ) الرتبرررةاالتررري: فررري 

( وانحرررراف 3334الثانيرررة المجرررال االجتمررراعي واالقتصرررادي بمتوسرررط حسرررابي ) الرتبرررة، وفررري (2357)
( وانحرراف معيرراري 3332الثالثررة جراء المجررال االداري بمتوسرط حسررابي ) الرتبرة( وفرري 2325معيراري )

( وانحررررراف 3302االخيرررررة العالقرررات مررررع المعلمررررين والطلبرررة بمتوسررررط حسررررابي ) الرتبررررة( وفررري 2329)
 (.2327معياري )

وتعرررمو الباحثرررة هرررذه النتيجرررة الرررى أن طبيعرررة حيررراة العررراملين فررري المجرررال التربويرررة بشررركل عرررام 
مررن  اً كثيررر تفرررض علرريهم  وتحررديات مشرركالتومررديري المرردارس بشرركل خرراي ومررا يتعرضررون لرره مررن 

الضرررغوط ومررررن هرررذه التحررررديات )أعرررداد الطلبررررة المتمايررررد فررري المرررردارس، ونقرررا التعرررراون بررررين االدارة 
عردم المشراركة فري اللجران االداريرة والماليرة الخاصرة بالمردارس( و المدرسية واولياء االمرور والمعلمرين، 

 وإن االثار السابقة لها تأثير مباشر في مديري المدارس.
 نتائجهرا أظهرت التي (Al-Enezi,2014) العنمي دراسة مع نتائج نتائج الدراسة الحالية قت اتف

 .متوسطاً " كان المعلمين لدى الضغوط النفسية مستوى  أن
عنرررد مسرررتوى الداللرررة  إحصرائية داللرة ذات فرروق  هنراك هرل النتاائج المتعلقاة بالساؤال اليااني:

(α=0.05) المردارس فري مردارس محافظرة العاصرمة  مرديري  لتي تواجهمستوى الضغوط النفسية ا بين
 الخبرة(؟ سنوات العلمي، )الجنس، المؤهل لمتغيرات تعمى  عمان
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المدارس في  مديري ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للضغوط النفسية لدى 4الجدول )
 ة(الخبر  سنوات العلمي، )الجنس، المؤهلالعاصمة عمان وفقًا لمتغيرات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي فئات المتغير المتغير
 2349 3366 ذكر الجنس

 2352 3304 انثى

 الخبرة
 2309 6315 سنوات 5اقل من 
 2306 3336 سنة 16-5من 

 2363 0367 سنة 16اكثر من 
 2345 3300 بكالوريوس المؤهل العلمي

 2371 3393 دراسات عليا
 لردى النفسرية للضرغوط األوسراط الحسرابية برين ظاهريرة فرروق  ( وجرود6يتضر  مرن الجردول )

 الرذكور لردى النفسرية للضرغوط الحسرابي الوسرط جراء إذ فورات المتغيررات، اخرتالف عرن ناتجرة المعلمرين
 لردى حملرة شرهادة البكرالوريوس، منره أعلرى حملرة شرهادة الدراسرات العليرا ولردى اإلنرا ، لردى منره أعلى
 .اآلخرين لدى منه أعلى األقل الخبرة أصحاب ولدى

تحليرل التبراين الثالثري )دون تفاعرل(  إجرراء ترم الظاهريرة، الفرروق  جوهريرة مرن التحقرق وبهردف
 (.7الجدول ) في كما المدارس، مديري  لدى النفسية للضغوط

 ؤهل)الجنس، الم( نتائج تحليل التباين اليالثي )دون تفاعل( للضغوط النفسية وفقًا لمتغيرات 5الجدول )

 الخبرة( سنوات العلمي،
 احتمالية الخطأ قيمة )ف( وسط مجموع المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغير
 2320 7309 2372 1 2372 الجنس
 2322 412303 72335 0 114356 الخبرة

 2393 2321 2322 1 2322 المؤهل العلمي
   2329 347 36364 الخطأ
    349 159307 الكلي

مستوى الداللة االحصائية برين المتوسرطين  عند إحصائياً  دال فرق  ( وجود7من الجدول ) يتض 
الحسابين للضغوط النفسية لدى مديري المدارس يعمى لمتغير الجنس لصال  االنرا  مقارنرة بالرذكور، 

 كانت الضغوط النفسية لدى االنا  اقل وبفارق جوهري عما هو عليه لدى الذكور. إذ
( عررردم وجررررود فررررروق دالرررة احصررررائيًا برررين المتوسررررطات الحسررررابية 7جرررردول )يتضرررر  مرررن ال كمرررا

للضغوط النفسية لدى مديري المدارس تعمى للمؤهل العلمي، في حرين ظهررت فرروق فري المتوسرطات 
الحسررابية للضررغوط النفسررية لرردى مررديري المرردارس تعررمى لمتغيررر الخبرررة ولكررون متغيررر الخبررره متعرردد 

برين المتوسرطات  هعرن انتهراك تجرانس التبراين مرن عدمر ار ليفين للكشر المستويات فقد تم اجراء اختب
 ( يوض  ذلك.4الحسابية للضغوط النفسية لدى مديري المدارس وفقًا لعامل الخبرة والجدول )
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( نتائج اختبار ليفين النتهاك تجانس التباين للضغوط النفسية لدى مديري المدارس وفقًا لمتغير 6الجدول )
 الخبرة( )سنوات

 احتمالية الخطأ درجة حرية المقام درجة حرية البسط قيمة )ف(
6337 12 379 2321 

( عنررد درجتررري 6337( أن قيمررة )ف( المحسرروبة الختبررار ليفررين بلغررت )4مررن الجرردول ) يتضرر 
للمقررام( بداللررة احصررائية، ممررا يردل علررى وجررود انتهرراك فرري تجررانس التبرراين،  379للبسررط و 12حريرة )

يتم اسرتخدام اختبرار )جريمس هاويرل( للمقارنرات البعديرة المتعرددة لتحديرد لصرال  اي ولتأكيد النتيجرة سر
 ( يوض  ذلك.5مستوى من مستويات الخبرة جاءت الفروق الجوهرية، والجدول )

 الخبرة( ( نتائج اختبار )جيمس هاويل( للضغوط النفسية لدى مديري المدارس وفقًا لمتغير )سنوات7الجدول )
 سنة 14من  أكير سنة 14-7من  سنوات 7قل من ا  سنوات الخبرة

 0367 3336 6315 المتوسط الحسابي اختبار )جيمس هاويل(
 1350 2323  6315 سنوات 5اقل من 
 2329   3336 سنة 16-5من 
    0367 سنة 16من  أكثر
 النفسرية للضرغوط المتوسرطات الحسرابية ( وجرود فرروق دالره احصرائيًا برين5من الجدول ) يتض 

 الخبررة تعرمى لسرنوات الخبررة ولصرال  اصرحاب الخبررة الطويلرة مقارنرة بأصرحاب مرديري المردراس لردى
 الخبرررة الطويلررة كانررت أقررل، وجرراءت الضررغوط النفسررية لرردى اصررحاب كانررت إذوالمتوسررطة،  ةالقصررير 

 الفروق لصال  اصحاب سنوات الخبرة المتوسطة مقارنة بأصحاب سنوات الخبرة االقل.
 الرذكور كاهرل علرى تضرع التريو  عفري المجتمر السرائدة الثقافرة إلرى ة هرذه النتيجرة وتعرمو الباحثر

 فضراًل عرن كرون  ،األسررة علرى واإلنفراق الحيراة مطالرب لمواجهرة اإلمكانرات الماديرة تروفير مسرؤولية
 اإلنرا ، مرن الرذكور مردارس مرديري  مرع فري التعامرل حممراً  أكثرر األمرور عرادة وأوليراء المحلي المجتمع

 وانتقراداتهم األمرور أوليراء لضرغوط عرضرة الرذكور المرديرينيجعرل  الثقافرة، مرا تفرضرها اتالعتبرار 

 صعوبة أكثر الذكور الطلبة مع التعامل يكون  مع الطلبة، وقد وتعاملهم تدريسهم أساليب في وتدخالتهم

 مثيرري  ةفري مواجهر المعلرم يجعرل ممرا للشرغب، تمرردًا وإثرارة وأكثرر انضرباطاً  أنهرم أقرل إذ اإلنرا ، مرن

  .وربما خارجها المدرسة داخل الذكور الطلبة من المشكالت
 ( الترررري اشررررارت الررررى أن,0227Al-Zubi(وتختلرررر  هررررذه النتيجررررة مررررع نتررررائج دراسررررة المعبرررري 

 كور، فري حرين تتفرق مرع نتيجرة دراسرةالرذ لردى عليره ممرا هري أعلرى اإلنرا  لردى النفسرية الضرغوط
 لردى منهرا أعلرى الرذكور لردى النفسرية ن الضرغوطأ إلرى ( التري أشرارت,0223Al Anwar(االنرور
 .اإلنا 
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 بمرا الخبررة األطرول ذوي  مرديري المردارس أن وتعمو الباحثة النتيجرة المتعلقرة بمتغيرر الخبررة إلرى

 المشركالت تجنرب علرى يسراعدهم مرا الوسرط المهنري، فري فعالرة عالقرات شربكة يمتلكون  خبرة من لديهم

 مرن ذواتهرم وبرأنهم يحققرون  المهنرة مرع برالتوافق شرعورهم عرن فضرالً بشركل أفضرل،  التحرديات ومواجهة

رن الخبررة األطرول سرنوات أن إغفرال يجرب خاللهرا، وال  الدرجرة فري االرتقراء مرن مرديري المردارس تمكف

 .المادي دخلهم وعلى المهني الوسط في مكانتهم ينعكس على ما الوظيفية،
( التي اشارت الرى عردم وجرود ,0229Awwadah(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عواودة 

 فروق في مستوى الضغوط النفسية لدى المعلمين تعمى لمتغير الخبرة.
 التوصيات

 :باآلتيفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة 
  مرديري االداري علرى  العربء تخفيرفااليعاز الى المسؤولين في وزارة التربية والتعلريم للعمرل علرى 

 المهمرات وتقلريا ،يالمدرسر العمرل فري تعيرين معلمرين مرن اصرحاب الخبررات خالل من رسالمدا
 .طة باإلدارة المدرسيةو المن اإلدارية

 لعمررل علررى خفرر  مسررتوى الضررغوط النفسررية االيعرراز الررى المسررؤولين فرري وزارة التربيررة والتعلرريم ل
أدائهررم  فرري أثنرراءالمرردارس اإلداريررة، واالجتماعيررة، واالقتصررادية وغيرهررا الترري يتعرررض لهررا مررديرو 

 .واجباتهم اليومية من خالل إقامة الدورات التدريبية لكيفية التعامل مع هذه الضغوط
 المردارس والعراملين فري المجرال  يري لردى مرد النفسرية الضرغوط حرول الدراسرات مرن مميرد إجرراء

 .التعليمية على العملية السلبية و ثارها انتشارها مدى عن للكش  التربوي 
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