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  ملخص

 لذواتهم  المرحلة األساسية الدنيامعلمي درجة تقدير استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 
ة من معلمي معلمًا ومعلم) ١٠٨(تكونت عينة الّدراسة من . وعالقتها بدافعية اإلنجاز لديهم 
ارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، ولتحقيق أغراض هذه الدراسة المرحلة األساسية الدنيا تم اختي

المستخدم ه وتطويره، ومقياس دافعية اإلنجاز ئبناقام الباحثون باستخدم مقياس تقدير الذات الذي 
 المرحلة األساسية معلمي نتائج الدراسة أن درجة تقدير وأظهرت). ٢٠٠٠(لقادري في دراسة ا

على أقل متوسط " المظهر العام والهيئة الخارجية " حصل بعدإذ؛ ًا لذواتهم آان مرتفعالدنيا
آما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات . على أعلى متوسط" السلوك"، فيما حصل بعد حسابي

تغير الجنس تعزى لم لذاتهم معلمي المرحلة األساسية الدنياداللة إحصائية في درجة تقدير 
معلمي آما أظهرت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى . الخبرة التدريسية، ووالمؤهل العلمي

حصائية عدم وجود فروق ذات داللة إ الدراسة آما أظهرت. ًا آان مرتفعالمرحلة األساسية الدنيا
آما أشارت  .سيةالمؤهل العلمي والخبرة التدريتعزى لمتغير الجنس وفي مستوى دافعية اإلنجاز 

 لذواتهم معلمي المرحلة األساسية الدنياالنتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجة تقدير 
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات . مستوى دافعية اإلنجاز لديهمو

  .العملية والنظرية

  . المرحلة األساسية الدنيالمومع، دافعية اإلنجاز، تقدير الذات: الكلمات المفتاحية

 



 "......درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

Abstract 

This study aimed at investigating the degree by which elementary 
school teachers' appreciation of their self-esteem and the relationship 
between that degree and their achievement motivation. The sample of the 
study consisted of (108) elementary school teachers selected randomly. 
To achieve the purposes of the study, the researchers developed a special 
self-esteem scale and used Kadiri (2000) scale to measure the 
achievement motivation. Results of the study showed that the degree of 
elementary school teachers' appreciation of their self- esteem was high; 
where the general and outward appearance dimension received the lowest 
mean score comparing to the "behavior" dimension that received the 
highest mean score. The results also showed that there were no 
significant differences in the degree of the elementary school teachers' 
appreciation of their self-esteem that can be attributed to the variables of 
gender, academic qualification, and teaching experience. Results also 
indicated that the level of the achievement motivation of elementary 
schools teachers was high, where no significant differences was shown in 
the level of achievement motivation that can be attributed to the gender, 
academic qualification, and teaching experience variables. However, the 
results showed a positive correlation between the degree the elementary 
school teachers' appreciation of their self-esteem and the level of 
achievement motivation. Several theoretical and practical suggestions 
were provided at the end of the study. 

Key words: self-esteem, achievement motivation, elementary school 
teachers. 

  
  مقدمة

ي   اهيم الت ن المف ذات م دير ال ر تق ه   لقييعتب د أدرج نفس؛ فق اء ال دى علم رًا ل ًا آبي ت اهتمام
لو" ة    " ماس ره مرحل سية، واعتب ات النف روف للحاج ه المع ي هرم ا   مهف صل إليه ب أن ي ة يج م

ى           اإلنسان   تمكن من الوصول إل ذات          في تطوره النفسي حتى ي ق ال ة بتحقي رم الممثل ة اله ا  .  قم آم
رة في                   " روجرز"أعتبر   ة آبي ه أهمي ذات ل دير ال نفس أن تق م ال وهو صاحب نظرية الذات في عل

رد    ه                 .الصحة النفسية للف لوآاته ومعتقدات ؤثر في س ه ي رد لذات دير الف ا أن تق ه       ؛ آم ذي لدي الفرد ال  ف
ه                   ك في تصرفاته ويصبح لدي ار ذل اعي أفضل مع       تقدير ذات مرتفع يعمل على إظه توافق اجتم
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ة، في حين أن األ   إاول أن يصف نفسه بصفات     اآلخرين، ويح  وم ذات     يجابي ديهم مفه ذين ل راد ال ف
  .  والسعادة عن أنفسهم يظهر ذلك لديهم في سوء التوافق االجتماعي وفي عدم الرضامتدن

ات         تم تعريف هذا وقد    د من        عدة   مفهوم تقدير الذات على مر العصور بتعريف اك العدي ، وهن
سير   النفسية التي تناو   نظرياتال ا ورد في      و. لته بالتف قفة، (آم وبر سميث   " أن   )٢٠٠٨ ش وهو  " آ

ضمن تقييم  ا تت ك ألنه دة؛ وذل ذات ظاهرة معق دير ال رى أن تق ذات ي دير ال ي تق  ًامن المنظرين ف
رى سميث           رد        "للذات ورد فعل أو استجابة دفاعية في ذي يصدره الف م ال ذات هو الحك دير ال أن تق

ى  ، ويقسم سها تصفه على نحو دقيق اهات يرى أن  على نفسه ويتضمن اتج    ميث تقدير الفرد لذاته إل
ذاتي    : قسمين ا          التعبير ال ه ووصفه له رد لذات سلوآي      وهو إدراك الف ر ال ى      ، والتعبي شير عل ذي ي ال

  ".الفرصة للمالحظة من قبل  اآلخرينالسلوآيات التي توضح تقدير الفرد لذاته ويتيح 

دير       ألفرادقدير الذات لدى ا   وقد تناولت نظريات مختلفة آيفية تطور ت       رى أن تق ، فالسلوآية ت
اليبه         ز بأس ة والتعزي ة بالنمذج ة المتمثل تعلم المختلف ات ال الل آلي ن خ ور م ن أن يتط ذات ممك ال

ة          أثيرات االجتماعي ى الت ادًا عل دير            . المختلفة وليس اعتم رى أن تق اعي ت تعلم االجتم ة ال ا نظري أم
شئة             الذات متعلم ومكتسب فاألفراد ال يول      ات التن ا تلعب عملي دون ولديهم تقدير ذات موروث وإنم

رات رية والخب ة دوراألس ًاهم ًا االجتماعي شكيلهم ي ت ذات .  ف دير ال اع أن تق اء االجتم رى علم وي
ر ماسلو       . يتطور من خالل التفاعل االجتماعي      أحد   )Maslow( أما النظرية اإلنسانية والتي يعتب

ا ه   أعالمه الل نظريت ن خ د م د أآ ات فق سية للحاج ذات   النف دير ال ة تق ى أهمي ي إذ عل عها ف وض
اط  االمرتبة الرابعة في هرم الحاجات وتتمثل في حاجة الفرد للشعور بالتميز وذلك نتيجة لتو             فر نق

وعندما يتوفر هذا الشعور لدى الفرد فإنه يتفاعل مع اآلخرين             قوة لديه في تحصيله وإتقانه لعمله       
معه جي     ه س ك عن س ذل ة ويعك احت  بثق رون ب ه اآلخ ل مع ر دة فيتعام دير أآب ب،( رام وتق  الخطي

٢٠٠٤( .  

ع        ًا وثيقًاآما ويرتبط تقدير الذات ارتباط    ذات المرتف دير ال ى العمل واإلنجاز؛ فتق درة عل  بالق
ب دور سعادة   ًامهم ًايلع رد بال عور الف ن ش د م از ويزي ة لإلنج ادة الدافعي ي زي ن  ف ل م  ويقل

القلق          أن تقدير الذات المنخفض      في حين    االضطرابات النفسية،  سية آ د من االضطرابات النف يزي
  .)٢٠١٠القيسي، ( والخوف واالآتئاب

احثون             تعتبر  و دافعية اإلنجاز من الجوانب المهمة في منظومة الدوافع اإلنسانية التي اهتم الب
صيل      ين بالتح صية أو المهتم وث الشخ اعي أو بح نفس االجتم م ال ال عل ي مج واء ف تها س بدراس

ل       ة للعم ة الدافعي ي ودراس نفس المهن م ال ين بعل ى المهتم افة إل ي باإلض ي  . الدراس ا ورد ف وآم
ة   الوبالرغم من أن    يرى فرنش وآخرون أنه      )٢٠٠٠خليفة،  ( درج ضمن هر       لإلدافعي م ت م نجاز ل

ة اإلنجاز       ق الذات ا تقع ضمن حاجات تقدير وتحقي     ماسلو للحاجات النفسية إال أنه     ؛ حيث تعد دافعي
ه           مكون ق ذات رد نحو تحقي شعر الف   . ًا أساسيًا في سعي الف ا ينجزه            وي ه من خالل م ق ذات ، رد بتحقي

  . وفيما يحققه من أهداف وفيما يسعى إليه من أساليب تضمن له حياة أفضل
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رد              فإ من هنا  ن دافع اإلنجاز ليس له أصول فسيولوجية فهو دافع مكتسب من خالل تفاعل الف
ز                مع البيئة؛ فالدافع لإلنجاز    ا من التمي سة في مواقف فيه وق   ، يتولد لدى الفرد ويدفعه للمناف  والتف

   ).٢٠٠٣ آنعان،(رغبة في النجاح الووالسعي من أجل تجاوز التحديات 

ق التوقعات   أن الدافع متعل )McClelland, 1953 (يعتبر ماآليالند م، ومن خالله يمكن خل
ا أ          ال بطرق أفضل من أي شخص          حول السلوك، واستنادًا إلى دافع اإلنجاز يمكنن وم باألعم ن نق

 األفراد فيما بينهم    يختلف لإلنجاز ظاهرة نمائية تزداد وضوحًا بتطور العمر، و        آخر، وأن الدافعية  
نه        دافع اإلنجاز        من حيث سعيهم نحو تحقيق اإلنجاز؛ فم ه    ، م من يحقق اإلنجاز ب نهم من يحقق وم

سون  ويرى .بدافع تجنب الفشل ذاتي      (Atkinson, 1960) اتكن ه ال ه وإدراآ رد ألدائ ع الف  أن توق
راد       لقدرته والنتائج المترتبة عليها تعد عالقات معرفية متبادلة تقف خلف سلوك اإلنجاز، وأن األف

  .ذوي الدافعية العالية لإلنجاز يبذلون جهدًا آبيرًا في محاوالت الوصول إلى حل المشكالت

ة اإلنجاز       ي تقدير الهتمام علماء النفس في مفهوم     نظرًاو د    الذات ودافعي ا من      فق م تعريفهم ت
ذه                   ورد من ه ا ون قبل هؤالء العلماء مستندين في تعريفاتهم إلى الخلفية الفلسفية التي يستندون إليه

  : التعريفات

  Self - Esteemتقدير الذات 

اه  مفهوم عام"تقدير الذات بأنه ,Rosenberg)  (1965 روزنبرغيعرف  ، وتقييم شامل تج
نفس،  و  ال شامل فه المعنى ال ه ب ال ذات رء حي شعر الم البة أو أو آيف ي شاملة س رد ال ات الف اتجاه

ة        وهذا يعني تقدير الذات المرتفع هو أن         ؛موجبة نحو نفسه   ة وأهمي ا   الفرد يعتبر نفسه ذا قيم ، بينم
   .تقدير الذات المنخفض عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفض الذات أو احتقار الذات

ه وا    " تقدير الذات بأنه) Rogers, 1969( يعرف روجرز رد نحو ذات ا   اتجاهات الف ي له لت
سه      ، وبأنها المجموع الكلي     مكون سلوآي وآخر انفعالي    رد لنف يم   للخصائص التي يعزوها الف ، والق

  ".هذه الخصائصااليجابية والسلبية التي تتعلق ب

ه     بالتقدير الكلي الذي يقرره الشخص عن      ")١٩٨١البين وجرين،   (ويعرفه   ره وقدرات مظه
  ". ، ويعمل آقوة موجهة للسلوكواتجاهاته ومشاعره

ه  ان،(ويعرف صورات و ")٢٠٠٣ آنع ي  بت اد الت ي ضوء األبع سه ف رد عن نف ات الف إدراآ
ي، و ري والمدرس ع الفك سلوك، والوض ي ال ث وه دها الباح ة اعتم سمي، والطلع ر الج المظه

  ."عادةالخارجية، والقلق، والشهرة والشعبية، والرضا والس

رد إلمكان      ) "٢٠٠٨ عربيات والزغول، ( عرفهيو ا الف ي ينظر من خالله ه  هي الصورة الت ات
  ".وقدراته الشخصية

  . "تي يعطيها لنفسهمدى قبول الفرد واحترامه لذاته، والقيمة ال ")٢٠١٠القيسي،(وتعرفه 

  ."الرغبة في الشعور بالقيمة" بأنه )٢٠١٠ العواملة،(ويعرفه 
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   Achievement Motivationدافعية اإلنجاز

حية البشرية تقتصر على الكائنات ال من الدوافع الداخلية الفردية، ولإلنجازتعتبر الدافعية 
بأنها تكوين افتراضي يعني الشعور المرتبط " McClelland, 1985)(ماآليالند ويعرفها 

عكس مكونين أساسيين باألداء التقييمي حيث المنافسة لبلوغ معايير االمتياز، وأن هذا الشعور ي
هما الرغبة في النجاح، والخوف من الفشل، خالل سعي الفرد لبذل أقصى جهده وآفاحه من أجل 

  ".النجاح وبلوغ األفضل، والتفوق على اآلخرين

ى مستوى معين من بأنها حاجة عامة قوامها محاولة الوصول إل   " )١٩٩٨عدس،  (ويعرفها  
  ."النجاح والتميز

ا   ا عرفته شماي (آم وق          ")١٩٩٩لة، ال ن التف ستوى م ى م ول إل و الوص رد نح عي الف س
از ا ".  واالمتي ادري، (ويعرفه ي  ")٢٠٠٠الق ة ف از العمهي الرغب د، وإنج ق األداء الجي ل تحقي

  ". بكفاءة وهي هدف ُينشط وُيوجه السلوك وتعتبر من المكونات العامة للنجاح

ى مك     " )٢٠٠٠غباري،  (ويعرفها   ة حسب قد    آفاح الفرد للمحافظة عل ة عالي ه في آل    ان رات
ها ي يمارس شطة الت ي يحاألن ه، والت ى أقران وق عل ايير التف ا مع ق به اق ون القي ذه ، وحيث يك م به

  ".أو الفشلاألنشطة مرتبطًا بالنجاح 

سبيًا      " بأنها   Atkinsonيعرفها أتكنسون    )٢٠٠٧ المطيري،(آما جاء في    و استعداد ثابت ن
ومثابرته في سبيل تحقيق نجاح أو بلوغ هدف، ويترتب عليه في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد 

ين                            يم األداء في ضوء مستوى مع ي تتضمن تقي ك في المواقف الت درجة معينة من اإلشباع وذل
  . "يازلالمت

ى                ")٢٠٠٧ المزروع،(وتعرفها   سبق عل ق قصب ال وز، وتحقي هي الرغبة في النجاح والف
ى وجه مرض ف            ال عل ى               اآلخرين، وإتمام األعم ال عل ذه األعم ود ه ي الوقت المحدد، بحيث تع

  ".الفرد بشعور الرضا عن الذات وتزيد من ثقته بنفسه
  

  مشكلة الدراسة 

ه     في  ، و الذات في بناء شخصية سليمة للفرد     نظرًا لدور تقدير      ؛زيادة قدرته على إنجاز أعمال
اك اهتمام    ر ًانجد أن هن ذات   بدراسة   ًا آبي دير ال دى الطالب   تق وفي ضوء  .  لإلنجاز تهمدافعي  ول

ام  من   هنفسبالقدر   ًا آبير ًا اهتمام المعلمولي  الفكر التربوي المعاصر والذي ي     د  و ، بالطالب  االهتم ق
ذازاد ي ظل التطوير الترب ه ر ف ام أآث يي المبنوي االهتم صاد المعرف ى االقت رًا  عل ك نظ ؛ وذل

ه بوالذي تص  أن يقوم بها حتى يحقق الهدف      المعلمالتي على    المهمةلألدوار   ات التطوير    إلي  عملي
وي ل واعٍ   ؛الترب اد جي و إيج ا   أال وه تمكن منه ة وم ك للمعرف ى ت  ، ممتل ادر عل ل وق ا  ب طويره

ار       ، جيل قادر ع   وتوظيفها في سياقات جديدة    داع واالبتك ل  لى  التفكير و اإلب ارات     ، جي ك لمه  ممتل
ا     اتصال و  ى ال      .  قادر على توظيف التكنولوجي ز عل ان الترآي ذلك آ ر  ل م آبي ه أن   ًا،معل المعلم علي  ف

  . ومطورًا لذاته مفسرًا، وباحثًا قائدًا، موجهًا، ميسرًا، ونيك
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شكل    ؛أهمية التطوير الذاتي للمعلم  المؤسسات التربوية    معظم   أدرآتوقد   فنجد أنها تعمل وب
ى   دروس عل نظم وم م م اءة المعل ع آف اء   رف ي أثن ة ف ل   الخدم دورات وورش العم الل ال ن خ م

ى      النمو المهني ومساعدتهم على   ،  ات التي تقوم بها لزيادة قدراتهم     والدراس ؛ مما ينعكس إيجابيًا عل
سهم  لإلنجازبالتالي يصبح لديه دافعًا قويًا للعمل و     لذاته و  ًا مرتفع  تقديراً المعلم فيصبح لديه  ذات    وي

ة الص         وتوظيف   ، وتطوير مهاراته  ،ذلك آله في زيادة نشاطه     ارات داخل الغرف ا   ؛فيةهذه المه مم
  . مخرجات التعليم لديهفييترك أثرًا مباشرًا 

 دورمن    له تقدير الذات لما     ترآيز على مفهوم  علم النفس من    تظهرُه نظريات   وفي ضوء ما    
 ويقلل من االضطرابات النفسية لديه ويزيد من     ، ورغبته في العمل    زيادة دافعية الفرد    في ريمحو

دور   تماعي والتوافق االج، والرضا،شعوره بالسعادة  م ، ونظرًا لل اء      المه م في بن ه المعل ذي يلعب  ال
ذه    اتزانه وتوافقه االجتماعي؛ لذلك     بناًء سليمًا يكون المعلم لهم قدوًة في سلوآه و        جيال  األ جاءت ه

ة                   لتعرف الدراسة ة تربي ة لمديري دارس التابع دنيا في الم  درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية ال
  .القتها بدافعية اإلنجاز لديهم وعلواء الرصيفة لذواتهم

 المرحلة درجة تقدير معلميما  ":ويمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو اآلتي
 ة لذواتهم وعالقتها بدافعياألساسية الدنيا في المدارس التابعة لمديرية تربية لواء الرصيفة

  ؟  لديهم إلنجازا
  

  أسئلة الّدراسة

   األسئلة الفرعية اآلتيةة، صيغتفي ضوء مشكلة الدراسة السابق

 في المدارس التابعة لمديرية تربية لواء معلمي المرحلة األساسية الدنياما درجة تقدير  .١
  لذواتهم ؟الرصيفة

معلمي المرحلة األساسية هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات  .٢
 لمية، الخبرة التدريسية ؟الجنس، الدرجة الع: لذواتهم تعزى إلى متغيرات الدراسة الدنيا

 في المدارس التابعة معلمي المرحلة األساسية الدنيافر دافعية اإلنجاز لدى اتوما مستوى  .٣
 ؟ لمديرية تربية لواء الرصيفة 

معلمي المرحلة األساسية هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات  .٤
الجنس، الدرجة : ى إلى متغيرات الدراسةفر دافعية اإلنجاز لديهم تعزالمستوى توالدنيا 

 العلمية، الخبرة التدريسية ؟ 
فر امستوى تولذواتهم ومعلمي المرحلة األساسية الدنيا درجة تقدير هل توجد عالقة بين  .٥

 ؟دافعية اإلنجاز لديهم
 

  أهداف الدراسة
  تهدف هذه الدراسة إلى
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 م في مدارس مديرية التربية لدنيا لذواتهالمرحلة األساسية ا تعرف درجة تقدير معلمي
  .والتعليم للواء الرصيفة

  الدنيا في مدارس مديرية المرحلة األساسية  نجاز لدى معلميإلمستوى دافعية اتعرف
 .التربية والتعليم للواء الرصيفة

  فر ا لذواتهم ومستوى تومعلمي المرحلة األساسية الدنيااستقصاء العالقة بين درجة تقدير
 .ديهمدافعية اإلنجاز ل

 الدنيا في مدارس المرحلة األساسية  ر معلميتعرف الفروق الجوهرية في درجة تقدي
مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة لذواتهم تبعًا لمتغيرات الجنس، الدرجة العلمية، 

 .الخبرة التدريسية

 دنيا في الالمرحلة األساسية  نجاز لدى معلميإلي مستوى دافعية اتعرف الفروق الجوهرية ف
مدارس مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة تبعًا لمتغيرات الجنس، الدرجة العلمية، 

  .الخبرة التدريسية

  
  أهمية الدراسة

ن في يأهم فئة من فئات العاملتنبع أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعًا حيويًا ويخدم 
بشكل عام ومعلم  أهمية الدور الذي يقوم به المعلم  منتها أيضًاتنبع أهميالتربية أال وهو المعلم، و

 يعد الوسيط التربوي المهم الذي يتفاعل ، فهوفي العملية التعليميةالمرحلة األساسية بشكل خاص 
يستطيع إحداث التغيرات  المرحلة األساسية الدنيا معه الطالب طوال ساعات يومهم؛ لذلك فمعلم

 آونه القدوة الحسنة والقائد المثالي قيام بها في سلوك الطالب غيره ال ال يستطيعوالتعديالت التي
 ويحدث ، المطلوب على إحداث هذا التغييرًاالمعلم قادرهذا ، لذلك يؤمل أن يكون لهؤالء الطلبة

 ولديه مستوى مرتفع من الدافعية للعمل واإلنجاز ،لديه تقدير مرتفع لذاتهالمعلم عندما يكون ذلك 
 يثير دافعية طلبته ويحفزهم على التعلم وينعكس ذلك بوضوح على مخرجات وبالتالي يستطيع أن

  : من نتائج هذه الدراسة آًالتفيد ويمكن أن . التعلم لديه

 معلمي المرحلة األساسية الدنياتقدير  مدى لتعرفن في وزارة التربية والتعليم؛ المسؤلي 
برامج  التدريبية التي من شأنها أن لذواتهم وما مستوى دافعية اإلنجاز لديهم وذلك لتوفير ال

 . للعملتحسن من تقدير المعلمين لذواتهم وتزيد من دافعيتهم 

 في وزارة التربية والتعليم؛ بتزويدهم بتغذية راجعة هادفة المرحلة األساسية الدنيا  معلمي
 . تقديرهم لذواتهم وعالقتها بدافعية اإلنجاز لديهم  درجةعن

 المرحلة األساسية الدنيا مج التنمية المهنية التي يحتاجها معلمو تقديم توصيات تتعلق ببرا
  . بأنفسهم مما ينعكس على أدائهمتعزيز إمكانياتهم وقدراتهم، وتزيد من ثقتهم وذلك من أجل 
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 للقائمين على برامج إعداد المعلمين في الجامعات  للترآيز على تعزيز ثقة وتقديم توصيات 
  .ه آمعلم والمكانة االجتماعية لهيقوم به في مهنتالطالب المعلم بالدور الذي 

  قد تفتح هذه الدراسة الطريق أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حول هذا
   .الموضوع

  
  مصطلحات الدراسة و تعريفاتها اإلجرائية

أفعاله وأقواله ومظهره يمه لها من خالل وصف مدى فهم المعلم لنفسه وتقي: تقدير الذات
مجموع الدرجات التي يحصل عليها المعلم من في هذه الدراسة يقاس تقدير الذات به، ووشعور

   .خالل استجابته على مقياس تقدير الذات المعّد خصيصًا لهذه الدراسة

وفي ،  وتحمل مسؤولياتهجيد والنجاح فيهه بشكل رغبة المعلم القيام بعمل :دافعية اإلنجاز
 استجابته مجموع الدرجات التي يحصل عليها المعلم من خالل بدافعية االنجاز هذه الدراسة تقاس

  . هذه الدراسةعلى المقياس المستخدم في 

الصف األول، (هي المرحلة التي تشمل الصفوف الثالثة األولى : المرحلة األساسية الدنيا
الدراسية وُتعرف بالحلقة األولى وُيعهد إليها بمعلم صف لتدريس جميع المباحث ) الثاني، والثالث

  .األساسية باستثناء مبحث اللغة اإلنجليزية
  

  دداتها ومحالدراسةحدود 

  مدارس مديرية التربية اقتصرت هذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية الدنيا في
ف، بكالوريوس بكالوريوس معلم ص(لواء الرصيفة، الذين يحملون مؤهًال أآاديميًا والتعليم ل

 .٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي )  فأآثر التربية، ماجستير فيمعلم صف ودبلوم عال

 الّدراسة من درجات صدق فر ألدواتايتوقف تعميم نتائج هذه الدراسة على ما يتوآما و 
 .وثبات

  
  الدراسات السابقة

 ، وجد أن االهتمام بتقدير الذاتبعد الرجوع إلى األدب التربوي من مصادره المتنوعة
 وتمت دراسة هذا .آان محط اهتمام علماء النفس التربويين منذ زمنوعالقتها بدافعية اإلنجاز 

متغيرات ونورد هنا بعض هذه الدراسات العربية د من العدبالموضوع من عدة جوانب وعالقته 
 .  ثم األجنبية
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  الدراسات العربية

ا            )٢٠٠٣ آنعان،(قام   ز  في دراسة هدفت إلى تقصي العالقة بين مفهوم الذات ودافعية اإلنج
ن      ة م ة الدراس ت عين د تكون وك، وق ة اليرم ة جامع ن طلب ة م دى عين اديمي ل ًا ) ٩٨١(األآ طالب

ا         ائج م وطالبة اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية، وبعد إجراء العمليات اإلحصائية أظهرت النت
ة اليرموك           : يلي ة جامع ة         . وجود مفهوم ذات إيجابي متوسط لدى طلب روق ذات دالل وعدم وجد ف
ة اليرموك بدرجة           . ائية في مفهوم الذات تعزى للجنس     إحص ة جامع دى طلب وتوجد دافعية إنجاز ل

وأشارت  . وبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزى إلى الجنس        . متوسطة
  .النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز

ة         تعرفبهدف  ) ٢٠٠٧ طيري،الم(وفي دراسة قام بها       أثر جنس المعلم على مستوى دافعي
ة من              ة مكون دى عين ذات ل ذآور،        ًاطالب ) ٤٨٩(اإلنجاز ومفهوم ال  من طالب الصف الخامس ال

دى الطالب        : اختارها الباحث بالطريقة العشوائية أشارت نتائجها إلى أن        مستوى دافعية اإلنجاز ل
ائج وجود     .ذات لدى الطالب آان متوسطاً   آما أن مستوى مفهوم ال    . آان متوسطاً  ا أظهرت النت آم

ذآور تعزى                        ة ال دى الطلب ذات ل وم ال ة اإلنجاز ومفه فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعي
  . علم وآانت الفروق لصالح المعلماتلجنس الم

ذات بكل                )٢٠٠٧المزروع،  (وقامت   ة ال ة فاعلي  بدراسة آان الهدف منها الكشف عن عالق
رى؛      ) ٢٣٨(فع اإلنجاز والذآاء الوجداني لدى عينة قوامها        من دا  ة أم الق ات جامع طالبة من طالب

وجود ارتباط  : مقاييس، وبعد تحليل البيانات أظهرت النتائج ما يأتي    ة قامت الباحثة بتطبيق ثالث    إذ
ذآاء الو               . جداني إيجابي ذو داللة إحصائية بين درجات فاعلية الذات، وآل من دافعية اإلنجاز، وال

ة اإلنجاز                   ات مرتفعات ومنخفضات دافعي وبوجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب
  .في درجة فاعلية الذات و لصالح مرتفعات اإلنجاز

ذات                ) ٢٠٠٨عربيات والزغول،    (أجرىو دير ال ى الكشف عن مستوى تق دراسة هدفت إل
اديمي، والمستوى الدراسي،       لدى طلبة جامعة مؤتة تبعًا لمتغيرات الجنس، ونوع التخ         صص األآ

ائج      ) ٢٨٢(طالبًا و ) ٢٨٠(منهم  ) ٦٦٢(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة        طالبة، وقد أظهرت النت
أتي ا ي ستوى الدراسي: م ى الم ذات يعزى إل دير ال ستوى تق ي م روق ف ة . وجود ف م تظهر أي و ل

  .س والتخصص األآاديميفروق في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة تعزى إلى متغيري الجن

ة و ي دراس شقفة، (  ف ي  )٢٠٠٨ال ى  الت دفت إل رفه شارآة   تع ذات بالم دير ال ة تق  عالق
ة الدراسة        دالسياسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بغزة، وق         ة    ) ٢٢٨( بلغت عين ًا وطالب طالب

ذات من إعداد           ) ١٠٤(ذآور، و ) ١٢٤(منهم   ، ١٩٩٥ (إناث، وقد استخدم الباحث اختبار تقدير ال
أتي        )٢٠٠٣أبو جهل،   (وقام بتقنينه للبيئة الفلسطينية     ) صالح ا ي عدم  : ، وأظهرت نتائج الدراسة م

ة                   راد العين دى أف سياسية ل شارآة ال ذات والم دم  . وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تقدير ال وبع
اث في                 درجات  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعتي الذآور واإلن

  . ير الجنستقدير الذات تعزى لمتغ
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دى        تعرف بدراسة هدفت إلى     )٢٠٠٨برآات،  (وقام    عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح ل
ة القدس المفتوحة ف         رات الجنس، والتخصص، و         طلبة جامع اديمي   ي ضوء متغي . التحصيل األآ

ة    طبق الباحث مقياس مفهوم الذات   ة مكون ى عين ة،  ١٩٧(من  ، ومقياس مستوى الطموح عل  طالب
ة القدس المفتوحة         )  طالباً ١٨١و ة جامع وم          . من طلب ائج الدراسة أن مستوى مفه د أظهرت نت وق

ذات            . الذات ومستوى الطموح لدى أفراد الدراسة متوسط       وم ال ين مفه ًا ب ًا موجب اك ارتباط  وأن هن
ة    ة الجامع ة إحصائيًا        . ومستوى الطموح لدى طلب روق دال ائج وجود ف ا بينت النت في درجات   آم

صالح     ر التحصيل الدراسي ل ًا لمتغي وح تبع ستوى الطم ذات وم وم ال ى مقياسي مفه الطالب عل
درجات              ري الجنس    الطالب ذوي التحصيل المرتفع، وعدم وجود فروق ذو داللة في ال ًا لمتغي تبع

  . والتخصص

ى  دراسة هدفت إلى التعرف       )٢٠٠٩القيسي،  ( وأجرت ار الالعقال     إل ين األفك ة ب ة   العالق ني
ة               د تكونت عين ة، وق ة التقني ة الطفيل ة جامع دى طلب ذات ل دير ال والمستوى الدراسي والجنس وتق

أتي                 ) ٢٨٠(الدراسة من     ا ي ائج م الوريوس، وأظهرت النت ة في مستوى البك ًا وطالب وجود  : طالب
اط      .فروق دالة إحصائيًا في تقدير الذات تعزى للجنس والمستوى الدراسي         ى ارتب ا أشارت إل آم

  .دير الذات بشكل دال إحصائيًا عند اإلناث بمقياس األفكار الالعقالنيةتق
  

  الدراسات األجنبية

و      ا ف ام به ا    ),Vo 2008 (في دراسة ق ان الغرض منه ة    تعرف  آ ين تطور الهوي ة ب  العالق
امي     ن أصل فيتن ريكيين م دى الطالب األم ذات ل دير ال ة تق ة ودرج ة  . العرقي ضمنت عين د ت وق

سنة، ) ٢٨ إلى ١٨( طالبة تراوحت أعمارهم بين    )٢٣(طالب، و ) ٢٩(بًا منهم   طال) ٥٢(الدراسة  
ا  ، )California State University( من الطالب ذوي األصول الفيتنامية في جامعة والية آاليفورني

لتقدير الذات، وبعد تحليل البيانات     ) ,Rosenberg 1965(وقد استخدم الباحث مقياس روزنبرغ      
ة       . تقدير الطالب لذواتهم آان مرتفعاً    : ا يأتي أظهرت النتائج م   وجود عالقة قوية بين الهوية العرقي

  . وتقدير الذات لدى المشارآين، إذ يزداد تقدير الذات بازدياد التمسك بالهوية العرقية

ا      و سون    في دراسة قامت به دير            ) ,Wilson 2010( ويل ين تق ة ب ى توضيح العالق سعت إل
ة   .  واالنخراط في السلوآيات السلبية بين طلبة الكليات       الذات، والقلق االجتماعي،   استخدمت الباحث

ى صفح دوينها عل ة وت ل الطلب ة من قب ذآرات اليومي دة أسلوب الم ) ٢٨(ة خاصة لكل طالب لم
نهم     ) ٢١٩(شارك في الدراسة       . يومًا ًا م ورادو       ) ٦٤(ذآور و  ) ١٥٥(طالب ة آول اث من جامع  إن

)Colorado .(   رغ      وقد استخدمت الباحث اس روزنب د ) ,Rosenberg 1979(ة مقي ذات،   لتق ير ال
ك و اس ماتي د أظهرت ) (Mattick & Clarke, 1998آالرك ومقي اعي، وق للتفاعل االجتم
أتي ا ي ائج م دير الم: النت راد ذوي التق ي  تأن األف راط ف ة لالنخ ر عرض انوا أآث ذات آ دني لل

اع       . السلوآيات السلبية  ق االجتم ر عرضة لالنخراط           آما أن األفراد ذوي القل انوا أآث ع آ ي المرتف
  .في السلوآيات السلبية
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في دراسة أثر تقدير الذات على الدافع لممارسة السلوك ) ,Kabert 2010(وقامت آابرت   
ة،        العدواني لدى المراهقين من خالل استطالع عبر شبكة اإلنترنت في الواليات المتحدة األمريكي

دوان باإلضافة            وقد تضمن االستطالع مجموعة من األس      ة وراء سلوك الع ئلة حول الدوافع الكامن
ة   ),Rosenberg 1989( مقياس تقدير الذات الذي أعده روزنبرغ        عنإلى اإلجابة    ، وشملت عين
ين) ٦٩(االستطالع  ارهم ب ذين تراوحت أعم اث ال ذآور واإلن شارآًا من الطالب ال ى ١٣( م  إل

اث  : لنتائج ما يأتيسنة، وبعد جمع البيانات وتحليلها أظهرت ا    ) ١٨ وجود فروق بين الذآور واإلن
دواني سلوك الع دافع نحو ممارسة ال ي ال دواني. ف سلوك الع ع ال دًا لقم ر تأيي ّن أآث اث آ دم . اإلن ع

  .وجود عالقة بين تقدير الذات و الدافع لممارسة السلوك العدواني

ووك  ام ه ا الم ) ,Hooks 2010(وق ان الغرض منه ة آ ا بدراس ين رج ة ب ال قارن ل األعم
دئون ي   وذوي الخبالمبت ار ف از واالبتك ة اإلنج ي درج دير  ا رة ف صية، وتق اءة الشخ ل، والكف لعم

ة الدراسة من         . الذات، وعالقة ذلك بالرضا عن الحياة      ال في        ) ٩٥(تكونت عين من رجال األعم
) ٥١(رجل أعمال مبتدئ، و) ٤٤( آان منهم) New York(في نيويورك ) Long(جزيرة لونغ 

رجال األعمال األقل خبرة آانوا أقل تقديرًا لذاتهم،        : وقد أظهرت النتائج ما يأتي     وي الخبرة، من ذ 
رة ال ذوي الخب ال األعم ن رج ة م اءة الذاتي از والكف ى اإلنج درة عل ل ق ال . وأق ال األعم رج

  . آانوا أآثر سعادة من رجال األعمال ذوي الخبرةونالمبتدئ
  

  سابقةملخص الدراسات ال

دير            ُيتعراض الدراسات السابقة    من خالل اس   ة تق الحظ أن معظم الدراسات بحثت في عالق
ن        ل م ة آ ي دراس ا ف ات آم الب الجامع دى ط رات ل ن المتغي دد م ذات بع ان(ال ، )٢٠٠٣، آنع

 )٢٠٠٨برآات،  ( و ،)٢٠٠٩القيسي،  (، و )٢٠٠٧المزروع،  (، و )٢٠٠٨عربيات، والزغول،   (و
ر    )Vo, 2008(، و),Wilson 2010(، و)٢٠٠٨الشقفة، (و ، آما بحثت بعض الدراسات في أث
   اـ، أم)٢٠٠٧ ري،ـالمطي(ة ـي دراسـا فـآمذات ـر الـة تقديـى درجـرات علـض المتغيـبع

 2010) Kabert, (سل  ـي ممارس  ـذات ف  ـر ال  ـر تقدي  ـي أث ـت ف ـفبحث   ام ـا ق  ـي، آم  ـوك العدوان  ـة ال
)2010 Hooks, (   ال الم ال األعم ين رج ة ب ة مقارن ن    بدراس دد م ي ع رة ف دئين وذوي الخب بت

دنيا   درجة تقدير  إلىالتغيرات، أما الدراسة الحالية فقد هدفت التعرف          معلمي المرحلة األساسية ال
ي حين    ين ف ة من المعلم ة الدراسة الحالي ديهم، وتكونت عين ة اإلنجاز ل ا بدافعي ذواتهم وعالقته ل

ة    سابقة الطالب ودراس ات ال ة الدراس ت عين ال ) ,Hooks 2010(آان ال األعم ن رج ت م . آان
ة اإلنجاز، في بعضها اآلخر              ذات ودافعي دير ال اييس لتق سابقة مق واستخدمت معظم الدراسات ال
شارآة    دوان، والم لوك الع اعي، وس ل االجتم وظيفي، والتفاع ا ال ن الرض اييس ع تخدم مق اس

سياسية، وحال ستوى الطم ا وم ين هم ى أدات ة عل ي حين اعتمدت الدراسة الحالي دير :  ف اس تق مقي
ة اإلنجاز    ذه الدراسة    . الذات، ومقياس دافعي ر ه احثين     -وتعتب م الب  من الدراسات   - في حدود عل

م   از؛ فمعظ ة اإلنج ه بدافعي ين وعالقت دى المعلم ذات ل دير ال وع تق ت موض ي تناول ة الت القليل
ة اإل     ك بدافعي ة ذل ذواتهم وعالق ديرهم ل ث تق ن حي ى الطالب م ز عل ت ترآ ات آان االدراس ز نج

سياسية و  التفاعل االج األآاديمي، والتحصيل و   تفاد   .مستوى الطموح  تماعي، والمشارآة ال د اس  وق
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ا،            ذه الدراسة، وإجراءاته راء األدب النظري في ه ذه الدراسات في إث الباحثون برجوعهم إلى ه
ي توصلت                     ائج الت ذه الدراسات والنت ا ه ي توصلت إليه ا   إضافة إلى المقارنات بين النتائج الت  إليه

  .الدراسة الحالية
  

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس 
 وذلك حسب ؛معلمًا ومعلمة) ٣٨٢(التابعة لمديرية تربية لواء الرصيفة والبالغ عددهم 

  .٢٠١٠/٢٠١١إحصائيات قسم التخطيط التربوي في المديرية للعام الدراسي 
  

  عينة الدراسة

 وقدمعلمًا ومعلمة اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة، ) ١٥٠(اشتملت عينة الدراسة على 
 منها .)١٠٨(د عدد من االستبانات لعدم اآتمالها، أما مجموع ما عاد من االستبانات فهو ااستبعتم 
  .عينة الفعلية للدراسة ما يمثل الوهو%) ٧٢(معلمًا بنسبة استرجاع بلغت ) ٤٧( و،معلمة) ٦١(
  

  أدوات الدراسة

   األدوات التالية في هذه الدراسةاستخدمت

  مقياس تقدير الذات  .١

 ، تناول موضوع تقدير الذات والذي بعد االطالع على األدب التربوي من مصادر متنوعة
 فقرة )٧٥(تكون بصورته األولية من  إذ تقدير الذات لتحقيق أهداف الدراسة،ور مقياس ي وُطنُب

 في الجامعاتأصحاب االختصاص المحكمين وبعد عرضه على عدد من . مقسمة على ستة أبعاد
دقتها، ومدى و حيث الصياغة اللغوية إلبداء الرأي فيه منوزارة التربية والتعليم؛  واألردنية

تم وبعد اإلطالع على مالحظات وآراء المحكمين واقتراحاتهم،  ارتباط الفقرة بالبعد الخاص بها،
  .األخذ بهذه اآلراء وتعديل بعض الفقرات وحذف أخرى وتغيير بعض المموهات

: اد وهيفقرة مقسمة على ستة أبع) ٥٥(المقياس بصورته النهائية مكونًا من وبهذا أصبح 
، العالقات فقرات) ٦(، المظهر العام والهيئة الخارجية وتضمن فقرة) ١٣(السلوك وتضمن 
، فقرات) ٩(لق والتوتر واشتمل على ، القفقرات) ٩(خرين وتضمن واصل مع اآلاالجتماعية والت

هذا وقد . فقرات) ٩(لى الرضا والسعادة واشتمل ع ،فقرات) ٨(نة والتكيف واشتمل على المرو
ال " أو "ينطبق"  بـفقرة إيجابية وقد تمت اإلجابة عنها) ٣٤( و،فقرة سلبية) ٢١(تضمن المقياس 

، في حال ينطبق ودرجة في حال ال ينطبقيجابية على درجتين في  حصلت الفقرة اإلإذ؛ "ينطبق
قد تم و. ال ال ينطبقعلى درجتين في حالسلبية على درجة في حال ينطبق وحين حصلت الفقرة 

 قننه فواز روبين والذي) ١٩٩٥(على مقياس تقدير الذات لكل من احمد محمد صالح االطالع 
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 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــ

، )٢٠٠٤(راهقين والذي أعده بالل الخطيب دى الم، ومقياس تقدير الذات ل)٢٠٠٣(أبو جهل 
  . والذي طوره لقياس تقدير الذات لدى معلمي التربية الخاصة) ٢٠٠٢(ومقياس علي محمد 

 لتقديرات (Cronbach’s Alpha)وقد ُحسب معامل الثبات وفقًا لمعادلة آرونباخ الفا 
حلة األساسية الدنيا للعام معلمًا ومعلمة من معلمي المر) ٢٠(عينة استطالعية مكونة من 

ويعتبر معامل ثبات مقبول لهذه ) ٠.٧٧( بلغ معامل الثبات إذ ٢٠١١ – ٢٠١٠الدراسي 
  . الدراسة

  مقياس دافعية اإلنجاز .٢

ادري، (ة لإلنجاز الذي أعده   الدافعيوقد استخدم لغايات هذه الدراسة مقياس    وهو  )٢٠٠٠ الق
ين عنهاتدرجت اإلجابة فقرة ) ٢٠(ن ويتكون م. مقياس تم التحقق من صدقه وثباته      ق، ال  (  ب تنطب

  :  تفسير النتائج لكال المقياسينوتم اعتماد المعيار التالي ألغراض ).تنطبق، تنطبق إلى حد ما

من .  مفهوم ذات متوسط)٠.٦٦ - ٠.٣٤(من . مفهوم ذات متدٍن) ٠.٣٣ -٠.٠١(ن م
  .مفهوم ذات مرتفع)  فما فوق٠.٦٧(
  

  عالجة اإلحصائيةوالمالدراسة تصميم 

والذي يتناسب وطبيعتها، بهدف التعرف إلى االرتباطي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 
 في المدارس التابعة لمديرية تربية لواء الرصيفة معلمي المرحلة األساسية الدنيادرجة تقدير 

ستخراج تم ا والثالث  لإلجابة عن السؤال األول. وعالقتها بدافعية اإلنجاز لديهملذواتهم
 معلمي المرحلة األساسية الدنياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقدير 

 .ت آل مقياس ولكل مجال من مجاالتهفر دافعية اإلنجاز لكل فقرة من فقراا، ولمستوى تولذواتهم
أثر الجنس والرابع تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثالثي لقياس  ولإلجابة عن السؤال الثاني

 p < .05)(والخبرة والمؤهل العلمي على األداة آكل في آل مقياس علمًا بأنه قد تم اعتماد قيمة 
ارتباط بيرسون لسؤال الخامس تم استخدام معامل لإلجابة عن ا. لوصف األثر الدال إحصائيًا

ة األساسية معلمي المرحلدافعية اإلنجاز لدى مستوى تقدير الذات ودرجة إليجاد العالقة بين 
  .الدنيا

  

  نتائج الدراسة وتفسيراتها

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول وتفسيرها :أوًال

دير معلم     "الذي نص على    لإلجابة عن السؤال األول      دنيا       يما درجة تق ة األساسية ال  المرحل
واء الرصيفة  ة ل ة تربي ة لمديري دارس التابع ي الم ذواتهم؟ف تخرج"ل سابية  المتوسطات الحت اس

ذات                 دير ال اس تق رات مقي رة من فق ى آل فق ة عل راد العين ة الستجابات أف ، واالنحرافات المعياري
   .)١( في الجدول رقم وآانت النتائج آما تظهر



 "......درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 آل فقرة  عن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة          :)١(جدول  
  .من فقرات مقياس تقدير الذات

  الفقرة رقمال المجال
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  الدرجة

 مرتفعة ٠.٢١١ ١.٩٥  أبذل قصارى جهدي لتنمية قدراتي ١
مرتفعة ٠.١٩٠ ١.٩٦  أتعلم من أخطائي    ٢
أحل المشكالت التي تواجهني معتمدًا على  ٣

  نفسي
مرتفعة  ٠.٢٧٨  ١.٩٢

مرتفعة ٠.٤٥٩ ١.٧٠  أسعى للحصول على مؤهل أعلى ٤
مرتفعة ٠.٢١١ ١.٩٥  أسعى دائمًا لمساعدة تالميذي ٥
أمارس أنشطة إضافية بشكل قليل في  ٦

  المدرسة
مرتفعة ٠.٤٩٥ ١.٤٢

احتاج لمساعدة المدير والمرشد الدائمة  ٧
  للقيام بأعمالي

مرتفعة ٠.٣٧٤ ١.٨٣

مرتفعة ٠.٣٩٠ ١.٨١  أتوقع الفشل دائمًا في ما أقوم به من عمل ٨
مرتفعة ٠.٤٥٩ ١.٧٠ أقوم باألعمال التي تحقق مصالحي الخاصة ٩
مرتفعة ٠.٢٦٣ ١.٩٣  أقوم بأعمالي بأقصى ما لّدي من جهد ١٠

وك
سل
ال

  

أحدد مستوى طموحي في حدود إمكاناتي  ١١
  ةالعقلي

مرتفعة ٠.٤٥٤ ١.٢٩

 مرتفعة  ٠.٠٩٧  ١.٦٦  الدرجة الكلية للمجال 
مرتفعة ٠.١٦٥ ١.٩٧  مظهري الشخصي مقبول لدي ١٤
مرتفعة ٠.٢١١ ١.٩٥  أتمتع بصحة جسمية سليمة ١٥
مرتفعة ٠.١٣٥ ١.٩٨  أهتم بمظهري الشخصي ١٦
ال أرضى عن مظهري الشخصي وهندامي  ١٧

  أمام زمالئي
مرتفعة ٠.٢٧٨ ١.٩٢

بنيتي الجسمية ال تساعدني على إنجاز  ١٨
  بعملي بالشكل المناس

مرتفعة ٠.٢٣٠ ١.٩٤

ة  
جي
ار
لخ
ة ا
هيئ
وال

م 
عا
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هر
مظ
ال

 

يبدي زمالئي وطالبي إعجابًا بمظهري  ١٩
  الخارجي

مرتفعة ٠.٣٨٣ ١.٨٢

 مرتفعة  ٠.٠٨٩  ١.٦٥  الدرجة الكلية للمجال 
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 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــ

 )١(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة الرقم المجال
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  الدرجة

مرتفعة ٠.٤٣٠ ١.٧٦  ة نفسية أآثر وأنا وحيدأشعر براح ٢٠
مرتفعة ٠.٤٥٤ ١.٧١  أهتم  بتبادل الزيارات مع زمالئي ٢١
مرتفعة ٠.١٦٥ ١.٩٧  أشعر أن زمالئي يسخرون مني ٢٢
مرتفعة ٠.٢٤٧ ١.٩٤  أنا محبوب بين زمالئي ٢٣
مرتفعة ٠.٤٨٨ ١.٦٢  ال أحب أن يتفوق علّي أحد من زمالئي ٢٤
مرتفعة ٠.٣٠٤ ١.٩٠  دني زمالئي عندما أغيب عنهميفتق ٢٥
مرتفعة ٠.٣٣٧ ١.٨٧  أشعر أن عالقتي مع اآلخرين مستقرة دائمًا ٢٦
أرى أن أرائي الشخصية موضع تقدير  ٢٧

  زمالئي
مرتفعة ٠.٢٦٣ ١.٩٣

مرتفعة ٠.١٣٥ ١.٩٨  أعتقد أن زمالئي يذآرونني دائمًا بالسوء ٢٨ ة  
جي
ار
لخ
ة ا
هيئ
وال
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مرتفعة ٠.٣٣٧ ١.٨٧ ق فيما أقوم به من أعمالأعتقد أن اإلدارة تث ٢٩
 مرتفعة  ٠.١٣٤  ١.٨٥  الدرجة الكلية للمجال 

 مرتفعة ٠.٣٦٦ ١.٨٤  أنا مطمئن لوضعي الوظيفي ٣٠
 مرتفعة ٠.٣٩٠ ١.٨١  أخاف من مراقبة الناس لي دائمًا ٣١
مرتفعة ٠.٢٧٨ ١.٩٢  ال أستطيع أن أحتفظ باألصدقاء ٣٢
مرتفعة ٠.٢٦٣ ١.٩٣  ا غير راضٍ  عن نفسيأن ٣٣
مرتفعة ٠.٣٥٧ ١.٨٥  أنا قلق على مستقبلي في عملي هذا ٣٤
تسيطر علي أفكار سوداوية ال أستطيع  ٣٥

  التحرر منها
مرتفعة ٠.٣٦٦ ١.٨٤

ال يزعجني الخوف من النقص أو عدم  ٣٦
  الكفاءة

مرتفعة ٠.٥٠٢ ١.٥٣

مرتفعة ٠.٣٦٦ ١.٨٤   المطلوبة منيأخشى الفشل دائمًا باألعمال ٣٧
تر
تو
وال

ق 
قل
ال

 

أرتبك عندما أقوم بعملي أمام المدير أو  ٣٨
  المشرف

مرتفعة ٠.٤١٨ ١.٧٨

 مرتفعة  ٠.١٧٠  ١.٨١  الدرجة الكلية للمجال 
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 )١(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة الرقم المجال
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  الدرجة

 مرتفعة ٠.٤٩٩ ١.٥٦  ي في المناقشاتأتمسك برأّي ٣٩
مرتفعة ٠.٣٧٤ ١.٨٣  أرحب بالتحديات الجديدة ٤٠
أستطيع أن اقبل االختالفات في الرأي بدون  ٤١

  أن أشعر باإليذاء
مرتفعة ٠.٢٧٨ ١.٩٢

مرتفعة ٠.٤٧٧ ١.٦٦  أتضايق بسرعة من لوم الناس لي ٤٢
تفعةمر ٠.٣٧٤ ١.٨٣  أحب أن أتخذ قراراتي بنفسي ٤٣
ال أتردد من طرح أسئلة و طلب المساعدة  ٤٤

  عندما أحتاج إلى ذلك
مرتفعة ٠.٢٩١ ١.٩١

أتحمل المسؤولية إزاء تصرفاتي أو أعمالي  ٤٥
  في حالة الفشل

مرتفعة ٠.٢١١ ١.٩٥

ف
كي
الت
 و
نة
رو
لم
ا

  

مرتفعة ٠.١٦٥ ١.٩٧  أتقبل اآلخرينوالمرونة وأميل للتسامح  ٤٦
 مرتفعة  ٠.١٥٦  ١.٨٢  الدرجة الكلية للمجال 

أستمتع بالعمل على المهمات حتى  بدون  ٤٧
  مكافآت

مرتفعة ٠.٣٠٤ ١.٩٠

مرتفعة ٠.٢٤٧ ١.٩٤  أعترف بأخطائي دون أن أشعر بالفشل ٤٨
مرتفعة ٠.٤١١ ١.٧٩  أصرح  بمشاعري الحقيقية لآلخرين ٤٩
مرتفعة ٠.٢٤٧ ١.٩٤  أستمتع عندما أنفذ أفكاري الخاصة   ٥٠
مرتفعة ٠.٣١٦ ١.٨٩  أنا غير سعيد ٥١
 مرتفعة ٠.٢٧٨ ١.٩٢  أنا معتز بنفسي وسط زمالئي ٥٢
 مرتفعة ٠.٢١١ ١.٩٥  أنا راضٍ عن نفسي ٥٣
مرتفعة ٠.٤٣٠ ١.٧٦  وظيفتي آمعلم تزيد من مكانتي االجتماعية ٥٤
دة
عا
س
وال

ضا 
لر
ا

 
أخجل غالبًا من بعض االنفعاالت التي  ٥٥

  تمتلكني بقوة
مرتفعة ٠.٥٠١ ١.٤٦

 مرتفعة  ٠.١٣٠  ١.٨٣  الدرجة الكلية للمجال 
  المقياس الكلي

 مرتفعة  ٠.٠٧٩  ١.٨٣  الدرجة الكلية للمقياس آكل

دنيا    تقدير  أن  ) ١(الجدول  يبين   ان           معلمي المرحلة األساسية ال اس آكل آ ى المقي ذواتهم عل  ل
اري     ) ١.٨٣( بمتوسط بلغ    ًامرتفع د ترا   ).٠.٠٧٩(وانحراف معي  الحسابية   المتوسطات  وحت  وق

 .)١.٩٨ -١.٢٩(الستجابات أفراد عينة الدراسة على آل فقرة من فقرات مقياس تقدير الذات بين  
رة    م    حيث حصلت الفق ى           ) ١١( رق سلوك والتي تنص عل د ال  طموحي في     أحدد مستوى   " من بع

رة   ، فيما حصلت    )١.٢٩( بلغ   على أقل متوسط حسابي   " حدود إمكاناتي العقلية   د    ) ١٢(الفق من بع



  ٦٧٧ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ، وآخرونهتوف سمارة
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ي          "والتي تنص على  سلوك  ال اه طالب ى جذب انتب رة   و" لدّي القدرة عل د     ) ١٦(الفق المظهر  من بع
ة   ة الخارجي ام والهيئ صي "الع ري الشخ تم بمظه م "أه رة رق ات  ) ٢٨( والفق د العالق ن بع م

سوء      "التي تنص على     و االجتماعية والتواصل مع اآلخرين    ًا بال " أعتقد أن زمالئي يذآرونني دائم
غ   سط حسابي   على أعلى متو   ا   . )١.٩٨(بل راوح المتوسط الحسابي              أم د ت اد فق ى مستوى األبع عل

ة  ة الدراس راد عين تجابات أف ين الس ال حصل إذ، )١.٨٥ -١.٦٥( ب ة   "مج ام والهيئ ر الع المظه
ة ل متوسط حسابي " الخارجي ى أق رة ،)١.٦٥(عل ة وآث اء المادي سبب األعب ك ب سير ذل ن تف  يمك

ى                أعباء العمل التي تؤرق المع     لم  فتجعله ال يشعر بأهمية هذا المجال بشكل آبير، مع حرصه عل
م                             رة رق ائج أعاله حيث حصلت الفق ه النت ا أشارت إلي ذا م ه بمظهر حسن وه الظهور أمام طالب

ى في        ؛ فالمعلم يعنيه    على أعلى متوسط    ) ١٦( م حت أن ينجز مع طالبه، وأن يكون قدوة حسنة له
 ويمكن   ،)١.٨٥(متوسط حسابي     على أعلى   " السلوك"ل بعد   فيما حص . اهتمامه بمظهره أمامهم    

ه   تفسير ذلك بأن المعلم يعمل على تفسير فلسفته،   اء تعامل  وأخالقه المهنية من خالل سلوآه في أثن
   .),Vo ٢٠٠٨(دراسة نتائج وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع مع زمالئه وطالبه، 

  اوتفسيرهالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني  :ثانيًا

ى       الثاني  الدراسة  سؤال   نلإلجابة ع  ذي نص عل روق       "وال ة احصائية    هل توجد ف  ذات دالل
رات الدراسة              ى متغي ذواتهم تعزى إل دنيا ل ة األساسية ال ديرات معلمي المرحل : بين متوسطات تق

سية؟    رة التدري ة، الخب ة العلمي نس، الدرج تخرج" الج ات   تاس سابية واالنحراف طات الح  المتوس
ذات                   المعيا دير ال اس تق رات مقي رة من فق ى آل فق اس     رية الستجابات أفراد العينة عل ى المقي  وعل
ين المتوسطات       ؛   والمؤهل العلمي  ، والخبرة ،حسب متغيرات الجنس  آكل   ولمعرفة داللة الفروق ب

ي       الحسابية واالنحرافات المعيارية ت    اين الثالث ل التب ا تظهر          م استخدام تحلي ائج آم في  وآانت النت
 . )٣(و) ٢(ولين الجد

 آل فقرة  عن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة          :)٢(جدول  
  .من فقرات مقياس تقدير الذات حسب الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

  الخبرة  العدد  المؤهل  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٩٩٩  ١.٨١  ٥أقل من   ١٢
  بكالوريوس   ٠.٠٤٩  ١.٨٧  ١٠-٥  ٧
  ٠.٠٧٤  ١.٨٢  ١٠فوق   ١٥
  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٥أقل من   ٠
٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ١٠-٥  ٠  

بكالوريوس 
  دبلوم+ 

  ٠.٠٥٨  ١.٨٣  ١٠فوق   ٦
  ٠.٠١٢  ١.٨٠  ٥أقل من   ٢
٠.٠٦٤  ١.٨٤  ١٠-٥  ٢  

علم
م

  

ماجستير 
  فأآثر

  ٠.١٦١  ١.٨١  ١٠فوق   ٣
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )٢(تابع جدول رقم ... 

  الخبرة  العدد  لالمؤه  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٠٧١  ١.٨٣  ٥أقل من   ٢٠
٠.٠٩٥  ١.٨٢  ١٠-٥  ١٩  

  بكالوريوس

  ٠.١١٨  ١.٧٨  ١٠فوق   ٣
  ٠.٠٣٩  ١.٨٧  ٥أقل من   ٥
٠.٠٥٦  ١.٨٥  ١٠-٥  ٦  

بكالوريوس 
  دبلوم+ 

  ٠.٠٢٥  ١.٩٠  ١٠فوق   ٤
  ٠.٠٦٨  ١.٨٧  ٥أقل من   ٣
٠.٠٠٠  ١.٨٥  ١٠-٥  ١  

مة
عل
م

  

ماجستير 
  فأآثر

  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ١٠فوق   ٠

دير      ف عن  نتائج تحليل التباين الثالثي الستجابات أفراد عينة الدراسة           :)٣(جدول   اس تق رات مقي ق
  .الذات الكلي

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  ٠.٧٣١  ٠.١١٩  ٠.٠٠١  ١  ٠.٠٠١  الجنس
  ٠.١٨٤  ١.٧٢  ٠.٠١١  ٢  ٠.٠٢٢  المؤهل
  ٠.٨٧٧  ٠.١٣١  ٠.٠٠١  ٢  ٠.٠٠٢  الخبرة
      ٠.٠٠٦  ١٠٢  ٠.٦٤٥  الخطأ
        ١٠٨  ٣٦٤.٨٠٦  الكلي
  ٠.٧٣١  ٠.١١٩  ٠.٠٠١  ١  ٠.٠٠١  الجنس

شير  دول  ت ائج الج صائية عن    ) ٣(نت ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ستـبع   ةـوى الداللـد م
(p < .05)دير   ، أو المؤهل العلمي،س تعزى إلى متغير الجن رة في تق ذواتهم   أو الخب ين ل ؛  المعلم

ز   : ويمكن تفسير ذلك فيما يتعلق بمتغير الجنس    نجد أن التنشئة االجتماعية لها دور آبير في تعزي
ذاتها       ثقة األنثى بنفسها مم    ة ل ا . ا منحها درجة تقدير عالي ك  وجعله ات            ذل ا بوسعها إلثب ذل آل م  تب
 يمكن   :  أما بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي      . جنبًا إلى جنب مع الرجل     والعملجدارتها في الدراسة    

ي   ل الت دورات وورش العم ك بال سير ذل ؤهالً تف ى م م الحاصل عل ا المعل ى ًا علمييلتحق به ، أدن
ا    ًا علمي  جعله يواآب زميله الحاصل على مؤهالً     والتي ت  ى، آم ى            أعل م الحاصل عل ا نجد المعل  أنن
ه ال يق                      أد ًا علمي مؤهًال ديره لذات ذلك نجد أن تق ه ل ات جدارت ة ملحة بإثب ه رغب ى لدي دير   ن ل عن تق

م  ق بمتغير الخبرة يمكن تفسير ذلك أما فيما يتعل.  أعلىًا علمي زميله الحاصل على مؤهالً    بأن المعل
ه يكون       ة على عمله الجديد بكل حماس     مقبًالالجديد يكون    ا أن  إلثبات نفسه في مجال تخصصه، آم
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 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــ

 افة إلى أن آالً    ض لبرامج إعداد جيدة في الجامعة مكنته من االلتحاق بعمله بكل ثقة باإلض            تعرقد  
ة      رامج تدريبي ق بب د التح ون ق وي يك وير الترب ات التط ل عملي ي ظ ديم ف د والق م الجدي ن المعل م
ل عن                      ه ال يق ديره لذات رة تق م الحديث الخب رات فأصبح المعل جعلتهم جميعًا يتعرضون لنفس الخب

دي  رةتق ه خب ر من ه األآث ع دراسة آل من.ر زميل د اتفقت م ائج ق ذه النت ذلك تكون ه ان،(  وب  آنع
شقفة، (و) ٢٠٠٣ ول، (و) ٢٠٠٨ال ات والزغ ات،( و)٢٠٠٨عربي  )٢٠٠٨ برآ

  .) ,Hooks 2010( و),Vo 2008(و ) ٢٠٠٧المطيري،(مع وتختلف  )(kabert,2010و

   وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: ثالثًا

و   "والذي نص على    الثالث  الدراسة  لإلجابة عن سؤال     دى    اما مستوى  ت ة اإلنجاز ل فر دافعي
واء الرصيفة              معلمي المرحلة األساسية الدنيا    ة ل ة تربي ة لمديري دارس التابع  تاستخرج " ؟ في الم

رة من ف                    ى آل فق ة عل راد العين ة الستجابات أف رات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ق
 ).٤(ي الجدول فتظهر آما وآانت النتائج المقياس آكل مقياس دافعية اإلنجاز وعلى 

 آل فقرة  عن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة          :)٤(جدول  
  .نجازاإلمن فقرات مقياس دافعية 

  الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

  مرتفع ٠.٤٥٦ ١.٧٥  ذا بدأت بعمل أنجزه على أفضل ما يكونإ ١
  مرتفع  ٠.٧٦٥ ٠.٧٨  أحب القيام باألعمال التي ال تتطلب جهدًا آبيرًا ٢
  مرتفع  ٠.٦٣٣  ١.٦٤  أشعر بأنني امتلك قدرة على الصبر ٣
  مرتفع  ٠.٦٦٦  ١.٦٢  أنا لست صبورًا ٤
ة               ٥ رة قصيرة من بداي د فت أشعر بالملل والتعب بع

  ملالع
  مرتفع  ٠.٦٦٢  ١.٥٤

ا  ٦ ب إنجازه ي ال يتطل ال الت ام باألعم ب القي أح
  وقتًا طويًال

  مرتفع  ٠.٧٧٢  ١.٠٤

ذي   ٧ ل ال د العم دما أج ل آخر عن سي بعم أشغل نف
  أقوم به صعبًا

  مرتفع  ٠.٧٤٣  ١.٥١

  مرتفع  ٠.٦٩٦  ١.٦٠  أصر على إتمام العمل إذا آان صعبًا ٨
ن ع     ٩ ه م وم ب ا أق ام م ن إتم ف ع دما  أتوق ل عن م

  تواجهني مشكالت وصعوبات
  مرتفع  ٠.٦٦٠  ١.٥٦

  مرتفع  ٠.٤٥٦  ١.٨١  أتحمل المشكالت واألعباء التي أواجهها  ١٠
  مرتفع  ٠.٦٣٣  ١.٦٩  أتجنب تحمل المسؤوليات  ١١
  مرتفع  ٠.٦٦٢  ١.٥٢  أملك العزم والتصميم على الفوز في أية منافسة  ١٢
  مرتفع  ٠.٨٧٧  ١.٣٤  ةأبذل جهدًا قليًال في تحقيق هدف ذو قيم  ١٣
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

ذي يعطى              ١٤ ام العمل ال أعمل ساعات إضافية إلتم
  لي

  مرتفع  ٠.٨٢٧  ١.٣٧

  مرتفع  ٠.٦٦١  ١.٥٥  أؤجل ما أقوم به من عمل لوقت آخر  ١٥
  مرتفع  ٠.٤٨٣  ١.٨١  أنجز األعمال الموآلة إلي بشكل صحيح  ١٦
  مرتفع  ٠.٨٠٩  ١.٤١  أقوم بعمل األشياء قبل التفكير بها جديًا  ١٧
  مرتفع  ٠.٨٢٩  ١.٢٠  أتجنب تحدي اآلخرين في إنجاز عمل ما  ١٨
ا آانت درجة                 ١٩ ي مهم ا يطلب من أقوم بعمل آل م

  صعوبته
  مرتفع  ٠.٧٥٥  ١.٥٢

  تفعمر  ٠.٤٩٠  ١.٨٢  أسعى نحو النجاح ألنه يحقق لي االحترام  ٢٠
  مرتفع  ٠.٢٥٦  ١.٥٠  الدرجة الكلية للمقياس آكل

فر دافعية اإلنجاز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا اأن مستوى تو) ٤(يتضح من الجدول 
وقد تراوحت ). ٠.٢٥٦(بانحراف معياري ) ١.٥٠(على المقياس آكل آان مرتفعًا فقد بلغ 

أحب القيام "والتي تنص على ) ٢(رة رقم  الفقفقد حصلت) ١.٨٢ - ٠.٧٨(متوسطات فقراته بين 
في حين حصلت ) ٠.٧٨(على أقل متوسط حسابي بلغ  "عمال التي ال تتطلب جهدًا آبيرًاباأل

على أعلى  "أسعى نحو النجاح ألنه يحقق لي االحترام"والتي تنص على ) ٢٠(الفقرة رقم 
نجاز إوافر لديه دافعية فالمعلم الذي تت ؛وهذه النتيجة منطقية. )١.٨٢(متوسط حسابي بلغ 

حصلت ) ٢(رة رقم بمستوى مرتفع البد أنه يحب العمل الذي فيه تحٍد لقدراته لذلك نجد أن الفق
 آذلك يشعر بقيمة وتقدير أآثر عندما يحقق النجاح في عمله، سواء المعلموعلى أقل متوسط، 

 فهو يسعى لتحقيق النجاح آان هذا التقدير من مسئوليه في العمل أم من قبل المجتمع المحلي لذا
  ). ٢٠٠٧ المطيري،(و) ٢٠٠٣ آنعان،(وتختلف بذلك مع دراسة . في العمل

   بسؤال الدراسة الرابع وتفسيرهاالنتائج المتعلقة: رابعًا

ة احصائية     " لإلجابة على سؤال الدراسة الرابع والذي نص على   روق ذات دالل هل توجد ف
ة ا  ي المرحل ديرات معلم طات تق ين متوس و ب ستوى ت دنيا لم ية ال ازاألساس ة اإلنج ديهم فر دافعي  ل

ة   رات الدراس ى متغي زى إل سية ؟   : تع رة التدري ة، الخب ة العلمي نس، الدرج تخرجت " الج اس
رات                      رة من فق ى آل فق ة عل راد العين ة الستجابات أف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

ي،       مقياس دافعية اإلنجاز، ولمعرفة داللة الفروق بي       اين الثالث ل التب ن المتوسطات تم استخدام تحلي
  ).٦(و) ٥(وآانت النتائج آما تظهر في الجدولين 
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 ٢٠١٢ ،)٣(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــ

 آل فقرة عن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة :)٥(جدول 
  .من فقرات مقياس دافعية االنجاز حسب الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

  الخبرة  عددال  المؤهل الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٢٦٠  ١.٥٣  ٥اقل من   ١٢
٠.٢٨٨  ١.٥٣  ١٠-٥  ٧  

  بكالوريوس

  ٠.٢٩٠  ١.٣٩  ١٠فوق   ١٥
  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٥اقل من   ٠
٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ١٠-٥  ٠  

  دبلوم+ بكالوريوس 

  ٠.٢٨٢  ١.٤٥  ١٠فوق   ٦
  ٠.٠٣٥  ١.٤٢  ٥اقل من   ٢
٠.٢١٢  ١.٢٥  ١٠-٥  ٢  

علم
م

  

  ماجستير فأآثر 
  ٠.٣٢٥  ١.٤٣٣  ١٠فوق   ٣
  ٠.٢٥٣  ١.٥٠  ٥اقل من   ٢٠
  بكالوريوس   ٠.٢٥٤  ١.٥٠  ١٠-٥  ١٩
  ٠.٢٥٩  ١.٤٥  ١٠فوق   ٣
  ٠.١٨٥  ١.٦٦  ٥اقل من   ٥
  دبلوم+ بكالوريوس   ٠.٢٣٥  ١.٤٩  ١٠-٥  ٦
  ٠.١٠٣  ١.٨١  ١٠فوق   ٤
  ٠.١٢٥  ١.٥٦  ٥اقل من   ٣
٠.٠٠٠  ١.٧٠  ١٠-٥  ١  

مة
عل
م

  

  ماجستير فأآثر 
  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ١٠فوق   ٠

 فقرات مقياس دافعية عن نتائج تحليل التباين الثالثي الستجابات أفراد عينة الدراسة :)٦(جدول 
  .اإلنجاز الكلي

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  ٠.٣٢٦  ٠.٩٧٦  ٠.٠٦٤  ١  ٠.٠٦٤  الجنس
  ٠.٣٤١  ١.٠٨٩  ٠.٧١  ٢  ٠.١٤٢  المؤهل
  ٠.٦٢٨  ٠.٤٦٧  ٠.٠٣٠  ٢  ٠.٠٦١  الخبرة
      ٠.٠٦٥  ١٠٢  ٦.٦٦  الخطأ
        ١٠٨  ٢٥١.٣٦٨  الكلي
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ة ـوى الداللـد مستـة عنـة إحصائيـروق ذات داللـود فـدم وجـع) ٦(دول ـن الجـح مـيتض
(p < .05)إلى أن معلمي هذا ير  تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل، والخبرة؛ ويمكن تفس

 ومؤهلهم العلمي يسعون لتحقيق النجاح في ، وخبرتهم،المرحلة األساسية الدنيا باختالف جنسهم
 وتكون في الغالب لتثبيت أنفسهم في العمل بالنسبة للمعلم الحديث ةعملهم ألغراض متعدد

 األآثر خبرة والذي معلمالخبرة، وللحصول على الترقية أو للتدرج في السلم الوظيفي بالنسبة لل
 أعلى، آما أن المعلم يشعر دائمًا بثقل األمانة التي يحملها تجاه الطالب الذين ًا علمييحمل مؤهًال

يعلمهم، ويحب أن يرى ثمار نجاحه في عمله على طلبته؛ وذلك يعزز من شعوره بالرضا عن 
هذه النتيجة مع دراسة آل وتختلف . نفسه ويزيد من تقديره لذاته وبالتالي من تقدير اآلخرين له

 . )٢٠٠٧ المزروع،(و) ٢٠٠٣ آنعان،(و) ٢٠٠٧ المطيري،(من 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس وتفسيرها: خامسًا

ى        الخامسالدراسة  سؤال  لى  لإلجابة ع  ذي نص عل دير            " وال ين درجة تق ة ب هل توجد عالق
استخرج المتوسط " ر دافعية اإلنجاز لديهم ؟  فامعلمي المرحلة األساسية الدنيا لذواتهم ومستوى تو      

ة       الحسابي واالنحراف    راد العين ذات آكل     المعياري الستجابات أف دير ال اس تق ى مقي اس  ،عل  ومقي
ل از آك ة اإلنج سابدافعي م ح ا ت اط بيرسون ، آم ل ارتب دير   معام ة تق ين درج ة ب ة العالق لمعرف

  ). ٨(و) ٧( آما في الجدول ساسية الدنيامعلمي المرحلة األ ومستوى دافعية اإلنجاز لدى ،الذات

ة الدراسة            :)٧(جدول   اس   عن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عين  مقي
  .تقدير الذات الكلي ومقياس دافعية االنجاز الكلي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المقياس
  ٠.٢٥٦  ١.٥٠  اإلنجاز
  ٠.٠٧٩  ١.٨٣  الذات

 عن  معامل ارتباط بيرسون بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة  :)٨(جدول  
  .نجاز الكليإلمقياس تقدير الذات الكلي ومقياس دافعية ا

  الذات  اإلنجاز  المقياس
  **٠.٣٨٠  ١  اإلنجاز
  ١  **٠.٣٨٠  الذات

م      ة ارتباطوجود  ) ٨(يتضح من الجدول رق ة عالق ين درجات ب ) ٠.٣٨٠ (اقيمته ة موجب  ي
دنيا     ذات و    معلمي المرحلة األساسية ال دير ال اس تق ى مقي ة لإلنجاز   عل ة إحصائية   الدافعي  ذات دالل

ا وهذه العالقة تعني أنه آلما ارتفعت درجة تقدير الذات ارتفع معه           ؛  )٠.٠٠١ (بمستوى داللة عند  
 للسلوك  ًا يشكل موجه  أن تقدير الذات المرتفع   بالمقابل مستوى دافعية اإلنجاز؛ ويمكن تفسير ذلك ب       

د    الفرد نحو المزيد من تحقيق الذات ويشكل قوة ضاغطة تدفع      ه يري ة ذات ، فالمعلم الذي يشعر بقيم
ه للعمل                  أن يؤآد هذا الشعور لآلخرين من خالل أعماله وأقواله فيزيد ذلك من إنجازه ومن دافعيت
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ي    ة ب ت العالق ي تناول سابقة والت ات ال م الدراس سه، ومعظ وير نف ذات والتحصيل  ولتط دير ال ن تق
ا ن   ديمي واألآ ة م ذه الدراس ر ه ة، وتعتب ة موجب ات ارتباطي ود عالق رت وج تعلم أظه ة لل الدافعي

دافعيتهم لإلنجاز      الدراسات القليلة التي تناولت تقدير الذات لدى المعلم         ا ب ذه    . ين وعالقته وتتفق ه
ان، (و) ٢٠٠٧ ،المزروع(و) ٢٠٠٨برآات، ( و)٢٠٠٩القيسي، (سة النتيجة مع درا   )٢٠٠٣آنع

   .,Wilson) 2010(و ,Hook) 2010(و
  

  التوصيات

   يمكن اقتراح التوصيات التاليةالباحثون إليها الدراسة التي توصل  نتائجفي ضوء

 بحيث تتغير الفكرة السائدة بأن الذين  ؛إعادة النظر في أسس قبول المعلمين في الجامعات
ين يضطرون للذهاب ن الثانوية العامة هم الذيحصلون على معدالت منخفضة في امتحا

  . لكليات التربية

 ثقته و من مكانته االجتماعية ويزيد من تحسين الوضع المادي واالجتماعي للمعلم مما يعزز
 . بنفسه وينعكس ذلك على أدائه

 ي وهندامهم ليكونوا قدوة لطالبهمتشجيع المعلمين على االهتمام بمظهرهم الخارج. 

 قتها بمتغيرات  من الدراسات التي تبحث في تقدير الذات لدى المعلمين وعالإجراء المزيد
  .أخرى

  
  واألجنبيةالعربية المراجع 

ين    ،أبو جهل   - واز روب ه                "). ٢٠٠٣(. ف زة وعالقت ة بغ ة الحكومي ة التربي ة آلي دى طلب ق ل القل
ة القدس المفتوحة     . رسالة ماجستير  . "بتقدير الذات وبعض المتغيرات األخرى     . زةغ . جامع

  . فلسطين

ات - اد ،برآ دس ". )٢٠٠٨(. زي ة الق ة جامع دى طلب ستوى الطموح ل ذات بم وم ال ة مفه عالق
رات        د        . "المفتوحة في ضوء بعض المتغي ة المفتوحة عن بع سطينية للتربي ة الفل . )٢(١المجل

٢٥٥-٢١٩ .  

داهللا     ،الخطيب - ار         ". )٢٠٠٤(. بالل عادل عب ذات لألعم دير ال ايير تق ى    ١٧ -١٣مع   سنة عل
  . األردن. الجامعة األردنية. رسالة دآتوراه. "قياس مطور للبيئة األردنيةم

  . مصر. القاهرة. دار غريب. ١ط . الدافعية لإلنجاز. )٢٠٠٠(. عبد اللطيف محمد ،خليفة -

ات  - د ،عربي اد ، والزغول .أحم ة   ". )٢٠٠٨(. عم دى طلب ذات ل دير ال ستوى تق روق في م الف
ة      . "والتخصص والمستوى الدراسي   جامعة مؤتة تبعا لمتغيرات الجنس       وم التربوي ة العل مجل

   .٥٣-٣٧ .)١(٩. والنفسية
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دس - رحمن ،ع د ال وي ). ١٩٩٨(. عب نفس الترب م ال رة معاصرة. عل ر. نظ ان. دار الفك . عم
  . األردن

د  - ي محم دان  ،عل ي حم ة     ". )٢٠٠٢(. عل ذات ووجه دير ال ا بتق سية وعالقته ضغوط النف ال
ة من معلمي ومعل        ة الخاصة    الضبط لدى عين دارس التربي وراه  . "مات م الة دآت ة  . رس جامع

  . مصر. اإلسكندرية. عين شمس

  . األردن. عمان. األهلية للنشر والتوزيع. ١ط . الدافعية. )٢٠١٠(. حابس سليمان ،العواملة -

اري- - د ،غب ائر أحم ق. )٢٠٠٨(. ث ة والتطبي ة النظري سيرة. ١ط . الدافعي ان. دار الم . عم
  . األردن

ادري - سين  ،الق الح ح ة     ". )٢٠٠٠(. ص ة المرحل درآها طلب ا ي ال آم م الفع صائص المعل خ
د . جامعة اليرموك  . رسالة ماجستير غير منشورة   . "الثانوية وعالقتها بدافعيتهم لإلنجاز    . إرب

  . األردن

ة والمستوى الدراسي والجنس           ". )٢٠٠٩(. لما ماجد  ،القيسي - العالقة بين األفكار الالعقالني
د ذات ل دير ال ةوتق ة التقني ة الطفيل ة جامع سية. "ى طلب ة والنف وم التربوي ة العل . )١(١١. مجل

٢٢٧-٢٠٥.   

اديمي          ". )٢٠٠٣(. صفوت جابر سعد   ،آنعان - ة اإلنجاز األآ العالقة بين مفهوم الذات ودافعي
  . األردن. أربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير. "لدى طلبة جامعة اليرموك

قفة - ي ،ش د عل ا أحم ة   ". )٢٠٠٨(. عط دى طلب سياسية ل شارآة ال ه بالم ذات وعالقت دير ال تق
  :متوفرة على. "جامعة القدس المفتوحة بغزة

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/174250/14/09/2009.html  

دى          ". )١٩٩٩(.  نسرين بهجت   ،الشمايلة - شئة األسرية ل اط التن ا بأنم دافعية اإلنجاز وعالقته
د           الة ماجستير   . "عينة من طلبة الصف األول الثانوي األآاديمي في محافظة ارب ة  . رس جامع

  . األردن. إربد. اليرموك

ة    : مفهوم الذات . )١٩٨١(.  وجرين . وأالس . البين - ة والتطبيقي ول     . أسسه النظري ة بهل  ترجم
  .  بيروت.  النهضة العربيةدار. فوزي

سن - ل ،المح المة عقي از  ". )٢٠٠٦(.  س ة اإلنج ا بدافعي ة وعالقته ة المدرآ اءة الذاتي الكف
الة ماجستير    . "والتوافق والتحصيل لدى طلبة آلية التربية في جامعة اليرموك         ة   .  رس  جامع

  .  األردن.  إربد. اليرموك

د اهللا      ،المزروع - ة إلنجاز             فاعلي ". )٢٠٠٧(.  ليلى بنت عب ا بكل من الدافعي ذات وعالقته ة ال
رى          سية        . "والذآاء الوجداني لدى عينة من طالبات جامعة أم الق ة والنف وم التربوي ة العل . مجل

٨٩-٦٧ .)٤(٨.    
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ري - اش ،المطي د ردن عم از   ". )٢٠٠٧(.  خال ة اإلنج ستوى دافعي ى م م عل نس المعل ر ج أث
دارس      ي الم ذآور ف الب ال دى الط ذات ل وم ال ت  ومفه ة الكوي ي دول ة ف الة . "االبتدائي  رس

  .  األردن.  عمان. جامعة عمان العربية للدراسات العليا. ماجستير
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