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Abstract:
The study aimed to identify the motivation achievement and its relation to the selfconcept and the academic self among the ninth-grade students in the Directorate of
Education in the Governorate of Aqaba. To achieve this, the study was conducted on a
sample of 1800 student for the 2017/2018 academic year. In this study, the researcher
used the descriptive method to identify the motivation achievement and its relation to
the self-concept. The results showed a statistically significant correlation between
achievement motivation and personal self-concept among the ninth-grade students.
Between the motivation achievement and the academic self-concept among the ninthgrade students. Based on the results of this study, the researcher recommended a
number of recommendations, the most important of which was the reinforcement of the
different curricula in the various activities that encourage self-concept and search for the
best ways to contribute to its development. Provide guidance and guidelines to students
who suffer from a low level of achievement motivation and introduce them to ways to
increase them.
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مفھوم الذات الشخصية واألكاديمية ودافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية تربية محافظة
العقبة
رائد "محمد ﺟمعة" عوض قديرات ،رئيس قسم التخطيط التربوي ،وزارة التربية والتعليم ،األردن،
raid_jo2020@yahoo.co.uk
الملخص
ھدفت الدراسة التعرف على العالقة بين مفھوم الذات الشخصية والذات األكاديمية ودافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف
العاشر األساسي في مديرية تربية محافظة العقبة ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من ) (1200طالبا ً
وطالبة للفصل األول من للعام الدراسي  .2019 /2018تم اختيارھم عشوائيا ً بالطريقة الطبقية،حيث استخدم الباحث
في ھذه الدراسة المنھج الوصفي للتعرف إلى العالقة بين مفھوم الذات ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة ،وأظھرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين الدافع لإلنجاز ومفھوم الذات الشخصية لدى طلبة الصف العاشر األساسي،
وأظھرت ايضا ً وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين الدافع لإلنجاز ومفھوم الذات األدكاديمية لدى طلبة الصف
العاشر األساسي ،وبناء على نتائج ھذه الدراسة أوصى الباحث بعدد من التوصيات كان من أھمھا تدعيم المناھج
المختلفة باألنشطة المتنوعة التي تحث على مفھوم الذات والبحث عن أفضل السبل التي تسھم في تنميتھا وتطويرھا.
تقديم إرشادات وتوجيھات للطلبة الذين يعانون من انخفاض في مستوى دافعية اإلنجاز وتعريفھم بأساليب زيادتھا.
الكلمات المفتاحية :دافعية اإلنجاز ،مفھوم الذات ،الذات الشخصية ،الذات االكاديمية.
المقدمة
تعتبرالدافعية لإلنجاز إحدى الجوانب المھمة في تكوين الشخصية اإلنسانية ،حيث تحدد مستوى الطموح لدى الفرد،
والذي يسھم بدوره في تغيير نمط حياته ،حيث يجعلھا أكثر تطوراً وثقة وديناميكية في مواجھة تحديات العصر .كما
وتُعد الدافعية لإلنجاز من العوامل المھمة في توجيه سلوك الفرد والتنبؤ به ،وتفسير األسباب التي تجعله يتصرف
بطريقة معينة حسب التصرفات التي يقوم بھا الفرد ) .(Stipek,2002كما وتمثل الدافعية لإلنجاز جانبا ً مھما ً في
منظومة الدوافع اإلنسانية التي أھتم الباحثون بدراستھا في مجال علم النفس االجتماعي وبحوث الشخصية ،وكذلك
المھتمون بالتحصيل الدراسي واألداء العملي في إطار علم النفس التربوي ،فضالً عن علم النفس المھني ،ودراسة
دوافع العمل وعوامل النمو االقتصادي )خليفة.(2000 ،
وتتضح أھمية دافعية اإلنجاز في امكانية استخدامھا إلنجاز أھداف تعليمية معينة على نحو فعال؛ وذلك من خالل
اعتبارھا أحد العوامل المحددة لقدرة الطالب على التحصيل واإلنجاز ،فتعمل على توجيه انتباھه إلى بعض النشاطات
دون األخرى ،وتجعل بعض المثيرات معززات تؤثر في سلوكه ،وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعال
)نشواني .(2003 ،لذا ينظر التربويون إلى الدافعية على أنھا ھدف تربوي يسعى إليه أي نظام تربوي؛ لذلك يسعى
كثير من المعلمين إلى إثارة دافعية طلبتھم نحو التعلم ،باستخدام أساليب تدريس متنوعة )البيطار .(2004 ،وأشار
البكري ) (2007أن للدافعية وظائف ھامة في التعلم حيث تقوم بوظيفة التنشيط ،إذ يعمل الدافع على تنشيط الفرد
وتحريك القوة االنفعالية في داخله للتفاعل مع موقف معين والقيام بأداء سلوك محدد ،والوظيفة الثانية التعزيز ،فالدافع
ھو محرك للسلوك الفردي في إشباع الرغبات ،والوظيفة الثالثة التوجيه إذ يعمل الدافع على توجيه القوة االنفعالية داخل
الفرد لالستجابة لنوع من المثيرات ،وبالتالي توجيه ھذا السلوك نحو الھدف المخطط له دون غيره من األھداف،
والوظيفة الرابعة صيانة السلوك ،فالدافع يعمل على استمرار السلوك من أجل تحقيق التعلم المراد تعلمه.
وللدافعية مجموعة من الخصائص ،منھا :تكتسب الدافعية من الخبرات التراكمية للفرد ،مما يؤكد على أھمية الثواب
والعقاب في إحداث تغيير في سلوك المتعلم ،وتعديله وبنائه أو إلغائه ،ال تعمل الدوافع بمعزل عن غيرھا من الدوافع
األخرى ،فقد يكون الدافع للتعلم إرضاء الوالدين ،وقد يكون القبول االجتماعي )الخوالدة ،(2005 ،وتعد الدافعية قوة
ذاتية داخلية ،تتصلب حاجات الفرد ،ومحرك السلوك ،وتستثار بعوامل داخلية أو خارجية )عبد الفتاح.(2005 ،
فالدافعية لإلنجاز تعتبر من أھم القوى المحركة للسلوك اإلنساني حيث تعمل على استثارة الفرد للقيام بسلوكيات ھادفة
وعلى درجة من الدقة والفعالية في جميع أطوار الحياة ،وھذا ما يجعلھا محوراً أساسيا ً من محاور البحث في مجال
الشخصية شأنھا شأن تقدير الذات ،وبھذا يكون لكل من مفھوم الذات والدافعية لإلنجاز دور مھم في حياة الفرد عامة
وحياة المتعلم خاصة )أبو شقة .(2007 ،فمفھوم الذات المرتفع عند األطفال يشعرھم بقدر أكبر من الثقة بذواتھم
وقدراتھم ،ويثقون في أنفسھم ،وفائدتھم وجدارتھم ،وبأنھم محبوبون من اآلخرين )قطش .(2008 ،فتقدير الذات يؤثر
على سلوك الفرد وعلى أسلوب تفكيره وعلى كفاءته في اتخاذ القرارات ،كما يسھم في تحديد مدى قدرته على استثمار
طاقته القتحام المواقف الصعبة ومواجھة ضغوط الحياة ،فيصبح أقل عرضة للشعور بالقلق ،واقل معاناة من الضغوط
النفسية )عبدالواحد.(2010 ،
ويعد مفھوم الذات ودافعية اإلنجاز من المتغيرات النفسية الھامة في المجال الدراسي؛ فالعالقة بين مفھوم الذات ودافعية
اإلنجاز لھا بالغ األثر في مستوى األداء فمن خالل مفھوم الذات يستطيع الفرد أن يعبر عن نفسه ومدى اعتقاده وثقته
في استعداداته وقدراته )المعايطة .(2012 ،لذا فإن التعرف على طبيعة العالقة ما بين مفھوم الذات ودافعية اإلنجاز
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لدى الطلبة ،يسھم في فھم بعض جوانبھم السلوكية في المواقف التعليمية والعمل على زيادة فعاليتھا والمساھمة بدرجة
كبيرة في تحقيق األھداف المرجوة فيھا لدى المتعلمين.
مشكلة الدراسة
يعد مفھوم الذات من األبعاد الھامة في الشخصية اإلنسانية التي لھا أثر كبير في سلوك الفرد وتصرفاته ،كما له دوراً
ھاما ً في توافق الفرد وصحته النفسية ،وإن فھم الفرد لذاته يمثل مقوما ً من مقومات السواء النفسي ،ومن خالل فھم ذاتنا
يكون لدينا بصيرة أفضل بأفكارنا وأفعالنا ونكون أكثر واقعية مع أنفسنا ومع األخرين وأكثر قدرة على حل مشكالتنا.
فتدني دافعية اإلنجاز تظھر من خالل سوء العالقة مع الذات ،األسرة ،المدرسة ،وتؤدي إلى ممارسة بعض السلوكيات
االنسحابية كالعنف وفقدان الثقة ،االنعزال عن الزمالء ،الغياب المستمر لعدم قدرته على مواجھته المواقف التعليمة،
وبالتالي الفشل في الحياة.
أصبحت الحاجة ماسة لالھتمام بشخصية الطالب من جميع الجوانب حيث لم يعد دور التربية أو المدرسة مجرد ناقل
المعرفة ،أو تحويل اإلنسان إلى وعاء للمعلومات أو مجرد مستقبل ،مما يجعل من األھمية بمكان االھتمام بكل ما يسھم
في تحقيق استقرار الفرد واستقالليته ،ورفع مستوى اإلنجاز لدى الفرد .يرى الباحث ضرورة الوقوف على مفھوم
الذات ومستوى دافعية اإلنجاز لدى طالب الصف التاسع األساسي ،انطالقًا من االفتراض أن ھناك عالقة ارتباطية
موجبة بين دافعية اإلنجاز ومفھوم الذات ،وأن توفر ھذه العالقة بصورتھا اإليجابية تمھد النطالقة ذھنية لدى الطالب
وتؤثر في مجمل حياته النفسية والتربوية واالجتماعية .لذا جاءت ھذه الدراسة للكشف عن العالقة بين مفھوم الذات
الشخصية واألكاديمية ودافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،وبالتحديد فإن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة
عن األسئلة اآلتية:
ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھومي الذات )الشخصية ،األكاديمية( ودافعية االنجاز لدى طلبة الصف
العاشر األساسي؟.
ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في الدافع لإلنجاز لدى طلبة الصف العاشر األساسي تعزى للنوع االجتماعي
)ذكور ،اناث(؟
ھدف الدراسة
تھدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مفھوم الذات الشخصية واألكاديمية ودافعية االنجاز لدى طلبة الصف
العاشر األساسي في األردن.
أھمية الدراسة
تكمن األھمية النظرية لھذه الدراسة في محاولتھا للكشف على العالقة بين دافعية اإلنجاز ومفھوم الذات؛ ألنھما يؤثران
في أداء األفراد وانماط سلوكھم المختلفة ،كما يمكن أن تسھم نتائج ھذه الدراسة في الكشف عن دافعية اإلنجاز وعالقته
بمفھوم الذات ،لما لھذه المتغيرات من أثر إيجابي في رفع مستوى العملية التعليمية والرقي فيھا إلى أعلى المستويات.
كما يمكن أن تؤدي نتائج ھذه الدراسة إلى إثارة اھتمام الباحثين والدارسين نحو إجراء المزيد من الدراسات والبحوث
في ھذا المجال ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية في مؤسساتنا التربوية ،وبما ينعكس إيجابا ً على مستوى
األداء المدرسي للطلبة.
مصطلحات الدراسة
مفھوم الذات :الفكرة التي يكونھا الفرد نفسه وتظھر في عالقاته باآلخرين المحيطين خالل سلوكاته وافكاره ومعقتداته،
كما أنه مجموعة من األبعاد التي تشمل جوانب الشخصية )نھاد .(2002 ،وتعرف إجرائيا ً لغايات الدراسة :بالدرجة
التي يحصل عليھا الطالب من خالل إجابته على مقياس مفھوم الذات بأبعاده )الذات الشخصي ،الذات األكاديمي(.
الذات الشخصي :وھي إحساس الشخص بقيمته الذاتية ،ومدى إحساسه بكفاءته وصالحيته كفرد ،وتقييمه لشخصيته
بعيدًا عن جسمه وعالقته مع اآلخرين )الشكعة .(2002 ،وتعرف إجرائيا ً لغايات الدراسة :فكرة الطالب عن ذاته التي
تقوم عليھا شخصيته من خالل إجابته على مقياس دافعية اإلنجاز المعد في ھذه الدراسة.
الذات األكاديمي :ويعرف بأنه اتجاھات الفرد ومشاعره نحو التحصيل في مواضيع معينة يتعلمھا ذلك الفرد أو ھو
تقرير الفرد عن درجاته وعالماته في االختبارات التحصيلية المرتفعة )أبو جادو ،2001 ،ص .(139،وتعرف إجرائيا ً
لغايات الدراسة :تقدير الطالب لذاته كمكون أساسي للنجاح اإلكاديمي من خالل إجابته على مقياس دافعية اإلنجاز المعد
في ھذه الدراسة.
دافعية اإلنجاز :استعداد الفرد لتحمل المسؤولية والسعي نحو التفوق لتحيقيق أھداف معينة ،والمثابرة للتغلب على
العقبات والمشكالت التي تواجھه،والشعور بأھمية الزمن والتخطيط للمستقبل )خليفة .(2007،وتعرف إجرائيا ً لغايات
الدراسة :بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب من خالل إجابته على مقياس دافعية اإلنجاز المعد في الدراسة.
الصف العاشر :الصف األخير في المرحلة األساسية في النظام التعليمي في األردن ،وتتراوح أعمارھم بين )(15-14
عاما ً.
حدود الدراسة
يمكن تعميم نتائج ھذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:
الحدود البشرية :طلبة الصف العاشر األساسي.
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الحدود المكانية :المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليملمحافظة العقبة
الحدود الزمانية :تطبيق أدوات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام .2018 / 2017
الدراسات السابقة
تعددت الدراسات السابقة التي تناولت مفھوم الذات ودافعية اإلنجاز ويعرف مفھوم الذات بأنه طريقة شعور الفرد نحو
ذاته بما في ذلك درجة احترامه وقبوله إياھا ) (Woolfolk, 2001ويعد مفھوم الذات من األمور التي تؤثر في إنجاز
الطلبة وتحصيلھم الدراسي ) (El-Anzi, 2005حيث يشكل مفھوم الذات المرتفع دوراً مھما ً في زيادة دافعية الفرد
لإلنجاز والتعلم ،وفي تطور شخصيته وجعلھا أقل عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية المختلفة ) & Robins
 (Trzesniewski,2005كما يرتبط مفھوم الذات المرتفع بالصّحة النفسية والشعور بالسعادة في حين أن مفھوم الذات
المنخفض يرتبط بمشكالت نفسية عديدة مثل االكتئاب والقلق ).(Silverman, 2006
ويعد مفھوم الذات من األبعاد الھامة في تكوين شخصية الفرد ،فھو يؤثر في بدرجة كبيرة في سلوكه دى الفرد بصيرة
أفضل باألفكار والمشاعر واألفعال ،ويكون أكثر واقعية مع النفس ومع االخرين ،وأكثر إدراكا ً ألسباب السلوك
ومحركاته وموجھاته )الغامدي .(2009 ،ترى ھورني  Horneyأن فشل أو نجاح الفرد يرتبط بإدراكه لذاته؛ أي
مفھومه عن ذاته ،وتحدد ھورني أربعة جوانب للذات كما يدركھا الفرد :الذات المثالية والذات الحقيقية والذات الواقعية
والذات المحتقرة ،وترى أيضا أنه لكي يحقق الفرد فھما ً وإدراكا ً لذاته فال بد له من إقامة نموذج للصورة الذھنية
المثالية ،وأن البحث عن الصورة المثالية قد يؤدي إلى حصول صراع داخلي يعمل على زيادة السلوك العصابي
)غباري وأبو شعيرة والجبالي.(2008 ،
ويرى فريدريك بيرلز  Fredrick Perlsمؤسس النظرية الجشطالت أن الذات تحتوي على ثالثة مكونات ھي :األنا
والھو والشخصية ،فالھو يمثل الخلفية المعطاة من الطاقات األولية والخبرات الماضية غير المكتملة واإلدراك الغامض
للبيئة ،أما الشخصية فھو الشكل المبتدع الذي يمثل الشكل الذي سوف تكون عليه الذات ،أما األنا فھو المنظم لالتصال
مع البيئة فعندما تقابل الذات شيئا غريبا ً فإن األنا تقوم بتحديد الحدود بين المجال الذاتي والمجال غير الذاتي ،ويرى أن
الفرد يكتشف ويعي ذاته من خالل تقدير اآلخرين له )الخطيب .(2009 ،ويرى البورت أن مفھوم الذات مفھوم أساسي
في دراسة الشخصية ،غير أنه لم يفرق بين الذات واألنا بسبب االضطراب الذي ساد في استخدام مصطلح الذات،
ويرى أن الذات تتألف من سبعة جوانب ھي :اإلحساسات ،ھوية الذات ،تقدير الذات ،التوكيد وحب الذات ،امتداد
الذات؛ أي التوحد مع اآلخرين ،العقالنية؛ أي التخطيط والتفاعل مع الظروف ،الصورة الذھنية للذات ،الكفاح؛ أي
اندفاع الفرد في سلوكه لتعزيز الصورة الذھنية للذات )السبعاوي.(2010،
أما جالسر  Jlaserمؤسس نظرية العالج الواقعي فيرى أن الفرد يملك حاجة للھوية )تخيل الذات( ،وھذه الحاجة
داخلية وموروثة ،وينظر إليھا كقوة دافعة للسلوك ،إذ يعتقد الناس الذين لديھم تصور ذات إيجابي بأن ھناك شخصاً
واحداً على األقل في العالم يھتم بھم ويھتمون به ،ويعتقد ھؤالء اإليجابيون أن لھم قيمة في معظم األحيان؛ فھم
يحرصون على االندماج مع اآلخرين الذين لديھم ھويات إيجابية ،أما الناس غير القادرين على تطوير ھوية نجاح فإنھم
يشكلون تطور ذات غير ناجح أو إلى تطوير ھوية فشل ،وغالبا ً ما يفشل ھؤالء في االندماج مع اآلخرين ،فيميلون إلى
االنخراط الذاتي أي البحث عن الراحة من ألم الفشل من خالل ذاته وانخراط الفرد مع ذاته يأخذ شكل أعراض فيزيائية
واجتماعية ونفسية  :مثل الكبت ،والمخاوف المرضية ،والسلوك االجتماعي ،وإدمان الكحول وبعض األمراض النفسية
)برھوم.(2010 ،
أجرت جرزيلي وإيفرھارت ) (Garzalli & Everhart ،2002دراسة ھدفت التعرف إلى العالقة بين التحصيل
األكاديمي والجنس ومفھوم الذات لدى الطلبة المتميزين ،وتكونت عينة الدراسة من ) (33طالبا ً متميزا و ) (33طالبا ً
غير متميز من الصفين السابع والثامن ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مفھوم الذات يرتبط بشكل إيجابي مع التحصيل
األكاديمي المرتفع لدى الطلبة المتميزين ،ويرتبط سلبيا ً مع التحصيل األكاديمي المنخفض للطلبة غير المتميزين ،ولم
تظھر نتائج الدراسة فروقا ً بين الجنسين في مفھوم الذات.
وأجرت ميريام ) (Miriam, 2003دراسة ھدفت إلى تقصي وفاعلية الذات والدافعية لدى الطلبة المعرضين لخطر
التسرب ،والكشف عن الممارسات الدراسية التي تتبناھا المدارس في تطوير وتنمية اعتقادات فاعلية الذات ،شملت
عينة الدراسة ) (52من الطلبة المعرضين لخطر التسرب في المرحلة الثانوية قسمو إلى مجموعتين :تجريبية وتشمل
) (37طالبا ً وضابطة وتشمل ) (15طالباً ،واستخدم الباحث عدة مقاييس توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة
احصائيا ً بين المجموعتين في فاعلية الذات والدافعية.
وفي دراسة ھوج ورينزولي ) Hoge & Renzulli (2005التي ھدفت التعرف إلى الفروق في مفھوم الذات بين الطلبة
المتميزين وغير المتميزين أكاديميا ً باإلضافة إلى التعرف إلى العوامل المؤثرة على مفھوم الذات ،وتكونت العينة من
) (180طالبا ً وا ْستُ ْخ ِد َم مقياس مفھوم الذات .وأظھرت النتائج أن مفھوم الذات لدى الطلبة المتميزين في المجموعة
التجريبية كان أعلى منه لدى المجموعة الضابطة ،كما أظھرت النتائج كذلك أن وجود الطالب غير المتميز في صف
الطلبة المتميزين يؤثر على تقديره لذاته بشكل سلبي .أما دراسة إنام ) (Enam, 2006ھدفت التعرف إلى أثر العوامل
المحددة لمفھوم الذات على مفھوم الذات في مرحلة ما قبل سن المراھقة عند الذكور واإلناث ،تكونت العينة من )(120
93

The motivation achievement and its relation to the concept….
طالبا ً من الذكور واإلناث ،ولتحقيق أھداف الدراسة استخدم الباحث استبيان وصف الذات إعداد مارش ),Marsh
 ،(1988وتوصلت الدراسة أن ھناك فروق بين الذكور واإلناث في مفھوم الذات لصالح اإلناث .وھدفت دراسة
بوقصاره ) (2007إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في الدافع لإلنجاز لدى طلبة الصفوف الثانوي ،حيث تكونت
عينة الدراسة من ) (393طالبا ً و ) (659طالبة ،طبق عليھم مقياس ھارمنز للدافعية اإلنجاز ،وتوصلت الدراسة إلى
وجود فروق بين الجنسين في الدافع لإلنجاز لصالح اإلناث.
وأجرت الحموي ) (2010دراسة ھدفت إلى الكشف عن العالقة التأثيرية المتبادلة بين مفھوم الـذات والتحصيل
الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي )حلقة ثانية( فـي مدارس محافظة دمشق الرسمية ،واستقصاء
أثر الجنس في ھذه العالقة .أجريت الدراسة على عينة مكونة من ) (180تلميذاً و تلميذة (92) ،من اإلناث ،و) (88من
الذكور من تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي )حلقة ثانيـة( فـي مدارس محافظة دمشق الرسمية ،وتمت
المقارنة بين درجات تالميذ العينة في أدائھـم على مقياس مفھوم الذات وعالقته بمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي،
وقـد بينـت النتائج ما يلي :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في أدائھم على مقياس
مفھوم الذات ودرجاتھم التحصيلية ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واإلنـاث فـي
أدائھم على مقياس مفھوم الذات ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات التحصيلية لذكور وإنـاث العينة
لصالح اإلناث.
كما أجرى سالم ) (2014دراسة ھدفت إلى التعرف على عالقة فاعلية الذا ت والفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي
لدى طالبات كلية عجلون الجامعية .تكونت عينة الدراسة من ) (200طالبة ممن درسن في أحد الفرعين العلمي أو
األدبي اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ،وشكلت ما نسبته  %١٠من مجتمع الدراسة .ولتحقيق أھداف الدراسة تم
تطبيق مقياس فاعلية الذات على عينة الدراسة ،كما تم تطبيق مقياس دافع اإلنجاز الدراسي على العينة نفسھا وتم تحليل
التباين الثنائي .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة لديھن مستوى مرتفع من فاعلية الذات .كما
أشارت نتائج الدراسة إلى أن ھناك تقاربا ً في المتوسطات الحسابية لمستوى دافعية اإلنجاز الد راسي لدى أفراد عينة
الدراسة ،اذ كان المتوسط الحسابي للطالبات في الفرع األدبي ) (27,3مقابل ) (27.57للفرع العلمي .كما أشارت نتائج
الدراسة إلى عدم وجود فرو ق ذات داللة احصائية في مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي لدى عينة الدراسة تعزى
لمتغيري مستوى فاعلية الذات والفرع األكاديمي .كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) (0.05ألثر التفاعل بين متغير الدراسة فاعلية الذات والفرع األكاديمي على دافع اإلنجاز الدراسي لدى طالبات كلية
عجلون الجامعية.
يالحظ على الدراسات السابقة أنھا ركزت على دراسة مفھوم الذات وعالقته بمتغير التحصيل كدراسة سالم )(2014
ودراسة ھوج ورينزولي ) ،(2005,Hoge&Renzulliودراسة بوقصاره ) ،(2007ودراسة الحموي ) ،(2010بينما
أھتم البحث الحالي بالكشف عن العالقة االرتباطية بين مفھوم الذات ودافعية اإلنجاز وھذا ما يميز ھذه الدراسة عن
غيرھا من الدراسات السابقة.
الطريقة واإلﺟراءات
منھجية الدراسة
استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي العتباره أفضل المناھج وأيسرھا في تحقيق أھداف الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتھا
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي من كال الجنسين في المدارس الحكومية التابعة لقصبة
العقبة ،والبالغ عددھم ) (1400منھم ) (800اناث ،و) (600ذكور ،للعام الدراسي ) (2018 /2017في الفصل
الدراسي األول ،والجدول ) (1يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع االجتماعي.
ﺟدول رقم  .1توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االﺟتماعي
عدد الشعب
النوع االﺟتماعي
ذكور
17
إناث
23
المجموع
40

عدد الطلبة
600
800
1400

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (280طالبا ً وطالبة من مجتمع الدراسة موزعين على ) (8شعب ،ويمثلون ما نسبته )(%20
من حجم مجتمع الدراسة تم اختيارھم عشوائيا ً بالطريقة الطبقية ،حيث كانت وحدة االختيار الشعبة ،بحيث تم اختيار
شعبتين من أربعة شعب ،أو شعبة من ثالث شعب أو شعبتين ،أو شعبة إذا كانت في المدرسة الواحدة شعبة واحدة،
وبعد استعادة االستبانات من الطلبة تم استبعاد ثمان استبانات لعدم اكتمال اإلجابة على كل الفقرات ،واستبعاد اثنتا
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عشرة استبانة بسبب الضياع ،وبذلك يصبح عدد افراد عينة الدراسة ) ( 260طالبا ً وطالبة ،ويمثلون ما نسبته )(%19
من مجتمع الدراسة ،والجدول ) (2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ً للنوع االجتماعي.
ﺟدول رقم  .2توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االﺟتماعي
النوع االﺟتماعي
عدد الطلبة
عدد الشعب
ذكور
105
3
إناث
155
5
المجموع
260
8

.1
.2

.1
.2

أدوات الدراسة
اوالً :مقياس مفھوم الذات
تم تطوير أداة الدراسة من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة والتي أفادت الباحث في التعرف على صياغة الفقرات
ومنھا دراسة قطش ) ،(2008ودراسة سليمان ) ،(2013وتكونت األداة من جزئين:
الجزء األول :ويشمل الجنس )ذكر ،أنثى(.
الجزء الثاني :ويشتمل على ) (24فقرة تمثل مقياس مفھوم الذات الذي طوره الباحث ،وقد صيغت كل فقرة منھا على
شكل جملة اتبعت بسلم إجابة يتكون من إجابتين وھي) :ينطبق ،ال ينطبق( ،وتم تصحيح إجابات الطلبة باستخدام مفتاح
التصحيح التالي :ينطبق عالمتان ،ال ينطبق عالمة واحدة ،إذا كانت الفقرات موجبة ،أما إذا كانت الفقرات سالبة فتأخذ
ينطبق عالمة ،وال ينطبق عالمتان ،علما ً بأن درجات المقياس تتدرج من ) ،(2 – 1وتتراوح الدرجة الكلية التي يمكن
أن يحصل عليھا الفرد على ھذا المقياس من ) (48 - 24درجة ،بحيث تمثل الدرجة المرتفعة للمقياس مفھوم ذات
مرتفع ،فيما تشير الدرجة المنخفضة للمقياس مفھوم ذات منخفض ،حيث اعتمد الباحث على المعيار التالي لتحديد
مستوى مفھوم الذات لدى الطلبة:
إذا كان مجموع درجات الطالب على المقياس ) (35 – 24درجة فإن مستوى مفھوم الذات متدني.
إذا كان مجموع درجات الطالب على المقياس ) (48 – 36درجة فإن مستوى مفھوم الذات مرتفع.
صدق مقياس مفھوم الذات
تم التحقق من صدق مقياس مفھوم الذات باستخدام صدق المحكمين ،حيث قام الباحث بعرض فقرات المقياس وعددھا
) (32فقرة على ) (6محكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في علم النفس ،والقياس والتقويم ،وتم األخذ بتعديالتھم
ومالحظاتھم ،حيث تم حذف ) (8فقرات وبقيت الفقرات التي أتفق المحكمون عليھا بنسبة ) ،(% 70وتم إعادة صياغة
بعض الفقرات ،ليصبح المقياس بصورته النھائية ) (24فقرة.
ثبات مقياس مفھوم الذات
للتحقق من ثبات مقياس مفھوم الذات تم استخدام طريقتين للتحقق من مؤشرات الثبات :األولى باستخدام ثبات اإلعادة
) ،(test-retestحيث طبق االختبار على عينة تكونت من ) (40طالبا ً وطالبة تم اختيارھم عشوائيا ً من داخل مجتمع
الدراسة ومن خارج عينتھا ،فطبق عليھم االختبار ورصدت درجاتھم التي حصلوا عليھا على المقياس ،ثم تم تطبيق
االختبار على الطلبة مرة أخرى وبفاصل زمني أسبوعين ،وبحساب معامل االرتباط بين التطبيق بلغ معامل االرتباط
المحسوب للمقياس ) (0.92كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرو نباخ الفا ،وقد بلغ معامل
الثبات المحسوب للمقياس ) .(0.88ويمكن القول بأن معامالت الصدق والثبات المحسوبة جاءت مناسبة ألغراض ھذه
الدراسة.
ثانيا ً :مقياس دافعية اإلنجاز
تم تطوير أداة للدراسة بالرجوع إلى األدب التربوي النفسي والدراسات السابقة ،حيث قام الباحث بالرجوع إلى دراسة
قطش ) ،(2008ودراسة ھنداوي ) ،(2012وتكونت األداة من األجزاء اآلتية:
الجزء األول :ويشمل الجنس )ذكر ،أنثى(.
الجزء الثاني :ويشتمل على ) (25فقرة تمثل مقياس دافعية اإلنجاز الذي طوره الباحث ،وقد صيغت كل فقرة منھا على
شكل جملة اتبعت بسلم إجابة يتكون من خمس إجابات وھي) :دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً( ،وتم تصحيح إجابات
الطلبة باستخدام مفتاح التصحيح التالي) :دائما خمس عالمات ،غالبا ً أربع عالمات ،أحيانا ً ثالث عالمات ،نادراً
عالمتان ،أبداً عالمه( إذا كانت الفقرات موجبة ،أما إذا كانت الفقرات سالبة فتأخذ )دائماعالمه ،غالباًعالمتان ،أحيانا ً
ثالث عالمات ،نادراً أربع عالمات ،أبداً خمس عالمات( علما ً بأن درجات المقياس تتدرج من ) ،(5 – 1وتتراوح
الدرجة الكلية التي يمكن أن يحصل عليھا الفرد على ھذا المقياس من ) (125 - 25درجة ،بحيث تمثل الدرجة المرتفعة
للمقياس مفھوم ذات مرتفع ،فيما تشير الدرجة المنخفضة للمقياس مفھوم ذات منخفض ،حيث اعتمد الباحث على
المعيار التالي لتحديد مستوى مفھوم الذات لدى الطلبة:
إذا كان مجموع درجات الطالب على المقياس ) (74 – 25درجة فإن مستوى مفھوم الذات متدني.
إذا كان مجموع درجات الطالب على المقياس ) (125 – 75درجة فإن مستوى مفھوم الذات مرتفع.
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صدق مقياس دافعية اإلنجاز
تم التحقق من صدق مقياس دافعية اإلنجاز باستخدام صدق المحكمين ،حيث قام الباحث بعرض فقرات المقياس وعددھا
) (29فقرة على ) (6محكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في علم النفس ،والقياس والتقويم ،وتم األخذ بتعديالتھم
ومالحظاتھم ،حيث تم حذف ) (4فقرات وبقيت الفقرات التي أتفق المحكمون عليھا بنسبة ) ،(%80وتم إعادة صياغة
بعض الفقرات ،ليصبح المقياس بصورته النھائية ) (25فقرة.
ثبات مقياس دافعية اإلنجاز
للتحقق من ثبات مقياس دافعية اإلنجاز تم استخدام طريقتين للتحقق من مؤشرات الثبات :األولى باستخدام ثبات اإلعادة
) ،(test-retestحيث طبق االختبار على عينة تكونت من ) (40طالبا ً وطالبة تم اختيارھم عشوائيا ً من داخل مجتمع
الدراسة ومن خارج عينتھا ،فطبق عليھم االختبار ورصدت درجاتھم التي حصلوا عليھا على المقياس ،ثم تم تطبيق
االختبار على الطلبة مرة أخرى وبفاصل زمني اسبوعين ،وبحساب معامل االرتباط بين التطبيق بلغ معامل االرتباط
المحسوب للمقياس ) (0.88كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ الفا ،وقد بلغ معامل
الثبات المحسوب للمقياس ) .(0.86ويمكن القول بأن معامالت الصدق والثبات المحسوبة جاءت مناسبة ألغراض ھذه
الدراسة.
إﺟراءات الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة قام الباحث باإلجراءات اآلتية:
 تم تطوير أداة لقياس دافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،والتأكد من دالالت صدقھا وثباتھا ،وأداةلقياس مفھوم الذات لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،والتأكد من دالالت صدقھا وثباتھا.
 تم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية ،وتحديد المدارس والشعب التي تم تطبيق الدراسة عليھا. توزيع األدوات على الطلبة من خالل التنسيق مع ادارة المدارس التي تم اختيار تطبيق الدراسة عليھا ،وتم اختيارمعلمة ومعلم من كل مدرسة معنية بالدراسة لإلشراف على سير االختبار ،وثم شرح االستبانة للطلبة من قبل الباحث.
 بعد جمع البيانات من الطلبة تمت عملية ادخال البيانات إلى الحاسب اآللي وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبةواستخراج النتائج ومناقشتھا ،ووضع التوصيات من خالل النتائج التي توصلت إليھا الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتھا
ھدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين مفھوم الذات ودافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،وفيما يلي
عرض نتائج التي توصلت إليھا الدراسة:
أوالً :عرض النتائج
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول وينص على "ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات
)الشخصية ،واألكاديمية( ودافعية االنجاز لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟" لإلجابة على سؤال الدراسة تم
استخدام تحليل تباين االنحدار ) (Analysis of varianceوالجدول ) (3يبين النتائج التي تم التوصل إليھا:
ﺟدول رقم  .3نتائج تحليل التباين لالنحدار ) (Regressionبين مفھومي الذات ودافعية االنجاز
مستوى
متوسط
مجموع
معامل
معامل
مصدر
قيمة F
DF
المربعات
المربعات
التحديد
التباين
الداللةf
االرتباط R
المحسوبة
R2
االنحدار
000
424.687
38675.76 38675.76
1
0.480
0.695
الخطأ
87.568
43567.86
258
يالحظ من الجدول وجود عالقة قوية حيث بلغت قيمة ) ( Fالمحسوبة ) (424.687وھذه القيمة ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ) (0.05لمفھومي الذات في دافعية االنجاز ،حيث فسرت ما نسبته ) (%48من التباين في متغير
دافعية االنجاز .وبين الجدول ) (4نتائج تحليل تباين مفھومي الذات على دافعية االنجاز.
ﺟدول رقم  .4نتائج تحليل تباين االنحدار لمفھومي الذات على دافعية االنجاز
الخطأ المعياري
قيمة  tالمحسوبة مستوى داللة t
Beta
B
000
24.326
1.645
38.238
constant
مفھومي
000
22.006
0.692
0.010
0.210
الذات
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ) ،(4ومن متابعة قيم اختبار ) (tأن مفھومي الذات لھما عالقة في
دافعية االنجاز لدى الطلبة ،حيث بلغت قيمة ) (tالمحسوبة ) ،(22.006ويالحظ أن ھذه القيمة دالة إحصائيا ً عند
مستوى الداللة ) . (0.05ولمعرفة العالقة بين مفھومي الذات )الشخصية واألكاديمية( ودافعية االنجاز ،تم حساب
تحليل االنحدار ،والجدول ) (5يبين ذلك:
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ﺟدول رقم  .5نتائج تحليل التباين لالنحدار ) (Regressionللعالقة بين مفھومي الذات )الشخصية واألكاديمية(
ودافعية االنجاز
متوسط
مجموع
معامل
معامل
مصدر
مفھومي
مستوى
قيمة F
DF
المربعات
المربعات
االرتباط التحديد
التباين
الذات
المحسوبة الداللة
f
R2
R
الذات
000
25.341
2413.627
2413.627
1
االنحدار 0.078 0.287
الشخصية
الخطأ
95.21
27635.72 163
الذات
األكاديمية

االنحدار
الخطأ

0.274

0.073

842.230

1

842.230

16.342

000

93

يالحظ من خالل الجدول ) (5وجود عالقة ،حيث بلغت قيمة ) (fالمحسوبة ) (25.341و) (16.342لمفھومي الذات
على الترتيب ،وھذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05بين مفھومي الذات )الشخصية والذات
األكاديمية( ودافعية االنجاز ،حيث فسر مفھوم الذات الشخصية ما نسبته ) (7.8من التباين في متغير دافعية االنجاز،
وفسر مفھوم الذات األكاديمية ما نسبته ) (7.3من التباين في متغير دافعية االنجاز ،ويبين الجدول ) (6نتائج تحليل
التباين لمفھومي الذات على دافعية االنجاز.
ﺟدول رقم  .6نتائج تحليل التباين للعالقة بين مفھومي الذات على دافعية االنجاز
مفھومي
مستوى داللة
الخطأ
قيمة t
Beta
B
الذات
المعياري
t
المحسوبة
الشخصية
000
17.67
0288
3.962
63.213
constant
000
0.0018
4.991
0.094
األكاديمية
000
9.996
4.782
45. 234
constant
0.274
000
3.981
0.039
0.156
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ) (6ومن متابعة قيم اختبار ) (tأن مفھومي الذات )الشخصية والذات
الكاديمية( لھما تأثير في دافعية االنجاز لدى الطلبة ،حيث بلغت قيم ) (tالمحسوبة ) 4.991و (3.981على التوالي،
ويالحظ أن ھذه القيم جميعھا دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) .(0.05ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أن الذات
االيجابية المرتفعة تعد إحدى أھم السمات التي تعبر عن الدافع لإلنجاز وعليه فإن المستوى الذي يظھر فيه الفرد ذات
ايجابية مرتفع يؤثر في درجة دافعيته لإلنجاز ،فالتقدير االيجابي للذات يعني تطوير المشاعر االيجابية نحو الذات،
حيث يشعر الفرد بأھمية نفسه واحترامه لھا ،وبأنه متقبل من اآلخرين ،وھذا ما ينمي عنده الدافعية لإلنجاز والكفاءة
العالية عند مواجھة المواقف المختلفة .فالطلبة مرتفعي اإلنجاز يميلون إلى تقدير للنجاح؛ لذا يركزون على األھداف
التعليمية من أجل زيادة مھاراتھم وقدراتھم ،كما لديھم مسؤولية ذاتية عن تعليمھم ،ويتمتعون بمستوى عال من الكفاءة
الذاتية والثقة بالنفس ،ويتطلعون بشغف إلى التعلم وھذا يؤدي إلى المثابرة واالتقان لتحقيق النجاح ،ففكرة الشخص عن
ذاته فھي النواة الرئيسية التي تقوم عليھا شخصيته وكلما عرف اإلنسان نفسه معرفة جيدة وما تحتويه الذات من قدرات
واستعدادات وميول ورغبات ومدركات شعورية وانفعاالت قام بتقييمھا وتوجيھھا الوجھة الصحيحة كان ذلك دافعا ً
لإلنجاز عامالً ومؤشراً قويا ً في تكيف اإلنسان وتأقلمه وتتميز الصورة الذھنية التي يكونھا الفرد عن نفسه بأنھا ذات
ثالثة أبعاد يختص أولھا بالفكرة التي يأخذھا الفرد عن قدراته وإمكانياته .أما البعد الثاني فيتعلق بفكرة الفرد عن نفسه
في عالقته بغيره من الناس .أما البعد الثالث فھو نظرة الفرد إلى ذاته كما يجب أن تكون ،كما أن للمؤسسة التعليمية
دور في تنشئة األطفال ،فھي فاعلة في تنمية جوانبه الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية ،فھي تحاول الربط بين
تقدير الذات كحاجة نفسية داخلية وبين الدافع لإلنجاز كمكون أساسي للنجاح اإلكاديمي ،كما أن للمعلم دوراً أساسيا ً في
تعزيز مفھوم الذات لدى الطالب أما ايجابا ً أو سلباً ،فھو يمثل للطالب النموذج الخاص بالمؤسسة التعليمية ،وبالتالي يعد
من أكثر العوامل تأثيراً عليھم ،فالعالقة االيجابية بين المعلم والطالب لھا أھمية كبيرة في تحسين ذواتھم مما يعزز
دافعيتھم لإلنجاز والتحصيل ويزيد من فرص التعلم والنجاح لديھم.
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني وينص على"ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في الدافع لإلنجاز لدى طلبة
الصف العاشر األساسي تعزى للنوع االﺟتماعي )ذكور ،اناث(" ولإلجابة على ھذاالسؤال تم استخدام اختبار T
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،والجدول ) (7يبين النتائج التي تم التوصل إليھا:
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ﺟدول رقم .7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  Tالستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس
دافعية اإلنجاز
مستوى الداللة
قيمة )ت(
االنحراف
المتوسط
العينة
الجنس
المعياري
الحسابي
االناث
* 0.05
-2.065
8.40
86.80
155
الذكور
9.30
93.90
105
يتضح من الجدول ) (6وجود فروق دالة إحصائيا ً بين الذكور واإلناث في دافعية اإلنجاز ،حيث كانت قيمة )(T
المحسوبة ) (-2.065وھي قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) ،(0.05ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى اختالف
القيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبيئة التي تنتمي إليھا العينات ،وإلى اختالف خصائص ھذه العينات ،كما يمكن
تفسير ھذه النتيجة أيضا ً والمتمثلة في تفوق الذكور على اإلناث في الدافعية إلى اإلنجاز في تباين الخصائص والسمات
الشخصية بين الجنسين ،وإلى اختالف ظروف وعوامل التنشئة االجتماعية.

•
•
•

النتائج
بعد المعالجة االحصائية للدراسة تبين وجود عالقة قوية حيث بلغت قيمة ) ( Fالمحسوبة ) (424.687وھذه القيمة
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05لمفھومي الذات في دافعية االنجاز ،حيث فسرت ما نسبته ) (% 48من
التباين في متغير دافعية االنجاز .وبين الجدول ) (4نتائج تحليل تباين مفھومي الذات على دافعية االنجاز .يتضح من
النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ) ،(4ومن متابعة قيم اختبار ) (tأن مفھومي الذات لھما عالقة في دافعية االنجاز
لدى الطلبة ،حيث بلغت قيمة ) (tالمحسوبة ) ،(22.006ويالحظ أن ھذه القيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة
) .(0.05ولمعرفة العالقة بين مفھومي الذات )الشخصية واألكاديمية( ودافعية االنجاز ،تم حساب تحليل االنحدار.
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ) (6ومن متابعة قيم اختبار ) (tأن مفھومي الذات )الشخصية والذات
الكاديمية( لھما تأثير في دافعية االنجاز لدى الطلبة ،حيث بلغت قيم ) (tالمحسوبة ) 4.991و (3.981على التوالي،
ويالحظ أن ھذه القيم جميعھا دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) .( 0.05ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أن الذات
االيجابية المرتفعة تعد إحدى أھم السمات التي تعبر عن الدافع لإلنجاز وعليه فإن المستوى الذي يظھر فيه الفرد ذات
ايجابية مرتفع يؤثر في درجة دافعيته لإلنجاز ،فالتقدير االيجابي للذات يعني تطوير المشاعر االيجابية نحو الذات،
حيث يشعر الفرد بأھمية نفسه واحترامه لھا ،وبأنه متقبل من اآلخرين ،وھذا ما ينمي عنده الدافعية لإلنجاز والكفاءة
العالية عند مواجھة المواقف المختلفة .فالطلبة مرتفعي اإلنجاز يميلون إلى تقدير للنجاح؛ لذا يركزون على األھداف
التعليمية من أجل زيادة مھاراتھم وقدراتھم ،كما لديھم مسؤولية ذاتية عن تعليمھم ،ويتمتعون بمستوى عال من الكفاءة
الذاتية والثقة بالنفس ،ويتطلعون بشغف إلى التعلم وھذا يؤدي إلى المثابرة واالتقان لتحقيق النجاح ،ففكرة الشخص عن
ذاته فھي النواة الرئيسية التي تقوم عليھا شخصيته وكلما عرف اإلنسان نفسه معرفة جيدة وما تحتويه الذات من قدرات
واستعدادات وميول ورغبات ومدركات شعورية وانفعاالت قام بتقييمھا وتوجيھھا الوجھة الصحيحة كان ذلك دافعا ً
لإلنجاز عامالً ومؤشراً قويا ً في تكيف اإلنسان وتأقلمه وتتميز الصورة الذھنية التي يكونھا الفرد عن نفسه بأنھا ذات
ثالثة أبعاد يختص أولھا بالفكرة التي يأخذھا الفرد عن قدراته وإمكانياته .أما البعد الثاني فيتعلق بفكرة الفرد عن نفسه
في عالقته بغيره من الناس .أما البعد الثالث فھو نظرة الفرد إلى ذاته كما يجب أن تكون ،كما أن للمؤسسة التعليمية
دور في تنشئة األطفال ،فھي فاعلة في تنمية جوانبه الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية ،فھي تحاول الربط بين
تقدير الذات كحاجة نفسية داخلية وبين الدافع لإلنجاز كمكون أساسي للنجاح اإلكاديمي ،كما أن للمعلم دوراً أساسيا ً في
تعزيز مفھوم الذات لدى الطالب أما ايجابا ً أو سلباً ،فھو يمثل للطالب النموذج الخاص بالمؤسسة التعليمية ،وبالتالي يعد
من أكثر العوامل تأثيراً عليھم ،فالعالقة االيجابية بين المعلم والطالب لھا أھمية كبيرة في تحسين ذواتھم مما يعزز
دافعيتھم لإلنجاز والتحصيل ويزيد من فرص التعلم والنجاح لديھم.
من خالل مراجعة النتائج السابقة اتضح وجود فروق دالة إحصائيا ً بين الذكور واإلناث في دافعية اإلنجاز ،حيث كانت
قيمة ) (Tالمحسوبة ) (-2.065وھي قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) (0.05فى جدول رقم  ،6ويعزو الباحث
ھذه النتيجة إلى اختالف القيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبيئة التي تنتمي إليھا العينات ،وإلى اختالف خصائص
ھذه العينات ،كما يمكن تفسير ھذه النتيجة أيضا ً والمتمثلة في تفوق الذكور على اإلناث في الدافعية إلى اإلنجاز في
تباين الخصائص والسمات الشخصية بين الجنسين ،وإلى اختالف ظروف وعوامل التنشئة االجتماعية.
في ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:
تدعيم المناھج المختلفة باألنشطة المتنوعة التي تحث على مفھوم الذات والبحث عن أفضل السبل التي تسھم في تنميتھا
وتطويرھا.
تقديم إرشادات وتوجيھات للطلبة الذين يعانون من انخفاض في مستوى دافعية اإلنجاز وتعريفھم بأساليب زيادتھا.
إجراء المزيد من الدراسات حول دافعية اإلنجاز وعالقتھا بمفھوم الذات في مراحل تعليمية مختلفة كالمرحلة الثانوية،
والمرحلة األساسية المتوسطة.
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دعوة الجھات التربوية إلى عقد دورات ومحاضرات توعية لآلباء واألمھات في كيفية التعامل مع األبناء.
ھذا وتجدر االشارة الى أن من المھام الرئيسية لإلدارة ھو متابعة وتقييم أداء المنظمة ،كنظام متكامل يتكون من بنية
متفاعلة من األنظمة الوظيفية الفرعية ،فإلي جانب تحليل أداء األنظمة الفرعية والمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية ،وما
تتضمن ھذه المجاالت واألنظمة من عناصر قوة وضعف ،تقوم اإلدارة بتجديد مركز المنظمة اإلستراتيجية وتقييم
األداء ككل من خالل تحديد دور كل نظام في خلق قيمة محدد للمنظمة ومتابعة سلسلة القيمة المضافة ذات األثر
المباشر في إتاحة فرص البقاء أو النمو والتطوير في الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقاتھا المختلفة ) Tarhini et al.,
2015; AlHrassi et al., 2016; Masa’deh et al., 2018a, b, c; Yassien & Mufleh, 2017; Alenezi
;et al., 2017; Alkandari et al., 2017; Altamony & Gharaibeh, 2017; Khwaldeh et al., 2017
 ،(Mikkawi & Al-Lozi, 2017وما آلت إليه التطورات التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين والضغوطات التي
تمخضت عن العولمة ) ;AL-Lozi, 2002; Al-Duhaish et al., 2014; Masa’deh et al., 2017a, b
;،(Obeidat et al., 2013, 2016, 2017; Alananzeh et al., 2018; Abualoush et al., 2018a, b
وحيث أن العالم قد اصبح يستخدم أساليب حديثة ومتطورة في مجال اإلدارة والقرار اإلداري ) Khalayleh et al.,
 ،(2017; Al-dalahmeh et al., 2018خاصة الدول المتقدمة وبالتحديد الصناعية منھا والتعليمية (AL-Syaidh
) ،et al., 2014, 2016; Darawsheh et al., 2016; Masa’deh et al., 2015a, bفسارعت إلى تطوير نظم
المعلومات اإلدارية والخدمات االلكترونية بمختلف القطاعات ) & Masa’deh, et al., 2008; Shannak
Obeidat, 2012; Karajeh & Maqableh, 2014; Maqableh & Karajeh, 2014; Al-Dmour et al.,
2015; Almajali & Maqableh, 2015; Maqableh & Mohammed, 2015; Maqableh et al.,
;2015; Masa’deh, 2016; Tarhini et al., 2016, 2017a, 2017b; Almajali & Al-Dmour, 2016
Almajali & Tarhini, 2016; Almajali et al., 2016a, b; Aldmour et al., 2017; Obeidat et al.,
 ،(2017, 2019; Tarhini et al., 2018; Masa’deh, et al., 2019a, b; Al-Dmour et al., 2019وذلك
ألھميتھا في تطوير األنماط والمفاھيم التي تتخذ بھا القرارات اإلدارية ولتسھم في التنظيم والتخطيط والرقابة اإلدارية
) ،(AlHarrasi & AL-Lozi, 2015, 2016لذا تعد نظم المعلومات اإلدارية أداة مھمة في عملية إتخاذ القرار ،يعبر
عنھا بأنھا طريقة منظمة للحصول على المعلومات الصحيحة في المكان والزمان المناسب وتقديمھا غلى متخذ القرار.
وعليه ،توصي الدراسة الحاليه لبحث كيفية تفعيل القيادة االستراتيجية واستثمار نظم المعلومات اإلدارية المتطورة
والحديثة من أجل تحقيق التميز المنظمي من خالل دافعية اإلنجاز على وجه التحديد.
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