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  ت

  اإلهداء
  
  

  .القلوب الطاهرة النقیة والنفوس البریئة والعقول النیرة إلى ،لى من تحمل عنا الكثیرإ

مـسك بیـداي وعلمنـي امـن  إلـى ،لیـصنع مـن جیتـار العلـم أنغـام األمـل األلم إلى من تبسم في وجه

  . "زیزانَّ والدي الع" تاج الوقار بأن العلم 

 مـن روحـي  ّومـن هـم أقـرب إلـي، مـن هـم سـبب وجـودي واسـتمراري إلـى ،إلى سكان قلبي ونبـضاته

  .حفظهم اهللا ورعاهم "هدیل ورهف" وطفلتي  " شادي"رفیق دربي زوجي

 مـــدوني بـــالعزم والقـــوة لمواصـــلة دربـــيمـــن ا إلـــى ، تـــوفیهم حقهـــم  أن مـــن تعجـــز الكلمـــات إلـــى 

أهـل زوجــي "ًیومـا بتقــدیم العـون والمــساعدة  أنفــسهم ولـم یبخلــو  آثرونــي علـى مـن إلــى ،وطریقـي

   ."الكرام

هـذا كـل باحـث عـن فكـرة نیـرة وبـصائر مـستنیرة اهـدي ثمـرة جهـدي  إلـى إلى أعمدة العلم والمعرفـة

ًیكون خیرا ونفعا لي ولهم  أن وعملي المتواضع عسى ً.  

  

  الباحثة



 
  ث

  والتقدیر الشكر
   

ًالشكر والحمدهللا حمدا كثیرا نعـم أ الحمـدهللا علـى مـا ، ً طیبا كما ینبغي لجالل وجهه وعظیم سـلطانهً
ذروة العلـم  إلـى ّعلي به وجعلني بقدرته و فضله قادرة على إنجاز هـذا العمـل المتواضـع ألصـل بـه

   .والمعرفة
ســاتذتي الكــرام الــذین تفــضلو باإلشــراف علــى هــذه الرســالة أ إلــى والــشكر موصــول فــي هــذا المقــام

محمـد لفاضـل عبـد الـدكتور استاذ أساتذتي أعمدة العلم والمعرفة األ، بر األمان  إلى ل بها وللوص
   .رشاد ما قدموه لي من عون ومساعدة واعلى،  الفاضل فایز محامیددكتورعساف وال
األسـتاذ الـدكتور زیـاد ًأتقدم بالشكر والتقدیر أیضا ألعضاء لجنة المناقشة كـل مـن   أن كم یسرني

رائهــم َثرائهـا بمالحظــاتهم وإاو، على تفــضلهم بمناقـشة هــذه الدراســة الــشكعة،علـي  والــدكتوربركـات
  .تمام هذه الدراسةإللحثیثة السدیدة وجهودهم ا

، الدارسـةالهیئـة التدریـسیة المحكمـین ألداة عـضاء أساتذة األفاضـل األ إلى تقدم بوافر الشكركما أ
   .یخرج هذا العمل بصورته الحالیةل، صح واإلرشاد بالمساعدة وتقدیم الناین لم یبخلوالذ

معلمــي المــدارس الحكومیــة و ومــدیري ت التربیــة والتعلــیم الفلــسطینیة كمــا أخــص بالــشكر مــدیریا
سـدى لـي النـصیحة إلتمـام أ العـون والمـسانده ووكل مـن سـاعدني وشـجعني وقـدم لـي یـد، الثانویة

  .هذه الدراسة
  

  .خیر الجزاء عناجزاهم اهللا 
  الباحثة





 
  ح

  المحتویات فهرس
 الصفحة الموضوع

 ب المناقشة لجنة قرار

 ت اإلهداء

 ث والتقدیر الشكر

 ج  اإلقرار

 ح المحتویات فهرس

 د الجداول فهرس

 ر حقالمال فهرس

 ز العربیة باللغة الملخص

 1 وأهمیتها الدراسة مشكلة :األول الفصل

 2 سة الدرامقدمة

 5 الدراسة مشكلة

 5  الدراسة أهمیة

 6   أهداف الدراسة

 6 الدراسة أسئلة

 7 فرضیات الدراسة

 8  الدراسة حدود

 9 الدراسة مصطلحات

 10 السابقة والدراسات النظري اإلطار :الثاني الفصل

 11 النظري اإلطار

 34 السابقة الدراسات

 44 السابقة الدراسات على تعقیب



 
  خ

 48 واإلجراءات الطریقة :الثالث الفصل

 49 الدراسة منهج

 49 الدراسة مجتمع

 49 الدراسـة عینة

 51 الدراســة أداة

 51 األداة صدق

 51 األداة ثبات

 52 الدراسة إجراءات  

 53 الدراسـة متغیرات

 53 اإلحصائیة المعالجات

 55 الدراسة نتائج :الرابع الفصل

 56 الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج

 72 والتوصیات النتائج مناقشة :الخامس الفصل

 73 الدراســة بأسئلة المتعلقة النتائج مناقشة

 78 الدراسة بفرضیات المتعلقة النتائج مناقشة

 85 التوصیات

 87 العربیة المراجع

 93 األجنبیة المراجع

 99 حقالمال

 B االنجلیزیة باللغة الملخص

  



 
  د

  الجداول فهرس
 الصفحة الجدول عنوان رقمال

 50 توزیع عینة الدراسة حسب متغیراتها المستقلة )1 (جدول

 52 معامل الثبات الدارة الدراسة ومجاالتها  )2 (جدول

 57 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال الضغوط النفسیة )3 (جدول

 60  الكفاءة الذاتیة لمجالالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )4 (جدول

نتــائج معامــل ارتبــاط بیرســون للعالقــة بــین الــضغوط النفــسیة والكفــاءة  )5 (جدول
 الذاتیة 

62 

 63 لمجموعتین مستقلتین تعزى لمتغیر الجنس" ت"نتائج اختبار )6 (جدول

ـــر المؤهـــل  )7 (جدول نتـــائج تحلیـــل التبـــاین األحـــادین لداللـــة الفـــروق تعـــزى لمتغی
 العلمي

64 

ــــة الـــــضغوط   )8 (جدول ـــــة فـــــي درجـ ــــات المعیاری ــسابیة واالنحرافـ ــــطات الحـــ المتوسـ
النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال 

  الضفة الغربیة  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة
64  

ـــر ســــنوات  )9 (جدول نتـــائج تحلیـــل التبــــاین األحـــادین لداللـــة الفــــروق تعـــزى لمتغی
 الخبرة

65 

ــستوى   )10(ول جد ـــة الفـــروق تعـــزى لمتغیـــر مـ نتـــائج تحلیـــل التبـــاین األحـــادین لدالل
 الدخل

65 

ــــة الـــــضغوط    )11(جدول  ـــــة فـــــي درجـ ــــات المعیاری ــسابیة واالنحرافـ ــــطات الحـــ المتوسـ
النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال 

  الضفة الغربیة  تعزى لمتغیر العمر
66  

  66  ئج تحلیل التباین األحادین لداللة الفروق تعزى لمتغیر العمرنتا  )12(جدول 
  67   الجنسلمجموعتین مستقلتین تعزى لمتغیر" ت"نتائج اختبار  )13(جدول 
المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة فــي درجــة الكفــاءة الذاتیــة   )14(جدول 

ات شــمال المدركـة لـدى معلمـي المـدارس الثانویـة الحكومیـة فـي محافظـ
  الضفة الغربیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

68  

ـــر المؤهـــل   )15(جدول  نتـــائج تحلیـــل التبـــاین األحـــادین لداللـــة الفـــروق تعـــزى لمتغی
  العلمي

  
68  



 
  ذ

ـــر ســــنوات   16(جدول  نتـــائج تحلیـــل التبــــاین األحـــادین لداللـــة الفــــروق تعـــزى لمتغی
  الخبرة

69  

ـــاین األحـــادین   )17(جدول  ــستوى نتـــائج تحلیـــل التب ـــة الفـــروق تعـــزى لمتغیـــر مـ لدالل
  الدخل

70  

درجـة الكفــاءة الذاتیــة المدركــة لـدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة    )18(جدول 
   تعزى لمتغیر العمرفي محافظات شمال الضفة الغربیة

70  

  71  نتائج تحلیل التبارین األحادي تعزى لمتغیر العمر  )19(جدول 
  



 
  ر

  مالحقال فهرس
 الصفحة الجدول نعنوا الرقم

 99 ستبانة قبل التحكیماإل )1 (ملحق

 104 ستبانة بعد التحكیماإل )2 (ملحق

 109 سماء المحكمینأ )3 (ملحق

 110 كتاب الموافقة على العنوان )4 (ملحق

 111 كتاب تسهیل جامعة النجاح الوطنیة )5 (ملحق

 112 كتاب تسهیل وزارة التربیة والتعلیم )6 (ملحق

 113  كتاب تسهیل مهمة الطالبة في المدارس  )7(ملحق 

  



 
  ز

درجة الضغوط النفسیة وعالقتها بالكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة 
  في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  إعداد
  أبو عليمصطفى مروه حسن 

  بإشراف
  عسافمحمد  عبد د.أ

  فایز محامید. د

  الملخص
  

درجــة الــضغوط النفــسیة وعالقتهــا بالكفــاءة الذاتیــة المدركــة لــدى  إلــى تعــرفللســة افت الدرهــد
 إلـى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الـضفة الغربیـة فـي فلـسطین، كمـا هـدفت

. دور متغیــرات الدراســة فــي درجــة الــضغوط النفــسیة وعالقتهــا بالكفــاءة الذاتیــة المدركــة إلــى التعــرف
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــضفة و

قامت الباحثـة باختیـار عینـة عنقودیـة .  ومعلمةًمعلما) 7962(الغربیة  في فلسطین، وقد بلغ عددهم 
ة دالـة استبانة، ویتضح من نتائج الدراسة وجـود عالقـة ارتباطیـه ایجابیـ) 367(عشوائیة، إذ تم توزیع 

ــین الــــضغوط النفــــسیة بالكفــــاءة الذاتیــــة المدركــــة؛  كمــــا تــــشیر نتــــائج الدراســــةًإحــــصائیا درجــــة  إلــــى  بــ
متوســـطة لدرجـــة الـــضغوط النفـــسیة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات شـــمال 

ركــة لــدى درجــة مرتفعــة للكفــاءة الذاتیــة المد إلــى وتــشیر نتــائج الدراســة. الــضفة الغربیــة  فــي فلــسطین
  .معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

ــــستوى الداللــــــة ـــى مــ ــــصائیة علــ ـــة إحــ ــــة وجـــــود فــــــروق ذات داللــ ــــن نتـــــائج الدراســ           ویتـــــضح مــ
)0.05 ≤α (الـــضغوط النفـــسیة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات  درجـــة فـــي

 15نوات الخبـرة لـصالح سـ ، لـصالح االنـاثیة  في فلسطین، تعزى لمتغیـر الجـنسشمال الضفة الغرب
، كمـــا ویتـــضح مـــن نتـــائج  ســـنة36 الـــى اقـــل مـــن 26َ لـــصالح مـــن أعمـــارهم مـــن العمـــرســـنة فـــأكثر و

 فـي درجـة الكفـاءة الذاتیـة )α≥ 0.05(الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللـة 
حكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة  فــي فلــسطین، تعــزى لــدى معلمــي المــدارس ال



 
  س

َلـصالح مـن أعمـارهم مـن  والعمـر لـصالح البكـالوریوس المؤهـل العلمـي، الجنس لصالح اإلنـاثلمتغیر 
ضـرورة العمـل علـى رفـع مثـل  التوصـیات اقتـراح على نتائج الدراسة، تم ً وبناء. 36 الى اقل من 26

مدركة لدى المعلمـین عـن طریـق عقـد الـدورات التدریبیـة والتاهیلیـة لهـم والتركیـز علـى الكفاءة الذاتیة ال
 علـى رفــع قــدرة مــلضـرورة الع؛ ورفـع قــدرتهم علـى تحمــل الــضغوط النفـسیة التــي تـواجههم فــي عملهــم

الــضغوط النفــسیة وقدرتــه علــى التوافــق النــاجح وتحمــل اإلحبــاط وبــذل جهــد مــع المعلــم علــى التعامــل 
  .كبرأ



 
1 

  
  

  

  األول الفصل

  وأهمیتها الدراسة مشكلة

 مقدمة -

  الدراسة مشكلة -

 الدراسة همیةأ -

 الدراسة أهداف -

  الدراسةسئلةأ -

 الدراسة فرضیات -

 الدراسة حدود -

 الدراسة مصطلحات -

   



 
2 

  ولالفصل األ

  مشكلة الدراسة واهمیتها

  :مقدمة الدراسة

 .اهللا األرض ومن علیهاالتربیة عملیة مالزمة لإلنسان منذ وجد، وهي مستمرة إلى أن یرث 
فهي أداة  في حیاة األمم ً وخطیراً مهماًدوراتلعب و ،نسان السلیماإلالوسیلة الفعالة لبناء اذ تعد 

تعمل والحیاة وأنماط التفكیر المختلفة  مقوماته األساسیة من أسالیب ىالمجتمع في المحافظة عل
 لیكونو أكثر فاعلیة وتعبئتها رهادهم واستثمافراد والكشف عن طاقاتهم وموارعلى تشكیل األ

  .بالمجتمع

ًجل المهن وأشرفها قدرا وأبلغهاأإن مهنة التعلیم   ویعـد ، كافـة فـي حیـاة األمـم والـشعوبً مكانةّ
، إذ علـى عـاتقهم تقـع مـسؤولیة تنـشئة أجیـال األمـة ورعایتهـا، المعلمون دعامة كـل إصـالح اجتمـاعي

ًدا وتـدریبا قبـل الخدمــة وأثنائهـاومـن هنـا كـان اهتمـام األمــم بمعلمیهـا إعـدا ألن المعلمـین عنـوان تقــدم ، ً
والعكـس ،  فبصالحهم ونجاحهم في أداء رسـالتهم ترقـى مجتمعـاتهم ویهنـأ عیـشها،األمم وسر عظمتها

ـــدر  ــــاتهم ویكـــ ـــــصدع مجتمعــ ـــا ومهنیــــــا تتـ ــــا وروحیـــ ــــین علمیــ ــــردى أوضــــــاع المعلمــ ًصــــــحیح فحینمــــــا تتــ ً ً
  ).2004، عقل(عیشها

ــال المقبلـــة إلـــى أن )1994(ویـــشیر ســـلیمان  طریـــق الخیـــر  إلـــى المعلـــم مرشـــد یهـــدي األجیـ
ــوي ، وهـــو قـــوة دافعـــة تـــساعد علـــى نجـــاح الخطـــط اإلنمائیـــة فـــي مجتمعـــه، واإلصـــالح وهـــو ســـاعد قـ

فعـن طریقـه تنتقـل ثقافـة المجتمـع المتمثلـة ، أعلى درجـات الرقـي والحـضارة إلى للنهوض بأمته وشعبه
. جیــل المــستقبل إلــى ومــن الجیـل األكبــر، وغیرهــا، واالتجاهــات، سلوكومعــاییر الـ، فـي القــیم والمعرفــة

ـــه مـــن تغیـــرات ویتعـــرض لمـــشكالت أإال  نـــه كغیـــره مـــن المـــشتغلین بـــأي مهنـــة یتـــأثر بمـــا یجـــري حول
ألن مهنــة التعلــیم مــن أكثــر ،  دوره المتوقــع والمنــشودعاقــةإ إلــى مــر الــذي یــؤدياأل، وضــغوط مختلفــة

، ًنظــرا لمــا تنطــوي علیــه مــن أعبــاء ومطالــب ومــسؤولیات بــشكل مــستمرًالمهــن إثقــاال بــضغوط العمــل 
األمــر الــذي یتطلــب مــستویات عالیــة مــن الــصبر والكفــاءات والمهــارات الفنیــة والشخــصیة مــن جانــب 

  .  المعلم
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ــدریس ضـــمن المهـــن الـــضاغطة     فقـــد أشـــارت كثیـــر ، وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق تـــصنف مهنـــة التـ
ـــات ــــن الدراســ ــــ،  منهـــــامـ ـــــشة وعربیـ ــــول ،)2005( اتالخراب ــــات والزغلـ ـــــى أن وغیرهـــــا )2003(خلفیـ  إل

المدرســین یتعرضــون أكثــر مــن غیــرهم للــضغوط النفــسیة بــسبب مــا تتــسم بــه هــذه المهنــة مــن ضــغط 
ـــرض للمواقــــف المتباینـــــة  ـــتمراریة التعـ ــب المتعارضــــة واسـ ـــرة المطالــ ــل وتحمــــل المــــسؤولیات وكثـ بالعمــ

  ).2000، المشعان(

ـــاة الیومیــــة  أن كمــــا ـــمأحــــداث الحیـ ــتمرار ، ً تحمــــل ضــــغوطا یــــدركها المعلـ عنــــدما یــــسایر باســ
لمـا  یتعـرض  لـه ، وترحالـه، األحداث الیومیـة تالحقـه فـي حلـه أن حیث، المواقف المختلفة في حیاته

ًیومیــــا  للمواقــــف التــــي یقــــف عــــاجزا عــــن حلهــــا ــذي األ، ً ـــى دىأمــــر الــ ـــسارع لره اضــــطرا إلـ مواكبــــة التـ
  ).    2008، السمیريو نظمي( ه أكثر من طاقته نفسمما زاد من الضغط على، لتحقیقها

 مـا وطموحـات تحتویه من مهارات ما بكل لذاته الفرد اكتشاف وتؤثر الضغوط النفسیة على
 العملـي الواقـع مـع التوافـق أجـل مـن مقدرتـه وفـي، شخـصیته فـي الثقـة األسـاس فـي تكـن لدیـه لـم

 للتوافق وتطویر كفاءتهم  قدراتهم یةتنم علیهم یحتم وأصبح، الجمیع على نفسه فرض الصعب الذي
، المعاصـرة الیومیـة الحیـاة ومـشكالت، العـالم التي یشهدها الكبیرة التطورات ظل في الواقع العملي مع

وفـي المقابـل ، والكفاءة الذاتیة تجعل االفراد یختارون المهام التي فیهـا یستـشعرون بـأنهم اكفـاء واثقـون
َكمـا تلعــب الكفــاءة الذاتیــة دورا مهمــا . هـم فیهــا محــدودي الكفــاءةیتجنبـون المواقــف التــي یستــشعرون ان َ

  الفــرد دى تــأثروالــى مــ، ولكــن فــي تحدیــد حجــم المجهــود الــذي ســیبدل، لــیس فــي مجــال االختبــار فقــط
وكیة ومــــن ثــــم الــــردود االنفعالیــــة والــــسل، َوتــــؤثر ایــــضا علــــى انمــــاط التفكیــــر، فــــي مواجهــــة العقبــــاتال

)(Pajares, 1996..  

فـي  )Pandora(علـى یـد بانـدورا  )self efficacy( دأ االهتمام بمفهـوم الكفـاءة الذاتیـةوقد ب
 كـان ًذكـرا،  حیـث عـزا وجـود هـذه المعتقـدات الفردیـة لـدى الفـرد)1977( طروحته التـي عرضـها عـامأ
، زنجـاخـذ بزمـام المبـادرة فـي تحقیـق اإلواأل، حـراز النجـاحإاعتقاد الفرد في مقدرته على  إلى ،نثىأو أ

ً وســـیطا عامــا بـــین المعتقـــد والـــسلوك  الفعلـــي ًومــن ثـــم تعـــد توقعـــات الفـــرد عــن كفاءتـــه الذاتیـــة متغیـــرا ً
  .)Rosa,et al, 2001(راده تغیر السلوك إعتبار عند یؤخذ باإل أن ویجب
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 مـع تتطـور التـي المهمـة الـسمات مـن الذاتیـة الكفـاءة مفهـوم إلـى أن )2000(ویـشیر داود 
 لـسلوكه األساسـیة المحـددات مـن للفرد وتعد. الفرد شخصیة منظومة ًمهما في ًعنصرا وتشكل الزمن

  .خارجها أم المدرسة داخل ذلك أكان ًسواء الیومیة المختلفة الحیاة مواقف في

الكفـاءة مهـارة أداء علـى حـسب مـا یـستطیع الفـرد بغـض النظـر عـن  أن 2)2004(ویرى زاید 
یواجههــا عنــدما فــرد نفــسه ومــستوى المهمــة والمعوقــات التــي  الراكإدة وتتعلــق بكیفــ، مــستواه فــي القــدرة

ذ تعتبـر إ،  ویعرف الكفاءة الذاتیة المدركة على أنها الطریقة التي ینظـر بهـا الفـرد لقدراتـه،أدائهایقوم ب
ًموصــال للمعلومــات والمعــارف ، الكفــاءة الذاتیــة للمعلــم ســواء كانــت خــصائص ذاتیــة أو قــدرات مهنیــة

 مـع نمـوه تتـواءموالمعلم الكـفء یتمتـع بخـصائص شخـصیة  .ًلمهارات ومیسرا للتعلمًومكونا للخبرات وا
والمــشاركة . المهنـي لمــساعدة التالمیــذ علـى التحــصیل الدراســي الجیـد والنمــو الجــسمي والعقلـي الــسلیم

ًاعتمـادا علـى مـا یملكـه المعلمـون  مـن كفـاءة تجعلهـم فـي مـأمن مـن ، في العملیة التعلیمیة بـال خـوف
  .من التقییم السلبي من قبل طالبهم الخوف

، الكفــــاءة الذاتیــــة المدركــــة  للمعلمــــینلــــضغوط النفــــسیة والعالقــــة بــــین وبالتــــالي فــــإن دراســــة ا
 إلـى االمـور التـي تتبـادرمـن ن إألنه في مجال الحدیث عن مهنـه التـدریس فـ،  باألهمیةةموضوع غای

ومـن ثـم كفاءتــه ، مـن قدرتـه علــى العطـاء ًوالتـي تحــد كثیـرا، الـذهن الـضغوط التـي یتعــرض لهـا المعلـم
تــساهم هــذه الكفــاءة فــي  أن  بكفــاءة ذاتیــة مرتفعــة مــن المحتمــلمــون فعنــدما یتمتــع المعل،ي التــدریسفــ

التوقعــات بالكفــاءة  أن كمــا ،ســیما التكتیكــات الــصعبة فــي التنفیــذ جدیــدة ال أفكــار دفعهــم نحــو تجریــب
ــب  ــین لتجریــ ـــق  جدیــــدة أســـالیبالذاتیـــة تحفــــز المعلمـ ــون علــــى ، نجــــازات مبتكـــرةإلتحقی ـــم یتغلبــ ومــــن ث

ین یعـــانون مـــن ضـــغوط نفـــسیة  ن المعلمـــین الـــذإوفـــي المقابـــل فـــ. الـــضغوطات النفـــسیة التـــي تـــواجههم
تعـوق توقعـاتهم الـسالبة هـذه  أن عـن كفـاءتهم الذاتیـة فمـن المحتمـلیملكون معتقدات مرتفعـة ال  وةجم

تعـیقهم علـى االحتفـاظ بـالتوافق النفـسي االجتمـاعي أثنـاء و، ٕواقنـاعهمقدرتهم على التـأثیر فـي طالبهـم 
  .  الفترات الضاغطة من حیاته
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    :مشكله الدراسة

ــت العدیــــد مـــن  ـــد تناولـ ـــرز وتومیــــك  ودراســــة )2009(نظمـــي  مثــــل دراســـة تالدراســـالق برووی
)2000  Brouwers & Tomic,( ا بالكفـاءة الذاتیـة المدركـة  وعالقتهـالنفـسیة الـضغوط موضـوع

المعلمـین فـي المؤسـسات التعلیمیـة،  تواجـه التـي المـشكالت بـرزأ مـنالضغوط النفسیة تعد  أن  حیث
 نتائجهـا تكـون أن المؤكـد فمـن االعتیـادي االنـسان سلوك على سلبیة آثار من للضغوط النفسیة لماو

 مـلالتح مـن المزیـد یحتـاج منـه ًاسـتثنائیاًا جهـد یتطلـب عملـه نصـابت المعلـم، ألأ ذاإ ً ضـررااكثـر
حـد المـؤثرات علـى أّأن الـضغوط النفـسیة تعـد حیـث الـضغوط المختلفـة،  مواجهة والقدرة على والصبر

ــین الكفـــاءة وأكـــدكفـــاءة التـــدریس واالنجـــاز داخـــل المدرســـة   بعـــض البـــاحثین علـــى العالقـــة الـــسببیة بـ
مـین والكفـاءة موضوع العالقة بین الضغوط النفـسیة للمعل أن الذاتیة، والضغط  والتوتر، وترى الباحثة

 باألهمیـــة  ومـــن الـــضرورة بمكـــان االطـــالع والحـــدیث عـــن تـــأثیر هـــذه غایـــةالذاتیـــة المدركـــة موضـــوع 
رأت ، وكـذلك لقلـة الدراسـات التـي جمعـت العالقـة بـین المتغیـرینداء المعلـم وكفاءتـه، أالضغوط علـى 

: ابـة عـن الـسؤال التـالي هذه الدراسة، ومن هنا تمثلـت مـشكله الدراسـة باإلجاجراءضرورة  إلى الباحثة
مــا درجــة الــضغوط النفــسیة وعالقتهــا بالكفــاءة الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة 

  ؟الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة في فلسطین

  : الدراسةأهمیه

 لھ�ا یتعرض التي النفسیة الضغوط موضوع تتناول كونھا من ھمیتھاأ الحالیة الدراسة تستمد

 التكیـف مـن ذلـك یمكـنهم حتـى  بعقالنیـةوالتفكیـر التحمـل علـى القـدرة مـنهم  تتطلـبوالتـي، علم�ونالم
  :من كونها مكونة منها تنبع أهمی وتحقیق الكفاءة الالزمة وعلیها والتغلب معها

دبیـــات المعاصـــرة والدراســـات الـــسابقة ذات مـــن خـــالل االطـــالع علـــى األ  وذلـــك: النظریـــةاألهمیـــة-
ــتخالص  واألدبیـــة والعلمیـــة ، والتعـــرف علـــى محتویاتهـــا الفكریـــةالـــصلة بالدراســـة بـــرز المؤشـــرات أواسـ

  .دراسةالخاص بال نظري الاإلطارجل بناء أه الدراسة، من ذ لنا في هدةالمفی

 البیانــــات المتعلقـــة بدرجــــة الـــضغوط النفــــسیة مـــع بحثیـــه لجأداه إعــــداد تتـــضمن : البحثیــــةةهمیـــاأل-
   . واستخراج النتائج وتعمیمهاوتحلیلها المدركةلذاتیة للمعلمین وعالقتها بالكفاءة ا
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مـساعدة معلمـي المـدارس الثانویـة الحكومیـة فـي التعـرف علـى درجـة الـضغوط  :األهمیة التطبیقیة -
ــم المدركــة للتغلــب علیهــا وتحقیــق الكفــاءة الذاتیــة واإلجــراءات كافــه الــسبل واتخــاذالتــي تــواجههم   للمعل

  . غایات التعلیمأقصىجل تحقیق أ منه  إمكانیاته وقدراتباستغالل

  :  الدراسةأهداف

 األساسـي فـي جعلـه المنطلـق ً النظـام التعلیمـي رغبـةإصـالح نحـو ً أن الجهـود تتجـه حالیـابما
هـم الركـائز التـي تقـوم أحـد العناصـر وأِلتحقیق النهضة ومواكبة التقـدم وروح العـصر، فـان المعلـم هـو 

ــا دعــــائم النهــــضة التعلیمیــــة، ولــــ  عتقداتــــهِك فــــان تفعیــــل دور المعلــــم، ورفــــع كفاءتــــه، وتنمیــــه ملذعلیهــ
 فـي تحقیـق اآلمـال المعقـودة علیـه، لـذلك ً، وتقـدیر دوره، یـساهم كثیـرایهالتربویة، وتخفیف الضغوط عل

  :لىإ هدفن هذه الدراسة تِإف

ركـة الكفـاءة الذاتیـة المدعالقتهـا ب الـضغوط النفـسیة التـي تواجـه المعلمـین ورجـةدلـى التعرف إ - 1
  . الذاتیة للمعلمینفاءةجل التغلب علیها ورفع الكأمن 

 لـــدى المدركــة الــضغوط النفـــسیة والكفــاءة الذاتیـــة درجــة الكــشف عــن الفـــروق الموجــودة فـــي  - 2
الجـنس، (التـي تعـزى إلـى متغیـرات  الحكومیة الثانویة في محافظات الشمال مدارسالمعلمي 

 .)لدخلا مستوىالعمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، 

 والكفــاءة الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس النفــسیةالكــشف عــن العالقــة بــین الــضغوط  - 3
  . في محافظات شمال الضفة الغربیةالثانویةالحكومیة 

  :أسئلة الدراسة

 الذاتیــة بالكفـاءة وعالقتهــا النفـسیة الــضغوط درجـة مــا:  الرئیـسي لهـذه الدراســة هـوالتـساؤل
 فـــي  الغربیـــة الـــضفة شـــمال محافظـــات فـــي الثانویـــة الحكومیـــة سالمـــدار معلمـــي لـــدى المدركـــة
  ."فلسطین

  : عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیةویتفرع

مال  شـــمحافظــات معلمـــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي ى الــضغوط النفــسیة لــددرجــةمــا  - 1
  ؟في فلسطینالضفة الغربیة 

 محافظـــاتمـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي  لـــدى معلمـــي الالمدركـــةمـــا درجـــة الكفـــاءة الذاتیـــة  - 2
 ؟في فلسطین شمال الضفة الغربیة 



 
7 

 معلمــي المــدارس الثانویـة الحكومیــة فــي لـدى  یة النفــسط فـروق فــي درجــة الـضغوهنــاكهـل   - 3
ــمال الـــضفة الغربیـــة محافظـــات ــنس (لمتغیـــرات تعـــزىفـــي فلـــسطین  شـ ــستوى، العمـــر، الجـ  مـ

 ؟) الخبرةاتوسنو، المؤهل العلمي، الدخل

 معلمـي المـدارس الثانویـة الحكومیـة لـدى المدركـة  الذاتیـة فـروق فـي درجـة الكفـاءة هناكهل  - 4
 مــستوى، العمــر، الجــنس (لمتغیــرات تعــزىفــي فلــسطین  شــمال الــضفة الغربیــة محافظــاتفــي 

 ؟) الخبرةوسنوات، المؤهل العلمي، الدخل

دى معلمـي المـدارس  لـالمدركـة النفـسیة والكفـاءة الذاتیـة ضغوط بین درجـة الـعالقة هناك هل - 5
  ؟في فلسطین شمال الضفة الغربیة محافظات الحكومیة في لثانویةا

  : الدراسةفرضیات

  : الفرضیات الصفریة التالیةختبارإل الدراسة سعت

 فــي الـضغوط النفــسیة لــدى )α≥ 0.05( مـستوى داللــة عنــدال توجـد فــروق ذات داللـة إحــصائیة  .1
 . شمال الضفة الغربیة تعزى لمتغیر الجنسظاتمحافمعلمي المدارس الثانویة الحكومیة في 

 فـي درجـة الـضغوط النفـسیة )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى داللـة  .2
ــدى معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي   الـــضفة الغربیـــة تعـــزى لمتغیـــر  شـــمالمحافظـــاتلـ

 . المؤهل العلمي

 فـي درجـة الـضغوط النفـسیة )α≥ 0.05( داللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى .3
ـــدى معلمـــي المـــدارس الث   تعـــزى لمتغیـــرة شـــمال الـــضفة الغربیـــمحافظـــات الحكومیـــة فـــي انویـــةل

  .الخبرة سنوات

 فـسیة النالـضغوط فـي درجـة )α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مـستوى داللـة  .4
ــدى معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي  ــمال الـــضفة الغرباتمحافظـــلـ لمتغیـــر یـــة تعـــزى  شـ

  .مستوى الدخل

 النفـسیة الـضغوط فـي درجـة )α≥ 0.05( عنـد مـستوى داللـة ئیةال توجد فروق ذات داللة إحصا .5
ـــدى معلمـــي المـــدارس الثان  لغربیـــة تعـــزى لمتغیـــر شـــمال الـــضفة امحافظـــات الحكومیـــة فـــي ویـــةل

 .العمر
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ــة إحــصائیة عنــد مــستوى دال .6  فــي درجــة الكفــاءة الذاتیــة )α≥ 0.05(لــة ال توجــد فــروق ذات دالل
 شـــمال الـــضفة الغربیـــة تعـــزى محافظـــات معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي لـــدى المدركـــة
  . الجنسلمتغیر

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة  .7  فــي درجــة الكفــاءة الذاتیــة )α≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات دالل
 شـــمال الـــضفة الغربیـــة تعـــزى محافظـــاتفـــي  معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة لـــدى المدركـــة
  . المؤهل العلميلمتغیر

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة  .8  فــي درجــة الكفــاءة الذاتیــة )α≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات دالل
 شـــمال الـــضفة الغربیـــة تعـــزى محافظـــات معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي لـــدى المدركـــة

  .ر سنوات الخبرةلمتغی

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة ال توجــد فــروق ذات د .9  فــي درجــة الكفــاءة الذاتیــة )α≥ 0.05(الل
 الغربیـــة تعـــزى  شـــمال الـــضفةمحافظـــات معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي لـــدى المدركـــة
  .مستوى الدخللمتغیر 

 فــي درجــة الكفــاءة الذاتیــة )α≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة .10
ـــد المدركـــة  شـــمال الـــضفة الغربیـــة تعـــزى محافظـــات معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة فـــي ىل
  . العمرلمتغیر

  :الدراسة حدود

  : االتیةالحالیة  بالمحدداتالدراسة تتحدد 
 محافظــاتمعلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي اقتــصرت الدراســة الحالیــة علــى  : البــشريالمحــدد

 .شمال الضفة الغربیة

ــانالمحــدد  شــمال الــضفة محافظــات الحكومیــة فــي یــة الثانوالمــدارستناولــت الدراســة الحالیــة  :ي المك
 .الغربیة

 .2015-2014عام من ال الثاني الفصل الدراسي  الدراسة فيأجریت : الزمانيالمحدد

 أداةوبمـا تـوفره ، تتحـدد نتـائج الدراسـة بمـا تـوفره مـن شـروط اختیـار العینـة وحجمهـا : االجرائـيالمحدد
طبیعــة التحلیــل اإلحــصائي المــستخدم فــي تحلیــل  إلــى باإلضــافة، ة مــن صــدق وثبــات لفقراتهــاالدراســ

 .وفرضیاتها أسئلتهاالنتائج لإلجابة عن 
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  : الدراسةمصطلحات

  :تعتمد الدراسة التعریفات التالیة لمصطلحاتها

ــه یــدركها الفــرد عنــد تعرضــه لموقــف غیــر "هــو )(psychological stress: النفــسيالــضغط  حال
ممــا یـؤثر ســلبا علیــه ، سـوء التوافــق إلــى واســتمراره قـد یــؤدي، نــوع مـن التوافــق إلــى مـرض یحتــاج منـه

فـراد عینـة أ التـي یحـصل علیهـا لدرجـة باًجرائیـاإ  ویعـرف).2007 :7 .بـو مـصطفىأ ("ً ونفـسیاًجـسمیا
  .الحالیة  الدراسةیاس الضغط النفسي المستخدم في مقعلىالدراسة 

   بأنهـــا األحكـــام التـــي " عرفهـــا بنـــدورا) (perceived self efficacy:ركـــة الذاتیـــة المدالكفـــاءة
 "ٕلتنظـیم وانجاز األعمال التي تتطلـب تحقیـق أنـواع واضــحة مــن األداء، یصدرها األفراد على قـدراتهم

)123 ,1997, Bandura( ثقـــة الفـــرد الكامنـــة فـــي قدراتـــه خـــالل : " فــــي حــــین عرفهــــا العــــدل بأنهـــا
 وتعـرف .)131 ،2001، العـدل (لجدیــدة أو المواقــف ذات المطالـب الكثیـرة وغیـر المألوفـةالمواقـف ا

 التي یحصل علیها افراد عینة الدراسة علـى مقیـاس الكفـاءة الذاتیـة المدركـة المـستخدم درجة بالًائیاإجر
  .ةفي هذه الدراس
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  ل الثانيالفص

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ـــــضغط النفـــــسي ـــوم ال ــــذا الفـــــصل عرضـــــا لمفهــ ــــاول هـ ـــبابه، ًیتنـ ـــــه ، آثـــــاره، أنواعـــــه، أســ نظریات
وكـــذلك یتنـــاول مفهـــوم الكفـــاءة الذاتیـــة المدركـــة ومعتقـــداتها وافتراضـــاتها ، واســـتراتیجیات التكیـــف معـــه
 الــسابقة ذات الــصلة بالــضغوط النفـــسیة جانــب عـــدد مــن الدراســات إلــى وعالقتهــا بالــضغوط النفــسیة

  .والكفاءات الذاتیة والعالقة بینهما

  اإلطار النظري: أوال

 :الضغوط النفسیة-1

ــا  إلــى الــضغوط النفــسیة هــي نتــاج تقــدم حــضاري متــسارع یــؤدي إفــراز ضــغوطات تــشكل عبئ
ذ ال إ، لـضغوطوتشكل األساس الـرئیس الـذي تبنـى علیـه بقیـة ا، على قدرة ومقاومة الناس في التحمل
ّوبزیادة التطور الحضاري وما یحملـه مـن افـات تـستهدف الـنفس ، ًیخلو مجتمع كان راقیا أم فقیرا منها

 هــذا العـــصر ضـــغوطا شـــتى تـــؤثر علـــى الحالـــة إنـــسانیعـــیش ،  فـــوق طاقتهـــاأعبـــاءالبــشریة وتحملهـــا 
یما معلمــي هــذا العــصر وال ســ، االنهیــار إلــى الــصحیة والجــسدیة والبدنیــة والنفــسیة لدیــه ممــا یــؤدي بــه

  .الذین یعملون في بحر متالطم بأمواج من الضغوط والتوترات بشتى صورها

الكائنـات  أن الحیـاة العلمیـة إلـى  مفهـوم الـضغوط النفـسیةلتي قدمتا) Selye (وترى سیالي
الـضغوط یكـون  أن وذكـر .البشریة یكون لها رد فعل للضغوط عـن طریـق تنمیـة أعـراض غیـر نوعیـة

أي إصــابة   أن إذ،  هــام فــي إحـداث معــدل عــال مـن اإلنهــاك واالنفعــال الـذي یــصیب الجــسملهـا دور
ـــم لهـــا عالقـــة بتلـــك الـــضغوط ـــة انفعالیـــة غیـــر ســـارة كـــالقلق واإلحبـــاط والتعـــب أو األل  جـــسمیة أو حال

)1983, Allen.(  

ي  یحكمها قانون المكان والزمان وما یـدور فـةالضغوط ولیدة بیئ أن )2000(ویرى هانسون 
ًفهــي تــصحب الفــرد تبعــا للمكــان ، عــادات وتقالیــد وتحــدیاتوإطاریهمــا مــن تطــور ونــشاط ونظــم وقــیم 
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فالـــضغوط بكـــل أنواعهـــا ناتجـــة عـــن التقـــدم ، الـــذي یعـــیش فیـــه وتالزمـــه حـــسب العمـــل الـــذي یقـــوم بـــه
 ضـــغوط العمـــل مـــن والـــى، الحـــضاري المتـــسارع الـــذي یمیـــز الحیـــاة الیومیـــة التـــي یعیـــشها الكثیـــرون

  .ض القرن الحادي والعشرینأمرا

الـــضغوط النفـــسیة هـــي مجموعـــة مـــن التغیـــرات الجـــسمیة  إلـــى  أن )2003(وتـــشیر األكـــشر 
ــتالل التـــوازن بـــین قـــدراتهم وامكانـــاتهم وننفعالیـــة التـــي یتعـــرض لهـــا المعلمـــوالـــسلوكیة واال ٕ نتیجـــة الخـ

ارهم ومعتقـداتهم الخاطئـة ونتیجـة ألفكـ، وبین متطلبـات العمـل الـذي یتعـین انجـازه، الشخصیة والمهنیة
  .تجاه المهنة

ــقیر ــــضغوط النفــــسیة هــــي مجموعــــة مــــن المــــصادر الخارجیــــة   أن فتــــرى) 2002( أمــــا شــ ال
والداخلیــة الــضاغطة التــي یتعــرض لهــا الفــرد فــي حیاتــه وینــتج عنهــا ضــعف فــي قدرتــه علــى إحــداث 

 تـــؤثر علـــى ةلوجی انفعالیـــه وفـــسیواضـــطرابات مـــن ومـــا یـــصاحب ذلـــك، االســـتجابة المناســـبة للموقـــف
  .جوانب الشخصیة األخرى لدى الفرد

بأنهـا العالقـة بـین الفـرد والبیئـة التـي یـرى الفـرد أنهـا تفـوق أو تقـل عـن ) 2006(ویرى حـسن 
وهــي تــوتر او صــراع او حالــة مــن التــوتر النفــسي الــشدید او ، ٕقدرتــه وامكاناتــه وتهــدد رفاهیتــه النفــسیة

 المحیطــة بــالفرد او التــي یعمــل بهــا والمــشاعر ذات الطــابع هــي البیئــة، انهـا خلــیط مــن عناصــر ثالثــة
وهـــذه العناصـــر تتفاعــل مـــع بعـــضها ، االســـتجابات البدنیـــة الــصادرة مـــن الفــرد إلــى الــسلبي باالضـــافة

  . واالكتئابضغوطا یثیر في ذات الفرد القلق والالبعض بطرق خاصة مم

ً فــي منــأى بعیــدا عــن یكــون أن ،فیــرى انــه ال یوجــد شــخص مهمــا كــان) 2006 (عطیــةأمــا 
ولكــن یمكــن إدارتهــا واســتثمارها بمــا یعــود بــالنفع لإلنــسان ولكــي نــتمكن مــن إدارة الــضغوط ، الــضغوط

ــتثمارها بـــصورة جیـــدة لـــصالح الفـــرد نقلـــل مـــن   أن بـــشكل صـــحیح ونقلـــل مـــن تأثیرهـــا واســـتغاللها واسـ
ي توافـــق أنــواع الـــضغط الـــضغوط والزیــادة مـــن مهــارات الفــرد وخبراتـــه كــ إلــى المتطلبــات التــي تـــؤدي

  .المختلفة
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وترى الباحثة أن الضغوط النفسیة هي تجمع عوامـل داخلیـة وخارجـة تـؤثر علـى سـلوك الفـرد 
 ویتطلب منـه اسـتخدام كافـة إمكانیاتـه الشخـصیة واالجتماعیـة حتـى یتكیـف معهـا ،وأدائة في المجتمع

  .أو یصل لحد االتزان

  هومظاهر آثار الضغوط النفسیة

 بــالخبرات اذ تــرتبط ، ومهــددة لحیــاة األفــراد وســعادتهم  ســلبیة ومــدمرة ًثــاراَاسیة لــضغوط النفــل
 فـي حـدوث ظـاهرة االحتـراق النفـسي ً وكبیـراًهمـام ًوتلعـب دورا، الحیاتیة المختلفة وطبیعة عمل األفـراد

 مـا یلـي إلـى والتي تعتبر أخطر اآلثار الناجمة عن الضغوط النفـسیة وتـصنف آثـار الـضغوط النفـسیة
   ):2009(الغریر وأسعد 

فقـدان الـشهیة وتقرحـات الجهـاز الهـضمي واضـطرابات  و آثار جسمیة وتشمل ارتفـاع ضـغط الـدم:ًأوال
  .الهضم واإلنهاك الجسمي والصداع

واالكتئــاب واألرق والقلــق والملــل  آثــار نفــسیة وتــشمل التعــب واإلرهــاق وانخفــاض المیــل للعمــل :ًثانیــا
  .وانخفاض تقدیر الذات

ــ  إنهــاء العالقــات وانعــدام القــدرة علــى قبــول وتحمــل  العزلــة واالنــسحاب آثــار اجتماعیــة وتــشمل:ُاثالث
  .المسؤولیة والفشل في اداء الواجبات الیومیة المعتادة

وتشمل االرتجاف وزیادة التقلصات العضلیة واللعثمـة فـي الكـالم وتغیـرات فـي ، فسیولوجیة آثار :ًرابعا
واضـــطراب عـــادات النـــوم ونقـــص المیـــول والحمـــاس والـــشك فـــي ، إلحجـــامتعبیـــرات الوجـــه واألقـــدام وا

  .الزمالء والنظرة السوداویة للحیاة

رابات فــي االنتبــاه والتركیــز والــذاكرة وصــعوبة فــي التنبــؤ وزیــادة اضــط آثــار معرفیــة وتــشمل :ًخامــسا
  .م والتخطیطاألخطاء وسوء التنظی
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  :طبیعة الضغوط 

 إلــى یـث قــدرتهم علـى مقاومـة العوامـل واألسـباب التـي تـؤديیختلـف األفـراد فیمـا بیـنهم مـن ح
إحــداث الــضغوط فــالبعض یتحمــل قــدر كبیــر منهــا والــبعض اآلخــر یتحمــل درجــة متوســطة والــبعض 
ٕالثالــث یتــأثر بأقــل قــدر مــن الــضغوط ویتوقــف مــدى التــأثیر واحــداث التغیــرات النفــسیة الــسلوكیة علــى 

 جــسمیة و النفــسیة علــى التوافــق والتكیــف مــع هــذه المــؤثراتاألفــراد بــدرجات متفاوتــة وفقــا لقــدرتهم ال
  ).2006، هالل(

  أنواع الضغوط

  -:من حیث نوعیة التأثیر: َأوال

  تعطـي اإلنـسان الطاقـة الالزمـة التـي تمكنـه مـن تطـویر أدائـه ونظـام عملـه وتدفعـه-:ضغوط بنـاءه.أ
و تجعـل اإلنـسان ، ه بطریقـة مبتكـرةهـ للمـشكالت التـي تواجًالخلق واإلبـداع واالبتكـار وتقـدم حلـوالإلى 

مــا یــدور حولــه ممــا یمكنــه مــن اتخــاذ ظــة ولدیــه القــدرة علــى إدراك ووعــي علــى درجــة عالیــة مــن الیق
  أن ولكـي یتحقــق ذلـك یجــب، القـرار المناسـب فــي الوقـت المناسـب وبــصورة اكثـر واقعیــة وموضـوعیة

  .غلب علیهاتكون الضغوط على درجة مناسبة تمكن الفرد من السیطرة والت

العقلـي  واألداء، ًسـوء عالقـات الفـرد مـع المحیطـین ویكـون اكثـر تـوترا إلـى تؤدي -:ضغوط هدامة.ب
یـصاحبها ظهـور أعـراض له یكون عنـد أدنـى مـستوى والحالـة الذهنیـة للـشخص لیـست علـى مـا یـرام و

  .جسمیة ونفسیة

  -:من حیث الفترة التي تستغرقها: ًثانیا

  ):متقطعة(ضغوط وقتیة . أ

وتظهر األحداث المسببة لها علـى فتـرات متقطعـة أي لیـست بـصفة مـستمرة ممـا تجعـل الفـرد 
وهـذا النـوع ، یعاني من التوتر على فترات أثناء محاوالته التوافق مع المتطلبـات المحدثـة لهـا وتحقیقهـا

ومــع ، مــن الــضغوط تجعــل الــشخص علــى اســتعداد لمواجهــة الموقــف والقــضاء علیــه او الهــروب منــه
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ظهور هـذه الـضغوط التـي مـع مـرور الوقـت  إلى  ذلكقدم العلمي والتكنولوجي وضغوط الحیاة أدىالت
  .ضغوط مزمنة تؤرق اإلنسان وتجعله یقع صریعا لها إلى سوف تتحول

  لفتــرة طویلــة ممــا ینــتج عنــه إصــابتهلإلنــسان ًاهــذا النــوع یظــل مــصاحب ):مزمنــة(ضــغوط مــستمرة .ب
نفـاذ رصـید الطاقـة المـدخرة ثـم بعـد ذلـك تحـدث  إلـى  تـؤدينـب ذلـكجا إلـى بانتكاسات صحیة ونفسیة

  ).2006، عطیة(اضطرابات وخلل في أجهزة الجسم ووظائفها 

   -:منهاعدة أنواع من الضغوط النفسیة ل) 2003 ( والحدیدي الخطیبشیروی

ض وبعــعالمــات الــضغط مــن وینــتج عنهــا اســتجابات طفیفــة مــع مجموعــة  :ضــغوط غیــر حــادة. 1
  .التي من السهولة مالحظتهاض األعرا

،  وینـــتج عنهـــا اســـتجابات شـــدیدة القـــوة لدرجـــة تتجـــاوز قـــدرة الفـــرد علـــى المواجهـــة:ضـــغوط حـــادة. 2
وجــود أمــراض عقلیــة  إلــى یــشیر بالـضرورةوهــذا ال ، آخــر إلــى وتختلـف هــذه االســتجابات مــن شـخص

  .ضرورة التدخل إلى ٕاو جسمیة وانما هي استجابات عادیة تشیر

  .ال تظهر دائما أثناء وقوع الحدث إنما تظهر بعد فترةوهذه الضغوط  :متأخرةضغوط .3

 آثارهـا علـى  وتتـرك،  المؤلمـةواألحـداث تلـي الـصدمات الـضغوط التـيوهـي  :ضغوط بعد الصدمة.4
  .الكائن الحي بشكل طویل المدى

ضــغوط :ًأنــه یمكــن تقــسیم الــضغوط النفــسیة تبعــا لمــدة تأثیرهــا إلــى) 2004(یــذكر الحــواجرى 
ًا تبعا ألثرها إلىهكما یمكن تقسیم، وضغوط دائمة، مؤقتة   .ضغوط ایجابیة وضغوط سلبیة: ً

وعـادة مـا تكـون مرتبطـة ، ثـم تـزول،  فهي التي تحیط بالفرد لمـدة وجیـزة:إما الضغوط المؤقتة
ــدود علـــى الفـــرد، ًال یـــدوم أثـــره طـــویال، بموقـــف مفـــاجئ  إال اذا كانـــت قـــدرة، ولهـــذه الـــضغوط أثـــر محـ

ــه ــالفرد لمــدة ، تحملــه أضــعف مــن الموقــف الــذي تعــرض ل بینمــا الــضغوط الدائمــة فهــي التــي تحــیط ب
یرافــق ذلــك ظــروف و أوضــاع ، مثــال ذلــك تعــرض الفــرد لمــرض مــزمن وآالم مرافقــة لــه، ًطویلــة نــسبیا

  .وال تساعد على تحمل هذا الموقف أو ذاك، مادیة واقتصادیة واجتماعیة متدنیة



 
16 

ــؤديالــــضغوط اإل  أن كمــــا ــوترا یــ الــــشعور بالرضــــا والــــسعادة واالتــــزان  إلــــى ًیجابیــــة تحــــدث تــ
وعـــدم ، الـــشعور باإلحبـــاط والتعاســـة وعـــدم الـــسرور إلـــى فـــي حـــین تـــؤدي الـــضغوط الـــسلبیة، النفـــسي

وقـد یرافـق ، ولكن مع فارق في تأثیر كل منهـا فیـه، ویشعر الفرد في الموقفین بالتوتر، االتزان النفسي
واخـتالل فــي ، االخــتالل الـوظیفي لألعــضاء إلـى تــؤدي، أو فـسیولوجیة، سیةهـذه الــضغوط أمـراض نفــ

  .االنحراف إلى وقد تؤدي، وشعور الفرد باالنفعال، الصحة النفسیة

  -:أسباب الضغوط النفسیة

والدقــة واالنتبـــاه  الطویلـــة والمــسؤولیات الــصعبة تساعامــن الــ طبیعـــة العمــل  أن :طبیعــة المهنــة.1
ــین الـــذین ال لهـــا تالتـــي یتطلبهـــا العمـــل ك عـــرض العامـــل للخطـــر كعمـــل المـــراقبین الجـــویین او الممثلـ

  .یعرفون ما هي النتائج التي سیعطیها النقاد لهم

النــاس وكمـا كـان  أطفـال وعاملـة وقـد ترعـى والـدیها مثـل ربـة أسـرة وأم ألربعــة :رعـدم وضـوح الـدو.2
ٕف مـــن الـــضغوطات وابقائهـــا فـــي علـــى إدارة الموقـــف والـــسیطرة فهـــم بـــذلك یـــستطیعون التخفیـــرین قـــاد

  .حدودها

بـین والتـضارب وخاصـة واالحتـدام  عند وجود عالقات تتصف بالـصراع :العالقات بین األشخاص.3
  .الزوجین

/ ًتتطلـــب معظـــم التغییـــرات تكیفـــا مـــع الموقـــف الجدیـــد مثـــل األبـــوة أول مـــرة اذ  :االنتقـــال والتغییـــر.4
  .تسبب الضغط واألزمات القلبیة  أن ة یمكنوحتى األحداث السار/ التقاعد/ تغییر العمل 

 واألزمـــات تمثـــل فتـــرة مـــن عـــدم الثبـــات واالســـتقرار وتتطلـــب التكیـــف معهـــا واتخـــاذ :أزمـــات الحیـــاة.5
 بعــض األحیــان تتطــور األزمــة مــن سلــسلة مــن األحــداث األصــغر الداخلیــة ففــي ، القــرارات المالئمــة

  ).2009، غریر وأسعد(تحملها والخارجیة التي لم یعد باإلمكان التعامل معها و
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ن الضغوط هي مـن األمـور الحیاتیـة التـي یجابههـا األفـراد أوترى الباحثة بناء على ما سبق ب
بشكل مستمر ویومي، وهي تتفاوت حسب السیاقات التي ینشط خاللها األفـراد، وتـزداد هـذه الـضغوط 

  .بازدیاد النشاطات التي یقوم بها األفراد

  :سیةالنف الضغوط مصادر .2

  :یأتي ما المصطلح هذا تناولت التي التعاریف ومن

وعـدم  والتـوتر والـضیق باإلجهـاد الـشعور إلـى تـؤدي التـي  بأنهـا المـصادر)2003(حـریم  عرفهـا *
 والـسیاسات اإلداریـة، الدراسـیة البیئـة مجـاالت فـي المثیـرات والمتغیـرات مجموعة في وتتمثل االرتیاح
  .الشخصیة وسماته الفرد وحاجات آلخرینا مع والعالقات الوظیفي والدور

وخـصوصیات  بظـروف متعلـق بعـضها عوامـل تفاعـل بأنهـا خالصـة (2004 ):حمـداش  عرفهـا *
بخـصائص وشخـصیة  متعلـق ویكـون أیـضا ببیئتـه متعلـق والـبعض اآلخـر ) المنظمـة(العمل ومكونات

  .أنفسهم األفراد وقیم

 الـضغوط لمـصادر تـصانیف وضـع فـي جتهـدواا الـذین البـاحثین أن2002) ( والیـافي ویـرى جـودة
  :هي مسارات ثالثة سلكوا، النفسیة

 :الثنائي األنموذج :أوال

 هما رئیسیتین مجموعتین في النفسیة الضغوط یصنف مصادر

، الـدور مثـل عـبء، بـه المرتبطـة والمتغیرات العمل بمحیط تتعلق التي وهي :التنظیمیة الضغوط -1
 صنع القرار والمشاركة في، المهني والتقدم الترقیة عوائقو، الدور وصراع، الدور وغموض

 التغیـرات مـع ومـدى توافقـه واعتقاداتـه المعلـم بشخـصیة تتعلـق التـي وهـي :الشخـصیة الـضغوط -2
  ).2000، طالب بوأ(لها واالستجابة فیها التحكم على قدرته ومدى حیاته في الحاصلة
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 :الثالثي األنموذج :ثانیا

رئیـسیه  مـصادر ثالثـة إلـى النفـسیة الـضغوط مـسببات عـام بـشكل تجاهاال هذا أصحاب یرجع
صـنف  فقـد.بالبیئـة المتعلقـة و العوامـل بالمنظمـة المتعلقـة والعوامـل بـالفرد المتعلقـة العوامـل: هـي

 :رئیسیة هي مجامیع أو، ثالث أصناف إلى النفسیة الضغوط مصادر) 2002(حتاملة 

 وتقیـیم األداء والمحفـزات العمـل عـبء نقـص أو زیـادة (ضـمنها وینـدرج :التنظیمیـة األسـباب -1
 والمـستقبل وتعـارض الـدور الـدور وغمـوض  التنظـیم وأسـالیب  العمـل وطبیعـة موضـوعیة ومـدى

 ).الوظیفي

احتیاجـات ، عـن الغیـر والمـسؤولیة، المادیـة العمـل بیئـة( ضـمنها وینـدرج :الوظیفیـة األسـباب-2
 فـي صـنع المـشاركة ومحـدودیات، الراجعـة التغذیـة وضـعف، الوقـت ومحـدودیات، المهنیـة الـسالمة

 .القرار

 والمـشكالت، األسـریة المــشكالتمنهـا  أســباب عـدة تحتهــا وینـدرج :الشخــصیة األسـباب-3
  .الشخصي السلوكي والنمط، الوسیطة الضغط وعوامل، االقتصادیة

 :األبعاد متعدد األنموذج :ً ثالثا

 مـصادر تـصنیف فـي األبعـاد نـه متعـددأ إال هسـابق عنً◌ كثیـرا ال یختلـف هـذا النمـوذج
  :وهي رئیسة مجموعات أربع إلى هذه المصادر ذ یصنفإالضغوط 

، عمـل معـین ألداء بهـا التـي یجـب القیـام المحـددة باألنـشطة المطالـب هـذه تـرتبط :المهنة مطالب-1
 وأعبـاء اتواجبـات ومـسؤولی مـن ومـا یتـضمنه الفـرد بـه الـذي یقـوم العمـل نـوع أن الدراسـات وتكـشف

 .الضغط ونوع لمقدار الهامة المحددات من تعتبر

 مـن الـشخص اآلخـرون التـي یتوقعهـا الـسلوكیة التوقعـات مجموعـة بالـدور یقـصد :الـدور مطالـب-2
 الـدور إلیـه مجموعـة تـأتي التوقعـات مـن لمجموعـة المؤسـسة فـي ویتعـرض الفـرد، معـین بـدور القـائم
 علـى حدته تتوقف ًصراعا نفسیا له فتخلق متضاربة التوقعات ههذ تكون ما وكثیرا، إلیها ینتمي التي
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، المـدرك والـدور، المـؤدى والـدور، الـدور صـراع وتـشمل.شخـصیته قـوة وعلـى الـضغوط هـذه قـوة
 .الدور وغموض، الزائد والعبء

 تلـوث الجـو :منهـا الفـرد یعمل فیهـا التي الظروف البیئیة في تتمثل :الفیزیقیة أو ةیالبیئ المطالب-3
 أمـاكن تـصمیم وسـوء  الـصوت وذبذبـة أوالخافتـة المبهـرة واإلضـاءة والبـرودة الحـرارةو والـضوضاء

  .المهنة في الحوادث مثل العمل ومخاطر والترددات العمل

  االجتمـاعيوالعـبء االجتمـاعي والتفاعـل المكانـة وتعـارض انـسجام وتـشمل :الشخصیة المطالب-4
  ).2005 ،عمورم ،بار(الجماعة  القیادة وضغوط وأسلوب

  : أسالیب مواجهة الضغوط

ن مــصطلح مواجهــة الــضغوط عبــارة عــن األفكــار واألســالیب التــي یــستخدمها الفــرد للــسیطرة إ
وتعتمـد مواجهـة الـضغوط علـى االخـتالف بـین األفـراد مـن .والتحكم في إدارة الـضغوط والتعامـل معهـا

 إلــى هــوم اســتراتیجیات المواجهــةویــشیر مف.حیــث األســلوب الــذي یــتم اســتخدامه فــي مواجهــة الــضغوط
الجهود المعرفیة والـسلوكیة واالنفعالیـة التـي یبـذلها الفـرد إلدارة المتطلبـات الداخلیـة والخارجیـة الناتجـة 

، التخفیــف مــن التـوتر والــضیق المــرتبط بتلــك المواقــف إلــى عـن التعــرض للمواقــف الــضاغطة وتهـدف

(Thornton.& Pickus ,2005).  

ـــتراتیجیات المواجهـــــة بأنهــــا عملیـــــة إعـــــادة إدراك )Kepbart ,2003( ویعــــرف كیبـــــارت  اسـ
مقاومـة الـضغوط والتخفیـف مـن اآلثـار الـسلبیة  إلـى وتهـدف، وتقییم وتكیف تحدث كرد فعل للضغوط

، ًفــاألفراد لیــسوا دائمــا ضــحایا مستــسلمین وســلبیین للمواقــف الــضاغطة التــي یواجهونهــا، المرتبطــة بهــا
، أو تخفیــف الــضغوط بواســطة التفكیــر والــشعور أو الــسلوك بطــرق متعــددةفهــم عــادة یحــاولون تقلیــل 

بعــضها نــاجح وفعــال والــبعض اآلخــر ، واألفــراد یواجهــون الــضغوط بطــرق متنوعــة، بمعنــى مواجهتهــا
  .ًأقل فعالیة وتأثیرا
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وعنــدما یــشعر الفــرد بأنــه مؤهــل للتعامــل مــع المواقــف الــضاغطة فهــو بــذلك یــستخدم مهمــة 
الفــرد   أن وهــذا یعنــي، ســلوب المباشــر فــي التعامــل مــع متطلبــات الموقــف الــضاغطالتوجیــه وهــو األ

ًیواجه الموقف بموضـوعیة ویحـاول تحلیـل الموقـف الـضاغط تحلـیال جیـدا مـن خـالل تحدیـد األسـلوب  ً
 األسـلوب ومحاولـة إیجــاد الحلـول البدیلــة لمواجهـة هــذا اوتقیـیم هــذ، المناسـب الـذي یجــب علیـه إتباعــه

والتي تمكن الفرد من تغییر أسلوبه ومتطلباتـه فـي مواجهـة ، تمیز أسلوب التوجیه بالمرونةوی، الموقف
وقـــد یكـــون الفعـــل الـــذي یـــسلكه الفـــرد اتجـــاه الـــضغوط واضـــح وصـــریح مـــن خـــالل .الموقـــف الـــضاغط

ًوأحیانا یكـون رد الفعـل اتجـاه الـضغوط خفـي وغیـر واضـح كتقلیـل مـستوى ، التماس الدعم االجتماعي
  ).2008، حمدا(الطموح 

   :ثالثة أسالیب للتعامل مع الضغوط النفسیة هي إلى ) ,2005Kao(ویشیر كاو 

 أن حیـــث، تعتبـــر مـــن أهـــم اســـتراتیجیات مواجهـــة الـــضغوط: أســـالیب المواجهـــة الفـــسیولوجیة: اوال
ــث  ــشائعة للـــضغوط التـــي یواجههـــا الفـــرد تظهـــر مـــن خـــالل االســـتجابة الفـــسیولوجیة حیـ ــتجابة الـ االسـ

د بتـــوتر األعـــصاب والعـــضالت واضـــطراب المعـــدة وارتفـــاع ضـــغط الـــدم وزیـــادة ضـــربات یـــصاب الفـــر
ومـن أمثلتهـا ، وبذلك تعمل أسالیب المواجهـة الفـسیولوجیة بكفـاءة للقـضاء علـى هـذه األعـراض، القلب

شـعور الفـرد  إلـى كفـاءة للقـضاء علـى هـذه األعـراض وتـؤديالزیـادة  إلـى التمارین الریاضة التي تؤدي
ًومن أمثلة األسالیب الفسیولوجیة أیـضا االسـترخاء الـذي یعتمـد علـى تـصفیة الـذهن وتنقیتـه  .بالتحسن

  .تدریب إلى وقد تحتاج هذه العملیة، من الضغوط والتخلص من األفكار السلبیة والمشاعر المزعجة

ــا ــة: ثانی ــتحكم والــسیطرة علــى جمیــع المو: أســالیب المواجهــة المعرفی اقــف ًال یــستطیع الفــرد دائمــا ال
ــتحكم فــــي ردود األفعــــال العقلیــــة تجــــاه هــــذه ، الـــضاغطة فــــي الحیــــاة ومــــع ذلــــك فلدیــــه القــــدرة علــــى الــ

ٕفقــد یتعامــل الفــرد مباشــرة مــع مــصادر الــضغوط محــاوال تعــرف المــشكلة وایجــاد حلــول لهــا ، الــضغوط ً
، مـشكلةكمـا قـد یكـون مـن المفیـد للفـرد التعبیـر عـن مـشاعره تجـاه ال، واختبار الحل األفضل مـن بینهـا

  .وبذلك یحصل على تغذیة راجعة من خبرات اآلخرین
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بعــض مــصادر الــضغوط التــي یواجههــا الفــرد قــد یكــون الــسبب : أســالیب المواجهــة الــسلوكیة: ثالثــا
فهنـاك بعـض األفـراد یجـدون صـعوبة بالتعامـل مـع المواقـف الـضاغطة ، فیها هو سلوكیات الفـرد ذاتـه
كمهــارة التعامـل مــع ، إن إسـتراتیجیة إدارة الــضغوط الـسلوكیةولـذلك فــ، تهمیــمـن خــالل وسـائلهم و دافع

 تــساعد األشــخاص علــى التعامــل بكفــاءة وفاعلیــة، النقــد والتعبیــر عــن المــشاعر والــتحكم فــي الغــضب
 .مع هذه الضغوط

  : النظریات المفسرة للضغط النفسي

 ا أدىممـــ، ومنطلقـــات مختلفـــة، وأطـــر، تناولـــت النظریـــات الـــضغوط النفـــسیة ضـــمن تفـــسیرات
 :ومن أهم نظریات الضغوط النفسیة المفسرة للضغط النفسي، اختالف هذه النظریات فیما بینهاإلى 

  "Theory Selye "يسیال نظریة

التعـرض  أن رىتـذ إ،  لنظریة الـضغط النفـسيمقدمة ال)Selye 1967,(العالمة سیالي تعد 
ــؤدي، المـــستمر ـــات ، ة الفـــردتـــأثیرات ســـلبیة فـــي حیـــا إلـــى أو المتكـــرر للـــضغوط یـ ممـــا یفـــرض متطلب

ــع بینهمـــا، أو نفـــسیة، فـــسیولوجیة حـــشد كـــل طاقاتـــه لمواجهـــة تلـــك  إلـــى وهـــذا یـــؤدي بـــالفرد، أو الجمـ
  .وهنا یدفع ثمنها في شكل أعراض فسیولوجیة، الضغوط

هـــذه المراحـــل تمثـــل مراحـــل  أن ىتـــرو،  ثـــالث مراحـــل للـــدفاع ضـــد الـــضغطي ســـیالتوحـــدد
  التكیف العام وهي

ــنفس): Alarm Reaction (التنبیــةمرحلــة  -1 ، وتمثــل هــذه المرحلــة خــط الــدفاع االول لــضبط ال
ویظهـــر رد الفعـــل المباشـــر للعامـــل ، وهـــي رد فعـــل األعـــضاء عنـــدما تتعـــرض فجـــأة لمثیـــرات مختلفـــة

  .وزیادة في إفرازات الهرمونات، ومن أعراضه ارتفاع التوتر، المثیر

نا مرحلـة مواجهـة مـصدر الـضغط النفـسي مـن قبـل ه): Stage Resistance( مرحلة المقاومة -2
، اذ یـــتم حـــشد المـــوارد الجـــسمیة للتكیـــف مـــع الموقـــف الـــضاغط، فیهیـــئ الفـــرد نفـــسه للمواجهـــة، الفـــرد

وفــي حــال اســتمرار الــضغوط فــإن الفــرد یفقــد ، وعلــى شــدة الــضغط، ویعتمــد التكیــف علــى قــدرة الفــرد
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وهــذا یدفعــه للــدخول فــي المرحلــة ، و التعــبأنهــاك وهنــا قــد یعــاني الفــرد مــن اإل، القــدرة علــى التركیــز
  .الثالثة

ـــاك -3 ــــة اإلنهـ ــنخفض قــــدرة الفــــرد علــــى التعامــــل مــــع الــــضغوط ): Stage Exhaustion (مرحل تــ
ًفیــصبح الفــرد حـــساسا جــدا لألمــراض وعرضــة لهــا، وتــستنفذ طاقــة التكیــف، النفــسیة وفــي الحـــاالت ، ً

  .وربما یسبب الضغط هنا في حدوث الموت، ریكون الفرد عرضة لالنهیا، الشدیدة والخطیرة

  "Learned Helplessness Theory "نظریة العجز المتعلم 

تعـــرض   أن ى علـــأكـــدت وقـــد  )Seligman ,1975( طـــور هـــذه النظریـــة العـــالم ســـیلجمان
ــتحكم فـــي المواقـــف الـــضاغطة ــاده انـــه ال یـــستطیع الـ ـــزامن اعتقـ أو ، الفـــرد للمواقـــف الـــضاغطة مـــع ت

بــأن یــصبحوا عــاجزین عنــدما  أن وأن النــاس یتعلمــون، یــشعر الفــرد بــالعجز أن  شــأنهمــن، مواجهتهــا
  .وبخاصة حین یفشلون في مواجهة مهمات معینة، ًیواجهون أحداثا ال یستطیعون التحكم بها

آثـــار تعلیمیـــة  إلـــى حالـــة العجـــز المـــتعلم تـــؤدي  أن )Seligman ,1975(رى ســـیلجمان یـــو
وأن ، ســـلوكه غیــــر ذي جــــدوى  أن الفــــرد یــــتعلم  أن ألثــــر التعلیمــــي فـــي افیتمثـــل، ودافعیـــة وانفعالیــــة

 بعــزوف الفــرد عــن  فیتمثــلأمــا األثــر الــدافعي، النتــائج التــي یرغــب بهــا ال تعتمــد علــى ســلوك یقــوم بــه
فقـــدان القـــدرة علـــى الـــتحكم والـــسیطرة علـــى   أن أمـــا األثـــر االنفعـــالي فیتمثـــل فـــي، المبـــادرة والمحاولـــة
  .استجابات انفعالیة سلبیة إلى ديمجریات األمور یؤ

  "Lazarus and Folkman" نظریة الزاروس وفولكمان 

الــضغط النفــسي بأنـــه ) Lazarus and Folkman ,1988(فــسر الزاروس وفولكمــان 
ًفعنـدما یواجـه الفـرد موقفـا ویـتم تقییمـه علـى ، عالقة تفاعلیة بین الفرد والبیئة یقیمها الفـرد بأنهـا مرهقـة

  .ینشأ الضغط النفسي،  مهدداو، أنه ضار

  :تفسیر الحدث الضاغط یركز على عملیتین أساسیتین  أن ویریان الزاروس وفولكمان
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ــه هــل الموقــف خطیــر  :عملیــة التقیــیم األولــي -1 ــیم الفــرد للموقــف وطریقــة إدراكــه ل وهــي عملیــة تقی
 ؟ الأمومهدد للفرد 

، در للتعامــل مــع الحــدث الــضاغطوهــي تقیــیم مــا یمتلكــه الفــرد مــن مــصا:عملیــة التقیــیم الثــانوي -2
 .ٕوتتأثر عملیة التقییم الثانوي بقدرات وامكانیات الفرد الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة

  :وحسب نظریتهما عن الضغط توجد ثالثة مكونات رئیسیة للضغط وهي

عـین فموقـف م، والتقیـیم المعرفـي للموقـف وهـو كیفیـة تفـسیر الفـرد للموقـف،  الموقـف أو المطالـب:ًأوال
  .بینما آخر یفسره غیر ذلك، یفسره شخص على أنه موقف ضاغط

فقـــد یـــدرك شخـــصان الحـــدث علـــى أنـــه ،  المـــصادر المدركـــة لـــدى الفـــرد فـــي مواجهـــة المطالـــب:ًثانیـــا
بینمــا ، ٕلدیــه مــصادر وامكانــات تــساعده علــى التعامــل مــع الــضغط  أن ولكــن أحــدهما یعتقــد، ضــاغط

جیب ویتعامل مع الموقـف حـسب مـا لدیـه مـن مـصادر شخـصیة فكل منهما یست، اآلخر ال یعتقد ذلك
  .تتعلق بالسمات الشخصیة والخصائص المعرفیة للفرد

  . مصادر بیئیة ترتبط بجوانب البیئة االجتماعیة والمادیة:ًثالثا

 :(Spelgre Theary) جرنظریة سبیل: ًرابعا

ضغوط حیـث أنـه یـربط تعتبر نظریة سبیلبرجر فـي القلـق مقدمـة ضـروریة لفهـم نظریتـه فـي الـ
 لحالــة القلــق ویهــتم كــذلك ًبــین قلــق الحالــة والــضغط ویعتبــر الــضغط النــاتج عــن ضــاغط معــین مــسببا

. نا مختلفـانفكالهمـا مفهومـ t)( Threat ومفهوم التهدیـد  )Stress ( بین مفهوم الضغطبأنة یمیز 
 مـا مـن الخطـر بدرجـةم االختالفـات فـي الظـروف واألحـوال لبیئیـة التـي تتـس إلـى فكلمة ضـغوط تـشیر

 ومخیــف ٌالتقــدم والتفــسیر لموقــف خــاص علــى أنــه خطیــر إلــى الموضــوعي أمــا كلمــة التهدیــد فتــشیر
  ).1999، الرشیدي(
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  :(Moray Theory)نظریة مواري

فالــضغط عنــد مــوراي یمثــل المــؤثرات األساســیة للــسلوك وهــذه المــؤثرات توجــد فــي بیئــة الفــرد 
 وهــي محكومــة بعــدة عوامــل لموضــوعاتط كــذلك باألشــخاص وافبعــضها مــادي واآلخــر بــشري وتــرتب

ــــــدوان ـــــ ـــــسیطرة والعــــ ــــ ـــــ ـــزان والـ ــــ ـــــ ـــ ـــــــداع واالت ـــــ ـــف والخـــ ـــــ ــــ ـــــریة والعطـــ ـــــ ــــة وأســـــ ـــــ ـــــ ــــــصادیة واجتماعیـ ـــــ  .اقتــــ
  :نوعین إلى ویقسم مواري الضغوط النفسیة

  .وهي التي توجد في الواقع الموضوعي في بیئة الفرد: اضغوط آلف

  . الشخصرىوهي الضغوط كما ی: ضغوط بیتا

نستنتج وجود الحاجة لدى الفرد مـن بعـض المظـاهر التـي تتـضح  أن د موراي أنه یمكنویؤك
 لنوع معین مـن المثیـرات یـصاحبه انفعـال خـاص وحـین یـتم واستجابتهفي سلوك الشخص إزاء انتقائه 

 إشــباع الحاجــة یحــس الفــرد بالراحــة كمــا یحــس بالــضیق إذا لــم یتحقــق اإلشــباع ومــن تلــك الحاجـــات
  )1990،  واخرونالعبدي(التحقیر والسیطرة، المضادة، االستقالل، العدوان، تماءاالن، النجازا

  :نظریة التوافق بین الفرد والبیئة

ٕتحول هذه النظرة بین إدراك الفرد إحـدى المهـام وادراكـه لقدراتـه علـى إكمـال هـذه المهمـة ومـا 
 تـزداد عنـد اتـساع الفجـوة  مشاعر الـضغط ال بـد وأنعلى إكمالها وبالتالي تفترض بأنلدیه من حافز 

، جریــر(بـین الفـرد والبیئـة وبالتـالي مقـدار الـضغط یتفـاوت بحـسب مـستوى التحـدي الـذي یفـضله الفـرد 
2000.(  

نهـــا تنـــشأ نتیجـــة أ النفـــسي علـــى اختالفهـــا، تتفـــق علـــى نظریـــات الـــضغط  أن وتـــرى الباحثـــة
والبیئــة تزانــه وتكیفــه مــع نفــسه ًلــضغوط العمــل المــستمرة والمنهكــة، وتــزداد ســوءا علــى الفــرد فیــصعب ا

  .ذا ما ارتبطت بشخصیته ومحیطهإاالجتماعیة المحیطة به، 
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  :الكفاءة الذاتیة-2

ــدافع األساســي إ   و، نجــاز واإلبــداعالــذي یــدفع اإلنــسان نحــو العمــل واإلن فهــم الــذات وتحقیقهــا هــو ال
مارها وتحقیقهــا وبالتــالي فــان دافــع تحقیــق الــذات هــو قــوة رئیــسیة تــدفع الفــرد لتطــویر قدراتــه واســتثأن 

مفهــوم الــذات هــو مفهــوم افتراضــي مــدرك یتــشكل مــن خــالل المتغیــرات البیئیــة الكثیــرة والتــي ال یمكــن 
اذ تـؤثر كـل منهمــا فـي األخـرى فــأي ، ًالفـصل بینهمـا تمامــا فهـي تـشترك بــدرجات متفاوتـة مـع بعــضها

  ).2005، سلیمان( الذات العام تحسن في أي متغیر من المتغیرات التي تشكله ستصب في مفهوم

  أبعاد مفهوم الذات 

صورة المركبــة والمؤلفــة الــن مفهــوم الــذات یـشمل كــل مــا یدركــه الفـرد بأ) 2004(یـرى الظــاهر
كــذلك ، مــن تفكیــره عــن نفــسه وتحــصیله وخصائــصه الجــسمیة والعقلیــة واالنفعالیــة ورؤیــة اآلخــرین لــه

مفهــوم الـذات یعتبـر حجـر الزاویــة  أن  والبـاحثون علـىیتفـق العلمـاء . علیــهنیكـو أن رؤیتـه بمـا یتمنـى
ن وظیفتـه األساســیة هـي الـسعي لتكامــل واتـساق الشخـصیة لیكــون الفـرد متكیفـا مــع ٕاو، فـي الشخـصیة

ٕومـن وظائفهـا نمـو الشخـصیة واحـساس الفـرد ، البیئة التي یعیش فیها وجعله بهویة تمیزه عن اآلخرین
ــذات ورغبـــة الفـــرد فـــي ارتقـــاء األنـــا وامتـــدادها وتلـــك ،  وماهیتهـــابذاتـــه الجـــسمیة واإلحـــساس بهویـــة الـ

نـــه بـــدخول أو، وبتعـــدیل مفهـــوم الـــذات یحـــدث تغیـــر فـــي الـــسلوك، الوظـــائف تبـــدأ فـــي مرحلـــة الطفولـــة
  . االحساس بالتناقض والتوترخبرات جدیدة ضمن تنظیم الذات بطریقة شعوریة یزول

 :(Rogers)نظریة الذات لروجرز

ــذات لرو  تركــز علــى استبــصار الفــرد بذاتــه والخبــرات التــي أختبرهــا فأنكرهــا او رزجــنظریــة ال
ممـــا یعطـــي الفـــرد ، ٕواحـــداث التطـــابق بـــین الــذات والخبـــرات، ثـــم عمـــل محاولـــة التقریــب بینهـــا، حرفهــا

 ومتكامـــل االداء وتـــرتبط هـــذه النظریـــة بمـــا یـــسمى ًالفرصــة لنمـــو ســـلیم ومتوافـــق ویـــصبح إنـــسانا ســویا
  .تمركز حول المسترشدباإلرشاد والعالج الم
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وقد اهتم روجز بالجماعات من خالل العالج الجمـاعي الـذي مارسـه مـع المـسترشدین بـشكل 
ــتعم ، )1970(فعلــــي عــــام  ــالج الجمــــاعي بــــشكل واســــع وظهــــرت فائدتــــه لــ ــث انتــــشر أســــلوب العــ حیــ

ـــه یقـــــدم مــــساعدة لألفـــــراد ، المجتمــــع بكـــــل فئاتــــه اذ یـــــصف روجــــرز اإلرشـــــاد والعــــالج الجمـــــاعي بأنـ
وان لكــل فــرد قــدرات داخلیــة یمكــن ، لجماعــات فــي مواقــف االضــطراب النفــسي والــصراع والــضغوطوا

 وهـذا یحتـاج، استخدامها لفهم ذاته وتعدیل مفهومـه عـن ذاتـه وتعـدیل سـلوكه واتجاهاتـه نحـو اآلخـرین
، المسترشد من خالل تهیئـة الجـو المناسـب للـتخلص مـن الـضغوط النفـسیةو تواصل بین المرشد إلى 
  .نا یقوم المسترشد بتوجیهه نحو النضج االنفعالي وحل مشكالته بنفسهوه

عملیـة اإلرشـاد تمـر فـي عـدة مراحـل یمكـن تلخیـصها  أن ویلخص روجرز ومیـدور وباترسـون
والمـساعدة ، والتواصـل مـع الـنفس، واكتـشاف الـنفس، في نقاط محددة هي مرحلة االنفتاح على النفس

  .في إحداث تطابق مع النفس

 نفــسیة ًاضــغوطن یواجهــون د للحــاالت مــن النظریــة تحقــق أهــداف اإلرشــاأة القــول بــوخالصــ
ــنفس  مـــن خـــالل الممارســـة اإلرشــــادیة التـــي تتـــیح الفرصــــة للتعبیـــر عـــن المــــشاعر واالنفتـــاح علـــى الــ

وبـــشكل اكثـــر تطابقـــا مـــع الواقـــع ، واكتـــشافها والتواصـــل معهـــا وتقبـــل المـــشاعر ومفهومهـــا عـــن الـــذات
 .)2009، حسونة(طاقات بشكل أفضل والوتوظیف لألداء 

ـــة مــن وجهــة  ومفهــوم كفــاءة الــذات المدركــة مــن المفــاهیم المهمــة فــي تفــسیر الــسلوك اإلنــساني خاصـ
ـــــاعي ــــتعلم االجتمـ ــــة الــ ــحاب نظریــ ـــر أصــــ ـــرداذ ، نظـــ ـــــى أدراك الفــــ ــــــة علـ ـــــاءة الذاتی ـــــوم الكفـ ــــــدل مفهـ          ی

بــأن الكفــاءة فــي  )Albert Bandura(را ویجــادل بانــدو، لقدرتــه وفعالیتــه فــي مواجهــة أحــداث الحیــاة
جانـب ذلـك علـى الثقـة  إلى بل، الشخصیة اإلنسانیة ال تقتصر على امتالكها مهارات سلوكیة متنوعة

ویـــضیف بانـــدورا بـــأن إدراك الفــرد بكفایتـــه الذاتیـــة مـــن شـــأنه التـــأثیر علـــى  .واالعتقــاد بالكفایـــة الذاتیـــة
   .)2000، عسكر( سلوكه ونمط تفكیره وانفعاالته

  Bandura)1997( وقد ظهر مفهوم الكفاءة الذاتیة على ید العالم األمریكي ألبرت باندورا
ــدما قـــدم نظریـــة متكاملـــة لهـــذا المفهـــوم حـــدد فیهـــا أبعـــاد وتمثـــل هـــذه   ، ومـــصادر الكفـــاءة الذاتیـــة، عنـ
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 رد  فیــرىلــرئیس لــسلوك الفــكمــا تــشكل المحــدد ا،  مــن نظریــة الــتعلم االجتمــاعيًا مهمــًاالنظریــة جانبــ
)1977, Bandura ( فهــي مؤشــر لمــدى قــدرة الفــرد ، الكفــاءة الذاتیــة تعــد بمثابــة مرایــا معرفیــة  أن

  فــالفرد الــذي لدیـــه إحــساس عــال بالكفــاءة الذاتیــة یمكــن، وأعمالــه، علــى الــتحكم فــي أفعالــه الشخــصیة
ــــه، یـــسلك بطریقـــة أكثـــر فاعلیـــةأن  ، واتخـــاذ القـــرارات ،ویكـــون أكثـــر قـــدرة علـــى مواجهـــة تحـــدیات بیئتـ

ـــة یــرتبط باالكتئــاب، ووضــع أهــداف مــستقبلیــة ذات مــستوى عــال ، بینمــا الــشعور بــنقص الكفــاءة الذاتیـ
، تــشاؤمیة عــن مــدى القــدرة علــى اإلنجـــاز أفكــار وامــتالك، وانخفــاض التقــدیر الــذاتي، والعجــز، والقلــق

  .والنمــو الشخصي

 هیم علـم الـنفس الحدیثـة حیـث أشــار إلیــه بانــدوراومفهوم الكفاءة الذاتیة المدركة یعد من مفـا
Banduraـــتعلم االجتمـــاعي المعرفـــي ـــرد عــــن فاعلیتــــه   أن والـــذي یـــرى،  فـــي نظریـــة ال معتقـــدات الفـ

ســواء المباشـــرة أو ، الذاتیــة تظهــر مــن خــالل اإلدراك المعرفــي للقــدرات الشخــصیة والخبــرات المتعــددة
ــــإجراءات   أن ذاتیــــة یمكــــنغیــــر المباشــــرة؛ ولــــذا فــــإن الفاعلیــــة ال تحــــدد المــــسار الــــذي یتبعــــه الفـــــرد كـ

مـــدى اقتنـــاع  إلــى یــشیر  أن هــذا المــسار یمكــن  أن كمــا، إمــا فــي صــورة ابتكاریــة أو نمطیــة، ســلوكیة
  ).2010، الیوسف( الموقف الفرد بفاعلیته الشخصیة وثقته بإمكاناته التي یقتضیها

ة المدركــة تؤكــد علــى معتقــدات الفــرد فـــي قدرتـــه بــأن الكفــاءة الذاتیــ) 2004(ویــشیـر قطــامي
ــتحكم فـــي األحــداث التــي تـــؤثر علــى حیاتــه ــتم فقــــط ، علــى ممارســة ال فالكفــاءة الذاتیـــة المدركـــة ال تهـ

ـــه بالمهـــارات التـــي یمتلكهـــا وهــي تعتمــد ، بالمهــارات الـــتي یمتلكهـــا الفــرد ٕوانمـــا بمــــا یــستطیـع الفـــرد عملـ
 وهــي الــصورة التــي یطورهــا الفــرد عــن )Self - Perception(دراك الـــذات فــي جــزء منهـــا علـــى إ

  .نفسه حیث تـؤثر فـي مـستوى الجهد المبذول في أداء المهمات

 الكفاءة الذاتیة لدى المعلمین في الظهور كمحـور مـن محـاور علـم الـنفس التربـوي فـي وبدأت
بطریقــة مؤكــدة علــى مــدى التفــتح واالنفتــاح معتقــدات الكفــاءة الذاتیــة تــؤثر   أن ذلــك.بدایــة الثمانینــات

ـــدة فـــي المنـــاهج ــدى ، وفلـــسفة التربیـــة، وطـــرق التـــدریس، علـــى االبتكـــارات الجدی ـــیم لـ وتكنولوجیـــا التعل
 علـى یـد بانـدورا فـي أطروحتـه )Self efficacy(وقـد بـدأ االهتمـام بمفهـوم الكفـاءة الذاتیـة ، المعلمین

 ،َذكـرا كـان أم أنثـى، ه المعتقدات الفردیة لـدى الفـردحیث عزى وجود هذ، )1977(التي عرضها عام 



 
28 

ومـن ثـم ، واألخـذ بزمـام المبـادرة فـي تحقیـق اإلنجـاز، اعتقاد الفرد فـي مقدرتـه علـى إحـراز النجـاحإلى 
ًتعــد توقعــات الفــرد عــن كفاءتــه الذاتیــة متغیــرا وســیطا عامــا بــین المعتقــد والــسلوك الفعلــي ویجــب ً   أن ً

  ).Bandura  , 1997(والتنبؤ بالسلوك ، ومن ثم الفهم، رادة تغییر السلوكیؤخذ في االعتبار عند إ

إال أنه مع بدایة التسعینات بدأ االهتمـام یتزایـد فـي مجـال البحـث التربـوي عـن عالقـة الكفـاءة 
ــواء لــــدى المعلمــــین أو الطــــالب ــون  أن اذ، الذاتیــــة بــــاألداء األكــــادیمي ســ ــین ومــــن یقومــ تمتــــع المعلمــ

 أفكــار تــساهم هــذه الكفــاءة فــي دفعهــم نحــو تجریــب  أن ذاتیــة مرتفعــة مــن المحتمــلبالتــدریس بكفــاءة 
التوقعـــات بالكفـــاءة الذاتیـــة تحفـــز المتعلمـــین   أن كمـــا.جدیـــدة ال ســـیما التكنیكـــات الـــصعبة فـــي التنفیـــذ

ًومــن ثــم یتغلبــون علــى الــصعاب اعتمــادا علــى مــا ، لتجریــب أســالیب جدیــدة لتحقیــق إنجــازات مبتكــرة
ویــساهم ، ء مــن كفــاءة تجعلهــم فــي مــأمن مــن الخـوف مــن التقیــیم الــسلبي مــن قبــل طالبهــمیملكـه هــؤال

هؤالء المعلمون من خالل معتقداتهم حیال ما یملكون من كفاءة ذاتیة في تنمیـة توقعـات متفائلـة لـدى 
ــول نجاحــــاتهم المتوقعــــة فــــي المــــستقبل مــــن خــــالل مالحظــــة هــــؤالء الطــــالب لتجــــارب ، تالمیــــذهم حــ

ــدات مرتفعـــة عـــن كفـــاءتهم .ســـاتذتهموممارســـات أ وفـــي المقابـــل فـــإن المعلمـــین الـــذین ال یملكـــون معتقـ
ویـسعى هـؤالء .تعوق توقعاتهم الـسالبة هـذه قـدرتهم علـى التـأثیر فـي طالبهـم  أن الذاتیة فمن المحتمل

 أســالیب بإتبــاعهم غیــر واثقــین مــن قــدراتهم وذلــك وكــون، محاولــة التغطیــة علــى عجــزهم إلــى المعلمــون
  ).et al Rosa  ,2001( والقمع وهم بذلك یقاومون كل جدید وتغیر، السیطرة إلى لتمی

 تـوفر الخـصال واإلمكانیـات المدركةالكفاءة الذاتیة   أن  )Pajares ,2006(ویرى باجاریس
، والتغلـــب علـــى األزمـــات والعقبـــات بمختلـــف األســـالیب، بمـــا یـــسمح للفـــرد بلـــوغ األهـــداف، الشخـــصیة

  .انیات لتحقیق األهداف المطلوبةواستثمار كل اإلمك

 الكفـــاءة الذاتیــة للمعلــم تتعلــق  أن )Moran & Holy  ,2001(ویــرى مــوران وهــولي 
، فیمـا یتعلــق بتفاعــل ومـشاركة كافـة الطـالب، بحكمه وتقییمه لقدراتـه فـي تحقیـق النـاتج المرغـوب فیـه

ــاوبینبمـــن معلـــم مـــع اتـــصافه بالمثـــابرة حیـــث تـــرتبط كفـــاءة ال،  فـــیهم منخفـــضي الدافعیـــة وغیـــر المتجـ
ــزام ــــه ودافعیـــتهم وكفـــاءتهم ، ومـــع ســـلوكه التدریـــسي، والحمـــاس وااللتـ ــؤثر علـــى تحـــصیل طالب كمـــا تـ

  .ةالذاتی
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درجـة  خفـض فـي ًكبیـرا ًدورا تلعـب التـي، العوامـل المهمـة مـن المدركـة الذاتیـة الكفـاءة ُوتعتبر
تكـون  متنوعـة مجـاالت فـي الكفـاءة لكـون الـذین یمتفاألشـخاص، وتقلیلهـا الفـرد لـدى والقلـق التـوتر
 سـلوك مـن متعـددة فـي مظـاهر تـؤثر كمـا، فاعلیـة والفـشل أكثـر الحیـاة تحـدیات مواجهـة على قدرتهم
بـه  ینهمكـون التـي المهمـات علـى انجـاز ٕواصـرارهم واألهـداف لألنـشطة تضمن اختیـارهم والتي األفراد

  ).2000، علي(

، المتعـددة بإتقـان األعمـال نجـازإ مـن الفـرد تمكـن لخـال مـن المدركـة الذاتیـة الكفـاءة وتتـضح
 إلـى المدركـة یـؤدي الذاتیـة الكفـاءة مـستوى ارتفـاع اآلخـرین وبالتـالي فـإن مـع التكیـف علـى وقدرتـه
  .Linnenbrink & Pintrich).(2003 النفسي والشعور بالتكیف الذات بتقدیر الشعور

   :أبعاد من ثالثة تتكون الذاتیة الكفاءة إلى  أن ) Bandura ,1997(باندروا  ویشیر

االجتماعیـة  خـالل المهـارات مـن الـسلوكیة الذاتیـة الكفـاءة تقیـیم اذ یمكـن :الـسلوكیة الذاتیـة الكفاءة-1
  .التوكیدي والسلوك

  .ومعتقداته أفكاره على السیطرة على إدراك لقدرته إلى ُوتشیر :المعرفیة الذاتیة الكفاءة-2

االنفعالیـة  الحالـة فـي تـؤثر أفعـال أداء حـول معتقـدات الفـرد إلـى ُ وتشیر :لیةاالنفعا الذاتیة الكفاءة-3
  .ومزاجه للفرد

  : االفتراضات النظریة والمحددات المنهجیة التي تقوم علیها نظریة الكفاءة الذاتیة

توجــد عــدد مــن االفتراضــات النظریــة والمحــددات المنهجیــة التــي تقــوم علیهــا نظریــة الكفــاءة 
  :)1999 الزیات، ( الذاتیة وهي

التحكم فـي األحـداث التـي تـؤثر علـى حیـاتهم وضـبطها أو علـى األقـل  إلى یسعى الناس جاهدین_ 1
  .           ضبط إیقاعها
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عـــالهم هـــي الدالـــة لمـــا یعتقـــدون فـــي  مـــستوى دافعیـــة األفـــراد وحـــاالتهم االنفعالیـــة أو الوجدانیـــة وأف-2
  .واتهم من إمكانیات ال ما هي علیه بالفعلذ

المثـابرة ،  تؤثر اعتقادات أو ادراكـات الكفـاءة أو الفعالیـة الذاتیـة للفـرد علـى وجهـة الـسلوك وطاقتـه-3
  .القدرة على مواجهة الضغوط واالحباطات في المواقف الصعبة، في مواجهة التحدیات أو الفشل

مـا یقـوم وك وإیقـاع مـا یـصدر عـنهم مـن فعـل أو سـل  فـي أو یـضبطوا  یتحكمـوا  أن  یمكن للناس-4
  .صدیا هو المحدد لكفاءاتهمقبه الناس أو یفعلوه 

وردود ، وسـلوكیاته وأفعالـه وجهـوده ومثابرتـه، طموحاتـه وتوقعاتـه( تقف الكفاءة الذاتیة للفرد خلف -5
وعلـى ذلـك فـإن النـواتج المعرفیـة للعقـل لدیـة تـرتبط علـى نحـو موجـب ، )أفعاله االنفعالیة أو الوجدانیـة

  .اكات الكفاءة الذاتیة ادرباعتقادات أو

  :معتقدات الكفاءة للمعلمین

معتقــدات األفـراد حــول قـدرتهم الذاتیــة للقیــام " ویعـرف بانــدورا معتقـدات الكفــاءة المدركـة بأنهــا 
 لــذلك عنــي البــاحثون بدراســة العوامــل التــي تــؤثر فــي ًتبعــاو".مخرجــات معینــة  إلــى ات تــؤديبــسلوكی

وتتعـــدد ، ام فـــي تطویرهـــا ودعــم مـــستویاتهم لـــدى المعلمـــینومـــن أجــل اإلســـه، تــشكیل هـــذه المعتقـــدات
حیـــث ، العوامـــل المـــؤثرة فـــي المعتقـــدات الكفـــاءة المدركـــة للمعلمـــین بتعـــدد مـــصادر معتقـــدات الكفـــاءة

یفتــرض بانـــدورا أربعــة مـــصادر رئیـــسة لتكــون معتقـــدات الكفــاءة المدركـــة ســـواء كانــت علـــى المـــستوى 
ـــة أو المباشـــرة: هـــي، لمـــصادر؛ وهـــذه ا)المؤســـسي(الفـــردي أو الجمـــاعي  والخبـــرات  الخبـــرات اإلتقانی

واإلقنــاع االجتمـاعي ویتبـاین تـأثیر كــل مـصدر مـن هـذه المــصادر ، والحالـة النفـسیة والجـسمیة البدیلـة
  . Bandura) ,1992 (في تشكیل شعور المعلمین بالكفاءة الذاتیة والجماعیة

ـــل معتقـــدات الكفــــاءة للمعلمـــین  بنوعیهـــا الــــذاتي  (teachers efficacy beliefs)تمث
والجمـــاعي عـــامال مـــن العوامـــل المهمـــة المـــؤثرة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة مـــن خـــالل تأثیرهـــا فـــي ســـلوك 

وبقدرتـه علــى تبنــي ، المعلـم؛ فهــي تــرتبط بقـدرة المعلــم علــى التعامـل مــع التبــاین فـي الموقــف التعلیمــي
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ده في وجه التحـدیات التـي قـد تتولـد بـسبب وبصمو، االستراتیجیات التي تراعي الفروق الفردیة لطالبه
إلـى جانـب ذلـك فـإن تـأثیر الحالـة النفـسیة واالنفعالیـة فـي .طبیعة المناهج المستخدمة أو نوعیة طالبه

ًمعتقـــدات الكفـــاءة المدركـــة قـــد یكـــون مهمـــا خاصـــة إذا مـــا اقتـــرن بخبـــرات نجـــاح مباشـــرة؛ فاإلحـــساس 
م إثـر تحقیقـه ألهـداف أو تدریـسه بنجـاح لحـصة دراسـیة باالستمتاع والسعادة الـذي قـد یـشعر بـه المعلـ

ــــن، مــــــا ــــه الذاتیــــــة  أن یمكــ ـــعوره بكفاءتــ ـــن شـــ ـــد مـــ ـــساسبینمــــــا ، یزیـــ ـــــضغوط         إحـــ ــالقلق أو الـ ــم بــــ  المعلــــ
 معتقــدات الكفــاءة المدركــةرة الــصف قــد ینــتج عنــه انخفــاض فــي النفــسیة وانخفــاض قدرتــه علــى إدا

Tschannen & Woolfolk, 2007)(.  

مـصادر المعلومـات التـي تـؤثر فـي التوقعـات الخاصـة بالكفایـة الذاتیـة ومـن ثـم القــرار وتتمثـل 
  :بالقیام بالسلوك المطلوب في العناصر التالیة

الخبـرات الـسابقة ألداء الفـرد  إلـى ویـشیر.ًیعتبر العنصر األكثـر وزنـا فـي الكفایـة الذاتیـة:تحقیق األداء
یتوقــع القیــام   أن مــن الطبیعــي، لنجــاح فــي موقــف ســابقفــالفرد الــذي ســبق لــه ا.فــي المواقــف الحیاتیــة

ًفـإن تحقیـق األداء یـضیف بعـدا إیجابیـا لـشعوره ، وبعبـارة أخـرى.بالـسلوك الـسابق أو بـأي سـلوك یماثلـه ً
  .بالكفایة الذاتیة

ـــة ـــرة البدیل ـــشیر هـــذا العنـــصر:الخب الخبـــرات التـــي نتعلمهـــا او نـــدرك أمكانیـــة القیـــام بهـــا مـــن  إلـــى  ی
ــشاهدتنا آل ــون بهـــا بنجـــاحمـ ـــات مماثلـــة فـــي حالــــة ، خـــرین یقومـ ٕوبخاصـــة ممــــن یمتلـــك قـــدرات وامكان

  .المقارنة

واإلقنــاع اللفظــي لــه دوره .ً ویــتم غالبــا للــذین یحــاولون إقنــاع الفــرد بقدرتــه علــى األداء:اإلقنــاع اللفظــي
 وفي هـذا الـصدد تـؤثر.وبخاصة اذا كان مصدر االتصال شخص خبیر في المجال الذي یتحدث فیه

  .الخبرة الشخصیة ومدى واقعیة الهدف الذي یتحقق من األداء في نجاح أو فشل اإلقناع اللفظي

ـــة الفـــسیولوجیة ـــة بـــالقلق أو الخـــوف ومـــا یـــصاحبها مـــن تغیـــرات وتتعلـــق باإل :الحال نفعـــاالت المتمثل
ــف الحیاتیـــة ــن شـــأنها التـــأثیر الـــسلبي علـــى الـــشعو.داخلیـــة عنـــد مواجهـــة المواقـ ر وهـــذه االنفعـــاالت مـ

  ).2000،عسكر(بالكفایة الذاتیة 
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ــدورا"تعـــد الفعالیـــة الذاتیـــة أحـــد المفـــاهیم التـــي قـــدمها  ـــدور العوامـــل " بانـ فـــي ســـیاق عرضـــه ل
وما یحدث فیما بینها من تفاعل حیث یقـصد بمفهـوم الفعالیـة الذاتیـة ، االجتماعیة والمعرفیة في التعلم

أو هــي أحكــام عامــة یطلقهــا الفــرد .لتــي یملكهــااعتقــادات الفــرد االفتراضــیة حــول القــدرات والمهــارات ا
أحكـام وتقییمـات تعكـس هـذا الـشعور بالفعالیـة الذاتیـة  إلـى على ما یمتلك من قدرات وبالتـالي نتوصـل

   . )(Elliott et al,2000أو أنا ضعیف في الریاضیات .أنا ماهر في لعبة كرة القدم:مثل

والتـــي تتـــضمن ، هر متعـــددة مـــن ســـلوكهمن شـــعور األفـــراد بالفعالیـــة الذاتیـــة یـــؤثر فـــي مظـــاإ
 :ٕاختیارهم لألنشطة واألهداف واصرارهم على إنجاز المهمات التي ینهمكون بها من خالل

یختــار األفــراد المهمــات والنــشاطات التــي یعتقــدون أنهــم ســوف ینجحــون بهــا  :ختیــار النــشاطاتإ-1
ــون احتمالیـــة فـــشلهم ومفیهـــا ویتجنبـــون المهمـــات والنـــشاطات التـــي تـــزداد  ـــذین یثقـ ثـــال ذلـــك الطلبـــة ال

بكفــاءتهم فــي مــادة الریاضــیات تــزداد احتمالیــة تــسجیلهم فــي مــساقات الریاضــیات فــي الجامعــة مقارنــة 
 مادة الریاضیات ي االحساس المتدني بكفاءتهم في بالطلبة ذو

 واإلنجــاز الــتعلم إلــى األفــراد ذوي االحــساس المرتفــع بالفعالیــة الذاتیــة یمیلــونن  إ:الــتعلم واإلنجــاز-2
بــالرغم مــن امــتالكهم لــنفس مــستویات ، أكثــر مــن نظــرائهم ذوي االحــساس المــنخفض بالفعالیــة الذاتیــة

فــإن الطلبــة ، دینا مجموعــة مــن الطلبــة یتــشابهون فــي مــستوى قــدرتهملــإذا كــان ، وبمعنــى آخــر.القــدرة
 مقارنـة بالطلبـة الـذین ًبإمكـانهم إنجـاز مهمـة مـا هـم أكثـر احتمـاال إلنجازهـا بنجـاح  أن الذین یعتقدون

  .بإمكانهم إنجازها  أن ال یعتقدون

بــذل جهــد  إلــى یمیــل األفــراد ذوو اإلحــساس المرتفــع بالفاعلیــة الذاتیــة : الجهــد المبــذول واإلصــرار-3
  أن یجــب..ســوف أحــاول:مثــال(ًوهــم كــذلك أكثــر إصــرارا .أكبــر فــي محــاولتهم إلنجــاز مهمــات معینــة

أمــا األفــراد ذوي اإلحــساس المــنخفض ، جهــون عقبــات تعیــق نجــاحهمعنــدما یوا...) أحــاول مــرة أخــرى
یتوقفـون بـسرعة عـن ، ًبالفعالیة الذاتیة إلنجاز مهمـات محـددة والنجـاح بهـا فـسوف یبـذلون جهـودا أقـل

 ).2007، غزال(االستمرار بالعمل عندما یواجهون عقبات تعیق إنجاز المهمات 
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  :تیة المدركةالعالقة بین الضغوط النفسیة والكفاءة الذا

ـــسان ـــى صـــــحة اإلنــ ـــار ســــلبیة علــ ـــن خـــــالل مــــا تتركـــــه مـــــن آثــ      ٕواذا مـــــا، تظهــــر الـــــضغوط مــ
 وعـدم االهتمـام بالعمـل، وفقـدان الدافعیـة، انخفاض في مستوى األداء إلى ّاستمرت فإن ذلك قد یؤدي

  .)2004، جاسم(

ــون ذوي الدرجــــة العالیـــة مــــن الكفـــاءة الذا  أن فقــــد وجـــد، وفیمـــا یتعلــــق بالـــضغوط تیــــة یواجهــ
مـــستوى أقـــل مـــن األدرینـــالین فـــي (المواقـــف الـــضاغطة بدرجـــة منخفـــضة مـــن االســـتثارة الفـــسیولوجیة 

 .ًوبــذلك یظــل هــؤالء فــي حالــة هادئــة نــسبیا عنــد مــواجهتهم األزمــات المــصاحبة لهــذه المواقــف، )الــدم
 مـــن إدراك  لـــدیهم درجـــة أعلـــىبینـــت البحـــوث بـــأن األفـــراد العـــادیین، طـــار الـــصحة النفـــسیةإوضـــمن 

یعـــزف الفـــرد عـــن ، وبـــصورة عامـــة.ة الذاتیـــة مقارنـــة مـــن الـــذین یعـــانون مـــن مـــشكالت عـــصبیةءالكفـــا
  ).2000، عسكر(محاولة تحقیق هدف اذا اعتقد بأن لیس في استطاعته تحقیقه 

وقد تنـاول العدیـد مـن البـاحثین العالقـة بـین الـضغوط النفـسیة والكفـاءة الذاتیـة المدركـة تبینهـا 
الكفـاءة الذاتیـة تقـل  إلـى أن والتـي أشـارت) 2006،  حـسن؛2006، هـالل: (ن الباحثین مثلالعدید م

  .والعكس صحیح، بزیادة الضغوط النفسیة

االحساس القـوي بالكفـاءة الذاتیـة یـسمح للمـرء بحـسن اسـتخدام  إلى  أن )2008( ویشر علي
النفــسیة للتــأثیر علــى مــن حولــه انتباهــه وجهــده وتجعلــه قــادر علــى إدراك المعرفــة األساســیة للمهــارات 

 وتكـون خـصائص الفــرد ذو الكفـاءة الذاتیـة المرتفعـة مؤشــرا علـى قدرتـه علـى التعامــل، وتهیئـتهم نفـسیا
  . الضغوط النفسیة وقدرته على التوافق الناجح وتحمل اإلحباط وبذل جهد اكبرمع

تیـة تعتبـر حاسـمة فـي ن الكفـاءة الذاأوالتـي تبـین بـ (Pandora) وهذا ما تؤكده نظریة باندورا
 والخبـرات الـسابقة لالتفـاق فـي المهـام ى االنجـازاتفهـي تـؤثر علـ، القدرة على تحمل الضغوط النفـسیة

وعلیــه فــان الخبــرات الناجحــة تزیــد مــن الكفــاءة الذاتیــة المدركــة وبینمــا ، واألعمــال التــي یقــوم بهــا الفــرد
فــي عملیــة الفــشل بوجــه خــاص ضــارة بـرات الفـشل المتكــرر یقلــل االحــساس بالكفــاءة الذاتیــة وتعتبــر خ

  ).2008، علي(إتقان العمل 
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 الكفـاءة الذاتیـة المنخفـضة لـدى األفـراد تجعلهـمأن  ،  ) ,2003Freidman (ویـرى فریـدمان
األفـراد المرتفعـي الكفـاءة كـانوا اكثـر قـدرة علـى مجابهـة  أن األكثـر تعرضـا للـضغوط النفـسیة فـي حـین

والتخلص من اإلجهاد والتـوتر فهـم یتیحـون الفـرص لمـن ، في العملالصعاب وتجریب أسالیب جدیدة 
  .ٕحولهم في التجریب وابداء الرأي

ن هنـاك عالقـة سـببیة بـین أبـ، Brouwers & Tomic)  (2000,  وتومـكوارزوقـد أكـد بـر
الكفاءة الذاتیة واألمراض النفسیة الناتجـة عـن الـضغوط النفـسیة مثـل الـضغط والتـوتر فالكفـاءة الذاتیـة 

 .لها اثر متزامن على كل من الضغط النفسي واالنجاز الشخصي لدى األفراد بشكل عام

ن الكفـاءة الذاتیـة المدركـة لهـا عالقـة أ بـ Chen, (Feng, Li & 2015 (ویـرى فیـنج وشـین
. وقــدرات األفــراد علــى مواجهــة مثــل هــذه الــضغوط، بمواجهــة الــضغوط واألفكــار المتعلقــة بالــضغوط

، عالقة قویة بین الضغوط النفسیة والمـشكالت التـي تترتـب عنهـا مثـل األمـراضهناك  إلى أن ویشیر
ن الكفــاءة الذاتیــة المدركــة تلعــب دورا بــالغ األهمیــة فــي التوســط بــین الــضغوط النفــسیة أحیــث یــرى بــ

  . ومعالجة المشكالت التي تترتب عنها

 كثیـــرة ومتعـــددة ن الـــضغوط النفـــسیة المحیطـــة بـــاألفرادأوبنـــاء علـــى مـــا ســـبق تـــرى الباحثـــة بـــ
یب یــتم تــدر  أن ولكــن یمكــن، ولــیس هنــاك قــدرة علــى الــسیطرة علیهــا او تقلیلهــا، األســباب والمــصادر

ومـن هـذه المفـاهیم ، و التغلـب علیهـاأى تحملهـا نها جعلهـم قـادرین علـإٔاألفراد واكسابهم مهارات من ش
جــل جعلهــم قــادرین علــى أد مــن یتحلــى بهــا األفــرا  أن هــو مفهــوم الكفــاءة الذاتیــة المدركــة والتــي یجــب

  . التحكم بها والتغلب علیها

  الدراسات السابقة: ًثانیا

أجریــت العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع العالقــة بــین الــضغوط النفــسیة والكفــاءة 
هتمـام علمـاء التربیـة وعلـم إنـه موضـع أذ إ، الذاتیة المدركة لدى المعلمین فـي مراحـل التعلـیم المختلفـة

وقد تناولت هذه الدراسـات الـضغوط النفـسیة وأسـبابها وعالقتهـا بكفـاءة المعلـم المدركـة وغیرهـا ، النفس
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وســتكتفي الباحثــة بإلقـاء الــضوء علــى بعــض الدراسـات ذات الــصلة بموضــوع الدراســة ، مـن المتغیــرات
  :الحالي

 الكشف عن مدى شیوع الضغوط النفسیة إلى هذه الدراسةهدفت  ،)2006(دراسة الكحلوت 
 من معلمي التكنولوجیا بالمرحلة )66(وتكونت عینة الدراسة من . ومستوى األداء والعالقة بینهما

بمحافظتي غزة "  من المعلمات)32 ( من المعلمین و)34(األساسیة العلیا من الجنسین بواقع 
ة وتمثلت األدوات التي استخدمها الباحثان بمقیاس الضغوط النفسیة واستبانه مالحظ. وشمالها

الضغوط النفسیة شائعة عند أفراد العینة   أن وقد أظهرت نتائج الدراسة .األداء من إعداد الباحثین
وأن الضغوط النفسیة ، )%55.19(من معلمي التكنولوجیا بالمرحلة األساسیة العلیا عند مستوى 

أداء  نكما أ. تتدرج في سلم أعاله ضغوط سلوكیات التالمیذ وأدناه ضغوط العالقة مع المدیر
وأن األداء یتدرج في سلم أعاله المجال الشخصي واإلداري . )%77.95( المعلمین یقع عند مستوى

ولم تظهر نتائج الدراسة وجود عالقة بین الضغوط النفسیة وأداء . وأدناه مجال التقییم والتقویم
  .معلمي التكنولوجیا

 هـدفت الدراسـة حیـث لخاصـةا التربیـة معلمـات لـدى النفـسیة الـضغوط (2005) الـدلیمي درسو
 فـي معلمـة )296( عـددهن البـالغ الخاصة معلمات التربیة تواجه التي النفسیة الضغوط إلى التعرف
  لـوحظ إذ، ًتترتـب تنازلیـا المعلمـات منهـا تعاني التي الضغوط النفسیة  أن النتائج أظهرت.بغداد مدینة
 وضـع إلـى الخاصـة وهـي بحاجـة یـةالترب معلمـات لـدى نفـسیة تمثـل ضـغوطا فقـرة ) (20هنـاكأن 

) للمعـوقین معلمـة أنهـا علـى الخاصـة التربیـة معلمـة إلـى ینظـر( واحتلـت فقـرة، لهـا ومعالجـات حلـول
 المرتبـة علـى) الخـاص الـصف والتجهیـزات فـي األثـاث تـوافر قلـة(واحتلت الفقرة، األولى على المرتبة

 تـدل علـى فإنما شيء على تدل  أن ضغوطال تناولت موضوع التي وغیرها الدراسة هذه  أن ،الثانیة
  .التربویة والمؤسسة المعلم على وتأثیره المتغیر هذا أهمیة

مصادر الضغوط النفسیة لدى معلمـي مدیریـة محافظـة الكـرك ) 2003(زغلول  خلفیات و كما درس
 مـــن المعلمـــین والمعلمـــات فـــي )406(وقـــد تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ، وعالقتهـــا بـــبعض المتغیـــرات

ــفرت نتـــائج الدراســـة، ارس مدیریـــة تربیـــة محافظـــة الكـــركمـــد ـــد أسـ معلمـــي مدیریـــة تربیـــة  إلـــى  أن وق
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حیــث بلــغ المتوســط الحــسابي لهــم ، محافظــة الكــرك یعــانون مــن مــستوى مرتفــع مــن الــضغوط النفــسیة
والبالغــة قیمتـــه ، وهـــو أعلــى وبداللــة إحـــصائیة مــن الوســط الفرضـــي ،)57.164(علــى فقــرات األداة 

ــدخل وتلیهــــا و، )147( أن أكثـــر المــــصادر إثــــارة للــــضغوط النفــــسیة هــــي الــــضغوط المرتبطــــة ببعــــد الــ
ــور ــاء والمنـــاخ المدرســـي، فاألنـــشطة الالمنهجیـــة، العالقـــة بـــالمجتمع المحلـــي ثـــم أولیـــاء األمـ ، ثـــم البنـ

ـــم تـــشكل األبعـــاد األخـــرى مـــصادر ذات أهمیـــة كبـــرى فـــي إثـــارة ، وأخیـــرا عملیـــة التـــدریس ــین ل فـــي حـ
  .فسیة لدى أفراد العینةالضغوط الن

المرحلـة  معلمـي لـدى النفـسیة الـضغوط فـي الفـروق إلـى التعـرف (2000) متـولي دراسـة وهـدفت
مـن  االبتدائیـة المرحلـة فـي ومعلمـة ًمعلمـا (240) مـن الدراسـة عینـة وتكونـت .للجـنس ًتبعـا االبتدائیـة

بـین  إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجـود الدراسـة نتـائج وأظهـرت .دمیـاط بمحافظـة المـدارس بعـض
 إلـى أن الدراسـة نتـائج توصـلت كمـا. المعلمـات لـصالح النفـسیة الـضغوط فـي والمعلمـات المعلمـین
، النفـسیة الـصحة عـن واالبتعـاد بیةالعـص إلـى یمیلـون النفـسیة الـضغوط مرتفعـي والمعلمـات المعلمـین
، أعمـالهم أداء فـي ءةالكفـا وعـدم بـالنقص واإلحـساس والتـردد والـشك واالنفعـال بـالتوتر ویـشعرون

  .سلبیة وزمالئهم برؤسائهم وتكون عالقاتهم

الوقـوف  إلـى وهـدفت، الضغوط النفسیة لدى المعلمین وحاجتهم اإلرشادیة) 1999( كما درس محمد
وقــد أجریــت عینــة الدراســة علــى ، علــى الفــروق بــین المعلمــین والمعلمــات فــي شــعورهم بهــذه الــضغوط

وعجمــان التعلیمیتـین بدولــة ، رس اإلعدادیــة والثانویـة بمنطقتــي العـینً معلمـا ومعلمـة مــن المـدا)189(
ــارات العربیـــة المتحـــدة الـــضغوط اإلداریـــة التـــي یتعـــرض لهـــا   أن وقـــد أوضـــحت نتـــائج الدراســـة، اإلمـ

، ثــم الــضغوط التدریــسیة، تلیهــا الــضغوط الطالبیــة، المعلمــون مــن الجنــسین تــأتي فــي المرتبــة األولــى
  .ة عن العالقات مع الزمالءوأخیرا الضغوط الناشئ

 الـــضغوط النفــسیة لمعلمـــي المرحلـــة لــىإالتعـــرف  هــدفت) 1997(وفــي دراســـة قـــام عـــزت و جـــالل 
االبتدائیــة وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات الشخــصیة التــي تتعلــق بــالعمر والجــنس والخبــرة وأبعــاد االتجــاه 

 مـن حیـث العمـر ومـدة الخبـرة ً معلمـا ومعلمـة متجانـسة)90(وتكونـت العینـة مـن  .نحو مهنة التدریس
وجـود عالقـة ارتباطیـه موجبـة ودالـة بـین الـضغوط  إلـى وأشارت النتائج.بالتدریس واالتجاه نحو المهنة
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كمــا .ومــدة الخبــرة التدریــسیة، والعمــر الزمنــي، النفــسیة التــي تتعلــق بالــضمان المــالي للمدرســین الــذكور
 بالعمـل مـع تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة أكثـر مـن ًأظهر المعلمون شعورا بالـضغوط النفـسیة التـي تتعلـق

 إلـى الشعور بالضغوط النفسیة الناجمـة عـن العالقـة بـین المعلمـین أدى إلى  أن باإلضافة، المعلمات
كمــا أظهــرت الدراســة عالقــة دالــة موجبــة .انخفــاض درجــة االتجــاه نحــو العمــل داخــل الفــصل الدراســي

أي كلمــا زادت األعبــاء ،  االجتماعیــة نحــو مهنــة التــدریسبــین العــبء الــوظیفي واالتجــاه نحــو القیمــة
  .كلما شعر المدرس بقیمته ومكانته وأهمیة مهنته للمجتمع، الوظیفیة للمعلم

  :ومن أهم الدراسات األجنبیة ما یلي

 الـضغوط مـع للتكیـف المعلـم اسـتراتیجیات لـىإ التعـرف هـدفت) Farwel 2003,(دراسـة فارویـل 
 ضـغوط مـن یعـانون ومعلمـة ًمعلمـا (329) مـن الدراسـة تكونـت.تواجهـه التـي الـصفیة والمـشكالت

، االسـتراتیجیات النفـسیة هـي المعلمـون یـستخدمها التـي االسـتراتیجیات أهـمأن  الدراسـة وبینـت .نفـسیة
، والخبـرة الجـنس :لمتغیـرات أثـر وجـود الدراسـة نتـائج وقـد أظهـرت.االجتماعیـة ًوأخیـرا، الجـسمیة ثـم

 .األساسـیة المرحلـة ومعلمـي، خبـرة األقـل والمعلمـین، الـذكور المعلمـین لـصالح لـكوذ، المدرسـة ونـوع
 .والعمر، العلمي والمؤهل، جوهریة تبعا لمتغیرات التخصص فروق وجود عدم النتائج أظهرت بینما

 النفـسي االحتـراق ظـاهرة إلـى التعـرف بهـدف Sedgwick)  , 2002(سـجویك  أجراهـا دراسـة وفـي
 الدراسة أجریت.الصفیة الضغوط مع التكیفیة لالستراتیجیات المعلم استخدام في ثرهوتأ لدى المعلمین

 النفـسي االحتـراق  أن الدراسـة هـذه نتـائج بین من وكان.ومعلمة ًمعلما (208) مكونة من عینة على
 كمـا.الـصفیة والمـشكالت الـضغوط مـع التكیفیـة المعلـم لالسـتراتیجیات اسـتخدام مـدى فـي ًسـلبا یـؤثر

 والمؤهـل، الجـنس :لمتغیـرات ًتبعـا هـذه االسـتراتیجیات اسـتخدام فـي فـروق وجـود النتـائج أظهـرت
 والمعلمـین، التربیـة دبلـوم مـن حملـة والمعلمین، اإلناث المعلمات لصالح وذلك، والتخصص، العلمي

  .التطبیقیة التخصصات في

در الــضغط مــصا إلـى هــدفت التعــرف  )Hui & Chan  ,1996(وفـي دراســة أجراهــا هــوا وكــان 
ــــــة ــــــة الثانوی ـــــي المرحل ــــــد معلمـ ـــــسي عن ــــــة ، النفـ ــــــة ببیئ ـــــصادر المتعلق ــــى المـ ــ ـــــة عل ــــزت الدراسـ ـــد ركــ ـــ وق
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وجـــود  إلــى و أشــارت النتــائج.ً معلمــا ومعلمــة فـــي هــونج كــونج)451(وتكونــت عینــة الدراســة .العمــل
  .عالقة سالبة بین الضغط النفسي والرضى المهني لدى المعلمین والمعلمات

عالقـة ثالثـة أنـواع مـن  إلـى هـدفت التعـرف،  )Sahu & Misra   ,1995( دراسـة سـاهیو ومـسرا
تكونــت .وعنــد كــل مــن الــذكور واإلنــاث، الــضغوط النفــسیة حــسب مــصدرها بأســالیب مواجهــة الــضغط

اســتخدمت فــي الدراســة مقیــاس للــضغط . معلمــة فــي الهنــد)120(و، ً معلمــا)120(عینــة الدراســة مــن 
ـــي یتــــضمن ثالثــــة أنــــواع مــــن الــــضغوط حــــس ، ضــــغوط العمــــل، ضــــغوط اجتماعیــــة(ب المــــصدر وهـ

وكـذلك اسـتخدم مقیـاس مـن إعـداد البـاحثین للتعـرف علـى أسـالیب مواجهـة هـذه ، )ضغوط األسریة وال
وضـغوط ، ضـغوط العمـل(المعلمـین یواجهـون نـوعین مـن الـضغوط  إلـى أن وأشارت النتائج.الضغوط

ـــا تواجــــه المعلمــــات ضــــغوط أســــریة، )اجتماعیــــة  أكثــــر أســــالیب  إلــــى أن أشــــارت النتــــائجكــــذلك .بینمـ
ــشكلة ـــى المــ ـــي تركــــز علـ ـــالیب التـ ــین هــــي األسـ ــــدى المعلمــ ــــضغوط ل كفهمهــــا وتحلیلهــــا ، المواجهــــة لل

ولـوم ، بینمـا كانـت األسـالیب االنفعالیـة.كطرح االنفعـاالت ومناقـشتها، واألسالیب االنفعالیة، ومناقشتها
  .هة الضغوطًالذات هي األكثر استخداما من قبل المعلمات لمواج

 الضغوط التـي یتعـرض لهـا المعلمـون فـي :)Hipps&Halpin  ,1991(كما درس هیبس هالبین 
، والجـنس، والعمـر، وجهـة الـضبط، كمـستوى اإلنجـاز، المدارس الحكومیة وعالقتها ببعض المتغیـرات

ــون )58(و، ً معلمـــا ومعلمـــة)219(وقـــد تألفـــت عینـــة الدراســـة مـــن .والمؤهـــل العلمـــي فـــي ً مـــدیرا یعملـ
عوامــل التـــي الأهـــم   أن وقــد أظهـــرت نتــائج الدراســة، المــدارس الحكومیــة فـــي والیــة أالبامــا األمریكیـــة

العالقـة بـین المعلمـین ، الوظیفـة، المـسؤولیات، عـبء العمـل:تسهم في تعرض المعلمین للضغوط هي
  .والرواتب، وزمالئهم

  . لدى المعلمینالدراسات العربیة التي تناولت موضوع الكفاءة الذاتیة المدركة

 مـن، الزرقـاء محافظـة مدارس لمعلمي الذاتیة الفعالیة إلى للتعرف  هدفت  (2011)الخالیلة دراسة
 ًمعلمـا)  (401مـن الدراسـة عینـة وتكونـت .الـصفیة اإلدارة محـور ومنهـا، الفعالیـة هـذه محـاور خالل

 معـدة الغـرض اسـتبانة ذالهـ الباحثـة واستخدمت، ًمعلما  (7285)عددهم البالغ المحافظة معلمي من
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 التعلیمیـة العملیـة فـي ومـشاركة الطلبـة، الـصفیة اإلدارة :للمعلـم الذاتیـة الفعالیـة محـاور شـملت ًسـابقا
 الذاتیة المعلمین فاعلیة مستوى  أن  الدراسة نتائج وأظهرت .التعلیم استراتیجیات واستخدام، التعلمیة

 مقیـاس وفـق ( 3.82 )قـدره  وبمتوسـط حـسابي، الـصفیة اإلدارة مجـال فـي وخاصـة، ًمرتفعـا كـان
  .الخماسي لیكرت

 معلمـي لـدى العلـوم تـدریس فـي الذاتیـة الكفـاءة درجـةلـى  إالتعـرف  )2009( وهدفت دراسـة حـسونه
 الثانویـة فـي والتخـصص، بـالجنس تأثرهـا عـن الكـشف ثـم، الخدمـة قبـل الـدنیا األساسـیة المرحلـة
 تـدریس بكفـاءة المرتبطـة المعتقـدات قیـاس أداة تطبیـق تـم ولقـد  .العامـة  ) STEBI-B(هابمقیاسـ
 )PSTE & STOE ( مالتعلـی قـسم من وطالبة ًطالبا )194 (من المكونة الدراسة عینة على العلوم

 الذاتیة الكفاءة یمتلكون العینة أفراد معظم الدراسة أن نتائج أظهرت وقد .بغزة اإلسالمیة الجامعة في
 المقیاسـین كـال فـي الـذكور علـى اإلنـاث تفوقـت كمـا .مرتفعـة أو طةمتوسـ بدرجـة العلـوم تـدریس فـي

 دالـة بـصورة الفـرع مـن العامـة الثانویـة علـى الحاصـلون وتفـوق، ًإحـصائیا دالـة بـصورة الفـرعیین
 وأوصـت مقیـاس درجـات فـي األدبـي الفـرع خریجـي علـى لعلمـيا) PSTE ( یكـن لـم بینما، إحصائیا
 تعلـیم المقیـاس بإسـناد درجـات علـى إحـصائیة داللـة ذو تأثیر الثانویة تخصصل)  STOE(.الدراسة
 وتعزیـز وبـدعم، العلمـي الفـرع فـي الثانویـة الدراسـة أنهـوا لمعلمـین الـدنیا األساسـیة المرحلة في العلوم

  .الذاتیة كفاءتهم لتحسین إعدادهم أثناء الذكور المعلمین

، الخدمـة قبـل للمعلمـین الذاتیـة كفـاءةال معتقدات إلى التعرف Heba )   ,2006( هبةوهدفت دراسة 
 الدراسـة فـي وشـارك .علیهـا العلـوم تـدریس مساق أسـالیب وتأثیر، علوم كمعلمي ألنفسهم وتصوراتهم

 أجـابوا حیـث واألحیـاء، والفیزیـاء والكیمیـاء، التعلـیم األساسـي أقـسام مـن التربیـة كلیة من ًطالبا) 36(
 االتجـاه وتبنـي مـصغر تعلـیم عـروض علـى اشـتمل يالـذ المـساق إتمـام وبعـد أداة قبـل بنـود علـى

 ثقـة الطـالب أبـدى حیـث، والـتعلم )STEBI-B  (دالـة بـصورة زادت قـد بفرعیـهC التعلـیم فـي البنائي
 انخفـاض )DASTT-C (ة مجموعـ فـي إال إحـصائیا داال یكـن لـم  ولكـن .العلـوم تـدریس فـي أكبـر

 .الطالـب حـول المتمركـز االتجـاه إلـى مـیلهم علـى یدل مما، الكیمیاء أداة طالب في الطالب درجات
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 وأن، األداتـین فـي العالیـة الكفـاءة ذوي الطـالب درجـات بـین متوسـط لوجود ارتباط الدراسة وتوصلت
  .الطالب حول المتمركز االتجاه مع الذاتیة ترتبط الكفاءة زیادة

ـــاط و ودرس ـــابالخی ــاء الخدمـــة فـــي وزا، )1996 (ذی ـــم أثنـ ـــویم كفـــاءة المعل رة التربیـــة بدولـــة نظـــام تق
حیـــث یغلـــب علـــى عملیـــة تقـــویم كفـــاءة المعلـــم الطـــابع اإلداري مثـــل المحافظـــة علـــى الـــدوام ، الكویـــت

بینمــا یــأتي الجانــب الفنــي مــن العملیــة التربویــة فــي المرتبــة الثانیــة مثــل ، وااللتــزام بأخالقیــات المهنــة
ــها وادارة الفـــصل وتحمـــل المـــسؤولیة   أن ح مـــن نتـــائج الدراســـةویتـــض.ٕإعـــداد الـــدروس وطریقـــة عرضـ

األداء التدریـــسي یـــأتي فـــي الدرجـــة الثانیـــة بعـــد الجانـــب اإلداري ممـــا یقلـــل مـــن الفعالیـــة تقـــویم كفـــاءة 
  .المعلم فیما یتعلق بتدریبه أثناء الخدمة

  :األجنبیةالدراسات 

  :ومن أهم الدراسات األجنبیة ما یلي

ـــورس  ـــذات و)Voris 2011,(درس ف ــین نـــوع الـــشهادة  العالقـــة بـــین فاعلیـــة ال ـــوظیفي وبـ الرضـــا ال
، معلمـــا) 222(تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ، ســنوات) 5-0(لمعلمــي التربیـــة الخاصـــة حـــدیثي الخبـــرة 

وبینــت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ایجابیــة بــین فاعلیــة الــذات لمعلمــي التربیــة الخاصــة وبــین زیـــادة 
 المهنــي هــو اقــل لــدى المعلمــین حــدیثي فاعلیــة الــذات والرضــا  أن كمــا بینــت النتــائج، تحــصیل الــذات

  .الخبرة

  لـىإالتعـرف  ،)Blackburn & Robinson  ,2008( وسعت دراسـة بالكبـورن و روبنـسون
 ًمعلمـا  80)(مـن  مكونـة عینـة علـى الـوظیفي رضـاهم ودرجـة للمعلمـین الذاتیـة الفاعلیـة بـین العالقة

 موجبـة عالقـة ارتباطیـه وجـود علـى دراسـةال نتـائج ودلت .األمریكیة كنتاكي والیة مدارس معلمي من
  .في مجال اإلدارة الصفیة فاعلیة أكثر المعلمین وان، رضاهم ودرجة للمعلمین الذاتیة الفاعلیة بین

الفاعلیـة  بـین العالقـة بحـث إلـىChen  (Bembenutty & ,2005(يبمبینـوت دراسـة وهـدفت
 ودقـة، التعلـیم فـي المبـذول فـي الجهـد مثـلالمت التعلیمـي سـلوكهم وبـین الخدمـة قبـل للمعلمـین الذاتیـة



 
41 

    مـن عینـة الدراسـة تكونـت وقـد .التعلیمیـة البیئـة ومعطیـات، الوقـت ٕوادارة، األكـادیمي الـذاتي التقیـیم
 كـانوا عالیـة ذاتیـة بفاعلیـة یتمتعـون المعلمـین الـذین إلـى  أن وتوصـلت، الخدمـة قبـل ًمعلمـا) 60 (

، المرتفعـة علـى الـدرجات والحـصول، األكـادیمي الـذاتي والتقیـیم، ةالتعلیمیـ فهـم المـادة علـى ًقـدرة أكثـر
بفاعلیـة ذاتیـة  یتمتعـون كـانوا الـذین زمالئهـم مـن التعلیمیـة معطیـات البیئـة مـع والتعامـل، الوقـت ٕوادارة

  .منخفضة

 وهــي دراســة مقارنــة لكفــاءة & Boone  (Çakiroglu ,2005( بــونيوكــاكیروغلو  دراســة
 عینـة الدراسـة وشملت، العلوم بتدریس یتعلق فیما الخدمة قبل األساسیة المرحلة في الذاتیة المعلمین

 حـول ایجابیـة معتقـدات وجـود إلـى الدراسـة توصـلت وقـد .أمریكـي معلـم) 79 (و تركـي  معلم )100
 الفرعـي المقیـاس حـسب األمریكـان لـدى أقـوى كانـت ولكنهـا، الـدولتین كـال فـي العلـوم تـدریس
 )PSTE( بقـدرتهم واثقـین كـانوا األتـراك مـن %78 مقابـل األمریكـان لعینـةا أفـراد مـن  89%فمـثال
 ونظـام الطـالب لتـدریب المخصـصة الـساعات عدد إلى ذلك یعود وربما، بفاعلیة العلوم تدریس على

 یكـن ولـم المجمـوعتین بین إحصائیا دالة فروق هناك یكن لم بینما .المعلمین إعداد برامج في القبول
 الجـنس الفرعـي المقیـاس یحـددها التـي العلـوم تـدریس  مخرجـات لتوقعـات النـسبةب) STOE (.لعامل

  .ككل العینة في العلوم بتدریس المرتبطة المعتقدات على تأثیر أي

نــوع الشخــصیة والكفــاءة  )Chambers & Henson ,2001(تناولــت دراســة شــامبر وهینــسن 
بحـــث تــأثیر الكفـــاءة  إلــى دئین وهـــدفالذاتیــة كمتنبئــین بتوجهـــات ضــبط الفـــصل لــدى المعلمـــین المبتــ

واشـتملت ، ٕالذاتیة للمعلم ونوع الشخصیة على اعتقادات وتوجیهات المعلمین في ضـبط وادارة الفـصل
الكفــاءة الذاتیــة   أن وأوضــحت الدراســة، ًمعلمــا خبــراتهم ســنة فــي التعلــیم (120)عینــة الدراســة علــى 

ــم مــن أهــم المنبئــات بتوجهــات إدارة الفــصل ك هنــاك فــروق دالــة بــین منخفــضي ومرتفعــي وكــذل.للمعل
ــذات  ـــات إدارة الفــــصل وأن معلمــــكفــــاءة الــ ــــدعم ي فــــي توجهـ ــــر نزعــــة ل ـــذات المنخفــــضة أكث كفــــاءة الـ

 .استقاللیة التلمیذ في ضبط سلوكه الخاص مقارنة بمعلمي الكفاءة الذات المرتفعة

ــم  Gordon) ,2001(قــــام جـــــوردن و ــدى المعلـــ ــذات المرتفعــــة لــ ـــئ بدراســــة كفــــاءة الـــ الكــــفء كمنبــ
الكــشف عــن الفــروق بــین المعلمــین منخفــضي ومرتفعــي كفــاءة : بفعالیاتــه فــي إدارة الفــصل مــن خــالل
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 – نــوع الدراســة – ســنوات الخبــرة -النــوع(الــذات فــي توجهــات الــضبط وعالقتهــا بعــدد مــن المتغیــرات 
درســة عامــة م ) 21(مــن معلمــي المرحلــة االبتدائیــة فــي ) 289(علــى عینــة مــن ) المــستوى التربــوي 

معلمــي الكفــاءة  إلــى  أن  وتوصــلت الدراســة)%15،2( الــذكور ) %83.4(فــي أوروبــا نــسبة اإلنــاث 
ـــس معلمــــي الكفــــاءة الذاتیــــة  ــــه بعكـ ـــذ والثقــــة فی ــــل التلمیـ ـــوى بتقب ــــادات أقـ ــــدیهم اعتق ـــة ل ــــة المرتفعـ الذاتی

تعزیــــز اإلیجــــابي واســــتخدام معلمــــي الكفــــاءة الذاتیــــة المرتفعــــة المكافــــآت واســــتراتیجیات ال، المنخفــــضة
  .مقارنة بمعلمي الكفاءة الذاتیة المنخفضة فإنهم یستخدمون العقوبات الشدیدة

دراسـة للتحقــق مـن العالقــة  ، Finson & Jesunathadas)  , (2000 فینــسون وآخـرونأجـرى
ــوم ـــــم علـــ ــــصوره لذاتـــــه كمعل ــم وتـ ـــ ـــــة للمعل ــــدات الكفـــــاءة الذاتی ـــین معتقـ ــ ـــارك فیهـــــا.ب ــم ) 135 (وشــ       معلـــ

واســتخدمت فیهــا أداة ، أساســیة قبــل الخدمــة مــن المــسجلین فــي مــساق أســالیب تــدریس العلــوممرحلــة 
ـــیة قبــــل الخدمـــــة ــــة األساسـ ــــدى معلمـــــي المرحل ـــوم ل ــدریس العلـ ــــدات المرتبطــــة بكفـــــاءة تــ          قیــــاس المعتق

) STEBL- B( ، وأداة)   DASTT –C(أن ووجــد. للكــشف عــن تـصورات الــذات كمعلــم علــوم  
ویمیلــون للــتعلم الالصــفي ، الكفــاءة الذاتیــة المرتفعــة یــدركون ســلوكیات المعلــم والطالــبالمعلمــین ذوي 

ویقللـــون مـــن تحكمهـــم وضـــبطهم لطـــالب ، ومراعـــاة الفـــروق الفردیـــة، والعمـــل فـــي مجموعـــات، للعلـــوم
وذلـــك بعكـــس متـــدني ، وبقـــدرة طالبهـــم علـــى الـــتعلم، ویؤمنـــون بقـــدراتهم علـــى تـــدریس العلـــوم، الـــصف

ن اعتبــروا دور المعلــم هــو األســاس حیــث یــشرح دروســه دون االهتمــام بمــشاركة الطــالب الكفــاءة الــذی
  .وتفاعلهم

 .الدراسات العربیة التي تناولت العالقة بین الضغوط النفسیة والكفاءة الذاتیة المدركة

لـدى  النفـسي واالسـتقرار الـذات فاعلیـة بـین العالقـة علـى التعـرف إلـى  هـدفت)2006 (عبیـد دراسـة
، المحافظـةمـن  ومرشـدة مرشـد )200( مـن العینـة وتكونـت،  فـي محافظـة بغـدادالتربـویین دینالمرشـ

 تحلیـل خـالل ومـن،  مـسبقاأعـدهما  التـيالنفـسي واالستقرار الذات فاعلیة أداتي تطبیقوقام الباحث ب
 ًئیاإحـصا دالـة التربـویین المرشـدین الـذات لـدى فاعلیـة  أن الدراسـة نتـائج ظهـرتأ ًإحـصائیا البیانـات

 الجدولیـة القیمـة مـن أعلـى وهـي) 27.23(المحسوبة  القیمة بلغت حیث) 0.01(داللة  مستوى عند
 المرشـدین لـدى ًإحـصائیا ودال ٍعـال النفـسي االسـتقرار النتـائج أن  أظهـرتوكـذلك، )2.32( البالغـة
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 فاعلیة ريمتغی بین ًإحصائیا دالة ضعیفة وغیر عالقة ووجود، )0.01( داللة مستوى عند التربویین
  .النفسي واالستقرار الذات

معرفة العالقة بین الفاعلیة الذاتیة والفاعلیـة المهنیـة والـضغوط  إلى )2005 (دراسة الدلیميوهدفت 
توســطة والثانویــة النفــسیة المرتبطــة بمهنــة التعلــیم والمعتقــدات التربویــة لمعلمــي المرحلــة االبتدائیــة والم

متطـــوع بواقـــع  )200(تكونـــت عینــة الدراســـة مـــن ،  الـــسعودیة المعلمــین فـــيإعـــدادوطلبــة فـــي كلیـــات 
وجـود عالقـة ارتباطیـه طردیـة دالـة  إلـى متطوع من كل فئة من الفئات األربعـة وأشـارت النتـائج) 50(

 وكــل مــن الفاعلیــة الذاتیــة بــین الفاعلیــة المهنیــة للمعلمــین ) α=0.05(إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 
وجـود عالقـة ارتباطیـه عكـسیة ذات داللـه إحـصائیة بـین  إلى رت النتائج أشااكم، والمعتقدات التربویة

والـى وجـود فـروق ذات داللـه إحـصائیة بـین المعلمـین ، الفاعلیـة المهنیـة للمعلمـین  والـضغوط النفـسیة
فــي تحــدیهم لفــاعلیتهم الذاتیــة المهنیــة والفاعلیــة العامــة والــضغط النفــسي المهنــي والمعتقــدات التربویــة 

 .حل التعلم وذلك لصالح المرحلة االبتدائیةتعزى لمرا

  :ومن أهم الدراسات األجنبیة ما یلي 

 العالقة بین ضـغوط العمـل واالحتـراق ) Schwarzer & Hallum,2008( شوازیر وهالوم درس
وقــد أجریــت هــذه الدراســة علــى عینــة قوامهــا .مــع التركیــز علــى الــدور المعــدل لكفــاءة الــذات، النفــسي
وبینــت نتــائج هــذه الدراســة .مــن ســوریا وألمانیــا)  مــن اإلنــاث 892،  مــن الــذكور311(ً مدرســا1203

، ارتفاع قیم معـامالت االرتبـاط بـین ضـغوط العمـل واالحتـراق النفـسي فـي ظـل انخفـاض كفـاءة الـذات
والعكــس حیــث انخفــضت معــامالت االرتبــاط بــین ضــغوط العمــل واالحتــراق النفــسي فــي ظــل ارتفــاع 

كفاءة الذات لدى المـدرس تعـد عوامـل الحمایـة النفـسیة   أن ذلك أكد الباحثانوفي ضوء .كفاءة الذات
  .التي تعینه على مواجهة ضغوط العمل

بحـث  إلـى بدراسة كفـاءة الـذات واالحتـراق فـي التعلـیم وهـدف ) Friedman 2003,(وقام فریدمان 
ًمعلمـــا ) 322:(لدراســةحتــراق النفــسي وبلغـــت عینــة ا شـــعور المعلمــین بكفــاءة الـــذات واإلالعالقــة بــین
االرتبـــاط ســـلبي فـــالمعلم مرتفـــع الكفـــاءة لدیـــه  إلـــى  أن وأشـــارت الدراســـة، مدرســـة) 21(ًأســـترالیا فـــي 
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وهنــاك تــأثیر لكفــاءة الــذات فــي التنبــؤ باإلنهــاك ، مــستویات منخفــضة مــن االحتــراق النفــسي والعكــس
  .العاطفي ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي كأبعاد الحتراق المعلم

بهـدف بحـث  ،العالقـة بـین احتـراق المعلـم والكفـاءة الذاتیـة للمعلـم ( Labone ,1995)رس البـونود
ــؤثرة فــــي االحتــــراق النفــــسي معلــــم مــــن ) 800(علــــى عینــــة مــــن ، العوامـــل الدینامیكیــــة الشخــــصیة المــ

الكفــاءة الذاتیــة للمعلــم   أن ودعمــت الدراســة اقتــراح، ذكــور) 300(إنــاث ) 500(المــدارس الحكومیــة 
َعـب دورا مهمــا فـي فهــم احتـراق المعلــمتل وأن المعلمـین مرتفعــي كفـاءة الــذات ارتفعـت لــدیهم مــستویات .ً

ــستویات اإلنجـــاز الشخـــصي ـــدیهم مـ ـــذات تناقـــصت ل ، اإلنجـــاز الشخـــصي بعكـــس منخفـــضي كفـــاءة ال
  .وكذلك فإن مرتفعي كفاءة الذات قل لدیهم فقدان الشعور بهویة الذات عكس منخفضي الكفاءة

  :على الدراسات السابقةالتعقیب 

ــین والمرشـــدین فـــي مراحـــل تدریـــسیة  ـــى مجتمعـــات المعلمـ ــت الدراســـات الـــسابقة عل وقـــد أجریـ
وكانـت فـي معظمهـا تتنـاول الـضغوط النفـسیة والمـشكالت ، مختلفة مثل األساسیة والثانویة واالبتدائیـة

 الـسابقة قـد ربطـت راسـاتوالتكیف مع الـضغوط ولكـن أي مـن الد، والكفایات النفسیة والذاتیة، الصفیة
حیــث تمتــاز الدراســة الحالیــة .  بــشكل كبیــر وواضــحو اهتمــت بدراســة العالقــة بینهمــاأبــین المفهــومین 

بأنها قد اهتمت بمفهومي الضغوط النفسیة وعالقتهـا بالكفـاءة الذاتیـة لـدى معلمـي المـدارس الحكومیـة 
  .الثانویة في محافظات فلسطین الشمالیة

 الحالیــة مــع الدراســات الــسابقة بكونهــا قــد اســتخدمت المــنهج الوصــفي وقــد تــشابهت الدراســة
وقـد اســتفادت الباحثــة مـن الدراســات الــسابقة فــي .واالسـتبانة كــأداة لجمــع البیانـات مــن مجتمــع الدراســة

 تطــویر أداة الدراســة مــن حیــث تعــرف مــصادر الــضغوط النفــسیة التــي یتعــرض لهــا المعلــم باالضــافة
   .ذاتیةمقاییس الكفاءة الإلى 

 العالقــة  بحثـت العدیـد مـن الدراسـات الـسابقةن بــأطـالع علـى الدراسـات الـسابقة تبـین بعـد اال
 ؛ 2005، الـشافعي: (بـین الـضغوط النفـسیة والكفـاءة الذاتیـة المدركـة تبینهـا العدیـد مـن البـاحثین مثـل

، ضغوط النفـسیةالكفاءة الذاتیـة تقـل بزیـادة الـ إلى  أن والتي أشارت) 2007،  ؛ حسن2006، محمد
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  أن ،)Freidman ,2000( وقـــد بینـــت بعـــض الدراســـات مثـــل دراســـة  فریـــدمان. والعكـــس صـــحیح
األفـراد   أن  للـضغوط النفـسیة فـي حـینًالكفاءة الذاتیـة المنخفـضة لـدى األفـراد تجعلهـم األكثـر تعرضـا

، العمــــلكثــــر قــــدرة علــــى مجابهــــة الــــصعاب وتجریــــب أســــالیب جدیــــدة فــــي أالمرتفعــــي الكفــــاءة كــــانوا 
  .ٕوالتخلص من اإلجهاد والتوتر فهم یتیحون الفرص لمن حولهم في التجریب وابداء الرأي

 عكــسیة ذات داللــه إحــصائیة ةرتباطیــإوجــود عالقــة أظهــرت والتــي ) 2005 (دراســة الــدلیمي
ـــٕاو، بـــین الفاعلیـــة المهنیـــة للمعلمـــین  والـــضغوط النفـــسیة ــود فـــروق ذات دالل  إحـــصائیة بـــین ةلـــى وجـ

 فـي تحـدیهم لفـاعلیتهم الذاتیـة المهنیـة والفاعلیـة العامـة والـضغط النفـسي المهنـي والمعتقـدات المعلمین
دراســة  و)2006(  مثــل دراســة عبیــد.التربویــة تعــزى لمراحــل الــتعلم وذلــك لــصالح المرحلــة االبتدائیــة

علیـة ًووجـود عالقـة ضـعیفة وغیـر دالـة إحـصائیا بـین متغیـري فا إلى أشارتوالتي )  2005 (الدلیمي
 طردیـة دالـة إحـصائیة عنـد ةوجود عالقـة ارتباطیـ إلى والتي أشارت النتائج. الذات واالستقرار النفسي

  .لةدالالمستوى 

 ةالذاتیــرتبـاط بـین الــضغوط النفـسیة والكفـاءة درجــة اإل إلـى وقـد اسـتفادت الباحثـة فــي التعـرف
االرتبــاط ســلبي  إلــى  أن اســةوالتــي أشــارت الدر ) Friedman ,2003(المدركــة مثــل دراســة فریــدمان 

وهنــاك تــأثیر لكفــاءة ، فــالمعلم مرتفــع الكفــاءة لدیــه مــستویات منخفــضة مــن االحتــراق النفــسي والعكــس
. الـــذات فـــي التنبـــؤ باإلنهـــاك العـــاطفي ونقـــص الـــشعور باإلنجـــاز الشخـــصي كأبعـــاد الحتـــراق المعلـــم

كفـاءة الـذات   أن ت علـى والتـي أكـد) Schwarzer & Hallum,2008(ودراسـة  شـوازیر وهـالوم 
دراسـة الكحلــوت  ولـدى المـدرس تعـد عوامـل الحمایـة النفـسیة التـي تعینـه علـى مواجهـة ضـغوط العمـل

الضغوط النفسیة شائعة عند المعلمین وأن الـضغوط النفـسیة تتـدرج فـي   أن والتي أظهرت، )2006(
   . سلم أعاله ضغوط سلوكیات التالمیذ وأدناه ضغوط العالقة مع المدیر

)  2005( دراســة الــدلیمي وقــد اهتمــت الدراســات الــسابقة بتعــرف أهــم مــصادر الــضغوط مثــل
ــة تــوافر أهــمالتــي أظهــرت النتــائج  أن الــضغوط النفــسیة التــي بینــت   مــصادر الــضغوط تتمثــل فــي قل

 إلــى  أن أشــارتوالتــي ) 2003( خلفیــات والزغلــول  ودراســةاألثــاث والتجهیــزات فــي الــصف الخــاص 
سیة هــي الــضغوط المرتبطــة ببعــد الــدخل وتلیهــا العالقــة بــالمجتمع ر إثــارة للــضغوط النفــأكثــر المــصاد
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المحلي ثم أولیاء األمور، فاألنشطة الالمنهجیة، ثـم البنـاء والمنـاخ المدرسـي، وأخیـرا عملیـة التـدریس، 
فــي حــین لــم تــشكل األبعــاد األخــرى مــصادر ذات أهمیــة كبــرى فــي إثــارة الــضغوط النفــسیة لــدى أفــراد 

  .العینة

و دراســة عــزت و جــالل ) 1999( بعــض الدراســات مثــل  دراســة محمــدأشــارتل وفــي المقابــ
الـــضغوط اإلداریـــة التـــي یتعـــرض لهـــا المعلمـــون مـــن الجنـــسین تـــأتي فـــي المرتبـــة  إلـــى  أن )1997(

 الـضغوط الناشـئة عـن العالقـات مـع ًاوأخیـر، ثـم الـضغوط التدریـسیة، تلیها الـضغوط الطالبیـة، األولى
 موجبـــة بـــین العـــبء الــوظیفي واالتجـــاه نحـــو القیمـــة االجتماعیـــة نحـــو مهنـــة وان عالقـــة دالـــة.الــزمالء
كلمــا شـعر المــدرس بقیمتــه ومكانتـه وأهمیــة مهنتــه ، أي كلمــا زادت األعبــاء الوظیفیـة للمعلــم، التـدریس
  .للمجتمع

ــــستو ـــــ ـــــدیرها لمـ ـــث تقـــــ ـــــ ــ ـــن حی ـــــ ـــــسابقة مــ ـــــ ــــات ال ـــــ ــــــت الدراسـ ــــ ــــــد تفاوت ــــــةوقــــ ــــ ـــــة الذاتی             ى الفاعلیـــــ
ــــ ومــــصادر ــــةوطضغال  دراســــة بمبینــــوتي و )2009( ودراســــة حــــسونه) 2011(  مثــــل دراســــة الخالیل

)2005, Bembenutty (  ــسون وآخـــرون ــین مـــن خـــالل الدراســـات الـــسابقة مثـــل دراســـة فینـ ـــد تبـ وق
)2000 , finson et al(،  المعلمــین ذوي الكفــاءة الذاتیــة المرتفعــة یــدركون  إلــى  أن رتاأشــالتــي

وذلـك بعكـس متـدني الكفـاءة ، منون بقدراتهم وبقدرة طالبهـم علـى الـتعلمویؤ، سلوكیات المعلم والطالب
  .الذین اعتبروا دور المعلم هو األساس حیث یشرح دروسه دون االهتمام بمشاركة الطالب وتفاعلهم

ـــى رتفـــاع فـــي تقـــدیر الكفـــاءة الذاتیـــة اإلاوتعـــزو الباحثـــة هـــذ ـــاء تقـــأن  إل ـــم أثن ویم كفـــاءة المعل
بینمـــا ، طــابع اإلداري مثــل المحافظـــة علــى الــدوام وااللتــزام بأخالقیــات المهنــة الیــه غلــب عل یالخدمــة

ٕیأتي الجانب الفني من العملیة التربویة في المرتبة الثانیة مثـل إعـداد الـدروس وطریقـة عرضـها وادارة 
  .الفصل وتحمل المسؤولیة

سـة یلمـاز ودرا)  2009( وقد تناولت بعض الدراسات دور متغیر الجنس مثل دراسـة حـسونه
 المؤهــل العلمــي مثــل دراســة توبعــض الدراســات تناولــ ، )Yilmaz & Cavas  ,2008 (وكافــاز 
 التــي أظهــرت وجــود فـــروق )Sedgwick  , 2002(ودراســة ســجویك  )  Farwel ,2003(فارویــل 
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ًفي استخدام هذه االسـتراتیجیات تبعـا لمتغیـر المؤهـل العلمـي وذلـك لـصالح المعلمـین مـن حملـة دبلـوم 
  . لتربیةا

    العالقـة بـین فاعلیـة الـذات والمعلمـین  وربطتهـا بـالخبرة مثـل  إلى  بعض الدراساتأشارتوقد 
ــــسیة    )Voris  ,2011(دراســــة فــــورس  ــــضغوط النف ـــض الدراســــات تناولــــت دراســــة  مــــصادر ال وبعـ

   دور إلــى أشــارتاســات الــسابقة التــي  الدرنومــ) 2003( دراســة خلفیــات و الزغلــول األكثــر إثــارة مثــل
 و دراســــة فارویــــل ) 1997( یة لمعلمــــي المرحلــــة االبتدائیــــة دراســــة عــــزت و جــــالل الـــضغوط النفــــس

)2003,  Farwel( .  
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

،  أداة الدراســـةوتطـــویر،  مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــاتوضـــیحفـــي هـــذه الدراســـة بالباحثـــة قامـــت 
وصــف متغیــرات الدراســة والطــرق اإلحــصائیة المتبعــة فــي كمــا قامــت ب، صــدق األداة وثباتهــا وفحــص

  .تحلیل البیانات

  :منهج الدراسة

ـــي الباحثـــــة اتبعــــت ــفي   هـــــذه الدراســـــةفــ ـــنهج الوصـــ ـــاطيالمـ  لمالئمتـــــه  للدراســـــةًمنهجـــــا االرتبــ
ــو مــــنهج قــــائم علـــى دراســــة الظــــواهر .لطبیعتهـــا معرفـــة اذا كــــان هنــــاك عالقــــة بــــین ووالمتغیــــرات  وهــ
  .وتحدید قوة واتجاه هذه العالقة، المتغیرات

  :مجتمع الدراسة

انویــة فــي محافظــات شــمال معلمــي المــدارس الحكومیــة الث دراســة مــن جمیــعمجتمــع التــألف 
 وفـق إحـصاءات وزارة التربیـة معلمـا ومعلمـة) 7962 (هم بلغ عـددوالذي، الضفة الغربیة في فلسطین

  .2014/2015والتعلیم لسنة 

  :عینة الدراسة

عینة عنقودیة عـشوائیة ممثلـة لعـدد معلمـي المـدارس من خالل هذه الدراسة اعتمدت الباحثة 
 تقـسیم مجتمـع البحـث حیـث تـمت شـمال الـضفة الغربیـة  فـي فلـسطین، الثانویة في محافظا الحكومیة

ــع الجغرافـــي لمجتمـــع البحـــث)Clusters(إلـــى مجموعـــات تـــسمى  هـــذه المجموعـــات و.  حـــسب التوزیـ
بعــد هــذا التقــسیم، .  المجموعــات علــى مجموعــات هــذهالنوع العنقــودي بــسبب احتــواءبــ لیهــاأطلــق عل

لمتحــصل علیهــا بــشكل عــشوائي، بحیــث یــتم أخــذ جمیــع  باختیــار بعــض المجموعــات اة الباحثــقامــت
أفــراد المجموعــة المختــارة لتــصبح جــزء فــي العینــة ویــتم جمــع المعلومــات مــن أفــراد هــذه المجموعــات 

یبــین توزیــع ) 1(اســتبانة، والجــدول ) 367(اســتبانة وتــم اســترجاع ) 400( تــم توزیــع ، حیــثالمختــارة
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،  فــي هــذه الدراســةاالحتمــالي المعاینــة أســلوب اعتمــاد ق��د ت��مو :عینــة الدراســة تبعــا للمتغیــرات المــستقلة
ـــع ألن ــم .محـــــدد الدراســـــة مجتمـ ــداول االحـــــصائیة هـــــذه العینـــــة حیـــــث تـــــم تقـــــدیر حجـــ ــتخدام الجـــ  باســـ

  .المخصصة لتقدیر حجم عینة الدراسة

حیــث تــم تنــاول قائمــة باســماء المــدارس مــن وزارة التربیــة والتعلــیم والتعلــیم العــالي حــسب كــل 
  .الطریقه العشوائیةبوتم اختیار المدارس مدیریة 

  )1(الجدول 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیراتها المستقلة

 %النسبة المئویة  التكرار التصنیف  المتغیر

 43.9 161 ذكر

  الجنس
 56.1 206  أنثى

 89.9 330  بكالوریوس

  المؤهل العلمي 9.5 35  ماجستیر
 5. 2  دكتوراه

 28.6 105 سنوات     7قل من أ

  سنوات الخبرة 41.1 151  سنوات          14 – 7
 30.2 111   سنة فأكثر15

 24.3 89 شیقل 2500قل من أ  مستوى الدخل 

 61.9 227  شیقل 3500- 2500  

 13.9 51  شیقل 3500كثر من أ  

  5.2 19  سنة26قل من أ
  العمر

 34.1 125  سنة36قل من إلى أ-26

 30.5 112  سنة36-45  

 30.2 111   سنة45كثر من أ  

 100.0 367  المجموع
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  :أداة الدراسة

ــم  ـــ ــتخدامات ـــتبانة ك اإلســـ ــــدســ ــث أدوات أحـ ــث البحـــ ـــوتحیـــ ــــن مجموعـــــة  احتــ ــئلة مـ ـــات  األســـ والمعلومــ
 اإلحـــصائي التحلیــل أجـــل مــن مـــصممة تكــون بحیــث، البحـــث موضــع األشـــخاص عــن الدیموغرافیــة

 مراجعــة  وذلــك مــن خــالل،داة لجمــع المعلومــات كــأ االســتبانةبتطــویروقــد قامــت الباحثــة ، لإلجابــات
دراســة : (مثــل األبحـاث والدراســات والكتــب التــي بحثــت فــي عالقـة الــضغوط النفــسیة بالكفــاءة الذاتیــة

  :وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة أجزاء) 2007 ؛ حسن، 2006، هالل ؛ 2005الشافعي، 

  . الذي قام بتعبئة اإلستبانةالمعلومات األولیة عن المعلم یتكون من: الجزء األول

ً بعـــد ان تــم حــذف ودمــج بعـــض الفقــرات بنــاءا علـــى رأي فقــرة) 61(لف مــن أتـــوالــذي : الجــزء الثــاني
 االسـتجابة عــن هــذه اذ یــتم، الكفـاءة الذاتیــة والـضغوط النفــسیةعلـى مجــالین وهمــا موزعــة ، كمـینالمح

ثــم ، درجــات) 5(ُ وتعطــى لكبیــرة جــدایبــدأ بالدرجــة ا الذي،الفقــرات مــن خــالل میــزان لیكــرت الخماســي
وینتهـي ، ُثـم القلیلـة وتعطـى درجتـین، درجـات) 3(ُثـم المتوسـطة وتعطـى ، درجـات) 4(ُالكبیرة وتعطى 

  . ًبالقلیلة جدا وتعطى درجة واحدة فقط

  :صدق األداة

بلـغ عـددهم الـذین وذوي االختـصاص مـن مـین  علـى المحك االسـتبانةعرضقامت الباحثة ب    
 مالئمتهــا لمــادى مــو، وصــیاغتها هــا فقراتوصــدق صــدقها وذلــك للتأكــد مــن، )1ملحــق (ًمحكمــا) 15(

وقـد رأى ،  لعـدم أهمیتهـا فقـرات منهـاوحـذفة صـیاغوالموافقـة علیهـا وتعـدیل حیث تمت ، هلُوضعت 
،   وردت مــضامینها فــي فقــرات أخــرىفقــره) 12(وحــذف ،  فقــرة)61(المحكمـون بــضرورة اإلبقــاء علــى 

 وبـذلك یكـون قـد تحقـق الـصدق الظـاهري لإلســتبانة، رأي األغلبیـة فـي عملیـة التحكــیموقـد تـم األخـذ بـ
  .)2ملحق (صورتها النهائیة حیث تم التوصل بالدراسة ل، %)80(وبلغت النسبة 

  :ثبات األداة

ـــات ولفحــــص ـــاتاألداة ثبـ ــتخراج معامــــل الثبـ ـــم اســ ـــاخ ألفــــا باســــتخدام ،  تـ  معادلــــة كرونبـ

)Cronbach’s Alpha( ،ل والجدو)یبین معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 2.  
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  )2(الجدول 
درجة الضغوط النفسیة وعالقتها بالكفاءة الذاتیة المدركة لدى  الثبات ألداة الدراسة ومجاالت قیم

  معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

 المجال الرقم
  عدد 
  الفقرات

  مل الثبات بطریقةمعا
 كرونباخ ألفا

 0.87 29 الضغوط النفسیة 1

 0.93 32 الكفاءة الذاتیة 2

 0.91 61  الثبات الكلي 

معــامالت الثبــات لمجــاالت اإلســتبانة ودرجتهــا الكلیــة تراوحــت بــین   أن )2(یتــضح مــن الجــدول رقــم 
  . معامالت ثبات عالیة وتفي بأغراض البحث العلمييوه، )0.93 – 0.87(

  :إجراءات الدراسة

  : الدراسةإلتمام التالیةاالجراءات والخطوات بالباحثة  قامت

  .بشكلها النهائيإعداد أداة الدراسة من خالل الدراسة تم  :ًوالأ

 . أفراد عینة الدراسةتم تحدید :ًثانیا

 .)5(،)4(، )3(ملحقات ال العالقة كما تبینها الجهات ذات الموفقة منالحصول على  :ًثالثا

 .استرجاعهاب  وقامت، الباحثة األداة على عینة الدراسةوزعت :ًرابعا

 إحـــصائیا وذلـــك مـــن خـــالل الحاســـب ومعالجتهـــا البیانـــات  ومعالجـــةإدخـــال قامـــت الباحثـــة ب :ًخامـــسا
 .SPSS)(باستخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

 مـــا ورد مـــن دراســـات  مـــع ومقارنتهـــاومناقـــشتها النتـــائج وتحلیلهـــا اســـتخالصقامـــت الباحثـــة ب :ًسادســـا
 .واقتراح التوصیات المناسبة، سابقة
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  : متغیرات الدراسة

  :المتغیرات اآلتیة إلى الدراسة استندت  

  :المتغیرات المستقلة  -  أ

 .)أنثى، ذكر: (فئتان ویشمل: الجنس -

 .)دكتوراه ،  ماجستیر،بكالوریوس : (فئاتوله ثالثة : المؤهل العلمي -

اكثـــر مـــن ، لق شـــی3500-2500، لق شـــی2500اقـــل مـــن : (فئـــات ةالثـــثولـــه : مـــستوى الـــدخل -
 .)لق شی3500

 .)فأكثر سنة 15 ،سنوات 14 الى 7 من سنوات،7اقل من  (فئات وله أربعة :سنوات الخبرة -

أكثـر مـن ،  سـنة45-36  سـنة،  36اقـل مـن -26  ، سـنة26قـل مـن أ فئـات ثالثةوله : العمر -
  . سنة45

 مجــاالت مقیــاس علــىالمعلمــین فــراد عینــة الدراســة مــن اســتجابة أي تمثــل فــ : المتغیــر التــابع  - ب
ــدى أداة الدراســـة المتمثلـــة فـــي  ـــة المدركـــة لـ ــسیة وعالقتهـــا بالكفـــاءة الذاتی درجـــة الـــضغوط النفـ

 .معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  :المعالجات اإلحصائیة

ــتبانات مـــن أترجاعاســـتـــم فـــي هـــذه الدراســـة  ــراد العینـــة  االسـ  هـــاتفریغحیـــث قامـــت الباحثـــة بفـ
ـــوب ل هـــــإترمیزهـــــا وادخالو ــم لحاســ ــث تـــ ــوم معالجتهـــــاحیـــ ــــة اإلحـــــصائیــة للعلـــ ــتخدام برنـــــامج الرزمـ  باســـ

  :اإلحصائیة المستخدمةالمعالجات  ومن SPSS)(االجتماعیــة 

ــدیر ، افـــات المعیاریـــةواالنحر، التكـــرارات والنـــسب المئویـــة والمتوســـطات الحـــسابیةحـــساب  .1 لتقـ
 .الوزن النسبي لفقرات اإلستبانة
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ــیات ، Independent T-test)(لعینتـــین مـــستقلتین " ت"اختبـــار ُ اســـتخدم  .2 لفحـــص الفرضـ
  .الجنسمتغیر المتعلقة ب

لفحـــص الفرضـــیات ، )One-Way ANOVA(تحلیـــل التبـــاین األحـــادي ُاســـتخدم اختبـــار  .3
 .العمرو ،مستوى الدخل، سنوات الخبرةو، المتعلقة بالمؤهل العلمي

لحـساب االتـساق الـداخلي لفقـرات أداة ، )Cronbach's Alpha(كرونبـاخ ألفا معادلة  إجراء .4
 .الدراسة

  .عامل ارتباط بیرسون لفحص العالقة بین الضغوط النفسیة والكفاءة الذاتیة المدركةم إجراء .5
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

  .سؤال الدراســة الرئیس النتائج المتعلقة ب:ًأوال

  .النتائج المتعلقة بفرضیات الدراســة :ًثانیا
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  .ترتیب أسئلتها وفرضیاتهاقامت الباحثة في هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة حسب 

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئیس: ًأوال

مـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال درجة الضغوط النفـسیة لـدى معلمـي الما 
 ؟الضفة الغربیة  في فلسطین

واالنحرافـــات المعیاریـــة ، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحـــسابیة، الـــسؤال الـــرئیسولإلجابـــة عـــن 
 الـدنیا الحـدود (الخماسـي لیكـرت مقیـاس خالیـا طـول تحدیـد اذ قامت الباحثـة ب، لمجاالت أداة الدراسة

 للحــصول المقیــاس خالیــا عــدد علــى تقــسیمه ثــم المــدى حــساب تــمو، الدراســة فــي المــستخدم ) والعلیــا
 بدایــة أو ( المقیـاس فـي قیمــة أقـل إلـى القیمــة هـذه إضـافة تــم ذلـك بعـدو، الــصحیح الخلیـة طـول علـى

 الخالیــا طــول أصــبح حیــث، الخلیــة لهــذه األعلــى الحــد لتحدیــد وذلــك) الــصحیح الواحــد وهــي المقیــاس
  : كالتالي

 ًمرتفعة جدا %)100-80%(

 مرتفعة %)  79.9-70%(

 متوسطة %)69.9-60%(

 منخفضة %)59.9-50%(

 ًمنخفضة جدا %)       50أقـل من(
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  :درجة الضغوط النفسیة
  )3(الجدول 

  الضغوط النفسیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال 

 اتالفقر  الترتیب التسلسل
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 لمعیاري 

النسبة 
  یةئوالم

  

  التقییم

1.   27  
ـــة اهتمـــام الطلبـــة  وضـــعف ، أشـــعر بقل

 .دافعیتهم للتعلیم
  منخفضة 39.46 1.17 1.97

2.   28  
أجــد صــعوبة فــي التعامــل مــع التالمیــذ 

 .ًالغیر مبالین دراسیا
  منخفضة 43.54 1.25 2.18

3.   26  
ًأســــــتغرق وقتــــــا طــــــویال فــــــي مناقــــــشة  

 بمهنـــة بعــض أفــراد المجتمـــع إلقنــاعهم
 .التدریس

  منخفضة 45.23 1.24 2.26

4.   25  
أشــــــعر باإلحبــــــاط عنــــــدما تمـــــــر بــــــــي 

 .ظـروف صـحیة مضطربة
  منخفضة 45.61 1.27 2.28

5.   24  
مهنــة التعلــیم ال تتــیح امتیــازات وظیفیــة 

 .مقارنه مع المهن األخرى
  منخفضة 46.49 1.13 2.32

6.   29  
أشــــعر بــــأن المجتمــــع ال یقــــدر مهنتــــي 

 .كمعلم
  منخفضة 47.25 1.30 2.36

 متوسطة 54.88 1.38 2.74 .مدیري یشكك في قدراتي  أن أرى  23   .7

8.   20  
ــــوم   أن أعتقــــد ــــي ال یق ــــیم المــــدیر ل تقی

 .على أسس عادلة
 متوسطة 58.53 1.42 2.93

  متوسطة 60.76 1.38 3.04 .ال أشعر باألمن الوظیفي لمستقبلي  22   .9

10.   21  
ــــــنقالت التــــــي تحــــــدث فــــــي العمــــــل  الت

ــــــــي المدرســــــــي  ــــــــتالءم مــــــــع ظروف ال ت
 .الشخصیة

 متوسطة 62.62 1.29 3.13

11.   19  
الوقــت المعطـــى لـــي غیـــر كـــافي للقیـــام 

 .بالمهام المطلوبة مني
 متوسطة 62.72 1.29 3.14

12.   9  
أشـــعر باإلرهـــاق الجـــسدي بعـــد انتهـــاء 

 .الیوم الدراسي
 متوسطة 63.43 1.34 3.17

13.   18  
ٍأنا غیر راض عن التواصل مع مدیري 

 بالعمل المدرسيفیما یتعلق 
 متوسطة 64.31 1.38 3.22
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14.   8  
ــــــاك  ــــــي اإلرب ــــــسبب ل ضــــــغط الوقــــــت ی

 .إلنجاز عملي المدرسي
 متوسطة 64.85 1.28 3.24

15.   4  
لــن أنــصح أصــدقائي بالعمــل فــي حقــل 

 .التعلیم
 متوسطة 65.07 1.36 3.25

16.   11  
ًأشـــعر بـــأني منهـــك نفـــسیا مـــن عملـــي 

 .المدرسي
 متوسطة 65.18 1.25 3.26

17.   13  
اإلجهـــــاد حینمـــــا أحـــــاول حـــــل أشـــــعر ب

 .مشكالت الطلبة
 متوسطة 66.54 1.19 3.33

 متوسطة 67.36 1.21 3.37 . أشعر بالملل من طبیعة عملي كمعلم  1   .18

19.   5  
یـــــضایقني األســــــلوب الـــــدیكتاتوري فــــــي 

 .العمل المدرسي
 مرتفعة 68.12 1.25 3.41

20.   6  
ــــــي نتیجــــــة  ــــــن عمل أفكــــــر باالســــــتقالة م

ض الــــضغوط والمـــــضایقات التــــي أتعـــــر
 .لها

 مرتفعة 70.41 1.24 3.52

21.   12  
ـــــى  ـــــؤثر ســـــلبا عل ـــــي ی ـــــأن عمل أشـــــعر ب

 .حیاتي االجتماعیة
 مرتفعة 71.77 1.15 3.59

22.   7  
تــــــضایقني قلــــــة التجهیــــــزات المدرســـــــیة 

 .المتوفرة النجاز عملي المدرسي
 مرتفعة 72.92 1.19 3.65

23.   3  
أتعـرض فــي عملــي لـضغوط إداریــة مــن 

 .أجل تحسین مستوى أدائي
 مرتفعة 73.62 1.24 3.68

24.   15  
ال أشـــارك فـــي القـــرارات التـــي تتخـــذ فـــي 

 .المدرسة
 مرتفعة 74.44 1.07 3.72

25.   16  
أشــــعر بـــــأنني ال أملـــــك الـــــسیطرة علـــــى 

 . ضبط الوضع المدرسي
 مرتفعة 74.60 1.19 3.73

26.   17  
ال تتیح لـي ضـغوطات العمـل المدرسـي 
الفرصــة لمواكبــة التطــورات العلمیــة فــي 

 .مجال االختصاص

 مرتفعة 74.77 1.05 3.74

27.   14  
أشــعر بـــأني ال أســـتطیع تحدیـــد مـــستوى 

 . مسؤولیتي بدقة
 مرتفعة 74.99 1.11 3.75

28.   2  
ـــه یفـــوق  أشـــعر أن ـــذي أقـــوم ب العمـــل ال

 .قدراتي المهنیة
 مرتفعة 78.64 0.99 3.93

29.   10  
 إمكانیــــة الحــــوار المباشــــر مــــع مــــدیري 

 .غیر متاحة
 مرتفعة 79.89 1.03 3.99

 متوسطة 63.38 57. 3.17  كلیة الالمتوسط    
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درجــة الــضغوط النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة  إلــى أن )3(یــشیر الجــدول 

قــد أتــت بمتوســط ، الــضغوط النفــسیةفــي مجــال   فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة  فــي فلــسطین

النفــسیة لــدى درجــة الــضغوط  لمتوســطة درجــة وهــذا یــدل علــى، )0.57(وانحــراف معیــاري ) 3.17(+

  .معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

ــم  ، 25، 26، 28، 27 (األرقـــامبـــان الفقـــرات ذات ) 3(كمـــا ویتـــضح مـــن خـــالل الجـــدول رقـ

 الدراســـة وهـــي التـــي تتعلـــق قــد حـــصلت علـــى تقـــدیرات منخفـــضة حـــسب وجهــة نظـــر عینـــة) 29، 24

 فـــي صـــعوبة ومواجهـــة ، للتعلـــیم دافعیـــتهم وضـــعف ، الطلبـــة اهتمـــام قلـــةبالـــشعور  :مثـــل بمواضـــیع

.مـضطربة صــحیة ظــروفبـ تمــر عندما باإلحباطوالشعور ، ًدراسیا  غیر المبالینالتالمیذ مع التعامل

، 16، 15، 3، 7، 12، 6( األرقـام بـان الفقـرات ذات )3(كما یتضح من خالل الجـدول رقـم     

جمیعهــا علــى درجــات اســتجابة كبیـرة حــسب عینــة الدراســة وهــي التــي قـد حــصلت ) 10، 2، 14، 17

 والـشعور بـان، بدقـة مـسؤولیتي مـستوى تحدیـداالسـتطاعة والقـدرة ل مبعـد تتعلق بمواضـیع مثـل الـشعور

  .متاحة غیر المدیر مع المباشر الحوار إمكانیةوالشعور بان ، المهنیة  المستجیبقدرة یفوق العمل

  :الثانيل الدراسة النتائج المتعلقة بسؤا

الكفاءة الذاتیـة المدركـة لـدى معلمـي المـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات جة درما 

  ؟شمال الضفة الغربیة  في فلسطین
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  )4(الجدول 
  الكفاءة الذاتیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال 

 اتالفقر  الترتیب التسلسل
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 عیاريالم

النسبة 
%  
 

  التقییم

30.   59  
ــــــف التكنولوجیــــــا فــــــي  ّلــــــدي القــــــدرة لتوظی

 .التدریس
 متوسطة 52.92 1.07 2.65

31.   57  
أمتلك القـدرة علـى اسـتخدام الحاسـوب فـي 

 .األعمال المدرسیة
 متوسطة 53.95 1.10 2.70

32.   53  
ــیم  ــة التعل ــتالءمأرى  أن مهن  مــع میــولي ت

 .المهني
 متوسطة 54.50 1.20 2.72

 متوسطة 54.66 1.08 2.73  .عتقد أنني إنسان هادئأ  61   .33

34.   51  
أشعر بـأني حققـت ذاتـي مـن خـالل دوري 

 .كمعلم
 متوسطة 55.04 1.19 2.75

35.   58  
أقـــــدم الحلـــــول البدیلـــــة للمـــــشكالت التــــــي 

 .تواجهنني
 متوسطة 55.04 1.03 2.75

36.   52  
أعتقـــــد  أن مهنــــــة التعلـــــیم  أتاحــــــت لــــــي 

 .الفرصة لبناء عالقات اجتماعیه جیده
 متوسطة 56.46 1.23 2.82

37.   55  
ّلــــــــدي القــــــــدرة لتطـــــــــویر خطــــــــة عملـــــــــي 

 .المدرسي
 متوسطة 56.46 1.12 2.82

 متوسطة 56.62 1.16 2.83 .ّلدي القدرة على تنظیم وقتي المدرسي  56   .38

39.   60  
أعتمـــد علـــى قـــدراتي الذاتیـــة للتعامـــل مـــع 

.                     الصعوبات التي تواجهنني
 متوسطة 56.73 1.10 2.84

40.   54  
ــــى العمــــل ضــــمن  ــــدي الثقــــة بقــــدرتي عل ل

 .فریق عمل
 متوسطة 57.33 1.16 2.87

 مرتفعة 73.95 1.10 3.70 .یحدثني أصدقائي عن مشكالتهم  49   .41

 مرتفعة 75.31 1.01 3.77 .اشعر بأن زمالئي ال یغضبون مني  42   .42

43.   48  
ـــى إقنـــاع اآلخـــرین بوجهـــة  لـــدي القـــدرة عل

 .نظري
 مرتفعة 75.86 1.01 3.79

 مرتفعة 75.75 1.04 3.79 . أتحكم بتصرفاتي عندما أغضب  50   .44

 مرتفعة 77.33 88. 3.87 .لدى قدرة  التأثیر على اآلخرین  39   .45

 مرتفعة 77.71 95. 3.89 .أستطیع التغلب على مشاعر القلق لدي  47   .46
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47.   40  
ــــــدر مــــــن  ــــــا ق ــــــي فیه ــــــف الت أحــــــب المواق

 .التحدي
 مرتفعة 77.98 90. 3.90

 مرتفعة 78.15 91. 3.91 .رك زمالئي فـي نـشاطاتهم المدرسیةأشا  41   .48

49.   43  
أتحمل المتاعب مهمـا كانـت كبیـرة إلتمـام 

 .المطلوب مني
 مرتفعة 79.02 1.04 3.95

 مرتفعة 79.46 96. 3.97 .أستطیع السیطرة على مشاعري  36   .50

 مرتفعة 79.67 97. 3.98 .أنهي واجباتي المدرسیة بسرعة  44   .51

52.   37  
ـــــدي مـــــست وى معقـــــول مـــــن اإلرادة وقـــــوة ل

 .العزیمة
 مرتفعة 79.89 90. 3.99

مرتفعة  81.47 97. 4.07 . أعتقد بأن أصدقائي معجبون بي  31   .53
  جدا

54.   45  
 لــــدى أخــــالق حـــــسنة فــــي التعامــــل مـــــع 

 .الناس
 مرتفعة 81.80 1.07 4.09

 جدا

55.   33  
ـــك إمكانـــات شخـــصیة تـــؤهلني للقیـــام  أمتل

 .بعملي كمعلم
 فعةمرت 82.78 90. 4.14

 جدا

 مرتفعة 82.72 91. 4.14 .أجید التعامل مع الناس اآلخرین  35   .56
 جدا

 مرتفعة 83.11 89. 4.16 .أرى بأن الناس من حولي یحترمونني  30   .57
 جدا

 مرتفعة 83.11 82. 4.16 .عالقتي مع أقاربي طیبة  أن أرى  32   .58
 جدا

 مرتفعة 83.54 90. 4.18 .لدي ثقة عالیة بنفسي  34   .59
 جدا

60.   38  
ــي موضــع ثقــة مــع مــن أتعامــل أشــع ر أنن
 .معهم

 مرتفعة 84.47 80. 4.22
 جدا

61.   46  
ــــى نفــــسي فــــي اتخــــاذ القــــرارات  أعتمــــد عل

 .المهمة
 مرتفعة 84.47 79. 4.22

 جدا

 مرتفعة 71.48 56. 3.57 لمجال الكفاءة الذاتیةالمتوسط الكلي 
  

 المــدارس الحكومیــة درجــة الكفــاءة الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي إلــى  أن )4(یــشیر الجــدول 

قـد أتـت بمتوسـط ، لكفـاءة الذاتیـةافي مجـال  الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

لكفـاءة الذاتیـة المدركـة لـدى معلمـي ل مرتفعـة درجـة وهـذا یـدل علـى، )0.56(وانحراف معیـاري ) 3.5(

  . لسطینالمدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في ف
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، 51، 61، 53، 57، 59 (األرقـامبـان الفقـرات ذات ) 4(حیـث یتـضح مـن خـالل نتـائج الجـدول رقـم 

حیــث كانـــت مواضـــیعها ، قــد حـــصلت علــى درجـــة اســتجابة متوســـطة) 54، 60، 56، 55، 52، 58

 فــي الحاســوب اســتخدام علــى القــدرةوامــتالك ، التــدریس فــي التكنولوجیــا توظیــف  علــى القــدرةتتعلــق ب

  . مع المیول المهنیةتتالءم التعلیم مهنة إلى  أن  النظروأیضا، المدرسیة عمالاأل

)  46، 38، 34، 32، 30 (األرقـــامكمـــا یتـــضح مـــن خـــالل نتـــائج الدراســـة بـــان الفقـــرات ذات 

،  العالیــةقــةقــد حــصلت علــى اعلــى درجــات االســتجابة وهــي التــي تتعلــق بمواضــیع مثــل الــشعور بالث

  .واالعتماد على النفس في اتخاذ القرارات، اآلخرینوالشعور بالثقة من قبل 

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

 معلمي لدى المدركة الذاتیة الكفاءةو النفسیة الضغوط درجة بین هل هناك عالقة

 ؟فلسطین في  الغربیة الضفة شمال محافظات في الثانویة الحكومیة المدارس

 .تبین ذلك) 5(امل االرتباط بیرسون ونتائج الجدول رقم لإلجابة عن التساؤل استخدم مع

  )5(الجدول 

 معلمي لدى المدركة الذاتیة بالكفاءة النفسیة الضغوطنتائج معامل االرتباط بیرسون للعالقة بین 
  فلسطین في  الغربیة الضفة شمال محافظات في الثانویة الحكومیة المدارس

 كةالمدر الذاتیة لكفاءةا النفسیة الضغوط
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 الداللة ر

3.17 0.57 3.57 0.56 0.26 00001.0* 

  .)α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 

وجود عالقة ارتباطیه ایجابیة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 5(یتضح من الجدول         
)0.05 ≤α ( الثانویة الحكومیة المدارس معلمي لدى المدركة ذاتیةال بالكفاءة النفسیة الضغوطبین 

  ).0.26(حیث كانت قیمة معامل االرتباط ، فلسطین في  الغربیة الضفة شمال محافظات في
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   : النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة:ًثانیا

   : النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى1

فــي درجــة الــضغوط ) α 0.05 =( الداللــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى      

 لمتغیــر النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى

  .الجنس

 لمجموعتین مستقلتین" ت"فقد استخدمت الباحثة اختبار ، ولفحص الفرضیة       

)Independent t-test ( ونتائج الجدول) تبین ذلك)  6.  

  )6(ل الجدو
 لدى النفسیة الضغوط درجةلمجموعتین مستقلتین لفحص داللة الفروق في " ت"نتائج اختبار 

  الجنس لمتغیر تعزى الغربیة الضفة شمال محافظات في الحكومیة الثانویة المدارس معلمي
 إناث  ذكور 

  المجال
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 قیمة ت
مستوى 
 الداللة

  *0.00  4.035-  0.58  3.27  0.53  3.04 فسیةالضغوط الن
  ).253(ودرجات حریة ، )α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 

) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحـصائیة علـى مـستوى الداللـة )  6 (یتضح من الجدول       

ضفة الغربیــة   لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــالــضغوط النفــسیةفــي 

  .حیث كانت الفروق لصالح االناث، تعزى لمتغیر الجنس، في فلسطین

   : الثانیةالنتائج المتعلقة بالفرضیة. 2
ــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة         فــي درجــة الــضغوط ) α≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات دالل

 لمتغیــر فة الغربیــة تعــزىالنفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــض

  .المؤهل العلمي

  ، )One-Way ANOVA( تحلیل التباین األحادي فقد استخدمت الباحثة، ولفحص الفرضیة   
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  . تبین ذلك) 7 (تائج الجدولون

  )7(الجدول 
درجة الضغوط النفسیة لدى معلمي لفحص داللة الفروق في ، نتائج تحلیل التباین األحادي

تعزى لمتغیر ، انویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطینالمدارس الحكومیة الث
  المؤهل العلمي

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 0.44 2 0.88  بین المجموعات

  الضغوط النفسیة  320.  364  117.10  خالل المجموعات
    366  117.97  المجموع

1.36 
 

0.26 
 

ــدول  ــود) 7(یتــــضح مـــــن الجـــ ـــستوى الداللـــــة عـــــدم وجـــ ـــى مــ         فــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة علــ
)0.05 ≤α ( درجـــة الـــضغوط النفـــسیة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات فـــي

  .تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  :  الثالثةیةالنتائج المتعلقة بالفرض. 3
     فــي درجــة الــضغوط) α≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة 

ــــــة ــــــضفة الغربیــ ــمال الــ ـــــات شــــــ ــــــي محافظـــ ـــــة فــ ــــة الحكومیـــ ــدارس الثانویــــ ــــي المــــــ ــــدى معلمــــ ــــسیة لــــ             النفــــ
ــنوات الخبـــرة لمتغیـــر تعـــزى ــیة .سـ دي  تحلیـــل التبـــاین األحـــافقـــد اســـتخدمت الباحثـــة، ولفحـــص الفرضـ

)One-Way ANOVA( ،تائج الجدولون) تبین ذلك) 8 .  

  )8(الجدول 
 النفسیة لدى معلمي المدارس  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في درجة الضغوط

  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة الثانویة الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة

 N االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي 

 48. 3.07 105 سنوات7اقل من 
 61. 3.13 151  سنوات14 - 7

 55. 3.32 111   سنة فأكثر15
 57. 3.17 367 المجموع
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  )9(الجدول 
درجة الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة  في  نتائج تحلیل التباین األحادي

  سنوات الخبرةتغیر تعزى لم، في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  مصدر التباین  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 1.83 2 3.67  بین المجموعات

  الضغوط النفسیة  310.  364  114.30  خالل المجموعات
    366  117.97  المجموع

5.84 
 

0.00 
 

  .)α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 

) α≥ 0.05( داللـة إحـصائیة علـى مـستوى الداللـةوجود فروق ذات ) 9(یتضح من الجدول 

لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــضفة   درجــة الــضغوط النفــسیةفــي 

ســـنوات     7اقـــل مـــن  حیـــث كانـــت الفـــروق بـــین ، ســـنوات الخبـــرةتعـــزى لمتغیـــر ، الغربیـــة  فـــي فلـــسطین

  . سنة فأكثر15 ولصالحأكثر سنة ف15 و-

  :  الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضیة
درجــة الــضغوط فــي ) α≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة 

، النفسیة لـدى معلمـي المـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیـة  فـي فلـسطین
  .مستوى الدخلتعزى لمتغیر 
   .)One-Way ANOVA( تحلیل التباین األحادي فقد استخدمت الباحثة، ضیةولفحص الفر

  )10(الجدول 
في درجة الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة األحادي نتائج تحلیل التباین 

  مستوى الدخلتعزى لمتغیر ، في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  مصدر التباین  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 0.15 2 0.30  بین المجموعات

  الضغوط النفسیة  320.  364  117.67  خالل المجموعات
    366  117.97  المجموع

0.46 
 

0.63 
 

  .)α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 
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ــدول         لــــة إحــــصائیة علــــى مــــستوى الداللــــة عــــدم وجــــود فــــروق ذات دال) 10(یتــــضح مــــن الجــ
)0.05 ≤α ( لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات  الــضغوط النفــسیةدرجــة فــي 

  .مستوى الدخلتعزى لمتغیر ، شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  : الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضیة 

فــي درجــة الــضغوط ) α≥ 0.05(ة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــ
 لمتغیــر النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى

  .العمر

ــیة ـــد اســـتخدمت الباحثـــة، ولفحـــص الفرضـ ، )One-Way ANOVA( تحلیـــل التبـــاین  فق
  . تبین ذلك) 11 (تائج الجدولون

  )11(الجدول 
 النفسیة لدى معلمي المدارس  فات المعیاریة في درجة الضغوطالمتوسطات الحسابیة واالنحرا

 العمر تعزى لمتغیر  الثانویة الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة

  N االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي 
 0.52 3.13 19  سنة26اقل من 

 0.55 2.97 125  سنة36أقل -26
 0.56 3.23 112  سنة36-45

 0.55 3.34 111  ة سن45أكثر من 
 0.57   3.17 367 المجموع

   )12( الجدول 
لفحص داللة الفروق في درجة الضغوط النفسیة وعالقتها بالكفاءة ، نتائج تحلیل التباین األحادي

الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في 
  العمرتعزى لمتغیر ، فلسطین

  مصدر التباین  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 2.79 3.00 8.36  بین المجموعات

  الضغوط النفسیة  300.  363.00  109.61  خالل المجموعات
    366  117.97  المجموع

9.23 
 

0.00 
 

  .)α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 
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فــي ) α≥ 0.05(جــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة و) 12(لجــدول یتــضح مــن ا
درجة الضغوط النفسیة لدى معلمـي المـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیـة  

 45أكثـر مــن   و  ســنة 36اقـل مـن-26 حیــث كانـت الفـروق بــین عمـرلمتغیـر التعــزى ، فـي فلـسطین
  . سنة36من  أقل -26 ولصالح سنة

  : النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة
فـــي درجـــة الكفـــاءة ) α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة 

الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى 
  .لمتغیر الجنس

لمجموعتین مستقلتین " ت"ثة اختبار فقد استخدمت الباح، ولفحص الفرضیة
)Independent t-test ( ونتائج الجدول )تبین ذلك) 13.  

  )13(الجدول 
 الكفاءة الذاتیة المدركة درجةلمجموعتین مستقلتین لفحص داللة الفروق في " ت"نتائج اختبار 

  الجنس غیرلمت تعزى الغربیة الضفة شمال محافظات في الحكومیة الثانویة المدارس معلمي لدى
 إناث  ذكور 

  المجال
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 قیمة ت
مستوى 
 الداللة

  *0.02  2.245  0.61  3.63  0.48  3.50  الكفاءة الذاتیة

  ).253(ودرجات حریة ، )α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 

ــدول  ــــن الجــــ ـــضح مــ ــــستو) 13(یتـــ ـــى مــ ــــصائیة علـــ ـــــة إحــ ــــــروق ذات داللـ ـــــود ف ــــــة وجـ          ى الدالل

)0.05 ≤α (یـــة المدركـــة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات فـــي الكفـــاءة الذات

، حیـــث كانـــت الفـــروق لـــصالح االنـــاث، تعـــزى لمتغیـــر الجـــنس، شـــمال الـــضفة الغربیـــة  فـــي فلـــسطین

رهم فـي مجـال   توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطات وجهـات نظـبأنه تبین الدراسة وأیضا

  .وهذه الفروق لصالح االناث، والدرجة الكلیة، الكفاءة الذاتیة
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  : النتائج المتعلقة بالفرضیة السابعة. 2

فـــي درجـــة الكفـــاءة ) α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة 

فة الغربیــة تعــزى الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــض

  .لمتغیر المؤهل العلمي

  ، )One-Way ANOVA( تحلیل التباین األحادي فقد استخدمت الباحثة، ولفحص الفرضیة

  .تبین ذلك)  14(تائج الجدول ون

  )14(الجدول 
درجة الكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في 

 لحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة تعزى لمتغیر المؤهل العلميالمدارس الثانویة ا

 

 N االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي 

 0.55 3.59 330  بكالوریوس
 0.61 3.48 35  ماجستیر
 0.75 2.53 2  دكتوراه
 0.56 3.57 367           المجموع

  )15(الجدول 
ة الكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الحكومیة في درج، نتائج تحلیل التباین األحادي

  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 1.29 2 2.57  بین المجموعات

  الكفاءة الذاتیة  310.  364  112.17  خالل المجموعات
    366  114.75  المجموع

4.18 
 

0.02 
 

  .)α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 



 
69 

فـــي ) α≥ 0.05(وجــود فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة علــى مـــستوى الداللــة) 15(یتــضح مــن الجـــدول 
افظــات شــمال الــضفة الغربیــة  درجــة الكفــاءة الذاتیــة لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي مح

   .بكالوریوسولصالح  دكتوراة بكالوریوس بین .تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، في فلسطین

  : النتائج المتعلقة بالفرضیة الثامنة. 3
ــــــة ــــستوى الداللـ ـــــى مـــ ــ ــــــصائیة عل ــــــة إحـ ـــروق ذات داللـ ــــد فــــ ــــــة ) α≥ 0.05(ال توجـــ ـــي درجـ       فــــ

س الثانویــة الحكومیـة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیــة الكفـاءة الذاتیـة المدركـة لـدى معلمـي المـدار
ــنوات الخبـــرة ــیة. تعـــزى لمتغیـــر سـ  تحلیـــل التبـــاین األحـــادي فقـــد اســـتخدمت الباحثـــة، ولفحـــص الفرضـ

)One-Way ANOVA(.   

  .تبین ذلك)  16(تائج الجدول ون

   )16(الجدول 
دى معلمي المدارس الحكومیة في درجة الكفاءة الذاتیة المدركة ل، نتائج تحلیل التباین األحادي

  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  مصدر التباین  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 0.46 2 0.92  بین المجموعات

  الكفاءة الذاتیة  310.  364  113.82  تخالل المجموعا
    366  114.75  المجموع

1.48 
 

0.23 
 

  )α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 
 المدارس معلمي لدى وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الكفاءة الذاتیة المدركة

  . سنوات الخبرةلمتغیر تعزى، فلسطین في  الغربیة الضفة شمال محافظات في الثانویة الحكومیة
  : لنتائج المتعلقة بالفرضیة التاسعةا

فـــي درجـــة الكفـــاءة ) α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة 
الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة  فــي 

  .تعزى لمتغیر مستوى الدخل، فلسطین

  ، )One-Way ANOVA( تحلیل التباین األحادي الباحثةفقد استخدمت ، ولفحص الفرضیة
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  )17(الجدول 
نتائج تحلیل التباین األحادي في درجة الكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الحكومیة 

  تعزى لمتغیر مستوى الدخل، الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  مصدر التباین  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 0.10 2 0.19  بین المجموعات

  الكفاءة الذاتیة  320.  364  114.55  خالل المجموعات
    366  114.75  المجموع

0.30 
 

0.74 
 

ــدول      عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة علــــى مــــستوى الداللــــة  ) 17(یتــــضح مــــن الجــ
)0.05 ≤α (ـــي فــــي درجــــ ــــة فـ ــــة الثانوی ـــدارس الحكومی ــــة المدركــــة  لــــدى معلمــــي المـ ــــاءة الذاتی ة الكف

  .تعزى لمتغیر مستوى الدخل، محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین
  : النتائج المتعلقة بالفرضیة العاشرة

ـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة فـــي درجـــة الكفـــاءة ) α≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات دالل
لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى الذاتیــة المدركــة 

  .لمتغیر العمر

ــیة ـــد اســـتخدمت الباحثـــة، ولفحـــص الفرضـ ، )One-Way ANOVA( تحلیـــل التبـــاین  فق
  .تبین ذلك)  18( تائج الجدول ون

  ) 18(جدول رقم 
حكومیة في محافظات شمال الضفة درجة الكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الثانویة ال
 الغربیة تعزى لمتغیر العمر

 N االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي 

 0.60 3.47 19  سنة26اقل من 

 0.54 3.46 125  سنة36اقل-26

 0.54 3.57 112  سنة36-45

 0.57 3.73 111   سنة45أكثر من 

 0.56 3.57 367 المجموع
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   )19( الجدول 
یل التباین األحادي  في درجة الكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الحكومیة نتائج تحل

  تعزى لمتغیر العمر، الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

  مصدر التباین  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

 1.46 3 4.39  جموعاتبین الم

  الكفاءة الذاتیة  300.  30  110.36  خالل المجموعات
    366  114.75  المجموع

4.81 
 

0.00 
 

  )α≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة * 

ــــضح ــــن یتــ ــــدول مــ ــودو) 19 ( الجــ ـــروق جــــ ـــــصائیة داللــــــة ذات فـــ ـــى إحـ ــستوى علـــ           الداللــــــة مــــ

)0.05 ≤α (ـــي ـــيمع لـــــدى الكفـــــاءة الذاتیـــــة المدركـــــة درجـــــة فــ ـــي الثانویـــــة الحكومیـــــة المـــــدارس لمــ  فــ

و  ســنوات  ســنة36-26 بــین العمــر لمتغیــر تعــزى، فلــسطین فــي  الغربیــة الــضفة شــمال محافظــات

  . سنة36أقل من-26 ولصالح سنة-45أكثر من 

 
 

  

  

  

  

  



 
72 

  

  

  

  الفصل الخامس

   مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراســة �

 نتائج المتعلقة بفرضیات الدراســةمناقشة ال �

   التوصیات �
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  الفصل الخامس

  تیامناقشة نتائج الدراسة والتوص

یتـــضمن هـــذا الفـــصل مناقـــشة لنتـــائج الدراســـة ومقارنتهـــا بالدراســـات الـــسابقة وتفـــسیرها حیـــث 
ًیتناول هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة وفقا لترتیب أسئلتها وفرضیاتها ً  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئیس :ًأوال

مــا درجــة الـــضغوط النفــسیة لــدى معلمـــي المــدارس الحكومیــة الثانویـــة فــي محافظــات شـــمال 
  الضفة الغربیة  في فلسطین؟

درجة الضغوط النفسیة لدى معلمـي المـدارس الحكومیـة الثانویـة  إلى  أن شیر نتائج الدراسةت
قــد أتــت بمتوســط ، بیــة  فــي فلــسطین  فــي مجــال الــضغوط النفــسیةفــي محافظــات شــمال الــضفة الغر

وهــذا یــدل علــى درجــة متوســطة لدرجــة الــضغوط النفــسیة لــدى ، )0.57(وانحــراف معیــاري ) 3.17(
معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة  فـــي فلـــسطین  الالزمــــة 

  .للتطویر في مجال الضغوط النفسیة

 قـد حــصلت علـى تقـدیرات منخفــضة التـين الفقـرات أح مـن خــالل نتـائج الدراسـة بــا ویتـضكمـ
ــیع مثـــحـــسب وجهـــة نظـــر عینــــة الدر ـــة اهتمـــام الطلبــــةلاســـة وهـــي التــــي تتعلـــق بمواضـ  ،  الــــشعور بقل

والـشعور ، ًومواجهة  صـعوبة فـي التعامـل مـع التالمیـذ الغیـر مبـالین دراسـیا، وضعف دافعیتهم للتعلیم
    .ظـروف صـحیة مضطربةمـر بـباإلحباط عندما ت

م مواضــیع مثــل الــشعور بعــدن الفقــرات التــي تتعلــق بأمــا یتــضح مــن خــالل نتــائج الدراســة بــك
ن أوالــشعور بــ،  المــستجیب المهنیــةتن العمــل یفــوق قــدراأوالــشعور بــ، تحدیــد مــستوى مــسؤولیتي بدقــة

  .إمكانیة الحوار المباشر مع المدیر غیر متاحة

الضغوط   أن أظهرتوالتي ، )2006(دراسة الكحلوت ة مع حیث تتفق نتائج الدراس
 وأن الضغوط النفسیة تتدرج في سلم أعاله ضغوط سلوكیات التالمیذ نمعلمیالالنفسیة شائعة عند 
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وأن األداء %. 77.95أداء المعلمین یقع عند مستوى كما أن. وأدناه ضغوط العالقة مع المدیر
ولم تظهر نتائج . إلداري وأدناه مجال التقییم والتقویمیتدرج في سلم أعاله المجال الشخصي وا

  .الدراسة وجود عالقة بین الضغوط النفسیة وأداء معلمي التكنولوجیا

  الـضغوط النفـسیة  أن النتـائج أظهـرت التـي  (2005)الـدلیميكمـا تختلـف مـع نتـائج دراسـة 
   الخاص الصف هیزات فيوالتج األثاث توافر قلة مصادر الضغوط تتمثل في أهمن التي بینت بأ

أكثـر  إلـى  أن أشـارتوالتـي  )2003(خلفیـات والزغلـول  دراسـة إلیـهوتختلف مع ما توصلت 
المصادر إثارة للضغوط النفسیة هي الضغوط المرتبطة ببعـد الـدخل وتلیهـا العالقـة بـالمجتمع المحلـي 

فــي ، أخیــرا عملیــة التــدریسو، ثــم البنــاء والمنــاخ المدرســي، فاألنــشطة الالمنهجیــة، ثــم أولیــاء األمــور
  .حین لم تشكل األبعاد األخرى مصادر ذات أهمیة كبرى في إثارة الضغوط النفسیة لدى أفراد العینة

 )1997(دراسـة عـزت وجـالل و )1999(  محمـدئج الدراسـة مـع دراسـةوفي المقابـل تتفـق نتـا
سین تــأتي فــي المرتبــة الــضغوط اإلداریــة التــي یتعــرض لهــا المعلمــون مــن الجنــ إلــى  أن أشــارتالتــي 
وأخیـرا الـضغوط الناشـئة عـن العالقـات مـع ، ثـم الـضغوط التدریـسیة، تلیها الـضغوط الطالبیـة، األولى

عالقـــة دالــة موجبــة بـــین العــبء الـــوظیفي واالتجــاه نحــو القیمـــة االجتماعیــة نحـــو هنــاك وان .الــزمالء
 المــدرس بقیمتــه ومكانتــه وأهمیــة كلمــا شــعر، أي كلمــا زادت األعبــاء الوظیفیــة للمعلــم، مهنــة التــدریس
  .مهنته للمجتمع

حـسب نتـائج الدراسـة  النفـسیة الـضغوط مسببات أهم إلى  أن النتیجةحیث تعزو الباحثة هذه 
 ضــمنها ینــدرج  والتــيالتنظیمیــة األســبابحیــث تلعــب  ، البیئــة وبالمنظمــة المتعلقــة العوامــل إلــى تعــود
 وأسـالیب  العمـل وطبیعـة  موضـوعیة ومـدى  األداء موتقیـی  والمحفـزات  العمـل عـبء نقص أو زیادة

 ینـدرج  التـيالوظیفیـة األسـباب وتلیهـا .الـوظیفي والمـستقبل  الـدور وتعـارض  الـدور وغمـوض التنظیم
، الوقـت ومحـدودیات، المهنیـة الـسالمة احتیاجات، الغیر عن والمسؤولیة  المادیة العمل بیئة  ضمنها
  .القرار صنع في المشاركة تومحدودیا، الراجعة التغذیة وضعف
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  :الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

مـــا درجـــة الكفـــاءة الذاتیـــة المدركـــة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات 
  ؟شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

الحكومیــة درجــة الكفــاءة الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس  إلــى  أن یــشیر نتــائج الدراســة
ـــسطین  فـــي مجـــال الكفـــاءة الذاتیـــة ــات شـــمال الـــضفة الغربیـــة  فـــي فل ــت ، الثانویـــة فـــي محافظـ قـــد أتـ

وهـــذا یـــدل علــى درجـــة مرتفعـــة الكفــاءة الذاتیـــة المدركـــة ، )0.56(وانحـــراف معیــاري ) 3.5(بمتوســط 
  .لدى معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین 

 كانـت مواضـیعها تتعلـق بالقـدرة علـى  التـين الفقـرات أیث یتضح من خالل نتـائج الدراسـة بـح
، وامـــتالك القـــدرة علـــى اســـتخدام الحاســـوب فـــي األعمـــال المدرســـیة توظیـــف التكنولوجیـــا فـــي التـــدریس

ــیم  إلــى  أن  النظــروأیــضا  قــد حــصلت علــى درجــات اســـتجابة  مـــع المیــول المهنیــةتــتالءممهنــة التعل
  .متوسطة

ن الفقــرات التــي تتعلــق بمواضــیع مثــل الــشعور بالثقــة أمــا یتــضح مــن خــالل نتــائج الدراســة بــك
 قـد حـصلت علـى واالعتماد علـى الـنفس فـي اتخـاذ القـرارات، اآلخرینوالشعور بالثقة من قبل ، العالیة

  .درجات استجابة عالیة

 )2009(  حـسونهدراسـةو  (2011)الخالیلـة دراسـة إلیـهوتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا توصـلت 
 فاعلیـة مـستوى  أن  الدراسـة نتـائج أظهـرت والتـي  Bembenutty)  2005,(بمبینـوتي  دراسـةو

 ًقـدرة أكثـر كـانوا عالیـة ذاتیـة بفاعلیة یتمتعون المعلمین الذین  أن والى، ًمرتفعا كان الذاتیة المعلمین
 ٕوادارة، المرتفعـة لـى الـدرجاتع والحـصول، األكـادیمي الـذاتي والتقیـیم، التعلیمیـة فهـم المـادة علـى

بفاعلیـة ذاتیـة  یتمتعـون كـانوا الـذین زمالئهـم مـن التعلیمیـة معطیـات البیئـة مـع والتعامـل، الوقـت
  .منخفضة
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 أشـارتالتـي ، finson et al) , 2000( فینـسون وآخـرون  إلیـهوتتفـق نتـائج الدراسـة مـع مـا توصـل 
ویؤمنــون بقــدراتهم ، ركون ســلوكیات المعلـم والطالــب یــدالمعلمــین ذوي الكفــاءة الذاتیـة المرتفعــةإلـى أن 

وذلك بعكس متـدني الكفـاءة الـذین اعتبـروا دور المعلـم هـو األسـاس حیـث ، وبقدرة طالبهم على التعلم
  .یشرح دروسه دون االهتمام بمشاركة الطالب وتفاعلهم

المعلـــم أثنـــاء ویم كفـــاءة تقـــ إلـــى  أن  االرتفـــاع فـــي تقـــدیر الكفـــاءة الذاتیـــةالباحثـــة هـــذاوتعـــزو 
بینمــا ،  الطــابع اإلداري مثــل المحافظــة علــى الــدوام وااللتــزام بأخالقیــات المهنــةیهــا غلــب عل یالخدمــة

ٕیأتي الجانب الفني من العملیة التربویة في المرتبة الثانیة مثـل إعـداد الـدروس وطریقـة عرضـها وادارة 
  .الفصل وتحمل المسؤولیة

  الثالثاسة مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدر

 بـین درجـة الـضغوط النفـسیة والكفـاءة الذاتیـة المدركـة لـدى معلمـي المـدارس هل هناك عالقة
  ؟الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

یتــضح مــن نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطیــه ایجابیــة دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى الداللــة 
فــسیة بالكفــاءة الذاتیــة المدركـة لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة بـین الــضغوط الن) 0.05≥�(

    ).0.26(في محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین، حیث كانت قیمة معامل االرتباط 

المعلمـــین الـــذین ال ن بـــأ )Rosa ,2001( إلیـــهحیـــث تتفـــق نتـــائج الدراســـة مـــع مـــا توصـــلت 
تعـوق توقعـاتهم الـسالبة هـذه قـدرتهم   أن لذاتیـة فمـن المحتمـلیملكون معتقـدات مرتفعـة عـن كفـاءتهم ا

محاولــة التغطیــة علــى عجــزهم، وكــونهم غیــر  إلــى ویــسعى هــؤالء المعلمــون.علــى التــأثیر فــي طالبهــم
الــسیطرة، والقمــع وهــم بــذلك یقــاومون كــل جدیــد  إلــى واثقــین مــن قــدراتهم وذلــك بإتبــاع أســالیب تمیــل

  وتغیر

العالقــة عــن  مــن البــاحثین بهــا العدیــد نتــائج الدراســات التــي قــام حیــث تتفــق هــذه النتیجــة مــع
 ؛2005الــشافعي، : (بــین الــضغوط النفــسیة والكفــاءة الذاتیــة المدركــة تبینهــا العدیــد مــن البــاحثین مثــل
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الكفــاءة الذاتیــة تقــل بزیــادة الــضغوط النفــسیة،  إلــى أن والتــي أشــارت) 2007 حــسن، ؛2006محمــد، 
  .والعكس صحیح

االحــساس القــوي بالكفــاءة الذاتیــة یــسمح  إلـى  أن )2008( علــي إلیهــاق مــا توصــل كمـا وتتفــ
 علــى إدراك المعرفــة األساســیة للمهــارات النفــسیة ًاللمــرء بحــسن اســتخدام انتباهــه وجهــده وتجعلــه قــادر

 ً، وتكــون خــصائص الفــرد ذو الكفــاءة الذاتیــة المرتفعــة مؤشــراًللتــأثیر علــى مــن حولــه وتهیئــتهم نفــسیا
 النــاجح وتحمــل اإلحبــاط وبــذل الــضغوط النفــسیة وقدرتــه علــى التوافــقمــع قدرتــه علــى التعامــل علــى 
  .كبرأجهد 

الكفـــاءة أن   Freidman) 2000,(ریـــدمانف إلیـــهكمـــا وتتفـــق نتـــائج الدراســـة مـــع مـــا توصـــل 
فعـي األفـراد المرت  أن  للضغوط النفسیة في حـینًالذاتیة المنخفضة لدى األفراد تجعلهم األكثر تعرضا

كثــر قــدرة علــى مجابهــة الــصعاب وتجریــب أســالیب جدیــدة فــي العمــل، والــتخلص مــن أالكفــاءة كــانوا 
  .ٕاإلجهاد والتوتر فهم یتیحون الفرص لمن حولهم في التجریب وابداء الرأي

 علـــى مـــا ســـبق تـــرى الباحثـــة بـــان الـــضغوط النفـــسیة المحیطـــة بـــاألفراد كثیـــرة ومتعـــددة ًوبنـــاء
یــتم تــدریب   أن س هنــاك قــدرة علــى الــسیطرة علیهــا او تقلیلهــا، ولكــن یمكــناألســباب والمــصادر، ولــی

ٕاألفراد واكسابهم مهارات من شانها جعلهـم قـادرین علـى تحملهـا او التغلـب علیهـا، ومـن هـذه المفـاهیم 
یتحلــى بهــا األفــراد مــن اجــل جعلهــم قــادرین علــى   أن هــو مفهــوم الكفــاءة الذاتیــة المدركــة والتــي یجــب

  .  والتغلب علیهاالتحكم بها

 أشـارتوالتـي )  2005 (دراسـة الـدلیمي و )2006 (عبیـد دراسـةكما تتفق نتائج الدراسة مع 
 والتـي .النفـسي واالسـتقرار الـذات فاعلیـة متغیـري بـین ًإحـصائیا دالـة ضـعیفة وغیـر عالقـة ووجودإلى 

بـین ) α = 0.05(لـة وجود عالقة ارتباطیه طردیة دالة إحصائیة عند مـستوى دال إلى أشارت النتائج
  .ةالفاعلیة المهنیة للمعلمین وكل من الفاعلیة الذاتی

وجـــود عالقـــة ارتباطیـــه  والتـــي بینـــت ) 2005 (دراســـة الـــدلیميوتختلــف نتـــائج الدراســـة  مـــع 
عكــسیة ذات داللــه إحــصائیة بــین الفاعلیــة المهنیــة للمعلمــین  والــضغوط النفــسیة، والــى وجــود فــروق 
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 المعلمــین فــي تحــدیهم لفــاعلیتهم الذاتیــة المهنیــة والفاعلیــة العامــة والــضغط ذات داللــه إحــصائیة بــین
 .النفسي المهني والمعتقدات التربویة تعزى لمراحل التعلم وذلك لصالح المرحلة االبتدائیة

 تأكــد والتــي ) Schwarzer & Hallum ,2008(درس شــوازیر وهــالوم كمــا تتفــق مــع 
عوامل الحمایة النفسیة التي تعینه على مواجهـة ضـغوط من د كفاءة الذات لدى المدرس تع  أن على

  .العمل

  تمتــع المعلمــین بكفــاءة ذاتیــة مرتفعــة مــن المحتمــل إلــى أن ث تعــزو الباحثــة هــذه النتیجــةحیــ
  كمـا.جدیدة السیما التكتیكـات الـصعبة فـي التنفیـذ أفكار تساهم هذه الكفاءة في دفعهم نحو تجریبأن 
الذاتیة تحفز المعلمین لتجریب اسالیب جدیـدة لتحقیـق انجـازات مبتكـرة، ومـن ثـم التوقعات بالكفاءة أن 

ن المعلمـــین الـــذین  یعـــانون مـــن إوفـــي المقابـــل فـــ. سیة التـــي تـــواجههمیتغلبـــون علـــى الـــضغوطات النفـــ
ـــاءتهم الذاتیـــة فمـــن المحتمـــل ــدات مرتفعـــة عـــن كف ــون معتقـ تعـــوق  أن ضـــغوط نفـــسیة  جمـــه وال یملكـ

وتعـــیقهم علــى االحتفــاظ  بـــالتوافق .ذه قـــدرتهم علــى التــأثیر فـــي طالبهــم واقنــاعهمتوقعــاتهم الــسالبة هــ
  .  النفسي االجتماعي أثناء الفترات الضاغطة من حیاته

  : مناقشة  النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة:ًثانیا

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى. 1

 فــي درجــة الــضغوط )0.05≥�(وى الداللــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــست
النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى لمتغیــر 

  .الجنس

ــــــة ـــى مــــــستوى الدالل ـــ ـــــصائیة عل ــــــة إحـ ـــروق ذات دالل ـــــود فـــ ـــــة وجـ ـــــائج الدراسـ ـــن نتـ            یتــــــضح مـــ
ومیـــة الثانویــة فـــي محافظــات شـــمال  فــي الــضغوط النفـــسیة لــدى معلمـــي المــدارس الحك )0.05≥�(

  .حیث كانت الفروق لصالح االناث، تعزى لمتغیر الجنس، الضفة الغربیة  في فلسطین
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 أوضـــحت نتـــائج التـــي )1999( محمـــدةســـادر إلیـــهتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا توصـــلت كمـــا 
، ألولـــىالـــضغوط اإلداریــة التـــي یتعـــرض لهــا المعلمـــون مــن الجنـــسین تـــأتي فــي المرتبـــة ا أن الدراســة

لمتغیـر  أثـر وجـود الدراسـة نتـائج  أظهـرتالتـي  )Farwel 2003,(دراسـة فارویـل ولكنها تختلف مـع 
  .الذكور المعلمین لصالح الجنس

 فروق وجود أظهرتالتي  Sedgwick) , 2002(سجویك  أجراها  دراسةوتتفق مع نتائج
 وتعزو .اإلناث المعلمات لصالح وذلك، الجنس :لمتغیر ًتبعا هذه االستراتیجیات استخدام في

 وذلك من الذكور ، كثر قدرة على تحسس الضغوط النفسیةاإلناث أ إلى  أن الباحثة هذه النتیجة
وبكون المجتمع یعتبر مجتمع ذكوري یكون الرجل فیه هو المتحمل ، بطبیعة تركیبتهم الجسدیة

 .  وهو المتلقي الرئیس للضغوطاألسرة ألعباء

   :لقة بالفرضیة الثانیةمناقشة النتائج المتع.2

ــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة  فــي درجــة الــضغوط  )0.05≥�(ال توجــد فــروق ذات دالل
النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى لمتغیــر 

          ستوى الداللـة وجود فروق ذات داللة إحـصائیة علـى مـعدم یتضح من نتائج الدراسة  .المؤهل العلمي
 فـــي درجـــة الـــضغوط النفـــسیة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات  )0.05≥�(

  .تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

 قد أظهرتوالتي   )Farwel 2003,(دراسة فارویل  إلیههذه النتیجة مع ما توصلت وتتفق 
 إلیـه مـع مـا توصـلت  وتختلـف.العلمـي المؤهـلجوهریـة تبعـا لمتغیـر  فـروق وجـود معـد الدراسـة نتـائج
هـذه  اسـتخدام فـي فـروق وجـود أظهـرت التـي Sedgwick)  , 2002(سـجویك  أجراهـا دراسـة

وتعـزو  .التربیـة دبلـوم مـن حملـة المعلمـین لـصالح وذلـك العلمـي والمؤهـل :لمتغیـر ًتبعـا االستراتیجیات
بــرات ومعــارف  المعلــم خإكــسابمتغیــر المؤهــل العلمــي یلعــب دورا فــي إلــى  أن  الباحثــة هــذه النتیجــة

المؤهـــل   أن حیـــث، ترفـــع مـــن كفاءتـــه الذاتیـــة المدركــة وقدرتـــه علـــى تحمـــل الـــضغوط  أن مــن شـــأنها
 . العلمي یزید من قدرة المعلم على تحمل الضغوطات التي تواجهه



 
80 

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة. 3

فــي درجــة الــضغوط  )0.05≥�(  توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــةال
النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى لمتغیــر 

ــــرة ــ ــنوات الخب ــیة. ســــ ــــادي ، ولفحــــــص الفرضــــ ــــاین األحــ ــ ـــة تحلیــــــل التب ـــ ــتخدمت الباحث ــــد اســــ ــ -One(فق

WayANOVA(.   

ـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــةیتـــضح مـــن خـــال      ل نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات دالل
فـــي درجـــة الـــضغوط النفـــسیة  لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات  )0.05≥�(

  ، تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

 إلـى وأشـارت والتـي ) 1997 (دراسـة عـزت و جـالل إلیـهوتتفق هذه النتیجة مـع مـا توصـلت 
كمــا  ، مــدة الخبــرة التدریــسیةبوجــود عالقــة ارتباطیــه موجبــة ودالــة بــین الــضغوط النفــسیة التــي تتعلــق 

 لمتغیـر أثـر وجـود  أظهـرتالتـي   )Farwel 2003,(دراسـة فارویـل  إلیـه مـع مـا توصـلت وتختلـف
الخبـرات نتعلمهـا او نـدرك  إلـى  أن جـةه النتیهـذ وتعزو الباحثة ، خبرة األقل المعلمین ولصالح الخبرة

وبخاصـــة ممـــن یمتلـــك قـــدرات ، مـــشاهدتنا آلخـــرین یقومـــون بهـــا بنجـــاحخـــالل أمكانیــة القیـــام بهـــا مـــن 
واإلقنـاع .ًویتم غالبا للذین یحاولون إقناع الفـرد بقدرتـه علـى األداء. ٕوامكانات مماثلة في حالة المقارنة

وفـي .تـصال شـخص خبیـر فـي المجـال الـذي یتحـدث فیـهاللفظي له دوره وبخاصة اذا كان مـصدر اال
هـذا الــصدد تــؤثر الخبــرة الشخــصیة ومــدى واقعیــة الهـدف الــذي یتحقــق مــن األداء فــي نجــاح أو فــشل 

  .اإلقناع اللفظي

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة

غوط فــي درجــة الــض  )0.05≥�(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة 
، النفـسیة لــدى معلمـي المــدارس الحكومیــة الثانویـة فــي محافظـات شــمال الــضفة الغربیـة  فــي فلــسطین

  .تعزى لمتغیر مستوى الدخل
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    یتــــضح مــــن نتــــائج الدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة علــــى مــــستوى الداللــــة  
نویـــة فـــي محافظـــات فـــي درجـــة الـــضغوط النفـــسیة  لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثا )0.05≥�(

الدراســة مــع مــا  وتختلــف  نتــائج .تعــزى لمتغیــر مــستوى الــدخل، شــمال الــضفة الغربیــة  فــي فلــسطین
ــــول  دراســــــة إلیــــــهتوصــــــلت  ــــات والزغلــ ــــع  )2003( خلفیــ ـــــة بالوضــ ـــــشكالت المتعلقـ ـــــر المـ ــث تعتبـ حیــــ

، یةاألسـر المـشكالت( أسـباب عـدة تحتهـا ینـدرج   والتـيالشخـصیة  مـن المـشكالتاالقتـصادي للفـرد
فالـضغط یمثـل  ).الشخـصي الـسلوكي والـنمط، الوسـیطة الـضغط وعوامـل، االقتـصادیة والمـشكالت

المؤثرات األساسیة للسلوك وهـذه المـؤثرات توجـد فـي بیئـة الفـرد فبعـضها مـادي واآلخـر بـشري وتـرتبط 
وهــي محكومــة بعــدة عوامــل اقتــصادیة واجتماعیــة وأســریة والعطــف موضــوعات كــذلك باألشــخاص وال

  .والعدوانخداع واالتزان والسیطرة وال

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة

 فــي درجــة الــضغوط  )0.05≥�(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة علــى مــستوى الداللــة 
النفــسیة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى لمتغیــر 

  .العمر

ـــةیتـــضح مـــن الجـــدو      ل مناقـــشة نتـــائج الدراســـة جـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الدالل
فـــي درجـــة الـــضغوط النفـــسیة لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكومیـــة الثانویـــة فـــي محافظـــات  )0.05≥�(

وتتفــق هــذه  .36 الـى اقــل مــن 26 لــصالح تعــزى لمتغیــر العمــر، شـمال الــضفة الغربیــة  فــي فلـسطین
الـضغوط النفــسیة التـي أشـارت إلـى دور  ) 1997(عــزت وجـالل یـه دراسـة النتیجـة مـع مـا توصـلت إل

وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى  أن طبیعــة العمــر یــرتبط بــالخبرة لمعلمــي المرحلــة االبتدائیــة بــالعمر 
ًارتباطــا وثیقـــا حیـــث  أن   وفـــي هـــذا .مـــصدر االتـــصال شـــخص خبیـــر فـــي المجـــال الـــذي یتحـــدث فیـــهً
ــشل الـــصدد تـــؤثر الخبـــرة الشخـــ ــاح أو فـ ــن األداء فـــي نجـ صیة ومـــدى واقعیـــة الهـــدف الـــذي یتحقـــق مـ

  .اإلقناع اللفظي
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة

فـــي درجـــة الكفـــاءة  )0.05≥�( ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة
ال الــضفة الغربیــة تعــزى الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــم

  .لمتغیر الجنس

ــــــة ـــى مــــــستوى الدالل ـــ ـــــصائیة عل ــــــة إحـ ـــروق ذات دالل ـــــود فـــ ـــــة وجـ ـــــائج الدراسـ ـــن نتـ            یتــــــضح مـــ
ـــي )0.05≥�( ـــي  الكفـــــاءة الذا درجـــــة فــ ــــدارس الحكومیـــــة الثانویـــــة فــ تیـــــة المدركـــــة لـــــدى معلمـــــي المـ

 كانــت الفــروق لــصالح حیــث، تعــزى لمتغیــر الجــنس، محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة  فــي فلــسطین
 تفـوق أظهـرت التـي  )2009( حـسونه دراسـة إلیـه حیـث تتفـق هـذه النتیجـة مـع مـا توصـلت ،االنـاث
مـا  فـي حـین تختلـف مـع .إحـصائیا دالـة بـصورة الفـرعیین المقیاسـین كـال فـي الـذكور علـى اإلنـاث

 فروق ود عدم وج أظهرتوالتي  Yilmaz & Cavas)  2008, (یلماز وكافاز دراسة إلیهتوصلت 
  .الجنس لمتغیر تعزى إحصائیة داللة ذات

  : ناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة السابعةم

فـــي درجـــة الكفـــاءة  )0.05≥�(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة 
الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى 

  . المؤهل العلميلمتغیر

ــــــة ـــى مــــــستوى الدالل ـــ ـــــصائیة عل ــــــة إحـ ـــروق ذات دالل ـــــود فـــ ـــــة وجـ ـــــائج الدراسـ ـــن نتـ            یتــــــضح مـــ
فـي درجـة الكفــاءة الذاتیـة لــدى معلمـي المـدارس الحكومیــة الثانویـة فــي محافظـات شــمال  )0.05≥�(

  .تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، الضفة الغربیة  في فلسطین

ــد والتـــي   )Farwel 2003,(دراســـة فارویـــل  إلیـــه توصـــلت وتختلـــف هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا قـ
 وتتفـق مـع مـا توصـلت .العلمـي المؤهـلجوهریـة تبعـا لمتغیـر  فـروق وجـود عدم الدراسة نتائج أظهرت

 هـذه اسـتخدام فـي فـروق وجـود أظهـرت التـي Sedgwick) , 2002(سـجویك  أجراهـا دراسـة إلیـه
 وتعـزو .التربیـة دبلـوم مـن حملـة المعلمـین لـصالح ذلـكو العلمـي المؤهـل لمتغیـر ًتبعـا االسـتراتیجیات

 المعلــم خبــرات ومعــارف إكــساب فــي ًمتغیــر المؤهــل العلمــي یلعــب دورا إلــى  أن الباحثــة هــذه النتیجــة
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المؤهـــل   أن حیـــث، ترفـــع مـــن كفاءتـــه الذاتیـــة المدركــة وقدرتـــه علـــى تحمـــل الـــضغوط  أن مــن شـــأنها
 . لضغوطات التي تواجههالعلمي یزید من قدرة المعلم على تحمل ا

  : مناقشة  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثامنة

الكفـــاءة  فـــي درجـــة  )0.05≥�(ال توجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیة علـــى مـــستوى الداللــة 
الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى 

-One(فقـــد اســتخدمت الباحثـــة تحلیــل التبـــاین األحـــادي ، لفرضــیةولفحـــص ا. لمتغیــر ســـنوات الخبــرة

Way ANOVA(.  

 فـــي  وق ذات داللـــة إحـــصائیة وال توجـــد فـــربأنـــهویتـــضح مـــن خـــالل مناقـــشة نتـــائج الدراســـة 
درجــة الكفــاءة الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــضفة 

  .متغیر سنوات الخبرةتعزى ل، الغربیة  في فلسطین

 إلـى أشـارتوالتـي   )Voris , 2011( فـورس ةسـادر إلیـهوتتفق هذه النتیجـة مـع مـا توصـلت 
فاعلیـة الـذات اقـل   أن بینت نتائج الدراسـة حیث  حدیثي الخبرة والمعلمین العالقة بین فاعلیة الذات 

 الكفـــاءة الذاتیـــة المرتفعـــة ن مـــن ذويمعلمـــیال إلـــى  أن  وتعـــزو الباحثـــة.لـــدى المعلمـــین حـــدیثي الخبـــرة
 اعتقـادات أقـوى والثقـة بعكـس معلمـي الكفـاءة الذاتیـة المنخفـضةخبرات عالیة وكبیـرة تتمثـل فـي لدیهم 

  .من ذوي الخبرات المنخفضة

  : التاسعة بالفرضیة المتعلقة النتائجمناقشة 

ءة فـــي درجـــة الكفـــا )0.05≥�(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة 
الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة  فــي 

  .تعزى لمتغیر مستوى الدخل، فلسطین

ــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة علــــى مــــستوى الداللــــة        یتــــضح مــــن نتــــائج الدراســــة عــــدم وجــ
ــــد )0.05≥�( ـــة المدركـــــة  لـــــدى معلمـــــي المـ ــ ـــي فـــــي درجـــــة الكفـــــاءة الذاتی ارس الحكومیـــــة الثانویـــــة فــ

  .تعزى لمتغیر مستوى الدخل، محافظات شمال الضفة الغربیة  في فلسطین
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والتـــي  )2003( خلفیـــات و الزغلـــول  دراســـة إلیـــهالدراســـة مـــع مـــا توصـــلت  وتختلـــف  نتـــائج
 بحیــث كثــر إثــارة هــي الــضغوط المرتبطــة ببعــد الــدخل األمــصادر الــضغوط النفــسیة  إلــى  أن اشــارت
  .ت أهمیة كبرى في إثارة الضغوط النفسیة لدى أفراد العینة ذاكانت

ثـم ،  التـي تحـیط بـالفرد لمـدة وجیـزة الـضغوط النفـسیة المؤقتـة إلـى وتعزو الباحثة هذه النتیجة
ولهـذه الـضغوط أثـر محـدود علـى ، ًال یدوم أثره طویال، وعادة ما تكون مرتبطة بموقف مفاجئ، تزول
بینمــا الــضغوط الدائمــة فهــي ، ملــه أضــعف مــن الموقــف الــذي تعــرض لــهإال اذا كانــت قــدرة تح، الفــرد

ظــروف و أوضــاع مادیــة واقتــصادیة لمثــال ذلــك تعــرض الفــرد ، ًالتــي تحــیط بــالفرد لمــدة طویلــة نــسبیا
   .وال تساعد على تحمل هذا الموقف أو ذاك، واجتماعیة متدنیة

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة العاشرة

فـــي درجـــة الكفـــاءة  )0.05≥�( ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى الداللـــة ال توجـــد فـــروق
الذاتیــة المدركــة لــدى معلمــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربیــة تعــزى 

      یتضح من نتائج الدراسة وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة علـى مـستوى الداللـة حیث .لمتغیر العمر
 الكفاءة الذاتیة المدركة لدى معلمي المدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات  في درجة)0.05≥�(

  .تعزى لمتغیر العمر، شمال الضفة الغربیة  في فلسطین

التـي أشـارت إلـى دور  ) 1997(عـزت وجـالل وتتفق هذه النتیجة مع ما توصـلت إلیـه دراسـة 
النتــائج إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــه  حیــث بینــتالــضغوط النفــسیة لمعلمــي المرحلــة االبتدائیــة بــالعمر 

دراسـة فارویـل كمـا تختلـف نتـائج الدراسـة مـع العمر، بـموجبة ودالة بین الضغوط النفـسیة التـي تتعلـق 
),2003 Farwel(  جوهریة تبعا العمر فروق وجود عدمأظهرت  والتي.  

ـــالخبرة ارتباطـــاط إلـــى أن وتعـــزو الباحثـــة هـــذه النتیجـــة ـــرتبط ب حیـــث أن  ًا وثیقـــًبیعـــة العمـــر ی
 وفـي هـذا الـصدد تـؤثر الخبـرة الشخـصیة . االتصال شخص خبیر في المجال الذي یتحدث فیهمصدر
  .  الذاتیةبكفاءته الفرد إحساسعلى 
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  :التوصیات

  : التوصیات التالیةاقتراحتم ، وبناء على نتائج الدراسة

قـد الـدورات التدریبیـة ضرورة العمل على رفع الكفاءة الذاتیـة المدركـة لـدى المعلمـین عـن طریـق ع .1
  .والتاهیلیة لهم والتركیز على رفع قدرتهم على تحمل الضغوط النفسیة التي تواجههم في عملهم

الــضغوط النفــسیة وقدرتــه علــى التوافــق مــع  علــى رفــع قــدرة المعلــم علــى التعامــل مــلضــرورة الع .2
  .الناجح وتحمل اإلحباط وبذل جهد اكبر

وط النفـسیة یئـة المناسـبة المحیطـة بـالمعلمین بحیـث تقلـل الـضغضرورة توفیر المناخ التعلیمي والب .3
  .یهمالملقاة عل

و التغلـــب أ شـــانها جعلهـــم قـــادرین علـــى تحملهـــا ٕ واكـــسابهم مهـــارات مـــنالمعلمـــین ن یـــتم تـــدریب أ .4
یتحلـى بهــا األفــراد   أن ومــن هـذه المفــاهیم هـو مفهــوم الكفــاءة الذاتیـة المدركــة والتـي یجــب، علیهـا
  . ادرین على التحكم بها والتغلب علیهاجل جعلهم قأمن 

ــو تجریـــبتـــشجیع المعلمـــین  .5   أن كمـــا.جدیـــدة الســـیما التكتیكـــات الـــصعبة فـــي التنفیـــذ أفكـــار  نحـ
ومــن ،  جدیــدة لتحقیــق انجــازات مبتكــرةأســالیبالتوقعــات بالكفــاءة الذاتیــة تحفــز المعلمــین لتجریــب 
  . ثم یتغلبون على الضغوطات النفسیة التي تواجههم

إمكانیــة الــشعور بیتحلــى المعلـم بأن ، و بدقــةمــسؤولیات المعلـم تحدیـد مــستوى ة العمــل علــىضـرور .6
  . المدرسيالحوار المباشر مع المدیر 

عـبء   مـنتحـد  أن  في المدرسة والتـي مـن شـانهااألسباب التنظیمیةضرورة العمل على تحسین  .7
ــــل ـــــزات العمــ ــیم األداء  والمحفـ ــدى   وتقیــــ ـــــوعیةالومــــ ــــل  موضـ ــــیم  وطبیعــــــة العمــ ـــالیب التنظــ   وأســـ

  والمستقبل الوظیفي  وتعارض الدور  وغموض الدور
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 بیئـة العمـل المادیـةلـدى المعلـم والتـي مـن شـانها تحـسین األسباب الوظیفیة العمل على تحسین  .8
ــت  احتیاجـــات الــــسالمة المهنیــــة، والمـــسؤولیة عــــن الغیــــر ــدودیات الوقــ وضــــعف التغذیــــة   ومحـ

 .صنع القرارومحدودیات المشاركة في   الراجعة

 المحافظــة علــى الــدوام وااللتــزام مجــاالتتقــویم كفــاءة المعلــم أثنــاء الخدمــة فــي ب ضــرورة القیــام .9
ـــات المهنـــة ـــى   بأخالقی الجانـــب الفنـــي مـــن العملیـــة التربویـــة مثـــل إعـــداد الـــدروس والتركیـــز عل

  .ٕوطریقة عرضها وادارة الفصل وتحمل المسؤولیة
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   والمراجعالمصادر

  :ةلعربی االمراجع: ًوالأ

رضـا المعلـم  وتفـضیله للثـواب والعقـاب وعالقتهمـا   .)1993 (.ابو سریع، رضـا، ورمـضان، محمـد
  ،األزهـــر، كلیـــه التربیــة، جامعـــه مجلـــه البحـــوث النفـــسیة والتربویـــة .بمــستوى الـــضغط النفـــسي

)49-1.(  

 مـانمنطقـة ع في األطفال ریاض معلمات لدى العمل ضغط مصادر)." 2000( .طالب، تغریـد أبو
  .199-187، )١ (،) (27، مجلة الدراسات التربویة. ، األردن"الكبرى

الـــذكاء الوجـــداني وعالقتـــه بكـــل مـــن نمـــط القیـــادة وأســـالیب " . )2008(. أحمــد، بـــشرى إســـماعیل
، )9(، جامعـة الزقـازیق، مجلـة كلیـة التربیـة ."مواجهة الضغوط لدى عینة مـن القـادة اإلداریـین

  .135. ، ص)5(

برنامج إرشادي لتخفیـف الـضغوط النفـسیة لـدى معلمـي التالمیـذ ). "2003(. ح أحمداألكشر، سما
 رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة ."ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة بالمرحلـــة االبتدائیـــة

  .بشبین الكوم، جامعة المنوفیة، مصر

المـوظفین  هتواجـ التـي النفـسیة الـضغوط. )2005(. مـال المنـان عبـد معمـور، یوسـف، ، بـار
  .المكرمـة مكـة بمدینـة الطوافـة مؤسـسات فـي المیدانیـة الخـدمات مجموعـات فـي والعـاملین

  .واإلنسانیة واالجتماعیة التربویة للعلوم القرى أم جامعة مجلة

، 1 ط. ســـیكولوجیة اإلدارة التعلیمیــــة والمدرســـة وآفــــاق التطـــویر العــــام).2004( .جاســـم، محمـــد
  .ة، عمان، األردناإلصدار األول، دار الثقاف

  .دار الخلیج ،  بیروت . الضغوط بنجاحإدارةمن اجل  .)2000 (.سارا ، جریر
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 الرضـا وعـدم البیروقراطـي بالتوجه وعالقتها العمل ضغوط . (2002).رنـدةالیافي  جودة، إیمان، و
  .71-120ص  ص،(1)، )18(،االقتصادیة والقانونیة للعلوم دمشق جامعة مجلة .الوظیفي

جامعـة  فـي الریاضـیة طلبـة كلیـة التربیـة لـدى الـضغط مـصادر. )2002(. رزق  مـازنحتاملـة،
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  )2(، العدد )17(، مكة المكرمة، مجلد التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة
  



 
89 

ــامج تــدریبي  .)2003( .منــى ، الحدیــدي ، جمــال ، الخطیــب   دار الــشروق،. المعــاقینلألطفــالبرن
  . األردن

 فـضوء ومعلماتهـا الزرقـاء محافظـة مـدارس لمعلمـي الذاتیـة الفاعلیـة . . (2011)الخالیلة، هـدى
  .(1)، (25)لألبحاث، النجاح جامعة مجلة .تاریالمتغ بعض

 النفـــسیة لـــدى معلمـــي مدیریـــة مـــصادر الـــضغوط" .)2003.(خلیفـــات، عبـــد الفتـــاح، وعمـــاد زغلـــول
ص .، ص)2(، ع)2(، مـجمجلـه العلـوم التربویـة ."محافظة الكرك وعالقتها بـبعض المتغیـرات 

88-61.  

نظام تقـویم كفـاءة المعلـم أثنـاء الخدمـة فـي ). 1996 (.الخیاط، عبد الكریم، و ذیاب، عبد الرحمن
  .78-27ص.،ص)10(، )38(،ویةالمجلة الترب ."دراسة تقویمیة"وزارة التربیة بدولة الكویت 

كلیـة العلـوم  طلبـة والتوتر لدى باالكتئاب المدركة الذاتیة الفاعلیة عالقة. )  2000(.داود، نـسیمة
  .56-44. ص.ص) 2(،  )7( التربویة، العلوم  دراسات.األردنیة الجامعة في التربویة

 وقـائع ملخـصات .الخاصـة التربیة معلمات لدى النفسیة الضغوط. )2005.(إبراهیم الدلیمي، نجیة
 المستنـصریة، كلیـة العلمي، الجامعـة والبحث العالي التعلیم عشر، وزاره الحادي العلمي المؤتمر

  .األساسیة، بغداد، العراق  التربیة 

 برنـــامج لمـــساعدة ، الـــضغوط النفـــسیة وطبیعتهـــا ونظریاتهـــا .)1999(. هـــارون توفیـــق، الرشـــیدي
  .نجلو مصریة اال، القاهرة .الذات في عالجها
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  االستبانة قبل التحكیم) 1(ملحق رقم  
  الوطنیة النجاح جامعة
  العلیا الدراسات كلیة
  التربویة اإلدارة قسم

  
  :..........................................................................ة/حضرة المعلم 

  ، تحیة طیبة وبعد
درجـة الـضغوط النفـسیة وعالقتهـا بالكفـاءة الذاتیـة المدركـة  (ة بحثیه حولتقوم الباحثة بإجراء دراس

لـذا ، )لدى معلمي المـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیـة  فـي فلـسطین
وذلـك بوضـع إشـارة ، یرجى من حضرتكم اإلجابة  بكل موضوعیه واهتمام عن جمیع فقرات االستبانة

ــتكون ، ت درجــــة الحكـــم التـــي تراهـــا مالئمـــةوتحـــ، أمـــام كـــل فقـــرة) ×( علمــــاً  بـــأن جمیـــع إجاباتـــك ســ
  .ألغراض البحث العلمي وستحظى بالسریة التامة وال یطلع علیها سوى الباحثة

  شاكرة  لكم لحسن تعاونكم

   مروه حسن أبو علي:الباحثة                                                                

     البیانات الشخصیة:لالقسم األو

  :في المربع المناسب ) √( الرجاء وضع إشارة 

   □             أنثى□ذكر     :الجنس .1

  □    دكتوراه         □    ماجستیر      □بكالوریوس :  المؤهل العلمي. 2

    □ سنة فأكثر15   □ سنوات   14 - 7    □سنوات 7قل من أ  :سنوات الخبرة. 3

  □ شیقل3500أكثر من □ شیقل 3500_2500 □ شیقل 2500قل من أ: لمستوى الدخ.4

     □  سنة45-36     □    سنة36أقل من-26      □   سنة26قل من أ  :العمر . 5

  □  سنة45أكثر من 
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بدرجه  الفقرة الرقم
كبیره 
 جدا

بدرجه 
 كبیره

بدرجه 
 متوسطه

درجه 
 قلیله 

بدرجه 
  قلیله
 جدا

 الضغوط  النفسیة
      . لملل من طبیعة عملي كمعلمأشعر با  .1
ــاءتي   أن أشــعر  .2 الراتــب ال یتناســب مــع كف

 .العلمیة
     

ــــه یفــــوق   أن أشــــعر  .3 ــــذي أقــــوم ب العمــــل ال
 .قدراتي المهنیة

     

ـــة مـــن   .4 ـــضغوط إداری ـــي عملـــي ل أتعـــرض ف
 .أجل تحسین مستوى أدائي

     

ــــي حقــــل   .5 ــــن أنــــصح أصــــدقائي بالعمــــل ف ل
 .التعلیم

     

إدارة المدرســة  تتــیح لــي الفرصــة   أن أرى  .6
 .لمناقشة األمور التي تهم المدرسة

     

یـضایقني األسـلوب الـدیكتاتوري فـي العمــل   .7
 .المدرسي

     

ـــــي فرصـــــة   أن أشـــــعر  .8 ـــــیح ل مـــــدیري ال یت
 .اإلبداع

     

ــــي النــــصح   .9 ــــدم ل ــــان مــــدیري ال یق أشــــعر ب
واإلرشـــــاد اللـــــذین احتاجهمــــــا فـــــي عملــــــي 

 .بالتدریس

     

 نفــسي فــي حالــة تنــافس مــستمرة مــع  أجــد  .10
 .الزمالء

     

أفكر باالستقالة من عملي نتیجة الـضغوط   .11
 .والمضایقات التي أتعرض لها

     

تضایقني قلة التجهیزات المدرسـیة المتـوفرة   .12
 .النجاز عملي المدرسي

     

ضــغط الوقــت یــسبب لــي اإلربــاك إلنجــاز   .13
 .عملي المدرسي

     

سدي بعــد انتهـاء الیــوم أشـعر باإلرهــاق الجـ  .14
 .الدراسي

     

أجـد آذانــأ صــاغیة القتراحـاتي التــي أقــدمها   .15
 .خالل عملي مع زمالئي
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 إمكانیـة الحــوار المباشــر مــع مــدیري غیــر   .16
 .متاحة

     

ًأشـــــعر بــــــأني منهــــــك نفـــــسیا مــــــن عملــــــي   .17
 .المدرسي

     

ــاتي   .18 ــي یــؤثر ســلبا علــى حی أشــعر بــأن عمل
 .االجتماعیة

     

عر باإلجهــــــــاد حینمــــــــا أحــــــــاول حــــــــل أشــــــــ  .19
 .مشكالت الطلبة

     

أشــــعر بـــــأني ال أســـــتطیع تحدیـــــد مـــــستوى   .20
 . مسؤولیتي بدقة

     

ال أشــــارك فــــي القــــرارات التــــي تتخــــذ فــــي   .21
 .المدرسة

     

أشـعر بـأنني ال أملـك الـسیطرة علـى ضــبط   .22
 . الوضع المدرسي

     

ـــیح لـــي ضـــغوطات العمـــل المدرســـي   .23 ال تت
بــــة التطــــورات العلمیــــة فــــي الفرصــــة لمواك

 .مجال االختصاص

     

ٍأنـــا غیـــر راض عـــن التواصـــل مـــع مـــدیري   .24
 .فیما یتعلق بالعمل المدرسي

     

ـــــام   .25 ـــــر كـــــافي للقی الوقـــــت المعطـــــى لـــــي غی
 .بالمهام المطلوبة مني

     

      .أعامل الطالب بطریقة غیر إنسانیة  .26
ــد  .27 تقیــیم المــدیر لــي ال یقــوم علــى   أن أعتق

 .ادلةأسس ع
     

التـنقالت التـي تحــدث فـي العمـل المدرســي   .28
 .ال تتالءم مع ظروفي الشخصیة

     

      .ال أشعر باألمن الوظیفي لمستقبلي  .29
      .مدیري یشكك في قدراتي  أن أرى  .30
مهنــــة التعلــــیم ال تتــــیح امتیــــازات وظیفیــــة   .31

 .مقارنه مع المهن األخرى
     

ي ظـــروف أشــعر باإلحبــاط عنــدما تمـــر بـــ  .32
   .صـحیة مضطربة

     

ًأســتغرق وقتـــا طـــویال فـــي مناقـــشة  بعـــض   .33
 .أفراد المجتمع إلقناعهم بمهنة التدریس
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 وضــــــعف ، أشـــــعر بقلــــــة اهتمــــــام الطلبــــــة  .34
 .دافعیتهم للتعلیم

     

ــــذ   .35 ــــي التعامــــل مــــع التالمی أجــــد صــــعوبة ف
 .ًالغیر مبالین دراسیا

     

      .ي كمعلمأشعر بأن المجتمع ال یقدر مهنت  .36

 الكفاءة الذاتیة
      .أرى بأن الناس من حولي یحترمونني  .37
      . أعتقد بأن أصدقائي معجبون بي  .38
      .عالقتي مع أقاربي طیبة  أن أرى  .39
ــــام   .40 ــــك إمكانــــات شخــــصیة تــــؤهلني للقی أمتل

 .بعملي كمعلم
     

      .لدي ثقة عالیة بنفسي  .41
      .رینأجید التعامل مع الناس اآلخ  .42
      .أستطیع السیطرة على مشاعري  .43
لـــــدي مـــــستوى معقــــــول مـــــن اإلرادة وقــــــوة   .44

 .العزیمة
     

      .أسامح  اآلخرین عندما یسیئون لي  .45
أشـــعر أننـــي موضـــع ثقـــة مـــع مـــن أتعامـــل   .46

 .معهم
     

      .لدى قدرة  التأثیر على اآلخرین  .47
      .أحب المواقف التي فیها قدر من التحدي  .48
      .أشارك زمالئي فـي نـشاطاتهم المدرسیة  .49
      .اشعر بأن زمالئي ال یغضبون مني  .50
أتحمــل المتاعــب مهمــا كانــت كبیــرة إلتمــام   .51

 .المطلوب مني
     

      .أنهي واجباتي المدرسیة بسرعة  .52
ـــــدى أخـــــالق حـــــسنة فـــــي التعامـــــل مـــــع   .53  ل

 .الناس
     

أعتمــــد علــــى نفــــسي فــــي اتخــــاذ القــــرارات   .54
 .المهمة

     

      .یفتقدني زمالئي أثناء غیابي  .55
  .أستطیع التغلب على مشاعر القلق لدي  .56
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لـــدي القـــدرة علــــى إقنـــاع اآلخـــرین بوجهــــة   .57
 .نظري

     

ـــــاء صـــــداقات مـــــع   .58 ـــــصعب بن أجـــــد مـــــن ال
 .اآلخرین

     

      .یحدثني أصدقائي عن مشكالتهم  .59
      . أتحكم بتصرفاتي عندما أغضب  .60
ــــي    .61 ــــصعبة ف أتجنــــب المهــــام والوظــــائف ال

 . عملي
     

      .أستطیع تجنب المواقف السیئة بسهولة  .62
أشــعر بــأني حققــت ذاتــي مــن خــالل دوري   .63

 .كمعلم
     

ــــــد  .64 ــــــي   أن أعتق ــــــیم  أتاحــــــت ل ــــــة التعل مهن
 .الفرصة لبناء عالقات اجتماعیه جیده

     

ـــیم تـــتالئم مـــع میـــولي   أن أرى  .65 ـــة التعل مهن
 .المهني

     

لدي الثقة بقدرتي على العمل ضـمن فریـق   .66
 .عمل

     

       ّلدي القدرة لتطویر خطة عملي المدرسي   .67
      .ّلدي القدرة على تنظیم وقتي المدرسي  .68
أمتلــك القــدرة علــى اســتخدام الحاســوب فــي   .69

 .األعمال المدرسیة
     

ــــــي   .70 ــــــة للمــــــشكالت الت ــــــول البدیل أقــــــدم الحل
 .تواجهنني

     

ــــــدي  .71  القــــــدرة لتوظیــــــف التكنولوجیــــــا فــــــي ّل
 .التدریس

     

أعتمـــد علـــى قـــدراتي الذاتیـــة للتعامـــل مــــع   .72
                      .الصعوبات التي تواجهنني

     

       .أعتقد أنني إنسان هادئ  .73
 



 
104 

  االستبانة بعد التحكیم) 2(ملحق رقم 
  الوطنیة النجاح جامعة
  العلیا الدراسات كلیة
  التربویة رةاإلدا قسم

  
  :.................................................ة/حضرة المعلم 

  ، ، تحیة طیبة وبعد
درجـة الـضغوط النفـسیة وعالقتهـا بالكفـاءة الذاتیـة المدركـة  (تقوم الباحثة بإجراء دراسة بحثیه حول

لـذا ، )ي فلـسطینلدى معلمي المـدارس الحكومیـة الثانویـة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیـة  فـ
وذلـك بوضـع إشـارة ، یرجى من حضرتكم اإلجابة  بكل موضوعیه واهتمام عن جمیع فقرات االستبانة

ــت درجــــة الحكـــم التـــي تراهـــا مالئمـــة، أمـــام كـــل فقـــرة) ×( ــتكون ، وتحـ علمــــاً  بـــأن جمیـــع إجاباتـــك ســ
  .ألغراض البحث العلمي وستحظى بالسریة التامة وال یطلع علیها سوى الباحثة

  رة  لكم لحسن تعاونكمشاك

   مروه حسن أبو علي:الباحثة                                                                

     البیانات الشخصیة:القسم األول

  :في المربع المناسب ) √( الرجاء وضع إشارة 

   □             أنثى□ذكر     :الجنس .1

  □        دكتوراه □        ماجستیر    □بكالوریوس :  المؤهل العلمي. 2

    □ سنة فأكثر15       □ سنوات   14 - 7    □سنوات 7قل من أ  :سنوات الخبرة. 3

  □ شیقل3500أكثر من □ شیقل 3500_2500 □ شیقل 2500قل من أ: مستوى الدخل.4

     □  سنة45-36     □    سنة36أقل من-26      □   سنة26قل من أ  :العمر . 5

  □  سنة45ثر من أك
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بدرجه  الفقرة الرقم
كبیره 
 جدا

بدرجه 
 كبیره

بدرجه 
 متوسطه

درجه 
 قلیله 

بدرجه 
  قلیله
 جدا

 الضغوط  النفسیة
      . أشعر بالملل من طبیعة عملي كمعلم  .1
العمل الـذي أقـوم بـه یفـوق قـدراتي   أن أشعر  .2

 .المهنیة
     

أتعـرض فـي عملـي لـضغوط إداریـة مـن أجــل   .3
 .وى أدائيتحسین مست

     

      .لن أنصح أصدقائي بالعمل في حقل التعلیم  .4
ـــضایقني األســـلوب الـــدیكتاتوري فـــي العمـــل   .5 ی

 .المدرسي
     

أفكــر باالســتقالة مــن عملــي نتیجــة الــضغوط   .6
 .والمضایقات التي أتعرض لها

     

تـــضایقني قلـــة التجهیـــزات المدرســـیة المتـــوفرة   .7
 .النجاز عملي المدرسي

     

ــــي اإلربــــاك إلنجــــاز ضــــ  .8 غط الوقــــت یــــسبب ل
 .عملي المدرسي

     

ـــوم   .9 أشـــعر باإلرهـــاق الجـــسدي بعـــد انتهـــاء الی
 .الدراسي

     

ـــة الحـــوار المباشـــر مـــع مـــدیري غیـــر   .10  إمكانی
 .متاحة

     

      ًأشعر بأني منهك نفسیا من عملي المدرسي   .11
أشـــعر بـــأن عملـــي یـــؤثر ســـلبا علـــى حیـــاتي   .12

 .االجتماعیة
     

أشــعر باإلجهــاد حینمــا أحــاول حــل مــشكالت   .13
 .الطلبة

     

أشــــــعر بــــــأني ال أســـــــتطیع تحدیــــــد مـــــــستوى   .14
 . مسؤولیتي بدقة

     

ــــــي   .15 ــــــي تتخــــــذ ف ــــــي القــــــرارات الت ال أشــــــارك ف
 .المدرسة

     

ـــسیطرة علـــى ضـــبط   .16 ـــأنني ال أملـــك ال أشـــعر ب
 . الوضع المدرسي
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ـــــي ضـــــغوطات العمـــــل المدرســـــي   .17 ـــــیح ل ال تت
واكبة التطـورات العلمیـة فـي مجـال الفرصة لم

 .االختصاص

     

ٍأنا غیر راض عـن التواصـل مـع مـدیري فیمـا   .18
 .یتعلق بالعمل المدرسي

     

الوقت المعطـى لـي غیـر كـافي للقیـام بالمهـام   .19
 .المطلوبة مني

     

ــــى   أن أعتقــــد  .20 ــــي ال یقــــوم عل ــــیم المــــدیر ل تقی
 .أسس عادلة

     

عمـل المدرسـي ال التنقالت التـي تحـدث فـي ال  .21
 .تتالءم مع ظروفي الشخصیة

     

      .ال أشعر باألمن الوظیفي لمستقبلي  .22
      .مدیري یشكك في قدراتي  أن أرى  .23
مهنة التعلیم ال تتیح امتیازات وظیفیـة مقارنـه   .24

 .مع المهن األخرى
     

ــــدما تمـــــر بـــــي ظـــــروف   .25 أشــــعر باإلحبــــاط عن
   .صـحیة مضطربة

     

ًوقتا طویال في مناقـشة  بعـض أفـراد أستغرق   .26
 .المجتمع إلقناعهم بمهنة التدریس

     

 وضعف دافعیـتهم ، أشعر بقلة اهتمام الطلبة  .27
 .للتعلیم

     

أجــد صــعوبة فــي التعامــل مــع التالمیــذ الغیــر   .28
 .ًمبالین دراسیا

     

      .أشعر بأن المجتمع ال یقدر مهنتي كمعلم   .29

 الكفاءة الذاتیة
      . بأن الناس من حولي یحترموننيأرى  .30
      . أعتقد بأن أصدقائي معجبون بي  .31
      .عالقتي مع أقاربي طیبة  أن أرى  .32
ــــــام   .33 ــــــؤهلني للقی ــــــات شخــــــصیة ت أمتلــــــك إمكان

 .بعملي كمعلم
     

      .لدي ثقة عالیة بنفسي  .34
      .أجید التعامل مع الناس اآلخرین  .35
      .يأستطیع السیطرة على مشاعر  .36
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      .لدي مستوى معقول من اإلرادة وقوة العزیمة  .37

أشــــعر أننــــي موضــــع ثقــــة مــــع مــــن أتعامــــل   .38
 .معهم

     

      .لدى قدرة  التأثیر على اآلخرین  .39

      .أحب المواقف التي فیها قدر من التحدي  .40

      .أشارك زمالئي فـي نـشاطاتهم المدرسیة  .41

      .نياشعر بأن زمالئي ال یغضبون م  .42

ـــت كبیـــرة إلتمـــام   .43 أتحمـــل المتاعـــب مهمـــا كان
 .المطلوب مني

     

      .أنهي واجباتي المدرسیة بسرعة  .44

      . لدى أخالق حسنة في التعامل مع الناس  .45

ــــــرارات   .46 ــــــى نفــــــسي فــــــي اتخــــــاذ الق أعتمــــــد عل
 .المهمة

     

      .أستطیع التغلب على مشاعر القلق لدي  .47

ـــــ  .48 ـــــى إقن ـــــدرة عل ـــــدي الق اع اآلخـــــرین بوجهـــــة ل
 .نظري

     

      .یحدثني أصدقائي عن مشكالتهم  .49

      . أتحكم بتصرفاتي عندما أغضب  .50

أشـــعر بـــأني حققـــت ذاتـــي مـــن خـــالل دوري   .51
 .كمعلم

     

مهنــة التعلـیم  أتاحــت لـي الفرصــة   أن أعتقـد  .52
  .لبناء عالقات اجتماعیه جیده
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ـــــ  أن أرى  .53 ـــــتالئم مـــــع می ـــــیم ت ـــــة التعل ولي مهن
 .المهني

     

ــى العمــل ضــمن فریــق   .54 ــدي الثقــة بقــدرتي عل ل
 .عمل

     

      .ّلدي القدرة لتطویر خطة عملي المدرسي  .55

      .ّلدي القدرة على تنظیم وقتي المدرسي  .56

أمتلـــك القـــدرة علـــى اســـتخدام الحاســـوب فــــي   .57
 .األعمال المدرسیة

     

ــــــــي   .58 ــــــــة للمــــــــشكالت الت ــــــــول البدیل ــــــــدم الحل أق
 .يتواجهنن

     

      .ّلدي القدرة لتوظیف التكنولوجیا في التدریس  .59

ـــــة للتعامـــــل مـــــع   .60 ـــــى قـــــدراتي الذاتی أعتمـــــد عل
                        .الصعوبات التي تواجهنني

     

       .أعتقد أنني إنسان هادئ  .61
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The Degree Of Psychological Stress And Its Relationship To Perceived  
Self-Efficacy Among  High School Government Teachers In The 

Northern Governorate Of  West Bank Of Palestine 
By 

Marwa Hassan Abu Ali 
Supervised  by 

Prof. Abed Assaf 
Dr. Fayez Mahameed 

Abstract 

This study aimed to identify The degree of psychological stress and 

its relationship to Perceived  self-efficacy among  high school government 

teachers in the northern governorate of  West Bank of Palestine,  also 

aimed to identify the role of the variables of the study in The degree of 

psychological stress and its relationship to Perceived  self-efficacy among  

high school government teachers in the northern governorate of  West Bank 

of Palestin,  was numbered (7962) teachers. The researcher selected a 

cluster random sample,  of (367) individual,  the results of the study and 

showed a statistically significant positive correlation relationship between 

psychological stress efficient self-aware; as results of the study indicate 

that there is a moderate degree of psychological stress among teachers of 

public secondary schools in the provinces of North the West Bank in 

Palestine. The results of the study show a high degree of efficiency of the 

self-perceived by the teachers of public secondary schools in the provinces 

of the northern West Bank in Palestine. 

It is clear from the results of the study  that there is statistically 

significant differences on the level of significance (0.05 ≥ α) between the 

the views of teachers in psychological stress among teachers of public 



 
C 

secondary schools in the provinces of the northern West Bank in Palestine, 

due to the variables of sex,  years of experience in favor of more than 15 

years, and age in favor of 26-36 years 

It  is clear from the Results of the study there are statistically 

significant differences on the level of significance (0.05 ≥ α) in the degree 

of self-efficacy among teachers of public secondary schools in the 

provinces of the northern West Bank in Palestine,  attributed to the 

qualification in favor of bachelors degree holders and  Gender on favor of 

females and age in favor of 26-36 years.  

Based on the results of the study,  it was suggested  a group of 

recommendations such as the need to raise self-efficacy perceived of 

teachers by holding training courses and rehabilitation for them and focus 

on raising the capacity to withstand the psychological pressure they face in 

their work; and the need for science to raise the teacher's ability to deal 

with the psychological pressure and its ability to Successful compatibility 

and tolerance for frustration and make greater effort. 
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