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 :ملخص
األولى في مدارس  ةف إلى مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثهدفت الدراسة التعر  

( معلمًا ومعلمة، وقد تم تطوير أداة لقياس مستوى 221البادية الشمالية الشرقية، وتكّونت عينة الدراسة من )
للمعلمين  أن مستوى دافعية االنجاز إلىالنتائج  وأشارتدافعية االنجاز، وتم التحقق من صدقها وثباتها، 

( α ≤ 0.05 عند مستوى ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات دالله  النتائجأظهرت بدرجة متوسطة. كما 
 لمستوى دافعية االنجاز تعزى لمتغيرات: الجنس، الخبرة.

 .دافعية االنجاز، معلمي الصفوف الثالثة األولى، مدرسه :الكلمات المفتاحية

Level of Achievement Motivation for Teachers Three Basic Stage 

in the Northern Badia schools East 

Abstract : 

This study aims at identifying level of achievement motivation for teachers 

three basic stage in the Northern Badia schools East, The sample of the 

study consisted of (178) male and female teachers, A tool was developed an 

instrument (to measure) level of achievement motivation, and verified its 

validity and reliability.   

The results showed an average level of achievement motivation for 

teachers. The results also showed that there are no significant differences at 

level (0.05 ≥ α)  in level of Achievement motivation to gender variable and 

in academic qualification variable. 
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 :المقدمة
مددن أخطددر المهمددات  -الصددفوف الثالثددة األولددى وتحديددًدا فددي -ية األساسددُيعددد التعلدديم فددي المرحلددة 

ورياضدية، وذلدا انطالقًدا مدن أن  األساسدية مدن لغويدة تالمهداراالقدائمين عليده التركيدز علدى  التي تتطلد  مدن
يحققده المعلدم مدن الجمدن بدين  في هدذ  المرحلدة لديس الكدم أو الكيدف، بدر مقددار مدا الهدف النهائي من التعليم

الكيدف مدن حيد   تحقيدق أكبدر قددر مدن الكدم التعليمدي فدي الصدف عندد ، وكدذلا هددفين، فيعمدر علدىهذين ال
 ) لتدري  عليها إلتقانهااأكبر قدر من  ت التي يكتسبها المتعلمون، وتحقيقاالمهار 

1
(Ober, 2013. 

لمعرفدي طبيعدة النمدو ااألساسدية ومما يزيد من أهميدة التعلديم فدي الصدفوف الثالثدة األولدى بالمرحلدة 
 تمهدداراالمتعلمددين إلددى إكسددابهم  يشددهد  الواقددن المعاصددر فددي شددتى ميددادين المعرفددة، وحاجددة المتسددارا الددذي

كددان المعلددم عدداماًل  ، ولمدداةالدراسددي توالمقددرراالعوامددر الداعيددة لتطددوير المندداهج  تعليميددة، وهددذا ُيعددد مددن أقددوى
المعلم، األمدر  تطوير في بلوغ غاياته مرهون بأداءالمتطورة فإن نجاح ال رئيًسا في تنفيذ تطلعات تلا المناهج
 kyeampong.t) حر التعليم األوليةاالمعلمين خاصة في مر  مج إعداداالذي يزيد من الحاجة إلى تطوير بر 

al, 2013)2. 
 اسددتمراريةيضددمن  ذلددا أّن مهّمددة المعلددم األساسددّية إنّمددا تقددوم علددى صددّياغة العنصددر البشددري الددذي

التعليمّيددة البددّد مددن االهتمددام بجميددن  ة وتقددّدمها، وحتددى تتحقددق األهددداف المتوّخدداة مددن العملّيددةالكينونددة البشددريّ 
 .3(534:  2102، حجاج، و لبوز) لإلنجاز ف الفاعلة فيها بمن فيهم المدّرس ودافعّيتهااألطر 

ًً وباعتبددار المعلددم عنصددر  بدده  يطددةالمح فددي العملّيددة التربوّيددة والتعليمّيددة يتفاعددر مددن الظددروف مددامهًا
أهدددّم العناصددر التدددي تدفعددده  أنّ  سددات أثبتدددتامتنوعددة، فدددإّن الّدر  اً سددواء كاندددت مدرسددّية أو غيرهدددا ويمدددارس أدوار 

الدّزمن، االهتمدام  اإدراالتندافس، حدّ  التفدوق،  المخداطرة، للعمر تتمثر في الطموح، المثدابرة، سدلوا اإلنجداز،
رتفعدة بدين ارخدرين، عددم اإلحسداس بالملدر، الّرغبدة فدي تحقيق مكاندة م ودقة، باالمتّياز، إنجاز العمر بسرعة

 ت الذاتّيدددة، اإلقددددام علدددى األعمدددارااالسدددتقالر، وضدددن أهدددداف تتناسددد  مدددن القددددر  الّصدددعوبات، التغلددد  علدددى
 األهدددداف البعيددددة ر علدددى إنجدددازافدددي مقابدددر األعمدددار الّروتينّيدددة، بدددذر الجهدددد والّصدددبر عليددده، اإلصدددر  الّصدددعبة
عددد دافعيددة اإلنجدداز مددن الجواندد  المهمددة فددي منظومددة الدددوافن اإلنسددانية التددي لددذا ن .4(051: 2111، )األزرق

وتأسيًسا على مدا  .األخرىاو البحو  التربوية  االجتماعياهتم الباحثون بدراستها سواء في مجار علم النفس 
الثدة األولدى سة محاولدة التعدرف علدى مسدتوى دافعيدة االنجداز لددى معلمدي الصدفوف الثاسبق جاءت هذ  الدر 

 .في مدارس البادية الشمالية الشرقية
 :مشكلة الدراسة

زاد االهتمدددام بمعلمدددي الصدددفوف الثالثدددة األولدددى فدددي ظدددر التطدددوير التربدددوي المبندددي علدددى االقتصددداد 
المعرفددين نظددرًا لددادوار المهمددة التددي علددى المعلددم أن يقددوم بهددا حتددى يحقددق الهدددف الددذي تصددبوا إليددة عمليددة 

، لذا أدركت وزارة التربيدة والتعلديم األردنيدة أهميدة التطدوير الدذاتي للمعلدمن فنجددها تعمدر علدى التطوير التربوي
ممددا ومسدداعدتهم علددى النمددو المهنددين رفددن كفدداءة المعلددم أثندداء الخدمددة مددن خددالر الدددورات والددورش التدريبيددة، 
 ينعكس ايجابيًا على المعلم فتصبح لديه دافعًا قويًا للعمر واالنجاز.   

من خالر مالحظة الباحثان المدارس في البادية الشمالية الشرقية بعض الرغم من ذلا إال أن بو 
أن هناا تذمر من البعض من التدريس لهذ  المرحلة معلمي الصفوف الثالثة األولى إثناء الزيارات الصفية ل

ارس البادية الشمالية لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في مد لإلنجازتهم مستوى دافعيالذي ينعكس على 
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 الشرقية، ونظًرا ألهمية هذا الموضوا، وندرة الدراسات التي تتناور مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي 
الصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية الشمالية الشرقية، وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة 

دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في ما مستوى الحالية في السؤار الرئيس التالي: 
 وتفرا عن هذا السؤار األسئلة الفرعية التالية: ؟مدارس البادية الشمالية الشرقية

ما مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية الشمالية الشرقية من  .0
 وجهة نظرهم؟ 

( في مستوى دافعية االنجاز لدى α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )هر توجد فروق ذات دالله  .2
معلمي الصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية الشمالية الشرقية تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهر 

 العلمي؟
 :الدراسة أهداف

ة الشددمالية التعددرف إلددى مسددتوى دافعيددة االنجدداز لدددى معلمددي الصددفوف الثالثددة األولددى فددي مدددارس الباديدد .0
 الشرقية.

لمسددتوى دافعيددة االنجدداز لدددى معلمددي الصددفوف عينددة الدراسددة التعددرف علددى االختالفددات فددي تصددورات  .2
 الثالثة األولى باختالف متغيرات الجنس، المؤهر العلمي.

 :أهمية الدراسة
 أهمية الدراسة بالنقاط ارتية: تتجلى

تتناوله كونها تتطرق إلى دافعية االنجاز الذي تستمد هذ  الدراسة أهميتها من أهمية الموضوا الذي  .0
يعد من المواضين الهامة في الفكر اإلداري الحدي ، كونه مصدًرا هاًما من مصادر نجاح المدرسة، 

 والتأثير على انجازهم الوظيفي.
يمكن َأن تساعد نتائج هذ  الدراسة في توجه أنظار صانعي القرار في وزارة التربية والتعليم ومديري  .2

المدارس الحكومية في البادية الشمالية الشرقية باألردن إلى أهمية دافعية االنجاز لدى معلمي 
 الصفوف الثالثة األولى كونه يساعد في جهود التطوير اإلداري

لدى يؤمر أن تكون هذ  الدراسة نوًاة لدراسات أخرى مشابهة تقيس دافعية االنجاز من الجوان  كافة  .3
  مما يفتح المجار أمام الباحثين إلجراء أبحا  ودراسات مستقبلية.تخصصات المعلمين من مختلف ال

 : التعريفات االصطالحية واإلجرائية
الحكوميددة الددذين األساسددية : هددم جميددن المعلمددين والمعلمددات فددي المدددارس معلمييي  الصييفوف الثالثيية األولييى

 .الشرقية يقوموا بتدريس الصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية الشمالية
الثقة في النجاح من خدالر المثدابرة وااللتدزام الدوظيفي والتدي تدؤدي فدي نهايدة األمدر إلدى  هودافعية االنجاز : 

. ويقداس إجرائيدًا بالددرجات المتحققدة ألفدراد عيندة 5(Aloysius, 2012: 4القيام بالمهدام الصدعبة فدي العمدر )
 .الدراسة على األبعاد التي تقيسها أداة الدراسة

 :دود الدراسة ومحدداتهاح
الحكوميدة مددارس الاقتصرت هذ  الدراسة على عينة مكونة من معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى في 

فدددي الفصدددر الدراسدددي الثددداني للعدددام الدراسدددي عليهدددا تدددم تطبيدددق الدراسدددة والتدددي  الباديدددة الشدددمالية الشدددرقيةفدددي 
2104/2101. 
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 :اإلطار النظري
 لمدافعية االنجاز للمع

عاماًل مهمًا في توجيده سدلوا الفدرد وتنشديطه، وفدي إدراكده للموقدف وفهدم سدلوا  لإلنجازيعد الدافن 
الفرد وتفسير  وسلوا المحيطين به، ومكوندًا أساسديًا فدي سدعي الفدرد تجدا  تحقيدق ذاتده وتوكيددها، حيد  يشدعر 

عثمدان، ظدم لوجدود  اإلنسداني )، ومما يحقق مدن أهدداف، ومسدتويات أع ما ينجز الفرد بتحقيق ذاته من خالر 
والددددى تحقيددددق ذاتدددده يمددددثالن أعلددددى الحاجددددات  لإلنجدددداز، وبهددددذا يددددرى علمدددداء الددددنفس أن حاجددددة الفددددرد 6(2101

االجتماعيدة التدي يسددعى اإلنسدان إلددى تحقيقهدا، فهددي ال تتضدمن قدددرة الفدرد علددى اإلنجداز، بددر حاجتده إلنجدداز 
 .7(2112شيء حقيقي له قيمته في الحياة )يونس، 

 عوامل المؤثرة في دافعية االنجاز:ال
 :  8(2100يتأثر دافعية االنجاز بشكر كبير بعد  عوامر تحد من كفاءته ومنها )ابوشقدم، 

 غيا  األسالي  اإلدارية التي تربط بين معدالت األداء والمردود المادي والمعنوي الذي يحصلون عليه. .0
 مور غير منتجة.التسي  اإلداري والذي يعني ضياا ساعات العمر في أ .2
، مما يؤدي إلى تدني مستوى بالمسؤوليةعدم مشاركة العاملين في اإلدارة يؤدي إلى ضعف الشعور  .3

 االنجاز لدى هؤالء الموظفين.

 أنواع دافعية اإلنجاز:
إلى نوعين أساسيين من الدافعية لإلنجاز، ويمكن لكال النوعين العمر فدي  9(2112أشار الخضر )

 تهما تختلف باختالف سيطرة وسيادة احدهما على األخرى في الموقف، وهما:نفس الموقف ولكن قو 
 دافعية اإلنجاز الذاتية: وهي عبارة عن تطبيق المعايير الداخلية أو الشخصية في موقف اإلنجاز. .0
دافعية اإلنجاز االجتماعية: وهي عبارة عن تطبيق معايير التفوق الذي يعتمد علدى المقارندة االجتماعيدة  .2

 مواقف أي مقارنة أداء الفرد بارخرين.في ال
 نظريات تفسير الدافعية لإلنجاز:

 تناولت دافعية اإلنجاز كثير من النظريات التي تفاوتت في تفسيراتها ومنها:
هنري مدواري أور مدن قددم مفهدوم الحاجدة إلدى اإلنجداز وقدد  (:H.Murray Theoryنظرية هنري مواري )

رين حاجة ذات أصر نفسي كان من بينهدا الحاجدة إلدى اإلنجداز وقدد ركدز حدد قائمة تشتمر على ثمانية وعش
علددى خبددرات الطفولددة المبكددرة فددي تفسددير  للسددلوا حيدد  رأى أن الحاجددة إلددى اإلنجدداز تتحدددد بالرغبددة والميددور 
نحو العمر بسرعة وبصورة جيدة، وقد تمكن من صياغة عدة عبارات تدر على اإلنجاز يرى من وجهة نظدر  

استخدامها في بناء االختبدارات التدي توضدن لقيداس دافعيدة اإلنجداز والتدي تشدتمر علدى عددة جواند   أنه يمكن
منهددا: االنسددياق وراء الطمددوح، المنافسددة، المسددؤولية، التفددوق، المثددابرة، كددذلا جواندد  عاطفيددة تددرتبط بالحاجددة 

  .10(2104لإلنجاز مثر : الحاجة إلى االعتراف، السيطرة، االستقالر )القرشي، 
نظددام شددبكي مددن العالقددات المعرفيددة واالنفعاليددة الموجهددة أو (: McCelland Theoryنظرييية ماكليالنييد )

المترابطددة بالسددعي مددن أجددر بلددوغ مسددتوى االمتيدداز والتفددوق، وأن تصددور ماكليالنددد فددي الدافعيددة لإلنجدداز لدده 
سير نمو الدافعية لإلنجداز لددى أهمية كبيرة لسببين: األور: أنه قدم أساس نظري يمكن من خالله مناقشة وتف

بعض األفراد، وانخفاضها لدى البعض ارخر، حي  تمثر مخرجات أو نتائج اإلنجداز أهميدة كبيدرة مدن حيد  
تأثيرها اإليجابي أو السلبي على األفراد. والثاني: يتمثر في استخدام ماكليالند لفدروض تجريبيدة أساسدية لفهدم 
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دي فدددي عالقتددده بالحاجدددة لإلنجددداز فدددي بعدددض المجتمعدددات والمنطدددق وتفسدددير ازدهدددار وهبدددوط النمدددو االقتصدددا
 .11(2100األساسي خلف هذا الجان  )خليفة وعبداهلل، 

نظرية أتكنسون في الدافعيدة لإلنجداز  12(2111وصف خليفة ) (:Atkinsion Theoryنظرية اتكنسون )
هدذ  المالمدح أن أتكنسدون أكثدر أهدم  بأنها اتسمت بعدد من المالمدح التدي تميزهدا عدن نظريدة ماكليالندد، ومدن

توجهددا معمليددا وتركيددزًا علددى المعالجددة التجريبيددة للمتغيددرات، التددي تختلددف عددن المتغيددرات االجتماعيددة المركبددة 
لمواقدددف الحيددداة التدددي تناولهدددا ماكليالندددد، كمدددا تميدددز أتكنسدددون بأنددده أسدددس نظريتددده فدددي ضدددوء كدددر مدددن نظريدددة 

الميدر لتحقيدق النجداح، والميدر النظرية تقدوم علدى عداملين همدا:  الشخصية وعلم النفس التجريبي وأكد أن هذ 
 إلى تحاشي الفشر.

تنص على أنه في حالة العمر الذي يتطل  التوجه بالمستقبر  (:Raynor & Ribinنظرية راينر ورابين )
حتددى  البددد أن تتسلسددر خطواتدده بحيدد  يشددترط ألداء المرحلددة التاليددة مندده النجدداح فددي المرحلددة السددابقة وهكددذا

الوصددور إلددى أخددر مرحلددة فيدده، وتحددت هددذ  الظددروف يكددون مسددتوى أداء مددن يتميددز بارتفدداا دافعيددة اإلنجدداز 
أفضدددر ممدددن يتميدددز بانخفددداض دافعيدددة اإلنجددداز، وقدددد يحدددد  العكدددس إذا لدددم يتضدددمن العمدددر تسلسدددال وتتابعدددا 

 .13(2104)القرشي، 
 :ثانيًا: الدراسات السابقة
ت التعدرف علدى درجدة الممارسدات اإلداريدة لمدديري المددارس دراسة هددف 14 (2104) اجرى القرشي

على درجة دافعيدة اإلنجداز لددى المعلمدين مدن وجهدة نظدرهم، وقدد  الثانوية من وجهة نظر المعلمين، والتعرف
ر، اأن الممارسات اإلدارية بمجدار اتخداذ القدر  وأظهرت نتائج الدراسة:، معلماً  (113)من  ةالدراستكونت عينة 

أن دافعيدددة اإلنجددداز لددددى معلمدددي المددددارس ، و تابعدددة، ومجدددار التحفيدددز كاندددت تمدددارس بدرجدددة عاليدددةومجدددار الم
متوسدطات  ال توجدد فدروق ذات داللّدة إحصدائية بدين، و عاليدة بمدينة الطائف كانت في مجملها بدرجدة الثانوية

 .المؤهر العلميتبعًا لمتغير  دافعية اإلنجاز لدى المعلمين درجةأفراد عينة الدراسة حور استجابات 
دراسددة هددفت التعددرف إلددى درجدة تطبيددق العدالددة التنظيميدة لدددى مددديري  15(2105اجدرى الشددهري )و 

( معلمددًا، تددم 241تكونددت عينددة الدراسددة مددن ) والمدددارس الثانويددة وعالقتهددا بدافعيددة االنجدداز لدددى المعلمددين، 
ق ذات داللّددة إحصددائية بددين اسددتجابات اختيددارهم بالطريقددة العشددوائية، وأظهددرت نتددائج الدراسددة: ال توجددد فددرو 

المعلمين حور مستوى العدالة التنظيمية تعزى للدورات التدريبية والمؤهر العلمي، ودرجة دافعية االنجداز لددى 
المعلمددين كانددت عاليددة، كمددا أظهددرت النتددائج وجددود عالقددة ايجابيددة بددين مجدداالت العدالددة التنظيميددة ومجدداالت 

 دافعية االنجاز.
دراسدة هدددفت التعدرف إلددى العالقدة بددين الممارسدات القياديددة  16(2105سدمرة وحمارشددة )واجدرى أبددو 

( معلمدًا ومعلمدة، 525تكوندت عيندة الدراسدة مدن )و لمديري المددارس ودافعيدة اإلنجداز للمعلمدين فدي فلسدطين، 
اديددة لمددديري تددم اختيددارهم بالطريقددة العشددوائية، وأظهددرت نتددائج الدراسددة أن تقددديرات المعلمددين للممارسددات القي

المدددارس جدداءت بدرجددة متوسددطة، كمددا أشددارت النتددائج إلددى أن دافعيددة االنجدداز للمعلمددين جدداءت هددي األخددرى 
دافعيدة اإلنجداز لددى المعلمدين  بدينبدرجة متوسطة، كما بينت النتائج وجدود عالقدة ارتباطيده مرتفعدة وايجابيدة 

 وتقديراتهم للممارسات القيادية لمديريهم.



 د.احمد عايد الشرفات ،  حسين مشوح القطيش .أ        مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى 

 216 (112-211)ص ص1122مارس ،  12الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض-مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

دراسدة هددفت التعدرف إلدى مسدتوى االنجداز لددى معلمدي المددارس  17(Ellis, 2011واجدرى الديس ) 
( رئددديس قسدددم، وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى أن المعلمدددين 041الخاصدددة فدددي ماليزيدددا، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )

 يقومون بأدوارهم الوظيفية بدرجة كبيرة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضوء متغير الجنس.
 عن الدراسات السابقة:االختالف 

يتبين من خالر استعراض الدراسات السابقة بأنها تتشابه من الدراسة الحالية من حي  تناولها 
في حدود علم  –أنها أور دراسة ب، إال أن الدارسة الحالية تنفرد بشكر عاملموضوا دافعية االنجاز 

ف الثالثة األولى، باإلضافة إلى تميزها مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفو بح  في التي  -انالباحث
الدراسات السابقة في بيئة التطبيق وهي البادية الشمالية الشرقية. وتجدر اإلشارة إلى أن  عن غيرها من

من الدراسات السابقة في: تكوين اإلطار النظري، وتطوير أداة الدراسة، وتحديد مجاالتها،  او ستفاداان الباحث
 ائية المناسبة، وساعدت الدراسات السابقة في مناقشة النتائج وتفسيرها ومقارنتها.وتحديد األسالي  اإلحص

 الدراسة:  إجراءات
  منهجية الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي والذي يعتمد على دراسة الواقن أو الظاهرة كما هي ميدانيًا ويهتم 
 بوصفها وصفًا دقيقًا.

 :عينة الدراسة
%( وبددذلا يكددون عدددد أفددراد عينددة 51ة مددن مجتمددن الدراسددة وذلددا بنسددبة )تددم اختيددار عينددة عشددوائي 

( الددذي يوضددح توزيدن عدددد أفددراد العينددة 0( معلمددًا ومعلمدة. كمددا هددو مبددين فدي الجدددور )178الدراسدة يسدداوي )
 تبعًا إلى المتغيرات الديموغرافية التالية: )الجنس، والمؤهر العلمي(.

  الخبرة وسنوات والمؤهل الجنس حسب ةالدراس عينة أفراد توزع (1) الجدول
 النسبة المئوية  العدد الفئات المتغير

 93 % 21 ذكر الجنس 

 16 % 011 أنثى
 63 % 002 بكالوريوس المؤهل العلمي

 37 % 66 دراسات عليا

 %011  871 المجموع الكلي
 

 :أداة الدراسة
الا علدددى اإلطدددار النظدددري والدراسدددات تطدددوير أداة الدراسدددة علدددى شدددكر اسدددتبانة مدددن خدددالر اإلطدددتدددم  

وتكوندت االسدتبانة مدن الجدزء األور: المعلومدات الديموغرافيدة عدن ، السابقة وأدواتها المتعلقة بموضوا الدراسدة
( 21الجدزء الثداني: اشدتمر علدى فقدرات عدن دافعيدة االنجداز عدددها )و المستجيبين )الجنس، المؤهر العلمدي(، 

ان ي )األداء، الثقة بالنفس، السلوكيات، المثابرة(، ونتيجة لدذلا صدمم الباحثدفقرة موزعه على أربن مجاالت ه
وقددد تددم تدددريج مسددتوى اإلجابددة لكددر فقددرة وفددق مقيدداس ليكددرت الخماسددي، لتقدددير  االسددتبانة بصددورتها األوليددة.

علددددى  ( 0، 2، 3، 5، 4) درجددددة الممارسددددة )كبيددددرة جدددددًا، كبيددددرة، متوسددددطة، قليلددددة، قليلددددة جدددددًا( وتمثددددر رقمدددداً 
 الترتي .



 د.احمد عايد الشرفات ،  حسين مشوح القطيش .أ        مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى 

 217 (112-211)ص ص1122مارس ،  12الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض-مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

( محكمدددًا مدددن المختصدددين فدددي 03عرضدددها بشدددكلها األولدددي علدددى )تدددم للتأكدددد مدددن صددددق األداة  :صيييدأل األداة
كليددات العلددوم التربويددة فددي الجامعددات األردنيددة وبعددض المشددرفين التربددويين، وذلددا للحكددم علددى مدددى مالئمددة 

بدارراء  سدبة الصدياغة اللغويدة. وقدد أخدذالفقرات لمجاالت الدراسة، ومددى صدالحية الفقدرة للقيداس، ودرجدة منا
والمالحظدددات واالقتراحدددات للسدددادة المحكمدددين، وتدددم حدددذف فقدددرتين وتعددددير بعدددض الفقدددرات بنددداًء علدددى إجمددداا 

 ( فقرة.25( مجاالت بواقن )5المحكمين، لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على )
( معلمدًا ومعلمدة مدن خدارج عيندة الدراسدة 31بيقهدا علدى )بتط انللتأكد من ثبات األداة قام الباحثد :ثبات األداة

عددادة االختبددار) (، وبعددد مددرور أسددبوعين مددن Test-Retestمددن مجتمددن الدراسددة باسددتخدام طريقددة االختبددار وار
أعدادت تطبيقهدا مدرة أخدرى علدى العيندة نفسدها، وبعدد ذلدا تدم حسدا  ثبدات االرتبداط حسد  تدم التطبيق األور 

(، و لحسدددا  معامدددر ثبدددات االتسددداق الدددداخلي لددداداة ككدددر اسدددتخدم  معادلدددة 1.22)معادلدددة بيرسدددون إذ بلددد  
( وهدددو مدددا تعدددد  الباحثدددة صدددالحًا ألغدددراض هدددذ  1.23( فكدددان يسددداوي  )Cronbach Alphaكرونبدداأ ألفدددا)

 .الدراسة
 :المعالجة اإلحصائية

الرزمدة اإلحصدائية  لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم إجدراء المعالجدات اإلحصدائية المناسدبة باسدتخدام
(spss)  وتددددم اسددددتخدام األسددددالي  اإلحصددددائية ارتيددددة: لإلجابددددة عددددن السددددؤار األور تددددم اسددددتخدام المتوسددددطات

تددم اسددتخدام المتوسددطات الحسددابية،  الحسددابية، واالنحرافددات المعياريددة، والرتدد ، ولإلجابددة عددن السددؤار الثدداني
االنجاز: درجة مرتفعدة دافعية معيار ارتي لتحديد درجة وقد اعتمدت ال واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت(،
-2.35(، ودرجددة متوسددطة إذا كانددت قيمددة المتوسددط الحسددابي )4-3.11إذا كانددت قيمددة المتوسددط الحسددابي )

 (.2.33-0(، ودرجة منخفضة إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي )3.12
 عرض النتائج ومناقشتها
لذي ينص على: ما مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة وا األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

استخراج تم ولإلجابة عن هذا السؤار األولى في مدارس البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظرهم؟ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت  لكر فقرة من فقرات كر مجار من مجاالت األداة على 

، 3، 2جاالت مجتمعة مرتبة تنازليًا بحس  قيمة المتوسطات الحسابية، والجداور ذوات األرقام )حد ، وللم
 ( توضح ذلا.1، 4، 5

 (2الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على مجاالت دافعية االنجاز مرتبة 

 تنازلياً 
 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي المجال رقم الرتبة

 متوسطة 1.10 3.52 الثقة بالنفس 2 0

 متوسطة 1.12 3.53 السلوكيات 3 2

 متوسطة 0.78 3.32 المثابرة 5 3

 متوسطة 1.23 3.31 األداء 0 5

 متوسطة 1.42 3.52 الدرجة الكلية   
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علمي الصفوف الثالثة ( أن متوسط الدرجة الكلية لمستوى دافعية االنجاز لم2يبين الجدور رقم )

(، 1.42(، وبانحراف معياري  )3.52األولى في مدارس البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظرهم ككر )
 وبدرجة متوسطة، وجاءت جمين المجاالت بدرجة متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية للمجاالت بين

(، وانحراف معياري 3.52ى بمتوسط حسابي )(، وقد جاء مجار الثقة بالنفس في المرتبة األول3.31-3.52)
(، وانحراف 3.53(، وبدرجة متوسطة، تال  في المرتبة الثانية مجار السلوكيات بمتوسط حسابي )1.10)

(، 3.32(، وبدرجة متوسطة، بينما جاء مجار المثابرة بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )1.12معياري )
طة، واخيرًا مجار األداء احتر المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي (، وبدرجة متوس1.20وبانحراف معياري )

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات (، وبدرجة متوسطة. 1.23(، وبانحراف معياري )3.31)
 كل مجال منفردًا، حيث كانت على النحو التالي: المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات

 
 
 
 
 
 
 

 مجال األول )األداء(: اواًل: ال
 (3) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال األداء مرتبة تنازلياً 
رقيييييييييييم  الرتبة

 الفقرة 

المتوسييط  الفقرات
 الحسابي

االنحييييييييراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.20 3.12 أنجز األعمار بكفاءة وفاعلية 5 0

 متوسطة 0.01 3.50 أقوم بالمهام الوظيفية طبقًا المعايير الجودة 4 2

 متوسطة 0.12 3.35 ابذر مجهود كبير في أداء العمر 3 3

 متوسطة 1.92 3.21 أراعي الدقة بالعمر 2 5

 متوسطة  0.13 3.01 أتحمر المسؤولية واألعباء اليومية 0 4

 متوسطة 1.23 3.31 الدرجة الكلية

 
( أن المتوسط العام لتصورات أفراد العينة لدرجة مجار األداء جاء بدرجة متوسدطة 3) يبين الجدور

(، وجدداءت جميددن فقددرات هددذا المجددار بدرجددة متوسددطة 1.23( وبددانحراف معيدداري )3.31وبمتوسددط حسددابي )
 (،3.12 -3.01)  كانددت بدرجددة مرتفعددة، وقددد تراوحددت المتوسددطات الحسددابية بددين ( 5)باسددتثناء فقددرة واحدددة 

( والتددي تددنص علددى   أنجددز األعمددار بكفدداءة وفاعليددة   بالمرتبددة األولددى وبمتوسددط حسددابي 5وجدداءت الفقددرة )
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( ونصددها   0( وبدرجددة مرتفعدة، وفددي المرتبددة األخيددرة الثانيدة جدداءت الفقددرة )1.20( وانحدراف معيدداري )3.12)
 ( وبدرجة متوسطة.0.13اري )( وانحراف معي3.01أتحمر المسؤولية واألعباء اليومية   بمتوسط حسابي )

 ثانيًا: المجال الثاني )الثقة بالنفس(: 
 (4الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الثقة بالنفس مرتبة 
 تنازلياً 

رقيييييييييييم  الرتبة
 الفقرة 

المتوسييط  الفقرات
 الحسابي

االنحييييييييراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة  0.11 3.12 أسعى دائمًا لتحقيق أهداف العمر 02 0

 مرتفعة 0.13 3.22 لدي الشجاعة على تحمر مسؤولية أعمالي  1 2

 متوسطة 0.01 3.14 أشعر بالتقدير من ارخرين  01 3

 متوسطة 0.01 3.31 لدي صورة ايجابية عن ذاتي 00 5

 طةمتوس 1.20 3.30 لدي الرغبة بالمنافسة من زمالئي 1 4

 متوسطة 1.12 3.22 أح  التحدي أثناء العمر 2 1

 متوسطة 1.23 3.23 اشعر أن بإمكاني أن اعمر أشياء ناجحة 2 2

 متوسطة 1.10 3.52 الدرجة الكلية

 
الثقددة بددالنفس جدداء بدرجددة  ( أن المتوسددط العددام لتصددورات أفددراد العينددة لدرجددة مجددار5يبددين الجدددور )

(، وجدداءت جميددن فقددرات هددذا المجددار بدرجددة 1.10وبددانحراف معيدداري )( 3.52متوسددطة وبمتوسددط حسددابي )
 -3.23)  كانددت بدرجددة مرتفعددة، وقددد تراوحددت المتوسددطات الحسددابية بددين ( 0221تددان )متوسددطة باسددتثناء فقر 

( والتددي تددنص علددى   أسددعى دائمددًا لتحقيددق أهددداف العمددر   02(، وجدداءت فددي المرتبددة األولددى الفقددرة )3.12
( ونصددها   2( وبدرجددة مرتفعددة، فددي حددين جدداءت الفقددرة )0.11( وانحددراف معيدداري )3.12بمتوسددط حسددابي )

( وانحدددراف معيددداري 3.23اشدددعر أن بإمكددداني أن اعمدددر أشدددياء ناجحدددة   بالمرتبدددة األخيدددرة بمتوسدددط حسدددابي )
 ( وبدرجة متوسطة.1.23)

 ثالثًا: المجال الثالث )السلوكيات(: 
 (5الجدول )

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال السلوكيات مرتبة المتوسطات الحسابية واال 
 تنازلياً 

رقيييييييييييم  الرتبة
 الفقرة 

المتوسييط  الفقرات
 الحسابي

االنحييييييييراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.11 3.22 أتقيد بأوقات الدوام الرسمية 03 0

 متوسطة 1.22 3.43 اعتمد على قدراتي الذاتية قي معظم األعمار 01 2

 متوسطة 1.21 3.50 لدي الرغبة في النمو األكاديمي والمهني 05 3



 د.احمد عايد الشرفات ،  حسين مشوح القطيش .أ        مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى 

 220 (112-211)ص ص1122مارس ،  12الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض-مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

رقيييييييييييم  الرتبة
 الفقرة 

المتوسييط  الفقرات
 الحسابي

االنحييييييييراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.220 3.33 أتحمر األعباء الوظيفية 02 5

 متوسطة 0.00 3.30 التزم بقواعد العمر واجراءته 01 4

 متوسطة 1.12 3.24 أنفذ التعليمات الموكولة لي 04 1

 متوسطة 1.12 3.53 الدرجة الكلية

 
( أن المتوسددط العددام لتصددورات أفددراد العينددة لدرجددة مجددار السددلوكيات جدداء بدرجددة 4الجدددور )يبددين 

(، وجدداءت جميددن فقددرات هددذا المجددار بدرجددة 1.12( وبددانحراف معيدداري )3.53متوسددطة وبمتوسددط حسددابي )
         كانددددددت بدرجددددددة مرتفعددددددة، إذ تراوحددددددت المتوسددددددطات الحسددددددابية بددددددين ( 03)متوسددددددطة باسددددددتثناء فقددددددرة واحدددددددة 

  بالمرتبدددة األولدددى  أتقيدددد بأوقددات الددددوام الرسددمية( والتددي تدددنص علددى   03(، وجدداءت الفقدددرة )3.22 -3.24)
( ونصدها 04( و بدرجدة مرتفعدة، فدي حدين جداءت الفقدرة )1.11( وانحراف معياري )3.22وبمتوسط حسابي )

( وبدرجدة 1.12نحدراف معيداري )( وا3.24  بالمرتبة األخيدرة بمتوسدط حسدابي ) أنفذ التعليمات الموكولة لي  
 متوسطة.

 رابعًا: المجال الرابع )المثابرة(: 
 (6الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال المثابرة مرتبة تنازلياً 
رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.13 3.40 أبذر وقتًا طوياًل لتحسين قدراتي التخصصية 23 0

 متوسطة 0.14 3.52 أتحمر الصعوبات في سبير تحقيق النجاح 21 2

 متوسطة 1.12 3.51 اعمر دائمًا لافضر والنجاح في العمر 02 3

 متوسطة 0.15 3.51 ي أداء العمر حتى نهايتهفأستمر  20 5

مدددر حتدددى لدددو اسدددتغرق يزيدددد إصدددراري علدددى الع 25 4
 وقتًا طويالً 

 متوسطة 0.01 3.32

 متوسطة 1.21 3.01 أستطين انجاز أي عمر مهما كانت العقبات 22 1

 متوسطة 1.20 3.32 الدرجة الكلية

 
( أن المتوسدددط العددددام لتصدددورات أفدددراد العيندددة لدرجددددة مجدددار المثدددابرة جددداء بدرجددددة 1يبدددين الجددددور )

(، وجدداءت جميددن فقددرات هددذا المجددار بدرجددة 1.20انحراف معيدداري )( وبدد3.32متوسددطة وبمتوسددط حسددابي )
    ( والتددي تددنص علددى23(، وجدداءت الفقددرة )3.40 -3.01متوسددطة إذ تراوحددت المتوسددطات الحسددابية بددين )

( وانحدراف معيداري 3.40  بالمرتبدة األولدى وبمتوسدط حسدابي )أبذر وقتدًا طدوياًل لتحسدين قددراتي التخصصدية 
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أسدتطين انجداز أي عمدر مهمدا كاندت ( ونصدها   22توسطة، وفي المرتبة األخيرة الفقدرة )( وبدرجة م1.131)
 ( وبدرجة متوسطة.1.21( وانحراف معياري )3.01  بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) العقبات
 والذي ينص على: هل توجد فروأل ذات دالله إحصائية عند مسيتوى داللية ثانيالمتعلقة بالسؤال الالنتائج 

(0.05 ≥ α في مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية الشيمالية )
 تمت اإلجابة عن هذا السؤار على النحو ارتي: الشرقية تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي؟

ية االنجاز لمعلمي لمستوى دافعتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  متغير الجنس: .0
اسددتخدام اختبددار )ت( لمعرفددة الفددروق المحتملددة ذات الصددفوف الثالثددة األولددى تبعددًا لمتغيددر الجددنس، كمددا تددم 

 ( ذلا. 2في مجاالت دافعية االنجاز التي تعزى للجنس، ويظهر الجدور ) اإلحصائيةالداللة 
 نجاز، واختبار)ت( تبعًا لمتغير الجنسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات لمجاالت دافعية اال  (7الجدول )

االنحيييييييييييييييييييييراف  قيمة "ت" مستوى الداللة
 المعياري

المتوسيييييييييييييييييييييييط 
 الحسابي

 المجال الجنس العدد

 األداء ذكر 21 3.39 0.71 1.11 1.42

 انثى 011 3.31 0.76

 الثقة بالنفس ذكر 21 3.51 0.60 0.11 1.00

 انثى 011 3.46 0.64

 السلوكيات ذكر 21 3.46 0.69 1.21 1.45

 انثى 011 3.39 0.65

 المثابرة ذكر 21 3.41 0.68 1.13 1.21

 انثى 011 3.37 0.76

1.41
 الكلي ذكر 21 3.44 0.58 0.21 

 انثى 011 3.39 0.63

 (α ≤ 0.05مستوى داللة )عند * ذات دالله إحصائية    
 0.05مستوى دالله )عند  إحصائيةدالله وجود فروق ذات ( إلى عدم 2تشير النتائج في الجدور )

≥ α )حسد  متغيدر ديهم بدين متوسدطات تقدديرات معلمدي الصدفوف الثالثدة األولدى لمسدتوى دافعيدة االنجداز لد
  (.0.05الجنس، للدرجة الكلية ولجمين المجاالت، حي  كان مستوى الداللة أعلى من )

لمسدتوى دافعيدة االنجداز ية واالنحرافدات المعياريدة تم استخدام المتوسطات الحسداب متغير المؤهل العلمي :. 2
اسددتخدام اختبددار )ت( لمعرفددة الفددروق لمعلمددي الصددفوف الثالثددة األولددى تبعددًا لمتغيددر المؤهددر العلمددي، كمددا تددم 

فددي مجدداالت دافعيددة االنجدداز التددي تعددزى للمؤهددر العلمددي، ويظهددر الجدددور  اإلحصددائيةالمحتملددة ذات الداللددة 
 ( ذلا. 20)

  (8)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دافعية االنجاز، واختبار)ت( تبعًا لمتغير المؤهل 

 العلمي
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مسييييييييييييييييييييتوى 
 الداللة

االنحيييييييييييييييييييييراف  قيمة "ت"
 المعياري

المتوسييييييييييييييييط 
 الحسابي

المؤهيييييييييييييييييييييل  العدد
 العلمي

 المجال

 األداء بكالوريوس 002 3.34 0.68 1.53- 1.11

 ت عليادراسا 66 3.38 0.79

1.45 -1.12 

 

 الثقة بالنفس بكالوريوس 002 3.47 0.64

 دراسات عليا 66 3.52 0.59

 السلوكيات بكالوريوس 002 3.38 0.65 0.20- 1.22

 دراسات عليا 66 3.50 0.70

 المثابرة بكالوريوس 002 3.35 0.70 1.21- 1.35

 دراسات عليا 66 3.45 0.72

0.63 
 

 الكلي بكالوريوس 002 3.38 0.57 1.22-

 دراسات عليا 66 3.46 0.62

 (α ≤ 0.05مستوى داللة )عند * ذات دالله إحصائية    
 0.05مستوى دالله )عند  إحصائيةوجود فروق ذات دالله ( إلى عدم 1تشير النتائج في الجدور )

≥ α )حسد  متغيدر ديهم النجداز لدبدين متوسدطات تقدديرات معلمدي الصدفوف الثالثدة األولدى لمسدتوى دافعيدة ا
  (.0.05المؤهر العلمي، للدرجة الكلية ولجمين المجاالت، حي  كان مستوى الداللة أعلى من )

  النتائج مناقشة
: ما مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى األولالسؤال بمناقشة النتائج المتعلقة 

تظهر النتائج أن مستوى دافعية االنجاز لمعلمي وجهة نظرهم؟ في مدارس البادية الشمالية الشرقية من 
الصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظرهم ككر جاء بدرجة متوسطة، 

الحوافز الماّدّية والمعنوّية للمعلمين قلة وجاءت جمين المجاالت بدرجة متوسطة. وهذ  النتيجة تعزى إلى 
مما يخّفض درجة المنافسة، إلى واالرتقاء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم الطموح  قلة فرصو المتقنين، 

وتتفق هذ  النتيجة من نتيجة دراسة أبو سمرة  االنجاز عند المعلم. غيرها من العوامر المؤثرة سلًبا في دافعّية
بدرجة متوسطة، وتختلف هذ  ( التي أشارت إلى أن دافعية االنجاز للمعلمين جاءت 2105)  وحمارشة

( التي 2105الشهري )ودارسة (، Ellis, 2011) اليس، ودراسة (2104القرشي ) ةالنتيجة من نتيجة دراس
ففي المجار األور )األداء( أظهرت  أشارت إلى أن مستوى االنجاز لدى معلمي المدارس بدرجة مرتفعة.

، بين المجاالت المرتبة األخيرةوب جاء بدرجة متوسطةالنتائج أن تصورات أفراد العينة لدرجة مجار األداء 
وهذ  النتيجة تعزى  ( كانت بدرجة مرتفعة،5وجمين فقرات هذا المجار بدرجة متوسطة باستثناء فقرة واحدة )

إلى وجود الدافن لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى ألداء أدوارهم بكفاءة واقتدار، باإلضافة إلى برامج 
ية والتدري  التي تعطيها وزارة التربية والتعليم للعاملين في تلا المدارس، ووضوح األدوار التي التنمية المهن

الثاني )الثقة  المجار اأدائهم. إميتوج  عليهم القيام بها من خالر الوصف الوظيفين مما يحسن من 
( 02األولى الفقرة ) وجاءت في المرتبةبين المجاالت وبدرجة متوسطة، في المرتبة األولى جاء  بالنفس(

وقد يعزى ذلا إلى دور معلمي  والتي تنص على   أسعى دائمًا لتحقيق أهداف العمر   وبدرجة مرتفعة،



 د.احمد عايد الشرفات ،  حسين مشوح القطيش .أ        مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى 

 223 (112-211)ص ص1122مارس ،  12الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض-مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

الصفوف الثالثة األولى الفعار في المشاركة من أجر بناء الرؤية المدرسية، ورسالتها، وذلا لالرتقاء برؤية 
جاء  المجار الثال  )السلوكيات(أن  أظهرت النتائج. و فضرالمدرسة، وسعيه الدائم نحو التطوير والتغيير لا

  ونصها  ( كانت بدرجة مرتفعة03جمين فقرات هذا المجار باستثناء فقرة واحدة )وكذلا  بدرجة متوسطة
مدونة قواعد السلوا الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة  وهذ  النتيجة تعزى إلى أتقيد بأوقات الدوام الرسمية 

سري أحكام هذ  المدونة على جمين الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، ومنهم معلمي الصفوف والتي ت
تقيد عدم ال ، واطالا المعلمين على نظام العقوبات في حارالثالثة األولى الواج  االلتزام بهذ  المدونة

مبأوقات الدوام  ستوى دافعية االنجاز لمعلمي أظهرت النتائج أن مفقد  المجار الرابن )المثابرة( االرسمية. وار
ن علميأن المإلى  الصفوف الثالثة األولى كان متوسطًا، وفي المرتبة الثالثة بين المجاالت وهذ  النتيجة تعزى

بالدور الذي يقومون به، ورغبتهم في االنجاز بغض النظر عن الظروف التي تحد من ذلا،  أيمانلديهم 
 خبرات جديدة، واالطالا على كر ما هو جديد.  وسعيهم الدائم لتحسين قدراتهم واكتسا 

 0.05) : هل توجد فروأل ذات دالله إحصيائية عنيد مسيتوى دالليةثانيالمتعلقة بالسؤال المناقشة النتائج 

≥ α فييي مسييتوى دافعييية االنجيياز لييدى معلمييي الصييفوف الثالثيية األولييى فييي مييدارس البادييية الشييمالية )
 إحصدائيةوجدود فدروق ذات داللده تشير النتائج إلى عددم   ؤهل العلمي؟الشرقية تعزى لمتغيرات الجنس، والم

بددين متوسددطات تقددديرات معلمددي الصددفوف الثالثددة األولددى لمسددتوى دافعيددة ( α ≤ 0.05مسددتوى داللدده )عنددد 
كدال الجنسدين  وقدد ُيعدزى ذلدا إلدى أن حس  متغيدر الجدنس، للدرجدة الكليدة ولجميدن المجداالت.ديهم االنجاز ل

هدي وزارة التربيدة والتعلديم األردنيدة، كمدا أن الممارسدات التعليميدة للمعلمدين مضله قانونية واحدة  يعملون تحت
باإلضددافة إلدى أن دافعيدة االنجدداز حالدة داخليددة  ال تختلدف بدين الددذكور واإلندا ن ألنهدم يتلقددون التددري  نفسده،

وهدذ  ض النظدر عدن جدنس الفدرد. بناًء على نوا الحاجة وشدتها، وأسلو  إشدباعها بغد وتوجههتحرا السلوا 
إلى عدم وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية  التي أشارت (Ellis, 2011النتيجة تتفق من نتيجة دراسة اليس )

تشدير النتدائج إلدى عددم كدذلا  فدي مسدتوى االنجداز لددى معلمدي المددارس الخاصدة يعدزى إلدى متغيدر الجدنس.
بدين متوسدطات تقدديرات معلمدي الصدفوف ( α ≤ 0.05مسدتوى داللده )عندد  إحصدائيةوجود فدروق ذات داللده 

 حس  متغير المؤهدر العلمدي، للدرجدة الكليدة ولجميدن المجداالت،ديهم الثالثة األولى لمستوى دافعية االنجاز ل
متقاربدة مدن  حصيلة المعلومات التدي يتلقاهدا حملدة البكدالوريوس تكدون و ويمكن أن تعزى هذ  النتيجة إلى أن

لدراسددتهم مسدداقات تربويددة ضددمن كليددة واحدددة هددي كليددة العلددوم التربويددة، باإلضددافة إلددى ليددا حملددة الدراسددات الع
المفددداهيم والمعدددارف العلميدددة  هملددددورات فدددي مجدددار الطفولدددة، تكسدددبالتددددري  إثنددداء الخدمدددة خاصدددة الخضدددوا 

ي الفروق بين هذ  العوامر مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى تالش بالخبرات والمهارات العلمية،م زودهتالمختلفة، و 
د فددروق ذات و وجددالتددي أظهدرت عدددم ( 2104القرشددي )دراسدة  المؤهدر العلمددي. وتتفددق هدذ  النتيجددة مددن نتيجددة

دالّلة إحصائية بين متوسطات اسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة حدور درجدة دافعيدة اإلنجداز لددى المعلمدين تبعدًا 
 لمتغير المؤهر العلمي.

 التوصيات:
 :لتي توصر إليها الباحثون يمكن اقتراح التوصيات التاليةفي ضوء نتائج الدراسة ا

بنفسه  تحسين الوضن المادي واالجتماعي للمعلم مما يعزز من مكانته االجتماعية ويزيد من وثقته .0
إقرار وزارة التربية والتعليم لنظام منح الحوافز المادية والمعنوية وذلا ب وينعكس ذلا على أدائه

 .ذين لديهم انجاز عاليوالمكافآت للمعلمين ال
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ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بتفعير مدونة السلوا الوظيفي لما لها من دور في رفن مستوى  .2
 دافعية االنجاز للمعلمين.

إجراء دراسة للتعرف إلى المعوقات التي تواجه دافعية االنجاز لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى  .3
 وسبر التغل  عليها.
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