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 مؤشرات الضغط النفسي لدى املعلمني، دراسة مقارنة 
 بني املعلمني يف اجلزائر وديب

 قيادة العامة لشرطة ديبالمسعودي رضا، 

 ملخص:
واملعلمني إبمارة ديب يف مستوايت ظهور  معرفة داللة الفروق بني املعلمني اجلزائرينيإىل  ةاحلالي هدفت الدراسة

من اجلزائر، وجلمع البياانت مت بناء  04ومن ديب  15معلما، منهم  79وقد بلغ أفراد العينة  مؤشرات الضغط النفسي،
الناجتة عن  ضطراابتواالالعالمات واألعراض العامة، و االستجاابت احملددة، أبعاد رئيسية هي:  استبانة ضمت ثالث

 ستجاابت، واالسديةاجل ستجاابتوجود فروق جوهرية بني معلمي اجلزائر ومعلمي ديب يف اال علىالضغوط، ودلت النتائج 
ت، وكذلك يف الدرجة الكلية حملور األعراض، والدرجة السلوكية، ويف الدرجة الكلية حملور االستجاابستجاابت ، االنفسيةال

الكلية لقائمة مؤشرات الضغط. يف حني أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة بني معلمي اجلزائر ومعلمي ديب يف 
ة ، وال يف الدرجة الكلية حملور االضطراابت الناجتة عن الضغوط النفسيسلوكيةوال نفسيةأعراض الضغط اجلسدية وال

ومكوانته الثالث، وإمجاال فقد أشارت النتائج إىل ارتفاع مستوايت الضغط النفسي لدى املعلمني يف ديب مبقارنة بزمالئهم 
 يف اجلزائر، ويف ضوء هذه النتائج مت اخلروج بعدد من التوصيات واملقرتحات.

 ضطراابت، واالمات واألعراضالعال، و ستجاابتالكلمات املفتاحية: الضغط النفسي، مؤشرات الضغط النفسي، اال
 .الناجتة عن الضغوط.

 ـ مقدمة: 5
يعا اةعل  قائا العملية التعليمية وقيب اللةى في ااب فعلى عاتاه تاع مسؤولية هعااد 
األجيا  واةسامهة ل تيور اجملتمعاي وتاام ااب ومثل يفذه العملية ميثرية اةيالب ومتعادة اةتورياياب 

لمني على ختييط وهعااد عملية التاريس وتن،يذيفا ف سباب بل يتعاى الك فال يكاد ياتصل دور اةع
هىل الكثري م  اةيالب واةتورياياب من ا ما يلتثط بيثيعة العملية الرتبوية ومنا ما يتعلق بنتلة اجملتمع 
هىل اة نةاب ل ةني أن الثعض اآلخل يلتثط ةجلواوب الن،سية وال خصية للعاملني ل الاياعاب ميما 

يلب م نة التعلي  الاارة على التعلف ع  ةاجاي وخصائص اةتعلمني النمائيةاب وملاعاة ال،لوق تت
ال،لديةاب واةسامهة ل ت خيص م كالهت  الن،سية وةل ا )عثا ال،تاح خلي،اياب عماد ال غو اب 

5001.) 
ي  فالتعليعترب الثاةثون الضوط الن،سي يفو أةا العوامل اةصاةثة لعملية التعلي اب هلذا 

( م  أميثل اة   الهن تسثب ضويا و،سيا 5001ةسب عثا حمما عسافاب ويفاى خالا عساف )
ميما أن اةعلمني واةعلماي يف  م  ال،ئاي اة نية األميثل تعلضا  وهج ادا عصثيا وجسميا للمعل .

اب فاا تصاري م نة التاريس قائمة اة   الضاغية ةسب تصنيف منتمة العمل الاولية للضووط
 .(5001 ابل رباوي)حمما ا
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هةاى أميثل ثالل م   مسثثة  ,Gold & Roth( 4991ةسب قولا ورول ) والضووط 
للضووطاب ميما تعا اةاارس ضم  أعلى الثيئاي الضاغية ل اجملتمع. وتعا الضووط هةاى 

"الااء األميادوي الضووط الن،سية ميذلك أب ا اف و اة كالي الص ية الهن يعاين من ا اةعلموناب وت
 .(5004ايث" )خويل حيياب وران ةامااب احل

اب ميو  وولكل ,Wilkinson (4911ميما ات،ا  وتائج دراساي ميل م  ويلكنسون )
(4919 )Cole & Walker,( 4912اب بلاون )Brown,( 4912اب فلوسيس )Francis, اب )حمما

اب ميلايميو ,Maslach( 4915اب ماسالش ) Kyriacou,( 4911( ميلايميو )411:  4991الاسوقياب 
 Lilt( 4912(اب وليل  وتليك )5004اب )وسام بليكاب ,Kyriacou & Stocliff( 4911وميليف )وست

& Turk,( 4911اب دين ام )Dunham,(  على أن  5001اب عثا ال،تاح خلي،اي وعماد ال غو )
 م نة التاريس ل أميثل اة   الهن تسثب ضويا و،سيا على اة تولني هبا.

م  أميثل  ههىل أو Williamsوليام   نا  اه ميما ي ريفإو مصيل  الضووطوهاا أردان تعليف 
اةصيل اي علضة لسوء ا ستخاام م  قثل الثاةثني؛ ةيث غالثا ما يستخام للتعثري ع  السثب 

اب (Pressure)والنتيجة ل آن واةا؛ والك وتيجة للخلط الاائ  بني العوامل اةسثثة لل عور ةلضوط 
 (.49: 5005)ةنان األمحاياب  (Stress)وبني النتيجة ويفي ال عور ةلضوط 

وةللغ  م  تعاد التعلي،اي اةتوفلة ة، وم الضووطاب واويالق ميل من ا على أساس حماد  
لإلاثرةاب  ةوواض اب فإن معتم ا ينارج ضم  ثالل فئاي رئيسيةاب يفي: التعليف على اةثرياي احملاث

تعليف على أساس الت،اعل بني اةثري والتعليف على أساس ا ستجابة الصادرة إبزاء اةثرياب وال
 وا ستجابة.

: اةثرياي الضوط على أوه (4991) مايسة النيا  ويف ام هبلايفي ةيث تعلف ميل م  
  .واةتيلثاي اخلارجية لل ياة أو الن عاي واألفكار الااخلية الهن تيلب منا التكيف

 وك  جتنث ااب يارمي ا ال،لد وه خااية ةياتية طثيعية  أب( 4991فووتاان وأبو سليع ) ويعلفه
ع  م  وق  آلخل وتيجة معاي ته ميالب م نته. ويفو رد فعل طثيعياب عالي أو او،عايلاب انتج 

 (. 4991اب وما  ابه الك م  مثرياي )حمما الاسوقياب ياستجابة ال،لد للتوتلاي الثيئيةاب الصلاعا
جيمع بني اةثرياي أن مصيل  الضووط الن،سية هىل  ,Lazarus (4999)  زاروسويذيفب 

عالوة على تاايل ال،لد ةستوى اخليلاب  الهن يتعلض هلا ال،لداب مضافا هلي ا ا ستجابة اةرتتثة علي ااب
وأساليب التكيف مع الضوطاب والافاعاي الهن يستخام ا ال،لد أثناء تعلضه هلذه اةواقف )زينب 

 (. 1: 5005حممود  ارياب 
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لداب ختتلف ةختالف خصائص ال،لد؛ وتيجة فالضووط يفي استجابة تكي،ية لاى ال،
للت،اعل مع الثيئةاب وتتمثل ل اختال  التوازن الااخلي للجس اب مما يؤدي غالثا هىل م كالي ا ية 

 (.49: 5005جسمية وو،سية )ةنان األمحاياب 
وهلا درجاي مت،اوتةاب  ابا وسان ميل يوم ميثرية ومتعادةعاتق الضووط الهن تاع على  ومبا أن

ثاأ الضوط ل الت ثري على ال،لد ل سياق متتابع وك  ها يد األفعا  تتعاد تعادًا غري قليلاب ردو  فإن
أن يصل هىل أةا طلياني: السواء واستعادة التوازن احليوياب أو اةلض واخللل اةلتثط ةلضووطاب وينتج 

 ابمله وجنسهوع ابوخرباته الساباة ابع  الضووط بعا أن تت،اعل مع  خصية ال،لد وخمييه اةعلل
: أوهلا مستوايي وظلوفه العامة واخلااة؛ استجاةي خمتل،ةاب وقا أتخذ يفذه ا ستجاةي ثالل

ا ستجاةي احملادةاب واثوي ا العالماي واألعلاض العامةاب واثلث ا اضيلاةي معينة )أمحا عثا اخلالقاب 
4991 :11.) 

ىل خ،ض مستوي ه ,Cox( 4910وهتاف ا ستجاةي اةتنوعة للضووط ةسب ميوميس )
والهن تواف أب ا ميسلاي اةواج ةاب واستجاةي  ؛الضووطاب وتناس  هىل استجاةي فسيولوجية

و،سية وحتتوي يفذه األخرية على ا ستجاةي اةعلفية والسلوميية والهن تواف أب ا آلياي اةواج ة 
(Cox, 1980: 63.) 

وظائف اجلس  اةختل،ةاب قا يؤّدي  هّ  أّن استملار التعّلض هلذه التورّياي يسثب خلال ل
ا و،عالية هىل ظ ور عالماي وأعلاض لاى ال،لد الذي تعلض لهاب ويفي العالماي واألعلاض العضوية و 

 .اب وتتيّور يفذه األعلاض ل بعض األةيان مؤدية هىل ا اابة أبملاض أميثل خيورةواةعلفية والسلوميية
و ا لإلاابة بكثري م  ا ضيلاةي فالضوط الن،سياب وهن مل يك  ملضا فإوه وعليه 

: ميالالق ك طائ،ة ميربى م  األملاض الن،سيةالص ية جباوثي ا الن،سي والثايناب فم  اةعلوم أن يفنا
وا ميتئاب والوساوس الا لية. تلعب الضووط دورا أساسيا ل هةااث ا وت،اق  أعلاض ا )هبلايفي  عثا 

م  األملاض العضوية يلعب في ا الضوط الن،سي  ( ميما أن يفناك قياعا ميثريا91:  5005الستاراب 
 & Powell( 4990الاور اة   و،سهاب ها ت ري ا ةصائياي احلايثة ةسب بويل وهينلي )

Enright, م  أملاض العصل مثل النوةي الالثيةاب والالوح اب وضوط الام ... وغرييفااب  %10اب هىل أن
 (.4991باايت ا الضوط الن،سي )لي،ي عثا الثاسط هبلايفي اب 

وقا أمياي الاراسة الهن أجلايفا احتاد اةعلمني ل  يكاغو الكاب ةيث أظ لي النتائج أن 
قا عاووا م  أملاض جسمية وعالية مينتيجة مثا لة لعمل  اب   2200م  اةعلمني الثالغ عاديف   12%

   أمياوا وجود م اميل ا ية لاي 9000م  معلمي اةلةلة ا بتاائية الثالغ عاديف   %11ميما أن 
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( 4911( ول و،س السياق توال فلياوربغ )4991وتيجة عمل   ل التعلي  )زياان أمحا السلطاوياب 
Frendenberger, اب هىل أن ا ةرتاق الن،سي يت ل عادة لاى اةعلمني بعا سنة م  بااية العملاب

ةيث يتمثل ل جمموعة م  األعلاض الهن ختتلف ل الارجة م   خص آلخلاب ول ماامة يفذه 
ألعلاض ال عور ة ةثاط وخيثة األملاب مث يت و  هىل  عور قوي ةلوضباب وا ةثاط والالقاب ا

 (.5004وا ستن اف ا و،عايل واجلسماين )االح الاي  عثوداب االح عثوداب 
وعثا العتي   ,Maslach & Jckson( 4914ميل م  ماسالش وجاميسون )  وتوال

تيجة لتلوف العمل فإن ميثريا م  اةعلمني جياون أن ( أوه ومين5001اةصاراب وةس  علي أبو ميويكاب )
م اعليف  واجتايفاهت  حنو أو،س   وتالميذيف  وحنو م نت   قا أاث   أميثل سلثية مما مياو  عليه. 
فاا يت ل لاي   او،عا ي و،سية خمتل،ة مثل الوضباب الالقاب قلة احليلةاب ا و عاجاب أو تثثيط الع ماب 

و ا  از ل عمل  اب ويفؤ ء األ خاص يوا،ون أب   يعاوون م  ضووط العمل وم  مث فاا ي،ااون الاافعية حن
(Maslach & Jckson, 1981 5001؛ عثا العتي  اةصار وةس  علي أبو ميويكاب .) 

( أن م  وتائج ضووط العمل خلق ةالة م  عام التوازن بني 5001موفق الكثيسي )ويذميل 
وبني ما ييلب منه الايام به م  ج ة أخلىاب وي ري  ال،لد وقاراته وةاجاته وتوقعاته م  ج ةاب

أن اجل ا العصيب الذي يصلفه اةعل  ل التاريس خال   واعلماء الن،س قلر  ( أبن5002) السعاداي
ساعة زمنية واةاة يعاد  اجل ا الذي ياضيه أي موظف آخل لي تول إبةاى الوظائف ا دارية 

 (. 5001و ميويكاب )عثا العتي  اةصاراب وةس  علي أب األخلى
يفذا وقا مي ،  مجعية الرتبية الوطنية أبمليكا ع  ا ةثاط الذي ي عل به اةعلموناب وأن 
ثلث العاملني من   ليس  لاي   اللغثة لاخو  م نة التعلي  فيما لو قار هل  أن يثاؤوا ةياهت  اة نية 

النتائج اةتوال هلي ا (اب الك ألن عملية التاريس ةسب 4991م  جايا )زياان أمحا السلطاوياب 
يفي ل ةا ااهتا اةصار  ,Tuettemann & Punch( 4990م  خال  دراسة توتيمان وبينش )

 ( 5001اللئيسي للضووط لاى اةعلمني. )عثا ال،تاح خلي،اياب عماد ال غو اب 
(اب أن آاثر الضووط السالثة 4991وت ري الاراساي ةسب )زياان أمحا السلطاوياب 

على اةعل  فاطاب بل على اليالب ميذلك. وقا جتا الكثري م  اةعلمني غري  واةؤاية   تنعكس
راضيني ع  عمل   مما ي،اايف  ا يفتمام بعمل   وبيلثت  اب وينتاهب   عور ةلت اؤم والالمثا ة وقلة 
الاافعيةاب وفااان الاارة على ا بتكار ل جما  التاريساب والتويب غري اةربراب ة ضافة هىل الك عام 
الاارة على الرتميي اب والوضباب وسلعة ا ستثارةاب وارت،اع ضوط الاماب والكآبةاب والنتلة السوداوية 
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لل ياةاب والصااعاب وزايدة وسثة الكولسرتو اب وقا يتعاى الك هىل أملاض الالب والالةةاب وم  اةلج  
 أن يرتك اةعلمون اة نة وي،ضلون عمل  يء آخل غري التعلي .

ما يؤميا الكاب  ,Fontana & Abouserie( 4991وتاان وأبوسليع )وقا أظ لي دراسة فو 
ةيث أثثت  أن بني ميل أربعة مارسني يوجا مارس يارك ضووط م نية التاريس ل أعلى مستوايهتا 
وأخيليفااب مما جيعل   يكليفون يفذه اة نة وين،لون من ااب فيؤدون أداء سلثيا وسيئا ينعكس على حتصيل 

 & Fontanaيفاب مبا وثل هضعافا للعملية الرتبوية وسثثا لعام فاعليت ا )طالهب  فيكون منخ،ضا وضع

Abouserie, 1993 ) 
( أوه   تكاد ختلو مارسة م ما مياو اب 4991ميما أثثت  دراسة حمما الاسوقي ال افعي )

م  مارس واةا على األقل يعاين ضويا ةادااب وأن بني ميل مخسة مارسني يوجا مارس يعاين 
  (.4991ما الاسوقي ال افعياب ضويا ةادا )حم

ماديت  ل العاةية ا جتايفاي دراسةومبا أن وتائج ميل م  همارة ديب واجل ائل متااربة ل 
- اللايضياي مادة ل(اب ةيث اةتل  ديب ااارة الاو  العلبية TIMSS 2007) والعلوم اللايضياي
ما ةافت  ديب على الصاارة مي  (اب111(اب جاءي بعايفا اجل ائل مبعا  )111مبعا  ) -اللابع الصف

( واية. فاا 190اب تلت ا اجل ائل مبعا  )-اللابع الصف-العلوم  مادة ل( 190عا  )ها ةاا  م
ا الثيئة التعليمية ل ت خل هبالهن ضاغية الثرياي يلجع الك هىل تاارب الثيئاي التعليمية ل الثلاي اب واة

 (. 5001ة بايباب الثاي  ال اياني )يفيئة اةعلفة والتنمية الث لي
وعليه فاا جاءي يفذه الاراسة ةااروة مستوايي الضوط الن،سي لاى اةعلمني ل اةارسة 

 والك م  خال  ا جابة ع  التساؤ ي التالية: .اجل ائلية أبتلاهب  ل اةاارس إبمارة ديب
ل و  اجل ائلل يفل توجا فلوق ل مستوايي ل ظ ور مؤ لاي الضوط الن،سي بني اةعلمني 

 ض؟؛ ويفل تتثاي  استجاةي اةعلمني ةسثثاي الضوط الن،سي؟اب ويفل خيتلف مستوى ظ ور األعلاديب
 وا ضيلاةي الناجتة ع  الضووط الن،سية ةختالف الاولة؟. 

 : الدراسة أهداف -2
الضوط الن،سي لاى اةعلمني مؤ لاي  مااروة مستوايي ظ ورهىل  ةاحلالي يفاف  الاراسة

ومعلفة أثل الضووط الهن يتعلض اب اجل ائلية أبتلاهب  إبمارة ديب باولة ا ماراي العلبية اةت اةل اةارسة 
 هلا اةعلمون ل الثلاي  ال ايانياب على ا ت   الن،سية واجلساية.

 :الدراسة أمهية -3
اةعلمني ل اجل ائل وهمارة الضوط الن،سي لاى  تتجلى أمهية الاراسة ل مااروت ا ةستوايي
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 دراسةخصواا وأن اجل ائل مياولة وديب ميإمارة ةااتا وتائج متااربة ل  ابديب ة ماراي العلبية اةت اة

(اب اةعا م  قثل اجمللس األسرتايل TIMSS 2007) والعلوم اللايضيايماديت  ل العاةية ا جتايفاي
تاين اةعا ي ل . مما قا ي،يا ل احلك  على ماى تسثب الضووط ل (ACERلألحبال التعليمية )

 يفذا التايي .
ت،يا ل احلك  عما هاا ميان مستوى ة ط الن،سيو لضوا ستجابة لمعلفة مستوايي ميما أن 

لغ مستوايي قا ت كل خيلا على اب أم أوه بوك  التعامل معه وهدارته معتا بسيط وعابل أو الضوط 
جل العمل على وضع الثاةثني واجل اي الواية م  ا ايفتماماب مما يستاعي ة اةعلمنيا 

 ل مستوايي ا ية. جلعل اهسرتاتيجياي م     ا هدارة الضووط 
ال عور ةلضوط أثل اختالف الاولة الهن ينتمي هلي ا اةعل  على تس ل معلفة على ميما 

قا تلجع للنت  والسياساي الن،سي على ا دارة طلق التعامل مع يفذه التايفلةاب وتيويل وسائل معاجلة 
 لاولة.التعليمية ة

 فروض الدراسة: -0
 سيت  خال  يفذه الاراسة اختثار ا ة ال،لوض اآلتية:

مستوى ل  واةعلمني إبمارة ديب   توجا فلوق دالة هةصائيا بني اةعلمني اجل ائليني -
 لضوط الن،سي.ل  استجاةهت

ى مستو ل  واةعلمني إبمارة ديب   توجا فلوق دالة هةصائيا بني اةعلمني اجل ائليني -
 ضوط الن،سي.ظ ور أعلاض ال

مستوى ل  واةعلمني إبمارة ديب   توجا فلوق دالة هةصائيا بني اةعلمني اجل ائليني -
  ظ ور ا ضيلاةي الناجتة ع  الضوط الن،سي.

 ل مستوى واةعلمني إبمارة ديب بني اةعلمني اجل ائليني  توجا فلوق دالة هةصائيا  -
 الن،سي. مؤ لاي الضوط ظ ور

 :منهجية الدراسة وإجراءاهتا -1
 . جمتمع الدراسة وعينتها: 5.1

تكون جمتمع الاراسة م  مجيع مارسي احللاة األوىل )اةلةلة ا بتاائية(اب ةةاارس احلكومية 
بلاية الوادياب بو ية  اارسمب مارسي اةلةلة ا بتاائيةومجيع  -ا ماراي العلبية اةت اة -إبمارة ديب 

اختريي عينة و  اب5001/5009للموس  الاراسي  ورية اجل ائلية الاوالاطية ال عثية.الوادي ةجلم 
العناوديةاب ةيث أن وةاة العينة ل يفذه اليلياة ليس  م،لدة وهمنا  الع وائية الاراسة ةليلياة
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أدواي   عاة ماارساب وم  مث طثا بني م  ةرس بيلياة ع وائياماثالل ار يختمت ا وقاجمموعةاب 
 استثاوه 11مباارس ديب وبلغ عاد ا ستثيااني اةوزعة رس اةختارةاب اةاةعلى ميل اةعلمني الاراسة 

استثياناب أما الثاية استثعاي م   24اب مياو  الصاحلة من ا لواايي الاراسة استثاوه 21استعيا من ا 
س بلاية الوادي مباار وبلغ عاد ا ستثيااني اةوزعة  الت ليل لكو ا غري مكتملة )مستوفية( ا جابة.

 .لعام االةيت ااستثعاي الثاية و استثياناب  19من ا  الصاحلاب استثاوه 22استعيا من ا  استثاوه 10
اب ل %400و كل ا انل اغلب أفلاد عينة الاراسة ل الثلاي اب ةيث  كلوا ما وسثته 

اتصل على اةعلماياب ل همارة ديب ويفذا راجع هىل أن التعلي  ل اةلةلة ا بتاائية ل دولة ا ماراي ي
للذميوراب وجاء متوسط أعمار  %1192اب ماابل %2992ةني  كل ا انل ل عينة معلمي اجل ائل 

أفلاد عينة معلماي ديب وخربهت  التعليمية أميرب م  متوسط زمالئ   ل اجل ائلاب ةيث قار متوسط 
 11949ط أعمار )( سنةاب ماابل متوس41909سنة( مع متوسط خربة تاريسية ) 11أعماريف  بـ )

 %1591وم  معلماي ا ماراي عازةياب  %41.1سنة(. ميما أن  40959سنة(اب ومتوسط خربة )
اةت وجنياب أما وسب م   %9999م  الع اب بني معلمي اجل ائلاب و %5191من   مت وجاياب ياابل   

 اةيلاني واةيلااي ف ي تتاارب ل الاولتني مع ارت،اع بسيط ل دولة ا ماراي.
 أداة الدراسة:  -0.1

ا ستعاوة بعاد م  اب و اللجوع هىل الرتال الن،سي اةتعلق مبوضوع الضووط الن،سيةبعا 
ا طالع على جمموعة ميثرية م  اب و الاراساي واألحبال العلبية والعاةية ل جما  دراسة الضووط

ومتنوعة م   لحية ميثرية توجيه سؤا  م،توح هىل ثاراي الهن باياس الضووط الن،سية؛ مت اةااييس وا خت
 األعلاض واةؤ لاي الهن تت ل لاي   عنا تعلض   للضوط الن،سي.اليلثة واألطثاء واةعلمني؛ ةو  

مؤ ل ضوطاب وقا روعي ل اياغة  19والهن تكوو  م  داةاب الصورة األولية لأل  مت وضع
 511قوام ا استيالعية  الصورة الن ائية للماياس على عينة   طثامث الثساطة والوضوح.العثاراي 

 هباف ةساب الصاق والثثاي. ابمم  أباوا استعااد لال رتاك ل الاراسة معلمةو  معل 
وللت ميا م  ااق قائمة مؤ لاي الضوط الن،سي مت اللجوء هىل الصاق اةنياي أو ما 

( حمكمني م  اوي اخلربة وا ختصاصاب هباف 01يعلف بصاق احملتوىاب والك بعلض ا على )
وسالمة الضوط الن،سياب مستوى لاياس اةؤ لاي االةية مناسثة اةاياس هلذه الاراسةاب و  م  الت ميا

األداة م  ةيث الصياغة واةضمون. وقا طلب من   تاليل ماى االةية ال،الاياب ة ضافة هىل 
 احلذف والتعايلاب أو وضع أي مالةتاي. 
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ةؤ لاي الهن ةوهتا الاائمةاب موافاة احملكمني على مجيع ا ع  ي وتائج الت كي وقا أس،ل 
م  احملكمني  %12ط،ي،ة ل الصياغةاب أما ال،الاي الهن مل جيمع علي ا أميثل م  تعايالي وهدخا  

مؤ لااب يعا يفذا ا جلاء دليال على ااق الاائمة  19فاا مت ةذف ااب وبذلك وال عاد بنود الاائمة 
 .الضوط الن،سيمستوى لاياس  ت ااالةيو 

( 511)  لوبلصاق اةنياي وبعا تيثيق أدواي مجع الثيااني على العينة وة ضافة هىل ا
مارساب مت ةساب الصاق اةلتثط بتكوي  األداةاب واةتمثل ل ااق التكوي  ال،لضياب والك حبساب 

بني الثنود ةلارجة الكلية للاائمةاب على أن يت  ةذف أي مؤ ل  Pearsonمعامل ا رتثاط بريسون 
رجة الكلية للاائمة غري دا  هةصائيااب وقا أس،ل الت ليل ا ةصائي للثيااني عما يكون ارتثاطه ةلا

 يلي:

 (.α ≤ 0.01دا  عنا مستوى معنوية )  **

مؤ لاي أن مجيع عالقاي ا رتثاط بني بنود قائمة  (4)ت ري الثيااني الواردة ل اجلاو  
ويةاب ويفي ااي د  ي هةصائية عالية تصل ميل ا ةستثناء مؤ ل واةا الضوط والارجة الكلية للاائمة ق

( والذي مضمووة "اعوبة احملافتة 50(؛ ويفذا اةؤ ل ويفو الثنا رق  )α ≤ 0904هىل مستوى معنوية )
على يفاوئك عنا ا و عاج"اب والذي سيت  استثعاده م  قائمة مؤ لاي الضوط الن،سياب ليصث  العاد 

 للقائمة والدرجة الكلية الضغطمؤشرات بنود قائمة (: معامالت االرتباط بني 0اجلدول )
 معامل االرتباط البنود معامل االرتباط البنود

 **0.48 ب اة اج. تال11 **0.40 فااان ال  ية أو ا فلاط ل األميل .1

 0.03 اعوبة احملافتة على يفاوئك عنا ا و عاج. 20 **0.49 اضيلاب اجل از اهلضمي ) آ م ل اةعاة أو الثي ( .2

 **0.50 . التعجل وعام الصرب21 **0.48 اضيلاةي النوم .3

 **0.60 .  لود الذيف 22 **0.61 اضيلاةي التن،س .4

 **0.51 لل بسلعة. اة23 **0.33 خ،اان الالب .5

 **0.50 . ا ةثاط24 **0.44 دوار أو دوخة .6

 **0.52 . اعوبة الت،كري بوضوح25 **0.54 ووةي اااع .7

 **0.37 . ميثلة تناو  اةنث اي26 **0.42 النسيان واعوبة التذميل .8

 **0.50 وسلعة ا ستثارة . الت يج27 **0.48 قض  األظافلاب مضغ ال ،اهاب حتليك اللجلني..(العاداي العصثية ) .1

 **0.19 . الناا السليب للذاي28 **0.66  ا عضلي وآمل ل العضالي .10

 **0.63 . الالق21 **0.62 م  أقل جم ود التعب. 11

 **0.27 . الت اؤم ب  ن اةستاثل30 **0.25 وجود أعثاء وم ام ميثرية .12

 **0.56 . احل ن31 **0.39 عام ه اء ما باأته م  عمل .13

 **0.55 . اللغثة ل الثكاء32 **0.49 اعوبة ةس  األمور واختاا الالاراي .14

 **0.25 . فااان روح الاعابة واةلح33 **0.17 ضعف الاافعية واحلماس للعمل .15

 **0.31 . ا وع ا  وا وس اب م  اآلخلي 34 **0.33 . عام اللضا ع  العمل16

 **0.54 . العثوس وتك ري الوجه35 **0.55 . اعوبة ل الرتميي 17

 **0.33 اتصالك ةآلخلي  يثاو م  وان ة و،عا . 36 **0.36 . الت لب م  العمل18
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( مؤ لا. ويفذا ما يؤيفل مجيع الثنود الثاقية لتكون ضم  12) ناائمة مخس وثالثو الن ائي ةؤ لاي ال
 اةؤ لاي اةكووة للاائمة.

ويفذا ما ي ري هىل ا تساق الااخلي ل،الاي األداة وأ ا ت رتك معا ل قياس الضوط 
مؤ لاي ئمة الن،سي ل ضوء ا طار النتلي الذي بني  األداة على أساسه؛ وعليه وكننا الاو  أن قا
 الضوط الن،سي تتمتع بارجة عالية م  اةصااقية ل قياس مستوى الضوط الن،سي لاى اةعلمني.

مت الت اق م  ثثاي قائمة مؤ لاي الضوط الن،سياب ب، ص معامالي ا تساق ميما 
اب لكل حمور م  حماور الاائمة  Alpha Cronbachالااخلي ل،الاي األداةاب مبعادلة أل،ا ميلووثاخ 

 :(5) ضافة هىل الثثاي الكلي للماياساب ميما يفو موض  ل اجلاو ة 
أن معامالي الثثاي يتض  م  اجلاو  

ةكواني أداة الاياس ميل ا ملت،عةاب فضال ع  أن 
الثثاي الكلي لاائمة مؤ لاي الضوط الن،سي بلغ 

(اب مما يعيي مؤ لا قواي على استالار وتائج 0911)
األداة واتساق ا. ويفذا ما جيعل ا ااحلة ومناسثة 

 جلمع الثيااني اخلااة ةلاراسة. 

للضوطاب ييلب م  اة، وص قلاءة ميل  مؤ ل 12 ائية م  تكون اةاياس ل اورته النو 
( ل اخلاوة اةناسثة أمام واةا م  مخس اختياراي ×وحتايا ماى ظ وره لايه بوضع عالمة ) مؤ ل
 يفي:

 .درجة 4أباا= ةاب  درج5اندرا= اب   درجاي 1أةياان= اب  درجاي 1غالثا= اب  درجاي 2دائما= 
 :اإلحصائية املعاجلات -1.1

 اةعاجلاي  جلاءاب  (SPSS)ة مة الربامج ا ةصائية للعلوم ا جتماعية اماستخا مت

  ة:التالي ا ةصائية

 الت ليل الوا،ي للثيااني ) اةتوسط احلسايباب ا حنلاف اةعياري(. -

: للت ميا م  الصاق اةلتثط مب كاب والصاق اةلتثط Pearsonمعامل ا رتثاط بريسون  -
 بتكوي  أدواي مجع الثيااني.

 : للت ميا ثثاي أدواي مجع الثيااني. Alpha Cronbachعادلة أل،ا ميلووثاخ م -

 عينتني مستالتني. بني ال،لوق د لة  جيادT" (Independent Samples T-Test )" اختثار -
 عرض ومناقشة النتائج: -4

(: قيم االتساق الداخلي لقائمة 1اجلدول )
 مؤشرات الضغط النفسي

 معامل الثبات مكوانت القائمة
 830. ال،ي يولوجيةاةؤ لاي 

 760. اةؤ لاي الن،سية

 670. اةؤ لاي السلوميية

 0.88 الاائمة ميكل
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 ةهثل احلصو  على وتائج اةعاجلاي ا ةصائية للثياانياب الهن مت مجع ا ع  طليق أدا
اب الاراسةم  وتائجاب مبا يت،ق مع تسلسل فلوض  ايعلض ما أس،لي عنه يفذه اةعاجلاب سيت  سةالارا

 مث حماولة مناق ت ا وطلح بعض ا جت اداي الت،سريية هلا.
 نتائج ابلفرضية األوىل:  -5.4

فلوق ااي د لة هةصائية عام وجود  علىوالهن وص  لت ميا م  ا ة ال،لضية األوىل ل
 ؛لضوط الن،سيل  استجاةهتمستوى ل ديب و  ل اجل ائلبني اةعلمني ( α ≤ 0902)عنا مستوى د لة 

 ( يوض  الك:1عينتني مستالتنياب واجلاو  ) بني ال،لوق ا لةل "T" اختثارمت استخاام 
 

 (.α ≤ 0.01دا  عنا مستوى معنوية )  **  (.α ≤ 0.05دا  عنا مستوى معنوية ) *

 ≥ αدا  عنا مستوى معنوية )( هىل وجود فلق 1ت ري النتائج الواردة ل اجلاو  رق  )

ديباب ةيث بلغ متوسط ا ستجاةي لاى و  جل ائلل ابني اةعلمني  سايةاجلستجاةي ا  لاب (0904
 اجل ائل (اب ل ةني جاء متوسط استجاةي معلمي2.41( بت ت  ميثري وسثيا بلغ )7.82معلمي ديب )

 (.6.5أقل م  أتلاهب  ها بلغ )
ل بني اةعلمني فلوقا ااي د لة هةصائية وجود يتض  ف ن،سيةالستجاةي ا أما ع  

مبتوسط  ديب يمعلمو يل يفذه ال،لوق لصاحل  اب(α ≤ 0905) ستوى د لةعنا م ل ديبابو  اجل ائل
 ( لاى اةعلمني اجل ائليني.11.28ماابل متوسط ةسايب بلغ ) اب(12.35قاره )ةسايب 

 ≥α)وجود فلوق ااي د لة هةصائية عنا مستوى د لة ( 1م  اجلاو  ) يتض ميما 

ستجاةي ا  بعاوالك على  علمني إبمارة ديبابواة اةعلمني اجل ائلينيدرجاي  بني متوسطاب (0904
درجاي  (اب وجاء أقل م   متوسط7.98بلغ ) اةعلمني اجل ائلينيدرجاي  السلومييةاب ةيث أن متوسط

 (.9.49ل ديب والذي قار بـ )اةعلمني 

يف مستوى بني املعلمني يف اجلزائر وديب  الفروق داللةل "T"(: نتائج اختبار 0اجلدول )
 سي.استجاابهتم للضغط النف

 البيان اإلحصائي
 مكوانت احملور

 معلمو اجلزائر ديبمعلمو 
  t قيمة

مستوى 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط α الا لة

 **0.01 2.99 1.94 6.5 2.41 7.82 استجاابت جسدية

 *0.02 2.39 2.33 11.28 2.05 12.35 استجاابت نفسية

 **0.01 3.41 2.06 7.98 2.31 9.49 استجاابت سلوكية

 *0.05 2.03 3.84 22.93 4.09 24.57 الدرجة الكلية
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وهمجا  فإن مستوى ظ ور ا ستجاةي ةصادر ومسثثاي الضوط الن،سي لاى اةعل  
(اب تثاو أميثل مما يفي عليه 24.57لبية اةت اةاب والهن بلغ متوسط ظ وريفا لاي   )باولة ا ماراي الع

 "T"(اب يفذا وقا جاءي قيمة 22.93لاى أ اائ   ل اجل ائل؛ ةيث بلغ متوسط ظ وريفا لاي   )
مما يا  على أن مسثثاي الضووط  اب(α ≤ 0902مستوى معنوية )(اب دالة عنا 2.03والهن قاري بـ )
ت خل هبا الثيئة التعليمية إبمارة ديباب أميثل م  الهن ت خل هبا الثيئة التعليمية ل و ية واةنوصاي الهن 

 الوادي باولة اجل ائل. 
فلوق ااي د لة هةصائية الهن تن،ي وجود  ال،لضية الص،لية األوىلولفض  جيعلناويفذا ما 
اب لضوط الن،سيل  ستجاةهتامستوى ل ديب و  ل اجل ائلبني اةعلمني ( α ≤ 0902عنا مستوى د لة )

 وواثل ال،لضية الثايلة الهن تؤميا وجود ال،لوق.
وقا يلجع يفذا ال،لق ل ا ستجاةي هىل مسثثاي الضووط واةنوصاي ل حميط اةعلمني 
باولة ا ماراي العلبية اةت اةاب أو هىل النتام التعليمي ل دولة ا ماراي العلبية اةت اةاب والهن تاصل 

 ا،وف احللاة األوىل )التعلي  ا بتاائي( على ا انل فاطاب بينما ي رتك ل تاريس ميل التعلي  ل
اةلاةل ل اجل ائل الذميور وا انل. وةلتايل قا يلجع هىل أن هدراك اةعلماي للضوط الن،سي أعلى م  

أتثري  ااخترب  ةني  ,Black & Holdan(4991)ويفذا يت،ق ما توال هليه بالك ويفولان  ابهدراك الذميور
وتثني م  وتائج  ابموظ،ا ل هةاى اةست ،ياي 595اجلنس على ا وتاج واللضا الوظي،ي على 

 ايالاراسة أن ا انل مي  أقل رضا م  الذميوراب ميما تت،ق وتائج يفذه الاراسة مع وتائج دراس
 ,4915Keslarميسلل   ؛4991عليماي  ؛4991ماابلة وسالمةاب  ؛4919دوايناب  ؛4911)ابومولياب 

 .(4991؛ واةوسوياب 4999)ع  طوالثهاب   ل أن ا انل أميثل  عورا ةلضوط وأميثل تعلضا له (
دواين  ؛4991سةاب بدراسة ميل م  )الاةهليه توال  ختتلف وتائج الاراسة مع ما بينما 

الن،سي عنا  قا ةرتا( هىل أن مستوى ,Shcwab & Iwanicki 4911اب  واب وهيواوكي ؛4911
 ,Singer 4919 ابسينجل ؛4999 اينة وعيسىاب يدراسهن )الأن   ا انلاب ميما الذميور ميان أعلى م

(اب  4999)ع  طوالثهاب الن،سي تع ى هىل اجلنس  قةرتا ( توالتا هىل عام وجود فلوق ل مستوى ا
 اةتوال هلي ا م  خال  الاراسة احلالية.النتائج مع  اختل،  اياراساليفذه ميل 

 :الثانيةنتائج ابلفرضية  -2.4
فلوق ااي د لة هةصائية عنا مستوى والهن و،  وجود  الثاويةا ة ال،لضية ختثار  

استخام  ؛ضوط الن،سيمستوى ظ ور أعلاض الل ديب و  ل اجل ائلبني اةعلمني ( α ≤ 0902د لة )
 ( يت ل وتائج ا ختثار:2عينتني مستالتنياب واجلاو  ) بني ال،لوق د لة "T" اختثار
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 (.α ≤ 0.05دا  عنا مستوى معنوية ) *
ل واةعلمني ل ديب  درجاي اةعلمني اجل ائل بني ال،لوق ا لةل "T" اختثارت ري وتائج 

الواردة ل اجلاو  السابق هىل أن درجاي أفلاد العينة  اجلسايةاب ظ ور أعلاض الضوط الن،سي مستوى
اب وينيثق و،س الكالم (α ≤ 0902عنا مستوى د لة ) هةصائيامتااربة وأن ال،ارق التايفلي غري دا  

اب ةيث ميان اةتوسط احلسايب ةعلمي ديب أعلى م  سلومييةالعلاض واأل ن،سيةالعلاض على األ
مع ت ت  أميرب لارجاي معلمي  ن،سيةوال اجلسايةاةتوسط احلسايب ةعلمي اجل ائل ل األعلاض 

اجل ائلاب ل ةني جاء اةتوسط احلسايب ةعلمي اجل ائل أعلى م  اةتوسط احلسايب ةعلمي ديب ل 
 مستوى ظ ور األعلاض السلوميية.

 يل اةكوانعل  ةمارة ديب متوسياي اةعل  اجل ائلي واة بنيورغ  عام د لة ال،لوق 
 ≥ αعنا مستوى د لة ) اهةصائيت ري هىل وجود فلق دا   "T"ال،لعية حملور األعلاضاب ه  أن قيمة 

اب ةيث ضوط الن،سيمستوى ظ ور أعلاض الل  واةعلمني إبمارة ديب اةعلمني اجل ائليني بني (0902
ني ل ديب أعلى م  متوسط ظ وريفا لاى ت ري النتائج هىل أن متوسط ظ ور األعلاض لاى اةعلم

فلوق ااي د لة الثاوية الهن تن،ي وجود ال،لضية الص،لية وعليه فإونا ولفض  اةعلمني ل اجل ائلاب
مستوى ظ ور ل  واةعلمني إبمارة ديب بني اةعلمني اجل ائليني( α ≤ 0902هةصائية عنا مستوى د لة )

 لثايلة الهن تاثل وجود فلوق بني اةعلمني ل الثلاي .أعلاض للضوط الن،سياب وواثل ال،لضية ا

بعض اةنوصاي ومسثثاي الضوط الهن وتج  عن ا ا ستجاةي الهن ووك  ت،سري الك أبن 
 باي واض ة فيما سثق علضهاب تسثب تكلرايفا واستملار أتثرييفا ل ارت،اع وسثة ظ ور األعلاض لاى

رية ثي   الت اماي ميالت اةاب يفذا فضال على أن  اةعلماي اةعلماي باولة ا ماراي العلبية اة بعض
اةت اياة ل   وواجثاي عاياة ل اةن  اب تضاف هلي ا األعثاء واألدوار اة نيةاب يفذا ة ضافة هىل رغثت 

ظهور يف مستوى  وديب بني املعلمني اجلزائر الفروق داللةل "T"ج اختبار (: نتائ1اجلدول )
 .أعراض الضغط النفسي

 البيان اإلحصائي
 مكوانت احملور

 معلمو اجلزائر معلمو ديب
  tقيمة 

مستوى 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط α الا لة

 0.33 0.98 2.36 10.91 2.26 11.37 أعراض جسدية

 0.87 0.16 1.82 10.02 1.65 10.08 نفسيةأعراض 

 0.67 0.43- 3.46 17.13 3.01 16.84 أعراض سلوكية

 0.03* 2.17 5.73 36.3 5.38 38.76 الدرجة الكلية
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على حتمل ضووط   اب وتال قارهت ل العملاب هلذا ت داد األعثاء علي   جاارهتوهثثاي  دواهت حتايق 
 ميثل علضة لإلج اد.أ  صث يالعمل و 
 :الثالثةنتائج ابلفرضية  -3.4

ل  واةعلمني إبمارة ديب درجاي اةعلمني اجل ائليني بني ال،لوق د لةل، ص  "T" اختثاراستخام 
 يوض  الك: (9)مستوى ظ ور ا ضيلاةي الناجتة ع  الضوط الن،سياب واجلاو  

درجاي اةعلمني  بني ال،لوق ا لةل "T" اختثاروتائج  أن مجيع( 9يتض  م  اجلاو  )
اب والارجة الكلية ةي الناجتة ع  الضوط الن،سيا ضيلا مكواني حمورل  واةعلمني بايب اجل ائليني
متااربة وال،لوق أن درجاي أفلاد العينة و اب (α ≤ 0902عنا مستوى د لة ) هةصائياغري دالة  للم ور

ل متوسط الا لة اةيلوباب ها ت ري النتائج هىل ارت،اع ط،يف  مستوىالتايفلية مل تصل هىل 
اةتوسط احلسايب ةعلمي ديب أعلى م  ئلينياب بينما جاء لاى اةعلمني اجل ا سايةاجلضيلاةي ا 

والسلومييةاب ول الارجة الكلية للم ور أيضااب  ن،سيةالضيلاةي ا اةتوسط احلسايب ةعلمي اجل ائل ل 
 ول الارجة الكلية له.مع ت ت  أميرب لارجاي معلمي اجل ائل ل ميل مكواني احملور 

عنا   توجا فلوق دالة هةصائيا ة الثالثة والهن ت،يا أبوه وم  مث فإونا واثل ةل،لضية الص،لي
ظ ور مستوى ل  واةعلمني إبمارة ديب بني اةعلمني اجل ائلينياب (α ≤ 0902مستوى معنوية )

 ا ضيلاةي الناجتة ع  الضوط الن،سي.
م   ,Fontana & Abouserie( 4991دراسة فووتاان وأبوسليع ) هأظ لتويفذا يت،ق مع ما 

بني ميل أربعة مارسني يوجا  ه م أو يمه تعلض اةعلمني للضوط ل ميل مكاناب ها ي ري هىلتعم
 ,Fontana & Abouserieمارس يارك ضووط م نية التاريس ل أعلى مستوايهتا وأخيليفااب )

( أوه   تكاد 4991دراسة حمما الاسوقي ال افعي ) هأثثتتتت،ق وتائج الاراسة مع ما ميما (اب  1993
ة م ما مياو اب م  مارس واةا على األقل يعاين ضويا ةادااب وأن بني ميل مخسة ختلو مارس

يف  واملعلمني بديب علمني اجلزائرينيبني امل الفروق داللةل "T"(: نتائج اختبار 4اجلدول )
  .الضغط النفسياالضطراابت الناجتة عن ظهور مستوى 

 البيان اإلحصائي
 مكوانت احملور

 معلمو اجلزائر معلمو ديب
  tقيمة 

مستوى 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط α الا لة

 0.66 0.44- 1.68 5.52 1.61 5.37 اضطراابت جسدية

 0.06 1.89 3.72 15 3.18 16.33 نفسية اضطراابت

 0.76 0.31 2.58 9.59 1.74 9.73 اضطراابت سلوكية

 0.21 1.26 5.71 34.70 4.82 36.06 الدرجة الكلية
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  (.4991مارسني يوجا مارس يعاين ضويا ةادا )حمما الاسوقي ال افعياب 
 :الرابعةنتائج ابلفرضية  -0.4

 ال،لوق د لةحلساب  "T" اختثارمت استخاام  اللابعةابم  أجل الت ميا م  ا ة ال،لضية 
الارجة الكلية لاائمة مؤ لاي الضوط ل  واةعلمني إبمارة ديب اةعلمني اجل ائليني درجايمتوسط  بني

 ( يوض  الك:1الن،سي؛ واجلاو  )
 

 (.α ≤ 0.05دا  عنا مستوى معنوية ) *
الواردة ل اجلاو  السابق على أن اةتوسياي احلسابية للمعلمني إبمارة ديب  النتائج دل  

مياو  أعلى ل ميل حماور قائمة مؤ لاي الضوط ول الارجة الكلية للاائمةاب م  درجاي أقلا   
بني اب (α ≤ 0.02وجود فلوق جويفلية عنا مستوى د لة ) على اب ميما دل  النتائجاةعلمني اجل ائليني
ل حموري ا ستجاةي واألعلاضاب ل ةني أن ال،لق مل يك  دا  ل وا ماراتيني  اةعلمني اجل ائليني
 حمور ا ضيلاةي.

أما فيما يتعلق ةلارجة الكلية للاائمة فت ري النتائج هىل أن ال،لق بني متوسط اةعلمني ل 
اب ها بلغ متوسط اةعلمني ل (α ≤ 0.02) مستوى ودا  عنا جويفليواةعلمني ل ا ماراي اجل ائل 
(اب ةحنلاف 93.93(اب وبلغ متوسط اةعلمني ل اجل ائل )12.58(اب ةحنلاف معياري قاره )99.39ديب )

توى عنا مس جويفلية (. وعليه فاا مت رفض ال،لضية الص،لية اللابعة والهن تن،ي وجود12.07معياري )
الضوط  مؤ لايظ ور مستوى ل  واةعلمني إبمارة ديب بني اةعلمني اجل ائلينياب (α ≤ 0904معنوية )
  الن،سي.

ويثاو أن يفذا ال،لق قا يعود ةلارجة األوىل لل،لق ل ا ستجاةي الناجتة ع  الضووط 
لوادي ةعتثاريفا منياة الثسيية اةوجودة ل بيئة اةارسني ل ديباب والهن قا تال لاى معلمي و ية ا

يف  واملعلمني إبمارة ديب بني املعلمني اجلزائريني الفروق داللةل "T"(: نتائج اختبار 9اجلدول )
 .الضغط النفسي مؤشراتظهور مستوى 

 البيان اإلحصائي
 راحملاو 

 معلمو اجلزائر معلمو ديب
  tقيمة 

مستوى 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط α الا لة

 *0.05 2.03 3.84 22.93 4.09 24.57 االستجاابت

 *0.03 2.17 5.73 36.3 5.38 38.76 األعراض

 0.21 1.26 5.71 34.70 4.82 36.06 االضطراابت

 *0.03 2.18 12.07 93.93 12.58 99.39 مؤشرات الضغط 
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يفادئة وسثيا بعياة ع  ا زدةاماي وا ختناقاي اةلورية وضوضاء اةاينة. ميما قا يعود ميما أسل،نا 
 هىل جنس اةعل ؛ ةيث أن مجيع اةارسني ل اةلةلة ا بتاائية ل دولة ا ماراي هانل.

 اخلامتة: - 9
ثل  عورا ةلضوط الن،سي م  زمالئ   ل توال  الاراسة احلالية هىل أن اةعلمني ل ديب أمي

اجل ائلاب وتت ل لاي   ا ستجاةي واألعلاض الاالة على تعلض   للضوط ب كل واض  مااروة 
ل  واةعلمني إبمارة ديب بني اةعلمني اجل ائلينيةةعلمني اجل ائلينياب ةيث توجا فلوق جويفلية 

 السلوميية. جاةي ستا  ابن،سيةال ستجاةياب وا سايةاجل ستجاةيا 
واةعلمني إبمارة  بني اةعلمني اجل ائلينيل ةني توال  الاراسة هىل عام وجود فلوق دالة 

ا ضيلاةي الناجتة اب و  ل الارجة الكلية حملور سلومييةوال ن،سيةاجلساية والأعلاض الضوط ديب ل 
 الن،سية ومكوانته الثالل.  طو ع  الضو

 :التوصيات – 8
 م  خال  النتائج اةتوال هلي ا مبا يلي: يواي الثاةث

تاصي األسثاب الهن جتعل م  اةعل  اجل ائلي    اجل اي الواية ل اجل ائل العمل على على -
يعاين م  و،س مستوايي ا ج اد الهن يتعلض هلا أتلابه ل دو  أخلىاب خصواا وأن 

ائلاب ةااوا وتائج أفضل معلمي ديب الذي  يعاوون م  مستوايي هج اد أميثل م  معلمي اجل  
مما يؤميا أن (اب TIMSS 2007) والعلوم اللايضيايماديت  ل العاةية ا جتايفاي دراسةل 

ف ي ميلب م  ميالب احلياة وحيتاج ال،لد ل ميثري م  الضووط ليس  دائما سلثيةاب 
 يكون قادرا على ا وتاج واحلماس وا  از والت،وق. األةيان هىل درجة من ا؛ ةىت 

ا تواي الاراسة الثاةثني أثناء قياس الضوط ة عتماد على مؤ لاتهاب ةلعمل على وضع ميم -
أوزان هلااب مي ن تعيى درجة لكل هستجابةاب ودرجتني لكل علض وثالل درجاي أو 

اب ويت  ضلب -ةسب  اة ا اتلاب –أميثل لكل هضيلاب انتج ع  الضووط 
 األوزان ل تكلار ظ ور يفذه اةؤ لاي.

سة العالقة بني مسثثاي الضوط ومؤ لاته وميذلك اسرتاتيجياي اةواج ة الايام بارا -
اةستخامة م  قثل اةعلمنياب مما يساعا على التعمق أميثل ل التعلف على أ ع السثل 

 الك،يلة بتاامي يا العون هلذه ال لحية اة مة ل اجملتمع.

مني ةلضووط الن،سية هعااد بلامج للتاريب الت صيين ضا الضووطاب م  أجل تعليف اةعل -
 ووتائج ااب ولت سني اسرتاتيجياي اةواج ة لاي  .
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  ـ  املراجع 7
 :العربية املراجعـ  5.7

 . ميثوعاي جامعة الكوي اب جملس الن ل العلمي الكوي .الصدمة النفسية (:1118)أمحا حمما عثا اخلالق  .4

اب ملمي  الث ولاب مع ا ضدر واألعراضغوط العمل لدى األطباء املصا(: 2002ةنان عثا اللةي  األمحاي ) .5
 ا دارة العامةاب السعودية.

جملة ي اليلثة اةعوقني عاليا ل اليم اب م(: مصادر ا ةرتاق الن،سي لاى معل2001اب ران  يب ةاما )حييخولة  .1
 124 - 17يوليواب ( 20) اب العاد(10)السنة جامعة قيلاب اب مركز البحوث الرتبوية

جملة  (: ا ةرتاق الن،سي لاى معلمي الرتبية اخلااة ومصادرهاب دراسة ميااوية اب 1117اب )السلطاوي أمحازياان  .1
 .86-52(اب 13(اب العاد )05اب جامعة عني مشس السنة )كلية الرتبية

 .الن ضة اةصليةاب مقياس مواقف احلياة الضاغطة(: 2002) زينب حممود  اري .2
لاى معلمي احلاسوب ل اةاارس التابعة  (: مستوايي ا ةرتاق الن،سي1111طوالثه حمما عثا اللمحان ) .9

 (. 02) د(اب  العا14اب األردن. اجمللا )مؤته للبحوث والدراساتحملافتاي أربا واة،لق وعلجون وجلش. 

ضووط م نة التاريس وعالقت ا أببعاد الص ة الن،سية لاى (: 2007عثا العتي  اةصاراب وةس  علي أبو ميويك ) .1
املؤمتر الرتبوي الثالث اجلودة حبث ماام هىل  .-فلسيني-سية الاويا ل قياع غ ة معلمي ومعلماي اةلةلة األسا

-360أميتوبلاب  31 - 30الذي تعااه اجلامعة ا سالمية ل ال،رتة م   يف التعليم الفلسطيين "مدخل للتميز"
415. 

لبية حمافتة الكلك (: مصادر الضووط الن،سية لاى معلمي مايلية ت2003عثا ال،تاح خلي،اياب عماد ال غو  ) .1
 .87-61( ينايلاب 03العاد )اب ميلية الرتبية جامعة قيلاب جملة العلوم الرتبويةوعالقت ا بثعض اةتورياياب 

(: ضووط م نة التاريس لاى معلمي اةلةلة األساسية الاويا ل 2007عثا حمما عسافاب يفاى خالا عساف ) .9
اب ميلية الرتبيةاب جامعة جملة العلوم الرتبوية والنفسيةلافية. ماينة انبلس ب،لسيني وماى أتثليفا ةةتورياي الاووغ
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Abstract : stress indicators of psychological stress a comparative 
between  the Algerians and Emirati teachers 

 The present study aimed at examining the significance of the differences 
between the Algerians and Emirati teachers in the levels of stress indicators, The total 
of the sample 97 teachers, including 51 from Dubai and 46 from Algeria, to collect the 
required date, a questionnaire was designed, the questionnaire comprised three major 
dimensions: Specific responses, and general signs and symptoms, and disorders 
resulting from the stress, The results indicated that there are significant differences 
between the Algerians and teachers in the Dubai responses to physical and 
psychological responses, behavioral responses, and the total degree of the axis 
responses, as well as in the overall degree of the axis of the symptoms, and the total 
degree of the list of stress indicators. While the results indicated the absence of 
significant differences between the Algerians and Emirati teachers in the physical 
symptoms of stress, psychological, behavioral, or in the overall degree of the axis of 
disorders due to psychological stress and the three components. Overall, the results 
indicated high levels of stress among teachers than their peers Dubai based in Algeria. 
The implications of the findings were discussed, with some recommendations. 

Key words: stress, indicators of stress, responses, signs and symptoms, 
disorders resulting from the stress. 

 


