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Abstract 

The present study aims to shed light on the level of both psychological pressure and vocational 

adjustment in a sample of special education teachers in psychological pedagogical centers in 

Tizi Ouzou, in addition to exploring the significance of the relationship between psychological 

stress and vocational adjustment in this group. To this aim, we analyzed statistics on 

psychological stress and professional adjustment among special education teachers according 

to professional experience to determine whether there are any significant differences. 

Accordingly, the study followed the descriptive approach, by applying the psychological stress 

scale of Fakih Al-Eid (2013), and the vocational adjustment scale of Salah El-Din Farah 

Atallah (2009) after verifying their psychometric characteristics, on 45 male and female special 

education teachers randomly selected from five psychological centers located in Tizi Ouzou. 

The following conclusions were reached after gathering and evaluating the data using suitable 

statistical methods: 

➔The level of psychological stress among special education teachers in the psychological and 

educational centers concerned with research in Tizi Ouzou is average. 

➔The level of vocational adjustment among teachers of special education in the psychological 

and pedagogical centers concerned with research in Tizi Ouzou is high. 

➔There is no correlation between psychological stress and vocational adjustment among 

special education teachers in psychological and educational centers concerned with research 

in the state of Tizi Ouzou. 

➔There are no statistically significant differences in psychological stress among the teachers 

of special education in the psychological pedagogical centers concerned with research in the 

state of Tizi Ouzou, according to professional experience. 
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➔There are no statistically significant differences in the professional compatibility between 

teachers of special education in the psychological and educational centers concerned with 

research in the state of Tizi Ouzou, according to professional experience. 

These findings were examined by analyzing the reality of the psychological pedagogical centers 

in which the study was conducted and the characteristics of its sample on the one hand, and 

using the research literature and the findings of its previous studies on the other hand, to 

reach a conclusion and offer a set of recommendations. 

Key words: Psychological Stress, Vocational Adjustment, A Field Study in Some 

Psychopedagogical. 
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بية الخاصة  ي لدى معلمي التر
 الضغوط النفسية والتوافق المهن 

 وزو يت   ت ةیدراسة ميدانية ببعض المراكز النفسية البيداغوجية بول -

 

  هارون سوميشة

ي وزو  ، د  ز  جزائر ل، ا جامعة مولود معمري تي 

 

 الملخص

ي لدى عهدفنا من خالل هذا البحث اىل الكشف عن مستوى كل من الض
بية    نةیغط النفسي والتوافق المهنز من معلمي الير

ز ت  ة یالخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية لول  ز وزو، وكذلك دراسة مدى دللة العالقة ب  يي  الضغط النفسي والتوافق   ی 

ي كل من الضغط النفسي و 
ي لدى هذه الفئة، والتحقق فيما إذا كانت هناك فروق ذات دللة إحصائية فز

ي  المهنز
التوافق المهنز

مقياس   بتطبيق  وذلك   ، ي
الوصفز المنهج  الدراسة  ي هذه 

فز اتبعنا  وقد  المهنية.  ة  الخير الخاصة حسب  بية  الير معلمي  ز  بی 

لفق النفسي  )2013)  د یالع  هیالضغط  عطا هللا  فرح  الدين  لصالح  ي 
المهنز التوافق  ومقياس  من  2009(،  التأكد  بعد   )

ية، وذلك عىل   بية الخاصة مختارين بطريقة عشوائية من خمسة مراكز نفسية  مع  45خصائصهما السيكومير لما ومعلمة للير

ز ت  ةیبيداغوجية يول   .وزو يي 

  :ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، توصلنا إىل النتائج التالية اناتیجمع الب بعد 

بية الخاصة بالمراكز النفسية ال  .1 ي وزو  مستوى الضغط النفسي لدى معلمي الير ز بيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي 

 .متوسط

ي وزو    .2 ز بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  ي لدى معلمي الير
التوافق المهنز مستوى 

 .مرتفع

ز ل توجد عالقة ب .3 بية الخاصة بالمراكز النفسية  ی  ي لدى معلمي الير
البيداغوجية المعنية  الضغط النفسي والتوافق المهنز

ي وزو ز   .بالبحث بولية تي 

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية   .4 ز معلمي الير ي الضغط النفسي بی 
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية فز

ة المهنية ي وزو حسب الخير ز  .بالبحث بولية تي 

ز  .5 ي بی 
ي التوافق المهنز

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية فز معلمي الير

ة المهنية ي وزو حسب الخير ز  .بالبحث بولية تي 

ي اجري فيها البحث و خصائص عينته من جهة،    تمت 
مناقشة هذه النتائج بتحليل واقع المراكز النفسية البيداغوجية النر

احاتو استنادا اىل ادبيات البحث و نتائج دراساته السابق ي األخي  بمجموعة من القير
 . ة، من جهة أخرى، لنخلص فز

ي ، الضغوط النفسية: الكلمات المفتاحية
 . المراكز النفسية البيداغوجية، التوافق المهنز

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

70  

 

www.rimakjournal.com 

 

 

 : مقدمة

بية الير تعد  الحا  والتعليم  لم  ي عرصنا 
ز  عىل األطفال  مقترصة    ىلي فز الماضـي،فقطالعاديی  ي 

الحال فز وإنما   ، كما كان 

بوية والتعليمية تستهدف جميع الناشئة بغض النظر عن ،  ستعداداتهما و   العقلية وقدراتهم  مـستوياتهم   أصبحت الجهود الير

مما فسح المجال إلنسان كالمساواة، وتكافؤ الفرص،  أقرتها مواثيق حقوق ا  المبادئ اإلنسانية الـسامية التـيب  ا إيمان  وذلك

بية و التعليم، و ذلك كان بعد أن أدركت األمم أن   ي الير
ي  رأس المال  لفئات ذوي الحتياجات الخاصة لنيل حقهم فز البشر

  ماتالخد  األمم بمـدىالضامن لتحقيق التقدم و الزدهار ألية أمة، بل أصبح يقاس مدى تقدم    و   ستثمار لال أهم حقل  

بوية  ي تقدمها    التعليمية و الير
ة يتجه  للنشء خاصة منهم ذوي الحتياجات الخاصة، لذلك  النر ي اآلونة األخي 

أخذ العالم فز

 التأهيلية   قصد رعايتهم وتوفي  الخدمات الصحية و   ذوي الحتياجات الخاصة  بفهـم  الهتمام أكير جدية وعمقا نحـو    إتجاها 

تبفر لديهم من قدرات، ومن ثم تحقيق الكفاية الذاتية والجتماعية والمهنية   بمـا   الستفادة لهم، وذلك من أجل  و التعليمية  

ي تمكـنهم مـن
ي المجتمع  النر

و أهم العوامل ذات التأثي  الواضح فـي  ، و لشك أن المعلم أفعل العنارص  الحياة والتوافق فز

بوية الخاصة  والنهوض بها أو انخفاضها، حيث أن  هذه الخدمات    ارتقـاء  لذلك لكي تحقق    ، مجال إبداع للمعلمالخدمات الير

بية الخاصة امج والمناهج المتعددة وطرق التـدريس  الير   ،المناسبة  أهدافها فعليها إعداد معلميها بكفاءة عالية من خالل الير

بية الخاصة عىل تحقيق أهدافها  ي   األمر الذي يساعد الير
فئاتها  والنفعالية والجتماعية لدى    تنمية جميع القدرات العقلية  فز

 المختلفة. 

ي فاعلية    يعتير المعلم اذن 
و    يةمنظومة التعليمالباعتباره عنرص مهم من عنارص  عملية التعليم،    أكير عامل مؤثر فز

ات و العادات و تنمیة  ، فدوره لم یعد یقترص فقط عىل تزوید المتعلم بال لها ، و الموجه و القائد  يةالتعلم مهارات و الخير

ي  
ي تعمل عىل تغیي  سلوكه نحو األفضل و تبنز

بصورة متكاملة فقط، بل أصبح    شخصيتهالمیول و التجاهات و القیم، النر

ز یقدمون خدماتهم  ي مجال التعلیم و التدریس و  التدريسيةهناك معلمی 
خاصة، و   احتياجاتفئات لها سمات  و  تأهيلفز

بیة الخاصة )محمد أحمد و محمد صالح،ا و هم معلم األطفال ذوي    بتدريس  ليقوموا (، الذین اعدوا إعدادا خاصا 2018لير

، و    يختلفون  الذينالخاصة    الحتياجات ز و يشملون    التقليدية،من نقص یصعب علیهم التعلیم بالطرق    يعانونعن العادیی 

اإلعاقة   اإلعاقة  العقليةفئة  اإلعاقة  الجسديةاإلعاقة    ، السمعية،  اإلعاقة  النفعالية،  التعلم،  البرصية،  صعوبات   ،

 . ( 2015)القشاعلة، اللغويةو  الكالميةالضطرابات 

ي ومتابعة   خاصة لذوي الحتياجات الخاصة   تتطلب مهنة التعليم
ز النمو، والتقدم المعرفز العلمي   التطور   من المعلمی 

والطرق   األساليب  بأحدث  واإللمام   ، ي البحثوالتكنولوجر وأساليب  بوية،  ،  الير المشكالت   العلمي حل  ي 
فز والمساهمة 

بوية، واتخاذ القرارات، إضافة ة.    األكاديمية والير إىل النفتاح عىل المجتمع والعمل عىل خدمته، والتكيف مع األوضاع المتغي 

ومراعاة   كما  النمائية  ز  المتعلمی  وخصائص  حاجات  عىل  التعرف  عىل  القدرة  ي   وتتطلب 
فز والمساهمة  الفردية،  الفروق 

ي   وهذه المطالب  ،تشخيص مشكالتهم النفسية وحلها 
ز مما يتسبب فز ا يقع عىل عاتق المعلمی  ا كبي 

ً
ي مجموعها عبئ

تشكل فز

 .(2003 خليفات والزغول)الضغوط لديهم  زيادة مستوى

مقارنة  اثقال بضغوط العمل    تعد مهنة التدریس و العمل مع ذوي الحتياجات الخاصة من أكير المهن التعلیمیة

ة أكير من أي مهنة كانت، وتشكل ظروف العمل الخاصةلیتعرضون    اذ   بمعلمي الفئات العادية،  مثل    مصادر ضغوط كثي 
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ذوي  من  التالمیذ  مشاكل  عن  فضال  ء،  البطي والتقدم  وتالمیذهم  ز  المعلمی  ز  بی  الخاصة  النسبة  والعمل    ،الحتیاجات 

ي 
(، كما Antonio.2000) معلمي ذوي الحتیاجات الخاصة    ة للضغوط تؤثر عىل شخصیة وأداء كلها مصادر إضافی  ،اإلضافز

ذات  أنها   ،طابع  المهنة  ي
ومطالب    اإلنسانز أعباء  من  علیه  تنطوي  لما  نظرا  الصعوبات،  و  المعوقات  من  یخلو  ل  الذي 

ي هذه المهنة إل بمعلم كفء  2012)عقون،ومسؤوليات بشكل مستمر  
ومعد إعدادا كافیا، لما له  من مكانة و  (، ول تأنر

ام المجتمع،    و خاصة،    أهمیة ء الذي يجعله  اعتبار و تقدیر و ثقة و احير ي المستوى  السر
ل یصدر  ، و  حریص عىل أن یكون فز

امه له )العوایضة، يؤكد منه إل ما   (. 168، ص2016ثقة المجتمع فیه و احير

القدرات  ا انخفاض  الطالب  التحصيلمستوى    وانخفاض  العقليةن  هؤلء  شأنه    ،لدى  لدى    أيضا من  یولد  أن 

ز الشعور بالضغوط   ي (،  191ص،  2007)الزیودي،    النفسيةالمعلمی 
ي اعراض حددها    والنر

احد الرواد    Sely (1956)تظهر فز

، وفقدان الهتمام   ي ضعف الشهیة، والوهن العضىلي
ي مجال الضغط النفسي فز

األعراض اسم  ، وأطلق عىل هذه  بالبيئةفز

ة و كحیلة ،  (. 361، ص2014زملة الضغط العام )صبي 

ي حياته اليومي
ي لزمت النسان فز

منذ وجوده عىل وجه األرض، فقد واجه   ة تعتير الضغوط النفسية من المسائل النر

ي سببت له أنواعا مختلفة من الضغوط، فاإلنسان    ،تحديات الطبيعة ومخاطرها 
ي   – كان ول يزال    –النر

عالم من    يعيش فز

ي ظل  
، وعليه فز اكمة ومتعددة المصادر، ومختلفة الجوانب واألبعاد، وممتدة التأثي  الضغوط تحيط به، وهذه الضغوط مير

ي الوقت المناسب، وبالشكل المناسب، وبالتكلفة 
 . (Nelson, 2000) .المناسبةهذه الظروف أن يتخذ القرار المناسب فز

ي  نال موضوع الضغوط النفسیة اهتماما واسعا  
ز  من قبل  األخرين  العقدينفز عىل   سلبيةمن آثار  لما له    ،الباحثی 

ما تؤدي أمراض   سلوك الفراد، وغالبا  ،   وعضوية   نفسيةإىل  ز القاتل الصامت، فمثل هذه    للعاملی  بأنها  ویعدها بعضهم 

ي اداء  
ز المصادر تؤثر سلبا فز ي مجال التعلیم،   العاملی 

فمن المؤكد ان    العادي، العراض تصیب النسان   واذا كانت تلك  فز

بية اكير اذا اصابت معلم سيئةتكون نتائجها  من التحمل  یحتاج منه المزید  استثنائيا لن عمله یتطلب جهدا  ؛الخاصة الير

بيةفعندما یصاب معلم ، والصير والقدرة عىل مواجهة المصادر المختلفة للضغط  یؤدي اىل   الخاصة بهذه الحالة فانه الير

ي مستوى    ،غي  مناسبة  تعليميةمخرجات  
( ، فالفرد عندما يكون  2010حبیب    و   وجودته )جـاجـان  التعليموهذا ما یؤثر فز

ات  واقعا تحت الضغط يكون مختلفا ع ي يتعرض لها الفرد يكون لها تأثي 
ي الحالت العادية، وان المواقف الضاغطة النر

نه فز

%( من األمراض الحديثة 80إذ تشي  اإلحصاءات العالمية أن )  سلبية عىل الصحة النفسية والجسمية وعىل نمو شخصيته،

ز لألطباء والم50سببها الضغوط النفسية وان ) ستشفيات ناتجة عن الضغوط النفسية %( من مشكالت المرضز المراجعی 

(.  2015عن بومجان نادية    ،2010%( من أفراد المجتمع يعانون شكال من أشكال الضغط النفسي )أحمد الغرير،25وأن )

من أمراض العرص مثل النوبات القلبية وتقرحات المعدة    (80%)أن) 1999Enrigght &Powelكما ذكر باول وانرايت )

ها، كا وغي  الدم  )النوايسة،وضغط  النفسية  الضغوط  تحت  الوقوع  بدايتها  نادية  ،2013نت  بومجان  اذ    (. 2015  عن 

ي يتعرض لها اإلنسان،  
ات المؤلمة والمحبطة النر أوضحت الدراسات واألبحاث أيضا، أن الضغوط النفسية والمواقف والخير

ي يمكن أن  وماتيةوالسيكوستقوده إىل العديد من الضطرابات المعرفية والنفعالية والسلوكية  
غي  قادر    تعوقه وتجعله، النر

ي    ،عىل القيام بدوره ومسؤولياته
ي   فان أي بحث  ، لذلكالجتماعية واألرسية والمهنية واألكاديمية  الحياةفز

الضغوط بكل    فز

ي  يدخل  ومستوياتها أنواعها 
اتها إطار تجاوز  فز كها عىل الفرد  السلبية تأثي  ي تير

   (. 2018شارف،)خوجة  والمجتمعالنر

بیة الخاصة أحد معوقات السي  الحسن   بوية   للعمليةتعتير الضغوط النفسیة لدى معلمي الير  يتعاملونكونهم    الير

يحةمع   ي   تستطيعل    رسر
یة،  التعليمية  العمليةالعتماد الكىلي عىل نفسها فز ء الذي أكدته عدة دراسات  ب س  )عوارسر ي

(، السر
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ي هدفت اىل اAntoniou , 2000)  (أنطونيوكدراسة  
ي لدىاق  لتعرف إىل مصادر الضغوط والحير ، النر

معلما    110  المهنز

ي الیونان الحتياجاتمعلمي ذوي من 
ي  ،الخاصة فز

النتائج  ، و كانتللتكیف مع تلك الضغوطيتبعونها  ومعرفة الطریقة النر

ي   ها مصادر تمثلت  من الضغط،    مستويات عاليةالخاصة اظهروا    الحتياجاتذوي  خاص  األشأن معلمي  
عدم وجود أي    فز

المصادر التالميذ ، قلة اهتمام  التالميذ تقدم مع   الدعم من الحكومة، قلة  العمل، عدم وجود  ة  ات  و   ، كير ز ، عدد التجهي 

ايد   التالميذ  ز ز   تالميذ   تدريس،  المير أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة  ، كما  الزمالء   یصعب التعامل معهم، قلة التعاون بی 

ات تعزى إىل  ة وسنوات الالجتماعية العمر والحالة متغي   .  (Antoniou , 2000)خير

التعرف  2005)  الدلیمي   راسةاستهدفت دمن جهة أخرى   تواجه  (  ي 
النر النفسیة  معلمة من   296عىل الضغوط 

بیة الخاصة معلمات ي مدینة بغداد.  الير
تب تنازلیا، إذ   النفسية أظهرت النتائج أن الضغوطو فز ي منها المعلمات تير

ي تعانز
النر

إن هناك   تمثل  20لوحظ  معلمات    نفسيةضغوطا    فقرة  بيةلدى  لها   الير ومعالجات  إىل وضع حلول    ، الخاصة بحاجة 

بيةینظر إىل معلمة  )فقرة    واحتلت ز   الير  المرتبة األوىل، بينما احتلت الفقرة )قلة توافر  (الخاصة عىل أنها معلمة للمعوقی 

اتاألثاث  ز ي الصف الخاص( المرتبة الثاني والتجهي 
، (ةفز  (. 2005الدلیمي

بيةفحسب بعض الدراسات السابقة، نجد أن مختلف معلمي   ي    والمشاكلبعض الضغوطات    لديهمالخاصة    الير
النر

ي أداء م
ي   تحقيقهممما قد يؤدي اىل عدم    ،هنتهم عىل أكمل وجهتعیقهم فز

الفعال للحكم   المؤرسر الذي يعتير  ،  التوافق المهنز

وري لقيام الفرد بمهام عمله عىل    عىل أي مهنة بالنجاح أو الفشل، فعن طريقه يقاس رضا الفرد عن مهنته، وهو أمر رصز

ي عمله، األمر 
والذي يؤدي    فعال لتحقيق التوافق بوجه عام،  اسهاما  الذي يسهمأكمل وجه، حنر يحقق الرضا واإلرضاء فز

ي حياته )سكران،
ي يتحقق من خالل حصول الشخص  (، ف2016الرواحيـة  بدريـة عن    2011إىل استقرار الفرد فز

التوافق المهنز

ي راعىل عمل يناسب قد
القبول والتقدير،  ويدرك من خالله    ميوله وطموحه، ويشعره بالنجاح والتفوق،   ته وامكاناته، ويرضز

ينعكس عىل  ورضا رؤسائه وزمالئه، وكل ز ورؤساء،   ذلك  فی  المهنية من زمالء ومشر البيئة  أفراد  عالقته الجتماعية مع 

ي العطاء والحرص الرضا النفسي عن مكونات ويؤدي إىل
عىل إتقان   بيئته المهنية، األمر الذي يجعله قادرا عىل الستمرار فز

ي تحسن من أدائه، وترفع من كفاءته  ىلعمله، والسعي الدائم إ
ات والمهارات النر ي   وانتاجه )أبو مسلم و  اكتساب الخير

الموافز

 (. 2012عبدالحميد، و 

بية الخاصة باألخص من شأنه أن يؤثر او عىل األقل ان يرتبط   و من ذلك فان كل ما يحيط بالفرد عامة و بمعلم الير

تؤكده ع  الذي  ء  ي
، السر ي

المهنز التوافق  ي توصلت إىل وجود عالقة  2017دراسة شموري)  دة دراسات منها بمستوى 
النر  )

، و عدم وجود فروق دالة   ي
ز القلق و التوافق المهنز ي استجابة أفراد    إحصائيا سالبة بی 

التوافق   مقياسي عىل كل من    العينةفز

ة المهنیة.  ي و القلق لمتغي  الجنس و الخير
 المهنز

ز الموضوعات المهمة    النفسيةتعتير كل من الضغوط   ي من بی 
ي ميدانوالتوافق المهنز

ي  ال  فز
بيةبحوث فز  ،الخاصة  الير

ه من الميادين  وذلك لما   ز ميدان العمل مع الفئات الخاصة عن غي  ي ل من جهة،  يمي 
م تحض  و كونها من الموضوعات النر

بية الخاصة   بالكثي  من الدراسات   ز بالمراكز النفسية البيداغوجية الجزائرية، من جهة أخرى  لدى معلمي الير ، لذلك  العاملی 

بية الخاصة ي ميدان الير
والتوافق   النفسيةو ذلك بإيالء الهمية للضغوط    ؛أردنا من خالل هذا البحث اثراء مجال البحوث فز

بیة   ي لدى معلمي الير
ي وزو. من خالل السعي لإلجابة   ةولیل  التابعة  النفسية البيداغوجيةلمراكز  ببعض ا الخاصة  المهنز ز تي 

 :  التاليةعىل السئلة 
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بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بوليةمستوى الضغط النفسي لدى ما  -1 ي   معلمي الير ز تي 

 وزو؟

ي لدى  ما  -2
بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحثمستوى التوافق المهنز ي   معلمي الير ز بولية تي 

 وزو؟

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية هل  -3 ي لدى معلمي الير
ز الضغط النفسي والتوافق المهنز توجد عالقة بی 

ي  ز    وزو؟المعنية بالبحث بولية تي 

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية توجد فرو   هل-4 ز معلمي الير ي الضغط النفسي بی 
ق ذات دللة إحصائية فز

ة  ي وزو حسب الخير ز  المهنية؟المعنية بالبحث بولية تي 

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية   هل-5 ز معلمي الير ي بی 
ي التوافق المهنز

توجد فروق ذات دللة إحصائية فز

ة المعنية با ي وزو حسب الخير ز  المهنية؟لبحث بولية تي 

 

 :   بحثال  فرضيات -1

ي وزو  مستوى الضغط النفسي لدى  -1 ز بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  معلمي الير

 . توسطم

ي لدى -2
بية الخاصة بالمراكز النفسية مستوى التوافق المهنز ي وزو   البيداغوجية المعنية بالبحثمعلمي الير ز بولية تي 

 . نخفضم

البيداغوجية  -2 النفسية  بالمراكز  الخاصة  بية  الير ي لدى معلمي 
المهنز النفسي والتوافق  ز الضغط  بی  ل توجد عالقة 

ي وزو.   ز  المعنية بالبحث بولية تي 

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية  -3 ز معلمي الير ي الضغط النفسي بی 
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية فز

ة المهنية.   المعنية بالبحث بولية ي وزو حسب الخير ز  تي 

البيداغوجية  -4 النفسية  بالمراكز  الخاصة  بية  الير ز معلمي  بی  ي 
المهنز التوافق  ي 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية فز

ة المهنية.  ي وزو حسب الخير ز  المعنية بالبحث بولية تي 

 

ي تتجىل أهمية هذا البحث  : بحثأهمية ال-2
  : فز

ي  الضغوط النفسيةستوى كل من الكشف عن م نأ  كل ش  -
بية الخاصة لدى  والتوافق المهنز ز معلمي الير العاملی 

ي وزو، سيساعد   ز ز بالمراكز النفسية البيداغوجية التابعة لولية تي   ،التخطيط بشكل أفضل عىل  القرار   وصناع المسؤولی 

ز   ورةلتحـسی   أو التخلص من  للتخفيف  اسبةالبحث عن الحلول المن  أوضاعهم وضمان ارتفاع وحسن أداءهم، واىل رصز

بية الخاصة. النفسية ضغوطاتال ي لدى معلمي الير
 ، والرفع من مستوى التوافق المهنز

ي   ثراءا ا  بحثال  ا هذيعتير    -
ي   للبحوث فز

بية الخاصة، خاصة وأنه يركز عىل أهم محور فز ة ه ميدان الير ال   ذه الخي 

ز بهذا المعلم ز مرتبطی  ز وهو المعلم، من جهة، وتعرضه اىل متغرين هامی  ي   ، وشغال بال العلماء والباحثی 
مجالت الصحة    فز
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بية ومختلف العلوم اإلنسانية ي اللذان يلعبان دورا هاما العامة وعلم النفس والير
، وهما الضغط النفسي والتوافق المهنز

ي نوعية أداء 
 .  وتفعيل دوره المعلم فز

 

 : نسع من خالل هذا البحث اىل بلوغ األهداف التالية : البحثأهداف  -3  

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث  مستوى الضغط النفسي لدى    الكشف عن-1 معلمي الير

ي وزو.  ز  بولية تي 

ي لدى  الكشف عن    -2
بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحثمستوى التوافق المهنز  معلمي الير

ي وزو ز  . بولية تي 

ي الع  اختبار دللة-3
ز الضغط النفسي والتوافق المهنز بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية   القة بی  لدى معلمي الير

ي وزو.   ز  المعنية بالبحث بولية تي 

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث  ال  اختبار دللة-4 ز معلمي الير ي الضغط النفسي بی 
فروق فز

ة المهنية.  ي وزو حسب الخير ز  بولية تي 

ي  ال  اختبار دللة -5
بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث  فروق فز ز معلمي الير ي بی 

التوافق المهنز

ة المهنية.  ي وزو حسب الخير ز  بولية تي 

 

 :  التعريف بالمفاهيم األساسية للبحث -4

يمه الفرد عىل    تعتير الضغوط النفسية:  النفسية الضغوط  -     
ّ
ز الفرد و المحيط، الذي يق أنه عالقة خاصة بی 

ز  العتبار   يفوق مصادره الشخصية ويعرض رفاهيته للخطر، ويركز هذا التعريف عىل اإلدراك، ويتعلق األمر باألخذ بعی 

يولوجية للضغط، ولكن قد  ز ي هؤلء الباحثون الستجابة الفي 
ي تؤثر عىل حكمه ول ينفز

ة أو    التقييمات النر تظهر هذه األخي 

ي من شخص آلخر حسب تقييمه للوضعي
للضغط  تختفز ي الستجابة 

الفردية فز الفروق  أهمية  ز  تير ة الضاغطة، ومن ثم 

أبو حرمةكما  (،  2008)سايل، ت  (2013)يعرفها  ي 
والنر وبيئته،  الفرد  ز  بی  التفاعالت  من  حالة  ت بأنها "مجموعة  من  سبب 

 . عاطفية أو وجدانية غي  سارة مثل التوتر وعدم الشعور باألمان"

ي بحثنا الحاىلي  
اتمجموعة من    فنقصد بالضغوط النفسيةأما فز بیة    والداخلية  الخارجية  التأثي  ي تواجه معلمي الير

النر

ي المراكز   الخاصة
ي أجري فيها البحث و التابعة   النفسية البيداغوجية  فز

ي وزو لو   النفسية الخمسة النر ز فتؤثر عىل  ،  لیة تي 

ي التكیف  يمن توازنهم مما    وتخلالنفسي    كيانهم
ي النفسي  سبب لهم صعوبة فز

ي    وهذا ،  والوظيفز
ما یعير عنه بالدرجات النر

بيةیتحصل علیها معلمي   ي المراكز   الير
ي أجري فيها البحث و التابعة  النفسية البيداغوجية  الخاصة فز

  النفسية الخمسة النر

ي وزو لو  ز    (. 2013مقیاس الضغط النفسي للدكتور فقیه العید )  عىللیة تي 

:  التوافق   - ي
ي عىل أنه  يعرفالمهن 

ي العمل،   التوافق المهنز
ي تحيط به فز

توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية النر

الخاصة  وتوافقه ي قدراته 
المتمثلة فز الذاتية  البيئية، وتوافقه لخصائصه  العوامل  ي تطرأ عىل هذه 

النر ات  وميوله    للتغي 
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ي ومزاجه
ز الوظيفة    عملية مستمرة يقوم بها الفرد من أجل تحقيق التكيف  ، وبذلك فان التوافق المهنز والنسجام بينه وبی 

ي 
 . (2001،فرج عبد القادر  )طهيؤديها النر

ي أنه
ي هذا البحث نعتير التوافق المهنز

بيةقدرة معلم    فز ز التكیف بینه    تحقيقالخاصة عىل    الير   المهنية بیئته    وبی 

ي عمله،    واإلرضاء بالرضا    والشعور 
ي المراكز   ویعير فز

بیة الخاصة فز ي یحصل علیها معلمي الير
النفسية   عنه بالدرجات النر

ي أجري فيها البحث والتابعة البيداغوجية
ي وزو لو  الخمسة النر ز ي للدكتور صالح الدین   عىللیة تي 

مقیاس التوافق المهنز

  (. 2009فرح عطا هللا )

الخاصة:     - بية  الخاصةالتر بية  الير بية    تعرف  الير أنها  ومجموعات"عىل  خاصة  داخل صفوف  تستهدف  ي 
 النر

ي    استثنائية. یمثلون حالت    ومؤسسات خاصة، أطفال 
بيةمن البلدان، تعتير    العديد وفز الخاصة عىل أنها من اختصاص    الير

ز  التعليم ي إطاره مناهج خاصة باألطفال الیافعی 
ز المدرسي والجامعي المطلق الذي توضع فز أو   جسديةبإعاقات   المصابی 

 (. 19، 2000)عبید " خاصة  تعليمية، أو تعتمد فیه طرائق احتياجاتهم، وتكون متكیفة مع نفسيةأو  عقلية

ي   (2001كما عرفها الروسان )
امج المتخصصة والنر ز     تقدم لفئات من األفراد عىل أنها "مجموعة الير غي  العادیی 

 ذواتهم ومساعدتهم عىل التكیف"وتحقيق  قدراتهم إىل أقىص حد ممكن  تنميةوذلك من اجل مساعدتهم عىل 

 . )117،2001الروسان  (

بیة الخاصة:  -   لهم الخدمات  ويقدمونمع األطفال ذوي الفئات الخاصة  يعملونهم األشخاص الذین معلمي التر

بية الخاصة  اجرائيا فنقصد أما  (،2007الزیدويوالتدريبية ) التعليمية ي تقدیم   أولئك  بمعلمي الير
المعلمون المتخصصون فز

بویة الخاصة لفئات ذوي الحتياجات الخاصة العامل امج الير ز الير ي    البیداغوجیة النفسیةالنفسية   بالمراكز  ی 
الخمسة النر

ي وزو. لو  أجري فيها البحث والتابعة ز ي ولیة تي 
ي وزو فز ز    لیة تي 

 

 اإلجراءات المنهجية للبحث: 

الدراسة الستطالعية عىل:  الستطالعيةالدراسة    -1 الخاصة   ا من معلمي معلم  20عینة متكونة من    أجريت  بیة  الير

ز النفسي ينبالمركز  ز بوزقانالبیداغوجي ی  ز ل  ی  ي وزو،  وبوخالفة التابعی  ز  الهدف منها:  وكانولیة تي 

ات  -  .  بدقة أكير  البحثضبط متغي 

ز واستعدادهم للتعاون من أجل بلوغ أهداف البحث.  التأكد من توفر عینة -    البحث وتجاوب المعلمی 

بارات صالحة للتطبيق و يمكن الوثوق  من دللت صدق وثبات، تؤهلها لن تكون اختالبحث  تمتع أدواتالتأكد من  -

ي نتائجها 
 . فز

ي نظرا لطبيعة موضوع البحث ارتأينا أن منهج البحث:  -2 
  التحليىلي هو المنهج األكير مالءمة المنهج الوصفز

ي لدى معلمي المراكز النفسية البيداغوجية، وهو الذي   عن ،لجمع المعلومات
كل من الضغوط النفسية والتوافق المهنز

 سيمكننا من تحقيق األهداف المرجوة من هذا البحث. 
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بية  ومعلمة  ا معلم  45من  عینة البحث  تكونت  :  بحثعینة ال   -3  ناهم بطريقة عشوائية من خمسة   الخاصة  للير اخير

ي وزو  لولية   بيداغوجية تابعة ةفسينكز ا مر  ز :  تي  ي المهنة كما يىلي
 وقد تم توزيعهم حسب القدمية فز

 

ة المهنیة.  العينةأفراد  توزيــــع( 01)جدول   حسب الخير

 

ي وزو مكان البحث-4 ز ي خمسة مراكز نفسية بيداغوجية تابعة لولية تي 
ي   : أجرينا البحث فز

ز يعملون فز بمساعدة أخصائيی 

 : ي
 الميدان مما وفر لنا عدة تسهيالت اقتصدنا بفعلها الوقت والجهد. وتمثلت هذه المراكز فز

ي وزو(. - ز ز ذهنيا بعزازقة )تي  ي للمعاقی  ي البيداغوجر  المركز الطنر

ز واقنون - ز ذهنيا بتيقوبعی  ي لألطفال المعاقی  ي وزو(. )المركز النفسي البيداغوجر ز  تي 

ي لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية. ذراع بن خدة المر  - ي وزو(. )كز النفسي البيداغوجر ز  تي 

ز وأصدقاءهم ببوزقان - ي وزو(. ) مركز المعاقی  ز  تي 

ز عقليا ايت اومالو  - ي لألطفال المعاقی  ي وزو(. )المركز النفسي البيداغوجر ز  تي 

 

ال-5 ي هذ  : بحثأدوات 
البحث عىل كل من  اعتمدنا فز النفا  العید  مقیاس الضغوط  لفقیه  التوافق   ومقياس  2013سیة 

ي لصالح الدین فرح  
ي2009  عطا هللا المهنز ز   ة ، وقد تم التأكد من خصائصهما السيكو مير ي الدراسة الستطالعية وتبی 

فز

ي نتائجهما. 
ز مما يسمح بتطبيقهما والوثوق فز  أنهما يتمتعان بمعامالت صدق وثبات عاليی 

ي المستخدمة اإلحصائية األساليب-6
 عىل:   هذا البحث: اعتمدنا فز

ي  -
بیة الخاصةلدى  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتحديد مستوى الضغوط النفسية والتوافق المهنز   معلمي الير

ي  بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث ز     . وزو بولية تي 

سون الخطي ل- بیة الخاصة   الرتباطيةتحقق من العالقة  لمعامل بي  ي لدى معلمي الير
ز الضغوط النفسیة والتوافق المهنز  بی 

ي  بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث ز  .  وزو بولية تي 

النسبة  

 المئویة  

عدد  

ز ال  معلمی 
ة المهنیة   الخير

 سنوات  5أقل من  25  55.6 

   سنوات  10 إىل 5من  15  33.3 

 سنوات فما فوق  10 5  11.1 

 المجموع   45  100.0 
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ي   التباين  لتحليل"  اختبار-
ة المهنیة كل من    األحادي التجاه لدللة الفروق فز ي حسب الخير

الضغوط النفسیة والتوافق المهنز

بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث ي  لدى معلمي الير ز  . وزو بولية تي 

 

: نتائجال  وتفست   ومناقشةعرض  -7   

 األوىل:  الفرضيةنتائج   ومناقشةعرض -7-1

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية مستوى الضغط النفسي لدى أن عىل  تنص الفرضية األوىل معلمي الير

ي وزو  ز  . متوسطالمعنية بالبحث بولية تي 

الضغط   مستوى 

 النفسي 

 النسبة  التكرار

 %11.1 5 مرتفع

 %68.9 31 متوسط 

 %20 9 منخفض

 %100 45 المجموع

ــع أفراد عينة البحث حسب مستوى ضغوطهم النفسية وفقا لمقياس 2جدول رقم )  . فقیه العید (: يمثل توزيــ

 

بية الخاصة ذوي المستوى المتوسط من الضغوط   يظهر من خالل النتائج أن الفئة األكير تكرارا هي فئة معلمي الير

بنسبة   والمقدر  والمرتفع  %68.9المهنية  المنخفض  ز  المستويی  ذوي  الخاصة  بية 
الير معلمي  نسب  جاءت  ز  حی  ي 

فز  ،

بالتاىلي تحققت الفرضية األوىل، وجاء مستوى الضغط لدى معلمي  ،  عىل التواىلي   %11.1و%  20منخفضة مقدرة ب  

بية الخاصة   ي  بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحثالير ز  وزو متوسطا كما كان متوقعا. بولية تي 

ي غالب األحيان 
ي تشكل فز

الخاصة والنر بية  الير ي يتعامل معها معلمي 
النر الفئة  بنوعية  النتائج  تفسي  هذه  يمكن 

ي تكير فيها الضغوط النفسية لما تنطوي عامة  المهن التعليميةمصدرا لضغوطهم النفسية. ف
عليها من   من أكير المهن النر

ي  جات الخاصة،  تياحذوي ال ، خاصة ان تعلق المر بأعباء ومسؤوليات ومطالب بشكل مستمر 
ي تقتىصز

متطلبات وأعباء النر

ز الذين يعانون منإضافية مع فئات متنوعة من األفراد غي    ي    اذ   ،العاقات المختلفة  العاديی 
السياق دراسة   هذا جاءت فز

ز   أكير مصادر   أن  تؤكد ل(،  2009) أبو مصطفز والزين   كان مجال العمل مع األطفال المعاقی 
ً
  ، أينضغوط العمل شيوعا

تتطلب يعد ا  كل طالب حالة خاصة  التدريس  أساليب  الفردية واختيار  بوية  الير لمناسبة، كذلك يحتاج  إعداد الخطط 

ي انخفاض القدرات   كما  .الطلبة إىل التدريب والخدمات المساندة مثل الخدمات الطبية واإلرشادية والنفسية  هؤلء
أن تدنز

ز الشعور باإلحباط    العقلية وانخفاض مستوى التحصيل لدى هؤلء الطلبة من  أن يولد لدى بعض المعلمی 
ً
شأنه أيضا

يصل إىل درجة   الشعور بالضغوط النفسية، ومنهم من قد  يعزز لديهممر الذي من شأنه أن األ  وضعف الشعور باإلنجاز،

اق النفسي   (. 2007)، كما أكد ذلك الزيودي الحير
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ي أجرينا فيه البحث يتعرضون  
ي المراكز النفسية البيداغوجية النر

بية الخاصة فز من جهة أخرى لحظنا أن معلمي الير

ز الرفع  لضغوطات من قبل الولياء، خ اصة منهم الذين ل يتقبلون اعاقات أبناءهم، حيث ينتظرون من أولئك المعلمی 

ء الذي رأينا أنه يشكل لهم أحد اهم مصادر   ي
ة، ويتعرضون بذلك لالنتقاد المستمر، السر ز ي مدة وجي 

من مستويات ابناءهم فز

 لضغوطهم. 

ي هدفت اىل الكشف عن مصادر  ، ا(2007)  تتفق نتائج هذه الفرضية مع نتائج عدة دراسات كدراسة الزيودي 
لنر

اقالضغوط النفسية و   ي    الحير
ات،  و النر ي محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغي 

بية الخاصة فز النفسي لدى معلمي الير

النفسية  يعانون من مستويات مختلفة من الضغوط  الكرك  ي محافظة 
الخاصة فز بية  الير أن معلمي  نتائجها إىل  أشارت 

نامج    و توسط إىل المرتفع،  تراوحت من الم أن أكير مصادر الضغوط هي المرتبطة باألبعاد اآلتية: قلة الدخل الشهري، والير

ي  
الدراسي المكتظ، والمشاكل السلوكية والعالقات مع اإلدارة، وعدم وجود التسهيالت المدرسية، وزيادة عدد الطلبة فز

 . والعالقات مع الطلبة، ونظرة المجتمع المتدنية لمهنة التعليم، ء الزمال الصف، وعدم وجود حوافز مادية، وعدم تعاون 

 الثانية:  الفرضيةعرض ومناقشة نتائج -7-2

ي مستوى  أن    تنص الفرضية الثانية عىل
بية الخاصة بالمراكز النفسيةلدى    التوافق المهنز البيداغوجية   معلمي الير

ي وزو  ز  . مرتفعالمعنية بالبحث بولية تي 

التوافق مستوى  

ي 
 المهنز

 النسبة  التكرار

 %64.45 29 مرتفع

 %15.55 7 متوسط 

 %20 9 منخفض

 %100 45 المجموع

ي وفقا لمقياس صالح الدين  3جدول رقم )
  فرح(: يمثل توزيــــع أفراد عينة البحث حسب مستوى توافقهم المهنز

 . 2009عطا هللا 

بية الخاصة ذوي المستوى المرتفع من التوافق  يظهر من خالل النتائج أن الفئة األكير تكرارا هي فئة معلمي الير

ي والمقدر بنسبة  
ز المنخفض والمتوسط  %64.45المهنز بية الخاصة ذوي المستويی 

ز جاءت نسب معلمي الير ي حی 
، فز

ي لدى  ،  عىل التواىلي   %15.55و%  20متدنية مقدرة ب  
بالتاىلي لم تتحقق الفرضية الثانية، وجاء مستوى التوافق المهنز

بية الخاصة  ي  بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحثمعلمي الير ز  وزو مرتفعا عكس ما كان متوقعا. بولية تي 

بية الخاصة   ي ينتمي اليها معلمو الير
ي كون معظم المراكز النفسية البيداغوجية النر

يمكن تفسي  نتائج هذه الفرضية فز

ز من اجل توفي    عينة البحث، مراكز أسست بتظافر جهود عدة جمعيات نشطة عملت جاهدة عىل لفت انتباه المسؤولی 

 المراكز. كل اإلمكانيات لهذه 

بية الخاصة، لذلك   ي ميدان الير
ز كان توظيفهم عىل أساس شهادات تكوينهم فز من جهة أخرى فان معظم المعلمی 

ي جعلتهم يحافظون عىل 
ي هذه المراكز قد يكون أحد العوامل النر

فعدم وجود خيار أمامهم للتوظيف خارج إطار العمل فز
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ي هذه المراكز وعدم تأثر توافقهم 
ة نشاطهم فز ي سلبا، وذلك ما يعزز لديهم الرضا الداخىلي كأحد عوامل التوافق وتي 

المهنز

 . ي
 المهنز

( عن مستوى التوافق Strydom, et, al (2012جاءت نتائج هذه الفرضية متقاربة مع ما توصلت اليه دراسة

ز   ي المهنز لدى المعلمی 
بية الخاصة بجنوب أفريقيا   فز ي    ،مدارس الير

  مستوى التوافق    أسفرت عن أن النر
ً
المهنز العام متوسطا

ز   بية الخاصة، وبخاصة    معلمي بی  ي الير
ي الرضا    مجال  فز   )الرضا عن الراتب، العالقة مع الزمالء، التعويضات( والرضا   الخارجر

ز   الداخىلي  ي هدفت إىل التعرف عىل 2020ودراسة إيمان عبد الوهاب محمود )  .عن طبيعة العمل عند جميع المعلمی 
  ( النر

ي لدى معلمي مستوى إدارة  
بية الخاصة،   الذات ومستوى الكفاءة الذاتية ومستوى التوافق المهنز ي   الير

  ها أظهرت نتائج  النر

ي مستوى مهارات
بية    وجود فروق ذات دللة إحصائية فز ي لدى معلمي الير

إدارة الذات والكفاءة الذاتية والتوافق المهنز

 لنوع
ً
 اإلعاقة.  الخاصة تبعا

أوضحت   أخرى  جهة  )  مي سادراسة  من  فحجان  التوافق2010خليل  عىل  التعرف  إىل  هدفت  ي 
النر ي    ( 

المهنز

بية الخاصة،   والمسئولية الجتماعية وعالقتهما بمرونة األنا لدى معلمي  بية الخاصة بمحافطنر غزة،    الير بمؤسسات الير

ي  أن هناك مستوى من
بية  فوق المتوسط لدى معلمي  التوافق المهنز  الخاصة. الير

الخاصة  ال  تفست  و عرض  -7-3 وجود  :  ثالثةال  بالفرضية نتائج  عىل  الفرضية  هذه  ز    ارتباطيةعالقة  تنص  بی 

بیة الخاصة ي لدى معلمي الير
ي    الضغوط النفسیة والتوافق المهنز ز بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي 

 وزو. 

سون" الخطي للكشف عن العالقة  الرتباط »ختبار هذه الفرضیة تم استخدام معامل  ل  ي   الرتباطيةبي  ز متغي  بی 

ي لدى معلمي  
بيةالضغوط النفسیة والتوافق المهنز سون  04)والجدول  الخاصة،    الير ( یوضح نتائج دللة معامل ارتباط بي 

ین.  ز المتغي    الخطي بی 

  

  

 

 

 

بیة  04)جدول   الير معلمي  لدى  ي 
المهنز والتوافق  النفسیة  الضغوط  ز  بی  الخطي  سون  بي  ارتباط  معامل  دللة   :)

ي وزو  ز  . الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي 

سون معامل    أن  (04)الجدول  یوضح   ي جاء ضعیف  بي 
ي الضغوط النفسیة والتوافق المهنز ز متغي    ا وسالب  ا الخطي بی 

ل    بالتاىلي  . 05,0( أكير من 0,202)الحتمالية ألن القیمة  05,0عند مستوى  إحصائيا غي  دالة   قيمة(، وهي -0,194)غ بل

ي   05,0عند    إحصائيا دالة    ارتباطيةتوجد عالقة  
ز الضغوط النفسیة والتوافق المهنز بیة الخاصة بالمراكز    ،بی  لدى معلمي الير

ي وزو  ز  ، وبالتاىلي فالفرضية الثالثة لم تتحقق. النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي 

ي  
ات الدراسة  التوافق المهنز  متغي 

 الضغوط المهنیة  0,194- 

   الحتماليةالقیمة  0,202 

 عدد األفراد    45 
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ز   یالعكسیة  الالعالقة  تبی  ز متغي  ي الضغوط    أنه  البحث،  ضعیفة بی 
بیة الخاصة فز كلما زادت درجات معلمي الير

ي التوافق ال
، والعكس لكن بدرجة  النفسیة انخفضت درجاتهم فز ي

 . ضعيفةمهنز

بية الخاصة الذين أجري عليهم البحث يتوفرون عىل مقومات  ي كون معلمي الير
يمكن تفسي  نتائج هذه الفرضية فز

ي وليس له 
ورة التوافق المهنز  ضغوطهم النفسية الذي جاء متوسطا. مستوى بعالقة  أية بالرصز

ي )
إبراهيم شوفر يؤكد  للشخص  1998اذ  يمكن  أنه ل  تتوفر فيه مقومات (  لم  إذا  المهنية  بيئته  ي 

يتوافق فز أن 

ي العمل، واستعدادات، ميول ؛أساسية
 سمات شخصية.   و  من قدرات فعلية عىل انجاز عمل ما أو التكيف فز

ي منها 
ي يعانز

ي البحث، اىل كون الضغوط النفسية النر ز متغي  من جهة أخرى قد يعود سبب عدم دللة العالقة بی 

ّصدي لهذه الضغوط، إذ  أفراد عينة  
ّ
للت ي رفع مستوى الفطنة ويكون حافزا 

، الذي يسهم فز ي البحث من النوع اإليجانر

نشاط
ّ
ي قمة ال

ى الفرد فز  عن الكسل، فيز
ّ

ية ويتخىل
ّ
، بالتاىلي  (2002سي موس(يستخدم الفرد كل ما لديه من قدرات عقل

بية الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية   ي وزو، مثل  رغم كون معلمي الير ز ي اجري فيها البحث و  التابعة لولية تي 
النر

بية الخاصة يمارسون  هم من معلمي الير و رغم ما  ، معيقات الضغوط و بال المفعمة  الصعبة ة من المهنمهنة من مهنغي 

بوية، و عد م  يتطلب منهم من جهد متواصل ومتابعة دائمة لكل تلميذ عىل حدة، وتقييم النتائج وتعديل للخطط الير

ي عملية تعليم الطفل المهارات  اقتصار مهامهم عىل أسوار المدرسة فقط، إنما تتجاوز ذلك
إىل البيت بمشاركة األرسة فز

ي . 
 الالزمة له، ال ان ذلك كله لم تكن له أية عالقة مع مستوى توافقهم المهنز

ة، ريم كحيلة، )تتفق نتائج هذه الفرضیة مع نتائج  ي ( 2014دراسة فؤاد صبي 
هدفت إىل التعرف عىل العالقة  النر

ي لدى أفراد 
ز الضغوط النفسية والتوافق المهنز ة المهنية عىل مقياس الضغوط    وعىلالعينة،    بی  ز والخير ز الجنسی  الفروق بی 

ي عينة قوامها   وكذلك   ،النفسية
 توصلت الدراسة إىل أنه ل توجد عالقة  ،( معلما ومعلمة688)  عىل مقياس التوافق المهنز

لدى ب  ارتباطية ي 
المهنز النفسية والتوافق  ز الضغوط  النفسية  ی  العينة، كما ل توجد فروق عىل مقياسي الضغوط  أفراد 

ي 
ة المهنية.  حسب كلوالتوافق المهنز  من متغي  الجنس والخير

هذه   اختلفت  ز  حی  ي 
حدي  الفز دراسة  نتائج  مع  ز  2019)حلو  نتائج  بی  عالقة  وجود  إىل  نتائجها  أشارت  ي 

النر  )

 ، ي
ي النتائج إىل الختالف  وقد الضغوط النفسیة والتوافق المهنز

ي یعود هذا الختالف فز
 خصائص عینة البحث ومكانها.   فز

ي الضغوط   إحصائيةتوجد فروق ذات دللة ة: رابعال بالفرضية الخاصة النتائج  وتفست   ومناقشةعرض  -7-4
فز

ي وزو  ز بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  ة    النفسیة لدى معلمي الير حسب الخير

 المهنیة. 

العینات  ز  بی  الفروق  لدللة  "ف"  التجاه  األحادي  التباین  تحلیل  اختبار  استخدام  تم  الفرضیة  هذه  لختبار 

الضغ ي 
فز الفروق  عن  للكشف  بالمراكز  المستقلة،  الخاصة  بیة  الير معلمي  لدى  المهنیة  ة  الخير لمتغي    

ً
وفقا النفسیة  وط 

ي وزو.  ز : النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  ي الجدول التاىلي
 ويمكن توضيح نتائج هذا الختبار فز
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القیمة 

  الحتمالية

قیمة  

 "ف" 

متوسط 

 المربعات  

 مجموع  درجات الحریة  

 المربعات  

ات  مصدر التباین    المتغي 

 0,252 

  

 1,427 

  

586,015 2 1172,029 
ز   بی 

 المجموعات

  

الضغ

وط  

النف 

 سية 

  

 

 

410,761 42 17251,971 
داخل 

 المجموعات

 الكىلي  18424,000 44 

ي    : (05)الجدول  
فز الفروق  "لدللة  "ف  التباین  تحلیل  اختبار  نتائج  النفسيةیعرض  بیة    الضغوط  الير معلمي  لدى 

ي وزو  ز ة المهنیة  الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي   للخير
ً
 . وفقا

 لل05)الجدول  یوضح   
ً
بیة الخاصة وفقا ي الضغوط النفسیة لدى معلمي الير

ة( أن الفروق فز المهنیة غي  دالة    خير

ألن القیمة    ،05,0عند    إحصائيا ( غي  دالة  2،42)  حریة ال( عند درجات  1.427، حیث أن قیمة "ف)05,0عند    إحصائيا 

أكير من  0.252)الحتمالية النفسیة  05,0عند    إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  و عليه  .  05,0(  ي الضغوط 
لدى    فز

ي وزو  ز بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  ة المهنیة.   معلمي الير  حسب الخير

ي تنص عىل    بالتاىلي 
ي   إحصائيا فروق دالة    وجود فان الفرضیة النر

ة   الضغوط النفسیة  فز   حقق،تلم ت  المهنية  حسب الخير

ي   إحصائيا ل توجد فروق دالة  بالتاىلي  
بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية  الضغوط الن  فز فسیة لدى معلمي الير

ة ي وزو حسب الخير ز   المهنية.  بالبحث بولية تي 

ي المراكز النفسية البيداغوجية مكان  
ز فز بية الخاصة العاملی 

ي كون معلمي الير
يمكن تفسي  نتائج هذه الفرضية فز

ي من شأنها أن تشكل لديهم ضغطا نفسيا،  البحث تمكنوا من تخطي معظم مصادر الضغط و  
تجاوزوا كل التحديات النر

ي التكيف مع ظروف المهنة، وأصبحوا 
ة الطويلة ساعدتهم فز ي المهنة فان سنوات الخير

ة فز  خير
ز األكير فبالنسبة للمعلمی 

بوي وكذلك مع األطفال وأولياء   اف الير ي التعامل مع اإلدارة واإلرسر
أمورهم، كما أن سنوات  يمتلكون أساليب أكير حكمة فز

ي وعىل دخلهم  
ي الوسط المهنز

ي الدرجة الوظيفية، ما ينعكس عىل مكانتهم فز
ز من الرتقاء فز ة األطول تمكن المعلمی  الخير

، ويعملون جاهدين لنيل رضز   .المادي ز ي غالب الحيان متحمسی 
ة يكونون فز ز األقل خير من جهة أخرى فان المعلمی 

ز وأولياء األمور.     المسؤولی 

ي توصلت إىل عدم وجود فروق دالة 2015مع نتائج دراسة غنیة عرعار)  نتائج هذه الفرضيةاتفقت  
  إحصائيا   ( النر

النفسي حسب   الضغط  ي 
ةمتغي   فز و  الخير آسيا ،  ي وعالقته   الضغط ( حول  2012/ 2011)  دراسة عقون 

المهنز النفسي 

بية الخاصة  باستجابة ي  القلق لدى معلمي الير
بية الخاصة يعانون من نفس درجة    معلمي   أن  اىلفيها  توصلت  ، و النر الير

ي 
تهم المهنية،    القلق والضغط النفسي المهنز   . من جهة أخرى أشارت نتائج دراسةمستواهم األكاديمي و  بغض النظر عن خير
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ي لدى أساتذة     النفسيةالضغوط    حول(  2019حدي خلو)
ي   التعليموعالقتها بالتوافق المهنز

فروق  ، إىل عدم وجود  البتدان 

ي لدى أساتذة  إحصائيا دالة 
ي الضغط النفسي والتوافق المهنز

ي  التعليمفز
ة.  متغي  حسب  البتدان   الخير

اليه   ما توصل  الفرضية مع  نتائج هذه  الزيوديبالمقابل تختلف  ي كان من 2007)محمد حمزة 
النر ي دراسته 

( فز

ز من فئةتعزى لمتغي  سنوات    فروق ذات دللة إحصائية  وجود   نتائجها  ة لصالح المعلمی  ( سنوات، و قد يعود  1-5) الخير

 سبب هذا الختالف اىل اختالف خصائص عينة البحث و مكانها و كذلك أدوات الدراسة. 

ي    إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  ة:  لخامسا  بالفرضية  الخاصةالنتائج    وتفست    ومناقشةعرض  -7-5
التوافق فز

ي 
ي وزو  المهنز ز بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  ة   لدى معلمي الير  . المهنيةحسب الخير

هذه   اختبار    الفرضيةلختبار  استخدام  ز    التباين  تحليلتم  بی  الفروق  لدللة  "ف"  التجاه   العينات األحادي 

 
ً
ي وفقا

ي التوافق المهنز
ة  متغي  لالمستقلة، للكشف عن الفروق فز بیة الخاصة بالمراكز النفسية  المهنيةالخير لدى معلمي الير

ي وزو  ز  . البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي 

القیمة 

 الحتمالیة 

متوسط  قیمة "ف" 

 المربعات  

درجات 

 الحریة  

 مجموع 

 المربعات  

ات  مصدر التباین    المتغي 

  

 0,700 

  

  

 0,360 

  

675,243 2 1350,486 
ز   بی 

 المجموعات

  

التوافق 

ي 
 المهنز

1873,428 42 78683,958 
داخل 

 المجموعات

 الكىلي  80034,444 44 

ي ال  التباين  تحليل( یعرض نتائج اختبار  06)الجدول  
ي "ف "لدللة الفروق فز

بیة الخاصة    توافق المهنز لدى معلمي الير

ة   للخير
ً
ي وزو وفقا ز  . المهنيةبالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي 

البيداغوجية 06)الجدول    يوضح النفسية  بالمراكز  الخاصة  بیة  الير معلمي  لدى  ي 
المهنز التوافق  ي 

فز الفروق  أن   )

ي وزو  ز ة    المعنية بالبحث بولية تي   للخير
ً
( عند درجات  36,0)"، حیث أن قیمة "ف05,0عند    إحصائيا غي  دالة    المهنيةوفقا

. وعلیه ل توجد  05,0( أكير من  70,0)لحتمالية  اعىل اعتبار أن القیمة    05,0عند    إحصائيا ( لیست دالة  2،42)  حریة

ي    05,0عند    إحصائيةفروق ذات دللة  
ي  فز

بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية التوافق المهنز لدى معلمي الير

ة  ي وزو حسب الخير ز  . المهنيةبالبحث بولية تي 

ي تنص عىل أن هناك فروق دالة    بالتاىلي 
ي   إحصائيا فان الفرضیة النر

ة لم ت  فز ي حسب متغي  الخير
  حقق، تالتوافق المهنز

ي قضاها المعلم بمهنة التدریس  ویفش 
ة النر ة بسبب الفير زادت األعباء ومن ثم زادت ،  ذلك إىل أنه كلما زادت سنوات الخير

تهم عىل تحمل المسؤولیة الملقاة عىل عاتقهم، یقابل ذلك حماس  قدراتهم عىل التعامل معها بالشكل األمثل وزادت قدر 

ي هذه المهنة  ودافعیة
ة قلیلة فز ز الذین التحقوا حدیثا وامضوا فير ي شعور    ،المدرسی 

ة فز ي أثر الخير
وربما یفش ذلك تالسر

بیة الخاصة بالتوافق مع مهنة التدریس.   معلمي الير

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

83  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

ي بفجزائرية  ال  كما أن ازدياد اهتمام الحكومة
ي توفي  المعدات   ئات ذوي الحتياجات فز

ة ساهم فز السنوات األخي 

ي خالل دراستنا الميدانية فصل األطفال حسب نوع إعاقتهم   واألدوات الالزمة
 حسب طبيعة اإلعاقة، حيث لحظنا فز

ز سمعيا لديها برامجها ومعداتها الخاصة، وكذلك  مدرسة األطفال  األمر ب  فنجد عىل سبيل المثال: مدرسة األطفال المعاقی 

ز برصيا، ز ذهنيا وهكذا،الو   المعاقی  ي عىل تحديد دوره    مراكز النفسية البيداغوجية لألطفال المعاقی  وهذا يساعد المرنر

ة المهنية. ومهامه بشكل أفضل ومنه  ي ذلك أثر الخير
، كما يلعز ي

 يرتفع مستوى توافقهم المهنز

ي بينت (2016)يوسف الرواحیة محمد تختلف نتائج هذا البحث مع ما توصل اليه 
ي دراسته النر

ي  فز
وجود فروق فز

ي تعزي
ة متغي    اىل التوافق المهنز   وأدوات أساليب  وحنر  وبيئتها يعود ذلك اىل اختالف خصائص العينة  وقد المهنية،  الخير

 . البحث

 

 خاتمة:  

ز   عالقةال  دللة  الكشف عن  اىل  هذا البحثمن خالل    سعينا  ي لدى معلمي   والتوافق  النفسيةالضغوط    بی 
المهنز

ي وزو  ز بیة الخاصة بالمراكز النفسية البيداغوجية المعنية بالبحث بولية تي  ز كل منالير   ، واىل الكشف عن دللة الفروق بی 

ي ل  النفسيةالضغوط 
ة دى نفس العينة  والتوافق المهنز  . المهنيةحسب الخير

ي لدى معلمي    بحثالائج  ت نتكشف
ز الضغوط النفسیة والتوافق المهنز بيةعن عدم وجود عالقة بی    الخاصة  الير

ز كل من   إحصائيا فروق  ال   وعدم دللة،  بالمراكز النفسية البيداغوجية ي    النفسيةالضغوط    بی 
لدى نفس  والتوافق المهنز

ة  العينة  . المهنيةحسب الخير

ي    لبحوثل  مكمال   بحث جاء هذ ال
بية الخاصةالنر ي ميدان الير

معرفة ل  أخرى  أبواب  من جهة ثانية  وفتحت،  السابقة فز

ي    الحتياجاتذوي    تعليممهنة  أكير عن  
ي منها معلمي  قد  الخاصة والصعوبات النر

بيةیعانز بالمراكز النفسية   الخاصة   الير

ي من شأنها أن تخل بمستوى أداءه. 
احات   بعض وبناءا عىل ذلك خلصنا اىل  البيداغوجية، والنر  :  نوجزها فيما يىلي القير

ي مجال الضغوط  -1
ي عالقتها اجراء بحوث ودراسات فز

.   النفسية فز ي
 بمجالت اخرى من التوافق المهنز

ي تعنز بم -2
بية الخاصة  علم إجراء مزيد من الدراسات النر ي ولي  بالمراكز النفسية البيداغوجية  الير

 ات أخرى من ولياتفز

 .الجزائر بشكل عام

ز تساعد    وتأهيلية  تدريبيةاجراء دورات   -3 ضهم أثناء    المعلمی  ي تعير
بمهنتهم   قيامهمعىل التعرف عىل الصعوبات النر

ي  العاليةبهم إىل الكفاءة  والوصولرفع من مستوى ادائهم لعلیها ل وسبل التغلب
 مهنتهم. فز

بيةلمعلم    والنفسيةالمتطورة    والبيداغوجية  المادية   اإلمكانيات  توفي   -4 ،    لتعزيز الخاصة    الير ي
المهنز   وعدم توافقه 

بمهاميتكل ز   عليهالضغط    لتخفيف  ادارية  فه  مع    وتحسی  تقترص عىل خدمة  عالقته  مهامه  ، وجعل  ز المسؤولی 

ز   . األطفال ذوي الحتياجات الخاصة بمساعدة أولياء األطفال ومدراء المراكز وكل المحيطی 

اح برامج وق -5 بية  علمي ائية ضد الضغوط النفسية بغرض الحفاظ عىل الصحة النفسية لماقير والتصدي    ، الخاصة  الير

لديهم نفسية  ضغوطا  يشكل  أن  شأنه  من  ما   . لكل 
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   : المراجعقائمة 

 . مراجع باللغة العربية

، مجلة البحث العلمي  الضغوط النفسية واألكاديمية الشائعة لدى طالب الدراسات العليا(.  2013حرمة، محمد. )أبو  

ي 
بية. مرص فز  . الير

، فؤاد حامد وعبد الحميد، آية نبيل. ) ي
مهارات إدارة الذات وعالقتها بالتوافق (.  2012أبو مسلم، محمود أحمد والموافز

ي للمعلم
بية النوعية. العدد .المهن   . 24مجلة البحوث الير

، وديبه موس الزين. ) ، نظمي ي مؤسسات    (. 2009أبو مصطفز
 
دراسة ميدانية عىل عينة من معلمي األطفال المعوقي   ف

بية الخاصة بمحافظات غزة،  ، العدد  التر  .2 مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد السابع عشر

ي  (2016بدريـة محمد يوسـف الرواحيـة. )
 
ي وعالقته بالفاعلية الذاتية المدركة لدى عينة من الموظفي   ف

. التوافق المهن 

الداخليةالمدي بية والتعليم بمحافظة  العامة للتر ي اإلرشاد  رية 
الماجستي  فز . رسالة مقدمة لنيل شهادة 

بية والدراسات اإلنسانية.   والتوجيه، جامعة نزوى. قسم الير

وجة(. 2016بومجان، نادية. ) ي سلوكي لتخفيف الضغط النفسي لدى األستاذة الجامعية المتر 
 
. برنامج إرشادي معرف

ي علم نفس الرشاد والتوجيه. بسكرة، الجزائر. جامعة محمد خيرصز 
 .أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم فز

ي    (. 2010جـاجـان جمعة محمد، لیث حازم حبیب.)
 
بیة الخاصة ف مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي ومعلمات التر

بیة األساسیة، المجلد العراق.   . 3. العدد 10مجلة أبحاث كلیة الير

مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي مديرية تربية محافظة الكرك  (.  2003خليفات، عبد الفتاح والزغول، عماد )

ات بوية، وعالقتتها ببعض المتغت   . مجلة العلوم التر

. رسالة دكتوراه مصادر الضغوط المهنیة ودافعية النجاز لدى المدرسي   الجزائریي   (.  2018خوجة، ملیكة شارف. )

 . أبو قاسم سعد هللا.  2رة. جامعة الجزائرغي  منشو 

بیة الخاصة  (. 2001الروسان، فاروق. ) ي التر
 
( مقدمة ف . دار الفكر للطباعة  5ط    .) سیكولوجیة األطفال غت  العادیي  

. الجامعة األردنیة. عمان.   والنشر

ي محافظة (.  2007الزیودي، محمد حمزة. )
 
بیة الخاصة ف اق النفسي لدى معلمي التر مصادر الضغوط النفسیة والحتر

ات  .  02. العدد 23. مجلة جامعة دمشق. المجلد الكرك وعالقتها ببعض المتغت 

ي عالج المدمني   عىل المخدرات. (.  2008سايل، حدة وحيدة. )
 
خاء ف فعالية التدريب عىل حل المشكلة وعىل الستر

ي علم النفس العيادي. جامعة الجزائر. نموذجاD ’zurillaال برنامج دزوري
 . رسالة دكتوراه فز

( الرحمن.  عبد  موس،  اإلسقاطية. (.  2002سي  الختبارات  نظرية  والمراهق.  الطفل  عند  والحداد  الطبعة    الصدمة 

 األوىل. جمعية علم النفس للجزائر. الجزائر.   

ي المرحلة البتدائيةالقلق وعالقته بالت(.  2017شموري، كامیلیا. )
 
ي لدى المعلمي   والمعلمات ف

. ]رسالة  وافق المهن 

 غي  منشورة[. كلیة العلوم اإلنسانية والجتماعية. جامعة محمد بوضياف.  
 ماجسير

( ة، فؤاد، وكحیلة، ریم.  ي لدى عینة من معلمي ومعلمات  (.  2014صبي 
المهن  النفسیة وعالقتها بالتوافق  الضغوط 

ي محافظة الالذقیة دراسة میدانیةمرحلة التعلیم األ
 
ین للبحوث والدراسات  ساسي ف . مجلة جامعة تشر

 .  4العلمية، سلسلة األداب والعلوم النسانیة. العدد
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. ط  (. 2001طه، فرج عبد القادر. )  . دار قباء للطباعة والنشر والتوزيــــع. . القاهرة9علم النفس الصناعي والتنظيمي

( . ي
 . دار قباء. القاهرة. مرص. علم النفس وتكنولوجيا الصناعة(. 1998عبد الحميد، إبراهيم شوفر

ي البالد العربیة. (.  2000عبید، ماجدة السید. )
 
ــع. األردن. 1ط  تربیة الموهوبي   والمتفوقي   ف  ، دار صفاء للنشر والتوزیــ

ي وعالقته باستجابة(.  2012عقون، أسیا. )
بیة الخاصة  الضغط النفسي المهن  ]رسالة ماجسير    القلق لدى معلمي التر

 غي  منشورة[. كلیة األدب والعلوم اإلنسانية والعلوم الجتماعية. جامعة فرحات عباس. سطيف.  

یة، سعید سلیمان. )ب.س(.   بیة الخاصةعوایشر ي مجال تدریب معلم التر
 
. مجلة الحقوق والعلوم  رؤیة المستقبلية ف

 . 2. جامعة سطيف 22المجلد األول. العددالنسانیة. 

( نجیب.  صالح  عماد  الخاصة(.  2016العوایضة،  بیة  التر لمعلمي  النفسي  اق  الحتر النفسیة مستوى  العلوم  مجلة   .

بویة. مجلد  .  1.العدد2والير

خلیل.) سامي  وعالقتها (.  2010فحجان،  اإلجتماعیة  والسؤولیة  ي 
المهن  معلمي    التوافق  لدى  النا  بیة  بمرونة  التر

 غي  منشورة[. الجامعة السالمیة غزة.   الخاصة
 ]رسالة ماجسير

بیة الخاصة. (. 2015القشاعلة، بدیع عبد العزیز) . 1ط المرشد دلیل معلم التر ز  . مطبعة بیسان رهط. فلسطی 
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