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الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية التي يعانيھا أفراد المؤسسة األمنية الفلسطينية
The Self-Efficiency and Its Relationship with Psychological Pressures
that faces the Security Bodies in the Palestinian Security Institutions
أحمد الشوا
Ahmad Shawwa
 فلسطين، اريحا،جامعة االستقالل
drahmadali2014@gmail.com :بريد الكتروني
(2016/3/13) : تاريخ القبول،(2015/9/17) :تاريخ التسليم
Abstract
The study aimed to get acquainted with the level of the selfefficiency and its relationship with the psychological pressures that faces
the security bodies in Palestine, in addition to identifying the differences
in the level of self-efficiency and the psychological pressures according
to the variables of the study level, the military rank, and the body. To
achieve this, the study was conducted on a sample consisting of 288
officers from the National Security and the Palestinian Police. A
questionnaire measuring the domain of self-efficiency and the domain of
psychological pressures was applied to the study. The results of the study
revealed that the level of the self-efficiency among the individuals of the
sample of the study was low, and that the level of the psychological
pressures among the individuals of the sample of the study was high, in
addition to no statistically significant differences in the domain of the
study level, according to the variable of the study level. Also there were
statistically significant differences in the domain of the psychological
pressures according to the variable of the study level and in favor of the
B.A. and the M.A. The results of the study also revealed statistically
significant differences in the domain of the self-efficiency and in the
domain of the psychological pressures according to the variable of the
military rank and in favor of the rank of major to the rank of colonel, and
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in favor of the rank of brigadier and higher. The results also showed no
statistically significant differences in the domain of the self-efficiency
according to the variable of the body, and that there were statistically
significant differences in the domain of the psychological pressures
according to the variable of the body, and in favor of the National
Security. The results also showed that there is a statistical significant
positive correlation between the self-efficiency and the psychological
pressures. In the light of the results, the researcher recommended several
recommendations, among the most important of which are: holding
periodical meetings with leaders and those who are responsible in the
bodies and training the officers in the most recent methods of military
and security training in the domain of crisis management in order to raise
their self-efficiencies and to minimize the effects of the psychological
pressures to which they are exposed, taking interest in focusing on
constructive human relations among the officers and the Palestinian local
society.
Keywords: Self-Efficiency, Psychological Pressures, Palestinian
Security Institution.
ملخص
ھدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الكفاءة الذاتية وعالقتھ ا بالض غوط النفس ية الت ي يعانيھ ا
أفراد المؤسسة األمنية الفلسطينية ،إض افة إل ى تحدي د الف روق ف ي مس توى درج ة الكف اءة الذاتي ة،
والض غوط النفس ية ،تبع ا لمتغي رات المس توى الدراس ي ،والرتب ة العس كرية ،والجھ از ،ولتحقي ق
ذلك ،أجريت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (288ض ابطا م ن جھ ازي األم ن ال وطني ،والش رطة
الفلس طينية ،حي ث طبق ت عليھم ا اس تبانه قي اس مج ال الكف اءة الذاتي ة ،ومج ال الض غوط النفس ية.
أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى الكفاءة الذاتية لدى أفراد عينة الدراسة كانت بدرج ة منخفض ة،
وان مستوى الض غوط النفس ية ل دى أف راد عين ة الدراس ة كان ت بدرج ة مرتفع ة ،إض افة إل ى ع دم
وجود فروق ذات داللة إحصائية ،في مجال المستوى الدراس ي ،تبع ا لمتغي ر المس توى الدراس ي،
ووج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مج ال الض غوط النفس ية تبع ا لمتغي ر المس توى الدراس ي
ولص الح البك الوريوس والماجس تير ،وأظھ رت نت ائج الدراس ة أيض ا وج ود ف روق ذات دالل ة
إحصائية في مجال الكفاءة الذاتية ومجال الضغوط النفسية تبعا لمتغير الرتبة العسكرية ،ولص الح
رتب ة رائ د إل ى عقي د ،ورتب ة عمي د ف أعلى ،كم ا أظھ رت النت ائج ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة
إحص ائية ف ي مج ال الكف اءة الذاتي ة تبع ا لمتغي ر الجھ از ،ووج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي
مجال الضغوط النفسية تبعا لمتغير الجھاز ،ولصالح جھ از األم ن ال وطني .كم ا أظھ رت النت ائج،
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وج ود عالق ة ارتب اط ايج ابي دال إحص ائيا ب ين الكف اءة الذاتي ة ،والض غوط النفس ية ،وف ي ض وء
النت ائج أوص ى الباح ث بع دة توص يات ،م ن أھمھ ا :عق د لق اءات دوري ة م ع الق ادة والمس ئولين
بالمؤسسة األمنية الفلسطينية وتدريب الضباط على احدث أساليب التدريب العسكري واألمني ف ي
مجال إدارة األزمات لرفع كفاءتھم الذاتية والتقليل من أثار الضغوط النفسية ال ذي يتعرض ون ل ه،
مع االھتمام بالتركيز على العالقات اإلنسانية البناءة بين الضباط والمجتمع المحلي الفلسطيني.
الكلمات المفتاحية :الكفاءة الذاتية ،الضغوط النفسية ،المؤسسة األمنية الفلسطينية.
مقدمة الدراسة
ب دأت الس لطة الوطني ة الفلس طينية من ذ توقي ع اتفاقي ة الس الم المعروف ة باتفاقي ة أوس لو ببن اء
أجھزتھ ا األمني ة الفلس طينية ،والت ي تق وم ب دورھا ف ي حماي ة أم ن ال وطن والم واطنين ورعاي ة
مصالحھم وحرياتھم ،ومنذ ذلك الحين دأب ت الس لطة الفلس طينية عل ى ت دريب الك وادر والعناص ر
على أحدث الطرق واألساليب األمنية ،من خالل دورات خارجية في دول العالم الص ديقة وال دول
العربي ة الش قيقة ،كم ا أقام ت دورات داخلي ة ف ي معاھ د الت دريب ال وطني ،وجامع ة االس تقالل
)األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية( ،واستطاع العاملون في األجھزة األمنية بن اء مؤسس ة أمني ة
حديث ة أدت دورھ ا عل ى م دى عق دين م ن ال زمن ف ي حماي ة أم ن الم واطن ،حي ث ب دأ الم واطن
الفلسطيني يستشعر األمن واألمان ،كما أص بح للمؤسس ة األمني ة ھيب ة واحت رام ف ي اوس اط أف راد
المجتم ع ،مم ا جعلھ ا ق ادرة عل ى إرس اء قواع د الدول ة الفلس طينية المنش ودة وعاص متھا الق دس
الشريف.
وال نجانب الص واب إذا قلن ا أنھ ا :أي المؤسس ة األمني ة الفلس طينية أص بحت تص نف ض من
األجھزة المتقدمة في العالم رغم الص عوبات والمعيق ات الت ي م ا فت ئ الجان ب اإلس رائيلي يض عھا
في طريقھا ،لعرقلة مس يرة تطورھ ا وعملھ ا ،حي ث لج أ إل ى حظ ر عملھ ا ف ي المن اطق المص نفة
ض من المنطق ة) :ج( الت ي يع يش فيھ ا أكث ر م ن ثلث ي الش عب الفلس طيني ،كم ا راح يعي ق حرك ة
عناصر األجھزة األمنية إليھا وفيھا ،إذ أصبح االنتقال إلى تلك المناطق يحت اج إل ى تنس يق مس بق
م ع الجان ب اإلس رائيلي ،األم ر ال ذي ي ؤخر أو يعي ق وص ول تل ك العناص ر إل ى من اطق )ج( أو
االنتق ال م ن مدين ة إل ى أخ رى ،كم ا اس تباحت ق وى األم ن اإلس رائيلية من اطق نف وذ الس لطة
الفلسطينية بعد انتفاضة في األقصى عام ) (2000حيث اجتاحت ھذه المناطق عدة م رات وقام ت
بتدمير مقار األجھزة األمنية ومص ادرة محتوياتھ ا واعتق ال أفرادھ ا ،ومص ادرة أس لحتھم ونكل ت
بھم في محاولة للنيل من ھيبتھم وكرامتھم ،للتقليل من احترامھم ).(Marsad, info. 2015
ويسعى ھ ذا البح ث إل ى الكش ف ع ن مالم ح الض غوطات الت ي يتع رض لھ ا أف راد األجھ زة
األمنية الفلسطينية وانعكاسھا على حياتھم النفسية واالقتصادية والسياس ية واالجتماعي ة ،وتح ديھم
للظ روف م ن خ الل حرص ھم عل ى تأدي ة واج بھم نح و ش عبھم ووط نھم ،حي ث س عوا وم ا زال وا
يسعون ،لتحقيق األمن واألمان للمواطن الفلسطيني.
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وعليه ،فقد جاءت ھ ذه الدراس ة للوق وف عل ى مس توى الكف اءة الذاتي ة الت ي يتمت ع بھ ا أف راد
المؤسسة األمني ة الفلس طينية وعالقتھ ا بالض غوط النفس ية الت ي يع انون منھ ا ،إض افة إل ى تح ديث
معايير جديدة في إعداد عناصر المؤسسة األمنية الفلسطينية ،وأجھزتھا األمنية.
وتعد الكفاءة الذاتية من البناءات النظرية التي تقوم على نظرية ال تعلم االجتم اعي المعرف ي،
) ،(Pajares, 2002حيث ي رى حم دي وداود ) (2000أن س لوك المب ادرة والمث ابرة ل دى الف رد
يعتم د عل ى أحك ام الف رد وتوقعات ه المتعلق ة بمھارات ه الس لوكية وم دى كفايت ه للتعام ل بنج اح م ع
تح ديات البيئ ة والظ روف المحيط ة ب ه ،ف الفرد عن دما يواج ه مش كلة م ا أو موق ف مع ين يتطل ب
الحل ،فانه يتوقع بأن لديه القدرة على القيام بھذا السلوك قبل أن يقوم به ).(Bandura, 2001
وھذا ما يشكل في نظرية باندورا الشق األول من الكفاءة الذاتية ،في ح ين يش كل إدراك ھ ذه
القدرة الشق الث اني م ن الكف اءة الذاتي ة ،أي أن يك ون الف رد مقتنع ا ولدي ه الق درة والمعرف ة الكافي ة
بامتالك الكفاءة الالزمة للقيام بسلوك ما بصورة ناجحة ،فامتالك الفرد إمكانات سلوك توافقية من
أجل التمكن من حل مش كلة م ا بص ورة علمي ة يك ون أكث ر ت أثيرا بنفس ه والبيئ ة المحيط ة وتجع ل
مواجھة متطلبات الحياة أكثر سھولة وأكثر اندفاعا لتحوي ل ھ ذه القناع ات أيض ا إل ى س لوك فاع ل
).(Haekett & Betz, 1992
وتع د الكف اءة الذاتي ة م ن العوام ل المھم ة ،الت ي تلع ب دورا كبي را ف ي خف ض درج ة الت وتر
والقلق لدى الفرد وتقليلھا ،فاألشخاص الذين يمتلكون الكف اءة ف ي مج االت متنوع ة تك ون ق درتھم
عل ى مواجھ ة تح ديات الحي اة والفش ل أكث ر فاعلي ة ،وبالت الي ف ان ارتف اع مس توى الكف اءة الذاتي ة
ي ؤدي إل ى الش عور بتق دير ال ذات والش عور ب التكيف النفس ي،(Bandura & Wood, 1989) ،
)علي.(2000 ،
ويشير باندورا ) (Bandura, 1999بأن الكفاءة الذاتية م ن المتغي رات النفس ية الھام ة الت ي
تؤثر على سلوك الفرد حين يعمل على تحقيق أھدافه الشخصية ،فإيم ان الف رد بقدرات ه وإمكانيات ه
يس اعده عل ى تحقي ق تل ك األھ داف وال تحكم ف ي الظ روف المحيط ة ب ه مم ا يس اعده عل ى تط وير
أدائه.
أما الكفاءة الذاتية لدى الف رد في رى تش ابمان وت ونمر )(Chapman & Tunmer, 2003
أنھا من العوامل المھمة ،التي تلعب دورا كبيرا ف ي خف ض درج ة القل ق والت وتر ل دى الف رد ،كم ا
يرى )علي (2000 ،أن األشخاص الذين يمتلكون الكفاءة في مجاالت متنوعة تكون ق درتھم عل ى
مواجھة تحديات الحياة أكثر فاعلية ،كما تؤثر في مظاھر متعددة من س لوك األف راد الت ي تتض من
اختيارھم لألنشطة واألھداف وإصرارھم على انجاز المھمات التي ينھمكون بھا.
وتجدر اإلشارة إلى أن الكفاءة الذاتية تتكون من ثالثة أبعاد ،ھي:
 .1الكفاءة الذاتية السلوكية ،حيث يمكن تقييم الذاتي ة الس لوكية م ن خ الل المھ ارات االجتماعي ة،
والسلوكية التوكيدية التي يمارسھا خالل تفاعله مع معترك الحياة اليومية التي يمارسھا.
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 .2الكف اءة الذاتي ة المعرفي ة ،وھ ي تش ير إل ى إدراك الف رد لقدرات ه عل ى الس يطرة عل ى أفك اره
ومعتقداته من خالل ممارسته للحياة اليومية.
 .3الكف اءة الذاتي ة االنفعالي ة ،وھ ي تش ير إل ى معتق دات الف رد ح ول أداء أفع ال ت ؤثر ف ي الحال ة
االنفعالي ة ،وتش ير أيض ا إل ى معتقدات ه ح ول أداءه ألفعال ه وت ؤثر ف ي الحال ة االنفعالي ة ل ه
ولمزاجه ).(Bandura, 1997, 52-53
ويرى الباحث أن الكفاءة الذاتية يفترض فيھ ا أن تتض من م ا يمتلك ه أف راد األم ن الفلس طيني
من مھارات معرفية وانفعالي ة وس لوكية تس ھم ف ي بن اء شخص ياتھم م ن خ الل اإلع داد والت دريب
األمني والعسكري واألكاديمي ،وتجعلھم يتمتعون بق درات ممي زة للتعام ل م ع مختل ف الظ روف،
إضافة إلى اختيار السلوك األفضل ،للتعامل مع ما تتطلبه المواقف التي يمرون بھا خالل عملھم.
أما الضغوط النفسية التي يتعرض لھا أفراد األمن الفلسطينيين وما ينتج عنھا م ن انعكاس ات
واضحة على كفاءتھم الذاتي ة ،ج راء ممارس ات االح تالل المس تمرة ،الت ي تھ دف الح د م ن نش اط
أجھزتنا األمنية وأفرادھا ،وتؤثر عل ى أدائھ ا ودورھ ا ف ي حف ظ ام ن ال وطن والم واطن ،وق د أك د
شقير ،(2014) ،في دراس ته م ن أن ه ف ي فلس طين نواج ه ض غوطا نفس ية ذات خصوص ية ،وم ن
ط ابع خ اص بس بب م ا يعاني ه الفلس طينيون م ن ممارس ات االح تالل وم ن نق ص بالخ دمات،
واالعتقاالت المتكررة ،إضافة إلى االحتجاجات اليومية في الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي.
وقد القت الضغوط النفسية بوصفھا ظاھرة سيكولوجية اھتماما بالغا لدى الباحثين والعاملين
في حقل الصحة النفسية ،وذلك لتأثيرھا على اإلنسان وصحته النفسية )بركات.(2012 ،
وعرف سشوبيل ) ،(Schwbelالوارد في فولك ان ) (folkan, 1998الض غط النفس ي بأن ه
اإلنھ اك النفس ي والجس مي الن اتج ع ن الش دائد وأح داث الحي اة اليومي ة ،وع دم ق درة الف رد عل ى
مواجھة التحديات.
وأشار منشار ) (1999بأن الضغوط النفسية عبارة عن إحساس الفرد ب التوتر والقل ق وع دم
االتزان الناشئ عن عدم قدرته على الموائمة بين ما لديه من إمكانيات ،وما تطلبه البيئ ة المحيط ة
م ن أفع ال ت ؤدي إل ى حال ة اإلش باع ل دى الف رد ،ويتوق ف ذل ك أيض أ عل ى درج ة إحس اس الف رد
وتقديره لھذه الضغوط ،وھي التي تتحدد بعدد من العوامل من داخل الفرد ومن خارجة.
ويمك ن حص ر المص ادر الت ي تش كل مواق ف ض اغطة عل ى عناص ر األم ن الفلس طيني ف ي
األتي:
أ.

المصادر الخارجية للضغوط :وتتمثل في ضغوط العم ل ،وض غوط األس رة والص راع داخ ل
العائلة ،والضغوط المالية واالقتصادية ،كانخفاض مستوى دخل الفرد والبطالة وع دم انتظ ام
الرواتب ،والض غوط االجتماعي ة ،والض غوط الص حية الفس يولوجية ،والمتغي رات الطبيعي ة،
كحال ة الطق س وارتف اع درج ات الح رارة وال زالزل والب راكين ،والض غوط السياس ية ،كع دم
الرض ا ع ن نظ ام الحك م أو االح تالل ،وع دم وض وح األف ق السياس ي ،والض غوط العقائدي ة
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والفكرية ،والضغوط الثقافية كاالنفتاح على ثقافات غريبة ع ن المجتم ع دون مراع اة لألط ر
الثقافية السائدة في المجتمع ،والضغوط المھني ة المتمثل ة ف ي بيئ ة العم ل والع بء والخالف ات
م ع المس ئولين وال زمالء ،والض غوط الكيميائي ة الناتج ة ع ن تع اطي الكح ول والعق اقير
والمخدرات والتدخين )عبيد.(2008 ،
ب .المصادر الداخلية للضغوط :وتتمثل في الطموح المبالغ فيه ،والقلق واالكتئ اب والخ وف م ن
المستقبل ،والتھيؤ النفسي )االستعداد( لقبول الحالة المرضية ،والشخص ية ومالمحھ ا )عبي د،
.(2008
ويح دد جمي ل (1998) ،أن واع الض غوط الت ي يمك ن أن يتع رض لھ ا اإلنس ان ،كالض غوط
االنفعالية والنفسية )كلقلق ،واالكتئاب ،والخوف المرضي( ،إض افة إل ى الض غط النفس ي الس لبي،
كالض غط النفس ي ال ذي يواجھ ه الف رد وي ؤثر س لبا عل ى حالت ه الجس دية والنفس ية وتظھ ر علي ه
أعراض مرضية ،كالصداع وأالم المعدة والظھر ،والتشنجات العض لية ،وعس ر الھض م واألرق،
وارتفاع ضغط الدم والسكري.
أم ا فيم ا يتعل ق باس تجابة اإلنس ان للض غوط في رى ليننب رك وبنت رش ) & Linnenbrink
 (Pintrich, 2003أن االستجابة للضغوط النفسية ھي عبارة عن رد فعل معين يصدر عن الفرد
لمواجھة المؤثرات واألحداث الضاغطة في البيئة ،وإن أحد المع الم الرئيس ة للتكي ف النفس ي ھ و
إحساس الفرد بأنه يملك القدرة على ضبط سلوكه وبيئته وأفكاره ومش اعره ،وعن دما يتحق ق ذل ك
فانه يص بح أكث ر ق درة عل ى التعام ل م ع الض غوطات ،وكثي را م ا يعتق د األش خاص ب أن األش ياء
االيجابية في الحياة ال يمكن الحصول عليھا ،وأن األشياء الس لبية ال يمك ن تجنبھ ا ،حت ى ل و ب ذل
الفرد في سبيلھا جھدا ،ومع أن مثل ھذه المعتقدات قد تن تج ع ن الس لوك غي ر الفع ال ،ف إن وج ود
معتقدات كھذه يؤدي بدوره إلى سلوك غير فعال ،كما يؤدي إلى حالة من ضعف الدافعية للعمل.
ويرى الباحث أن الضغط النفسي بأنواعه المختلف ة وعناص ره المتع ددة ،ومص ادره إنم ا ھ و
معيق لإلنجاز ،ومثبط للعزيمة والطموح ،وي ؤدي إل ى معان اة الف رد ف ي الس يطرة علي ه والخ روج
من دھاليزه المظلم ة ،لتحقي ق نجاح ه ف ي تحقي ق أھداف ه س واء ف ي العم ل أو الدراس ة أو ممارس ة
حياته اليومية بشكل سليم ،والكفاءة الذاتية والضغوط النفسية يمثالن أھ م متغي رات التنب ؤ بالكف اءة
المھني ة ألف راد المؤسس ة األمني ة الفلس طينية ،م ع اخ تالف ف ي ق درة ھ ذه المتغي رات عل ى التنب ؤ،
فكلما تعرض أفراد المؤسسة األمني ة الفلس طينية إل ى ض غوط نفس ية أكث ر ،يص بح لھ ذه الض غوط
انعكاس سلبي على كف اءتھم الذاتي ة ،لم ا تس ببه لھ م م ن إنھ اك نفس ي وعص بي وجس دي ،م ن ھن ا
يصبح تأثيرھا على صحتھم النفسية والمعنوية نتيجة حتمية.
الدراسات السابقة
ھناك العديد من الدراسات التي تناول ت العالق ة ب ين الض غوط النفس ية والكف اءة الذاتي ة وم ن
تلك الدراسات ما يأتي:
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دوي ر وكمنج ز ) ،(Dwyer & Cummings, 2001دراس ة تتن اول العالق ة ب ين الكف اءة
الذاتي ة المدرك ة والمس اندة االجتماعي ة واس تراتيجيات المواجھ ة بمس تويات الض غط النفس ي،
والتوتر لدى طالب الجامعة الكن ديين ،وطبق ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (75طالب ا م ن طلب ة
الجامعة في كندا ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود عالق ة ارتب اط عكس ية ب ين الكف اءة الذاتي ة
والضغوط النفسية ،وكذلك بين المساندة االجتماعية ،ووجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في
كافة المتغيرات ولصالح الذكور ،باستثناء المس اندة االجتماعي ة ،حي ث كان ت اإلن اث أكث ر إدراك ا
بالمساندة االجتماعية من الذكور.
أم ا جيني ت وھ اريس وميس يبوف ) Jennett, H.K. Harris, H.I. Mesibov, G.B.
 (2003فدرس وا العالق ة ب ين الكف اءة الذاتي ة واالحت راق النفس ي لمعلم ي الط الب التوحي ديين،
وطبقت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (591م ن معلم ين الط الب ذوي إعاق ة التوح د ف ي اس بانيا،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين األقل كفاءة ذاتية ھم األكثر احتراق ا نفس يا ،وان ك ل م ن
الكفاءة الذاتية واالحتراق النفسي للمعلم يتعلقان بشكل ملحوظ بااللتزام النظري.
كما أشار شفارتسر ) ،(Schfarster, 2004في دراس ته الت ي ھ دفت دراس ة تفاع ل الكف اءة
الذاتية ،والضغوط المھنية ،واالحتراق النفسي للمعلم )دراسة طولية خالل عامين( ،وقد تم تطبيق
الدراسة على عينة قوامھا ) ،(300معل م ف ي ب رلين بألماني ا ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود
عالقة ارتباط س البة دال ه إحص ائيا ب ين الكف اءة الذاتي ة للمعل م وبع د تبل د الش عور الشخص ي كأح د
أبع اد االحت راق النفس ي ،وان الكف اءة الذاتي ة متنب أ ھ ام بتط ور االحت راق المھن ي للمعل م بم رور
الوقت ،وظھور تأثير وقائي للكفاءة الذاتي ة ح د م ن االحت راق النفس ي للمعل م ،وان المعلم ين ذوي
الكف اءة الذاتي ة العالي ة واجھ وا ض غوطا مھني ة اق ل ف ي الس نة الثاني ة مم ا جعلھ م أكث ر مواج ه
لالحتراق النفسي ببعدي تبلد الشعور الشخصي ،واالستنزاف االنفعالي الحقا.
أما رضوان ) (2008بحث في أثر الكفاءة الذاتية في خفض مستوى القلق ،وھدفت إلى
معرفة العالقة بين الكفاءة الذاتية والقلق وأثر الكفاءة الذاتية في تعديل مستوى القلق .وتم تطبيق
مقياس الكفاءة الذاتية العامة لشفارتسر وجيروزيلي )(Schwarzer & Jerusale, 1989
ومقياس جامعة الكويت للقلق ) (Abdel-Khlek, KUAS, 2000على ) (212طالبا وطالبة
من طالب كلية العلوم التطبيقية في سلطنة عمان .وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا
بين الطالب والطالبات ،حيث كان الطالب أكثر قلقا وأقل تقديرا لكفاءتھم الذاتية من الطالبات .
وأظھر نتائج تحليل التباين تناقص مستوى القلق بتزايد درجة الكفاءة الذاتية ووجود فروق دالة
في درجة القلق بين مجموعة الكفاءة الذاتية المنخفضة والمتوسطة ،والمنخفضة والعالية ،في
حين لم تسجل فروق دالة في القلق بين مجموعة الكفاءة الذاتية المتوسطة والعالية .وأظھر تحليل
االنحدار الخطي البسيط أن للكفاءة الذاتية تأثيرا في خفض درجة القلق.
وقام جريش ) (2008بدراسة ھدفت إلى تحديد العالقة بين الكفاءة الذاتية واالحتراق النفسي
بأبعاده الثالث )االستنزاف االنفعالي ،وتبلد الشعور الشخصي ،ونقص الشعور باالنجاز
الشخصي( ،كما ھدفت إلى تحديد مدى إسھام الكفاءة الذاتية في التنبؤ باالحتراق النفسي ،وطبقت
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الدراسة على عينة قوامھا ) (50معلما ومعلمة من معلمي المرحلة االبتدائية من مدارس ريف
وحضر محافظة اإلسماعيلية في جمھورية مصر العربية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود
عالقة ارتباط سالبة ودالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية ،واالحتراق النفسي بأبعاده الثالث ،وبوجود
عالقة دالة إحصائيا للتنبؤ بين الكفاءة الذاتية واالحتراق النفسي ،أي كلما زادت الكفاءة الذاتية
كلما دلت على انخفاض االحتراق النفسي.
أما بركات ) :(2012قام بدراسة ھدفت إلى التعرف إلى العالقة بين الضغوط النفسية
وبعض المتغيرات النفسية ،مثل )وجھة الضبط الداخلي ،والخارجي ،والتحصيل الدراسي،
واالكتئاب ،والتوكيدية( ،ومدى اختالفھا وفقأ لكل من الجنس ،والجنسية ،ومدة اإلقامة ،وطبقت
الدراسة على عينة قوامھا ) (150طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني ثانوي ،في معھد البحوث
اإلسالمية األزھري في جمھورية مصر العربية ،من الطلبة الوافدين من جزر القمر ،وروسيا،
والصومال ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا بين أبعاد
الضغوط النفسية )االجتماعية ،واألكاديمية ،واالقتصادية( ووجھة الضبط الداخلي والخارجي،
ووجود عالقة ارتباطيه سالبة ودالة إحصائيا بين أبعاد الضغوط النفسية والتحصيل الدراسي،
ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بين أبعاد الضغوط النفسية واالكتئاب وسالبة بين أبعاد الضغوط
النفسية والتوكيدية.
وقام اليوسف ) (2013بدراسة بحثت في المھارات االجتماعية وعالقتھا بالكفاءة الذاتية
المدركة والتحصيل الدراسي العام ،في ضوء بعض المتغيرات وھي) :الجنس ،والمستوى
الدراسي ،والمستوى االجتماعي ،واالقتصادي ،لألسرة( ،وطبقت الدراسة على عينة قوامھا
) (290طالبا وطالبة ،من طلبة المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بمنطقة حائل بالمملكة
العربية السعودية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين المھارات
االجتماعية والكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي العام ،والى وجود فروق ذات دالله إحصائية في
المھارات االجتماعية تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح اإلناث ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق
دالة إحصائيا في المستوى االجتماعي واالقتصادي ولصالح الدخل المرتفع ،ووجود فروق والى
إحصائيا في الكفاءة الذاتية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور ،ووجود فروق دالة إحصائيا في
المستوى الدراسي ولصالح طلبة الصف األول متوسط.
أما دراسة شقير ) ،(2014فھدفت الكشف عن مصادر الضغوط النفسية ،لدى طلبة
التوجيھي ،والتعرف إلى مستوى الضغوط النفسية في ضوء متغيرات) ،الجنس ،وفروع
التخصص( ،للعام الدراسي  ،2013\2012وطبقت الدراسة على عينة قصديه قوامھا )،(282
طالبا وطالبة في تخصص العلوم اإلنسانية في محافظة القدس بفلسطين ،وتوصلت نتائج الدراسة
إلى وجود ضغوط نفسية مرتفعة ،أھمھا القلق من عدم حصول الطالب على المعدل المرتفع ،وان
المعيار األساس في القبول بالجامعات ھو المعدل المرتفع ،باإلضافة إلى ضغط الوالدين ،والى
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغير الجنس ،ووجود فروق دالة إحصائيا بين الفرع العلمي
والعلوم اإلنسانية ،ولصالح الفرع العلمي.
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التعقيب على الدراسات السابقة
وفي ضوء ما عرض سابقا من دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالية ،يتضح أنھا
ركزت في غالبيتھا في مجال الكفاءة الذاتية ،على دراسة الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالمھارات
االجتماعية ،والتحصيل الدراسي العام ،والمساندة االجتماعية ،واالحتراق النفسي ،والقلق ،أما
في مجال الضغوط النفسية ،فقد ركزت على دراسة العالقة بالكفاءة الذاتية المدركة في ضوء
متغيرات مختلفة عن الدراسة الحالية ،ومصادر الضغوط ،ومستوياتھا ،وأبعادھا االجتماعية
واألكاديمية واالقتصادية.
وعليه فان ھذه الدراسة تمتاز عن الدراسات األخرى ذات الصلة في كونھا تشكل محاولة
جادة للتعرف إلى الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية التي يعانيھا أفراد المؤسسة األمنية،
وبحسب علم الباحث ،فان دراسته لم تسبق بدراسات أخرى تتخذ من موضوع الدراسة وعينتھا
مجاال للتحليل والتفسير ،وتھدف لوضع اليد على أماكن الخلل التي تعتري الكفاءة الذاتية ألفراد
األجھزة األمنية والضغوط النفسية التي يعانون منھا تمھيدا إليجاد الوسائل المناسبة في التعامل
معھا.
وھكذا ،فقد سعى الباحث إلى إجراء ھذه الدراسة في ضوء الظروف التي اتصلت بإنشاء
المؤسسة األمنية وأجھزتھا ،حيث حرص البحث في الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية
التي يعانيھا أفراد المؤسسة األمنية الفلسطينية ،على أساس أن ذلك يخضع لظروف غير طبيعية
ومألوفة في بيئات أخرى.
مشكلة الدراسة
الحظ الباحث بحكم عمله في بعض المؤسسات األمنية في ھذه المرحلة تزايد الضغوط التي
يتعرض لھا أفراد األجھزة األمنية على نحو الفت ،فالمؤسسة األمنية وأجھزتھا تخضع ألفق
سياسي غير واضح ،وأزمات مالية واقتصادية ،وتھديد متكرر لوجودھا ،وھي تعمل في بقعة
صغيرة من ارض فلسطين صنف معظمھا ضمن المناطق )ج( ،في مجاالت ثالث وھي )األمني،
والعسكري ،والشرطي( ،إذ يسعى الجانب اإلسرائيلي إلى تقييد حركتھا ،وإعاقة تنقلھا بين
المناطق الفلسطينية المصنفة )أ ،ب ،ج( ،وكل حركة للدوريات الفلسطينية بين ھذه المناطق
تحتاج إلى تنسيق أمني ،وكل ذلك يزيد من الضغوط النفسية لدى العاملين فيھا ،مما يزيد الحاجة
إلى بذل جھود أكبر لزيادة درجة الفاعلية والكفاءة الذاتية لديھم ،من ھنا تظھر مشكلة ھذه
الدراسة التي تحاول معرفة مستوى الضغوط التي تفرض نفسھا على أداء أفراد األجھزة األمنية،
وعالقتھا بالكفاءة الذاتية التي يتمتعون بھا ،لذا فان ھذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عن األسئلة
اآلتية:
 .1ما مستوى الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة
من وجھات نظرھم؟
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 .2ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى
ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة من وجھات نظرھم تعزى لمتغيرات :المستوى
الدراسي ،والرتبة العسكرية ،والجھاز؟
 .3ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى ضباط
جھازي األمن الوطني والشرطة؟
من أجل اإلجابة عن السؤال الثاني والثالث صيغت الفرضيات الصفرية التالية لإلجابة
عليھا وھي؟
−

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات مجالي
الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى
لمتغير المستوى الدراسي.

−

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات مجالي
الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى
لمتغير الرتبة العسكرية.

−

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات مجالي
الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى
لمتغير الجھاز.

−

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين الكفاءة الذاتية
والضغوط النفسية من وجھات نظر ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة.

أھمية الدراسة
يمكن إيجاز أھمية الدراسة في االتي:
 .1تعد من الدراسات النادرة في فلسطين ،لخصوصية المؤسسة األمنية وأجھزتھا باعتبارھا
حديثة البناء والتكوين وتعمل في ظروف صعبة ،وفي ظل االحتالل.
 .2يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف إلى العالقة بين الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية من
خالل استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات المستوى الدراسي ،والرتبة العسكرية،
والجھاز.
 .3تقدم آفاقا للباحثين الجدد الذين لھم عالقة في التعمق بموضوع الكفاءة الذاتية وعالقتھا
بالضغوط النفسية للقيام ببحوث جديدة أكثر تخصصا ً.
 .4يتوقع من خالل نتائج الدراسة تقديم مؤشرات لصناع القرار في المؤسسة األمنية ألخذھا
بعين االعتبار من أجل رفع الكفاءة الذاتية ألفراد المؤسسة األمنية.
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أھداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
 .1التعرف إلى مستوى الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى العاملين في المؤسسة األمنية
الفلسطينية وأجھزتھا.
 .2التعرف إلى دور المتغيرات :المستوى الدراسي ،والرتبة العسكرية ،والجھاز الذي يعمل به
في تحديد مستوى الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لضباط األمن الوطني والشرطة
الفلسطينية.
 .3تحديد العالقة بين الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لضباط جھازي األمن الوطني والشرطة
الفلسطينية.
 .4تقديم بعض التوصيات والمقترحات لرفع مستوى الكفاءة الذاتية والتقليل من أثر الضغوط
النفسية على ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة واقتراح أفضل السبل للتقليل من أثارھا
ومواجھتھا.
حدود الدراسة
الحدود المكانية :جھازي األمن الوطني والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية
)المحافظات الشمالية( من فلسطين.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .2016/2015
الحدود البشرية :أجريت ھذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية من ضباط جھازي األمن
الوطني والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من فلسطين.
مصطلحات الدراسة
الكفاءة الذاتية :تتمثل الكفاءة الذاتية في معتقدات األفراد حول قدراتھم على ضبط األحداث
التي تؤثر على حياتھم ،ولھا أبعاد ثالثة ھي :الصعوبة ،والتعميم ،والقدرة )يخلف:2001 ،
.(110
ويعرفھا دوفان ووكر ،(Dovan & Wicker, 1997) ،بأنھا اإلمكانية والقدرة على أداء
السلوك المطلوب ،ومن ثم التأثير في العمليات ومجريات األمور إلحداث التغيير والتطوير.
ويعرفھا رادوج وبكينتج (Radwej & Bckentj, 1997) ،بأنھا اإلمكانية والقدرة على
التأثير النشط وممارسة الضبط عبر مظاھر البيئة .وھي مظاھر تسھم في شعور الفرد بالقدرة
على االنجاز وتقدير الذات )يخلف.(110 :2011 ،
أما التعريف اإلجرائي للكفاءة الذاتية :فتعرف بالدرجة التي يحصل عليھا المستجيب على
مقياس الكفاءة الذاتية المستخدم في الدراسة الحالية.
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ويرى الباحث أن التعريفات كلھا تدور في فلك القدرة على األداء والسيطرة على الظروف
المحيطة بما يشعر الفرد بتلك القدرة ،وأنه الشخص المناسب للعمل الذي يقوم به وإنجازه
والتغلب على المعيقات التي تواجھه .
الضغوط النفسية :ھي استجابة تكيفيه تحدثھا الفروق الفردية بين األفراد وتسھم العمليات
النفسية فيھا ،لذا فھي تنتج عن أي حدث بيئي أو موقف أو حادثة ،وتحتاج إلى الجھد النفسي،
والجسدي والفيزيائي للفرد )شيخاني.(2003 ،
والضغوط النفسية ھي عبارة عن حالة التوتر الناشئة عن المتطلبات أو التغيرات التي
تستلزم نوعا من إعادة التوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية )الرواشدة،
.(2006
عمليات تحمل الضغوط :ھي مجموعة من النشاطات واالستراتيجيات السلوكية أو المعرفية
التي يسعى من خاللھا الفرد تطويع الموقف الضاغط وحل مشكلة أو تخفيف التوتر االنفعالي
المترتب عليه )إبراھيم.(2005 ،
ويعرفھا موسى شيفر :بأنھا األساليب الشعورية التي يستخدمھا الفرد في التعامل مع
الضغوط )حسين.(2007 ،
أما التعريف اإلجرائي للضغوط النفسية :فتعرف بالدرجة التي يحصل عليھا المستجيب
على مقياس الضغط النفسي في الدراسة الحالية.
ويعرفھا الباحث :بأنھا االستراتيجيات والعمليات التي يقوم بھا أفراد المؤسسة األمنية
الفلسطينية من أجل تحمل الضغوط ،واإلحباط في عملھم في ظروف صعبة وشائكة ،وقيود لم
تترك لھم مجاال لتحقيق أھدافھم المرجوة ،والعمل بكفاءة عالية على تحقيق ذاتھم.
المؤسسة األمنية الفلسطينية
ھي الجھ ات الرئيس ية المكلف ة بت وفير األم ن والعدال ة م ن خ الل أجھزتھ ا األمني ة ،وھيئاتھ ا
القانوني ة ،وي نظم اإلط ار الق انوني واإلط ار السياس ي المھ ام الت ي تنف ذھا ھ ذه الجھ ات ،والجھ ات
الرئيسية المكلفة بتوفير األمن والعدالة:
 .1قوى األمن )األمن الوطني ،الشرطة ،المخابرات(.
 .2الھيئات المكلفة بإنفاذ القانون والعدالة )المحاكم ،النيابة ،السجون ،وأنظمة القضاء التقليدي
والقضاء العشائري( ).(http://www. Marsad.info, 2015
منھج الدراسة
اتبع الباحث المنھج الوصفي أالرتباطي منھجا للدراسة ،وذلك لمالئمته لطبيعتھا.
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مجتمع الدراسة
تك ون مجتم ع الدراس ة م ن جمي ع الض باط ف ي جھ ازي األم ن ال وطني والش رطة ،وق د بل غ
عددھم ) (2000ض ابط م ن رتب ة )م الزم ،م الزم أول ،نقي ب ،رائ د ،مق دم ،عقي د ،وعمي د( وف ق
إحصاءات ھيئة اإلدارة والتنظيم العسكري لسنة ) 2015/2014ھيئة اإلدارة والتنظيم.(2014 ،
عينة الدراسة
ق ام الباح ث باختي ار عين ة طبقي ة عش وائية ممثل ة لع دد الض باط ف ي جھ ازي األم ن ال وطني
والش رطة ،بلغ ت ) (290ض ابطا وبنس بة ) (%.14.6م ن مجتم ع الدراس ة ،وق د اس تجاب م نھم
) ،(288وھم الذين يشكلون العينة الفعلية للدراسة ،أي ما نس بته ) (%14.5م ن مجتم ع الدراس ة،
والجدول ) (1يبين توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة:
جدول ) :(1توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا المستقلة.
التصنيف
المتغير
توجيھي
بكالوريوس
المستوى الدراسي
ماجستير فأعلى
مالزم – نقيب
رائد – عقيد
الرتبة العسكرية
عميد فأعلى
األمن الوطني
الجھاز
الشرطة
المجموع

النسبة المئوية %
21.5
63.2
15.3
52.8
43.1
4.2
38.2
61.8
100.0

التكرار
62
182
44
152
124
12
110
178
288

أداة الدراسة
اس تخدم الباح ث االس تبانة ك أداة لدراس ة ،وتض منت االس تبانة مج الين ھم ا الكف اءة الذاتي ة،
والض غوط النفس ية ،وق د اتبع ت اإلج راءات اآلتي ة لتص ميم أداة الدراس ة ،وذل ك وفق ا ً للخط وات
اآلتية:
 .1مراجعة األدب النظري المتعلق بالكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
 .2مراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي بحثت في الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية مثل
)أبو غزال ،وعالونة  ،2010والشامي  ،2011وشقير  ،2014واليوسف  ،2013وبركات
 ،2012وجريش  ،2008ورضوان  ،2008وشفارتسر  ،Schfartser,2004وجينيت
 ،Jennett,2003ودوير وكمنجز  ،(Dwyer & Cummings,2001وقد تكونت أداة
الدراسة من جزأين:
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−

الجزء األول :ويشمل المعلومات الديمغرافية.

−

الجزء الثاني :واشتمل على ) (78فقرة ،موزعة على مجالين ،يتم االستجابة عن ھذه
الفقرات من خالل ميزان ليكرت الخماسي ،يبدأ بالدرجة الكبيرة جدا وتُعطى ) (5درجات،
ثم الكبيرة وتُعطى ) (4درجات ،ثم المتوسطة وتُعطى ) (3درجات ،ثم القليلة وتُعطى
درجتين ،وينتھي بالقليلة جداً وتعطى درجة واحدة فقط.

صدق األداة
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين المختصين في علم النفس والعلوم
التربوية ،وبلغ عددھم )خمسة( محكمين ،وقد طُلب من المحكمين إبداء الرأي في فقرات أداة
الدراسة من حيث صياغة الفقرات ،ومدى مناسبتھا للمجال الذي ُوضعت فيه ،إما بالموافقة عليھا
أو تعديل صياغتھا أو حذفھا لعدم أھميتھا ،وقد رأى المحكمون صالحية األداة بعد إجراء
تعديالت لغوية على عدد من الفقرات ،وفصل بعض الفقرات إلى فقرتين ،ولقد تم اعتماد نسبة
اتفاق بين المحكمين مقدارھا  %75من األعضاء المحكمين في عملية التحكيم ،وبذلك يكون قد
تحقق الصدق الظاھري للمقياس ،وأصبحت أداة الدراسة في صورتھا النھائية ومكونة من 78
فقرة) ،ملحق.(1،2
ثبات األداة
لقد تم استخراج معامل ثبات األداة ،باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )Cronbach
 ،(Alphaالحتساب االتساق الداخلي لمجالي الدراسة في األداة ،والجدول ) (2يبين معامالت
الثبات لمجالي الدراسة.
جدول ) :(2معامالت الثبات لمجالي الدراسة.
الرقم
1
2

المجال
الكفاءة الذاتية
الضغوط النفسية

عدد الفقرات
40
38

معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا
0.930
0.983

يتضح من الجدول رقم ) (2أن معامالت الثبات لمجالي االستبانة بلغا )،(0.983 , 0.930
وھما معامال ثبات مرتفعان ويفيان بأغراض البحث العلمي.
إجراءات الدراسة
لقد تم إجراء ھذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
−

إعداد أداة الدراسة بصورتھا النھائية.

−

تحديد أفراد عينة الدراسة.
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−

قام الباحث بتوزيع األداة على عينة الدراسة ،واسترجاعھا ،إذ تم توزيع ) (290استبانه،
وتم استرجاع ) (288منھا ،وھي التي شكلت عينة الدراسة.

−

إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتھا إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ).(SPSS

−

استخراج النتائج وتحليلھا ومناقشتھا ،ومقارنتھا مع الدراسات السابقة ،واقتراح التوصيات
المناسبة.

متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:
أ.

المتغيرات المستقلة
 −المستوى الدراسي :وله ثالثة مستويات) :توجيھي ،بكالوريوس ،ماجستير فأعلى(.
 −الرتبة العسكرية :وله ثالثة مستويات )مالزم – نقيب ،رائد – مقدم -عقيد ،عميد
فأعلى(.
 −الجھاز :وله مستويان) :األمن الوطني ،الشرطة(.

ب .المتغير التابع
ويتمثل في استجابات أفراد عينة الدراسة على مجالي الدراسة من كفاءة ذاتية ،وضغوط
نفسية.
المعالجات اإلحصائية
بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزھا وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب ثم تمت
معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة )(SPSS
ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
 .1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقدير الوزن
النسبي لمجالي االستبانة.
 .2اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ) ،(Independent t-testلفحص الفرضية المتعلقة
بالجھاز.
 .3تحليل التباين األحادي ) ،(One-Way ANOVAلفحص الفرضيتين المتعلقتين بالمستوى
الدراسي والرتبة العسكرية.
 .4اختبار شيفيه للمقارنة البعدية ) ،(Scheffe Post Hoc testلتعرف مصدر الفروق في
المجاالت التي رُفضت فرضياتھا بعد استخدام تحليل التباين األحادي.
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 .5اختبار معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Cofficientلفحص العالقة
بين الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
 .6معادلة كرونباخ – ألفا ) ،(Alpha-Cronbachلحساب االتساق الداخلي لمجالي أداة
الدراسة.
نتائج الدراسة
أوالً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
نص ھذا السؤال على )ما مستوى الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي
األمن الوطني والشرطة من وجھات نظرھم(؟
ولإلجابة عن سؤال الدراسة ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لمجالي الدراسة واعتمد الباحث في ھذه الدراسة المقياس اآلتي لتقدير مستوى الكفاءة الذاتية،
والضغوط النفسية:
 4.21) −فأكثر( :وتدل على مستوى مرتفع جدا من الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
 :(4.20-3.41) −وتدل على مستوى مرتفع من الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
 :(3.40-2.61) −وتدل على مستوى متوسط من الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
 :(2.60-1.81) −وتدل على مستوى منخفض من الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
) −أقـل من  :(1.81وتدل على مستوى منخفض جدا من الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
ويبين الجدول ) (3ھذه النتائج.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية.
المجال
الكفاءة الذاتية
الضغوط النفسية

المتوسط الحسابي
2.45
3.82

االنحراف المعياري
0.55
1.00

المستوى
منخفض
مرتفع

يتضح من الجدول ) (3أن مستوى الكفاءة الذاتية لدى ضباط جھازي األمن الوطني
والشرطة قد حقق مستوى درجة منخفضة وبمتوسط حسابي ) ،(2.45بينما حقق مستوى
الضغوط النفسية مستوى درجة مرتفع وبمتوسط حسابي ).(3.82
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ثانيا ً :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 .1النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطي مجالي
الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى لمتغير
المستوى الدراسي.
ولفحص الفرضية ،استخدم الباحث تحليل التباين األحادي )،(One-Way ANOVA
ونتائج الجدولين ) (4و) (5تبين ذلك.
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجالي الكفاءة الذاتية ،والضغوط
النفسية ،تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
المستوى الدراسي

المجال
الكفاءة الذاتية

الضغوط النفسية

توجيھي
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
توجيھي
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

العدد
62
182
44
62
182
44

االنحراف
المعياري
0.73
0.50
0.41
1.16
0.88
0.56

المتوسط
الحسابي
2.33
2.48
2.50
3.09
3.93
4.37

جدول ) :(5نتائج تحليل التباين األحادي ،لفحص داللة الفروق في مجالي الكفاءة الذاتية،
والضغوط النفسية ،تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
المجاالت
الكفاءة
الذاتية
الضغوط
النفسية

مصدر التباين
بين المجموعات
خالل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
خالل المجموعات
المجموع

مجموع درجات
المربعات الحرية
2
1.113
285 85.192
287 86.305
2 48.060
285 237.082
287 285.143

متوسط
المربعات
0.557
1.862 0.299

قيمة F

24.030
0.832

28.887

مستوى
الداللة
0.157

*0.0001

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(α = 0.05

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 2016 ،(8)30

17

Published by Arab Journals Platform, 2016

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 8, Art. 3

 1572ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية التي "......

يتضح من الجدول ) (5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة
) (α = 0.05بين متوسطات وجھات نظر ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى لمتغير
المستوى الدراسي ،في مجال الكفاءة الذاتية ،بينما تُوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) (α =0.05بين متوسطات استجاباتھم في مجال الضغوط النفسية ،ولتعرف مصدر الفروق فقد
أُستخدم اختبار شيفيه للمقارنة البعدية ،والجدول ) (6يوضح نتائج المقارنة البعدية.
جدول ) :(6نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجال الضغوط النفسية ،وفق
متغير المستوى الدراسي.
المستوى الدراسي
توجيھي
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

بكالوريوس
*0.838-

توجيھي

ماجستير فأعلى
*1.272*0.434-

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(α = 0.05
يشير الجدول ) (6إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ) (α =0.05في مجال
الضغوط النفسية بين:
−

التوجيھي والبكالوريوس ،ولصالح البكالوريوس.

−

التوجيھي وماجستير فأعلى ،ولصالح ماجستير فأعلى.

−

البكالوريوس وماجستير فأعلى ،ولصالح ماجستير فأعلى ،وبذلك تكون الفروق لصالح
الماجستير فأعلى ،حيث كانت نتيجة مقارنتين لصالح أفراد ھذه الفئة.

 .2النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطي مجالي
الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية لدى ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى لمتغير
الرتبة العسكرية.
ولفحص الفرضية ،فقد استخدم الباحث تحليل التباين األحادي )،(One-Way ANOVA
ونتائج الجدولين ) (7و) (8تبين ذلك.
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جدول ) :(7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجالي الكفاءة الذاتية ،والضغوط
النفسية ،تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.
المجال
الكفاءة الذاتية

الضغوط النفسية

الرتبة العسكرية

العدد

مالزم  -نقيب
رائد – عقيد
عميد فأعلى
مالزم  -نقيب
رائد – عقيد
عميد فأعلى

152
124
12
152
124
12

المتوسط
الحسابي
2.44
2.50
2.08
3.67
3.92
4.72

االنحراف
المعياري
0.58
0.50
0.55
1.01
0.97
0.29

جدول ) :(8نتائج تحليل التباين األحادي ،لفحص داللة الفروق في مجالي الكفاءة الذاتية،
والضغوط النفسية ،تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.
المجاالت
الكفاءة الذاتية
الضغوط
النفسية

درجات
مجموع
مصدر التباين
المربعات الحرية
2
2.007
بين المجموعات
خالل المجموعات 285 84.298
287 86.305
المجموع
2 14.408
بين المجموعات
خالل المجموعات 285 270.734
287 285.143
المجموع

متوسط
المربعات
1.004
3.393 0.296

*0.035

7.584

*0.001

قيمة F

7.204
0.950

مستوى
الداللة

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(α = 0.05
يتضح من الجدول ) (8وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )(α = 0.05
بين متوسطات وجھات نظر ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى لمتغير الرتبة
العسكرية ،في مجالي الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية ،ولتعرف مصدر الفروق فقد أُستخدم
اختبار شيفيه للمقارنة البعدية ،ويوضح الجدول ) (9نتائج المقارنة البعدية.
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جدول ) :(9نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجالي الكفاءة الذاتية ،والضغوط
النفسية ،وفق متغير الرتبة العسكرية.
المجال
الكفاءة الذاتية

الضغوط النفسية

الرتبة العسكرية
مالزم  -نقيب
رائد  -عقيد
عميد فأعلى
مالزم  -نقيب
رائد  -عقيد
عميد فأعلى

مالزم  -نقيب

رائد – عقيد
0.069-

عميد فأعلى
0.352
*0.421

0.249-

*1.052*0.803-

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(α = 0.05
يشير الجدول ) (9إلى وجود فرق دال إحصائيا ً في مجال الكفاءة الذاتية بين رتبتي )رائد –
عقيد( وعميد فأعلى ،ولصالح رتبة )رائد –عقيد( ،كما يشير الجدول ) (9إلى وجود فرق دال
إحصائيا ً في مجال الضغوط النفسية بين رتبتي )مالزم – نقيب( وعميد فأعلى ،ولصالح رتبة
عميد فأعلى ،وبين رتبتي )رائد-عقيد( وعميد فأعلى ،ولصالح رتبة عميد فأعلى.
 .3النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة إحص ائية عل ى مس توى الدالل ة ) (α=0.05ب ين متوس طي مج الي
الكفاءة الذاتية ،والض غوط النفس ية ل دى ض باط جھ ازي األم ن ال وطني والش رطة ،تع زى لمتغي ر
الجھاز.
ولفحص الفرضية ،فقد استخدم الباحث اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين ) Independent
 (t-testونتائج الجدول ) (10تبين ذلك.
جدول ) :(10نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مجالي الكفاءة
الذاتية ،والضغوط النفسية ،تعزى لمتغير الجھاز.
المجال

األمن
الوطني)ن=(110
المتوسط االنحراف
0.58
2.51
0.74
4.09

الشرطة )ن=(178
المتوسط
2.41
3.85

االنحراف
0.53
1.10

الكفاءة الذاتية
الضغوط النفسية
* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) ،(α = 0.05ودرجات حرية ).(286

قيمة ت
1.454
3.741

مستوى
الداللة
0.147
*0.0001

يتضح من الجدول ) (10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة
) (α = 0.05بين متوسطات وجھات نظر ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة ،تعزى لمتغير
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الجھاز ،في مجال الكفاءة الذاتية ،بينما تُوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجاباتھم في مجال الضغوط النفسية ،ولصالح جھاز األمن الوطني.
 .5النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α=0.05بين الكفاءة الذاتية،
والضغوط النفسية من وجھات نظر ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة.
ولفحص الفرضية ،استخدم الباحث اختبار معامل االرتباط بيرسون
 (Correlation) Coefficientونتائج الجدول ) (11تبين ذلك.

Pearson

جدول ) :(11نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية
من وجھات نظر ضباط جھازي األمن الوطني والشرطة.
الكفاءة الذاتية
المتوسط االنحراف
0.55
2.45

الضغوط النفسية
االنحراف
المتوسط
1.00
3.82

قيمة ر

مستوى الداللة

*0.374

*0.00001

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(0.05 =α
يتضح من الجدول ) (11وجود ارتباط ايجابي دال إحصائيا على مستوى الداللة
) (α = 0.05بين الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية من وجھات نظر ضباط جھازي األمن
الوطني والشرطة.
مناقشة النتائج
ھدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية التي يعانيھا
أفراد المؤسسة األمنية الفلسطينية ،من ضباط جھازي )األمن الوطني ،والشرطة( ،وتحديد
الفروق في مستوى درجة الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية في ضوء متغيرات المستوى
الدراسي ،والرتبة العسكرية ،والجھاز ،باإلضافة إلى التعرف إلى العالقة بين الكفاءة الذاتية،
والضغوط النفسية ،ولتحقيق ھذا األمر ،أجريت الدراسة على عينة من ضباط جھازي األمن
الوطني والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية )محافظات شمال فلسطين( ،في الفترة الزمنية
الواقعة ما بين  2015\6\15ولغاية  ،2015\9\1حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )(288
ضابطا ،من أصل ) ،(2000أي ما يمثل نسبة ) (%14.5تقريبا من مجتمع الدراسة ،وبعد جمع
البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ).(SPSS
وفيما يتعلق بنتائج الدراسة ،أظھرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية كان بدرجة منخفضة،
حيث وصل المتوسط الحسابي على كافة الفقرات في المجال إلى ) ،(2.45ويرى الباحث أن
السبب في ذلك قد يعود إلى الضغوط النفسية التي يتعرض لھا ضباط األمن الفلسطيني ،وما
يترتب عليھا من تأثير سلبي على حالتھم النفسية ومتابعتھم لعملھم اليومي في أجھزتھم األمنية،
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فرغم التوجه الكبير لدى قيادة األجھزة األمنية باستيعاب طلبة الجامعات في التخصصات العلمية
المختلفة باألجھزة األمنية الفلسطينية ،والتدريب واألعداد الخارجي والداخلي ،واستيعاب الصفوة
من الشباب المناضلين من ذوي الخبرة األمنية والسياسية ممن قضوا سنوات طويلة باالعتقال
لدى االحتالل ،إال أنھم افتقدوا إلى البيئة المناسبة للعمل ،إلى جانب المساس بروحھم المعنوية
بشكل كبير من جراء الضغوط النفسية التي يتعرضون لھا.
وتجدر اإلشارة إلى إن الظروف التي تعيشھا األجھزة األمنية ترافقت بعدم توفر المعدات
والدعم اللوجستي الكامل سواء بالعتاد أو المال أو التجھيزات أثر بشكل سلبي على كفاءة ضباط
األجھزة األمنية ،وأعاق األداء المھني بمستواه المطلوب والمفروض.
كل ذلك أدى إلى تشكل ضغوط نفسية كبيره على ضباط األجھزة األمنية الفلسطينية ،وكان
له بالغ األثر على كفاءة الضابط الذاتية ،وھذا ما يقودنا إلى تفسير واضح بأنه كلما تعرض
الضابط الفلسطيني إلى ضغوط نفسية تقلصت كفاءته الذاتية وانخفض بشكل واضح من أداءه
المھني ،وذلك ينعكس على سالمته الشخصية وسالمة أمن الوطن والمواطن.
أما فيما يتعلق بالضغوط النفسية فقد أظھرت النتائج أن مستوى الضغوط النفسية كان
بدرجة مرتفعة حيث وصل المتوسط الحسابي على كافة الفقرات في المجال إلى )،(3.82
والسبب في ذلك ربما يعود إلى جملة الضغوط التي يفرضھا االحتالل اإلسرائيلي لتقويض حركة
السلطة الوطنية والحد من فاعليتھا ،سواء في مناطق تواجدھا داخل المدن أو في المناطق
المصنفة )ب وج( حسب اتفاقية أسلو ،ھذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،أصبح يشكل عدم
وضوح األفق السياسي قلق وضغط نفسي كبير لدى العاملين باألجھزة األمنية الفلسطينية فعدم
االطمئنان على المستقبل والتأخر والمماطلة بتطبيق بنود اتفاقية أسلو ووصول مستقبل عملية
السالم إلى أفق ضبابي يشكل ضغط نفسي كبير لمن يعمل في ھذا المجال بالذات ،باإلضافة إلى
الوضع االقتصادي والمالي الذي فرض على موازنة السلطة الوطنية من جراء االعتداء وعدم
االلتزام بتحويل مخصصات السلطة من عائدات الضرائب )المقاصة( ،وما تسبب به من وقف
لرواتب الموظفين لفترات طويلة ،وعدم االنتظام بصرفھا شكل ضغوط نفسية أخرى على
الضباط لما ترتب عليھم من تقويض بسبب ذلك باإليفاء بالتزاماتھم المعيشية الضرورية
وحرمانھم من العيش بحياة كريمة تفي بمتطلباتھم األسرية والمعيشية ،وثمة ضغط نفسي آخر ال
يقل أھمية عما سلف ذكره من ضغوط أال وھو االعتداء المتكرر على مقار األجھزة األمنية
والعاملين بھا من ضباط وأفراد وتقويض حركتھم والحد من تحركاتھم للقيام بنشاطاتھم
ومتطلبات الحفاظ على امن الوطن والمواطن وبالذات في مناطق )ج( والمسمى تحت السيطرة
األمنية للجانب اإلسرائيلي ،مما أدى إلى تدني مستوى الثقة بالنفس لرجل األمن في حرية الحركة
والعمل والتنقل وشكل ضغوط نفسية كبيرة ال تقل أھميتھا عن سابقيھا من الضغوط ،إلى جانب
ما تشكله وتتسبب به الحواجز العسكرية والمالحقة المتكررة ألفراد األجھزة األمنية والمتابعة
األمنية الالشرعية والالقانونية من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وجميعھا تشكل ضغوط نفسية كبيرة
على أفراد وضباط األمن الفلسطيني.
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وتتفق ھذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليھا دراسة جنيت وھاريس وميسيبوف
) ،(Jennett & Harris & Mesibov, 2003التي أشارت إلى أن المعلمين األقل كفاءة ذاتية
ھم األكثر احتراقا نفسيا ،ودراسة رضوان ) ،(2008والتي أشارت إلى أن الكفاءة الذاتية تزداد
عندما يتناقص مستوى القلق لدى طلبة كلية التربية التطبيقية بسلطنة عمان ،وتختلف مع دراسة
روير وكمنجز ) ،(Dwyer & Cummings,2001والتي أشارت بوجود عالقة ارتباط عكسية
بين الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية ،ومع دراسة جريش ) ،(2008والتي أشارت بأن ازدياد
الكفاءة الذاتية يدل على انخفاض االحتراق النفسي ،ومع دراسة شفارتسر
) ،(Schfartser,2004والتي أشارت بوجود عالقة ارتباط سالبة بين الكفاءة الذاتية واالحتراق،
وظھور تأثير وقائي للكفاءة الذاتية بالحد من االحتراق النفسي للمعلم.
وفيما يتعلق بالفروق في مستوى الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية عند أفراد عينة الدراسة،
تبعا لمتغيرات المستوى الدراسي ،والرتبة العسكرية ،والجھاز ،فقد أظھر نتائج تحليل التباين
األحادي لفحص داللة الفروق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(α=0.05
تعزى لمتغير المستوى الدراسي في مجال الكفاءة الذاتية ،ويرى الباحث أن سبب ھذه النتيجة قد
يعود إلى عملية التدريب واإلعداد للضباط  ،حيث تجرى من جھة وفق منھج واحد ،باألسلوب
ذاته والدرجة نفسھا في إعداد جميع الضباط من أفراد األجھزة األمنية الفلسطينية ،ھذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى إن معظم ضباط األجھزة األمنية الفلسطينية ھم من خريجي الجامعات
الفلسطينية ،وكثير منھم من حملة الشھادات العليا وبخاصة درجة البكالوريوس كما ھو موضح
بالجدول ) ،(4وتجدر اإلشارة إلى أن جل من يحملون شھادات عليا في دراستھم ،قد حصلوا
عليھا بالتزامن مع مرحلة الخدمة في أجھزتھم ،حيث تتعاون قيادة المؤسسة األمنية ،ومدراء
األجھزة معھم ،عبر توفير الظروف المناسبة ،من أجل إكمال دراستھم ،مما يؤدي إلى التجانس
بالكفاءة الذاتية مع زمالئھم بسبب بقائھم راس عملھم ومواكبة عملية اإلعداد والتدريب من خالل
الدورات والتي تتم بشكل دوري مع سنوات الخدمة.
وتتفق ھذه النتيجة مع ما توصل إلية اليوسف ) (2013بوجود عالقة ارتباطية دالة بين
المھارات االجتماعية والكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل الدراسي العام لدى طلبة وطالبات
المرحلة المتوسطة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.
أما في مجال الضغوط النفسية لمتغير المستوى الدراسي فقد أظھرت نتائج تحليل التباين
األحادي لفحص داللة الفروق بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(α=0.05
تعزى لمتغير المستوى الدراسي في مجال الضغوط النفسية ،حيث كانت النتائج في صالح
البكالوريوس على التوجيھي ،وفي صالح الماجستير على التوجيھي ،وفي صالح الماجستير
فأعلى على البكالوريوس ،ويرى الباحث أن سبب ھذه النتيجة يؤكد أنه كلما زاد المستوى
الدراسي انعكس ذلك على درجة الوعي الذاتي ودرجة تحمل الضغوط النفسية لدى الضباط،
ويدعم في نفس الوقت توجه قيادة المؤسسة األمنية في تشجيع أفرادھا وضباطھا بالتعليم وزيادة
التحصيل الدراسي لالرتقاء بالمستوى الدراسي لضباط األجھزة األمنية ،وتختلف ھذه النتيجة مع
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ما توصلت دراسة بركات ) ،(2012بوجود عالقة ارتباط سالبة بين أبعاد الضغوط النفسية
والتحصيل الدراسي ،ومع دراسة شقير ) ،(2014والتي أشارت إلى وجود ضغوط نفسية لدى
طلبة التوجيھي من الخوف على عدم حصول معدل مرتفع.
أما فيما يتصل بالفروق في مستوى الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية عند أفراد عينة
الدراسة ،تبعا لمتغير الرتبة العسكرية ،أظھرت نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة
الفروق ،في الجدول ) ،(8ونتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية في الجدول ) ،(9أنه توجد
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.05تعزى لمتغير الرتبة العسكرية ،حيث
كانت النتائج لصالح رتبة )رائد-عقيد( وعميد فأعلى ،ولصالح رتبة )رائد-عقيد( ،في مجال
الكفاءة الذاتية ،ويرى الباحث أن سبب ھذه النتيجة قد يعود إلى أن الضباط من رتبة )رائد ،مقدم،
وعقيد( ،ھم من فئة الشباب في الغالب ،ويكونون فئة عمر ) 40عاما( تقريبأ ،ومن الطبيعي أن
يكون اإلنسان في ھذا العمر في ذروة نشاطه العقلي والجسمي والنفسي ،ويتمتع بقدر عالي من
الكفاءة والقدرات الذھنية ،ودرجة أكبر من التحمل ،على عكس ،الضباط من رتبة عميد فأعلى
فإنھم يكونون بالغالب قريبين إلى سن التقاعد ) 60-50عاما من العمر( ،ويكون اإلنسان في ھذه
المرحلة قد استنفذ جزءا ال بأس به من طاقته النفسية وقدراته الجسمية ،على الرغم من الخبرة
الطويلة والتحصين األمني الكبير ،وبحسب علم الباحث فانه ال توجد أي دراسة تبحث بمتغير
كمتغير الرتبة العسكرية في مجال الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية ،أو ما شابه ذلك لمقارنتھا مع
ھذه النتيجة.
أما في مجال الضغوط النفسية ،تبعا لمتغير الرتبة العسكرية ،فقد أظھرت نتائج تحليل
التباين األحادي ،لفحص داللة الفروق في الجدول ) ،(8ونتائج اختبار شفية للمقارنات البعدية،
في الجدول ) (9أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.05تعزى لمتغير
الرتبة العسكرية ،حيث كانت النتائج لصالح الرتبة األعلى )عميد فأعلى( على جميع رتب
الضباط في مجال الضغوط النفسية ،ويرى الباحث أن السبب في ذالك قد يعود إلى الخبرات
الكثيرة التي مر بھا الضباط من رتبة عميد فأعلى في التعامل مع األزمات التي تتعرض لھا
مؤسساتنا األمنية ،وأصبح لديھم الخبرة الكافية في التعامل مع الضغوط النفسية التي يتعرضون
لھا ،إضافة إلى التحصين األمني التي يتميزون به بسبب تقدمھم في سنوات الخبرة والرتبة )عميد
فأعلى( ،كما أن الدور والمسؤولية الملقاة على عاتقھم بحكم رتبھم العالية في رفع الروح المعنوية
لمن ھم من رتب عسكرية أقل ،ومن ناحية أخرى ،فان الوضع الطبيعي يكون في ان ذوي الرتب
من الضباط عميد فأعلى يتولون المراكز القيادية لألجھزة األمنية ،األمر الذب يجعلھم على
مقربة من المستوى السياسي ،وھم أكثر معرفة من غيرھم بطرق التعامل مع الضغوط النفسية
التي تتعرض لھا األجھزة األمنية ،بحكم اطالعھم على الخطط األمنية والسياسية ،والمشاركة في
صنع القرار في كيفية الرد والتعامل مع األزمات الطارئة ،والتي تشكل وتترجم على شكل
ضغوط نفسية لدى ضباط األجھزة األمنية على أرض الواقع ،األمر الذي يجعلھم أكثر تحمال
للضغوط النفسية .
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وحول الفروق في مستوى الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية عند أفراد عينة الدراسة تبعا
لمتغير الجھاز ،أظھرت نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في الجدول
) ،(10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05تعزى لمتغير
الجھاز في مجال الكفاءة الذاتية ،ويرى الباحث أن سبب ھذه النتيجة قد يعود إلى أن الضباط في
كال الجھازين )األمن الوطني ،والشرطة( يتمتعون القدرات نفسھا ،كما انھم يخضعون لتدريب
موحد ووفق منھاج عسكري يطبق على األجھزة األمنية كلھا ،دون وجود فروق واختالفات في
نوعية التدريب ،حيث يخضعون لظروف متشابھه في التدريب ،إلى جانب وجود تجانس كبير
في مؤھالتھم العلمية.
أما في مجال الضغوط النفسية ،تبعا لمتغير الجھاز ،فقد أظھرت نتائج اختبار )ت(
لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في الجدول ) ،(10وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين جھازي األمن الوطني والشرطة ،ولصالح جھاز األمن الوطني ،ويرى الباحث أن سبب ھذه
النتيجة قد يعود إلى أن ضباط األمن الوطني يواجھون االستفزازات واالحتكاك مع الجانب
اإلسرائيلي بسبب تواجدھم على خطوط التماس والعمل على مداخل المدن الفلسطينية مما يشكل
الضغوط النفسية لديھم أكثر من ضباط الشرطة ،إضافة إلى أن العالقة بالتنسيق األمني
والمعامالت الرسمية في ھذا المجال يتبع لفرع االرتباط العسكري في جھاز األمن الوطني
ويواجه العديد من اإلشكاالت والصعوبات األمر الذي ينعكس سلبا على أداء ضباط األمن
الوطني ويشكل ضغوط نفسية بشكل أكبر من الضباط في جھاز الشرطة والذي يعتبر مسؤوال
عن أمن المواطن والشؤون المدنية الداخلية أكثر من أي جھة أخرى من األجھزة األمنية
الفلسطينية ،وھذا كله ال يعني أن ضباط جھاز الشرطة ال يتعرضون للضغوط النفسية ،فما ورد
ذكره جزئية من الضغوط في مجاالت محددة ،أما الضغوط النفسية بمجملھا فال حصر لھا وھي
متجددة ،كل يوم ومع كل حدث ومرحلة وتمس جميع الضباط في كال الجھازين )األمن الوطني،
والشرطة( ،بل وتمس أبناء الشعب الفلسطيني جميعا في كل أماكن تواجده.
وحول طبيعة العالقة بين الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية ،فقد أظھرت نتائج اختبار
معامل االرتباط بيرسون ،في الجدول ) ،(11وجود ارتباط ايجابي دال إحصائيا عند مستوى
الداللة ) (α=0.05بين الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية ،بمعنى أنه كلما ازدادت الكفاءة الذاتية
لدى الضابط الفلسطيني انخفض مستوى الضغوط النفسية عليه ،بما قد يؤدي بالمحصلة ارتفاع
مستوى الثقة لديه في العمل والنتاج ،ويمكنه من التعامل مع الضغوط النفسية التي يتعرض لھا
بشكل أفضل ويحد من تأثيرھا ،وھذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة رضوان ) ،(2008بأنه كلما
ازدادت الكفاءة الذاتية يتناقص مستوى القلق لدى العاملين ،وبحيث ينعكس ايجابيا على سلوك
العامل في العمل المنتج.
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ،ونتائجھا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
 .1وجوب زيادة اھتمام المسئولين من قيادات المؤسسة األمنية بعقد اللقاءات الدورية مع ضباط
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األجھزة األمنية لرفع مستوى الروح المعنوية لديھم ووضعھم في صورة التخطيط
وسياسات القيادة العليا وتطور المرحلة الراھنة ،لتعزيز مستوى الكفاءة الذاتية لديھم
والتقليل من تأثر الضغوط النفسية التي يتعرضون لھا.
 .2ضرورة عقد دورات تدريبية وتنشيطية للضباط ،لمواكبة أحدث األساليب في التدريب
واألعداد العسكري ،من أجل تعزيز دورھم ،عبر االھتمام بھم بوصفھم مسئولين عن أمن
الوطن والمواطن ،لتعزيز كفاءتھم الذاتية ودعمھا ،وتعلم أحدث األساليب لمواجھة وإدارة
األزمات للتقليل من أثارھا النفسية وما تشكله من ضغوطات نفسية عليھم.
 .3العمل على إجراء دراسة مقارنة في مستوى الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية بين جميع
األجھزة األمنية ،للوقوف على واقع الكفاءة الذاتية ،والضغوط النفسية التي يتعرض لھا
ضباطنا الفلسطينيين.
 .4زيادة االھتمام بالعالقات اإلنسانية في العمل األمني والعسكري والشرطي ،فالعمل األمني
يجب أن يقوم على اإلنسانية ،التي تنعكس إيجابا على الكفاءة الذاتية لديھم ،وتقلل من
الضغوط النفسية التي يتعرضون لھا.
 .5ضرورة حث الضباط وتدريبھم على كيفية القيام بدور أكبر وأفضل في إقامة عالقة ايجابي ة
عبر التواصل مع المجتمع ومؤسساته واستغالل األنشطة كافة ،والمناسبات الوطني ة لتعزي ز
الش راكة المجتمعي ة وبن اء جس ور الثق ة والمحب ة والتع اون ب ين الم واطن وض باط األجھ زة
األمنية ،والتي سيكون لھا دور كبير وايجابي ف ي تعزي ز الثق ة ب النفس والت ي س تنعكس عل ى
الكف اءة الذاتي ة للض ابط وتش كل ح اجزا منيع ا ف ي وج ه االح تالل وم ا يمارس ه م ن ض غوط
نفسية على ضباطنا الفلسطينيين.
)References (Arabic & English
Abu Gazal, M. & Alawni, S. (2010). School Fairness and its Relation
with Perceived Self- Efficacy among a Sample of Primary School
Students in Irbid Governorate. Journal of Damascus University,
26(4), 285-317.

−

Ali, Ahmad. (2000). The Efficacy of a Guidance Program in
Psychological Drama in Lowering Tension and Improving the
Perceived Self-Efficacy among a Sample of the Seventh Basic Grade
Students. An unpublished M.A. Thesis. Amman: The University of
Jordan.

−

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(8)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss8/3

Shawwa: The Self-Efficiency and Its Relationship with Psychological Press

1581 أحمد الشوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

−

Al-Rawashdeh. (2006). The Effect of the Home Program to Educate
Mothers in Lowering Psychological Pressures among the Mothers of
the Mentally Handicapped Children in Jordan. An unpublished M.A.
Thesis. Jordan: The Arab University of Amman.

−

Al-Shami, Majd. (2011). The Levels of Pyshological Pressure,
Anxiety and Depression among a Sample of Mothers of Autistic
Children in the City of Amman According to Some Demographical
Variables. An unpublished M.A. Thesis. Amman: The University of
Jordan.

−

Al-Yousuf, Rami Mahmoud (2013). Social Skills and Their
Relationship with the Perceived Self-Efficacy and the General
Scholastic Achievement. Journal of the Islamic University for
Educational and Psychological Studies, volume twenty-first, number
one. Kingdom of Saudi Arabia: Hael University.

−

Bandura, A. & Wood, R. E. (1989). Social Cognitive Theory of
Organizational Management. Academy of Management Review, 14,
361-384.

−

Bandura, A. (1997) Self-Efficacy, the Exercise of Control. Stanford
University. New York: W.H. Freeman and Company.

−

Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentive
Perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.

−

Bandura, Albert, Pastorelli, Concetta, Bararanelli, Claudio, Caprara,
Gian Vittorio. (1999). Journal of Personality and Social Psychology,
76 (2), Feb. 1999, 258-269.

−

Barakat, Ahmad. (2012). Psychological Pressures and Their
Relationship with Some Psychological Variables among the
Incoming Students. Unpublished M.A. Thesis, Faculty of Education,
Al-Azhar University.

−

Chapman, J. & Tunner, W. (2003). Reading Difficulties, Readingrelated Self-Perceptions and Strategies for Overcoming Negative
Self-Beliefs, Reading and Writing Quarterly 19. 52-54.

2016 ،(8)30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

Published by Arab Journals Platform, 2016

27

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 8, Art. 3

"......  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية التي1582

−

Dwyer, A. & Cummings, A. (2001). Stress, Self-Efficacy, Social
Support and Coping Strategies in University Students, Canadian
Journal of Counseling, 3 (3). 30-39.

−

Folkman, S. (1998). Positive Psychological States and Coping with
Severe Stress. Stam, 45 (8). 75-77.

−

Hamdi, Nazeeh, Daoud, Nusaymeh (2000). The relationship of the
Perceived Self-Efficacy with Depression and Tension Among the
Students of the Educational Sciences at the University of Jordan,
Dirasaat Journal, the Educational Sciences, 27(1). 44-54.

−

Heckett, G. & Betz, N. (1992). Career Choice and Development. In
J.E. Maddux (ed.). Self- Efficacy and Adjustment Theory: Research
and Application. New York: Plenum.

−

Hussein, Iman Attiyyeh. (2007). Psychological Burn Out and its
relationship with Professional Pressures, Social support and SelfEfficacy among the Elementary Stage Teachers. M.A. Thesis,
Faculty of Education, the Suez Canal University.

−

Ibrahim, Al-Shafi’I Ibrahim. (2005). Self-Efficacy and its
Relationship with Professional Efficacy, Educational Beliefs and
Psychological Pressures Among Teachers and Students of the
Teachers’ College in the Kingdom Of Saudi Arabia, The Educational
Journal, Al-Kuwait University, 19(75).

−

Ibrahim, Lutfi Abdul-Baset. (1994). The Processes of Putting Up
With Pressures in their Relationship with a Number of Psychological
Variables Among Teachers, Journal of the Center of Educational
Research, Qatar, number 5, year 3.

−

Jamil, Sumayya Taha. (1998). Mental Retardation: Strategies for
Confronting Family Pressures. Cairo: Al-Nahda Al-Misriyyeh
Library.

−

Jennett, H.K. Harris, H.I., & Mesibov, G.B. (2003). Commitment to
Philosophy, Teacher Efficacy and Burn out Among Teachers of

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2016 ،(8)30 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss8/3

28

Shawwa: The Self-Efficiency and Its Relationship with Psychological Press

1583 أحمد الشوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Children with Autism, Journal of Autism and Developmental
Disorders, 33(6). 583-593.
−

Juraish, Attiyyeh. (2008). The Relationship Between Psychological
Burn Out and Self- Efficacy Among Teachers of the Elementary
Stage, Journal of the Faculty of Education in Al-Ismai’iliyyeh, (10).
245-264.

−

Linnenbrink, E.A. & Pintrich, P.R. (2003). The Role of Self-Efficacy
Beliefs in Student Engagement and Learning in the Classroom.
Reading and Writing Quarterly, 19. 119-137.

−

Maddux, J. & Lewis, J. (1995). Self-Efficacy and Adjustment: Basic
Principles and Issues. In Mddux (ed.) Self-Efficacy, Adaptation and
Adjustment. Plenum Press.
MARSADSAD PALESTINE (http//www.MARSAD.INFO).

−

Munshar, Kariman ‘Uwaida. (1999). Psychological Pressure and its
Relationship with the To Motives of Achievement and Amicability
among University Students. Journal of Psychological Guidance, ‘Ain
Shams University, 7(10). 366-367.

−

Pajares, F. (2007) Overview of Social Cognitive Theory and of SelfEfficacy. Retrieved month, day, year from
http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html.

−

Palestinian Organization and Administration Body (2014). Lists of
the Palestinian Security Forces, Ramallah, Palestine.

−

Radwan, Samer Jamil. (2008). The Effect of Self-Efficacy in
Lowering the Level of Anxiety, A refereed Scientific Journal,
Algeria, (3).

−

Schwarzer, R. & Schmitz, G. (2004). Perceived Self-Efficacy and
Teacher Burn Out A Longitudinal Study in Ten Schools. Freie
Universitat Berlin, Germany, www.self.uevs.edu.au/conferences/.

2016 ،(8)30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

Published by Arab Journals Platform, 2016

29

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 30 [2016], Iss. 8, Art. 3

"......  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الكفاءة الذاتية وعالقتھا بالضغوط النفسية التي1584

−

Shaikhani, Samir. (2003). Psychological Pressure: its Nature,
Causes, Self-Help and Treatment, first edition. Beirut, Lebanon: Dar
Al-Fikr Al-Arabi.

−

Shuqair, Abdul-Hadi. (2014). Psychological Pressures among a
Sample of Al-Tawjeehi Students in the Jerusalem Governorate.
Faculty of Education, ‘Ain Shams University, number (38), third
part, volume (680).

−

Ubaid, Majeda Bahaa’ Al-Deen Al-Sayyid. (2008). Psychological
Pressure, its Problems and its Effect on Mental Help, 1st Ed.
Amman: Dar Safaa’ for Publishing.

−

Yakhlif, Othman. (2001). Mental Health Science: Psychological and
Behavioral Bases of Health. Doha, Qatar: Dar Al-Thaqafah.
http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.76.2.258-.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2016 ،(8)30 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss8/3

30

Shawwa: The Self-Efficiency and Its Relationship with Psychological Press

أحمد الشوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1585

ملحق )(1
مقياس الكفاءة الذاتية
عزيزي الضابط:
بين يديك مجموعة من الفقرات التي تصف مشاعرك ،يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ووضع إش ارة
)\( في المربع المقابل عند انطباق تلك الفقرة على وضعك .ارجوا ان تتس م إجابت ك بالدق ة والموض وعية واالھتم ام،
علما بان المعلومات الواردة ستعامل ألغراض البحث العلمي فقط ،شاكرا تعاونكم.
المستوى الدراسي :توجيھي
الرتبة العسكرية :مالزم – نقيب
الجھاز:

األمن الوطني

بكالوريوس

ماجستير

رائد – عقيد

دكتوراه

عميد فأعلى

الشرطة
التدريج

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

العبارة

درجة
كبيرة
جدا

درجة
كبيرة

درجة
متوسطة

درجة
قليلة

درجة
قليلة
جدا

أستمتع بالعمل مع اآلخرين وأتعاون معھم
الناس من حولي يحترمونني
أعتقد إنني إنسان طيب ولطيف
أصدقائي معجبون بي
عالقاتي مع أقاربي حميمة
إذا لم استطع النجاح في عمل ،فأنني أبذل مزيدا من
الجھد
لدي ثقة عالية بنفسي وقدراتي
أجيد التعامل مع الناس اآلخرين
أستطيع السيطرة على مشاعري
أمامي فرصة جيدة لتحقيق أھدافي
إذا لم انجح في عمل ألول مره فأنني أحاول عمله ثانية
اشعر أن لدي شعبية كبيرة بين زمالئي
اعتقد إنني شخص ھادئ
لدي مستوى معقول من اإلرادة وقوة العزيمة
أسامح اآلخرين عندما يسيئون لي
أشعر إنني موضع ثقة بمن أتعامل معھم
الجأ إلى الكذب والتحايل إذا لم يفعل اآلخرين ما أريد
أحب المواقف التي فيھا قدر كبير من التحدي
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التدريج
الرقم
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

درجة
كبيرة
جدا

العبارة

درجة
كبيرة

درجة
متوسطة

درجة
قليلة

درجة
قليلة
جدا

يعتبرني أصدقائي شخصا مھما بالنسبة لھم
يثق أصدقائي بقراراتي وأرائي
أشارك أصدقائي واألطفال اآلخرين في نشاطاتھم
وألعابھم
أصدقائي يحبونني وال يغضبون مني
أتحمل المتاعب مھما كانت كبيرة إذا كانت تساعدني في
إتمام المطلوب مني
إذا وضعت فكري في عمل ما ،فال شيء يوقفني عن
إتمامه
أنھي واجباتي المدرسية بسھولة وسرعة
أشعر أن الناس يسخرون مني عندما أتعامل معھم
اعتقد أنني قادر على عمل أي شئ
أعتمد على نفسي في اتخاذ القرارات المھمة
عندما أغيب ال احد يشعر بغيابي
استطيع التغلب على مشاعر القلق
استطيع تجنب المواقف السيئة بسھولة
استطيع أن اقنع أي شخص بوجھة نظري
من الصعب إن أتحدث مع اآلخرين
من الصعب أن أبني صداقات مع اآلخرين
يحدثني أصدقائي عن مشكالتھم
أشعر بالخوف أكثر من الناس اآلخرين
ال أتحكم بتصرفاتي عندما أغضب
أتجنب المھام والوظائف الصعبة
أشعر أن األشياء ال تستحق الجھد الذي أبذله من أجلھا
أشعر باإلحباط عندما تمر بي ظروف صحية مضطربة
مع خالص شكري وتقديري
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ملحق )(2
مقياس الضغط النفسي
عزيزي الضابط
بين يديك مجموعة من الفقرات التي تصف مشاعرك ،يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ووضع إشارة
)\( في المربع المقابل عند انطباق تلك الفقرة على وضعك .ارجوا ان تتسم إجابتك بالدقة والموضوعية واالھتمام،
علما بان المعلومات الواردة ستعامل ألغراض البحث العلمي فقط  ،شاكرا تعاونكم .
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الجھاز:

الرقم
1
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األمن الوطني

بكالوريوس

ماجستير

رائد – عقيد

دكتوراه

عميد فأعلى

الشرطة

العبارة

درجة
كبيرة
جدا

درجة
كبيرة

التدريج
درجة
متوسطة

درجة
قليلة

درجة
قليلة
جدا

أعاني من الصداع
أجد نفسي منھمكا بأفكار سلبية
أشعر بعدم االرتياح
ال أستطيع الشعور باالسترخاء
أواجه صعوبة في التذكر
أسرح بأفكار غير مرتبطة بما أقوم به من أعمال
أعاني من مشكالت في االنتباه
أجد نفسي غير متحمس للقيام باألعمال المختلفة
أشعر بعدم النوم بعد الحصول على قدر كافي من
الراحة
أتشتت بأفكار غير مرغوبة
اشعر أن أعصابي مشدودة دون وجود سبب
حقيقي لذلك
اشعر بتردد عند اتخاذ قراراتي
اشعر أن حياتي بدون معنى
أشعر أني ال املك الطاقة الكافية للقيام بواجباتي
اليومية
أشعر باالرتجاف في أطرافي
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درجة
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جدا

الرقم

العبارة
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تجرح مشاعري بسھولة
أبالغ بردود أفعالي تجاه مشكالت الحياة اليومية
اشعر أني ال استطيع السيطرة على أموري
الحياتية
اشعر بتزايد في نبضات قلبي
اشعر بالعصبية عند سماع ابسط األصوات
أعاني من مشكالت في النوم
أعاني من اضطرابات في الھضم
أعاني من صعوبات في التنفس
أعاني من ارتفاع ضغط الدم
أنسى وضع األشياء في مكانھا المناسب
ابكي ألبسط األسباب
ألوم نفسي على ابسط األشياء
أواجه صعوبة في اتخاذ القرارات
اشعر بفقدان الشھية وعدم الرغبة في تناول الطعام
اشعر باإلحباط عند مواجھة ابسط المشكالت
اشعر أن اآلخرين ينظرون إلي نظره دونية
اشعر أني افقد الدافعية للتعلم
انھمك في العمل من اجل نسيان مشكالتي
الشخصية
أركز على الجوانب السلبية في حياتي أكثر من
االيجابية
اشعر بعدم رضا عن أدائي األكاديمي
افقد اھتمامي باألشياء
اشعر بتراكم الصعوبات علي بحيث ال استطيع
تخطيھا
أواجه صعوبات في التركيز
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24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

درجة
كبيرة

التدريج
درجة
متوسطة

درجة
قليلة

درجة
قليلة
جدا

مع خالص شكري وتقديري
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