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هصددادر الضددغوط الىفسددٓة التددْ ٓعدداىْ هىٍددا  أٌددم الددِ التعددر   مددِ البحددث ٌددد 

ددت، وهعرفددة هدد هعمهددْ اذا كددان ٌىالددو فددرو  فددْ هددا دارس التربٓددة الخاصددة فددْ دولددة الكٓو
)الىوع، سدددىوات زى الخدددتب  بعدددض الهتغٓدددرات الدٓهوجرافٓدددةتعددد الضدددغوط الىفسدددٓةهصدددادر 
 مددْ هآدداس هصددادر الضددغوط  ا وهعمهددة،( هعمًهددٕٕٕ)قواهٍددا  ٓىددة   مددْوذلددو (، الخبددرة

أن أٌم هصادر لضغوط الىفسٓة تتهثل فْ  أوضحت الىتائجوقد  الىفسٓة هن إ داد الباحث،
 ،الترقٓدات تدخخرو  فدً بداكثر هدن  هدل فدْ وقدت واحدد،تكمٓ، كثرة أ باء العهل الهطموبة هىدً

كهدا ، واال هدال الهطموبدة فدْ الٓدوم الدراسدْ اكثدر هدن الوقدت الهحددد لدذلو ،وضٓاع الوقدت
الهعمدم  وجود فرو  فْ كافدة هصدادر الضدغوط الىفسدٓة تعدزى الخدتب  ىدوع أظٍرت الىتائج

تعددزى  لمهعمهددٓنلىفسددٓة ن هصددادر الضدغوط اوجددود فدرو  بددٓكهدا لددم ت فدْ اتجدداي الهعمهددات،
 الختب  سىوات الخبرة. 

 رافٓددةالهتغٓددرات الدٓهوج ، هعمهددْ التربٓددة الخاصددة،: الضددغوط الىفسددٓةالكمهددات الهفتاحٓددة
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Abstract: 

sources of psychological stress among teachers of special 

education schools in The State of Kuwait according to 

some of demographic variables 
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 The study aimed to identify the sources of psychological stress 

experienced by the teachers of special education schools in The 

State of Kuwait, and to find out if there are differences in this due 

to the differences of some demographic variables ( gender , years 

of experience ). The study sample consisted of (222) male and 

female teachers working in special education in The State of 

Kuwait. On the scale of sources of psychological stress prepared 

by the researcher,The study concluded that the five most 

important sources of psychological stress are: I have too much 

work to do, I find it obligatory to do more than one work at the 

same time, Promotions are delayed in my job, I feel 

uncomfortable because of losing time, The school day ends very 

quickly, It also found that there were differences in all sources of 

psychological stress due to the difference of the gender,  in 

attitude of females and also found that there are no differences in 

psychological stress due to years of experience. 

Keywrds: psychological stress, teachers of special education, 

demographic variables (gender - years of experience) 
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 هادهة:
س هن أٌم الهٍن اإلىساىٓة وأجّمٍا إْذ ُٓمَاْ  مْ  اتاٍا إ داد  تعد هٍىة التدٓر
أجٓال قادرة  مْ االىدهاج والعطاء الهجتهعْ، إال أىٍا أٓضًا تعتبر إحدى الهٍن الهمٓئة 
بالضغوط الىفسٓة، فخضحت تهثل لمهعمم خطرًا ٍٓدد توافاً وهٍىتً، وذلو بسبب ها ٓىجم 

ٓرات سمبٓة  مًٓ و مْ طببً األهر الذي إىعكس  مْ فعالٓة حجرة الدراسة  ىٍا هن تخث
بل الفعالٓة الكمٓة لمىظام التعمٓهْ؛ هها ترتب  مًٓ ضع  أداء الهدرسة لموفاء 

س؛ و رفً،  (.٘ٚٗ: ٕٙٔٓبخٌدافٍا)إدٓر
تددؤثر الضددغوط الىفسددٓة تددخثٓرًا سددمبًٓا  مددِ األفددراد وخاصددة إذا كددان ذلددو الضددغط و 
زداد صعوبً هبزهًا  العهدل ة إذا كان العهل لً صفة إىساىٓة هثل لٍم فْ أ هالٍم الٓوهٓة، ٓو

 هن أٌم الهوضو ات التْ تدؤثر تدخثٓرا تعد الضغوط الىفسٓةفهع ذوي االحتٓاجات الخاصة، 
 شدخىٍا شدخن هعظدم الظدواٌر الىفسدٓة لمهعمم أثىاء ههارسدتً لعهمدً ا فْ الجاىب الىفسْسمبً 

لصددراع، واإلحبدداط، فٍددْ هددن طبٓعددة الوجددود اإلىسدداىْ بحٓددث ال تخمددو كددالام ، وا السددمبٓة
ختمد  األفدراد فدْ تاددٓر  الحٓداة هدن التدوتر الىداتج  دن الضدغوط التدْ ٓواجٍٍدا االىسدان، ٓو

الهصادر الضداططة حٓدث ٓعتهدد إدراكٍدم  مدِ خبدراتٍم الهاضدٓة وهعموهداتٍم، واتجاٌداتٍم، 
 (.ٕٙٚ: ٖٕٓٓوهعتاداتٍم وسهاتٍم الشخصٓة، )فرحات، 

تعددرض الهعمهددون  م لمضددغوط الىفسددٓة بسددبب هددا تتسددم بددً ٌددذي ٓو أكثددر هددن طٓددٌر
ة التعدددرض لمهواقددد  الهٍىدددة هدددن طهدددوض الددددور وكثدددرة الهطالدددب الهتعارضدددة، واسدددتهرا ٓر

 (.ٙٚ: ٕٓٓٓ)الهشعان،  الضاططة
وبىددداًء  مدددِ ذلدددو فدددان الددددور الفا دددل الدددذي ٓادددوم بدددً الهعمدددم فدددْ إىجددداح العهمٓدددة 

ح بعٓددًا  دن أي ضدغوط ىفسدٓة تدؤثر التعمٓهٓة، ٓ تطمب هىً أن ٓكون فْ وضدع ىفسدْ هدٓر
بعدض ، ذلدو أن هددارس التربٓدة الخاصدة  مِ آدائً الهٍىْ، و مِ وجً الخصوص هعمهْ
أكبر فْ العهمٓة  آتطمب هن الهعمم جٍدً  التبهٓذ ذوي االحتٓاجات الخاصة كالهعاقٓن  امًٓا

اىون هدن قصدور فدْ الىدواحْ الهعرفٓدة هدع االخدتب  التعمٓهٓة،  حٓث أن ٌؤالء الطمبة ٓعد
فْ درجة الاصور تبعا لهستوى الذكاء، باإلضدافة إلدِ ضدع  الىهدو والتطدور فدْ الخبدرات، 
هها ٓجعمٍدم ٓفشدمون فدْ التعاهدل هدع هواقد  الدتعمم، بحٓدث ٓجددون صدعوبة فدْ العهمٓدات 

لعبقدات بدٓن األشدٓاء، العامٓة، فٍم  ادة أبطخ فدْ هبحظدة خصدائص األشدٓاء وفدْ إدراو ا
ر الهفددآٌم واألفكددار العاهددة، وفددْ الغالددب  ولددذلو فٍددم ضددعا  جدددًا فددْ  همٓددة تىهٓددة وتطددٓو
فاىٍم بحاجة إلِ تىهٓة هٍارات التعمم لدٍٓم بها تسهح بً قدراتٍم، إذ ٓعتهدد ىجداحٍم  مدِ 

س هىاسددبة لاددددراتٍم وأسددالٓب تعمهٍدددم )العجهدددْ،  : ٖٕٔٓهددا ٓاددددم لٍددم هدددن طددر  تددددٓر
ٖٔٙ.) 
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(، )فٓاض، (Strassmeier,1992وأثبتت العدٓد هن الدراسات هثل دراسة 
ا ٜٜٜٔ ( أن هعمم التربٓة الخاصة ٓتعرض ألىواع هختمفة هن الضغوط تتعدد هصادٌر

ا وأىوا ٍا، هها ٓحتم  مِ هجابٍتٍا والتعاهل الفعال هعٍا.        وهظاٌٌر
ذكر ن األطفال الهعاقٓن أىً بالىسبة لمعدٓد ه(Weiskopf,1980:18-19) ٓو

ٓعد هعمم التربٓة الخاصة الهصدر الرئٓسْ لمتعمٓم، وٓاع  مٍٓم  بء وهسؤولٓة كبٓرة، 
وطالبا ها تكون اهاكاىاتٍم هحدودة؛ وىتٓجة لذلو ٓتعرضون لهستوى  اٍل هن الضغوط 

 مِ والذي ُْٓهِكُن أن تؤدي ىتائجً السمبٓة إلِ تعطٓل هعمم التعمٓم الخاص، وبالتالْ ٓؤثر 
أو  ةالتعمٓم والخدهات ذات الصمة التْ ٓتمااٌا الطبب، وأٓضًا استىفاد طاقتً الجسدٓ

 العاطفٓة.
وتهثل الضغوط حالة هن  دم التوازن بٓن الهطالب البٓئٓة الهوضو ة  مِ الفرد 
اة التْ ٓستجٓب بٍا الفرد فعمٓا  لمبٓئة سواء كاىت إٓجابٓة أو سمبٓة فكب الىو ٓن  والطٓر

جٍاد لٍها تخثٓر هحتهل  مِ الهتغٓرات الهتعماة بالعهل، فجهٓع الهعمهٓن هن هن اإل
س، وهع ذلو، فان تواتر  الهرجح أن ٓواجٍوا درجة هن التوتر فْ حٓاتٍم الهٍىٓة التدٓر

 .(Fimian,1982: 101-102)األحداث الضاططة تختم  هن هعمم الخر
 

س، أن ٌى (Igant,2010: 32-33)وٓرى                  او تغٓرًا كبًٓر فْ هٍىة التدٓر
باالضافة إلِ ضع  االٌتهام بٍا هن قبل السمطة والذي بدوري ٓهكن أن ٓثٓر التحدٓات 
تحهمون الهسؤولٓة فْ إ داد أجٓال  دٓدة، ولذا  مٍٓم التغمب  والضغوط لدى الهعمهٓن، ٓو

ر ر كفاءاتٍم الهٍىٓة وتطٓو بعض    مِ ٌذي التحدٓات هن خبل العهل  مْ تطٓو
 الذكاءات الخاصة بٍم وبطببٍم.

( إلِ أن تمبٓة احتٓاجات التعمم الٓوهٓة Ghania, et al,2014: 5وأشار )
س وظٓفة هجٍدة لهعمهْ التربٓة الخاصة، والتْ لٍا آثارا  والسموكٓة لمطبب ٓجعل التدٓر

مهٓن ضارة هثل االطتراب  ن هكان العهل والتغٓب والشعور باالجٍاد، كها فادان الهع
السٓطرة  مْ بٓئاتٍم التعمٓهٓة هن خبل سمبٍم لبعض الارارات التْ كاىت تخف   ىٍم 
ادة  بء  ن بسبب ٓز ا  الىفسْ، واصبحوا هتوتٓر التوتر جعل العدٓد هىٍم ٓشعر باإلٌر
العهل و دم وجود استابلٓة فْ اتخاذ الارار. ولذلو فان الادرة  مِ إدارة الضغوط 

د ان ىباْ  مْ هعمهْ التربٓة الهتعماة بىجاح التدر  ٓس أهر بالغ األٌهٓة إذا كىا ىٓر
 الخاصة هن أجل ازدٌار الفصول الدراسٓة.

و ىد فحص الفرو  فْ أسالٓب هواجٍة الضغوط فْ ضوء الىوع والخبرة 
سٓة تبٓن أن ٌىاو فروقًا بٓن الذكور واإلىاث لدى هعمهْ التربٓة الخاصة فْ  التدٓر
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 &Al-dyiar(، Trindal,1989ْ اتجاي اإلىاث، )الضغوط الىفسٓة وذلو ف
Salem,A,2013) ،كها وجد ٕٚٓٓ(، فْ حٓن كاىت الفرو  لصالح الذكور)الذٓودي ،)

فرو  فِ بعض أسالٓب الهواجٍة)االستراتٓجٓات الهىطآة، االستراتٓجٓات حول الهعرفٓة( 
 & Polychroni (2009,( بٓىها أظٍرت دراسةٜٕٓٓلصالح الذكور)خىٓش، 

Kotroni وجود فرو  لصالح اإلىاث فِ أسموب اهتبو  بقات اجتها ٓة، بٓىها لم )
الحهٓاىِ، )(، ٜٜٗٔالدبٓش، (، )(Antoniou,2000توجد فرو  تعزي الىوع 

اات،و   (.(Ross,2009(، ٕٛٓٓالزٓر
وفٓها ٓتعم  بالفرو  فْ الضغوط الىفسٓة وفاًا لسىوات الخبرة لدى هعمهِ 

اات،و الحهٓاىِ، (،  )ٕٚٓٓٓودي، مت دراسة كل هن )الذالتربٓة الخاصة: توص  الزٓر
س ولكىٍم اختمفوا ٕ٘ٔٓالجدوع )و (، ٛٓٓ (، إلِ وجود فرو  تعزى لهتغٓر خبرة التدٓر

(، الِ أن ٕٚٓٓ(، )الذٓودي، ٜٜٗٔالدبٓش، ة، فتوصمت دراسة)فِ  دد سىوات الخبر 
س) أقل سىوات(، بٓىها هن خهس  الفرو  كاىت لصالح االقل خبرة فْ التدٓر

اات،توصل)الحهٓاىِ؛ و  ن، ٕٛٓٓالزٓر ( الِ ان الفرو  ٜٕٓٓ(، )أبوهصطفْ، الٓز
سٓة ههن ٌم أقل هن  شر سىوات، فْ حٓن كاىت الفرو   لصالح هتوسطْ الخبرة التدٓر

سة األ مِ  ، بٓىها  لم توجد فرو  فْ الخبرة (Trindal,1989)لصالح الخبرة التدٓر
سٓة   (.ٕٗٓٓ(، ) بدالمطٓ ،(Antoniou,2000التدٓر

تضح هها سب  ان الضغوط الىفسٓة الشدٓدة التْ ٓتعرض لٍا الهعمم أثىاء  ٓو
قٓاهً بعهمً الهٍىْ تؤثر بشكل سمبْ  مِ إىتاجً و طائً الهٍىْ وكذلو الجاىب الىفسْ  

ال  همً أو  دم تخدٓتً بشكل سمٓم، كها تختم   هصادر ٌذي هها ٓضطري إلِ إٌه
سٓة. الضغوط  باختب   الىوع والخبرة التدٓر

 :البحثهشكمة 
دىعكس ذلدو  مدِ  الهدؤثرة فدْ حٓداة الفدرد، تعتبر الضدغوط الىفسدٓة هدن العواهدل ٓو

ة والىفسددٓة التددْ تددؤثر سددمبا فددْ تخدٓددة  هسددٓرة حٓاتددً الٓوهٓددة هسددببا لددً االهددراض العضددٓو
لدِ درجدة تصدل ال  مدْ الهعمدم واجبً بشكل صحٓح ، وتزداد تمو الضغوط فْ هٍىدة التعمدٓم

االحتددرا  الىفسددْ، ههددا ٓدفعددً لتددرو هٍىددة التعمددٓم والبحددث  ددن هٍىددة اخددرى تخدد  فٍٓددا 
 الضغوط الىفسٓة.

عتبددر العهددل هددع  ذوي االحتٓاجددات الخاصددة هددن اكثددر الهٍددن التعمٓهٓددة  الطددببٓو
 ذوي الحاجدددات الخاصدددةْ هصددددرا لمضدددغوط حٓدددث تادددع أ بددداء إضدددافٓة  مدددِ  دددات  هعمهددد

 (.ٕ٘ٔٓالجدوع ،)
ختمدد الخاصددة فددْ احتٓاجدداتٍم التعمٓهٓددة هددن فئددة  االحتٓاجددات الطددبب ذوي  ٓو

س هختمفددة  ددن الطمبددة العددادٓٓن، وههددا  ألخددرى اال اىٍددم ٓحتدداجون الددِ وسددائل وطددر  تدددٓر
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د هن اشكالٓة االهر ان اولئو الطمبة ٓتماون تعمدٓهٍم فدْ هددارس خاصدة هعدزولٓن  دن  ٓٓز
لدذلو فٍدم  ٌم؛مدِ ىفسدٓتٍهودافعٓتٍم واسدتعداداقراىٍم فْ الهدارس العادٓدة ههدا قدد ٓدؤثر  

ٓشكمون  بئا كبٓرًا مِ الهعمهٓن هن حٓث هرا اة قدراتٍم العامٓة والبحدث  دن هدا ٓىاسدبٍم 
سٓة ووسائل تعمٓهٓة.  هن طر  واسالٓب تدٓر

كها أن هعمهِ التربٓة الخاصة ٓواجٍون ضغوطًا شدٓدة هاارىة بهعمهدِ الهددارس 
: العددبء الهٍىددِ، وضددع  الراتددب، وسددموو التبهٓددذ الهعدداقٓن، العادٓددة، وهددن ٌددذي الضددغوط

و ددددم هبءهدددة الهدددىٍج لمهعددداقٓن، واإلدارة التعمٓهٓدددة، وسدددوء العبقدددات االجتها ٓدددة بدددٓن 
الهعمهٓن، باإلضافة إلِ طهوض الدور والىظدرة الدوىٓدة لمهجتهدع لهعمهدِ التربٓدة الخاصدة، 

ددذا هددا  وتظٍددر أ ددراض ٌددذي الهصددادر فددِ صددورة هظدداٌر ىفسددٓة وفسددٓولوجٓة وسددموكٓة، ٌو
(، ٜٜٜٔ(، )فٓدددداض، ٜٜٚٔ(، )السددددرطاوى، ٜٜٗٔأشددددارت الٓددددً دراسددددة )السددددهادوىِ، 

 (.ٖٕٓٓ(، )األكشر،ٕٕٓٓ)حهدان، 
وال شو ان الهعمهٓن ٓختمفون فْ تابمٍم وهاداوهتٍم لهثدل تمدو الضدغوط الىفسدٓة 

سددٓة، وجددىس الهعمددم، لددذل بتٍم العمهٓددة وخبددراتٍم التدٓر ٌىدداو ضددغوطا و فددان بحسددب هددٌؤ
 مدددْ هعمهدددْ التربٓدددة الخاصدددة وتتفددداوت ىمدددو الضدددغوط وفًادددا لدددبعض الهتغٓدددرات  دٓددددة 

ىبثدد  هددن ذلددو  دددة اسددئمة ٓهكددن  الدٓهوجرافٓددة كددالىوع)ذكور/ إىدداث( وهسددتوي الخبددرة، ٓو
  رضٍا كها ٓمْ:

ها أٌم هصادر الضغوط الىفسٓة التْ تواجً هعمهْ طمبة هدارس التربٓة الخاصة  -ٔ
 ؟

وجددد فدرو  ذات داللددة إحصدائٓة فددْ هصدادر الضددغوط الىفسدٓة بددٓن هعمهددْ ٌدل ت -ٕ
 ؟الىوع)ذكور/ إىاث(هدارس التربٓة الخاصة تعزى الختب  

ٌدل توجددد فدرو  ذات داللددة إحصدائٓة فددْ هصدادر الضددغوط الىفسدٓة بددٓن هعمهددْ  -ٖ
 ؟تعزى الختب  سىوات الخبرة هدارس التربٓة الخاصة

 :البحثٌد  
التعددر   مددِ اٌددم هصددادر الضددغوط الىفسددٓة التددْ تواجددً  الددٍِٓددد  ٌددذا البحددث 

هعمهدددْ هددددارس التربٓدددة الخاصةباإلضدددافة الدددِ التحاددد  هدددن اخدددتب  ٌدددذي الضدددغوط تبعدددًا 
 الهعمم وسىوات خبرتً. ىوع الختب 
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  :البحثأٌهٓة 
 . ىدرة الدراسات التْ بحثت فْ ٌذا الهوضوع  مِ حد  مم الباحث 
  لهددا لٍددا هددن تددخثٓر كبٓددر  مددِ حٓدداة الهعمهددٓن أٌهٓددة هعرفددة الضددغوط الىفسددٓة

 والىفسٓة.الهٍىٓة 
 . الهساٌهة فْ تدارو هشكمة الضغوط الىفسٓة لدى الهعمهٓن قبل أن تتفاقم 

 البحث:هصطمحات 
 الضغوط الىفسٓة:

 ةبخىٍدا   حالدة ىفسدٓ   Aithken & Schloss,1994ٓعرفٍدا أثكدٓن وسدكولش
ِ شدددعوري بالتٍدٓدددد و ددددم هز جدددة تدددؤدي الدددوجسددددٓة ىاتجدددة  دددن هواجٍدددة الفدددرد لحدددوادث 

 االرتٓاح.
ىبرج وبورن   Selye,1983شٓر سمْ ٓو   Greenberg & Baron,1990وجٓر

 الِ ان أ راض الضغوط الىفسٓة تهر فْ ثبثة اطوار:
 اإلىذار بالخطر : حٓث ٓؤدي الضغط الِ تىشٓط الٓات التواف .

 لتواف .الهااوهة : حٓث ٓؤدي الضغط الِ استخدام الٓات ا
ددودي ،  االجٍدداد واالسددتىزا  : حٓددث ٓددؤدي الضددغط الددْ اىٍدداو الٓددات التوافدد  .) فددْ : الٓز

ٕٓٓٚ:ٜٕٔ .) 
 :هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة

س الطمبددة ا ٌددم الهعمهددٓن العدداهمٓن فددْ هدددارس التربٓددة الخاصددة والتددْ تعىددِ لددذٓن بتدددٓر
ة والسهعٓة والحركٓٓعاىون هن اإل اقات التالٓة ة ( فْ هدارس هسدتامة : ) البصٓر ة والفكٓر

  ن طمبة التعمٓم العام فْ جهٓع الهراحل التعمٓهٓة )االبتدائْ والهتوسط والثاىوي(.
 البحث:حدود 

ة:اقتصر ت. البحث حدود بشٓر   مِ هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة فْ دولة الكٓو
 .ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓفْ الفصل الدراسْ األول لمعام  البحث حدود زهاىٓة: أجري
فدْ هددارس التربٓدة الخاصدة الهوجدودة فدْ هحافظدة حدولْ فدْ  البحث حدود هكاىٓة: أجري

ت .  دولة الكٓو
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 :اإلطار الىظري
 الضغوط الىفسٓة:أواًل 

ٓعتبر العصدر الحدالْ  صدر الضدغوط الىفسدٓة ههدا ٓتطمدب هدن االىسدان التعدآش 
سددبب األ بدداء هددن اكثددر الهٍددن التددْ تسددبب الضددغط الىفسددْ ب هٍىددة التعمددٓمهعٍددا وتعتبددر 

الثآمدددة ههدددا ٓتطمدددب هسدددتوًى  الٓدددًا هدددن الكفددداءة والهٍدددارات الشخصدددٓة هدددن قبدددل الهعمدددم  
(Maslach & Jackson,1991)  ، فدات التدْ قددهٍا البداحثون ىاو الكثٓر هدن التعٓر ٌو

ْ كها ٓمْ :  ٌو
خىٍدا:  شدعور الشدخص بحالدة هدن التدوتر والشدد ( بٕٓٓٓواألحهددي ) قشداوشفاد  رفٍدا 

ٓٓن ىتٓجددة تعرضددً وهعآشددتً لظددرو  وهواقدد  وأحددداث ذات تددخثٓر صددادم ٓسددتمزم اإلىفعددال
 جٍدًا إل ادة التكٓ  أو التواف  هع الواقع الذي ٓعٓشً.

خىٍا:  ها ٓتعرض لدً الهعمدم هدن هشدكبت فدْ هحدٓط  همدً ( بٕٓٓٓالهشعان )  رفٍاكها 
أ راضدًا هرضدًٓ أو ، بل ٓهكن أن تسدبب لدً ع  الادرة  مِ أداء العهل بكفاءةتسبب لً ض

 تؤدي إلِ طٓابً  ن  همً أو تركً.
( بخىٍددا:   كددل هوقدد  ٓددؤدي إلددِ تخجٓددل أو تعطٓددل أو هىددع ٕٕٓٓكهددا  رفٍددا  بددد الجبددار)

كدذا  ة أو هكتسبة، األهدر الدذي ٓدؤدي إلدِ شدعور الفدرد باإلحبداط ٌو اشباع أحد الدوافع فطٓر
سة لمضغوط.  ٓاع فٓر

هثٓدددرات ضددداططة فدددْ بٓئدددة العهدددل وتكدددون ىٍدددا:  خ( ب ٕٕٔٓو رفٍدددا الهادددداد وخمٓفدددة ) 
االسددتجابة لٍددا إهددا هعرفٓددة، أو فسددٓولوجٓة، أو سددموكٓة. وتشددٓر إلددِ الهواقدد  التعمٓهٓددة 
الضدداططة، وهتا ددب العهددل، وطهددوض الدددور، وصددراع الدددور والتددْ تحدددث قمًاددا، أو ضددغطًا 

حبداط ىتٓجدة  ددم هزهىًا  مِ الهعمم  ىدد هحاولتدً لتحآد  هتطمبدات  همدً، وقدد ٓشدعر باإل
 تحآ  أٌدافً.

 :هفٍوم هصادر الضغوط الىفسٓة لمهعمم
( هصددادر ضددغوط الددتعمم  مددِ أىٍددا:  خبصددة ٙ: ٕٓٔٓ عددر  هحهددد وحبٓددب)ٓ

تفا ددل  واهددل بعضددٍا هتعمدد  بظددرو  وخصوصددٓات وهكوىددات العهددل ) الهىظهددة( والددبعض 
 .أىفسٍم هتعم  ببٓئتً، والبعض أخر هتعم  بخصائص وشخصٓة وقٓم األفراد
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ددرى الهاددداد وخمٓفددة) ( ان هصددادر الضددغوط الىفسددٓة  ىددد الهعمددم تتهثددل ٕٕٔٓٓو
فددْ:  كددل الظددرو ، والعواهددل التددْ تكددون سددببًا لهضددآاة الهعمددم، وطضددبً وضددجري، و دددم 

 لبٓئة الهدرسٓة.رضاي واستثارتً، وقماً، و دم ارتٓاحً فْ ا
 :هصادر الضغوط الىفسٓة

وجددد هصددادر هحددددة لمضددغوط الىفسددٓة التددْ ٓواجٍددا هعمددم الاددول أىددً ال تٓهكددن  ههددا سددب 
التربٓة الخاصة أثىاء قٓاهً بالعهمٓدة التعمٓهٓدة،  مدِ ا تبدار أن هصدادر الضدغوط الىفسدٓة 
لمهعمم تتهركز حول هصادر ضغوط الوقت، وضغوط الطمبة، وقمة التشدجٓع، وافتادار شدروط 

اددة بخولٓدداء األهددور هصدددرًا شدددٓدًا العهددل، والحكوهددة والهىظهددات، كهددا وتعددد الضددغوط الهتعم
ددة بددٓن  ددة، إذ أن العبقددة الآو لإلجٍدداد، بسددبب أٌهٓددتٍم الكبددرى فددْ إىجدداح العهمٓددة التربٓو
ة لمتحصٓل األكادٓهْ العدالْ والدتعمم السدمٓم والىهدو السدمٓم  أولٓاء األهور والهدرسة ضروٓر

الهؤسسددة و دددم قٓاهٍددا لألطفددال، إال أن العددالم العربددْ الٓددوم ٓشددٍد ضددعفًا واضددحًا لٍددذي 
ا الكاهل فْ ا ة )هرجع ساب ،بدوٌر  (.ٜ٘ٔ: ٕٕٔٓ لعهمٓة التربٓو

و وتخك حددد لمضدغوط (:  أىً لٓس ٌىداو هصددر هٜٗ: ٕٔٓٓ)ٓدًا لها قد سب  فاد ذكر بٓر
، إذ كهدددا تبدددٓن فاألسدددباب كثٓدددرة وهتعدددددة، ولكدددن ٓبددددو أن ٌىددداو التدددْ ٓواجٍٍدددا الهعمهدددون

ثًا فددْ هجددال التعمددٓم والتددْ تدددرو هددن الهعمهددٓن  مددِ أىٍددا  ىاصددر هحددددة ٌددْ األكثددر حدددو 
ذي تتض الهشكمٓن، وهشداكل هن: تدىْ هستوى الدافعٓة لمطمبة العادٓٓن و هصادر لمضغط، ٌو

دة السدٓئة، وقمدة  الضبط، وقمة الدد م، والفشدل فدْ الآدادة، وظدرو  العهدل الهادٓدة والهعىٓو
ض الدور، وصدراع الددور، وضدغط العهدل، التفا ل والتواصل االجتها ْ بٓن الزهبء، وطهو 

 وضٓ  الوقت، وتعدد الهٍام .
هصددادر الضددغوط الىفسددٓة إلددِ هددا ٓمددْ: ضددغوط تددختْ هددن الهطمددب الفعمددْ،  توقددد قسدده

آددةط تددختْ هددن البٓئددة ضددغو وضددغوط تددختْ هددن الدددور، و  وط تددختْ هددن ضددغىفسددٍا، و  الفٓٓز
 (.ٕٗ٘: ٕٕٓٓجبار، ىو ٓة السموو، وضغوط تختْ هن البٓئة االجتها ٓة) بد ال

أن هصدددادر الضدددغوط الىفسددٓة الهٍىٓدددة  ىدددد ( ٔٛ-ٜٚ: ٕٓٓٓ)الهشددعانفددْ حدددٓن ٓدددري 
  :الهعمم تتمخص فٓها ٓمْ

صراع الدور: ٓحدث إذا كدان ٌىداو تعدارض بدٓن هتطمبدات الددور، فعىددها ٓتعدرض  -
الهعمم لهتطمبات هتعارضً فْ آن واحد، فان ذلو ٓدؤدي إلدِ حددوث صدراع الددور 

 لًٓ.بالىسبة إ
و االفتادار إلدِ الهعموهدات التدْ ٓحتاجٍدا الفدرد  ىدد آداء دوري  - طهوض الدور: ٌو

فْ الهىظهة، أو  دم وضوح هسؤولٓات العهل وهتطمباتً، وىاص التغذٓة الهرتدة 
هن جراء العهل الذي ٓاوهون بً، األهر الذي ٓؤدي إلِ الحٓرة واإلحباط، وهن ثم 

دددادة التدددوتر  افدددْ الددددور سدددببً ٓكدددون الغهدددوض قدددد الشدددعور بالضدددغط، كهدددا  فدددْ ٓز
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الثاة بالىفس، وارتفاع ضغط الددم، ههدا ٓدؤدي  وضع واىخفاض الرضا الوظٓفْ، 
 إلِ ترو العهل.

فددْ العهددل فاىددً ٓاددع تحددت  االعددبء الهٍىددْ: إن الهعمددم الددذي ٓتحهددل  ددبء كبٓددرً  -
ددادة فدد ات  مٓددا هددن الضددغوط، بهددا ٓترتددب  مٍٓددا هددن ٓز ْ ضددربات الامددب، هسددتٓو

ىاسددم العددبء الهٍىددْ إلددِ قسددهٓن:ضددغط الدددم، و وارتفدداع  عىددْ  ٓو  ددبء كهددْ: ٓو
 دبء كٓفدْ: ، و هعمم الآام بٍا فْ وقت طٓر كا ٍ كثرة األ هال التْ ٓجب  مِ ال

ٓحدث  ىدها ٓشعر الهعمم أن الهٍارات الهطموبة إلىجداز هسدتوى هعدٓن أكبدر هدن 
 قدراتً.

مآددام بخ بدداء الهٍىددة ضددغط الوقددت: ٓؤكددد بعددض البدداحثٓن أن  دددم كفآددة الوقددت ل -
وهتطمباتٍددا ٓددؤدي إلددِ الضددغط، وهددن ىاحٓددة أخددرى فددان قمددة الوقددت الددبزم لمراحددة 

 واالسترخاء تشعر الفرد بالضٓ  والتوتر والضغط.
لتطور الهٍىْ: تعتبر  وائ  التطدور الهٍىدْ أو الهسدتابل الدوظٓفْ أحدد هصدادر  -

و وائدد  الطهددوح،  ضددغط العهددل، هثددل االفتاددار إلددِ فددرص الترقٓددة فددْ الهسددتابل
والشو فْ الهستابل الهٍىْ، والتغٓر الوظٓفْ الذي ٓتعارض هع طهوحدات الفدرد، 
وهن  واهل الضغط الهرتبطة بٍذا الهصدر الخو  هن الفشدل فدْ العهدل الجدٓدد، 
أو الخدددو  هدددن العجدددز  دددن هجدددارات التطدددورات التكىولوجٓدددة أو االقتصدددادٓة أو 

التوافدد  هددع التغٓددرات الجدٓدددة الهصدداحبة  االجتها ٓددة، فدداذا لددم ٓددتهكن الفددرد هددن
 لمترقٓة الوظٓفٓة فاىً حتهًا سٓشعر بالضغط. 

ري  البٓئدة الدراسدٓة ط الىفسٓة  تتهثل فدْ (أن هصادر الضغو ٔٔ: ٕٓٔٓهحهد وحبٓب )ٓو
الجاىدددب خصدددائص التبهٓدددذ، الهدرسدددة، الهدددىٍج، وأًٓضدددخ تتضدددهن: البٓئدددة الصدددفٓة، التدددْ و 

السٓاسددات الفددرد وحاجاتددً، السددهات الشخصددٓة، وأًٓضددا  اتتتضددهن: قدددر والتددْ الشخصددْ و 
ددة تضددهن اإلدآر : طهددوض والهتهثمددة فددْ: اإلدارة، اإلشددرا ، أضدد  إلددِ الدددور الددوظٓفْ ٓو

ن وتتضددهن: العبقددات هددع ور،  ددبء الدددور، كددذلو الدددور صددراع الددد العبقددات هددع أخددٓر
 الٍٓئة التعمٓهٓة، العبقة هع أولٓاء األهور.

 التربٓة الخاصة: ْالىفسٓة  مِ هعمهآثار الضغوط 
إحدى الركائز األساسٓة فْ الهىظوهة التعمٓهٓة، بسدبب الددور الدرئٓس  الهعممٓعد 

ٓهاىدًا بجٍدد الهددرس و طائد الذي ٓاوم بً فْ ٌذي العهمٓدة، ً الهسدتهر و رفاىدًا بهدا لٍهدا وا 
ل التعدر   مدِ هن تخثٓر فْ هستوى آدائً وكفاءتً فْ العهل، فٓجب االٌتهام بدً هدن خدب 
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ادة الضغوط  مًٓ، حتدِ ٓتعاهدل الهسدؤولون هدع تمدو الهصدادر  الهصادر التْ تؤدي إلِ ٓز
 (.ٛٚ: ٕٓٓٓالضاططة لمتامٓل هىٍا لرفع فعالٓة العهمٓة التعمٓهٓة  )الهشعان، 

وجود هستوى هعٓن هدن الضدغط أهدر ضدروري، حٓدث تعتبدر  ىدئدذ بهثابدة حدافز ف
عددرض الفددرد لادددر ال فددْ حددٓن  ىدددها ٓتفددْ العهددل ٌددذا، ٓسددتحث الفددرد  مددِ تحسددٓن آدائددً 

ٓتحهمً هن الضغوط، فان ذلو ٓجعمً هستٍدفًا لهعاىاة  دٓدة هن صور وأشدكال االضدطراب 
 (.ٖٕٔ: ٕٓٓٓالىفسْ والىفس جسهْ  )قشاوش واألحهدي، 

خطٓرة  مِ الهعمم إن لدم ٓدتم هعالجتٍدا،  ان لمضغوط الىفسٓة آثارً بصفة  اهة فاو 
 رضددة لإلصددابة بخحددد األهددراض التالٓددة: الىوبددات الامبٓددة، ارتفدداع ضددغط الدددم،  كددخن ٓكددون

 .(ٗٛ: ٕٓٓٓالصداع الىصفْ، قرحة الهعدة، الاولون )الهشعان، 
أىً ٓهكن هعالجة الضغوط الىفسدٓة التدْ  إلْ (ٕ٘٘: ٕٕٓٓأشار  بد الجبار) و 

 لتالٓة.قد ٓتعرض لٍا الهعمم هن خبل الخطوات ا
إن الضغط الىفسْ ٓدفع الهعمم إلِ األ باء، لذا ٓجدب أن ٓىتفدع هدن التخهدل، اوال: الهعرفة: 

 االسترخاء، تعدٓل أسموب الحٓاة ...
ثاىٓا: التحهل: ٓتحهل الهعمم جزء هن الضغط الىفسْ، والجزء األكبر هن ٌذا التحهل ٓتحدد 

 هن خبل أسموب استجابة الهعمم لٍذا الضغط الىفسْ.
عرفة بالضواطط الىفسٓة ٌو الجاىب الذي ٓهكن الهعمم هن تخفٓض ثالثا: التخفٓض: إن اله
 آثار الضغوط الىفسٓة.

رابعًا: التىظٓم: إن أفضل تكىٓو لمهعمم الهضغوط ىفسًٓا ٌو التعدر   مدِ الهشدكمة وتحهمٍدا 
زالتٍا.  قدر اإلهكان ثم تخفٓضٍا وا 

 الدراسات الساباة:
ا  مِ إلِ تىاول الضغوط  (Trindal,1989)ٌدفت دراسة  س وتخثٌٓر فِ التدٓر

( هعمهًا وهعمهة، وأشارت أٌم ٖٖٚهعمم التربٓة الخاصة، واشتهمت  ٓىة الدراسة  مِ )
 اهًا، وتىخفض لدى األ هار  ٜٖ-ٖٓالىتائج الِ أن الضغوط تزداد فِ األ هار ها بٓن

  اهًا فها فو ، كها توجد فرو  ذات داللة احصائٓة بٓن هعمهِ التربٓة الخاصة ٓ٘هن 
وهعمهِ التعمٓم العام فْ اتجاي هعمهِ التربٓة الخاصة، وكذلو وجود فرو  بٓن الهعمهٓن 
والهعمهات فْ الضغوط فْ اتجاي الهعمهات، كها توجد فرو  فْ اتجاي ذوي الخبرة األكثر 

 ( سىوات.ٓٔهن )
( بحث  بقة بعض الهتغٓرات الىفسٓة ٜٜٗٔوتىاولت دراسة )سعٓد الدبٓش، 

ٍىٓة الخاصة بالضغوط الهٍىٓة لدى هعمهِ وهعمهات التربٓة الخاصة فِ والشخصٓة واله
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اض، وتكوىت  ٓىة الدراسة هن ) ( هعمهًا وهعمهة، وتوصمت ىتائج الدراسة ٖٕٕهدٓىة الٓر
م لمضغوط الهٍىٓة،  إلِ  دم وجود فرو  بٓن هعمهِ وهعمهات التربٓة الخاصة فِ تادٌٓر

 وتوجد فرو  لصالح األقل خبرة .
دراسدة لمتعدر   مدِ هصدادر   (Hatton, et.al,1999)ٌاتون وآخرون  وأجري

الددِ ان ٌىدداو عض الهتغٓددرات، وقددد توصددمت الدراسددة الضددغوط لدددى الهعمهددٓن و بقتٍددا بددب
والددد م الهادددم لمهعمهددٓن والىظددرة االجتها ٓددة  الىددوعارتباطددًا بددٓن هسددتوى الضددغوط والعهددر و 

 ىحو هٍىة التعمٓم.
( التعر   مِ هصادر الضغوط واإلحترا  (Antoniou,2000وحاولت دراسة 

اة التِ ٓتبعوىٍا  الهٍىِ لدى هعمهِ ذوى اإلحتٓاجات الخاصة فِ الٓوىان وهعرفة الطٓر
( هعمهًا، وأشارت الىتائج الِ ٓٔٔلمتكٓ  هع تمو الضغوط، وتكوىت  ٓىة الدراسة هن )

ات هرتفعة هن ال ضغوط، كها بٓىت أن هعمهِ ذوى اإلحتٓاجات الخاصة أظٍروا هستٓو
الىتائج ان هصادر الضغوط تتهثل فِ إىخفاض دافعٓة الطبب، وكثرة العهل، وتدىْ الد م 
الحكوهْ، وىاص الهصادر والتجٍٓزات، وضع  التعاون بٓن الزهبء، كها بٓىت الىتائج 

  دم وجود فرو  تعزي لمىوع.
بددددٓن (بدراسدددة لمتعددددر   مدددْ طبٓعددددة العبقدددة ٕٓٓٓوقام)قشددداوش واألحهدددددي، 

الههارسة الهٍىٓدة والشدعور بالضدغوط الىفسدٓة لددى هعمهدْ وهعمهدات الهددارس الهتوسدطة 
ددة بالهدٓىددة الهىددورة، وذلددو  مددْ  ٓىددة قواهٍددا ) ( هعمًهددا وهعمهددة، وقددد وضددع ٙٙٗوالثاىٓو

الباحثددان لدراسددتٍها فروضددًا هؤداٌددا وجددود  بقددة ارتباطٓددة سددالبة ودالددة بددٓن  دددد سددىوات 
س و  الددددرجات التدددْ ٓحصدددل  مٍٓدددا الهعمهدددون والهعمهدددات أفدددراد العٓىدددة الخبدددرة فدددْ التددددٓر

الهستخدهة فْ كل هدن األبعداد الهتضدهىة فدْ هآداس الشدعور بالضدغوط الىفسدٓة، ووجدود 
فرو  دالة بٓن الهتوسطات الحسابٓة لمدرجات التْ ٓحصل  مٍٓا طبب وطالبدات السدىوات 

س فْ كل هن أبعاد الشعور بالضدغوط الىٍائٓة بكمٓة التربٓة هبتدئْ الههارسة لهٍىة ال تدٓر
الىفسددددٓة والهتوسددددطات الحسددددابٓة لمدددددرجات التددددْ ٓحصددددل  مٍٓددددا الهعمهددددون والهعمهددددات 
الههارسون فعًب لٍذي الهٍىدة فدْ ىفدس ٌدذي األبعداد، ووجدود فدرو  دالدة بدٓن الهتوسدطات 
س وهبتددد ئو الحسددابٓة لمدددرجات التددْ ٓحصددل  مٍٓددا الهعمهددون الههارسددون لهٍىددة التدددٓر

الههارسة فْ كل هن أبعاد الشعور بالضغوط الىفسٓة والهتوسطات الحسابٓة لمدرجات التدْ 
س وهبتددئات الههارسدة لدذات الهٍىدة فدْ  تحصل  مٍٓا الهعمهدات الههارسدات لهٍىدة التددٓر

إلددِ صددحة الفددروض الددثبث األولددِ بصددورة  الدراسددةىفددس ٌددذي األبعدداد. وقددد أشددارت ىتددائج 
 لرابع والخاهس بصورة جزئٓة.كاهمة، وصحة الفروض ا
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دفت دراسة )حهدان، ( التعر   مِ الضغوط الىفسٓة لدى كل هن ٌٕٕٓٓو
هعمهِ وهعمهات هدارس التربٓة الخاصة والكش   ن العبقة بٓن الضغوط وتادٓر الذات 

سٓة، شهمت  ٓىة الدراسة ) ( هعمهًا ٖ٘ٗووجٍة الضبط، فْ ضوء الىوع والخبرة التدٓر
أٌم الىتائج إلِ وجود فرو  بٓن هعمهِ التعمٓم العام وهعمهِ التربٓة وهعمهة، وأشارت 

س، ووجود  الخاصة  مِ بعد الهظاٌر الفسٓولوجٓة لمضغوط ٓعود لهتغٓر الخبرة بالتدٓر
فرو  بٓن الهعمهٓن العادٓٓن وهعمهِ التربٓة الخاصة فِ بعد العائد الهادى، و دم وجود 

الىوع  مِ الفرو  بٓن الهجهو تٓن فِ بعد العائد تخثٓر فعال لهتغٓرى فئة التبهٓذ و 
 الهادى.

(دراسدة ٌددفت إلدِ الكشد   دن ظداٌرة الضدغط ٖٕٓٓوأجرى )خمٓفات والزطمدول، 
ات تربٓة هحافظة الكرو و بقتٍا ببعض الهتغٓرات، وقد اشتهمت  الىفسْ لدى هعمهْ هدٓٓر

م ٙٓٗ مددِ ) الدراسددة ٓىددة   شددوائًٓا هددن الهدددارس ( هددن الهعمهددٓن والهعمهددات تددم اختٓدداٌر
دددة  خدددبل الفصدددل الدراسدددْ األول هدددن العدددام الدراسدددْ ) (، ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓالتابعدددة لمهدٓٓر

وطباددت  مددٍٓم أداة تددم إ دددادٌا خصٓصددًا لمتعددر   مددِ هصددادر الضددغوط الىفسددٓة، وقددد 
إلِ أن هعمهْ تربٓدة هحافظدة الكدرو ٓعداىون هدن هسدتوى هرتفدع هدن  الدراسةأشارت ىتائج 

، كهدا اظٍدرت الىتدائج أن أكثددر الهصدادر إثدارة لمضدغوط الىفسدٓة ٌدْ تمددو الضدغوط الىفسدٓة
الهرتبطة ببعد الدخل، والعبقدة بدالهجتهع الهحمدْ، وأولٓداء األهدور، واألىشدطة البهىٍجٓدة، 
س، فددْ حددٓن لددم تشددكل األبعدداد األخددرى هصددادر  والبىدداء، والهىدداخ الهدرسددْ، و همٓددة التدددٓر

الىفسددٓة لدددى أفددراد العٓىددة، كهددا ظٍددرت فددرو  دالددة  ذات أٌهٓددة كبددرى فددْ إثددارة الضددغوط
إحصدددائًٓا  مدددِ بعدددض األبعددداد تعدددزى لمىدددوع وال سدددٓها  مدددِ بعدددد الددددخل، و همٓدددة اإلشدددرا  
التربوي، والعبقة بالهجتهع الهحمْ، وأولٓاء األهور، فدْ حدٓن لدم تظٍدر هثدل ٌدذي الفدرو  

و   مددِ ٌددذي األبعدداد تعددزى بددٓن الهعمهددٓن والهعمهددات  مددِ األبعدداد األخددرى، ولددم تظٍددر فددر 
س و همٓددة اإلشدددرا  التربددوي ولصدددالح  لمحالددة االجتها ٓددة باسدددتثىاء بعدددي  همٓدددة التدددٓر
الهعمهددٓن العددزاب. وأظٍددرت الىتددائج أٓضددًا وجددود فددرو  ذات داللددة احصددائٓة  مددِ بعددض 

دل األبعاد:  همٓة اإلشرا  التربوي، والعبقة بالهجتهع الهحمْ، وأولٓاء األهور، تعدزى لمه ٌؤ
العمهددْ، ولصددالح حهمددة الهاجسددتٓر. كهددا دلددت الىتددائج كددذلو  مددِ وجددود  بقددة ذات داللددة 
احصائٓة  بٓن سىوات الخبرة وبٓن وكل هن بعد الدخل، و همٓة اإلشرا  التربدوي، والعبقدة 

 بالهجتهع الهحمْ، وأولٓاء األهور.
ة ( الكشدد   ددن هصددادر الضددغوط الىفسددٕٓٗٓٓوحاولددت دراسددة ) بددد المطٓدد ، 

التِ ٓتخثر بٍدا هعمهدو التربٓدة الخاصدة فدِ هحافظدة أسدوان، و دن  بقتٍدا بكدل هدن السدن 
( هعمهًا، وكشفت الىتائج  ن  دم  توجدد ٛٓٔوالخبرة والىوع، وتكوىت  ٓىة الدراسة هن ) 

 فرو  وفاا لهتغٓر الخبرة .
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ددددددفت  دددددودي، ٌو  و ظاٌرة الضغط الىفسْ إلدددددِ الكشددددد   (ٕٚٓٓدراسدددددة )الٓز
َ بقتٍا ببعض الهتغٓرات الدٓهَطرافٓة:  الخاصةلىفسْ لدُ هعمهْ التربٓة َاالحتراق ا

تهمت  ٓىة الدراسة  مِ اشالعمهٓددددددة. وقددددددد َالعهر َالحالة االجتها ٓة َالخبرة  كددددددالىوع
ق ثن طُبَ ،َهعمهة اختٓرَا بطرٓاة  شَائٓة هو هدارس جىَب األردو ًهدددددددددددددددا( هعمٓٔٔ)

هعمهْ التربٓة إلدددِ أن:  الدراسدددةىتدددائج وقدددد أشدددارت ، هآاس هاسبش لبحتراق الىفسْ
هو الضغَط الىفسٓة َاالحتراق هختمفدددددة الخاصة فْ جىَب األردو ٓعاىَو هو هستَٓات 

هصادر الضغَط ٌْ أكثدددر أشارت إلِ أو ، كهدددا تراَحت هو الهتَسط إلِ العالْ الىفسْ
شدددداكل ، والبرىدددداهج الدراسددددْ الهكددددتظ، والهالشٍرّقمددددة الدددددخل الهرتبطة باألبعاد أتٓة: 

الطددددبب َزٓادة  دد الهدرسددددٓة، َ دن َجَد التسٍٓبت اإلدارة، َالعبقات هع السددددموكٓة 
، و دم تعاون الدزهبء، والعبقدات هدع الطدبب، وىظدرة هادٓة، و دم وجود حوافز الصففْ 

كدددداىوا أشارت ىتائج الدراسة إلِ أو الهعمهٓو الهجتهددددع الهتدىٓددددة لهٍىددددة التعمددددٓم، كهددددا و
ٌىاك فرَق ذات داللة ، كدددددذلو كاىددددددت الهعمهاتاكثدددددر هدددددن االىفعالْ  ٓعاىَو هو اإلجٍاد
، كذلو سىَات الخبرة فْ بعد تبمد الشعَر َشدتً لصالح الهعمهٓولهتغٓر إحصائٓة تعزُ 

الشٍرّ فْ بعد ىاص الشعَر ل ٌىاك فرَق ذات داللة إحصائٓة تعزُ لهتغٓر الدخكاىددت 
 باإلىجاز.  

ودى،   مِ هصادر الضغوط الىفسٓة  ( التعر ٕٚٓٓوحاولت دراسة )الٓز
واإلحترا  الىفسِ لدى هعمهِ التربٓة الخاصة، و بقتٍا ببعض الهتغٓرات كالىوع والعهر 

سٓة، تكوىت  ٓىة الدراسة هن ) ل العمهِ والخبرة التدٓر ( ٓٔٔوالحالة االجتها ٓة والهٌؤ
ون هن هصادر هعمهًا وهعمهة، وأشارت ىتائج الدراسة إلِ أن هعمهِ التربٓة الخاصة ٓعاى

هختمفة هن الضغوط الىفسٓة تراوحت هن الهتوسط إلِ الهرتفع، كها أشارت الىتائج إلِ أن 
الهعمهٓن ٓعاىون هن اإلجٍاد االىفعالِ أكثر هن الهعمهات، كها أشارت الىتائج إلِ وجود 

 ( سىوات.٘-ٔفرو  ذات داللة إحصائٓة تعزى لهتغٓر الخبرة لصالح الهعمهٓن هن فئة )
دف اات، ٌو ( إلِ التعر   مِ هصادر الضغط ٕٛٓٓت دراسة )الحهٓاىِ؛ والزٓر

الىفسِ لدى هعمهِ الطمبة الهعاقٓن سهعًٓا فِ األردن، وفٓها إذا كاىت ٌىاو فرو  فِ 
( هعمهًا ٕٔٔهصادر الضغوط الىفسٓة تعزي لمىوع والخبرة، وتكوىت  ٓىة الدراسة هن )

وجود فرو  فِ الضغوط الىفسٓة تعزى إلِ وهعمهة، وتوصمت ىتائج الدراسة إلِ  دم 
الىوع، بٓىها توجد فرو  فِ هصادر الضغوط الىفسٓة تعزى إلِ هتغٓر الخبرة لصالح  

 ( سىوات.ٜ-ٚالفئة هن )
 مِ هصادر الضغط الىفسْ لدُ (دراسدددددة لمتعدددددر  ٕٛٓٓوأجدددددري )الحهٓددددداىْ، 

ْ ٌذي الهصادر تعزُ ٌىاك فرَق فكاىدددت َفٓها إذا ، فْ األردوددددة الهعددداقٓن هعمهْ الطمب
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قددد طباددت ٌددذي الدراسددة َاالكددادٓهْ، َسىَات خبرتً َهؤٌمً ، الهعمنىددوع رات دددإلِ هتغٓ
%( هو هجتهع ٕٚوهعمهددددة، وتشددددكل العٓىددددة )( هعمهًا ٕٔٔتخلفت هو ) مددددِ  ٓىددددة قددددد 

الىفسْ لدُ هعمهْ الطمبة الضددددددددددغط هصادر ن َأشارت ىتائج الدراسة إلِ أ، راسةالددددددددددد
َالراتب ل العهتوقعددددددددددددددددددددددددات ْ األردو ظٍرت بدرجة هرتفعة  مِ بعد الهعاقٓو سهعًٓا ف

التفا بت بعدددددد ِ ددددددطة  مددددددظٍرت بدرجة هتَسهدددددا بٓى، َبعد الهٍان التدرٓسٓة، َالترقٓة
العهدددددل، كهدددددا أشدددددارت َظرَف ، الشخصٓةخصدددددائص َال، َبعد التدرٓب الهٍىْ، الهٍىٓة

بٓىها تَجد الىوع، هتغٓر لُ فْ هصادر الضغط الىفسْ تعزالىتائج إلِ أىً ال توجد فرو  
لمهعمدددم تعدددود لمهعمهدددٓن فْ هصادر الضغط الىفسْ تعزُ إلِ هتغٓر سىَات خبرة فدددرو  

ظرَف بعدددددددد هو كدددددددل َذلك  مِ ، ( سىَاتٜ-ٚهو ذَّ سىَات الخبرة التْ تتراَح )
فْ هصادر الضغط فدرو  َجدت الخصائص الشخصٓة. كها َ، َالتفا بت الهٍىٓةل، العه

دددل االكدددادٓهْ ألهتغلدددِ تعدددزى إالىفسْ  بكالَرَٓس فها ل االكدددادٓهْ صحاب الهؤٌر الهٌؤ
َالخصائص الشخصٓة. ، التدرٓب الهٍىْل، وبعد ظرَف العهكدددددل هدددددن َذلك  مِ ، فَق

دل االكدادٓهْ ألتعزُ إلِ هتغالىفسدْ ضغط ددهصادر الكها وجدت فرو  فْ  صحاب ر الهٌؤ
َالهٍان ، د التفا بت الهٍىٓة مِ بعفهدددددا فدددددو ، وذلدددددو بكالَرَٓس ل االكدددددادٓهْ الهؤٌ

 َالراتب َالترقٓة.ل َتَقعات العه، التدرٓسٓة
ن،  ( إلِ التعر   مِ األٌهٓة الىسبٓة ٜٕٓٓوسعت دراسة )أبو هصطفْ؛ والٓز

لهجاالت هآاس هصادر ضغوط العهل لدى هعمهْ التربٓة الخاصة فْ هحافظات طزة فْ 
 ( هعمهًا وهعمهةٖٛٔىت  ٓىة الدراسة )ضوء الفرو  فْ الىوع، وسىوات الخبرة، وقد تكو 

أٌم ىتائج الدراسة  دم وجود فرو  تبعًا لهتغٓر هن هعمهْ التربٓة الخاصة، وأظٍرت 
 سىوات. ٓٔ – ٙالىوع، ووجود فرو  فْ سىوات الخبرة لصالح سىوات الخبرة هن 

( لمكش   ن الفرو  فِ استخدام أسالٓب ٜٕٓٓوأجرت دراسة )خىٓش، 
الىفسٓة وفاا لهتغٓر الىوع، والحالة االجتها ٓة والخبرة الهٍىٓة، وبمغت هواجٍة الضغوط 
( هعمهًا وهعمهة بالهرحمة اإلبتدائٓة وتوصمت ىتائج الدراسة إلِ وجود ٓٙ ٓىة الدراسة )

فرو  دالة احصائًٓا فِ بعض أسالٓب الهواجٍة هىٍا االستراتٓجٓات الهىطآة، 
مىوع لصالح الذكور، ووجود فرو  فِ بعض أسالٓب واالستراتٓجٓات حول الهعرفٓة تعزى ل

 هواجٍة الضغوط هىٍا االستراتٓجٓات حول الهعرفٓة تعزى لمخبرة لصالح األكثر خبرة.
( الكش   ن هصادر Polychroni& Kotroni (2009,وتىاولت دراسة 

 الضغوط الهرتبطة بالعهل هع ذوى االحتٓاجات الخاصة وأسالٓب الهواجٍة التِ ٓستخدهٍا
( هعمهًا وهعمهة، وأظٍرت ىتائج الدراسة ٛ٘ٔالهعمهون لهواجٍتٍا، وشهمت  ٓىة الدراسة )

إلِ ان هصادر الضغوط التِ ٓعاىِ هىٍا هعمهِ التربٓة الخاصة تتهثل فِ :  بء العهل، 
الهشكبت التىظٓهٓة، ىاص دافعٓة التبهٓذ، سموو التبهٓذ الهعاقٓن، ىاص الد م 

هرتبطة بالعهل، وأظٍرت الدراسة كذلو أن األسالٓب التِ ٓستخدهٍا والهعرفة، والظرو  ال
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الهعمهون لهواجٍة الهواق  الضاططة ٌِ: اهتبو  بقات اجتها ٓة هستارة، والبحث  ن 
حمول بدٓمة لجعل العهل أكثر ىشاطًا، وا  ادة تىظٓم العهل، والتعاهل هع الهشكبت فِ 

ج العهل، كها وجدت فرو  بٓن الذكور واإلىاث الحال، والمجوء إلِ أىشطة واٌتهاهات خار 
و اهتبو  بقات اجتها ٓة هستارة لصالح اإلىاث  فْ احد أسالٓب هواجٍة الضغوط ٌو

 بٓىها لم توجد فرو  دالة فٓها ٓخص باقِ أسالٓب الهواجٍة.
دددوتْ،  ات إٓٔٓوأجددرى )الظفدددري والآر ا  رددددددالحت(دراسدددة لمتعددر   مدددِ هسدددتٓو

  ٌدذي تبددخن، وهددى ا هاسدمطىة بت الدتعمم باوصعت التبهٓدذ ذوي ادددهعمهلدى ْ دددلىفسا
ددل الدراسددْ، واِ دددد مء ادددبىت ٓاوتدددلهسا ت، اددددة لمهعمهددددالجتها ٓاة ددددلحالالتخصددص، والهٌؤ

ة ردددددلخبا نددددده لدددددكوْ دددددلىفسا  اردددددالحتا نٓدددددة بدددددلعبقا نددددد الكشددد  ِ دددددلإافة دددددباإلض
بٓدددة  سدددٓة، والددددورات التدٓر لطدددبب الهدرسدددة، ٓة داددددالقتصت آاوتددددلهست، وااددددمهعمهلالتدٓر

 نددِ هددلوألاة دلحمات اادهعمه ن( هعمهة هٕٓٓ مِ  ٓىة تكوىت هن ) الدراسةوطبات ٌذي 
و بدددددددددددهاسس ادددددددددددهآن ادددددددددددلباحثن، واسددددددددتخدم ااددددددددد هبسددددددددمطىة ْ دددددددددألساسالتعمددددددددٓم ا

، تبمد الشدعور، الىفعالْد اإلجٍادي الثبثة: ااددْ بخبعدددلىفسا  ارددد( لبحتٜٔٛٔن)ودددجاكسو
ا  رالحتا نهوجدددددود هسدددددتوى هدددددىخفض لِ إ الدراسدددددةىتائج رت شاز. وقدددددد أإلىجاا صىاو
  التخصدددص )فدددْ باختبا  اختمفدددت رددددالحتت آاوتددددهس، وأن البحدددثة دددد ٓىلددددى لىفسْ ا

وس ة دددحهمالدراسددْ )فددْ اتجدداي  لدددٌؤله، واة(دددلعمهٓت التخصصااتجدداي ا ة ددددىرهااالبكددالوٓر
ة دددالجتها ٓاة ددلمحالى زددتع، ائٓاددحصإة ددلو  دارددفلم توجد ا ددبٓىه، الْ(ددلعبموم االدة ددبحهم
تفع كمها رتت لهعمهاا  لدددى ارددددالحتد ااددددبعأع ددددجهٓأن ِ ددددائج  مددددلىتدلددت اا ددددة. كهددددلمهعمه

د ادددددبعلهعظدددم أة ددددد بقلدددم توجدددد ا ددددبٓىهدي لطدددبب الهدرسدددة، القتصااىخفدددض الهسدددتوى ا
بٓة.رالخبددب  ارددالحتا سٓة والدورات التدٓر  ة التدٓر

دفت دراسدة )الظداٌر والهشدٍداىْ،  ( إلِ التعرف  مِ هستَُ َترتٓب ٌٕٓٔٓو
التعرف ل، وة الرٓاضٓة فْ هدٓىة الهَصدددات التربٓدددْ َهعمهددددُ هعمهدددالضغَط الىفسٓة ل

فسٓة َالتعرف  مِ العبقة بٓو الضغَط الىبٓددددددددددددددىٍم،  مِ الفرَق فْ الضغَط الىفسٓة 
اضٓة، وقدد ٙٙب ) الدراسةل، وقد حددت  ٓىة َالرضا  و العه ( هعمًها وهعمهة لمتربٓة الٓر
هستَُ الضغَط الىفسٓة ٓفَق الَسط الفرضْ َٓرتاْ إلدددِ أن  الدراسدددةتوصدددمت ىتدددائج 

و هستَُ الضغَط الىفسٓة الهتعماة أَ،  انل تَُ الفرَق الهعىَٓة بشكددددددددددددِ هسددددددددددددإل
َٓرتاْ إلِ هستَُ  دددددن الوسدددددط الفرضدددددْ ىخفض ددددددلرٓاضٓة ٓباالقتىاع بهٍىة التربٓة ا

التربٓة وا ا هعمهدددددددداىْ هىٍددددددددالضغَط الىفسٓة التْ ٓعتٓدددددددب تر، وجددددددداء الفرَق الهعىَٓة
بالهىدددداخ الهدرسددددْ، الضددددغوط الىفسددددٓة ٓختْ: )الضغَط الىفسٓة الهتعماة  ، كهدددداالرٓاضٓة

اضٓة،  ة بالتَجًٓ ددٓة الهتعماددط الىفسغَدالضالهتعماة بالسهات الشخصٓة لهعمم التربٓة الٓر
، الضغَط الىفسٓة الهتعماة بالهكاىة االجتها ٓة َتد ٓن هعمن التربٓة الرٓاضٓة، ْدددددددددددددالفى
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اضددٓة، وة دددباالقتىاع بهٍىة التربٓالضددغوط الىفسددٓة الهتعماددة  ارتفاع هستَُ الضغَط الٓر
الرضا  ىخفض هستَُددددددددددددالىفسٓة لدُ هعمهْ َهعمهات التربٓة الرٓاضٓة بصَرة  اهة ٓ

 الَظٓفْ.
وط لضغدر الِ هصار  إلتع( بدراسددة ٌدددفت إلددِ إٓٔٓوقددام )هحهددد وحبٓددب، 

فاا و ولذفْ رو  فالفة رهعرا ، ولعالخاصة فْ ابٓة رلتت اهعمهاوهعمهْ دى لىفسٓة لا
وات سىدد  وسْ دارلل التحصٓواالجتها ٓة الحالة ر والىدددددددددددددددددددوع والعهواة ظلهحافر الهتغٓ

 الدراسدددددةت  ٓىددددة تخلفوقددددد لخاصة. و  الصفافْ رة لخبوات اىسدد  م و ال هة بشكدلخا
ات  اهددة ٙ مِ )ون  وزٓت( هعمًهددا وهعمهددة، ٜٖٔٚ) ث لبحد ا ته، وقددد ابٓةرلمت( هدددٓٓر

  ة  مِوزهرة ( فا٘ٙن)لىٍائٓة هافْ صٓغتٍا ت تخلفن لباحثااٌا د أستباىً ا مِ 
دور ل، آةدارإلت اسالسٓاهجدددداالت ٌددددْ: البٓئددددة الهدرسددددٓة، الجاىددددب الشخصددددْ، اخهسة 

خهسة ن ه  لؤهري ٓدتام سم  فو ىٍا م االجابدددددددة تتن، وٓرٔخالعبقة هع فدددددددْ، آوظلا
هعمهْ دى لىفسٓة لوط المضغدر ثهاىٓة هصاو ٌىاأن لىتائج أظٍدددددددددددددددددددددرت اهعالجة. ل ئداب
ددددددددددددْ: الخاصة ابٓة رلتو  اصفت هعمهاو لعبقة هع ذ والتبهٓص اخصائولصفٓة البٓئة ٌو
رًا خٓدور وألوض اطهدور ولراع اصوسة درلهص اخصائوسْ دارلاىٍج لهور واألهء الٓاأو

لتْ رات المهتغٓدر تبعددددًا لهصاض احصائٓة فْ بعإلة رو  دافود جن وتبٓ ددددبء الدددددور، و
 .الدراسةىاولتٍا ت

( بدراسددة لمتعددر   مددِ  بقددة الرضددا الددوظٓفْ بالضددغوط ٕٔٔٓوقددام )الٓوسدد ، 
صددفو  الددثبث األولددِ هددن الهرحمددة االبتدائٓددة الىفسددٓة والددد م االجتهددا ْ لدددى هعمهددْ ال

ل العمهْ، الخبدرة(. حٓدث  بهىطاة حائل التعمٓهٓة فْ ضوء  دد هن الهتغٓرات )الىوع، الهٌؤ
( هعمهدة، تدم ٖٗٔ( هعمًها، )ٔٓٔ( هعمًها وهعمهة، بٓىٍم )ٖٕ٘هن ) الدراسةتكوىت  ٓىة 

اددة  شددوائٓة طبآددة، ولتحآدد  ٌددد   م بطٓر ر ثبثددة هاددآٓس: قددد  الدراسددةاختٓدداٌر تددم تطددٓو
أحدددٌا لآدداس الرضددا الددوظٓفْ، وأخددر لآدداس الضددغوط الىفسددٓة، فددْ حددٓن صددهم الثالددث 
ددد  حسدددداب  لآددداس الدددد م االجتهددددا ْ؛ وقدددد تهددددت هعالجدددة البٓاىددددات احصدددائًٓا  ددددن طٓر
ة، وهعاهل االرتباط، وتحمٓل التبآن الهتعددد حٓدث أشدارت  الهتوسطات، واالىحرافات الهعٓآر

ج إلِ وجود هستوى هتوسط هن الرضا الوظٓفْ لدى أفراد العٓىة  مِ جهٓدع هتغٓدرات الىتائ
، كهدا أشدارت الىتدائج إلدِ  ددم وجدود فدرو  ذات داللدة احصدائٓة بدٓن الهتوسدطات الدراسة

 مِ هآاس الرضا الوظٓفْ تعزى لهتغٓر الىدوع أو  الدراسةالحسابٓة الستجابات أفراد  ٓىة 
ل العمهْ أو الخبر  ة، فْ حٓن أشارت الىتدائج إلدِ وجدود  بقدة ارتباطٓدة سدالبة ودالدة الهٌؤ

 مددِ فاددرات أبعدداد هآدداس الرضددا الددوظٓفْ  الدراسددةاحصددائًٓا بددٓن اسددتجابات افددراد  ٓىددة 
 . الدراسةواستجاباتٍم  مِ هآاس الضغوط الىفسٓة و مِ جهٓع هتغٓرات 

ر الضددغوط (دراسددة  ددن تحدٓددد هظدداٌر وهصددادٕٕٔٓوأجددرى )الهاددداد وخمٓفددة، 
الىفسدددٓة التدددْ ٓتعدددرض لٍدددا هعمهدددوا ىظدددام الفصدددل، وتحدٓدددد أىدددواع االسدددتراتٓجٓات التدددْ 
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( هعمهدًا وهعمهدة، هىٍدا ٙٗٔٓستخدهوىٍا لهواجٍة ٌذي الضغوط وذلو  مدِ  ٓىدة قواهٍدا )
( هعمهة، هن هعمهْ ىظام الفصل الهسجمٓن فْ هدارس وزارة التربٓة ٕٔٔ( هعمهًا، و)ٕ٘)

(، وأسددفرت الىتددائج  ددن أن هعمهددْ ىظددام الفصددل ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓدراسددْ )والتعمددٓم لمعددام ال
ٓبددددون هظددداٌر هتعدددددة لمضدددغوط الىفسدددٓة أٌهٍدددا ٌدددْ الهظددداٌر االىفعالٓدددة، وتدددرو هٍىدددة 
س، كهددا  س، والشددعور بالٓددخس والهمددل، وتفضددٓل العهددل فددْ هٍىددة طٓددر هٍىددة التدددٓر التدددٓر

و ددة هددن الضددغوط الىفسددٓة بٓىددت الىتددائج أن هعمهددْ ىظددام الفصددل ٓتعرضددون لهصددادر هتى
أٌهٍدددا الضدددغوط الهتعمادددة بخولٓددداء أهدددور التبهٓدددذ، وتبدددٓن أٓضدددًا أن هعمهدددْ ىظدددام الفصدددل 
ٓسددتخدهون اسددتراتٓجٓات هتىو ددة لهواجٍددة الضددغوط الىفسددٓة التددْ ٓتعرضددون لٍددا وأٌهٍددا 
االستراتٓجٓات الهعرفٓة، وفْ هجال هصدادر هظداٌر الضدغوط الىفسدٓة تبدٓن أن الفدر  بدٓن 

هتغٓر ىوع التبهٓذ فاط كان ذو داللة إحصائٓة. وفْ هجال أسالٓب هواجٍة الضدغوط  فئتْ
الىفسدددٓة، تبدددٓن أن الفدددر  بدددٓن فئتدددْ الحالدددة االجتها ٓدددة )هتزوج/أ دددزب(، وفئدددات الخبدددرة 

سدىة(  ٘ٔسدىة، أكثدر هدن  ٘ٔ-ٔٔسىوات، هن  ٓٔ-٘الهٍىٓة )أقل هن خهس سىوات، 
 فاد كان ذا داللة إحصائٓة.

( التعر   مِ أسالٓب هواجٍة (Al-dyiar& Salem,2013راسة وحاولت د
ت، تكوىت  ٓىة  اإلحترا  الىفسِ  التِ ٓستخدهٍا هعمهِ التربٓة الخاصة بدولة الكٓو

( هعمهًا وهعمهة، وأظٍرت الىتائج الِ وجود فرو  فِ أسالٓب هواجٍة ٓٙالدراسة هن )
ذي األسالٓب ٌِ قهع األفكار  الضغوط بٓن الهعمهٓن والهعمهات لصالح الهعمهات ٌو

الهتىاقضة، وطمب الهساىدة الوجداىٓة، والتخطٓط، والتىفٓس االىفعالِ، كها توجد فرو  
بٓن الهعمهٓن والهعمهات فِ أسالٓب إ ادة التآٓم اإلٓجابْ، وطمب الد م االجتها ْ، 

 وطمب اىشطة بدٓمة، والتكٓ  البٓئِ والهجتهعِ  لصالح الهعمهٓن .
( إلددِ اكتشددا  العواهددل الهسددٍهة فددِ Ghania,et.al,2014وتىاولددت دراسددة )

ددا،  س بوالٓددة بٓىدداىج بهالٓٓز الضددغوط لدددى هعمهددِ التربٓددة الخاصددة ههددن ٓاوهددون بالتدددٓر
( هعمهددًا، وأظٍددرت الىتددائج  دددم وجددود فددرو  فددِ الضددغوط لدددى ٕٜوشددهمت  ٓىددة الدراسددة)

سٓة.هعمهْ التربٓة الخاصة ترجع لمحالة االجتها ٓ  ة والىوع، والخبرة التدٓر
ن ) (الددِ التعددر   مددِ هصددادر ٌٕٙٔٓدددفت دراسددة العجهددْ،  بدددالٍادي وآخددٓر

دت، وهعرفدة هدا  الضغوط الىفسٓة التْ ٓعاىْ هىٍا هعمهوا طمبة بطْء التعمم فدْ دولدة الكٓو
اذا كاىت ٌىالو فرو  فْ ذلو تعزى الخدتب  بعدض الهتغٓدرات الدٓهغرافٓدة )الىدوع، سدىوات 

طمبدة بطد   ( هعمها وهعمهة ٓدرسونٜٕٔهن ) الدراسةبرة، ىوع التعمٓم(. وتكوىت  ٓىة الخ
دت، ا تهدد البداحثون  مدِ هآداس قائهدة الضدغوط الىفسدٓة لمهعمهدٓن و  التعمم فْ دولة الكٓو

الدِ أن  ٓىدة  الدراسدة( وقدد توصدمت ىتدائج ٜٜٛٔالتْ ا دٌا وقىىٍا )هىصور والبٓبوي، 
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ة هصددادر الضددغوط الىفسددٓة التددْ تضددهىٍا الهآدداس باسددتثىاء ٓعدداىون هددن كافددالهعمهددٓن 
ن، وكددان هتوسددط درجددة هعاىدداتٍم تتجدداوز) ( وهتوسددط حسددابْ ىسددبْ ٘هددن  ٕ٘.ٖهصدددٓر

% ( كها توصمت الدِ وجدود فدرو  فدْ كافدة هصدادر الضدغوط الىفسدٓة تعدزى ٘ٙاكبر هن)
ن، كهدا توصدمت  جدود فدرو  بدٓن الدِ  ددم و  الدراسدةالختب  ىوع الهعمدم باسدتثىاء هصددٓر

تعددزى الخددتب  سددىوات الخبددرة،  الدراسددةهصددادر الضددغوط الىفسددٓة التددْ ٓعدداىْ هىٍددا أفددراد 
 وىوع التعمٓم. 

 التعآب  مِ الدراسات الساباة:
ها ٓعاىًٓ هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة هن ضغوط ىفسٓة  هدي هها سب  ٓتبٓن

مددْ، وأولٓدداء األهددور، واألىشددطة هىٍددا هددا ٓتعمدد  بالدددخل، والعبقددة بددالهجتهع الهح وهٍىٓددة
، َالتدرٓب الهٍىْ، التفا بت الهٍىٓة، وَالهٍان التدرٓسٓة، َالترقٓةالبصددددددددددددددددددددددددددددفٓة، 

س، َظرَف ، الشخصٓةخصددددائص َال العهل،والهظدددداٌر االىفعالٓددددة، وتددددرو هٍىددددة التدددددٓر
س، ىتدائج  تبآىدتكهدا  والشعور بالٓخس والهمل، وتفضٓل العهل فْ هٍىدة طٓدر هٍىدة التددٓر

و تبعًا لمهتغٓرات الدٓهغرافٓة؛ حٓدث أشدار بعضدٍا إلدْ الدراسات فٓها بٓىٍا واختمفت كذل تمو
ان الفرو  فْ الضغوط كاىت فْ اتجاي الذكور بٓىها أشارت دراسات اخري الدْ ان الفدرو  

 فْ اتجاي االىاث، 
الدراسددات التددْ تىاولددت هصددادر  ىدددرةوبعددد اسددتعراض الدراسددات السدداباة ٓتضددح 

 البحددث وذلدو هدا ٓؤكددد اٌهٓدة ٌدذافسدٓة  ىدد هعمهددْ هددارس التربٓدة الخاصددة، الضدغوط الى
ْ هددارس التربٓدة الخاصدة؛ التْ تىاولت هصدادر الضدغوط الىفسدٓة التدْ ٓتعدرض لٍدا هعمهد

خطوة رئٓسة فْ فٍم طبٓعة وهصادر الضغوط الىفسٓة لمهعمهٓن فْ  البحث ٌذاهثل حٓث ٓ
تْ، وذلو هن خبل تىاول ٌ هددارس ذي الضغوط لدى  ٓىة هن هعمهدْ طمبدة الهجتهع الكٓو

 التربٓة الخاصة.
 :البحثهىٍج 

دو ،البحثلٍد   اتبع الباحث الهىٍج الوصفْ الهاارن لهىاسبتً التعدر   مدِ  ٌو
والتحادد  هددن الخاصددة  اٌددم هصددادر الضددغوط الىفسددٓة التددْ تواجددً هعمهددْ هدددارس التربٓددة

 لخبرة.اختب  ٌذي الضغوط باختب  جىس الهعمم وسىوات ا
 :البحث هجتهع و ٓىة

ددت  البحددثٓشددهل هجتهددع  جهٓددع هعمهددْ هدددارس التربٓددة الخاصددة فددْ دولددة الكٓو
رافٓدة وجحسدب الهتغٓدرات الدٓه البحث( هعمهًا وهعمهً، وتوز ت  ٓىة ٕٕٕوالبالغ  ددٌم )

 كها ٓمْ :
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 ( ٔجدول رقم ) 
 حسب الهتغٓرات الدٓهغرافٓة البحث ٓىة 

 الىسبة العدد  

 %ٔٚ ٛ٘ٔ كرذ الىوع
 %ٜٕ ٗٙ اىثِ

 
 سىوات الخبرة

 %ٕٗ ٖٜ ( سىواتٓٔ-٘قمٓمة ) هن 
 %٘.ٕٙ ٜ٘ سىة ( ٘ٔ – ٓٔهتوسطة ) اكثر هن 

 %٘.ٖٔ ٓٚ سىة فخكثر ( ٘ٔكبٓرة ) 

 إ داد الباحث:هن  البحثداة أ
 هبررات إ داد الهآاس: 

ة الخاصدة  مدِ قام الباحث ببىاء هآاس لهصادر الضغوط الىفسٓة لهعمهِ التربٓد
الدرطم هدن وجدود بعدض الهادآٓس التدِ تددم تطبٓاٍدا  مدِ الهعمهدٓن، حٓدث وجدد الباحددث ان 
بعض ٌذي الهادآٓس اٌتهدت بجاىدب واحدد هدن الضدغوط ولدم تٍدتم بالجاىدب أخدر، فدبعض 
الهاآٓس ركزت  مِ هظداٌر الضدغوط والدبعض أخدر ركدزت  مدِ هصدادر الضدغوط، بٓىهدا 

الهصادر والهظداٌر  اىدت هدن قصدور فدِ تجاٌدل بعدض األبعداد  الهاآٓس التِ جهعت بٓن
دو هدا دفدع الباحدث لضدرورة  التِ الحظٍا الباحث هن خبل قٓاهدً بالدراسدة اإلسدتطب ٓة ٌو
بىدداء هآدداس ٓجهددع ٌددذي األبعدداد لٓكددون هآدداس شدداهل لمضددغوط الىفسددٓة لهعمهددِ التربٓددة 

 الخاصة.
الضدغوط الىفسدٓة لددى هعمهدِ ر هصاد ٓعتبر قمة الهاآٓس التِ اٌتهت بآاس و 

 الىفسدٓة لضدغوطهصدادر االتربٓة الخاصة أحد األسدباب التدِ دفعدت الباحدث لبىداء هآداس ل
ٓختص بهعمهِ الفئات الخاصدة وهدا ٓعداىوي هدن ضدغوط ىظدرًا لطبٓعدة ا اقدة التبهٓدذ الدذٓن 

س لٍم .  ٓاوهون بالتدٓر
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 خطوات إ داد الهآاس:
 بالخطوات التالٓة :  ىد إ دادي سٓةالىف الضغوطلهصادر هآاس هر 
الضددددغوط الىفسددددٓة لدددددى  بهاددددآٓساإلسترشدددداد بددددبعض األدوات التددددِ اٌتهددددت   

 الهعمهٓن وهن ٌذي الهاآٓس :
 ( .ٜٜٛٔقائهة الضغوط الىفسٓة لمهعمهٓن لطمعت هىصور وفٓوال البببوى )

هآددداس الضدددغوط الىفسدددٓة لهعمهدددِ وهعمهدددات التربٓدددة الخاصدددة إ دددداد حهددددان 
(ٕٕٓٓ) 

 (.ٖٕٓٓاألكشر ) لدى هعمهِ التربٓة الخاصة إ داد هآاس الضغوط الىفسٓة 
 (.ٕٛٓٓهآاس الضغوط الىفسٓة لهعمهِ التربٓة الخاصة  إ داد الخولِ ) 
ة إ داد الفاِ ) ٓر  (.ٕٓٓٓهآاس الضغوط الهٍىٓة لهعمهِ الهعاٌد األٌز

هعمهدددِ التربٓدددة قدددام الباحدددث  بدراسدددة اسدددتطب ٓة   مدددِ  ٓىة شدددوائٓة هدددن   
( هعمهدا وهعمهدة، وقدام الباحدث  بتوجٓدً  ددد هدن األسدئمة الدٍٓم، ٖٓالخاصة بمغ  ددٌم )

 وهن األسئمة التِ تم طرحٍا :
 ها ٌْ هصادر الضغوط الىفسٓة التْ ٓشعر بٍا الهعمم؟ 
 ها ٌِ األشٓاء التِ تهثل هواق  ضاططة اثىاء تعاهمو هع الطبب ؟ 
 ِٓعاىِ هىٍا الهعمم ؟ ها ٌِ الهظاٌر الىفسٓة الت 
 ها ٌِ الهظاٌر الفسٓولوجٓة والسموكٓة التِ ٓعاىِ هىٍا الهعمم ؟ 

استفاد الباحث هن االستجابات التدِ ابدداٌا الهعمهدون فدِ صدٓاطة  بدارات الهآداس، وتدم  
الددربط بددٓن هددا توصددل الٓددً هددن اسددتجابات هددن الهعمهددٓن والهاددآٓس السدداباة التددِ اٌتهددت 

بحث وسا د ذلو  مِ تحدٓدد هصدادر الضدغوط الىفسدٓة التدِ ٓتكدون بالضغوط لدى  ٓىة ال
تضدددهن الهآددداس باإلضدددافة الدددِ ٌدددذي البىدددود  ددددد هدددن الهتغٓدددرات ذات  ،هىٍددا الهآددداس ٓو

االٌهٓة فْ تحدٓد الخمفٓات الهختمفة لمهعمهٓن بالىسبة لمضدغوط الهٍىٓدة  مدٍٓم هدن حٓدث 
مدم والهرحمدة التعمٓهدة فدْ  همدة، وىدوع الىوع والسن وهددة الخدهدة والهسدتوى التعمٓهدْ لمهع

سدٍم ٓوهٓدًا، ودرجدة  التعمٓم، وىوع الفصول، وحجم الفصول، و دد التبهٓذ الذي ٓتدولِ تدٓر
التخٓٓد او الد م هن الدزهبء والهشدرفٓن او الهدوجٍٓن، وكدذلو درجدة احساسدً بالرضدا  دن 

 العهل وبضغوط العهل.
تم التصحٓح  ابة  مٍٓ(  بارة، ٓتم االستجإٗ)وضع  مًٓ تموبىاء  ج خهاسْ ٓو وفاًا لتدٓر

  .وفاًا لهفتاح التصحٓح الهعد لذلو
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ة هصدددادر الضدددغوط الىفسدددٓة   قدددام الباحدددث بدددالتحا  هدددنالخصدددائص السدددٓكوهتٓر
ة لهآاس هصادر الضغوط الىفسٓة بالطر  أتٓة:  الخصائص السٓكوهتٓر

 آراء الخبراء: -)أ(
( هددن السددادة أ ضدداء ٌٓئددة ٓٔتددم  ددرض الهآدداس فددْ صددورتً األولٓددة  مددِ)

س الهتخصصٓن فْ هجالْ الصحة الىفسٓة و مم الىفس التعمٓهْ، وقدد أشدار بعدض  التدٓر
 الخبراء بتعدٓل صٓاطة بعض العبارات لتىاسب  ٓىة البحث وقد را ِ الباحث ذلو.

 االتسا  الداخمْ لمهآاس: -)ب(
كمٓدة لمهآداس، وذلدو تم حساب هعاهبت االرتباط بٓن درجدة كدل  بدارة والدرجدة ال

ة ٓٓٔبعددد تطبٓاددً  مددِ)  ألداة( هعمهددًا هددن الهشدداركٓن فددْ دراسددة الخصددائص السددٓكوهتٓر
ٓوضح هعاهبت االرتباط بٓن درجدة كدل  بدارة والدرجدة الكمٓدة (، و ٕ)البحث، والجدول أتْ

 لهآاس هصادر الضغوط:      
 (ٕجدول )

 (ٓٓٔهآاس هصادر الضغوط ن=)هعاهبت االرتباط بٓن العبارة والدرجة الكمٓة ل

رقم 
 االرتباط ع

 رقم
 ع 

 االرتباط رقم ع االرتباط
 رقم 
 ع

 االرتباط
 رقم 
 ع

 االرتباط
 رقم
 ع 

 االرتباط

ٔ ٓ.٘ٗٔ** ٘ ٓ.ٔ٘ٓ ٜ ٓ.ٖٜٓ** ٖٔ ٓ.ٕ٘ٗ** ٔٚ ٓ.ٖٛٛ** ٕٔ ٓ.ٔٓٗ 
ٕ ٓ.٘ٔٔ** ٙ ٓ.ٙٔٚ** ٔٓ ٓ.ٖ٘ٙ** ٔٗ ٓ.ٔٔٓ ٔٛ ٓ.ٔٓٛ ٕٕ ٓ.ٗ٘ٗ** 
ٖ ٓ.ٗٗ٘** ٚ ٓ.٘ٔٓ** ٔٔ ٓ.ٖٕٗ** ٔ٘ ٓ.ٗٚٙ** ٜٔ ٓ.ٖٙٙ** ٕٖ ٓ.ٖ٘ٗ** 
ٗ ٓ.ٖٜٓ** ٛ ٓ.ٖ٘ٛ** ٕٔ ٓ.ٖ٘٘** ٔٙ ٓ.ٖٜٙ** ٕٓ ٓ.ٖٛٔ** ٕٗ ٓ.ٗٛٔ** 

P*     ≤0.05        P** ≤  0.01 
ٓتضددددح هددددن الجدددددول السدددداب  أن قددددٓم هعدددداهبت االرتبدددداط الدالددددة تراوحددددت هددددا 

ددددْ قددددٓم دالددددة إحصددددائًٓا  ىددددد ٖٔٛ.ٓ، ٖ٘٘.ٓبددددٓن) (  ٘ٓ.ٓ( ، )ٓ ,ٔٓهسددددتوى )( ٌو
 (  بارة.ٕٓوأصبح الهآاس فْ صورتً الىٍائٓة ٓتكون هن)

 لهآداس قام الباحث بحساب هعاهدل االرتبداط بدٓن الدرجدة الكمٓدةالصد  التبزهْ:  -ج
هىصدور؛   الذي أ دديباحث الحالْ وهآاس الضغوط الىفسٓة الذي أ دي الهصادر الضغوط 
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دْ قٓهدة هرتفعدة ٚٚٛ.ٓل االرتباط بدٓن الهآاسدٓن )حٓث بمغ هعاه، ٜٜٛٔالبٓبوي) (، ٌو
 ( هها ٓشٓر إلِ صد  الهآاس.ٔٓ.ٓودالة إحصائٓا  ىد هستوى ) 

اتٓن:الثبات: -د  تم التحا  هن ثبات االهآاس بطٓر
قدددام الباحدددث بحسددداب ثبدددات الهآددداس باسدددتخدام هعاهدددل ألفدددا كروىبددداخ، والدددذي  -

و هابولة احصائًٓا؛ٗٗٚ.ٓبمغ)  ٓهكدن التدْ الىتائج فْ الثاة إلِ ٓد و هها ( ٌو
 الهآاس. استخدام  ىد إلٍٓا التوصل

اة ا ادة االختبار، حٓث طُ  - بد  الهآداس هدرتٓن  مدِ كها ا تهدا الباحث  مِ طٓر
، وقدد كدان التطبٓادٓنبفاصل زهىْ اسبو ٓن بدٓن  وهعمهة هعمهاً (ٓٓٔ ٓىً بمغت)

الثداىْ و االول  التطبٓد ىدة هدن (ٌو بٓن درجات افدراد العٓ ٕٗٚ.ٓهعاهل االرتباط)
و هعاهل دال  ىد هستوى)   (.ٔٓ.ٌٓو

 خطوات تطبٓ  ادوات البحث: 
هعمهدددا وهعمهدددة ( ٓٓٔقدددام الباحدددث بتطبٓددد  ادوات البحدددث  مدددِ  ٓىدددة قواهٍدددا) -

ة ألدوات  بهددددارس التربٓدددة الخاصدددة بٍدددد  التحاددد  هدددن الخصدددائص السدددٓكوهتٓر
 البحث.

هعمهدا ( ٕٕٕاالساسدٓة والتدْ بمغدت ) تم تطبٓد  ادوات البحدث  مدِ  ٓىدة البحدث -
 البحث. تساؤالتبٍد  التحا  هن  بهدارس التربٓة الخاصةوهعمهة 

  :وهىاقشتٍا البحثىتائج 
السؤال االول: ها أٌم هصدادر الضدغوط الىفسدٓة التدْ تواجدً هعمهدْ هددارس التربٓدة إجابة 

 وسددطات الحسددابٓةلإلجابددة  مددِ السددؤال السدداب  قددام الباحددث باسددتخراج الهت، و الخاصددة ؟
ة والرتب لكل  بارة، كها فْ الجدول التالْ: ة والىسبة الهئٓو  واالىحرافات الهعٓآر
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 (ٖجدول )
 أٌم هصادر الضغوط الىفسٓة التْ تواجً هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة

 ارةددددددددددددددددددددددددددددددددددالعب م
 الهتوسط
 الحسابْ

االىحرا  
 الهعٓاري

 الىسبة
 الرتبة الهئوٓة

 ٔ 83.00 1.14 4.19 لدي  هل كثٓر لمغآة ال بد أن أقوم بً ٔ

ٕ 
أجد أىً لزاهدا  مدِ الآدام بدخكثر هدن  هدل فدْ آن 

 ٕ 82.00 1.05 4.10 واحد

 ٖ 78.00 0.97 3.93 تتخخر الترقٓات فْ  همْ ٖ

 ٗ 78.20 1.21 3.91 اشعر بعدم االرتٓاح هن ضٓاع الوقت. ٗ

 ٘ 77.00 1.06 3.85  وقت قمٓل لبسترخاءلٓس لدي اال ٘

ٙ 
ن هددن  أشددعر وكددخىىْ أتددخثر إٓجابٓددا بحٓدداة أخددٓر

 ٙ 75.80 1.05 3.79 خبل  همْ.

ٚ 
احتاج الِ ان تكون لدْ هكاىدة أكبدر واحتدرام أكثدر 

 ٚ 75.00 1.02 3.75 فْ  همْ

ٛ 
ٓددددزدحم  همددددْ بكثٓددددر هددددن الهكاتبددددات الهتعماددددة 

ة  ٛ 74.80 1.20 3.74 بالشؤون اإلدآر

ٜ 
ال أهمددو اال وقددت قمٓدددل أل ددداد دروسددْ او الآدددام 

 م ٜ 74.00 1.06 3.70 بهسؤولٓتْ

ٔٓ 
ال أجددددد هددددا ٓسددددتثٓرىْ وٓشددددجعىْ ىحددددو  همددددْ 

 م ٜ 74.00 1.17 3.70 اىفعالٓا و امٓا.

 ٔٔ 71.59 1.12 3.58 إن العبء الهكم  بً فْ الفصل كبٓر جداً  ٔٔ

ٕٔ 
بسدددبب ضدددٓ   قدددل وفدددائْ بااللتزاهدددات الشخصدددٓة

 ٕٔ 70.40 1.23 3.52 الوقت.

ٖٔ 
اىا ال أتادم فْ  همْ بالسر ة التدْ كىدت اتهىاٌدا 

 ٖٔ 67.78 1.23 3.39 لىفسْ

ٔٗ 
لددٓس ٌىدداو وقددت كددا  لعهددل هددا ٌددو هطمددوب هددن 

 ٗٔ 67.40 1.07 3.37 أشٓاء
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 ٘ٔ 67.00 1.14 3.35 ٓىاضْ الٓوم الدراسْ بسر ة كبٓرة. ٘ٔ

ٔٙ 
لكافٓدددة لمتعبٓدددر  دددن رائدددْ ال تتددداح لدددْ الفرصدددة ا

 ٙٔ 65.80 1.22 3.29 الشخصْ.

ٔٚ 
اتااضِ راتبا طٓر هبئم بالىسبة لمعهل الذي أقدوم 

 م ٙٔ 65.80 1.28 3.29 بً.

 ٛٔ 65.00 1.31 3.25 أسرع فْ كبهْ ٛٔ

ٜٔ 
ن ٓعهمدون بدبطء  ٓىفذ صبري إذا الحظت أن االخٓر

 ٜٔ 62.40 1.31 3.12 شدٓد

 ٕٓ 61.12 1.32 3.06 ور طٓر هترابطةأفكر بالحدٓث فْ أه ٕٓ

ان جهٓدع هجداالت األداة كاىدت هرتفعدة حٓدث تراوحدت  (ٕٓبحظ هن الجدول رقم )
 :خهس األولِ  مِ التوالْ( وجاءت الرتب ال0ٜٔٗ-0ٖٓٙالهتددوسطات الحسددابٓة بٓن)

بْ حٓددث بمددغ الهتوسددط الحسددان أقددوم بددً؛ ( لدددي  هددل كثٓددر لمغآددة ال بددد أٖالعبددارة رقددم ) 
(ٗ.ٜٔ.) 

حٓددث بمددغ  ؛(أجددد أىددً لزاهددا  مددْ الآددام بددخكثر هددن  هددل فددْ آن واحددد ٙٔ) العبددارة رقددم
 (.ٓٔ.ٗالهتوسط الحسابْ )

 (.ٖٜ.ٖحٓث بمغ الهتوسط الحسابْ )  هل؛ فْ ( تتخخرالترقٓاتٖٔالعبارة رقم )
حٓددث بمددغ الهتوسددط الحسددابْ ر بعدددم االرتٓدداح هددن ضددٓاع الوقددت؛ ( اشددعٕٓالعبددارة رقددم )

(ٖ.ٜٔ.) 
حٓدددث بمدددغ الهتوسدددط الحسدددابْ ٓس لددددي اال وقدددت قمٓدددل لبسدددترخاء؛ ( لدددٛٔالعبدددارة رقدددم )

(ٖ.ٛ٘.) 
ٓن، وتتفدد  ٌددذي الىتٓجددة هددع الىتٓجددة التددْ توصددمت لٍددا دراسددة ) العجهددْ وآخددر 

وط الىفسدٓة التدْ تعاىْ هن كافة هصادر الضغ البحثلِ ان  ٓىة ( والتْ توصمت إٕٙٔٓ
هىصددددور ٓة لمهعمهددددٓن التددددْ ا دددددٌا وقىىٍددددا )ط الىفسددددهددددة الضددددغو تضددددهىٍا هآدددداس قائ

ودي ، وكذلو دراسة ) ( ٜٜٛٔوالبببوي، ( والتْ كان هدن ىتائجٍدا ان هصدادر  ٕٚٓٓالٓز
الضغوط هرتبطة بامة الدخل الشٍري والبرىداهج الدراسدْ الهكدتظ والهشداكل السدموكٓة وىظدرة 

( والتْ كان هن  ٕ٘ٔٓجدوع ، الهجتهع الهتدىٓة لهٍىة التعمٓم . وكذلو دراسة )  صام ال
شدٓر غوط العهدل بشدكل  دام كاىدت هرتفعدً، ابرز ىتائجٍا ان ض   ( Dunham,1992 )ٓو

دادة الهٍدام الهماداة  الِ ان هن اٌم هصادر الضغوط الىفسٓة التْ تادع  مدِ الهعمهدٓن:   ٓز
 .البحث تْ أتت فْ الهرتبة الثاىٓة فْ ٌذا مِ  ات  الهعمم    وال
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 ٓتم تىاول البىود الخهس هن االستباىة بشْء هن التفصٓل:وفٓها ٓمْ سو  
( والدذي ىصدً:   لددي  هدل كثٓدر لمغآدة ال بدد ان أقدوم بدً    ٖالهرتبة األولدِ البىدد رقدم ) 

دددذا ٓهثددل ىسدددبة ) ٗٔ.ٔ( واىحددرا  هعٓددداري )ٜٔ.ٗبهتوسددط حسدددابْ ) .%( هدددن ٖٛ(  ٌو
 Chong & Chan,Chen,2010 )الضدغوط الىفسدٓة وتتفد  ٌدذي الىتٓجدة هدع دراسدة 

% هددن الهعمهددٓن ٓعدداىون هددن ضددغوط  ددبء العهددل . ودراسددة ٜ٘التددْ توصددمت الددِ ان (
حٓث أتت ضغوط بٓئة العهل بالهرتبة الثاىًٓ حٓث  زت ٌذي الىتٓجة الدِ  ٕ٘ٔٓالجدوع ، 

:  ٕ٘ٔٓان العهددل هددع األطفددال الهعدداقٓن ٓحتدداج الكثٓددر هددن الجٍددد والهشدداة .) الجدددوع 
ٖٙٛ.) 
دددذا  دددودي )هدددا اشدددٌو  ,Tella & Adeniyi( ودراسدددة ٕٚٓٓارت الٓدددً دراسدددة الٓز

Fakolade,2010) لمهعمهددٓن. وكددذلو  أكبٓددرً ان  ددبء العهددل ٓهثددل ضددغًطا  التددْ كشددفت
التددْ توصددمت الددِ ان أ بدداء العهددل احددد اٌددم هصددادر  (Akpochafo,2012 )دراسددة 

ذا ٓتضدح هدن خدبل الجٍدد الهطمدوب هد ن هعمدم التربٓدة الضغوط الىفسٓة  مِ الهعمهٓن. ٌو
ة وهتابعة الطالدب  ة لموفاء باحتٓاجات الطالب التربٓو الخاصة سواًء فْ إ داد الخطة التربٓو

 هع رئٓس الاسم واالخصائْ وولْ االهر. 
  اجدد اىدً لزاهدًا  مدْ الآدام بدخكثر هدن  هدل فدْ آٍن  ( والذي ىصدًٙٔ)الهرتبة الثاىٓة:البىد 

دددذا ٓشدددكل هاىسدددبتً ٘ٓ.ٔا  هعٓددداري )( واىحدددر  ٓٔ.ٗواحدددد   بهتوسدددط حسدددابْ )  (   ٌو
ذا ٓتف  هع دراسة ) العجهدْ وآخدرون، ٕٛ) (  ٕٙٔٓ% ( هن هجهل الضغوط الىفسٓة ٌو

 .(Qaisar,1997 )ودراسة قٓصر 
( ٖٜ.ٖبهتوسددط حسددابْ ) (   تتددخخر الترقٓددات فددْ  همددْ  ٖٔالبىددد ) :الهرتبددة الثالثددة  -

ذا ٓشكل ها ىسب ( ٜٚ.ٓواىحرا  هعٓاري )  ( هن هجهدل الضدغوط الىفسدٓة. ٓٙ.ٛٚتً )ٌو
ذا هاتوصمت الًٓ دراسة الجددوع ) ( فدْ هجداالت ظدرو  العهدل هثدل هجدال الددخل ٌٕ٘ٔٓو

 الشٍري وطٓاب ىظام الترقٓة داخل الهؤسسات التْ ٓعهل بٍا ٌؤالء الهعمهٓن.
بْ بهتوسدط حسداضدٓاع الوقدت   (  أشدعر بعددم االرتٓداح هدن ٕٓالهرتبة الرابعة : البىد ) -
ذا ٓشكل هاىسدبتً )ٕٔ.ٔ( واىحرا  هعٓاري )ٜٔ.ٖ) %( هدن هجهدل الضدغوط ٕٓ.ٛٚ( ٌو

حٓدث  ؛(Skaalvik & Skaalvik,2015 )الىفسدٓة ، وتتفد  ٌدذي الىتٓجدة هدع دراسدة 
( شددخص بددخن  الوقددت   أحددد أكثددر الضددغوط ٖٓ( شددخص هددن اصددل العٓىددة )ٜٕأجدداب )

 الىفسٓة التْ  اىِ هىٍا افراد العٓىة.
حسدابْ  سدترخاء   بهتوسدط(   لدٓس لددي اال وقدت قمٓدل لبٛٔ: البىدد )الخاهسة الهرتبة -
ددذا ٓشددكل هاىسددبتً ) ٙٓ.ٔ( واىحددرا  هعٓدداري )٘ٛ.ٖ) %( هددن هجهددل الضددغوط ٚٚ( ٌو
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الىفسٓة التْ  اىِ هىٍا افراد العٓىة ، وتتف  ٌذي الىتٓجدة هدع دراسدة )العجهدْ وآخدرون ، 
هع طمبة هدارس التربٓة الخاصة ٓشكل ىسدبة ( حٓث توصمت ان االجٍاد فْ العهل ٕٙٔٓ

 %( هن هجهل الضغوط الىفسٓة.٘ٚهرتفعة تصل إلِ أكثر هن )
 :عبارات الهآاس األخرى حسب الرتبوفٓها ٓمْ  رض ل

دْ   (ٜ): البىد الهرتبة السادسة- ن هدن خدبل ٌو اشدعر وكدخىىْ أتدخثر آجابٓدًا بحٓداة االخدٓر
% هددن هجهدددل ٛ.٘ٚوبىسدددبة ٘ٓ.ٔٓدداريواىحددرا  هع ٜٚ.ٖ همددْ   بهتوسددط حسدددابْ

 (Chong&Chan,Chen,2010)الضغوط الىفسٓة. وتتفد  ٌدذي الىتٓجدة هدع دراسدة 
ٓعدداىون هددن طبٓعددة العبقددات هددع الددزهبء .  البحددث% هددن  ٓىددة ٖٓالتددْ وجدددت ان 

التددْ توصددمت الددِ ان العبقددات بددٓن الددزهبء احددد   (Akpochafo,2012)ودراسددة 
الهعمهددٓن . كددذلو اتفاددت هددع ىتٓجددة دراسددة )العجهددْ  هصددادر الضددغوط الىفسددٓة لدددى

( هصددادر لمضددغوط ٘( التددْ وجدددت ان العبقددات بددٓن الددزهبء هددن اٌددم )ٕٔٓوآخددرون 
 الىفسٓة.

  احتدداج ان تكددون لددْ هكاىددة اكبددر واحتددرام اكثددر فددْ  همددْ   (ٛ): البىددد الهرتبددة السددابعة-
هجهددل الضددغوط % هددن ٘ٚىسددبة و  ٕٓ.ٔواىحددرا  هعٓدداري  ٘ٚ.ٖوبهتوسددط حسددابْ

فسددر ذلددو الىظددرة الددِ هٍىددة التعمددٓم  مددِ اىٍددا لٓسددت هددن الهٍددن رفٓعددة  الىفسددٓة. ٓو
ددودي،  ٕٚٓٓالهسدتوى فددْ الوقدت الددذي ٓطمددب هدن الهعمددم الآددام بهسدئولٓات كبٓددرة )الٓز

:ٕٔٔ.) 
دة ، ٙالبىد ) :الهرتبة الثاهىة- ( ٓزدحم  همْ بكثٓر هن الهكاتبات الهتعماة بالشدؤون اإلدآر

% هدددن هجهدددل ٓٛ.ٗٚ( وىسدددبة ٕٓ.ٔ، واىحدددرا  هعٓددداري ٗٚ.ٖط حسدددابْ )بهتوسددد
 ,Chan, Chen& ،Chongالضددغوط الىفسددًٓ. تتفدد  ٌددذي الىتٓجددة هددع دراسددة )

% هدددن الهعمهددٓن ٓعددداىون هددن  دددبء العهددل. ودراسدددة ٜ٘( التددْ توصدددمت الددِ 2010
(Adeniyi, Fakolade& ،Tella, 2010 التددْ وجدددت ان  ددبء العهددل ٓشددكل )

 ٓا  مِ الهعمهٓن.ضغطا رئٓس
شجعىْ ىحو  همْ اىفعالٓدا و امٓدا ،  (ٕٔ)البىد  :الهرتبة التاسعة-  ال أجد ها ٓستثٓرىْ ٓو

% هن هجهل الضغوط ٓٓ.ٗٚ(وىسبة ٚٔ.ٔ، اىحرا  هعٓاري ٓٚ.ٖحسابْ ) بهتوسط
( التدْ Chan, Chen& ،Chong, 2010الىفسدٓة. تتفد  ٌدذي الىتٓجدة هدع )دراسدة 

ٓعدداىون هددن طبٓعددة العبقددات هددع الددزهبء. وكددذلو  لبحددثا% هددن  ٓىددة ٖٓوجدددت ان 
( التددْ توصددمت ان العبقددات هددع الددزهبء احددد هصددادر Akpochafo, 2012دراسددة )

 الضغوط الىفسٓة لدى الهعمهٓن. 
ل ال ددداد دروسددْ أو الآددام اقمًٓدد ا(   ال أهمددو اال وقتًددٔالبىددد ) :الهرتبددة التاسددعة) هكددرر (-

% هدن هجهددددل ٗٚوىسدبة  ٙٓ.ٔواىحرا  هعٓاري  ٓٚ.ٖبهسئولٓتْ  بهتوسط حسابْ 
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  (Akpochafo,2012 )الضدددغوط الىفسدددددٓة ، وقدددد اتفاددت ٌدذي الىتٓجدة هدع دراسدددددة
 التْ توصمت الِ ان أ باء العهل احد اٌم هصادر الضغوط الىفسٓة  مِ الهعمهٓن .

وسدط هتْ الفصدل كبٓدر جددًا   ب(  إن العبء الهكم  بدً فدٗالبىد ) الهرتبة الحادٓة  شر:-
% هن هجهل الضغوط الىفسدًٓ ٓٙ.ٔٚ(وىسبة ٕٔ.ٔ، اىحرا  هعٓاري ٛ٘.ٖحسابْ )

( التدْ توصدمت ,Skaalvik,2015)&Skaalvik، حٓث تتف  ٌذي الىتٓجة هع دراسة 
كذلو ان اال باء الهكم  بٍا الهعمم فْ الغرفة الصفٓة والعهمٓة التعمٓهٓة ككل تشدكل لدً 

 ,Chan, Chen& ،Chongىفسًٓا. كها تتف  ٌذي الىتٓجة هع دراسة ) هصدرا ضاطط
% هدددن الهعمهددٓن ٓعددداىون هددن  دددبء العهددل. ودراسدددة ٜ٘( التددْ توصدددمت الددِ 2010

(Adeniyi, Fakolade& ،Tella, 2010 التددْ وجدددت ان  ددبء العهددل ٓشددكل )
( التْ توصمت ان ا بداء Akpochafo, 2012هصدر ضغط كبٓر لمهعمهٓن. ودراسة )

 العهل احد هصادر الضغوط الىفسٓة  مِ الهعمهٓن.
دداتْ (ٕالهرتبددة الثاىٓددة  شددر: البىددد)-   ان وفددائْ بااللتزاهددات الشخصددٓة وتحآاددْ ألولٓو

بهدا  ٖٕ.ٔ، واىحدرا  هعٓداري  ٕ٘.ٖالخاصة قل بسبب ضٓ  الوقت  بهتوسط حسدابْ 
ة % هدددن هجهدددل الضدددغوط الىفسدددٓة . تتفددد  ٌدددذي الىتٓجدددة هدددع دراسدددٓٗ.ٓٚىسدددبتً 

(Adeniyi, Fakolade& ،Tella, 2010 التددْ وجدددت ان الوفدداء بااللتزاهددات )
 الشخصٓة ٓشكل هصدر ضغط هتوسط لمهعمهٓن.

  أىا ال أتادم فْ  همْ بالسر ة التْ كىت اتهىاٌا لىفسدْ (ٚالهرتبة الثالثة  شر: البىد) -
% هددن هجهددل ٛٚ.ٚٙبهددا ىسددبتً  ٖٕ.ٔواىحددرا  هعٓدداري  ٜٖ.ٖ  بهتوسددط حسددابْ 
 الضغوط الىفسٓة.

  لٓس ٌىداو وقدت كدا  لعهدل هداٌو هطمدوب هدن أشدٓاء  (٘ٔالهرتبة الرابعة  شر: البىد)-
هجهدددل  % هدددن ٓٗ.ٚٙبهاىسدددبتً  ٚٓ.ٔبددداىحرا  هعٓددداري  ٖٚ.ٖبهتوسدددط حسدددابْ 

 &Chong)هددع دراسددة  الددْ حددد هددا البحددث الضددغوط الىفسددٓة ، وتتفدد  ىتددائج ٌددذا
Chan,Chen)  هددن الهعمهددٓن ٓعدداىون هددن  ددبء ٜ٘التددْ توصددمت الددِ ان ٌىدداو %
التددْ وجدددت ان  ددبء  ( Tella& Adeniyi,Fakolade,2010)العهددل. ودراسددة 

 العهل ٓشكل هصدرًا كبٓرًا لمضغط  مِ الهعمهٓن.
(  ٓىاضْ الٓوم الدراسْ بسر ة كبٓرة  بهتوسدط الحسدابْ ٘)الهرتبة الخاهسة  شر: البىد-

هن هجهل الضدغوط الىفسدًٓ. حٓدث  %ٓٓ.ٚٙبها ىسبتًٗٔ.ٔاىحرا  هعٓاري  ٖ٘.ٖ)
( التدْ توصدمت الدِ ان ا بداء Akpochafo, 2012اتفادت ٌدذي الىتٓجدة هدع دراسدة )

 & Tella )العهددل احددد هصددادر الضددغوط الىفسددٓة  مددِ الهعمهددٓن. وكددذلو دراسددة 
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Adeniyi,Fakolade,2010)  ْالتْ وجدت ان  بء العهل هن الهصادر الٍاهة الت
 ن.تشكل ضغطًا  مِ الهعمهٓ

( ال تتددداح لدددْ الفرصدددة الكافٓدددة لمتعبٓدددر  دددن رأٓدددْ ٓٔ)الهرتبدددة السادسدددة  شدددر: البىدددد-
(بهدددددا ٓشدددددكل ىسدددددبة ٕٕ.ٔ، اىحدددددرا  هعٓدددداري ٜٕ.ٖالشخصددددْ  بهتوسدددددط حسدددددابْ )

 % هن هجهل الضغوط الىفسًٓ.ٓٛ.٘ٙ
( اتااضِ راتبا طٓر هبئدم بالىسدبة لمعهدل الدذي ٔٔ)هرتبة السادسة  شر )هكرر(: البىدال-

ددذا ٓشددٓر الددِ هددا ٕٛ.ٔ( اىحددرا  هعٓدداري )  ٜٕ.ًٖ  بهتوسددط حسددابْ ) أقددوم بدد (، ٌو
%( هن هجهل الضغوط الىفسٓة. تتف  ٌذي الىتٓجة هع دراسة كدل هدن  ٓٛ.٘ٙىسبتً )

ودي، توصدمت  ( التْٕٙٔٓ؛ العجهْ وآخرون، ٖٕٓٓ؛ خمٓفات والزطمول، ٕٚٓٓ)الٓز
ضددغوط الىفسددٓة. وتتفدد  ٌددذي الددِ ان االجددر الددذي ٓتااضدداي الهعمددم احددد اٌددم هصددادر ال

( التددْ وجدددت أن Chan, Chen& ،Chong, 2010الىتٓجددة كددذلو هددع دراسددة )
لٓددً دراسددة ) % هددن افددراد العٓىددة ٓعدداىون هددن تدددىْ األجددور ، وكددذلو هاتوصددمت آٖ

% هددن هجهددل الضددغوط 0ٚٙٗٚ( حٓددث ذكددرت ان هددا ىسددبتً ٕٙٔٓالعجهددْ وآخددرون، 
 الىفسٓة ٓتعم  فْ ٌذا الجاىب.

، اىحددرا  ٕ٘.ٖسددابْ )( أسددرع فددْ كبهددْ  بهتوسددط حٗٔ)بددة الثاهىددة  شددر: البىدددالهرت-
ددذا هاتوصددمت الٓددً ٘ٙبهددا ىسددبتً  (ٖٔ.ٔهعٓدداري  % هددن هجهددل الضددغوط الىفسددًٓ. ٌو

 (.ٕٙٔٓدراسة ) العجهْ وآخرون ، 
ن ٓعهمددون بددبطء  (ٚٔالهرتبددة التاسددعة  شددر: البىددد)-  ٓىفددذ صددبري إذا الحظددت أن االخددٓر

% هدددن ٓٗ.ٕٙ(  بىسدددبةٖٔ.ٔواىحدددرا  هعٓددداري) (ٕٔ.ٖالحسدددابْ ) شددددٓد  بهتوسدددط
ذا هؤشدر ان ٌدذا البىدد لدٓس ضداططًا كهدا البىدود السدابهجهل الضغوط الىفسًٓ،  اة ، ٌو

 (.ٕٙٔٓ) العجهْ وآخرون ، وتتف  ٌذي الىتٓجة هع دراسة
ن) األخٓرة (: البىدالهر - وسدط ته(  أفكدر بالحددٓث فدْ أهدور طٓدر هترابطدة  بٜٔ)تبة العشٓر

% هددن هجهددل الضددغوط ٕٔ.ٔٙ(  بىسددبة ٕٖ.ٔواىحددرا  هعٓدداري  (ٙٓ.ٖالحسددابْ )
 الىفسًٓ.

ن ٓجددد أىٍدا والهبحد ) ولدو ان بعددض البىدود أتددت فدْ هراتددب ظ لادٓم البىددود العشدٓر
أخٓرة (، اال إن ذلو ال ٓعىْ اىٍا لٓست ضاططة حٓث بمغت أقل ىسبة هدن هجهدل الضدغوط 

ذا ٓعىْ اىٍا  ٕٔ.ٔٙالىفسٓة  هرتفعة ىو ًا ها ، لذلو ٓدرى الباحدث أىدً ال ٓجدب اٌهالٍدا ٌو
حددٓن الآدددام بوضدددع الخطدددط التددْ هدددن شدددخىٍا تخفٓددد  ٌددذي الضدددغوط الواقعدددة  مدددِ كاٌدددل 

 الهعمهٓن بشكل  ام والعاهمٓن فْ هدارس التربٓة الخاصة بشكٍل خاص .
( التدْ توصدمت الدِ Hasan, 2014ككدل هدع دراسدة ) البحدث تتفد  ىتٓجدة ٌدذا

الهعمهٓن هن العدٓد هن هصادر الضدغوط الىفسدٓة، فكهدا كاىدت اسدتجابة افدراد  ٓىدة  هعاىاة
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وسددط هتالحالٓددة بدرجددة  الٓددة هددن الهعاىدداة هددن هصددادر الضددغوط الىفسددٓة وكددان ال البحددث
% ٘ٙ% باستثىاء فارتٓن فادط، فادد اسدتجاب ٘ٙالحسابْ الىسبْ لكافة الفارات اكبر هن 

( باالحسدداس الكبٓدر بالهعاىدداة هددن هصددادر Hasan, 2014هدن افددراد العٓىددة فدْ دراسددة )
عزو الباحث ٌذي الىتٓجة الِ  البحث% هن افراد ٕٓالضغوط الىفسٓة و بدرجة هتوسطة. ٓو

س التددددددْ تتىددددددوع هصددددددادر الضددددددغوط الىفسددددددٓة فٍٓددددددا. ودراسددددددة  طبٓعددددددة هٍىددددددة التدددددددٓر
(Mohamed,2015التددْ وجدددت ان ا بدداء العهددل، والعبقددات هددع الددزهبء هددن هصددادر ) 

 الضغوط الىفسٓة لدي الهعمهٓن. 
 ٍددا الهعمهددٓن بشددكل  ددامٓعدداىْ هىٓتبددٓن أن تمددو الضددغوط التددْ  ههددا سددب     

بسددبب ىو ٓددً الطمبددة الددذٓن ٓاوهددون خدداص كددان  هعمهددْ هدددارس التربٓددة الخاصددة بشددكلو 
فضددًب  هددا أثبتتددً الدراسددات هددن  بتعمددٓهٍم حٓددث ٓعدداىْ ٌددؤالء الطمبددة هددن إ اقددات هخمتفددة

 (ٕٗٔٓنواخٓر توى الدافعٓة وتادٓر الذات والذاكرة واالدراو)العجهْضع  فْ هس
وبددالىظر الددِ الجدددول السدداب   فاددد جدداء  ددبء العهددل  فددْ الهرتبددة االولددِ ولعددل 
السددبب ٓرجددع الددِ هددا ٓعاىٓددً هعمهددْ هدددارس التربٓددة الخاصددة هددن أ بدداء وتكددالٓ  لعهددل 

ة التْ تسا د فْ تعمٓم ٌذي الفئة هن  الطمبة. الهعٓىات التربٓو
ٌددل توجددد فدددرو  ذات داللددة إحصددائٓة بددٓن هصددادر الضدددغوط السددؤال الثدداىْ: إجابددة 

لإلجابة  مدِ السدؤال ، و الىفسٓة  ىد هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة تعزى الختب  الىوع ؟
السدددداب  قددددام الباحددددث باسددددتخدام اختبددددار )ت( لمعٓىددددات الهسددددتامة لمفددددرو  بددددٓن هتغٓددددر 

 ضحً الجدول التالْ:، كها ٓو )ذكور/ إىاث(الىوع
 ( ٗجدول ) 

 الفرو  بٓن الذكور واالىاث فْ الضغوط الىفسٓة

الهتوسط  الىوع
 الحسابْ

االىحرا  
 الهعٓاري

قٓهة 
 )ت(

 هستوي الداللة

 ٕٕ.ٔ ٗ٘.ٕٔ ٕٙٔذكور ن= 
ٛ.ٕٔ ٓ.ٓٓٔ 

 ٚٙ.ٕ ٕٙ.ٙٔ ٓٙإىاث ن= 

 ٔٓٓ.ٓ( وجدود فدرو  ذات داللدة احصدائٓة  ىدد هسدتوى ٖٓتضح هن الجددول )
دذي الىتٓجدة تددل  مدِ ان االىداث ا مدِ هعدد فْ اتجايفْ الضغوط الىفسٓة  اًل فدْ االىداث ٌو

. وقد ٓرجع السبب فدْ ذلدو الدِ طبٓعدة الهدرآة وهدا تتصد  بدً الضغوط الىفسٓة هن الذكور
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فدْ العهدل هدع األطفدال  هن حىان  مِ األطفال الهعداقٓن ههدا ٓجعمٍدا تادوم بجٍدد هضدا  
سدددٍم والآددام باال هدددال ، فضدددًب  هالهعدداقٓن آىدداط بٍدددا هددن هسدددئولٓات تربٓددة األوالد وتدٓر

 .ظرو  صحٓة اثىاء الحهل والوالدة الهىزلٓة ، فضب  ن ها تبقًٓ هن
؛ ٖٕٓٓتتفددددد  ٌدددددذي الىتٓجدددددة هدددددع دراسدددددة كدددددل هدددددن: )خمٓفدددددات والزطمدددددول، و 
دودي، ( حٓددث توصدمت كددل هىٍدا الددِ ٕ٘ٔٓوالجددوع ،  ٕٓٔٓ؛ هحهدد وحبٓددب، ٕٚٓٓالٓز

 ب  درجة ادراو الضغوط الىفسٓة بٓن الهعمهٓن الذكور واالىاث.اخت
(، Hasan, 2014( ودراسدة )ٕٓٔٓوتختم  هع دراسة )الظداٌر والهشدٍداىْ، 

حٓث توصدمتا الدِ  ددم وجدود فدرو  بدٓن درجدة ادراو الهعمهدٓن لهصدادر الضدغوط الىفسدٓة 
ة ادراو الهعمهدٓن لهصدادر . اهدا االهدر االخدر الهمفدت لبىتبداي فدْ درجدالىدوعتعزى الخدتب  

ادر ان درجدة ادراو الهعمهدات لهصد البحدث ا. فادد وجدد ٌدذالىدوعالضغوط الىفسدٓة بداختب  
دددودي،الضدددغوط الىفسدددٓة ا مدددِ هدددن زهبئ ( ٍٕٚٓٓدددن الدددذكور، فهدددثب وجددددت دراسدددة )الٓز

( ان ادراو الهعمهدددٓن الدددذكور ا مدددِ هدددن ادراو زهدددٓبتٍم ٕٓٔٓودراسدددة )هحهدددد وحبٓدددب، 
 صادر الضغوط الىفسٓة.االىاث له
ا هن الدراسات الساباة الِ ان  البحث ٓعزو الباحث اختب  ىتٓجة ٌذاو   ن طٌٓر

تمو الدراسات لم تستاصِ الظرو  الهحٓطة بعهدل الهعمهدٓن فدْ هددارس التربٓدة الخاصدة، 
فالهعمهددات  بطبٓعددة العٓىددة والبٓئددة؛ ةكهددا ان درجددة ادراو هصددادر الضددغوط الىفسددٓة هتعمادد

ن اكثدر هدن الهعمدم، بشكل  ا م والهتزوجات هىٍن بشكل خاص لدٍٓن االلتزاهات ىحو اسدٌر
عدد  دودتٍن هدن العهدل، ....الخ بباالٌتهام بداألهور الهىزلٓدة واالٌتهدام باألطفدال فٍن ٓاهن

بٓىها ال ٓاوم الهعمم با هال هشابٍة حٓن  ودتً الِ الهىزل، كها ان الهعمهات اكثر التزاهًا 
والاواىٓن هن الهعمم، كهدا اىٍدن اقدرب الدِ االطفدال بحكدم شدعور االهوهدة  وتهسكًخ باألىظهة

ن باألطفال وهعرفتٍن الحتٓاجاتٍم.  د تخثٌر  هها ٓٓز
السؤال الثالث: ٌدل توجدد فدرو  ذات داللدة إحصدائٓة بدٓن هصدادر الضدغوط الىفسدٓة إجابة 

  ىد هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة تعزى لبختب  سىوات الخبرة؟
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 ( ٘جدول ) 
 هصادر الفرو  بٓن الهعمهٓن  مِ اختب  خبراتٍم فْ هستوىب الخاص تحمٓل تبآن

 الضغوط الىفسٓة

ة هجهوع الهربعات الهصدر  الداللة (قٓهة )   هتوسط الهربعات درجات الحٓر

 ٜٜٙ.ٓ ٕٗٓ.ٓ ٖٕ.ٜ ٕ ٔٔ.ٜٔ الخبرة
 - - ٕٗ.ٕٚٔ ٕٔٔ ٖٗ.ٖٕٚٔٙ الخطخ
 - - - ٕٗٔ ٖٖٗٛٙٙ الهجهوع

(  دم وجود فرو  ذات داللة بٓن الهعمهٓن  مدِ اخدتب   ٗ) ٓتضح هن الجدول
ددذا ٓدددل  مددِ ان الهعمهددٓن هددن جهٓددع  ات خبددراتٍم فددْ هسددتوى الضددغوط الىفسددٓة ٌو هسددتٓو
ات الخبرة ٓعاىون هن ىفس هستوى الضغوط الىفسٓة وقد ٓرجع السبب فدْ ذلدو الدِ  هستٓو

 وبالتالْ تكون الىتٓجة واحدة. ٍمتشابً ىو ٓة الطمبة الذي ٓتعاهمون هع
ودي،  البحثوتتف  ىتٓجة ٌذي  ( ودراسة )الهاداد وخمٓفدة، ٕٚٓٓهع دراسة )الٓز

(، حٓددث توصددمتا الددِ  دددم وجددود فددرو  ذات داللددة احصددائٓة فددْ ادراو الهعمهددٓن ٕٕٔٓ
عدزو الباحدث ٌدذي الىتٓجدة الدِ ان الهعمدم  لهصادر الضغوط الىفسٓة تبعدًاالختب  الخبدرة. ٓو

 وتختم  ىتٓجة ٌذافس ظرو  العهل وىفس شدة الهؤثرات، باختب  خبرتً ٓتعرض الِ ىو 
الددِ ان الهعمهددٓن األقددل  (حٓددث توصددمت ىتائجددًٕ٘ٔٓ) صددام الجدددوع ،هددع دراسددة  البحددث

خبرة أقل قدرة  مِ التكٓ  هع هتطمبات بٓئة العهدل الجدٓددة  مدٍٓم وهدا تتطمبدً هدن قددرات 
  مهٓة و همٓة هرتفعة.

 :هاترحة توصٓات
 :ٓهكن اقتراح التوصٓات التالٓة ٍاإلى البحث الساباة توصل وفْ ضوء الىتائج

  ضددرورة العهددل  مددِ تثآدد  هعمهددْ هدددارس التربٓددة الخاصددة هددن خددبل الدددورات
الهتخصصدة والتدْ تتىداول اسدتراتٓجٓات هعٓىددة لمتخفٓد  هدن تدخثٓر ضدغوط العهددل 

  مِ أدائٍم.
  قسدم  مدم الدىفس فدْ كمٓدة التربٓدة األساسدٓة التعاون هدع قسدم التربٓدة الخاصدة و

لبسدتفادة هدن الدراسددات التدْ تتىدداول الضدغوط الىفسدٓة لهٍىددة التعمدٓم وخصوصددًا 
 لمعاهمٓن فْ هدارس التربٓة الخاصة.
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  ْد هن الدراسات الهسحٓة بٍد  هعرفة هصادر الضدغوط الىفسدٓة التد إجراء الهٓز
 ٓتعرض لٍا هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة.

 ة  مِ هعمم التربٓة الخاصة .العه سٓة واالدآر  ل  مِ تامٓل األ باء التدٓر
  تددذلٓل الصددعوبات التددْ تواجددً هعمهددْ هدددارس التربٓددة الخاصددة ، لخفددض هسددتوى

 الضغوط الىفسٓة التْ ٓتعرضون لٍا اثىاء  همٍم.
   الهساٌهة فْ تعٓدٓن هسدا د هعمدم لمآدام بهسدا دة هعمدم التربٓدة الخاصدة بٍدد

 باء الواقعة  مًٓ.تامٓل األ 
  إقاهة الهؤتهرات والىدوات التْ تتىاول الضغوط الىفسٓة هن كافة الجواىدب بغدرض

 وضع الحمول الهىاسبة لمتامٓل هن وطختٍا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...فْ ضوء بعض الهتغٓرات فْ دولة الكوٓت  هصادر الضغوط الىفسٓة لدى هعمهْ هدارس التربٓة الخاصة
 د/  صالح ٌادي العىزي                                                            

 

 

 -ٜٕٛ- 

 :الهراجع
ىن، ودٓبة.)  (. هصادر ضغوط العهل لدى هعمهْ التربٓة ٜٕٓٓأبو هصطفْ، ىظهْ؛ الٓز

ىة هن هعمهْ االطفال الهعوقٓن فْ هؤسسات الخاصة دراسة هٓداىٓة  مْ  ٓ
التربٓة الخاصة بهحافظة طزة . هجمة الجاهعة االسبهٓة)سمسمة الدراسات 

 .ٖٚٗ-ٖٖٓ(،  ٕ)ٚٔاالىساىٓة(، 
س،  بدالفتاح؛  رفً،  بدالىعٓم. ) (. بعض أىهاط الذكاءات الهتعددة و بقتٍا ٕٙٔٓإدٓر

لتربٓة الخاصة فْ ضوء بخسالٓب هواجٍة الضغوط الىفسٓة لدى هعمهْ ا
سٓة. هجمة كمٓة التربٓة، كمٓة التربٓة، جاهعة  هتغٓري، الىوع والخبرة التدٓر

ر،   .ٙٗ٘-ٖٚٗ(، ٙ)ٓٚٔاالٌز
(. برىاهج إرشادى لتخفٓ  الضغوط الىفسٓة لدى هعمهِ ٖٕٓٓاألكشر، سهاح سالم.)

كمٓة  التبهٓذ ذوى االحتٓاجات الخاصة بالهرحمة اإلبتدائٓة. رسالة هاجستٓر،
 التربٓة بشبٓن الكوم، جاهعة الهىوفٓة.

و، وسام. ) (. هصادر الضغوط الهٍىٓة و بقتٍا ببعض الهتغٓرات الدٓهوطرافٓة ٕٔٓٓبٓر
، ٕ٘والهٍىٓة لدى هعمهْ الهدارس الخاصة فْ  هان. هجمة كمٓة التربٓة، )

 .ٕٓٔ-ٜٓالجزء األول(، 
التربٓة الخاصة فْ هحافظة  ( هصادر ضغوط العهل لدى هعمهْٕ٘ٔٓالجدوع،  صام )

ة ) الهجمد  ، العدد ٕٗ هان و بقتٍا ببعض الهتغٓرات. دراسات العموم التربٓو
ٕ .) 

(. الضغوط الىفسٓة و بقتٍا بتادٓر الذات ووجٍة الضبط لدى ٕٕٓٓحهدان،  مِ. )
 ٓىة هن هعمهِ وهعمهات هدارس التربٓة الخاصة. دكتوراي، هعٍد الدراسات 

 .ة، جاهعة  ٓن شهسالعمٓا لمطفول
اات، ابرآٌم .) (. هصادر الضغط الىفسِ لدى هعمهِ ٕٛٓٓالحهٓاىِ، سارة & الزٓر

مٍم  الطمبة الهعاقٓن سهعًٓا فِ األردن و بقتٍا بجىسٍم وسىوات خبرتٍم وهٌؤ
 .ٕٜٗ-ٖٙٗ(، ٔ)ٕٖاألكادٓهِ. هجمة كمٓة التربٓة، جاهعة  ٓن شهس، 

غط الىفسْ لدى هعمهْ الطمبة الهعاقٓن سهعًٓا (. هصادر الضٕٛٓٓالحهٓاىْ، سارة. )
كمٓة  -فْ األردن و بقتٍا بجىسٍم وسىوات خبرتٍم. الجاهعة األردىٓة 

 الدراسات العمٓا.
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(. فا مٓة البرىاهج الهعرفْ السموكْ فْ ٕٗٓٓالخولْ، ٌشام  بدالرحهن الخولْ.)
رشاد تخفٓ  حدة الضغوط الىفسٓة لدي هعمهْ التربٓة الخاصة. هجمة اال 

 .ٖ٘ٔ -ٖٛ، ٛٔالىفسْ، 
(. برىاهج ارشادي لتعدٓل أسالٓب التعاهل هع الضغوط ٕٓٓٓالفاْ، هدحت  بدالهحسن.)

ة. رسالة دكتوراي، كمٓة التربٓة،  ٓر الىفسٓة الهٍىٓة لدي هعمهْ الهعاٌد االٌز
ر.  جاهعة االٌز

دى هعمهْ (. هصادر الضغوط الىفسٓة لٖٕٓٓخمٓفات،  بد الفتاح، والزطمول،  هاد. )
ة،  ة تربٓة هحافظة الكرو و بقتٍا ببعض الهتغٓرات. هجمة العموم التربٓو هدٓٓر

(ٖ ،)ٙٔ-ٛٛ. 
(.استراتٓجٓات هواجٍة الضغوط الىفسٓة لدى الهعمهٓن  دراسة ٜٕٓٓخىٓش، لٓمِ. )

وصفٓة لدى هعمهِ الهدرسة االبتدائٓة بهدبىة الواى  . رسالة هاجستٓر، هعٍد 
 واإلىساىٓة ، الهركز الجاهعِ بالوادى ، الجزائر.العموم االجتها ٓة 

(. الضغوط الهٍىٓة لدى هعمهِ وهعمهات التربٓة الخاصة ٜٜٗٔالدبٓش، سعٓد  بداهلل.) 
 و بقتٍا بوجٍة الضبط. بحث هابول لمىشر، كمٓة التربٓة، جاهعة قطر.

دان أحهد السرطاوى.) دى هعمهِ (. اإلحترا  الىفسِ وهصادر الضغوط الىفسٓة لٜٜٚٔٓز
 ٕٔالتربٓة الخاصة  دراسة هٓداىٓة . هجمة كمٓة التربٓة، جاهعة  ٓن شهس، 

(ٔ ،)٘ٚ- ٜٙ . 
ودى، هحهد حهزة.) (. هصادر الضغوط الىفسٓة واإلحترا  الىفسِ لدى هعمهِ ٕٚٓٓالٓز

التربٓة الخاصة فِ هحافظة الكرو و بقتٍا ببعض الهتغٓرات، هجمة جاهعة 
 .ٜٕٔ -ٜٛٔ(، ٕ)ٕٖدهش ،
ودي، هحهد. ) (. هصادر الضغوط الىفسٓة واالحترا  الىفسْ لدى هعمهْ ٕٚٓٓالٓز

التربٓة الخاصة فْ هحافظة الكرو و بقتٍا ببعض الهتغٓرات. هجمة جاهعة 
 .ٜٕٔ -ٜٛٔ(، ٕٚٓٓ)ٖٕدهش ، 

دان أحهد.) (. اإلحترا  الىفسِ وهصادر الضغوط الىفسٓة لدى هعمهِ ٜٜٚٔالسرطاوى، ٓز
 ٕٔدراسة هٓداىٓة . هجمة كمٓة التربٓة، جاهعة  ٓن شهس،  التربٓة الخاصة 

(ٔ ،)٘ٚ- ٜٙ . 
(. اإلىٍاو الىفسِ لهعمهِ التربٓة الخاصة وتبعاتً: ٜٜٗٔالسهادوىِ، السٓد إبرآٌم. ) 

ة فِ ضوء بعض الهتغٓرات الشخصٓة والهٍىٓة، ع  ،  التربٓة ٖٔدراسة تىبٓؤ
 الهعاصرة، الااٌرة.
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(. الضغوط الىفسٓة و بقتٍا بالرضا ٕٓٔٓاىْ، هحهد. )الظاٌر، شٍاب، والهشٍد
اضٓة فْ هدٓىة الهوصل. الهؤتهر  اوظٓفْ لدى هعمهْ وهعمهات التربٓة الٓر

اضٓة فْ العرا ،   .ٖٕٓ-ٔٛٔالدوري الثاهن  شر لكمٓات وأقسام التربٓة الٓر
وتْ، ابرآٌم. ) لتبهٓذ ذوي (. االحترا  الىفسْ لدى هعمهات إٓٔٓالظفري، سعٓد، والآر

ة،               صعوبات التعمم فْ سمطىة  هان. الهجمة األردىٓة فْ العموم التربٓو
ٔٚ٘-ٜٔ٘. 

اضة الكاراتًٓ دراسة تحمٓمٓة ٕٕٓٓ بد الجبار، رائد. ) (. الضغوط الىفسٓة لدى هدربْ ٓر
 .ٕ٘ٙ -ٖٕ٘، ٚ مِ هدربْ الدرجة األولِ فْ قطر. هجمة جاهعة بابل، 

(. هصادر الضغوط لدى هعمهِ التربٓة الخاصة و بقتٍا ٕٗٓٓد.)  بدالمطٓ ، هحه
 .ٖٕٕ-ٔٚٔ(، ٗٔ)ٖٗببعض الهتغٓرات. الكتاب السىوي فْ  مم الىفس، 

(. أسالٓب التعمم الهفضمة لدى طمبة بطء التعمم فْ الهدارس ٖٕٔٓالعجهْ، حهد. )
ت )دراسة وصفٓة هاارىة فْ بعض الهتغٓرات  الهتوسطة بدولة الكٓو

ة، الدٓ  .ٖٖ٘-ٖٛٓ(، ٗ)ٗٔهغرافٓة(. هجمة البحوث التربٓو
( هصادر  ٕٙٔٓالعجهْ،  بدالٍادي والعصٓهْ،  بداهلل والعازهْ، هىاحْ ) 

الضغوطالىفسٓة لدي هعمم ٓبطْء التعمم فْ ضوء بعض الهتغٓرات الدٓهغرافٓة، 
ة لجودة الحٓاة، العدد   -ٜٓص ص  ٘هجمد  ٚهجمة دراسات ىفسٓة وتربٓو

ٕٔٔ 
(. الضغوط الىفسٓة لدى هعمهْ التربٓة الخاصة و بقتٍا بالرضا ٖٕٓٓت، السٓد. )فرحا

 .ٖٓ٘ -ٖٕٚ(، ٗٗ ن العهل. هجمة كمٓة التربٓة بالزقآز ، )
(. العبقة بٓن الضغوط الىفسٓة و دد هن الهتغٓرات ٜٜٜٔفٓاض، إٓهان هحهد. ) 

صة، رسالة الشخصٓة والهٍىٓة لدى هعمهِ التبهٓذ ذوى اإلحتٓاجات الخا
 هاجستٓر، كمٓة التربٓة، جاهعة  ٓن شهس.

(. العبقة بٓن الههارسة الهٍىٓة والشعور ٕٓٓٓقشاوش، ابرآٌم، واألحهدي، هحهد. )
ة بالهدٓىة  بالضغوط الىفسٓة لدى هعمهْ وهعمهات الهدارس الهتوسطة الثاىٓو

ز،   .ٗٙٔ-ٜٔٔ، ٖٔالهىورة. هجمة جاهعة الهمو  بد العٓز
(. هصادر الضغوط الىفسٓة لدى هعمهْ وهعمهات ٕٓٔٓ، وحبٓب، لٓث. )هحهد، جاجان

          (، ٖ)ٓٔالتربٓة الخاصة فْ العرا . هجمة أبحاث كمٓة التربٓة األساسٓة، 
ٔ-ٕٕ. 



ر، العدد: )  م ٜٕٔٓلسىة  أكتوبر( األول، الجزء ٗٛٔهجمة كمٓة التربٓة، جاهعة األٌز

 -ٜٛ٘- 

د. ) (. هصادر الضغوط الهٍىٓة لدى الهدرسٓن فْ الهرحمة ٕٓٓٓالهشعان،  ٓو
ت و بقتٍا باإلضطرابات ا لىفسٓة الجسهٓة. هجمة العموم الهتوسطة بدولة الكٓو

 .ٜٙ -ٙٙ(، ٔ)ٕٛاالجتها ٓة، 
(. الضغوط الىفسٓة واستراتٓجٓات هواجٍتٍا لدى ٕٕٔٓالهاداد، هحهد، وخمٓفة، فاضل. )

ر  ة، هخبر تطٓو ن. دراسات ىفسٓة وتربٓو هعمهْ ىظام الفصل بههمكة البحٓر
ة، )  .ٜٕٓ -٘ٚ(، ٜالههارسات الىفسٓة والتربٓو

(. قائهة الضغوط الىفسٓة لمهعمهٓن. الااٌرة. ٜٜٛٔالبببوي، فٓوال.)هىصور، طمعت، و 
ة.  هكتبة االىجمو الهصٓر

(. الرضا الوظٓفْ و بقتً بالضغوط الىفسٓة والد م االجتها ْ ٕٔٔٓالٓوس ، راهْ. )
لدى هعمهْ الصفو  الثبث األولِ هن الهرحمة االبتدائٓة بهىطاة حائل 

ر، الجزء -تغٓرات. هجمة كمٓة التربٓةالتعمٓهٓة فْ ضوء  دد هن اله جاهعة األٌز
ٕ(ٔٗٙ ،)ٖٜٗ-ٖٛ٘. 
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