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عالقة فعالية الذات في التدريس باالحتراق النفسيي االببيرل ليدع معلميي     
 محافظة المفرق

 
 *زياد مخيس التح.د

 
 الملبص

 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين فعالية الذات في  الديدر ل ليدل المعنميين تااقديرا  

معنميياو تمعنميية ميين ( 291)بييرم ميين وهيية وتييرل  تتة ايير سينيية الدراسيية ميين النفسيي  ميين وهيية تال 
  توي   فيرت   الية إقييا ياو في  فعاليية (3×1×1)محافظة المفر   تقد بين تحنيل الدبا ن الثالثي  
ديرا  النفسي   تليذل  ال بيرم تمدريير تةيرار ااق: الذات ف  الددر ل تعيىل إليى المدرييرات الر يسية

و   فرت   الة إقيا ياو ف  فعالية الذات ف  الددر ل  تعيىل إليى الدفياسالت الثنا يية ت  بينر الندا ج
المحدمنة بين مدريير ال بيرم  تتةيرار ااقديرا  النفسي   تاليدم ااقديرا  النفسي   إا وج النديا ج لي  
تشر لفرت   الة إقييا ياو في  فعاليية اليذات في  الديدر ل تعيىل إليى اليدم ااقديرا  النفسي  تليذل  
لندفاسل الثالث  بين المدريرات المسدقنة  لما بين تحنيل الدبا ن األقا ي تو   فرت   الة إقيا ياو 
ف  ااقدرا  النفسي  تعيىل إليى مدريير ال بيرم  هيذه النديا ج تمير مناقشيدها مين تيالع اظر ية اليدعن  

 .(لنمة  233. )ااودماس  المعرف 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 .األردن - لرتبويةكلية العلوم ا - جامعة آل البيت* 
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 :خلفية الدراسة -1

؛ Rotter, (1966)، بذأت  بففكذار رو ذر (Self-Efficacy)لعل اجلذور األوىل لفكرة فعالية الذذا  
حني تشار إىل اختالف األفراد يف اعتقذادم  حذول طذيمرع  علذا م ذادر التعليذل الذل كذر، طذلوك  ، ف مذا 

تشار إىل  Bandura, (1977)، (7711) تن بادأورا طةة تن  كون مذه امل ادر داخلية تو خارجية، إال
عبارة عن عملية معرفية داخلية يقوم الفذرد مذن خال ذا بتلذكيل ةموعذة مذن : تن م ملح فعالية الذا  مو

األحكذذام واملعتقذذأا  حذذول  ذذأراع  علذذا تداب عمذذل معذذني بةإذذان، كمذذا تشذذار إىل تن فعاليذذة الذذذا  كتذذو  
، والذذذ  يلذذ  إىل معتقذذأا  الفذذرد (Efficacy expectation) و ذذا الفعاليذذة  .7: مذذركبني تطاطذذيني  ذذا

ةموعذة التةبذؤا  الذل : ، ومذ (Outcome-expectation) و ا املخرجذا  . 2و ةبؤا ه ألداب عمل ما، 
، تشذذارا إىل ثالثذذة (2222)جيري ذا الفذذرد حذذول  رجذذا  ودتذذا ا ال ذذلو، الذذ  يقذذوم بذذه، لكذذن  ذذأ  وداود 

 و ذا الفعاليذة : رفية  ؤد  إىل اللعور بفعاليذة الذذا ، مذذه العةاصذر تكذن   ي مذا و عذأيل ا ومذ عةاصر مع
، تن فعاليذة Bandura, (1997)الذا ية، و و ا دتا إ ا، و يمة مذه الةتا ا املذراد كقيق ذا، ويعتذا بادذأورا 
ين لأي   فعالية الذا  عالية عذادة الذا  متةبف  و  ألداب و  رف األفراد يف شىت املوا ف؛ ألن األفراد الذ

مذذذذا يبذذذذذلون ج ذذذذأان تكذذذذا، ويق ذذذذون و تذذذذان تسذذذذول يف تداب العمذذذذل، علذذذذا عكذذذذس األفذذذذراد  و  فعاليذذذذة الذذذذذا  
 . (Nevid, 2003)املةخف ة الذين يتإةبون العمل 

خذذاا  : تن مةذذا، تربعذذة م ذذادر لفعاليذذة الذذذا  مذذ   Bandura, (1997, 1994)بادذذأورا  ويذذر 
 مذر  ذا الفذرد، و عتذا مذن ت ذو  م ذادر فعاليذة الذذا ؛ ألن إح اطذان  ويذان بالفعاليذة يتولذأ لذأ  الةإان الذل

الفذذرد عةذذأ مذذروره اذذاا  رذذان متكذذررة يف تداب عمذذل مذذا، وعةذذأما يتولذذأ مذذذا ااح ذذا  فذذ ن الفذذرد عذذادة مذذا 
يف موا ذذذف معيةذذذة امل ذذذأر ال ذذذاش مذذذو ملذذذامأة خذذذاا  رذذذان  خذذذرين ملذذذا ني  ذذذ  . يقذذذاوم خذذذاا  الفلذذذل

(Vicarious experiences)  ويعتا مذا امل أر دوعان من الةمذجة يف حالة عأم  عرض الفذرد ربذاا ،
ملذذذا ة طذذذابقة، ومذذذذا يلذذذإع   ويليذذذأ مذذذن معتقذذذأاع  حذذذول إمكاديذذذة رذذذاح   يف املوا ذذذف امللذذذا ة لتلذذذ  

، عذذذن سريذذذر إخبذذذار األفذذذراد ت ذذذ  تمذذذا امل ذذذأر ال الذذذش ف ذذذو التلذذذإيا اللفاذذذ  والذذذأع  االجتمذذذاع . املوا ذذذف
تتلكون القأرة علا تداب العمل املوكل إلي  ، وآخر مذه امل ادر مو احلالذة اجل ذأية والعاسفيذة للفذرد؛ ألن 
األفراد يعتمأون تحيادان علا مذه احلالة لتقأير  أراع ؛ فاألفراد الذين لأي   فعالية الذا  مةخف ذة عذادة 

 .م ل ال  ط والقلر واربوف دتيإة األداب غ  املال  ما خيتاون حاال  ادفعالية 
عيذذذان لذا ذذذه اون و داد بازديذذذاد عمذذذر ااد ذذذان؛ ألدذذذه يكذذذ، إىل تن فعاليذذذة الذذذذا   ذذذل (2222)ويلذذذ  زمذذذران 

ن عةذذذأ  قأمذذذه يف العمذذذر  و عذذذا  عذذذن مذذذذه و  أت المفذذذل بذذذتفه، ج ذذذأه، إىل تن ي كذذذو أرا ذذذه، فمةذذذذ تن يبذذذ
مت ل  ةاعا ه الذا ية و أرا ه يف ال ذيمرة و من م ادر الفرد اللخ ية   أران القأرا ، و عأ مذه التو عا  م

 .علا متملبا  حيا ه، والت لب علا امللكال  الل  واج ه
و عتا فعالية الذا  لأ  املعل  من املأخال  امل مة يف املو ذف التعليمذ  وم ةذة التعلذي ، فقذأ وجذأ تن 

ك ذذذيل الملبذذذة، ودافعيذذذت   : خرجذذذا  عمليذذذة الذذذتعل  والتعلذذذي  م ذذذلإح ذذا  املعلذذذ  بفعاليتذذذه الذا يذذذة يذذذر بط م
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للتعل ، وب لو، املعل  داخل ال ف، واجل أ املبذول يف التأريس، وسبيعة األمأاف الل ي عو ا، و ةاذي  
 ,Tschannen-Moran)البيئذذذذة ال ذذذذفية، والتعامذذذذل مذذذذا  ةذذذذور المذذذذالة يف ال ذذذذف، والفذذذذرو  الفرديذذذذة 

Woolfolk Hoy and Hoy, 1998) تي ا ير  كورف   ،Korevaar, (1990)  ،( 2222)واحمل ن
تن األفراد والطيما املعلمني الذين لأي   إح اطان عاليان بفعالية الذا  يركلون يف  فك م ، ويقومون بردود 

 .تفعال مق ودة ومادفة يف موا ف حل امللكال  الل  تهأ   أراع 
 :دى املعلمنيتطور فعالية الذات يف التدريس ل -1-1

علا ما يبأو تن فعالية الذا  يف التأريس لأ  املعلمني  بذأت بذالتمور مةذذ التهذا    يف احليذاة اجلامعيذة 
مث دخو   معرت، م ةذة التعلذي  إىل تن ي ذبهوا خذااب يف مذذه امل ةذة؛ ألن عمليذة إعذأاد املعلمذني ومذ  علذا 

لذذأ  املعلمذذني، ويذذر   فّعذذال يف زيذذادة فعاليذذة الذذذا مقاعذذأ الأراطذذة وكذذذل  اربذذاة امليأاديذذة   ذذام  وبلذذكل 
تن  عذري  ، Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy and Hoy, (1998) لذةن، ولفذ  ومذو  

املعلمني لةما ج من خاا  ا خرين، والأع  االجتماع   ما تثر يف زيادة فعالية الذا  لأ  املعلمني  بل 
، حذني Wang, Ertemer & Newby, (2004)ر، وديذوياربأمذة، ومذذا مذا تكذأه كذل مذن وادذا، ار يمذ

تشذذذذاروا إىل تن  عذذذذري  املعلمذذذذني ربذذذذاا  ملذذذذا ة للوا ذذذذا زاد  مذذذذن فعاليذذذذة الذذذذذا  لذذذذأي   يف التعامذذذذل مذذذذا 
، فذ   تن زيذادة فعاليذة الذذا  لذأ  املعلمذني  بذل اربأمذة Palmer, (2006)  كةولوجيذا التعلذي ، تمذا بذاملر

عملية، كذل  بمبيعة املوضوعا  الل يأرطذو ا ومذ  علذا مقاعذأ الأراطذة  مر بمة ب عما    فرص  أريب
 .والل جيب تن  كون معأة جيأان 

، تن Shaughnessy, (2004)تمذا بعذذأ التهذذا  املعلمذذني باربأمذذة امليأاديذذة الفعليذة، فيلذذ  شور ذذ  
صذذذعوبة املذذادة، وم ذذذارا  فعاليذذة الذذذا  لذذذأ  املعلمذذني اجلذذأد  ذذذر بط مذذأ   ذذوافر ودوعيذذذة م ذذادر التعلذذي ، و 

التأريس، وتطلوة اادارة، ودوعية املعرفذة، ودوعيذة المذالة، وحإذ  ال ذف، ويوضذح  لذةن ولفذو، ومذو  
Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy and Hoy, (1998) تن فعاليذة الذذا  لذأ  املعلمذني ،
ماع ، وااعأاد امل بر   ، وبيةذت  ر بط بالتلام املعل  حنو التعلي ، ورضاه عن م ةة التعلي ، والأع  االجت

، تن فعاليذة الذذا  لذأ  معلمذ  مذادة العلذوم Ginns & Watters, (1996)دتذا ا دراطذة جيذتس ووا ذرز
 لداد من خالل دة   يف موا ف  عليمية  عاودية يف بيئذة مأرطذية صذ  ة، كمذا  ذر بط فعاليذة الذذا  لذأي   

راما التأريب وملامأة املعلمني القذأاما الةذاجهني يليذأ مذن بالأع  الذ  يقأمه مأير املأرطة   ، وتن ب
 .فعالية الذا  لأ  املعلمني اجلأد

لكن وبعأ ممارطة املعلمون  ذه امل ةة لفرتة سويلة ف ن فعالية الذا  لأي     ل إىل دور من االطتقرار، 
   مذا حذىت ولذو  عذرض ، إىل تن فعاليذة الذذا  عةذأ  لذكل ا ال تكذن Bandura, (1997)وتشار بادذأورا 

الفذذرد إىل بذذراما  أريبيذذة تو مذذا شذذابه  لذذ ، ويف ذذر  لذذ  تن األفذذراد يف حذذال  عرضذذ   لذذااما  أريبيذذة بعذذأ 
 لكل فعالية الذا  لأي  ، ف    يبقون ما لأي   من معتقذأا  جأيذأة حذول  ذأراع  يف حالذة ىلذود إىل 

ي أرون حكمان علا  أرع ، تو عأم  أرع  علا تداب تن خيتاوا  ل  امل ارا  اجلأيأة الل اكت بوما، مث 
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العمل؛ ت  تن الفرد يتعامل توالن ما مو موجود لأيه من معتقأا  طابقة، إال تن بع  الأراطا  عارضت 
 ,Shechtman, Levy & Leichtentrittمذه الفكرة؛ فقأ تشار  دراطة طلمان، ليف  ولةلذةرت  

تكن تن  لداد فعالية الذا  لأي   إ ا مت  أريب   علذا بعذ  م ذارا  ، إىل تن املعلمني القأاما (2005)
 موير ا وية، وا أف من احلياة، حذل امللذكال  واذذا  القذرار، العال ذا  اللخ ذية واحملافاذة : احلياة م ل

 .علا ال هة
 :فعالية الذات واالحرتاق النفسي -1-2

ألن مذذذذه الاذذذامرة  ذذذؤثر علذذذا مقذذذأار  كيذذذف ؛ (Burnout)امذذذت  البذذذاح ون باذذذامرة االحذذذرتا  الةف ذذذ  
األفراد يف تماكن عمل  ، و ل  ظامرة االحرتا  الةف   إىل حالة من اارما  اجل أ ، والعاسف  طذبب ا 

  قأمي العةاية لآلخرين، وامل ؤوليا  تو االلتلاما  األخر  امل قلة بال  وط : متملبا  العمل املفرسة، م ل
(Stress- Laden)امرة جتعل األفراد ال مبالني جتاه عمل   وكذذل  جتذاه األفذراد الذذين يقذأمون ، مذه الا

اربأمذذة  ذذ ، وكذذذل   ذذر بط بذذبع  امللذذاكل اجل ذذأية م ذذل تع الذذرت ، وآالم املعذذأة، وملذذاكل الةذذوم، وزيذذادة 
ا  ض ط الأم، وال يكون طبب مذه االضمرابا  إرما  العمل، وإمنا عأم القذأرة علذا املوازدذة بذني متملبذ

 ,(Nevid, 2003). العال ا  االجتماعية، تو دلاسا  الفرد املف ذلة: العمل والةلاسا  األخر  م ل
(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001), (Beer & Beer, 1992)  

حة،  بأت املرحلة األوىل باللعور باارما ، وعأم الرا: و تمور مذه الاامرة لأ  الفرد عا ثالث مراحل
والقلر، وعأم الرغبة يف العمل، ويف حالة اطتمرارية ال  وط الةف ية يةتقل الفرد إىل املرحلة ال اديذة وي ذبح 
الفذذرد في ذذا غذذ  مذذرن، و  ذذعف عال ا ذذه االجتماعيذذة، ويقذذل إرذذازه، و ذذلداد مقاومتذذه للت يذذ ، تمذذا يف املرحلذذة 

اط يف التذذذذأخني تو اادمذذذذان علذذذذا الكهذذذذول اافذذذذر : ال ال ذذذذة فتا ذذذذر لذذذذأ  الفذذذذرد تعذذذذراض طذذذذلوكية حذذذذادة م ذذذذل
 (.2222اجلمايل، وح ن، . )واملخأرا  ويلداد   يبه عن العمل وي ل إىل حالة من االكتئاة

وتصبح مةا،  وجه لأ  الباح ني لف   مذه الاامرة عةأ املعلمني، ويعتذا كذل مذن بذويل، بذورج، فذاللون 
، تن املعلمذني مذن ضذمن األفذراد الذذين Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, (1995)وبذاجلوش 

تكن تن يقعوا يف مذه امللكلة، علا الرغ  من تن م ةذة التعلذي  ال  عتذا مرمقذة، إال تن عذأم  ذأرع  علذا 
املوازدذذة بذذني متملبذذا  م ةذذة التعلذذي  واألدلذذمة األخذذر ، تكذذن تن جتعل ذذ  مذذن الفئذذا  الذذل  تعذذرض لاذذامرة 

اجتاما  واطتإابا  غ  مةاطبة حنو المالة، ورغبة جاحمة يف االطتقالة،  االحرتا  الةف  ؛ مما يؤد  إىل
 .تو   ي  العمل، ودق، يف القأرة علا اذا  القرارا 

ومن الةتا ا ال لبية األخر  لاامرة االحرتا  التفث  ال ليب علا عال ا  املعل  داخل وخارج املأرطذة، 
ة إىل م ةة تخر ، تو العمل يف م ةة تخذر  مذا اابقذاب علذا ودق،  أر ه علا العماب والعمل تو  ر، امل ة

 (2222الةبال، . )م ةة التأريس كوظيفة فقط، وك رة ال ياة، وامللل، وال لبية، والالمباالة، وك رة ال ياة
ومن الأراطا  الل حاولت ف   بع  العوامل الل تكن تن  ؤثر علا م تو  االحرتا  الةف   لأ  

والل بيةت دتا إ ا تن املعلمني لأي   درجا  متوطمة من االحرتا  ( 2221)بين يودس، املعلمني دراطة 
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الةف ذذ ، وتن مةذذا، عال ذذة عك ذذية بذذني االحذذرتا  الةف ذذ  والذذذكاب االدفعذذايل، وتن للمؤمذذل العلمذذ  دور يف 
مذذل العلمذذ  شذذأة االحذذرتا  الةف ذذ  والطذذيما يف ةذذال ااج ذذاد واالدفعذذال، كمذذا تشذذار  دتا إ ذذا إىل تن املؤ 

لذأ  املعلمذني يتةاطذب سذردان مذذا م ذتو  االحذرتا  الةف ذ ، لكذن مذذذه الأراطذة ع جتذأ عال ذة بذني طذذةوا  
، وجأ  دتا إ ا تن املعلمني األك ر خاة م  ت ذل (7771)ارباة واالحرتا  الةف  ، لكن دراطة حممأ، 

 .احرتا ان من املعلمني األ ل خاة
مية تكذن تن  قلذل ال ذ ط الةف ذ  الذذ  يتعذرض لذه األفذراد جيمل ذا وعلا ما يبأو تن مةا، عوامل وط

ويوضذح . الأع  االجتماع ، وفعالية الذذا ، وإدرا، ال ذيمرة والتفذا ل: ، ما يل Nevid, (2003)ديفاد 
، تن امل ذذتويا  املر فعذذة مذذن فعاليذذة الذذذا  مر بمذذة بليذذادة  ذذأرة الفذذرد Bandura, (1991,1997)بادذأورا 

ال  وط؛ ألن مؤالب األفراد تيلون إىل ر ية املوا ف ال اغمة علا ت ا موا ف كٍأ لقذأراع ، علا مواج ة 
بذذذأالن مذذذن ر يت ذذذا علذذذا ت ذذذا موا ذذذف ال تكذذذن القيذذذام  ذذذا؛ ألن ثقذذذت   بقذذذأراع  جتعل ذذذ  يتهذذذأون ال ذذذ وط 

 .ويتقأمون ويواظبون علا حل امللكلة حىت ولو واج ت   ال عوبا 
والل تشار   ،Betoret, (2006)لة الل تكأ  علا مذا الفرض دراطة بيرتو  ومن الأراطا  القلي

، وم ادر تك ر من الةإان، تشاروا   م تويا  عالية من فعالية الذا دتا إ ا إىل تن املعلمني الذين لأي 
إىل ت ذذذ  يعذذذادون ت ذذذل مذذذن ال ذذذ ط واالحذذذرتا  الةف ذذذ  مذذذن املعلمذذذني الذذذذين لذذذأي   فعاليذذذة الذذذذا  مةخف ذذذة 

، إىل وجذذود عال ذذة عك ذذية دالذذة Egyed, (2006)وم ذذادر رذذان ت ذذل، كمذذا تشذذار  دتذذا ا دراطذذة اجييذذأ 
إح ا يان بني عالما  مقذاييس فعاليذة الذذا  وعالمذا  مقذاييس االحذرتا  الةف ذ ؛ ممذا يلذ  إىل تدذه كلمذا 

لعكس بالعكس، تما لأي   وا  زاد  فعالية الذا  لأ  املعلمني كلما  ل احتمال وجود االحرتا  الةف  
، فقذأ تشذار  تن معتقذأا  Evers, Brouwers & Tomic, (2002)دراطذة ايفذرز وبذراورز و ومذ  

املعلمني بفعالية الذا  لأي   مر بمة م تويا  االحرتا  الةف   لأي  ، فاملعلمون الذين لأي   معتقأا  
رطذا   ربويذة جأيذأة؛  ذذا يبذأو ت ذ  تك ذر عالية بفعالية الذا  يبأو ت ذ  تك ذر ك ذ ان الختبذار و ةفيذذ مما

مقاومذذذة لاذذذامرة االحذذذرتا  الةف ذذذ ، ومذذذن الأراطذذذا  الذذذل حاولذذذت عذذذش عال ذذذة االحذذذرتا  الةف ذذذ  بذذذبع  
، والذل بيةذت دتا إ ذا تن م ذتويا  (2221)العوامل الل تكن تن  ل  إىل فعاليذة الذذا  دراطذة حممذود، 

ال بذذا  االدفعذذايل، وال ذذيمرة، والتةاذذي  : ح ذذا يان بعوامذذل م ذذلاالحذذرتا  الةف ذذ   ذذر بط بلذذكل طذذليب دال إ
، تن ال ذ ط يف (2222)الذايت، بيةمذا  ذر بط إجيابيذان بذالتو ر واالدأفاعيذة، كمذا تشذار  إبذرامي ، وامللذعان، 

 .العمل ير بط طلبيان بالرضا الوظيف 
 :مشكلة الدراسة وأهميتها -2

العملية التعليمية ملا  ذا مذن آثذار علذا  رجذا  مذذه العمليذة ومذ  يعتا دور املعل  من األدوار امل مة يف 
الملبة وما تتلكودذه مذن معرفذة، وبالتذايل فذ ن االعتقذادا  والتو عذا  ال ذلبية الذل يكو ذا املعلذ  حذول  أر ذه 
يذة يف التأريس  ؤثر طلبيان علا مقأار الو ت واجل أ الذ  تكن تن يق ي ما يف مذه العملية، كما تن فعال

الذذذا  يف التذذأريس  عذذا عذذن مقذذأار الرضذذا الذذوظيف  لذذأ  املعلذذ ، والذذذ  بذذأوره يذذؤثر بلذذكل إجيذذاي علذذا 
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العملية التعليمية التعلمية،  ذا فقأ ت ت مذه الأراطة للكلف عن بع  العوامل الل تكن تن  لعب دوران 
الرتبذويني والبذاح ني علذا الو ايذة  يف التفث  علا فعاليذة الذذا  يف التذأريس لذأ  املعلمذني مذن تجذل م ذاعأة

من  ل  العوامل الل  أ   ر بفعالية الذا  يف التأريس لأ  املعل ، وزيادة العوامل والاروف الل  أ  ليأ 
 .من فعالية الذا  يف التأريس لأ  املعل 

 ومذن خذالل مراجعذة األدة تكذن مالحاذذة تن مةذا، شذبه ا فذا  علذا تن فعاليذذة الذذا  بلذكل عذام  ذذا
عال ذذذة طذذذلبية بذذذاالحرتا  الةف ذذذ ، إال تن الأراطذذذا  ال ذذذابقة ع كذذذأد عال ذذذة فعاليذذذة الذذذذا  بلذذذأة و كذذذرار 
االحرتا  الةف  ، كما يبأو تي ان تن مةا، عأم كأيأ لكيفية  فث  ارباة علا فعالية الذا  يف التذأريس، 

والطذذيما لذذأ  املعلمذذني يف ضذذوب  ذذذا فقذذأ جذذاب  مذذذه الأراطذذة كمهاولذذة لف ذذ  فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس 
ملا  ا من  فث  علذا  رجذا  . شأة و كرار االحرتا  الةف  ، وارباة امليأادية: بع  املت  ا  امل مة وم 

العملية التعلمية التعليمية، مما تكن الباح ني، والرتبويني من ف   تف ل لفعالية الذا  عةأ املعلمني وتخذما 
 .تداب املعل  داخل ال ف بعني االعتبار عةأ ك ني

كمذذذا حاولذذذت الأراطذذذة احلاليذذذة التعذذذرف إىل عال ذذذة  كذذذرار وشذذذأة االحذذذرتا  الةف ذذذ  بذذذارباة، و لذذذ  ألن 
ظامرة االحرتا  الةف    ا عال ة واضهة بال هة الةف ية لأ  املعلذ ، ومقذأار ال ذ وط الةف ذية الذل  ذأ 

كذن القذا مني علذا العمليذة التعليميذة مذن ف ذ  عال ذة  كذرار يتعرض  ا املعلذ  تثةذاب  فديتذه  ذذه امل مذة، ممذا ت
وشذذأة االحذذرتا  الةف ذذ  بذذارباة، وبالتذذايل ف ذذ  تحذذأ املت ذذ ا  الذذل  ذذأ  ذذؤثر علذذا ظذذامرة االحذذرتا  وكيفيذذة 
التعامذذل مذذا مذذذا اإىل مت ذذ  بلذذكل إجيذذاي، جلعذذل املعلذذ  يتمتذذا ب ذذهة دف ذذية جيذذأة عذذا مراحذذل خأمتذذه يف 

 .جيعل  رجا  العملية التعلمية التعليمية إجيابيةمذه امل مة مما 
 :هدف الدراسة وفرضياتها -3

عذذأف مذذذه الأراطذذة إىل دراطذذة فعاليذذة الذذذا  لذذأ  املعلمذذني يف ضذذوب مت ذذ ا  شذذأة، و كذذرار االحذذرتا  
 الةف  ، وعأد طةوا  ارباة امليأادية، وكذل  عال ذة االحذرتا  الةف ذ  بذارباة، و لذ  مذن خذالل التهقذر

 :من الفرضيا  التالية
يف فعالية الذا  يف التأريس  عذل  ( α ≤ 2021)ال  وجأ فرو  دالة إح ا يان علا م تو   -3-2

 .إىل عأد طةوا  ارباة لأ  تفراد عيةة الأراطة
يف فعالية الذا  يف التأريس  عذل  ( α ≤ 2021)ال  وجأ فرو  دالة إح ا يان علا م تو   -3-1

 .الةف   لأ  تفراد عيةة الأراطةإىل  كرار االحرتا  
يف فعالية الذا  يف التأريس  عذل  ( α ≤ 2021)ال يوجأ فرو  دالة إح ا يان علا م تو   -3-3

 .إىل شأة االحرتا  الةف   لأ  تفراد عيةة الأراطة
يف فعالية الذا  يف التأريس  عذل  ( α ≤ 2021)ال  وجأ فرو  دالة إح ا يان علا م تو   -3-4
 .ا التفاعال  ال ةا ية وال الثية احملتملة بني املت  ا  امل تقلةإىل ىلي
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يف شذأة و كذرار االحذرتا  الةف ذ  ( α ≤ 2021)ال  وجأ فرو  دالة إح ذا يان علذا م ذتو   -3-5
 . عل  إىل عأد طةوا  ارباة لأ  عيةة الأراطة

 :حمددات الدراسة -4

ت ر  علا املعلمني يف مأيرية الرتبية والتعلي  ملةمقذة  تهأد مذه الأراطة بعيةة وةتما الأراطة؛ فقأ ا 
 .  بة املفر ، كما  تهأد بارب ا ، ال يكومرتية للمقاييس امل تخأمة في ا

 :مصطلحات الدراسة -5

بعذذذ  م ذذذملها  الأراطذذذة الذذذذل كتذذذاج إىل  عريذذذف، كمذذذا ورد  يف الأراطذذذذة، وكمذذذا مت التعامذذذل مع ذذذذا 
 :و ياط ا وم 

عملية معرفية يبين األفراد من خال ا معتقأا  و و عا  حول  أراع  علذا " :فعالية الذات -5-1
تداب تعمال معيةة، مذه املعتقأا  والتو عا   ؤثر علا اجل أ، والو ت املبذول، ومقأار مقاومت   للفلل، 

 . (Bandura, 1997, p3)" وال  ط الةف   يف امل مة املعماة

حي ذذل علي ذا الفذذرد علذذا مقيذذا  فعاليذة الذذذا  يف التذذأريس املعذذأ وتكذن  ياطذذ ا عذذن سريذر العالمذذة الذذل 
 . ذه ال اية

 : االحرتاق النفسي -5-2

حالذذة مذذن اارمذذا  واالطذذتةلاف اجل ذذأ  والعذذاسف  طذذبب ا متملبذذا  العمذذل املفرسذذة، وامل ذذؤوليا  تو "
علذذذا املوازدذذذة بذذذني  االلتلامذذذا  الك ذذذ ة ، وال يكذذذون طذذذبب مذذذذه الاذذذامرة إرمذذذا  العمذذذل، وإمنذذذا عذذذأم القذذذأرة

متملبا  العمل والةلاسا  األخر ، يؤد   ل  إىل التعب، واللعور بالعإل وفقذأان االمتمذام بذا خرين 
 ,Nevid, 2003)، (2222ع ذكر، ". )وفقذأان االمتمذذام بالعمذل والكوبذذة وال ذلبية يف مف ذذوم الذذذا 

p603)  مقيذا  االحذرتا  الةف ذ  املعذأ  ذذه وتكن  ياط ا عن سرير العالمة الل حي ل علي ا الفرد علا
 .ال اية
 :منهجية الدراسة والتحليل اإلحصائي -6

مذه الأراطة من الأراطا  الوصفية الل حاولت التعرف إىل الفرو  يف فعالية الذا  يف التأريس لأ  
، والتفاعذذل اربذذاة، و كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ ، وشذذأة االحذذرتا  الةف ذذ : املعلمذذني يف ضذذوب املت ذذ ا  ا  يذذة

بيذذة  ، ومذذذن تجذذل كقيذذر مذذذأف الأراطذذذة والتهقذذر مذذن فرضذذيا  الأراطذذة اطذذتخأم كليذذل التبذذاين ال الثذذ  
(2×2×2 )Three way analysis of Variance  وكليذذل التبذذاين األحذذاد ،One way 

analysis of Variance. 
 :جمتمع وعينة الدراسة -7

( 2772) مأيريذة  ربيذة مةمقذة   ذبة املفذر  والبذال  عذأدم   كون ةتما الأراطذة مذن ىليذا املعلمذني يف
معلمذذان، ( 72)معلمذذة و ( 79)معلمذذان ومعلمذذة، مذذة   ( 772)معلمذذان ومعلمذذة، و كودذذت عيةذذة الأراطذذة مذذن 
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ت لذذون  تلذذف مةذذاسر مأيريذذة  ربيذذة   ذذبة املفذذر  مت اختيذذارم  بمريقذذة العيةذذة العلذذوا ية، عذذن سريذذر طذذهب 
مساب املأار  من  ا مة مت ل كافة املأار  يف املأيرية، و مبير املقاييس علا معلمي ا، ةموعة علوا ية من ت

 .و ذه المريقة كان املعلمون يف عيةة الأراطة يأرطون كافة املراحل الأراطية، وحيملون كافة االخت اصا 
 :أدوات الدراسة -8

مقيذذا  فعاليذة الذذذا  : دا ذني  ذامذن تجذل كقيذذر مذأف الأراطذذة والتهقذر مذن فرضذذياعا اطذتخأم في ذذا ت
 .لأ  املعلمني يف عملية التأريس واختبار االحرتا  الةف  

 :مقياس فعالية الذات يف التدريس -8-1

لقيذذا  فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس لذذأ  املعلمذذني، وبذذالرجور إىل األدة الةاذذر  املتعلذذر باملوضذذور،   ذذ  
 :إىل طبعة تبعاد م الباحش األبعاد الل تكن تن يقي  ا املقيا  

 .فعالية الذا  يف التفث  علا  رارا  املأرطة -
 .فعالية الذا  يف التفث  علا م ادر املأرطة -
 .فعالية الذا  يف التفث  علا ظروف املأرطة -
 .فعالية الذا  يف التفث  علا الةاام املأرط  -
 .فعالية الذا  يف  فعيل ملاركة تولياب األمور -
 .لذا  يف  فعيل دور اجملتما احملل فعالية ا -
 . فعالية الذا  يف خلر جو مأرط  إجياي -

فقذذرة،  عكذس فعاليذة الذذذا  لذأ  املعلمذذني يف عمليذة التذأريس يف مذذذه األبعذاد، بعذذأ ( 11)مث  ذام ببةذاب 
 لذ  ع رضذت مذذه الفقذرا  علذا علذرة حمكمذني؛ للتفكذأ مذن وضذون الفقذرا ، وصذياغت ا الل ويذة، ومذذأ  

مت ا لقيا  فعالية الذا  لأ  املعلمني يف عملية التأريس، وكذل  مأ  ادتمذاب الفقذرا  للبعذأ الذذ  مالب
تدرجت كته، و أ مت  لويأم  بتعريف فعالية الذا  لأ  املعلمني يف عملية التأريس، و عريف كل بعأ من 

ر احملكمذذذون علذذذا ت ذذذا تبعذذذاد املقيذذذا ، وبةذذذابن علذذذا مالحاذذذا  احملكمذذذني مت حذذذذف بعذذذ  الفقذذذرا  الذذذل ا فذذذ
مكذذررة، كمذذا تعيذذأ  صذذياغة بعذذ  الفقذذرا  وفذذر ا رتاحذذا  احملكمذذني، و ذذذه ااجذذرابا   كذذون املقيذذا  يف 

 .فقرة( 21)صور ه األولية من 
معلمذذان ومعلمذذة، ومذذن البيادذذا  الذذل ( 21)وسبذذر املقيذذا  علذذا عيةذذة جتريبيذذة مذذن املعلمذذني،  كودذذت مذذن 

اج معامذذل ار بذذاط كذذل فقذذرة بالأرجذذة الكليذذة علذذا املقيذذا ، و ذذام الباحذذش  ذذوفر  مذذن مذذذه العيةذذة مت اطذذتخر 
؛ و ذذذا  كذذون (2021)عذذذف الفقذذرا  الذذل كذذان معامذذل ار باس ذذا بالأرجذذة الكليذذة علذذا املقيذذا  ت ذذل مذذن 

دا ما : فقرة، و كون طل  ااجابة علا املقيا  من مخس درجا  م ( 22)املقيا  يف صور ه الة ا ية من 
، يف  ليذل مذن (2)، تحيادذان و عمذا العالمذة (2)، يف ك   من األو ا  و عما العالمة (1)المة و عما الع

، و عكس ااجابة يف حالة الفقرا  ال البة، و ذا (7)، وتبأان و عما العالمة (2)األو ا  و عما العالمة 
 .فقأ متتا املقيا  ب أ  البةاب
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سريقذذة : ل بيادذذا  العيةذذة التإريبيذذة، المريقذذة األوىلتمذذا ثبذذا  املقيذذا  فقذذأ اطذذتخرج بمذذريقتني مذذن خذذال
، المريقة (2072)اال  ا  الأاخل  بأاللة الفقرة باطتخأام معادلة تلفا لكرودباخ، و أ كان معامل ال با  

سريقذذذة ال بذذذا  بااعذذذادة، عذذذن سريذذذر إعذذذادة  مبيذذذر االختبذذذار علذذذا العيةذذذة التإريبيذذذة بعذذذأ فذذذرتة : ال اديذذذة ومذذذ 
، ومذو دال إح ذا يا علذا م ذذتو  (2011)تمبيذر األول، و ذذأ بلذ  معامذل ال بذا  بااعذذادة تطذبوعني مذن ال

 .   ، وىليا مذه ااح ا يا  مال مة ألغراض الأراطة(2027)
 .يوضح  ي  معامال  ال با  وسر  اطتخراج ا ملقيا  فعالية الذا  يف التأريس( 7)واجلأول ر   

 (2)الجدتع رق  
 .  اسد راوها لمقياس فعالية الذات ف  الددر لقي  معامالت الثبات تطر 

 م تو  الأاللة القيمة المريقة
  2072 ال با  بمريقة اال  ا  الأاخل 

 2027 2011 ال با  بااعادة
 :مقياس االحرتاق النفسي -8-2

لقيذذا  ظذذامرة االحذذرتا  الةف ذذ  لذذأ  املعلمذذني اطذذتخأم الباحذذش مقيذذا  ماطذذال  لالحذذرتا  الةف ذذ  
(Maslahch)  املمور من  بل ماطال  وجاك ذون  ذذا ال ذرضMaslahch & Jackson, (1981) ،

ليتةاطذذب مذذا البيئذذة األردديذذة، وبعذذأ ( 7772)و ذذأ مت  عريذذب مذذذا املقيذذا  و قةيةذذه مذذن  بذذل مقابلذذة وطذذالمة 
 :فقرة  قيس ثالثة تبعاد لالحرتا  الةف   م ( 22) رىلة املقيا    كون من 

  (Emotional exhaustion). اا ا، االدفعايل -
  (Depersonalization).  بلأ اللعور اللخ   -
 (Reduced feeling of personal accomplishment). دق، اللعور بااراز -

يقيس البعأ األول اا ا، وااج اد االدفعايل الذ  ي يب األفراد دتيإة العمل الذ  يقومون به ربأمة 
اش اللذذعور ال ذذليب الذذذ  يتلذذكل لذذأ  األفذذراد حنذذو عمال  ذذ ، ويت ذذمن مذذذا عمال  ذذ ، ويقذذيس البعذذأ ال ذذ

اللذذعور بالق ذذوة، واا ذذال، و مذذور ملذذاعر ال ذذخرية، وعذذأم االحذذرتام، ويقذذيس البعذذأ ال الذذش دقذذ، اللذذعور 
يف بالكفابة وااراز لأ  األفراد، و مور امليل ال ليب يف  قومي  واع ، واللعور بعأم الرضذا عذن إرذازاع  

 . تعما  
ب ةيت فقرا  االختبار علا شكل عبذارا    ذفل عذن ملذاعر، تو اجتامذا  األفذراد امل ةيذة، ويملذب مذن 
املفهوص تن ي ذتإيب مذر ني علذا كذل فقذرة مذن فقذرا  املقيذا ، مذرة  ذأل علذا  كذرار االحذرتا  الةف ذ ، 

حيأث  ليالن يف ( 7)و عين ( 2-7)وتخر   أل علا شأ ه، و أ  أرجت ااجابة الل  عكس التكرار مذن 
و عذين ( 1-7)فتعين تده حيأث يوميان، تما ااجابا  الذل  عكذس اللذأة فقذأ  ذأرجت مذن ( 2)ال ةة، تما 

فتعين بأرجذة  ويذة،  ذذا تكذن تن  ذرتاون العالمذة الكليذة للمفهذوص يف حالذة ( 1)بأرجة ضعيفة، تما ( 7)
، وتكذذذن  ق ذذذذي  املفهوصذذذني بةذذذاب علذذذذا (712-22)، و ذذذرتاون يف اللذذذذأة بذذذني (722-22)التكذذذرار بذذذني 
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تفراد يعادون مذن ظذامرة االحذرتا  الةف ذ  بلذكل عذاٍل تو متذأٍن، تو تكذن : الأرجة الل حي لون علي ا إىل
 .  التعامل ما الأرجة الكلية علا املقيا 

 بتوزيذذذا املقيذذذا  علذذا طذذذبعة مذذذن( 7772)ومذذن تجذذذل التهقذذر مذذذن صذذذأ  املقيذذا   ذذذام مقابلذذذة وطذذالمة 
احملكمني ممن حيملون درجة الأكتوراه يف الرتبية وعل  الةفس ابأاب آرا    وا رتاحاع  حول ال ياغة الل وية 
للفقرا ، وادتما  ا للمإال الذ  تدرجت كته، ومأ  مالبمت ا لقيا  ا أف من املقيا ، و ام الباح ان 

 .كمون علا طالمت ابتعأيل عأد من الفقرا ، واابقاب علا الفقرا  الل تىلا احمل
تلفا كمؤشر لال  ا  الأاخل  لكل بعأ من األبعاد -والطتخراج ثبا  املقيا  اطتخرج معامل كرودباخ

تلفذذا -ولالختبذذار ككذذل، و ذذأ دلذذت الةتذذا ا علذذا متتذذا االختبذذار ككذذل ب بذذا  مر فذذا فقذذأ بلذذ  معامذذل كرودبذذاخ
، (7)، العذاسف  تو االدفعذايل،  وعذأد فقرا ذه اا ذا: ، كما بل  معامل تلفذا لكرودبذاخ للبعذأ األول(2092)

 بلذذأ اللذذعور، وعذذأد فقرا ذذه : ، وبلذذ  يف البعذذأ ال ذذاش(2092)، ويف حالذذة اللذذأة (2092)يف حالذذة التكذذرار 
دقذذذذذذذ، االرذذذذذذذازا  : ، ويف البعذذذذذذذأ ال الذذذذذذذش(2017)، ويف حالذذذذذذذة اللذذذذذذذأة (2012)، يف حالذذذذذذذة التكذذذذذذذرار (1)

، تمذا جلميذا الفقذرا  (2017)، ويف حالذة اللذأة (2012)تكذرار ، يف حالذة ال(9)اللخ ية، وعأد فقرا ه 
، و ذذذذأ عذذذذل  (2017)، ويف حالذذذذة اللذذذذأة (2012)فقذذذذأ بلذذذذ  معامذذذذل اال  ذذذذا  الذذذذأاخل  يف حالذذذذة التكذذذذرار 

 .الباح ان الةق، يف معامل اال  ا  الأاخل  للبعأ ال اش لعأد الفقرا  القليل
مذذذن احملكمذذذني مذذذن  لذذذة شذذذ ادة ( 9)ملقيذذذا  علذذذا وللتفكذذذأ مذذذن صذذذأ  املقيذذذا   ذذذام الباحذذذش بتوزيذذذا ا

الأكتوراه يف الرتبيذة وعلذ  الذةفس للهكذ  علذا مذأ  ادتمذاب الفقذرا  ليتبعذاد الذل يقي ذ ا االختبذار، ومذأ  
طالمة الفقرا  ل ويان، و أ تىلذا احملكمذون علذا تن الفقذرا   ةتمذ  ليتبعذاد الذل تدرجذت كت ذا، وطذالمت ا 

قيا  فقأ  ام الباحش باطتخراج ال با  بااعادة، و ل  بتمبير االختبار علا عيةة ل ويان، تما عن ثبا  امل
تيذذام و ذذأ كذذان معامذذل ال بذذا  ( 72)معلمذذان ومعلمذذة، وإعذذادة  مبيقذذه علذذي   بعذذأ ( 12)جتريبيذذة  كودذذت مذذن 

ية، واجلأول ، و عتا مذه املعامال  مقبولة ألغراض الأراطة احلال(2072)بااعادة لعالمة االختبار الكلية 
يوضذذذح  ذذذي  معذذذامال  ال بذذذا  وسذذذر  اطذذذتخراج ا لكذذذل بعذذذأ مذذذن تبعذذذاد املقيذذذا  وللعالمذذذة الكليذذذة ( 2)ر ذذذ  

 .مقيا  االحرتا  الةف  
 (1)الجدتع رق  

 .قي  معامالت الثبات تطر  اسد راوها لةل بعد من وبعا  المقياس تلنعالمة الةنية مقياس ااقدرا  النفس 
 عأد الفقرا  ةاللأ التكرار المريقة
 7 2092 2092 اا ا، العاسف : البعأ األول اال  ا  الأاخل : توال

 1 2017 2012 البعأ ال اش  بلأ اللعور
 9 2017 2012 البعأ ال الش دق، االرازا  اللخ ية

 22 2017 2012 ىليا فقرا  املقيا 
 22  2092 (ةمور اللأة والتكرار)العالمة الكلية علا املقيا  

 22  2072 ال با  بااعادة للعالمة الكلية: ثاديا
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 :إجراءات الدراسة -9

بعذأ اختيذذار عيةذة الأراطذذة علذوا يان بالمريقذذة املوضذهة طذذابقان، وزعذت املقذذاييس علذا املذذأار  الذل كادذذت 
من ضمن العيةة، والل  ت من مقيا  فعالية الذا  يف التأريس ومقيذا  االحذرتا  الةف ذ ، و كودذت مذن 

 .معلمان ومعلمة( 772)
وبعذذذأ إكمذذذال عمليذذذة  مبيذذذر املقياطذذذني، صذذذهح مقيذذذا  فعاليذذذة الذذذذا  يف التذذذأريس لذذذأ  املعلمذذذني، مث 
ح  ذذبت الأرجذذة الكليذذة علذذا املقيذذا ، و ذذأ  راوحذذت الذذأرجا  الكليذذة علذذا املقيذذا  للمفهوصذذني يف عيةذذة 

 (.221-777)الأراطة ما بني 
فقذذرة، وفيذذه جييذذب املفهذذوص علذذا كذذل فقذذرة ( 22)كذذون مذذن تمذذا عذذن مقيذذا  االحذذرتا  الةف ذذ  والذذذ   

وبعذأ   ذذهيح . مذر ني، مذرة  ذأل علذا  كذذرار االحذرتا  الةف ذ ، وتخذر   ذأل علذذا شذأة االحذرتا  الةف ذ 
املقيذذا  بلذذكل يذذأو ، اطذذذتخرجت الذذأرجا  الكليذذة لكذذل مفهذذذوص يف  كذذرار وشذذأة اللذذعور بذذذاالحرتا  

فهوصذني يف  كذرار االحذرتا  الةف ذ  يف عيةذة الأراطذة مذذا بيذذن الةف  ، و ذأ  راوحذت الذأرجا  الكليذة للم
 (.722-22)، ويف شأة االحرتا  الةف   ما بني (22-772)

ومن البيادا  األولية، والل تلؤما املفهوص  بل البأب بااجابة علا املقاييس، مت احل ول علا خاا  
املعلمذون الذذين لذأي   خذاا  : ثذالث ةموعذا  مذ املعلمني يف امليأان، و     املعلمون وفر خذااع  إىل 

طذةوا ، واملعلمذون ( 72-1)طةوا ، املعلمون الذين لأي   خاا   أري ية مذابني ( 1) أري ية ت ل من 
 ذذذه ااجذذرابا  مت احل ذذول علذذا العالمذذة الكليذذة . طذذةوا ( 72)الذذذين لذذأي   خذذاا   أري ذذية تك ذذر مذذن 
  لذأ  املعلمذني، والعالمذة الكليذة لكذل مفهذوص يف  كذرار وشذأة لكل مفهذوص علذا مقيذا  فعاليذة الذذا

االحذذرتا  الةف ذذ ، مث ح للذذذت البيادذذا  املتذذوفرة عذذذن سريذذر بردذذاما التهليذذذل ااح ذذا   يف العلذذوم ااد ذذذادية 
(SPSS). 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها -11

راد عيةذذذة الأراطذذذة علذذذا للتهقذذذر مذذذن فرضذذذيا  الأراطذذذة  األربذذذا األوىل، مت اطذذذتخراج متوطذذذما  تداب تفذذذ
اربذذاة، و كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ ، وشذذأة : ) ان إىل مت ذذ ا  الأراطذذةوفقذذقيذذا  فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس م

 .يوضح مذه املتوطما ( 2)واجلأول ر   ( االحرتا  الةف  
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 (3)الجدتع رق  
ال برم  تتةرار ) ل تفقاو إلى مدريرات الدراسة مد سطات و اء وفرا  سينة الدراسة سنى مقياس فعالية الذات ف  الددر 

 (ااقدرا  النفس   تالدم ااقدرا  النفس 
 كذذذذذذذذذذرار االحذذذذذذذذذذرتا   ارباة

 الةف  
 العأد االحنراف املعيار  املتوطط شأة االحرتا  الةف  

( 1)ت ذذذذذذل مذذذذذذن 
 طةوا 

 مةخف ة  مةخف 
 مر فعة
 اجملمور

7120
22 

7170
22 

7120
79 

720227 
720722 
720292 

22 
2 
22 

 مةخف ة مر فا
 مر فعة
 اجملمور

7220
1 

7270
27 

7270
27 

720712 
720127 
720777 

2 
29 
22 

 مةخف ة اجملمور
 مر فعة
 اجملمور

7170
27 

7220
12 

7210
27 

720222 
720922 
720217 

22 
22 
22 

( 72-1)بذذذني 
 طةوا 

 مةخف ة مةخف 
 مر فعة
 اجملمور

7270
22 

7190
22 

7270
72 

220272 
20222 

220192 

79 
2 
22 

 مةخف ة مر فا 
 مر فعة
 اجملمور

7910
22 

7190
22 

7220
21 

20222 
720212 
720272 

2 
22 
22 
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 مةخف ة اجملمور 
 مر فعة
 اجملمور

7120
22 

7170
97 

7220
72 

220721 
720172 
790272 

22 
22 
12 

تك ذذذذذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذذذذذن 
 طةوا ( 72)

 مةخف ة مةخف 
 مر فعة
 اجملمور

7920
22 

2220
22 

7920
17 

710227 
20222 

710192 

22 
2 
22 

 مةخف ة مر فا 
 مر فعة
 اجملمور

7220
21 

7170
12 

7120
29 

770221 
720122 
720972 

2 
22 
22 

 مةخف ة اجملمور 
 مر فعة
 اجملمور

7170
22 

7120
22 

7120
21 

720222 
720271 
710127 

29 
22 
12 

 مةخف ة مةخف  الكل 
 مر فعة
 اجملمور

7110
22 

7920
12 

7120
227 

710272 
710222 
712021 

92 
9 
99 

 مةخف ة مر فا 
 مر فعة
 اجملمور

7210
22 

7220
21 

7220

720127 
720292 
720222 

72 
72 
722 
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17 
 مةخف ة اجملمور 

 مر فعة
 اجملمور

7120
12 

7210
11 

7270
91 

720722 
710211 
720211 

72 
722 
772 

لذ  تكذن مالحاذة تن تعلذا متوطذط يف فعاليذة الذذا  يف التذأريس لذأ  املعلمذني ب( 7)من اجلأول ر   
طذذةوا  و كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ  لذذأي   مذذةخف  ( 72)، ومذذو ليتفذذراد الذذذين خذذاع  تك ذذر مذذن (222)

بيةمذذذذذا شذذذذذأة االحذذذذذرتا  الةف ذذذذذ  لذذذذذأي   عاليذذذذذة، بيةمذذذذذا بلذذذذذ  تد  متوطذذذذذط يف فعاليذذذذذة الذذذذذذا  يف التذذذذذأريس 
وشذذذذأة طذذذةوا  و كذذذذرار االحذذذذرتا  الةف ذذذ  لذذذذأي   مر فذذذذا ( 72-1)ليتفذذذراد  و  اربذذذذاة بذذذذني ( 719022)

االحذذذذرتا  الةف ذذذذ  مر فذذذذا تي ذذذذان، وملعرفذذذذة فيمذذذذا إ ا كادذذذذت مذذذذذه الفذذذذرو  يف املتوطذذذذما  دالذذذذة إح ذذذذا يان، مت 
ارباة، وشأة االحرتا  الةف  ، و كرار االحذرتا  الةف ذ  : اطتخراج كليل التباين ال الث  للمت  ا  ا  ية

 .ملت  ا  والتفاعل بية  يوضح كليل التباين  ذه ا( 2)والتفاعل بية  ، واجلأول ر   
 (4)الجدتع رق  

 .ال برم  تتةرار ااقدرا  النفس   تالدم ااقدرا  النفس   تالدفاسل بينه : تحنيل الدبا ن لنمدريرات
 الأاللة ااح ا ية (ف) يمة  متوطط املربعا  درجا  احلرية ةمور املربعا  م أر التباين

 *20272 20221 7120171 2 77210222 ارباة
 *20222 70922 27720272 7 27720272  كرار االحرتا  الةف  
 20129 20291 790121 7 790121 شأة االحرتا  الةف  

 *20222 20277 2720227 2 72910217 التكرار× ارباة 
 *20222 20227 2770212 2 7290721 اللأة× ارباة 
 *20222 20222 7120997 7 7120997 اللأة× التكرار 
× التكذذذذذذذذذذذذذذذذرار × اربذذذذذذذذذذذذذذذذاة 
 اللأة

2910222 2 2220222 70172 20221 

29172022 اربمف
1 

792 2710122   

    777 12779222 اجملمور امل هح
 (α ≤ 2021)دال إح ا يا عةأ * 

وبالة ذذذبة للفرضذذذية األوىل والذذذل  لذذذ  إىل عذذذأم وجذذذود فذذذرو  دالذذذة إح ذذذا يان علذذذا ( 2)مذذذن اجلذذذأول ر ذذذ  
راد عيةة الأراطة، فعالية الذا  يف التأريس  عل  إىل عأد طةوا  ارباة لأ  تف يف( α ≤ 2021)م تو  

وجود فرو  يف تداب املعلمني علا مقيذا  فعاليذة الذذا  يف التذأريس  عذل  إىل مت ذ  اربذاة،  تكن مالحاة
، ومذذذ  دالذذذة إح ذذذا يان عةذذذأ م ذذذتو  (2)عةذذذأ درجذذذا  حريذذذة ( 20221)احمل ذذذوبة ( ف)فقذذذأ بل ذذذت  يمذذذة 
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(α≤20272) ، ت  تن فعاليذذذة الذذذذا  يف التذذذأريس  ذذذلداد بازديذذذاد اربذذذاة، ومذذذذه الةتيإذذذة  تفذذذر مذذذا األدة
الةاذذذذر  للموضذذذذور، والذذذذذ  تشذذذذار إىل تن فعاليذذذذة الذذذذذا  يف التذذذذأريس  بذذذذأت باالزديذذذذاد مةذذذذذ التهذذذذا  املعلذذذذ  

 ذذذلوده باالطذذذرتا يإيا  باالخت اصذذذا  الرتبويذذذة يف اجلامعذذذة، مث التها ذذذه باربأمذذذة امليأاديذذذة، والذذذل تكذذذن تن 
 .واألطاليب الةاجهة يف التعامل ما امللكال  الل تكن تن  عرتض تدا    مل ام التأريس

 ,Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy and Hoyومذا يؤكأه كل من  لةن، وولف ، ومو 

، Palmer,(2006)بذذاملر  ،Wang, Ertemer & Newby, (2004) ، وادذذا وار يمذذر (1998)
، والذين تشاروا إىل تن  عري  املعل  لةمذا ج رذان ملذا ة لقذأراع  Shaughnessy,(2004) شوجة  

يف التعلذذي ، والذذأع  االجتمذذاع ، والتذذأريب العملذذ ، و ذذوف  م ذذادر التعلذذي ، ودعذذ  اادارة للمعلذذ ، و ذذوف  
بط بليذادة فعاليذة الذذا  دورا   أريبية للمعلمني، و عاون ةموعة اللمالب يف املأرطة، كذل مذذه العوامذل  ذر 
 .يف التأريس لأ  املعل ، ومذه العوامل يف تغلب ا  توفر يف حالة زيادة خاة املعل 

( ف)وللتعذرف علذذا داللذذة الفذذرو  ااىلاليذذة مل ذذتويا  مت ذذ  اربذذاة، والذذل تظ ذذر كليذذل التبذذاين تن  يمذذة 
( 1)للمقاردا  البعأية، واجلأول ر    (scheffe)دالة إح ا يان بلكل إىلايل، مت اطتخأام اختبار شيفية 

يوضح داللة الفرو  يف متوطما  تداب املعلمني علا مقيا  فعالية الذا  يف التأريس بني كل م تو  من 
 .م تويا  مت   ارباة

 (5)الجدتع رق  
 اتدبار اليفية لنفرت  بين مد سطات فعالية الذات ف  الددر ل بين مسد  ات ال برم

 طةوا ( 72)تك ر من  طةوا ( 72 – 1)بني  طةوا ( 1)ت ل من  م تويا  ارباة
 2072: م 2 طةوا ( 1)ت ل من 

 20122: ر
α :20179 

 7022: م
 22091: ر
α :20227 

( 72 – 1)بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذني 
 طةوا 

 72029: م 2 2
 20212: ر
α :20222 

 .م تو  الأاللة ااح ا ية: αاربمف املعيار ، : متوطط الفرو ، ر: م: حيش
تكذذذن مالحاذذذة تن الفذذذرو  بذذذني م ذذذتويا  اربذذذاة املختلفذذذة يف فعاليذذذة الذذذذا  يف ( 1)ول ر ذذذ  مذذذن اجلذذذأ

التأريس كادت ل احل املعلمذني  و  اربذاة العاليذة، فقذأ كذان م ذتو  الأاللذة ااح ذا ية للفذرو  يف فعاليذة 
ربذذاة ت ذذل مذذن طذذةوا ، واملعلمذذني مذذن  و  ا( 72)الذذذا  يف التذذأريس بذذني املعلمذذني  و  اربذذاة تك ذذر مذذن 

، وبل ت الأاللة ااح ا ية للفرو  يف فعالية الذا  يف التذأريس بذني املعلمذني (α≤20227)طةوا  ( 1)
، إال (α ≤ 20222)طةوا  ( 72-1)طةوا  واملعلمني من  و  ارباة بني ( 72) و  ارباة تك ر من 

لذذذا  يف التذذأريس بذذني املعلمذذني مذذن  و  اربذذاة بذذني رو  دالذذة إح ذذا يان يف فعاليذذة اذذذذذذذذذذذا، فذذذذذذذن مةذذذذذتدذذه ع يك
طذذذذذذذذةوا  فقذذذذذذذذأ بل ذذذذذذذذت الأاللذذذذذذذذة ااح ذذذذذذذذا ية ( 1)طذذذذذذذذةوا  واملعلمذذذذذذذذني  و  اربذذذذذذذذاة ت ذذذذذذذذل مذذذذذذذذن ( 1-72)
(α=20179)،  مذه الةتيإة تكن تن  ف ر بفن املعلمني  و  ارباا  املتوطمة والقليلة،  أ  عرضوا  قريبان
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الأع ، ف الن عن ع    احل يش علا االطتقرار املاد ، واالجتماع ؛  لةفس ارباا  التأريبية، ولةفس دور
مما يؤثر علا رضام  الوظيف ؛ األمر الذ  يؤثر علا فعاليذة الذذا  لذأي   يف التذأريس، تمذا املعلمذون  و  

ماعيذة ارباة العالية ف     أ وصلوا إىل دور من االطتقرار املاد  واالجتماع ، ومتكةوا من إجياد مكادذة اجت
   يف وطم   االجتماع ، كما متكةوا من التكيذف مذا وضذع   اال ت ذاد ، و عرضذوا إىل دورا   أريبيذة 

 . تك ر، وبالتايل وصو   إىل الرضا الوظيف ؛ مما تد  إىل زيادة فعالية الذا  يف التأريس لأي  
يف ( α≤2021)ا م ذذتو  عذذأم وجذذود فذذرو  دالذذة إح ذذا يان علذذتمذذا عذذن الفرضذذية ال اديذذة والذذل  لذذ  إىل 

 كرار االحرتا  الةف   لأ  تفراد عيةة الأراطة، فقأ بني اجلأول مت   فعالية الذا  يف التأريس  عل  إىل 
تن وجذذود فذذروٍ  يف تداب املعلمذذني علذذا مقيذذا  فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس  عذذل  إىل مت ذذ   كذذرار ( 2)ر ذذ  

، ومذ  (7)عةأ درجذا  حريذة ( 70922)احمل وبة ( ف)ة االحرتا  الةف   لأ  املعلمني، فقأ بل ت  يم
لفذذذرو  دالذذذة تمذذذا عذذذن فرضذذذية الأراطذذذة ال اديذذذة والذذذل ع  لذذذر ، (α≤ 20222)دالذذذذة إح ا يذذذذان عةذذذذأ م ذذذتو  

يف فعاليذة الذذا  يف التذأريس  عذل  إىل  كذرار االحذرتا  الةف ذ  لذأ  ( α≤2021)إح ا يان عةأ م ذتو  
تشذذار  دتذذا ا الأراطذذة احلاليذذة إىل وجذذود فذذرو  دالذذة إح ذذا يان يف فعاليذذة الذذذا  يف فقذذأ  تفذذراد عيةذذة الأراطذذة،

التذذأريس  عذذل  لتكذذرار االحذذرتا  الةف ذذ ؛ حيذذش  قذذل فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس كلمذذا زاد  كذذرار االحذذرتا  
ر الفرد الةف  ، مذه الةتيإة  ؤكأ ما جاب يف األدة الةار  حول املوضور، والذ  تشار إىل تن زيادة شعو 

بذاالحرتا  الةف ذ  يذؤد  إىل دق ذان اللذعور بالكفذابة والفعاليذة يف ت  م ةذة ومذن ضذمة ا م ةذة التذذأريس، 
، دتذذذذذذذذذذذذذذذوريت، بيكذذذذذذذذذذذذذذر، داشذذذذذذذذذذذذذذذ در، طلذذذذذذذذذذذذذذذيوفل ، Nevid,(2003)فقذذذذذذذذذذذذذذأ تشذذذذذذذذذذذذذذذار كذذذذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذذذذذن ديفذذذذذذذذذذذذذذاد 

Demeroati,Bakker,Nachreiner & Schaufeli,(2001)،  ، بيذ ، وبيذBeer & Beer, 
، تن Boyle, Borg, Falzon &Baglioni, (1995)بذذورج، فذذازلون، وبذذاجلوش،  ، بذويل،(1992)

امللذاكل اجل ذأية، وامللذاكل االجتماعيذة يف : ظامرة االحرتا  الةف    ا دتذا ا طذلبية علذا املوظذف ومة ذا
 .مو ا العمل، واالجتاما  ال لبية حنو الوظيفة، وعأم القأرة علا اذا  القرارا 

ال لبية  ؤثر علا إدتاجية املوظف، ومعذ  آخذر  قلذل مذن فعاليذة الذذا  يف امل ةذة الذل ىليا مذه الةتا ا 
يؤدي ذذا، كمذذا يبذذأو وجذذود ا فذذا  علذذا تن العال ذذة بذذني فعاليذذة الذذذا  وظذذامرة االحذذرتا  الةف ذذ  عال ذذة  ا  

يذذلون بفعاليذذة اجتذذامني؛ ت  تن زيذذادة فعاليذذة الذذذا   قلذذل مذذن ظذذامرة االحذذرتا  الةف ذذ  فذذاملعلمون الذذذين يتم
الذذذا  العاليذذة مذذ  تك ذذر مقاومذذة  ذذذه الاذذامرة، كمذذا يةذذتا عذذن زيذذادة االحذذرتا  الةف ذذ  شذذعوران بذذةق، فعاليذذة 

وايفذرز، بذراورز و ومذ   (Egyed, 2006)الذا  والعكس بالعكس، ومذا واضح يف دراطة كذل مذن اجييذأ 
(Evers, Brouwers & Tomic, 2002). 

وجذذذود فذذذرو  دالذذذة إح ذذذا يان عةذذذأ صذذذهة الفرضذذذية ال ال ذذذة والذذذل  لذذذ  إىل تثبذذذت ( 2)إال تن اجلذذأول ر ذذذ  
يف فعاليذذة الذذذا  يف التذذذأريس  عذذل  إىل شذذأة االحذذرتا  الةف ذذذ  لذذأ  تفذذراد عيةذذذة ( α ≤ 2021)م ذذتو  

، وداللت ذذذذذا ااح ذذذذذا ية (7)عةذذذذذأ درجذذذذذا  حريذذذذذة ( 20291)احمل ذذذذذوبة ( ف)الأراطذذذذذة، فقذذذذذأ بل ذذذذذت  يمذذذذذة 
(α=20129) ،ة ذتلف عما جاب يف األدة الةار  حول ظامرة االحذرتا  الةف ذ  وعال ت ذا ومذه الةتيإ
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بفعاليذذة الذذذا ، بذذالرغ  مذذن تن الةتيإذذة الذذل كذذأثت عذذن  كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ  وعال تذذه بفعاليذذة الذذذا  
 .ا فقت ما األدة الةار  يف املوضور

لبان علذا فعاليذة الذذا  يف ت  م ةذة ويف مذا اجملال تكن القول تن زيذادة شذأة االحذرتا  الةف ذ   ذؤثر طذ
من امل ن، و ل  وفر سبيعة مذذه امل ةذة، فذامل ن الذل ال يوجذأ في ذا مت ذ ا  وم ذتإأا  يوميذة، تكذن تن 
 كون شأة االحرتا  الةف   دون وجود  كرار  ذا اللعور كافية ادقذاص فعاليذة الذذا  لذأ  املذوظفني يف 

ا   ذذذ ا  يوميذذذة، ويتعامذذذل في ذذذا املذذذوظفني مذذذا ك ذذذ  مذذذن امل ذذذتإأا  مذذذذه امل ذذذن، تمذذذا امل ذذذن الذذذل  مذذذرت علي ذذذ
واملت ذذ ا ، فذذ ن اللذذأة ال عتذذا كافيذذة ادقذذاص فعاليذذة الذذذا ، علذذا عكذذس  كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ ، الذذذ  
يعمل علا إدقاص فعالية الذا  يف مذه امل ن، كما يف م ةة التعلي ، والل  عتا من امل ذن الذل يمذرت علي ذا 

  مذذن املت ذذ ا  وامل ذذتإأا  اليوميذذة، فذذاملعل  يتعامذذل يف كذذل يذذوم جأيذذأ مذذا تمذذأاف، وخمذذط يوميذذة الك ذذ
جأيذذأة، ودرو  جأيذذأة، كمذذا يتعامذذل مذذا ملذذكال  مت ذذ ة ودا مذذة حذذىت يف دفذذس اليذذوم؛ ومذذذا  ذذأ يكذذون 

ن اللذذأة ال ذذبب يف عذذأم  ذذفث  شذذأة االحذذرتا  الةف ذذ  علذذا فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس لذذأ  املعلمذذني؛ أل
تكذذن تن  ذذؤثر علذذا مو ذذف واحذذأ مذذن مذذذه املوا ذذف املتعذذأدة واملت ذذ ة، تمذذا بذذا   املوا ذذف فذذيمكن تن يكذذون 
املعل  فعاالن في ا؛ مما يؤد  إىل  لكيل شعوٍر  وٍ  و أرة علا مواج ذة بذا   املوا ذف، وبالتذايل عذأم التذفث  

يعذذذين تن اللذذذعور باارمذذذا   لةف ذذذ  الذذذذ علذذذا فعاليذذذة الذذذذا  يف التذذذأريس، علذذذا عكذذذس  كذذذرار االحذذذرتا  ا
وااعيذذاب الةف ذذ   ذذأ تتذذأ إىل تك ذذر مذذن مو ذذف، وألك ذذر مذذن مت ذذ ؛ ممذذا يذذؤد  إىل دق ذذان اللذذعور بفعاليذذة 

 .الذا  يف التأريس
يف ( α≤2021)وبالة بة للفرضية الرابعذة والذل  لذ  إىل عذأم وجذود فذرو  دالذة إح ذا يان عةذأ م ذتو  

  يبذني. ريس  عذل  إىل ىليذا التفذاعال  ال ةا يذة وال الثيذة احملتملذة بذني املت ذ ا  امل ذتقلةفعالية الذذا  يف التذأ
دالذة إح ذا يان يف تداب املعلمذني علذا مقيذا  فعاليذة الذذا  يف التذأريس  عذل   فذرو ٍ  وجذود( 2)اجلأول ر   

عةذأ درجذا   (20277)احمل ذوبة ( ف)إىل التفاعل بني ارباة و كذرار االحذرتا  الةف ذ ، فقذأ بل ذت  يمذة 
يوضذذذح التفاعذذذل بذذذني ( 7)، واللذذذكل ر ذذذ  (α ≤ 20222)، ومذذذ  دالذذذة إح ذذذا يان عةذذذأ م ذذذتو  (2)حريذذذة 

 .الةف   مت    ارباة و كرار االحرتا 
 (2)الشةل رق  

 ر ال برم تتةرار ااقدرا  النفس الدفاسل بين مدري
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الذا  يف التأريس بني املعلمني  و  ارباة ت ل  تكن مالحاة تن الفر  يف فعالية( 7)من اللكل ر   
طذذةوا ، والذذذين يتكذذرر لذذأي   االحذذرتا  الةف ذذ  بلذذكل مذذةخف  واملعلمذذني الذذذين يتكذذرر لذذأي   ( 1)مذذن 

، بيةمذا كذان الفذر  عةذأ املعلمذني الذذين  ذرتاون خذاع  بذني (72027)االحرتا  الةف   بلذكل مر فذا كذان 
( 72)، تمذذا الفذذر  عةذذأ املعلمذذني الذذذين خذذاع  تك ذذر مذذن (7021)ارطذذةوا  بذذني م ذذتوي  التكذذر ( 1-72)

؛ ت  تن الفذذذذر  بذذذذني  كذذذذرار االحذذذذرتا  الةف ذذذذ  املر فذذذذا (7021)طذذذذةوا  بذذذذني م ذذذذتوي  التكذذذذرار فقذذذذأ كذذذذان 
طذذةوا ، ( 72-1)واملذذةخف  يف فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس، يقذذل عةذذأ املعلمذذني الذذذين  ذذرتاون خذذاع  بذذني 

ليذذة الذذذا  يف التذذأريس بذذني املعلمذذني  و   كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ  املر فذذا واملذذةخف ، ت  تن الفذذر  يف فعا
، بيةما يلداد مذا الفر  عةأ املعلمذني  و  اربذاة (طةوا 72-1)يكون ت ل لأ  املعلمني من  و  ارباة 

ك ذ ان عمذا   ، وال ذتلذف مذذه الةتيإذة(طذةوا  72)واملعلمني  و  ارباة األك ر من ( طةوا  1)األ ل من 
، تن األفذذذراد الذذذذين يذذذأركون ت ذذذ  م ذذذيمرون، Nevid,(2003)جذذذاب يف األدة الةاذذذر ، فقذذذأ تشذذذار ديفذذذاد 

، تن ازديذذذذاد (Bandura,1991)ومتفذذذذا لون يكذذذذون االحذذذذرتا  الةف ذذذذ  لذذذذأي   ت ذذذذل، كمذذذذا وضذذذذح بادذذذذأورا 
الةف ذذ ، كمذذا تشذذار بيرتويذذت ال ذذيمرة، وازديذذاد ال قذذة بذذالةفس، جيعذذل األفذذراد تك ذذر مقاومذذة لاذذامرة االحذذرتا  

Betoret,(2006) تن زيادة م ادر الةإان واالعتقاد بفعالية الذا ، جيعل الفذرد يعذاش بلذكل ت ذل مذن ،
 ,Evers, Brouwers  & Tomicال ذ ط واالحذرتا  الةف ذ ، ويؤكذأ  لذ  ايفذرز وبذراورز و ومذ  

لته   اجليأ واختبار و ةفيذ املمارطذا  حني تشاروا إىل تن االعتقاد بفعالية الذا  يؤد  إىل ا ،(2002)
الرتبوية اجلأيأة؛ ممذا يذؤد  إىل مقاومذة االحذرتا  الةف ذ ، وىليذا مذذه األمذور  ذلداد مذا اربذاة، األمذر الذذ  

 .يقلل من  فث   كرار االحرتا  الةف   علا فعالية الذا  يف التأريس
 ذذذذفث   كذذذذرار االحذذذذرتا  الةف ذذذذ  يعذذذذود إىل إال تن الأراطذذذذة احلاليذذذذة اختلفذذذذت مذذذذا األدة الةاذذذذر ، يف تن 

، وتكن  ف   مذه الةتيإة عن سرير (طةوا 72)االزدياد مرة تخر  عةأ املعلمني  و  ارباة األك ر من 
؛ حيذش ت ذ  ت ذل  ذأرة علذا كمذل ال ذ وط، (طةوا  72)ف   خ ا ، املعلمني  و  ارباة األك ر من 

بني مذذن التقاعذذأ، وال ي تمذذون تصذذال بالرتفيعذذا  املر بمذذة بفعاليذذة لتقذذأم   يف العمذذر، كمذذا ت ذذ  تصذذبهوا  ذذري
الذذذذذا  يف التذذذذأريس، وكذذذذذل  امتمذذذذام   اللا ذذذذأ باملكادذذذذة االجتماعيذذذذة، وىليذذذذا مذذذذذه ارب ذذذذا ، جتعل ذذذذ  ال 
حيتملذذون فكذذذرة  كذذرار ال ذذذ وط الةف ذذذية علذذي  ؛ ممذذذا يذذذؤد  إىل اد ذذها   مذذذن املوا ذذذف الرتبويذذة عةذذذأ  كذذذرار 

  .  وبالتايل دق ان فعالية الذا  يف التأريس لأي  االحرتا  الةف 
وجذذود فذذرو  دالذذة إح ذذا يان يف تداب املعلمذذني علذذا مقيذذا  فعاليذذة الذذذا  يف ( 2)كمذذا بذذني اجلذذأول ر ذذ  

( 20227)احمل ذوبة ( ف)التأريس  عل  إىل التفاعل بني ارباة وشأة االحرتا  الةف ذ ، فقذأ بل ذت  يمذة 
يبذني مذذا ( 2)، واللذكل ر ذ  (α ≤ 20222)ذ  دالذة إح ذا يان عةذأ م ذتو  ، وم(2)عةأ درجذا  حريذة 

 .التفاعل
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 (1)الشةل رق  
 الدفاسل بين مدريري ال برم تالدم ااقدرا  النفس 

التفاعل بين الخبرة والشدة

171.41170.6

179.39
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173.42
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أكثر من 10 سنزاتبين 6-10 سنواتأقل من 5 سنوات
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ف

شدة منخفضة

شدة مرتفعة

 
تكذن مالحاذة تن الفذر  يف فعاليذة الذذا  يف التذأريس لذأ  املعلمذني  و  اربذاة ( 2)مذن اللذكل ر ذ  

أي   شذذذأة االحذذذرتا  الةف ذذذ  مةخف ذذذة، واملعلمذذذني الذذذذين لذذذأي   شذذذأة طذذذةوا ، والذذذذين لذذذ( 1)األ ذذذل مذذذن 
( 72-1)، بيةمذا بلذ  الفذر  عةذأ املعلمذني الذذين  ذرتاون خذاع  بذني (9077)االحرتا  الةف   مر فعة بل  
طةوا  يف م توي  ( 72)، تما عةأ املعلمني الذين خاع  تك ر من (77022)طةوا  يف م توي  اللأة 

؛ ت  تن الفر  بني شأة االحرتا  الةف   املر فعة واملةخف ة يف فعالية الذا  يف (1071)ن اللأة فقأ كا
طذذذةوا ، بيةمذذذا كذذذان ت ذذذل  ذذذفث ان للذذذأة ( 72-1)التذذذأريس يذذذلداد عةذذذأ املعلمذذذني الذذذذين  ذذذرتاون خذذذاع  بذذذني 

طذةوا ، ت  ( 72)االحرتا  الةف   علا فعالية الذا  يف التأريس لأ  املعلمني الذين خاع  تك ر مذن 
تن الفرو  يف فعالية الذا  يف التأريس بذني املعلمذني  و  شذأة االحذرتا  الةف ذ  املر فذا واملذةخف   ذلداد 

، (1)طةوا ، بيةما يقل مذا الفر  عةأ املعلمني  و  ارباة األ ل من ( 72-1)عةأ املعلمني  و  ارباة 
 ذأ يكذون ال ذبب يف التوصذل إىل مذذه الةتيإذة، طذةوا ، و ( 72)طةوا  واملعلمني  و  اربذاة األك ذر مذن 

طذذةوا ، يفخذذذون علذذا عذذا ق  ، ويتهملذذون م ذذؤولية إعذذأاد اجليذذل ( 72-1)مذذو تن املعلمذذني  و  اربذذاة 
القذذادم  ربويذذان ودف ذذيان ممذذا يذذؤد  إىل دقذذ، فعاليذذة الذذذا  لذذأي   عةذذأ شذذعور املعلذذ  مذذة   بأرجذذة شذذأيأة مذذن 

طذةوا ، ( 72)تكذررة، علذا عكذس املعلمذني الذذين خذاع  تك ذر مذن االحرتا  الةف   وحىت لذو ع  كذن م
والذين يبه ون عن املكادة االجتماعية، ومذا جيعل   تك ر مقاومة للأة االحرتا  الةف  ، لكة   تضعف 

طذةوا ، والذذين ( 1)يف حالة  كرار االحرتا  الةف  ، وكذل  األمر عةذأ املعلمذني الذذين خذاع  ت ذل مذن 
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 ذذذ   جأيذذذأين علذذذا امل ةذذذة وحيتذذذاجون إىل اربذذذاة والتذذذأريب؛ وبالتذذذايل مةذذذا، حاجذذذة إىل  كذذذرار يعتذذذاون تدف
 .االحرتا  الةف   تك ر من اللأة؛ لتتفثر فعالية الذا  يف التأريس لأي   طلبان 

وجذذذود فذذذرو  دالذذذة إح ذذذا يان يف تداب املعلمذذذني علذذذا مقيذذذا  فعاليذذذة الذذذذا  يف ( 2)ويبذذذني اجلذذذأول ر ذذذ   
( ف)ل  إىل التفاعل بذني  كذرار االحذرتا  الةف ذ  وشذأة االحذرتا  الةف ذ ، فقذأ بل ذت  يمذة التأريس،  ع
، واللذكل (α ≤ 20222)، وم  دالة إح ذا يان عةذأ م ذتو  (7)عةأ درجا  حرية ( 20222)احمل وبة 

 .يوضح مذا التفاعل( 2)ر   
 (3)الشةل رق  

 .درا  النفس الدفاسل بين مدريري الدم ااقدرا  النفس  تتةرار ااق

التفاعل بين الشدة والتكرار

164.27
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180.5

175.63
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160
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185

شدة منخفضةشدة مرتفعة
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ف

تكرار مرتفع

تكرار منخفض

 
تكذذن مالحاذذة تن شذذأة االحذذرتا  الةف ذذ  يف حالذذة التكذذرار املر فذذا  قلذذل مذذن فعاليذذة ( 2)مذذن اللذذكل 

الذذذا  يف التذذأريس تك ذذر مةذذه يف حالذذة التكذذرار، بيةمذذا شذذأة االحذذرتا  الةف ذذ  املةخف ذذة  قلذذل مذذن فعاليذذة 
كذذرار املر فذذا؛ ت  تن شذذأة االحذذرتا  الذذذا  يف التذذأريس يف حالذذة التكذذرار املذذةخف  تك ذذر مةذذه يف حالذذة الت

الةف ذذذذ  يذذذذةعكس  فث مذذذذا علذذذذا فعاليذذذذة الذذذذذا  يف التذذذذأريس يف حذذذذالل التكذذذذرار املر فذذذذا والتكذذذذرار املذذذذةخف  
ت  تن شأة االحرتا  الةف   يةعكس  فث ما علا فعالية الذذا  يف التذأريس يف حذالل لالحرتا  الةف  ، 

حذذذرتا  الةف ذذذ   قلذذذل مذذذن فعاليذذذة الذذذذا  يف التذذذأريس يف حالذذذة التكذذذرار املذذذةخف  واملر فذذذا؛ ت  تن شذذذأة اال
 ذه الةتيإذذة تكذذن  ف ذذ ما بذذفنالتكذذرار املر فذذا تك ذذر مةذذه يف حالذذة التكذذرار املذذةخف  لالحذذرتا  الةف ذذ ، ومذذ

اجتمار مت    شأة و كرار االحذرتا  الةف ذ ، مةمقيذان يذؤد  إىل دق ذان فعاليذة الذذا  يف التذأريس تك ذر 
تما يف حالة وجود تحأ املت ذ ين فذ ن الذأور األكذا يكذون إىل مت ذ   كذرار . املت  ين لوحأهمن وجود تحأ 

االحرتا  الةف  ، كما متت مةا لته طذابقا؛ ومذذا يف ذر دق ذان  ذفث  شذأة اللذعور بذاالحرتا  الةف ذ  يف 
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كذرار اللذعور بذاالحرتا  حالة التكرار املر فا لالحذرتا  الةف ذ ؛ ألن األثذر األكذا واألوضذح مذو إىل مت ذ   
 .الةف  

إال تن الةتذذا ا ع  لذذر لفذذرو  دالذذة إح ذذا يان يف تداب املعلمذذني علذذا مقيذذا  فعاليذذة الذذذا  يف التذذأريس، 
( ف) عذذل  إىل التفاعذذل بذذني اربذذاة و كذذرار االحذذرتا  الةف ذذ  وشذذأة االحذذرتا  الةف ذذ ، فقذذأ بل ذذت  يمذذة 

مما يلذ  إىل تن تحذأ  ؛(α  =20221)اللتذ ا ااح ا ية ، ود(2)عةأ درجذا  حريذة ( 70172)احمل وبة 
 .مذه املت  ا  ال يت    فث ه علا فعالية الذا  يف التأريس بت   م تويا  املت  ا  األخر 
يف ( α≤2021)وللتهقذذر مذذن الفرضذذية اربام ذذة والذذل  لذذ  لوجذذود فذذرو  دالذذة إح ذذا يان عةذذأ م ذذتو  

  إىل عذذذذأد طذذذذةوا  اربذذذذاة لذذذذأ  عيةذذذذة الأراطذذذذة، و ذذذذأ مت اطذذذذتخراج شذذذذأة و كذذذذرار االحذذذذرتا  الةف ذذذذ   عذذذذل 
متوطذذما  تداب تفذذراد عيةذذة الأراطذذة علذذا مقيذذا  االحذذرتا  الةف ذذ ، بعذذأ التعامذذل مذذا العالمذذة الكليذذة علذذا 

 املقيا  
 .يوضح مذه املتوطما ( 2)لتكرار االحرتا  الةف   وللأة االحرتا  الةف   واجلأول ر   

 (6)الجدتع رق  
  سطات و اء وفرا  سينة الدراسة سنى مقياس ااقدرا  النفس  تفقاو  إلى مدرير ال برممد

 االحرتا  الةف          
 ارباة

 اللأة التكرار
 العأد االحنراف املعيار  املتوطط العأد االحنراف املعيار  املتوطط

 22 22022 11012 22 790772 21022 طةوا ( 1)ت ل من 
 12 770771 92012 12 710912 12022  طةوا( 72-1)بني 

 12 220171 11072 12 710222 22027 طةوا ( 72)تك ر من 
 772 220122 19021 772 710779 29022 اجملمور الكل 

، ليتفراد الذين (12022)من اجلأول ال ابر تكن مالحاة تن تعلا املتوطما  يف حالة التكرار كان 
، ليتفذذذراد  و  اربذذذاة (21022)، بيةمذذذا كذذذان ت ذذذل مذذذذه املتوطذذذما  طذذذةوا ( 72-1)خذذذاع   ذذذرتاون بذذذني 

، ليتفذذذراد الذذذذين  ذذذرتاون (92012)طذذذةوا ، تمذذذا يف حالذذذة اللذذذأة فقذذذأ كذذذان تعلذذذا متوطذذذط ( 1)األ ذذذل مذذذن 
ليتفذراد الذذين خذاع  ت ذل مذن ( 22022)طذةوا ، بيةمذا كذان ت ذل مذذه املتوطذما  ( 72-1)خاع  بني 

ا إ ا كادذذذذت مذذذذذه الفذذذذرو  يف متوطذذذذما   كذذذذرار وشذذذذأة االحذذذذرتا  الةف ذذذذ  دالذذذذة طذذذذةوا ، وملعرفذذذذة فيمذذذذ( 1)
فقذذأ مت اطذذتخراج كليذل التبذذاين األحذذاد  إىل مت ذ  اربذذاة، واجلذذأول ( α ≤ 2021)إح ذا يان عةذذأ م ذتو  

 .يوضح كليل التباين األحاد  إىل مت   ارباة( 1)ر   
كذذذرار وشذذذأة االحذذذرتا  الةف ذذذ  دالذذذة إح ذذذا يان، مت وملعرفذذذة فيمذذذا إ ا كادذذذت مذذذذه الفذذذرو  يف متوطذذذما   

يوضذذح كليذذل التبذذاين األحذذاد  إىل ( 1)اطذذتخراج كليذذل التبذذاين األحذذاد  إىل مت ذذ  اربذذاة، واجلذذأول ر ذذ  
 .مت   ارباة
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 (7)الجدتع رق  
 تحنيل الدبا ن األقا ي إلى مدرير ال برم تفق الدم تتةرار ااقدرا  النفس 

 الأاللة ااح ا ية F يمة  متوطط املربعا  درجا  احلرية ةمور املربعا  
 بني اجملموعا  الدةرار
 خالل اجملموعا          
 الكل          

22910922 2 72220722 20271 20227 
17197097 797 2720222   
27921021 777    

 بني اجملموعا   الشدم
 خالل اجملموعا          
 الكل          

21220712 2 72220291 20227 20227 
11121027 797 2770212   
92212021 777    

ربذذاة يف حالذذة التكذذرار واللذذأة،  اىلإتكذذن مالحاذذة وجذذود فذذرو  دالذذة إح ذذا يان  عذذل  ( 1)مذذن اجلذذأول 
وما دالة إح ذا يان عةذأ م ذتو  ( 2)عةأ درجا  حرية ( 20271)يف حالة التكرار  (F)فقأ بل ت  يمة 

(α≤20227) وبل ت  يمة ،(F)  ومذا دالذة إح ذا يان ( 2)عةأ درجا  حريذة ( 20227)يف حالة اللأة
، وملعرفذذة م ذذأر مذذذه الفذذرو  بذذني م ذذتويا  اربذذاة الذذ الث، مت  مبيذذر اختبذذار (α≤20227)عةذذأ م ذذتو  

  يوضذح دتذا ا اختبذار شذيفية للفذرو  يف متوطذما   كذرار واللذأة بذني م ذتويا( 9)شيفية، واجلأول ر ذ  
 .ارباة

 (8)الجدتع رق  
 اتدبار اليفية لنفرت  بين مد سطات تةرار تالدم الشع ر بااقدرا  النفس  بين مسد  ات ال برم

 طةوا ( 72)تك ر من  طةوا ( 72-1)بني  طةوا ( 1)ت ل من  م تويا  ارباة االحرتا  الةف  
 10191 -: م 2 طةوا ( 1)ت ل من  الدةرار

 20279: ر
α :20222 

 20127 -: م
 20277: ر
α :20729 

 10279: م 2 2 طةوا ( 72-1)بني 
 20279: ر
α :20172 

 90197: م 2 طةوا ( 1)ت ل من  الشدم
 20127: ر
α :20229 

 70219 -: م
 20222: ر
α :20722 

 10222: م 2  طةوا ( 72-1)بني 
 20212: ر
α :20722 

 .الأاللة ااح ا ية م تو : αاربمف املعيار ، : متوطط الفرو ، ر: م: حيش
تكذذذن مالحاذذذة تن اختبذذذار شذذذيفية ع ي ذذذتما الكلذذذف عذذذن م ذذذأر الفذذذرو  بذذذني ( 9)مذذذن اجلذذذأول ر ذذذ  

متوطذذما  التكذذرار واللذذأة وفذذر م ذذتويا  مت ذذ  اربذذاة، و ذذأ يعذذود ال ذذبب يف  لذذ  العتبذذار مذذذا االختبذذار 
احلذأ، وللمليذأ مذن التهقذر حذول متهفاا، وألن داللة الفرو  يف  كرار وشأة االحذرتا  الةف ذ   قذا علذا 
 ذذام الباحذذش بذذ جراب اختبذذار ( 1)م ذذأر الفذذرو  الذذل كلذذف عة ذذا كليذذل التبذذاين األحذذاد  يف اجلذذأول ر ذذ  
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يوضذذح دتذذا ا ( 7) ذذوك  والذذذ  يعتذذا تك ذذر  ذذأرة علذذا الكلذذف عذذن الفذذرو  يف املتوطذذما ، واجلذذأول ر ذذ  
 .م تويا  ارباة اختبار  وك  للفرو  بني متوطما  التكرار واللأة بني

 (9)الجدتع رق  
 اتدبار ت ل  لنفرت  بين مد سطات تةرار تالدم الشع ر بااقدرا  النفس  بين مسد  ات ال برم

 طةوا ( 72)تك ر من  طةوا ( 72-1)بني  طةوا ( 1)ت ل من  م تويا  ارباة االحرتا  الةف  
 10191 -: م 2 طةوا ( 1)ا ل من  الدةرار

 20279: ر
α :2021 

 20127 -: م
 20277: ر
α :20721 

 10279: م 2 2 طةوا ( 72-1)بني 
 20279: ر
α :20211 

 90197: م 2 طةوا ( 1)ت ل من  اللأة
 20127: ر
α :20212 

 70219 -: م
 20222: ر
α :20771 

 10222: م 2  طةوا ( 72-1)بني 
 20212: ر
α :20777 

  تو  الأاللة االح ا يةم: αاربمف املعيار ، : متوطط الفر ، ر: م: حيش
تكن مالحاة تن الفرو  بني م تويا  ارباة املختلفذة يف  كذرار وشذأة االحذرتا  ( 7)من اجلأول ر   

الةف   كادت ل احل املعلمني  و  ارباة املتوطمة عةأ مقاردت ا ما املعلمني  و  ارباة القليلذة، فقذأ كذان 
 طذذذةوا ،( 1)كذذذرار بذذذني املعلمذذذني  و  اربذذذاة األ ذذذل مذذذن م ذذذتو  الأاللذذذة ااح ذذذا ية للفذذذرو  يف حالذذذة الت

، وبل ت الأاللة ااح ا ية للفذرو  يف حالذة (α≤2021)طةوا  ( 72-1)واملعلمني من  و  ارباة بني 
، إال تدذه ع (α ≤ 20212)طذةوا  ( 72-1)طذةوا  واملعلمذني مذن  و  اربذاة بذني ( 1)اللأة ت ل من 

طةوا  ( 72-1)عالية الذا  يف التأريس بني املعلمني من  و  ارباة بني يلر لفرو  دالة إح ا يان عةأ ف
واملعلمذذذني  و  ( 1)طذذذةوا ، تو املعلمذذذني  و  اربذذذاة األ ذذذل مذذذن ( 72)واملعلمذذذني  و  اربذذذاة األك ذذذر مذذذن 

 .واللأة طةوا  يف حالل التكرار( 72)ارباة األك ر من 
 Boyle, Borg, Falzon & Baglioniاجلوش مذذه الةتيإذة  ؤكذأ فكذرة بذويل، بذورج، فذاللون وبذ

والل  ل  إىل تن املعلمني من الفئا  الل تكن تن  قا يف ظامرة االحذرتا  الةف ذ  والذل تكذن  (1995)
آثاران طذلبية  ذؤثر علذا عال ا ذه االجتماعيذة وك ذرة ال يذاة واللذعور ( 2222)تن يةتا عة ا كما تشار الةبال 

، والذذل تشذذار  دتا إ ذذا إىل تن (2221)لةتيإذذة اختلفذذت مذذا دراطذذة بذذين يذذودس لكذذن مذذذه ا. اخل...بامللذذل
، الذذل تشذذار  (7771)اربذذاة ال  ذذؤثر علذذا درجذذا  االحذذرتا  الةف ذذ ، وا فقذذت جل يذذان مذذا دراطذذة حممذذأ 

  طمدتا إ ا إىل تن املعلمني األك ر خاة ت ل احرتا ان دف يان، فقأ تشار  مذه الةتيإة إىل تن املعلمني متو 
 كذذون ( طذذةوا  1ت ذذل مذذن )اربذاة مذذ  األك ذذر احرتا ذذا، و ذذأ يعذذود  لذذ  إىل تن املعلمذذني  و  اربذذاة القليلذذة 
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لذذأي   دافعيذذة عاليذذة ملواج ذذة متملبذذا  مذذذه امل ةذذة يف حماولذذة مذذة   اثبذذا  جذذأارع  واطذذتهقا     ذذا تمذذام 
لذل ظذامرة االحذرتا  الةف ذ  كمذا تشذار ا خرين، ويتلقون دعمان اجتماعيان من  بذل ا خذرين، األمذر الذذ  يق

 .Nevid (2003)ديفاد 
، فذ ن متملبذا  امل ةذة واملتملبذا  االجتماعيذة  بذذأت (طذةوا  72-1)تمذا املعلمذني  و  اربذاة املتوطذمة 

بال ذذ ط علذذي  ، ويقذذل الذذذأع  االجتمذذاع   ذذ  كذذذو   تصذذبهوا تك ذذر خذذاة، ممذذذا يذذؤد  إىل زيذذادة شذذذعورم  
، فذ    ي ذلون إىل مرحلذة مذن التكيذف (طةوا  72تك ر من )ن الفئة األك ر خاة باالحرتا  الةف  ، لك

دتيإذة . Banadura (1991, 1997)وزاد   ذأرع  علذا مواج ذة ال ذ وط الةف ذية، كمذا يلذ  بادذأورا 
ة زيادة  أرع  علا التوفير بني متملبذا  امل ةذة واملتملبذا  االجتماعيذة، كمذا بيةذت الةتذا ا ال ذابقة للأراطذ

( 72)احلاليذذذة تن فعاليذذذة الذذذذا  يف التذذذأريس  ذذذلداد بلذذذكل واضذذذح لذذذأ  املعلمذذذني  و  اربذذذاة األك ذذذر مذذذن 
 .طةوا  مما يؤد  إىل  قليل اللعور بلأة و كرار االحرتا  الةف  

 :املقرتحات -11

 :بةابان علا دتا ا الأراطة ف ده تكن اربروج بالتوصيا  التالية
ل علا عقأ دورا   أريبية للمعلمني اجلأد والقأاما،   ذ   يف زيذادة ضرورة التفكيأ والرتكي -22-2

 .فعالية الذا  لأي  ، و قلل من شعور االحرتا  الةف   لأي  
 ذذذأريب املعلمذذذني علذذذا إدارة الو ذذذت لليذذذادة  ذذذأرع  علذذذا  لبيذذذة متملبذذذا  امل ةذذذة واملتملبذذذا   -22-1

حذرتا  الةف ذ  لذأي  ، ويليذأ مذن فعاليذة الذذا  يف االجتماعية من حو  ، األمر الذ  يقلذل مذن ظذامرة اال
 .م ةة التأريس

 عذذذري  املعلمذذذني اجلذذذأد لةمذذذا ج الةإذذذان لذذذأ  املعلمذذذني ال ذذذابقني، والذذذذين يأرطذذذون دفذذذس  -22-3
 .اخت اصاع ؛  لليادة فعالية الذا  يف التأريس لأي  

الأورا  والتفكيذأ علذا  إشرا، املعلمني القأاما بأورا  إدعا  دون ال  ط علي   يف مذه -22-4
 .مكادت   يف األطرة الرتبوية؛ من تجل زيادة فعالية الذا  لأي  

إجيذذذذاد الذذذذأع  االجتمذذذذاع  واملذذذذاد ، للمعلمذذذذني  و  اربذذذذاا  القليلذذذذة؛ ممذذذذا يذذذذؤد  إىل زيذذذذادة  -22-5
علا  رجذا   مقاومته لالحرتا  الةف   وبالتايل زيادة فعالية الذا  يف التأريس لأيه، ومذا يةعكس إجيابان 

 .عملية التعلي 
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 املراجع

 :املراجع العربية

ووج ذذذة ال ذذذبط ( ت)ضذذذ وط العمذذذل وعال ت ذذذا بذذذالةمط (. 2222. )إبذذذرامي ، مبذذذة، وامللذذذعان، عويذذذأ -
 .22-1، (2)2 دراطا  عربية يف عل  الةفس. والرضا الوظيف  لأ  املعلمني امل ريني والكويتيني

لذذذكاب االدفعذذايل وعال تذذه بذذاالحرتا  الةف ذذ  لذذأ  عيةذذة مذذن معلمذذ  ا(. 2221. )بذين يذذودس، عمذذران -
 .رطالة ماج ت  غ  مةلورة، جامعة ال مو،، اربأ، األردن. املرحلة األطاطية يف مأيرية  ربية اربأ ال ال ة

م ذذتويا  االحذذرتا  الةف ذذ  لذذأ  معلمذذ   و  (. 2222. )اجلمذذايل، فوزيذذة، وح ذذن، عبذذأ احلميذذأ -
 .272-717، (7)2، دراطا  عربية يف عل  الةفس .اصةاالحتياجا  ارب

عال ة الفاعلية الذا ية املأركة باالكتئاة والتو ر لذأ  سلبذة  (. 2222. ) أ ، دليه، وداود، د يمه -
-22، (7)21طل ذلة العلذوم الرتبويذة،   دراطا  اجلامعذة األردديذة. كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األرددية

12. 
عذذذاع : ، م ذذذر، القذذذامرة(7ط)  دراطذذذا  يف ال ذذذهة الةف ذذذية واارشذذذاد(. 2222. )امذذذأزمذذذران، ح -
 .الكتب
 .دار الكتاة :م ر، القامرة. ض وط احلياة وتطاليب مواج ت ا(. 2222. )ع كر، عل  -
الكفذذذابة الذا يذذذة املأركذذذة وعال ت ذذذا بأافعيذذذة االرذذذاز والتوافذذذر األكذذذادت  (. 2222. )احمل ذذذن، طذذذالمة -

 .رطالة ماج ت  غ  مةلورة، جامعة ال مو،، اربأ، األردن .ل لأ  عيةة من سلبة جامعة ال مو،والته ي
بعذذ  مسذذا  اللخ ذذية واجلذذةس ومذذأة اربذذاة وتثرمذذا علذذا درجذذة (. 7771. )حممذذأ، عذذادل عبذذأ اه -

 .211-221، (2)1  دراطا  دف ية. االحرتا  الةف   للمعلمني
بعذذذذذ  عوامذذذذذل اللخ ذذذذذية واملت ذذذذذ ا  الأتوغرافيذذذذذة امل ذذذذذ مة يف . (2221. )حممذذذذذود، عبذذذذذأ اه جذذذذذاد -

 .212-222، (11)  ةلة كلية الرتبية باملة ورة. االحرتا  الةف   لأ  عيةة من املعلمني
دراطذذة لاذذامرة االحذذرتا  الةف ذذ  لذذأ  عيةذذة مذذن املعلمذذني (. 7772. )مقابلذة، د ذذر، وطذذالمة، كايذذأ -

 .222-791، (22( )22) 7 ةلة جامعة دملر،.  األردديني يف ضوب عأد من املت  ا
ض وط العمل الةف ية لأ  معلم  ومعلما  الرتبية )االحرتا  الةف   (. 2222. )دبال، زيأ حممأ -
: اململكذذة العربيذذة ال ذذعودية  طل ذذلة إصذذأارا  تكادتيذذة الرتبيذذة ارباصذذة. ماميتذذه، تطذذبابه، عالجذذه: ارباصذذة
 .الرياض
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