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الر�صا الوظيفي وعالقته بدافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية يف 
م�صر وال�صعودية : درا�صة عرب ثقافية
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ملخ�س
هدفت الدرا�س���ة اإىل الك�سف عن العالقة بني الر�س���ا الوظيفي، ودافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية 
يف جمهوري���ة م�س���ر العربية، واململكة العربية ال�س���عودية، كما هدفت اإىل الك�س���ف عن الفروق ب���ني معلمي الرتبية 
نت عينة الدرا�سة من )136( معلمًا ومعلمة  الفكرية يف كال البلدين من حيث الر�سا الوظيفي ودافعية الإجناز، وتكوَّ
م���ن مدار�ض الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر العربية، واململكة العربية ال�س���عودية، بواقع )74( معلمًا ومعلمة من 
���مني اإىل )37( معلم���ًا، )37( معلم���ة، و)62( معلمًا ومعلمة من  حمافظ���ة القاهرة بجمهورية م�س���ر العربية مق�سَّ
ق عليهم مقيا�ض الر�سا  املنطقة ال�س���رقية باململكة العربية ال�س���عودية مق�س���مني اإىل )39( معلمًا، )23( معلمة، ُطبِّ
الوظيفي )اأعده الباحثان(، ومقيا�ض دافعية الإجناز )اإعداد الباحثني(، واأ�س���فرت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة 
موجبة دالة اإح�س���ائيًا بني درجات اأفراد عينتي الدرا�س���ة على مقيا�ض الر�سا الوظيفي وبني درجاتهم على مقيا�ض 
دافعية الإجناز، كما اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات درجات معلمي الرتبية 

الفكرية مب�سر وال�سعودية على كل من مقيا�سي الر�سا الوظيفي ودافعية الإجناز ل�سالح العينة امل�سرية.

Abstract
The research aimed at revealing the relationship between job satisfaction and 

the motive of achievement of the teachers of intellectual schools in Egypt and Saudi 
Arabia, as well as trying to reveal the differences between those teachers in both 
countries, regarding the level of job satisfaction and the achievement motive, the 
sample of the study reached (136) teacher (females & males) from Cairo in Egypt 
divided to (37) teachers males, (37) teachers females from the eastern zone in Saudi 
Arabia, divided to (39) male� teachers, (23) females according to the Job satisfaction 
scale (prepared by the researcher) and the scale  of achievement (prepared  by the  re�
searcher). The results were that there is a positive statistical relationship between the 
individuals of the sample in the job satisfaction scale and their degrees on the scale of 
the achievement, also there are results of the presence of statistically significant dif�
ferences between the average degrees of the teachers of intellectual schools in Egypt 
and Saudi Arabia, on both the scales of job satisfaction and the achievement motive 
for the sake of the Egyptian sample.
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مقدمة
ُيع���د املعل���م اأحد اأهم الركائ���ز يف العملية التعليمية لأنه ياأخذ بي���د الطالب ويدعمه 
بكافة الأ�س���اليب والو�سائل لتعود عليه بالنفع بال�سكل الذي يتنا�سب مع قدراته ورغباته، 
وهذا حال معلم العاديني فماذا يقال عن معلم الرتبية اخلا�سة؟ ولكي يتهياأ املعلم نف�سيًا 
وعقلي���ًا للتفاع���ل مع الطالب يجب اأن تتواف���ر لديه درجة معقولة من الر�س���ا الوظيفي.
ر ال�س���تقرار الوظيفي، والبيئة  ويع���د الر�س���ا الوظيفي من الركائز الأ�سا�س���ية الت���ي توفِّ
املنا�س���بة ملعلم الرتبية الفكرية، ليوؤدي عمله على اأكمل وجه، وباأعلى فعالية ممكنة، كما 
ي�س���اعد على حفز املعلم وتنمية دافعيته للعمل بدون قيود اأو �س���روط، بالإ�س���افة اىل اأن 
غياب ال�ستقرار الوظيفي يخلق بيئة مدر�سية تت�سم بال�سيطرة وال�سعور بالت�سلط، وعدم 
ال�س���تقاللية، وال�س���راع والغمو�ض يف القرارات الإدارية، مما ينعك�ض �سلبًا على العملية 
التعليمي���ة ب�س���كل عام )البن���دري والعت���وم، 2002: 98(.هذا ويرتبط الر�س���ا الوظيفي 
بع���دة متغريات من بينه���ا دافعية الإجناز؛ حيث اإنه كلما زاد م�س���توى الر�س���ا الوظيفي 
ل���دى معلم الرتبية الفكرية اأدى - بدوره - اإىل ارتفاع م�س���توى الدافعية لالإجناز، اإل اأن 
هناك جمموعة من الأ�سباب التي توؤدي اإىل تدين الر�سا الوظيفي نذكر منها على �سبيل 
املثال ل احل�سر: كرثة اأعباء العمل والأ�سلوب الت�سلطي يف الإدارة ،وطغيان الرقابة على 
العمل وعدم ال�س���تماع لهموم املعلم، وغياب الأهداف، وعدم و�س���وحها وفقدان العالقة 
الإن�س���انية اجلي���دة بني العاملني.ونظرا لأهمي���ة دور معلم الرتبية الفكري���ة كاأحد اأفراد 
املنظوم���ة التعليمية  واحتياجه اإىل حتقيق درجة عالية من الر�س���ا الوظيفي فاإنه يواجه 
اأي�سا حتولت عديدة مثل باقي املعلمني بل يتحمل العبء الأكرب يف تن�سئة وتربية الطالب 
ذوي الإعاقة العقلية الذين يحتاجون جهدًا ون�ساطًا اأكرب لتهيئتهم واإعدادهم للم�ستقبل.
لذلك جاءت هذه الدرا�س���ة لر�سد واقع الر�س���ا الوظيفي وعالقته بدافعية الإجناز لدى 

معلمي الرتبية الفكرية يف م�سر وال�سعودية.

م�صكلة الدرا�صة
انبثقت م�س���كلة هذه الدرا�س���ة على �س���وء نتائ���ج البحوث والدرا�س���ات التي تناولت 
الر�س���ا الوظيفي لدى املعلمني ب�س���كل عام ولدى معلمي الرتبية اخلا�س���ة ب�س���كل خا�ض 
وعالقته بدافعية الإجناز لديهم؛ حيث اأ�س���ارت بع�ض الدرا�س���ات اىل تدين الر�س���ا عن 
مهن���ة التدري�ض يف جمال الرتبي���ة الفكرية نتيجة لبع�ض الظ���روف املرتبطة بهذه املهنة 
مث���ل الراتب، طبيعة العمل، نظام الإ�س���راف والإدارة، حتقيق الذات و�س���لوك التالميذ، 
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وما يرتتب على ذلك من اآثار يف م�ستوى دافعيتهم نحو الإجناز يف العمل؛ وذلك من حيث 
تدين م�ستوى املثابرة وحتمل امل�سئولية، وحتدي ال�سعوبات التي تواجههم يف اأثناء العمل، 
وخف����ض الهمة، وخف�ض درجة التوجه نحو العمل، والعزوف عن الطالع على اجلديد يف 
جمال التخ�س����ض وعدم اللتحاق بال���دورات التدريبية؛ مما يرتت���ب عليه من تدين يف 
م�ستوى العمل، ومن ثم خف�ض عطائهم للمهنة، والذي ينعك�ض بدوره على طالبهم، حيث 
م  اإن الطالب هو الذي يتاأثر يف املقام الأخري بذلك من خالل تدين م�ستوى التدري�ض املُقدَّ
ل���ه من ِقبل املعلم نتيجة لعدم ر�س���اه عن مهنة التدري����ض يف جمال الرتبية الفكرية ومن 
ثم خف�ض دافعيته نحو الإجناز يف هذه املهنة.وانطالقًا مما �س���بق ي�س���عى الباحثان اإىل 
درا�س���ة الر�سا الوظيفي لدى معلمي الرتبية الفكرية وعالقته بدافعية الإجناز لديهم يف 
كل من البيئة امل�سرية والبيئة ال�سعودية.ويف �سوء ذلك حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة 

عن الت�ساوؤلت الآتية:
• اإىل اأي مدى توجد عالقة بني درجات معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر 	

واململك���ة العربي���ة ال�س���عودية على كل من مقيا�س���ي الر�س���ا الوظيف���ي ودافعية 
الإجناز؟

• اإىل اأي م���دى توج���د ف���روق ب���ني درجات معلم���ي الرتبي���ة الفكري���ة بجمهورية 	
م�سرواململكة العربية ال�سعودية على مقيا�ض الر�سا الوظيفي؟

• اإىل اأي م���دى توجد فروق بني درجات معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر 	
واململكة العربية ال�سعودية على مقيا�ض دافعية الإجناز؟

اأهمية الدرا�صة
تتجل���ى اأهمية هذه الدرا�س���ة كونها تتطرق اإىل الر�س���ا الوظيف���ي وعالقته بدافعية 
الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية يف جمهورية م�سر واململكة العربية ال�سعودية، الأمر 
ات التي توؤثر على الر�س���ا الوظيفي لدى املعلمني ومن ثم  ���ح لنا اأهم املتغريِّ الذي قد يو�سِّ
تاأثري ذلك على دافعيتهم نحو الإجناز يف مهنة التدري�ض مبجال الرتبية الفكرية، والذي 
ينعك�ض بدوره على النمو النف�سي والأداء التح�سيلي لدى الطالب، اإ�سافة لقرتاح بع�ض 
التو�سيات، التي قد ت�سهم يف رفع م�ستوى الر�سا الوظيفي لديهم ومن ثم رفع دافعيتهم 
نحو العمل يف مهنة التدري�ض يف جمال الرتبية الفكرية.كما يتوقع - اأي�سًا - اأن تفتح هذه 
الدرا�س���ة املجال لدرا�س���ات اأخرى تتن���اول دافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية اخلا�س���ة 
بوج���ه عام ومعلمي الرتبية الفكرية بوجه خا�ض من حيث اقرتاح ال�س���بل الكفيلة بزيادة 
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م�س���توى الر�س���ا الوظيفي لديهم، ومن ثم اإعداد الربامج الإر�سادية، التي ت�سهم يف رفع 
م�س���توى دافعيتهم نحو الإجناز يف هذه املهنة، وبالتايل الرتقاء مب�س���توى ا�س���تقرارهم 
النف�س���ي واأدائهم املهني. كما تظهر اأهمية الدرا�س���ة احلالية من خالل ندرة الدرا�سات 
ال�س���ابقة يف الوطن العربي -ح�س���ب ِعلم الباحثني- التي تناولت عالقة الر�سا الوظيفي 

بدافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية.

اأهداف الدرا�صة
تهــدف الدرا�صــة اإىل: )1( اإلقاء ال�س���وء على طبيعة العالقة بني الر�س���ا الوظيفي 
ودافعي���ة الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر العربية واململكة العربية 
ف الفروق بني الر�س���ا الوظيفي لدى كل من معلمي الرتبية الفكرية  ال�س���عودية. )2( تعرُّ
ف الف���روق بني دافعية  بجمهوري���ة م�س���ر  العربية واململكة العربية ال�س���عودية. )3( تعرُّ
الإجن���از لدى كل من معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر  العربية واململكة العربية 
ال�س���عودية. )4( تقدمي بع�ض التو�سيات التي قد ت�س���هم يف رفع م�ستوى الر�سا الوظيفي 
وم���ن ثم رف���ع دافعية الإجن���از لدى معلم���ي الرتبية الفكري���ة بجمهورية م�س���ر العربية 

واململكة العربية ال�سعودية.

م�صطلحات الدرا�صة
الر�صــا الوظيفــي: وه���و يعرف باأن���ه العالقة بني �س���عور الف���رد بالرتياح النف�س���ي 
وال�سعادة وال�س���تمتاع باأداء العمل وبني �سعوره بالأمن الوظيفي، نتيجة للعالقات الودية 
اجليدة بينه وبني الزمالء وروؤ�س���اء العمل، يف ظل ظروف عمل منا�س���بة وحوافز ورواتب 
جمزية  والر�س���ا عن ظروف العمل هذه وعن مكان���ة املهنة يف املجتمع، والراتب، ونظام 
الإ�س���راف والإدارة، و�س���لوك التالميذ،  اإ�س���افة لتحقيق الذات يف مهنة التدري�ض لذوي 
الإعاقة العقلية. وبقدر ما متثل هذه الوظيفة م�س���در اإ�سباعات اأو منافع كبرية ومتعددة 

له بقدر ما تزيد ر�ساه عن هذه الوظيفة، ويزداد ارتباطه بها.
دافعية الإجناز: وتعرف باأنها ا�ستعداد الفرد وتوجهه نحو العمل وحتمل امل�سئولية، 
وحماول���ة اإمت���ام الأعمال على وجه ُمر����ضٍ يف الوقت املحدد، واملثاب���رة من اأجل حتقيق 
اله���دف املن�س���ود والتغلب عل���ى العقبات وامل�س���كالت التي حتول بينه وب���ني حتقيق ذلك 

الهدف؛ مبا يعود على الفرد بال�سعور بالر�سا عن الذات وزيادة ثقته يف نف�سه.
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معلم الرتبية الفكرية: ويعرف باأنه ذلك الفرد املعد واملوؤهل اأكادمييًا للتدري�ض لفئة 
الأطفال ذوي الإعاقة العقلية داخل ف�سول خا�سة بهم باملدار�ض احلكومية اأو الأهلية.

حدود الدرا�صة
احلــدود الب�صرية واملكانية:وتتمثل يف عينة الدرا�س���ة املكونة من )136( معلمًا 	 

ومعلمة من مدار�ض الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر العربية واململكة العربية 
ال�س���عودية، بواقع )74( معلمًا ومعلمة من حمافظة القاهرة بجمهورية م�س���ر 
���مني اإىل )37( معلم���ًا، )37( معلمة، و)62( معلم���ًا ومعلمة من  العربي���ة مق�سَّ
مني اإىل )39( معلمًا، و)23(  املنطقة ال�س���رقية باململكة العربية ال�سعودية مق�سَّ

معلمة.
احلدود املادية: وتتمثل يف الأدوات التي ا�ستخدمها الباحثان يف الدرا�سة وهى:	 

مقيا�ض الر�س���ا الوظيفي )اأع���ده الباحثان(، ومقيا����ض الدافعية لالإجناز 
)اأعده الباحثان(.

احلــدود الزمنية:وتتمث���ل يف الف���رتة التي مت تطبيق الدرا�س���ة فيه���ا، حيث مت 	 
تطبيقها يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 1431/1430ه�.

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
الر�صا الوظيفي: ويعرف باأنه ال�سعور بالراحة يف العمل وال�ستمتاع باأدائه، وال�سعور 
بالأم���ان الوظيف���ي نتيجة للعالق���ات الودية مع الزمالء والروؤ�س���اء يف ظ���ل ظروف عمل 
منا�س���بة، وتوفري احلوافز والرواتب املجزية )امل�س���لم، 2008: 80(.والر�س���ا عن العمل 
ميثل الإ�س���باعات التي يح�س���ل عليها الفرد من امل�سادر املختلفة التي ترتبط يف ت�سوره 
بالوظيفة التي ي�سغلها، وبالتايل فبقدر ما متثل هذه الوظيفة م�سدر اإ�سباعات اأو منافع 
كب���رية ومتعددة له بقدر ما تزيد ر�س���اه عن ه���ذه الوظيفة، وي���زداد ارتباطه بها )عبد 
الباق���ي، 2001: 211(.كم���ا ي�س���ري – اأي�س���ًا-  ،Jex (116 :2002( اإىل اأنَّ العمل بانتظام 
وحماول���ة الإبقاء عليه ملدة طويلة وعدم تركه، يرتبط مب�س���اعر قوية جتاه العمل، نتيجة 
للعالقات املهنية اجليدة بني الفرد وزمالئه وروؤ�س���ائه يف العمل. ويف هذا ال�س���دد ي�سري 
)Van Saane, et, al. (2003: 191 – 192 اإىل اأنه توجد عالقة بني الر�س���ا الوظيفي وحجم 
العم���ل املُْنَت���ج، ويوؤكد  )Frederic, (2009: 598  اأنَّ الر�س���ا الوظيفي يرتبط بالر�س���ا عن 
الراتب، فكلما انخف�ض راتب املهنة �س���اعد ذلك يف انخفا�ض الر�س���ا عن العمل يف هذه 
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املهنة. ويرتبط حتقيق الر�س���ا الوظيفي بالزمالء وجماعة العمل، بالإ�س���افة اإىل مدير 
املدر�س���ة اأو املوؤ�س�س���ة، فالعالقات الطيبة بني الزمالء ترتك اأثرًا طيبًا يف نف�سية الفرد، 
وت�سهم يف رفع الروح املعنوية لديه، واإح�سا�سه بالنتماء اإىل البيئة املدر�سية، مما ينعك�ض 
اإيجابًا على م�س���توى الر�س���ا الوظيفي للمعلم، لذلك فاإن م�س���توى الر�سا الوظيفي العام 
للزم���الء اأم���ر غاية يف الأهمية للفرد، حيث اإن جماع���ات العمل ميكن اأن تكون جماعات 
�ساغطة نحو الإح�سا�ض بالر�سا الوظيفي، اأو بفقدان هذا الإح�سا�ض )البندري، والعتوم، 
2002: 95(.ويلخ����ض امل�س���عان، )1993: 72( العوامل املرتبطة بالر�س���ا الوظيفي على 

النحو التايل:
• العوامل املرتبطة بالإدارة وتتمثل يف: نظام العقوبات واجلزاءات، وعدم فر�ض 	

نظام �سارم، وعدم مقاومة نقابات العمال، واللوائح والقوانني.
• العوامل املرتبطة بالفرد ذاته وتتمثل يف: الناحية ال�س���حية، والناحية النف�سية 	

واملزاجية، و�سمات ال�سخ�سية، والناحية العقلية.
• العوامل املرتبطة بالعمل ذاته وتتمثل يف: التحدي الذهني، ا�س���تخدام املهارات 	

والقدرات، والتنوع يف العمل واملهام، والختيار املهني.
• العوام���ل املرتبط���ة بزم���الء العم���ل وتتمث���ل يف: امل���ودة وال�س���داقة، والتعاون 	

واملناف�سة، وامل�ساركة.
• العوامل املرتبطة بظروف العمل وتتمثل يف: درجة احلرارة، وال�سوء، والرطوبة، 	

وو�سع برامج للرتفيه، واإتاحة فر�ض كافية للراحة.
• العوام���ل املرتبطة بامل�س���رفني وتتمث���ل يف: التفاه���م املتبادل ب���ني رئي�ض العمل 	

ومروؤو�س���يه، واإ�ساعة روح الثقة املتبادلة، واملعاملة احل�سنة، واإتاحة فر�ض للنمو 
املهني لهم.

• العوام���ل املرتبطة باملكافاآت العادلة يف املنظمة وتتمثل يف: �س���يادة نظام عادل 	
لالأجور والرتقيات والعالوات.

وبذلك يت�س���ح لنا اأن الر�سا الوظيفي لي�ض حم�سلة عامل واحد اأو ُبعد واحد، واإمنا 
هو انعكا�ض لتفاعل عوامل متعددة تظهر على الفرد خالل �سلوكه جتاه عمله، �سواء كانت 
تلك العوامل متعلقة بالفرد نف�سه اأو ببيئة العمل ونظرة املجتمع له، اأو باإجراءات العمل، 
والإ�س���راف والأجر والعالقات مع الزمالء والروؤ�س���اء، وال�سيا�س���ات التي حتكم �س���لوك 
ر الف���رد اأنه ميكن حتقيقه من  الفرد، وهذه العوامل تعربِّ عن مدى الإ�س���باع الذي ت�س���وَّ
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عمله، فكلما كان ت�س���ور الفرد اأن عمله يحقق له اإ�س���باعًا كبريًا حلاجاته كانت م�ساعره 
نح���و العمل اأكرث اإيجابية )�س���واحلة، 2006: 114(.اإذا فالر�س���ا عن العمل يتوقف على 
ع���دة عوامل منها: م�س���تويات النتائج املرتتبة على اأداء العم���ل وكيفية نظرة الفرد لهذه 
النتائج العديدة فمنها ما يتعلق بالفرد مثل جهد الفرد ذاته، وا�ستخدام قدراته ومهاراته 
الذاتية يف العمل، ال�س���عور بامل�س���ئولية التحدي، والإجناز. ومنها ما يتعلق باملنظمة مثل 
الراتب وطبيعة العمل، والإ�س���راف والزمالء )ح���رمي، 2003: 312 – 313(.وعلى ذلك 
ميكننا تعريف الر�سا الوظيفي باأنه العالقة بني �سعور الفرد بالرتياح النف�سي وال�سعادة 
وال�س���تمتاع باأداء العم���ل يف مهنة التدري�ض ل���ذوي الإعاقة العقلية وبني الر�س���ا عن كل 
من مكانة املهنة يف املجتمع، وطبيعة العمل فيها، ، ونظام الإ�س���راف والإدارة، والراتب، 

و�سلوك التالميذ، وحتقيق الذات يف هذه مهنة.
دافعيــة الإجناز:اإن الدافع هو قوة بيولوجية نف�س���ية داخ���ل الفرد حتثه على القيام 
بن�س���اط معني لإ�سباع رغبة حمددة اأو اإر�س���ائها، كما اأنَّ هذه القوة ت�ستمر يف دفع الفرد 
وتوجيه �س���لوكه حتى ي�س���بع رغبته هذه اأو حاجته تلك، وتظل تعدل يف �سلوكه ما مل ت�سبع 
الرغبة، وتوا�سله حتى يتحول الفرد عن طلب اإ�سباع هذه الرغبة اإىل طلب اإ�سباع غريها، 
اأو ي�سبح عاجزًا متامًا عن الن�ساط الذي يرجى اأن يوؤدي به اإىل اإر�ساء الرغبة اأو اإ�سباع 
احلاجة التي ا�س���تهدفها الدافع ون�س���ط من اأجلها )طه، 2003: 113(.ويق�سد بالدافع 
���ط ال�س���لوك  لالإجناز باأنه الرغبة يف الأداء اجليد وحتقيق النجاح، وهو هدف ذاتي ين�سِّ
نات املهمة للنجاح )مو�س���ى، 2003: 5(. كذلك ي�س���ري م�س���طلح  ويوجهه، ويعد من املكوِّ
دافعي���ة الإجن���از اإىل الرغبة يف النجاح والفوز، وحتقيق ال�س���بق عل���ى الآخرين، واإمتام 
الأعمال على وجه ُمر�ٍض يف الوقت املحدد، بحيث تعود الأعمال على الفرد ب�سعور الر�سا 
عن الذات وتزيد ثقته يف نف�س���ه )املزروع، 2007: 77(.كما تعرف دافعية الإجناز باأنها 
ا�س���تعداد الفرد لتحمل امل�س���ئولية وال�س���عي نحو التفوق لتحقيق اأهداف معينة، واملثابرة 
للتغلب على العقبات وامل�سكالت التي تواجهه وال�سعور باأهمية الزمن والتخطيط للم�ستقبل 
)خليفة، 2000: 96(. وي�س���ري عبد اخلالق، )1991: 396( اإىل اأن اأهم معوقات الإجناز 
توقع الف�سل وم�ساعر الياأ�ض وفقد الثقة بالنف�ض.وقد تعددت البحوث التي حاولت حتديد 
�س���مات ال�سخ�سية املنجزة �سواء كانت �سمات عقلية اأو انفعالية اأو �سلوكية؛ منها درا�سة 
اإبراهيم ق�س���قو�ض وطلعت من�س���ور )1979(، �س���فاء الأع�س���ر واآخرون )1983(، نبيه 
اإ�س���ماعيل )1986(، �س���فاء الأع�س���ر )1989(. وكان من بني النتائج التي تو�سلت اإليها 
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تل���ك الدرا�س���ات اأن الأفراد ذوي دافعي���ة الإجناز العالية يف�س���لون الأعمال التي تتطلب 
م�س���ئولية �سخ�س���ية ويثابرون على اأدائها حتى يكملوها على اأمت وجه، ولديهم ثقة عالية 

باأنف�سهم )اأبو �سقة، 2007: 54 – 55(.
وعل���ى ذلك ميكنن���ا تعريف دافعية الإجناز باأنها ا�س���تعداد الف���رد وتوجهه نحو العمل 
ل امل�س���ئولية، وحماولة اإمتام الأعمال على وجه ُمر�ٍض يف الوقت املحدد، واملثابرة من  وحتمُّ
اأجل حتقيق الهدف املن�س���ود والتغلب على العقبات وامل�س���اكل الت���ي حتول بينه وبني حتقيق 

ذلك الهدف، مبا يعود على الفرد بال�سعور بالر�سا عن الذات وزيادة ثقته يف نف�سه.

العالقة بني الر�صا الوظيفي ودافعية الإجناز
زت املوؤ�س�س���ة الأفراد �س���اعد ذلك يف  ي�س���ري Bradley, (2001: 560) اإىل اأنه كلما حفَّ
تاأدية الواجبات وامل�سوؤوليات املهنية املطلوبة منهم بكفاءة عالية، ومن ثم ارتفعت درجة 
الدافعية عندهم نحو العمل. وهذا ما اأو�س���حته درا�س���ة Tim, (2009:2)  والتي ت�سري اإىل 
اأن ح�س���ول الفرد على راتب منخف�ض نظري تاأدية عمله يوؤثر �س���لبًا على م�س���توى الر�سا 
الوظيفي لديه، ومن ثم اأدائه يف العمل وخف�ض همته نحو العمل، وعدم الكرتاث للعمل، 
وخ�سو�س���ًا عندم���ا يكون هن���اك من ينال راتب���ًا اأعلى منه من زمالئ���ه يف نف�ض الدرجة 
الوظيفية. ويرى )James, (2000: 471 اإىل اأنه عندما يوجد مناخ من التعاون واحلب بني 
زمالء العمل بع�سهم بع�سًا وبني روؤ�سائهم، وال�سعور بالأمن واحل�سول على اأدوارهم يف 
الرتقية يف املوعد املحدد لها وبانتظام، واحل�سول عل املكافاآت؛ فاإن هذا يوؤدي اإىل حب 
ل امل�سئولية، واملثابرة من اأجل  الفرد لعمله و�سعادته بالعمل، وبذل املزيد من العمل وحتمُّ
احل�س���ول على املكافاآت والرتقيات.وبذلك يت�س���ح لنا اأن م�ستوى الر�سا الوظيفي للفرد 
ع���ن مهنته يوؤث���ر على درجة كفاءته يف العم���ل، وذلك من خالل زي���ادة الدافع نحو هذا 
العمل، واأي�س���ًا مبقدار ما يوفره العمل له من اإ�سباع حلاجاته ودوافعه وا�ستثمار لطاقاته 
وقدراته. ولكي يتحقق ذلك، لبد من وجود بيئة مدر�سية تتمتع بنظام دميقراطي ومناخ 
وعالق���ات اجتماعية بني الزمالء يف العمل وبني روؤ�س���اء العمل، ومن املهم جدًا اأن يكون 

التدرج الوظيفي وهرم ال�سلطة وا�سحنْي للجميع.

الدرا�صات ال�صابقة
Platsidou, & Agaliotis, (2008) �1:هدفت هذه الدرا�س���ة اإىل تعرف العالقة بني كل 
من الحرتاق النف�س���ي والر�سا الوظيفي وبني ال�سغوط النف�سية، التي يتعر�ض لها معلمو 
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نت عينة الدرا�س���ة من )127( معلما ومعلمة من معلمي  الرتبية اخلا�س���ة باليونان، وتكوَّ
قت عليهم مقايي�ض الحرتاق النف�سي  مدار�ض الرتبية اخلا�س���ة البتدائية باليونان، وُطبِّ
والر�س���ا الوظيفي وال�سغوط النف�س���ية، واأ�سفرت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأنَّ املعلمني الذين 
ح�س���لوا على م�س���تويات منخف�س���ة من الحرتاق النف�س���ي كان الر�س���ا الوظيفي لديهم 
مرتفع���ًا، وخ�سو�س���ًا مع العالقة الطيبة باملدير )رئي�ض العمل(، والر�س���ا عن املدر�س���ة 
ككل، ويف املقابل فقد ح�س���لوا على م�س���تويات منخف�سة من الر�سا الوظيفي فيما يتعلق 
ب���كل من ُبعدي فر����ض الرتقية، والدافع نحو العمل، واأ�س���فرت النتائج -اأي�س���ًا- اإىل اأن 
بع�ض عوامل ال�سغوط اأثَّرت على الر�سا الوظيفي مثل تنظيم القاعات الدرا�سية، تطبيق 
الربامج الدرا�س���ية، تقيي���م الطالب والتعاون ب���ني املعلمني واأولياء الأم���ور، كما اختلف 

الر�سا الوظيفي بني اأفراد العينة باختالف متغريي اجلن�ض واخلربة.
2ـ الــوادي، )2006(:هدفت هذه الدرا�س���ة اإىل تعرف طبيعة العالقة بني ال�س���لوك 
القيادي للروؤ�س���اء كما يدركه معلمو الرتبية الريا�س���ية وكل من الدافع لالإجناز والر�سا 
الوظيف���ي. وتكونت عينة الدرا�س���ة م���ن )80( من معلمي الرتبية الريا�س���ية بالبحرين، 
قت عليهم مقايي�ض ال�س���لوك القيادي والدافع لالإجناز والر�س���ا الوظيفي. واأ�س���فرت  ُطبِّ
نتائج الدرا�س���ة عن وجود عالقة ارتباطية دالة اإح�س���ائيًا بني ال�سلوك القيادي للروؤ�ساء 
كم���ا يدرك���ه معلمو الرتبية الريا�س���ية وكل من الداف���ع لالإجناز والر�س���ا الوظيفي، كما 
اأ�س���فرت النتائج عن وجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف بع�ض اأبعاد الر�سا الوظيفي، 
وهي: الر�س���ا عن اأ�سلوب الرتقية، والر�س���ا عن الرئي�ض يف العمل ل�سالح املعلمات، كما 
اأ�س���فرت النتائج - اأي�س���ًا - عن ع���دم وجود فروق بني املعلمني واملعلم���ات يف باقي اأبعاد 
الر�س���ا الوظيف���ي، وكذلك مل توجد فروق بينهم يف مقيا�س���ْي ال�س���لوك القيادي والدافع 

لالإجناز.
ف ال�س���لوك القي���ادي ملديري  Johnson, (2005) � 3 :هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل تعرُّ
مدار�ض الرتبية الفكرية والر�سا الوظيفي للمعلمني كما يدركه املعلمون بولية مي�سي�سبي 
نت عينة الدرا�س���ة من )70( معلمًا ومعلمة من معلمي  بالوليات املتحدة الأمريكية، وتكوَّ
ق عليهم مقيا�ض مني�سوتا للر�سا الوظيفي )1977(،  الرتبية اخلا�س���ة مبنطقة مي�سي�سبي، وُطبِّ
ومقيا�ض ال�س���لوك القيادي للمديرين. واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن وج���ود عالقة موجبة بني 

ال�سلوك القيادي املتزن والر�سا الوظيفي لدى معلمي الرتبية الفكرية عينة الدرا�سة.
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Conrey, (2004) �4:هدفت هذه الدرا�س���ة اإىل تعرف العالقة بني الر�سا الوظيفي يف 
اأماكن العمل احلكومية والحرتاق النف�س���ي لدى معلمي الرتبية اخلا�س���ة، وتكونت عينة 
الدرا�س���ة م���ن )464( معلمًا ومعلمة من معلمي الرتبية اخلا�س���ة بثالث اإدارات تعليمية 
ق عليهم مقيا�س���ا الر�س���ا الوظيفي والحرتاق النف�س���ي. واأ�سارت نتائج  بكولورادو، وُطبِّ
الدرا�س���ة اإىل اأن حوايل 54% من اأفراد العينة ممن ح�سلوا على درجات حتت املتو�سطة 
على مقيا�ض الحرتاق النف�س���ي ح�س���لوا على م�ستويات مرتفعة يف الر�سا الوظيفي تعود 
اإىل تقدير امل�س���ئولني والروؤ�س���اء لعملهم، اأما بالن�س���بة لبقية اأفراد العينة ممن ح�سلوا 
على م�س���تويات منخف�سة يف الر�س���ا فقد اأو�ست الدرا�سة ب�س���رورة وجود برامج احلث 

والت�سجيع للمعلمني من اأجل رفع الر�سا الوظيفي لديهم.
Frieswyk, (2004) �5:هدف���ت هذه الدرا�س���ة اإىل تعرف العالق���ة بني الدعم الإداري 
والر�س���ا الوظيفي ملعلمي الرتبية اخلا�س���ة يف املناطق احل�سرية مبنطقة ما�سو�سو�ست�ض 
بولية بو�س���طن بالوليات املتحدة الأمريكية، واأ�س���فرت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة 
موجب���ة بني الدعم الإداري والر�س���ا الوظيفي لدى معلمي الرتبية اخلا�س���ة، حيث تبني 
انخفا����ض الر�س���ا الوظيف���ي لديهم نتيجة لقل���ة الدع���م العاطفي والإداري وخ�سو�س���ًا 
من حيث قلة ح�س���ور املديرين، وقلة التطوير، والق�س���ور يف حل الق�س���ايا وامل�س���كالت، 

والقرارات املوؤثرة.
ف الفروق بني الر�سا الوظيفي لدى  Willard, (2004) �6:هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرُّ
كل من معلمي مدار�ض الرتبية اخلا�س���ة ومعلمي التعليم العام البتدائي بجورجيا، حيث 
قت الدرا�سة على عينة قوامها )226( من معلمي ومعلمات املرحلة البتدائية للرتبية  ُطبِّ
اخلا�س���ة والتعليم العام، ومت تطبيق ا�ستفتاء مني�سوتا الق�س���ري للر�سا، واأ�سفرت نتائج 
الدرا�س���ة عن وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني معلمي الرتبية اخلا�س���ة والتعليم العام يف 

الر�سا الوظيفي ل�سالح معلمي التعليم العام.
Stempien, & Loeb, (2002) �7:هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل تع���رف الختالف���ات يف 
الر�س���ا الوظيف���ي لدى كل من معلمي الرتبية اخلا�س���ة والتعليم العام بولية ميت�س���جان 
بالوليات املتحدة الأمريكية، وتكونت عينة الدرا�سة من )116( معلمًا ومعلمة من معلمي 
الرتبية اخلا�س���ة والتعليم العام ممن تراوحت اأعمارهم ما بني )22 – 57( �سنة، حيث 
قت عليهم ا�ستبانات للر�سا الوظيفي، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة اإىل اأن معلمي الرتبية  ُطبِّ
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اخلا�س���ة ح�سلوا على م�ستويات منخف�سة من الر�سا الوظيفي ترجع اإىل كل من عوامل 
الإجهاد، والإحباط، وتنظيم حجرة الدرا�س���ة، واأنَّ معلمي الرتبية اخلا�سة ذوي الأعمار 
الزمنية ال�سغرية هم من ح�سلوا على م�ستويات منخف�سة من الر�سا الوظيفي والدافع 
نحو العمل، مما يدل على اأن عامل اخلربة له تاأثري يف الر�س���ا الوظيفي. ويف �س���وء ذلك 

اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تقدمي الربامج التدريبية للمعلمني اأثناء اخلدمة.
Yezzi, & Lester, (2001) �8:هدف���ت ه���ذه الدرا�س���ة اإىل تعرف العالقة بني الر�س���ا 
قت الدرا�س���ة على  الوظيفي ودافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية اخلا�س���ة باأمريكا، وُطبِّ
ق عليهم مقيا�س���ا الر�س���ا  عين���ة قوامه���ا )30( معلمًا من معلمي الرتبية اخلا�س���ة، وُطبِّ
الوظيف���ي واحلاج���ة لالإجن���از. واأ�س���فرت النتائج اإىل وج���ود عالقة موجبة بني الر�س���ا 
الوظيف���ي والدافع لالإجناز، كما اختلفت م�س���تويات الر�س���ا الوظيفي باختالف الأعمار 

الزمنية للمعلمني.
Morgan, (2000) �9:هدفت هذه الدرا�س���ة اإىل درا�س���ة الر�س���ا الوظيفي لدى معلمي 
الرتبي���ة اخلا�س���ة والتعليم العام يف اأداهو، وا�س���تملت عينة الدرا�س���ة عل���ى )375( من 
معلم���ي التعلي���م العام، )297( من معلمي الرتبية اخلا�س���ة، حيث ُطب���ق عليهم مقيا�ض 
ل م���ن ِقبل باول لي�س���رت )Paula Lester)1984 والذي احتوى على  الر�س���ا الوظيفي املعدَّ

ت�سعة عوامل هي:
الإ�سراف، والزمالء، وظروف والعمل، والراتب، وامل�سوؤولية، والعمل نف�سه، والتقدم، 
والأمن والقبول. واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة ع���ن وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني معلمي 
التعليم العام ومعلمي الرتبية اخلا�س���ة يف متغري الإ�س���راف، وبالن�س���بة لباقي املتغريات 
فل���م توجد اأية فروق بني املجموعتني، كما اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن وجود فروق بني 
معلمي الرتبية اخلا�س���ة م���ن ذوي اخلربة املرتفعة واخلربة القليلة يف الر�س���ا الوظيفي 
ل�س���الح ذوي اخل���ربة املرتفعة، ويرجع ذل���ك لتدريبهم اأثناء اخلدم���ة والدعم من قبل 

روؤ�ساء العمل.
Eichinger, (2000)  �10:هدف���ت اإىل تع���رف تاأث���ري كل م���ن عامل���ْي توجي���ه ال���دور 
الجتماعي واجلن�ض على �س���غوط العمل والر�س���ا الوظيفي لدى معلمي الرتبية اخلا�سة 
قت الدرا�سة على عينة من معلمي الرتبية اخلا�سة باأي�سلندا بواقع )89(  باأي�س���لندا، وُطبِّ
م���ن الإن���اث و)43( من الذكور ممن تراوح���ت اأعمارهم الزمنية م���ا بني )23 – 54(. 
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واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأنَّ توجيه الدور الجتماعي نحو مهنة الرتبية اخلا�سة له 
تاأثري اإيجابي على الر�س���ا الوظيفي لدى معلمي الرتبية اخلا�سة من عينة الدرا�سة، كما 
ُوجدت عالقة عك�سية بني توجيه الدور الجتماعي و�سغوط العمل لدى املعلمني؛ اأي كلما 
كان���ت النظ���رة الجتماعية نح���و مهنة الرتبية اخلا�س���ة اإيجابية �س���اعد ذلك يف خف�ض 
�سغوط العمل لدى معلمي الرتبية اخلا�سة من اأفراد عينة الدرا�سة، وعلى الأخ�ض لدى 
الإناث، كما اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن اأن املعلمات ح�سلن على م�ستويات مرتفعة من 

الر�سا الوظيفي مقارنة باملعلمني.
Sirk, (2000) �11:هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف العالقة بني روؤ�ساء العمل والر�سا 
الوظيفي لدى معلمي الرتبية اخلا�سة بغرب فرجينيا، وتكونت عينة الدرا�سة من )157( 
���ق عليهم مقيا�ض  معلم���ًا ومعلمة من معلمي الرتبية اخلا�س���ة بغ���رب فرجينيا، حيث ُطبِّ
الر�س���ا الوظيفي، ومت قيا�ض الر�سا الوظيفي لديهم يف �سوء متغريات: اجلن�ض، �سنوات 
اخلربة، الدرجة الوظيفية، نوع العمل )عام – خا�ض(، الدرجة العلمية، وال�ستمرار يف 
العمل اأو تركه. واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة اإىل وجود عالقة بني الدعم الإداري وال�سلوك 
القي���ادي والر�س���ا الوظيفي لدى املعلمني، كما اأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن اأن الر�س���ا 
الوظيف���ي قد تاأثر بع���دة عوامل اأهمه���ا: اجلن�ض، �س���نوات اخلربة، الدرج���ة الوظيفية، 

وال�ستمرار يف العمل.
Whitaker, (2000) �12:هدفت هذه الدرا�س���ة اإىل تعرف اأهم العوامل واأكرثها تاأثريًا 
على الر�س���ا الوظيفي لدي معلمي الرتبية اخلا�س���ة، وتكونت عينة الدرا�سة من )156( 
معلمًا من معلمي الرتبية اخلا�سة بجنوب كارولينا بالوليات املتحدة الأمريكية، و�سملت 
عين���ة الدرا�س���ة املعلمني الذي���ن ل تزيد خربتهم عن �س���نة يف التعلي���م مبدار�ض الرتبية 
اخلا�س���ة، وطبقت ا�س���تبانة للر�س���ا الوظيفي. واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عل���ى اأن اأهم 
العوامل التي توؤثر يف الر�س���ا الوظيفي هى نق�ض التدريب خا�س���ة يف ال�س���نة الأوىل من 

العمل املدر�سي.
13� حمدان، )1997(:هدفت هذه الدرا�سة اإىل املقارنة بني معلمي مدار�ض الرتبية 
الفكرية ومعلمي مدار�ض ال�سم من حيث معدلت الر�سا الوظيفي وم�ستوياته، والوقوف 
عل���ى تاأثري كل من اجلن�ض )النوع(، واملوؤهل الدرا�س���ي، واخلربة املهنية، يف احتمال تباين 
الر�س���ا الوظيفي لدى اأفراد العينة مو�س���وع الدرا�س���ة. وتكونت عينة الدرا�سة من )300( 
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معلم���ًا ومعلمة بواق���ع )150( من معلمي الرتبي���ة الفكرية، )150( من معلمي ال�س���م من 
ق عليهم مقيا�ض الر�س���ا الوظيفي  ع���دة اإدارات تعليمي���ة خمتلفة مبحافظة القاه���رة، وُطبِّ
)اإع���داد الباحث(، واأ�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن وج���ود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني معلمي 
الرتبية الفكرية ومعلمي ال�سم يف الر�سا الوظيفي ل�سالح معلمي ال�سم، كما ُوجدت فروق 
يف الر�س���ا الوظيفي بني ذوي املوؤهل العايل واملتو�س���ط ل�س���الح املوؤهل العايل، اأما بالن�سبة 

ملتغريْي اجلن�ض و�سنوات اخلربة فلم توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف الر�سا الوظيفي.
Darcy, et, al. (1996) �14: هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف م�ستويات الر�سا الوظيفي 
لدى معلمي الرتبية اخلا�سة باأمريكا، وتكونت عينة الدرا�سة من )31( معلما من معلمي 
قت عليهم ا�ستبانة  الرتبية اخلا�س���ة باملرحلة البتدائية ومثلهم من املرحلة الثانوية، ُطبِّ
الر�س���ا الوظيفي، وتو�سلت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأن معلمي املدار�ض الثانوية ح�سلوا على 
م�ستويات مرتفعة من الر�سا الوظيفي فيما يخت�ض بتنظيم حجرة الدرا�سة، اأما بالن�سبة 
لباق���ي اأبعاد الر�س���ا الوظيفي فلم تكن هناك فروق دالة اإح�س���ائيًا بني معلمي املدار�ض 

البتدائية والثانوية يف �سوء هذه الأبعاد.
15� خليف���ة، )1993(:هدف���ت هذه الدرا�س���ة اإىل تعرف دوافع امل���راأة القطرية نحو 
العم���ل، واأهم املتغريات التي تي�س���ر اأو تعوق �س���عورها بالر�س���ا. وتكونت عينة الدرا�س���ة 
من املعلمات القطريات احلا�س���الت على بكالوريو�ض الرتبي���ة، الآداب، والعلوم بجامعة 
قط���ر من مدار�ض اإعدادية وثانوية، وعينة اأخرى من خريجات جامعة قطر العامالت يف 
ق عليهن مقيا�ض الدافعية نحو العمل اإعداد الباحثة، ومقيا�ض  موؤ�س�سة حمد الطبية، وُطبِّ
الر�س���ا عن العمل )جون�س���ون 1995( ترجمة الباحثة واإعدادها، ومقيا�ض روتر للتوافق 
اإعداد �سفاء الأع�سر. ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية 
موجبة بني مقيا�ض الدافعية نحو العمل ومقيا�ض الر�سا عن العمل، مما ي�سري اإىل اأنه كلما 
ازدادت دافعية املراأة العاملة نحو العمل كلما ارتفع ر�س���اها عن عملها والعك�ض �سحيح.
من خالل العر�ض ال�س���ابق للدرا�س���ات ال�سابقة التي تناولت الر�سا الوظيفي لدى معلمي 
الرتبية اخلا�س���ة ب�س���كل عام ومعلمي الرتبي���ة الفكرية على وجه اخل�س���و�ض؛ يتبني لنا 
انخفا�ض م�ستوى الر�سا الوظيفي لدى معملي الرتبية اخلا�سة باملقارنة مبعلمي املدار�ض 
العامة، كما اأن الر�س���ا الوظيفي يرتبط بعدة متغريات مثل: العالقة بني املعلم ومديري 
املدار�ض وال�س���لوك القي���ادي لهم، والراتب، وطبيع���ة العمل وظروفه، ونظام الإ�س���راف 
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والإدارة، و�س���لوك التالمي���ذ، وحتقي���ق الذات، واجلن����ض )ذكر- اأنثى(، وعدد �س���نوات 
 Yezzi, & Lester, اخل���ربة، واملوؤه���ل، والعالقة بني زمالء العمل. كذلك اأ�س���ارت درا�س���ة
(2001) اإىل وج���ود عالقة موجبة دالة اإح�س���ائيًا بني الر�س���ا الوظيف���ي ودافعية الإجناز 

لدى معلمي الرتبية اخلا�س���ة، ومل ي�س���تدل الباحثان على درا�سات عربية تناولت الر�سا 
الوظيف���ي وعالقت���ه بدافعية الإجناز ل���دى معلمي الرتبية الفكرية، اإل بع�ض الدرا�س���ات 
التي در�ست العالقة بني الر�سا الوظيفي ودافعية الإجناز يف جمالت اأخرى مثل درا�سة 
الوادي )2006(، والتي هدفت اإىل تعرف طبيعة العالقة بني ال�س���لوك القيادي للروؤ�ساء 
كم���ا يدركه معلمو الرتبية الريا�س���ية وكل من الدافع لالإجناز والر�س���ا الوظيفي.كذلك 
مل يح�س���ل الباحثان على درا�س���ات تناولت الفروق بني البيئة امل�س���رية وال�س���عودية من 
حيث الر�س���ا الوظيفي اأو دافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية، لذا متت �س���ياغة 
الفر�سني اخلا�سني بالفروق بني معلمي البلدين يف متغريي الدرا�سة )الر�سا الوظيفي، 
ودافعية الإجناز( �سياغة �سفرية )اأي ل توجد فروق( حلني التحقق من �سحة الفرو�ض، 
لأنه مل ي�ستدل على درا�سات اأثبتت وجود فروق بني البلدين يف املتغريين ال�سابقني.لذلك 
جاءت هذه الدرا�س���ة لتبحث العالقة بني الر�س���ا الوظيفي ودافعية الإجناز لدى معلمي 
الرتبية الفكرية يف كل من البيئتني امل�س���رية وال�س���عودية، ويف �سوء ذلك �ساغ الباحثان 

فرو�ض درا�ستهما على النحو التايل:
فرو�ض الدرا�سة: )1( توجد عالقة موجبة دالة اإح�سائيًا بني درجات اأفراد عينة الدرا�سة 
على كل من مقيا�س���ي الر�س���ا الوظيفي ودافعية الإجناز. )2( ل توجد فروق دالة اإح�س���ائيًا 
بني درجات معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر العربية واململكة العربية ال�س���عودية على 
مقيا�ض الر�سا الوظيفي. )3( ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني درجات معلمي الرتبية الفكرية 

بجمهورية م�سر العربية واململكة العربية ال�سعودية على مقيا�ض دافعية الإجناز.

منهجية الدرا�صة واإجراءاتها
تتبع الدرا�س���ة احلالي���ة املنهج الو�س���في، الذي يتم من خالله فح����ض العالقة بني 
الر�س���ا الوظيفي ودافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�س���ر العربية 

واململكة العربية ال�سعودية، ودرا�سة الفروق بني العينتني يف متغريات الدرا�سة.
عينة الدرا�صة:تكونت عينة الدرا�سة من )136( معلمًا ومعلمة من مدار�ض الرتبية 
الفكرية بجمهورية م�س���ر العربية واململكة العربية ال�سعودية، بواقع )74( معلمًا ومعلمة 
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���مني اإىل )37( معلمًا، )37( معلم���ة. و)62( معلمًا  من جمهورية م�س���ر العربي���ة مق�سَّ
���مني اإىل )39( معلم���ًا، )23( معلمة، ممن  ومعلم���ة من اململكة العربية ال�س���عودية مق�سَّ

تراوحت اأعمارهم الزمنية ما بني )24 – 52( �سنة، كما هو مو�سح باجلدول )1(.
جدول )1( 

توزيع عينة الدرا�صة
العينة ال�صعوديةالعينة امل�صرية

اإناثذكوراإناثذكور
37373923

اأدوات الدرا�صة: ا�ستخدم الباحثان الأدوات التالية يف الدرا�سة:

1- مقيا�س الر�صا الوظيفي )اأعده الباحثان(: خطوات بناء مقيا�س الر�صا الوظيفي:
• قام الباحثان بالطالع على الأدبيات والرتاث ال�سيكولوجي والجتماعي املتعلق 	

بالر�سا الوظيفي  لتحديد املفهوم الإجرائي للر�سا الوظيفي.
• مت حتديد التعريف الإجرائي للر�سا الوظيفي والتعريفات الإجرائية لأبعاده الفرعية.	
• مت حتدي���د فق���رات كل بع���د عل���ى حدة و�س���ياغتها يف �س���ورة عبارات ب�س���يطة 	

ووا�سحة ومنا�سبة لعينة الدرا�سة، وعمل ال�سورة الأولية للمقيا�ض.
• مت عر����ض املقيا����ض يف �س���ورته الأولية مرفق ب���ه التعريفات الإجرائية للر�س���ا 	

الوظيف���ي واأبع���اده الفرعي���ة عل���ى جمموعة من اأ�س���اتذة الرتبية وعل���م النف�ض 
وال�س���حة النف�سية، ل�ستطالع اآرائهم وال�س���تفادة من خرباتهم ومالحظاتهم 

حول بنود املقيا�ض. 
• مت ح���ذف العب���ارات التي تقل ن�س���بة التف���اق عليها عن 90%  وبن���اًء على ذلك 	

مت تعدي���ل املقيا�ض يف �س���وء ما اأب���داه املحكمون من مالحظات، بحيث ا�س���تمل 
املقيا�ض يف �س���ورته النهائية على �ستة اأبعاد فرعية بواقع )8( فقرات لكل ُبعد، 
وبالت���ايل يتكون املقيا�ض من )48( فقرة، وهذه الأبعاد على التوايل هي: طبيعة 
العمل وفقراته هي )1، 2، 13، 14، 25، 26، 37، 38(، مكانة املهنة يف املجتمع 
وفقرات���ه ه���ي )3، 4، 15، 16، 27، 28، 39، 40(، الراتب وفقراته هي )5، 6، 
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17، 18، 29، 30، 41، 42(، الإ�س���راف والإدارة وفقرات���ه هي )7، 8، 19، 20، 
31، 32، 43، 44(، �س���لوك التالمي���ذ وفقراته ه���ي )9، 10، 21، 22، 33، 34، 

45، 46(، حتقيق الذات وفقراته هي )11، 12، 23، 24، 35، 36، 47، 48(.

• ح���دد الباحثان البيان���ات والتعليمات الالزمة، والتي يق���وم الأفراد بكتابتها يف 	
ال�س���فحة الأوىل من املقيا�ض، بحيث ي�سع  املفحو�ض )املعلم( عالمة اأمام كل 
عب���ارة يف اأحد الأعمدة الثالثة املقابلة لهذه العبارة وهى )موافق، مرتدد، غري 
مواف���ق(، بحيث ل ي�س���ع اأكرث من عالمة اأم���ام كل عبارة، ف���اإذا كانت العبارة 
تنطب���ق علي���ه يختار مواف���ق، واإذا كانت تنطبق عليه ب�س���فة غري م�س���تدمية اأو 

مرتدد يختار مرتدد، واإذا كانت ل تنطبق عليه العبارة يختار غري موافق.

• مت القيام بدرا�سة ا�ستطالعية لتطبيق املقيا�ض على عينتني )م�سرية و�سعودية( 	
من معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية( قوام كل عينة على التوايل )62(، )54( 

معلمًا ومعلمة، وذلك حل�ساب �سدق وثبات املقيا�ض.  

تقنــني املقيا�ــس: مت تقن���ني مقيا�ض الر�س���ا الوظيف���ي ملعلمي الرتبي���ة الفكرية على 
عينتني )م�س���رية و�س���عودية من معلم���ي ومعلمات الرتبية الفكرية( ق���وام كل عينة على 

التوايل )62(، )54( معلمًا ومعلمة، وذلك حل�ساب �سدق وثبات املقيا�ض. 

�صدق املقيا�س: مت ح�س���اب �س���دق املقيا�ض عن طريق: �سدق املحكمني، وعن طريق 
الت�س���اق الداخلي، وفي���ه قام الباحثان با�س���تخراج معامالت ال�س���دق ملقيا�ض الر�س���ا 
الوظيفي با�س���تخدام الت�س���اق الداخلي عن طريق ح�س���اب معامل الرتباط الثنائي بني 
درج���ة كل مفردة من مف���ردات كل ُبعد على حدة والدرجة الكلية لهذا البعد، وبني درجة 
كل ُبع���د والدرج���ة الكلي���ة ملقيا�ض الر�س���ا الوظيفي.تراوح���ت معام���الت الرتباط لبعد 
طبيعة العمل يف البيئة امل�س���رية ما بني 0.418 – 0.859 وبالن�س���بة لبعد مكانة املهنة 
يف املجتم���ع م���ن 0.457 – 0.786 وبالن�س���بة لُبع���د الراتب م���ن 0.424 – 0.787اأما 
بع���د الإ�س���راف والإدارة فرتاوحت معام���الت الرتباط ما ب���ني 0.307 – 0.874 وُبعد 
�س���لوك التالميذ من 0.336 – 0.668وُبعد حتقيق ال���ذات من 0.316 – 0.883.ويف 
البيئة ال�س���عودية فرتاوحت معامالت الرتباط لبعد طبيعة العمل بني 0.314 – 0.792 
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وبالن�س���بة لبع���د مكانة املهنة يف املجتم���ع من 0.315 – 0.675 وبالن�س���بة لبعد الراتب 
م���ن 0.708 – 0.827 اأما ُبعد الإ�س���راف والإدارة فرتاوحت معامالت الرتباط ما بني 
0.351 – 0.672 وبعد �س���لوك التالميذ من 0.329 – 0.727 وُبعد حتقيق الذات من 
0.320 – 0.756 وجميعها معامالت �سدق مرتفعة وذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
0.01 مما يجعلنا نثق يف �س���دق فقرات املقيا�ض.اأما بالن�س���بة لرتباط كل بعد بالدرجة 

الكلية للمقيا�ض فيو�سحها اجلدول التايل:
جدول )2( 

الت�صاق الداخلي لأبعاد مقيا�س الر�صا الوظيفيوالدرجة الكلية للمقيا�س )ن=62(

معامل ال�صدقالأبعاد
البيئة ال�صعودية )ن = 54(البيئة امل�صرية )ن = 66(

0.882**0.904**طبيعة العمل
0.856**0.855**مكانة املهنة يف املجتمع

0.583**0.848**الراتب
0.886**0.919**الإ�سراف والإدارة
0.787**0.900**�سلوك التالميذ
0.505**0.818**حتقيق الذات

** دالة عند م�ستوى )0.01(،                           * دالة عند م�ستوى )0.05(

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع معامالت ارتباط اأبعاد مقيا�ض الر�سا الوظيفي 
بالدرجة الكلية له دالة عند م�س���توى 0.01 على كل من العينة امل�سرية وال�سعودية. ومن 
خالل عر�ض جداول ال�سدق لفقرات مقيا�ض الر�سا الوظيفي يت�سح لنا اأن جميع فقرات 
اأبع���اد مقيا����ض الر�س���ا الوظيفي كل منها مرتب���ط بالبعد الذي تنتمي اإلي���ه ارتباطًا داًل 

اإح�سائيًا، مما يجعلنا نثق يف �سدق فقرات املقيا�ض واأبعاده الرئي�سة.

ثبــات املقيا�ــس: اعتمد الباحثان يف ح�س���ابهما لثبات املقيا�ض عل���ى طريقتني هما: 
التجزئة الن�سفية )معادلة جتمان(، واألفا كرونباخ، والذي يو�سحهما اجلدول التايل:
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جدول )3( 
ثبات اأبعاد الر�صا الوظيفي والدرجة الكلية له بطريقةاألفا كرونباخ والتجزئة 

الن�صفية )جتمان( )ن=66(

معامل الثبات )األفا كرونباخ(معامل الثبات )جتمان(الأبعاد
البيئة ال�صعوديةالبيئة امل�صريةالبيئة ال�صعوديةالبيئة امل�صرية

0.9260.9190.8870.845طبيعة العمل
0.6500.6330.8270.782مكانة املهنة يف املجتمع

0.7650.8930.8450.929الراتب
0.7870.8390.8460.776الإ�سراف والإدارة
0.5410.5570.7530.723�سلوك التالميذ
0.6520.6570.8080.797حتقيق الذات

0.9690.8000.9650.898الدرجة الكلية للمقيا�ض

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع معامالت الثبات لأبعاد مقيا�ض الر�سا الوظيفي 
والدرجة الكلية له بطريقة التجزئة الن�س���فية واألفا كرونباخ �سواء كانت للعينة امل�سرية 

اأو للعينة ال�سعودية جميعها مرتفعة؛ مما يجعلنا نثق يف ثبات املقيا�ض.

2- مقيا�س الدافعية لالإجناز )اأعده الباحثان(:خطوات بناء مقيا�س دافعية الإجناز:
• قام الباحثان بالطالع على الأدبيات والرتاث ال�سيكولوجي والجتماعي املتعلق 	

بدافعية الإجناز لتحديد املفهوم الإجرائي لدافعية الإجناز.
• مت حتدي���د التعريف الإجرائ���ي لدافعية الإجناز والتعريف���ات الإجرائية لأبعاده 	

الفرعية.
• مت حتدي���د فق���رات كل ُبع���د على حدة، و�س���ياغتها يف �س���ورة عبارات ب�س���يطة 	

ووا�سحة ومنا�سبة لعينة الدرا�سة، وعمل ال�سورة الأولية للمقيا�ض.
• مت عر����ض املقيا�ض يف �س���ورته الأولي���ة مرفق به التعريف���ات الإجرائية لدافعية 	

الإجن���از واأبع���اده الفرعي���ة على جمموعة م���ن اأ�س���اتذة الرتبية وعل���م النف�ض 
وال�س���حة النف�سية، ل�ستطالع اآرائهم وال�س���تفادة من خرباتهم ومالحظاتهم 

حول بنود املقيا�ض. 
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• مت ح���ذف العب���ارات التي تقل ن�س���بة التفاق عليها عن 90%  وبن���اًء على ذلك مت 	
تعديل املقيا�ض يف �سوء ما اأبداه املحكمون من مالحظات، بحيث ا�ستمل املقيا�ض 
يف �س���ورته النهائية عل���ى ُبعدْين فرعي���ني بواقع )12( فقرة ل���كل بعد، وبالتايل 
يتك���ون املقيا�ض يف �س���ورته النهائية م���ن )24( فقرة، وهذان البع���دان هما ُبعد 
التوجه نحو العمل وفقراته هي )1، 2، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 17، 18، 21، 22(، 

وبعد املثابرة وفقراته هي )3، 4، 7، 8، 11، 12، 15، 16، 19، 20، 23، 24(.
• ح���دد الباحثان البيان���ات والتعليمات الالزمة، والتي يق���وم الأفراد بكتابتها يف 	

ال�س���فحة الأوىل م���ن املقيا�ض، بحيث ي�س���ع  املفحو�ض )املعل���م( عالمة  اأمام 
كل عب���ارة يف اأحد الأعمدة الثالثة املقابل���ة لهذه العبارة وهى )موافق، مرتدد، 
غري موافق(، بحيث ل ي�سع اأكرث من عالمة اأمام كل عبارة، فاإذا كانت العبارة 
تنطب���ق علي���ه يختار مواف���ق، واإذا كانت تنطبق عليه ب�س���فة غري م�س���تدمية اأو 

مرتدد يختار مرتدد، واإذا كانت ل تنطبق عليه العبارة يختار غري موافق.
• مت القيام بدرا�سة ا�ستطالعية لتطبيق املقيا�ض على عينتني )م�سرية و�سعودية 	

من معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية( قوام كل عينة على التوايل )62(، )54( 
معلمًا ومعلمة، وذلك حل�ساب �سدق املقيا�ض وثباته.  

تقن���ني املقيا�ض:مت تقنني مقيا�ض دافعية الإجناز على عينتني )م�س���رية و�س���عودية 
م���ن معلمي ومعلم���ات الرتبية الفكرية( قوام كل عينة على الت���وايل )62(، )54( معلمًا 

ومعلمة، وذلك حل�ساب �سدق املقيا�ض وثباته. 
مني، وعن طريق  �س���دق املقيا�ض:مت ح�ساب �س���دق املقيا�ض عن طريق �س���دق املحكَّ
الت�س���اق الداخلي، وفي���ه قام الباحثان با�س���تخراج معام���الت ال�س���دق ملقيا�ض دافعية 
الإجناز با�س���تخدام الت�س���اق الداخلي عن طريق ح�س���اب معامل الرتب���اط الثنائي بني 

درجة كل مفردة من مفردات كل ُبعد على حدة والدرجة الكلية لهذا الُبعد.
تراوح���ت معام���الت الرتباط لُبع���د التوجه نحو العم���ل يف البيئة امل�س���رية ما بني 
0.374 – 0.757 وبالن�س���بة لُبعد املثابرة فرتاوحت معامالت الرتباط ما بني 0.337 
العمل  التوجه نحو  لُبعد  الرتباط  ال�سعودية فرتاوحت معامالت  البيئة  – 0.813.ويف 
م���ا بني 0.402 – 0.883 وبالن�س���بة لبعد املثابرة فرتاوح���ت معامالت الرتباط ما بني 
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0.380 – 0.818. وجميعها دال عند م�ستوى 0.01 مما يجعلنا نثق يف �سدق املقيا�ض.
ثب���ات املقيا�ض:اعتم���د الباحثان يف ح�س���ابهما لثبات املقيا�ض عل���ى طريقتني هما: 

التجزئة الن�سفية )معادلة جتمان(، واألفا كرونباخ، والذي يو�سحهما اجلدول التايل:
جدول )4( 

ثبات اأبعاد مقيا�س دافعية الإجناز والدرجة الكلية لهبطريقة التجزئة الن�صفية 
)جتمان( واألفا كرونباخ )ن=62(

معامل الثبات )األفا كرونباخ(معامل الثبات )جتمان(البعد
البيئة ال�صعوديةالبيئة امل�صريةالبيئة ال�صعوديةالبيئة امل�صرية

0.9280.8700.8550.837التوجه نحو العمل
0.8980.9270.8740.894املثابرة

0.9330.9730.9280.935الدرجة الكلية للمقيا�ض

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع معامالت الثبات لأبعاد مقيا�ض دافعية الإجناز 
والدرجة الكلية له بطريقة التجزئة الن�س���فية واألفا كرونباخ �سواء كانت للعينة امل�سرية 

اأو للعينة ال�سعودية جميعها مرتفعة؛ مما يجعلنا نثق يف ثبات املقيا�ض.
خطوات الدرا�سة:اعتمد الباحثان يف اإعدادهما للدرا�سة احلالية على جمموعة من 

اخلطوات، وميكن اأن جنملها على الوجه التايل:
• الطالع على املراجع والدرا�سات العربية والأجنبية التي تناولت متغريات الدرا�سة 	

جلمع املادة العلمية املتعلقة مبفاهيم الدرا�سة لبناء الإطار النظري للدرا�سة. 
• ت�سميم اأدوات الدرا�سة وعر�سها على املحكمني.	
• القيام بدرا�سة ا�س���تطالعية لتحديد عينة الدرا�سة من معلمي الرتبية الفكرية 	

يف كل من جمهورية م�سر العربية واململكة العربية ال�سعودية.
• ح�ساب �سدق اأدوات الدرا�سة  وثباتها عن طريق الأ�ساليب الإح�سائية املنا�سبة لها. 	
• حتديد عينة الدرا�سة الأ�سا�سية من معلمي الرتبية الفكرية مب�سر وال�سعودية. 	
• تطبيق مقيا�سي الر�سا الوظيفي والدافعية لالإجناز على عينة الدرا�سة.	
• بعد ذلك مت احل�سول على البيانات الكمية ومن ثم تفريغها يف جداول خا�سة بذلك. 	
• مت معاجلة هذه البيانات اإح�سائيًا. 	
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• بعد معاجلة البيانات اإح�س���ائيًا مت تف�س���ري النتائج ومناق�س���تها يف �سوء الإطار 	
النظري للدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة. 

وفى �س���وء ه���ذه النتائج والإط���ار النظري للدرا�س���ة والدرا�س���ات ال�س���ابقة اقرتح 
الباحثان جمموعة من التو�سيات الرتبوية والبحوث املقرتحة.

الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:ا�ستخدم الباحثان يف معاجلة البيانات 
التي ح�سال عليها من الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة الأ�ساليب الإح�سائية التالية: 

• اأ�سلوب الت�ساق الداخلي حل�ساب �سدق مقيا�سي الر�سا الوظيفي والدافعية لالإجناز.	
• اأ�سلوب التجزئة الن�سفية )ومعادلة جتمان( ومعادلة األفا لكرونباخ للتحقق من 	

ثبات مقيا�سي الر�سا الوظيفي والدافعية لالإجناز.
• معامل ارتباط بري�سون.	
• 	 .T� test  )اختبار )ت

نتائج الدرا�صة
نتائج الفر�ض الأول وتف�سريها: ين�ض هذا الفر�ض على اأنه توجد عالقة موجبة دالة اإح�سائيًا 

بني درجات اأفراد عينة الدرا�سة على كل من مقيا�سي الر�سا الوظيفي ودافعية الإجناز.
جدول )5( 

معامالت الرتباط بني درجات معلمي العينة امل�صريةيف كل من مقيا�صي الر�صا الوظيفي 
ودافعية الإجناز )ن = 74(

طبيعة الأبعاد
العمل

مكانة املهنة 
الإ�صراف الراتبيف املجتمع

والإدارة
�صلوك 

التالميذ
حتقيق 
الذات

الدرجة 
الكلية للر�صا

0.298**0.474**0.473**0.1850.1350.0160.136التوجه نحو العمل
0.504**0.507**0.658**0.386**0.3490.212**0.360**املثابرة

0.458**0.538**0.635**0.310**0.2860.144*0.315**الدرجة الكلية للدافعية

درجات احلرية= )74 – 2(  ** = دالة عند م�ستوى 0.01      * = دالة عند م�ستوى 0.05
يت�س���ح من اجلدول ال�سابق، وجود عالقة موجبة دالة اإح�سائيًا بني درجات معلمي 
الرتبي���ة الفكرية اأفراد العينة امل�س���رية على مقيا�ض الر�س���ا الوظيف���ي ودرجاتهم على 
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مقيا�ض دافعية الإجناز، وهذا ما يو�سحه اجلدول ال�سابق حيث وجدت عالقة موجبة بني 
اأبع���اد مقيا�ض الدافعية لالإجناز والدرجة الكلية له وبني اأبعاد مقيا�ض الر�س���ا الوظيفي 
والدرج���ة الكلية له عند م�س���توى 0.01 فيما عدا ارتباط ُبعد الر�س���ا ع���ن مكانة املهنة 
يف املجتم���ع والدرج���ة الكلي���ة للدافعية لالإجن���از فكانت دالة عند م�س���توى 0.05 كذلك 
يت�س���ح من اجلدول ال�سابق - اأي�س���ًا - عدم وجود عالقة دالة اإح�سائيًا بني ُبعد التوجه 
نحو العمل والر�س���ا ع���ن )طبيعة العمل، مكان���ة املهنة يف املجتمع، الراتب، والإ�س���راف 
والإدارة(. وكذلك مل توجد عالقة دالة اإح�س���ائيًا بني بعد الر�س���ا عن الراتب وبني كل 

من ُبعد املثابرة والدرجة الكلية للدافعية لالإجناز.
جدول )6( 

معامالت الرتباط بني درجات معلمي العينة ال�صعودية فيكل من مقيا�صي الر�صا 
الوظيفي ودافعية الإجناز )ن = 62(

طبيعة الأبعاد
العمل

مكانة املهنة 
الإ�صراف الراتبيف املجتمع

والإدارة
�صلوك 

التالميذ
حتقيق 
الذات

الدرجة 
الكلية للر�صا

0.515**0.630**0.583**0.459**0.310*0.276*0.400**التوجه نحو العمل
0.7810.219**0.324*0.287*0.1570.0840.011املثابرة

0.376**0.493**0.448**0.366**0.2850.1830.158*الدرجة الكلية للدافعية

درجات احلرية= )62 – 2(  ** = دالة عند م�ستوى 0.01      * = دالة عند م�ستوى 0.05
يت�س���ح من اجلدول ال�س���ابق وجود عالقة موجبة دالة اإح�سائيًا بني درجات معلمي 
الرتبي���ة الفكرية اأفراد العينة ال�س���عودية على مقيا�ض الر�س���ا الوظيف���ي ودرجاتهم على 
مقيا����ض الدافعية لالإجناز، حي���ث وجدت عالقة موجبة دالة اإح�س���ائيًا بني ُبعد التوجه 
نحو العمل )لدافعية لالإجناز( واأبعاد الر�سا الوظيفي التالية )طبيعة العمل ، الإ�سراف 
والإدارة، �سلوك التالميذ، حتقيق الذات، والدرجة الكلية للر�سا الوظيفي( عند م�ستوى 
0.01 اأما عالقة ذلك الُبعد بكل من ُبعدي )الر�سا عن مكانة املهنة يف املجتمع، والر�سا 
عن الراتب( فكانت دالة عند م�ستوى 0.05 يف حني وجدت عالقة موجبة دالة اإح�سائيًا 
بني بعد املثابرة والر�سا عن حتقيق الذات عند م�ستوى 0.01 كما وجدت العالقة نف�سها 
بني ذلك البعد وكل من بعدي الر�سا عن الإ�سراف والإدارة، و�سلوك التالميذ ولكن عند 
م�ستوى 0.05 اأما بالن�سبة للعالقة بني نف�ض الُبعد وباقي اأبعاد الر�سا الوظيفي والدرجة 
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الكلية للر�س���ا فكانت غري دالة اإح�س���ائيًا، كما ُوجدت عالقة موجبة دالة اإح�س���ائيًا بني 
الدرجة الكلية للدافعية لالإجناز وبني )الر�س���ا عن الإ�س���راف والإدارة، �سلوك التالميذ، 
حتقيق الذات، والدرجة الكلية للر�سا الوظيفي( عند م�ستوى 0.01 يف حني ُوجدت نف�ض 
العالقة بني الدرجة الكلية للدافعية لالإجناز والر�سا عن طبيعة العمل ، وكانت دالة عند 
م�ستوى 0.05 اأما العالقة بني الدرجة الكلية للدافعية لالإجناز وكل من الر�سا عن مكانة 
املهنة يف املجتمع والراتب فكانت غري دالة اإح�سائيًا، وبذلك حتققت �سحة هذا الفر�ض.
ر الباحثان النتائج التي اأ�سار اإليها اجلدولن ال�سابقان باأنه كلما ارتفع م�ستوى  ويف�سِّ
الر�س���ا الوظيفي للمعلم اأدى ذلك اإىل ارتفاع م�س���توى الدافعي���ة لالإجناز لديه والعك�ض 
�س���حيح فكلما انخف�ست درجة املعلم يف الر�سا الوظيفي اأدى ذلك اإىل انخفا�ض درجته 
يف الدافعية لالإجناز، وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع كل من درا�سة الوادي )2006(، والتي 
هدفت اإىل تعرف طبيعة العالقة بني ال�سلوك القيادي للروؤ�ساء كما يدركه معلمو الرتبية 
 Yezzi،  & Lester, (2001(الريا�سية وكل من الدافع لالإجناز والر�سا الوظيفي، ودرا�سة
والتي هدفت اإىل تعرف العالقة بني الر�سا الوظيفي ودافعية الجناز لدى معلمي الرتبية 
اخلا�س���ة باأمريكا.مما يدل على اأهمية متتع املعلم بالر�س���ا الوظيفي، والذي يحدث من 
خالل توفري البيئة التعليمية ال�س���وية واملحفزة، والراتب املنا�س���ب مل�س���توى معي�سة املعلم 
وال�س���لوك الإداري الناج���ح، والعالق���ة الطيبة بني املعلم ومدير املدر�س���ة، مما يدل على 
اأهمي���ة ذلك ما ينعك�ض على رفع م�س���توى دافعيتهم نحو العم���ل، وعلى النقي�ض من ذلك 
ف���اإن عدم متتعهم بالر�س���ا عن مهن���ة التدري�ض يف جمال الرتبي���ة الفكرية نتيجة لبع�ض 
الظ���روف املرتبط���ة بهذه املهن���ة مثل الراتب، طبيع���ة العمل، نظام الإ�س���راف والإدارة، 
حتقي���ق الذات، �س���لوك التالمي���ذ، فاإن ذلك ي���وؤدي اإىل خف����ض م�س���توى دافعيتهم نحو 
الإجناز يف العمل؛ وذلك من حيث تدين م�س���توى املثابرة وحتمل امل�سوؤولية، وعدم حتدي 
ال�سعوبات التي تواجههم اأثناء العمل، وخف�ض الهمة، وخف�ض درجة التوجه نحو العمل، 
والعزوف عن الطالع على اجلديد يف جمال التخ�س����ض واأخذ الدورات التدريبية؛ مما 
يرتتب عليه تدين م�س���توى العمل، ومن ثم خف�ض عطائهم للمهنة، والذي ينعك�ض بدوره 
على النمو النف�س���ي والأداء التح�س���يلي لدى الطالب، فالطالب هو الذي يتاأثر يف املقام 
م له من ِقبل املعلم نتيجة لعدم ر�سا  الأخري بذلك من خالل تدين م�ستوى التدري�ض املُقدَّ
املعل���م عن مهنة التدري�ض يف جمال الرتبية الفكرية ومن ثم خف�ض دافعيته نحو الإجناز 

يف هذه املهنة.
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نتائــج الفر�ــس الثــاين وتف�صريها: ين�ض ه���ذا الفر�ض على اأن���ه ل توجد فروق دالة 
اإح�س���ائيًا بني درجات معلمي الرتبية الفكرية بجمهرية م�س���ر العربية واململكة العربية 

ال�سعودية على مقيا�ض الر�سا الوظيفي.
جدول )7( 

دللة الفروق بني متو�صطات درجات معلمي الرتبية الفكرية يف كل من جمهورية م�صر 
العربية واململكة العربية ال�صعودية على مقيا�س الر�صا الوظيفي

املتو�صط العددالعينةالبعد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت(

م�صتوى 
الدللة

م�سر طبيعة العمل
ال�سعودية

74
62

21.34
20.15

2.37
3.071342.560.012

مكانة املهنة يف 
املجتمع

م�سر
ال�سعودية

 74
62

21.39
20،56

2،43
2،871341.820.070

م�سرالراتب
ال�سعودية

 74
62

21.24
20.39

2.41
2.661341.970.054

الإ�سراف 
والإدارة

م�سر
ال�سعودية

 74
62

21.50
20.39

1.85
2.581342.920.004

م�سر �سلوك التالميذ
ال�سعودية

 74
62

21.43
20.35

2.26
3.251342.270.025

م�سرحتقيق الذات
ال�سعودية

 74
62

21.34
20.81

2.83
3.381341.000.320

الدرجة الكلية 
للر�سا

م�سر
ال�سعودية

 74
62

128.24
122.65

11.61
15.631342.390.018

يت�س���ح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني كل من عينتي الدرا�سة 
امل�س���رية وال�س���عودية من معلم���ي الرتبية الفكري���ة يف البعدي���ن الأول واخلام�ض ملقيا�ض 
الر�س���ا الوظيف���ي )طبيعة العمل، و�س���لوك التالمي���ذ( والدرجة الكلي���ة للمقيا�ض، حيث 
كانت قيمة )ت( لهذه الأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�ض على التوايل هي: 2.56، 2.27،  
2.39 وجميعها دال اإح�س���ائيًا عند م�س���توى دللة 0.05 ل�سالح العينة امل�سرية، بينما 
وج���دت فروق دالة اإح�س���ائيًا بني العينتني يف البعد الرابع )الإ�س���راف والإدارة( وكانت 
قيمة )ت( لهذا البعد 2.92 وهى دالة عند م�ستوى دللة 0.01 ل�سالح العينة امل�سرية، 
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يف ح���ني مل توجد ف���روق بني العينتني يف كل من البعد الثاين والثالث وال�س���اد�ض )مكانة 
املهن���ة يف املجتم���ع، الراتب، وحتقيق ال���ذات( حيث كانت قيمة )ت( له���ذه الأبعاد على 
التوايل 1.82، 1.97، 1،00 وهى قيم غري دالة اإح�سائيًا، وبذلك مل تتحقق �سحة هذا 
الفر�ض.وميكن تف�س���ري هذه النتيجة يف �س���وء اختالف طبيعة العمل و�س���لوك التالميذ 
ونظام الإ�س���رف والإدارة املتبع يف كل من البيئة امل�سرية وال�سعودية، وكمثال فاإن �سلوك 
التالميذ يف البيئة امل�س���رية خمتلف باملقارنة مع نظرائهم يف البيئة ال�سعودية نظرًا لأن 
اأ�س���ر الأطفال املعاقني عقليًا يف البيئة امل�س���رية قد ي�س���طحبون اأطفاله���م اإىل املتاجر 
والأ�س���واق وغريه���ا م���ن الأمور التي ت�س���اعد الأطفال يف اكت�س���اب �س���لوكيات اجتماعية 
جدي���دة عليهم، ومعرفتهم بالبيئة املحيطة؛ الأمر الذي ي�س���اعد يف مهمة املعلم يف اأثناء 
التعام���ل معه���م، وباملقارنة يف البيئة ال�س���عودية فالأمر يختل���ف - اإىل حد ما- فما زالت 
الكثري من الأ�سر تغلق الباب اأمام اأطفالها من ذوي الإعاقة العقلية للخروج اإىل املجتمع 
والتفاعل معه خ�س���ية احلرج الجتماعي من الآخرين، مما يوؤثر �س���لبًا على كيفية تعامل 
املعلم معهم، وبالتايل عدم الر�س���ا عن �س���لوكياتهم. اأما بالن�س���بة لبع���دي طبيعة العمل 
والإ�سراف والإدارة فقد وجدت فروق دالة اإح�سائيًا كما ذكرنا �سابقًا بني عينة املعلمني 
امل�س���رية وال�س���عودية يف هذين البعدين ل�سالح العينة امل�س���رية، ويرِجع الباحثان هذه 
النتيجة لختالف طبيعة العمل يف البيئة امل�س���رية وال�س���عودية.ورمبا ترجع هذه النتائج 
اإىل عام���ل اخل���ربة لدى العاملني مبجال الرتبية الفكرية يف م�س���ر، والذي �س���اعد على 
ذلك معاهد التكوين والإعداد يف كليات الرتبية باجلامعات امل�سرية وموؤ�س�ساتها، ورمبا 
يرجع ذلك اإىل اأن بنية التنظيم املدر�سي يف م�سر و – اأي�سًا- التو�سيف الوظيفي وا�سح 
عن م�ستوى ال�سلطة املدر�سية والتدرج الهرمي يف بنية الهيكل الإداري مما يجعل املواقع 

الوظيفية وا�سحة املعامل لدى العينة امل�سرية.
نتائــج الفر�ــس الثالــث وتف�صريها: ين����ض هذا الفر�ض على اأن���ه ل توجد فروق دالة 
اإح�س���ائيًا بني درجات معلمي الرتبية الفكرية بجمهورية م�سر العربية واململكة العربية 

ال�سعودية على مقيا�ض دافعية الإجناز.
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جدول )8( 
دللة الفروق بني متو�صطات درجات معلمي الرتبية الفكرية يف كل من جمهورية م�صر 

العربية واململكة العربية ال�صعودية على مقيا�س دافعية الإجناز

املتو�صط العددالعينةالبعد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
م�صتوى قيمة )ت(احلرية

الدللة

م�سرالتوجه نحو العمل
7432.54 62ال�سعودية

30.85
2.98
4.431342.640.009

م�سراملثابرة
7432.54 62ال�سعودية

28.52
4.37
5.191344.910.000

الدرجة الكلية 
للدافعية

م�سر
7465.08 62ال�سعودية

57.37
6.75
9.081344.200.000

يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني كل من عينتي معلمي الرتبية 
الفكرية امل�س���رية وال�س���عودية يف الُبعدين الأول والثاين ملقيا�ض الدافعية لالإجناز )التوجه 
نح���و العمل، واملثاب���رة(، والدرج���ة الكلية للمقيا�ض، حي���ث كانت قيمة )ت( له���ذه الأبعاد 
والدرج���ة الكلي���ة للمقيا�ض على التوايل هى 2.64، 4.91، 4.20 وجميعها دالة اإح�س���ائيًا 

عند م�ستوى دللة 0.01 ل�سالح العينة امل�سرية، وبذلك مل تتحقق �سحة هذا الفر�ض. 
ر الباحثان هذه النتيجة يف �سوء نتيجة الفر�سني الأول والثاين؛ حيث اأظهرت  ويف�سِّ
نتائ���ج الفر����ض الأول وجود عالقة موجبة دالة اإح�س���ائيًا بني الر�س���ا الوظيفي ودافعية 
الإجن���از ل���دى معلمي الرتبية الفكرية اأفراد عينة الدرا�س���ة امل�س���رية وال�س���عودية، كما 
اأظه���رت نتائج الفر����ض الثاين وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني معلم���ي الرتبية الفكرية 
اأف���راد العين���ة امل�س���رية واأف���راد العينة ال�س���عودية يف الر�س���ا الوظيفي ل�س���الح العينة 

امل�سرية، وعليه فتعد هذه النتيجة منطقية يف �سوء نتائج الفر�سني ال�سابقني.
ورمبا يرجع ذلك اإىل اأن معلمي الرتبية الفكرية اأفراد العينة امل�سرية لديهم خربة 
يف جم���ال الرتبية الفكرية نتيجة التدريب واأدوات البحث املتاحة لهم يف مرحلة التكوين 
)داخل اجلامعات(، هذا بالإ�س���افة اإىل نظام املتابعة والإ�س���راف الإداري، والذي ميثل 
اأحد عنا�س���ر الثواب والعقاب ومرتبط ارتباطًا وثيق���ًا بالإجناز وتقومي الأداء الوظيفي. 
وقد تعزى هذه الفروق لدى العينة ال�س���عودية اإىل اأن معظمهم يتعينون يف مناطق بعيدة 
عن حمل اإقامتهم الأ�س���لية، وبهذه ال�سورة تكون فكرة البعد اجلغرايف لها اأثر �سلبي يف 
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وجود هذه الفروق. وت�س���ري الأدبيات الرتبوية اإىل اأن املكان اجلغرايف - من حيث القرب 
والبع���د عن حمل اإقامة املعلمني عن املدر�س���ة- ميثل اأهم حم���اور بنية القوة يف التنظيم 

املدر�سي؛ لأنها تقلل عدم النتماء للموؤ�س�سة الرتبوية.

تو�صيات الدرا�صة
يف �صوء نتائج الدرا�صة احلالية ميكن تقدمي بع�س التو�صيات، وهي: )1( اإيجاد نظام 
لرتقي���ات معلم���ي الرتبية الفكرية وحتديد معايري دقيقة لذلك ب�س���كل مو�س���وعي. )2( 
زيادة الرواتب والعالوات مبا يتنا�سب مع نظام الرتقيات. )3( زيادة احلوافز واملكافاآت 
مبا يتنا�سب مع اجلهد والعمل لرفع درجة الدافعية نحو العمل لدى املعلمني. )4( توفري 
النم���و املهن���ي للمعلمني والتدري���ب يف اأثناء اخلدمة من خالل �س���قل خرباتهم بالأدوات 
التدريبية املتخ�س�س���ة، وذلك من خالل العمل على ا�س���تخدام و�سائل التدريب املتنوعة 
والتقني���ات احلديثة يف جمال الرتبي���ة الفكرية. )5( العمل على توف���ري البيئة التعليمية 
املنا�س���بة، التي قد ت�س���هم يف رفع درجة الر�سا الوظيفي لدى معلم الرتبية الفكرية ومن 
ثم زيادة دافعيته نحو العمل والإجناز. )6( و�سع �سوابط من الإدارات التعليمية ومكاتب 
الرتبية والتعليم لنظام الإ�س���راف والإدراة حتى ل ي�ستخدمها مديرو املدار�ض يف ت�سييق 
اخلن���اق على املعلمني، ومن ث���م توؤدي اإىل خف�ض درجة الر�س���ا الوظيفي والدافعية نحو 
العمل والإجناز لديهم. )7( التنويع يف اأ�ساليب الإ�سراف الرتبوي وعدم اقت�سارها على 
الزيارات ال�سفية، التي توؤدي اإىل القلق ومن ثم ُت�سعف من دافعية معلم الرتبية الفكرية. 
)8( تو�سيح خ�سائ�ض املرحلة العمرية وكيفية تعامل معلم الرتبية الفكرية مع الطالب 
ذوي الإعاقة العقلية. )9( توفري اخلدمات العامة ملعلم الرتبية الفكرية داخل املدر�س���ة 
وتلبي���ة احتياجات���ه الوظيفية والنف�س���ية. )10( تنمي���ة املكانة الجتماعي���ة ملعلم الرتبية 
الفكرية ب�س���كل يحقق له التقدير الجتماعي. )11( اإ�س���راك معلمي الرتبية الفكرية يف 
التخطي���ط لربامج النمو املهن���ي. )12( اإجراء املزيد من الدرا�س���ات والربامج التي قد 
ت�س���هم يف رفع درجة الر�سا الوظيفي والدافعية نحو العمل والإجناز لدى معلمي الرتبية 
الفكرية. )13( حماولة ت�سكني املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف مدار�ض- اإىل حد 
كبري- بجوار حمل اإقامتهم الأ�س���لية لتعزيز النتماء لديهم. )14( اإقامة مر�سد تربوي 
ن قاعدة بحث ميدانية وم�ستقبلية ملواجهة ال�سعوبات، التي  خا�ض بالرتبية الفكرية ليكوِّ
تقف عقبة يف النهو�ض مبجال الرتبية الفكرية. )15( العمل على اإيجاد تو�سيف وهيكل 

وظيفي وا�سح يف بنية التنظيم املدر�سي يف هذا املجال.
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ملحق )1(

مقيا�س الر�صا الوظيفي
ال�سم:                                 النوع: ذكر/ اأنثىال�سن:                املدر�سة:�سنوات اخلربة:
عزيزي املعلم عزيزتي املعلمة يقوم الباحثان بدرا�س���ة مو�سوعها »الر�سا الوظيفي 
وعالقته بدافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية«.ويف �سوء ذلك مت ت�سميم مقيا�ض 
الر�س���ا الوظيف���ي ، وذلك بهدف قيا�ض م�س���توى الر�س���ا الوظيفي ل���دى معلمي الرتبية 
الفكرية.وفيم���ا يلي �س���وف نعر�ض عليك جمموعة من العب���ارات التي قد تعرب عن راأيك 
وم�س���اعرك جتاه ما تقوم به من عمل يف جمال الرتبية اخلا�س���ة والر�س���ا عن العمل يف 
جمال الرتبية الفكرية، واملطلوب منك قراءة كل عبارة جيدًا وحتديد موقفك وم�ساعرك 

جتاه كل عبارة وذلك على النحو التايل:
1- اإذا كنت ترى اأن العبارة تعربِّ عن راأيك وم�ساعرك جتاهها ف�سع عالمة ) √ ( 

اأمام العبارة يف خانة موافق.
 2- اإذا كن���ت م���رتددًا م���ن حتديد موفقك اأو م�س���اعرك جتاه العبارة ف�س���ع عالمة 

) √( اأمام العبارة يف خانة مرتدد.
 3- اإذا كن���ت ترى اأن العبارة ل تعربِّ عن راأيك ول م�س���اعرك جتاهها ف�س���ع عالمة 

)  √ ( اأمام العبارة يف خانة غري موافق.
هذا مع العلم باأنه لي�صت هناك اإجابات �صحيحة واأخرى خاطئة.

• تاأكد اأن هذه البيانات �ستكون مو�سع �سرية.	
• ل ترتك اأية عبارة دون حتديد موقفك منها. 	
• و�سكرًا على ح�سن تعاونك معنا	

الباحثان

احلربي مزعل  عــبــداهلل  د.   - ال�صيد  رجــب  اأحــمــد  د. 
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مقياس الرضا الوظيفي

غري مرتددموافقالفقرةم
موافق

تريحني ال�س���روط ال�سحية املحيطة بي يف ميدان العمل )التدفئة، 1
الإ�ساءة، التهوية، .....(.

اأ�س���عر باأنني ل اأعطي للعمل حقه ب�سبب كرثة املهام التي اأكلف بها 2
من اإدارة املدر�سة.

ل يقدر اأولياء اأمور التالميذ ما اأبذله من جهد يف م�ساعدة اأبنائهم.3
يقدر اأفراد اأ�سرتي اأهمية العمل الذي اأقوم به.4
ل يتنا�سب الراتب الذي اأتقا�ساه من عملي مع تكاليف املعي�سة.5
ل يتيح يل عملي كمدر�ض تربية خا�سة الفر�سة للح�سول على مكافاآت مادية.6
تقدر اإدارة املدر�سة ن�ساطاتي وجهودي يف العمل داخل املدر�سة. 7
ل تقوم اإدارة املدر�سة بال�ستف�سار عن احتياجاتي لتطوير عملي داخل الف�سل.8

اأ�س���عر باململ عند التك���رار الذي يحدث عند تدري���ب املعاقني على 9
املهارات الأ�سا�سية للتعليم والتدريب

اأ�سعر بالإحباط ب�سبب التقدم البطيء للمعاقني على التعلم والتدريب.10
يتنا�سب عملي كمدر�ض تربية خا�سة مع اإمكاناتي وقدراتي.11
ل يتوافق عملي مع ميويل واهتماماتي.12

ل يتوافر يل كل ما اأحتاجه من الأدوات والو�سائل والأجهزة الالزمة 13
للقيام بعملي على اأكمل وجه.

يتنا�سب عدد التالميذ داخل الف�سل مع قيامي بعملي ب�سكل مريح.14
ل يقدر اأفراد املجتمع ما اأقوم به من عمل كمدر�ض تربية خا�سة.15
تتيح يل مهنتي كمدر�ض تربية خا�سة مكانة اجتماعية متميزة.16
ل يتنا�س���ب الرات���ب الذي اأتقا�س���اه م���ع الدرجة الوظيفي���ة ملهنتي 17

كمدر�ض تربية خا�سة.
يتنا�س���ب الرات���ب الذي اأتقا�س���اه مع م���ا اأبذله من جه���د يف عملي 18

كمدر�ض تربية خا�سة.
تهتم اإدارة املدر�سة مب�ساكلي ال�سخ�سية.19

ل تقوم اإدارة املدر�س���ة ب�س���رح تعليمات العمل يل عند ح�س���ول اأي 20
تعديل اأو تغيري يف هذه التعليمات.

اأ�سعر بعدم قدرتي على اإحباط ال�سلوكيات غري املرغوبة للمعاقني داخل الف�سل.21

الر�صا الوظيفي وعالقته بدافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية يف م�صر وال�صعودية : درا�صة عرب ثقافية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



193

غري مرتددموافقالفقرةم
موافق

اأجد �سعوبة يف جذب انتباه املعاقني عند تعليمهم اأو تدريبهم.22
يتيح عملي كمدر�ض تربية خا�سة الفر�سة اأمامي مل�ساعدة الآخرين.23
اأ�سعر ب�سعادة كبرية كوين مدر�ض تربية خا�سة.24
ل يكفيني الوقت املتاح اأمامي للقيام بعملي.25
اأ�سعر باأن مكان عملي كثري الإزعاج.26
ي�سعدين تقدير امل�سئولني يل كوين معلم تربية خا�سة.27
ي�سايقني عدم تقدير املجتمع ونظرته يل كوين معلم تربية خا�سة.28

اأرى اأنه من ال�سروري اأن يكون العائد املادي ملعلم الرتبية اخلا�سة 29
اأكرث مما هو عليه.

ل تتنا�سب املكافاآت التي اأح�سل عليها مع ما اأبذله من جمهود.30

يوج���د تع���اون بيني وبني اإدارة املدر�س���ة يف اتخاذ القرارات ب�س���اأن 31
تطوير نظام العمل داخل الف�سول.

تقوم اإدارة املدر�سة بالإ�سراف على الف�سول و�سد احتياجاتها.32
اأ�سعر بال�سيق من عدم قدرتي على حتقيق ال�سبط والنظام داخل الف�سل.33
اأفقد �سربي عندما ل ي�ستجيب تالميذي لتوجيهاتي وتعليماتي.34
يتيح عملي الفر�سة اأمامي لإ�سباع حاجاتي املادية واملعنوية.35
يتيح عملي كمدر�ض تربية خا�سة الفر�سة اأمامي للتعرف على اإجنازاتي.36
اأرى اأن اجلو املدر�سي الذي اأعمل فيه منا�سبًا لأداء عملي.37
اأ�سعر باأن عدم التدريب على برامج الرتبية اخلا�سة يعوق عملي.38
اأ�سعر اأن وظيفتي كمدر�ض تربية خا�سة تنق�ض من مكانتي الجتماعية.39
يعود عزوف ال�سباب عن تدري�ض فئات املعاقني لعدم تقدير املجتمع لهم.40
ل يتنا�سب الراتب الذي اأتقا�ساه مع موؤهلي وخربتي.41
اأ�سعر بالر�سا عن مقدار الزيادات ال�سنوية.42
اأ�سعر باأن زيارة امل�سرف يل تهدف اإىل ا�سطياد اأخطائي.43
تعامل اإدارة املدر�سة جميع العاملني يف املدر�سة بطريقة عادلة.44
ي�سايقني معاملة التالميذ يل بعنف.45
تزعجني الالزمات والأ�سوات التي ي�سدرها التالميذ داخل الف�سل.46
اأ�سعر باأنني اأحقق ذاتي من خالل ممار�ستي لعملي كمدر�ض تربية خا�سة.47
يتيح عملي كمدر�ض تربية خا�سة الفر�سة اأمامي لأكون قائدًا وموجهًا للتالميذ.48

احلربي مزعل  عــبــداهلل  د.   - ال�صيد  رجــب  اأحــمــد  د. 
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ملحق )2(

مقيا�س دافعية الإجناز

ال�سم:                                النوع: ذكر/ اأنثىال�سن:                                            
املدر�سة:�سنوات اخلربة:

عزي���زي املعل���م / عزيزتي املعلم���ة : يقوم الباحثان بدرا�س���ة مو�س���وعها »الر�س���ا 
الوظيف���ي وعالقت���ه بدافعية الإجناز ل���دى معلمي الرتبي���ة الفكرية«.ويف �س���وء ذلك مت 
ت�سميم مقيا�ض دافعية الإجناز، وذلك بهدف قيا�ض م�ستوى دافعية الإجناز لدى معلمي 

الرتبية الفكرية.
وفيما يلي �س���وف نعر�ض عليك جمموعة من العبارات التي قد تعرب عن م�س���اعرك 
جتاه دافعيتك لالإجن���از يف مهنة الرتبية الفكرية، واملطلوب منك قراءة كل عبارة جيدًا 

وحتديد موقفك وم�ساعرك جتاه كل عبارة وذلك على النحو التايل:
1- اإذا كنت ترى اأن العبارة تعربِّ عن راأيك وم�ساعرك جتاهها ف�سع عالمة )  √ ( 

اأمام العبارة يف حقل موافق.
 2- اإذا كن���ت م���رتددًا م���ن حتديد موفقك اأو م�س���اعرك جتاه العبارة ف�س���ع عالمة 

) √( اأمام العبارة يف حقل مرتدد.
3- اإذا كن���ت ترى اأن العبارة ل تعربِّ عن راأيك ول م�س���اعرك جتاهها ف�س���ع عالمة 

)√  ( اأمام العبارة يف حقل غري موافق.
هذا مع العلم باأنه لي�صت هناك اإجابات �صحيحة واأخرى خطاأ.

• تاأكد اأن هذه البيانات �ستكون مو�سع �سرية.	
• ل ترتك اأية عبارة دون حتديد موقفك منها.	
• و�سكرًا على ح�سن تعاونك معنا	

الباحثان         

الر�صا الوظيفي وعالقته بدافعية الإجناز لدى معلمي الرتبية الفكرية يف م�صر وال�صعودية : درا�صة عرب ثقافية
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مقياس دافعية اإلنجاز

غري مرتددموافقالفقرةم
موافق

اأ�س���عر بدافع اأو ميل ق���وي جتاه عمل ما عندما يك���ون هذا العمل من 1
النوع ال�سعب.

اأ�سعر باأن تفوقي يف العمل عملية �سهلة بالن�سبة يل.2
اأ�ستمر يف موا�سلة عملي حتى ولو بدا هذا العمل �سعبًا.3
عندما اأقوم بعمل ما فاإنني اأحب اأن اأوا�سله حتى النهاية.4
اأ�سعى اإىل الطالع على اآخر ما تو�سل اإليه العلم يف جمال تخ�س�سي.5
اأ�سعى اإىل اأخذ دورات علمية وتدريبية يف جمال تخ�س�سي.6
اأحب اأن اأ�سل اإىل حل للم�سكلة التي ت�سادفني مهما ا�ستغرق ذلك من وقت.7
تزعجني الأعمال غري املنتهية حتى انتهي منها.8
ت�ستهويني الأعمال ال�سعبة اأكرث من الأعمال ال�سهلة.9

اأ�سعر باأنني اأ�ستطيع النجاح يف اأي عمل اأقوم به.10
اأف�س���ل حماولة اإجناز الأعمال ال�س���هلة عن ال�س���تمرار يف موا�س���لة 11

الأعمال ال�سعبة.
ي�سجعني النجاح يف عمل ما على حماولة القيام بعمل اأكرث �سعوبة.12
اأ�ستمتع مبحاولة حل امل�سكالت التي يعتربها الآخرون م�ستحيلة.13
اأ�سعى لتحقيق املزيد من الإجنازات يف حياتي.14
اأجد اأنه من ال�سروري اأن اأ�ستكمل العمل الذي بداأته مهما واجهت من �سعاب.15
ميكنني اأن اأعمل بدون تعب لفرتة طويلة من الوقت.16
اأ�سعر باأن العمل �سيء اأحب اأن اأوؤديه.17
اأرى اأن احلياة التي ل يعمل فيها الإن�سان مطلقًا حياة مثالية.18
اإذا مل اأ�س���ل اإىل هديف ومل اأوؤد عملي متامًا عندئذ ل اأ�س���تمر يف بذل 19

ق�سارى جهدي للو�سول اإىل الهدف.
اأرغب يف تاأدية الأعمال التي تتطلب م�سئولية كبرية.20
عندما اأعمل تكون م�سئوليتي جتاه نف�سي مرتفعة جداً.21
اأعمل عادًة اأكرث بكثري مما خطت لعمله.22
اأتخلى عن اأداء الأعمال ال�سعبة.23
اأ�سعى اإىل تخطي كل ال�سعاب التي تقف اأمام حتقيق اأهدايف اأو اأعمايل.24

احلربي مزعل  عــبــداهلل  د.   - ال�صيد  رجــب  اأحــمــد  د. 
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