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  ملخص الدراسة
ــــى التعــــرف علــــى العالقــــة بــــین الضــــغوط النفســــیة  هــــدفت هــــذه الدراســــة إل
ـــــدى معلمـــــي المـــــدارس الخاصـــــة بمملكـــــة البحـــــرین ،  ـــــوظیفي ل ومســـــتوى الرضـــــا ال
والتعرف على الفروق اإلحصائیة فـي الضـغوط النفسـیة والرضـا عـن مهنـة التـدریس 

أجانـب) ، والتخصـص  –إنـاث) ، والقومیـة (عـرب -تبعًا لمتغیرات : الجـنس (ذكـور
أدبــي) ، وقــد أجریــت الدراســة علــى عینــة مــن معلمــي ومعلمــات مدرســة  –(علمــي 

الحكمــــــة الدولیــــــة فــــــي مملكــــــة البحــــــرین ، واســــــتخدمت الباحثــــــة المــــــنهج الوصــــــفي 
االرتبــــاطي المقــــارن ، وتمثلــــت أداتــــي الدراســــة فــــي مقیاســــي : الضــــغوط النفســــیة ، 

، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدة نتـــاذج كـــان مـــن أهمهـــا : أن  والرضـــا الـــوظیفي
المعلمین في المـدارس الخاصـة بمملكـة البحـرین ال یعـانون مـن الضـغوط النفسـیة ، 
كمــا أنهــم یشــعرون بالرضــا الــوظیفي بدرجــة متوســطة ، كمــا توجــد عالقــة ارتباطیــة 

لمعلمــات ، ســالبة بــین الضــغوط النفســیة ومســتوى الرضــا الــوظیفي لــدى المعلمــین وا
وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متغیـري الضـغوط النفسـیة والرضـا عـن 

عــدا متغیــر القومیـــة  –المهنــة تعــزى لمتغیــرات : الجــنس ، والقومیــة ، والتخصــص 
وأثـره فــي الرضـا عــن المهنـة حیــث كانــت هنـاك فــروق ذات داللـة إحصــائیة لصــالح 

هـــذه النتـــائج قـــدمت الباحثـــة عـــدًد مـــن  وبنـــاًء علـــى –المعلمـــین والمعلمـــات العـــرب 
  التوصیات ذات الطابع اإلجرائي .
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الضغوط النفسیة للمعلمین وعالقتها بمستوى الرضا عن مهنة التدریس في 
  المدارس الخاصة بمملكة البحرین

  منى راشد الزیاني د.
  :  مقدمة

ــــاة العصــــریة التغیــــرات الســــریع   ة مــــن أبــــرز الســــمات الممیــــزة لهــــذا العصــــر والحی
المتــواترة فــي كافــة منــاحي الحیــاة االجتماعیــة والبیئیــة واالقتصــادیة. هــذه التغیـــرات 

مباشـرة علـى بمـا  وما یتبعها من متطلبات تؤثر على الصحة النفسیة لألفـراد بصـورة
  psychological stresses) یعرف بالضغوط النفسیة (

ویة والتــي تشــكل عــامًال رئیسـیًا مســببًا بعــض األمـراض العضــ  هـذه الضــغوط  
یترتــــب علیهــــا هــــدر فــــي الطاقــــة االنتاجیــــة لألفــــراد ممــــا یــــؤثر ســــلبًا علــــى الحیــــاة 

  االقتصادیة بشكل عام.
) الضغوط على انها حالة نفسـیة للفـرد تتشـكل ١٩٩٢تناول كلوي (لقد 

التــــي مـــــن شــــأنها اســــتنزاف طـــــاقتهم  (stressors)بتفاعلــــه مــــع المواقـــــف الضــــاغطة 
) بـین الضـغوط النفسـیة وردة فعـل ٢٠٠٨ربـط الصـیرفي (الجسدیة واالنفعالیـة.بینما 

الفــرد أي التكیــف العــام للجســم وللعقــل حیالهــا، وأفــرد للضــغط مــدى بــین الضــعیف 
والشدید حسب ردة فعل األفراد حیال ما یتعرضون لـه مـن مشـاكل ، فمـدى الضـغط 
 یتـراوح بــین القلــق واإلحبــاط واإلجهــاد واالحتـراق. كمــا صــنف ضــغط العمــل بنــوعین
یجابي. ویرتبط القلق بالجانب اإلیجابي ثم یتدرج إلى السـلبي ممـا یقـود إلـى  سلبي وإ

صــیة (أ)، الشخ -اإلاحبــاط واإلجهــاد واالحتــراق . وصــنف االشــخاص إلــى نمطــین:
) ٢٠٠٥وقــــــد حــــــدد فایــــــد ( )٦٣ – ٦٠،  ٢٠٠٨، والشخصــــــیة (ب). (الصــــــیرفي

ونفسـیة .كمـا حـددها سـامي واجتماعیـة،  ،ط بثالثة عوامل او متغیرات بیئیةالضواغ
  ) بثالث مستویات بیولوجیة، ونفسیة، واجتماعیة .١٩٩٤(

) على مدى تـأثیر التحـرك واالنتقـال االجتمـاعي ٢٠٠٨یؤكد خلیفة وسعد (
والجغرافـــي والتلـــوث البیئـــي والحـــروب والـــدمار علـــى الجوانـــب النفســـیة واالجتماعیـــة 
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ولوجیــة. ویتفــق منصــور والبــبالوي واالقتصـادیة وبالتــالي نوعــا مــا علــى الجوانــب البی
) مع سامي علـى أن المتطلبـات الـثالث الفسـیولوجیة واالجتماعیـة والنفسـیة ١٩٨٩(

مجتمعـة أو إحـداها یـؤدي إلــى الضـغوط ولكـن یـرون أن الفــرد حیـال مواجهتهـا البــد 
  ان یتأثر فتظهر علیه أعراض نفسیة فسیولوجیة.

تكــــون فســــیولوجیة  حیــــث إن الضــــغوط  تفــــرض علــــى الفــــرد متطلبــــات قــــد
أواجتماعیـــة أو نفســـیة، أو تجمـــع بـــین هـــذه المتغیـــرات الـــثالث ورغـــم أن االســـتجابة 

فــــإن حشــــد الفــــرد لطاقتــــه لمواجهــــة تلــــك   -للضــــغوط قــــد تبــــدو اســــتجابة ناجحــــة 
الضغوط قد یدفع ثمنها في شكل أعراض نفسیة فسـیولوجیة. (منصـور و البـبالوي، 

٧، ١٩٨٩.(  
الباحثــة أن الضــغوط النفســیة لهــا عالقــة وتــأثیر وبنــاًء علــى مــا تقــدم تجــد 

كبیر على أداء وعمل الفرد الذي یكلف بـه أو الوظیفـة التـي یعمـل بهـا، فقـد أشـارت 
) إلى وجود عالقة بین الضـغوط النفسـیة وبعـض المتغیـرات ٢٠٠٤دراسة (العنزي، 

 مثـــل المرتـــب الشـــهري، المكافـــآت المادیـــة والمعنویـــة وعـــدم الحصـــول علـــى الترقیـــة
ــــــي أداء العمــــــل بالشــــــكل  والتمیــــــز أي أن هــــــذه تعــــــد مــــــن األســــــباب التــــــي تــــــؤثر ف
المطلوب.كما وجد أن الضغوط النفسیة لها عالقـة بدقـة األداء  فـي العمـل (العنـزي 

،٢، ٢٠٠٤ .(  
) إلــــى أن هنــــاك عالقــــة بــــین ١٩٩٧كمــــا أشــــارت دراســــة نادیــــة األشــــقر (

ســلبیة بـین الضـغوط النفســیة  أي أن العالقـة –الضـغوط النفسـیة واالحتــراق النفسـي 
بمعنــــى أنــــه كلمــــا ارتفــــع الضــــغط النفســــي لــــدى العــــاملین كلمــــا  –واألداء الــــوظیفي 

). وفـــــي نفــــــس المجــــــال ١٨٦-١٨٥، ٢٠٠١انخفـــــض مســــــتوى أدائهم(التمیمــــــي ، 
) إلــى أن هنــاك عالقــة بــین مصــادر الضــغط النفســي لــدى ١٩٩٥أشــارت (األشــقر 

أن أهــم األســباب هــي قلــة الراتــب وفــرص النســاء العــامالت ، حیــث بینــت الدراســة 
التقـــدم بطیئـــة وعـــدم الحصـــول علـــى التقـــدیر. كـــذلك العـــبء المهنـــي وعـــدم الشـــعور 
باألمـــان واألمــــن الـــوظیفي وســــوء العالقــــة بـــین الــــزمالء فــــي العمـــل ونقــــص الــــدعم 
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وفـي نفــس المجـال أشـارت دراسـة هنـد أبــو , ).. ٢٩٤، ٢٠٠٢الـوظیفي (المشـعان، 
ثرطبیعـــة المهنـــة والراتـــب واإلدارة والطـــالب والبیئـــة المدرســـیة ) إلـــى أ١٩٩٥لبـــادة (

وأعضــاء هیئــة التــدریس علــى مســتوى الشــعور بالضــغط  وعالقتهــا بمتغیــر الجــنس 
والحالـة االجتماعیـة والخبـرة ، وتوصـلت فـي دراسـتها إلـى وجودمصـادر ضـغط ذات 

العمـل  مستوى مرتفع  لدى أعضاء هیئة التدریس فـي مجـال طبیعـة المهنـة وطبیعـة
اإلداري والعالقــات مــع أعضــاءهیئة التــدریس وكــذلك مــع الطــالب والبیئــة المدرســیة 

)  فقـد هـدفت إلـى التعـرف علـى ١٩٩٧) وكـذلك دراسـة ( الزعبـي،١٩٩٥(أبو لبادة 
الضـــغوط المهنیـــة التـــي یتعـــرض لهـــا المـــدراء فـــي جهـــاز الخدمـــة المهنیـــة وتحدیـــد 

عـــــون بمســــتوى عـــــال مـــــن اإلدراك  مصــــادرها ومـــــن نتــــائج الدراســـــة تبـــــین أنهــــم یتمت
لضغوط العمل وأن مجموعة العوامل التنظیمیة وبعـض العوامـل الشخصـیة لهـا أثـر 

  في معاناتهم بنسب مختلفة من ضغوط العمل. 
أنهـــا تـــنعكس نجـــد بعـــد اســـتعراض الضـــغوطات الســـابقة بأنواعهـــا المختلفـــة 

ي المـــدارس بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر علـــى البیئـــة التـــي یعمـــل بهـــا المعلـــم فـــ
ونتیجــة  ،الخاصــة وبالتــالي تعطیــه دفعــه معاكســه إلــى الخلــف دون إبــداع أو ابتكــار

لمعوقـــــات البیئـــــة الفیزیقیـــــة التـــــي تلعـــــب دورًا كبیـــــرًا فـــــي ذلـــــك كاكتظـــــاظ الصـــــفوف 
بــالطالب، وعــدم تــوفر اإلضــاءة الكافیــة أو قــرب المدرســة مــن أمــاكن الضوضــاء، 

ون البیئـة االجتماعیـة المحیطـة بـالمعلم غیـر وعدم توفر الوسائل التعلیمیـة أو قـد تكـ
مســـــاعدة وتقـــــف حـــــائًال أمـــــام تقدمـــــه، هـــــذا فضـــــًال عمـــــا یتعـــــرض لـــــه مـــــن بعـــــض 
الضـــغوطات االداریـــة والطالبیـــة المختلفـــة، ممـــا یـــؤدي بـــه إلـــى حالـــة مـــن اإلنهـــاك 
اإلنفعــالي واالســتنزاف النفســي ومــن ثــم اإلحســاس بعــدم الرضــا ، فــي الوقــت الــذي 

عــد العمــل أو  ُ الوظیفــة إشــباعآ لحاجــات اإلنســان المادیــة والمعنویــة التــي تولــد لدیــه ی
مشــاعر وجدانیــة إیجابیــة تجــاه عملــه  والرضــا عــن مهنتــه . وهــذا مــا دفــع الباحثــة 
للتعـرف علـى العالقــة االرتباطیـة بـین الضــغوط النفسـیة والرضـا عــن مهنـة التــدریس 

  صة بمملكة البحرین.لدى شریحة من معلمي ومعلمات المدارس االبتدائیة الخا



  منى راشد الزیاني د. بالبحرینالضغوط النفسیة للمعلمین وعالقتها بمستوى الرضا عن مهنة التدریس 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٢ 

  مشكلة الدراسة :
مــن خــالل المشــاهدة والمعایشــة للمــدارس الخاصــة بــالبحرین ، نســتطیع أن 
نؤكد أن ظاهرة الضغوط النفسیة التـى یعـانى منهـا المعلمـون فـى المـدارس الخاصـة 
أصــبحت تشــكل خطـــرًا علــى أداء المعلمـــین وكفــاءاتهم ، وكـــذلك تؤكــد الدراســـات و 

ــــــــك القضــــــــیة البحــــــــوث العلمیــــــــة ال ــــــــى عالجــــــــت تل  ) ،٢٠٠٣(األشــــــــقر ومنهــــــــا :ت
) ، ٢٠٠١) و(التمیمــــي٢٠٠٠و(المطارنــــة )،٢٠٠٤و(العنــــزي ) ،٢٠٠١و(ســــلیمان

ــــأثیر كبیــــر علــــى األداء ٢٠٠٠و(الشــــافعي ) ، وجــــدت أن الضــــغوط النفســــیة لهــــا ت
 –خاصة بالنسبة للمعلمین ومایعانیه المعلم مـن تعـب وجهـد كبیـر فـي تربیـة الناشـئة

ضــغوطًا كبیــرة مــن كــل الجهــات فأحــداث الحیــاة الضــاغطة ومشــاغلها  فهــو یواجــه
  الكثیرة انعكست على جوانب شخصیته وعلى عمله بشكل خاص.

دراسة هذا الموضوع والكشف عـن الكیفیـة التـي لضرورة  من هنا فإن هناك
یمكن أن یدیر بها األفراد العاملون الضـغوط النفسـیة بنجـاح خـالل حیـاتهم، خاصـة 

الحیاة تتسارع بشكل الیستطیع بعـض النـاس مسـایرتها فیصـیبه الخـوف  وأن أحداث
والقلــق واالكتئــاب. وهــذه الضــغوط لهــا تأثیرهــا علــى الفــرد وخاصــة علــى المعلــم فــي 

ـــــدریس، فإمـــــا أن یســـــایرها أو یتحـــــداها  فهـــــذا ینمـــــي شخصـــــیته  –كافـــــة مراحـــــل الت
ذا لــــم یســــتطع ویطورهــــا كمــــا یحســــن األداء ویســــاعد علــــى زیــــادة الثقــــة بــــالنفس. وإ 

مواجهــة هــذه الضــغوط ســـواء فــي العمــل أو المنـــزل أو العالقــات االجتماعیــة فهـــذه 
تـــؤثر علـــى حالتـــه النفســـیة والجســـمیة كمـــا تـــؤدي إلـــى عـــوارض مرتبطـــة بالضـــغط 

  ).١١، ١٩٩٨النفسي كالصداع واالم المعدة وارتفاع ضغط الدم وغیره (عسكر، 
  ى التعرف على :تهدف الدراسة الحالیة إل أهداف الدراسة  :

  طبیعة الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الخاصة بمملكة البحرین. - ١
مستوى الرضا الوظیفي لمهنة التدریس لدى معلمي المدارس الخاصة  - ٢

  بمملكة البحرین.



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٣  

العالقة بین الضغوط النفسیة ومستوى الرضا الوظیفي لمهنة التدریس لدى  - ٣
 معلمي المدارس الخاصة بمملكة البحرین.

لفروق اإلحصائیة في الضغوط النفسیة لدى المعلمین تبعًا لمتغیرات الجنس ا - ٤
  التخصص (مواد علمیة، مواد ادبیة).إناث) والقومیة (عرب، اجانب) ، و  - (ذكور

الفروق االحصائیة في الرضا الوظیفي عن مهنة التدریس لدى العاملین تبعًا  - ٥
، والتخصص (مواد  إناث) والقومیة (عرب، اجانب)-لمتغیرات الجنس (ذكور

 علمیة، مواد ادبیة) .

  - تحدد الدراسة الحالیة بالفروض التالیة: فروض الدراسة  :
ال یعاني المعلمون في المدارس الخاصة بمملكة البحرین من الضغوط  - ١

 النفسیة.

یشعر المعلمون في المدارس الخاصة بمملكة البحرین بالرضا عن المهنة  - ٢
 بدرجة متوسطة.

اطیة سالبة بین الضغوط النفسیة ومستوى الرضا الوظیفي توجد عالقة ارتب - ٣
 لدى المعلمین في المدارس الخاصة بمملكة البحرین

التوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة لدى المعلمین تبعًا  - ٤
أجانب)، التخصص  -إناث)، والقومیة (عرب -لمتغیرات: الجنس (ذكور

 ة)مواد أدبی –التدریسي (مواد علمیة 

التوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا عن المهنة لدى المعلمین في  - ٥
إناث)، والقومیة -المدارس الخاصة بمملكة البحرین تبعًا لمتغیرات: الجنس (ذكور

 مواد أدبیة). –أجانب)، التخصص التدریسي (مواد علمیة  -(عرب 

لجانب النظري تتضح أهمیة الدراسة الحالیة في جانبین : ا أهمیة الدراسة : - ٦
  والجانب التطبیقي.
  األهمیة النظریة :



  منى راشد الزیاني د. بالبحرینالضغوط النفسیة للمعلمین وعالقتها بمستوى الرضا عن مهنة التدریس 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٤ 

عد موضوع الضغوط النفسیة من المواضیع المهمة في العصر الحالي حیث  - ١ ُ ی
  انها مستمرة باستمرار الحیاة ذات الوقع المتسارع والضاغط .

تسهم الدراسة في بحث أهمیة مهنة التدریس وأهمیة القائمین علیها في تربیة  - ٢
  حلِه ومساهماتهم في تقدم وتطور المجتمع.الجیل في كل مرا

تُعد إضافة جدیدة لمعرفة العالقة بین متغیري الدراسة : الضغوط النفسیة  - ٣
 والرضا الوظیفي في المدارس الخاصة بمملكة البحرین.

 األهمیة التطبیقیة :

یمكن أن یستفید من نتائج الدراسة الحالیة كل من  المختصین والمعلمین  - ١
في مجال تخفیف الضغوط النفسیة التي یواجهها معلمو  ومدراء المدارس

  المدارس الخاصة في مملكة البحرین .
تزوید المهتمین والمتخصصین بأدوات موضوعیة لقیاس الضغوط النفسیة  - ٢

  والرضا الوظیفي لدى المعلمین في المدارس الخاصة بمملكة البحرین.
عام والمكتبة الوطنیة  تمثل هذه الدراسة إضافة علمیة للمكتبة العربیة بشكل - ٣

 في البحرین بشكل خاص.

التوصیات التي ستسفرعنها الدراسة تفید المختصین والمهتمین في مجال  - ٤
  التربیة والتعلیم.

  تتحدد الدراسة الحالیة بما یلي: حدود الدراسة :
الحدود البشریة: تقتصر الدراسة الحالیة على المعلمین والمعلمات في  - ١

  لكة البحرین.المدارس الخاصة بمم
  الحدود المكانیة: تتحدد الدراسة في مدرسة الحكمة الدولیة بمملكة البحرین. - ٢
الحدود الزمانیة: أجریت الدراسة المیدانیة في الفصل الدراسي الثاني من العام  - ٣

 م.٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

  Psychological stressالضغط النفسي  -١ مصطلحات الدراسة :



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٥  

یفات الضغط النفسي حسب وجهات نظر المختصین اختلفت وتعددت تعر 
والمنظرین لهذا المصطلح ، ومجملها مجتمعة وبصورة عامة یفسر الضغوط 
النفسیة على أنها ردود أفعال فسیولوجیة و نفسیة وسلوكیة ناتجة عن عالقة 
تفاعلیة ما بین المثیرات واالستجابات التي یمكن أن تترك آثارًا سلبیة أو إیجابیة 

 الفرد.على 

  ومن هذه التعریفات ما یلي :
) الضغط بأنه إستجابة فسیولوجیة غیر محددة ألي Sely,1976عرف سیلي ( .١

حاجة أو مثیر یقع علیه سواء أكان السبب نفسي أو فسیولوجي أو اجتماعي 
) learner,1986,436.( 

بأنه " ذلك اإلحساس الناتج   ) فقد عرف الضغط النفسي٢٠٠١أما صابر ( .٢
اعل مع الصعوبات التي یواجهها في المواقف الضاغطة ویكون عن التف

مصدرها األسرة، والعالقة مع الزمالء، واألوضاع االجتماعیة، واإلدراة 
 ).٢٠٠١المدرسیة، المدرسة " (صابر،

) الضغوط النفسیة بأنها "مجموعة من الظروف ٢٠٠١وعرفت نوال یس( .٣
ئته السكنیة ویتعرض لها والصعوبات والمثیرات التي یواجهها الفرد في بی

بصفة مستمرة مما یسبب الضیق والتوتر وینعكس في صورة أعراض نفسیة 
 ).٢٠٠١وفسیولوجیة واستجابات سلوكیة لشعوره بعدم الرضا". (یس،

) الضغط النفسي بأنه "موقف یدركه الطالب ٢٠٠٣وعرفت نادیة األشقر( .٤
دم االرتیاح". الجامعي ویقیمه إن كان یسبب له التوتر أو الضیق أو ع

 ).٢٠٠٣(األشقر،

) في تعریفه للضغوط النفسیة بأنها "مجموعة المواقف ٢٠٠٤وأشار عباس( .٥
المهنیة واالجتماعیة والشخصیة التي ینجم عن عدم إشباعها توتر یؤدي 

 ) .٢٠٠٤،٨بالفرد إلى الفشل". (عباس،



  منى راشد الزیاني د. بالبحرینالضغوط النفسیة للمعلمین وعالقتها بمستوى الرضا عن مهنة التدریس 
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١٣٦ 

تتبنى الباحثة تعریف الضغوط  من خالل التعریفات السابقة ومناقشتها:
موقف أو مجموعة المواقف والصعوبات والمثیرات  النفسیة للمعلمین بأنها :

المهنیة واالجتماعیة والنفسیة التي یواجهها الفرد مما یسبب له الضیق والقلق 
 أما التعریف اإلجرائىوالتوتر لعدم إشباعها  مما قد یؤدي به إلى الفشل واإلحباط.

علیها الفرد من خالل مقیاس للضغوط النفسیة فهي : الدرجة التي یحصل 
  الضغوط النفسیة المعد لهذا الغرض والمستخدم في الدراسة الحالیة.

  ) (Job Satisfactionالرضا الوظیفي ( الرضا عن المهنة) : 
یفسر علماء اللغة لفظ الرضا بأنه ضد السخط . فقد تعددت تعریفات 

اتجاهات وانطباعات الرضا الوظیفي حیث إنه من المفاهیم المعقدة الرتباطه ب
األفراد على اختالف توقعاتهم وشخصیاتهم مما أدى إلى اختالف  وجهات نظر 
الباحثین حیث لم یكن هناك تعریف جامع موحد للرضا الوظیفي أو الرضا عن 

  المهنة، ومن هذه التعریفات مایلي:
  الرضا الوظیفي :

عر األفراد تجاه الرضا الوظیفي بأنه : " مشا  (Herbert,1990).عرف هربرت ١
أعمالهم التي تعتمد على إدراكهم بأن العمل الذي یتجهون إلیه حالیآ یحقق 

توقعاتهم ".                                                                                                                  
) الرضا الوظیفي  أنه : " الحالة التي یحقق ١٩٩٣. وقد عرف المعمر (٢

الفردمن خاللها ذاته ویشبع رغباته مما یجعله مقبًال على عمله بحماس ورغبة 
  ویحرص على زیادة كفاءته اإلنتاجیة" 

) بأنه : " محصلة الشعور الذي یدركه الفرد Nestern، ١٩٩٤. عرفه نیسترون ( ٣
من خالل عمله بالمؤسسة والذي یتكون من مجموعة االتجاهات التي یكونها نحو 
طبیعة الوظیفة التي یشغلها واالجر الذي یحصل علیه وعن فرص الترقیة المتاحة 
وعن عالقاته مع جو العمل الذي ینتمي إلیه وعن الخدمات التي تقدمها له 

 المؤسسة "  .



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٧  

: " إحساس داخلي لدى الفرد یتمثل  ) على أنه١٩٩٦بینما یعرفه الشایحي ( .٦
في شعور باالرتیاح والسعادة نتیجة الشباع حاجاته ورغباته من خالل مزاولته 
ما أن یكون هذا الشعور كلیًا أو جزئیًا ، أي رضا عن  للوظیفة التي یعمل بها وإ

 جوانب وعدمه عن جوانب أخرى".

ذا كان هناك توازن ) تحقیق الرضا الوظیفي بأنه : " ا١٩٩٦یعرف المشعان ( .٧
بین ما ینتجه الفرد وما یحصل علیه من العمل  فإذا تحقق التوازن یحدث شعورًا 

 ).١٩٩٦بالرضا " (المشعان، 

) الرضا الوظیفي بأنه : " اتجاه إیجابي نحو الوظیفة ١٩٩٨عرف أبوشیخة ( .٨
التي یقوم بها الفرد حیث یشعر فیها بالرضا عن مختلف العوامل البیئیة 

ماعیة واإلقتصادیة واإلداریة والفنیة المتعلقة بالوظیفة" (أبو شیخة، واالجت
١٩٩٨.( 

   عرف هاورد و شیث Haward and sheth الرضا بأنه :" لحالة النفسیة و العقلیة
لإلنسان التي یشعر عندها أنه حصل على مكافئة ( ثواب) كافیة مقابل التضحیة 

بین ما یحصل علیه الفرد من عائدات بالنقود والمجهود وعلیه فان درجة التطابق 
 ).١٩٩٨مادیة أو معنویة وما هو متوقع تحدد درجة الرضا " . (المناوي، 

 ) بأنه : " مجموعة العوامل النفسیة واالجتماعیة ٢٠٠٨عرفه الشیخ وعزیزة (
والمهنیة والمادیة التي یترتب علیها الحالة االنفعالیة السارة التي تحقق اإلشباع 

 ).٢٠٠٨عله راضیًا عن مهنته " (الشیخ ،جواد وعزیزة ، للمعلم وتج

 ) بأنه :" إحساس داخلي للفرد یتمثل في شعوره باالرتیاح ٢٠٠٩عرفه حكیم (
والسعادة نتیجة الشباع حاجاته ورغباته من خالل مزاولته لمهنته التي یعمل بها 

واجبات والذي نتج عنه نوع من رضا الفرد وتقبله لما تملیه علیه وظیفته من 
 ).٢٠٠٩ومهام "(حكیم، 
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 )عرف كل من لوكlock )و بلجین( belgen الرضا الوظیفي على أنه :" حالة (
عاطفیة إیجابیة وتقییم إیجابي لوضعیة الفرد وهي حصیلة العوامل المتعلقة 

  ).٢٠١٠بالوظیفة تجعله محبًا لها". ( شفیق، 
ظیفي نظریًا بأنه الرضا الو  نُعرفمن التعریفات السابقة وبعد تحلیلها و 

القناعة المصاحبة للعمل، والتي تتمثل في المشاعر الوجدانیة التي یشعر بها 
المعلم نحو الوظیفة التي یشغلها، وقد تكون هذه المشاعر إیجابیة أو سلبیة كما 
أن التوازن أو العدالة یتحقق اذا شعر الفرد بأن مدخالته تعادل مدخالت الشخص 

  أنه ینبغي أن یتعادل معهم . أو األشخاص الذین یشعر
أما التعریف االجرائي للرضا المهني فتعرفه الباحثه بأنه الدرجة التي 
یحصل علیها المعلم من اإلجابة على مقیاس الرضا الوظیفي عن المهنة 

  للمعلمین المستخدم  للدراسة الحالیة.
رتباطي تتبع الدراسة الحالیة المنهج الوصفي اال منهج الدراسة واجراءاتها :

  الحالیة  لمناسبته لطبیعة الدراسة
یشمل مجتمع الدراسة الحالیة جمیع المعلمین العاملین في  مجتمع الدراسة :

  بمملكة البحرین. مدرسة الحكمة الدولیة
تشمل عینة الدراسة األساسیة جمیع المعلمین العاملین في مدرسة  عینة الدراسة :

  معلمًا ومعلمة. ٤٩لغ عددهم الحكمة الدولیة بمملكة البحرین والبا
  لتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقیاسین هما : أداتا الدراسة :

  مقیاس الضغوط النفسیة. إعداد: طلعت منصور و فیوال البیبالوي - ١
  مقیاس الرضا الوظیفي. إعداد: فاروق عبدالفتاح موسى. - ٢

حالیة استخدمت الباحثة للوصول إلى نتائج الدراسة ال المعالجة االحصائیة :
  ) لمعالجة البیانات والتي تشمل :SPSSالحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (

  المتوسطات الحسابیة - ١
  االنحرافات المعیاریة - ٢
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 معامل االرتباط - ٣

 t-testاختبارات  - ٤

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :أوًال 

  حاجات مهنة التدریس :
ن یمارس مهنة التدریس إال إذا كان یمتلك رأسماٍل الیستطیع أي مدرس أ

ثقافیًا یتضمن المعارف والخبرات والمهارات المرتبطة بتكوینه الذي یترجم عمله 
الدراسي والمهني. ویظل التكوین األساسي الذي تلقاه المدرس لتیسیر االنتقال من 

في إعداد المدرس  طور التأهیل المهني إلى طور الممارسة المیدانیة مرتكزًا رئیساً 
، وبعد االلتحاق بالعمل التدریسي والذي یعد منعطفًا حاسمًا ومهمًا بالنسبة 
للمدرس ألنه یجتاز خالله معاناة التكیف مع متطلبات المهنة، ومایصاحبها من 
مهام ومن كشف عمیق للقدرات الذاتیة إذا كانت قویة أو ضعیفة في مجال 

میدانیة التي یمارسها المدرس المتدرب في التدریس وذلك في مجال التجربة ال
  ).٢٩، ٢٠١٠السنوسي(المدرسة

) في كتابه "االستثمار في المستقبل ١٩٩٥كما أشار جاك حالق (
الصادر عن المعهد الدولي للتخطیط" أن للتعلیم دورًا حیویًا في تنمیة الموارد 

ولویة في البشریة وفي تقدم األفراد والمجتمعات وعلى الحكومات أن تعطي األ
تخصیص الموارد القومیة لتنمیة الموارد البشریة وأضاف أن هناك أربعة مجاالت 
رئیسیة سوف تؤثر في االتجاهات المستقبلیة للتعلیم وتنمیة الموارد البشریة 
والینبغي لصانعي السیاسات اغفالها وهي التزاید نحو التحضر والمتطلبات 

التكنولوجیا في تشكیل مستقبل الجامعات الثقافیة، والسیادة المتنامیة للعلم و 
  واحتماالت المستقبل االقتصادي التي یصعب التنبؤ بها.

إن من أولویات االستثمار في التعلیم هي الحاجة إلى تدریب المعلمین 
ورفع كفاءتهم و تحسین أوضاعهم ، كما أن دورهم في تنفیذ السیاسة التعلیمیة من 
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حكومة أن تنظر في تحسین الجودة والكفاءة الخطورة بمكان بحیث التستطیع ال
  نظرة جدیة دون إعطاء موضوع المعلمین أولویة عالیة.

عد بند الرواتب من البنود المهمة في الرضا الوظیفي للمعلمین إذ تؤدي  ُ وی
الرواتب الجیدة إلى االستقرار الوظیفي لهم ، وتقلل من معدل دوران العمل في 

ر بدرجة كبیرة في اجتذاب قوة تدریسیة مستقرة وجیدة قطاع التدریس ، كما أنها تؤث
ذا تعذر ذلك فعلى الجهات المعنیة بالقرار التربوي  لدیها الدافعیة والمسئولیة. وإ
اقتراح اتجاهات أخرى لتحقیق أهداف الجودة والتحسین وقد تقود التفكیر إلى 

  مشاركة القطاع الخاص للمساعدة وتحسین نوعیة التعلیم.
تزام بالتعلیم من قبل المعلمین أمر الیمكن التأكد منه حیث إن  كذلك االل

العدالة تتحقق عند شعور الفرد أن مدخالته تعادل مدخالت الشخص او 
  األشخاص الذین یشعرانه ینبغي أن یتعادل معهم.

) أن من أبرز اإلصالحات التربویة اقتراح ینحو ١٩٩٦وأشار صیداوي (
هنیة بحیث یحصل الطالب المعلم على الدرجة إلى تقدیر ثقافة المعلمین الم

الجامعیة األولى في مادة من مواد التعلیم ثم یحضر للدراسة العلیا في التربیة 
ویتتلمذ في مدرسة النمو المهني على غرار المستشفى التعلیمي بحیث أصبح لزامًا 

افي ذلك على المعلم أن یتعلم كل ما یتعلق بأدوات وتكنولوجیا التعلیم والتعلم بم
إلمام جید باستعمال الحاسوب كأداة تعلم وتعلیم ومجاالت استخدام الحاسوب والبد 
نما المعلم عنصر أساسي وهام  من مالحظة أن الحاسوب لن یستبدل بالمعلم وإ

  ).٣١، ٢٠١٠في انجاح استخدامات الحاسوب في التعلم (السنوسي 
  مصادر الضغوط النفسیة للمعلم ومظاهرها : -٢

رغم من تعرض الفرد لكثیر من الضغوط طوال مراحل حیاته، إال على ال
أن طبیعة الضغوط التي تفرض علیه قد تغیرت وكذلك مدى استیعابه لهذه 
الضغوط. فالتحرك واالنتقال االجتماعي والجغرافي والتلوث البیئي والدمار والزحام 

الفرد (خلیفة  والحروب، هذا التحرك وهذه التغیرات جلبت المزید من الضغوط على
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) مصادره لهذه ١٩٧٧وفي هذا المجال حدد زهران ( ).١٤٦، ٢٠٠٨وسعد 
الضغوط متمثلة بالخجل وعدم الجرأة واالحترام والنظام والغضب والالمباالة وعدم 

  ).٩٩، ١٩٧٧التعاون واألنانیة وعدم الحماس وضعف الدافع (زهران، 
تقع على الطریقة  وقد تبین أن جزءًا من األحداث التي تسبب الضغوط

التي یفكر بها الفرد ومن خالل هذا المنظور ، على الفرد أن یغیر من تفكیره 
وبالتالي یغیر من حیاته باإلضافة إلى أن مواجهته الضغوط تقع على عاتق 

ومن مصادر الضغوط أیضًا  الطریقة التي یتعامل بها الفرد ویدیر بها الضغوط.
التغیر االجتماعي السریع مصدرًا من مصادر  مأ اشار إلیها كابالن حیت اعتبر

الضغوط فالتكنولوجیا الحدیثة أساءت إلى وضع كثیر من الناس حیث أن عملیة 
االقتالع من الجذور سواء أكانت بدنیة أو نفسیة هي غالبًا تجلب األذى والضرر 
  وعندما تكون االستجابة غیر كافیة بشكل ما تعتبر هذه التغیرات مصدرًا للضغط.

ومصادر الضغوط عبارة عن مثیر له امكانیة محتملة أن یولد استجابة 
المواجهة أو الهرب عند شخص معین، واالنسان عادة مایتعرض في حیاته 
الیومیة إلى أنواع عدیدة من الضغوط بعضها مصدرها بیولوجي واآلخر نفسي 

تبر أكثر ) أن األحداث الغامضة تعTaylor 1995 وبعضها اجتماعي وأشار تایلور (
إحداثًا للضغوط من األحداث الواضحة، فالمصدر الواضح یعطي فرصة للفرد 
لمواجهة الضغوط واالستجابة لها وحینما تحدث االستجابة فإن الجسم یخزن 
طاقاته لكي یستخدمها وحینما یعجز عن تصریف هذا المخزون یصبح رد الفعل 

. وقد تنشأ الضغوط من أسباب تتعلق بالمنظما ت أو المنشآت التي یعمل سلبیًا
بها الفرد وتسمى بالضغوط التنظیمیة كما أن هناك اسبابًا أخرى یتأثر بها الناس 
خارج حدود عملهم وهي ما یطلق علیها الضغوط التي تنتج عن السمات 

  الشخصیة والسلوكیة للفرد، وهي:
ما (أ)  ضغوط السمات الشخصیة والسلوكیة التي تنتج من داخل الفرد وترتبط ب

  یحمله الفرد من قیم أساسیة تؤثر على اتجاهاته وسلوكه
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(ب) المشكالت الشخصیة تمثل للفرد أحد المصادر العامة للضغوط، فالضغوط 
األسریة وانخفاض الدخل االقتصادي لألسرة والمشكالت الصحیة والعالقات 

  العائلیة تعد من مصادر الضغوط في حیاة الفرد
ینة االیجابیة والسلبیة تتحد مع بعضها لتخلق نوعًا من (ج) تأثیر التغییرات المتبا

  الضغوط أثناء قیام الفرد بالتوافق مع أي موقف جدید .
باإلضافة إلى تلك المصار فهناك وجهات نظر متعددة لدى الباحثین حول    

-١٤٨، ٢٠٠٨مصادر شعور الفرد بالضغوط النفسیة ومنها ( خلیفة وسعد ، 
١٤٩: (  

ة : وهي األحداث الخارجیة حیث تنتهي بمشاعر الضغط ـ مصادر خارجی ١
  النفسي

ـ مصادر داخلیه : وهي تمثل معتقدات وأفكار وانفعاالت الفرد التي یستقبل بها  ٢
  ما یمر به من أحداث

ـ مصادر خارجیة وداخلیه معا ـ وفیها تتفاعل األحداث الداخلیه والخارجیة معا  ٣
  فسیة . في إثارة ونمو الشعور بالضغوط الن

  مصادر ضغوط العمل : -٣
أوضحت البحوث أن من مصادر الضغوط التي یعاني منها اإلنسان في 
أحد مجاالت حیاته مثل المنزل أو المدرسة قد ثؤثر في مستویات العمل ویقصد 
بها األحداث المهمة السلبیة مثل وفاة الزوج أو شخص عزیز ، أو اإلصابة 

االنفصال ، أو مشكالت حادة باإلضافة  بمرض عضال ، أو حاالت الطالق أو
إلى األحداث اإلیجابیة مثل الزواج ، والدة طفل ، والتمتع باإلجازات. هذه 
األحداث تتمیز بأهمیة فائقة قد تؤدي إلى ظهور أمراض جسدیة مرتبطة ، وتؤثر 

فالشخص الذي یصیبه ضغط العمل یتبادر  األداء المهني لإلنسان . علىسلبیًا 
یبذل جهدًا كبیرًا أو یبحث عن وظائف تتضمن واجبات كثیرة  للذهن أنه
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ومسئولیات ال تنتهي وصورة أخرى لشخص ال یجد وقتا إلنجاز أعماله . هذا ما 
  )١٩٩٦أشار إلیه منصور (

وقد أشارت البحوث إلى وجود امثلة حقیقیة من األشخاص أطلقوا علیهم 
ة عالیة جدًا ورغبة عارمة نمط ( أ) من الشخصیة وتتمیز هذه الشخصیة بدافعی

حساس بأن كل شيء عاجل ومهم جدا كما أنه یتصف بأدنى  في المنافسة وإ
درجة ممكنة ممن التأني والصبر ویخفي درجة كبیرة من العدوانیة وهؤالء یعانون 
من ضغط كبیر حیث إن هؤالء أكثر تعرضا لإلصابة بأمراض القلب وربما 

الذین ال یملكون هذا النمط من الشخصیة (ب) السكتات القلبیة القاتلة أكثر من 
والتي تتسم بأنها هادئة بعیدة عن التوتر متأنیة لیس لدیها الرغبة في التحدي او 
المنافسة التي تكون مناقضة للشخصیة من النمط (أ). وأثبتت البحوث أن هذا 
النمط من الشخصیة (أ) مرتبطة بالضغط ونتائجة وال یوجد فرق بین الذكور 

  ).٦٣- ٦٠، ٢٠٠٨ناث في هذا الموضوع . (الصیرفي، واإل
  االحتراق المهني لدى المعلمین وأسبابه : -٤

یمثل المعلم المحور والمرتكز األساسي للعملیة التربویة ولهذا فإن صحته 
نظر إلیها كمسألة مهمة من أجل تحقیق نظام تربوي  ُ النفسیة والجسمیة ینبغي أن ی

ي مصادر الضغوط التي قد تؤدي إلى االحتراق فعال. لهذا سعت البحوث لتقص
النفسي الذي تسببه مهنة التدریس، كما تبحث في العالقات االنسانیة بین 
المعلمین والطلبة وبین المعلمین وأولیاء األمور كذالك بین المعلمین وادارة 
المدرسة باالضافة إلى المشكالت الشخصیة الخاصة بالمعلم، وكذلك األخذ بنظر 

بار اسس التخفیف من هذه الضغوط التي تؤثر على مسیرة المعلم وعلى االعت
من هذا المنطلق ظهر مفهوم االحتراق  توافقه سواء داخل المدرسة أو خارجها.

 ،Ferudeenbergerفي بدایاته مبكرًا على ید العالم فروید نبرج (  Burnoutالنفسي 

لتي یتعرض لها ) وذلك من خالل دراساته عن االستجابة للضغوط ا١٩٧٤
المشتغلون في قطاع الخدمات حیث عرفه بأنه : " حالة من االستنزاف االنفعالي 
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واالستنفاذ البدني بسبب مایتعرض له الفرد من ضغوط إلى عدم القدرة على الوفاء 
  ). Bilge, f , 2006بمتطلبات المهنة "  (

 ) إلى ان االحتراق النفسي١٩٩٥وفي هذا المجال أشار عبداهللا (
للمعلمین هو نمط سلبي لالستجابة لألحداث ذات الضغوط وللتدریس كمهنة 
قدم للمعلم من  ُ باإلضافة إلى اإلدراك بأن هناك نقصًا في المساندة والتأیید الذي ی

 ١٩٨٧، Goldكما أشار جولد ( ).٣٤٥، ١٩٩٥جانب االدارة المدرسیة. (عبداهللا،

النفسي تعزى لجنس المعلم  ) إلى وجود اختالفات ضئیلة في درجة االحتراق
(ذكر وآنثى) فالمعلمون أصغر سنًا ذوو الخبرات القلیلة أظهروا درجة أكبر من 
االحتراق المهني مقارنة بالمعلمین األكبر سنًا ذوو الخبرات العالیة خصوصًا على 

  ).١٩٩٨أبعاد االجهاد االنفعالي وتبلد الشعور (القریوتي وعبدالفتاح، 
سي هو مجموعة من المظاهر السلبیة من االستجابات اذن االحتراق النف

المصاحبة للتدریس وعملیاته والتعامل مع الطلبة ونقص الدعم االداري وقد بین 
) أن أسباب االحتراق النفسي هي مایلي ١٩٨٧ (Sedmand & Zagerسیدمان وزكر 

  ):٢٠٠٣(الیافعي، 
  .العمل لفترات طویلة دون الحصول على قسط كاٍف من الراحة .١
 غموض األدوار. .٢

 فقدان الشعور بالسیطرة على مخرجات العمل. .٣

 الشعور بالعزلة في العمل وضعف العالقات المهنیة. .٤

 الزیادة في عبء العمل وتعدد المهام المطلوبة. .٥

 الرتابة والملل في العمل. .٦

 ضعف استعداد الفرد في التعامل مع ضغوطات العمل. .٧

 الخصائص الشخصیة للفرد. .٨

 ساندة.غیاب الدعم والم .٩

 غیاب المكافاة. .١٠
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 العنف الطالبي .١١

فدراسة االحتراق النفسي تساعد في الكشف عن طبیعته وتحدید األسباب 
المؤدیة له واآلثار السلبیة نتیجة لظروف الحیاة الصعبة والوصول إلى سبل 

  وطرق عالجه بحیث ال یعاني  منه المعلم .
  : االتجاهات نحو مهنة التدریس وعالقتها بالرضا عنه -٥

هناك اختالف بین العلماء حول مفهوم االتجاه في علم النفس وقد یعود 
هذا االختالف إلى الرؤى حول هذا المفهوم  فمنهم من ینظر الیه على انه مفهوم 
اجتماعي وآخرون یعتبرونه مفهومًا تربویًا ونفسیًا ، ومن جهة آخرى یتفق أغلب 

نتیجة الخبرات والمعلومات  الباحثین  على أن االتجاهات مكتسبة فهي تتكون
  والمواقف التي یتعرض لها الفرد في مراحل حیاته المختلفة.

ویمكن تعریف االتجاه على أنه : " تكوین افتراضي أو تغییر وسیط تعبر 
عنه  مجموعة استجابات متسقة فیما بینها، سواء في اتجاه القبول أو اتجاه 

أو جدلي معین، وعلى ذلك  الرفض إزاء موضوع نفسي أو اجتماعي أو تربوي
یظهر أثر االتجاه في المواقف التي تتطلب من الفرد تحدید اختیاراته الشخصیة 
أو االجتماعیة أو الثقافیة معبرا بذلك عن جمیع خبراته الوجدانیة والمعرفیة 

  ).١٠، ١٩٨١والنزوعیة" (آدم، 
رة التي وبذلك یمكن تعریف االتجاه نحو مهنة التدریس إجرائیًا بأنه النظ

یكونها المعلم نحو مهنة التدریس والرغبة في هذه المهنة ونظرة المجتمع إلى مهنة 
التدریس بنظرة سلبیة أو إیجابیة. فقد أشارت معظم الدراسات إلى أنه من أهم 
عوامل نجاح المعلم في العمل هو الرضا الوظیفي المهني عن مهنة التدریس كما 

ات لنجاح المدرسة كمؤسسة تربویة فالرضا عن یعد الرضا المهني من أهم المؤشر 
المهنة یمثل مجموع المشاعر واالتجاهات اإلیجابیة التي یكونها المعلمون نحو 

) إلى أن العاملین في أي ١٩٩٧العمل بالمدرسة وفي هذا المجال أشارت الشیخ (
مؤسسة یكونون أكثر ارتباطیًة ودافعیًة لإلنجاز حینما یشعرون بالرضا عن 



  منى راشد الزیاني د. بالبحرینالضغوط النفسیة للمعلمین وعالقتها بمستوى الرضا عن مهنة التدریس 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٤٦ 

م، ویزداد هذا الشعور حینما یكون مصدره العمل ولیس العائد المادي من عمله
  ).٢٦٥، ١٩٩٧وراء الوظیفة. (الشیخ ، 

  التدریس بالمدارس الخاصة في مملكة البحرین : -٦
تختلف المدارس الخاصة باختالف النظم التعلیمیة التي تنتهجها     

ا. ولهذه الهیئات دورها الواضح الجهات و الهیئات االستشاریة التربویة التي تتبعه
في تحدید المسار التربوي الخاص بكل مؤسسة تعلیمیة. وتنقسم المؤسسات 

  الخاصة في البحرین إلى نوعین هما:
دارتها من قبل  المدارس الخاصة الوطنیة: - ١ وهي المدارس التي یتم إنشاؤهاا وإ

علیم والتثقیف وفقًا المواطنین البحرینین أو باالشتراك مع غیر البحرینین بقصد الت
للمناهج الوطنیة أو استنادًا اللمناهج التي تجیزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم 
بالدرجة االولى الطلبة البحرینین. وتضم هذه المدارس المراحل التعلیمیة المختلفة 
بدءًا من مرحلة الروضة فاالبتدائیة وفاالعدادیة فالثانویة. وتطبق هذه المدارس 

عنى بتدریس المواد الدراسیة باللغتین العربیة واالنجلیزیة.نظامًا ثن ُ   ائي اللغة حیث ی
دارتها وتمویلها  المدارس الخاصة األجنبیة: -.أ٢ هي المدارس التي یقوم بإنشائها وإ

أشخاص أو مؤسسات اجنبیة موجودة في مملكة البحرین أو باالشتراك مع 
شراف تربوي أجنبي وتمنح أشخاص بحرینین بقصد التعلیم والتثقیف وفقًا  لمناهج وإ

شهادات بلد المنشا التي هي امتداد له وتخدم بالدرجة االولى الطلبة األجانب. 
وتضم هذه المدارس أیضا المراحل التعلیمیة المختلفة بدءًا من مرحلة الروضة 
فاالبتدائیة فاالعدادیة فالثانویة. وتدرس مادة اللغة العربیة في جمیع المدارس 

ة واألجنبیة التي تقبل الطلبة العرب إلى جانب دروس التربیة االسالمیة الخاص
 لجمیع الطلبة المسلمین.

وهي المدارس التي یتم إنشاؤها وتمویلها من قبل  مدارس الجالیات األجنبیة: -ب.٢
الجالیات األجنبیة في مملكة البحرین بقصد تعلیم أبنائها فقط 

)6.aspx-http://www.gov.bh/education/education . (  
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 :ذات الصلة بالدراسة سابقة الدراسات ثانیًا : ال

تناولت الدراسة الحالیة الدراسات السابقة حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى    
  األحدث :

: دراسات تناولت الضغوط النفسیة وعالقتها ب   متغیرات أخرى.أوًال
: دراسات تناولت الرضا عن مهنة التدریس وعالقتها بمتغیرات آخرى.   ثانیًا

: دراسات تناولت الضغوط النفسیة وعالقتها بالرضا الوظیفي.   ثالثًا
  وفیما یلي تعرض الباحثة الدراسات التي تندرج تحت هذه المحاور الثالثة

: دراسات تناولت الضغوط النفسیة وعالقتها    بمتغیرات أخرى :أوًال
وعنوانها : " مصادر مستوى الضغط النفسي وعالقتها  )١٩٩٨مسلم (دراسة 

بالروح المعنویة كما یراها معلمو وكالة الغوث في منطقة نابلس التعلیمیة " وقد 
هدفت الدراسة إلى معرفة مصادر ومستوى الضغط النفسي للمعلمین في وكالة 

ضوء متغیرات الجنس والمؤهل العلمي  الغوث في منطقة نابلس التعلیمیة في
والعمر، كما هدفت إلى معرفة العالقة بین الضغط النفسي والروح المعنویة لدیهم. 

. أما عینة الدراسة األساسیة فقد بلغت (٥٧٥بلغ مجتمع الدراسة ( ) ١٤٤) معلمًا
% من المجتمع األصلي. استخدمت الباحثة استبانة لقیاس ٢٥معلمًا بنسبة 

توصلت  - وعند ظهور النتائج  –لنفسیة واألخرى لقیاس الروح المعنویة الضغوط ا
الدراسة إلى وجود الضغوط النفسیة بدرجة متوسطة لدى معلمین مدارس وكالة 
الغوث في منطقة نابلس. وكانت مصادر الضغوط المؤثرة على المعلمین، ضغط 

  ة.المدرسة وضغط العمل  والرضا المهني ونمط قیادة إدارة المدرس
وعنوانها : "عالقة الضغوط النفسیة ببعض المتغیرات  )٢٠٠٤العنزي (دراسة 

الشخصیة لدى العاملین في المرور بمدینة الریاض" وقد هدفت الدراسة إلى 
التعرف على طبیعة الضغوط النفسیة والكشف عن مصادر هذه الظاهرة ومعرفة 
الخصائص الممیزة لرجل المرور في ضوء المتغیرات، وتكونت عینة الدراسة من 

) موظفًا من العاملین في المرور بمدینة الریاض واألفراد والضباط. استخدم ١٥٠(
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الباحث مقیاس الضغوط النفسیة وكان من أهم النتائج أن هناك عالقة بین بین 
الضغوط النفسیة ومتغیرات الدراسة، وأظهرت النتائج أن من أهم األسباب التي 

ر هي عن عدم منح الفرص تؤثر على الضغوط النفسیة لدى العاملین في المرو 
للتدریب والتطویر وعدم منح مكآفات مادیة أو معنویة واالنتقال من عمل آلخر 

تباع اسلوب المركزیة باالدارة.  وإ

 الدراسات التي تناولت الرضا الوظیفي وعالقته ببعض المتغیرات :: ثانیاً 

ات وعنوانها : " الرضا الوظیفي لدى مدیري ومدیر  )٢٠٠١الرویلي (دراسة 
مدارس التعلیم العام الحكومي بمنطقة الحدود الشمالیة" وقد هدفت الدراسة التعرف 
على درجة الرضا الوظیفي لدى مدیري ومدیرات مدارس التعلیم العام التابعة لوزارة 
المعارف لتعلیم البنات بمنطقة الحدود الشمالیة. توصلت الدراسة إلى عدم وجود 

جة الرضا الوظیفي بین مدیري ومدیرات مدارس فروق ذات داللة إحصائیة في در 
التعلیم العام في البعد الكلي وفي جمیع مجاالت الدراسة ماعدا مجال المكانة 

  االجتماعیة فكانت لصالح المدیرات.
وعنوانها : " مستوى اإلنتماء المهني والرضا الوظیفي  )٢٠٠٤سالمة (دراسة 

ة في الجامعات الفلسطینیة " وقد والعالقة بینهما لدى أعضاء الهیئة التدریسی
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى االنتماء المهني والرضا الوظیفي والعالقة بینهما 
لدى أعضاء الهیئة التدریسیة، كما هدفت إلى تحدید دور كل من متغیرات 
الجنس، المؤهل العلمي، الرتبة العلمیة، الخبرة االدرایة، المركز الوظیفي والرضا 

لهم. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى  الوظیفي
االنتماء المهني والرضا الوظیفي، كما أن الرضا الوظیفي یتأثر ببعض المتغیرات 

  وهى المؤهل العلمي والخبرة والمركز الوظیفي.
وعنوانها : " الرضا الوظیفي لدى معلمي العلوم بالمرحلة  )٢٠٠٦المعیلي (دراسة 

ویة في المملكة العربیة السعودیة " وقد هدفت الدراسة إلى استطالع آراء الثان
معلمي العلوم في المرحلة الثانویة في المملكة حول العوامل المؤثرة على رضاهم 
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) معلما واستخدم الباحث استبانه من اعداده ٨٨عن العمل، تألفت العینة من (
ظیفي للمعلمین. كان من نتائج تمثل العوامل التي یمكن ان تؤثر على الرضا الو 

الدراسة ان العوامل المؤثرة على الرضا الوظیفي عدم تعاون أولیاء األمور مع 
المؤسسة، و تعیینهم على مستوى أقل مما یستحقونه، وضع حصصهم في أوقات 

 متأخرة من الیوم الدراسي، تكلیفهم بتدریس مواد خارجة عن تخصصهم.

ها : " مستوى الرضا المهني لدى معلمي وعنوان )٢٠٠٧الشوامره (دراسة 
ومعلمات المدراس الخاصة في مدارس نور الهدى التطبیقیة في بلدة بیتونیا "  
وأسفرت الدراسة عن نتائج منها وجود فروق ذات داللة احصائیة ألثر الرضا 
الوظیفي للموظفین والمعلمات تبعًا لمتغیرات الجنس وال توجد فروق ذات داللة 

مین والمعلمات تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، كذلك عدم وجود فروق بین بین المعل
  المعلمین والمعلمات تبعًا لسنوات الخبرة.

وعنوانها : " الرضا الوضیفي لدى معلمي التعلیم العام  )٢٠٠٩حكیم (دراسة 
معلمي التربیة الخاصة من الجنسین  ( دراسة مقارنة ) " وقد هدفت إلى التعرف 

الرضا الوظیفي لدى المعلمین من الجنسین بمدارس التعلیم العام على مستوى 
  ومدارس الفئات الخاصة

معلما ومعلمة من معلمي التعلیم العام ومعلمي  ٣٣٥تكونت عینة الدراسة من      
  الفئات الخاصة ،واستخدمت مقیاس الرضا الوظیفي من إعداد الباحث.

لدى معلمي التعلیم العام كان أشارت النتائج الى إن مستوى الرضا الوظیفي 
منخفضًا وكذلك لدى معلمي التربیة الخاصة ،كما أشارت النتائج الى عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي بین معلمي التعلیم العام ومعلمي 

  التربیة الخاصة.
وعنوانها :  " الدراسة ضغوط العمل لدى مدیري المدارس  )٢٠٠٩شبیر(دراسة 

حكومیة بمحافظات غزة وسبل التغلب علیها " وقد هدفت الى التعرف على ال
درجة ضغوط العمل التي تواجه مدیري المدارس الحكومیة بمحافظات غزة من 
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وجهة نظرهم ،وتحدید السبل للتغلب على ضغوط العمل لدى مدیري المدارس 
  الحكومیة بمحافظة غزة،

الدراسة ،حیث تم مسح شامل  وتكونت عینة الدراسة من جمیع أفراد مجتمع
مدیر ومدیرة من المدیریات التعلیمیة الست ،وقد  ٣٧٤للمجتمع  بلغ عددهم 

استخدم الباحث استبانة  لضغوط العمل من إعداده ،وتمت المعالجة اإلحصائیة 
  للبیانات ،وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة :

لمستوى متوسط من ضغوط یتعرض مدیرو المدارس الحكومیة بمحافظات غزة  - ١
  العمل .

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ضغوط العمل تبعآ للجنس . - ٢
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ضغوط العمل  تعزى لمتغیر المؤهل  - ٣

  العلمي .
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ضغوط العمل تعزى لمتغیر عدد سنوات  - ٤

  لثالث والرابع والدرجة الكلیة .الخدمة في البعدین ا
والمعنونة : " الرضا الوظیفي وعالقته ببعض  )٢٠٠٩الشیخ وعزیزة (دراسة 

المتغیرات الدیمغرافیة لدى المعلمین"  وقد هدفت الى معرفة العالقة بین الرضا 
وسنوات  -والمؤهل العلمي - الوظیفي وبعض المتغیرات الدیمغرافیة تبعآ للجنس

  لة الدراسیة والمرح- الخبرة 
معلمآ ومعلمة  ، وأعد الباحثان استبانة لقیاس الرضا  ٣٦٠وقد تكونت العینة من

الوظیفي خاص بالدراسة ، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة 
إحصائیة في الرضا الوظیفي  بین المعلمین والمعلمات وكانت لصالح المعلمات 

سیة الدنیا  .أما سنوات الخبرة فال یوجد لها وحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة األسا
  أثر على الرضا الوظیفي .

: دراسات تناولت عالقة الضغوط النفسیة بالرضا الوظیفي :   ثالثًا
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و عنوانها : " الضغط  (De Frank RS, Stroup CA,1989) فرانك وستروبدراسة دي 
العالقة المتبادلة بین النفسي وعالقته بصحة المعلم " وقد هدفت الدراسة إلى تقییم 

كل من العوامل الشخصیة وضغط العمل والرضا الوظیفي واألعراض المرضیة. 
) معلمة من المدارس االبتدائیة في جنوب ٢٤٥تكونت عینة الدراسة من (

تكساس، وكان االستطالع هو أداة الدراسة. بینت النتائج أن ضغط العمل له 
ن العمل لم یكن ذا عالقة مباشرة مع عالقة بالرضا عن العمل إال أن الرضا ع

المشكالت الصحیة وأظهرت النتائج أن المعلمات أشرن في اجاباتهن إلى مصادر 
  إضافیة للضغوط منها السیاسیة والبیئیة.

  
  

  مناقشة الدراسات السابقة : 
ومن خالل دراسة تلك الدراسات السابقة وتحلیلها تحلیًال نقدیًا وتربویًا نستطیع 

  ا فیما یلى :أن نبلوره
  عالقة الدراسات السابقة بمتغیري الدراسةالحالیة :

معظم الدراسات السابقة ركزت على الضغوط النفسیة وعالقتها بمتغیرات أخرى 
كعالقتها بمتغیرات الشخصیة وعالقتها بالروح المعنویة ،أما بالنسبة لمتغیر الرضا 

س،المؤهل العلمي ،الرتبة الوظیفي فقد ارتبط معظم الدراسات بمتغیرات مثل الجن
  العلمیة ،والخبرة األداریة .

أما الدراسة الحالیة فهي محاولة للتعرف على العالقة بین الضغوط النفسیة   
  والرضا عن المهنة .

أما بالنسبة ألهداف الدراسات فقد تنوعت تبعآ للموضوع المراد دراسته 
وعالقتها بمتغیرات ) هدفت لدراسة الضغوط النفسیة ٢٠٠٤،كدراسة العنزي (

) الضغوط النفسیة وعالقتها بمتغیرات ٢٠٠٣الشخصیة ودراسة األشقرالتي تناولت(
الجنس والمستوى الدراسي والتخصص ومكان السكن والمستوى الدراسي ،كذلك 
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) التي تناولت ٢٠٠٠عالقة الضغوط بالتحصیل الدراسي ،ودراسة المطارنة (
) ٢٠٠٠لدى المراهقین ،ودراسة الشافعي ( العالقة بین الضغوط النفسیة والتمرد

التي هدفت إلى دراسة الضغوط النفسیة وعالقتها بالتعصب الدیني .وفیما یخص 
الدراسة الحالیة فهدفت إلى دراسة العالقة بین الضغوط النفسیة وعالقتها بمستوى 

  الرضاعن مهنة التدریس لدى المعلمین في المدارس الخاصة .
راسات السابقة فقد تباینت هي األخرى في حجم العینة وفیما یخص عینات الد

وكذلك اختالف المكان والوضع االجتماعي ، إال أن معظم الدراسات ركزت على 
المعلمین والمدراء والطلبة من الجنسین وكذلك العاملین والموظفین في القطاعات 

  العامة والخاصة ومنها :
) ٢٠٠٣لریاض، ودراسة االشقر (ا –) للعاملین في المرور ٢٠٠٤دراسة العنزي(

) لطلبة المرحلة ٢٠٠١األردن، ودراسة سلیمان ( –للطلبة الوافدین إلى عمان 
الیمن، ودراسة  -) لطلبة الجامعة٢٠٠٠القاهرة، ودراسة التمیمي (-الثانویة

القدس فلسطین .أما بالنسبة  –) لمعلمات المدارس الخاصة ٢٠٠٧الشوامرة(
فقد ركزت معظمهاعلى مقاییس الضغوط النفسیة  التي  ألدوات الدراسات السابقة

تم بناؤها أو التي تم التعدیل في البعض منها كل حسب أهداف الدراسة وحسب 
) ٢٠٠٣) واألشقر(٢٠٠٠مناسبتها للبیئة التي أجریت فیها الدراسة كدراسة یس(

  ) .٢٠٠٠والمطارنة (
ت منصور وفیوال والدراسة الحالیة إستخدمت مقیاس الضغوط النفسیة لطلع

لفاروق عبد الفتاح .وبالنسبة لمناهج البحث  –الببالوي ومقیاس الرضا الوظیفي 
المستخدمة في الدراسات السابقة وجدت الباحثة ان معظمها استخدم المنهج 
الوصفي االرتباطي  وذلك تبعآ لمتغیرات الدراسة وطبیعتها واألهداف التي سعت 

قد استخدمت المنهج الوصفي  لتناسبه مع أهداف لتحقیقها أماالدراسة الحالیة ف
الدراسة بهدف التعرف على العالقة بین الضغوط النفسیة ومستوى الرضا الوظیفي 

  للمعلمین في مدرسة الحكمة الدولیة الخاصة بمملكة البحرین.



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٣  

 نتائج الدراسة ومناقشتها :ثالثًا : 

واألجانب بمدرسة أداتي الدراسة على عینة من المعلمین العرب تم تطبیق 
) معلمًا ومعلمة من العرب ٤٩الحكمة الدولیة بمملكة البحرین، وقد بلغ قومها (

واألجانب، وممن یقومن بتدریس المواد العلمیة واألدبیة، وفیما یلي تعرض الباحث 
  لإلحصاء الوصفي لبیانات الدراسة.

  
  
  
  

  اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة )٢جدول (

  نتائج الفرض األول ومناقشتها : .١
ال یعاني المعلمون في المدارس الخاصة بمملكة  ینص هذا الفرض على :  "

  ".البحرین من الضغوط النفسیة 
ول تم حساب متوسط استجابة المعلمین والنسبة وللتحقق من صحة الفرض األ

المئویة لالستجابة على قائمة الضغوط النفسیة للمعلمین، وفیما یلي یوضح جدول 
) متوسطة االستجابة والنسبة المئویة لالستجابة المعلمین على قائمة الضغوط ٣(

  النفسیة للمعلمین.  

 االحصاء  المتغیر
  الوصفي

  التخصص التدریسي  القومیة  الجنس
  مواد أدبیة  مواد علمیة  أجانب  عرب  إناث  ذكور

  الضغوط
  لنفسیة 

  ١٢٣,١٤٢  ١١٩,١٤٢  ١٣١,٢٨٥  ١١٧,٤٨٥  ١٢٠,٣٣٣  ١٢٤,٤٦١  المتوسطات
االتحرافات 

  المعیاریة
٣١,٧١٣  ٣٨,٣٠٠  ٤١,٧٢٧  ٣٠,٧٤٨  ٣١,٢٩٠  ٤٣,٠٦٥  

الرضا 
عن 

  المهنة

  ٢٢٤,٠٧١  ٢١٠,٠٤٧  ١٩٧,٢٨٥  ٢٢٦,٣٧١  ٢٢١,١٣٩  ٢٠٩,٥٣٨  المتوسطات
االتحرافات 

  المعیاریة
٢٣,٧٦١  ٣٠,٦١٤  ٣٢,٨٩٧  ٢٠,١٦١  ٢٧,٠٩٣  ٢٧,٩٤٥  
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لى قائمة ة المعلمین عمتوسط االستجابة والنسبة المئویة الستجاب )٣جدول (
النفسیة للمعلمین الضغوط  

  النسبة المئویة لالستجابة  متوسط االستجابة  عدد المعلمین  المتغیرات
  ٤٨,٥٧١  ٢,٤٢٨  ٤٩  الضغوط النفسیة للمعلمین

یمكن الحكم مستوى الضغوط النفسیة للمعلمین بحساب مدى االستجابة 
)، وبناًء ٠,٨٠و یساوي ()، وه٥، ٤، ٣، ٢، ١خماسیة التدرج في المقیاس (

  علیه تكون معاییر الحكم على مشتوى الضغوط النفسیة على النحو التالي:
) فهذا یدل على ضغوط نفسیة ١,٨٠ -١إذا كان متوسط االستجابة من ( - ١

.   منخفضة جدًا
) فهذا یدل على ضغوط ٢,٦٠ -١,٨٠إذا كان متوسط االستجابة من ( - ٢

  نفسیة منخفضة.
) فهذا یدل على ضغوط ٣,٤٠ -٢,٦٠ط االستجابة من (إذا كان متوس - ٣

  نفسیة متوسطة.
) فهذا یدل على ضغوط ٤,٢٠ -٣,٤٠إذا كان متوسط االستجابة من ( - ٤

  نفسیة مرتفعة.
) فهذا یدل على ضغوط ٥,٠٠ -٤,٢٠إذا كان متوسط االستجابة من ( - ٥

.   نفسیة مرتفعة جدًا
ناًء على المعاییر السابقة )، وب٣ومن خالل النتائج التي یعرضها جدول (

یتضح أن مستوى الضغوط النفسیة التي یعاني منها المعلمون في المدارس 
  الخاصة بممكلة البحرین كانت منخفضة ، وبذلك یتحقق الفرض األول للدراسة.

ویمكن تفسیر نتیجة هذا الفرض بما تحظى به المدارس الخاصة بمملكة البحرین 
ونظم إداریة متمیزة تسعى دائمًا لتحقیق التمیز من إمكانات مادیة وبشریة ، 

األكادیمي الذي یؤهلها ألن تتبوأ مكانًة مرموقًة في ظل تنافسیة عالیة تحتم 
امتالك كل مدرسة منها للمقومات التي تجعلها مقصدًا وقبلًة ألكبر عدٍد ممكن 

  من الطلبة الباحثین عن فرص التعلیم الجید الذي یقودهم نحو التمیز .  
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وال یمكن ألي من هذه المدارس أن تحقق معاییر جودة األداء التعلیمي دون 
االهتمام بالمعلم بوصفه مرتكزًا رئیسًا ترتكز علیه العملیة التعلیمیة في تحقیق 

رس ، لتوفیر الظروف المالئمة التي اأهدافها ، من هذا المنطلق تسعى هذه المد
المتمیز ، والتخفیف ما أمكن من من شأنها دفع المعلم نحو األداء التعلیمي 

مسببات الضغوط النفسیة التي یمكن أن یتعرض لها أثناء قیامه بمهامه التعلیمیة 
) والتي ١٩٩٨واإلداریة . وقد اختلفت نتیجة هذا الفرض عن نتیجة دراسة (مسلم،

أظهرت معاناة المعلمین من الضغوط النفسیة ، كما اختلفت عن نتیجة دراسة 
  ) .  ٢٠٠٤(العنزي ،

یشعر المعلمون ینص هذا الفرض على : " نتائج الفرض الثاني ومناقشتها: .٢
  ".في المدارس الخاصة بمملكة البحرین بالرضا عن المهنة بدرجة متوسطة 

للتحقق من صحة الفرض الثاني تم حساب متوسط استجابة المعلمین و 
یلي یوضح والنسبة المئویة لالستجابة على مقیاس الرضا عن المهنة، وفیما 

 ) متوسطة االستجابة والنسبة المئویة لالستجابة المعلمین على المقیاس. ٤جدول (

متوسطة االستجابة والنسبة المئویة الستجابة المعلمین على  )٤جدول (
  مقیاس الرضا عن المهنة

متوسط   عدد المعلمین  المتغیرات
  االستجابة

  النسبة
  المئویة لالستجابة

  مستوى الرضا عن
  تدریسمهنة ال

  الرضا عن مهنة
  التدریس

  متوسطة  ٦٦,٠٧٩  ٣,٣٠٣  ٤٩

یمكن الحكم مستوى الرضا عن مهنة التدریس لدى المعلمین بالمدارس 
، ١الخاصة بمملكة البحرین بحساب مدى االستجابة خماسیة التدرج في المقیاس (

)، وبناًء علیه تكون معاییر الحكم على ٠,٨٠)، وهو یساوي (٥، ٤، ٣، ٢
  الضغوط النفسیة على النحو التالي:مشتوى 

) فهذا یدل على رضا مهني ١,٨٠ -١إذا كان متوسط االستجابة من ( - ١
.   ضعیف جدًا
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١٥٦ 

) فهذا یدل على رضا مهني ٢,٦٠ -١,٨٠إذا كان متوسط االستجابة من ( - ٢
  ضعیف.

) فهذا یدل على رضا مهني ٣,٤٠ -٢,٦٠إذا كان متوسط االستجابة من ( - ٣
  متوسط.

فهذا یدل على رضا مهني )٤,٢٠ -٣,٤٠متوسط االستجابة من(كان إذا  - ٤
  مرتفع.

فهذا یدل على رضا مهني )٥,٠٠ -٤,٢٠إذا كان متوسط االستجابة من( - ٥
.   مرتفع جدًا

)، وبناًء على المعاییر السابقة ٤ومن خالل النتائج التي یعرضها جدول (
رس الخاصة بممكلة یتضح أن مستوى الرضا عن المهنة لدى المعلمین في المدا

ویمكن تفسیر  البحرین كانت متوسطة، وبذلك یتحقق الفرض الثاني للدراسة.
نتیجة هذا الفرض بأنه على الرغم مما تبذله المدارس الخاصة بمملكة البحرین 
من جهود للتخفیف من حدة الضغوط النفسیة التي یمكن أن یتعرض لها المعلمون 

ن مهنة التدریس مهنة شاقة بطبیعتها ، ومن العاملون في هذه المدارس ، إال أ
الصعب أن یصل شاغلو هذه المهنة إلى درجة الرضا التام عنها ، مقارنةً  بعدٍد 
من المهن األخرى التي تتیح فرصًا أكبر من االرتقاء في السلم االجتماعي  ، لذا 

تكن جاءت نتیجة هذا الفرض واقعیًة وموضوعیًة من وجهة نظر الباحثة ، ولو لم 
هذه النوعیة من المدارس باذلًة جهدها في مجال تهیئة بیئة مناسبة للعمل فیها  

  النخفض مستوى رضا معلمیها إلى إحدى الدرجتین : الضعیفة أو الضعیفة جدًا .
 )٢٠٠١وقد جاءت نتیجة الفرض الثاني متفقة مع نتائج دراسة (الدویلي ،

) حیث أظهرت نتائج هذه ٢٠٠٧،) ، ودراسة (الشوامرة ٢٠٠٤، ودراسة (سالمة ،
الدراسات رضا المعلمین عن مهنة التدریس . إال أنها اختلفت عن نتائج دراسات 

) والتي أوضحت تعرض ٢٠٠٩) ، و(شبیر،٢٠٠٩) ، و(حكیم ،٢٠٠٦(المعیلي،
  المعلمین لضغوط مهنة التدریس وأنهم غیر راضین عنها . 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
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١٥٧  

 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:

توجد عالقة ارتباطیة سالبة بین الضغوط ض على : " ینص هذا الفر 
النفسیة ومستوى الرضا الوظیفي لدى المعلمین في المدارس الخاصة بمملكة 

  ".البحرین
للتحقق من صحة الفرض الثالث، تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین 
درجات معلمي التعلیم الخاص قبل الجامعي بمملكة البحرین على مقیاسي 

  ) ذلك.٥لنفسیة ، والرضا عن المهنة  ، ویوضح جدول (الضغوط ا
  )٥جدول (

معامل ارتباط بیرسون بین درجات معلمي التعلیم الخاص قبل الجامعي بمملكة 
  عن المهنةالبحرین على مقیاسي الضغوط النفسیة والرضا 

) أن هناك عالقة ارتباطیة سالبة دالة عند مستوى ٥ویتضح من جدول (
) بین درجات معلمي المدارس الخاصة بمملكة البحرین على مقیاسي ٠,٠٥(

الضغوط النفسیة، والرضا عن المهنة، وهذا یعني أنه كلما زادت الضغوط النفسیة 
وتُعد هذه  فرض الثالث.تناقص الرضا المهني لدى المعلمین، وبذلك یتحقق ال

النتیجة نتیجًة منطقیة ، إذ ال یمكن أن یتحقق الرضا عن المهنة في ظل وجود 
ضغوط نفسیة یعانیها شاغلو هذه المهنة ، وبالتالي فإنه كلما قلت الضغوط 
النفسیة كلما زاد الرضا عن المهنة ، وزادت بالتالي الرغبة في مواصلة العمل بها 

وظیفي ، مما ینعكس إیجابًا على استقرار المؤسسة التعلیمیة ، ، وزاد االستقرار ال
ویقلل من حاالت اإلرباك الناتجة عن ترك العاملین ألعمالهم وتحولهم إلى 

 De  وقد جاءت نتیجة الفرض الثالث متفقة مع نتیجة دراسة ( مؤسساٍت أخرى

Frank &Stroup,1989ة ) والتي أوضحت أن هناك عالقة بین الضغوط النفسی
  الناتجة عن العمل والرضا عن المهنة . 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغیرات
  الضغوط النفسیة

 - ٠,٠٥  ٠,٣٣٠  
  الرضا عن المهنة



  منى راشد الزیاني د. بالبحرینالضغوط النفسیة للمعلمین وعالقتها بمستوى الرضا عن مهنة التدریس 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٥٨ 

  نتائج الفرض الرابع ومناقشتها: .٣
ینص هذا الفرض على : " التوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط      

 -إناث)، والقومیة (عرب - النفسیة لدى المعلمین تبعًا لمتغیرات: الجنس (ذكور
).للتحقق من صحة مواد أدبیة –أجانب)، التخصص التدریسي (مواد علمیة 

  الفرض الرابع، تم 
  ) للكشف عن الفروق One Way ANOVAاستخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه (

 -إناث)، والقومیة (عرب  -الضغوط النفسیة على متغیرات:  الجنس (ذكور
مواد انسانیة) ، ویوضح جدول  –أجانب)، والتخصص التدریسي (مواد علمیة 

  ) ذلك.٦(
النفسیة  درجات المعلمین على قائمة الضغوطج تحلیل التباین أحادي االتجاه لنتائ )٦جدول (

أجانب)، والتخصص  -إناث)، والقومیة (عرب  -الجنس (ذكورعلى ضوء متغیرات: 
مواد انسانیة) –التدریسي (مواد علمیة   



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
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) عن:٦وقد كشفت نتائج تحلیل التباین أحادى االتجاه التي یوضحها جدول (  
قائمة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء المعلمین والمعلمات على  .١

  .الضغوط النفسیة للمعلمین
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء المعلمین العرب واألجانب على  .٢

  .النفسیة للمعلمین قائمة الضغوط
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء معلمي المواد العلمیة واألدبیة  .٣

 .قائمة الضغوط النفسیة للمعلمینعلى 

ویمكن تفسیر نتائج هذا الفرض بأنه إذا وجدت الضغوط النفسیة فإن الشعور 
، أو متخصصًا  بها ال یتوقف على كون المعلم ذكرًا أو أنثى ، أو عربیًا أم أجنبیاً 

في المواد العلمیة أو اإلنسانیة ، فجمیعهم بشرٌ بالدرجة األولى لهم نفس المشاعر 

 مصدر التباین المتغیرات
  مجموع

  المربعات 
درجات 
  التباین  الحریة

"  قیمة
  ف "

مستوي 
  داللةال

  الجنس
  إناث) -(ذكور 

 –الجنس (ذكور 
 إناث)

  غیر دالة ٠,١٣٥ ١٦٢,٧٦٩ ١ ١٦٢,٧٦٩

داخل المجموعات 
    ١٢٠٢,٦٢٢ ٤٧ ٥٦٥٢٣,٢٣١ (الخطأ)

     ٤٨ ٥٦٦٨٦,٠٠٠ المجموع الكلي
  القومیة
 -(عرب 
  أجانب)

 –القومیة (عرب 
  غیر دالة ١,٦٣٤ ١٩٠٤,٤٠٠ ١ ١٩٠٤,٤٠٠ أجانب)

ت داخل المجموعا
 (الخطأ)

١١٦٥,٥٦٦ ٤٧ ٥٤٧٨١,٦٠٠    

     ٤٨ ٥٦٦٨٦,٠٠٠ المجموع الكلي
والتخصص 

  التدریسي
 –(مواد علمیة 
  مواد انسانیة)

 التخصص التدریس
مواد  –(مواد علمیة 
 انسانیة)

  غیر دالة ٠,١٦٠ ١٩٢,٠٠٠ ١ ١٩٢,٠٠٠

داخل المجموعات 
 (الخطأ)

١٢٠٢,٠٠٠ ٤٧ ٥٦٤٩٤,٠٠٠   

    ٤٨ ٥٦٦٨٦,٠٠٠ المجموع الكلي
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واألحاسیس والتكوین النفسي الذي یتأثر بالضغوط بغض النظر عن النوع ، أو 
  القومیة ، أو التخصص األكادیمي . 
  نتائج الفرض الخامس ومناقشتها :

وق ذات داللة إحصائیة في الرضا وینص هذا الفرض على : " التوجد فر 
عن المهنة لدى المعلمین في المدارس الخاصة بمملكة البحرین تبعًا لمتغیرات: 

أجانب)، التخصص التدریسي (مواد  -إناث)، والقومیة (عرب -الجنس (ذكور
للتحقق من صحة الفرض الرابع، تم استخدام تحلیل التباین  مواد أدبیة). –علمیة 

) للكشف عن الفروق الضغوط النفسیة على One Way ANOVAأحادي االتجاه (
أجانب)، والتخصص  -إناث)، والقومیة (عرب  - متغیرات:  الجنس (ذكور

  ) ذلك.٧مواد انسانیة) ، ویوضح جدول ( –التدریسي (مواد علمیة 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد          مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦١  

  )٧جدول (
نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لدرجات المعلمین على مقیاس الرضا عن 

أجانب)،  -إناث)، والقومیة (عرب  -الجنس (ذكورالمهنة على ضوء متغیرات: 

  . مواد انسانیة) –والتخصص التدریسي (مواد علمیة 
  ) عن:٧دول (وقد كشفت نتائج تحلیل التباین أحادى االتجاه التي یوضحها ج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء المعلمین والمعلمات على  .١
  .مقیاس الرضا عن المهنة

  مجموع  مصدر التباین  المتغیرات
  المربعات 

درجات 
  الحریة

  قیمة  التباین
  " ف "

  يمستو 
  الداللة

  الجنس
 –(ذكور  

  ))إناث

 –الجنس (ذكور 
  ١,٧٢٣  ١٢٨٥,٢٨٠  ١  ١٢٨٥,٢٨٠  إناث)

غیر 
  دالة

داخل 
      ٧٤٦,٠٣٣  ٤٧  ٣٥٠٦٣,٥٣٦  المجموعات(الخطأ)

        ٤٨  ٣٦٣٤٨,٨١٦  المجموع الكلي

  القومیة
 -(عرب 
  أجانب)

 –(عرب القومیة
  أجانب)

٠,٠١  ١٤,٢٥٧  ٨٤٥٩,٧٨٨  ١  ٨٤٥٩,٧٨٨  

داخل 
      ٥٩٣,٣٨٤  ٤٧  ٢٧٨٨٩,٠٢٩  عات(الخطأ)المجمو 

        ٤٨  ٣٦٣٤٨,٨١٦  المجموع الكلي

  والتخصص
  التدریسي  

(مواد 
  علمیة 

مواد  –
  انسانیة)

التخصص 
التدریس(مواد 

مواد  –علمیة 
  انسانیة)

٣,٢٦٣  ٢٣٦٠,٠٠٧  ١  ٢٣٦٠,٠٠٧  
غیر 
  دالة

داخل 
  المجموعات(الخطأ)

٧٢٣,١٦٦  ٤٧  ٣٣٩٨٨,٨١٠      

        ٤٨  ٣٦٣٤٨,٨١٦  المجموع الكلي
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)  بین أداء المعلمین 01.توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .٢
 مقیاس الرضا عن المهنة.العرب واألجانب على 

قیاس بالرجوع إلى متوسطي أداء المعلمین العرب واألجانب على م
) یتضح أن متوسط أداء المعلمین ٢الرضا عن المهنة التي یوضحها جدول (

)، في حین بلغ متوسط أداء المعلمین ٢٢٦,٣٧١العرب على المقیاس (
)، وبذلك تكون الفروق لصالح المعلمین العرب، أى أن ١٩٧,٢٨٥األجانب (

  .المعلمین العرب أكثر رضًا عن مهنة التدریس عن المعلمین األجانب
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء معلمي المواد العلمیة واألدبیة  .١

 .مقیاس الرضا عن المهنةعلى 

وبذلك یتحقق الفرض الخامس جزئیًا، ویمكن تفسیر نتائج هذا الفرض 
بأن المعلمین العرب لدیهم من روح االنتماء ، ومن األسباب الدافعة للعمل في 

لموجودة بدول العالم العربي ما قد ال یتوافر لدى مهنة التدریس في المدارس ا
المعلمین من الجنسیات األخرى ، فال شك أن المعلم العربي حین یعمل في 
مدارس الوطن العربي فإنه تسیطر علیه المشاعر الخاصة باالنتماء الوطني 
والحرص على بناء الجیل الصاعد الذي یساهم في رفعة األمة ونهضتها ، كما 

لمعلمین العرب إرثًا أیدیولوجیًا خاصًا بتقدیر العلم وأهله یدفعهم أكثر أن لدى ا
  نحو الرضا عن مهنة التدریس . 

أما فیما یتعلق بمتغیري  الجنس ، والتخصص األكادیمي فلم یكن لهما 
أثرٌ في درجة الرضا عن المهنة ألن المعلمین من كال الجنسین ، وفي كال 

مواد إنسانیة ) مطالبون بنفس  –د علمیة مجالي التخصص األكادیمي ( موا
المهام ، ویواجهون نفس ظروف العمل ، مما ال یخلق فروقًا بینهم تبعًا لهذین 
المتغیرین .وقد جاءت نتائج هذا الفرض متفقة مع نتائج دراستي كل من : 

) واللتین أشارتا إلى عدم وجود فروق ذات ٢٠٠٩) ، ( شبیر،٢٠٠١(الرویلي،
بین الذكور واإلناث في درجة الرضا عن المهنة ، كما اتفقت مع  داللة إحصائیة
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) ،واللتین أوضحتا أنه ال ٢٠٠٧) ، و( الشوامرة،٢٠٠٤نتائج دراسات (سالمة ،
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا عن المهنة تعزى لمتغیر 

 أدبي ) .  –التخصص (علمي 

  :الدراسة  التى توصلت إلیها التوصیاتأهم النتائج و 
 على ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما یلي : 

على إدارات المدارس الخاصة بمملكة البحرین مواصلة نهجها  المتمثل في  .١
التخفیف من الضغوط النفسیة للمعلمین العاملین فیها بما یعزز دافعیتهم للعمل 

  واإلنجاز ، ویزید من انتمائهم لمدارسهم . 
ى إدارات المدارس الخاصة بمملكة البحرین السعي الدؤوب لتوفیر السبل عل .٢

التي من شأنها رفع مستوى الرضا عن المهنة لدى المعلمین غیر العرب العاملین 
  في هذه المدارس . 

على إدارات المدارس الخاصة بمملكة البحرین أن توفر فرص النمو المهني  .٣
معلمي هذه المدارس للمعارف والمهارات المناسبة التي تسهم في تأكید امتالك 

ٍد من التكیف والرضا عن الالزمة لممارسة مهنة التدریس مما یصب في مزی
  المهنة 

على أولیاء األمور تجنب كل ما من شأنه أن  یمثل سببًا من أسباب  .٤
  الضغوط النفسیة عند تعاملهم مع المعلمین .
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  المصادر والمراجع
مفهوم االتجاه في العلوم النفسیة واالجتماعیة  ) . "١٩٨١آدم، محمد سالمة ( .١

 ) .  الكویت.٤.  (مجلة العلوم االجتماعیة" . 

). " االحتراق النفسي لدى عینة ١٩٩٨إبراهیم القیروتي وفیصل عبدالفتاح ( .٢
معلمي الطالب العادیین ومعلمین طالب ذوي االحتیاجات الخاصة بدولة 

) . السنة الثالث عشر، ١٥، ( التربیة مجله كلیةاالمارات العربیة المتحدة " 
 .١٢٩- ٩٥جامعة االمارات . 

.  ضغوط الحیاة وعالقتها باالضطرابات النفسیة) . ٢٠٠٤إسماعیل ،بشرى( .٣
 رسالة دكتوراه منشوره. كلیة اآلداب. جامعة الزقازیق. مصر 

الرضا الوظیفى لرجل األمن فى أجهزة األمن ). ١٩٩٨أبو شیخه ، نادر( .٤
 ركز الدراسات والبحوث،أكادیمیة نایف العربیة.. م العربیة

مصادر ضغط العمل لدى هیئة التدریس بجامعة ). ١٩٩٥أبو لبادة ،هند ( .٥
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة الیرموك ،أربد ،األردن. الیرموك

الضغوط النفسیة لدى الطلبة الوافدین ). ٢٠٠٣األشقر، انجي محمد أحمد، ( .٦
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة صنعاء. .وحاجاتهم االرشادیة 

مصادر الضغط النفسي لدى النساء العامالت ). ١٩٩٥االشقر، نادیة ( .٧
.  رسالة ماجستیر غیر  المتزوجات وغیر متزوجات في القطاع العام في الزرقاء

  منشورة، الجامعة االردنیة، عمان، األدرن.
كتئاب وعالقته  بالضغوط النفسیة ال). ٢٠٠١التمیمي، سمیة صبیح ( .٨

رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة العلوم التكنولوجیا، وأسالیب التعامل معها . 
 الیمن.

) . القاهرة : دار ٣(ط علم نفس النمو): ٢٠٠٠حسن،مصطفى،وهدى قناوي( .٩
 قباء للطباعة والنشر.
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. المعهد الدولي  االستثمار في المستقبل). ١٩٩٠، جاك (  حالق .١٠
 لتخطیط.ل

الرضا الوظیفي لدى معلمي ) . ٢٠٠٩حكیم ،وعبدالحمید عبدالمجید( .١١
. المملكة العربیة التعلیم العام ومعلمي التربیة الخاصة من الجنسین،دراسة مقارنة

 السعودیة.

أساسیات علم النفس ) . ١٩٨٤توق،محي الدین ،وعدس عبدالرحمن( .١٢
 مطبعة جون وایلي . التربوي . عمان : 

الضغوط ). ٢٠٠٨، ولید السید احمد،مراد علي عیسى(خلیفة وسعد .١٣
.  اإلسكندریة: دار الوفاء  النفسیة والتخلف العقلي في ضوء علم النفس المعرفي

 لدینا الطباعة والنشر.

الضغوط ). ٢٠٠٨خلیفة، ولید السید أحمد وسعد، مراد علي عیسى( .١٤
ندریة :  دار . ، االسك النفسیة والتخلف العقلي في ضوء علم النفس المعرفي

 الوفاء لدینا الطبع والنشر.

، تربیة األطفال بین البیت والمدرسة ). :٢٠٠٧الخمیسي ،أحمد حسن( .١٥
 حلب : مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.

. عمان :  التربیة والتنشئة االجتماعیة) . ٢٠٠٥الرشدان،عبداهللا زاهي( .١٦
 دار وائل للنشر والتوزیع .

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها االبناء ). ٢٠٠٣الرواف،االء سعد( .١٧
-، كلیة التربیة للبناتوعالقتها بدافع االنجاز الدراسي لدى طلبة جامعة بغداد

 جامعة بغداد.

الرضا الوظیفي ). ٢٠٠١الرویلي، نواف بن عبداهللا جدعان المدهرش ( .١٨
لشمالیة لدى مدیري ومدیرات مدارس التعلیم العام الحكومي بمنطقة الحدود ا

، جامعة الملك عبدالعزیز، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر دارسة میدانیة
 منشورة.
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ضغوط العمل لدى المدیرین فى جهاز الخدمة ). ١٩٩٧الزعبى،محمد( .١٩
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة  المصرفیة فى عمان الكبرى

 األردنیة،عمان،األردن.

. القاهرة :عالم   م النفس االجتماعيعل): ١٩٧٤زهران، حامد عبدالسالم( .٢٠
 الكتب.

دراسة لبعض الضفوط النفسیة ). ٢٠٠١سلیمان، صابر السید محمد (  .٢١
.  في ضوء االتجاه الدیني وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانویة

اطروحة دكتوراه غیر منشورة، قسم الدراسات النفسیة واالجتماعیة، كلیة التربیة، 
 ة عین الشمس.جامع

) . تكوین المعلم بین حاجات الحاضر وتوقعات ٢٠١٠السنوسي ،كمال ( .٢٢
، من الموقع: ٢٠١٠مارس،  ٢٠المستقبل . تاریخ الحصول 

http://www.isecsco.org.nal/arabe 
ضیفي أثر ضغوط العمل على الرضا الو ) . ٢٠١٠شفیق، شاطر (  .٢٣

  الجزائر. –للموارد البشریة للمؤسسة الصناعیة. (دراسة هندسیة)/ مؤسسة الكهرباء
مستوى الرضا المهني لدى ). ٢٠٠٧الشوامره، محمد خلیل عیسى. ( .٢٤

معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في مدارس نور الهدى التطبیقیة في بلدة 
 وحة.. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدس المفت بیتونیا

). " الرضا ٢٠٠٨الشیخ خلیل، جواد محمد وشریر،عزیزة عبد اهللا(  .٢٥
 مجلة الجامعة االسالمیةالوظیفى وعالقته ببعض المتغیرات لدى المعلمین ". 

 .٧١١- ٦٨٣) ، ١٦،سلسلة الدراسات اتالنسانیة (

). " دراسة النموذج اإلسالمي للرضا ١٩٩٧الشیخ، سوسن سالم. ( .٢٦
.كلیة التجارة فرع جامعة األزهر للبنات المجلة العربیة   الوظیفي "نموذج مقترح"،

) .١٣.. ( 
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نحو اإلستراتیجیة لتمهین التعلیم في دول ) . ١٩٩٦صیداوي ، أحمد ( .٢٧
األعضاء في مكتب التربیة العربي لدول الخلیج.تحت موضوع(حاجات مهنة 

  التدریس).
:  . االسكندریة الضغط والقلق االداري). ٢٠٠٨الصیرفي، محمد ( .٢٨

 مؤسسة حورس الدولیة لنشر والتوزیع.

أنماط التنشئة النفسیة في األسرة وعالقتها بثقافة ) . ١٩٨٨العاني ،نزار( .٢٩
. رسالة ماجستیر غیر منشورة  . كلیة التربیة للبنات.  الطفل ما قبل المدرسة

  جامعة بغداد.
) . بعض السمات الشخصیة والجنس ومدة خبرة ١٩٩٥عبداهللا، عادل ( .٣٠

 ..دراسات نفسیة على درجة االحتراق النفسي للمعلمین .  وأثرها

.الكویت :  ضغوط الحیاة وأسالیب مواجهتهاهـ). ١٤٢٠عسكر، علي( .٣١
 دار الكتاب الحدیث، 

. عمان : الشروق للنشر  التنشئة االجتماعیة) . ٢٠١٠العمر،معن خلیل( .٣٢
  والتوزیع. 

فسیة عالقة الضغوط الن). ٢٠٠٤العنزي، عباس بن سمیر مفري ( .٣٣
.  رسالة  ببعض المتغیرات الشخصیة لدى العاملین في المرور بمدینة الریاض

 ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة.

. عمان : دار الفرقان  علم اإلدارة). ١٩٩٦عوض،منصور وآخرون( .٣٤
 للنشر والتوزیع. 

.  ترجمة: عبدالحمید  التربیةالشخصیة و ).  ١٩٨٩فونتانا،دیفید( .٣٥
 یعقوب،وزارة التعلیم العالي. بغداد.

. القاهرة :دار   أبناؤنا وصحتهم النفسیة). ٢٠٠١مختار،وفیق صفوت( .٣٦
 العلم والثقافة. 
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مصادر الضغوط في العمل لدى ). ٢٠٠٠المشعان،عوید سلطان( .٣٧
ت وعالقتها معلمین الكویتیین وغیر الكویتیین في المرحلة المتوسط بدولة الكوی

 . جامعة الكویت. دولة الكویت. باالضطرابات النفسیة الجسمیة

العالقة بین الضغوط النفسیة ). ٢٠٠٠المطارنه، خولة محمد زاید ( .٣٨
والتمرد لدى المراهقین وأثر كل من صفهم وجنسهم والمستوى التعلیمي لوالدیهم 

 جامعة مؤتة. . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم التربویة، في ذلك

الرضا الوظیفى لدى الموجهین التربویین ).١٩٩٣المعمر،منصور محمد( .٣٩
. رسالة ماجستیر غیر منشورة .  والموجهات التربویات وعالقته بآدائهم الوظیفى

 كلیة التربیة. جامعة الملك سعود.

). " الرضا الوظیفي لدى معلمي العلوم بالمرحلة الثانویة ٢٠٠٦المعیلي( .٤٠
، العلوم المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصلالعربیة السعودیة " . في المملكة 

 ) ، العدد األول.١(٧االنسانیة واالداریة، 

) . القاهرة : ٢(ط سلوك المستهلك) ١٩٩٨المناوي ،عائشة مصطفى . ( .٤١
 دار مكتبة عین شمس . 

قائمة الضغوط النفسیة ). ١٩٨٩منصور، طلعت؛ الببالوي، فیوال.(  .٤٢
 یل للتعرف على الصحة النفسیة للمعلمین (كراسة التعلیمات).للمعلمین: دل

 القاهرة: مكتبة األنجلو.

.عمان : دار الفرقان  علم االدارة). ١٩٩٦منصور، عوض وآخرون (  .٤٣
 لنشر والتوزیع.

مقیاس الرضا عن المهنة للمعلمین ). ٢٠٠٦موسى، فاروق عبدالفتاح. ( .٤٤
 و.القاهرة: مكتبة األنجل (كراسة التعلیمات).

مصادر ومستوى الضغط النفسي ) .  ١٩٩٨ندى،یحیى محمد ملحم( .٤٥
وعالقتهما بالروح المعنویة كما یراها معلمو وكالة الغوث في منطقة نابلس 
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.  رسالة ماجستیر غیر منشوره.كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح التعلیمیة
 فلسطین.-الوطنیة في نابلس

. ترجمة :  أحمد عبدالعزیز  ویدعلم النفس عند فر ) . ١٩٦٧هول،كالفن( .٤٦
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