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  * امة بطاينةــأسد.  
 **رنةامعتصم باهلل الجو ال

 الملخـص
 هـالخاصـة ممعاما هذه الدراسة إلى بحث ظـاهة  احتتـةاا الني ـد لـدل معامـد التةب ـة  ا تهدف

 عهنــاأ أ ــة داص إتصــام اي لمتا ــةا  الجــن  هــ محافظــة اربــدع ممعةفــة  دفــفــد المــدارح الحةوم ــة 
لخبــة  الدراســ ةع مالم هــ   العامـــدع مالتخصــ ع مالمةتاــة التعا م ــةع ممتوســـ   ــدد الطابــة فـــد ام 

لتــدري  فــد ( معامــاي ممعامــة ممــ  يبومــوا بمهمــة ا021)   نــا الدراســة مــ  ةونــتع مقــد  ؟الصــ 
ــــــالمــــــدارح الحةوم ــــــا  ــــــ ص اليصــــــ  اإفــــــد محافظــــــة  ة  العــــــاا الدراســــــد مــــــ   ندلثــــــاربــــــدع ملل

 امب اح "ماس ش" ل تتةاا الني د لالباتثاا . ملتحب ق أهداف الدراسة استخدا 2112/2112
 عالدع م باد الشعورع منب  الشـعورني: اإلجهاد احد هدور  الجديد ع الذي يتةوا م     ة أبعاصال

م  صدقا م با ا. ملإلجابة    أسئاة   أكد الباتثااالمب اح  اذهباإلنجاز الشخصدع مقب  استخداا 
ق  حا ـ  بـمط عنحةافـا  المع اريـةحما عع اسـتخةجت المتوسـطا  الح ـاب ةما تبـار فةيـ تها الدراسة

معامـد التةب ـة  أا   دراسة البارنا  البعديا. مقد كشيت نتامج د" لام وك"التباي  األتادي ما تبار 
يعــانوا مــ  احتتــةاا الني ــد بدرجــة  هــاظــة اربــد ممعاما فاحالخاصــة فــد المــدارح الحةوم ــة فــد م
لا  دحلـة إتصـام ة  عـإل إلـى الجـن ع مالتخصـ ع مالمةتاـة  اي متوسطةع كما أظهة  الدراسـة فةمقـ

هــة الدراســة  ظفــد تــ   ع د الصــ  الواتــد ب فــوســ  أ ــداد الطــ تمم عالتعا م ــةع مالم هــ  العامــد
فد يوء النتامج التد أسية   نها الدراسـةع م  .ةلا  دحلة إتصام ة  عإل إلى الخبة  التدري   اي فةمق

 التد  هم الباتث   اآل ةي .  المبتةتا قدا الباتثاا  دداي م  
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 ةـمقدم -0
الثقةاع ركيةزة األاااةية ع لمليةة الك ةو  الملسّلم به أن الثورة العلميةة االكنوولوجيةة هة  من ا

االكنوولةةوج ، األمةةر الةةكس العنةةع للةةب ايةةص جوالةةا ال، وةةية ا لسةةالية، اقةةد ا ةة  كثةةري 
احلةةاب بهلةةه لوةةر الاةةموت ااألفمةةا  الو سةةية، اةةةكا اعةةد  ةةاهرة ا اةةرتا   روةةمةةن الحةةااثع الع

الو سةةة  إاةةةدج لكةةةا ا األفمةةةا  الو سةةةية ار ةةةرية للةةةب النةةةوادر الح،ةةةر ة العاملةةةة ع م اسةةةا  
  لألفةراد الةك ن ةو  ، االو سةلاا ،اجلالا ا جكمال  ع لحيا  ب،نل لام، فه  ا ثر ا الكعليم

 ق اكسم بال اللية اا هكمام.ا يهم القيام بعملهم ب ر ف ضرت    ن عالون موها الك 
دار النحةري للةد امل اسةا  الكعليميةة ااملدراةة ب،ةنل  ةام، أهةم املرافةق الكعليميةة ل ةرا  ااع
 ،معلةم الرتبيةة ارا ةة أهةم ركةا ز هةكس امل اسةة ا عةدثمار ال اقةا  الح،ةر ة، ع ااةك ا د هالكس 
ان قيةةةةام املعلةةةةم بةةةةدارس كةةةةامه ، األمةةةةر الةةةةكس  سةةةةهم ع د  اةةةةحا  ربةةةةو اةةةة ف معوقةةةةا   ةةةةو األ

اةد  ذلةف فة ن  اإذا. انباملسكوج الكس  كوقعةه موةه ار ةر  القيام بواجحهإاسااه بالعجز لن 
. هةاالعمليةة الرتبو ةة كل عكس اه ةك بعةدا  اةلحيا  لةه  ثةار مةدمرة الميةلةم ا العهقة اليت اةرب  بةع املع

 اا ارتا  الو س . إىل االة من ا هناكهد اجل دبالعجز مص ااكو ا ساسا  دس هكا ا ا
 ؛مةةةن القةةةرن املووةةةرم ريبدا ةةةة العقةةةد األ ةةة كموةةة ا  أ ةةةحف م هةةةوم ا اةةةرتا  الو سةةة  ربةةةا ع اقةةةد

. للمةةةو  ع الةةةك ن  عملةةةون ع  ةةةا  اردمةةةة ا جكماليةةةة احلالةةةة الو سةةةيةا ةةة  ا بسةةةح فلةةةاذ
ااةةكو اد ال ةةرد ملوةةادرس اجلسةةمية  هرتا  الو سةة  بهلةةاةة ( اFreduenbergerف فرا ةةدلحريجر  الةةر 

زما  مبهوكةه لكه االة  وحف فيها ال رد الكس كان م( بهلChernissاالو سية، اككلف لرفه كريلع  
 (.9191، رانا    دااينلملهع   مهمه ، لكيجة الكوار الكس  كعرض له

ة األد  املكوةل بةا ارتا  عةجار مب( perlman and Hartman,1984  قام برملةان اهاراةان اقد
الو س ، ا لوا إىل أن ا ارتا  الو س  هو ا اةكجابة إىل ااةكو اد لةا    مةزمن للةب ثهثةة 

الكعامةل ارب ااجلةاف ة، ا كدليةكاجيةة العمةل امللاإ ،أبعاد ر يسية ه : ا جهاد الو س  االعا   
 Maslach،1981جاكسون  ا  شة مااهادراا درااة برملان اهاراان  اوافقت مص العمهء. اقد

and Jacksonلنل بعد درجةة  ناأ ،أن م هوم ا ارتا  الو س   كهل  من أبعاد مكعددة ( للب
در ع، الكةةةة وةةةةةلةةةةوا  أن هوةةةةاك لسةةةةحة كحةةةةرية مةةةةن املعلمةةةةع  رتكةةةةون مها  .مسةةةةكقلة لةةةةن األ ةةةةرج

مهوةةةة   اا كجهةةةون ملماراةةةة ألمةةةا  أ ةةةرج، لكيجةةةة للاةةةموت املسةةةكمرة الةةةيت  كعر ةةةون  ةةةا ع  ةةة
الكةةةةةدر ع، كمةةةةةا احةةةةةع أن العد ةةةةةد مةةةةةن املعلمةةةةةع  رتكةةةةةون مهوةةةةةة الكةةةةةدر ع   ةةةةةابكهم با احةةةةةات 
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 McGuire, 1979.) 
ا  الكةةدر ع،    ُقحلةةون للةةب درااةةة الرتبيةةة لنةة     عملةةوا ع  ةة  املهاةة  أن ال ةةه امةةن

 لةةيت ا هةةل ال الةةاا جمل اعةةد درااةةة الرتبيةةة القةةب إقحةةا   لاثةةل ا قحةةا  للةةب الدرااةةا  األ ةةر  إذ
   ةةرأامةن (. 9194مةن املنالةة ا جكماليةة   مولةة هةوملز،  كة أملماراةة مهوةة اكمكةص بقةدر 
جيابيةةة إ ا لكنةةو ن اهاهةة غةةري كةةافن ا لةةداد األكةةادل  للمعلةةم أ مةةا او ةةلت إليةةه الدرااةةا 

عةع املعلةم للةب  ُ  ف   بُد من رفص مسةكوج ا لةداد بنليةا  الرتبيةة،  ةاللك ،حنو مهوة الكدر ع
م ةةاهر  مةةنا (. 9191، رانا  ةة  مةةل  ةةموت الكةةدر ع اا اةةرتا  الو سةة  ع لملةةه  دااين

  ةةة داء الومألاا ،لةةد امل،ةةةالر، القةةةي الدافعيةةةةحاا ،كهميةةةكالا اةةرتا  الو سةةة  لةةةدم ا هكمةةةام ب
 احسةةعليمةة  لل ةةه  بكال جلعمةةل، افقةةدان احلمةةاس لههكمةةام بالعمةةل االةةزمهء، ااةةدين املسةةكو ل

 (.9194ه     مولة هوملز،  ال ج ع  الدافعية لد
ةةكا املو ةوع االح ة   هكم كثري مةن الحةااثعاملو وع ا ارتا  الو س  أمهية ك ج  ملا كان

؛ ادرااةةة ال  ا وةةة اليسةةب، 9111رربةةدان، درااةةة ال موهةةار ةةت درااةةا  كثةةرية اولةةه جأ ؛فيةةه
هةكس الدرااةا  جوالةا ا اةرتا  الو سة  لةدج  تلة. ااواا 0222؛ ادرااة احلا ةف، 9111

 الكةةةةدر ع ااجلامعةةةةا  ألاةةةاء هي ةةةةة مأع املةةةدارس احلنوميةةةةة ب،ةةةةنل لةةةةام أكةةةةان املعلمةةةع اةةةةواء 
بيةة ارا ةةة ع الرت مة  لمع أجر ةت للةب الةيتكا املو ةوع ع هةأن الدرااةا   ام. بيةدل  ةب،ةن

اةةة للن،ةة  ار دلف جةةاء  هةةكس الالةةك - عللةةم الحةةااث   ع اةةداد - املةةدارس احلنوميةةة قليلةةة
 .لن  اهرة ا ارتا  الو س  لدج معلم  الرتبية ارا ة ع املدارس احلنومية ع األردن

 
 اسات السابقة الدر  -2

املوةةةةادر  كلةةةة  خقةةةةام الحااثةةةةان مبراجعةةةةة اااةةةةعة لةةةةألد  السةةةةابق لهاةةةةرتا  الو سةةةة  علقةةةةد 
سةةة  لةةةدس  ولفرة، امل  كو ةةةه إىل درااةةةا  لربيةةةة ااالةةةت الن،ةةة  لةةةن درجةةةة ا اةةةرتا  اااملكةةةو 

( ع ا ردن، 9111لدبابسةةةة  اا اهةةجر أاةةوج درااةةةة اااةةدة  امعلمةة  الرتبيةةة ارا ةةةة امعلما ةة
  اةةة  ةةاهرة ا اةةرتا  الو سةة  لةةدج األفةةراد ع خكلةةراأمةةا الدرااةةا  األجوحيةةة فقةةد اعر ةةت لد

 جدلةا اوةاا   ةاهرة ا اةرتا  الو سة  وهم هقلي لنن   ،ا لسالية ب،نل كحريية ا جكمالن ا امله
 . embichمثل درااة  اما لالرتبية ارا ة امع م لمع

 بةاجلوع مةعاة او  لهقة ا ارتا  الو سة  لةدج املعل( دراDawani, 1987أجرج دااين  
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درجةةة لةةن أن  الدرااةةة ك،ةة تيةةة ع ا  ةةة ااهةةا و،  االعمةةر اارةة ة للةةب ليوةةة مةةن مةةدارس أمر ن
 ة. كمةةةا ك،ةةة ت لةةةن اجةةةود فةةةرا  ذا  د لةةةة اةةةو كملعلمةةةع كالةةةت مدج اا اةةةرتا  الو سةةة  لةةة

مكمةةةريس اجلةةةوع االعمةةةر، ااحةةةع أن لةةةدج املعلمةةع درجةةةة أللةةةب مةةةن احلةةةد ال،ةةةعور حنةةةو إىل اعةةزج 
 .يكالكهم

ىل العهقةة بةع إالكعةرف  ةةدف اةة( دراBanks and Necco, 1990ج بةالنع الينةو  اأجةر 
ليوةة للةب اح ةة بالعمةل املر كمةريا  ملاا مسكو ا  ا ارتا  الو س  ابعض املكمريا  الدلوغرافية، 

أن املعلمةةع  لكةةا ا الدرااةةة( معلمةةا  مةةن معلمةة  الرتبيةةة ارا ةةة. اقةةد أ هةةر  999منولةةة مةةن  
وكةةا ا أن ا اةةرتا  الو سةة   مةةن  ةةاهرة ا اةةرتا  الو سةة  بدرجةةة مكواةة ة. اأ هةةر  الن  عةةالو 

 .ةقسن، اار ة، االك وي، الوع ا لااراحا ا  كحريا  بالكان مراح ا  
يت هةةدفت إىل الن،ةة  لةةن لةةا ،(Hipps and Haplin, 1991درااةةة هيةةحع اهةةابلع  أمةةا 

ا  الو سةة  لةةدج ليوةةة مةةن املعلمةةع ع رت العهقةة بةةع مركةةز الاةةح  ا ةةموت العمةةل ا ةاهرة ا اةة
 إجيابيةة اراحا يةهقةة له إىل كةا االو من امل،ةرفع الرتبةو ع، فقةد او ةلت لدد لدجثالو ة املرالة ال

ا هنةةاك  ملهوةةكهم ا ةةابأثوةةاء  اراةةكهم ع را عةةة بةةع  ةةموت العمةةل الةةيت  كعةةرض  ةةا املعلمةةون ما 
  ا  لقي ا جنافا . عا ل عاب ااحلد ال،عور، الهقة الحية 

 املكمةةريا  الةةيتاةةة هةةدفت إىل الن،ةة  لةةن أهةةم ( دراBarbara, 1992أجةةر  باربةةارا   كمةةا
أن  أ هةةةر  الوكةةةا ا، بااةةةك دام مقيةةةاس مااةةةهش. عمةةةالو سةةة  لةةةدج املعلا  اسةةةهم ع ا اةةةرت 

املعلمةةةةع الةةةةك ن  كوةةةة ون مبسةةةةكوج مكةةةةدن مةةةةن الثقةةةةة بةةةةالو ع امركةةةةز  ةةةةح   ةةةةارج   كعر ةةةةون 
 من غريهم. كثرأارتا  الو س  هل

 ع( معلمةةة129 ليوةةة م ل ةةة مةةن ( للةةب 9111ا الدبابسةةة لةةام  ااةةة الةةيت قةةام ةةةلدر ا عا 
لةةةةدج معلمةةةة  الرتبيةةةةة ارا ةةةةة ع األردن.   سةةةة ةةةةةدف الن،ةةةة  لةةةةن مسةةةةكو ا  ا اةةةةكو اد الو

ة رجةأ هر  لكا ا الدرااة أن معلم  الرتبية ارا ة ع األردن  عالون من ا اكو اد الو سة  بد
جة ا اكو اد الو س  ملكمري امل هةل العلمة   در ة عذا  د لة إاوا ي ا  فراق هواكمكوا ة، اأن 

  هةةةر ع مةةةن  لةةةة ال،ةةةهادة اجلامعيةةةة. ا مةةةلعلوةةةال امل سللةةةب ربةةةدة ا جهةةةاد ا ل عةةةاب اانةةةرار 
ة فرا  دالة ع درجة ا اكو اد الو س  ملكمري اجلوع للب ربدة ا جهاد ا ل عاب اانرارس اربةد

لوةةال الةككور. اكةكلف  هةةر  فةرا  دالةةة ع  لقةي ال،ةعور با جنةةاف، اقةد كالةت هةةكس ال ةرا 
جهةاد ا ل عةاب لوةال املعلمةع مةن درجة ا اكو اد الو س  ملكمري اووا  ار ة للةب انةرار ا 
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ة ملكمةةةري الةةةد ل ال،ةةةهرس للةةةب ربةةةدة ا جهةةةاد لةةةدا ا  ذاس ارةةة ة القوةةةرية. اأ هةةةر  الوكةةةا ا فراقةةة
 .ب اربدة احلد ال،عورعاا ل 
( اةةةو   ةةةاهرة ا اةةةرتا  الو سةةة  لةةةدج ألاةةةاء هي ةةةة 9111الرربةةةدان  ام ةةةةا اةةةة قةةةرادع ا 

د ااةةةةك دم الحااةةةة  مقيةةةةاس مااةةةةهش بوةةةةوراه قةةةةا  الكةةةةدر ع ع اجلامعةةةةا  األردليةةةةة احلنوميةةةةة
 اجلد دة، االكس  كنون من ثهثة أبعاد ه : ا جهاد ا ل عاب، ااحلد ال،ةعور، القةي ال،ةعور

ة لةةةن درجةةةه مكواةةة ة مةةةن ا اةةةرتا  الو سةةة  رااةةةة الدهةةةك ا لكةةةا ،ةةة ت. اكا جنةةةاف ال، وةةة ب
ن فةةةرا  ذا  د لةةةة لةةة تلةةةدج ألاةةةاء هي ةةةة الكةةةدر ع ع كةةةل اجلامعةةةا  األردليةةةة. كمةةةا ك،ةةة 

مكمةةري اجلامعةةة، إىل إاوةةا ية ع درجةةا  ا اةةرتا  الو سةة  لةةدج ألاةةاء هي ةةة الكةةدر ع اعةةزج 
 ري النلية.كماككلف للراحة األكادلية ام

اةةة هةةدفت إىل الن،ةة  لةةن مسةةكو ا  ا اةةرتا  ( درا9111رج ال  ا وةةة اليسةةب  اأجةة
مةن مكمةريا  اجلةوع االعمةر، اامل هةل  لكةالو س  لةدج معلمة  الرتبيةة الر ا ةية ع األردن، ااثةر  
 عسةلوك القيةادس للمةد ر لاا ،هلةاملاا ،العلم ، الةوع الدرااةة، االةد ل ال،ةهرس، ااملو،ة  

معلمة  الرتبيةة الر ا ةية  عةالون مةن ا اةرتا  أن  ا ارتا  الو س . ااو لت الدرااة إىلة درج
ع درجةةةة ا اةةةرتا  الو سةةة   ةي الو سةةة  بدرجةةةة مكواةةة ة، اان هوةةةاك فراقةةةا  ذا  د لةةةة إاوةةةا

 ،د ل ال،ةةةةةهرسلةةةةةاا ،ع الدرااةةةةةةو الةةةةة ، هةةةةةل العلمةةةةة ملاا ،عمةةةةةرلاا ،مكمةةةةةريا ، اجلةةةةةوعإىل اعةةةةةزج 
 سلوك القيادس للمد ر.لاا ،هلاملاا ،و،  ملاا

  ةةت للةةب( أجر Singh and Billingsley, 1996  ام ةةةا اةةوا ابلوقسةةل ة قةةدرااةةك اهوةةا
 ةةةةا  املاةةةة ربع لأل ( معلمةةةةا  911ويةةةةا مةةةةوهم  يجر للرتبيةةةةة ارا ةةةةة ع ا  ةةةةة ف ( معلمةةةةا  119 

رااةةةةة إىل مقارلةةةةة مسةةةةكو ا  ا اةةةةرتا  الو سةةةة  لةةةةدج معلمةةةة  هةةةةكس الد ال عاليةةةةا . اقةةةةد هةةةةدفت
   الرتبيةةةةةة ارا ةةةةةة. اك،ةةةةة ت الدرااةةةةةة لةةةةةن اجةةةةةود حةةةةةاق  معلمةةةةةباملاةةةةة ربع ال عاليةةةةةا   ا األ  ةةةةة

 حةةةةاق بعاليةةةةا  مقارلةةةةة  لا ةةةةا  املاةةةة ربع  األ مسةةةةكو ا  أللةةةةب لهاةةةةرتا  الو سةةةة  لةةةةدج معلمةةةة 
 م  الرتبية ارا ة.معل
وقةةل ات إىل معرفةةة أاةةحا  ( هةةدفBoe et al., 1997  ن ةةرا  اةةة قةةام ةةةا بةةو ا ك درااهوةةا 

( مدراةة 7990لةت ليوةة الدرااةة مةن  انو  د، اقةل ةةمعلم  الرتبية ارا ة بةع املةدارس امل ك
املدارس أكثةر مةن رتبية ارا ة  كوقلون بع لا انومية. اقد أربار  لكا ا الدرااة إىل أن معلم 

املةدارس.  ععلمة  الرتبيةة ارا ةة اركةوا العمةل ممةن ( %1 واب ، اا(%02ة  حبوس املعلمع العاد ع
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 اراء هكس الوكا ا.لت كاااحع أن  اهرة ا ارتا  الو س   
رك اة اهدفت إىل الح   لن اح ( فقدBrownell et al ., 1997   ن ر  درااة برالل ا  أما

ا ة لعملهم. اقد أا ة ت لكةا ا الدرااةة أن مع ةم هة  ء ار( معلما  من معلم  الرتبية 11 
ر االعجةز ارا ة بسحا ربةعورهم با اسةاس بالقوةو  يةاملعلمع قد اركوا العمل ع مدارس الرتب
 م ا جيابيةةة حنةةو العمةةل مةةص األ  ةةا  اهةةاقلةةت اه امةةن ممةةن اهد ةةة العمةةل باملسةةكوج امل لةةو ، 

 احلاجا  ارا ة،  ا أدج ةم إىل قحو  ادر ع ال ه  العاد ع ع املدارس احلنومية. سا ذ
رااةة هةدفت إىل  د ةد مسةكوج دب(  Hipps and Haplin,1997لف قةام هيةحع اهةحلن  ككةا 
 عن ع املةةةدارس احلنوميةةةة، اأثةةةر بعةةةض املكمةةةريا  الدلمرافيةةةة و وت الةةةيت  كعةةةرض  ةةةا املعلمةةةالاةةةم

س ، أربةار  الوكةا ا إىل أن أهةم العوامةل الةيت اسةهم ع اعةرض املعلمةع للاةموت  ولا ارتا  ا
 قةة بةع املعلمةع اامل،ةرفع، االرااةا اغريهةا، كمةاعهه  كثرة األلحاء، ااملسة ليا  الو ي يةة، اال

ك،ةة ت لةةن اجةةود لهقةةة بةةع الاةةموت الةةيت  كعةةرض  ةةا املعلمةةون امسةةكوج ا جنةةافا  املكوقةةص 
  قيقها امركز الاح  لد هم. موهم
( بدرااة بعووان "مسكو ا  ا ارتا  الو س  لةدج معلمة  0222 ا ف ف قامت احلكلكا 

جلةةةون اجةةةرش ع ربةةةد اامل ةةةر  الإاحلااةةةو  ع املةةةدارس احلنوميةةةة األردليةةةة" الكابعةةةة  اف ةةةا  
 يد احلوةةةدالةةة ،ة الكعيةةةع ا ةةة ،كةةةل مةةةن مكمةةةريا  اجلةةةوعأثةةةر  ف للن،ةةة  لةةةن  ةةةد األردن

. ااو ةةلت ا اةةرتا  الو سةة لةةب مسةةكو ا  لةةم لد املةةدارس الةةيت  ةةدرس ةةةا املعدالةة ،ألاةةحوليةا
لون مةةةةةن ا اةةةةةرتا  الو سةةةةة  بدرجةةةةةة لاليةةةةةة، عةةةةةاالدرااةةةةةة إىل أن معلمةةةةة  احلااةةةةةو  ع األردن  

جهةةةة الكعيةةةع احلالةةةة األجهةةةزة العةةةدد املةةةدارس، امل إىل فراقةةةا ذا  د لةةةة اعةةةزج  أ هةةةر  الوكةةةا ا
 مريا  ار ة ااملرالة الكعليمية.إىل مك جة اعز اوا يإد لة  ا فرا  ذ ا هر

( معلم امعلمةة لوةعوبا  122  اة مس ية للب( دراAmebic, 2001أجرج ألحش  كما 
 الت الوكا ا للب أن معلم   عوبا  الكعلةيم امعلما ةم ع املدارس املكوا ة االثالو ة، ادلعكال

الدرااةة اجةود اراحةات  ااحةع كةكلف مةن لكةا ا سة . لو عالون من مسكو ا  لالية من ا ارتا  ا
بةةةع مسةةةكو ا   ا اةةةرتا  الو سةةة  ابةةةع غمةةةوض دار معلمةةة  الرتبيةةةة ارا ةةةة، اكثافةةةة العةةةاء 

فر دلةةم الوةة وف، الةةدم اةةو ع اال ةةه  لةةداد النحةةرية مةةن ألكةةاهلهم مةةن جةةراء ا امللقةةب للةةب
  ة.املس الع اا دار ع ع املدارس لدار معلم الرتبية ارا

اجعة األد  املكول ب ةاهرة ا اةرتا  الو سة  ( مبر Fore III et al., 2002  ن را  فور ا  اقام
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  ةةاهرة ا اةةةرتا  الو سةة  موك،ةةةرة بةةةع نأ ىلا إو ، ا لوةةةاامعلما ةة لةةدج معلمةةة  الرتبيةةة ارا ةةةة
ف ألهنةةا اةة ثر ع لوليةةة الكعلةةيم لةةاذ ؛م،ةةنلة   ةةريةاعةةد ا ا اأهنةةمعلمةة  الرتبيةةة ارا ةةة امعلما ةة

 قدم ل ه  الرتبيةة ارا ةة، ااحةع كةكلف أن أهةم العوامةل ا ي ةة الةيت اسةحا ا اةرتا   كسال
 ،ار ةةعا دااحلاجةة إىل دلةةم  ،لمةةهةة   ةم  العا الو سة  لةةدج معلمة  الرتبيةةة ارا ةة امعلما ةة

 ة األلما  الورقية، القي فرم الكقدم االرق  ع مهوة الرتبية ارا ة.اكثر موض الدار، اغ
 
 لة الدراسة وأسئلتهامشك -2

م،ةةنلة الدرااةةة ع الن،ةة  لةةن مسةةكو ا  ا اةةرتا  الو سةة  لةةدج معلمةة  الرتبيةةة  انمةةن
 رةةة ةاا  ،وعاجلةةةاحلنوميةةةة ع ظاف ةةةة اربةةةد الهقكهةةةا بةةةحعض املكمةةةريا  مثةةةل  رسارا ةةةة ع املةةةدا

 د ال لحةةةة ع الوةةة دلةةة مةةة ، االك وةةةي، ااملرالةةةة الكعليميةةةة، امكواةةة لالع الدرااةةةية، اامل هةةةل
 :ارايةجيا هكس الدرااة لن األا لة . ااكاادالو 
بعةةةةةاد الثهثةةةةةة  ا جهةةةةةاد األ افةةةةةقدرجةةةةةة ا اةةةةةرتا  الو سةةةةة  لةةةةةدج أفةةةةةراد ليوةةةةةة الدرااةةةةةة مةةةةةا  -9

هش ذس الوةورة اجلد ةدة مةن مااة  جناف( ملقياسا ل عاب، احلد ال،عور، لقي ال،عور با
 اي  الكنرار اال،دة؟

انةرار ا اةرتا   ( خبوةوم=0.05  ذا د لة إاوا ية لود مسكوج د لةة  ر ف هل هواك -0
مةةن معلمةة  د ةةدة لةةدج أفةةراد ليوةةة الدرااةةة اجلمقيةةاس مااةةهش ذس الوةةورة افةةق الو سةة  

مل هةةةةل اا  ،رةةةة ة الكدر سةةةةيةاا  ،جلةةةةوعإىل اميةةةةة اعةةةةزج نو احل ع املةةةةدارسا الرتبيةةةةة ارا ةةةةة امعلما ةةةة
 ؟د ال لحة ع الو  الواادلدا ، ملرالة الكعليميةاا  ،لك وياا  ،العلم 

ربةةدة ا اةةرتا  الو سةة   ( خبوةةوم=0.05  فةةر  ذا د لةةة إاوةةا ية لوةةد مسةةكوج د لةةة هةةل هوةةاك -1
 ،رة ة الكدر سةيةاا  ،ج إىل اجلةوعدة لدج أفراد ليوة الدرااة اعز جلد مقياس مااهش ذس الوورة اافق 
 .؟ة ع الو  الواادحل د الدال ،رالة الكعليميةملاا ،ك ويلاا ، هل العلم ملاا
 سةراة الدأهمي -2

لةدج معلمة  الرتبيةة  و سة الح و  اليت اواالت  اهرة ا اةرتا  ال لةق عأمهية هكس الدرااة  انمن
  اليت أجر ت او   اهرة ا ارتا  الو س ، اركةز  درااالا مع م ، ألنع األردنا ارا ة امعلما 

ع اةداد  –او  املعلمع العاد ع، ااودر الدرااا  اليت اواالت هكس ال اهرة ع  ا  الرتبية ارا ة 
كمةةريهم مةةن املعلمةةع العةةاد ع ع ا   ةةة امعلما ةةاراكةةان مع ةةم معلمةة  الرتبيةةة   املةةا . -عن للةةم الحةةااثة  
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 ةموت ا ةعوبا  لد ةدة  ةد مةن املعلمةون العةاد ون مةن  كعةرض لةه  إىل مةا ون ةا كعر  اجملا  الرتبةوس،
العمةل املعلةم اا  كوة  ذإ القيام مبهام اأداار خكل ةة ع اةحيل  قيقهةا، اليت ا رض لليهم هم،افعالية أدار 

ام لقيةمةن ابيةة ارا ةة الرت م معلة اغريها مةن األداار. النة   ةكمنن ا  امسك،ار  ا  ام، و ا  امرربد ا  مدرا
ب الوجةةه األكمةةل،  بةةد مةةن اةةوفري املوةةات الحي ةة  االكسةةهيه  ال يز ا يةةة لةةلا سةةهولة ااقكةةدار بةةةكس املهةةام 

جةةوة. جةةاء  هةةكس الدرااةةة هادفةةة إىل ر الو ةةو  إىل األهةةداف املللةةب االواةةا ل املوااةةحة الةةيت اسةةالدس 
ع األردن، ااوجيةةه ا ا ةةمعلمةة  الرتبيةةة ارا ةةة امعلم جإلقةةاء الاةةوء للةةب  ةةاهرة ا اةةرتا  الو سةة  لةةد

الن يلةةة باحلةةةد  لاالواةةا  سةة الع الرتبةةو ع إىل العوامةةةل الةةيت اسةةهم ع اةةدا  هةةةكس ال ةةاهرة،أل ةةار امل
اا را اع مبسكوس اعليم ذاس احلاجةا  ارا ةة ع األردن. كمةا ة عملية الرتبو له ا موها، اذلف لرفص ك ا

 .جملا ا ا  العربية ااألردلية ع هكاوف اعزف ميدان الدرااا  االح و  رااةس الدكن هأ
 
 هدف الدراسة -5
دف الدرااةةةة إىل الن،ةةة  لةةةن مسةةةكو ا  ا اةةةرتا  الو سةةة  لةةةدج معلمةةة  الرتبيةةةة ارا ةةةة ع اةةةه

ظاف ةةة إربةةد، افقةةا  ملقيةةاس مااةةهش ذس الوةةورة اجلد ةةدة، ع  ةةوء مكمةةريا  اجلةةوع اارةة ة الدرااةةية 
 .يمية امكوا  لدد ال لحة ع الو هل العلم  االك وي ااملرالة الكعلؤاامل

 
 فرضيات الدراسة -6

انةةةةةرار  ( خبوةةةةةوم=0.05  لوةةةةةد مسةةةةةكوج د لةةةةةةلةةةةةيع هوةةةةةاك فةةةةةر  ذا د لةةةةةة إاوةةةةةا ية  -9
مةن د ةدة لةدج أفةراد ليوةة الدرااةة اجلمقيةاس مااةهش ذس الوةورة افةق ا ارتا  الو سة  

مل هةل اا  ،ر ة الكدر سةيةاا  ،جلوع اإىلنومية اعزج احل ع املدارسا معلم  الرتبية ارا ة امعلما 
 .د ال لحة ع الو  الواادلدا ، ملرالة الكعليميةاا  ،لك وياا  ،العلم 

ربةةدة ا اةةرتا  الو سةة   ( خبوةةوم=0.05  فةةر  ذا د لةةة إاوةةا ية لوةةد مسةةكوج د لةةة لةةيع هوةةاك -0
 ،رة ة الكدر سةيةاا  ،عدة لدج أفراد ليوة الدرااة اعزج إىل اجلةوجلد مقياس مااهش ذس الوورة اافق 
 .ة ع الو  الواادحل د الدال ،رالة الكعليميةملاا ،ك ويلاا ، هل العلم ملاا
 
 الدراسة حدود -7

ع املةةةدارس احلنوميةةةة ع ا وةةةر  هةةةكس الدرااةةةة للةةةب معلمةةة  الرتبيةةةة ارا ةةةة امعلما ةةةاقك



 د. بطاينة، أ. الجوارنة  …………معلمي ومعلمات التربية الخاصة في محافظة إربد  مستويات االحتراق النفسي لدى
 

 
 
 

17 

   اململنة.ص ظاف ايا بظاف ة اربد،  كا   لسك يص اعميم لكا ا هكس الدرااة لل
 
 يقة واإلجراءاتر لطا -8
 ة الدراسةعين -8-0

امعلمةةةةةا  الرتبيةةةةةة ارا ةةةةةة العةةةةةاملع ع املراكةةةةةز   مةةةةةلت ليوةةةةةة الدرااةةةةةة مةةةةةن ايةةةةةص معانولةةةةة
( 902  حةةالع لةةددهملاا  0221،/0220ظاف ةةة اربةةد للعةةام الدرااةة   عااملةةدارس احلنوميةةة 
مراكةةةز الرتبيةةةة ارا ةةةة  ايةةةصللةةةب  مةةةة مةةةوفلع( معل11، ا ( معلمةةةا  17وهم  معلمةةةا  امعلمةةةة مةةة

 افةةةقاوف ةةةص أفةةةراد ليوةةةة الدرااةةةة  عحةةة(  9رقةةةم   ااملةةةدارس احلنوميةةةة ع ظاف ةةةة اربةةةد، ااجلةةةدا 
 مكمريا  الدرااة.

 (0ص )الجدم 
 متا ةا  الدراسة مفق أفةاد   نة الدراسةع ي وز 

 ا ة الم تب المت يا ام تو  ددالع
  الجن ذكر 17
 ألثب 11
 ة  التدري  ةالخب ع اووا من مخأقل  17
 اووا  فهكثرمخع  11
 ه  العامدالم   م فهقلدبلو  77
 ور وسبنال 41
 ص التخ ة  ا ةاربي 11
   ر ختوي 17
 تاة التعا م ة التد  عم  بهاالمة  ا  ابكد 991
 دسإلدا 7
 ااد إىل مخسة  ه من ا  71

  الحا   اكة إىل مخسة ل،رمن  72    دد الط  ب فد الص متوس
 ن  الحا   اكة ل،ر إىل مخسة ال،ر من  17

 عريفات اإلجرائيةالت -9
ة ا ل عاليةة لاةموت العمةل املسةكمرة ااكنةون باجكاة هو ا

هةةةةةةاد ا ل عةةةةةةاب، ااحلةةةةةةد ال،ةةةةةةعور، ا ج مةةةةةن ثهثةةةةةةة أبعةةةةةةاد:
 اربعور الوقي با جناف.

 تةاا الني د:احت -9-0

العا  يةةةةةةةة، اةةةةةةةكو اد موةةةةةةةادر معلمةةةةةةة  الرتبيةةةةةةةة ارا ةةةةةةةة اهةةةةةةةو 
  لجزهم لةن الع ةاءاإاسااهم بالكعا ال،د د  ا   دج إىل 

قيةةةةاس مااةةةةهش لهاةةةةرتا  مبس اقةةةة ا .كمةةةةا كةةةةالوا ع املا ةةةة ،

 هاد احنيعالد:اإلج -9-2
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 ، مكدن(.الو س  بثه  درجا   لا ، مكوا 
علمةةةةةةع حنةةةةةةو ج امللكمةةةةةةريا  السةةةةةةلحية الةةةةةةيت او،ةةةةةةه لةةةةةةدهةةةةةةو ا

اةةةةةرتا  الو سةةةةة  قيةةةةةاس مااةةةةةهش لهمبالكهميةةةةةك. ا قةةةةةاس 
 بثه  درجا     لا ، مكوا ، مكدن(.

 المشا ة:  باد -9-2

اربةعورس بكةدين ل ا ةه،  ا  يم ل سةه اةلحييةقكب ميل املعلةمهو  
قيةةاس مااةةهش لهاةةرتا  الو سةة  بةةثه  مبا قةةاس أ اةةا 

 درجا   لا ، مكوا ، مكدن(. 

 :الشعور باإلنجازنب   -9-2

 
 يرات الدراسة  متغ -01
   املسكقلةاملكمري ا -أ 

 ع: اله مسكو ان:  ذكر، ألثب.اجلو
 نالور وس أا أللب.ب ، هل: اله مسكو ان:  دبلوم فهقلامل
 اووا ، مخع اووا  فاكثر. 1 ة: ا ا مسكو ان:  اقل من ار
 ة  ا ة، ختوي   ر.اربيمسكو ان:   اله  وي: الك
 رالة الكعليمية:  ا ا مسكو ان:  ابكدا  ، إلدادس.امل

 (.01-91  (،91-1  (،1-9و ا :   كمس ةعحة: اله ثهثع ال، لحة لا لدد
 رتا  الو س  لدج معلم  الرتبية ارا ة ع ظاف ة إربد.ا ا :بصملكمري الكاا -  
 

 ة الدراسةأدا -00
 Maslach Burnoutدم ع هةةةةكس الدرااةةةةة مقيةةةةاس مااةةةةهش لهاةةةةرتا  الو سةةةة  ااةةةةك 

Inventoryمةةن ثهثةةة أبعةةاد(، ا كنةةون املقيةةاس 9111مة  ااةةه بلةةةمقا مةةنكةةل   اراةةه ، الةةكس 
 بعاد ه :ألا سهكا،نل ع  مولها ا ارتا  الو س  ا 

 .Emotional Exhaustionهاد ا ل عاب ا ج -
 .Depersonalizationد امل،الر احل -
 .The lack of Sense for personal accomplishmentجناف  ال،عور ب لقي  -

للةةةب الو ةةةو موفلةةةة للةةةب أبعةةةاد ا اةةةرتا  الو سةةة  الثهثةةةة  ة( فقةةةر 01ن  ون املقيةةةاس مةةةا كنةة
 90فقةةةرا (، االحعةةةد الثةةةاين احلةةةد ال،ةةةعور الةةةه   1الةةةه   ب: الحعةةةد األا  ا جهةةةاد ا ل عةةةااريت
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ال قةرا   لةنفقرا (. اقد درجةت ا جابةة  9حعد الثال  ال،عور بوقي ا جناف اله  لاا  ،فقرة(
  ألةةةهاعةةة  (1درجةةةة  لاا ،ال،ةةةعور  ةةةد   وميةةةا   ن( أ1رجةةةة  دال( اعةةة  1-9للةةةب اةةةلم مةةةن  

أن هةةةةكا  الةةةةيت اعةةةة ( 9  الكوةةةةاف  إىل الدرجةةةةةب  الةةةةدرجا مر  مع ةةةةم األ ةةةةام اهنةةةةكا اسةةةةك ةةةةد
 ( اعةة  الدرجةةة4-9ال،ةةعور لةةادرا ع السةةوة. أّمةةا درجةةا  ربةةدة املقيةةاس فقةةد در  املقيةةاس مةةن  

اعةةة  اةةةدا  ال،ةةةعور بدرجةةةة قو ةةةة، ( 1ة  ال،ةةةعور  ةةةد  بدرجةةةة قو ةةةة جةةةدا ، االدرجةةة( أن 4 
ال،ةعور  وةل بدرجةة اعة  أن  الةيت (9  ةجةر إىل الدل اهنكا  سكمر الكةدر  بالكوةاف  إىل أن  وة

 ةةعي ة جةةدا . الك سةةري الةةدرجا  السةةابقة الةةيت اثةةل األداء للةةب األبعةةاد امل كل ةةة  ةةو ت إىل درجةةا  
 ا  منوذجةةةةبو ةةةة ه لكمةةةةاد للةةةةب الكةةةةدر  امل لةةةةق ة با ااةةةةرتا  اراااةةةةت مةةةةا بةةةةع العاليةةةةة ااملعكدلةةةةة ااملكدليةةةة

 .هي  اقيمووهكا الك( 0رقم  دا  اجل فا ، ا و إاوا ي
 (2) الجدمص

 ريج المطاق لتوزيع الدرجا   اى أبعاد مب اح ماس شالتد
  تولالم  اص   دصمعت متدا  

 جاح الم ار ةة  شد  ار ةة  شد  ار ةة  شد 
97-01 99,20-

09 
01-
17 

 حنيعالداجهاد اإل 01-11 11-19 00-01

90-10 90-94 11-
79 

 د الشعور با 11-17 79-10 09-01

92-09 9-99 09-
09 

 الشعور باإلنجاز نب  09-19 19-71 91-04

  مةةن اجلةةدا  السةةابق أن ارا ةةاع الةةدرجا  ع اجملةةالع األا  االثةةاين  ةةد  للةةب ارا ةةاع  هاةة
لةةةدرجا  للةةب اةةدين مسةةةكوج اارا ةةاع  الثالةة ع اجملةةةا   ةةد  مسةةكوج ا اةةرتا  الو سةةة ، بيومةةا 

أربةةار الحةةااثون الةةةك ن  دفقةة ه،ا ةةدق د    ثحةةا  املقيةةاس األ ةةل  لةةنا اةةرتا  الو سةة . ا 
م إىل أن هةةكا املقيةةاس مكميةةز ااةةا در ( ع MBIااةةك دموا مقيةةاس مااةةهش لهاةةرتا  الو سةة   

 (.0222، ا ف؛ ا9191 ن،ا را ؛ دااين ا 9111مه، بودقه اثحااه  مقابله ااه
ص بثحةا   كمكةاملقيةاس ( أن Maslach and Jackson, 1981د مااةهش اجاكسةون  كمةا أكة

ك را  ثحةةا  األداة بااةةك را  معامةةل ا اسةةا  الةةدا ل  ظسةةوبا  مبعادلةةة  ةد أن قامةةا بااةةعةةب لةةف، اذلةةا 
و سة  اربةد ا هش لهاةرتا  الةمبقيةاس مااةسةةية رار اجملةا   الر ي( لكنةةCronback Alfaكورلحات ال ةا  
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 (.1د    ثحا  املقياس كما ه  محوية ع اجلدا    اكالت
 (2) الجدمص

 صادألاح   با  المب اح دح
 جاصالم ةةارالت  الشد
 هاد احنيعالداإلج 2812 2894
 المشا ة  باد 2841 2841
 الشعور باإلنجازنب   2849 2841

لةةك ن  عةةالون ابةةع ف ةةا  املعلمةةع    د     ةةد  املقيةةاس مةةن  ةةه  اييةةز املقيةةاسا هةةر 
 .ندمن اارتا  ل س  لاٍ  امكوا ، اأال ف الك ن  عالون من اارتا  ل س  مك

 
 رة الجديدة لألداةالصو  -00-0
( بكعةةد ل الوةورة األ ةلية  ةةكا املقيةاس ع درااةةكهم 9114الحااثةان مقابلةةه االرربةدان  قةام 

ليةة احلنوميةة. دالكدر ع ع اجلامعا  األر   س  لدج ألااء هي ةالو لقياس مسكو ا  ا ارتا 
ء هي ةةة الكةةدر ع ااةةلاكةةان ا ةةدف مةةن إجةةراء هةةكا الكعةةد ل أن اوةةحف فقةةرا  املقيةةاس موااةةحة أل

دة احص فقرا  جملا  احلةد ال،ةعور ل ةرا  لقلةة لةدد فقةرا  هةكا اف  تا إذع اجلامعا  األردلية، 
مةن اثوةيت ل،ةةرة  ا  قيةاس األ ةل ، ليوةحف منولةالع ار ةر ن ع املاجملة اجملةا  مقارلةة بعةدد فقةرا 

   .ةفقر  (01 ن  ر ،لة من اسص ا ولفقرة، ابكلف أ ح ت فقرا  املقياس بووراه املعدلة من
قةةام الحااثةةان بااةةك دام الوةةورة املعدلةةة ملقيةةاس مااةةهش لهاةةرتا  الو سةة  الةةيت قةةام  القةةد

أن قامةةا بااةةك را  ثحةةا   (، اذلةةف بعةةد9ق رقةةم   ةةمل ،(9114بكعةةد لها مقابلةةه االرربةةدان  
( Cronbach Alfa داة بااةةةك دام معامةةةل ا اسةةةا  الةةةدا ل  ظسةةةوبا  مبعادلةةةة كرالحةةةات أل ةةةا ألا

 (.7ع اجلدا    للب الو و الوارد رار اجملا   الر يسية فنالتلكن
 
 (2) الجدمص

 لجديد لي الصور  ا س ش  اح  اا الدا اد المح و ب بمعام  كةمنباخ أليا لمب اح مامعام
 عاداألب رةةاالت د الش اليبةا  دد 
 هاد احنيعالداإلج 2891 2891 ا فقر  1

 الشعور  باد 2841 2819 ةفقر  90
 الشعور باإلنجازنب   2844 2841 ا فقر  9
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 ا  الةادالثب 2849 2899 ةفقر  01
 

 اءات الدراسةإجر  -02
اسةةا  الرتبيةةة ارا ةةة امةةدارس الحااثةةان بك حيةةق األداة للةةب ليوةةة الدرااةةة ع ايةةص م  قةةام 
رتبيةة لا قام الحااثان بز ارة م اسا  الرتبية ارا ةة امةدارس إذاحلنومية ع ظاف ة اربد،  الرتبية

كةةةل فةةةرد مةةةن أفةةةراد العيوةةةة قةةةراءة   إىلأثوةةةاء ا حيةةةق القا مةةةة  لةةةا ع احلنوميةةةة ع ظاف ةةةة اربةةةد، ا 
نةل دقةة اا اك سةار لةن أس فقةرة غةري ا مةة بالق الكعليما  ارا ة بني يةة ا جابةة لةن فقةرا 

قةةةام ف ع املنةةةان املوااةةةا مةةةن كةةةل فقةةةرة. ابعةةةد ذلةةة ×( لد ةةةه، امةةةن م  اةةةص إربةةةارة  ةاا ةةة 
 جبمص ا اكحالا  اادقيقها كاملة لمرض الك ليل ا اوا  . ناالحااث
 

 ئج الدراسة ومناقشتهانتا -02
دج معلمةةة  الرتبيةةةة سةةة  لةةةالو هةةةكس الدرااةةةة إىل الن،ةةة  لةةةن مسةةةكو ا  ا اةةةرتا   هةةةدفت

مكمةةريا  اجلةةوع، اارةة ة الدرااةةية، اامل هةةل  العلمةة ، االك وةةي،  ءارا ةةة ع األردن ع  ةةو 
مية، امكوا  لدد ال لحة ع الو . امن هوا فقد ااالت الدرااةة ا جابةة لةن يلعملرالة الكاا 

 :  اراية األا لة
 للةةةب اسةةةايوةةةة الدرااةةةة لةةةدج أفةةةراد ل سةةة  رجةةةة ا اةةةرتا  الومةةةا دا السةةة ا  األا : لكةةةا 

ش ا جهةةةاد ا ل عةةةاب، احلةةةد ال،ةةةعور، لقةةةي ال،ةةةعور با جنةةةاف( ملقيةةةاس مااةةةه بعةةةاد الثهثةةةة األ
 ة من اي  الكنرار اال،دة؟د دبووراه اجل
املكواةةةة ا  احلسةةةةابية اا حنرافةةةةا  املعيار ةةةةة جملةةةةا    تابةةةةة لةةةةن هةةةةكا السةةةة ا ، اسةةةةحلإلج
للةب  ا  م ربةر بو ة هما  لف لنةل  مةن أداايهمةاكاكة ،لو سة  اةرتا  اادة اربةلكنرار ل احعا  الدرااة 

ع ا امعلما ةةةة را ةةةةةا ةدرجةةةةة ا اةةةةرتا  الو سةةةة  لةةةةدج أفةةةةراد ليوةةةةة الدرااةةةةة مةةةةن معلمةةةة  الرتبيةةةة
للةب مسةكوج للةب اسةا األبعةاد الثهثةة بعةاد الثهثةة األ افقاملدارس احلنومية ع ظاف ة إربد 

 (.1رقم   العيوة كنل. اكالت الوكا ا كما ع اجلدا 



 2112-العدد الثاني  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

11 

 

 (5) الجدمص
احتتةاا الني د بأبعاده الث  ة لمب اح ماس ش لي الصور   وسطا  الح اب ة ماحنحةافا  المع ارية لدرجةالمت

 (021الشد  لدل أفةاد   نة الدراسة كة  )ا=م  رت ث التةةا  الجديد  م
 امتد س متو  يعمة  ادالة امتد س متو  عيمة  ادالة صامداإلت ر اإلجهاد احنيعالد ةةا اإلجهاد احنيعالدشد  

 وا  احلسايباملك 94810 01899 11871 01844 02824 12892 72812 12800
 اف املعيارسر حنا  0810 0871 0811 1811 1811 0819 7891 1892

 دالعد 19822 70822 72822 902822 72822 72822 72822 902822
 حة امل و ةالوس 19814 11822 11811 922822 11811 11811 11811 922822
 األدىن احلد 99820 00822 01811 99820 97822 01822 11822 97822
 بللاأل احلد 09822 01822 11822 11822 01811 17801 19822 19822

 امتد س متو  يعمة  ادالة امتد س متو  يعمة  ادالة صامداإلت ار  باد المشا ة ةة   باد المشا ة شد 
 وا  احلسايباملك 09819 11891 77891 11814 01872 11849 71814 14824
 راف املعيارسا حن 7821 1817 1811 92891 1891 0802 1819 92819

 دالعد 19822 70822 72822 902822 72822 70822 19822 902822
 حة امل و ةالوس 19814 11822 11811 922822 11811 11822 19814 922822
 األدىن احلد 90822 09822 11820 90822 90822 11822 79821 90822
 األللب احلد 04822 01822 17822 17822 10822 79822 10820 10820

 امتد س متو  يعمة  ادالة امتد س متو  يعمة  ادالة صامداإلت نجازإلاار الشعور بنب   ةة  الشعور بنب  اإلنجاز شد 
 وا  احلسايباملك 97801 01814 10847 01812 91811 07891 11849 01811
 املعيارس فراا حن 1891 0811 1871 9801 1814 0820 1871 9812

 دالعد 70822 19822 72822 902822 72822 72822 72822 902822
 حة امل و ةالوس 11822 19814 11811 922822 11811 11811 11811 922822
 دىناأل احلد 9822 91822 09822 9822 92809 09879 09819 92809
 األللب احلد 99822 04822 19822 19822 09822 09891 71822 71822

 امتد س متو  يعمة  ادالة امتد  متوس يعمة  ادالة صامداإلت اح  ةةار احتتةاا الني دمب  اح شد  احتتةاا الني دمب 

10811 999811 11821 11821 90811 92189

 وا  احلسايباملك 11849 91801 1

 راف املعيارسا حن 1814 1817 9872 00814 90829 4801 90891 01811
 دالعد 72822 72822 72822 902822 72822 70822 19822 902822
 حة امل و ةالوس 11811 11811 11811 922822 11811 11822 19814 92282
 األدىن احلد 14822 42822 11822 14822 72809 97822 921801 72809
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970822 970822 927822 91810 901822 90182

 األللب احلد 19891 19891 2

( 1 كاف مةن اجلةدا   (، 0  ا اوا   املككور ع اجلدا  رقم  ذ لكماد للب الومو ابا  
 ما  هيت:
 املكواةةة  احلسةةةايببلةةةع  إذنةةةرار ا اةةةرتا  الو سةةة  النلةةة  كةةةان  مكواةةة ا (، اج دمةةة نأا  : إ

با لكمةةةاد للةةةب املعةةةا ري الةةةيت الكمةةةد  ع ( ا 90811  لةةةدرجا  العيوةةةة للةةةب مقيةةةاس الكنةةةرار
(. لةةكا فقةةد  ةةو ت درجةةة ا اةةرتا  901-14املةةدج   الدرااةةة، فةة ن هةةكس الدرجةةة اقةةص  ةةمن

ف مةةةن ألةةةه  كاةةة الو سةةة  ألفةةةراد ليوةةةة الدرااةةةة للةةةب أهنةةةا مكواةةة ة للةةةب مقيةةةاس الكنةةةرار. اكمةةةا
هةةكا املسةةكوج  ( كةةالوا ع902( مةةن أفةةراد ليوةةة الدرااةةة  ن %11811اجلةةدا  السةةابق أن  

ة مسةةةكوج مكةةةدن مةةةن اةةةأفةةةراد ليوةةةة الدرا( مةةةن %11811   اةةةرتا ، ع اةةةع كةةةان لةةةدجمةةةن ا
ٍ  مةةن ا اةةرتا  الةة ( مةةن أفةةراد ليوةةة الدرااةةة  عةةالون مةةن مسةةكوج%11811اةةرتا ، اكةةان  ا 

 الو س .
كالةةت درجةةة ا اةةرتا  الو سةة  لةةدج أفةةراد العيوةةة مكواةة ة للةةب انةةرار كةةل بعةةد مةةن   كةةكلف
( اللةب 01844مكواة ا  الةدرجا  للةب انةرار لقةي ال،ةعور    كالةتالثهثة؛ فقد  األبعاد 

 ايعةا اعة اهة   (،01812لقةي ال،ةعور با جنةاف   للةب انةرار ( ا 11814 نرار احلد ال،عورا
 ن مسكو ا  مكوا ة من الكنرار.ل

بلمةةةةت قيمةةةة املكواةةةة   إذت درجةةةةة ربةةةدة ا اةةةةرتا  الو سةةة  النلةةةة   مكواةةة ة(، : كالةةةا  ثاليةةة
كمةةةةد  ع ل لكمةةةةاد للةةةةب املعةةةةا ري الةةةةيت اااب ،(10811  قيةةةةاس ال،ةةةةدةمبحلسةةةةايب للةةةةدرجا  ا

 د(. لةةةةكا فقةةةة970822-72809 ن هةةةةكا املكواةةةة  احلسةةةةايب  قةةةةص  ةةةةمن املةةةةدج  فةةةة الدرااةةةةة،
قيةاس ال،ةدة. ا كاةف  مبو ت درجة ا ارتا  الو س  ألفراد ليوةة الداراةة للةب أهنةا مكواة ة  

( كةةةةةالوا ع هةةةةكا املسةةةةةكوج مةةةةةن 902ن ااةةةةةة  يوةةةةة الدر ( مةةةةةن أفةةةةةراد ل%11822  كةةةةكلف أن
راد ليوةةةةةة الدرااةةةةةة مسةةةةةكوج مكةةةةةدن مةةةةةن أفةةةةة( مةةةةةن %11811لةةةةةدج   ا اةةةةةرتا ، ع اةةةةةع كةةةةةان

 يوة الدرااة مسكوج اارتا  لاٍ .ل د( من أفرا%19814ا ارتا ، ا 
مسةكوج ا اةرتا  الو سة  ا ةد   مرا عة عكالت درجة ا ارتا  الو س  لدج أفراد العيوة ا 

ذلةةف ارا ةةاع الةةدرجا  ع اجملةةا  األا   ا جهةةاد ا ل عةةاب( ااجملةةا  الثةةاين  احلةةد امل،ةةالر( أمةةا 
  فقةةد اجملةةا  الثالةة   لقةةي ال،ةةعور با جنةةاف( أربةةار اجلةةدا  إىل اةةدين درجةةة ا اةةرتا  الو سةة ؛
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 ( اع14824  حلةةد ال،ةةعوراربةةدة  ع( ا 12800ربةةدة لقةةي ال،ةةعور   عكالةةت املكواةة ا  
سةةةكو ا  مكواةةة ة مةةةن م ن( للةةةب الكةةةواب،اه  اعةةة  لةةة01811عور با جنةةةاف  ربةةةدة لقةةةي ال،ةةة

معلمةة  الرتبيةةةة  جة ا اةةةرتا  الو سةة  لةةةددرجةة ااةةة أنالدر ربةةدة ا اةةرتا . فقةةةد أ هةةر  لكةةةا ا 
 د ةةدةورة اجلوةةال سايةةص انةةرار مقيةةاس مااةةهش ال رليةةة ذ لةةف عارا ةةة كالةةت مكواةة ة، اذ

 .اربداه
أن  فاةةةه  لةةةنكالةةةت مكواةةة ة أن درجةةةة ا اةةةرتا  النلةةة   ا  عةةةود السةةةحا ع ذلةةةف إىلالرمبةةة

ن امل،ةةنه  ااأللحةةاء الو ي يةةة اليوميةةة  أس إ اأ اةة اةة ةكالةةت مكو كةةل  ةةا  للةةب ال ةةراد    رجةةةد
، اهةةكا ا  موااةح قيامةا   مارا ةة باملهةام امل لوبةةة مةوهبيةة اواجةه ا ةو  دان قيةام معلمةة  الرت كالةت 

مب،ةنه   لودما  واجه  وا  با ارتا  الو س  ه ملن اأر  ذكة مااهش ايوما  كا أما 
بةالعجز االقوةةور لةن اهد ةةة  إاسااةةه ة دس إىل  ا ة ،ن قيامةه مبهامةةه بال،ةنل امل لةةو ا د  ةو 

لوةةي  ةة دس إىل اةةدين  ل سةةية ااةةوارموت اةةدا   ةة ةةا  رتاةةا لليةةه  العمةةل باملسةةكوس امل لةةو ،
لرتبيةةةة ارا ةةةة اليوميةةةة للعد ةةةد مةةةن هةةةة معلمةةة  ااجالر ةةةا. إن مو  معةةةدب مسةةةكوج دافعيكةةةة اربةةةعورس

ثةةةةريا  مةةةةن ا احا ةةةةا  هةةةة  الةةةةيت اةةةةامهت ع  هةةةةور هةةةةكس الدرجةةةةة مةةةةن ك لاملعوقةةةةا  الةةةةيت ا،ةةةةن
 األردن، امةةا  ةةة عوةةة الكةةدر ع ع الرتبيةةة اراهن مأأ ةة  إىل ذلةةف  ا اةةرتا  الو سةة  لةةد هم،

 ةا  االاةم  الو سة ،للكوار  بةملعلم اكثر ااكجاا ي  ةا من أا اع لمل غري موااحة جعلت 
الكعلةيم ب،ةنل لةام. ااا قةت هةكس الوكةا ا  خرجةا  عا  ،ة ةإلكاجيةة  ا ا  عمحاربةر   ة ثر اةهثريا  قد 

 ادبابسةةةةةةة، ؛9191ن،  ةةةةةةر  ا  داايندرااةةةةةةة ا  ؛9111اليسةةةةةةب، مةةةةةةص لكةةةةةةا ا درااةةةةةةة ال  ا وة
 .(9112 ؛ ابالنع الينو،9114 ن،  ر  ا درااة برالل ا  ؛9111
( =0.05  لةةة إاوةةا ية لوةةد مسةةكوج الد لةةةد فةةر  ذا لةةيع هوةةاك ة: الثاليةة ال ر ةةيةا لكةةا 

لو سةةةة  ملقيةةةةاس مااةةةةهش ذس الوةةةةورة اجلد ةةةةدة لةةةةدج أفةةةةراد ليوةةةةة ا  انةةةةرار ا اةةةةرتا خبوةةةةوم
 جلةةةوع اارةةةة ةاإىل  املةةةدارس احلنوميةةةة اعةةةزج ا عامعلما ةةةة ةةةة الدرااةةةة مةةةن معلمةةة  الرتبيةةةة ارا

 .ة الكعليمية الدد ال لحة ع الو  الواادلالكدر سية اامل هل العلم  االك وي ااملرا
  اا حنرافةةةا احلسةةةابية  املكواةةة ا  اسةةةالحااثةةةان ح مقةةةا للك قةةةق مةةةن  ةةة ة هةةةكس ال ر ةةةية،

اجلد ةةدة لةةدج أفةةراد ليوةةة ورة املعيار ةةة ملةةدج انةةرار ا اةةرتا  الو سةة  ملقيةةاس مااةةهش ذس الوةة
افةةةةق مكمةةةةريا  الدرااةةةةة  ةحلنوميةةةةرس اداع املةةةةا الدرااةةةةة مةةةةن معلمةةةة  الرتبيةةةةة ارا ةةةةة امعلما ةةةة

 (:1رقم   اجلدا للب الو و الوارد ع  فنالت الوكا ا
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 (6) الجدمص

 ل  ةةار احتتةاا الني د لمب اح ماس ش لمد د   نة الدراسةأفةا  الح اب ة ماحنحةافا  المع ارية لدل اطسو المت
 لي الصور  الجديد  مفق متا ةا  الدراسة.

نحةاف اح
 ا ة الم تب المت ايا م تو  ددالع توس الم المع اري

  الجن ذكر 17 91879 008110
 ألثب 11 418914 008099
 من مخع اووا أقل  17 498099 918244

 ة  التدري  ةالخب
 اووا  فهكثرمخع  11 498991 078197
 ه  العامدالم   م فهقلدبلو  77 498119 008199
 ور وسبنال 41 978171 008119
 ص التخ ة  ا ةاربي 11 948141 028491
   ر ختوي 17 498741 018711

098170 998999 99

ــــــــة التعا مالمة  ا  ابكد 1 ــــــــتا  ة 
 التد  عم  بها

98410 907812

 دسإلدا 7 2

   دد الط  ب متوس  ه  إىل مخسةااد من ا  71 498101 028471
 ل،ر  الحا   إىل مخسةاكة من  72 418799 008297 فد الص 

 ن  الحا   ال،ر  إىل مخسة،ر لاكة من  17 118099 918170
انةةةرار  خبوةةوماحلسةةابية   ا اجةةود فةةر   ةةاهر بةةع املكواةة(؛ 1رقةةم   جلةةدا مةةن اكحةةع  

 الدرااةةةة مةةةن معلمةةة ا اةةةرتا  الو سةةة  ملقيةةةاس مااةةةهش ذس الوةةةورة اجلد ةةةدة لةةةدج أفةةةراد ليوةةةة 
وع(  اجلةة اةةةاإربةةد افةةق مكمةةريا  الدر ع املةةدارس احلنوميةةة ع ظاف ةةة ا الرتبيةةة ارا ةةة امعلما ةة
مخةةع اةةووا   ، مةةن مخةةع اةةووا  أقةةل  ارةة ة الكدر سةةية( مبسةةكو يهامبسةةكو يه  ذكةةر، ألثةةب(، 

يةة  ا ةة، ه  ارب( مبسةكو يوي الك ا امل هل العلم ( مبسكو يه  دبلوم فاقل، بنالور وس فهللب(، افهكثر(، 
ع الوةةةة  الوااةةةةد(   لةةةةدد ال لحةةةةادا  ، إلةةةدادس(، ا  ابكةةةة املرالةةةة الكعليميةةةةة( مبسةةةكو يهاختوةةةي   ةةةةر(، 
 إىل مخسةةةةمةةةن اةةةكة ل،ةةةر  ل،ةةةر  الحةةةا ، مخسةةةةإىل اةةةكة  ةةةه ،  مةةةن  مخسةةةةإىل  اااةةةدمبسةةةكو ااه   مةةةن 

جلةه الحااثةان إىل إجةراء  ليةل ؛ ر  ال ةاهرل ةاةةدف الن،ة  لةن الد لةة ا اوةا ية  ةكا ا .ن  الحةا ( ال،ر 
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ا  الو سة  ملقيةاس مااةهش ذس الوةورة رت انةرار ا اة ( خبوةومUnivariate ANOVAالكحةا ن األاةادس  
رقةةم  ع اجلةةدا  الو ةةو الةةوارد للةةبدرااةةة فنالةةت الوكةةا ا لا اجلد ةةدة لةةدج أفةةراد ليوةةة الدرااةةة افةةق مكمةةريا 

 4:) 
 (7) الجدمص

 ةار احتتةاا الني د لمب اح ماس ش لي الصور  الجديد  بخصوص  ةألتادي ا ج  حا   التباي نتام
 ا ةا  الدراسةتلدل أفةاد   نة الدراسة مفق م

 حلة العما ةالد
مال ة اتت

 الخطأ
ة ف ق م

 المح وبة
س  متو 

 المةبعا 
 جةر د

 الحةية
وع مجم

 المةبعا 
 التباي  مصدر

  الجن 11708071 9 11708071 92891 *28229 9,92%
 ة  التدري  ةالخب 9928020 9 9928020 2817 28711 2,12%
   العامدالم ه 0278117 9 0278117 2819 28711 2,12%

 ص التخ 97198199 9 97198199 7817 *28211 21,42%

7,72% 28201* 1899 94918914 9 94918914 
ــــة التعا م ــــة  المة  تا

 التد  عم  بها

294,12% 28222* 99842 11018911 0 49118111 
   ـــــــــــــدد متوســـــــــــــ

 الطابة فد الص 

   1118404 990 14129814

 الخطأ   باي 4

    991 12112829

 دالةا 1

 (=0.05مسكوج د لة إاوا ية   * لود
 إاوةةةةةةا ية لوةةةةةةد مسةةةةةةكوج الد لةةةةةةة ة لةةةةةةد ذسد فةةةةةةر  ( اجةةةةةةو 9رقةةةةةةم   مةةةةةةن اجلةةةةةةدا   كحةةةةةةع

 =0.05انةةةةةةةةرار ا اةةةةةةةةرتا  الو سةةةةةةةة  ملقيةةةةةةةةاس مااةةةةةةةةهش ذس الوةةةةةةةةورة اجلد ةةةةةةةةدة  ( خبوةةةةةةةةوم
 مةةةةةةةةةت قيمةةةةةةةةةة  ف( ا سةةةةةةةةةوبةبل إذ ؛مكمةةةةةةةةةري اجلةةةةةةةةةوعإىل لةةةةةةةةةدج أفةةةةةةةةةراد ليوةةةةةةةةةة الدرااةةةةةةةةةة  ُعةةةةةةةةةزج 

(. 990ا 9درجةةةةةةةةةةةيت ار ةةةةةةةةةةةة   وةةةةةةةةةةةدأكةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةن قيمةةةةةةةةةةةة  ف( احلرجةةةةةةةةةةةة ل( اهةةةةةةةةةةة  92891 
رلةةةةةةةةة ( مقا918279  بلةةةةةةةةع مكواةةةةةةةة هم احلسةةةةةةةةايب ن كالةةةةةةةةت ال ةةةةةةةةرا  لوةةةةةةةةال الةةةةةةةةككور الةةةةةةةةاك

(. اقةةةةةةةةةد  عةةةةةةةةةود السةةةةةةةةةحا ع ذلةةةةةةةةةف إىل الو ةةةةةةةةةص ا جكمةةةةةةةةةال  418914مبكواةةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةةا   
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امللقةةةةةةةاة للةةةةةةةب  ردين،إىل جالةةةةةةةا املك لحةةةةةةةا  األاةةةةةةةر ةلةةةةةةةا  ع اجملكمةةةةةةةص األا  هالثقةةةةةةةاع الةةةةةةةكس اعي،ةةةةةةةا
 (.  9191   ن ر  لكا ا هكس الدرااة مص لكا ا درااة دااين ا ت فقاوالااقها. ا 

ارةةةةة ة  سفةةةةةرا  ذا  د لةةةةةة إاوةةةةةا ية ملكمةةةةةري  لةةةةةدم اجةةةةةود( 4  كاةةةةةف مةةةةةن اجلةةةةةدا  رقةةةةةم ا 
 . (9191ن   ر  ق لكيجة هكس الدرااة مص درااة دااىن ا واف. ااكاامل هل العلم 
  اهة( 7817سةوبة   ( اف يمة قبلمت  إذ ،مكمري الك ويإىل  عزج جوهرس  هر فر  

  ةةةةاارة رتبيةةة  المعلمةةةوةةةال لا (، 990ا 9  أكةةة  مةةةن قيمةةةة  ف( احلرجةةةة لوةةةد درجةةةيت ار ةةةة
بلةع  إذ( مقارلةة مبكواة  ذاس الك ووةا  األ ةرج 948141بلع مكواة هم احلسةايب   لك نا

ا ةةةة رلمةةة  الرتبيةةةة اعن مأالنةةةن ا سةةةري هةةةكس الوكيجةةةة ع  (.498741مكواةةة هم احلسةةةايب   
 ، فاةةه  لةةنع ع  حيعةةة املهةةام الةةيت  قومةةون ةةةار كةةدالألاةةاء هي ةةة ن  كميةةزان لةةن ل ةةرا هم مةة

 عإىل جهةةد بةةدين القلةة ،  ةةا  ز ةةد  انن  حيعةةة لملهةةم اختووةةهم  كاجةةألالكةةدر ع الو ةةرس، 
 ةمعلمةة  الرتبيةةة ارا ةة اهةةكا جيعةةلالرتبيةةة ارا ةةة،  لحةةاء ااملك لحةةا  امللقةةاة للةةب لةةااق معلمةة األ

  ارت اةهل هممةر الةكس  عر ةاأل ،مواجهكهةان لة ان عجةز  داقة ،ةثةري مدركع لوجود ألحاء لمةل ك
ااةةةة ادر  Embich,2001)لدرااةةةة مةةةص لكةةةا ا درااةةةة الةةةحش  ُ كس االو سةةة . اقةةةد اا قةةةت لكيجةةةة هةةة

 (.Banks &Necco, 1990بالنع الينو  
بلمةةةةةةت  ، إذمةةةةةةري املرالةةةةةةة الكعليميةةةةةةةكمإىل  ج عةةةةةةز جةةةةةةوهرس إىل اجةةةةةةود فةةةةةةر  أربةةةةةار  الوكةةةةةةا ا 

 9  ( اهةةةةة  أكةةةةة  مةةةةةن قيمةةةةةة  ف( احلرجةةةةةة لوةةةةةد درجةةةةةيت ار ةةةةةة1899قيمةةةةةة  ف( ا سةةةةةوبة  
رلةةةةةةةةة ( مقا907812  بلةةةةةةةةع مكواةةةةةةةة ها احلسةةةةةةةةايب إذ ، ةةةةةةةةةلداد، الوةةةةةةةةال املرالةةةةةةةةة ا (990ا

(. النةةةةةةةةةن ا سةةةةةةةةةري هةةةةةةةةةكس 99891باملرالةةةةةةةةةة ا بكدا يةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةيت بلةةةةةةةةةع مكواةةةةةةةةة ها احلسةةةةةةةةةايب   
مةةةةة  الرتبيةةةةةةة ارا ةةةةةةة للمرالةةةةةةة علك لحةةةةةا  امللقةةةةةةاة للةةةةةةب لةةةةةةااق مف ةةةةةةادة األلحةةةةةةاء اامل عالوكيجةةةةةة 

 حيعةةةةةة املهةةةةةام الةةةةةيت بة مقارلةةةةةة اد ةةةةةا منالةةةةةا  ااملرافةةةةةق امل فاةةةةةه  لةةةةةن لةةةةةدم اةةةةةوافرا لداد ةةةةةة، 
 مللةةةةةةةةب املسةةةةةةةةكوس الحةةةةةةةةدين أأكةةةةةةةةان ذلةةةةةةةف  قومةةةةةةةون ةةةةةةةةةا ملواجهةةةةةةةةة املك لحةةةةةةةا  الوما يةةةةةةةةة اةةةةةةةةواء 

مةةةةةةةةص لكيجةةةةةةةةة درااةةةةةةةةة ال  ا وةةةةةةةةه  ةفقةةةةةةةةت هةةةةةةةةكس الوكيجةةةةةةةةواا إذالعقلةةةةةةةة  ع املرالةةةةةةةةة ا لداد ةةةةةةةةة. 
 . Embich,2001)(، ادرااة الحش  9111اليسب  
مكمةةةةري لةةةةدد ال لحةةةةة ع الوةةةة  ف إىل لككةةةة  ج عةةةةز جةةةةوهرس الوكةةةةا ا إىل اجةةةةود فةةةةر    ر أربةةةةا
حلرجةةةةة لوةةةةد ( اهةةةة  أكةةةة  مةةةةن قيمةةةةة  ف( ا99842بلمةةةةت قيمةةةةة  ف( ا سةةةةوبة   إذ ،الوااةةةةد

 (.990، ا0درجيت ار ة  
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انةرار ا اةرتا  الو سة   خبوةومية ابال ةرا  ع املكواة ا  احلسة سدف  د د اهاس هكاة
رقةةم  كمةةا هةةو محةةع ع اجلةةدا  ةةة؛  قارلةةا  الثوا يةةة الحعد( للمTukeyحار  ةا كةةالحااثةةةان ااةةك دم 

 9.) 
 (8) الجدمص

 ل  ةةار احتتةاا الني د لدل أفةاد   نة الدراسة بارنا  البعدية لمد( لامTukeyج ا تبار )نتام
 س   دد الط  ب فد الص ()متو  ةسمفق متا ة الدرا

   دد الط  ب متوس  5> × > 0 05> × >6 25> × >06
 وس المت 78.22 72.29 99.22 لص ا دف

   78.22 0 < × <5 
   72.29 6< × <05 
 01841* 02891* 11800 06< × <25 

 (=0.05د لة  مسكوج لود 
 مسةةكوج د لةةة إاوةةةا يةا ية لوةةد وةةةهوةةاك فرقةةا ذا د لةةة إا ( أن9 رقةةةم مةةن اجلةةدا    كاةةف

 =0.05و ا  مكواةةة  لةةةدد ال ةةةه  ع كسمكالةةةت فراقةةةا  املكواةةة ا  احلسةةةابية بةةةع   ( إذ
 الو ( أك  من القيمة احلرجة   كحار  اوك ( اكالت ال را  كما  هيت:

ن  الحةا (  ال،ةر  إىل مخسةةاةكة ل،ةر   من  ن لددهمالك   هل ل سايباحل  كواامل بلع -9
ة مخسةةةإىل  اةةةكة مةةةن  ن لةةةددهم الةةةك رلةةةة مبكواةةة  ال ةةةه ( مقا11800    وةةةلع ا

( 01841ر  بةةع املكواةة ع مقةةدارس  ا ةةب ،(41871   بلةةع إذ  وةةالع ل،ةةر  الحةةا ( 
ج أفةةةراد ليوةةةة لةةةدة ملةةةدج انةةةرار ا اةةةرتا  الو سةةة  ملقيةةةاس مااةةةهش ذس الوةةةورة اجلد ةةةد

 الدرااة.
(  الحةةا    نال،ةةر  مخسةةةإىل ل،ةةر اةةكة  مةةن  لةةددهم املكواةة  احلسةةايب لل ةةه  الةةك ن بلةةع -0

اااةةد  مةةن  ن لةةددهم الةةك كواةة  ال ةةه  مب ة( مقارلةة11800اةة  احلسةةايب  ملكو ذاس ا
  بةةةةةةع املكواةةةةةة ع مقةةةةةةدارس ر اب ةةةةةة ،(49810 بلةةةةةةع  إذلوةةةةةة  ع ا ةةةةةةه (  إىل مخسةةةةةةة

ا اةةرتا  الو سةة  ملقيةةاس مااةةهش ذس الوةةورة اجلد ةةدة لةةدج ( ملةةدج انةةرار 02891 
فاد لةدد ال لحةة ع الوة   كلمةا إىل ألةه راد ليوة الدرااة. اقةد  عةزج السةحا ع ذلةففأ
اد أدج ذلف إىل ماال ة اجلهود، ابك   اقةة أكة  مةن قحةل معلمة  الرتبيةة ارا ةة او لا
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ص ألحاء إ افية للةب كاهلةه قةد  عجةز إىل ا  دسللقيام بواجحااه امللقاة للب لااقة  ا    
فقةت لكيجةة هةكس واكس  عر ة لإل ابة با ارتا  الو س . اقةد اللن مواجهكها، األمر ا

ك ن لة اعن املرربةد ن الرتبةو أ أ هةر االيت  (،9119الدرااة مص لكا ا درااة اراااس  
س  بدرجةة لو ا را ةمن ا اك  عالون( 12كثر من أ من ال ه  ك  أ كعاملون مص لدد 

 فما دان(.  12د ن الك ن  كعاملون مص إلداد اقل  ةأللب من املررب
 ابكلف لرفض ال ر ية خبووم مكمريس ار ة اامل هل العلم ، القحلها خبووم بقية املكمريا . 

 فةةةةر  ذا د لةةةةة إاوةةةةا ية لوةةةةد مسةةةةكوج د لةةةةة ال ر ةةةةية الثاليةةةةة الوةةةةها: لةةةةيع هوةةةةاكا  لكةةةةا
 =0.05ا  الو سةة  ملقيةةاس مااةةهش ذس الوةةورة اجلد ةةدة لةةدج أفةةراد ربةةدة ا اةةرت  ( خبوةةوم

ليوةةة الدرااةةة  عةةزج إىل اجلةةوع اارةة ة الكدر سةةية اامل هةةل العلمةة  االك وةةي ااملرالةةة الكعليميةةة 
 ؟.ع الو  الوااد ةالدد ال لح

افةةةةةا  املعيار ةةةةةة ر حناملكواةةةةة ا  احلسةةةةةابية اا الحااثةةةةةان ؛ ااةةةةةك دم ا  كحةةةةةار هةةةةةكس ال ر ةةةةةية
للةب كةا ا لولةت اافن ،ة ا اةرتا  لةدج أفةراد ليوةة الدرااةة افةق مكمةريا  الدرااةةربةد خبووم

 (.1 رقم ع اجلدا   الو و الوارد
 (9) صدم الج

 احتتةاا الني د لمب اح ماس ش  لمدل شد د   نة الدراسة أفةاوسطا  الح اب ة ماحنحةافا  المع ارية لدل المت
 ةةا  الدراس اتلي الصور  الجديد  مفق م

نحةاف اح
 ا ة الم تب المت يا ام تو  ددالع توس الم المع اري

  الجن ذكر 17 148121 078409
 بألث 11 918971 008417
 ة  التدري  ةالخب من مخع اووا أقل  17 148491 018170
 اووا  فهكثر مخع 11 918217 018119
 ه  العامدالم   وم فهقلدبل 77 178411 008114
 لور وسبنا 41 198191 078141
 ص التخ ية  ا ةارب 11 148111 918191
 ي   رختو 17 918991 018191

018191 970822

تاـة التعا م ــة التـد  عمــ  المة  دا  ابك 991 2
 بها

 ادسإلد 7 128202 28222
   ــــــدد الطــــــ  ب فـــــــد متوســــــ اااد إىل مخسة  ه من  71 918111 018417
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948999 929800

 الص  مخسة ل،ر  الحا   اكة إىلمن  72 4

ن  مخسةةةةة ال،ةةةةر -اةةةةكة ل،ةةةةر مةةةةن  17  998141
  الحا  

د فةر   ةاهر بةع املكواة ا  احلسةابية ملةدج ربةدة ا اةرتا  ( اجو 1رقم    من اجلدا  كحع
 درااة افق مكمريا  الدرااة ايعها.لالو س  لدج أفراد ليوة ا

يةل الكحةا ن أجةرج  لفقةد   ال ةاهر؛ ر  ةلف الن،  لن مدج الد لة ا اوةا ية  ةكا ااةد
ربةةدة ا اةرتا  الو سةة  لةةدج أفةراد ليوةةة الدرااةةة  ( خبوةةومUnivariate ANOVAاألاةادس  

مكمةةةةريا   افةةةةقع املةةةةدارس احلنوميةةةةة ع ظاف ةةةةة إربةةةةد ا مةةةةن معلمةةةة  الرتبيةةةةة ارا ةةةةة امعلما ةةةة
 (.92رقم   ع اجلدا  للب الو و الواردلت الوكا ا افن ،الدرااة

 (01ص )الجدم 
 لتباي  األتادي لمدل شد  احتتةاا الني د لدل أفةاد   نة الدراسة مفق متا ةا  الدراسةا   اج  حنتام

مال ة اتت حلة العما ةالد
 الخطأ

ة ف ق م
المح و 
 بة

س  متو 
 المةبعا 

ة درج
 الحةية

وع مجم
 المةبعا 

 التباي  مصدر

  الجن 11178409 9 11178409 92840 *28229 9,42%
 ة  التدري  ةالخب 118711 9 118711 28092 28119 02%.،

 ه  العامدالم   71008119 9 71008119 91811 *28222 92,92%
 ص التخ 11918971 9 11918971 92849 *28229 9,92%
 اة التعا م ة  التد  عم  بهاالمةت 11118711 9 11118711 99842 *28229 1,12%
 طابة فد الص لا  دد  متوس 99148101 0 72498111 99817 *28222 94,1%

   الخطأ باي 190408191 990 1798402   
 دالةا 199118479 991    

 (=0.05مسكوج د لة   * لود
( =0.05لةة إاوةا ية لوةد مسةكوج د لةة   د ذسد فةر  ( اجةو 92رقم    من اجلدا  كحع
 .عمكمري اجلوإىل ربدة ا ارتا  الو س  لدج أفراد ليوة الدرااة  ُعزج  خبووم

 9( اهة  أكة  مةن قيمةة  ف( احلرجةة لوةد درجةيت ار ةة  92840سوبة   ( اف قيمة  تملب إذ
بلةةةةع  لةةةةوايتا لةةةةا  اللةةةةة ب( مقار 14812(، الوةةةةال الةةةةككور الةةةةك ن بلةةةةع مكواةةةة هم احلسةةةةايب  990ا
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اقةةد  عةةود السةةحا ع ذلةةف إىل الو ةةص ا جكمةةال  االثقةةاع الةةكس (. 918971مكواةة هن احلسةةايب  
فقةةت لكةةا ا وا. اانكمةةص األردين،إىل جالةةا املك لحةةا  األاةةر ة امللقةةاة للةةب لةةااقهجملا لةةا  عاعي،ةةة ا 

  (.9191   ن ر  هكس الدرااة مص لكا ا درااة دااين ا 
فةةق واوةةا ية ملكمةةري ارةة ة. ااكاد لةةة إ سفةةر  ذ لةةدم اجةةود( 92    رقةةمجلةةدا  كاةةف مةةن اا 

 (. 9191  ن  ر  لكيجة هكس الدرااة مص درااة دااىن ا 
بلمةةت قيمةةة  ف(  إذمكمةةري الدرااةةة امل هةةل العلمةة  إىل  عةةزج جوهر ةةا   ا  الوكةةا ا فرقةة اأ هةةر 
الوةال (، 990ا 9يت ار ةة  رج( اه  أك  من قيمة  ف( احلرجة لود د91817ا سوبة  

 م هةةةةةةل حملةةةةةةة( مقارلةةةةةةة 17844بلةةةةةةع مكواةةةةةة هم احلسةةةةةةايب   الةةةةةةدبلوم فهقةةةةةةل، إذ  لةةةةةةة م هةةةةةةل
علمةةع امل أن   الوكةةا ار أ هةةا (. 19810م احلسةةايب  ه اةةن بلةةع مكو  الةةكا الحنةةالور وس فةةهكثر 

لةك ن ا الك ن  ملةون ربةهادا  الةدبلوم  عةالون مةن ا اةرتا  الو سة  بدرجةة أللةب مةن املعلمةع
علمةع مةن  لةة ال،ةهادة اجلامعيةة هةم ملا نأ ل،هادا  اجلامعية. اقد  عزج السةحا إىلون ا مل
م، اكةكلف فةاهنم اكثةةر قةدرة للة  ا ةص ار ةة   ا  ال ةةه  اااجةلقةدرا اا همةا   كثةر إدراكةا  أ

 ااك ةةةق هةةةكس الوكيجةةةة مةةةص لكةةةا ا درااةةةة الدبابسةةةة الرتبو ةةةة ااو يةةةكها مةةةن  لةةةة ربةةةهادة الةةةدبلوم.
د لةةةةةة  سود فةةةةةر  ذجةةةةالةةةةةيت أربةةةةةار  إىل ا  (،9111  ال  ا وةةةةةة اليسةةةةب رااةةةةةاد(، 9111 

 امل هل العلم . مكمري إىل  جإاوا ية ع درجة ا ارتا  الو س  اعز 
بلمةةت قيمةةة  إذ ،مكمةةري الك وةةيإىل اعةةزج ذس د لةةة إاوةةا ية فةةر   ابيوةةت الدرااةةة اجةةود

(، 990ا 9( اهةة  أكةة  مةةن قيمةةة  ف( احلرجةةة لوةةد درجةةيت ار ةةة  92849 ف( ا سةةوبة  
ارلةةةةةةةة بةةةةةةةكاس ق( م14811بلةةةةةةةع مكواةةةةةةة هم احلسةةةةةةةايب   إذا ةةةةةةةة ة ارالوةةةةةةةال ختوةةةةةةةي الرتبيةةةةةةة

اذلةةةةةةف ألهنةةةةةةم  ةةةةةةمن  ،(91890ن بلةةةةةةع مكواةةةةةة هم احلسةةةةةةايب  الك ووةةةةةةا  األ ةةةةةةرج الةةةةةةك 
املعلمةةع الةةك ن  لوةد وةي اهةةم ألةرف مبةةا  كاجةةه ال ةرد لةةكلف كالةةت ربةدة ا اةةرتا  أكةة  كلا

لمة  الرتبيةة ارا ةة  كميةزان عن مأ إىليجةة وكهةكس ال لزانن . ال ملون ختوي الرتبية ارا ة
الكةدر ع  فاةه  لةن هةام الةيت  قومةون ةةا،عة املبسحا  حيألااء هي ة ادر ع  نلن ل را هم م

ء حةةةةالاأل ع  ةةةةا  ز ةةةةدإىل جهةةةةد بةةةةدين القلةةةة ،   كةةةةا  ، فةةةةان  حيعةةةةة لملهةةةةم اختووةةةةهم سر  ةةةةالو
الرتبيةةة ارا ةةة مةةدركع لمةة  مع كا جيعةةلاهةةالرتبيةةة ارا ةةة، ااملك لحةةا  امللقةةاة للةةب لةةااق معلمةة  

اةرتا  الو سة . هل همر الكس  عر ماأل ،مواجهكهان ل ان عجز  داق ،كثرية لوجود ألحاء لمل
ااةةةة بةةةالنع ادر  Embich,2001)ة هةةةكس الدرااةةةة مةةةص لكةةةا ا درااةةةة الةةةحش  ُ جةةةيكاقةةةد اا قةةةت ل



 2112-العدد الثاني  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

11 

 

 (. Banks &Necco, 1990الينو  
مةةت قيمةةة  ف( إذ بلكعليميةةة المكمةةري املرالةةة إىل عةةزج جةةوهرس  فةةر   ااو ةةلت الدرااةةة إىل

(، الوةال 990ا 9رجة لود درجيت ار ةة  من قيمة  ف( احل ( اه  أك 99842ا سوبة  
الةةةيت بلةةةع  باملرالةةةة ا بكدا يةةةة( مقارلةةةة 970822واةةة ها احلسةةةايب  كم بلةةةع إذ ،املرالةةةة ا لداد ةةةة
مللقةةاة ا  اء ااملك لحةةحةةاهةةكس الوكيجةةة إىل ف ةةادة األل لةةزالنةةن (، ا 19801  مكواةة ها احلسةةايب

ااملرافق املاد ةة ا منالا   فاه  لن فقدان لمرالة ا لداد ة،لللب لااق معلم  الرتبية ارا ة 
للةةب املسةةكوس أكالةةت عةةة املهةةام الةةيت  قومةةون ةةةا ملواجهةةة املك لحةةا  الوما يةةة اةةواء يح  مقارلةةة 
ة درااةةة ال  ا وةةه لكيجةةلوكيجةةة مةةص ا قةةت هةةكساواف اقةةدالعقلةة  ع املرالةةة ا لداد ةةة.  مالحةةدين أ
 . Embich,2001)ة الحش  ا(، ادرا9111اليسب  
مةةت قيمةةة لبإذ مكمةةري مكواةة  لةةدد ال ةةه  ع الوةة . إىل  عةةزج جةةوهرس فةةر    هةةر كمةةا

( 990، ا0( اهةة  أكةة  مةةن قيمةةة  ف( احلرجةةة لوةةد درجةةيت ار ةةة  99817 ف( ا سةةوبة  
د ليوةةة الدرااةةة ااةةك دم ا كحةةار أفةةراسةةابية لةةدج حلاةةةدف  د ةةد اهةةاس ال ةةرا  ع املكواةة ا  ا

 Tukeyذلف.(  حع99رقم    ية الحعد ة ااجلدا قارلا  الثوا( للم  
 

 (00) الجدمص
  ة البعدية لمدل شد  احتتةاا الني د لدل أفةاد   نة الدراسة مانبارنا  الث( لامTukey)ج ا تبار نتام

 مفق متا ة الدراسة )متوس   دد الط  ب فد الص (
   دد الط  ب فد متوس  5> × > 0 05> × >6 25> × >06

 وا املك 91.12 82.22 018.22 ص لا
   12820 0 < × <5 
   91811 6< × <05 
 07891* 99809* 929801 06< × <25 

 (=0.05مسكوج د لة   * لود
ذا د لة إاوا ية لود مسكوج د لةة إاوةا ية  واك  فرقا  هأن ( 99رقم   من اجلدا   كاف

 =0.05)، مكمري الدرااة  مكواة  لةدد ع مسكو ا  بكالت فراقا  املكوا ا  احلسابية   إذ
 HSD: Tukey’s Honestly   ر اةةوك احةةكال ةةه  ع الوةة ( أكةة  مةةن القيمةةة احلرجةةة   
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Significant Differenceال كل  من:( الو 
رلةة مبكواة  ( مقا929801  س بلةعكاالة( 01-91لدد ال ه  ع الو     ا كو م -9

ر  بةةةع املكواةةة ع مقةةةدارس ا ةةةب ،(91811  علةةةس بكاالةةة( 91-1لةةةدد ال ةةةه  ع الوةةة   
ة يوةاهش ذس الوورة اجلد دة لدج أفةراد لام ( ملدج ربدة ا ارتا  الو س  ملقياس07891 

 ع املدارس احلنومية  اف ة إربد. االدرااة من معلم  الرتبية ارا ة امعلما 
مبكواة   رلةة( مقا929801  س بلةعكاالة( 01-91ا  لدد ال ه  ع الو    مكو  -0

 سر  بةع املكواة ع مقةدار ا ةب ،(12820  س بلةعكاال( 1-9ال ه  ع الو   لدد 
اس مااةةةهش ذس الوةةةورة اجلد ةةةدة لةةةدج قيةةةدج ربةةةدة ا اةةةرتا  الو سةةة  ململةةة( 99809 

ع الوةة   لةةدد ال لحةةةكلمةةا فاد   إىل ألةةه الدرااةةة. اقةةد  عةةزج السةةحا ع ذلةةفيوةةة أفةةراد ل
الرتبيةةة ارا ةةة ة أكةة  مةن قحةةل معلمة  ود، ابةك   اقةةهةةالوااةد أدج ذلةةف إىل ماةال ة اجل

 اا عجةز  قةد م  دس إىل ا ص ألحاء إ ةافية للةب كةاهله ا  قهماالقاة للب لامل جحا لواللقيام با
لكيجةةةة هةةةكس  اوافقةةةت ةةةابة بةةةا ارتا  الو سةةة . اقةةةد إلل همعر ةةةكس  مواجهكهةةةا، األمةةةر الةةةن لةةة

 الةةك ن  كعةاملون مةةص لةةدد عبةو ن املرربةةد ن الرت أ أربةةار  إىل الدرااةة مةةص لكةا ا درااةةا  أ ةرج،
ربد ن الك ن ر ن ا ارتا  الو س  بدرجة أللب من املم ن(  عالو 12اك  من ال ه   اكثر من 

 دان(. فما 12لداد اقل  أ كعاملون مص 
  ابكلف اقحل ال ر ية خبووم مكمري ار ة، اارفض خبووم املكمريا  الحاقية.

 
 المقترحات -02
 الحااثان:   قرتحر  لوها الدرااة احلالية، وء الوكا ا اليت أا ع  
س القرار بوفارة الرتبية االكعليم األردلية بالكقليةل مةن لةدد ال لحةة ع كة اهكمام مك ر ا  ر  -9

 ارا ة. ةيب  وف الرت 
بةةةةالك  ي  مةةةةن القيةةةةام ة اهكمةةةةام مك ةةةةكس القةةةةرار بةةةةوفارة الرتبيةةةةة االكعلةةةةيم األردليةةةةة ر ا  ةةةةر  -0

 .اامعلما  لااق معلم  الرتبية ارا ة  لل بالعاء الو ي   امللق
   .بااكمراراا و رهم مهويا  امسلنيا   هماادر حا لرتبية ارا ة امعلما اة اههيل معلم  ر ا  ر  -1
 . بالرتبية ارا ةي مية بالنادر الو ي   امل هل ااملك وو ند املدارس احلازا رة ا  ر  -7
اإ هلهةم للةب األاةاليا ا  ة امعلما ة ملعلم  الرتبية اراوك مدارا  م لقد رةا  ر  -1
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 احلد ثة ع الرتبية ارا ة. 
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 عــاجالمر 
 المراجع العربية

ويا  احتتـــةاا الني ـــد لـــدل معامـــد الحاســـو ب فـــد م ـــت(، 0222هيةةةام    ةةةف،احلا -
 األردن. ،ربدإلة ماجسكري غري مو،ورة، جامعة الريموك، ، راان ةدر المدارح الحةوم ة األ

م ـــتويا  احســـتنياد الني ـــد لـــدل معامـــد التةب ـــة  ،(9111 ةةةد  بابسةةةة، ظمةةةود أالد -
الة ماجسةكري غةري مو،ةورة، اجلامعةةة اةر  ،الخاصـة فـد األردا م  قتهـا بـبعم المتا ــةا 

 األردن.، لمان األردلية،
  ا اةةةرتا  الو سةةة   امسةةةكو " ،(9191ار الليةةةان،  ليةةةل  منةةةا ين، كةةاا  االنلةةةيهين،داا -

(، م م 1 العةةدد 91، اجمللةةد مجاــة التةبويــةلا"، ة ع األردننوميةةاحل لةةدج معلمةة  املةةدارس
011-041. 

ري  فـــــد دتـــــةاا الني ـــــد لـــــدل أ  ـــــاء ه ئـــــة التـــــاحت ،(9111ربةةةةةدان، مالةةةةةف  الر  -
رة، و ،ةوالة ماجسةكري غةري ماةر ، الجامعا  األردن ة الحةوم ة م  قتا ببعم المتا ةا 

 ردن.ألا ،ربدإجامعة الريموك، 
و ا  ا اةةةرتا  الو سةةة  لةةةدج معلمةةة  (، "مسةةةك9111اةةةهب   ا وةةةة، ف ةةةاد اليسةةةب، ال  -

 1، اجمللةد سـا  العاـوا التةبويـةدرا"، الرتبية الر ا ية ع األردن الهقكها بحعض املكمةريا 
 .909-919(، م م 9العدد  

 ــداد إاــ م م عتلةيــة مجمو ــة هــولمإ لتطــوية اع  بمــو الاــدمعا، (9194لةةة هةةوملز   مو  -
 النو ت. ،لياار ، منكحة الرتبية لدا  حيا  المتحدلو المعام   با

ا اةةرتا  الو سةة  لةةدج ألاةةاء هي ةةة الكةةدر ع " ،(9114مالةةف   لة،لوةةر االرربةةدان،بمقا -
، اجمللةد أبحـا  ال ةمـوأ مجاـة"، الهقكه بحعض املكمةريا  ع اجلامعا  األردلية احلنومية

 .11-14(، م م 0العدد  91
مةع ا ارتا  الو سة  لةدس ليوةة مةن املعلة ة  اهر دراا(، "9111  د كالور ااهمة،  لة،بمقا -

( م م 1العةةدد   1، اجمللةةد جامعــة دمشــق مجاــة "، ةةوء لةةدد مةةن املكمةةريا   ععاألردليةة
00-11. 
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 (0ق رقم )ماح
 اهلل الةتم  الةت مب م 

 ح ماس ش ل تتةاا الني دمب ا
 

 لاو هي ة الكدر ع ................... أ يت لاو هي ة الكدر عأ   
و ا  ا اةةةرتا  الو سةةة  لةةةدج معلمةةة  الرتبيةةةة ارا ةةةة "مسةةةكم الحااثةةةان بدرااةةةة بعوةةةوان  قةةةو 
 .ع ظاف ة اربد الهقكها بحعض املكمريا "ا امعلما 
 

هةةةا ع بعةةةد ن األا  انةةةرار اةةةدا  االثةةةاين درجةةةة ربةةةدة وب قةةةراءة كةةةل لحةةةارة اا جابةةةة ل رجةةة
  ت الرقم الدا  للب إجابكف ع كل من الحعد ن. ×( اداثها اذلف بو ص إربارة 

 ( اله  د  قليه  ع السوة.9رقم  اال ( اله  د  معف  وميا ،1االة الكنرار  ع  الرقم  ع 
 
( أن درجةةة اعر ةةف  ةةكا املوقةة  قو ةةة جةةدا ، أّمةةا الةةرقم 4الةةرقم  يعةة  ،ةةدة فلمةةا  ةةض اا أّمةة

 ( فيع  أن درجة اعر ف  كا املوق   عي ة جدا  اهنكا.9 
مل  مةةرضلكامةةة ا ةةكا الا اةةك ات بالسةةر ةل،ةةنر اعةةاالنم الحوةةاء العلمنةةم بةةان ايةةص ا جابةةا  

 ابا  ا ليلها. فرف ا جع د لا اوج بعض املعلوما  العامة اليت اسالل
 ما   امةمعاو 

 ب ألث     ذكر   وع:( اجل9 
 اووا  فاكثر  مخع   من مخع اووا  أقل  ة الكدر سية: ( ار0 
 لور وس أا أللببنا   من دبلوم  أقل لم : علا هل ( امل1 
 ي   ر ختو   ية  ا ة ارب   وي: ( الك7 
 وس ثال  ادس إلد  دا   كاب  رالة الكعليمية اليت اعمل ةا: ( امل1 
 01-91  91-1  1-9  ا  لدد ال لحة ع الو :( مكو 1 
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 ــد الش
 جة  عي ةدر …ة قو ة بدرج
 العــبــــــــــار  ا  دج                       جدا  

 رارالكن
   قليه   د ……  د 
 اي                 فد ال نةيوم 

9 0 1 7 1 1 4 9 0 1 7 1 1 
       بهن  اقايت مسكوزفة مص هنا ة اليوم الدراا . رأربع       
        ملهوة الكدر ع.يتار ت أجد  عوبة ع  ح  ال عا يت جراء  اأ ح        
       مل ب عالية لالية مص م،نه   لحيت.أاعا       
       أن ال لحة  لومول  للب بعض امل،نه  اليت اواجههم. أربعر       
       حاربر مص ال لحة  سحا ب  مو ا  ل سية ربد دة.امللكعامل ن اإ       
       جد د. لوم  األرف أن لل  مواجهة  وم لمل نمبا رها  لودما ااكيق   أربعر       
       الايق لودما  واق،   لحيت مبو وع ما.ب أربعر       
       ملهوة.أجنز  أربياء كثرية ذا  قيمة اأمهية ع هكس القد        
       بهن لهقيت جامدة مص  لحيت أثواء قيام  بهلما  الكدر ع. أربعر       
         س لودما    سكجيا  لحيت مل الي الدرااية موهم.أفقد        
       بالسعادة االرااة بعد العمل مص  لحيت. أربعر       
       الكدر ع.العمل ع مهوة إىل بكدين دافعييت  أربعر       
       بالام  الو س  بسحا  ارايت  كس املهوة. أربعر       
       ه  ا ل عالية االعا  ية ل لحيت أثواء  ارايت  كس املهوة.ن،مل ةداء مص املأاعا       
       كرت  لودما   أؤدس األلما  للب اجهها الو يف.  أ       
       قت راايت ع احيل اجناف مك لحا  لمل .ق  اا ييت بو ااا        
       .يتحيص بنل اهولة أن أ لق جوا  ل سيا  مر ا  مص  لااك        
       با احات بسحا  ارايت ملهوة الكدر ع. أربعر       
        موت العمل لل . عبهن اورفا   لحيت از د  أربعر       
       امل اف بسحا  ارايت  كس املهوة.اكهل  ع هنا ة  أربعر       
       ارايت  كس املهوة.  أل  أؤثر إجيابيا  ع اياة كثري من الواس من  ه  أربعر       
       بهل  أاعامل مص بعض ال لحة اكههنم أربياء   ب،ر. أربعر       
       و األربياء بنل اهولة.حن اليت فهم م،الر  لحيت بااك       
       هكم أا اكرت  ملا  د  مص  لحيت من م،نه .  أ       
       باحليو ة االو،ات. أربعر       
       بهل  ألمل ع هكس املهوة ب جهاد كحري. أربعر       
       احلد اقسوة لوا   . عبالقلق ألن هكس املهوة از د أاع        
       الواس بعد الك اق  مبهوة الكدر ع.ص مأل  أ ح ت أكثر قسوة أاع        
        جهاد االكعا.ا لكعامل مص ال لحة  و  اليوم الدراا   سحا بإن ا       
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