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امللخص:
تهددضؾ هددظد الضعاؾددت كشد الى ددف عددم مؿددخيً الىـددادة الخضعألؿدديت ل ؾدداجظة
الخعلدديالا تدخددضا املطددادحب دددضمغاع مؼمتددتت جيضددلذ الضعاؾددت كشد ب ؾدداجظة الخعلدديالا
تدخددضا املطددادحب دددضمغاع مؼمتددت لددضىهالا مؿددخيً عدداش مددم الىـددادة الخضعألؿدديت ،همددا
ن ددو د جيح ددض ؿ ددغىق صال ددت د د الىـ ددادة الخضعألؿ دديت ل ددضىهالا حع ددؼً كشد د مخؼحد د
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ىؾ ددتياث زا د ة الخ ددضعألـ ،د خ ددحب جيح ددض ؿ ددغىق صال ددت د هـ ددادة ؾ ددخاط د م دداعهت

الخالمي ددظ د د العملي ددت الخعليمي ددت الخعلمي ددت ل ددضً ؾ دداجظة الخعل دديالا تدخ ددضا املط ددادحب.
الكلماث مفخاخيت :الىـادة الخضعألؿيت؛ مغاع املؼمتت.
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Abstract:
This study aims at revealing the level of teaching efficacy for
the primary teachers with chronic disease. The results of this study
revealed that primary teachers with chronic diseases have a high
level of teaching efficacy, also, there are no significant differences
in teaching efficacy attributable to the sex and the years of
teaching's experience, while there are significant differences in the
efficacy of the teacher concerning.
Keywords: Teaching Efficacy; The primary teachers with chronic
disease; Chronic disease

ملذمت:
شهضث آلاىنت زح ة اند ًاعا ىاؾع التؿاق ل مغاع املؼمتت مسخلف نداد
العالالا ،ؿلض شاعث جلاعيغ "متظمت الصخت العلميت" ( )WHOكش التزايض الىبح عضص
إلاضاداث بها خيث جيص ددياة كغادت ( 14ملييب) ؿغص ول عام؛ ما يعاصٌ ( )%14مم
احماش ىؿياث العالالا ،هما شاعث كش ب دغػها عبعت مجميعاث عئيؿت جخمثل
مغاع الللب ى ىعيت الضمييت ،الؿغؾاناث ،مغاع الجهاػ الختـس ي املؼمتت ىصاد
الؿىغ  ،ىالتي نخجذ دضىعها عم حملت العيامل البيئيت ،اليعازيت ،الـؿييليحيت ىختى
الؿليهيتت ( )WHO, 2018ؿخؼح نمـ الخياة دغمخو الظ داث يليم عل عاصاث ػح
صخيت ،مم كلت ال اؽ الخغو  ،ىاجباع نظام ػظا ػح ضح مع جؼايض الػؼيؾاث
التـؿيت كض جؤص كش اعجـاع غؼـ الضم "اللاجل الطامذ" الظ يدطض عىاح ماليحب
الب غ ،صاد الؿىغ ىػح د مم مغاع ػح الؿاعيت زغًت
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نعالا ؿاألمغاع املؼمتت ح يل هالا ؾباب للعجؼ ىاليؿياث العالالا حمع ،ؿهي
جخؿيع دبـد ،ىألعيش املطاديب بها لـت اث ػمتيت ؾييلت ،ى ػلب الخادث د يمىم ب
كليو الباخثيب هي مداىلت الخدىالا جؿيعها مم كبل
ح ـى منها ،ىلىم ما يؿع
املغض ى ىاللائمحب عل عالحهالات(شيل  )14 ،8002 ،ؿهي جؤزغ مسخلف حيانب خياة
املغيؼ ،ىد يتدطغ هظا الخضزح عل صخخو ىنيعيت خياجو ؿدؿب دل كض يخجاىػها كش
عغكلت ؾح ىعة خياجو تحخماعيت ،الضعاؾيت ،املهتيت ىػح ها ،ؿاألعباد الىثح ة املتجغة
عم اػماب املغع جغهم واهلو ،ىجخؿلب متو حؼيح نمـ املعي ت للخىيف مع خالخو
الصخيت ىاصاعة مغغو؛ لظا ؿاإلضادت دمغع مؼمم كض حعض مم ضعب ى هالا العلباث
التي يخعغع لها املغيؼ خياجو ىالتي مم املمىم ب د يخجاىػها كد دلية هـادجو
الظاجيت ؿمم حل ادؿاد جؿيع املغع ىجلليل مػاعـاجو ى غغاعد خؿب"شانً"
( )Schunk,1991يبظٌ طى مؿخيياث الىـادة الظاجيت العاليت ً
حهضا ها مللاىمت املغع،
يييب هث ضا ً ا ،يثادغ لـت اث ؾيٌ ،يـىغ دؿغيلت كيجاديت إلنجاح مهمخوت
ى هظا الطضص يػيف " لا ث دانضىعا"( )Bandura, 1994ب الىـادة الظاجيت
جلعب ً
ً
عئيؿيا الختظيالا الظاح  ،ؿالتاؽ ىاملغض ى يدـؼىب نـؿهالا ؿيليميب
صىعا
دت ؾيش املعخلضاث خيٌ ما يؿخؿيعيب الليام دو ،ىييينيب هث مغىنت الخىيف مع
ً
املياكف الطعبت ،ليطتعيا هضاؿا ألنـؿهالا ،ىيسؿؿيب مؿاعاث للخؼلب عل املياكف
الػاػؿت واملغع ىالخضكلالا إلايجاب معهات ىلإلشاعة ؿإب "دانضىعا"( )Bandura, 1977هي
ضاخب الـػل ظهيع مـهيم الىـادة الظاجيت ى ما يعغؾ دالـاعليت الظاجيت ىهي خض
مـاهيالا علالا التــ الخضيث ،ىأل ح كش نها جظهغ مم زالٌ إلاصعان املعغ لللضعاث
الصخطيت ىالخا اث املخعضصة؛ لهظا ؿمم املمىم ب جدضص ؾليهياث الـغص كما ضيعة
ادخياعيت ى نمؿيت )Bandura, 1982( ،هما نها كض جؤزغ عل نماؽ الخـىح ىعصىص
الـعل العاؾـيت ،خيث ب تصعان الغاسخ دالىـادة العاليت يمىم ب يسلم كخؿاؽ
يؿاعض عل تكت اب مم املهام الطعبت ىاملعلضةت()Bandura, 1986
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ىح ح الىـادة الظاجيت كش "معخلضاث الـغص خيٌ كضعجو عل جتظيالا ىجتـيظ
املسؿؿاث العمليت املؿليبت إلنجاػ الهضؾ املغػيب"ت ( )Bandura, 1997ىهظا يعني نها
حعا عم تعخلاصاث تؿت اغيت التي يمخلىها الـغص خيٌ كضعجو عل كنجاػ مهمت معيتتت
هما جيحض للىـادة الظاجيت عضة ضتاؾ والىـادة العامت التي د جخعلم دمياكف مدضصة
ى دضشخاص معيتحب ،ىالىـادة الظاجيت املهتيت التي جييب مياكف العمل لضً العماٌ،
ىالىـادة الظاجيت الخضعألؿيت زاضت داملياكف الخعليميت الخعلميت لضً ؾاجظة ،ىألعخا ها
( )Tschannen- Moran, & et al, 1998ه "هـادة طاجيت مغجبؿت بؿلين ؾخاط
اللؿالا ،ىجؤزغ عل الجهض الظ يبظلو الخضعألـ لبليغ هضاؾ املؿؿغة ،ؿخمضد
دادؾخعضاص لخجغيب ؾغق حعليالا حضيضة جلبيت دخخياحاث جالميظد ،ىجغؿع مم كضعاجو عل
الخسؿيـ ىالختظيالا"ت ىهظا يعني نها كض جؤزغ عل ول مم نيعيت املهام التي يسخاع
ؾخاط جضصيتها ،ملضاع الجهض الظ يبظلو ،ؾيٌ مضة امللاىمت التي يبضىها مام العلباث
التي حعت غو زالٌ صائو ملهمخوت
يخمحز ؾخاط دضنو يمتهم مهتت الخعليالا الغؾالت التبيلت ال اكت التي مم املـت ع
نها حؿخجزؾ الجهيص ،ىجدخاج كش صخت نـؿيت ىحؿضيت حيضة ،ىللىثح مم اللضعة عل
الخدمل ،الخدىالا ،الطا لـت اث ؾييلت ،ؿلض شاعث عضة صعاؾاث كش ب تعخالدث
التـؿيت ىالصخيت كض جؤص خيانا كش حؼح ضيعة املعلالا عم اصائو الخضعألس ي ،الظ مم
املمىم ب يتعىـ دضىعد عل صائو الـعل  ،ما كض يتجغ عتو عضيض الخؼح اث عاصجو
الييميت ىنمـ خياجو ،ىطلً عاصة ما يىث عباد عل واهلو املثلل؛ ىلهظا كض حعخا
كضادت ؾخاط دمغع مؼمم دمثادت نلؿت جديٌ خياجو ؿمم الغاجح ب جؤزغ دضىعها
عل صائو ىمم زالا عل مسغحاث العمليت الخعليميت ب يل مباشغ ى ػح مباشغ،
ىزاضت دال ؿبت ألؾخاط املغخلت تدخضائيت الظ لضيو ؾيٌ حجالا ؾاع ملاعنت دضؾاجظة
مغخلتي الخعليالا آلازغجحب ملادل عاجب كل ،هما نو يضعؽ  -ؾخاط العغبيت -ول املياص
داؾخثتاد اللؼت حتبيت ،ىهظا ؿخالمظجو هالا مغخلت الؿـيلت ،هظا داإلغاؿت كش
الخعضيالث الخضيثت املتظيمت الت دييت مم جضعألـ دالىـاياث ىمتاهج الجيل الثالث
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ً
عباد مهتيت هث مم ؾاجظة
ىػح ها؛ ىمم حل هظا كض يخدمل ؾخاط الخعليالا تدخضا
الخعليالا املخيؾـ ىالثاني ؛ ىلهظد تعخباعاث ؿلض داث تهخمام ددالخو التـؿيت
ىالصخيت مؿلبا غغىعيا لػماب الخ ئت الؿليمت ل حياٌت ىهتا جظهغ هميت الىـادة
الخضعألؿيت هضخض العيامل التـؿيت التي كض يدخاحها ؾخاط املطاب دمغع مؼمم
ليخمىم مم مجابهت عباد املغع املؼمم ىمػاعـاجو مم حهت ،ىجدمل م لت الغؾالت
الؿاميت امليولت كليو ىما جدخاحو مم هـاياث مم حهت زغًت
لهظا حعض الىـادة الظاجيت ىالخضعألؿيت ل ؾخاط خلال زطبا للعضيض مم الضاعؾحب
الؿياق الت دي ؛ ىهظا كصعاوا منهالا ألهميتها هعامل كض يييب خاؾما جتميت املتظيمت
الخعليميت ،ىلخدليم هضاؾ امل يصة منها انؿالكا مم ؾخاط طاجو( ،الخاليلت،8044 ،
 )1ىعػالا طلً د يؼاٌ هظا تهخمام مخياغعا مدليا ىعغبيا ىالظ انطب ػلبو عل
ؾاجظة كبل الخضمت ىهالا ؾالب الجامعت ى خطغ جسطظ ى ماصة معيتت
والعليم ى الغياغياث ىػح ها ؿعل ؾبيل املثاٌ صعاؾت" :نياؿلت" ى"العمغ " ()8042
ى"الغألـ" ىازغىب ( ،)8048ؿلالا يغص –خؿب علالا الباخثت -الضعاؾاث الؿادلت مم
اهخالا دالىـادة الظاجيت ى الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع
مؼمتت دل حل مم صعؾها لضً ؾاجظة تصخاد مم مثاٌ "الخاليلت" ( )8044ىػح هالا،
ؿضيم نطيب هؤدد ؾاجظة الظيم كض زللذ واهلهالا عباد مغع مؼمم متظ ؾتحب مم
الضعاؾت ىتهخمامت
ىمم العغع الؿادم ؿلض جؼايض تخؿاؽ دضهميت البدث مجاٌ الىـادة
الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب داألمغاع املؼمتت ،ىعليو يمىم
جدضيض م يلت البدث الدؿاؤدث الخاليت:
الدصاؤل ألاول :ما هي مؿخيً الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا
املطادحب دضمغاع مؼمتت؟
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الدصاؤل الثاوي :هل جيحض ؿغىق صالت الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا
تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً للمخؼح اث الخاليت (الج ـ ،ؾتياث زا ة
الخضعألـ)؟
فشطيتي الذساشت :ىلإلحادت عل حؿاؤدث الضعاؾت جالا ضياػت الـغغياث الخاليت:
الفشطيت ألاول :ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت لضىهالا مؿخيً عاش
مم الىـادة جضعألؿيتت
الفشطيت الثاهيت :د جيحض ؿغىق صالت الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا
تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً للمخؼح اث الخاليت (الج ـ ،ؾتياث زا ة
الخضعألـ)ت
أهذاف الذساشت :حؿع هظد الضعاؾت لخدليم هضاؾ الخاليت:
 الى ف عم مؿخيً الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا
املطادحب دضمغاع مؼمتتت
 الى ف عم الـغىق دحب ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت
الىـادة الخضعألؿيت ىالتي حعؼً كش عامل الج ـ ىؾتياث زا ة الخضعألـت
مىهج الذساشت :مم حل جدليم هضاؾ هظد الضعاؾت كمتا داؾخسضام املتهج اليضـ
دضؾليبيو تؾخى ا ىالؿببي امللاعب ،ؿهي املتهج نؿب لؿبيعت ى هضاؾ هظا البدثت
جدذًذ مصطلحاث الذساشت:
الكفاءة الخذسيصيت ألشاجزة الخعليم الابخذائي :يلطض بها هظد الضعاؾت "جلضيغ
ؾخاط للضعجو عل صاد مهامو الخضعألؿيت ،ىعل اؾخسضام الؿغق ،ؾاليب ،ىاليؾائل
املتاؾبت زالٌ جتـيظد للضعؽ ،ىعل الخدىالا ؾح الضعؽ ىاشغان الخالميظ ؿيو
ىجدـحزهالا للخعلالا ،ىعل غبـ للتظام صازل اللؿالا ،ىعل الخعامل مع مسخلف املياكف
الطعبت خؿب ما جخؿلبو مم ؾليواث لخدليم مؿخيياث مغػيب ؿيها مم تصاد
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الخضعألس يت يعا عنها دالضعحت التي يخدطل عليها ؾخاط مم زالٌ تؾخجادت عل ملياؽ
الىـادة الظاجيت ل ؾاجظة لد"ح انم-ميعاب" ى"ىلـيلً"( Tschannen-Moran,
 )Woolfolk, 2001جغحمت "هضً الخاليلت" ( )8044بعض جىييـو عل البيئت الجؼائغيت
مم كبل الباخثت"ت
أشاجزة الخعليم الابخذائي املصابين بأمشاض مزمىت :يلطض بهالا هظد الضعاؾت
"اؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضاد الؿىغ ى /ى اعجـاع غؼـ الضم ،ىالظيم
يماعؾيب مهتت الخضعألـ املضاعؽ تدخضائيت الخييميت"ت
ألامشاض املزمىت :حعخا هظد الضعاؾت ه "اعخالٌ ضح يطيب حؿض الـغص ،يدؿبب
دمػاعـاث عل مسخلف عػاد حؿالا املغيؼ عل املضً البعيض ،ؿهي يخؿيع دبـد
ليعيش املطاب دو لـت اث ػمتيت ؾييلت نؿبيا ،هما يـغع عليو جتاىٌ الضىاد دانخظام
مياعيضد دىمياث مدضصة ،مغاعاث مياعيض ىحعليماث الؿبيب املعالج ،حؼيح الؿليواث
املخعللت دال اؽ البضن  ،الؼظاد ،الخضزحب ىػح ها ،ىول هظا صىب شـاد جام لجل
النهايت كش العجؼ ىاليؿاة ،ىيخمثل صاد الؿىغ ىاعجـاع غؼـ
الخادث دل هي يؤص
الضم"ت
إلاطاس الىظشي والذساشاث الصابلت:
 .1مفهوم الكفاءة الزاجيت والخذسيصيت:
حعضصث حعغيـاث الىـادة الظاجيت ىالخضعألؿيت دخعضص الضعاؾاث التي جؿغكذ كليها،
ىازخلـذ حؿمياتها (الـاعليت الظاجيت ،الىـادة الظاجيت ،معخلضاث الىـادة الظاجيت،
الىـادة املضعهتت ىهظا الىـادة الخضعألؿيت ،ىهـادة ؾخاط الخضعألؿيت ى معخلضاث
الىـادة الخضعألؿيت) ىؾتظهغ بعؼ الخعاعيف ما يل :
 .1.1مفهوم الكفاءة الزاجيت :عغؿها يػا "دانضىعا" ( )Bandura, 1986, 119عل نها
"جلييالا ؿغاص للضعاتهالا عل جتـيظ ىجتظيالا مجميعت مم خضار املؿليبت للخطيٌ عل
نياع ىاضخت مم صاد"ت
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هما حعخا ها "عياؾف"(ضالح )14 ،4331 ،ه "كضعة الـغص عل صاد الؿلين
خضار التي جؤزغ خياجو،
الظ يدلم نخائج مغػيبت ميكف معحب ،ىالخدىالا
ىكضضاع الخيكعاث الظاجيت عم هيـيت صاد املهام ى ن ؿت التي يليم بها الـغص ىالخ بؤ
دمضً الجهض ىاملثادغة املؿليبت لخدليم طلً ال اؽ ى العمل
هما يمىتتا اعخباع الىـادة الظاجيت ه "خىالا الـغص الصخص ي عم كضعاجو الظاجيت
عل جتظيالا ىجتـيظ مجميعت املهام امليولت كليو دتجاح؛ ؾعيا لبليغ هضاؾ املدضصة،
ؿخؤزغ نيعيت جـىح د ،ملضاع حهضد ىمثادغجو دل ىختى ؾليواجو"ت
 .1.1مفهوم الكفاءة الخذسيصيت لألشخار :اعخا ها "دانضىعا" ()Bandura, 1997, 240
نها "اعخلاص ؾخاط كضعجو عل الخضزح حعليالا جالميظد ،ىهظا تعخلاص يدضص هيـيت
كعضاصد ل ن ؿت واصيميت ؿطلو ىمؿاعضة جالميظد عل اؾدثماع كضعاتهالا العلليت"ت
ىعغؿتها "الخاليلت"( )8044عل نها " خيام املعلالا خيٌ ملضعجو عل جتظيالا
املسؿؿاث العلميت ىجتـيظها إلنجاػ املهماث الخعليميت لخدـحز الخعلالا لضً
الؿلبت"ت(الخاليلت)4 ،8044 ،
هما يمىم ب نعخا الىـادة الخضعألؿيت الضعاؾت الخاليت عل نها"اصعان
ؾخاط ىزلخو دملضعجو عل الليام داملهام الخضعألؿيت املتيؾت دو عل همل ىحو مم
جدػح ىجسؿيـ للضعؽ ،ؿختـيظد دخيظيف تؾت اجيجياث املتاؾبت خؿب ما يخؿلب
امليكف الخعليمي ،زالا جلييالا الخطيلت الخعليميت ،ىغبـ التظام صازل اللؿالا ،ىجدـحز
ؾالدو العاصيحب ىػح العاصيحب مم غعـاد الخدطيل ىالضاؿعيت عل الخعلالا ،ىه جدضص
ملضاع الجهض الظ ؾيبظلو ،هما جؤزغ نماؽ جـىح د ،الخؿـ ى هضاؾ التي يؿؿغها
ىعل ؾليهو يػا"ت
 .1مصادس الكفاءة الخذسيصيت لألشخار:
يؤهض "دانضىعا"( )Bandura, 1998عل ب للىـادة الظاجيت عبعت مطاصع جخليً
مم زاللها ،ىن ح كش نها طاث املطاصع الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾخاط ،ىهظد املطاصع
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ليؿذ زادخت صائما ىلىنها معليماث لها ضلت ىزيلت ددىالا الـغص عل كضعاجو ،ىه :
إلانجاػاث صائيت (التجاخاث الؿادلت ،ىهي املطضع هث جضزح ا) ،الخا اث البضيلت
(الخعلالا دالتميطج مم زالٌ مالخظت آلازغيم ،ى الخا اث ػح املباشغة للـغص) ،إلاكتاع
اللـظ (ه معليمداث جطل كش الـغص لـظيا مم كبل آلازدغيم لت ػيب اصاد مهمت ما)،
ىالخالت التـؿيت ىالـؿييليحيت (ح ح كش العيامل الضازليت التي جدضص للـغص كميانيت
جدليم هضاؿو) ت
 .3أهواع الكفاءة الزاجيت:
هتان عضة نياع للىـادة الظاجيت ى همها :الىـادة الظاجيت العامت (لضً ول ؿغاص
مسخلف املياكف) ،الىـادة الظاجيت الخاضت (زاضت دضصاد مهمت ما ن اؽ معحب)،
الىـادة الليميت (كض جغجبـ دضخضار د يؿخؿيع مجخمع ما الؿيؿغة عليها ىجؤزغ عل
ؿغاصد) ،الىـادة الجماعيت(جييب لضً حماعت مم ؿغاص يؿعيب لخدليم هضؾ
م ت ن) ،الىـادة الظاجيت واصيميت (جا ػ صاد املهام الخعلميت ىالضعاؾيت) ،والىـادة
ن ؿت
الخضعألؿيت د ىه املخؼح الغئيـ لضعاؾدتا الخاليت ىجييب لضً ؾخاط
نها طاث
الخعليميت امليولت كليو ؿخخعلم دامليكف الخعليمي ىجغجبـ دمهتت الخعليالا،
ؾابع منهي ،ىزاضت داألؾاجظة ى مم يليم بعمليت الخعليالا ىالخضعألـ ؿلـت ىه كادلت
لختميت ىالخؿييغ خيث هضث "الحزاديث" عل لظلً ب لضً الؿالب املعلمحب ملغع
ؾغق جضعألـ الغياغياثت هما ىعصث "الغألـ" ىازغىب ( )41-44 ،8048نو ىخؿب
نظغيت "دانضىعا" ؿإب هـادة ؾخاط الخضعألؿيت كض جييب هث كادليت للخعضيل دضايت
عمليت الخعليالا ،ى ب الخضعيب كبل الخضمت ى الؿتياث ىش مم العمل مهالا ً
حضا
لخدؿينها عل املضً الؿييلت
الذساشاث الصابلت:
دساشت (: )Rocca, Washburn, 2006ؾعذ كش ددث صىع ؾتياث الخا ة ،الج ـ
ىعمغ ؾخاط جيييم الـاعليت الظاجيت لضيو ،دي ذ نخائجها ىحيص عالكت كيجاديت دحب
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زا ة ؾاجظة ىؿاعليتهالا الظاجيت ،ى ب ؾاجظة طى الخا ة العاليت هث ؿاعليت مم
ؾاجظة طى الخا ة اللليلت ،ديتما د عالكت لج ـ ىعمغ ؾخاط جيييم ؿاعليتهالا
الظاجيتت
دساشت (:)Blackburn, Robinson, 2008ؾعذ كش الخعغؾ عل العالكت دحب
الـاعليت الظاجيت ل ؾاجظة ىصعحت شعيعهالا دالغغا اليظيـ  ،جيضلذ كش ب ؾاجظة
هث ؿاعليت مجاٌ إلاصاعة الطـيت ى كلها مجاٌ كشغان الؿلبت العمليت
الخعليميت ،ىلالا يدبحب ىحيص اعجباؽ دحب الـاعليت الظاجيت ل ؾاجظة ىول مم املؤهل
العلمي ،ىالج ـ ،خحب واب ملخؼح الخا ة املهتيت زغ جدضيض الـاعليت الظاجيت
ل ؾاجظة لطالح ؾاجظة طى الخا ة العاليتت
دساشت "الخالًلت" ( :)1111هضؿذ هظد الضعاؾت للخعغؾ عل الـاعليت الظاجيت
ملعلمي مضاعؽ مداؿظت الؼعكاد غيد مخؼح اث الج ـ ،املغخلت الضعاؾيت للمعلالا،
ىزا جو الخضعألؿيتت جيضلذ كش ب مؿخيً الـاعليت الظاجيت للمعلمحب واب مغجـعا ،ى ب
املعلمحب هث ؿاعليت بعض إلاصاعة الطـيت ،ى كلها بعض م اعهت الؿلبت العمليت
الخعليميت الخعلميتت هما جيحض ؿغىق جلضيغاتهالا لـاعليتهالا الظاجيت حعؼً كش الخـاعل
الثتا دحب مخؼح املغخلت الضعاؾيت ىالج ـ ،ىمخؼح الج ـ ىالخا ة الخضعألؿيت
للمعلالات
دساشت "هوافلت" ،و"العمشي" ( :)1113هضؿذ للى ف عم مؿخيً الىـادة
الظاجيت جضعألـ العليم دادؾخلطاد لضً ؾلبت الت ديت العمليت حامعت الح مين،
ظهغث التخائج ب مؿخيً الىـادة الظاجيت جضعألـ العليم دادؾخلطاد واب صنى مم
املؿخيً امللبيٌ جغبييات لالا جظهغ ؿغىق صالت حعؼً للج ـت
دساشت "عذودة" ( :)1112ؾعذ كش الى ف عم العالكت دحب الىـادة الظاجيت
ىول مم تلتزام دالعالج ىحيصة الخياة املخعللت دالصخت لضً مغض ى كطيع ال غايحب
الخاحيت ،اؾـغث نخائجها عم جمخع ؿغاص العيتت دىـادة طاجيت مغجـعت ،ىعضم ىحيص
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عالكت اعجباؾيت دحب الىـادة الظاجيت ىتلتزام دالعالج لضىهالا ،ىعضم ىحيص ؿغىق صالت
الىـادة الظاجيت حعؼً للمخؼح اث الخاليت (العمغ ،الج ـ ،املؿخيً الخعليمي)ت
الخعليم على الذساشاث الصابلت:
للض امتزحذ الضعاؾاث الؿادلت دحب عغبيت ىاحتبيت دضايت مم ؾتت ( )8004كش
صعاؾتهالا للىـادة الظاجيت ىعالكخو دبعؼ املخؼح اث
ػايت ( ،)8041ؿازخلـيا
الضيمؼغاؿيت والج ـ ،املؿخيً الخعليمي ،ؾتياث زا ة الخضعألـ ىػح ها ،ىبال ؿبت
للتخائج التي جيضلذ كليها هظد الضعاؾاث ؿياب دغػها ىحيص مؿخيً مغجـع مم الىـادة
الظاجيت لضً ؿغاص العيتت ىهي ما زبخاد ول مم "عضىصة"( )8041ى"الخاليلت"()8044
عىـ ما جيضل كليو "نياؿلت" ى"العمغ "()8042ت هما ؾـغث نخائج البعؼ عم ىحيص
ؿغىق الىـادة الظاجيت حعؼً ملخؼح الج ـ لطالح املعلماث مثاٌ "الخاليلت" (،)8044
ىهي عىـ ما جيضل كليو(Blackburn, Robinson, (, )Rocca, Washburn, 2006
" ،)2008نياؿلت" ى"العمغ "( )8042ى"عضىصة"(-)8041عضم ىحيص ؿغىق حعؼً ملخؼح
الج ـ-تهما جيضلذ "الخاليلت" ( )8044ى(Blackburn, (, )Rocca, Washburn, 2006
 ،)Robinson, 2008كش ىحيص ؿغىق الىـادة الظاجيت حعؼً ملخؼح ؾتياث الخا ة
لطالح ؾاجظة طى الخا ة العاليتت
ئجشاءاث الذساشت امليذاهيت
4ت مجخمع وعيىت الذساشت :جالا ازخياع عيتت الضعاؾت دالؿغيلت املسخيت ،دالبدث
( )14مضعؾت ادخضائيت جابعت لع غة ملاؾعاث جـخي يت دمضيتت الياص
؛ للخيضل كش ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضاد الؿىغ ى /ى اعجـاع
غؼـ الضم الظيم يماعؾيب مهتت الخضعألـ زالٌ الؿتت الضعاؾيت -8044
ً
 ،8041ليبلؽ العضص الـعل لعيتت الضعاؾت يلضع( )12ؾخاطا ى ؾخاطة،
جت اىح عماعهالا دحب ( 83ى )40ؾتتت
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الجذول  :1خصائص أفشاد العيىت
الخصييف

املخغير
طويع

العذد

اليصبت املئويت

83

%33.55

الجيض
كنار

82

%76.14

صاد الؿىغ

84

%31.83

هوع املشض

شىواث خبرة الخذسيض

اعجـاع غؼـ الضم

86

%75.43

مم 4كش كل مم  44ؾتت

3

%62.78

مم  44كش كل مم  82ؾتت

52

%18.3

مم  82كش  23ؾتت

65

%84.23

ً
يخطح مم الجضىٌ( )4ب هتان ( )82ؾخاطا ،ى( )80ؾخاطة ،جت اىح
ؾتياث زا ة الخضعألـ لضىهالا دحب ( 4ى)23ؾتت ،ىعضص ؿغاص الـئت اليؾؿى
[[44،82ؾتت هالا ػلبيت هث مم التطفت
 .1أدواث الذساشت وخصائصها الصيكومترًت :اعخماص هظد الضعاؾت عل
اخطائياث ؾاجظة الخعليالا تدخضا ملضيتت الياص  ،ىعل ملياؽ الىـادة الظاجيت
ل ؾاجظة لد) (Tschannen-Moran, Woolfolk, 2001جغحمت "هضً الخاليلت"(،)8044
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بعض جىييـو البيئت الجؼائغيت مم كبل الباخثت خيث ؾللذ عليو حؿميت
"ملياؽ الىـادة الخضعألؿيت" ،ىالظ يخييب ضيعجو ضليت مم ( )81دتض
ميػعت عل زالزت بعاص هما هي ميضح الجضىٌ ( )8ؾـلو ،داإلغاؿت كش بعؼ
املعليماث الصخطيت (الؿم ،الج ـ ،ؾتياث زا ة الخضعألـ ،نيع املغع)،
ىللملياؽ زمؿت دضائل للجادت (دضعحت هبح ة حضا ،دضعحت هبح ة ،دضعحت
مخيؾؿت ،دضعحت كليلت ،دضعحت كليلت حضا) جلادلها ه عل الخياش ()4،4،8،2،1
همـخاح جصخيذ؛ لهظا ؿالضعحت اليليت التي مم املمىم ب حعؿى للمؿخجيبحب
مدطيعة دحب( 81ى)480ت ما جط يف مؿخيً الىـادة الخضعألؿيت ل ؾخاط ؿيييب
خؿب الضعحاث اليليت ،ىخؿب ما يلادلها مم مخيؾـ مجميع صعحاث البتيص
والخاش :
مؿخيً متسـؼ مم الىـادة الخضعألؿيت دحب ] [44-81جلادلها ]22-4ت( [8الـئت
الضنيا)
مؿخيً مخيؾـ مم الىـادة الخضعألؿيت دحب ] [22-44جلادلها ]21ت44-8ت2
[(الـئت اليؾؿى)
مؿخيً مغجـع مم الىـادة الخضعألؿيت دحب ] [480-23جلادلها ]41ت( [4 -2الـئت
العليا)
ىالجضىٌ( )8ييضح بعاص الثالزت للملياؽ ىالبتيص التي ج خمي كليها هما يل :
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جذول  :1أسكام البىود التي جليض كل بعذ
ألابعاد

عذ البىود

أسكام البىود

 80بنود

88-67-68-9-1-7-8-6

كفاءة ألاشخار في مشاسكت الخالميز في
العمليت الخعليميت
كفاءة ألاشخار في اشخخذام اشتراجيجياث
الخعليم

 80بنود

كفاءة ألاشخار في الاداسة الصفيت

 80بنود

-82-63-64-66-62-4
87-85
-69-61-63-65-3-3-5
86

هما يخمخع امللياؽ دلضعة عاليت عل الخميحز ،ىبمعامالث ضضق ىزباث ػلبها
ملبيلت ً
حضا؛ ؿلض كضع معامل لـا هغىنبار للملياؽ دد(34ت ،)0هما جغاىخذ معامالث
ضضق تحؿاق الضازل دحب البتيص ى بعاص التي ج خمي كليها ىبحب بعاص ؿيما دينها ىبينها
ىبحب الضعحت اليليت (24ت 0كش 31ت)0ت
 .3ئجشاءاث الخطبيم :بعض اؾخالم الباخثت لؿلب الدؿهيالث مم ؾغؾ كصاعة الجامعت،
زظ كش مضيغيت الت ديت ليديت الياص يم خغع مضيغ هظد تزح ة جغزيظ لؼياعة املضاعؽ
تدخضائيت املخياحضة صازل جغاب املضيتت ،هما اؾخلمذ نسخت مم كخطائياث هظد
املضاعؽ ىميكعها الجؼغا  ،ػاعث الباخثت ول ادخضائياث هظد املضيتت ( )14مضعؾت ددثا
عم ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضاد الؿىغ ى /ى اعجـاع غؼـ الضم املؼمتحب،
خيث ىحضث ب بعؼ كب لالا نلل ػلب هؤدد ؾاجظة د يعلتيب مغغهالا ،لظلً
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اغؿغث بعؼ خياب كش حؿليالا امللياؽ كش ػمالئهالا ى مضعادهالا لي لييضليد كليهالا
مع الخضهيض عل الؿغيت الخامت للمعليماث الخاضت بهالا ،ى نها ؿلـ لؼغع البدث
العلميت ؿخالا جيػع ( )28اؾخماعة ،ىلالا حؿت حع كد( )43منها ،ىبعض ؿدطها حيضا ىحض
ب ( )12اؾخماعة منها ؿلـ ضالخت للخدليلت زالا جالا جتظيالا البياناث ىجـغألؼها دغنامج
( ،)SPSSملعالجتها ىالخدلم مم صخت ؿغىع الضعاؾتت
 .2ألاشاليب إلاخصائيت :جالا اؾخسضام دغنامج ( ،)SPSSؿاعخمض عل ؾاليب تخطائيت
الخاليت :ازخباع " "Kuklmogrov-Smirnovىازخباع " ،"Schapiro-Wilkال ؿب املئييت،
املخيؾؿاث الخؿاديت ،تندغاؿاث املعياعيت ،ازخباع "ث" لعي خحب مؿخللخحب ،جدليل
الخبايم خاص " ،"Anovaىازخباع " "Tuckeyللملاعناث املخعضصةت
 .5عشض هخائج الذساشت ومىاكشتها :كبل الخدلم مم صخت ؿغىع الضعاؾت جالا
الخدلم مم اعخضاليت جيػألع البيتاث دياؾؿت ازخباع " "Kuklmogrov-Smirnovىازخباع
""Schapiro-Wilkت ىكض جيضلذ نخائج جدليالث جيػألع البياناث كش ب صعحاث
ملياؽ"الىـادة الخضعألؿيت" جخيػع جيػألعا اعخضاليا ،خيث دلؼذ كيمت "ويملجغىؾ-
ؾمح نيؾ" (024ت )0ىكيمت "شادح ى-ىيلً" (32ت )0عتض صعحت خغيت ( )12ىه كيالا ػح
صالت عتض (80ت )0ى(414ت )0كط ب ()p>0.05ت ىبالخاش جخيػع دياناث مخؼح الضعاؾت جيػألعا
اعخضاليا ،مما يمىم مم اؾخسضام تزخباعاث الباعامت يت للخضهض مم صخت الـغىعت
 .1.5عشض هخائج الفشطيت ألاولى :ىالتي مـاصها :أشاجزة الخعليم الابخذائي املصابين
بأمشاض مزمىت لذيهم مصخوى عالي مً الكفاءة جذسيصيت .للخدلم مم صخت هظد
الـغغيت جالا خؿاب املخيؾؿاث الخؿاديت ،ىتندغاؿاث املعياعيت دؾخجاداث ؿغاص
العيتت عل ملياؽ الىـادة الخضعألؿيت ،ىالجضىٌ الخاش يلخظ طلً:
جذول  :3الاخصاءاث الوصفيت الشخجاباث ألاشاجزة املصابين بمشض مزمً على
ملياس الكفاءة الخذسيصيت
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الكفاءة الخذسيصيت
وأبعادها
كفاءة ألاشخار في مشاسكت
الخالميز
كفاءة ألاشخار في اشخخذام
اشتراجيجياث الخعلم
كفاءة ألاشخار في الاداسة
الصفيت
الكفاءة الخذسيصيت

الحصابي

املعياسي

48

2.63

5.00

3.87

2.51

مرتفع

48

2.75

4.88

3.79

2.43

مرتفع

48

2.88

5.00

3.90

2.43

مرتفع

48

2.96

4.92

3.84

2.44

مرتفع

العذد

الليمت

الليمت

املخوشط

الاهدشاف

الذهيا

اللصو
ى

مصخوى

يخطح مم الجضىٌ ( )2ب ول املخيؾؿاث الخؿاديت ج خمي كش الـئت
املغجـع [00ت41-4ت ]2ؿاملخيؾـ الخؿاب للىـادة الخضعألؿيت هيل يلضع دد(21ت)2
داندغاؾ معياع دلؽ (11ت ،)0ما يضٌ عل ب ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب
دمغع مؼمم لضىهالا مؿخيً عاش الىـادة الخضعألؿيتت
 .1.2عشض هخائج الفشطيت الثاهيت :ىالتي مـاصها :ال جوجذ فشوق دالت في الكفاءة
الخذسيصيت لذى أشاجزة الخعليم الابخذائي املصابين بأمشاض مزمىت حعزى لكل
مً املخغيراث الخاليت (الجيض ،شىواث خبرة الخذسيض) .للخدلم مم صخت هظد
الـغغيت يجب الخدلم ؿغغيخحب ؿغعيخحبت
 .1.1.2ال جوجذ فشوق دالت في الكفاءة الخذسيصيت لذى أشاجزة الخعليم الابخذائي
املصابين بأمشاض مزمىت حعزى للجيض .لخدلم منها ىالخضهض مم صدلت الـغىق
الىـادة الخضعألؿيت خؿب الج ـ نؿبم ازخباع "ث" لعي خحب مؿخللخحب ألبعاص
الىـادة الخضعألؿيت ىللملياؽ هيل ،ىالجضىٌ ييضخو:
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جذول  :2داللت الفشوق في الكفاءة الخذسيصيت خصب الجيض
الكفاءة
الخذسيصيت

الجيض

وأبعادها
كفاءة

ركش

عذد

املخوشط الاهدشاف

كيمت

دسجاث

املعياسي

"ث"

الحشيت

الافشاد الحصابي
28

3.75

0.59

ألاشخار في
مشاسكت

202ت4
أهثى

20

3.96

الذاللت

14

431ت0

0.40

الخالميز
كفاءة

ركش

28

3.75

0.51

ألاشخار في
اشخخذام
اشتراجيجياث

432ت0
أهثى

20

3.83

104ت12

442ت0

0.31

الخعلم
كفاءة

ركش

28

3.88

0.51

ألاشخار في
الاداسة

244ت0
أهثى

20

3.92

211ت11

142ت0

0.32

الصفيت
الكفاءة

ركش

28

3.73

0.52

214ت0

14

104ت0
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الخذسيصيت

أهثى

20

0.30

3.94

يخطح مم زالٌ الجضىٌ ( )1ب ول كيالا "ث" عتض صعحت الخغيت ( )14ػح
صالت عتض مؿخيً (04ت ،)0خيث ب ول مؿخيياث الضدلت )(p>0.05ت ىيخطح ب
كيالا املخيؾؿاث الخؿاديت لضعحاث الىـادة الخضعألؿيت للظويع ىإلانار مخلاعبتت
خيث ب كيمت "ث" (214ت )0عتض صعحت الخغيت ( )46ػح صالت )(p=0.405>0.05ت
ىبالخاش هظا يضٌ عل نو د ييحض ؿغىق صالت الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة
الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً للج ـت
 .1.1.2ال جوجذ فشوق دالت في معخلذاث الكفاءة الخذسيصيت لذى أشاجزة
الخعليم الابخذائي املصابين بأمشاض مزمىت حعزى لصىواث خبرة الخذسيض.
للخدلم منها ىالخضهض مم صدلت الـغىق الىـادة الخضعألؿيت خؿب ؿئاث ؾتياث
زا ة الخضعألـ نؿبم جدليل الخبايم خاص ) ،(Anovaهما هي الجضاىٌ(:)4
جذول  :5الاخصاءاث الوصفيت للكفاءة الخذسيصيت لذى فئاث شىواث خبرة الخذسيض
الكفاءة الخذسيصيت
وأبعادها

كفاءة ألاشخار في
مشاسكت الخالميز

كفاءة ألاشخار في
اشخخذام

عذد

املخوشط

الاهدشاف

ألافشاد

الحصابي

املعياسي

 12 - 5شىت

5

52ت4

24ت0

 13 - 12شىت

30

72ت3

53ت0

 31 - 13شىت

13

71ت3

51ت0

 12 - 5شىت

5

92ت3

22ت0

 13 - 12شىت

30

82ت3

44ت0

خبرة الخذسيض

344

مجلت علوم إلاوصان واملجخمع ــــــــــــــــــ املجلذ-09العذد  -04أكخوبش 2020
 ISSN: 2253-0347ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2602-781X

الكفاءة التدريسيت لدى أساتذة التعلين االبتدائي املصابني بأهزاض هزهٌت ( داء السكزي وارتفاع ضغط

الدم) دراست هيداًيت هطبقت مبديٌت الوادي _____________________________________ خولت فالح /وسيلت بي عاهز

اشتراجيجياث
الخعلم
كفاءة ألاشخار في
الاداسة الصفيت

الكفاءة الخذسيصيت

 31 - 13شىت

13

65ت3

59ت0

 12 - 5شىت

5

07ت4

54ت0

 13 - 12شىت

30

93ت3

42ت0

 31 - 13شىت

13

74ت3

57ت0

 12 - 5شىت

5

17ت4

34ت0

 13 - 12شىت

30

84ت3

44ت0

 31 - 13شىت

13

74ت3

52ت0

يدبحب مم الجضىٌ ( )4ب تخطاداث اليضـيت ؾاجظة الخعليالا تدخضا
املطادحب دمغع مؼمم الىـادة الخضعألؿيت ى بعاصها خؿب ؾتياث زا ة الخضعألـ
مخلاعبت ؿيما دينها عميما الىـادة الخضعألؿيت هيل ى هل البعضيم الثان ىالثالث،
خحب ب املخيؾؿاث الخؿاديت البعض ىٌ(هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ)
ؿلـ مخباعضة نيعا ما ؿيما دينها لختدطغ دحب (14ت 2ى48ت )1هما جغاىخذ تندغاؿاث
املعياعيت دحب (81ت 0ى41ت)0ت
جذول  :2داللت الفشوق في الكفاءة الخذسيصيت خصب شىواث خبرة الخذسيض
الكفاءة
الخذسيصيت

مصذس الخباًً

وأبعادها
كفاءة ألاشخار

دحب املجميعاث

مجموع

دسجت

مخوشط

كيمت

املشبعاث

الحشيت

املشبعاث

"ف"

2.672

2

336ت1

003ت*5

الذاللت

011ت0
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في مشاسكت
الخالميز
كفاءة ألاشخار
في اشخخذام
اشتراجيجياث
الخعلم
كفاءة ألاشخار
في الاداسة
الصفيت

الكفاءة
الخذسيصيت

0.267

صازل املجميعاث

12.015

45

الىل

14.686

47

دحب املجميعاث

0.360

2

0.180

صازل املجميعاث

10.326

45

0.229

الىل

10.686

47

دحب املجميعاث

0.443

2

0.221

صازل املجميعاث

10.306

45

0.229

الىل

10.749

47

دحب املجميعاث

0.787

2

0.393

صازل املجميعاث

8.553

45

0.190

الىل

9.340

47

784ت0

966ت0

070ت2

462ت0

388ت0

138ت0

يخطح مم الجضىٌ ( )4ب كيمت "ؾ" صالت عتض (04ت )0دحب املجميعاث
الثالزت البعض ىٌ هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ ()F=5.003; p=0.011<0.05
البعض الثان ىالثالث عل الخياش ( ;F=0.784
خحب ب كيالا "ؾ" ػح صالت
الىـادة الخضعألؿيت هيل
 )F=0.966; p=0.388>0.05( )p=0.462>0.05ىهظا
( )F=2.070; p=0.138>0.05ت
اؾدتاصا عل ما طهغ ىبتاد عل نخائج حضىٌ تخطاداث اليضـيت ( )4الظ
ييضح جباعض املخيؾؿاث الخؿاديت للـئاث الثالزت هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظت
ملادل جلاعبها ول مم البعضيم تزغيم ىالىـادة الخضعألؿيت هيل ،يخطح نو جيحض
344

مجلت علوم إلاوصان واملجخمع ــــــــــــــــــ املجلذ-09العذد  -04أكخوبش 2020
 ISSN: 2253-0347ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2602-781X

الكفاءة التدريسيت لدى أساتذة التعلين االبتدائي املصابني بأهزاض هزهٌت ( داء السكزي وارتفاع ضغط

الدم) دراست هيداًيت هطبقت مبديٌت الوادي _____________________________________ خولت فالح /وسيلت بي عاهز

ؿغىق صالت ؿلـ هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا
املطادحب دمغع مؼمم حعؼً لؿتياث خربة التدريس ،ىبامللادل د جيحض ؿغىق صالت
دليت بعاص ى الىـادة الخضعألؿيت هيل لضً ؿغاص العيتت حعؼً لؿتياث زا ة
الخضعألـ؛ ىلهظا ؿانو يخؿلب كحغاد ملاعناث بعضيت ملعغؿت صدلت الـغىق دحب ول ؿئخحب
البعض ىٌ دياؾؿت ازخباع (جيو ) " "Tuckeyللملاعناث املخعضصة،
عل خضد
ىنيضح صدلت الـغىق دحب الـئاث الجضىٌ ( )1صناد:
الجذول  :7امللاسهاث املخعذدة لـ(جوكي) بين فئاث شىواث خبرة الخذسيض في كفاءة ألاشخار في مشاسكت الخالميز

الاخصاءاث
فئاث شىواث خبرة

الفشوق بين املخوشطاث
عذد

املخوشط

ألافشاد

الحصابي

31 - 13

 12- 5شىت

 13 -12شىت

 43 -5سنة

5

4.52

----

* 2.471

* 2.365

 44 -43سنة

30

3.73

----

---

2.213

 44 - 44سنة

13

3.71

----

----

----

الخذسيض

شىت

*مخيؾـ الـغق صاٌ عتض 04ت0

يخطح مم الجضىٌ ( )1نو جيحض ؿغىق صالت عتض مؿخيً (04ت )0دحب ؿئت
ؾتياث زا ة الخضعألـ( 41-4ؾتت) ىول مم ؿئتي ؾتياث زا ة الخضعألـ تزغيحب ،ىهظد
الـغىق لطالح ؿئت ؾتياث زا ة الخضعألـ ( 41-4ؾتت) التي يلضع املخيؾـ الخؿاب لها
دد(48ت )1ىهي ها مم املخيؾـ الخؿاب لىل الـئخحب ( 82-41ؾتت) ى( 28-82ؾتت)
الظ كضعا عل الخياش دد(12ت )2ى(14ت )2املخلاعبحب ً
حضات كطب ؿانو جيحض ؿغىق صالت
ؿلـ دحب ؿئت ؾتياث زا ة الخضعألـ(41-4ؾتت) ىول مم الـئخحب (82-41ؾتت) ى(-82
28ؾتت) هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ العمليت الخعليميت الخعلميت لضً
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ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دمغع مؼمم ،ىهظد الـغىق لطالح ؿئت ؾتياث زا ة
الخضعألـ (41-4ؾتت)ت
ىبتاد عل نخائج الجضاىٌ عكالا ( )4( ،)4ى( )1ؿإنا نسلظ كش نو د جيحض ؿغىق
صالت ول مم هـادة ؾخاط اؾخسضام اؾت اجيجياث الخعلالا ى هـادة ؾخاط
تصاعة الطـيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دمغع مؼمم حعؼً لؿتياث
زا ة الخضعألـ ،هما د جيحض ؿغىق صالت الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا
تدخضا املطادحب دمغع مؼمم حعؼً لؿتياث زا ة الخضعألـ ،خحب جيحض ؿغىق صالت
ؿلـ هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ العمليت الخعليميت الخعلميت لضىهالا حعؼً
لؿتياث الخا ة لطالح ؾاجظة كل زا ةت
 .3.2مىاكشت هديجت الفشطيت ألاولى :التي جتظ عل ب :ؾاجظة الخعليالا تدخضا
املطادحب دضمغاع مؼمتت لضىهالا مؿخيً عاش مم الىـادة الخضعألؿيتت ن ح كش نها جخـم
مع ما جيضلذ كليو ول مم "الخاليلت" ( )8044ب لضً املعلمحب مؿخيً عاش مم
الىـادة الخضعألؿيت ى"عضىصة"( )8041عم الىـادة الظاجيت ،ىه عىـ ما جيضل كليو
"نياؿلت" ى"العمغ "()8042ت خيث يمىم ب نـؿغ نديجت هظا الدؿاؤٌ دتطج ؿغاص
العيتت ،خيث نهالا مغاخل الغشض ؿجل ؾاجظة املطادحب دمغع مؼمم مم الىهيٌ
ىاللليل منهالا شباب ،ىهما املغخلخحب العمغيخحب اللخحب ح هضاب التطج العلل ىاملعغ
ىجغسخ معخلضاث الىـادة هث ؿضهث لضً الـغص ىهي ما يـتضد التظغ ؿيما يسظ
جؿيع الىـادة الظاجيت زالٌ مغاخل الغشضت هما ب هظد الـئت جماعؽ مهتت الخضعألـ
متظ مضة د جلل عم ( )04ؾتياث للبعؼ ى( )44ؾتت ل ػلب ،ىه ؿت ة واؿيت ليىدؿب
ؿيها ؾخاط الخا ة التي جمىتو مم جدؿحب هـاياجو الخضعألؿيت ،اليزيق دما لضيو مم
كضعاث (الخسؿيـ لضعؽ ،جتـيظد ،تصاعة الطـيت ،جيظيف تؾت اجيجياث الخعليميت
املتاؾبت ،ىػح ها) ،ىاصاد عملو دضعيديتت ىول هظا ؾبعا دـعل ؾتياث زا ة الخضعألـ
املخيؾؿت كش الؿييلت نؿبيا مم حهت ،ىخػيع العضيض مم الا امج الخييي يت ىالخضعيبت،
ىمم الللاداث مع مـدش ي الت ديت ىالؼمالد ؾاجظة طى الخا ة هث ىتؾخـاصة مم
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جيحيهاتهالا مم حهت زانيت ،ىهظد زح ة ه مم مطاصع الىـادة الخضعألؿيت ىه هما
ىعصنا التظغ مم اكتاع لـظ  ،زا اث دضيلت ،ىانجاػاث اصائيت ؿحزصاص مؿخيً
الىـادة الخضعألؿيت داؾخـاصة ؾخاط مم اعاد ىججاعب ػمالئو مم اؾاجظة ىمـد حب ،ىهظا
داهدؿادو للخا اث املسخلـت بعض مماعؾخو للعمل لعضة ؾتياث ىجصخيذ زؿائو ،هما
ً
نطجا ،هما جتمي
نها جخؿيع بعض حعغع الـغص لعضيض الخا اث مع ها ؾتو ليييب هث
دالخضعيبت ىهي ما هضجو "الحزاديث" لضً الؿالب املعلمحب زالٌ الـت ة التي وانيا يضعؾيب
ؿيو ملغع ؾغق جضعألـ الغياغياثت ىهي ما يـتضد ول مم "الغألـ" ى"دانضىعا" خيث
ييضح نظغيخو ب الخضعيب كبل الخضمت ى الؿتياث ىش مم العمل مهالا ً
حضا
لخدؿحب الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾخاط عل املضً الؿييل؛ ىلهظا نجض ؾاجظة مم
مثاٌ ؿغاص عيتت الضعاؾت الخاليت ىالظيم ػلبهالا جـيق عماعهالا  10ؾتت ىزا تهالا
الخضعألؿيت ( )44ؾتت لضىهالا مؿخيً عاش مم الىـادة الخضعألؿيت بعض هظد املضة ؾتياث
الخضمت ىاهدؿاب الخا ة ىالخعغع لخضعب ىالخيييم ىحؿضيض املؿاع مم كبل مـدش ي
الت ديت ىالخعليالا زالٌ مؿاعهالا املنهي.
 .2.2مىاكشت هديجت الفشطيت الثاهيت :التي جتظ عل نو :د جيحض ؿغىق صالت
الىـادة الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً ملخؼح
الج ـ ىؾتياث زا ة الخضعألـت
دال ؿبت للـغغيت التي جتظ عل نو :د جيحض ؿغىق صالت الىـادة الخضعألؿيت
لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً للج ـ ،ؿ ح كش ب هظد
التديجت جخـم مع ما جيضلذ كليو ول مم صعاؾت،(Rocca, Washburn, 2006) :
)" ،(Blackburn, Robinson, 2008نياؿلت" ى"العمغ " ى"عضىصة"( )8041عضم ىحيص
ؿغىق الىـادة الظاجيت ى الخضعألؿيت دحب الج ؿحبت خحب جسخلف عتما جيضلذ كليو
صعاؾت "الخاليلت" ( ،)8044خيث جؿغق حلهالا كش الىـادة الخضعألؿيت ل ؾاجظة داؾخثتاد
"عضىصة" التي جتاىلذ الىـادة الظاجيت عتض املغض ى.
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ما ؿيما يسظ الـغغيت التي جتظ عل  :د جيحض ؿغىق صالت الىـادة
الخضعألؿيت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً لؿتياث زا ة
الخضعألـ ،ؿ ح كش ب هظد التديجت جسخلف عما جيضلذ كليو صعاؾت ول مم(Rocca, :
) (Blackburn, Robinson, 8002)،Washburn, 2006ى"الخاليلت" ىالظيم زبخيا ىحيص
ً
حؼئيا مع نديجت
ؿغىق الىـادة الظاجيت حعؼً ملخؼح ؾتياث الخا ة ،ىهي ما يخـم
الضعاؾت الخاليت خيٌ نو جيحض ؿغىق صالت ؿلـ هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ
العمليت الخعليميت الخعلميت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دمغع مؼمم
حعؼً لؿتياث زا ة الخضعألـ لطالح ؾاجظة كل زا ة ،خيث ب هـادة ؾخاط
م اعهت الخالميظ جمثل ؿلـ بعض مم دحب بعاص الىـادة الخضعألؿيت ل ؾخاط.
ما يمىم جـؿح د دضب ؿغاص عيتت الضعاؾت هالا مم مؿخيً زلا ىحعليمي مخلاعب
ؿضػلبهالا طى مؿخيً زانييت ى حامع ت هما ب ػلبهالا ما نؿبت (42ت )%23يماعؽ مهتت
الخضعألـ متظ ما يؼيض عم ( )44ؾتت ىهظا يعني نهالا مخمغؾحب هظد املهتت ىطى زا ة
د دضؽ بها ،ىليـ دينهالا حضيض بهظد املهتت ؿضكل ؿئت مم خيث ؾتياث الخا ة ه الـئت
ضؼغ ً
عضصا املدطيعة دحب ( 4كش  )44ؾتت ىالتي جمثل كغادت ( )%4مم ؿغاص العيتت،
ُ
جمغؽ ؾخاط
ؿسمؿت ؾتياث حعخا ع الباخثت ؾتياث زا ة د داؽ بها حؿاهالا
عل مهتت الخضعألـ ما يلي زلخو دما يملً مم هـاياث جضعألؿيت ،ىهي ما جا هتو نديجت
ً
الـغع ىٌ ب لضً ؿغاص العيتت مؿخيً عاش مم الىـادة الخضعألؿيت ً
طويعا ىانازات
ؿدؿب ما ىعص الجانب التظغ لهظد الضعاؾت ىاجـاكا مع ما شاع كليو "دانضىعا" ؿإب
الخيييم ىالخضعيب الؿتياث ىش مم العمل مهالا ً
حضا لخدؿحب الىـادة الخضعألؿيت
لضً ؾخاطت ناهيً عم الضىعاث الخييي يت زتاد الخضمت التي اؾخـاص منها ؾخاط،
جيحيهاث ػمالئو ؾاجظة هث زا ة امليضاب ،ىالؼياعاث الخـخي يت التي ؾضصث زؿاد
ؾبيل جدؿحب صائو الخعليمي ،ىهظد زح ة ه مم دحب مطاصع الىـادة الخضعألؿيت،
ؿالخا اث البضيلت ىإلاكتاع اللـظ لهما صىع داعػ عؿع الىـادة الظاجيت خؿب ما ىعصنا
الجانب التظغ ت ما يؼيب الـغىق الضالت دحب هؤدد ؾاجظة الىـادة الخضعألؿيت.
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هما نغحع ىحيص ؿغىق صالت هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ العمليت
الخعليميت الخعلميت لضً ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً
لؿتياث زا ة الخضعألـ لطالح كل زا ة ملغخلت جلضم املغع املؼمم ىما يتجغ عليو مم
مػاعـاث املغاخل املخلضمت ملاعنت داملغاخل ىٌ مم جؿيعد ،ؿالخالت التـؿيت
ىالـؿييليحيت لضً ؾاجظة كل زا ة الؼالب ه ؿػل منها لضً ؾاجظة هث
زا ة ،ؿالغاجح ب الـئت ىش ػلبها مم ؿئت مضة املغع لضىهالا كل يعني نهالا ضيبيا
خضيثا داملغع املؼمم خحب ب مػاعـاث املغع املؼمم جظهغ عل املضً الؿييل ىجؤزغ
عل الـغص بعض مضة مم اضادخو داملغع ىهظا ما يمىم ب يييب لضً صخاب الـئت
ؾاجظة هث زا ة ى ها ؾتا ىالظيم مغغيا متظ مضة ؾيٌت
الثانيت
خاجمت:
زلطذ الضعاؾت الخاليت كش ىحيص مؿخيً عاش مم الىـادة الخضعألؿيت لضً
ؾاجظة الخعليالا تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت ،ىعضم ىحيص ؿغىق صالت الىـادة
الخضعألؿيت لضً ؾاجظة تدخضا املطادحب دضمغاع مؼمتت حعؼً كش ول مم الج ـ
ىؾتياث زا ة الخضعألـت ىبامللادل ىحيص ؿغىق صالت هـادة ؾخاط م اعهت الخالميظ
العمليت الخعلمت الخعليميت لضىهالا حعؼً لؿتياث زا ة الخضعألـ لطالح ؾاجظة كل
زا ةت
هما جلت ح هظد الضعاؾت كحغاد صعاؾاث ملاعنت دحب ؾاجظة املطادحب دضمغاع
مؼمتت ىنظغائهالا صخاد للى ف عم الىـادة الخضعألؿيت لضىهالا ،ىهظا دحب ؾاجظة كبل
الخضمت (ؾلبت املضاعؽ العليا ل ؾاجظة) ىنظغائهالا مم ؾاجظة طى الخا ةت
كائمت املشاجع:
4ت شيل  ،جايليع ،علم الىفض الصحي ،جغحمت ،دغيً ،ىؾام صعىألش ،ىؾعميت ؿيػ شاهغ
صاىص ،ؽ ،4صاع الخامض لل غ ىالخيػألع (عماب ،عصب)8002 ،ت
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8تالخاليلت ،هضً خمض الـاعليت الظاجيت ملعلمي مضاعؽ مداؿظت الؼعكاد ىمعلماتها
غيد بعؼ املخؼح اث ،مجلت جامعت الىجاح لألبداث ،)4(84،ت8044
2تالغألـ ،كيماب كدغاهيالا ىػهغاب ،العؼب مدمض ىعبض الـخاح ،هضً عبض الخميض ىعبض
العؼيؼ ،عيداب خمض ،ؿاعليت ىخضاث صعاؾيت كائمت عل اؾت اجيجياث الييعث جتميت
الىـادة الظاجيت املهتيت لؿالب شعبت الغياغياث ديلياث الت ديت ،مجلت جشبوياث
الشياطياث8048 ،)2(44 ،ت
1تضالح ،عياؾف خؿحب ،الخ ئت اليالضيت ىعالكتها دـعاليت الظاث لضً املغاهلحب مم
الج ؿحب ،مجلت كليت التربيت ،العضص ( ،)81حامعت املتطيعة :مطغ ،ت4331
4تعضىصة ،ضليدت ،الكفاءة الزاجيت وعالكتها بااللتزام للعالج وجودة الحياة
املخعللت بالصحت لذى مشض ى كصوس الششاًين الخاجيت ،ؾغىخت صهخيعاد ،
حامعت الخاج لخػغ داجتت :الجؼائغ،ت8041
4تنياؿلت ،ىليض ،ىالعمغ  ،عل عبض الهاص  ،مؿخيً الىـادة الظاجيت جضعألـ
العليم دادؾخلطاد لضً ؾلبت الت ديت العمليت حامعت الح مين ،مجلت املىاسة
للبدوث والذساشاث.8042 ،)4(43 ،
" WHOمتظمت الصخت العامليت" ) (2018أمشاض غير معذًت.8042/04/04 :
https://www.who.int(en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable)diseases
Bandura, A, Self-Efficacy: Toward A unifying Theory of Behavioural
Change, Psychological Review, 84 (2), 1977.
Bandura, A, Self-Efficacy Mechanism in Human Agency, American
Psychologist, 37(2), 1982.
Bandura, A, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive
Theory, NJ. Prentice- Hall, Inc, Englewood Cliffs. USA ,1986.
344

مجلت علوم إلاوصان واملجخمع ــــــــــــــــــ املجلذ-09العذد  -04أكخوبش 2020
 ISSN: 2253-0347ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2602-781X

الكفاءة التدريسيت لدى أساتذة التعلين االبتدائي املصابني بأهزاض هزهٌت ( داء السكزي وارتفاع ضغط

 وسيلت بي عاهز/الدم) دراست هيداًيت هطبقت مبديٌت الوادي _____________________________________ خولت فالح

Bandura, A, Self-Efficacy, Encyclopedia of Human Behavior New York,
Academic Press: In V .S. Ramachandran (Ed), 4, 1994.
Bandura, A, Self-Efficacy: The Exercise of Control, New York: W.H.
Freeman, 1997.
Blackburn, J. & Robinson, Assessment of teacher Self-Efficacy and job
satisfaction of early career Kentucky agriculture teachers, Journal of
Agricultural Education, 49 (3), 8223.
Rocca Washburn, Comparison of teacher efficacy among traditionally and
alternatively certified agriculture teachers, Journal of Agricultural Education,
47(3), 2006.
Schunk, D.H ,Self-Efficacy and academic motivation, Educational
psychologist, vole 26, 1991.
Tschannen-Moran, M. Woolfolk Hoy, A. And Hoy, W.K ,Teacher Efficacy:
Its meaning and measure, Review of Educational Research, vol 68, 1998.

344

 الجزائش،كليت العلوم إلاوصاهيت والاجخماعيت ــــــــــــــــــ جامعت بصكشة

EISSN: 2602-781XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2253-0347

