كمية التربية
كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

برناهج قائن على هعاٌري األهن النفسً يف تنوٍة األداءات
املهنٍة ملعلوً علن النفس باملرحلة الثانوٌة

إعــــــــــداد

الباحثة  /أهانً محدي عبدالباسط أمحد
من متطمبات الحصول عمى درجة دكتوراه الفمسفة في التربية
(تخصص مناىج وطرق تدريس عمم النفس)

إشراف
أ.د /علً كوال هعبد
أستاذ المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية
كمية التربية -جامعة أسيوط

أ.د /أساهة عربً حمود
أستاذ المناىج وطرق تدريس عمم النفس
كمية التربية -جامعة أسيوط
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ممخص البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى معايير األمف النفسي
في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ النفس ،حيث تـ تحديد معايير األمف النفسي
البلزمة لمعممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية والتي تمثمت في (االتزاف االنفعالي – التكيؼ
النفسي – التوافؽ الميني – الوعي التكنولوجي – العبلقات اإليجابية مع اآلخريف –
اكتشاؼ الذات) ،وتحديد األداءات المينية التي يجب تنميتيا لدى معممي عمـ النفس
بالمرحمة الثانوية وتمثمت في (أداءات تخطيطية – أداءات تنفيذية – أداءات تخصصية
– أداءات تكنولوجية – أداءات اجتماعية – أداءات أخبلقية) ،وتمثمت أدوات البحث في
اختبار تحصيمي وبطاقة مبلحظة لقياس الجانب المعرفي والجانب األدائي لدى معممي
عمـ النفس .وتوصؿ البحث لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) 0.05بيف متوسطي درجات المعمميف مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي
لبلختبار التحصيم ي في الموضوعات ككؿ ولكؿ موضوع عمى حدة لصالح التطبيؽ
البعدي ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطي
درجات المعمميف مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة في
األداءات ككؿ ولكؿ أداء عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدي ،مما يشير إلى فعالية
البرنامج التدريبي اإللكتروني القائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية
لمعممي عمـ النفس في المرحمة الثانوية.
الكممات المفتاحية :معايير األمف النفسي – األداءات المينية – معمـ عمـ النفس.
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Abstract:
The current research aims to identify a program based on
psychological security standards in developing the professional
performance of psychology teachers. The necessary psychological
security standards for secondary school psychology teachers were
identified, which were represented in (emotional balance - psychological
adjustment - professional compatibility - technological awareness relationships Positive with others - self-discovery), and determining the
professional performances that must be developed among psychology
teachers at the secondary school, which are represented in (planning
performances - executive performances - specialized performances technological performances - social performances - ethical
performances). The study tools consisted of an achievement test and
observation form To measure the cognitive and performance side of
psychology teachers. The study found statistically significant differences
at the level of significance (0.05) between the mean scores of the teachers
in the pre and post application of the achievement test in the subjects as a
whole and for each subject separately in favor of the post application, and
the presence of statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the mean scores Teachers Group Research in
the pre and post application of the observation form in the performances
as a whole and for each performance separately in favor of the post
application, which indicates the effectiveness of the electronic training
program based on psychological security standards in developing the
professional performance of secondary school psychology teachers.
Keywords: psychological security standards - professional performances
- psychology teachers.
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مقدمة

يواجو معمـ اليوـ مجموعة مف المتغيرات والتعامؿ معيا يحتاج إلى درجة كفاءة عالية،
مما يتطمب التطوير الذاتي والتنمية المينية المستمرة التي تزود المعمـ بالعديد مف الخبرات
والميارات ،وتساعده عمى مواجية كؿ جديد في مينتو ،مما يتطمب منو اكتساب الميارات لتنمية
ذاتو ،حيث تيدؼ عممية التنمية المينية لممعمـ إلى تطوير أدائو في ضوء معايير محددة
وواضحة ومواكبة لمتطورات التكنولوجية التي تشيدىا العممية التعميمية ،وربطيا بالبيئة التي
يعيش فييا.
وألف التعميـ يمر بتحوالت كبيرة لتمبية الحاجات المتجددة لممجتمع والبيئة المحيطة ،فقد
أصبح موضوع تنمية ميارات جديدة لممعمميف مطمب حيوي وأساسي لتحقيؽ أفضؿ تطور ميني
مف أجؿ العمؿ ،وتحقيؽ أعمى معايير لؤلداء لتحقيؽ األىداؼ المطموبة مع طبلبيـ .ىذا وقد
أثبتت الكثير مف الدراسات أف المعمـ يحتاج إلى التقويـ والتدريب المستمر لتحسيف مستوى األداء
لديو ،فبعض المعمميف الجدد بحاجة إلى تقويـ وتدريب مستمر كي يتمكف مف معرفة نواحي القوة
والضعؼ لديو ،وبعضيـ اآلخر رغـ سنوات خبراتو الطويمة إال أنو قد يعاني مف بعض
الصعوبات في إمكانية بموغو لؤلىداؼ المرسومة مف خبلؿ التدريس ،وىناؾ المعمموف المتميزوف
والموىوبوف الذيف ىـ بحاجة إلى مف يتعرؼ عمى مستوى كفاءتيـ وتدريبيـ والميارات والقدرات
التي يتميزوف بيا؛ لتعزيزىا واإلفادة منيا ،ومف ىذا المنطمؽ أصبحت الحاجة ماسة إلى التدريب
الميني لممعمـ( .كروز العجمي.)1( )05 ،9002 ،
وتقوـ التنمية المينية عمى احتياجات المعمـ ودمج التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ
والتركيز عمى الميارات واألداءات ،وتيدؼ إلى زيادة ما لدى المعمـ مف ميارات ومعارؼ
ومفاىيـ ،وتساعد المعمـ في التعرؼ عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ المعرفة والتعامؿ مع
التقنيات الحديثة .كما أف التنمية المينية تحسف معرفة المعمميف بالمحتوى مما يؤدي إلى تغييرات
في ممارسات المعمـ ،والتي بدورىا لدييا القدرة عمى تحقيؽ مكاسب في تحصيؿ الطالب ،مما
يترجـ تحسيف معرفة محتوى المعمـ إلى ممارسات مدرسية تؤثر عمى نتائج التعمـ وزيادة معرفة
الطبلب (.)Rebecca Small, 2019, 40

( )0تـ التوثيؽ وفؽ نظاـ الجمعية األمريكية لعمـ النفس النسخة السادسة American )APA( six edition
.Psychological Association
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إف تنمية األداءات المينية لممعمميف بشكؿ عاـ ومعممي عمـ النفس بشكؿ خاص يسيـ
في تنمية وتطوير اإلنجاز التعميمي لدى طبلبيـ حيث ينعكس األداء الميني الجيد لممعمـ عمى
اإلنجاز التعميمي لمطبلب داخؿ وخارج القاعة الدراسية ،حيث يأتي إنجاز الطالب التعميمي في
المدرسة نتيجة أبعاد عديدة تتداخؿ وتتفاعؿ معاً وليس نتيجة ُبعد واحد أو عامؿ محدد بما في
ذلؾ المدرسة في منيجيا وأىدافيا ،ومدى تفاعؿ الطمبة مع المعمـ.
فاإلنجاز التعميمي يعني ما يحققو الطالب مف نجاح وتقدـ مف خبلؿ تعممو المدرسي
والمستوى التعميمي الذي يصؿ إليو وذلؾ باالعتماد عمى قدراتو ومواىبو الشخصية التي اكتسبيا،
والتي تحدد مستقبمو فيناؾ الطبلب مرتفعي اإلنجاز التعميمي ومتوسطي ومتدني اإلنجاز
التعميمي  .حيث يدفع اإلنجاز التعميمي المتعمـ لبلنتباه لمموقؼ التعميمي واإلقباؿ عميو حتى
يتحقؽ التعمـ ،ويتأثر اإلنجاز التعميمي بعوامؿ منيا ما يتعمؽ بالطالب نفسو ومنيا ما يتعمؽ
بالمدرسة ومنيا ما يتعمؽ باألداء الميني لممعمـ والمحيط الخارجي والمرشد النفسي واألخصائي
االجتماعي ،ولممعمميف تأثيرىـ الخاص عمى الطبلب فيـ أكثر األشخاص تفاعبلً مع الطالب
داخؿ المدرسة( .منيرة الحربي.)00 ،9000 ،
وحتى يحقؽ الطبلب مستوى مرتفع مف اإلنجاز التعميمي يجب أف يتسـ أداء المعمـ
الميني بمجموعة مف الميارات واألداءات التي تساعده عمى تحقيؽ اإلنجاز لدى طبلبو ،ومف
األداءات المينية التي يجب أف يتسـ بيا أداء المعمـ ما يتعمؽ بالتكيؼ واألمف النفسي ،والذي
يعد مف الحاجات األساسية البلزمة لمنمو والتوافؽ النفسي لكؿ فرد ،فاألمف النفسي مطمب لكؿ
إنساف ،وال يمكف إغفاؿ أىمية تناولو ،واألمف النفسي مف أىـ مقومات الحياة لمفرد ،وىو مف أىـ
الحاجات النفسية لممعمـ بشكؿ عاـ ومعمـ عمـ النفس بشكؿ خاص.
والشعور بالطمأنينة النفسية أحد مظاىر الصحة النفسية اإليجابية وأوؿ مؤشراتيا ،حيث
تحدث الكثير مف العمماء والمفكريف عف أبرز المؤشرات اإليجابية لمصحة النفسية ومنيا شعور
الفرد باألمف النفسي والنجاح في إقامة عبلقات مع اآلخريف وتحقيؽ التوافؽ النفسي والبعد عف
التصمب واالنفتاح عمى اآلخريف( .ببلؿ القرالة)8 ،9002 ،
ويت ضمف األمف النفسي إحساس الفرد بتقبؿ اآلخريف ،وشعوره باالنتماء لممجتمع مف
خبلؿ عممية التوافؽ مع الذات ،وعممية التكيؼ مع اآلخريف والتفاعؿ معيـ .وعميو يجب أف
تشمؿ معايير األمف النفسي االستقرار االنفعالي والنفسي والميني ،والتكيؼ والتوافؽ المدرسي،

وتحقيؽ الذات والشعور بالتقدير الذاتي ،والفيـ النفسي لمشكبلت الطبلب ،واقامة عبلقات ايجابية
مع اآلخريف.
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وعميو ُيعد األمف النفسي مف الضرورات البلزمة لممعمـ بشكؿ عاـ ومعمـ عمـ النفس
بشكؿ خاص ،حيث يحتاج المعمـ لمعوامؿ التي تساعده عمى التكيؼ الميني والتدريسي والتطور

الذاتي وفقاً لقدراتو وامكاناتو ،حيث يرى بعض التربوييف أف عوامؿ ضعؼ العممية التعميمية قمة
امتبلؾ المعمميف لمميارات األساسية كالتخطيط واستخداـ الوسائؿ التعميمية واالختبارات والتعزيز

وادارة الصؼ ،ويرتبط األداء الميني لممعمـ بالمناخ المدرسي ودرجة التكيؼ النفسي داخؿ البيئة
التعميمية ويستطيع المعمـ أف يتحسف ويتطور أدائو وما يط أر عميو مف تغير نحو األفضؿ عف

طريؽ إيجاد مناخ مدرسي جيد وعبلقتيا بميارات األداء الميني لممعمـ.

الخمفية النظرية:
أوالً :األمن النفسي
تتمثؿ أىمية األمف النفسي في أنو مف المفاىيـ األساسية في عمـ الصحة النفسػية،

واألمف النفسي ىو الطمأنينة النفسية واالنفعالية ،واإلنساف اآلمف نفسياً يكوف في حالة توازف ،أو
توافؽ واستقرار ،وعميو سيتـ عرض بعض تعريفات األمف النفسي تعتقد الباحثة أنيا مرتبطة

بموضوع الدراسة الحالية .حيث يعرؼ األمف النفسي بأنو :الحاجة إلى الشعور بأف البيئة
االجتماعية بيئة صديقة لمفرد وشعور الفرد بأف اآلخريف يحترمونو ويتقبمونو داخؿ الجماعة مع

إدراكو الىتماـ اآلخريف بو وثقتيـ فيو حتى يستشعر بقدر كبير مف الدؼء ويجعمو في حالة مف

اليدوء واالستقرار ،ويضمف لو قدر مف الثبات االنفعالي والتقبؿ الذاتي واحت ارـ الذات ،ومف ثـ
إلى توقع حدوث األحسف في الحياة مع إمكانية تحقيؽ رغباتو في المستقبؿ مع خموه مف خطر

اصابتو باضطرابات نفسية أو صراعات أو أي خطر ييدد أمنو واستق ارره في الحياة (ىمت

مصطفى.)920-982 ،9002 ،

كما تُعرؼ فوقية رضواف ( )0 ،9005األمف النفسي بأنو :تحقيؽ االستقرار لدى الفرد
مف خبلؿ شعوره بالعيش في بيئة يتوافر فييا األماف والحرية واليدوء والسكينة والحب والود
والرضا والقناعة باإلضافة إلى قدرة الفرد عمى االتزاف النفسي والتوازف بيف القوى الخارجية

ومصالحة الشخصية ،وشعوره بعبلقة تتصؼ باالنتماء والسعادة أثناء التعامؿ مع اآلخريف

باإلضافة إلى الرضا عف الذات وتسامح اآلخر.
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كما ُيعرؼ األمف النفسي بأنو :حالة يكوف فييا إشباع حاجات المعمـ
مضموناً مع الشعور باالطمئناف الذاتي والثقة في الذات مع االنتماء إلى جماعة يشعر
معيا بالسكينة والراحة ويعرؼ بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص في المقياس المعد لذلؾ
(حساـ عمي.)599 ،9000 ،
ويعرؼ األمف النفسي بأنو :الحالة النفسية التي يدرؾ فييا الفرد قدرتو عمى أخذ فرص
ُ
محسوبة ،ويبدي الػرأي ،ويرتكب األخطاء ،ويقدـ النقد بدوف الخوؼ مف اإلقصاء أو فقداف
المركز أو التعرض لمضغوط ).(Spezia, 2014, P. 9
كما يعرؼ باتؿ ) (Patel, 2012, P. 12األمف النفسي بأنو :الدرجة التي يشعر بيا
الشخص بالراحة عندما يقدـ عمى مخاطرة شخػصية بػدوف الخوؼ مف التبعات السمبية في
بيئة عممو.

معايير األمن النفسي

يعرؼ المعيار بأنو ما ينبغي أف يعرفو المتعمـ أو المعمـ وما يمكف أف يقوـ بأدائو مف
الميارات العقمية والعممية وما يكتسبو مف قيـ وسموكيات( .وليـ عبيد.)9005 ،
كما عرفت "طوبا" المعايير بأنيا :ما يجب عمى الطالب والمدرس أف يعرفوه ويكونوا قادريف
عمى عممو عند دراسة مادة معينة (.)Touba, 2003, 6
وعرفت و ازرة التربية والتعميـ ( )020 ،9002المستويات المعيارية بأنيا :عبارات عامة
تصؼ ما يجب أف يصؿ إليو المتعمـ مف معارؼ وميارات وقيـ نتيجة لدراستو محتوى
كؿ مجاؿ.
كما عرؼ كماؿ زيتوف ( )005 ،9000المعايير بأنيا :تمؾ العبارات التي يمكف مف
خبلليا تحديد المستوى المبلئـ والمرغوب مف اتقاف المحتوى والميارات وفرص التعمـ.
ويعد األمف النفسي محو اًر أساسياً مف محاور الصحة النفسية؛ فالصحة النفسية كحالة
ُ
ال تعني غياب األعػراض المرضػية فقػط بؿ ىو أيضا قدرة المرء عمى مواجية االحباطات التي
يتعرض لي ا ،وقدرتػو عػمى التوافػؽ الشػخصي؛ فػاألمف الػنفسي ىػو الحالة النفسية والعقمية التي
مف خبلليا تتحدد عبلقة الفرد بالمجتمع والتي تحقػؽ لػو القػدرة عػمى مواجيػة االحباطػات
واألزمات التي يتعرض ليا بشكؿ يضمف لو التوافؽ .والشعور باألمف النفسي يعني انعداـ
الشعور باأللـ مف أي نوع ،أو الخوؼ ،أو الخطر ،واإلحساس باألمف النفسي ينطػوي عمى
مشاعر متعددة تستند إلى مدلوالت متشابية فغياب القمؽ والخوؼ ،وتبػدد مظػاىر التيديػد
والمخػاطر عػمى مكونات الشخصية مف الداخؿ ،أو مف الخارج مع إحساس بالطمأنينة واالستقرار
االنفعالي والمادي ودرجػات معقولػة مػف القبوؿ والتقبؿ في العبلقة مع مكونات البيئة النفسية
والبشرية (سحر الزيتاوي.)9002 ،
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إف أمف الطالب النفسي يتمثػؿ في أنػو آمػف ومطمػئف ومقبػوؿ ومحبػوب يستشػعر
االنػتماء ،والرعاية ،والتوجيو ،واالىتماـ ،والدعـ ،والتشجيع في مواجية المواقؼ الحياتيػة،
والد ارسػية مػع إشػباع الحاجػات والدوافع داخؿ وخارج الصرح التعميمي في مرحمتي المدرسة
والدراسة الجامعية .وقد يتعثر اإلنساف بشكؿ عاـ والطالب بشكؿ خاص في إحساسو باألمف لعدة
أسباب مجتمعو ،أو بصورة منفػردة منيا إخفاؽ الفرد في إشباع حاجاتو.

وتكمن أىمية األمن النفسي في عدة نقاط (الحربي:)2011 ،
 الثبات :ويؤدي إلى االستقرار النفسي.
 البعد عف اليأس واإلحباط :فكبلىما مدمراف لئلنساف ،واألمف النفسي كفيؿ بأف يبعد المػرء
عػف ىذيف المرضيف.
 اكتماؿ الشخصية :فيو يجعؿ الفرد مطمئناً وطموحاً وكثير التفاؤؿ.
وعميو فاألمف النفسي قد يكوف السبب في عدـ القدرة عمى تحقيؽ الذات ،وعػدـ الثقػة
بػالنفس ،والشػعور بعػدـ تقػدير المجتمع ،والقمؽ والمخاوؼ االجتماعية ،وعػدـ االسػتمتاع بالحيػاة،
واألساليب غير التربوية في التدريس ،والتعامؿ غير المناسػب في األسرة أو المدرسػة أو الجامعة
أو المجتمع.

الدراسات السابقة التي تناولت األمن النفسي:
وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية األمف النفسي في الحقؿ التربوي ومنيا دراسة
عبدالعزيز الغامدي ( )9002وىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى األمف النفسي لدى عينة مكونة
مف ( )20طػبلب وطالبات المرحمػة الثانويػة ،وتعرؼ الفروؽ بينيـ .واستخدـ الباحث مقيػاس
األمػف الػنفسي ،وأوصت الدراسة بضرورة إقامة برامج تدريبية لمطػبلب والطالبػات تيػدؼ لزيػادة
مسػتوى األمػف الػنفسي لدييـ ،واالىتماـ أكثر بزيادة الوعي لدى األسر في تنمية األمف النفسي
لدى أبنائيـ ،فػاألسرة ىػي الوعػاء الذي يستقي منو الفرد صفاتو النفسية والسموكية ،والعمؿ عمى
جعؿ البيئة المدرسية بيئة آمنة نفسياً.
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وتناولت دراسة موسى وآخروف (Musa, A. K., Meshak, B., & Sagir, J. I.,
) 2016مظاىر األمف النفسي مف خبلؿ التعرؼ عمى تصورات المراىقيف لؤلمف النفسي في
البيئة المدرسية والنمو االنفعالي واألداء األكاديمي في المدارس الثانوية ،وكاف اليدؼ مف
الدراسة ىو تحديد تصورات المراىقيف عف األمف النفسي في مدارسيـ ،والبيئات المحيطة
وعبلقتيا بتطورىـ النفسي واألداء األكاديمي ،وتـ توزيع استبياف بعنواف "منظور األمف النفسي
لمبيئة المدرسية ،والتنمية العاطفية واألداء األكاديمي ،وكشفت النتائج أف المراىقيف ينظروف إلى
األمف النفسي في بيئات المدارس الثانوية عمى أنو غير موجود ،وأوصت الدراسة بضرورة قياـ
مديرو المدارس بتوفير األمف النفسي الكافي لممعمميف والطبلب بجميع المدارس لتحسيف تعمميـ.
كما حددت جيياف ( )028 ،9000مظاىر األمف النفسي مف خبلؿ إدراؾ الفرد لمحياة
بوصفيا بيئة دافئة ،وادراؾ الفرد لآلخريف بوصفيـ ودوديف ،والثقة باآلخريف وحبيـ ،والتفاؤؿ
وتوقع الخير ،والشعور بالسعادة والرضا عف النفس ،والشعور باليدوء واالستقرار االنفعالي والخمو
مف الصراعات ،والميؿ لبلنطبلؽ والتحرر والتمركز حوؿ اآلخريف ،وتقبؿ الذات والتسامح معيا
والثقة بالنفس ،والشعور بالكفاءة واالقتدار والقدرة عمى حؿ المشكبلت ،والخمو النسبي مف
االضطرابات العصبية والذىنية ،واالىتمامات االجتماعية (التعاوف والمطؼ والتعاطؼ).
دراسة ىاؿ ) (Tananuraksakul, N., & Hall, D., 2011وىدفت لمتعرؼ عمى أىمية
األمف العاطفي كجزء مف األمف النفسي لمطبلب وجانب مف الرفاىية النفسية ،وىدفت لتحديد
استجابات الطبلب حوؿ األمف العاطفي والحالة النفسية لمطبلب ،وتوصمت الدراسة إلى أف الثقة
بالنفس ىي مف مصادر تعزيز األمف العاطفي والراحة النفسية لمطبلب ،وأف افتقار الطبلب
لؤلمف العاطفي سوؼ يقمؿ مف التواصؿ الثقافي فيما بينيـ وبيف اآلخريف ،وانعداـ الثقة والذي قد
ييدد أمنيـ العاطفي والنفسي ،وأوصت الدراسة بضرورة تحقيؽ األمف العاطفي لمطبلب
لمساعدتيـ عمى تحقيؽ األمف النفسي والرفاىية النفسية وبالتالي تمتعيـ بالثقة في أنفسيـ وفي
قدرتيـ عمى التعمـ.

ثانياً :األداءات المينية لمعممي عمم النفس:
يحتاج المعمـ إلى التطوير الذاتي والتنمية المينية المستمرة ،والتي تزوده بالعديد مف
الخبرات والميارات والمعارؼ ،والتي ستساعده عمى مواجية كؿ جديد في مينتو ،مما يتطمب منو
اكتساب الميارات مف خبلؿ التدريب أثناء الخدمة لمنمو في مينتو ،فاليدؼ الرئيس مف عممية
التنمية المينية لممعمـ ىو رفع وتنمية وتجديد أداءات المعمـ المينية في ضوء معايير واضحة
ومحددة وشاممة لكؿ جوانب العممية التعميمية ،ومواكبة لمتطورات والمستحدثات التكنولوجية
في عصر ال يمكف مواجيتو إال بمتابعة وتطوير االبتكارات واالبداعات ،وربطيا بالبيئة التي
نعيش فييا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعرؼ التنمية المينية بأنيا :األنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تسيـ في النمو
الشخصي واالجتماعي والميني لممعمميف ،بدءاً مف الدورات الرسمية المنظمة لممناقشات وغير
الرسمية بيف المعمميف.)Rebecca Small, 2019, P 19( .
كما تعرؼ التنمية المينية بأنيا :تعاوف مستمر بيف مديري المدارس والكميات التي تضـ
استراتيجيات ومعمومات فعالة عف طريؽ برامج التدريب لمحفاظ عمى ما يصؿ إلييـ في مجاالت
تخصصيـ.)Kerl, Mary Ann, 2018, P 9( .
كما عرؼ ميدي عسيري ( )050 ،9002التنمية المينية بأنيا :عممية منظمة
ومخططة اليدؼ منيا تطوير ميارات ومعارؼ وسموكيات المعمـ ليكوف أكثر كفاءة وفاعميو لسد
احتياجاتو المينية والذي يقوـ بتمؾ العممية وىذه الجيود المقصودة ىي المدرسة أو غيرىا مف
المؤسسات المينية لتنمية المعمـ مينيا بما يمكنو مف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية وتنعكس
مردوداتيا عمى مخرجات التعميـ بشكؿ ايجابي فعاؿ.

وتعمؿ التنمية المينية الفعالة عمى تحسيف ممارسات تعمـ المعمميف وتحسيف تعمـ
الطبلب وتتـ التنمية المينية بأشكاؿ متعددة منيا :ورش العمؿ الصغيرة ،ومقاالت لمناقشة
فوائد التنمية المينية القائمة عمى المحتوى وفوائد التنمية المينية القائمة عمى التربية،
كما تؤثر عمى تعمـ المعمـ وممارساتو مما يؤثر عمى تعمـ الطبلب وانجازاتيـ
(.)Rebecca Small, 2019, 27-28
ومن أىداف التنمية المينية لممعممين ما أشار إليو بيومي ضحاوي وآخرون

( )64-63 ،2010من خالل اآلتي:

 تطوير القدرات اإلدارية والشخصية لممعمميف وذلؾ لممساىمة في تطوير القدرات اإلدارية
واألكاديمية لممدرسة ككؿ.
 تحقيؽ مستويات راقية مف األداء األكاديمي تسيـ في بموغ المدرسة لممستويات العالمية.
 تطوير الثقافة المينية واألكاديمية لكؿ األفراد داخؿ المدرسة مف خبلؿ تدريبيـ عمى متطمبات
تطبيؽ النظـ الحديثة لئلصبلح وبالتالي بناء وتطوير اإلحساس بالمسؤولية عف المدرسة مما
يزيد الشعور بالرضا واالنتماء الوظيفي لممدرسة.

421

اجمللد  – 33العدد السابع – ٌولٍو 2021م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بناء وتشجيع العمؿ الجامعي والتعاوني الذي تـ السعي لتعميمو عمى كافة قطاعات العمؿ
األكاديمي وتطوير العمؿ المدرسي مف خبلؿ تدريب األفراد عمى أف العمؿ األكاديمي
واإلداري لـ يعد قاص اًر عمى مجموعة دوف غيرىا.

 تدريب كافة األفراد داخؿ المدرسة عمى القياـ باألدوار القيادية في ظؿ عممية اإلصبلح
المدرسي بمختمؼ أشكالو ومداخميا.
 بناء قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطبلب مف خبلؿ تطويرىا لدى المعمـ.
وعميو يحتاج المعمميف إلى التنمية المينية في القرف الحادي والعشريف ،لمساعدة
ذاتيا ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يجب
الطبلب عمى أف يصبحوا جزًءا مف المجتمع ومتعمميف موجييف ً
عمى المعمميف االنخراط بشكؿ فعاؿ في عممية التنمية المينية لمساعدتيـ عمى سد الثغرات في
قاعدة معارفيـ (.)Kerl, Mary Ann, 2018, 47
وتيتـ التنمية المينية بجوانب المعمميف الشخصية وقدراتيـ األكاديمية والتطبيقية التي ترتبط
بأدوارىـ ومسؤولياتيـ التربوية والتعميمية واإلدارية المساندة لعمميات التربية والتعميـ في مدارسيـ
ويمكف عرض ىذه المجاالت عمى النحو الذي حدده كؿ مف (محمد قحواف،)002 ،9009 ،
(رشيدة الطاىر:)20-20 ،9000 ،
المجال التربوي والميني :وتعني مساعدة المعمميف غير التربوييف بواسطة برامجيا التربوية
والنفسية في كيفية توصيؿ المعمومات لمطبلب مف خبلؿ توضيح فيـ طبلبيـ ومطالب نموىـ في
كؿ مرحمة عمرية واختيار طرؽ التدريس المبلئمة لكؿ مرحمة ،وكذلؾ إمدادىـ بطرؽ التعامؿ مع
المناىج وكيفية تبسيطيا لمطبلب ،وكذلؾ إمداد المعمـ المؤىؿ تربوياً بالجديد في الثقافة النفسية

والتربوية وطرائؽ التدريس والمناىج ونظريات النمو والتعميـ .وخاصة بعد ظيور استراتيجيات
ونظريات تربوية حديثة لـ تكف موجودة أثناء إعدادىـ استراتيجيات التعمـ النشط وتطبيؽ منظومة

التقويـ الشامؿ.
المجال األكاديمي التخصصي :يتطمب مزاولة أي مينة إعداد جيد سواء كاف ذلؾ يتعمؽ
بالجانب األكاديمي (التخصص العممي الدقيؽ أو الجانب التطبيقي (الكفاءة والميارة والممارسة
المتطورة) ويقوـ المجاؿ األكاديمي لمتنمية المينية بإمداد المعمـ باألسموب الذي يمكنو مف تزويد
نفسو بما يستجد عقب تخرجو حتى يتواكب مع الجديد في مجاؿ تخصصو.
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المجال الثقافي :نظ اًر لزيادة حجـ المتغيرات الثقافية المتسارعة في المجتمع وصعوبة
مجابيتيا ييتـ المجاؿ الثقافي لمتنمية المينية لممعمـ بتزويده بثقافة عامة تتيح لو تعرؼ العموـ

األخرى في غير تخصصو ،كما تساعده عمى تعرؼ ما يحيط بو مف تطورات في العالـ مف

حولو ومجتمعو.

المجال اإلداري :ال يقتصر دور المعمـ عمى التدريس داخؿ الصؼ بؿ إنو يقع عمى عاتقو

مسؤوليات إدارية وفنية بأنشطة مختمفة وتوليو مسؤولية اإلشراؼ المدرسي واعداد التقارير البلزمة
إلدارة المدرسة عف سموؾ التبلميذ ومدى تحصيميـ وما يستند إليو مف أعماؿ إشرافيو داخؿ

حجرة الدراسة أو أثناء الزيارات والرحبلت المدرسية ،وييتـ الجانب اإلداري لتنمية المعمـ مينياً
بتنمية الوعي القانوني لممعمـ بحقوقو وواجباتو المينية واإلدارية.
المجال الشخصي :إف الخصائص الشخصية لممعمـ ذات عبلقة كبيرة بالمشكبلت التي

تواجيو في تنظيـ وادارة الفصؿ ،وييتـ المجاؿ الشخصي لتنمية المعمـ مينياً بإمداده بمجموعة
مف الخصائص الشخصية التي تساعده في أداء عممو وتطبيقو لما تعممو في دراستو الجامعية
وخبراتو في الحياة العممية حتى يتمكنوا في تحقيؽ نتائج أخبلقية طيبة داخؿ الفصؿ.

المجال االجتماعي :يركز المجاؿ االجتماعي لمتنمية المينية لممعمـ عمى غرس الميارات

والقيـ االجتماعية فيو مف خبلؿ تنمية ميارات العمؿ الجماعي ،بحيث يستطيع المعمـ أف يتعامؿ
مع زمبلئو في التخطيط لصناعة الق اررات عمى مستوى المدرسة ،وكذلؾ تمكيف المعمـ في

التعامؿ بروح الفريؽ مع زمبلئو وطبلبو وغرس قيـ التعميـ التعاوني بيف طبلبو.

الدراسات السابقة التي تناولت األداءات المينية:
وقد تناولت بعض الدراسات السابقة مجاالت التنمية المينية لممعمـ مثؿ دراسة جاسو

( )Jasso, Laura K. 2018والتي أشارت إلى أف بعض المناطؽ التعميمية تستخدـ مدربيف
لدعـ المعمميف أثناء قياميـ بتنفيذ العممية التعميمية المينية داخؿ الفصؿ الدراسي ،وىدفت لتحديد

تصورات المعمميف حوؿ ممارسات التعميـ الفعالة لمعمؿ عمى تدعيميا إلحداث تحسيف داخؿ
الفصؿ الدراسي ،وتوصمت الدراسة إلى أف المعمميف يروف أف لمتدريب تأثير إيجابي عمى تحسيف

الفصوؿ الدراسية وتحسيف التدريس واستراتيجياتو.
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ودراسة منى جبريؿ ( )9002وىدفت إلى تعرؼ فعالية برنامج قائـ عمى المعايير

المعاصرة في تنمية األداء التدريسي لمعممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية ،وأظيرت نتائج

البحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي المجموعتيف لصالح

معممي المجموعة التجريبية وذلؾ في التطبيؽ البعدي ألدوات البحث وترجع النتيجة لفعالية

البرنامج القائـ عمى المعايير المينية.

ودراسة ىناء السيد ( )9002واستيدفت إبراز مزايا التنمية المينية لممعمميف والتحديات

التي تواجو المدارس ،ورصد واقع نشر وتدعيـ ثقافة التنمية المينية والتعميـ المستمر ،ولتحقيؽ
ذلؾ تـ استخداـ المنيج الوصفي وأسموب التحميؿ الرباعي لبيئة المدرسة الداخمية والخارجية

( ،)SWOT Analysisلتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ بالمدرسة ،وكذلؾ التحديات الخارجية
والفرص المتاحة لممدرسة والعامميف بيا ،ووضع تصور مستقبمي لما تيدؼ إليو القيادة المدرسية
مف استم اررية دعـ التنمية المينية والتعميـ المستمر لممعمميف.

ودراسة فاطمة الصالحية ( )9002وتيدؼ إلى تسميط الضوء عمى مزايا التنمية المينية

المستدامة في تطوير العمؿ المدرسي في ضوء معايير الجودة ،والتوصؿ إلى إجراءات مقترحة

لتفعيؿ برامج التنمية المينية المستدامة .وتمعب التنمية المينية المستدامة في ىذا الجانب دو اًر
ميماً وحيوياً.
ودراسة ميسر خميؿ ( )9002وتيدؼ إلي إبراز أىمية التنمية المينية لممعمميف في

الوقت الحاضر ،وأيضا الوقوؼ عمي المبررات التي تدعو إلي االىتماـ بالتنمية المينية
لممعمميف ،والكشؼ عف أىداؼ التنمية المينية لممعمميف في الفكر التربوي المعاصر ،وتحديد

مزايا التنمية المينية لممعمميف في األدبيات المعاصرة ،ومحاولة التعرؼ عمي وسائؿ التنمية

المينية لممعمميف ،وأيضا إبراز أىـ االتجاىات الحديثة في مجاؿ وسائؿ التنمية المينية لممعمميف

في ،والوقوؼ عمي مجاالت التنمية المينية لممعمميف.

ودراسة ) (Svendsen, B., 2016وىدفت لمعرفة قدرات المعمميف المينية لعمؿ

برنامج لمتطوير الميني لممعمميف والتعرؼ عمى تأثيره ،وتوصمت الدراسة إلى أف المعمميف

المشاركيف أظيروا تفاعبلً إيجابياً أثناء تعمميـ وتطبيقيـ لطرؽ التفكير في التدريس وأظيرت
الدراسة وجود تأثير إيجابي عمى مواقؼ المعمميف مف التعاوف فيما بينيـ ،وأوصت الدراسة

بضرورة إشراؾ المعمميف في عممية التنمية المينية واعداد برامج التطوير الميني.
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ودراسة ) (Heller, Joan & others, 2010التي وأوصت بضرورة عمؿ برامج
لتنمية معممي المرحمة االبتدائية مينياً لتحسيف أداء تبلميذىـ وتنمية مياراتيـ في التفكير.
ودراسة ) (Hartman, Stephanie, 2010وىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية تأثير
التنمية المينية لممعمـ عمى الكفاءة الذاتية والممارسات الصفية لممعمميف ومف نتائج ىذه الدراسة
تنفيذ معممي المرحمة االبتدائية الفعاؿ لممعمومات الجديدة ،وتقاسـ الخبرات التي تحتاجيا التنمية
المينية مع زمبلئيـ.

التعقيب عمى الدراسات السابقة
أفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى واقع األداءات المينية لممعمميف،
واعداد استبانة بمعايير األمف النفسي ،واعداد قائمة باألداءات المينية المطموب تنميتيا لدى
معممي عمـ النفس ،وتحديد مشكمة البحث وتدعيميا والوقوؼ عمى أبعادىا المختمفة ،وتدعيـ
اإلطار النظري الذي انطمؽ منو البحث وخاصة ما يتعمؽ باألمف النفسي وأىميتو واألداءات
المينية ومفيوميا ،وكيفية بناء أدوات البحث وطرؽ استخداميا وخطوات تنفيذىا ،وتحديد
المنيجية المناسبة.

مشكمة البحث
تبينت مشكمة البحث مف خبلؿ قياـ الباحثة بتطبيؽ استبياف عمى بعض موجيي عمـ النفس
في محافظة أسيوط لمتعرؼ عمى مدى امتبلؾ معممي عمـ النفس لؤلداءات المينية ،وتتفؽ نتائج
االستبياف مع ما أوصت بو بعض الدراسات السابقة (التي سبؽ اإلشارة إلييا) والتي تناولت
األداء الميني لممعمـ مف ضرورة االىتماـ باألداء الميني لممعمـ وتنمية ميارات المعمـ المينية
والتطوير المستمر ألداءاتو .كما قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع مجموعة عشوائية مف معممي
عمـ النفس في بعض مدارس محافظة أسيوط لتحديد مدى امتبلكيـ لؤلداءات المينية المطموبة،
وأشارت نتائج المقابمة إلى أف معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية غير ممميف ببعض األداءات
المينية المتعمقة باألمف النفسي .وعميو وبعد استعراض الدراسات السابقة وتوصياتيا ،ومف خبلؿ
نتائج االستبانة التي وزعت عمى موجيي عمـ النفس ،ومف خبلؿ نتائج المقابمة مع بعض معممي
عمـ النفس ،تتضح مشكمة البحث في قصور وانخفاض في األداء الميني لمعممي عمـ النفس
راجع إلى عدـ تحقؽ بعض معايير األمف النفسي لدييـ ،لذلؾ تقترح الباحثة التعرؼ عمى فعالية
برنامج قائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ النفس
بالمرحمة الثانوية.
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أسئمة البحث
حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعمية البرنامج القائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ

النفس بالمرحمة الثانوية؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 -0ما معايير األمف النفسي البلزمة لمعممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية؟
 -9ما األداءات المينية التي يجب تنميتيا لدى معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية؟
 -2ما فاعمية البرنامج القائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ
النفس بالمرحمة الثانوية؟

أىداف البحث
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى:
 -0معايير األمف النفسي البلزمة لمعممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية.
 -9األداءات المينية التي يجب تنميتيا لدى معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية.
 -2فاعمية برنامج قائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي
عمـ النفس.

فروض البحث
حاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض اآلتية:
 -1يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات معممي عمـ النفس عينة الدراسة
(المجموعة التجريبية) عند مستوى الداللة ( )0.05في االختبار التحصيمي القبمي لصالح

التطبيؽ البعدي.

 -2يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات معممي عمـ النفس عينة البحث
(المجموعة التجريبية) عند مستوى الداللة ( )0.05لبطاقة المبلحظة قبمياً وبعدياً لصالح
التطبيؽ البعدي.
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مصطمحات البحث
البرنامج التدريبي اإللكتروني:
يعرؼ البرنامج التدريبي اإللكتروني إجرائياً بأنو :برنامج إلكتروني قائـ عمى معايير
األمف النفسي لتمكيف معمـ عمـ النفس مف التدرب عمى محتوى وأنشطة وموضوعات البرنامج
لتنمية أدائو الميني عف طريؽ التعمـ الذاتي في المكاف والزماف المناسب لو.

األمن النفسي:
يعرؼ األمف النفسي إجرائياً بأنو :شعور معمـ عمـ النفس باالستقرار الميني والتكيؼ
النفسي والتقدير الذاتي والذي يساعده عمى األداء الميني الفعاؿ داخؿ وخارج القاعة الدراسية مما
يسيـ في رفع مستوى اإلنجاز التعميمي لمطبلب مف خبلؿ موضوعات عمـ النفس.

معايير األمن النفسي:
تعرؼ معايير األمف النفسي إجرائياً بأنيا :مجموعة مف المؤشرات التي تندرج تحت
موضوعات االتزاف االنفعالي والتكيؼ النفسي والتوافؽ الميني والوعي التكنولوجي والعبلقات
اإليجابية مع اآلخريف ،إضافة إلى اكتشاؼ الذات ،والتي تشير لتحقؽ ىذه المعايير مف خبلؿ
أداء معمـ عمـ النفس لموصوؿ لمستوى مناسب مف األداء الميني.

األداءات المينية:
تعرؼ األداءات المينية إجرائياً بأنيا :الممارسات والميارات التخطيطية والتنفيذية
والتخصصية والتكنولوجية واالجتماعية واألخبلقية والتي يقوـ بيا معمـ عمـ النفس أثناء
ممارسة مينتو.

حدود البحث
التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:
 معايير األمف النفسي الستة وىي( :االتزاف االنفعالي – التكيؼ النفسي – التوافؽ الميني –الوعي التكنولوجي – العبلقات اإليجابية مع اآلخريف – اكتشاؼ الذات) والمؤشرات التي
تندرج تحتيا البلزمة لمعممي عمـ النفس.
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 األداءات المينية الستة لمعممي عمـ النفس وىي (أداءات تخطيطية – أداءات تنفيذية –أداءات تخصصية – أداءات تكنولوجية – أداءات اجتماعية – أداءات أخبلقية) ويندرج
تحت كؿ أداء مجموعة مف األداءات الفرعية الدالة عمى كؿ أداء رئيس.

 مجموعة مف معممي عمـ النفس لممرحمة الثانوية في بعض المدارس الحكومية ،مديرية التربيةوالتعميـ  -محافظة أسيوط  -جميورية مصر العربية.

 -تـ تطبيؽ البحث الحالي خبلؿ العاـ الدراسي 9090-9090ـ.

أىمية البحث
قد يفيد البحث الحالي في أنو قدم:
 -0قائمة بمعايير األمف النفسي البلزمة لمعممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية.
-9

قائمة باألداءات المينية التي يجب تنميتيا لدى معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية.

 -2برنامج قائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ النفس.

منيج البحث
استخدـ البحث الحالي المنيج الوصفي :لتناوؿ الدراسات السابقة واعداد اإلطار

النظري ،والمنيج شبو التجريبي :لتطبيؽ أدوات الدراسة عمى العينة.

مواد وأدوات البحث
أ -مواد البحث التعميمية


استبانة لتحديد معايير األمف النفسي لمعممي عمـ النفس.



استبانة لتحديد األداءات المينية البلزمة لمعممي عمـ النفس.



برنامج تدريبي إلكتروني قائـ عمى معايير األمف النفسي لمعممي عمـ النفس.

ب -أدوات البحث التقويمية


اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لدى معممي عمـ النفس.



بطاقة مبلحظة لقياس الجانب األدائي لدى معممي عمـ النفس.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات البحث

لإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صحة فروضو تم عمل اإلجراءات اآلتية:


االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديد معايير األمف
النفسي لمعممي عمـ النفس والتي تمثمت في ستة معايير ستة( :االتزاف االنفعالي – التكيؼ
النفسي – التوافؽ الميني – الوعي التكنولوجي – العبلقات اإليجابية مع اآلخريف –
اكتشاؼ الذات) ويندرج تحت كؿ معيار مجموعة مف المؤشرات الدالة عمى تحقؽ المعيار
لدى معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية.



تحديد األداءات المينية البلزمة لتنميتيا لدى معممي عمـ النفس وتمثمت في ستة أداءات
رئيسة وىي( :أداءات تخطيطية – أداءات تنفيذية – أداءات تخصصية – أداءات
تكنولوجية – أداءات اجتماعية – أداءات أخبلقية) ويندرج تحت كؿ أداء مجموعة مف
األداءات الفرعية الدالة عمى كؿ أداء رئيس.

إعداد مواد وأدوات البحث

وبعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث قامت الباحثة
بإعداد قائمة بمعايير األمف النفسي التي سيتـ استخداميا في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ
النفس ،إضافة إلى تحديد قائمة باألداءات المينية البلزمة لمعممي عمـ النفس وعرضيما عمى
مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف صدؽ كؿ قائمة .وقد اتفؽ السادة المحكميف عمى إضافة
وحذؼ وتعديؿ بعد العبارات التي جاءت في القائمتيف.

االختبار التحصيمي لألداءات المينية لمعممي عمم النفس:

ييدؼ االختبا ر إلى تحديد مستوى معممي عمـ النفس في موضوعات األداءات المينية
لممعمميف .وتـ إعداد جدوؿ مواصفات االختبار مف خبلؿ تحديد عدد األسئمة ودرجاتيا ،وتـ
صياغة مفردات االختبار التحصيمي في صورة االختيار مف متعدد ،وذلؾ لما يتميز بو ىذا النوع
مف األسئمة مف سيولة اإلجابة عنيا ،والموضوعية في التصحيح ،وتـ تحديد تعميمات االختبار
مثؿ اليدؼ مف االختبار وكيفية اإلجابة ووضوح الصياغة ،وقد تـ مراعاة البساطة والشموؿ
واالرتباط وعدـ التداخؿ عند صياغة مفردات االختبار ومراعاة الترتيب حسب الموضوعات .ولقد
تـ إعداد نموذج إجابة لمفردات االختبار ،ويعطى المعمـ درجة واحدة ( )0عف كؿ مفردة
صحيحة ،ويعطى (صفر) إذا كانت إجابة المفردة خاطئة ،ويتـ تجميع الدرجات في النياية
لمحكـ في ضوئيا عمى مستوى المعمـ في كؿ موضوع مف الموضوعات الستة عمى حدة ثـ في
النياية عمى الموضوعات ككؿ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحديد صدق وثبات االختبار
وعمى ذلؾ وبعد إعداد االختبار التحصيمي تـ عرضو عمى مجموعة مف الخبراء
والمتخصصيف ،وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ مدى وضوح تعميمات االختبار ،ومدى مناسبة االختبار
لمغرض الذي أعد مف أجمو ،ومناسبة كؿ مفردة لممستوى الذي تقيسو ،وحذؼ أو إضافة أو
تعديؿ أي مفردات .وقد رأى السادة المحكموف بعض المبلحظات تـ تعديميا والتوصؿ لمصورة
النيائية لبلختبار.
وعميو فقد تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلحساب معامؿ ثبات االختبار
بطريقة ألفا كرونباخ ،وبمغت نسبة الثبات  0.86كما يوضحيا الجدوؿ ( ،)0وىي نسبة ثبات
عالية وتشير لثبات االختبار التحصيمي الحالي.
جدول ( :)1قيمة م ِ
عامل ثبات كرونباخ ألفا لالختبار التحصيمي لألداءات المينية
ُ
معامؿ ألفاكرونباخ

Cronbach's Alpha

0.864

0.864

بطاقة المالحظة لألداءات المينية لمعممي عمم النفس:
تيدؼ بطاقة المبلحظة الحالية إلى تقييـ مستويات المعمميف في األداءات المينية التي تـ
تحديدىا ودرجة توافرىا لدى معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية ،ولقد تـ اشتقاؽ عناصر بطاقة
المبلحظة مف قائمة األداءات المينية الرئيسة واألداءات الفرعية التي تندرج تحتيا وذلؾ لقياس
الجانب المياري لؤلداءات المينية لمعممي عمـ النفس في المرحمة الثانوية .كما تـ صياغة
عناصر البطاقة حيث روعي ضرورة االتفاؽ مع األىداؼ وطبيعتيا ،وقد تـ صياغة العبارات في
شكؿ عبارات إجرائية واضحة ومحددة تسيؿ مبلحظتيا بحيث تكوف الصياغة في عبارات قصيرة
تخاطب الفرد.

التقدير الكمي ألداء المعممين في بطاقة المالحظة
ل قد تـ استخداـ أسموب التقدير الكمي بالدرجات حتى يمكف التوصؿ إلى معرفة مستويات
المعمميف في كؿ أداء فرعي بصورة أقرب إلى الموضوعية ،وقد تـ تحديد ( )2مستويات مف
األداء كاآلتي:

434

اجمللد  – 33العدد السابع – ٌولٍو 2021م

أ.د /عمي كمال معبد

أ.د /أسامة عربي محمد

برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

أ /أماني حمدي عبدالباسط أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؤدي بدرجة كبيرة

يؤدي بدرجة متوسطة

يؤدي بدرجة قميمة

() 2

() 9

() 0

وفي حالة حصوؿ المعمـ في األداء عمى الدرجة ( )2فإف ذلؾ يشير عمى التمكف مف
األداء الميني ،وبالتالي أصبحت الصورة المبدئية لبطاقة المبلحظة جاىزة لضبطيا.

ضبط بطاقة المالحظة
لمتأكد مف صدؽ البطاقة تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف ألخذ آرائيـ
حوؿ :سبلمة الصياغة المغوية واإلجرائية لعبارات البطاقة ،ومدى مناسبة البطاقة لمغرض الذي
أعدت مف أجمو ،ومدى ارتباط بطاقة المبلحظة باألداءات المينية ،وسبلمة التقدير الكمي ألداء
المعمميف .وقد تـ إجراء التعديبلت في ضوء آراء السادة المحكميف ،ولمتوصؿ لمصورة النيائية
لبطاقة المبلحظة تطمب ذلؾ حساب درجة الثبات ،حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي
( )SPSSلحساب معامؿ ثبات البطاقة بطريقة ألفا كرونباخ ،وبمغت نسبة الثبات  0.89كما
يوضِّحيا الجدوؿ ( )9وىي نسبة ثبات عالية وتشير لثبات بطاقة المبلحظة.
جدول ( :)2قيمة م ِ
عامل ثبات ألفا كرونباخ لبطاقة مالحظة األداءات المينية
ُ
معامؿ ألفاكرونباخ

Cronbach's Alpha

.892

.892

تطبيق التجربة الميدانية لمبحث
تـ تدريب المعمميف عمى موضوعات البرنامج التي تـ تحديدىا وىي االتزاف االنفعالي
والتكيؼ النفسي والتوافؽ الميني والوعي التكنولوجي والعبلقات اإليجابية مع اآلخريف واكتشاؼ
الذات ،وذلؾ لتنمية األداءات المينية لدى المعمميف عينة الدراسة .حيث تـ استخداـ التصميـ
التجريبي ذي المجموعة الواحدة ،وتطبيؽ األدوات قبمياً وبعدياً وتـ تفريغ نتائج التطبيؽ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج البحث
أوالً :لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي نصو "ما معايير األمف النفسي البلزمة لمعممي عمـ
النفس بالمرحمة الثانوية؟ فقد تـ التوصؿ لقائمة المعايير كما يوضحيا جدوؿ (:)2
جدول ( :)3معايير األمن النفسي الالزمة لمعممي عمم النفس بالمرحمة الثانوية ومؤشراتيا
المعايير

المؤشرات

النسبة

المعايير

المؤشرات

النسبة

االتزاف االنفعالي

6

%12.24

الوعي التكنولوجي

9

%18.36

التكيؼ النفسي

10

%20.40

العبلقات اإليجابية مع اآلخريف

7

%14.28

التوافؽ الميني

9

%18.36

اكتشاؼ الذات

8

%16.32

مجموع المعايير

6

مجموع المؤشرات

49

ثانياً :لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي نصو "ما األداءات المينية التي يجب تنميتيا لدى
معممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية؟ فقد تـ التوصؿ لقائمة األداءات المينية كما يوضحيا
جدوؿ (:)0
جدول ( :)4عبارات بطاقة المالحظة لألداءات المينية لمعممي عمم النفس وأوزانيا النسبية
أداءات

أداءات

أداءات

أداءات

أداءات

أداءات

تخطيطية

تنفيذية

تخصصية

تكنولوجية

اجتماعية

أخبلقية

األداءات الفرعية

2

8

2

5

5

5

28

الوزف النسبي

%05.28

%90.05

%92.28

%02.05

%02.05

%02.05

%000

األداءات الرئيسة
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المجموع

أ.د /عمي كمال معبد

أ.د /أسامة عربي محمد

برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

أ /أماني حمدي عبدالباسط أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج الجانب المعرفي لألداءات المينية:
لئلجابة عف السؤاؿ الثالث والذي نصو "ما فاعمية البرنامج القائـ عمى معايير األمف
النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية؟ فقد تـ اختبار صحة

الفرض األوؿ لمدراسة والذي نصو "يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات معممي
عمـ النفس عينة الدراسة عند مستوى الداللة ( )0.05في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي
لصالح التطبيؽ البعدي .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار (ت) لداللة الفروؽ
بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي
لمموضوعات ككؿ ،ولكؿ موضوع مف موضوعاتو عمى حدة ،والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.
جدول ( :)5نتائج اختبار ( )T-Testلداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي
الموضوع

التطبيؽ

( )0االتزاف
االنفعالي

القبمي

( )9التكيؼ
النفسي
( )2التوافؽ
الميني
( )0الوعي
التكنولوجي
()5
العبلقات
االيجابية

البعدي
القبمي
البعدي
القبمي

البعدي
القبمي
البعدي
القبمي
البعدي

( )2اكتشاؼ
الذات

القبمي

( )2البرنامج
ككؿ

القبمي

البعدي
البعدي

درجة
االختبار
6
10
9
9
8
7
30

المتوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

متوسط الخطأ
المعياري

2.90

0.737

0.233

5.20

0.632

0.200

5.80

0.788

0.249

8.20

0.918

0.290

5.00

0.942

0.298

7.60
4.80

0.966
0.918

0.305
0.290

7.80

0.918

0.290

3.80

0.788

0.249

5.70

0.823

0.260

4.20

1.032

0.326

16.50

1.840

0.582

24.80

2.149

0.679

6.60
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0.966

0.305

()T
المحسوبة

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

7.48

18

0.05

6.26

18

0.05

6.09

18

0.05

7.30

18

0.05

5.27

18

0.05

5.36

18

0.05

9.27

18

0.05
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق اآلتي:
وجود فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطي درجات المعمميف
مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي في الموضوع األوؿ :االتزاف
االنفعالي لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)7.48وفي الموضوع الثاني :التكيؼ
النفسي لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)6.26وفي الموضوع الثالث :التوافؽ
الميني لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)6.09وفي الموضوع الرابع :الوعي
التكنولوجي لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)7.30وفي الموضوع الخامس:
العبلقات االيجابية مع اآلخريف لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)5.27وفي
الموضوع السادس :اكتشاؼ الذات لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)5.36وفي
الموضوعات ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)9.27مما يشير إلى فعالية
البرنامج التدريبي اإللكتروني القائـ عمى معايير األمف النفسي في التدرب عمى موضوعات
البرنامج ككؿ وما يتضمنو مف معايير ومؤشرات تـ اتقانيا وأداءات مينية تـ تنميتيا .وعمى ما
سبؽ ت رى الباحثة أف السبب في ىذا الفرؽ يعود إلى تركيز البرنامج التدريبي عمى الجانب
النفسي لممعمميف وتأثيره عمى ممارسة المينة ،والمرونة في التدرب عمى موضوعات البرنامج مف
خبلؿ الدخوؿ عمى الموقع في أي وقت ومف أي مكاف ،واستخداـ التعمـ الذاتي فكؿ معمـ يتدرب
حسب قدراتو ومجيوداتو ووقتو المتاح لو ،واألنشطة المستخدمة في البرنامج والتي تركز عمى
الجانب التطبيقي داخؿ حجرات الدراسة ،وسيولة التعامؿ مع الموقع اإللكتروني لمبرنامج
والتدرب عميو.
ولمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ في إحداث الفرؽ الحاصؿ لممتغير التابع ،في كؿ
موضوع مف الموضوعات وفي البرنامج ككؿ تـ حساب مربع إيتا ) (Eta-squaredإضافة إلى
ناتج قيمة (ت) المحسوبة ،وعميو وبعد عمؿ االحصاءات المطموبة تـ التوصؿ إلى حجـ التأثير
لمموضوعات ككؿ وكؿ موضوع عمى حدة ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ (.)2
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أ.د /عمي كمال معبد

أ.د /أسامة عربي محمد

برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

أ /أماني حمدي عبدالباسط أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)6حجم التأثير من خال ل مربع إيتا لمبرنامج ككل وكل موضوع عمى حدة
الموضوع

()T

درجة الحرية

) )2مربع إيتا

حجـ التأثير

( )0االتزاف االنفعالي

7.484

18

0.76

كبير

( )9التكيؼ النفسي

6.267

18

0.69

كبير

( )2التوافؽ الميني

6.091

18

0.67

كبير

( )0الوعي التكنولوجي

7.300

18

0.75

كبير

( )5العبلقات االيجابية مع اآلخريف

5.270

18

0.61

كبير

( )2اكتشاؼ الذات

5.367

18

0.62

كبير

( )2البرنامج ككؿ

9.273

18

0.83

كبير

المحسوبة

ويبيف الجدوؿ السابؽ :أف قيمة مربع إيتا ( )η²المحسوبة لمموضوع األوؿ :االتزاف
االنفعالي بمغت ( ،)0.76ولمموضوع الثاني :التكيؼ النفسي ( ،)0.69ولمموضوع الثالث:
التوافؽ الميني ( ،)0.67ولمموضوع الرابع :الوعي التكنولوجي ( ،)0.75ولمموضوع الخامس:
العبلقات االيجابية مع اآلخريف ( ،)0.61ولمموضوع السادس :اكتشاؼ الذات (،)0.62
ولمبرنامج ككؿ بمغت ( ،)0.83مما يشير إلى أف حجـ تأثير البرنامج التدريبي اإللكتروني كاف
كبير في كؿ موضوع عمى حدة وفي الموضوعات ككؿ ،وبالعودة لمجدوؿ السابؽ نجد أف نسب
التأثير كبيرة وتقع في نطاؽ مستويات حجـ التأثير سالفة الذكر وفؽ مربع إيتا .مما يعني قبوؿ
الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي نصو "يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطي درجات
معممي عمـ النفس عينة البحث عند مستوى الداللة ( )0.05في االختبار التحصيمي القبمي
والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي ،إضافة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى معايير األمف النفسي
الذي تـ تطبيقو عمى معممي عمـ النفس.
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج الجانب األدائي الميني:
فقد تـ اختبار صحة الفرض الثاني لمبحث والذي نصو "يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية
بيف متوسطي درجات معممي عمـ النفس عينة البحث عند مستوى الداللة ( )0.05لبطاقة
المبلحظة قبمياً وبعدياً لصالح التطبيؽ البعدي .ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ
اختبار (ت) ( )T-testلداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي
والبعدي لبطاقة المبلحظة .والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
جدول ( :)7نتائج اختبار ( )T-Testلداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة
المحور

التطبيؽ

( )0أداءات

القبمي

تخطيطية

البعدي

( )9أداءات

القبمي

( )2أداءات

القبمي

تنفيذية

تخصصية

( )0أداءات
تكنولوجية

البعدي
البعدي
القبمي

البعدي

( )5أداءات

القبمي

( )2أداءات

القبمي

اجتماعية
أخبلقية
()2

األداءات
ككؿ

البعدي
البعدي
القبمي
البعدي

درجة

االختبار
18
24
27
15
15
15

114

متوسط

المتوسط

االنحراؼ

11.00

1.054

0.333

15.70

1.636

0.517

15.50

1.779

0.562

22.20

1.135

0.359

24.40

0.699

0.221

الحسابي

20.70

9.80

المعياري

2.213

0.632

الخطأ

المعياري

0.700

0.200

12.80

1.032

0.326

9.80

13.00

1.135
0.942

0.359

13.30

0.823

0.260

14.50

0.527

0.166

81.60

1.776

0.561

101.10

3.900

1.233
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0.298

()T

درجة

مستوى

المحسوبة

الحرية

الداللة

7.63

18

0.05

5.79

18

0.05

5.21

18

0.05

7.83

18

0.05

6.85

18

0.05

3.88

18

0.05

14.38

اجمللد  – 33العدد السابع – ٌولٍو 2021م

18

0.05

أ.د /عمي كمال معبد

أ.د /أسامة عربي محمد

برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

أ /أماني حمدي عبدالباسط أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 وجود فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطي درجات المعمميف
مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة في محور :األداءات
التخطيطية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)7.63وفي محور :األداءات
التنفيذية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)5.79وفي محور :األداءات
التخصصية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)5.21وفي محور :األداءات
التكنولوجية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)7.83وفي محور :األداءات
االجتماعية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)6.85وفي محور :األداءات
األخبلقية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)3.88وفي األداءات ككؿ
لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة (ت) ( ،)14.38مما يشير إلى فعالية البرنامج
التدريبي اإللكتروني القائـ عمى معايير األمف النفسي في تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ
النفس في المرحمة الثانوية.
ولمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ في إحداث الفرؽ الحاصؿ لممتغير التابع ،في كؿ أداء
ميني رئيس عمى حدة وفي األداءات المينية ككؿ تـ حساب مربع إيتا )(Eta-squared
السابقة إضافة إلى ناتج قيمة (ت) المحسوبة .وبعد عمؿ االحصاءات المطموبة تـ التوصؿ إلى
حجـ التأثير ألداءات البرنامج ككؿ وكؿ أداء عمى حدة وذلؾ لمتعرؼ عمى حجـ تأثير البرنامج
التدريبي اإللكتروني .ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ (.)8
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)8حجم التأثير من خالل مربع إيتا لألداءات ككل ولكل أداء عمى حدة
()T

درجة

))2

المحسوبة

الحرية

مربع إيتا

( )0األداءات التخطيطية

7.63

18

0.76

كبير

( )9األداءات التنفيذية

5.79

18

0.65

كبير

( )2األداءات التخصصية

5.21

18

0.60

كبير

( )0األداءات التكنولوجية

7.83

18

0.77

كبير

( )5األداءات االجتماعية

6.85

18

0.72

كبير

( )2األداءات األخبلقية

3.88

18

0.46

كبير

( )2األداءات ككؿ

14.38

18

0.92

كبير

الموضوع

حجـ التأثير

ويبيف الجدوؿ السابؽ :أف قيمة مربع إيتا ( )η²المحسوبة لؤلداءات التخطيطية بمغت
( ،)0.76ولؤلداءات التنفيذية ( ،)0.65ولؤلداءات التخصصية ( ،)0.60ولؤلداءات التكنولوجية
( ،)0.77ولؤلداءات االجتماعية ( ،)0.72ولؤلداءات األخبلقية ( ،)0.46ولؤلداءات ككؿ بمغت
( ،) 0.92مما يشير إلى أف حجـ تأثير البرنامج التدريبي اإللكتروني كاف كبير في كؿ أداء
ميني رئيس عمى حدة وفي األداءات ككؿ ،وبالعودة لمجدوؿ السابؽ نجد أف نسب التأثير كبيرة
وتقع في نطاؽ مستويات حجـ التأثير سالفة الذكر وفؽ مربع إيتا.
ومما سبؽ عرضو مف نتائج حساب مربع إيتا لموضوعات البرنامج التدريبي
اإللكتروني ،ومحاور بطاقة المبلحظة ،يتضح أف البرنامج القائـ عمى معايير األمف النفسي قد
تميز بالفاعمية ،فقد أدى إلى تنمية األداءات المينية لمعممي عمـ النفس في المرحمة الثانوية .مما
يعني قبوؿ الفرض الثاني مف فروض البحث والذي نصو "يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف
متوسطي درجات معممي عمـ النفس عينة البحث عند مستوى الداللة ( )0.05في بطاقة
المبلحظة قبمياً وبعدياً لصالح التطبيؽ البعدي" .إضافة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى معايير

األمف النفسي الذي تـ تطبيقو.
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برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

أ.د /عمي كمال معبد

أ.د /أسامة عربي محمد

أ /أماني حمدي عبدالباسط أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعميو ترى الباحثة أف السبب في ىذا الفرؽ راجع إلى تركيز البرنامج التدريبي عمى
األداءات المينية لممعمميف وتأثيرىا عمى ممارسة المينة ،والمرونة في التدرب عمى موضوعات
البرنامج مف خبلؿ الدخوؿ عمى الموقع في الوقت والمكاف المناسب ،واستخداـ التعمـ الذاتي
فكؿ معمـ يتدرب حسب قدراتو ومجيوداتو ووقتو المتاح لو ،واألنشطة المستخدمة في البرنامج
والتي تركز عمى الجانب التطبيقي داخؿ حجرات الدراسة ،وسيولة التعامؿ مع الموقع
اإللكتروني لمبرنامج والتدرب عميو.
وتدعيماً لما سبؽ تتفؽ النتائج السابقة مع نتائج دراسة لبنى عبدالحفيظ ( )9090والتي
أشارت إلى وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات معممي المجموعة التجريبية في
التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ مف بطاقة مبلحظة إدارة المعرفة المينية ،ومقياس التأمؿ الذاتي
الميني لصالح التطبيؽ البعدي ،وأوصت بضرورة اىتماـ برامج إعداـ المعمـ بتبني أدوات الجودة

وتدريب الطمبة عمى توظيفيا في رفع جودة األداء التدريسي ،والتحسيف الميني .ودراسة تامر
سييؿ ( )9090وأشارت نتائجيا لوجود فروؽ ذات داللة بيف القياسيف القبمي والبعدي ألداء
المعمميف الميني لصالح القياس البعدي.
ودراسة منى جبريؿ ( )9002وأظيرت نتائج البحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات معممي المجموعتيف لصالح معممي المجموعة التجريبية وذلؾ في التطبيؽ
البعدي لبطاقة المبلحظة .ودراسة ماثيو )(Matthews, W., & Smothers, A., 2017
وأوصت بضرورة التوسع في استخداـ التكنولوجيا الجديدة وتوظيفيا في ىذه البرامج لتحسيف

تعمـ الطبلب.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات البحث:
يوصي البحث الحالي بضرورة:
 .0إعداد خطة عامة لتقصي االحتياجات التدريبية لمعممي عمـ النفس كؿ فترة زمنية،
والتخطيط لتمبيتيا بصورة دورية.
 .9استخداـ معايير األمف النفسي نقطة االنطبلؽ نحو بيئة نفسية آمنة وتحقؽ أىدافيا لكؿ
مف الطالب والمعمـ.

 .2استخداـ التقنيات والتطبيقات الذكية في عممية التدريب حيث تبيف مف خبلؿ الجائحة التي
تعرض ليا العالـ أىميتيا ودورىا في كافة أشكاؿ الحياة خصوصاً العممية التعميمية.
 .0اشراؾ معممي عمـ النفس في إعداد البرامج التدريبية بكافة أشكاليا بداية مف تحديد
االحتياجات التدريبية وحتى تحقيؽ أىداؼ التدريب.

مقترحات البحث:
في ضوء نتائج البحث الحالي نقترح إجراء اآلتي:
 -0بحوث لتقويـ أداء معممي عمـ النفس في ضوء معايير األمف النفسي.
 -9بحوث لتطوير مناىج عمـ النفس في ضوء معايير األمف النفسي.
 -2بحوث لتنمية أداء معممي عمـ النفس الميني في ضوء متغيرات أخرى.
 -0تقصي فاعمية برامج تدريبية لتنمية األداءات المينية التي لـ يسعؼ البحث الحالي في
تنميتيا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع
أوالً :المراجع العربية:
.0

ببلؿ جماؿ القرالة .)9002( .األمف النفسي وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدى طمبة المرحمة
الثانوية في تربية قصبة الكرؾ .رسالة ماجستير .كمية الدراسات العميا،
جامعة مؤتة :األردف.

.9

بيومي محمد ضحاوي؛ ونعيمة سعيد العبرية؛ وسبلمة عبدالعظيـ حسيف.)9000( .

التنمية المينية لممعمميف :مدخؿ جديد نحو إصبلح التعميـ ،مجمة التطوير
التربوي  -سمطنة عماف ،س  ،8ع ( ،)52ابريؿ ،ص.25-22
 .2تامر فرح سييؿ .)9090( .فاعمية برنامج تدريبي في أثناء الخدمة لتطوير األداء الميني
لممعمميف المتدربيف في مجمع التربية الخاصة جامعة القدس المفتوحة.
دراسات في العموـ التربوية ،الجامعة األردنية ،مج ،02ع ،2أيموؿ ،ص
.20-02
.0

حساـ محمود عمي .)9000( .أساليب إدارة الصراع الميني كمنبئ باألمف النفسي لدى

عينة مف المعمميف بالمنيا :دراسة سيكو مترية تنبؤيو ،مجمة كمية التربية
 جامعة أسيوط ،ع ( ،)0مج ( ،)20يناير ،ص .522-500 .5جيياف عثماف محمود .)9000( .األمف النفسي وعبلقتو بكؿ مف الكفاءة االجتماعية والثقة
بالنفس لدى طمبة كمية التربية .مجمة دراسات عربية في عمـ النفس -
مصر ،ع ( ،)9مجمد ( ،)02ابريؿ ،ص .022-022
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.2

رشيدة الطاىر .)9000( .التنمية المينية لممعمميف في ضوء االتجاىات العالمية تحديات
وطموحات ،االسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

.2

سحر عيسى الزيتاوي .)9002( .األمف النفسي وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طالبات
جامعة حائؿ ،فرع بقعاء .مجمة الدراسات التربوية واالنسانية  -كمية
التربية  -جامعة دمنيور ،العدد ( ،)2المجمد الثامف ،ص .095-222

.8

عبد العزيز بف رشيد الغامدي .)9002( .األمف النفسي لدى طبلب وطالبات المرحمة
الثانوية بمدينة الدماـ .مجمة كمية التربية -جامعة بنيا ،ع (،)002
المجمد ( ،)92الجزء ( ،)9ص .002-000

.2

فاطمة محمد الصالحية .)9002( .أىمية التنمية المينية المستدامة ودورىا في تطوير

العمؿ المدرسي في ضوء معايير الجودة الشاممة .المؤتمر الدولي الثالث
لكمية التربية جامعة  2أكتوبر بالتعاوف مع رابطة التربوييف العرب بعنواف:
مستقبؿ إعداد المعمـ وتنميتو في الوطف العربي – مصر ،المجمد (،)2
جامعة السادس مف أكتوبر ،أبريؿ ،ص.0559 – 0595
 .00فوقية حسف رضواف .)9005( .مقياس األمف النفسي كراسة األسئمة والتعميمات .القاىرة:
مكتبة األنجمو المصرية.
 .00كروز تراحيب العجمي .)9002( .دور اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بالكويت في

تطوير األداء الميني لممعمـ في ضوء متطمبات مجتمع المعرفة .مجمة
العموـ التربوية ،جامعة القاىرة ،كمية الدراسات العميا لمتربية ،مج ،92ع،9
أبريؿ ،ص .002-59
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برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

أ /أماني حمدي عبدالباسط أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .09كماؿ زيتوف ،9000( .يوليو) .تحميؿ نقدي لمعايير إعداد المعمـ المتضمنة في المعايير
القومية لمتعميـ في مصر .المؤتمر العممي السادس عشر ،تكويف المعمـ.
القاىرة :الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،المجمد األوؿ.
 .02لبنى إبراىيـ عبدالحفيظ .)9090( .فاعمية برنامج تدريبي مقترح لمعممي الدراسات
االجتماعية قائـ عمى التكامؿ بيف أداة التحميؿ الرباعي  SWOTونموذج
تحسيف األداء  PDCAلتنمية ميارات إدارة المعرفة المينية والقدرة عمى
التأمؿ الذاتي الميني .المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوىاج،
يناير ،ج  ،80ص .225-202

 .00محمد قاسـ قحواف .)9009( .التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانوي العاـ في ضوء
معايير الجودة ،عماف :دار غيداء لمنشر والتوزيع.
 .05منى مصطفى جبريؿ .)9002( .فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى المعايير المينية
المعاصرة في تنمية األداء التدريسي لمعممي المغة العربية بالمرحمة
الثانوية ،مجمة الدراسات العربية في التربية وعمـ النفس ،جمعية التربوييف
العرب ،ع ( ،)82ص .208-952

 .02منيرة الحميدي الحربي .)9000( .التماسؾ األسري وعبلقتو بمستوى االنجاز التعميمي
لؤلبناء :دراسة ميدانية عمى عينة مف طالبات الصؼ الثالث الثانوي في
مدينة بريدة .رسالة ماجستير .كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية،
جامعة القصيـ :السعودية.
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 .02ميدي مانع عسيري .)9002( .أساليب التنمية المينية ومعوقات تنفيذىا ،مجمة البحث
العممي في التربية – مصر ،ع ( ،)08ج ( ،)2ص.028 – 050
 .08ميسر يوسؼ خميؿ .)9002( .محددات التنمية المينية لممعمميف في ظؿ األلفية الثالثة :
دراسة تحميمية ورؤية عصرية ،مجمة كمية التربية (جامعة بنيا) – مصر،
ع ( ،)000مج ( ،)98أبريؿ ،ص .920 – 900
 .02ىمت مختار مصطفى .)9002( .استخداـ موقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ وعبلقتو
بالثقة بالنفس وتقدير الذات واألمف النفسي لدى عينة مف طبلب
المؤسسات اإليوائية .مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،ع ( ،)022الجزء
الثاني ،يناير ،ص .250-922
 .90ىناء جودة السيد .)9002( .تجربة مدرسة بنيا الثانوية لمبنات في نشر وتدعيـ ثقافة
التنمية المينية لممعمميف ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفس –
السعودية ،مارس ،ص .922 – 902
 .90و ازرة التربية والتعميـ .)9002( .المعايير القومية لمتعميـ في مصر .المجمد األوؿ.

 .99وليـ عبيد .)9005( .تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطمبات المعايير وثقافة
التفكير .عماف -األردف :دار المسيرة لمنشر.

444

اجمللد  – 33العدد السابع – ٌولٍو 2021م

 عمي كمال معبد/د.أ

 أسامة عربي محمد/د.أ

 أماني حمدي عبدالباسط أحمد/أ

برنامج قائم عمى معايير األمن النفسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: المراجع األجنبية:ًثانيا
23. Hartman, Stephanie .(2010). Teaching American History: The

Influence of Professional Development on Elementary
Teacher's Self-Efficacy and Classroom Practice, Ph.D.
Dissertation, University of Nevada, Reno.
24. Heller, Joan I.; & others .(2010). Learning Science for Teaching:
Effects of Professional Development on Elementary
Teachers, Classrooms, and Students (ED514193),

Society for Research on Educational Effectiveness.
25. Jasso, Laura K. (2018). Teacher Perceptions of Effective

Instructional Coaching in Professional Development
Support. Ed.D. Concordia University.
26. Kerl, Mary Ann (2018). Online Professional Development for
College Faculty to Support Dyslexic Students: A
Multiple Case Study. Ed.D. Northcentral University.
27. Matthews, W., & Smothers, A. (2017). The key to success in

electronic learning: Faculty training and evaluation
International Association for the Development of the
Information Society.

م2021  – العدد السابع – ٌولٍو33 اجمللد

رررر

445

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28. Musa, A. K., Meshak, B., & Sagir, J. I. (2016). Adolescents'
perception of the psychological security of school
environment, emotional development and academic
performance in secondary schools in gombe
metropolis. Journal of Education and Training Studies,
4 (9), 144-153.
29. Patel, N. (2012). The effect of strategic core psychology safety and
trust relationships with team
performance.
Unpublished Thesis, Saint Louis University, USA.
30. Rebecca Small. (2019). Professional Development for AP
Teachers: A Critical Examination. ED.d. The Faculty
of The Graduate School of Education and Human
Development of The George Washington University.

31. Spezia, M. (2014). Collaborative learning aimed at ensuring
psychological safety in high reliability teams.
Unpublished Dissertation, Capella University, USA.
32. Svendsen, B. (2016). Teachers' experience from a school-based
collaborative teacher professional development
programme: Reported impact on professional
development. Teacher Development, 20 (3), 313-328.
33. Tananuraksakul, N., & Hall, D. (2011). International students'
emotional security and dignity in an Australian context:
An aspect of psychological well-being. Journal of
Research in International Education, 10 (2), 189-200.
34. Touba & others (2003). Standards Retreat Cairo, IELP II.

م2021  – العدد السابع – ٌولٍو33 اجمللد

446

