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 ىدا اإل
 
 .ضع إلى الشموع المضيئة في حياتيالجيد المتواو  الثمار ىذه ُأىدي ف  أعدني يس
إلى مف عممني العطاء بدوف انتظار .. إلى مف أحمؿ أسمو بكؿ افتخار .. أرجو مف اهلل أف  

يمد في عمرؾ لترى ثمارًا قد حاف قطافيا بعد طوؿ انتظار وستبقى كمماتؾ نجوـ أىتدي بيا 
لى األبد .... والدي العزيز  اليـو وفي الغد وا 

 
، إلى منبع العطاء ومصدر بشتى أنوعيا كؿ شيء وعممتني أبجديات الحياةإلى مف منحتني 

 البركة والدعاء إلى أمي الغالية حفظؾ اهلل مف كؿ شر.
 

 نور حياتي ورفقة دربي، األعزاء عمى قمبي جميعًا. إلى أخوتي وأخواتي
 ارىـ.في أعم اهلل حفظيـ اهلل مف كؿ سوء وأمد   ,مف دعموني دوماً و  إلى أىمي وأعمامي

موسى "و "أحمد الفسفوس" عمري أصدقاء جاح،ي إلى التقدـ والن  خطاي ودفعن زإلى مف عز  
 اهلل لي. يـحفظ ،"فرج اهلل

 القدسفي جامعة جميع مف تتممذت عمى أيدييـ  إلى
 .رسالةصاحب الفضؿ األوؿ في إعداد ىذه ال عادؿ ريافالدكتور األستاذ إلى حضرة 

قباجة رحمو اهلل وغفر لو، مثمي األعمى في االرتقاء بالعممية  زياد الدكتور االستاذ إلى
 ربوية. الت  

 المسؤولية والتعاوف تحمؿ قدر كبير مف وكانوا عمى رسالةنجاح ىذه الإ  إلى كؿ مف ساىـ في 
 .المشترؾ 

اية إلى كؿ فمسطيني ا الر  الذيف سبقونا إلى سماء المجد وسممو  األحرار إلى شيداء فمسطيف
 .وحمايتو لمسؤولية لبناء الوطفيحمؿ ا

 الباحث                                                                    
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 شكر وعرفان
 

ــ" ــي َأْن َأْش ــي َربِّ َأْوزِْعِن ــَل َصــاِلًحا َتْرَضــاُه َوَأْدِخْمِن ــَدِي َوَأْن َأْعَم ــَّ َواِل ــِي َوَعَم ــَت َعَم ــي َأْنَعْم ــَك اِلِت ُكَر ِنْعَمَت
 (19" )النمؿ: ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الِصاِلِحينَ 

 
يسر لي مف أمري، وأرشدني إلى روافد العمـ  الشكر العظيـ والحمد الجزيؿ هلل رب العالميف الذي

 ، ىذه الدراسة تماـإل الالـز دعمى بذؿ الجي يأعاننو  ، لمعرفةوا
 مف تقصر كمماتي عف الثناء عمييـ. وبعد شكر اهلل أتقدـ بالشكر إلى

 االستاذ  التي زرعيا بداخميؿ قبؿ أف يحصد الثمار إلى مف غرس حب العمـ والمعرفة في نفسي ورح
الى ابي العزيز الذي قدـ المستحيؿ في دعمي  ،فسيح جناتو واسكنو الدكتور زياد قباجة رحمو اهلل

 اهللُ  ولمف كانت سببًا في نجاحي بالدعاء والمتابعة، أمي الحبيبة أمد   ي في مسيرتي التعميمية، تدانسمو 
ؿ يعطيني بال حدود، عوني وسندي في ايز  دومًا، ولمف أعطاني وال في عمرىـ وال حرمني مف رضاىـ

 ،زوجتي الغاليةالحياة 
 .عامةأقدـ شكري الجزيؿ ألىمي كما  

كاف لو الفضؿ في إتماـ ىذه الرسالة ذي  اؿ عادؿ ريافالدكتور األستاذ  أسطر شكري وتقديري إلى
ومتابعتيا، فمو مني  بالصورة التي انتيت إلييا، والذي شرفني بالموافقة عمى اإلشراؼ عمى الرسالة

 جزيؿ الشكر والتقدير واالحتراـ.
وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى لجنة مناقشة  .في جامعة القدس كمية الدراسات العمياالشكر الجزيؿ إلى 
ابراىيـ عرماف  ممتحنًا داخميًا،  رئيسًا، والدكتور عادؿ ريافالدكتور األستاذ الرسالة المؤلفة مف 

 .داخمياً ممتحنًا  والدكتور غساف سرحاف 
لخميؿ، الذيف مثموا مجتمع الّدراسة  وأتقدـ بالشكر في محافظة ا كما أشكر كافة مديريات التربية والتعميـ

 الجزيؿ لكؿ مف ساعدني في توزيع االستبانات وقدـ لي يد العوف والمساعدة في إنجاز ىذه الدراسة.
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 الممخص

معممي  بفاعمية الذات التدريسية لدى الدراسة التعرؼ إلى االستغراؽ الوظيفي وعالقتو ىذه ىدفت
استبانة تكونت مف ثالثة أقساـ  الباحث رطوّ تحقيقًا ليذا اليدؼ و  .الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ

االستغراؽ رئيسة. اشتمؿ القسـ األوؿ عمى معمومات عامة عف المبحوثيف، وضـ القسـ الثاني مقياس 
وطبقت ، ( فقرة20)ريسية في فاعمية الذات التدالقسـ الثالث مقياس تناوؿ و ، ( فقرة40) مفالوظيفي 

 الطبقية العشوائية بالطريقة اختيرت ،معممًا ومعممة( 237أداة الدراسة عمى عينة بمغت )

لدى معممي ومستوى فاعمية الذات التدريسية مستوى االستغراؽ الوظيفي أف الدراسة  أظيرت نتائج
. وعمى التوالي (3.72، 4.33) ةحسابي اتبمتوسط يفعالي اكان الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ

لدى معممي وفاعمية الذات التدريسية االستغراؽ الوظيفي وجود عالقة طردية بيف وبينت النتائج 
 . الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ

لدى معممي الرياضيات في االستغراؽ الوظيفي جود فروؽ دالة احصائيًا في مستوى و كما بينت النتائج 
بينما لـ تظير الدراسة ، والمؤىؿ العممي، والتقدير السنوي، الجنسات ر لمتغيوفقًا  ميؿمديرية تربية الخ

مستوى  حصائيًا فيإ جود فروؽ دالةبينت النتائج و و . فروقًا دالة إحصائيًا وفقًا لبقية متغيرات الدراسة
ات الجنس، والمؤىؿ ر لمتغيوفقًا  لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿفاعمية الذات التدريسية 

متغير ، بينما لـ تظير الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا وفقًا لالعممي، والمرحمة التعميمية، والتقدير السنوي
 .سنوات الخبرة

عمى عمميف ع الميتشجمف شأنيا التي الستراتيجيات المديريف استخداـ بالحاجة إلى  الدراسة وتوصي
؛ تنعكس بشكؿ ايجابي عمى إبداعيـ واستغراقيـ الوظيفييـ  تودافعي ،واستقالليتيـ ،إدارة سموكيـ الذاتي

، والحاجة والحرص عمى تعزيز أداء المعمميف مف خالؿ وضع نظاـ مكافئات وحوافز لممتميزيف منيـ
االستغراؽ الوظيفي وعالقتو قيؽ مزيد مف الفيـ حوؿ موضوع دراسات لتحإجراء المزيد مف الإلى 

 .بمتغيرات أخرى
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Abstract 

The study aimed to investigate job involvement and its relation with self-efficacy 

among at mathematics teachers at Hebron Education Directorate, Palestine. The 

study approached the literature as a multi-dimensional phenomenon, which 

addressed both theoretical and applied research. The significance of this recent 

study is the first, which dealt with this theme, to the author knowledge, which in 

turn encourages other researchers to work on further research on this important 

issue. 

To achieve this end, a 60-item questionnaire was formulated which was divided into 

three sub-scales as follows: the general information of the participants; the second 

section dealt with the job involvement (40 items); and the third section included a 

self-efficacy scale (20 items). The random stratified method was utilized which 

comprised of a sample size of (237) male and female respondents of mathematics 

teachers at Hebron Education Directorate. The collected data was statistically 

analysed using the statistical package for social sciences (SPSS).  

The results revealed that the participants experienced a high level of job 

involvement and self-efficacy. The mean scores were (M 4.33; 3.72) respectively. 

The study revealed the determinant effect of self-efficacy on improving job 

involvement for mathematics teachers at Hebron Education Directorate. It was 

found that when self-efficacy increases, job involvement increases and vice versa. 

The results of the study revealed significant statistical differences in job 

involvement among the teachers due to gender, educational level, and annual 

performance evaluation. However, no statistical significant differences were found 

in the rest of the study variables, that are, experience, and school stage. 

Additionally, the findings of the study revealed significant statistical differences in 

self-efficacy among the teachers due to gender, educational level, school stage, and 

annual performance evaluation. However, no statistical significant differences were 

found in the experience variable. 

These findings confirm the value of self-efficacy in innovative job involvement and 

recommend the need for headmasters strategies that encourage teachers to manage 

their own behaviour, autonomy, and self-motivation that are most conducive to 

creativity and job involvement; the need to establish a system of incentives and 

rewards, which in turn encourages teachers to self-development, innovation, 

creativity and job involvement; and finally, further research is essential in the area 

of job involvement and its relation with other variables. 
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 الفصل االول
 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة 1.1
 

تربية جيؿ جديد يعمؿ  ءومعمـ الرياضيات بصفة خاصة عب يقع عمى عاتؽ المعمـ  بصفة عامة
 واالرتقاءضحة في صياغة التقدـ الحضاري بصمات وا ويكوف لو ، د لممعمومات ومجدد لياول  مُ ك  

 يد الحب  الى تولوالتي تسعى  ،كافة المجاالت التي تخدـ البشريةبالعممية التربوية لتجمب لنا منفعة في 
الى ما ىو أفضؿ  أو ما  إحداث التغييرواالحساس بمبادئيـ الراسخة في  اعماقيـ  ومقدرتيـ عمى 

 أي التغير المنُظومي ،اة  او مسارات العممية التعميميةي بتغيير مسارات منظومات الحييسم  
Paradigm Shift   .فية والتي تتغمغؿ ر والقدرة عمى التعامؿ مع متغيرات العصر التكنولوجية والمع
ومف ىنا يجب عمى المعمميف والوزارات والمنظمات ، المعقدة التي تثيرىا العولمة فييا الصراعات 

العمؿ بأقصى مجيود إلرساؿ رسالتيـ السامية وتنفيذ المياـ المطموبة منيـ بشكؿ مبدع حتى نممئ تمؾ 
خالؿ  إعداد معمـ متفاعؿ مع  ، وذلؾ مفمجاالت العمؿ والحياة الوظيفية  الفراغات  في كافة

 .البناء   االستراتيجيةىدافيا ألى إص الفرص لموصوؿ ووظيفتو يقتن

في ادارة أىـ واغمى ، لما ليا مف دور عمى الموارد البشرية بشكؿ رئيسي وتعتمد المنظمات في ادارتيا
في المنظمة، ويقع رأس الماؿ الفكري  يعتبر، وىو العنصر البشري ) المعمميف ( والذي اصوؿ المنظمة

يا تخطي المسار الوظيفي ىم  أقياـ بمجموعة مف الوظائؼ مف لممسؤولية إدارة الموارد البشرية عمى 
   الذات التدريسية وتأمؿ االداء  تنمية الحياة الوظيفية والمكافآت والحوافز والتدريبي والتنموي وادارة 

( .2016)ابو شنب،  

احد القضايا البارزة والميمة في ادارة الموارد يمثؿ ؽ الوظيفي ( أف االستغرا 1995ويشير عريشة )
البشرية )معممي الرياضيات ( لما ليا مف عالقة بعدد مف المتغيرات المتصمة بسموؾ الموظفيف في 
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مؤسسات العمؿ، مثؿ )عدـ االلتزاـ بالدواـ الرسمي، التسرب مف العمؿ، عدـ االلتزاـ بالموائح 
ر االستغراؽ الوظيفي مف المصطمحات الحديثة نسبيًا مقارنة مع المصطمحات والقوانيف(، ليذا يعتب

 .   البشرية االخرى في مجاؿ ادارة الموارد

الدرجة يا ن  أفبيف  ,Riipinen) 1997حسبما ذكر ريبينيف ) ىو مرآة منعكسة  االستغراؽ الوظيفيف
 باشر ، وفي سياؽ مويخمص ليا تياالتي يندمج فييا الفرد مع الوظيفة التي يمارسيا ويستشعر أىمي

 تكوفلنفسي بيف الفرد ووظيفتو بحيث الوظيفي يعبر عف االرتباط ا ستغراؽاال أف  ( 1997زناتي ) ىير 
 في تقديره لذاتو.محوري  ىذه الوظيفة ذات بعد محوري في حياتو و

سمات الحياة  مفومميزة  إلى االستغراؽ الوظيفي منذ وقت كبير عمى أنو سمة ىامة  ظرويتـ الن
لموصوؿ إلى الفعالية التنظيمية والوصوؿ إلى ردود فعؿ إيجابية مف قبؿ ىاـ التنظيمية وأساس 

 (.2012) عبدالعميـ،  الموظفيف
ؤسسات األفراد داخؿ الم تسموكياة الالزمة لفيـ الوظيفي أحد أىـ األبعاد الرئيس ستغراؽاال ويعد

يعكس متغيرات سموكية أخرى مثؿ األداء، والغياب،  الً اعا فوذلؾ عمى اعتبار أنو يعد مؤشر  التعميمية
 .(1997والرضا، ودوراف العمؿ )زناتي، 

يعد موضوع االستغراؽ الوظيفي مف الموضوعات التي أىتـ بيا الباحثوف باعتباره إحدى القضايا كما 
تفسير العديد مف الرئيسة الالزمة لفيـ ومعرفة سموؾ األفراد داخؿ منظمات األعماؿ، باإلضافة إلى 

عممو ويكوف ميتـ بالعمؿ  الفردُ  يحب   الوظيفي يعني أف   فاالستغراؽ، ىالمتغيرات السموكية األخر 
نتاجية أفضؿ مف األفراد الذيف ال يحبوف  ؛المرتبط بو فاألفراد المحبيف لوظائفيـ يعمموف بكفاءة أعمى وا 
 .(2004)المغربي،  أعماليـ

اؽ الوظيفي ىدفا ميما مف أىداؼ إدارة الموارد البشرية )معممي ف االستغر أ( 2003زايد ) رىوي
الرياضيات( التي يتطمب مف اإلدارة العميا النظر إلى ىذه الموارد عمى أنيا المفتاح األساسي لتحقيؽ 

تطمب تحقيؽ أىدافيا النظر إلى عممية تنمية الموارد البشرية عمى أنيا متطمب ويالفاعمية التدريسية، 
ـ يستدعي عمؿ شاؽ ومخطط ويحتاج إلى عممية تقييـ مستمر، حيث إف إدارة الموارد تنافسي مي

ة في تحقيؽ األىداؼ البشرية يمكف أف تضيؼ العديد مف المساىمات الميمة منيا المساىم
المعمميف والمساىمة في تحقيؽ ذاتيـ وزيادة االستفادة مف مياراتيـ  ى، وزيادة درجة رضاالستراتيجية
 لمتاحة.وقدراتيـ ا

 



3 

 

وتناولت العديد مف الدراسات االستغراؽ الوظيفي باعتباره أحد  المصطمحات الحديثة نسبيا عمى 
مستوى البحوث المتعمقة باألداء الوظيفي، وكذلؾ المتعمقة بااللتزاـ التنظيمي، ومصادر العمؿ 

 .(Roberson & Al zahrani, 2012الوظيفي"  ) واالحتراؽ
االستغراؽ الوظيفي لمعامميف يمكنيـ مف القدرة عمى التطوير  ف  ألى إ( 2016ويبيف ابو شنب )

واالبتكار، ويسيـ في توسيع  إمكانيات المجتمع االنتاجية، فيو أساس العممية االنتاجية واالدارية، 
 وعمى ذلؾ يعتمد نجاح وتقدـ المنظمات عمى مستوى تحقؽ فاعميتيا.

 حددات التعمـ الميمة و التي تعبر عف مجموعة مف األحكاـالتدريسية أحد اىـ م وتعتبر فاعمية الذات
ال تتصؿ بما ينجزه الشخص فقط، ولكف أيضا بالحكـ عمى ما يستطيع إنجازه، و أنيا نتاج  التي

 .(2017)صفية، معرفية لمفرد تشعره بقدرتو عمى التحكـ في البيئة لممقدرة الشخصية، و تمثؿ مرآةً 

ف فاعمية الذات التدريسية تعد مف المفاتيح القوية التي تمكف المعمـ أإلى (  2012ويشير المعايطة )
ذا كاف اعتقاد المعمـ  أنو ال يستطيع بموغ أىدافو بمف تحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلى إنجازىا، وا 

فالمعمـ المتمتع ؛ المرجوة، فإنو يتخمى عف المحاوالت المتكررة التي مف شأنيا تحقيؽ ما يسعى إليو
وأقؿ توترا  اتزاناً رتفعة يكوف أكثر إصرارا و تحمال ومثابرة إلنجاز الميمات وتجعؿ منو أكثر بفاعمية م

القواعد األخالقية و  عمى وأكثر ثقة بالذات والحصوؿ عمى غاياتو دوف االعتداء عمى اآلخريف أو
 القانونية.

يؤثر عمى أنواع الخطط إدراؾ المعمميف لفاعميتيـ الذاتية  أف ( ,1989Bandura) كما يرى باندورا 
فالذيف لدييـ إحساس مرتفع بالفاعمية يضعوف خططا ناجحة، والذيف يحكموف عمى  ؛التي يضعونيا

 حيث أفأكثر ميال لمخطط الفاشمة واألداء الضعيؼ واإلخفاؽ المتكرر،  اأنفسيـ بعدـ الفاعمية يكونو 
ي تقوية اإلدراؾ الذاتي لمفاعمية إلحساس المرتفع بالفاعمية ينشئ أبنية معرفية ذات أثر فعاؿ فا

 .التدريسية

( أف نظرية فاعمية الذات التدريسية تقوـ عمى أسس مبنية عمى  األحكاـ  2017وتشير صفية )
سموكيات معينة، والفاعمية الذاتية ليست مجرد بالصادرة مف المعمـ عف قدرتو عمى تحقيؽ أو القياـ 

المعمـ لذاتو عما يستطيع القياـ بو، ومدى مثابرتو، لكنيا تقويـ مستمر مف جانب و مشاعر عامة، 
واجتياده، وفاعميتو، ومرونتو في التعامؿ مع المواقؼ الصعبة والمعقدة، وتحديو لمصعاب ومقاومتو 

 . لمفشؿ

حًا ويقتدى بو اجفيمكف لمشخص إذا كانت قناعتو عالية بفاعمية ذاتو في مجاؿ عممو اف يصبح اكثر  ن
فاإلحساس بفاعمية الذات  ؛شكيؿ مفيوـ إيجابي عف ذاتو والعكس صحيحألنو سوؼ يسيـ في ت
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            التدريسية يعزز التوافؽ الشخصي بوسائؿ عديدة أو بدافع اختيار المعمـ لمميمات الصعبة 
 .(2012) آؿ دىاـ،

د عمـ حولعدـ وجود دراسات سابقة تناولت ىذه العالقة سواء في البيئة العربية أو األجنبية، عمى 
التربية مديرية ل معممي المدارس الحكومية التابعةىذه الدراسة عمى  إجراءالباحث  أرتأىالباحث، فقد 

في اع القرار داخؿ اروقة التربية والتعميـ صن   نيا اصحابُ لكي يستفيد م   ،الخميؿوالتعميـ في مدينة 
رفع في بدورىا راسة، وبما يسيـ نتائج ىذه الدالى  استناداً  لممعمميفتطوير وسائؿ الدعـ التنظيمي 

ز ، وبما يعزّ ممعمميفل األداء التدريسمستوى االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف لينعكس ايجابيا عمى 
 فاعميتيـ التدريسية .أيضًا مف 

 مشكمة الدراسة: 2.1

التكنولوجيا الكثير مف المتغيرات المتسارعة في ظؿ العالـ الذي تغزوه  مديريات التربية والتعميـ تشيد 
في مديرية  العامميفالمعمميف ومع مرور الوقت فإف ىناؾ الكثير مف التطورات التي تستوجب عمى 

 يف اف يسعوا إلى تطوير ذاتيـ المينيةممعمتطوير ادائيـ الميني لذا يتطمب مف ال التربية والتعميـ ،
كاف مف الواضح مدى التركيز ف مف اجؿ التعامؿ مع ىذه المتغيرات المتسارعة، كما وزيادة كفاءاتيـ 

 فاعميتيـ الذاتية التدريسية .مف ضمنيا عمى تطوير اداء المعمميف مينيا و 

التي اشارت  (2018السابقة مثؿ دراسة )العبد المطيؼ،  العديد مف االبحاث والدراسات وبالرجوع إلى
ىـ اداء مستوى نعكس عمىي بيئات التعمـ الصفية والمدرسيةفي لممعمميف الى اف االستغراؽ الوظيفي 

ووظائفيا في تنمية قدرات اإلدارات التعميمية ، وانطالقا مف االىمية المتزايدة لدور الوظيفيوالتزاميـ 
 لدييـ لما تواجيو ىذه المؤسسات مف تحديات وخصوصا في بيئتنا الفمسطينية، وسعيا الى  المعمميف

التي تعمؿ  بشأنيا التأثير في زيادة تفاعؿ  إلى زيادة إدراؾ المعمميف لكفايات التدريس الميمة 
التركيز  الى اىمية الباحث ارتأى، فمف ىنا مف اجؿ خدمة المجتمع المحيط بوالمعمميف مع وظيفتيـ  

 .فاعمية الذات التدريسيةبوربطيا   االستغراؽ الوظيفيعمى 

 اسئمة الدراسة : 3.1

 لوظيفي وفاعمية الذات التدريسية .حاولت ىذه الدراسة تحديد العالقة بين االستغراق ا 

 السؤال االول :

 ؟  الخميؿما مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  
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 السؤال الثاني :

 الخميؿ االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية ختمؼ المتوسطات الحسابية في ىؿ ت
 ؟(والتقدير السنوي ،الدراسية، والمؤىؿ العمميف، والمرحمة نوات الخبرةوس ،الجنس ) :اتلمتغير باختالؼ ا

 السؤال الثالث : 

 ؟ما مستوى فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ

 السؤال الرابع :

الخميؿ رية فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديختمؼ المتوسطات الحسابية في ت ىؿ
 ؟(والتقدير السنوي ،الدراسيةلمرحمة وا وسنوات الخبرة، والمؤىؿ العممي، الجنس،):  اتلمتغير باختالؼ ا

 السؤال الخامس :

فاعمية الذات التدريسية لدى معممي  و االستغراؽ الوظيفيبيف  احصائياً  دالةىؿ توجد عالقة ارتباطية 
 رياضيات في مديرية تربية الخميؿ؟ال

 رضيات الدراسة:ف 4.1

 :فرية االتيةوالرابع والخامس الَّ الفرضيات الصتم تحويل السؤال الثاني و 

 عمَّ : نصتالفرضية الصفرية األولَّ والتي 

المتوسطات  في(  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
لمتغير ات في مديرية تربية الخميؿ تعزى عممي الرياضيدرجة االستغراؽ الوظيفي لدى مل الحسابية
 .الجنس"

 عمَّ : نصتالفرضية الصفرية الثانية والتي 

المتوسطات  في(  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
ر ت في مديرية تربية  الخميؿ تعزى لمتغياالستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيادرجة ل الحسابية

 ."سنوات الخبرة
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 عمَّ : نصتالفرضية الصفرية الثالثة والتي 

المتوسطات  في(  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
زى  لمتغير االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  الخميؿ تعدرجة ل الحسابية

 ."المؤىؿ العممي

 عمَّ : نصتالصفرية الرابعة والتي الفرضية 

المتوسطات  في(  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  الخميؿ تعزى  لمتغير درجة ل الحسابية
 ."الدراسيةالمرحمة 

 عمَّ : تنصالفرضية الصفرية الخامسة والتي 

المتوسطات  في(  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  الخميؿ تعزى  لمتغير درجة ل الحسابية

 .التقدير السنوي"

 عمَّ:  نصتوالتي  دسةساالفرضية الصفرية ال

المتوسطات  في( α≤0.05داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية )"ال توجد فروؽ ذات 
تربية الخميؿ تعزى  لمتغير فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية درجة ل الحسابية
 ."الجنس

 عمَّ:  نصتوالتي  السابعةالفرضية الصفرية 

المتوسطات  في( α≤0.05ة اإلحصائية )"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الدالل
فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ تعزى  لمتغير درجة ل الحسابية

 .سنوات الخبرة "

 عمَّ:  نصتوالتي  الثامنةالفرضية الصفرية 

المتوسطات  يف(  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية )
لمتغير ات في مديرية تربية الخميؿ تعزى فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيدرجة ل الحسابية

 .المؤىؿ العممي"
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 عمَّ:  نصتوالتي   التاسعةالفرضية الصفرية 

المتوسطات  في( α≤0.05الداللة اإلحصائية ) روؽ ذات داللة احصائية عند مستوى"ال توجد ف
فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ تعزى  لمتغير جة در ل الحسابية
 ."الدراسيةالمرحمة 

 عمَّ:  نصتوالتي  العاشرةالفرضية الصفرية 

المتوسطات  في( α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية )
دريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ تعزى  لمتغير فاعمية الذات الت درجة ل الحسابية

 .التقدير السنوي"

 عمَّ : نصتوالتي  ةالحادية عشر الفرضية الصفرية 

درجة فاعمية الذات التدريسية ومتوسطات درجة   "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
 .الخميؿ" ديرية تربيةلدى معممي الرياضيات في ماالستغراؽ الوظيفي 

  : أىداف الدراسة 5.1
 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 .لرياضيات في مديرية تربية الخميؿالتعرؼ الى درجة  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي ا -1
بيف متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في  الفروؽفحص داللة  -2

والمرحمة  ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة، الجنسوفقًا لمتغيرات:  لخميؿمديرية تربية ا
 .والتقدير السنوي الدراسية،

 الخميؿ.ية تربية التعرؼ الى درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مدير  -3
في  ؽ بيف متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات و فحص داللة الفر  -4

والمرحمة  ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ، الجنس :وفقًا لمتغيراتمديرية تربية الخميؿ 
 والتقدير السنوي. الدراسية

فاعمية الذات متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي و متوسطات درجة بيف   فحص داللة العالقة -5
 التدريسية لدى معممي الرياضيات في  مديرية تربية الخميؿ .
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 : أىمية الدراسة 6.1
 

بمثابة جيد عممي يستفاد منو لدى  و، فيمف أىمية الموضوع الذي تـ تناولوتنبع أىمية ىذه الدراسة 
صانعي القرار في وزارة التربية والتعميـ وذلؾ لتحسيف اداء المعمميف والحصوؿ عمى ممارسات منظمة 

 مف قبؿ معممي الرياضيات لموصوؿ الى االىداؼ المطموبة .
 
ما وتكمف أىمية ىذه الدراسة بما تضيفو إلى المجتمع التربوي نظريا وعمميا وبحثيا، فعمى الصعيد ك

التعرؼ عمى الدور الذي تقـو بو فاعمية الذات التدريسية واالستغراؽ الوظيفي  عمىالنظري فيي تساعد 
الى جودة الحياة وتقييـ االداء والتدريب والتنمية باإلضافة   مف تخطيط المسار الوظيفي وادارة

 .الوظيفية

وعمى الصعيد التطبيقي فتقوـ عمى لفت انتباه مكاتب التربية والتعميـ الى اىمية االستغراؽ الوظيفي 
ومساعدة مكتب التربية والتعميـ عمى تحقيؽ الميزة التنافسية بيف المدارس ، وفاعمية الذات التدريسية

 بالمعمميفة الذات التدريسية والقدرة عمى االىتماـ التي تعمؿ تحت نفس المجاؿ مف خالؿ تطبيؽ ادار 
 .ومستوى أدائيـ الوظيفي

عنى باالستغراؽ الوظيفي وعمى الصعيد البحثي فربما تقود ىذه الدراسة إلى المزيد مف الدراسات التي تُ 
و أخرى أوفاعمية الذات التدريسية لدى المعمميف غير تمؾ التي تناولتيا ىذه الدراسة باستخداـ متغيرات 

عربيا ومحميا في الكافية خرى مف المعمميف، اذ أف ىذا الجانب لـ يحظ بالدراسة أتطبيقيا عمى فئة 
 حدود معرفة الباحث.

 : الدراسة حدود 7.1
 
مديرية المدارس الحكومية التابعة لاجراء ىذه الدراسة عمى معممي الرياضيات في  تـمكاني : الد حال

 تربية الخميؿ.
 .2019 - 2018الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  خالؿ ىذه الدراسةتطبيؽ  تـ: زماني ال حدال
مديرية المدارس الحكومية التابعة لىذه الدراسة  عمى معممي الرياضيات في   اقتصرتبشري : ال حدال

 تربية الخميؿ.
 حدد نتائج ىذه الدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا.  تمفاىيمي : ال حدال
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 مصطمحات الدراسة : 8.1

االستغراؽ الوظيفي: ىو العالقة النفسية بيف الفرد ووظيفتو ودورىا في تشكيؿ التصور الذاتي لمفرد 
 (2007:10، المنطاوي) .ومف ثـ فيو يوضح مدى ارتباط الفرد بوظيفتو واىتمامو بيا

الذي قاـ  غراؽ الوظيفي الستا اداة لقياس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى وتقاس إجرائياً 
 .الباحث بإعداده ليذه الغاية

فاعمية الذاتية التدريسية: معتقدات المعمـ حوؿ قدرتو عمى أداء مياـ التدريس وتنفيذ اإلجراءات 
الصحيحة التي تسيـ في تحقيؽ النتاجات التعميمية المرغوبة لدى الطمبة عمى اختالؼ مستوياتيـ 

 .( Banadura,1986) التعميمية

الفاعمية الذاتية التدريسية الذي قاـ   أداة لقياس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى وتقاس إجرائياً 
 . ببنائيا الباحث
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة
 

 حيث الدراسة، عبموضو  العالقة ذات السابقة والدراسات النظري لإلطار عرضاً  الفصؿ ىذايتناوؿ 
ت التدريسية لدى معممي موضوع االستغراؽ الوظيفي، والثاني يعالج فاعمية الذا النظري اإلطار تناوؿ

 إلى األحدث مفزمنيًا  مرتبة الصمة ذات واألجنبية العربية الدراسات عرض تـ ثـ ومفالرياضيات، 
 .األقدـ

 
 اإلطار النظري 1.2

 
 وظيفياالستغراق ال :المحور االول 1.1.2

  
 أوال : مقدمة :

 

مف اىـ القضايا الضرورية في إدارة الموارد البشرية   Job Involvementيعد االستغراؽ الوظيفي  
وترؾ الوظيفة  ،مثؿ التغيب عف الوظيفة ،لما ليا عالقة بعدد مف المتغيرات المرتبطة بسموؾ الموظفيف

المصطمحات الحديثة نسبيًا بالمقارنة مع االستغراؽ الوظيفي مف  يعتبر ، وعميووالجيد بالوظيفة
 (.1995 ،المصطمحات االخرى في مجاؿ إدارة الموارد البشرية )عريشة

 
ويرى الباحث اف  التطور التكنولوجي السريع باتجاه التحوؿ لعصر العولمة والحاسوب، والتوجو الى   

ذلؾ لـ تسطيع المنظمات  ، رغـ كؿاالنترنت وتكنولوجيا المعموماتالتفاعؿ الكبير مع استخداـ 
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، وذلؾ ألف عنصر ية وميارتيـ وقدراتيـ وفاعمياتيـوالمؤسسات والوزارات التخمي عف الموارد البشر 
 . ية والتطوير واالرتقاء بالمنظماتاالستغراؽ الوظيفي ىو الميـ في التنم

 
مى رفع مستواه في توجيت المنظمات والوزرات  لمعمؿ مؤخرا  بالموارد البشرية وعممت ايضا عوعميو 

، الذي بدوره يؤدي إلى االرتقاء ورفع طوير والتدريب والتحفيز والتعزيزاألداء التنظيمي، مف خالؿ الت
دارة الموارد البشرية، ودراسة السموؾ التنظيمي،  المستوى العاـ لممنظمات والوزرات، والموارد البشرية، وا 

أكثر المواضيع التي يتـ  مفالستغراؽ الوظيفي اوفي ضوء ذلؾ يعتبر الرضا وااللتزاـ الوظيفي، و 
في ودوره مقدار التزاـ الموظؼ واندماجو ومدى  تفاعمو ومشاركتو لعممو،  ألنو يعبر عفدراستيا، 

 (.Khan et al, 2011عمميو اتخاذ القرار )
 

( اف مصطمح االستغراؽ الوظيفي لو دور في رفع فعالية أداء الموظفيف 2013ويرى محمود )
، فكمما ازداد االستغراؽ الوظيفي أدى إلى زيادة فعالية المنظمات امميف في المنظمات والوزاراتوالع

وانتاجيا وأدائيا، ومف ىنا نستخمص باف االستغراؽ الوظيفي يشير إلى درجة قضاء الموظفيف الجزء 
ي يعد مف إحدى األكبر مف وقتيـ في عمميـ ووظائفيـ لزيادة االنتاجية، وبذلؾ فاف االستغراؽ الوظيف

 العوامؿ الميمة التي تؤثر في األداء العاـ لممنظمات.
 

والمدراء والموظفيف لالرتقاء  المعمميف لدىاالستغراؽ الوظيفي  تعزيزويرى الباحث انو مف الضروري 
المعمـ المستغرؽ وظيفيا حيث أف  ،بالعممية التربوية والوصوؿ الى اعمى مستويات التحصيؿ لمطمبة

 حديث تؤدي إلى تحسيف مستوى أداء طمبتيـ.ستراتيجيات واساليب وطرؽ التدريس يبحث عف ا
 

 .Job Involvementثانيا :  مفيوم االستغراق الوظيفي 
 

 ، فيو: ىي مف المصدر استغرؽ في، استغراقا اؽ لغةاالستغراؽ الوظيفي وتأصيؿ المفيوـ االستغر 
 .و: أخذه العمؿ، انشغؼ بوُمستغرؽ، والمفعوؿ ُمستغرؽ، ومنيا استغرؽ في عمم

 
، وفي القرآف الكريـ وغرؽ في الشيء جاوز الحد المعروؼ، واالستغراؽ بمعناه المغوي، ىو االستيعاب

لنزع نزع األنفس مف ، وأف اواشار الفراء الى أنيا المالئكة. (1غ رقًا () النازعات، آية:  )والنازعات
 .صدور الكف ار

 
يؿ: ُيقاؿ نزع قوسو . ابف شمالمصدر الحقيقي مف أغرقت اغراقا ـ مقاـ: الغرؽ اسـ أقيوقاؿ األزىري 

 . (1987ح و ىو يباعد السيـ مف شدة النزع )ابف منظور، : واالغراؽ الطر فأغرؽ، قاؿ
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( عف االستغراؽ الوظيفي مف خالؿ االندماج الداخمي لمفرد في الوظيفة أو 2007وعبر المنطاوي )

و التزامو نحو أفي صورتو في تحقيؽ ذاتية الفرد  الوظيفة بما ينعكسالتطابؽ والتجاوب النفسي مع 
ويوضح  در لذاتي لمفنو العالقة النفسية بيف الفرد ووظيفتو ودورىا في تشكيؿ التصور ابأوعرفو  ،وظيفتو

 بعدىا مدى ارتباط الفرد بوظيفتو واىتمامو بيا.
 

 :في التي  يمكن تمخيصيا  فيما يمياالستغراق الوظي يفين ان ىناك اتجاىات عديدة من تعر وتب
 : االتجاه االول

تستوعب جميع طاقاتو يرى اف االستغراؽ الوظيفي ىو عبارة عف مشاركة الفرد في وظيفتو التي   
 (.Liord ,2002& Diefendroff ) لتحقؽ اىداؼ المنظمة 

 االتجاه الثاني :
قو النفسي مع عممو عندما يكوف يرى اف االستغراؽ الوظيفي حالة مف ادراؾ الشخص لمدى تواف

 (.Bodrova & Leong,2003) لمموظؼ القدرة عمى إشباع حاجات الفرد
 : االتجاه الثالث

االستغراؽ الوظيفي ىو عبارة عف درجة ادراؾ الموظؼ ألىمية أف  ((Word, 2012 دترى وور  
 وظيفتو وتأثيرىا في احترامو لذاتو .

 
 االتجاه الرابع:

 متطابؽ مع خصائصو االساسية بشكؿ الوظيفي ىو إدراؾ الموظؼ ألدائو لوظيفتو ف االستغراؽ أيرى 
 (.2011،؛ يوسؼ2004 ،)المغربي  في تشكيؿ مفيومو لذاتو

 
، ويوجد الكثير مف المفاىيـ متشابو مع االستغراؽ الوظيفي ومنيا الرضا الوظيفي االلتزاـ الوظيفي

          يفي واالستغراؽ الوظيفي والرضا الوظيفي( الفرؽ بيف االلتزاـ الوظ1.2ويبيف الجدوؿ )
 (.2013)نصار، 

 

 : الفرؽ بيف االلتزاـ الوظيفي واالستغراؽ الوظيفي والرضا الوظيفي. ( 1.2جدول )
 االلتزاـ الوظيفي الرضا الوظيفي االستغراؽ الوظيفي

الدرجة التي يحدث عندىا 
اندماج بيف الفرد والوظيفة 

لتفاعؿ التي يشغميا ويحدث ا
 فيما بينيما.

استجابة عاطفية موجبة نحو 
الجوانب المتنوعة لموظيفة 

لرضا عف )الرضا عف األجر، ا
 (الراحة بالوظيفة، المشرؼ

المدى الذي تتوافؽ فيو أىداؼ 
مع أىداؼ وقيـ الفرد وعاداتو 

و أو الوزارة أوقيـ المنظمة 
 المؤسسة
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 فة والتعبير عنو بأنو ىو الدرجة التي يندمج فيياف االستغراؽ الوظيفي يمكف تعريأويرى الباحث 

نو مف الضروري ايجاد مصطمح يوصؼ شعور أو  ،ويتفاعؿ بياالموظؼ مع وظيفتو التي يمارسيا 
الضرورة  اعطت  وعميو فإف ،وانتمائو لوظيفتو االدراكيو ارتباط الموظؼ العاطفي والجسدي والمعرفي 

 ،يفي  لمتعبير عف الموظفيف الميتميف بمستقبؿ وظيفتيـلى والدة مصطمح االستغراؽ الوظإالحاجة 
 لصالح المؤسسات التعميمية والمنظمات. بشكؿ كامؿوالستثمار جيودىـ  ،ومنظمتيـ ،وطالبيـ

 
 ثالثا :أىمية االستغراق الوظيفي  

  أصبح  االستغراؽ الوظيفي ضروري جداً  بالنسبة  لممنظمات والمؤسسات التعميمية في
لالستفادة مف جميع القوى العاممة المتاحة لغرض االكتفاء أو النمو المتزايد إيجاد طريقة 

ويتطمب العمؿ  الناجح ألي مؤسسة   ،واالرتقاء بالعممية التربوية بمستوى متألؽ ومبدع
ولذا يتعيف عمى المنظمة و ، الجمع بيف السموؾ العقالني والسموؾ الشعوري مع بعضيما

ويجب عمينا ، ًا  لموصوؿ إلى ىذيف المستوييفودًا وموجيالمؤسسات أف تبذؿ جيدًا مقص
يف بالعمؿ عمى غرس شعور االنسجاـ والتكامؿ بيف الموظفيف لموصوؿ الى درجات التميز 

عمينا التوجو الى ولتحقيؽ ىذه الغاية   ،المؤسسات واظيار الرسالة التربوية الناجحة
 ,Ucar)احة ألرباب العمؿ وصانعي القراراالستغراؽ الوظيفي ألنو يعد أداة قوية لمغاية ومت

2010. ) 
 فراد أفعاؿ أي يدخؿ في صميـ العالقة الوظيفية، ألنو يعمؿ عمى تناوؿ االستغراؽ الوظيف

المنظمة وكيؼ يتصرفوف في أدوارىـ وما الذي يجعميـ يسمكوف  سموكا بطرائؽ أخرى مف 
) العبادي و الجاؼ، ة عمى حد سواء أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة وأىدافيـ الشخصي

2012). 
 ( أف االستغراؽ الوظيفي يعد  مف أىـ المداخؿ المستخدمة في 2007وترى المنطاوي )

نيا تساعد عمى احداث تفاعؿ بيف االستغراؽ أجودة حياة الوظيفة، و التنمية وتحسيف 
مي نحو ظيالوظيفي وااللتزاـ التنظيمي  مما يجعؿ الفرد المستغرؽ في وظيفتو  لديو التزاـ تن

 . يتيا وتطوير عممياتيا المختمفةويكوف حريصا عمى تنممنظمتو وأكثر بقاء فييا، 
 وجيويؿ ريتز ويرى (Retiz & Jewell) ط بأىمية الوظيفة  في أف االستغراؽ الوظيفي يرتب

، لموظؼ اكثر والًء لعممو ولمنظمتو، فكمما كانت الوظيفة أكثر أىمية كمما كاف احياة الفرد
 ( .  ,.Khan et al 2011بدوره عمى أداء األفراد )  مما ينعكس

  كما يرىProbst & Tahira  أف االستغراؽ الوظيفي لو أثر كبير عمى إنتاجية وكفاءة
 ( .  ,.Khan  et al 2011الموظؼ ) 
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  ميـ و  ،االستغراؽ الوظيفي عامؿ ميـ في خمؽ وزيادة تحفيز ودافعية الموظفيفويعتبر
، يستخدـ االستغراؽ الوظيفي ، كمالرضا الوظيفي في بيئة العمؿلتحقيؽ نمو األفراد وا

 ( . ,.Khan  et al 2011) غياب الموظفيف معدالتل كمنبأوااللتزاـ التنظيمي 
  األكثر كفاءة والمحافظة عمييـ  االستغراؽ الوظيفي عمى جذب وتعييف الموظفيفويعمؿ

 ( . ,.ho et al 2012يعتبر عامؿ أساسي يوجو السموؾ التنظيمي ) و 
  انخفاض مستوى االستغراؽ الوظيفي يجعؿ الموظؼ يشعر باالنفصاؿ بيف ما يتوقعو في أما

 (  .Martin,& Hafer  2006حياتو وما يفعمو في وظيفتو ) 
 

ىمية االستغراؽ الوظيفي مف ضروريات  التدريس والعمؿ ألنو يؤثر بقوة في  حؿ أف أويرى الباحث 
حضور المتأخر ، والالمبكرومحاولة االنصراؼ ، مميف بالدواـ المدرسيلتزاـ المعمشكالت عدـ اال

 .مشاكؿ التعميمية بشتى مجاالتياال، ومعالجة واعطاء التدريس حقو
 

 :خصائص االستغراق الوظيفيرابعًا: 
 

 (2015تتمثؿ خصائص االستغراؽ الوظيفي في عدد مف العوامؿ  كما بينيا )قاسـ، 
، والمشاركة، مف: استقاللية الوظيفة، والتنوع، والحوافز مى كؿوتشمؿ ع الخصائص الوظيفية: -

 .والتغذية الراجعة
 .وتشمؿ عمى كؿ مف النوع، والقيـ، والدوافع، واالتجاىات :الخصائص الشخصية -
والعمؿ  ،المشاركة في اتخاذ القرارات، ومشاعر النجاح وتشمؿ عمى :الخصائص االجتماعية -

 مع االخريف.
 

ف االستغراؽ أكما  ،مجموعة مف الظروؼ تجمعت معاً  يمثؿالستغراؽ الوظيفي ا أفويرى الباحث 
الوظيفي ىو الربط بيف الشخص والظروؼ المختمفة وبيئة العمؿ بشكؿ عاـ وبدرجة اسياـ الوظيفة 

االساسية واإلحساس الداخمي لمشخص بجوىرة العمؿ في حياة  حاجاتوالحالية في اشباع حاجات 
حسيف نوعية حياة العمؿ  ويقمؿ مف  الفجوات بيف الحياة الخاصة وحياة ويعمؿ عمى ت ،الموظؼ
 الوظيفة. 
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 استراتيجيات  تعزيز االستغراق الوظيفي خامسًا:
 

حيث يتـ  تحفيز الموظؼ لمعمؿ مف خالؿ  التخطيط والتصميـ الجيد   الموظف نفسة: -
وصنؼ  ،الموظؼ الذاتيةالوظائؼ مستواىا في زيادة دافعية  هلموظائؼ، وتبيف طبيعة ىذ

(Lawler, 1970  الخصائص الضرورية التي تمـز )لوظائؼ بحيث تصبح محفزا لمعمؿ ا
في  تقييـ االشخاص  وأدائيـ مف  التي يستخدمياقدرات الموظؼ ومياراتو : وىي تو،بوظيف

يؤدي إلى إنجاز العمؿ بشكؿ  ه بحيثتقييـ أداءو  ،خالؿ استخداـ قدراتيـ الوظيفية الخاصة
بوجود درجة مرتفعة مف  شعور العامميفالتحكـ الذاتي ويتـ ذلؾ مف خالؿ ، و مثالي ومتميز

 ضبط النفس في سياؽ تحديد األىداؼ الخاصة بيـ وكيفية تحقيقيا ومدى الحصوؿ عمييا.
تحسيف الظروؼ التنظيمية وظروؼ  يؤدي توفير بيئة مناسبة ومناخ مميز الىبيئة العمل:  -

قة مع االشخاص اال خريف والتي تعمؿ عمى تعزيز االىتماـ والرغبة في العمؿ، وتحسيف العال
مما يؤدي الى  بناء عالقات مع األشخاص اال خريف، ومعاممة األشخاص لبعضيـ  ،العمؿ

 بشكؿ الئؽ وانتاج االحتراـ المتبادؿ بيف االشخاص مما يؤدي الى توفير فرص لمنمو.
لتي مف خالليا يتمتع المدراء  بالقيادة والتي يتجمى مف أىـ االستراتيجية  ا مف وتعتبر :القيادة -

تدريب  ويتـ ذلؾ مف خالؿ  ،االستغراؽ الوظيفي ىخالليا ابراز دورىـ المباشر في زيادة مستو 
يضاح توقعاتيـ لمعمؿ، الموظفيف عمى  زيادة  مستوياتيـ  التعميمية  التي بدورىا تقوـ بفيـ وا 

التميز بميارة  ويجب عمى المدراء، يـ استغالليا في وظائفيـوالقدرات والميارات التي يجب عمي
التخطيط والدراسة المسبقة لموظيفة  وقيادة االداء  وادارتو  بتميز مما يجعؿ الوظيفة  تتمتع 

 بفاعمية ويتـ ذلؾ مف خالؿ زيادة االلتزاـ وتطوير الميارات المتنوعة .
راتيجية القيادة بشكؿ مميز والتي تنص ترتبط ىذه االستراتيجية باست :فرص النمو الشخصي -

ـ لتعمـ والتدريب ورفع مياراتيـ عمى  ضرورة دعـ واسناد الموظفيف مف خالؿ مساعدتي
قدرة األشخاص عمى تطوير انفسيـ  إلىوتشير استراتيجية فرص النمو الشخصي وتطويرىا، 

 ا تعتبر وسيمة ميموة التي بدورىوالعمؿ عمى توفير ثقافة التعمـ مف خالؿ التدريب والمعرف
ىذه  وتشير، والتي بدورىا تعمؿ عمى التشجع وااللتزاـ بالسموكيات المخطط ليا لمنمو،

االستراتيجية الى  وجود إدارة التعمـ الذاتي مف قبؿ األشخاص انفسيـ، والعمؿ عمى بناء 
ر المدراء بالمرونة إلعطاء الفرصة لتطوي تمتعوتطوير  قدراتيـ ومياراتيـ مف خالؿ  

 األشخاص، وتطوير قدراتيـ وامكاناتيـ، و العمؿ عمى تعزيز التطور الوظيفي.
ف المؤسسات التربوية الناجحة ىي تمؾ المؤسسات التي تعمؿ عمى اشراؾ : إفرص المساىمة -

 الموظفيف في عمميات اتخاذ القرار واألخذ بأفكارىـ والخروج بعممية تشاورية تتعمؽ ببيئة العمؿ
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واتخاذ القرارات، والتي بدورىا  تؤدي إلى رفع مستوى االستغراؽ الوظيفي وشؤوف الموظفيف، 
 (.2014واالنتماء لموظيفة  )ماضي، 

 
المعمـ عند المعمميف تأتي بضرورة زرع الثقة عند عممية تعزيز االستغراؽ الوظيفي  فأالباحث ويرى 

 ـكاديمي وتجعميىـ األمستوا بيدؼ رفعوعقد ورشات عمؿ تعميمية ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ تدريبيـ
مما يؤدي ذلؾ الى جعؿ المعمـ ينظر الى وظيفتو بثقة وخطوات األداء، مف بطاقة مرتفعة  وفيتمتع

يؤدي الى توليد عالقة تفاعمية  بيف  وىذا بدوره ،مندفعة إلفراغ طاقاتو والعمؿ عمى تطوير طالبو
 المعمـ  ووظيفتو. 

 
 

 ستغراق الوظيفيالعوامل التي تؤدي الَّ نجاح االسادسًا: 
 

 توفر القدرة والفاعمية  لدى الفرد والرغبة في العمؿ. -1
وجود إطار مف القيـ والعادات لدى األفراد الموظفيف التي تحث الفرد عمى االستغراؽ في  -2

 الوظيفية.
يجب النظر إلى الفروقات الشخصية بيف األفراد مف حيث: مستوى التعميـ ومستوى الوظيفة،  -3

 (.2013القدرة عمى العمؿ تحت ضغط الوظيفة  وقوة الحاجة والسيطرة )الوحيدي، و النوع، 
 

ف االستغراؽ الوظيفي يتأثر أالى  ـفي دراستيفقد أشارا  (Lee et al.,2011وآخروف ) ليأما 
 : ـ تصنيفيا الى ثالثة فئات كاآلتيوالتي ت ،بمجموعة مف العوامؿ

 اتخاذ القرار.في  المشاركةو  ،والقيادة ،منظمةفئة ظروؼ العمؿ والتي تتمثؿ في: حجـ ال .1
 فئة التفاعؿ بيف العوامؿ الشخصية والعوامؿ البيئية. .2
والحالة ، واألقدمية، والتعميـ ، والنوع ،فئة السمات الشخصية والتي تتمثؿ في العمر .3

 .ونمط الشخصية، االجتماعية
 

اخرى حسب حجـ مجتمع ىذه  ةويرى الباحث اف االستغراؽ الوظيفي يختمؼ مف مؤسسة الى مؤسس
، كما ويتأثر االستغراؽ الوظيفي بالخبرات ت الشخصية التي يتمتع بيا افراده، وحسب السماالمؤسسة

ؾ ، باإلضافة الى ذلمستوى االستغراؽ الوظيفيعمى لما ليا مف تأثير كبير  ،الموجودة عند الموظفيف
 مجتمع .الالسائدة في فيي تتأثر بالعادات والتقاليد 
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 شروط االستغراق الوظيفي:سابعًا: 
 

االستغراؽ الوظيفي  نحو تعزيزيجب توفرىا  اً ( في دراستيا إلى أًف ىناؾ شروط2013) محمودأشارت 
 : (1.2)في الشكؿ  ، كما ىي موضحةفلدى العاممي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 شروط االستغراق الوظيفي لدى العاممين (1.2) شكل 
 

 ظيفيأبعاد االستغراق الو ثامنًا: 
 

 : ثالثة أبعاد لالستغراؽ الوظيفي، وىي كاالتي  ( الى وجود ,.Rich et al 2010اشار ريتش ) 
ينغمس الموظؼ بشكؿ وفييا : Cognitive Engagement -االستغراق اإلدراكي المعرفي  -1

 بيف كما. ( Rothbard, 2001ممارسة عممو والتفاعؿ معو ) أثناء، مف الناحية اإلدراكيةكامؿ 
ويركزوف بشكؿ مكثؼ  ،المستغرقيف قادريف عمى تجاىؿ المنافسة األفرادأف  Rothbardاردروثب

ومف جية أخرى فيي تعني عدـ وجود اولوية لمياـ عمؿ الموظؼ   ،عمى الميمة التي أوكمت ليـ
 (2010 Rich et al., ). 

واطؼ، وجود عالقة قوية بيف عيعني و : Emotional  Engagement -االستغراق العاطفي   -2
مما يعمؿ عمى اظيار مشاعر  ،( ,1990Kahnوبيف الوظيفة) وأفكار، ومشاعر الموظؼ
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معاكس أو وفي ىذا المعنى  يعد االستغراؽ العاطفي ، ( ,.Rich et al 2010) الحماس والفخر 
 (. ,Maslach 1997السخرية )  مضاد لسموؾ

و الجسدية نحالموظؼ اقات طتوجيو ويعني :  Physical Engagiment -االستغراق الجسدي   -3
االستغراؽ المادي بيف  ويتراوح، ( ,.Rich et al 2010) استكماؿ وظيفة معينة موكمو لو 

 .النخراط النشط  واالنخراط الخامؿا
 

 أنواع االستغراق الوظيفي :تاسعًا: 
 
 ( الى وجود أربعة أنواع لالستغراؽ الوظيفي وىي :  ,Simpson 2009اشار سيمبسوف )  
يشير الى  توظيؼ وتجسيد الحالة الجسدية واإلدراكية والشعورية لمموظؼ و : االستغراق الشخصي - 1

 أثناء قيامو بالمياـ الموكمة لو.
خصائص واألغراض النفسية كاإلنياؾ، فاإلرىاؽ يمثؿ مجموعة مف ال: االستغراق مقابل اإلرىاق -2

، وىنا لمسببات الضغط التنظيمي المزمنة كسيوانخفاض الكفاءة  كعمؿ ع ، ، وانعداـ الفاعميةوالتيكـ
 .لإلرىاؽ والعمؿ عمى القضاء عميو يبرز االستغراؽ الوظيفي كنقيض ومحارب

، ويمكف لحالة الفكرية المتعمقة بالوظيفة، وا: ويتمثؿ في اإليجابية، واإلنجازاالستغراق الوظيفي - 3 
س يشير إلى المستويات المرتفعة  مف فالحماواإلخالص،  ،، واالنغماسخالؿ الحماس تمييزىا مف

، والدفاع عف ، ويشير اإلخالص إلى االندماج المرتفع في العمؿقة والمرونة الفكرية أثناء العمؿالطا
في ، بينما يشير االنغماس إلى التركيز الكامؿ واالستغراؽ المؤسسات واإللياـ، والفخر، والتحدي
 . وعف عمم وقدرتو عمى فصؿ نفس بصعوبةيشعر ف أدوف  العمؿ، بحيث يمر وقت الموظؼ بسرعة

: ويتمثؿ في  اندماج األفراد العامميف ورضاىـ وحماسيـ تجاه وظائفيـ استغراق الموظفين -4
 واألعماؿ المحاطة بيـ.

 
، ىدؼ واحدنحو نواع االستغراؽ وتتفاعؿ أعندما تتجمع ف االستغراؽ الوظيفي يحدث أيرى الباحث و 

تجعؿ معمميف والموظفيف داخؿ المدرسة  ناسبة لمبيئة التعميمية لجميع الر الظروؼ الميتوف حيث أف
 .جاذبة  أكثرمينة التدريس 
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 فاعمية الذات التدريسية :المحور الثاني 2.1.2

 
 مقدمة :  1.2.1.2

 
والعمؿ عمى تطوير واعداد معمميف ، ودة التعميـمف أولويات المؤسسات التربوية االىتماـ بجبات    
مى انتاج معمـ يمتمؾ فاعمية والعمؿ ع ،ميارة  متطورةو  ،ويمتمكوف اساليب تدريس ،ومبدعيف ،ربيفمتد

الى النجاح وتحقيؽ جودة  العممية التعميمية التعممية لموصوؿ متطمباتلتحقيؽ  ،تدريس عاليةذات 
عة وتطبيؽ ية المتنو يمتمكوف القدرة عمى استخداـ االستراتيجيات واألساليب التعميمية التعممو  ،التعميـ

، وتوفير بيئة آمنة مشجعة عمى التعمـ مف أجؿ الوصوؿ إلى طمبة متميزيف ميارات اإلدارة الصفية
 . الحياة المختمفة قادريف عمى مواجية المواقؼ ومتطمبات

 
 Mohammad, & Saravani, 2015:1860)المشار الية في ) Alkin )  2008وبيف الكيف ) 

مؿ عمى تحديد مدى نجاح الشخص والقياـ بتنفيذ ميامو وأعمالو الموكمة اليو  ، تع ،أف فاعمية الذات
عمى دور الثقة وتقدير الذات وعالقتيا بالقدرة عمى العمؿ ، حيث إف  Bandura حيث أكد باندورا

االشخاص ذوي الفاعمية الذاتية المرتفعة يبرروف فشميـ لتدني مستوى المحاوالت ، أما األشخاص ذوو 
مية الذاتية المنخفضة فيـ يبرروف فشميـ لتدني مستوى القدرة . وتمعب فاعمية الذات دورا ميما في الفاع

 . الصحة العقمية لألشخاص
 

ًا ، ولكنيا تشير إلى ما يعتقد الفرد أنو قادر قدرات أو ميارات الفرد الحقيقية ال تشير إلى ذاتالوفاعمية 
، 2002لنظر الى امتالكو فعاًل لتمؾ القدرات والميارات )، بعيدًا عف اعمى القياـ بو في ظروؼ معينة

Evers ;Brouwers & Tonic ) ولقد وجد العمماء أف ىناؾ عالقة بيف إصرار المعمـ عمى تحدي،
، ووجد بعض العمماء أيضًا ت التي يمكف أف تواجيو في وظيفتو، وفاعمية الذات لديوالفجوات والصعوبا

، بحيث يكوف األداء نشط عندما يمتمؾ مستوى مرتفعًا مف لمعمـ وأدائوة تربط بيف فاعمية اعالق وجود
 (. 2011، )الكثيريالفاعمّية 

 
وفاعمية الذات التدريسية ترتبط بشكؿ مباشر في نتائج  تحصيؿ الطمبة  وتزيد مف التزاـ المعمميف 

والعمؿ في مدة  ،يذوامتالكيـ مستويات عالية مف التخطيط والتنظيـ والتنف ،بالتدريس واخالصيـ ليا
 .Pendergast et al., 2011)أطوؿ مع الطمبة الضعاؼ ومحاولتا عالجيـ) 
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مزيدًا  فمكوف فاعمية ذاتية تدريسية يبذلو الذيف يمت يف( الى اف المعمم (Bandura, 1993 واشار بندورا

فعية الذاتية والعمؿ عمى تعزيز الدا، في دعـ أىداؼ الطمبةيف أف عمى المتعممو مف الوقت والجيد 
وتوقع ، كما يوجد  لدييـ إحساس كبير باإلنجاز الذاتي ويولد لدييـ اتجاىات ايجابية نحو التعميـ، لدييـ

حساس المعمميف  بالمسؤولية اتجاه تعمـ الطمبة  ،الحصوؿ عمى نتائج  عالية حوؿ أداء  المتعمميف وا 
واعتقادىـ بقدرتيـ عمى  المنشودة،سية وامتالؾ استراتيجيات حديثة و متنوعة لتحقيؽ االىداؼ الدرا

وعمية فاف دعـ وتطوير فاعمية الذات لممعمـ يعتبر  ،(Ashton, 1984التأثير في تعمـ المتعمميف )
-Tschannen)فيف ومبدعيف ومتحمسيف وممتزميف فعاليامر ضروريًا  وميـ  لمحصوؿ عمى معمم

Moran & Hoy, 2001). 
 

 ريسيةفاعمية الذات التد مفيومثانيا: 
، فقد في معاجـ المغة العربية مدلوليف يحمؿ المعنى العاـ لفعالية الذات التدريسية مصطمح الفعالية

 ، وردت كممة فعالية بمعنييف متباينيف في المغة العربية، فاألوؿ فعاؿ بمعنى الفعؿ الحسف، الكـر
ويقاؿ "دواء فعاؿ" والفعالية  ،دالناجح والمفيأي والمعنى الثاني الناقد والمؤثر ويقاؿ "سمطة فعالة"، 

يقاؿ "فعالية الكممة"، والثاني الفعاليات بمعنى الييئات والقوى و بمعنى ما يحدث التأثير المنتظر منو، 
 .الوسيط( المعجـ المحيط، محيط المنجد، الوجيز، المعجـ )المحيط، الفاعمة

 
دت كممة الذات بمعنييف مختمفيف في يحمؿ لفظ الذات في المعاجـ المغة العربية مدلوليف، فقد ور كما 

الثاني "ذات الشيء" بمعنى نفسو و المغة العربية، فاألوؿ الذات بمعنى "ما يصمح أف يعمـ ويخبر عنو"، 
وعينو وجوىره، ويمكف تعريؼ فعالية الذات كوف الشيء يؤدي إلى نتيجة، صفة ما يحدث األثر 

 . الوسيط( المعجـ المحيط، محيط المنجد، الوجيز، المعجـ )المحيط، المنتظر.
 

)اسـ ( تدريس  مف المصدر در س  ومف ،مدلوليفبمعاجـ المغة العربية  فييا فقد ورد لفظأما التدريس، 
ذة في مدرسة أو كم ّية أو ىو مجموعة  مف المدر سيف واألساتفالتدريس ؛ في المغة العربية

  ).الوسيط لمعجـا المحيط، محيط نجد،الم الوجيز، المعجـ )المحيط، معيد
 الفاعمية ال الك م ية(.(
 قاؿ تعالى :  

ْيُو اَل َيْأِت ) َوَضَرَب الِمُو َمَثاًل َرُجَمْيِن َأَحُدُىَما َأْبَكُم اَل َيْقِدُر َعَمَّ َشْيءإ َوُىَو َكلٌّ َعَمَّ َمْواَلُه َأْيَنَما يُ  َوجِّ
  (.76النحل :( )ِل َوُىَو َعَمَّ ِصرَاطإ ُمْسَتِقيمإ ِبَخْيرإ َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعدْ 
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وىو  خير ىذاف مثاالف ضربيما اهلل تعالى، أحدىما عالة وىو يمثؿ )الك م ية( فال قدرة وال إرادة ثـ ال  
العامؿ المستقيـ، فكاف الفعؿ )يأمر( حاضر إلثبات الحاضر نتيجة حتمية، ويقابمو المثاؿ الثاني، وىو 

لديو والمستقبؿ، وداؿ كذلؾ عمى االستمرار في النفع والعطاء، ىو في نفس األمر فيو آمر بالعدؿ 
الذي قامت عميو السموات واألرض، ومف لواـز الفاعمية االستقامة ابتداء، فاعاًل وداعًيا وىو في غير 

 .المسمؾ الصحيح
 
اف فاعمية ذات التدريسية ىي معتقدات المعمـ حوؿ قدرتو عمى  Bandura, 1997)) عرؼ باندوراويُ 

، واشار الى أف طمبتو ة لموصوؿ واالرتقاء بنتائج تحصيؿتنفيذ وتنظيـ اإلجراءات التعميمية الصحيح
ؿ التفاعالت التي تحدث خالفاعمية ذات التدريسية تؤدي الى التأثير عمى أنماط التفكير واالنفعاالت 

 ، وتؤثر ايضا عمى فاعمية المعمـ الشاممة مع الطالب. الصفية
 

( بأنيا معتقدات المعمـ الفردية   Skaalvik,&Skaalvik  2010وسكالفيؾ ) وعرفو كالً مف سكالفيؾ
ي تحقيؽ األىداؼ تخطيط األنشطة التي تسيـ فتنفيذ االنشطة وتنظيـ االنشطة و  في قدرتو عمى
 .ياالمرجو  تحقيق

 
ت المعمـ حوؿ قدرتو ابأنيا قرار   ،,Moran and Hoy) 1998كما عرفيا كاًل مف موراف وىوي ) 

دى المتعمميف، حتى عمى تنظيـ الخطط التعميمية لمحصوؿ عمى النتاجات التعميمية المطموب تحقيقيا ل
 .ية منخفضةالذيف يمتمكوف دافع وفم، والمتعمالذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ وفأولئؾ المتعمم

وعند تعريؼ فاعمية ذات التدريسية فقد  جعمت بعض الدراسات محور بحثيا عمى  التوقعات لفاعمية 
 ( .Firedman & kass, 2002)  وتماـ  بالسياؽ الذي  يعمؿ فيالذات التدريسية لممعمـ مع االى

https://www.alukah.net/sharia/0/39972
https://www.alukah.net/sharia/0/39972


22 

 

نما بما ا  ف قدرات، و لشخص موالفاعمية الذاتية ىي القدرة اإلجرائية المدركة التي ال ترتبط بما يممكو ا
، الشخص عمى درجة امتالكو لمقدرات ، فال يسأؿفرةكانت المصادر واالدوات المتو يستطيع عممو ميما 

، فتقييـ قؼ التدريسيةاالمو متطمبات  ؽ  ف  ذ األنشطة المطموبة و  بمياراتو في تنفي اكتفائوولكف عمى 
مد عمى فاعميتيـ الذاتية ص لمستوى الصعوبة التي يعتقدوف مواجيتيا يعتااالشخ

Bandura,2007).)  عمى قدرة المعمـ في التأثير عمى نتائج الطالب في العممية وف بينما ركز آخر
 .Cruz & Arias,2007))التعميمية 

 
أف فاعمية الذات التدريسية ىي قدرة المعمـ عمى ( ,2002Friedman & Kassويعرؼ فريدماف وكاز)

ييا عممية تعميـ وتعمـ ، وتنظيـ العالقات التي تنطوي عمية المطموبةدريسية المينأداء المياـ الت
 .المتعمميف

 
ويعرؼ الباحث فاعمية الذات التدريسية  بأنيا عباره عف معتقدات المعمـ حوؿ قدرتو عمى أداء مياـ 
ة التدريس وتنفيذ اإلجراءات الصحيحة التي تسيـ في تحقيؽ النتاجات التعميمية المرغوبة لدى الطمب

سة بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى مقياس الفاعمية يوالمقا ،عمى اختالؼ مستوياتيـ التعميمية
 .الذاتية التدريسية الذي قاـ الباحث بإعداده ليذه الغاية

 
 ثالثا: خصائص فاعمية الذات  العامة

 
 الخصائص العامة لفاعمية الذات تكمف في : إلى أف (2016خروف )آاشار كاظـ و 

مكان - 1  اتو المتاحة.يمجموعة األحكاـ والمعتقدات والمعمومات عف مستويات الشخص وا 
 ثقة الشخص في النجاح في أداء عمؿ ما. - 2
وجود قدر مف االستطاعة سواء كانت جسدية أـ عقمية أـ نفسية باإلضافة إلى توافر الدافعية في  - 3

 الموقؼ .
فيي تتكوف مف مجموعة  مف األحكاـ ال  ،موؾ الشخصيو ثابتة في السأانيا ليست سمة مستقرة - 4

وأنيا نتائج لمقدرة  ،تتصؿ بما ينجزه الشخص فقط بؿ في الحكـ عمى ما يستطيع إنجازه  في المستقبؿ
اتو يترتبط بالتوقع والتنبؤ ولكؿ شخص لديو توقع بفاعمية ذات مرتفعة وتكوف إمكان كما ،الشخصية

 قميمة. 
ى ديد مف العوامؿ مثؿ صعوبة الموقؼ، كمية الجيد المبذوؿ، مدالعمف  تتكوف فاعمية الذات -5
 لموصوؿ لميدؼ المطموب.، ثابرةالم
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بؿ يجب أف تترجـ  ،مجرد ادراؾ وتوقع والتوقؼ ىناىي ف فاعمية الذات أ عمىال يمكف االعتماد   -6
 .انتائج مرغوب فييإلى بذؿ جيد وتحقيؽ 

المعمـ لمميارات الالزمة وحدىا ألداء وظيفتو بؿ يجب اف  يمتمؾ ويرى الباحث انو ال يكفي اف يمتمؾ 
اإليماف والثقة بقدرتو عمى القياـ بالسموؾ المطموب تحت الظروؼ والتحديات الصعبة التي تواجيو في 

 العممية التعميمية.
 

 :  رابعًا : العوامل التي تتأثر بفاعمية الذات التدريسية 
 

 ( أف فاعمية الذات التدريسية  تؤثر في:  ,2000Friedman) فريدماف بيف
وظيفية أكثر صعوبة مف الكفاءة المرتفعة يفضموف أداء مياـ   ذو فاألشخاص: . االستعداد لمعمل1

 .الفاعمية الذاتية المنخفضة الذيف يتجنبوف تمؾ المياـ والمسؤوليات االجتماعية ياألشخاص ذو 
ية الذات التدريسية  تؤثر في درجة التوافؽ النفسي : إف فاعم.درجة التوافق الشخصي واالجتماعي2 

وكذلؾ قدرتو عمى حؿ المشكالت، والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية االجتماعية، ، واالجتماعي لدى المعمـ
ألف فاعمية الذات التدريسية  تؤثر في أنماط التفكير والتصرفات واإلثارة العاطفية، واف قرارات فاعمية 

كانت قرارات صواب أو خطأ تؤثر في اختيار المعمميف لألنشطة والمواقؼ  الذات التدريسية سواء
 البيئية الصفية  التي تنعكس عمى توافقو الشخصي واالجتماعي.

لألشخاص في االختيار الميني تؤثر فاعمية الذات التدريسية : االختيار األكاديمي والميني. 3 
 ي تحديد تمؾ االختيارات.واألكاديمي بشكؿ واضح، ويكوف ليا دورًا واضحًا ف

فاعمية الذات التدريسية  المنخفضة كاف لدييـ  ذوي: تبيف أف .حاجز وقائي ضد التوتر واالكتئاب4 
تئاب، والتسرب واألفكار االنتحارية، والعجز واالك ،والقمؽ ،والنوـ ،مستويات أعمى في مشكالت التوتر

عمى األنشطة  اإلقباؿدريسية المرتفعة تمتعوا بفاعمية الذات الت فإف ذويوفي المقابؿ ، مف المدرسة
 وتحدي واضح لمتغمب عمى التحديات.والتفوؽ  واالرتقاء بالعممية التربوية وتحمؿ المسؤولية، 

عمى تحمؿ المسؤولية  المعمـيرى الباحث أف فاعمية الذات التدريسية  تؤثر في قدرة  ،في ضوء ما سبؽ
، وشعوره باألماف الوظيفي، ألنيا تؤثر في المينية تطمعاتووفي  ،عميواالجتماعية والبيئية المفروضة 

المحافظة عمى التنظيـ الذاتي واالجتماعي، وتحدد نشاطاتيـ المختمفة، كما تؤثر في اعتقادات 
 تفاعمو مع المواقؼ المختمفة.الشخص حوؿ 
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 خامسا: اقسام فاعمية الذات التدريسية
 

اعمية الذات ف( ,1984Gibson & Dembo)وديمبو بسوف جي، و (Hoy, 2004)قسـ كؿ مف ىولي 
 ، ىما:التدريسية الى نوعاف

النتائج التي تتعمؽ بنتاجات العممية التعميمية : وتشير الى فاعمية الذات التدريسية العامة -1
وية والتعميمية عمى تنشئة الطمبة، ودعـ أي  االعتقاد العاـ بقدرة العممية الترب ،المتوقعة برمتيا

 ، بعيداً عف المؤثرات الخارجية.صيؿ األكاديمي لدييـالتح
والتي تشير الى اعتقادات المعمـ حوؿ قدرتو عمى إحداث التغيير : الفاعمية التدريسية الخاصة -2

تؤثر والتي ي اعتقادات المعمميف بفاعميتيـ الذاتية الخاصة، أ، المرغوب في تحصيؿ المتعمميف
 .وقدرتيـ عمى تحمؿ الظروؼ الصعبة ،بذولةبشكؿ مباشر في خبراتيـ، وجيودىـ الم

 
 :  : مصادر فاعمية الذات التدريسية سادسا

 
 يتأثر تطور فاعمية ذات التدريسية لدى المعممين بوجود أربعة مصادر ميمة وىي : 

 (Bandura,1997;  Maddux, 1995 ; Pendergast, & Gravisa& Keogh, 2011; 
 (.2014بقيعي، 

: حيث يشعر المعمـ بثقة أكبر عمى أداء عمؿ معيف إذا نجح في أداء ىذا العمؿ  . خبرات اإلتقان 1
فإف ىذه الخبرات تعمؿ كمؤشر عمى  امتالؾ المعمـ  والسابؽ، وعميفي  وأو عمؿ مشابو قد مر مع

 لمقدرة.
لتي يطمقيا اآلخروف خالؿ مدحيـ : وىنا يتأثر المعمـ  في المؤثرات المفظية ا. اإلقناع المفظي 2

 . التدريسية وقدراتو المتوقعة الذاتيةعتقاده بفاعميتو إلنجازات المعمـ التي ترفع مف ا
 مالحظةال: حيث يشعر المعمـ بتطور الفاعمية الذات التدريسية  لديو مف خالؿ الخبرات البديمة.  3

 . االخريف والعمؿ عمى تقميد نجاحيـنجاح  لىإوالنظر 
ـ عند أدائو بعض المياـ إذ تحدد الحالة االنفعالية التي يعيشيا المعم: الجسمية واالنفعاليةالحالة .  4

 فاعمية الذات التدريسية.بوظيفتو مصدرًا رئيسًا لشعوره ب
 
جديدة لى إمكانية استخداـ وتوظيؼ طرؽ تفكير إعالية الية تدريسالذات السيـ تمتع المعمميف بفاعمية وي

بداعية قياـ بالميمات ، ومساعدة طالبيـ عمى الديده ومتنوعةداـ استراتيجيات تدريسية ج، واستخوا 
، وبناًء عمى مؤشرات إيجابية لدى طمبتيـ عف إمكانية التعميمية ذاتياً باعتمادىـ عمى مستوى قدراتيـ

الذيف ال يمتمكوف فاعمية ذات تدريسية عالية يفضموف  يفالمعمم أفنجاحيـ في المستقبؿ،  في حيف 
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مطي في إدارة ـ النمط التس  ، ويميموف ايضاً  إلى استخداة تقميدية وقديمةدريسيأساليب ت الميؿ إلى اتباع
، والتأثير سمبيًا عمى إنجازىـ لمميمات رات سمبية عف مستوى قدرات الطمبة، وبناء مؤشصفوفيـ

 .( Betoret، 2006ميمية حتى واف كانت سيمة ) التع
 

التدريسية فذلؾ يسيـ في تعزيز فاعمية المعمـ  ويرى الباحث انو عندما تتكامؿ مصادر فاعمية الذات
الذيف يمتمكوف ىذه المصادر فإنيـ يتمتعوف بمرونة اثناء التدريس وتجعؿ  موففالمعم ،في غرفة الصؼ

 كبر في مساعدة الطالب واالتصاؿ معيـ في تحقيؽ احتياجاتيـ.أعمـ يبذؿ جيد الم
 

 سية : العوامل المؤثرة في الفاعمية الذات التدريسابعا
 

اعتقادات فاعمية يوجد العديد مف البحوث التي أشارت إلى العوامؿ التي تدخؿ ضمف منظومة تكويف 
 ، وىي:مصدرىا وتأثيرىا ىذه العوامؿ متعددة فيو ، الذات التدريسية

يختمفوف بدرجة فاعمية  تبيف مف نتائج البحوث والدراسات، أف المعمميف والمعممات : إذالجنس -
( إلى أف Ross،1994التي يتمتعوف بيا؛ فقد تبيف مف دراسة روس )  ذات التدريسيةال
 .لمعممات أكثر فاعمية مف المعمميفا

وقد  ،يقضييا المعمموف في مينة التدريس: والتي تتمثؿ في الفترة الزمنية التي الخبرة الوظيفية -
ردي مع زيادة بشكؿ ط، يتزايد التدريسية الذاتيةالمعمـ بفاعميتو بينت الدراسات أف اعتقاد 

، تعد أكثر المعمـ بممارساتو الشخصية لممينةأف الخبرات التي قد يكتسبيا  ، إذ  سنوات الخبرة
ف الخبرات تأثيرًا مف الخبرات التي قد يكتسبيا المعمـ مف مالحظة انجازات زمالئو كنوع م

 .( Giallo & Little, 2003) المتبادلة فيما بينيما
ف معممي المرحمة األساسية يتمتعوف ألعديد مف الدراسات الى اوضحت ا: المرحمة الدراسية -

 &  ,2002Frelowالعميا)التعميمية بفاعمية ذات تدريسية  أعمى مف زمالئيـ في المراحؿ 
Chung  ) 

الذات  العوامؿ التي تمعب دورًا فاعاًل في تعزيز فاعمية ىـأمف تعتبر :  المواد التعميمية -
 (. 2008، خاليمةالتدريسية  لدى المعمميف)ال
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 (  Measures Teaching Efficacyمقايس الفاعمية التدريسية )ثامنًا: 
 

ية  لممعمـ مف خالؿ مقاييس سعى عدد كبير مف الباحثيف  بمحاولة قياس فاعمية الذات التدريس 
( التطور ,Tschannen – Moran & Hoy 2001موراف وىوي )  -، ولقد استعرض تشانف ةمتعدد
 دوات المستخدمة في قياس فاعمية الذات التدريسية لممعمـ ، ومنيا: في األ

(  30( بتطوير أداة مكونة مف ) Demlo, & Gibson 1984قاـ كؿ مف جبسوف وديمبو ) . 1
، والثاني : : فاعمية الذات التدريس العامة األوؿ، بنداً  لقياس فاعمية  الذات التدريسية مف جانبيف

ة الذات لممعمـ في سموؾ التالميذ، وانجازاتيـ، وقد أكدت الدراسة أىمية فاعمي  ،فاعمية الذات لممعمـ
ع التالميذ ، وقدرة المعمـ صاحب فاعمية الذات التدريسية  المرتفعة عمى التعامؿ موالمناخ العاـ لمتعمـ

 .مف ذوي صعوبات التعمـ
ذ إ ،ذات تدريسية لممعمـقياس فاعمية  دواتأطوير ( الى ت ,1997Bandura.وسعى باندورا  ) 2

والمصادر ، صنع القرار، والفاعمية التعميمية :ىي :، وقد شممت سبعة مجاالت( فقرة 30تكونت مف ) 
الفاعمية  ،والفاعمية إلثارة التدخؿ األبوي والفاعمية إلثارة تدخؿ المجتمع، مية النظاميةعوالفا، المدرسية
 .اخ مدرسي ايجابيلخمؽ لمن

(  عمى تحميؿ 2001Hoy, & Tschannen - Moranموراف وىوي )  -ف ؿ مف تشان.عمؿ ك 3
ة الذات التدريسية ، ومف ثـ بناء أداة وتطويرىا وجعميا أكثر إجرائية في قياس فاعميّ األدوات السابقة
 ،، وفاعمية إدارة الصؼـي : فاعمّية تنشيط المتعمىو ، ، اذا تكونت مف ثالثة جوانبلدى المعمميف
 تيجيات التعميـ .وفاعمّية استرا

دوات  لقياس فاعمية الذات التدريسية  لممعمـ  وتـ أ( بإعداد و تطوير  ,Chan 2008. قاـ تشاف )  4
، عد االطالع عمى المقاييس السابقة، اذا تكونت مف ستة أبعاد، وىي : تدريس الطمبة الموىوبيفذلؾ ب

، لفروؽ الفردية ، والتدريس الفعاؿاعاة ا، ومر التوجيو واإلرشادو  ،واإلدارة الصفية، الطمبة ومشاركة
 ( فقرة . 24وتكوف المقياس مف ) 
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 الدراسات السابقة  2.2

 
 :  ، في محوريف ، بحيث توزعتتناوؿ الباحث الدراسات السابقة المتعمقة بيذه الدراسة

  الدراسات المتعمقة باالستغراؽ الوظيفي.األوؿ 
  ة الذات التدريسية.الدراسات المتعمقة بفاعميالثاني 

 
 الدراسات المتعمقة باالستغراق الوظيفي: 1.2.2

 

 (:2018) العميان دراسة
 معممياالستغراؽ الوظيفي وعالقتيا بالصحة التنظيمية لدى ت ىذه الدراسة  إلى تحديد مستوى ىدف 

الباحث لتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ و المدارس الثانوية في دولة الكويت مف وجية نظر المعمميف، 
منيج الوصفي واستخداـ الباحث ال ة،داأبإعداد استبانة والتأكد مف صدقيا وثباتيا واستخداميا ك

وطبقت الدراسة عمى  اسة بالطريقة العشوائية البسيطة،قد تـ اختيار عينة الدر المسحي االرتباطي، و 
ئج الدراسة الى أف مستوى ( معممًا ومعممة في مدارس المرحمة الثانوية بدولة الكويت، وبينت  نتا410)

الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بدولة الكويت مف وجية نظر المعمميف جاء متوسطًا، وبينت 
النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بدولة 

ي التأكيد التربوي وتأثير مدير المدرسة الكويت تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت، باستثناء مجال
كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ  الفروؽ لصالح المعمميف الذكور،حيث وجدت فروؽ وجاءت 

ذات داللة إحصائية لمستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بدولة الكويت تعزى ألثر المؤىؿ 
 العممي.

 
 (:2018العبد المطيف ) دراسة
 (بريدة)ىذه الدراسة الى تحديد مستوى الدعـ التنظيمي في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة  ىدفت 

مستوى االستغراؽ الوظيفي لدييـ، والكشؼ عما إذا كانت ىناؾ  إلىكما يدركو المعمموف، و التعرؼ 
الحكومية  بيف مستوى الدعـ التنظيمي المدرؾ في المدارس الثانوية إحصائياعالقة ارتباطية دالة 

ومستوى االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف، كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ  (بريدة)بمدينة 
ذات الداللة اإلحصائية بيف متوسطات استجابات المعمميف حوؿ تقديرىـ لكؿ مف مستوى الدعـ 

     ختالؼ متغيراتالتنظيمي المدرؾ في مدارسيـ، ومستوى االستغراؽ الوظيفي لدييـ والتي تعزى ال
ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي بشقيو  ، الجنس( ،) المؤىؿ العممي
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الذي تـ تطويره مف قبؿ الباحث، ( 2014المسحي واالرتباطي، واستخدـ الباحث مقياس ماضي )
لتنظيمية، سموؾ القادة لقياس مستوى الدعـ التنظيمي المدرؾ، والمكوف مف أربعة أبعاد) العدالة ا

لمساندة المرؤوسيف، المشاركة في اتخاذ القرار، دعـ وتأكيد الذات لمعامميف(، كما اعتمد عمى مقياس 
(Utrecht Work Engagement Scaleسكو افيمي وبيكر   ) Schaufel&Bakeer     لتحديد

ثـ االنغماس(،  ،الحماس ،انيمستوى االستغراؽ الوظيفي لممعمميف والمعممات بأبعاده )االخالص والتف
بطريقة العينة تـ اختيارىـ ( معمـ ومعممة 346مف )مؤلفة عينة عمى قاـ الباحث بتطبيؽ أداة الدراسة 

بينت النتائج اف  مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف جاء مرتفعاً بدرجو) ، العشوائية البسيطة
بينت كما  ،الحماس، وأخيرًا االنغماس، ثـ والتفاني االخالص: وجاء ترتيب األبعاد كالتالي ،عالية (

طة بيف مستوى الدعـ التنظيمي والمدرؾ ومستوى سالنتائج ايضاً  وجود عالقة ارتباطية )طردية ( متو 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية  بيف متوسطات  وأشارت إلى ،االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف
و ـ لمستوى االستغراؽ الوظيفي  تعزى الختالؼ )المؤىؿ العممي استجابات المعمميف حوؿ تقديرى
كما وبينت وجود فروؽ ذات داللة احصائية  بيف  ،االنغماس(، و الجنس( في بعدي) الحماس

تعزى الختالؼ )الجنس( في ديرىـ لمستوى االستغراؽ الوظيفي متوسطات استجابات المعمميف حوؿ تق
 بعدي) االخالص والتفاني(.

 
 

 (:2017) الزبيدي دراسة
الدراسة الى الكشؼ عف آليات االستغراؽ الوظيفي لدى معممي و معممات المدارس الثانوية  هىدفت ىذ

لدى معممي و معممات المدارس الثانوية بمحافظة  وتحديد مستوى االستغراؽ الوظيفي ،بمحافظة جدة
واستخداـ ، مف صدقيا وثباتيا بانة والتحقؽولتحقيؽ اىداؼ الدراس قاـ الباحث بتطوير است ،(جدة)

معمـ  (616عينة مكونة مف )تطبيؽ الدراسة عمى المنيج الوصفي باألسموب المسحي مف خالؿ 
بينت النتائج  ،( معمـ ومعممة8854مجتمع الدراسة البالغ ) مفالعشوائية تـ اختيارىـ بالطريقة ومعممة 

ة عالية وبينت النتائج ايضا اف آليات تعزيز ف مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى افراد العينة جاء بدرجأ
بينت انو توجد فروؽ ذات داللة كما  ،االستغراؽ الوظيفي لدييـ جاءت موفقة وبدرجة عالية جداً 

لنتائج لصالح وجاءت ا  ،و )الحماس( تعزى الختالؼ الجنس إحصائية في ُبعدي )االخالص(
ؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات استجابات وبينت نتائج الدراسة  وجود فرو ، المعمميف )الذكور(

و )الحماس( تعزى الختالؼ  أفراد العينة حوؿ تقديرىـ لمستوى االستغراؽ في ُبعدي )االخالص(
وبينت النتائج عدـ وجود  ،وكانت ىذه الفروؽ لصالح استجابات االفراد االكثر خدمة، نوات الخبرةس

ابات عينة الدراسة حوؿ تقديرىـ لمستوى  االستغراؽ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات استج
 الوظيفي لدييـ في ُبعد )االخالص( تعزى الى سنوات الخبرة .
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 (:2017) القرني دراسة

ىدفت ىذه  الدراسة إلى تحديد  مستوى العدالة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة 
مستوى االستغراؽ  إلى، وكذلؾ ىدفت الى التعرؼ ى المعمميفالستغراؽ الوظيفي لدجدة وعالقتيا با

الوظيفي لدى المعمميف مف وجية نظرىـ، كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة االرتباطية 
بيف مستوى العدالة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة ومستوى االستغراؽ 

ف، والكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة االحصائية بيف متوسطات استجابات الوظيفي لدي المعممي
 ،الختالؼ متغيري ) سنوات الخبرة ىستغراؽ الوظيفي لدييـ والتي تعز المعمميف حوؿ مستوى اال

المنيج الوصفي بشقيو المسحي استخدـ الباحث ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،والمؤىؿ العممي(
تطوير استبانة مكونة مف محوريف تشمؿ عمى العدالة التنظيمية مف قاـ الباحث بحيث  ،واالرتباطي

الوظيفي عمى ثالثة أبعاد  االستغراؽ  واشتمؿ مقياس ،خرىأ يةواالستغراؽ الوظيفي مف ج جية
وقد طبقت أداة الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية بمغ عددىا  ،()النشاط، واإلخالص، واالنيماؾ

أف مستوى االستغراؽ وبينت النتائج الى  ،رس الثانوية  بمحافظ جدة( معمما مف معممي المدا346)
بدرجة عالية مف وجية نظرىـ وجاء ترتيب  جاء الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية بمحافظة جدة 

 عالقة ارتباطية )طردية( كما تبيف وجود ،عمى التوالي االبعاد : االخالص ثـ النشاط ثـ االنيماؾ
ذات داللة إحصائية  بيف مستوى العدالة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية متوسطة القيمة و 

 .االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف الحكومية بمحافظة جدة ومستوى
 

 :(2017لعواودة )ا دراسة
إدارة المعرفة وعالقتيا باالستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في  إلىىدفت ىذه الدراسة الى  التعرؼ 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ، ير الحكومية جنوب الضفة الغربيةالحكومية وغ المؤسسات
 المالئمةدراسة واستخدمت الباحثة  المنيج الوصفي  بال ،بتطوير استبانة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا

ر ( مؤسسة مف المؤسسات الحكومية وغي337وطبقت أداة الدراسة عمى عينة بمغت )، لطبيعة الدراسة
ف أوأظيرت نتائج الدراسة ، رىا بالطريقة الطبقية العشوائيةتـ  اختيا الحكومية جنوب الضفة الغربية

جنوب الضفة الغربية كاف  مستوى إدارة المعرفة لدى العامميف في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
ت النتائج وجود عالقة في حيف كاف مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى العامميف متوسطًا، واظير ، عالياً 

طردية بيف إدارة المعرفة واالستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
 جنوب الضفة الغربية.
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 (:2017اغريب ) دراسة

االستغراؽ الوظيفي وعالقتو باإلبداع الوظيفي لدى العامميف في  إلىىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ 
واشتممت الدراسة عمى قياس االستغراؽ  ،لحكومية وغير الحكومية في محافظة الخميؿالمؤسسات ا

وقياس اإلبداع  ،الوظيفي لدى العامميف في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخميؿ
ىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة لجمع البيانات والتحقؽ مف أولتحقيؽ  لدييـ،الوظيفي 

حيث طبقت الباحثة الدراسة عمى عينة  ،واستخدمت المنيج الوصفي لمالئمتو لمدراسة ،يا وثباتياصدق
( مؤسسة مف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخميؿ، وأظيرت نتائج 318بمغت )

وغير الدراسة أف مستوى االستغراؽ الوظيفي واإلبداع الوظيفي لدى العامميف في المؤسسات الحكومية 
الحكومية في محافظة الخميؿ كاف عاليًا، وبينت النتائج وجود عالقة طردية بيف االستغراؽ الوظيفي 

 واإلبداع الوظيفي لدى العامميف في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخميؿ. 
 

 (:2016) الرواشدة دراسة
مديري المدارس الحكومية في محافظة الكرؾ ىذه الدراسة إلى تحديد النمط القيادي السائد لدى ىدفت 

األولى لقياس بتطوير أداتيف  ةالباحثىداؼ الدراسة قامت أ، ولتحقيؽ باالستغراؽ الوظيفيوعالقتو 
، حيث جرى ، أّما الثانية فكانت لقياس مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميفاألنماط القيادية

الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الحكومية  وتكوف مجتمع التحقؽ مف صدقيما وثباتيما،
، تـ اختيار عينة ( معممًا ومعممة4947ة الكرؾ بمغ عددىـ )التابعة لمديرية التربية والتعميـ في محافظ

ف درجة ممارسة مديري المدارس أوبينت نتائج الدراسة  ،( معممًا ومعممة 576ئية بواقع ) عشوا
مستوى  وأف ،ألنماط القيادية مف وجية نظر المعمميف كانت متوسطةالحكومية في محافظة الكرؾ ل

كما  ،رؾ كاف متوسطةكالحكومية التابعة لمحافظة الاالستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف في المدارس 
 .االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميفو  النمط القيادي السائدبيف وجود عالقة ارتباطية سمبية تبيف 

 
 :(Danish et al., 2015) ندانيش وأخرو دراسة

العامميف  لدىاالستغراؽ الوظيفي والميني و  ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد العالقة بيف األداء الوظيفي
استكشاؼ سموؾ الموظفيف واألداء لى إوىدفت ايضا الدراسة  ،في قطاع التربية والتعميـ في باكستاف

داؼ الدراس قاـ الباحث بتطوير استبانة والتحقؽ ىأولتحقيؽ ، الوظيفي وعالقتو باالستغراؽالتنظيمي 
حيث طبقت ، وتـ اعتماد المنيج الوصفي، استخداميا كأداة  لجمع البياناتو  مف صدقيا وثباتيا

عالقة إيجابية بيف األداء   بينت النتائج  وجود، ( موظفا وموظفة205) مف الدراسة عمى عينة مؤلفة
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كما تبيف  ،عالقة إيجابية بيف األداء التنظيمي والظيور الوظيفيالتنظيمي واالستغراؽ الوظيفي، ووجود 
 وجود عالقة سمبية بيف االستغراؽ الوظيفي والظيور الميني لمعامميف. 

 
 (:2015) دراسة الشنطي

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير االستغراؽ الوظيفي كوسيط  بيف الييكؿ التنظػيمي واألداء 
وقد قاـ الباحث في   يةاإلشراف( موظػؼ في الوظائؼ 340) ينة الدراسة مفوتكونت ع ،التنظيمي

لتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء اداه متمثمة في ، و قة العينة العشوائية اليسيرةاختيارىـ بطري
سة أف مستوى األداء الوظيفي كاف وقد اوضحت نتائج الدرا ،استبانة وتـ التحقؽ مف صدقيا وثباتيا

، وتبيف وجود عالقة عكسية بيف االستغراؽ عاد الييكؿ التنظيمي كاف مرتػفعاتوافر أب ومستوى، اً ػطمتوس
يتوسط كميا بيف أف االستغػػراؽ الوظػيفي الوظيفي وأبعاد الييكؿ التنظيمي، كما واوضحت الدراسة 

 .األداء الوظيفي وبعد المركزية في الييكؿ التنظيـ
 

 ( ,Altunel & Kocak; Cankir 2015 (يركنكاو  و كوكاك التونيلدراسة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العالقة بيف االستغراؽ الوظيفي والمصادر الوظيفية، وكذلؾ بحث 

العالقة بيف أبعاد  تومستوى االستغراؽ الوظيفي، وكذلؾ كشف  العالقة بيف المصادر الوظيفية
الجتماعي، وأىمية الميمة، وفرص التنمية ا ية )االستقالؿ، والتدريب، والدعـالمصادر الوظيف

ولتحقيؽ الدراسة ألىدافيا تـ استخداـ اسموب البحث النوعي حيث تـ (، الشخصية واالستغراؽ الوظيفي
وقاـ الباحث بتطوير استبانة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا  وتـ تطبيؽ  ،اجراء مقابالت عامة متعمقة

العديد بالدراسة  ، وقد خرجتجامعة في اسطنبوؿ (13مف )( مف األكاديمييف 15ىذه الدراسة عمى  )
مف النتائج ومنيا أف المصادر الوظيفية تعتبر بوصمة جيد لمتنبؤ باالستغراؽ الوظيفي، كما أنو توجد 

، وكذلؾ وجود عالقات المصادر الوظيفيةو  إحصائية بيف االستغراؽ الوظيفي عالقة إيجابية ذات داللة
وبيف  مة والدعـ االجتماعي والتدريبستقالؿ وفرص التنمية الشخصية وأىمية الميبينية متبادلة بيف اال
 االستغراؽ الوظيفي.

 
 (: 2014) دراسة ماضي

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد أثر الدعـ التنظيمي عمى تنمية االستغراؽ الوظيفي لدى العامميف في 
تـ ( موظؼ مف مكتب األونروا في غزة 270)  وقد تكونت عينة الدراسة مف ،مكاتب  األونروا في غزة

، وقاـ الباحث بتطوير استبانة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا عشوائيةالطبقية بالطريقة ال اختيارىا
وقػد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت االستبانة  ،واستخداميا كاداه لجمع البيانات

ؿ لممعمومات الشخصية لمموظؼ، بينما تناوؿ الجزء الثاني مف جزأيف، حيث تـ تخصيص الجزء األو 
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، وقد اظيرت نتائج الدراسة  وجود عالقة تـ التحقؽ مف صدؽ االداة وثباتياوقد  الدعـ التنظيمي
 . الوظيفيمقبولة ومتوسطة بيف الدعـ التنظػيمي وتنمية االستغراؽ 

 
 ( ,2014Burrellيل )ر ور دراسة ب

ديد  التصورات حوؿ كؿ مف  االحتراؽ الوظيفي واالستغراؽ الوظيفي لدى ىدفت ىذه الدراسة إلى تح
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتطوير استبانة والتحقؽ مف  ،جتمع الم عضاء ىيئة تدريس كميةأ

بينت نتائج ، ( معمـ253بيؽ االستبانة عمى ) وتـ تط ،صدقيا وثباتيا واستخداميا كأداة لجمع البيانات
، فدورىـ األوؿ كمعمميف يتبعو عدة الكمية ريس يؤدوف عدة وظائؼ فيأف  أعضاء ىيئة التدالدراسة 

 طبيعةاعضاء ىيئة التدريس يتقبموف ذلؾ عمى انو  وأفافية تستغرؽ مدة طويمة مف الوقت أدوار إض
لية  ، مما يزيد مف احتماالتعامؿ مع تمؾ االدوار بفاعمية تمكنيـ مفبحيث متعددة المحاور لموظيفة 

، وتبيف أف المشرفيف والمديريف باستطاعتيـ لدييـ تحقيؽ مستويات أعمى مف االستغراؽ الوظيفي
مساعدة أعضاء ىيئة التدريس عبر دعميـ في أوقات ذروة عمميـ التي تحدث بشكؿ دوري، كما أف 

ىو أمر مساعدة المشرفيف والمديريف ألعضاء ىيئة التدريس عمى تجديد نشاطيـ خالؿ أوقات الراحة 
كما أظيرت  ،ميـ لدعـ استغراقيـ الوظيفي، فاالستغراؽ الوظيفي يرتبط بإدارة توازف الحياة العممية

الدراسة مستويات عالية لدى أفراد العينة في كؿ مف الحماس واإلخالص واالنيماؾ في عمميـ نظرا 
في تحدي تمؾ  لمدى شغفيـ وفخرىـ بو، وألف إثارة التدريس في مجاالتيـ المحببة تساعدىـ 

 الصعوبات التي تواجييـ يوميا. 
 

 : (2013نصار )دراسة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر عوامؿ جودة حياة العمؿ عمى االستغراؽ الوظيفي لمعامميف في دائرة 

تحقيؽ اىداؼ ول ،مستوى جودة حياة العمؿ إلىىدفت إلى التعرؼ كما  ،التربية والتعميـ ووكالة الغوث
بيانات والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا، وتكونت االستبانة مف ببناء استبانة لجمع ال قاـ الباحث الدراسة
ىو االستغراؽ الوظيفي، وقد تـ اختيار عينة   :والثاني ، ىو جودة حياة العمؿ :وؿاأل: محوريف
وكالة دائرة التربية والتعميـ في  موظفيمدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة مف  (406بمغت )عشوائية 
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية ، وزارة التربية والتعميـ الحكوميةالغوث  و 

 .المؤسستيف تاي لدى الموظفيف في كمبيف جودة حياة العمؿ وتنمية االستغراؽ الوظيف
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 ( Koch & Binnewies; Dormann, 2014):كوتش و بينوايز و دورماندراسة 
لوظيفي أثر االستغراؽ او  ستغراؽ الوظيفي لمديري المدارسلدراسة إلى  تحديد وقياس االىدفت ىذه ا

ولتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة تـ تطوير استبانة واستخداميا كأداة  لجمع  ،في توليد اإلبداع المدرسي
 إف وبينت نتائج الدراسة الى ،( مديراً 80) مف مؤلفةوتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة   ،البيانات

االستغراؽ الوظيفي لمديري المدارس يعد مف محفزات اإلبداع المدرسي، كما أف ىذا االرتباط بيف 
عمميف عمى توليد األفكار االستغراؽ الوظيفي لمديري المدارس واإلبداع المدرسي مف شأنو أف يحفز الم

الجتماعي والتدريب ، ومف النتائج أيضا أف اآلليات المتمثمة في االستقالؿ الذاتي والدعـ االجديدة
ووجو ، ظيفي لألكاديمييف بدرجة مرتفعةوفرص التنمية الشخصية وأىمية الميمة تعزز االستغراؽ الو 

تغراؽ الوظيفي الباحثوف توصياتيـ إلى صناعي القرار بالعمؿ عمى تحفيز المدارس وتعزيز االس
تاحة الفرصة ، و لمديرييا في عمميـ وف لتسييؿ التعا ،تخاذ القراراتوا، لمديري المدارس باالستقالليةا 

 مما يسيـ في تحقيؽ عممية االبداع.، بيف مديري المدارس والمعمميف
 

 :(2014دراسة نجم )
ىدفت ىذه  الدراسة إلى تحديد نوع وقوة االرتباط بيف إدراؾ أبعاد االستغراؽ الوظيفي والقيادة التحويمية 

حديد درجة االختالؼ في االستغراؽ الوظيفي ، كما ىدفت إلى ترس موضع التطبيؽلممدرسيف بالمدا
الحالة و العمر، و بيف المدرسيف بالمدارس موضع التطبيؽ وفقا لخصائصيـ الديموغرافية )الجنس، 

مستوى التعميـ(، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدرسيف بالمدارس الحكومية و االجتماعية، 
 ،مف صدقيا وثباتيا والتأكدـ الباحث بتطوير استبانة ىداؼ الدراسة قاأولتحقيؽ   ،بمحافظة الدقيمية

واختيار الباحث عينة  ،لجمع البيانات كأداةواستخداـ ايضا الباحث اسموب المقابمة واستخداميا 
( مفردة موزعة عمى مجتمع الدراسة بالمدارس 384) عددىاعشوائية طبقية ممثمة لمجتمع الدراسة وبمغ 

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى أبعاد القيادة التحويمية لدى مديري  ،الحكومية بمحافظة الدقيمية
مستوى في المدارس محؿ الدراسة فوؽ المتوسط، بينما يعاني أفراد عينة الدراسة مف انخفاض 

االستغراؽ الوظيفي الذي يعتبر أقؿ مف المتوسط، كما وأظيرت نتائج الدراسة أف مستوى القيادة 
الحالة االجتماعية، و العمر، و الجنس، (محؿ الدراسة ال يختمؼ باختالؼ متغيرات التحويمية بالمدارس 

مستوى التعميـ(، كما أف مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى مفردات عينة الدراسة ال يختمؼ باختالؼ و 
متغير الحالة االجتماعية، في حيف أف مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى مفردات عينة الدراسة يختمؼ 

 .كبار السفلصالح  معمرلصالح الذكور، ول ؼ متغيرات الجنسباختال
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 (:Nazem & Mozaiini, 2014) ينيوموزا دراسة نازيم
الموظفيف في لدى ىدفت ىذه دراسة  الى تحديد العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي االستغراؽ الوظيفي  

(   (Roudehen, Damavand, Pardisالمجاالت اإلدارية والمالية والبحوث في  وحدات ومراكز
صدقيا  مفالتحقؽ جرى استبانة ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بتطوير  ،التعميمية والتدريبية

  مف خالؿ تطبيؽ الدراسة واختار الباحث المنيج الوصفي ،واستخداميا كأداة لجمع البيانات ،وثباتيا
عالقة طردية بيف االلتزاـ التنظيمي بأبعاده  وجودأظيرت النتائج ( موظفًا، 346)عينة مؤلفة مف عمى 

المختمفة واالستغراؽ الوظيفي، ووجود عالقة طردية بيف االلتزاـ العاطفي والمعياري مف أبعاد االلتزاـ 
 التنظيمي واالستغراؽ الوظيفي. 

 
 (:2013) دراسة زىران
ية وكؿ مف الصمود إلى تحديد العالقة بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخص الدراسة هىدفت ىذ

ىداؼ أو لتحقيؽ  ،األكاديمي واالستغراؽ الوظيفي لدى طالب الدراسات العميا العامميف بالتدريس
دوات مكونة مف مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى أبإعداد استبانة مكونو مف ثالثة الدراسة قاـ الباحث 

لدى عينة مف طالب الدراسات لمشخصية، ومقياس الصمود األكاديمي، ومقياس االستغراؽ الوظيفي 
مكونة عينة  وثباتيا، ثـ جرى تطبيقيا عمىالتحقؽ مف صدقيا بوقاـ الباحث  ،العميا العامميف بالتدريس

أشارت النتائج إلى  ،( مف طالب الدراسات العميا بجامعتي حمواف ودمياط العامميف بالتدريس240مف )
لخمسة الكبرى لمشخصية وكؿ مف الصمود األكاديمي وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بيف العوامؿ ا

واإلناث في جميع واالستغراؽ الوظيفي، ولـ تجد الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية بيف الذكور 
كما دلت النتائج عمى إمكانية التنبؤ بالصمود األكاديمي مف خالؿ العوامؿ الخمسة  ،متغيرات الدراسة

 .العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف التنبؤ باالستغراؽ الوظيفي الكبرى لمشخصية، بينما لـ تتمكف
 

 : (Seo, 2013) دراسة سيو
االستغراؽ الوظيفي ومؤشراتو المحتممة لمدوراف الوظيفي، والتغيب   إلىىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ  

استكشاؼ  وركزت الدراسة عمى ،عف العمؿ ألعضاء الييئة التدريسية الذيف يعمموف بدواـ جزئي
دراسة قاـ الباحث ولتحقيؽ ىدؼ ال، بيف المتغيرات المتعمقة بالعمؿ واالستغراؽ الوظيفيالعالقات 

واختار الباحث  ،لجمع بيانات الدراسة كأداةواستخداميا ا، وتحقؽ مف صدقيا وثباتي بتطوير استبانة
مف موظفا( 165) حيث قاـ بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مؤلفة مفالمنيج الوصفي  أعضاء ىيئة  ًً

، التدريس بدواـ جزئي في مجاؿ التعميـ المستمر في مؤسسات التعميـ العالي في الواليات المتحدة
وأظيرت النتائج أف الدواـ بوقت جزئي ال يؤثر عمى االستغراؽ الوظيفي، في حيف أشارت النتائج إلى 

 تمكيف. وجود تأثير لمعدالة التوزيعية عمى االستغراؽ الوظيفي مف حيث ال
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 (: 2012) دراسة العنقري

 لدى العمميف فيالمواىب عمى االستغراؽ الوظيفي مدى تأثير إدارة  إلىدراسة إلى التعرؼ ىذه الىدفت 
جرى أ، )، والشؤوف االجتماعية، والصحيةالتعميـ(األجيزة الحكومية في المممكة العربية السعودية، مثؿ 

، الصحية والتعميمية واالجتماعية الحكومية في المجاالتدراسة عمى موظفيف بالمنظمات الالباحث 
وقاـ الباحث   ،التحقؽ مف صدقيا وثباتياتـ راسة قاـ الباحث بتطوير استبانة ىداؼ الدأولتحقيؽ 
أف درجة اآلراء حوؿ  إلى ، توصمت الدراسةعمى العامميف بالحكومة السعودية( استبانة 327بتوزيع )

ما كانت مرتفعة في االستغراؽ الوظيفي، وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير إدارة المواىب منخفضة، بين
 إلدارة المواىب عمى االستغراؽ الوظيفي

 
 :(Khan et al., 2010)دراسة خان وآخرون 

، تسمط الضوء عمى تأثير االستغراؽ الوظيفي عمى ثالثة أنواع مف االلتزاماتىدفت ىذه  الدراسة الى 
ىداؼ الدراسة قاـ الباحث أولتحقيؽ ، وااللتزاـ االستمراري ،وااللتزاـ القيمي ،التزاـ العاطفي وىي:

عينة  طبقت الدراسة عمى ،كأداة لجمع البيانات رىاايواختوالتحقؽ مف صدقيا وثباتيا  بتطوير استبانة
بيف االستغراؽ ( منظمة، وأظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية 11( موظفًا مف )211)مؤلفة مف 

أظيرت النتائج أىمية االستغراؽ الوظيفي في إدارة الموارد البشرية  ، كـااللتزاـ التنظيميفي و الوظي
سموؾ والوالسموؾ التنظيمي بسبب وجود عالقة واضحة وكبيرة مع األداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، 

بوضوح إلى أف  يشير ، مماالتزاـ الموظؼ فيأثبتت الدراسة أىمية االستغراؽ الوظيفي ، كما التنظيمي
أكثر التزاما مف المنظمات  يكوف أعضاؤىاتمؾ المنظمات التي لدييا ثقافة االستغراؽ الوظيفي، 

 األخرى.
 

 :(Azeem, 2010)دراسة ازيم 
 ىدفت ىذه  الّدراسة تحديد  أثر قوة الشخصية واالستغراؽ الوظيفي عمى اإلرىاؽ الوظيفي،  ولتحقيؽ

جمع لالتحقؽ مف صدقيا وثباتيا واستخداميا كأداة جرى استبانة  ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتطوير
تـ  ( معمـ300) تطبيؽ الدراسة عمى عينة مؤلفة مفوتـ ، واستخداـ  المنيج الوصفي ،البيانات
وكشفت النتائج أف الشخصية ، جامعات المركزية مف كميات مختمفةعشوائيا مف احدى ال ىـاختيار 

اؽ الوظيفي تكوف أقؿ عرضة لإلرىاؽ الوظيفي لما تتميز بو مف التزاـ القوية والجريئة ذات االستغر 
 وقبوؿ لمتحدي والمراقبة الذاتية.
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 :(Ayers, 2010) دراسة ايرس
ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد الرضا الوظيفي، واالستغراؽ الوظيفي، والدعـ التنظيمي كمؤشر عمى 

وثباتيا  لباحثة بتطوير استبانة والتحقؽ مف صدقياولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت ا ،االلتزاـ الوظيفي
، وقامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة واختارت الباحثة المنيج الوصفي ،ة لجمع البياناتاواستخداميا كأد

( معممًا في إحدى الواليات األمريكية الجنوبية، وكشفت نتائج الدراسة وجود 900عمى عينة بمغت )
والمشاركة الوظيفية، وااللتزاـ ، الرضا الوظيفي، واالستغراؽ الوظيفيلة إحصائية بيف عالقة ذات دال

 التنظيمي.
 

 الدراسات التي تناولت فاعمية الذات التدريسية 2.2.2
 

  (:2016بقيعي )دراسة 
التدريسية لدى معممي وكالة الغوث الدولية في  ىذه الدراسة  إلى تحديد درجة فاعمية الذات ىدفت

والصفوؼ التي  ،والتخصص ،والخبرة التدريسية ،والمؤىؿ العممي ،الجنس :اتاألردف في ضوء متغير 
ارىـ بالطريقة العشوائية ( معممة ومعممة تـ اختي440يدرسيا المعمـ، وتكونت عينة الدراسة مف )

: الفاعمية ىي ،وقد عمؿ الباحث عمى  بناء مقياس الفاعمية الذاتية التدريسية مف أربعة أبعاد ،البسيطة
الفاعمية في إدارة و مية، الفاعمية في االستراتيجيات التعميمية التعمُ و  ،عميـ التفكير والبحث العمميفي ت

بينت النتائج وجود درجة عالية مف ، القة مع الطمبة وأولياء األمورالفاعمية في العو الموقؼ الصفي، 
د فروؽ دالة إحصائية في ذاتية التدريسية لدى معممي وكالة الغوث الدولية في األردف، ووجو فاعمية 

الفاعمية الذاتية التدريسية تبعا لمتغيري الجنس والمؤىؿ العممي ولصالح اإلناث ومؤىؿ )البكالوريوس(، 
يا والصفوؼ التي يدرس ،والتخصص ،ولـ تظير فروؽ دالة إحصائية تبعا لمتغيرات الخبرة التدريسية

 .المعمـ
 

 : ,Akduman)5102دراسة مقدام )
العالقة بيف الذكاء الوجداني لمعممي المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية  إلىدراسة الى التعرؼ ىدفت ىذه ال

تأثير عمر وجنس معممي المغة اإلنجميزية ومدى ، ارس الثانوية وفاعػميتيـ الذاتيةلإليرانييف في المد
بانتيف تتعمقاف استقاـ الباحث بتطوير الدراسة  أىداؼ، ولتحقيؽ مغة أجنبية عمى فاعميتيـ الذاتيةك
 تكونت عينة الدراسة مفما، ا وثباتيمالتحقؽ مف صدقيحيث جرى  ذكاء الوجداني والفاعمية الذاتيةبال
، وأظيرت نتائج الدراسة بأنو يوجد عالقة العينة المتوفرةبطريقة رىـ ( معمـ ومعممة تـ اختيا100)

الية لدى معممي المغة فاعمية ع دوجو أظيرت كما ف فاعمية الذات والذكاء الوجداني، إيجابية قوية بي
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، كما اعمية الذاتية لممعمميف وأعمارىـ، وكذلؾ تبيف انو يوجد عالقة إيجابية قوية بيف الفاالنجميزية
 حصؿ المعمموف الذكور عمى درجات أعمى في فاعمية الذات أكثر مف المعممات اإلناث .

 
 :(2015وىماش ) بقيعيدراسة 

وما وراء االستيعاب لدى طمبة المغة  التدريسية ث العالقة بيف الفاعمية الذاتيةىدفت ىذه الدراسة إلى بح
 لفاعمية الذاتيةالدراسة استخدـ الباحثاف مقياس  ولتحقيؽ ىدؼاإلنجميزية في الجامعات األردنية، 

ة وتكونت عين، اما وثباتيمالتحقؽ مف صدقيب قاـ الباحثثـ  ،ا وراء االستيعابمّ لس مقياو التدريسية 
      ( طالبًا وطالبة مف جامعة اإلسراء والزيتونة وكمية العمـو التربوية واآلداب الجامعية 151الدراسة)

وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود متوسط في  ، رىـ بالطريقة العشوائية المتيسرةاختياتـ ) االونروا ( 
، ووجود فروؽ  في الجامعات األردنيةاإلنجميزية الفاعمية الذاتية وما وراء االستيعاب لدى طمبة المغة 

، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة لصالح المعدؿ األعمى التراكميتبعا لممعدؿ  إحصائيةذات داللة 
 . ا لمتغيري  الجنس ومستوى الدراسةاحصائية  تبع

 
 :,Akram & Ghazanfar)  2014دراسة أكرم وغضنفر ) 

في  ت واألداء األكاديمي لدى طمبة جامعة جوجارتفاعمية الذاإلى التعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
قياس لألداء آخر لالدراسة قاـ الباحث بتطوير مقياس لفاعمية الذات و  أىداؼ، ولتحقيؽ باكستاف

( طالبا وطالبة 193وتكونت عينة الدراسة مف )، اما وثباتيمالتحقؽ مف صدقيحيث جرى  ،األكاديمي
فاعمية الذات  وجود عالقة إيجابية بيفأظيرت نتائج الدراسة  وقد ، ارىـ بالطريقة العشوائيةتـ اختي

 ،داء أكاديمي مرتفع لدى الطمبةاألذات و الفاعمية  أف مستوىوقد أظيرت النتائج  ،واألداء األكاديمي
 كما تبيف وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في فاعمية الذات واألداء األكاديمي لصالح الذكور.

 
 (:2014شعيب)دراسة 

تحديد فاعمية الذات لدى المعمميف والمعممات بغرؼ مصادر التعمـ بمدارس  إلىىذه الدراسة  دفتى
بقيتوف باستخداـ اداة استبانة تـ تعريبيا مف مقياس  مدينة نجراف. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث 

ة عمى عينة قواميا وتـ تطبيؽ  الدراس، وثباتيا  واستخداميا كأداة، صدقيا إذ تـ التحقؽ مفو ثيردو 
 ،مصادر التعمـ بمدارس مدينة نجرافوىـ فئة تعمؿ بغرؼ  ( مف المعممات6) ومف المعمميف،  (10)

حققت بدرجة كبيرة وبدرجة متوسطة قد توالفاعمية العامة وبينت النتائج أف فاعمية الذات التدريسية 
ميف والمعممات في فاعمية الذات كما ولـ تبيف النتائج فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المعم، لممعممات

ارتبطت ىذه الفاعمية إيجابيا بعدد الحاالت التي نجح المعمموف والمعممات في التعامؿ معيا مف ذوي 
 .صعوبات التعمـ
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 :( 2014دراسة البادي ) 
ت لدى األخصائييف ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى بعض سمات الشخصية وعالقتيا بفاعمية الذا

أداة لقياس سمات الشخصية المستيدفة دراسة قاـ الباحث بتطوير ال أىداؼولتحقيؽ ، ماعييفاالجت
وتكونت عينة ، صدقا ظاىريا والتحقؽ مف ثباتيما األداتيفوقد تـ مف صدؽ  ،ومقياس لفاعمية الذات

، وقد ف اإلناث في مدارس سمطنة عماف( م 125( مف األخصائييف الذكور  و )  75الدراسة مف ) 
أظيرت نتائج الدراسة بانو ال يوجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في سمات الشخصية وفاعمية الذات ، 

، كما وأظيرت وجود عالقة ينة الدراسة لدييـ فاعمية منخفضةأف غالبية أفراد ع الدراسة وأظيرت
 .ارتباطية موجبة بيف بعض سمات الشخصية وفاعمية الذات

 
 :( 2014دراسة عربيات وحمادنة ) 

لنوع مستوى فاعمية الذات في منطقة بني كنانة في ضوء متغيري ا إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
والتحقؽ مف  ولتحقيؽ غرض الدراسة تـ تطوير مقػياس فاعمية الذاتاالجتماعي والتحصيؿ الدراسي، 

مف  ( طالبًا وطالبة 280تكونت عينة الدراسة مف ) و  ،لجمع البيانات كأداة واستخداميا صدقيا وثباتيا
ـ بالطريقة العشوائية وتـ اختيارى ،( مف اإلناث 12( مف الذكور و ) 152المرحمة الثانوية منيـ ) 

ذات لدى الطمبة كاف بدرجة متوسطة، أف مستوى فاعمية الإلى ، وتوصمت نتائج الدراسة العػنقودية
، وعدـ سي لصالح المعدؿ األعمىصيؿ الدرامتحلتعزي  إحصائيةود فروؽ ذات داللة وج أيضاً بينت و 

 .نوع االجتماعي والتحصيؿ الدراسيمتفاعؿ بيف اللود فروؽ ذات داللة احصائية تعزي وج
 

 :( 2014البيدل )  دراسة
، شد الطالبعوامؿ الشخصية لدى المر و فاعمية الذات بيف عالقة الالكشؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

، مقياس فاعمية الذات واستخبار ايزنؾ لمشخصيةتخداـ تـ اسالدراسة قاـ الباحث  أىداؼولتحقيؽ 
( أفراد مف المرشديف الطالبييف الممتحقػيف بدبمـو التوجيو واإلرشػاد  209وتكونت عينة الدراسة مف ) 

ارتباطية سالبة دالة إحصائية  عالقة، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود الجامعات السعودية في عدد مف
وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ،والذىنيةعاممي العصابية عادىا الفرعية و فاعمية الذات وأببيف 

 .امؿ الشخصية راجعة لسنوات الخبرةفي فاعمية الذات وعو 
 

 (:2013ريان )دراسة 
ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد درجة الممارسات التأممية لدى معممي الرياضيات في مديريات تربية 

الذات التدريسية ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطوير اداة استبانة  الخميؿ وعالقتيا بفاعمية
معمما ومعممة تـ اختيارىـ ( 238والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا واستخداميا عمى عينة مكونة مف )
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بطريقة طبقية مف جميع معممي الرياضيات في مديريات تربية شماؿ الخميؿ والخميؿ وجنوب الخميؿ 
وبينت  نتائج الدراسة  ،(2011/ 2012)ؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسيمميـ خالالمنتظميف في ع

أف درجة الممارسات التأممية لدى معممي الرياضيات مرتفعة، كما تبيف وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبرة القصيرة، في حيف لـ 

ؽ دالة إحصائيا وفقا لمتغيرات: المديرية، والمؤىؿ العممي والجنس، كما تبيف وجود عالقة تكف الفرو 
ات ودرجة فاعمية الذات دالة إحصائيا بيف متوسطات درجة الممارسات التأممية لدى معممي الرياضي

 .التدريسية
 

 ( :2013دراسة الحجايا ) 
 تدريسية واالستقالؿ التدريسي المدرؾىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي مستوى كؿ مف الفاعمية ال

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت ، والتدريس اإلبداعي لدى معممي المرحمة الثانوية في محافظة العاصمة
الباحثة ببناء مجموعة مف المقاييس وىي: مقياس الفاعمية التدريسية، ومقياس االستقالؿ التدريسي 

بناؤىا استنادا إلى عدد مف المقاييس السابقة في المدرؾ، ومقياس التدريس اإلبداعي التي تـ 
( معمـ ومعممة لمعاـ 413، وتكونت عينة الدراسة مف )ضوع، ثـ التحقؽ مف صدقيا وثباتياالمو 

، ارىا بالطريقة الطبقية العنقوديةفي مدارس محافظة العاصمة، وقد تـ اختي 2012/ 2013الدراسي 
أظيرت وجود عالقة إيجابية ، كما يةية التدريسفع مف الفاعموجود مستوى مرتنتائج الدراسة  أظيرتوقد 
واالستقالؿ التدريسي المدرؾ ومستوى  الفاعمية التدريسية داللة إحصائية بيف مستوى كؿ مفذات 

 .التدريس اإلبداعي
 

 (:2013وشرادقة ) دراسة حمادنة
ينة أردنية مف الطمبة الفروؽ في مستوى فاعمية الذات لدى ع إلىىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ 

تألفت و  االجتماعي وشدة اإلعاقة السمعية،المعاقيف سمعيًا في جامعة اليرموؾ في ضوء متغيري النوع 
( مف اإلناث، وتـ اختيارىـ 29( مف الذكور و)28( طالبًا وطالبة منيـ )57عينة الدراسة مف )

، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ عيةاليرموؾ مف ذوي اإلعاقة السم بالطريقة القصدية مف طمبة جامعة
، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الذات بعد التحقؽ مف صدقو وثباتوـ مقياس فاعمية ااستخد

، وأظيرت جامعة اليرموؾ تعادؿ درجة متوسطةفاعمية الذات لدى عينة مف الطمبة المعاقيف سمعيًا في 
زى لمتغير شدة اإلعاقة السمعية لصالح ذوي نتائج الدراسة وجود فروؽ في مستوى فاعمية الذات تع

 اإلعاقة السمعية البسيطة، وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
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 :( 2013دراسة حجازي ) 

األداء لدى مستوى فاعمية الذات ومستوى التوافؽ الميني وجودة  إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
ت إلى تحديد طبيعة ، كما ىدفحكومية في الضفة الغربيةمدارس الال يمعممات غرؼ المصادر ف

وتألفت عينة ،(مقاييس فاعمية الذات، والتوافؽ الميني، وجودة األداءبعاد أالعالقة بيف )الدرجة الكمية، و 
وت ، واحتـ2011/2012ر خالؿ العاـ الدراسي معممة مف معممات غرؼ المصاد (45)الدراسة مف 

، وقد مف إعداد الباحثة والتوافؽ الميني، وجودة األداء ،فاعمية الذاتلالدراسة عمى ثالثة مقاييس 
ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية وأبعاد مقياس  ارتباطيوأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة 

الكمية وأبعاد مقياس التوافؽ الميني ما عدا التوافؽ االجتماعي، والدرجة   فاعمية الذات، والدرجة الكمية
، كما وأظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أبعاد مقياس جودة األداءو 

معممات غرؼ المصادر في مدارس الضفة الغربية مرتفعات الفاعمية الذاتية ومنخفضات الفاعمية 
 الذاتية عمى مقياس التوافؽ الميني، ومقياس جودة األداء. 

 
 (:2013) الصالحيدراسة 

 ،وتخصصو، ـدراسة الى تحديد  أبعاد الفاعمية الذاتية التدريسية وفقاً  لمستوى خبرة المعمىدفت ىذه ال
والمرحمة  ،وعالقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية كالخبرة، لمرحة التعميمية التي يدرس فيياوا

العاـ في معمما ذكرًا مف معممي التعميـ  (292عينة الدراسة مف )، تكونت وتخصص المعمـ ،التعميمية
وطمب منيـ تعبئة نسخة معربة مف مقياس أبعاد الفاعمية ، ـ في المممكة العربية السعوديةمنطقة القصي

بينت نتائج الدراسة أف معممي مراحؿ التعميـ العاـ األكثر ، (2002الذاتية في التدريس لكوني ودنزايف )
وكذلؾ بينت نتائج  ،مالئيـ األقؿ خبرةالتدريسية مف ز خبرة يمتمكوف مستوى أعمى في الفاعمية الذاتية 

احؿ التعميمية األخرى في مستوى الدراسة إلى أف معممي المرحمة االبتدائية تفوقوا عمى أقرانيـ في المر 
 التدريسية.  فاعمية الذات

 

 : (Khurshid & Qasmi ; Ashraf, 2012 )دراسة خورشيد وقاسمي وأشراف
عمية الذاتية لدى معممي المدارس الثانوية في الباكستاف الفا إلىدراسة إلى تعرؼ ىذه الىدفت  

( طالبا وطالبة مف 225( معمما ومعممة و )75وعالقتيا باألداء الوظيفي، وتكونت عينة الدراسة مف )
، وقد الوظيفي لألداء آخرطمبة المعمميف، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس لفاعمية الذات ومقياس ال

ية عالقة إيجابية بيف الفاعمية الذاتية واألداء الوظيفي، واظيرت وجود فاعم دوجو أظيرت النتائج أف 
،  وأف المعممات لدييف فاعمية ذاتية أكبر مف الذكور، وأف ذوي الخبرة لدييـ يذاتية واداء وظيفي عال
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اإلناث  طالبات المعمماتالاألكثر والمؤىؿ األعمى لدييـ فاعمية ذاتية أكبر، كما أشارت النتائج إلى أف 
 طالب المعمميف الذكور، وأف طمبة األسر ذات الدخؿ المرتفع قمموا مف أداء معممييـ.الأفضؿ أداء مف 

 
 :( 2012دراسة أبو غالي )  

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف فاعمية الذات وضغوط الحياة لدى الطالبات 
، مف فاعمية الذات وضغوط الحياة لدييف مستوى كؿ إلىالمتزوجات في جامعة األقصى، والتعرؼ 

، واستخدمت الباحثة مقياسي طالبة متزوجة في جامعة األقصى (160)وتكونت عينة الدراسة مف 
، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة ارتباطية ت وضغوط الحياة مف إعداد الباحثةفاعمية الذا

بات المتزوجات، كما بينت نتائج الدراسة أف مستوى سالبة بيف فاعمية الذات وضغوط الحياة لدى الطال
فاعمية الذات منخفض، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ في ضغوط الحياة بيف الطالبات 

  المتزوجات مف ذوات فاعمية الذات المرتفعة والمنخفضة لصالح ذوات فاعمية الذات المنخفضة
 

 :(Robertson & Al Zahrani, 2012)دراسة روبرتسون والزىراني 
الخدمة إلى فاعميتيـ الذاتية فيما يتعمؽ بدمج  قبؿ   وإلى معرفة كيؼ ينظر معممىدفت ىذه الدراسة 

، وتكونت عينة الدراسة مف ميةة الحالية والمستقبتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المناىج التربوي
، ة الممؾ عبد العزيز في السعوديةع( معممة مف معممي قبؿ الخدمة في كمية التربية في جام325)

في الفاعمية  ، وقد أظيرت النتائج وجود مستوى عاؿ  الدراسة في مقياس لفاعمية الذات وتمثمت أداة
الذاتية عمى ميارات الكمبيوتر، كما أظيرت النتائج أيضا أف زيادة الممارسة والتدريب عمى أجيزة 

 خاصة بالمعمميف وزيادة دافعيتيـ وتطوير األداء لدييـ.الكمبيوتر سيسيـ في تعزيز الفاعمية الذاتية ال
 
 :( 2011)دراسة الكثيري  
ىدفت ىذه الدراسة  إلى معرفة مدى تصور معممي المرحمة الثانوية في مدينة الرياض لفاعمية أدائيـ   

دارة الصؼ وتنشيط الطالباستراتيجيات التوظيؼ في   ( 753عينة الدراسة مف )  ، وتكونتتعميـ وا 
لقياس الفاعمية الذاتية  (و ولفولؾ -شائف موراف)، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ مقياس معمماً 

، وأظيرت النتائج أف المعمميف يروف فاعمية أدائيـ بشػكؿ عاـ فوؽ المتوسط ، حيث انيا  لـ لممعمميف
لفاعمية أدائيـ  ثرأك ، وكانت تصورات المعمميفاألداةتتجاوز مستوى الجيد في أي محور مف محاور 

، كما بينت النتائج وأقميا محػور تنشيط الطالبفي محور استراتيجيات التعميـ ثـ محور إدارة الصؼ 
روؽ تعود لمخبرة ولصالح ، كما وأظيرت وجود فوؽ ذات داللة تعود لمتغير المؤىؿعدـ وجود فر 

 .المعمميف
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 :(Khasawneh; Khalaileh,2011&Abu-Tineh) دراسة أبو تينة وخصاونة وخاليمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى الفاعمية الذاتية وأساليب اإلدارة الصفية التي يمارسيا معممو 

( معمـ مف 238المدارس األساسية والثانوية الحكومية في األردف، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف )
 1990) (وىوي-لولفولؾ)الذاتية  ، واستخدـ الباحثوف مقياس الفاعميةفي االردف مدارس الثانوية
Woolfolk,  & Hoyارة الصفية لمارتف ويف ( ومقياس اتجاىات ومعتقدات المعمميف حوؿ اإلد

وأظيرت النتائج أف لدى المعمميف األردنييف فعالية ذاتية عالية مقارنة بالفاعمية العامة، وأف ، وبالدويف
يف األردنييف ىو نمط إدارة التدريس ثـ نمط إدارة أكثر أنماط اإلدارة الصفية ممارسة مف قبؿ المعمم

السموؾ فنمط إدارة األفراد، كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية عالية ودالة إحصائية بيف الفاعمية 
الذاتية وأنماط اإلدارة الصفية الثالثة واإلدارة الصفية ككؿ، ووجود عالقة ارتباطية بيف الفاعمية العامة 

 اط اإلدارة الصفية الثالثة واإلدارة الصفية ككؿ.لممعمـ وأنم
 

 ( :2011دراسة الخاليمة )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفاعمية الذاتية لدى  معممي المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء في 

(  401، وتكونت عينة الدراسة مف ) والخػبرة التدريسية ،والمرحمة الدراسية ،ضوء متغيرات الجنس
، وتمثمت أداة الدراسة في مقياس مة األساسية والثانوية في األردفممًا ومعممة مف معممي المرحمع

، وأف المعمميف أكثر فاعمية توى الفاعمية الذاتية كاف عالياً وقد أظيرت النتائج أف مس، الذاتية لمفاعمية
، كما أظيرت النتائج ةمية التعمُ بة في العممية التعميميفي بعد اإلدارة الصفية وأقميا في بعد مشاركة الطم

ة ولصالح معممي وجود فروؽ في تقديرات المعمميف لفاعميتيـ الذاتية  تعزى إلى متغير المرحمة الدراسي
، ووجود تفاعؿ بيف لمتغير الجنس والخبرة التدريسية، وعدـ وجود فروؽ تعزي المرحمة األساسية

 الجنس والخبرة التدريسية لممعمـ .متغػيري المرحمة الدراسية والجنس وبيف  متغيري 
 
 : ( ,Gavora  2010دراسة جافورا )   

( معممًا 135وتكونت عينة الدراسة مف )ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس الفاعمية الذاتية لدى المعمميف ، 
، في جامعة براتيسالفا في سموفاكياقبؿ التوظيؼ تـ اختيارىـ مف السنوات الخمس في كمية التربية 

: الفاعمية في العالقة مع وىما ،تضمف مجاليفبحيث ، سة مف مقياس جبسوف وديمبوونت أداة الدراوتك
أف  إلى، وقد أظيرت نتائج الدراسة ية التفكير والبحث العمميوالفاعمية في تنم ،الطمبة وأولياء األمور

 .مرتفعة لدى المعمميف كانت ذاتالفاعمية 
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 : ,Cheng & Ren )2010) دراسة شينج ورين
أي مدى يمكف التنبؤ بالرضا الوظيفي وعالقتو بفاعمية الذات لدى  الىىدفت ىذه الدراسة الى  التعرف

ولقد تكونت عينة  بيا،المعمميف في غرؼ مصادر التعمـ في تايواف مف خالؿ الضغوط التي يشعروف 
ف خالؿ م غرؽ مصادر التعمـ بسؤاليـفي مف معممي المرحمة االبتدائية  (153الدراسة مف )

باحث قدامى المعمميف في غرؼ مصادر التعمـ لتزويد المع شخصية  مةباالستبانات المتبوعة بمقا
، ولقد أظيرت نتائج الدراسة أف جميع الحاالت كانت تحت ضغوط شديدة بانطباعاتيـ عف ىذه الوظيفة

مية ذات متدنية لدى ىذه ، وأظيرت النتائج وجود فاعمبشرات  بالفاعمية السمبية لمذاتوالتي كانت مف ال
 العينة .

 
 ( : 2008دراسة حسونة ) 

الفاعمية الذاتية لمعممي العموـ قبؿ الخدمة و لمعممي المرحمة  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
، (أدبيخصص المعمـ في الثانوية العامة )عممي او األساسية الدنيا في ضوء متغيرات العنوسة ، وت

معمما مف المعمميف الممتحقيف في قسـ التعميـ في الجامعة (  194ف ) تكونت عينة الدراسة م
، وقد أظيرت نتائج الفاعمية الذاتية لمعممي العموـ االسالمية في غزة ، وتمثمت أداة الدراسة في مقياس

، وأف فاعمية مف المعمميف أكثرمعممات  ف الأ، و ميف يمتمكوف فاعمية ذاتية عاليةالدراسة إلى أف المعم
األدبي لمعمميف خريجي الفرع العممي في الثانوية العامة وىـ اكثر فاعمية مف المعمميف خريجي الفرع ا

 .وذلؾ  بصورة دالة إحصائيا
 

 :Blackburn & Robinson, 2008 )وروبينسون ) دراسة بالكبورن
، لرضا الوظيفيلممعمميف والشعور بابيف الفاعمية الذاتية  العالقة إلىالدراسة إلى التعرؼ  ىدفت ىذه

، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس ( معممًا ومعممة في أمريكيا 80) وتكونت عينة الدراسة مف 
الصفية،  واإلدارة، مية الذاتية والمتضمف ثالثة أبعاد: مشاركة الطالب، والممارسات التعميميةلمفاع

الذاتية والشعور بالرضا  فاعميةوقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة بيف ال، ومقياس لمرضا الوظيفي
، وأف المعمميف الذكور ية لممعمميف تبعًا لمتغير الخبرة، وعدـ وجود فروؽ في الفاعمية الذاتالوظيفي
 تمتع المعمميف بفعالية ذاتية عالية. ، كما وأظيرت النتائج مية ذاتية أكثر مف المعممات اناثلدييـ فاع
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 :( ,5112McArutherدراسة اروثير )
العالقة بيف فاعمية المعمميف والرضا الوظيفي لدييـ وتأثيرىما عمى ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ 

( 160ة الدراسة مف ) وتكونت عين، ـ كمعمميف في مجاؿ صعوبات التعمـالمباشر في بقائيـ بمينتي
نيوجيرسي المرخص ليـ بمزاولة مينة التدريس مع ذوي االحتياجات الخاصة بوالية  مف المعمميف

الذاتية في بعدييا األمريكية، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس لمرضا الوظيفي  ومقياس الفاعمية 
، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف ىؤالء المعمميف خططوا بالفعؿ لرفع مينتيـ كمعمميف الشخصي والعاـ

لى أف الفاعمية الذاتية تمعب في مجاؿ التربية الخاصة، كما إف نتائج االنحدار الخطي المتعدد أشارت إ
، وأظيرت أيضا تمتع المعمميف بفاعمية ورضا بالرضا الوظيفي ليؤالء المعمميف دورا ميما في التنبؤ
 وظيفي بدرجة عالية.

 
 ( :,Cheung 2008دراسة تشونج )

رس ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة الفاعمية الذاتية بيف معممي المدارس في ىونج كونج ومعممي المدا
والمؤىؿ العممي، وتكونت عينة الدراسة مف  ،والخبرة التدريسية ،في شنغياي في ضوء متغيرات الجنس

، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس الفاعمية ( مف شنغياي575مف ىونج كونج و) امعمم( 725)
، وأظيرت نتائج فاعمية ذاتية عاليةقد أظيروا النتائج أف المعمميف  بينت، وقد لمبيئة الصينيةالذاتية 

التحميؿ النوعي أف أكثر العوامؿ تأثيرا في فاعمية المعمـ الذاتية ىي: االحتراـ والثقة الممنوحة ليـ مف 
الطالب وأولياء األمور، والتدريب الذي تمقوه في الجامعات، والخبرة التي اكتسبوىا مف ممارسة التدريس 

 اليومية.
 

 ( : 2005دراسة إبراىيم ) 
دراسة إلى تحديد العالقة بيف الفاعمية  الذاتية والفاعمية المينية والضغوط النفسية المرتبطة ىدفت ىذه ال

ميات بمينة التعميـ والمعتقدات التربوية لمعممي المرحمة االبتدائية والمتوسطة والثانوية وطمبة في ك
نتائج الدراسة  رتأظي، وقد متطوع(  200، تكونت عينة الدراسة مف ) إعداد المعمميف في السعودية

طردية ذات داللة احصائية بيف الفاعمية  المينية لممعمميف وكؿ مف الفاعمية  ارتباطيووجود عالقة 
عكسية ذات داللة  ارتباطيةالنتائج وجود عالقة  أظيرت، كما اتية العامة والمعتقدات التربويةالذ

ى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ، واللمينية لممعمميف والضغوط النفسيةبيف الفاعمية ا إحصائية
، والضغط النفسي الميني  دىـ ) لفاعميتيـ الذاتية المينية، والفاعمية العامةالمعمميف في تحدي
 تعزى إلى مراحؿ التعميـ وذلؾ لصالح المرحمة االبتدائية. والمعتقدات التربوية( 
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 (: ,Knoblauch 2004الخ )بدراسة کنو 

تقصي العالقة بيف الفاعمية الذاتية لممعمميف والفاعمية الجماعية وعالقتيا  ىدفت ىذه الدراسة إلى
بمتغيرات الخبرة التدريسية ومكاف المدرسة )ريؼ، مدينة، ضواحي( ومدى تغيير المعمـ لممدرسة التي 

موزعيف عمى المناطؽ الثالث في والية أوىايو  معمما( 108يعمؿ بيا، وتكونت عينة الدراسة مف )
، وقدد أظيرت النتائج أف فاعمية الذات والفاعمية الجماعيةكية، وتمثمت أدوات الدراسة في أدوات لاألمري

المعمميف يتمتعوف بفاعمية ذاتية مرتفعة، وأف الفاعمية الذاتية لدى المعمميف األكثر خبرة أعمى منيا لدى 
 لدى معممي المدف . المعمميف األقؿ خبرة، وأف الفاعمية الذاتية لدى معممي الريؼ أعمى منو
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 التعقيب عمَّ الدراسات السابقة  3. 2.2
 أوال : من حيث أىداف الدراسة : 

ىدفت بعض الدراسات الى تقصي مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف وغيرىـ مف  -1
؛ 2017 ؛ القرني،2017 ؛ الزبيدي،2018 عبد المطيؼ،؛ مثؿ دراسة كؿ مف : )وظفيفالم

، ؛ ماضي2016؛ الرواشدة، 2017 العواودة، ؛Koch et al.,2014؛ 2017اغريب، 
 .( 2014، ؛ نجـ2014

بعض الدراسات ىدفت الى تقصي مستوى فاعمية الذات لدى لمعمميف وغيرىـ مف الموظفيف ،  -2
؛ 2014؛ شعيب، 2011،؛ الخاليمة2015 ،؛ مقداـ2016بقيعي، مثؿ دراسة كؿ مف : )

Akram & Ghazanfar ,2014; Gavora ,2010؛ عربيات 2016، بقيعي وىماش ؛
 .( 2013، ؛ حمادنة وشرادقة2014نة، داوحم

مف خالؿ تحميؿ الدراسات السابقة يتبيف أنيا تشابيت مع بعض الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ 
ىداؼ العاـ في حيف تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات مف حيث شموليتيا لكثير مف األ

العالقة بيف االستغراؽ الوظيفي وفاعمية الذات التدريسية لدى وفي أنيا تيدؼ إلى استقصاء ،  السابقة
 معممي الرياضيات .

 ثانيا : من حيث العينة :
؛ ومف تمؾ  عشوائية بسيطة لمناسبتيا ألىداؼ تمؾ الدراسات ختارت معظـ الدراسات السابقة عيناتا

 & Akram؛ 2016؛ بقيعي، 2015؛ الشنطي، 2018 ،؛ عبد المطيؼ2018الدراسات : ) العمياف، 
Ghazanfar ,2014   عشوائية طبقية، ومف ىذه  بعض الدراسات عينات( ، في حيف اختارت
؛ الحجايا 2014؛ عريبات وحمادنة، 2014؛ نجـ،2017اغريب،  ؛2017الدراسات : ) القرني،

،2013 ) 
فييا بصورة عشوائية طبقية والتي تألفت مف معممي  لعيناتيذه الدراسة فقد تـ اختيار اوبالنسبة ل

) القرني الدراسة لكؿ مف الدراسات االتية : تربية الخميؿ ، وىذا يتفؽ مع عيناتالرياضيات في مديرية 
 .( 2013،؛ الحجايا2014؛ عريبات وحمادنة، 2014؛ نجـ، 2017؛ اغريب، 2017،

 ثالثا : من حيث المنيج : 
طي ؛ مثؿ اسة مع بعض الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج الوصفي االرتبااتفقت ىذه الدر 

، كما تبيف ( 2017،؛ العواودة2018؛ العمياف، 2014 ،؛ البيدؿ2014دراسة كؿ مف : ) البادي، 
دور االستغراؽ  إليجادبأف معظـ الدراسات اعتمدت استخداـ المنيج الوصفي والوصفي االرتباطي 
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العامميف والموظفيف او ايجاد دور فاعمية الذات لدييـ فتميزت ىذه الدراسة مف خالؿ الوظيفي لدى 
 تقصي العالقة بيف كؿ مف االستغراؽ الوظيفي وفاعمية الذات التدريسية لدييـ  . 

 

 رابعا: من حيث أدوات الدراسة :
ات ؛ مثؿ دراسة كؿ اعتمدت معظـ الدراسات العربية ابحاثا كمية في جمع بياناتيا تمثمت في استبان

 Ayers, 2010 ; Azeem, 2010؛ 2012؛ العنقري،2013؛ الصالحي، 2013مف : ) حجازي، 
( بينما اعتمدت بعض الدراسات االجنبية عمى أدوات نوعية في جمع البيانات وقد تمثمت في 

 (    Kancir & Etales, 2015; Cheng & Ren,2010المقابالت ، ومف الدراسات عمييا : )
ا بالنسبة ليذه الدراسة فقد اعتمد الباحث عمى جمع البيانات بشكؿ كمي مستخدما استبانة لقياس أم

 مستوى االستغراؽ الوظيفي واستبانة اخرى لقياس مستوى فاعمية الذات التدريسية .

 : نتائج الدراسة من حيث  : خامسا

الوظيفي لدى المعمميف اظيرت نتائج بعض الدراسات التي  ىدفت الى تقصي مستوى االستغراؽ 
عبد )مثؿ دراسة كؿ مف :  وغيرىـ مف العامميف الى وجود مستوى عاؿ في االستغراؽ الوظيفي لدييـ ؛

، واظيرت (Koch et al, 2014؛ 2017، ؛ اغريب2017،؛ القرني2017،؛ الزبيدي2018،المطيؼ
؛ 2017،العواودة) :مفيـ؛ مثؿ دراسة كؿ توسط مف االستغراؽ الوظيفي لديبعض الدراسات مستوى م

، واظيرت بعض الدراسات مستوى منخفض مف االستغراؽ ( 2014؛ ماضي، 2016الرواشدة، 
 ( . 2014 ،وظيفي لدييـ ؛ مثؿ دراسة: ) نجـال
 

لدى المعمميف وغيرىـ  فاعمية الذات اظيرت نتائج بعض الدراسات التي  ىدفت الى تقصي مستوى 
؛ مقداـ 2016بقيعي، ؛ مثؿ دراسة كؿ مف : ) لدييـ الفاعميةي مف العامميف الى وجود مستوى عاؿ ف

، ( Akram& Ghazanfar ,2014; Gavora,2010؛ 2014شعيب، ؛2011،؛ الخاليمة2015،
بقيعي ؛ مثؿ دراسة كؿ مف : ) لدييـ فاعمية الذاتواظيرت بعض الدراسات مستوى متوسط مف 

، واظيرت بعض الدراسات ( 2013، دقة؛ حمادنة وشرا2014نة، دا؛ عربيات وحم2016، وىماش
مف ( . 2012، ؛ ابو غالي2014،الباديلدييـ ؛ مثؿ دراسة: )  فاعمية الذاتمستوى منخفض مف 

سعييا لتقصي العالقة  الباحث أف ىذه الدراسة تميزت عف غيرىا مف الدراسات السابقة في وجية نظر
 الباحث في لمدراسات السابقة دور كبير إفادة ، وكافعمية الذات التدريسيةبيف االستغراؽ الوظيفي وفا

الطالع عمى األدوات البحثية وكيفية إعدادىا وتطويرىا وخاصة في لفرصة ال ةتاحإ: منيامجاالت  عدة
نظري  ـ إطاريقد، وقد أفادت الباحث في تفي واداة فاعمية الذات التدريسيةاداة االستغراؽ الوظيإعداد 

 متكامؿ في عناصره .
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 لفصل الثالثا

 الطريقة واإلجراءات

، تناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنيج الدراسة، ووصفًا لمجتمع الدراسة وعينتيا، وطريقة اختيار العينة
التحقؽ مف صدقيا وثباتيا، كما تضمف االجراءات التي تـ آليات ىا و ؤ واالدوات التي تـ اعدادىا وبنا

معالجة االحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات القياـ بيا في تنفيذ الدراسة ومتغيراتيا، وال
 .واستخراج النتائج االحصائية

 منيج الدراسة 1.2
 

 (االرتباطي )االسموب استنادًا إلى طبيعة الّدراسة وأىدافيا استخدمت الّدراسة الحالية المنيج الوصفي
الوقت الحاضر وكما  وذلؾ لمالئمتو ألغراض الدراسة، مف حيث رصد وتحميؿ واقع مشكمة الّدراسة في

ناسب واألفضؿ لمثؿ ىذه ىي في الواقع مف خالؿ وصفيا، وتفسيرىا، والتنبؤ بيا، وىو المنيج الم
 الدراسات.

 مجتمع الدراسة 2.3
 

 مديريةالمدارس الحكومية التابعة لالرياضيات في ومعممات مجتمع الّدراسة مف جميع معممي  تكوف
( معممًا 616البالغ عددىـ )و ، 2018/2019 الدراسي لعاـاخالؿ الفصؿ األوؿ مف الخميؿ  تربية

يوضح توزيع مجتمع الّدراسة وفقًا ( 1.3) ، والجدوؿ (2018الخميؿ، تربية مديرية إحصاءات ومعممة )
 والجنس.  الدراسيةلمتغيري المرحمة 
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 (: توزيع مجتمع الّدراسة وفقًا لمتغيري المرحمة التعميمية والجنس1.3) جدول 
 

 الدراسيةمرحمة ال
 الجنس

 إناث ذكور
 193 56 أساسية دنيا
 154 128 أساسية عميا

 51 34 ثانوية
 398 218 المجموع

 العينة التي  تم اختيارىا من مجتمع الدراسة

 المرحمة الدراسية
 الجنس

 إناث ذكور
 72 23 أساسية دنيا
 58 48 أساسية عميا

 22 14 ثانوية
 152 85 المجموع

 
 عينة الدراسة 3.3

 
بالطريقة الطبقية وفقًا   .%(38.5بنسبة ) تـ اختيارىا ( معممًا ومعممة237تكونت عينة الدراسة مف )

بحيث تكوف ممثمة لمجتمعيا باالعتماد عمى األسس اإلحصائية لمتغيري الجنس والمرحمة الدراسية، 
%( مف مجتمعيا باستخداـ 5دارىا )وقد تـ حساب حجـ عينة الّدراسة بنسبة خطأ مقالختيار العينات، 

ويوضح (، 6) ، وذلؾ كما ىو واضح في ممحؽ www.surveysystem.comموقع حساب العينات 
 لمتغيراتيا المستقمة.وفقًا  د عينة الدراسةأفرا( توزيع 2.3) الجدوؿ 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.surveysystem.com/
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 .لمئوية لخصائص العينة الديمغرافية(. األعداد، والنسب ا2.3) جدول 
 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس
 %35.4 84 ذكور
 %64.6 153 إناث

 %100 237 المجموع
 المؤىل العممي

 %4.2 10 دبموم
 %73.0 173 بكالوريوس

 %22.8 54 دبموم عالي فأعمَّ
 %100 237 المجموع

 سنوات الخبرة
 %16.0 38 سنوات 5أقل من 

 %30.0 71 سنوات 10أقل من  -5
 %35.4 84 سنة 15أقل من -10من 
 %18.6 44 سنة فأكثر 15

 %100 237 المجموع
 الدراسيةالمرحمة 

 %40.5 96 أساسية دنيا
 %45.6 108 أساسية عميا

 %13.9 33 ثانوية
 %100 237 المجموع

 
 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 التقدير السنوي
 %21.9 52 ممتاز

 %50.6 120 جيد جداً 
 %27.5 65 فما دون جيد

 %100 237 المجموع
 

 العممي، والمؤىؿ الجنس، لمتغيرات: وفقاً  الديمغرافية العينة خصائص (2.3)  الجدوؿ يوضح

 السنوي. والتقدير التعميمية، والمرحمة الخبرة، وسنوات
 



51 

 

 أدوات الدراسة  4.3
 اتين لجمع البيانات ىما:م الباحث  في ىذه الدراسة أداستخد

 أداة قياس االستغراق الوظيفي 1.4.3
فرضياتيا، بما يحقؽ أىدافيا، تـ إعداد استبانة لقياس  صحة لإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار

مستوى االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات وذلؾ بعد االطالع عمى األدب التربوي، والدراسات 
وقد اشتممت االستبانة عمى  (،2017واودة، الع؛ 2018العمياف،) كؿ مف:السابقة خصوصا دراسة 

 قسميف:
القسـ األوؿ: تضمف ىذا القسـ البيانات الشخصية الخاصة بالمستجيب والتي تمثؿ متغيرات الدراسة 

 المستقمة، وىي: الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤىؿ العممي، والمرحمة الدراسية، والتقدير السنوي.
( موزعة عمى 40لثاني: وتضمف فقرات االستغراؽ الوظيفي، وتكونت بصورتيا األولية مف )القسـ ا

( فقرة، 17( فقرة، واالستغراؽ العاطفي وتضمف )23مجاليف: االستغراؽ المعرفي واألدائي، وتضمف )
بحيث خصص لكؿ فقرة سمـ استجابة خماسي: بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة 

 عمى الترتيب. 1، 2، 3، 4، 5قميمة، بدرجة قميمة جدًا، وقد أعطيت رقميًا الدرجات 
 

 صدق األداة  1.1.4.3
 صدق المحكمين -أ

 قاـ الباحث بعرض األداة عمى عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص، ومف العامميف في
ة الفقرات ووضوحيا مف الناحيتيف ، لمعرفة رأييـ حوؿ مدى صالحي(1)مجاؿ التربية والتعميـ ممحؽ 

بداء التعديالت أو المالحظات مف حذؼ أو إضافة أو  التربوية والمغوية لمموضوع المراد قياسو، وا 
تعديؿ، والذيف قاموا بدورىـ في اقتراح التعديالت الالزمة عمييا، ومف ثـ قاـ الباحث بتعديؿ األداة ) 

يف، وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا، فقد بمغ عدد االستبانة(، وفؽ تعديالت واقتراحات المحكم
 .(2) ممحؽ ( فقرة  40فقراتيا بعد التحكيـ )

 
 الصدق العاممي   -ب

( 30مف )مستقمة عف مجتمع الدراسة، مكونة عمى عينة استطالعية  االستبانةقاـ الباحث بتطبيؽ 
لفقرات  (Factor Analysis)العاممي صدؽ بإيجاد ال بيدؼ الرياضيات معمميمف  معمـ ومعممة

كدرجة  0.40بطريقة المكونات األساسية وبمحؾ قبوؿ مقداره ال يقؿ عف ، مقياس االستغراؽ الوظيفي
(3.3وؿ  )وذلؾ كما ىو واضح في الجدلقبوؿ تشبع كؿ فقرة بالعامؿ الذي تنتمي إليو، 
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 في: نتائج التحميؿ العاممي لفقرات مقياس االستغراؽ الوظي(3.3) جدول 
 

 الفقرات الرقم
 درجة التشبع

العامؿ 
 األوؿ

العامؿ 
 الثاني

  0.62 المدرسة إلى مبكراً  الحضور عمى أحرص  .1

  0.54 وجو اكمؿ عمى لي الموكمة المياـ بجميع لمقياـ التاـ االستعداد لدي  .2

  0.66 البيت في التدريسية الميمات اكماؿ عمى أحرص  .3

  0.60 مقابؿ بدوف يةإضاف حصص إلعطاء االستعداد لدي  .4

  0.61 لتحقيقيا اسعى التي التدريسية األىداؼ لتحقيؽ المصادر كافة استثمر  .5

  0.60 التدريسية مياراتي تطوير في خبرتي استثمار عمى احرص  .6

  0.65 المدرسة مف المغادريف آخر اكوف اف عمى أحرص  .7

  0.62 الرياضيات في طمبتي اداء مستوى تحسيف إلى دوماً  أسعى  .8

  0.50 متعددة مصادر مف المينية مياراتي تطوير عمى أحرص  .9

 في دراسياً  المتأخريف لمطمبة العالجية الخطط وضع في بفاعمية أشارؾ  .10
 0.55 الرياضيات

 

  0.62 المدرسة في لزمالئي والمشورة المساعدة أقدـ  .11

  0.61 الدراسية الحصص تنفيذ في طاقتي بكؿ أعمؿ  .12

  0.57 التدريس لمينة تماماتياى مف الكثير أعطي  .13

  0.70 منيا االستفادة عمى واحرص ، مشرفي مف الراجعة التغذية اتقبؿ  .14

  0.72 التدريس بمينة وثيقاً  ارتباطاً  الشخصية أىدافي ترتبط  .15

  0.58 الحصة أثناء سريعاً  يمر الوقت باف أشعر  .16

  0.67 المدرسة في زمالئي جميع مع حسنة بعالقات اتمتع  .17

  0.65 الخاصة حياتي ومتطمبات التدريسي عممي متطمبات بيف التوفيؽ تطيعأس  .18
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  0.67 بتدريسيا أقـو التي الحصص لتنفيذ جيداً  أخطط  .19

  0.70 المشرؼ أو المدير مف متابعة بدوف حتى بجد أعمؿ  .20

  0.68 التدريسية زمالئي مشكالت حؿ في لممشاركة االستعداد لدي  .21

  0.75 كمدرس يعمم في التميز عمى أحرص  .22

  0.71 آلخر وقت مف لتطويرىا التدريسية ممارساتي في أتأمؿ  .23

 0.76  ونشاط بيمة التدريس مينة عمى أقبؿ  .24

 0.66  رغباتي تمبي ألنيا التدريس مينة أحب  .25

 0.72  التدريس لمينة باالنتماء أشعر  .26

 0.65  كمدرس بمينتي افتخر  .27

 0.57  التدريسية الحصص تنفيذ أثناء بنفسي أثؽ  .28

 0.50  التدريسية الحصص أثناء غامرة بسعادة أشعر  .29

 0.60  المدرسي الدواـ انتياء بعد حتى التدريس مينة في التفكير يشغمني  .30

 0.63  بو أقـو الذي لمعمؿ كبيرة بقيمة أشعر  .31

 0.50  المدرسة في ومديري زمالئي قبؿ مف والتقدير باالحتراـ أحظى  .32

 0.66  الخاصة مشكالتي تجاوز عمى التدريس مينة تساعدني  .33

 0.66  التدريس أثناء بالحيوية أشعر  .34

 0.68  ليا خططت كما تكف لـ حصتي أف أشعر عندما كثيراً  نفسي ألـو  .35

 0.66  لمطمبة بإيصاليا أقـو سامية رسالة لدي اف أشعر  .36

 0.72  كمدرس بمينتي مرتبط حياتي عف رضاي إف  .37

 0.66  حياتي في اىمية األشياء اكثر ؿتمث مينتي باف أشعر  .38

 0.70  الرياضيات تعمـ في متميزاً  انجازاً  طمبتي يحقؽ عندما بالسعادة أشعر  .39

 0.65  لي متاحاً  ذلؾ داـ ما عممي في استمر أف أتمنى  .40
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جميع فقرات االستبانة قد تشبعت بعاممييا، مما يشير ( أف 3.3) ر المعطيات الواردة في الجدوؿ تشي
 لمجاؿ األوؿ قد تراوحت بيفى الصدؽ العاممي لالستبانة، كما يتضح أف معامؿ تشبعات فقرات اإل
( وجميعيا موجية لقياس االستغراؽ المعرفي واألدائي، أما المجاؿ فقد تراوحت 0.75 -0.54)

(، وبالتالي أصبحت االستبانة مكونة بصورتيا النيائية 0.79 -0.50معامالت تشبعات فقراتو بيف )
 ( فقرة موزعة عمى مجالي االستغراؽ المعرفي واألدائي واالستغراؽ العاطفي.40مف )

 
 ثبات األداة   2.1.4.3

( معمـ ومعممة مف 30لمتحقؽ مف ثبات األداة، قاـ الباحث بتطبيقيا عمى عينة استطالعية، قواميا )
ساب معامؿ االتساؽ معممي الرياضيات الذيف يدرسوف الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ، ثـ ح

 Cronbach)الداخمي لالستبانة ككؿ ولكؿ عامؿ مف عوامميا باستخداـ معادلة كرومباخ الفا 
Alpha)(4.3، كما ىو موضح في جدوؿ :) 

 
 .( ألداة الّدراسة Cronbach Alpha(: نتائج معادلة الثبات )4.3) جدول 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات الدراسة مجاالت الرقم
 0.79 23 اؽ المعرفي واألدائياالستغر   .1
 0.81 17 االستغراؽ العاطفي  .2

 0.88 40 الدرجة الكمية
 

 .أف جميع معامالت قيـ الثبات مقبولة ومناسبة ألداة الدراسة ( 4.3يتضح مف الجدوؿ )
 

 أداة قياس فاعمية الذات التدريسية  2.4.3
 

عابد،  ؛ 2014رياف،دراسة كؿ مف ) بعد االطالع عمى األدب التربوي، والدراسات السابقة خصوصا
( فقرة، وقد اعتمد 20(، قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة، حيث تكونت بصورتيا األولية مف )2002

بحث خصص لكؿ فقرة (، 4،5، 3، 2، 1الباحث مقياس ليكرت الخماسي بتدرج إجابة فقراتيا مف )
وقد أعطيت رقميًا رض، معارض بشدة(، سمـ استجابة خماسي )موافؽ بشدة، موافؽ، غير متأكد، معا

( لمفقرات الموجبة عمى الترتيب، في حيف تـ عكس ىذه الدرجات لمفقرات 2،1، 3، 4، 5الدرجات )
 .السالبة
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 صدق األداة 1.2.4.3
 

 صدق المحكمين - أ
  

ي قاـ الباحث بعرض األداة عمى عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص، ومف العامميف ف
، لمعرفة رأييـ حوؿ مدى صالحية الفقرات ووضوحيا مف الناحيتيف (1)ربية والتعميـ ممحؽ مجاؿ الت

بداء التعديالت أو المالحظات مف حذؼ أو إضافة أو  التربوية والمغوية لمموضوع المراد قياسو، وا 
 تعديؿ، وفي ضوء مالحظات المحكميف قاـ الباحث بإجراء التعديالت المقترحة، والتي تضمف إجراء

االستبانة مكونة  التعديالت في صياغة بعض الفقرات دوف إضافة أو حؼ ألي منيا، وبالتالي بقيت
 .(3) ممحؽ( فقرة  20مف )

 
 الصدق العاممي   - ب

 
( 30مف )مستقمة عف مجتمع الدراسة، مكونة عمى عينة استطالعية  االستبانةقاـ الباحث بتطبيؽ 

ومعممة معمما لفقرات  (Factor Analysis)العاممي صدؽ يجاد البإ بيدؼ بالرياضيات معمـمف  ًً
 0.40بطريقة المكونات األساسية وبمحؾ قبوؿ مقداره ال يقؿ عف ، مقياس فاعمية الذات التدريسية

وذلؾ كما ىو ( Cold, 2011كما اشار الية ) كدرجة لقبوؿ تشبع كؿ فقرة بالعامؿ الذي تنتمي إليو
.(5.3) ؿ و واضح في الجد


 

 لفقرات مقياس فاعمية الذات التدريسية نتائج التحميؿ العاممي: (5.3) جدول 
 درجة التشبع الفقرات الرقم

 قد المعمـ أف إلى يرجع ىذا فاف الرياضيات في الطالب أداء تحسف إذا  .1
 0.53 أكبر جيدا بذؿ

 0.69 الرياضيات تدريس وأساليب طرؽ أفضؿ  عف باستمرار أبحث  .2
 بذلت ميما عميو تعودت مما أفضؿ بشكؿ الرياضيات تدريس أستطيع لف  .3

 0.73 فييا جيد مف

 وجد قد معمميـ أف إلى  ىذا يرجع الرياضيات في الطمبة عالمات تحسف  .4
 0.50 التدريس في فاعمية أكثر مدخالً 
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 0.50 بفاعمية الرياضيات مفاىيـ أدرس كيؼ أعرؼ  .5
 0.61 فاعؿ بشكؿ الرياضيات أنشطة مع التعامؿ أستطيع ال  .6
 -األرجح عمى – ىذا ، فإف الرياضيات في الطمبة تحصيؿ انخفض ذاإ  .7

 0.55 فعالة غير تدريس طرؽ استخداـ إلى يرجع

 0.62 لممادة الجيد بالتدريس الرياضيات في الطمبة ضعؼ عمى التغمب يمكف  .8
 ىذا فإف الرياضيات، في التحصيؿ المنخفض الطالب أداء تحسف إذا  .9

 0.66 المعمـ مف الزائد االىتماـ إلى يرجع

 0.50 ليا الفاعؿ التدريس مف يمكنني الذي بالقدر الرياضيات مفاىيـ أستوعب  .10
 0.66 الرياضيات في طمبتو تحصيؿ عف المسؤوؿ ىو المعمـ يكوف ما غالباً   .11
 0.68 التدريس في معمميـ بفاعمية مباشرة الرياضيات في الطمبة تحصيؿ يرتبط  .12
 يرجع ،فقد لمرياضيات كبيراً  اىتماماً  يبدي وابن بأف الطالب والد صرح إذا  .13

 0.55 معممو أداء إلى ذلؾ

 0.68 .الرياضيات تدريس في التعميمية الوسائؿ توظيؼ في صعوبة سأواجو  .14
 0.58 الطمبة أسئمة عف اإلجابة مف متمكناً  سأكوف  .15
 0.60 الرياضيات لتدريس األساسية الميارات امتالكي مف متأكد غير أنا  .16
 تدريسي لتقييـ المسؤوؿ أو المشرؼ أدعو فمف الخيار عطيتأ إذا  .17

 0.55 لمرياضيات

 بالحيرة فسأشعر رياضي، لمفيـو استيعابو في صعوبة الطالب واجيت إذا  .18
 0.71 أفضؿ فيـ عمى مساعدتو كيفية في

 0.62 لمرياضيات تدريسي عند الطمبة بأسئمة دائماً  أرحب  .19
 0.62 الرياضيات تعمـ نحو الطمبة اىتماـ أوجو كي أفعمو ما أعرؼ ال  .20

  



57 

 

(، 0.73 -0.50معامالت تشبع جميع فقرات االستبانة قد تراوحت بيف )( أف 5.3) الجدوؿ يتبيف مف 
 وجميعيا موجية لقياس فاعمية الذات التدريسية، مما يشير إلى الصدؽ العاممي لالستبانة.

 
 ثبات األداة   2.2.4.3

 
( معمـ ومعممة مف 30الباحث بتطبيقيا عمى عينة استطالعية، قواميا )لمتحقؽ مف ثبات األداة، قاـ 

معممي الرياضيات الذيف يدرسوف الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ، ثـ حساب معامؿ االتساؽ 
، قد بمغ معامؿ الثبات (Cronbach Alpha)الداخمي لالستبانة باستخداـ معادلة كرومباخ الفا 

 (، مما يدلؿ عمى تمتع األداة بدرجة عالية مف الثبات.0.82المحسوب بيذه الطريقة )
 

 المعالجة اإلحصائية  5.3
 

 لإلجابة عن أسئمة الدراسة، تم إتباع اإلجراءات اإلحصائية اآلتية :

، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والثالث الدراسة األوؿ يلإلجابة عف سؤال -
كاف مفتاح  ، فقدالمتوسطات، ولمحكـ عمى لوظيفي وفاعمية الذات التدريسيةلدرجات االستغراؽ ا

 التصحيح كما يمي

  X  ≤  2.33  متدنية . 

2.33 <X ≤ 3.66  متوسطة . 

        X3.66 مرتفعة . 

، واختبار تحميؿ T-test، تـ استخداـ اختبار " ت "والرابع الدراسة الثاني يولإلجابة عف سؤال -
 لممقارنات البعدية. (Tukey testاختبار توكي )و ، One Way ANOVAاألحادي التبايف 

 .معامؿ االرتباط بيرسوف استخداـ اختبار، تـ الخامسولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة  -
 .(Factor Analysisالتحميؿ العاممي ) ولمحكـ عمى الصدؽ العاممي ألداتي الدراسة، تـ استخداـ  -
 ألفا. -، تـ استخداـ معادلة كرونباخي الدراسةولمتحقؽ مف ثبات أدات -

 (. SPSSوذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
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 الفصـل الرابـع
 

 نتائـج الدراسـة

 التعرؼ إلى مستوىيتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة، والتي ىدفت إلى 
الخميؿ، تربية قتو بفاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية االستغراؽ الوظيفي وعال

وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الّدراسة واختبار فرضياتيا باستخداـ في ضوء بعض المتغيرات، 
 التقنيات اإلحصائية المناسبة. 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول :  1.4

تربية  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديريةمستوى ما مَّ "نص السؤال األول ع
 "؟الخميؿ

 
مجالي  لدرجةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  اجاستخر تـ  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 ، وذلؾولمدرجة الكمية الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي 
 (.1.4) كما ىو واضح في الجدوؿ 

 
االستغراؽ الوظيفي لدى مجالي لدرجة  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية(: 1.4) جدول 
 ولمدرجة الكمية الخميؿتربية الرياضيات في مديرية  ومعممات معممي

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجال
 مرتفعة 0.26 4.36 237 واألدائي االستغراؽ المعرفي
 مرتفعة 0.33 4.30 237 االستغراؽ العاطفي

 مرتفعة 0.26 4.33 237 الدرجة الكمية
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 الرياضيات في مديرية ومعممات االستغراؽ الوظيفي لدى معممي( أف درجة 1.4)مف الجدوؿ  يتبيف
أما (. 4.33حسابي ليذه الدرجة )وسط ال، إذ بمغ المتمرتفعة قد جاءت بشكؿ عاـ بدرجة الخميؿتربية 

قد جاءت بدرجة مرتفعة واألدائي بالنسبة لمجالي الدراسة، فقد تبيف أف درجة االستغراؽ المعرفي 
 (. 4.30)بمتوسط حسابي بمغ االستغراؽ العاطفي  ثـ(، 4.36)بمتوسط حسابي 
توسطات الحسابية الم استخراجتـ ، الوظيفياالستغراؽ  مجالي كؿ فقرة مف فقراتولمعرفة درجة 

 الرياضيات في مديرية ومعممات  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي مجالي  لدرجة واالنحرافات المعيارية
 .(3.4و)( 2.4) الجدوليففي ، كما ىو موضح الخميؿتربية 

 

 المجال األول: االستغراق المعرفي واألدائي
 

جدوؿ المعيارية والدرجة كما يظير في قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
(2.4) 
 

المعرفي  ؽاالستغرا لفقراتدرجة : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وال(2.4) جدول 
 الخميؿ مرتبة حسب األىميةتربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  واألدائي

 

 رقم
المتوسط  االستغراق المعرفي واألدائي الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.52 4.59 كمدرس عممي في التميز عمى أحرص 22
 مرتفعة 0.51 4.59 آلخر وقت مف لتطويرىا التدريسية ممارساتي في أتأمؿ 23

 مرتفعة 0.52 4.54 المدرسة إلى مبكراً  الحضور عمى أحرص 1

 مرتفعة 0.57 4.50 الرياضيات في طمبتي اداء مستوى تحسيف إلى دوماً  أسعى 8

 مرتفعة 0.54 4.50 المشرؼ أو المدير مف متابعة بدوف حتى بجد أعمؿ 20

 مرتفعة 0.56 4.50 الدراسية الحصص تنفيذ في طاقتي بكؿ أعمؿ 12

 مرتفعة 0.59 4.47 المدرسة في زمالئي جميع مع حسنة بعالقات اتمتع 17

 مرتفعة 0.59 4.45 التدريس لمينة اىتماماتي مف الكثير أعطي 13

 مرتفعة 0.56 4.45 متعددة مصادر مف المينية مياراتي تطوير عمى أحرص 9

 مرتفعة 0.55 4.44 بتدريسيا أقـو التي الحصص لتنفيذ جيداً  أخطط 19
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 رقم
المتوسط  االستغراق المعرفي واألدائي الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.60 4.43 التدريسية زمالئي مشكالت حؿ في لممشاركة االستعداد لدي 21

 مرتفعة 0.60 4.37 لمدرسةا في لزمالئي والمشورة المساعدة أقدـ 11

 مرتفعة 0.54 4.36 التدريسية مياراتي تطوير في خبرتي استثمار عمى احرص 6

 اسعى التي التدريسية األىداؼ لتحقيؽ المصادر كافة استثمر 5
 0.56 4.36 لتحقيقيا

 مرتفعة

 عمػى لػي الموكمػة الميػاـ بجميػع لمقيػاـ التػاـ االسػتعداد لػدي 2
 0.53 4.36 وجو اكمؿ

رتفعةم  

 االسػتفادة عمػى واحػرص ، مشػرفي مػف الراجعة التغذية اتقبؿ 14
 0.63 4.35 منيا

 مرتفعة

 ومتطمبػات التدريسػي عممػي متطمبػات بػيف التوفيػؽ اسػتطيع 18
 0.62 4.33 الخاصة حياتي

 مرتفعة

 مرتفعة 0.59 4.32 الحصة أثناء سريعاً  يمر الوقت باف أشعر 16

 مرتفعة 0.66 4.21 التدريس بمينة وثيقاً  باطاً ارت الشخصية أىدافي ترتبط 15

 المتػأخريف لمطمبػة العالجيػة الخطط وضع في بفاعمية أشارؾ 10
 0.64 4.19 الرياضيات في دراسياً 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.81 4.12 البيت في التدريسية الميمات اكماؿ عمى أحرص 3

 مرتفعة 0.87 4.09 مقابؿ بدوف إضافية حصص إلعطاء االستعداد لدي 4

 مرتفعة 0.99 3.85 المدرسة مف المغادريف آخر اكوف اف عمى أحرص 7

 
األدائي والمعرفي قد حازت عمى درجة االستغراؽ مجاؿ  أف جميع فقرات( 2.4) الجدوؿ  يتضح مف

( والتي 22الفقرة رقـ)(، كما يتضح أف 4.59 – 3.85مرتفعة بمتوسطات حسابية تراوحت بيف )
حسابي قد جاءت في الترتيب األوؿ بمتوسط " كمدرس عممي في التميز عمى أحرص "نصت عمى

 عمى" نصتوالتي بنفس المتوسط ( 23)الفقرة رقـ (، وجاءت معيا0.52( وبانحراؼ معياري )4.59)
ثـ تالىا الفقرة  ،(0.51" بانحراؼ معياري )آلخر وقت مف لتطويرىا التدريسية ممارساتي في أتأمؿ
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حسابي " بمتوسط آلخر وقت المدرسة مف إلى مبكراً  الحضور عمى أحرص عمى"نصت ( والتي 1)رقـ
 إلى دوماً  أسعى عمى" نصت( والتي 8)ثـ تالىا الفقرة رقـ ،(0.52( وبانحراؼ معياري )4.54)

( وبانحراؼ 4.50ليا  ) " حيث بمغ المتوسط الحسابيالرياضيات في طمبتي داءأ مستوى تحسيف
 مف  متابعة بدوف حتى بجد أعمؿوالتي نصت عمى " ( "20)قـ ثـ الفقرة ر   ،(0.57 معياري )

 .(0.54( وبانحراؼ معياري )4.50" حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )المشرؼ أو المدير
 

وف آخر كنصت عمى " أحرص عمى أف أ( والتي 7لمفقرة ) تفي حيف أف أقؿ المتوسطات كان
، ثـ تالىا (0.99) معياري وبانحراؼ( 3.85)ليا الحسابي المتوسط بمغ " حيثالمغادريف مف المدرسة 

" بمتوسط مقابؿ بدوف إضافية حصص إلعطاء االستعداد لدي"( والتي نصت عمى 4الفقرة رقـ )
 عمى أحرصنصت عمى "( والتي 3، ثـ تالىا الفقرة رقـ )(0.87معياري) وبانحراؼ( 4.09)حسابي

(، ثـ تالىا 0.81معياري) وبانحراؼ( 4.12)حسابي  متوسط" بالبيت في التدريسية الميمات كماؿإ
 المتأخريف لمطمبة العالجية الخطط وضع في بفاعمية أشارؾنصت عمى "( والتي 10رقـ ) الفقرة 
(، ثـ تالىا 0.66معياري) وبانحراؼ( 4.19)ليا الحسابي المتوسط بمغ " حيثالرياضيات في دراسياً 

" بمتوسط التدريس بمينة وثيقاً  ارتباطاً  شخصيةال أىدافي ترتبطنصت عمى "( والتي 15الفقرة رقـ )
 (.0.66معياري) وبانحراؼ( 4.21)حسابي 

 
 

 المجال الثاني: االستغراق العاطفي
الجدوؿ قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة كما يظير في 

(3.4)                                                                                                                                                                                                         
 

لدى العاطفي  ؽاالستغرا لفقراتدرجة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وال(:3.4) جدول 
 الخميؿ مرتبة حسب األىميةتربية اضيات في مديرية معممي الري

 

 رقم
المتوسط  االستغراق العاطفي الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 تعمػـ فػي متميػزاً  انجػازاً  طمبتػي يحقػؽ عنػدما بالسػعادة أشػعر39
 0.57 4.52 الرياضيات

 مرتفعة

 مرتفعة 0.55 4.50 التدريس لمينة باالنتماء أشعر26

 مرتفعة 0.57 4.46 لمطمبة بإيصاليا أقـو سامية رسالة لدي اف أشعر36

 مرتفعة 0.60 4.46 التدريسية الحصص تنفيذ أثناء بنفسي أثؽ28
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 رقم
المتوسط  االستغراق العاطفي الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.58 4.43 كمدرس بمينتي افتخر27

 مرتفعة 0.57 4.39 المدرسة في ومديري زمالئي قبؿ مف والتقدير باالحتراـ أحظى32

 مرتفعة 0.61 4.37 بو أقـو الذي لمعمؿ بيرةك بقيمة أشعر31

 مرتفعة 0.52 4.30 ونشاط بيمة التدريس مينة عمى أقبؿ24

 مرتفعة 0.70 4.30 التدريس أثناء بالحيوية أشعر34

 مرتفعة 0.65 4.30 التدريسية الحصص أثناء غامرة بسعادة أشعر29

 مرتفعة 0.80 4.30 لي متاحاً  ذلؾ داـ ما عممي في استمر أف أتمنى41

 مرتفعة 0.64 4.25 رغباتي تمبي ألنيا التدريس مينة أحب25

 خططػت كما تكف لـ حصتي أف أشعر عندما كثيراً  نفسي ألـو35
 0.65 4.23 ليا

 مرتفعة

 مرتفعة 0.79 4.14 حياتي في اىمية األشياء اكثر تمثؿ مينتي باف أشعر38

 مرتفعة 0.78 4.08 الخاصة تيمشكال تجاوز عمى التدريس مينة تساعدني33

 مرتفعة 0.80 4.05 كمدرس بمينتي مرتبط حياتي عف رضاي إف37

 الػدواـ انتيػاء بعػد حتػى التػدريس مينػة فػي التفكيػر يشػغمني31
 0.81 4.03 المدرسي

 مرتفعة

 
عاطفي قد حازت عمى درجة مرتفعة بمتوسطات الالمجاؿ  أف جميع فقرات( 3.4) الجدوؿ  يتضح مف

 أشعر"نصت عمى ( والتي 39الفقرة رقـ)كما يتضح أف ، (4.52 – 4.03ية تراوحت بيف )حساب
" قد جاءت في الترتيب األوؿ بمتوسط الرياضيات فيتعمـ متميزاً  انجازاً  طمبتي يحقؽ عندما بالسعادة

 أشعر" عمى نصت( والتي 26)ثـ تالىا الفقرة رقـ (،0.57( وبانحراؼ معياري )4.52)الحسابي 
ثـ تالىا الفقرة  ،(0.55( وبانحراؼ معياري )4.50" بمتوسط حسابي )التدريس لمينة تماءباالن
( 4.46" بمتوسط حسابي )لمطمبة بإيصاليا أقـو سامية رسالة لدي فأ أشعر عمى" نصت( والتي 36)رقـ

 تنفيذ أثناء بنفسي أثؽ عمى" نصت( والتي 28)ثـ تالىا الفقرة رقـ ،(0.57وبانحراؼ معياري )
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ثـ تالىا الفقرة رقـ ، (0.60( وبانحراؼ معياري )4.46ليا  )حسابي " بمتوسط التدريسية حصصال
 .(0.58( وبانحراؼ معياري ) 4.43)متوسط الحسابي " بكمدرس بمينتي افتخر( "27)

 مينة في التفكير يشغمنينصت عمى "( والتي 30لمفقرة ) تكانالحسابية حيف أف أقؿ المتوسطات في 
، ثـ (0.81) معياري وبانحراؼ( 4.03)حسابي  متوسطالمدرسي" ب الدواـ انتياء بعد حتى التدريس

" بمتوسط حسابي كمدرس بمينتي مرتبط حياتي عف رضاي إف" نصت عمى( والتي 37تالىا الفقرة رقـ )
 مينة " تساعدني نصت عمى( والتي 33تالىا الفقرة رقـ ) ،(0.80معياري) وبانحراؼ( 4.05)

(، ثـ 0.78معياري ) وبانحراؼ( 4.08)حسابي  متوسطالخاصة" ب مشكالتي جاوزت عمى التدريس
 "الخاصة مشكالتي تجاوز عمى التدريس مينة تساعدني باف أشعرنصت عمى "( والتي 38رقـ )  الفقرة

 ألـو" نصت عمى( والتي 35الفقرة رقـ )ثـ (، 0.79معياري) وبانحراؼ( 4.14)حسابي  متوسطب
 وبانحراؼ( 4.23)حسابي  متوسط" بليا خططت كما تكف لـ حصتي أف أشعر عندما كثيراً  نفسي

 (.0.65معياري)
 
 

 :  الثانيالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال  1.3
 

االستغراؽ الوظيفي لدى معممي ختمؼ المتوسطات الحسابية في ىؿ ت نص السؤال الثاني عمَّ "
وسنوات الخبرة، والمؤىؿ العمميف، والمرحمة  ،الجنس ) :لمتغيرالخميؿ تعزى الرياضيات في مديرية 

 "؟(، والتقدير السنويالدراسية

 الفرضيات الصفرية اآلتية:لإلجابة عن ىذا السؤال، تم اختبار 

 : ولَّاأل الصفرية الفرضية  باختبارالنتائج المتعمقة  1.2.4

 

 الداللة وى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مست" األولَّ عمَّالصفرية نصت الفرضية 
درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية ات طمتوس بيف( α≤0.05)االحصائية 

 الخميؿ تعزى لمتغير الجنس".تربية 
 Independentالمستقمة     ( لمعينات اختبار تحميؿ )ت استخداـتـ ، الفرضية الختبار صحة ىذه

Sample T-test) )(. 4.4)  الجدوؿواضح في  ىو كما 
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لدى معممي درجة االستغراؽ الوظيفي  بيف متوسطيلفروؽ داللة ال( ) تنتائج اختبار (: 4.4) جدول
 الجنس لمتغير وفقاً الخميؿ تربية الرياضيات في مديرية 

 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

لة الدال 
 المحسوبة

االستغراؽ 
المعرفي 
 واألدائي

844.461.24 ذكر

2354.3911.111*
1534.311.26 أنثى

االستغراؽ 
 العاطفي

844.391.32 ذكر
2353.2821.111*

1534.241.33 أنثى

الدرجة 
 الكمية

844.431.23 ذكر
2354.2731.111*

1534.281.27 أنثى

 احصائياً *دالة 
 مف مستوى الداللة أقؿ ( 0.001) وقيمتيا مستوى الداللة المحسوبة  أف (4.4) الجدوؿ يتبيف مف 
فروؽ ذات داللة  وجودمما يعني  األولى، (، وعميو يتـ رفض الفرضية الصفريةα≤ 0.05) االحصائية

درجة االستغراؽ الوظيفي لدى  متوسطي بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةإحصائية عند مستوى 
الرجوع لممتوسطات الحسابية جنس، وبلمتغير ال وفقاُ الخميؿ تربية معممي الرياضيات في مديرية 

وعميو تكوف الفروؽ  ،( 4.28لإلناث )( و  4.43المتوسطات الحسابية لمذكور )السابقة، يتضح أف 
 لصالح الذكور.

 متوسطي( المحسوبة لمفرؽ بيف تأف قيمة )ف الجدوؿ السابؽ  أما بالنسبة لمجالي الدراسة، فيتضح م
وبيف متوسطي درجة  ،(0.001) إحصائيةبداللة (، 4.390المعرفي واألدائي )درجة االستغراؽ 

مستوى وجميعيا قيـ دالة إحصائيًا  عند  ،(0.001) إحصائيةبداللة (، 3.282االستغراؽ العاطفي )
بالرجوع لممتوسطات الحسابية يتضح أف الفروؽ كانت لصالح ، و (α≤ 0.05)االحصائية  الداللة 
 الذكور.
 :نيةالثا الصفرية الفرضية باختبارلنتائج المتعمقة ا 2.2.4

 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ال"نية عمَّ نصت الفرضية الثا
(0.05≥α بيف متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي ) ت في مديرية تربية  الرياضيا

 ."الخميؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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مجالي  لدرجةالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وفقًا  ولمدرجة الكمية الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي 

 (.5.4الخبرة، كما ىو موضح في الجدوؿ )لمتغير سنوات 
 

لدى معممي لدرجة االستغراؽ الوظيفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5.4)جدول 
 الخبرة سنوات لمتغير وفقاً الخميؿ  تربية الرياضيات في مديرية

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
االستغراؽ 

 المعرفي واألدائي

 0.27 4.34 38 سنوات 5أقؿ مف
 0.23 4.36 71 سنوات10أقؿ مف-5

 0.26 4.36 84 سنة 15أقؿ مف  – 10
 0.30 4.36 44 سنة فأكثر 15

 
االستغراؽ 
 العاطفي

 0.31 4.36 38 سنوات 5أقؿ مف
 0.35 4.28 71 سنوات10أقؿ مف-5

 0.31 4.31 84 سنة 15أقؿ مف  – 10
 0.35 4.23 44 ة فأكثرسن 15

 
 الدرجة الكمية

 0.27 4.35 38 سنوات 5أقؿ مف
 0.25 4.33 71 سنوات10أقؿ مف-5

 0.27 4.34 84 سنة 15أقؿ مف  – 10
 0.28 4.30 44 سنة فأكثر 15
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لدى االستغراؽ الوظيفي  فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجةوجود (5.4)يتبيف مف الجدوؿ 

، ولفحص الداللة اإلحصائية الخبرة سنوات لمتغير وفقاً الخميؿ تربية رياضيات في مديرية معممي ال
مف  ىو واضح( كما One Way ANOVAاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي)لتمؾ الفروؽ، تـ 

 .(6.4الجدوؿ )
 

ممي الرياضيات لدى معاالستغراؽ الوظيفي  في تحميؿ التبايف األحادي نتائج اختبار (: 6.4) جدول 
 الخبرة سنوات يرلمتغ وفقاً الخميؿ تربية في مديرية 

  

درجات  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 المحسوبة

االستغراؽ 
 المعرفي 
 واألدائي

 0.004 0.012 3 بيف المجموعات
0.055 

 
0.983 

 0.072 16.736 233 داخؿ المجموعات 
 ----- 16.747 236 المجموع

االستغراؽ 
 العاطفي

 0.130 0.391 3 بيف المجموعات
1.158 

 
0.326 

 0.112 26.192 233 داخؿ المجموعات 
 ----- 26.583 236 المجموع

 0.020 0.060 3 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 0.073 16.924 233 داخؿ المجموعات 0.843 0.276

 ----- 16.984 236 المجموع
 
( وىذه القيمة أقؿ مف مستوى 0.843أف مستوى الداللة المحسوبة وقيمتيا )( 6.4)  يتبيف مف جدوؿ 

فروؽ  وجودعدـ ، وعميو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثانية، مما يعني  (α≤0.05)الداللة االحصائية 
درجة االستغراؽ  متوسطات بيف( α≤0.05) ئيةاالحصا الداللةذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .سنوات الخبرةلمتغير  ككؿ وفقاً الخميؿ تربية الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية 
االستغراؽ لمجاؿ ( المحسوبة ؼأف قيمة )أما بالنسبة لمجالي الدراسة، فيتضح مف الجدوؿ السابؽ 

( 1.158االستغراؽ العاطفي )(، ولمجاؿ 0.983، بداللة إحصائية )(0.055المعرفي واألدائي )
 0.05) االحصائية مستوى الداللة(، وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيًا عند 0.326بداللة إحصائية )

≥α). 



67 

 

 :الثالثة الصفرية الفرضية باختبارلنتائج المتعمقة ا 3.2.4

 
احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  "ال توجد فروؽ ذات داللة"الثالثة عمَّ نصت الفرضية 

(0.05≥α   بيف متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية )
 ."زى  لمتغير المؤىؿ العمميالخميؿ تع

مجالي  لدرجةالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
وفقًا  ولمدرجة الكمية الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  لوظيفي لدى معممي االستغراؽ ا

 (.7.4، كما ىو موضح في الجدوؿ )لمتغير المؤىؿ العممي
 

لدى معممي لدرجة االستغراؽ الوظيفي : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7.4) جدول 
 العممي المؤىؿ لمتغير اً وفقالخميؿ تربية الرياضيات في مديرية

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال
 

االستغراؽ المعرفي 
 واألدائي

 0.35 3.94 10 دبمـو
 0.23 4.34 173 بكالوريوس

 0.24 4.49 54 دبمـو عالي فأعمى
 

 االستغراؽ العاطفي
 0.52 3.87 10 دبمـو

 0.30 4.27 173 بكالوريوس
 0.32 4.45 54 دبمـو عالي فأعمى

 
 الدرجة الكمية

 0.37 3.91 10 دبمـو
 0.23 4.31 173 بكالوريوس

 0.25 4.47 54 دبمـو عالي فأعمى
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االستغراؽ الوظيفي  فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة وجود (7.4)  يتبيف مف الجدوؿ 
، ولفحص الداللة العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً خميؿ التربية لدى معممي الرياضيات في مديرية 

ىو ( كما One Way ANOVA)اـ اختبار تحميؿ التبايف األحادياستخدتـ  اإلحصائية لتمؾ الفروؽ،
 .(8.4مف الجدوؿ ) واضح

 

لفروؽ في درجة االستغراؽ فحص داللة التحميؿ التبايف األحادي نتائج اختبار (: 8.4) جدول 
 العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ تربية ي الرياضيات في مديرية لدى معممالوظيفي 

درجات  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 المحسوبة

االستغراؽ 
 المعرفي 
 واألدائي

 1.343 2.685 2 بيف المجموعات
22.340 

 
 0.060 14.062 234 داخؿ المجموعات *0.001

 ----- 16.747 236 المجموع
االستغراؽ 
 العاطفي

 1.555 3.110 2 بيف المجموعات
15.502 

 
 0.100 23.473 234 داخؿ المجموعات *0.001

 ----- 26.583 236 المجموع
 1.429 2.858 2 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 0.060 14.126 234 داخؿ المجموعات *0.001 23.672
 ----- 16.984 236 المجموع

 *دالة احصائياً 
( أقؿ مف مستوى الداللة 0.001أف مستوى الداللة المحسوبة وقيمتيا ) ( 8.4)  يتبيف مف جدوؿ

وعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية الثالثة، مما يعني وجود فروؽ ذات داللة  (α≤0.05)االحصائية 
درجة االستغراؽ الوظيفي لدى  متوسطات بيف (α≤0.05)احصائية  عند مستوى الداللة االحصائية

 .المؤىؿ العممي لمتغير ككؿ وفقاً الخميؿ تربية معممي الرياضيات في مديرية 
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االستغراؽ لمجاؿ ( المحسوبة ؼأف قيمة )أما بالنسبة لمجالي الدراسة، فيتضح مف الجدوؿ السابؽ 
( 15.502االستغراؽ العاطفي )(، ولمجاؿ 0.001بداللة إحصائية ) (،22.340المعرفي واألدائي )
 .(α≤ 0.05) االحصائية مستوى الداللة(، وجميعيا قيـ دالة إحصائيًا  عند 0.001بداللة إحصائية )

في درجة االستغراؽ لفروؽ فحص ا( لTukey testاستخدـ اختبار توكي )تـ  ،الفروؽ اتجاهولمعرفة 
، وذلؾ كما ىو واضح العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ رياضيات في مديرية لدى معممي الالوظيفي 
 (.9.4) وؿ في الجد

 

لدى معممي الرياضيات في درجة االستغراؽ الوظيفي نتائج اختبار توكي لمفروؽ في  (:9.4) جدول 
 العممي المؤىؿ الخميؿ تعزى لمتغيرمديرية 

 

 دبموم عالي فأعمَّ بكالوريوس دبموم المؤىل العممي المجال
االستغراؽ 
 المعرفي 
 واألدائي

 -0.54573* -0.39975* - دبموم
 -0.14598* -  بكالوريوس

 -   دبموم عالي فأعمَّ
 

االستغراؽ 
 العاطفي

 -0.57451* -0.40133* - دبموم
 -0.17318* -  بكالوريوس

 -   دبموم عالي فأعمَّ
 

 الدرجة الكمية
 

 -0.55796* -0.40042* - دبموم
 -0.15754* -  بكالوريوس

 -   دبموم عالي فأعمَّ
 

لدى درجة االستغراؽ الوظيفي ( أف الفروؽ في 9.4) الثنائية البعدية في الجدوؿ تشير المقارنات
 الدبموـ حممة مف المعمميف بيف كانت العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ معممي الرياضيات في مديرية 

 فأعمى العالي والدبموـ الدبموـ حممة مف المعمميف وبيف ،البكالوريوس حممة لحلصا والبكالوريوس

 والدبموـ البكالوريوس حممة مف المعمميف بيف وكانت جية، مف فأعمى العالي الدبموـ حممة لصالح

وذلؾ كما ىو واضح مف المتوسطات الحسابية  فأعمى، العالي الدبموـ حممة لصالح فأعمى العالي
 وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي. الخميؿلدى معممي الرياضيات في مديرية تغراؽ الوظيفي لدرجة االس
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 :الرابعةالفرضية  باختبارلنتائج المتعمقة ا 4.2.4

 
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية "عمَّ  الرابعةنصت الفرضية 

(0.05≥α بيف متوسطات درجة االستغراؽ ا )  لوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية
 الدراسية".الخميؿ تعزى  لمتغير المرحمة 

مجالي  لدرجةالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وفقًا  ةولمدرجة الكمي الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي 

 (.10.4، كما ىو موضح في الجدوؿ )المرحمة الدراسيةلمتغير 
 

لدى معممي لدرجة االستغراؽ الوظيفي : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (10.4) جدول 
 المرحمة الدراسية لمتغير وفقاً الخميؿ  تربية الرياضيات في مديرية

 

 االنحراف المعياري لحسابيالمتوسط ا العدد الدراسيةالمرحمة  المجال
 

االستغراؽ المعرفي 
 واألدائي

 0.24 4.34 96 أساسية دنيا
 0.26 4.37 108 أساسية عميا

 0.33 4.40 33 ثانوية
 

 االستغراؽ العاطفي
 0.26 4.31 96 أساسية دنيا
 0.35 4.31 108 أساسية عميا

 0.42 4.21 33 ثانوية
 

 الدرجة الكمية
 0.22 4.32 96 أساسية دنيا
 0.27 4.34 108 أساسية عميا

 0.34 4.32 33 ثانوية
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االستغراؽ الوظيفي  فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجةوجود (10.4)  يتبيف مف الجدوؿ 
، ولفحص الداللة الدراسية المرحمة لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية 

ىو كما  ،(One Way ANOVA)اـ اختبار تحميؿ التبايف األحادياستخدتـ  ؽ،اإلحصائية لتمؾ الفرو 
 .(11.4مف الجدوؿ ) واضح

 
 

لفروؽ في درجة االستغراؽ فحص داللة التحميؿ التبايف األحادي نتائج اختبار (: 11.4) جدول 
 الدراسية المرحمة لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية الوظيفي 

 

درجات  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 المحسوبة

االستغراؽ 
 المعرفي 
 واألدائي

 0.053 0.107 2 بيف المجموعات
0.751 

 
0.473 

 
 0.071 16.640 234 داخؿ المجموعات

 ----- 16.747 236 المجموع
االستغراؽ 
 العاطفي

 0.133 0.266 2 المجموعات بيف
1.181 

 
0.309 

 0.112 26.317 234 داخؿ المجموعات 
 ----- 26.583 236 المجموع

 الدرجة
 الكمية 

 0.012 0.023 2 بيف المجموعات
 0.072 16.961 234 داخؿ المجموعات 0.852 0.160

 ----- 16.984 236 المجموع
 

( أكبر مف مستوى الداللة 0.852ى الداللة المحسوبة وقيمتيا )أف مستو  (11.4)  يتبيف مف جدوؿ
فروؽ ذات داللة  وجودعدـ ،وعميو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية الرابعة، مما يعني (α≤0.05)االحصائية

درجة االستغراؽ الوظيفي لدى  متوسطات بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةإحصائية عند مستوى 
 .المرحمة الدراسية لمتغيرككؿ وفقًا الخميؿ تربية ممي الرياضيات في مديرية مع

االستغراؽ لمجاؿ ( المحسوبة ؼأف قيمة )أما بالنسبة لمجالي الدراسة، فيتضح مف الجدوؿ السابؽ 
( 1.181االستغراؽ العاطفي )(، ولمجاؿ 0.473(، بداللة إحصائية )0.751المعرفي واألدائي )

 0.05) االحصائية مستوى الداللة(، وجميعيا قيـ غير دالة إحصائيًا  عند 0.309ة )بداللة إحصائي
≥α). 
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 الخامسةالفرضية  باختبارلنتائج المتعمقة ا 5.2.4

 

"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية عمَّ  الخامسةنصت الفرضية 
(0.05≥α بيف متوسطات درجة االستغراؽ الوظي )  في لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية

 .الخميؿ تعزى  لمتغير التقدير السنوي"

مجالي  لدرجةالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 وفقاً  ولمدرجة الكمية الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  االستغراؽ الوظيفي لدى معممي 

 (.12.4، كما ىو موضح في الجدوؿ )التقدير السنويلمتغير 
 

لدى معممي لدرجة االستغراؽ الوظيفي : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (12.4) جدول 
 التقدير السنوي لمتغير وفقاً الخميؿ تربية الرياضيات في مديرية

 

المتوسط  العدد التقدير السنوي المجال
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري

 
المعرفي  االستغراؽ
 واألدائي

 0.26 4.47 52 ممتاز
 0.21 4.37 120 جيد جدا

 0.29 4.25 65 جيد
 

 االستغراؽ العاطفي
 0.31 4.45 52 ممتاز

 0.30 4.27 120 جيد جدا
 0.36 4.21 65 جيد

 
 الدرجة الكمية

 0.26 4.46 52 ممتاز
 0.22 4.33 120 جيد جدا

 0.29 4.23 65 جيد
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االستغراؽ الوظيفي  فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة وجود (12.4)  يتبيف مف الجدوؿ 

، ولفحص الداللة السنوي التقدير لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية 
ىو كما  ،(One Way ANOVA)اـ اختبار تحميؿ التبايف األحادياستخدتـ  اإلحصائية لتمؾ الفروؽ،

 .(13.4مف الجدوؿ ) واضح
 

لدى معممي تحميؿ التبايف األحادي في درجة االستغراؽ الوظيفي نتائج اختبار (: 13.4) جدول 
 السنوي التقدير لمتغير وفقاً الخميؿ تربية الرياضيات في مديرية 

 

درجات  مصدر التباين المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

ف قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 محسوبةال

االستغراؽ 
 المعرفي 
 واألدائي

 0.769 1.539 2 بيف المجموعات
11.837 

 
0.001* 

 
 0.065 15.209 234 داخؿ المجموعات

 ----- 16.747 236 المجموع
االستغراؽ 
 العاطفي

 0.895 1.790 2 بيف المجموعات
8.446 

 
0.001* 

 
 0.106 24.793 234 داخؿ المجموعات

 ----- 26.583 236 المجموع
الدرجة 
 الكمية

 0.790 1.579 2 بيف المجموعات
 0.066 15.405 234 داخؿ المجموعات *0.001 11.995

 ----- 16.984 236 المجموع
 *دالة احصائياً 
، (α≤0.05)أف مستوى الداللة المحسوبة أقؿ مف مستوى الداللة االحصائية  (13.4) يتبيف مف جدوؿ

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود وعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية الخامسة، مما يعني
درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في  متوسطات بيف( α≤0.05) االحصائية الداللة
 .التقدير السنوي لمتغيرككؿ وفقًا الخميؿ تربية مديرية 

 
االستغراؽ لمجاؿ ( المحسوبة ؼأف قيمة )ا بالنسبة لمجالي الدراسة، فيتضح مف الجدوؿ السابؽ أم

( 8.446االستغراؽ العاطفي )(، ولمجاؿ 0.001(، بداللة إحصائية )11.837المعرفي واألدائي )
 0.05) االحصائية  مستوى الداللة(، وجميعيا قيـ دالة إحصائيًا  عند 0.001بداللة إحصائية )

≥α). 
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في درجة االستغراؽ لفروؽ فحص ا( لTukey testاستخدـ اختبار توكي )تـ  ،الفروؽ اتجاهولمعرفة 
، وذلؾ كما ىو واضح السنوي التقدير لمتغير وفقاً الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية الوظيفي 

 (.14.4) في الجدوؿ 
 

لدى معممي الرياضيات في راؽ الوظيفي درجة االستغج اختبار توكي لمفروؽ في واتن (:14.4) جدول 
 السنوي التقدير لمتغير وفقاً الخميؿ مديرية 

  
 جيد جيد جدا ممتاز التقدير المجال
االستغراؽ 
 المعرفي 
 واألدائي

 0.22809* 0.10217* - ممتاز
 0.12592* -  جيد جدا

 -   جيد
 

االستغراؽ 
 العاطفي

 0.24140* 0.17647* - ممتاز
 0.06493* -  جيد جدا

 -   جيد
 

 الدرجة الكمية
 

 0.23375* 0.13375* - ممتاز
 0.10000* -  جيد جدا

 -   جيد
 

لدى درجة االستغراؽ الوظيفي ( أف الفروؽ في 14.4) ت الثنائية البعدية في الجدوؿ المقارنا يتبيف مف
 التقدير ذوي المعمميف بيف تكان السنوي التقدير لمتغير وفقاً الخميؿ معممي الرياضيات في مديرية 

 وبيف جية، مف الممتاز السنوي التقدير ذوي لصالح والجيد والممتاز جدًا، والجيد الممتاز السنوي

وذلؾ كما ىو  أخرى، جية مف جداً  الجيد لصالح والجيد جداً  الجيد السنوي التقدير ذوي المعمميف
الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية لدرجة االستغراؽ الوظيفي واضح مف المتوسطات الحسابية 

 (. 13.4) في الجدوؿ  السنوي التقدير لمتغير وفقاً 
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 : الثالثالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال  3.4

 
مستوى فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية ما نص السؤال الثالث عمَّ "

 "؟ الخميؿ
فاعمية الذات  لدرجةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  اجاستخر تـ  السؤاؿلإلجابة عف ىذا 

ا ىو واضح في ، وذلؾ كمالخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  لدى معممي  التدريسية
 (.15.4) الجدوؿ 

 

ت التدريسية لدى فاعمية الذا لفقراتالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، :( 15.4) جدول 
 الخميؿ مرتبة حسب األىميةتربية معممي الرياضيات في مديرية 

 

 رقم
 الفقرة

المتوسط  فاعمية الذات التدريسية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.50 4.49 الرياضيات تدريس وأساليب طرؽ أفضؿ  عف باستمرار أبحث2

 أف إلػى يرجػع ىػذا فاف الرياضيات في الطالب أداء تحسف إذا1
 0.72 4.35 أكبر جيدا بذؿ قد المعمـ

 مرتفعة

 مرتفعة 0.60 4.33 بفاعمية الرياضيات مفاىيـ أدرس كيؼ أعرؼ5

 مرتفعة 0.72 4.33 لمرياضيات تدريسي عند الطمبة بأسئمة دائماً  أرحب19

 مرتفعة 0.87 4.30 الطمبة أسئمة عف اإلجابة مف متمكناً  سأكوف15

 التػدريس مػف يمكننػي الػذي بالقدر الرياضيات مفاىيـ ستوعبأ11
 0.68 4.24 ليا الفاعؿ

 مرتفعة

 لمرياضيات كبيراً  اىتماماً  يبدي ابنو بأف الطالب والد صرح إذا13
 0.80 4.16 معممو أداء إلى ذلؾ يرجع ،فقد

 مرتفعة

 أف إلػى  ىػذا يرجػع الرياضػيات فػي الطمبػة عالمػات تحسػف  4
 0.65 4.02 التدريس في فاعمية أكثر مدخالً  دوج قد معمميـ

 مرتفعة

 الرياضػيات، فػي التحصػيؿ المػنخفض الطالػب أداء تحسػف إذا9
 0.75 4.00 المعمـ مف الزائد االىتماـ إلى يرجع ىذا فإف

 مرتفعة

 مرتفعة 0.92 3.95 بالتػدريس الرياضػيات فػي الطمبػة ضػعؼ عمػى التغمػب يمكػف8
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 رقم
المتوسط  فاعمية الذات التدريسية الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 لممادة الجيد

 معمميػـ بفاعميػة مباشػرة الرياضػيات فػي الطمبػة حصيؿت يرتبط12
 1.05 3.75 التدريس في

 مرتفعة

 فػي طمبتػو تحصػيؿ عػف المسػؤوؿ ىػو المعمػـ يكػوف مػا غالبػاً 11
 1.10 3.65 الرياضيات

 متوسطة
 لتقيػيـ المسػؤوؿ أو المشػرؼ أدعػو فمػف الخيػار أعطيػت إذا17

 1.26 3.55 لمرياضيات تدريسي

 متوسطة

 عمػى – ىػذا ،فػإف الرياضػيات في الطمبة تحصيؿ فضانخ إذا7
 1.08 3.54 فعالة غير تدريس طرؽ استخداـ إلى يرجع -األرجح

 متوسطة

 تػدريس فػي التعميميػة الوسػائؿ توظيػؼ فػي صػعوبة سػأواجو14
 1.33 3.41 .الرياضيات

 متوسطة

 عميػو تعودت مما أفضؿ بشكؿ الرياضيات تدريس أستطيع لف3
 1.27 3.30 فييا دجي مف بذلت ميما

 متوسطة

 رياضػي، لمفيػـو اسػتيعابو فػي صػعوبة الطالػب واجيػت إذا18
 1.21 3.24 أفضؿ فيـ عمى مساعدتو كيفية في بالحيرة فسأشعر

 متوسطة

 منخفضة 0.99 2.14 فاعؿ بشكؿ الرياضيات أنشطة مع التعامؿ أستطيع ال6
 ـتعمػ نحػو الطمبػة اىتمػاـ أوجػو كػي أفعمػو مػا أعػرؼ ال21

 0.90 1.97 الرياضيات

 منخفضة

 لتػدريس األساسػية الميػارات امتالكػي مػف متأكػد غيػر أنػا16
 1.15 1.95 الرياضيات

 منخفضة

 مرتفعة 3.721.27 الدرجة الكمية
 

أف الدرجة الكمية لفاعمية الذات التدريسية قد جاءت بدرجة مرتفعة، ( 15.4)الجدوؿ  يتبيف مف
(، كما يتضح أف المتوسطات الحسابية 0.72انحراؼ معياري )( وب0.72بمتوسط حسابي بمغ )

( 2الفقرة رقـ)(، كما يتضح أف 4.49 – 1.95قد تراوحت بيف ) فاعمية الذات التدريسية لجميع فقرات
قد جاءت في الترتيب "  الرياضيات تدريس وأساليب طرؽ أفضؿ عف باستمرار أبحث "نصت عمىوالتي 
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 ( وحزت عمى درجة مرتفعة، ثـ جاءت0.50بانحراؼ معياري )( و 4.49)حسابي األوؿ بمتوسط 
 قد المعمـ أف إلى يرجع ىذا فاف الرياضيات في الطالب أداء تحسف إذا عمى" نصت( والتي 1)رقـ  الفقرة
ثـ  ،( وحازت عمى درجة مرتفعة0.27( بانحراؼ معياري )4.35" بمتوسط حسابي ) أكبر جيداً  بذؿ

حسابي " بمتوسط  بفاعمية الرياضيات مفاىيـ أدرس كيؼ أعرؼ عمى"نصت  ( والتي5)تالىا الفقرة رقـ
 بأسئمة دائماً  أرحب عمى" نصت( والتي 19)الفقرة رقـ ثـ جاءت ،(0.60( وبانحراؼ معياري )4.33)

          ( وبانحراؼ معياري4.33ليا  ) " حيث بمغ المتوسط الحسابيلمرياضيات تدريسي عند الطمبة
" حيث  الطمبة أسئمة عف اإلجابة مف متمكناً  سأكوفوالتي نصت عمى " ( "15)لفقرة رقـ ثـ ا  ،(0.72 )

 .(0.87( وبانحراؼ معياري )4.30بمغ المتوسط الحسابي ليا )
 

 الميارات امتالكي مف متأكد غير أنانصت عمى " ( والتي 16لمفقرة ) تفي حيف أف أقؿ المتوسطات كان
، ثـ (1.15) معياري وبانحراؼ( 1.95)ليا الحسابي المتوسط بمغ " حيثالرياضيات لتدريس األساسية

" الرياضيات تعمـ نحو الطمبة اىتماـ أوجو كي أفعمو ما أعرؼ ال "( والتي نصت عمى 20تالىا الفقرة رقـ )
 النصت عمى "( والتي 6، ثـ تالىا الفقرة رقـ )(0.90معياري) وبانحراؼ( 1.97)بمتوسط حسابي

(، 0.99معياري) وبانحراؼ( 2.14)حسابي  متوسط" بفاعؿ بشكؿ الرياضيات أنشطة مع التعامؿ أستطيع
 رياضي، لمفيـو استيعابو في صعوبة الطالب واجيت إذانصت عمى "( والتي 18ثـ تالىا الفقرة رقـ )

 وبانحراؼ( 3.24)ليا الحسابي المتوسط بمغ " حيثأفضؿ فيـ عمى مساعدتو كيفية في بالحيرة فسأشعر
 أفضؿ بشكؿ الرياضيات تدريس أستطيع لف نصت عمى "( والتي 3(، ثـ تالىا الفقرة رقـ )1.21معياري)

 (.1.27معياري) وبانحراؼ( 3.30)" بمتوسط حسابي فييا جيد مف بذلت ميما عميو تعودت مما
 

 : الرابعالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال  4.4

 
 االحصائية  الداللةلة إحصائية عند مستوى ىؿ توجد فروؽ ذات دالنص السؤال الرابع عمَّ "

(0.05≥α  بيف متوسطات )تربية فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية  درجة
 ، والتقدير السنوي ؟"الدراسيةالخميؿ تعزى لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤىؿ العممي، والمرحمة 

 

 الفرضيات الصفرية اآلتية:ن ىذا السؤال، تم اختبار لإلجابة ع
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 : السادسة الصفرية الفرضية باختبارالنتائج المتعمقة  1.4.4

"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية " نصت الفرضية السادسة عمَّ
(0.05≥α بيف )تربية اضيات في مديرية درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الري متوسطي

 ."الخميؿ تعزى  لمتغير الجنس

 Independentالمستقمة( لمعينات اختبار تحميؿ )ت استخداـتـ ، الفرضية الختبار صحة ىذه
Sample T-test) ،)(. 16.4)  الجدوؿواضح في  ىو كما 

 
لدى  التدريسيةفاعمية الذات درجة  بيف متوسطيلفروؽ داللة ال( ) تنتائج اختبار (: 16.4) جدول 

 الجنس لمتغير وفقاً الخميؿ تربية معممي الرياضيات في مديرية 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 المحسوبة

 0.30 3.81 84 ذكر
235 3.780 0.001* 

 0.23 3.67 153 أنثى
 *دالة احصائياً 

( أقؿ مف مستوى الداللة 0.001مستوى الداللة المحسوبة وقيمتيا)أف (16.4) مف الجدوؿ  يتبيف
فروؽ ذات  وجودمما يعني  سة،دالسا ، وعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية (α≤0.05)االحصائية 

 التدريسيةفاعمية الذات درجة  متوسطي بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةداللة إحصائية عند مستوى 
الرجوع لممتوسطات الحسابية جنس، وبلمتغير ال وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية 

وعميو تكوف الفروؽ  ،( 3.76لإلناث )( و  3.81المتوسطات الحسابية لمذكور )السابقة، يتضح أف 
 لصالح الذكور.

 
 : السابعةالصفرية الفرضية  باختبارالنتائج المتعمقة  2.4.4

 

"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية " نصت الفرضية السابعة عمَّ
(0.05≥α بيف متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية )

 .الخميؿ تعزى  لمتغير سنوات الخبرة "
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فاعمية  لدرجةالحسابية واالنحرافات المعيارية  الختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات
وفقًا لمتغير سنوات  الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  لدى معممي الذات التدريسية 

 (.17.4الخبرة، كما ىو موضح في الجدوؿ )
 

لدى  لدرجة فاعمية الذات التدريسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(17.4) جدول 
 الخبرة سنوات لمتغير وفقاً الخميؿ معممي الرياضيات في مديرية 

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
االنحراف 
 المعياري

 0.27 3.65 38 سنوات 5أقل من

 0.27 3.75 71 سنوات10أقل من-5من

 0.24 3.69 84 15أقل من سنوات-10من

 0.30 3.78 44 سنة فأكثر 15

 

فاعمية الذات  فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة وجود (17.4)  يتبيف مف الجدوؿ 
، ولفحص الداللة الخبرة سنوات لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  التدريسية

ىو ( كما One Way ANOVAاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )تـ  اإلحصائية لتمؾ الفروؽ،
 .(18.4لجدوؿ )مف ا واضح

 
فاعميػػة الػػذات لفػػروؽ فػػي درجػػة فحػػص داللػػة التحميػػؿ التبػػايف األحػػادي نتػػائج اختبػػار (: 18.4) جــدول 

 الخبرة سنوات لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  التدريسية

درجـــــــــــــــات  مصدر التباين
 الحرية

متوســـــــــــــــــــــــط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمــــــــــــــــــة ف 
 المحسوبة

داللـــــــــــــــــة ال
 المحسوبة

 0.158 0.474 3 بين المجموعات

 0.072 16.789 233 داخل المجموعات 0.090 2.191

 ----- 17.263 236 المجموع
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 االحصائية الداللةفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجودعدـ ( 18.4)  جدوؿاليتبيف مف 
(0.05≥α )تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  مية الذات التدريسيةفاعدرجة  متوسطات بيف

 إحصائيةبداللة  (،2.191( المحسوبة )ؼقيمة )سنوات الخبرة، حيث بمغت لمتغير  وفقاً الخميؿ 
الفرضية  قبوؿ(، وعميو يتـ α≤ 0.05) االحصائيةمف مستوى الداللة  أكبر( وىذه قيمة 0.090)

 السابعة. الصفرية
 

 : الثامنةالصفرية الفرضية  باختبارالمتعمقة  النتائج 2.4.4

 
"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية " نصت الفرضية الثامنة عمَّ

(0.05≥αبيف متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضي ) ات في مديرية تربية
 .لمتغير المؤىؿ العممي"الخميؿ تعزى 

فاعمية  لدرجةار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختب
المؤىؿ وفقًا لمتغير  الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  لدى معممي الذات التدريسية 

 (.19.4، كما ىو موضح في الجدوؿ )العممي
 

لدى  لدرجة فاعمية الذات التدريسيةالمعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات:(19.4) جدول 
 العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ معممي الرياضيات في مديرية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 0.26 3.31 10 دبموم

 0.23 3.70 173 بكالوريوس

 0.29 3.85 54 دبموم عالي فأعمَّ
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 فاعمية الذات التدريسية فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجةوجود(19.4) يتبيف مف الجدوؿ 

، ولفحص الداللة العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية 
ىو ( كما OneWayAnovaاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )تـ  اإلحصائية لتمؾ الفروؽ،

 .(20.4مف الجدوؿ ) واضح
 

فاعميػػة الػػذات لفػػروؽ فػػي درجػػة فحػػص داللػػة التحميػػؿ التبػػايف األحػػادي نتػػائج اختبػػار (: 20.4) جــدول 
 العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  التدريسية

 مصدر التباين
درجـــــــــات 

 الحرية
مجمـــــــــــــــــــــــــوع 

 المربعات
متوســـــــــــــــــط 

 المربعات
قيمــــــــــــة ف 

 المحسوبة
ــــــــــة  الدالل
 المحسوبة

 1.299 2.598 2 بين المجموعات

 0.063 14.665 234 داخل المجموعات *0.001 20.724

 ----- 17.263 236 المجموع

 *دالة احصائياً 

( أقؿ مف مستوى الداللة 0.001أف مستوى الداللة المحسوبة وقيمتيا ) (20.4)  يتبيف مف جدوؿ
فروؽ ذات داللة  وجود ة الصفرية الثامنة، مما يعني، وعميو يتـ رفض الفرضي(α≤0.05) االحصائية

لدى  فاعمية الذات التدريسيةدرجة  متوسطات بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةإحصائية عند مستوى 
 .المؤىؿ العمميلمتغير  وفقاً الخميؿ تربية معممي الرياضيات في مديرية 

فاعمية في درجة لفروؽ فحص ا( لTukey testـ اختبار توكي )استخدتـ  ،الفروؽ اتجاهولمعرفة 
، وذلؾ كما ىو العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية  الذات التدريسية

 (.21.4) واضح في الجدوؿ
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لرياضيات لدى معممي ا فاعمية الذات التدريسيةدرجة نتائج اختبار توكي لمفروؽ في  (:21.4)جدول 
 العممي المؤىؿ الخميؿ تعزى لمتغيرفي مديرية 

  
 دبموم عالي فأعمَّ بكالوريوس دبموم المؤىل العممي

 -0.53685* -0.39338* - دبموم

 -0.14347* -  بكالوريوس

 -   دبموم عالي فأعمَّ

 

لػدى  ات التدريسيةدرجة فاعمية الذ( أف الفروؽ في 21.4) ت الثنائية البعدية في الجدوؿ تشير المقارنا
 الدبموـ حممة مف المعمميف بيف كانت العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ معممي الرياضيات في مديرية 

 فػػأعمى العػػالي والػػدبموـ الػػدبموـ حممػػة مػػف المعممػػيف وبػػيف ،البكػػالوريوس حممػػة لصػػالح والبكػػالوريوس

 والػػدبموـ البكػػالوريوس حممػػة مػػف يفالمعممػػ بػػيف وكانػػت جيػػة، مػػف فػػأعمى العػػالي الػػدبموـ حممػػة لصػػالح

وذلػػؾ كمػػا ىػػو واضػػح مػػف المتوسػػطات الحسػػابية  فػػأعمى، العػػالي الػػدبموـ حممػػة لصػػالح فػػأعمى العػػالي
 .العممي المؤىؿ لمتغير وفقاً الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية  لدرجة فاعمية الذات التدريسية

 : التاسعةة الصفريالفرضية  باختبارالنتائج المتعمقة  2.4.4

 
الداللة اإلحصائية  روؽ ذات داللة احصائية عند مستوى"ال توجد فنصت الفرضية التاسعة عمَّ

(0.05≥α بيف متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية )
 ."الدراسيةالخميؿ تعزى  لمتغير المرحمة 

فاعمية  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج 
المرحمة وفقًا لمتغير  الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  لدى معممي الذات التدريسية 

 (.22.4، كما ىو موضح في الجدوؿ )الدراسية
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لدى معممي  الذات التدريسية لدرجة فاعميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(22.4) جدول
 المرحمة الدراسية لمتغير وفقاً الخميؿ الرياضيات في مديرية 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدراسيةالمرحمة 
 0.23 3.69 96 أساسية دنيا
 0.26 3.71 108 أساسية عميا

 0.37 3.83 33 ثانوية
 

 فاعمية الذات التدريسية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة فروؽ ظاىريةوجود(22.4)  يتبيف مف الجدوؿ
، ولفحص الداللة  المرحمة الدراسية لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية 

ىو ( كما OneWayAnovaاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )تـ  اإلحصائية لتمؾ الفروؽ،
 .(23.4مف الجدوؿ ) واضح

 
فاعمية الذات لفروؽ في درجة فحص داللة التحميؿ التبايف األحادي نتائج اختبار (: 23.4) جدول 

 المرحمة الدراسية لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  التدريسية

 مصدر التباين
درجــــــــــات 

 الحرية
مجمــــــــــــــــــــــــــوع 

 المربعات
متوســـــــــــــــــط 

 المربعات
قيمــــــــــــة ف 

 المحسوبة
الداللــــــــــــــــــة 

 اإلحصائية

 0.244 0.488 2 بين المجموعات

 0.072 16.775 234 داخل المجموعات *0.035 3.405

 ----- 17.263 236 المجموع
 

 *دالة احصائياً 
( أقؿ مف مستوى الداللة 0.035أف مستوى الداللة المحسوبة وقيمتيا ) ( 23.4يتبيف مف جدوؿ) 

فروؽ ذات داللة إحصائية  وجودمما يعني وعميو يتـ رفض الفرضية التاسعة،  (α≤0.05)االحصائية 
لدى معممي  فاعمية الذات التدريسيةدرجة  متوسطات بيف( α≤0.05) االحصائية  الداللةعند مستوى 

 .المرحمة الدراسيةلمتغير  وفقاً الخميؿ تربية الرياضيات في مديرية 
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فاعمية في درجة لفروؽ فحص ا( لTukey testاستخدـ اختبار توكي )تـ  ،الفروؽ اتجاهولمعرفة 
، وذلؾ كما  المرحمة الدراسية لمتغير وفقاً الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية  الذات التدريسية

 (.24.4) ىو واضح في الجدوؿ 
 

لدى معممي الرياضيات  فاعمية الذات التدريسيةدرجة نتائج اختبار توكي لمفروؽ في  (:24.4) جدول 
 المرحمة الدراسية الخميؿ تعزى لمتغيررية في مدي

 

 ثانوية أساسية عميا أساسية دنيا المرحمة الدراسية

 -0.13907* -0.02037 - أساسية دنيا

 -0.11864 -  أساسية عميا

 -   ثانوية

 

 لػدى درجة فاعمية الذات التدريسية( أف الفروؽ في 24.4) ت الثنائية البعدية في الجدوؿ تشير المقارنا
 المرحمػػة فػػي المعممػػيف بػػيف كانػػت الدراسػػية المرحمػػة لمتغيػػر وفقػػاً الخميػػؿ معممػػي الرياضػػيات فػػي مديريػػة 

وذلػؾ كمػا ىػو  الثانويػة، المرحمػة فػي المعممػيف لصػالح الثانويػة المرحمػة فػي والمعمميف الدنيا األساسية
ياضػػيات فػػي مديريػػة لػػدى معممػػي الر  لدرجػػة فاعميػػة الػػذات التدريسػػيةواضػػح مػػف المتوسػػطات الحسػػابية 

 .التعميمية المرحمة لمتغير وفقاً الخميؿ 

 : العاشرةالصفرية الفرضية  باختبارالنتائج المتعمقة  2.4.4

 
"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية " عمَّ العاشرةنصت الفرضية 

(0.05≥αبيف متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معم ) مي الرياضيات في مديرية تربية
 .الخميؿ تعزى  لمتغير التقدير السنوي"

 
فاعمية  لدرجةالختبار صحة ىذه الفرضية، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

التقدير وفقًا لمتغير  الخميؿتربية  الرياضيات في مديرية ومعممات  الذات التدريسية لدى معممي 
 (.25.4كما ىو موضح في الجدوؿ )،  السنوي
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لدى  لدرجة فاعمية الذات التدريسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(25.4) جدول 
 التقدير السنوي لمتغير وفقاً الخميؿ معممي الرياضيات في مديرية 

 

 المتوسط الحسابي العدد التقدير السنوي
االنحــــــــــــــــــراف 

 المعياري

 0.30 3.81 52 ممتاز

 0.24 3.73 120 جيد جدا

 0.26 3.64 65 جيد

 
فاعمية الذات  فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة وجود (25.4)  يتبيف مف الجدوؿ 

، ولفحص الداللة التقدير السنوي لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  التدريسية
( كما ىو One Way Anovaـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )استخدااإلحصائية لتمؾ الفروؽ، تـ 

 (.26.4واضح مف الجدوؿ )
 

فاعمية الذات لفروؽ في درجة لفحص داللة اتحميؿ التبايف األحادي نتائج اختبار (: 26.4) جدول
 التقدير السنوي لمتغير وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  التدريسية

 ينمصدر التبا
درجــــــــــات 

 الحرية
مجمــــــــــــــــــــــــــوع 

 المربعات
متوســـــــــــــــــط 

 المربعات
قيمــــــــــــة ف 

 المحسوبة
ــــــــــــــة  الدالل

 المحسوبة

 0.440 0.881 2 بين المجموعات

 0.070 16.383 234 داخل المجموعات *0.002 6.288

 ----- 17.263 236 المجموع
 

( α≤0.05) حصائيةاال الداللةفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود( 26.4يتبيف مف جدوؿ )
 وفقاً الخميؿ تربية لدى معممي الرياضيات في مديرية  فاعمية الذات التدريسيةدرجة  متوسطات بيف

( وىذه 0.002) إحصائيةبداللة  (،6.288( المحسوبة )ؼقيمة )، حيث بمغت التقدير السنويلمتغير 
 .العاشرة الفرضية الصفرية رفض(، وعميو يتـ α≤ 0.05) االحصائية مف مستوى الداللة أقؿقيمة ال
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فاعمية في درجة لفروؽ فحص ا( لTukey testاستخدـ اختبار توكي )تـ  ،ولمعرفة اتجاه الفروؽ
، وذلؾ كما ىو  التقدير السنوي لمتغير وفقاً الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية  الذات التدريسية

 (.27.4) واضح في الجدوؿ 
لدى معممي الرياضيات  فاعمية الذات التدريسيةدرجة نتائج اختبار توكي لمفروؽ في (:27.4) جدول 

 المرحمة الدراسية الخميؿ تعزى لمتغيرفي مديرية 
 

 جيد جيد جدا ممتاز التقدير السنوي
 0.17385* 0.08538  ممتاز

 0.08846   جيد جدا
    جيد
 

 درجػة فاعميػة الػذات التدريسػية( أف الفػروؽ فػي 27.4)لجػدوؿ الثنائيػة البعديػة فػي ا المقارنات يتبيف مف
 ذوي المعممػػػيف بػػػيف كانػػػت السػػػنوي التقػػػدير لمتغيػػػر وفقػػػاً الخميػػػؿ لػػػدى معممػػػي الرياضػػػيات فػػػي مديريػػػة 

وذلػؾ كمػا ىػو واضػح  الممتػاز، السػنوي التقػدير ذوي المعممػيف لصػالح والجيػد الممتػاز السػنوي التقدير
 وفقاً الخميؿ لدى معممي الرياضيات في مديرية  جة فاعمية الذات التدريسيةلدر مف المتوسطات الحسابية 

 .السنوي التقدير لمتغير
 

 :  الخامسالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال 
 

دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ىؿ توجد عالقة ارتباطية "نص السؤال الخامس عمَّ 
بيف متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي ومتوسطات درجة فاعمية الذات  ( α≤0.05)االحصائية

 ؟"التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ
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 الصفرية اآلتية: لإلجابة عن ىذا السؤال، تم اختبار الفرضية
 
 

 : الحادية عشرةالفرضية  باختبارالنتائج المتعمقة  1.2.4
 

 "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة عمَّ ية عشرةالحادنصت الفرضية 
بيف متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية ومتوسطات درجة االستغراؽ  ( α≤0.05) االحصائية
 .الخميؿ"لدى معممي الرياضيات في مديرية تربيةالوظيفي 

وذلؾ ( Pearson Correlationفرضية، تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف )الصحة ىذه الختبار 
لدى معممي فاعمية الذات التدريسية ودرجة االستغراؽ الوظيفي مستوى لعالقة بيف امف أجؿ فحص 

 (.28.4) لخميؿ، كما ىو واضح في الجدوؿ اتربية الرياضيات في مديرية 
 

فاعمية ودرجة االستغراؽ الوظيفي مستوى بيف لمعالقة  سوفنتائج معامؿ االرتباط بير (: 28.4) جدول
 الخميؿتربية لدى معممي الرياضيات في مديرية الذات التدريسية 

الداللة 
 المتغيرات العدد قيمة )ر( المحسوبة

0.001* 0.231 237 
ذات التدريسية*االستغراؽ فاعمية ال
 الوظيفي

 االحصائية الداللةعند مستوى ة إحصائية موجبة دالعالقة وجود ( 28.4يتضح مف الجدوؿ )
(0.05≥α ) لدى معممي الرياضيات في فاعمية الذات التدريسية ودرجة االستغراؽ الوظيفي مستوى بيف

ىي و (، 0.001( بداللة إحصائية )0.231ت قيمة معامؿ االرتباط )، حيث بمغالخميؿتربية مديرية 
 الحادية عشرة وعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية  ،(0.05)الداللة االحصائية مستوىأقؿ مف قيمة 
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 ممخص نتائج الدراسة 6.4

الخميؿ قد االستغراؽ الوظيفي لدى معممي ومعممات الرياضيات في مديرية تربية أف درجة  .1
 .بدرجة مرتفعةوالعاطفي االستغراؽ المعرفي واألدائي ولمجالي جاءت بشكؿ عاـ 

متوسطي  بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةمستوى  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند .2
تربية الخميؿ ككؿ ولمجالي درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية 

 االستغراؽ العاطفي وفقُا لمتغير الجنس، لصالح الذكور.االستغراؽ المعرفي واألدائي و 
 بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةعند مستوى  وجود فروؽ ذات داللة إحصائيةعدـ  .3

تربية الخميؿ ككؿ متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية 
 االستغراؽ العاطفي وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.لمجالي االستغراؽ المعرفي واألدائي و و 

متوسطات  بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةستوى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند م .4
لمجالي تربية الخميؿ ككؿ و درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية 

االستغراؽ العاطفي وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي، لصالح حممة االستغراؽ المعرفي واألدائي و 
 .الدبمـو العالي فأعمى

 بيف( α≤0.05) االحصائية الداللة جود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى و عدـ  .5
تربية الخميؿ ككؿ متوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية 

 االستغراؽ العاطفي وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية.لمجالي االستغراؽ المعرفي واألدائي و و 
متوسطات  بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى وج .6

لمجالي تربية الخميؿ ككؿ و درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية 
ذوي االستغراؽ العاطفي وفقًا لمتغير التقدير السنوي، لصالح االستغراؽ المعرفي واألدائي و 

 التقدير السنوي الممتاز والجيد جدًا. 
الخميؿ قد لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية أف الدرجة الكمية لفاعمية الذات التدريسية  .7

 جاءت بدرجة مرتفعة.
متوسطي  بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .8

تربية الخميؿ وفقًا لمتغير الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية  درجة فاعمية
 الجنس، لصالح الذكور.

 بيف( α≤0.05) االحصائية الداللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ  .9
ربية الخميؿ وفقًا تلدى معممي الرياضيات في مديرية  فاعمية الذات التدريسيةمتوسطات درجة 

 لمتغير سنوات الخبرة.
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متوسطات  بيف( α≤0.05)االحصائية الداللة . وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  10
تربية الخميؿ وفقًا لمتغير لدى معممي الرياضيات في مديرية  فاعمية الذات التدريسيةدرجة 

 .وريوس والدبموـ العالي فأعمىبكالالمؤىؿ العممي، لصالح حممة ال
 بيف( α≤0.05)االحصائية  الداللة . وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  11

تربية الخميؿ وفقًا لدى معممي الرياضيات في مديرية  فاعمية الذات التدريسيةمتوسطات درجة 
 .مة الثانويةلمتغير المرحمة الدراسية، لصالح المعمميف في المرح

 بيف( α≤0.05) االحصائية  الداللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى .  12
تربية الخميؿ وفقًا لدى معممي الرياضيات في مديرية  فاعمية الذات التدريسيةمتوسطات درجة 

 لمتغير التقدير السنوي، لصالح ذوي التقدير السنوي الممتاز.
( بيف مستوى α≤0.05) االحصائية الداللةعند مستوى عالقة موجبة دالة إحصائية وجود .  13

لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية االستغراؽ الوظيفي ودرجة فاعمية الذات التدريسية 
 الخميؿ.
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          :الفصل الخامس

 
 مناقشة نتائج الدراسة

 

 المقدمة 
 وفرضياتيامع األخذ بعيف االعتبار أسئمة الّدراسة  واستنتاجاتياؿ الحالي نتائج الّدراسة يعالج الفص

 ، وبمورة بعض التوصيات استناداً اسة ومقارنتيا بالدراسات السابقةوأىدافيا إضافة لتحميؿ نتائج الّدر 
 لنتائج الدراسة.

 
 نتائج أسئمة الدراسة مناقشة  1.5

 
 مقة بالسؤال األول النتائج المتع مناقشة 1.1.5

 

تربيــة  االســتغراق الـوظيفي لـدى معممـي الرياضــيات فـي مديريـةمسـتوى مـا " نػص السػؤاؿ األوؿ عمػى
 "؟الخميل

بدرجػػة مرتفعػػة،  االسػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى معممػػي الرياضػػيات قػػد جػػاءأشػػارت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة أف 
(، ويعػزو الباحػث ذلػؾ 0.26ؼ معيػاري )(، وبػانحرا4.33حيث بمغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )

استشػػعار المعممػػيف والمعممػػات ألىميػػة مينػػة التعمػػيـ ممػػيف لكفايػػات التػػدريس المناسػػبة و إلػػى امػػتالؾ المع
والتػي تعػػد مػػف أجػػؿ الميػػف وأنفعيػػا، ووضػػع مخافػػة اهلل بػػيف أعيػػنيـ ألداء األمانػػة بكػػؿ صػػدؽ واخػػالص 

عػػػداد جيػػػؿ صػػػالح نػػػافع ألمتػػػو ووطنػػػو،  لممؤسسػػػة  المعممػػػيفمػػػدى انتمػػػاء ووالء ويػػػدؿ ىػػػذا إلػػػى لتربيػػة وا 
 التربويػة، وأكثػر احترامػا لمؤسسػتيـ، أكثػر تفانيػا فػي عمميػـ المعممػيف، الذي بدوره يجعؿ األفػراد التربوية

اغريػػػب ، و (2017القرنػػػي)، و  (2017الزبيػػدي)، و (2018العبػػد المطيػػػؼ )وقػػد اتفقػػػت ىػػذه الدراسػػػة مػػػع 
) ، ونصػار (,Dormann & Binnewies & Koch 2014رمػاف) ودو  ينػوايزكػوتش وبو  ،(2017)

نجػػػػػػػـ و  ، (2016الرواشػػػػػػػدة)و  ، (2017العػػػػػػػواودة )، و (2018العميػػػػػػػاف)، وقػػػػػػػد اختمفػػػػػػػت مػػػػػػػع ( 2014
 (.2014(، وأبو ماضي )2014)
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 السؤال الثاني ب النتائج المتعمقة مناقشة 2.1.5
 

  د مستوى الداللة االحصائيةىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن" نص السؤاؿ الثاني عمى
(0.05≥α ) الخميل بين متوسطات درجة االستغراق الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية

 "، والتقدير السنوي؟الدراسيةوسنوات الخبرة، والمؤىل العممين، والمرحمة  ،تعزى لمتغيرات: الجنس

 لفرضيات الصفرية اآلتية:لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ اختبار ا

 الفرضية الصفرية األولَّ :
 

درجة  متوسطي( بيف  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 .لمتغير الجنس"عممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ تعزى االستغراؽ الوظيفي لدى م

 

لػدى في درجة االستغراؽ الػوظيفي وؽ ذات داللة احصائية وجود فر أظيرت نتائج اختبار ىذه الفرضية 
 لصالح الذكور.و  سالجن الخميؿ تعزى لمتغيرمعممي الرياضيات في مديرية 

في مجاؿ العمميات الميدانية وحرية في التنقؿ أكبر بخبرات  وفالذكور يتمتعويعزو الباحث ذلؾ إلى أف 
وورش العمػػؿ، وبحيػػث يسػػيؿ المشػػاركة فػػي  لتربويػػةا المشػػاركة بػػالمؤتمرات فػػي ، ممػػا يمكنػػوبكػػؿ سػػيولة

، وقد اتفقت اكتساب المعرفة وتوزيعيا بنسبة أعمى مف اإلناث األمر الذي يؤدي إلىالتدريبات الميدانية 
العػػػػواودة ، و (2018العميػػػاف)وقػػػد اختمفػػػت مػػػع (، 2014)نجػػػـ و ، (2017الزبيػػػدي)و  ،ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع

 .(2013زىراف)، (2017اغريب )و ، (2018المطيؼ )العبد و (، 2014)وأبو ماضي  ،(2017)

 الفرضية الصفرية الثانية : 
 

( بيف متوسطات درجة  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 ."ت في مديرية تربية  الخميؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرةاالستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيا

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي المتوسػػطات الحسػػابية ئج اختبػػار ىػػذه الفرضػػية أظيػػرت نتػػا
 .الخبرة سنوات الخميؿ تعزى لمتغيرلدى معممي الرياضيات في مديرية درجة االستغراؽ الوظيفي ل

 اشتراؾبسبب االخالص والتفاني بالعمؿ ال يتأثر بسنوات الخبرة وقد يكونوا  أف إلىويعزو الباحث ذلؾ 
 المعمميف جميعيـ في برامج تأىيؿ المعمميف رغـ اختالؼ سنوات خبرتيـ 
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العبػػد المطيػػؼ و  ،(2018العميػػاف)،و  (2017اغريػػب )، و (2017العػػواودة )وقػػد اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع 
 (.2014، ونجـ )(2017والزبيدي) ، وقد اختمفت مع (2013زىراف)و  ،(2014ماضي)و  ،(2018)

 :الفرضية الصفرية الثالثة 
 

( بيف متوسطات درجة  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 ."زى  لمتغير المؤىؿ العممياالستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  الخميؿ تع

درجػة سػابية لوجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية فػي المتوسػطات الحأظيرت نتائج اختبػار ىػذه الفرضػية 
 لصػػالح العممػػي المؤىػػؿ الخميػػؿ تعػػزى لمتغيػػرلػػدى معممػػي الرياضػػيات فػػي مديريػػة االسػػتغراؽ الػػوظيفي 

 يجعمػو أكثػر معمـ ارتفاع المستوى التعميمي لمأف  إلى ذلؾ الباحث ويعزو ، فأعمى العالي الدبموـ حممة
لمامػػا وتطػػورا، معرفػػة و   وقػػد .ىػػذه الفئػػة مػػف المعممػػيفممػػا يعػػزز مػػف مسػػتوى االسػػتغراؽ الػػوظيفي لػػدى ا 

 ) نصػػػارو  ،(2014ماضػػػي) و ،(2013زىػػػراف) دراسػػػة مػػػع واختمفػػػت  ،(2016الرواشػػػدة) مػػػع اتفقػػػت
 ،(2018) المطيػػػػػؼ العبػػػػػدو  ، (2017الزبيػػػػػدي)و  ،(2017) العػػػػػواودةو  ،(2017القرنػػػػػي)و  ،( 2014

 .(2017) اغريبو  ،(2018العمياف)و 
   الرابعة: الصفرية الفرضية

 
( بيف متوسطات درجة  α≤0.05ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) "ال توجد فروؽ

 ."الدراسيةاالستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  الخميؿ تعزى  لمتغير المرحمة 

 الحسػػابية المتوسػػطات فػػي احصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـأظيػػرت نتػػائج اختبػػار ىػػذه الفرضػػية 
 .الدراسيةالمرحمة  لمتغير تعزى الخميؿ مديرية في الرياضيات معممي لدى الوظيفي االستغراؽ جةلدر 

 المرحمة في سواء ،المراحؿ جميع في التدريسية عمميفالم ظروؼ تشابو إلى ذلؾ الباحث ويعزو

 عباءاأل بنفس يمارسوف حيث ،الثانوية المرحمة أو العميا اسيةاألس المرحمة أو الدنيا األساسية

عداد المجاف عمؿ مف عاتقيـ عمى الممقاة االدارية  مف وغيرىا الصفوؼ وتربية العالمات كشوفات وا 

 ،(2017) اغريب مع اتفقت وقد ،التربوي المشرؼ أو المدرسة مدير بيا يكمفيـ التي اإلدارية األمور
 (.2014) نجـ مع ختمفتاو  ،(2013) زىراف دراسةو 
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 :الفرضية الصفرية الخامسة 
 

( بيف متوسطات درجة  α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 .االستغراؽ الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية  الخميؿ تعزى  لمتغير التقدير السنوي"

 لدرجػة حسػابيةال المتوسػطات فػي احصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػودأظيرت نتائج اختبػار ىػذه الفرضػية 
 ذوي لصػػػالحالتقػػػدير  لمتغيػػػر تعػػػزى الخميػػػؿ مديريػػػة فػػػي الرياضػػػيات معممػػػي لػػػدى الػػػوظيفي االسػػػتغراؽ

 .الممتاز السنوي التقدير
 تقييمػػات عمػػى يحصػػموف الػػذي لممعممػػيف العػػالي والتعمػػيـ لتربيػػةا وزارة تعزيػػز إلػػى ذلػػؾ الباحػػث ويعػػزو

 الوظػػػائؼ فػػػي تػػػرقيتيـ خػػػالؿ مػػػف أو ،ذلػػػؾ عمػػػى وشػػػكرىـ وبتفػػػوقيـ بيػػػـ ادةاإلشػػػ خػػػالؿ مػػػف ،مرتفعػػػة

  .والجيد جدا الجيد التقدير ذوي مف اكثر وظيفتيـ في اندماجيـ جعؿ مما التعميمية
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث مناقشة  3.1.5
 

 مديريــة فــي الرياضــيات معممــي لــدى التدريســية الــذات فاعميــة مســتوىمــا نػػص السػػؤاؿ الثػػاني عمػػى "
 "؟  خميلالتربية 

جػػاءت لػػدى معممػػي الرياضػػيات قػػد أشػػارت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة أف مسػػتوى فاعميػػة الػػذات التدريسػػية 
(، 0.27(، وبػػػانحراؼ معيػػػاري )3.72بدرجػػػة مرتفعػػػة، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة )

صػ التربيػة و التعمػيـ العػالي بتطػويرويعزو الباحث ذلؾ إلى قياـ وزارة  الحو مػف خػالؿ بػرامج التعمػيـ وا 
وايضػػػا اصػػػدار قػػػانوف  وذلػػػؾ بعقػػػد العديػػػد مػػػف الػػػدورات والػػػورش التعميميػػػة  ، وتأىيػػػؿ المعممػػػيف داعػػػدا

تعميمػػي جديػػد االمػػر الػػذي انعكػػس ايجابػػا عمػػى المعممػػيف والعمميػػة التدريسػػية وقػػد ادى ذلػػؾ الػػى زيػػادة 
 فاعمية الذات التدريسية لدييـ.

 
 السؤال الرابع ب النتائج المتعمقة مناقشة 6.5

 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية ىل" نص السؤاؿ الرابع عمى

(0.05≥α )   بين متوسطات درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية
، والتقدير الدراسيةعممي، والمرحمة الخميل تعزى لمتغيرات: الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤىل ال

 السنوي؟

 ، تـ اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:لإلجابة عف ىذا السؤاؿ



93 

 

 :السادسةالفرضية الصفرية 
 

درجػة  متوسػطي( بػيف α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد مسػتوى  الداللػة اإلحصػائية )
 ."تربية الخميؿ تعزى  لمتغير الجنسي مديرية فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات ف

 فاعميػة الػذات التدريسػيةفػي درجػة وجود فروؽ ذات داللػة احصػائية أظيرت نتائج اختبار ىذه الفرضية 
 لصالح الذكور.و  سالجن الخميؿ تعزى لمتغيرلدى معممي الرياضيات في مديرية 

 
 ،مر الذي ادى الى زيادة الدافعيػة نحػو التػدريسويعزو الباحث ذلؾ إلى الجيد وااللتزاـ مف المعمميف اال

وتكػػويف اتجاىػػات ايجابيػػة نحػػو مينػػة التعمػػيـ ككػػؿ االمػػر الػػذي زاد مػػف قػػدرة المعممػػيف والمعممػػات عػػف 
العمؿ في الظروؼ نفسيا سواء في الجانب التعميمي او االداري االمر الذي ادى الى امتالكيـ ميػارات 

 مػع يف المعممػيف الػذكور أو المعممػات، وقػد اتفقػتف ال فرؽ في ذلػؾ بػتساعدىـ عمى القياـ بعمميـ بإتقا
واختمفػت (  Khurshid & Qasmi ; Ashraf, 2012) خورشػيد وقاسػمي وأشػراؼو ، (2016بقيعػي )

 ، ( 2014عربيػات وحمادنػة ) و  ،( 2014البادي ) و  ،(2014شعيب)و  ،(,Moghadam 2015)مع
 .( 2011دراسة الخاليمة ) و ، (2013رياف )و 
 

 :  السابعةالفرضية الصفرية 
 

( بيف متوسػطات درجػة α≤0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية )
 .فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ تعزى  لمتغير سنوات الخبرة "

 الحسػػابية المتوسػػطات فػػي احصػػائية داللػػة ذات وؽفػػر  وجػػود عػػدـأظيػػرت نتػػائج اختبػػار ىػػذه الفرضػػية 
 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى الخميؿ مديرية في الرياضيات معممي لدى فاعمية الذاتية التدريسية لدرجة

ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى اف الميارات التي يمتمكيا المعمميف والمعممات ال تختمؼ كثيرا باختالؼ 
يـ لػػػػنفس الظػػػػروؼ التعميميػػػػة وكػػػػذلؾ خضػػػػوعيـ لػػػػنفس دورات تأىيػػػػؿ بسػػػػبب خضػػػػوع  سػػػػنوات الخبػػػػرة

التعميميػة التػي تعيػنيـ عمػى عمميػـ ويسػتوي فػي ذلػؾ  تالمعمميف االمر الػذي ادى الػى امػتالكيـ لمميػارا
واتفقت ىذه الدراسة مػع  ، جميع المعمميف سواء ذوي الخبرة القميؿ او المتوسطة او ذوي الخبرة الطويمة 

 بالكبورف وروبينسوفو  ،( 2011الخاليمة ) و  ،( 2014البيدؿ ) و  ،(2016بقيعي )
 ( Blackburn, 2008& ( Robinson ( 2011) الكثيػػريو (، 2013زىػػراف) واختمفػػت مػػع ،
 .(2013رياف )و ،(Khurshid & Qasmi ; Ashraf, 2012) خورشيد وقاسمي وأشراؼو 
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 : الثامنةالفرضية الصفرية 
 

( بيف متوسطات درجة α≤0.05حصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية )"ال توجد فروؽ ذات داللة ا
 .لمتغير المؤىؿ العممي"ات في مديرية تربية الخميؿ تعزى فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضي

درجػة وجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية فػي المتوسػطات الحسػابية لأظيرت نتائج اختبػار ىػذه الفرضػية 
 العممػػػي المؤىػػػؿ الخميػػػؿ تعػػػزى لمتغيػػػرلػػػدى معممػػػي الرياضػػػيات فػػػي مديريػػػة التدريسػػػية  فاعميػػػة الػػػذات 

 فأعمى. العالي الدبموـ حممة لصالح

 التجاىػػات العميػػا الدراسػػات حممػػت المعممػػيف تكػػويف الػػى ذلػػؾ الباحػػث ويعػػزو إلػػى ذلػػؾ الباحػػث ويعػػزو

 عمػػى ايجابػػا انعكػػس الػػذي االمػػر الجيػػد االكػػاديمي لإلعػػداد خضػػوعيـ بسػػبب وظيفػػتيـ نحػػو ايجابيػػة

 (،2016)بقيعػػػي مػػػع الدراسػػػة ىػػػذه واتفقػػػت وجػػػو اكمػػػؿ عمػػػى بعمميػػػـ القيػػػاـ فػػػي دتفيػػػ التػػػي ميػػػاراتيـ

 (.2011) والكثيري ،(2013 ) رياف مع واختمفت

   :التاسعة الصفرية الفرضية

رجػة ( بػيف متوسػطات دα≤0.05الداللػة اإلحصػائية ) روؽ ذات داللة احصائية عند مسػتوى"ال توجد ف
فاعميػػػة الػػػػذات التدريسػػػية لػػػػدى معممػػػػي الرياضػػػيات فػػػػي مديريػػػة تربيػػػػة الخميػػػػؿ تعػػػزى  لمتغيػػػػر المرحمػػػػة 

 ."الدراسية
 

 لفاعميػة الحسػابية المتوسػطات في احصائية داللة ذات فروؽ بوجودأظيرت نتائج اختبار ىذه الفرضية 
 لصػػالحالمرحمػػة التعميميػػة   رلمتغيػػ تعػػزى الخميػػؿ مديريػػة فػػي الرياضػػيات معممػػي لػػدى التدريسػػية الػػذات

 .الثانوية المرحمة في المعمميف
 

 الحصػػص نصػػاب مػػف اقػػؿ الثانويػػة المرحمػػة معممػػي لػػدى الحصػػص نصػػاب  إلػػى ذلػػؾ الباحػػث ويعػػزو

 لمتفاعػؿ اكبػر فرصػة الثانويػة المرحمػة لمعممػي يتػيح ممػا  والػدنيا العميػا االساسػية المرحمػة معممي لدى

 الحػػػـز الػػػى تحتػػػاج والتػػػي عاتقػػػة عمػػػى تقػػػع التػػػي  بالمسػػػؤولية مرحمػػػةال ىػػػذه فػػػي وشػػػعورىـ طالبػػػو مػػػع

 مػػع الدراسػػة ىػػذه واتفقػػت ، الطالػػب مسػػتقبؿ تحػػدد التػػي الميػػـ ةالمصػػيري  المرحمػػة ىػػذه فػػي والضػػبط

 .(2013الصالحي)و  ،( 2013 ) حجازي دراسة مع واختمفت ،)2011( خاليمة
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 : العاشرةالفرضية الصفرية 

( بيف متوسػطات درجػة α≤0.05لة احصائية عند مستوى  الداللة اإلحصائية )"ال توجد فروؽ ذات دال
 .فاعمية الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ تعزى  لمتغير التقدير السنوي"

 
 لدرجػة الحسػابية المتوسػطات فػي احصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػودأظيرت نتائج اختبػار ىػذه الفرضػية 

 لصػالحالتقدير السػنوي  لمتغير تعزى الخميؿ مديرية في الرياضيات معممي لدى الذات التدريسية فاعمية

  .الممتاز السنوي التقدير ذوي المعمميف
 

رضا المعمميف ذوي االداء المتميز عف عمميـ االمر الذي انعكػس ايجابػا عمػى  إلى ذلؾ الباحث ويعزو
 وؿ عمى كفايات تدريسية مميزة ومبدعة.فاعمية الذات التدريسية عندىـ وسعييـ لمحص

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس مناقشة 7.5
 

 دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة االحصائيةىل توجد عالقة ارتباطية نص السؤاؿ الخامس عمى "
(0.05≥α )  الذات التدريسية بين متوسطات درجة االستغراق الوظيفي ومتوسطات درجة فاعمية

 "لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميل؟

 لإلجابة عن ىذا السؤال، تم اختبار الفرضية الصفرية اآلتية:

 :الحادية عشرة الفرضية الصفرية

بيف متوسطات ( α≤0.05)  االحصائية "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة
لدى معممي الرياضيات في مديرية درجة فاعمية الذات التدريسية ومتوسطات درجة االستغراؽ الوظيفي 

 .الخميؿ"تربية

وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف فاعميػػػة الػػػذات التدريسػػػية واالسػػػتغراؽ أظيػػػرت نتػػػائج اختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية 
 كانت العالقة طردية.حيث  الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية الخميؿ

التعمـ  المطموبة يستطيع  مياراتالو  لكفاياتا المتمكويدرؾ  اف المعمـ الذيف إلى ذلؾ الباحث ويعزو
الخروج بمخرجات التعمـ التي تقاس بالدرجة التي يحصؿ عميو كؿ مستجيب عمى األداة التي اعدت 

، بأىميتياوظيفتو الي يمارسيا ويستشعر مما يعمؿ عمى اندماجو والتزامو فيعطي الوالء ل  ليذا الغرض،
   ي العقمية المعرفية االدائية والعاطفية معًا.فاألمر مرتبط بالنواح
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مع  (Ayers, 2010)و ،مع األداء التنظيمي  (Danish et al.,2015)واتفقت ىذه الدراسة مع
، ة حياة العمؿمع جود(  2014) نصارو  ،الرضا الوظيفي والمشاركة الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي

التونيؿ و كوكاؾ ، و مع األداء الوظيفي والرضا الوظيفي والسموؾ التنظيمي (Khan et al., 2010)و
مع  (2018العمياف)و ، مع المصادر الوظيفي( ,Altunel & kocak;  kancir 2015و كانكير )

ع مستوى م (,2017Zaraket)و ،مع الدعـ التنظيمي(2018العبد المطيؼ )و  ،الصحة التنظيمية
مع  (Nazem & Mozaiini, 2014)وادارة المعرفة، مع  (2017العواودة )و  ،االلتزاـ الوظيفي

ع االبداع م(2017اغريب )و  مع الصمود االكاديمي، (2013دراسة زىراف)و  االلتزاـ التنظيمي،
 ادية .االنماط القي(2016الرواشدة)و  االداء الوظيفي، ( 2015دراسة الشنطي)واختمفت مع  الوظيفي،
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 :توصيات الدراسة 2.5
 

اعطاء معمميف الرياضيات دورات وعقد ورشات عمؿ لتدريب المعمميف عمى اتعامػؿ مػع االنشػطة  .1
 الرياضية وكيفية تنفيذىا.

 القدرة عمى التعامؿ مع الطمبة حسب اىتماماتيـ وميوليـ. لكسبيـاعطاء المعمميف دورات  .2
معممػػيف الميػػارات األساسػػية لتػػدريس الرياضػػيات وذلػػؾ مػػف قبػػؿ العمػػؿ عمػػى التأكػػد مػػف امػػتالؾ ال .3

 مختصيف مف وزارة التربية والتعميـ.
التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى ادراؾ  المعممػػػيف لكفايػػػات   االسػػػتفادة مػػػف الخبػػػرات اإلقميميػػػة والعربيػػػة والعالميػػػة .4

 ة. ومواكبة االتجاىات الحديث وظيفتوالتدريس ولما ليا دور في تفاعؿ معمـ الرياضيات مع 
مػػف  الباحػػث والحظػػ لمػػا إثػػراء المكتبػػات الفمسػػطينية بأحػػدث الكتػػب والػػدوريات المتعمقػػة بػػإدارة الػػذات .5

 .الوظيفي وفاعمية الذات التدريسية  باالستغراؽع العربية المتعمقة قمة الكتب والمراج
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 المصادر والمراجع : 
 المراجع العربية :

 مالقرآن الكري
 
 

(. االحداث الضاغطة وعالقتيا بفاعمية الذات لدى طمبة المرحمة 2012اؿ دىاـ، باسـ. )
 .905-857(، 203، ع)التربوية والنفسية لألبحاثمجمة االستاذ االعدادية، 

(. الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالكفاءة المينية والمعتقدات التربوية 2005ابراىيـ، ابراىيـ. )
المجمة لدى المعمميف وطالب كمية المعمميف بالمممكة العربية السعودية،  والضغوط النفسية

 .161 -131( ، 75ع) جامعة الكويت، الكويت،  ،التربوية 
 ، بيروت: دار صادر، لبناف.12، جلسان العرب(. 1987ابف منظور. )

، يعالقة وظائف ادارة الموارد البشرية باالستغراق الوظيف(. 2016أبو شنب، محمد. )
 غزة، فمسطيف. الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة،
(. فاعمية الذات وعالقتيا بضغوط الحياة لدى الطالبات 2012ابو غالي، عطاؼ محمود. )

، مجمة الجامعة االسالمية لمعموم التربوية والنفسيةالمتزوجات في جامعة االقصى، 
20(1 ،)619-654. 

الوظيفي لدى العاممين في  باألبداعستغراق الوظيفي وعالقتو اال(. 2017اغريب، فاتف. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخميل

 جامعة القدس، القدس.
بعض سمات الشخصية وعالقتيا بفاعمية الذات (. 2014البادي، عائشة بنت سعيد. )

، رسالة ماجستير غير منشورة، مدارس سمطنة عمانلدى االخصائيين االجتماعيين في 
 جامعة نزوى.

(. الفاعمية الذاتية وعالقتيا بما وراء 2015البقيعي، نافز أحمد؛ ىماش، حناف أحمد. )
مجمة العموم االستيعاب لدى عينة مف طمبة المغة االنجميزية في الجامعات االردنية، 

 .627-595(، 3)16، التربوية والنفسية
(، عماف: دار االعصار العممي لمنشر 1، ط)عمم النفس التربوي(. 2014، نافز. )بقيعي

 والتوزيع، االردف.
(. الفاعمية الذاتية التدريسية لدى معممي وكالة الغوث الدولية في 2016البقيعي، نافز. )

 .618-597(، 2)43، مجمة دراسات العموم التربويةاالردف في ضوء بعض المتغيرات، 
(. الفاعمية الذاتية وعالقتيا بعوامؿ الشخصية لدى 2014دخيؿ بف محمد. ) البيدؿ،
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مجمة الطالبييف الممتحقيف بدبموـ التوجيو واالرشاد ببعض الجامعات السعودية،  المرشديف
 .177 -140(، 1)15، العموم التربوية والنفسية

جودة االداء لدى (. فاعمية الذات وعالقتيا بالتوافؽ الميني و 2013حجازي، جولتاف. )
المجمة االردنية لمعموم معممات غرفة المصادر في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، 

 .433 -419(، 4)9، التربوية
(. مستوى معايير الصحة التنظيمية 2013الحجايا، سميماف؛ الكريميف، ىاني أحمد. ) 

في اقميـ جنوب االردف، الوظيفي في مدارس محافظتي معاف والطفيمة  باألداءوعالقتيا 
 .779-769(، 11)25، المجمة التربوية

(. الكفاءة الذاتية في تدريس العمـو لدى معممي المرحمة االساسية 2008حسونة، سامي. )
 .149 -122( ، 13)2، مجمة جامعة االقصَّالدنيا قبؿ الخدمة، 

ى فاعمية الذات (. الفروؽ في مستو 2013حمدانة، برىاف محمود شرادقة، ماىر تيسير. )
والدراسات  لألبحاثمجمة جامعة القدس لدى عينة اردنية مف الطمبة المعوقيف سمعيا، 

 .208-177(، 5)2، التربوية والنفسية
الفاعمية الذاتية لمعممي مدارس محافظة الزرقاء ومعمماتيا (. 2008الخاليمة، ىدى. )

 ، الجامعة الياشمية، االردف. ، رسالة ماجستير غير منشورةوعالقتيا باليادية لمديرىم
(. الفاعمية الذاتية لمعممي مدارس محافظة الزرقاء ومعمماتيا في 2011الخاليمة، ىدى. )

 .24-1(، 1)25، مجمة جامعة النجاحضوء بعض المتغيرات، 
المدارس في محافظة الكرك  النمط القيادي لدى مديري(. 2016الرواشدة، غراـ. )

منشورة، جامعة مؤتة،  ، رسالة ماجستير غيروظيفي لممعممينوعالقتو باالستغراق ال
 االردف. 

(. درجة الممارسات التأممية لدى معممي الرياضيات وعالقتيا بفاعمية 2014رياف، عادؿ. )
 .171-140(،1)20،مجمة المنارة لمبحوث والدراساتالذات التدريسية، 
(، 1، ط)الموارد البشرية إلدارةادة العدالة التنظيمية الميمة الق(. 2003زايد، عادؿ. )

 القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية االدارية، مصر.
(. اليات تعزيز االستغراؽ الوظيفي لدى معممي ومعممات المدارس 2017الزبيدي، عقيؿ. )

مصر،   والمعرفة، لمقراءةالجمعية المصرية  ،مجمة القراءة والمعرفةالثانوية بمحافظة جدة، 
 . 224-153(، 193ع)

(. االستغراؽ الوظيفي: دراسة ميدانية لتأثير بيئة واخالقيات العمؿ، 1997زناتي، محمد. )
 . 276-233(، 1)17 جامعة المنصورة، مصر ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية

(. العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بكؿ مف الصمود 2013زىراف، محمد. )



111 

 

مجمة راؽ الوظيفي لدى طالب الدراسات العميا العامميف بالتدريس، االكاديمي واالستغ
 .420 -333(، 36ع) مصر جامعة عيف شمس، ،االرشاد النفسي
 (. فاعمية الذات لدى المعمميف بغرفة مصادر اتعمـ بمدينة نجراف،2014شعيب، عمي. )

 .39-25(، 47، ع)رسالة التربية وعمم النفس
ور االستغراؽ الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بيف (. د2015الشنطي، محمود. )

 .180-147ب(، 2)17، غزة، مجمة جامعة االزىرالييكؿ التنظيمي واالداء الوظيفي، 
(. ابعاد الفاعمية الذاتية التدريسية وفقا لمستوى خبرة المعمـ 2013الصالحي، عبداهلل. )

جامعة  ،موم العربية واالنسانيةمجمة العوتخصصو والمرحمة التعميمية التي يدرس فييا، 
 .486-449(، 1)7 القصيـ، السعودية، 
عالقة الصالبة النفسية بفاعمية الذات لدى مستشاري (. 2017صفية، جيالني. )

 الوادي، الجزائر.جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، التوجيو
لة ومدى تأثيرىا ( معتقدات الطمبة معممي الرياضيات نحو حؿ المسأ2002عابد، عدناف.)

جامعة الكويت، الكويت،  ،المجمة التربويةبتحصيميـ ومعتقداتيـ بفاعميتيـ التدريسية، 
17(65،)43-72. 
(. استراتيجيات تعزيز االستغراؽ الوظيفي ودورىا 2012العابدي، ىاشـ؛ الجاؼ، والء.) 

 الكوفة، العراؽ، جامعة  ،مجمة دراسات اداريةفي تحقيؽ االداء العالي لمنظمات االعماؿ، 
 . 296-266(، 9ع)

(. محددات وابعاد العدالة التنظيمية واثرىا عمى االستغراؽ 2012عبد العميـ، محمد. )
(، 2)24 آفاؽ جديدة لمدراسات، مصر، ، مجمة افاق جديدة لمدراسات التجاريةالوظيفي، 

9-46. 
دارس الثانوية بمدينة ستوى الدعـ التنظيمي المدرؾ بالمم(. 2018عبد المطيؼ، ثامر. )

جامعة  ،مجمة كمية التربيةبريدة وعالقتيا بسموؾ االستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف، 
 .334-371(، 4)34 اسيوط، مصر، 

(. فاعمية الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية في 2014) .عربيات، أحمد؛ حمادنة، برىاف
مجمة العموم التربوية لتحصيؿ، منطقة بني كنانة في ضوء متغيري النوع االجتماعي وا

 .109-90(، 1)15 جامعة البحريف، البحريف،  ،والنفسية
(. تحميؿ عالقة الخصائص الفردية والرضا الوظيفي مع االستغراؽ 1995عريشة، محمد. )

(، 6، ع)المجمة العممية لكمية االدارة واالقتصادالوظيفي وأثره عمى جيد االفراد في العمؿ، 
53-73. 
الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية وعالقتيا باالستغراق (. 2018اف، زيد. )العمي
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، رسالة ماجستير منشورة، جامعة اؿ البيت، الوظيفي لدى المعممين في دولة الكويت
 االردف.

(. ادارة المواىب كمدخؿ لتنمية سموكيات االستغراؽ الوظيفي 2012العنقري، عبد العزيز. )
المؤتمر الثاني لمعاىدة االدارة العامة  لمنظمات الحكومية السعودية،لدى العامميف في ا

 ، السعودية. في دول مجمس التعاون في الدول الخميجية اإلداريةوالتنمية 
ادارة المعرفة وعالقتيا باالستغراق الوظيفي لدى العاممين في (. 2017العواودة، سياد. )

، رسالة ماجستير غير منشورة، فة الغربيةالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية جنوب الض
 جامعة القدس، القدس.

نموذج ثالثي االبعاد لمعالقة بين جودة حياة العمل الوظيفية (. 2015قاسـ، مرفت. )
غير منشورة، جامعة  دكتوراه، اطروحة وااللتزام التنظيمي  واالستغراق الوظيفي في العمل

 عيف شمس، مصر.
توى العدالة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية في (. مس2017القرني، سعد. )

الجمعية  ،مجمة القراءة والمعرفةمحافظة جدة وعالقتيا باالستغراؽ الوظيفي لدى المعمميف، 
 .294-225(، 193ع) المصرية لمقراءة والمعرفة، مصر، 

قتيا بالتوافق فاعمية الذات وعال(. 2016كاظـ، انوار المحسف، مناؿ  عباس، منى. )
 ، رسالة ماجستير غبر منشور، جامعة القادسية، العراؽ.االجتماعي لدى المعممين

(. مدى تصور معممي المرحمة الثانوية بمدينة العمـو التربوية 2011الكثيري، سعود. )
 .193 -167(، 4)12، مجمة دراسات العموم التربويةوالنفسية، 

نظيمي عمَّ تنمية االستغراق الوظيفي لدى أثر الدعم الت(. 2014ماضي، احمد. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة لألونرواالعاممين في مكتب غزة االقميمي التابع 

 االسالمية، غزة، فمسطيف.
، دور بعض عوامل اليندسة البشرية في االستغراق الوظيفي(. 2013محمود، شيالف. )

 ، الموصؿ، العراؽ.رسالة ماجستير منشورة، جامعة السميمانية
(، عماف: دار 2، ط)عمم النفس االجتماعي(. 2012المعايطة، خميؿ عبد الرحمف. )

 الفكر لمنشر والتوزيع، االردف. 
 (. جودة حياة العمؿ وأثرىا في تنمية االستغراؽ الوظيفي،2004المغربي، عبد الحميد. )

 .52-2(، 2، ع)مجمة الدراسات والبحوث التجارية
، رسالة اثر ثقافات المنظمة عمَّ االستغراق الوظيفي(. 2007، ايماف. )المنطاوي

 ماجستير غير منشورة، جامعة طنطة، مصر.
المجمة (. العالقة بيف القيادة التحويمية واالستغراؽ الوظيفي، 2014نجـ، عبد الحكيـ. )
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 .25-1(، 2)35 عيف شمس، مصر،  ،المصرية لمدراسات التجارية
 

ق الوظيفي: مقارنة جودة حياة العمل واثرىا عمَّ تنمية االستغرا(. 2013نصار، ايماف.)
، بين دائرة التربية والتعميم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعميم الحكومية ئرةبين دا

 جامعة االسالمية ، غزة. الرسالة ماجستير غير منشورة ، 
نغماس الوظيفي: دراسة ميدانية القيم التنظيمية وعالقتيا باال (. 2013الوحيدي، رافع )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، جامعة األزىر.عمَّ موظفي البنوك اإلسالمية
(. عالقة بعض سمات الشخصية باالستغراؽ الوظيفي لدى عينة مف 2011يوسؼ، ىبة. )

 .97-65(، 1)21، مجمة الدراسات النفسية، الطوارئاطباء 
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 المالحق
 الستغراق الوظيفياستبانة ا(: 1ممحق )
 االستبانة فاعمية الذات التدريسية(: 2ممحق )
 المحكمين بأسماءقائمة : (3ممحق )
 ب تسييل ميمةكتا :(4ممحق )
 كتاب الدراسة الميدانية :(5ممحق )
 حساب حجم عينة الدراسة(:6ممحق )
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 (: قائمة محكمي أدوات الدراسة 1ممحق)

 مكان العمل الرتبة العممية المسمَّ الوظيفي اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس استاذ محاضر أ. د. عفيف زيدان  (1
 جامعة القدس  استاذ  محاضر بسام بناتأ. د.   (2

جامعة القدس  استاذ محاضر محمد شاىينأ. د.   (3
 المفتوحة

 جامعة القدس استاذ مشارك محاضر د . ايناس ناصر   (4

 جامعة الخميل استاذ مشارك محاضر محمد عجوة.  د  (5

 جامعة الخميل استاذ مشارك محاضر د. ابراىيم ابو عقيل   (6

 جامعة القدس ركاستاذ مشا محاضر ابراىيم عرمان  د.  (7

 جامعة القدس استاذ مشارك محاضر د. غسان سرحان   (8

 جامعة القدس استاذ مساعد محاضر د. ابراىيم صميبي   (9

 جامعة القدس استاذ مساعد محاضر محسن عدس  د.  (10

جامعة بوليتكنك  استاذ مساعد محاضر د. منير كرمة   (11
 فمسطين

دس جامعة الق استاذ مساعد محاضر د . خالد كتمو  (12
 المفتوحة

مشرف/التربية  ماجستير مشرف نضال كاتبةأ .   (13
 والتعميم

 جامعة الخميل ماجستير محاضر أ . ىيفاء الشريف  (14
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: استبانت االستغزاق الوظيفي   ملحك رلم )2)

 
 جـــامعــة القـــدس

 عمادة الدراسات العميا
 برنامج الماجستير

،،،تحية طيبة وبعد  
 

االستغراق الوظيفي وعالقتو بفاعمية الذات التدريسية لدى معممي ة حوؿ"قـو الباحث بإجراء دراسي
، وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في "الرياضيات في مديرية تربية الخميل

 اساليب التدريس تركيز رياضيات. أرجو التكـر بتحكيـ استبانة الدراسة لما عيدناه 
 .بحوث العمميةفيكـ مف خبرة ومعرفة في ال

 

 .يوسف مازن الشريفلباحث: ا                                       وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير.
 القسم األول : معمومات عامة  

 أماـ الحالة التي تنطبؽ عميؾ  (√)ضع إشارة     

 

 

 

 

 

الدرجة التي يندمج فييا الفرد مع الوظيفة التي يمارسيا ويستشعر أىميتيا، وليذا ىو الستغراق الوظيفي:ا
 . والعاطفية معاً  المعرفية االدائية  فاألمر مرتبط بالنواحي العقمية

 أنثى         ذكر       الجنس  :
 

 

 سنوات   5أقؿ مف  الخبرة :
 

 سنة 15أكثر مف 

 سنوات 11أقؿ مف  – 5مف 
 
 

 سنة 15أقؿ مف  – 11مف 
 
 

 بكالوريوس                      دبموم عالي فأكثر           دبموم         المؤىل العممي :
 

 المرحمة التعميمية
 التي أدرسيا

 (01-2أساسية عميا )        (4-0أساسية دنيا )       
 

 ثانوية        

 طمتوس             جيد جدًا               جيد    ممتاز             التقدير السنوي
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 عميك تنطبق التي الحالة وتحت االستبانة فقرات من لفقرة أمامك(  √ضع إشارة )  عزيزي المعلم/المعلمتالقسم الثاني : 
 رقم

 الفقرة
 االستجابة الفقرة

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      االستغراق المعرفي واالدائي

      درسةأحرص عمى الحضور مبكرًا إلى الم 1

عمػى  لػيالموكمػة  لميػاـلدي االسػتعداد التػاـ لمقيػاـ بجميػع ا 2
 اكمؿ وجو

     

      في البيتالتدريسية الميمات أحرص عمى اكماؿ  3

      لدي االستعداد إلعطاء حصص إضافية بدوف مقابؿ 4

كافػػػة المصػػػادر لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ التدريسػػػية التػػػي  راسػػػتثم 5
 اسعى لتحقيقيا

     

      احرص عمى استثمار خبرتي في تطوير مياراتي التدريسية 6

      أحرص عمى اف اكوف آخر المغادريف مف المدرسة 7

أسػػػػػػػعى دومػػػػػػػًا إلػػػػػػػػى تحسػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتوى اداء طمبتػػػػػػػي فػػػػػػػػي  8
 الرياضيات 

     

      أحرص عمى تطوير مياراتي المينية مف مصادر متعددة 9

الجيػػػػػػة لمطمبػػػػػػة أشػػػػػػارؾ بفاعميػػػػػػة فػػػػػػي وضػػػػػػع الخطػػػػػػط الع 11
 المتأخريف دراسيًا في الرياضيات

     

      أقدـ المساعدة والمشورة لزمالئي في المدرسة 11

      أعمؿ بكؿ طاقتي في تنفيذ الحصص الدراسية 12

      أعطي الكثير مف اىتماماتي لمينة التدريس 13

اتقبػػػػػػؿ التغذيػػػػػػة الراجعػػػػػػة مػػػػػػف مشػػػػػػرفي ، واحػػػػػػرص عمػػػػػػى  14
 ااالستفادة مني

     

      ترتبط أىدافي الشخصية ارتباطًا وثيقًا بمينة التدريس 15

      أشعر باف الوقت يمر سريعًا أثناء الحصة 16

      اتمتع بعالقات حسنة مع جميع زمالئي في المدرسة 17

اسػتطيع التوفيػؽ بػيف متطمبػػات عممػي التدريسػي ومتطمبػػات  18
 حياتي الخاصة

     

      تنفيذ الحصص التي أقـو بتدريسياأخطط جيدًا ل 19

      أعمؿ بجد حتى بدوف متابعة مف المدير أو المشرؼ 21

لػػػػػػدي االسػػػػػػتعداد لممشػػػػػػاركة فػػػػػػي حػػػػػػؿ مشػػػػػػكالت زمالئػػػػػػي  21
 التدريسية

     

      أحرص عمى التميز في عممي كمدرس 22
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      أتأمؿ في ممارساتي التدريسية لتطويرىا مف وقت آلخر 23

      راق العاطفياالستغ

      أقبؿ عمى مينة التدريس بيمة ونشاط 24

      أحب مينة التدريس ألنيا تمبي رغباتي 25

      أشعر باالنتماء لمينة التدريس 26

      افتخر بمينتي كمدرس 27

      أثؽ بنفسي أثناء تنفيذ الحصص التدريسية 28

      سيةأشعر بسعادة غامرة أثناء الحصص التدري 29

يشػغمني التفكيػػر فػي مينػػة التػدريس حتػػى بعػد انتيػػاء الػػدواـ  31
 المدرسي

     

      أشعر بقيمة كبيرة لمعمؿ الذي أقـو بو 31

أحظػػػى بػػػاالحتراـ والتقػػػدير مػػػف قبػػػؿ زمالئػػػي ومػػػديري فػػػي  32
 المدرسة

     

      تساعدني مينة التدريس عمى تجاوز مشكالتي الخاصة 33

      حيوية أثناء التدريسأشعر بال 34

ألػػػـو نفسػػػي كثيػػػرًا عنػػػدما أشػػػعر أف حصػػػتي لػػػـ تكػػػف كمػػػا  35
 خططت ليا

     

      أشعر اف لدي رسالة سامية أقـو بإيصاليا لمطمبة 36

      إف رضاي عف حياتي مرتبط بمينتي كمدرس 37

      أشعر باف مينتي تمثؿ اكثر األشياء اىمية في حياتي 38

السعادة عنػدما يحقػؽ طمبتػي انجػازًا متميػزًا فػي تعمػـ أشعر ب 39
 الرياضيات

     

      أتمنى أف استمر في عممي ما داـ ذلؾ متاحًا لي 41

 

 

 
 
 
 
 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 فاعليت الذاث التدريسيتاستبانت )3ممحق رقم )
 

 جـــامعــة القـــدس
 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الماجستير
 ،،،حية طيبة وبعدت
 
االستغراق الوظيفي وعالقتو بفاعمية الذات التدريسية لدى معممي قوم الباحث بإجراء دراسة حول"ي

"، وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمَّ درجة الماجستير في الرياضيات في مديرية تربية الخميل
 اسة لما عيدناه اساليب التدريس تركيز رياضيات. أرجو التكرم بتحكيم استبانة الدر 

 .فيكم من خبرة ومعرفة في البحوث العممية

 

 .يوسف مازن الشريفالباحث:                                        وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير.
 القسم األول : معمومات عامة  

 أماـ الحالة التي تنطبؽ عميؾ  (√)ضع إشارة     

 

 

 
 

ادراؾ المعمميف المتعمقة بكفاياتيـ عمى تحقيؽ مخرجات التعمـ ، وتقاس بالدرجة فاعمية الذات التدريسية : 
 .التي اعدت ليذا الغرض ىذه األداة التي يحصؿ عميو كؿ مستجيب عمى

 أنثى         ذكر       الجنس  :
 

 

 سنوات   5أقؿ مف  الخبرة :
 

 سنة 15أكثر مف 

 سنوات 11أقؿ مف  – 5مف 
 
 

 سنة 15أقؿ مف  – 11مف 
 
 

 بكالوريوس                      دبموم عالي فأكثر           دبموم         المؤىل العممي :
 

 المرحمة التعميمية
 التي أدرسيا

 (01-2أساسية عميا )        (4-0أساسية دنيا )       
 

 ثانوية        

 متوسط             جيد                  جيد جداً  ممتاز             التقدير السنوي
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 فاعمية الذات التدريسية
 

 عميك تنطبق التي الحالة وتحت االستبانة فقرات من لفقرة أمامك(  √ضع إشارة )  عزيزي المعلم/المعلمت:  القسم الثاني
رلم 

 الفمزة الفمزة
موافك 

 بشدة
 موافك

غيز 

 متأكد
 معارض

 معارض

 بشدة

1. 
المعـم قد  أف إلىاء الطالب في الرياضيات فاف ىذا يرجع تحسف أد إذا

 بذؿ جيدا أكبر

 أبحث باستمرار عف  أفضؿ طرؽ وأساليب تدريس الرياضيات  .2

3. 
لف أستطيع تدريس الرياضيات بشكؿ أفضؿ مما تعودت عميو ميما 

 بذلت مف جيد فييا

4. 
إلى أف معمميـ قد تحسف عالمات الطمبة في الرياضيات يرجع ىذا   

 وجد مدخالً أكثر فاعمية في التدريس

 عرؼ كيؼ أدرس مفاىيـ الرياضيات بفاعمية أ .5

 ال أستطيع التعامؿ مع أنشطة الرياضيات بشكؿ فاعؿ .6

7. 
عمػػى  –إذا انخفػػض تحصػػيؿ الطمبػػة فػػي الرياضػػيات ،فػػإف ىػػذا 

 يرجع إلى استخداـ طرؽ تدريس غير فعالة -األرجح

8. 
يمكف التغمب عمى ضعؼ الطمبة في الرياضيات بالتدريس 

 الجيد لممادة 

9. 
إذا تحسػػف أداء الطالػػب المػػنخفض التحصػػيؿ فػػي الرياضػػيات، 

 فإف ىذا يرجع إلى االىتماـ الزائد مف المعمـ 

11. 
الفاعؿ  أستوعب مفاىـي الرياضيات بالقدر الذي يمكنني مف التدريس

 ليا 

11. 
ما يكوف المعمـ ىو المسؤوؿ عف تحصيؿ طمبتو في  غالباً 

 الرياضيات

12. 
في  يرتبط تحصيؿ الطمبة في الرياضيات مباشرة بفاعمية معمميـ

 التدريس

13. 

،فقد  صرح والد الطالب بأف ابنو يبدي اىتمامًا كبيراً لمرياضياتإذا 
 يرجع ذلؾ إلى أداء معممو

 


14. 
وسائؿ التعميمية في تدريس سأواجو صعوبة في توظيؼ ال

 الرياضيات.

 سأكوف متمكنًا مف اإلجابة عف أسئمة الطمبة  .15

16. 
أنا غير متأكد مف امتالكي الميارات األساسية لتدريس 

 الرياضيات
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17. 
 تدريسيإذا أعطيت الخيار فمف أدعو المشرؼ أو المسؤوؿ لتقيـي 

 لمرياضيات

18. 
فػػػػي اسػػػػتيعابو لمفيػػػػـو رياضػػػػي،  إذا واجيػػػػت الطالػػػػب صػػػػعوبة

 فسأشعر بالحيرة في كيفية مساعدتو عمى فيـ أفضؿ

 أرحب دائمًا بأسئمة الطمبة عند تدريسي لمرياضيات .19

21. 
ال أعرؼ ما أفعمو كي أوجو اىتماـ الطمبة نحو تعمـ 

 الرياضيات

 
 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 تسييل ميمة(: كتاب 4ممحق )
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 (: كتاب الدراسة الميدانية5ممحق )
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حساب حجم عينت الدراست:(6ملحك )  
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 الجداول فيرس
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 14 الفرؽ بيف االلتزاـ الوظيفي واالستغراؽ الوظيفي والرضا الوظيفي 1.2
مة التعميمية والجنستوزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقًا لمتغيري المرح 1.3  50 
والنسب المئوية لخصائص العينة الديمغرافية األعداد، 2.3  51 

3.3 
لفقرات مقياس االستغراؽ  (Factor Analysis) نتائج التحميؿ العاممي

 الوظيفي
54 

 56 ألداة الّدراسة بأبعادىا المختمفة (Cronbach Alpha) نتائج معادلة الثبات 4.3

5.3 
العاممي نتائج التحميؿ  (Factor Analysis)  لفقرات مقياس فاعمية الذات

 .التدريسية
58 

1.4 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مجالي االستغراؽ الوظيفي 

 لدى معممي ومعممات الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ ولمدرجة الكمية
62 

2.4 
رية، والدرجة لفقرات االستغراؽ المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيا

المعرفي واألدائي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ مرتبة حسب 
 األىمية

63 

3.4 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والدرجة لفقرات االستغراؽ 

 العاطفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ مرتبة حسب األىمية
65 

4.4 
نتائج اختبار ) ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجة االستغراؽ الوظيفي لدى 

 معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير الجنس
67 

5.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االستغراؽ الوظيفي لدى 

متغير سنوات الخبرةمعممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا ل  
68 

6.4 
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة االستغراؽ 
الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير سنوات 

 الخبرة
69 

7.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االستغراؽ الوظيفي لدى 

ي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير المؤىؿ العمميمعمم  
70 

8.4 
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة االستغراؽ 
الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير المؤىؿ 

71 
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 العممي

9.4 
رجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي نتائج اختبار توكي لمفروؽ في د

 الرياضيات في مديرية الخميؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
72 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االستغراؽ الوظيفي لدى  10.4
 معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية

73 

11.4 
ميؿ التبايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة االستغراؽ نتائج اختبار تح

الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير المرحمة 
 الدراسية

74 

12.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االستغراؽ الوظيفي لدى 

قًا لمتغير التقدير السنويمعممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وف  
75 

13.4 
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة االستغراؽ 
الوظيفي لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير التقدير 

 السنوي
76 

14.4 
نتائج اختبار توكي لمفروؽ في درجة االستغراؽ الوظيفي لدى معممي 

لرياضيات في مديرية الخميؿ وفقًا لمتغير التقدير السنويا  
77 

15.4 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لفقرات فاعمية الذات التدريسية 

 لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ مرتبة حسب األىمية
78 

16.4 
عمية الذات التدريسية نتائج اختبار ) ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجة فا

 لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير الجنس
81 

17.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعمية الذات التدريسية لدى 

 معممي الرياضيات في مديرية الخميؿ وفقًا لمتغير سنوات الخبرة
82 

18.4 
بايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة فاعمية نتائج اختبار تحميؿ الت

الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير 
 سنوات الخبرة

82 

19.4 
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعمية الذات التدريسية لدى ا

غير المؤىؿ العمميمعممي الرياضيات في مديرية الخميؿ وفقًا لمت  
83 

20.4 
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة فاعمية 

الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير 
84 
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 المؤىؿ العممي

21.4 
نتائج اختبار توكي لمفروؽ في درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي 

 الرياضيات في مديرية الخميؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
84 

22.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعمية الذات التدريسية لدى 

 .معممي الرياضيات في مديرية الخميؿ وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية
85 

23.4 
لفروؽ في درجة فاعمية نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لفحص داللة ا

الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ وفقًا لمتغير 
 المرحمة الدراسية

86 

24.4.  
نتائج اختبار توكي لمفروؽ في درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي 

 الرياضيات في مديرية الخميؿ تعزى لمتغير المرحمة الدراسية
86 

25.4 
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعمية الذات التدريسية لدى المتو 

 معممي الرياضيات في مديرية الخميؿ وفقًا لمتغير التقدير السنوي
87 

26.4 
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لفحص داللة الفروؽ في درجة فاعمية 

ية الخميؿ وفقًا لمتغير الذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية ترب
 التقدير السنوي

88 

27.4 
نتائج اختبار توكي لمفروؽ في درجة فاعمية الذات التدريسية لدى معممي 

 الرياضيات في مديرية الخميؿ تعزى لمتغير المرحمة الدراسية
88 

28.4 
نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف لمعالقة بيف مستوى االستغراؽ الوظيفي ودرجة 

 لذات التدريسية لدى معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميؿفاعمية ا
89 
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 117 االستبانة النيائية لفاعمية الذات التدريسية 2

 121 قائمة بأسماء المحكميف 3
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 124 حساب حجـ عينة الدراسة 6
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 األشكال فيرس
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 26 شروط االستغراق الوظيفي 2.1
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