
 أعضاء هيئة التدريس تقدير الذات وعالقته ابألداء الوظيفي لدى          3اجمللد  2خاص العدد -لية  اآلدابجملة ك
 2019ر الدو ي الاا ي للتعلي   ي لييياممرراتةملييياممار متعدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤ 

 

166 

 

أعضاء هيئة التدريس بكلييت  تقدير الذات وعالقته ابألداء الوظيفي لدى
  الشاملةوفق معايري اجلودة األداب والعلوم جامعة مرراتة 

                                                                                                                                                                                      
                   الفورتيةسامية عيداحلميد د.                          اللطيف  مرطفى  غزالةد.       

 / كلية اآلدابجامعة مصراتة                          / كلية اآلدابجامعة مصراتة        
 1أ.نورية عيدالسالم القماطي                                   

                          جامعة مصراتة/ كلية اآلداب                                    
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دألدا  الوييي  ابات وعالقته ذير الدتقمستوى  حتديد فت هذه الدراسة إىلده
هيئة التدريس بكلييت اآلداب والعلوم ، وفيما إذا كانت ختتلف درجة عينة من أعضا  لدى 

املنهج  استخدام عتمدت الدراسة علىإالوييي  تبعاً لبعض املتغريات ، ادألدا و تقدير الذات 
جملدي  اتتقدير الذس  للوصول إىل النتائج ،حيث مت توزيع مقياادألرتباط  الوصي  
(،وطبقت  2009لراتب السعود وخالد الصرايرة ) وادألدا  الوييي  (،2004دسوق )

( عضو 26( عضو هيئة تدريس من كلية العلوم ،و)24املقاييس على عينة مكونة من )
مت التوصل إىل نتائج أمهها إن  د حتليل البياانت احصائياً ن،وعداب هيئة تدريس من كلية ادأل

،كما أيهرت النتائج أن ادألدا  أقل من املتوسط  تقدير الذات إلعضا  هيئة التدريس
ووبينت  ،نطبق عليه معايري اجلودة الشاملةالوييي  لدى أعضا  هيئة التدريس مرتيع ،وت

 ملتغري التخصص، يف مستوى تقدير الذات وفقاً  دالة احصائياً  أنه توجد فروقاً  النتائج أيضاً 
وفقاً لصاحل كلية العلوم ،بينما التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تقدير الذات 
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Abestract 

 The aim of this study was to determine the level of self-assessment 

and its relation to the functional performance of a sample of faculty 

members in the faculties of Arts and Sciences. If the degree of self-

assessment and job performance varies according to some variables, 

the study relied on the use of descriptive descriptive approach to reach 

the results. (2009). The criteria were applied to a sample of (24) 

faculty members from the Faculty of Science, (26) faculty members 

from the Faculty of Arts, and when statistical data were analyzed, The 

most important results are the self-esteem of a member The results 

showed that there are statistically significant differences in the level of 

self-esteem according to the specialization variable, in favor of the 

Faculty of Science, while there are no significant differences Statistics 

 in the level of self-esteem according to gender variable. 

 

 Keywords: self-esteem, job performance, faculty member. 

 

. المقدمة1  

تسعى اجلامعات إىل حتقيق الرسالة اليت قامت من أجلها ،واليت متثل الغرض 
اسات املختلية يف نشائها ،لذا فإهنا تعمل على إتباع االسرتاتيجيات والسيإاس  من ادألس

ويعترب جناح اجلامعات يف التقدم والرق  العلم  مقرتن مبعايري اجلودة ، سبيل حتقيق ذلك
وحظيت معايري اجلودة الشاملة  ،واليت جتعل رسالة اجلامعة بوصلة احلركة يف اجملتمع،الشاملة 

وذلك لدورها الرايدي يف ، يف السنوات ادألخرية ابهتمام كبري من قبل الباحثني واملختصني 
حتسني وتطوير العملية التعليمية ،ومساعدة العاملني يف أدا  عملهم وحتسينه ابستمرار من 

غيري حنو ادألفضل ،وأحد خالل تطوير الذات ،فضاًل عن كونه مطلبًا إداراًي قادرًا على الت
العاملية وليس احمللية  الذي يتماشى مع التطورات احلاليةو ، مرتكزات اإلدارة احلديثة 

حيث يل موضع اهتمام كبري يف كل جمتمع، فحسب، وأصبحت قضية جودة التعليم العا
متثل مؤسسات التعليم اجلامع  جبميع أشكاهلا وأمناطها قمة اهلرم التعليم  ،وتقع على 

والكشف واالبتكار  ،ادألبداع واالتقانات اتقها مسؤولية هتيئة الكيا ات التعليمية إىل درجع
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ومن ادألمهية مبكان أن يتسم النظام اجلامع  ابملرونة  ،مبا يعود عليها وعلى اجملتمع ابلنيع،
اجلامعات  ف، مع التغري يف كل من رغبات وتوقعات ادألستاذ اجلامع  والتكيف السريع،

ونقص املوارد املالية  يف اخنياض إنتاجية أعضا ها، ديد من التحدايت متمثلةعالتواجه 
دراسة  أوضحتو وتبىن أساليب غري فعالة لتحقيق ادألهداف املنشودة   وزايدة التكاليف،

( ان الكليات اليت طبقت كل أو بعض معايري 2008مدوخ ) ودراسة(، 1995الشرباوي )
دة من خالل حتسني أدا  العاملني فيها ،مما ينعكس اجلودة الشاملة قد حققت منافع عدي

وقد أصبح ادألدا  الوييي  ، بشكل اجيايب على خمرجاهتا ومن مت على اجملتمع بشكل عام 
، أو من خالل وسائل خدماهتا مباشرةمرتبطًا بقدرة املؤسسة اجلامعية على جودة تقدمي 

ق اجلودة الشاملة يف اجلامعات وهناك جمموعة من ادألهداف لتحقي التكنولوجية املتعددة،
مثل ترسيخ مياهيم معايري اجلودة الشاملة القائمة على فاعلية وأتكيد إن  بشكل عام،

اجلودة واثقان العمل وحسن ادائه من مسات العصر الذي نعيشه وتطوير أدا  مجيع العاملني 
 اجلودة الشاملة، عن طريق تنمية روح العمل التعاوين اجلماع  وحتقيق نقلة نوعية يف حتقيق

واليت تقوم على أساس التوثيق للربامج واإلجرا ات والتيعيل لألنظمة واللوائح والتوجيهات 
واالهتمام مبستوى ادألدا  دألعضا  هيئة التدريس واإلداريني واملوييني واالرتقا  مبستوايت 

مثل دراسة وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات ، الطالب من خالل املتابعة الياعلة
إىل أنه هناك أثر مرتيع لعناصر إدارة نتائجها أسيرت  اليت( 2010) )عبيديل وصندايل

على رفع  اجلودة الشاملة مثل )التزام االدارة العليا، التحسني املستمر، مشاركة العاملني (
حتسن ادألدا  يعد من أهم عوامل جناح  العاملني ،كما أوضحت نتائجها إن مستوى أدا 

ادارة اجلودة الشاملة وان مستوى أدا  العامل يتأثر بشكل مباشر ابإلدارة الناجحة للجودة 
الروسان  ومنها دراسة اتذتعددت الدراسات اليت تناولت ميهوم تقدير ال، و الشاملة

، اذا ان ويييته إن ميهوم تقدير الذات مهم يف الشخصية أيهرت نتائجها  اليت (2010)
ليكون اليرد متكييًا مع البيئة اليت يعيش  ه  السع  لتكامل واتساق الشخصية ادألساسية

( ان كل شخص يف 2003صيدان )فيها، وجعله حمبواًب ومتميزًا مع ادألخرين ،ويري ال
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التقدير واالعرتاف أبمهيته ، ويتجلى ذلك يف رغبته أن يكون موضع تقدير وقبول  حاجة اىل
آلخرين،كما حيتاج إىل املدح والتشجيع عند اجنازه عماًل ما، ويلعب احمليطني دوراً هاماً من ا

يف اشباع حاجة اليرد إىل التقدير، فمن شأن كل ذلك أن يعزز ثقة اليرد بنيسه ورضاه 
دراسة امساعيل مثل  قًا مع نتائج العديد من الدراساتعنها وتقديرها، وأييت هذا متي

تقدير الذات يؤدي إىل اضطراابت شخصية ،انجتة  اخنياض أن أشارت إلــى( اليت 2004)
ويكون مرتبطًا ابإلحساس ابليشل واالكتئاب  عن سو  التكيف كاملخاوف والوساوس،

 واليت تشري نتائجها إىل وجود( 1994دراسة خبيث )كذلك ،والعزلة وقلة الثقة ابلنيس
 احلساسية للمشاعر واعتبار الذات والقدرة عالقة ارتباطية سالبة بني مصادر الضغوط وبني

الذات تقدير على إقامة عالقات ودية ،وقد أوضحت بعض الدراسات ذات العالقة مبيهوم 
أبنه ال توجد عالقة بني تقدير الذات والقلق حيث أنه كلما كان تقدير الذات مرتيع قل 

طرق التعامل مع القلق ،ويشري ذلك إىل أتثري تقدير الذات على الصحة النيسية و 
عالقة بني  إىل وجود( 2010دراسة شعبان )تشري نتائج الضغوطات ويروف احلياة، بينما 
اد ذوي التقدير املرتيع للذات يؤكدون دائمًا على وأن االفر تقدير الذات ومستوى الطموح، 

كذلك و  ،أكثر ثقة آبرائهم وأحكامهم وأكثر تقباًل للنقد وهم ،قدراهتم وجوانب قوهتم
م ابملعلومات املتشائمة أثرون ابملعلومات املشجعة املتيائلة واملطمئنة أكثر من أتثرهيت

( إن ادألفراد 1985)وســـالقس ةــــدراس و( 1991) ة سالمةــــدراس ذلك توأكد ،واملهددة
أصحاب التقدير املرتيع للذات أبهنم أكثر احرتاما دألنيسهم ويرون أبهنم ذات قيمة ولديهم 
شعور مرتيع ابالستقرار والثقة بردود أفعاهلم، فهم أشخاص مستقلون اجتماعيًا وحيبون 

برينز ويرى ،يتحدثون أكثر مما يسمعونو  ،  املناشط اجلماعية وتكوين صداقاتاملشاركة يف 
( أن ادألفراد ذوي تقدير الذات املرتيع يكونون اقل عرضة 1994نقاًل عن املاض  )

للضغوطات الناجتة عن ادألحداث احمليطة هبم ولذلك هم قادرون على صد املشاعر السلبية 
بينما يكون أصحاب التقدير املنخيض لذواهتم أكثر تركيز على عيوهبم وصياهتم ،الداخلية 

لتأثر بضغوط اجلماعة واالنصياع آلرائها واحكامها للديهم ميل أكثر  غري اجليدة ويكون
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وتكون توقعاهتم أدىن من الواقع ،أضف إىل ذلك معاانهتم من مشاعر العجز وعدم التقبل 
حيث ، نهم على مواجهة املشاكل املختليةالداخلية اليت تعي والدونية وليست لديهم الوسائل

ابالهتمام، ويشعر اصحاب التقدير املنخيض للذات  يعتقدون أهنم فاشلون غري جديرين
ويسيطر عليهم شعور ،ذكائهم  هم أقل وأن ذكا  اآلخرين أفضل منابإلحباط وابن حتصيل

ومييل أصحاب التقدير  ،العجز والقلق خبصوص التعامل مع اآلخرين ويشعرون ابخلجل
استخدام أساليب  ولديهم ميل إىل عدم، املنخيض للذات إىل عزو فشلهم على ذواهتم 

وأخرين  ابراهيمأوضحته نتائح دراسة وهذا ما  املواجهة املركزة على التيكري االجيايب،
( إىل أن أصحاب تقدير الذات املنخيض يعتربون 2006زهرة )ودراسة  ، (1994)

أنيسهم غري مهمني وغري حمبوبني إذ ينقصهم احرتام الذات، ويعتربون أنيسهم ال قيمة هلم ،  
ادألهتمام ابدألدا   يف السنوات ادألخرية تزايد، و هبا يستطيعون فعل أشيا  يؤدون القيام كما ال

املؤسسات لتأدية ويائيها وتنسيق ادألهداف اليت وجدت من  ومدى فاعلية وكيأهالوييي  
أجلها ،سوا  كانت هذه املؤسسات تعليمية تربوية أو جتارية أو حرفية ،ومن هنا جا  الرتكيز 

لوييي  يف اجلامعات بصورة تضمن هلا الوصول إىل أهدافها من خالل رفع على ادألدا  ا
البلوي وهذا ماأكدت عليه دراسة  مستوى ادألدا  لتضمن هلا االستمرارية والنمو والتطور

أبن  olor unsola E.O,2012)( ودراسة )2011ودراسة الصرايرة )( 2008)
ر البشري لتحقيق أهدافها على العنص االهتمام مبوضوع ادألدا  يتطلب من املؤسسة الرتكيز

 يق الكثريويت فاعلية استخدام املوارد واستغالل اليرص املتاحة والطاقات املتوفرة ، من خالل
جودة التعليم العايل يف االدا  الوييي  من أهم املؤشرات اليت تقيس أن  املتخصصنيمن 

يف جناح اجلهود اليت تبدل من زايدة حتسني فاعلية ادألستاذ اجلامع ، عامل مهم و  اجلامعات
بلوغ  أبن ادألدا  (2002) مصطيى وأكد وى العملية التعليمية يف اجلامعةأجل رفع مست

القيام أبعبا  الوييية ومسؤولياهتا و  اليرد أو املؤسسة لألهداف املخططة بكيأة وفاعلية
ادألدا  أن ( 1990عودة وصباريين ) لليرد، كما أكدوواجباهتا وفقًا للمعدل امليروض أدائه 

الوييي  دألعضا  هيئة التدريس والياعليات التدريسية حظيت ابهتمام الدارسني والباحثني 
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دارات التعليم العايل لسببني أساسني مها : اختاد القرار من إومتخذي القرار يف اجلامعات و 
اد القرار اختو الوييي  واملمارسات التدريسية ،قبل أعضا  هيئة التدريس لغاية حتسني ادألدا  

دراسة  وأكدتمن قبل املسؤولني بشأن أعضا  هيئة التدريس من حيث ترقيتهم ومكافأهتم، 
( أن هناك ضرورة الستخدام أسس ومعايري واضحة للقياس وه  التدريس 2004بطانية )

واإلنتاج العلم  واالشراف على الرسائل اجلامعية والنشاط العلم  وخدمة اجملتمع وادألعمال 
عضو هيئة  اليت أوضحت نتائجها أن (2003دراسة زايد ) وأكدت على ذلك  ،اإلدارية

به التدريس هو امليتاح للوصول إىل جودة أدا  املؤسسات اجلامعية يف حالة االهتمام 
ا نقاًل عن دراسته ( يف1989علم ، كما أشارت سلمز ) وأتهيله اكادمييًا ومهنياً أبسلوب
اىل تقومي التدريس وأيهرت فيها اجلهات اليت ( 2009راتب املسعود وخالد الصرايرة )
نيسهم أو تقييم أعضا  هيئة التدريس ال فيهاوحددت  ،ميكن أن تعمل على إجرا  التقومي

( بدرسه هدفت 2004وقام الطويس  ) تقييم الزمال  لبعضهم ،وتقييم رؤسا  ادألقسام ،
معة موتة ،مت بنا  مقياسني أوهلما إىل بنا  مقياس لتقييم فاعلية أدا  أعضا  هيئة التدريس جبا

أدا   وأيهرت نتائجها أن متوسط فاعليةسانية والثاين للكليات العلمية ،للكليات اإلن
أعضا  هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية كان جيد جداً ويف الكليات العلمية يف املستوى 

 اجليد.
 مشكلة الدراسة:1.1

يقع على عاتق أعضا  هيئة التدريس يف اجلامعة الكثري من املهام العلمية واملهنية 
زمة يف خمتلف حقول التخصصات ،وما الأل،كتدريس الطلبة وتزويدهم ابملعارف واخلربات 

يرتتب عليه من حتضري وإعداد و تقومي والقيام ابلبحث العلم  وإجرا  الدراسات والبحوث 
جلديد يف جمال التخصص واملسامهة ابدألنشطة اليت من شأهنا النهوض ومتابعة ا، والتأليف 
واالسهام يف التطوير ، وتقدمي احللول املناسبة للمشكالت اليت يواجهها اجملتمع  ابدألمة،

فهو يسهم يف إدارة اجلامعة من خالل ما  ،الذي خيدم البشرية ، تكنولوجوالتقدم العلم  وال
واإلسهام يف ادألنشطة الطالبية ويف ، ويل املناصب اإلدارية يقوم به من عضوية اللجان أو ت
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خدمة اجملتمع، وتسعى اجلامعة إىل تطوير أدا  أعضا  هيئة التدريس وفق معايري اجلودة 
الشاملة هبا، وذلك من خالل متابعة أدائهم الوييي ، ويقصد ابدألدا  هنا قيام اليرد ابملهام 

وميكن احلكم على أدا   ية املكلف هبا ، حبكم عمله ،وادألنشطة والواجبات املتعلقة ابلويي
وحتاول اجلامعة هتيئة املناخ املناسب لعضو هيئة  هذا العمل من خالل البيئة احمليطة به،

التدريس ابعتباره يف مقدمة الويائف الرئيسية يف اجلامعة ،ليكون فاعاًل يف أدا  عمله 
ص السياسة اإلدارية والربامج التعليمية ويتأثر العمل اجلامع  بعدة متغريات منها ما خي

)الوسط البيئ  ،زمال  املهنة، هيئة إدارية( ومنها ما يتعلق ابلعنصر البشري )حتقيق الذات، 
الرضا عن الدخل،الرغبة يف العمل ( والذي ميثل حجر ادألساس يف جناح العملية التعليمية 

ايري والضغوطات اليت تؤثر ،فعضو هيئة التدريس يؤدي عمله يف خضم جمموعة من املع
نب النيسية له كسمات شخصية فمنها ما يتعلق ابجلوا بشكل مباشر على أدائه لعمله،

وقد أكد العديد من علما  النيس ، إلمكانياته وقدراته وثقته بنيسه ، أو مدى تقديرهمثالً 
اته أن لبعض جوانب الشخصية كتقدير الذات مثاًل دورًا كبريًا يف جناح اليرد يف حي

فكلما كان تقدير الذات إجيابيًا ساهم يف جناح عمل اليرد،  الشخصية وأدائه الوييي ،
ويعترب ميهوم تقدير الذات وعالقته ابدألدا  الوييي  من املوضوعات املهمة ،واليت انلت 

صر النجاح يف اهتمام كثري من الباحثني،نظرًا لكون ادألدا  الوييي  عنصرًا مهمًا من عنا
خالل عمل الباحثات يف جامعة مصراته  ومن هذا الواقع ومن اجلامعية،املؤسسات 

ومن هذا املنظور تسعى الدراسة احلالية إىل طرح  ومعايشتهن دألعضا  هيئة التدريس،
مشكلة ميهوم الذات وعالقته ابدألدا  الوييي  لدى أعضا  هيئة التدريس اجلامع  بكلييت 

الباحثات من املواضيع ابلغة ادألمهية وذات  وهو موضوع من وجهة نظر اآلداب والعلوم،
 وميكن حتديد مشكلة الدراسة ابإلجابة على التساؤالت التالية: اجلدوى ابلدراسة ،

 وميكن حتديد مشكلة الدراسة ابإلجابة على التساؤالت التالية :
هل يصل مستوى تقدير الذات لدى أعضا  هيئة التدريس اجلامع  بكلييت اآلداب ـ 1

 ؟إفرتاض  % كمستوى 60إىل  والعلوم
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هل يصل مستوى اآلدا  الوييي  لدى أعضا  هيئة التدريس اجلامع  بكلييت اآلداب ـ 2
 ؟إفرتاض  % كمستوى 60والعلوم إىل 

هل توجد عالقة بني درجات كاًل من تقدير الذات وادألدا  الوييي  لدى عينة من ـ 3
 ؟أعضا  هيئة التدريس اجلامع  بكلييت اآلداب والعلوم 

ـ هل توجد فروق بني متوسطات درجات مقياس تقدير الذات  لدى عينة من أعضا  4
 ؟واإلختصاص هيئة التدريس اجلامع  بكلييت اآلداب والعلوم  تعزى ملتغري اجلنس 

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مقياس ادألدا  الوييي  لدى أعضا  هيئة ـ 5
 ؟التدريس اجلامع ؛ تعزى ملتغريي: اجلنس، واالختصاص

 أهداف الدراسة: 3ـ1
هتدف الدراسة احلالية التعرف إىل العالقة بني درجات مقياس كل من مقياس 

ن أعضا  هيئة التدريس اجلامع  بكلييت اآلداب تقدير الذات وادألدا  الوييي  لدى عينة م
اليروق بني متوسطات درجات ادألدا  الوييي  لدى أعضا  هيئة والعلوم ،مع التعرف إىل 

التدريس اجلامع  موضع الدراسة ،تبعًا ملتغري اجلنس ،وادألختصاص ، والتعرف إىل اليروق 
دريس اجلامع  موضع بني متوسطات درجات مقياس تقدير الذات لدى أعضا  هيئة الت

 الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس.
 أمهية الدراسة :ـ 4

 جانبني مها: ق ترى الباحثات أبن أمهية الدراسة تكمن 
 أ ـ األمهية النظرية :

 تتمثل ادألمهية من أمهية املتغريات اليت بصدد دراستها ومنها:
   الوييي  املمتاز.احتياج اجلامعات ملثل هذه الدراسات الرتباط التطوير ابدألدا 
  ارتباط ادألدا  الوييي  لدى أعضا  هيئة التدريس ابجلامعة وأهدافها كمؤسسة

 تعليمية علمية.
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  احلاجة إىل مثل هذه الدراسات ليتح آفاق مستقبلية للدراسات العلمية ذات
 .العالقة

 التعرف على العوامل أو املؤثرات اليت تلعب دورًا فعااًل يف ارتياع واخنياض تقدير 
الذات لدى أعضا  هيئة التدريس ابجلامعة مما يوفر قاعدة من املعلومات النيسية 

 اليت ميكن أن ترتي ادألطر النظرية النيسية يف ليبيا.

 ب ـ األمهية التطييقية  :
  تقيد هذه الدراسة املتخصصني يف رسم اخلطط الرتبوية اهلامة يف التطوير والرفع من

 .الوييي  وتوفري املناخ املناسب للكوادر املوجودة فيهاشأن اجلامعات يف ادألدا  
  ان من شأن نتائج هذه الدراسة أن تكون مصدرًا مهمًا يف مساعدة املسؤولني

بقطاعات التعليمية لوضع برامج إمنائية ووقائية وعالجية يف اجملال الوييي  مما 
ف املنشود يساعد على االنتاجية بكيا ة من قبل الكوادر البشرية لتصل للهد

 وهو جودة التعليم.

 مرطلحات الدراسة :ـ 5ـ 1
 مفهوم تقدير الذات : ـ 

(  تقدير الذات "أبنه ذلك الذي يدركه اليرد من اآلخرين 2004ــ ويعرف الدسوق  )
 والذي يعكس مشاعر الثقة والكيا ات والياعلية والتقبل االجتماع  واإلحساس ابلقيمة " 

لدرجة اليت يسجلها امليحوصون أبسلوب التقدير الذايت على أسلوب وبقاس إجرائيًا تبعًا  
 تقدير الذات .

 ـ مفهوم األداء الوظيفي:
( االدا  الوييي  "أبنه درجة حتقيق وامتام املهام املكونة للوييية 2003ــ  تعرف حسن )

داخل وهو يعكس الكييية اليت حيقق هبا اليرد متطلبات الوييية وغالبا ما حيدث لبس أو ت
ادألدا  فيقاس على أساس  الطاقة املبذولة أما ني ادألدا  واجلهد ،فلجهد يشري إىلب
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"،ويقاس إجرائيًا تبعًا لقيام عضو هيئة التدريس يف اجلامعة ابلواجبات ادألكادميية النتائج
واإلدارية املوكلة إليه ،مبوجب ادألنظمة والتعليمات ،املعمول هبا يف اجلامعة اليت يعمل فيها 
بكيا ة وفاعلية ،تبعًا لدرجة اليت حيصل عليها عضو هيئة التدريس على مقياس اآلدا  

الته اخلمسة )ادألدا  التعليم  ، البحث العلم ،خدمة اجلامعة واجملتمع الوييي  مبجا
 والعالقات معهما،الكياايت املهنية (. 

 عضو هيئة التدريس: ـ
استاذ أو أستاذ مساعد ، أو حماضرًا ،أو هو كل من يعمل ويشتغل وييية  مساعد حماضر ، 

 استاذ يف جامعة مصراته بكلييت اآلداب والعلوم .مشارك ،أو 
 ـ حمددات الدراسة:6ـ1

تبعا ملتغرياهتا اليت تناولتها وه  تقدير الذات  تتحد إمكانية تعميم  منائج الدراسة
وادألدا  الوييي  وخصائص عينة الدراسة ،اليت أقتصرت على عينة أعضا  هيئة االتدريس 
بكلييت ااآلداب والعلوم جامعة مصراتة ، وابملدة الزمنية اليت مت تطبيق أدوات الدراسة ،وه  

،واسلوب التقرير الذايت الذي اتبع 2019ـ  2018اليصل الدراس  ادألول للعام اجلامع  
 يف مجع البياانت الكمية.

 
 : املنهج واإلجراءات. 2
خالل  مناستخدم املنهج الوصي  ادألرتباط  ، على الدراسة أعتمدت  منهج الدراسة:ـ 

وذلك لبنا  اخلليية النظرية ، مبتغريات الدراسة  لى املراجع واملصادر ذات العالقةاالطالع ع
  الدراسة.ملوضوع 

مجيع أعضا  هيئة التدريس بكلييت تكون جمتمع الدراسة من : الدراسةوعينة جمتمع ـ 
عضو هيئة تدريس من   (24( منهم )50جبامعة مصراتة وقد بلغ عددهم )  ادألداب والعلوم
ـ  2018، للعام اجلامع )( عضو هيئة تدريس من كلية ادألداب26و) ،كلية  العلوم

2019.)   
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 توزيع أفراد عينة الدراسة ( 1دول رق  )ـــج                   
 النسية التكرار اجلنس
 48.0 24 ذكور
 52.0 26 إانث
 100.0 50 اجملموع

  أداة الدراسة:ـ 
جملدي  اتكالُ من مقياس  تقدير الذ  ت الباحثاتالدراسة احلالية استخدام لتحقيق أهداف

،ومقياس اآلدا  الوييي  لراتب السعود وخالد ( فقرة 25،وتكون من )(2004دسوق  )
( عبارة ، وميكن احلكم على مستوى تقدير الذات ابستخدام 35الصرايرة وتكون من )

درجات(  5الوسط احلسايب حيث تكون بداية وهناية قياس املقياس اخلماس  تنظبق دائمًا )
ياًل )درجتان(، وتنطبق درجات(، وتنطبق قل3درجات( ،وتنطبق أحيااًن )4، وتنطبق كثريًا )

أبدًا )درجة واحدة(،وميكن احلكم على مستوى اآلدا  الوييي  ابستخدام الوسط احلسايب 
درجات(، وتنطبق جيدجداً  5،حيث تكون بداية وهناية املقياس اخلماس  تنطبق  مبمتاز )

، درجات( وتنطبق مبقبول )درجتان( وتنطبق بضعيف )درجة واحدة(.3( ،وجيد)4
طول خالاي كاًل من املقياسني )احلدود الدنيا والعليا(،مت حساب املدى =أكربقيمة ولتحديد 

( وتقسيم الناتج على عدد خالاي املقياس ،للحصول على طول 4=1-5أقل قيمة ) –
(،وإضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس أو بداية 0.80=4/5اخللية املصحح)

تحديد احلد ادألعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح وذلك ل ،وه  الواحد الصحيح املقياس 
( يكون املستوى منخيًضا، 1.80-1طول اخلالاي، كما أييت: إذا تراوحت قيمة اجملال بني )

( يكون 3.40-2.60( يكون املستوى أقل من املتوسط، وبني )2.60 - 1.80وبني )
 -4.20بني )(  يكون املستوى فوق املتوسط، و 4.20 -3.40املستوى متوسطًا، وبني )

( يكون املستوى مرتيًعا. ومت احتساب املستوى اليرض  من خالل مجع درجات أوزان 5
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(، مث قسمة الناتج على عددها، 15( ويساوي )5، 4، 3، 2، 1بدائل املقياس: )
 %(.60؛ أي يساوي )3)( = )15/5ويساوي )

 :إجراءات الدراسة 
 ـ صدق األداة:

وذلك بعرضها على ،على البيئة الليبية  مؤائمتها متأدوات الدراسة للتأكد من صدق 
ة ، وحتصلت على نسبة ادألساتذة ذوي ادألختصاص بكلية اآلداب جامعة مصرات جمموعة من
%، ومت حساب ادألتساق الداخل  لليقرات والذي يظهر أن مجيع فيم  95اتياق 

 ني:معامالت ادألرتباط موجبة ،مما يدل على الصدق البنائ  للمقياس
 لصدق البنائ  ملقياس تقدير الذات( يبني ا2رقم )جدول 

 معامل االرتباط السؤال

 

 معامل االرتباط السؤال
 0.42 14س  0.33 1س 
 0.45 15س  0.34 2س 
 0.62 16س  0.29 3س 
 0.31 17س  0.32 4س 
 0.42 18س  0.41 5س 
 0.15 19س  0.35 6س 
 0.28 20س  0.42 7س 
 0.39 21س  0.28 8س 
 0.54 22س  0.34 9س 
 0.36 23س  0.13 10س 
 0.31 24س  0.11 11س 
 0.32 25س  0.25 12س 
 0.23 13س 

   

 البنائ  ملقياس ادألدا  الوييي  الصدق( يبني 3رقم )ول جد
 معامل االرتباط السؤال معامل االرتباط السؤال معامل االرتباط السؤال
 0.68 27س  0.29 14س  0.50 1س 
 0.61 28س  0.59 15س  0.44 2س 
 0.55 29س  0.65 16س  0.66 3س 
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 0.58 30س  0.55 17س  0.33 4س 
 0.48 31س  0.42 18س  0.28 5س 
 0.43 32س  0.54 19س  0.55 6س 
 0.59 33س  0.58 20س  0.74 7س 
 0.73 34س  0.68 21س  0.63 8س 
 0.53 35س  0.59 22س  0.56 9س 
 0.49 23س  0.59 10س 

 
 

 0.59 24س  0.49 11س 
  

   0.62 25س  0.65 12س 
   0.57 26س  0.63 13س 

 

 ثيات األداة :ـ 
حيث حساب الثبات ابستخدام معامل اليا كرونباخ  مت لتحقق من ثبات أدوات الدراسة

ومعامل الثبات لألدا  الوييي   ( 0.666بلغ معامل الثبات ملقياس تقدير الذات حوايل )
 وه  درجة تدل على ثبات املقياسني ومقبولة إحصائياً دألغراض الدراسة. (،0.945)

 ملقياس  تقدير الذات وادألدا  الوييي   يبني قيمة معامل أليا كرونباخ( 4رقم ) جدول            
 معامل اليا كرونباخ     عد اليقرات      املقياس    

 0.666   25 تقدير الذات
 0.945 35 ادألدا  الويي 

 

 :عرض نتائج الدراسة وتفسريها. 3
  السؤال األول وتفسريه:عرض نتائج  ـ 1ـ3

نص السؤال األول على أنه هل يرل مستوى تقدير الذات لدى أعضاء هيئة  
 ؟إفرتاضي % كمستوى 60التدريس اجلامعي بكلييت اآلداب والعلوم إىل 

ولألجابة على التساؤل قامت الباحثات حبساب املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية 
)ت( لعينة واحدة لدرجة الكلية ملقياس تقدير دألوزان النسبية ،واملستوايت اليعلية وقيمة او 

 الذات كما هو مبني يف اجلدول التايل:
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اييني املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية  واألوزان الفعلية وقيمة )ت( لعينة ( 5جدول رق  )    
  لدى أفراد العينة  مستوى تقدير ( 50واحدة للكشف عن مستوى الدرجة الكلية ملقيا  تقدير الذات )ن=

 0.001** دالة عند مستوى

 3.291(=2-50( ولدرجة حرية )0.01حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت(  عند مستوى )
الدرجة ويتضح من اجلدول السابق إن قيمة )ت( احملسوبة أكرب من قيمة )ت( اجلدولية،ملستوى 

إن هناك عدة عوامل املتوسط ،ويعزو الباحثات ذلك  أقل من( وإنه 2.72تقدير الذات )لالكلية 
تؤدي إىل اخنياض تقدير اليرد لذاته واليت تبدأ يف سن مبكرة من حياة اليرد ،واليت منها أساليب 
التنشئة الوالدية واخلربات السابقة والعالقات االجتماعية واخلالفات اليومية ،وكذلك تصرفات اليرد 

ة كاخلجل واخلوف من اجتاه نيسه واجتاه حياته بشكل عام ،وكذلك بعض مسات الشخصي
املنافسة والتحدايت ،وكذلك يرجع للتصور الذهين الذي وضعه عضو هيئة التدريس عن مهنته 

( أبن 1990،هذا ما أوضحته دراسة فتح  عكاشة )ومكانته اليت تعارضت مع الواقع املعاش 
 Effects ofنوع الرعاية اليت بعيش يف كنيها اليرد دورًا هامًا يف تقديره لذاته، ودراسة 

parental verbal Aggression Child Den,s Self- Esteem and 
School Marks, Child Abuse &Neglect"(2013 أوضحت هذه الدراسة ، "

أبن هناك عالقة بني تقدير الذات املنخيض  والقبول ادألجتماع  الضعيف والكيا ة الدراسية 
 لدى ادألبنا  .

  عرض نتائج السؤال الاا ي  وتفسريه:
لدى أعضاء هيئة  الوظيفي اآلداءعلى أنه هل يرل مستوى  الاا ينص السؤال  

 ؟إفرتاضي % كمستوى 60التدريس اجلامعي بكلييت اآلداب والعلوم إىل 

الدرجة الكلية 

ملقياس تقدير 

 الذات

 املتوسط
اإلحنراف 

 املعياري

الوزن 

 النسيب

قيمة 

 )ت(
 املستوى اليعل  ستوى الداللةم

 أقل من املتوسط ** 5.6- 0.54 0.390 2.72
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ية على السؤال الثاين قامت الباحتاث حبساب املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لالجا
اليعلية  وقيمة )ت(لعينة واحدة جملاالت مقياس اآلدا  الوييي  وادألوزان النسبية ،واملستوايت 

 ،والدرجة الكلية للمقياس ،كما هو مبني يف اجلدول التايل:
احلسابية  واالحنرافات املعيارية واألوزان الفعلية وقيمة )ت( لعينة واحدة  ( ييني  املتوسطات6جدول رق  )

 (50والدرجة الكلية للمقيا  )ن=   للكشف على مستوى جماالت مقيا  األداء الوظيفي

 0.01**دالة عند مستوى             
 3.291(=2-50لدرجة  حرية )0.001حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى           

يتضح من اجلدول السابق أن: قيمة ) ت( احملسوبة أكرب من قيمة  )ت( اجلدولية ملستوى 
، والدرجة الكلية للمقياس، حيث بلغ مستوى ادألدا  التعليم  دألدا  الوييي اجماالت 

(، 3.90(، ومستوى خدمة اجلامعة واجملتمع )3.90(، ومستوى البحث العلم  )3.94)
(، وأنه يزيد عن 3.89(، والدرجة الكلية للمقياس )4.09ومستوى الكياايت املهنية )

%  60( درجات جملاالت املقياس، والدرجة الكلية للمقياس ما يعادل 3املستوى احلسايب )
يزيد لدى أعضا  هيئة التدريس  مستوى اآلدا  الوييي  كمستوى افرتاض ، أي أن

ات ذلك إىل أن طبيعة العمل الباحثويعزو  (%60 ) دـــــاجلامع  عن املستوى االفرتاض  عن
مما يضع على عاثق عضو هيئة التدريس معايري ،اجلامع  أصبح موضع البحاث واملهتمني 

 اجملاالت
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 ملعياري

الوزن 
 النسيب

قيمة 
 )ت(

 مستوى الداللة

 0.000 13.42 %79 0.518 3.94 ادألدا  التعليم 
 0.000 11.25 %78 0.614 3.90 البحث العلم 

 0.000 12.86 %78 0.543 3.90 خدمة اجلامعة واجملتمع

 0.000 15.57 %82 0.510 4.09 املهنيةالكياايت 

 0.000 12.71 %77 0.548 3.89 ادألدا  الوييي 
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ومواصيات معينة أثنا  أتديته لعمله، أضف إىل ذلك ان جامعة مصراتة تعترب من ضمن 
ئة اجلامعات اليت تطبق يف معايري اجلودة الشاملة يف أدا  العاملني فيها، وان عضو هي

نتائج هذه  التدريس أصبح يواكب كل ماهو جديد من تكانولوجيا خبصوص عمله، وتتيق
ان ( 2008) ومدوخ ( ، 1995دراسة الشرباوي)العديد من الدراسات منها  الدراسة مع 

ع عديدة من خالل حتسني فالكليات اليت قد طبقت معايري اجلودة الشاملة قد حققت منا
ودراسة شام  صليحة  ،(2019حبيب مسيح خوام ) ودراسة. أدا  العاملني فيها

إن ادألدا  الوييي  مرتيع عند العاملني ،واملناخ التنظيم  واليت أوضحت نتائجها  (2010)
 له أتثري على ارتياع مستوى ادألدا .

  السؤال الاالث وتفسريه:عرض نتائج 
هل توجد عالقة بني درجات كاًل من تقدير الذات واألداء  الاالث نص السؤال 

 ؟الوظيفي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس اجلامعي بكلييت اآلداب والعلوم 
لالجاية على السؤال الثالث  قامت الباحتاث حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات 

نة ، كما هو مبني يف اجلدول مقياس كاًل من تقدير الذات وادألدا  الوييي  لدى أفراد العي
 التايل:

معامل ارتياط بريسون بني درجات مقيا  كل من تقدير الذاتم واألداء الوظيفي لدى ( 7جدول رق  )
 (.50أعضاء هيئة التدريس  ي كلييت اآلدابم والعلوم  ) ن = 

 ادألدا  الوييي             

 تقدير الذات    

 مستوى الداللة معامل ادألرتباطقيمة  عدد العينة

50 0.01_ 0.000 

 .0.372( = 2-50لدرجة حرية )  0.01حدود الداللة اإلحصائية لقيمة معامل االرتباط عند مستوى -

عالقة ذات داللة إحصائية بني تقدير الذات، و ادألدا  التوجد  يتضح من اجلدول السابق
أن ذلك إىل  اتويعزو الباحث،الوييي  لدى أعضا  هيئة التدريس يف كلييت اآلداب والعلوم
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رغم اخنياض تقديره لذاته إىل أنه يسعى لتقدمي االفضل وحياول  ،عضو هيئة التدريس
عكس على زمال  العمل واالدارة والطالب جاهدا ان يرتق  بنيسه من خالل أدائه والذي ين

يساهم اخنياض تقدير الذات يف سع  عضو هيئة التدريس إىل النجاح يف عمله،   فقد
 .كتعويض عن إخنياض تقدير الذات

  وتفسريه: الرابع  السؤالعرض نتائج 
لدى  الرابع هل توجد فروق بني متوسطات درجات مقيا  تقدير الذات  نص السؤال 

تعزى ملتغري اجلنس  أعضاء هيئة التدريس اجلامعي بكلييت اآلداب والعلوم  عينة من
 ؟واإلختراص 

ابستخدام )ت( حلساب اليروق بني متوسطات قامت الباحتاث  الرابع لالجاية على السؤال 
،يف الدرجة الكلية ملقياس تقدير الذات درجات أعضا  هيئة التدريس لكلييت اآلداب والعلوم 

 ، كما هو مبني يف اجلدول التايل:اجلنس واإلختصاص  تبعاً ملتغريي
 الفروق  ي تقدير الذات؛  تيعا ملتغري اجلنس: -1

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ) ت ( للدرجة الكلية ملقيا   8جدول ) 
 . تقدير الذات؛  تيعاً ملتغري اجلنس

 
الدرجة الكلية 
ملقياس تقدير  

 الذات

 املتوسط العدد اجلنس
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

قيمة 
 )ت(

 مستوى الداللة

غريدالة  0.36 0.49 2.70 24 ذكور
 إحصائيا

 0.30 2.74 26 إانث
 .2( =2-50لدرجة حرية )  0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت( عند مستوى -       

 إحصائية بني متوسطات درجاتيتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 
الباحثات ذلك أبن طبيعة الظروف تعزو ملتغري اجلنس، و مقياس تقدير الذات؛ تعزي 

وعوامل التنشئة الوالدية تكاد تكون واحدة يف جمتمعنا ،مما ينعكس على مستوى تقدير 
ن الذات ،أضف إىل ذلك أن الظروف احلياتية واملسؤليات لكل من الرجل واملرآة تكاد تكو 
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واحدة، إي أن ثقافة اجملتمع تغريات وأصبحت املرآة على حد سوا  مع الرجل ابدألعبا  
( أبن عامل 2018واتيقت نتائج الدراسة مع دراسة مسية حسيين )، ادألسرية والويييية

 اجلنس بصية عامة ليس له عالقة مبستوى تقدير الذات .
 الفروق  ي تقدير الذات؛  تيعا ملتغري الكلية:ـ 2

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ) ت ( للدرجة الكلية  9جدول ) 
 .ملقيا  تقدير الذات؛  تيعاً ملتغري الكلية

الكلية الدرجة
 ملقياس تقدير
 الذات

 املتوسط العدد الكلية
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

إحصائياً عند دالة  2.60 0.25 2.85 24 العلوم
 0.46 2.59 26 اآلداب 0.01مستوى 

 .2( =2-50لدرجة حرية )  0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت( عند مستوى -         
 .2.66( =2-50لدرجة حرية )  0.01حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت( عند مستوى ـ           

              بني  (0.05)عند مستوىيتضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية        
ويعزو  .، ولصاحل كلية العلوممتوسطات درجات مقياس تقدير الذات؛ تعزي ملتغري الكلية

 الباحثات ذلك إىل ان نظرة اجملتمع لتخصصات العلمية أكثر أمهية من التخصصات ادألنسانية ،
 ،ووهذه الثقافة وان كانت خاطئة اال أن هلا اتثرياهتا على ادألفراد وتقديرهم لذواهتم 

  السؤال اخلامس وتفسريه:عرض نتائج 
نص السؤال اخلامس على: هل توجد فروق بني متوسطات درجات مقيا  األداء  

 الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس اجلامعي؛ تعزى ملتغريي: اجلنسم واالختراص؟
) ت( ؛ حلســاب اليــروق  ابســتخدام اختبــار اتولإلجابــة عــن الســؤال اخلــامس؛ قــام الباحثــ

بني متوسطات درجات أعضا  هيئة التـدريس يف كليـيت اآلداب والعلـوم اجلـامع  يف الدرجـة 
 الكلية ملقياس ادألدا  الوييي ؛ تبعاً ملتغريي: اجلنس، واالختصاص.

 ملتغري اجلنس:الفروق  ي األداء الوظيفي؛  تيعا ـ 1
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ) ت ( للدرجة الكلية  10جدول ) 
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 .ملقيا  األداء الوظيفي؛  تيعاً ملتغري اجلنس

الدرجة الكلية 
ملقياس ادألدا  
 الوييي 

 املتوسط العدد اجلنس
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 مستوى الداللة )ت(

 0.64 4.10 24 ذكور
2 

دالة إحصائياً عند 
 0.42 3.86 26 إانث 0.05مستوى 

 .2( =2-50لدرجة حرية )  0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت( عند مستوى -        
تضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات 

الباحثات ذلك ،إىل  ، وتعزوالوييي ؛ تعزي ملتغري اجلنس، ولصاحل الذكور ادألدا  مقياس 
أن طبيعة العمل اجلامع  واحدة ابلنسبة للجنسني، فجميع ادألعمال اليت يكلف الرجل 

اجلنسني واحدة القيام هبا ،تعترب املرآة قادرة على أتذيتها ،مما جيعل يروف أتدية العمل لكال 
ودراسة الصرايرة  ،(1999وسعود ) ابطنية تائج دراسة كل من،وتتيق هذه النتيجة مع ن

يف عدم وجود فروق جوهرية بني  olor unsola E.O,2012)( ودراسة )2011)
 العاملني فيما يتعلق ابدألدا  الوييي  على أساس عامل اجلنس.

 تيعا ملتغري الكلية: الفروق  ي األداء الوظيفي؛ـ 2
واالحنرافات املعيارية وقيمة ) ت ( للدرجة الكلية ( املتوسطات احلسابية 11 )جدول 

 .ملقيا  تقدير الذات؛  تيعاً ملتغري الكلية

الدرجة الكلية ملقياس 
 ادألدا الوييي 

قيمة  االحنرافاملعياري احلسايب املتوسط العدد الكلية
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.65 3.99 24 العلوم
0.23. 

غري دالة 
 0.43 3.96 26 اآلداب إحصائياً 

 .2( =2-50لدرجة حرية )  0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت( عند مستوى -    

تضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ي
،إىل أن يروف العمل يف  ذلك  اتويعزو الباحث،مقياس ادألدا  الوييي ؛ تعزي ملتغري الكلية

كال الكليتني تكاد تكون واحدة ،ومعايري اجلودة  واحدة ،ابعتبار أن الكليتني يف نيس 
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اجلامعة ،أضف إىل ذلك إن املناخ التنظيم  اجلامع  دألعضا  هيئة التدريس يف اجلامعة 
نية بطا ،خيلق يروف عمل متقاربة جدًا وقد اتيقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

( حيث أشارت  نتائجها إىل أنه التوجد فروق ذات داللة احصائية يف 1999والسعود )
 مستوى ادألدا  الوييي  تعزى ملتغري التخصص.

( ،حيث أيهرت نتائجها أن أدا  2004وختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج الطويس  )
ليات العملية يف أعضا  هيئة التدريس يف الكليات ادألساسية ،كان جيدجدًا ،ويف الك

 .مستوى اجليد
 :. التوصيات4

يعترب عضو هيئة التدريس أحد العناصر الرئيسية يف عملية تطوير وحتسني  خمرجات اجلامعة 
، حىت تصل إىل التميز لذلك ينبغ  على مؤسسات التعليم العايل ادألهتمام بتقومي عضو 

 الدراسة :هيئة التدريس، فيما يل  بعض التوصيات يف ضو نتائج هذه 
ضرورة ادألهتمام بعملية التقومي دألدا  عضو هيئة التدريس والربط بني خمرجات عملية  ـ 

 التقومي ابحلوافز السنوية .
 اشراك عضو هيئة التدريس يف التخطيط لعملية التقومي وتنييذها . ـ 
 )تدريس حبثجيب أن تكون عملية التقومي شاملة ،بنا  على مهام عضو هيئة التدريس ـ 

 علم  ، خدمة اجملتمع ( حسب اخلطة واللوائح املعمول هبا يف املؤسسة .
ادألهتمام ابجلوانب الرتفيهية دألعضا  هيئة التدريس ،ملا هلا من دور يف ختييف الضغوطات  ـ 

 ،وزرع روح التألف وتبادل اخلربات بني أعضا  هيئة التدريس.
تعزيز الشعور بتقدير الذات لدى أعضا  هيئة التدريس ،عرب عقد الندوات والدورات  ـ 

 وبرامج الدعم النيس  ،اليت تعزز مهارات الثقة ابلنيس ،ومواجهة ادألزمات والضغوطات .
على اجلامعة تعزيز املستوى املرتيع من ادألدا  الوييي  دألعضا  هيئة التدريس من جيب  ـ 

قاط القوة يف ادألدا  الوييي  والعمل على تعميمها على مجيع العاملني خالل التأكيد على ن
 ودعمها.
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حسب  نظرًا لندرة الدراسات احمللية اليت تناولت اجلوانب النيسية لعضو هيئة التدريس،ـ 
 علم الباحثات يقرتح إجرا   املزيد من البحوث والدراسات ذات العالقة .

، والدافعية إجرا  املزيد من الدراسات على تقدير الذات ،وعالقتها ابلتسرب الوييي  ـ 
  لألجناز واحلوافز والرضا الوييي .

 ائمة املراجعق
 أوال: املراجع العربية:

العدوانية وعالقتها مبوضوع الضبط وتقدير الذات .جملة علم :(1994عبدهللا حممد) ،ابراهيم
 .30النيس .العدد 

تقدير الذات وانعكاسه على السلوك العدواين .)رسالة : (2004صيية ) ،امساعيل
 ماجستري غري منشورة (. ،جامعة اجلزائر .

االنتما  للمدرسة وعالقته ببعض الضغوط النيسية لدى أطيال  :(1994حسن  )،خبيت 
 .)رسالة ماجستري غري منشورة(جامعة عني مشس : القاهرة املرحلة االبتدائية .

 قياس أدا  أعضا  هيئة التدريس يف املؤسسات التعليمية .مديرية:( 2004منذر )،بطانية 
 املتابعة وضبط اجلودة .وزارة التعليم العايل والبحث العلم  :ادألردن.

ادألدا  الوييي  لدى أعضا  اهليئات التدريسية يف : (2011أمحد خالد) ،الصرايرة
رؤسا  ادألقسام فيها،جملة جامعة دمشق  اجلامعات ادألردنية الرمسية من وجهة نظر

 ،العدد ادألول .17،اجمللد 
 ،إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية الدار اجلامعية :(2003) راوية حممد، حسن

 .209ص :االسكندرية 
تقدير الذات لدى التالميذ املعيدين ملستوى الرابعة  :(2018مسية )، حسيين

متوسط.)دراسة ماجستري ماجستري غري منشورة .جامعة قاصدي مرابح 
 كلية العلوم اإلنسانية.اجلزائر.:.ورقلة

عوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف م: (2008)سعيد،مدوخ و  ،نصر الدين،محدي 
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غري رسالة ماجستري .)ل التغلب عليهااجلامعات اليلسطينية مبحافظات غزة وسب
 .فلسطني .يف اإلدارة الرتبوية اجلامعة اإلسالمية.منشورة (

رضا الوييي  لدى العاملني وآاثره على ادألدا  الوييي  ال ( 2019)مسيح خوام ،حبيب 
، دار النشر ، )دراسة ماجستري منشورة (دراسة تطبيقية على شبكة اجلزيرة اليضائية

  .1العربية الربيطانية للتعليم العايل ،طاالكادميية 

بنا  مقياس لتقييم أدا  أعضا  هيئة التدريس يف  :(2004أمحد ) ،موسى،الطويس   ،زايد
 ادألردن.:جامعة مؤتة .)رسالة ماجستري غري منشورة 

اخلجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح . )رسالة :( 2010عبدربه ) ،شعبان
 .منشورة(كلية الرتبية  .جامعة امللك سعودماجستري غري 

تقييم أدا  العاملني يف ضل إدارة  .(2010أم اخلري )، صندايل ،فاطمة الزهرا  ،عبيديل
رسالة )اجلودة الشاملة )دراسة حالة مؤسسة الغارات  الصناعية وحدة ورقلة (،

  .اجلزائر:يف علوم التيسري جامعة ورقلة  ( ماجستري
جودة التعليم العايل من خالل تقومي ادألدا  اجلامع   ضمان:(2003)زايد  ،عبدالناصر 

 ،جامعة الزرقا  ادألهلية ، ادألردن.
الذات وعالقته ببعض املتغريات البيئية والشخصيةلدى (:تقدير 1990عكاشة،حممود فتح )

عينة من أطيال مدينة صنعا .سلسلة الدراسات العلمية.اجلمعية الكويتيةلتقدم 
 ة ،الكويت.الطيولة العربي

رسالة ماجستري .)تقدير الذات وعالقته ابلسلوك العدواين :(2003الصيدان ، احلميدي  )
 .35ـ15كلية الدراسات العليا. السعودية ،ص   (.غري منشورة 

املعجم الشامل ملصطلحات العلوم اإلدارية واحملاسبة والتمويل :(1996بشري)، العالق 
 اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالم.واملصارف ،مصراتة . الدار 

القاهرة، مكتبة  :دليل تقدير الذات دليل التعليمات :(2004حممد جمدي ) ،الدسوق 
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 .8دألجنلو املصرية ص 
( :التمكني اإلداري وعالقته ابدألدا  الوييي  لدى معلم  املدارس 2009حممد  ) ،البلوي

وجهة نظرهم  . )رسالة ماجستري  احلكومية يف حمافظة الوجه ابململكة السعودية من
 غري منشورة(جامعة مؤتة  .ادألردن.

التكيف االجتماع  وميهوم تقدير الذات لدى العيب  :(2010عبدهللا ) ،الروسان
والعبات املضرب يف مديرايت الرتبية مشال ادألردن.)رسالة دكتوراه غري 

  .منشورة(اجلامعة ادألردنية : ادألردن 
الدليل العمل  لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ، املقارنة املرجعية  :( 1995عادل )  ،البشراوي

 القاهرة، مصر. :الشركة العربية لألعالم العلم  
التماثل التنظيم  لدى أعضا  اهليئات :( 2009)خالد،الصرايرة ،راتب  ،املسعود

ي  ،جملة دراسات التدريسية يف اجلامعات ادألردنية الرمسية وعالقته أبدائهم الويي
 .36العلومالثربوية ،اجمللد

إدارة السلوك التنظيم  نظرة معاصرة لسلوك الناس يف العمل :( 2002أمحد  )، مصطيى
 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. .القاهرة  .
تقدير الذات والضبط الوالدي لألبنا  يف هناية املراهقة :(1991حممد سالمة ) ،ممدوحة

 .4.العدد 1جملة الدراسات النيسية، اجمللد  وبداية الرشد.
ثر عرضة بعض اخلصائص النيسية احملددة لألفراد ادألك: (1994وفا  حممد ) ،املاض 

)رسالة ماجستري غري منشورة(كلية الرتبية  .جامعة  لالستجابة الضغط النيس .
 امللك سعود

واليشل )رسالة  العالقة بني تقدير الذات ومدركات النجاح:(1985هند  ) ،القسوس
 اجلامعة ادألردنية.كلية الرتبية ..ماجستري غري منشورة(
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 اثنياً املراجع ادألجنبية:ـ

 Monbouy(2003)  uett.J.Do1 estime do soi 

a1.lestime dosoi.canada .Beyahd  
Effects of parental verbal Aggression Child Den,s Self- 
Esteem and School Marks, Child Abuse 
&Neglect"(2013)> 

 

 
 


