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 لیــة اآلداب والعلــــوم 

ة   قسم التریــة والدراسات اإلنســـان

   

  

ین   تأكیـــد الذات ودافعیـــة اإلنجـــاز لد المشرفین الترو
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Self-assertion and  Achievement Motivation for Supervisors  
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  رسالة مقدمة من الطالبــة : خالصة بنت علي بن عبدهللا الشـندود

ة تخصص اإل ات الحصول على درجة الماجستیر في التر   رشاد النفسيوذلك استكماال لمتطل

تــورة هد أحمد الضـو ــراف: إش    الد
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ع لجنة المناقشة بإجازة الرسالة   استمارة توق
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 بسم ا الرمحن الرحيم 
 

 

  

  "وما توفيقي إال با عليه توكلت وإليه أنيب"
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   اإلهداء

 

  .... روح أبي الطاهرة  ىمن غرس في نفسي حب العلم والدین إل ىإل

ة .... أمي ىإل فضل دعائها المستمر أتممت هذه الرسالة إلي الغال ان    من 

س  ىإل ة .. أم ق ا.. أختي الغال ا وقال   من وقفت معي قل

ر   ىإل تني طرقي في الرسالة وقدمت لي الكثیر من الدعم المعنو والف   من شار

یلي  قتي ....فاطمة الش   أختي وصد

اء الدراسة إل ىإل                 ...علي ...فاطمة ى..أبوعلي... وأبنائيالذین تحملوا معي أع

  اء.الیزد....  الزهر 

  فنانأ.................. یر ى أختي الصغیرة التي أعطتني من وقتها الكثإل
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ر و تقدی ر  ش  

الحمد  حمد الشاكرن ، الحمد حمد الحامدین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى     

سر لي السبل إلنجاز هذه  آله ه وسلم ، الحمد  على ما وهبني من طاقة وصبر ، و وصح

قه  لما تحق ذلك .   الدراسة ، فلوال فضل هللا وتوف

سعدني أن أقف وقفة  اإو تورة الفاضلة : هد الضو التي تكرمت  شراف إلجالل وتقدیر للد

ل م  قة وتقد عة دق عتها متا ه و إ ما لزم من نصح و  على هذه الدراسة ومتا خراج  ، إ رشاد وتوج

  وحرصها الشدید على أن یتم هذا العمل على أكمل وجه .

ر وتقدیر إل   ة  ىما أتقدم بوافر ش ة بدائرة تنم تور/ سیف العزر مشرف اللغة العر الد

ة التي ساعد شرة الذ أبد الكثیر من النصح واإلرشاد واالقتراحات العلم ت على الموارد ال

    تعزز هذه الرسالة .

ر الجلیل إل    الش سرني أن أتقدم  ل خیر ىما  وأخص  ل من وقف بجانبي  ودعا لي 

م الفارسي  ر األستاذ/ ح م .....الش ة والتعل مدیرة العامة للتر شرة  مدیر دائرة الموارد ال

ر موصول لأل اني محافظة الظاهرة .  والش ان الكل س قسم العلوم استاذ / ذب ة إل..... رئ نسان

شرة محافظة الظاهرة قسم الموارد ال م  ة والتعل   . المدیرة العامة للتر

شرة....   الموارد ال ة  األستاذ / حمد مسعد المشرف األول  للمجال األول قسم العلوم االنسان

ین سر لي العمل الستكمال رسالتي  . وزمالئي المشرفین الترو ائي ، ناصر  الذ  ح (محمود ال

نة الشملي ،  مة الشهومي ، زو ي، نع عقو مة ال اني ، سالمه المنور، سل الهنائي ، نصراء الكل

ي) عقو یلي ، منى ال   المجال األول بتعاونهم الكبیر معي . فاطمة الش

اني / طالب بجامعة السلطان قابوس  م الكل   .عبدالح

م    ة والتعل احث ترو بوزارة التر   .األستاذة / مرم المنذر ..... 
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ات    فهرس المحتو

ات رقم الصفحة    المسلسل المحتو
 ١  أعضاء لجنة المناقشة ج
 ٢ اإلهداء ه
ر وتقدیر و  ٣ ش
ات ز  ٤ فهرس المحتو

 _ الجداولقائمة    ٥ 
المالحقائمة  ك  ٦ 

ةملخص الدراسة  ل _ م اللغة العر  ٧ 
١٠- ١  ٨ الفصل األول 
٤- ٢  ٩ مقدمة الدراسة 
٧- ٤ لة الدراسة   ١٠ مش
ة الدراسة ٧  ١١ أهم
 ١٢ أهداف الدراسة ٨
 ١٣ حدود الدراسة ٨
١٠- ٨  ١٤ مصطلحات الدراسة 

قة)الفصل الثاني ( اإلطار النظر والدراسات السا ١١  ١٥ 
 ١٦ أوال: اإلطار النظر  ١٢
٢٦-١٢ تأكید الذات -١   ١٧ 
٣٩-٢٧ ة اإلنجاز -٢  دافع  ١٨ 
٥٤-٤٠ قة  ا: الدراسات السا  ١٩ ثان
ة للدراسة ٥٥  ٢٠ الفصل الثالث : اإلجراءات المنهج
 ٢١ منهج الدراسة ٥٦
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 ٢٢ مجتمع الدراسة ٥٦
 ٢٣ عینة الدراسة ٥٧
 ٢٤ أدوات الدراسة ٥٨
٧١-٥٩ س   ٢٥ وصف المقای
 ٢٦ إجراءات الدراسة ٧٢
ة المستخدمة في الدراسة ٧٣  ٢٧ األسالیب اإلحصائ
ع : نتائج الدراسة ٧٤  ٢٨ الفصل الرا

           ٨١-٧٥  ٢٩ أوال : نتائج التساؤل األول   
٨٥-٨٢ ا : نتائج التساؤل الثاني   ٣٠ ثان

 ٩٢-٨٦  ٣١ ثالثا: نتائج التساؤل الثالث 
٩٨-٩٣ ع  عا: نتائج التساؤل  الرا  ٣٢ را
الخامسخامسا: نتائج التساؤل  ٩٨  ٣٣ 

   ١٠٠-٩٩  ٣٤ سادسا: نتائج التساؤل  السادس 
ات ١٠٣  ٣٥ الفصل الخامس : مناقشة النتائج والتوص
١١٧-١٠٣  ٣٦ أوال : مناقشة النتائج 
ات ١١٨ ا : التوص  ٣٧ ثان
المقترحاتثالثا:  ١١٩  ٣٨ 
 ٣٩ قائمة المراجع ١٢٠
١٣٢-١٢١ ة   ٤٠ المراجع العر
١٣٣-١٣٢ ة   ٤١ المراجع األجنب
١٥٦-١٣٤  ٤٢ المالح 

A اللغة االنجلیزة  ٤٣ الملخص 
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 قائمة الجداول

٢٠-١٧ د لذاته   د لذاته والشخص غیر المؤ  ١ مالمح الشخص المؤ
توزع العینة وفقا لمتغیر النوع وسنوات الخبرة  ٥٧  ٢ 
اس تأكید الذات وفقا آلراء لجنة المح ٦١ ارات المعدلة لمق مین الع  ٣ 
ة ٦٢ ا الفقرات مع الدرجة الكل  ٤ جدول یبین ارت
اخ ٦٣ رون معادلة ألفا  اس تأكید الذات  ات لمق  ٥ حساب الث
اس تأكید الذات  ٦٤  ٦ محاور مق
ة اإلنجاز وفقا آلراء  ٦٨ اس دافع ارات المعدلة لمق مینالع المح  ٧ 
ة اإلنجاز وع ٦٩ اس دافع ة لمق ا بین الدرجة الكل ارات معامل االرت

اس  المق
٨ 

ة اإلنجاز من خالل معادلة  ٧٠ اس دافع ات لمحاور مق معامل الث
اخ رون  

٩ 

ل محور    ٧١ ارات في  ة اإلنجاز وأرقام الع اس دافع  ١٠ محاور مق
ار المعتمد في تفسیر نتائج ٧٥ ب المتوس السؤال األول للدراسة حس المع

 الحسابي
١١ 

ارة ومستو تأكید ٧٦ ة واالنحرافات المع الذات  المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الح ة تنازل اس مرت ة لمحاور المق سابي النس  

١٢ 

ارة ومستو تأكید ٧٧ ة واالنحرافات المع الذات  المتوسطات الحساب
ا حسبلمحور الجسارة في  ة تنازل المتوس  التفاعل االجتماعي مرت

 الحسابي

١٣ 

ارة ومستو تأكید ٧٩ ة واالنحرافات المع الذات  المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الح ة تنازل الرأ مرت سابيلمحور االستقالل   

١٤ 

ارة ومستو تأكید ٨٠ ة واالنحرافات المع الذات  المتوسطات الحساب
ا حسب المتو لمحور قدرة ال ة تنازل س تعبیر عن المشاعر مرت

 الحسابي

١٥ 

ارة ومستو تأكید ٨١ ة واالنحرافات المع الذات  المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الحس ة تنازل ابيلمحور الدفاع عن الحقوق مرت  

١٦ 

ار ٨٣ ارة واخت ة واالنحرافات المع  ١٧    T-Test المتوسطات الحساب
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اس    تأكید الذاتلمحاور مق
ة لمتغیر الخبرة  ٨٤ النس ارة  ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب

اس ع محاور المق  لجم
١٨ 

اس تأكید  ٨٥ ة لمحاور مق این األحاد لمتغیر الخبرة التدرس تحلیل الت
 الذات 

١٩ 

ار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال األول للدراسة حسب المتوس  ٨٦ المع
 ابيالحس

٢٠ 

ة اإلنجاز  ٨٧ ارة ومستو دافع ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الحسابي  ة تنازل اس مرت ة لمحاور المق  النس

٢١ 

ارة ومستو اإلنجاز لمحور  ٨٨ ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل  المثابرة مرت

٢٢ 

ارة ومستو اإلنجاز لمحور  ٨٩ ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل ة مرت المسئول  الشعور 

٢٣ 

ارة ومستو اإلنجاز لمحور  ٩٠ ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل  الطموح مرت

٢٤ 

ة واالنح ٩١ ارة ومستو االنجاز لمحور المتوسطات الحساب رافات المع
ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل  ادارة الوقت مرت

٢٥ 

ارة ومستو اإلنجاز لمحور  ٩٢ ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل  المنافسة مرت

٢٦ 

ار ٩٤ ارة واخت ة واالنحرافات المع لمحاور   T-Testالمتوسطات الحساب
ة اإلنجاز اس دافع  مق

٢٧ 

ع  ٩٥ ارة لمتغیر الخبرة لجم ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب
 المحاور

٢٨ 

ة  ٩٦ اس دافع ة لمحاور مق این األحاد لمتغیر الخبرة التدرس تحلیل الت
 اإلنجاز 

٢٩ 

ار  ٩٧ ة لمتغیر سنوات الخبرة لمحور المنافسة   LSDاخت عد للمقارنات ال
 وللمجموع الكلي

٣٠ 

ة اإلنجاز ٩٨ ا بیرسون بین محاور متغیر تأكید الذات ودافع  ٣١ معامل ارت
ة اإلنجاز  ٩٩ اس تأكید الذات ودافع س على مق این االنحدار ال  ٣٢ ت
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 قائمة المالح

 م اسم الملح                    الصفحة
٤٠١-١٣٦ مین              اس تأكید الذات المرسل للمح  ١  مق

١٤٦-٤١١ مین   ة اإلنجاز المرسل للمح اس دافع  ٢  مق
١٤٨-١٤٧ اس داف  اس تأكید الذات ومق م مق ة أعضاء لجنة تح ع

 اإلنجاز
٣ 

١٥٦-١٤٩ ة اإلن  اس تأكید الذات ودافع ة لمق جاز       الصورة النهائ  ٤ 
 ٦ رسالة تسهیل مهمة صادرة من جامعة نزو               ١٥٧

٨١٥ ة رسالة تسهیل مهمة صادرة من المدیرة العامة للتر 
محافظة الظاهرة م   والتعل

٧ 

A اللغة اإلنجلیزة  ٨ الملخص 
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 ملخص الدراسة

محافظة الظاهر  ین  ة اإلنجاز لد المشرفین الترو سلطنة ة تأكید الذات ودافع

 عمان 

 إعداد : خالصة بنت علي بن عبدهللا الشندود

 شراف: د. هد أحمد الضو               إ

ة إل     ة اإلنجاز وتأكید الذات لد المشرفین  ىهدفت الدراسة الحال الكشف عن مستو دافع

ین ة  الترو ل من تأكید الذات ودافع عض المتغیرات (النوع _الخبرة) و ودراسة العالقة بین 

ین ى اإلنجاز والتوصل إل ة اإلنجاز وتأكید الذات لد المشرفین الترو ل من دافع العالقة بین 

ة إمع الكشف عن  ین من خالل تأثیر دافع ة التنبؤ بتأكید الذات لد المشرفین الترو ان م

الغ عددهم (اإلنجا ع مشرفي محافظة الظاهرة وال ) ١١٩ز. وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جم

  مشرفا ومشرفة وقد تم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة .

اس تأكید الذات لطرف شوقي (   ر أداتي الدراسة (مق ة ١٩٩٨ما تم تطو اس دافع ) ومق

فة (   ) .٢٠٠٠اإلنجاز لعبد اللطیف محمد خل

ة اإلنجاز حسب     وأظهرت نتائج الدراسة أن المستو العام لمستو تأكید الذات ودافع

ل عام وجاء محور الجسارة في التفاعل االجتماعي  ش ات  أفراد العینة جاء مرتفعا  استجا

ور من اإلناث  . اس تأكید الذات) أكثر ارتفاعا لد الذ   والدفاع عن الحقوق في (مق

ا بین   ست هناك فروق دالة احصائ ور واإلناث فل ة لمستو تأكید الذات بین الذ النس أما 

ور واإلناث  انت  محور الجسارة في التفاعل االجتماعي والدفاع عن الحقوق ما عدا الذ حیث 

ور ة فال توجد فروق .هذه الفروق لصالح الذ ات الخبرة اإلشراف ة لمستو النس ع .أما  في جم

ة ال اتهم في الخبرة التدرس ع أفراد العینة على اختالف مستو محاور مما یدل على أن جم

ة اإلنجاز فال توجد فروق بین  انمتقار مستو دافع ما یتصل  ات تأكید الذات .أما ف في مستو

ة اإلنجاز . ات دافع ور واإلناث حیث تتساو بینهم مستو   الذ
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مستو الخبرة اإل  ما یتصل  ة أما ف ة اإلنجاز فإنه ال توجد فروق احصائ ة في مستو دافع شراف

ة والمثابرة والطموح وادارة الوقت أما في مجال المنافسة فقد وجدت  المسئول في مجال الشعور 

ما تشیر النتائج إلي اسهام درجات أفراد العینة  ) سنوات٥- ١لصالح أصحاب الخبرة من ( فروق 

اس تأكید الذات في ال ة اإلنجاز على مق اس دافع وهذه النتیجة دلیل على تنبؤ بدرجاتهم على مق

ار األفراد المناسبین  ة اإلنجاز لذلك فإن اخت ة بین تأكید الذات ودافع اط وجود عالقة دالة ارت

فة .  ون له أثر إیجابي على الوظ فة والذین یتمتعون بتأكید الذات عالي س   للوظ
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  فصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  

  مقدمة الدارسة

لة الدراسة    مش

ة الدراسة   أهم

  أهداف الدراسة

  حدود الدراسة

  مصطلحات الدراسة
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  ل األولالفص

لة الدراسة وأهمیتها   مش

  مقدمة الدراسة:

التفاعل المثمر مع أبناء ال        قها  اة الفرد إال بإدراكه لذاته ووضوح أهدافه ووسائل تحق م ح تستق

احترامه لذاته وتحقی السعادة  نه من االحتفا  طور وسائل لالتصال تم د لذاته  مجتمعه فالشخص المؤ

اع الحاجات والدفاع عن حقوقه من غیر إ و    . علیهمیذاء لآلخرن أو التسل إش

ان  منذ عام       مفهوم تأكید الذات  هذا المفهوم  میدان  وقد دخل ١٩٣٤إن اهتمام علماء النفس 

یین ،العالج النفسي على ید المع ه أعالمهم  ان من أهم و الجین السلو الذ أدخله ) Wolpe( ول

ه  عد ول ة ) و ید ة التو ة االستجا ة ( فن اته العالج هو أول من اقترح مفهوم ) Wolpe(ضمن فن

ة بدال ید على أنه "القدرة على  السلوك التأكیدتناول من االستشارة لذلك نجد أن الكثیر من العلماء  التو

طرق انالتعبیر عن أ انفعال نحو المواقف واألشخاص  ًا "(الص   .)٢٠١١،  ة مالئمة اجتماع

ة لدوقد جاء وص     ة وغیر  ) ٥٩، ص١٩٩٨وقي (ش ف سمة التأكید ة لفظ أنها مهارات سلو "

ة،  ة، ونوع هلفظ ة والتي وتوقع ة تتضمن: تعبیر الفرد عن مشاعره اإلیجاب ة نسب ، ومتعلمة، ذات فعال

مارسها  - هي (تقدیر صورة مالئمة ومقاومة للضغو التي  ة والتي هي (غضب، واحتجاج)  ثناء) وسلب

ه ان ما ال یرغ اره على إت ادرة بنفسه واالستمرار في  اآلخرون إلج ه والم أو الكشف عن فعل ما یرغ

حاول انتهاكها، شرطة عدم انتهاك حقوق  ة والدفاع عن حقوقه ضد من  إنهاء التفاعالت االجتماع

ل عام على أن أنواع  ش میلون إلى االتفاق  اآلخرن". إن معظم أصحاب النظرات في علم النفس 

ن أن ت م رة  الثقة واالطمئنان أو الخبرات الم ون  الذات أو عدم تأكیدها فإن الشعور  قود إلى التأكید 

س  ة ول ة لمواقف اجتماع عد تأكید الذات وانعدامه أنماطا متعلمة من خالل االستجا االكتئاب. و الشعور 

ة تظهر في مرحلة المراهقة أو  ة سن الرشد صدفة . خاص   بدا
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ة تمثل عامال        ه الفرد في والدافع هاما یتفاعل مع قدرات الفرد لیؤثر على سلوك األداء الذ یبد

مهام  ام  ة للق العمل وهي تمثل القوة التي تحرك وتستثیر الفرد لكي یؤد العمل أ قوة الحماس أو الرغ

ثافة الجهد الذ یبذله الفرد وفي درجة مثابرته واستمراره في األدا س في  ء وفي العمل وهذه القوة تنع

 ) .٢٠٠٩( شوشان ،  مد تقدمه ألفضل ما عنده من قدرات ومهارات في العمل

ة اإلنجاز ما تعد        س فق في المجال  من الدراسات المهمة في العصر الحالي ، دراسة دافع ل

ضًا في العدید من المجاالتو  النفسي  ة لكن أ ة والعمل ق ادین التطب مثل الدافع والم لإلنجاز عامًال   ، إذ 

ه، وفي إدراكه في مهمًا  ه سلوك الفرد وتنشط عد الدافع  توج ما  اً    للموقف  ونًا أساس في   لإلنجاز م

ما  من أعمال من خالل ما ینجزه  نحو تحقی ذاته وتأكیدها  سعي الفرد حققه من أهداف، وف ما  ، وف

اة أفضل  سعى ه من سلوك في ح ات أعظم لوج إل فةومستو   ). ٢٠٠٠،  وده اإلنساني (خل

ة و اإلنجاز أحد الجوانب المهمة  ةوتمثل دافع     ة اإلنسان التي اهتم بدارستها  في منظومة الدافع

ذلك المهتمون في ة، و حوث الشخص احثون في مجال علم النفس االجتماعي، و   التحصیل الدراسي  ال

، هذا فضًال عن علم النفس المهني    ودراسة دوافع العمل واألداء المعملي في إطار علم النفس الترو

  وعوامل النمو االقتصاد .

ة     بیرًا من جهود المهتمین  ولقد أخذت الدافع ة   في المجال الترو   اهتمامًا  هذا القرن منذ بدا

ة وتناولها علماء النفس حث، وأعطى واالجتماع والتر د الدراسة وال بیرًا في نظرته  فرو ة وزنًا  الدافع

  .    لغرزة الجنس والعدوان، وأكد علیها فروم وماسلو في نظرتهما للحاجات 

ار مورا (    أف ة اإلنجاز  رت مفهوم دافع تMurrayو ة  ) في  ه استكشاف الشخص   ، م ١٩٣٨ا

الند)  ةالنس أما أعمال (ماك طت  عرفللدراسات المنظمة في هذا المجال فقد ارت ة اإلنجاز  حیث  دافع

ة في النجاحأنها "  از أو مجرد الرغ وتمثل  ) ١٩٣ ص، ١٩٨، مورا ("األداء في ضوء مستو االمت

ة االنجاز،  ًا في دافع ونًا أساس أشیــاء وتعدالنزعة م ان  از واإلت ة في التفوق واالمت ذات مستو   الرغ

ع في ة ذات المستو الرف ً للشخص ة ممیزة   .اإلنجاز راق خاص

ر     ولوجی عدد من و ة میل للعمل أو إنجاز هدف أو حالة خاصة. یالس ة في ن أن الدافع فالدافع

ة  ولوج ون دافعهم نظرهم س ن لألفراد أن  م ،  لإلنجاز في مستو مرتفع أو مستو منخفض، وأنه 
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فشل (النابلسي  ن للفرد أن ینجح فیها أو  م طب في النشاطات التي  ن أن  م وأن الدافع لإلنجاز 

  م).١٩٩٣

ة لإلنجاز واألفراد ذو ف    ة العال قدرتهم  الدافع ة   متازون  ة معقولة ومنطق على وضع تصورات مستقبل

ة   الت التي یواجهونهافي إیجاد حلول للمش أنها متوسطة الصعو قهاوالتي تمتاز  ن تحق م قف  و و

ة المرتفعة  اب والت  تثمر عن إنجاز عالي المستو   التيخلف الدافع صورات التي تحظى جملة من األس

ة الفرد ة  ،بها شخص ة واالجتماع ة في مجاالت الحرة الفرد بیرة وجد شهد العالم المعاصر تغیرات  و

ة مقراط ضرورة   والتحوالت الد  إجراء إصالحات في مجاالت الحرة  وهناك مناداة عالمیــة ومحلیــة 

ة وحتى تحق هذه المهام نجاحها مقراط فترض أن تبدأ هذه الحرة من داخ  والد ل الفرد؛ في المجتمع 

اة المختلفة   )٢٠٠٩(الغافر ،  وذلك لمعرفة قدرته على التعبیر عن انفعاالته وعن نفسه في مواقف الح

ح مؤشــرًا داًال على ید هو   ما أن تأكید الفرد لذاته أص ة للفرد ، فالشخص التو ة السو الشخص

ء، الواث من نفس ة ، الجر بد الشخص اإلیجابي في عالقاته االجتماع ع أن یناقش و ستط ه، الذ 

مقدوره التعبیر عن أفعاله دافع عن وجهة نظره و ه و ة ، رأ ة اإلیجاب الدالة على   وتعبیراته االنفعال

  ).٢٠٠٥،  االستحسان والقبول (بني یونس

      

ل   وأسئلتها: ة الدراســـةمش

ة       بیر من اهتمام علماء النفس لإلتحظى الدافع قدر  رجع هذا نجاز  أكثر من أ دافع آخر و

ة اإلاال بیر إلى أن دافع الجوانب المشرقة والبناءة من هتمام لحد  حت مقترنة لألذهان  نجاز أص

اة الفرد  ًا في ح ة؛ وذلك أن المنافسة من أجل بلوغ معاییر التمیز تمثل موضوعًا أساس ة اإلنسان الشخص

  .نمو وتقدم أ مجتمع مؤثــرًا في وهذه المنافســة تؤد دورًا 

قتصر على أهمیتها في المجالو      ة اإلنجاز ال  ع  النفسي ، االهتمام بدراسة دافع متد إلي جم بل 

عد  مي، حیث  المجال االقتصاد واإلدار والمجال الترو والمجال األكاد ة ،  ة والعمل ق ادین التطب الم

ه سلوك  ساعد في فهم وتفسیر الدافع لإلنجاز عامال مهما في توج طه ، وفي أدائه للمواقف، و الفرد وتنش

ط ذلك سلوك الفرد، وسلوك المح ه ،   ة لإلنجاز ذات أ ین  الغة للحفا على مستو تعد الدافع ة  هم

ة في رفع مستو  الند إلي دور الدافع شیر ماك نجاز إاألداء المطلوب أو تحسین هذا األداء لألفضل و
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فة الفرد في  ة دافع لإلنجاز (خل مثا عد  ما أن النمو المهني للعاملین في أ مؤسسة  المجاالت المختلفة 

ذلك٢٠٠٠، ة العاملین ا )  اة اإلنسان ال تتأثر بدافع ة والجودة في المخرجات المختلفة لجوانب ح إلنتاج

ة.  ما یتوفر لدیهم من سمات الشخص ضا  ید الذات ومن أهم هذه اللإلنجاز فحسب، بل أ حیث سمات تو

ار ، طرقة  القدرة على التعبیر عن األف اشرة مع احترام اوالمشاعر  وعدم المساس خر وحاجاته آلم

ة (عبد الحمید،  ة ،أو المعنو ه في (العلي، وقد حدد أوزل   .)٢٠٠٣حقوقه الماد المشار إل

ة اإلنجاز وهي :)  ٢٠٠٦وسحلول عاد لدافع   وآخرون ثالثة أ

ع - ١ شیر ال ة من خالل ما إلد المعرفي و اع حاجاته المعرف مهمة معینة إلش ي حالة انشغال الفرد 

افأة له  حد ذاتها م عد    .تشفه من معرفة جدیدة 

انة نتیجة األداء المتمیز مما   - ٢ ة الفرد في مزد من السمعة والم عد تكرس الذات وهي رغ

فاءته واحترامه لذاته    . شعر الفرد 

ة في الحصول على تقبل اآلخرن وتقدیرهم مما یزدهم في ثقته   - ٣ تجلى في الرغ عد االنتماء و

 .بنفسه

ن القول  م ة اإو لسلوك اإلنساني نجاز تعدان من المحددات المهمة لإلذن أن تأكید الذات ودافع

اله المختلفة ثیر من المهن ومنها مهنة أش ات المهمة في  ما أنها من المتطل اإلشراف الترو                              . 

عد       ات حیث  حمله من أدوار ومسؤول ة والتعلیــم لما  المشرف الترو المظلة العرضة في حقل التر

ر  ة من معلمین ومناهج وطالب وتطو ة والترو م ید المخرجات التعل عها في بوتقة تو متعددة تصب جم

ة لتو دائم وشامل للمنظومة  م ات العصر والمستقبل .التعل    اكب متطل

ة المشرف الترو بتعد       م المعلمین والعمل  دوتبرز أهم أدائها ، فهو مطالب بتقو لف  الوظائف الم

اإلضافة إل حث واإلبداع واإلنتاج الترو  تنش ال الطالب من حیث  ىعلى تدربهم المستمر و االهتمام 

الته وحاجاته م المناهج . م) ٢٠١١، (مصلح  قدراته ومستواه ومش لف المشرف الترو بتقو وغیر ذلك 

ة  عة األداء المدرسي وأعمال المشاغل والدروس الترو ة ومتا ة ودراسة تقارر الكفا والكتب المدرس

ح المشرف الترو  الیوم حلقة الوصل بین السلطات ة للمعلمین و أصفالزارات اإلشرا ىاإلضافة إل

حرص على ما تم وضعه من  مثل اإلدارة على ساحة العمل المیداني و ة والمعلم والطالب فهو  الترو
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ة عن  ة والتعلم م ة التعل اسات ومناهج وما أقرته من توجیهات ،وهو مسؤول عن تحسن العمل أهداف وس

شرف علیها .طر تحسن أداء المعلم ، وم ر الترو في المدارس التي  ة التطو   لف بتنش حر

حدثه في العمل   ة التأثیر الذ  فعال مانا  ضطلع بها المشرف الترو وإ وانطالقا من هذه األدوار التي 

ان حتم ه واتجاهاته،  س في أداء المعلم وسلو ا الترو ، ولتكون هذه األدوار واقعا وملموسا ومؤثرا ینع

ح له فرصة  على المشرف الترو أن یتمتع بدافع عال لإلنجاز ، ومستو واضح من تأكید الذات یت

ار وأداء  آد التمایز والحضور الفر  ر مورا . راء وأف حصل   فقد ذ أنه ال  بد للشخص المنجز  أن 

تفوق على اآل تنافس و ن مع بذل الجهود خر على درجة مرتفعة من اإلنجاز وأن یتغلب على العوائ و

ه  قوم  فيالشاقة المستمرة في سبیل إنجاز ما    . ) ٢٠٠٨، (الف

ة اإلنجاز حیث أكدت دراسة (بني    وهناك عدة دراسات أكدت على العالقة ما بین تأكید الذات ودافع

عد الدافع لإلنجاز عامال أس١٩٩٧اسماعیل، ة اإلنجاز وتأكید الذات حیث  ا ) على العالقة بین دافع اس

اة  ه من أسلوب ح سعى إل ما  في سعي الفرد في تأكید وتحقی ذاته من خالل ما ینجزه من أهداف وف

ر( عبد الحمید، ذ ات أعظم لوجوده ، و ة أو ٢٠٠٣أفضل ومستو انت اقتصاد ة سواء  ) أن اإلنتاج

ما یتوفر لدیهم ضا  ة العاملین لإلنجاز فحسب ، بل أ ة ال تتأثر فق بدافع ة ،  خدم من سمات الشخص

طرقة  ار واآلراء والمشاعر  ید الذات حیث القدرة على  التعبیر  عن األف ومن أهم هذه السمات تو

اشرة مع احترام اآل ة .م ة والمعنو حقوقه الماد   خر وحاجاته وعدم المساس 

 االنجاز دافع عالقة حول الدراسات من المزد عمل ضرورة إلى)١٩٩٦الخطیب،( دراسة أوصت ما

ور لد الذات بتأكید قة العالقة على یدل مما  واإلناث الذ رو . بینهما الوث ) أنه ٢٠١٢البراشد ، (ذ

ات  فا ة منها  ات تساعده على تحقی أهدافه الترو فا متلك المشرف الترو  ات من الضرور أن 

ات  فا ة و ات إشخص فا ة، و ات فن فا ة و   دارة. إنسان

ه  هذه المهنة من قدرات ومهارات    ا في عمان وما تتطل فة حدیثة نسب ونظرا ألن اإلشراف الترو وظ

ة  حق لم تتوفر نوع ة من دورات وتدرب  ة إلتقانها ، ولم یتعرضوا للخبرات النوع لممارسیها الفترة الكاف

اتها.    متطل

ة لإل    نجاز من أهم المتغیرات المفضل توافرها لد اإلضافة إلي أن متغیر تأكید الذات والدافع

ة العاملین  فته ، ومع عدم توفر دراسات اهتمت بدافع اء وظ أع ام  ن من الق المشرف الترو حتى یتم
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ة عن هذه  احثة جاءت هذه الدراسة لتحاول اإلجا ید الذات في حدود علم ال لإلنجاز وعالقتها بتو

  التساؤالت :

  

ات ت - ١ حثأكید ما مستو  ؟الذات عند أفراد عینة ال

ة بینهل توجد فروق ذات دال - ٢   مستو تأكید الذات تعز لمتغیر النوع وسنوات الخبرة ؟ لة إحصائ

حث؟ - ٣ ة االنجاز عند أفراد عینة ال ات دافع  ما مستو

ة بین هل - ٤ ة اإلنجاز  توجد فروق ذات داللة إحصائ  ؟ تعز لمتغیر النوع وسنوات الخبرةمستو دافع

ة اإلنجاز لد أفراد عینة الدراسة؟ هل - ٥ ة حول مستو تأكید الذات ومستو دافع اط  هناك عالقة ارت

اس تأكید الذات في الت - ٦ ة ما مد إسهام درجات أفراد عینة الدراسة على مق اس دافع نبؤ بدرجات مق

  اإلنجاز؟

   

 أهمیــة الدراســة : 

ة  ترجع اب اآلت ة الدراسة لألس   :أهم

ات اإلشراف الترو الدراسة إضافة إلى أتمثل هذه  - ١ ما أنها تعد من الدرا ، دب سات األولى من الس

السلطنــة  احثةـ  والقلیلة على مستو الوطن العري في هذا المجال ـ فمن خالل  نوعها  على حد علم ال

ة اإل ز الدراوجد أن معظم  نجاز ،مراجعة رسائل الماجستیر عن تأكید الذات وعالقته بدافع انت تر سات 

ذا وجدت فإنها تختص فق بتأكید أو تقدیر الذات  على مفهوم الذات ولم یتم التطرق إلى تأكید الذات وإ

ة األ ة اإلنجاز من خالل الناح میــة والتحصیل الدراسي فقالذات ودافع زادة على ذلك أن معظم   كاد

ة . ناعی انت من الطل  تها 

ة هذه الدراسة - ٢ شرة والعمل على  ، تأتي أهم ة الثروة ال وننا في عمان نولي جل االهتمام بتنم

ة لتدربها  دتكون ثروة موجهة تتحلى بروح دافع  .  لذاتها ةاإلنجاز ومؤ
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اإلشراف الترو إل - ٣ اه المسئولین المعنیین  ه انت ه ىتوج العمل في اإلشراف الترو من  ما یتطل

ن نظرة مختلفة عن  ات  هذه المهنة لتكو متطل ام  ه المشرف الترو قادرا على الق ح ف ص إعداد خاص 

ین .   البرامج المعدة والتي تقدم  للمشرفین الترو

ارأن تكو  - ٤ ترتب على توفر هذه ن منطلقا لدارسات أخر على اعت  أن هذه الفئة هي فئة مؤثرة و

  . مي والترو  المتغیرات نتائج ملحوظة في المستو التعل

  

 أهداف الدراســة

ین . - ١ ة وتأكید الذات لد  المشــرفین الترو   الكشف عن مستو الدافع

عض المتغیرات النوع - ٢ ة اإل - دراسة العالقة بین  ل من (تأكید الذات ، ودافع  نجاز).الخبرة، و

ل من  - ٣ ة اإلالتوصل إلى العالقة بین  ین.دافع  نجاز وتأكید الذات لد المشرفین الترو

ة اإلنجاز.إالكشف عن  -٤ ین من خالل تأثیر دافع ة التنبؤ بتأكید الذات لد المشرفین الترو ان   م

  :  الدراســةحدود 

ون من الذ شرة : المشرفون الترو   .الظاهرة  ور واإلناث في محافظةالحدود ال

ة :    .م ٢٠١٢/٢٠١٣العام الدراسي الحدود الزمان

ة :  م ان   الظاهرة . حافظةالحدود الم

ی ة اإلنجاز لد المشرفین الترو ة: وتتمثل في دراسة تأكید الذات ودافع محافظة  نالحدود الموضوع
عض المتغیرات .    الظاهرة في ضوء 
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   مصطلحات الدراسة : 

ة:   م والمصطلحات اآلت   ستتضمن هذه الدراسة المفاه

  تأكید الذات :

حث      عتمد ال ة وس ید الذات والتأكید ات عدة منها تأكید الذات وتو وقد ورد هذا المصطلح تحت مسم

ه"  على مصطلح تأكید الذات نظرا لكثرة شیوعه وتداوله. في الستینات  wolpeعد التعرف الذ قدمه "ول

أنه " التعبیر المناسب عن أ انفعال من أ نحو  - عدا القل-وائل التعرفات حیث عرف تأكید الذات 

شخص أخر ، وتشمل هذه االنفعاالت التعبیر عن مشاعر الصداقة ، والوجدان والمشاعر التي ال تؤذ 

ل إ.  م)٢٠١٢اآلخرن (الحلو،  ش عالجون هذا المفهوم  یین  أكثر اتساعا، ال أن المعالجین السلو

م في اآلخرن، بل هو  عطاء األوامر والتح س فق من یدرب نفسه على العدوان وإ فالشخص التأكید ل

الصداقة والود واإلع ثیر من المشاعر  عبر عن  ع أن  ه ذلك ستط ر وما شا وتتجلى  .جاب والش

ة المشروعة ، س ة الفرد ة تأكید الذات في الدفاع عن الحقوق الشخص واء في األسرة أو في المدرسة خاص

حقوق  حیث یخرج  الفرد من الموقف منتصرا دون اإلخالل  ات الموقف ،  والتصرف وف مقتض

مان، اآل   ) .٢٠٠٥خرن(سل

أنه        عرفه بدر  انت متفقة أو مختلفة مع اآلخرن  و مهارة الفرد في التعبیر عن آرائه سواء 

ة (م ادأة واإلفصاح عن مشاعره اإلیجاب الهم والدفاع عن حقوقه الخاصة والم ة (غضب) ح دح) أو السلب

ه  ان سلوك ال یرغ اره على إت ة ومقاومة ضغو اآلخرن إلج واالستمرار في إنهاء التفاعالت االجتماع

  م).٢٠٠٦(بدر، 

ة      ص ،  الوارد نالقطاتعرف سام أنه " تأكید : ) ١٩٩٣في (جع تلقائیته في تعبیر الفرد عن الذات 

ات تعبیرة أفعال وتصرفات في غیر  ات وفي حر العالقات العامة مع االخرن أقواال في اسئلة واجا

م والمعاییر السائدة احثة وتفضله عن غیره لشمولیته واتفاقه مع "  تعارض مع الق ه ال وهو ما تمیل إل

  . المعاییر السائدة

حصل علیهاالتعرف اإلجرائي لتأكید الذات : هي  اس تأكید الذات. الدرجة التي     المفحوص على مق
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ة اإل    نجاز : دافع

الند دافعیــة اإل      عرف جونسون وماك ة في اإلنجاز وعمل األشیــاء على نحو و ة القو أنها "الرغ نجاز 

  )٣٩م، ص٢٠١٠ومستمـر" (محروس، جید 

ما ورد في      ة اإلنجاز  ، عرف الزان دافع ب یتمثل في٢٠٠٩(الغافر أنه "دافع مر حرص الفرد  م) 

ات والتفوق على الذات ومنافســة إعلى  ة، والتغلب على العق نجاز المهام التي یراها اآلخرون صع

  اآلخرن والتفوق علیهم".

ات وممارسة القو والكف     ة أو میل الفرد للتغلب على العق أنها " رغ ة اإلنجاز  رف دافع اح أو وتعّ

ن ذلك لما أم سرعة  ل جید و ش فة ،  المجاهدة ألداء المهام الصعبــة    ).٩٠،ص م٢٠٠٠(خل

ر  ار ، وقد ذ ه وتتمیز هذه  )٢٠٠٨(غ عمل جید والنجاح ف ام  ة في الق أنه" الرغ تعرف دافع اإلنجاز 

الطموح واالستم ة  ة الجامحة للعمل تالرغ ل مستقل وفي مواجهة اع في مواقف المنافســة والرغ ش

الت وحلها."   المش

ة اإلنجاز هي    أن دافع ع القول  ة الفرد في األداء الجید وتحقی من خالل هذه التعرفات نستط : رغ

از والتفــوق. ات من االمت   النجاح مع المثابرة والطموح والمیل للمنافســة في مواقف تتضمن مستو

ة اإلنج اس دافعیــة والتعرف اإلجرائي لدافع حصل علیها المفحوص على مق از : هي الدرجة التي 

   اإلنجاز.

  

و   ن المشرفون الترو

ین یتصلون     ارهم قادة ترو اعت ة  ًا المعنیون في المؤسسات الترو ًا وترو هم األشخاص المؤهلون علم

مي. تفاعلون معهم من أجل تنمیتهم وتحسین أدائهم التعل ونهم و شار    بجماعة المعلمین و
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  الفصل الثاني

قةاإل  طار النظر والدراسات السا
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  :اإلطار النظر أوال: 

ات في مجال تأكید الذات        عضا مما تناولته األدی احثة في هذا الفصل  تستعرض ال

ل على حده ، إضافة إل إطار نظر  ة اإلنجاز  قة  ىودافع عض الدراسات السا عرض ل

ة ومتغیراتها ، ثم تت موضوع الدراسة الحال طة  مناقشة تلك الدراسات وعرض أالمرت  وجهعها 

ة ین الدراسة الحال ه واالختالف بینها و   الش

  : تأكید الذات  -١

ة التي أثارت جدال بین علماء النفس  ، فمنهم من       م النفس عتبر تأكید الذات  من المفاه

ة ، وال ااعتبرها أسلو ة ، وقسم اعتبرها سمة من سمات الشخص عض أقرنها من أسالیب الشخص

السلوك اإلیجابي والسلبي معا. یجابي فق السلوك اإل   بینما قسم آخر أقرنها 

شیر التطور التارخي      ) من أوائل المهتمین salter،1948تأكید الذات أن سالتر( لمفهومو

سمى  عد عرضه لما  حث في هذا الموضوع خصوصا  عتبر رائدا لل بهذا المفهوم والذ 

طة. ة المث ة المستثارة والشخص   )  ٢٠٠٥ (الشهر ، الشخص

ة وأوضح سالتر أن االستثارة أساس الوجود ، وأن الطفل یولد وهو مز     ع ة طب قابل ود 

صراحة  ن الشخص االستثار أو  لالستثارة  ة من القل  عبر عن مشاعره الخال جر ، مقدام 

قة ، ممتلئا ثقة بنفسه  ا مناضال من أجل الحق ح ات ،  ف للحاجات والرغ ووضوح ، دون 

ف انفعاالته ،  وال  اة . وعلى الضد من االستثار وصف سالتر اإلنسان الكفي الذ  الح و

قة ، یرضي اآل ،خرن على یناضل من أجل الحق طل سالتر  . )٢٠١١حساب ذاته (حجاز و

م  س الشرطي) منطلقا تماما من مفاه طر الفعل المنع على منهجه في العالج اسم (العالج 

م ،  افلوف )التعلم الشرطي . (ابراه   ).١٩٨٧نظرة (

ید     ة وتو التدرب على المهارات االجتماع ما یتعل  رة ف انت هناك محاوالت م ضا  وأ

ه اسم العالج  hersbergات من قبل هزرج الذ في منهجه العالج النفسي والذ أطل عل

عزفون عن العمل اإل ة أنفسهم ، و الغون في حما یجابي حیث الح أن المرضى النفسیین ی
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ة الهدف  قترح لذلك أسالیب عالج ة، و حجة التعب  وهذا خطأ یزداد من حدة األعراض المرض

مضاعفة النشا والجهد ، ومن األمثلة  زالة مخاوفإمنها :  المرضى من النشا والجهد ، 

قفدون  الحدیث معهم ، أما من  ادروا  قابلوا الناس و أن  ة : تكلفة المرضى الخجولین  العالج

ف ان  تكل أنفسهم ، ف أعمال مثل : رفع صوت الحدیث الثقة  أو رفض نوع من الطعام ،أو  هم 

اعة . ولم  طلب منهم ذلك بتسل أو ضعف مساومة ال نمان  هدف عرضها على  وإ المرضى 

ل من عالجي للتخلص ، ةالمش   .)٢٠٠٥(الشهر

مصطلح فني لإلشارة إلي التعبیر الخارجي عن المشاعر أما ولبي     فقد استعمل تأكید الذات 

ة ، عدا مشاعر الق ة والعاطف اشرة وصرحة ومالئمةالود طرقة م   . ل 

ید : قدرة الفرد عن التعبیر عن أ انفعال نحو  )wolpeه (قصد ول        السلوك التو

ة ، لكنه  ذلك یخرج بتعرفه عن العدوان الموقف واألشخاص عدا التعبیر عن انفعال القل ، و

د على موضوع القل   .)  ٢٠٠٥ ، (بني یونس  یؤ

عرف  أنها "القدرة) تأكید ٣٥، ص٢٠١٢ما ورد في عرافي ( Bowerو على التعبیر عن  الذات 

فعله وأن یدافع عن حقوقه عندما تنتهك ، أو إظهار عدم  المشاعر وأن یختار الفرد ما سوف 

ح " ار الصح عتقد إن ذلك هو االخت عض المواقف عندما    الموافقة في  عدم الموافقة في 

ح لمفهوم     عد ذلك وأص ید  ة ثم توالت تعرفات السلوك التو ة في الثقافة الغر ید شعب التو

حوث  ثیرة استخدمت في ال سواء بین العامة أو المتخصصین قفد ظهرت تعرفات  متعددة و

انت تفتقر إل وناته على  ىوالتدرب أال أنها  حدد م ذلك التعرف الجامع لهذا السلوك والذ 

.   نحو دقی

ید الذاتالتعرفات  وقد مرت   - :مراحل بثالث  المتعلقة  بتو

زت على جانب معین من تعرفا .١ رة ر ید لات م  مثل تعرفاتسلوك التو

ة  أن wolpول ید ... عدا  - له التعبیر المناسب عن أ انفعافي الستینات للسلوك التو

خر ، وتشمل هذه االنفعاالت التعبیر عن مشاعر الصداقة ، والوجدان آنحو شخص  - القل

  والمشاعر التي ال تؤذ اآلخرن . 
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أنهlowrence(الورانس  ما عرفه رائه ، وعدم موافقته على اآلراء التي آتعبیر الفرد عن  ) 

  تتعارض معها 

عرف  ونور و یدأو أنهاالتو ةاالادأة واالستمرار في التفاعالت ( القدرة على الم  ه  ) جتماع

  )١٩٩٨ (شوقي،

ل التعبیرات ١٧ص ،٢٠٠٤،  ىما ورد في (عط  wolmanبینما عرفها ولمان   ) (هو 

ات غیر المعقولة والتعبیر عن  ة من قبیل رفض الطل ا للحقوق الشخص المتف علیها اجتماع

الفرح والغضب) ة    المشاعر الشخص

ع هذه نالح أن و    زت على جانب معین من السلوك دون غیرهجم لم و   التعرفات هنا ر

ة  س ل الجوانب الرئ یدتشتمل على  عالجت جانب ، لذلك ظهرت تعرفات أخر  ةللتو

ید القصور في التعرفات   . ةللتو

ید - ٢     ع جوانب التو   ة تعرفات شاملة لجم

ع جوانب السلوك          ة حیث شملت جم أنها أكثر شمول اتصفت هذه التعرفات 

ید  ه على أنه حرة الفرد في التعبیر  lazarusومنها تعرف الزروس التو حیث نظر إل

ون في االتجاه اإل التعبیر االنفعالي الدال على االنفعالي وحرته في العمل وقد  یجابي 

ة أو االتجاه السلبي االستحسان والتقبل  وحب االستطالع واالهتمام والحب والود في المشار

أللم والحزن التعبیر عن األفعال واالنفعاالت الدالة على الرفض وعدم التقبل والغضب وا

 )٢٠١٢والخوف(زادة ، 

عرف هارتلي     ات دون التعد  Hartelyو أنه التعبیر عن المطالب والرغ ید الذات  تو

دون التنازل عن الحقوق المشروعة للشخص . ق اآلعلى حقو    خرن ، و

ع    أنه حرة التعبیر عن مشاعر الحب واإلعجاب والود مبتعدا عن و ید الذات  رف تو

ذلك اإل ة والقل و هذا تتحقالعدوان ة ، و ة في العالقات االجتماع ة یجاب ة  الشخص السو

  .)  ٢٠٠٩(عطار ،  للشخص
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عرف     ارة عن  ) ٥٩ص، ١٩٩٨ ، شوقيطرف (و ید الذات ع ة ، ((تو مهارات سلو

ة ، تتضمن تعبیر الفرد عن  ة نسب ة متعلمة ، ذات فعال ة موقف ة ، نوع ة وغیر لفظ لفظ

صورة مالئمة ، ومقاومة إلمشاعرة ا ة (غضب _واحتجاج)  ة (تقدیر _ثناء) والسلب یجاب

ه أو الكف عن ما  ان ما ال یرغ اره على إت مارسها اآلخرون إلج ،  هال یرغالضغو التي 

ادرة ة ، والدفاع عن حقوقه و ،  والم نهاء التفاعالت االجتماع حاول انتهاكها  ضدإ من 

  خرن )) شرطة عدم انتهاك حقوق األ

آدمز فقد اعتبر أن تأكید الذات أسلوب أو وسیلة تعبیر واضحة وأمینة عن -أما لینز      

راعي حقوق  اآلخرن ، وهو سلوك    الذات  ه الفرد على حقوقه و حاف ف في الوقت الذ 

ح للفرد أن یدافع عن  ) وقد عرف ٢٠٠٥رائه ومعتقداته دون ح ال مبرر (بني یونس،آیت

تور( ي وس وس تأكید الذات   )٢١، ص٢٠٠٨، الدحادحة( الوارد في  ) 1937 ،جاكو

أنه التعبیر عن ا ةاإللذات حیث یدافع الفرد عن حقوقه ( ة دون التعد على  نسان األساس

  .حقوق األخرن)

ید - ٣ ة على المستو التصور واإلجرائي للتو س  تعرفات تكشف عن الخصائص الرئ

ید بل اشتملت على جوانب أخر  ة في التو ات النوع ان السلو لم تكتفي هذه التعرفات بی

ید أكثر شموال  ة فالتعرف التصور للتو ة والموقف ة واالجتماع عاد الثقاف األ ید  لمفهوم التو

ة ارتقائه ، على الرغم من  ف محدداته و تناول جوانب أكثر تنوعا مثل تلك التي تتصل  و

اس في حد ذاتها . عته إال أنها تخضع للق   أن هذه الجوانب تسهم في فهم طب

فمن المالح أن التعرفات تلتف   مما تقدم ومن خالل تعدد التعرفات الخاصة بتأكید الذات    

انا إلي ارتقاء المفهوم عبر الزمن لذلك عها حول مفهوم واحد وأن االختالفات ترجع أح فإن  جم

احثة تعرف ار  ال أنه ( التعبیر عما بداخلك من مشاعر وأف تأكید الذات من وجهة نظرها 

الرفض ة  التعبیر عن الحب واالعجاب والصداقة أو سلب ة  انت ایجاب وعدم  وانفعاالت سواء 

اء ،    . )مع مراعاة حقوق اآلخرن و دون الضرر بهم التقبل ، واالست
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ید عاد السلوك التو   :أ

عاد تو لقد تناول      احثین أ ید الذاتالعدید من ال عاد تو تتضمن : القدرة على بدء  ید الذات فأ

نهاء    خرن . حدیث مع اآلالومواصلة وإ

نقسم إلي قسمین  ید و ة الكتمال السلوك التو عد غیر اللفظي : هو من العناصر األساس ال

ة مثل التقاء العینین واالبتسامات  ض وضغ الدم ومظاهر سلو الن ة  ات فسیولوج   عمل

ارة عن جوانب یتم استخراجها من خالل التحلیل العاملي للبنود عد اللفظي ع س التي  أما ال المقای

صحة الشئ والتقدیر وعدم  من م  طرقة التقرر اللفظي مثل التسل ة  ید س التو المفترض انها تق

  .)٢٠١٣اإلذعان (آل هاشم ،

ر     الذات في العالقات  و ة : الرفض والثقة  عاد التال ید الذات یتضمن األ األرضي أن تو

ة ،  ة والسال ة ، والتعبیر عن المشاعر الموج ادأةالشخص ة ،   والم في االتصاالت االجتماع

ة ة ، واالستجا   )٢٠٠٩للنقد، واالختالف مع اآلخرن (عطار ،  والتفاعل في المواقف االجتماع

ام     و ید Fukuyam&Greenfield( دوجرن فیلوقد وسع فو عاد السلوك التو ) من أ

الدفاع عن النفس ، والتعبیر عن المشاعر  عدا تتمثل  شمل ستة عشر  ة ، والتعامل ل االیجاب

ة في مواقف التفاعل االجتماعي ، والتقدم  طراء اآلخرن ، والحساس بداء المشاعر، وإ الجار ، وإ

ات ص طل ، والتقدم  ة ، و طلب لصدی واالختالف وعدم الموافقة  ،ظهار الضی للجنس اآلخرإ ع

ة ، والتعبیر عن الجنس  اآلخر ، والتحدث أمام جماعة مع الوالدین ، والتعبیر عن المشاعر السلب

طلب  ا ، والتقدم  زمیلة في مام عدد من الناس ، والتعامل مع الزمیل / والأبیرة العدد نسب

  . )٢٠٠٥(بني یونس ،  الفصل

د الشناو في (    ؤ ید   )  ٢٠٠٥، الشهر و احثین یختلفون في تعرف السلوك التو أن ال

بیر على مجموعة من الخصائص هي :    لكنهم یتفقون إلي حد 

اشر عن  تضمن التعبیر الصادق والم ة و العالقات الشخص ید سلوك یتصل  السلوك التو

ة  ار والمشاعر الشخص   .األف

ة  ید سلوك مالئم من الناح ةالسلوك التو   . االجتماع
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اره مشاعر وحقوق اع أخذ في اعت ة فإنه  ید طرقة تو سلك الشخص    خرن.آلندما 

ید     خصائص السلوك التو

اشر عن - تضمن التعبیر والصادق الم ة و العالقات الشخص ید سلوك یتصل  السلوك التو

  األفكار والمشاعر.

ید سلوك مال  - ة .السلوك التو ة االجتماع   ئم من الناح

قةعندما  - طر ن  سلك الشخص  اره مشاعر وحقوق اآلخر أخذ في اعت ة فإنه  ید تو

  )١٩٩٨(الشناو ،

ید      ه خضوع عتبر السلوك  التو س  وس بین اإلذعان لآلخرن والتسل علیهم وظلمهم فل

ه السلوك الظاهر مع المشاعر  وذلة ومهانة ، ه تكبر وتجبر وهو یتواف ف س ف المقابل ل و

طن بداخله ، وهو مقبول شرعا وعقال ، واألف ظهر من السلوك هو تعبیر عما ی ة مما  ار الداخل

ه الناس وال یتعارض مع العقل (الجهني ،   .)٢٠١١فال یتعارض مع الشرع وال مع ما تعارف عل

.  

لخص  د لذاته والشخص غ) ١٩٩٨شوقي ، (و د لذاته  مالمح الشخص المؤ   یر المؤ

   )١جدول رقم (

د لذاته د لذاته والشخص غیر المؤ   مالمح الشخص المؤ

د لذاته    د لذاته  المؤ   غیر المؤ
ه الذ یختلف عن   - ١ ساطة عن رأ عبر ب

  خر.اآل
ه لنفسه عندما یختلف عن اآلخر  حتف برأ

ا للمشاكل.   تجن
طلب زارته في وقت   - ٢ اقة لمن  عتذر بل

دعوه إلي تحدید موعد آخر. ه و   ال یناس
الزارة مع  ه ذلك من  دما ققبل فورا  سب

  مشاكل.
ه . ىطیل النظر إل  - ٣ نظر  ىالنظر إل جنبیت  وجه من یتحدث إل ه و وجه من یتحدث إل

اء أخر .   إلي أش
ه مناقشة أو التعلی على   - ٤ ه تعلی في ندوة  أو محاضرة عامة ال إسهل عل ذا لد
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ارع في ندوة عامة . ه .خوفا من أن تتجه نظرات اآلقوله   محاضر    خرن إل
اذا اعتذر لألصدقاء ، عن حضور   - ٥

ة ما  ه مناس صر على رأ ه  وألحوا عل
  .األول 

ة ما مع أصدقائه  حین یرفض حضور مناس
ه حین  غیر رأ موعد هام  اطه  نظرا الرت

ه.   یلحون عل
  

أنه ارتكب خطأ في ح أحد   - ٦ إذا شعر 
ادر  ه . االعتذاری   علنا إل

تفي بتأنیب  إذا ارتكب خطأ في ح أحد 
  نفسه على ذلك.

فعل ما   - ٧ یرد الفعل عادة ما یرد وال 
  حتى لو أغضب ذلك اآلخرن .

فعل ما  ال یرد  فعل عادة ما یرد ، و ال 
غضب اآلخرن.    حتى ال 

ره   - ٨ ش قدم له شخص معروفا  حین 
طرقة واضحة . ا    لفظ

ه تمتمات غیر  االبتسام أوتفي  توج
ض. صوت خف   مسموعة و

ء ما فوق شيإذا طلب منه زمیل إنجاز   - ٩
عتذر موضحا مبررات ذلك.   طاقته 

طلب منه من خدمات مع  یواف على أداء ما 
غضب منه  عجزه عن ذلك  حتى ال  اعتقاده 

  األخرون .
ه من تصرفات أحد   -١٠ عبر عن غض

صورة  ة أو غیر األقارب سواء  لفظ
ة .   لفظ

غضب من تصرف ألحد أقاره ینفعل  حین 
حرص أال  على المستو الداخلي فق و

ه ذلك.   الح  قر
طرقه   -١١ یلفت نظر من یتصرف معه 

ه  ح سلو غیر الئقة إلي ضرورة تصح
ال .   مستق

حین یتصرف أحدهم معه على نحو غیر الئ 
من الداخل ، والنفور منه،  االمتعاضتفي 

  وال یخبره بذلك.
ینهي مقابلة إذا شعر أنها استمرت أكثر   -١٢

طر ة ال تسبب حرجا قمن الالزم 
  للطرف اآلخر. 

ینتظر حتى ینهي اآلخر اللقاء ....مع أن ذلك 
  سیؤخره عن موعد هام.

عالن اختالفه مع من إ صر على   ١٣
ه .  ه عل   حاول فرض رأ

ه ، ظاهرا ، مع یجار من  ه عل فرض رأ
.   عدم اقتناعه في قرارة نفسه بهذا الرأ

مقدوره إن أراد ، أن یبدأ محادثة مع   -١٤
ه في قطار .   من یجلس بجان

ه في التفاعل مع الغراء قاعدة (  م سلو ح
  على اآلخر ان یبدأ الحوار معي أوال ال أنا ).

طرقة غیر   -١٥ ه موظف عام  إذا تحدث إل
وه  ش عترض على ذلك بل  الئقة 

طرقة غیر الئقة  ه موظف عام  إذا تحدث إل
صمت . الضی أو    تفي 
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سه.   لرئ
حابي أحد الزمالء   -١٦ سه  أن رئ إذا شعر 

ه بتبرر ذلك التصرف  طال ه  على حسا
.  

وه لآل ش سه و خرن طل الشائعات ضد رئ
ه .حین    حابي أحد الزمالء على حسا

عمل ما   -١٧ ام  طلب منه أحد الق حین 
  صر على معرفة سبب ذلك أوال .

طلب  طلب منه من أعمال دون أن  ینفذ ما 
  تفسیرا لذلك.

م في توتره أثناء    ١٨ أكثر قدرة على التح
  مواقف التفاعل مع اآلخرن.

م في توتره أثناء مواقف  ه التح صعب عل
  التفاعل مع اآلخرن .

ه أحد .  -١٩ قوة ، حین ینته ا   یدافع عن حقه  ثیرة تجن فر في حقه في مواقف 
ي حقه. الت والصدام مع منته   للمش

ة   -٢٠ ارات ود ع یتقدم من وقت آلخر 
ة ألصدقائه تعبر عن مشاعره   حان

  نحوهم.

ه التعبیر عن مشاعر الحب  صعب عل
قه العتقاد شف والمودة لصد ه  ه أن سلو

  عنها.
ه اآلخرن ألخطائهم في حقه حتى ال   -٢١ ین

  تتكرر .
ه اآلخرن إل ما یرتكبونه من  ىعجز عن تنب

فقدهم.   أخطاء في حقه حتى ال
أول   -٢٢ اة: أن التعبیر أوال  شعاره في الح

راء نحو آعما في نفسه من مشاعر و 
ة .  ة الصحة النفس   األخرن هو بوا

اة : إن التعبیر عما في نفسي شعاره في  الح
راء نحو اآلخرن یثیر من آمن مشاعر و 

حل .   المشاكل أكثر مما 
ا   -٢٣ ه أحد الزمالء سؤاال شخص اذا وجه إل

ه مثل  س من حقه توج أنه ل ره  جدا یذ
  هذا السؤال .

غیر مجر الحدیث حین یوجه له  حاول أن 
ه  ذا ألح عل ا ، وإ أحد الزمالء سؤاال شخص

الخجل من الرد .    شعر 
قترح على  األصدقاء في   -٢٤ ون أول من 

جلسة خاصة ، أین ، ومتى یذهبون  
  المرة القادمة.

ان اللقاء  قترح على األصدقاء موعد وم ال 
ة أن یرفضوا اقتراحه   .  القادم خش

ألفا غیر الئقة   -٢٥ إذا تلف أحد الزمالء 
  طلب الكف منه ذلك . 

ألفا  قول في نفسه حین یتلف أحد الزمالء 
أن هذا الزمیل قلیل أدب.  ة    غیر مهذ
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  المعوقات في تأكید الذات 

سلوك  الفرد لذاته من األمور التي قد تعی تأكید      طة  ة المرت ار الالعقالن تأكید الذات األف

ون اإل ا ومقبوال من قبل اآل نسانأن  امل  ،خرن محبو ل  ش ون الفرد فعاال وأن ینجز  وأن 

ه وأن سعادة ا قوم  عامله بها اإلما  ع اإلآلنسان تنتج  عن الطرقة التي  ستط نسان أن خرون و

اته على النحو ا ح ن عمله واستمتع  م عه ون أكثر سعادة اذا عمل أقل ما  ستط لذ 

  . ) ٢٠٠٨، (الدحادحه

الرغم من امتالكه لمستو ومن        حة التي یتبناها الفرد  ة أو غیر الصح ار الالعقالن األف

ة ، ة والمعرف التالي فإنه  مناسب من القدرات الفعل فشل في استثمار الفرص المتاحة و إال أنه قد 

ة  اة الیوم ن قد یخف في التعامل مع مواقف الح م حة  ار غیر صح سبب ما یتبناه من أف

عتقد أن تصرفه على نحو  اء وتأكید الذات المنخفضة ، فهو  إرجاعها إلي الخل بین الح

ة هو سلوك مؤدب ید   . منخفض المستو من التو

ة الفرد من تأكید ذاته ، فهو  شأن المواقف السلب عوق القل  القل من نتائج تأكید الذات : قد 

عنه أو الخوف من رفض اآلخرن نقد اآلخرن له وعدم رضاهم  عن تأكید ذاته خوفا منحجم 

   .له

ی     .د الخوف من انتقام الطرف اآلخرما أن من ضمن األمور التي تثیر القل من السلوك التو

النفس   ضعف الثقة 

ة في  ة والخجل الزائد ولذلك یجد الفرد صعو النقص والدون النفس یولد الشعور  إن ضعف الثقة 

ما آالتعبیر عن  بتعد عن مواجهة الناس أو التحدث إلیهم  حرة بدون خجل و رائه ومشاعره 

ا في فشل التواصل أو العالقة مع اآل س ا رئ عتبر سب األمان الذ     خرن یولد عدم الشعور 

،   . )٢٠١٢(حجاز

ة مواجهتها ومن شأن عدم  الت في العمل : تزاید ضغو العمل وصعو ة مواجهة المش صعو

ح الفرد معرضا لضغو أشد من زمالئه من  ص ید الفرد لذاته في العمل أن یؤد إلي أن  تو
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اره ومشاعره  ضاف إلي ذلك فشله في التعبیر عن أف أعمال دون وجه ح  لف  وهذا قبیل أن 

في .(الحلو، سمى االحتراق الوظ ثیر من الموظفین لما  ة لوصول  اب الجل    )٢٠١٢من األس

  

ة  ید   أنما التو

عا للمد الذ  ة ، تتفاوت في مد فاعلیتها ، ت ید احثون على وجود عدة أنما  للتو اتف ال

ع اعتذار ، أو تبر  ات أخر ، ذات طا استجا یده  ه تو ، لكي مزج الفرد ف ر ، أو تفسیر

  تخفف من حدته ، وتجعله أكثر قبوال .

  :  )٢٠١١في (زقوت ،  الواردة وتتمثل أبرز تلك األنما

ة األول  ید  ة :التو

اشر عن مشاعره  ل م ش عبر الفرد  دافع عن حقوقه على نحو ال یتضمن  هئوآراحیث  ، و

ة أخر مصا ید استخدام مهارات اجتماع ة للتو   قناع .العواطف واإلح

ة المتعاطفة  ید   :التو

ة یتضمن عنصر ملطف ید ة آقلل من  و مما یجعلها مستساغة اهذا النم من التو ثارها السلب

ح أكثر قبوال من  ص د على أن  ساعد الفرد المؤ ة ألنه  وهو نم مطلوب في العالقات التفاعل

  ن .خراآل

ة  ة  التصاعد ید   :التو

دة حین یواجه  ة مؤ قوم أوال بإصدار استجا أنه  د  الفرد موقفا ، یتطلب التصرف على نحو مؤ

ضا وفي  حالة  ة أ ن وأقل قدرا من العواقب السلب أدنى انفعال مم طة تكفي لتحقی هدفه  س

صعد من تلك االستجا ة اآلخر له  ح أكثر حزما عدم استجا ص   .ة و
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ید   محددات السلوك التو

ید _ وهذه المتغیرات تشمل عدة هناك     متغیرات متعددة تمارس تأثیرا في تفسیر السلوك التو

ال منها على مجموعة من المتغیرات التي یجمعها عنصر معین وذلك من أجل  فئات تحتو 

عتها ودورها  ىالوصول إل ید وهي ١٩٩٨واقترح فرج (معرفة طب ) أرعة محددات للسلوك التو

الف اق الثقافي محددات خاصة  الس الطرف اآلخر، ومحددات خاصة  رد، ومحددات خاصة 

اق الثقافي والنوعي . الس   االجتماعي ، ومحددات خاصة 

  : خصال الفرد - ١

حدث من خالله   اق التفاعلي الذ  ونات الس ید  تعتبر خصال الفرد أحد م السلوك التو

حتو بدوره على عدد من المتغیرات وهي:   والذ 

ةمتغیرات   )أ( موغراف   د

ة نوعه ، عمره ، سلطته ، م فالخصال العامة للفرد       مه ، حالته االجتماع  ستو تعل

یدو  اشره في تحدید درجة السلوك التو اشرة أو غیر م طرقة م ة تسهم     .االقتصاد

ید فإننا نجد أنه یلعب دورا مهما ،     عة السلوك التو یل طب فإذا أخذنا "النوع" وأثره في تش

د  سهم في تحدید توقعات المجتمعات ومعاییره لما هو مؤ ة ،  حیث  خصوصا في ثقافتنا العر

ور واإلناث ، والتي تؤثر بدورها في  ل من الذ م لهذإلد  ل نوع وتقو ا دراك األفراد لسلوك 

  السلوك.

،  Rose&Tryon روز و ترن ففي دراسة أجراها       على ) ٢٠٠٥الوارد في (الشهر

ات مثل نقد ال عض السلو حوثین وصفوا  ة حیث آلمرأة لزوجها أمام ام خرن _على أنها عدائ

د للذات .  أدائها فقد رأوا أنها تعبر عن سلوك مؤ ور    صدرت عن إناث ، أما حین قام بها ذ

ة منخفضة       ة هو استجا س أدرك أن التعبیر عن المشاعر السلب وفي دراسة أجراها ه

ة  هذا ا ة للنساء وتكمن أهم النس ید  مارس هذا الجانب إلالتو مي في أن یجعل الفرد  دراك التقو

ة) على  دة (التعبیر عن المشاعر السلب ة المؤ ن االستجا من السلوك أو ذاك فالنساء الالتي یدر

ون لدیهن میل متزاید لكف هذه ا ة س ة أنها عدوان ة حین تكون مطلو   .الستجا



  
   

٢٣ 
 

افأة والعقاب_ الذ یواجه الممارسات       عة الجزاء _ الم حدد طب ذلك فإن المجتمع  و

ید تدعم حین تصدر من المرأة في حی انخفاض التو ات التي تتسم  عض السلو ة، ف ید ن التو

صدر  افأ حین  ید قد ال  لة حین یؤدیها الرجال ، في المقابل فإن السلوك مرتفع التو تعتبر مش

قاومه المجتمع  (الشهر ،     .) ٢٠٠٥عن المرأة بل قد 

تسبها الفرد عبر المراحل      ضا وعاء للخبرات التي  عتبر العمر أ عة ،  و ة المتتا االرتقائ

ل اإلطار الز  ما  ش تدربأنه  مارس و ه مني الذ  ة في  ف ید هحالة على المهارات التو  وع

ة أثرها  ضع الفرد في فئة نمط ة ، فضال عن أنه  على تقدمه الشخصي  وفعالیتها االجتماع

طرقة  فه عن التصرف  شجعه أو  اته مما  م سلو تحدد أسلوب اآلخرن في التعامل معه وتقی

المراهقین مثال المؤ  ة ومستقلة ، في تصرفوا  ایتسامح معهم المجتمع اذ دة .  ید طرقة تو

  یجعل المجتمع أكثر تسامحا معه. ذا انضم  هذا الفرد  في فئة الشیوخ حین إ

ة :  -)ب(    المتغیرات المزاج

ل من القل العام والقل الخاص  ید في  اطا وتأثیرا في التو تتمثل أكثر هذه المتغیرات ارت

ه  ة من خالل أعمال ول ة تارخ ید أهم ه القل في حدوث التو أخذ الدور الذ یؤد حیث 

ادلي حیث  المثل إونموذجه في الكف الت د ، و ف السلوك المؤ ن القل المرتفع یؤد إلي 

ادلي ، وهناك  حدث ذلك من خالل مبدأ الكف الت قلل من القل ، و ید المرتفع  فإن التو

عرفه نوع آخر من ا الشعور "أنه :  Watson&Friendلقل وهو القل االجتماعي و

م السلبي من جانب اآلخرن ة ، والخوف من التقی     "التوتر والنفور في المواقف االجتماع

ة : -(ج)   المتغیرات المعرف

ة إل ة الفسیولوج ید من المتغیرات الوجدان المتغیرات  ىانتقلت بؤرة االهتمام لفهم التو

د  ین السلوك المؤ دة و ة المؤ ستثیر االستجا ة والتي تتوس ما بین الموقف الذ  المعرف

س من العجز عن  ع من قصور معرفي ول ید قد ین ة أن انخفاض التو وأن المسلمة األساس

ة.    أداء المهارات المناس
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ال ة التي تمت دراسة عالقتها  ید : الحوار الداخلي  سلوكومن أبرز المتغیرات المعرف  التو

ة ، وتوقع عواقب السلوك د ، ومفهوم الفرد عن ذاته ( المعتقدات غیر المنطق  ، شوقيالمؤ

١٩٩٨ ( .  

  خصال الطرف اآلخر: - ٢

ید للفرد ومن هذه المتغیرات:  یل السلوك التو   قد تلعب خصال الطرف اآلخر دورا في تش

صدر إنوع الطرف اآلخر :  - ید لنوع الطرف الذ  مه للسلوك التو هذا دراك الفرد وتقو

ة الفرد في المواقف التي   .فیها   یتفاعل معه السلوك من شأنه أن یوجه استجا

سلطة الطرف اآلخر : سلطة الطرف اآلخر تمارس دورا مهما في تحدید السلوك  -

ید  ون الفرد اآلخر ممن یتعامل م التو اشرة للفرد خصوصا حین  صورة م عه 

 ومتكررة . 

عة التفاعل بی  -     الطرف اآلخر : طب الفرد والطرف اآلخر والتارخ الساب للتفاعل  ناأللفة 

ید مع الطرف اآلخر حیث إ السلوكله دور مهم في تحدید  اآلخر ونوع العالقة ن االتو أللفة 

ضا من حیث التفاعل هل هو قة وأ ة أو عم ونها سطح ل ذلك  من حیث  ثف أو منخفض  م

(زقوت ،  ید سهم في تحدید السلوك التو    . )٢٠١١من شأنه أن 

خصائص موقف التفاعل: هناك العدید من المتغیرات التي تؤثر على مستو السلوك  - ٣

ید في مواقف التفاعل حیث أنها تسهم في التأثیر على ارتفاع وانخفاض مستو  التو

ید فالمواقف الص ة تؤد إلالسلوك التو ید ، والمواقف  ىع ة منخفضة التو استجا

ید. ة مرتفعة التو سر صدور استجا   السهلة ت

ر (   . )٢٠٠٥) الوارد في( الشهر ،Bruch ،١٩٨١و

ة الموقف     سبب صعو دة قد تبین أنه  ة المؤ ما أن   أن قدرة الشخص على االستجا  ،

ل موقفا إما أن  ة تش طضغ المواقف والمناس ید األفراد فیها أو مث لها  اون مشجعا ومثیرا لتو

ثف لآلخرن في هذا الموقف تأثیر في زادة وانخفاض  ة الموقف والحضور الم ما أن ألهم

ید (شوقي ،    ).١٩٩٨التو
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ة للتفاعل  - ٤  الخصائص الثقاف

ونات الثقافة وتتعدد وتمارس تأثیرا  ید إتتفاعل م ا على السلوك التو متمثال في جمال

ید عبر النوع والعرق والدین وعن  أنها مسؤولة عن الفروق في التعبیر عن السلوك التو

یل مستو  د من الطرف اآلخر فتمارس الثقافة دورها في تش درجة تحمل السلوك المؤ

ة  األسرة والمدرسة والجماعة المرجع ید من خالل أطراف متعددة  السلوك التو

ة و  اسي.والمؤسسات الدین   النظام الس

  

ید: ة للتو   النظرة اإلسالم

ه الدین اإلسالمي       ید سلوك مرغوب حث عل انت  السلوك التو ة  والحضارة االسالم

ید روحا وأ ه بوصفه داء تمثل التو ائز وممارسات دورها اإلنساني إوتنظر إل ن إ، حیث حد ر

ة  ) من شأنه أن یجعل الشخص ید ةهذا المفهوم (السلوك التو في أوج عطائها  االسالم

قول ((المؤمن القو خیر وأحب إل ه  هللا من المؤمن  ىوفعالیتها وتأثیرها ، والرسول صلى هللا عل

ل خیر ))  (رواه مسلم)    الضعیف  وفي 

ة وال ة هذا السلوك .وفي التراث اإلسالمي العدید من المواقف الفعل ة التي تدعم ایجاب   قول

ه علم فال تطعهما وصاحبهما    س لك  ا ما ل ن جاهداك على أن تشرك  قول هللا تعالى ((وإ

ا معروفا ))  ( لقمان :   ) ١٥في الدن

ة الخال )) رواه أحمد في    ه وسلم (( ال طاعة لمخلوق في معص قول الرسول صلى هللا عل و

ا نسإلالمسند. فا ید ون تو ذا رفض الخضوع أل إان المسلم الذ یراقب هللا في أقواله وأفعاله 

انت نوعیته ومصدره .    مطلب ، مهما 

حث    دة لذاتها حیث  ة المؤ شجع على ظهور الشخص ناء على ذلك نجد أن اإلسالم  و

ذا رأیت الذین ی ظهار االختالف  قال تعالى ((وإ الح وإ اتنا اإلسالم على الجهر  خوضون في آ

  )٦٨فأعرض عنهم حتى یخوضوا في حدیث غیره)) (األنعام _
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م سلوك المسلمینوهناك عدد م   اد التي تح ة من ذلك ما أعلنه  ن الم في الدولة اإلسالم

م  ا أبو موسى األشعر حین واله القضاء قائال له "إن الح قد فة عمر بن الخطاب مخاط الخل

اطل " ما  ومراجعة الح خیر من التماد في ال وهذا دلیل على مراجعة الذات واالعتذار العلني 

ة وال یتمثل ال.  یخدم الصالح العام والصالح الخاص ید فق في دفاع الفرد عن حقوقه وحما تو

شجعهم على  ة على إرساء دعائم مجتمع التراحم و اته بل تحث الثقافة اإلسالم خصوص

  .)  ١٩٣٦التعبیر(فنسنك، وآخرون ، 
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ة مفهوم    ة الدافع ة ودافع   :اإلنجاز دافع

ة: لماذا یتصرف الناس على إ       ة عن التساؤالت اآلت اإلجا ة تعني أساسا  ن دراسة الدافع

رسون جهودهم ووقتهم  قدم اإلنسان على سلوك معین ؟ ولماذا نجد موظفین  نحو معین؟ لماذا 

ستمتع بینما  ا عن عمله و ن ؟ لماذا نجد موظفا راض للعمل بینما یبذل آخرون أدنى مجهود مم

ره عمله؟  نجد آخر ذا إلذلك نجد أن معظم الناس على استعداد لبذل المزد من الجهد مستاء و

ات لتحقی اإلنجاز المنشود في مواجهة مثیرات تحفز لبذل المزد من الجهد.   ما واجهوا تحد

ة ، وقد برزت في و     ة اإلنجاز أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسان تمثل دافع

عد  ة والسلوك ، و ات الشخص حث في دینام أحد المعالم الممیزة للدراسة وال السنوات األخیرة 

ونا جوهرا في سعي الفرد تجاه تأكید وما  وتحقی ذاته  من خالل ما ینجزه الدافع لإلنجاز م

ه من أسلوب   ، ه من أهدافحقق سعى إل اة أفضل  ،وما  ات أعظم  ،ح لوجوده  ومستو

ة أذن تمثل عامال هاما یتفاعل مع قدرات الفرد لیؤثر على سلوك األداء الذ  اإلنساني . فالدافع

ه الفرد في العمل ، وهي تمثل القوة التي تحرك وتستثیر الفرد لكي یؤد العمل ، فهذه القوة  یبد

ثافة الجهد الذ یبذله الفرد في درجة مثابرته واستمراره في األداءتنع .(شوشان ،  س في 

  ).٢٠٠٩فرحاتي، 

ر اإلنسان  بوجه عام والمشتغلین  في مجال علم      ة نفسه  على ف وقد فرض موضوع الدافع

محاوالت مستمرة أ، وذلك ألننا على مستو العامة  النفس بوجه خاص و المتخصصین نقوم 

ات اآلخرن وتصرفاتهم . إن الفرد العاد في حال اتصال  اتنا أو سلو لتفسیر تصرفاتنا وسلو

ات اآلخرن تمثل عنصرا مهما في  تأثر بتصرفاتهم أ أن استجا دائم مع اآلخرن یؤثر و

محور اهتمام علم االنفس  تصرفه نحوهم ، أما على مستو التخصص في علم النفس فنجد أن 

ل أدق بدراسة السلوك اإلنساني في  ش هو الفرد نفسه وضمن هذا المحور یهتم علماء النفس 

ة نفسها  على الدا رسین محاولة لفهمه وتفسیره  وضمن هذا التفسیر تفرض الدافع

  .) ٢٠٠٠(العمر،
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ة للسلوك  فهي        ات الداخل ة من أوسع المحر تشمل في مفهومها الواسع حیث تعد الدافع

ة التي تدفع اإلنسان إلي عمل أو  سلوك معین ،  اته الداخل واعثه ومحر اب السلوك و ع أس جم

واالستمرار في هذا العمل أو السلوك مده من الزمن : حتى یتحق الهدف المقصود للشخص 

في،    .) ٢٠٠٨(الف

ذلك غدا من المألوف أن سلوك الفرد هو سلوك مدف      ة إوع  وال یوجد و نسان یخلو من الدافع

س في وجودها أو عدم وجودها ، وتتأثر  ة ول قى الفرق بین فرد وآخر في مستو الدافع و

الحاجات واالهتمامات والمیول ، وتلعب اتجاهات  ة  مجموعة من المتغیرات النفس الدوافع 

ة التعلم والدوافع على حد سواء ، بیرا في عمل ؤثر  المتعلم دورا  إال أن الدافع األهم الذ یتأثر و

اح ة التعلم هو الدافع لإلنجاز   (الص   ) ١٩٩٧،  في عمل

ة         :مفهوم الدافع

ة  ة   motivationلمة دافع والتي تعني یدفع أو    movereلها جذورها في الكلمة الالتین

اب أو العوامل  ة  على محاولة تحدید األس تحرك  في علم النفس ، حیث تشتمل دراسة الدافع

  المحددة للفعل أو السلوك .

حثها وقد تبین     احثة من خالل  ة أن هناك العدید من التعرفات  التي  لل في مفهوم الدافع

اح   .  ثون لهذا المفهومقدمها ال

ر فقد ار  ذ ة  هي "حالة استثارة وتوتر داخلي تثیر  ى) إل ١٦ص ، ٢٠٠٨ ، (غ أن الدافع

  السلوك وتدفعه إلي تحقی هدف معین "  

ة  تعمل على تحرك السلوك  ىإل )١٦ص ،٢٠٠٧( بني یونس، شیرو  ة هي" قوة ذات أن الدافع

موم ة على د ة السلوك واستمرارته  وتوجیهه نحو تحقی هدف معین حیث تحاف هذه القوة الذات

     مادامت الحاجة  قائمة "

احثةوتر  اته  ال سعى إلیها في ح ة هي جاهزة الفرد لتحقی عدد من األهداف التي  أن الدافع

ة الوصول إلي تأكید وتحقی ذاته. غ ه في العمل  ظهر ذلك من خالل حماس الفرد وتفان   و
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  تصنیف الدوافع :

مها إلي قسمین       طلقونها على الدوافع إلي تقس ة التي  غض النظر عن التسم درج العلماء 

ة  ة  والدوافع النفس ة  أو الدوافع  البیولوج ة و الدوافع الثانو سین هما الدوافع األول   .رئ

ة واضحة      قع ضمنها تلك الدوافع التي تعرف لها أسس بیولوج ة  ف أما الدوافع البیولوج

  .) ٢٠٠٥الجوع والعطش والجنس واألمومة  (أبو جادو، 

ة :   ة حیث یتم تعلمها  الدوافع الثانو ة اإلنسان وتتمثل في دوافع النمو االنساني وتكامل الشخص

اختالف اإلطار  اعها تختلف  ش من خالل اإلطار الثقافي السائد ، فإن أسالیب التعبیر عنها وإ

ة وتمثل أهم  ة فرد مها إلي : دوافع داخل ن تقس م ائه ، و ة ذ مه ونس الثقافي للفرد ومستو تعل

ة العامة . األسس ا ة أو المهن م لدافعة للنشا الذاتي التلقائي للفرد ، وتقف خلف إنجازاته األكاد

ندرج تحت هذه الدوافع دافع حب االستطالع ، ودافع الكفاءة أو المنافسة   competence و

  . Achievementنجاز ِ ودافع اإل

ة "  ة االجتماع   " Extrinsic social motives وهناك الدوافع الخارج

ونها      ة  ة ، وهي خارج ة التي تعبر عن نفسها في شتى المواقف اإلنسان ومنها الدوافع المر

ة وحوافز تخضع لبواعث ة من خالل التفاعل  تنشأ خارج الفرد وهي اجتماع تس ألنها متعلمة وم

( الحجازن  "  "Need for afliliationمع المجتمع ومن أهمها دافع أو حاجة االنتماء 

،٢٠٠٢  ( 

في،   تصنیف الدوافع  في  ثالث فئات :  ى) إل٢٠٠٨وأشارت (الف

قاء  صورة  stay motivatedدوافع ال ة أو قد تؤثر  : وهي التي تقوم على ضرورة فسیولوج

التعب . قاء الكائن الحي  مثل الجوع والعطش االحساس  اشرة على    م

ة : ة  الفرد اآلخر في  social motivesالدوافع االجتماع هي التي تتطلب وجود أو مشار

طرة و والعدوان .   التعبیر عنها أو استثارتها : ومنها دوافع التوالد ، والس
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:وهي التي تسهم  في المحافظة على صورة  مفهوم الذات  أو  self motivatedدوافع الذات : 

ما تطور نموه لد الفرد ومنها : الحاجة إلي اإلن ر األنا ،  جاز ، والحاجة إلي االتساق في الف

  والعمل .

ة وعامة تمارس تأثیرا في     ة ثابته ومستمرة ومتغیرة ومر أنها خاص ة  عرف ماسلو الدافع و

فة ،    ) .٢٠٠٠ل أحوال الكائن الحي (خل

ر ماسلو أن الدوافع والحاجات لد اإل     ة و نسان تنمو على نحو هرمي حیث تتوقف دافع

اع الحاجات في المستو األفر  اد للسعي نحو تحقی الحاجات في المستو األعلى على مد اش

د ماسلو  ؤ ة لألفراد في اتخاذ القرارات والسعي نحو  علىاألدنى و اإلرادة الحرة والحرة الشخص

تها.  ه الحاجات حسب أولو اع حاجاتهم وفقا لسلم هرمي تترتب ف ش   النمو الشخصي وإ

الحاجات وقد صنف      ة وتتمثل  ماسلو الحاجات في مجموعتین هما : الحاجات األساس

ن  قاء واستمرار الكائن الحي مثل الطعام والشراب والهواء والمس ة الضرورة ل الفسیولوج

ة مثل حاجات األمن  الحاجات النمائ ة وهي ما تسمى  ة واالجتماع والجنس، والحاجات النفس

 .) ٢٠٠٦ة وتحقی الذات (الزغلول ،فة والتقدیر والحاجات الجمالوالسالمة واالنتماء والمعر 

  

قا لنظرة ماسلو   التدرج الهرمي للحاجات ط

حاجات 
ت تحقیق الذا

حاجات تقدیر 
الذاات 

حاجات الحب واالنتماء 

حاجات األمن 

الحاجات الفسیولوجیة 
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قع ضمن حاجات        اشرة في مدرج ماسلو فإنه  وعلى الرغم من أن الدافع لإلنجاز ال یوجد م

ة االنجاز  تقدیر ا في سعي الفرد بتالذات . حیث تعد دافع ونا أساس ذاته من  أكید وتحقیم

اة أفضل   ه من أسالیب تضمن له ح سعى ال ما  حققه من أهداف وف ما  خالل ما ینجزه ، وف

فة   ) ٢٠٠٠، (خل

عد       ا للهرم حیث  ة اإلنجاز عند ماسلو تتمثل في الحاجات العل أن دافع احثة  وتر ال

بیرا لد الفرد للوصول إل الند إذ یر أن تأكید  ىاإلنجاز دافعا  ما أكدت دراسات ماك ذاته 

عتبرون أن ما جرجال األعمال النا اع دافع اإلنجاز لدیهم ، وهم  عملون من أجل إش حین 

ة االنجاز .  ة هي رمز لمستو دافع   حققونه من أراح ماد

ة اإلنجاز   achievement motivation دافع

اطا بتحقی        الأن أكثر الدوافع ارت ة اإلنجاز حیث القت اهتماما  غا لد وتأكید الذات دافع

احثین ، و  ة  ١٩٣٩سنة   H.murrayهنر مورا  تصدرثیر من ال علماء التنظیر في دافع

ل أحد الدوافع المهمة لد اإلنسان وهو أول من قدم  اإلنجاز حیث رأ أن الحاجة لإلنجاز تش

ات، حسن، ة.(بر ونات الشخص ونا مهما من م ل دقی بوصفه م ش    م)٢٠١١هذا المفهوم 

ة االنجاز:    تعرفات دافع

عني اإلجاء في لسان العرب البن منظور أن اإلنج        قول أحدهم نجزت الحاجة از  تمام . ف

  . )٤١٣(ابن منظور ، لسان العرب ، ص إذا قضیت وأتمت

ة في األداء الجید ، وتحقی النجاح ، وهو        أنه الرغ عرف المصطلح في علم النفس :  و

وجه السلوك.( هد شیر ١٠٩، ص١٩٩٥ ،الشناو ف ذاتي ینش و ). وفي علم النفس الترو 

مي أو ال ىالمصطلح إل صفة مستو محدد من الحذق والكفاءة في میدان العمل األكاد مدرسي 

،   .) ٢٠١١عامة (البرد
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ة اإلنجاز ولوجي لتعرفات دافع   : التراث الس

احث إلأن ت      ة اإلنجاز اختلف من  عرفه من  ىعرف دافع احث  ل  طار عمله إآخر فأخذ 

  التي یتبناها .طار النظرة إومن خالل 

ات ، مورا هاحیث عرف      ة أو میل الفرد للتغلب على العق وممارسة القو  أنها (رغ

ة من التفوق  ات عال ن ذلك وتحقی مستو لما أم سرعة  ل جید و ش ام  طرة والسعي للق والس

  .والمنافسة مع اآلخرن) 

الند    عرف ماكل أنها تشیر (إل بینما  ة اإلنجاز  ا في  ىوزمالؤه دافع استعداد ثابت نسب

ه نوع من  لوغ نجاح یترتب عل حدد مد سعي الفرد  ومثابرته في سبیل تحقی و ة  الشخص

، اد م األداء (الش   ) ٢٤،ص ٢٠٠٥ اإلرضاء في المواقف التي تتضمن تقی

أنها تشیر إل    ة  ات والنضال  ىما عرف "جولدنسون" الدافع حاجة لد الفرد للتغلب على العق

فة، ة. (خل ات الصع طرة على التحد    )٢٠٠٠من أجل الس

ر اتكنستون      ستهدف إرضاء حاجتین متعارضتین عند الفرد هما و (أن النشا اإلنجاز 

  )تجنب الفشل  ىالنجاح والحاجة إل ىإل الحاجة

ما ورد في       ة في النجاح والفوز٢٨٧، ص٢٠١٢(العتیبي وتعرفها المزروع  وتحقی  ) الرغ

حیث إ السب على اآلخرن و  قصب تمام األعمال على أكمل وجه مرض من الوقت المحدد ، 

الرضا عن الذات وتزد من ثقته بنفس الشعور         .هتعود هذه األعمال على الفرد 

ة االنجاز  نظرات دافع

ر هذا االعتبر االتجاه التقلید       ة اإلنجاز ،و ة التنظیر في دافع تجاه أن دافع هو بدا

عد ومن أصحاب هذا االتجاه هنر اإل ون أحاد ال الند، أتكنستموار نجاز هو م . ون ، ماك  
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الند: نظرة ماك  

ة لإلنجاز في ضوء تفسیر لحالة الس      الند  للدافع الحاجة عادة أو المقوم تصور ماك تعة 

ساطة إل لإلنجاز قوم األفراد  ىوتشیر النظرة ب عمل المهامأنه في ظل ظروف مالئمة سوف   

ان موقف المنافسة  ات التي دعمت من قبل . فإذا  م ا –مثال  –والسلو ا لتدع لكفاءة هاد

في تفانى في هذا الموقف (الف أقصى طاقته و عمل  .)٢٠٠٨،  واإلنجاز، فإن الفرد سوف   

الند   ونین أساسیین هما :  ىإل ١٩٥٣في عام وأشار ماك ل من م ة اإلنجاز تتش   أن دافع

ه التوقع الواضح للنجاح وتحقی الهدف أو  hop of succesاألمل في النجاح  قصد    حرازه.    إو

ونین   fear of failureالخوف من الفشل   شیر إلي هذین الم ا و عني التوقع الواضح لإلح و

الند  صف ماك ه من أجل تحقی النجاح و مان في سلوك الفرد من خالل سع هما اللذان یتح

عمل جید والنجاح في ذلك العمل ، وهذه الرغ ة  أنه یتمثل في الرغ ة تتمیز دافع اإلنجاز 

ل مستقل ، وفي مهاجمة الطموح واالستمتاع في مواقف المنافسة وال ش ة الجامحة للعمل  رغ

الت وحلها ، وتفضیل المهمات التي ال تنطو على مجازفة قلیلة أو مجازفة قلیلة جدا.  المش

        .)  ٢٠١٢،جاسم  (أحمد،

الند أن العمل في   )٢٠٠٨ورد في( الخیر ،   ما وقد اقترح ماك عتقد  هذه النظرة حیث 

اع في ثالث حاجات هي    :المنظمة یوفر فرص االش

  الحاجة إلي اإلنجاز : 

تطلعون إل األعمال التي  ىأ أن األفراد الذین لدیهم حاجة إلي اإلنجاز هم الذین یتوقون و

ة عارمة إل ة ، فهم مدفوعون برغ التفوق في العمل وحل  ىتتضمن نوعا من التحد والصعو

ل الت وإ    التمیز في األداء. ىالمش
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  الحاجة إلي السلطة : 

ه نشاطات اآل ىأ الحاجة إل      لتوج طها وإ ون الفرد صاحب نفوذ فاألفراد  ىخرن وض أن 

بیر من الحاجة إل قدر  انة مدفوعون إل ىالذین یتمتعون  الحصول على النفوذ  ىالسلطة والم

الت أو ت حل المش انة أكثر من اهتمامهم  العمل . والم   حقی أهداف معینة خاصة 

  الحاجة إلي االنتماء : 

ا أو مقبوال لد اآل     ون محبو ة الفرد في أن  ن أ رغ بذل هؤالء جهدا لتكو خرن ، و

ة     .الصداقات والعالقات الشخص

الند      عض مظاهر السلوك  وقد بین ماك ة اإلنجاز و وجود عالقة بین المستو المرتفع لدافع

اشرة األعمال والمهام التي تتحد القدرات  ة والمثابرة ، وم ادأة ، وتحمل المسؤول مثل الم

انات وتحقی أهدافها . (العساف ،السعود، واإل   ) ٢٠٠٧م

 نظرة اتكنسون 

عض مالمح نظرة اتكنسون ع      أنها أكثر توجها نحو الدراسات اختلفت  الند  ن نظرة ماك

ة  ة للمتغیرات والتي تختلف عن المتغیرات االجتماع یزا على المعالجة التجرب ة وأكثر تر المعمل

ل من  ات  الند وأسس اتكنستون نظرته في ضوء معط اة التي تناولها ماك ة لمواقف الح والمواك

ة وعلم النفس التجر  طي، بينظرات الشخص                                                                                      . )٢٠١٢(الحن

ة على النحو التالي : ة لنظرة "اتكنسون " في الدافع اد األساس حدد" لیوتین وسترنجر " الم  و

  . )٢٠١١( البرد ، ما ورد في

معین أ ع األفراد  ة . یتمتع جم هائل من الطاقة الكامنة ولكل فرد من الحاجات والدوافع األساس

ة صمامات تتدف من خاللها هده الطاقة . مثا   والتي تعد 

ة لهذه الدوافع المختلفة ، أو من حیث درجة  ما بینهم من حیث القوة النسب ب. یختلف األفراد ف

  االستعداد لها .
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ه الموقف من خصائص معینة فتح منافذ  ج. إن ما یتصف  ي  ستثیر دوافع مختلفة  إنما 

  مختلفة للطاقة .

انت الدوافع المختل اع فإن النموذج الذ ینتح من إلفة موجهة نحو أنواع مختلفة من اد. إذ  ش

  استثارة دافع من الدوافع وانطالق طاقته یتجدد بهذه الدوافع.

ة عة الحقائ الموقف تمخض عنها تنش  ه. إذا تغیرت طب والمثیرات فإن دوافع مختلفة تستثار و

  .محددة مختلفة في السلوك  نماذج

ة في نجاح الفرد أو فشله في  من خالل ذلك نجد أن اتكنستون     ر دور البواعث الخارج ال ین

ش فیها الفرد وما فیها من  ع ة للبیئة التي  عطي أهم التالي فهو  أنشطته الموجه نحو اإلنجاز و

اره  ضع في اعت ر أن المیل للتحقی النجاح هو میل دافعي متعلم وأن الفرد  ة و بواعث خارج

ع هللانظرة المجتمع له .    )٢٠٠٨ ، (وق

 

ة االنجاز ة التي تفسر دافع   النظرات المعرف

  "attribution theoryنظرة العزو :   "

عزو نجاحه weinerیر واینر (     و فشله أ) أن الفرد عندما ینجح أو یخف في مهمة ما فإنه 

اب هي : القدرة ىإل ة المهمة  ، أحد أرعة أس قترح ، والح ، وصعو واینر أن هذه والجهد . و

القدرة والجهد ،  ة  اب داخل اب لها ثالث خصائص : فقد تكون هذه األس ة أاألس و خارج

الح ، وقد تدرك على  ة المهمة أو غیر ثابته  صعو ة المهمة والح ، وقد تكون ثابته  صعو

م طرة علیها (الحجازن،أنه ال    . ) ٢٠٠٢ن الس

سي الذ تقوم علو     حاولون المحافظة على االفتراض الرئ ه نظرة العزو هو أن الناس سوف 

ة  عزون نجاحهم لقدراتهم الذات ل جید فهم  ش عملون  ة للذات لذلك فإنهم عندما  صورة إیجاب

عود  عتقدون أن فشلهم  ، فهم  ل رد ش عملون  فشلون أو  ة . أما عندما  وجهودهم الشخص

طرتهمإلعوامل خارجة عن    .) ٢٠٠٥(الطراونة ، رادتهم وس
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عاد:     عزو إلیها الطالب نجاحه أو فشله إلي ثالثة أ اب التي  نر األس   -ولقد صنف و

شیر إلي وجود نوعین من اإل - ١ م : و ز التح  .عزاءات مر

ة وسمات اإل      ة مثل الحاالت االنفعال اب الداخل ع األس ة: وتشتمل على جم عزاءات الداخل

ة واالتجاهات  ة اإلالشخص اب نجاحهم والقدرات ، فالطالب ذو دافع عزون أس ة  نجاز العال

اب فشلهم إل عزون أس قلة الجهد أما األشخاص ذو خصائص  ىإلي جهدهم ، ومقدرتهم و

ة اإل اب نجاحهم إلدافع عزون أس اب فشلهم  ىنجاز المنخفضة فإنهم  عزون أس ة و عوامل خارج

ات  م داخلي هم األفراد الذین حققوا مستو ز تح مر إلي ضعف قدراتهم أن األفراد الذین یتمتعون 

ة االنجاز. اس دافع ة على مق ة والظاإل عال ة: وتتمثل في الضغو الخارج روف عزاءات الخارج

ة(البرد ،    .) ٢٠١١االقتصاد

م .١ ز التح ات  استقرار مر ات) –(الث  .عدم الث

اب قد تكون ثابته مثل القواعد والقوانین وقد تكون غیر ثابته     قصد بها أن األس و

اب  نطب نفس األمر على األس الفرد ، و طة  ة المح ة واالقتصاد الظروف االجتماع

ة قد تكون ثابته مثل القدرة أو غیر ثابته مثل الجهد.   الداخل

م .٢  . القدرة على التح

نر    م فمثال السبب  یر و ها والتي تخضع للتح اب التي تدر عض األس أن هناك 

اب ال  عض األس الزادة والنقصان بینما  ه  م ف ن التح م المجهود  الداخلي غیر الثابت 

م فیها. (المعولي  ن التح م القدرة ال  م فیها فمثال السبب الداخلي الثابت  ن التح م

ر و  )٢٠٠٤، ات أن اختالف انر و ة والث ة والخارج اب الداخل ة لألس النس لعزو السببي 

ات یؤد إل ة اإلنجاز  ىأو عدم الث ة اإلنجاز فاألفراد ذو دافع ارتفاع  أو انخفاض في دافع

ة  اب نجاحهم أو فشلهم إلالعال ة اإلنجاز  ىعزون أس ة ، أما األفراد ذو دافع العوامل الداخل

اب غیر الثابتة اب نجاحهم أو فشلهم لألس عزون أس ، المنخفضة فإنهم    .)٢٠١١(البرد
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ة  ة الذات   self-efficacy Theoryنظرة الكفا

اندورا     طهم ١٩٨٦( یر  اس ض نهم من تجرب وق م ا  متلكون نظاما ذات ) أن األفراد 

ة  ة وأخر انفعال ونات معرف ارهم ومشاعرهم وأفعالهم . وأن هذا النظام یتضمن م الذاتي ألف

ه وقدرات للترمیز والتعلم من اآل ة تكون ف اندورا  لوحه للسلوك اإلنساني والدافع رسم  خرن ، و

ة في ممارسة الض الذاتي والوصول إلمعتقدات األف الكفاءة  ىراد عن أنفسهم عناصر مفتاح

ة   .الذات

م      ق ة تفردا ، ألن من خالله  اندورا أن التأمل الذاتي هو من أكثر القدرات اإلنسان واعتبر 

ة والتي هي معتقدات  همتأداءاالناس  مات الكفاءة الذات غیرونها . وتتضمن هذه التقی الالحقة و

ش م وتنفیذ مجموعة أالفرد  ،إن قدراته على تنظ   )٢٠٠٥جراءات إلدارة المواقف المتوقعة.( صبر

عة معتقدات الفرد حول       فشل یدل على طب أنه سوف ینجح أو أنه سوف  إن توقع الفرد 

اشرة إلفاءته وتأكید عة الحوار الذهني الداخلي والمتمثل  ىه لذاته ، وهذه المعتقدات ترجع م طب

ع  طرحه الفرد على نفسه عند التعرض لمهمة ما : هل أستط ة على السؤال التالي الذ  اإلجا

ا فإنه ینجز المهام  ل عام ، إذا أجاب الفرد على هذا السؤال إیجا ش ام بتلك المهمة ؟ و الق

ل أ ات ش ار مهام تنطو على تحد ة نحو اخت ة عال ه دافع فضل وتكون لد

  )٢٠٠٥أكبر(الطراونة،

ة اإلنجاز نجد أنها     ة من خالل العرض الساب لنظرات دافع ارها لرغ عها في اعت تشترك جم

ة وسعي جاد من  ه من جهود مضن صاح ه مع ما  الفرد وعزمته في تحقی النجاح والوصول إل

ازأجل ال الند  ،  تفوق واالمت ما یر ماك عدة متغیرات منها تحدید الهدف  تأثر سعي الفرد  و

ة. ة الذات التوقعات حول الكفا ما یر اتكنسون و   وقوة الدوافع 

ة اإل    ة الفرد في تحقی االنجاز والنجاح والتفوق اذا دافع حسب هذه النظرات هي رغ نجاز 

  مستو من الرضا واالتقان . ىوالوصول إل
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مظاهر الدافع لإلنجاز في عشرة جوانب هي: مستو الطموح ،  hermansوحدد "هرمانز"      

وسلوك تقبل المخاطرة ، والحراك االجتماعي ، والمثابرة ، وتوتر العمل أو المهمة ،وادراك الزمن 

ار الرفی ، وسلوك التعرف ،وسلوك  فة ،إلا، والتوجه للمستقبل ، واخت    ) ٢٠٠٠نجاز (خل

  

  خصائص الفرد المنجز

في  ره مورا ى) إل ٢٠٠٨( وأشارت الف ما ذ   : خصائص الفرد المنجز 

ة لإلنجاز . - ١  حصل على درجة مرتفعة في الدافع

ة . - ٢ اء صع  ینجز أش

تفوق على اآلخرن . - ٣ تنافس و انت و  یتغلب على العوائ مهما 

ه .یبذل الجهود الشاقة المستمرة في  - ٤ قوم   سبیل إنجاز ما 

م على الفوز في المنافسة . - ٥  ملك العزم والتصم

عید سام  - ٦ مفرده نحو تحقی هدف   .عمل 

ة اإلنجاز ، یجاهد في سبیل التغلب على الضجر والتعب  - ٧ یتصف األفراد ذو دافع

النفس  ال للثقة  ة. فهم أكثر م صفات تمیزهم عن غیرهم في جانب الدافع المرتفعة  

ل تمی ىوإ قاومون الضغ االجتماعي الخارجي ، و ة ، و ة الفرد زون تفضیل المسؤول

اد (ومن أهم الخصائص التي یتمیزون بها الطموح العالي    ).٢٠٠٥ما ورد في الش

ة في  - ٨ ه من فوائد ، والرغ س ما یترتب عل از ذاته ول از من أجل االمت االمت یهتمون 

طرة على المصیر بدال من   ترك األمور للقدر والمصادفة .الس

منظور  - ٩ عیدة المد أكثر من غیرهم، حیث أنهم یتمتعون  ة ال األهداف المستقبل االهتمام 

 مستقبلي أوسع.
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تجنبون المهام السهلة  ىمیلون إل -١٠ ة وفیها تحد ، و ار مهام متوسطة الصعو اخت

 . جدا لعدم توافر عنصر التحد فیها

ة -١١ ة قو ناء على ذلك، فإنهم لدیهم رغ ة راجعة حول أدائهم و في الحصول على تغذ

افآت على اإل ، فضلون المهام والوظائف التي تبنى فیها الم (الترتور نجاز الفرد

٢٠٠٦( . 

و -١٢ ار فإنهم عادة یختارون المهام التي  ن عندما یدخلون في مواقف تستدعي االخت

فالنجاح فیها مضمونا (ال  .)  ٢٠٠٨ ي ،ف

تطلب التحرك إل-١٣ ة حراكا  ىالحراك االجتماعي ، و انة االجتماع أعلى في الم

ان ذ ذا  ة لإلنجاز ، وإ اره أحد خصائص الحاجة العال اعت ا  ة و جغراف و الحاجة العال

ة في ترك أنفسهم مع متط ونوا أكثر رغ ة في السفر ، فقد  ات التقدم لإلنجاز أكثر رغ ل

 .)  ٢٠١٢االجتماعي (الزعبیر،

لة أكثر من طلب المساعدة والعون لحلها (المومني، -١٤ فضلون مصارعة المش

٢٠٠٥ ( .  

ة اإلنجاز المنخفضة ال یتوقعون النجاح في أ ) ٢٠٠٨( الخیر  یر       أن األفراد ذو دافع

تجنبون  ه و قومون  رفضون أداء األعمال التي  اإلنجاز علىاألقدام  عمل  ة الفشل ، و خش

سرعة عندما تواجههم عوائ أشعرون أن قدراتهم على  دائها أقل من األخرن ، وتث همتهم 

قبلون  أسهم من النجاح و عاودون المحاولة ل سرعة وال  ستمیلون للفشل  طة و س انت  ن  حتى وإ

ضعون ألن طة ال تكلف جهدا وال على األعمال السهلة المضمونة النجاح و س فسهم أهدافا سهلة 

ثیر  سعون إلي تحسین مستواهم في أ مجال من المجاالت و أن  امشقة ، وال  قنعون أنفسهم  ما 

اب خارجة عن  ان ألس سوا محظوظینإفشلهم   رادتهم فالنجاح في نظرهم ح أو مصادفة وهم ل

.     
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قة ا : الدراسات السا   ثان

الدراسة ، وذلك   لجزءعرض هذا ا      حث الحالي  قة التي تناولت متغیرات ال الدراسات السا

احثة على األدب النظر  اناتهاإفي حدود  –عد اطالع ال من الرسائل واألطروحات  -م

حث في اإل ات ال ة ، ومحر ة والمجالت والدورات العلم احثة أن هناك الجامع نترنت ، وجدت ال

حوث ال ة ثمة ندرة في  حو  لإلنجازدافع  المختلفة حیثفي المهن  لد العاملین تأكید الذات  ثو

س هناك في حدود ما ت ة ، ول مي لد الطل ة لإلنجاز األكاد حوث حول الدافع ز معظم ال تر

ح ة لإلنجاز لد العاملین لها أت عالقة الدافع شیر  من دراسات من اهتم  ید الذات و  بتو

ي  ة لم تح أ ىإل . )٤ص٢٠٠٣رد في(عبد الحمید ، الذ و  muchinskyمتشنس ن الشخص

ة  مي ، وأن متغیر الشخص احثین في مجال علم النفس الصناعي والتنظ اف من قبل ال اهتمام 

حث في التراث  اهتمامهم هو اإلخالص للعمل . ولذلك عند ال ات إحسب  -الذ حظي  ان م

احثة  ید الذات لم  - ال المواضآلح حتى اوجدت أن تو المقارنة  ة  الدراسات الكاف ع ن 

الذات مثل  ة الذات ،   األخر ذات الصلة  مفهوم الذات، تحقی الذات ، تقدیر الذات ، فاعل

عض المتغیرات  ة لإلنجاز وعالقاتها ب حوث التي تناولت الدافع قتصر عرضي على ال لذلك س

ید الذات أخر بتو ة  . ذات الصلة بدرجة أو  موجراف عض  المتغیرات الد   أو 

  سیتم عرض الدراسات بناء على أهداف الدراسة إلي محورن أساسیین هما:  

 الدراسات التي تناولت تأكید الذات . .١

ة اإلنجاز. .٢  الدراسات التي تناولت دافع

  

   :الدراسات التي تناولت تأكید الذات

ة موضوع الدراسة  قة لموضوع الدراسة  –رغم أهم ثمة ندرة  –وفي ضوء مراجعتي للدراسات السا

حوث حول تأكید الذات لد فئة في  ز معظم ال حوث تأكید الذات لد العاملین حیث تتر

ح لي من دراسات من اهتم بدراسة تأكید الذات  س هناك في حدود ما أت ة ول األطفال والطل
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ة اإلنجاز لد العاملین  سر لي من دراسات في تأكید الذات  . لذلكودافع سأعرض هنا ما ت

عض الشي ة . ءلد العاملین وسأتطرق  فئة الطل   لعرض الدراسات الخاصة 

فيقامت  ة لد  )١٩٩٢( الخل عض متغیرات الشخص ة و ید عنوان (العالقة بین التو بدراسة 

احثة من هذه الدراسة إل ) هدفت ال اب في المجتمع القطر التعرف على  ىعض شرائح الش

عة  ات السنتین األولى والرا ور من طالب وطال ید لد اإلناث والذ خصائص السلوك التو

ة لد أفراد العبجامعة قطر ، وعالقة هذا السلوك ب احثة عض سمات الشخص ینة ، وضعت ال

مها إلي  عد تقس حث  ید لد أفراد عینة ال ثالث تساؤالت مؤداها : ما خصائص السلوك التو

عا لمحورن  ة شرائح ت م الجامعي ، بدا ة مرحلة التعل م الجامعي (نها ( هما الجنس ، والتعل

م الجامعي) ما مد العالقة بین ا ة (التواف ، األكتئاب ، التعل ید وسمات الشخص لسلوك التو

ه واالختالف في العالقة بین السلوك  حث ؟ ما أوجه التشا ) لد أفراد عینة ال وجهة الض

حث ؟ للتحق من هذه التساؤالت استخدمت  ة لد أفراد عینة  ال ید وسمات الشخص التو

ا ید من إعداد ال اس السلوك التو احثة مق اس وجهة الض ال اس روتر للتواف ومق حثة ، مق

ة حث العشوائ ا) ط٩٧(  من إعداد صفاء األعسر .وقد بلغ حجم عینة ال تراوحت أعمارهم ما  ال

ة٣٠-١٧بین ( ة موج اط لسلوك  بین ا ) عاما وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارت

ید ووجهة الض لد أفراد العینة ، توجد عالقة ارت ة بین االكتئاب والسلوك التو س ة ع اط

ل أفراد العینة .   لد 

الذات، اإلصرار، التغییر تأكید ھدفت إلى دراسة دراسة  ) Alaniz, 1997(وأجرى ألنز 

والوعي بالتغییر لدى عینة من الطلبة البیض في المرحلة الجامعیة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

وجنسھم. لتحقیق ھذا الھدف استخدمت الدراسة مقیاس اختبار خارطة اعتمادا على میالدھم 

المھارات الشخصیة لكل طالب وقد بلغ عدد المتطوعین تسعین متطوعا من قسم علم النفس 

الذات  تأكید بجامعة تكساس األمریكیة وقد توصلت الدراسة إلى وجود  عالقة ضعیفة جدا بین

لدراسة إضافة إلى أن ھذه العالقة الضعیفة غیر دالة واإلصرار والوعي بالتغییر لدى عینة ا

الذات  تأكید  إحصائیا، كما أنھ التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفرادعینة الدراسة في

الكشف عن دور التدریب  ى) دراسة ھدفت إل١٩٩٩في حین أجرى السید (باختالف جنسھم.  

یادة تكونت عینة الدراسة من مجموعتین بلغ على السلوك التوكیدي في تنمیة مستوى فعالیة الق

) من مشرفي ١٣) مشرفا  وعدد أفراد المجموعة الضابطة (١٤عدد أفراد المجموعة التجریبیة (
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حصائیا في إاإلسكان الطالبي بجامعة الملك سعود بالریاض نتج عن الدراسة وجود فروق دالة 

نامج التدریب على السلوك التوكیدي المجموعة التجریبیة على درجات التطبیق (قبل تطبیق بر

حصائیا في المجموعة إوبع التطبیق مباشرة ) على مقیاس فعالیة القیادة ، وعدم وجود فروق دالة 

على درجات التطبیق (بعد تطبیق برنامج التدریب على السلوك التوكیدي وبعد مضي التجریبیة 

  شھر من التطبیق على مقیاس فعالیة القیادة. 

إلي بحث العالقة بین التوافق الزواجي وتوكید الذات   )٢٠٠١ة العمودي( دراسوھدفت 

وزوجة في مدینة الطائف ومكة  ازوج ٤٤٠وارتباطھ ببعض المتغیرات تكونت عینة الدراسة من 

وجدة ، استخدم الباحث مقیاس التوافق الزواجي وتوكید الذات في الحیاة الزوجیة ، إعداد طریف 

) النتائج : ال توجد فروق بین التوافق الزواجي وتوكید ١٩٩٩بدهللا (شوقي فرج ومحمد حسن ع

   الذات لدى عینة الدراسة .

معرفة دور السلوك المؤكد للذات والفاعلیة  إلى ) فقد ھدفتparnes,2003دراسة بارینز (أما  

واإلرھاق النفسي لدى األمریكان من أصل أفریقي وأجریت الدراسة  االجتماعیةالذاتیة في الكفاءة 

أن  ى) من الطلبة األمریكان من أصل أفریقي وتوصلت الدراسة إل٢٠٩على عینة مكونة من (

أ بالكفاءة االجتماعیة وتوكید الذات . كما بینت نتائج الدراسة أن الضغوط النفسیة یمكن أن تتنب

ھا من قلق ، ورھاب اجتماعي  ، واكتئاب وحاالت احباط ال تجتمع الضغوط النفسیة وما ینجم عن

  مع السلوك المؤكد للذات ، ومع الكفاءة االجتماعیة للفرد. 

ان (و     ة  )٢٠٠١أجرت الص ل ات  عض طال ر لد  عنوان (االتجاه نحو الزواج الم دراسة 

ة بجدة وعالقته بتأكید الذات والتخصص العلمي) هدفت الدراسة إل اب التي ىالتر  تحدید األس

ة ودراسة العالقة بین االتجاه نحو  ة التر ل ات  ر لد طال تكمن وراء تخطي سن الزواج الم

ر وتأكید ا ر في التخصص العلمي ، الزواج الم لذات والفروق في االتجاه نحو الزواج الم

ة ممن تجاوزت ٢٠٠ن (الدراسة متكونت عینة  أعمارهن العشرن عاما وهن غیر ) طال

ر من  اس االتجاه نحو الزواج الم احثة مق اس تأكید إ متزوجات ، استخدمت ال احثة ومق عداد ال

ة دالة بین درجة الذات من اعداد محمد الظاهر الطیب  اط أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة  ارت

ر ودرجة تأكید ة  االتجاه نحو الزواج الم ة التر ل ات    .الذات لد طال

عنوان (عالقة االتزان االنفعالي )٢٠٠٥بني یونس (في حین أجر       ات   دراسة  مستو

ة) حیث  ة الجامعة األردن ل  ىهدفت الدراسة  إلتأكید الذات عند عینة من طل الكشف عن 
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یجاد العالقة بینهما ولذلك اختیرت عینة  ات تأكید الذات وإ ات االتزان االنفعالي ومستو مستو

ة بلغت ( اس االتزان االنفعالي ١٣٤عرض ة، استعمل مق ة من الجامعة األردن ا وطال ) طال

اس ولبي  ا في  ااختالفأن هناك  اإلحصائيوأظهرت نتائج التحلیل  wolpeومق دال احصائ

عز إلي متغیر الجنس ، بینما هناك  االتزانمستو  ا في مستو  اختالفاالنفعالي  دال احصائ

عز إل ور في   حمتغیر الجنس ، وذلك لصال ىتأكید الذات    لیهما . الذ

ید الذات دراسة  )٢٠٠٦فائقة بدر(وفي دراسة  قامت بها        عنوان (وجهة الض وتو

ة وخارجها) حیث هدفت دراستها  ة السعود مین في المملكة العر مقارنة بین طالب الجامعة المق

ذلك الفروق بین  ىإل ید الذات و ور واإلناث في وجهة الض وتو التعرف على الفروق بین الذ

ات من الدارسین داخل وخارج البیئ ةالطل ة وعالقة وجهة الض الداخلي والطال ة السعود

ة ید مستو التو ید الذات  والخارجي  اس تو احثة مق قت ال اس وجهة غرب عبد الفتاح لط ومق

نفاني على ل الخارجي )–الض (الداخلي  ة  ٢٠٠عالء  ة خارج المملكة العر طالب وطال

ملن إ ة وداخلها وأسفرت النتائج عن : أن اإلناث  المقارنة السعود ة  لي وجهة الض الخارج

میل إلیهما  لیهما  ور، رغم أن  ید الذات بین و الذ اس تو ا على مق توجد فروق دالة إحصائ

لما مال الفرد نحو وجهة الض  ة، أنه  ور في البیئة السعود ور واإلناث لصالح الذ الذ

ه ،  ید الذات لد ا و الخارجة قل تو ات الذین یدرسون توجد فروق دالة إحصائ بین الطالب والطال

ید الذات لصالح الذین یدرسون في  ة وأقرانهم الذین یدرسون خارجها في تو داخل البیئة السعود

ور  الخارج . ور واإلناث لصالح الذ ید الذات بین الذ اس تو ا على مق توجد فروق دالة إحصائ

ا بین ال ة، توجد فروق دالة إحصائ ات الذین یدرسون داخل البیئة في البیئة السعود طالب والطال

ید الذا ة وأقرانهم الذین یدرسون خارجها في تو   .ت لصالح الذین یدرسون في الخارج السعود

ة  ى) بدراسة هدفت إل٢٠٠٧وأجر الرجیب (     ید فحص العالقة بین عوامل مهارات التو

ل من األب  ة في جانب  ور واإلناث وتكونت المختلفة وأسالیب التنشئة الوالد واألم لد الذ

حوثا ، (٣٢٠عینة الدراسة من ( ور ،  ١٠٧) م في المد العمر من من اإلناث)  ٢١٣من الذ

ار قدره ٢٣,٩٢سنة وقد بلغ متوس عمر العینة  ٤٩وحتى  ١٥ انحراف مع  ٧,٢٤سنة 

ید الذات (طرف شوقي ،  اس مهارات تو احث مق اس الت١٩٩٨واستخدم ال نشئة ) مق

ش  ة (زن العابدین ، درو التالي تسهم المساواة في ١٩٨٩االجتماع ) . وجاءت نتائج الدراسة 
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واتجاه الشور في مقابل التسل مقابل التفرقة والتسامح في مقابل التشدد والقسوة من جانب األم 

عامل األنصاف وتقدیر اآلخرن.   من جانب األب في التنبؤ 

عض سمات ٢٠٠٨وآخرون (وقامت المغراو       عنوان (العالقة بین المهنة و ) بدراسة 

ر  ة في الجمود الف ة مصراته )هل توجد فروق احصائ شعب اء والمدرسین  ة لد األط الشخص

ور واإلناث اء والمدرسین (العینة بین الذ ید بین األط عاد السلوك التو ة)، وأ (العینة الكل

ی عاد السلوك التو ة)وأ ة) واشتملت العینة على (الكل ور واإلناث(العینة الكل ) من ٧١د بین الذ

ا رغم أن متوس المدرسین  ان من نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق احصائ اء والمعلمین  و األط

ا اء أال أن الفرق بینهما غیر دال احصائ ید  ان أعلى من متوس األط عاد السلوك التو وفي أ

ور أعلى من متوس اإلناث .انت النتیجة أن    متوس الذ

ید الذات واألمن النفسي  )٢٠٠٩عطار (وقد استهدفت دراسة              عنوان (العنف وعالقته بتو

ة انتشار  ات )التعرف على نس ات وغیر السعود    لد تلمیذات المرحلة المتوسطة من السعود

المملكة  ة ، والتعرف على الفروق بین العنف لد تلمیذات المرحلة المتوسطة  ة السعود العر

ات في (السلوك العنیف  ات وغیر السعود ید الذات _األمن النفسي)وعلى  –التلمیذات السعود تو

ات وغیر  العالقة بینهما ، وتكونت عینة الدراسة من تلمیذات المرحلة المتوسطة السعود

ات  ات حیث بلغت عینة السعود ة  ٢٥ات وغیر السعود ٤٠السعود ات عر تلمیذه من جنس

ان متوس أعمارهن  ید  ١,١٣مختلفة ، و س السلوك العنیف ، وتو حیث طب علیهن مقای

ات  ة السلوك العنیف بین  طال الذات ، األمن النفسي ، وقد أسفرت الدراسة عن ارتفاع نس

ات والمغترات في السلوك ال . المرحلة المتوسطة عنیف لصالح ووجود فروق بین السعود

األمن النفسي لصالح  ات والمغترات في الشعور  ات ووجود فروق بین السعود السعود

ا بین  ما أسفرت الدراسة عن وجود ارت ید الذات لصالح المغترات ،  ات وفي تو السعود

ید الذات  ات أو المغتراتالسلوك العنیف واألمن النفسي أو تو    .سواء عند السعود

ل خاص على دراسة تأكید وتقدیر  ) (Guy,1999 جا وأجر       ش دراسة  وتهدف  

في، الجنس، العرق ،  مجموعة من المتغیرات في مقدمتها الرضا الوظ الذات للمعلمین وعالقتها 

اإل ما أنوع عقد العمل  مفهوم تقدیر  ن هذه الدراسة قد تناولت ضافة إلى عدد سنوات الخبرة. 

ح مفهوم الذات، طرائ التدرس ة تستخدم لتوض محاور فرع ة  الذات لد تأكید  ، اإلدارة الصف
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ة  ١٢٠الدراسة من  عینة   المعلمین. تكونت وم فورنا الح ال لفصل  معلما من مدارس شمال 

ة وقد استخدمت الدراسة  ٢٠٠٩الخرف من عام  اس الكفاءة الذات للتوصل إلى   للمعلمین  مق

ة لد عینة الدراسة. النتائ الكفاءة  ج أشارت إلى عالقة جنس المعلمین مستو الكفاء الذات

ة  ما دلت الدراسة على وجود  الذات  ، ة المتغیرات األخر ق ة عالقة ب للمعلمین بینما الیوجد أ

ة فاءتهم الذات ة و   .    تفاعل بین خبرة المعلمین التدرس

ال العنف األسر الموجه ضد المرأة  ىتهدف الدراسة إل) و ٢٠١٢وأجر أحمد ( الكشف عن أش

ال من العنف  ا وفحص العالقة بین هذه األش ا أو عدائ ا أو لفظ ان بدن من األزواج سواء 

ونة من  ة على عینة م ید الذات في العالقات الزوج من األزواج  وقد تم تحلیل  ٣٣٠وتو

ا و إالنتائج  ید ظهرت اأحصائ ة بین ارتفاع الدرجات على تو ة سلب اط لنتائج أن هناك عالقة ارت

ابداء األعجاب  الدفاع عن الحقوق  –العلني  االعتذار–المصارحة –ض النفس  –الذات (

ذلك أشارت إل الخاصة ) أن الدرجة  ىلد األزواج والعنف األسر الموجه ضد زوجاتهم 

ید الذات لد الرجال ترت  ما أشارت النتائج في هذا إالمنخفضة في تو العنف األسر  ا  یجاب

ه النقد واظهار  توج ة  ید السلب ة بین مهارات التو ة موج اط اإلطار إلي أن هناك عالقة ارت

ین العنف األسر الموجه ضد المرأة .   الغضب وفر العتاب و

ة اإلنجاز:الدراسات المتعل    قة بدافع

ة اإلشراف الفعال لد  Hebert (1983(هررت  هدفت دراسة       إلى التوصل إلى فعال

ة  ما هدفت إلى دراسة عالقة هذه الدافع ة المعلمین نحو المهنة  المشرف الترو وعالقته بدافع

اس الرضا  ذلك لق ة المشرفین و اس دافع في للمشرفین. استخدمت الدراسة أداتین لق الرضا الوظ

في لدیهم وتوصلت الدراسة  ذلك العال ىإلالوظ في للمشرف الترو و ة بین الرضا  الوظ قة القو

ة المشرفین  ما توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بین دافع ة المشرفین نحو المهنة،  دافع

ذلك جنسهم. ة و    وخبرتهم التدرس
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دا       ة اإلنجاز في ضوء  )١٩٩١ر(قام عبدالفتاح دو عنوان (العوامل المحددة لدافع بدراسة 

ة مقارنة هدفت  عض المتغیرات لد الموظفین والموظفات في المجتمع المصر دراسة عامل

ة  عض المتغیرات  لإلنجازإلي الكشف عن الفروق بین الجنسین في الدافع ة ب وعالقة الدافع

ة موغراف ید الذ الد ة ومنها (تو ونة من (والنفس ) موظفا ٢٦٣ات ) وأجرت الدراسة على عینة م

مؤسسات مختلفة ومن نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بین ٢٧٢و( ) موظفة من العاملین 

ید الذات لد الموظفین عنه لد الموظفات  ة لإلنجاز في حین یزداد تو الجنسین في الدافع

ا  ة ل من القل واوارت الدافع لإلنجاز سل صورة موج ة ، في حین ارت  الكتئاب والعصاب

ید الذات فثمة  ة لعالقة دافع اإلنجاز بتو النس ة والض الداخلي ، أما  م الدین ل من الق

فا في عینة الموظفین  ا ضع ان االرت ا موجب وقو بینهما لد الموظفات ، في حین  ارت

  ولم تتضمن الدراسة تفسیرا لهذه النتیجة .

ة اإلنجاز : مقدمة نظرة وخصائص  بدراسة" ١٩٩٣النابلسي  بینما قام     اس دافع مق

ة ومترة على عینة فلسطین   .س

اسه . ومن ثم تقنین هتحدید مف ىهدفت هذه الدراسة إل      اس لق ناء مق وم الدافع لإلنجاز و

اس الدافع  اسا لق احث مق ة . أعد ال اس على عینة فلسطین  ٢٨لإلنجاز یتكون من هذا المق

عدین أساسیین : التوجه نحو العمل والتوجه نحو النجاح .  وقد أجر  شتمل على  ارة و ع

اس على عینة  اس ففي الدراسة األولى طب المق ات المق احث دراستین للتأكد من صدق وث ال

ا   ٧٠تتكون من  ة الجامعیین . وتم حساب معامل االرت ة من الطل ا وطال بین درجة  طال

ا بین  م معامل االرت ه وتراوحت ق عد الذ تنتمي إل ارة ودرجة ال ما ٠٬٦٦٩،  ٠٬٢٠٠الع  .

اخ قام ا رون حساب معامل ألفا  احث  لغت معامالت االتساق الداخلي لل ار و  ٠٬٧٥عد االخت

اس على  ٠٬٧١لتوجه العمل  ة تم تطبی المق ا  ٦٠لتوجه النجاح . وفي الدراسة الثان طال

ار . ولحساب  ات االخت انات عن صدق وث ة لجمع مزد من الب ة التر ل ة  ا من طل جامع

احث طرقة  ات استخدم ال فارق زمني قدره اسبوع وقد بلغت إ الث ار على نفس العینة  عادة االخت

قین  ا بین التطب ما قام  ٠٬٧٨لتوجه العمل  ٠٬٨٢معامل االرت احلتوجه النجاح .  حساب ال ث 

ات الصدق (تقدیر اس ومح ا بین المق حساب االرت الرفاق ، وتقدیر  صدق المحك وذلك 



  
   

٤٧ 
 

قي، التحصیل الدراسي) وقد أظهرت النتائج أن  الذات ، تقدیر األساتذة ، اإلنجاز الحق

ات الصدق . اس ومح اطات دالة بین المق   االرت

ة" د عن م١٩٩٦دراسة الخطیب بینما جاءت      وعالقته بتأكید الذات والتخصص  اإلنجاز افع

محافظة جدة" ة اعداد المعلمات  ل ات    والتحصیل الدراسي لد طال

الكشف عن العالقة بین متغیر الدافع لإلنجاز ومتغیر تأكید الذات  ىهدفت الدراسة إلحیث  

احثة    . في تناول هذین المتغیرن احث ان هناك قصور أخاصة عندما وجدت ال

ید  اس تو اس الدافع لإلنجاز واآلخر لق اس أحدهما لق ولتحقی أهداف الدراسة تم تطبی أداتي ق

ونة من ( ة  )٥٨٩الذات على عینة م ل ات  ة من طال محافظة جدة ، وقد إ طال عداد المعلمات 

ا بیرسون أنه توجد فرو  استخدام معامل ارت ا في درجات دافع شفت النتائج  ق دالة احصائ

ات اإلنجاز الثالث باإل ات اإلنجاز ینجاز لد مستو ا بین مستو نما ال توجد فروق دالة احصائ

ة وان هناك فروق حث األصل ا  في حدالة إ االثالث في متغیرات تأكید الذات لد عینة ال صائ

ات ذوات التخصصات الثالث.  ىدرجات الدافع إل   اإلنجاز بین الطال

) بدراسة العالقة بین سلوك مدیر المدارس ودافعیتهم ١٩٩٧( Penningtonفي دراسته قام     

ة المعلمین أما  سوتا لتحدید دافع ة  مین اس وال ان مق اسین: األول  وقد استخدم في دراسته مق

مانهم بذواتهم .  اسا إل عد انع اس سلوك مدیر المدارس في العمل والذ  انت مق ة ف الثان

ة المعلمین وسلوك مدیر النتائج أشارت إل ة بین دافع ى وجود عالقة ذات داللة إحصائ

    المدارس. لم تكن هناك فروق بین المعلمین في دافعیتهم تعود لجنسهم أو عمرهم.

المنطقة الوسطى  ١٩٩٨دراسة الصغیر وتناولت       م  ة اإلنجاز لد زراع القص "دافع

ة " ة السعود ة  ىالدراسة إلهدفت    المملكة العر ة والزراع تقصي العالقة بین الخصائص الثقاف

ة موغراف ة  والد ة السعود المملكة العر المنطقة الوسطى  م  ة لزراع القص ة واالقتصاد واالجتماع

ة واستمارة  حث عن طر المقابلة الشخص ة اإلنجاز لدیهم .وتم تطبی أدوات ال ، ومستو دافع

انات التي المقابلة  التي تم تص مها للحصول على الب ة لهذه الدراسة   تطلبهام حث لة ال المش

م قوامها  این  ١٩٢على عینة ممثلة لزراع القص مزارعا . ولقد دلت نتائج هذه الدراسة على ت

ة  موغراف ة والد ة والزراع اختالف خصائصهم الثقاف ة اإلنجاز لد الزراع  مستو دافع
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ة واالقتصاد ة واالجتماع ازة الزراع ضا أن لكل من حجم الح ة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أ

ا . وأظهرت االقتصاد  والمستو  ان سال ة االنجاز ولكن اتجاه العالقة  تأثیرا على مستو دافع

ر  ثافة حجم األسرة أ تأثیر یذ س  لكل من متغیر السن ومتغیر  ضا أن ل نتائج الدراسة أ

ة االعلى مس   نجاز لد الزراع. تو دافع

ة  بدراسة ٢٠٠٠ العمر وقام        عض المتغیرات الشخص ة نحو العمل ب " عالقة الدافع

ت" ة لد الموظفین في دولة الكو ف ة حیث  والوظ استكشاف مستو دافع هدفت هذه الدراسة 

ة الموظفین في القطاعات  ومي ومقارنته بدافع الخاصة العمل لد الموظفین في القطاع الح

ة ، إضافة إلي تعرف أثر وم ه الح ل من الجنس وسنوات الخبرة  والمؤسسات ش متغیرات 

ة الموظف عة المهنة على دافع ة وطب ف ات الوظ نحو العمل استخدمت الدراسة نحو  والمسم

عینة الدراسة . لقد ب ٢٦٠٠ ة الموظفیموظفا  أن دافع انت متوسطة المستو ن ینت النتائج 

ة . وقد تفوق الموظفالنظر عن قطاعغض  ف في القطاع الخاص عن الموظفین  ون اتهم الوظ

ة بین  وم ة في الوقت الذ توسطت المؤسسات الح ومي في مستو الدافع في القطاع الح

ومي . لقد أظهرت الدراسة  ةن مستو أالقطاع الخاص والقطاع الح ور أعلى اللد  الدافع ذ

ما بینت منها لد االناث في  حین لم تظهر أ فروق دالة بین الموظفین اإلدارین والفنیین . 

ذلك مع ارتأالدراسة  ة الموظفین ترتفع مع زادة سنوات الخبرة و ات ن دافع فاع المرتب والمسم

ة  ف ة اإلنجاز لد عما٢٠٠٢الشرجبي دراسة . وتناولت الوظ عضم " دافع من وعالقاتها ب  ل ال

من والكشف عن  هدفت المتغیرات ة لإلنجاز لد عمال المصانع في ال اس الدافع الدراسة إلي ق

عض المتغیرات والتعرف على ترتیب الحاجات لد العمال ت ة عالقاتها ب عا لتأثیرها على الدافع

انات  از.لإلنج أداة لجمع الب ة االنجاز  اس لدافع احث ببناء مق ولتحقی أهداف الدراسة قام ال

ونة من (وقام ال اس على عینة م ) عامل من عمال المصانع . وفي ٢٠٠احث بتطبی المق

ة توصل إل احث من الوسائل واألسالیب اإلحصائ ه ال أنه ال توجد فروق  ىضوء ما استعان ف

ما ب ة لإلنجاز لد العاملین من الجنسین  ة في الدافع ة ذات داللة معنو ت النتائج أنه یناحصائ

ةتوجد عالقة ای ة بین متغیر الدافع مي جاب   .لإلنجاز ومتغیر المؤهل التعل

ة لإلنجاز لد عینة  ىإل"  ٢٠٠٣دراسة عبدالحمید وهدفت        الكشف عن مستو الدافع

ید الذات  ل من تو ة المتحدة وعالقته  ة بدولة االمارات العر تب من شاغلي الوظائف الم
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ة بین الموظفین  من حیث والعمر لد الجنسین والتعرف على  عة الفروق في مستو الدافع طب

احث المنهج الوصفي  ة . استخدم ال م والحالة الزواج ة ومستو األجر والتعل الجنس والجنس

اطي ،ولتحقی أهداف الدراسة ة لإلنجاز لد عینة من  ىإل االرت الكشف عن مستو الدافع

ة بدولة االمارات ا تب ید الذات والعمر شاغلي الوظائف الم ل من تو ة المتحدة وعالقته  لعر

ة بین الموظفین  من حیث الجنس  عة الفروق في مستو الدافع لد الجنسین والتعرف على طب

اطي  احث المنهج الوصفي االرت ة . استخدم ال م والحالة الزواج ة ومستو األجر والتعل والجنس

ة لإلنجاز واآلخر  ،ولتحقی أهداف الدراسة الدافع اسین أحدهما یختص  احث مق استخدم ال

ونة من  ید الذات ، على عینة م شفت نتائج الدراسة   ٦٢موظفا و ١٧٨بتو موظفه ،وقد 

ا  ا بیرسون عن وجود ارت ة لإلنجاز لد إاستخدام معامل ارت ید الذات والدافع یجابي بین تو

ذلك ال  ة لالعاملین من الجنسین ،  ة بین العمر  والدافع اط إلنجاز لد توجد عالقة ارت

  .العاملین من الجنسین 

ة لإلنجاز لد عینة من ٢٠٠٧دراسة الرشود وتناولت     الدافع " التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما 

ة جامعة اإلمام محمد بن سعود  ة طل اس  ي"وهاإلسالم ة استخدم فیها مق اط ة ارت الدراسة وصف

) ة لإلنجاز لموسى ( . )١٩٩٨التفاؤل والتشاؤم لألنصار اس الدافع ) على عینة ١٩٨٦ومق

ة من جامعة االمام محمد بن سعود ٥٠٢حجمها  تائج نال ىوقد توصلت الدراسة إل،  طالب وطال

ة   : التال

ا  ة لإلنجاز ووجود ارت ا بین درجات التفاؤل ودرجات الدافع ا موجب دال إحصائ وجود ارت

ة لإلنجاز  ا بین درجات التشاؤم ودرجات الدافع   سالب ودال احصائ

ما توجد      ور  ة في  التفاؤل لصالح الذ وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائ

  دراسي األول والثامن لصالح المستو الثامن فروق بین طالب المستو ال

وغیر المتزوجین في التشاؤم لصالح الطالب غیر  ینال توجد فروق بین الطالب المتزوج

ة لإلنجاز فقد أشارت نتائج الدراسة إل،     المتزوجین الدافع ما یتعل  وجود فروق في ى أما ف

ة لصال ة لإلنجاز لصالح الطالب غیر المتزوجین ، توجد فروق ح الدافع بین الجنسین في الدافع

ور.   الذ
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في وجاءت       حث  ٢٠٠٨دراسة الف ات دارة لسیدات األعمال السالمهارات اإلل عود

ة ا ل من المهارات اإلدارة  .نجازإلوعالقتها بدافع ح العالقة بین  هدفت الدراسة إلي توض

ة اإل ل منهما على نجاز لسیدات األعمال ، ودور األسرة في ودافع دعم سیدات األعمال وتأثیر 

اإلضافة إل ة اإلنجاز ،  ل من المهارات ى المهارات اإلدارة  ودافع الكشف عن الفروق في 

عض متغیرات الدراسة ة اإلنجاز ، ودور األسرة في دعم سیدات األعمال وفقا ل    اإلدارة ، ودافع

انت أ احثة المنهج الوصفي التحلیلي و عت ال ارة عن استمارة استقصاء من ات حث ع دوات ال

سیدة األعمال ،  انات الخاصة  انات العامة لألسرة ، والب احثة  اشتملت على الب اعداد ال

ة ( حث األساس لغت عینة ال ة اإلنجاز. و ان دافع ان المهارات االدارة واستب ) سیدة ٢٧٢واستب

حث عن :  ة بین سیدات األعمال في إات داللة وجود فروق ذ - ١أعمال وأسفرت نتائج ال حصائ

ة اإلنجاز ،المهارات اإل عض متغیرات الدراسة  - ٢دارة ودافع ة بین  ة موج اط وجود عالقة ارت

الت التي تواجه سیدات األعمال ودور  ة اإلنجاز والمش عاد دافع ل من المهارات اإلدارة وأ و

عض المهارات اإلداروجود عالقة ا -٣األسرة في دعم سیدات األعمال  ة بین  ة موج اط ة رت

ة اإلنجاز لدیهن . عاد دافع   وأ

ة اإلنجاز لد عینة من المرشدین المدرسیین  ٢٠٠٨الخیر  وأجر      في ودافع " الرضا الوظ

م العام في  ىهدفت الدراسة إل. حیث مراحل التعل ة بین الرضا الوظ اط الكشف عن العالقة االرت

ذلك التحق من وجود  ة االنجاز لد المرشدین المدرسیین من محافظة اللیث والقنفذة و ودافع

ة اإلنجاز ترجع إلیفروق بین المرشدین المدرس في ودافع ل من الرضا الوظ ان  ىین في  م

مرشدا من المرشدین المدرسیین  ٩٨راسة من العمل وسنوات الخبرة والراتب. تكونت عینة الد

  ( مراحله الثالث (االبتدائي ، المتوس ، الثانو ة  وم م العام الح مدارس التعل عملون  الذین 

اس  في ومق اس الرضا الوظ احث في هذه الدراسة مق للبنین من محافظة القنفذة واللیث استخدم ال

احث األسلوب  ة اإلنجاز طب ال ار (ت) تحلیل  صائياإلحدافع ا بیرسون واخت معامل ارت

این االتحاد ة ذات  الت ة موج اط توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج منها توجد عالقة ارت

ة اإداللة  في ودرجات دافع ة بین درجات الرضا الوظ ذإلحصائ ك ال لنجاز لد عینة الدراسة ، 

ة بین متوسطات إتوجد فروق ذات داللة  ة اإلنجاز بین مرتفعي الرضا حصائ درجات دافع

في ، ومنخفضيال في. وظ    الرضا الوظ
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نوع السلوك اإلشرافي للمشرف الترو   Aljabr(2009) هداف دراسةأ ان من ضمن و     

ذلك مستواهم في التدرس. بلغت  في للمعلمین و دافعیتهم نحو المهنة و الرضا الوظ وعالقته 

اس  ٦٣٤عینة الدراسة  اسا لق ة وقد استخدمت الدراسة مق م مشرفا من خمس محافظات تعل

ة المعلمین نحو المهنة  ذلكدافع في وعالقة ذلك و سلوك مشرفهم اإلشرافي. وقد  رضاهم الوظ

ما  توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین سلوك المشرف اإلشرافي ومستو تدرسهم للمادة. 

ین السلوك اإلشرافي  في ودافعیتهم و توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین رضا المعلمین الوظ

  للمشرفین.

في لد أساتذة  الرضاالتعرف على درجة  ىدراسة هدفت إل )٢٠١٠( محمدوأجر      الوظ

ة (النوع جامعة ا مغراف عض المتغیرات الد ة اإلنجاز في ضوء  ة وعالقتها بدافع مدرمان اإلسالم

ة ، سنوات الخبرة ) ات الرضا  ىوتوصلت الدراسة إل . ، الدرجة العلم این مستو نتائج منها تت

في لد أساتذة  جامعة امدرمان االس مة العمل المهني الوظ عد ق بیر في  ة بین رضا  الم

مي  فاءة النظام التعل ل من بیئة العمل ، و ة وعدم الرضا بدرجة قلیلة في  انته االجتماع وم

ا طرد دالة  ة مع زمالء العمل ، وجود عالقة ارت ة ، والعالقات االجتماع ا بین إالكل حصائ

في والدر  اس الرضا الوظ ة اإلنجاز.جة الدرجات على مق اس دافع ة على مق   الكل

التعرف على درجة ممارسة المشرفین  ىدراسة هدفت إل )٢٠١٢وأجرت الجبور(         

ة اإلنجاز تكونت العینة من ( ة وعالقتها بدافع ین ألنما الشخص ) معلما ومعلمة ٢٧٢الترو

ة بینإوأظهرت النتائج إلي وجود عالقة  ین یجاب ة للمشرفین الترو ة  أنما الشخص ودافع

ة تعز لمتغیر النوع االجتماعي في إما بینت النتائج إلي وجود فروق ذات داللة اإلنجاز  حصائ

ا تعز لمتغیر  ما توجد فروق ذات داللة احصائ عد التخط للمستقبل ولصالح اإلناث ، 

عد الطموح والمثابرة  توراه وال توجد فروق ذات ولصالح المؤهل العلمي في  المؤهل العلمي الد

ة اإلنجاز لد معلمي مدارس مدیرة  ة تعز لمتغیر الخبرة وجاء مستو دافع داللة احصائ

م في لواء الموقر من وجهة نظرهم بدرجة مرتفعة .  ة والتعل (الفالحي، والعاني وأجر التر

ة (أ، ب) لد أعضاء هیئة التدرس ى دراسة هدف منها إل )٢٠١٣، التعرف على نم الشخص
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ة اإلنجاز لد أعضاء هیئة التدرس الجامعي من ذو  الجامعي ، والتعرف على مستو دافع

ة (أ ، ب) ة اإلنجاز والتعرف على العالقة بین نمطي  نم الشخص ة (أ، ب) ودافع الشخص

ات جا لد أعضاء هیئة ل ار إلالتدرس الجامعي في  ة (أ) وارتفاع  ىمعة األن نم الشخص

ة  ة اإلنجاز لد أعضاء هیئة التدرس الجامعي ، عدم وجود فروق ذات داللة معنو مستو دافع

ة (أ،  ة اإلنجاز لد أعضاء هیئة التدرس الجامعي من ذو نمطي الشخص في مستو دافع

ة  ة موج اط ا بین نم الو ب) وجود عالقة ارت ة (أ)دالة معنو ة  شخص ذلودافع  كاإلنجاز و

ة بین  ة سال اط ة (ب) ودافوجود عالقة ارت ة اإلنجاز لد أعضاء هیئة التدرس نم الشخص ع

ا .      الجامعي ولكنها غیر دالة معنو

االتجاهات نحو التدرس   Jugivic،(2012 ( دراسة      ة  تناولت هذه الدراسة عالقة الدافع

ا . شارك في الدراسة  روات قر لد مجموعة من المعلمین في دولة  من المعلمین  ٣٤٧من  بما 

اس  اس خاص لق الخدمة من ثالث جامعات. استخدمت الدراسة مق المتدرین قبل االلتحاق 

عد إجراء التحلیل ال ة المعلمین  ونا من خمس متغیرات. النتائج دافع ح م ص ه ل عاملي عل

ة المعلمین نحو المهنة   أشارت إلى أن االتجاهات نحو التدرس تعد من العوامل المؤثرة في دافع

ة أفضل في  ة الداخل ة  التنبؤما أن االتجاهات الشخص ة من االتجاهات الشخص بهذه الدافع

ذلك عال ة وأشارت النتائج  ة تعد عوامل مؤثرة في لى أن خارج االتجاهات نحو العمل والدافع

في وتقدیر المهنة لد عینة الدراسة.     الرضا الوظ

  

  التعلی على الدراسات 

 :من حیث الموضوع  - ١

ة اإلنجاز  من حیث المفهوم والنظرات   عاد تتعل بدافع قة عدة أ تناولت الدراسات السا

ما تناولت  خصائص الفرد المنجز ، وخصائص األفراد  ذو  ة اإلنجاز ،  الخاصة بدافع

ة   ة  دافع عض الدراسات  بناء برنامج  إرشاد  لتنم ة  اإلنجاز المرتفعة وحاولت   دافع

معرفة عینة من  طالب  المدارس  لداإلنجاز  ید الذات  ة بتو ما تناولت الدراسات المعن



  
   

٥٣ 
 

ة  ة دافع ضا في تنم ة ودوره أ ة الذات د للذات في الفاعل ة أو السلوك  المؤ ید دور التو

   .اإلنجاز  

  من حیث العینة : - ٢

شرة  مختلفة منها ما إ قة قد  استخدمت عینات  تناول الموظفین ن معظم الدراسات السا

في،  ) (ودراسة الصغیر ٢٠٠٢) و(دراسة الشرحبي ،٢٠٠٨والعمال وهي دراسات  (الف

  )٢٠٠٣)و (دراسة عبدالحمید،١٩٩٨

)و ١٩٩٦والمرشدین( دراسة الخطیب  یرنوومن الدراسات التي تناولت جانب المعلمین والمد

، طب٢٠٠٨(دراسة الخیر ة تع) ، و تف مع الدراسات المتعلقة ة الحال فإن الدراسة الحال

ین هم في األساس معلمین ، یرنالمعلمین والمد   لكون المشرفین الترو

ة المختلفة وهذه   مختلف المراحل الدراس الدراسات هي ومن الدراسات من تناول الطالب 

  .)١٩٩٦) ودراسة الخطیب(٢٠٠٦فائقة بدر (

 من حیث األدوات  - ١

احثون  في الدراسات  ة اتفقت مع استخدم ال س والدراسة الحال قة أدوات متنوعة  من المقای السا

ة اإل اس دافع ید الذات لطرف شوقي ، ومق اس تو استخدامها مق فة ، هذه الدراسات  نجاز لخل

ما  ة وموضوع الدراسة  اسین مناسبتهما للبیئة العمان ار هذین المق احثة عند اخت وقد راعت ال

  .حیث عینة التطبی  یجیب عن  تساؤالتهما من

 من حیث المنهج :  - ٢

المنهج  اإلمبرقي  حث  ات ال اجات ومتطل قة  مناهج متعددة وفقا الحت تناولت الدراسات السا

اطي ، وتتف هذه الدراسة  ه التجربي ،والمنهج  الوصفي االرت والمنهج التجربي ،  والمنهج ش

قة م نها على سبیل المثال ال الحصر ، دراسة من حیث المنهج  مع عدد من  الدراسات السا

) دراسة آل هاشم ٢٠١١()،   الجهني  ٢٠٠٣)،دراسة عبد الحمید(١٩٩٦الخطیب ،  (

)٢٠١٣    (.  



  
   

٥٤ 
 

 من حیث النتائج: - ٣

أن  )٢٠٠٦دراسة بدر(و  )٢٠٠٥: عبدالحمید (جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة

ور منه إ ید الذات أعلى عند الذ ) والتي ٢٠١٢بینما اختلفت مع دراسة الحلو( اإلناثلى تو

ید الذات إتوصلت إلي عدم وجود فروق دالة  ور واإلناث من حیث مستو تو ا بین الذ حصائ

ضا هذه الدراسة مع  ور أعلى  من حیث) ٢٠٠٠دراسة العمر(واتفقت أ ة لد الذ مستو الدافع

 منها لد اإلناث 

قة :   ة من الدراسات السا  مد استفادة الدراسة الحال

احثة من الدراسات قة في عدة جوانب تمثلت في استفادت ال إسهام هذه الدراسة في تحدید  السا

اإلضافة إل م ،  لة الدراسة وأهمیتها ، تحدید المفاه المساعدة على تحدید نوع العینة، تحدید  ىمش

س المستخدمة ة التي یتم  األدوات (المقای ) وطرقة التطبی ، وتحدید المعالجات اإلحصائ

ة .   استخدامها في الدراسة الحال

ما یلي :  قة ف ة عن الدراسات السا   وتتمیز الدراسة الحال

ل أساسي على تأكید الذات في عالقتها  ش زت هذه الدراسة  من حیث مجتمع الدراسة : ر

سلطنة عمان في ضوء متغیرات  ة اإلنجاز لد المشرفین والمشرفات في محافظة الظاهرة  بدافع

 النوع ، والخبرة . 

ة عن المجتمعات التي  هذه تتم و     ة ثقاف الدراسة في المجتمع العماني حیث یتمیز بخصوص

احثة دراسات أخر أجرت في المجتمع العري  لة فیها. حیث لم تجد ال تم دراسة نفس المش

قة  میز هذه الدراسة عن الدراسات السا والعماني وخاصة لفئة المشرفین والمشرفات ، وهذا ما 

احثة حیث أنها أول دراس ة  واطالعهاة في حدود علم ال حث في العالقة بین تأكید الذات ودافع ت

ین في سلطنة عمان.  اإلنجاز لد المشرفین الترو

ات وصور تأكید الذات من خالل  ه آل من حیث المجال الزمني : تتم الدراسة في وقت برزت ف

عض األوضاع  واألنظمة ة على   .  الحاكمة الثورات العر
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 الفصل الثالث

ة للدراسة   اإلجراءات المنهج

ما یتناول وصفا ألدوات         یتناول هذا الفصل وصفا لمنهج مجتمع الدراسة وعینتها، 

ة ،  اإلضافة الى إجراءات تطبی الدراسة الحال اتها  الدراسة واجراءات التحق من صدقها وث

ة عن أسئلتها.  ة المستخدمة لإلجا ذلك األسالیب اإلحصائ   و

  :  منهج الدراسة

اطي ج الوصفياعتمدت الدراسة على المنه انات من  االرت قوم على جمع الب والذ 

  . خالل أدوات الدراسة وتحلیلها ومن ثم التوصل الى النتائج

عتبر المنهج الوصفي اطي و حث العلمي استخداما خاصة في  االرت من أكثر أسالیب ال

ن بواسطته معرفة ما مجال العلوم اإل م ة و ان ثمة عالقة بین متغیرنإنسان أو أكثر ومن  ذا 

  .)٢٠٠٢تلك العالقة .(ملحم،  اتجاه ثم معرفة درجة

  :مجتمع الدراسة

المدیرة العامة      عملون  ین الذین  ع المشرفین الترو تكون مجتمع الدراسة من جم

الغ عددهم ( م  في محافظة الظاهرة وال ة والتعل ات إ) مشرفا ومشرفة حسب ١١٩للتر حصائ

محافظة الظاهرة للعام  م  ة والتعل ع للمدیرة العامة للتر ة التا قسم اإلحصاء والمؤشرات الترو

  م. ٢٠١٣- ٢٠١٢الدراسي 
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  الدراسة : عینة

ون من المشرفین  الكامل والم احثة أداتي الدراسة على مجتمع الدراسة  قت ال ط

ة  عملون بدائرة تنم ین الذین  محافظة الظاهرة خالل الفصل والمشرفات الترو شرة  الموارد ال

احثة إال على عدد ( ) ولم تحصل٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي الثاني  للعام الدراسي ( ) ١٠١ال

لت العینة ة لعینة الدراسة حیث ش انت المحصلة النهائ انة  ) من %٨٤,٨٧( ما نسبته  است

  مجتمع الدراسة.

أن ارها للعینة  احثة في اخت ال الجنسین (ذ وقد راعت ال ناث) وذلك ألن  –ور تشمل  وإ

وضح الجدول رقم ( نوعمتغیر ال ة في الدراسة  و ) توزع  ١هو أحد المتغیرات الهامة  واألساس

  أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس والخبرة.

  )٢جدول (

  توزع العینة وفقا لمتغیر النوع وسنوات الخبرة

ة  العدد مستو المتغیر المتغیر  المجموع النس

ور نوعال    %٤,٦٣ ٦٤ ذ

  

١٠١ 

 %٦,٣٦ ٣٧ إناث

 %٨,٢٤ ٢٥ سنه ٥- ١ الخبرة

 %٧,٣١ ٣٢ سنه١٠- ٦

 %٦,٤٣ ٤٤ سنه فأكثر١٠
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   أدوات الدراسة

اس تأكید الذات    أوال : مق

س تأكید  قة ذات العالقة واالطالع على مقای الذات الرجوع إلي األدب النظر والدراسات السا

اس طرف شوقي فرج ( احثة على مق اس ١٩٩٨استقرت ال احثة أن هذا المق ) حیث وجدت ال

ات ، ة من الصدق والث ما أنه یتمیز بدرجة عال اس  هو األنسب لدراستها ،  حیث یتكون المق

عد في (٢١من ( ارة٨١)  ما هو بل قامت ) ع اس  احثة لم تأخذ المق عض  ولكن ال انتقاء 

عا عة المجتمع العمانياأل عة دراستها وعینتها وطب عاد  د التي تتناسب مع طب عض األ وتم دمج 

ة التالي ، المتشابهة ألغراض المعالجة اإلحصائ اس الذ تم استخدامه في الدراسة  و جاء المق

ون  ة م عاد في (٤( من  الحال ارة ٤٠) أ ید الذات لطرف  مستخرجین من ) ع اس تو مق

 شوقى. 

اس األصلى   ات المق   ث

اس(فرج،  ونة من ١٩٩٨قام معد المق اس على عینة م ات المق حساب معامل  ث فردا  ٦٠) 

فاصل زمني  اس مرتین  ور والنصف اآلخر من اإلناث حیث طب علیهم المق نصفهم من الذ

ة الفرد في التطبی األول والثاني بین ( ة االتفاق بین إجا ) ٠,٥٩- ٠,٥٥اسبوعین ، وقدرت نس

ات مقبولة(فرج ،    )١٣٣، ١٣٢: ١٩٩٨وهي معامالت ث

اس ن للمق   صدق التكو

اس من خالل دراسة العالقة بین       ن للمق اس تأكید الذات ) صدق التكو اختبر فرج (معد مق

عض المتغیرات مثل القل والحوار الداخلي والنوع ومد اتساق هذه العالقة مع  ید الذات و تو
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ة للقل أشارت نتائج دراسة أجرت على  التوقعات النس اس ، ف المستمدة من األطر النظرة للمق

ر و٤٠٠ مهم إل٤٠٠ذ مرتفعي ومنخفضي القل ،وقد أشارت النتائج إلي أن ذو  ىأنثى تم تقس

متغیر  یدا من ذو القل المرتفع ، وتشیر النتائج  الخاصة  انوا أكثر تو القل المنخفض 

أن ذو الحوار السلبي الداخلي المرتفع  ىاخلي السلبي واإلیجابي على العینة نفسها إلالحوار الد

ة  للحوار  النس ح  س صح یدا من ذو الحوار الداخلي السلبي المنخفض ، والع انوا أقل تو

ما یتعل  ا  )٧٥متغیر النوع قارن فرج بین مجموعة من الطالب (الداخلي اإلیجابي، وف طال

ات (ومجموعة  مته ٧٥من الطال فارق ق یدا من اإلناث  ور أعلى تو ة تبین أن الذ ) طال

شفت عن ٠٠١,٠مستو ( ند) وهو دال ع ٨,٢(ت= ید العام إال أن النتائج  ة للتو النس  (

ما بینت المقارنة بین مجموعة  ید الذات  ة لتو ة بینهما في عدد من المهارات الفرع فروق نوع

ة بینهما في عدد من المهارات ٧٥) والموظفات (ن=٧٥من الموظفین (ن= ) وجود فروق نوع

شیر طرف شوقي إل ما  ید الذات ، ة لتو اس المستمدة من  ىالفرع انات المق التحلیل العاملي لب

ة للدراسة وهي  س ات والموظفین والموظفات  ٨٠٠العینة الرئ ة والطال شف  –مفردة من الطل

  ).١٣٥-١٣٤: ١٩٩٨اس (فرج ، للمق عن الصدق العاملي

ة  اس تأكید الذات في الدراسة الحال ات لمق   : الصدق والث

س الدراسة: )١(    صدق مقای

تب التراث التي االطالع  احثة  على  ات في متناول ید ال ومن خالل استقرائها لواقع ومعط

ل ذلك ش فیها ، في ضوء  احثة وتع عت منها  ال ارات واألداة  البیئة والثقافة التي ن تم تعدیل الع

ة حیث حذف عض الب األصل عدت  اس األصلي واست ه من المق رر والمتشا نود غیر الم
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عة العینة  ارة )٤٠واستقرت البنود على ( المالئمة لطب ر على  ع عد التطو وعرض في صورته 

مین.    المح

مین -(أ)    صدق المح

ة على  اس في صورته األول مین  بلغ عددهم ( تم عرض المق ) ١٧مجموعة من المح

ة بجامعة نزو وجامعة السلطان قابوس وجامعة  ما من أساتذة علم النفس والصحة النفس مح

راءهم ومالحظاتهم حول مد مالئمة فقرات آبداء إحیث طلب منهم   ١٤٦) ٣(صحار  ملح 

اسین من حیث :    المق

ة .  - اغة اللغو   مد ودقة وسالمة الص

ة الفقرات للمجال الذ تندرج تحته . مد من -   اس

ل مجال .  - ن إضافتها أو حذفها أو تعدیلها  في  م   فقرات 

ة -       أ اقتراحات أو ملحوظات أخر یرونها مناس

مین واألخذ بإجماع (  .    - ه %٨٠وفي ضوء ذلك تم حصر آراء المح ) مما اتفقوا عل

ة وفقا آلراء  ارات اآلت الجدول رقم (وتم تعدیل الع ما یتضح  مین     ): ٣المح
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  )٣جدول (

مین . اس تأكید الذات وفقا آلراء لجنة المح ارات المعدلة لمق   الع

ارة قبل التعدیل عد التعدیل الع ارة   الع

رة إبداء رأیي  ال أتردد في  صراحة لف

 جدیدة أمام رؤسائي

رة  يأبد رأی ة ف ل صراحة أل

 .جدیدة ودون تردد

عد مناقشته  ال أقبل رأ األخرن إال 

ه.  واالقتناع 
عد مناقشته  .أتقبل رأ األخرن 

ال اتخذ أ قرار قبل معرفة المعلومات 

ه طة   المرت

ل  طة أتعرف على  المعلومات المرت

 .أ قرار قبل اتخاذه

قة عندما تنتقد  المضا رائي آال أشعر 

 من قبل األخرن

قة عندما تنتقد آرائي من  المضا أشعر 

 قبل اآلخرن.

ال أتهرب من لقاء شخص ال أرغب 

لمقابلته بل أعتذر عن لقائه أو 

أن ظروفي  ال تسمح  أصارحه 

ال أقدم اعتذار عند لقاء أ شخص 

 .أرغب في مقابلته

س ة حتى ال تحدث ل ارات الناف ارات  اوقد تم تعدیل الع ل ع التالي تحولت  في ذهن العینة و

ة في الجدول رقم ( ارات ایجاب اس لع    ).٣المق

ا  من خالل معاملاالتساق الداخلي :   )(ب  ارةبین  االرت ة ل ع اس والدرجة الكل    للمق

احثة  ونة من (حیث قامت ال ة م مشرفا ومشرفة من خارج العینة  )٣٠أخذ عینة استطالع
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ارات  اس وع ة  للمق ا بیرسون بین الدرجة الكل ة للدراسة وتم استخدام معامل ارت األصل

اس، و ا )٤وضح  الجدول رقم (المق ة للمق ا الفقرات مع الدرجة الكل   سمعامل ارت

  )٤جدول رقم (

  مع الدرجة الكلیة للمقیاسیبین ارتباط الفقرات 

  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة

٥٤٤,٠  ٢٧  **٥٩٩,٠  ١٤  **٧٠٨,٠  ١**  

٧١٢,٠  ٢٨  **٦٢٦,٠  ١٥ **٤٩٧,٠  ٢**  

٥٧٢,٠  ٢٩  **٦٨٨,٠  ١٦  **٦٤٣,٠  ٣**  

٧٦٥,٠  ٣٠  **٧١٤,٠  ١٧ **٥٨٦,٠  ٤**  

٥٠٤,٠  ٣١  *٤٣١,٠  ١٨  **٦٥٠,٠  ٥**  

٥٧١,٠  ٣٢  **٦٤٦,٠  ١٩  **٥١٠,٠  ٦**  

٥٢١,٠  ٣٣  *٤٢٠,٠  ٢٠  **٦٩٤,٠  ٧**  

٥٨٣,٠  ٣٤  **٥٣٧,٠  ٢١  **٦٨١,٠  ٨**  

٧١٠,٠  ٣٥  **٦٢٣,٠  ٢٢  **٥٣٦,٠  ٩**  

٧٩١,٠  ٣٦  **٦٤٠,٠  ٢٣  **٦٧٠,٠  ١٠**  

٧٣٤,٠  ٣٧  *٤٤٠,٠  ٢٤  **٦٩٤,٠  ١١**  

٧١٤,٠  ٣٨  **٨٠٨,٠  ٢٥  **٧١٥,٠  ١٢**  

٦٨٩,٠  ٣٩  **,٥٨٧  ٢٦  *٤٦٢,٠  ١٣**  

٦٦٩,٠  ٤٠**          

  ٠١,٠** دالة عند                              ٠٥,٠*دالة عند 

) أن جمیع قیم ارتباطات فقرات مقیاس تأكید الذات مع الدرجة ٤یتبین من الجدول رقم (

مما یؤكد أنھا تشترك معا في قیاس درجة تأكید الذات لدى أفراد  حصائیاإالكلیة للمقیاس دالة 

  ري الذي بني المقیاس على أساسھ. اإلطار النظالعینة في ضوء 



  
   

٦٣ 
 

  

ات ) ٢(   الث

اس     ات لمجاالت المق حساب الث احثة  اس تأكید الذات قامت ال ات مق للتحق من ث

ونة من ( أخذ عینة م ) مشرفا ومشرفة من محافظة مسق من غیر ٣٠وللمجموع الكلي  وذلك 

ة اخ   -معادلة ألفا استخدام مجتمع الدراسة الحال ) ٥والجدول ( Alpha Cronbachرون

  .كیوضح ذل

  )٥جدول (

اخ رون معادلة ألفا  اس تأكید الذات  ات لمق   حساب الث

اس وللمجموع الكلي  ة لمجاالت المق النس ات  مة معامل الث یتضح من الجدول الساب أن ق

اس صالحا للتطبی في التجرة ٨٦٩,٠) و( ٠,٩٥حیث تراوحت بین ( ) مما یجعل المق

ة للدراسة.   األساس

 

عدد  المجال
ارات  الع

مة ألفا  ق

قدرة التعبیر عن 
 المشاعر

٠,٨٤٨ ١٠ 

الجسارة في التفاعل 
 االجتماعي

٠,٨٨٢ ١٠ 

 ٠,٨٧٢ ١٠ الدفاع عن الحقوق 
الرا  ٠,٨٦٩ ١٠ االستقالل 
 ٠,٩٥٧ ٤٠ المجموع الكلي
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عاد  ات والصدق في أرعة أ عد إجراءات الث اس في صورته المطورة و ل وقد جاء المق تضمن 

ظهر الجدول رقم ( عد ارات حیث  ارات في٦عشر ع اس وأرقام الع  ل محور  ) محاور المق

  )٦الجدول (

اس تأكید الذات        محاور مق

رت) الخماسي للتعبیر عن درجة  أسلوب (ل اس  ة لفقرات المق الموافقة حیث وتكون االستجا

شیر الوزن ( ى) إل٥شیر الوزن ( شیر الوزن ( ى) إل٤(تنطب تماما) و  ى)إل٣( تنطب دائما) و

شیر الوزن ( انا) و شیر الوزن ( ى) إل٢(تنطب أح ال و   ) ال تنطب أبدا .١تنطب قل

اس من ( ة للمق تم حساب درجة االستجا األعلى ) الحد ٢٠٠) حیث تعبر الدرجة (٢٠٠-٤٠و

ین وتعبر الدرجة ( ) عن الحد األدنى لتأكید الذات ٤٠لمستو تأكید الذات لد المشرفین الترو

ین.   لد المشرفین الترو

  

  

ارات حاورالم  أرقام الع

 ٣٧-٢٧-٢٦-٢٥-١٥-١٤-١٣-٣-٢- ١ قدرة التعبیر عن المشاعر

 ٣٨-٣٠-٢٩-٢٨-١٨-١٧-١٦-٦-٥- ٤ الجسارة في التفاعل االجتماعي

 -٣٩-٣٣-٣٢-٣١-٢١-٢٠-١٩-٩-٨- ٧ الدفاع عن الحقوق 

الرا  ٤٠-٣٦-٣٥-٣٤-٢٤-٢٣-٢٢-١٢-١١-١٠ االستقالل 
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ا: ة لإلنجاز ثان اس الدافع    مق

قة المرت     ات السا ة لإلنجاز واالعد االطالع على المراجع واألدی موضوع الدافع طالع طة 

ة اإلنجاز ، على مختلف  اس دافع احثون في دراساتهم لق س واألسالیب التي استخدمها ال المقای

ة اإلنجاز لعبد  اس دافع احثة على مق ة اإلنجاز اعتمدت ال س لدافع عد دراسة عدد من المقای و

فة( ما ٢٠٠٠اللطیف خل فة هو األنسب لهذه الدراسة  اس خل احثة أن مق ) .  حیث وجدت ال

ات وقد استخدم في العدید من الدراسات .أنه یتمتع  ة من الصدق والث   بدرجة عال

فة (  اس خل ة ، السعي نحو التفوق ٢٠٠٠و یتكون مق المسئول عاد هي : الشعور  ) من خمسة أ

ة الزمن ، التخط للمستقبل.  أهم   لتحقی مستو طموح مرتفع ، المثابرة، الشعور 

اس على  اس فرعي. بندا خصصت ٥٠واشتمل المق ون أو مق   عشرة بنود لكل م

اس.  ات وصدق المق   تقدیر وث

ار  طرقة االخت اس بوجه عام  ات المق ارإ و  -تم تقدیر ث فاصل زمني یتراوح بین  -عادة االخت

   -یوما وذلك لد عینتین من الطالب :  ١٥-١٠

ة .  ٣٥األولى :عینة مصرة قوامها  ا وطال   طال

ة: عینة سودان ة .٢٢ة قوامها الثان ا وطال   طال

ة على  ة للدرجة الكل النس ا بیرسون بین مرتي التطبی سواء  وتم حساب معامل ارت

ات  ة،   واتضح أن معامل ث س الفرع اس من المقای ة لكل مق اس بوجه عام أو الدرجة الكل المق



  
   

٦٦ 
 

اس بوجه عام لد العینة المصرة بلغ (  ات  ٨١,٠المق ة بلغ ) ومعامل الث لد العینة السودان

عني أن المق ٧٦,٠(   اس یتمتع بدرجة جیده من الثقة. ) مما 

اس:   صدق المق

اس المستخدم في  فة  ذلك تم تقدیر صدق المق   بثالث طرق هي :دراسة عبداللطیف خل

  الطرقة األولى : طرقة االتساق الداخلي 

ادل وهي تعني أن مجمو  طرقة التكامل المت حوث على األسئلة التي ستع اوتسمى  ات الم جا

ة من  ن صورة متكاملة خال ما بینها على تكو تتناول جوانب مختلفة لمجال واحد تلتقي ف

ة  س الفرع ا بین المقای ع معامالت االرت ة واتضح من هذه النتائج أن جم التناقضات الداخل

ل من العینتین المصرة  ا في  اس العام دالة احصائ عد هذا مؤشرا لالتساق والمق ة و والسودان

حث . اس الظاهرة موضع ال اس وصدقه في ق   الداخلي للمق

ة : الصدق العامل   ي .الطرقة الثان

اس  ع المق ل معامل احصائي وهو تش اس في ش مي لصدق المق ستخدم للحصول على تقدیر 

س مجال معین وقد أسفر التحلیل العاملي من  ق الدرجة األولى عن انتظام على العامل الذ 

ة واستوعبت  ونات الخمسة في عامل واحد سواء لد العینة المصرة أو العینة السودان لهذه الم

  هذا العامل

این لد العینة المصرة و( %٣٢(  ة وتتس هذه النتائج ١,٤١) من الت ) لد العینة السودان

اس المستخدم . مع اإل م المق م تصم  طار النظر الذ ح
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  ایز الطرفيصدق التم - :الطرقة الثالثة 

ة  فا شیر هذا النوع من الصدق إلى  اس و المستخدم وقدرته على التمیز بین المجموعات  المق

شفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة  ة لإلنجاز إالمختلفة وقد  ا في درجات الدافع حصائ

  نخفض لصالح ذو التحصیل المرتفع.قو التحصیل المرتفع والم بین

ا :  ة:ثان ة اإلنجاز في الدراسة الحال اس دافع ات لمق    الصدق والث

س الدراسة )١(   صدق مقای

مین  )أ(   صدق المح

مین  بلغ عددهم (  ة على مجموعة من المح اس في صورته األول ) ١٤تم عرض المق

ة بجامعة نزو وجامعة السلطان قابوس وجامعة  ما من أساتذة علم النفس والصحة النفس مح

مین إبداء ٣صحار  ملح رقم (  رائهم ومالحظاتهم حول مد آ) وقد طلب من هؤالء المح

اس من حیث :    مالئمة فقرات المق

ة .  - اغة اللغو   مد ودقة وسالمة الص

ة الفقرات للمجال الذ -    تندرج تحته . مد مناس

ل مجال .  - ن إضافتها أو حذفها أو تعدیلها  في  م   فقرات 

ة .  -  أ اقتراحات أو ملحوظات أخر یرونها مناس

مین تم األخذ بإجماع ( ه     %٨٠وفي ضوء آراء المح  ) مما اتفقوا عل
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مون إل اس في  ىوأشار المح استبدال  حیث تم ضوئهامجموعة من االقتراحات تم تعدیل المق

عد المنافسة عة الدراسة والعینة ، عد التخط للمستقبل ب ارات ٣حذف ( وتم لتالئم طب ) ع

امل على ( ل  ش اره  ) ٤٢لتكرارها ، وتم االتفاق  اغة ع ما هو )٥(بینما تم تعدیل ص ارات  ع

  .)٧موضح في الجدول رقم (

   )٧جدول (

ة اإلنجاز  اس دافع ارات المعدلة لمق مینالع   وفقا آلراء المح

  

  

  

  

  

  

  

  .من خالل ارتباط بیرسوناالتساق الداخلي : ) ب(

مشرفا ومشرفة من خارج عینة  )٣٠قامت الباحثة بتوزیع االستبانة على عینة مكونة من (

یاس وھذا ما لفقرات المقیاس والمجموع الكلي للمق معامل االرتباط الدراسة حیث تم حساب

  )٨یوضحھ الجدول رقم (

  

ارة قبل التعدیل عد التعدیل الع ارة   الع

المثابرة شيء هام في أدائي أل عمل من 

 األعمال .

حرص على المثابرة المتواصلة لتنفیذ أ

ل إلي.  أ مهمة تو

استمرار في مجال أحب منافسة اآل خرن 

الفخر والتفوق.  عملي وأشعر 
ا   للتفوق.أنافس زمالئي في العمل ح

عندما أبدأ في عمل ما من الضرور 

 االنتهاء منه .

أحرص على االنتهاء من األعمال 

الوقت المحدد. لة إلي   المو
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  )٨الجدول رقم (

  معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لمقیاس دافعیة االنجاز وعبارات المقیاس

  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة

٤٧٦,٠  ٣١  *٤٠٠,٠  ١٦ *٣٩١,٠  ١*  

٥٣١,٠  ٣٢  **٦٧٧,٠  ١٧ *٤٠٧,٠  ٢**  

٦٢٥,٠  ٣٣  **٧٤٩,٠  ١٨  *٤٦٨,٠  ٣** 

٤١١,٠  ٣٤  **٦٧٥,٠  ١٩  *٤٢٧,٠  ٤*  

٤٦٥,٠  ٣٥  **٥٤٢,٠  ٢٠  *٤٥٦,٠  ٥*  

٥١٨,٠  ٣٦  **٤٨٨,٠  ٢١  *٤٤٢,٠  ٦*  

٤٣٣,٠  ٣٧  **٥٩١,٠  ٢٢  *٤٤٠,٠  ٧*  

٤١٠,٠  ٣٨  **٦٦٦,٠  ٢٣  **٦٠٤,٠  ٨*  

٥٠٦,٠  ٣٩  ٣٥٢,٠  ٢٤  *٥٨٨,٠  ٩*  

٥٩٩,٠  ٤٠  **٦٣٥,٠  ٢٥  **٦٢٤,٠  ١٠*  

٥٨١,٠  ٤١  **٦٣٥,٠  ٢٦  **٥٥٧,٠  ١١*  

٦٦٦,٠  ٤٢  **٦٧٠,٠  ٢٧  **٦٦٤,٠  ١٢**  

٤٦٤,٠  ٤٣  *٤٤٦,٠  ٢٨  *٤٢٧,٠  ١٣*  

٤٦٢,٠  ٤٤  *٦٩٩,٠  ٢٩  **٥٦٣,٠  ١٤*  

٤٤٤,٠  ٤٥  *٦٥٢,٠  ٣٠  ٠*,٤٢٢  ١٥*  

٦٧٩,٠  ٤٦**          

) أن جمیع قیم ارتباطات فقرات مقیاس دافعیة اإلنجاز ٨من الجدول رقم ( یتبین

مما یؤكد أنھا تشترك معا في قیاس درجة  رجة الكلیة للمقیاس دالة إحصائیامع الد

في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقیاس على  دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة

  أساسھ.
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ات -٢   الث

اس ات المق معادلة للتحق من ث ل  اس  ات لمجاالت المق حساب  الث احثة   -ألفا قامت ال

اخ  اس.  ٩، والجدول رقم (Alpha Cronbachرون ات المق   ) یوضح معامل ث

  )٩جدول ( 

ات لم ة اإلنجاز من خالل معادلة  حاورمعامل الث اس دافع اخمق      رو ن

اس  ة لمجاالت المق النس ات  مة معامل الث والمجموع الكلي قد یتضح من الجدول الساب أن ق

اس صالحا  )   ٦٤٦,٠، ٠ ,٩٠٢ تراوحت بین ( وتعد هذه المعامالت جیدة مما  یجعل المق

ة للدارسةالدراسة  للتطبی في    .األساس

ة اس في صورته النهائ   المق

اس من خمسة محاور واشتمل على   انت في االتجاه اإلیجابي.  ٤٧تكون المق عها    بندا جم

ارات حاورالم مة ألفا                  عدد الع      ق

ة المسؤول  ٠,٦٩٦ ١٠ الشعور 

 ٠,٦٩٨ ١٠ المثابرة

 ٠,٦٤٦ ٩ الطموح

 ٠,٧٤٠ ٩ دارة الوقتإ

 ٠,٦٦٨ ٩ المنافسة

 ٠,٩٠٢ ٤٧ المجموع الكلي
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اس على خمس ما یوضح الجدول رقم ( ةواشتمل المق   . )١٠محاور 

  )١٠(جدول 

ل محور ارات في  ة اإلنجاز وأرقام الع اس دافع   محاور مق

ل محور حاورالم ارات في   أرقام الع

ة المسؤول  ٤٢-٤١-٣٢-٣١-٢٢-٢١-١٢-١١-٢- ١ الشعور 

 ٤٤-٤٣-٣٤-٣٣-٢٤-٢٣-١٤-١٣-٤- ٣ المثابرة

 ٤٥-٣٦-٣٥-٢٦-٢٥-١٦-١٥-٦- ٥ الطموح

 ٤٦-٣٨-٣٧-٢٨-٢٧-١٨-١٧-٨- ٧ دارة الوقت إ

 ٤٧- ٤٠- ٣٩- ٣٠- ٢٩- ٢٠- ١٩- ١٠- ٩ المنافسة

  

اس ح المق   طرقة تصح

رت) الخماسي للتعبیر عن درجة الموافقة حیث  أسلوب ( ل اس  ة لفقرات المق وتكون االستجا

شیر الوزن ( ى) إل٥شیر الوزن ( شیر الوزن ( ى) إل٤(تنطب تماما) و  ى)إل٣( تنطب دائما) و

شیر الوزن ( انا) و شیر الوزن ( ى) إل٢(تنطب أح ال و   ) ال تنطب أبدا .١تنطب قل

اس من(  ة للمق تم حساب درجة االستجا ) الحد األعلى ٢٣٥) حیث تعبر الدرجة (٢٣٥-٤٧و

ین وتعبر الدرجة ( ة اإلنجاز لد المشرفین الترو ة ٤٧لمستو  دافع ) عن الحد األدنى  لدافع

ین.اإلنجاز ل    د المشرفین الترو
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  :جراءات الدراسةإ

موضوع تأكید الذات  - قة ذات االهتمام  االطالع على األدب الترو والدراسات السا

ة اإلنجاز.  ودافع

ة  - اس دافع ید الذات ، مق اس تو س التي سوف تستخدم في الدراسة ، مق إعداد المقای

 اإلنجاز . 

س المستخدمة في الدراسة .  - ات المقای  حساب صدق وث

ة  - اتبهم في دائرة تنم ین داخل م احثة بتوزع أداة الدراسة على المشرفین الترو قامت ال

ة للدراسة وأهمیتها ولقد أعطي المشرفین  شرة وشرحت لهم األهداف العلم الموارد ال

ة وقد تم استالم  عد التأكد من ملء أل والمشرفات الوقت الكافي لإلجا داة یدا بید 

ا بین تأكید الذات  ا عن طر استخراج معامالت االرت انات، وتم معالجتها إحصائ الب

ة اإلنجاز.   ودافع

ة التي أسفرت عنها نتائج الدراسة. - قات الترو ات والمقترحات والتطب م التوص  تقد
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ة المستخدمة في الدراسةاألسالیب  اإل   .حصائ

ةتم استخدام األسالیب  ة: اإلحصائ   االت

اخ     - ١ رون اس alpha Cronbachاستخدام معامل الفا  ات المق   للتأكد من ث

ار ( - ٢ ة اإلنجاز لد T-Testاخت عاد تأكید الذات ودافع ) لمعرفة داللة الفروق بین أ

سلطنة عمان، وداللة متغیر ال محافظة الظاهره  ین    في تأكید الذات  نوعالمشرفین الترو

اس  - ٣ عاد تأكید الذات ومق ا بین أ ا بیرسون للتعرف على معامالت االرت معامل ارت

ة اإلنجاز .   دافع

این األحاد ( - ٤ ) لداللة متغیر الخبرة لد المشرفین One way Anovaتحلیل الت

ة اإلنجاز .  ین في تأكید الذات ودافع   الترو

س  لمعرفة مد  - ٥ ة اإلنجاز لد إاالنحدار ال ة تنبؤ درجات تأكید الذات بدافع ان م

ین.     المشرفین الترو

ار تم استخدام  - ٦   للتعرف على مصدر الفروق لمتغیر سنوات الخبرة . LSD اخت
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  الفصل الرابع

  عرض نتائج الدراسة

  

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول -١
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيعرض  -٢
 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -٣
 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -٤
  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس -٥
 السادسعرض النتائج المتعلقة بالسؤال  -٦
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ع   الفصل الرا

  عرض نتائج الدراسة

الى  الفصل عرض النتائج التي توصلت إلیها الدراسة والتي هدفت إلى التعرف یتضمن هذا    

ة ا سلطنة عمان.إلتأكید الذات ودافع محافظة الظاهرة  ین    نجاز لد المشرفین الترو

السؤال األ أوال    :ول: عرض النتائج المتعلقة 

ات تأكید الذات لد أفراد عینة الدراسة ؟   ما مستو

ة  ارةمن أجل اإلجا ة واالنحرافات المع لمعرفة  على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحساب

ة تأكید الذات لد أفراد عینة الدراسة  امستو دافع ر اآلتي لتفسیر نتائج ما تم استخدام المع

  .هذا السؤال

  )١١جدول (

ار الم   يللدراسة حسب المتوس الحساب عتمد في تفسیر نتائج السؤال األولالمع

  مستو تأكید الذات  المتوس الحسابي
  مرتفع جداً   ٥٠٠-٢٠,٤
  مرتفع  ١٩,٤ – ٤٠,٣
  متوس  ٣٩,٣ - ٦٠,٢
  منخفض  ٥٩,٢ - ٨٠,١
  منخفض جداً   ٧٩,١- ٠٠,١
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اس تأكید الذات ة لمحاور مق النس ة  ار ة واالنحرافات المع  المتوسطات الحساب

ظهر الجدول رقم  ارة  )١٢( حیث  ة واالنحرافات المع تأكید الذات ومستو المتوسطات الحساب

اس ة لمحاور المق ا حسب المتوس الحسابيمر  النس ة تنازل   .ت

  )١٢(جدول

ارة  ة واالنحرافات المع ة  ومستو تأكید الذاتالمتوسطات الحساب  لمحاور النس

اس  ا حسب المتوس الحسابيمر المق ة تنازل    ت

ذلك  اس و ة لمحاور المق النس ات تأكید الذات  یتضح من خالل الجدول الساب أن مستو

انت ضمن المستو المرتف ع حیث تراوح المتوس الحسابي بین للمجموع الكلي 

ه      ٣٫٥٩و()٣,٩٤( ة یل أعلى المتوسطات الحساب   ) وجاء  محور الجسارة في التفاعل االجتماعي 

ـــ محـــور االســـتقالل ة االخیـــرة ـــالرأ ثـــم محـــور القـــدرة فـــي التعبیـــر عـــن المشـــاعر  وجـــاء فـــي المرت

     محور الدفاع عن الحقوق.

اس تأكید الذاتمحاور   م ار   المتوس الحسابي  مق   مستو تأكید الذات  االنحراف المع
الجسارة في التفاعل   ١

 االجتماعي
٤٣٨. ٣.٩٤ 

  مرتفع

الرأ  ٢   مرتفع ٤٧٧. ٣.٩٠ االستقالل 
ن القدرة في التعبیر ع  ٣

 المشاعر
٥٠٣. ٣.٧٥ 

  مرتفع

  مرتفع ٦٣٩. ٣.٥٩ الدفاع عن الحقوق   ٤
 مرتفع ٤٥٣. ٣.٧٩ المجموع الكلي
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ة لمحور الجسارة في التفاعل االجتماعي النس ة  ار ة واالنحرافات المع    المتوسطات الحساب

ظهـــر الجـــدول ( ـــة١٣حیـــث  ار ة واالنحرافـــات المع ومســـتو تأكیـــد الـــذات  ) المتوســـطات الحســـاب

ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل    . لمحور الجسارة في التفاعل االجتماعي مرت

  )١٣(جدول 

ارة ومستو  ة واالنحرافات المع الجسارة في التفاعل لمحور  تأكید الذاتالمتوسطات الحساب

ا حسب المتوس الحسابياالجتماعي  ة تنازل   مرت

ارة  م ار   المتوس الحسابي  الع   مستو تأكید الذات  االنحراف المع

 معروفا أو نصحا لي یقدم من لكل بالشكر أتقدم  ١
واضحة لفظیة  بطریقة   مرتفع جدا 5342. 4.584 

لي زمیل أي حق في ارتكبتھ خطأ أي عن أعتذر  ٢   مرتفع جدا 6859. 4.455 

 أمام بأمانة واجبھ أدى موظف إلى بالشكر أتوجھ  ٣
المتعاملین جمھور   مرتفع جدا 7821. 4.356 

 ھمأحد مني یطلب حینما العمل نوع معرفة على أصر  ٤
بھ القیام مني   مرتفع جدا 8191. 4.297 

 ائيألصدق وحانیة ودیة بعبارات آلخر وقت من أتقدم  ٥
نحوھم مشاعري عن فیھا أعبر   مرتفع 8655. 3.970 

اآلخرین مع التفاعل   أثناء في انفعاالتي بضبط أقوم  ٦   مرتفع 9411. 3.881 

 نود الذي المكان في اآلخرین على االقتراح في أبادر  ٧
إلیھ الذھاب   مرتفع 8679. 3.871 

٨  
 قةالئ غیر بطریقة      معي یتصرف من نظر ألفت

 ھتصحیح ویحبذ السلوك ھذا عن راض غیر بأنني
 مستقبال

  مرتفع 1.0012 3.723

 ةمناسب حضور على الحاحھم عند ألصدقائي أعتذر  ٩
  مرتفع 9418. 3.426 معینة

  متوس 1.1578 2.861 .اآلخرین ذلك یرض لم ولو أرید ما فعل على أصر  ١٠

  



  
   

٧٨ 
 

  

ات أن الســاب الجــدول خــالل مــن یتضــح ة تأكیــد الــذات مســتو ــارات النســ الجســارة فــي  محــور لع

 المتوسـ تـراوح حیـث  والمتوسـ  والمرتفـع المسـتو المرتفـع جـدا بین تراوح قد التفاعل االجتماعي

ارة نالت حیث)2.861(و) 4.584( بین الحسابي دم " ع ن لكل بالشكر أتق دم م ي یق  أو نصحا ل

ا ة معروف ة  بطریق حة لفظی ة المتوســطات أعلـى"  واض  أخــذت بینمــا  مرتفــع جــدا مســتو  الحســاب

ارة ى أصر"  ع ا فعل عل د م و أری م ول ك یرض ل ة المتوسـطات أدنـى اآلخرین ذل  مقارنـة الحسـاب

ارات   .متوس مستو  أخذت حیث المحور هذا ع
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  ١٤جدول 

ارة  ة واالنحرافات المع الرالمحور  ومستو تأكید الذاتالمتوسطات الحساب ة  االستقالل  مرت

ا حسب المتوس الحسابي   .  تنازل

ار   المتوس الحسابي  العبــــــــــــارة  م   مستو تأكید الذات  االنحراف المع
  مرتفع جدا 6258. 4.356 بھ. واالقتناع مناقشتھ بعد اآلخرین رأي أتقبل  ١

 بأنھا مقتنعا كنت إذا نظري وجھة عن أدافع  ٢
  مرتفع جدا 8264. 4.238 صائبة.

  مرتفع جدا 7092. 4.238 اآلخرین. الزمالء قبل من آرائي مناقشة أتقبل  ٣

 ودون  جدیدة  فكرة ألیة صراحة بكل رأیي أبدي  ٤
  مرتفع 7174. 4.158 تردد.

 ولكن برأیك الناس تقنع ان علیك لیس بأنھ أؤمن  ٥
  مرتفع 8474. 4.109 حق. أنھ تعتقد ما تقول ان علیك

 قرار بأي المرتبطة المعلومات كل على أتعرف  ٦
  مرتفع 7998. 4.020  .اتخاذه قبل

  مرتفع 1.0502 3.762 صحیحا. دام ما المناقشات في برأیي تمسك  ٧

 معھ اتفاقي بعدم العمل في رئیسي إبالغ أستطیع  ٨
  مرتفع 9135. 3.634 معینة. مشكلة حل في لھ رأي في

  متوس 1.1552 3.366 .لي اآلخرین بمعارضة أھتم وال بھ ما أقتنع أنفذ  ٩

 قبل من آرائي تنتقد عندما بالمضایقة أشعر  ١٠
  متوس 1.0924 3.129 .اآلخرین

  

ات أن الساب الجدول خالل من یتضح ة تأكید الذات مستو ارات النس   االستقالل محور لع

 بـین الحسـابي المتوسـ تـراوح حیـث  والمتوس  والمرتفع المستو المرتفع جدا بین تراوح قد أالر 

ــارة نالــت حیــث)3.129(و) 4.356( ل " ع رین رأي أتقب د اآلخ تھ بع اع مناقش ھ  واالقتن  أعلــى" ب

ة المتوســطات ــارة أخـــذت بینمـــا  مرتفــع جـــدا مســـتو  الحســـاب عر " ع ایقة أش دما بالمض د عن  تنتق

ي ن آرائ ل م رین قب ة المتوســطات "أدنــى اآلخ ــارات مقارنــة الحســاب  أخــذت حیــث المحــور هــذا ع

. مستو     متوس
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ة - ٢ النس ارة  ة واالنحرافات المع   لمحور قدرة التعبیر عن المشاعرالمتوسطات الحساب

ظهر الجدول ارة ١٥رقم ( حیث  ة واالنحرافات المع  تأكید الذاتومستو ) المتوسطات الحساب

ا حسب المتوس الحسابي قدرة التعبیر عن المشاعرلمحور  ة تنازل  . مرت

  ) ١٥دول  (ج

ارة  ة واالنحرافات المع قدرة التعبیر عن لمحور  تأكید الذاتومستو المتوسطات الحساب

ا حسب  المشاعر ة تنازل   المتوس الحسابيمرت

ارة  م ــــ ار   المتوس الحسابي  العــــــــــــــ   مستو تأكید الذات  االنحراف المع

 عند الشخص عیون في النظر على أحرص  ١
علیھ السالم   مرتفع 9693. 3.980 

 بانخفاض الشعور دون بخطئي أعترف  ٢
لصدیقي احترامي  مرتفع 9215. 3.970 

 على معارفھ مصالح حقق زمیل من أنزعج  ٣
 مرتفع 1.1159 3.931 حسابي

 مع فیھا اختلف التي اآلراء عن ببساطة أعبر  ٤
 مرتفع 8955. 3.911 اآلخرین

علیھ تھائتمن سرا صدیقي یفشي حین اللوم أوجھ  ٥  مرتفع 1.0832 3.871 

لآلخرین قولھ أرید ما مباشر بشكل أقول  ٦  مرتفع 9422. 3.851 

 مشاعر نم نفسي في یدور عما فشئیا شیئا أعبر  ٧
 مرتفع 7859. 3.772 وأفكار

 فسن من الزمالء أحد یرتدیھ بزي اعجابي أبدي  ٨
 مرتفع 1.1032 3.624 جنسي

 ال وقت في زیارتي یطلب لمن بلباقة أعتذر  ٩
آخر موعد تحدید إلى وأدعوه یناسبني   متوس 1.1465 3.366 

 األقارب أحد تصرفات من غضبي عن أعبر  ١٠
  متوس 1.0540 3.297  لفظیة غیر أو لفظیة بصورة سواء

ات نأ الســاب الجــدول خـــالل مــن یتضــح  ة تأكیــد الـــذات مســـتو ــارات النســ القــدرة فـــي  محـــور لع

 الحســابي المتوســ تــراوح حیــث  والمتوســ  المرتفــع المســتو  بــین تــراوح قــد التعبیــر عــن المشــاعر

ــارة نالــت حیــث)3.297(و) 3.980( بــین رص " ع ى أح ر عل ي النظ ون ف خص عی د الش الم عن ھ الس "  علی
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ة المتوسطات أعلى  ارة أخذت بینما  مرتفع مستو  الحساب  تصرفات من غضبي عن أعبر"  ع

ر أو لفظیة بصورة سواء األقارب أحد ة غی ة المتوسـطات دنـى"أ لفظی ـارات مقارنـة الحسـاب  هـذا ع

 .متوس مستو  أخذت حیث المحور

  )١٦جدول (

ة واالالمتوسطات  ارة ومستو تأكید الذاتالحساب  الدفاع عن الحقوق لمحور  نحرافات المع

ا حسب المتوس الحسابي ة تنازل   مرت

ارة  م ار   المتوس الحسابي  الع   مستو تأكید الذات  االنحراف المع

 يف منھ االستفادة وأحاول البناء النقد أتقبل   ١
سلوكي مسار تصحیح   مرتفع جدا 7789. 4.287 

رین.اآلخ قبل من ینتھك حین بقوة حقي عن أدافع  ٢   مرتفع 8774. 3.990 
رر.یتك ال حتى حقي في لخطئھم اآلخرین أنبھ  ٣  مرتفع 9424. 3.752 

 غیر باأللفاظ التلفظ عن الكف زمالئي من أطلب  ٤
 مرتفع 1.0853 3.733 الالئقة.

 قدراتي فوق یكون عمل أي إنجاز عن أعتذر  ٥
 مرتفع 1.0409 3.594 وطاقاتي.

 فرض یحاول من مع اختالفي إعالن على أصر  ٦
علي. رأیھ  مرتفع 1.0259 3.495 

 محاباة ھفی یكون سلوك أي بتعلیل رئیسي أطالب  ٧
.عملي حساب على السلوك ذلك كان إن لآلخرین   متوس 1.1085 3.347 

وقي.حق مني یسلب أن یرید لزمیل غضبي أبدي  ٨   متوس 1.0856 3.317 

 كونت قد والتي األسئلة توجیھم عند زمالئي أذكر  ٩
حقھم. من لیس ھذا بأن شخصیة   متوس 1.1004 3.297 

 في  أرغب ال شخص أي لقاء عند اعتذاري أقدم  ١٠
  متوس 1.1481 3.109 .مقابلتھ

ات نأ الســاب الجــدول خــالل مــن یتضــح ة تأكیــد الــذات مســتو ــارات النســ الــدفاع عــن  محــور لع

 الحســابي المتوســ تــراوح حیــث  والمتوســ  المرتفــعو  المرتفــع جــدا المســتو  بــین تــراوح قــد الحقــوق 

ــارة نالــت حیــث)3.109(و) 4.287( بـین ل " ع د أتقب اء النق اول البن تفادة وأح ھ االس ي من ار تصحیح ف  مس

ة المتوسطات أعلى"  سلوكي ارة أخذت بینما  جدا مرتفع مستو  الحساب دم"  ع ذاري أق د اعت اء عن  لق
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ة المتوسطات دنى"أ مقابلتھ في  أرغب ال شخص أي ارات مقارنة الحساب  أخـذت حیـث المحـور هـذا ع

.  مستو   متوس

ًا    : الثاني: عرض نتائج السؤال ثان

ة مستو  بینعند مستو الداللة  والذ ینص على التالي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائ

   ؟یر النوع وسنوات الخبرة تعز لمتغ تأكید الذات

ارة جل اإلأمن   ة واالنحرافات المع ة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحساب جا

ار   این االحاد ،  لمتغیر النوع   T-Testواخت ار تحلیل الت   ONE WAY ANOVAواخت

ة.      لمتغیر الخبرة التدرس

ة لمتغیر النو  - ١  -ع  :النس
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  )١٧(الجدول رقم 

ار  ارة واخت ة واالنحرافات المع اس تأكید  T-TESTالمتوسطات الحساب لمحاور مق

  الذات

  العدد  الجنس  المحاور
المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

درجات 
  الحرة

مة ت   ق
مستو 
  الداللة

  اتجاه الداللة

القدرة عن التعبیر عن  
  المشاعر

 50982. 3.7766 64 ذكر
 49688. 3.7243 37 أنثى  غیر داله 618. 501. 99

الجسارة في التفاعل 
  االجتماعي

 42002. 4.0094 64 ذكر

99 2.045 .043* 

داله  
لصالح 
ور   الذ

 45132. 3.8270 37 أنثى

  الدفاع عن الحقوق 

 58664. 3.7672 64 ذكر

99 3.865 .000* 

داله  
لصالح 
ور   الذ

 61949. 3.2892 37 أنثى

الرا  52255. 3.8162 37 أنثى  غیر داله 176. 1.362 99 44650. 3.9500 64 ذكر  االستقالل 

  المجموع الكلي

 42961. 3.8758 64 ذكر

99 2.306 .023* 

داله  
لصالح 
ور   الذ

 46906. 3.6642 37 أنثى

  ٠,٠٥ ≥ α مستو  عند داله*

ة عند مسـتو  الح من خالل الجدول الساب  ≥ α الداللـة عدم وجود فروق ذات داللة احصائ

ور واالنــاث فـــي محــور القـــدرة علـــىبــین ا )(0.05 ـــالر  لـــذ  أالتعبیــر عـــن المشــاعر واالســـتقالل 

انــت هنالــك فروقــا دالــه  ا فــي محــور الجســارة فــي التفاعــل االجتمــاعي والــدفاع عــن إبینمــا  حصــائ

ور وهـذا معنـاه  انـت هـذه الفـروق لصـالح الـذ ذلك في المجمـوع الكلـي حیـث  ور أالحقوق و ن الـذ

ً في التفاعل االجتماعي وأكثر دفاعًا عن الحقوق من اإلناث.    أكثر جسارة
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ة - ٢ ة لمتغیر الخبرة التدرس  النس

ارة لمتغیر ) ١٨رقم (یوضح الجدول حیث  ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب

ما یوضح الجدول رقم ( این االحاد ١٩الخبرة  ار تحلیل الت الخبرة لمتغیر ) اخت

ة  اس تأكید الذات .التدرس   لمحاور مق

  )١٨دول رقم (ج

ع  ة لمتغیر الخبرة لجم النس ارة  ة واالنحرافات المع اسالمتوسطات الحساب   محاور المق

  المحاور
ات م ستو

  الخبرة
ار   المتوس الحسابي  العدد   االنحراف المع

  القدرة في التعبیر عن المشاعر
1-5      ٢٥ 3.740 .46547 

5-10 ٣٢ 3.687 .49887 

 53015. 3.818 ٤٤ 10اكثر من

  الجسارة في التفاعل االجتماعي
1-5 ٢٥ 3.996 .44673 

5-10  ٣٢ 3.815 .36730 

 47001. 4.004 ٤٤ 10اكثر من

  الدفاع عن الحقوق 
1-5 ٢٥ 3.632 .61558 

5-10 ٣٢ 3.478 .53626 

 71901. 3.652 ٤٤  10اكثر من

الرأ   االستقالل 
1-5 ٢٥ 4.020 .40415 

5-10 ٣٢ 3.737 .42025 

 53024. 3.952 ٤٤ 10اكثر من

  المجموع الكلي
1-5 ٢٥ 3.847 .41604 

5-1 ٣٢ 3.679 .39367 

 50530. 3.856 ٤٤ 10اكثر من
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ـــــب الحـــــ مـــــن الجـــــدول الســـــاب أ ـــــرة فـــــي أغل ات الخب ة لمســـــتو ن المتوســـــطات الحســـــاب

ة إن هـــــذه الفـــــروق ذات داللـــــة أمحـــــاور االداة متفاوتـــــة ، ومـــــن أجـــــل التأكـــــد مـــــن  حصـــــائ

این األتم استخدام اخت ما یوضحهار تحلیل الت   )١٩(رقم جدول رقم  حاد 

  )١٩جدول رقم (

این األ ة لداللة الفروق في تأكید الذات وفقا حادتحلیل الت    لمتغیر الخبرة التدرس

این  المحاور   مجموع المرعات  مصدر الت
درجات 
  الحرة

متوس 
  المرعات

مة ف   مستو الداللة  ق

القدرة في 
التعبیر عن 

  المشاعر

 163. 2 326.  بین المجموعات
.640 

 

.530 

 
  255.  98  25.000  المجموعاتداخل 

    100  25.327  المجموع الكلي

الجسارة في 
التفاعل 
  االجتماعي

 378. 2 756.  بین المجموعات
2.006 

 

.140 

 
  188.  98  18.471  داخل المجموعات

    100  19.227  المجموع الكلي

الدفاع عن 
  الحقوق 

 307. 2 615.  بین المجموعات
.749 

 

.476 

 
  411.  98  40.239  المجموعاتداخل 

    100  40.854  المجموع الكلي

االستقالل 
  الرا

 663. 2 1.325  بین المجموعات
3.022 

 

.053 

 
  219.  98  21.485  داخل المجموعات

    100  22.810  المجموع الكلي

  المجموع الكلي
 330. 2 660.  بین المجموعات

1.622 

 

.203 

 
  203.  98  19.938  داخل المجموعات

    100  20.598  المجموع الكلي
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ة عنـــــد مســـــتو  عـــــدمالحـــــ مـــــن خـــــالل الجـــــدول الســـــاب   وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائ

ات(α ≤ 0.05 الداللـــة ـــع المحـــاور وهـــذا معنـــاه ان  ) بـــین مســـتو ة فـــي جم الخبـــرة التدرســـ

ة  ــــــرة التدرســــــ ــــــي الخب اتهم ف ــــــى اخــــــتالف مســــــتو ــــــة الدراســــــة عل ــــــراد عین ــــــع اف ــــــارین فــــــي جم متق

ات تأكید الذات.   مستو

السؤال عرض  لثا :ثا   :الثالثالنتائج المتعلقة 

 تي:والذ نص على اآل

  ؟ دراسةأفراد عینة ال لدى نجازما مستویات دافعیة اإل

ة ارة لإلجا ة واالنحرافات المع لمعرفة مستو  على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحساب

ة اإل افراد عینة الدراسة ألد  نجازدافع تي لتفسیر نتائج هذا السؤال ر اآلما تم استخدام المع

  )٢٠ما یوضحه الجدول (

  )٢٠جدول (

ار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال    األول للدراسة حسب المتوس الحسابي المع

ة اإلنجاز   المتوس الحسابي   مستو دافع
  مرتفع جداً   ٥٠٠-٢٠,٤
  مرتفع  ١٩,٤ – ٤٠,٣
  متوس  ٣٩,٣ - ٦٠,٢
  منخفض  ٥٩,٢ - ٨٠,١
  منخفض جداً   ٧٩,١- ٠٠,١
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ة لمحاور  - ١ النس ارة  ة واالنحرافات المع ة االمتوسطات الحساب اس دافع  نجازإلمق

ارة ٢١ظهر الجدول رقم (حیث  ة واالنحرافات المع ومستو ) المتوسطات الحساب

ة ا اسإلدافع ة لمحاور المق النس ا حسب المتوس الحسابي نجاز  ة تنازل   مرت

  )٢١جدول  (

ارة  ة واالنحرافات المع ة المتوسطات الحساب النس ة االنجاز   لمحاور ومستو دافع

اس  ا حسبمر المق ة تنازل  المتوس الحسابي ت

ذلك  اس و ة لمحاور المق النس ة اإلنجاز  ات دافع یتضح من خالل الجدول الساب أن مستو

انت ضمن المستو المرتفع حیث تراوح المتوس الحسابي بین (  )٤,١٧٦٢للمجموع الكلي 

ة  ) حیث حصل٣,٧٥٨٠و( عه  محور المثابرة أعلى المتوسطات الحساب محور الشعور ثم ت

ة ثم الطموح  ة األخیرة محور المنافسة، أ أن ثم محور إالمسئول دارة الوقت وجاء في المرت

ة اإلنجاز جاءت مرتفعة ، وهذا یدل على أن مشرفي ومشرفات محافظة الظاهرة  عاد دافع ع أ جم

ة  ة إلدیهم دافع ما یبین الجدول رقم نجاز عال أن المتوس  ١٧ألداء العمل الترو في المیدان 

ة اإلنجاز ( اس دافع   ) وهي درجة مرتفعة.  ٠٢٤٩,٤الحسابي الكلي لمق

ة االنجازمحاور   م اس دافع ار   المتوس الحسابي  مق   مستو االنجاز  االنحراف المع
  مرتفع ٤٣٧٣. ٤,١٧٦٢ المثابرة  ١
ة  ٢ المسؤول   مرتفع ٣٩٧٩. ٤,١٢٢٨ الشعور 
  مرتفع ٧٥٢٣. ٤,١٠٢٣ الطموح  ٣
دارة الوقتإ  ٤   مرتفع ٤٨٦٤. ٣,٩٣٧٣ 
  مرتفع ٦٠٢٩. ٣,٧٥٨٠ المنافسة  ٥

 مرتفع ٤٢٦٥. ٤,٠٢٤٩ المجموع الكلي
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ة - النس ارة  ة واالنحرافات المع  لمحور المثابرة .المتوسطات الحساب

ظهر الجدول رقم  ارة ٢٢(حیث  ة واالنحرافات المع  ومستو االنجاز) المتوسطات الحساب

ة تناز  المثابرةلمحور  ا حسب المتوس الحسابيمرت   ل

  )٢٢( جدول

ارة  ة واالنحرافات المع ا حسب  المثابرةلمحور  ومستو اإلنجازالمتوسطات الحساب ة تنازل مرت

  المتوس الحسابي

ارة  م   المتوس الحسابي  الع
 االنحراف
ار    المع

مستو 
  االنجاز

 توكل مھمة أى لتنفیذ  المتواصلة المثابرة  على أحرص  ١
  مرتفع جدا 6418. 4.525 .إلي

 جدا مرتفع 6978. 4.426 . أرید ما إلى أصل حتى الجھد من المزید أبذل  ٢

 جدا مرتفع 7855. 4.376 .كبیرة لمشكلة حل إیجاد في أفكر عندما بالسعادة أشعر  ٣

 جدا مرتفع 7201. 4.317 .ومتاعب عقبات من فیھ یواجھني ما برغم عملي أحب  ٤

 بالوقت إلي الموكلة األعمال من االنتھاء على أحرص  ٥
 جدا مرتفع 7056. 4.267 .المحدد

 في وتواصلھ الفرد لمثابرة نھائیة نتیجة النجاح أعتبر  ٦
 مرتفع 9559. 4.079 .األداء

 مھما تواجھني التي التي للمشكالت حل إیجاد على أصر  ٧
 مرتفع 6965. 4.069 .وقت من احتاجت

 الصعبة المشكالت لحل الجھد بذل في االستمرار أن أشعر  ٨
 مرتفع 7864. 4.040 .للوقت استثمار إال ھو ما

 حل في طویلة لفترة العمل مواصلة عند بالرضا أشعر  ٩
 مرتفع 8774. 4.010 .تواجھني التي المشكالت

 بین الصدارة مركز في ألكون جھدي قصارى أبذل  ١٠
 مرتفع 8993. 3.653 .عملي مجال في اآلخرین

  

ارات محورجدول الساب أیتضح من خالل ال ة لع النس ة االنجاز  ات دافع قد  المثابرة ن مستو

)  4.525تراوح بین المستو المرتفع جدا والمرتفع حیث تراوح المتوس الحسابي بین (

ارة "حیث ) 3.653(و ل مهمة أ لتنفیذ  المتواصلة المثابرة  على أحرص نالت ع  " إلي تو
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مستو مرتفع جدا بینما ة  ارة -أعلى المتوسطات الحساب ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب

ة   لمحور المثابرة .النس

ارة ومستو اإلنجاز لمحور الشعور - ة واالنحرافات المع ةالمتوسطات الحساب  المسؤول

ظهر الجدول رقم ( ارة ومستو اإلنجاز ٢٣حیث  ة واالنحرافات المع ) المتوسطات  الحساب

ا حسب المتوس الحسابي.      ة تنازل ة مرت المسئول   لمحور الشعور 

ارة ٢٣( جدول  ة واالنحرافات المع الشعور لمحور  ومستو االنجاز) المتوسطات الحساب

ة ة تن المسؤول ا حسب المتوس الحسابيمرت   ازل

ارات محور الشعور  ة لع النس ة االنجاز  ات دافع یتضح من خالل الجدول الساب أن مستو

ة قد تراوح بین المستو المرتفع جدا والمرتفع والمتوس حیث تراوح المتوس الحسابي      المسؤول

ارة  م   الع
المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

مستو 
  االنجاز

  مرتفع جدا 5671. 4.604 .أدائھ عن مسئوال  یكون شخص كل بأن أرى  ١

 جدا مرتفع 6220. 4.574 .أھدافي تحقیق سبیل في فیھ وأخلص بعملي أھتم  ٢

 جدا مرتفع 6390. 4.436 .المسئولیة من كبیرا قدرا مني تتطلب التي األعمال تأدیة أحب  ٣

 جدا مرتفع 6018. 4.327 .لإلنجاز یدفعني عمل ألي أدائي في الدقة ألتزم  ٤

 مرتفع 6785. 4.198 .أعمال من صعبا  اآلخرون یعتبره ما تأدیة على قادر بأنني بنفسي أثق  ٥

 مرتفع 9237. 4.129 .ردیئة بطریقة بشيء قمت إذا أدائي أراجع  ٦

 مرتفع 7186. 4.059 .أخطائي من أستفید كي بشجاعة فشلي مواقف أواجھ  ٧

 مرتفع 7613. 4.020 .كبیرة جھود إلي تحتاج التي لألعمال وتركیزي اھتمامي أوجھ  ٨

 ومھاراتي قدراتي تنمي التي والمھارات بالمھام القیام في عندي الفراغ وقت أمأل  ٩
 مرتفع 9542. 3.545 .العمل في

  متوس 1.2351 3.337 .ما عمل مسؤولیة بتحمل أكلف عندما واضح بشكل ھتمأ  ١٠
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ـارة "(3.337و) 4.604بـین (   "أدائـه عـن مسـئوال  ـون  شـخص ـل ـأن أر  ) حیـث نالـت ع

ـارة "  مسـتو مرتفـع جـدا بینمـا أخـذت ع ة  ل هـتمأ أعلـى المتوسـطات الحسـاب  عنـدما واضـح شـ

ة بتحمـل أكلـف ـارات هـذا المحـور حیـث   "مـا عمـل مسـؤول ع ة مقارنـة  أدنـى المتوسـطات الحسـاب

.   أخذت مستو متوس

ة - ٤ النس ة  ار ة واالنحرافات المع   لمحور الطموح.المتوسطات الحساب

ظهر الجدول رقم (   ارة ٢٤حیث  ة واالنحرافات المع  ومستو اإلنجاز) المتوسطات الحساب

ا حسب المتوس الحسابي لمحور الطموح ة تنازل    مرت

  )٢٤جدول ( 

ارة ومستو  ة واالنحرافات المع ا حسب المتوسطات الحساب ة تنازل االنجاز لمحور الطموح مرت

   المتوس الحسابي

ارة  م   الع
المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

مستو 
  االنجاز

  مرتفع جدا 5.1101 4.743 . وتطلعاتي آمالي تتحقق حتى عملي في للتمیز أسعى  ١

 تأدیتي أثناء في جدیدة أشیاء واكتشاف معرفة إلي الوصول في أطمح  ٢
 مرتفع جدا 6522.  4.416 .لعملي

 مرتفع جدا 8204. 4.257 .أعمالي إلنجاز ذاتھ حد في  غایة التفوق أن أعتبر  ٣

  مرتفع 7877. 4.198 .الجدیدة المعرفة عن للبحث دوما أسعى  ٤
 مرتفع 7266. 4.178 .العمل صالح في ذلك كان إذا وموقفي رأیي لتغییر االستعداد أمتلك  ٥

 مرتفع 7574. 4.079 .جدیدة حلول ابتكار تتطلب التي واألعمال بالموضوعات أستمتع  ٦

 مرتفع 8047. 3.950 .إلیھا الوصول وأحاول األھداف من عالیا مستوى لنفسي أضع  ٧

 مرتفع 8415. 3.752 .النجاح ألحقق جرأة یتطلب الذي العمل أفضل  ٨

 متوس 1.0718 3.347 . لي قدوة تكون كي البارزة الشخصیات لصداقة أسعى  ٩

ـة اأیتضح من خـالل الجـدول السـاب  ات دافع ـارات محـور الطمـوح قـد إلن مسـتو ة لع النسـ نجـاز 

) 4.743تراوح بین المستو المرتفع جـدا والمرتفـع والمتوسـ حیـث تـراوح المتوسـ الحسـابي بـین (

ـارة "٣,٣٤٧و( أعلـى  ". وتطلعـاتي آمـالي تتحقـ حتـى عملـي فـي للتمیـز أسـعى )حیـث نالـت ع

ارة "  مستو مرتفع جدا بینما أخذت ع ة  ات لصداقة أسعى "المتوسطات الحساب ارزة الشخص  ال
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ـارات هـذا المحـور حیـث أخـذت مسـتو لـي قـدوة تكـون  ـي ع ة مقارنـة  " ادنـى المتوسـطات الحسـاب

.   متوس

ة - ٥ النس ارة  ة واالنحرافات المع  لوقت.لمحور ادارة االمتوسطات الحساب

ظهر الجدول رقم ارة )٢٥(حیث  ة واالنحرافات المع لمحور  ومستو االنجازالمتوسطات الحساب

ا حسب المتوس الحسا دارة الوقتإ ة تنازل   بيمرت

  )  ٢٥جدول (

ا  ة تنازل ارة ومستو االنجاز لمحور ادارة الوقت مرت ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب

  حسب المتوس الحسابي

ارة  م   الع
المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

مستو 
  االنجاز

  مرتفع جدا 6368. 4.337 .إلي  المسندة واجباتي من لالنتھاء المحددة المواعید  أحترم  ١
  مرتفع 7127. 4.178 .تامة بجدیة الوقت مع أتعامل  ٢
 مرتفع 7353. 4.139 .المحددة مواعیدھا في الواجبات تأدیة على أحرص  ٣

 المحددة بالمواعید اآلخرین التزام عدم من انزعاجا أبدي  ٤
 .منھم المطلوب إلنجاز

 مرتفع 8933. 4.109

 مرتفع 8063. 4.099 . وقتي أبدد بأنني أشعر حین  واالنزعاج القلق ینتابني  ٥

 الوقت  في عملي إنجاز تعیق قد  أخرى أمور أیة  أتجنب  ٦
 .المحدد

 مرتفع 6672. 3.931

 مرتفع 9589. 3.614 .واجباتي إلنجاز كامال وقتي استثمر  ٧

 مرتفع 8663. 3.545 .مسبق زمني جدول في سأفعلھ ما أحدد  ٨

 مرتفع 9655. 3.485 .واحد وقت في عمل من أكثر تأدیة أستطیع  ٩

ــارات محــور   ة لع النســ ــة االنجــاز  ات دافع یتضــح مــن خــالل الجــدول الســاب أن مســتو

حیـــث تـــراوح المتوســـ الحســـابي بـــین   تـــراوح بـــین المســـتو المرتفـــع جـــدا والمرتفـــعادارة الوقـــت قـــد 

ارة "3.485) و(4.337( ـاتي من لالنتهاء المحددة المواعید  أحترم )حیث نالت ع   المسـندة واج

عأعلى ا "إلي ـارة " أسـتط مسـتو مرتفـع جـدا بینمـا أخـذت ع ة  ـة لمتوسـطات الحسـاب  مـن أكثـر تأد
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ـــارات هـــذا المحـــور حیـــث أخـــذتأ ".واحـــد وقـــت فـــي عمـــل ع ة مقارنـــة   دنـــى المتوســـطات الحســـاب

  مستو مرتفع.    

ة - ٧ النس ارة  ة واالنحرافات المع  لمحور المنافسةالمتوسطات الحساب

ظهر الجدول رقم ( ارة ٢٦حیث  ة واالنحرافات المع  ومستو اإلنجاز) المتوسطات الحساب

ا حسب المتوس الحسابي المنافسةلمحور  ة تنازل   .مرت

  )٢٦(جدول

ة واالنحرافات ارة  المتوسطات الحساب ا حسب  المنافسةلمحور  ومستو اإلنجازالمع ة تنازل مرت

  المتوس الحسابي

ارة  م   الع
المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

مستو 
  االنجاز

  مرتفع جدا 7009. 4.465 .وقدراتي مھاراتي إلبراز المجال لي یتیحون الذین مع العمل أفضل  ١

  مرتفع جدا 6438. 4.366 .أعمال من بھ أقوم فیما أفضل نتائج تحقیق على أحرص  ٢

  مرتفع 8180. 4.030 .لعملي أدائي مستوى في إلیھا وصلت التي المراكز على أحافظ  ٣

 مرتفع 7613. 4.020 .صعبة وجدتھا كلما واجباتي تـأدیة على إصرارا أزداد  ٤

 مرتفع 1.0381 3.772 .اآلخرین مع التنافس یشتد عندما عملي في متعة أزداد  ٥

 مرتفع 8878. 3.752 .وأنشطتي أعمالي كل في المنافسة   بروح أشعر  ٦

 مرتفع 9075. 3.594 .صعبة زمالئي یراھا التي األعمال إنجاز أفضل  ٧

  متوس 1.2795 3.376 .العمل في زمالئي على أتفوق عندما الذات وتأكید بالفخر أشعر  ٨

  منخفض 1.2528 2.446 .  علیھم للتفوق حبا العمل في زمالئي أنافس  ٩
  

ات ان الســـاب الجــدول خـــالل مـــن یتضــح ـــة مســـتو ة نجــازاإل دافع ـــارات النســـ  محـــور لع

 بـــین الحســـابي المتوســـ تـــراوح حیـــث  والمـــنخفض جـــدا المرتفـــع المســـتو  بـــین تـــراوح قـــد المنافســـة
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ـارة نالـت حیـث)٢,٤٤٦(و) ٤,٤٦٥( حـون  الـذین مـع العمـل أفضـل"  ع  إلبـراز المجـال لـي یت

ة المتوسـطات أعلـى"  وقـدراتي مهـاراتي ـارة أخـذت بینمـا جـدا مرتفـع مســتو  الحسـاب  أنــافس"  ع

ـا العمـل فـي زمالئـي ة المتوسـطات دنـىأ" علـیهم للتفـوق  ح ـارات مقارنـة الحسـاب  المحـور هـذا ع

    .منخفض مستو  أخذت حیث

عا عنتائج السؤال ا: عرض را   لرا

ة  نجاز تعز لمتغیر مستو اإل فيوالذ ینص على التالي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائ

  ؟النوع وسنوات الخبرة 

ارة جل اإلأمن  ة واالنحرافات المع ة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحساب جا

ار   این ا  T-Testواخت ار تحلیل الت   ONE WAY ANOVAحاد أللمتغیر النوع واخت

ة.   لمتغیر الخبرة التدرس

ة لمتغیر النوع  - ١  النس

ارة ٢٧یوضح الجدول رقم ( ة واالنحرافات المع ار ) المتوسطات الحساب  T-TESTواخت

ة ا اس دافع   نجازإللمحاور مق
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  )  ٢٧جدول رقم (

ار  ارة واخت ة واالنحرافات المع ة  T-TESTالمتوسطات الحساب اس دافع لمحاور مق

  اإلنجاز

  العدد  الجنس  المحاور
المتوس 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

درجات 
  الحرة

مة ت   ق
مستو 
  الداللة

  اتجاه الداللة

ة الشعور   المسؤول
ور  39678. 4.1547 64  ذ

  غیر داله 291. 1.061 ٩٩
 39934. 4.0676 37  اناث

  المثابرة
ور  42181. 4.2281 64  ذ

  غیر داله 117. 1.580 ٩٩
 45471. 4.0865 37  اناث

  الطموح
ور  82197. 4.2066 64  ذ

  غیر داله 067. 1.854 ٩٩
 58082. 3.9219 37  اناث

  الوقتادارة 
ور  49899. 3.9913 64  ذ

  غیر داله 143. 1.477 ٩٩
 45546. 3.8438 37  اناث

  المنافسة
ور  62054. 3.8194 64  ذ

  غیر داله 169. 1.389 ٩٩
 56362. 3.6517 37  اناث

  المجموع الكلي
ور  41379. 4.0848 64  ذ

  غیر داله 063. 1.880 ٩٩
  43384. 3.9212 37  ناثإ

ـع  من الح ور واالنـاث فـي جم ة بـین الـذ الجـدول السـاب وجـود تقـارب فـي المتوسـطات الحسـاب

ة اإلمحاور  اس دافع عدم وجود فـروق ذات داللـة أوهذا ما  نجازمق ار ت  ة عنـد إكده اخت حصـائ

ـع محـاور  )(α ≤ 0.05 مستو الداللة ور واالنـاث فـي جم ـاسبین الذ عنـي  المق ن عینـة أوهـذا 

ة المن االدراسة  ات دافع ور واإلناث تتساو بینهم مستو    نجاز.إلذ

ة - ٢ ة لمتغیر الخبرة التدرس    .  النس
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ما یوضح  )٢٨یوضح الجدول رقم (حیث  - ٣ ارة  ة واالنحرافات المع المتوسطات الحساب

این االحاد )٢٩الجدول رقم ( ع محاور  تحلیل الت ة لجم ة لمتغیر الخبرة التدرس النس

ة االنجاز. اس دافع   مق

  )٢٨الجدول رقم (

ارة  ة واالنحرافات المع ع المحاورالمتوسطات الحساب   لمتغیر الخبرة لجم

ات   المحاور مستو
  الخبرة

ار   المتوس الحسابي  العدد   االنحراف المع

الشعور 
  ةالمسؤول

1-5 ٢٥ 4.2600 4.2600 

10-6  ٣٢  4.0188 4.0188 

 4.1205 4.1205 ٤٤ 10اكثر من

 4.2800 4.2800 ٢٥ 5-1  المثابرة

6-10 ٣٢  4.0281 4.0281 

 4.2250 4.2250 ٤٤ 10اكثر من

 4.1867 4.1867 ٢٥ 5-1  الطموح

6-10 ٣٢  3.9271 3.9271 

 4.1818 4.1818 ٤٤ 10اكثر من

 4.0978 4.0978 ٢٥ 5-1  ادارة الوقت

6-10 ٣٢  3.8646 3.8646 

 3.8990 3.8990 ٤٤ 10اكثر من

 3.8933 3.8933 ٢٥ 5-1  المنافسة

6-10 ٣٢  3.5243 3.5243 

 3.8510 3.8510 ٤٤ 10اكثر من

 4.1489 4.1489 ٢٥ 5-1  الكلي

6-10 ٣٢  3.8790 3.8790 

 4.0604 4.0604 ٤٤ 10اكثر من
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ات الخبـــــرة فـــــي ن الحـــــ مـــــن خـــــالل الجـــــدول الســـــاب أ ة لمســـــتو المتوســـــطات الحســـــاب

ومــــــن أجــــــل التأكــــــد مــــــن أن هــــــذه الفــــــروق ذات داللــــــة  .داة متفاوتــــــة  ألا أغلــــــب محــــــاور

این األ ار تحلیل الت ة تم استخدام اخت   )٢٩حاد من خالل جدول رقم (إحصائ

  )٢٩دول رقم (ج

این األ ة اإلنجاز وفقا لمتغیرحاد تحلیل الت ة للفروق من دافع س    الخبرة التدر

این  المحاور   مجموع المرعات  مصدر الت
درجات 
  الحرة

متوس 
  المرعات

مة ف   مستو الداللة  ق

الشعور 
  ةالمسؤول

 409. 2 817.  بین المجموعات
2.666 

 

.075 

 
  153.  98  15.020  داخل المجموعات

    100  15.838  المجموع الكلي

  المثابرة
 538. 2 1.076  بین المجموعات

2.921 

 

.059 

 
  184.  98  18.047  داخل المجموعات

    100  19.123  المجموع الكلي

  الطموح
 719. 2 1.439  بین المجموعات

1.278 

 

.283 

 
  563.  98  55.171  داخل المجموعات

    100  56.609  المجموع الكلي

  ادارة الوقت
 439. 2 878.  بین المجموعات

1.887 

 

.157 

 
  233.  98  22.787  المجموعاتداخل 

    100  23.665  المجموع الكلي

  المنافسة
 1.293 2 2.586  بین المجموعات

3.753 

 

*.027 

 
  345.  98  33.769  داخل المجموعات

    100  36.355  المجموع الكلي

  الكلي
 561. 2 1.121  بین المجموعات

3.220 

 

*.044 

 
  174.  98  17.069  داخل المجموعات

    100  18.190  المجموع الكلي
  ٠,٠٥ ≥ α مستو  عند داله*
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ة عنــد مســتو إالحــ مــن خــالل الجــدول الســاب  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  حصــائ

ـع المحـاور(α ≤ 0.05 الداللـة ة فـي جم ات الخبـرة التدرسـ مـا عـدا محـور المنافسـة  ) بـین مسـتو

انت ذلك في المجموع الكلي فقد  ة و ومـن أجـل معرفـة مصـدر الفـروق  هنالـك فـروق دالـة إحصـائ

ار تم استخدام ظهر الجدول رقم ( للمقارنات LSDاخت ة حیث  عد    ) ذلك.٣٠ال

  )٣٠جدول رقم (

ار  ة لمتغیر سنوات الخبرة LSDاخت عد   للمقارنات ال

  لمحور المنافسة وللمجموع الكلي 

ات الخبرة  المحاور المتوس   العدد  مستو

  الحسابي

أكثر من  6-10 1-5

10 

 - - - *3.8933 ٢٥ 1-5  المنافسة

10-6 ٣٢ 3.5243 0,021*  0,018*  

 - - - 3.8510 ٤٤ 10مناكثر 

المجموع 

  الكلي

1-5 ٢٥ 4.1489* - - - 

10-6 ٣٢ 3.8790 0,017*  - - 

 - - - 4.0604 ٤٤ 10اكثر من 

  α ≤ 0.05 *داله عند مستو                     

ة لمتغیـــــر الخبــــــرة ن الفـــــروق اإلیتضـــــح مـــــن خــــــالل الجـــــدول الســــــاب أ  النســــــ ة  حصـــــائ

ــــــین (6-10بــــــین مســــــتو الخبــــــرة مــــــن ( فــــــي محــــــور المنافســــــة ) و(أكثــــــر 1-5) مــــــن جهــــــة و
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ة للمجمـــــــوع الكلـــــــي  ).1-5ســـــــنوات) مـــــــن جهـــــــة أخـــــــر لصـــــــالح الخبـــــــرة مـــــــن (١٠مـــــــن النســـــــ و

) 6-10وأصــــــحاب الخبــــــرة مــــــن ( )مــــــن جهــــــة1-5انــــــت الفــــــروق بــــــین أصــــــحاب الخبــــــرة مــــــن(

انــــــت الفـــــــروق لصــــــالح أصـــــــحاب الخبــــــرة مـــــــن  ـــن جهــــــة أخـــــــر و ) . وهــــــذا معنـــــــاه أن 1-5(مـــ

المنافســــــة أكثـــــر مــــــن أصــــــحاب الخبــــــرة مــــــن (1-5أصـــــحاب الخبــــــرة مــــــن ( ) 6-10) یتصــــــفون 

  سنوات . ١٠وأصحاب الخبرة ألكثر من 

  الخامس السؤال نتائج: خامساً 

ـا هنـاك هـل" التالي على ینص والذ  ـة اإلنجـاز لـد ومتغیـر تأكیـد الـذات متغیـر  بـین  ارت دافع

  أفراد عینة الدراسة؟

ة جلأ من ا معامل استخراج تم  السؤال هذا على االجا  العینة أفراد درجات بین بیرسون  ارت

ع محاور على اسي جم ة الذات تأكید مق تضح االنجاز ودافع   )٣١(رقم جدول خالل من ذلك و

  )٣١( رقم جدول

ا معامل ة الذات تأكید متغیر  محاور بین بیرسون  ارت   نجازاإل ودافع

ة اإلنجاز   دافع
  

  

تأكید 
  الذات

اسین   محاور المق
الشعور 
ة   المسؤول

  الطموح  المثابرة
ادارة 
  الوقت

  المنافسة
المجموع 

  الكلي
القدرة في التعبیر عن 

  المشاعر
,358**  ,396**  ,300*  ,313** ,459** ,415** 

الجسارة في التفاعل 
  االجتماعي

,360** ,357**  ,308** ,247* ,416** ,420** 

 **325, **343, *246, *211,  *262, *253,  الدفاع عن الحقوق 
الرا  **369, **331, *201, *255,  **342, **377,  االستقالل 
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 **428, **436, **286, **369,  **378, **803,  المجموع الكلي
  α ≤ 0.05 عند مستو ة دال*              α ≤ 0.01 عند مستو  ةدال**

اط هنالك ان الساب الجدول خالل من یتضح    اً إ وداال اطرد اارت  تأكید مستو  بین حصائ

ة ومستو  الذات اسین االنجاز دافع ع محاور المق   .في جم

 

  سادسا: نتائج السؤال السادس

اس  على ما مد إسهام درجات أفراد عینة الدراسة " التالي والذ نص على في  تأكید الذاتمق

ة االنجازالتنبؤ  اس دافع   ؟بدرجات مق

ار مد إسهام  اس  على درجات أفراد عینة الدراسةالخت بدرجات في التنبؤ  تأكید الذاتمق

ة االنجاز اس دافع س تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي مق   )٣٢( ول، حیث یوضح الجدال

  ذلك.

  )٣٢( جدول رقم 

این  س نحدار الخطياالنتائج تحلیل ت اس  ال على  تأكید الذاتبین درجات أفراد العینة على مق

اس  ة اإلمق   نجازدافع

ا مة االرت   ق

R 

  معامل التحدید

 Rمرع
مة ت  مستو الداللة ق

٠,٠٠٠ ٤٬٧١٤  ٠٬١٨٣ ٠٬٤٢٨* 
  α ≤ 0.05 داله عند مستو 
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مة مستو الداللة قد بلغت ( خالل الجدول السابیتضح من  ) وهي أقل من ٠,٠٠٠أن ق

ة عند مستو داللة (٠,٠٥( شیر إلى وجود داللة إحصائ ) إلسهام درجات أفراد ٠,٠١≤α) مما 

اس  اس  تفي التنبؤ بدرجا تأكید الذاتالعینة على مق ة االنجازعلى مق ذلك یتضح من  دافع و

اس تأكید الذات ر المستقل وهون المتغیخالل الجدول الساب أ ) %١٨,٣فسر ما نسبته (   مق

این الحاصل في المتغیر التا ة اإلع وهو من الت   نجاز.دافع
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  الفصل الخامس

  

  

 مناقشة النتائج :أوال  

 والمقترحات التوصیاتثانیا:          
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 الفصل الخامس

ات والمقترحاتمناقشة نتائج الدراسة    والتوص

م مجموعة من  شمل تقد ما س سوف یتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسیرها، 

ات والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة، وسیتم مناقشة ما  نتائج الدراسة وفقا ألسئلتها التوص

  یلي:

  

السؤال األول -١   :مناقشة النتائج المتعلقة 

الجـدول رقــم ( ـالرجوع إلـى النتــائج   ـة علــى السـؤال األول: مــا ١٢الموضـحة  ) وذلـك لإلجا

ات تأكید الذات لد أفراد عینة الدراسة ؟    مستو

انــت ضــمن یتضــح   ــذلك للمجمــوع الكلــي  ــاس و ة لمحــاور المق النســ ات تأكیــد الــذات  أن مســتو

هـــذه النتیجـــة 3.5921) و(3.9426المســـتو المرتفـــع حیـــث تـــراوح المتوســـ الحســـابي بـــین( )  و

ـــن القـــول  عـــز أم ـــذات وقـــد  مســـتو مرتفـــع فـــي تأكیـــد ال صـــورة عامـــة تتمتـــع  ن عینـــة الدراســـة 

ــاس تأكیــد الــذات علــى ین  هــذا التقــدیر حصــول المجمــوع الكلــي لمق إلــى اتصــاف المشــرفین الترــو

متلكـــون مســـتو مرتفـــع فـــي تأكیـــد الـــذات وقـــد ســـاعدهم فـــي ذلـــك  ســـمات ة جعلـــت مـــنهم  شخصـــ

مـــا أن مســـتو   ، ـــة فـــي الحقـــل الترـــو ـــة نتیجـــة ممارســـتهم العمل ـــة ومعرف امـــتالكهم لخبـــرات علم

ـون لــه  متلكـه أفــراد العینـة قــد  م الــذ  یجــابي فـي حصــولهم علـى تقــدیر مسـتو مرتفــع إثـر أالتعلـ

ــون للعوامــل المتعلقــة ببیئــة العمــل دور فــي تأكیــد ذات المشــرف الترـــو لتأكیــد الــذات،  مــا قــد 

ـــة،  ـــة والعمل ـــة مهـــارات الـــذات والقـــدرات المعرف ـــة التـــي تعنـــي بتنم م الـــدورات والبـــرامج التدرب فتقـــد

ـه  ـالنفس والقـدرة علـى توج ـة  ـة بثقـة عال ف ن مـن ممارسـة مهـامهم الوظ عطیهم الثقة والقدرة والـتم
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ة تامــةا موضــوع رشــادهم  ــو  لمعلمــین وإ فــة تتطلــب مــن المشــرف التر عــة هــذه الوظ مــا أن طب  ،

تعامـــل مـــع المعلمـــین ومـــدیر المـــدارس  حتـــك و صـــفات ومهـــارات تأكیـــد الـــذات فهـــو  أن یتصـــف 

ــون نموذجــ توقعــون منــه أن  حرــة وصــدق  او عبــر  ــه أن  وقــدوة فــي تعاملــه وأداء عملــه، لــذا فعل

ب ة التـي تـدمر الـذات وأمانة، و ـة الالسـو تعدون عن السلوك االستئثار والـذ ینطـو علـى العدوان

عــة عمــل المشـرف تتضــمن العدیــد مــن األخطــاء والنقــد والتعبیــر  مــا أن طب والعالقـة مــع اآلخــرن، 

ـــة وتتضـــمن مواقـــف اإلصـــرار والمقاومـــة ورفـــض  ـــار وتحتـــو علـــى العالقـــات االجتماع عـــن األف

حسـن المشــرف التعامـل معهــا ولــم مطالـب اآلخــرن غ ـل هــذه األمــور وغیرهـا إذا لــم  یـر المقبولــة، 

قة فقــد  اب الســا اإلضــافة إلــى األســ ــة مهــام عملــه، و ة فــي تأد ینــل ثقــة المعلمــین فســیواجه صــعو

بـراز شخصـیته  انـة وإ حراز الم میل المشرف إلى تأكید ذاته بدافع الحاجة إلى التقدیر واالعتراف وإ

ــه حجــاو (وهــذه الحاجــ یــد ٢٠٠٤ة تدفعــه إلــى تأكیــد ذاتــه. وهــو مــا أشــار إل )أن الشــخص التو

مهـــارة ، ومـــزاج  تواصــل  اشـــرة ، و طرقـــة م ــه  شـــعر  قصـــده ، ومـــا یرــده ومـــا  صـــدق مــا  قــول 

  معتدل .

تضح من الجدول رقم ( الجسارة في التفاعل االجتماعي ١٢و ) أن المحور المتعل 

اس ( حصل على أعلى المتوسطات ة في هذا المق تقدیر مستو مرتفع وقد 3.9426الحساب ) و

عة عمل المشرف الترو یتطلب منه االحتكاك والتعامل مع المعلمین  یبرر ذلك لكون طب

عض المعلمین أو قد  اإلشراف علیهم، وقد تختلف وجهة نظر المشرف الترو مع  لف  الم

عض فرض  هحاول ال ه على المشرف، رأ ن المشرف الترو من التعامل مع  وأسلو وحتى یتم

ان البد من امتالكه القدرة والجر  ن شخصیته،  ة على مواجهة أ ل فرد من المعلمین حسب تكو

االخرن واالختالف معهم وطلب تفسیرات حول األمور الغامضة، وقد تعز هذه النتیجة 

ة  ونه له ح محاس ات الممنوحة للمشرف الترو  المعلم واالطالع على أعماله للصالح

مها.   وتقو

الدفاع عن الحقوق نال أدنى ١٢ما یتبین من الجدول رقم ( ) أن المحور المتعل 

اس تأكید الذات ( ة في مق اس 3.5921المتوسطات الحساب المحاور األخر في المق ) مقارنة 

المشرف الترو قد رغم انه حصل على تقدیر مستو مرتفع وقد تعز هذه النتیجة الى أن 

عض المعلمین في سبیل  ة تجاه تجاوزات  عض المواقف عن مشاعره السلب یتغاضى في 
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خر وتوتره، وعدم الدخول معهم في مشاحنات قد یترتب علیها آلغضب الطرف اامتصاص 

صعب حلها، وقد تعز هذه النتیجة  الت  ین إلمش عض المشرفین الترو ى ضعف امتالك 

ة التي تنمي هذه إع عن حقوقهم، والحاجة لمهارات الدفا لى مزد من الدورات والبرامج التدرب

  المهارة لدیهم.

ل على حده أسیتم مناقشة و  اس تأكید الذات  ل مجال من مجاالت مق برز نتائج فقرات 

   ما یلي:

  

المحور مناقشة  - أ   (الجسارة في التفاعل االجتماعي ): األول الفقرات المتعلقة 

ارات محور ١٣خالل الجدول رقم (یتضح من  ة لع النس ات تأكید الذات  ) أن مستو

الجسارة في التفاعل االجتماعي قد تراوح بین المستو المرتفع جدا والمرتفع  والمتوس  حیث 

ر لكل من 2.861) و(4.584تراوح المتوس الحسابي بین ( الش ارة " أتقدم  تبین أن الع ) و

ة  قدم لي نصحا أو معروفا ة واضحة " نالت أعلى المتوسطات الحساب  (4.584) طرقة لفظ

طرقة  حة لهم  م النص أنفسهم وأن تقد عز ذلك إلى ثقة المشرفین  مستو مرتفع جدا وقد 

سب ثقة  عبر عن مد قدرة المشرف في  ما أن عمل ذلك  قلل أو ینقص من ذاتهم،  الئقة لن 

ه، وت ه واستمالتهم إل ما یتضح من الجدول اآلخرن  ة،  ة السو أكید للعالقات االجتماع

ارة "  أعتذر عن أ خطأ ارتكبته في ح أ زمیل لي" نالت أ  )١٣(رقم ضا على أعلى أن الع

ة ( تقدیر مستو مرتفع جدا وقد تعز هذه النتیجة إلى وعي 4.455المتوسطات الحساب ) و

ما أن معالجة أ تصرف أو عمل یؤد  ة والتحلیل النقد لها،  المشرف الترو بذاته والمراق

الطرف  فرض احترامه اآلالى االضرار  قو العالقة معه و م االعتذار سوف  خر من خالل تقد

ه.  عل

الح مـن الجـدول  ـار أو " نالـت  أصـر علـى فعـل مـا أرـد ولـو لـم یـرض ذلـك اآلخـرنة " ن الع

ة ( ،2.861أدنـى المتوسـطات الحســاب ــارات هـذا المحــور حیـث أخــذت مسـتو متوســ ع  ) مقارنـة 

عـــض الصـــعاب فـــي تعـــاملهم مـــع  ین یواجهـــون  ـــو وقـــد تعـــز هـــذه النتیجـــة إلـــى أن المشـــرفین التر

ع الرفض ولكنهم   انا  قابلون أح حرـة وصـدق وأمانـة ولكـن دون المعلمین و برون عن اتجاهـاتهم 
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ـار المرونـة والموازنـة فـي ردة الفعـل تجـاه  ون ذلك على حساب اآلخرن، مع األخذ فـي االعت أن 

   الطرف االخر.

  

  

المحور ال مناقشة  -د ): ثانيالفقرات المتعلقة  الرأ  (االستقالل 

ات ١٤ـــالرجوع الــــى الجـــدول رقــــم (      تأكیــــد الـــذات فــــي هـــذا المحــــور قــــد ) یتضـــح أن مســــتو

، حیــــث تـــراوح المتوســــ الحســــابي بــــین  تراوحـــت بــــین المســــتو المرتفــــع جـــدا والمرتفــــع  والمتوســــ

ـه " أعلــى 3.129) و(4.356( عـد مناقشـته واالقتنـاع  ـارة " أتقبـل رأ اآلخــرن  )، وقـد  نالـت الع

ة ( مســتو مرتفــع جــدا وقــد تعــز هــذه ا4.356المتوســطات الحســاب لنتیجــة إلــى أن المشــرف لــه ) 

ع أو  س هو تا انه المستقل ول ضـا أسـاء،  اؤو إذا أحسن النـاس أحسـن وان أسـأ ةمعإشخصیته و أ

تضح من الجدول رقم ( ة " ١٤و أنهـا صـائ نـت مقتنعـا  ارة " أدافـع عـن وجهـة نظـر إذا  ) أن الع

ة ( ضــا أعلــى المتوســطات الحســاب تقــ4.238نالــت أ دیر مســتو مرتفــع جــدا  )  فــي هــذا المحــور و

عــز ذلــك المــتالك المشــرف لمهــارات اإلقنــاع والتــي تعتبــر مــن المهــارات الضــرورة للمشــرف  وقــد 

مـا قـد تعـز هـذه  تقبلونهـا عـن قناعـة ورضـا،  ع إقناع المعلمین بوجهة نظـره و ستط الترو حتى 

مجــارا  ـار والمجــام ةالنتیجـة الــى اعتــداد المشــرف بذاتـه وعــدم رضــاه  الت التــي ال تخــدم مصــلحة الت

 العمل.

الح من الجدول رقم ( قة عنـدما تنتقـد آرائـي مـن قبـل ١٤و المضـا ـارة " أشـعر  ) أن  الع

ة ( احـث هـذا 3.129اآلخرن " نالت أدنى المتوسطات الحساب عـزو ال تقدیر مستو متوس و ) و

ـ مـا إن التعصـب أإلى إدراك المشـرف الترـو  ة،  ن انتقـاد الـرأ والـرأ األخـر هـي مسـاءلة صـح

ة  قــود المشـرف إلـى مشــادات مـع اآلخـرن والـى ضــعف فـي عالقاتـه اإلنســان للـرأ دون وجـه حـ 

ة معهم.    واالجتماع

  

المحور امناقش  -ب   (قدرة التعبیر عن المشاعر): لثالثة الفقرات المتعلقة 
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ـــارات محـــور أ) یتضـــح ١٥ـــالرجوع الـــى الجـــدول رقـــم (  ة لع النســـ ات تأكیـــد الـــذات  ن مســـتو

القــدرة فــي التعبیــر عــن المشــاعر قــد تــراوح بــین المســتو المرتفــع والمتوســ حیــث تــراوح المتوســ 

ـــــون 3.297) و(3.980الحســـــابي بـــــین ( ـــــارة " أحـــــرص علـــــى النظـــــر فـــــي عی تضـــــح أن الع )، و

ه " نالت على أعلى المتوسطات  ة (الشخص عند السالم عل مسـتو مرتفـع وقـد 3.980الحسـاب  (

ین  ــــو ــــأهمیتهم أتعــــز هــــذه النتیجــــة الــــى إدراك المشــــرفین التر شــــعر االشــــخاص  ن هــــذا الفعــــل 

تبـین مـن الجـدول  اقة وحسن تعامل المشرف مع االخرن، و س مد ل ع ما  واحترامهم وتقدیرهم 

انخفاض احترا ارة " أعترف بخطئي دون الشعور  قي" الساب أن الع ضـا علـى أحصـلت مي لصـد

ة(أ  تقـــدیر مســـ3.970علـــى المتوســـطات الحســـاب تو مرتفـــع وقـــد تعـــز هـــذه ) فـــي هـــذا المحـــور و

الخطــأ فضــیلة وهــذا االعتــراف یز إالنتیجــة  ــان االعتــراف  ــد مــن ثقــة الصــدی لــى إدراك المشــرف 

 على ثقة المشرف بنفسه. وهو مؤشر یدل

تضــح مــن الجــدول رقــم ( ــار ١٥و ة  " أعبــر عــن غضــبي مــن تصــرفات أحــد األقــارب ) أن الع

صورة ـة " حصـلت علـى  سواء  ة أو غیر لفظ ةألفظ ) فـي هـذا 3.297( دنـى المتوسـطات الحسـاب

تقـــدیر مســـتو متوســـ وقـــد تعـــز هـــذه النتیجــة  ه إالمحــور و غضـــ م  لـــى قـــدرة المشـــرف فـــي الـــتح

لة  ــالغ فــي ردة الفعــل والتــي قـد تزــد مــن حــدة الخــالف وال تعــالج المشــ حیــث ال ی بدرجـة متوســطة 

قـود  ة ورمـا  ضعف الشخصـ ون هناك فتور أو رد فعل ضعیف یوحي لألقارب  وفي المقابل ال 

  ذلك الى االستغالل وسوء التصرف. 

عالمحور الفقرات المتعلقة مناقشة   - ج  ( الدفاع عن الحقوق): الرا

ارات١٦یتبین من خالل الجدول رقم ( ة لع النس ات تأكید الذات  محور  ) أن مستو

الدفاع عن الحقوق قد تراوح بین المستو المرتفع جدا والمرتفع  والمتوس  حیث تراوح المتوس 

ارة " أتقبل النقد  ) أن١٦) وتكشف نتائج الجدول رقم (3.109) و(4.287الحسابي بین ( الع

ي " حصلت على أعلى المتوسطات  ح مسار سلو البناء وأحاول االستفادة منه في تصح

ة ( ین4.287الحساب عز ذلك أن المشرفین الترو مستو مرتفع جدا وقد  ة  )  شخص     یتمتعون 

ــأنهم معرضــ مرنــة  ون  ــدر ل لهــم ألألخطــاء و  ون و شــ حها واالســتفادة منهــا  مــن  ارصــیدن تصــح

ما أن التعصـب للـرأ الشخصـي دون وجـه حـ وعـدم تقبـل الـرأ االخـر سـیترتب  ة،  الخبرة العمل
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تضــح مــن الجــدول رقــم ( ــو والمعلمــین، و ــه ســوء العالقــة بــین المشــرف التر ــارة " ١٦عل ) أن الع

قـــــــوة حـــــــین ینتهـــــــك مـــــــن قبـــــــل اآلخـــــــرن" نالـــــــت  ــــن حقـــــــي  ضـــــــا أعلـــــــى المتوســـــــطات أأدافـــــــع عـــ

ة( ة 3.990الحســاب تقــدیر مســتو متوســ وقــد یبــرهن هــذا علــى قــوة شخصــ ) فــي هــذا المحــور و

اناتــه وهــذا یــدفع اآل المشــرف الترــو وعــدم االســتهانة م لــى أن إخــرن وخاصــة المعلمــین قدراتــه وإ

 حسبوا حسابهم عند تعاملهم معه.  

ـارة " أقـدم اعتـذار عنـد لقـاء أ١٦یتبـین مـن الجـدول رقـم (ما  شـخص ال أرغـب   ) أن الع

ة ( مســـتو متوســـ فـــي تأكیـــد 3.109فـــي مقابلتـــه"  حصـــلت علـــى أدنـــى المتوســـطات الحســـاب ) و

صـدق أقد تعز هذه النتیجة إلى الذات و  عبرون عـن مشـاعرهم واتجاهـاتهم  ین  ن المشرفین الترو

عـة عملهـم  ـم طب ح عـض األشـخاص  انا من قبل مسـؤولیهم علـى مقابلـة  لـذا ولكن قد یجبرون أح

  ن علیهم تقبل ذلك الوضع.إف

السؤال الثاني: -٢   مناقشة النتائج المتعلقة 

ة عند مستو   ≥ α الداللةوالذ ینص على التالي: هل توجد فروق ذات داللة احصائ

اس تأكید الذ(0.05   ات تعز  لمتغیر النوع والخبرة؟)  في درجات أفراد عینة الدراسة على مق

ة لمتغیر النوع.  - أ   النس

ة عنـد مسـتو إعدم وجود فروق ذات داللـة ) یتضح ١٧الرجوع إلى الجدول رقم ( حصـائ

ور واإلنــاث فــي محــور القــدرة فــي التعبیــر عــن المشــاعر  )(α ≤ 0.05 الداللــة    بــین الــذ

عز ذلـك  الرأ وقد  مارسـون نفـس  أن لـىإواالستقالل  ـات  ین والمشـرفات الترو المشـرفین الترـو

خضــعون إلجــراءات عمــل موحــد ــة األدوار و مــة و اعت عملــون فــي بیئــة تعل تضــح اار أنهــم  حــده، و

ا فـي محـور الجسـارة فـي التفاعـل االجتمـاعي  ة) أن هنالك فروقا دال١٧من الجدول رقم ( إحصـائ

ــذلك فــي المجمــوع ا ور أ أن والــدفاع عــن الحقــوق و انــت هــذه الفــروق لصــالح الــذ لكلــي حیــث 

صـورة عامـة وفـي المجـالین، وقـد یبـرر  ور مـن اإلنـاث  مستو تأكیـد الـذات أكثـر ارتفاعـًا لـد الـذ

ور علـى ممارسـة  ع الـذ ـة للمجتمـع  تعمـل علـى تشـج ـة واألطـر الثقاف أن التوقعات االجتماع ذلك 

مـا أن األنثـى قـد مهـارات تأكیـد الـذات أكثـر مـن اإلنـاث وهـذا  قلـل مـن جسـارة المشـرفة وجراءتهـا، 
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ة  ــــة والضــــعف والطاعــــة والخجــــل والســــلب ع الخضــــوع والت ــــة فــــي مجتمعاتنــــا  تتســــم أدوارهــــا األنثو

م  ع لقـ ة من خـالل تشـج ور وترسم له مالمح شخص واالعتماد على اآلخرن بینما تعظم ثقافة الذ

طرة والجـــراءة ة والســـ ة والصـــال ـــل نـــوع  االســـتقالل س ذلـــك علـــى إدراك  والقـــوة والســـلطة ممـــا یـــنع

ـــة أللذاتـــه، ورمـــا  ســـبب الضـــغو والتوقعـــات االجتماع ن المـــرأة قـــد تقلـــل مـــن تأكیـــد الـــذات لـــدیها 

ـــذات علـــى  ـــا، وتوقعاتهـــا للعواقـــب أـــالنظر إلـــى ممارســـتها لســـلوك تأكیـــد ال نـــه غیـــر محبـــذ اجتماع

ة التــي قــد یترتـــب علــى ممارســتها لـــذلك الســلوك ممــا یــدفعها إلـــى خفــض ممارســتها للســـلوك  الســلب

قة واإلطـــار النظـــر ، مـــن أن  التأكیـــد للـــذات جـــاءت هـــذه الدراســـة منســـجمة مـــع الدراســـات الســـا

ات تأكیــــــد الــــــذات ور واإلنــــــاث فــــــي مســــــتو ــــاك فروقــــــا بــــــین الــــــذ ور ( شــــــوقي،  هنــ ولصــــــالح الــــــذ

م واتجاهــات ١٩٨١،القطــان ، ١٩٩٨ عـــز إلــي قـــ عطـــي حرـــة  المجتمـــع) وأن ســـبب هــذا  الــذ 

ضـــا مــــع نتیجـــة (عطــــى  اإلنـــاث فــــي التعبیـــر عــــن ذاتهـــم . واتفقــــت أ ور إذا مـــا قــــورن  أكثـــر للــــذ

ور ، وأكـــدت بـــدإ) أن هنــاك فروقـــا دالـــة ٢٠٠٤، ور واإلنـــاث لصـــالح الــذ ا بــین الـــذ ر فـــي حصـــائ

الثقافة السائدة وطرقة التنشئة األسرة.  ید الذات یرت   دراستها أن تو

  متغیر الخبرة -ب

ًا عند مستو الداللة( إ) یتضح عدم وجود فروق داله ١٨الرجوع إلى الجدول رقم (    حصائ

α ≤ 0.05عود لمتغیر سنوات الخبرة، وقد تبرر هذه النتی ة لمستو تأكید الذات  النس أنه )  جة 

ة الخبرة في اكتساب مهارات تأكید الذات إال  ة نتیجة أنرغم أهم ست بتلك الدرجة من األهم ها ل

ون  ل تأكید الذات أو قد  ة للفرد ودورها في تش لوجود عوامل أخر أهم مثل العوامل الشخص

عملون في بیئة متقارة ع أصحاب الخبرة  ون أن جم ه ظروف بیئة العمل  لذا فهم  سبب تشا

ع  ما أن جم عا یتعاملون مع فئة المعلمین ،  ة وهم جم یتعرضون لنفس التجارب والبرامج التدرب

فة معلم. شغلون وظ عا  انوا جم ونهم  ین لدیهم خبرة في مجال عملهم     المشرفین الترو

السؤال الثالث - ٣   :مناقشة النتائج المتعلقة 

ات داف ة اإلنجاز لد أفراد عینة الدراسة ؟والذ نص على التالي " ما مستو  ع

ــالرجوع الـــى الجـــدول رقـــم ( ـــة ا٢٠و ات دافع ـــاس إل) یتضـــح أن مســتو ة لمحـــاور المق النســـ نجـــاز 

ــــت ضـــــــمن المســـــــتو المرتفـــــــع حیـــــــث تـــــــراوح المتوســـــــ الحســـــــابي  انـــ ـــــــذلك للمجمـــــــوع الكلـــــــي  و
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تضح أن محور المثابرة أخذ أعلى المتوسطات ا3.7580) و(4.1762بین( عـد ذلـك ) و ة  لحساب

ـة االخیـرة محـور  ة ثـم الطمـوح ثـم محـور إدارة الوقـت وجـاء فـي المرت المسـؤول جاء محـور الشـعور 

ة ا اس دافع تضح أن المستو الكلي لمق ـن إلالمنافسة، و م ، لـذا  ـان مرتفعـًا نجاز لعینـة الدراسـة 

ات  مســتو صــفة عامــة تتمتــع  تعــز هــذه النتیجــة إلــى  نجــاز مرتفعــة وقــدإالقــول أن عینــة الدراســة 

ة  متلكــــون قـــدرات ومهــــارات شخصــــ ین فهـــم  عوامـــل مصــــدرها الضـــ الــــداخلي للمشـــرفین الترــــو

مثلـون أفضـل العناصـر الموجـودة  فـة ألنهـم  ـارهم لهـذه الوظ تدفعهم لإلنجاز في العمـل وقـد تـم اخت

بیـرة رمـا تفـوق أقـ ـة  ة ومعرف قـدرات شخصـ نهم مـن المعلمـین، ار في الحقـل الترـو وهـم یتمتعـون 

ــة  مــا أن الدافع ــات جــدارتهم وتفــوقهم واإلجــادة فــي العمــل،  ــة فــي إث ــة الداخل مــا أن لــدیهم الرغ

م اإلسـالم فـي إتقـان العمـل  ـا تعـالى وتطبیـ تعـال مـان  لإلنجاز فـي العمـل هـو تعبیـر صـادق لإل

ر اتكنســــون الـــــذ ورد فــــي إبـــــراه ـــــذ عـــــض ٢٠٠٢م (وأداء االمانــــة علـــــى أكمــــل وجـــــه. و م) أن 

ســــتمتعون فــــي مواقــــف  ــــد أن أصــــحاب الــــدافع القــــو لإلنجــــاز طموحــــون مثــــابرون  الدراســــات تؤ

بــــذلون أقصــــى جهــــدهم فــــي مواجهــــة  ل مســــتقل و شــــ ــــة األكیــــدة للعمــــل  المنافســــة ، لــــدیهم الرغ

تعلمــــون  عجــــزون عــــن التعــــاون والعمــــل الجمــــاعي و ــا ، ورغــــم ذلــــك فــــإنهم ال  الت وحلولهــ المشــــ

المقارنة مع ذو الدافع المنخفض لإلنجاز.االست صورة أسرع وأحسن  حة  ات الصح   جا

ع هللا(   التي أوضحت أن المعلمین یتمیزون و ) ٢٠٠٨وتتف هذه الدراسة مع دراسة وق

مستو عال من الطموح الذ یدفعهم إلي اإلنجاز في المهنة ،  تمیزون  ة ، و ة إنجاز قو بدافع

النجاح والتفوق المهني عن طر بذل الجهد والمثابرة، والقدرة على اإلبداع مثابرون  یرغبون في 

بیئة العمل دور في رفع  المجتمع و ة والتي تتصل  ون للعوامل الخارج ما قد  واإلنجاز  

عة المعلمین  العدید من المهام مثل متا قوم  ونه  ة اإلنجاز لد المشرف الترو  مستو دافع

ما إن احساس المشرف تصل ی وتدربهم وما م والتحصیل الدراسي..،  المنهج الدراسي والتقو

مة عمله ودوره في تحسین أداء المعلمین ورفع مستو التحصیل الدراسي للطالب ورفع  ق

ة في  ة والمثابرة والدافع عطي المشرف الحماس والرغ صورة عامة  مة  ة التعل مستو العمل

انات الالزمة لعمل االنجاز، وقد تعز هذه ال م توفر اإلم ة والتعل نتیجة إلى إن وزارة التر

عطاء المشرف مساحة من الحرة في العمل لثقتهم  المشرف الترو مثل توفیر وسائل النقل وإ

ة ومشاغل وحلقات العمل  م الدورات التدرب ة، وتقد ة والمعنو م الحوافز الماد عهم بتقد ه، وتشج
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ن التي تثر المشرف  م ع هذه العوامل  ل دافعأالترو وجم .  ان تش لإلنجاز للمشرف الترو

ح هي ٢٠١٠وتتف هذه النتیجة مع دراسة (محمد ة اإلنجاز تص ) والتي توصلت الى أن دافع

ة  ح على المؤسسة أن تكرس جهودها لتحقی دافع ص في و سي لألداء الوظ العامل المحدد الرئ

ة لد موظفیها لزاد ما ةعال مع دراسة (العساف، السعود،  اتفقت هذه الدراسة رضاهم ، 

٢٠٠٧  (  

انت مرتفعة لد المعلمین .في  ة اإلنجاز  واختلفت نتیجة الدراسة مع  أن دافع

اصرة   . )٢٠٠٣،(الع

المثابرة احثة حصول المحور المتعل   )٢١ما یتضح ذلك في الجدول رقم ( وتعزو ال

ة(  ة مرتف٤,١٧على أعلى المتوسطات الحساب درجة تقدیر مستو دافع ع الى شعور ) و

ین  عة عملهم أالمشرفین الترو عض صفتهم  ن طب ین تحتم علیهم مواجهة  مشرفین ترو

ات  ارهم المفضل هو مواجهة تلك العق ات أثناء تأدیتهم لمهام عملهم وخ ات والصعو العق

السعادة والرضا والتغلب علیها، وهذ شعرهم  ة و ع الحماس والدافع ضفي على عملهم طا ا 

ة اإلنجاز  الذاتي عن أدائهم، ات ذو دافع تف ذلك مع اإلطار النظر لخصائص الشخص و

ضا مع دراسة الفالحي والعاني( أن ذو  م) التي توصلت إلي٢٠١٣المرتفعة وتتف هذه النتیجة أ

ة اإلنجاز المرتفعة عملون لساعات یت  دافع ع المواقف و ة في النجاح في جم ة القو الرغ میزون 

العدید من األعمال في آن واحد .  ام  رغبون في الق لة و   طو

المنا عز حصول المحور المتعل   (ةفسة على أدنى المتوسطات الحسابما قد 

ة مرتفع الى أن ٣,٧٥ المحاور االخر رغم أنه حصل على درجة تقدیر مستو دافع ) مقارنة 

ة للعمل واإلإالمنافسة في العمل رغم أهمیتها ودورها في  المستو ثارة الدافع نجاز وعدم االكتفاء 

ف تخدم الراهن والتطلع الى االخرن الذین یتمتعون بهذه الصفة والدخول معهم في منافسة ألهدا

الغة في المنافسة وخروجها عن اإلطار المقبول قد تؤد  مصلحة العمل وتأكید الذات، اال أن الم

ة مثل  س   . ثارة نوع من توتر العالقة بین الزمالء وضعف التعاون بینهمإالى نتائج ع

ة ا اس دافع ل مجال من مجاالت مق ما یلي سیتم مناقشة أبرز نتائج فقرات  نجاز إلوف

ما یلي:ل ع    لى حده 
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المحور الثاني ( المثابرة):  - أ   مناقشة الفقرات المتعلقة 

ة ا٢٢یتبین من الجدول رقم (   ات دافع ارات محور المثابرة قد إل) أن مستو ة لع النس نجاز 

)  4.525تراوح بین المستو المرتفع جدا والمرتفع حیث تراوح المتوس الحسابي بین (

ارة " 3.653و( تضح أن الع ل مهمة أ لتنفیذ  المتواصلة المثابرة على أحرص ) و  " إلي تو

ة ( مستو مرتفع جدا وقد یبرر ذلك 4.525نالت على أعلى المتوسطات الحساب ن المشرف أ) 

ل في  متلك النفس الطو ما إالترو  عة أنجاز مهام عمله،  عة عمله والتي تتطلب منه متا ن طب

ة المعلمین  م واقامة المشاغل والورش التدرب ات التقو ومستو التحصیل الدراسي للطالب وعمل

ما فقد یواجه  عة والس وغیر ذلك من األعمال التي تتطلب منه الصبر واالستمرارة في المتا

ه وهذا یدفعه إلى بذل المزد من الجهد  عض المعلمین وعدم الترحیب  المشرف الترو تذمر 

ارة " أبـــــذلوالتحمل لت ضا من خالل الع تضح ذلك أ  أصل حتى الجهد من المزد حقی أهدافه، و

ة في هذا المحور ( أرد ما إلى ضا أعلى المتوسطات الحساب مستو 4.426" والتي نالت ا ) و

 تقدیر مرتفع جدا.

ارة " أبذل٢٢(ما یتضح من الجدول رقم  ز في ألكون  جهد قصار  ) أن الع  ارةالصد مر

ة ( مجال في اآلخرن بین ارات 3.653عملي" نالت على أدنى المتوسطات الحساب ع ) مقارنة 

ة المشرف الترو في الظهور  ون ذلك لرغ هذا المحور حیث أخذت مستو مرتفع، وقد 

ون ذلك على حساب  مستو متمیز في أداء عمله والتفوق على اآلخرن ولكن دون أن 

   اب مصلحة العمل.اآلخرن أو على حس

  

ة ):  -ب المسئول المحور األول ( الشعور    مناقشة الفقرات المتعلقة 

ارات محور ٢٣الرجوع الى الجدول رقم (   ة لع النس ة اإلنجاز  ات دافع ) یتضح أن مستو

ة قد تراوح بین المستو المرتفع جدا والمرتفع والمتوس حیث تراوح المتوس  المسؤول الشعور 

ارة ) ٣,٣٣٧) و٤,٦٠٤الحسابي بین ( تضح أن الع ون مسئوال عن و ل شخص  أن  " أر 

عز ذلك الى ٤,٦٠٤ة (أدائه" نالت على  أعلى المتوسطات الحساب مستو مرتفع جدا وقد   (

ین إ اشرة عن أدراك المشرفین الترو ة م نهم یتحملون نتائج عملهم، وأنهم مسئولون مسئول
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ة في أداء ما  ونوا في محل الثقة التي منحت لهم وعلیهم االلتزام والجد جب علیهم أن  أدائهم، و

ذل الجهد في تن ه من أعمال، و ما أن تكرار  فیذ أعمالهم والدقة والتفاني في األداء،لفون 

ة عن أداء المشرف الترو  عطي صورة سلب ر  األخطاء دون االستفادة منها ومحاولة التطو

ل للمشرف الترو دافع قو  ارة " أهتم، وهذه العوامل تش  ما یتضح من الجدول الساب أن الع

ه وأخلص عملي ة  تحقی سبیل في ف ضا أعلى المتوسطات الحساب أهدافي"  قد نالت أ

ة الدور 4.574( فته وأهم سبب اقتناع المشرف بوظ ون ذلك  درجة تقدیر مرتفع جدا وقد  ) و

ة وهذا یدفعه إلى بذل المزد من الجهد واإلنجاز  ة التعلم م ة التعل ه في خدمة العمل قوم  الذ 

العمل و  ما أن االهتمام  ساعد المشرف الترو في تحقی أهدافه في العمل،  ه  اإلخالص ف

فة أعلى.   ة لوظ (مثل الترق ) murryوتتف هذه النتیجه مع اإلطار النظر الذ وضعه مورا

سرعة  ون معتمدا على نفسه وتتم أعماله  افح لإلنجاز عادة ما  الذ یر أن الشخص الذ 

ات و  نه ذلك من التغلب على العق م ما  س فق للحصول على أهدافه ، بل تعني ،  الصعاب ل

ات،حسن، ضا التفوق والتمیز عن اآلخرن (بر   )٢٠١١عنده أ

الح من الجدول رقم ( ارة  " ٢٣و ة  هتمأ ) أن الع ل واضح عندما أكلف بتحمل مسؤول ش

ة(أعمل ما"  نالت  ارات هذا المحور حیث أخذت 3.337دنى المتوسطات الحساب ع ) مقارنة 

ین في العمل وعدم  ة المشرفین الترو احثة هذه النتیجة الى رغ مستو متوس ، وتعزو ال

ة من القل  ة وتنفیذ المهام التي تسند إلیهم دون تذمر، وفي حال وجود نس التهرب من المسئول

ون ناتج ة  ع الحرص واالهتمام  الد المشرف الترو في الحدود الطب  بإنجازعن الشعور 

ة المتوقعة منهم.العم الصورة المطلو ه أو عدم إكماله    ل على أكمل وجه والخوف من التقصیر ف

المحور الثالث ( الطموح):  - ج   مناقشة الفقرات المتعلقة 

ارات محور ٢٤الرجوع الى الجدول رقم ( ة لع النس ة اإلنجاز  ات دافع ) یتضح  أن مستو

والمرتفع والمتوس حیث تراوح المتوس الحسابي بین الطموح قد تراوح بین المستو المرتفع جدا 

ارة "3.347) و (4.743( تبین أن الع  وتطلعاتي آمالي تتحق حتى عملي في للتمیز أسعى ) و

ة ( " نالت عز ذلك إلى أن 4.743أعلى المتوسطات الحساب مستو مرتفع جدا وقد   (

امتالكهم طموح ین یتمیزون  فة مشرف ترو قد  اعال االمشرفین الترو صلوا إلى وظ فهم حتى 

حهم للعمل في اإلشراف الترو من بین أقرانهم  فة معلم أول وجاء ترش فة معلم ووظ مروا بوظ
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أن تحقی التمیز في العمل  ون  نتیجة لتمیزهم في عملهم وهذا الطموح استمر معهم، وهم یدر

ون في المقدمة عندما تحین أ  ع رغبتهم و ش فة أخر أو للترشح سوف  ة لوظ فرصة للترق

ة ، وحضور المؤتمرات والندوات  ین مثل المنح الدراس للفرص التي توفرها الوزارة للمشرفین الترو

ة..  الخارج

ـارة " أطمـح الحـ مـن الجـدول السـاب أن الع اء واكتشـاف معرفـة إلـى الوصـول فـي و  أشـ

ضـا علـى  "لعملـي تـأدیتي أثنـاء جدیـدة ة فـي هـذا المحـور  قـد حصـلت أ أعلـى المتوسـطات الحسـاب

عــــة عمـــل المشــــرف 4.416( تقـــدیر مســــتو مرتفـــع جــــدا وقـــد تعــــز هـــذه النتیجــــة الـــى أن طب ) و

ل المرجـــع  شـــ ــع مـــا یخـــص إطـــار عملــه وهـــو  لمـــام بجم ـــة وإ ــون علـــى درا ـــأن  ، تلزمـــه  الترــو

ـل مــا یخـص المــنهج الدراسـي، وهـذا یــدفع المشـ ــون أكثـر خبــرة ألرف األساسـي للمعلمـین فــي  ن 

م تلــك  ن مــن تقــد ــة حتــى یــتم ــع المســتجدات الترو ــة واإللمــام بجم مــة التعلم ــة التعل العمل ــة  ودرا

   . ون على استعداد تام لما قد یواجهه من مواقف وأسئلة في المیدان الترو   الخبرات للمعملین و

ـارة " ٢٤ما یتضح مـن الجـدول رقـم ( ات لصـداقة أسـعى) أن الع ـارزة الشخصـ  تكـون  ـي ال

ة في هذا المحـور (لي قدوة تقـدیر مسـتو 3.347" قد حصلت على أدنى المتوسطات الحساب )  و

حاجـة إ متوس وقد یبرر ذلك لثقة المشرف بنفسه وقدراتـه و  س  ـة لـذا فهـو لـ ـة والعمل اناتـه العلم م

هــذه الدراســة مــع دراســة (الجبــور  واتفقــت نتــائج قات بهــدف تحقیــ مصــالح معینــة.اإلــى تكــون صــد

ـــة اإلنجـــاز لـــد المعلمـــین وخاصـــة فـــي مجـــال  ى) حیـــث توصـــلت إلـــ٢٠١٢، ارتفـــاع مســـتو دافع

  (الطموح والمثابرة).

ع ( ادارة الوقت ):-د المحور الرا  مناقشة الفقرات المتعلقة 

ة ٢٥ـــالرجوع الـــى الجـــدول رقـــم ( النســـ ـــة اإلنجـــاز  ات دافع ـــارات ) یتضـــح  أن مســـتو لع

محور ادارة الوقت قد تراوح بین المستو المرتفع جـدا والمرتفـع حیـث تـراوح المتوسـ الحسـابي بـین 

ـارة " 3.485) و(4.337( ـاتي مـن لالنتهـاء المحـددة المواعیـد  مأحتـر ) ونالـت الع   المسـندة واج

ة ( إلي" عز ذلك إلـى إد4.337أعلى المتوسطات الحساب مستو مرتفع جدا وقد  راك المشـرف ) 

ة الفــرد وجدیتــه فــي العمــل  عبــر عــن شخصــ مــا أن احتــرام المواعیــد  ــة إدارة الوقــت  الترــو ألهم

مـا  ه الدین اإلسالمي  عند تعامل الفـرد مـع اآلخـرن،  واحترامه لألفراد اآلخرن وهذا مما أوصى 
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عطـــي  ـــه  الوقـــت وحرصـــه عل مثـــل قـــدوة للمعلمـــین فالتزامـــه  ـــاع إن المشـــرف الترـــو  صـــورة وانط

ـارة "أتعامـل الوقـت مـن خـالل الع ضـا مـد اهتمـام المشـرف الترـو  تضـح أ  حسـن عـن المعلـم و

ــة الوقــت مــع ة فــي هــذا المحــور  بجد ضــا علــى أعلــى المتوســطات الحســاب تامــة"  والتــي نالــت أ

تقدیر مستو مرتفع .  4.178(   ) و

الحـــ مـــن الجـــدول رقـــم ( ع تأ٢٥و ـــارة  " أســـتط ـــة أكثـــر مـــن عمـــل فـــي وقـــت ) ان الع د

ة( " حصــلت علـــى واحــد. ــارات هـــذا المحــور حیـــث 3.485أدنــى المتوســـطات الحســاب ع ) مقارنـــة 

ــة أكثـر مــن عمــل فــي نفـس الوقــت یــؤد الــى  علــل ذلــك أن تأد حصـلت علــى مســتو مرتفــع، وقـد 

تقانـه، حیـث لـم یجعـل هللا سـ یز والى تشتت الذهن وعدم دقة العمل وإ تعـالى لرجـل حانه و عدم التر

  قلبین في جوفه.

المحور الخامس  ( المنافسة):  -ه   مناقشة الفقرات المتعلقة 

ـارات محـور ٢٦یتبین  مـن خـالل الجـدول رقـم ( ة لع النسـ ـة اإلنجـاز  ات دافع ) أن مسـتو

المنافســـة قـــد تـــراوح بـــین المســـتو المرتفـــع جـــدا والمـــنخفض حیـــث تـــراوح المتوســـ الحســـابي بـــین 

ـارة " 2.446) و(4.465( تضـح أن الع حـون  الـذین مـع العمـل أفضـل) و  إلبـراز المجـال لـي یت

ة ( وقــدراتي مهــاراتي ــون 4.465"  نالــت أعلــى المتوســطات الحســاب مســتو مرتفــع جــدا وقــد   (

ع الـذ  ـه والمسـاندة والتشـج قـوم  الراحـة وتقـدیر العمـل الـذ  سبب ذلـك لشـعور المشـرف الترـو 

قلــص مــن دور یدفعــه إلــى بــذل المزــد مــ مــا أن العمــل ضــمن فرــ اســتبداد ســوف  ن اإلنجــاز، 

تضح مـن الجـدول رقـم (  القل واالضطراب، و شعره  ـارة  " أحـرص٢٦المشرف و  علـى ) أن الع

ما أفضل نتائج تحقی ة فـي  .أعمال من ه أقوم ف ضا على أعلـى المتوسـطات الحسـاب " حصلت ا

عـز ذلــك لحـرص المشــرف علـى التقــدم  4.366هـذا المحـور ( تقــدیر مسـتو مرتفــع جـدا وقــد  ) و

المســتو الــراهن والتطلــع  ــه وعــدم االكتفــاء  تحقیــ نتــائج أفضــل إلــي فــي مجــال العمــل واإلجــادة ف

ل دافع ش عزز من دوره ونظرة ا اقو اوهذا  ه.آلللمشرف الترو و  خرن ال

الح من الجدول رقم ( ارة ٢٦و ا للتفوق علیهم " ) أن الع " أنافس زمالئي في العمل ح

ة( ة ا2.446حصلت على أدنى المتوسطات الحساب مستو منخفض في دافع نجاز وقد إل) و

یز على انجاز العمل ألجل منافسة  ان التر تعز هذه النتیجة إلى ان المشرف الترو یدرك 
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ل ضغط ش ما إن هذا التصرف ی اوقلق االزمالء سوف  ه،  ؤثر في بیئة العمل ألنه یخل لد

ة بین الزمالء وعدم التعاون بینهم وهذه البیئة تكون غیر محفزة أو دافع انوع ة من الحساس

طي، ، لإلنجاز عد المنافسة في ٢٠١٢اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة (الحن ) حیث جاء 

ة قبل األخیرة.   المرت

  

السؤال ال مناقشة -٤ عالنتائج المتعلقة    :را

ة عند مستو الداللة  ≥ α( والذ ینص على التالي: هل توجد فروق ذات داللة احصائ

ة االنجاز تعز لمتغیر النوع والخبرة؟0.05 اس دافع   )  في درجات أفراد عینة الدراسة على مق

  

ة لمتغیر النوع.  - أ   النس

ا عنـــــــد ) ٢٧ـــــــالرجوع إلـــــــى الجـــــــدول رقـــــــم ( یتضـــــــح عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق دالـــــــه إحصـــــــائ

ـــة(  ـــة اα ≤ 0.05مســـتو الدالل ة لمســـتو دافع النســـ ور واإلنـــاثإل)  ، وقـــد نجـــاز بـــین الـــذ

م وهـــــــم  ـــــــة والتعلـــــــ عمـــــــل فـــــــي وزارة التر ع  یئـــــــة العمـــــــل فـــــــالجم ه ظـــــــروف و یبـــــــرر ذلـــــــك لتشـــــــا

ـــــة وورش العمـــــ مـــــا أنهـــــم لعملـــــون ضـــــمن خطـــــة موحـــــدة ، وتقـــــدم لهـــــم  نفـــــس البـــــرامج التدرب  ،

ـــــــال الجنســـــــین لهـــــــذه ألعملـــــــون بـــــــنفس ا ـــــــار  نظمـــــــة والقـــــــوانین المنظمـــــــة للعمـــــــل، وقـــــــد تـــــــم اخت

ـــــــازهم الشـــــــتراطات ومواصـــــــفات موحـــــــدة.  عـــــــد اجت ـــــــة  ف وتوافـــــــ هـــــــذا مـــــــع نتـــــــائج دراســـــــة الوظ

ور إ) أنـــــه ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة ٢٠٠٨(شوشـــــان، فرحـــــاتي،  ة بـــــین األســـــاتذة الـــــذ حصـــــائ

ة    اإلنجاز.واإلناث في دافع

  متغیر الخبرة -ب

ة عنــد مســتو ٢٩ــالرجوع الــى الجــدول رقــم ( ) یتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ

ات الخبـرة اإل(α ≤ 0.05 الداللـة ة) بـین مسـتو ة  شـراف المسـؤول الشـعور  فـي المحـاور المتعلقـة   

احثــــة   وجـــود الفــــروق فــــي هـــذه المحــــاور إلــــى عــــدم ، المثـــابرة ، الطمــــوح، إدارة الوقــــت ، وتعـــزو ال

ـــع أصــحاب الخبـــرة ومــرورهم بـــنفس بـــرامج التأهیــل والتـــدرب فـــي ال فـــة لجم ه فـــي المهــام الوظ تشــا
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ــة  مــا إن الدافع ــة اإلشــراف،  ــة للفــرد أو المحفــزات  لإلنجــازعمل الــدوافع الداخل تــرت فــي الغالــب 

ون تأثیرها  ة والتي قد  فة ،وت كبر من الخبرة.أالخارج   )٢٠٠٠وافقت هذه النتائج مع دراسة (خل

ة عند مسـتو الداللـة) ٣٠ما یتضح من الجدول رقم (  ≥ α وجود فروق ذات داللة إحصائ

ة فــي (0.05 ات الخبــرة التدرســ محــور المنافســة والمجمــوع الكلــي ولصــالح أصــحاب ) بــین مســتو

احثـــة ذلـــك إلـــى أن أصـــحاب ٥-١الخبـــرة مـــن ( ـــدیهم الحمـــاس ) ســـنوات وتعلـــل ال الخبـــرة األدنـــى ل

ســـو  ـــات جـــدارتهم وتفـــوقهم وأنهـــم ل ـــة فـــي إث ة للفئـــة أ اوالرغ م الخدمـــة اإلشـــراف قـــل مســـتو فـــي تقـــد

قونهم خبــرة فــي هــذا المجــال. اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع  ســ المســتهدفة مقارنــه بــزمالئهم الــذین 

ا عنـد إجـود فـروق دالـة ) حیث أظهرت هـذه الدراسـة عـدم و ٢٠٠٧دراسة (العساف، سعود،  حصـائ

ات األفـراد لـد المعلمـین تعـز لمتغیـر الدراسـة إ) في متوسطات α ≤ 0.05مستو الداللة(  جا

ة ) . م    (النوع االجتماعي ، والخبرة التعل

  

السؤال الخامس:خامسا :    مناقشة النتائج المتعلقة 

ـــ ـــا دال ـــذ یـــنص علـــى التـــالي "هـــل هنـــاك ارت ات تأكیـــد الـــذات  ةوال ا بـــین مســـتو إحصـــائ

ــالرجوع إلـــى الجــدول رقـــم ( ) یتضـــح أن ٣١ومســتو دافعیـــــة اإلنجــاز لـــد أفــراد عینـــة الدراســـة؟ و

اطـ ـ اهنالك ارت ـ اطرد ـة ا وداال اایجاب ًا بـین مسـتو تأكیـد الـذات ومسـتو دافع نجـاز فـي إلاحصـائ

اســین، وقــد تعــز هــذه النتیجــة إلـى ت ـع محــاور المق مســتو مرتفــع فــي جم متــع أفــرد عینــة الدراســة 

لمـــا زاد إدراك المشـــرف إلتأكیـــد الـــذات ســـاعد علـــى امـــتالكهم لمســـتو مرتفـــع مـــن دافـــع ا نجـــاز، ف

الترـو لذاتـه ومشـاعره واتجاهاتــه وزادت قدرتـه علـى التعبیـر المالئــم عـن أ انفعـال نحـو المواقــف 

ـة فــي ا لمــا زادت دافع ه ومإلواألشـخاص،  تضـح ذلــك مــن نجـاز وســع ثابرتـه فــي تحقیـ النجــاح و

مــا إن النجــاح فـــي  مارســـها المشــرف فــي تنفیــذ مهـــام عملــه،  ات وأفعــال  خــالل تصــرفات وســلو

ات أكبـر،  ـزداد ذلـك عنـدما تكـون الصـعو األداء وانجاز العمل یرفع من تأكید الذات بدرجة أكبـر و

ــن المشــرف ا مّ ُ یــد المرتفــع  لترــو مــن إقامــة عالقــات أكثــر وضــوحًا اإلضــافة إلــى ذلــك فــان التو

جعلــه أكثــر قــدرة علــى التعبیــر عــن وجهــات نظــره ، وقــدرة اكبــر  ورسـوخًا مــع المعلمــین، وزمالئــه، و

ــة أكبــر فــي انجــاز العمــل  منحــه دافع . واتفقــت هــذه النتیجــة مــع فــي التــأثیر علــى اآلخــرن وهــذا 
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ــــدار،٢٠٠٠دراســـة (شـــوقي ،  ) والتـــي توصــــلت إلـــي أن هنـــاك ثمــــة ١٩٩٨،شـــوقي، ١٩٩١، الدو

ا  ة لإلنجاز لد العاملین من الجنسین .إیارت ید الذات والدافع   جابي بین تو

  

  

  

السؤال السادس:   سادسا: مناقشة النتائج المتعلقة 

اس تأكید  والذ نص على التالي " ما مد إسهام درجات أفراد عینة الدراسة على مق

ة  اس دافع الرجوع إلى الجدول رقم (الذات في التنبؤ بدرجات مق )  یتضح أن ٣١االنجاز؟ و

مة مستو الداللة بلغت ( ة ٠,٠٥) وهي أقل من (٠,٠٠٠ق شیر إلى وجود داللة إحصائ ) مما 

اس تأكید الذات في التنبؤ  )α ≤ 0.05( عند مستو داللة  إلسهام درجات أفراد العینة على مق

اس تأكید الذات) بدرجات ة االنجاز حیث یتضح أن المتغیر المستقل (مق اس دافع هم على مق

ة اإل%١٨,٣فسر ما نسبته ( ع (دافع این الحاصل في المتغیر التا نجاز) وهذه النتیجة ) من الت

د النتائج التي تم التوصل شیر إلى وجود عالقة دالة  تؤ إلیها في السؤال الخامس والذ 

ة اإل ه بین تأكید الذات ودافع اط ار األفراد المناسبین ارت ن القول إن اخت م ذا  فة نجاز، و للوظ

ون له أثر والذین یتمتعون بتأكید  ما أن إلیجابي في دافعیتهم إلى اإذات عال س نجاز، 

ة قدرات تأك ة تعني االهتمام بتنم رامج تدرب ید الذات لد الموظفین من خالل تنفیذ دورات و

ضاعف من دافعیتهم في  ون له مردود ایجابي إبتأكید الذات س لة إلیهم، وس نجاز المهام المو

صورة خاصة.  ة  ة واالجتماع ة االقتصاد   من الناح
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ات :-٣   التوص

ات في هذا المجال في ضوء النتائج التي توصلت إلیها  الدراسة، تم استخالص العدید من التوص

  ما یلي:

مهارات تأكید الذات والدافع  - ١ االهتمام  م  ة والتعل ام وزارة التر وتنمیتها  لإلنجازضرورة ق

ل خاص وذلك من خالل تنفیذ البرامج  ش ین  ل عام والمشرفین الترو ش لد الموظفین 

ة وورش العمل المتخص   صة.التدرب

ن المشرفین  - ٢ ِ مَ ُ ما  ات الالزمة  ة بتهیئة بیئة العمل ومنح الصالح ام وزارة التر ضرورة ق

صورة تساعدهم  ة  ف ین والعاملین في الوزارة من ممارسة أدوارهم ومهامهم الوظ الترو

ة ا ثارة دافع  نجاز لدیهم .إلعلى تأكید الذات وإ

ة قدرا - ٣ ة مضرورة اهتمام المشرف الترو بتنم ن خالل التدرب واإلقناع ته الشخص

ة   الذاتي  .لإلنجازعلى مهارات تأكید الذات والدافع

ات على ممارسة سلوك تأكید الذات دون تردد أو قل من ردة   - ٤ ع المشرفات الترو تشج

ة. انة المشرفة الترو رامة وم ضمن عدم خدش  ما   فعل المجتمع، و

ار المشرفین  - ٥ ةوضع معاییر الخت ات الشخص التأكید على الكفا  . وذلك 
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ا في مجال  - ٦ ة والدراسات العل الدورات التدرب ة لاللتحاق   .اإلرشادتوفیر الفرص الكاف

ة للمشرفین وذلك لرفع مستو اإلنجاز لدیهم  - ٧  .تهیئة البیئة المناس

  

  

  

 ت:المقترحا -٣

ة:إفي ضوء نتائج الدراسة ف حوث التال احثة تقترح إجراء ال   ن ال

مـــدیر المـــدارس إ - ١ ـــة مـــن وجهـــات نظـــر أخـــر  جـــراء دراســـة مماثلـــة للدراســـة الحال
. مة أخر   والمعلمین، وفي بیئات تعل

 
  

، إ - ٢ ـــ متغیـــرات أخـــر مـــثال القل ـــذات وعالقتهـــا  جـــراء دراســـة لمعرفـــة مســـتو تأكیـــد ال
اة.. في، النجاح في الح  التحصیل الدراسي، الرضاء الوظ

  
ــة  - ٣ مهــارات تأكیــد الــذات لــد عینــات مختلفــة مــن المعلمــین عمــل برنــامج مقتــرح لتنم

ین واإلدارین ومدیر المدارس.   والمشرفین الترو
 

ــــة ع - ٤ ــــة مهــــارات الدافع ــــامج مقتــــرح لتنم لــــد عینــــات مختلفــــة مــــن  لإلنجــــازمــــل برن
ین واإلدارین ومدیر المدارس  .المعلمین والمشرفین الترو
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١٢١ 
 

 
  المصادر

  ـ القرآن الكریم١

  ـ صحیح مسلم٢

  

   المراجع
   ادارة الجودة الشاملة وعالقتھا بدافع ) . ٢٠١٢( . جاسم ، خالد أحمدو، كاظم علي ؛ أحمد   

   )٣١(العدد   ٨ المجلد ، مجلة سر من رأى . نجاز الدراسي لدى طلبة الجامعةاإل     

  . ٤٠- ١ ص         

                                                                                                                              

      أشكال العنف األسري الموجھ ضد المرأة وعالقتھ ببعض ). ٢٠١٢أحمد ، ممدوح صابر .(

   المجلة الدولیة التربویة المتخصصة.  مھارات توكید الذات في العالقات الزوجیة        
        . ٤٣٥-٤٣٣ ، ص )٨)، العدد (١المجلد (

           

تأكید الذات وعالقتھ بالسلوك العدواني لدى طلبة التعلیم ما ). ٢٠١٣أل ھاشم ، شریفة قاسم .( 
. رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  بعد األساسي في ضوء بعض المتغیرات بمحافظة مسقط

  عمان ، نزوى .

                                                                                  

  الجامعة   وجھة الضبط وتوكید الذات : دراسة مقارنة بین طالب ). ٢٠٠٦(. بدر، فائقة محمد 

       ،    دراسات عربیة في علم النفس.  المقیمین في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا      

  . ١٦-١٤، ص )٦(المجلد الخامس ، العدد         

  

  

  



  
   

١٢٢ 
 

    الكفایات الالزمة للمشرف التربوي في سلطنة  ) .٢٠١٢( ، حمید حمد سالم .  البراشدي 

   كلیة العلوم واآلداب رسالة ماجستیر،   المعاصرة .عمان في ضوء بعض االتجاھات           

  جامعة نزوى ، سلطنة عمان . ، قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة           

  

    

  سمة التدین وعالقتھا بمفھوم الذات والدافع لإلنجاز لدى م) .٢٠٠٢، أماني بابكر. ( إبراھیم 

  تربیة ، كلیة الرسالة ماجستیر  . طالب وطالبات المرحلة الثانویة بوالیة غرب كردفان          

   جامعة امدرمان اإلسالمیة ، السودان .          

  

  

               المجلس الوطني للثقافة الكویت :   . العالج النفسي الحدیث.   )١٩٧٨(. براھیم ، عبد الستارإ  

  . واآلداب والفنون           

  

    الكفایات التعلیمیة لدى  .)٢٠١١( . حسن، كفاح و  ؛بركات ، زیاد و ؛، حسن  بركات  

  مجلة جامعة القدس المفتوحة  المعلمین  وممارستھم لھا وعالقتھا بالدافعیة لإلنجاز.           

   ٥٠- ٤٨ ص)٢٤(العدد  ١مجلدلألبحاث والدراسات              

                                   

  دار المعارف. : ، القاھرة  ، معجم لسان العربابن منظور 

  

عالقة االتزان االنفعالي بمستویات تأكید الذات عند عینة من ) .٢٠٠٥(.، محمد  بني یونس
          الجامعة األردنیة ، األردن . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة طلبة  

               

  

  دار المسیرة.:  ، عمانعلم النفس التربوي). ٢٠٠٥(. أبو جادو، صالح محمد

  



  
   

١٢٣ 
 

 ٢٩المجلد مجلة الثقافة النفسیة المتخصصة،  دافعیة اإلنجاز). ٢٠٠٦، محمد (الترتوري  
  ) بیروت، لبنان .٧٣( العدد

      

  

أنماط الشخصیة لدى المشرفین التربویین . ) ٢٠١٢(. الجبور، آمال ضیف هللا محمد  
  رسالة                     .بدافعیة اإلنجاز لدى معلمي مدارس مدیریة التربیة والتعلیم في لواء الموقر وعالقتھا

    ، عمان ، األردن  . جامعة آل البیت،  كلیة العلوم التربویةماجستیرغیر منشورة ،        

         .  

          

  

              بالسلوك  المھارات االجتماعیة وعالقتھا.  )٢٠١١( .، عبد الرحمن بن عید الجھني  

  مجلة جامعة أم القرى ،  . .التوكیدي والصالبة النفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویة           

                     ٢٠٨-٢٠٧ ص)١(المجلد   ٤العدد                

  

  

  التوكیدي الواثق بنفسھ عالیا ومحقق لذاتھ في عصر ال .)٢٠١١( . توفیقحجازي، أحمد 

  .كنوز المعرفة :  دارعمان  . مكان فیھ لغیر التوكیدین          

  

  تحري شكل العالقة بین القلق ودافعیة االنجاز . ) ٢٠٠٢(.  الحجازین، بشیر شاھین الحجازین 

  رسالة   ، والتحصیل لدى طلبة الصف األول الثانوي في مدارس لواء القصر            

  .ماجستیر غیر منشورة ،  جامعة مؤتھ ، عمان             

  

  دار أسامة للنشر والتوزیع. :عمان . موسوعة الطب النفسي.) ٢٠٠٤(. حجاوي، عبدالكریم 

  

   فاعلیة تطبیق برنامج ارشادي في فنیات العقل والجسم لزیادة .  )٢٠١٢الحلو، محمد وفائي .(



  
   

١٢٤ 
 

   . رسالة ماجستیر غیر منشورة، التوكیدیة لدى طلبة المرحلة الثانویة بمحافظة غزة       

  غزة.،    الجامعة اإلسالمیة         

  

  

  البیئة التنظیمیة السائدة في مدارس التربیة والتعلیم في  .)٢٠١٢( .  الحنیطي، أحمد سلیمان

  رسالة ماجستیر ، جامعة آل البیت  . محافظة جرش وعالقتھا بدافعیة انجاز المعلمین         

   . عمان            

  

  دور التدریب على السلوك التوكیدي في تنمیة فعالیة ) . ١٩٩٩السید ، زیاد ھاشم ابراھیم (

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الملك سعود ، الریاض ، السعودیة . القیادة       

  

  وعالقتھ  اإللكترونياستخدام بیئات التعلم  .)٢٠١٢(. عبد الدایم ، خالد ؛ ونصار، عبدالسالم 

  التعلیمیة بدافعیة اإلنجاز لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة شمال غزة              

  ١٨٥- ١٨٤ص) ٦(العدد ٣المجلد  ٣المجلة الفلسطینیة للتعلم المفتوح .             

  

  العالقة بین دافعیة اإلنجاز والتحصیل الدراسي وعادات ). ٢٠٠٩بدر سعید ساعد .( الغافري ،

                االستذكار واالتجاھات نحو الدراسة لدى طالب الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان           

 قابوس ، مسقط . السلطانرسالة ماجستیر ، جامعة            

 

  دافع االنجاز وعالقتھ بتأكید الذات والتخصص ) . ١٩٩٦(. الخطیب ، سمیرة محمد عمر

  رسالة ماجستیر  . والتحصیل الدراسي لدى طالبات كلیة اعداد المعلمات بمحافظة جدة          

  غیر منشورة ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة.           

  

  .للنشر دار غریب  . القاھرة : الدافعیة لإلنجاز.) ٢٠٠٠خلیفة ، عبداللطیف محمد (



  
   

١٢٥ 
 

  
   العالقة بین التوكیدیة وبعض متغیرات الشخصیة لدى بعض  ) .١٩٩٢الخلیفي ، مریم عیسى (

 رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة البنات ، جامعة عین شرائح الشباب في المجتمع .          

  شمس ، مصر .          

 

  الرضا الوظیفي ودافعیة االنجاز لدى عینة من ) . ٢٠٠٨( ، حسن حسین عطاس . الخیري

      رسالة   المرشدین المدرسیین بمراحل التعلیم العام بمحافظتي اللیث والقنفذة.          

  .مكة المكرمة جامعة أم القرى ،ماجستیرغیرمنشورة             

   

  فعالیة برنامج ارشاد جمعي في تفنید األفكار .  ) ٢٠٠٨( . باسم محمد علي الدحادحھ ،

الالعقالنیة وتأكید الذات في خفض مستوى االكتئاب  وتحسین مفھوم الذات لدى           
 ٢العدد .جامعة أم القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة والنفسیة مجلة.  المكتئبینالطلبة 
  .١٢  - ٨ ص)١(المجلد

           

  المتغیراتالعوامل المحددة لدافعیة اإلنجاز في ضوء بعض  .)١٩٩١ . ( دویدار ، عبد الفتاح

السابع لعلم                            . بحث مقدم إلي المؤتمر  لدى الموظفین والموظفات في المجتمع المصري        

، القاھرة مكتبة ٧٣-٤٩، ص  المجلة المصریة للدراسات النفسیةالنفس في مصر         
  األنجلو المصریة.

            

  

   .مھارات توكید الذات وعالقتھا بأسالیب التنشئة الوالدیة ). ٢٠٠٧الرجیب ، یوسف علي (

  ٣٣) العدد ١٠المجلد (مجلة دراسات الطفولة ،          

  

  التفاؤل والتشاؤم وعالقتھا بالدافعیة لإلنجاز لدى عینة .) ٢٠٠٧(. الرشود ، ندى راشد محمد 

غیر منشورة ، رسالة ماجستیر من طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة         
          اإلمام محمد بن سعود ، الریاض .جامعة  



  
   

١٢٦ 
 

            

          

    الجودة الشاملة وعالقتھا باإلنجاز، رسالة .  )٢٠١٢. ( الزعبیر، إبراھیم عبدهللا عبدالرحمن

  . ٣٢- ٣١ص )٣٦(المجلد األول العدد ، مجلة كلیة التربیةماجستیر،          

  

  ) ، العین : دار ١.ط (  . مقدمة في علم النفس التربوي) ٢٠٠٦(.، عماد عبد الرحیم  الزغلول

  الكتاب الجامعي .           

  

  

  ھویة الذات وعالقتھا بالتوكیدیة والوحدة النفسیة  لدى ). ٢٠١١( . ، ماجدة أحمد زقوت 

  ، غزة. غیر منشورةرسالة ماجستیر . مجھولي  النسب         

  

                               :األردن  ،  تحقیق الذات بین النظریة والتطبیق  .)٢٠١٢(.  ، أحمد رشید عبد الرحیم زیادة

  .لوراق للنشر والتوزیع ادار          

  

   .  عالقة دافعیة ) ٢٠١٢( . الخلیفة ، عمر ھارونوقمبیل، كبشور كوكو؛ وسالم، ھبة هللا ؛ 

   اإلنجاز بموضع الضبط ومستوى الطموح والتحصیل الدراسي لدى مؤسسات التعلیم         

  . ٩١-٨٢ ص)٤(العدد ٣المجلد ،المجلة العربیة لتطویر التفوق العالي بالسودان .         

  

  تحسین مفھوم الذات تنمیة الوعي بالذات والنجاح في شتى ) . ٢٠٠٥سلیمان ، سناء محمد . (

   للنشر والتوزیع. مجاالت الحیاة . القاھرة : عالم الكتب         

  

  

  . دافعیة اإلنجاز لدى عمال الیمن ) ٢٠٠٢(.  الشرجبي ، مراد عبد الغني أحمد نعمان 
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  ، الیمن. صنعاء،   غیر منشورة رسالة ماجستیر  وعالقاتھا ببعض المتغیرات            

  

  ). العالج السلوكي الحدیث :١٩٩٨الشناوي ، محمد محروس وعبدالرحمن ،محمد (

  أسسھ وتطبیقاتھ ، القاھرة ، دار قباء .           

    

   . إدراك الطالب للقبول / الرفض الوالدي وعالقتھ ) ١٩٩٥( الشناوي ، زیدان عبد المنعم .

  المجلة التربویة ، مجلس النشر   . بدافعیة اإلنجاز لدى طالب كلیة المعلمین بالجوف          

  .   ١٠٨ -١٠٦) ٣٧(١٠ العلمي          

  

 السلوك التوكیدي لدى مدمني أربعة انماط من  ).  ٢٠٠٥(.  الشھري ، یزید بن محمد
 .  دراسة مقارنة بین مدمني المخدرات المنومین بمجمع األمل للصحة النفسیةالمخدرات 

  . ، الریاض  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةماجستیر غیر منشورة ، رسالة 

                     

  

النمط القیادي لمدیري الثانویات وعالقتھ بدافعیة . ) ٢٠٠٩، عمار( شوشان
  رسالة ماجستیر ، جامعة الحاج خضر ، بانتھ ، الجزائر . ، األساتذةلدى اإلنجاز 

            

  

     : القاھرة . . توكید الذات مدخل لتنمیة الكفاءة الشخصیة) ١٩٩٨شوقي ، طریف شوقي فرج( 

  دار غریب.         

  

  االتجاه نحو الزواج المبكر لدى بعض طالبات كلیة التربیة  ) .٢٠٠١الصبان ، انتصار سالم ( 

  نشر في  المؤتمر السنوي الثامن لمركز اإلرشاد  بحث بجدة وعالقتھ بتأكید الذات .           

         .٢٠٠١نوفمبر  ٦-٤_ جامعة عین شمس،  النفسي           
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  فاعلیة برنامج تعلیمي _ تعلیمي في تعلیم التفاؤل ) . ٢٠٠٥صبري ، مصطفى عبدالرحمن .(

 شمال وتنمیة الدافعیة المعرفیة ودافعیة االنجاز لدى طلبة الصف السادس في مدارس         
منشورة ،  رسالة دكتوراة غیر . عمان وجنوب عمان التابعة لوكالة غوث الدولیة في األردن

  .الجامعة األردنیة ، عمان  

          .  

   

    

  . دراسة للفروق في السلوك العدواني وعالقتھ بتأكید ) ١٩٩٤الصفتي ، مصطفى محمد . ( 

    بدولة االمارات العربیةالذات لدى عینة من تالمیذ وتلمیذات المرحلة اإلعدادیة           

  رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ، جامعة  االسكندریة .            

  

  

  دافعیة اإلنجاز لدى زراع القصیم بالمنطقة . ) ١٩٩٨الصغیر،  صالح بن محمد الصغیر . (

  . مركز بحوث كلیة منشورة ماجستیر غیررسالة  الوسطى بالمملكة العربیة السعودیة           

           الریاض . جامعة الملك سعود اآلداب ،            

 

      انفعالي معرفي في تحسین –أثر برنامج ارشاد جمعي عقالني  ).٢٠٠٥الطراونة، نایف سالم .(

  مستوى فعالیة الذات المدركة ودافعیة االنجاز والمعدل التراكمي لدى طلبة جامعة            

، جامعة مؤتھ ،  ة منشور غیر ماجستیررسالة  مؤتھ ذوى التحصیل المتدني ،           
  األردن.

  

                             الدافعیة لإلنجاز وعالقاتھا بكل من توكید الذات ). ٢٠٠٣براھیم شوقي . (إعبد الحمید ، 

                 . وبعض المتغیرات الدیموغرافیة لدى عینة من  شاغلي الوظائف المكتبیة               

  اإلمارات، العین . ، ٥-٢ص(ا) العدد ٣ المجلد  المجلة العربیة لإلدارة                
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  الدافع لإلنجاز وعالقتھ بالقلق واالنبساط ، ) ١٩٩١عبدالخالق، أحمد؛ والنیال ، مایسھ أجمد .( 

   .٦٥٣- ٦٣٧ ص)٤(المجلد األول العدد ، دراسات نفسیة           

  

  سجل قصاصات مقترح قائم على الویب ) . ٢٠١٢(. العتیبي، نوف محماس المقاطي  

         scrapbook  لتنمیة دافعیة اإلنجاز والتحصیل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانویة
  جامعة الملك عبد العزیز ، الریاض . رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،       . 

          

  

  التوافق الزواجي وعالقتھ بتوكید الذات ). ٢٠٠١العمودي ، یاسر محمد عبدالرحمن (

  .رسالة ماجستیر   بعض المتغیرات لدى المتزوجین بمنطقة مكة المكرمةوارتباطھ. ب           

   غیرمنشورة ، جامعة أم القرى ، الریاض .            

  

  

  .أسالیب مواجھة الضغوط وعالقتھا   بتأكید الذات لدى طالب م) ٢٠١٣(.عرافي ، أحمد محمد 

  جامعة أم ماجستیرغیر منشورة ، رسالة   . المرحلة الثانویة في محافظة مھد الذھب         

  .القرى ، مكة المكرمة           

  

  العالقة بین سلطة مدیري المدارس الثانویة " )٢٠٠٧.(راتب  ، السعودو ؛ ، لیلى العساف

  العامة في األردن كما یراھا المعلمون ودافعیة اإلنجاز لدیھم واختالف ھذه العالقة         

  المجلة األردنیة في العلوم التربویة  . باختالف النوع االجتماعي والخبرة للمعلمین        

  .٧٤-٧٢ص )١(العدد٣المجلد            

  

  

  

  العنف وعالقتھ بتوكید الذات واألمن النفسي لدى ) .  ٢٠٠٩(. عطار ، اقبال أحمد عطار
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مجلة العلوم واآلداب  . تلمیذات المرحلة المتوسطة من السعودیات وغیر السعودیات        
  .)١٣(١، جامعة المنصورة  . االنسانیة

  

  عقوق الوالدین وعالقتھ بالقیم الخلقیة وتأكید الذات لدى  ). ٢٠٠٤(. عطى ، ثریا السید عطى 

  .١٨-١٧ص ) ٢٨( المجلد األول العدد ١مجلة كلیة التربیة األبناء .        

 

  " العالقة بین  فاعلیة الذات ودافعیة )م . ٢٠٠٦العلي ، سحلول ،  نصر محمد ، محمد عبدهللا (

  اإلنجاز وأثرھما في التحصیل األكادیمي لدى طلبة الثانویة العامة في مدینة صنعاء"         

  ١٨العدد) ١(المجلد ، الجتماعیة واإلنسانیةمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة وا        

  . ٩٦ – ٧٩ص         

  

  عالقة الدافعیة نحو العمل ببعض المتغیرات الشخصیة والوظیفیة  .م)٢٠٠٠(. بدر عمر العمر،

 ١٠٤-٧٩ ص )١٧(العدد ،، جامعة قطر مجلة مركز البحوث التربویةفي دولة الكویت .       
.  

  

  

   األنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة وعالقتھا." .) ٢٠٠٣عیاصرة ، علي أحمد (

   بدافعیة المعلمین نحو مھنتھم كمعلمین في وزارة التربیة والتعلیم في األردن "          

  . العربیة للدراسات العلیا ، األردن نأطروحة دكتوراه ، جامعة عما           

  

  نمط الشخصیة (أ،   ) ٢٠١٣(  ، زھراء طارق بتالالعاني  ؛ والفالحي ، حسن حمود ابراھیم  

  مجلة  جامعة األنبار، ،ب) ودافعیة اإلنجاز لدى أعضاء ھیئة التدریس الجامعي           

  .٣٢٦-٣٢٣ ص )٣٧( العدد،البحوث التربویة النفسیة              

 

  .مطبعة بریل :، لندن  ). المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوي١٩٣٦فنسنك ،( 
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  المھارات اإلداریة لسیدات األعمال السعودیات   ). ٢٠٠٨(.، سمیرة أحمد حسن العبدلي  الفیفي

  ، مكة المكرمة.، جامعة أم القرى  دكتوراه رسالةاإلنجاز. وعالقتھا بدافعیة        

  

    .  اإلنجازاستخدام تكنیك لعب الدور ودینامیكیة دافعیة ). ٢٠١٠( .محروس ، منال محمد 

  اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث .            

  

الرضا وعالقتھ بدافعیة اإلنجاز لدى أعضاء ھیئة  .م)٢٠١٠(.، حنان نور الدین محمد 
، رسالة  جامعة  أم درمان اإلسالمیة في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیةالتدریس 
  . درمان مأ، كلیة الدراسات العلیا ، غیر منشورة ماجستیر.

  

               

  

  السلوك التوكیدي كمتغیر وسیط في عالقة الضغوط النفسیة ) . ٢٠٠٦(.، عبدهللا جاد  محمود

   المؤتمر العلمي األول لكلیة التربیة النوعیةحث مقدم إلي . بلكل من االكتئاب والعدوان        

    ابریل .)  ١٣-١٢(،  في جامعة المنصورة        

  

  

  تطویر اختیار المشرفین التربویین في ضوء تجارب بعض  .) ٢٠١١( .یمان علي إمصلح ، 

  ، غزة.  . رسالة ماجستیر ، الجامعة اإلسالمیةالدول         

  

مركز التحكم لدى طلبة الصف الحادي عشر بسلطنة  .)٢٠٠٤(. ، محفوظھ حمود المعولي
  یر منشورة ، جامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستیر غوبعض المتغیرات المحددة لھ،  عمان 

      مسقط .          
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  دار المسیرة بیروت :  "مناھج البحث في التربیة وعلم النفس"  ).٢٠٠٢.( ملحم ، سامي محمد

  . م ٢٠٠٢       

  

  .العالقة بین المھنة وبعض. ) ٢٠٠٨( التریكي ،منى . المغراوي ، زھرة ؛السنوسي، سلوى ؛

  موقع الصفاء للصحة ، سمات الشخصیة لدى األطباء والمدرسین بشعبیة مصراتھ             

  http:www.elssafa.comالنفسیة             

  

  :   . القاھرة  .( ترجمة أحمد عبدالعزیز سالمة)الدافعیة واالنفعال ). ١٩٨٨( .موراي ، إداورد

  دار الشروق .         

 

  : مقدمة نظریة وخصائص سیكومتریة   مقیاس دافعیة اإلنجاز. ) ١٩٩٣( .النابلسي ، نظام سبع

  . ٤٠-٣٨ ص)١(العدد،  مجلة التقویم والقیاس النفسي والتربوي .على عینة فلسطینیة           

  

  بدافعیة اإلنجاز لدى معلمي.الرضا المھني وعالقتھ . )٢٠٠٨.( وقیع هللا ، رحاب علي محمد 

  مان اإلسالمیة ، كلیة الدراسات العلیا . رسالة ماجستیر، جامعة أم در مرحلة األساس           

  . أم درمان           
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  )١ملحق رقم (

  مقیاس تأكید الذات المرسل للمحكمین                   

  

     المحترم .......................................  الفاضل األستاذ الدكتور

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،، وبعد 

  مقیاس تأكید الذات الموضوع :تحكیم

  

عداد (طریف شوقي إأرجو شاكرة التكرم باالطالع على المقیاس المرفق وھو مقاس تأكید الذات من   
  ) وتطویر الباحثة . ١٩٩٨

وقد وضع  علیھا المفحوص على مقیاس تأكید الذات، یعرف إجرائیا بأنھ : الدرجة التي یحصلالذي و
  ص كما یلي:ـ أمام كل فقرة خمسة بدائل تمثل الحالة التي تنطبق على المفحو

  

  م
  تنطبق علي دائما

٥  

  تنطبق علي كثیرا

٤  

تنطبق علي إلى حد 
  المتوسط

٣  

تنطبق علي إلى 
  حد قلیل

٢  

  ال تنطبق علي أبدا

١  

  
ونظرا لما تتمتعون بھ من خبرة علمیة ،تود الباحثة االستفادة من آرائكم القیمة للحكم على الفقرات 
التي جمعت من بعض المقاییس واألدبیات النظریة السابقة لغرض بیان مدى صالحیتھا ووضوحھا ، 

أو نقلھا من وإمكانیة تعدیلھا إذا كنتم ترون ذلك ضروریا أو إضافة فقرات أخرى ترونھا مناسبة ، 
  مجال آخر ،أو أي مالحظة أخرى. 

  طالبة ماجستیر : خالصة بنت علي بن عبدهللا الشندودیة                             

  /بیانات المحكم 

  ...................... مكان العمل            االسم :..................................................................

 المسمى الوظیفي  ...............            ...............................الدرجة العلمیة ........................
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  مقیاس تأكید الذات

انفعال نحو المواقف واألشخاص فیما عدا التعبیر عن  أي.ھو قدرة الفرد على التعبیر المالئم عن  یعرف تأكید الذات

  انفعال القلق.

  المشاعر عن قدرة التعبیر : مجال المجال األول في تأكید الذات 

  .وما یعترضھ من مواقف بال تردد و تكلف عما یدور في النفس ویعرف بأنھ..:السھولة والتلقائیة في اإلفصاح 

  الفقرات  م

التعدیالت إن   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح
  وجدت

غیر   واضحة 
    دقیقةغیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت  واضحة

أعبر ببساطة عن اآلراء التي اختلف   ١
  .فیھا مع اآلخرین

              

٢  
رتي في أعتذر بلباقة لمن یطلب زیا

تحدید  وقت ال یناسبني وأدعوه إلى
  .موعد آخر

              

أحرص على النظر في عیون الشخص   ٣
  عند السالم علیھ.

              

معارفھ نزعج من زمیل حقق مصالح أ  ٤
  على حسابي.

              

٥  
أعبر شیئا فشیئا عما یدور في نفسي 

  من مشاعر وأفكار .
.  

              

أوجھ اللوم حین یفشي صدیقي سرا   ٦
  .ائتمنتھ علیھ

              

أعترف بخطئي دون الشعور   ٧
  .بانخفاض احترامي لھ

              

أحد یرتدیھ  عجابي بزي أبدي إ  ٨
  .الزمالء من نفس جنسي

              

٩  
أعبر عن غضبي من تصرفات أحد 

األقارب سواء بصورة لفظیة أو غیر 
  .لفظیة

              

أقول بشكل مباشر ما أرید قولھ   ١٠
  لآلخرین
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  مجال  الجسارة في التفاعل االجتماعيالمجال الثاني  

الفرد من  حول ما یغمض علىالقدرة على مواجھة اآلخرین واالختالف معھم وطلب تفسیرات  ویعرف بأنھ:

  .حدیثھم

  الفقرات  م

التعدیالت إن   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  صالحیة الفقرة
  وجدت

غیر   صالح
غیر   واضحة  ال ینتمي  ینتمي  صالح

    واضحة

أعتذر ألصدقائي عند الحاحھم على   ١
  حضور مناسبة معینة .

              

ر عن أي خطأ ارتكبتھ في حق أعتذ  ٢
  أي زمیل لي.

              

أصر على فعل ما أرید ولو لم یرض   ٣
  ذلك اآلخرین.

              

 نصحا أو كل من یقدم ليلشكر أتقدم بال  ٤
  .معروفا بطریقة  لفظیة واضحة

              

أتوجھ بالشكر إلى موظف أدى واجبھ   ٥
  .بأمانة أمام جمھور المتعاملین

              

٦  

ألفت نظر من یتصرف معي      
بأنني غیر راض  بطریقة غیر الئقة

عن ھذا السلوك ویحبذ تصحیحھ 
  مستقبال .

              

أبادر في االقتراح على اآلخرین في   ٧
  المكان الذي نود الذھاب إلیھ.

              

٨  
أتقدم من وقت ألخر بعبارات ودیة 

وحانیة ألصدقائي أعبر فیھا عن 
  .مشاعري نحوھم

              

أصر على معرفة نوع العمل حینما   ٩
  احدھم مني القیام بھ . یطلب مني

              

 في أثناء   انفعاالتي أقوم بضبط  ١٠
  .التفاعل مع اآلخرین

              

....  
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  مجال الدفاع عن الحقوق  :المجال الثالث  في تأكید الذات 

یشیر مضمون ھذا العامل إلى استعداد الفرد للتعبیر عن المشاعر ذات الطابع السلبي في مواقف ویعرف بأنھ : 
 مایة حقوقھ من انتھاكات اآلخرین.المواجھة لح

  الفقرات  م
التعدیالت إن   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح 

  وجدت

غیر   واضحة
غیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت  واضحة

    دقیقة

١  
أدافع عن حقي بقوة حین ینتھك من 

  .اآلخرینقبل 
              

٢  
سلوك  أطالب رئیسي بتعلیل أى

یكون فیھ محاباة لآلخرین إن كان 
  ذلك السلوك على حساب عملي.

              

أبدي غضبي لزمیل یرید أن یسلب   ٣
  .مني حقوقي

              

أنبھ اآلخرین لخطئھم في حقي حتى   ٤
  .ال یتكرر

              

نجاز أى عمل یكون فوق إاعتذر عن   ٥
  قدراتي وطاقاتي.

              

٦  
األسئلة قد أذكر زمالئي عند توجیھم 

تكون شخصیة بأن ھذا لیس من 
  . حقھم

              

أطلب من زمالئي الكف عن التلفظ   ٧
  باأللفاظ غیر الالئقة

              

أصر على إعالن اختالفي مع من   ٨
  .یحاول فرض رأیھ علي

              

٩  
ال أتھرب من لقاء شخص ال أرغب 

لمقابلتھ بل أعتذر عن لقائھ أو 
  .أصارحھ بأن ظروفي ال تسمح

              

١٠  
  
وأحاول االستفادة  البناء أتقبل النقد  

  منھ في تصحیح مسار سلوكي.
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  االستقالل بالرأي في تأكید الذات :  المجال الرابع

  ویعرف بأنھ:ـ القدرة على تكوین رأي خاص والتمسك بھ والدفاع عنھ .

  

  الفقرات  م
التعدیالت   اللغویةالصیاغة   االنتماء للمجال  الفقرة وضوح 

  إن وجدت

غیر   واضحة
ال   نتميت  واضحة

غیر   دقیقة  نتميتن
    دقیقة

 بصراحة  ال أتردد في إبداء رأیي    ١
                .لفكرة  جدیدة  أمام رؤسائي

بعد  إال قبل رأي اآلخرینال أ  ٢
                مناقشتھ واالقتناع بھ.

 تخذ أي قرارقبل معرفةأال    ٣
                . بھ  المعلومات المرتبطة

ي في المناقشات طالما یأتمسك برأ  ٤
                . كان صحیحا

أتقبل مناقشة أرائي من قبل الزمالء   ٥
                اآلخرین.

أشعر بالمضایقة عندما تنتقد ال    ٦
                أرائي من قبل اآلخرین

ستطیع إبالغ رئیسي في العمل أ
بعدم اتفاقي معھ في رأي لھ في حل 

  .معینةمشكلة 
              

ن تقنع الناس أؤمن بأنھ لیس علیك أ
أیك ولكن علیك ان تقول ما تعتقد بر
  .نھ حقأ

              

إذا كنت دافع عن وجھة نظري أ
                مقتنعا بأنھا صائبة .

١٠  

  
أنفذ ما اقتنع بھ وال أھتم بمعارضة 

  .اآلخرین لي
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   )٢ملحق رقم (

  المرسل للمحكمین مقیاس دافعیة اإلنجاز

  الفاضل األستاذ الدكتور  ................................... المحترم                                     

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،، وبعد 

    الموضوع :تحكیم مقیاس دافعیة اإلنجاز

من اعداد ( محمد خلیفة یة اإلنجازدافعأرجو شاكرة التكرم باالطالع على المقیاس المرفق وھو 
  ) وتطویر الباحثة . ٢٠٠٠

والذي یعرف إجرائیا بأنھ : الدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس دافعیة اإلنجاز الذي   
  وقد وضع أمام كل فقرة خمسة بدائل تمثل الحالة التي تنطبق على المفحوص كما یلي:ـ  الباحثةأعدتھ 

  

  م
  دائما تنطبق 

٥  

  كثیرا ال تنطبق  

٤  

  إلى حد المتوسط بق تنط

٣  

إلى حد  تنطبق 
  قلیل

٢  

  أبدا ال تنطبق 

١  

  
ونظرا لما تتمتعون بھ من خبرة علمیة ،تود الباحثة االستفادة من آرائكم القیمة للحكم على الفقرات 

إضافة فقرات  ضروریا أومدى صالحیتھا ووضوحھا ، وإمكانیة تعدیلھا إذا كنتم ترون ذلك  لبیان
  أخرى ترونھا مناسبة ، أو نقلھا من مجال آخر ،أو أي مالحظة أخرى. 

  طالبة ماجستیر : خالصة بنت علي بن عبدهللا الشندودیة                          

  بیانات المحكم 
  االسم :..................................................................

  ........................................................ الدرجة العلمیة

  مكان العمل :..........................................................

  ................................................................المسمى الوظیفي :
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  مقیاس دافعیة اإلنجاز

اإلنجاز:ـ بأنھ المفھوم الذي یشیر الي استعداد ثابت نسبیا في الشخصیة ویحدد مدى سعي الفرد یعرف  مفھوم دافعیة 

  ومثابرتھ في سبیل تحقیق وبلوغ نجاح یترتب علیھ نوع من اإلرضاء

  المجال األول في دافعیة اإلنجاز : مجال الشعور بالمسؤولیة 

من أعمال على أكمل وجھ ،وبذل المزید من الجھد واالنتباه  ..یشیر إلي االلتزام والجدیة في أداء ما یكلف بھ الفرد

  لتحقیق ذلك.، حیث الدقة والتفاني في العمل والقیام ببعض األعمال والمھام التي من شأنھا تنمیة مھارات الفرد

  الفقرات  م
التعدیالت إن   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح 

  وجدت

غیر   واضحة
    دقیقةغیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت  واضحة

١  
مني أحب تأدیة األعمال التي تتطلب 

 .یةلكبیرا من المسئو اقدر
  

              

 فیھ في سبیل أھتم بعملي وأخلص  ٢
                .تحقیق أھدافي

أواجھ مواقف فشلي بشجاعة كي   ٣
                .أستفید من أخطائي

ألتزم بالدقة في أدائي ألي عمل   ٤
                .یدفعني لإلنجاز

بطریقة  بشيءأراجع أدائي إذا قمت   ٥
                ردیئة.

أوجھ اھتمامي وتركیزي لألعمال   ٦
                .التي تحتاج إلي جھود كبیرة

مسئوال  یكون  أن كل شخصبأرى   ٧
                عن أدائھ.

أثق بنفسي بأنني قادر على تأدیة ما   ٨
                یعتبره األخرون  صعبا من اعمال  

٩  
الفراغ عندي في القیام أمأل وقت 

بالمھام والمھارات التي تنمي قدراتي 
  ومھاراتي في العمل.

              

أقلق بشكل واضح عند أكلف بتحمل   ١٠
                مسؤولیة عمل ما.
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  المثابرة:المجال الثاني :مجال 

مال والسعي لبعض األعویشیر إلي ذلك السعي نحو بذل الجھد للتغلب على العقبات التي قد تواجھ الشخص في أدائھ 

  المشكالت الصعبة مھما استغرقت من وقت ومجھود واالستعداد لمواجھة الفشل ......................نحو حل 

  الفقرات  م

التعدیالت   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح 
  إن وجدت

  واضحة 
غیر 
واضح

  ة
    دقیقةغیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت

المزید من الجھد حتى أصل إلي أبذل   ١
  ما أرید .

              

المثابرة شئ ھام في أدائي ألي عمل   ٢
  من األعمال. 

              

عندما أبدأ في عمل من الضروري   ٣
  االنتھاء منھ.

              

٤  
 یجاد حل للمشكالت التي إأصر على 

  .تواجھني مھما احتاجت من وقت
 .  

              

٥  
الجھد لحل ن االستمرار في بذل أشعر أ

استثمار  ما ھوإال المشكالت الصعبة
 .للوقت

  

              

أبذل قصارى جھدي ألكون في مركز   ٦
  عمليالصدارة بین اآلخرین في مجال 

              

٧  
أشعر بالرضا عند مواصلة العمل 

لفترة طویلة في حل المشكالت التي 
  .تواجھني

              

إیجاد أشعر بالسعادة عندما أفكر في   ٨
  .مشكلة كبیرةلحل 

              

النجاح نتیجة نھائیة لمثابرة  أعتبر  ٩
  وتواصلھ في األداء. الفرد

              

أحب عملي برغم ما یواجھني فیھ من   ١٠
  .عقبات ومتاعب
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  :الطموح  المجال الثالث :

أعلى التقدیرات والرغبة في اإلطالع ومعرفة كل ما ھو جدید وابتكار حلول  ویشیر إلي بذل الجھد للوصول إلى 

جدیدة للمشكالت والسعي لتحسین مستوى األداء وتفضیل األعمال الصعبة التي تتطلب المزید من التفكیر 

  والبحث.......................

  الفقرات  م
إن التعدیالت   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح

  وجدت

غیر   واضحة
    دقیقةغیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت  واضحة

 في حد ذاتھ أعتبر أن التفوق غایتي  ١
                إلنجاز أعمالي.

٢  

أطمح في الوصول إلي معرفة 
واكتشاف أشیاء جدیدة في اثناء تأدیتي 

 لعملي.
  

              

أسعى دوما للبحث عن المعرفة   ٣
                الجدیدة.

بالموضوعات واألعمال التي أستمتع   ٤
                .تتطلب ابتكار حلول جدیدة

من األھداف  یاأضع لنفسي مستوى عال  ٥
                .وأحاول الوصول إلیھا

أفضل العمل الذي یتطلب جرأة ألحقق   ٦
                .النجاح

أسعى للتمیز في عملي حتى تتحقق   ٧
                . آمالي وتطلعاتي

 البارزة كيالشخصیات أسعى لصداقة   ٨
                . تكون قدوة لي

أمتلك االستعداد لتغییر رأیي وموقفي   ٩
                .إذا كان ذلك في صالح العمل
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  : إدارة الوقتالمجال الرابع : 

االلتزام بجدول زمني لكل ما یفعلھ الفرد سواء فیما یتعلق بأدائھ لبعض األعمال أو في زیاراتھ ویشیر إلى  

  . باآلخرینوعالقاتھ 

  

  الفقرات  م

التعدیالت إن   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح 
  وجدت

  واضحة
غیر 
واضح

  ة
    دقیقةغیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت

حرص على تأدیة الواجبات في أ  ١
                المحددة. مواعیدھا

 أفعلھ في جدول زمنيسأحدد ما   ٢
                مسبق.

المواعید المحددة لالنتھاء من  أحترم   ٣
                إلي. المأكولةواجباتي 

                .أتعامل مع الوقت بجدیة تامة  ٤

أتجنب  أیة أمور أخرى  قد تعیق   ٥
                .إنجاز عملي في  الوقت المحدد

٦  
بدي انزعاجا من عدم التزام اآلخرین أ 

بالمواعید المحددة إلنجاز المطلوب 
  منھم.

              

                استثمر وقتي كامال إلنجاز واجباتي  ٧

ینتابني القلق واالنزعاج  حین أشعر    ٨
                . بأنني أبدد وقتي

أستطیع تأدیة أكثر من عمل في وقت    ٩
                واحد.
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  :المنافسة المجال الخامس : 

 خرین الذین یتمتعون بھذه الصفة إلى اآلالحرص على التقدم في مجال العمل وعدم االكتفاء بالمستوى الراھن ، والتطلع 

  والدخول معھم في منافسة ألھداف أبعد وأسمى .

  الفقرات  م
التعدیالت إن   الصیاغة اللغویة  االنتماء للمجال  الفقرة وضوح 

  وجدت

غیر   واضحة
    دقیقةغیر   دقیقة  نتميال ت  نتميت  واضحة

أحب منافسة األخرین باستمرار في   ١
                مجال عملي وأشعر بالفخر والتفوق. 

كز التي وصلت إلیھا أحافظ على المرا  ٢
                .في مستوى أدائي لعملي

شعر بالفخر وتأكید الذات عندما أ  ٣
                أتفوق على زمالئي في العمل.

أحرص على تحقیق نتائج أفضل فیما   ٤
                أقوم بھ من أعمال.

أزداد إصرارا على تـأدیة واجباتي   ٥
                .كلما وجدتھا صعبة

أزداد متعة في عملي عندما یشتد   ٦
                التنافس مع اآلخرین.

أشعر بروح   المنافسة في كل أعمالي   ٧
                .وأنشطتي

أفضل إنجاز األعمال التي یراھا   ٨
                زمالئي صعبة.

یتیحون لي  أفضل العمل مع الذین  ٩
                .المجال إلبراز مھاراتي وقدارتي
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  )٣ملحق (

  أعضاء لجنة التحكیم مقیاس تأكید الذات ومقیاس دافعیة اإلنجاز
قائمة بأسماء المحكمین ألداة الدراسة (االستبانة ) لموضوع دراسة تأكید الذات 

  ودافعیة اإلنجاز لدى المشرفین التربویین بمحافظة الظاھرة 

  اسم المحكم
  

  التخصص  جھة العمل

  الدكتور أمجد الھیاجنة
  

  إرشاد نفسي  جامعة نزوى

سعید بن حسین الدكتور 
  الحارثي

  

  تربوي علم نفس  جامعة نزوى

  د . عبد الرزاق فاضل 
  القیسي

  

  خاصةالتربیة ال  جامعة نزوى

  جامعة نزوى  د . عواطف السامرائي
  

  علم نفس تربیة وإرشاد نفسي

  جامعة نزوى  د. باسم الدحادحة
  

  وتربوي نفسيارشاد 

د . سمیرة بنت حمید بن 
  سعید الھاشمیة

  

  إرشاد نفسي  جامعة السلطان قابوس

بن د . سیف بن ناصر 
  سعید المعمري

  

  مناھج وطرق تدریس  جامعة السلطان قابوس

  د . عائشة محمد عجوة
  

  إرشاد وتوجیھ  جامعة السلطان قابوس

  د . عبد الفتاح خواجة
  

الفلسفة واالرشاد النفسي   جامعة السلطان قابوس
  والتربوي

د . ریا  بنت سالم بن بدر 
  ةالمنذری

  انسانیةتربیة وعلوم   جامعة السلطان قابوس

عبدهللا  بنت الدكتور رحمة 
  ةالھاشمی
  

المركز التخصصي بوزارة 
  التربیة والتعلیم

  تربیة وعلوم انسانیة  

   المدیریة العامة للتربیة  د. أحمد یحیى السید 
  والتعلیم بحافظة الظاھرة 

  

  وعلوم انسانیة تربیة

  تربیة وعلوم انسانیة  المدیریة العامة للتربیة سیف  بن الدكتور راشد
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  العزري
  

  والتعلیم بمنطقة الظاھرة

د . سالم بن حمود بن ناصر 
  الجابري

  

المدیریة العامة للتربیة 
  والتعلیم بمنطقة الظاھرة

  مناھج واشراف تربوي

المدیریة العامة للتنمیة الموارد   ن ناصر الكحاليبد .سالم 
البشریة بوزارة التربیة 

  والتعلیم

  تربوي علم نفس

المدیریة العامة للتنمیة الموارد   العقلة محمد أحمدد.
البشریة بوزارة التربیة 

  والتعلیم

  تربیة وطرق تدریس

  الخدمة االجتماعیة   جامعة السلطان قابوس  د. منال فاروق سید علي
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    )٤ملحق (
  
  

الذات المستخدم الصورة النھائیة لمقیاس دافعیة اإلنجاز وتأكید 
  في الدراسة الحالیة .

  
  

  جامعة نزوى 
   كلیة العلوم واآلداب

  قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة 
  الدراسات العلیا / ماجستیر تربیة 

  تخصص/ ارشاد نفسي
  
  
  

   قائمة وصف المقیاس
  

  مقدم من
   خالصة بنت علي بن عبدهللا الشندودي

  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٣  
  
  
  
  
  



  
   

١٥٠ 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  
  

  أخي المشرف التربویة :                                              المحترم
  

  أختي المشرفة التربویة :                                             المحترمة 
  
  
  

ربویین دراسة بعنوان تأكید الذات ودافعیة اإلنجاز للمشرفین الت بإجراءتقوم الباحثة 
بمحافظة الظاھرة . ولتحقیق ھذا الھدف قامت الباحثة ببناء االستبانة  التي بین 

أیدیكم . لذا یرجى التكرم بقراءة فقرات االستبانة بعنایة واالجابة علیھا بكل 
  موضوعیة ودقة وذلك باختیار إحدى بدائل اإلجابة  التالیة: 

  
ال تنطبق    قلیال تنطبق  تنطبق أحیانا   تنطبق دائما   تنطبق تمام

  دائما
  

ھذه  بأنوذلك بالقیام بوضع اشارة () أمام اإلجابة التي تنطبق علیكم ، علما 
  التي تدلون بھا لن تستخدم إال ألغراض ھذا البحث العلمي .المعلومات 

      
  
  

  مع شكري وتقدیري لحسن تعاونكم
   
  
  خالصة بنت علي بن عبدهللا الشندودي 

  
 معلومات عامة : 

 
الجنس:...........                                                        -: االسم  

 
...........                                           عدد سنوات الخبرة:_ - التخصص:  
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  )١المقیاس رقم (
 

 ال تنطبق
 أبدا

تنطبق 
 قلیال  

تنطبق   
 أحیانا  

تنطبق 
 دائما 

ق تنطب
 م  الفقرات تماما

أعبر ببساطة عن اآلراء التي      
  اختلف فیھا مع اآلخرین

1 

أعتذر بلباقة لمن یطلب زیارتي      
وأدعوه إلي  في وقت ال یناسبني

  تحدید موعد آخر

2 

أحرص على النظر في عیون      
  الشخص عند السالم علیھ.

3 

أعتذر ألصدقائي عند الحاحھم      
  مناسبة معینة .علي حضور 

4 

أعتذر عن أي خطأ ارتكبتھ في      
  حق أي زمیل لي.

5 

أصر على فعل ما أرید ولو لم      
  یرض ذلك اآلخرین .

6 

 
 
 
 

أدافع عن حقي بقوة حین ینتھك     
  من قبل اآلخرین

7 

أطالب رئیسي بتعلیل أي سلوك      
یكون فیھ محاباة لآلخرین إن 
كان ذلك السلوك على حساب 

  عملي . 

8 

أبدي غضبي لزمیل یرید أن      
  یسلب مني حقوقي

9 

أبدي رأي بكل صراحة ألیة      
  فكرة جدیدة ودون تردد.

10 

        
أتقبل رأي اآلخرین بعد مناقشتھ      

  واالقتناع بھ .
11 

أتعرف على كل المعلومات      
  المرتبطة بأي قرار قبل اتخاذه. 

12 

أنزعج من زمیل حقق مصالح      
  معارفھ على حسابي.

13 

أعبر شیئا فشیئا عما یدور في      
  نفسي من مشاعر وأفكار.

14 

أوجھ اللوم حین یفشي صدیقي      
  سرا ائتمنتھ علیھ.

١٥ 

أتقدم بالشكر لكل من یقدم لي       16 
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نصحا أو معروفا بطریقة لفظیة 
  واضحة. 

موظف أدى إلى أتوجھ بالشكر      
واجبھ بأمانھ أمام جمھور 

  المتعاملین

17 

ألفت نظر من یتصرف معي      
بطریقة غیر الئقة بأنني غیر 
راض عن ھذا السلوك ویحبذ 

  تصحیحھ مستقبال . 

١٨ 

 انبھ اآلخرین لخطئھم في حقي     
  حتى ال یتكرر. 

19 

أعتذر عن انجاز أي عمل یكون      
  فوق قدراتي وطاقاتي. 

20 

أذكر زمالئي عند توجیھھم      
األسئلة والتي قد تكون شخصیة 

  بأن ھذا لیس من حقھم. 

21 

أتمسك برأیي في المناقشات ما      
  دام صحیحا . 

22 

أتقبل مناقشة أرائي من قبل      
  الزمالء اآلخرین . 

23 

أشعر بالمضایقة عندما تنتقد      
  أرائي من قبل اآلخرین . 

24 

أعترف بخطئي دون الشعور      
  بانخفاض احترامي لصدیقي

25 

عجابي بزي یرتدیھ أحد إأبدي      
  الزمالء من نفس جنسي. 

26 

أعبر عن غضبي من تصرفات      
أحد األقارب سواء بصورة 

  لفظیة أو غیر لفظیة . 

27 

أبادر في االقتراح على اآلخرین      
في المكان الذي نود الذھاب إلیھ 

 .  

28 

أتقدم من وقت آلخر بعبارات      
ودیة وحانیة ألصدقائي أعبر 
  فیھا عن مشاعري نحوھم . 

29 

أصر على معرفة نوع العمل      
ي القیام حینما بطلب أحدھم من

  بھ . 

30  

أطلب من زمالئي الكف عن      
  التلفظ باأللفاظ غیر الالئقة . 

31 

أصر على إعالن اختالفي مع      
  من یحاول فرض رأیھ علي.

32 
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أقدم اعتذاري عند لقاء أي      
  شخص ال أرغب في مقابلتھ . 

33 

أستطیع إبالغ رئیسي في العمل      
بعدم اتفاقي معھ في رأي لھ في 

  حل مشكلة معینة.

34 

أؤمن بأنھ لیس علیك أن تقنع      
الناس برأیك ولكن علیك  أن 

  تقول ما تعتقد انھ حق .

35 

أدافع عن وجھة نظري إذا كنت      
  ئبةمقتنعا بأنھ صا

36 

مباشر ما أرید قولھ أقول بشكل      
  لآلخرین . 

37 

أقوم بضبط انفعاالتي أثناء      
  التفاعل مع اآلخرین.

38 

النقد البناء وأحاول أتقبل      
االستفادة منھ في تصحیح مسار 

  سلوكي.

39 

أنفذ ما أقتنع بھ وال أھتم      
  بمعارضة اآلخرین لي

40 
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)٢المقیاس رقم (  
 
 
 
 ال تنطبق
 أبدا

یالتنطبق قل تنطبق  
 أحیانا 

تنطبق 
 دائما

تنطبق 
  الفقرات تماما 

  م

التي  أحب تأدیة األعمال     
تتطلب قدرا كبیرا من 

 المسؤولیة.

1 

أھتم بعملي وأخلص فیھ في      
  سبیل تحقیق أھدافي

2 

أبذل المزید من الجھد حتى      
  أصل ما أرید 

3 

أحرص على المثابرة      
المتواصلة لتنفیذ أي نھنة 

  توكل إلي .

4 

أعتبر التفوق غایة في حد      
  ذاتھ إلنجاز أعمالي .

5 

أطمح في الوصول إلي      
معرفة واكتشاف أشیاء جدیدة 

  في أثناء تأدیتي لعملي.

6 

أحرص على تأدیة الواجبات      
  في مواعیدھا المحددة  

7 

أحدد ما سأفعلھ في جدول      
  زمني مسبق.

8 

أنافس زمالئي في العمل حبا      
  للتفوق علیھم .

9 

أحافظ على المراكز التي      
في مستوى وصلت إلیھا 

  أدائي لعملي.

10 

أواجھ مواقف فشلي بشجاعة      
  كي أستفید من أخطائي.

11 

التزم الدقة في أدائي ألي      
  .لإلنجازعمل یدفعني 

12 

أحرص على االنتھاء من      
األعمال الموكلة إلي بالوقت 

  المحدد

13 

یجاد حل إأصر على      
مھما  للمشكالت التي تواجھني

  احتاجت من وقت.

14 

أسعى دوما للیحث عن      
  المعرفة الجدیدة .

15 
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استمتع بالموضوعات      
واألعمال التي تتطلب ابتكار 

  حلول جدیدة .

16 

أحترم المواعید المحددة       
لالنتھاء من واجباتي المسندة 

  إلي

17 

 18  أتعمل مع الوقت بجدیة تامة.     
أشعر بالفخر وتأكید الذات      

عندما أتفوق على زمالئي في 
  العمل . 

19 

أحرص على تحقیق نتائج      
أفضل فیما أقوم بھ من 

  أعمال.

20 

أراجع أدائي إذا قمت بشئ      
  بطریقة ردیئة .

21 

أوجھ اھتمامي وتركیزي      
لألعمال التي تحتاج جھود 

  كبیرة.

22 

في بذل  االستمرارأشعر أن      
الصعبة الجھد لحل المشكالت 

  ما ھو إال استثمار للوقت. 

23 

أبذل قصارى جھدي ألكون      
في مركز الصدارة بین 

  اآلخرین في مجال عملي.

24 

أضع لنفسي مستوى عالیا من      
األھداف وأحاول الوصول 

  إلیھا. 

25 

أفضل العمل الذي یتطلب      
  جرأة ألحقق النجاح. 

26 

أتجنب أیة أمور أخرى قد      
نجاز عملي في الوقت إتعیق 

  المحدد.

27 

أبدي انزعاجا من عدم التزام      
اآلخرین بالمواعید المحددة 

  إلنجاز المطلوب منھم . 

28 

أزداد أصرارا على تأدیة      
  واجباتي كلما وجدتھا صعبة.

29 

أزداد متعة في عملي عندما      
  خرین .آلیشتد التنافس مع ا

30 

أرى بأن كل شخص یكون      
  مسئوال عن أدائھ .

31 

سي بأنني قادر على أثق بنف      32 
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 رونخآلتأدیة ما یعتبره ا
  صعبا من أعمال . 

أشعر بالرضا عند مواصلة      
العمل لفترة طویلة في حل 

  المشكالت التي تواجھني .

33 

أشعر بالسعادة عندما أفكر في      
  لمشكلة كبیرة .إیجاد حل 

34 

أسعى للتمیز في عملي حتى      
  تتحقق آمالي وتطلعاتي.

35 

أسعى لصداقة الشخصیات      
  البارزة كي تكون قدوة لي

36 

ستثمر وقتي كامال إلنجاز أ     
  واجباتي .

37 

ینتابني القلق واالنزعاج حین      
  أشعر بأنني أبدد وقتي .

38 

في كل أشعر بروح المنافسة      
  أعمالي وأنشطتي .

39 

نجاز األعمال التي إأفضل      
  یراھا زمالئي صعبة .

40 

أمأل وقت الفراغ عندي في      
القیام بالمھام والمھارات التي 
تنمي قدراتي ومھاراتي في 

  العمل .

41 

أقلق بشكل واضح عندما      
أكلف بتحمل مسؤولیة عمل 

  ما .

42 

نھائیة  أعتبر النجاح نتیجة     
لمثابرة الفرد وتواصلھ في 

  األداء.

43 

أحب عملي برغم ما یواجھني      
  فیھ من عقبات ومتاعب . 

44 

لتغییر رأیي  االستعدادأمتلك      
وموقفي إذا كان ذلك في 

  صالح العمل.

45 

أستطیع تأدیة أكثر من عمل      
  في وقت واحد. 

46 

أفضل العمل مع الذین یتیحون      
المجال إلبراز مھاراتي لي 

  وقدراتي.

47 
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Abstract 
 
 
 

Self-Assertion and  Achievement Motivation for 
Supervisors in Al Dhahira Governorate in the Sultanate of 

Oman     
 

Prepared by: Khalsa  Ali Abdullah Alshandoudi 
 

Supervised by : Dr. Huda Ahmed Dawy   
 
 
The present study aimed to study the level of Self-Assertion and  Achievement 
Motivation among  the educational supervisors in Al-Dahira province. It also studied   
the relationship between Self-Assertion and  Achievement Motivation, and the effect 
differences under some variables (gender & experience ). The study sample contained  
119 supervisors in AL-Dahira province. The study used a descriptive approach were 
two investigating tools have been developed:  Self-assertion Scale  by shawki (1998) 
and the Achievement Motivation scale by khalifa (2000). 
 
The findings of the study have shown that the overall level of Self-Assertion  and 
Achievement Motivation of the study sample  was high in general,. The axis of 
boldness in social interaction and rights defense in (Self-Assertion Scale ) was higher 
among males than females . 
 
On the other hand, regarding Self-assertion Scale, there was no statistically significant 
differences at the significance level (α ≤ 0.05)  between males and females in the 
pivotal ability to express feelings and independence opinion between males and 
females. However, there are statistically significant differences in the pivotal boldness 
in social interaction and  right defense, where males exceeded females by .023. 
 
 Studying levels of supervisory experience, it was found that there were no 
statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05)  in all levels, 
indicating that all members of the study sample, at all levels of expertise in teaching 
close together in Self-Assertion. Taking into account the level of Achievement 
Motivation ,  both males and females showed equal motivation towards achievement 
level. 

 

With respect to the level of supervisory experience in the level of Achievement 
Motivation , there was no statistical differences in the sense of responsibility and 
perseverance, ambition and time management, however the field of competition has 
found statistically significant differences at( α ≤ 0.05) for supervisors having(1-5) 
years of experience . 
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From the study findings, it is clear that there is a proportional positive correlation   
between the level of Self-Assertion  and the level of Achievement Motivation. From 
this result it can be understood that the selection of suitable individuals with high 
Self-Assertion  for jobs, who will have a positive impact on their job performance. 

 

 
 

 
 


