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  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  لدى النفسیة الصحة في وأثرھما للمعلم الذاتیة والكفاءة الدافعیة

  عمان بسلطنة الباطنة شمال ظةمحاف معلمي من عینة

  إعداد: أمل بنت عامر بن خمیس الردینیة
  

مسـتوى كـل مـن الدافعیـة والكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیة هدفت الدراسة الحالیة إلـى التعـرف علـى 

لـــدى المعلمـــین العمـــانیین بمحافظـــة شـــمال الباطنـــة، وٕالـــى معرفـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین الدافعیـــة والكفـــاءة 

تیــة والصــحة النفســیة لــدى المعلمــین، وكــذلك التعــرف علــى الفــروق بــین الجنســین فــي الدافعیــة والكفــاءة الذا

الذاتیـة والصــحة النفســیة، والتعــرف علـى الفــروق فــي الدافعیــة والكفــاءة الذاتیـة والصــحة النفســیة بالنســبة لكــل 

ـــدار مســــا ــــى مقـ ـــذلك التعــــرف عل ــــة مــــن العمــــر، وســــنوات الخبــــرة، والمؤهــــل العلمــــي، وكـ همة (الكفــــاءة الذاتی

والدافعیة) في التنبؤ بمستوى الصحة النفسیة. ولتحقیق أهداف هذه الدراسـة تـم اسـتخدام ثالثـة مقـاییس هـي: 

 ومقیاس للكفـاءة الذاتیـة الظفـري )،Bernaus, Wilson, & Gardener 2009,مقیاس دافعیة المعلم ل (

  .)veit &ware , (1983ومقیاس للصحة النفسیة ل  )،٢٠١٢أمبوسعیدي (و 

 ) مــدارس لإلنــاث٦) معلمــة، مــوزعین علــى (٢٤٠(و ) معلمــا،٢٣٢وقــد تألفــت عینــة الدراســة مــن (

ــدارس للــــذكور، تــــم اختیارهــــا بالطریقــــة ٦(و ــیة المتیســــرة) مــ ــیم العرضــ ، وبالتعــــاون مــــع مدیریــــة التربیــــة والتعلــ

ثــــة باســـتخدام المتوســــطات بمحافظـــة شـــمال الباطنــــة. ومـــن أجــــل اإلجابـــة علــــى أســـئلة الدراســــة قامـــت الباح

) ومعامـــل tالحســابیة واالنحرافـــات المعیاریــة، وتحلیـــل االنحـــدار المتعــدد وتحلیـــل التبـــاین األحــادي واختبـــار (

  ارتباط بیرسون، وكذلك استخدمت اختبار ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أدوات الدراسة.

معلـم والصـحة النفسـیة لـدى المعلمـین وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لكل من دافعیة ال

في محافظة شمال الباطنة متوسـط المسـتوى، كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة مسـتوى مرتفـع مـن الكفـاءة الذاتیـة. 

ا (موجبـــة) بـــین متغیـــرات الدراســـة الدافعیـــة والكفـــاءة وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائیً 

  الذاتیة والصحة النفسیة.



 و 

ا بــین متوســطات درجــات المعلمــین فــي تــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیً كمــا أظهــرت ن

لصــالح الكفــاءة الذاتیــة ا فــي ووجــود فــروق دالــة إحصــائیً  الدافعیــة والصــحة النفســیة ترجــع الخــتالف الجــنس.

  اإلناث في الكفاءة الذاتیة.

ـــة إحصـــائیً  المعلمـــین فـــي ا بـــین متوســـطات درجـــات وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق دال

بــین  إحصــائًیاالدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة والصــحة النفســیة تبعــا للعمــر والمؤهــل الدراســي، ووجــود فــروق دالــة 

سـنة فـي الكفـاءة  ١٨-١٠متوسطات درجات المعلمین تبعا للخبـرة لصـالح المعلمـین مـن ذوي سـنوات الخبـرة 

ــــ ـــیریة لدافعی ـــة أن القــــدرة التفسـ ــت الذاتیــــة. وأظهــــرت نتــــائج الدراسـ ـــیة بلغــ ـــم فــــي التنبــــؤ بالصــــحة النفسـ ة المعلـ

  %).  ٢٤,٣%)، في حین بلغت القدرة التفسیریة للكفاءة الذاتیة في التنبؤ بالصحة النفسیة بلغت (١٣,٥(

  وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصیات والمقترحات للمسؤولین في وزارة التربیة والتعلیم.

ــین العمـــانیین فــــي دافعیـــة المعلـــم، الك الكلمـــات المفتاحیــــة: فــــاءة الذاتیـــة، الصـــحة النفســــیة، المعلمـ

  محافظة شمال الباطنة. 
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  ة الجداولـــقائم

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  م

  ٥٧  توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب نوع الجنس  ١

ـــي  ٢ ــــــل العلمــــ ــــر والمؤهـ ـــنس والعمـــ ــب الجــــ ــــــة حســـــ ــــة الدراسـ ـــ ــراد عین ـــــ ـــــع أف   توزیــ

  وسنوات الخبرة 

٥٩-٥٨  

  ٦١  وفقرات مقیاس دافعیة المعلم أبعاد  ٣

  ٦٢  قیم معامالت االتساق الداخلي لمقیاس الكفاءة الذاتیة  ٤

  ٦٣  وفقرات مقیاس الصحة النفسیةد أبعا  ٥

  ٦٤  قیم معامالت االتساق الداخلي لمقیاس الصحة النفسیة  ٦

  ٦٥  معیار الحكم على مستوى دافعیة المعلم والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة  ٧

 مرتبـــة ككـــل، واألداة للمقـــاییس المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة المتوســـطات  ٨

  ةالحسابی المتوسطات حسب تنازلیا

٦٧  

 الكفــاءة مقیـاس أبعـاد لمسـتویات المعیاریــة واالنحرافـات الحسـابیة المتوسـطات  ٩

  الحسابیة المتوسطات حسب مرتبة الذاتیة،

٦٨  

 الصـحة مقیـاس أبعـاد لمسـتویات المعیاریـة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  ١٠

  الحسابیة المتوسطات حسب مرتبة النفسیة،

٦٩  

 الدافعیــة: الدراســة متغیــرات بــین للعالقــة) Pearson(بیرســون ارتبــاط معامــل  ١١

  المعلمین لدى النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة

٧٠  

 الجـنس متغیـر ألثـر) ت(واختبار المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  ١٢

  النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة: الدراسة بمتغیرات یتعلق فیما

٧١  

 مسـتوى حـول الُعمـر متغیـر ألثر المعیاریة النحرافاتوا الحسابیة المتوسطات  ١٣

  النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة

٧٢  

ــــل  ١٤ ـــــاین تحلیـ ـــــر )ANOVA( األحـــــادي التب ــــول العمـــــر متغیـــــر ألث ــتوى حـ  مســـ

  النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة

٧٣  

 حـول لخبـرةا سـنوات متغیـر ألثـر المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  ١٥

  النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة مستوى

٧٤  



 ك 

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  م

 مسـتوى حـول الخبـرة سنوات متغیر ألثر )ANOVA( األحادي التباین تحلیل  ١٦

  النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة

٧٥  

ــــة المقارنــــات  ١٧  حــــول الخبــــرة ســــنوات متغیــــر ألثــــر) Scheffe( بطریقــــة البعدی

  النفسیة والصحة الذاتیة ءةوالكفا الدافعیة مستوى

٧٦  

 العلمــــي المؤهــــل متغیــــر ألثـــر المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة المتوســـطات  ١٨

  النفسیة والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة مستوى حول

٧٦  

ــــل  ١٩ ـــي المؤهـــــل متغیــــر ألثــــر )ANOVA( األحـــــادي التبــــاین تحلی  حـــــول العلمـ

  یةالنفس والصحة الذاتیة والكفاءة الدافعیة مستوى

٧٧  

 التنبـؤ فـي) والدافعیـة الذاتیـة الكفـاءة( الدراسة متغیرات النحدار التباین تحلیل  ٢٠

  النفسیة بالصحة

٧٨  

) والدافعیــة الذاتیــة الكفــاءة( الدراســة لمتغیــرات المتعــدد االنحــدار تحلیــل نتــائج  ٢١

  النفسیة بالصحة التنبؤ في مجتمعة

٧٨  

) والدافعیــة الذاتیــة الكفــاءة( راســةالد لمتغیــرات المتعــدد االنحــدار تحلیــل نتــائج  ٢٢

  النفسیة بالصحة التنبؤ في حده على كل

٧٩  
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 قائمة المالحق

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  م

  ١١٠  رسالة تسهیل مهمة باحث  ١

٢  
مقیاس دافعیة المعلم ومقیاس الكفاءة الذاتیة ومقیاس الصحة النفسیة 

  المقدمة للمحكمین للحكم على مدى وضوح الفقرات

١٢٥-١١١  

  ١٢٦  قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكیم أدوات البحث  ٣

  ١٢٨-١٢٧  یة المعلم في صورته النهائیةمقیاس دافع  ٤

  ١٣١-١٢٩  مقیاس الكفاءة الذاتیة للمعلم في صورته النهائیة  ٥

  ١٣٥-١٣٢  مقیاس الصحة النفسیة للمعلم في صورته النهائیة  ٦

  

  



١ 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

   



٢ 

  

ـــیـــؤدي المعلمـــون دورً   ــع بـــال معلمـــین ا مهًم ــعب تخیـــل مجتمـ ا فـــي حیـــاة المجتمعـــات، فمـــن الصـ

ــتمعهم. ـــــ ــــي مجـــ ـــــ ـــالمهم وفـ ـــــ ـــــي عــ ــــ ـــــاعلین فـ ــوا فـــــ ـــــ ــــال؛ لیكونـــ ـــــ ــنعون األجیـ ـــــ ـــــــذین یصـــ ــم الـــ ـــــ ــــین. فهـــ  مهنیــــــ

)Bembenutty,2006(.  كمــا یشـــیر  -وعلــى الــرغم مـــن أن مهنــة التـــدریس مــن أهـــم المهــن، إال أنهـــا

)Kaur,2011(-"ا للمعلـم. ا وجسـمیً ا عصـبیً ا وٕاجهـادً ا نفسیً التي تسبب توترً  ،" من أكثر المهن الضاغطة

  ومدى استقرار أوضاعه. لتي تؤثر في كفاءة المعلمولذا یتزاید االهتمام بدراسة العوامل ا

لــب قــدرة علــى التغالفــي قناعــات ذاتیــة حــول  " تتمثــلمــن أبعــاد الشخصــیة،  اوتعــد الكفــاءة الذاتیــة بعــد

كمــا یشــیر شفارتســر  ،المتطلبــات والمشــكالت الصــعبة التــي تواجــه الفــرد مــن خــالل التصــرفات الذاتیــة"علــى 

)Schwarzer, 1994( ،رضــوان) ة الذاتیــة للمعلــم تــرتبطالكفــاء. وتشــیر الدراســات أن )١٩٩٧ الــوارد فــي 

)، ودافعیـة Belias, Gkolia& Koustelios, 2014( إیجابیا بمجموعـة مـن المتغیـرات كالرضـا الـوظیفي

، )Khan, Fleva& Qazi, 2015(، والثقــة بــالنفس )Mojavezi& Tamiz, 2012الطــالب (

  ).(Mayer, 2008 والتحصیل الدراسي

كمــا تعــد الدافعیــة مــن العناصــر األساســیة التــي تــؤثر فــي ســلوك األفــراد، األمــر الــذي أعطاهـــا 

)، مــن Alam, 2011ا علــى الطــالب (ا مباشــرً وتــؤثر دافعیــة المعلــم تــأثیرً  .علــم الــنفس فــيأهمیــة كبیــرة 

) Hatfiled,E., Cacioppo, J. Rبحسـب ( -) Emotional contagionخـالل العـدوى العاطفیـة (

  ).٢٠١٣(في الوائلي وعالء الدین 

ــدى ١٥ص ،١٩٩٨القریطـــي ( خـــرى یـــرىومـــن ناحیـــة أ ) أن "الصـــحة النفســـیة الســـلیمة تعـــد إحـ

ــئة ا ــــات التنشـــ ــــامیة لعملیـ ـــــات السـ ـــیة، الغای ـــــة النفســ ـــعور بـــــاألمن والطمأنین ـــــة، وأن الشــ ـــــة والتربی الجتماعی

واإلیجابیــة والفاعلیـــة، والرضــا والســـعادة، وتحقیــق الـــذات، مـــن أهــم مقومـــات الشخصــیة القویـــة الناضـــجة 

  التي ننشدها ونبتغیها".

ة حیـث تقـول: إن الفاعلیـ بین الكفاءة الذاتیـة والدافعیـة والصـحة النفسـیة) ٢٠١٥(العومي وتربط 

ا لتحدید مستوى دافعیته، ومستوى صـحته النفسـیة وقدرتـه علـى اإلنجـاز ا مهمً الذاتیة لدى الفرد تعد أساسً 



٣ 

الشخصــي. فمســتوى الفاعلیــة الذاتیــة یــؤثر علــى نوعیــة النشــاطات والمهمــات التــي یختــار الفــرد تأدیتهــا، 

مقاومـة التـي یبـدیها الفـرد وعلى كمیة الجهد الذي یبذله إلنجاز مهمة أو نشاط ما، بل وعلى طـول مـدة ال

  أمام العقبات التي تعترض طریقه والعكس صحیح. 

وتتبدى أهمیة هذه المتغیرات للمعلم كون أن كفاءة المعلم ودافعیته وصحته النفسیة لیست خاصة 

  به شخصیا فقط؛ بل في غیره، والذین هم الطالب الذین یأمل المجتمع في أن یكونوا عماد مستقبله.

  اسة:مشكلة الدر 

ـــــة  ــورات معرفی ــن تطـــ ـــیة مـــ ـــــة الماضــ ــــنوات القلیل ـــي السـ ــــاني فــ ــیم العمـ ـــ ــــهده قطـــــاع التعل إن مـــــا شـ

وتكنولوجیة، ومـا نـتج عـن هـذه التطـورات مـن تغییـرات شـملت جـل عناصـر العملیـة التعلیمیـة مـن منـاهج 

ووسـائل تعلیمیــة وأســالیب تقــویم وٕاشــراف وغیرهــا مـن عناصــر، أفــرزت تحــدیات وضــغوطات علــى المعلــم 

  عماني لم تكن موجودة من قبل.ال

ــیر إلــــى  ــن مالحظــــات الباحثــــة مــــن خــــالل عملهــــا كمعلمــــة والتــــي تشــ وتــــأتي مشــــكلة الدراســــة مــ

انخفــاض فــي دافعیــة بعــض المعلمــین والــذي یظهــر مــن بعــض الالمبــاالة والتقصــیر والتهــرب مــن العمــل 

التغیـب عـن العمـل أو حتـى  كثـرةو  ألعبـاء،مـن حجـم اوتـذمرهم  والعبارات اللفظیة وكثرة شكاوى المعلمـین

ــتوى  ــتقالة أو غیرهـــا. وقـــد فســـرت الباحثـــة هـــذا األمـــر بانخفـــاض الدافعیـــة ومسـ ــد أو االسـ التفكیـــر بالتقاعـ

  .  ، األمر الذي یؤدي النخفاض الكفاءة الذاتیةالصحة النفسیة

االهتمـــام بهـــذه وحیـــث أن المعلمـــین یعتبـــرون مـــن أهـــم الشـــرائح المهنیـــة فـــي أي مجتمـــع؛ لـــذلك فـــإن 

  ة من العاملین في أهم قطاع وهو قطاع التعلیم، لهو أمر بالغ األهمیة لمستقبل هذا البلد.شریحة المهمال

ة المعلـم ومن هنا فـإن مشـكلة الدراسـة تنطلـق مـن التسـاؤل التـالي: مـا العالقـة الكامنـة بـین دافعیـ

  تأثیر ذلك على صحته النفسیة؟ و  وكفاءته الذاتیة

   



٤ 

   :أسئلة الدراسة

  دراسة الحالیة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة: تهدف ال

  ما مستوى كل من الدافعیة والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة لدى عینة الدراسة؟ .١

ــدى  إحصـــائًیا دالــــة یـــةهـــل توجـــد عالقــــة ارتباط .٢ ـــة والصــــحة النفســـیة لــ ـــة والكفــــاءة الذاتی   بــــین الدافعی

 ؟عینة الدراسة

تعــزى  الدافعیـة والكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیةیتعلــق ب مـافی إحصـائیةهـل توجـد فـروق ذات داللـة  .٣

 ؟إناث) -إلى النوع (ذكور 

الدافعیـة والكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیة تعــزى بفیمـا یتعلــق  إحصـائیةهـل توجـد فـروق ذات داللـة  .٤

 لمتغیر كل من العمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي؟

  الكفاءة الذاتیة والدافعیة؟ هل یمكن التنبؤ بالصحة النفسیة من خالل .٥

  أهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدراسة إلى:

 تحدید مستوى كل من الدافعیة والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة لدى عینة الدراسة. .١

تحدید عالقة االرتبـاط الدالـة بـین متغیـرات الدراسـة: الدافعیـة والكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیة لـدى  .٢

 .عینة الدراسة

بـین الجنسـین فیمـا یتعلـق بمتغیـرات الدراسـة: الدافعیـة والكفـاءة  إحصـائًیاالفروق ذات الداللـة تعرف  .٣

 الذاتیة والصحة النفسیة.

فیمــــا یتعلــــق بمتغیــــرات الدراســــة: "الدافعیــــة والكفــــاءة الذاتیــــة  إحصــــائًیاتعــــرف الفــــروق ذات الداللــــة  .٤

 رة، والمؤهل العلمي.تعزى لمتغیر كل من؛ العمر، وسنوات الخبوالتي والصحة النفسیة 

ــرات الدراســـــــة  .٥ ـــــاهمة متغیـــــ ــدار مســ ـــد مقـــــ ـــي (تحدیـــ ـــة والدافعیـــــــة) فــــ ـــــاءة الذاتیــــ ــــؤالكفــ ــتوىب التنبـــ   مســـــ

   الصحة النفسیة.

   



٥ 

  أهمیة الدراسة:

  تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة في:

تعــد الدراســة الحالیــة مــن الدراســات األولــى فــي المجتمــع العمــاني التــي تتنــاول متغیــرات الكفــاءة  .١

 یة والدافعیة والصحة النفسیة مجتمعة بالنسبة للمعلم.الذات

ــوعین ال .٢ ، وهمــــا الكفــــاءة الذاتیــــة مــــاتتناوله لــــذینترجــــع أهمیــــة الدراســــة أیضــــا إلــــى أهمیــــة الموضــ

ــت الدراســــات الســــابقة تأثیرهمــــا علــــى الصــــحة النفســــیة، و  ــیاء والدافعیــــة كمتغیــــرین أثبتــ مــــن األشــ

 أهمیة الصحة النفسیة لألفراد. ةمعلومال

ســهم هــذه الدراســة فــي بیــان واقــع الكفــاءة الذاتیــة والدافعیــة والصــحة النفســیة، وبالتــالي تــوفیر ست .٣

ــن خـــالل البیانـــات التـــي ســـتوفرها  -األرضـــیة الالزمـــة  لبنـــاء اســـتراتیجیات وبـــرامج ووضـــع  -مـ

تصــور للجوانــب التطبیقیــة لتحســین مســتوى الصــحة النفســیة مــن خــالل تحســین مســتوى الفعالیــة 

ـــادة الذاتیـــة وال ــالي إف دافعیـــة وتنمیتهـــا لـــدى فئـــة الدراســـة وغیرهـــا مـــن الفئـــات ذات العالقـــة. وبالتـ

    القائمین على تأهیل المعلمین وتدریبهم، بما یؤدي لتطویر العملیة التربویة.

  حدود الدراسة:

  تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمحددات التالیة:

  ات مدارس شمال الباطنة. تقتصر هذه الدراسة على معلمي ومعلمالحدود البشریة:  .١

ــة  لحــــــدود المكانیــــــة:ا .٢ ــــمال الباطنــــ ــــة شــ ــــات محافظــ ـــــى معلمــــــي ومعلمــ ـــــة علـ ـــذه الدراسـ ـــر هـــ   تقتصـــ

 بسلطنة عمان.

 ٢٠١٥/٢٠١٦العام الدراسي الحدود الزمانیة:  .٣

  مصطلحات الدراسة:

  ة الذاتیة: الكفاء

ام بمســتویات معینــة یعــرف بانــدورا الكفــاءة الذاتیــة بأنهــا معتقــدات النــاس حــول قــدراتهم علــى القیــ

  .)Bandura, 1994من األداء. (



٦ 

  ومن الناحیة اإلجرائیة: بما یقیسه المقیاس الذي ستستخدمه الباحثة لهذا الغرض.

  الدافعیة:

ـــة داخلیـــة فـــي الفـــرد تســـتثیر ســـلوكه وتعمـــل علـــى ٢٠٠٥( یعـــرف قطـــامي ) الدافعیـــة بأنهـــا: حال

  استمراره وتوجیهه نحو تحقیق هدف، أو غایة محددة.

  ومن الناحیة اإلجرائیة: بما یقیسه المقیاس الذي ستستخدمه الباحثة لهذا الغرض.

  :الصحة النفسیة

) الصــحة النفســیة بأنهــا: التوافــق التــام بــین الوظــائف الجســـمیة ٤ص ،١٩٧٥یعــرف القوصــي (

المختلفـــة، مــــع القـــدرة علــــى مواجهـــة الصــــعوبات العادیـــة المحیطــــة باإلنســـان، مــــع اإلحســـاس اإلیجــــابي 

  لنشاط والقوة والحیویة.با
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٨ 

  ار النظريــاإلط

تعـــرض الباحثـــة فـــي هـــذا الجـــزء الدافعیـــة وبعـــض تعریفاتهـــا وبعـــض النظریـــات المفســـرة لهـــا، ثـــم 

الكفــاءة وبعــض تعریفاتهــا ثــم بعــض التعریفــات المتعلقــة بالصــحة النفســیة وبعــض النظریــات والتصــورات 

  النظریة المرتبطة بها.

  Motivation : الدافعیةأوًال 

الدافعیــة مــن أهــم مواضــیع علــم الــنفس، وأكثرهــا داللــة ســواء علــى المســتوى النظــري أو  موضــوعیعــد 

التطبیقــــي، فــــال یمكــــن حــــل المشــــكالت الســــیكولوجیة دون االهتمــــام بــــدوافع الكــــائن الحــــي التــــي تقــــوم بالــــدور 

وفـي كـل وقـت  ألن اإلنسـان فـي كـل لحظـة ؛)٥٥، ص٢٠١١األساسي في تحدید سلوكه كما وكیفـا (خلیفـة، 

شــتى داخلیــة وخارجیــة. ومــن شــأن هــذه الـدوافع بقوتهــا وأنماطهــا أن تــؤثر فــي إدراكنــا للعــالم مــن  عوامــلتدفعـه 

  ).  ٣١ص ،١٩٦٤حولنا، وفیما نفكر فیه من األشیاء، وفیما ننغمس فیه من األفعال. (موراي، 

ن هـذه المؤسسـات ومـن ضـم -من المواضیع ذات األهمیة البالغـة للمؤسسـات الدافعیةوموضوع 

تسعى لتحقیـق أهـدافها مـن خـالل األدوار والمهمـات التـي یؤدیهـا المعلمـون علـى مختلـف "؛ إذ -المدارس

تخصصــاتهم العلمیــة، أو مســتویاتهم األكادیمیــة؛ لتكــون أكثــر نجاحــا وٕانتاجیــة، ولتحقــق أهــدافها البــد لهــا 

ة والمادیـة فـي البیئـة المدرسـیة، والعمـل علـى السیاقات النفسیة واالجتماعیة والتعلیمیـ باالعتبارمن األخذ 

  )٧٦٣ص ،٢٠١٣ بني خلف،( ."إشباع حاجات المعلمین

هـــي أحـــد المتغیـــرات الســـیكولوجیة التـــي تـــؤثر بشـــكل واضـــح علـــى دافعیـــة الطـــالب  الدافعیـــةإن 

)Pan, 2014 وتحصــیلهم ،()Mojavezi & Tamiz, 2012( ا مــن ا أساســیً عنصــرً تعتبــر . كمــا

ــــا فــــي ذاتهــــاو " ،عناصــــر التــــدریس ـــى ٢٣٩ص ،٢٠١٢بقیعــــي، ( "هــــدفا تربوی   )، والســــیما أنهــــا تعمــــل علـ

ــــین  ــدى المتعلمــ ــوة منــــــه لــــ ــــداف المرجــــ ــــق األهــ ـــــي تحقیــ ـــــرة فـ ـــــى درجــــــة كبیـ ـــاهمة إلـ ـــــه والمســـ ــــادة فعالیتـ   زیــ

ـــــول،  ــــ ــــین ، )٢٢٧، ص٢٠٠٥(الزغلــ ـــــ ــــــل المعلمـــ ــــن قبــــــ ـــــ ـــي مــ ـــــ ـــزام التدریســــ ـــــ ــــى االلتــــ ــــ ـــــؤثر علـــ ـــــ ـــا تــ ـــــ   كمــــ

)Helms , 2012.(   
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  ةتعریفات الدافعی -١-١

  الفرق بین الدافع والدافعیة 

عـــن الدافعیـــة یـــتم التفریـــق عـــادة بـــین مفهـــومي الـــدافع والدافعیـــة، فأمـــا مـــن ناحیـــة  الحـــدیثعنـــد 

للغــة الالتینیــة یشــار إلیــه مفهــوم الــدافع فــي ا") أن ١٤ص ،٢٠٠٧فیــذكر بنــي یــونس ( -"لغــة"-األصــل 

" ویعنــي یحـــرك، وهـــو Motiveیـــة بكلمـــة "" ویشـــار إلـــى مفهــوم الـــدافع فـــي اللغــة اإلنجلیز Mover" بكلمــة

  عبارة عن أي شيء مادي أو مثالي یعمل على تحفیز وتوجیه األداء والتصرفات.

وتعنــي محفــز،  "Motivation"أمـا تعریــف الدافعیــة لغـة، یشــار إلیهــا فـي اللغــة اإلنجلیزیــة بكلمـة 

  ."منشط، محرك

قیـة مفـاهیم علـم الـنفس یتعلـق باالتجـاه وأما من حیـث التعریـف اإلجرائـي للـدافع والدافعیـة فهـو كب

الباحثــة فــي هــذا اإلطــار علــى الدافعیــة دون  الــذي یعتمــده الباحــث فــي نظرتــه للــدافع والدافعیــة، وســتركز

التعرض للتفریق االصطالحي بین الدوافع والدافعیة، وستقوم الباحثة فیما یلي بعـرض مجموعـة تعریفـات 

    متنوعة للدافعیة.

ـــــوراي " ـــــرف مـ ــتثیر ســــــلوك ٢٨ص ،١٩٦٤( Murray"یعـ ـــي یســــ ــــل داخلـــ ــــا عامــ ) الدافعیــــــة بأنهــ

  اإلنسان، ویوجهه ویحقق فیه التكامل.

ـــرد ٢٥ص ،١٩٨٥ویعــــرف جــــابر ( ــیكولوجیة داخــــل الفـ ــیولوجیة وســ ــــة فســ ــــة بأنهــــا: حال ) الدافعی

    تجعله ینزع إلى القیام بأنواع معینة من السلوك في اتجاه معین.

) الدافعیة بأنها حالة مـن اإلثـارة أو التنبـه داخـل ٢٩٦ص ،١٩٩٣دویدار (و  ویعرف عبد الخالق

الكـائن العضــوي: اإلنســان والحیــوان، تــؤدي إلــى ســلوك باحــث عــن هــدف، وتنــتج هــذه الحالــة عــن حاجــة 

  ما، وتعمل على تحریك السلوك وتنشیطه وتوجیهه.

) الدافعیــة بأنهــا: حــاالت شــعوریة داخلیــة، وعملیــات تحــض ٢٠٦ص ،٢٠٠٤( نشــواتيیعــرف و 

  على السلوك وتوجهه وتبقي علیه.
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حالــة داخلیــة فــي الفــرد تثیــر ســلوكه وتعمــل  :بأنهــاالدافعیــة ) ١٧٥ص ،٢٠٠٥قطــامي ( ویعــرف

    على استمراره وتوجیهه نحو هدف معین أو غایة معینة.

) الدافعیـة بأنهـا: حالـة داخلیـة فـي الكـائن الحـي، ٤٤٦ص ،٢٠٠٩(صـادق و  ویعرف أبو حطـب

    لوك واستمراره وتنظیمه وتوجیهه نحو هدف معین.تؤدي إلى استثارة الس

) الدافعیـة بأنهـا: القـوة التـي تجعـل الكـائن الحـي ٢١٩ص ،٢٠٠٩( والنیـال وسـالم ویعرف كفافي

األســالیب نحـو تحقیـق هــدف معـین، ثــم  حیـث تتجــه هـذه ،ینشـط إلصـدار سلســلة مـن األســالیب السـلوكیة

  تتوقف إذا تحقق الهدف. 

) الدافعیــة بأنهــا: الحــاالت الداخلیــة أو الخارجیــة التــي تحــرك ٨٢ص ،٢٠١١ویعــرف أبــو ســعد (

  السلوك وتوجهه نحو تحقیق هدف أو غرض معین، وتحافظ على استمراریته حتى یتحقق ذلك الهدف.

) دافعیـــة المعلـــم بأنهـــا: حالـــة داخلیـــة لـــدى المعلـــم أو المعلمـــة ٨ص ،٢٠١٠وتعـــرف الشـــمراني (

  اریته وتوجیهه نحو أهدافهم.تؤدي إلى استثارة سلوكهم واستمر 

یتبــین لنــا التنــوع واالخــتالف بــین العلمــاء والبــاحثین  ،العــرض لمفــاهیم متعــددة للدافعیــة هــذاوبعــد 

  .-كما هو الحال في المفاهیم النفسیة بشكل عام -في مفهوم الدافعیة، وعدم اتفاقهم على مفهوم واحد 

 خصائص الدافعیة: -٢-١

  صائص، من أبرزها:تتصف عملیة الدافعیة بعدة خ

 عملیة إجرائیة، أي أنها قابلة للقیاس والتجریب بأسالیب وأدوات مختلفة. .١

فســیولوجیة، ونفســیة) مــن (ثنائیــة العوامــل، أي ناتجــة عــن التفاعــل بــین عوامــل داخلیــة أو ذاتیــة  .٢

معــا مــن جهــة أخــرى، أي تفاعــل بــین  )مادیــة واجتماعیــة(جهــة وعوامــل خارجیــة أو موضــوعیة 

 الداخلیة والخارجیة.المفاتیح 

واحدة من حیث أنواعها (الفطریة والمتعلمـة) عنـد كافـة أبنـاء الجـنس البشـري، لكنهـا تختلـف مـن  .٣

 شخص إلى آخر من حیث شدتها أو درجتها.

 تفسیر السلوك ولیس وصفه. .٤
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قــد یصــدر الســلوك الواحــد عــن دوافــع مختلفــة، فســلوك القتــل قــد یكــون الــدافع إلیــه الغضـــب أو  .٥

قــد یكــون نتیجــة شــعور خفــي بــالنقص أو بــدافع  طمــع أو الــدافع الجنســي، والكــذبالخــوف أو ال

 .)٢٤ -٢٣، ص٢٠٠٧بني یونس، (االنتقام. 

  )٨٤، ص١٩٨٢مرعي، و  بلقیس(تتصل الدافعیة بحاجة لدى الفرد.  .٦

  أهمیة الدوافع: -٣-١

لظروف تساعد اإلنسان على زیادة معرفته بنفسه وبغیره، وتدفعه إلى التصرف بما تقتضیه ا .١

 والمواقف المختلفة.

  تجعل الفرد أكثر قدرة على تفسیر تصرفات اآلخرین. .٢

 تساعد الدوافع على التنبؤ بالسلوك اإلنساني. .٣

ا فـــي میـــدان التوجـــه والعـــالج النفســـي لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة مـــن تفســـیر ا مهًمـــتلعـــب الـــدوافع دورً  .٤

 )٣٠٨ -٣٠٧، ص٢٠١١استجابات األفراد وأنماط سلوكهم. (العیاصرة، 

  وظائف الدوافع: -٤-١

) وذلك من خالل تزوید السـلوك بالطاقـة المحركـة؛ ١٥١، ص٢٠١٠القذافي، (استثارة السلوك.  .١

  حیث أن الدوافع تطلق الطاقة وتستثیر النشاط.

  )١٠١-١٠٠، ص١٩٨٢مرعي، و  بلقیس(تحدید النشاط واختیاره.  .٢

  )٣٦، ص١٩٨٥ جابر،( الدوافع توجه السلوك نحو هدف.. ٣

 المحافظــة علــى اســتدامة الســلوك، طالمــا بقــي اإلنســان مــدفوعا أو طالمــا بقیــت الحاجــة قائمــة.. ٤

  )١١٩ص ،٢٠٠٦قطامي، و  (عدس

  تصنیف الدوافع -٥-١

 یمكن تصنیف الدوافع على أساس: 

دوافـع أولیـة  التصنیف األول: الوراثة والبیئة: حیث یمیل علماء النفس إلى تقسـیم الـدوافع إمـا إلـى -

  راثیة عضویة بیولوجیة، أو إلى دوافع ثانویة مكتسبة بیئیة اجتماعیة نفسیة.فطریة و 



١٢ 

ــعوریة - ــــدوافع: الــــدوافع الشــ ـــاك نوعــــان مــــن ال ــنیف الثــــاني: إدراك الكــــائن لهــــا: فهنـ ــــدوافع  ،التصــ ال

  .-أو الدوافع الواعیة وغیر الواعیة حسب التحلیل النفسي - الالشعوریة

ف إلـــى دوافـــع داخلیـــة تنبثـــق مـــن داخـــل الكـــائن الحـــي، التصـــنیف الثالـــث: المصـــدر: وهـــي تصـــن -

  ).٨٤ -٨٣ص ،٢٠٠٩المطیري، (ودوافع خارجیة تأتي من خارجه. 

  التصنیف األول: دوافع أولیة أو بیولوجیة:

یقصــد بالــدوافع األولیــة تلــك الــدوافع التــي لــم یكتســبها الفــرد مــن بیئتــه عــن طریــق الخبــرة والمــران 

بالـدوافع الفطریـة  أحیاًنـااستعدادات یولد الفرد مزودا بهـا، ولهـذا فهـي تسـمى والتعلم، وٕانما هي عبارة عن 

). وهي تلك التي یكون لها أساس عضوي. أو هـي تلـك الـدوافع التـي تنشـأ عـن ٨٢، ص١٩٧٥(فهمي، 

ــــدالغفار:  ــوي لإلنســـــان (عبــ ــــرتبط بـــــالتكوین العضـــ ـــيء مـــــا یـ ــــي شــ ـــص أو زیـــــادة فـ ). ٦٣، ص٢٠٠٧نقــ

بیة التــي تحــدث بنــاء علــى مقــدار الــنقص أو الزیــادة فــي تلــك الحاجــات، ومــا كــالتغیرات الكیمائیــة والعصــ

یشــترك ).و ٨٦، ص١٩٩٨ ،القریطــي(یترتــب علــى ذلــك مــن تقلصــات معدیــة مــثال كمــا فــي حالــة الجــوع 

تكفل لهمـا المحافظـة علـى نوعهمـا؛ ولـذلك فـإن ألنها وذلك ؛ الدوافعاإلنسان والحیوان غالبا في مثل هذه 

  .وفنائهتوازنه في یؤدي إلى اختالل  لحي من إشباع هذه الدوافعحرمان الكائن ا

إن هذا النوع من الدوافع موجود في الكائن الحي بـالفطرة، وال یتـدخل التعلـیم فـي وجودهـا؛ ولكـن 

مثـــال هــذه الـــدوافع: دافــع األمومـــة أربمــا یــتعلم الكـــائن شــیئا یـــرتبط بهــا: كتوجیههـــا أو الــتحكم بهـــا، ومــن 

  رها.ودافع الجنس وغی

والدوافع المكتسبة واضحة من اسمها فهي لیست نتیجـة للنمـو أو عمـل  دوافع ثانویة أو نفسیة:

ــــري،  ــــدد (المطیـــ ـــى أنهـــــــا٨٨ص ،٢٠٠٩الغــ ــوي  )، بمعنــــ ــــل عضـــــ ــح لهـــــــا أصـــ ــــم یتضـــــ ـــــي لـــ ـــــدوافع التــ   الــ

)، وهـــي التـــي تنشـــأ نتیجـــة تفاعـــل الفـــرد مـــع البیئـــة والظـــروف االجتماعیـــة ٦٣ص ،٢٠٠٧(عبـــدالغفار، 

ا فــي حیــاة الفــرد یفـــوق فــي أغلــب األحیـــان ا ملموًســـالتــي یعــیش فیهـــا، وتلعــب هــذه الــدوافع دورً  المختلفــة

أبـو و  أبـو حـویج(الدور الذي تلعبه الدوافع البیولوجیة التي یمكن وصفها بأنهـا سـهلة اإلشـباع إلـى حـد مـا 

  ). ١٥٦-١٥٤ص ،٢٠٠٤مغلي، 
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التفاعــل أو التنشــئة االجتماعیــة نــاء أي أن هــذا النــوع مــن الــدوافع ینشــأ مــن الــتعلم واالكتســاب أث

  ، ومن أمثلتها: دافع التحصیل ودافع االنتماء وغیرها.االجتماعي

  الدوافع الشعوریة: التصنیف الثاني:

علــى معرفتهــا والــتحكم بهــا  قــادًراالــدوافع الشــعوریة هــي دوافــع تــدخل ضــمن وعــي الفــرد ویكــون 

عقلــه الــواعي، ومــن األمثلــة علیهــا الشــعور بــالبرد وٕایقافهــا، أي أنهــا تكــون تحــت ســیطرة الفــرد وخاضــعة ل

  )١٧٢ص ،٢٠٠٧عجور، و  البكري(

أي أن الدوافع الشعوریة هي دوافع یعي الفرد بوجودها ویشعر بمدى قوة حفزهـا ودفعهـا لسـلوكه، 

فــنحن نشــعر مــثال بــالجوع وبالتقلصــات العضــلیة الناجمــة عنــه فــي جــدران المعــدة، كمــا نشــعر بــالعطش 

لكیمیائیة الناجمة عن نقصان الماء فـي أجسـامنا والتـي تتمثـل فـي جفـاف األغشـیة المخاطیـة وبالتغیرات ا

المبطنـة للفــم والحلقـوم، فننشــط إرادیـا بحثــا عـن الطعــام لنأكــل حتـى نســد رمقنـا، وعــن المـاء فنشــرب حتــى 

  ).٨٩ص ،١٩٩٨ ،نرتوي (القریطي

 الدوافع الالشعوریة:

كمــن وراء ســلوك اإلنســان وتصــرفاته التــي ال یعــرف ســببا أمــا الــدوافع الالشــعوریة فهــي دوافــع ت 

الالشــعور) ومــن األمثلــة علیهــا العقــد النفســیة كــالغیرة المرضــیة (لهــا، وتكــون صــادرة مــن عقلــه البــاطني 

). وكثیــرا مـا یجهـل الفــرد حقیقتهـا وال یسـتطیع تفســیر أفعالـه المترتبــة ١٧٢، ص٢٠٠٧عجـور، و  البكـري(

  ).٩٠ص ،١٩٩٨علیها (القریطي، 

  دوافع داخلیة: التصنیف الثالث:

وتشیر إلى الدافعیة التي ینخرط فیها الفرد في نشاط أو مهمـة مـا مـن أجـل النشـاط ذاتـه. أو بمـا 

یتماشى مع الحاجات واالهتمامات التي لدیـه. وهنـا یكـون األفـراد مـدفوعین مـن الـداخل دون الحاجـة إلـى 

، ٢٠١٤المشـار إلیـه فـي (بقیعـي،  (Sprinthall & Oja, 1994)حـوافز أو مكافـآت مـن أجـل العمـل 

  ).١٩٨ص

   اختیاریة من الفرد.تكون من الداخل و  كونإن منبع الرغبة هنا ی
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 دوافع خارجیة:

وتشیر إلى الدافعیة التي ینخرط فیها الفرد في نشاط أو مهمة ما من أجل تحقیق غایة مرتبطة 

نب العقاب الذي سینالونه فیما لو لم ینجزوها بعوامل خارجیة، وغیر مرتبطة بالنشاط أو المهمة، أو تج

(Sprinthall& Oja, 1994)  ١٩٨ص ،٢٠١٤بقیعي، (المشار إلیه في.(  

بمعنى أن المقصود من هذه الدافعیة لیس المهمة ذاتها، وٕانما ما یرتبط بها، وهذا یعني أن 

  الدافعیة الخارجیة تكون هنا وسیلة ولیست غایة.

  یفات أنواع الدوافع ثالثة:یتضح مما سبق عرضه أن تصن

  التصنیف األول: حسب الوراثة والبیئـة، ویتضـمن نـوعین: دوافـع أولیـة موجـودة فـي الفـرد بـالفطرة

وال دخــل للخبــرة والــتعلم فیهــا مــن ناحیــة األصــل، ونــوع ثــاني هــو الــدوافع الثانویــة، وهــي: دوافــع 

  اعیة.لیس لها أصل عضوي تنشأ نتیجة عملیات التفاعل والتنشئة االجتم

  التصنیف الثاني: حسب إدراك الكائن الحي: وتتضمن نـوعین، دوافـع شـعوریة تقـع ضـمن وعـي الفـرد

  وشعوره، والنوع الثاني دوافع ال شعوریة صادرة من العقل الباطن وال تقع ضمن وعي الفرد.

 الكـائن  التصنیف الثالـث: مـن حیـث المصـدر، ویتضـمن نـوعین: دوافـع داخلیـة منبثقـة مـن داخـل

ي ومتمشیة مع اهتماماته ومیوله، ودوافع خارجیة یكون الفرد فیهـا مـدفوعا فیهـا لـیس للنشـاط الح

  ذاته وٕانما لعوامل خارجیة مرتبطة بالنشاط أو المهمة.

  النظریات المفسرة للدافعیة -٦-١

هناك العدید من النظریات التي حاولت تفسیر الدافعیة والعوامل المرتبطة بها لدى اإلنسان، 

   ل بعضها بما یلي:ویتمث

  النظریة التحلیلیة:

تـرى هــذه النظریــة أن الدافعیــة حالـة اســتثارة داخلیــة الســتغالل أقصــى طاقـات الفــرد، وذلــك مــن أجــل  

إشــباع دوافعــه إلــى المعرفــة وتحقیــق ذاتــه، فســلوك الفــرد محكــوم بغریــزة الجــنس وغریــزة العــدوان. وتؤكــد هــذه 

). ١٤٥، ص٢٠٠٤تــي تــتحكم فــي ســلوك الفــرد المســتقبلي (كوافحــه، النظریــة علــى أن الطفولــة المبكــرة هــي ال
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بهـذین الحـافزین،  حیث یقوم اآلباء والراشدون اآلخـرون بمنـع األطفـال مـن التعبیـر الحـر عـن السـلوك المحـدد

األمر الذي یكره هؤالء األطفال على كبـت هـذا السـلوك وٕایداعـه فـي المخـزن الالشـعوري، بیـد أن العملیـة 

هذا الحد، فعملیات الكبت ال تؤدي إلـى إنهـاء فاعلیـة حـافزي الجـنس والعـدوان وأثرهمـا فـي  ال تنتهي عند

السـلوك علـى نحـو مطلـق، بـل یمارسـان أثرهمـا فـي تحدیـد السـلوك علـى مسـتوى ال شـعوري، حیـث یمكـن 

ــواتي، (التعبیـــر عـــن الحاجــــات والرغبـــات والـــدوافع المكبوتــــة بأشـــكال ســـلوكیة أخــــرى مقنعـــة  ، ٢٠٠٣نشــ

   ). والمالحظ أن نظریة التحلیل النفسي ال تعطي اهتماما للعوامل الثقافیة واالجتماعیة.٢١٥ص

  النظریة السلوكیة:

ترى هـذه النظریـة أن الدافعیـة تنشـأ لـدى األفـراد بفعـل مثیـرات داخلیـة أو خارجیـة، بحیـث یصـدر 

رد بنـاتج السـلوك وال سـیما عن الفرد سلوكا أو نشاطا استجابة لهذه المثیـرات، ویؤكـد سـكنر أن خبـرات الفـ

التعزیزیــة منهـــا تشــكل الحـــافز أو الباعــث الـــذي یـــدفع األفــراد للســـلوك بطریقــة معینـــة فــي موقـــف مـــا. إن 

ــــة للحفــــاظ علــــى هــــذه  ـــتثیر لدیــــه الدافعی ــول الفــــرد علــــى المعــــززات أو المكافــــآت علــــى ســــلوكهم یسـ حصــ

  )٢١٧، ص٢٠٠٥السلوكات وتكرارها. (الزغلول، 

وفقـا للمدرسـة الســلوكیة هـو المثیـرات واالسـتجابة أو التعزیـز الـذي یصــادف  إن مـا یحـدد السـلوك

هــذه المثیــرات. وهــذه االســتجابات قــد تكــون داخلیــة أو خارجیــة، وفــي المقابــل تكــون االســتجابات ســلبیة 

   تعمل على تجنب السلوك أو إیجابیة تؤدي لتكرار السلوك.

  النظریة اإلنسانیة:

سـیر الدافعیـة مـن حیـث عالقتهـا بدراسـات الشخصـیة. وتنسـب معظـم تعنى النظریـة اإلنسـانیة بتف

" الـــذي یـــرفض االفتـــراض القائـــل بإمكانیـــة تفســـیر الدافعیـــة Maslowمفـــاهیم هـــذه النظریـــة إلـــى ماســـلو "

اإلنســانیة جمیعهــا بداللــة مفــاهیم االرتبــاطیین أو الســلوكیین، كالحــافز والحرمــان والتعزیــز، رغــم اعترافــه 

ویفتـرض ماسـلو أن  .سلوك اإلنساني، تكون مدفوعة بإشباع حاجـات بیولوجیـة معینـةبأن بعض أشكال ال

الدافعیــة اإلنســانیة تنمــو علــى نحــو هرمــي إلنجــاز حاجــات ذات مســتوى مرتفــع كحاجــات تحقیــق الــذات، 

غیـــر أن هـــذه الحاجـــات ال تتبـــدى ســـلوك الفـــرد إال بعـــد إشـــباع الحاجـــات األدنـــى كالحاجـــات البیولوجیـــة 
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لــذلك یصــنف ماســلو حاجــات الفــرد علــى نحــو هرمــي، ویحــددها بســبعة مســتویات، حیــث تقــع واألمنیــة. 

  الحاجات الفسیولوجیة في قاعدة التصنیف، بینما تقع الحاجات الجمالیة في قمته، والحاجات هي:

  Physiological Needs. الحاجات الفسیولوجیة ١

  Safety Needs. الحاجة لألمن ٢

   Belonging Needs Love and . الحاجة للحب واالنتماء٣

  Self-Esteem Needs. حاجات احترام الذات ٤

  Self-Actualization Needs. حاجات تحقیق الذات ٥

  Need to Know and Understand. حاجات المعرفة والفهم ٦

  ).٢١٥- ٢١٢ص ،١٩٨٥(نشواتي، Aesthetic Need. الحاجات الجمالیة ٧

ة لمفهـوم الدافعیــة علـى اإلرادة الحـرة لإلنســان وتحدیـده ألفعالــه وتؤكـد النظریـات اإلنســانیة المفسـر 

أهمیــة كبــرى  مــن خــالل عملیــة االختیــار التــي یصــعب التنبــؤ بهــا. ویعطــي أصــحاب النظریــات اإلنســانیة

ــم، (للخبـــرة الشخصـــیة، ویركـــزون علـــى النمـــو الســـیكولوجي للشـــخص والتوظیـــف الكامـــل إلمكاناتـــه.  ملحـ

وك البشري في ضوء هذه النظریات مـن خـالل مجاهـدة الفـرد فـي سـبیل )، ویتحدد السل٢١٠ص ،٢٠٠٩

  )١١٣ص ،١٩٩٧عبداهللا، و  تحقیق ذاته. وأن السلوك محكوم تماما بمنطق اإلرادة الحرة. (خلیفة

  نظریة العزو:

ــو تحقیـــق  تعـــد نظریـــة العـــزو مـــن أكثـــر النظریـــات المعرفیـــة التـــي عالجـــت موضـــوع الدافعیـــة نحـ

تم بتفسـیر وفهـم طبیعـة العـزوات التـي یقـدمها األفـراد ألسـباب نجـاحهم أو فشـلهم النجاح والفشـل. فهـي تهـ

في المجاالت الحیاتیة المختلفة األكادیمیة وغیر األكادیمیـة. وتتمثـل العوامـل فـي ثـالث مجموعـات تضـم 

ــبط ــبط، والثانیــــة العوامــــل الثابتــــة وغیــــر الثابتــــة، والثالثــــة فــــي العوامــــل القابلــــة للضــ  األولــــى مصــــدر الضــ

  )٢٢٢-٢٢١، ص٢٠٠٥والسیطرة وغیر القابلة للضبط والسیطرة. (الزغلول، 

ولقــد بنــى روتــر نظریتــه علــى مفهــوم المعتقــدات، حیــث أن األفــراد یعتقــدون أن لــدیهم طموحــات 

للنجــاح، لــدیهم القــدرة أكثــر علــى اإلنجــاز فــي حالــة وجــود مــدعمات، ولــیس المكافــآت فــي حــد ذاتهــا هــي 



١٧ 

لوك، فمـثال یتزایـد سـلوك االسـتذكار أو اللعـب عنـدما یـدرك الفـرد أن سـلوكه هـذا التي تزیـد مـن تكـرار السـ

  ).٧٢ص ،١٩٩٩زاید، (سوف یترتب علیه تقدیر مرتفع. 

تفسـر هـذه النظریــة الدافعیـة علـى أســاس السـلوك المـدرك مــن طـرف الفـرد، ولــیس المكافـآت هــي 

  التي تزید من تكرار السلوك.

  النظریة المعرفیة:

المعرفیـة علـى أن اإلنسـان كـائن إرادي عقالنـي یتمتـع بـإرادة حـرة تمكنـه مـن اتخـاذ  تؤكد النظریة

ـــى النحــــو الـــذي یــــراه مناســـبا (الزغلــــول،  ). كمـــا تفســــر ٢٢١ص ،٢٠٠٥القـــرارات المناســـبة والســــلوك عل

النظریــة المعرفیــة الدافعیــة بداللــة مفــاهیم تؤكــد علــى حریــة الفــرد ومبادأتــه وقدرتــه علــى االختیــار وتوجیــه 

القصـد والنیـة والتوقـع والتـي تـدل جمیعهـا علـى  سلوكه باالتجاه الذي یرغب فیه، ومـن أبـرز هـذه المفـاهیم

). وتشـیر إلـى أنـه مـن الممكـن زیـادة دافعیـة اإلنسـان مـن خـالل ٦٤ص ،١٩٩٩الدافعیة الذاتیة (الزیود، 

ــو حمیـــدان(تحســـین إدراكـــه وتوقعاتـــه عـــن طبیعـــة البیئـــة المحیطـــة  ــویفو  أبـ ـــي،و  عانضـــبو  بنـــي سـ  الزعب

ــقیرات،و  ـــاةو  شــــ ـــات ٢٣٤ص ،٢٠١٤، القضـــ ــــــة والتوقعــــ ـــــادر الداخلی ـــى المصـ ـــــي تؤكــــــد علــــ ــــذا فهـ ). وبهـــ

ــالل الســـــلوكات التـــــي یقومـــــون بهـــــا ــــن خـــ ـــراد إلـــــى تحقیقهـــــا مـ ــــعى األفــ ــــط التـــــي یسـ ـــات والخطـ    واالهتمامــ

  ).٢٢١ص ،٢٠٠٥(الزغلول، 

ا وجهــة نظــر معینــة وفــق بعــد التطــرق لمختلــف النظریــات المفســرة للدافعیــة، اتضــح أن لكــل منهــ

تعزیـــز  األســـس الفكریـــة للبـــاحثین فنجـــد النظریـــة الســـلوكیة تفســـر الدافعیـــة بـــالتعزیز، أي كلمـــا كـــان هنـــاك

في حین تفسر النظریة المعرفیة الدافعیة على أنهـا الحالـة الداخلیـة التـي  ،للسلوك أدى إلى تعلمه وتقویته

رغوب، أمـا التحلیـل النفسـي تـرى أن الدافعیـة سـلوك تحرك معارف وأفكار المتعلم وتدفعه لتحقیق هدف م

مدفوع داخلیا بغریزة الجنس والعدوان، وهكذا، وبـالرغم مـن ذلـك فكـل نظریـة تكمـل األخـرى ویجـب أخـذها 

  كلها بعین االعتبار لتفسیر الدافعیة. 
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  المعلم لدى دافعیةال -٧-١ 

ــتقبل األمـــمیعـــد المعلمـــون مـــن أهـــم المجموعـــات المهنیـــة التـــي لهـــا الـــدور ا  لكبیـــر فـــي بنـــاء مسـ

)Bishay,1996 ًـــــر ــم عنصــــ ـــــ ــــــر المعلـــ ــــــث یعتبـــ ـــــیً ). حیـــ ــــــةا أساســــ ــــــة التعلیمیـــ ـــــي العملیـــ ــــــة  -ا فـــــ   التعلمیــــ

). وقد أظهر األدب التربـوي أن دافعیـة المعلـم تعتبـر العامـل الحاسـم فـي تحقیـق ٢٢٩ :٢٠٠٣نشواتي، (

افعیـة المرتفعـة، یسـعى إلـى التمیـز ). فـالمعلم ذو الدOlolube,2006لنمو المستمر لألنظمة التعلیمیـة (ا

علـــى إیجابـــا ). وفـــي الوقـــت نفســـه تـــؤثر دافعیـــة المعلـــم Kappan,2009والنمـــو فـــي العملیـــة التعلیمیـــة (

؛ كما توفر دافعیة المعلـم الرغبـة )Christiana, 2009دافعیة الطالب وبالتالي على أدائهم األكادیمي (

ن على التعلم والتعبیر عن أنفسهم مـن خـالل اإلجابـة علـى لدى الطالب للتعلم؛ ألنه یتم تشجیع المتعلمی

). لذلك فإن مـن التحـدیات التـي OKO, 2014األسئلة، مع أخذ دور في كل المهام الفردیة والجماعیة (

  تواجه الباحثین التربویین وقیادات المدارس هو خلق دافعیة المعلمین.

  صفات المعلم ذو الدافعیة المرتفعة وممارساته: -٨ -١

  یتصف المعلم ذو الدافعیة المرتفعة بصفات منها ما یلي:

مـا القیــام بمـا یجعلـه مسـتعّدا لزیــارة إ یتصـف شـعور المـدّرس أثنـاء قیامــه بمهامـه إمـا باالسـتمتاع و  .١

  )٢٩ص ،٢٠١٢بلخیر، و  یترّقبها من المدیر أو المفّتش. (قندوز

  لدیه رغبة في تطویر مستواه ومستوى طالبه. .٢

  اعدة الزمالء لتحقیق أهداف المهنة.لدیه الرغبة في مس .٣

  یملك الحماس والجهد واالهتمام بمهام عمله. .٤

  .یعمل بدافع حب اآلخرین والمصلحة العامة .٥

ــوعي مـــن العملیـــة التعلیمیـــة. .٦ ـــو رشـــید( یهـــتم بالجانـــب النـ  العنـــزيو  الحمیـــدو  العایـــدو  العســـبليو  أب

  )٢٠١١النعیم، و 
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  فتتمثل في اآلتي:أما ممارسات المعلم ذو الدافعیة المرتفعة 

ــــل. .١ ــــه دون كلـــ ــــــد تعترضـــ ــــات التـــــــي ق ــــم العقبـــ ــــه رغــ ــــة بوظیفتـــ ــــه المرتبطـــ ــــابر فـــــــي أداء أعمالــ   یثــ

 .)٢٩ص ،٢٠١٢بلخیر، و  (قندوز

  للعمل. اكبیرً  اوجهدً  ایخصص وقتً  .٢

  وأنشطة بال حدود. ایقدم أفكارً  .٣

  .یقوم على وضع عدد من الخطط التربویة المفیدة في المیدان .٤

  .الخطط لمواجهة المواقف التعلیمیةیعمل على انتقاء أنسب  .٥

  .یهتم بالطالب كأفراد من أجل تعاهد قدرات كل طالب .٦

 الحمیدو  العایدو  العسبليو  أبو رشید( .لخدمة الزمالء والمدرسة اكبیرً  اوجهدً  ایخصص وقتً  .٧

  )٢٠١١النعیم، و  العنزيو 

  : الكفاءة الذاتیةثانًیا

 تـي تقــوم علــى نظریـة الــتعلم االجتمــاعي المعرفــيتعتبـر الكفــاءة الذاتیــة مـن المحــاور األساســیة ال

لبانــدورا، والتــي تفتــرض أن التغیــر الســلوكي والحفــاظ علیــه ینبغــي رؤیتــه علــى أنــه وظیفــة للمعتقــدات أو 

التوقعات حول النتاجات السلوكیة، وهي قدرة الفرد علـى المشـاركة أو علـى تنفیـذ السـلوك، أي المعتقـدات 

علــى تنظــیم وأداء األنشــطة واألحــداث المنوطــة بــه أداؤهــا لتحقیــق مســتویات واآلراء الخاصــة بقــدرة الفــرد 

فالكفاءة الذاتیة للمعلم هي مؤشـر قـوي لكیفیـة تصـرف المعلـم وهـي االعتقـاد بـأن المـرء . وٕانجازات محددة

). وقـد كـان ظهـور هـذا ٢١٦ص ،٢٠٠٩رزق، (قادر على ممارسة التحكم الذاتي في سلوكه ومشاعره. 

عنــدما نشــر مقالــة لــه بعنــوان: "كفــاءة الــذات: نحــو نظریــة  ١٩٧٧یــد ألبــرت بانــدورا عــام المفهــوم علــى 

أحادیة لتعدیل السلوك"، حیث خضع هذا المفهوم للعدید من الدراسات عبر مختلـف المجـاالت والمواقـف 

  ).  ١٩٩٧. (رضوان، "كعامل وسیط في تعدیل السلوك" إلسهامه)؛ ٥٠٢ص ،٢٠٠١(الزیات، 

ا ا كبیــرً التــي تلعــب دورً "مــن العوامــل المهمــة،  الذاتیــةمــن البــاحثین أن الكفــاءة  ویــرى عــدد كبیــر

  ).٣٠٢ص ،٢٠٠٧، الصافيو  دبور( "ا في قدرة الفرد على مواجهة تحدیات الحیاةوحاسمً 
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  التعریفات -١-٢

) بأنهــا: توقــع الفــرد بأنــه قــادر علــى أداء ٤٤٢ص ،١٩٩٠( الكفــاءة الذاتیــة بأنهــا جــابر ویعــرف

  الذي یحقق نتائج مرغوب فیها في أي موقف معین.السلوك 

ویعـرف بانــدورا الكفــاءة الذاتیـة بأنهــا معتقــدات النـاس حــول قــدراتهم علـى القیــام بمســتویات معینــة 

  .)Bandura, 1994(من األداء. 

) بأنها: مجموعـة األحكـام الصـادرة عـن الفـرد، والتـي تعبـر ٢٩٠ص ،٢٠٠٠ویعرفها الشعراوي (

قدرتـــه علـــى القیـــام بســـلوكیات معینـــة، ومرونتـــه فـــي التعامـــل مـــع المواقـــف الصـــعبة  عـــن معتقداتـــه حـــول

  والمعقدة، وتحدي الصعاب، ومدى مثابرته لإلنجاز.

) بأنهــا: اعتقــاد أو إدراك الفــرد لمســتوى أو كفــاءة أو فاعلیــة ٥٠١، ص٢٠٠١ویعرفهــا الزیــات (

ــن مقومـــات عقل ــوي علیـــه مـ یـــة معرفیـــة، وانفعالیـــة دافعیـــة، وحســـیة إمكاناتـــه أو قدراتـــه الذاتیـــة، ومـــا تنطـ

فســـیولوجیة عصـــبیة، لمعالجـــة المواقـــف أو المهـــام أو المشـــكالت، أو األهـــداف األكادیمیـــة، والتـــأثیر فـــي 

  األحداث لتحقیق إنجاز ما في ظل المحددات البیئیة القائمة.

الجدیــدة  ) بأنهــا: ثقــة الفــرد الكامنــة فــي قدراتــه خــالل المواقــف١٣١، ص٢٠٠١ویعرفهــا العــدل (

أو المواقف ذات المطالب الكثیرة وغیر المألوفة، أو هي اعتقادات الفرد في قـواه الشخصـیة، مـع التركیـز 

  على الكفاءة في تفسیر السلوك دون المصادر أو األسباب األخرى للتفاؤل.

) بأنهــا مجموعــة مــن التوقعــات التــي تجعــل ٢٦٧ص ،٢٠٠٧عبــد الحــق (و  ویعرفهــا أبــو ریــاش

  تقد بأن المسار الذي سیتخذه سلوك ما سیحظى بالنجاح.شخصا ما یع

) بأنهــا معتقــدات الفــرد حــول قدراتــه للــتحكم فــي ٣٢٨ص ،٢٠٠٩أبــو شــعیرة (و  ویعرفهــا غبــاري

  كل نواحي حیاته.

): هـي اعتقـاد الفـرد بقدرتـه علـى إتقـان مهمـة مـا، وتحقیـق ١٦١ص ،٢٠١٣(ویعرفهـا أبـو غـزال 

  نتائج إیجابیة. 
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ثقـــة المعلـــم فـــي  :)١٤٧ص ،٢٠١٠(زیـــدان بأنهـــا:  عرفهـــافت ءة الذاتیـــة للمعلـــمأمـــا تعریـــف الكفـــا

  قدرته على التعلیم الفعال وتأثیره اإلیجابي على تالمیذه. 

) بأنهـــا: معتقـــدات المعلـــم حـــول قدرتـــه علـــى القیـــام بمهـــام ١٧٤ص ،٢٠١٣ویعرفهـــا إســـماعیل (

  التدریس، وتحقیق النواتج التعلیمیة المرغوب فیها.

  تراضات النظریةاف -٢-٢

ها مـا ة والمحـددات المنهجیـة التـي مـن ضـمنعلى االفتراضات النظری نظریة الكفاءة الذاتیةتقوم  

  ):٣٩٠-٣٨٩ص ،٢٠٠١(حسب ما یذكر الزیات  -یلي 

  یسعى الناس جاهدین إلى التحكم في األحداث التي تـؤثر علـى حیـاتهم وضـبطها أو علـى األقـل

 People strive to control events that affect their livesضبط إیقاعها. 

  مســـتوى دافعیـــة األفـــراد وحـــاالتهم االنفعالیـــة أو الوجدانیـــة وأفعـــالهم هـــي دالـــة لمـــا یعتقدونـــه فـــي

  ذواتهم من إمكانات ال ما هي علیه بالفعل.

 :تؤثر اعتقادات أو إدراكات الكفاءة أو الفعالیة الذاتیة للفرد على  

 courses of adversityقته وجهة الفعل أو السلوك وطا -

 effortالجهد  -

  المثابرة في مواجهة التحدیات أو الفشل -

 resilience to adversityالتكیف أو التوافق في مواجهة الشدائد أو المحن  -

  ما إذا كانت أنماط التفكیر لدى الفرد ذاتیة اإلحجام أم ذاتیة اإلقدام. -

  ت في المواقف الصعبة.القدرة على مواجهة الضغوط واإلحباطا -

  مستوى اإلنجاز الفعلي أو الحقیقي للفرد لمهام ملموسة. -

  یمكن للناس أن یتحكموا في أو یضبطوا إیقاع مـا یصـدر عـنهم مـن فعـل أو سـلوك ومـا یقـوم بـه

  هو المحدد لكفاءتهم أو لفاعلیتهم الذاتیة. Intentionallyالناس أو یفعلونه قصدیا 



٢٢ 

 ة الذاتیـــة للفـــرد خلـــف: طموحاتـــه وتوقعاتـــه، وســـلوكیاته وأفعالـــه وجهـــوده تقـــف الكفـــاءة أو الفاعلیـــ

ومثابرته، وردود أفعاله االنفعالیة أو الوجدانیة، وعلى ذلك فإن النواتج المعرفیة لدیـه تـرتبط علـى 

  نحو موجب باعتقادات أو إدراكات الكفاءة أو الفاعلیة الذاتیة.

  :األسس النظریة لبنیة الكفاءة الذاتیة -٣-٢

  قامت الكفاءة الذاتیة للمعلم على نظریتین، هما:

  نظریة التعلم االجتماعي لروتر:. أ

للكفـاءة الذاتیـة كأحـد السـمات األساسـیة  )Rotter,1966(تعرضت نظریة وجهة الضبط لروتـر 

)، ١٤٨ص ،٢٠١٠زیـــدان، (للمعلـــم كـــي یكـــون مـــؤثرا فـــي تعلـــیم تالمیـــذه معـــززا لجهـــودهم االســـتیعابیة. 

الكفاءة الذاتیة على إدراك المعلم لكفاءته وقدراتـه فـي عملیـة الـتحكم بنـواتج العملیـة التعلیمیـة  حیث ترتكز

. )Tschannen-Moran & Hoy, 2001,p 784(بغـض النظــر عــن العوامــل البیئیــة المحیطــة 

یـرى وسمیت هذه النظریة بوجهة الضبط، أي أن األفراد یختلفـون فـي اعتقـاداتهم فیمـا یتعلـق بالنتـائج، إذ 

ـــبط خـــــارجي)  ـــلوكهم، وتتـــــأثر بعوامـــــل خارجیـــــة (ضــ ـــن ســ ـــتقل عــ ـــبعض أن النتـــــائج تحـــــدث بشـــــكل مســ الـ

كالصـــدفة، الحـــظ، الظـــروف وغیرهـــا. بینمـــا یـــرى الـــبعض اآلخـــر أنهـــا تعتمـــد علـــى ســـلوكهم أو علـــى مـــا 

 بداخلهم (ضبط داخلي)، ووجهة الضبط الداخلیـة والتـي ترجـع نتـائج العمـل إلـى عوامـل داخلیـة كالدافعیـة

  )٢٢٤- ٢٢٢ص ،٢٠٠٧عبدالوهاب، ( والرغبة والثقة وغیرها.

  نظریة التعلم االجتماعي لباندورا:. ب

ـــد أتــــى مــــن النظریــــة االجتماعیــــة لبانــــدورا. ففــــي نظریتــــه  ـــة فقـ أمــــا االتجــــاه الثــــاني للكفــــاءة الذاتیـ

أساسـیة تقـف مفهوم الكفـاءة الذاتیـة علـى أنـه قـوة دافعیـة  )Bandura, 1977(االجتماعیة المعرفیة قدم 

خلف أفعال الفرد. فأصحاب هذا االتجاه یعتقدون أن الكفاءة الذاتیـة تعـد مفتـاح القـوة الدافعیـة فـي النظـام 

ــــل  ــــــة والفعـــ ــین المعرفـ ــیطا بـــــ ــــ ــــــا وسـ ــــن اعتبارهـ ــــي، ویمكـــ ــــان، (المعرفـــ   ). ١٠٦ -١٠٥ص ،٢٠١١الوطبـــ

م بــه الفــرد فــي مواجهــة یقــو مــن الممكــن أن تحــدد الســلوك المتوقــع الــذي الكفــاءة وطبقــا لــذلك فــإن درجــة 

  ، كما تحدد كمیة الطاقة المبذولة للتغلب على تلك المشكالت.یصادفها قد المشكالت التي



٢٣ 

واتخـــذها البـــؤرة األساســـیة لنظریتـــه فـــي " الكفـــاءة الذاتیـــةبمفهـــوم بشـــكل كبیـــر  لقـــد اهـــتم بانـــدوراو  

  . )١٢٦ -١٢٥ص ،٢٠٠١العـــدل، (" Social- Cognitive theoryالــتعلم االجتمــاعي المعرفــي 

قدرتــه علــى تنظــیم ": بأنهــا ة الذاتیــة للمعلــمللكفــاءوقــد أســهمت النظریــة المعرفیــة االجتماعیــة فــي تعریفهــا 

وتنفیذ مسارات عمله كي یحقق نتائج طیبـة یتوقعهـا، ومـن أجلهـا یضـاعف جهـده كـي یحقـق ذاتـه وینمـي 

  ).١٤٩ -١٤٨ص ،٢٠١٠(زیدان،  "إمكاناته

  اءة الذاتیة انبثقت من نظریتین، هما:مما سبق عرضه یتضح أن الكف

  نظریة التعلم االجتماعي: والتي تؤكد وجود نوعین من أنواع وجهة الضبط: النوع األول: وجهة

الضبط الداخلي: والتي ترجع نتائج العمل إلى عوامل داخلیة كالدافعیة والرغبة والثقة وغیرها، 

جع نتائج العمل لعوامل خارجیة كالصدفة والنوع الثاني: وهو وجهة الضبط الخارجي: والتي تر 

 والحظ وغیرها.

  المعرفة بین النظریة المعرفیة االجتماعیة: والتي أكدت على أهمیة الكفاءة الذاتیة كقوة تتوسط

ومقدار الطاقة المبذولة للتغلب  ،والفعل، وتحدد سلوك الفرد المتوقع تجاه المشاكل التي تواجهه

  على تلك المشاكل.

  الكفاءة الذاتیة للمعلم: مصادر -٤-٢

  : Mastery Experiencesاإلنجازات األدائیة . ١

ــــل  ـــدرویمثــ ــــأثیرً  المصـــ ــــر تــ ـــي األكبــ ـــاجح الكفــــــاءة الذاتیــــــة ا فـــ ــــرد، وذلــــــك ألن األداء النـــ ــــدى الفــ   لــ

   الكفـاءة الذاتیـة، في حین یـؤدي اإلخفـاق المتكـرر إلـى انخفـاض الكفاءة الذاتیةبصفة عامة یرفع توقعات 

)Bandura, 1977, p 195( ،ـوخاص ــ ـ ن ـ ه مـ دیـ ا ل ذل أقصـى مـ ه بـ نـ لفـرد أ م ا دما یعلـ ة عنـ

ویكتســـب الفـــرد معلومـــات شخصـــیة مـــؤثرة مـــن خـــالل مـــا یقـــوم بـــه مـــن  .)٦٣، ص٢٠٠٣(الســـید،  جهـــد

ــــیطرة علـــــى البیئـــــة ــــعور بالسـ ـــالل خبرتـــــه األولـــــى معنـــــى النجـــــاح والشـ ــن خــ ــــتعلم مـــ ــــرات، ویـ    أعمـــــال وخبـ

  ).  ١٦١ص ،٢٠١٣أبو غزال، (
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ا فــي الكفــاءة الذاتیــة، عبــارة عامــة مــن وجهـــة األدائیــة أكثــر المصــادر تــأثیرً  اإلنجــازاتن إن كــو 

الكفـاءة أن النجـاح فـي األداء یرفـع  )؛ لذلك یضع لها عدة الزمات، أولهـا:٤٤٣ص ،١٩٩٠نظر جابر (

أكثـر تكـون األعمـال التـي تنجـز بنجـاح مـن قبـل الفـرد أن : الذاتیة بما یتناسب مـع صـعوبة العمـل. ثانیهـا

ة كفــاء: اإلخفــاق یــؤدي علــى األغلــب إلــى إنقــاص الثالثًــاة مــن تلــك التــي یتمهــا بمســاعدة اآلخــرین. كفــاء

  حین نعرف أننا بذلنا أفضل ما لدینا من جهد. 

یشـــیر إلـــى أداء الفـــرد وخبراتـــه  الكفـــاءة الذاتیـــةممــا ســـبق یتضـــح أن هـــذا المصـــدر مـــن مصــادر 

یــؤدي إلــى خفضــها لفــرد، بینمــا اإلخفــاق المتكــرر ل لكفــاءة الذاتیــةاالمباشــرة، وأن األداء النــاجح یزیــد مــن 

  وبالخصوص عندما یكون الفرد قد بذل أقصى ما عنده. 

  :Vicarious Persuasionالخبرات البدیلة . ٢

، مـن اآلخـرین یشیر هذا المصدر إلى الخبرات غیر المباشرة التـي یمكـن أن یحصـل علیهـا الفـرد

وفـي المقابـل فـإن مالحظـة اآلخـرین وهـم یخفقــون ، الكفـاءة الذاتیــةن یرفـع فمالحظـة اآلخـرین وهـم ینجحـو 

 مســتوى بــنفس خفــض الكفــاءة الذاتیــة للفـرد وخاصــة إذا كــان هــؤالء اآلخــرون المهــام یعمــل علــىفـي أداء 

وبــالرغم مــن كــون الخبــرات البدیلــة أو غیــر المباشــرة أضــعف مــن اإلنجــازات األدائیــة إال أن لهــا  .الكفــاءة

ـــاط محـــــــدودة" أهمیتهـــــــا ـــابقة بالنشــــ ــــه الســــ ـــه أو أن خبراتـــ ــــن قدراتــــ ـــــق مـــ ـــــر واثــ ــــرد غیــ ـــون الفـــ ــــــدما یكــــ    "عنـ

ــید، ( ـــالنموذج ومالحظــــة اآلخــــرین" .)٦٤ص ،٢٠٠٣الســ ــــتعلم بـ ــدر أیضــــا "ال ــــى هــــذا المصــ ــــق عل  ویطل

)Bandura, 1982, p 140،(  ،فالفرد یمكـن أن یقنـع نفسـه بإمكانیـة القیـام بأعمـال وسـلوكیات متعـددة

ــدما یالحـــظ ــدق هـــذا األمـــر فـــي  عنـ ــبهونه، قـــادرون علـــى القیـــام بهـــا والعكـــس صـــحیح، ویصـ أن مـــن یشـ

  )١٦١ص ،٢٠١٣أبو غزال، (المواقف التي نعتقد فیها أن لدینا نفس ما لدى اآلخرین من قدرات. 

وتعمل النماذج البدیلة والخبرات التمثیلیة فـي تحسـین وتعزیـز الكفـاءة الذاتیـة لـدى المعلـم خاصـة 

مــاذج تتشــابه مــع الفــرد فــي ظروفــه وحالتــه االجتماعیــة والمرحلــة العمریــة والتخصــص وتعــد إذا كانــت الن

ــذا  النمذجــــة الحیــــة والنمذجــــة الرمزیــــة مــــن أكثــــر اإلجــــراءات أهمیــــة فــــي تشــــكیل الكفــــاءة الذاتیــــة وفــــق هــ

  )٢٢٧ص ،٢٠٠٧المصدر. (عبدالوهاب، 
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  :Verbal Persuationاإلقناع اللفظي . ٣

أو معلومــات  ،لــق بخبــرات معینــة لآلخــرین واإلقنــاع بهــا مــن قبــل الفــردویعنــي الحــدیث الــذي یتع

ا عن طریق اآلخرین فیمـا قـد یكسـبه نوعـا مـن الترغیـب فـي األداء أو الفعـل، ویـؤثر علـى تأتي للفرد لفظی� 

 )Bandura, 1977, p 200(سلوك الشخص أثناء محاوالته ألداء المهمة. 

والتـــدعیم مـــن اآلخـــرین، ویمكـــن أن یكـــون اإلقنـــاع  اإلقنـــاع اللفظـــي عملیـــات التشـــجیعویتضـــمن 

، وبـالرغم )٦٤ص ،٢٠٠٣السـید، ( علیه الحدیث اإلیجابي مـع الـذاتا، ویأخذ شكال یطلق اللفظي داخلیً 

یعــد محــدودا، إال أنــه قــد یكــون ذا تــأثیر أكبــر عنــدما یكــون الشــخص الــذي  مــن أن تــأثیر اإلقنــاع اللفظــي

ا أو فـي نفـس التخصـص أو مشـرفً  ویمكن أن یكـون هـذا الشـخص زمـیال ،ا بها موثوقً مصدرً  یقوم باإلقناع

، كمــا قــد تــأتي علــى شــكل دورات أو مشــاغل تعقــد ضــمن خطــط ســجل اإلنمــاء المهنــي للمــوظفین امــدیرً 

  یقوم بها أشخاص من ذوي الخبرة. 

ویفیــد اإلقنــاع اللفظــي فــي تشــكیل وتعزیــز الكفــاءة الذاتیــة لــدى المعلــم خاصــة فــي ظــل إجــراءات 

مناقشــات موضــوعیة جیــدة وتغذیــة راجعــة وتفســیرات مقنعــة مــن قبــل أفــراد یتمتعــون بالمصــداقیة والخبــرة و 

  . )٢٢٧ص ،٢٠٠٧والقدرة على اإلقناع. (عبدالوهاب، 

  : Physiological Affective Statesالحاالت االنفعالیة الفسیولوجیة . ٤

الفعـــل االنفعالیـــة الناتجـــة مـــن  وهـــي مـــن المصـــادر المـــؤثرة علـــى كفـــاءة الذاتیـــة، وتتضـــمن ردات

مواجهة الفرد لمهمة معینـة، والتـي تـؤثر فـي مسـتوى إنجـازه لتلـك المهمـة، كـالخوف الشـدید والقلـق الحـاد. 

ا علـى الكفـاءة الذاتیـة للفـرد، وعلـى ا أو معممً ا عامً وتؤثر البنیة الفسیولوجیة واالنفعالیة أو الوجدانیة تأثیرً "

 ،٢٠٠١. (الزیــات، "لعقلیــة المعرفیــة، والحســیة العصــبیة لــدى الفــردمختلــف مجــاالت وأنمــاط الوظــائف ا

، فالنــاس یراقبــون أحــوال الجســم فــي إصــدار األحكــام التــي تتعلــق بهــا إذا كــانوا یســتطیعون أن )٤٠٠ص

یعملوا جیدا أم ال، وعندما یشـعر األفـراد بـالخوف، أو القلـق فمـن المحتمـل أن یتوقعـوا الفشـل، أمـا األفـراد 

ــعرون بـــالتوتر فمـــن المحتمـــل أن یـــروا أنفســـهم قـــادرین علـــى الـــذین یشـــعر  ون باإلثـــارة أو االهتمـــام وال یشـ

ــن،  ـــــ ـــاح (حســـ ـــــ ــــعف األداء .)٦٨ص ،٢٠٠٥النجــ ــــــا تضــــــ ــــــادة مــــ ـــــة عــــ ــــــة المرتفعـــــ ـــتثارة االنفعالیــــ ـــــ    فاالســ
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صـعوبة )، فنحن نفسـر التعـب والتـوتر الـذي یصـیبنا علـى أنهمـا مؤشـران علـى ٤٤ص ،٢٠١١(مصبح، 

  )١٦٢ ،٢٠١٣أبو غزال، ( إنجازها. المهمة التي ننوي

  القلق والتردد واإلجهاد وغیرها. : هذه المتغیرات االنفعالیة التي یواجهها المعلممن أمثال و 

  مما سبق یتضح لنا أن مصادر الكفاءة الذاتیة للمعلم هي:

ـــم .١ ــــة: وتعنــــي الخبــــرات والتجــــارب الشخصــــیة أو المباشــــرة التــــي یمتلكهــــا المعلـ    اإلنجــــازات األدائی

 ، فالتجارب الناجحة ترفع الكفاءة، بینما یخفض الفشل الكفاءة الذاتیة.أو یخوضها

ــن مالحظــــة  .٢ ــــم مــ ـــل علیهــــا المعل ــرات غیــــر المباشــــرة التــــي یحصـ ــــة: وتعنــــي الخبــ الخبــــرات البدیل

ــم و  اآلخــرین، أو مــن النمــاذج. وتفیــد الحصــص النموذجیــة والــدورات المشــاغل فــي إكســاب المعل

 اءته الذاتیة.خبرات بدیلة ترفع من كف

 ، وتفیـدو مـن الحـدیث اإلیجـابي مـع الـذاتأ اإلقناع اللفظي: والذي قـد یـأتي مـن حـدیث اآلخـرین .٣

 في تعزیز الكفاءة الذاتیة للمعلم من خالل المناقشات والتغذیة الراجعة وغیرها.

الحـــاالت االنفعالیـــة الفســـیولوجیة: مثـــل القلـــق والخـــوف والتـــردد والتـــي تعطـــي مؤشـــرات لمســـتوى  .٤

  الكفاءة الذاتیة للمعلم.

  

  

  

  

  

  

           

  )١شكل رقم (

   الكفاءة الذاتیةمصادر 

 الخربات البديلة

 اإلنجازات األدائية

 اإلقناع اللفظي

 االنفعالية الحاالت الفسيولوجية

مصادر 
الكفاءة 
 الذاتية
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  :الكفاءة الذاتیةأبعاد  -٥-٢

 كفــاءةبثالثــة أبعــاد مرتبطــة بــاألداء، ویــرى بانــدورا أن معتقــدات الفــرد عــن  وتحــدد الكفــاءة الذاتیــة

  والعمومیة والقوة أو الشدة. )فعالیةقدر الاألهمیة (ذاته تختلف تبعا لهذه األبعاد الثالثة، والتي هي: 

  وهي كالتالي:

وهو مستوى قوة دوافع الفرد لألداء فـي المجـاالت والمواقـف   Magnitude:)الفاعلیة مقداراألهمیة (. ١

 صـعوبة خـالل مـن بانـدورا یشـیر كمـا البعـد هـذا )، ویتحـدد٣٧١: ٢٠١٢، الشـافعيو  نصـار(المختلفـة 

  .الصعب إلى السهل من مرتبة المهام تكون عندما واضحة بصورة القدر هذا ویتضح الموقف،

مــن موقــف مــا إلــى مواقــف  الكفــاءة الذاتیــةویشــیر هــذا البعــد إلــى انتقــال  (Generality):العمومیــة .٢

فــي أداء  )، فــالفرد یمكنــه النجــاح فــي أداء مهــام مقارنــة بنجاحــهBandura, 1977: 85(مشــابهة 

    .آخر الى فرد من تختلف العمومیة درجة أن إال ،)٦٥ص، ٢٠١٢(عرقوب،  أعمال ومهام مشابهة.

بمعنــى قـــدرة أو "شــدة عمــق اإلحســـاس بالكفــاءة الذاتیـــة، إلـــى یشــیر هـــذا البعــد و  :(Strength) القــوة. ٣

شدة عمـق اعتقـاد أو إدراك الفـرد أن بإمكانـه أداء المهـام أو األنشـطة موضـوع القیـاس. ویتـدرج بعـد 

  )٥١٠ص ،٢٠٠١. (الزیات، "اا إلى ضعیف جدً بین قوي جدً القوة أو الشدة على متصل ما 

  الذاتیة وعالقتها باألداء لدى األفراد: كفاءةأبعاد ال )٢ویبین الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  )٢شكل رقم (

   الكفاءة الذاتیةأبعاد 

 األهمية

 العمومية

 القوة
 

الكفاءة  أبعاد
 الذاتية
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  وتوقعات النتائج: ءةالفرق بین توقعات الكفا -٦-٢

كمیكـانزم (آلیـة) معرفـي یسـهم فـي " )Bandura, 1977وضـعه "بانـدورا" (هـو مفهـوم  الكفـاءة الذاتیـة

تعمـل ا علـى افتـراض رئیسـي بـأن اإلجـراءات السـیكولوجیة معتمـدً  ،)١٢٥، ص٢٠٠١(العـدل،  "تغییر السلوك

توقعــات الكفـــاءة  مفهـــومي وضـــمن هــذه الرؤیـــة یمیــز بانـــدورا بــین وتقویـــة توقعــات الكفـــاءة الذاتیــة. خلــقعلــى 

)efficacy expectation(  وتوقعات) النتائجresponse-outcome expectancies  .(  

ـــات المرتبطـــــة ب ـــق بالتوقعـ ـــانهم القیـــــام "فإنهـــــا:  الكفـــــاءة الذاتیــــةوفیمــــا یتعلــ ــراد أن بإمكــ إدراك األفــ

   .)٣٢٩ص ،٢٠٠٧أبو شعیرة، و  (غباري "بالسلوكات المطلوبة للوصول إلى نواتج معینة

وهــذه التوقعــات یمكنهــا أن تســاعد علــى  أو إدراك الفــرد بقدرتــه علــى القیــام بــأداء ســلوك محــدد،

علــى القیـام بســلوك معـین أم ال فــي مهمــة معینـة، وتحــدد مقــدار  قــادًراالفــرد مـن تحدیــد مــا إذا كـان  تمكـن

الجهــد المطلــوب منــه للقیــام بهــذا الســلوك، وأن یحــدد إلــى أي حــد یمكــن لســلوكه أن یتغلــب علــى العوائــق 

  )٣٩ص ،٢٠١٣مصبح، (الموجودة في هذه المهمة. 

أمــا النــوع الثــاني وهــو التوقعــات الخاصــة بــالنواتج بمعنــى تقــدیر األفــراد أن ســلوكهم ســوف یــؤدي 

   )Bandura, 1977, p 193النجاح أو الفشل). ((إلى نواتج معینة 

وممـــا ســـبق تتضـــح لنـــا العالقـــة بـــین توقعـــات النتـــائج وتوقعـــات الكفـــاءة؛ فـــاألولى تعمـــل علـــى تحدیـــد 

    مهام معینة، بینما تعمل الثانیة بشكل واضح على التنبؤ باألفعال المستقبلیة للفرد.السلوك المالئم للقیام ب

  
  )٣شكل رقم (

  )Bandura, 1977, p 193ة (ن توقعات النتائج وتوقعات الكفاءالفرق بی
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  الحتمیة التبادلیة: -٧-٢

ریـــة "بانـــدورا"؛ نظفیــة االجتماعیـــة لة للنظریـــة المعر المكونـــات األساســـیمــن  الكفـــاءة الذاتیـــةتعتبــر 

وفــق هــذه النظریــة هــو  ســلوك الفـرد، فبانــدورا فكــرة التـأثیرات الثالثیــة المتبادلــة للســلوكفیهــا حیـث یفتــرض 

والعوامـل  ،Personal Factorsالعوامـل الذاتیـة محصلة تفاعل تبادلي لثالثة عوامل قویـة مـؤثرة، هـي: 

وأطلـق علـى هــذه  ،Environmental Factorsوالعوامـل البیئیــة  ،Behavioral Factorsالسـلوكیة 

  .Reciprocal determinismالمؤثرات نموذج الحتمیة التبادلیة 

  

  )٤شكل رقم (

  )١٩٢ص ،٢٠٠٩أبو شعیرة، و  غبارينموذج الحتمیة التبادلیة (

  

وتتضمن العوامل الشخصیة معتقدات األفراد وقدراتهم واتجاهاتهم، أمـا العوامـل السـلوكیة فتشـمل 

نـي المـؤثرات البیئیـة التـي تـؤثر علـى عدات الفعل الصادرة عن الفرد، أما العوامل البیئیة فتاالستجابات ور 

  الفرد، أو األدوار التي یقوم بها من یتعامل مع الفرد وتفاعلهم معه.

أنـه ال یوجـد أفضـلیة ألي مـن  وبالرغم من التأثیر التفاعلي التبادلي بین هذه العوامل الثالثة؛ إال

 لعوامـلإن ل .متكافئـة قـوة ذات أنهـا أو متـزامن، وقـت في تحدث أن بالضرورة ما أنه لیس، كهذه العوامل

 واالنفعـال السـلوك مـن كـل وتـأثیر والسـلوك االنفعـال على المعرفة بتأثیر یتعلق فیما دور رئیسي المعرفیة

ر فقـط إن تـأثیر الكفـاءة الذاتیـة ال یقتصـ .)١٠١ص ،٢٠١٠(فیصـل،  المعرفـة علـى البیئیـة واألحـداث

إلـى مـا یسـتطیع الفـرد عملـه بتلـك المهـارات التـي یمتلكهـا، وبـذلك  على امتالك الفرد للمهارات؛ بل یتعـداه

   فإن الكفاءة الذاتیة تعطي الفرد نوعا من القدرة على التحكم في أحداث حیاته.
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ســات أن ســلوك فقـد بینــت الدراوال )عوامـل الشخصــیة( الذاتیــة الكفــاءةوفیمـا یتعلــق بالتفاعــل بـین "

ــاء ــؤثر فــــي ســــلوكات األداء مثــــل اختیــــار المهمــــة والمواظبــــة والجهــــد المبــــذول واكتســــاب "ة الذاتیــــة الكفــ تــ

  ).١٩٢ص ،٢٠٠٩أبو شعیرة، و  غباري". (المهارات

  على السلوك: مظاهر تأثیر الكفاءة الذاتیة -٨-٢

ــــــة إ ــــاءةن أهمیــ ـــرد الكفــــ ـــلوك الفـــــ ــــن ســـــ ــــــددة مــــ ــــــاهر متعــ ــــــي مظــ ـــــا فــ ـــن تأثیرهـــ ــع مـــــ ـــــ ــــة تنبـ   الذاتیــــ

  بالتحدید: وتتضمن

 انتقــاء الفــرد للســلوكیات؛ حیــث یختــار النــاس  الذاتیــة للفــرد علــى كفــاءة: تــؤثر الاختیــار الســلوك

األعمال والمهام التـي یعتقـدون بـأنهم قـادرون علـى النجـاح فیهـا، ویتجنبـون األنشـطة والمجـاالت 

 بانخفاض الثقة والكفاءة على النجاح فیها. التي یشعرون فیها 

  تحـدد االعتقــادات عــن الكفــاءة الذاتیــة كــم ومعــدل الجهــد الــذي یبذلــه النــاس، الجهــدكــم ومعــدل :

ــتهدف ـــي أداء النشــــاط المســ ــــابرتهم فـ ـــلته أو مث ـــى مواصـ ــــات، ( ومــــدى حرصــــهم علـ  ،٢٠٠١الزی

ا أكبـر یمتلكون مستویات مرتفعة من الكفاءة الذاتیـة یبـذلون جهـودً  فاألشخاص الذین). ٥٠٥ص

ــون مســــ ــك الــــذین یمتلكـ ــن أولئــ نهـــم یحتفظــــون لمــــدد أطــــول أتویات أخفــــض مـــن الكفــــاءة، كمــــا مـ

   بمعدالت من النشاط والمثابرة.

 حیــث تـــؤثر الكفــاءة الذاتیــة علـــى أنمــاط التفكیــر وردود األفعـــال  :أنمــاط التفكیــر وردود األفعـــال

 االنفعالیة من أمثال الضغوط واإلحباطات وغیرها. 

  المعلم والكفاءة الذاتیة: -٩-٢

هتمـــین بســـیكولوجیة المعلـــم علـــى أن المعلـــم الكـــفء هـــو الـــذي یحـــدث التغیـــرات یتفـــق معظـــم الم

  ).٥٦٤ص ،١٩٨٠صادق، و  أبو حطب(في سلوك تالمیذه.  )المرغوبة (في إطار األهداف التربویة

الكفــاءة الذاتیــة یؤمنــون بــأن لــدیهم القــدرة علــى تحقیــق االخــتالف فــي حیــاة  الــذین یمتلكــونوالمعلمــون 

م بالتــدریس بطـــرق تظهــر معتقــداتهم. فــالمعلم الــذي یمتلـــك الكفــاءة الذاتیــة یمیــل إلـــى أن طالبهــم، وفــي قیــامه

یكــون لدیــه شــعور بالرضــا واالرتیــاح تجــاه عملــه، وٕاظهــار المزیــد مــن االلتــزام، ولدیــه روح المثــابرة فــي مواقــف 
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م، ودعــم الطلبــة فــي الفشــل، واســتخدام أســالیب التــدریس الحدیثــة، وٕانفــاق المزیــد مــن الوقــت علــى الطالــب للــتعل

  )٢٠٠٢رزق،  Gibbs, 2003, Bandura, 1993 & Ashton, 1984(أهدافهم. 

 Mental health: الصحة النفسیة ثالًثا

یتمیــز هــذا العصــر الــذي نعیشــه بشــدة التعقیــد وبــالتغیرات الســریعة والتــوترات والضــغوط النفســیة 

جـــوا مالئمـــا لزیـــادة االضـــطرابات النفســـیة وطغیـــان المـــادة علـــى القـــیم والمعـــاییر االجتماعیـــة ممـــا یشـــكل 

ا ذا واألمــراض العقلیـــة واالنحرافـــات الســـلوكیة، ویجعــل كـــل ذلـــك مـــن موضــوع الصـــحة النفســـیة موضـــوعً 

ــع (عطیــــة،  ــم ١٢ص ،٢٠١٤أهمیـــة كبیــــرة، فالصــــحة النفســــیة تهـــم كــــل إنســــان فــــي المجتمـ ). ولعــــل أهــ

ـــم، إذ تتصـــل صـــحته النفســـیة  بصـــحة مجموعـــات متتابعـــة مـــن شـــخص یعنـــى بهـــذا الموضـــوع هـــو المعل

همیــة االهتمــام بصــحته النفســیة، األجیــال تتلمــذ علــى یدیــه، وتعایشــه ســاعات طویلــة متواصــلة، ومــن األ

  ) بقولهما:٢١ص ،٢٠٠٨التل (و  قطیشات، بین ذلكوت

ا ینبغـي االهتمـام بـه، فـإن الصـحة النفسـیة للمدرسـین ا هاًمـإذا كانت الصحة النفسیة للتالمیذ أمـرً 

ا تحقیــق الهــدف مــن العملیــة التربویــة علــى أســس ســلیمة، وأن الحالــة النفســیة للمعلــم إذا شــئنً  أكثــر أهمیــة

ا على التالمیذ؛ فلذا كان المعلـم هـو المسـئول عـن النمـو النفسـي للتالمیـذ من سواء أو شذوذ تنعكس حتمً 

یـره مـن الـزمالء ا مـع نفسـه ومـع غوتوفیر المناخ المالئم للصحة النفسیة لهم، فإنه ینبغي أن یكـون متكیًفـ

ــون متفـــاعًال  ـــذ. أن یكـ ــون ا تفاعلًیـــ ناضـــجً والرؤســـاء والتالمی ـــز بالنشـــاط والحیویـــة وباالختصـــار یكـ ا، یتمی

متمتعــا بصــحة نفســیة. وأمــا إذا كــان المعلــم ال یملــك الصــحة النفســیة أو العقلیــة فمــن الطبیعــي أن فاقــد 

  الشيء ال یعطیه.

  التعریفات -١-٣

النفســیة بأنهــا: التوافــق التــام بــین الوظــائف الجســـمیة  ) الصــحة٤ص ،١٩٧٥یعــرف القوصــي (

المختلفـــة، مــــع القـــدرة علــــى مواجهـــة الصــــعوبات العادیـــة المحیطــــة باإلنســـان، مــــع اإلحســـاس اإلیجــــابي 

  بالنشاط والقوة والحیویة.
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ــحة ( ــل اإلحســـاس الجســــدي ١٩٤٨وعرفـــت منظمـــة الصــــحة العالمیـــة الصـ ـــة مـــن تكامــ ) بأنهــــا: حال

  )٢٧، ص٢٠٠٧ولیست فقط حالة الخلو من المرض والعاهة. (ورد في رضوان،  والنفسي واالجتماعي،

) الصــحة النفســیة: بأنهــا حالــة إیجابیــة توجــد عنــد الفــرد وتكــون ٦ص ،١٩٨٧رفــاعي (الویعــرف 

في مسـتوى قیـام وظائفـه النفسـیة بمهماتهـا كمـا یبـدو، وذلـك فـي عـدد مـن المظـاهر، فـإن كانـت الوظـائف 

ــن ومتناســـق ومتكامـــل ضـــمن وحـــدة الشخصـــیة كانـــت الصـــحة  النفســـیة تقـــوم بمهماتهـــا وعلـــى شـــكل حسـ

  .فیها النفسیة سلیمة وحسنة، وٕان لم یكن األمر كذلك كان من الالزم البحث عن أوجه االضطراب

) الصحة النفسـیة بأنهـا: قـدرة الفـرد علـى التوافـق مـع نفسـه ومـع ١٨ص ،١٩٩٨(ویعرف منسي 

لتـــام عـــن ســـلوكیاته اللفظیـــة والعملیـــة المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة، ، أي یشـــعر بالرضـــا احولـــهاآلخـــرین مـــن 

وقدرتــه علــى التكیــف والعــیش بســالم مــع المجتمــع الــذي یعــیش فیــه وعملیــة التوافــق هــذه قــد تكــون علــى 

  المستوى البیولوجي أو السیكولوجي أو االجتماعي.

توافقــا نفســـیا، ) الصــحة النفســیة بأنهــا: حالـــة یكــون فیهــا الفــرد م٣٠ص ،٢٠٠٠وتعــرف ســري (

علـــى تحقیـــق ذاتـــه واســـتغالل قدراتـــه واســـتثمار  قـــادًراویشـــعر بالســـعادة والكفایـــة والراحـــة النفســـیة، ویكـــون 

ــون  ــیته ســــویة  قـــادًراطاقاتـــه، ویكـ ــیة، وتكـــون شخصـ ـــب الحیـــاة وٕادارة األزمــــات النفسـ علــــى مواجهـــة مطال

  متكاملة، ویكون سلوكا عادیا.

یة بأنهـــا: حالـــة دائمـــة نســبیا، یكـــون فیهـــا الفـــرد ) الصـــحة النفســ١٠، ص٢٠٠٤ویعــرف زهـــران (

ا أي مــع نفســه ومــع بیئتــه)، ویشــعر بالســعادة مــع نفســه، ومــع ا واجتماعًیــا وانفعالًیــا (شخصــیً ا نفســیً متوافًقــ

 قـادًراعلى تحقیق ذاته واسـتغالل قدراتـه وٕامكانیاتـه إلـى أقصـى حـد ممكـن، ویكـون  قادًرااآلخرین. ویكون 

ا، ویكـون حسـن الخلـق كون شخصیته متكاملة سویة، ویكون سلوكه عادیً على مواجهة مطالب الحیاة. وت

  بحیث یعیش في سالمة وسالم.

) الصحة النفسـیة بأنهـا التوافـق التـام بـین الوظـائف المختلفـة، ٢٧٥ص ،٢٠٠٤ویعرف عبداهللا (

ف مــع أي خلــوه مــن النزاعــات والصــراعات الداخلیــة، ووعیــه بــدوافع ســلوكه والقــدرة علــى التوافــق أو التكیــ

  البیئة المحیطة به.
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ـــار ( ـــد الغفـ ـــرد ١٧٥، ص٢٠٠٧ویعــــرف عبـ ــــة تكامــــل طاقــــات الفـ ـــا: حال ) الصــــحة النفســــیة بأنهـ

  المختلفة بما یؤدي إلى حسن استثماره لها، ومما یؤدي إلى تحقیق وجوده، أي تحقیق إنسانیته.

ف الجسـمیة ): الصحة النفسیة بأنهـا: التوافـق التـام بـین الوظـائ٣٤، ص٢٠٠٨ویعرف أبو دلو (

ــعوبات العادیـــة المحیطـــة باإلنســـان، ومـــع اإلحســـاس اإلیجـــابي  المختلفـــة، مـــع القـــدرة علـــى مواجهـــة الصـ

  بالنشاط والحیویة.

ــــوري ( ــــوري والجبـ ـــرف الجبـ ــذات ٤٠: ص٢٠١٤ویعــ ـــن الـــ ــــا عــ ــــیة بأنهـــــا: الرضـ ـــحة النفسـ ) الصــ

خــالل إشــباع حاجاتــه  واآلخــرین، ومــدى قــدرة الفــرد علــى التوافــق النفســي واالجتمــاعي مــع اآلخــرین، مــن

  بالطریقة التي ال تتعارض مع قیم وعادات وتقالید المجتمع.

) الصــحة النفســیة بأنهــا: حالــة مــن التــوازن الجســمي واالنفعــالي ١٢، ص٢٠١٤ویعــرف عطیــة (

عادة والعقلي واالجتماعي تصل بالفرد إلى حالة من االستقرار، وتجعله یتقبل ذاته ویشـعر بدرجـة مـن السـ

ــامح واإلیثـــار ، تموالرضـــا كنـــه مـــن عقـــد صـــالت اجتماعیـــة فـــي مجتمعـــه تتمیـــز بالعطـــاء والتعـــاون والتسـ

  وتصل به إلى حسن استثماره لقدراته وٕامكانیاته لیحقق أهدافه.

وبعــد هــذا العــرض لمفــاهیم الصــحة النفســیة المتعــددة، یتبــین لنــا التنــوع واالخــتالف بــین العلمــاء 

كمــا هــو الحــال فــي المفــاهیم  -دم اتفــاقهم علــى مفهــوم واحــد والبــاحثین فــي مفهــوم الصــحة النفســیة، وعــ

 أنـــه مـــن ممیـــزات مفهـــوم الصـــحة النفســـیة هـــذا مـــن جهـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى ألن -النفســـیة بشـــكل عـــام 

ه مفهـــوم ثقـــافي ونســـبي ویختلـــف بـــاختالف المجتمعـــات. ویؤكـــد هـــذا مـــا یـــذهب إلیـــه عبـــدالخالق تـــبطبیع

 صـحة النفسـیةلتوضیحه بـأن افي  )٢٥١، ٢٠٠٩كویك، المشار إلیه في (أبو  )٣٢ -٢٨ص ،١٩٩١(

مــن فــرد إلــى آخــر، ونســبیة لــدى الفــرد نفســه مــن وقــت إلــى  -ا، وهــي متحركــة ومتغیــرة نســبیً  حالــة دائمــة

ــة إلــى أخــرى مــن مراحــل النمــو للفــرد ،آخــر تبعــا لتغیــر الزمــان  كمــا ویضــیف بأنهــا تتغیــر -، ومــن مرحل

    وتغیر المجتمعات.
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  ة للفرد:أهمیة الصح -٢-٣

ال شــك أن تحقیــق الصــحة النفســیة لألفــراد مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ازدهــار المجتمــع وتنمیتــه؛ 

ألن أفـراده خــالین مــن العیــوب النفســیة، والتــي مــن شـأنها أن تــؤدي إلــى إعــاقتهم فــي أدائهــم ألدوارهــم فــي 

الصـــحة  جــع أهمیــة. لــذلك ولهـــذه األســباب تر المجتمــع فــال یتحقــق الرخــاء ویصـــبح مجتمعــا واهیــا خاویــا

  النفسیة للفرد والمجتمع والتي تتضح في ما یلي:

 )١١ص ،٢٠٠٤محمد، (تساعد الفرد على التوافق الصحیح في المجتمع.   .أ 

 تساعد الفرد في حل مشكالته التي یواجهها في الحیاة.  .ب 

 تساعد الفرد على التركیز واالتزان االنفعالي.  .ج 

 )٢٦ -٢٥ص ،٢٠٠٦شریت، (النفسي. تساعد الفرد على األمن والطمأنینة والهدوء   .د 

 تساعد الفرد في النجاح في حیاته المهنیة.  .ه 

 تساعد الفرد في تدعیم صحته البدنیة.  .و 

 )٢٣ - ٢٢ص ،٢٠٠٨تساعد الفرد لتحقیق إنتاجیته وزیادة كفایته. (قطیشات والتل،   .ز 

ماعیـة مـع تتیح الصحة النفسیة للشخصـیة النمـو االجتمـاعي السـلیم، مـن حیـث إقامـة العالقـات االجت  .ح 

   ).١٩- ١٨ص ،٢٠١١اآلخرین وتحقیق التفاعل االجتماعي بینه وبین أفراد المجتمع. (ناصیف، 

  مظاهر الصحة النفسیة -٣-٣

 تحمل الفرد مسؤولیة أعماله وأفكاره ومشاعره. .١

  التكیف االجتماعي مع اآلخرین والقدرة على إقامة عالقات وصالت اجتماعیة ناجحة. .٢

  لقدرات.تحقیق الذات واستغالل ا .٣

 االتزان االنفعالي والحساسیة االنفعالیة المناسبة. .٤

 العادي).(السلوك السوي  .٥

 .ارتفاع مستوى االحتمال النفسي والصمود أمام الظروف الصعبة واألزمات الشدیدة .٦

 اإلحساس بالسعادة والرضا والحیویة والتفاؤل واإلیجابیة. .٧

 القدرة على النجاح في العمل والرضا عنه. .٨
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ـــعي لتحقیقهــــا وتنمیتهــــا. تعــــرف إمكا .٩ ـــه، والسـ ــــداهللا، (ناتــــه ودوافعــــه وأهدافـ ــــو، ٢٠٠٤عب ــو دل ؛ أبــ

محمـود، و  ؛ األنصـاري٢٠٠٩؛ المطیـري، ٢٠٠٩؛ الخالدي والعلمي، ٢٠١١، ناصیف؛ ٢٠٠٨

  )٢٠٠٤؛ محمد، ٢٠٠٨التل، و  ؛ قطیشات٢٠٠٧

  النظریات واالتجاهات المفسرة للصحة النفسیة -٤-٣

 ،٢٠٠٧، (-كمــا یــذكر عبــد الغفــار -النفســي وعلــى رأســهم فرویــدإن أصــحاب مدرســة التحلیــل 

ــین أجهـــزة الشخصـــیة ٣١ص ــا علـــى التوفیـــق بـ ) یـــرون أن الصـــحة النفســـیة الجیـــدة تكمـــن فـــي قـــدرة األنـ

المختلفة ومطالب الواقع، أو في الوصول إلى حل الصراع الذي ینشـأ بـین أجهـزة الشخصـیة التـي تحـدث 

  ینشأ بین هذه األجهزة ومطالب الواقع. عنها فروید، أو بین الصراع الذي

القــدرة علــى مواجهــة الــدوافع البیولوجیــة والغریزیــة "أي أن الصــحة النفســیة مــن وجهــة فرویــد فــي 

والســـیطرة علیهـــا فـــي ضـــوء متطلبـــات الواقـــع االجتمـــاعي، كمـــا تتمثـــل فـــي قـــدرة األنـــا علـــى التوفیـــق بـــین 

ال یســتطیع أن یصــل إال لتحقیــق جزئــي لصــحته  نمطالــب الهــو واألنــا األعلــى. ویــرى فرویــد أن اإلنســا

ــین محتویــــات الهــــو ومطالــــب الواقــــع.  ـــم بــ ــیة ذلــــك ألنــــه فــــي حالــــة صــــراع دائـ  ،٢٠١٠الخواجــــة، (النفســ

 األجـزاء الواعیـة والعقالنیـة مـن الشـخص، فـي حـین تتجمـع ا أو قلـیًال ویشكل األنـا بهـذا التحدیـد كثیـرً ). ١٣ص

االضـطراب النفسـي)، فـي حـین (و، حیث تتمـرد وتنشـق فـي حالـة العصـاب الدوافع والغرائز الالشعوریة في اله

 ).٣١ص ،٢٠٠٨أبو دلو، (تكون في حالة الصحة النفسیة مندمجة بصورة مناسبة. 

ــه أنهــا القــدرة علــى الحــب والحیــاة. وأجــاب  فرویــد عــن الســؤال حــول معیــار الصــحة النفســیة بقول

  ).٥١ص ،٢٠٠٧(رضوان، 

د الســلوكیین، هــو القــدرة علــى اكتســاب عــادات تتناســب مــع البیئــة التــي ومفهــوم الصــحة النفســیة عنــ 

). أي أن الفـرد عنـدما یكتسـب عـادات وتقالیـد وقـیم تتفـق ٢٤ص ،٢٠٠٩الخالدي والعلمـي، (یعیش بها الفرد. 

وثقافة المجتمع الذي یحیا فیه، بحیث یشعر بالتفاعل مـع مـن حولـه مـن النـاس، فهـو بـال شـك یتمتـع بالصـحة 

فإنـه بـال شــك یصـعب علیـه تحقیــق التكیـف مــع  ،ة، وأمـا إذا اكتســب عـادات ال تتفـق مــع ثقافـة المجتمــعالنفسـی

  )٦٣ص ،٢٠٠٩ذلك المجتمع، األمر الذي ال یجعله یتمتع بالصحة النفسیة. (المطیري، 
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ــتعلم هـــو المحـــور الـــرئیس، وأن الســـلوك المرضـــي یمكـــن اكتســـابه ویمكـــن  فهـــذه المدرســـة تعـــد الـ

ا هـو الحـال فـي السـلوك العــادي، فالعملیـة الرئیسـة فـي كلتـا الحـالتین، هـي عملیـة تعلــم، الـتخلص منـه كمـ

إذ تتكــون االرتباطــات بـــین مثیــرات واســتجابات. ویـــرى الســلوكیون بـــأن المــرض النفســي إنمـــا هــو ســـلوك 

مـــتعلم، ومـــع مـــرور الـــزمن تتحـــول العـــادات الســـلوكیة إلـــى التزامـــات یتمســـك بهـــا الفـــرد بوصـــفها أنماطـــا 

  )٣٥ص ،٢٠١٤سعید، و  (األسدي ضیة منذ الطفولة.مر 

والصـــحة النفســـیة مـــن وجهـــة نظـــر االتجـــاه اإلنســـاني تتمثـــل فـــي تحقیـــق الفـــرد إلنســـانیته تحقیقـــا 

كامال، ومن المؤشرات الدالة على ذلك مدى ما یمارسه الفرد من حریة، ومدى إدراكـه لمـدى هـذه الحریـة 

التعـاطف مـع اآلخـرین وحـبهم، والتزامـه بـالقیم العلیـا كـالحق  وحدودها وتحمله لمسـئولیاتها، ومقدرتـه علـى

ــــرد وأهدافـــــه.  ــذات وتحقیـــــق إمكانـــــات الفـ ــــة واالنتمـــــاء، وتقبـــــل الـــ ـــاس بالطمأنینـ ـــال واإلحســ   والخیـــــر والجمــ

 ).٢٥٢ص ،٢٠٠٩(أبو كویك، 

ورفضــت هــذه المدرســة المســلمات التــي جــاءت فــي المدرســتین الســابقتین، واعتبــرت أن اإلنســان "

ي نمــو ونشــاط مســتمرین والخبــرة الحاضــرة لهــا أهمیتهــا كمــا یــدركها الفــرد ولــیس اآلخــرون، وٕان خیــر، فــ

ــد.  ــتم إال بدراســـة األصـــحاء ولـــیس المرضـــى كمـــا فعـــل فرویـ الفهـــم الســـلیم لنشـــاط اإلنســـان وســـلوكه ال یـ

ــدي والعلمـــي، ( ـــار ). ٢٤ص ،٢٠٠٩الخالـ ـــرى كـــارل روجـــرز أن طبیعـــة اإلنســـان تـــدفع بـــه إلـــى اختی وی

الصــحة النفســیة بشــرط أن یتمتــع بالحریــة النفســیة التــي تجعــل قــواه النفســیة حــرة الحركــة وطلیقــة  طریــق

  ).١٤٢ص ،٢٠١١وبعیدة عن أسالیب الدفاع النفسیة. (القذافي، 

ویختلف األفراد فیما یصلون إلیه من مستویات من حیـث اإلنسـانیة الكاملـة، وهكـذا یختلفـون فـي 

  )١٧ -١٦ص ،٢٠٠٠ني، العنا(مستویات صحتهم النفسیة. 

ویـــرى أصـــحاب االتجـــاه الوجـــودي أن الصـــحة النفســـیة هـــي أن یعـــیش اإلنســـان وجـــوده، ویـــدرك 

إمكاناتـــه، وأن یكـــون حـــرا فـــي تحقیـــق مـــا یریـــد وباألســـلوب الـــذي یختـــاره، وأن یـــدرك نـــواحي ضـــعفه وأن 

الوصـول إلـى تنظـیم  یتقبلها وأن یكون مدركا لطبیعة هذه الحیـاة بمـا فیهـا مـن متناقضـات، وأن یـنجح فـي

وینطلـــق التحلیـــل  ).٤٣ص ،٢٠٠٧ ،معـــین مـــن القـــیم یكـــون بمثابـــة إطـــار لـــه فـــي حیاتـــه. (عبـــد الغفـــار
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ــودي  الوجـــودي مـــن اإلنســـان الســـلیم ویعتبـــر المـــرض شـــكال قاصـــرا مـــن الصـــحة، ویتجنـــب التحلیـــل الوجـ

ــن عصـــابات وتضـــررات اإلنســـان، ویؤكـــد أنـــه حتـــى فـــي العصـــابات یمكـــن إیجـــاد  مســـاحات الحـــدیث عـ

 )٥٨، ص٢٠٠٧متدرجة من الحریة، ینبغي توسیعها. (رضوان، 

وتعــرف المدرســة المعرفیــة الصـــحة النفســیة بأنهــا القــدرة علـــى تفســیر الخبــرات بطریقــة منطقیـــة، 

تمكن الفرد من المحافظة على األمل واستخدام مهارات وٕادراكات معرفیة مناسبة لمواجهـة األزمـات وحـل 

  ).٢٥ص ،٢٠٠٩علمي، الو  الخالدي(المشكالت. 

ویـــرون أن تـــأثر الصـــحة النفســـیة إلـــى حـــد بعیـــد بالطریقـــة التـــي یفســـر بهـــا األفـــراد الحـــوادث فـــي 

ــو مـــن یحـــافظ علـــى األمـــل، ویســـتخدم اســـتراتیجیات  البیئـــة. وأن الشـــخص الـــذي یتمتـــع بصـــحة نفســـیة هـ

لــى حالــة مــن معرفیــة مناســبة فــي مواجهــة الضــغط النفســي وفــي حــل المشــكالت. ویشــیر هــذا االتجــاه إ

  التــوازن تســمى التــوازن المعرفــي متمثلــة فــي تجمــع مجموعــة مــن الخبــرات والمعــارف لــدى الفــرد تســاعده 

  فـــي حـــل المشـــكالت التـــي یواجههـــا. وتتطـــور الصـــحة النفســـیة بتطـــور األبنیـــة المعرفیـــة ومـــا یـــرتبط بهـــا. 

  )  ٢٧، ص٢٠١٠(جبریل، 

ــین مـــدارس علـــم الـــنفس فـــي نظرتهـــا وتعریفهـــا للصـــحة النفســـیة؛  تالحـــظ الباحثـــة االختالفـــات بـ

 لالختالفـــات األساســـیة بـــین مـــدارس علـــم الـــنفس أصـــال، ونظرتهـــا للمفـــاهیم المختلفـــة المتعلقـــة باإلنســـان.

أن الصــحة النفســیة الجیــدة تكمــن فــي قــدرة األنــا علــى التوفیــق بــین أجهــزة  التحلیــل النفســي تــرى فمدرســة

ول إلـى حـل الصـراع الـذي ینشـأ بـین أجهـزة الشخصـیة ومطالـب الواقـع، أو فـي الوصـالشخصیة المختلفة 

  التي تحدث عنها فروید، أو بین الصراع الذي ینشأ بین هذه األجهزة ومطالب الواقع. 

والبیئــة التــي  ومفهــوم الصــحة النفســیة عنــد الســلوكیین، هــو القــدرة علــى اكتســاب عــادات تتناســب

مــا هــو ســلوك مــتعلم، وأن الســلوك المرضـــي ویــرى الســلوكیون بــأن المــرض النفســي إنیعــیش بهــا الفــرد. 

 یمكن اكتسابه ویمكن التخلص منه كما هو الحال في السلوك العادي. 
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والصـــحة النفســـیة مـــن وجهـــة نظـــر االتجـــاه اإلنســـاني تتمثـــل فـــي تحقیـــق الفـــرد إلنســـانیته تحقیقـــا 

، والتزامــه بـــالقیم كــامال، ومــن ذلــك ممارســـة الفــرد للحریــة وٕادراكـــه لحــدود هــذه الحریــة وتحملـــه المســئولیة

 العلیا، وتقبل الذات وتحقیق اإلمكانات واألهداف. 

ویـــرى أصـــحاب االتجـــاه الوجـــودي أن الصـــحة النفســـیة هـــي أن یعـــیش اإلنســـان وجـــوده، ویـــدرك 

إمكاناتـــه، وأن یكـــون حـــرا فـــي تحقیـــق مـــا یریـــد وباألســـلوب الـــذي یختـــاره، وأن یـــدرك نـــواحي ضـــعفه وأن 

عة هذه الحیـاة بمـا فیهـا مـن متناقضـات، وأن یـنجح فـي الوصـول إلـى تنظـیم یتقبلها وأن یكون مدركا لطبی

  .معین من القیم یكون بمثابة إطار له في حیاته

وتعــرف المدرســة المعرفیــة الصــحة النفســیة بأنهــا القــدرة علــى تفســیر الخبــرات بطریقــة منطقیــة، تمكــن 

ــى األمــــل واســــتخدام مهــــارات وٕادراكــــات معرفیــــة ـــرد مــــن المحافظــــة علــ ــل  الفـ ـــات وحــ مناســــبة لمواجهــــة األزمـ

  ویرون أن تأثر الصحة النفسیة إلى حد بعید بالطریقة التي یفسر بها األفراد الحوادث في البیئة. . المشكالت

  والصحة النفسیة المعلم -٥-٣

یعتبـر المـدرس حجــر الزاویـة فــي تحقیـق الصــحة النفسـیة لتالمیــذه، فهـو البــدیل الحقیقـي للوالــدین 

الرســـمي برعایـــة التالمیـــذ وتنمیـــتهم العلمیـــة والنفســـیة وصـــوال بهـــم إلـــى تحصـــیل  لمكلـــفافـــي البیـــت وهـــو 

المعرفة وتكوین االتجاهات الطیبة نحو المواد الدراسیة ونحو المدرسة ونحو أنفسـهم، وال شـك أن الكفـاءة 

ــنعكس علــــى  ـــا تــ ــع تالمیــــذه كلهـ ــیته وعالقاتــــه الطیبــــة مــ المهنیــــة للمــــدرس وقدراتــــه بصــــفة عامــــة وشخصــ

رفاته وســـلوك التالمیـــذ الفردیـــة والجماعیـــة وتـــؤثر فـــي مـــدى تمـــتعهم بالصـــحة النفســـیة، وال یمكـــن أن تصـــ

علــى أن یــوفر لتالمیــذه فــرص تحقیــق صــحتهم  قــادًرانتصــور مدرســا یفتقــر إلــى جوانــب الصــحة النفســیة 

 ،٢٠١٠ر، زغیــ(النفســیة وال أحــد ینكــر الــدور الخطیــر الــذي یلعبــه فــي حیــاة التالمیــذ العلمیــة والنفســیة. 

  ).٢٦ -٢٥ص

أو اضـطرابه) سـینعكس علــى تالمیـذه، وحـین یكـون المعلـم بأحســن (النفسـي للمـدرس  الوضـعإن 

حال؛ فإننا ننتظر رؤیة آثار ذلك لدى تالمیـذه فـي جـو مـن المـرح والتفـاؤل والعمـل المنـتج، أمـا إذا كانـت 

المدرســة مــن هنــا، ومــن هــذا حیــاة المــدرس غیــر ســعیدة، فــال نســتغرب أن نــراه یحمــل آثــار تعاســته إلــى 



٣٩ 

المنطلـــق تبـــدو أهمیـــة الصـــحة النفســـیة للمـــدرس، وتشـــدید علمـــاء الـــنفس والتربیـــة علـــى بحثهـــا وٕاعطائهـــا 

  ).٤٤٧ص ،٢٠٠٤عبداهللا، (الصحة النفسیة في المدرسة.  تطبیقاألولویة حین 

ــیة  إن التكیـــف النفســـي للمعلـــم وصـــحته النفســـیة عامـــل أساســـي وهـــام فـــي تحقیـــق الصـــحة النفسـ

  ).٤٥٠ص ،٢٠٠٤عبداهللا، (للتالمیذ وتكیفهم. 

  دافعیة المعلم والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة بین لعالقة: ارابًعا

للــدوافع صـــلة وثیقـــة بالصـــحة النفســـیة، فالـــدوافع هــي الموجهـــات األساســـیة لســـلوك اإلنســـان فـــي 

. وتنطبــق هــذه القاعــدة مختلــف المواقــف. فكــل ســلوك مــن ســلوكیات اإلنســان مــدفوع، أي: إن وراءه دافــع

على الصـور السـویة مـن السـلوك، كمـا تنطبـق علـى الصـور غیـر السـویة أیضـا. ویعتمـد توافـق الفـرد فـي 

الحیــاة وشــعوره بالصــحة النفســیة علــى مــدى التوفیــق الــذي یصــیبه فــي إشــباع حاجاتــه ودوافعــه، بطریقــة 

حیـة أخـرى. أمـا إذا فشـل الفـرد ترضي مطالبه الشخصیة من ناحیة، وترضي المطالب االجتماعیة مـن نا

فــي إشــباع دوافعــه بالطریقــة المتوازنــة التــي ترضــي مطالبــه ومطالــب المجتمــع فــي الوقــت نفســه یتعــرض 

لضغوط شدیدة، وتتناسب هذه الضغوط طردیا مـع حجـم الفشـل فـي تحقیـق اإلشـباع المنشـود. وقـد تصـل 

فــي  -تكــوین الشخصــیة یــتم النفســي. فة للفــرد، وتطــیح بتوازنــه الضــغوط إلــى درجــة تهــدد الصــحة النفســی

كانـت هـذه  الیب التـي تعلمهـا الفـرد فـي إشـباعه لدوافعـه. فـإذاعلـى أسـاس الطـرق واألسـ -قدر كبیـر منـه 

 -األسـالیب سـویة، ترضــي الحاجـة أو تخفــض التـوتر الناشــئ عـن إلحـاح الــدافع وتتفـق فــي الوقـت نفســه 

خصـیة الصـحیة أو السـویة، أمـا إذا كـان الفـرد قـد تعلـم مع المعاییر الثقافیة فإنهـا تسـاعد علـى تكـوین الش

أن یشــبع دوافعــه بأســالیب غیــر ســویة، كــأن تكــون أســالیبه هروبیــة أو عدوانیــة أو اســتعطافیة، فــإن ذلــك 

  .)١٦٣ -١٦٢ص ،٢٠١٢سالم، و  یرتبط بتكوین الشخصیة غیر السویة. (كفافي

توى الكفـاءة الذاتیـة للفـرد یمكـن أن یرفـع ومن ناحیة أخـرى تـرتبط الدافعیـة بالكفـاءة الذاتیـة؛ فمسـ 

درجــة الدافعیــة لــدى الفــرد أو یعوقهــا، فــاألفراد الــذین ترتفــع درجــة الكفــاءة الذاتیــة تزیــد مجهــوداتهم ویزیــد 

ا فـي أعمـالهم، ا كبیـرً ا ویبذلون جهدً إصرارهم على ما یواجهون من عقبات، ویختارون المهام األكثر تحدیً 

ســهم أهــدافا بعیــدة المــدى ویلتزمــون بهــا. كمــا تــرتبط الكفــاءة بالصــحة؛ إذ ن الفشــل ویضــعون ألنفو ویقــاوم



٤٠ 

إن الشـخص الــذي یتمتــع بدرجــة عالیــة مـن الكفــاءة الذاتیــة یتســم بدرجــة عالیـة مــن المرونــة التــي تســاعده 

على تخطي العقبات وعدم االستسالم للفشل أو اإلحباط، كما أن المستوى المرتفع من الكفـاءة یسـهم فـي 

  لفرد الدائم للوصول لتحقیق أهدافه؛ وبالتالي ال یكون عرضة للشعور بالیأس واالكتئاب.إصرار ا

  سابقة الالدراسات : ثانًیا

مـن خــالل اطــالع الباحثــة علـى األدب الســابق حــول مــا كتــب فـي مشــكلة الدراســة الحالیــة ومتغیراتهــا 

ى عـدد مـن الدراسـات الســابقة ذات فـي المجـالت العلمیـة والرسـائل الجامعیــة، اسـتطاعت الباحثـة الحصـول علــ

  قسمین: العالقة بمشكلة دراستها. ولتسهیل عرض ومناقشة هذه النتائج تم تصنیفها إلى

  دراسات تناولت متغیر واحد من متغیرات الدراسة -

  دراسات تناولت أكثر من متغیر من متغیرات الدراسة -

  :اتبحسب المتغیر  ثالثة أقسام كما تم تقسیم القسم األول إلى

 دراسات تناولت الدافعیة -

 دراسات تناولت الكفاءة الذاتیة -

 دراسات تناولت الصحة النفسیة -

وقد قامت الباحثة بترتیب هذه الدراسات ضمن كل قسم من األقسام من األقدم إلى األحدث، ثم قامت 

ي عرضا لهذه بمناقشة هذه الدراسات وبیان موقع الدراسة الحالیة بین هذه الدراسات السابقة، وفیما یل

  الدراسات السابقة:

  التي تناولت أكثر من متغیر من متغیرات الدراسة الدراسات السابقة :أوًال 

  الخاصة بالدافعیةالقسم األول: الدراسات 

  :الدراسات األجنبیة

الكشـف عــن  مـن جامعـة هلسـنكي فـي فنلنـدا بدراسـة بعنـوان )" (Ololube, 2006قـام "ألولـب

ــا الـــوظیفي والدافعیـــ ــبعض المتغیـــرات. وكانــــت أداة الرضـ ة للعمـــل المدرســـي فــــي نیجیریـــا وعالقـــة ذلـــك بـ

) معلمـا ومعلمـة. كشـفت نتـائج ٦٨٠الدراسة استبیان یتعلق بالدافعیة والرضا، طبقـت علـى عینـة شـملت (



٤١ 

الدراسة أن العامل الحاسم والرئیس فـي دافعیـة المعلـم هـو السیاسـة التربویـة واإلدارة، كمـا أظهـرت النتـائج 

د فـــروق فـــي مســـتوى الدافعیـــة تعـــزى لمتغیـــر الجــنس لصـــالح المعلمـــات، ووجـــود فـــروق فـــي مســـتوى وجــو 

  سنة فما فوق). ١٥الدافعیة تعزى لمتغیر العمر لصالح ذوي فئات العمر الطویلة (

) بدراسـة هـدفت استقصـاء العالقـة بـین الدافعیـة والرضـا الـوظیفي Griffin, 2010(وقـام جـرفن 

) ١٦٨امـا وجامایكـا، وعالقـة ذلـك بـبعض المتغیـرات. تكونـت عینـة الدراسـة مـن (لدى المعلمـین فـي الباه

الــوظیفي ودافعیـتهم للعمــل المدرســي.  معلمـا ومعلمــة فـي البلــدین، وطبقــت علـیهم اســتبانة تتعلـق برضــاهم

أظهــرت النتـــائج المتعلقـــة بالدافعیـــة عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي دافعیـــة المعلمـــین تعـــزى 

ت الجــنس، وســنوات الخبــرة، والواقــع المدرســي. كمــا أظهــرت النتــائج أن عوامــل: النمــو الــوظیفي، لمتغیــرا

والراتب، واألمن الوظیفي، والوظیفة ذاتها (معلم)، والعالقة مع اإلدارة، والعالقة مع الطلبـة، والعالقـة مـع 

ســنویة، كانـــت لهــا القـــدرة الــزمالء، واإلحســاس بالمســـئولیة، واإلحســاس باإلنجــاز، وجـــائزة المعلــم األول ال

التنبؤیــة فــي مســتوى دافعیــة معلمــي الباهامــا. فــي حــین أن العامــل الوحیــد الــذي كــان لــه قــدرة تنبؤیــة فــي 

  مستوى الدافعیة لدى معلمي جامایكا هو العالقة مع الطلبة.

 .Shah, Rehman, Akhtar, Zafar & Riaz) وأكتـار وظـافر وریـاض ورحمـان وقـام شـاه

عنــوان الرضــا الــوظیفي ودافعیــة المعلمــین فــي مؤسســات التعلــیم العــام. هــدفت الدراســة بدراســة ب (2012

 باإلضـافة إلـى ذلـك هـدفت الدراسـة إلـىتأثیر المكافـآت والتقـدیر علـى الرضـا الـوظیفي.  إلى التعرف على

 ) معلمـا مـن معلمـي٢٨٧استكشاف العالقـة بـین الرضـا الـوظیفي والدافعیـة للعمـل. بلغـت عینـة الدراسـة (

ـــآت  ــــة والمكافـ ــــة الذاتی ـــاییس الرضــــا الــــوظیفي والدافعی ـــم اســــتخدام مقـ منطقــــة روالبنــــدي فــــي باكســــتان. وتـ

والتقــدیر. أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة إیجابیــة إلــى حــد كبیــر بــین المكافــأة والتقــدیر، والرضــا الــوظیفي 

  لذاتیة.ا أیضا بین الرضا الوظیفي والدوافع اوكذلك لوحظ وجود عالقة إیجابیة وهامة جدً 

دور  بدراسـة بعنــوان Bett, Onyango, & Bantu, 2013)( وأنیـانجو وبـانتو توقامـت ِبـ

كــان الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو . المــدارس الثانویــة فــي كینیــا دافعیــة المعلمــین علــى أداء الطلبــة فــي

مســتوى تحدیــد مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة مباشــرة بــین دافعیــة المعلمــین وأداء الطــالب فــي امتحــان علــى 



٤٢ 

) معلـم مـن معلمـي منطقـة كیریشـو فـي كینیـا. وتـم ١٠٤المدارس الثانویة في كینیا. بلغت عینـة الدراسـة (

اختیـارهم بطریقـة العینـة العشـوائیة البسـیطة. تـم جمـع بیانـات الدراسـة عـن طریـق االسـتبیانات. وكـان نـوع 

ء الطلبـة فـي االمتحانـات. وكانـت وجدت نتائج الدراسة أن دافعیة المعلمـین تزیـد مـن أدا الدراسة وصفیة.

العوامــل األكثــر مســاهمة فــي زیــادة دافعیــة المعلمــین هــي المكافــآت، تلیهــا تــوفیر التســهیالت الالزمــة، ثــم 

اإلدارة الداعمــة والعالقــات الشخصــیة الجیــدة، ثــم الســكن والبــدالت واألجــر الجیــد. وأوصــت الدراســة أنــه 

  یة المعلمین لزیادة األداء.على مدراء المدارس البحث عن طرق لرفع دافع

بدراسة بعنـوان العالقـة بـین دافعیـة المعلمـین وأدائهـم عملهـم  )Sophia, 2014( صوفیا توقام

وكــان الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو دراســة  فــي مــدارس مــا قبــل االبتــدائي فــي مقاطعــة كیســي فــي كینیــا.

واســتطلعت الدراســة أیضــا التقنیــات تــأثیر دافعیــة معلمــي المــدارس مــا قبــل االبتــدائي علــى أداء عملهــم. 

لتحفیــز معلمــي المــدارس مــا قبــل االبتــدائي لتحســین أداء عملهــم.  المســتخدمة مــن قبــل المعلمــین األوائــل

) معلــم مــن معلمــي مــدارس القطــاعین العــام والخــاص فــي ١٥٦شــملت هــذه الدراســة عینــة مكونــة مــن (

ئیة الطبقیـة. تــم جمـع البیانـات عـن طریــق مقاطعـة كیسـي الكینیـة، واسـتخدمت لغــرض ذلـك العینـة العشـوا

االســتبیانات. واســـتخدمت الطریقـــة الوصــفیة فـــي هـــذه الدراســة. وكشـــفت نتـــائج تحلیــل البیانـــات أن هنـــاك 

   الخارجیة. اتعالقة إیجابیة بین الدوافع الذاتیة وأداء المعلمین. وكان تأثر معظم المعلمین بالمحفز 

:الدراسات العربیة  

) بدراسة بعنوان التنبؤ بدافعیة المعلمین للعمل التربوي مـن خـالل اتجاهـاتهم ١٩٩٠قام أبو بیه (

هــدفت الدراســة إلـــى التعــرف علــى تـــأثیر بعــض العوامــل النفســـیة  ) وحــالتهم االنفعالیـــة.التربویــةالنفســیة (

لمـي مع ) معلـم مـن١٣٢واالجتماعیة واالنفعالیة على دافعیة المعلم للعمل التربوي. بلغت عینة الدراسـة (

المراحــل الدراســیة المختلفــة فــي مدینــة الریــاض. اســتخدم الباحــث لهــذه الدراســة مقیــاس دافعیــة المعلمــین 

ـــاس تبــــادل  ــك للحالـــة المزاجیـــة ومقی ـــاس بیـ ــین ومقی ــیة للمعلمـ ــوي، ومقیـــاس االتجاهـــات النفسـ للعمـــل التربـ

ت األربعــة علــى دافعیــة . أظهــرت النتــائج تــأثیر المتغیــراالعالقــات االجتماعیــة ومقیــاس الشــعور بالوحــدة

التربــوي والــذي كــان داال وفــي صــالح مرتفعــي االتجــاه النفســي نحــو المهنــة ومرتفعــي التبــادل فــي العمــل 

 العالقات االجتماعیة ومنخفضي الشعور بالوحدة ومنخفضي االكتئاب أي ذوي الحالة المزاجیة الجیدة.
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علـــم وبیئـــة الـــتعلم علـــى اتجاهـــات ) بدراســـة بعنـــوان أثـــر دافعیـــة المـــتعلم والم١٩٩٠وقـــام فكـــري (

الطــالب نحـــو دراســـة الریاضـــیات، هــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثــر دافعیـــة المـــتعلم والمعلـــم وبیئـــة 

الــتعلم علــى اتجاهــات الطــالب نحــو دراســة الریاضــیات لــدى طــالب ومعلمــي الصــف األول الثــانوي فــي 

الثــانوي، باإلضــافة إلــى مجموعــة  ) طالــب وطالبــة مــن طلبــة الصــف األول٣٢٠مصــر، بلغــت الدراســة (

من معلمي الریاضیات ومدیري المدارس التي تم إجراء البحث بها. واسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي 

االرتباطي. ولغرض جمع بیانات الدراسـة اسـتخدم الباحـث مقیاسـین: األول للدافعیـة والثـاني لالتجـاه نحـو 

لعوامـل دافعیـة المعلـم والمـتعلم وبیئـة الـتعلم علـى االتجـاه الریاضیات. أظهرت نتـائج الدراسـة وجـود تـأثیر 

ـــة الطــــالب كـــان متــــدنیا، وأن متوســـط دافعیــــة  ــتوى دافعی ــیات، كمــــا أظهـــرت النتــــائج أن مسـ نحـــو الریاضـ

  دافعیة المعلمین. المعلمات أفضل من مستوى متوسط

جاز فـي العمـل لـدى ) بدراسة بعنوان "األمن النفسي وعالقته بالدافعیة لإلن٢٠٠٩وقام الدلبحي (

معلمي المرحلة الثانویة العامة (بنـین) بمدینـة الریـاض"، هـدفت الدراسـة التعـرف علـى العالقـة بـین األمـن 

النفسـي لـدى معلمــي المرحلـة الثانویــة ودافعیـتهم لإلنجــاز فـي العمـل، وتكــون مجتمـع الدراســة مـن معلمــي 

) معلما، وعینـة الدراسـة تتكـون مـن ٢٧١٦عددهم (بمدینة الریاض، البالغ  )بنین(المرحلة الثانویة العامة 

ــفي التحلیلـــي.  ) معلـــم. اســـتخدم٣٤٤( ــنهج الوصـ وتوصـــلت الدراســـة للنتـــائج التالیـــة: معلمـــي الباحـــث المـ

مـــن األمـــن النفســـي والدافعیــة لإلنجـــاز فـــي العمـــل. كمـــا جـــًدا الثانویــة بالریـــاض یتمتعـــون بمســـتوى عــالي 

  وجبة بین األمن النفسي والدافعیة لإلنجاز في العمل.توصلت النتائج إلى وجود عالقة طردیة م

لـدى  مستوى الضـغوط النفسـیة وعالقتهـا بمسـتوى الدافعیـة ) بدراسة بعنوان٢٠١٠وقام سعدات (

ــیة وعالقتهـــا  ــتوى الضـــغوط النفسـ معلمـــي ریـــاض األطفـــال. هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مسـ

لمتغیـــرات الجـــنس والمؤهـــل الدراســـي  الـــة الـــیمن وفًقـــبمســـتوى الدافعیـــة لـــدى معلمـــي ریـــاض األطفـــال بدو 

ــم ومعلمــة مــن العــاملین فــي ١١٠وســنوات الخبــرة والمنطقــة الجغرافیــة. تكونــت عینــة الدراســة مــن ( ) معل

مدارس ریاض األطفال بدولة الیمن. قـام الباحـث فـي هـذه الدراسـة بتصـمیم وبنـاء أداتـان لجمـع البیانـات: 

والثانیــة لقیــاس الدافعیــة للمعلمــین. أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود مســتوى األولــى لقیــاس الضــغوط النفســیة 

إلجابات المعلمین أنفسهم، كما تبین وجود مستوى مرتفـع مـن الدافعیـة  امتوسط من الضغوط النفسیة وفقً 



٤٤ 

بــین مســتوى الضــغوط النفســیة للمعلمــین  إحصــائًیالــدى هــؤالء المعلمــین، وكــان هنــاك ارتبــاط ســلبي دال 

افعیـة، كمـا أشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي مسـتوى الضــغوط ومسـتوى الد

النفســـیة لـــدى معلمـــي ریـــاض األطفـــال بدولـــة الـــیمن تعـــزى لمتغیـــرات الجـــنس، وســـنوات الخبـــرة، والمؤهـــل 

عــن عــدم وجـــود فــروق ذات داللــة إحصـــائیة فــي مســتوى الدافعیـــة  العلمــي، والمنطقــة الجغرافیــة. فضـــًال 

  لمتغیرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة الجغرافیة.تعزى 

ــبالن ( ـــــي خلـــــــف والقـــــ ـــرى بنــ ــــل الوظیفیـــــــة ٢٠١٣وأجـــ ـــــة للعوامـــ ـــدرة التنبؤیــ ـــوان القــــ ـــــة بعنـــ ) دراســ

والدیموغرافیــة بمســتوى الدافعیــة نحــو العمــل المدرســي لــدى معلمــي العلــوم فــي مــدارس محافظــة جــرش. 

لعوامــل الوظیفیــة والدیموغرافیــة التــي لهــا القــدرة التنبؤیــة بمســتوى اعلــى تعــرف الهــدفت هــذه الدراســة إلــى 

 الدراســـةالدافعیــة نحـــو العمــل المدرســـي لـــدى معلمــي العلـــوم فـــي مــدارس محافظـــة جـــرش، تكونــت عینـــة 

 اتعلیمًیــ ا) ســلوكً ٣٧علــى ( اشــتمل اســتبیانومعلمــة. قــام الباحثــان بتصــمیم  ا) معلًمــ٢٢٥العشــوائیة مــن (

تعلـق بالعوامـل ی آخـر اسـتبیانأبرز مظاهر الدافعیة، لـدى المعلمـین، كمـا تـّم تطـویر  وغیر تعلیمي، تمثل

ــ ) عــامًال ٣٢الوظیفیــة التــي قــد تــؤثر فــي مســتوى الدافعیــة اشــتملت علــى ( ــ امادًی . أظهــرت نتــائج اومعنوًی

جــاز، لهــا قــدرة تنبؤیــة بالدافعیــة، وأن الشــعور باإلن ) عــامًال ٣٢مــن أصــل ( ) عــامًال ١٨(وجــود الدراســة 

واالمتیازات الوظیفیة المتعلقة بالصـحة والتقاعـد هـي أقـوى العوامـل المتنبئـة بمسـتوى الدافعیـة نحـو العمـل 

أنــه لــم یكــن للعوامــل الدیموغرافیــة المتعلقــة بــالمعلم  االمدرسـي لــدى معلمــي العلــوم، وأظهــرت النتــائج أیًضــ

  دور في التنبؤ بمستوى الدافعیة.

ــین الممارســـات القیادیـــة لمـــدیري ٢٠١٤أجـــرى أبـــو ســـمرة وحمارشـــة ( ) دراســـة بعنـــوان العالقـــة بـ

ــــین  ـــى العالقــــة ب ـــین فــــي فلســــطین. هــــدفت هــــذه الدراســــة التعــــرف علـ ــاز للمعلمـ المــــدارس ودافعیــــة اإلنجــ

الممارسـات القیادیــة لمـدیري المــدارس ودافعیــة اإلنجـاز للمعلمــین فـي فلســطین، مــن خـالل دراســة میدانیــة 

"رام  لبیـرة. تكــون مجتمـع الدراسـة مـن جمیــع معلمـي المـدارس فـي محافظــةرام اهللا وا فـي مـدارس محافظـة

ومعلمـة،  ا) معلًمـ٤٠٦تكونـت عینـة الدراسـة مـن (و ومعلمـة،  ا) معلًمـ٤٠٢٤(والبـالغ عـددهم  اهللا والبیرة"،

لقیـاس كـل مـن الممارسـات القیادیـة للمـدیرین  اسـتبیانینالباحثـان  استخدمتم اختیارهم بالطریقة العشوائیة. 

أظهرت نتـائج الدراسـة أن تقـدیرات المعلمـین للممارسـات القیادیـة لمـدیري المعلمین. ودافعیة اإلنجاز لدى 



٤٥ 

 أیضـــاكمـــا أشــارت النتــائج الــى أن دافعیـــة االنجــاز للمعلمــین جــاءت  المــدارس جــاءت بدرجــة متوســطة،

بــــین  إحصــــائًیاالنتــــائج وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة مرتفعــــة وٕایجابیــــة ودالــــة  أظهــــرتبدرجــــة متوســــطة، كمــــا 

  متوسطات دافعیة اإلنجاز لدى المعلمین وتقدیراتهم للممارسات القیادیة لمدیریهم.

  : الدراسات الخاصة بالكفاءة الذاتیةثانًیا

  :الدراسات األجنبیة

ة المعلمــین تهـدف إلــى تقصـي العالقــة بـین كفــاء بدراســة )Knoblauch, 2004قـام كنــوبالخ (

  قتهمـــا بعوامــل البیئــة التعلیمیــة وخاصـــة خبــرة المعلمــین وموقــع المدرســـة بنوعیهــا الذاتیــة والجماعیــة وعال

(في الریف أو المدینة أو الضواحي)، وتغییـر المعلـم للمدرسـة التـي یعمـل بهـا. تكونـت عینـة الدراسـة مـن 

ــاطق الثالثـــة فـــي والیـــة أوهـــایو األمری١٠٨( كیـــة، اســـتخدم الباحـــث مقیـــاس ) معلمـــا، مـــوزعین علـــى المنـ

ومقیـاس  ،)Tschannen- Moran & Woolf, 2001ولفولـك (و  مـوران -علمـین لتشـاننة للمالكفـاء

 لمعلمــین بشــكل عــام یتمتعــون، أظهــرت النتــائج أن ا)Goddard, 2002(ة الجمعیــة للمعلمــین الكفــاء

لصـــالح ذوي الخبـــرة، ولصـــالح معلمـــي مـــدارس منـــاطق الریـــف،  إحصـــائًیاة ذاتیـــة مرتفعـــة مرتبطـــة بكفـــاء

  لتغییر المتكرر لمدرسة المعلم.ولصالح عامل عدم ا

بدراسـة هـدفت إلـى تحدیـد  )Blackburn & Robinson, 2008وقـام بالكبـورن وروبنسـون (

ة الذاتیــة والرضــا الــوظیفي للمعلمــین، إضــافة إلــى تقصــي أثــر عوامــل الجــنس والخبــرة الكفــاءالعالقــة بــین 

مـــن والیـــة  امعلًمـــ )٨٠اســـة مـــن (تكونـــت عینـــة الدر  ه.لمـــي للمعلـــم فـــي تحدیـــد مســـتوى كفاءتـــوالمؤهـــل الع

ــــاكي ــــة. كنت ــاءو  األمریكی ــاس الكفــ ـــتخدم الباحثــــان مقیــ ولفولــــك و  مــــوران -ة الذاتیــــة لتشــــاننقــــد اسـ

)Tschannen- Moran & Woolf, 2001ة الذاتیـة للمعلمـین فـي مجاالتهـا الـثالث: ) لقیـاس الكفـاء

یات التعلـیم، واإلدارة الصـفیة. وقـد دلـت مشاركة الطلبة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، واسـتخدام اسـتراتیج

ة الذاتیــة، ودرجــة الرضــا الــوظیفي لــدیهم، ووجــود فــروق دالــة فــي تــائج علــى وجــود ارتبــاط بــین الكفــاءالن

  ة الذاتیة، تعزى للخبرة لصالح ذوي الخبرة العالیة.الكفاءمستوى 
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لذاتیــة لمعلمــي بدراســة هــدفت إلــى المقارنــة بــین الكفــاءة ا )Cheung, 2008(وقــام تشــییونغ 

المدارس في هونغ كونـغ ومعلمـي مـدارس شـنغهاي فـي ضـوء بعـض المتغیـرات المتعلقـة بـالمعلمین مثـل: 

ــب دورً  ــتوى التعلیمــــي، والتــــي تلعـ ــم والمســ ا فــــي تكــــوین كفــــاءتهم. الجـــنس والخبــــرة التدریســــیة وعمــــر المعلـ

 Tschannen- Moran( مـوران وولفولـك –اسـتخدم الباحـث مقیـاس الكفـاءة الذاتیـة للمعلمـین لتشـانن 

& Woolf, 2001) معلمــا مــن ٥٧٥) معلمــا فــي هونــغ كونــغ و(٧٢٥). تكونــت عینــة الدراســة مــن (

شـــنغهاي. وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن مســـتوى الكفـــاءة الذاتیـــة لمعلمـــي شـــنغهاي أعلـــى مـــن مســـتوى 

: االحتـــرام والثقـــة للكفـــاءة والتـــي هـــي الكفـــاءة الذاتیـــة لمعلمـــي هونـــغ كونـــغ، وذلـــك بســـبب مســـاندة عوامـــل

ـــي  ــوه مـــن الجامعـــات، والخبـــرة الت ــذي تلقـ الممنوحـــة لهـــم مـــن قبـــل الطـــالب وأولیـــاء األمـــور، والتـــدریب الـ

وأظهــرت النتــائج أیضــا أن المعلمــات فــي كــال المنطقتــین أكثــر  ،اكتســبوها مــن ممارســة التــدریس الیومیــة

اب الخبـرة القلیلـة. ولـم تتوصـل الدراسـة كفاءة من المعلمین، وأن ذوي الخبرة العالیة أكثر كفاءة من أصح

  إلى وجود فروق في تقییم المعلمین لكفاءتهم تعزى إلى عمر المعلم أو مستواه.

ة وااللتــزام بالكفــاء) بدراســة بعنــوان إحســاس المعلمــین Coladarci, 2010كوالدارســي" ( "قــام

ة إلـــى أنهــا تبحـــث التـــأثیرات ة، باإلضــافبالكفـــاءبالتــدریس، بحثـــت هــذه الدراســـة درجــة إحســـاس المعلمــین 

) معلــم. وظهــر مــن خــالل ١٧٠تــم اختیــار ( ولهــذا الغــرض األخــرى المفترضــة علــى االلتــزام التدریســي،

والعامة همـا أقـوى عـاملین یـؤثران علـى االلتـزام بالتـدریس، جنبـا إلـى جنـب  ة الشخصیةالكفاءالبیانات أن 

ــم . حیــث یمیــل االلتــزام التدریســي المطلــوب مــع والبیئــة المدرســیة، والجــنس ،مــع نســبة الطــالب لكــل معل

ة الشخصـــیة، والــذي كـــان والكفــاءة العامـــة الكفــاءأولئــك المعلمـــین الــذین كانـــت لــدیهم مســـتوى أعلــى فـــي 

یدرس في المدارس مع عدد أقل من الطالب لكل معلم. والذین عملوا تحت قیادة مدرسـیة تعتبـر إیجابیـة 

مـع المـوظفین والطـالب. وأظهـرت النتـائج أیضـا أن اإلنـاث كــان فـي مجـاالت اتخـاذ القـرارات، والعالقـات 

  االلتزام معهن أعلى.

   



٤٧ 

  :الدراسات العربیة

ــــة (  ـــوان ٢٠١١قامــــت الخالیل ــاء) بدراســــة بعنـ ـــاء الكفــ ــــة لمعلمــــي مــــدارس محافظــــة الزرقـ ة الذاتی

مــدارس  تعــرف الفاعلیــة الذاتیــة لمعلمــيإلــى ومعلماتهــا فــي ضــوء بعــض المتغیــرات. هــدفت هــذه الدراســة 

، والمرحلـــة الدراســیة، والخبـــرة التدریســیة للمعلـــم. الجــنسمحافظــة الزرقــاء ومعلماتهـــا فــي ضـــوء متغیــرات 

مقیــاس الفاعلیــة الذاتیــة  . واســتخدم لغــرض هــذه الدراســةومعلمــة ا) معلًمــ٤٠١تكونـت عینــة الدراســة مــن (

الدراســـة أن  ظهـــرت نتـــائجأت الدراســة المـــنهج الوصـــفي. واســـتخدم ولفولـــك.و  مـــوران -للمعلمــین لتشـــانن 

، وأن المعلمــین أكثـر فاعلیـة فــي بعـد اإلدارة الصـفیة وأقلهــا امسـتوى الفاعلیـة الذاتیـة للمعلمــین كـان مرتفًعـ

فـــي بعـــد مشـــاركة الطلبـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة التعلمیـــة. كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق فـــي 

ر المرحلــة الدراســیة، والتفاعــل الثنــائي بــین متغیــري تقــدیرات المعلمــین لفــاعلیتهم الذاتیــة تعــزى إلــى متغیــ

  ، ومتغیري الجنوسة والخبرة التدریسیة للمعلم.والجنسالمرحلة الدراسیة 

) بدراســـة بعنـــوان أثـــر عالقـــة المدرســـة بـــالمجتمع فـــي معتقـــدات الكفـــاءة ٢٠١١وقـــام الظفـــري ( 

تعــرف مســتویات معتقــدات الكفــاءة الذاتیــة والجماعیــة للمعلمــین بســلطنة عمــان. هــدفت هــذه الدراســة إلــى 

الذاتیــة والجماعیــة المدركــة لــدى المعلمــین العمــانیین ودراســة أثــر اســتخدام كــل مــن اســتراتیجیة الحــواجز 

واســـتراتیجیة التـــرابط فـــي مســـتوى معتقـــدات الكفـــاءة الذاتیـــة والجماعیـــة لـــدى المعلمـــین فـــي عینـــة مـــدارس 

) معلمــا ٣٧٠مــن ( الدراســة العي وقــد تكونـت عینــةسـلطنة عمــان. تــّم اســتخدام المـنهج الوصــفي االســتط

ومعلمــة فـــي ثــالث منـــاطق تعلیمیــة بســـلطنة عمـــان مــن كافـــة التخصصــات الدراســـیة. تــّم اســـتخدام أربـــع 

ــــاءة  ـــدات الكفـ ـــاس معتقــ ــدات الكفـــــاءة الذاتیـــــة، ومقیــ ــرات الدراســـــة وهـــــي مقیـــــاس معتقـــ ـــاس متغیـــ أدوات لقیــ

لمجتمــع، ومقیــاس الوحــدة المؤسســیة. وقــد أشــارت النتــائج الجماعیــة المدركــة للمعلمــین، ومقیــاس انــدماج ا

إلــى أن مســتوى معتقــدات الكفــاءة الذاتیــة، ومعتقـــدات الكفــاءة الجماعیــة المدركــة، ومســتوى اســـتراتیجیتي 

عالقـــة المدرســـة بـــالمجتمع كانـــت فـــي المســـتوى المتوســـط بشـــكل عـــام، وهـــو مـــا یعنـــي أن عینـــة الدراســـة 

تعاملهمــا مــع البیئــة المحیطــة. وٕالــى جانــب تــأثیر اســتراتیجیة التــرابط فــي تمــارس كلتــا االســتراتیجیتین فــي 

كــل مــن معتقــدات الكفــاءة الذاتیــة والجماعــة، فــإن إدراك المعلمــین للمســتوى األكــادیمي للطــالب كــان مــن 

  أهم العوامل التي أسهمت في تفسیر التباین في نوعي معتقدات الكفاءة.



٤٨ 

اسـة بعنـوان الكفـاءة الذاتیـة المدركـة والممارسـات التعلیمیـة ) بدر ٢٠١٣قام الـوائلي وعـالء الـدین (

الكفــؤة كمتنبئـــات بالرضــا الـــوظیفي للمعلمـــین، هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى فحـــص العالقــات المشـــتركة بـــین 

ـــتعلم  ــــات الــ ـــتندة لنظریـ ــــة المســ ـــات التعلیمیـ ـــم والممارســ ــــة للمعلــ ـــاءة الذاتیـ ــوظیفي والكفــ ـــا الـــ متغیـــــرات الرضــ

ـــم والممارســـات التعلیمیـــة بالرضـــا (الســـلوكیة والمعرفیـــة و  اإلنســـانیة)، والقـــوة التنبؤیـــة للكفـــاءة الذاتیـــة للمعل

 لعربیـة فـي منطقـة عمـان الثانیـة. أظهـرت النتـائج) مـن معلمـي اللغـة ا٢٠. بلغت عینـة الدراسـة (الوظیفي

ذاتیــة ، وأن تصــورات الكفــاءة الإحصــائًیاأن جمیــع المتغیــرات موضــوع الدراســة ارتبطــت بعالقــات إیجابیــة 

%) مـن التبـاین فـي الرضـا، وتبـین أن المعلمـات ٥٣للمعلمین أسهمت بشكل ممیز في تفسیر ما یقـارب (

مقارنة بالمعلمین كن أكثر شعورا بالرضا عن عملهـن وأدركـن أنفسـهن بـأنهن أكثـر كفـاءة فـي تأدیـة مهـام 

  دورهن المهني وأكثر ممارسة لالستراتیجیات التعلیمیة.

) بدراســـة بعنـــوان "درجـــة الضـــغوط النفســـیة وعالقتهـــا بالكفـــاءة الذاتیـــة ٢٠١٥وقامــت أبـــو علـــي (

المدركــة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فــي محافظـــات شـــمال الضـــفة الغربیـــة فـــي فلســـطین". 

هـــدفت الدراســـة للتعـــرف الـــى درجـــة الضـــغوط النفســـیة وعالقتهـــا بالكفـــاءة الذاتیـــة المدركـــة لـــدى معلمـــي 

فــي فلســطین، كمــا هــدفت الــى التعــرف  ثانویــة فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربیــةالمــدارس الحكومیــة ال

إلى دور متغیرات الدراسة في درجة الضـغوط النفسـیة وعالقتهـا بالكفـاءة الذاتیـة المدركـة. وتكـون مجتمـع 

فـي فلسـطین،  الدراسة من جمیع معلمي المدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربیـة

ومعلمــة. قامــت الباحثــة باختیــار عینــة عنقودیــة عشــوائیة، إذ تــم توزیــع  ا) معلًمــ٧٩٦٢لــغ عــددهم (وقــد ب

بــین الضــغوط  إحصــائًیااسـتبانة، ویتضــح مــن نتـائج الدراســة وجــود عالقـة ارتباطیــه ایجابیــة دالـة  )٣٦٧(

لضــغوط النفســیة كمــا تشــیر نتــائج الدراســة إلــى درجــة متوســطة لدرجــة ا النفســیة بالكفــاءة الذاتیــة المدركــة؛

فـي فلسـطین. وتشـیر نتـائج  لدى معلمي المدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربیـة

الدراسة إلى درجة مرتفعة للكفاءة الذاتیة المدركة لـدى معلمـي المـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات 

  في فلسطین. شمال الضفة الغربیة

  



٤٩ 

وان الثقــة البــین منظمیــة وعالقتهــا بالكفــاءة الذاتیــة لــدى مدرســي ) بدراســة بعنــ٢٠١٦قــام زیــارة (

الثانویـــة فـــي محافظـــة بغـــداد. وقـــد هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مســـتوى الثقـــة التنظیمیـــة ومســـتوى 

الكفاءة الذاتیة لدى مدرسي الثانویة في بغـداد ومعرفـة الفـروق بـین الجنسـین فـي هـذین المتغیـرین ومـا إذا 

مـن معلمـي المـدارس  معلـم ومعلمـة) ٤٠٠ة بین المتغیـرین. تكونـت عینـة الدراسـة مـن (كانت هناك عالق

ــث مقیـــاس (هـــوي وتشــــانن مـــوران) لقیـــاس الثقـــة التنظیمیــــة  الثانویـــة فـــي محافظـــة بغـــداد. اســــتخدم الباحـ

أظهـرت النتـائج وجـود ثقـة تنظیمیــة لـدى أفـراد العینـة، ووجـود كفــاءة وقــد ومقیـاس (علـي) للكفـاءة الذاتیـة. 

ذاتیة لدیهم، وعدم وجود فروق بین الجنسین في الثقـة التنظیمیـة والكفـاءة الذاتیـة، وأظهـرت النتـائج أیضـا 

  .أنه توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة بین الثقة التنظیمیة والكفاءة الذاتیة لدى أفراد العینة

  : الدراسات السابقة المتعلقة بالصحة النفسیةثالثًا

  :الدراسات األجنبیة

) بدراسـة بعنـوان (Kumar, Kumar and Kumari, 2014ام كومـار وكومـار وكومـاري قـ

الصــحة النفســیة للمعلمــین والطــالب علــى أســاس نــوع الجــنس والمكــان. وقــد أجریــت هــذه الدراســة لدراســة 

ومقارنـة الصــحة النفسـیة للمعلمــین والطـالب علــى أسـاس نــوع الجـنس والمكــان. ولغـرض هــذه الدراسـة تــم 

) معلم وطالب تـم اختیـارهم مـن ثمـان كلیـات لجمـع البیانـات الالزمـة لهـذه ١٦٠جمالیة قدرها (أخذ عینة إ

(النســخة الهندیــة) أخــذت بیاناتــه مــن  الدراســة، قــام البــاحثون لغــرض هــذه الدراســة بتصــمیم مقیــاس جدیــد

.). Dr. Jagdish and Dr. A. K. Srivastav Depttسریفاسـتاف دیبـت (و جاغـدیش  مقیاسـي

ا فــي صـــحتهم النفســیة فیمــا یتعلــق بنـــوع تــائج الدراســة أن المعلمــین والطـــالب ال یختلفــون كثیــرً وكشــفت ن

  الجنس والمكان.

 .Niazi, Bai, Anzehaie, & Rostamzadeh(ده از یهـاي وروسـتامبـاي وأنز وقـام نیـازي و 

حة بدراســة تهــدف إلـــى التعــرف علــى العالقـــة بــین االحتــراق النفســـي، واإلجهــاد الــوظیفي والصـــ )2014

النفسـیة لمعلمــي التربیــة البدنیــة فــي المــدارس الثانویــة فـي إیــران. كانــت الطریقــة المســتخدمة لهــذه الدراســة 

) ٥٠٠) معلــم، اختیــر مــنهم لعینــة الدراســة (١٢٠٠٠الطریقــة االرتباطیــة الوصــفیة. بلــغ مجتمــع الدراســة (



٥٠ 

ــم ا ـــم مـــن معلمـــي التربیـــة البدنیـــة فـــي المـــدارس الثانویـــة فـــي إیـــران، وتـ ختیـــارهم بالطریقـــة العنقودیـــة. معل

ـــــاتكلیف ـــــاكو وســــ ــعته كیریــــ ـــــ ـــذي وضــ ـــل الــــــ ــــاد العمــــــ ــتبیان إجهـــــ ــــ ــــــة: اســـ ــــــذه الدراســـ ــــرض هـــ ـــتخدم لغـــــ    اســـــ

)Kyriacou and Sutcliff, 1978ویلیــامز و  )، واســتبیان الصــحة العامــة الــذي وضــعه غولــدبرغ

)Goldberg and Williams, 1988صــحة ). أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ســلبیة بــین ال

  النفسیة واالحتراق النفسي.

) بدراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین Baro& Panda, 2014( وبانــدا وقــام بــارو

الصــحة النفســـیة والرضــا الـــوظیفي لـــدى معلمــي المـــدارس االبتدائیـــة فــي والیـــة أســـام الهندیــة. تـــم تطبیـــق 

) معلـم مـن حـي بونجـایجون ١٣٠(المنهج المسحي الوصفي في هذه الدراسة. وتكونت عینة الدراسة من 

) معلمــة مــن اإلنــاث مــن معلمــي المــدارس ٦٥(و ) معلمــا مــن الــذكور٦٥فــي والیــة أســام الهندیــة، مــنهم (

االبتدائیة. وكانت هذه العینة مختارة من فئات مختلفة من المـدارس، مثـل: المـدارس الخاصـة، والمـدارس 

الدراســـة أســـلوب العینـــة العشـــوائیة الطبقیـــة فـــي الحكومیـــة فـــي المنـــاطق الریفیـــة والحضـــریة. وقـــد اتبعـــت 

اختیــار المعلمــین. تــم اســتخدام مقیــاس الصــحة النفســیة ومقیــاس الرضــا الــوظیفي لغــرض جمــع البیانــات. 

أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فرق بین المعلمین والمعلمات فیمـا یتعلـق بالصـحة النفسـیة والرضـا 

ن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائیة إیجابیــة بــین الصــحة النفســیة الــوظیفي، كــم أظهــرت نتــائج الدراســة أ

  والرضا الوظیفي.

) بدراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى الصــحة Zhang, et al., 2014وقــام زانــغ وآخــرون ( 

النفســـیة واالحتـــراق النفســـي لـــدى معلمـــي المـــدارس االبتدائیـــة والثانویـــة فـــي المنـــاطق الجبلیـــة النائیـــة فـــي 

) مدرســة ٤٢) معلمـا مــن (٥٩٠فــي جمهوریـة الصــین الشــعبیة. بلغـت عینــة الدراســة ( مقاطعـة قوانغــدونغ

ــین الشـــعبیة،  ــدونغ فـــي جمهوریـــة الصـ ابتدائیـــة وثانویـــة فـــي المنـــاطق الجبلیـــة النائیـــة فـــي مقاطعـــة قوانغـ

) معلمـــا مـــن الـــذكور، اســـتخدم لغـــرض هـــذه الدراســـة أســـلوب العینـــة ٢٠٤) معلمـــة مـــن اإلنـــاث و(٣٨٦(

استخدام مقیاسي الصـحة النفسـیة واالحتـراق النفسـي لجمـع البیانـات. أظهـرت نتـائج الدراسـة  وتم ،الطبقیة

ارتفــاع مســتوى االحتــراق النفســي للمعلمــین (عینــة الدراســة)، وانخفــاض مســتوى الصــحة النفســیة لــدیهم، 

  وأظهرت النتائج أن مستوى االحتراق النفسي یؤثر سلبا على الصحة النفسیة.
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بعنـــوان "أثـــر الرضـــا الـــوظیفي علـــى الصـــحة  بدراســـة )Aliakbari, 2015قـــام علـــي أكبـــري (

النفســیة للمعلمـــین". هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر الرضـــا الـــوظیفي علـــى الصـــحة النفســـیة 

ــنهم (٣٣٢للمعلمـــین اإلیـــرانیین. شـــملت عینـــة الدراســـة ( ) ١٤٢) معلـــم مـــن مدینـــة مازنـــدران اإلیرانیـــة، مـ

واسـتخدم لغـرض هـذه الدراسـة مقیـاس الصـحة النفسـیة ومقیـاس الرضـا الـوظیفي. ) معلمة. ١٩٠(و معلما

وتم جمع البیانات من خالل االسـتبیانات التـي احتـوت أسـئلة مفتوحـة ومغلقـة. كانـت الطریقـة المسـتخدمة 

فـــي هـــذه الدراســـة الوصــــفیة التفســـیریة، وبعـــد المعالجـــات اإلحصــــائیة أظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك عالقــــة 

  ن الرضا الوظیفي والصحة النفسیة للمعلمین بشكل عام، وأقوى بشكل خاص لدى المعلمات.إیجابیة بی

  :الدراسات العربیة

الضـغوط النفسـیة وتأثیرهـا علـى الصـحة النفسـیة والصـحة  ) بدراسة بعنـوان١٩٩٨قام الشقیرات (

ؤتـة. هـدفت هـذه الجسمیة وعالقتها ببعض العوامل الدیموغرافیة عند أعضاء هیئة التدریس في جامعـة م

الدراسة إلى تحدید مصادر الضغوط النفسیة وتأثیرها علـى الصـحة النفسـیة والجسـمیة عنـد أعضـاء هیئـة 

) مــن الــذكور. أشــارت النتــائج إلــى عــزو ٢٤٠التــدریس فــي جامعــة مؤتــة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن (

تـدني الـدخل، ومـن ثـم العمـل  مصادر الضغوط النفسیة إلى األسباب التالیة: العالقة مع الطلبة، ومن ثـم

ا علـــى زیــادة عــبء العمــل والعالقــة مــع إدارة الجامعـــة. اإلداري، وبعــدها البحــث العلمــي والترقیــة، وأخیــرً 

كذلك أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطیة دالـة بـین الضـغوط النفسـیة واألعـراض النفسـیة والجسـمیة 

ئــة التـدریس األصـغر عمـرا هـم أكثـر عرضـة للضــغوط المرتبطـة بهـا، وأشـارت النتـائج إلـى أن أعضـاء هی

النفســیة، ولــم تشــر النتــائج إلــى وجــود فــروق فــي شــدة الضــغوط النفســیة بــین أعضــاء هیئــة التــدریس فــي 

  الكلیات المختلفة أو فروق راجعة إلى اللقب العلمي.

ي ) دراســـة اســتهدفت معرفـــة الضـــغوط النفســیة وعالقتهـــا بالرضـــا المهنـــ٢٠٠٠( الزبیـــديوأجــرى 

والصــحة النفســـیة لــدى أعضـــاء الهیئـــة التدریســیة، وقـــد طبـــق الباحــث ثالثـــة مقـــاییس لكــل مـــن الضـــغوط 

 إحصـائًیاالنفسیة والرضا المهني والصـحة النفسـیة علـى عینـة مـن أسـاتذة الجامعـة. وبعـد تحلیـل البیانـات 

ة إلـى أن عینـة البحـث باستخدام ارتباط بیرسون واالختبار التائي وتحلیـل التبـاین الثنـائي، توصـلت الدراسـ

من الذكور واإلناث یعانون من ضغوط نفسیة، والذكور أكثر معانـاة مـن اإلنـاث، وأن المتوسـط الحسـابي 
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لدرجات الرضا المهني أقل من المتوسط الفرضي. أما المتوسط الحسـابي لمقیـاس الصـحة النفسـیة أعلـى 

  سیة. من المتوسط الفرضي وأن عضو هیئة التدریس یتمتع بالصحة النف

 نحـو الـذات واالتجاهـات بمفهوم وعالقتها النفسیة ) بدراسة بعنوان الصحة٢٠٠٦وقامت علي (

 واالتجاهـات الـذات بمفهـوم وعالقتهـا النفسـیة الصـحة علـى الدراسـة التعـرف هـذه التـدریس، هـدفت مهنـة

 المعلمـین الدراسـة مـن مجتمـع تكـون .النیـل بوالیـة الثانویـة المرحلـة معلمـي لـدى التـدریس نحـو مهنـة

 منطقتـي األبـیض، النیـل والیـة فـي الحكومیـة الثانویـة المـدارس فـي التـدریس یمارسـون الـذین والمعلمـات

) معلـم ومعلمـة، تـم اختیـارهم بالطریقـة العشـوائیة ١٠٠مـن ( الدراسـة عینـه وتكونـت .أبـا والجزیـرة كوسـتي

 الـذات مفهـوم ثانویـة ومقیـاسال المرحلـة لمعلمـي النفسـیة الصـحةاسـتخدمت الباحثـة مقیـاس  الطبقیـة.

 مـع بالتعـاون الباحثـة تطـویر التـدریس مهنـة نحـو النفسـیة االتجاهـات الثانویـة ومقیـاس المرحلـة لمعلمـي

 الصـحة فـي إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجد ال إلى أنه الدراسة وتوصلت .محمد المتوكل مهید دكتور

، .)ذكـر، أنثـى )النـوع، لمتغیـر تعـزى النفسـیة للصـحة الكلیـة في الدرجـة الثانویة، المرحلة لمعلمي النفسیة

وال لنوع التخصص (علمي، أدبي)، وال للحالة االجتماعیة (متزوج، غیر متـزوج)، ومتغیـر سـنوات الخبـرة 

 الـذات مفهـوم أبعـاد ودرجـات النفسـیة للصـحة الكلیـة الدرجـة بـین طردیـة ارتباطیـة عالقة توجد ووالعمل.

  .الثانویة المرحلة معلمي لدى التدریس مهنة ونح االتجاهات أبعاد ودرجات

ـــة التـــدریس وعالقتهـــا بأبعـــاد ٢٠٠٧وقـــام المصـــدر وأبـــو كویـــك ( ــوان ضـــغوط مهن ) بدراســـة بعنـ

الصـــحة النفســـیة لـــدى معلمـــي ومعلمـــات المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا فـــي قطـــاع غـــزة فـــي فلســـطین. هـــدفت 

ـــدریس وأبعـــاد الصـــحة النفســـیة لـــدى معلمـــي  الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین ضـــغوط مهنـــة الت

ـــدنیا فـــي قطـــاع  ـــة األساســـیة ال ــن (غـــزة. ومعلمـــات المرحل ـــة الدراســـة مـ ـــم ومعلمـــة ٢٢٠تكونـــت عین ) معل

ـــة الغـــوث الدولیـــة لتشـــغیل  ،) معلمـــة١١٢(و ) معلـــم١٠٨( ــدارس الحكومیـــة ووكال ــون فـــي المـ ممـــن یعملـ

اع غـــزة/ فلســـطین، للعـــام الدراســـي )، فـــي مرحلـــة التعلـــیم األساســـي الـــدنیا فـــي قطـــUNRWAالالجئـــین (

. وقـــد اســـتخدم الباحثـــان مقیـــاس الصـــحة النفســـیة للشـــباب إعـــداد (حامـــد زهـــران وفیولیـــت ٢٠٠٦/٢٠٠٧

ــؤاد،  ـــوت، ١٩٩١فـ ). ٢٠٠٦)، ومقیـــاس ضـــغوط مهنـــة التـــدریس إعـــداد (عمـــاد الكحلـــوت ونصـــر الكحل

ات المعلمــین والمعلمـــات وأظهــرت نتــائج الدراســة وجـــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بـــین متوســطي درجــ



٥٣ 

على الدرجة الكلیة لضغوط مهنة التدریس، وكذلك وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة علـى الدرجـة الكلیـة 

بـین الدرجـة الكلیـة لضـغوط مهنـة  إحصـائًیاللصحة النفسیة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة دالـة 

  أفراد العینة. التدریس والصحة النفسیة بأبعادها ودرجتها الكلیة لدى 

) بدراسـة بعنــوان التنبـؤ بالصــحة النفسـیة للطالبــة المعلمـة بشــعبة ٢٠٠٨بخیــت (و  عبـداهللاوقامـت 

تربیة الطفل في ضوء بعض المتغیرات. هدفت الدراسة الكشـف عـن العالقـة بـین متغیـر الصـحة النفسـیة 

بة تربیــة الطفــل فــي جامعــة ومتغیــرات الدراســة األخــرى لــدى طالبــات الفرقــة األولــى والفرقــة الرابعــة بشــع

) طالبـة. واسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي االرتبـاطي. ١٥٨أسیوط في مصر. بلغـت عینـة الدراسـة (

ــتخدمت الباحثتـــان  خمســـة مقـــاییس. أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة ولغـــرض جمـــع المعلومـــات اسـ

د عالقـــة ارتباطیـــة ســـالبة بـــین ارتباطیـــة موجبـــة بـــین الصـــحة النفســـیة ودافعیـــة اإلنجـــاز والتفـــاؤل، ووجـــو 

  الصحة النفسیة واالغتراب والصراع النفسي.

) بدراســة بعنــوان مــؤهالت الصــحة النفســیة للمعلــم الفلســطیني ٢٠١١وقــام الجرجــاوي والهمــص (

قبــل الخدمــة مــن وجهــة نظــر معلمــي المســتقبل. هــدفت الدراســة التعــرف علــى مــؤهالت الصــحة النفســیة 

) طالـــب ٢٣٤بلغـــت عینــة الدراســـة ( مـــة مــن وجهـــة نظــر معلمـــي المســتقبل.للمعلــم الفلســـطیني قبــل الخد

وطالبــة مــن طــالب جــامعتي القــدس المفتوحــة واإلســالمیة بغــزة. عمــد الباحثــان إلــى بنــاء اســتبانة لجمــع 

بیانــات حــول موضــوع الدراســة وســؤال مفتــوح، وكــان شــكل األداة المغلــق المفتــوح، حیــث تــم فــتح الســؤال 

متقـــدمین عنـــه بواقـــع خمـــس فقـــرات. انتهـــت الدراســـة بتقـــدیم مقتـــرح لمـــؤهالت المعلـــم األخیـــر والســـؤالین ال

الفلســطیني قبــل الخدمــة مــن حیــث عــدة اقتراحــات منهــا: اختیــار المعلــم، توضــیح الرؤیــة التربویــة للمعلــم 

ـــى  ــم الفلســـطیني عل ـــم المرشـــد، اإلعـــداد الروحـــي والخلقـــي للمعلـــم، تـــدریب المعلـ الفلســـطیني، إیجـــاد المعل

  قات االجتماعیة واإلنسانیة، وغیرها من المقترحات، كما قدمت الدراسة عدة توصیات.العال

   



٥٤ 

  : الدراسات التي تناولت أكثر من متغیرثانًیا

) بدراسة بعنوان فاعلیـة الـذات المدركـة وعالقتهـا بكـل مـن األفكـار غیـر ٢٠١٠قامت الشمراني (

هــدفت الدراســة . بتدائیــة الحكومیــة بمدینــة الریــاضالعقالنیــة والدافعیــة لإلنجــاز لــدى معلمــات المــدارس اال

الحالیة إلى بحث العالقة االرتباطیة بین فاعلیة الذات المدركة وكل من األفكار غیـر العقالنیـة والدافعیـة 

لإلنجاز لدى معلمات المـدارس االبتدائیـة الحكومیـة بمدینـة الریـاض. وكـذلك دراسـة الفـروق بـین معلمـات 

الحكومیــة بمدینـة الریــاض فـي فاعلیــة الـذات وفـي مــدى شـیوع األفكــار غیـر العقالنیــة المـدارس االبتدائیـة 

ــتوى االجتمـــــاعي  ــــیة، والمســـ ــــرة التدریسـ ــنوات الخبـ ــــري ســـ ـــا لمتغیـ ــ ـــاز وذلـــــك وفًق ــــدافع لإلنجــ وأیًضـــــا فـــــي الـ

االقتصــادي، تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي االرتبــاطي للدراســة. واســتخدمت ثالثــة مقــاییس هــي: مقیــاس 

لذات من إعداد عادل العدل، واختبـار األفكـار غیـر العقالنیـة للمعلمـین، واختبـار الـدافع لإلنجـاز فاعلیة ا

لألطفــال والراشــدین مــن إعــداد فــاروق عبــد الفتــاح موســى. كشــفت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة 

لمتغیـري إحصـائیة بـین معلمـات المـدارس الحكومیـة االبتدائیـة بالریـاض فـي درجـات مقیـاس الـذات تعـزى 

االجتمـاعي للمعلمـات، ووجـود فـروق ذات داللـة  -فاعلیة سنوات الخبـرة التدریسـیة والمسـتوى االقتصـادي

إحصـائیة بـین معلمـات المــدارس الحكومیـة االبتدائیـة بالریــاض فـي درجـات مقیــاس الـدافع لإلنجـاز تعــزى 

  ات.االجتماعي للمعلم -لمتغیري سنوات الخبرة التدریسیة والمستوى االقتصادي

ـــ) بدراسMohammadi & Mohammadipour,2015دیبور (ــــــدي ومحمـــــــام محمـــــوق ــــ ـــــ   ة ـــــ

بعنــوان "مــدى تـــأثیر الصــحة النفســیة والكفـــاءة الذاتیــة علــى األداء الـــوظیفي لمعلمــي المــدارس الثانویـــة". 

تیـة علــى األداء الــوظیفي هـدفت هــذه الدراسـة إلــى التعــرف علـى مــدى تــأثیر الصـحة النفســیة والكفــاءة الذا

ــت عینـــة الدراســـة ( لمعلمـــي المـــدارس الثانویـــة فـــي مدینـــة مشـــهد اإلیرانیـــة. ــتخدمت ٢٠٠بلغـ ـــم، اسـ ) معل

، )the mental questionnaires of Golden burgالدراسـة مقیـاس الصـحة النفسـیة لغولـدنبرغ (

ــــــــومقیــاس الكف ــــــــاءة الذاتیــ   ، ومقیــاس األداء الــوظیفي لباترســون )Sherer self-efficiency(ة لشــیرر ـــــ

)Paterson job performanceبـین الصـحة النفسـیة  ). أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة إیجابیـة

والكفاءة الذاتیة، ووجود عالقة إیجابیة بـین الكفـاءة الذاتیـة مـع األداء الـوظیفي والصـحة النفسـیة، وعالقـة 

  .صحة النفسیةإیجابیة بین األداء الوظیفي وال



٥٥ 

  : تعلیق على الدراسات السابقةثالثًا

  وبعد هذا العرض للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، یمكن استخالص النقاط اآلتیة:

فقد طبقت معظم  البحث في الدراسات التي تم التطرق إلیها تبعا الختالف أهدافها،تنوعت عینة  - 

)، واقتصرت بعض الدراسات في عینتها على الذكور فقط الدراسات على الجنسین (الذكور واإلناث

)، واقتصرت ١٩٩٨) ودراسة (الشقیرات، ٢٠٠٩ودراسة (الدلبحي،  )١٩٩٠مثل دراسة (أبوبیه، 

وشملت عینة الدراسة الحالیة الجنسین  فقط. ) على اإلناث٢٠٠٨بخیت، و  عینة دراسة (عبداهللا

فقد  الدراسات التي تم التطرق إلیها، اد عیناتاختلفت أعدكما هو الحال في معظم الدراسات. و 

 ).Cheung, 2008) في دراسة (٧٢٥)، و(٢٠٠٦في دراسة (علي، كما ) ١٠٠( تراوحت من

 ).٤٧٢وجاءت عینة الدراسة الحالیة متوسطة الحجم؛ حیث بلغت (

قــاییس؛ تشــابهت أداة جمــع البیانــات فــي الدراســات التــي تــم التطــرق إلیهــا، فقــد اســتخدمت جمیعهــا الم - 

ـــــة ــــد كدراســ ــاس واحـــ ـــــن مقیـــــ ـــت مــ ـــد تراوحــــ ــــــتخدمة فقــــ ــــاییس المسـ ــــدد المقـــ ـــــي عـــ ــت فــ ــــا اختلفـــــ   ولكنهـــ

(Ololube, 2006( ودراسـة ،)Griffin, 2010ودراسـة ،( Kumar, Kumar and Kumari) 

ـــــة2014) ـــــ ـــــص،  ، ودراســ ـــــ ــــــاوي والهمــ ــــ ــــة ( )٢٠١١(الجرجــ ــــ ـــــةCheung,2008ودراســــ ـــــ  )، ودراســ

)Blackburn & Robinson, 2008 دراسـة ك)، إلـى خمسـة مقـاییس ٢٠١١(الخالیلـة، )، ودراسـة

 ). واستخدمت الدراسة الحالیة ثالثة مقاییس.٢٠٠٨بخیت، و  (عبداهللا

اشــتركت جمیــع الدراســات فــي اســتخدام المــنهج الوصــفي بأشــكاله المختلفــة تبعــا ألهــداف كــل دراســة:  - 

ــــة (الشـــــمراني،  ـــــاطي: كدراسـ ــفي االرتب ــي، ) ودر ٢٠١٠فمنهـــــا مـــــا اســـــتخدم المـــــنهج الوصـــ ــــة (علـــ اسـ

ــري،٢٠٠٦ ــتخدم بعضـــها المـــنهج الوصـــفي االســـتطالعي: كدراســـة (الظفـ )، واســــتخدم ٢٠١١)، واسـ

)، واســتخدم بعضــها الوصــفي التحلیلــي Cheung,2008بعضــها المــنهج الوصــفي المقــارن كدراســة (

 ). واستخدمت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي االرتباطي.٢٠٠٧أبو كویك، و  كدراسة (المصدر

ضح من استعراض الدراسات السابقة عـدم وجـود دراسـات محلیـة تناولـت دافعیـة المعلـم وكفاءتـه لقد ات - 

تعــد مــن  - علــى حــد علــم الباحثــة  - الذاتیــة وأثرهمــا علــى الصــحة النفســیة، ولــذلك فــإن هــذه الدراســة 

ـــ ــة الدراســـات األول هـــذه المتغیـــرات لـــدى المعلمـــین العمـــانیین فـــي ى فـــي الســـلطنة التـــي اهتمـــت بدراسـ

 افظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.مح
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  الفصل الثالث

  المنهجیة وٕاجراءات الدراسة

وصــف لمــنهج الدراســة المســتخدم، كمــا یشــتمل علــى وصــف مفصــل  یشــتمل هــذا الفصــل علــى

  لمجتمع الدراسة وعینتها واألدوات المستخدمة فیها، وأهم المعالجات اإلحصائیة المستخدمة.

  : منهجیة الدراسةأوًال 

اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي االرتبــاطي لمالئمتــه لطبیعــة الدراســة، التــي تبحــث الدافعیــة 

  یة للمعلم وأثرهما في الصحة النفسیة لدى عینة من معلمي شمال الباطنة بسلطنة عمان.والكفاءة الذات

  : مجتمع الدراسةثانًیا

تكون مجتمع الدراسة من المعلمین العمانیین والمعلمات العمانیـات فـي مـدارس التعلـیم األساسـي 

نوا علـى رأس عملهـم خـالل لمدیریة التربیـة والتعلـیم بمحافظـة شـمال الباطنـة فـي سـلطنة عمـان، الـذین كـا

ـــي  ـــددهم ( ٢٠١٦/ ٢٠١٥العـــــــام الدراســــ ـــالغ عــــ ــنهم ١٠٢٥٥والبــــ ـــــة، مـــــ ـــم )٣٤٠٠() معلـــــــم ومعلمــ  معلــــ

ـــي  )٦٨٥٥(و ـــــام الدراســـ ـــیم للعـ ـــــاءات وزارة التربیــــــة والتعلـــ ـــــا إلحصـ ـــــك طبقـ    ٢٠١٦/ ٢٠١٥معلمــــــة، وذلـ

  ).٢٠١٥دلیل اإلحصاء السنوي، (

  جنس.الجدول اآلتي یوضح أفراد مجتمع الدراسة حسب ال

  )١جدول (

  توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب نوع الجنس

  النسبة  العدد  الجنس

  %33.2  3400  ذكر

 %66.8  6855  أنثى

 %100  10255  المجموع الكلي
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  : عینة الدراسةثالثًا

  عینة الدراسة االستطالعیة

  ئمتها.) معلم ومعلمة، وذلك بهدف التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة ومال٥٠تكونت: من (

  عینة الدراسة األساسیة

ــت: مـــن  ــم اختیــــارهم بطریقـــة عرضـــیة متیســــرة بنســـبة  )٦٠٠(تألفـ % مــــن ٥,٨معلــــم ومعلمـــة، تـ

مجتمـع الدراسـة، أمـا بالنسـبة للمــدارس فقـد تـم اختیارهـا بالطریقـة العرضــیة المتیسـرة أیضـا، بعـد أن قامــت 

 مــدارس للــذكور )٦(مدرســة، منهــا  )١٢(الباحثــة بتحدیــد عــدد المــدارس الالزمــة للتطبیــق؛ حیــث بلغــت 

التــي وجهــت  )١(مـدارس لإلنــاث، وكــان هـذا التعــاون بموجــب رسـالة تســهیل مهمــة باحـث الملحــق  )٦(و

  من جامعة نزوى إلى مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة شمال الباطنة.

بنســـبة اســـتبانة، أي  )٤٧٢(حیـــث بلـــغ عـــدد االســـتبانات المســـترجعة والصـــالحة للتحلیـــل اإلحصـــائي 

. ویشــیر % مــن مجتمــع الدراســة٤,٦وبنســبة  % مــن إجمــالي االســتبانات الموزعــة علــى عینــة الدراســة٧٨,٦

  ) إلى توزیع عینة الدراسة حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والوالیة.٢الجدول (

  )٢الجدول (

  والوالیة ات الخبرةتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنو 

  النسبة المئویة  التكرار  الوصف  المتغیر

  الجنس

  %49.2  232  ذكر
  %50.8  240  أنثى

  %100  472  المجموع

  العمر

  %2.8  13  سنة ٢٧ -  ٢٠

  %59.1  279  سنة ٣٤ -  ٢٨

  %32.8  155  سنة ٤١ -  ٣٥

  %5.3  25  سنة ٤٨ -  ٤٢

  %100  472  المجموع

  المؤهل العلمي

  %8.1  38  دبلوم
  %89.6  423  بكالریوس
  %2.3  11  ماجستیر
 0 0  دكتوراة
  %100  472  المجموع
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  النسبة المئویة  التكرار  الوصف  المتغیر

  سنوات الخبرة

  %12.1  57  سنوات ٩ – ١

  %36.9  174  ةسن ١٨ -١٠

  %51.1  241  سنة ٢٧ – ١٩

  %100  472  المجموع

  الوالیة

  %16.3  77  شناص

  %16.7  79  لوى

  %16.5  78  صحار

  %16.5  78  صحم

  %16.9  80  الخابورة

  %16.9  80  السویق

  %100  472  المجموع  

  المقاییس)(: أدوات الدراسة رابًعا

لتحقیــق أهــداف الدراســة اســتلزم األمــر تطبیــق ثالثــة مقــاییس لجمــع البیانــات، وفیمــا یلــي وصــف 

  للمقاییس المستخدمة في الدراسة:

  :)Teacher Motivation Questionnaire( مقیاس دافعیة المعلم -١

دم وجود مقیاس لدافعیة المعلم ذو خصـائص سـیكومتریة مشـتقة مـن البیئـة العمانیـة، فقـد ا لعنظرً 

بمراجعة الدراسات واألدبیات السابقة التي قامت بإعداد مقیاس لدافعیة المعلـم، وتـم اختیـار  ةالباحث تقام

انة ثـم تمـت ترجمتـه باالسـتع )،(Bernaus, Wilson, & Gardener, 2009 مقیاس دافعیـة المعلـم ل

وتكییفه للبیئة العمانیة مـن خـالل اسـتخدام طریقـة الصـدق الظـاهري بعرضـه علـى  مترجمین،اثنین من الب

) مــن المحكمــین أصــحاب الخبــرة فـــي مجــال موضــوع الدراســة مـــن أعضــاء الهیئــات التدریســیة فـــي ١٠(

افــق بشــدة، هــي (مو  ولكــل فقــرة خمــس بــدائل فقــرة ١٢الجامعــات الرســمیة العمانیــة، ویتكــون المقیــاس مــن 

وتتم اإلجابة عن كـل فقـرة باختیـار أحـد هـذه البـدائل.  ،موافق، ال أوافق وال أرفض، أرفض، أرفض بشدة)

وهــي ، .)٠,٦٢وكــان البــاحثون قــد قــاموا بحســاب ثبــات المقیــاس باســتخدام ألفــا كرونبــاخ وكانــت القیمــة (

  .نسبة مقبولة في البحوث والدراسات
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  صدق مقیاس دافعیة المعلم.  أ

م عرض المقیاس على لجنـة التحكـیم المكونـة مـن الخبـراء والمختصـین فـي التربیـة وعلـم الـنفس ت

في مجال موضوع الدراسة من أعضاء الهیئات التدریسیة في الجامعات العمانیة؛ وذلك للحكم على مدى 

تحكیم، تم ). وبعد جمع االستبیانات من أعضاء لجنة ال٤الملحق (صالحیة الفقرات لقیاس دافعیة المعلم 

% فأكثر للفقـرة لإلبقـاء ٨٠إجراء التعدیالت التي طلبها أعضاء لجنة التحكیم، وقد اعتمدت نسبة موافقة 

  علیها. وبذلك تم الحفاظ على العدد الكامل لفقرات المقیاس بعد تعدیلها، ولم یتم حذف أي منها. 

  ثبات مقیاس دافعیة المعلم. ب 

ــن ( ـــاس المؤلـــف مـ ـــرة علـــى عینـــة حجمهـــا (١٢طبقـــت الباحثـــة المقی ــم ٥٠) فق ـــم ومعلمـــة تـ ) معل

ـــة التربیـــة والتعلـــیم بمحافظـــة شـــمال  ــن خـــارج العینـــة المســـتهدفة مـــن المـــدارس التابعـــة لمدیری اختیـــارهم مـ

ــیكومتریة لمقیــــاس دافعیــــة المعلــــم، ولمعرفــــة معامــــل ثبــــات  الباطنـــة، وذلــــك للتحقــــق مــــن الخصــــائص الســ

ــا كرونبــــــاخ ( ـــاب معامــــــل ألفــــ ــــم حســـ ـــاس تــ ـــائیة Cronbach-Alphaالمقیـــ ــــة اإلحصـــ ـــتخدام الحزمــ ) باســـ

)SPSS) وهـي نسـبة مقبولـة فـي 897,)، حیث كانت قیم ألفـا كرونبـاخ للمقیـاس بشـكل عـام أعلـى مـن (

ــن ( ـــذلك تــــم الحصــــول علــــى مقیــــاس دافعیــــة المعلــــم مكــــون مــ ) فقــــرة یتمیــــز ١٢البحــــوث والدراســــات. وبـ

  بمؤشرات صدق وثبات عالیة. 

  تیة للمعلممقیاس الكفاءة الذا. ٢

ــم ال ـــد تــ ـــارقـ ـــوره تشــــانین مــــوران ختیـ ــذي طـ ـــة الــ ـــدات الكفــــاءة الذاتیـ ـــاس معتقـ ــوي و  مقیـ ــــك هــ ولفول

)Tschannen- Moran & Woolfolk Hoy,2001( وتــم تكییفــه للبیئــة العمانیــة مــن قبــل ،

ــعیدي ( ــن (٢٠١٠الظفـــري وأمبوسـ ـــارات مـــن خـــالل تـــدرج ٢٤)، ویتكـــون مـ ــتجابة للعب ـــتم االسـ ) عبـــارة، ت

ال شــيء، شـــيء قلیــل، متوســـط، ( النســـخة اإلنجلیزیــة، وتـــدرج خماســي فـــي النســخة المعربـــة تســاعي فــي

فقـد قامـت الباحثـة ، مناسـبةخصائص سیكومتریة  لما یتمتع به هذا المقیاس مننظرا و كبیر، كبیر جدا). 

باختیــار هــذا المقیــاس كـــأداة مــن أدوات دراســتها، حیـــث مــر هــذا المقیــاس بخطـــوات بنــاء رصــینة نظریـــا 

  :)٢الملحق ( موزعة على المحاور التالیة فقرة )٢٤، ویتكون من (ٕاحصائًیاو 
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  )٣الجدول (

 وفقرات مقیاس دافعیة المعلم أبعاد

  أرقام العبارات  عدد الفقرات  األبعاد  م

  22 ،14 ،12 ،9 ،6 ،4 ،2 ،1  8  إدماج الطلبة  ١

  24 ،23 ،20 ،18 ،17 ،11 ،10 ،7  8  التدریس  ٢

  21 ،19 ،16 ،15 ،13 ،8 ،5 ،3  8  إدارة الصف  ٣

  صدق مقیاس الكفاءة الذاتیة للمعلم. أ

تم عرض المقیاس على لجنـة التحكـیم المكونـة مـن الخبـراء والمختصـین فـي التربیـة وعلـم الـنفس 

فــي مجــال موضــوع الدراســة مــن أعضــاء الهیئــات التدریســیة فــي الجامعــات العمانیــة؛ وذلــك للحكــم علــى 

). وبعــد جمــع االســتبیانات مــن أعضــاء ٤الملحــق(كفــاءة الذاتیــة للمعلــم مــدى صــالحیة الفقــرات لقیــاس ال

تـم األخـذ بــاقتراح لجنـة التحكـیم بـأن هـذا المقیــاس مالئـم ألغـراض الدراسـة الحالیـة، وذلــك  لجنـة التحكـیم،

البیئـة العمانیـة)، ولـه مؤشـرات للصـدق والثبـات، ولفقراتـه تمییـز (باعتبار أنه سیتم تطبیقه في نفس البیئـة 

نســخة مكــررة مــن المقیــاس  )٥قبــول ومناســب، وبالتــالي یكــون المقیــاس فــي صــورته النهائیــة (الملحــق م

  .الذي تم عرضه على أعضاء لجنة التحكیم

  الكفاءة الذاتیة مقیاسثبات . ب 

) معلـــم ومعلمـــة تـــم ٥٠) فقـــرة علـــى عینـــة حجمهـــا (٢٤طبقـــت الباحثـــة المقیـــاس المؤلـــف مـــن ( 

ـــة التربیـــة والتعلـــیم بمحافظـــة شـــمال اختیـــارهم مـــن خـــارج العینـــة ا لمســـتهدفة مـــن المـــدارس التابعـــة لمدیری

الباطنة، وذلك للتحقق من الخصائص السیكومتریة لمقیاس الكفاءة الذاتیـة للمعلـم، ولمعرفـة معامـل ثبـات 

ــا كرونبــــــاخ ( ـــاب معامــــــل ألفــــ ــــم حســـ ـــاس تــ ـــائیة Cronbach-Alphaالمقیـــ ــــة اإلحصـــ ـــتخدام الحزمــ ) باســـ

)SPSS(حیــث كانــت قــ ،) وهــي 853,یم ألفــا كرونبــاخ لجمیــع محــاور المقیــاس بشــكل عــام أعلــى مــن (

  نسبة مقبولة في البحوث والدراسات. 

ــب معادلــــــة كرونبــــــاخ ألفــــــا  ــــداخلي حســــ ــــة االتســــــاق الــ ـــات بطریقــ ـــــل الثبـــ ــــاب معامـ ــــم حســ ــــا تــ كمــ

)Cronbach - Alpha( ) یوضح ذلك.٤لمجاالت مقیاس الكفاءة الذاتیة، والجدول (  
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  )٤(الجدول

  معامالت االتساق الداخلي لمقیاس الكفاءة الذاتیة قیم 

 االتساق الداخلي األبعاد

 0.975 إدماج الطلبة

 0.966 التدریس

 0.963 إدارة الصف

 0.971  المقیاس الثاني: الكفاءة الذاتیة ككل

المقیاس الثاني:  ) یالحظ أن قیم معامل الثبات في كل مجال من مجاالت٤(من خالل الجدول 

ءة الذاتیــة هــي قــیم ذات درجــة عالیــة مــن الثبــات فــي العلــوم االنســانیة، ومؤشــرا علــى مــدى االتســاق الكفــا

ــم  الـــداخلي لعبـــارات األداة، وعلیـــه اعتبـــرت جمیـــع أبعـــاد المقیـــاس ثابتـــه وصـــالحة ألغـــراض الدراســـة، وتـ

  ت عالیة.) فقرة یتمیز بمؤشرات صدق وثبا٢٤الحصول على مقیاس الكفاءة الذاتیة للمعلم مكون من (

  مقیاس الصحة النفسیة. ٣

ا لعــدم وجــود مقیــاس للصــحة النفســیة ذو خصــائص ســیكومتریة مشــتقة مــن البیئــة العمانیــة، نظــرً 

فقد قامت الباحثـة بمراجعـة الدراسـات واألدبیـات السـابقة التـي قامـت بإعـداد مقیـاس للصـحة النفسـیة، وتـم 

 ،(veit &ware, 1983)ـلـ )The Mental Health Inventory( لصـحة النفسـیةمقیـاس ااختیـار 

لهمـــا  ســـت بـــدائل مــا عـــدا العبـــارتین التاســعة والثامنـــة والعشـــرین ) عبـــارة، لكــل عبـــارة٣٨والمتكــون مـــن (

بــاثنین مــن المتــرجمین، ثــم باالســتعانة  ثــم تمــت ترجمتــه إلــى اللغــة العربیــة، ولــه ســتة أبعــاد، خمــس بــدائل

) مــن المحكمــین ١٠قــة الصــدق الظــاهري بعرضــه علــى (تكییفــه للبیئــة العمانیــة مــن خــالل اســتخدام طری

ـــات التدریســـیة فـــي الجامعـــات الرســـمیة  ــال موضـــوع الدراســـة مـــن أعضـــاء الهیئ أصـــحاب الخبـــرة فـــي مجـ

  ). وتتوزع فقراته على المحاور التالیة:٢الملحق () فقرة ٣٨ویتكون هذا المقیاس من (العمانیة، 

   



٦٣ 

  )٥(الجدول

  سیةوفقرات مقیاس الصحة النف أبعاد

  عباراتأرقام ال  عدد الفقرات  المحور  م

  1  1  الرضا عن الحیاة  ١

  35 ،33 ،32 ،29 ،25 ،15 ،13 ،11 ،3  9  القلق  ٢

  37 ،34 ،31 ،26 ،17 ،12 ،7 ،6 ،5 ،4  10  التأثیر اإلیجابي العام  ٣

  28 ،27 ،24 ،21 ،20 ،16،18 ،14 ،8  9  العاطفي فقدان التحكم السلوكي/  ٤

  36 ،30 ،19 ،9  3  االكتئاب  ٥

  23 ،10  2  یةفالعالقات العاط  ٦

  صدق مقیاس الصحة النفسیة  . أ

تم عرض المقیاس على لجنـة التحكـیم المكونـة مـن الخبـراء والمختصـین فـي التربیـة وعلـم الـنفس 

في مجال موضوع الدراسة من أعضاء الهیئات التدریسیة في الجامعات العمانیة؛ وذلك للحكم على مدى 

). وبعد جمع االستبیانات من أعضاء لجنة التحكیم، ٤الملحق (رات لمقیاس الصحة النفسیة صالحیة الفق

% فــأكثر للفقــرة ٨٠تــم إجــراء التعــدیالت التــي طلبهــا أعضــاء لجنــة التحكــیم، وقــد اعتمــدت نســبة موافقــة 

  ذف أي منها. لإلبقاء علیها. وبذلك تم الحفاظ على العدد الكامل لفقرات المقیاس بعد تعدیلها، ولم یتم ح

  ثبات مقیاس الصحة النفسیة. ب

ــن ( طبقـــت ـــاس المؤلـــف مـ ـــرة علـــى عینـــة حجمهـــا (٣٨الباحثـــة المقی ــم ٥٠) فق ـــم ومعلمـــة تـ ) معل

ـــة التربیـــة والتعلـــیم بمحافظـــة شـــمال  ــن خـــارج العینـــة المســـتهدفة مـــن المـــدارس التابعـــة لمدیری اختیـــارهم مـ

ولمعرفـــة معامـــل ثبـــات  ،اس الصـــحة النفســـیةالباطنـــة، وذلـــك للتحقـــق مـــن الخصـــائص الســـیكومتریة لمقیـــ

ــا كرونبــــــاخ ( ـــاب معامــــــل ألفــــ ــــم حســـ ـــاس تــ ـــائیة Cronbach-Alphaالمقیـــ ــــة اإلحصـــ ـــتخدام الحزمــ ) باســـ

)SPSS ــا كرونبـــاخ ــیم ألفـ ــت قـ ــن ( للمقیـــاس ككـــل)، حیـــث كانـ بة مقبولـــة فـــي وهـــي نســـ )842,أعلـــى مـ

ل الثبـات بطریقـة االتسـاق الــداخلي تـم حسـاب معامــ، فقـد األداةالتأكـد مــن ثبـات وتـم البحـوث والدراسـات. 

  ) یوضح ذلك.٦( ، والجدولالصحة النفسیة ألبعاد )Cronbach- Alphaحسب معادلة كرونباخ ألفا(
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  )٦الجدول(

  الصحة النفسیة قیم معامالت االتساق الداخلي لمقیاس

 االتساق الداخلي المجاالت

 0.709 الرضا عن الحیاة

 0.511 القلق

 0.639 العام التأثیر االیجابي

 0.554 فقدان التحكم السلوكي/ العاطفي

 0.507  االكتئاب

 0.706 العالقات العاطفیة

 0.635 لمقیاس الثالث: الصحة النفسیة ككلا

الصـحة النفسـیة هـي  أبعـاد مقیـاس) یالحظ أن قـیم معامـل الثبـات فـي كـل ٦من خالل الجدول (

ى االتســاق الــداخلي لعبــارات األداة، وعلیــه اعتبــرت ، ومؤشــرا علــى مــدذات درجــة عالیــة مــن الثبــاتقــیم 

  جمیع المقاییس ثابته وصالحة ألغراض الدراسة.

  : المعالجة اإلحصائیةخامًسا

نســانیة مج الــرزم االحصــائیة فــي العلــوم اإللــى أســئلة الدراســة، اســتخدمت الباحثــة برنــاع لإلجابــة

)SPSS:وذلك على النحو التالي ،(  

  تأكد من ثبات أدوات الدراسة.اختبار ألفا كرونباخ لل .١

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة على السؤال األول. .٢

  ) لإلجابة على السؤال الثاني.Pearson( معامل ارتباط بیرسون .٣

ـــار( .٤ حصــــائیة بــــین ث حــــول التحقــــق مــــن داللــــة الفــــروق اإل) لإلجابــــة علــــى الســــؤال الثالــــT-testاختب

  مات اإلناث.المعلمین الذكور والمعل

الفـــروق لإلجابـــة علـــى الســـؤال الرابـــع حـــول التحقـــق مـــن داللـــة  )ANOVAتحلیـــل التبـــاین األحـــادي ( .٥

  لمتغیر كل من؛ العمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي. ىحصائیة التي تعز اإل

لحسـاب نسـبة مـا تفسـره متغیـرات  )Regresstion Stepwise Multiple( تحلیـل االنحـدار المتعـدد .٦

  مستوى الصحة النفسیة.التنبؤ بالكفاءة الذاتیة والدافعیة) في (ة الدراس
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ا على مـا تقـدم فـإن قـیم المتوسـطات الحسـابیة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة سـیتم التعامـل واعتمادً 

  معها وفقا للمعادلة التالیة:

  :، أيعدد المستویات)() مقسومة على القیمة الدنیا لبدائل اإلجابة(+  )القیمة العلیا(

 
 

1 54
1.33

3 3
   وهذه تساوي طول الفئة 

  .والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة دافعیة المعلم كل من ) یوضح معیار الحكم على مستوى٧والجدول(

  )٧الجدول (

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة معیار الحكم على مستوى دافعیة المعلم

  المعیار  المستوى

  1  2.33  منخفض
   3.67 2.34  متوسط

   5 3.68  مرتفع
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  الفصل الرابع

  ة ـــــــــج الدراســـــــــنتائ

مـدى و  لى مستوى الدافعیـة والكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیة،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ع 

مـان، وفیمـا یلـي من وجهة نظر المعلمین أنفسهم في سـلطنة ع دافعیة المعلم والكفاءة الذاتیةالعالقة بین 

  عرضا لنتائج الدراسة مرتبة حسب تسلسل أسئلتها.

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:أوًال 

  "ما مستوى كل من الدافعیة والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة لدى عینة الدراسة"؟ 

ــــــة ـــات المعیاریـ ــــابیة واالنحرافــــ ــطات الحســـ ـــــتخراج المتوســـــ ـــم اســ ــؤال تــــ ـــذا الســـــ ــــن هــــ  ولإلجابـــــــة عـــ

ــــة حـــــول  ـــیة لتقـــــدیرات عینـــــة الدراسـ ـــحة النفســ ـــن الدافعیـــــة والكفـــــاءة الذاتیـــــة والصــ ـــل مــ ــتوى كــ ــب مســـ حســـ

  ) یوضح ذلك.٨المقاییس واألداة ككل، والجدول رقم(

  )٨( الجدول

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمقاییس واألداة ككل، مرتبة تنازلیا 

  حسب المتوسطات الحسابیة

 درجة التقدیر  الرتبة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المقیاس الرقم

 متوسطة 1 0.71 3.67 الكفاءة الذاتیة 2

 متوسطة 2 0.51 3.40 دافعیة المعلم 1

 متوسطة 3 0.40 3.23 الصحة النفسیة 3

 
 متوسطة  0.39 3.41 األداة ككل

لعـام للمقـاییس واألداة ككـل، إذ ) المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري ا٨یبین الجدول ( 

)، وبدرجـة تقــدیر متوسـطة. حیـث جـاء مقیــاس ٠,٣٩) بــانحراف معیـاري عـام(٣,٤١بلـغ المتوسـط العـام (

) وبدرجـة ٠,٧١) وانحـراف معیـاري (٣,٦٧الكفاءة الذاتیة في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (

) وانحــراف ٣,٤٠یــة المعلــم بمتوســط حســابي بلــغ (ة، تــاله فــي المرتبــة الثانیــة مقیــاس دافعتقــدیر متوســط
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ـــیة ٠,٥١معیــــاري( ـــدیر متوســــطة، تــــاله فــــي المرتبــــة الثالثــــة واألخیــــرة مقیــــاس الصــــحة النفسـ ) وبدرجــــة تقـ

  ) وبدرجة تقدیر متوسطة.٠,٤٠) وانحراف معیاري(٣,٢٣بمتوسط حسابي بلغ (

مـــن مقیاســي الكفـــاءة  وفــي الخطــوة الثانیـــة، قامــت الباحثــة بحســـاب مســتویات أبعـــاد كــل مقیــاس

  الذاتیة والصحة النفسیة على النحو التالي:

  : مستوى أبعاد مقیاس الكفاءة الذاتیةأوًال 

  )٩( الجدول

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستویات أبعاد مقیاس الكفاءة الذاتیة، 

  مرتبة حسب المتوسطات الحسابیة

 األبعاد الرقم
المتوسط 

 الحسابي
  الرتبة راف المعیارياالنح

مستوى الكفاءة 

 الذاتیة

 مرتفع  ١ 0.78 3.77 التدریس ٢

 مرتفع  ٢ 0.75 3.72 إدارة الصف ٣

 متوسط  ٣ 0.73 3.54 إدماج الطلبة ١

) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمســتویات أبعــاد الكفــاءة الذاتیــة، ٩یبــین الجــدول رقــم (

)، تــاله فـــي ٠,٧٨) وانحــراف معیــاري (٣,٧٧ُبعــد التـــدریس، بمتوســط حســابي ( فقــد جــاء فــي المرتبــة األولــى

)، فـي حـین جـاء فـي ٠,٧٥( ) وانحـراف معیـاري عـام٣,٧٢( ُبعد إدارة الصـف بمتوسـط حسـابي المرتبة الثانیة

  ).٠,٧٣) وانحراف معیاري (٣,٥٤ي (ُبعد إدماج الطلبة بمتوسط حساب المرتبة الثالثة واألخیرة
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  ستوى أبعاد مقیاس الصحة النفسیة: مثانًیا

  )١٠( الجدول

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستویات أبعاد مقیاس الصحة النفسیة، 

  مرتبة حسب المتوسطات الحسابیة

 األبعاد  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الرتبة

مستوى 

 الصحة

 متوسط  1 0.50 3.33 فقدان التحكم السلوكي/ العاطفي 4

 متوسط  2 0.43 3.26 التأثیر اإلیجابي العام 3

 متوسط  3 0.90 3.24 االكتئاب 5

 متوسط  4 0.83 3.24 العالقات العاطفیة 6

 متوسط  5 0.69 3.10 القلق 2

 متوسط  6 1.13 2.94 الرضا عن الحیاة 1

ویات أبعــاد الصــحة ) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمســت١٠یبــین الجــدول رقــم (

) ٣,٣٣النفســیة، فقــد جــاء فــي المرتبــة األولــى ُبعــد فقــدان الــتحكم الســلوكي/ العــاطفي، بمتوســط حســابي (

) ٣,٢٦( یجـابي العـام بمتوسـط حسـابيالمرتبـة الثانیـة ُبعـد التـأثیر اإل)، تاله في ٠,٥٠وانحراف معیاري (

ـــد االكتئــــاب بمتوســــط حســــابي الثالثــــة بُ  )، وجــــاء فــــي المرتبــــة٠,٤٣( وانحــــراف معیــــاري عــــام  )٣,٢٤(عـ

) ٣,٢٤ُبعــد العالقــات العاطفیــة بمتوســط حســابي ( وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة )،٠,٩٠وانحــراف معیــاري (

) بـــانحراف ٣,١٠وجـــاء فـــي المرتبـــة الخامســة ُبعـــد القلـــق بمتوســـط حســـابي ( )،٠,٨٣وانحــراف معیـــاري (

) ٢,٩٤ي (د الرضــا عــن الحیــاة بمتوســط حســابُبعــ فــي حــین جــاء فــي المرتبــة األخیــرة )،٠,٦٩معیــاري (

  ).١,١٣وانحراف معیاري (
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:ثانًیا

ــة  ــة ( إحصــائًیا"هــل توجــد عالقــة ارتباطیــة دال ) بــین الدافعیــة والكفــاءة α≤0.05عنــد مســتوى الدالل

  ؟"عینة الدراسةالذاتیة والصحة النفسیة لدى 

ــون( ســــؤاللإلجابــــة عــــن هــــذا ال   لمعرفــــة العالقــــة ) Pearsonتــــم اســــتخراج معامــــل ارتبــــاط بیرســ

، االرتباطیـــة بـــین كـــل مـــن متغیـــرات الدراســـة: الدافعیـــة والكفـــاءة الذاتیـــة والصـــحة النفســـیة لـــدى المعلمـــین

  ) یوضح ذلك.١١والجدول (

  )١١(الجدول 

  الكفاءة الذاتیة متغیرات الدراسة: الدافعیة و  بینللعالقة  )Pearsonمعامل ارتباط بیرسون(

  والصحة النفسیة لدى المعلمین

 الصحة النفسیة الكفاءة الذاتیة دافعیة المعلم عالقة االرتباط بیرسون المتغیرات

 دافعیة المعلم
 )rمعامل االرتباط (

 
  

 حصائیةالداللة اإل
 

  

 الكفاءة الذاتیة
 **r( .295معامل االرتباط (

 
 

 0.000 حصائیةاإلالداللة 
 

 

 لصحة النفسیةا
  **r( .209** .283معامل االرتباط (

  0.000 0.000 حصائیةالداللة اإل

  )٠,٠٥عند مستوى الداللة أقل من ( إحصائًیادالة  **

) بـین متغیـرات α≤0.05عنـد مسـتوى الداللـة ( إحصـائًیا) وجـود عالقـة دالـة ١١یبین الجـدول ( 

ســیة لــدى المعلمــین؛ فقــد بلــغ معامــل ارتبــاط بیرســون بــین والصــحة النف الدراســة: الدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة

)، r=**209.)، وبـــین الصـــحة النفســـیة والدافعیـــة (r=**295.الدافعیـــة والكفـــاءة الذاتیـــة لـــدى المعلـــم (

)، ممـا یشـیر إلـى أن الزیـادة فـي r=**283.وبلغ معامل االرتباط بین الكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیة (

  وافق مع الزیادة في الصفات األخرى وتحسن من الصحة النفسیة.واحدة من هذه الصفات تت

   



٧١ 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:ثالثًا

) فیما یتعلق بمتغیرات الدراسة: α≤0.05"هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

  ؟إناث) –تعزى إلى النوع (ذكور  الدافعیة والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم تحلیــل البیانــات الســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة 

س االستبانة، ومقارنة هـذه المتوسـطات باسـتخدام اختبـار (ت) للتحقـق مـن داللـة الفـروق یلكل مقیاس من مقای

  ) یوضح ذلك.١٢( التي تعزى لمتغیر الجنس، والجدول رقم

  )١٢( الجدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار(ت) ألثر متغیر الجنس فیما یتعلق بمتغیرات 

  الدراسة: الدافعیة والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 الجنس المقاییس
العدد 

 ٤٧٢ن=

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة (ت)

الداللة 

 اإلحصائیة

 دافعیة المعلم
 0.980 0.001 0.48 3.19 232 ذكر

   0.45 3.61 240 أنثى

 الكفاءة الذاتیة
 0.000 70.758 0.86 3.48 232 ذكر

   0.47 3.86 240 أنثى

 الصحة النفسیة
 0.477 0.507 0.38 3.20 232 ذكر

   0.41 3.25 240 أنثى

ــم ( ـــدول رقــــ ـــن الجــ ــتوى الداللــــــة ١٢یالحـــــظ مـــ ــــائیة عنـــــد مســــ ـــة إحصــ ــود فـــــروق ذات داللـــ ) وجــــ

)α≤0.05 فـي تقـدیرات عینـة الدراســة فیمـا یتعلـق بمتغیـرات الدراســة: الدافعیـة والكفـاءة الذاتیـة والصــحة (

)، وبداللـــة ٧٠,٧٥٨النفســـیة تعـــزى إلـــى متغیـــر الجـــنس فـــي مقیـــاس الكفـــاءة الذاتیـــة، إذ بلغـــت قیمـــة ت(

  حصائیة لصالح اإلناث.)، وجاءت الفروق اإل٠,٠٠٠إحصائیة (

ــــد  ــــن الجـــــدول عـ ـــظ مـ ـــــة فیمـــــا یالحــ ــتوى الدالل ــــد مســـ ـــائیة عنـ ـــة إحصــ ــ م وجـــــود فـــــروق ذات دالل

)α≤0.05)ــــة ت ــــت قیمـ ــــیة، إذ بلغـ ــــحة النفسـ ـــم، والصـ ــــة المعلــ ـــي مقیاســـــي؛ دافعیـ ـــــة ٠,٠٠١) فــ )، وبدالل

) ٠,٤٧٧)، وبداللــة إحصــائیة (٠,٥٠٧) فــي مقیــاس دافعیـة المعلــم، وبلغــت قیمـة ت(٠,٩٨٠إحصـائیة (

  في مقیاس الصحة النفسیة.



٧٢ 

  لمتعلقة بالسؤال الرابع، ونصه:: النتائج ارابًعا

) فـــي الدافعیـــة، والكفـــاءة α≤0.05"هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة (

  لمتغیر كل من؛ العمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي؟" ىالذاتیة، والصحة النفسیة تعز 

ات المعیاریـــة وتحلیـــل لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــ 

فـــاءة الذاتیـــة والصـــحة لتقـــدیرات عینـــة الدراســـة حـــول مســـتوى الدافعیـــة والك )ANOVAالتبـــاین األحـــادي (

  لمتغیر كل من؛ العمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، على النحو التالي. النفسیة تعزى

  : متغیر "الُعمر"أوًال 

  )١٣( الجدول

  الدافعیة  المعیاریة ألثر متغیر الُعمر حول مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 األداة ككل  الصحة النفسیة الكفاءة الذاتیة دافعیة المعلم المقاییس العدد العمر

 13 سنة ٢٧- ٢٠من 
 3.42 3.26 3.67 3.39 المتوسط الحسابي

 0.48 0.36 0.96 0.48 االنحراف المعیاري

 279 سنة ٣٤-  ٢٨من 
 3.37 3.19 3.64 3.38 المتوسط الحسابي

 0.38 0.39 0.71 0.50 االنحراف المعیاري

 155 سنة ٤١- ٣٥من 
 3.47 3.29 3.74 3.45 المتوسط الحسابي

 0.38 0.42 0.67 0.54 االنحراف المعیاري

 25 سنة  ٤٩- ٤٢من 
 3.40 3.22 3.63 3.44 المتوسط الحسابي

 0.46 0.46 0.88 0.50 یارياالنحراف المع

 472 األداة ككل
 3.41 3.23 3.67 3.40 المتوسط الحسابي

 0.39 0.40 0.71 0.51 االنحراف المعیاري

ــم (  ـــــ ـــدول رقـــ ـــــ ــین الجــ ــــ ــــ ــــ١٣یب ـــــ ــــ) تبیاًنـ ـــــ ـــات ا متقارًبـ ـــــ ــــابیة واالنحرافــ ـــــ ـــطات الحسـ ـــــ ــــي المتوســ ـــــ ا فـ

ـــة والكفـــــاءة الذاالمعیاریــــة لتقـــــدیرات عینـــــة الدراســــة  ــتوى الدافعیـ ــول مســـ ـــیة حـــ ـــحة النفســ ــب تیـــــة والصـ حســـ

  ).سنة٤٩-٤٢سنة، من ٤١-٣٥سنة، من  ٣٤- ٢٨، من سنة ٢٧-٢٠العمر (من  متغیر

ــتخدمت الباحثـــــــة ـــــابیة، اســــ ــــطات الحسـ ــــین المتوســـ ـــــائیة بــ ـــروق اإلحصـ ــــة الفــــ ـــن داللــ  وللتأكــــــد مـــ

  ) یوضح ذلك.١٤( ، والجدول)ANOVAتحلیل التباین األحادي (



٧٣ 

  )١٤( الجدول

  ألثر متغیر العمر حول مستوى الدافعیة  )ANOVAتحلیل التباین األحادي (

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 المصدر المقاییس
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

  دافعیة المعلم

 0.522 0.751 0.196 3 0.587 بین المجموعات

   0.261 468 121.966 داخل المجموعات
    471 122.553 ليالك

 الكفاءة الذاتیة

 0.615 0.601 0.307 3 0.922 بین المجموعات

   0.511 468 239.268 داخل المجموعات
    471 240.19 الكلي

 الصحة النفسیة

 0.125 1.924 0.307 3 0.92 بین المجموعات

   0.159 468 74.584 داخل المجموعات

    471 75.504 الكلي

) عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة ١٤ن الجـــدول رقـــم (یالحـــظ مـــ  

)α≤0.05 ـــاءة الذاتیـــة ) فـــي تقـــدیرات عینـــة الدراســـة حـــول مـــا یتعلـــق بمتغیـــرات الدراســـة: الدافعیـــة والكف

ــت قیمــــة ف( ـــع المقـــــاییس، إذ بلغــ )، وبداللـــــة ٠,٧٥١والصــــحة النفســــیة حســــب متغیـــــر العمــــر فــــي جمیـ

) ٠,٦١٥)، وبداللـة إحصـائیة (٠,٦٠١ي مقیاس دافعیة المعلم، وبلغـت قیمـة ف()، ف٠,٥٢٢إحصائیة (

) فـي مقیــاس ٠,١٢٥)، وبداللـة إحصـائیة (١,٩٢٤فـي مقیـاس الكفـاءة الذاتیــة، فـي حـین بلغـت قیمــة ف(

  الصحة النفسیة.

   



٧٤ 

  : متغیر " سنوات الخبرة"أوًال 

  )١٥( الجدول

ر متغیر سنوات الخبرة حول مستوى الدافعیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألث

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 األداة ككل الصحة النفسیة الكفاءة الذاتیة دافعیة المعلم المقاییس  العدد سنوات الخبرة

 57 سنوات ٩-١من 
 3.47 3.21 3.81 3.52 المتوسط الحسابي

 0.34 0.43 0.66 0.42 االنحراف المعیاري

 174 سنة ١٨-١٠من 
 3.34 3.19 3.55 3.36 المتوسط الحسابي

 0.41 0.37 0.79 0.50 االنحراف المعیاري

 241 سنة ٢٧-١٩من 
 3.44 3.25 3.73 3.41 المتوسط الحسابي

 0.38 0.41 0.66 0.53 االنحراف المعیاري

 472 األداة ككل
 3.41 3.23 3.67 3.40 المتوسط الحسابي

 0.39 0.40 0.71 0.51 االنحراف المعیاري

) تبیانا ظاهریا في المتوسطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات ١٥یبین الجدول رقم ( 

ــتوى الدافعیــــة والكفـــاءة الذاتیــــة والصـــحة النفســــیة عینـــة الدراســـة  ــب متغیــــرحــــول مسـ   ســـنوات الخبــــرة  حسـ

  ).سنة٢٧-١٩من  ،سنة ١٨-١٠من  ،سنوات٩-١من (

ــــــة ــــن دالل ـــد مــ ــتخدمت الباحثـــــــة وللتأكـــ ـــــابیة، اســــ ــــطات الحسـ ــــین المتوســـ ـــــائیة بــ ـــروق اإلحصـ  الفــــ

  ) یوضح ذلك.١٦، والجدول()ANOVAتحلیل التباین األحادي (

  

  

  

  

  



٧٥ 

  )١٦( الجدول

  ألثر متغیر سنوات الخبرة حول مستوى الدافعیة  )ANOVAتحلیل التباین األحادي (

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 المصدر المقاییس
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

 دافعیة المعلم

 0.129 2.056 0.533 2 1.065 بین المجموعات

   0.259 469 121.488 داخل المجموعات
    471 122.553 الكلي

 الكفاءة الذاتیة

 0.013 4.368 2.196 2 4.392 بین المجموعات

   0.503 469 235.798 داخل المجموعات
    471 240.19 الكلي

 الصحة النفسیة

 0.316 1.154 0.185 2 0.37 بین المجموعات

   0.16 469 75.134 داخل المجموعات

    471 75.504 الكلي

 األداة ككل

 0.020 3.940 0.588 2 1.175 بین المجموعات

   0.149 469 69.942 داخل المجموعات

    471 71.117 الكلي

ــم (   ـــدول رقـــ ــــن الجــ ـــــة ١٦یالحـــــظ مـ ــتوى الدالل ـــد مســـ ـــائیة عنــ ــــة إحصــ ــــود فـــــروق ذات داللـ ) وجـ

)α≤0.05 فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول مســتوى الدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة والصــحة النفســیة حســب (

ـــت قیمـــــة ف( ـــاس الكفــــاءة الذاتیـــــة، إذ بلغــ ـــرة فـــــي مقیــ ـــنوات الخبــ ـــائیة ٤,٣٦٨متغیــــر ســ )، وبداللـــــة إحصــ

) ٠,٠٢٠)، وبداللـة إحصــائیة (٣,٩٤٠فـي المقیـاس الثــاني: الكفـاءة الذاتیـة، وبلغــت قیمـة ف() ٠,٠١٣(

  في األداة ككل.

ـــــة   ــتوى الدالل ــــد مســـ ـــائیة عنـ ـــة إحصــ ــ ــــدم وجـــــود فـــــروق ذات دالل ــــدول عـ ــــن الجـ ـــظ مـ فیمـــــا یالحــ

)α≤ـــي؛٠,٠٥ ـــت قیمـــــة ف( ) فـــــي مقیاســ ـــحة النفســـــیة، إذ بلغــ ـــــم، والصــ ــــة المعل ـــــة ٢,٠٥٦دافعیـ )، وبدالل

) ٠,٣١٦)، وبداللـة إحصــائیة (١,١٥٤) فـي مقیـاس دافعیـة المعلـم، وبلغـت قیمـة ف(٠,١٢٩ة (إحصـائی

  في مقیاس الصحة النفسیة.



٧٦ 

ــاس الكفـــاءة الذاتیـــة، تـــم اســـتخدام  الفـــروقولبیـــان  ــین المتوســـطات الحســـابیة فـــي مقیـ الزوجیـــة بـ

  ).١٧( كما هو مبین في الجدول )Scheffeالمقارنات البعدیة بطریقة (

  )١٧( الجدول

  ) ألثر متغیر سنوات الخبرة حول مستوى الدافعیة Scheffeالمقارنات البعدیة بطریقة (

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 سنوات الخبرة المقیاس
فرق 

 المتوسطات

الداللة 

 االحصائیة
 اتجاه الفروق

 الكفاءة الذاتیة

 _______ 0.061 0.25685 سنة ١٨- ١٠من  سنوات٩-١من 

 _______ 0.754 0.0785 سنة٢٧- ١٩من  اتسنو ٩-١من 

 سنة ٢٧- ١٩من  0.042 *17835. سنة٢٧- ١٩من  سنة ١٨- ١٠من 

  )α≤0.05(* دالة عند مستوى الداللة 

) α≤0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللـــة () ١٧یتبــین مــن الجــدول ( 

وجــاءت الفــروق  سـنة ١٨-١٠مــن  بـرة.والمعلمــین ذوي الخ سـنة١٨ -١٠بـین المعلمــین ذوي الخبـرة مــن 

  في مقیاس الكفاءة الذاتیة. سنة ١٨-١٠من  لصالح المعلمین ذوي الخبرة

  : متغیر "المؤهل العلمي"ثالثًا  

  )١٨( الجدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثر متغیر المؤهل العلمي حول مستوى الدافعیة 

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 األداة ككل الصحة النفسیة الكفاءة الذاتیة دافعیة المعلم المقاییس العدد المؤهل العلمي

 ٣٨ دبلوم
 3.32 3.17 3.51 3.38 المتوسط الحسابي

 0.44 0.46 0.90 0.50 االنحراف المعیاري

 ٤٢٣ بكالوریوس
 3.41 3.23 3.69 3.41 المتوسط الحسابي

 0.38 0.40 0.69 0.51 االنحراف المعیاري

 ١١ ماجستیر
 3.44 3.25 3.72 3.42 المتوسط الحسابي

 0.38 0.39 0.79 0.55 االنحراف المعیاري

 472 األداة ككل
 3.41 3.23 3.67 3.40 المتوسط الحسابي

 0.39 0.40 0.71 0.51 االنحراف المعیاري
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نحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات ا فـي المتوسـطات الحسـابیة واالا متقاربً ) تبیانً ١٨رقم ( الجدولیبین  

المؤهـــل العلمـــي  حســـب متغیـــرحـــول مســـتوى الدافعیـــة والكفـــاءة الذاتیـــة والصـــحة النفســـیة عینـــة الدراســـة 

  (دبلوم، بكالوریوس، ماجستیر).

ـــة الفـــروق اإلحصـــائیة بـــین المتوســـطات الحســـابیة، اســـتخدمت الباحثـــة وللتأكـــد تحلیـــل  مـــن دالل

  ) یوضح ذلك.١٩( ل، والجدو )ANOVAالتباین األحادي (

  )١٩( الجدول

  ألثر متغیر المؤهل العلمي حول مستوى الدافعیة  )ANOVAتحلیل التباین األحادي (

  والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة

 المصدر المقاییس
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

  دافعیة المعلم

 0.928 0.074 0.019 2 0.039 بین المجموعات

   0.261 469 122.514 داخل المجموعات
    471 122.553  الكلي

 الكفاءة الذاتیة

 0.316 1.156 0.589 2 1.178 بین المجموعات

   0.51 469 239.011 داخل المجموعات
    471 240.19 الكلي

 الصحة النفسیة

 0.646 0.437 0.07 2 0.14 بین المجموعات

   0.161 469 75.363 مجموعاتداخل ال

    471 75.504 الكلي

ــم ( ــتوى الداللـــة ١٩یالحـــظ مـــن الجـــدول رقـ ــد مسـ ــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـ ) عـــدم وجـ

)α≤0.05 فــي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول مســتوى الدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة والصــحة النفســیة حســب (

)، ٠,٩٢٨)، وبداللــة إحصــائیة (٠,٠٧٤غــت قیمــة ف(متغیــر المؤهــل العلمــي فــي جمیــع المقــاییس، إذ بل

) فــي مقیــاس الكفــاءة ٠,٣١٦)، وبداللــة إحصــائیة (١,١٥٦فــي مقیــاس دافعیــة المعلــم، وبلغــت قیمــة ف(

  ) في مقیاس الصحة النفسیة.٠,٦٤٦)، وبداللة إحصائیة (٠,٤٣٧الذاتیة، في حین بلغت قیمة ف(
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  نصه:: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس، و خامًسا

   هل یمكن التنبؤ بالصحة النفسیة من خالل الكفاءة الذاتیة والدافعیة؟"

بالطریقــة (التدریجیــة)، لحســاب  لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم اســتخدام تحلیــل االنحــدار المتعــدد

 مسـتوى الصـحة النفسـیة، والجـدولب التنبـؤالكفـاءة الذاتیـة والدافعیـة) فـي (نسبة ما تفسره متغیرات الدراسة 

  ) یوضح ذلك.٢٠(

  )٢٠( الجدول

  الكفاءة الذاتیة والدافعیة) في التنبؤ بالصحة النفسیة(تحلیل التباین النحدار متغیرات الدراسة 

 
 حصائیةالداللة اإل قیمة ف متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات

 0.000 25.265 3.672 2 7.344 االنحدار

 0.145 469 68.16 البواقى
  

 471 75.504 الكلى
   

ــدول الســـابق وجـــود تـــأثیر دال  )، وهـــذا یعنـــي أن ٠,٠١عنـــد مســـتوى ( إحصـــائًیایتضـــح مـــن الجـ

  متغیرات الدراسة (الكفاءة الذاتیة والدافعیة) یمكن التنبؤ بها في تحسین الصحة النفسیة.

  )٢١( الجدول

افعیة) مجتمعة في التنبؤ نتائج تحلیل االنحدار المتعدد لمتغیرات الدراسة (الكفاءة الذاتیة والد

  بالصحة النفسیة

 يالخطأ المعیار  )R²التباین المفسر( )Rمعامل االرتباط ( )Bمعامل بیتا( المتغیرات المستقلة

 0.38122 0.093 0.097 312. الكفاءة الذاتیة والدافعیة مجتمعة

ــدول (  ـــالل الجــ ـــن خـ ــــاءة ٢١مـ ــرات الدراســــة (الكف ـــا تفســــره متغیــ ـــه یمكــــن معرفــــة مـ الذاتیــــة ) فإنـ

) جـاءت موجبـة، وقـد بلـغ معامـل Bحیث یالحظ أن قیمة معامل ( والدافعیة) في التنبؤ بالصحة النفسیة،

مــن %) ٩,٣)؛ أي بقــدرة تفســیریة (٠,٠٩٣)،(R²)، فیمــا بلــغ مربــع معامــل االرتبــاط (٠,٠٩٧االرتبــاط (

  %) من الصحة النفسیة تفسره عوامل أخرى.٨٩,٧، فیما (الصحة النفسیة
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  )٢٢( لالجدو

  نتائج تحلیل االنحدار المتعدد لمتغیرات الدراسة (الكفاءة الذاتیة والدافعیة) كل على حده

  في التنبؤ بالصحة النفسیة

 
 الداللة االحصائیة قیمة ت )Bمعامل بیتا( الخطأ المعیارى معامل االنحدار

 0.000 17.856  0.132 2.359 (الثابت)

 0.003 2.985 0.137 0.036 0.108 دافعیة المعلم

 0.000 5.284 0.243 0.026 0.136 الكفاءة الذاتیة

حصائیة في المقیاسـین أصـغر مـن مسـتوى الداللـة؛ وهـذا ) أن الداللة اإل٢٢یتضح من الجدول رقم (

. حیــث أن معادلــة انحــدار متغیــرات فــي تحقیــق الصــحة النفســیة امــیعنــي أن هــذین المقیاســین یمكــن التنبــؤ به

  الذاتیة والدافعیة) في تحسین الصحة النفسیة والتي یمكن التنبؤ من خاللها، هي:الدراسة (الكفاءة 

  الكفاءة الذاتیة×  ٠,١٣٦دافعیة المعلم +   × ٠,١٠٨+  ٢,٣٥٩تحسین الصحة النفسیة = 

)، فإنــه یمكــن معرفـــة مــا تفســره متغیـــرات Bوبــالنظر إلــى معـــامالت االنحــدار، ومعــامالت بیتـــا (

اتیـة والدافعیـة) كـل علـى حـده فـي التنبـؤ بالصـحة النفسـیة، فقـد بلغـت القـدرة التفسـیریة الذ الكفـاءةالدراسـة (

  %).٢٤,٣%)، في حین بلغت القدرة التفسیریة للكفاءة الذاتیة (١٣,٥لدافعیة المعلم (
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  : مناقشة نتائج الدراسةأوًال 

یتضــمن هــذا الفصــل مناقشــة نتــائج الدراســة التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى " الدافعیــة والكفــاءة 

"، طنة عمــانفــي ســل علــى عینــة مــن معلمــي شــمال الباطنــةالذاتیــة للمعلــم وأثرهمــا علــى الصــحة النفســیة 

  وفیما یأتي مناقشة نتائج الدراسة.

ما مستوى كل من الدافعیة والكفاءة الذاتیة والصحة النفسیة النتائج المتعلقة بالسؤال األول " مناقشة

  لدى عینة الدراسة"؟

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن المســتوى العــام للدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة والصــحة النفســیة متوســط 

  ى أفراد عینة الدراسة.المستوى لد

  فأما بالنسبة لدافعیة المعلمین:

أن دافعیــة معلمــي محافظــة شــمال الباطنــة متوســطة المســتوى، وأنهــم لیســوا  فهــذه النتیجــة تعنــي

ا في عملهم المدرسي، وأنهم ال یمارسون عملهم في البیئة المدرسیة بقدر عاٍل مـن الدافعیـة كثیرً  مرتاحین

حد الذي یمكن اعتباره مطمئنا لما یجـري فـي المـدارس، وقـد تعـود هـذه النتیجـة والحماس والحیویة، إلى ال

إلــى أن الكثیــر مــن المعلمــین حینمــا دخلــوا كلیــات التربیــة لــم یــدخلوها برغبــة حقیقیــة لــدخولها، أو لدراســة 

ة التخصص الذي أرغموا على دخوله؛ والذي یكون عادة مرتكزا على النسبة التي حصلوا علیها في الثانوی

العامة، كما هو الحال فـي دخـول الكلیـة نفسـها، فعنـدما تكـون هنـاك رغبـة فـي التخصـص تكـون الدافعیـة 

 بسد المعلم تكلیف األعمال المدرسیة، مثل: إلى تعود وهناك أسباب ).٢٠١٢كما یؤكد هذا بقیعي ( أكبر

 المدرسیة على المعلم،التي تفرضها اللوائح  عدد األدوارآخرین، وت معلمین لغیاب انظرً  حصص االحتیاط

في المقابل الوقت الضیق المخصص ، و أحیاًناالمدرسة وخارجها  داخل المعلم بها المكلف األعمال كثرةو 

، حتى أن الكثیر من المعلمین یحملون أعمالهم المدرسیة إلى البیت وهذا ما ال الموكلة إلیه لهذه األعمال
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 المناوبـات أثنـاء كثـرةهـاء موعـد الـدوام، باإلضـافة لیـتم فـي الوظـائف األخـرى؛ حیـث تنتهـي األعمـال بانت

  الدوام، قد تكون من أسباب انخفاض الدافعیة عند معلمي شمال الباطنة.

قلـة  یعـانون مـن المعلمـین أن ومن األسباب الهامـة والفعالـة فـي انخفـاض مسـتوى الدافعیـة أیضـا

بالنجـاح  فهـم بحاجـة إلشـعارهم ؛دهموجهـو  إنجـازاتهم ویشـكر ومـن یقـدر لـدیهم، المعنویـة الـروح یعـزز من

إن عامـل  .ذواتهـم علـى تحقیـق یـنعكس الـذي األمـر المدرسـیة وأنشـطتهم مهمـاتهم فـي أداء واإلنجـاز

 الشـعور باإلنجـاز مـن العوامـل المهمـة والفعالـة فـي تحسـین عمـل المعلمـین وزیـادة الدافعیـة لـدیهم؛ بـل إن

لـدى المعلمـین فـي  الدافعیـة بمسـتوى التنبؤیـة القـدرة فـي األولـى المرتبـة احتـل باإلنجـاز الشـعور عامـل

  .)٢٠١٣دراسة بني خلف (

ومن األسـباب أیضـا نظـام التقـویم القـائم علـى االنتقـال التلقـائي للصـف التـالي بغـض النظـر عـن 

 درجــات الطالــب أو إتقانــه أو عــدم إتقانــه للمهــارات المتطلبــة فــي كــل صــف دراســي فــي الحلقــة األولــى،

، إن هــذا النظــام أدى فــي الحلقتــین التــالیتین للصــف الــذي یلیــه فــي حــال الرســوب لســنة نظــام االنتقــالو 

ــدیهم، أدت بالتــالي  النخفــاض كبیــر فــي اهتمــام الطالــب بالدراســة ومســتواه فیهــا، وخلــق ال مبــاالة كبیــرة ل

فعـا ) أنه: كلما كان مستوى الطـالب األكـادیمي مرت٢٠١١النخفاض دافعیة المعلم. وكما یذكر الظفري (

علــى العطــاء وبقــدرتهم علــى تحقیــق األهــداف المرجــوة مــن  أدى ذلــك إلــى زیــادة شــعور المعلمــین بقــدرتهم

  النظام التعلیمي.

حیـث كـان مسـتوى  ؛)٢٠١٤وتتفق هذه النتیجة مع ما أشارت إلیه دراسـة (أبـو سـمرة وحمارشـة، 

ــع مــــا ــتوى، وتختلـــــف هــــذه النتیجــــة مـــ ــــة لــــدى عینـــــة الدراســــة متوســـــط المســ ــــه دراســـــة  الدافعی   أشـــــارت إلی

  ) حیث كان مستوى الدافعیة مرتفعا.٢٠٠٩) ودراسة (الدلبحي، ٢٠١٠سعدات، (

  وأما ما یخص الكفاءة الذاتیة للمعلم:

ولعـل ، أن الكفـاءة الذاتیـة لمعلمـي محافظـة شـمال الباطنـة متوسـطة المسـتوىفهذه النتیجـة تعنـي 

 ،التدریسـي العـبء زیـادة :یـة للمـدارس، والتـي منهـاالداخل الكفـاءة تسـبب ذلـك: التي الرئیسة األسباب من

 بعـد إضـافیة سـاعات المعلـم المدرسة، وعمل داخل المعلم بها یكلف التي اللجان واألنشطة تعدد وكذلك
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 ضـعف الكفـاءة الذاتیـة إلـى تـؤدي التـي مـن الضـغوط نوعـا قـد تشـكل األسـباب هـذه كـل .الـدوام انتهـاء

إلـى  تحتـاج تـزال مـا المـدارس إدارات فـإن ،یاسـات اإلداریـة الداخلیـةللمعلـم. ومـن هـذه األسـباب أیضـا الس

 وكثـرة العمـل، ضـغط ألن المعلمـین؛ بـین بتقسـیم العمـل والمرتبطـة اإلداریـة الممارسـات فـي النظر إعادة

 القیادیــة للممارســات مــن التــأثیر الواضــح علــى ضــعف الكفــاءة الذاتیــة للمعلــم. إن التكلیــف یكــون لــه

فـإذا امتلـك مـدیرو المـدارس  .المعلمـین لـدى الكفـاءة الذاتیـة مـن الدرجـة هـذه ي تشـكیلفـ دور للمـدیرین

الكفایــات والمهــارات القیادیــة؛ فــإن ذلــك یــؤثر علــى الكفــاءة الذاتیــة للمعلمــین وبالتــالي یــؤثر علــى العملیــة 

لمشــرف )، كمـا إن كثـرة عــبء العمـل الـذي یطلبـه ا٢٠١٤حمارشـة (و  التعلیمیـة كمـا یؤكـد ذلـك أبــو سـمرة

التربــوي مــن المعلــم یكــون لدیــه عــبء، فــي الوقــت الــذي ال یجــد فیــه المعلــم اهتمامــا مــن قبــل المشــرفین 

أنفســـهم بإنجازاتـــه وأفكـــاره، ومـــن ناحیـــة أخـــرى شـــعور المعلـــم بعـــدم مشـــاركته فـــي صـــنع القـــرار، كـــل هـــذه 

ة ضـعف فـي الدافعیـة فیتشـكل لدیـه نتیجـة هـذه الظـروف السـلبی األسباب تقف عائقـا أمـام تطـویره الـذاتي.

    .ه، وضعف قابلیته للتطویرینعكس بالنتیجة على أدائ

لـذلك البـد مـن تطـویر االمتیـازات  المعلـم؛ لـدى وهنـاك أسـباب تتعلـق بانخفـاض الرضـا الـوظیفي

المعلـم؛ وكـذلك عـدم تأخیرهـا عـن موعـدها  إلیـه الـذي یطمـح بالشـكل متـوافرة غیـر زالـت الوظیفیـة التـي ال

عدم معرفة المعلم نتیجة تقییمه السنوي یسـهم فـي تـدني الكفـاءة لـدى المعلمـین؛ وذلـك  كما إن .المستحق

مستوى متدني حتى یرفع من  ألن المعلم الذي یعاني مثال من تدني في كفاءته ال یعرف أنه حاصل على

 أمـا مـن حیـث مستواه، ومرتفع المستوى ال یعرف أیضا مستواه حتى یبقي علیـه ویعمـل علـى رفعـه أكثـر.

وقعـت فـي المسـتوى  التـدریس، وٕادارة الصـف بعـداأبعاد الكفاءة الذاتیة، فقد أشارت نتائج الدراسـة إلـى أن 

المتوسط، وقد جاء في الترتیـب األول مـن بـین األبعـاد  المستوى إدماج الطلبة فيالمرتفع، بینما وقع بعد 

النتیجـة تـدل علـى أن المعلمـین هـم  الثالثة بعد التدریس؛ وتعد هذه النتیجة إیجابیة ومبشـرة حیـث أن هـذه

ا فـي المسـتویات األكادیمیـة لطالبـه؛ وكلنـا تـأثیرً ا أفضل وأكثر كفاءة في التدریس، وهذا یجعل المعلم أكثـرً 

یعلم أن التدریس من أهم األبعـاد إن لـم یكـن البعـد األساسـي لعمـل المعلـم؛ بـل إن المعلـم وظیفتـه األولـى 

ا؛ فلـن یحقـق التـدریس یة بعد إدارة الصف، ویعد هذا البعد أیضـا أساسـیً التدریس. ثم جاء في المرتبة الثان

ا، یـأتي بعـد إدمـاج أهدافه بنجاح دون إدارة فاعلة تمضي بالتدریس إلى السبیل الصحیح والمأمول. وأخیرً 
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الطلبة؛ ولعل أن هذا الترتیب یعـد منطقیـا؛ حیـث أن وظیفـة المعلـم األساسـیة التـدریس، والتـدریس النـاجح 

  ج إلدارة، ثم أن المحور األساسي للتعلیم هو الطالب؛ فیجب إدماجه في التدریس.یحتا

لـذلك وجــب االهتمــام مـن المســئولین فــي وزارة التربیـة والمــدیریات العامــة فـي كــل محافظــة، باإلضــافة 

  المعلمین، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أداء الطلبة. كفاءةبتفعیل وتطویر  المدارسإلى مدراء 

)؛ حیــث كــان مســتوى الكفــاءة ٢٠١١فــق هــذه النتیجــة مــع مــا أشــارت إلیــه دراســة (الظفــري، وتت

ــة،  الذاتیــة متوســطا.  الــوائلي() ودراســة ٢٠١٥أبــو علــي، () ودراســة ٢٠١١وتختلــف مــع دراســة (الخالیل

  حیث كان مستوى الكفاءة الذاتیة مرتفعا.  )Knoblauch, 2004) ودراسة (٢٠١٣عالء الدین، و 

  تعلق بالصحة النفسیة للمعلمین:وأما ما ی

ولعـل  ،أن الصحة النفسیة لمعلمي محافظة شـمال الباطنـة متوسـطة المسـتوى فهذه النتیجة تعني

للصحة النفسیة للمعلمین ما یكمن خلـف طبیعـة مهنـة التـدریس؛ حیـث  من أسباب هذا المستوى المتوسط

د مـــن التحـــدیات نتیجـــة للثـــورة المعرفیـــة أن مهنـــة التعلـــیم تعتبـــر مـــن أكثـــر المهـــن التـــي تحـــیط بهـــا العدیـــ

والتكنولوجیـــة، والتغیـــرات االجتماعیـــة والثقافیـــة، باإلضـــافة إلـــى التحـــدیات التـــي قـــد یصـــادفها المعلـــم مـــن 

مشـكالت صـفیة وأخـرى مهنیـة وثالثـة إداریـة وغیرهـا مـن المشـاكل التـي تزیـد مـن هـذه التحـدیات. إن هـذه 

ا علـى نفسـیة المعلـم وعلـى دافعیتـه للعمـل. ومـن المسـلم بـه واضـحً  االمشكالت المهنیـة المختلفـة تتـرك أثـرً 

ظــاهرة لهــا آثارهــا الســلبیة فــي جمیــع المهــن، وال  - )٢٠٠٥(كمــا یــذكر إبــراهیم  -أن الضــغوط المهنیــة 

سیما مهنـة التـدریس لمـا تخـتص بـه مـن خصـائص: أهمهـا أنهـا تقـوم علـى العالقـات اإلنسـانیة، والتفاعـل 

 نرس والتلمیـــذ، وهـــذه الصـــفة قـــد ال تكـــون متـــوفرة فـــي كثیـــر مـــن المهـــن التـــي یكـــو االجتمـــاعي بـــین المـــد

التعامــل فیهــا بــین اإلنســان واآللــة، ومــن المســلم بــه حالیــا أن الضــغوط المهنیــة تولــد تغیــرات ســلبیة لــدى 

  الفرد، وهذه التغیرات السلبیة تؤثر سلبا على صحة المعلم النفسیة.

ه معـــاني ودالالت ســـیكولوجیة بالغـــة األهمیـــة، یترتـــب كمـــا إن الـــدافع یضـــفي علـــى نفـــس صـــاحب

علیها انعكاسات ومشاعر تؤثر بشـكل مباشـر وٕایجـابي علـى صـحة الفـرد النفسـیة؛ وذلـك ألنـه یـدفع الفـرد 

ا في حیاته وتحقیـق ذاتـه، كمـا أن الـدافع المرتفـع لبلوغ مستوى متفوق من األداء من أجل أن یكون ناجحً 
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ة الصــراعات النفســیة، والســیطرة علــى االنفعــاالت والتعبیــر عنهــا بصــورة یعــزز مقــدرة الفــرد علــى مواجهــ

ا وعـــدم االستســـالم للقلـــق والتـــوتر؛ ألن الفـــرد المتمتـــع بـــدافع مرتفـــع یتولـــد لدیـــه مناســـبة ومقبولـــة اجتماعًیـــ

شـعور بإشـباع حاجاتــه وتحقیـق طموحاتـه، ممــا یعنـي إحساسـه بقیمتــه وبمـدى أهمیـة إنجازاتــه سـواء علــى 

لــه وإلنجازاتــه، شخصــي أو بالنســبة لآلخــرین، وذلــك مــن خــالل كســب احتــرام وتقــدیر اآلخــرین الصــعید ال

نفسـه وٕامكاناتـه ویسـاهم فـي خفـض التـوتر والقلـق لدیـه، األمـر الـذي یترتـب عیـه شـعوره وهـذا یعـزز ثقتـه ب

ــن الصـــحة النفســـیة. ــق درجـــات مرتفعـــة مـ  كمـــا یـــذكر ذلـــك - بالرضـــا والســـرور واالرتیـــاح وبالتـــالي تحقیـ

، وبما أن نتیجة الدراسـة أظهـرت أیضـا فیمـا أظهـرت أن مسـتوى الدافعیـة -)٢٠٠٩( أبو كویكو  المصدر

طبیعي أن ترتبط نتیجة الصـحة النفسـیة بالدافعیـة فتـأتي المستوى؛ فمن ال ةالباطنة متوسطلمعلمي شمال 

  ا.مماثلة أو مقاربة لها، وهذه نتیجة منطقیة جدً 

ا مع النتیجة العامة للصحة، ویتفق مع نتیجـة أبعـاد المقیـاس؛ فلـدینا إن ما ناقشناه آنفا یتفق كثیر 

مـن أن الــدافع  -كمـا ذكرنـا ســابقا -؛ وهـذه تعتبــر نتیجـة طبیعیــة جمیـع أبعــاد المقیـاس فــي متوسـطنتیجـة 

المرتفــع یعــزز مقــدرة الفــرد علــى مواجهــة الصــراعات النفســیة، والســیطرة علــى االنفعــاالت والتعبیــر عنهــا 

ســبة ومقبولــة اجتماعیــا وعــدم االستســالم للقلــق والتــوتر؛ وبمــا أن مســتوى الدافعیــة لــدى هــؤالء بصــورة منا

المعلمین متوسط؛ فطبیعي أن یتأثر بعد التحكم السلوكي العاطفي، والمـرتبط بمسـتوى متوسـط مـن بعـدي 

  .  وبقیة األبعاد القلق واالكتئاب أیضا؛ باإلضافة لمستوى متوسط من العالقات العاطفیة

ذه النتیجــة تجعلنــا نهیــب بجمیــع المســئولین تالفــي اآلثــار الســلبیة المترتبــة علــى هــذه النتیجــة، هــ

لدى هذه العینة من المعلمین، تحتاج الستدراكها حتى في جمیع أبعاد المقیاس فهناك مستویات متوسطة 

 مؤشـر هـذا ال تتفاقم وتسـوء وتنـزل لمسـتوى الضـعف، ویكـون الخاسـر هنـا لـیس فـردا وٕانمـا جماعـة؛ ألن

 المهنـي واقعـه عـن المعلـم رضـا تـدني أن ومـن المعلـوم المهنـة، فـي المعلمـین ارتیـاح عـدم علـى واضـح

 بنـاء مـن بـد ال لـذلك األمـل، باإلحبـاط وخیبـة شـعور دائًمـا علیـه فیسـیطر نفسـیته، علـى سـلًبا یـنعكس

 .التعلیم تجوید إلى اعینللتغییر وس صانعین تربویین كقادة دورهم نحو المعلمین لدى یجابیةإ اتجاهات
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كما أن المعلم مسـؤول عـن تلبیـة الحاجـات المعرفیـة والنفسـیة والعمـل علـى نموهـا وتطورهـا، كمـا 

یسهم في تكوین اتجاهات إیجابیة لدیهم نحـو قـیم المجتمـع. وفـي سـبیل تحقیـق هـذه األهـداف یجـب علـى 

قدرتـه علــى تحمــل ضــغوط ومتاعــب المجتمـع أن یــولي اهتمامــا بالغــا بـالمعلم مــن حیــث صــحته النفســیة و 

 علـى تـوفیر المـدارس والمشـرفین والمسـؤولین عـن التعلـیم مـن مـدراء المهنة. لذلك یجـب أن یحـرص كـل

القیـام  مـن المعلمـین لتمكـین البیئـة هـذه مثـل أهمیـة المـدارس؛ وذلـك لمـدى فـي ومریحـة مناسبة عمل بیئة

  .صحیح بشكل بعملهم

الذاتیـة  الكفـاءةو  فـي جمیـع متغیـرات الدراسـة: الدافعیـة سـطالمتو  المسـتوى وعمومـا، وبـالرغم مـن

أنـه ال یعتبـر وضـع سـيء؛ فالمسـتوى المتوسـط  إال الدراسـة، هـذه نتـائج أظهرتـه الـذي والصـحة النفسـیة

مستوى ال بأس بـه، یمكـن تداركـه ورفعـه مـن خـالل االهتمـام بكـل مـا یمكـن أن یحسـن ویرفـع ویعـدل مـن 

نواجهه الیـوم لـیس تحـدي فـي نقـص المـوارد أو اإلمكانـات؛ إنمـا االسـتغالل هذا المستوى؛ فالتحدي الذي 

 األمثل لهذه الموارد، األمر الذي یضمن التقلیل من الهدر الناشئ من سوء استغالل القدرات.

) حیــث كــان مســتوى الصــحة ٢٠٠٠الزبیــدي، (وتختلــف هــذه النتیجــة مــع مــا أشــارت إلیــه دراســة 

  ) حیث كان مستوى الصحة النفسیة منخفضا.Zhang, 2014النفسیة مرتفعا، ومع دراسة (

الدافعیــة  إحصــائًیا دالـة یــة"هـل توجــد عالقـة ارتباطونصــه:  ،مناقشــة النتـائج المتعلقــة بالسـؤال: ثانًیـا

  ؟"اتیة والصحة النفسیة لدى عینة الدراسةوالكفاءة الذ

) بــین متغیـــرات α≤0.05عنــد مســـتوى الداللــة ( إحصــائًیاإلـــى وجــود عالقــة دالـــة  النتــائجتشــیر 

الدراســة: الدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة والصــحة النفســیة لــدى المعلمــین؛ فقــد بلــغ معامــل ارتبــاط بیرســون بــین 

)، r=**209.)، وبـــین الصـــحة النفســـیة والدافعیـــة (r=**295.الدافعیـــة والكفـــاءة الذاتیـــة لـــدى المعلـــم (

)، ممـا یشـیر إلـى أن الزیـادة فـي r=**283.ة (وبلغ معامل االرتباط بین الكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـی

  واحدة من هذه الصفات تتوافق مع الزیادة في الصفات األخرى وتحسن من الصحة النفسیة.

أن جمیــع معـامالت االرتبـاط بــین المتغیـرات طردیـة وموجبــة فیمـا بینهـا، وذات داللــة وهـذا یعنـي 

میـة دافعیـة المعلـم وكفاءتـه الذاتیـة فـي صـحته إحصائیة، وهي نتیجة تدعم نتیجة السؤال األول وتقـوي أه
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وهــذه  فـي كــل مـن الدافعیــة والكفـاءة یــؤدي إلـى زیــادة فـي الصــحة النفسـیة. الزیــادةوهــذا یعنـي أن  النفسـیة

النتیجــة تعــد ذات قیمــة تربویــة غایــة فــي األهمیــة علــى مســتوى رســم السیاســات التربویــة وتنفیــذ التخطــیط 

متحصـــل علیهــا توضـــح الـــدور الهـــام والحیــوي لكـــل مـــن الدافعیـــة والكفـــاءة التربــوي؛ إذ إن هـــذه النتیجـــة ال

  واالنعكاسات اإلیجابیة على صحته النفسیة. الذاتیة للمعلم في األثر الكبیر واإلیجابي

االهتمـام بدافعیـة المعلـم  بأهمیـة إدارات المـدارس تحـاط أن األهمیـة مـن أنـه الباحثـة تـرى لـذا

علم ومساندته وتوفیر األجواء اإلیجابیـة لـه فـي العمـل مـن أجـل أن یكـون وكفاءته والوقوف إلى جانب الم

نفسـیة، هـذا مـن جانـب، ومــن لـذلك المـردود الجیـد لرفـع دافعیتـه وتحسـین كفاءتـه مــن أجـل دعـم صـحته ال

خر أیضا ترى الباحثة أنه من األهمیة أن تهتم وزارة التربیة والتعلـیم بتـوفیر مـا یهـم المعلـم ویكفـل جانب آ

ســباب الراحــة التــي تعینــه علــى أداء مهمتــه الجلیلــة بدافعیــة مرتفعــة وكفــاءة عالیــة ترفــع مــن صــحته لــه أ

النفسـیة التـي سـیكون لهـا بـإذن اهللا المـردود الجیــد الـذي سـینعكس علـى العملیـة التربویـة برمتهـا، وســیكون 

    المستفید األبناء الذین هم عماد الوطن.

  هـــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصـــائیة" ســؤال الثالــث، ونصــه: المتعلقـــة بال النتــائجمناقشــة : ثالثًــا

إنـاث) لـدى  -فیما یتعلق بالدافعیة والكفـاءة الذاتیـة والصـحة النفسـیة تعـزى إلـى النـوع (ذكـور 

  عینة الدراسة؟

  والمعلمــات اإلنــاث بــین المعلمــین الــذكور  إحصــائًیاوجــود فــروق دالــة عــدم  الدراســةتبــین نتــائج 

جــاءت لصـــالح اإلنــاث فـــي ووجــود فـــروق إحصــائیة فــي الكفـــاءة الذاتیــة لنفســیة، والصـــحة ا فعیــةالدافــي 

  الكفاءة الذاتیة.

  أما ما یتعلق بالدافعیة:

ـــق  ــــا یتعلــ ــین فیمـ ــین الجنســـ ــــائیة بـــ ـــــة إحصـ ــود فـــــروق ذات دالل ــــدم وجـــ ـــائج عـ ـــرت النتــ ـــد أظهــ   فقــ

  بدافعیة المعلم.

الخاصــة  ارســون نفــس المهــامیم لمــین ذكــورا كــانوا أو إناثــاولعــل ذلــك یرجــع إلــى أن جمیــع المع

الخاصـــة بـــالمعلمین ال تختلـــف بـــاختالف الجـــنس، كمـــا أن جمیـــع المعلمـــین  التعلیمیـــة ؛ فالمهـــامبالعمـــل
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یخضعون لنفس األنظمة والقوانین التي ال تمیز بیـنهم بحسـب جنسـهم، وفـي نفـس الوقـت فـإنهم یعایشـون 

  لتي تفرضها المهنة.یواجهون نفس التحدیات والصعوبات ا، و المجتمعیة الظروفنفس 

) فــي عــدم وجــود Girffin, 2010) ودراســة (٢٠١٠وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة (ســعدات، 

) Ololube, 2006فـي الدافعیـة بـین الـذكور واإلنـاث، وتختلـف مـع دراسـة ( إحصـائیةفـروق ذات داللـة 

  في وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الدافعیة لصالح اإلناث.

  ة الذاتیة:وأما بخصوص الكفاء

أن  ا یعنــيجــاءت الفــروق بــین الجنســین فــي متغیــر الكفــاءة الذاتیــة للمعلــم لصــالح اإلنــاث، وهــذ

مســتوى الكفــاءة الذاتیــة للمعلمــات فــي مــدارس محافظــة شــمال الباطنــة أعلــى مــن مســتوى الكفــاءة الذاتیــة 

  للمعلمین في مدارس المحافظة نفسها.

الدراســة فــي ا بشــكل عــام، فهــي: أكثــر التزامــا أیــام أكثــر التزاًمــ اإلنــاث أنوقــد یعــزى ذلــك إلــى 

 المدرسـیة، واألنظمـة بـالقوانین االتزاًمـ بالحضـور، وأكثـر االلتـزام فـي ، وأكثـر حرصـاالكلیات أیـام اإلعـداد

 الفتیـات الكثیـر مـن أن إلـى السـبب یعـود قـد كمـا .محافظـة ثقافـة ذي مجتمـعفـي  یعشـن وأنهـن خاصـة

 أو تحقیقـا المجتمـع، ثقافـة لطبیعـة ربمـا المهن األخرى، من غیرها على نةكمه التعلیم یفضلن العمانیات

كمـا أن الكفـاءة  .قطـاع التعلـیم فـي تعمـل أن یفضـل عامـة بصـورة العمانیـة أن الفتـاة فـي األهـل لرغبـة

    المرتفعة لإلناث قد تعكس رغبة المرأة في تحقیق ذاتها وٕاظهار التفوق.

عیــة الطلبــة التــي یواجههــا المعلمــون فــي مــدارس الطــالب وقــد تكــون طبیعــة الخبــرة الخاصــة بنو 

منهـا فــي مــدارس الطالبـات اإلنــاث، ربمــا تـؤثر علــى كفــاءة المعلمــین  االـذكور والتــي قــد تكـون أكثــر تحــدیً 

وقد یعزى ذلك إلى إن القیادات اإلداریة فـي مـدارس اإلنـاث أكثـر صـرامة  الذكور دون المعلمات اإلناث.

تحقیق مسـتویات أداء مرتفعـة مقارنـة بمـدارس الـذكور كمـا یالحـظ علـى أرض  وجدیة في العمل من أجل

  في كثیر من األحوال على التنافس بینهن. الواقع. كما أن الجو السائد بین مدارس اإلناث قائم

) فــي عــدم وجــود ٢٠١١)، ودراســة (الخالیلــة، ٢٠١٦زیــارة، (وتختلــف هــذه النتیجــة مــع دراســة 

ــــ ــــ ـــــائیة ب ـــــة إحصـــ ـــ ـــــروق ذات دالل ــــــة فـــ ـــع دراســ ـــــق مـــــ ـــ ــــة. وتتف ـــــاءة الذاتیــــ ـــ ــــــي الكف ــ ــــاث ف ــــ ــــــذكور واإلن   ین الــ

)Cheung, 2008( .في وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح اإلناث  
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  وأما یتعلق بالصحة النفسیة

فقــد أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الجنســین فیمــا یتعلــق بالصــحة 

  النفسیة للمعلم.

ذلـــك یعكـــس طبیعـــة  لعـــلالمعلمـــین والمعلمـــات فـــي الصـــحة النفســـیة  وجـــود فـــروق بـــینعـــدم  إن

ــنفس المهــــام ـــم والمعلمــــة وأنهمــــا یقومــــان بــ ـــن المعلـ ـــرض لهــــا كــــل مـ ــــة التــــي یتعـ  ظــــروف العمــــل المتماثل

ــــف  والمســــؤولیات ـــروف العمــــل، فالمهــــام والواجبــــات ال تختل ـــنفس متطلبــــات وظـ ــتركان ویتعرضــــان لـ ویشــ

وحیــث أن  فــرز نفــس مســتوى الضــغط ســواء للمعلــم أو للمعلمــة.بــاختالف جــنس المعلــم وبالتــالي فهــي ت

المصــدر  الزیــادة فــي درجــات ضــغوط المعلــم یقابلهــا نقصــان فــي درجــة الصــحة النفســیة. كمــا یــذكر ذلــك

  )٣٦، ٢٠٠٩ویك (ك وأبو

مـن ناحیــة أخــرى لعـل المســتوى المتوســط مــن الدافعیـة أنــتج مســتوى متوسـط مــن الصــحة؛ حیــث 

ــؤثر علــــى  أن الدافعیــــة المرتفعــــة ـــا انعكاســــات ومشــــاعر تــ ـــیكولوجیة یترتــــب علیهـ لهــــا دالالت ومعــــاني سـ

)؛ وحیــث أن الدراســة أظهــرت فیمــا أظهــرت ٢٦٤، ٢٠٠٩كویــك ( الصــحة النفســیة بحســب مــا یــذكر أبــو

مســتوى متوســط مــن الدافعیــة، ووجــود عالقــة ارتباطیــة بــین متغیــرات الدراســة؛ فــإن مســتوى الدافعیــة قــد 

فالدافعیـــة المرتفعـــة تعـــزز اإلحســـاس بالمقـــدرة علـــى مواجهـــة  الصـــحة النفســـیة.یكـــون أثـــر علـــى مســـتوى 

  الصراعات النفسیة والسیطرة على االنفعاالت، وعدم االستسالم للقلق والتوتر.

 ,Kumar, Kumar and Kumari) ودراسـة (٢٠٠٦وتتفـق هـذه النتیجـة مـع دراسـة (علـي، 

ت داللـة إحصـائیة بـین الـذكور واإلنـاث فـي فـي عـدم وجـود فـروق ذا )Baro, 2014ودراسـة ( )2014

  الصحة النفسیة.
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" هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد  النتـائج المتعلقـة بالسـؤال الرابـع، ونصـه:مناقشـة : رابًعا

لمتغیـر كــل  ىالدافعیـة والكفـاءة الذاتیــة والصـحة النفسـیة تعــز ) فــي α≤0.05مسـتوى الداللـة (

  لمؤهل العلمي؟"من؛ العمر، وسنوات الخبرة، وا

  بالنسبة للعمر: أوًال 

ـــى  ــ ـــة إل ــــائج الدراســ ــــارت نتـ ـــــة أشـ ــتوى الدالل ـــد مســـ ـــائیة عنــ ــــة إحصــ ـــروق ذات داللـ ــود فــ ــــدم وجـــ عـ

)α≤0.05 ـــاءة الذاتیـــة ) فـــي تقـــدیرات عینـــة الدراســـة حـــول مـــا یتعلـــق بمتغیـــرات الدراســـة: الدافعیـــة والكف

  والصحة النفسیة حسب متغیر العمر في جمیع المقاییس.

  وص الدافعیة:أما بخص

وطبیعـة متطلبـات مهنـة التـدریس الواحـدة، حیـث أن  ،لتشـابه ظـروف بیئـة العمـل یرجـعلعل ذلـك 

الظـروف، ویسـعون لتحقیـق أهـداف واحـدة فـي التعلـیم،  نفـس كـل الفئـات العمریـة مـن المعلمـین یعیشـون

فــس البیئـــة ویتعرضــون لـــنفس التحــدیات والمعوقـــات والضــغوطات الخاصـــة ببیئــة العمـــل، ویعملــون فـــي ن

  التعلیمیة والمهنیة التي ال تختلف ظروفها ومتطلباتها تبعا لفئة عمریة معینة.

والقـوانین  والتعلیمـات لـنفس األنظمـة أیضـا یخضـعون كـل الفئـات العمریـة مـن المعلمـین أن كمـا

لتالمیـذ. كما أنهم یقومون بنفس المهام والواجبات والمسئولیات المتقاربة إلى حـد مـا اتجـاه ا المدارس، في

الفئات العمریة المختلفة، وال تختلـف المهـام والواجبـات أیضـا  بین والتعلیمات األنظمة هذه تمیز ال بحیث

 باختالف الفئات العمریة.

  وأما ما یتعلق بالكفاءة الذاتیة:

فــإن طبیعــة اإلعــداد فــي كلیــات التربیــة التــي أعــدت كــل الفئــات العمریــة مــن المعلمــین متشــابهة؛ 

لتــي یدرســـها طالــب كلیــة التربیـــة هــي نفســها مـــن حیــث اإلعــداد لتهیئـــة الطالــب فــي أن یكـــون فالدراســة ا

ا أو معلمــا، ومــا یطــرأ مــن مســتجدات فــي إعــداد المعلــم فــي الكلیــات بالنســبة للمعلمــین حتــى األكبــر ســنً 

 إخضـاع هـؤالء المعلمـینیتلقـاه المعلـم الـذي قـد یكـون فاتتـه الخبـرات الجدیــدة مـن خـالل  ،األصـغر سـنا

ــیم  إعـــداد إنمائیـــة وبـــرامج لـــدورات مـــن خـــالل بـــرامج اإلنمـــاء المهنـــي الـــذي تهـــتم بـــه وزارة التربیـــة والتعلـ



٩١ 

وتخصــص لــه مبــالغ كبیــرة؛ مــن أجــل النهــوض بمســتوى جمیــع المعلمــین علــى اخــتالف فئــاتهم العمریــة؛ 

  السامیة في التعلیم. وظیفتهملیؤدوا 

ومـع  )Knoblauch, 2004(ومـع دراسـة  .)٢٠١٠وتختلف هذه النتیجـة مـع دراسـة (سـعدات، 

بـین متوســطات  إحصــائًیافـي عــدم وجـود فــروق دالـة  )Blackburn & Robinson, 2008( دراسـة

  درجات الكفاءة الذاتیة للمعلمین تبعا للعمر. 

  وأما ما یخص الصحة النفسیة: 

فلیســت  ؛تشــابه ظــروف العمــل والمهــام التدریســیة لــدى جمیــع الفئــات العمریــة مــن المعلمــینفــإن 

عمــر معــین ومهــام خاصــة بمرحلــة عمریــة أخــرى، كمــا أن الظــروف التــي یعایشــها هنــاك مهــام خاصــة ب

جمیع المعلمین متشابهة إلى حد ما، وهذا الشيء یولد مستوى صحة متشابه نسـبیا. وهـذه نتیجـة منطقیـة 

  ألشخاص یعایشون نفس الظروف ویعملون في نفس المهام.

  :وبالنسبة لسنوات الخبرة

، والصـــحة النفســـیة ارت نتـــائج الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق إحصـــائیة دالـــة فـــي الدافعیـــةأشـــ 

) لصــالح المعلمــین ذوي α≤0.05ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة (وجــود فــروق  وأشــارت إلــى

  في مقیاس الكفاءة الذاتیة.سنة  ٢٧ -١٩من  الخبرة

  أما بالنسبة إلى الدافعیة:

بـین متوسـطات درجـات المعلمـین  إحصـائًیاسة إلى عـدم وجـود فـروق دالـة فقد أشارت نتائج الدرا

تعــزى لســـنوات الخبــرة فـــي دافعیـــة المعلــم بمعنـــى أن ســنوات الخبـــرة لـــم تــؤثر علـــى دافعیــة المعلمـــین فـــي 

محافظــة شــمال الباطنــة؛ ولعــل ذلــك یرجــع إلــى تشــابه ظــروف بیئــة العمــل، وتشــابه المســئولیات المناطــة 

  اختالف سنوات خبراتهم؛ فهم یعملون في وظیفة واحدة.  بكافة المعلمین على

فـي عـدم وجـود ) Griffin, 2010() ودراسـة ٢٠١٠الدراسـة مـع دراسـة (سـعدات،  هـذهوتختلـف 

  في الدافعیة تعزى لسنوات الخبرة. ا بین متوسطات درجات المعلمینفروق دالة إحصائیً 

  



٩٢ 

  أما بالنسبة للكفاءة الذاتیة:و 

ـــىأشــــارت نتــــائج الدراســــة  ــــة إحصـــــائیً  إلــ ــود فــــروق دال ــــرة وجــ ـــین ذوي الخب   مـــــنا لصــــالح المعلمـ

  في الكفاءة الذاتیة.  سنة ٢٧ -١٩

أن مســـتوى الكفـــاءة الذاتیـــة لمعلمـــي محافظـــة شـــمال الباطنـــة یـــزداد بازدیـــاد ســـنوات  وهـــذا یعنـــي

 وقـــد یعـــزى ذلـــك أن المعلمـــین مـــن ذوي الخبـــرات الطویلـــة قـــدالخبـــرة التعلیمیـــة فـــي مـــدارس المحافظـــة، 

وعقباتهـا العملیـة، وأفــادوا مـن خبـرة المرحلــة الطویلـة مـن العمــر الـوظیفي، وخبــروا  تجـاوزوا مرحلـة البدایــة

األســـالیب التعلیمیـــة والتربویـــة األنجـــح مـــع الطلبـــة، ممـــا یترتـــب مـــع ذلـــك أن العقبـــات والصـــعوبات التـــي 

ا فــي قــدرة ا كبیــرً ة تــؤثر تــأثیرً یواجهونهــا یتنــاقص وقعهــا ویقــل عمقهــا مــع تقــدم الخبــرة التعلیمیــة، إن الخبــر 

 الذاتیـة لتي بدورها تزیـد مـن مسـتوى الكفـاءةالمعلم على التأثیر في طالبه واتباع أیسر الطرق لتفهیمهم وا

ــیر إلــــى ذلــــك دراســــة الصــــالحي (ل الخبــــرات الكثیــــرة الناجحــــة. كمــــا تلــــه خاصــــة فــــي ظــــ إن  ).٢٠١١شــ

ء المعلمـــین، وتعـــد هـــذه النتیجـــة نتیجـــة إیجابیـــة الخبـــرات الكثیـــرة الناجحـــة رصـــید فـــي ملـــف الكفـــاءة لهـــؤال

  لصالح التعلیم في السلطنة، وهو المتوقع والمفترض.

ا بـین متوسـطات درجـات فـي وجـود فـروق دالـة إحصـائیً  )Cheung, 2008(وتتفـق مـع دراسـة 

 ومــع دراســة )Knoblauch, 2004(المعلمــین فــي الكفــاءة الذاتیــة تعــزى لســنوات الخبــرة. ومــع دراســة 

)Blackburn & Robinson, 2008 ( ًا بـین متوسـطات درجـات الكفـاءة في وجـود فـروق دالـة إحصـائی

  .الذاتیة للمعلمین تعزى لسنوات الخبرة

  وأما بالنسبة للصحة النفسیة:

ــــائجأشــــارت  ـــى نت ـــروق عــــدم  الدراســــة إلـ ــود فـ ـــائیةذات دالوجــ ـــین المعلمــــین لــــة إحصـ ـــبة  بـ   بالنسـ

  .لسنوات الخبرة

ســنوات خبــراتهم یعایشــون نفــس الظــروف ویقومــون بــنفس األعمــال  إن المعلمــین علــى اخــتالف

 أعمــالالمتشـابهة مــن تحضـیر وتــدریس وتصـحیح وغیرهــا مـن أعمــال المعلمـین المعروفــة؛ فلیسـت هنــاك 



٩٣ 

لــذلك تشــابهت الحالــة النفســیة بــین جمیــع الفئــات المختلفــة مــن المعلمــین بالنســبة  ؛تخــص فئــة دون أخــرى

  لمتغیر الخبرة. 

ا بــین متوســطات درجــات ) فــي عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیً ٢٠٠٦راســة (علــي، مــع د تتفــقو 

  المعلمین في الصحة النفسیة تعزى لسنوات الخبرة.

  :وبالنسبة للمؤهل العلمي

متوســطات درجــات المعلمــین  ا بــینال توجــد فــروق دالــة إحصــائیً أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أنــه  

  فسیة تبعا للمؤهل العلمي.الصحة النفي الدافعیة والكفاءة الذاتیة و 

  :أما بالنسبة للدافعیة

وحملــة تشــیر النتــائج أن مســتویات الدافعیــة كانــت متقاربــة بــین حملــة الــدبلوم وحملــة البكــالریوس 

ا فـي التـأثیر علـى تشـكل جانـب الدافعیـة ا بـارزً علـى أن المؤهـل العلمـي ال یلعـب دورً  الماجستیر، مما یدل

شـمال الباطنـة. ولعـل ذلـك یفسـر بغیـاب االمتیـازات الوظیفیـة الخاصـة  لدى المعلمـین العمـانیین بمحافظـة

بــالمؤهالت العلمیــة لــدى وزارة التربیــة والتعلــیم، ممــا یعمــل علــى عــدم وجــود فــروق فــي الدافعیــة لــدى فئــة 

  مؤهل دون أخرى.

ا بـــین ) فــي أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیً ٢٠١٠وتتفــق هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة (ســـعدات، 

  الدافعیة تعزى للمؤهل العلمي. درجات المعلمین فيمتوسطات 

  أما بالنسبة للكفاءة الذاتیة:

ـــة البكـــالریوس  لنتـــائجاتشـــیر  ـــدبلوم وحمل ـــة ال ــین حمل ــت متقاربـــة بـ إلـــى أن مســـتویات الكفـــاءة كانـ

ا فـي التـأثیر علـى تشـكل الكفـاءة ا بـارزً ، ممـا یـدل علـى أن المؤهـل العلمـي ال یلعـب دورً الماجسـتیروحملة 

  تیة لدى المعلمین العمانیین بمحافظة شمال الباطنة. الذا

ولعل ذلك یفسر بأن النجاح یخضع للرغبة والجهـد وااللتـزام ولـیس فقـط لنـوع المؤهـل، وأن هنـاك 

عوامــل بیئیــة وشخصــیة تــؤثر علــى الكفــاءة الذاتیــة، وبالتــالي تتســاوى جمیــع األنــواع مــن المــؤهالت علــى 

حــال، فهــذه الظــاهرة تحتــاج إلــى مزیــد مــن الدراســة المعمقــة؛ للتحقــق مســتوى الكفــاءة الذاتیــة. وعلــى أي 



٩٤ 

 العلیـا الشـهادة علـى الحاصـلین والمعلمـات المعلمـین منهـا ومعرفـة أبعادهـا والعوامـل المـؤثرة فیهـا. إن

إذا مـا ارتـبط المؤهـل باالمتیـازات الوظیفیـة؛  الـذات، إثبـات في رغبة ة، وأكثریفترض أن یكونوا أكثر كفاء

عـالء الـدین و  المشـار إلیهـا فـي الـوائلي (Imants and De Brabander, 1996)  دراسـة ارتحیث أش

 عـادة یـرتبط والـذي فـي المدرسـَة، السـلطة هرمیـة تـدرج فـي المعلمـون یحتلـه الـذي المركـز أن )،٢٠١٣(

لمؤهـل العلمـي للمعلـم. أمـا وأن االمتیـازات الوظیفیـة المتعلقـة با الكفـاءة الذاتیـة علـى یـؤثر العلمـي، بالمؤهـل

  غائبة عن وزارة التربیة والتعلیم فمن الطبیعي أن ال یكون هناك اختالف بین حملة المؤهالت المختلفة. 

  وأما بالنسبة للصحة النفسیة:

ــــة الــــدبلوم وحملــــة  النتــــائجتشــــیر  ــین حمل ــت متقاربــــة بــ ـــیة كانــ ــتویات الصــــحة النفسـ ـــى أن مســ إلـ

ــة الماجســتیر، ممــا یــدل علــى أ ا فــي التــأثیر علــى ا بــارزً ن المؤهــل العلمــي ال یلعــب دورً البكــالریوس وحمل

  تشكل الجانب النفسي لدى المعلمین العمانیین بمحافظة شمال الباطنة. 

ولعل ذلك یفسر بأن المعلمین على اختالف مؤهالتهم العلمیـة یعایشـون نفـس الظـروف المتعلقـة 

  بالمهنة وطبیعة بیئة العمل بما تحتویه من متطلبات وتحدیات.

هـل یمكـن التنبـؤ بالصـحة النفسـیة مـن " النتائج المتعلقـة بالسـؤال الخـامس، ونصـه: مناقشة: امًساخ

   خالل الكفاءة الذاتیة والدافعیة؟

حصــائیة فــي المقیاســین أصــغر مــن مســتوى الداللــة؛ وهــذا یعنــي أن أن الداللــة اإلتشــیر النتــائج  

یة. حیـث أن معادلـة انحـدار متغیـرات الدراسـة یمكن التنبؤ بهما في تحقیق الصحة النفس المقیاسینهذین 

  (الكفاءة الذاتیة والدافعیة) في تحسین الصحة النفسیة والتي یمكن التنبؤ من خاللها، هي:

  الكفاءة الذاتیة.× ٠,١٣٦دافعیة المعلم + × ٠,١٠٨+ ٢,٣٥٩تحسین الصحة النفسیة = 

مكــن معرفـــة مــا تفســره متغیـــرات )، فإنــه یBوبــالنظر إلــى معـــامالت االنحــدار، ومعــامالت بیتـــا (

الدراسة (الكفاءة الذاتیـة والدافعیـة) كـل علـى حـده فـي التنبـؤ بالصـحة النفسـیة، فقـد بلغـت القـدرة التفسـیریة 

  %).٢٤,٣%)، في حین بلغت القدرة التفسیریة للكفاءة الذاتیة (١٣,٥لدافعیة المعلم (



٩٥ 

ســیرها بالكفــاءة والدافعیــة فقــط وهــو ال یمكــن تف تقریًبــا%) ٦٣مــن هنــا یتبــین أن نســبة مقــدارها (

أمر قد یكون متوقع في ظاهرة تتسم بالتعقید كالصحة النفسیة، ونحتاج في تفسـیرنا لهـا لمراعـاة مجموعـة 

%) مـن خـالل الدافعیـة ٣٧أخرى من المتغیرات أیضا، غیر أن التنبـؤ بمسـتوى الصـحة النفسـیة بمقـدار (

  ا ال بأس به.والكفاءة الذاتیة یعد أمرً 

  التوصیات: نًیاثا

ضـرورة تـوفیر العوامـل التـي مــن شـأنها تحسـین دافعیـة المعلمــین، خاصـة أن النتـائج أظهـرت مســتوى . ١

متوسطا من الدافعیة لدیهم األمر الذي قد یهدد دافعیة طالبهم، وذلك من قبل وزارة التربیـة والتعلـیم 

  ومن قبل مدیري المدارس.

واسـتمرار هـذا  من أجـل الحفـاظ علـى دیمومـة الخبرة الطویلةالمعلمین من ذوي  ضرورة دعم وتشجیع .٢

ــاء ــوازي ذلـــك ضـــرورة التركیـــز علـــى المعلمـــینالمســـتوى مـــن الكفـ مـــن ذوي  ة والعطـــاء المتواصـــل. یـ

  .الخبرات القصیرة والمتوسطة

 یتطلـب ممـا باإلنـاث، مقارنـة الـذكور لـدى الذاتیـة الكفـاءة درجـة تـدني إلى النظر الدراسة نتائج تلفت .٣

  .الذكور المعلمین كفاءة عرف على والعمل فیه، المؤثرة والعوامل الظاهرة هذه دراسة

ــین، ســــواء مـــن ناحیــــة: بــــرامج اإلعــــداد  .٤ ـــدى المعلمــ أن تـــولى عنایــــة مناســــبة بتنمیـــة الكفــــاءة الذاتیــــة ل

فــي للمعلمــین قبــل الخدمــة، أو بــرامج التــدریب أثنــاء الخدمــة الســیما وأن هــذا الجانــب لــه أثــره البــالغ 

 إنجاز المعلم، والتركیز على النوع أكثر من الكم.

لـدافعیتهم وكفـاءتهم  المعلمـین تقـدیرات فـي إحصـائیة داللـة ذات فـروق وجـود إلـى الدراسـة تتوصـل لـم .٥

الذاتیـة وصـحتهم النفسـیة تعــزى لمتغیـر المؤهـل العلمــي؛ لـذا توصـي الدراســة بـإجراء دراسـات الحقــة 

وأن تهــتم الــوزارة بإیجــاد نظــام امتیــازات خــاص ا للمؤهــل العلمــي، دراســة هــذه المتغیــرات وفقــ تبحــث

  بالمؤهل العلمي؛ حتى یظهر أثر المؤهل العلمي للمعلم على العملیة التعلیمیة.

 الدراسـة توصي لذلك قد جاءت في المستوى المتوسط للمعلمین الصحة النفسیة أن الدراسة توصلت .٦

التي تقف وراء هذه النتیجـة، واالهتمـام بصـحة المعلمـین دراسات أخرى للوقوف على األسباب بعقد 

 النفسیة لما لها من أثر بالغ على الطلبة. 



٩٦ 

 لمهنـة االنتمـاء حـب لدیـه تنمـي ثقافـة مهنیـة المعلـم- الطالـب إكسـاب إلى المعلم إعداد برامج توجیه .٧

 ممـا واعـي، جیل متعلم بإعداد ترتبط إنسانیة خدمة من تقدمه لما ومبادئها السامیة، وقیمها التعلیم

 .التخرج بعد فسیةافعیته وكفاءته الذاتیة وصحته النلدیه د یفّعل

 مـن وترقـي المجتمـع، فـي المعلـم تعـزز مكانـة مجتمعیـة ثقافـة نشر إلى التربوي اإلعالم برامج توجیه .٨

 .األخرى مقارنة بالمهن االجتماعیة منزلته

 واألعمـال المهام توزیع في المرتبطة ممارساتها اإلداریة في النظر إعادة إلى المدارس إدارات توجیه .٩

 مـن إلـى غیرهـا غائـب معلـم حصـة سـد أو تكلیـف أو مناوبـات أو لجـان المعلمـین، مـن علـى

 .یكون لها بالغ األثر في دافعیته وكفاءته وصحته النفسیة التي الممارسات

 للمعلمـین، المهنیـة والترقیـة الحـوافز ل بنظـامالعم تفعیل إلى والتعلیم التربیة بوزارة المسئولین توجیه .١٠

  ودعما لدافعیتهم وبالتالي كفاءتهم وصحتهم النفسیة. لهم حافزا لیكون

  المقترحات: ثالثًا

  :اآلتیة بالدراسات تقترح الباحثة القیام نتائج، من الدراسة إلیه توصلت لما استكماال

 لصحة النفسیة لدى المعلمین.وا كل من الدافعیة خفاض مستوىندراسة األسباب وراء ا .١

 لـدى الدافعیـة بمسـتوى التنبؤیـة للعوامـل المتعلقـة بالقـدرة تتعلـق التـي الدراسـات مـن مزیـد إجراء  .٢

 فـي الطلبـة عـدد متوسـط العمریـة، الفئـة االجتماعیـة، الحالـة التدریسـي، العـبء :مثـل المعلمـین

 .الوظیفي، وغیرها اإلسكان الصف، نظام

بــرامج إرشــادیة تســاعد المعلمــین علــى التغلــب علــى الضــغوط الخاصــة  تصــمیم وتطبیــقالقیــام ب .٣

 بالمهنة؛ لما لهذه الضغوط من أثر سلبي على صحة المعلم النفسیة والجسمیة. 

القیـام بدراســات مشـابهة فــي المحافظـات األخــرى للتعـرف علــى مسـتوى الدافعیــة والكفـاءة الذاتیــة  .٤

 والصحة النفسیة لدى المعلمین فیها.
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  : قائمة المراجع العربیةأوًال 

فـــي  ). أســـالیب التفكیـــر والــذكاءات المتعـــددة كمنبئـــات للكفـــاءة الذاتیـــة٢٠١٣إســماعیل، إبـــراهیم الســـید. (

، جامعــة مجلـة كلیــة التربیـةصــیل الدراسـي. التـدریس لـدى الطالبـات فــي ضـوء التخصـص والتح

  .٢٣١ -١٦٤ )،٨٢( ١المنصورة، ج

). التنبــؤ بدافعیــة المعلمــین للعمــل التربــوي مــن خــالل اتجاهــاتهم ١٩٩٠أبــو بیــه، ســامي محمــود علــي. (

 ١٩٩ -١٧٠، ٣)، ١٤( مجلة كلیـة التربیـة بالمنصـورة،وحالتهم االنفعالیـة.  )التربویة(النفسیة 
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  القاهرة. . مكتبة األنجلو المصریة،)٢علم النفس التربوي(ط). ١٩٨٠صادق، آمال. (و  أبو حطب، فؤاد

  . مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة.)٦(ط علم النفس التربوي). ٢٠٠٩صادق، آمال. (و  أبو حطب، فؤاد،

الزعبــي، مــروان و  ضــبعانظــاهر، عباطــة و  محمــد محمــود، بنــي یــونسو  یوســف عبــد الوهــابأبوحمیــدان، 

مدخل إلـى علـم الـنفس ). ٢٠١٤القضاة، أشرف فارس. (و  شقیرات، محمد عبد الرحمنو  طاهر

  دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان. .)١(ط

  . دار الیازوري، عمان.علم النفس التربوي). ٢٠٠٤أبو مغلي، سمیر. (و  أبو حویج، مروان

  دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان. .)١الصحة النفسیة (ط). ٢٠٠٨(. أبو دلو، جمال 

  ، عمان.. دار المسیرة)١(ط علم النفس التربوي). ٢٠٠٧عبد الحق، زهریة. (و  أبو ریاش، حسین

. دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع والطباعـة، علم الـنفس اإلرشـادي). ٢٠١١أبو سعد، أحمد عبد اللطیف. (

    األردن.

). العالقـــة بـــین الممارســـات القیادیـــة ٢٠١٤حمارشـــة، أنعـــام محمـــد صـــالح. (و  محمـــود أحمـــدأبـــو ســـمرة، 

مجلـة جامعــة األزهـر سلســلة العلــوم لمـدیري المـدارس ودافعیــة اإلنجـاز للمعلمـین فــي فلسـطین. 

  . ٧٦٢ -٧٤٨)، ١٦( ١، اإلنسانیة



٩٩ 

ءة الذاتیـة المدركـة درجة الضغوط النفسیة وعالقتهـا بالكفـا). ٢٠١٥أبو علي، مروه حسن مصطفى. (

. رسـالة ماجسـتیر لدى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضـفة الغربیـة

  غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة.

. دار المســیرة للنشــر )١(ط نظریــات النمــو وتطبیقاتهــا التربویــة). ٢٠١٣(أبــو غــزال، معاویــة محمــود. 

  والتوزیع والطباعة، عمان.

). الـدافع لإلنجـاز وعالقتـه بأبعـاد الصـحة النفسـیة لـدى عینـة مـن الطلبـة ٢٠٠٩، باسم علـي. (أبو كویك

بغــزة. مســترجع مــن  ٧٦٢ -٧٤٨)، ٧٠، (مجلــة كلیــة التربیــةالمعلمــین بجامعــة األزهــر بغــزة. 

http://search.mandumah.com/Record/69003  

. دار الرضـوان للنشـر )١فسـیة (طالصـحة الن). ٢٠١٤(.سـعید، عطـاري محمـدو  األسـدي، سـعید جاسـم،

  والتوزیع، عمان.

. الصـــحة النفســـیة والمدرســـیة للطفـــل). ٢٠٠٧محمـــود، حســـن محمـــود. (و  األنصـــاري، ســـامیة لطفـــي،

  اإلسكندریة، مركز اإلسكندریة للكتاب.

  . المعتز للنشر والتوزیع، عمان.)١علم النفس المدرسي (ط). ٢٠٠٧عجور، نادیا. (و  البكري، أمل

الصــحة النفسـیة علمــا تطبیقیــا ). ٢٠١٤(.الجبــوري، كـریم فخــري هـاللو  علـي محمــود كـاظم، الجبـوري،

  . دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان.)١(ط

مــؤهالت الصــحة النفســیة للمعلــم ). ٢٠١١الهمــص، عبــد الفتــاح عبــد الغنــي. (و  الجرجــاوي، زیــاد علــي

ماجســتیر غیــر منشــورة،  . رســالةالفلســطیني قبــل الخدمــة مــن وجهــة نظــر معلمــي المســتقبل

  جامعة القدس المفتوحة 

الصــحة النفســـیة وعالقتهـــا بـــالتكیف ). ٢٠٠٩العلمـــي، دالل ســعد الـــدین. (و  الخالــدي، عطـــا اهللا فــؤاد،

  . دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان.)١والتوافق (ط

ي ضـوء بعـض ). الفاعلیة الذاتیة لمعلمي مـدارس محافظـة الزرقـاء ومعلماتهـا فـ٢٠١١الخالیلة، هدى. (

ــــة المتغیــــرات، ــــوم النجــــاح جامعــــة مجل  مســــترجع مــــن ٢٤-١ )،٢٥( ١ .االنســــانیة للعل

http://search.mandumah.com/Record/99555  



١٠٠ 

فســي مفــاهیم أساســیة فــي الصــحة النفســیة واإلرشــاد الن).٢٠١٠(.الخواجــه، عبــد الفتــاح محمــد ســعید

  دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان. .)١(ط

األمــن النفســي وعالقتــه بالدافعیــة لإلنجــاز فــي العمــل لــدى ). ٢٠٠٩الــدلبحي، ضــیف اهللا حمــدان. (

، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، جامعـة بنین) بمدینة الریـاض(معلمي المرحلة الثانویة العامة 

  نایف العربیة للعلوم األمنیة.

  . دار الكتاب الجامعي، العین.)٥مبادئ علم النفس التربوي.(ط ).٢٠٠٥عبد الرحیم. ( الزغلول، عماد

  ، دار النشر للجامعات القاهرة.٢)ج١علم النفس المعرفي (ط). ٢٠٠١الزیات، فتحي مصطفى. (

الـتعلم  ).١٩٩٩كوافحـة، تیسـیر مفلـح. (و  علیان، هاشـم عـامرو  هندي، صالح ذیابو  الزیود، نادر فهمي

  دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان. .)٢م الصفي (طوالتعلی

). فعالیــة الــذات وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات الدیموجرافیــة لــدى معلمــي ٢٠٠٣الســید، منصــور. محمــد. (

ــوان.  ــــة بمحافظــــة أســ ــــة االبتدائی ــــة بأســــیوطالمرحل ــــة التربی ــــة كلی . ٨٩ - ٥٠)، ١٩( ٢ ،مجل
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). فاعلیة الـذات وعالقتهـا بـبعض المتغیـرات الدافعیـة لـدى طـالب ٢٠٠٠الشعراوي، عالء محمود جاد. (

  ٣٢٥ -٢٨٨)، ٤٤، (المجلة العلمیةالمرحلة الثانویة. 

الضــغوط النفســیة وتأثیرهــا علــى الصــحة النفســیة والصــحة ). ١٩٩٨الشــقیرات، محمــد عبــد الــرحمن. (

 .الدیموغرافیة عند أعضاء هیئة التدریس في جامعة مؤتـةالجسمیة وعالقتها ببعض العوامل 

  رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة مؤتة.

اإلحباطــات المهنیــة والدافعیــة لإلنجــاز لــدى معلمــي ومعلمــات ). ٢٠١٠الشـمراني، علــوه شــائع أحمــد. (

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرىالمرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة

). أثر عالقة المدرسة بالمجتمع في معتقـدات الكفـاءة الذاتیـة والجماعیـة ٢٠١١الظفري، سعید سلیمان. (

    ١٧٦ -١٤٧)، ٣( ١٩، العلوم التربویةللمعلمین بسلطنة عمان، 

). تحلیــل المسـار بــین مكونـات القــدرة علـى حــل المشـكالت االجتماعیــة ٢٠٠١العـدل، عـادل محمــد محمـود. (

   ١٧٨- ١٢١)،٢٥(١، مجلة كلیة التربیةالذات واالتجاه نحو المخاطرة.  وكل من فعالیة



١٠١ 

  عمان. . دار الفكر للنشر والتوزیع،)١الصحة النفسیة (ط). ٢٠٠٠العناني، حنان عبدالحمید. (

ــــداهللا. ـــــلوى عبـــ ـــومي، ســ ــترجعالفاعلیـــــــة الذاتیــــــــة وعالقتهـــــــا بـــــــدافع اإلنجـــــــاز). ٢٠١٥( العــــ    . مســــــ
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. دار أســــامة للنشــــر )١التعلــــیم والــــتعلم وعلــــم الــــنفس التربــــوي (ط). ٢٠١١(ولیــــد رفیــــق.  العیاصـــرة،

  والتوزیع، عمان.

  . المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة.علم النفس العام). ٢٠١٠القذافي، رمضان محمد. (

  یة.. المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندر أساسیات الصحة النفسیة). ٢٠١١(.القذافي، رمضان محمد

  دار الفكر العربي، القاهرة. ).١في الصحة النفسیة (ط). ١٩٩٨القریطي، عبد المطلب أمین. (

  . مكتبة النهضة المصریة، القاهرة.أسس الصحة النفسیة). ١٩٨٢لقوصي، عبدالعزیز.(ا

ــو كویـــك، باســـم علـــي. (و  المصـــدر، عبـــدالعظیم ـــاد ). ٢٠٠٧أبـ ـــة التـــدریس وعالقتهـــا بأبع ضـــغوط مهن

، رســـالة یة لـــدى معلمـــي ومعلمـــات المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا فـــي قطـــاع غـــزةالصـــحة النفســـ

  ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر. 

. مكتبــة الفــالح للنشــر )٢الصــحة النفســیة مفهومهــا واضــطراباتها (ط). ٢٠٠٩المطیــري، معصــومة. (

  والتوزیع، الكویت.

الكفـاءة الذاتیـة المدركـة والممارسـات ). ٢٠١٣عالء الدین، جهاد محمـود. (و  الوائلي، سعاد عبد الكریم

 ٤٠ دراسـات العلـوم التربویـة،. الزرقـاء. التعلیمیة الكفؤة كمتنبئات بالرضـا الـوظیفي للمعلمـین

  http://search.mandumah.com/Record/466601 مسترجع من ١٦٨٨ -١٧٠٨)، ٢(

ي ومنخفضـي الكفـاءة الذاتیـة ). توجیهات األهداف الدافعیة لـدى مرتفعـ٢٠١١الوطبان، محمد سلیمان. (

مســترجع مــن  ١٤٣ -١٠١ ،)٩٨، (٢٥، المجلــة التربویــةالتدریسـیة مــن المعلمــین والمعلمــات. 

http://search.mandumah.com/Record/86072  

). مســـتوى الدافعیـــة الداخلیـــة والخارجیـــة للـــتعلم لـــدى طلبـــة تخصـــص معلـــم ٢٠١٢بقیعـــي، نـــافز أحمـــد. (

ــــ ـــوم التربویـ ــ ــــة العل ــــي كلیـ ـــــة. صـــــف فـ ـــــةة الجامعی ـــــة التربوی    ٢٦٦ -٢٣٩ ،)٢٦( ١٠٤، المجل

  http://search.mandumah.com/Record/415522مسترجع من 



١٠٢ 

  . دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع، عمان.)١علم النفس التربوي (ط). ٢٠١٤بقیعي، نافز أحمد. (

  . دار الفرقان، عمان.)١المیسر في علم النفس التربوي (ط). ١٩٨٢مرعي، توفیق. (و  مدبلقیس، أح

). الدافعیـة نحــو العمـل المدرســي والعوامـل المــؤثرة فـي مســتواها لــدى ٢٠١٣بنـي خلــف، محمـود حســن. (

   ٧٨١ -٧٦٣)، ٢(٤٠، دراسات العلوم التربویةمعلمي العلوم في مدارس محافظة جرش. 

ــــنبنــــــي خلــــــف، محمــــــود ح ــبالن، فــــــایزة یوســــــف. (و  ســ ـــدرة التنبؤیــــــة٢٠١٣القــــ للعوامــــــل الوظیفیــــــة  ). القـــ

والدیموغرافیــة بمســتوى الدافعیــة نحــو العمــل المدرســي لــدى معلمــي العلــوم فــي مــدارس محافظــة 

  .٢ملحق  ،)٤٠( ٢، دراسات، العلوم التربویةجرش. 

دار المســیرة للنشــر والتوزیــع . ســیكولوجیا الدافعیــة واالنفعــاالت). ٢٠٠٧بنــي یــونس، محمــد محمــود. ( 

  والطباعة، األردن.

. دار النهضـــة العربیـــة، )١ســـیكولوجیة الـــتعلم ونظریـــات التعلـــیم (ط). ١٩٨٥جـــابر، جـــابر عبـــد الحمیـــد. ( 

  القاهرة.

 -طـرق البحـث -النمـو -الـدینامیات -نظریـات الشخصـیة: البنـاء ).١٩٩٠(جابر، جابر عبدالحمیـد. 

  للطبع والتوزیع، القاهرة. . دار النهضة العربیةالتقویم

         مؤشــرات التحلیــل البعــدي لبحــوث فعالیــة الــذات فــي ضــوء). ٢٠٠٥حســن، الســید محمــد أبــو هاشــم. (

  كلیة التربیة، جامعة الملك سعود. –، مركز بحوث كلیة التربیة نظریة باندورا

  النشر والتوزیع، القاهرة.و  . دار غریب للطباعةالدافعیة لإلنجاز). ٢٠٠٠خلیفة، عبد اللطیف محمد. (

ـــــف ـــد اللطی ــ ــــیدو  خلیفـــــة، عب ـــز سـ ــ ـــداهللا، معت ــ ـــــاالت (ط). ١٩٩٧(.عب ـــــدوافع واالنفع ـــار . )١ال ــــة المنــ مكتبـ

  اإلسالمیة، الكویت.

. دار الفكــر ناشــرون )١اإلرشــاد المدرســي (ط). ٢٠٠٧الصــافي، عبــد الحكــیم. (و  دبــور، عبــد اللطیــف،

  وموزعون، عمان.

  . دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة.)٦ول الصحة النفسیة (طأص). ٢٠٠٥(.ربیع، محمد شحاتة

). أثر الفصـول االفتراضـیة علـى معتقـدات الكفـاءة الذاتیـة واألداء ٢٠٠٢رزق، فاطمة مصطفى محمد. (

. مســترجع ٢٥٧ - ٢١٢ ،٩٠، مجلــة القــراءة والمعرفــةالتدریسـي لمعلمــي العلــوم قبــل الخدمــة. 

  http://search.mandumah.com/Record/44728من 



١٠٣ 

، شـؤون اجتماعیـة .)البنـاء النظـري والقیـاس(). توقعات الكفاءة الذاتیـة ١٩٩٧سامر. جمیل. ( ،رضوان

  http://search.mandumah.com/Record/15433 . مسترجع من٥١ - ٢٥)، ١٤( ٥٥

  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان. .)٢الصحة النفسیة (ط). ٢٠٠٧رضوان، سامر جمیل. (

ــة (ط). ٢٠٠٣زایــد، نبیــل محمــد. ( ــه فــي مجــال التربی ــم الــنفس التربــوي وتطبیقات . دار المســیرة )١عل

  للنشر والتوزیع والطباعة، عمان. 

  ثقافة، سرت.. دار الالصحة النفسیة والمرض النفسي والعقلي). ٢٠١٠زغیر، رشید حمید. (

  . جامعة دمشق، دمشق.)٧(ط الصحة النفسیة دراسة في سیكولوجیة التكیف ).١٩٨٧رفاعي، نعیم. (

). الثقة البین منظمیة وعالقتهـا بالكفـاءة الذاتیـة لـدى مدرسـي الثانویـة فـي محافظـة ٢٠١٦زیارة، مسیر. (

  ٢٠١٦/ ١/ ١٤، http://www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iqبغداد، 

. عــالم الكتــب للطباعــة )٤الصــحة النفســیة والعــالج النفســي(ط). ٢٠٠٤زهــران، حامــد عبــد الســالم. (

  والنشر والتوزیع، القاهرة.

ـــدالقادر. ( ــید عبـ ). الكفــــاءة الذاتیــــة للمعلــــم وعالقتهــــا بالتقــــدم العلمــــي لطالبــــه. ٢٠١٠زیــــدان، حنــــان الســ

  مسترجع من ١٦٨ -١٤٥)، ١( ٢٠، مج سیةدراسات نف

http://search.mandumah.com/Record/84354  

  . عالم الكتب نشر توزیع طباعة، القاهرة.)٢علم النفس العالجي (ط). ٢٠٠٠سري، إجالل محمد. (

ــدى مســـتوى ا). ٢٠١٠ســـعدات، محمـــود فتـــوح محمـــد. ( لضـــغوط النفســـیة وعالقتهـــا بمســـتوى الدافعیـــة لـ

  ٢٢ -١٠)،١١مجلة العلوم االجتماعیة، (معلمى ریاض األطفال. 

، الصحة النفسیة بین اإلطار النظري والتطبیقات اإلجرائیـة). ٢٠٠٦(شریت، أشرف محمد عبد الغنـي. 

  مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة.

ــد الفتــــاحو  عبــــد الخــــالق، أحمــــد ، دار المعرفــــة علــــم الــــنفس أصــــوله ومبادئــــه). ١٩٩٣. (دویــــدار، عبــ

  الجامعیة، اإلسكندریة.

. دار )١مقدمـــة فــي الصـــحة النفســـیة (ط). ٢٠٠٧عبــد الغفـــار، عبــد الســالم. ( ).٢٠٠٧عبــدالغفار. (

  الفكر ناشرون وموزعون، عمان.



١٠٤ 

للطالبـة المعلمـة  ). التنبـؤ بالصـحة النفسـیة٢٠٠٨بخیت، ماجدة هاشم. (و  عبد اهللا، شهیناز محمد محمد

ـــة كلیـــة التربیـــة بأســـیوطبشـــعبة تربیـــة الطفـــل فـــي ضـــوء بعـــض المتغیـــرات الشخصـــیة.   ،مجل

  http://search.mandumah.com/Record/42398مسترجع من   ٣٩٣ -٣٠٧)، ٢(٢٤

   . دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان.)١مدخل إلى الصحة النفسیة. (ط). ٢٠٠١عبداهللا، محمد قاسم. (

   . دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان.)٢مدخل إلى الصحة النفسیة. (ط). ٢٠٠٤، محمد قاسم. (عبداهللا

). فعالیــة برنــامج مقتــرح فــي تنمیــة الكفــاءة الذاتیــة واالداء التدریســي ٢٠٠٧عبــدالوهاب، فاطمــة محمــد. (

ــة التربیــة العلمیــةالمنمــي للتفكیــر لــدى معلمــات العلــوم قبــل الخدمــة بســلطنة عمــان.   ١٠، مجل

  http://search.mandumah.com/Record/8190مسترجع من  ٢٦٣ -٢١٥ ،)٣(

  . دار الفكر ناشرون وموزعون، البتراء.علم النفس التربوي). ٢٠٠٦قطامي، یوسف. (و  عدس، عبد الرحمن

توجهـــات الهـــدف لـــدى الطالـــب المعلـــم تخصـــص التربیـــة ). ٢٠١٢عرقـــوب، حمـــدي محمـــد شـــحاتة. (

ــتعلم اإللكتر  ــة الــذات فــي اإلنترنــتالخاصــة وال ــة الــذات العامــة وفعالی ــي فــي ضــوء فاعلی  .ون

حداثـة التطبیـق و  التعلیم المستمر أصالة الفكـرو  التعلیم من بعد -المؤتمر الدولي العلمي التاسع 

ـــا التربیـــــة  - ـــات التربویـــــة ،١مصـــــر، ج  -الجمعیـــــة العربیـــــة لتكنولوجیــ    ،القـــــاهرة: معهـــــد الدراســ

ـــــاهرة ــــ ــ ــــة الق ـــــ ــــة العو  جامعــ ـــــ ــــــة، الجمعیــ ـــــ ـــــا التربی ـــــ ــــــة لتكنولوجیـ ــــن ٩٣ - ٤٣ربیـــــ ـــــ ــترجع مــ ـــــ . مســــ

http://search.mandumah.com/Record/479196 

الصــحة النفســیة المفهــوم واألهمیــة والــرؤى المســتقبلیة ). ٢٠١٤عطیــة، عمــاد محمــد محمــد عمــاد. (

  الدار العالمیة للنشر والتوزیع، الهرم. ). ١(ط

. مكتبـــة )١الـــنفس التربــوي وتطبیقاتـــه الصـــفیة (ط علـــم). ٢٠٠٧أبــو شـــعیرة، خالــد. (و  غبــاري، ثـــائر،

  المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان.

). أثــر دافعیــة المــتعلم والمعلــم وبیئــة الــتعلم علــى اتجاهــات الطــالب نحــو ١٩٩٠فكــري، جمــال محمــد. (

   ٧٧٠ -٧٤٢)، ٦( ٢، مجلة كلیة التربیة بأسیوطدراسة الریاضیات. 

  . مكتبة الخانجي، القاهرة.)٢نفس أصوله وتطبیقاته التربویة (طعلم ال). ١٩٧٥فهمي، مصطفى. (



١٠٥ 

، التدین وعالقته بالكفاءة الذاتیة لدى مرضى االضطرابات الوعائیة القلبیـة). ٢٠١٠فیصل، قریشـي. (

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

  الفالح للنشر والتوزیع، األردن.. مكتبة علم النفس التربوي والتفكیر). ٢٠٠٥قطامي، یوسف. (

. دار كنــوز قضــایا فــي الصــحة النفســیة). ٢٠٠٨التــل، أمــل یوســف. (و  قطیشــات، نــازك عبــد الحلــیم،

  المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان.

. مقدمــة فــي علــم الــنفس). ٢٠٠٩ســالم، ســهیر محمــد. (و  كفــافي، عــالء الــدین والنیــال، مایســة أحمــد

  .الجامعیة، القاهرةدار المعرفة  ).٢٠٠٩(

. دار المسـیرة )١علم النفس التربوي وتطبیقاتـه فـي مجـال التربیـة (ط). ٢٠٠٤كوافحة، تیسیر مفلـح. (

  للنشر والتوزیع، عمان.

القـدرة علـى اتخـاذ القـرار وعالقتـه بكـل مـن فاعلیـة الـذات ). ٢٠١١مصطفى عطیـة إبـراهیم. ( مصبح،

. رسـالة ویین في المدارس الحكومیـة بمحافظـة غـزةوالمساندة االجتماعیة لدى المرشدین الترب

  كلیة التربیة، جامعة غزة. ،ماجستیر غیر منشورة

  . دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان.)١أساسیات علم النفس (ط ).٢٠٠٩(.ملحم، سامي محمد
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  )٢الملحق (

یاس دافعیة المعلم ومقیاس الكفاءة الذاتیة ومقیاس الصحة النفسیة المقدمة مق

  للمحكمین للحكم على مدى وضوح الفقرات

  جامعة نزوى

  كلیة العلوم واآلداب

  ماجستیر –برنامج الدراسات العلیا 

  تخصص إرشاد نفسي وتوجیه

  المحترم                    الفاضل الدكتور/

  دافعیة المعلمالموضوع: طلب تحكیم مقیاس 

تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة بعنـــوان "العالقـــة بـــین دافعیـــة المعلـــم والكفـــاءة الذاتیـــة وأثرهمـــا علـــى 

الصحة النفسیة للمعلم علـى عینـة مـن معلمـي محافظـة شـمال الباطنـة ". كأحـد متطلبـات الحصـول علـى 

مــن كفایــة وخبــرة علمیــة  درجــة الماجســتیر فــي التربیــة تخصــص اإلرشــاد النفســي، ونظــرا لمــا تتمتعــون بــه

التـــي ســـیتم تطبیقهـــا علـــى عینـــة مـــن  مشـــهودة؛ لـــذا یســـر الباحثـــة أن تضـــع بـــین أیـــدیكم مقـــاییس الدراســـة

  معلمي محافظة شمال الباطنة، ولتحقیق أهداف الدراسة.

واستنادا إلى أدبیات الدراسة للدافعیة، فقد عرفت الباحثة الدافعیـة بأنهـا حالـة داخلیـة لـدى المعلـم 

  )٢٠١٠الشمراني، (لمعلمة تؤدي إلى استثارة سلوكهم واستمراریته وتوجیهه نحو تحقیق أهدافهم. أو ا

ومــن خــالل االطــالع علــى بعــض المقــاییس لدافعیــة المعلــم، فقــد قامــت الباحثــة باختیــار مقیــاس 

Bernaus, Wilson, & Gardener, 2009)،( ) بنـد، ١٢ثـم تمـت ترجمتـه، والـذي یحتـوي علـى (

  رة خمسة بدائل (أوافق بشدة، أوافق، ال أوافق وال أرفض، ال أوافق، ال أوافق بشدة).أمام كل فق

ـــي ـــــاءة الذاتیــــــة فهـــ ـــا الكفـ ــــــه. أمـــ ـــواحي حیات ــــل نـــ ــــي كــ ــــتحكم فــ ـــه للــ ـــــول قدراتـــ ـــــرد حـ ــدات الفـ   معتقــــ

  ).٢٠٠٩ ،أبو شعیرةو  (غباري

لــذي تــم ومــن خــالل االطــالع علــى بعــض المقــاییس، تــم اختیــار مقیــاس الكفــاءة الذاتیــة للمعلــم وا

) ٢٤)، والـذي یتكـون مــن (٢٠١٢أمبوســعیدي، و  الظفـري(تطبیقـه علـى البیئــة العمانیـة مـن خــالل دراسـة 

  ا).كبیر، كبیر جدً  ،فقرة، موزعة على خمس بدائل (ال شيء، شيء قلیل، متوسط
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ــا أمــا الصــحة النفســیة فهــي  حالــة دائمــة نســبیا، یكــون فیهــا الفــرد متوافقــا نفســیا (شخصــیا وانفعالی

علـى تحقیـق  قـادًراماعیا أي مع نفسه ومع بیئته)، ویشعر بالسعادة مع نفسه، ومـع اآلخـرین. ویكـون واجت

علـــى مواجهـــة مطالـــب الحیـــاة.  قـــادًراذاتـــه واســـتغالل قدراتـــه وٕامكانیاتـــه إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن، ویكـــون 

وتكــون شخصــیته متكاملــة ســویة، ویكــون ســلوكه عادیــا، ویكــون حســن الخلــق بحیــث یعــیش فــي ســالمة 

  )٢٠٠٤زهران، (وسالم. 

ـــــاس ـــــار مقیـ ـــم اختیـ ـــ ــــــد ت ــــیة فق ـــــحة النفســ ـــــاییس للصـ ـــض المقـ ـــــى بعـــ ــالع علـ ـــالل االطــــ ــــن خـــ   ومــ

(veit &ware, 1983) فقـرة، موزعـة علـى سـت بـدائل ٣٨، ویحتـوي هـذا المقیـاس علـى (ثـم ترجمتـه (

لـى سـتة ) فهما یحتویان على خمـس بـدائل، وتتـوزع هـذه البنـود ع٢٨، ٩على كل البنود، ماعدا البندین (

ـــات  ــأثیر العـــــام اإلیجـــــابي، العالقــ ــتحكم الســـــلوكي / العـــــاطفي، التـــ ـــدان الـــ ـــاب، وفقــ أبعـــــاد (القلـــــق، واالكتئــ

  العاطفیة، والرضا عن الحیاة).

لـذا ترجـوا الباحثـة مـنكم التفضـل بتحكـیم المقیاسـین مـن حیـث مـدى وضـوح الفقـرات. إضـافة إلــى 

  أي مقترحات أو تعدیالت ترونها مناسبة.

  حسن تعاونكم...شاكرة لكم 

  یرجى التكرم بتعبئة البیانات اآلتیة:

  :اســـم المحكـــم
  

  الدرجـــة العلمیـــة:  ................................
  

..............................  

ـــــــص:   التخصـــ
  

ــــ  ................................ ـــــان العمــــ   ل:ـمكـــ
  

..............................  

ــــالقس ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــ ــ   م:ــ
  

ــــ  ................................ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   ع:ـالتوقیـــــ
  

..............................  

  الباحثة: أمل عامر خمیس الردیني

  جامعة نزوى: كلیة العلوم واآلداب

  تخصص: إرشاد نفسي
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  إرشــــادات

  : البیانات الشخصیة:أوًال 

  الشخصیة:أخي المعلم/ أختي المعلمة أرجو التكرم بتعبئة بیاناتك 

   النـــــــــوع االجتمـــــــــاعي: .١
    

  أنثى   ذكر 

      

  العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: .٢
      

٣٤-٢٨     ٢٧-٢٠     

  ٤٨-٤٢       ٤١-٣٥  

      

  ســنوات الخبــرة كمعلــم: .٣
  

٢٧ -١٩       ١٨-١٠       ٩- ١  

        

   المؤهـــــــــــل العلمــــــــــــي: .٤
    

  دبلوم   بكالوریوس   ماجستیر 

        

  ما بعد األساسي        حلقة ثانیة      حلقة أولى    المرحلة التي تدرسها: .٥

  : تعلیمات عامةثانًیا

  مرة واحدة أمام العبارة. )/(یرجى منك وضع إشارة  .٦

ــث، فالرجـــاء أن تضـــع  .٧ ال توجـــد إجابـــات صـــحیحة وأخـــرى خاطئـــة وكـــل إجابـــة لهـــا قیمتهـــا فـــي البحـ

  العالمة على ما یناسبك من فقرات.

  صراحة، وتأكد من وضع العالمة أمام الفقرة في الخانة المناسبة.اإلجابة على كل فقرة بصدق و  .٨

   المعلومات التي تكتبها تحاط بالسریة التامة وهي خاصة ألغراض البحث العلمي. .٩
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  : مقیاس دافعیة المعلم في صیغته األولیة المرسلة إلى لجنة التحكیمأوًال 

  أخي المعلم/ أختي المعلمة

بــین یــدیك مجموعـــة مــن العبـــارات التــي قـــد تنطبــق علیــك بـــدرجات مختلفــة. أرجـــو قــراءة كـــل عبــارة مـــن 

 أمام البدیل المناسب لك من البدائل المعطاة. )/(مدى انطباقها علیك. ثم وضع إشارة العبارات وتقدیر 

  العبارات  م
التعدیالت   وضوح العبارات

 غیر واضحة واضحة  المقترحة

    مهنتيأنا راض تماما عن  ١

    یعمل المعلمون في مدرستي كفریق واحد ٢

    أتمنى لو قیم المسؤولین عملي كما أستحق ٣

    االنتقال إلى مدرسة أخرى أود ٤

    اكان الطالب في فصولي أكثر تجانسً  أتمنى لو ٥

    تقلقني فصول الدمج ٦

٧ 
ساعدتني مهنتي الحالیة في تحقیـق جمیـع األهـداف 

 التي أتمناها كمعلم
   

    یقوم المدیر وفریقه بعمل ممتاز في مدرستنا ٨

    أود لو أقوم بتدریس مادة أخرى ٩

١٠ 
  قصــــــارى جهــــــدهم لتحســــــین یبــــــذل المســــــؤولون

 جودة المدارس العامة
   

١١ 
ــة لــو كنــت أعمــل فــي  أتمنــى مهنــة أخــرى غیــر مهن

 التدریس
   

    تشجعني إنجازات طالبي في االستمرار في وظیفتي ١٢

  المالحظات:

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................................................  
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  : مقیاس الكفاءة الذاتیة في صیغته األولیة المرسلة إلى لجنة التحكیمثانًیا 

نـك قـراءة الفقـرات التالیـة ووضـع دائـرة حـول التقـدیر الـذي أخي المعلم/ أختي المعلمـة: المطلـوب م التعلیمات:

  ا للتدرج التالي:ینطبق علیك فعلیا (ولیس كما ترغب أنت أن یكون علیه هذا السلوك). وفقً 

  كبیر جدا    كبیر    متوسط    شيء قلیل      ال شيء

 العـــــــــــــــــــــــبارات م
التعدیالت  وضوح العبارات

  غیر واضحة  واضحة المقترحة

ما مقدار ما یمكنك عمله للتأثیر فـي أكثـر الطلبـة صـعوبة  ١

 في التعامل؟

   

ما مقدار ما یمكنك القیام به لمساعدة طالبك على التفكیر  ٢

 الناقد؟

   

ما مقدار ما یمكنك عمله للسیطرة على السـلوك الفوضـوي  ٣

 في غرفة الصف؟

    

طلبـة الـذین یظهـرون ما مقدار مـا یمكنـك عملـه لتحفیـز ال ٤

اهتمامـــــا أقـــــل بالعمـــــل المدرســـــي (األنشـــــطة الصـــــفیة 

 والالصفیة)؟

  

 

  

 

  

إلـــى أي مـــدى تســـتطیع أن تجعـــل توقعاتـــك واضـــحة عـــن  ٥

 سلوكیات طلبتك؟

   

مــا مقــدار مــا یمكنــك القیــام بــه لجعــل الطلبــة یقتنعــون بــأنهم  ٦

 قادرون على القیام باألعمال المدرسیة بشكل جید؟

  

 

  

 

  

    إي مدى تتقن الرد على األسئلة الصعبة لطالبك؟ إلى ٧

ما مدى دقتك في تأسیس نظـام مسـتمر فـي غرفـة الصـف  ٨

 للقیام باألنشطة بسهولة؟

   

ما مقدار ما یمكنك عمله لمساعدة طالبك في تقدیر أهمیة  ٩

 التعلم؟

   

ما مقدار استطاعتك الحكم على مدى استیعاب الطلبة لمـا  ١٠

 قمت بتدریسه؟

   

    إلى أي مدى یمكنك صیاغة أسئلة جیدة لطلبتك؟ ١١

    ما مقدار ما یمكنك القیام به لتنمیة إبداع طلبتك؟ ١٢

ما مقدار ما یمكنك القیام به لجعل الطلبة یلتزمون بقوانین  ١٣

 الصف؟

   

ضـعیف ما مقدار ما یمكنـك عملـه لتحسـین فهـم الطالـب ال ١٤

 ؟جدا

   



١١٦ 

 العـــــــــــــــــــــــبارات م
التعدیالت  وضوح العبارات

  غیر واضحة  واضحة المقترحة

ـــب الفوضـــويمـــا مقـــدار مـــا یمك ١٥ ـــة الطال ـــه لتهدئ ـــك عمل   ن

 أو المزعج؟

   

الصــف یناســب كــل  إلدارةمــا مــدى دقتــك فــي وضــع نظــام  ١٦

 نوعیة من نوعیات الطلبة داخله؟

   

ما مقدار ما یمكنـك القیـام بـه لتعـدل مـن مسـتوى دروسـك  ١٧

ــي  ــدریس) لتتناســب مــع مســتوى كــل طالــب ف (مهــارات الت

 الصف؟

  

 

  

 

  

    استخدام أنواع مختلفة من التقویم؟ ما مقدار استطاعتك ١٨

قلــة مــن الطلبــة المشــاغبین مــن  مــا مــدى دقتــك فــي منــع ١٩

 إضاعة الدرس بأكمله؟

   

إلى أي مدى یمكنك أن تقدم توضـیحا بـدیال أو مثـاال آخـر  ٢٠

 عندما ال یفهم طلبتك نقطة ما؟

   

    إلى إي مدى تتقن التعامل مع الطلبة العدوانیین؟ ٢١

مقدار استطاعتك مساندة األسر لمسـاعدة أبنائهـا علـى  ما ٢٢

 األداء الجید في المدرسة؟

   

  إلــــــى إي مــــــدى تــــــتقن تطبیــــــق اســــــتراتیجیات بدیلــــــة  ٢٣

 ) في صفك؟…(تقویم، تدریس،

   

إلـــى إي مـــدى تـــتقن تقـــدیم تحـــدیات مناســـبة (أنشـــطة،  ٢٤

 ؟لمستوى الطالب ذوي القدرات العالیة .)…أسئلة

    

  المالحظات:

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................................................  

   



١١٧ 

  : مقیاس الصحة النفسیة في صیغته األولى المرسلة إلى لجنة التحكیمثالثًا

الذي یصف التعبیر األفضل، الذي  في المربع )/(: یرجى قراءة كل سؤال ووضع عالمة التعلیمات

  ل الشهر الماضي.یصف كیف كانت األمور تجري معك خال

  (اختر واحدة) للغایة، لدرجة أنه ال یوجد ارتیاح ورضا أكثر من ذلك خالل الشهر الماضي؟ ا. كنت سعیدً ١

 سعید للغایة، ال یمكن أن یكون أكثر ارتیاحا أو سعادة .١

 معظم الوقتجًدا سعید  .٢

 بشكل عام، راضي، ومرتاح .٣

  سعید راض إلى حد ما، وفي بعض األحیان إلى حد ما غیر أحیاًنا .٤

 وغیر سعید ،بشكل عام غیر راضي .٥

               مستاء جدا، وغیر سعید معظم الوقت .٦

  من الوقت كنت قد شعرت بالوحدة خالل الشهر الماضي؟ (اختر واحدة) كم. ٢

  معظم الوقت .٢        كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤    ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦      من الوقت قلیًال  .٥

ا أو شدید االهتیاج عندما واجهت حاالت مثیـرة أو حـاالت غیـر متوقعـة خـالل . كم مرة صرت عصبیً ٣

  الماضي؟ (اختر واحدة) الشهر

  في كثیر من األحیان .٢        دائما .١

  أحیاًنا .٤  في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣

  اأبدً  .٦              اأبدً  تقریًبا .٥

   ا باألمــــل و؟واعــــدً و  ن المســــتقبل یبــــدو متفــــائالخــــالل الشــــهر الماضــــي، كــــم مــــن الوقــــت شــــعرت أ. ٤

  (اختر واحدة)

  معظم الوقت .٢        كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤    ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦        من الوقت قلیًال  .٥



١١٨ 

ــرة  ملیئــة . كیــف مــن الوقــت، وخــالل الشــهر الماضــي، كانــت الحیــاة الیومیــة٥ باألشــیاء التــي كانــت مثی

  لالهتمام بالنسبة لك؟ (اختر واحدة)

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤      ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦        من الوقت قلیًال  .٥

  من التوتر؟ (اختر واحدة). كم من الوقت، خالل الشهر الماضي، شعرت بالراحة والخلو ٦

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  اأحیانً  .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  . وخالل الشهر الماضي، كم من الوقت قد كنت تتمتع عموما باألشیاء التي تقوم بها؟ (اختر واحدة)٧

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتیدً ا جقدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

ــدیك أي ســبب لتتســاءل عمــا إذا كنــت فقــدت التركیــز٨ أو فقــدت  ،. وخــالل الشــهر الماضــي، هــل كــان ل

  قة التي تتصرف بها وتتحدث، وتفكر وتشعر بها من ذاكرتك؟ (اختر واحدة)السیطرة على الطری

  ال، لیس أي مما ذكر .١ 

  قلیًال ربما  .٢ 

  نعم، ولكن لیس بما یستدعي الشعور بالقلق أو االهتمام .٣ 

  قلیًال  قلًقانعم، ولقد كنت  .٤ 

  انعم، وأنا أشعر بقلق تمامً  .٥ 

  بشأن ذلكجًدا  قلقة أنانعم،  .٦

    



١١٩ 

  . هل شعرت باالكتئاب خالل الشهر الماضي؟ (اختر واحدة)٩

  م أهتم بأي شيء لعدة أیام في المرة الواحدةنعم، لدرجة أنني ل .١

  تقریًباكل یوم جًدا نعم، مكتئب  .٢

  عدة مراتجًدا نعم، مكتئب  .٣

  بین الحین واآلخر قلیًال نعم، مكتئب  .٤

   أشعر باالكتئاب على اإلطالقال، لم  .٥

  . وخالل الشهر الماضي، كم من الوقت شعرت بالحب والحاجة لالهتمام؟ (اختر واحدة)١٠

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  ا عصبیا جدا؟ (اختر واحدة). كم من الوقت، خالل الشهر الماضي، كنت شخصً ١١

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

اضــي، كــم مــرة كنــت تتوقــع أنــك ستقضــي یومــا ممتعــا؟ فــي الصــباح الشــهر الم . عنــدما كنــت تســتیقظ١٢

  (اختر واحدة)

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

  . وخالل الشهر الماضي، كم من الوقت شعرت بالتوتر أو شدة التوتر؟ (اختر واحدة)١٣

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦           من الوقت یًال قل .٥



١٢٠ 

  دة)سیطرت على سلوكك، وأفكارك، وعواطفك ومشاعرك؟ (اختر واح . وخالل الشهر الماضي، هل١٤

  نعم، بالنسبة للجزء األكبر .٢        نعم، بالتأكید جدا .١

  ال، لیس بشكل جیدا .٤        نعم، أعتقد ذلك .٣

 ال، وأنا منزعج جدا .٦    الشيء ال، وٕانني منزعج بعض .٥

. وخــالل الشــهر الماضــي، كــم مــرة شــعرت أن یــدیك تهتــز مــن التعــب عنــدما حاولــت أن تفعــل شــیئا؟ ١٥

  (اختر واحدة)

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

  ة)شعرت بأنك لیس لدیك شیئا ما تتطلع إلیه؟ (اختر واحد . وخالل الشهر الماضي، كم مرة١٦

  في كثیر من األحیان .٢           دائما .١ 

  أحیاًنا .٤     في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣ 

  اأبدً  .٦       ا        ا أبدً تقریبً  .٥ 

  . كم من الوقت، خالل الشهر الماضي، هل شعرت بالهدوء والسالم؟ (اختر واحدة)١٧

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  . كم مرة من الوقت، وخالل الشهر الماضي، هل شعرت أنك مستقر عاطفیا؟ (اختر واحدة)١٨

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

   



١٢١ 

  ضي، هل شعرت أنك مكتئب؟ (اختر واحدة). كم من الوقت، خالل الشهر الما١٩

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           قتمن الو  قلیًال  .٥

  . كم عدد المرات التي شعرت برغبة في البكاء، خالل الشهر الماضي؟ (اختر واحدة)٢٠

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    ثیر من األحیان إلى حد مافي ك .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

. وخالل الشهر الماضي، عـدد المـرات التـي شـعرت أن اآلخـرین سـیكونون أفضـل حـاال لـو كنـت میتـا؟ ٢١

  (اختر واحدة)

  في كثیر من األحیان .٢           دائما .١ 

  أحیاًنا .٤     في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣ 

 اأبدً  .٦         ا        ا أبدً تقریبً  .٥ 

  على االسترخاء دون أي صعوبة؟ (اختر واحدة) قادرًاكم من الوقت، خالل الشهر الماضي،؟ كنت  .٢٢

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

. كم من الوقت، خالل الشـهر الماضـي، شـعرت بـأن عالقاتـك العاطفیـة، والمحبـة، وحـب اآلخـرین لـك، ٢٣

  كانت تامة وكاملة؟ (اختر واحدة)

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

 



١٢٢ 

ــة التــي أن تفعلهــا؟ ٢٤ . كیــف مــن األحیــان، خــالل الشــهر الماضــي، شــعرت أن ال شــيء یســیر بالطریق

  (اختر واحدة)

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    ى حد مافي كثیر من األحیان إل .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

  . كم مرة خالل الشهر الماضي شعرت أنك منزعج من العصبیة أو عصبیتك؟ (اختر واحدة)٢٥

  نعم بشدة .١

  انزعجت كثیرا جدا .٢

  انزعجت تماما من العصبیة .٣

  لدرجة كافیة جعلتني ال أهتم باألشیاء قلیًال انزعجت  .٤

  من العصبیة قلیًال انزعجت  .٥

  ال عناء على اإلطالق هذا .٦

  . وخالل الشهر الماضي، كم من الوقت عشت مغامرة رائعة بالنسبة لك؟ (اختر واحدة)٢٦

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  من األحیان، خالل الشهر الماضي، هل شعرت أنك محبط كثیرا؟ (اختر واحدة) . كم٢٧

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

  رت أن تنتحر؟ (اختر واحدة). وخالل الشهر الماضي، هل فك٢٨

        نعم، في كثیر من األحیان .١

  نعم، في كثیر من األحیان إلى حد ما .٢

    نعم، بضع مرات .٣

  نعم، في وقت واحد .٤

         اال، أبدً  .٥



١٢٣ 

. وخـالل الشـهر الماضـي، كـم مــن الوقـت كنـت قـد شـعرت بضــیق الصـدر أو متملمـل أو قلیـل الصــبر؟ ٢٩

  (اختر واحدة)

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          تا من الوقا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  . وخــــالل الشــــهر الماضــــي، كــــم مــــن الوقــــت كنــــت متقلــــب المــــزاج أو أحسســــت بالشــــعور بالملــــل؟ ٣٠

  (اختر واحدة)

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  . كم من الوقت، خالل الشهر الماضي، هل شعرت بالبهجة، أو أنك خفیف الظل؟ (اختر واحدة)٣١

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  . وخالل الشهر الماضي، كم مرة فقدت فیها أعصابك أو كنت مضطربا أو متهیج؟ (اختر واحدة)٣٢

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

  اختر واحدة)أو خائف؟ ( قلًقا. وخالل الشهر الماضي، هل كان ٣٣

  تقریًبانعم، للغایة لدرجة أني شعرت أني سأمرض أو مرضت  .١

  جًدا ا نعم، كثیرً  .٢

  بقدر ال بأس به ،نعم .٣

  لدرجة تسببت بإزعاجي ،نعم .٤

  قلیًال  ،نعم .٥

 ا، أبدً ال .٦

 



١٢٤ 

  . وخالل الشهر الماضي، كم من الوقت شعرت أنك شخص سعید؟ (اختر واحدة)٣٤

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

 ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

  . كم مرة خالل الشهر الماضي وجدت نفسك تحاول تهدئة نفسك؟ (اختر واحدة)٣٥

  في كثیر من األحیان .٢          دائما .١

  أحیاًنا .٤    في كثیر من األحیان إلى حد ما .٣

  اأبدً  .٦        ا        ا أبدً تقریبً  .٥

 الل الشــهر الماضــي، كــم مــن الوقــت شــعرت أنــك فــي حالــة معنویــة منخفضــة أو منخفضــة جــدا؟. وخــ٣٦

  (اختر واحدة)

  معظم الوقت .٢          كل الوقت .١

  أحیاًنا .٤          ا من الوقتا جیدً قدرً  .٣

  ال شيء من الوقت .٦           من الوقت قلیًال  .٥

 . كم مرة، خالل الشهر الماضي، كم مرة شعرت بأنك مفعم بالنشاط أو مفعم باالرتیاح؟ (اختر واحدة)٣٧

  تقریًباكل یوم  .٢        دائما، كل یوم .١

  بعض األیام، ولكن عادة ال .٤          معظم أیام .٣

  حا لم أشعر ال بالنشاط وال باالرتیاأبدً  .٦    ال یكاد في أي وقت مضى. ٥

  . وخالل الشهر الماضي، هل شعرت أو كنت تحت أو أي إجهاد أو توتر أو ضغط؟ (اختر واحدة)٣٨

  أكثر من القدر الذي أستطیع أن أواجهه أو أتحمله تقریًبانعم،  .١

  نعم، بقدر ال بأس به من الضغط .٢

  نعم، أكثر من المعتاد .٣

  نعم، ولكن بقدر اعتیادي .٤

  قلیًال نعم،  .٥

  اال، أبدً  .٦

 



١٢٥ 

رقم 

  العبارة
  واضحة

غیر 

  واضحة

التعدیالت 

  المقترحة

رقم   

  العبارة
  واضحة

غیر 

  واضحة

التعدیالت 

  المقترحة

٢٠          ١        

٢١          ٢        

٢٢          ٣        

٢٣          ٤        

٢٤          ٥        

٢٥          ٦        

٢٦          ٧        

٢٧          ٨        

٢٨          ٩        

٢٩          ١٠        

٣٠          ١١        

٣١          ١٢        

٣٢          ١٣        

٣٣          ١٤        

٣٤          ١٥        

٣٥          ١٦        

٣٦          ١٧        

٣٧          ١٨        

٣٨          ١٩        

  المالحظات:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.......................................................................  



١٢٦ 

  )٣(الملحق 

  قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكیم أدوات البحث

  مقر العمل  التخصص  أسماء المحكمین  م

ــوي  ١ ـــــ ـــــ ــــ ـــد الضــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــدى أحمــ ــــ ـــــ ـــــ   د.هـــ
  

  جامعة نزوى  إرشاد نفسي -صحة نفسیة

ــــل  ٢ ـــــ ـــــ ـــــرزاق فاضـــ ـــــ ــــ ـــد الـــ ـــــ ـــــ   أ.د. عبــــ
  

  جامعة نزوى  التربیة

ــــعایدة  ٣ ــــریم الســــ ــد الكــــ ـــــ ـــــة عبـ   د.خولـــ
  

  جامعة نزوى  إرشاد نفسي

ـــوب  ٤ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــون خرنـ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   د.فتـ
  

  جامعة نزوى  علم نفس تربوي

ـــــدوي  ٥ ـــــ ـــد ب ـــــ ـــــــد محمــ ـــال محمـــ ـــــ   د.آمــ
  

  جامعة نزوى  تربیة الطفل

ـــــر  ٦ ـــــ ـــــ ـــــ ــــلیمان بكــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــر ســــ ــــ ـــــ ـــــ   د.بكــــ
  

  جامعة السلطان قابوس  إرشاد نفسي

ــــاني  ٧ ـــــ ــــد العــ ـــــ ــــد المجیــ ـــــ ــــا عبــ ـــــ   د.مهــ
  

  ان قابوسجامعة السلط  علم النفس

ـــوه  ٨ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة عجـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   د.عائشــــ
  

  جامعة السلطان قابوس  إرشاد نفسي وتربوي

ـــيأ  ٩ ـــــ ـــــ ــیف الخروصـــ ــــ ـــــ ـــــــد ســـــ ـــــ ــــ   .خال
  

  جامعة السلطان قابوس  إرشاد نفسي وتوجیه

ــــــامر  ١٠ ـــــ ــــ ـــــ ـــافظ عــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد الحـــ ـــــ ـــــ ـــــ   د.عبـــ
  

  جامعة السلطان قابوس  إرشاد نفسي وتوجیه

  

  

  

  

  

  



١٢٧ 

   )٤(الملحق 

  مقیاس دافعیة المعلم في صورته النهائیة

  من الرحیمبسم اهللا الرح

  تعلیمات

  أخي المعلم/ أختي المعلمة

بین یـدیك مجموعـة مـن العبـارات التـي قـد تنطبـق علیـك بـدرجات مختلفـة. أرجـو قـراءة كـل عبـارة     

أمـــام البــدیل المناســب لـــك مــن البـــدائل  )/(مــن العبــارات وتقـــدیر مــدى انطباقهـــا علیــك. ثــم وضـــع إشــارة 

  بة البیانات، شاكرة لكم حسن التعاون.وكتا المعطاة. مع الرجاء باتباع التعلیمات

  : البیانات الشخصیة:أوًال 

  أخي المعلم / أختي المعلمة أرجو التكرم بتعبئة بیاناتك الشخصیة:

  النـــــــــوع االجتمـــــــــاعي:  .١
    

  أنثى   ذكر 

      

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:   .٢
      

٣٤-٢٨     ٢٧-٢٠     

  ٤٨-٤٢       ٤١-٣٥  

      

  ســنوات الخبــرة كمعلــم: .٣
  

٢٧ -١٩       ١٨-١٠       ٩- ١  

        

  المؤهـــــــــــل العلمــــــــــــي:  .٤
    

  دبلوم   بكالوریوس   ماجستیر 

        

  ما بعد األساسي   حلقة ثانیة        حلقة أولى    المرحلة التي تدرسها:  . ٥

  : تعلیمات عامةثانًیا

  مرة واحدة أمام العبارة. )/(یرجى منك وضع إشارة . ٦

ــث، فالرجـــاء أن تضـــع . ٧ ال توجـــد إجابـــات صـــحیحة وأخـــرى خاطئـــة وكـــل إجابـــة لهـــا قیمتهـــا فـــي البحـ

  العالمة على ما یناسبك من فقرات.

  وصراحة، وتأكد من وضع العالمة أمام الفقرة في الخانة المناسبة.اإلجابة على كل فقرة بصدق . ٨

   المعلومات التي تكتبها تحاط بالسریة التامة وهي خاصة ألغراض البحث العلمي. .٩

  مع خالص الشكر والتقدیر

  الباحثة/ أمل بنت عامر بن خمیس الردینیة



١٢٨ 

  العبارات  م
  موافق

 بشدة
  موافق

ال أوافق 

  أرفض وال
  أرفض

أرفض 

  شدةب

           .أنا راض تماما عن مهنتي ١

٢ 
           .أشعر بأني أعمل مع معلمي مدرستي كفریق واحد

٣ 
            .أتمنى لو قیم المسؤولین عملي كما أستحق

            .أود االنتقال إلى مدرسة أخرى ٤

            .أتمنى لو كان الطالب في فصولي أكثر تجانًسا ٥

           .تقلقني فصول الدمج ٦

اعدتني مهنتي الحالیة في تحقیق جمیع األهـداف س ٧

 .التي أتمناها كمعلم
          

           .یقوم المدیر وفریقه بعمل ممتاز في مدرستنا ٨

           .أود لو أقوم بتدریس مادة أخرى ٩

یبـــذل المســـؤولون قصـــارى جهـــدهم لتطـــویر جـــودة  ١٠

 .المدارس العامة
          

یــر مهنــة أتمنــى لــو كنــت أعمــل فــي مهنــة أخــرى غ ١١

  .التدریس
          

           .تشجعني إنجازات طالبي في االستمرار في وظیفتي ١٢

  

   



١٢٩ 

  )٥(الملحق 

  مقیاس الكفاءة الذاتیة للمعلم في صورته النهائیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  تعلیمات

  أخي المعلم/ أختي المعلمة

المطلــوب منــك قــراءة  بــین یــدیك مجموعــة مــن العبــارات التــي قــد تنطبــق علیــك بــدرجات مختلفــة.

الفقرات التالیة ووضع دائرة حول التقدیر الذي ینطبق علیك فعلیا (ولیس كمـا ترغـب أنـت أن یكـون علیـه 

  وكتابة البیانات، شاكرة لكم حسن التعاون. هذا السلوك). مع الرجاء باتباع التعلیمات

  : البیانات الشخصیة:أوًال 

  تعبئة بیاناتك الشخصیة:أخي المعلم / أختي المعلمة أرجو التكرم ب

  النـــــــــوع االجتمـــــــــاعي:  .١
    

  أنثى   ذكر 

      

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:   .٢
      

٣٤-٢٨     ٢٧-٢٠     

  ٤٨-٤٢       ٤١-٣٥  

      

  ســنوات الخبــرة كمعلــم: .٣
  

٢٧ -١٩       ١٨-١٠       ٩- ١  

        

  المؤهـــــــــــل العلمــــــــــــي:  .٤
    

  دبلوم   یوسبكالور    ماجستیر 

        

  ما بعد األساسي   حلقة ثانیة        حلقة أولى    المرحلة التي تدرسها:  . ٥

  : تعلیمات عامةثانًیا

  أمام العبارة.یرجى منك وضع إشارة (/) مرة واحدة . ٦

ــث، فالرجـــاء أن تضـــع . ٧ ال توجـــد إجابـــات صـــحیحة وأخـــرى خاطئـــة وكـــل إجابـــة لهـــا قیمتهـــا فـــي البحـ

  العالمة على ما یناسبك من فقرات.

  اإلجابة على كل فقرة بصدق وصراحة، وتأكد من وضع العالمة أمام الفقرة في الخانة المناسبة.. ٨

 لتامة وهي خاصة ألغراض البحث العلمي. المعلومات التي تكتبها تحاط بالسریة ا .٩

  مع خالص الشكر والتقدیر

  الباحثة/ أمل بنت عامر بن خمیس الردینیة



١٣٠ 

  العبارات  م
ال 

  شيء

شيء 

 قلیل
  كبیر جدا  كبیر متوسط

ما مقـدار مـا یمكنـك عملـه للتـأثیر فـي أكثـر الطلبـة  ١

 صعوبة في التعامل؟
          

طالبـك علـى  ما مقدار ما یمكنك القیام به لمسـاعدة ٢

 التفكیر الناقد؟
          

ــه للســیطرة علــى الســلوك   ٣ مــا مقــدار مــا یمكنــك عمل

 الفوضوي في غرفة الصف؟
          

مــا مقــدار مــا یمكنــك عملــه لتحفیــز الطلبــة الــذین   ٤

یظهــرون اهتمامــا أقــل بالعمــل المدرســي (األنشــطة 

 الصفیة والالصفیة)؟

          

ــك وا  ٥ ــى أي مــدى تســتطیع أن تجعــل توقعات ضــحة إل

 عن سلوكیات طلبتك؟
          

ما مقدار ما یمكنك القیام به لجعل الطلبـة یقتنعـون   ٦

  بـــأنهم قــــادرون علــــى القیـــام باألعمــــال المدرســــیة 

 بشكل جید؟

          

ـــرد علـــى األســـئلة الصـــعبة   ٧ ـــدى تـــتقن ال ـــى إي م إل

 لطالبك؟
          

ما مدى دقتـك فـي تأسـیس نظـام مسـتمر فـي غرفـة   ٨

 بسهولة؟الصف للقیام باألنشطة 
          

ما مقدار ما یمكنك عمله لمساعدة طالبك في تقدیر   ٩

 أهمیة التعلم؟
          

مــا مقــدار اســتطاعتك الحكــم علــى مــدى اســتیعاب   ١٠

 الطلبة لما قمت بتدریسه؟
          

           إلى أي مدى یمكنك صیاغة أسئلة جیدة لطلبتك؟  ١١

           ما مقدار ما یمكنك القیام به لتنمیة إبداع طلبتك؟  ١٢

ما مقدار ما یمكنك القیام به لجعل الطلبـة یلتزمـون   ١٢

 بقوانین الصف؟
          

مــا مقــدار مــا یمكنــك عملــه لتحســین فهــم الطالــب   ١٤

 ؟ضعیف جداال
          



١٣١ 

  العبارات  م
ال 

  شيء

شيء 

 قلیل
  كبیر جدا  كبیر متوسط

ما مقدار ما یمكنك عمله لتهدئـة الطالـب الفوضـوي   ١٥

 أو المزعج؟
          

ما مدى دقتك فـي وضـع نظـام إلدارة الصـف یناسـب   ١٦

 یة من نوعیات الطلبة داخله؟كل نوع
          

مــا مقــدار مــا یمكنــك القیــام بــه لتعــدل مــن مســتوى   ١٧

دروسك (مهارات التدریس) لتتناسب مع مستوى كل 

 طالب في الصف؟

          

ــة مــن   ١٨ ــواع مختلف ــدار اســتطاعتك اســتخدام أن مــا مق

 التقویم؟
          

ما مدى دقتـك فـي منـع قلـة مـن الطلبـة المشـاغبین   ١٩

 الدرس بأكمله؟ من إضاعة
          

إلى أي مدى یمكنك أن تقدم توضیحا بدیال أو مثاال   ٢٠

 آخر عندما ال یفهم طلبتك نقطة ما؟
          

           إلى إي مدى تتقن التعامل مع الطلبة العدوانیین؟  ٢١

ما مقدار استطاعتك مساندة األسر لمساعدة أبنائها   ٢٢

 على األداء الجید في المدرسة؟
          

إي مــــدى تــــتقن تطبیــــق اســــتراتیجیات بدیلــــة  إلــــى  ٢٣

 ) في صفك؟…(تقویم، تدریس،
          

إلى إي مدى تتقن تقدیم تحـدیات مناسـبة (أنشـطة،   ٢٤

 .) لمستوى الطالب ذوي القدرات العالیة؟…أسئلة
          

  

   



١٣٢ 

  )٦(الملحق 

  مقیاس الصحة النفسیة للمعلم في صورته النهائیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  تعلیمات

  خي المعلم/ أختي المعلمةأ

بــین یــدیك مجموعــة مــن العبــارات التــي قــد تنطبــق علیــك بــدرجات مختلفــة. المطلــوب منــك قــراءة 

الفقرات التالیة ووضع دائرة حول التقدیر الذي ینطبق علیك فعلیا (ولیس كمـا ترغـب أنـت أن یكـون علیـه 

  كرة لكم حسن التعاون.هذا السلوك). مع الرجاء باتباع التعلیمات وكتابة البیانات، شا

  أوًال: البیانات الشخصیة:

  أخي المعلم / أختي المعلمة أرجو التكرم بتعبئة بیاناتك الشخصیة:

  النـــــــــوع االجتمـــــــــاعي:  .١
    

  أنثى   ذكر 

      

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:   .٢
      

٣٤-٢٨     ٢٧-٢٠     

  ٤٨-٤٢       ٤١-٣٥  

      

  ســنوات الخبــرة كمعلــم: .٣
  

٢٧ -١٩       ١٨-١٠       ٩- ١  

        

  هـــــــــــل العلمــــــــــــي: المؤ  .٤
    

  دبلوم   بكالوریوس   ماجستیر 

        

  ما بعد األساسي   حلقة ثانیة        حلقة أولى    المرحلة التي تدرسها:  . ٥

  ثانًیا: تعلیمات عامة

  یرجى منك وضع إشارة (/) مرة واحدة أمام العبارة.. ٦

ــث، فالرجـــاء أن تضـــع . ٧ ال توجـــد إجابـــات صـــحیحة وأخـــرى خاطئـــة وكـــل إجابـــة لهـــا قیمتهـــا فـــي البحـ

  العالمة على ما یناسبك من فقرات.

  ن وضع العالمة أمام الفقرة في الخانة المناسبة.اإلجابة على كل فقرة بصدق وصراحة، وتأكد م. ٨

 المعلومات التي تكتبها تحاط بالسریة التامة وهي خاصة ألغراض البحث العلمي.  .٩

  مع خالص الشكر والتقدیر

  الباحثة/ أمل بنت عامر بن خمیس الردینیة



١٣٣ 

  دائما  العبارات  م
في كثیر من 

  األحیان
  أحیاًنا

  تقریًبا

  اأبدً 
  اأبدً 

شهر الماضي كنت سعیدأ للغایة، لدرجة أنه خالل ال ١

  ال یوجد ارتیاح ورضا أكثر من ذلك.
          

خالل الشهر الماضي، كم من الوقت كنت قد شعرت  ٢

  بالوحدة؟
          

صـرت عصـبیا أو  -خالل الشهر الماضي -كم مرة   ٣

شدید االهتیاج عندما واجهت حاالت مثیرة أو حاالت 

  غیر متوقعة؟

          

هر الماضــي، كــم مــن الوقــت شــعرت أن خــالل الشــ  ٤

  المستقبل یبدو متفائال وواعدا باألمل؟
          

كم من الوقـت خـالل الشـهر الماضـي، كانـت الحیـاة   ٥

الیومیـة ملیئــة باألشــیاء التـي كانــت مثیــرة لالهتمــام 

  بالنسبة لك؟  

          

ـــن الوقـــت، خـــالل الشـــهر الماضـــي، شـــعرت   ٦ ـــم م ك

  بالراحة والخلو من التوتر؟
          

خـــالل الشـــهر الماضـــي، كـــم مـــن الوقـــت قـــد كنـــت   ٧

  تستمتع عموما باألشیاء التي تقوم بها؟
          

خـــالل الشـــهر الماضـــي، هـــل كـــان لـــدیك أي ســـبب   ٨

ـــدت  ـــز، أو فق ـــت فقـــدت التركی لتتســـاءل عمـــا إذا كن

السیطرة علـى الطریقـة التـي تتصـرف وتتحـدث بهـا، 

  وتفكر وتشعر بها؟

          

            ل الشهر الماضي؟هل شعرت باالكتئاب خال   ٩

خالل الشهر الماضي، كم من الوقـت شـعرت بالحـب   ١٠

  والحاجة لالهتمام؟
          

كم من الوقت، خالل الشهر الماضـي، كنـت شخصـا   ١١

  عصبیا جدا؟
          

عندما كنت تستیقظ في الصباح الشهر الماضي، كم   ١٢

  مرة كنت تتوقع أنك ستقضي یوما ممتعا؟
          

لماضي، كم من الوقت شعرت بـالتوتر خالل الشهر ا  ١٣

  أو شدة التوتر؟
          



١٣٤ 

  دائما  العبارات  م
في كثیر من 

  األحیان
  أحیاًنا

  تقریًبا

  اأبدً 
  اأبدً 

خـالل الشــهر الماضــي، هـل ســیطرت علــى ســلوكك،   ١٤

  وأفكارك، وعواطفك ومشاعرك؟
          

خالل الشهر الماضي، كم مرة شعرت أن یدیك تهتز   ١٥

  من التعب عندما حاولت أن تفعل شیئا؟
          

ــی  ١٦ س خــالل الشــهر الماضــي، كــم مــرة شــعرت بأنــك ل

  لدیك شیئا ما تتطلع إلیه؟
          

ـــن الوقـــت، خـــالل الشـــهر الماضـــي، شـــعرت   ١٧ ـــم م ك

  بالهدوء والسالم؟
          

كـم مـرة مــن الوقـت، خـالل الشــهر الماضـي، شــعرت   ١٨

  أنك مستقر عاطفیا؟
          

كم مـن الوقـت، خـالل الشـهر الماضـي، شـعرت أنـك   ١٩

  مكتئب؟
          

بـة فـي البكـاء، كم عدد المرات التي شعرت فیهـا برغ  ٢٠

  خالل الشهر الماضي؟
          

خالل الشهر الماضي، كم عـدد المـرات التـي شـعرت   ٢١

  أن اآلخرین سیكونون أفضل حاال لو كنت میتا؟
          

اكــم مــن الوقــت، خــالل الشــهر الماضــي، كنــت   ٢٢
ً
 قــادر

  على االسترخاء دون أي صعوبة؟
          

كم مـن الوقـت، خـالل الشـهر الماضـي، شـعرت بـأن   ٢٣

عالقاتــك العاطفیــة، والمحبــة، وحــب اآلخــرین لــك، 

  كانت تامة وكاملة؟

          

كم من األحیـان، خـالل الشـهر الماضـي، شـعرت أن   ٢٤

  ال شيء یسیر بالطریقة التي ترید أن تفعلها؟
          

كم مرة خالل الشهر الماضي شعرت أنك منزعج من   ٢٥

  عصبیتك؟
          

ت مغـامرة خالل الشهر الماضي، كم من الوقـت عشـ  ٢٦

  رائعة بالنسبة لك؟
          

كم من األحیان، خالل الشهر الماضـي، شـعرت أنـك   ٢٧

  محبط كثیرا؟
          



١٣٥ 

  دائما  العبارات  م
في كثیر من 

  األحیان
  أحیاًنا

  تقریًبا

  اأبدً 
  اأبدً 

            خالل الشهر الماضي، هل فكرت أن تنتحر؟  ٢٨

خالل الشهر الماضي، كم من الوقت كنت قد شعرت   ٢٩

  بضیق الصدر أو أنك متململ أو قلیل الصبر؟
          

كـم مـن الوقــت كنـت متقلــب  خـالل الشـهر الماضــي،  ٣٠

  المزاج أو أحسست بالشعور بالملل؟
          

ـــن الوقـــت، خـــالل الشـــهر الماضـــي، شـــعرت   ٣١ ـــم م ك

  بالبهجة، أو أنك خفیف الظل؟
          

خالل الشهر الماضي، كم مـرة فقـدت فیهـا أعصـابك   ٣٢

  أو كنت مضطربا أو متهیج؟
          

            ؟خائًفاأو  قلًقاخالل الشهر الماضي، هل كنت   ٣٣

خــالل الشــهر الماضــي، كــم مــن الوقــت شــعرت أنــك   ٣٤

  شخص سعید؟ 
          

كم مرة خـالل الشـهر الماضـي وجـدت نفسـك تحـاول   ٣٥

  تهدئة نفسك؟
          

خالل الشهر الماضي، كم من الوقت شعرت أنك في   ٣٦

  حالة معنویة منخفضة أو منخفضة جدا؟
          

 كـم مـرة، خـالل الشـهر الماضـي، شـعرت بأنـك مفعـم  ٣٧

  بالنشاط أو مفعم باالرتیاح؟
          

خالل الشهر الماضي، هل شـعرت أنـك تحـت إجهـاد   ٣٨

  أو توتر أو ضغط؟
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The object of the study is to identify the level of Motivation, Self-

efficacy and Mental Health of Omani teacher in north Al Batinah, and to 

identify the differences between genders in variables of study. In order to 

achieve objectives of the study, the researcher used three scales: Motivation 

scale by Bernaus, Wilson, & Gardener (2009), Self-efficacy scale by Al- Dhafiri 

and Ambo Saidi (2012) and Mental Health Scale by veit &ware (1983). 

The sample of the study comprised of (232) teachers (male) and (240) 

teacher (female) from (6) female schools (and (6) male schools from North 

Batinah Governorate. In order to answer the questions of the study, the 

researcher used arithmetic averages, standard deviation; multiple regression 

analysis, one-way analysis of variance and test (T) and the Pearson 

correlation coefficient. The researcher also used Cronbach’s alpha test to 

ensure reliability of the tools.  

The study results were First: The general level of Motivation, mental 

health and self-efficacy of the teachers in North Batinah Governorate is 

medium. Second: There are no statistically significant differences between 

teachers (Females and males) in Motivation and Mental Health, while there 

are statistically significant differences in self-efficacy in favor of females. 

  

  


