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 ملخص:

 فيوعالقة ذلك على دافع اإلنجاز لدى المعلمين والمعلمات  كورونازمه أظل  فيالدراسة التعرف على القلق  هذه تهدف       

قطر قد الحظت من خالل في المدراس الفلسطينية في مجال التعليم في خالل عمل الباحثة  ، فمنالمدارس الفلسطينية بدولة قطر

ومستوى االنجاز ادائهم  ىثر علفي المدراس مما يؤسائدة بين معلمين ومعلمات  النفسية االضطرابات األبحاث والمراجع أن

هو  النفسية االضطراباترجعت ذلك على أن أ( وقد COVID-19المستجد  كوروناالعالم من جائحه  يواجهوذلك خالل ما 

المرجو من العملية التعليمية ولذلك قد اتجهت  ومن ثم تحقيق الهدففي العمل مستوى االنجاز  ىعل الذى يؤثر النفسيالعامل 

     .كوروناظل جائحه في النفسية ومستوى االنجاز  االضطرابات ىمن شأنها معرفة مستو الباحثة لعمل هذه الدراسة التي

مة معل 13معلم و إناث  52وتم التصنيف عينة البحث من حيث النوع الى ذكور  المسحي الوصفياستخدمت الباحثة المنهج 

( 22-02) ،15( سنة  إلى 02-12و ) ،32( سنة الى 12 -52ف من حيث العمر من )يمعلم ومعلمة والتصن 25ليكن المجموع 

وتوصلت الباحثة إلى أن العالقة بين حالة القلق النفسية و دافعية اإلنجاز هي عالقة عكسية مرتفعة ودالة   (2إلى  (سنة

على تأهيل المعلمين والمعلمات  القائمين وصت الباحثة تبنيأ**(، و2.720بينهما ) رتباط بيرسونإحصائياً، حيث بلغ معامل ا

 .استخدام أساليب تعزز دافعية اإلنجاز وتقلل مدى حالة القلق النفسية  لدى المعلمين والمعلمات

 كرونا  أزمهالمعلمين، القلق، االنجاز،  المفتاحية:كلمات ال
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Anxiety and its relationship to the motivation of achievement among middle school 

teachers in Palestinian schools in Qatar in light of the Corona crisis 

 *Dr. Dunia Rajeh Ali Moqbel 

 

Abstract: 

The aim of this study is to identify the anxiety in light of the Corona crisis and its relationship to 

the motivation of achievement among teachers in Palestinian schools in the State of Qatar The 

researcher used the descriptive survey approach and the research sample was classified by type 

to males 25 teachers and females 31 teachers to be the total 56 teachers and classification in 

terms of age from (20-30) years to 15, and (30-40) years to 36, (40-50) years to 5.  

Through the researcher’s work in the field of education in Palestinian schools in Qatar, she has 

noticed through research and references that psychological disorders are prevalent among male 

and female teachers in schools, which affects their performance and level of achievement during 

what the world is facing from the emerging pandemic of Corona (COVID-19). Psychological 

disorders are the psychological factor that affects the level of achievement at work and then 

achieve the desired goal of the educational process, and therefore the researcher has directed to 

conduct this study, which would know the level of psychological disorders and the level of 

achievement in light of the Corona pandemic. 

The researcher concluded that the relationship between the psychological state of anxiety and the 

motivation of achievement is a high and statistically significant inverse relationship, where the 

Pearson correlation coefficient between them (0.759**), and the researcher recommended that 

the evaluation of teachers on the rehabilitation of teachers use methods that enhance the 

motivation of achievement and reduce the extent of psychological anxiety in teachers and 

teachers.    

Keyword: Anxiety, Achievement, Teachers, Corona Crisis 
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 مقدمة الدراسة:. 0

م( أن موضوع القلق يحتل مركزاً رئيسياً فيي عليم الينفس بشيكل عيام وعليم الينفس 5235حمد حسن " )م ،عالوىيشير "          

الرياضي بشكل خاص لما له من اثار واضحة ومباشرة في احتالل الوظيائف النفسيية أو الوظيائف الجسيمية أو كليهميا وقيد أشيار 

عبئية كيل قيوى الفيرد النفسيية والجسيمية لمحاولية اليدفاع عين اليذات العديد من الباحثين إلي أن القلق يعيد بمثابية إنيذار أو اشيارة لت

والحفاظ عليه، كما قد يؤدي القلق إذا زاد عن حدته لي فقدان التوازن النفسي "األمر اليذى يثيير الفيرد لمحاولية إعيادة اليتحكم فيي 

 ( 170: عالوى)  .لفة"الستعادة مقوماته باستخدام العديد من األساليب السلوكية المخت النفسيهذا التوازن 

بالضعف أو عدم األمان أو عدم القدرة على  ث عادة عندما يشعر الفردأن القلق يحد (3000)"  يحمد ،قد أشار " عويس         

حالة انزعاجه من بعض في تحقيق أهدافه ويحدث ذلك عند مواجهته بأعمال ومسئوليات يشعر أنها تفوق قدراته واستطاعته أو 

األداء المطلوب منه إنجازه في ترتبط بتوقع مستواه  والتيالخوف من الفشل وعدم الثقة بالنفس في المعارف السلبية المتمثلة 

  (.30 :عويس)تكون ناتجة من ضغوط مختلفة ومتنوعة  التي

يياً ويمكين أن يكيون بسيبب اسيتخدام األدويية القلق وراثية جزئ اضطراباتم( أن 5222" )Bru Brymeويرى "برى بريم        

، وقد يتسبب التوقف عن تناول بعض األدوية اضطرابات القلق التيي تحيدث عيادةً والكافيين الكحول والمواد المخدرة بما في ذلك

الشخصيييية،  اضيييطراباتوبعيييض ذو اتجييياهين،  االضيييطراب، ياإلكتئييياب االضيييطراب ميييع اضيييرابات عقليييية أخيييرى، خاصييية

الخييوف العقلييي، التييوتر  األكييل. يغطييي مصييطلق القلييق أربعيية جوانييب ميين الخبييرات التييي يمكيين للفييرد أن يمتلكهييا: واضييطرابات

 (317، 315: بريم)الجسدي، األعراض الجسدية والقلق الفصامي. 

 إليى" ان كيل االنمياط القليق المعروفية يمكين ردهيا TiIIichم( نقيالً عين "بيول تيلييك 5225سميرة محمد " ) ،شندوتشير "       

يرتبط بموضوع محدد وهو لذلك أكثر الما ويصعب على اإلنسان تحمله أو التعاميل معيه ليذلك يمييل  القلق العام حيث ان القلق ال

ا أو يواجههيا الواقع يمكين ان يتعاميل معهيفي ربطة بموضوعات  إلى –كل حسب السياق الحياتي والنفسي الخاص به  –االنسان 

 (352 :شندأو يتجنبها.  )

ويمثل الدافع لإلنجاز أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسانية، وقيد بيرز كأحيد المعيالم الممييزة للدراسية والبحيث فيي       

اسيتخدام (.  ويرجيع 5223ديناميات الشخصية والسيلو،، بيل يمكين اعتبياره أحيد منجيزات الفكير اإلنسياني المعاصير )الصيافي، 

(، الذي أشار إلى أن الحاجة إلى اإلنجاز هيي دافيع Adlerمصطلق الدافع لإلنجاز في علم النفس من الناحية التاريخية إلى أدلر )

( اليذي عيرض هيذا المصيطلق فيي ضيوء تناوليه لمفهيوم الطميو ، وعليى Levinتعويضي مستمد مين خبيرات الطفولية، ولييفن )

(. في أنه أول مين قيدم مفهيوم الحاجية إليى Murrayفإن الفضل يرجع للعالم األمريكي موراي )الرغم من هذه البدايات المبكرة، 

  (. 3003اإلنجاز بشكل دقيق )انجلر، 

ويتميييز الفييرد المنجييز عيين غيييره ببييذل جهييده واالسييتمرار فييي المحاوليية للحصييول علييى النجييا ، كمييا أنييه يميييل إلييى حييل          

المشكالت والمثابرة على حلها حتى لو لم يتعرض لضغط خارجي لفعل ذلك، ويسيعى دائميا للوصيول إليى المراكيز المتقدمية فيي 

 (.5221العمل والمجتمع )موسى، 
      

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكين أن تتسيبب فيي مجموعية مين االعيتالالت ويعتبر       

 التنفسية الحادة الوخيمة.  زمةالمتالفي البشر، تتراو  ما بين نزلة البرد العادية وبين 
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الساللة الخاصة من فيروس كورونا لم تُحدد من هذه  الحيوانية،كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من األمراض 

قبل في البشر. والمعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقيال هيذا الفييروس ووخامتيه وأثيره السيريري ألن عيدد الحياالت المبليغ 

 (40عنها قليل حتى اآلن. )

 ،التربيويعليم الينفس أهمية البحث في هذا الموضوع الذي يربط بين عوامل مهمة جداً في مستقبل  ةالباحث ومن هنا وجدت       

 القليققلية الدراسيات التيي تناوليت موضيوع  ةالباحثي تالقتراب وصوله إلى مرحلة العمل واإلنتاج، وخدمة مجتمعيه، وقيد الحظي

   .ربيالعالوطن في في مجال التعليم  كوروناظل ازمه في  واإلنجاز خاصة
 

 :واهميته الدراسةمشكلة . 0.0

 القلق،وعلى أساس يربط " سيلبرج بين الضغط ومفهوم  الضاغطة،يعتمد على الظروف في القلق كحالة هو قلق موق عتبري       

تحيدث كيرد فعيل لشيكل ميا مين الضيغوط فمين خيالل  التيي ،المعرفيية السيلوكية االسيتجاباتتشير إلى تتيابع  انفعالية فالقلق عملية

 .للضغط إدراكهعلى المستوى الدافع كل حسب  اختالفاتتعلب دورا هاما إلشارة على  الضغوط النفسيةقام بها أن  التيدراساته 

 (   00: 5225فاروق عثمان )

ومنهيا  ،المجياالت والمييادين التطبيقيية والعملييةالعدييد مين فيي االهتمام بدراسية دافعيية لإلنجياز نظيرا ألهميتهيا  ويرجع           

 للمواقف هإدراكفي و ،وتنشيطهتوجيه سلو، الفرد في حيث يعد الدافع لإلنجاز عامال مهما  ،األكاديميوالمجال  التربويالمجال 

 ،تجيياه تحقيييق ذاتييهسييعال الفيرد فييي أساسيييا كونيا م لإلنجييازالييدافع  يعتبييركميا  ،وفهيم سييلو، الفييرد وتفسييره وسييلو، المحيطييين بييه

 ،ومميا يسيعى إلييه مين أسيلوب حيياة أفضيل ،ومما يتحقق من أهداف ،وتوكيدها حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه

مين  واهتمامياوأن الحاجه إلى اإلنجاز يمكن أن تكون وحدة من اعظيم ميؤثرات الدافعيية قيوة  ،اإلنسانيومستويات أعظم للوجود 

 (3007اللطيف خليفة ، عبد ) .حياة الفرد
 

هائلية ربميا كانيت هيي األخطير فيي زماننيا المعاصير، تسيببت جائحية  أزميهالعالم حاليياً حيدثاً جليالً قيد يهيدد التعلييم ب ويشهد       

 %02بليداً، أي ميا يقيرب مين  353مليار طفل وشاب عن التعليم فيي  3.5( في انقطاع أكثر من COVID-19فيروس كورونا )

تعليميية عالميية، فهنيا،  أزميهمن الطالب الملتحقين بالمدارس عليى مسيتوى العيالم.  وجياء ذليك فيي وقيت نعياني فييه بالفعيل مين 

اسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشير البنيك الكثير من الطالب في المدارس، لكنهم ال يتلقون فيها المهارات األس

أن نسيبة هيؤالء األطفيال قيد  –أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أو الفهيم فيي سين العاشيرة  –“ فقر التعلُّم”الدولي عن 

رف، فقد تفضي هذه الجائحية إليى . وإذا لم نبادر إلى التص%21بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 

 (41ازدياد تلك النتيجة سوءاً. )

قطير قيد الحظيت مين خيالل األبحياث والمراجيع أن  فيي المدراس الفلسيطينية في مجال التعليم في ومن خالل عمل الباحثة         

 يواجيهومسيتوى االنجياز وذليك خيالل ميا ادائهيم  ىفيي الميدراس مميا ييؤثر عليسائدة بين معلمين ومعلمات  النفسية االضطرابات

الذى ييؤثر  النفسيالنفسية  هو العامل  االضطرابات( وقد ارجعت ذلك على أن COVID-19المستجد  كوروناالعالم من جائحه 

ة المرجو من العملية التعليمية ولذلك قد اتجهيت الباحثية لعميل هيذه الدراسي العمل  ومن ثم تحقيق الهدففي مستوى االنجاز  ىعل

      كوروناظل جائحه في النفسية ومستوى االنجاز  االضطرابات ىالتي من شأنها معرفة مستو
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في ظل ازمه كرونا في المدراس الفلسطينية بقطر في اإلعدادية  معلمات المرحلةومعلمين  القلق لدىما مستوى  .1 

 بقطر؟المدراس الفلسطينية 

في ظل ازمه كرونا في المدراس الفلسطينية بقطر في اإلعدادية  ومعلمات المرحلةما مستوى دافعية اإلنجاز معلمين  .2

 بقطر؟المدراس الفلسطينية 

المدراس الفلسطينية في المرحلة اإلعدادية  ومعلماتمعلمين  القلق لدى والدافعية لإلنجاز القلق هل توجد عالقة بين  .3

 بقطر؟المدراس الفلسطينية في ظل ازمه كرونا في بقطر 

 

 :البحثمصطلحات . 2.0

 anxietyالقلق:  -

 (570: 5222،  محمد عالوىيتمسك بها الفرد ويعتقد أنها أساسية لوجوده. ) التيهو توجس بصحبة تهديد لبعض القيم        

( بأنها " اإلحساس بالراحة والرضا عند إنجاز شيء ما أو إيجاد شيء لم يكن 70: 5222عّرفها الوديان ) دافعية اإلنجاز: -

  موجوداَ".

 (COVID-19( )02-)اختصاًرا كوفيد 2102مرض فيروس كورونا  .-

، هو مرٌض تنفسي إنتاني حيواني المنشأ، يُسببه 5230يعرف باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 

 (42( * )5التنفسية الحادة الشديدة )سارس كوف  زمهالمرتبط بالمتأل 5فيروس كورونا 

 

 الدراسةحدود . 1.0

 ( معلم ومعلمة.25الحدود البشرية: جرى تطبيق هذه الدراسة على ) -

  .من المدارس الفلسطينية بدول قطر

 .5223/5255الحدود الزمانية: جرى تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي  -

 .الحدود المكانية: أجريت الدراسة في المدراس الفلسطينية بدول قطر -

لفقرات ات أدوات الدراسة، واستجابة المعلمين والمعلمات تعميم نتائج هذه الدراسة بصدق وثبالحدود الموضوعية: يتحدد  -

 االستبانة.

 اإلطار النظري: . 2

  :القـلق :اولً 

لمييا ليه ميين وثيار واضييحة  ،خاصية الرياضييعليم الينفس عاميية وعليم اليينفس فييي مركييزاً رئيسيياً  Anxietyيعتبير القليق  

ويعتبر القلق بمثابة إنذار أو إشارة لتعبئة كل قوى الفرد  ،ومباشرة على اختالل الوظائف النفسية أو الوظائف الجسمية أو كالهما

 .النفسية لمحاولة الدفاع عن الذاتالجسمية و
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 :مفهوم القلق  -

يعييد القلييق المصيياحب للمنافسيية الرياضييية ميين أهييم موضييوعات علييم اليينفس الرياضييي، وأن أداء الالعبييين قييد يختلييف  

النشيياط فييي بياختالف درجيية القليق لييديهم وقييد يشيعر الالعييب بعييدم االرتييا  لمييا ينتابيه ميين مشيياعر الخيوف ميين الفشييل والهزيمية 

 الرياضي.

عليم الينفس بصيفة عامية وعليم فيي ضوع القلق يحتيل مركيزا رئيسييا م( أن مو5227هذا ما يوضحه "محمد  عالوى" ) 

النفس الرياضي بصفة خاصة لما له من أثار واضحة ومباشرة على اختالل الوظيائف النفسيية أو الوظيائف الجسيمية أو كالهميا، 

لنفسية والجسمية لمحاولة الدفاع عن وقد أشار العديد من الباحثين إلى أن القلق يعتبر بمثابة إنذار أو إشارة لتعبئة كل قوى الفرد ا

فيي الذات والحفاظ عليها كما قد يؤدى القلق إذا زاد حدته إلى فقدان التوازن النفسي األمر الذى يثير الفرد لمحاولية إعيادة اليتحكم 

 (170: 5227هذا التوازن النفسي واستعادة مقوماته باستخدام العديد من األساليب السلوكية المختلفة.  )محمد عالوى 

لسلو، الشخص والقيدرة  رئيسيمكون  ن المستقبلأم( على أهمية المستقبل فيقول 3002بد السالم" )السيد عكما يؤكد " 

صيفة هامية للكائنيات االنسيانية كميا أن عيدم القيدرة مين الناحيية  هييعلى بناء أهداف شخصية بعيدة المدى والعميل عليى تحقيقهيا 

)السييد عبيد السيالم  إلى منظيور زمين المسيتقبل. باالفتقارالنفسية لبعض البشر على أنجاز الخطط المستقبلية البعيدة المدى يرتبط 

3002 :21) 

بيدرجات مختلفية مين القليق تيؤثر  م( أنه يتفق معظيم الرياضييين عليى أنهيم يشيعرون3007كما يوضق "أسامة راتب" ) 

تحقييق فيي عادة على مستوى أدائهم وبينما يستطيع البعض منهم التحكم والسييطرة عليى درجية القليق، فيان اليبعض األخير يخفيق 

أثنياء المنافسية، ولقيد اهيتم العدييد مين البياحثين بمعرفية العواميل المسيببة للقليق ليدى فيي ذلك، ومن ثم يتأثر األداء سيلبيا وخاصية 

 الرياضيين وجاءت النتائج موضحة أن هنا، أربعة مصادر أساسية تسبب حدوث القلق:

   .الخوف من الفشل 

    .الخوف من عدم الكفاية 

   .فقدان السيطرة 

    (300: 3007األعراض الجسمية والفسيولوجية. )أسامة راتب 

فيي تضئ كل من موارد الجسمية والنفسيية  التيالخطر  أشاره( إلى أن القلق 5225باهى ووخرون" )في ويشير "مصط 

ونقيص  اضيطرابييؤدى حدتيه إليى  الذي االختاللنفس الوقت دليل على في سبيل الحفاظ على الذات والدفاع عنها ويكون القلق 

درجات متفاوتة إلى فقدان التوازن الجسم ويحفز اإلنسان إلى محاولة في تؤدى إلى القلق بمختلف مستوياته و التيوظائف الجسم 

 (02: 5225باهى واخرون في مقوماته بأساليب سلو، مختلفة. )مصط واستعادةالسيطرة على هذا التوازن 

 المحافظية عليى ينبغيي التييهو أحد المتغيرات النفسيية المهمية  الرياضي( إلى أن القلق 5222" )محمد عالوىويرى " 

 التييلتحقييق أفضيل النتيائج الرياضيية والقليق هيو تيوجس بصيحبة تهدييد ليبعض القييم  يجيابيإومحاولية اسيتثمار كيدافع  هاستقرار

 (570: 5222يتمسك بها الفرد ويعتقد أنها أساسية لوجوده.   )محمد عالوى 
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مباشيراً ووثيقياً بيالقلق سيواء  ارتباطياتيرتبط  التييالعديد من المواقيف  الرياضي( يواجه 5221" )محمود عنانويشير " 

أو المنافسات وما يرتبط بكل منها من مواقف وأحداث ومثيرات وقيد يكيون ليه وثيار واضيحة  الرياضيأثناء عمليات التدريب في 

 (170: 5221عنان  وعلى مستوى قدرته ومهاراته وعالقته باآلخرين. )محمود الرياضيومباشرة على سلو، 

 ثانياً: دافعية اإلنجاز

التيي تسيبب  –الداخليية والخارجيية  –يسعى علم النفس إلى دراسة السلو، اإلنساني، إليجاد العالقة بيين السيلو، والعواميل        

هذا السلو،، والتعرف إلى السبب الذي يدفع الطالب لهذا التصرف، وقد وضع العلماء افتراضيين لدراسية السيلو، هميا: السيلو، 

 (. 5225والصافي وعمور وشريف،  مسبب، والسلو، قصدي )أبو رياش

( الدافعيية بأنهيا "الحياالت الداخليية أو الخارجيية التيي تحير، سيلو، الطاليب وتوجهيه نحيو 505: 5233يعرف أبيو جيادوا )      

 تحقيق هدف أو غرض معين، وتحافظ على استمراريته حتى تحقق الهدف.  

افتراضي متعدد األبعاد يوجه الفرد ويدفعه إلى القييام بواجباتيه بدقية ونظيام بأنها " عبارة عن بناء  وتعرف دافعيـة اإلنجـاز       

واستقاللية، والعمل على تخطي العقبـات التـي تـصادفه والتغلب عليها، مما يبث الثقة والطمأنينية فيي نفسيه، بهيدف بليوي معيايير 

 (. 13: 5225االمتياز، وتحقيق األهداف المستقبلية القريبة منها والبعيدة" )عطية، 

بأنها التركيز على تحقيق األشياء التي يراها اآلخرون صيعبة والسيـيطرة عليـى البيئيـة، واليتحكم فيي  " Murray كما عرفها     

 (٧ :٠٢٢٢ ،الفحل)األفكار وسرعة األداء، والتغلـب علـى العقبـات، وبلـوي معـايير االمتيـاز ومناقشـة اآلخـرين والتفوق عليه"
 

ومن النظريات التي ظهرت في تفسير دافعية االنجاز، نظرية اتكنسون  وهي تيربط بيين توقيع الفيرد ألدائيه وإدراكيه اليذاتي       

لقدرته والنتائج المترتبة عليها، وتعتبرها عالقيات معرفيية متبادلية تقيف خليف سيلو، االنجياز، وان األفيراد ذوي الدافعيية العاليية 

(، وهيي تؤكيد عليى أن النزعية أو Atkinson, 1960محياوالت الوصيول إليى حيل المشيكالت )يبذلون جهدا كبييرا فيي  لإلنجاز

الميييل للحصييول علييى النجييا  أميير مكتسييب، يمكيين تعلمييه، وهييو يتفيياوت بييين األفييراد، ويختلييف عنييد الفييرد الواحييد فييي المواقييف 

 ، واحتميال النجيا  المرتبطية بصيعوبة المهمية، المختلفة، وهذا الدوافع تتأثر بعوامل رئيسية ثالثة هي الدافع للوصول إلى النجا

(. كما أن دافعية االنجاز العالية تزيد مين قيدرة األفيراد عليى ضيبط أنفسيهم Petri and govern, 2004والقيمة الباعثة للنجا  )

ليى الحيل في العمل الدؤوب لحل المشكلة، وأنها تمكنهم من وضع خطط محكمية للسيير عليهيا ومتابعتهيا بشيكل حثييث للوصيول إ

(Ball, 1977.) 

بقييدرتهم علييى وضييع تصييورات مسييتقبلية معقوليية ومنطقييية فييي تصييوراتهم  لإلنجييازويمتيياز األفييراد ذوو الدافعييية العالييية       

 (.5225حمامة وعبد الرحيم والشحومي،  للمشكالت التي يواجهونها، والتي تمتاز بأنها متوسطة الصعوبة ويمكن تحقيقها )بو

تعمل دافعية االنجاز ذات المستوى العالي على تحفيز أفرادها لمواجهة المشيكالت والتصيدي لهيا، ومحاولية حلهيا والتغليب        

علييى كييل الصييعوبات والعقبييات التييي تعترضييهم. ويكييون األفييراد ذوي دافعييية االنجيياز مسييرورين عنييد أداء المهمييات المعتدليية 

نقيض األفراد منخفضي دافعية اإلنجاز الذين يتجنبون المشكالت، وسيرعان ميا الصعوبة، ويسعون بهمة عالية نحو العمل، على 

يتوقفييون عيين حلهييا عنييدما يواجهييون المصيياعب، وهييي تسيياهم فييي المحافظيية علييى مسييتويات أداء مرتفعيية للطلبيية دون مراقبيية 

 خارجية، 
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داء الجييد بغيض النظير عين القيدرات العقليية ويتضق ذلك من خالل العالقة الموجبة بين دافعية االنجاز والمثيابرة فيي العميل واأل

وسييلة جييدة للتنبيؤ بالسيلو، األكياديمي الميرتبط بالنجيا  أو الفشيل فيي  -كميا تقياس حالييا-للمتعلمين، وبهذا تكون دافعية االنجياز 

 (5220المستقبل )عالونة، 

غييرهم، ويحققيون نجاحيات أكثير فيي حيياتهم،  إن األفراد الذين يوجد لديهم دافع مرتفيع للتحصييل يعمليون بجديية أكبير مين       

وفي مواقف متعيددة مين الحيياة، وعنيد مقارنية هيؤالء األفيراد بمين هيم فيي مسيتواهم مين القيدرة العقليية ولكينهم يتمتعيون بدافعيية 

يية، منخفضة للتحصيل وجد أن المجموعة األولى تسجل عالمات أفضل في اختبار السرعة فيي إنجياز المهميات الحسيابية واللفظ

كميا أنهيم يحققيون تقيدما أكثير وضيوحا فيي المجتميع،  وفي حل المشيكالت، ويحصيلون عليى عالميات مدرسيية وجامعيية أفضيل،

والمرتفعون في دافع التحصيل واقعيون في انتهاز الفيرص بعكيس المنخفضيين فيي دافيع التحصييل اليذين يقبليوا بواقيع بسييط، أو 

 (.Santrrock, 2003قيقه )يطمحوا بواقع اكبر بكثير من قدرتهم على تح

وهنيا، فييروق بييين ذوي دافعيية االنجيياز المنخفضيية والمرتفعيية، فقيد بينييت نتييائج البحييوث فيي هييذا المجييال أن ذوي الدافعييية        

المرتفعة يكونون أكثر نجاحا في المدرسة، ويحصلون على ترقيات في وظائفهم وعلى نجاحات في إدارة أعمالهم أكثر مين ذوي 

المنخفضة، كذلك فان ذوي الدافعية العالية يميلون إلى اختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيها أكثر من التحدي، ويتجنبيون الدافعية 

المهام السهلة جدا لعدم توفر عنصر التحدي فيها، كما يتجنبيون المهيام الصيعبة جيدا، ربميا الرتفياع احتمياالت الفشيل فيهيا، ومين 

 فعية المرتفعية أن ليديهم رغبية قويية فيي الحصيول عليى تغذيية راجعية حيول أدائهيم، وبنياءً الخصائص األخرى المميزة لذوي الدا

على ذلك فأنهم يفضلون المهام والوظائف التي تبنى فيها المكافآت على االنجياز الفيردي، وال يرغبيون فيي مهميات تتسياوى فيهيا 

 (. 5220المكافآت )عالونة، 
 

 مصادر دافعية اإلنجاز:

 اإلنجاز لدى الطلبة إلى أسباب داخلية وأسباب خارجية ومن المصادر التي تعزى إليها دافعية اإلنجاز ما يلي:تعزى دافعية     

أوالً: المصادر الداخلية: ويقوم فيها الطالب بعزو إنجازاته إلى جهده ومثابرته في القييام بياإلجراءات التيي تحقيق األهيداف، وهيو 

 (.3002دافعيته ما دام يحقق النجا  ويستمتع بنتائجه )راتب، يقبل على العمل بدافع الرغبة ويستمر ب

 ثانياً: المصادر الخارجية: ويعزو الطالب نجاحه أو فشله إلى عوامل خارجية خارجة عن سيطرته.

 (:5223وهنالك تصنيفات أخرى لمصادر دافعية اإلنجاز منها )بني يونس، 

هات فطرية، فيقوم بالعمل الذي يتبعه تعزيز ويتجنب السلو، المصادر السلوكية: وهي استجابات عن مسببات أو منب .3

 الذي يتبعه شعور بعدم الراحة أو يتعرض بعده للعقاب.

 وفق معايير المجتمع. المصادر االجتماعية: حيث يقوم الطالب بتقليد السلو، المقبول اجتماعياً، .5

لى حالة التوازن المعرفي، والوصول إلى حل المصادر المعرفية: وهو يقوم بالسلو، للوصول إلى الفهم، والوصول إ .1

 المشكالت واتخاذ القرار المناسب.

المصادر الوجدانية: وهي تتعلق بوصول الفرد للشعور باألفضل من خالل تقليص التهديدات التي تهدد مفهوم الذات  .0

 لديه.

وى من فاعلية الذات، من المصادر النزعوية: وهي تقوم على مواجهة التحديات، للوصول للهدف والوصول إلى مست .2

 خالل األساليب التي تساعده على التحكم في جميع جوانب الحياة.
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المصادر الروحية: وتنتج من معرفة الفرد المعنى من وجوده وهي الرابطة بين العبد وربه، والقيام بالعمل مرضاة هلل  .5

 تعالى.

لبيئة ، واالشخصوهنالك بعض المعيقات التي تقلل من دافعية اإلنجاز لدى الطلبة منها: طبيعة دافعية اإلنجاز لدى         

 (:5225)رشوان وعلي، ، نجا  وفشل، وتوقعاته عن األداء الشخص من، وخبرات المادية واالجتماعية ،المحيطة بالشخص

 

 :السابقة الدارسات. 1

 :القلقالدراسات التي تناولت  .0.1

( بدراسية تهيدف التعيرف عليى الفيروق بيين فئيات عينية البحيث فيي متغييرات قليق 5230محمود إبراهيم محميد ") دراسة         

وطبيعيية  الفنييالمسييتوى  ،الكاتييا والكوميتييه ،والتوجيه نحييو تعياطي المنشييطات الرياضيية وفقييا للنيوع ،المنافسية مسيتوى الطمييو 

 .والتوجه نحو تعاطي المنشطات ،مستوى الطمو  ،العالقة بين المتغيرات الثالثة قلق المنافسة الرياضية

العبييات وجييود عالقيية ارتباطييية  –العبييين في ومييدى امكانييية التنبييؤ باالتجيياه نحييو تعيياطي المنشييطات بدالليية قلييق المنافسيية الوصيي

ومقيياس التوجيه  البيدنيوالقليق فيي ين مقياس الطمو  وبين كل مين القليق المعرب 2.23طردية دالة احصائيا عند مستوى معنوية 

حيين توجيد عالقيية ارتباطيية طردييية دالية احصييائيا عنيد مسييتوى فييي ، والالعبياتنحيو تعياطى المنشييطات ليدى كييل مين الالعبييين 

 بين الثقة بالنفس ومقياس مستوى الطمو  لدى الالعبات. 2.23معنوية 

بيين مقيياس التوجيه نحيو تعياطى المنشيطات وبيين  2.23رتباطية طردية دالة احصائيا عند مستوى معنوية وجود توجد عالقة ا -

وجيود عالقية ارتباطيية عكسيية دالية  .والالعبياتومقيياس مسيتوى الطميو  ليدى كيل مين الالعبيين  البيدنيوالقليق في القلق المعر

عيدم وجيود عالقية -الالعبيات. ليدى  والثقية بيالنفسبين مقياس التوجه نحو تعاطى المنشطات  2.23احصائيا عند مستوى معنوية 

س وبيين ، وال توجد عالقة بين الثقة بيالنفوالالعباتلدى الالعبين في والقلق المعر البدنيدالة بين الثقة بالنفس وبين كل من القلق 

 مستوى الطمو  واالتجاه نحو تعاطى المنشطات لدى الالعبين

برنيامج )ارشياد نفسيي( لمواجهية قليق  تيأثير( بدراسية تهيدف لمعرفية 5230حسني الشافعي " )  عبد الفتا" محمد دراسة         

ال وكانت عينة البحيث في لوصبعض المهارات النفس حركية لدي العبي المنازالت حيث استخدم الباحث المنهج ا علىالمستقبل 

ان القليق الرياضيي مين المسيتقبل ذو اثيار سيلبية  النتيائجرياضة المنازالت كلية التربية الرياضيية جامعيه طنطيا واوضيحت  ىعب

ادت اليي  التيي والمعتقيدات الخاطئية راألفكيامواجهية  بواسيطتهاالالعب ومن هنا فإن استخدام االساليب او الفنيات التي ييتم  على

 .ظهور قلق المستقبل

بييبعض المتغيييرات غييير  وعالقتييه( دراسيية تهييدف إلييى التعييرف علييى القلييق المسييتقبل 5237) "محمييد سييمير عميير" دراسيية       

 دوريفيي دافعيية االنجياز( ليدى ناشيئ كيرة القيدم المصيابين بأنديية قطياع القياهرة  –مسيتوى الطميو   –المعرفية )الثقية بيالنفس 

الثقية  –كيل مين المتغييرات )قليق المسيتقبل فيي ضوء شدة االصيابة في ناشئين، التعرف على الفروق بين المصابين الجمهورية لل

 الجمهوريية للناشيئين. دوريفيي دافعية االنجاز( لدى ناشئ كرة القدم المصابين بأندية قطاع القياهرة  -مستوى الطمو  –بالنفس 

ناشئ كرة القدم وأسفرت نتائج الدراسة على وجيود مسيتوى مرتفيع لدرجية  البحثوكانت عينه في واستخدم الباحث المنهج الوص

 القلق المستقبل لدى ناشئ كرة القدم المصابين عينة البحث، 
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دافعية االنجاز لدى عينة البحث، ترتبط كل من أبعياد مقياييس  -مستوى الطمو   –ووجود مستوى منخفض لكل من الثقة بالنفس 

مقياس الطمو  ارتباطا سالبا ليدى عينية البحيث، تيرتبط كيل مين أبعياد مقياييس قليق المسيتقبل وأبعياد مقيياس قلق المستقبل وأبعاد 

 دافعية االنجاز ارتباطا سالبا لدى عينة البحث.

( دراسيية تهييدف إلييى التعييرف علييى العالقيية بييين محييددات قلييق توقييع المسييتقبل 5235مييد محمييد الشييحات محمييود")حدراسيية       

وكانيت عينية البحيث العبيات في الوصي المينهجى األداء المهارى لدى العبات هوكي الميدان. وأستخدم الباحيث الرياضي ومستو

م والبيالغ 5230/5232الدرجة األولى في رياضة الهوكي فيي محافظية الشيرقية والمقييدين بسيجالت االتحياد المصيري بيالهوكي 

رتبياط عكسيي بيين محيدد الشخصيية )النزعية التشيائومية( ومسيتوى وكانت أهم نتائج البحث كالتالي: وجود ا ( العبة12عددهم )

األداء المهارى لدى العبات هوكي الميدان، وأوصت الباحثة ب ضرورة اهتمام مدربي هوكي الميدان باإلعداد النفسي لالعبيات 

ويجيب عليى الميربين معرفية  باعتباره أحد أعمدة إعداد الالعبات ولدوره المهم في الحفاظ على مستوى قلق المنافسية الرياضيية،

مستوى محددات القلق األفضل لكل العب في الفريق من خالل االختبارات والمقاييس المعدة لذلك؛ حتى يستطيع بيذلك تيوجيههم 

 قبل وأثناء وبعد المنافسات الرياضية المختلفة.

عرف على عالقة قلق المستقبل بكيل مين م( دراسة تهدف إلى الت5230"صفاء جابر شاهين ومحمد فتو  غنيم" ) ودراسة         

سيييف المبييارزة  يعبييالودراسيية الفييروق بييين هييذه المتغيييرات النفسييية لييدى  العييدوانيدافعييية االنجيياز، تركيييز االنتبيياه والسييلو، 

( العب لكل مين 50( العب سيف مبارزة بواقع )00وكانت عينه البحث )في المحليين والدوليين. استخدم الباحثون المنهج الوص

أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين قليق توقيع المسيتقبل ودافعيية االنجياز وعالقية سيلبية  الدوليالمستوى المحلى والمستوى 

العيدواني ليدى الالعبيين اليدوليين وايجيابي بين قلق المستقبل وتركيز االنتباه وكذلك االرتباط ايجابي بين قلق المسيتقبل والسيلو، 

متغييرات البحيث فيميا عيدا السيلو، في المبارزة الدوليين  العبيسيف المبارزة المحليين وجاءت الفروق دالة لصالق  العبيلدى 

 سيف المبارزة المحليين. العبيالعدواني فالفروق دالة لصالق 

ودراسيية  الرياضيييدف البحييث للتعييرف علييى مسييتوى قلييق المسييتقبل ( دراسيية تهيي5230")الجييوهريياسيير محفييوظ دراسيية        

صيورة تسياؤالت. واسيتخدم الباحيث فيي كرة القدم وقد صاي الباحث فيروض البحيث في والثالث  الثانيالقسم  العبيالفروق بين 

وقيد أثبيت نتيائج البحيث وجيود داللية  ( العب من أندية الشرقية، بنها، بطا ونادى طوخ07وكانت عينه البحث ) ،الوصفيالمنهج 

في  الثانيالقسم  العبيمكونات قلق توقع المستقبل كذلك الفروق دالة لصالق في كرة القدم في القسم الثاني  العبيللفروق لصالق 

 القسم الثالث. لالعبيمستوى المنافسة مقارنة بنتائج المنافسة 

"   Cheng, W. N. K., Hardy, L., & Markland, Dوماركالنيد، د " تشينغ، دبلييو ن. ،.، هياردي، ل. دراسية و         

بناء نموذج متكاميل ثالثيي  في يهدف البحث  ( تصور ثالثي األبعاد لقلق األداء: األساس المنطقي وتطوير القياس األولي5220)

األبعاد لقلق األداء لتقديم تصور بديل قد يساهم في فهم العالقة المعقدة بين القليق واألداء. وعليى وجيه الخصيوص، تيم االعتيراف 

ميع  ،صراحة بإمكانات القلق التكيفية )التي تحدث وثاراً إيجابية( بإدراج بُعد تنظيمي. يتميز هذا النميوذج بخمسية مكونيات فرعيية

واليتحكم  ،وفرط النشاط المستقل والتوتر الجسدي الذي يمثل القليق الفسييولوجي ،القلق واالهتمام الذاتي الذي يمثل القلق المعرفي

تييم  الوصييفي .واألسيياس المنطقييي الكييامن يالمفيياهيمالمتصييور الييذي يمثييل البعييد التنظيمييي للقلييق. ويييرد اسييتعراض عييام لإلطييار 

 ( في سياق واسع من األداء الرياضي.N = 286, 327ؤّكدة في عينتين مستقلتين )استخدام تحليل العوامل الم
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بندا من القلق األداء. وكشفت النتائج التي توصل إليهيا االتحياد الميالي األفريقيي عين دعيم  52تم إنشاء مقياس من األخرى القلق  

 نموذج من الدرجة األولى ثالثي األبعاد.
 

 الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز: .2.1

( التي هدفت التعرف إلى العالقة بين نوعيية عيزو النجيا  والفشيل الدراسيي وبيين دافعيية اإلنجياز، 5222دراسة الصافي )       

ة التربيية ( طالب من المتأخرين دراسياً من طلبية كليي322( طالب من الطلبة المتفوقين دراسياً و)322تكونت عينة الدراسة من )

وكلية اللغة العربية في جامعة الملك خالد بن عبيد العزييز، اسيتخدم الباحيث مقيياس العيزو، واختبيار دافيع اإلنجياز، وقيد أظهيرت 

النتائج أن المتفوقين عزو نجاحهم إلى جهدهم وقدرتهم والمواد الدراسية واالختبار ومزاج المعلم ووخرها الحيظ. فيي حيين عيزى 

راسيا فشلهم إلى المعلم ثم المزاج والحظ ثيم القيدرة والميواد الدراسيية واالختبيار وأخييراً الجهيد. كميا أظهيرت الطلبة المتأخرين د

النتائج أن المتفوقين ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة قد عزو نجاحهم إلى القدرة والجهد والميواد الدراسيية واالختبيار بينميا الطيالب 

 از المنخفض عزو فشلهم إلى المزاج والحظ والمعلم.المتأخرون دراسياً ذوي دافعية اإلنج

حيل المشيكالت فيي  اسيتراتيجية( التيي هيدفت إليى معرفية أثير تطبييق Gok & Silay, 2009في دراسية جيو، وسيايلي )        

( طالبياً 05التعليم على تحصيل الطلبة في الفيزياء، واتجاهاتهم نحو حل المشكالت، ودافعية اإلنجاز، تكونت عينة الدراسة مين )

حيل  باسيتراتيجيةطاليب( تيم تدريسيهم  31 طالبية و 35وطالبة من مدرسة ثانوية في تركيا حيث قسيمت إليى مجموعية تجريبيية )

طالباً( تم تدريسيهم بالطريقية االعتياديية، اسيتخدم الباحيث اختبيار التحصييل فيي  31 طالبات و 0ة ضابطة )المشكالت، ومجموع

الفيزياء، واستبانة االتجاه نحو حل المشكالت، واستبانة لمعرفة مدى توظيف الطلبة لحل المشكالت، واسيتبانة الدافعيية لإلنجياز، 

كالت فيي التحصييل والدافعيية واالتجاهيات، وال توجيد فيروق دالية إحصيائيا فيي حيل المشي استراتيجيةوقد أظهرت النتائج فاعلية 

 التحصيل يعزى للجنس.
 

( التي هدفت إلى معرفة الفروق بين المتفوقين دراسياً والعاديين فيي كيل مين التفكيير ومفهيوم اليذات 5220وفي دراسة الغامدي )

ن طيالب المرحلية الثانويية فيي ميدينتي مكية المكرمية وجيدة، اسيتخدم ( طالبياً مي022ودافعية اإلنجاز، تكونت عينة الدراسة مين )

الباحث مقياس األفكار العقالنية وغيير العقالنيية، ومقيياس مفهيوم اليذات، ومقيياس دافعيية اإلنجياز لتحقييق أهيداف الدراسية، وقيد 

قالنيي عنيد الطلبية العياديين، توجيد عالقية أظهرت النتائج انتشار التفكير العقالني بيين الطلبية المتفيوقين وانتشيار التفكيير غيير الع

ارتباطية بين التفكير العقالنيي ومفهيوم اليذات ليدى المتفيوقين وليدى العينية الكليية بينميا ال توجيد عالقية ليدى العياديين، كميا توجيد 

عالقية ليدى العياديين. كميا عالقة ارتباطية بين التفكير العقالني ودافعية اإلنجاز لدى المتفوقين وليدى العينية الكليية بينميا ال توجيد 

 توجد عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز لدى العاديين ولدى العينة الكلية بينما ال توجد عالقة لدى المتفوقين.

( التي هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج إثرائي قيائم عليى األلعياب الذكيية فيي تطيوير مهيارات 5220وفي دراسة )القبالي،         

( طالبيا 15لدى الطلبة المتفوقين في المملكة العربية السعودية. وقد تكيون مجتميع الدراسية مين ) لإلنجازحل المشكالت والدافعية 

طالبياً، والمجموعية  (35)ملكية ميوزعين إليى مجميوعتين: األوليى تجريبيية وتكونيت مين بمدارس الم من الصف الثالث المتوسط

واسييتخدمت لجمييع البيانييات أداتييان: األداة األولييى، مقييياس مهييارات حييل المشييكالت،  ( طالبيياً.35الثانييية ضييابطة، وتكونييت ميين )

امج إثرائيي مسيتند إليى النظريية المعرفيية، مكيون مين ، ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء برنلإلنجازواألداة الثانية، مقياس الدافعية 

(، وأظهيرت نتيـائج 5220/5220( جلسة تدريبيية، طبيق عليى أفيراد العينية التجريبيية خيالل الفصيل الدراسيي الثياني للعيام )52)
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اس مهيارات بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقي الدراسـة وجـود فروق ذات داللة إحصـائية

كميا وأظهيرت نتيائج الدراسيـة وجيـود فيروق ذات  ولصيالق المجموعية التجريبيية. يثرائيإلالمشكالت، تعزى إليى البرنيامج ا حل

ية لإلنجاز تعزى إلى البرنيامج داللة إحصـائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الدافع

 .التجريبية ثرائي ولصالق المجموعةاإل

 مبحيث العليوم فيي المتتابعية التكوينيية االختبيارات أثير عليى التعرف إلى الحالية الدراسة (5235هدفت دراسة )شاهين،          

 استخدم الدراسة هدف ولتحقيق والممارسات التأملية،  االنجاز، ودافعية الدراسي، التحصيل على األساسي التاسع للصف العامة

 طالبًا من الصف التاسع في مدينة الخلييل، (25أفرادها ) عدد بلغ الذكور، وقد من عينتين: األولى على التجريبي المنهج الباحث

 مجميوعتين إليى تقسييمهن تيم ( طالبة،00عددها ) وبلغ من اإلناث، الثانية والعينة وضابطة، تجريبية مجموعتين إلى تقسيمهم تم

 أسيفرت وقيد االسيتبانة، إليى إضيافة نهائيًيا، تحصييليًا واختبياًرا تكوينية، اختبارات أربعة استخدم الباحث وضابطة، وقد تجريبية

 المجموعيات المجموعية ولصيالق لمتغييري وفقًيا الطلبية تحصييل متوسيطات بيين إحصيائيًا دالية فيروق وجيود عن نتائج الدراسة

 فيروق وجيود عيدم اتضيق كميا .والجينس جموعةلتفاعل الم دال أثر وجود يتبين لم حين في اإلناث، ولصالق والجنس التجريبية،

 التأمليية الممارسية فيي إحصيائيًا دالية فيروق وجيود تبين فيما الدراسة، وفقًا لمتغيرات اإلنجاز دافعية مستويات بين إحصائيا دالة

 .المجموعة والجنس بين والتفاعل المجموعة لمتغيري وفقا دالة فروق وجود يتبين لم بينما اإلناث، الجنس ولصالق لمتغير وفقًا
 

 التعقيب على الدراسات السابقة: . 1.1

؛ القبيالي، 5220(، ومع دراستي )الغامدي، 5222دراسة الصافي ) مع ،الدراسةحيث مكان تطبيق  اتفقت هذه الدراسة من       

 ( من حيث المكان فقط مع اختالف الفئة العمرية ألفراد العينة. 5220

اتفقيت ميع هيذه الدراسية مين حييث اسيتخدام المينهج الوصيفي، أميا  النفسيية الضيغوطراسات التي تناوليت موضيوع جميع الد      

؛ Gok & Silay, 2009الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز فمنهيا ميا اسيتخدم المينهج شيبه التجريبيي، مثيل دراسية كيل مين )

از كمتغييير تييابع، واسييتخدمت غالبييية الدراسييات الوصييفية التييي تييم ( والتييي تناولييت دافعييية اإلنجيي5235؛ شيياهين، 5220القبييالي، 

االستبانة كأداة لجمع البيانات أما الدراسات التيي تنياولن دافعيية اإلنجياز فقيد اسيتخدمت النفسية  الضغوطي مجال تناولها خاصة ف

 مقاييس لدافعية اإلنجاز كما في هذه الدراسة. 

أي دراسية  اعليى حيد علمهي ةجيد الباحثيليم ت المراحيل واليذي لكافية القليقبأنها تناوليت  تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 .تناولته من معلمين ومعلمات
 

 الدراسة منهج وإجراءات . 4

وصف منهج الدراسة الحالية، ومجتمع الدراسية وعينتهيا، وكيفيية بنياء أدوات الدراسية، واإلجيراءات التيي  يتناول هذا الجزء     

 اتبعت في الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل البيانات.
 

 منهج الدراسة: . 0.4

 الوصفية.المنهج الوصفي في هذه الدراسة لمالءمته لطبيعتها  جرى استخدام
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 مجتمع الدراسة وعينتها:. 2.4

، وقيد بليغ 5253/5255العيام الدراسيي  بقطير فييمعلميين ومعلميات الميدارس الفلسيطينية تكون مجتمع الدراسة من جمييع        

البرييد اإللكترونيي الخياص  والمعلميات باسيتخدامالمعلميين بتوزييع اسيتبانة عليى  ةالباحثي توقيد قامي .معليم ومعلمية( 60عيددهم )

اإللكترونيية، وقيد بليغ عيدد االسيتبانات المسيتردة إلكترونيياً  ( يوماً قام بجمع استجابات المعلميين والمعلميات30وبعد ) ،بالمدرسة

( 25( استبانات غير صالحة للتحليل اإلحصائي لعدم اكتمالها، وبذلك فقد بلغت عينية الدراسية )0( استبانة، وجرى استبعاد )56)

  العمر الزمنىمستوى النوع االجتماعي وفي عينة الدراسة حسب والمعلمات  المعلمين( توزيع 3ويبين الجدول ) ،معلم ومعلمة

 النوع االجتماعي ومستوى العمر الزمنىتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (0جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

النوع 

 االجتماعي

 00.50%   52 ذكور

 22.15% 13 اناث

%322 25 المجموع  

 %26.78 32 12-52من  العمر الزمنى 

 %64.28 15 02-12من 

 %8.92 2 22-02من 

%322 25 المجموع  

 

( من العدد الكلي لعينة %322( بنسبة )25عينة الدراسة قد بلغ ) فيوالمعلمات المعلمين ( أن عدد 3يتبين من الجدول )       

بينما عدد المعلمات  ( من العدد الكلي لعينة الدراسة00.50( بنسبة )52في عينة الدراسة ) المعلمينالدراسة، في حين بلغ عدد 

( وبنسب 22-02 ،02-12، 12-52يأتي: ) عمرية كمامستويات  ثالثة كما توزعت عينة الدراسة على .(22.15( بنسبة )13)

 ( على التوالي.0.05، %50.50، %55.07)بلغت 
 

 الدراسة:  أدوات. 1.4

 ، جرى األداتين اآلتيتين: زمةالاللتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات 

 متبعاً الخطوات التالية: تايلور  مقياس اختباربتحديد  قامت الباحثة  :القلقمقياس  -0

واستفادت الباحثة من المقاييس التي  ،واالطالع على دراسات بحثت في النفسية ،ا القلقاالطالع على األدب التربوي المتعلق ب -

   تايلوراستخدمتها تلك الدراسات في قياس مستوى 

 .صياغة للفقراتعدم وإعادة  هي،لتايلور كما  القلقاختيار فقرات من مقاييس  -

(. وقد تكون المقياس بصورته األولية من ١)=  ،(5= نعم )تدريج اآلتي: ، وقد تضمن الثنائيشكل سلم  المقياس علىيتكون  -

 .لدى المعلمين والمعلمات القلق( فقرة تقيس 22)
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عرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال علم  النفسية جرى القلقللتحقق من صدق مقياس  :القلقصدق مقياس 

 ،القلقوشمولية فقرات المقياس  ،القلقوتمثيل الفقرات حيث الصياغة اللغوية،  المقياس، منالنفس، إلبداء ورائهم حول فقرات 

 ،الت في ضوء مالحظات المحكمينتعدي أيكمين ال توجد حونه مناسباً. وبعد العرض على المأو تعديل ما ير حذف أو إضافةل

 ( درجة.322 -22( فقرة بصورته النهائية، وقد تراوحت درجات المقياس من )22فخرج المقياس مكوناً من )

( 32وذلك بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ) ،النفسية القلقتم التحقق من ثبات مقياس  :النفس القلقثبات مقياس   

غير عينة الدراسة، وإعادة التطبيق بعد أسبوعين، وحساب معامل ارتباط  بقدر منالمدراس الفلسطينية  ومعلمات فيمعلمين 

بحساب  ةالباحث ت(، كما قام2.00بين التطبيقين ) االرتباطتطبيقين، وقد بلغ معامل ( بين الPearson Coefficientبيرسون )

(، وتراوحت معامالت ارتباط فقرات المقياس مع 2.01باستخدام معامل كرونباخ الفا، وقد بلغ )   القلقاالتساق الداخلي لمقياس 

 (.2.53 -2.05الكلية له ما بين ) الدرجة

فئات  ثالثجرى إعادة توزيع فئات المقياس من  بقطر؛معلمين ومعلمات المداس الفلسطينية لدى    القلقوللحكم على مستوى 

 إلى ثالث فئات كما يأتي:

 ( درجة متوسطة.3.07-3.22: )نياً ثا

 ( درجة مرتفع.5.22-3.00: )ثالثاً 

 جرى إعداد اختبار مقياس الدافعية لإلنجاز وفقاً للخطوات التالية: مقياس الدافعية لإلنجاز:  -2

االطييالع علييى األدب التربييوي المتعلييق بدافعييية اإلنجيياز، ثييم البحييث فييي األدب التربييوي المتعلييق بمجيياالت دافعييية اإلنجيياز  -أ

 للتعرف على كيفية قياسها وصياغة الفقرات بصورتها األولية.

وتحدييد بعيض الفقيرات  (،5220( والقبيالي )5235) شياهيناالطالع على دراسات سعت لقيياس دافعيية اإلنجياز، كدراسية  -ب

المناسبة لعينة هذه الدراسة، واختيار بعض الفقرات مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع أهداف الدراسة وطبيعة عينتهيا المكونية 

 من طلبة جامعيين.

ألولية، حيث تضمن معلومات شخصية كالنوع االجتماعي والمستوى الدراسي، كما جيرى إعيداد إعداد المقياس بصورته ا  -ت

(، ويستطيع الطالب اختيار ما يناسبه منها، وتضمن التدريج ميا ييأتي: likertالمقياس بحيث يقابل كل فقرة فيه تدريج خماسي )

 ( فقرة.02وقد تكون المقياس بصورته األولية من )(. 3، أبداً = 5، نادراً = 1، أحياناً = 0، غالباً = 2)دائماً = 

جيرى عيرض مقيياس دافعيية اإلنجياز فيي صيورته األوليية عليى مجموعية مين المتخصصيين فيي  صدق مقياس دافعيةة اإلنجةاز:

ميين حيييث الصييياغة اللغوييية للفقييرات، وشييموليتها لقييياس دافعييية  المقييياس، وذلييكمجييال علييم اليينفس، إلبييداء ورائهييم حييول فقييرات 

نجاز، وتمثيل الفقرات لدافعية اإلنجاز، مع إمكانية التعديل أو الحذف أو اإلضافة، وفي ضيوء مالحظيات المحكميين تيم تعيديل اإل

( 522 -02( فقرة بصورته النهائية، وقد تراوحيت درجيات المقيياس مين )02صياغة بعض الفقرات، فخرج المقياس مكوناً من )

 درجة.

( 32جرى التحقق من ثبيات مقيياس دافعيية اإلنجياز بتطبيقيه عليى عينية اسيتطالعية مكونية مين ) ثبات مقياس دافعية اإلنجاز:  

من غير عينية الدراسية، وقيد جيرى اختييار العينية االسيتطالعية عشيوائياً بالطريقية بقطر  الفلسطينيةمعلمين ومعلمات المدراس 

بييين ( Pearson Coefficientل ارتبياط بيرسييون )العشيوائية البسيييطة، وإعيادة التطبيييق عليهيا بعييد أسييبوعين، وحسياب معاميي

 (،2.07بين التطبيقين ) االرتباطالتطبيقين، وقد بلغ معامل 
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(، وتراوحيت 2.01معاميل كرونبياخ الفيا، وقيد بليغ )كما قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لمقياس دافعيية اإلنجياز باسيتخدام  

 (.2.71 -2.07الكلية له ما بين ) الدرجةمعامالت ارتباط فقرات المقياس مع 

وللحكم على مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة في جامعة الملك فيصل؛ جرى إعادة توزيع فئيات المقيياس مين خميس فئيات       

 إلى ثالث فئات كما يأتي:

 ( درجة قليلة.5011 -3022أوالً: )

 ( درجة متوسطة.1057-5010ثالثا: )

 مرتفع.( درجة 2022-1050رابعا: )
 

 إجراءات الدراسة:. 4.4

 اتُبعت الخطوات اآلتية لتحقيق أهداف هذه الدراسة:     

 النفسية. القلقاالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت دافعية اإلنجاز و -3

 بناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها.  -5

 .بقطر الفلسطينيةالمدارس أخذ األذن بتطبيق الدراسة من  -1

 الطبقية العشوائية. الفلسطينية بقطر بالطريقةمعلمين ومعلمات المدراس تحديد عينة الدراسة من   -0

 .بقطر الفلسطينيةتطبيق مقاييس الدراسة على معلمين ومعلمات المدارس   -2

 (، وتنظيمها.Excelجمع المقاييس وتفريغ النتائج على جدول )  -5

 (، ومعالجة البيانات.SPSSمج اإلحصائي )إدخال البيانات إلى البرنا  -7

 تنظيم النتائج ومناقشتها ووضع التوصيات في ضوء نتائج الدراسة. -0

 

 األساليب اإلحصائية:. 5.4

 لتحقيق أهداف الدراسة ومعالجة البيانات التي تم جمعها باستخدام مقاييس الدراسة، تم إجراء األساليب اإلحصائية اآلتية: 

( للتحقق من ثبات المقاييس عن طرييق التطبييق وإعيادة التطبييق Pearson Coefficientبيرسون )حساب معامل ارتباط  -3

(Test-Retest  .) 

 للتحقق من ثبات المقاييس عن طريق حساب االتساق الداخلي.( Cronbache Alfaمعامل ارتباط ألفا كرونباخ ) -5

ليدى معلميين ومعلميات  النفسية  القلقمن دافعية اإلنجاز والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحساب مستوى كل  -1

   .المدارس الفسلطينية بقطر

 والقليق النفسيية ليدىدافعية اإلنجياز ( للكشف عن أثر النوع االجتماعي في كل من One Sample T – Test) اختبار -1

 .  بقطر الفلسطينيةمعلمين ومعلمات المدارس 

دافعيية اإلنجياز ( للكشيف عين أثير المسيتوى الدراسيي فيي كيل مين One –Way ANOVA)تحليل التبياين األحيادي   -0

 .  بقطر الفلسطينيةلدى معلمين ومعلمات المدارس   النفسية  القلقو
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 متغيرات الدراسة: . 5.4  

 تناولت الدراسة المتغيرات اآلتية: 

 المتغيرات المستقلة:  -

 النوع االجتماعي وله مستويان )ذكر، انثى(. .أ

 سنة.( 22-02، 02-12 ،12-52) ثالث مستويات الزمنى وله العمر -

  .والقلق النفسيةدافعية اإلنجاز  وهي:المتغيرات التابعة:  -

 

 عرض ومناقشة النتائج. 5

 جرى عرض النتائج ومناقشتها حسب تسلسل أسئلتها كما يأتي:   

  بقطر؟معلمين ومعلمات المدراس الفلسطينية  لدى النفسية القلق: ما مستوى االول علىنص السؤال نتائج السؤال الول:  .0.5

لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس     

 (.5كما هي موضحة في الجدول ) ،النفسية القلق

 النفسية  القلق( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد الدراسة على مقياس 2الجدول )

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

 نحرافال

 المعياري
 التقدير

 مرتفع 0.72 3.70 .ومتقطعمضطرب  نومي 2 3

 مرتفع 0.01 3.75 .أوقات افتقدت فيها النوم بسبب القلق بيمرت  24 5

 مرتفع 0.95 3.73  .بأصدقائيقورنت  إذالدى قليل جداً من المخاوف  26 1

 مرتفع 0.70 3.72 .لست أكثر عصبية من معظم الناس نيأنأعتقد  23 0

 مرتفع 0.77 3.72 .من حين آلخر (أو كوابيس)أحالم مزعجة  تنتابني 25 2

 مرتفع 0.70 3.50 .معدتيفي قدر كبير من المتاعب  عندي 27 5

7 5 
ترتجفان عندما أحاول القيام بعمل  يدايغالبا ًما أالحظ أن 

 .من األعمال
3.50 0.92 

 مرتفع

 مرتفع 0.95 3.50 .من نوبات االسهال أعاني 37 7

 مرتفع 0.97 3.50  .القلق عندي والعمل يثيرانالمال  35 7

 مرتفع 0.92 3.50 (.غميان النفس)أصاب أحياناً بنوبات من الغثيان  27 0

 مرتفع 0.95 3.55 .خجالً  وجهيكثيراً ما أخشى أن يحمر  10 32

 مرتفع 0.90 3.55 .كل األوقات تقريباً في أشعر بجوع  3 32

 مرتفع 0.91 3.55 .تماماً  بنفسيأثق  نيأن 17 32

 مرتفع 0.05 3.52 .ال أتعب بسرعة 4 32
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 مرتفع 0.90 3.52 .عصبياً  يجعلنيان االنتظار  15 33

 مرتفع 1.47 3.57 .لدرجة أن النوم يتعذر علىّ  باإلثارةأشعر أحياناً  12 33

 مرتفع 0.94 3.55 .أشعر دائماً بالهدوء 21 35

35 7 
ال أستطيع أن  أنييفترات من عدم االستقرار لدرجة  بيتمر 

 .مقعديفي أمكث طويالً 
3.57 0.94 

 مرتفع

 مرتفع 0.04 3.55 .معظم الوقتفي سعيد  يأنن 1 31

 مرتفع 0.95 3.55 .عمل مافي  ذهنيأجد من الصعب علّى تركيز  13 31

 مرتفع 0.91 3.52 .أشعر بالقلق على شيء ما أو شخص ما طول الوقت تقريباً  16 30

 مرتفع 0.96 3.52 .أو شدة أزمهأخاف من مواجهة  33 30

 مرتفع 0.92 3.20 .أود أن أصبق سعيداً كما يبدو اآلخرين 9 30

 مرتفع 0.95 3.25 .كثيراً ما أجد نفسي قلقاً على شيء ما 39 32

 مرتفع 1.01 3.25 .ليأشعر أحياناً بأن ال فائدة  يمن المؤكد أنن 6 32

 مرتفع 0.96 3.23  .أكاد أتمزق ارباً  يأشعر أحياناً بأنن 22 35

 مرتفع 0.96 3.21 .األيام الباردةفي أعرق بسهولة حتى  7 35

 مرتفع 1.07 3.25 .أغلب األوقاتفي  ليالحياة عسيرة بالنسبة  34 37

 مرتفع 0.96 3.22 .من حظ سيئ أواجهما يحتمل أن  يقلقني 20 37

 مرتفع 0.97 3.21 .لدرجة غير عادية بنفسيحساس  يأنن 17 30

7 37 
تنهج  ويندر أنيخفق بشدة  قلبيالحظت أبداً أن  يال أظن أنن

  .أنفاسي
 مرتفع 0.95 3.22

 متوسط 0.97 3.05 .أبكى بسهولة 35 7

0 27 
لقد خشيت أشياء أو أشخاص أعرف أنهم ال يستطيعون 

 .إيذائي
3.05 0.92 

 متوسط

 مرتفع 0.95 3.25 .شديداً  تأثيراأحداث الحياة في استعداد ألن تؤثر  عندي 10 32

 مرتفع 0.90 3.20 .قلّما أصاب بالصداع 3 32

32 17 
شعرت أحياناً بالقلق الشديد على  بأننيال بد أن أعترف 

 .أشياء ال قيمة لها
3.23 0.91 

 مرتفع

 مرتفع 0.75 3.22 .واحد شيءفي  تفكيريال أستطيع أن أركز  4 32

 مرتفع 0.90 3.27 .أنا أرتبك بسهولة 15 33

 مرتفع 1.47 3.27 .أبداً  لشيءال أصلق  يبعض األحيان أعتقد أننفي  12 33

 مرتفع 0.94 3.20 .شخص متوتر جداً  يأنن 21 35
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35 7 
 تضايقنيأحياناً عندما أتضايق يتساقط منى العرق بصورة 

 .جداً 
3.21 0.94 

 مرتفع

 مرتفع 0.74 3.20 ال يحمر خجالً بدرجة أكثر مما يحدث لآلخرين وجهي 1 31

 مرتفع 0.91 3.25 .أنا أكثر حساسية من غالبية الناس 13 31

 مرتفع 0.94 3.23 .يحمر من الخجل أبداً  وجهيال يكاد  16 30

30 33 
أوقات كنت أشعر خاللها بأن الصعاب تتراكم فوق  بيمرت 

 .بعضها البعض بحيث ال أستطيع التغلب عليها
3.25 0.96 

 مرتفع

 مرتفع 0.96 3.20 .حالة توتر شديدفي أكون  بعمليعندما أقوم  9 30

 مرتفع 0.97 3.25 .العادةفي  وقدماي دافئتانيداي  39 32

 مرتفع 1.02 3.21 .أحلم كثيراً بأمور أفضل االحتفاظ بها لنفسي 6 32

 مرتفع 0.96 3.23 .الثقة بالنفس تنقصني 22 35

 مرتفع 0.96 3.23 .يندر جداً أن أصاب باإلمسا، 7 35

 مرتفع 0.55 3.20 (القلقالدرجة الكلية )

     

( بدرجة مرتفع، كما 2.55( بانحراف معياري مقداره )3.20قد بلغ ) القلق( أن المتوسط الحسابي 1يتبين من الجدول )       

" .ومتقطعمضطرب  نومي ( "1وأن الفقرة رقم )قد جاءت بدرجة مرتفع،  القلق( أن جميع فقرات مقياس 1يتبين من الجدول )

 بيمرت  ( "5وأن الفقرة رقم ) (2.75( وانحراف معياري مقداره )3.70قد جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري مقداره 3.75بمتوسط حسابي ) الثانية" قد جاءت في المرتبة .أوقات افتقدت فيها النوم بسبب القلق

(2.01.)  

، وما يتضمنه الدراسة التي تقوم عليه بوجود اثار فيروس كرونا المستجد   القلقوقد تعزى  الباحثة هذه النتيجة إلى ارتباط       

م( نقالً عن "بول تيليك 5225سميرة محمد " ) ،وتشير "شند  القلق، فالدراسةمن وضع فروض واختبارها للتوصل لحل مشكلة 

TiIIich يرتبط بموضوع محدد وهو لذلك أكثر الما  ال" ان كل االنماط القلق المعروفة يمكن ردها إلي القلق العام حيث ان القلق

إلي ربطة  –كل حسب السياق الحياتي والنفسي الخاص به  –ويصعب على اإلنسان تحمله أو التعامل معه لذلك يميل االنسان 

 .(352 :أو يتجنبها.  )شند يواجهاالواقع يمكن ان يتعامل معها أو في بموضوعات 

 "Bru Brymeويرى "برى بريم  كما قدمويمكن تفسير هذه النتيجة وفقاً  حالة من القلقفي  كما أن معظم المعلمين المعلمات    

القلق وراثية جزئياً ويمكن أن يكون بسبب استخدام األدوية والمواد المخدرة بما في ذلك الكحول  اضطراباتم( أن 5222)

والكافيين، وقد يتسبب التوقف عن تناول بعض األدوية اضطرابات القلق التي تحدث عادةً مع اضرابات عقلية أخرى، خاصة 

األكل. يغطي مصطلق القلق  واضطراباتخصية، الش اضطراباتذو اتجاهين، وبعض  االضطراب، ياإلكتئاب االضطراب

الخوف العقلي، التوتر الجسدي، األعراض الجسدية والقلق الفصامي.  أربعة جوانب من الخبرات التي يمكن للفرد أن يمتلكها:

 .(317، 315)بريم: 
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وتوقعات، وأهداف تتغير  ،قلقلديهم معلمين معلمات المدرس الفلسطينية بقطر إضافة إلى ذلك فقد تعزى هذه النتيجة إلى       

  .العملي وتخصصهقد اختار مساره  ين والمعلماتالمعلممع تغير الظروف، إذ أن كل 

 

معلمين ومعلمات المدارس الفلسطينية على: ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى  الثاني: نص السؤال الثانينتائج السؤال  .2.5

 بقطر؟

لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس     

 (.1دافعية اإلنجاز، كما هي موضحة في الجدول )

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد الدراسة على مقياس دافعية اإلنجاز2الجدول )

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

 النحراف

 المعياري
 التقدير

 مرتفع 0.56 1.77 أشعر بالسعادة عندما أنهي مهمة بنجا  32 3

 متوسط  0.75 5.22 أتخيل نفسي ناجحاً  7 5

27.5 أكافق للوصول إلى هدفي 30 1  متوسط 0.72 

 متوسط  0.76 1.20 أتحمل مسؤولية أعمالي 2 0

 منخفض  0.79 5.15 أسعى لتحقيق أهداف مستقبلية 15 0

2 73  مرتفع 0.71 4.43 أهتم بإتقان عملي 

 متوسط  0.74 1.00 أستطيع ان أشجع نفسي لتحقيق أهدافي 31 5

 مرتفع 0.91 4.35 عملي ناتج عن رغباتي وليس عن رغبات اآلخرين 53 7

 مرتفع 0.72 4.35 أمتلك كفايات وقدرات تؤهلني للتفوق 10 7

 مرتفع 0.77 4.33 أرفض االستسالم بسهولة 0 7

 مرتفع 0.99 4.30 أعتقد أن الناجحون هم صناع الحياة 55 9

 متوسط 0.92 1.12 اعتقد أن العقبة التي ال تكسر ظهري تقويني 13 10

 مرتفع 0.90 4.24 أعترف بأخطائي كما أعترف بنجاحي 52 11

11 52 
 علميمستوى  تحصيليأشعر بالقلق واالنزعاج لعدم 

 عالي
 مرتفع 0.97 4.24

 متوسط 0.93 1.11 أعتقد أنني مثابر 12 12

 مرتفع 0.9 4.21  العلميالتحصيل  أحب أن أكون في مركز الصدارة في 5 13

 مرتفع 0.99 4.21 أحب أن أستمع لقصص النجا  10 13

 متوسط  0.79 1.25 أستمتع بطلب العلم واإلنجاز 17 13

 متوسط 0.96 1.32 التزم بالتنظيم ليسهل التنفيذ 51 14
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 متوسط 0.77 1.52 أستطيع القيام بأعمال مميزة 50 15

 متوسط 0.95 1.20 أحاول التفوق على زمالئي 3 16

 متوسط 0.91 1.25 عندما أبدأ بعمل ال أتوقف حتى أنهيه 0 17

 مرتفع 1.07 4.13 تشجعني المكافآت المادية على اإلنجاز 35 17

 مرتفع 1.00 4.12 استمتع بالتنافس مع اآلخرين في إنجاز المهام 33 17

 متوسط 0.99 1.51 األكاديمي باستمرار لمستقبليأضع خططا  1 19

 مرتفع 0.99 4.07 أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين 32 20

 متوسط 0.92 1.55 احاول حل مشكالتي دون طلب المساعدة 57 21

 مرتفع 0.97 4.04 مفيد جداً لي أتلقاه في المدرسةالعلم الذي  15 22

23 71  متوسط 1.13 3.06 أنا راضي عن إنجازاتي 

 متوسط 0.97 3.12 عدم نجاحي في مهمة يحفزني للمحاولة  37 24

 مرتفع 1.12 3.79 الدراسة في الجامعة متعة بالنسبة لي 02 25

26 75  متوسط 0.99 1.15 أنغمس في عملي دون االهتمام بالمردود المادي 

 مرتفع 1.04 3.75 أتمتع باستقالل كاف منذ صغري 5 27

 مرتفع 1.07 3.79 أميل للعمل أكثر مما أميل للراحة 11 27

 متوسط  0.90 3.25 أنجز األعمال التي تصعب على اآلخرين بسهولة 7 29

 متسوط  1.13 3.24 أهتم بما أنجزه أكثر من اهتمامي بالدرجات 12 30

 متوسطة 1.74 3.62 أستغل وقتي في التعلم 50 31

 متوسطة 0.79 3.63 أتجاوز العقبات بسهولة 35 32

33 30 
 أمنياتيأقل من مستوى  الحالية دراستيأشعر أن 

 األكاديمية
 متوسطة 1.31 3.55

 متوسطة 1.03 3.55 ال أؤجل عمل اليوم للغد 55 34

 مرتفع 0.44 1.57 الدرجة الكلية )دافعية اإلنجاز(

     

( بدرجة 2.00( بانحراف معياري مقداره )1.57( أن المتوسط الحسابي لدافعية اإلنجاز قد بلغ )1يتبين من الجدول )     

أشعر بالسعادة عندما  ("32وأن الفقرة رقم ) ،متوسطة( أن غالبية الفقرات قد جاءت بدرجة 5كما يتبين من الجدول ) ،متوسطة

 ،متوسطة( وبدرجة 2.25( وانحراف معياري مقداره )1.77جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )" قد أنهي مهمة بنجا 

 معياري( وانحراف 5.15)أسعى لتحقيق أهداف مستقبلية بدرجه منخفضة ب (15الفقرة رقم ) االخيرةفي المرتبة  بينما

(270). 
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 ،ظل ازمه كرونافي النفسية  القلق بأثربقطر  الفلسطينيةمعلمين ومعلمات المدراس هذه النتيجة إلى أن  تعزى الباحثةوقد      

متوسط  لذلك لديهم شعور ،والوظيفي التعليميعلى الصعيد اقل  زاتاجوحققت ان ،من الدراسة مراحلهذه الوقد اجتازت 

 في.والوظي التعليميعلى مستوى  باإلنجاز

ظل تهديد فيروس في النفسية  القلقكما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن دافعية اإلنجاز يمكن أن تنمى من خالل الربط 

( إلى أن 5233ويشير العتوم وعالونة وجرا  وأبو غزال ) ،ظل اجواء االوبئةفي العلم وسيحتاجون للمعرفة وكيفية  ،كورونا

 .النفسية بحاجاتهم القلقربط  والمعلمات هوا ينمي دافعية اإلنجاز لدى المعلمين أهم م

ألدائه وإدراكه الذاتي لقدرته والنتائج  المعلمتربط بين توقع كما يمكن تفسير تلك النتيجة من خالل نظرية اتكنسون التي 

ه نحو قعاتوتو ،اتقان للمواد الدراسيةفي سنوات دراسية كثيرة واجتازها، ووصل للمرحلة  على مرفالمعلم المترتبة عليها، 

 (.,Atkinsonإيجابي ) كوروناظل ازمه في إنجازاته ونجاحه متوسطة 

نجق في جميع المراحل السابقة قد  فالمعلم الذيكما أن النزعة أو الميل للحصول على النجا  أمر مكتسب، يمكن تعلمه، 

 . (Petri and govern, 2004) لم بنجا يع

معلمين ومعلمات  لإلنجاز لدىالدافعية النفسية و القلقنص السؤال الثالث على: هل توجد عالقة بين نتائج السؤال الثالث:  .1.5

 بقطر؟المدارس الفلسطينية 

معلمين  ودافعية اإلنجاز لدىالنفسية  القلق( بين مستوى Pearsonلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون )

 (0كما في الجدول ) ،رومعلمات المرحلة االعدادية بقط

معلمين ومعلمات  النفسية لدى القلقحالة بين مستوى دافعية اإلنجاز و (Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) (:4الجدول )

 المدارس الفلسطينية بقطر 

 النفسية  القلق الدافعية إلنجاز (Pearsonبيرسون ) ارتباطالمتغير/ معامل 

 **2.720 3 دافعية اإلنجاز

 0.00 0.000 (Sig)الدللة اإلحصائية 

 3 **2.720 النفسية  القلق

 0.000 0.00 (Sig)الدللة اإلحصائية 

 (α = 0.01**دال عند مستوى داللة )

مرتفعة ودالة إحصائياً، حيث بلغ  عكسيةهي عالقة  ودافعية اإلنجازالنفسية  القلق حالة ( أن العالقة بين0يتبين من الجدول )     

 (.**2.720معامل ارتباط بيرسون بينهما )

 

على الوصول  ،يقلل من قدرة المعلم والمعلمة القلقف ،القلقهذه النتيجة إلى ارتباط دافعية اإلنجاز ب تعزى الباحثةوقد         

 تنبؤاته بالنجا . والمعلمات لتحقيقالمعلمين في حين تعمل الدافعية لإلنجاز على حفز  ،منه المرجوة لألهداف

الذاتي لقدرته والنتائج المترتبة م وإدراكهم ألدائهربط عمل المعلمين والمعلمات  يرى أنإذ  ،القلقكما ترتبط دافعية اإلنجاز ب   

 .كوروناظل ازمه في النفسية  القلقأو بناء تصورات  لمعالموال يتم بناء التوقعات في ذهن  ،عليها ينمي دافعية اإلنجاز لديه
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مراحل أمر مكتسب، ويمكن تعلمه، فالمعلمين والمعلمات الذي نجق في جميع  إن النزعة أو الميل للحصول على النجا      

تذوق  بقطر قد للفلسطينيينفمعلمين ومعلمات المرحلة االعدادية (، لذلك Petri and govern, 2004قد تعلم النجا  ) عملة

 القلقمن  الحالةتلك  للدراسة كفيفة تخطىالنجا ، ويخطط الستمرار في النجا ، إذ أصبق النجا  لديه خبرة مكتسبة، ويحتاج 

 . القدرة على االنجازمما يعني ممارسته بشكل عملي  ،هذه المرحلةفي النفسية 

 القلقحالة قد مارسوا  بقطر الفلسطينيةالمدراس في  المعلمين والمعلماتزى هذه النتيجة إلى أن إضافة إلى ذلك فقد تع     

مما يوثر على دفاع  ،ظل ازمه فيروس كرونا المستجدفي ما تمر به البالد بصفة خاصة والعالم بصقه عامه خالل  النفسية من

ذلك سلبيا على  أثرالنفسية  القلقحالة العملية التعليمية حيث تشير الباحثة إن كلما زادت في ضوء ما يحدث حاليا  االنجاز في

  .دوافع اإلنجاز للفرد

 التوصيات: . 4.5

 بما يأتي: ةوصي الباحثفي ضوء نتائج هذه الدراسة ت

 النفسية لدى القلقحالة تعزز دافعية اإلنجاز وتقلل مدى أساليب على تأهيل المعلمين والمعلمات استخدام  تبني القائمين .3

  .المعلمين والمعلمات

كيفية التغلب على تلك  في التوصل للمعرفة ومعلمات المدراس الفلسطينية بقطرمعلمين اعتماد أساليب البحث العلمي لدى  .5

 .زمهاأل

السيطرة في معلمين ومعلمات المدراس الفلسطينية بقطر وتنمى ذلك لدى  لإلنجازالقدرة الدافعية االستفادة من مستوى  .1

 يمرون بها  التيالنفسية  القلق حالة على

 حول إنجازاتهم. للمعلمين والمعلماتتعزيز الدافعية إلنجاز من خالل توفير تغذية راجعة مباشرة  .0

 

 المراجع. 6

 (، األردن، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة7علم النفس التربوي. ط ) (.5233أبو جادو، صالق ) -3

(. الدافعية والذكاء العاطفي، دار الفكر، 5225أميمة وشريف، سليم ) أبو رياش، حسين والصافي، عبد الحكيم وعمور، -5

 عمان، األردن

 .القاهرة ،العربيدار الفكر  ،" الرياضياحتراق  –ضغوط التدريب  –"قلق المنافسة  :م(3007أسامة كامل راتب ) -1

العربية السعودية: الطائف، دار (. مدخل إلى نظريات الشخصية. ترجمة فهد الدليم، المملكة 3003انجلر، باربرا )  -0

 الحارثي للطباعة والنشر

(. علم نفس التعلم والتعليم. الكويت: األهلية للنشر 5225بو حمامة، جياللي وعبد الرحيم، أنور والشحومي، عبد هللا ) -2

 والتوزيع

 ىعالقته بمستووالميدان  هوكيم(: محددات قلق توقع المستقبل الرياضي لالعبات 5235حمد محمد الشحات محمود ) -5

 .كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة علمي،، انتاج ياألداء المهار

بعض األنشطة الرياضية في " العالقة بين قلق المباراة الرياضية وقلق االمتحان لدى الناشئين  :عويس على جمعة حمدي -7

م(: 5225سميرة محمد شند ) .م 3000 ،امعة حلوانج ،القاهرة ،كلية التربية الرياضية للبنين ،رسالة دكتوراه ،المختارة "
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الجنس والتخصص"، مجلة كلية التربية،  متغيري"دراسة لقلق المستقبل، وقلق الموت لدى طالب الجامعة من منظور 

 .جامعة عين شمس، المجلد الثامن، العدد الثالث

 .العربية، القاهرة: دار الفكر العربي(. دوافع التفوق في النشاط الرياضي. جمهورية مصر 3002راتب، أسامة ) -0

(. علم النفس المعرفي: الذاكرة وتشفير المعلومات. جمهورية مصر العربية، القاهرة: 5225رشوان، ربيع وعلي، الطيب ) -0

 .عالم الكتب

كلية معرفي وعالقته بالجنس لدي طالب  –منظور زمن المستقبل كمفهوم دافعي  :م(3002السيد عبد الدايم عبد السالم ) -32

 .التربية، جامعة الزقازيق

(. أثر االختبارات التكوينية المتتابعة في مبحث العلوم العامة للصف التاسع األساسي على التحصيل 5235شاهين، محمد ) -33

 .557-307(: 3)37الدراسي ودافعية اإلنجاز والممارسات التأملية. مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(. 

 -72(: 5)35(. عزو النجا  والفشل الدراسي وعالقته بدافعية اإلنجاز. مجلة جامعة أم القرى، 5222هللا )الصافي، عبد  -35

325. 

(. المناخ المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز ومستوى الطمو  لدى عينة من طالب وطالبات 5223الصافي، عبد هللا ) -31

 .55 -22(: 70بي، )المرحلة الثانوية بمدينة أبها. مجلة رسالة الخليج العر

وعالقته ببعض الجوانب النفسية لدى العبي  الرياضيقلق المستقبل  :م(5230صفاء جابر شاهين ومحمد فتو  غنيم ) -30

 .كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان علمي،سيف المبارزة، انتاج 

الدافعية اإلنجاز  والسودانيين فيالمصريين من  طالب الجامعة( دراسة ثقافية مقارنة بين 3007عبد اللطيف خليفة ) -32

  .00العدد  ،33، جملة علم النفس، السنة ببعض المتغيراتوعالقتها 
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