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مستوى الصالبة النفسية لدى  دور مديرات المدارس الثانوية العامة في األردن في تحسين
 المعلمات العامالت معهن

 رغداء "محمد خير" الكسيح
 *راتب سالمة السعود د.أ.

 ملخص:
ى تعدددرو دور مدددديرال المددددارة الثانويدددة العامدددة ادددي األرد  ادددي ت سدددي  هددددال الدراسدددة  لددد

الوبدد ي المسدد ي،  مددن  تددم اسددت دام ال مسددتوا البددابة الن سددية لدددا المعلمددال العددامال مع دد .
( اقرة، موزعة على ثاثة مجاالل: االلتزام، والت كم، والت دد.. 02وتم تطوير استبانة تكونل م  )

  لدى ( معلمة تم ا تياره  بالطريقة الطبقية العشوائية. أشارل النتائ 644)تأل ل عينة الدراسة م  
أ  درجة ممارسة مديرال المدارة الثانوية العامدة ادي األرد  ادي ت سدي  مسدتوا البدابة الن سدية 
لدا المعلمال العامال مع   م  وج ة نظره  جاء بمستوا متوسدط، وال توجدد ادروا  ال داللدة 

غيدر ال بدرة، وال توجدد ادروا تبعداغ لمتغيدر المعهدي العلمدي. وأوبدل الدراسدة بعقدد   بائية تعزا لمت
دورال تدريبيدة للمعلمدال لزيدادة مسدتوا البدابة الن سدية لددي  ، وتقليدي األعمداي المدرسدية الكتابيدة 
واسددددتبدال ا بأعمدددداي تعتمددددد علددددى اسددددت دام التكنولوجيددددا ال ديثددددة، وزيددددادة مسدددداندة مددددديرال المدددددارة 

 مال تعزيزاغ لبابت   الن سية.للمعل
 .البابة الن سية، مديرال المدارة الثانوية العامة، االرد الكلمات المفتاحية: 
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The Role of Public Secondary School Principals in Jordan in 

Improving the Level of Psychological Hardness among Female 

Teachers Working with Them 

Raghda "Mohamed Kheir" Kassih 

Prof. Rateb Salameh Alsoud* 

 
Abstract: 

This study aimed to identify the role of the public secondary school 

principals in Jordan in improving the level of psychological hardness of 

women teachers working with them. The study used the descriptive survey 

methodology. The sample consisted of (466) female teachers who were 

chosen by stratified random method. The results indicated that the degree 

of the role of public secondary school principals in Jordan in improving 

the level of psychological hardness of women teachers working with them 

was medium. Furthermore, the results showed that there are no statistically 

significant differences attributed to both variables: experience and 

educational qualification. According to the results, it has been 

recommended that the ministry of education must hold training courses for 

female teachers to increase the level of their psychological hardness, 

reduce written school work and replacing paperwork with technology. 
Keywords: Psychological Hardness, Public Secondary School Principals, 

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

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

أندد  المسددعوي  اضدداغ عدد التدي ينبغددي علددى المعلددم التعامدي مع ددا واألنمدداط الش بددية الم تل ددة ل دم، 
والعمدي علددى نموهدا وتطويرهدا، ممدا يشددكي  للطلبدةوالن سدية   اعليددةعد  تلبيدة ال اجدال المعرايدة واالن

 علي .ا رغ عبئا كبي
ندت  عند  تدد م ندة التعلديم بشدكيا عدام. وقدد والضغط ال . يتعدري لد  المعلدم يشدكي  طدرا ي د

الكلية للنظام التعليمي، وقد يعثر  لك اي عاقة المدير  ال اعليةو  الطلبةتأثيراٌل سلبية على المعلم و 
مدددير المدرسددة،  مدع المعلددم وعاقددة المعلددم مددع تاميدد ع، وربمددا يتعدددا  لددك  لددى  دددوث  ااددالا مددع

ممددددا يعيددددا المدرسددددة عدددد  ت قيددددا أهددددداا ا، وبالتددددالي ان  دددداي مسددددتويال ت بدددديي الطلبددددة وازديدددداد 
مشاعرهم السلبية ن و المعلمي  والمدرسة، واي ه ع ال الة قد ينعدم توااا المعلم مع م نتد  ومدا قدد 

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

القيمددة ادبداعيددة للمعلددم، ايتولددد لديدد  اال تددراا الن سددي وادج دداد، اكددا  لزامدداغ عليدد  مواج ت ددا بددوعي 
 الن سية. ، والبابةالتكيوأسباب ا أوالغ، وباالرادة القوية، والعزيمة العالية، و  س  

م دارة تتمثدي ادي التغلدب علدى الظدروو   Psychological Hardnessوالبدابة الن سدية 
مد  اثثدار اديجابيدة  عديددالقاهرة سواء اي بيئة التعلم، أم اي بيئال أ را يتواجدد اي دا ال درد، ول دا 
ايا أ   نسا  اليوم بعامدة  تتمثي بالمرونة اي التعاطي مع القضايا  ال العاقة بالعمي. ولم يعد  ا

ملددةغ مدد  الت ددديال الوظي يددة وال ياتيددة والمعيشددية.  يواج ددو والعدداملي  اددي م نددة التعلدديم ب ابددة،  ج 
المددرأة أكبددر ب كددم طبيعت ددا ال سدديولوجية.  لددك ا  م نددة التعلدديم م نددة شدداقة،  ادديوربمددا كددا  تأثيرهددا 

سدتدعي مد  ت التديمد  ضدغوط العمدي كثيدر ي دا تكثر اي ا المتطلبال اليومية واألعباء التدريسدية، وا
معلمددال المدرسددة الثانويددة أ  يتمددتع  ببددابة ن سددية عاليددة، وأ  يكدد  اددي قمددة أدائ دد ، وك ايددات   
التدريسددية متميددزة، ويتمددتع  بش بددية قويددة لمواج ددة الضددغوط الم تل ددة التددي مدد  المتوقددع أ  تكددو  

 عائقاغ أمام األداء المتميز المطلوب من  .
أوي مدد  أشدار  لددى م  دوم البددابة الن سددية  Suzan Kobasaا كانددل سدوزا  كوباسددا وربمد
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.    ال ظددددل وجددددود أاددددراد يتعرضددددو  لظددددروو ضدددداغطة،  بعضدددد م كددددا  تددددأثير هدددد ع 9191عددددام 
الظدددروو لددد  أثدددر سدددلبي علدددي م مددد  الندددوا ي الن سدددية والجسددددية واالجتماعيدددة ، بعكدددة اث ددددري ، 

ة وراء ا ت دداظ بعددي األاددراد ببدد ت م الجسدددية والن سددية علددى وتسدداءلل كوباسددا عدد  الدددوااع الكامندد
الدددرغم مددد  الظدددروو البدددعبة التدددي يتعرضدددو  ل دددا. وكاندددل ادجابدددة بدددأ  التركيدددز يكدددو  مددد   ددداي 

، وأبدرز هد ع العوامدي: االلتدزام، للضدغوطتمتع م ب بائص تميزهم ع  غيرهم تجعل م أكثر مقاومدة 
نجددازاغ ونشدداطاغ، وال قددا أسددمل كوباسددا هدد ع االبعدداد أكثددر اا ايكونددو والت ددد.، والددت كم ب يددث  عليددة واج
 (.Kobasa,1979الثاثة بالبابة الن سية )

وتعد البابة الن سدية م تداا البدمود ادي األمدور ال ياتيدة، كمدا أن دا تعدزز البد ة الجسددية 
ي الضغط والن سية، ومقاومة لإلرهابال واد باط، وال ماية م  األمراي الن سية والجسدية، وت و 

وادن اك الجسد. والن سي  لى  دث  يجابي، اضاغ ع    ي التدوتر والتبدلب ال يداتي، وتعزيدز 
 . (Abdellatif& Abdelkarim, 2016)الروا المعنوية لدا المعلمال، وزيادة الوالء الوظي ي 

أ  المعلمددال مدد  أ ددو   ومدد   دداي  بددرة البددا ثي  اددي مجدداي االدارة المدرسددية، اقددد ال ظددا
، أثقدي المعلمدة األاراد لتنمية بابت   الن سية. اكثرة األعباء وتندو  األدوار التدي أبدب ل تمارسد ا

كاهل ا الجسد. والن سي، وهي مع ه ا تتعري لضدغوط كبيدرة ادي  داي تقبديرها، اضداغ عد  ان دا 
ع الكدادر قد تواجد  ت دديال  دار  المدرسدة ودا ل دا كزيدادة األعبداء الوظي يدة، وا تكاك دا المباشدر مد

التعليمي واالدار. وتعامل ا مع طالبدال المر لدة الثانويدة المراهقدال، ناهيدك عد  الظدروٌو ال ارجيدة 
القاسية التي قد تمر ب ا كمري أ د أاراد أسرت ا مرضا ي تا  لرعايدة مباشدرة لد ، أو واداة أ ددهم، 

شددكي عبئدددا ن سدديا كبيدددراغ أو أ  تتغيددر  الت ددا االجتماعيدددة، أو تمددر بضددائقة ماليدددة. ا  كددي هددد ا قددد ي
علي ددا، يسددتوجب أ  تكددو  علددى قدددر كدداو مدد  البددابة الن سددية لت مددي هدد ع الظددروو والت ددديال 
ومقاومت دددا، وهدددي ب ددد ا قدددد ت تدددا  لمددد  يددددعم ا ويسدددندها. ومدددديرة المدرسدددة القائددددة تمثدددي دور األم 

البددا ثي  مبددررا قويددا كددي هدد ا لدددا لقددد شددكي  واأل ددل والمرشدددة والددداعم الن سددي الكبيددر لمعلمات ددا.
دجراء ه ع الدراسة، ب ددو تعدرو دور مدديرال المددارة الثانويدة ال كوميدة ادي األرد  ادي ت سدي  

 مستوا البابة الن سية لدا المعلمال العامال مع  .
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعددري يواج ن ددا اددي  يددات  ، أبددبح ال التددينتيجددة لتزايددد األعبدداء علددى المعلمددال والت ددديال 
 ادديتتعددري المعلمددال يوميددا لمواقددو وأ ددداث ضدداغطة تددعثر    للضددغوط أمددرا  تميددا ال م ددر مندد ، 
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مستوا أدائ   الم ني واألسر. واالجتماعي، ل ا اان   أبب   اي أمة ال اجة الى تقوية بندائ   
ة   ب يددث يسددتطع  التواادا مددع هدد ع الت ددديال، ويددتم  لدك مدد   دداي تنميددة البدداب وتدعيمدد الن سدي
لدا المعلمال، م   اي مديرال مدارس  . وعلي ، اإ  الغري م  ه ع الدراسدة  هاوتعزيز  الن سية

مسددتوا البددابة  دور مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد  اددي ت سددي   لددىهددو التعددرو 
 اثتية. ةسئلة الثاث، م   اي االجابة ع  األالن سية لدا المعلمال العامال مع  

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

 :هي توجد اروا  ال داللة   بائية بي  المتوسطال ال سابية الستجابال أاراد  السؤال الثاني
يددددة العامددددة اددددي األرد  اددددي ت سددددي  مسددددتوا عينددددة الدراسددددة  ددددوي دور مددددديرال المدددددارة الثانو 

 البددددابة الن سددددية لدددددا المعلمددددال العددددامال مع دددد  مدددد  وج ددددة نظددددره  تعددددزا لمتغيددددر ال بددددرة
 ؟التعليمية

 هددي توجددد اددروا  ال داللددة   بددائية بددي  المتوسددطال ال سددابية السددتجابال  :لؤؤ السؤؤؤال الثا
مددة اددي األرد  اددي ت سددي  مسددتوا أاددراد عينددة الدراسددة  ددوي دور مددديرال المدددارة الثانويددة العا

البدددابة الن سدددية لددددا المعلمدددال العدددامال مع ددد  مددد  وج دددة نظدددره  تعدددزا لمتغيدددر المعهدددي 
 العلمي؟

 أهمية الدراسة:
  البددابة الن سددية، الم ددمتتمثددي اهميددة هدد ا الب ددث اددي الكشددو عدد  هدد ا المتغيددر السددلوكي 

المدددرتبط بددداالدارة المدرسدددية وطدددرا ويعمدددي أ  يشدددكي هددد ا الب دددث  لقدددة جديددددة ادددي االدب النظدددر. 
، وأ  يعسة لدراسال أ درا ادي هد ا المجداي. ويعمدي أ  يسدت يد مد  الم مالتعامي مع ه ا المتغير 

نتدددائ  هددد ع الدراسدددة كدددي مددد  وزارة التربيدددة والتعلددديم  مددد   يدددث عقدددد دورال تدريبيدددة للمعلمدددال عددد  
مدد   يددث اسددت دام طرائددا تعددزز مدد   البددابة الن سددية، وكدد لك مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة 

مستوا البابة الن سية لددا المعلمدال، والمعلمدال أن سد    مد   يدث الت  يدو قددر ادمكدا  مد  
 ادن اك الن سي، وتعزيز البابة الن سية لدي  .

 تعريف المصطلحات
 :يأتيتت دد مبطل ال الدراسة بما 

وكية التددي تميددز ش بددية عدد  مجموعددة مدد  البدد ال وال بددائص السددل الصؤؤالبة النفسؤؤية:
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كدي  اسدتثمارعلدى  مقدرتد أ را تعي  على الوقاية م  ال ياة المرهقة التدي يعيشد ا ال درد، وتتمثدي بم
 (.Kobasa, 1979المبادر الموجودة ليتمك  م  التعايش مع ا بطريقة ايجابية )

  على مواج دة مدا معلمال المدارة الثانوية العامة اي األرد مقدرة: الصالبة النفسية إجرائيا  
يتعرض  لد  مد  ضدغوط ن سدية، ويدوم مدرسدي شداا مد   داي  دراك الواقدع المعداش والتعامدي معد  

المدرسدية المطلوبدة علدى أكمدي وجد ،  الم مدالبطريقة  يجابية، تتمثي ادي ك دا    مد  أجدي انجداز 
ة بمدددديرة وتجددداوز الضدددغوط الن سدددية ادددي اليدددوم المدرسدددي عددد  طريدددا المسددداندة االجتماعيدددة المتمثلددد

المدرسددة، والتددي يعبددر عن ددا بالدرجددة الكليددة السددتجابة أاددراد عينددة الدراسددة علددى المقيدداة المعددد ل دد ا 
 الغري. 

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

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

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

م  الظروو الضاغطة واألزمال والمواقو التي تكو   اغ عديديواج  ادنسا  اي  يات   
أداءع لعمل  بشكي مل وظ  عاماغ أساسيا اي ت جير بعي ادضطرابال الن سية لدي ، والتي تعيا 

مكانات ، ايببح ب لك أسيراغ ل  ع الظروو. على    عا  مثي ه ع  اينعكة  لك على  نتاجيت  واج
على التعامي مع ا ب اعلية  مقدرةالضغوط لية اي تجنب ا والت لص من ا، بي اي مقاومت ا وال

 وأكثر بابة.
م ماغ م  مركبال الش بية   مركباغ   Psychological Hardinessتعد البابة الن سية

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

ا ثي  ال ي  وضعوا األساة م  أوائي الب Kobasa كوباسا تعدو  .الجسدية واالضطرابال الن سية
 قيا أجرل دراسة ال ظل اي ا أ  بعي الناة يستطيعو  ت اقدلمبطلح البابة الن سية، 

مكانات م الكامنة  لكثير م  اد باطال والضغوط، ل لك اقد كانل تعرض م م  رغم على ال وات م واج
ققو   وات م ولية ترا أن  يجب التركيز على األش اص األسوياء ال ي  يشعرو  بقيمت م وي 
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  ,Madi ).0226المرضى )
والبابة الن سية م  الم اهيم ال ديثة التي ت م ال رد والمجتمع على  دا سواء، لما ل ا م  
أهمية اي التعامي مع الضغوط التي تواج  ال رد اي  يات  اتعيق  ع  أداء عمل  أو ممارسة  يات  

ح ال بد م  االهتمام والتركيز على المتغيرال الش بية ببورة طبيعية وأكثر ديناميكية. اأبب
ال رد على المواج ة ال اعلة أو عوامي المقاومة أ. المتغيرال الن سية أو البيئية  مقدرةالمدعمة ل

المرتبطة باستمرار لت قيا السامة الن سية  تى اي مواج ة الظروو الضاغطة والتي م  شأن ا 
 (Odeh, 2010).والتغلب علي ا ال رد على مواج ة المشكال  مقدرةدعم 

بأن ا: مجموعة متكاملة م  ال باي   (Mohammad, 2002:35)وعرات ا جي ا  م مد
الش بية  ال الطبيعة الن سية ادجتماعية، وهي  باي ارعية تضم ادلتزام والت د. والت كم 

يرة للمشقة وهي  باي يراها ال رد على أن ا  باي م مة ل  اي التبد. للمواقو البعبة والمث
 ,Dokhan& Al-Hajjar)الن سية واي التعايش مع ا بنجاا. وعرا ا د ا  وال جار 

على است دام كي المبادر  مقدرت بأن ا: اعتقاد عام لدا ال رد اي ااعليت  و  (2006:375
الن سية والبيئية المتا ة، كي يدرك وي سر ويواج  ب اعلية أ داث ال ياة الضاغطة. وعَرا ا 

العالية على المواج ة اديجابية للضغوط و ل ا ومنع  مقدرةبأن ا: ال  (Majdi, 2007:24)مجد.
على االست دام األمثي لكي  مقدرةالو  ااعليت البعوبال المستقبلية، والتي تعكة مدا اعتقادع اي 

أ داث   اعليةالمبادر الش بية والبيئة الن سية واالجتماعية المتا ة كي يدرك وي سر ويواج  ب
  ياة الضاغطة وت قيا ادنجاز والت وا.ال

 :أهمية الصالبة النفسية
على تكوين ا،  رئيسةتعد البابة الن سية سمة مكتسبة من  البغر تعمي األسرة بب ة  

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

الضاغطة، كما وتعمي البابة الن سية كعامي  ماية م  األمراي الجسدية  مشكات على 
وقد قدمل كوباسا عدة ت سيرال توضح السبب ال . يجعي البابة الن سية  واالضطرابال الن سية.

ل رد، ويمك  ا م تلك العاقة م   اي ا ص أثر الضغوط ت  و م   دة الضغوط التي تواج  ا
على ال رد واي ه ا ال بوص ترا كي م  ماد. وكوباسا أ  األ داث الضاغطة تقود  لى سلسلة 
م  ادرجا  تعد.  لى استثارة الج از العببي ال اتي والضغط المزم  يعد. ايما بعد  لى 
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دور البابة الن سية اي  يأتيل ن سية وهنا ادرهاا وما يبا ب  م  أمراي جسدية واضطرابا
 (Hamada& Abdellatif, 2002).تعديي العملية الدائرية والتي تبدأ بالضغط وتنت ي بادرهاا 

   البابة الن سية عامي أساسي اي تعزيز الب ة الن سية والجسمية لل رد.  ن ا م تاا 
هار ت ل الضغط بي م  أجي االزدالبمود لية اقط م  أجي البقاء على قيد ال ياة ا سب، 

أهم المتغيرال الش بية الوقائية. وقد أكدل الب وث أهمية  دراك   دأالن سي، وهي تمثي 
 ,.Sandivk, et al)ع  ع م  عدم ، اقد وجد ساندي يك وزمااأل داث اي الشعور بالضغوط 

أثير الضغط أّ  األش اص األكثر بابة هم أكثر مقاومة لألمراي المدرجة ت ل ت (2013
بسبب الطريقة اددراكية التكي ية وما نت  عن ا م  ان دار اي مستوا الت  ز ال سيولوجي، واج  
لدي م أيضاغ مجموعة م  الجمي اديجابية ع  ال ال أكثر م  أولئك األقي بابة، والتي تعرو 

ي م  اثثار بااللتزام والسيطرة والت د.، التي ترجع  لى الت اعي، وهي سمة م  شأن ا أ  تق
التكي ية ااألاراد األكثر  المقدرالالجسدية المتعددة للضغط. كما تعثر البابة الن سية على 

 دراكية م  نا ية أ  الش ص البلب يدرك  مقدرالبابة عندهم ك اءة  اتية أكثر ولدي م 
  أن ا أقي ضغطاغ ولدي م استجابال تكي ية أكثر.بال ياة اليومية  ضغوط

 بة النفسية:أبعاد الصال
ت عد البابة الن سية سمة م  سمال الش بية ت دد طريقة ال رد اي التعامي مع األ داث 

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

أو الجسمي. وقد أوض ل كوباسا أ  البابة الن سية تتكو  م  ثاثة أبعاد، وهي: ادلتزام، 
ال رد على  مقدرةترتبط بارت ا   ةوالت كم، والت د. الجسمي. وترا كوباسا أ  ه ع المكونال الثاث

كما  ت د. ضغوط البيئة وأ داث ال ياة، وت ويي أ داث ال ياة الضاغطة ل رص النمو الش بي.
ا د م  مكونال أ  نقص ه ع األبعاد الثاثة يوبو بأن  ا تراا ن سي. وال يك ي مكو  و 

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

ال رد على  دراك أهداا  وت قيق ا، وتقدير  مكانات ،  مقدرةوهو : Commitmentااللتزام  .1
ال رد على ت مي مسعوليات  تجاع  مقدرةوات ا  القرارال المائمة ألهداا  وقيم ، ويرتبط ادلتزام ب

 على التعامي مع األ داث الضاغطة بإيجابية بوب  ا مواقو  ال مقدرةن س  واث ري ، وال



 .2222، الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  222 

على التعامي مع جوانب ال ياة الم تل ة، وت ويي التجارب السلبية  لى  برال  مقدرةمعنى، وال
م يدة، ويعد مكو  االلتزام م  أكثر مكونال البابة الن سية ارتباطاغ بالدور الوقائي للبابة 
بوب  ا مبدراغ لمقاومة مثيرال المشقة، كما أ  غياب ه ا المكو  يرتبط بالكشو ع  

 ابة ببعي االضطرابال الن سية كالقلا واالكتئاب.ادب
على الت كم ايما يواج  م  أ داث،  مقدرت اعتقاد ال رد بمدا وهو  :Controlالتحكم  .2

على ت مي المسئولية الش بية على ما ي دث ل  اإدراك الت كم يمثي توج  ال رد  مقدرت و 
االت كم يمثي التوج  للشعور  والتأثير اي ظروو ال ياة المتنوعة. ال اعليةن و   ساة ب

على التأثير اي مواج ة المواقو المتنوعة لل ياة بدالغ م   مقدرةالوالتبرو كما لو كا  لل رد 
 كوارث وطوارئ ال ياة. الاالستسام والشعور بالعجز عند مواج ة 

 وهو اعتقاد ال رد بأ  التغيير المتجدد اي أ داث ال ياة أمر طبيعي: Challengeالتحدي  .3
، وهو بي  تمي البد من  الرتقائ ، أكثر م  كون  ت ديداغ ألمن  وثقت  بن س  وسامت  الن سية

وتقبي تغيير البيئتي  االجتماعية  ااعليةالمرء على مواج ة أ داث ال ياة بموضوعية و  مقدرة
 والطبيعية الم يطة ب . 

 الدراسات السابقة:
ال السددابقة  ال العاقددة بموضددو  البددابة يعددري البا ثددا  اددي هدد ا الجددزء عدددداغ مدد  الدراسدد

 الضدغوطبدراسدة هددال تعدرو  (Okeke& Dlamini, 2013)الن سية. اقد قام أوكيكي ودالميندي 
المعلمددي  اددي المدددارة الثانويددة اددي سددوازيلند، ومددا   ا كددا  معلمددو مدددارة سددوازيلند  ادديالتددي تددعثر 

( معلمددداغ ادددي منطقدددة هوهدددو ادددي 031يتعرضدددو  لإلج ددداد ادددي العمدددي. تكوندددل عيندددة الدراسدددة مددد  )
تعرضددددوا لضددددغوط معتدلددددة مدددد   دددداي عمل ددددم، من ددددا  المعلمددددي سدددوازيلند. بينددددل نتددددائ  الدراسددددة أ  

المشدكال التعاقديدة، وبيئدة العمددي، وعاقدال العمدي التددي كاندل مرهقدة للغايددة، كمدا أظ درل النتددائ  
ديمغراايدددة كدددالجنة، والمعهدددي عاقدددة ضدددعي ة بدددي  مسدددتوا ادرهددداا المدددرتبط بالعمدددي والمتغيدددرال ال

 العلمي، والعمر.
، التدي اسدت دمل المدن   (Al-Bisi& Dussuki, 2015)وهددال دراسدة البيسدي ودسدوقي 

برنددام  تدددريبي قددائم علددى البددابة الن سددية ل  ددي الضددغوط الن سددية  ااعليددةالتجريبددي،  لددى تعددرو 
( معلمدداغ 952ة الدراسددة مدد  )مبددر. تكونددل عينددبلدددا معلمددي مر لددة التعلدديم األساسددي، اددي دميدداط 

ومعلمددة. أظ ددرل نتددائ  الدراسددة وجددود اددروا  ال داللددة   بددائية لمقيدداة الضددغوط الن سددية بددي  
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المعلمي  ال كور والمعلمال ادناث، كما وجدل اروا بي  أاراد عينة الدراسة بي  التطبيقي : القبلي 
 البعد.. التطبياوالبعد. لمقياة الضغوط الن سية، لبالح 

( بدراسدة عنوان دا: ودور المروندة والتدأ ر (Cheng& Catling, 2015ام تشدين  وكداتلن  وقد
ادددي الرضدددا وادج ددداد ادددي التنبدددع بددداألداء األكددداديميو، هددددال  لدددى النظدددر ادددي القدددوة التنبعيدددة للتدددأثير 
ة المشترك لطلبة المر لة الجامعية األولى ل  ع العوامي على أدائ م األكاديمي. تكوندل عيندة الدراسد

االسدددتبانة ومقيددداة  لسدددت دموقدددد أ  ( طالبددداغ وطالبدددة مددد  جامعدددة برمنغ دددام ادددي بريطانيدددا. 994مددد  )
األداء األكدداديمي لطلبددة  ادديادج داد المتبددور، وأظ ددرل نتددائ  الدراسددة أ  ادج داد يمكدد  أ  يددعثر 

 الجامعال بدرجة كبيرة. 
اني والبدابة الن سدية (  لى تعرو الد كاء الوجددAlkhafaji, 2016وهدال دراسة ال  اجي )

وعاقت ما بادن اك الن سي للمعلمي  والمعلمال اي بعي مدارة م ااظة الببرة بالعراا. تكوندل 
رتباطيدد  سددالبة بددي   . توبددلل الدراسددة  لددى وجددود عاقددة ( معلمدداغ ومعلمددة006عينددة الدراسددة مدد  )

اء الوجدداني والبدابة الن سدية، بي  ال كموجبة  ةرتباطي الن سية، وعاقة  ادن اك الن سي والبابة
كمددا أظ ددرل النتددائ  وجددود اددروا  ال داللددة   بددائية بددي  المعلمددي  والمعلمددال لمقيدداة البددابة 
 الن سية تعزا لمتغير سنوال ال برة وكانل لبالح المعلمي  م   و. ال برة أقي م   مة سنوال.

 لى كشو العاقدة  بدراسة هدال (Samawi& Al-Ersan, 2016)وقام سماو. والعرسا  
بي  البابة الن سية وادن اك الن سي لدا معلمي اللغة االنجليزية اي مديريدة التربيدة والتعلديم للدواء 

( معلماغ ومعلمة. بينل نتائ  الدراسة أ  902قببة الم را، اي األرد . تكونل عينة الدراسة م  )
النجليزيدة كاندل متوسدطة، كمدا وجدددل درجدة البدابة الن سدية وادن داك الن سدي لددا معلمدي اللغدة ا

اددروا تعددزا لمتغيددر الجددنة  وكانددل لبددالح الدد كور، ووجدددل اددروا تعددزا لمتغيددر ال بددرة  وكانددل 
 لبالح ائة أقي م   مة سنوال.
دراسددة بدراسددة عنوان ددا: و (Khan, Yusoff& Isa, 2016)وقددام  ددا  ويوسددو عيسددى 

 جتماعيدة والديمغراايدة وضدغوط العمدي اديال بدائص االو  البد ة الن سدية، مشدكالالدروابط بدي  
البدد ة الن سددية وال بددائص  مشددكالهدددال  لددى تعددرو الددروابط بددي  األكاديميددال الباكسددتانية، و 

ادجتماعيدددة والديمغراايدددة وضدددغوط العمدددي ادددي المعسسدددال األكاديميدددة ادددي باكسدددتا . تكوندددل عيندددة 
ظ رل نتائ  الدراسة أ  أكثر ( جامعة. أ90يعملو  اي ) عضو هيئة تدرية( 9911الدراسة م  )

سدنوال  5مم  كانل  برت م التعليمية  أعضاء هيئة التدريةالمشكال الب ة الن سية كانل عند 
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الد ي  يتعرضدو  لضدغوط العمدي مثدي عدبء العمدي والمطالدب  أعضداء هيئدة التددريةأ   اأقي، كما
 الب ة الن سية. مشكالالش بية والعاط ية كانل تتطور لدي م 

هددال  لدى بدراسدة  (Ismail, Wahdi& Shahin, 2017)سدماعيي ووهدد. وشداهي  وقدام ا
الكشو ع  العاقة بي  البابة الن سية واال تراا الن سدي لددا معلمدي التربيدة ال ابدة، والكشدو 
ع  ال روا )   وجدل( ادي المتوسدطال علدى مقيداة كدي مد  البدابة الن سدية واال تدراا الن سدي 

ددا ومعلمددة مدد  مدرسددة النددور للمك ددواي  ومدرسددة 52نددة الدراسددة مدد  )تبعغددا للجددنة. تكونددل عي ( معلمغ
  بائياغ أشارل نتائ  الدراسة  لى وجود ارتباط سالب وداي مبر.  اي والبكمالتربية ال كرية للبم 

لدددى وجدددود ادددروا دالدددة  بدددي  البدددابة الن سدددية واال تدددراا الن سدددى لددددا معلمدددى التربيدددة ال ابدددة، واج
لدى وجدود ادروا دالدة   بدائيغا ادي   بائيغا اي البا بة الن سية لبدالح ادنداث مقارندة بالد كور، واج

 اال تراا الن سي لبالح المعلمي  مقارنة بالمعلمال.
بعندوا : دراسدة  (Amiri, Rad& Hosseininik, 2018)أميدر. وراد و سديني نيدك وأجدرا 

من ددا مقارنددة  ا  الغددري الددرئيةو، وكددوالعاقدة بددي  البددابة الن سددية والمرونددة مددع ادرهدداا الددوظي ي
العاقة بي  البابة الن سية والمرونة مدع ادرهداا بدي  معلمدي المددارة العداديي  واالسدتثنائيي  ادي 

معلمددددا اسددددتثنائيا( بطريقددددة  12معلمددددا عاديددددا و 12معلمددددا بواقددددع ) 942راسددددنجا . وقددددد تددددم ا تيددددار 
ا الدوظي ي ت تلدو بدي  المعلمدي  العداديي  عشوائية. أظ رل النتائ  أ  العاقة بي  المرونة واالرهدا

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

وجدد عاقدة وثيقدة بدي  المروندة والبدابة الن سدية بدي  اي مجموعدة معلمدي المددارة االسدتثنائيي  وت
المجمددوعتي  مدد  المعلمددي  لكدد  هدد ع العاقددة هددي األقددوا هدد ع المددرة اددي مجموعددة معلمددي المدددارة 

نتددائ  هدد ع الدراسددة عدد  عدددم وجددود داللددة ا بددائية لتددأثير المدرسددة اددي الت ليددي  وكشدد لالعدداديي . 
را بي  ادرهاا الوطي ي والمرونة والبدعوبة الن سدية لددا متعدد المتغيرال. ونتيجة ل لك ال يوجد ا
لدددم يكددد  هنددداك ادددرا كبيدددر بدددي  مكوندددال ادرهددداا  أيضدددا،معلمدددي المددددارة العددداديي  واالسدددتثنائيي  

 الوظي ي بي  المجموعتي .
( دراسددة هدددال  لدى تعددرو العاقدة بددي  البددابة Bani Hani, 2019وأجدرا بنددي هداني )
( 064لدددا مدددير. المدددارة اددي قبددبة  ربددد. تكونددل عينددة الدراسددة مدد  )الن سددية والتكيددو الن سددي 

مديراغ ومديرة. بينل نتدائ  الدراسدة أ  مسدتوا البدابة الن سدية والتكيدو الن سدي لددا المدديري  جداء 
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بدرجددة متوسددطة، كمددا وجدددل اددروا  ال داللددة   بددائية تعددزا لمتغيددرال: الجددنة والمعهددي العلمددي 
 وال برة.

 :السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاملخص الدراسات 
على الرغم م   داثة موضو  البابة الن سية اي مجاي االدارة التربوية، اال ا  البا ثي  لم 
يغ لدوع، اقدد ظ درل مجموعدة مد  الدراسدال السدابقة، وادي بيئدال متنوعدة. لقدد تمدل ادادادة مد  تلددك 

واددي تطددوير أداة جمددع البيانددال، ومقارنددة  الدراسددال اددي زيددادة وعددي البددا ثي  اددي موضددو  الدراسددة،
نتائج دددا مدددع نتدددائ  تلدددك الدراسدددال. علدددى    مدددا يميدددز الدراسدددة ال اليدددة عددد  الدراسدددال السدددابقة أن دددا 
تناولدددل موضدددوعاغ متسدددماغ بالديمومدددة، ومرتبطددداغ بالم رجدددال التعليميدددة للمدرسدددة، وهدددو تمتدددع معلمدددال 

سدنادع  لدى المدارة الثانوية العامدة بالبدابة الن سدية، وت ركيدز هد ع الدراسدة علدى الجاندب التربدو. واج
مددديرة المدرسددة لمددا لدد  مدد  دور واضددح ومعددزز للددروا المعنويددة للمعلمددال، وسددنداغ ل دد  اددي ادرتقدداء 
الم ندددي والت ببدددي والمعرادددي والسدددلوكي و بوبددداغ تجددداع الطالبدددال اللدددواتي هددد  أسددداة العمليدددة 

التعلمية وبوالغ  لى م ر  تعليمي متسلح بدالقوة والبدابة الن سدية تجداع األ دداث ال ياتيدة التعليمية 
الضاغطة. واضاغ ع  تميز ه ع الدراسة اي البيئة الب ثية ل دا، اإن دا تعدد اوي دراسدة ) سدب علدم 

ا البددا ثي ( تناولددل الب ددث اددي دور مددديرال المدددارة الثانويددة العامددة اددي األرد  اددي ت سددي  مسددتو 
  البابة الن سية لدا المعلمال العامال مع  .

 الطريقة واإلجراءات:
يعري البا ثا  اي ه ا الجزء الطريقة واالجراءال التي اسدت دماها لت قيدا اهدداو الدراسدة، 

 :اثتيو لك على الن و 
 منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها:  

جميدددع معلمدددال  المسددد ي، مددد ي تكدددّو  مجتمدددع الدراسدددة، التدددي أسدددت دم اي دددا المدددن   الوبددد 
 0202-0291المدارة الثانوية العامة اي األرد ، واللواتي هد  علدى رأة عمل د  للعدام الدراسدي 

( معلمدددة موزعدددال علدددى المددددارة الثانويدددة العامدددة ادددي مدددديريال م ااظدددة 5142والبدددال  عددددده  )
. أما عيندة الدراسدة، 0202-0291العابمة  سب   بائيال وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

التي أ  تيرل بالطريقة الطبقية العشوائية، اقدد تدم ت ديدد  جم دا اعتمداداغ علدى الجدداوي اال بدائية، 
 ( يوضح توز  أاراد العينة  سب المعهي العلمي وال برة:9) الجدوي( معلمة، و 644وتأل ل م  )
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 والخبرة العلمي المؤهل حسب العينة أفراد توزع(: 1) الجدول
 

 المتغير
 ماجستير فأعلى دبلوم عالي بكالوريوس المجموع المؤهل العلمي

 الخبرة
 التعليمية

 151 34 32 15 سنوات فأقل 5
 181 62 52 12 سنوات 6-11

 135 32 62 45 سنة فأكثر 11
 466 116 121 241 المجموع

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

، مثددي دراسددة اسددماعيي ووهددد. وشدداهي  المتعلددا بموضددو  الدراسددة والدراسددال السددابقة  ال العاقددة
(Ismail, Wahdi& Shahin, 2017)( 0291، ودراسدة بندي هداني (Bani Hani, تكوندل .

( اقددرة، 96)، والددت كم ( اقددرة93: االلتددزام )لثاثددة مجدداال( اقددرة، توزعددل علددى 62االسددتبانة مدد  )
بدرجدة كبيدرة، بدرجدة  لإلجابدة عد  اقرات دا: مقياة ليكرل الثاثدي . وتم است دام( اقرة93والت د. )

 متوسطة، بدرجة قليلة.
 وثباتها:  األداة صدق

 التربويددة اددارة ت بدص ادي م كمدي  عشدرة علدى ضد اعر  مللت قدا مد  بددا االسدتبانة، تد
 بما ظددال األ دد  وتددم  ا،ووضددو  ،اللغددة وسددامة بنائ ددا،  يددث مدد  األداة مدد  للتأكددد، واألبددوي
 لمجداالل ال دا كرونبدا  ثبدال معدامال است را  تم ادستبانة ثبال م  لت قالو  .جميع ا الم كمي 
 :(0) الجدوي بين اي كما النتائ  وكانل ة،االستبان

 واالستبانة ككلاالستبانة  لمجاالتقيم معامالت الثبات : (2) الجدول
 معامل ألفا كرونباخ لمجالا

 0.84 االلتزام
 0.76 الت كم
 2.12 الت د.

 راسة:متغيرات الد
 :اثتية المتغيرال على الدراسة اشتملل

  المتغير المستقل:أوال : 
تبورال معلمال المدارة الثانوية ال كوميدة ادي االرد  لددور مدديرال مدارسد   ادي ت سدي  

 مستوا البابة الن سية ل  .
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  :ات المستقلة الوسيطة )الثانوية(: التابعالمتغير يا : ثان
 :اثتيي تضم  الدراسة المتغيري  الوسيطي  

 ( 92-4سدددنوال اأقددددي(، ومتوسددددطة )5ال بدددرة التعليميددددة: ول ددددا ثددداث ائددددال: قبدددديرة  ،)سددددنوال
 سنة اأكثر(. 99وطويلة )

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

واقع دور مديرال المدارة الثانوية ال كومية اي األرد  اي ت سي  مسدتوا البدابة الن سدية 
 لدا المعلمال العامال مع  .

  :اإلحصائية المعالجة أساليب
( SPSS) االجتماعيددة للعلددوم اد بددائية ال ددزم برنددام  اسددت دام تددم الدراسددة أهددداو لت قيددا

-كرونبدا  معامدي، و المعياريدة ن راادالدوا ،ال سدابية المتوسدطال. وقد تم است دام البيانال لت ليي
 المسدتقلة للعيندال( t-testو )لو ، وا تبدارسدتبانةدا ثبدال مد  للت قا( Cronbach-Alpha) أل ا

( One-way ANOVA) األ داد. التبداي  ت ليدي، و مستقلتي  مجموعتي  بي  ال روا داللة لمعراة
. ولغايددال ال كددم علددى مسددتوا البددابة مسددتقلتي  مجمددوعتي  مدد  أكثددر بددي  ال ددروا داللددة اددةلمعر 

اأقدي(،  0.33: مستوا من  ي )ا ا كا  المتوسط ال سدابي اثتيالم ك   ست دام الن سية، اقد تم
 اأكثر(. 3.41(، ومستوا مرت ع )متوسط 3.49-0.36مستوا متوسط )المتوسط 

 :ومناقشتها نتائج الدراسة
 واقاغ ألسئلت ا:ومناقشت ا عري لنتائ  الدراسة  يأتيايما 

 الثانويؤؤة المؤؤدارس مؤؤديرات دور مؤؤاومناقشؤؤتتها والؤؤني يؤؤنص علؤؤى:  األول السؤؤؤالنتؤؤائج 
من وجهة  معهن العامالت المعلمات لدى النفسية الصالبة مستوى تحسين في األردن في العامة

 ؟نظر هؤالء المعلمات
ممارسدة مدديرال  تدم  سداب المتوسدطال ال سدابية واالن راادال لدرجدةلإلجابة ع  ه ا السعاي 

مجداالل األداة، ل المدارة األردنية اي ت سي  مستوا البدابة الن سدية لددا المعلمدال العدامال مع د 
 ( يوضح  لك:3) الجدويو 
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الستجابات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 3) الجدول
درجة ممارسة مديرات المدارس األردنية في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات مقياس  ىلع

 العامالت معهن مرتبة تنازليا  
 درجة الُممارسة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسطة 1 0.57 2.64 الت د. 3
 متوسطة 2 0.49 2.59 الت كم 2
 متوسطة 3 0.52 2.53 االلتزام 9

 متوسطة 0.32 2.52 الكلي
( ا  درجدددددة ممارسدددددة مدددددديرال المددددددارة الثانويدددددة ال كوميدددددة ادددددي االرد  3) الجددددددوييوضدددددح 

ألدواره  ادي ت سدي  البدابة الن سدية للمعلمدال العدامال مع د  مد  وج دة نظدر هدعالء المعلمدال 
ل المعياريددة لتقددديرال أاددراد عينددة تددم  سدداب المتوسددطال ال سددابية واالن راادداجدداءل متوسددطة، كمددا 

 على الن و اثتي:، و الدراسة على اقرال كي مجاي على  دة
 :المجال األول: مجال االلتزام

اقددرال   عددالسددتجابال ااددراد العينددة  المتوسددطال ال سددابية واالن رااددال المعياريدة را تدم اسددت 
 ( يوضح  لك:6) الجدوي، و ه ا المجاي

إلستجابات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة لحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ا(: 4) الجدول
 ورتبتهافقرات مجال االلتزام لى ع

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 9 1.11 2.94 المعلمال المبادرال بالوقوو بجانب اث ري . تعزيز 7
 متوسطة 0 1.10 2.92 نشر روا التعاو  بي  المعلمال. 6
 متوسطة 3 1.15 2.86 نظرة االيجابية اي تعامل   مع اال داثلل دعوة المعلمال 5
 متوسطة 6 1.15 2.84 نظرة اديجابية اي تعامل   مع األ داث.لل توجي  المعلمال 4
 متوسطة 5 1.17 2.81 تقديم النبح وادرشاد للمعلمال  ينما يستدعي األمر. 3
 متوسطة 4 1.11 2.79 اي للمعلمال للتعبير ع  الرأ.. اساا المج 2
 متوسطة 9 1.16 2.78 دعوة المعلمال  لى ادلتزام بالمبادئ والقيم المجتمعية. 8
 متوسطة 1 1.00 2.48 راع الروا المعنوية لدا المعلمال. 1
 من  ضة 1 0.94 2.26 المعلمال.الدعوة  لى تنمية العاقال الجيدة بي   12
 من  ضة 92 0.86 2.13 زيز الشعور بالمسعولية تجاع اث ري .تع 11
 من  ضة 99 0.96 2.11 تشجيع المعلمال على تناوي الطعام الب ي. 13
 من  ضة 90 1.00 2.03 مساعدة المعلمال على ت سي  نموه  الم ني. 9
 من  ضة 93 0.88 1.94 دعوة المعلمال  لى ادهتمام بب ت   الجسدية. 10

 متوسطة 0.52 2.53 الكلي المجال
 -0.16قدددد تراو ددل بدددي  )ل قدددرال هدد ا المجدداي أ  المتوسدددطال ال سددابية  (6) الجدددوي يبددي 
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، وبدرجة (0.52( بان راو معيار. )2.53لمجاي االلتزام )الكلي وبل  المتوسط ال سابي  ،(9.16
 .متوسطة

 المجال الثاني: التحكم
اقددرال   عددالسددتجابال ااددراد العينددة  اددال المعياريدةالمتوسددطال ال سددابية واالن را اسددت را  تدم

 :يبي   لك (5) الجدوي، و ه ا المجاي
 ورتبتهالفقرات مجال التحكم  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 5) الجدول

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

اي الشعور بال وو مما  ث المعلمال على عدم المبالغة  24
 متوسطة 1 1.00 3.02 قد يطرأ على  يات   م  ظروو.

 متوسطة 2 1.04 2.97 نبح المعلمال بإستغاي كي أوقال  يات   بما هو م يد. 23
 متوسطة 3 1.05 2.94 توجي  المعلمال لوضع أهداو بإمكان   ت قيق ا. 22
 متوسطة 4 1.01 2.87 لمجتمع.أعماي ت دم أسره  وابتوج  المعلمال للمشاركة  25
 متوسطة 5 1.00 2.76 توجي  المعلمال للتكيو مع ظروو العمي البعبة. 27
 قنا  المعلمال أ  بإمكان   الت كم اي مجرا أمور  26

 متوسطة 6 1.00 2.69  يات   ن و األاضي.
 متوسطة 7 1.04 2.68 بداة.و  ظ  الالتأكيد على أ  النجاا نتيجة عمي وك اا  21
تنمية الت كم اي االن عاالل السلبية عند المعلمال،  17

 متوسطة 9 1.05 2.45 مستعينة بالمت ببي  اي ه ا المجاي.
 متوسطة 10 1.07 2.44 تواير بيئة عمي آمنة للمعلمال. 20
 متوسطة 10 1.05 2.44 توجي  المعلمال ددارة البرا   ن و جانب  اديجابي. 18
 متوسطة 10 1.13 2.44 لمال أثناء أدائ   لعمل َ .ت ليي البعاب للمع 91
 من  ضة 13 1.03 2.24 التعامي ب اعلية مع الظروو الطارئة للمعلمال. 94
 من  ضة 14 0.92 2.17 توليد  ب ادستطا  لدا المعلمال. 96

 متوسطة 0.49 2.59 الكلي
-0.95) بددي  قددد تراو ددلل قددرال مجدداي الددت كم المتوسددطال ال سددابية أ  ( 5) الجدددويي  يبدد
، وبدرجدة (0.49( بدان راو معيدار. )2.59وبل  المتوسط ال سابي لمجداي الدت كم ككدي )(. 3.20

 متوسطة.
 المجال الثال : التحدي

اقددرال   عددلعينددة السددتجابال ااددراد ا المتوسددطال ال سددابية واالن رااددال المعياريدة تدم اسددت را 
 :يبي   لك( 4) الجدوي، و ه ا المجاي
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ورتبتها مجال التحدي فقرات ل والرتبة والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6) الجدول
 ودرجة ممارستها

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 1 1.05 2.96 أعمال ا. توعية المعلمال أَ  على كي معلمة تت مي نتيجة 29
 متوسطة 2 0.99 2.89 وبوال للتغيير اديجابي.دروة لل ت ويي التجارب السيئة 31
 متوسطة 3 1.08 2.77 ماي ت دم أسره  والمجتمع.بأع  المعلمال للمشاركة يتوج 33
ت قيا أهداا   م ما بلغل  مقدوره أ  ب توعيت   28

 متوسطة 4 1.04 2.75 العقبال.

توعية المعلمال أ  مواج ة المشكال هو ا تبار لقوة  30
 متوسطة 5 1.04 2.74 ت مل   ومثابرت  .

 متوسطة 6 1.07 2.72 . ث المعلمال على  يجاد هدو يعش  م  أجل . 36
 متوسطة 7 1.10 2.71 ت قيا ادنجازاللللعمي النشط    توجي  35
 متوسطة 7 1.07 2.71 لم جديدةتوجي  النظر الى أ   ي المشكال هي ارص تع 32
 متوسطة 9 1.12 2.66 بأن س  َ  الش بية على ات ا  قرارات  َ  ت  مساعد 34
 متوسطة 92 1.00 2.65 ( ث المعلمال على تطبيا مقولة )عندما تتعثر التتأثر 37
 متوسطة 11 1.02 2.33 تشجيع المعلمال على االستمتا  بت قيا ادنجازال. 40
 متوسطة 12 1.07 2.25 ت ديدالال  على أن ا ت ديال للضغوطظر نت   للتوعي 38
 متوسطة 13 0.98 2.18 بقبص واقعية اي الببر على ادبتاءال. ه تزويد 39

 متوسطة 1.57 2.64 الكلي
وبلددددد   .(2.18- 2.96المتوسدددددطال ال سدددددابية قدددددد تراو دددددل مدددددابي  )أ   (4) الجددددددوييبددددي  

 ، وبدرجة متوسطة.(572.( بان راو معيار. )2.64) المتوسط ال سابي لمجاي الت د. ككي
 داللؤة نات فؤروق توجؤد هؤل: الثاني ومناقشتها والني يؤنص علؤى بالسؤال المتعلقة النتائج

 فؤي األردن فؤي العامؤة الثانويؤة المؤدارس مؤديرات دورتقديرات افؤراد عينؤة الدراسؤة لؤ في إحصائية
 لمتغيؤر تعؤزىنظؤرهن  وجهؤة من معهن عامالتال المعلمات لدى النفسية الصالبة مستوى تحسين
 الخبرة؟

لتقددديرال  المعياريددة واالن رااددال ال سددابية المتوسددطال  سدداب تددم السددعاي هدد ا عدد  ولإلجابددة
 مسدتوا ت سدي  ادي األرد  ادي العامدة الثانويدة المدارة مديرال اقرال مقياة دور  عااراد العينة 

 الجدددويو  ،ال بددرة لمتغيددر تبعدداغ  نظددره  وج ددة مدد   دد مع العددامال المعلمددال لدددا الن سددية البددابة
 :( يوضح  لك9)

مديرات المدارس  لتقديرات افراد العينة لدورالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات: (7) الجدول
 الخبرةلمتغير  تبعا  الثانوية العامة في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال
 2.39 0.94 959 سنوال اأقي 5 االلتزام
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال
 2.35 0.21 912 سنوال 4-92

 2.32 0.90 935 سنة اأكثر 99

 الت كم
 2.53 9.11 959 سنوال اأقي 5
 2.64 9.19 912 سنوال 4-92

 2.66 9.11 935 سنة اأكثر 99

 الت د.
 2.60 9.12 959 سنوال اأقي 5
 2.39 9.11 912 سنوال 4-92

 2.63 9.10 935 سنة اأكثر 99
 الصالبة النفسية

 ككل
 1.34 2.12 151 سنوال اأقي 5
 1.31 1.22 181 سنوال 4-92

 1.27 2.11 135 سنة اأكثر 99
 دا يبين كمدا النتدائ  وكاندل األ داد. التبداي  ت ليدي ا تبار  جراء تم ال روا ه ع داللة ولمعراة

 :(1) الجدوي
مديرات المدارس الثانوية العامة  دوراختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في  (8) الجدول

 الخبرةلمتغير  تبعا  في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوي  مة )ف(قي المربعات

 الداللة

 االلتزام
 9.536 2.999 0 2.356 بي  المجموعال

 
 

2.099 
 
 

 2.995 643 53.622 دا ي المجموعال
  645 53.956 المجمو 

 الت كم
 2.245 2.295 0 2.232 بي  المجموعال

 
 

2.139 
 
 

 2.001 643 925.610 دا ي المجموعال
  645 925.590 المجمو 

 الت د.
 2.014 2.261 0 2.214 بي  المجموعال

 
 

2.966 
 
 

 2.943 643 95.334 دا ي المجموعال
  645 95.630 المجمو 

البابة 
 ككي الن سية

 2.619 2.264 0 2.210 بي  المجموعال
 
 

2.495 
 
 

 2.215 643 63.163 دا ي المجموعال
  645 63.135 المجمو 

 وهد ا المجداالل، لجميدع( 2.25) مد  أكبدر كاندل الداللدة تويالمسد قديم أ ( 1) الجددوي يبي 
 مدديرال دور ادي( 2.25) مد  أقدي داللدة مسدتوا عندد   بدائية داللدة  ال ادروا وجدود عدم يعني

 العددامال المعلمدال لددا الن سدية البدابة مسدتوا ت سددي  ادي األرد  ادي العامدة الثانويدة المددارة
 مددديرال دور تشدداب  علددى يدددي وهدد ا ال بددرة، لمتغيددر عددزات المعلمددال هددعالء نظددر وج ددة مدد  مع دد 

 العددامال المعلمدال لددا الن سدية البدابة مسدتوا ت سددي  ادي األرد  ادي العامدة الثانويدة المددارة
 . برات   بلغل م ما نظره  وج ة م  مع  
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وقددد تعددزا هدد ع النتيجددة  لددى أ  الضددغوط المدرسددية والواجبددال المدرسددية الموكولددة للمعلمددال 
المطلوب من   انجازها هدي  ات دا سدواء أكاندل  بدرت   أقدي مد   مدة سدنوال أم أكثدر مد   لدك، و 

، ودراسددة 0294Smawi ،Al-Ursan(وقددد ا تل ددل هدد ع النتيجددة مددع دراسددة العرسددا ، سددماو.   
 .(Bani hani,2019)  (، ودراسة بني هاني(Al-Kafaji,2016ال  اجي 

 داللؤة نات فؤروق توجؤد هؤل: قشتها والني يؤنص علؤىالثال  ومنا بالسؤال المتعلقة النتائج
 فؤي األردن فؤي العامؤة الثانويؤة المؤدارس مؤديرات دورتقديرات افؤراد عينؤة الدراسؤة لؤ في إحصائية

 لمتغيؤر تعؤزىنظؤرهن  وجهؤة من معهن العامالت المعلمات لدى النفسية الصالبة مستوى تحسين
 ؟مؤهل العلميال

 لددددور المعياريدددة واالن راادددال ال سدددابية المتوسدددطال سدددابا ت تدددم السدددعاي هددد ا عددد  ولإلجابدددة
 المعلمددال لدددا الن سددية البددابة مسددتوا ت سددي  اددي األرد  اددي العامددة الثانويددة المدددارة مددديرال

 كمددا النتددائ  وكانددل ،العلمددي المعهدي لمتغيددر تبعدداغ  المعلمددال هددعالء نظدر وج ددة مدد  مع دد  العدامال
 :(1) الجدوييبين ا 

 في العامة الثانوية المدارس مديرات لدور المعيارية واالنحرافات الحسابية وسطاتالمت (2) الجدول
 العلمي المؤهل لمتغير تبعا   معهن العامالت المعلمات لدى النفسية الصالبة مستوى تحسين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 االلتزام
 2.33 0.95 062 بكالوريوة

 2.34 0.92 902 بلوم عاليد
 2.35 0.21 924 ماجستير اأعلى

 الت كم
 2.52 0.29 062 بكالوريوة
 2.69 9.13 902 دبلوم عالي

 2.63 9.11 924 ماجستير اأعلى

 الت د.
 2.31 9.10 062 بكالوريوة
 2.69 9.15 902 دبلوم عالي

 2.66 9.12 924 ماجستير اأعلى
 البابة الن سية

 ككي
 2.39 0.23 062 لوريوةبكا

 2.39 9.19 902 دبلوم عالي
 2.32 9.11 924 ماجستير اأعلى

يبين دا  كمدا النتدائ  وكاندل األ داد. التبداي  ت ليدي ا تبار  جراء تم ال روا ه ع داللة ولمعراة
 :(92) الجدوي
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المدارس الثانوية  مديرات دوراختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في  (11) الجدول
 المؤهل العلميلمتغير  تبعا  العامة في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات العامالت معهن 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوي  قيمة )ف( المربعات

 الداللة

 االلتزام
 9.391 2.951 0 2.391 بي  المجموعال

 
 

2.053 
 
 

 2.995 643 53.634 المجموعال دا ي
  645 53.956 المجمو 

 الت كم
 9.910 2.092 0 2.562 بي  المجموعال

 
 

2.325 
 
 

 2.009 643 926.199 دا ي المجموعال
  645 925.590 المجمو 

 الت د.
 9.393 2.000 0 2.665 بي  المجموعال

 
 

2.056 
 
 

 2.940 643 96.111 دا ي المجموعال
  645 95.630 المجمو 

البابة 
 ككي الن سية

 9.156 2.916 0 2.341 بي  المجموعال
 
 

2.963 
 
 

 2.216 643 63.541 دا ي المجموعال
  645 63.135 المجمو 

 وهد ا المجداالل، لجميع( 2.25) م  أكبر كانل الداللة مستويال قيم أ ( 92) الجدوي يبي 
 مدديرال دور ادي( 2.25) مد  أقدي داللدة مسدتوا عندد   بدائية لدةدال  ال ادروا وجدود عدم يعني

 العددامال المعلمدال لددا الن سدية البدابة مسدتوا ت سددي  ادي األرد  ادي العامدة الثانويدة المددارة
 دور تشدداب  علددى يدددي وهدد ا العلمددي، المعهددي لمتغيددر تعددزا المعلمددال هددعالء نظددر وج ددة مدد  مع دد 

 المعلمددال لدددا الن سددية البددابة مسددتوا ت سددي  اددي األرد  اددي العامددة الثانويددة المدددارة مددديرال
 . العلمية معهات    تل ل  م ما المعلمال هعالء نظر وج ة م  مع   العامال

وقد تعزا ه ع النتيجة  لى أ  مديرة المدرسة الثانوية تكلو المعلمال باألعباء التدريسية بنداء 
 دا، يلاعاقة بالدرجة الجامعية التي وبل   على ت بب   المب ثي دا ي المدرسة، ولية ل  أ.
 .Okeke,2013) ،(Dlaminiوقد ا تل ل ه ع النتيجة مع دراسة دياميني وأوكيكي 

 ملخص نتائج الدراسة: 
بيندددل النتدددائ  أ  درجدددة ممارسدددة مدددديرال المددددارة الثانويدددة العامدددة ادددي األرد  ادددي ت سدددي  

 دد  مدد  وج ددة نظددره  جدداء بمسددتوا متوسددط  مسددتوا البددابة الن سددية لدددا المعلمددال العددامال مع
لجميع المجاالل، ولم توجد ادروا  ال داللدة   بدائية تعدزا لمتغيدر ال بدرة، ولدم توجدد ادروا تبعداغ 

 لمتغير المعهي العلمي.
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 التوصيات:
 :أتييبما  مل التوبيةت لي ا الدراسة على النتائ  التي توبلل  بناءغ 
 بابت   الن سية. معلمال لتعزيزأهمية مساندة مديرال المدارة لل 
 بة الن سية م  التزام وت كم ضرورة تقديم برام  ن سية  رشادية للمعلمال دكتساب سمال البا

 . وت دا 
  لما ل  مد  أهميدة ادي طلبت ملضرورة تدريب المعلمي  والمعلمال على تعزيز البابة الن سية ،

  م اي البغر.من  نشأت لطلبةاغرة سمال البابة الن سية عند 
  التددددي تعددددزز سددددمال البددددابة الن سددددية اددددي  الموضددددوعالو ضددددرورة  ضددددااة المبددددادئ واألهددددداو

 المناه  التعليمية.
 الب وث المقتر ة:

للقيام بإجراء عددد مد   ترا اغ ق اإ  هناك  اي ضوء ما توبلل  لي  الدراسة ال الية م  نتائ ،
 األب اث اي مجاي البابة الن سية  من ا: 

 مسددتوا البددابة الن سددية لدددا طالبددال     المدددارة العامددة اددي األرد  اددي ت سددي  دور معلمددال
 المر لة الثانوية.

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