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ملخص:

ه دددال الد ارس ددة لد دى تع ددرو دور م ددديرال الم دددارة الثانوي ددة العام ددة ا ددي األرد ا ددي ت س ددي

مسددتوا البددابة الن سددية لدددا المعلمددال العددامال مع د  .تددم اسددت دام المددن

الوبد ي المسد ي،

وتم تطوير استبانة تكونل م ( )02اقرة ،موزعة على ثاثة مجاالل :االلتزام ،والت كم ،والت دد..
تأل ل عينة الدراسة م ( )644معلمة تم ا تياره بالطريقة الطبقية العشوائية .أشارل النتائ

لدى

أ درجة ممارسة مديرال المدارة الثانوية العامدة ادي األرد ادي ت سدي مسدتوا البدابة الن سدية

لدا المعلمال العامال مع

م وج ة نظره جاء بمستوا متوسدط ،وال توجدد ادروا ال داللدة

بائية تعزا لمتغيدر ال بدرة ،وال توجدد ادروا تبعداغ لمتغيدر المعهدي العلمدي .وأوبدل الد ارسدة بعقدد

دورال تدريبيدة للمعلمدال لزيدادة مسدتوا البدابة الن سدية لددي  ،وتقليدي األعمداي المدرسدية الكتابيدة
واس ددتبدال ا بأعم دداي تعتم ددد عل ددى اس ددت دام التكنولوجيدددا ال ديث ددة ،وزي ددادة مس دداندة م ددديرال المد دددارة
للمعلمال تعزي اغز لبابت

الن سية.

الكلمات المفتاحية :البابة الن سية ،مديرال المدارة الثانوية العامة ،االرد .

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن
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.............دور مديرال المدارة

The Role of Public Secondary School Principals in Jordan in
Improving the Level of Psychological Hardness among Female
Teachers Working with Them
Raghda "Mohamed Kheir" Kassih
Prof. Rateb Salameh Alsoud*
Abstract:
This study aimed to identify the role of the public secondary school
principals in Jordan in improving the level of psychological hardness of
women teachers working with them. The study used the descriptive survey
methodology. The sample consisted of (466) female teachers who were
chosen by stratified random method. The results indicated that the degree
of the role of public secondary school principals in Jordan in improving
the level of psychological hardness of women teachers working with them
was medium. Furthermore, the results showed that there are no statistically
significant differences attributed to both variables: experience and
educational qualification. According to the results, it has been
recommended that the ministry of education must hold training courses for
female teachers to increase the level of their psychological hardness,
reduce written school work and replacing paperwork with technology.
Keywords: Psychological Hardness, Public Secondary School Principals,
Jordan.
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المقدمة:

لعي م مميزال العبر ال اضر التغيير السريع اي جميع المجاالل ،مما جعي ال درد يواجد

كثير م الت ديال اي ت ديد أهداا وتلبية ا تياجات وبوالغ للتواادا الش بدي واالجتمداعي .وتعدد
م نة التعليم مد ا لم د التدي يتعدري اي دا المعلدم للضدغط الن سدي،

تتعددد الجواندب والش بديال

التدي ينبغددي علددى المعلددم التعامدي مع ددا واألنمدداط الش بددية الم تل ددة ل دم ،اضداغ عد أند المسددعوي

عد تلبيدة ال اجدال المعرايدة واالن اعليددة والن سدية للطلبدة والعمدي علددى نموهدا وتطويرهدا ،ممدا يشددكي
عبئا كبي غار علي .
والضغط ال  .يتعدري لد المعلدم يشدكي طد ار ي ددد م ندة التعلديم بش ا
دكي عدام .وقدد تندت عند
ال سلبية على المعلم والطلبة وال اعلية الكلية للنظام التعليمي ،وقد يعثر لك اي عاقة المدير
تأثير ٌ
مدع المعلددم وعاقددة المعلددم مددع تاميد ع ،وربمددا يتعدددا لددك لددى دددوث ااد ا
دال مددع مدددير المدرسددة،
مم ددا يعي ددا المدرس ددة عد د ت قي ددا أه ددداا ا ،وبالت ددالي ان دداي مس ددتويال ت ب دديي الطلب ددة وازدي دداد
مشاعرهم السلبية ن و المعلمي والمدرسة ،واي ه ع ال الة قد ينعدم توااا المعلم مع م نتد ومدا قدد

يترتب علدى لدك مد أم ا
دور سدلبية تدعد .بددورها لدى تددهور العمليدة التعليميدة دا دي المدرسدة بشدكي
عام ) .(Al-Obeidi, 2009وعليد  ،ادالتعليم م ندة مليئدة بالبدعوبال والضدغوط التدي ت دي مد

القيمددة ادبداعيددة للمعلددم ،ايتولددد لديد اال تدراا الن سددي وادج دداد ،اكددا ل ازمداغ عليد مواج ت ددا بددوعي

أسباب ا أوالغ ،وباالرادة القوية ،والعزيمة العالية ،و س التكيو ،والبابة الن سية.

والبدابة الن سدية  Psychological Hardnessم دارة تتمثدي ادي التغلدب علدى الظدروو

القاهرة سواء اي بيئة التعلم ،أم اي بيئال أ را يتواجدد اي دا ال درد ،ول دا عديدد مد اثثدار اديجابيدة
تتمثي بالمرونة اي التعاطي مع القضايا ال العاقة بالعمي .ولم يعد اايا أ

نسا اليوم بعامدة

والعدداملي اددي م نددة التعلدديم ب ابددة ،يواج ددو جمل دةغ م د الت ددديال الوظي يددة وال ياتيددة والمعيشددية.

وربمددا كددا تأثيرهددا اددي الم درأة أكبددر ب كددم طبيعت ددا ال سدديولوجية .لددك ا م نددة التعلدديم م نددة شدداقة،
تكثر اي ا المتطلبال اليومية واألعباء التدريسدية ،واي دا كثيدر مد ضدغوط العمدي التدي تسدتدعي مد
معلمددال المدرسددة الثانويددة أ يتمددتع ببددابة ن سددية عاليددة ،وأ يك د اددي قمددة أدائ د  ،وك ايددات

التدريسددية متميدزة ،ويتمددتع بش بددية قويددة لمواج ددة الضددغوط الم تل ددة التددي مد المتوقددع أ تكددو
عائقاغ أمام األداء المتميز المطلوب من .

وربمدا كانددل سدو از كوباسددا  Suzan Kobasaأوي مد أشدار لددى م دوم البددابة الن سددية
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عد ددام .9191
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ال ظ ددل وج ددود أا د دراد يتعرضدددو لظدددروو ضد دداغطة ،بعض د د م كدددا تدددأثير ه د د ع

الظ ددروو لد د أث ددر س ددلبي عل ددي م مد د الند دوا ي الن س ددية والجس دددية واالجتماعي ددة  ،بعك ددة اث د دري ،

وتسدداءلل كوباسددا عد الدددوااع الكامندة وراء ا ت دداظ بعددي األادراد ببد ت م الجسدددية والن سددية علددى
الددرغم م د الظددروو البددعبة التددي يتعرضددو ل ددا .وكانددل ادجابددة بددأ التركيددز يكددو م د

دداي

تمتع م ب بائص تميزهم ع غيرهم تجعل م أكثر مقاومدة للضدغوط ،وأبدرز هد ع العوامدي :االلتدزام،
والت ددد ،.والددت كم ب يددث يكونددوا أكثددر ااعليددة جوانجددا اغز ونشدداطاغ ،وال قددا أسددمل كوباسددا ه د ع االبعدداد
الثاثة بالبابة الن سية (.)Kobasa,1979

وتعد البابة الن سدية م تداا البدمود ادي األمدور ال ياتيدة ،كمدا أن دا تعدزز البد ة الجسددية

والن سية ،ومقاومة لإلرهابال واد باط ،وال ماية م األمراي الن سية والجسدية ،وت وي الضغط
وادن اك الجسد .والن سي لى دث يجابي ،اضاغ ع

ي التدوتر والتبدلب ال يداتي ،وتعزيدز

الروا المعنوية لدا المعلمال ،وزيادة الوالء الوظي ي ).(Abdellatif& Abdelkarim, 2016
وم د

دداي ب درة البددا ثي اددي مجدداي االدارة المدرسددية ،اقددد ال ظددا أ المعلمددال م د أ ددو

األاراد لتنمية بابت

الن سية .اكثرة األعباء وتندو األدوار التدي أبدب ل تمارسد ا المعلمدة ،أثقدي

كاهل ا الجسد .والن سي ،وهي مع ه ا تتعري لضدغوط كبيدرة ادي داي تقبديرها ،اضداغ عد ان دا

قد تواجد ت دديال دار المدرسدة ودا ل دا كزيدادة األعبداء الوظي يدة ،وا تكاك دا المباشدر مدع الكدادر

دروو ال ارجيدة
التعليمي واالدار .وتعامل ا مع طالبدال المر لدة الثانويدة المراهقدال ،ناهيدك عد الظ ٌ
القاسية التي قد تمر ب ا كمري أ د أاراد أسرت ا مرضا ي تا لرعايدة مباشدرة لد  ،أو واداة أ ددهم،
أو أ تتغيددر الت ددا االجتماعيددة ،أو تمددر بضددائقة ماليددة .ا كددي ه د ا قددد يشددكي عبئددا ن سدديا كبي د اغر
علي ددا ،يسددتوجب أ تكددو علددى قدددر كدداو م د البددابة الن سددية لت مددي ه د ع الظددروو والت ددديال

ومقاومت ددا ،وه ددي ب د د ا ق ددد ت ت ددا لمد د ي دددعم ا ويس ددندها .وم ددديرة المدرس ددة القائ دددة تمث ددي دور األم

واأل ددل والمرشدددة والددداعم الن سددي الكبيددر لمعلمات ددا .لقددد شددكي كددي ه د ا لدددا البددا ثي مبددر ار قويددا
دجراء ه ع الدراسة ،ب ددو تعدرو دور مدديرال المددارة الثانويدة ال كوميدة ادي األرد ادي ت سدي
مستوا البابة الن سية لدا المعلمال العامال مع .
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نتيجددة لت ازيددد األعبدداء علددى المعلمددال والت ددديال التددي يواج ن ددا اددي يددات  ،أبددبح التعددري

للضددغوط أمد ار تميددا ال م ددر مند ،

تتعددري المعلمددال يوميددا لمواقددو وأ ددداث ضدداغطة تددعثر اددي
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مستوا أدائ

الم ني واألسر .واالجتماعي ،ل ا اان

الن سدي وتدعيمد

اي أمة ال اجة الى تقوية بندائ

أبب

ب يددث يسددتطع التواادا مددع هد ع الت ددديال ،ويددتم لدك مد

الن سية وتعزيزها لدا المعلمال ،م

دداي تنميددة البددابة

اي مديرال مدارس  .وعلي  ،اإ الغري م ه ع الد ارسدة

هددو التعددرو لددى دور مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد اددي ت سددي
الن سية لدا المعلمال العامال مع  ،م

مسددتوا البددابة

اي االجابة ع األسئلة الثاثة اثتية.

 السؤال األول :ما دور مديرال المدارة الثانوية العامة اي األرد اي ت سي مسدتوا البدابة
الن سية لدا المعلمال العامال مع

م وج ة نظره ؟

بائية بي المتوسطال ال سابية الستجابال أاراد

 السؤال الثاني :هي توجد اروا ال داللة

عين ددة الد ارس ددة د ددوي دور مد ددديرال المد دددارة الثانويد ددة العام ددة اد ددي األرد اد ددي ت س ددي مسد ددتوا
الب ددابة الن س ددية ل دددا المعلم ددال الع ددامال مع د د مد د وج ددة نظ ددره تع ددزا لمتغي ددر ال بد درة

التعليمية؟
 الس ؤؤال الثال ؤ  :هددي توجددد اددروا ال داللددة

بددائية بددي المتوسددطال ال سددابية السددتجابال

أادراد عينددة الد ارسددة ددوي دور مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد اددي ت سددي مسددتوا
الب ددابة الن س ددية ل دددا المعلم ددال الع ددامال مع د د مد د وج ددة نظ ددره تع ددزا لمتغي ددر المعه ددي

العلمي؟
أهمية الدراسة:

تتمثددي اهميددة ه د ا الب ددث اددي الكشددو ع د ه د ا المتغيددر السددلوكي الم ددم البددابة الن سددية،

ويعمددي أ يش ددكي هد د ا الب ددث لق ددة جدي دددة ا ددي االدب النظ ددر .المد درتبط ب دداالدارة المدرس ددية وط ددرا
التعامي مع ه ا المتغير الم م ،وأ يعسة لدراسال أ درا ادي هد ا المجداي .ويعمدي أ يسدت يد مد
نت ددائ هد د ع الد ارس ددة ك ددي مد د و ازرة التربي ددة والتعل دديم مد د

ي ددث عق ددد دورال تدريبي ددة للمعلم ددال عد د

البددابة الن سددية ،وك د لك مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة م د

يددث اسددت دام ط ارئددا تعددزز م د

مد

يدث الت يدو قددر ادمكدا مد

مستوا البابة الن سية لددا المعلمدال ،والمعلمدال أن سد
ادن اك الن سي ،وتعزيز البابة الن سية لدي .
تعريف المصطلحات

تت دد مبطل ال الدراسة بما يأتي:

الصؤؤالبة النفسؤؤية :مجموعددة م د الب د ال وال بددائص السددلوكية التددي تميددز ش بددية ع د
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أ را تعي على الوقاية م ال ياة المرهقة التدي يعيشد ا ال درد ،وتتمثدي بممقدرتد علدى اسدتثمار كدي
المبادر الموجودة ليتمك م التعايش مع ا بطريقة ايجابية (.)Kobasa, 1979
الصالبة النفسية إجرائيا :مقدرة معلمال المدارة الثانوية العامة اي األرد على مواج دة مدا

يتعرض لد مد ضدغوط ن سدية ،ويدوم مدرسدي شداا مد

بطريقة يجابية ،تتمثي ادي ك دا

داي دراك الواقدع المعداش والتعامدي معد

مد أجدي انجداز الم مدال المدرسدية المطلوبدة علدى أكمدي وجد ،

وتج دداوز الض ددغوط الن س ددية ا ددي الي ددوم المدرس ددي عد د طري ددا المس دداندة االجتماعي ددة المتمثلد دة بم ددديرة
المدرسددة ،والتددي يعبددر عن ددا بالدرجددة الكليددة السددتجابة أادراد عينددة الد ارسددة علددى المقيدداة المعددد ل د ا
الغري.
حدود الدراسة ومحدداتها:

اقتبرل ه ع الدراسة على معلمال المدارة الثانوية العامة ادي مدديريال التربيدة والتعلديم ادي

م ااظة العابمة عما  ،اي العام الدراسي 0202-0291
االدب النظري:

يعري البا ثا اي ه ا الجزء أهم عنابر موضو الدراسة وهو البابة الن سية.

الصالبة النفسية:

يواج ادنسا

اي

يات عديداغ م

الظروو الضاغطة واألزمال والمواقو التي تكو

عاماغ أساسيا اي ت جير بعي ادضطرابال الن سية لدي  ،والتي تعيا أداءع لعمل بشكي مل وظ

عا مثي ه ع

اينعكة لك على نتاجيت جوامكانات  ،ايببح ب لك أسي اغر ل ع الظروو .على
الضغوط لية اي تجنب ا والت لص من ا ،بي اي مقاومت ا والمقدرة على التعامي مع ا ب اعلية

وأكثر بابة.
تعد البابة الن سية  Psychological Hardinessمركباغ م ماغ م مركبال الش بية

والتي تقي ادنسا م آثار الضغوط ال ياتية الم تل ة ،وتجعي ال رد أكثر مرونة وت اعالغ وقابلية
للتغلب على مشكات الضاغطة ،كما وتعمي البابة الن سية كعامي

ماية م

األمراي

الجسدية واالضطرابال الن سية .وتعد كوباسا  Kobasaم أوائي البا ثي ال ي وضعوا األساة
لمبطلح البابة الن سية ،اقد أجرل دراسة ال ظل اي ا أ بعي الناة يستطيعو ت قيا
وات م جوامكانات م الكامنة على الرغم م تعرض م لكثير م اد باطال والضغوط ،ل لك اقد كانل
ترا أن يجب التركيز على األش اص األسوياء ال ي يشعرو بقيمت م وي ققو وات م ولية
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المرضى (.( Madi, 0226

والبابة الن سية م الم اهيم ال ديثة التي ت م ال رد والمجتمع على اد سواء ،لما ل ا م

أهمية اي التعامي مع الضغوط التي تواج ال رد اي يات اتعيق ع أداء عمل أو ممارسة يات
الش بية ببورة طبيعية وأكثر ديناميكية .اأببح ال بد م االهتمام والتركيز على المتغيرال
المدعمة لمقدرة ال رد على المواج ة ال اعلة أو عوامي المقاومة أ .المتغيرال الن سية أو البيئية
المرتبطة باستمرار لت قيا السامة الن سية تى اي مواج ة الظروو الضاغطة والتي م شأن ا
دعم مقدرة ال رد على مواج ة المشكال والتغلب علي ا ).(Odeh, 2010

وعرات ا جي ا م مد ) (Mohammad, 2002:35بأن ا :مجموعة متكاملة م ال باي

الش بية ال الطبيعة الن سية ادجتماعية ،وهي باي ارعية تضم ادلتزام والت د .والت كم
وهي باي يراها ال رد على أن ا باي م مة ل اي التبد .للمواقو البعبة والمثيرة للمشقة
الن سية واي التعايش مع ا بنجاا .وعرا ا د ا

وال جار

(Dokhan& Al-Hajjar,

) 2006:375بأن ا :اعتقاد عام لدا ال رد اي ااعليت ومقدرت على است دام كي المبادر
وعرا ا
الن سية والبيئية المتا ة ،كي يدرك وي سر ويواج ب اعلية أ داث ال ياة الضاغطةَ .
مجد (Majdi, 2007:24) .بأن ا :المقدرة العالية على المواج ة اديجابية للضغوط و ل ا ومنع
البعوبال المستقبلية ،والتي تعكة مدا اعتقادع اي ااعليت والمقدرة على االست دام األمثي لكي

المبادر الش بية والبيئة الن سية واالجتماعية المتا ة كي يدرك وي سر ويواج ب اعلية أ داث

ال ياة الضاغطة وت قيا ادنجاز والت وا.
أهمية الصالبة النفسية:

تعد البابة الن سية سمة مكتسبة من البغر تعمي األسرة بب ة رئيسة على تكوين ا،

ك لك تساعد العوامي ال ارجية اي نمائ ا ،وهي عامي م م م عوامي الش بية القاعدية ،التي
تقي ادنسا م آثار الضواغط ال ياتية الم تل ة ،وتجعي ال رد أكثر مرونة وت اعالغ وقابلية للتغلب

على مشكات الضاغطة ،كما وتعمي البابة الن سية كعامي

ماية م

األمراي الجسدية

واالضطرابال الن سية .وقد قدمل كوباسا عدة ت سيرال توضح السبب ال  .يجعي البابة الن سية
ت وم

دة الضغوط التي تواج ال رد ،ويمك ا م تلك العاقة م

اي ا ص أثر الضغوط

على ال رد واي ه ا ال بوص ترا كي م ماد .وكوباسا أ األ داث الضاغطة تقود لى سلسلة
م

ادرجا

تعد .لى استثارة الج از العببي ال اتي والضغط المزم
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ادرهاا وما يبا ب م أمراي جسدية واضطرابال ن سية وهنا يأتي دور البابة الن سية اي
تعديي العملية الدائرية والتي تبدأ بالضغط وتنت ي بادرهاا ).(Hamada& Abdellatif, 2002

البابة الن سية عامي أساسي اي تعزيز الب ة الن سية والجسمية لل رد .ن ا م تاا

البمود لية اقط م أجي البقاء على قيد ال ياة ا سب ،بي م أجي االزدهار ت ل الضغط
الن سي ،وهي تمثي أ د أهم المتغيرال الش بية الوقائية .وقد أكدل الب وث أهمية دراك
األ داث اي الشعور بالضغوط م عدم  ،اقد وجد ساندي يك وزماعع

(Sandivk, et al.,

) 2013أ ّ األش اص األكثر بابة هم أكثر مقاومة لألمراي المدرجة ت ل تأثير الضغط
بسبب الطريقة اددراكية التكي ية وما نت عن ا م ان دار اي مستوا الت ز ال سيولوجي ،جوا
لدي م أيضاغ مجموعة م الجمي اديجابية ع ال ال أكثر م أولئك األقي بابة ،والتي تعرو
بااللتزام والسيطرة والت د ،.التي ترجع لى الت اعي ،وهي سمة م

شأن ا أ

تقي م

اثثار

الجسدية المتعددة للضغط .كما تعثر البابة الن سية على المقدرال التكي ية ااألاراد األكثر

بابة عندهم ك اءة اتية أكثر ولدي م مقدرال دراكية م

نا ية أ

الش ص البلب يدرك

ضغوط ال ياة اليومية بأن ا أقي ضغطاغ ولدي م استجابال تكي ية أكثر.

أبعاد الصالبة النفسية:

تعد البابة الن سية سمة م سمال الش بية ت دد طريقة ال رد اي التعامي مع األ داث

والمواقو الضاغطة ،وتعمي على مايت م آثارها السلبية ،وترا كوباسا )(Kobasa, 1979
أ األاراد و .البابة المرت عة يتعرضو للضغوط ويواج ون ا دو أ يبابوا بالمري الن سي

أو الجسمي .وقد أوض ل كوباسا أ البابة الن سية تتكو م ثاثة أبعاد ،وهي :ادلتزام،
والت كم ،والت د .الجسمي .وترا كوباسا أ ه ع المكونال الثاثة ترتبط بارت ا مقدرة ال رد على
ت د .ضغوط البيئة وأ داث ال ياة ،وت ويي أ داث ال ياة الضاغطة ل رص النمو الش بي .كما
أ

نقص ه ع األبعاد الثاثة يوبو بأن ا تراا ن سي .وال يك ي مكو وا د م

مكونال

البابة الثاثة ليمدنا بالشجاعة والدااعية لت ويي الضغوط والقلا ألمور أكثر يجابية ،االبابة
الن سية مركب يتكو م ثاثة أبعاد مستقلة قابلة للقياة ،والتي تعرو بد ( CS (3وهي:

 .1االلتزام  :Commitmentوهو مقدرة ال رد على دراك أهداا وت قيق ا ،وتقدير مكانات ،
وات ا الق اررال المائمة ألهداا وقيم  ،ويرتبط ادلتزام بمقدرة ال رد على ت مي مسعوليات تجاع

ن س واث ري  ،والمقدرة على التعامي مع األ داث الضاغطة بإيجابية بوب ا مواقو ال
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معنى ،والمقدرة على التعامي مع جوانب ال ياة الم تل ة ،وت ويي التجارب السلبية لى برال
م يدة ،ويعد مكو االلتزام م أكثر مكونال البابة الن سية ارتباطاغ بالدور الوقائي للبابة
بوب ا مبد اغر لمقاومة مثيرال المشقة ،كما أ

غياب ه ا المكو يرتبط بالكشو ع

ادبابة ببعي االضطرابال الن سية كالقلا واالكتئاب.

 .2التحكم  :Controlوهو اعتقاد ال رد بمدا مقدرت على الت كم ايما يواج م

أ داث،

ومقدرت على ت مي المسئولية الش بية على ما ي دث ل اإدراك الت كم يمثي توج ال رد

ن و

ساة بال اعلية والتأثير اي ظروو ال ياة المتنوعة .االت كم يمثي التوج للشعور

والتبرو كما لو كا لل رد المقدرة على التأثير اي مواج ة المواقو المتنوعة لل ياة بدالغ م
االستسام والشعور بالعجز عند مواج ة الكوارث وطوارئ ال ياة.

 .3التحدي  :Challengeوهو اعتقاد ال رد بأ التغيير المتجدد اي أ داث ال ياة أمر طبيعي

بي تمي البد من الرتقائ  ،أكثر م كون ت ديداغ ألمن وثقت بن س وسامت الن سية ،وهو

مقدرة المرء على مواج ة أ داث ال ياة بموضوعية وااعلية وتقبي تغيير البيئتي االجتماعية
والطبيعية الم يطة ب .
الدراسات السابقة:

يعددري البا ثددا اددي هد ا الجددزء عدددداغ مد الد ارسدال السددابقة ال العاقددة بموضددو البددابة

الن سية .اقد قام أوكيكي ودالميندي ) (Okeke& Dlamini, 2013بد ارسدة هددال تعدرو الضدغوط

التددي تددعثر اددي المعلمددي اددي المدددارة الثانويددة اددي سدوازيلند ،ومددا ا كددا معلمددو مدددارة س دوازيلند
يتعرض ددو لإلج دداد ا ددي العم ددي .تكون ددل عين ددة الد ارس ددة مد د ( )031معلمد داغ ا ددي منطق ددة هوه ددو ا ددي

سد دوازيلند .بين ددل نت ددائ الد ارس ددة أ المعلم ددي تعرضد دوا لض ددغوط معتدل ددة مد د

دداي عمل ددم ،من ددا

المشدكال التعاقديدة ،وبيئدة العمددي ،وعاقدال العمدي التددي كاندل مرهقدة للغايددة ،كمدا أظ درل النتددائ
عاق ددة ض ددعي ة ب ددي مس ددتوا ادره دداا المد درتبط بالعم ددي والمتغيد درال الديمغرااي ددة ك ددالجنة ،والمعه ددي
العلمي ،والعمر.

وهددال د ارسدة البيسدي ودسدوقي ) ،(Al-Bisi& Dussuki, 2015التدي اسدت دمل المدن

التجريبددي ،لددى تعددرو ااعليددة برنددام تدددريبي قددائم علددى البددابة الن سددية ل ددي الضددغوط الن سددية
لدددا معلمددي مر لددة التعلدديم األساسددي ،اددي دميدداط بمبددر .تكونددل عيندة الد ارسددة مد ( )952معلمداغ
ومعلمددة .أظ ددرل نتددائ الد ارسددة وجددود اددروا ال داللددة
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المعلمي ال كور والمعلمال ادناث ،كما وجدل اروا بي أاراد عينة الدراسة بي التطبيقي  :القبلي
والبعد .لمقياة الضغوط الن سية ،لبالح التطبيا البعد..

وقدام تشدين وكداتلن ) )Cheng& Catling, 2015بد ارسدة عنوان دا :ودور المروندة والتدأ ر

اددي الرض ددا وادج دداد ا ددي التنبددع بدداألداء األكدداديميو ،هدددال لددى النظ ددر اددي القددوة التنبعيددة للتددأثير
المشترك لطلبة المر لة الجامعية األولى ل ع العوامي على أدائ م األكاديمي .تكوندل عيندة الد ارسدة
م د ( )994طالب داغ وطالبددة م د جامعددة برمنغ ددام اددي بريطانيددا .وقددد أسددت دمل االسددتبانة ومقيدداة
ادج داد المتبددور ،وأظ ددرل نتددائ الد ارسددة أ ادج داد يمكد أ يددعثر اددي األداء األكدداديمي لطلبددة

الجامعال بدرجة كبيرة.

وهدال دراسة ال اجي ( )Alkhafaji, 2016لى تعرو الد كاء الوجدداني والبدابة الن سدية
وعاقت ما بادن اك الن سي للمعلمي والمعلمال اي بعي مدارة م ااظة الببرة بالعراا .تكوندل
عينددة الد ارسددة مد ( )006معلم داغ ومعلمددة .توبددلل الد ارسددة لددى وجددود عاقددة رتباطيد سددالبة بددي

ادن اك الن سي والبابة الن سية ،وعاقة رتباطية موجبة بي ال كاء الوجدداني والبدابة الن سدية،
كمددا أظ ددرل النتددائ وجددود اددروا ال داللددة

بددائية بددي المعلمددي والمعلمددال لمقيدداة البددابة

الن سية تعزا لمتغير سنوال ال برة وكانل لبالح المعلمي م

و .ال برة أقي م

مة سنوال.

وقام سماو .والعرسا ) (Samawi& Al-Ersan, 2016بدراسة هدال لى كشو العاقدة

بي البابة الن سية وادن اك الن سي لدا معلمي اللغة االنجليزية اي مديريدة التربيدة والتعلديم للدواء
قببة الم را ،اي األرد  .تكونل عينة الدراسة م ( )902معلماغ ومعلمة .بينل نتائ الدراسة أ

درجدة البدابة الن سدية وادن داك الن سدي لددا معلمدي اللغدة االنجليزيدة كاندل متوسدطة ،كمدا وجدددل
اددروا تعددزا لمتغيددر الجددنة وكانددل لبددالح ال د كور ،ووجدددل اددروا تعددزا لمتغيددر ال ب درة وكانددل
لبالح ائة أقي م

مة سنوال.

وقددام ددا ويوسددو عيسددى ) (Khan, Yusoff& Isa, 2016بد ارسددة عنوان ددا :ود ارسددة

الدروابط بدي مشدكال البد ة الن سدية ،وال بدائص االجتماعيدة والديمغراايدة وضدغوط العمدي ادي
األكاديميددال الباكسددتانية ،وهدددال لددى تعددرو الددروابط بددي مشددكال الب د ة الن سددية وال بددائص
ادجتماعي ددة والديمغرااي ددة وض ددغوط العم ددي ا ددي المعسس ددال األكاديمي ددة ا ددي باكس ددتا  .تكون ددل عين ددة

الدراسة م ( )9911عضو هيئة تدرية يعملو اي ( )90جامعة .أظ رل نتائ الدراسة أ أكثر
المشكال الب ة الن سية كانل عند أعضاء هيئة التدرية مم كانل برت م التعليمية  5سدنوال
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اأقي ،كما أ أعضداء هيئدة التددرية الد ي يتعرضدو لضدغوط العمدي مثدي عدبء العمدي والمطالدب
الش بية والعاط ية كانل تتطور لدي م مشكال الب ة الن سية.

وقدام اسدماعيي ووهدد .وشداهي ) (Ismail, Wahdi& Shahin, 2017بد ارسدة هددال لدى

الكشو ع العاقة بي البابة الن سية واال تراا الن سدي لددا معلمدي التربيدة ال ابدة ،والكشدو
ع ال روا (

وجدل) ادي المتوسدطال علدى مقيداة كدي مد البدابة الن سدية واال تدراا الن سدي

معلمددا ومعلمددة مد مدرسددة النددور للمك ددواي ومدرسددة
غ
تبعددا للجددنة .تكونددل عينددة الد ارسددة مد ( )52غ
التربية ال كرية للبم والبكم اي مبر .أشارل نتائ الدراسة لى وجود ارتباط سالب وداي بائياغ
ب ددي الب ددابة الن س ددية واال تد دراا الن س ددى ل دددا معلم ددى التربي ددة ال اب ددة ،جوال ددى وج ددود ا ددروا دال ددة
دائيا ادي
بائيا اي البابة الن سية لبدالح ادنداث مقارندة بالد كور ،جوالدى وجدود ادروا دالدة ب غ
غ
اال تراا الن سي لبالح المعلمي مقارنة بالمعلمال.

وأجدرا أميدر .وراد و سديني نيدك ) (Amiri, Rad& Hosseininik, 2018د ارسدة بعندوا :

والعاقدة بددي البددابة الن سددية والمرونددة مددع ادرهدداا الددوظي يو ،وكدا الغددري الدرئية من ددا مقارنددة
العاقة بي البابة الن سية والمرونة مدع ادرهداا بدي معلمدي المددارة العداديي واالسدتثنائيي ادي
راس ددنجا  .وق ددد ت ددم ا تي ددار  942معلم ددا بواق ددع ( 12معلم ددا عادي ددا و 12معلم ددا اس ددتثنائيا) بطريق ددة
عشوائية .أظ رل النتائ أ العاقة بي المرونة واالرهداا الدوظي ي ت تلدو بدي المعلمدي العداديي

واالسدتثنائيي  ،وهدي أقدوا ادي مجموعدة معلمدي المددارة االسدتثنائيي  .وهنداك العاقدة بدي البددابة
الن سية وادرهاا الوظي ي ت تلو بي المجموعتي م المعلمي العداديي واالسدتثنائيي  ،وهدي أقدوا

اي مجموعدة معلمدي المددارة االسدتثنائيي وتوجدد عاقدة وثيقدة بدي المروندة والبدابة الن سدية بدي
المجمددوعتي م د المعلمددي لك د ه د ع العاقددة هددي األقددوا ه د ع الم درة اددي مجموعددة معلمددي المدددارة
العدداديي  .وكشد ل نتددائ ه د ع الد ارسددة عد عدددم وجددود داللددة ا بددائية لتددأثير المدرسددة اددي الت ليددي

متعدد المتغيرال .ونتيجة ل لك ال يوجد ارا بي ادرهاا الوطي ي والمرونة والبدعوبة الن سدية لددا
معلم ددي الم دددارة الع دداديي واالس ددتثنائيي أيض ددا ،ل ددم يكد د هن دداك ا ددرا كبي ددر ب ددي مكون ددال ادره دداا
الوظي ي بي المجموعتي .
وأجدرا بنددي هداني ( )Bani Hani, 2019د ارسددة هدددال لدى تعددرو العاقدة بددي البددابة

الن سددية والتكيددو الن سددي لدددا مدددير .المدددارة اددي قبددبة ربددد .تكونددل عينددة الد ارسددة مد ()064

مدي اغر ومديرة .بينل نتدائ الد ارسدة أ مسدتوا البدابة الن سدية والتكيدو الن سدي لددا المدديري جداء
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بددائية تعددزا لمتغيدرال :الجددنة والمعهددي العلمددي

بدرجددة متوسددطة ،كمددا وجدددل اددروا ال داللددة
وال برة.

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

داثة موضو البابة الن سية اي مجاي االدارة التربوية ،اال ا البا ثي لم

على الرغم م

يغ لدوع ،اقدد ظ درل مجموعدة مد الد ارسدال السدابقة ،وادي بيئدال متنوعدة .لقدد تمدل ادادادة مد تلددك
الد ارسددال اددي زيددادة وعددي البددا ثي اددي موضددو الد ارسددة ،واددي تطددوير أداة جمددع البيانددال ،ومقارنددة
نتائج ددا مددع نتددائ تلددك الد ارسددال .علددى

مددا يميددز الد ارسددة ال اليددة ع د الد ارسددال السددابقة أن ددا

تناولددل موضددوعاغ متسددماغ بالديمومددة ،ومرتبط داغ بالم رجددال التعليميددة للمدرسددة ،وهددو تمتددع معلمددال
المدارة الثانوية العامدة بالبدابة الن سدية ،وتركيدز هد ع الد ارسدة علدى الجاندب التربدو .جواسدنادع لدى
مددديرة المدرسددة لمددا لد مد دور واضددح ومعددزز للددروا المعنويددة للمعلمددال ،وسددنداغ ل د اددي ادرتقدداء
الم نددي والت ببددي والمعرا ددي والسددلوكي و بوبد داغ تجدداع الطالب ددال الل دواتي هد د أسدداة العملي ددة

التعليمية التعلمية وبوالغ لى م ر تعليمي متسلح بدالقوة والبدابة الن سدية تجداع األ دداث ال ياتيدة
الضاغطة .واضاغ ع تميز ه ع الدراسة اي البيئة الب ثية ل دا ،اإن دا تعدد اوي د ارسدة ( سدب علدم
البددا ثي ) تناولددل الب ددث اددي دور مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد اددي ت سددي مسددتوا

البابة الن سية لدا المعلمال العامال مع .
الطريقة واإلجراءات:

يعري البا ثا اي ه ا الجزء الطريقة واالجراءال التي اسدت دماها لت قيدا اهدداو الد ارسدة،

و لك على الن و اثتي:
منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها:

الوبد د ي المسدد ي ،مد د جميددع معلم ددال

تكد ّدو مجتم ددع الد ارسددة ،الت ددي أسددت دم اي ددا المددن
المدارة الثانوية العامة اي األرد  ،واللواتي هد علدى رأة عمل د للعدام الد ارسدي 0202-0291

والب ددال ع دددده ( )5142معلم ددة موزع ددال عل ددى الم دددارة الثانوي ددة العام ددة ا ددي م ددديريال م ااظ ددة
العابمة سب

بائيال و ازرة التربية والتعليم للعام الدراسي  .0202-0291أما عيندة الد ارسدة،

التي أ تيرل بالطريقة الطبقية العشوائية ،اقدد تدم ت ديدد جم دا اعتمداداغ علدى الجدداوي اال بدائية،

وتأل ل م ( )644معلمة ،والجدوي ( )9يوضح توز أاراد العينة سب المعهي العلمي وال برة:
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الجدول ( :)1توزع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي والخبرة
المتغير
 5سنوات فأقل
الخبرة
 11-6سنوات
التعليمية
 11سنة فأكثر
المجموع

أداة الدراسة:

بكالوريوس
15
12
45
241

المؤهل العلمي
دبلوم عالي
32
52
62
121

ماجستير فأعلى
34
62
32
116

المجموع
151
181
135
466

لت قيا هدو الدراسة ،وادجابة عد أسدئلت ا ،تدم تطدوير اسدتبانة ،بعدد الرجدو لدألدب النظدر.

المتعلددا بموضددو الد ارسددة والد ارسددال السددابقة ال العاقددة ،مثددي د ارسددة اسددماعيي ووهددد .وشدداهي

) ،(Ismail, Wahdi& Shahin, 2017ود ارسدة بندي هداني ( .(Bani Hani, 0291تكوندل
االسددتبانة م د ( )62اق درة ،توزعددل علددى ثاثددة مجدداالل :االلت دزام ( )93اق درة ،والددت كم ( )96اق درة،
والت د )93( .اقرة .وتم است دام مقياة ليكرل الثاثدي لإلجابدة عد اقرات دا :بدرجدة كبيدرة ،بدرجدة
متوسطة ،بدرجة قليلة.
صدق األداة وثباتها:

للت قدا مد بددا االسدتبانة ،تدم عرضد ا علدى عشدرة م كمدي ادي ت بدص اددارة التربويددة

واألبددوي ،للتأكددد م د األداة م د

يددث بنائ ددا ،وسددامة اللغددة ،ووضددو ا ،وتددم األ د بما ظددال

الم كمي جميع ا .وللت قا م ثبال ادستبانة تم است ار معدامال ثبدال كرونبدا ال دا لمجداالل
االستبانة ،وكانل النتائ كما يبين ا الجدوي (:)0

الجدول ( :)2قيم معامالت الثبات لمجاالت االستبانة واالستبانة ككل

متغيرات الدراسة:

المجال
االلتزام
الت كم
الت د.

معامل ألفا كرونباخ
0.84
0.76
2.12

اشتملل الدراسة على المتغيرال اثتية:
أوال :المتغير المستقل:

تبورال معلمال المدارة الثانوية ال كوميدة ادي االرد لددور مدديرال مدارسد

مستوا البابة الن سية ل .
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ثانيا :المتغيرات المستقلة الوسيطة (الثانوية) :التابع:
تضم الدراسة المتغيري الوسيطي اثتيي :

 ال بد درة التعليمي ددة :ول ددا ث دداث ائ ددال :قب دديرة (5س ددنوال اأق ددي) ،ومتوس ددطة ( 92-4س ددنوال)،
وطويلة ( 99سنة اأكثر).

 المعهي العلمي :ول ثاث ائال :بكالوريوة ،دبلوم عالي ،ماجستير اأعلى.
ثالثا :المتغير التابع:

واقع دور مديرال المدارة الثانوية ال كومية اي األرد اي ت سي مسدتوا البدابة الن سدية

لدا المعلمال العامال مع .
أساليب المعالجة اإلحصائية:

لت قيددا أهددداو الد ارسددة تددم اسددت دام برنددام ال ددزم اد بددائية للعلددوم االجتماعيددة ()SPSS

لت ليي البيانال .وقد تم است دام المتوسدطال ال سدابية ،وادن ارادال المعياريدة ،ومعامدي كرونبدا -
أل ا ( )Cronbach-Alphaللت قا مد ثبدال ادسدتبانة ،وا تبدار ولو ( )t-testللعيندال المسدتقلة
لمعراة داللة ال روا بي مجموعتي مستقلتي  ،وت ليدي التبداي األ داد)One-way ANOVA( .

لمعراددة داللددة ال ددروا بددي أكثددر م د مجمددوعتي مسددتقلتي  .ولغايددال ال كددم علددى مسددتوا البددابة
الن سية ،اقد تم ست دام الم ك اثتي :مستوا من ي (ا ا كا المتوسط ال سدابي  0.33اأقدي)،
مستوا متوسط (المتوسط  ،)3.49-0.36ومستوا مرت ع (متوسط  3.41اأكثر).
نتائج الدراسة ومناقشتها:

ايما يأتي عري لنتائ الدراسة ومناقشت ا واقاغ ألسئلت ا:

نتؤؤائج السؤؤؤال األول ومناقشؤؤتتها والؤؤني يؤؤنص علؤؤى :مؤؤا دور مؤؤديرات المؤؤدارس الثانويؤؤة

العامة في األردن في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن من وجهة

نظر هؤالء المعلمات؟

لإلجابة ع ه ا السعاي تدم سداب المتوسدطال ال سدابية واالن ارادال لدرجدة ممارسدة مدديرال

المدارة األردنية اي ت سي مستوا البدابة الن سدية لددا المعلمدال العدامال مع د لمجداالل األداة،
والجدوي ( )3يوضح لك:
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الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة

على مقياس درجة ممارسة مديرات المدارس األردنية في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات
المجال
الرقم
الت د.
3
الت كم
2
االلتزام
9
الكلي

العامالت معهن مرتبة تنازليا

المتوسط الحسابي
2.64
2.59
2.53
2.52

االنحراف المعياري
0.57
0.49
0.52
0.32

الرتبة
1
2
3

الممارسة
درجة ُ
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يوضد ددح الجد دددوي ( )3ا درجد ددة ممارسد ددة مد ددديرال المد دددارة الثانويد ددة ال كوميد ددة اد ددي االرد
ألدواره ادي ت سدي البدابة الن سدية للمعلمدال العدامال مع د مد وج دة نظدر هدعالء المعلمدال
جدداءل متوسددطة ،كمددا تددم سدداب المتوسددطال ال سددابية واالن اراددال المعياريددة لتقددديرال أادراد عينددة
الدراسة على اقرال كي مجاي على دة ،وعلى الن و اثتي:

المجال األول :مجال االلتزام:

تدم اسددت ار المتوسددطال ال سددابية واالن اراددال المعياريدة السددتجابال اادراد العينددة عد اقدرال

ه ا المجاي ،والجدوي ( )6يوضح لك:
الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة إلستجابات أفراد عينة الدراسة
على فقرات مجال االلتزام ورتبتها

الرقم

الفقرات

7
6
5
4
3
2
8
1
12
11
13
9
10

تعزيز المعلمال المبادرال بالوقوو بجانب اث ري .
نشر روا التعاو بي المعلمال.
دعوة المعلمال للنظرة االيجابية اي تعامل مع اال داث
توجي المعلمال للنظرة اديجابية اي تعامل مع األ داث.
تقديم النبح وادرشاد للمعلمال ينما يستدعي األمر.
اساا المجاي للمعلمال للتعبير ع الرأ..
دعوة المعلمال لى ادلتزام بالمبادئ والقيم المجتمعية.
راع الروا المعنوية لدا المعلمال.
الدعوة لى تنمية العاقال الجيدة بي المعلمال.
تعزيز الشعور بالمسعولية تجاع اث ري .
تشجيع المعلمال على تناوي الطعام الب ي.
مساعدة المعلمال على ت سي نموه الم ني.
دعوة المعلمال لى ادهتمام بب ت الجسدية.
المجال الكلي

المتوسط
الحسابي
2.94
2.92
2.86
2.84
2.81
2.79
2.78
2.48
2.26
2.13
2.11
2.03
1.94
2.53

االنحراف
المعياري
1.11
1.10
1.15
1.15
1.17
1.11
1.16
1.00
0.94
0.86
0.96
1.00
0.88
0.52

الرتبة

الدرجة

متوسطة
9
متوسطة
0
متوسطة
3
متوسطة
6
متوسطة
5
متوسطة
4
متوسطة
9
متوسطة
1
من ضة
1
من ضة
92
من ضة
99
من ضة
90
من ضة
93
متوسطة

يبددي الجدددوي ( )6أ المتوسددطال ال سددابية ل ق درال ه د ا المجدداي قددد تراو ددل بددي (-0.16
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 ،)9.16وبل المتوسط ال سابي الكلي لمجاي االلتزام ( )2.53بان راو معيار ،)0.52( .وبدرجة
متوسطة.
المجال الثاني :التحكم

تدم اسددت ار المتوسددطال ال سددابية واالن اراددال المعياريدة السددتجابال اادراد العينددة عد اقدرال

ه ا المجاي ،والجدوي ( )5يبي

لك:

الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التحكم ورتبتها
الرقم
24
23
22
25
27
26
21
17
20
18
91
94
96

الفقرات
ث المعلمال على عدم المبالغة اي الشعور بال وو مما
قد يط أر على يات م ظروو.
نبح المعلمال بإستغاي كي أوقال يات بما هو م يد.
توجي المعلمال لوضع أهداو بإمكان ت قيق ا.
توج المعلمال للمشاركة بأعماي ت دم أسره والمجتمع.
توجي المعلمال للتكيو مع ظروو العمي البعبة.
قنا المعلمال أ بإمكان الت كم اي مجرا أمور
يات ن و األاضي.
التأكيد على أ النجاا نتيجة عمي وك اا ال ظ وبداة.
تنمية الت كم اي االن عاالل السلبية عند المعلمال،
مستعينة بالمت ببي اي ه ا المجاي.
تواير بيئة عمي آمنة للمعلمال.
توجي المعلمال ددارة الب ار ن و جانب اديجابي.
ت ليي البعاب للمعلمال أثناء أدائ لعمل َ .
التعامي ب اعلية مع الظروو الطارئة للمعلمال.
توليد ب ادستطا لدا المعلمال.
الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.02

1.00

1

متوسطة

2.97
2.94
2.87
2.76

1.04
1.05
1.01
1.00

2
3
4
5

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.69

1.00

6

متوسطة

2.68

1.04

7

متوسطة

2.45

1.05

9

متوسطة

2.44
2.44
2.44
2.24
2.17
2.59

1.07
1.05
1.13
1.03
0.92
0.49

متوسطة
10
متوسطة
10
متوسطة
10
من ضة
13
من ضة
14
متوسطة

يبدي الجدددوي ( )5أ المتوسددطال ال سددابية ل ق درال مجدداي الددت كم قددد تراو ددل بددي (-0.95
 .)3.20وبل المتوسط ال سابي لمجداي الدت كم ككدي ( )2.59بدان راو معيدار ،)0.49( .وبدرجدة
متوسطة.
المجال الثال  :التحدي

تدم اسددت ار المتوسددطال ال سددابية واالن اراددال المعياريدة السددتجابال اادراد العينددة عد اقدرال

ه ا المجاي ،والجدوي ( )4يبي

لك:
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الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التحدي ورتبتها
ودرجة ممارستها

الرقم

الفقرات

29
31
33

توعية المعلمال أ َ على كي معلمة تت مي نتيجة أعمال ا.
ت ويي التجارب السيئة للدروة وبوال للتغيير اديجابي.
توجي المعلمال للمشاركة بأعماي ت دم أسره والمجتمع.
توعيت أ بمقدوره ت قيا أهداا م ما بلغل
العقبال.
توعية المعلمال أ مواج ة المشكال هو ا تبار لقوة
ت مل ومثابرت .
ث المعلمال على يجاد هدو يعش م أجل ..
للعمي النشط لت قيا ادنجازال
توجي
توجي النظر الى أ ي المشكال هي ارص تعلم جديدة
مساعدت على ات ا ق اررات َ الش بية بأن س َ
ث المعلمال على تطبيا مقولة (عندما تتعثر التتأثر)
تشجيع المعلمال على االستمتا بت قيا ادنجازال.
توعيت للنظر للضغوط على أن ا ت ديال ال ت ديدال
تزويده بقبص واقعية اي الببر على ادبتاءال.
الكلي

28
30
36
35
32
34
37
40
38
39

المتوسط
الحسابي
2.96
2.89
2.77

االنحراف
المعياري
1.05
0.99
1.08

1
2
3

2.75

1.04

4

متوسطة

2.74

1.04

5

متوسطة

2.72
2.71
2.71
2.66
2.65
2.33
2.25
2.18
2.64

1.07
1.10
1.07
1.12
1.00
1.02
1.07
0.98
.571

متوسطة
6
متوسطة
7
متوسطة
7
متوسطة
9
متوسطة
92
متوسطة
11
متوسطة
12
متوسطة
13
متوسطة

الرتبة

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبد ددي الجد دددوي ( )4أ المتوسد ددطال ال سد ددابية قد ددد تراو د ددل مد ددابي ( .)2.18- 2.96وبل د د
المتوسط ال سابي لمجاي الت د .ككي ( )2.64بان راو معيار ،)2.57( .وبدرجة متوسطة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها والني يؤنص علؤى :هؤل توجؤد فؤروق نات داللؤة

إحصائية في تقديرات افؤراد عينؤة الدراسؤة لؤدور مؤديرات المؤدارس الثانويؤة العامؤة فؤي األردن فؤي

تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن من وجهؤة نظؤرهن تعؤزى لمتغيؤر
الخبرة؟

ولإلجابددة ع د ه د ا الس دعاي تددم سدداب المتوسددطال ال سددابية واالن اراددال المعياريددة لتقددديرال

ااراد العينة ع اقرال مقياة دور مديرال المدارة الثانويدة العامدة ادي األرد ادي ت سدي مسدتوا

البددابة الن سددية لدددا المعلمددال العددامال مع د مد وج ددة نظددره تبعداغ لمتغيددر ال ب درة ،والجدددوي

( )9يوضح لك:

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة لدور مديرات المدارس

الثانوية العامة في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن تبعا لمتغير الخبرة
المجال
االلتزام

الخبرة
 5سنوال اأقي

العدد
959

222

المتوسط الحسابي
0.94

االنحراف المعياري
2.39

دور مديرال المدارة.............
المجال

الت كم
الت د.
الصالبة النفسية
ككل

رغداء الكسيح ،أ.د .راتب السعود

الخبرة
 92-4سنوال
 99سنة اأكثر
 5سنوال اأقي
 92-4سنوال
 99سنة اأكثر
 5سنوال اأقي
 92-4سنوال
 99سنة اأكثر
 5سنوال اأقي
 92-4سنوال
 99سنة اأكثر

العدد
912
935
959
912
935
959
912
935
151
181
135

المتوسط الحسابي
0.21
0.90
9.11
9.19
9.11
9.12
9.11
9.10
2.12
1.22
2.11

االنحراف المعياري
2.35
2.32
2.53
2.64
2.66
2.60
2.39
2.63
1.34
1.31
1.27

ولمعراة داللة ه ع ال روا تم جراء ا تبار ت ليدي التبداي األ داد .وكاندل النتدائ كمدا يبين دا
الجدوي (:)1
الجدول ( )8اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في دور مديرات المدارس الثانوية العامة
في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن تبعا لمتغير الخبرة

المجال

مصدر التباين

االلتزام

بي
دا

الت كم

بي
دا

الت د.

بي
دا

البابة
الن سية ككي

بي
دا

المجموعال
ي المجموعال
المجمو
المجموعال
ي المجموعال
المجمو
المجموعال
ي المجموعال
المجمو
المجموعال
ي المجموعال
المجمو

درجات
الحرية
0
643
645
0
643
645
0
643
645
0
643
645

مجموع
المربعات
2.356
53.622
53.956
2.232
925.610
925.590
2.214
95.334
95.630
2.210
63.163
63.135

متوسط
المربعات
2.999
2.995

قيمة (ف)
9.536

مستوي
الداللة
2.099

2.295
2.001

2.245

2.139

2.261
2.943

2.014

2.966

2.264
2.215

2.619

2.495

يبي الجددوي ( )1أ قديم مسدتويال الداللدة كاندل أكبدر مد ( )2.25لجميدع المجداالل ،وهد ا
يعني عدم وجدود ادروا ال داللدة

بدائية عندد مسدتوا داللدة أقدي مد ( )2.25ادي دور مدديرال

المددارة الثانويدة العامدة ادي األرد ادي ت سددي مسدتوا البدابة الن سدية لددا المعلمدال العددامال

مع د م د وج ددة نظددر ه دعالء المعلمددال تعددزا لمتغيددر ال ب درة ،وه د ا يدددي علددى تشدداب دور مددديرال
المددارة الثانويدة العامدة ادي األرد ادي ت سددي مسدتوا البدابة الن سدية لددا المعلمدال العددامال
مع

م وج ة نظره م ما بلغل برات .
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وقددد تعددزا ه د ع النتيجددة لددى أ الضددغوط المدرسددية والواجبددال المدرسددية الموكولددة للمعلمددال
والمطلوب من

انجازها هدي ات دا سدواء أكاندل بدرت

أقدي مد

مدة سدنوال أم أكثدر مد

لدك،

وقددد ا تل ددل ه د ع النتيجددة مددع د ارسددة العرسددا  ،سددماو ،Al-Ursan ،Smawi0294) .ود ارسددة

ال اجي ) ،)Al-Kafaji,2016ودراسة بني هاني ). (Bani hani,2019
النتائج المتعلقة بالسؤال الثال ومناقشتها والني يؤنص علؤى :هؤل توجؤد فؤروق نات داللؤة

إحصائية في تقديرات افؤراد عينؤة الدراسؤة لؤدور مؤديرات المؤدارس الثانويؤة العامؤة فؤي األردن فؤي

تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن من وجهؤة نظؤرهن تعؤزى لمتغيؤر
المؤهل العلمي؟

ولإلجابددة عد د هد د ا السد دعاي ت ددم ا تسدداب المتوس ددطال ال س ددابية واالن ارا ددال المعياري ددة ل دددور

مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد اددي ت سددي مسددتوا البددابة الن سددية لدددا المعلمددال
العدامال مع د مد وج ددة نظدر هدعالء المعلمددال تبعداغ لمتغيددر المعهدي العلمددي ،وكانددل النتددائ كمددا

يبين ا الجدوي (:)1

الجدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور مديرات المدارس الثانوية العامة في
تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المجال
االلتزام
الت كم
الت د.
البابة الن سية
ككي

المؤهل العلمي
بكالوريوة
دبلوم عالي
ماجستير اأعلى
بكالوريوة
دبلوم عالي
ماجستير اأعلى
بكالوريوة
دبلوم عالي
ماجستير اأعلى
بكالوريوة
دبلوم عالي
ماجستير اأعلى

العدد
062
902
924
062
902
924
062
902
924
062
902
924

المتوسط الحسابي
0.95
0.92
0.21
0.29
9.13
9.11
9.10
9.15
9.12
0.23
9.19
9.11

االنحراف المعياري
2.33
2.34
2.35
2.52
2.69
2.63
2.31
2.69
2.66
2.39
2.39
2.32

ولمعراة داللة ه ع ال روا تم جراء ا تبار ت ليدي التبداي األ داد .وكاندل النتدائ كمدا يبين دا
الجدوي (:)92
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الجدول ( )11اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في دور مديرات المدارس الثانوية

العامة في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المجال

مصدر التباين

االلتزام

بي
دا

الت كم

بي
دا

الت د.

بي
دا

البابة
الن سية ككي

بي
دا

المجموعال
ي المجموعال
المجمو
المجموعال
ي المجموعال
المجمو
المجموعال
ي المجموعال
المجمو
المجموعال
ي المجموعال
المجمو

درجات
الحرية
0
643
645
0
643
645
0
643
645
0
643
645

مجموع
المربعات
2.391
53.634
53.956
2.562
926.199
925.590
2.665
96.111
95.630
2.341
63.541
63.135

متوسط
المربعات
2.951
2.995

قيمة (ف)
9.391

مستوي
الداللة
2.053

2.092
2.009

9.910

2.325

2.000
2.940

9.393

2.056

2.916
2.216

9.156

2.963

يبي الجدوي ( )92أ قيم مستويال الداللة كانل أكبر م ( )2.25لجميع المجداالل ،وهد ا
يعني عدم وجدود ادروا ال داللدة

بدائية عندد مسدتوا داللدة أقدي مد ( )2.25ادي دور مدديرال

المددارة الثانويدة العامدة ادي األرد ادي ت سددي مسدتوا البدابة الن سدية لددا المعلمدال العددامال

مع د مد وج ددة نظددر ه دعالء المعلمددال تعددزا لمتغيددر المعهددي العلمددي ،وه د ا يدددي علددى تشدداب دور
مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد اددي ت سددي مسددتوا البددابة الن سددية لدددا المعلمددال
العامال مع

م وج ة نظر هعالء المعلمال م ما

تل ل معهات

العلمية.

وقد تعزا ه ع النتيجة لى أ مديرة المدرسة الثانوية تكلو المعلمال باألعباء التدريسية بنداء

على ت بب

المب ثي دا ي المدرسة ،ولية ل أ .عاقة بالدرجة الجامعية التي وبل الي دا،

وقد ا تل ل ه ع النتيجة مع دراسة دياميني وأوكيكي ).(Dlamini، Okeke,2013
ملخص نتائج الدراسة:

بين ددل النت ددائ أ درج ددة ممارس ددة م ددديرال الم دددارة الثانوي ددة العام ددة ا ددي األرد ا ددي ت س ددي

مسددتوا البددابة الن سددية لدددا المعلمددال العددامال مع د مد وج ددة نظددره جدداء بمسددتوا متوسددط
لجميع المجاالل ،ولم توجد ادروا ال داللدة
لمتغير المعهي العلمي.

بدائية تعدزا لمتغيدر ال بدرة ،ولدم توجدد ادروا تبعداغ
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التوصيات:

بناء على النتائ التي توبلل لي ا الدراسة تمل التوبية بما يأتي:
غ
 أهمية مساندة مديرال المدارة للمعلمال لتعزيز بابت الن سية.
 ضرورة تقديم برام ن سية رشادية للمعلمال دكتساب سمال البابة الن سية م التزام وت كم
وت اد.
 ضرورة تدريب المعلمي والمعلمال على تعزيز البابة الن سية لطلبت م ،لما ل مد أهميدة ادي
غرة سمال البابة الن سية عند الطلبة من نشأت م اي البغر.
 ض ددرورة ض ددااة المب ددادئ واأله ددداو والموض ددوعال الت ددي تع ددزز س ددمال الب ددابة الن س ددية ا ددي
المناه التعليمية.

الب وث المقتر ة:

اي ضوء ما توبلل لي الدراسة ال الية م نتائ  ،اإ هناك قت ار اغ للقيام بإجراء عددد مد

األب اث اي مجاي البابة الن سية من ا:

 دور معلمددال المدددارة العامددة اددي األرد اددي ت سددي
المر لة الثانوية.

مسددتوا البددابة الن سددية لدددا طالبددال

 واقع البابة الن سية لدا طلبة المر لة األساسية اي مدارة الطلبة السوريي الاجئي .
 دور البابة الن سية اي دعم المراة المعن ة اجتماعياغ.
 ااعلية برنام

رشاد .لتنمية البابة الن سية لدا المعلمال.
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