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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                                                                    
يوسف مازن يونس الشريف 



 أ

 

 
 
 
 
 
 

 إقــرار
الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة  أقر أنا معد

ليو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أي درجة عميا إرة شاباستثناء ما تـ ال  
 ألي جامعة أو معيد آخر.

 
 .................................التوقيع : ..

 .يوسؼ مازف يونس الشريؼ 
 .2019-6-11 : التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ب

 

 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
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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 .

 
 
 


