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Abstract
The study aimed to investigate the role of teachers in promoting the concept of mental
health among students and its relationship to the motivation for achievement from the point
of view of advisors in the North District within the Green Line. Motivation for achievement,
and the results showed that the role of teachers in promoting the concept of mental health
among students was great, and the motivation for achievement among students was great,
and the results showed a positive correlation with statistical significance between the role of
teachers in promoting the concept of mental health and achievement motivation among
students
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دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى الطلبة من وجهة نظر
المستشارين والمديرين في لواء الشمال داخل الخط األخضر
عال حسين الهيب
وزارة التربية والتعليم ،فلسطين
الملخص
هدفت الدراسة إلى تقصي دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى الطلبة وعالقتها بالدافعية لالنجاز من وجهة
نظر المستشارين في لواء الشمال داخل الخط األخضر ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي ،حيث تم تطوير
أداة الدراسة لقياس دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية ،ومقياس الدافعية لالنجاز ،وقد أظهرت النتائج ان دور
المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى الطلبة كان كبيرا ،كما أن الدافعية لالنجاز لدى الطلبة كان كبيراً ،كما
أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية
والدافعية لالنجاز لدى الطلبة.
الكلمات المفتاحية :دور المعلمين ،الصحة النفسية ،الدافعية لالنجاز ،الخط األخضر.
المقدمة:
األطفال هم عماد المستقبل ومنجم الفكر ،لهم عناية خاصة وحثيثةة ولعقةولهم اهتمةام بةال  ،وتعتبةر مرحلةة الطفولةة
من أهم المراحل الحياتية التي يمر بها اإلنسان ,فهي تعتبر مرحلة تشكيل وترسيخ للمهةارات سةواء كانةت علميةة أو معرفيةة.
لقد ركزت جميع االتجاهات التربوية الحديثة االهتمام على الطفل بجعله محور العملية التربويةة وهةدفها ،وقةد أخةلت الفلسةفة
التربوية بتنمية جميع إمكانيات الطفل المتوارثة من خالل مواقف يعيشها ،فإذا كانت المفاهيم واألفكار األساسية في البرنةامج
التربوي تحتوي األهداف التعليمية والمواقف التي ينبغي أن تستثير دوافع الةتعلم لةدى الطفةل فةإن هةلف المفةاهيم واألفكةار هةي
التي تزود الطفل بالمعلومات والحقائق التي هي الوسيلة التربوية في تشكيل أنماط السلوك اإلبداعي (حافظ.)2013 ،
تعتبر الصحة النفسية تكوين فرضي ،أي إننا ال نراها ،وال نالحظها مالحظة مباشرة ،وإنما نفترض وجودها ،وفي
احد جوانب هلا الوجود على األقل ،بناء على أساليب سلوكية تصةدر عةن الفةرد ،نسةتطيع أن نالحظهةا ،وأن نقيسةها بصةورة
من الصور ،ويمكننا ان نستدل من هلف األساليب السلوكية علةى وجةود الصةحة النفسةية مةن عةدم وجودهةا .فالصةحة النفسةية
تعتمد على ما يمكن تسميته بالسلوك السوي ،كما يرتبط نقص الصحة النفسية بالسةلوك ييةر السةوي ،وقبةل تعريةف الصةحة
النفسية ي جب ان نعمل على تعريف السلوك السوي ،حيث اذا أردنا ان نحدد السمات التي يتسم بهةا السةلوك السةوي فيجةب ان
نتجه إلى سلوك االفراد الناجحين والموفقين في حياتهم االسرية والمهنيةة واالجتماعيةة ،والةلين يتمتعةون بشخصةيات جلابةة،
ويتركون اثرا طيبا عند من يتعاملون معهم ،ويشعرون بالرضا عن الةنف ،،وبالسةعادة ومختلةف المشةاعر االيجابيةة االخةرى
نحو ذواتهم ونحو اآلخرين ،علينا ان نتجه إلى هؤالء األفراد ،لنصف سلوكهم ،فإذا استطعنا ان نستخلص من هةلا الوصةف،
سمات معينة ،فإننا نكون امام قائمة بسمات السلوك السوي .كفافي( ،كفافي.)2012 ،
لةةي ،مةةن السةةه ل وضةةع تعريةةف للصةةحة النفسةةية ،الن هةةلا التعريةةف بةةرتبط ارتباطةةا وثيقةةا بتحديةةد معنةةى السةةواء
والالسةةواء فةةي علةةم الةةنف .،وكمةةا رأينةةا سةةابقا ،فةةإن الحكةةم بالسةةوية او الالسةةوية علةةى سةةلوك مةةا تكتنفةةه بع ة الصةةعوبات،
فاالمكانيات المستخدمة في هلا السبيل تتعدد وتتباين ،ولي ،بينهما محك دقيق .يمكن تعريةف الصةحة النسةية بانهةا حالةة مةن
التوازن والتكامل بين الوظاف النفسية للفرد ،تؤدي به إلى ان يسلك بطريقة تجعله يتقبل ذاته ،ويقبلةه المجتمةع ،بحيةث يشةعر
من جراء ذلك بدرجة من الرضا والكفاية( .العزة.)2001 ،
تكمن أهمية الصحة النفسية بأنها تجعل الفرد اكثر قدرة على التكيف االجتماعي مما يجعله يسلك السلوك اللي ينال
رضاف ورضى اللين يتعاملون عه .كللك فالصحة النفسية تجعل الفرد متتمتعا باالتزان والنضةج االنفعةالي بعيةدا عةن التهةور
واالندفاع وهلا عامل هام مةن العوامةل التةي تجعةل الفةرد ال يجةري وراء الشةائعات المةدمرة للمجتةع ،ويمكةن تلخةيص أهميةة
الصحة النفسية للفرد والمجتع مايلي :الهابط( ،الهابط.)1995 ،
على المعلمةين االهتمةام الكبيةر بالطلبةة ،ومراعةاة كةل طالةب علةى انفةراد ،ومالحظةة تحركةات األطفةال ومةا يةدور
حولهم ،وان يكون واعي للمخاطر التي تهدد سالمة األطفال ,وتوفير األمن والسالمة والرعاية لهم ،ويجب أن يكةون أسةلو
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المعلم متفاعل مع الطالب ،وتبتعد عن السلبية مةع األطفةال كالتهديةد ،ومةن الواجبةات األساسةية التعةرف علةى نفسةية األطفةال
وطبيعة نموهم ،كي يتسنى لها مالحظة أي انحراف قد يطرأ (بالل.)2015 ،
وترى الباحثة أن للمعلم دور كبير في توجيه وإرشاد الطلبة فةي مواجهةة مشةاعر الغضةب أو اإلحبةاط أو العةدوان،
وفي توجيههم لبناء عالقات ودية اجتماعية مع أقرانهم والشعور بالمتعة مةن خةالل العمةل واللعةب وحةل المشةكالت ،ودفعهةم
باستمرار إلى اإلبداع واالبتكار ،من خالل األنشطة المتنوعة التي تشجعهم على االكتشاف ،سواء كانت النشاطات داخل بيئة
المدرسة أم خارجها ،وتكثيف العادات المحببة لدى األطفال واالتجاهةات االيجابيةة ،كةالقراءة ،وتوجيةه األسةئلة ،واإلنصةات،
والتعبير ،والرسم وييرها من األنشطة التي يحبها األطفال بشغف ،ومنحهم الحرية في االختيار ألي نشاط يحبون ممارسةته،
مع التوجيه واإلرشاد عند الضرورة ،وحفظ النظام وحسن إدارة الصف.
إن المعلم هو الشخص المسؤول عن جميع جوانةب العمليةة التربويةة والصةحية داخةل الصةف ،حيةث لديةه الكفايةات
المهنية والفنية للتعامل الحسن والقدرة علةى التفةاهم وحةل المشةكالت التةي تعتةرض الروضةة ،وتتمثةل مهةام مةديرة الروضةة
باآلتي( :بن عيشة.)2020 ،
تحتضن المدرسةة عةادة عةدد مةن التالميةل يةأتون اليهةا مةن المجتمةع الةلي يحةيط بةه حةاملين معهةم الكثيةر مةن ثةارف
والكثير من ثار البيت اللي عاشوا فيه خالل السنوات االولى من حياتهم ،ويبقى عدد كبير منهم في المدرسة فترة طويلة مةن
حياتهم تمتد إلى اثنتي عشر سنة ،وقد تةنقص او تزيةد ،يتفةاعلون فيهةا مةع بعضةهم ومةع عمليةة التربيةة المنظمةة التةي تقودهةا
المدرسة ،بمعلميها وادارتها ووسائلها المختلفة ،وفي هلف المؤسسة التةي يعنةي بهةا المجتمةع ويحلهةا مكانةة خاصةة مةن تربيةة
ابناءف ،يالقةي التالميةل الفةرل الكثيةرة مةن أجةل المزيةد مةن نمةوف اللغةوي ،والفكةري واالنفعةالي ،واالجتمةاعي ،والجسةدي،
والمزيد من نمةو معةارفهم ومهةاراتهم وفيهةا يالقةي التالميةل كةللك الفةرل الكثيةرة مةن أجةل حيةاة حاضةرة مليئةة مةن أشةكال
النشاط ،ومن أجل االستعداد لحياة مقبلةة فةي مجتمةع ينتظةر مةن ابنةاءف مشةاركتهم فةي العمةل واالنتةاال ،ولكةن هةؤالء التالميةل
هةؤالء
يتعرضون ألشكال من الصعوبات في هلف البيئة الجديدة ،وتجاف ما فيها من انظمة وفرل ومطالةب ،يسةتطيع بعة
مواجهة صعوبات المدرسة بنجاح .ويالقي اخرون المقاومة يصل بعضهم إلى تكيف مناسب ،ويدفع خةرون إلةى أشةكال مةن
سوء التكيف ،واحالل االول امر تهدف اليه المدرسة ،والحال الثةاني امةر ال تريةدف  ،وهةي تعمةل جاهةدة بإبعةاد وقوعةه ،فةإن
وقع علميت المدرسة مجددا من أجل مواجهته ،ومن هلف الجهة تكون المدرسةة الميةدان الثةاني الهةام الةلي الهةام الةلي يواجةه
االبناء بمشكالت من ناحية صحتهم النفسية( .كفافي.)2012 ،
عملت المؤسسات التربوية على مواجهة مشكالت الصحة النفسةية ،والوقايةة منهةا ،واسةتجابة للحركةة الكبيةرة التةي
عاصرت القرن الحالي وهي حركة الصحة النفسية ،حيث تهدف هلف المجتمعات مةن عملهةا إلةى الوقايةة مةن جهةة والرعايةة
والعالال من جهة ثانية والدعم والتقوية من جهة ثالثة (الحازمي.)2007 ،
ويرى نشواتي )1996( ،بان تطوير اتجاهات ايجابية نحو المدرسة بجميع عناصرها ،هو هدف عام تسعى التربية
إلى تحقيقه عند الطلبة ،يير ان الواقع التعليمي السائد في المدارس يشير إلى يير ذلك ،حيث ان الهدف لم يتحقق على النحو
المريو  ،وذلك من خالل وجود العديد من الظواهر كالتسر المدرسي ،والتحصيل المتدني ،والغيا عن المدرسة ،كما
ان يبتدي من خالل بع االتجاهات السلبية التي يطورها الطلبة نحو المعلمين والمادة الدراسية واألنظمة التعليمية ،ويشير
هلا الواقع إلى ان المدرسة ليست وضعا محايدا من حيث التأثير في الطلبة واتجاهاتهم ،الن ما يجري فيها من حوادث يؤثر
في احساس الطالب باالمن والكفاءة والقيمة اللاتية ،وهي جوانب ترتبط على نحو وثيق بعملية تكوين االتجاهات نحو
المدرسة.
إ ن دافعيةة الةةتعلم يمكةةن أن تكةةون سةةمة أو حالةةة ،فهةةي سةةمة عنةةدما تكةةون مرتبطةةة بوجةةود دافةةع لةةتعلم المحتةةوى الن
المتعلم يعرف ويدرك أهمية ذلك المحتوى ويشعر بمتعةة فةي عملةه وهةي سةمة عنةدما تكةون قةادرة علةى التنبةؤ بالتحصةيل أو
األداء المدرسي أما عندما تكون مجرد حالة مرتبطة بموقةف معةين فهةي تةدفع التلميةل للةتعلم مةن خةالل ذلةك الموقةف فحسةب
(المصري.)2020 ،
وتعتبر الدافعية ميالً أو توجها ً للعمل بطريقة خاصة وأن الدافع هةو الحاجةة النوعيةة التةي تسةبب مثةل هةلا الميةل أو
التوجه أي أنها ببساطة تدفع أو تثير الفةرد وتوجهةه إلةى الهةدف وتحةافظ علةى التوجيةه مةدة مةن الةزمن وهةي يمكةن أن تكةون
موروثة أو مكتسبة (السنباطي.)2010 ،
ويمكن وصف الدافعية بأنها طاقة أو محرك هةدفها تمكةين الفةرد مةن اختيةار أهةداف والعمةل علةى تحقيقهةا ،او أنهةا
عملية داخلية تنشط لدى الفرد وتقودف وتحافظ على فاعلية سلوكه عبر الوقت ،ودافعية التعلم هي ميل المتعلم التخاذ نشاطات
أكاديمية ذات معنى تستحق الجهد ويمكن لم ،الفوائد األكاديمية الناتجة عنها (عبدهللا.)2015 ،
إن إحدى الطرق لتنظةيم المعلومةات عةن الدافعيةة هةو األخةل بنظةر االعتبةار العوامةل المةؤثرة علةى دافعيةة الةتعلم،
فالطلبة حين يحضرون إلى الصف يحملةون معهةم ميةولهم وحاجةاتهم وريبةاتهم وهةي تةؤثر علةى دافعيةة المةتعلم ،وان إتاحةة
الفةةرل للطلبةةة للشةةعور بالمنافسةةة والتحةةدي إلنجةةازاتهم وتحصةةيلهم وجهةةدهم التعليمةةي فةةأنهم يصةةبحون أكثةةر دافعيةةة الداء
واجبات مشابهة في المستقبل (.)Guzel, 2011
إن الدافعية للتعلم مهمة جدا ً ألدراك النجاح فيه وعبر تشكيل مواقف الطلبة نحو التعلم وذلك الن جهد المتعلمين في
التعلم يمكن أن يؤدي إلى نتةائج مرضةية عنةدما يتوقةع هةؤالء المتعلمةون النجةاح وأن يشةعروا أن النجةاح جةاء نتيجةة المقةدرة
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والجهد ،ويرجع استخدام مصطلح دافعية االنجاز فةي علةم الةنف ،مةن الناحيةة التاريخيةة إلةى الفةرد ادلةر ،الةلي أشةار إلةى ان
الحاجة لالنجاز هيدافع تعويضي مستمد من خبرات الطفولة .وقد عرفد ماكيالند الدافع لالنجاز بانةه اسةتعداد ثابةت نسةبيا فةي
الشخصية ،يحدد مدى سعي الفرد ومثبرته في سبيل تحقيق أو بلوغ نجاح يترتب عليه نوع من اإلرضةاء وذلةك فةي المواقةف
التي تتضمن تقييم نجاح األداء في ضوء مستوى محدد لالمتياز (ناصري.)2020 ،
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة شريت وعبدهللا ( )2006الكشف عن االبعاد التي تنتظم حول مفهةوم األمةن النفسةي بوجةه عةام وذلةك
مةةن خةةالل تصةةميم مقيةةاس لالمةةن النفسةةي فةةي البيئةةة المصةةرية ،تكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن ( )600فةةرد ( )200مةةن الطفولةةة
المتةةأخرة و ( )200فةةرد مةةن المراهقةةة المتوسةةطة و ( )200فةةرد مةةن مرحلةةة الرشةةد ،وأظهةةرت الدراسةةة وجةةود فةةروق دالةةة
احصائيا ً بين اللكور واالنةاث فةي بعةد (التقبةل االجتمةاعي ،والطمأنينةة) خةالل المراحةل العمريةة الةثالث ،وتبةين عةدم وجةود
فروق ذات داللة احصائية في بعدي(االستقرار االسري واالنتماء) تبعا ً للتفاعل بين الجن ،والمراحل العمرية.
في دراسة اجراها لبابنة ) (2011في األردن والتي هدفت للتعةرف علةى درجةة تحقيةق مؤسسةات ريةاض األطفةال
للتربيةة المتكاملةة لطفةةل مةا قبةةل المدرسةة وقةةد حةددت الباحثةة متطلبةةات التربيةة المتكاملةةة المتعلقةة بالجوانةةب التاليةة :الجانةةب
الجسةةمي ) الحركةةي ،الصةةحي) ,والجانةةب العقلةةي (الةةلهني ،المعرفةةي) ,والجانةةب االنفعةةالي (األخالقةةي ،الوجةةداني) ولتحقيةةق
أهداف الدراسة اشتمل مجتمع الدراسة من جميع رياض األطفال الحكوميةة فةي محافظةة إربةد والبةال عةددها ) (86روضةة،
واسةةتخدمت الباحثةةة المةةنهج الوصةةفي وذلةةك لقيةةاس درجةةة تحقيةةق ريةةاض األطفةةال للتربيةةة المتكاملةةة لطفةةل مةةا قبةةل المدرسةةة
باستخدام أداة االستبانة ،حيث كانت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق رياض األطفال الواقعة في محافظة إربد للتربية المتكاملة
بلغت ) (86%فيما يتعلةق بمواصةفات المواقةع والمبةاني والمرافةق المسةاعدة علةى تحقيةق التربيةة المتكاملةة لطفةل الروضةة،
وبينت الدراسة ) (96%من األنشطة واالنفعالية ،وبالتالي تحقيق التربية المتكامل.
دراسة بالل ) )2015في السودان هدفت الدراسة إلى التعةرف علةى دور األنشةطة التعليميةة المقدمةة لطفةل مةا قبةل
المدرسةةة فةةي تنميةةة القةةيم األخالقيةةة واالجتماعيةةة ولتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة تةةم اسةةتخدام المةةنهج الوصةةفي ،واالسةةتبانة كةةأداة
رئيسية لجمع البيانات حيث بلغت عينة الدراسة ) (102من معلمات ومديرات رياض األطفةال بمحليةة أم بةدة قطةاع البقعةة
الشةةرقية فةةي السةةودان تةةم اختيةةارهم عةةن طريةةق العينةةة العشةةوائية ،وكانةةت أهةةم النتةةائج :هنالةةك عالقةةة ارتباطيةةه طرديةةة بةةين
األنشطة التعليمية وتنمية القةيم األخالقيةة لطفةل مةا قبةل المدرسةة ،وهنةاك عالقةة ارتباطيةه طرديةة بةين دور معلمةة الروضةة
وتوصيل األنشطة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة.
هدفت دراسة السنباطي ( )2010إلى تعرف طبيعة العالقة بين دافع اإلنجاز وقلق االختبار ،وعلى طبيعةة العالقةة
بين دافع اإلنجاز والثقة بالنف ،،ومعرفة مدى وجود فروق دالة إحصائيا بين اللكور واإلناث في دافع اإلنجاز وقلق االختبار
والثقة بالنف ،،واشتملت على عينة عشوائية من  600طالب وطالبة من مدارس الثانوية العامة ،وتوصلت الدراسة إلةى عةدم
وجود عالقة ارتباطية بين الدافع لإلنجاز وقلق االختبار لدى طةال المرحلةة الثانويةة العامةة ،وعةدم وجةود عالقةة ارتباطيةة
بةين الةدافع لإلنجةةاز والثقةة بةالنف ،لةةدى طةال المرحلةةة الثانويةة العامةة ،ووجةةود فةروق ذات داللةة إحصةةائية بةين متوسةةطي
درجات الةلكور واإلنةاث مةن طةال المرحلةة الثانويةة العامةة فةي الةدافع لإلنجةاز لصةالح اإلنةاث ،ووجةود فةروق ذات داللةة
إحصائية بين متوسةطي درجةات الةلكور واإلنةاث مةن طةال المرحلةة الثانويةة فةي قلةق االمتحةان وفةي الثقةة بةالنف ،لصةالح
اإلناث.
هـدفت دراســة التي أجراها بنتو وسيلفا وأندراد )Silva &,Andrade, 2017) (Pinto,إلةى تحليـةـل اإلنتةـاال
العلمــي عـن العالقــة بين المدرسة والمجتمع حول منظةور تعزيةز الصةحة ،تةم اسةتخدام طريقةـة المراجعةـة التكامليةـة التةـي
بحثةةت فةةي العالقةةة بةةين المدرسةةة والمجتمةةع فةةي مجةةال تعزيةةز الصةةحة حيةةث تةةم اختيةةـار تسةةـع دراسةةـات باللغةةـة البرتغاليةةـة
واإلسبانية واإلنجليزية والتـي نشرت من عةام ( ،)2006-2016حيةث تةم دراسةتها وتحليلهةا ،وأظهةرت هةلف الدراسةات نةوع
العالقة بين المدرسة والم جتمع ،والتي تركز معظمهةا علةى قضةايا فرديةة دون النظةر للقضةايا الجماعيةة ،أو عوامةل الخطةـر
التـي تسةـبب المةـرض ،بينمةا أ ظهةر عةدد قليةل مةن الدراسةات أن تعزيةز الصةحة لةه منظةور جمةاعي وامكانيةة االسةتفادة مةن
الخبةةرات واإلمكانيةةات المجتمعيةةة التةةي ترجةةع بةةالنفع علةةى صةةحة األفةةراد ،وبالتةةالي التصةةدي لرخطةةار والمشةةاكل الصةةحية
المدرسية.
هدف دراسة عبدهللا ( )2015إلى معرفةة السةمة العامةة للثقةة بةالنف ،ودافةع االنجةاز وسةط طةال المسةتوى الثةاني
بالمرحلةةة الثانويةةة بمحليةةة الخرطةةوم ،وكةةللك معرفةةة الفةةروق فيمسةةتوى الثقةةة بةةالنف ،ودافةةع االنجةةاز بةةين الطةةال المتفةةوقين
دراسيا ً والعاديين بالمرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم ،والفروق حسب النوع في دافعية االنجاز ومستوى الثقة بالنف .،وكللك
هدف البحث إلةى معرفةة العالقةة بةين دافعيةة االنجةاز والثقةة بةالنف ،وسةط أفةراد العينةة .اسةتخدمت الباحثةة المةنهج الوصةفي
االرتباطي .وتكونت عينة البحث من ( )100طالب وطالبة متفوقين وعاديين )50( ،منهم ذكور و( )50منهم إناث.
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وكانةت ادوات البحةث مكونةة مةةن مقيةاس الثقةة بةالنف ،الحمةةد قواسةمة ومقيةاس دافعيةة االنجةةاز ألمةال عثمةان بعةةد
تعديلهما بواسطة الباحثة ،ولمعالجة البيانات استخدمت الباحثة برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSS.وتوصةل
البحث لنتائج أهمها:
 )1أن مستوي الثقة بالنف ،مرتفعة وسط جميع أفراد العينة.
 )2إن مستوى دافعية االنجاز مرتفعه وسط جميع افراد العينة.
 )3ال توجد فروق في مستوى الثقة بالنف ،بين المتفوقين دراسيا ً والعاديين.
 )4ال توجد فروق فى مستوى دافعية االنجاز بين المتفوقين دراسيا ً والعاديين.
 )5ال توجد فروق فى مستوى الثقه بالنف ،تبعا ً لمتغير النوع.
 )6ال توجد فروق فى مستوى دافعية االنجاز تبعا ً لمتغير النوع.
 )7توجد عالقة بين الثقة بالنف ،،ودافعية االنجاز وسط أفراد العينة.
هةةدفت دراسةةة العرسةةان ( )2017إلةةى التعةةرف علةةى فاعليةةة اسةةتخدام بعة اسةةتراتيجيات الةةتعلم النشةةط فةةي تنميةةة
المرونة المعرفية ،ودافعية اإلنجةاز األكةاديمي ،وتكونةت اسةتراتيجيات الةتعلم النشةط المسةتخدمة فةي هةلف الدراسةة مةن ثةالث
استراتيجيات ،هي :التعلم التعاوني ،والمناقشة والحوار ،والعصف اللهني .وطبقت الدراسة على عينة مكونة من( )65طالبةا
من طال كلية التربية في جامعة حائل تخصةص علةم الةنف ،،المسةجلين فةي مقةرر علةم الةنف ،التربةوي فةي العةام الدراسةي
(2015-2014م) .اختيةةروا بشةةكل عشةةوائي ،وقةةد قسةةمت عينةةة الدراسةةة إلةةى مجمةةوعتين :المجموعةةة التجريبيةةة ،وبل ة عةةدد
أفرادها( )33طالبا ،والمجموعة الضابطة بل عدد أفرادها( )32طالبا .ولتحقيق أهداف الدراسة اسةتخخدمم أداتةين همةا :مقيةاس
المرونة المعرفية ،ومقياس دافعية اإلنجةاز األكةاديمي .وتةم التحقةق مةن صةدقهما وثباتهمةا بةالطرق المناسةبة .وأسةفرت نتةائج
الدراسةة عةةن وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةطي أداء الطةةال فةةي مجمةةوعتي الدراسةةة فةةي المرونةةة المعرفيةةة
ودافعية اإلنجاز األكاديمي ،لصالح المجموعة التجريبية ،ويعزى ذلك إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشط.
هدفت دراسة جعرير ( )2017التعرف إلى عالقة التوافق النفسي االجتمةاعي بدافعيةة اإلنجةاز لةدى التالميةل السةنة
الثالثة والرابعةة متوسةط ،وهةلا بهةدف التعمةق فةي شخصةية التلميةل فةي هةلف المرحلةة ،ومعرفةة الفةروق بةين تالميةل المرحلةة
المتوسطة في مستوى التوافق النفسي االجتماعي ودافعية اإلنجاز في ضوء متغيةر الجةن ،،واعتمةدت الدراسةة علةى المةنهج
الوصةفي الةةلي يحقةةق للباحثةةة فهمةةا أفضةةل للظةاهرة موضةةع البحةةث ،وقةةد تةةم االعتمةةاد فةي جمةةع البيانةةات علةةى مجموعةةة مةةن
األدوات تمثلتفي :مقياس التوافق النفسةي االجتمةاعي ل ععطيةة هنةاع ومقيةاس دافعيةة اإلنجةاز عهيرمةانرع .وقةد اسةتخدمت
الباحثةةةة األسةةةاليب اإلحصةةةائية التاليةةةة :المتوسةةةط الحسةةةابي واالنحةةةراف المعيةةةاري ومعامةةةل ألفةةةا لكرونبةةةاو ،والتجزئةةةة
النصفية والتكرارات والنسةب المئويةة ،ومعامةل ارتبةاط بيرسةون ،واسةتخدام اختبةار (ت)  .T testوتكونةت عينةة الدراسةة
االسةيكومترية مةةن ( )35تلميةل وتلميةةلة مةن تالميةةل مرحلةة التعلةةيم المتوسةط بهةةدف التأكةد مةةن صةدق وثبةةات أدوات الدراسةةة،
كما تكونت عينة الدراسة األساسية من ( )150تلميل من تالميل مرحلة التعلةيم المتوسةط مةوزعين بةين ذكةور وإنةاث ،وقةد تةم
اختيار العينة بطريقة عشوائية .وبينت الدراسة النتائج التالية:
 )1توجد عالقة ارتباطية بين درجات التوافةق النفسةي ودرجةات دافعيةة اإلنجةاز لةدى تالميةل المرحلةة السةنة الثالثةة والرابعةة
متوسط.
 )2توجد عالقة إرتباطية بين درجات التوافق االجتماعي ودرجات دافعية اإلنجاز لدى تالميل السنة الثالثة والرابعة متوسط.
 )3توجد فروق في درجات التوافق النفسي االجتماعي ودافعية اإلنجةاز بةين تالميةل المرحلةة السةنة الثالثةة والرابعةة متوسةط
تعزى لمتغير الجن.،
وأجةةرى بوفةةاتح وعةةون ( )2017دراسةةة فةةي السةةودان ،هةةدفت التعةةرف علةةى العالقةةة بةةين جةةودة البيئةةة المدرسةةية
والصحة النفسية ،لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية ،في منطقةة األيةواط فةي تكونةت عينةة الدراسةة مةن ( )60معلمةا،
وكانةت نتةائج هةلف الدراسةة ،أن هنةاك عالقةةة موجبةة ذات داللةة إحصةائية بةين جةةودة البيئةة المدرسةية والصةحة النفسةية لةةدى
معلمي المرحلة االبتدائية بوالية األيواط ،وأن هناك تقدير متوسط لكل مةن جةودة البيئةة والصةحة النفسةية ،وال توجةد فةروق
دالة إحصةائيًا فةي تقةدير كةل مةن جةودة البيئةة المدرسةية والصةحة النفسةية لةدى معلمةي المرحلةة االبتدائيةة تعةزى إلةى متغيةر
المنطقة واألقدمية.
وأجةةرى الركيبةةي ( )2019دراسةةة هةةدفت التعةةرف إلةةى درجةةة تةةوافر أبعةةاد الصةةحة النفسةةية لةةدى معلمةةي المرحلةةة
االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة مةن ( )330معل ًمةا ومعلمةة ،تةم اسةتخدام االسةتبانة كةأداة
للدراسة ،وأظهةرت نتةائج الدراسةة أن درجةة تةوافر أبعةاد الصةحة النفسةية لةدى معلمةي المرحلةة االبتدائيةة فةي دولةة الكويةت
جاءت بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصةالح الدراسةات
العليا ،في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجن ،،سنوات الخبرة.
هدفت دراسة المصري ( )2020إلى الكشف عن مستوى دافعية اإلنجاز وعالقتها باللكاء االسةتراتيجي لةدى طلبةة
جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية ،والكشف عن أثر متغير (النوع االجتماعي والمستوى الدراسي) على كل من
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دافعيةةة اإلنجةةاز والةةلكاء االسةةتراتيجي ،وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن ( )684طالب ةا ً وطالبةةة يدرسةةون فةةي مختلةةف المسةةتويات
الدراسية للعام الدراسي ( ،)2018-2017ولتحقيق أهداف الدراسة جرى بنةاء مقيةاس دافعيةة اإلنجةاز الةلي تكةون مةن ()40
فقرة ،ومقياس اللكاء اإلستراتيجي اللي تكون من ( )40فقرة ،وقةد تةم التحقةق مةن صةدق مقةايي ،الدراسةة وثباتهةا .وكشةفت
نتائج الدراسة أن مستوى دافعية اإلنجاز واللكاء اإلستراتيجي كانت مرتفعة لدى طلبةة جامعةة الملةك فيصةل ،ووجةود عالقةة
طردية مرتفعة بين دافعية اإلنجاز واللكاء االستراتيجي .ووجةود أثةر للنةوع االجتمةاعي فةي دافعيةة اإلنجةاز لصةالح اإلنةاث،
ووجود أثر للمستوى الدراسي في دافعية اإلنجاز لصالح المستوى السادس ،كمةا كشةفت الدراسةة عةن عةدم وجةود أثةر للنةوع
االجتماعي والمستوى الدراسي في اللكاء اإلستراتيجي ،وفي ضوء نتائج
كشفت دراسة بةن عيشةة ( )2020علةى طبيعةة العالقةة بةين التفكيةر اإليجةابي وجةودة الحيةاة لةدى التالميةل مرتفعةي
ومنخفضي الدافعية لالنجاز ،وقد كانت الدراسة الميدانية على عينة قوامها ( )60فرد ،اختبةروا بطريقةة عشةوائية مةن بعة
ثانويات دائرة قمار (والية الوادي) ،وقد تم استخدام المةنهج الوصةفي اإلرتبةاطي وتطبيةق مقيةاس التفكيةر اإليجةابي إلبةراهيم
عبد الستار ومقياس جودة الحياة لكاظم ومنسي ومقياس الدافعية لإلنجاز لهيرمانز.
وكانت نتائج الدراسة:
 )1وجود ارتباط دال إحصائيا ً بين التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى تالميل مرحلة التعليم الثانوي.
 )2توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى التفكير اإليجابي بين التالميل مرتفعي ومنخفضي الدافعية لإلنجاز.
 )3توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى جودة الحياة بين التالميل مرتفعي ومنخفضي الدافعية لإلنجاز.
هةةدفت دراسةةة مهةةداوي ( )2020إلةةى معرفةةة االرتبةةاط بةةين الةةلكاءات المتعةةددة فةةي ضةةوء نظريةةة )(Gardner
ومستوى الطموح ودافعية اإلنجاز الدراسي لدى تالميل الطور النهائي من مرحلة التعليم الثانوي ،أجريت الدراسة على عينة
مكونة من ( )540تلميلا وتلميلة ،تمثلت أدوات للدراسة تم استخدام قائمة الةلكاءات المتعةددة مةن إعةداد عمةاكنزيع ()1999
من تعريب وتقنين السةيد عأبةو هاشةمع ( - )2007مقيةاس مسةتوى الطمةوح مةن إعةداد عبةن يلفةة شةريفةع ( - )2013مقيةاس
دافعية اإلنجاز الدراسي من إعداد الباحثة ( ،)2018توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 )1وجود ارتباط دال إحصائيا بين أنواع اللكاءات المتعددة ومستوى الطموح لدى تالميل الطور النهةائي مةن مرحلةة التعلةيم
الثانوي.
 )2وجود ارتباط دال إحصائيا بين أنواع اللكاءات المتعددة ودافعية اإلنجاز الدراسي لدى تالميل الطور النهةائي مةن مرحلةة
التعليم الثانوي ،باستثناء اللكاء الموسيقي.
 )3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنواع اللكاءات المتعددة لدى تالميل الطور النهائي مةن مرحلةة التعلةيم الثةانوي
تعزى لمتغير الجن( ،ذكور /إناث) ،باستثناء اللكاء اللغوي واللكاء الشخصي.
 )4وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح لدى تالميل الطور النهائي من مرحلة التعليم الثانوي تعزى لمتغيةر
الجن( ،ذكور /إناث).
 )5وجود فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز الدراسي لدى تالميل الطور النهائي من مرحلة التعليم الثانوي تعزى
لمتغير الجن( ،ذكور /إناث).
هةةدفت دراسةةة صةةالح ( )2020إلةةى تصةةميم بيئةةة تعلةةم نقةةال قائمةةة علةةى محفةةزات األلعةةا الرقميةةة لتنميةةة مهةةارات
المشاركة اإللكترونية والدافعية لإلنجاز ،ولتحقيق ذلةك قامةت الباحثةة بوضةع قائمةة معةايير تصةميم بيئةة الةتعلم النقةال القائمةة
على محفزات األلعا الرقمية لتنمية مهةارات المشةاركة اإللكترونيةة والدافعيةة لإلنجةاز لةدى طةال المرحلةة اإلعداديةة ،ثةم
تصميم البيئة في ضوء هلف المعايير ،باستخدام نموذال التصميم التعليمي المتبني للجةزار ( )2013للبحةث ،ثةم أعةدت الباحثةة
أدوات البحث التي تمثلت في مقياس المشاركة اإللكترونية ،مقيةاس الدافعيةة لالنجةاز ،اختبةار تحصةيلي ،وطبقةت البيئةة علةى
عينة مكونة من ( )60طالبًا من طال المرحلة اإلعدادية (الصف الثالث اإلعةدادى) ،تةم تقسةيمهم إلةى مجمةوعتين تجةريبتين
وتم اختيارهم بطريقة عشوائية :المجموعة التجريبية األولى (بيئة التعلم النقال) وعددهم ( ،)30والمجموعة التجريبية الثانيةة
(بيئةة الةةتعلم النقةال القائمةةة علةةى محفةزات األلعةةا الرقميةة) ،وعةةددهم ( ،)30واخسةةتخدم المةنهج التجريبةةي فةي إجةةراء تجربةةة
البحةةث ،وكشةةفت النتةةائج عةةن وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيًا بةةين المجمةةوعتين التجةةريبتين فةةي كةة ال مةةن (مقيةةاس المشةةاركة
اإللكترونية ،مقياس الدافعية لالنجاز ،االختبار التحصيلي) لصالح المجموعة التجريبية الثانية ،وفي ضوء ذلك قدمت الباحثة
مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة
هدفت دراسة ناصري ( )2020إلى التعرف على العالقةة بةين مركةز الةتحكم والدافعيةة لإلنجةاز لةدى تالميةل السةنة
الثالثة ثانوي المقبلين على شهادة البكالوريا بثانوية عبد الحميد بن بادي ،بحمام الضلعة ،مع األخل بعين االعتبةار المتغيةرات
التالية :الجن( ،ذكور/إناث) والتخصص (علمي/أدبي) .تكونةت عينةة الدراسةة مةن  60تلميةل وتلميةلة تخصةص علمةي ()30
وأدبةةي ( ،)30وقةةد اسةةتخدمت المةةنهج الوصةةفي ،وتةةم تطبيةةق مقيةةاس مركةةز الةةتحكم مةةن إعةةداد نةةويكي وسةةتريكالند ،ومقيةةاس
الدافعية لإلنجاز (بن بريكة.)2007.
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ولفحةةص فرضةةيات الدراسةةة تةةم اسةةتخدام أسةةاليب المعالجةةة اإلحصةةائية التاليةةة :االنحةةراف المعيةةاري ،المتوسةةط
الحسابي ،معامل بيرسون ،اختبارعتع ،معامل ألفا كرونبةاو ،وتوصةلت الدراسةة إلةى عةدم وجةود عالقةة بةين مركةز الةتحكم
والدافعية لإلنجاز لدى تالميل الثالثة ثانوي .وال توجد فروق في مركز التحكم تعزى لمتغير الجن( ،ذكور/إناث) لةدى تالميةل
الثالثة ثانوي .و توجد فروق في مركز الةتحكم تعةزى لمتغيةر التخصةص (علمي/أدبةي) لةدى تالميةل الثالثةة ثةانوي .وال توجةد
فروق في الدافعية لإلنجاز تعزى لمتغير الجن( ،ذكور/إناث) لدى تالميل الثالثة ثانوي .وال توجد فروق في الدافعية لإلنجةاز
تعزى لمتغير التخصص (علمي/أدبي) لدى تالميل الثالثة ثانوي .وأن مركز التحكم السائد لدى أفراد عينة الدراسة هو مركةز
التحكم الداخلي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
جاءت هلف الدمراسة انسجا ًما مع األد التربوي السابق والدراسةات السةابقة التةي نةادت بضةرورة إجةراء مزيةد مةن
الدراسةات حةول الصةحة النفسةةية للطلبةة فةي المةدارس ،لمةةا لهةا مةن اثةةر علةى الدافعيةة لةدى الطلبةةة ومسةتوى تقةديم الخةةدمات
التعليمية التعلمية ،وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة اإلجابة عن األسئلة الرئيسة اآلتية:


ما دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى الطلبة من وجهةة نظةر المستشةارين والمةديرين فةي لةواء الشةمال
داخل الخط األخضر؟



ما دور المعلمين في تعزيز الدافعية لالنجاز لدى الطلبة من وجهة نظةر المستشةارين والمةديرين فةي لةواء الشةمال داخةل
الخط األخضر؟



( بةين دور المعلمةين فةي تعزيةز مفهةوم الصةحة
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عنةد مسةتوى الداللةة )
النفسية وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى الطلبة من وجهة نظر المستشارين في لواء الشمال داخل الخط األخضر؟

أهمية الدِّراسة
تسةةتمد الدمراسةةة أهميتهةةا مةةن كونهةةا مةةن الدراسةةات التةةي تهةةتم بالصةةحة النفسةةية والدافعيةةة لةةدى الطلبةةة ،حيةةث تنبثةةق
األهمية في النقاط اآلتية:
 )1تضع الدمراسةة الحاليةة رةيةة واضةحة أمةام القةائمين علةى المنةاهج الدراسةية فةي وزارة التربيةة والتعلةيم ألهميةة الصةحة
النفسية لدى الطلبة.
 )2تعمل الدراسة على إثراء األد السابق حول الصحة النفسية ودافعية االنجاز.
الدراسة الحالية الطريق إلجراء دراسات مستقبلية تتعلق بالموضوع.
 )3تمهد م
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:




الكشف عن دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى الطلبة من وجهة نظر المستشةارين والمةديرين فةي لةواء
الشمال داخل الخط األخضر.
الكشف عن دور المعلمين في تعزيز الدافعية لالنجاز لدى الطلبة من وجهة نظر المستشارين والمديرين في لواء الشمال
داخل الخط األخضر.
استنتاال العالقة بين دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية وعالقتهةا بالدافعيةة لالنجةاز لةدى الطلبةة مةن وجهةة
نظر المستشارين في لواء الشمال داخل الخط األخضر.

التعريفات اإلجرائية
اشتملت الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية اآلتية:
الصحة النفسيية :عةرف كفةافي ( )23 ،2012الصةحة النفسةية بأنهةا إحةدى المتطلبةات األساسةية التةي يحتاجهةا الطالةب كةي
يتمتع بشخصةية إيجابيةة متزنةة ومنتجةة ،فهةو شةعور الفةرد بأنةه محبةو ومقبةول مةن قبةل اآلخةرين ،ونةدرة شةعورف بةالخطر
والتهديةد وإدراكةه بةةأن اآلخةرين الةلين لهةةم أهميةة نفسةةية فةي حياتةه وخصوصةا ً الوالةدين مسةتجيبين لحاجاتةةه وموجةودين معةا ً
جسميا ً ونفسيا ً لرعايته وحمايته ومساندته وقت األزمات.
الدافعية لالنجاز :عرف ناصري ( )8 ،2020الدافعية لالنجاز بانه تحقيق االشياء التي يراها اآلخةرون صةعبة ،والةتحكم فةي
االفكار وحسن تناولها وتنظيمها ،وسرعة األداء واالسةتقاللية ،والتغلةب علةى العقبةات وبلةوغ معةايير االمتيةاز والتفةوق علةى
اللات ومنافسة اآلخرين.
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المستشار التربوي :هو الشخص المؤهل والمهني المتخصص في مجال االستشارة النفسي والتربوي ،واللي يقدم خدمات
اإلرشاد في المؤسسات التعليمية (السويلم.)220 ،2002 ،
خ
الخط األخضر :خمصطلح مسياسي يخستخدَم لإلشارة إلى األراضي الفلسطينية التي أقي َمت عليها إسرائيل عام  ،1948والتي أصبح
وأنظمتها السياسية ،واالقتصادية ،والتربوية والثقافية (عابدين.)196 ،2008 ،
أهلها من الفلسطينيين جز ًءا من تلك الدولة
م
الطريقة واإلجراءات
تضمن هلا الجزء وصفا ً لمنهجية الدراسة ومجتمع الدراسة ،وعينتها والطريقة التي تم فيهةا اختيةار العينةة واألدوات
المستخدمة فيها ،وطرق التحقق من صدقها وثباتها ،وإجراءات الدراسة ومتغيراتها ،والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت
للوصول إلى نتائج الدراسة.
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي االرتبةاطي ،حيةث يعةد هةلا المةنهج أنسةب
المناهج المستخدمة في مثل هلف الدراسة ،حيث يتم عن طريق جمع البيانات من خةالل توزيةع االسةتبانات وجمعهةا وتحليلهةا
إحصائيا ً باألساليب المناسبة.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومستشاري مدارس لواء الشمال داخل الخط األخضر شمال الخط
األخضر ،خالل الفصل الدراسي األول ( ،)2020/2019إذ يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري مدارس شمال الخط
األخضر باإلضافة إلى المستشارين ،والبال عددهم ( )900مديرا ً ومستشاراً ،حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم داخل
الخط األخضر.
عينة الدراسة:
تةةم اختيةةار عينةةة الدراسةةة بالطريقةةة العشةةوائية البسةةيطة مةةن الالال ،خةةالل العةةام الدراسةةي ( ،)2022-2021حيةةث
اشتملت العينة على ( )310مديرا ً ومستشاراً.
أداة الدراسة:
لغايات تطبيةق أداة تةم الرجةوع إلةى األد التربةوي والدراسةات السةابقة المتعلقةة بةاألمن النفسةي ودافعيةة االنجةاز،
واستندت الباحثة بصورة أساسية في إعداد األداة على المقايي ،المستخدمة في الدراسات السابقة كدراسة شريت (،)2006
ودراسة السنباطي ( ،)2010ودراسة بوفاتح ( ،)2017ودراسة المصري ( .)2020إذ يضع المستجيب إشارة أمام كل فقةرة
صححت
سلم من خمسة درجات هي ( كبيرة جداً ،كبيرة  ،متوسطة ،متدنية ،متدنية جداً) -و خ
من فقرات المجاالت وذلك على َ
األداة بإعطاء األوزان التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5للدرجات السابقة اللكر ،كما تم التحقق من دالالت الصدق والثبات لرداة.
صدق أداة الدراسة
أ .الصدق الظاهري:
تم التأكد من صدق أداة الدراسة وذلك بعرضهما على مجموعةة مةن المتخصصةين مةن ذوي الخبةرة واالختصةال
في الجامعات ،واألخل بمالحظةاتهم وتعةديالتهم ،مةن حيةث معرفةة مةدى صةالحية الصةياية اللغويةة ،وانتمةاء الفقةرة للمجةال
اللي أدرجت ضمنه .ومدى مال َءمة الفقرات وتوافقها مع مجال الدراسة.
وبناء على إجماع ما يزيد عن ( )%80مةن مجموعةة المحكمةين تةم اعتمةاد أداة الدراسةة بصةورتها النهائيةة .والتةي
اشتملت على ( )30فقرة توزعت على محورين رئيسين.
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ب-صدق البناء (المحتوى) ألداة الدراسة:
تم التحقق من مؤشرات صدق البنةاء ،مةن خةالل تطبيةق أداة الدراسةة علةى عينةة اسةتطالعية مكونةة مةن ( )30مةن
المستجيبين من خارال عينة الدراسة المسةتهدفة ،وذلةك لحسةا قةيم معةامالت ارتبةاط بيرسةون بةين فقةرات االداة والمجةاالت
التي تنتمي إليها .وبين الفقرات واألداة ككل ،وكما هو مبين في الجدول (:)1
الجدول ( :)1قيم معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال مع المحور
المجال

تةةةةوفير
االمةةةةن
النفسي

الدافعيةةةة
لالنجاز

*
**

الفقرة
توفير تجهيزات ولوازم مختلفة تخدم الطلبة.
توفير بيئة صفية تتالءم مع الطلبة.
يتم استخدام األساليب االرشادية المالئمة للطلبة.
توفير مستلزمات المدرسة( العالجية والنفسية )الخاصة بالطلبة
أتلقى مساعدف من المرشد بغرض( تحليل الموقف اإلرشادي) .
اقوم باعددا البرامج العالجية المناسبة لجميع فئات الطلبة
يتم مشاركة الطلبة في أنشطة ارشادية مختلفة( تمثيل ،رياضة...).
اقوم بمساندة اولياء األمور من اإلرشادات حول كيفية التعامل مع األبناء كل حسب
السلوكية)
العقلية،
لرسرة للمساعدة في الكشف المبكر عن مشاكل الطلبة.
توعية
احتياجاته(برامج
يتم تقديم
يتم توفير وسائل مساعدة مناسبة للطلبة في المدرسة
مراجعة الخطط االرشادية الفردية لكل طالب لمتابعة تنفيلها من قبل مربي الصف
توفير أدوات تشخيصية كافية للطلبة
التنويع في أساليب تقييم الطلبة لكشف حاالتهم وقدراتهم.
متابعة تقدم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة من العملية اإلرشادية.
يتم توفير قاعدة بيانات عن عملية اإلرشاد في المدرسة
متابعة حاالت الطلبة االرشادية من خالل قاعدة بيانات الكترونية ارشادية
يحب الطلبة العمل الجاد ألنه يشكل تحديا ً بالنسبة لهم.
يحب الطلبة التعلم قدر اإلمكان في المدرسة.
يحب الطلبة االنتقال لمهمات جديدة ذات مستوى صعوبة أكبر.
يحب الطلبة المواد الدراسية التي تتطلب مستوى عا ال من التفكير والتوصل إلى حلول.
يحب الطلبة المسائل الدراسية الصعب.
يفضل الطلبة المهام الدراسية الشاقة ألنها أكثر إثارة لالهتمام.
يقوم الطلبة بالقراءة ألن مواضيعا ً معينة تثير اهتمامهم
يقوم الطلبة بإنجاز المهام الدراسية
يحب الطلبة تجريب حل المهام الدراسية بنفسي.
يفضل الطلبة القيام بمهامي الدراسية دون مساعدة.
يقوم الطلبة بالتفكير في المسائل المعقدة.
يحب الطلبة اداء المهام الدراسية الصعبة ألنها تتطلب عمالً شاقا ً.
يقوم الطلبة بطرح األسئلة لجل اهتمام المدرس.
يطلب الطلبة مساعدة المدرس في التخطيط لمهامي القادمة.

معامل االرتباط
**.559
**.650
**.562
**.560
**.756
**.666
**.738
**.590
**.467
**.387
**.676
**.603
**.727
**.598
**.458
**.257
**.653
**.699
**.576
**.417
**.429
**.227
**.366
**.341
**.427
**.188
**.535
**.486
**.640
**.569

دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة (.)0.05
دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة (.)0.01

يظهةةر الجةةدول ( )1أن معةةامالت االرتبةةاط بةةين فقةةرات األداة ومجةةال الدراسةةة واألداة الكليةةة ،كانةةت مناسةةبة ،حيةةث
جاءت االرتباطات بين فقرات االداة ومجاالت الدراسة وبين فقرات المجاالت واألداة الكلية اكبر مةن ( ،)0.20وهةي مالئمةة
أليراض لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخدام طريقتين للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،الطريقة األولى هي االختبار وإعةادة االختبةار والطريقةة الثانيةة
هي حسا معامل كرونبةاو لفقةرات االسةتبانة .حيةث تةم فةي األولةى تطبيةق االسةتبانة علةى العينةة االسةتطالعية ( 30معلمةاً)
مرتين بفارق زمني مدته أسبوعين وتم حسا معامل االرتباط بيرسون ( معامل ثبات االستقرار) بين التطبيقين .كما تم فةي
الطريقة الثانية حسا معامل ثبات االتساق الداخلي من خالل معامل كرونباو ألفا .والجدول رقم ( )2يبين ذلك.
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الجدول ( :)2معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا ألداة مهارات االتصال ككل ومجاالتها
ثبات االتساق الداخلي

ثبات اإلعادة

المقياس ومجاالته
توفير االمن النفسي

0.891

0.921

الدافعية لالنجاز

0.856

0.872

أظهرت النتائج في الجدول ( )2أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين على األداة في مرتي التطبيق
حيث كان معامل الثبات الكلي لرداة ومعامل ثبات االتساق الداخلي عكرونباو ألفاع ( )Cronbach’sAlphaلرداة اكبر
من ( ،)0.80ويخالحظ أنها ذات معامل ثبات مرتفع .وعليه اعتبرت هلف القيم مالئمة لغايات هلف الدراسة وتحقيق يرضها
والوثوق بنتائجها.
تصحيح أداة الدراسة
ألجل احتسا الدرجة الكلية لرداة ،تةم وضةع خمسةة بةدائل يختةار المسةتجيب أحةد هةلف البةدائل التةي تعبةر عةن رأيةه،
وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5للبدائل الخمسة على التوالي للفقرات ،إذ أعطيت الدرجة ( )5علةى البةديل كبيةرة جةداً،
والدرجة ( )4للبديل كبيرة ،وأعطيت الدرجة ( )3على البديل متوسطة ،وأعطيت الدرجة ( )2على البةديل متدنيةة ،وأعطيةت
الدرجة ( )1علةى البةديل متدنيةة جةدا ً .وللحكةم علةى مسةتوى المتوسةطات الحسةابية للفقةرات والمجةاالت واألداة ككةل ،اعتمةد
المعيار اإلحصائي باستخدام المعادلة اآلتية:
مدى الفئة= (أعلى قيمة – أدنى قيمة) مقسو ًما على عدد الخيارات
مدى الفئة=  0.8=5÷ 4=1-5وبللك يصبح معيار الحكم على النحو اآلتي:
المعيار اإلحصائي لتحديد درجة المتوسطات الحسابية
المتوسط الحسابي

الدرجة

من  1.00أقل من 1.80

متدنية جدا ً

من  1.80أقل من 2.60

متدنية

من  2.60أقل من 3.40

متوسطة

من  3.40أقل من 4.20

كبيرة

من 5.00 – 4.20

كبيرة جدا ً

أساليب المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة على السؤال األول والسؤال الثاني من أسئلة الدراسة تةم اسةتخدام المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات
المعيارية ،ولإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون.
عرض النتائج
هدفت هلف الدراسة إلى الكشف عةن دور المعلمةين فةي تعزيةز مفهةوم الصةحة النفسةية وعالقتهةا بالدافعيةة لالنجةاز
لدى الطلبة من وجهة نظر المستشارين فةي لةواء الشةمال داخةل الخةط األخضةر لتحقيةق ذلةك تمةت اإلجابةة عةن أسةئلتها وفةق
تسلسلها ،وفيما يلي عرض لللك:
 نتائج السؤال األول الذي نص على :ع ما دور المعلمين في تعزيةز مفهةوم الصةحة النفسةية لةدى الطلبةة مةن وجهةة نظةر
المستشارين والمديرين في لواء الشمال داخل الخط األخضر؟
لإلجابة عن هلا السؤال؛ تم حسا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقةديرات أفةراد عينةة الدراسةة علةى فقةرات
دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لةدى الطلبةة مةن وجهةة نظةر المستشةارين والمةديرين فةي لةواء الشةمال داخةل
الخط األخضر ،ويبين جدول ( )3ذلك.
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الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات دور المعلمين في
تعزيز الصحة النفسية مرتبة تنازليا ً وفق المتوسطات الحسابية
رقم
الفقرة

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعياري

الرتبة

الدرجة

12

توفير أدوات تشخيصية كافية للطلبة

4.20

.780

1

كبيرة جدا ً

15

يتم توفير قاعدة بيانات عن عملية اإلرشاد في المدرسة

4.18

.810

2

كبيرة

1

توفير تجهيزات ولوازم مختلفة تخدم الطلبة.

4.16

.710

3

كبيرة

4

توفير مستلزمات المدرسة( العالجية والنفسية )الخاصة بالطلبة

4.16

.860

4

كبيرة

14

متابعة تقدم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة من العملية اإلرشادية.

4.10

.943

5

كبيرة

8

اقوم بمساندة اولياء األمور من اإلرشادات حول كيفية التعامل مع
األبناء كل حسب احتياجاته( العقلية ،السلوكية)

4.08

.867

6

2

توفير بيئة صفية تتالءم مع الطلبة.

4.05

.793

7

كبيرة

6

اقوم باعددا البرامج العالجية المناسبة لجميع فئات الطلبة

3.99

.885

8

كبيرة

3

يتم استخدام األساليب االرشادية المالئمة للطلبة.

3.95

.876

9

كبيرة

11

مراجعة الخطط االرشادية الفردية لكل طالب لمتابعة تنفيلها من
قبل مربي الصف

3.92

.889

10

13

التنويع في أساليب تقييم الطلبة لكشف حاالتهم وقدراتهم.

3.91

.954

11

كبيرة

5

)أتلقى مساعدف من المرشد بغرض( تحليل الموقف اإلرشادي

3.66

1.064

12

كبيرة

7

)يتم مشاركة الطلبة في أنشطة ارشادية مختلفة( تمثيل ،رياضة....

3.48

1.219

13

كبيرة

9

يتم تقديم برامج توعية لرسرة للمساعدة في الكشف المبكر عن
مشاكل الطلبة.

3.19

1.205

14

10

يتم توفير وسائل مساعدة مناسبة للطلبة في المدرسة

3.03

1.236

15

16

متابعة حاالت الطلبة االرشادية من خالل قاعدة بيانات الكترونية
ارشادية

2.71

1.434

16

توفير االمن النفسي

3.80

.483

كبيرة

كبيرة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يالحظ من جدول ( )3أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجةال تراوحةت بةين ( )2.71و( )4.20بدرجةة (متوسةطة
إلى كبيرة جةداً) .حيةث جةاءت الفقةرة ( )12التةي نصةت علةى ع تةوفير أدوات تشخيصةية كافيةة للطلبةة ع فةي المرتبةة األولةى
بمتوسط حسابي ( ،)4.20وانحراف معياري ( ،).780بدرجة (كبيرة جداً) ،في حين جاءت الفقرة ( )16التةي نصةت علةى ع
متابعة حاالت الطلبة اإلرشادية من خالل قاعدة بيانات الكترونية ارشةادية ع فةي المرتبةة األخيةرة بمتوسةط حسةابي (،)2.71
وبةةانحراف معيةةاري ( )1.434بدرجةةة (متوسةةطة) .قةةد تعةةزى هةةلف النتيجةةة للةةدور الةةلي تبللةةه اإلدارة المدرسةةية والمعلمةةين,
وإدراكها مدى أهمية الدور اللي يقوم به المعلمين ,ومدى عالقة المعلمين فيما بينهم ,الةلي يةنعك ،بشةكل أكثةر إيجابيةة علةى
نفسية المتعلمين مما يزيد من ثقتهم بالمدرسة والمعلمين بأنفسةهم ,ويحقةق الرضةا وأمةان عةن بيئةة المدرسةة مةن خةالل زيةادة
األمن النفسية لدى الطلبة من خالل تلبية احتياجاتهم النفسية واالجتماعية واألكاديمية.
 نتييائج السييؤال ال يياني الييذي نييص علييى :ع مةةا دور المعلمةةين فةةي تعزيةةز الدافعيةةة لالنجةةاز لةةدى الطلبةةة مةةن وجهةةة نظةر
المستشارين والمديرين في لواء الشمال داخل الخط األخضر؟
لإلجابة عن هلا السؤال؛ تم حسا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسةة علةى فقةرات
دور المعلمين في تعزيز الدافعية لالنجاز لدى الطلبةة مةن وجهةة نظةر المستشةارين والمةديرين فةي لةواء الشةمال داخةل الخةط
األخضر ،ويبين جدول ( )4ذلك.
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الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات دور المعلمين في
تعزيز الدافعية لالنجاز لدى الطلبة من وجهة نظر المستشارين والمديرين في لواء الشمال داخل الخط األخضر مرتبة
تنازليا ً وفق المتوسطات الحسابية
رقم
الفقرة

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعياري

الرتبة

الدرجة

9

يحب الطلبة تجريب حل المهام الدراسية بنفسي.

4.08

.879

1

كبيرة

7

يقوم الطلبة بالقراءة ألن مواضيعا ً معينة تثير اهتمامهم

4.06

.857

2

كبيرة

6

يفضل الطلبة المهام الدراسية الشاقة ألنها أكثر إثارة لالهتمام.

3.99

.919

3

كبيرة

10

يفضل الطلبة القيام بمهامي الدراسية دون مساعدة.

3.95

.930

4

كبيرة

8

يقوم الطلبة بإنجاز المهام الدراسية

3.92

.921

5

كبيرة

5

يحب الطلبة المسائل الدراسية الصعب.

3.78

.949

6

كبيرة

4

يحب الطلبة المواد الدراسية التي تتطلب مستوى عا ال من التفكير
والتوصل إلى حلول.

3.76

1.038

7

كبيرة

12

يحب الطلبة اداء المهام الدراسية الصعبة ألنها تتطلب عمالً شاقا ً.

3.72

1.054

8

كبيرة

3

يحب الطلبة االنتقال لمهمات جديدة ذات مستوى صعوبة أكبر.

3.36

1.266

9

كبيرة

11

يقوم الطلبة بالتفكير في المسائل المعقدة.

3.19

1.256

10

متوسطة

1

يحب الطلبة العمل الجاد ألنه يشكل تحديا ً بالنسبة لهم.

3.12

1.238

11

متوسطة

2

يحب الطلبة التعلم قدر اإلمكان في المدرسة.

3.01

1.275

12

متوسطة

13

يقوم الطلبة بطرح األسئلة لجل اهتمام المدرس.

2.95

1.289

13

متوسطة

14

يطلب الطلبة مساعدة المدرس في التخطيط لمهامي القادمة.

2.78

1.399

14

متوسطة

الدافعية لالنجاز

3.55

.495

متوسطة

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يالحظ من جدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجةال تراوحةت بةين ( )2.78و( )4.08بدرجةة (متوسةطة
إلى كبيرة) .حيث جاءت الفقرة ( )9التي نصت على ع يحب الطلبة تجريب حل المهام الدراسية بنفسي .ع في المرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( ،)4.08وانحراف معياري ( ،).879بدرجة (كبيرة جداً) ،في حين جاءت الفقرة ( )14التةي نصةت علةى ع
يطلب الطلبة مسةاعدة المةدرس فةي التخطةيط لمهةامي القادمةة .ع فةي المرتبةة األخيةرة بمتوسةط حسةابي ( ،)2.78وبةانحراف
معياري ( )1.399بدرجة (متوسطة) .حيث تعزو الباحثة هلف النتيجة إلى ما يقدمه المعلمةون مةن أنشةطة مختلفةة ،تسةهم فةي
تحقيق الفائدة للمتعلمين من خالل زيادة دافعيتهم لالنجاز ،وزيادة حماسهم نحو عملية التعليم والتعلم.
( بةين
 نتائج السؤال ال الث الذي نص على :ع هل توجد عالقةة ارتباطيةة دالةة إحصةائيا عنةد مسةتوى الداللةة )
دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى الطلبةة مةن وجهةة نظةر المستشةارين فةي
لواء الشمال داخل الخط األخضر؟
لإلجابة عن هلا السؤال؛ تم حسا معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عينةة الدراسةة علةى دور المعلمةين فةي تعزيةز
مفهةوم الصةةحة النفسةةية وعالقتهةا بالدافعيةةة لالنجةةاز لةدى الطلبةةة مةةن وجهةةة نظةر المستشةةارين فةةي لةواء الشةةمال داخةةل الخةةط
األخضر ويبين جدول ( )5ذلك.
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جدول ( )5معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية
وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى الطلبة من وجهة نظر المستشارين في لواء الشمال داخل الخط األخضر
المجاالت
توفير االمن النفسي

الدافعية لالنجاز

االرتباط

توفير االمن النفسي

الدافعية لالنجاز

ارتباط بيرسون ر

1

**.339

مستوى الداللة

.000

العدد

310

310

ارتباط بيرسون ر

**.339

1

مستوى الداللة

.000

العدد

310

310

** ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()1 . 0.01

يخالحظ من جدول ( )35وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصةائية ( )5 = 0.05بةين
تقديرات أفراد عينة الدراسة على دور المعلمين في تعزيز مفهوم الصحة النفسية وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى الطلبة مةن
وجهة نظر المستشارين في لواء الشمال داخل الخط األخضر حيث بل معامةل االرتبةاط ( .)0.339حيةث تعةزو الباحثةة هةلف
النتيجة إلى أن وجود بيئة منة وسليمة تزيد مةن مسةتوى االمةن النفسةي والصةحة النفسةية لةدى الطلبةة ،وبالتةالي توفةق مناخةا ً
مالئما ً يزداد فيه دافعية المتعلم لالنجاز.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة بما يلي:
 )1االستمرار في التركيز على الصحة النفسية للطلبة من خالل البرامج المدرسية المتنوعة.
 )2االهتمام بالبيئة المدرسية من أجل تعزيز بيئة صحية منة تلبي حاجات الطلبة االجتماعية والنفسية.
 )3إجراء المزيد من الدراسات.
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