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الفصل األول
مدخل إلى الدراسة
المقدمة:
تعتبر دافعية اإلنجاز مصدر الطاقة لدل العامميف حيث أنيا عامؿ حيكم في بداية أم عمؿ أك
تدريب كىي ضركرية لبلستمرار فيو كزيادة الجيد في بيئة العمؿ ،كىناؾ الكثير مف البحكث التي
أكدت عمى أف الدكافع ال تزيد الرغبة في العمؿ كاإلنتاج فحسب ،بؿ أف الدافع القكم يؤدم إلى
زيادة في تركيز االنتباه كالتأخير في ظيكر التعب (رشكاف ،)ََِٔ ،حيث تؤثر دكافع األفراد في
جميع نكاحي سمككيـ ،كتعمميـ كتفكيرىـ ،كخياليـ ،كابداعيـ كأدائيـ كأعماليـ كادراكيـ الحسي
كسمككيـ االجتماعي كحبيـ لمناس أك كرىيـ ليـ كتعاكنيـ أك تنافسيـ كتسامحيـ مع اآلخريف أك
عدكانيـ عمييـ ،كؿ ذلؾ بفعؿ دكافعيـ التي تجعميـ يتصرفكف في بعض المكاقؼ عمى نحك ما،
كأحيانا كثيرة يتصرفكف بفعؿ دكافع ال شعكرية كال يككنكف عمى كعي بيا ،كلذلؾ كانت معرفة
الدكافع التي تؤثر عمى سمكؾ اإلنساف في مكقؼ معيف مف العكامؿ اليامة التي تساعد عمى فيـ
السمكؾ الذم يصدر منو في ذلؾ المكقؼ (الخيرم ،)ََِٖ ،كما تعد الدكافع عامبل ىاما في
عممية تكافؽ الفرد مع طبيعة عممو كمؤث ار أساسيا في صحتو النفسية كفي شعكره بالرضى كالتقبؿ
كالراحة النفسية ،كىذا ما استندت عميو العديد مف النظريات النفسية كاالجتماعية كالتي مف بينيا
إنماء دافع اإلنجاز (محركس.)ََُِ ،
حيث يعرؼ ماكميبلند ( )McClellandدافعية اإلنجاز بأنيا نظاـ شبكي مف العبلقات
المعرفية كاالنفعالية المكجية أك المرتبطة بالسعي مف أجؿ بمكغ مستكل االمتياز كالتفكؽ (عياصرة،
ََِٔ) ،كما أشار ماكميبلند إلى الدكر الذم يقكـ بو الدافع لئلنجاز في رفع مستكل أداء الفرد
كانتاجيتو في مختمؼ المجاالت كاألنشطة ،فالنمك االقتصادم كالتكنكلكجي في أم مجتمع ىك
محصمة الدافع لدل أفراد ىذا المجتمع كيرتبط ازدىار كىبكط النمك االقتصادم كالتكنكلكجي بارتفاع
كانخفاض الدافعية لئلنجاز(الخيرم )ََِٖ ،كنظ انر ألىمية دافعية االنجاز في عمـ النفس بفركعو
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المختمفة كألىميتو في تفسير السمكؾ اإلنساني كالتعرؼ عمى مساره كغاياتو اعتبرىا الكثير مف
عمماء النفس المحركات الديناميكية لمسمكؾ كالمحددات الرئيسية لو كتعد مف العناصر األساسية
التي تؤثر في نشاط الفرد كضبطو كتكجيو سمككو كأساس تصرفاتو في المكاقؼ المختمفة كتفاعمو
مع البيئة (الشريؼ.)ََِٗ ،
حيث تمثؿ دافعية اإلنجاز ( )Achievement Motivationأحد الجكانب الميمة في
منظكمة الدكافع اإلنسانية ،كقد برزت في السنكات األخيرة كأحد المعالـ المميزة لمدراسة كالبحث في
مجاؿ عمـ النفس االجتماعي كعمـ نفس الشخصية كاألداء المعممي لما فيو مف أىمية بالغة في تفيـ
الكثير مف المشكبلت (الغامدم .)َََِ ،كيرجع االىتماـ بدراسة الدافعية لئلنجاز نظ انر ألىميتيا
في العديد مف المجاالت كالمياديف التطبيقية كالعممية كمنيا المجاؿ اإلدارم كاألكاديمي ،حيث يعد
دافع اإلنجاز عامبل ميما في تكجيو سمكؾ الفرد كتنشيطو ،ككذا إدراكو لممكقؼ فضبل عف مساعدتو
في فيـ كتفسير سمككو كسمكؾ المحيطيف بو (خميفة.)َََِ ،
كتركز الدراسة الحالية بشكؿ خاص عمى مساعدة العامميف في دائرة تقنية المعمكمات عمى فيـ
سمككو كسمكؾ الشخص المتفاعؿ معو مف خبلؿ ضبط أفكاره كانفعاالتو ككف تكاصؿ العامميف قائـ
عمى االتصاؿ الغير مباشر(الكتابي) الذم يخمؽ نكعا مف الصعكبات أماـ عممية االتصاؿ الفعالة،
حيث يتـ التكاصؿ مف خبلؿ البريد اإللكتركني مع مختمؼ األصناؼ البشرية في المؤسسة التربكية
عمى اختبلؼ طبيعتيـ التفاعمية ،فالعالـ يشيد تحكالت كتغيرات كثيرة ،في تركيب المجتمعات
كالمنظمات تمثمت بالتسارع التكنكلكجي اليائؿ ،كالثكرة المعمكماتية السريعة كىذه التغيرات لـ تحدث
نتيجة لزيادة أرس الماؿ ،أك استخداـ التكنكلكجيا في المنظمات فحسب ،بؿ بالدرجة األكلى مف
خبلؿ القكل البشرية العاممة في ىذه المنظمات ،فالعنصر البشرم المؤىؿ ىك أىـ عناصر اإلنتاج .
كال يستطيع أحد أف ينكر الدكر اإليجابي الستخداـ ىذه التقانة في مجاالت عديدة كمتنكعة ،فقد
قامت ك ازرة التربية كالتعميـ

تماشيا مع التطكر التكنكلكجي كاستخداـ كسائمو خبلؿ المنظكمة

التعميمية في سمطنة عماف ،مف خبلؿ اعتمادىا بالبكابة التعميمية لتفعيؿ نظـ المعمكمات ،كىي
عبارة عف قاعدة بيانات إلكتركنية ،تيدؼ إلى تكفير الكقت كالجيد بأقؿ التكاليؼ في العمميات
اإلدارية المتعمقة بالمدرسة (العمكم .)ََِٗ ،فعممية جمع المعمكمات كالحفاظ عمييا كادارتيا
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كاستعادتيا أصبحت مف األمكر الميمة التي يجب االلتفات إلييا في عصرنا الحاضر لكثرة
المعمكمات المطمكبة كتعددىا كالحاجة الممحة إلى الرجكع إلييا بشكؿ عاجؿ ،فكاف البريد اإللكتركني
حمقة كصؿ في الميداف التربكم بيف العامميف لنقؿ المعمكمات .
كيمكف القكؿ أف لكؿ تقدـ مزاياه كعيكبو ،كالحياة اإللكتركنية ال تخمك مف اإليجابيات كالسمبيات ،إال
أف الخطر يكمف في أف تعمؿ النكاحي السمبية عمى حجب النكاحي اإليجابية ،فالفرد في ظؿ ثكرة
المعمكمات يكاجو سيبل ال ينقطع مف المعمكمات يجاىد لمتأكد مف صحتيا كالتمييز بينيا كاختيار ما
يناسبو مف معمكمات فيك إذف ببل قكة يشيد ثغرات سمبية في شخصيتو كاالغتراب النفسي ،كالعزلة،
كانخفاض ميارات التكاصؿ ،كالتعرض لبعض المشكبلت التي تبدك في صكرة تكتر كقمؽ كصراعات
داخمية (عثماف .)ََُِ ،لذا يجب أف يتميز العاممكف بخصائص كصفات تساعدىـ عمى النجاح
في العمؿ ميما كانت الصعكبات كالضغكطات التي يمكف أف تكاجييـ نتيجة جمع المعمكمات
المتدفقة ،كالرقي في ممارسة ىذه المينة مف خبلؿ الشعكر بالسعادة كاالرتياح كالرضا عف العمؿ.
كبناء عمى ما تقدـ نجد أف ىناؾ حاجة إلى برامج إرشادية تعمؿ عمى تنمية دافعية اإلنجاز لدل
العامميف في دائرة تقنية المعمكمات لتحسيف األداء كجكدتو مف خبلؿ ضبط األفكار كاالنفعاؿ
كتعديؿ السمكؾ مف خبلؿ التخمص مف النكاحي السمبية التي تظير نتيجة التكاصؿ غير المباشر
عبر كسائؿ االتصاالت الحديثة.
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 مشكمة الدراسة:إف أداء كؿ فرد يختمؼ عف اآلخر مف حيث بذؿ الجيد كالمثابرة عمى األداء كمستكل االىتماـ
كالطمكح الذم يعطيو كؿ منيـ لمعمؿ الذم يؤديو كمدل ردة الفعؿ عند مكاجية ضغكط الثكرة
المعمكماتية كالردكد غير الكاضحة مف خبلؿ التكاصؿ غير مباشر "بالكتابة" ،كمثؿ ىذه االختبلفات
تنعكس عمى كفاءة أداء العمؿ كفريؽ في مؤسسة تخدـ المجتمع ،كىذا االختبلؼ في األداء يرجع
في األصؿ إلى التفاكت في قكة دافعية اإلنجاز ألداء العمؿ .فدافعية اإلنجاز ىي القكة المحركة
لسمكؾ الفرد ليقدـ بأريحية أفضؿ ما عنده مف أداء كميارات كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى المجتمع
بالرقي كالتقدـ.
كككف دائرة تقنية المعمكمات مف المؤسسات الميمة لنيضة المجتمع كالدكر الحيكم الذم تتبناه
نتيجة االنفتاح الكبير عمى العالـ ،الناجـ عف التكسع في التقنيات الحديثة كالثكرة المعمكماتية كالعمؿ
الدؤكب نحك التطكر كالنجاح الذم تسعى إليو السمطنة لمكاجية تدفؽ المعمكمات السريع كالحفاظ
عمييا لمكصكؿ إلى درجة اإلتقاف كالجكدة ،كلكي تككف اإلنسانية مؤىمة الستقباؿ اآلثار النفسية لما
تصنع أيدينا مف تكنكلكجيا.
كبالتالي تأتى دراسة دافعية اإلنجاز كماليا مف أىمية ليس فقط في المجاؿ النفسي كلكف أيضا في
العديد مف المجاالت األخرل كالمجاؿ االقتصادم كالمجاؿ اإلدارم كالتربكم ،إذ يؤكد العمماء عمى
أف أم سمكؾ بشرم البد أف يككف كراءه دكافع كثيرة تكجيو ،فالدكافع ىي الطاقات الكامنة في
الكائف الحي تدفعو ليسمؾ سمككا معينا في العالـ الخارجي محددة لو اليدؼ الذم يرمي إليو (زريؽ،
ُٖٗٗ) ،كيعتبر مصطمح دافعية اإلنجاز مف المصطمحات التي زاد االىتماـ بيا في الدراسات
النفسية ،كىي التي تؤثر في مستكل أداء الفرد كانتاجيتو في مختمؼ المجاالت كاألنشطة التي
يكاجييا (الحامد ،)ُٗٗٔ ،كقد برزت ىذه الدافعية في السنكات األخيرة كأحد المعالـ المميزة في
الدراسة كالبحث في ديناميات السمكؾ (الخيرم.)ََِٖ ،
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كبما أف تقنية المعمكمات إحدل ظكاىر المجتمع نظ ار لككنيا نتاج تفاعؿ اإلنساف مع مجتمعو
لتختصر أبعاد الزماف كالمكاف كىي مف لكازـ تقدـ النشاط البشرم (العكرش )ُّٗٗ ،مف ىنا
جاءت فكرة الدراسة الحالية لتسيـ بدكر كلك بسيط يمس مكضكعان رئيسيا في تقدـ المجتمع كمكاكبة
عصر التكنكلكجيا مف خبلؿ السعي إلى تحسيف دافعية اإلنجاز لدل العامميف بدائرة تقنية
المعمكمات نظ انر ألىمية دكرىـ في الميداف التربكم كلما يقدمكه مف خطط كبرامج تساعد عمى إنجاح
العممية التعميمية التعممية فإف مف الكاجب االىتماـ بيـ كتكفير المناخ المناسب ليـ ،كككنيا الفئة
التي تتعرض لبعض الضغكطات كالصراعات التي تسببيا الثكرة المعمكماتية السريعة كالمتجددة،
فاستخداـ التكنكلكجيا في المؤسسات يعتمد بالدرجة األكلى عمى القكل البشرية العاممة فييا،
فالعنصر البشرم المؤىؿ ىك أىـ عناصر اإلنتاج ،كككف الدراسة تقكـ عمى االىتماـ بدافعية
اإلنجاز لكاحد مف منجزات الفكر السيككلكجي المعاصر ،لتكجيييـ إلى التفكير كالسمكؾ اإلنجازم،
كتدريبيـ عمى الميارات التي تميز األفراد ذكم الدافعية العالية لئلنجاز.
فدافعية اإلنجاز مككف أساسي في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو ،كتككيدىا ،حيث يشعر الفرد
بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه ،كفيما يحققو مف أىداؼ ،كفي ما يسعى إليو مف أسمكب حياة
أفضؿ ،كمستكيات أعظـ لكجكده اإلنساني (خميفة ،)َََِ ،كبالرغـ مف أف مفيكـ دافعية اإلنجاز
ميـ ألم مؤسسة فقد تناكلتو بعض البحكث كالدراسات في العربية كاإلجنبية ،إال أف ىذا المفيكـ
مازاؿ بعيدا عف دائرة االىتماـ في مجاالت الدراسات كالبحكث التي ربطت االتجاه نحك استخداـ
التكنمكجيا كالتكاصؿ بيا بمستكل الدافعية لئلنجاز (عمى حد عمـ الباحثة) ،لذلؾ فقد اتجيت
الدراسة الحالية نحك إلقاء مزيد مف الضكء عمى ىذه الظاىرة نظريا كتطبيقيا مف خبلؿ تصميـ
برنامج إرشادم لمساعدة العامميف بدائرة تقنية المعمكمات ،كمف ىنا تبرز أىمية الدراسة الحالية
لككنيا أكؿ دراسة في البيئة العمانية (عمى حد عمـ الباحثة) في ىذا المجاؿ ،ككمحاكلة لسد الثغرة،
كتعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا.
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كبناء عمى ما تقدـ ذكره تتمخص المشكمة في ظيكر بعض النكاحي السمبية التي طرأت مف خبلؿ
تكاصؿ العامميف عبر إحدل كسائؿ االتصاؿ التكنمكجي الغير مباشرة (الكتابية) مف خبلؿ خدمة
البريد اإللكتركني ،حيث تممست الباحثة مشكمة الدراسة مف خبلؿ عمميا في دائرة تقنية المعمكمات
لمدة خمس سنكات كمف ىذه السمات السمبية :العزلة ،كانخفاض ميارات التكاصؿ ،كالتعرض لبعض
المشكبلت التي تبدك في صكرة تكتر كقمؽ كصراعات داخمية ،ناتجة عنيا بعض األفكار غير
العقبلنية ،كالتي قد تؤثر بشكؿ كاضح في انخفاض دافعية اإلنجاز لدل العامميف بدائرة تقنية
المعمكمات لمكاجية تدفؽ المعمكمات السريع كالحفاظ عمييا لمكصكؿ إلى درجة اإلتقاف كالجكدة،
كلكي تككف اإلنسانية مؤىمة الستقباؿ اآلثار النفسية لما تصنع أيدينا مف تكنكلكجيا ،كمف ىنا
تبمكرت لدل الباحثة فكرة إجراء ىذه الدراسة كالتي تتمخص مشكمتيا في االفتقار إلى برامج إرشادية
في تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في دائرة تقنية المعمكمات في شماؿ الشرقية.

كبالتالي تتحدد مشكمة الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما مدل فاعمية برنامج
إرشاد جمعي عمى تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في دائرة تقنية المعمكمات في الشرقية شماؿ؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:
ُ) ىؿ تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات دافعية اإلنجاز ببعديو كالدرجة
الكمية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس البعدم يعزل لمبرنامج اإلرشادم؟
ِ) ىؿ تكجد فاعمية ذات داللة إحصائيا تعزل لمبرنامج اإلرشادم في التأثير عمى متكسطات
درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية كفؽ نتائج اختباراتيا القبمية كالبعدية ؟
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أىمية الدراسة :األىمية النظرية:
تكتسب الدراسة الحالية في تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في دائرة تقنية المعمكمات بمحافظة
شماؿ الشرقية أىميتيا النظرية مف خبلؿ:
ُ .إثراء البحث العممي كتسميط الضكء عمى متغير اإلنجاز كبما أف المكارد البشرية ألم
مجتمع مف أىـ العناصر األساسية إلحداث التنمية االقتصادية كالتكنكلكجية كاالجتماعية،
يعد الدافع لئلنجاز عامبلن ميمان في تكجيو سمكؾ الفرد كتنشيطو ،كفي إدراكو لممكاقؼ
كتخطي المشكبلت كالتكيؼ مع ضغكط الثكرة المعمكماتية .حيث يمعب دافع اإلنجاز دك ار
ميما في رفع مستكل أداء الفرد كانتاجيتو في مختمؼ المجاالت كاألنشطة التي يكاجيا.
ِ .اىتماـ عمماء النفس اىتماما كبي ار بدراسة دافع اإلنجاز فربما إشباع دافع اإلنجاز قد يؤدم
إلى إشباع دكافع أخرل ،فحصكؿ الفرد عمى درجات مرتفعة كمكانو عالية في المجتمع قد
تساعده عمى إشباع حاجتو لؤلمف كاالنتماء كاالستقرار النفسي.
ّ .ندرة الدراسات التي تتعمؽ بتنمية دافعية اإلنجاز في المؤسسات المكاكبة لمتقدـ التكنمكجي
في سمطنة عماف– حسب حدكد عمـ الباحثة كاطبلعيا -لذلؾ تعد ىذه الدراسة إضافة لما
ساىـ فيو الباحثكف مف دراسات في تنمية دافعية اإلنجاز.
ْ .تمييد الطريؽ أماـ إجراء العديد مف الدراسات في ىذا المكضكع بصكرة عممية كشاممة
كالتي تضيؼ المزيد مف المتغيرات المؤثرة في ىذه الدراسة بما يساىـ في تحقيؽ التراكـ
المعرفي كالبحثي.

8

األىمية التطبيقية:
تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة مف خبلؿ االستفادة مف البرنامج اإلرشادم المطبؽ في ىذه
الدراسة مف قبؿ الميتميف بالثكرة المعمكماتية كالتقدـ التكنكلكجيا لمكاكبة التطكر السريع ،مف خبلؿ
كضع الخطط اإلرشادية كالكقائية المناسبة كتسيـ في زيادة اإلنتاج كاالبتكار مف خبلؿ تنمية
الدافعية لدل العامميف بدائر تقنية المعمكمات.

أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
ُ .بناء برنامج إرشاد جمعي لتنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في دائرة تقنية المعمكمات.
ِ .تقصي فاعمية البرنامج اإلرشادم في تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في دائرة تقنية
المعمكمات.

فرضيات الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى اختبار الفرضيتيف التاليتيف:
 الفرضية األكلى :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )َ.َٓ ≤ αبيفمتكسطي درجات دافعية اإلنجاز ببعديو كالدرجة الكمية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة
عمى القياس البعدم يعزل لمبرنامج اإلرشاد الجمعي.
 الفرضية الثانية :تكجد فاعمية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )َ.َٓ ≤ αيعزللمبرنامج اإلرشادم في التأثير عمى متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية
كفؽ نتائج اختباراتيا القبمية كالبعدية .
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حدود الدراسة :
حددت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشاد جمعي قائـ عمى تنمية دافعية اإلنجاز،
كسيتـ تقسيـ حدكد ىذه الدراسة الى اآلتي -:
الحدكد المكانية :مركز االستكشاؼ بكالية إبراء.
الحدكد الزمانية :أجريت ىذه الدراسة خبلؿ عاـ َُِّ.َُِْ/
الحدكد البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى العامبلت بدائرة تقنية المعمكمات .

أدوات الدراسة:
كما تتحدد نتائج ىذه الدراسة بأدكاتيا المتمثمة في:
 مقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد الباحثة الذل صمـ مف أجؿ أغراض ىذه الدراسة ،لذلؾستتحدد نتائج ىذه الدراسة بمدل قدرة ىذا المقياس عمى قياس ما كضع ألجمو.
 برنامج اإلرشاد الجمعي المستند عمى نظرية االختيار كالذم سيتـ بناؤه مف قبؿ الباحثةكلذلؾ ستتحدد نتائج ىذه الدراسة بمدل قدرة ىذا البرنامج عمى تحقيؽ أىدافو.
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مصطمحات الدراسة:
كرد في ىذه الدراسة العديد مف المصطمحات ،كفيما يمي تعريفيا:
البرنامج ال رشادي:
يعرؼ البرنامج اإلرشادم بأنو برنامج مخطط كمنظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات
اإلرشادية المباشرة كغير المباشرة لؤلفراد فرديان كجماعيان بيدؼ مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم
كالتكافؽ النفسي (زىراف.)ََِِ ،
كما عرفو جازدا ) (Gazda,1984بأنو :العممية الديناميكية الشخصية المتبادلة بيف أعضاء
المجمكعة اإلرشادية كالمركزة عمى األفكار الشعكرية كالسمكؾ كما يتصؿ بذلؾ مف إجراءات عبلجية
مثؿ التنفس االنفعالي كالثقة المتبادلة كاالىتماـ كالتفاىـ كالتقبؿ كالمساندة كالتأييد المتبادؿ بيف
أعضاء المجمكعة مف أجؿ تحقيؽ النمك النفسي ليؤالء األعضاء كمساعدتيـ في مكاجية مشكبلتيـ
(أبك أسعد.)َُُِ ،
كعمى ضكء ما سبؽ يمكف لمباحثة اف تعرؼ البرنامج اإلرشادم اجرائيا عمى أنو :عممية ديناميكية،
تفاعمية بيف المرشدة كالمسترشدات -المجمكعة التجريبية -في دائرة تقنية المعمكمات ،تعمؿ عمى
تنمية دافعية اإلنجاز كيدؼ مشترؾ منبثؽ مف نظرية دافعية اإلنجاز لميكبلند (McClelland
) ،theoryتقدـ في (ُُ) جمسة إرشادية تضـ مجمكعة مف الفنيات كاألساليب كاإلجراءات،
كاألنشطة المنظمة ،كالتي مف خبلليا تعمؿ عمى سعي المسترشدات نحك تحقيؽ األىداؼ المتفؽ
عمييا منذ الجمسة األكلى مف فيـ الذات ،كالقدرة عمى التخمص مف األفكار كالمعتقدات الغير
منطقية ،كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية ،القدرة عمى التخطيط لتحقيؽ اليدؼ ،كالقدرة عمى التميز
كاإلتقاف ،كتنتيي باستراتيجيات تقكيـ لمعرفة مدل التحقؽ مف األىداؼ المنجزة.
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دافعية النجاز (:)Achievement Motivation
حيث يعرؼ ماكميبلند دافعية اإلنجاز :بأنيا نظاـ شبكي مف العبلقات المعرفية كاالنفعالية المكجية
أك المرتبطة بالسعي مف أجؿ بمكغ مستكل االمتياز كالتفكؽ (عياصرة.)ََِٔ ،
كما عرفيا ىنرم مكرام) : (H . Murrayىي التغمب عمى العقبات كتحقيؽ ىدؼ صعب كزيادة
تقدير الذات عف طريؽ الممارسة الناجحة لمقدرات (أبك أسعد كعربيات.)ََِٗ ،
كتقصد بيا الباحثة إجرائيا مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا العامميف بدائرة تقنية المعمكمات
بمحافظة شماؿ الشرقية عمى مقياس دافعية اإلنجاز المستخدـ في ىذه الدراسة ،حيث تعكس الدرجة
العالية مستكل و
عاؿ مف الدافعية لئلنجاز بينما تعكس الدرجة المنخفضة مستكل منخفضان مف
الدافعية لئلنجاز.

دائرة تقنية المعمومات :
ىي إحدل دكائر المديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية كتختص بتقديـ خدمات
رقمية متعددة لممدارس في مجاؿ الدعـ الفني ،كنظـ المعمكمات كتقنيات التعميـ حيث تسيـ ىذه
الدائرة في تحقيؽ أىداؼ استخداـ كتكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ في العممية التعميمية التعممية  ،كيتـ
التكاصؿ كجمع البيانات مف العامميف عبر البريد اإللكتركني.

أشار العكرش (ُّٗٗ ،صُّ) عدة مصطمحات لمفيكـ تقنية المعمكمات منيا:
ىي األنظمة العممية كالتقنية كاليندسة كالطرؽ اإلدارية المستخدمة في التعامؿ مع المعمكمات
كمعالجتيا ،كاستخداميا ،كالحاسبات كتفاعميا مع اإلنساف كاآلالت ،كاألمكر االجتماعية
كاالقتصادية ،كالثقافية المرتبطة بو.
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الفصل الثاني
أوالً :الطار النظري
ثانياً :الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :الطار النظري
بعد التعرؼ عمى مشكمة الد ارسة كأىميتيا كاليدؼ منيا كصياغة أسئمتيا ،تناكلت
الباحثة في ىذا الفصؿ اإلطار النظرم ،كعرض لبعض الدراسات السابقة المرتبطة
بمكضكع كمتغيرات الدراسة الحالية كمناقشتيا.
 مفيوم الدافعية:مما الشؾ فيو أف لمككنات الدافعية مكقعا رئيسيا كميما في كؿ ما قدمو عمـ النفس حتى اآلف مف
نظـ كأنساؽ كنظريات نفسية كذلؾ ألننا مدفكعكف بأف نسمؾ بطريقة معينة كنتصرؼ بطريقة خاصة
لنحقؽ أىدافا معينة ،كنحف نرجع ىذه الظكاىر السمككية كتمؾ الرغبات إلى ما يسمى بالدكافع .كلقد
تكالت جيكد كثيرة مف العمماء في البحث عف مكضكع الدافعية ،كأثمر ذلؾ العديد مف التعريفات
كالمفاىيـ المتعمقة بيا فقد عرفت الدافعية بأنيا طاقة داخمية أك قكة ذىنية تساعد الشخص عمى
تحقيؽ األىداؼ ضمف السياقات المختمفة ،العمؿ ،البيت ،العالـ بأسره (قطامي ،كشريـ ،كغرايبة،
كالزعابي ،كمطر ،كظاظا ،)ََُِ ،كما عرفت الدافعية عمى أنيا عممية أك سمسمة مف العمميات،
تعمؿ عمى إثارة السمكؾ المكجو نحك ىدؼ ،كصيانتو كالمحافظة عميو ،كايقافو في نياية المطاؼ
( ،)Petri & Govern, 2004كيرل الخالدم (ََِٗ) أف الدافعية مف الركائز الميمة في منيج
الصحة النفسي ة كأنو أحد أىـ عكامؿ التككيف النفسي لئلنساف ،كالدافع في منظكر الصحة النفسية
ىك غاية االنساف الكامنة التي تدفعو لبذؿ النشاط مف أجؿ تحقيقيا ،كالدافع في منظكر اإلسبلـ ىك
الغاية ،فالغاية ىنا مف خمقو ،ىي عبادة هللا كحده.
فمكضكع الدافعية مف المكضكعات اليامة كالحيكية لكؿ مف لو صمة بقيادة أك تكجيو األفراد أك
العمؿ مف أجؿ إكسابيـ ميارات كمعارؼ جديدة ،فإف تعقيدات الحياة المتزايدة في عصرنا الراىف
تقتضي ضركرة أف نغرس في نفكس األفراد اإلرادة كالدافع إلى اكتساب الميارات المعرفية كغيرىا
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مف الميارات ،حيث عرفت الدافعية بأنيا القكة الذاتية التي تحرؾ سمكؾ الفرد كتكجيو لتحقيؽ غاية
معينة يشعر بالحاجة إلييا أك بأىميتيا العادية أك المعنكية بالنسبة لو كتستثار ىذه القكة المحركة
بعكامؿ تنبع مف الفرد نفسو (حاجاتو ،خصائصو ،ميكلو كاىتماماتو) أك مف الفئة العادية أك النفسية
المحيطة بو (األشياء ،األشخاص ،المكضكعات ،كاألدكات) (الركاحي.)ََِٖ ،
كما يشير مصطمح الدافعية إلى مجمكعة الظركؼ الداخمية كالخارجية التي تحرؾ الفرد مف أجؿ
تحقيؽ حاجاتو كاعادة التكازف عندما يختؿ ،كلمدكافع ثبلث كظائؼ أساسية في السمكؾ :ىي تحريكو
كتنشيطو ،كتكجيو ،كالمحافظة عمى استدامتو حتى تشبع الحاجة كيعكد التكازف ،كما يشير إلى حالة
فسيكلكجية – نفسية داخمية تحرؾ الفرد لمقياـ بسمكؾ معيف في اتجاه معيف لتحقيؽ ىدؼ محدد،
كاذا لـ يتحقؽ ىذا اليدؼ يشعر اإلنساف بالضيؽ كالتكتر حتى يحققو (بك حمامة ،كعبد الرحيـ،
كالشحكمي.)ََِٔ ،
لقد حاكؿ بعض الباحثيف مثؿ – اتنكسكف -التمييز بيف مفيكـ الدافع ) (Motiveكمفيكـ الدافعية
) )Motivationعمى أساس أف (الدافع) ىك عبارة عف استعداد الفرد لبذؿ الجيكد أك السعي في
سبيؿ تحقيؽ أك إشباع ىدؼ معيف ،أما في حالة دخكؿ ىذا االستعداد أك الميؿ إلى حيز التحقيؽ
الفعمي أك الصريح فإف ذلؾ يعني الدافعية باعتبارىا عممية نشطة كعمى الرغـ مف محاكلة البعض
التمييز بيف المفيكميف فإنو ال يكجد حتى اآلف ما يبرر مسألة الفصؿ بينيما (خميفة،)َََِ ،
كيستخدـ مفيكـ الدافع كمرادؼ لمفيكـ الدافعية كاف كانت الدافعية ىي المفيكـ األكثر عمكمية
كبالتالي فإف المفيكميف يقصداف شيئا كاحدان (غبارم.)ََِٖ ،
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الشكل (  ) 0دوران الحاجة في مسيرة السلوك الموجه نحو الهدف

الفرد

توتر
ضيق

نقص حاجة ما

استعادة التوازن

قلق

سلوك

فقدان االتزان السلوكي

السلوك غير مسقر

الحاجة المشبعة

بعض المفاىيم المرتبطة بمفيوم الدافعية:
يرتبط مفيكـ الدافعية بمفاىيـ أخرل مثؿ (الحاجة ،الباعث ،الحافز) لذا كاف البد أف نميز بيف ىذه
المفاىيـ عمى النحك التالي:
ُ -مفيكـ الحاجة :األصؿ في الحاجة أنيا حالة مف النقص أك العكز أك االفتقار كتقترف بنكع
مف التكتر كالقمؽ ال يمبث أف يزكؿ متى قضيت الحاجة كزاؿ النقص ،سكاء كاف ىذا النص
ماديا أك معنكيا ،داخميا أك خارجيا (الخيرم.)ََِٖ ،
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كعميو تبدك أىمية دافعية اإلنجاز كمككف أساسي في تحقيؽ اإلنساف لذاتو ،فقد اعتبر ماسمك في
ىرمو الشيير "ىرـ ماسمك لمحاجات" بأف تحقيؽ الذات يعتبر في قمة اليرـ كأرقى مستكل مف
الدافعية اإلنسانية يسعى اإلنساف إليو ،فمف خبلؿ ما ينجزه كما يحققو مف أىداؼ كأسمكب حياة
أفضؿ يسعى إليو ،كمستكيات أعظـ لكجكده اإلنساني الكاعي ،يمكنو أف يشعر بتحقيؽ ذاتو
(الشيادم)ََِٓ ،
ِ -مفيكـ الحافز :يشير إلى العمميات الداخمية الدافعة التي تصحب بعض المعالجات الخاصة
بمنبو معيف كتؤدم بالتالي إلى إصدار السمكؾ .كيرادؼ البعض بيف مفيكـ الدافع كمفيكـ
الحافز الذم ىك أقؿ عمكمية مف مفيكـ الدافع حيث يستخدـ مفيكـ الدكافع لمتعبير عف
الحاجات البيكلكجية كاالجتماعية في حيف يقتصر مفيكـ الحافز لمتعبير عف الحاجات
البيكلكجية فقط (خميفة ،)َََِ ،كفسرىا عثماف (ََِٗ) بأنيا حالة مف التكتر تجعؿ
اإلنساف في حالة مف التييؤ كاالستعداد لبلستجابة لجكانب معينة مف البيئة.
ّ -مفيكـ الباعث :يمكف أف يككف نكعيف ىما:
 بكاعث إيجابية تعمؿ عمى جذب اإلنساف نحكىا كما ىي في حالة اإلثابة كاإلطراءكالمكافآت المادية أك المعنكية.
 بكاعث سمبية كىي التي تحمؿ الفرد عمى تجنبيا كاالبتعاد عنيا لتنافييا مع القكاعدكاألعراؼ االجتماعية التي تسبب المكـ كالتقريع كالعقاب (المياحي.)ََُِ ،
كفي ضكء ذلؾ فإف الحاجة تنشأ لدل الشخص نتيجة حرمانو مف شيء معيف كيترتب عمى ذلؾ أف
ينشأ الدافع الذم يعبئ طاقتو كيكجو سمككو مف أجؿ الكصكؿ إلى الباعث (اليدؼ).
 مفيوم دافعية النجاز (:)Achievement Motivationتمثؿ دافعية اإلنجاز أحد الجكانب الميمة في منظكمة الدكافع اإلنسانية  ،كقد برزت في السنكات
ا ألخيرة كأحد المعالـ المميزة لمدراسة كالبحث في مجاؿ عمـ النفس االجتماعي كعمـ نفس الشخصية
(الغامدم ،)َََِ ،كيرجع االىتماـ بدراسة الدافعية ألىميتيا ليس فقط في مجاؿ عمـ النفس كلكف
في العديد مف المجاالت كالمياديف التطبيقية كالعممية .حيث يعد دافع اإلنجاز عامبل ميما في
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تكجيو سمكؾ الفرد كتنشيطو ،ككذلؾ إدراكو لممكاقؼ فضبل عف مساعدتو في فيـ كتفسير سمككو
كسمكؾ المحيطيف بو ،كما يعتبر دافع اإلنجاز مككنا أساسيا في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو
كتأكيدىا ،كذلؾ مف خبلؿ ما ينجزه كفيما يحققو مف أىداؼ كالتي تضمف نجاح العممية اإلنتاجية
المسيطرة مف المنظمة (عثماف.)ََُِ ،
كيرجع استخداـ مصطمح الدافع لئلنجاز في عمـ النفس مف الناحية التاريخية إلى "ألفرد أدلر"Adler
الذم أشار إلى أف الحاجة لئلنجاز ىي دافع تعكيضي مستمد مف خبرات الطفكلة الذم عرض ىذا
المصطمح في ضكء تناكلو مفيكـ الطمكح ،ككذلؾ إلى "ككرت ليفف  "Levinالذم أشار لمصطمح
الحاجة لئلنجاز ،كعمى الرغـ مف البدايات المبكرة ليذا المصطمح كقبؿ استخداـ أدلر فإف الفضؿ
يرجع إلى ىنرم مكرام ) (H . Murrayفي أنو أكؿ مف قدـ مفيكـ الحاجة لئلنجاز بشكؿ دقيؽ
ميما مف مككنات الشخصية (محركس.) ََُِ ،
بكصفو ن
مككنا ن
حيث عرؼ ماكيبلند دافعية اإلنجاز عمى أنيا نظاـ شبكي مف التفكير كالمشاعر كالسمكؾ المرتبط
بالسعي نحك االمتياز (أبك رياش ،كعمكر ،كالصافي ،كشريؼ ،)ََِٔ ،كما عرفيا عمى أنيا
استعداد ثابت نسبي في شخصية الفرد تحدد مدل سعيو كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ النجاح يترتب
عميو نكع مف اإلرضاء (بني يكنس ،)ََِٗ ،كىي عبارة عف بناء افتراضي متعدد األبعاد يكجو
الفرد ،كيدفعو إلى القياـ بكاجباتو بدقة كنظاـ كاستقبللية ،كالعمؿ عمى تخطي العقبات التي تصادفو،
كالتغمب عمييا ،مما يبث الثقة كالطمأنينة في نفسو ،بيدؼ بمكغ معايير االمتياز ،كتحقيؽ األىداؼ
المستقبمية القريبة منيا كالبعيدة (غنيمات كعميمات.)َُِِ ،
كما عرفيا رشاد عبدالعزيز عمى أنيا قدرة الفرد عمى تحقيؽ األشياء التي يرل اآلخركف أنيا صعبة،
كالسيطرة عمى البيئة الفيزيقية كاالجتماعية ،كالتحكـ في األفكار كحسف تناكليا كتنظيميا ،كسرعة
األداء ،كاالستقبللية ،كالتغمب عمى العقبات ،كبمكغ معايير االمتياز ،كمنافسة األخريف كالتفكؽ عمييـ
كاالعتزاز بالذات بالممارسة الناجحة لمقدرة (أحمد ،)ََِٖ،كعرفت دافعية اإلنجاز عمى أنيا
التييؤ الثابت النسبي في الشخصية بحيث تحدد مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ
نجاح يترتب عميو نكع معيف مف اإلشباع كذلؾ في المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضكء
مستكل محدد مف االمتياز (المياحي.)ََُِ ،
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كالباحثة تتبنى في دراستيا الحالية تعريؼ ماكيبلند مف بيف تمؾ التعريفات السابقة لدافعية اإلنجاز
لككف ىذا التعريؼ مختصر كيركز عمى األشياء األساسية لدل الفرد – تفكير ،مشاعر ،سمكؾ -
في ضكء مستكيات التفكؽ كاإلنجاز أك الرغبة في النجاح كتحسيف أدائو كقدرتو عمى تخطي
العقبات التي تكاجيو في طريقو.

 بعض النظريات المفسرة لدافعية النجاز:تناكلت دافعية اإلنجاز نظريات عديدة كمتنكعة تفاكتت تفسيراتيا ،تذكر الباحثة منيا:
ُ) نظرية ىنرم مكرامH . Murray Theory 1938 :
يتصدر ىنرم مكرام ) (H . Murrayعمماء التنظير في دافعية اإلنجاز ،كقد استخدـ مصطمح
الحاجة لئلنجاز ) (need for achievementكأحد مككنات الشخصية في دراستو استكشافات
في الشخصية ) (Exploration in personalityالتي صدرت عاـ ُّٖٗ ،كالتي عرض فييا
عدة حاجات نفسية كاف مف بينيا الحاجة لئلنجاز ،كبذلؾ فتح مكرام المجاؿ أماـ الباحثيف لدراسة
دافعية اإلنجاز ،حيث جاء بعد مكرام ماكميبلند كزمبلؤه  al.McClelland. etليسيمكا في ىذا
المجاؿ ،حيث كضعكا مصطمح دافعية اإلنجاز (  ( Motivation Achievemenبدال عف الحاجة
لئلنجاز (المشرفي ،)َُِِ،كالتي يقصد بيا التغمب عمى العقبات كتحقيؽ ىدؼ صعب كزيادة
تقدير الذات عف طريؽ الممارسة الناجحة لمقدرات (أبك أسعد كعربيات.)ََِٗ،
ِ) نظرية ماكميبلند McClelland theory 1967 :
إف ىذه النظري ة تشير إلى أف ىناؾ ارتباطا بيف الخبرات السابقة كما يحققو الفرد مف إنجازات،
فإذا كانت الخبرات األكلية إيجابية بالنسبة لمفرد فإنو يميؿ لؤلداء ك االنيماؾ في السمككيات
المنجزة  ،أما إذا حدث نكع مف الفشؿ كتككنت بعض الخبرات السمبية فإف ذلؾ سكؼ ينشأ عنو دافع
لتحاشي الفشؿ (محركس .)ََُِ،يعني أف الفرد مستعد لمعمؿ كقادر عميو لرغبتو في بمكغ
مستكيات عالية مف اإلنجاز كالتفكؽ أك النجاح ،كسعيو المستمر في تجاكز المكاقؼ الصعبة أك
محاكلتو التخفيؼ مف تأثيرىا عميو (المياحي.)ََُِ،
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كيذكر ماكميبلند أف األفراد المنجزيف مستعدكف لمتعمـ بدرجة أسرع كالى تبني مستكيات مرتفعة مف
الطمكح كالميؿ إلى إدراؾ العالـ مف زكايا مختمفة كيفسر ذلؾ بخضكع الفرد لمتدريب عمى االستقبلؿ
.كقد اقترح ماكميبلند ىذه النظرية حيث يعتقد بأف العمؿ في المنظمة يكفر فرص اإلشباع في
ثبلث حاجات ىي:
ُ -الحاجة إلى اإلنجاز:
أم أف األفراد الذيف لدييـ حاجة عالية إلى اإلنجاز ىـ الذيف يتكقكف كيتطمعكف إلى األعماؿ التي
تتضمف نكعا مف التحدم كالصعكبة .فيـ مدفكعكف برغبة عارمة إلى التفكؽ في العمؿ كالى حؿ
المشكبلت ك إلى التميز في األداء.
ِ -الحاجة إلى السمطة:
أم الحاجة إلى تكجيو نشاطات اآلخريف ،كضبطيا إلى أف يككف الفرد صاحب نفكذ ،فاألفراد الذيف
يتمتعكف بقدر كبير مف الحاجة إلى السمطة كالمكانة مدفكعكف إلى الحصكؿ عمى النفكذ كالمكانة
أكثر مف اىتماميـ بحؿ المشكبلت ،أك تحقيؽ أىداؼ معينة خاصة بالعمؿ.
ّ -الحاجة إلى االنتماء:
أم رغبة الفرد في أف يككف محبكبا ،أك مقبكال لدل اآلخريف ،كيبذؿ ىؤالء جيدا لتككيف الصداقات
كالعبلقات الشخصية ( الخيرم.)ََِٖ ،

ّ) نظرية أتكنسكفAtkinsion theory1969 :
اتسمت نظرية أتكنسكف " "Atkisionفي الدافعية لئلنجاز بعدد مف المبلمح التي تميزىا عف نظرية
ماكميبلند ،كمف أىـ ىذه المبلمح أف أتكنسكف أكثر تكجيا معمميا كتركي از عمى المعالجة التجريبية
لممتغيرات ،التي تختمؼ عف المتغيرات االجتماعية المركبة لمكاقؼ الحياة التي تناكليا ماكميبلند.
كما تميز أتكنسكف بأنو أسس نظريتو في ضكء كؿ مف نظرية الشخصية كعمـ النفس التجريبي.
كتقكـ عمى أساس أف السمكؾ المرتبط باإلنجاز يتككف مف عامميف:
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أ -الرغبة في النجاح بدرجة تجعؿ الفرد يتجو نحك اليدؼ كتتكلد ىذه الرغبة نتيجة المتغيرات
الثبلثة التالية:
 دافع النجاح :كيمثؿ مجرد الرغبة في القياـ بعمؿ معيف. ترجيح النجاح :كيمثؿ التنبؤ مستقببل بنتائج السمكؾ. القيمة الحافزة لمنجاح :كتتمثؿ في المنبيات التي تجذب الفرد لمعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼمعيف
ب -الخكؼ مف الفشؿ مما يجعؿ الفرد يبتعد عف اليدؼ نتيجة تجربة سابقة مرت بو ،كىذا
يككف لمتغيرات ثبلثة ىي:
 الدفاع إلى تجنب الفشؿ. احتماؿ الفشؿ. القيمة الحافزة لمفشؿ .كما أنو يرل بأف الفرد الذم لديو استعداد عالي لئلنجاز لف يتمكف مف تحقيؽ اإلنجاز المطمكب ما
لـ تكف الظركؼ المكقفية المحيطة بو مناسبة كمشجعة عمى ذلؾ (خميفة ك عبدهللا.)َُُِ ،
كما قاـ أتكنسكف بإلقاء الضكء عمى العكامؿ المحددة لئلنجاز القائـ عمى المخاطرة ،كأشار إلى أف
مخاطرة اإلنجاز في عمؿ ما تحددىا أربعة عكامؿ:
 -1منيا عامبلف يتعمقاف بخصاؿ الفرد.
 -2كعامبلف يرتبطاف بخصائص الميمة المراد إنجازىا كذلؾ عمى النحك التالي:
 فيما يتعمؽ بخصاؿ الفرد:ىناؾ عمى حد تعبير أتكنسكف نمطاف مف األفراد يعمبلف بطريقة مختمفة في مجاؿ التكجو نحك
اإلنجاز.
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أ-النمط األكؿ  :األشخاص الذيف يتسمكف بارتفاع الحاجة لئلنجاز بدرجة أكبر مف الخكؼ
مف الفشؿ.
ب-النمط الثاني  :األشخاص الذيف يتسمكف بارتفاع الخكؼ مف الفشؿ بالمقارنة بالحاجة
لئلنجاز.
كيتفاعؿ كؿ مف مستكل الحاجة لئلنجاز كمستكل الخكؼ أك القمؽ مف الفشؿ كما في الجدكؿ

التالي:

الجدول ( )1النمطان األساسيان من األفراد في الدافعية لإلنجاز
النمط

مستكل الحاجة لئلنجاز

مستكل القمؽ أك الفشؿ

الدافع لئلنجاز

مرتفع

منخفض

كالنجاح أكبر مف

الدافع لتحاشي الفشؿ.
الدافع لتحاشي الفشؿ

مرتفع

منخفض

أكبر مف الدافع

لئلنجاز كالنجاح.
كقد ركز عمماء النفس في دراستيـ لدافع اإلنجاز عمى ىذيف النمطيف المتقابميف أك المتناظريف فبل
يكجد فرد يتمتع بنفس القدر مف النمطيف ،فاألفراد المرتفعكف في الحاجة لئلنجاز يتكقع أف يظيركا

اإلنجاز المكجو نحك النشاط ،كذلؾ ألف قمقيـ مف الفشؿ محدكد لمغاية ،أما فيما يتعمؽ باألفراد

المنخفضيف في الحاجة لئلنجاز فيتكقع أف ال يكجد النشاط المنجز لدييـ أك يكجد بدرجة محدكدة،
كذلؾ بسبب افتقادىـ لمحاجة لئلنجاز كسيطرة الخكؼ مف الفشؿ كالقمؽ عمييـ.
 -خصائص الميمة:

باإلضافة إلى ىذيف العامميف لمشخصية ،ىناؾ أيضا مكقفاف أك متغيراف يتعمقاف بالميمة يجب
أخذىما باالعتبار كىما:
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أ -العامؿ األكؿ  :احتمالية النجاح كتشير إلى الصعكبة المدركة لمميمة كىي أحد محددات
المخاطرة.

ب -العامؿ الثاني  :الباعث لمنجاح في الميمة يتأثر األداء في ميمة ما بالباعث لمنجاح في
ىذه الميمة ،كيقصد بالباعث لمنجاح االىتماـ الداخمي أك الذاتي ألم ميمة بالنسبة لمشخص

(عثماف.)ََُِ،

كتشير دراسات ماكميبلند كأتكنسكف – كالتي استمرت أربعة عقكد -إلى أف دافع اإلنجاز يؤثر عمى
العديد مف سمككيات الفرد كمف جاىزيتيا كأىـ السمككيات ما يمي:
أ -األداء المتميز :حيث يتفكؽ األفراد مف ذكم دافعية اإلنجاز العالية عمى األفراد مف
ذكم دافعية اإلنجاز المنخفضة في أداء األعماؿ سكاء اتسمت ىذه األعماؿ بالسيكلة
أك الصعكبة.
ب -المثابرة :يتسـ األفراد مف ذكم دافعية اإلنجاز العالية بالمثابرة في أداء األعماؿ كال
ينفضكف أيدييـ حتى االنتياء منيا مقابؿ ذكم دافعية اإلنجاز المنخفضة تقؿ لدييـ
ىذه المثابرة.
ت -االلتزاـ كالتكامؿ :تكجد عبلقة ارتباطية قكية بيف ارتفاع دافعية اإلنجاز كبيف االلتزاـ
كالتكامؿ في أداء األعماؿ ،حيث يتصفكف باألنانية كحب الفردية في أداء األعماؿ
بحيث يظير انجازىـ الشخصي كاضحا (ربيع.)ََِٗ ،
ْ)

نظرية العزك لكاينرAttribution Theory :

صاغ برنارد كاينر ) Weiner (1986-1972نظرية العزك ،كتعد ىذه النظرية مف النظريات
الميمة في مجاؿ دراسة الدافعية اإلنسانية بكجو عاـ ،كالدافعية لئلنجاز بكجو خاص كتيتـ ىذه
النظرية بكيفية إدراؾ الشخص ألسباب سمككو كسمكؾ اآلخريف ،كأشار إلى أف األفراد يرجعكف
األسباب إما إلى عكامؿ خارجية (بيئة) مثؿ الحظ كصعكبة العمؿ ،أك عمى عكامؿ داخمية (
تتعمؽ بيـ) مثؿ الجيد كالقدرة (زايد ،)ََِّ،كيكضح العزك في ضكء مصادره كتالي:
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جدول ( )2مصادر العزو
الثبات

ثابت

غير ثابت

العزو
عزك داخمي

القدرة

المجيكد

عزك خارجي

صعكبة الميمة

الحظ

حيث يمكف استخبلص اآلتي مف الجدكؿ السابؽ:
تككف الدافعية مرتفعة حيث يعزك اإلنساف نجاحو أك فشمو إلى عكامؿ داخمية مثؿ القدرة كالمجيكد،
كفي حالة القدرة يككف اإلنساف أكثر ثباتا عمييا ،أما المجيكد فيك غير خاضع لمثبات إلى حد ما.
 تككف الدافعية منخفضة حينما يعزك اإلنساف نجاحو أك فشمو إلى عكامؿ خارجية مثؿ:صعكبة الميمة كالحظ ،كفي حالة صعكبة الميمة يككف اإلنساف أكثر ثباتا عمييا مف
اتجاىو إلى الحظ كسبب.
 تتناقص الدافعية عندما يعزك اإلنساف فشمو إلى عكامؿ تتصؼ بالثبات ،مثؿ القدرةكصعكبة الميمة.
 تتزايد الدافعية عندما يعزك اإلنساف فشمو إلى عكامؿ ال تتصؼ بالثبات مثؿ :المجيكدأك الحظ (الفرماكل.)ََِْ ،
أم تظير المشكمة عندما يعزك الفرد فشمو لخصائص كمميزات ثابتة غير خاضعة لمضبط ،مثؿ
القدرة .فيذا الفرد قد يبدم سمكؾ البلمباالة ،ألنو معتاد عمى الفشؿ ،كمحبط ،كغير مدفكع ،كقميؿ

الفائدة ،كالبلمباالة ىي رد فعؿ منطقي لمفشؿ إذا اعتقد الفرد أف المسببات التي يعزكىا ألسباب

خارجية ال يمكف تغييرىا ،أم أنيا ثابتة كليست تحت ضبطو كسيطرتو ( .)Zo, 2003كما أشار

كاينر أف دافعية اإلنجاز بمثابة استعداد الفرد لتحمؿ المسئكلية كالسعي نحك التفكؽ لتحقيؽ أىداؼ
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معينة ،كالمثابرة لمتغمب عمى العقبات كالمشكبلت التي قد تكاجيو كالشعكر بأىمية الزمف ،كالتخطيط
لممستقبؿ (بني يكنس.)ََِٗ ،

كأكضح "اتكنسكف" أف مؤشرات الدافعية لئلنجاز مف حيث قكتيا أك ضعفيا تتمثؿ في اآلتي:
ُ -محاكلة الكصكؿ لميدؼ ،كاإلصرار عميو.
ِ -التنافس مع األخريف كما يعنيو ذلؾ مف سرعة الكصكؿ لميدؼ ،كبذؿ الجيد.
ّ -أف يتـ ذلؾ كفقا لمعيار االمتياز أك الجكدة في األداء (الركاحي.)ََِٖ ،
كمف ىذا نبلحظ كجكد عدة عكامؿ تؤثر في مستكل إنجاز الفرد أم أنيا تساىـ في رفع أك خفض
مستكل اإلنجاز لديو ،كىذه العكامؿ كالتالي:
ُ -الثقافة السائدة :حيث أف ىذه الثقافة بنظميا كأعرافيا كتقاليدىا كمؤسساتيا ىي التي تشكؿ
سمكؾ الفرد بما يتناسب مع طبيعتيا السائدة ،فالثقافة التي تساعد عمى اإلنجاز تحث عمى
االلتزاـ باألنظمة كدقة العمؿ كاحتراـ الزمف ككفرة اإلنتاج كتكفير الخدمات المطكرة ،أما
الثقافة األخرل التي ال تدعك إلى اإلنجاز فينتشر فييا الفكضى كعدـ احتراـ الزمف كالشحة
في اإلنتاج كاليدر في المكارد كتدىكر الخدمات كعدـ مجاراة التطكر.
ِ  -األسرة :تستطيع األسرة التأثير عمى إنجاز أبنائيا مف خبلؿ أساليبيا المتبعة في التنشئة ،إذ
يشير ماكميبلند إلى أف الدؼء الكالدم كاألب غير المسيطر باإلضافة إلى معايير الكالديف ىي
عكامؿ مؤثرة في إنجاز الفرد ،حيث أف األفراد الذيف لدييـ درجة عالية مف اإلنجاز كاف آباؤىـ
يحثكنيـ عمى اإلنجاز العالي باستمرار مع إحاطتيـ بالدؼء الكالدم كبيئة المناخ النفسي المستقر
في البيت ،بعكس األفراد المنخفضي اإلنجاز حيث كاف المناخ لدييـ يتسـ بالسيطرة كالتسمط مف
جانب األب ،كما أف المناخ األسرم الذم تسكده أجكاء التكتر كعدـ التفاىـ قد يعرض الفرد لمقمؽ
كالتكتر مما يؤدم إلى تعطيؿ العمميات العقمية التي يعتمد عمييا اإلنجاز.
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ّ -المؤسسات التربكية :كىي التي يقع عمى عاتقيا تحديث المجتمع ،حيث أنيا مسؤكلة عف
إعداد المكارد البشرية التي تسيـ في عممية النمك االقتصادم لممجتمع ،كبالتالي فإف أم تدني أك
نقص في كفاءة ىذه المؤسسات سيقمؿ مف فاعميتيا في المجتمع.
ْ -الطبقة االجتماعية :قسـ الباحثكف في ميداف االقتصاد كعمـ االجتماع مستكيات الطبقة
االجتماعية بناء عمى كمية الدخؿ لؤلسرة كمينة األب كاألـ كالمستكل التعميمي ليا كنكعية
المسكف كمنطقتو كعدد الغرؼ كالتسييبلت الثقافية المكجكدة في البيت ككسائؿ الراحة كعدد أفراد
األسرة ،كقد أشارت عدة دراسات أف دافعية اإلنجاز تتأثر بالطبقة االجتماعية ،حيث كجد أف
الطبقة الميسكرة الحاؿ ىي أكثر الطبقات تكجينا نحك اإلنجاز كتحقيؽ النجاح كالتفكؽ كبعكس
ذلؾ الطبقة الدنيا كالتي تركز عمى تحصيؿ الرزؽ (الخيرم.)ََِٖ ،

كما أشار الغافرم (ََِٗ) إلى الفركؽ بيف الجنسيف كعامؿ آخر يمكف أف يؤثر في مستكل إنجاز
الفرد ،حيث ال تزاؿ نتائج البحكث حكؿ الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في الدافعية لئلنجاز غير
متسقة كأف المجاؿ في حاجة إلى بحكث أكثر مف الثقافات المختمفة.

ٓ) نظرية ماسمك (ىرـ الحاجات) :

يرل أف لدل األنساف عددا مف الحاجات الفطرية كأف دافعية اإلنجاز مككف أساسي في تحقيؽ

اإلنساف لذاتو ،كقد افترض أف حاجات اإلنساف مرتبة ترتيبا ىرميا عمى أساس قكتيا ،كىذه

الحاجات ىي:

ُ .الحاجات الفسيكلكجية
ِ .حاجات األمف

ّ .حاجات االنتماء كالحب
ْ .حاجات التقدير

ٓ .الرغبة في المعرفة كالفيـ
ٔ .الحاجات الجمالية

ٕ .تحقيؽ الذات (تتضمف شقيف :احتراـ الذات كالثقة بالنفس كاإلنجاز ،كالتقدير مف األخريف:
كالمكانة كالشيرة كالمركز)
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عمى الرغـ أف الحاجات العميا ال تتصؿ اتصاال مباش ار بالبقاء ،إال أف إشباعيا مرغكب بدرجة أكبر

مف إشباع الحاجات الدنيا ،فإشباع الحاجات العميا يؤدم إلى سعادة أعمؽ ،كراحة أكثر استق ار ار
(أبك أسعد كعربيات.)ََِٗ ،

كتتكقؼ سعادة الفرد عمى مستكل الحاجات التي يستطيع اتباعيا كما ترتبط الصحة النفسية بإشباع

الحاجات العميا مثؿ االستقبللية ،التحدم ،المسئكلية ،اإلنجاز(مكسى.)ََِٕ ،
ٔ) نظرية الحاجات ليماف بكرتر( (Lyman Portter

قاـ بكرتر بتكيؼ نظرية الحاجات لماسمك لخمؽ بيئة تعزز النمك في مؤسسة العمؿ ،كقد حذؼ

الحاجات الفيسيكلكجية في المستكل األكؿ مف ىرـ ماسمك ،ألنو يرل أف ىذه الحاجات ال تشكؿ

دافعا لمفرد ،ألف اشباعيا مضمكف.

كأكدت عمى أف سمكؾ األفراد يتجو دكمان إلى إشباع الحاجات الغير المشبعة ،كأف إشباع حاجات

الفرد يجب أف يرتبط بأدائو في العمؿ ،كىذه الحاجات ىي:

 الحاجات إلى تحقيؽ الذات ،عمى العمؿ بأقصى طاقة ،الشعكر بالنجاح ،إنجاز
األىداؼ كما تـ تحديدىا.
 الحاجة إلى االستقبللية ،السيطرة عمى مكقؼ العمؿ ،التأثير في المؤسسة ،الشعكر
باحتراـ الذات ،االحتراـ مف قبؿ األخريف ،الترقية ،المكافأة .
 االنتساب لمجماعة ،األصدقاء الجمعيات المينية.
 الحاجة إلى األمف ،األجكر ،خط التقاعد ،العدؿ ،التقييـ (بني يكنس.)ََِٗ ،
ٕ) نظرية القدرة عمى رؤية الذات المستقبمية كدافعية اإلنجاز ( (future possible self
يقكؿ( )Vasquezأف أفكار الناس عف المستقبؿ قد تؤثر في مشاعرىـ الحالية كفي دكافعيـ
كسمككيـ ،كالقدرة عمى تخيؿ المستقبؿ الذم يتمنى الفرد تحقيقو يمكف أف يؤدم إلى زيادة الدافعية
كالجيد لمكصكؿ إليو (أحمد.)ََِٖ ،
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كما ذكر (الحيدرمُُْٖ ،ق) مف النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز ثبلث نظريات متداخمة ىف:
 -1نظرية مستكل الطمكح :Level of Aspiration Theory
تتناكؿ ىذه النظرية اإلنجاز الذم يتكقع الفرد أف يحققو في عمؿ معيف ،فالفرد يقيس نجاحو أك
فشمو فيما حققو في ضكء ما يطمح في الكصكؿ إليو.
كتحاكؿ ىذه النظرية اف تجيب عمى سؤاليف ىما:
ما محددات مستكل الطمكح ؟
ما ردكد الفعؿ لتحقيؽ مستكل الطمكح أك ترؾ تحقيقو ؟
أم أف النظرية تحاكؿ أف تدرس الفرؽ بيف اإلنجاز الفعمي كمستكل الطمكح الذم يطمح الفرد في
الكصكؿ إليو.
ِ -نظرية التعارض :Discrepancy Theory
تنظر ىذه النظرية إلى الدافعية إلى العمؿ في ضكء التعارض بيف المستكل الفعمي لؤلداء
كالمستكل السابؽ تحديده لطبيعة ىذا األداء فكمما اقترب الفرد في أدائو الفعمي مف المستكل
المحدد زاد رضاه عف عممو كدافعيتو ألدائو كالعكس صحيح .كيكضح لكؾ ( )Lockأف
التعارض الذم يدركو الفرد بيف أدائو الفعمي كالمعيارم أك المحدد سابقا ىك الذم يؤثر عمى
دافعية الفرد لمعمؿ كليس التعارض الحقيقي ،إذ أف درجة الدافعية تتحدد بالفارؽ بيف ما يريده
الفرد فعبل كبيف ما يدركو كيحصؿ عميو.
ّ -نظرية كضع اليدؼ :Goal Setting Theory
كىذ النظرية ىي الترجمة العممية لمنظريتيف السابقتيف ،كاف كانت أقرب منيما إلى الكاقع
العممي التطبيقي لككنيا أكثر قابمية لمترجمة إلى برامج محددة قابمة لمتطبيؽ ،حيث تقكـ ىذه
النظرية عمى فكرة مؤداىا أف دافعية االفراد يحركيا السعي لتحقيؽ أىداؼ كغايات تمثؿ نكايا
ليا منفعة أك قيمة لدل الفرد تعبر عف األشياء التي يفضميا الفرد كيعتقد أنيا تحقؽ رفاىيتو
كسعادتو.
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-

أنواع دافعية النجاز:

ىناؾ نكعيف مف الدافعية في اإلنجاز كىما:
أ) دافعية اإلنجاز الذاتية :كىي تتضمف تطبيؽ المعايير الداخمية أك الشخصية في مكاقؼ
اإلنجاز.
ب) دافعية اإلنجاز االجتماعية  :كتتضمف تطبيؽ معايير التفكؽ الذم يعتمد عمى المقارنة
االجتماعية في المكقؼ ،أم مقارنة أداء الفرد باآلخريف(الركاحي.)ََِٖ ،
كتعتبر دافعية اإلنجاز مف حيث المنشأ ضمف الدكافع االجتماعية التي يكسبيا الفرد خبلؿ مراحؿ
حياتو المختمفة مف البيئة كاإلطار الحضارم الذم يعيش فيو ،كالتي تتأثر بالسياؽ النفسي
االجتماعي لمفرد حيث يطمؽ عمييا أحيانا " الدكافع السيككلكجية " (خميفة.)َََِ ،

كما أشار ماكيبلند إلى اتجاىيف متمايزيف عند كصفو لدافعية اإلنجاز كذلؾ مف خبلؿ تفرقتو بيف
محاكلة الفرد لئلنجاز مف خبلؿ التدعيـ االجتماعي أك اإلثابة الفكرية كبيف أكلئؾ األفراد الذيف
ينجزكف لتبنييـ اإلنجاز عمى أنو قيمة فبل يحرصكف عمى التدعيـ الخارجي أك شيادة الناس ليـ
بالتفكؽ كلكنيـ فقط يككنكف أكثر حساسية لئلشباع الذاتي كاإلحساس بالتفرد (رشكاف.)ََِٔ ،

 مكونات دافعية االنجاز :ىناؾ ثبلث مككنات عمى األقؿ لدافع اإلنجاز كىي :
 الحافز المعرفي  :الذم يشير الى محاكلة الفرد إشباع حاجاتو ألف يعرؼ كيفيـ ،حيثفالمعرفة الجديدة تعيف األفراد عمى أداء مياميـ بكفاءة أكبر فإف ذلؾ يعد مكافأة لو .
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 تكجيو الذات :كتمثمو رغبة الفرد في المزيد مف السمعة كالصيت كالمكانة التي يحرزىاعف طريؽ أدائو المتميز كالممتزـ في الكقت نفسو بالتقاليد األكاديمية المعترؼ بيا ،بما
يؤدم الى شعكره بكفايتو كاحترامو لذاتو.
 دافع االنتماء بمعناه الكاسع :الذم يتجمى في الرغبة في الحصكؿ عمى تقبؿ اآلخريف،كيتحقؽ إشباعو مف ىذا التقبؿ بمعنى أف الفرد يستخدـ نجاحو األكاديمي بكصفو أداة
لمحصكؿ عمى االعتراؼ كالتقدير مف جانب أكلئؾ الذيف يعتمد عمييـ في تأكيد ثقتو
بنفسو (عثماف.)ََُِ ،

 الخصائص المميزة لألفراد ذوي دافعية النجاز المرتفعة:يتصؼ األفراد ذك دافعية اإلنجاز بصفات تميزىـ عف غيرىـ في جانب الدافعية ،فيـ أكثر ميبل
لمثقة بالنفس كالى تفصيؿ المسئكلية الفردية ،كالحصكؿ عمى درجات مدرسية جيدة ،كيقاكمكف
الضغط االجتماعي الخارجي ،كيتميزكف بالطمكح العالي(المشرفي.)َُِِ ،
كيمكف تشخيص السمات الشخصية لذكم دافعية اإلنجاز المرتفع في الصفات التالية :الثقة في
النفس كاالعتزاز بالذات ،كاالىتماـ كااللت ازـ بالمسؤكلية ،الحصكؿ عمى درجات مرتفعة في األداء
الكظيفي ،القياـ بأنشطة ممحكظة سكاء في العمؿ أك البيئة ،مقاكمة الضغكط االجتماعية التي
يتعرضكف ليا ،التخطيط لممستقبؿ بحرص كاالىتماـ يكضع البدائؿ كدراستيا ،الشعكر بسرعة مركر
كانتياء الكقت قبؿ أف ينجزكا ما لدييـ ،محاكلة التعرؼ عمى نتائج أعماليـ بشكؿ مباشر منتظـ،
التحكـ في االفكار كتناكليا كتنظيميا بشكؿ جيد ،التغمب عمى العقبات(اليميمي.)ََِٕ ،
كما يمتاز األفراد ذكك الدافعية العالية لئلنجاز بقدرتيـ عمى كضع تصكرات مستقبمية معقكلة
كمنطقية في تصكراتيـ لممشكبلت التي يكاجيكنيا ،كالتي تمتاز بأنيا متكسطة الصعكبة كيمكف
تحقيقيا ( بك حمامة كآخركف.)ََِٔ ،
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كيؤكد قشقكش كمنصكر (ُٕٗٗ) أف دافعية اإلنجاز العالية تحفز أفرادىا عمى مكاجية المشكمة
كالتصدم ليا ،كمحاكلة حميا كالتغمب عمى كؿ الصعكبات كالعقبات التي تعترضيـ .كأف ىذه الفئة
مف ا ألفراد تعمؿ عمى أداء الميمات المعتدلة الصعكبة كىـ مسركركف ،كيبدكف مكجييف نحك العمؿ
بيمة عالية ،كعمى العكس مف ذلؾ فإف منخفضي دافعية اإلنجاز يتجنبكف المشكبلت ،كسرعاف ما
يتكقفكف عف حميا عندما يكاجيكف المصاعب (شكاشرة .)ََِٕ ،
كما يصؼ (عثماف )ََِٗ ،ذكم اإلنجاز المرتفع بتحمؿ المخاطرة المتكسطة ،أم أف ىناؾ
إمكانية حساب احتماالت ىذه المخاطرة ،مما يعني ذكم اإلنجاز المرتفع يفضمكف األعماؿ التي
يعرفكف كيؼ كمتى يقكمكف بيا ،حيث يرل أتكنسكف بأف احتماالت النجاح عندما تككف عالية لدل
الفرد في الميمة التي يريد القياـ بيا فإف القمؽ المرتبط بالفشؿ كالخكؼ مف تمؾ الميمة يككف قميبل،
حتى تتبلشى احتماالت الفشؿ تقريبا ،كفي حالة ضعؼ أك انخفاض احتماالت النجاح لدل الفرد
في الميمة التي يريد القياـ بيا كبخاصة حيف تككف الميمة صعبة جدا فإف الفشؿ يصبح مؤكدا،
فدافعية اإلنجاز تعكد إلى ما يعتقده الفرد نحك الشيء المراد إنجازه ،كعميو فإف البيئة ليا دكر كبير
في دافعية اإلنجاز كما أشار إلى ذلؾ عدد مف الباحثيف ،فيي ترتبط بعدد مف السمات داخؿ البيئة
كالتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تقكية دافعية اإلنجاز لدل الفرد ،كالمنافسة كالجدية في العمؿ
كالسرعة في األداء كاالستقبللية كالثقة بالنفس (المشرفي.)َُِِ ،
فاألفراد المنجزيف يميمكف بصكرة فطرية لمرغبة في أنشطة العمؿ العتقادىـ بأنيـ يشترككف في
األنشطة بناء عمى إرادتيـ الخاصة ،أم بناء عمى أنيـ يريدكف االشتراؾ بالفعؿ ،كليس عف طريؽ
فرض االشتراؾ عمييـ في أنشطة العمؿ (زايد.)ََِّ ،

 الخصائص المميزة لألفراد ذوي دافعية ال نجاز المنخفضة:أف األفراد ذكم دافعية اإلنجاز المنخفضة يرفضكف أداء األعماؿ التي يشعركف أف قدراتيـ عمى
أدائيا أقؿ مف األخريف أك التي تتطمب منيـ جيكدا كمثابرة كتثبط ىمتيـ بسرعة عندما تكاجييـ
عكائؽ حتى كلك كانت بسيطة كيستسممكف لمفشؿ بسرعة عادة كيقبمكف عمى األعماؿ السيمة
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المضمكنة النجاح ككثي ار ما يقنعكف أنفسيـ بأف فشميـ كاف نتيجة ألسباب خارجية خارجة عف
إرادتيـ فالنجاح مف كجية نظرىـ حظ أك مصادفة كىـ ليسكا مف المحظكظيف (الخيرم.)ََِٖ ،
كمف ىنا نبلحظ أف ىناؾ فركقان بيف ذكم دافعية اإلنجاز المنخفضة كالمرتفعة ،أف ذكم الدافعية
المرتفعة يككنكف أكثر نجاحا في العمؿ ،كيحصمكف عمى ترقيات في كظائفيـ كعمى نجاحات في
إدارة أعماليـ أكثر مف ذكم الدافعية المنخفضة (عبلكنة.)ََِْ ،
كفي كؿ األحكاؿ فإف دافع اإلنجاز ليس مطمقا كال يظير بمستكل كاحد عند الفرد في كؿ األحكاؿ
كيرل بعض الباحثيف بأف دافع اإلنجاز يتضمف ثبلثة أبعاد ىي :الطمكح العاـ كالتحمؿ كالمثابرة
عمى بذؿ الجيد ،كقد تكصؿ الشربيني إلى إحدل عشرة سمة تعبر عف الدافع لئلنجاز ،ىي :
الطمكح ،المثابرة ،كاالستقبلؿ ،كالثقة بالنفس ،كاإلتقاف ،كالحيكية ،كالفطنة ،كالتفاؤؿ ،كالمكانة،
كالجرأة االجتماعية( .بني يكنس)ََِٗ ،
كلقد تبنت الباحثة في إعداد مقياس الدراسة عمى عامميف لقياس دافعية اإلنجاز لدل العامميف في
دائرة تقنية المعمكمات بالمديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية كىما:
ُ-عامؿ الطمكح :يقصد بو أف الفرد يقيس نجاحو أك فشمو فيما حققو في ضكء ما يطمح في
الكصكؿ إليو كتحقيقو (الحيدرمُُْٖ ،ق) ،كقد عرفو راجح  :بأنو المستكل الذم يرغب الفرد في
بمكغو أك يشعر أنو قادر عمى بمكغو ،كىك يسعى لتحقيؽ أىدافو في الحياة كانجاز أعمالو اليكمية
(عبدالفتاح .)َُٗٗ ،كيعد مستكل الطمكح جزءا ميما كأساسيا في البناء النفسي لئلنساف فيك يبمكر
كيعزز االعتقادات التفاؤلية عند الفرد بككنو قاد ار عمى التعامؿ مع أشكاؿ مختمفة مف الضغكط
النفسية ،كعمى الرغـ مف تنكع الدراسات التي تعرضت عمى نحك مباشر بيف الطمكح كدافعية
اإلنجاز كانت قميمة اال أنيا أكضحت نتائجيا إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف مستكل الطمكح كدافعية
اإلنجاز(سالـ ،ككككك ،كىاركف)َُِِ ،
ِ-عامؿ المثابرة :فيي سمة بالغة القيمة في الحياة الحديثة ،كتعد مف المكضكعات األكلى التي
تناكليا الكثير مف الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس كقد أشار إلييا رينز :بأنيا القدرة عمى استم اررية
الطاقة ،كنظر إلييا ىب :بكصفيا فعؿ مكجو لتحقيؽ ىدؼ ،أما فيتزر :فيرل أف النمكذج العاـ
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لمكقؼ المثابرة ىك الذل يكاجو فيو الفرد ميمة صعبة جدا كال يمكف حميا كلكنو يستمر في العمؿ
في سبيؿ الحياة دكف التقيد بكقت أك عدد المحاكالت (إماـ ،)ََِٕ ،ككما يعرؼ بأف األفراد مف
ذكم دافعية اإلنجاز العالية يتسمكف بالمثابرة في أداء األعماؿ كال ينفضكف أيدييـ حتى االنتياء
منيا مقابؿ ذكم دافعية اإلنجاز المنخفضة الذيف تقؿ لدييـ ىذه المثابرة (ربيع.)ََِٗ ،

 -قياس الدافعية لإلنجاز:

تصنؼ مقايس دافعية اإلنجاز إلى قسميف :األكلى مقايس إسقاطية ( مقياس اإلنجاز لمكيبلند،
االستبصار ،التعبير عف طريؽ الرسـ) ،كالثانية مقاييس مكضكعية ( استخبار الدافع لئلنجاز،
التكجة نحك اإلنجاز ،كمقياس رام – لف لدافع اإلنجاز) (عثماف.)ََُِ،

العاممين بدائرة تقنية المعموماتفي إط ار سعي المؤسسات الحككمية بسمطنة عماف لتجكيد األعماؿ التي تقكـ بيا كتحسينيا
كاإلسراع في تقديميا لممستفيديف منيا ،كاف ال بد ليذه المؤسسات كتحت ضغط التغير المستمر أف
تعيد ىندسة الييكؿ اإلدارم كأجيزتو ،أك ىندسة سبؿ إيصاؿ البيانات كالمعمكمات إلى ىؤالء
المستفيدي ف مف خبلؿ تقنية المعمكمات ،كباألخص في المؤسسات التربكية لبناء عبلقة فاعمة بيف
المدرسة كمختمؼ مؤسسات المجتمع الرسمية كغير الرسمية السيما األسرة (الينائي.)َُُِ ،
 مفيوم تقنية المعموماتيشير الحسنية (ََِِ) بأف المعمكمات ىي عبارة عف بيانات تـ تحكيميا كتشغيميا لتصبح ليا
قيمة ،كبالتالي فإف "المعمكمة تمثؿ معرفة ليا معنى كتفيد في تحقيؽ األىداؼ".
كيشير مصطفى (ََِِ) إلى أف المعمكمات ىي "بيانات تمت معالجتيا بأم مف الطرؽ الحسابية
أك المنطقية لتستخدـ في اتخاذ ق اررات فعالة كمؤثرة كيمكف استخداميا في مراحؿ تالية إلنتاج
معمكمات جديدة.
33

كقد أشار العكرش (ُّٗٗ ،صُّ) إلى عدة مصطمحات لمفيكـ تقنية المعمكمات منيا:
 ىي األنظمة العممية كالتقنية كاليندسة كالطرؽ اإلدارية المستخدمة في التعامؿ معالمعمكمات كمعالجتيا ،كاستخداميا ،كالحاسبات كتفاعميا مع اإلنساف كاآلالت ،كاألمكر
االجتماعية كاالقتصادية ،كالثقافية المرتبطة بو.
 كتعني تقنية المعمكمات جمع المعمكمات كتخزينيا كمعالجتيا كبثيا كاالستفادة منيا.كىي ال تقتصر عمى األجيزة كالبرامج بؿ تسمـ بأىمية اإلنساف كاألىداؼ التي يضعيا
ليذه التقنية كالقيـ التي أممت ىذه االختبارات كمعايير التقكيـ المستخدمة لمعرفو ما إذا
كاف يتحكـ فييا كيستفيد منيا.
 ميام وواجبات تقنية المعمومات.نتيجة لمدكر الكبير الذم تقكـ بو ك ازرة التربية كالتعميـ في سمطنة عماف كالتي تمثؿ أحد أىـ كأكبر
قطاعات البنية التحتية االستراتيجية ككنيا تخدـ شريحة كبيرة مف المجتمع كتشرؼ عمى عمميات
التربية كالتعميـ التي تصب مخرجاتيا لصالح المجتمع ،كاف البد مف إعادة لتقييـ كتطكير نظـ
العمؿ القائمة حتى تتناسب مع المرحمة الرقمية القادمة خصكصا في ظؿ سعي حككمة السمطنة
لتحقيؽ الحككمة اإللكتركنية .
كمف أىـ المياـ كالكاجبات التي اختصت بيا دائرة تقنية المعمكمات في سمطنة عماف اآلتي:
ُ -تقديـ الدعـ الفني كادارة خطط التدريب كاعداد دليؿ المستخدـ لنظاـ التعميـ اإللكتركني
كالمكتبة اإللكتركنية.
ِ -إنتاج كتكزيع المحتكل التعميمي الرقمي كالمرئي كالسمعي لممدارس كمتابعة تكظيفيا.
ّ -اإلشراؼ عمى مراكز مصادر التعمـ كمتابعة أدائيا.
ْ -اإلشراؼ عمى العامميف بمراكز مصادر التعمـ كمتابعة تطكير أدائيـ.
ٓ -كضع خطط الطكارئ لكظائؼ كمشاريع القسـ.
ٔ -إدارة خطط التكعية كالتكدريب لممجتمع كالمستفيديف مف نظاـ البكابة التعميمية.
ٕ -تقديـ الدعـ الفني لمستخدمي األجيزة المكتبية كالمدرسية كممحقاتيا.
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ٖ -إدارة نظاـ البكابة التعميمية كمتابعة تطبيقو كتقديـ الدعـ الفني لممستفيديف منو.
ٗ -حفظ النسخ االحتياطية لؤلنظمة كالعمؿ عمى إعادة استعماليا عند الحاجة.
َُ -اإلشراؼ الفني عمى برامج اإلدارة المدرسية كالجدكؿ المدرسي كالمكتبة المدرسية كتقديـ الدعـ
الفني لمستخدمييا.
ُُ -تقديـ المقترحات لتحسيف عمؿ األجيزة كاألنظمة كتدريب المستخدميف.
ُِ -حفظ كتحديث كافة بيانات األجيزة المكتبية كالمدرسية كممحقاتيا كبيانات تكزيعيا كفترات
الضماف كالشركات المكردة كمتابعة عمميات شرائيا.
ُّ -تقديـ الرأم الفني حكؿ جدكل تكفير أك استبداؿ أك ترقية األجيزة المكتبية كالمدرسية
كممحقاتيا.
ُْ -اإلشراؼ الفني لمشبكة المحمية كالبلسمكية كالعالمية كممحقاتيا.
ُٓ -تنفيذ المعايير األمنية لمشبكة كحماية أجيزتيا كممحقاتيا.
ُٔ -التأكد مف استم اررية تدفؽ البيانات عمى الشبكة عمى أسس منظمة.
ُٕ -حفظ كتحديث بيانات كافة بيانات أجيزة الشبكة السمكية كالبلسمكية كممحقاتيا كبيانات
تكزيعيا كفترات الضماف كالشركات المكردة كمتابعة عمميات ش ارئيا.
ُٖ -إدارة نظاـ البريد االلكتركني كأنظمة التكاصؿ الداخمي.
ُٗ -اإلشراؼ الفني لغرؼ األجيزة المركزية كممحقاتيا ،كتنفيذ المعايير األمنية ليا.
َِ -إدارة برامج حماية الشبكة مف الفيركسات كاالختراؽ.
ُِ -اإلشراؼ الفني لشبكة االتصاالت كأجيزتيا كممحقاتيا ،كتقديـ الدعـ الفني لمستخدمييا.
ِِ -االشتراؾ في لجاف الجرد السنكم كلجاف البيع بالمزاد العمني.
ِّ -اإلشراؼ عمى استبلـ الكسائؿ التعميمية كالقياـ بتكزيعيا عمى المدارس كمتابعة تكظيفيا.
ِْ -إقامة الندكات كالكرش التدريبية في مجاؿ الكسائؿ التعميمية.
ِٓ -القياـ بالجرد السنكم لمكسائؿ التعميمية كاعداد دراسة باحتياجات المنطقة كتزكيد المديرية
العامة لتطكير المناىج بيا .
ِٔ -إعداد قكائـ التكزيع لمكسائؿ التعميمية حسب اآللية المعتمدة مف المديرية العامة لتطكير
المناىج) ك ازرة التربية كالتعميـ.)َُِّ،
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ك في ظؿ ثكرة التكنكلكجيا التي يشيدىا العالـ ،كنتيجة لعمؽ ىذا التطكر كسرعتو في مجاؿ
مجتمع المعمكمات ،كنتيجة لزيادة التعامبلت اليكمية كتعقد عمميات اإلدارة ،فقد اتجو تفكير القائميف
لتصميـ كبناء نظاـ معمكمات يستخدـ التقنيات الحديثة كالحاسبات اإللكتركنية لمتكاصؿ بيف أفراد
المجتمع(عطاكف ،)َُِِ ،فالبريد اإللكتركني يعتبر أحد كسائؿ األتصاؿ ،إذ يمكننا عف طريقيا
إرساؿ الرسائؿ ك محاكرة اآلخريف كعرض أفكارنا كآرائنا كاالطبلع عمى أفكار اآلخريف كآرائيـ،
فيي كسيمة لمتفاعؿ كالتعامؿ بيف األشخاص كالمؤسسات كالييئات المختمفة .كعند استخداـ أم
كسيمة اتصاؿ ،ينبغي االلتزاـ بمجمكعة مف اآلداب كالضكابط ،أىميا كما يراىا بخيت (ََِْ):

 اتبػػع القكاعػػد األخبلقيػػة التػػي تسػػتخدميا فػػي الحيػػاة العاديػػة ،كتػػذكر دائمػػا أف ىنػػاؾشػػخص أك أشػػخاص يتمقػػكف رسػػائمؾ كأفكػػارؾ كآ ارئػػؾ ،كأنػػو ينبغػػي عميػػؾ احت ػراميـ
كاحتػراـ أفكػػارىـ كآراءىػـ ،كأف كػػؿ رسػػالة ترسػميا عبػػر البريػػد االلكتركنػي تعبػػر عػػف
شخصيتؾ فاحرص عمى تقديـ أفضؿ صكرة عف نفسؾ.

 ال تكػ ػػف عػ ػػدائي ،ككػ ػػف ميػ ػػذبا كال تسػ ػػتخدـ لغ ػ ػة بذيئػ ػػة ،كال تكػ ػػف مجػ ػػادال لمجػ ػػردالمجادلػػة ،كال تفتػػرض حصػػكلؾ عمػػى ج ػكاب فػػكرم عمػػى كػػؿ استفسػػار ،فقػػد يكػػكف

الطرؼ األخر مشغكالن.

 ذكػػر مكضػػكع الرسػػالة ،فق ػراءة مكضػػكع الرسػػالة ىػػي الطريقػػة األسػػيؿ لتتبػػع الكػػـاليائؿ مف الرسائؿ االلكتركنية.
كمػػف كجيػػة نظػػرم أرل أاف مػػف األخػػبلؽ كاآلداب العامػػة التػػي يجػػب أف يتحمػػى بيػػا الفػػرد عنػػد
استخداـ أم كسيمة اتصاؿ كباألخص العامميف عمى البريد اإللكتركني ككسيمة اتصاؿ أساسية :
ُ -احتػ ػراـ الط ػػرؼ اآلخ ػػر :الخ ػػتبلؼ األفك ػػار كاآلراء ب ػػيف المرس ػػؿ كالمس ػػتقبؿ كتجن ػػب
اإلساءة إلى اآلخريف أك جرح شعكرىـ.

ِ -االلتزاـ بعدـ اإلضرار باآلخريف:

 طػ ػػرح مكضػ ػػكع العمػ ػػؿ المطمػ ػػكب تنفيػ ػػذه بصػ ػػكرة كاضػ ػػحة كالكتابػ ػػة بمغػ ػػة س ػ ػميمةككاضحة كمفيكمة لمطرؼ اآلخر.

 -التسامح تجاه ما يصدر عف اآلخريف مف أخطاء أك إساءات ،كحسف الظف بو.
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كمف ىنا كانت تقنية المعمكمات الزمة مف لكازـ تقدـ النشاط البشرم حيث اختصرت أبعاد الزماف
كالمكاف كصار العالـ فيو قرية ككنية يؤثر ما يحدث في أرجائيا في بعض كيتأثر ببعضو ،كما
أصبحت تقنية المعمكمات إحدل ظكاىر المجتمع نظ ار لككنيا نتاج تفاعؿ اإلنساف مع مجتمعو
(العكرش.)ُّٗٗ ،
كاذا ما أخذنا التغيرات التقنية في كسائؿ االتصاؿ كالمعمكمات مثبلن كالبريد اإللكتركني ،ككنيا حمقة
الكصؿ بيف العامميف في دائرة تقنية المعمكمات فإننا نجد عددان مف الصفات كالسمككيات التي تميزه
كتالي :
ُ -االتصاؿ باآلخر :يتيح االتصاؿ بالبريد اإللكتركني االتصاؿ بالطرؼ اآلخر بسرعة فائقة
كالتعامؿ معو بكؿ يسر عند تكفر شبكة األنترنت ،كمف الممكف تسمية ذلؾ ازدياد " أىمية
التكاصؿ" بيف البشر ،كلكف في الكقت نفسو نبلحظ أف ىذا االتصاؿ يبقى " كتابيا" كليس
مباش انر .كما يبلحظ أف ىذا الشكؿ مف االتصاؿ يطغى عمى اتصاؿ الفرد المباشر كالحميـ
باآلخر مما يمكف لو أف يجعمو ىامشيان كثانكيان ،كمع ازدياد أىمية قيمة االتصاؿ كقيمة
إنسانية كما يتبعيا مف تطكر في ميارات المغة كالتفاىـ كالحكار بيف الفرد كاآلخريف تبقى
نكعية ىذا االتصاؿ خاصة كغير مباشرة مما يمكف أف يساىـ في عزلة الفرد عمميان
كانطكائو ،ما لـ يحدث تكازف كتكجيو ليذا النمط مف االتصاؿ.
ِ -الفردية كالذاتية  :تتميز تقنيات االتصاؿ عبر البريد اإللكتركني بأنيا تنمي الفردية كالذاتية،
كىي تمنح المستخدـ ليا قدرات عمى التحكـ بضغط األزرار كبسرعة التنقؿ مف مكضكع
إلى آخر كذلؾ مف أشخاص إلى أخريف ،كفقان لمزاج الفرد كتفكيره كارادتو .حيث يككف معو
بريد ألكثر مف فرد إف لـ يكف الجميع ،كيمكف تداكلو كارساؿ رسائؿ قد تككف تيجمية كفي
ذلؾ اعتداد بالذات كارضاء لمفردية كالنرجسية كاالنا ،كىكذا يشعر الفرد ظاىريان أنو مستقؿ
كحر كيتصرؼ كما يريد مضخمان كىـ الفردية كالنرجسية كلكنو في نفس الكقت معرض
لمتدخؿ كاالجتياح ،كمف المتكقع أف يؤكد ذلؾ قيمان كصفات سمبية مثؿ القمؽ كالحذر كالشؾ
كعدـ األماف (المالح.)َُِّ،
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لذا نرل أف الفرد في ظؿ ثكرة المعمكمات يكاجو سيبل ال ينقطع مف المعمكمات يجاىد لمتأكد مف
صحتيا كالتمييز بينيا كاختيار ما يناسبو مف معمكمات فيك إذف ببل قكة كىك عبارة عف مككف مف
مككنات االغتراب الذم يقصد بو حالة معينة لعبلقة اإلنساف بنفسو كبغيره مف الناس كأف اإلنساف
يشعر بالعزلة ألنو قد ينفصؿ عف الطبيعة كعف بقية البشر (عثماف.)ََُِ ،
كىناؾ إجماع بيف عديد مف الدارسيف كالباحثيف عمى أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ،كمنيا البريد
االلكتركني قد فتحت عص انر جديدان مف عصكر االتصاؿ كالتفاعؿ بيف البشر ،كفي كفرة المعمكمات
كالمعارؼ التي تقدميا لمستخدمييا ،كلكف عمى الجانب اآلخر ىناؾ أيضا مخاكؼ مشركعة مف
اآلثار السمبية الجسدية كالنفسية كاالجتماعية كالثقافية التي قد تحدثيا ،كقد أظيرت العديد مف
الدراسات أف الجمكس أماـ الشبكة المعمكماتية لعدة ساعات في اليكـ يصيب الشخص بأعراض
تشبو نكعان ما اإلدماف الذم يسببو التعاطي الزائد عف الحد لممخدرات كالكحكليات كمف تمؾ
األعراض النفسية كاالجتماعية تشمؿ الكحدة ،كاإلحباط ،كاالكتئاب ،كالقمؽ ،كالتأخر عف العمؿ،
كحدكث مشكبلت زكجية كفقداف لمعبلقات األسرية االجتماعية ،مثؿ قضاء كقت كاؼ مع األسرة
كاألصدقاء .كاألعراض الجسدية تشمؿ التعب كالخمكؿ كاألرؽ ،كالحرماف مف النكـ ،كآالـ الظير
كالرقبة ،كالتياب العينيف ،كىذا باإلضافة لمخاطر اإلشعاعات الصادرة عف شاشات أجيزة االتصاؿ
الحديثة ،كأيضان تأثير المجاالت المغناطيسية الصادرة عف الدكائر االلكتركنية كالكيربية (أحمد،
َُِّ).
كنظػ انر ألىميػػة دكر العػػامميف فػػي دائػرة تقنيػػة المعمكمػػات فػػي الميػػداف التربػػكم كمػػا يقػػدمكه مػػف خطػػط
كبػرامج تسػػاعد عمػػى إنجػػاح العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة فػإف مػػف الكاجػػب االىتمػػاـ بيػػـ كتػػكفير المنػػاخ

المناسب ك ككنيا الفئة التي تتعرض لبعض الضغكطات كالصراعات التي تسػببيا الثػكرة المعمكماتيػة
السريعة .حيث ال يمكننا اتياـ التطكر التقني بالمخاطر السمبية فػالعمـ كسػيمة بيػد اإلنسػاف كالمجتمػع
يمكف أف يستخدمو في سػعادة البشػر ،كالبػد مػف التعامػؿ مػع الكاقػع كالظػركؼ المعاصػرة دكف اليػرب

إلى األماـ أك إلى الخمؼ ،كيبدك أف ىناؾ تحديات كبيرة تحتاج إلى دافعية إلى اإلنجاز.
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البرنامج الرشادي الجمعي لتنمية دافعية ال نجاز:
تعد دافعية اإلنجاز مف المفاىيـ النفسية التي أثارت جدال كنقاشا بيف عمماء النفس كحظيت
باىتماماتيـ ،إذ تصدت ليا البحكث كالدراسات لكصفيا كتفسيرىا ،كأخذ كؿ باحث يعرفيا مف إطار
عممو ،كمف إطار النظرية التي يتبناىا (بني يكنس  ،) ََِٗ،حيث يعتبر مصطمح دافعية اإلنجاز
مف المصطمحات التي زاد االىتماـ بيا في الدراسات النفسية ،كىي التي تؤثر في مستكل أداء الفرد
كانتاجيتو في مختمؼ المجاالت كاألنشطة التي يكاجيا (الحامد ،)ُٗٗٔ ،فيي مككف أساسي في
سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو كتككيدىا ،حيث يشعر الفرد بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه ،كما
تعتبر مف العكامؿ اليامة في عممية تكافؽ الفرد مع طبيعة عممو كمدل شعكره بالرضا كالتقبؿ
كالراحة النفسية كعامؿ ميـ في تكجيو سمكؾ الفرد كتنشيطو كادراكو لممكقؼ فضبل عف مساعدتو في
فيـ كتفسير سمككو كسمكؾ المحيطيف بو كقد برزت ىذه الدافعية في السنكات األخيرة كأحد المعالـ
المميزة في الدراسة كالبحث في ديناميات السمكؾ بؿ كيمكف اعتبار دافعية اإلنجاز كاحدة مف
منجزات الفكر السمككي (الخيرم.)ََِٖ ،
كيرل ماكيبلند أف دافع اإلنجاز دافع مكتسب يرتبط إيجابيا باالستقبلؿ ،كيمكف تنميتو تجريبيا مف
خبلؿ برامج تربكية كتعميمية .فقد أشارت نتائج دراستو إلى إمكانية تنمية دافعية اإلنجاز تجريبيا،
كأ نو ينمي لدل الفرد السعي نحك اإلتقاف كالتميز ،كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية ،كالقدرة عمى تحديد
اليدؼ ،كالقدرة عمى استكشاؼ البيئة ،كالقدرة عمى التنافس مع الذات كاآلخريف ،كالقدرة عمى تعديؿ
المسار ،القدرة عمى التخطيط لتحقيؽ اليدؼ.
لذا استخدمت الباحثة برنامج اإلرشاد الجمعي حيث يضـ مجمكعة مف اإلجراءات كالتدريبات التي
تدعـ العامميف عمى المثابرة كالطمكح المستمر مستندة لمجمكعة برامج في دافعية ،فبقدر ما يرتبط
دافع اإلنجاز لدل العامميف في العمؿ بقدر ما يزيد دافعيـ اإلنجازم في المكاقؼ الحياتية العامة.
حيث عرؼ البرنامج اإلرشادم بأنو برنامج مخطط كمنظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات
اإلرشادية المباشرة كغير المباشرة لؤلفراد فرديان كجماعيان بيدؼ مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم
كالتكافؽ النفسي (زىراف.)ََِِ ،
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كم ػػا عرف ػػو ج ػػازدا ُْٖٗ) )Gazdaبأن ػػو :العممي ػػة الديناميكي ػػة الشخص ػػية المتبادل ػػة ب ػػيف أعض ػػاء
المجمكعة اإلرشادية كالمركزة عمى األفكار الشعكرية كالسمكؾ كما يتصؿ بذلؾ مف إجراءات عبلجية
مثػػؿ التػػنفس االنفعػػالي كالثقػػة المتبادلػػة كاالىتمػػاـ كالتفػػاىـ كالتقبػػؿ كالمسػػاندة كالتأييػػد المتبػػادؿ بػػيف

أعضاء المجمكعة مف أجؿ تحقيؽ النمك النفسي ليؤالء األعضاء كمساعدتيـ في مكاجية مشكبلتيـ

(أبك أسعد.)َُُِ ،

كتستند الباحثة إلى بعض النظريات المرتبطة بدافعية اإلنجاز حيث ال تكجد نظرية كاحدة جامعة
كمانعة في تفسير الدافعية ،بؿ تكجد نظريات عديدة تختمؼ كؿ كاحدة عف األخرل في تفسير
الدافعية الختبلؼ الخمفية النظرية لعمماء النفس ،ككميا انحصرت بصكرة ثابتة بيف اتجاىيف فمسفتيف
ىما :االتجاه العقبلني كاالتجاه البلعقبلني (بني يكنس.)ََِٗ ،

فقد قامت الباحثة بتصكر ىرـ بمكغ اإلنجاز مف خبلؿ الشكؿ التكضيحي الذم يستند عميو البرنامج
التالي:
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الشكل ( ) 2
بعض األساليب المستخدمة في البرنامج لتنمية دافعية النجاز من تصميم الباحثة
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ثانيا :الدراسات السابقة:
حرصا مف الباحثة عمى محاكلة االستفادة مف الدراسات السابقة ،حاكلت تتبع الدراسات العربية
كاألجنبية حسب عمميا ،كما حصمت عميو مف دراسات تناكلت دافعية اإلنجاز ،كما يتعمؽ بيا ،كما
يترتب عمييا ،باستخداـ أكعية المعمكمات البحثية المتكفرة ،كأكعية المعمكمات مف المكتبات سكاء
داخؿ السمطنة أك خارجيا ،كاستطاعت أف تحصؿ عمى البحكث كالدراسات النظرية كالميدانية،
كرتبتيا ترتيبا تنازليا مف األحدث إلى األجد ،بغرض االستفادة مما تكصؿ إليو األخركف .
 اوال :دراسات تناولت دافعية ال نجاز :
ُ .دراسة فيرمر كزمبلئو ) )Vermer, et al., 2000بعنكاف " أثر كؿ مف دافعية اإلنجاز كالنكع
في سمكؾ حؿ المسائؿ الحسابية ،لدل طمبة الصؼ السادس االبتدائي" قاـ الباحثكف باختيار
عينة مككنو مف (َُٔ) طالبا كطالبة ،تراكحت أعمارىـ بيف (ُُ )ُِ-سنة ينتمكف إلى طبقة
اجتماعية متكسطة الدخؿ ،خضع المشارككف اختبار القدرة المنطقية المجردة ،كذلؾ مف خبلؿ
فرعيف معدليف الختبار القدرة غير المفظية ،كما طبؽ عمييـ مقياس دافعية اإلنجاز كاختبار حؿ
المشكبلت الذم تككف مف (ٔ) مشكبلت حساب ك(ٔ) مشكبلت تطبيؽ ،تـ بناء المشكبلت في
أزكاج بحيث كانت العمميات الحسابية لكبل النكعيف مف المشكبلت نفسيا ،لكف إحدل
المشكمتيف في الزكجيف تقدـ المسألة كعممية حسابية فيما المشكمة األخرل تقدـ مكقفا عمى
المفحكص تحديد عممياتو الحسابية ثـ بعد ذلؾ إجراء ىذه العمميات ،لذلؾ فإف المعرفة
اإلجرائية المطمكبة لحؿ كبل النكعيف مف المشكبلت ىي ذاتيا كقد أشارت نتائج الدراسة إلى
ارتباط متغير دافعية اإلنجاز بسمكؾ حؿ المشكبلت بنكعيو الحسابي كالتطبيقي .كما كجد
تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف المتغيريف المستقميف (الدافعية كالنكع) كارتباطيما بحؿ المشكبلت ،إذ
أظيرت النتائج أف دافعية اإلنجاز لدل الذككر كانت أعمى عف اإلناث في حالة مشكبلت
التطبيؽ ،في حيف لـ يكف أثر ىناؾ لمنكع في حالة المشكبلت الحسابية.
ِ .كقػ ػػاـ الغػ ػػافرم (َََِ) بد ارسػ ػػة العبلقػ ػػة بػ ػػيف دافعيػ ػػة اإلنجػ ػػاز كالتحصػ ػػيؿ الد ارسػ ػػي كعػ ػػادات
االس ػػتذكار كاالتجاى ػػات نح ػػك الد ارس ػػة ل ػػدل ط ػػبلب الص ػػؼ العاش ػػر األساس ػػي بس ػػمطنة عم ػػاف
كتككنت عينة الد ارسػة مػف( ََِ) طالبػا كطالبػة .كقػد اسػتخدـ الباحػث فػي د ارسػتو مقيػاس دافػع
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اإلنجاز مف إعداد كيك ُٕٗٗ ،كمقياس عػادات االسػتذكار كاالتجاىػات نحػك الد ارسػة مػف إعػداد
جػػابر كسػػميماف الخضػػرم الشػػيخ (ُٖٕٗ) .كتكصػػمت نتػػائج الد ارسػػة الػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة
طردية بيف دافعية اإلنجاز كعادات االستذكار ،كاالتجاىات نحك الدراسة.
ّ .كفي دراسة لباتريسيا( ،)Patriciaفرانؾ ( ، ( Frankجاكميف( ) Jacquelineكجيف()Jane
(ََِْ) بعنكاف دكر دافعية اإلنجاز كآثارىا عمى تحفيز استراتيجيات تحسيف أداء العامميف
بجامعة لكرنس التكنكلكجية في الكاليات المتحدة األمريكية ،ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل أثر
دافعية اإلنجاز كاستراتيجية يستخدميا المدير في تحسيف أداء العامميف .كتككنت العينة مف
مجمكعة عامميف في كمية اإلدارة حيث استخدـ الباحثيف مقياس اإلنجاز ؿ جاكسكف (ُٖٗٗ

)،

كأكضحت نتائج الدراسة اثر دافعية اإلنجاز التي يكتسبيا المدير كاستراتيجية في تحسيف أداء
العمؿ في تحسيف أداء العامميف المذيف يحممكف في شخصيتيـ دافعية منخفضة اك مرتفعة ،فكؿ
الفريقيف يحتاجكف لجيد مف األىمية كبناء احتراـ الذات.
ْ .كفي دراسة الشيدم (ََِٓ) بعنكاف االعتماد كاالستقبلؿ عف المجاؿ كدافعية اإلنجاز كالنكع
كتأثيرىا في التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر منطقة الباطنة (شماؿ) سمطنة
عماف ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر كؿ مف األسمكب المعرفي (االعتماد  /االستقبلؿ عف
المجاؿ ) كدافعية اإلنجاز كالجنس كالتفاعبلت بينيا في التحصيؿ الدراسي لدل طبلب
كطالبات طمبة الصؼ الحادم عشر بمنطقة الباطنة (شماؿ) في سمطنة عماف كتككنت عينة
الدراسة مف(ْٕٓ) طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم عشر بمدارس منطقة شماؿ الباطنة
التعميمية ،منيـ (ِّْ) طالبا

ك(ِِّ ) طالبة ،كتكصمت الدراسة إلى أف نسبة دافعية

اإلنجاز ،كانت الفركؽ في التحصيؿ الدراسي دالة إحصائيا لصالح ذكم دافعية اإلنجاز
المرتفعة مف طمبة القسـ األدبي ،كلـ تظير مثؿ ىذه الفركؽ في التحصيؿ الدراسي أم داللة
إحصائية لصالح اإلناث ،مستخدـ اختبار دافع اإلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف لمدكتكر فاركؽ عبد
الفتاح.
ٓ .كفي دراسة الشككاني ( ُِْٔ ق) عف العبلقة بيف نمط مدير المدرسة القيادم حسب نمكذج
ىرسي كببلتشارد كبيف دافعية المعمميف لئلنجاز بمدارس المرحمة الثانكية بمحافظة جدة حيث
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استخدـ المنيج الكصفي االرتباطي لكشؼ العبلقة بيف متغيرم الدراسة كتـ استخداـ استبانة
قياس دافعية اإلنجاز مف قبؿ الباحث ،ككانت العينة مف جميع مديرم مدارس المرحمة الثانكية
بمحافظة جدة كمعممييـ كلكبر حجـ مجتمع المعمميف تـ اختيار عينة ممثمة ليـ بطريقة
عشكائية ،كمف نتائج الدراسة ما يمي :أكضحت الدراسة أف بعد الثقة بالنفس كاف األعمى بيف
أبعاد دافعية اإلنجاز يميو بعد إدراؾ أىمية الزمف ثـ بعد االىتماـ بالتنافس كتحقيؽ االمتياز
فبعد الطمكح فالمثابرة كأقميا يبعدان الشعكر بالمسؤكلية .كما تكصمت الدراسة إلى أف دافعية
اإلنجاز لممعمميف أعمى في المدارس التي يككف فييا نمط مديرىا القيادم.

ٔ .أما في دراسة أبك حجمة (ََِٕ) أثر نمكذج تسريع تعميـ العمكـ عمى التحصيؿ كدافع
اإلنجاز كمفيكـ الذات كقمؽ االختبار لدل طمبة الصؼ السابع في محافظة قمقيمية ،تـ تطبيؽ
أدكات الدراسة عمى عينة تككنت مف (ُّٕ) طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ السابع األساسي
في المدارس الحككمية ،مكزعيف عمى أربع شعب في أربع مدارس مختمفة (مدرستاف لمذككر،
كمدرستاف لئلناث) كاختيرت شعبتاف (شعبة لمذككر كشعبة لئلناث) بطريقة عشكائية تمثبلف
الشعبتيف التجريبيتيف ،كدرستا باستخداـ نمكذج تسريع تعميـ العمكـ كطريقة تدريس ككؿ عدد
أفرادىا (ٔٓ) طالبا كطالبة ،منيـ (ُّ) طالبان ك (ِٓ) طالبة ،أما الشعبتيف األخرياف ،فقد
درستا بطريقة التدريس التقميدية ،ككاف عدد أفرادىا (ُٖ) طالبا كطالبة .منيـ (ّٗ) طالبا
ك(ِْ) طالبة .مستخدـ مقياس دافع اإلنجاز مف إعداد الباحثة .كمف نتائج الدراسة أنو التكجد
فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ ،كدافع اإلنجاز ،كمفيكـ الذات ،كقمؽ االختبار لدل طمبة
الصؼ السابع في مادة العمكـ مف برنامج تسريع التعميـ تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التعميـ ك
لمجنس.
ٕ .ك دراسة الخيرم (ََِٖ) بعنكاف الرضا الكظيفي كدافعية اإلنجاز لدل عينة مف المرشديف
المدرسييف بمراحؿ التعميـ العاـ بمحافظتي الميث كالقنفذة حيث تككنت عينة الدراسة مف (ٖٗ)
مرشدا مف المرشديف المدرسييف الذيف يعممكف بمدارس التعميـ العاـ الحككمية ،كفي الدراسة
ن

استخدـ الباحث مقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد منصكر (ُٖٔٗ ـ).كتكصمت ىذه الدراسة

إلى عدة نتائج منيا :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات دافعية اإلنجاز
بيف مرتفعي الرضا الكظيفي ،كمنخفضي الرضا الكظيفي إال في األبعاد ( المثابرة ،الخكؼ مف
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الفشؿ ،قمؽ بدء العمؿ) لصالح (مرتفعي الرضا الكظيفي) ،ك ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجات المرشديف المدرسييف مف عينة الدراسة بمحافظتي الميث
كالقنفذة في دافعية اإلنجاز ترجع إلى متغير سنكات الخبرة إال في األبعاد التالية :المغامرة كالثقة
بالنفس ،كالمنافسة ،كاالستقبلؿ ،كالدرجة الكمية ،ككانت لصالح مف ُ – إلى أقؿ مف ٓ
سنكات.
ٖ .كفي دراسة الغكيؿ( ََِٖ ) دافع اإلنجاز كعبلقتو بقمؽ االمتحاف لدم طمبة جامعة ٕ أكتكبر
بمدينة مصراتو ،استيدفت الدراسة الحالية معرفة نكع العبلقة بيف الدافع لئلنجاز كقمؽ االمتحاف
كالفركؽ بيف الجنسيف كفؽ متغيرات التخصص كالعمر كنحكىا ،كلتنفيذ خطكات ىذا البحث
أجرت الباحثة دراستيا عمى (ِٗٓ) طالب كطالبة بكميتي اآلداب كالعمكـ بجامعة ٕ أكتكبر
بمدينة مصراتو كذلؾ بكاقع (ُٓ) طالب ك (َِٖ) طالبة .كتحددت مشكمة البحث في معرفة
نكع العبلقة بيف الدافع لئلنجاز كقمؽ االمتحاف كمعرفة نكعية الفركؽ بيف متكسطات درجات
الذككر كاإلناث عمي المقاييس كفؽ متغير التخصص كنكع الكمية كالنسب الدراسة كالعمر .كلقد
أكدت نتائج البحث عمى أف ىناؾ عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف دافع اإلنجاز كقمؽ
االمتحاف حيث تبيف أنو كمما ارتفع مستكل قمؽ االمتحاف انخفض الدافع لئلنجاز ،ك كجكد
فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات طمبة السنتيف األكلي كالرابعة عمى مقياس الدافع
لئلنجاز .
ٗ .ك في دراسة أحمد (ََِٖ) التمكؤ األكاديمي كعبلقتو بالدافعية لئلنجاز كالرضا عف الدراسة
لدل طبلب جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعكدية ،مف أىدافيا التعرؼ عمى عبلقة
التمكؤ األكاديمي ببعض المتغيرات النفسية(الرضا عف الدراسة كاإلنجاز األكاديمي) ،حيث
أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا(ََِ) طالب بكميتي المغة العربية ككمية الشريعة بجامعة
الممؾ خالد ،حيث تتراكح أعمارىـ ما بيف ُٕ ُِ-سنة ،مستخدمان أداة التمكؤ األكاديمية
لممصمحي كالحسيني(ََِْ) ،كمقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد الباحث .كفسر الباحث نتائجو
عمى جكد فركؽ إحصائية بيف طبلب كمية المغة العربية ككمية الشريعة في دافع اإلنجاز
باختبلؼ درجاتيـ في التمكؤ األكاديمي .
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َُ.

قاـ الغامدم ( ََِٗ) بدراسة ىدفت إلى معرفة الفركؽ في مفيكـ الذات كدافعية اإلنجاز

بيف المراىقيف المحركميف مف األسرة كالمراىقيف غير المحركميف .ككذلؾ بيف المراىقيف
المحركميف مف األسرة الذيف يعرفكف أسرىـ ،كالمراىقيف المحركميف مف األسرة الذيف ال يعرفكف
أسرىـ تتراكح أعمارىـ بيف ( ُِ )ُٗ-سنة .كقد بمغ العدد الكمي لعينة الدراسة ( َُِ)
مقسميف إلى عينة مف المراىقيف المحركميف مف األسرة بمغ عددىـ ( َُٓ) مراىقنا ،كعينة مف
المراىقيف غير المحركميف مف أسرىـ كعددىـ ( َُٓ) مراىقنا .كطبؽ الباحث مقياس دافعية
بندا لقياس دافعية اإلنجاز ،كقد تكصؿ
اإلنجاز مف إعداد منصكر كىك يتككف مف (ُُ) ن

الباحث إلى كجكد فركؽ بيف المراىقيف المحركميف مف األسرة كغير المحركميف مف األسرة في
المجمكع الكمي ألبعاد دافعية اإلنجاز ،كفي أبعاد ( المثابرة ،المنافسة ،القمؽ المرتبط بالمستقبؿ،
االستقبلؿ) لصالح المراىقيف غير المحركميف مف األسرة .كلـ تسفر الدراسة عف كجكد فركؽ
جكىرية بيف المراىقيف المحركميف مف األسرة كبيف الذيف يعرفكف أسرىـ ،كالمراىقيف المحركميف
الذيف ال يعرفكف أسرىـ ،في مفيكـ الذات الكمي كأبعاده األربعة ،كفي دافعية اإلنجاز كعكامميا
اإلحدل عشر.
ُُ.

أما في دراسة ىكنغ كف لي  (2009( Hung-Wen Leالعبلقة بيف الدافعية لئلنجاز،

كالعقد النفسية في مكاقؼ العمؿ تمثمت العينة مف مكظفي البنكؾ كىدفت الدراسة مدل تأثيرات
دافعية اإلنجاز ،كالعقد النفسية في مكاقؼ العمؿ ،حيث تـ تكزيع (َََُ) استبياف لمكظفي
البنؾ  ABCفي تايكاف ،كاف ىناؾ َّْ عينة صالحة كمف بيف النتائج التي حصؿ عمييا
الباحث إف دافع اإلنجاز يؤثر بشكؿ كبير عمى العقد النفسية كبدكرىا العقد النفسية تؤثر بشكؿ
كبير في مكقؼ العمؿ .أم أف ىناؾ عبلقة بيف العكامؿ المتصمة بدافعية اإلنجاز كالعقد
النفسية ،كما ىنالؾ تأثير مباشر بيف دافعية اإلنجاز كمكاقؼ العمؿ مف خبلؿ العقدة النفسية،
كما أف لدافعية اإلنجاز آثار كبيرة كايجابية عمى مكاقؼ العمؿ.
ُِ.

كفي دراسة لسنباطي ،السيد مصطفى كعمي ،عمر إسماعيؿ كالعقباكم ،أحبلـ عبد السميع

(ََُِ) دافع االنجاز كعبلقتو بمستكل قمؽ االختبار كمستكل الثقة بالنفس لدل طبلب
المرحمة الثانكية ،ىدفت الدراسة إلى محاكلة التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف دافع اإلنجاز كقمؽ
االختبار ،كعمى طبيعة العبلقة بيف دافع اإلنجاز كقمؽ االختبار كالثقة بالنفس ،كاشتممت عمى
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عينة عشكائية مف (ََٔ) طالب كطالبة مف مدارس الثانكية العامة ،كذلؾ بكاقع (ََّ) طالب
ك (ََّ) طالبة ،كتتراكح أعمارىـ ما بيف (ُٕ )ُٗ-عاـ حيث استخدـ الباحثيف اختبار الدافع
لئلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف مف إعداد عبدالفتاح ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد عبلقة
ارتباطية دالة إحصائيان بيف دافع اإلنجاز كقمؽ االختبار ،كبيف دافع اإلنجاز كالثقة  .كما تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في دافع اإلنجاز لصالح اإلناث.
ُّ.

ك في دراسة عثماف (ََُِ) تمحكرت الدراسة حكؿ الضغكط المينية كعبلقتيا بدافعية

اإلنجاز ،كتكمف أىميتيا بدراسة دافعية اإلنجاز ألعكاف الحماية المدنية ،كذلؾ ألف دافعية
اإلنجاز تعتبر عنص انر رئيسيا في أداء العامؿ لميامو بأكثر فعالية ،كالمساىمة في مساعدة
المسئكليف في مؤسسة الحماية المدنية لؤلخذ باألسباب الناجحة التي تؤدم إلى استثارة كتنمية
دافع اإلنجاز لدل مكظفييا كذلؾ لضماف نتائج المتكقعة مف األداء .كلقد استخدمت الباحثة
المنيج الكصفي التحميمي معتمدة عمى مقياس دافعية اإلنجاز بالنسبة لممتغير الثاني لصاحبو
نيمكؼ.ر.س كالمترجـ محمكد بني يكنس(ََِْ) ،حيث طبقت عمى عينة عشكائية تقدر
ب(ََُ) مف أعكاف الحماية المدنية .كتكصمت الدراسة إلى نتيجة كجكد عبلقة ارتباطية سالبة
بيف الضغكط المينية كدافع اإلنجاز.
ُْ .ككما ىدفت دراسة المشرفي (َُِِ) إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف أبعاد
الصبلبة النفسية كدافعية اإلنجاز كتحقيؽ الذات لدل عينة مف طمبة التعميـ ما بعد
األساسي في سمطنة عماف كالتي تككنت مف (َْٔ) طمبة حسب النكع ذككر كاناث حيث
استخدـ الباحث مقياس دافعية اإلنجاز مف إعداده ،كاستخداـ المنيج الكصفي التحميمي.
كأسفرت النتائج عف كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف الصبلبة كدافعية اإلنجاز
ك تحقيؽ الذات لدل أفراد العينة كما أكضحت كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا بيف
الصبلبة النفسية ككؿ كدافعية اإلنجاز بأبعادىا كدرجتيا الكمية لدل أفراد العينة مما يؤكد
إلى أف مف لديو دافعية إنجاز أكبر لديو صبلبة نفسية قكية كمتزنة.
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 ثانيا :الدراسات التي تناولت برامج تجريبية في تنمية دافعية النجاز:
ُ -دراسة األعسر (ُٖٗٗ) قامت الباحثة بإعداد برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز عمى (ٗ) طالبات
مف جامعة قطر ،كأعد في (ٖ) جمسات أشارت النتائج أف ىناؾ زيادة في دافع اإلنجاز لدل
المشاركات ،فمقد تكصمت الباحثة إلى كجكد عبلقة مكجبة دالة بيف دافعية اإلنجاز كمستكل
التحصيؿ ،كأف دافع اإلنجاز دافع متعمـ يمكف تحسينو مف خبلؿ برامج التدريب المناسبة
كالمحاضرة البسيطة ككتابة األىداؼ كغيرىا مف األساليب .كما اتضح مف خبلؿ الدراسة
التتبعية لبعض الطالبات كجدت الباحثة أف المفاىيـ اإلنجازية ما زالت مكجكدة كتطبؽ في
الحياة اليكمية.
ِ -دراسة الغامدم (َََِ) مدل فاعمية برنامج إرشادم في تنمية دافعية اإلنجاز صعكبات
التعمـ األكاديمي بالمرحمة االبتدائية بمحافظة جدة ،كالتي ىدفت إلى اختبار فاعمية البرنامج مف
خبلؿ طرؽ كأساليب التكجيو كاإلرشاد بما يساعدىـ عمى تنمية قدراتيـ كمياراتيـ األكاديمية
كمساعدتيـ عمى االستبصار بسمككيـ كالكعي بمشكمتيـ ،كمحاكلة تعديؿ السمككيات المختمفة
كتصحيح الممارسات الخاطئة التي تنتج عنيا صعكبات التعمـ .حيث استخدـ الباحث تصميما
تجريبيا بقياس قبمي كآخر بعدم ( تجريبية ك ضابطة) لعينة تككنت مف (َٔ) طالبا مف ذكم
صعكبات التعمـ مف الصفكؼ العميا بالمرحمة االبتدائية ،تتراكح أعمارىـ بيف (ُُ )ُِ-سنة،
كمستخدمان مقياس صعكبات التعمـ كاختبار المصفكفات المتتابعة كمقياس الدافعية اإلنجاز مف
إعداد الباحث ،كمف نتائج الدراسة كتالي :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي
درجات التطبيؽ البعدم لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس دافعية
اإلنجاز ،يعكد ذلؾ األثر الذم أحدثو المتغير المستقؿ (البرنامج اإلرشادم) في المجمكعة
التجريبية ،كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التطبيؽ البعدم كالقبمي لدل
أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس دافعية اإلنجاز كلصالح التطبيؽ البعدم،
يدعـ صحة الفرض الثاني كيؤكد عمى فاعمية البرنامج اإلرشادم ،كتشير نتائج استجابات
المعمميف عمى استمارة تقكيـ أداء الطبلب األكاديمي بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عمى أفراد
المجمكعة التجريبية ،إلى تمثميـ دافع اإلنجاز كاكتسابيـ السمكؾ اإلنجازم ،كتعديؿ بعض
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السمككيات كالممارسات الدراسية الخاطئة ،أدت إلى تحسيف ممحكظ كنمك مستمر في مستكاىـ
األكاديمي.
ّ -دراسة السيد (ََِٕ) بعنكاف فاعمية برنامج إرشادم لخدمة الفرد في رفع مستكل دافعية
اإلنجاز لعينة مف طمبة المرحمة الثانكية ،تيدؼ ىذه الدراسة لتصميـ برنامج ارشادم مف
منظكر خدمة الفرد الجماعية لرفع مستكل دافعية اإلنجاز لدل عينة مف طمبة المرحمة الثانكية،
كتككنت العينة مف (ّٕٓ) طالب كطالبة مقسميف إلى مجمكعتيف التجريبية (َْ) ذككر كاناث،
كالضابطة(َْ) ذككر كاناث ،كتضمنت أداة الدراسة اختبار الذكاء مف إعداد صالح ،كاختبار
الدافع لئلنجاز مف إعداد عبدالفتاح ،كجاءت مف أىـ النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لصالح المجمكعة التجريبية.
ْ -دراسة شكاشرة )ََِٕ( ،فاعمية برنامج في اإلرشاد التربكم في استثارة دافعية اإلنجاز لدل
طالب يعاني مف تدني الدافعية في التحصيؿ الدراسي (دراسة حالة) ىدفت ىذه الدراسة إلى
معرفة تأثير برنامج إرشادم في استثارة دافعية اإلنجاز لدل طالب يعاني مف تدني الدافعية في
التحصيؿ الدراسي ،حيث تمت مراقبتو كتكثيؽ المبلحظات حكؿ مكاقفو كمعارفو كاتجاىاتو ،
كمفيكمو الذاتي ،كاختبار قدراتو خبلؿ فصؿ دراسي كامؿ كاف يتمقى فيو برنامجا إرشاديا تربكيا
لزيادة دافعية اإلنجاز ،كاقتصرت عينة الدراسة الحالية عمى طالب كاحد تـ اختياره في بداية
الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ََِٓ ََِٔ/عندما كاف طالبا في الصؼ العاشر األساسي في
مدرسة الياشمية الثانكية في مديرية تربية محافظة عجمكف ،كقد حكؿ إلى المرشد التربكم في
المدرسة نظ ار لما يعانيو مف تدني في تحصيمو األكاديمي في معظـ المساقات الدراسية.
كشممت الدراسة األدكات التالية :مقياس دافعية اإلنجاز لمريماكم ،اختبار القدرة عمى حؿ
المشكبلت ،اختبار سرعة التفكير ،اختبارات تحصيمية تككينية في مختمؼ المساقات الدراسية
لمتابعة تقدـ الحالة ،كتقييـ استجابة الطالب صاحب الحالة لمبرنامج اإلرشادم ،كتضمف
البرنامج اإلرشادم التربكم :ثبلثة محاكر :التكنيكات اإلرشادية كاألنشطة المكجية لمطالب
نفسو ،لقاءات األىؿ (األب كاألـ) ،لقاءات أعضاء الييئتيف التدريسية كاإلدارية كالمرشد التربكم
في المدرسة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ تحسنا مممكسا قد ط أر عمى دافعية اإلنجاز لدل
الطالب ،كما أف

ىناؾ بعض التقدـ في مستكل سرعة التفكير كالقدرة عمى حؿ المشكبلت
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االجتماعية ،كىذاف مؤشراف إضافياف عمى تحسف دافعية اإلنجاز ،إذ أشارت الدراسات إلى أف
ىناؾ ارتباطا داال بينيما.
ٓ -دراسة عبدالرحيـ (ََِٗ) بعنكاف فاعمية برنامج تدريبي لتنمية دافعية اإلنجاز كأثره عمى
التحصيؿ كالتكافؽ الدراسييف لدل عينة مف طبلب الصؼ األكؿ إعدادم ،كتـ تطبيؽ الدراسة
عمى عينة عددىا (ِٖ) طالب كطالبة ،مستخدمان مقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد يحيى
(ََِٕ) ،حيث تـ تقسيميـ بطريقة عشكائية إلى مجمكعتيف متجانستيف .كتـ تطبيؽ البرنامج
لمدة شير كنصؼ بكاقع جمستيف أسبكعيا حيث عدد الجمسات (ُُ) جمسة محتكية عمى
مجمكعة مف األنشطة المتنكعة ما بيف حركية – قصصية – فنية ىادفا:
 تعميـ التبلميذ خصائص األفراد ذكم الدافعية العالية لئلنجاز بما يساعدىـ عمى أفيصبحكا أشخاصا منجزيف.
 تعمـ التبلميذ كيؼ يضعكا ىدفا كاقعيا كتدريبيـ عمى كضع خطة لتحقيؽ ىذا اليدؼ. تدريب التبلميذ عمى تقييـ أدائيـ نحك إنجاز أىدافيـ.كيتضح مف الدراسة فركقا دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التدريبية في
القياسييف القبمي كالبعدم عمى جميع أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز ،مما يدؿ عمى تحسيف درجات
أفراد المجمكعة التجريبية بعد تعرضيـ لجمسات البرنامج.
ٔ -ىدفت دراسة القبالي(ََِٗ) إلى تعرؼ فاعمية برنامج إثرائي قائـ عمى األلعاب الذكية في
تطكير ميارات حؿ المشكبلت كالدافعية لئلنجاز لدل الطمبة المتفكقيف في السعكدية ،كتككف
مجتمع الدراسة مف (ِّ) طالبا مكزعيف إلى مجمكعتيف التجريبية كتككنت مف (ُٔ) طالبا،
كالضابطة (ُٔ) طالبا ،مستخدمان أداتي الدراسة مقياس ميارات حؿ المشكبلت ،كمقياس
الدافعية لئلنجاز مف إعداد الباحث .حيث استند البرنامج إلى النظرية المعرفية ،مككف مف
(َِ) جمسة تدريبية طبؽ عمى المجمكعة التجريبية ،حيث أظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد
فركؽ إحصائية تعزل إلى البرنامج كلصالح المجمكعة التجريبية.
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ٕ -كفي دراسة البريدم (َُُِ) بعنكاف فاعمية برنامج إرشادم لتحسيف دافعية اإلنجاز لدل
طالبات المبلحظة األكاديمية في جامعة نزكل ىدفت الباحثة مف الدراسة إلى بناء برنامج
إرشادم لتحسيف دافعية اإلنجاز لدل طالبات المبلحظة األكاديمية في جامعة نزكل كما ىدفت
إلى الكشؼ العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كالقمؽ ،كبيف دافعية اإلنجاز كسمكؾ نمط (أ) .كتككنت
عينة الدراسة األساسية مف (ُٖ) طالبة كتـ تقسيـ ىذه العينة إلى مجمكعتيف بالطريقة
القصدية ،مجمكعة تجريبية قكاميا (ٗ) طالبات خضعت لمبرنامج اإلرشادم كمجمكعة ضابطة
تتمؽ أم نكع مف المعالجة .كاستخدمت الباحثة عدة أدكات لمدراسة كىي:
قكاميا (ٗ) طالبات لـ ى
مقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد الباحثة ،كمقياس القمؽ لكريـ(ََِٔ) ،كمقياس سمكؾ نمط (أ)

لكريـ(ََِٔ).
حيث استند البرنامج عمى نظرية اإلرشاد العقبلني السمككي ،كتككف البرنامج مف ُِ جمسة
إرشادية بكاقع جمستيف في األسبكع ،كقد دلت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في دافعية اإلنجاز ك القمؽ كفي سمكؾ نمط (أ) عمى
المقياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية ،إضافة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
درجات المجمكعة التجريبية في المتغيرات الثبلثة عمى القياسيف القبمي البعدم كالمتابعة.
ٖ -كفي دراسة اليمكؿ (َُُِ) بعنكاف أثر استخداـ البرمجة المغكية العصبية في تنمية دافعية
إنجاز المعمـ الفمسطيني ،قسمت العينة إلى مجمكعة تجريبية(ّْ) معمـ كمعممة كمجمكعة
ضابطة(ّْ) معمـ كمعممة بمرحمة التعميـ األساسي بغزة.استخدـ الباحث اختبار الدافع لئلنجاز
مف إعداد ىيرمانز لمراشديف تعريب الفتاحُُٗٗ ،كبرنامج تدريبي مف إعداد الباحث ،أسفرت
نتائج الدراسة عف كجكد داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ
القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيقيف القبمي كالبعدم
كالتتابعي لصالح المجمكعة التجريبية عمى مقياس دافعية اإلنجاز.

51

ٗ -دراسة خيرم (َُُِ) بعنكاف أثر برنامج تدريبي قرائي في ميارات االستذكار كدافعية اإلنجاز
األكاديمي كما كراء الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ،كمف نتائج الدراسة
كجكد أثر إيجابي داؿ لمبرنامج التدريبي القرائي في ميارة تنظيـ الكقت لممذاكرة ،كالمداكمة عمى
االستذكار ،كمراجعة المادة الدراسية  ،كدافعية اإلنجاز األكاديمي لصالح القياس البعدم،
مستخدـ اساليب العممية اإلرشادية كالفنيات االساسية التي تحقؽ اليدؼ مف الدراسة كتنظيـ
الكقت ككتابة الخطة.
َُ -في دراسة غنيمات كعميمات (َُِِ) بعنكاف أثر استخداـ برنامج إرشاد جمعي لمتدريب
عمى الميارات الدراسية في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي كالدافعية ،ىدفت الدراسة إلى
إعداد برنامج إرشاد جمعي لمتدريب عمى الميارات الدراسية المناسبة ،كاستقصاء فاعمية ىذا
البرنامج في تحسيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي كالميارات الدراسية لدل طالبات السنة
األكلى ،كتألفت عينة الدراسة مف (ِٖ) طالبة كقد قسمت عينة عشكائيا إلى قسميف متساكييف،
يمثؿ القسـ األكؿ منيا أفراد المجمكعة الضابطة(ُْ) طالبة ،فيما تمثؿ طالبات القسـ الثاني
أفراد المجمكعة التجريبية بعدد(ُْ) طالبة ،كعممت الباحثة عمى تدريب طالبات المجمكعة
التجريبية عمى البرنامج التدريبي الذم استغرؽ (ُِ) جمسة ،مدة كؿ منيا ساعة كاحد ،في
حيف لـ يتمؽ أفراد المجمكعة الضابطة أم تدريب .كلقد استخدمت الباحثة مقياس الدافعية
لئلنجاز المصمـ مف قبؿ عمر الفاركؽ(ََِِ) ،كالذم قامت الباحثة بتطكيره كتعديمو ليناسب
العينة .كقد أظيرت نتائج تحميؿ التغاير لمقياس القبمي كالبعدم عمى متغير مستكل الدافعية
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف ،كما أشارت النتائج عمى فاعمية البرنامج
التدريبي في تحسيف مستكل دافعية اإلنجاز ألفراد المجمكعة التجريبية.
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ثالثا  :التعميق عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ ما تـ استعراضو مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ،استخمصت الباحثة مجمكعة مف
المؤشرات التي يمكف تصنيفيا في ضكء ما تقدـ عمى النحك التالي:

المقياس المستخدـ في الدراسات :
المبلحظ أف أغمب الدراسات العربية اختمفت في استخداـ مقياس دافعية اإلنجاز ففي دراسة
الغامدم(َََِ) ،كدراسة الخيرم(ََِٖ) مف إعداد منصكر ،كما استخدـ السيد(ََِٕ)،
كالشيدم (ََِٓ) ،كالسنباطي(ََُِ) ،كاليمكؿ(َُُِ) مقياس دافع اإلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف
لعبد الفتاح ،أما في دراسة شكشرة(ََِٕ) فاستخدمت مقياس دافع اإلنجاز لمريماكم ،ك
الغافرم(ََِٗ) مف إعداد كيك ،كعبدالرحيـ(ََِٗ) مف إعداد يحيى ،كفي دراسة غنيمات
كعميمات(َُِِ) مف إعداد عمر الفاركؽ.
كمف الباحثيف مف أعد مقياسو بناء عمى دراسات كمقاييس كتكصيات ليتناسب مع خصائص
كسمات العينة المراد قياس دافعية اإلنجاز ليا بما يتناسب مع البيئة كدراسة الشككاني( ُِْٔق)،
كالغامدم(َََِ) ،أبكحجمة (ََِٕ) ،كأحمد(ََِٖ) ،كالقبالي(ََِٗ) ،كالمشرفي(َُِِ)،
كالبريدم(َُُِ) كىذا ما سارت عميو الباحثة حيث كاف المقياس المستخدـ في الدراسة مف
إعدادىا ،كبذلؾ اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في إعداد مقياس دافعية اإلنجاز.
مستكيات دافعية اإلنجاز لدل العينات :
ال يكجد مف بيف الدراسات السابقة التي تكفرت لمباحث أم دراسة تناكلت دافعية اإلنجاز لدل
العامميف بتقنية المعمكمات ،أك ارتباط دافعية اإلنجاز بالتكنكلكجيا ،أك الثكرة المعمكماتية إذ أف ىذه
الدراسات تناكلت دافعية اإلنجاز لدل عينات مختمفة تمثمت بالطبلب بمختمؼ المراحؿ الدراسية فيما
يتعمؽ

بدافعية

اإلنجاز

كىذه

فيرمر

الدراسات:

كزمبلئو(َََِ)،

الغامدم(َََِ)،

الغافرم(َََِ) ،الشيدم(ََِٓ) ،أبك حجمة(ََِٕ) ،الغافرم(ََِٗ) ،السنباطي(ََُِ)،
البريدم(َُُِ) ،خيرم(َُُِ) ،المشرفي(َُِِ).
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كمف الدراسات مف تناكؿ جانب العامميف في الحقؿ التربكم كالمعمميف ىي :آرانزكش(ُٕٗٗ)،
كفي دراسة الشككاني ( ُِْٔ ق) ،كالمرشد المدرسي كدراسة الخيرم(ََِٖ) ،كاليمكؿ(َُُِ).
أما في

دراسة ىكنغ كف لي (ََِٗ) فكانت عينتو مف مكظفي البنكؾ ،كفي دراسة

لباتريسيا( ،)Patriciaفرانؾ ( ، ( Frankجاكميف( )Jacquelineكجيف( )ََِْ( )Janeالعامميف
في كمية االدارة بجامعة لكرنس التكنكلكجية ،كفي دراسة عثماف(ََُِ) المسئكليف في مؤسسة
الحماية المدنية.

أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة في البرامج اإلرشادية:
اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة األعسر (ُٖٗٗ) ،كدراسة القبالي(ََِٗ) ،كدراسة
الغامدم (َََِ) ،كالبريدم(َُُِ)  ،كدراسة غنيمات ،كعميمات (َُِِ) ،كالشككاني(
ُِْٔق) ،أبكحجمة (ََِٕ) ،كأحمد(ََِٖ) ،كالمشرفي(َُِِ) في إعداد كتطكير مقياس
دافعية اإلنجاز مف إعداد الباحثة ليناسب العينة.
كما اتفقت الباحثة مع معظـ الدراسات في بعض األساليب المستخدمة في البرنامج كتقدير الذات،
كحؿ المشكبلت ،كادارة الكقت ،ككتابة األىداؼ ،كاعداد الخطة اإلنجازية مع كؿ مف دراسة األعسر
(ُٖٗٗ) ،كدراسة الغامدم(َََِ) ،كالشككاني( ُِْٔق) ،كالقبالي(ََِٗ) ،كدراسة
لباتريسيا( ،)Patriciaفرانؾ ( ، ( Frankجاكميف(Jacqueline

) كجيف(،)ََِْ( )Jane

كدراسة خيرم(َُُِ) ،كبعض األلعاب اإلنجازية كالقصصية كدراسة عبدالرحيـ (ََِٗ) ،كتفنيد
األفكار البلعقبلنية كدراسة البريدم (َُُِ) ،كالتكنيكات اإلرشادية كاألنشطة كدراسة شكاشرة
(ََِٕ) ،إال أنيا اختمفت في بعض األساليب المستخدمة كتركيز االنتباه كخطكات المذاكرة لرفع
التحصيؿ الدراسي كغيرىا حسب خصائص العينة حيث تمثمت عينة الطبلب كدراسة غنيمات
كعميمات ،)َُِِ( ،كدراسة السيد (ََِٕ).
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كتأتي الدراسة الحالية مرتبطة بالدراسات السابقة ككنيا تسعى لدراسة دافعية اإلنجاز إال أف الدراسة
الحالية ركزت عمى العامميف في دائرة تقنية المعمكمات في زمف الثكرة المعمكماتية كالجيؿ التقني،
كىذا مالـ تتطرؽ إليو كثير مف الدراسات السابقة كلذلؾ مف المتكقع أف تككف نتائج الدراسة الحالية
إضافة لرصيد الدراسات السابقة.
كبطبيعة الحاؿ فإف الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات المتعمقة بالمكظفيف كالعماؿ في الحقؿ
المدرسي ل ككف العامميف بتقنية المعمكمات ىـ في األساس مكظفيف في الحقؿ التربكم  ،إال أف
المتغيرات الشخصية في الدراسة الحالية لـ تتفؽ إال مع المتغيرات الشخصية في دراسة آرانزكش
كدراسة ىكنغ كف لي ،كدراسة دراسة لباتريسيا( ،)Patriciaفرانؾ ( ، ( Frankجاكميف(
 )Jacquelineكجيف( ،)ََِْ( )Janeكفي دراسة عثماف(ََُِ) نكعا ما  ،كاختمفت مع
المتغيرات الشخصية في الدراسات السابقة ،مما يجعؿ ىذه الدراسة الحالية تتكامؿ مع الدراسات
السابقة في إثراء الميداف التربكم كاألكاديمي بكؿ ما ىك مفيد لتحسيف العممية التربكية .
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الفصل الثالث
منيج واجراءات الدراسة

 منيج الدراسة. مجتمع الدراسة. عينة الدراسة. متغيرات الدراسة أدوات الدراسة. مقياس دافعية النجاز. البرنامج الرشادي. -المعالجات الحصائية.
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الفصل الثالث

المنيجية والجراءات
تتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ منيجية الدراسة الحالية كاجراءاتيا متضمنة التعريؼ بمجتمع الدراسة
كعينتيا ،ككصؼ أدكات الدراسة ،ككيفية إعدادىا ،كطرؽ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا ،كاجراءات
تطبيقيا ،انتياء بأساليب المعالجة اإلحصائية.

 منيج الدراسة
استخدمت الباحثة المنيج شبة التجريبي ،كالذم ال يقتصر فقط عمى كصؼ الكضع الراىف
لمظاىرة بؿ يتعداه إلى تدخؿ كاضح كمقصكد مف الباحثة بيدؼ إعادة تشكيؿ كاقع الظاىرة مف
خبلؿ استخداـ إجراءات كتغييرات معينة كمف ثـ مبلحظة النتائج كتحميميا كتفسيرىا (عمياف
كغنيـ )ََِٖ ،كاعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى المنيج شبة التجريبي بتصميـ
المجمكعتيف :التجريبية كالضابطة ،بقصد التعرؼ عمى مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم الجمعي
المنطمؽ مف نظرية دافعية اإلنجاز في تنمية دافعية اإلنجاز لدل المجمكعة التجريبية مقارنة
بالمجمكعة الضابطة ،كقد تـ إجراء القياس القبمي كالبعدم عمى المتغير التابع ،كاختبار
فرضيات الدراسة ،كفحص دالالت الفركؽ اإلحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة،
فيما يتعمؽ بارتفاع مستكل دافعية اإلنجاز عمى القياس البعدم ،باستخداـ اختبار ماف كتني (
 ،) Man-Whitney U Testكذلؾ بسبب صغر حجـ العينة كتجنبا الفتراض طبيعة التكزيع،
كما تـ استخراج المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة،
كقد تـ تطبيؽ برنامج اإلرشاد الجمعي خبلؿ شير كأسبكع كالجدكؿ (ّ) يكضح التصميـ
التجريبي لمدراسة:
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جدول ()3
التصميم التجريبي لمدراسة
R

G

O1

X

O2

تكزيع

المجمكعة

قياس

البرنامج

قياس

قبمي

اإلرشادم

بعدم

O1

X

O2

عشكائي
G

R

التجريبية
G

R

الضابطة

تكجد معالجة
ػػػ

O1

ال تكجد معالجة

O2

عينة الدراسة
تألفت عينة الدراسة مف جميع العامبلت في دائرة تقنية المعمكمات لمعاـ الدراسي (َُِّ)َُِْ-
في الشرقية شماؿ ،كالبالغ عددىف (ُْ) عاممة ،كقد تـ تكزيع العينة بالطريقة العشكائية البسيطة
إلى مجمكعتيف متساكيتيف ،المجمكعة التجريبية كتضـ (ٕ) عامبلت ،كالمجمكعة الضابطة كتضـ
أيضا (ٕ) عامبلت ،حيث تمقت المجمكعة التجريبية البرنامج ،بينما لـ تتمؽ المجمكعة الضابطة
أم نكع مف أنكاع المعالجة.

متغيرات الدراسة
 المتغير المستقؿ :برنامج اإلرشاد الجمعي. -المتغير التابع :دافعية اإلنجاز.
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أدكات الدراسة كاجراءات تطكيرىا كتطبيقيا
أكال :مقياس دافعية اإلنجاز
قامت الباحثة بإ عداد أداة الدراسة (االستبانة) كتطكيرىا بنفسيا بعد االطبلع عمى التراث النفسي
لدافعية اإلنجاز ،كالمتمثؿ في أدبيات اإلرشاد النفسي ،كعمـ النفس ،كالدراسات السابقة ،كالبحكث
المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كأيضا القياس كالتقكيـ ،ك مراجعة التعاريؼ كالمفاىيـ ،كأيضا بعض
المقاييس النفسية ذات الصمة بمتغير دافعية اإلنجاز عمى مقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد صفاء
فقرتو عمى عدة محاكر منيا:
األعسر(ُّٖٗ) الذم أعدتو في دراستيما بالبيئة القطرية كتتكزع ا
تكجو نحك العمؿ ،خكؼ ،مثابرة ،استقبلؿ ،احتراـ الذات ،تكجو نحك المستقبؿ ،منافسة
(الييميني ،)َََِ،كمقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد منصكر (ُٖٔٗ) ،كقد أعده عمى البيئة
عيا لدافعية اإلنجاز بكاقع
السعكدية كيتككف المقياس مف (ٓٓ) عبارة مقسمة عمى (ُُ)
ن
مقياسا فر ن
خمس عبارات لكؿ بعد نتجت عف التحميؿ العاممي لمجمكعة كبيرة مف العناصر التي جمعت مف
العديد مف الدراسات السابقة حكؿ مكضكع الدافعية كضمت أبعاد المثابرة  ،قمؽ بدء العمؿ ،
االستقبلؿ (الخيرم.)ََِٖ،
باإلضافة إلى ما سبؽ كبعد النظر في اإلطار النظرم ألدبيات الدراسات السابقة كالنكاحي
اإلحصائية ،كما تضمنو الميداف مف كاقع مممكس لحاؿ العامميف في الدائرة كبعد دراسة أكضاعيـ،
قامت الباحثة بتطكير مقياس دافعية اإلنجاز كفيما يمي اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في خركج
المقياس بصكرتو النيائية كتطبيقو في الدراسة الحالية:

ُ-

خطكات تطكير المقياس
بعد االطبلع عمى التراث النفسي لدافعية اإلنجاز كما ذكرت الباحثة سابقا ،لتحديد مضمكنيا

كاالستفادة منيا في تطكير مقياس الدراسة ،درست الباحثة محتكل كؿ بعد مف أبعاد المقياس،
كحذفت المكرر منيا ،كقكرنت فقرات كؿ بعد ببعدىا الذم تنتمي إليو لبياف التداخؿ فيما بينيا،
كمدل ارتباط تمؾ الفقرات ببعدىا منطقيا ،كامكانية تحكيؿ بعضيا لبعد آخر حسب مضاميف
أبعادىا ،كما أضافت الباحثة بعض العبارات التي الحظتيا مف خبلؿ مجتمع الدراسة ،كبذلؾ أمكف
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استخبلص فقرات كؿ بعد مف أبعاد المقياس بصكرتو المبدئية المقترحة لقياسو ،كالبالغ عددىا (َّ)
مفردة ،منيا (ُٓ) مفردات في بعد المثابرة ،ك(ُٓ) في بعد الطمكح.
كيمكف تمخيص خطكات تطكير المقياس كالتالي:
 تـ دراسة الصكرة األكلية مف مقياس األعسر(ُّٖٗ) لدافعية اإلنجاز ،ك كمقياس دافعية اإلنجازمف إعداد منصكر(ُٖٔٗ) ممحؽ (ّ)ْ ،
 بعد ذلؾ قامت الباحثة بصياغة مبدئية لممقياس ،كحذؼ بعض البنكد ،كاعادة الصياغة لبنكدأخرل بما يتبلءـ مع العينة في صكرتو األكلى ممحؽ( ٓ).
 ثـ عرضت الصكرة األكلية مف المقياس عمى متخصصيف في مجاالت اإلرشاد النفسي كالقياس،كذلؾ بيدؼ االستفادة مف خبرتيـ ك آرائيـ كمبلحظاتيـ عمى المقياس ،كاجراء التعديبلت البلزمة،
كقد طمب منيـ الحكـ عمى صبلحية االستبانة بشكؿ عاـ ،كصبلحية كؿ فقرة بالنسبة لمبعد الذم
كضعت لقياسو.
 بعد ذلؾ قامت الباحثة بصياغة ثانية لممقياس مف خبلؿ تقسيـ األبعاد ،كاعادة الصياغة لبنكدأخرل بما يتبلءـ مع العينة في صكرتو الثانية في ممحؽ(ٔ).
 ثـ عرضت االستبانة عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاالت عمـ النفس كاإلرشاد النفسيكالقياس كالتقكيـ ،لتحكيـ االستبانة ممحؽ(ٕ).
 كبناء عمى تكصيات المحكميف قامت الباحثة بصياغة ثالثة لممقياس مف خبلؿ تقسيـ األبعاد،كحذؼ بعض البنكد ،كاعادة الصياغة لعشر عبارات بما يتبلءـ مع العينة ممحؽ(ٖ) ،كمنيا:
بعد التعديؿ

العبارات السابقة

ُ -أثؽ في قدرتي عمى تنفيذ األعماؿ التي يعيد بيا إلى

ُ -أثؽ بنفسي كأشعر أف بإمكاني أف أعمؿ أشياء ناجحة

تنفيذىا
ِ -أميؿ أف أطبؽ خطكات العمؿ كما يطبقيا زمبلئي

ِ-أحب أف أؤدم أعمالي أفضؿ مف زمبلئي

ّ -أقنع بما ىك مقسكـ لي كأرضي بو

ّ-أني مقنع بما ىك مقسـ لي كارضي بو
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 ثـ عرضت االستبانة عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاالت عمـ النفس كاإلرشاد النفسيكالقياس كالتقكيـ ،لتحكيـ االستبانة في صكرتو األخيرة ممحؽ(ٗ) .
 في ضكء تحكيـ المختصيف تـ اإلبقاء عمى الفقرات التي أجمع عمييا (َٗ )%عمى األقؿ مفالمحكميف ،كبيذا فقد تـ التأكد مف صدؽ األداة بأسمكب اتفاؽ المحكميف ،كأصبحت الصكرة النيائية
لممقياس مككنة مف (َّ) فقرة مكزعة عمى بعديف.

استخراج ثبات كصدؽ المقياس

ِ-

نظ ار لمتعديبلت التي قامت فييا الباحثة في فقرات المقياس بما يتناسب مع مكضكع الدراسة
كإلجراءات التطكير ،كزيادة في الحرص كتكخي الدقة كالمكضكعية العممية في صياغة فقرات
المقياس كأبعاده في صكرتو المبدئية ،قامت الباحثة بإجراء دالالت صدؽ كثبات جديدة لممقياس
المطكر فممتأكد مف الصدؽ الظاىرم لؤلداة ،كالتحقؽ مف دقتيا ،ارتأت الباحثة عرض المقياس
بتعميماتو كفقراتو في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص لبلستفادة
مف مقترحاتيـ كخبراتيـ ،حيث قامت الباحثة بعرضو عمى (ُٖ) محكما ،ممحؽ (َُ) قائمة بأسماء
ىؤالء المحكميف ،كقد طمب منيـ التفضؿ بإبداء الرأم حكؿ تعميمات المقياس ،كحكؿ العبارات
كمدل صبلحيتيا ككضكحيا كسبلمتيا لغكيا ،كانتمائيا لمبعد الذم تندرج فيو ،كقد أخذت الباحثة
بآراء المحكميف بنسبة اتفاؽ (َٗ.)%

أما بالنسبة لحساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية ،فقد تـ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية
بمغ قكاميا (َّ) عاممة ،كبعد تصحيح االستجابات ،استخدمت الباحثة عدة طرؽ لمعرفة ثبات
المقياس.
أكال :تـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كركنباخ ( ،)Cronbach's Alphaحيث بمغت قيمتيا
(ُِٖ )َ.كىي جيدة الثبات.
ثانيا :التحقؽ مف ثبات المفردات في المقياس بعد حذؼ المفردة ( Cronbach's Alpha if Item
 ،)Deletedيكضحيا الجدكؿ (ْ) التالي:
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جدول ( )4
ثبات العبارات بعد حذف المفردة
رقـ

الثبات

العبارة

رقـ

الثبات

رقـ

الثبات

بعد حذؼ العبارة

بعد حذؼ العبارة

بعد حذؼ

العبارة

العبارة

العبارة

ُ

َِّٖ.

ُُ

َََٖ.

ُِ

ََٕٖ.

ِ

ََٖٔ.

ُِ

َُٖٔ.

ِِ

ََُٖ.

ّ

َُْٖ.

ُّ

ََُٖ.

ِّ

ََٖٖ.

ْ

َََٖ.

ُْ

َِٖٔ.

ِْ

َِّٖ.

ٓ

ََْٖ.

ُٓ

ََٖٔ.

ِٓ

َِٖٗ.

ٔ

ََُٖ.

ُٔ

ََُٖ.

ِٔ

َُٖٓ.

ٕ

ََُٖ.

ُٕ

ََُٖ.

ِٕ

َُْٖ.

ٖ

َٖٖٕ.

ُٖ

ََِٖ.

ِٖ

َِٖٔ.

ٗ

َِٖٓ.

ُٗ

َََٖ.

ِٗ

َُٕٖ.

َُ

ََٖٗ.

َِ

ََِٖ.

َّ

ََُٖ

نبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ (ْ) بأف أقؿ قيمة كانت (َََٖ) ،كأعبلىا (ِٖٗ ،)َ.كىي قيمة
عالية تدؿ عمى أف المقياس قد احتفظ بقكتو بالرغـ مف حذؼ المفردة.
ثالثا :التجزئة النصفية باستخداـ اختبار جاتماف (  )Guttman Split-Half Coefficientحيث
بمغت قيمتو ( ّٖٔ  .)َ.يتبيف مف ذلؾ أف ثبات المقياس كاف جيدا كمناسبا إلجراء ىذه

الدراسة.
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ّ-

كصؼ المقياس في صكرتو النيائية
اقتصر المقياس في صكرتو النيائية عمى (َّ) مفردة ،مكزعة عمى بعدم دافعية اإلنجاز

كىما بعد المثابرة ،كبعد الطمكح  ،كيمكف كصفيا كالتالي:
ُ -بعد المثابرة :تككف مف (ُٓ) مفردة ،تقيس مدل قدرة الفرد عمى االستم اررية في العمؿ لتحقيؽ
ىدؼ ما.
ِ-

بعد الطمكح :تككف مف (ُٓ) مفردات ،تقيس المستكل الذم يرغب الفرد بمكغو كىك يسعى لتحقيؽ
أىدافو في الحياة كانجاز أعمالو اليكمية.
جدول ()5
يوضح توزيع مفردات المقياس عمى البعدين
البعد

المثابرة
رقـ الفقرة

الطمكح

ُّْ، ُّ، ُِ، َُ، ٕ، ٓ، ِ ُٓ، ُُ، ٗ، ٖ، ْ،ٔ ،ُ،
ِٖ، ِٕ، ِْ، ِّ، ُٗ، ُٖ، ِٓ، ِِ، ُِ، َِ، ُٕ ،ُٔ،
َّ، ِٗ،

ِٔ،

كما احتكت ىذه المفردات بالتساكم عمى (ُٓ) عبارة إيجابية )ُٓ( ،عبارة سمبية ،حيث كانت
العبارات ذات االرقاـ (ُ)َّ ،ِٗ ،ِٔ ،ُِ ،َِ ،ُٔ ،ُُ، َُ، ٖ،ٗ ،ْ،ٓ ،ّ ،ِ ،
إيجابية ،في حيف كانت العبارات ذات األرقاـ (ٔ،ِِ ،ُٗ ،ُٖ ،ُٕ ،ُٓ ،ُْ ،ُّ ،ُِ ،ٕ ،
ِّ )ِٖ ِٕ، ِٓ ،ِْ ،سمبية.
ْ -تصحيح المقياس في الدراسة الحالية
صنفت االستجابات حسب سمـ التقدير ؿ -ليكرت ( )Likertالخماسي  ،فكاف سمـ التقدير
الستجابة العينة النكعي تتدرج في الفئات التالية( :مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،غير متأكد ،معارض،
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معارض بشدة) ،التي تقيس األداء  -األلفاظ كالمصطمحات -الدالة عمى كجكد السمة ،حيث يعتبر
ىذا السمـ شائعا في األمكر النفسية كالتربكية كىذا السمـ يتدرج مف (ُ. )ٓ-
كيمكف تكضيح ما يقابؿ سمـ التقدير كميا كالتالي :مكافؽ بشدة يقابمو كميا العدد (ٓ) ،ك
مكافؽ يقابمو كميا العدد (ْ) ،كغير متأكد يقابمو كميا العدد (ّ) ،ك معارض يقابمو كميا العدد
(ِ) ،كمعارض بشدة يقابمو كميا العدد (ُ) ،كتـ تحكيؿ االستجابات النكعية عمى المقياس إلى
المقادير الكمية حسب الترتيب السابؽ لمعبارات المكجبة ،بينما العبارات السالبة تـ عكس التقدير
الكمي حسب التسمسؿ التالي:
مكافؽ بشدة يقابمو كميا العدد (ُ) ،كمكافؽ يقابمو كميا العدد (ِ) ،كغير متأكد يقابمو كميا العدد
(ّ) ،ك معارض يقابمو كميا العدد (ْ) ،كمعارض بشدة يقابمو كميا العدد (ٓ).

ثانيا :برنامج اإلرشاد الجمعي()Group Counseling Program
يقكـ البرنامج اإلرشادم في ىذه الدراسة عمى األسس النظرية ،كالتطبيقية لنظرية دافعية
اإلنجاز تقدـ لعينة مف العامبلت بدائرة تقنية المعمكمات ،كتقكـ فمسفة النظرية عمى مدل سعي الفرد
لبمكغ مستكل االمتياز كالتفكؽ اتجاه تحقيؽ ذاتو كتأكيدىا ،كالكصكؿ إلى مستكل أفضؿ مف األداء
الميني كذلؾ كفؽ نظاـ شبكي مف التفكير كالمشاعر كالسمكؾ.
كفيما يمي اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة لخركج البرنامج اإلرشادم بصكرتو النيائية كتطبيقو في
الدراسة الحالية:
ُ -خطكات بناء البرنامج اإلرشادم كتطبيقو حتى ظير البرنامج اإلرشادم بصكرتو النيائية،
فإف الباحثة اتبعت سمسمة مف الخطكات المترابطة كالمدركسة لبناء البرنامج اإلرشادم تمثؿ
في اآلتي:
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 االطبلع عمى األدبيات التربكية العربية كاألجنبية كالدراسات السابقة التي تناكلت تنمية دافعيةاإلنجاز سكاء تضمنت برامج أـ لـ تتضمف ،لتككيف خمفية نظرية مناسبة لمكضكع الدراسة كاعداد
البرنامج.
 االطبلع عمى مجمكعة مف البرامج اإلرشادية المستندة إلى نظرية دافعية اإلنجاز. كضع تصكر لمراحؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كالفترة الزمنية لتنفيذ جمساتو كمكضكعاتيا. كضع مخطط لمجمسة الكاحدة كخطكات تنفيذىا. تصميـ األنشطة كاألساليب اإلرشادية كفقا لنظرية دافعية اإلنجاز لكؿ جمسة. إعداد الصكرة النيائية لمبرنامج عمى ضكء آراء المحكميف كمبلحظاتيـ. تـ التحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف في درجات دافعية اإلنجاز كذلؾ بتطبيؽ القياس القبمي قبؿالبدء بالبرنامج ،كتـ حساب الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة باستخداـ اختبار ماف
كتني ( ، )Man-Whitney U Testكما تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كفقا لتسمسؿ مراحمو،
كالفترة الزمنية لتنفيذ جمساتو.
ِ -التحقؽ مف صدؽ البرنامج اإلرشادم
كحتى تتأكد الباحثة مف صدؽ محتكل البرنامج كصبلحيتو ،قامت بتكزيعو عمى مجمكعة مف
المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في مجاؿ اإلرشاد النفسي كعمـ النفس التربكم مف أساتذة
كؿ مف جامعة السمطاف قابكس ك جامعة نزكل ،ككمية مزكف كالممحؽ (ٓ) يكضح قائمة بأسماء
ٌ
لجنة تحكيـ البرنامج حيث بمغ عددىـ (ُٔ) بيف محكـ كمحكمة ،طمب منيـ تحكيـ البرنامج مف
حيث مبلئمة البرنامج لميدؼ الذم كضع مف أجمو ،كمبلئمة عدد الجمسات اإلرشادية كتسمسميا ،ك
مدتيا الزمنية ،كمناسبة األساليب كالفنيات المستخدمة ،كمناسبة محاكر البرنامج لتحقيؽ اليدؼ
منو ،ك إضافة أية مبلحظات أك مقترحات أك تعديبلت يركنيا مناسبة.
كبناء عمى المبلحظات كاآلراء التي أبداىا أعضاء لجنة التحكيـ قامت الباحثة بزيادة األنشطة
التدريبية لكؿ جمسة ،كأخذت الباحثة نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف(َٗ ،)%بيف آراء المحكميف إلجراء
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التغيرات البلزمة ،حيث إف األغمبية أبدل مدل تكافؽ األساليب المستخدمة في برنامج دافعية
اإلنجاز كمدل تكافؽ البرنامج مع األداة المستخدمة لقياس الدراسة ممحؽ (ُُ).
ّ -كصؼ محتكل البرنامج اإلرشادم
أكال :اليدؼ العاـ لمبرنامج اإلرشادم
تعد دافعية اإلنجاز مف المفاىيـ النفسية التي أثارت جدال كنقاشا بيف عمماء النفس كحظيت
باىتماماتيـ ،إذ تصدت ليا البحكث كالدراسات لكصفيا كتفسيرىا ،كأخذ كؿ باحث يعرفيا مف إطار
عممو .حيث ال تكجد نظرية كاحدة جامعة كمانعة في تفسير الدافعية ،بؿ تكجد نظريات عديدة
تختمؼ كؿ كاحدة عف األخرل في تفسير الدافعية الختبلؼ الخمفية النظرية لعمماء النفس ،ككميا
انحصرت بصكرة ثابتة بيف اتجاىيف فمسفتيف ىما :االتجاه العقبلني كاالتجاه البلعقبلني (بني
يكنس .)ََِٗ ،لذا يحاكؿ البرنامج اإلرشادم في ىذه الدراسة تحقيؽ ىدفيف ميميف ىما:
ُ .اليدؼ األكؿ :ىك ىدؼ إرشادم الغرض منو تنمية دافعية اإلنجاز لدل المجمكعة التجريبية
المستيدفة في ىذه الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ تحسيف مستكل المثابرة ،في فيـ كتكجيو سمكؾ الفرد
كالمحيطيف بو ،كفي إدراكو لممكاقؼ كتخطي المشكبلت كالتكيؼ مع ضغكط العمؿ الناتجة مف
الثكرة المعمكماتية ،كذلؾ بإكسابيا بعض الميارات كاألساليب العبلجية المنبثقة مف نظرية دافعية
اإلنجاز.
ِ .اليدؼ الثاني :ىدؼ كقائي الغرض منو إكساب المجمكعة التجريبية الفنيات كاألساليب
اإلرشادية التي تمكنيف التعامؿ مع األحداث المستجدة لثكرة المعمكماتية كالتقدـ التكنكلكجيا لمكاكبة
التطكر السريع بصكرة إيجابية مف خبلؿ تحسيف مستكل الطمكح الذم يسيـ بدكره في زيادة اإلنتاج
كاالبتكار.

ثانيا :خطة العمؿ بالبرنامج اإلرشادم
باستعراض أبعاد دافعية اإلنجاز المتمثؿ في البعديف المثابرة كالطمكح ،فإف الباحثة اقترحت في
الدراسة الحالية أف تككف أساليب كفنيات التدخؿ في البرنامج اإلرشادم حسب ما ىك مكضح في
الجدكؿ (ٔ) ،كذلؾ لتتحقؽ األىداؼ العامة لمبرنامج اإلرشادم مف خبلؿ المزاكجة بيف مفردات
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مقياس دافعية اإلنجاز ببعديو ألفراد العينة ،كبيف األساليب كالفنيات العبلجية المستخدمة في
البرنامج اإلرشادم الجمعي كما يرل ماكيبلند أف دافع اإلنجاز دافع مكتسب يرتبط إيجابيا
باالستقبلؿ ،كيمكف تنميتو تجريبيا مف خبلؿ برامج تربكية كتعميمية .فقد أشارت نتائج دراستو إلى
إمكانية تنمية دافعية اإلنجاز تجريبيا ،كأنو ينمي لدل الفرد السعي نحك اإلتقاف كالتميز ،كالقدرة عمى
تحمؿ المسئكلية ،كالقدرة عمى تحديد اليدؼ ،كالقدرة عمى استكشاؼ البيئة ،كالقدرة عمى التنافس مع
الذات كاآلخريف ،كالقدرة عمى تعديؿ المسار ،القدرة عمى التخطيط لتحقيؽ اليدؼ .لذا استخدمت
الباحثة برنامج اإلرشاد الجمعي حيث يضـ مجمكعة مف اإلجراءات كالتدريبات التي تدعـ العامميف
عمى المثابرة كالطمكح المستمر يكضحيا الجدكؿ (ٔ) أدناه:
جدول ()6
دافعية النجاز بكل بعد و األساليب والفنيات العالجية المستخدمة في البرنامج الرشادي الجمعي
ابعاد دافعية اإلنجاز

األساليب كالفنيات المستخدمة

بعد المثابرة

االسترخاء -كقؼ األفكار -كشؼ الذات -دحض
األفكار البلعقبلنية -اختبار األسقاط -

حؿ

المشكبلت – الكاجبات المنزلية.
بعد الطمكح

المحاضرة البسيطة -الحكار كالمناقشة – ميارة إدارة
الكقت -ميارة االتصاؿ الفعاؿ  -إدارة ضغط العمؿ
– المقابمة – كتابة األىداؼ  -اختبار األسقاط –
الكاجبات المنزلية .

كأستند البرنامج اإلرشادم في طريقتو لتنمية دافعية اإلنجاز عمى اآلتي:
 -1االستراتيجيات المباشرة لتنمية دافعية اإلنجاز كىي:
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى اكتشاؼ نمط شخصيتيف لزيادة الكعي بذكاتيف كانسجاـالمجمكعة لمناقشة أماليف كمخاكفيف المستقبمية مف خبلؿ كتابتيف خطيا في الجمسة الثانية
ممحؽ (ُ.)ُٗ-
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 مساعدة أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تنمية دافعية اإلنجاز مف خبلؿ التعرؼ عميياكنظاـ شبكي مف العبلقات المعرفية كاالنفعالية المكجية أك المرتبطة بالسعي مف أجؿ بمكغ
مستكل االمتياز كالتفكؽ في الجمسة الثالثة ممحؽ (ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى كشؼ الذات لدييف مف خبلؿ نافذة جكىارم لمكصكؿلمسمكؾ اإلنجازم في الجمسة الرابعة ممحؽ (ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى تبني اتجاىات مكجبة مف األفكار كالمشاعر ،كتغييرالطريقة السمبية كاألعراض الناتجة عنيا كاآلثار المترتبة عمييا ،لمتكيؼ مع ضغكط العمؿ
في الجمسة اإلرشادية الخامسة كالسادسة ممحؽ (ُٔ).
ِ -االستراتيجيات غير المباشرة لتنمية دافعية اإلنجاز كىي:
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى االسترخاء .ألف ذلؾ يحقؽ لمفرد التخفيؼ مف حدة الضغكطالكاقعة عمييا نتيجة الثكرة المعمكماتية كتقبؿ مجتمع التكنمكجي السريع ،مف خبلؿ التكاصؿ الفعاؿ
كاإلحساس بمشاركة اآلخريف أك التعاطؼ معيـ باختبلؼ شخصياتيـ في الجمسة الثانية كالتاسعة
ممحؽ (ُٔ).
 تقديـ الحمكؿ أك المساعدة (التعزيز) ،كاعطاء الفرد الثقة بالنفس كالقدرة عمى مكاجية األحداثمف بداية الجمسات اإلرشادية ممحؽ (ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى التخيؿ لتبني اتجاىات مكجبة مف األفكار كالمشاعر لتحقيؽالسمكؾ اإلنجازم ،في الجمسة اإلرشادية السادسة ممحؽ(ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى أداء أحد المقاييس (التقرير الذاتي "المقابمة") حيث تيدؼ زيادةمستكل ذات الفرد عمى المكاجية كالتعبير عف مشاعره كأفكاره ،في الجمسة اإلرشادية السادسة
ممحؽ(ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى تغير طريقة إدراكيا أك فيميا لؤلحداث ،بتكضيح أنكاعياكماىيتيا ،كىذا يفيد المجمكعة في تقبؿ التكتر الناجـ عنيا ،كمحاكلة التكيؼ بطريقة إيجابية صحية
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معيا ،كتنمية اتجاىات مكجبة نحك مصادرىا ،كالتخفيؼ مف حدة مشاعر اإلحساس بالذنب
كانخفاض قيمة الذات مف بداية الجمسات اإلرشادية.
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى أداء االختبار اإلسقاطي – يذكر مكرم أف الشخص مف خبلؿاألساليب اإلسقاطية يستطيع أف يفسر أم مكقؼ كيكشؼ عف نفسو كحاجاتو ،كرغباتو ،كآمالو
كمخاكفو بالقدر نفسو الذم يتحدث بو عف الظاىرة التي يتركز انتباىو فييا (خكيمد- )ََِٓ،
لتعبر عما يجكؿ في انفسيف مف أفكار كمشاعر ،في الجمسة اإلرشادية الثانية كالرابعة كالسابعة
كالثامنة ممحؽ (ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى ميارة حؿ المشكبلت ككتابة األىداؼ إلدارة ضغكطات العمؿبشكؿ إيجابي في الجمسة اإلرشادية الثامنة ممحؽ (ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية عمى االتصاؿ الفعاؿ في السمكؾ اإلنجازم في الجمسة التاسعةممحؽ (ُٔ).
 تدريب المجمكعة التجريبية إدارة الكقت كالتمييز بيف مجاؿ العمؿ كالحياة الشخصية في الجمسةاإلرشادية العاشرة ممحؽ (ُٔ).
ْ -خطكات العممية اإلرشادية لمبرنامج اإلرشادم الجمعي
كتتمخص الخطكات العامة لتطبيؽ اإلرشاد لتنمية دافعية اإلنجاز في البرنامج اإلرشادم المستخدـ
في ىذه الدراسة في أربع خطكات حسب ما جاء في كتاب عمـ النفس اإلرشادم ألبكأسعد(َُُِ)
كالتالي:
ُ.الخطكة األكلى :تسعى المرشدة إلى بناء عبلقة مينية مع المجمكعة التجريبية.
ِ.الخطكة الثانية :مساعدة المرشدة لممجكعة التجريبية عمى التعرؼ عمى مفيكـ دافعية اإلنجاز
كعرضيا ،كتحديد األفكار كالمشاعر المرتبطة بيا كالسمكؾ الناتج منيا.
ّ.الخطكة الثالثة :تسعى المرشدة مع المجمكعة التجريبية عمى إكسابيف الميارات كالفنيات البلزمة
لتحقيؽ السمكؾ اإلنجازم .
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ْ.الخطكة الرابعة :تتعاكف فييا المرشدة مع المجمكعة التجريبية عمى إقامة تغذية راجعة كتقيـ ما
تـ إنجازه .
ٓ -مخطط الجمسة اإلرشادية:
عرؼ اإلرشاد الجمعي بأنو  :عممية ديناميكية ذات عبلقة شخصية متبادلة بيف المشتركيف في
العمؿ اإلرشادم تككنت نتيجة المشاعر كالسمككيات الصادرة مف كؿ فرد في المجمكعة
(أبكسعد، )َُُِ،كلذا فإف مخطط كؿ جمسة مف جمسات برنامج اإلرشاد الجمعي المستخدـ في
الدراسة الحالية يتككف مف:
 عنكاف الجمسة. تاريخ تنفيذ الجمسة ،كمدتيا. اليدؼ العاـ لمجمسة ،كاألىداؼ الخاصة كالفترة البلزمة لتحقيقيا. األساليب اإلرشادية المستخدمة في الجمسة لتحقيؽ أىدافيا. األدكات المستخدمة المساعدة لتحقيؽ أىداؼ الجمسة. إجراءات التنفيذ كتحتكم عمى مجمكعة مف األنشطة كالممارسات لؤلساليب اإلرشادية ،كالكاجبالبيتي.
 تقييـ الجمسة.ٔ -خطكات الجمسة اإلرشادية :
بما أف الجمسة اإلرشادية عبارة عف لقاء ميني ىادؼ ،يتـ فيو إقامة عبلقة إرشادية بيف
المرشد كالمسترشد في جك نفسي آمف يساعد المسترشد كيشجعو عمى التعبير عف أفكاره بحرية فيما
يتعمؽ بمشكمتو (الزعبي.)ََِِ ،فإف كؿ جمسة مف جمسات ىذا البرنامج اإلرشادم بشكؿ عاـ
تحتكم عمى:
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 بدء الجمسة بالترحيب بأعضاء المجمكعة اإلرشادية. التمييد لمجمسة ك مناقشة الكاجب البيتي إف كجد ،كتقديـ التغذية الراجعة. مناقشة المكضكع كاليدؼ مف الجمسة ،كممارسة األساليب كاألنشطة اإلرشادية المختمفة. إنياء الجمسة بتمخيصيا ،كتقديـ الكاجب البيتي. تقييـ الجمسة.ٕ -مراحؿ البرنامج اإلرشادم
يمر البرنامج اإلرشادم في ىذه الدراسة بأربع مراحؿ ىي مرحمة البدء ،كمرحمة االنتقاؿ ،كمرحمة
البناء ،كمرحمة اإلنياء ،إضافة إلى مرحمة ما قبؿ البرنامج (التمييدية) ،كالجدكؿ (ٕ) يكضح ىذه
المراحؿ كأىداؼ الجمسات التي تغطييا كؿ مرحمة.
جدول ( )7
مراحل وأىداف الجمسات التي تغطييا كل مرحمة
رقـ الجمسات

مراحؿ البرنامج

األىداؼ

مرحمة ما قبؿ

 -أخذ المكافقة مف المديرية العامة لمتربية كالتعميـ

البرنامج(التمييدية)

بمحافظة شماؿ الشرقية ممحؽ (ُٓ).

 -مقابمة مدير دائرة تقنية المعمكمات لتكضيح

اليدؼ مف الدراسة ،كاجراءات تطبيقيا ،كشركطيا.
 -تحديد عينة الدراسة ،كتطبيؽ مقياس دافعية

اإلنجاز.

تحديد (ُْ) عاممة ممف حصمف عمى درجة

متكسطة كمنخفضة عمى المقياس ،كتكزيعيف
بالطريقة العشكائية البسيطة إلى مجمكعتيف،

تجريبية كضابطة.
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ػػػػػػػػػ

 االتفاؽ مع المجمكعة التجريبية حكؿ مكافككقت تنفيذ البرنامج.

الجمسة

التمييدية

 -إجراء قياس قبمي ،كتطبيؽ اختبار ماف كتني

) )Man-Whitney U Testلعينتيف مستقمتيف،
لتحقؽ شرط التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة.

 -تييئة أعضاء المجمكعة التجريبية كالضابطة

لممشاركة في الدراسة.

 -أخذ المكافقة الشفيية المبدئية مف أعضاء

المجمكعة التجريبية لممشاركة في البرنامج

اإلرشادم.

 االتفاؽ النيائي مع أعضاء المجمكعة اإلرشاديةعمى الجدكؿ الزمني لتطبيؽ البرنامج اإلرشادم.

مرحمة البدء

 -بناء العبلقة اإلرشادية.

الجمسة (ُ)

 التعريؼ باليدؼ العاـ لمبرنامج. -التعريؼ باإلرشاد الجمعي.

 االتفاؽ عمى شركط البرنامج .مرحمة االنتقاؿ

 -التعرؼ عمى دافعية اإلنجاز كأىميتو في األفكار

الجمسة (ِ)ّ-

كالمشاعر كالسمكؾ.

 -التعرؼ عمى نمط الشخصية (استكشاؼ

الذات).
مرحمة البناء (العبلج)

 تنمية االتجاه اإليجابي لدل العامميف نحك التعمـ الجمسة(ْ)ٗ -كمكاكبة الثكرة المعمكماتية.

 زيادة قدرة العامميف عمى المثابرة كبذؿ الجيد. -تحقيؽ مستكل أفضؿ مف األداء الميني.

مرحمة اإلنياء

 -إنياء البرنامج اإلرشادم.
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الجمسة (َُ)

كما تكضح الباحثة الفترة الزمنية لتنفيذ جمسات البرنامج اإلرشادم كمكضكعيا كالتالي:
جدول()8
الفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج الرشادي

رقـ الجمسة

اليكـ

كعنكانيا

كالتاريخ

المكضكع

األىداؼ

المدة
الزمنية
بالدقيقة

ُّ/ّ/

تييئة عينة

الدراسة

ُ -تييئة عينة الدراسة لممشاركة في البدء

جمسة ما قبؿ

َُِّ

لممشاركة في

ِ-أف تتفؽ المرشدة مع المجمكعة التجريبية

اإلرشادم

اإلرشادم.

الجمسة

األربعاء

التعريؼ

بالبرنامج

ُ-أف تتعرؼ العضكات بعضيف عمى
بعض بطريقة كدية كمناسبة.

(بناء الثقة

َُِّ

كتحديد

ِ -أف تتعرؼ العضكات عمى أىداؼ

البرنامج
(الجمسة

التمييدية)

األكلى

كخفض

األحد

ّ/ْ/

البرنامج

المسؤكليات

بتنفيذ مراحؿ البرنامج.

(َّ)

دقيقة.

عمى مكاف كزماف تطبيؽ جمسات البرنامج

(َٗ)

دقيقة.

البرنامج كمحتكيات أساليبو.

المقاكمة)
الجمسة الثانية األحد

إقامة عبلقة

ُ-زيادة كعي العضكات بذكاتيف مف خبلؿ

(َٗ)

(كسر الجميد) ٕ/ْ/

إرشادية مينية

اكتشاؼ نمط شخصيتيف.

دقيقة.

كالمجمكعة

المستقبمية مف خبلؿ كتابتيف خطيا.

َُِّ

بيف المرشدة

ِ-أف تناقش العضكات آماليف كمخاكفيف

التجريبية
الجمسة الثالثة األربعاء

مساعدة أعضاء ُ-أف تتعرؼ العضكات عمى تنمية دافعية (َٗ)

(تنمية دافعية َُ/ْ/

دقيقة.

اإلنجاز)

َُِّ

المجمكعة

اإلنجاز.

اإلرشادية عمى

ِ.أف تشعر العضكات بأىمية دافعية

اإلنجاز

ّ .أف تتدرب العضكات عمى تنمية دافعية

تنمية دافعية

اإلنجاز.
اإلنجاز.
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الجمسة

األحد

(كشؼ

َُِّ

الرابعة

ُْ/ْ/

كشؼ الذات

لمكصكؿ

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى معنى كشؼ
الذات.

(َٗ) دقيقة

لمسمكؾ اإلنجازم ِ -أف تمارس العضكات تمريف كشؼ
الذات الخاص بنافذة جكىارم

الذات)

ّ-أف تعبر العضكات عف أنفسيف بيدؼ
زيادة مستكل التفاعؿ كالكعي .

الجمسة
الخامسة
(دحض
األفكار

األربعاء
ُٕ/ْ/
َُِّ

عبلقة األفكار

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى مفيكـ

البلعقبلنية

األفكار البلعقبلنية .

اإلنجازم

تجعؿ ىذه الفكرة العقبلنية ككذلؾ النتائج

بسمكؾ

البلعقبلنية)

(َٗ) دقيقة

ِ-أف تناقش العضكات األسباب التي
التابعة ليا.

ّ-أف تتدرب العضكات عمى دحض الفكرة
البلعقبلنية لمكصكؿ إلى السمكؾ اإلنجازم.

الجمسة

األحد

السادسة

ُِ/ْ/

(أثر

استراتيجية

َُِّ

استراتيجية

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى استراتيجية

كقؼ األفكار

كقؼ األفكار كأىميتيا.

دافعية اإلنجاز

كقطعيا كاستبداليا.

في تنمية

كقؼ األفكار

ِ.أف تتدرب العضكات عمى تخيؿ الفكرة
ّ.أف تتدرب العضكات عمى التشكيؿ

في تنمية

التقميدية إلى
المعرفي مف االفتراضات
ٌ
الحقكؽ المشركعة.

دافعية

اإلنجاز)

الجمسة

(َٗ) دقيقة

األربعاء-

السابعة ك

األحد

الثامنة

ِْ-

العمؿ)

َُِّ

(إدارة ضغكط ِٖ/ْ/

إدارة ضغكطات ُ-أف تتعرؼ العضكات عمى ضغط العمؿ)َُٖ( .

العمؿ بشكؿ

ِ-أف تمتمؾ العضكات قدرة السيطرة عمى

إيجابي

ضغكطات العمؿ مف خبلؿ حؿ المشكبلت.

ّ-أف تستجيب العضكات بفعالية مع

مصادر ضغط العمؿ مف خبلؿ الخطة

اإلنجازية.
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دقيقة

التاسعة

األربعاء
ُ/ٓ/

دكر االتصاؿ

ُ-أف تتعرؼ العضكات عمى دكر االتصاؿ (َٗ) دقيقة

الجمسة

(االتصاؿ ك

َُِّ

السمكؾ

ِ-أف تتعرؼ العضكات عمى معكقات

السمكؾ

الفعاؿ في
اإلنجازم

اإلنجازم)

في تنمية دافعية اإلنجاز.

االتصاؿ غير المباشر "الكتابي" كعبلقتو
بتنمية دافعية اإلنجاز.

الجمسة

األحد

إدارة الكقت

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى أىمية إدارة

العاشرة

ٓ/ٓ/

بفاعمية

الكقت في السمكؾ اإلنجازم.

(ميارة إدارة

َُِّ

الكقت)

(َٗ) دقيقة

ِ-أف تتدرب العضكات عمى إدارة
األكلكيات .

ّ -أف تتعرؼ العضكات عمى بعض
مبددات الكقت ككيفية التعامؿ معيا.

الجمسة

األربعاء

االنتياء مف

ُ -أف تعبر العضكات عف مدل االستفادة

(الجمسة

َُِّ

كاجراء القياس

ِ-أف تجيب العضكات عمى مقياس تنمية

الحادم عشر ٖ/ٓ/

الختامية)

البرنامج،
البعدم

مف جمسات البرنامج .

(َٔ) دقيقة

دافعية اإلنجاز بصدؽ .

 وسائل تقييم البرنامج :ارعت الباحثة في تصميـ ىذا البرنامج اإلرشادم كفي تطبيقو أف يككف التقييـ عممية مستمرة في
كؿ جمسات كنشاطات البرنامج اإلرشادم ،كليذا الغرض تنكعت األساليب التي استخدمتيا الباحثة
في التقييـ ،فمنيا ما كاف مف قبؿ المجمكعة التجريبية مف خبلؿ بطاقات التقييـ التي كانت الباحثة
تكزعيا عمييف في نياية كؿ جمسة ،كالتي مثمت التغذية الراجعة المباشرة منيف لمباحثة ،كما في
الممحؽ( ُٖ) ،أك مف خبلؿ المبلحظة الذاتية مف قبؿ الباحثة أثناء سير الجمسة اإلرشادية كالتي
احتكت عمى التغذية الراجعة بطريقة مباشرة كغير مباشرة مف قبؿ المجمكعة نفسيا ،ككذلؾ مف
خبلؿ استمارة التقييـ الختامية لمبرنامج اإلرشادم الذم كزعتو الباحثة عمى المجمكعة التجريبية في
نياية البرنامج تحديدا في الجمسة الختامية لتحديد انطباع المجمكعة عف البرنامج بمكضكعية
كمصداقية يكضحو ممحؽ (ِ.)ُٗ-
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مع تعذر القياـ بمقياس متابعة كذلؾ النتياء الفصؿ الثاني ،كرافقتيا إجازة المكظفات لعدة شيكر،
كما تـ تغير في بعض مياـ العمؿ ،ككإجراء أخبلقي تجاه العينة الضابطة بيدؼ تقديـ خدمو
إرشادية ليـ تـ تقديـ كرقة عمؿ بعنكاف دافعية اإلنجاز تـ ذكر النقاط المطركحة في ممحؽ (ُٕ-
ْ) ،حيث تـ تبادؿ النقاش مع المجمكعة التجريبية كأىـ األساليب التي تـ اكتسابيا.

المعالجة الحصائية.بعد جمع البيانات كتصحيحيا ،قامت الباحثة بإدخاليا في ذاكرة الحاسكب ،كتـ معالجة
البيانات الخاـ باستخداـ الرزمة اإلحصائية المحكسبة لمعمكـ االجتماعية ( ،)SPSS-18لمتحقؽ
مف مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة ،ككانت المعالجات اإلحصائية
المستخدمة في ىذه الدراسة كالتالي:
ُ.التجزئة النصفية بأستخداـ اختبار جاتماف ( ،)Guttman Split-Half Coefficientكمعامؿ
االتساؽ الداخمي "كركنباخ ألفا" ( )Cornbrash's Alphaلحساب معامؿ ثبات المقياس المطبؽ
في الدراسة الحالية.
ِ.كما تـ اختبار ثبات المفردات في المقياس بعد حذؼ المفردة ( Cronbach's Alpha if
 )Item Deletedكذلؾ لمتأكد مف ثبات المفردات.
ّ .المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية لدرجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لدافعية
اإلنجاز عمى القياس القبمي ،كالبعدم.
ْ.اختبار ماف كتني ( )Man-Whitney U Testالبلمعممي ،لمتحقؽ مف داللة الفركؽ
اإلحصائية بيف درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس القبمي،
كالبعدم.
كيمكسكف ( ،)Wilcoxon Signed Ranks Testلمتحقؽ مف داللة الفركؽ اإلحصائية
ٓ .اختبار ي
بيف درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية عمى القياس القبمي ،كالبعدم.
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الصعوبات التي واجيت الباحثة:
 تعذر القياـ بمقياس متابعة كذلؾ النتياء الفصؿ الثاني ،كرافقتيا إجازة المكظفات لعدةشيكر ،كما تـ تغير في بعض مياـ العمؿ نتيجة االعتصامات التي حدثت عمى مستكل
السمطنة.
 تـ استبعاد العامميف الذككر في دائرة تقنية المعمكمات مف البرنامج نظ ار لما تقضية البيئةالعمانية.
 -تعذر إقامة برنامج خاص لمذككر بمفردىـ مراعاة لظركؼ العمؿ.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج إرشاد جمعي في دافعية اإلنجاز ،كتقصي فاعميتو في
تنمية دافعية اإلنجاز لدل عينة مف العامبلت في دائرة تقنية المعمكمات ،كلمتحقؽ مف شرط التكافؤ
بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات دافعية اإلنجاز عمى القياس القبمي (قبؿ تطبيؽ
البرنامج اإلرشادم) ،تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات دافعية
اإلنجاز لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كلمتحقؽ مف داللة الفركؽ في متكسطات درجات دافعية
اإلنجاز لممجمكعتيف ،استخدمت الباحثة اختبار ماف كتني ()Man-Whitney U Test
البلمعممي ،مكضحة نتائج مخرجات االختبارات في الجدكؿ (ٗ) كالتالي:
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية والضابطة ،واختبار مان وتني
( )Man-Whitney U Testفي القياس القبمي لمبرنامج الرشادي
البعد

التجريبية(ف= ٕ)
المتكسط

الضابطة(ف=ٕ)

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

قيمة Z

مستكل
الداللة

المعيارم

المثابرة

َُّٔ.

َُٖٓ.

ِّٕٔ.

َُْْ.

َُٕٗ.

َٕٕٗ.

الطمكح

َُِْ.

َُِٔ.

ُِّٗ.

َُْٗ.

َِٖٓ.

َْٖٔ.

األداء

ِٕٖٓ.

ََِٔٓ.

ِّٕٓ.

َُّٔ.

ُُّٓ.

َُٕٕ.

الكمي

يتبيف مف الجدكؿ (ٗ) أف المتكسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم لدرجات دافعية اإلنجاز
لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة متقاربة جدا في أبعاد المقياس ،مما لـ يكف لو تأثير عمى الدرجة
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الكمية لممجمكعتيف حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية (ٕٖٓ )ِ.درجة ،كلممجمكعة
الضابطة (ّٕٓ )ِ.درجة كىي درجة قريبة جدا مف درجة المجمكعة التجريبية ،كبمغ االنحراؼ
المعيارم لممجمكعة التجريبية (َِٔٓ )َ.درجة ،كلممجمكعة الضابطة (ُّٔ )َ.درجة كىي درجة
قريبة جدا مف درجة المجمكعة التجريبية .
كباستخداـ اختبار ماف كتني ( )Man-Whitney U Testالبلمعممي ،تبيف مف الجدكؿ (ٗ ) أف

مستكل الداللة لؤلداء الكمي بمغ ( ُٕٕ ،)َ.كىك أكبر مف (َٓ )َ.مما يدؿ عمى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات دافعية اإلنجاز لدل المجكعتيف التجريبية كالضابطة عند

مستكل الداللة

(  ،)َ.َٓ ≥ αكىذا يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف في مستكل درجات دافعية

اإلنجاز قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم.

** النتائج المرتبطة باختبار فرضيتا الدراسة:
*الفرضية األكلى:
ُ -الفرضية األكلى :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )َ.َٓ ≥ αبيف
متكسطي درجات دافعية اإلنجاز ببعديو كالدرجة الكمية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى
القياس البعدم يعزل لمبرنامج اإلرشاد الجمعي .
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ،قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية ،كاجراء اختبار ماف كتني ( )Man-Whitney U Testلمعرفة اتجاه الفركؽ كدالالتيا،
مكضحة نتائج مخرجات االختبارات في الجدكؿ (َُ) كالتالي:
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جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية والضابطة
واختبار مان وتني ( )Man-Whitney U Testفي القياس البعدي لمبرنامج الرشادي
البعد

التجريبية(ف= ٕ)

الضابطة(ف=ٕ)

قيمة Z

مستكل
الداللة

المتكسط

االنحراؼ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الحسابي

المعيارم

المثابرة

ْْْٖ.

َُِٗٓ.

ّّّْ.

َِّٕ.

ُُّٓ.

ََِ*َ.

الطمكح

ُُْٗ.

ََِِٓ.

ُِّٔ.

َُّّ.

ُُّٓ.

ََِ*َ.

األداء

ُّْٗ.

ََٕٗٗ.

ِِٕٓ.

َُّٓ.

ُّْٖ.

ََِ*َ.

الكمي
حيث يبلحظ مف الجدكؿ (َُ) أف المتكسط الحسابي ألفراد العينة التجريبية عمى القياس البعدم قد
بمغ (ْْٖ )ْ.كبانحراؼ معيارم قدره (ُِٗٓ )َ.عمى البعد األكؿ (المثابرة) ،كبمغ متكسط البعد

الثاني (الطمكح)( ُُٗ )ْ.كانحرافو المعيارم (َِِٓ ،)َ.أما المتكسط الحسابي ألفراد العينة
الضابطة عمى القياس البعدم قد بمغ (ّّْ )ّ.كبانحراؼ معيارم قدره (ِّٕ )َ.عمى البعد األكؿ

(المثابرة) ،كبمغ متكسط البعد الثاني (الطمكح)(ُّٔ )ِ.كانحرافو المعيارم (ُّّ ،)َ.مما يشير

إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات دافعية اإلنجاز ببعديو لممجمكعة التجريبية
كالمجمكعة الضابطة في القياس البعدم لمبرنامج اإلرشادم كالدرجة الكمية لممقياس ،حيث يتضح

مف الجدكؿ قيمة " "Zلؤلداء الكمي بمغ (ُْٖ )ّ.بمستكل داللة إحصائية بمغت قيمتيا (ََِ*َ.
) لجميع األبعاد باإلضافة إلى األداء الكمي ،كىي أقؿ مف (َٓ )َ.مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية كاضحة بيف متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجكعتيف التجريبية كالضابطة عند

مستكل الداللة ) )َ.َٓ≥ αبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم ،حيث ارتفعت متكسطات درجات أبعاد

دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج اإلرشادم مع الدرجة الكمية ،مقارنة
بالمجمكعة الضابطة التي لـ تخضع لمبرنامج اإلرشادم ،كىذا مؤشر عمى فاعمية البرنامج

اإلرشادم في مرحمتو األكلى.
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الفرضية الثانية:
 -1تكجد فاعمية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05تعزل لمبرنامج اإلرشادم
في التأثير عمى متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية كفؽ نتائج اختباراتيا
القبمية كالبعدية.
كالختبػػػار صػ ػػحة ىػػػذه الفرضػ ػػية تػػػـ أكال حسػ ػػاب المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية كاالنح ارفػ ػػات المعياريػ ػػة
لػدرجات أفػراد العينػػة لمدرجػػة الكميػػة عمػػى مقيػػاس دافعيػػة اإلنجػػاز كلكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده عمػػى كػػؿ
مف القياسيف القبمي كالبعدم ،كالجدكؿ ( ُُ) يكضح ذلؾ.
جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات دافعية النجاز لدى أفراد المجموعة
التجريبية عمى القياسين القبمي والبعدي

البعد

القياس البعدم

القياس القبمي
المتكسط

االنحراؼ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الحسابي

المعيارم

المثابرة

َُّٔ.

َُٖٓ.

ْْْٖ.

َُِٗٓ.

الطمكح

َُِْ.

َُِٔ.

ُُْٗ.

ََِِٓ.

األداء

ِٕٖٓ.

ََِٔٓ.

ُّْٗ.

ََٕٗٗ.

الكمي
يتض ػػح م ػػف معطي ػػات الج ػػدكؿ (ُُ) ،أف المتكس ػػطات الحس ػػابية ل ػػدرجات أفػ ػراد المجمكع ػػة
التجريبيػػة عم ػػى مقيػػاس دافعي ػػة اإلنجػػاز كلك ػػؿ بعػػد م ػػف أبعػػاده عم ػػى القيػػاس البع ػػدم أكبػػر كبدرج ػػة
كاض ػػحة ،فعم ػػى القي ػػاس القبم ػػي لمبع ػػد األكؿ (المث ػػابرة) ج ػػاءت قيم ػػة المتكس ػػط الحس ػػابي (َُٔ،)ّ.
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كاإلنحراؼ المعيػارم (ُٖٓ ،)َ.مقارنػة بنتػائج القيػاس البعػدم التػي جػاءت قيمػة المتكسػط الحسػابي
في ػ ػػو (ْْٖ ،)ْ.كاالنحػػ ػراؼ المعي ػ ػػارم (ُِٗٓ ،)َ.كج ػ ػػاءت نت ػ ػػائج القي ػ ػػاس القبم ػ ػػي لمبع ػ ػػد الث ػ ػػاني
(الطمػػكح) لممتكسػػط الحسػػابي (َُْ )ِ.كاالنحػراؼ المعيػػارم بقيمػة (ُِٔ ،)َ.بينمػػا جػػاءت نتػػائج
القياس البعدم لممتكسط الحسابي (ُُٗ ،)ْ.كاالنحراؼ المعيارم بقيمة (َِِٓ.)َ.
كيمكسكف ( Wilcoxon Signed
كلمتأكد مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة بإجراء اختبار ي
 )Ranks Testلمعرفة اتجاه الفركؽ كدالالتيا ،لممجمكعة التجريبية عمى القياس القبمي كالبعدم
لمبرنامج اإلرشادم ،يكضحو الجدكؿ (ُِ) كالتالي:
جدول ()12
ويمكسون
مخرجات اختبار ُ

عمى القياس القبمي والبعدي لمبرنامج الرشادي

كيمكسكف
مخرجات اختبار ي

كيمكسكف بيف القياس القبمي كالبعدم
اختبار ي
لمبرنامج اإلرشادم في المجمكعة التجريبية

قيمة Z

ّ.َّّ-

مستكل الداللة

ََُ* َ.

كيمكسكف بمستكل داللة إحصائية
يبلحظ مف الجدكؿ أف قيمة" "  Zبمغت ( )ّ.َّّ-في اختبار ي
(ََُ )َ.كىي قيمة أقؿ مف (َٓ )َ.مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية في قياسيا القبمي كالبعدم عند مستكل
الداللة (  ،)َ.َٓ ≥ αكما أف ىذا مؤشر عمى أف ىنالؾ فاعمية ذات داللة إحصائية تعزل
لمبرنامج اإلرشادم في التأثير عمى متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية كفؽ
نتائج اختباراتيا القبمية كالبعدية.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الد ارسة والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

بعد عرض نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا ،تتناكؿ الباحثة في
ىذا الفصؿ مناقشة النتائج كتفسيرىا ،كذكر األسباب التي أدت إلى ظيكرىا ،كمف ثـ عرض
التكصيات كالمقترحات التي خمصت إلييا الد ارسة الحالية كالتالي:
أوالً :مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرىا
قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بمناقشة نتائج الدراسة انطبلقا مف األدب النظرم كالدراسات السابقة
كالكاقع المعاش كالتالي:
أ-

مناقشة نتائج الفرضية األكلى:

 الفرضية األكلى :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )َ.َٓ ≥ αبيف متكسطيدرجات دافعية اإلنجاز ببعديو كالدرجة الكمية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس البعدم
يعزل لمبرنامج اإلرشاد الجمعي .
عند تقصي فاعمية برنامج دافعية اإلنجاز تبيف أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف درجات
أفراد المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة لصالح أفراد المجمكعة التجريبية كلصالح
القياس البعدم لممجمكعة التجريبية كذلؾ عمى مقياس دافعية اإلنجاز.
كعند تفسير ىذه النتائج سكؼ يتـ استعراض محتكل البرنامج كما تتضمنو مف خبرات كمعارؼ
كسمككيات كمشاعر التي اكتسبتيا المجمكعة التجريبية في برنامج تنمية دافعية اإلنجاز لدل عينة
الدراسة بعد التحقؽ مف شرط التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس القبمي ،كلقد
أشارت نتائج الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عمى الفرضية األكلى إلى ارتفاع درجات دافعية اإلنجاز
لممجمكعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج اإلرشادم ،مقارنة بالمجمكعة الضابطة التي لـ تتمؽ أم
نكع مف أنكاع المعالجة عمى القياس البعدم ،مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج اإلرشادم القائـ عمى
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نظريات دافعية اإلنجاز في تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامبلت في دائرة تقنية المعمكمات ،كترجع
ىذه النتائج في رأم الباحثة إلى أف العامبلت قد أبديف الرغبة القكية كاالستعداد لممشاركة في
البرنامج االرشادم لتنمية دافعية اإلنجاز كماليا مف أثر في األفكار كالمشاعر كالسمكؾ ،كلشعكرىف
أف البرنامج اإلرشادم قد المس حاجة مف حاجاتيف .األمر الذم أتاح لمباحثة ممارسة الجمسات
بطريقة تتسـ باإليجابية حيث لكحظ مدل تفاعميف كاندماجيف في الجمسات كتشكقيف لمزيد مف
المعمكمات حكؿ مكضكع دافعية اإلنجاز ،كىذا يتضح جميا مف خبلؿ استجاباتيف عمى بطاقات
التقييـ التي كزعت عمييف بعد االنتياء مف كؿ جمسة ممحؽ (ُٖ) ،كما أف البرنامج اإلرشادم-
ميـ في تبصير المجمكعة التجريبية بيدؼ برنامج اإلنجاز تدكر حكؿ
عبر فنياتو -كاف لو ه
دكر ه

حقيقة أ ساسية كىي أف ىناؾ خصائص معرفية كانفعالية كسمككية تميز ذكم دافعية اإلنجاز

المرتفعة ،كأف ىذه الخصائص يمكف تعميميا كالتدريب عمييا لمسعي نحك اإلتقاف في العمؿ كالتميز
كيدؼ شخصي كحتى نككف مؤىميف الستقباؿ اآلثار النفسية التي تضعيا التكنكلكجيا.
كمنو استخدمت الباحثة أثناء التدريب عمى البرنامج أنشطة متنكعة كفنيات مختمفة تضافرت مع

بعضيا البعض إلكساب العضكات في ىذا البرنامج أساليب مف التفكير كالمشاعر كالسمكؾ التي

تميز األفراد ذكل دافعية اإلنجاز المرتفعة ففي الجمسة األكلى كانت معظـ األفكار كالمشاعر التي
طرحت مشتركة بيف الجميع بما يشعرنو في العمؿ مف الركتيف الممؿ ،كفقداف الرغبة أحيانا في

العمؿ ،كالخكؼ مف الفشؿ لكؿ ما ىك جديد ،كلعدـ كجكد الحكافز المادية كالمعنكية ،كعدـ تقدير
العمؿ مف الرئيس ،كلعدـ قدرتيف عمى اإلبداع نتيجة لعدـ تكافؽ متطمبات العمؿ مع ما يطمحف
إليو ،كليس لدييف ميارة تنظيـ الكقت ،كعدـ رغبتيف باالختبلط في العمؿ .

كمف خبلؿ الجمسة الثالثة تـ التعرؼ عمى دافعية اإلنجاز كأبعادىا ،كالخصائص المميزة لؤلفراد ذكم

دافعية اإلنجاز المرتفعة ممحؽ شرائح بكر بكينت ممحؽ (ُٕ ،)ْ-حيث أكدت العضكات أف الفرد
ار كثباتا كقكة؛ ألنو يحقؽ لنفسو إشباعان ذاتيا كمف ثـ تؤثر الدافعية
المدفكع بدافع ذاتي أكثر استمر ان
عمى مستكل األداء لمفرد يفكؽ تأثير الدكافع الخارجية ،كبعد مشاىدة مقطع ممحؽ ( ُٕ )ٓ-الذم

أثر عمى مشاعرىف ،حيث شعرت العضكات بأنيف قادرات عمى اإلنجاز بعد ما يحددف
كاف لو ه
أىدافيف كيتخمصف مف أفكارىف السمبية التي ترسخت فييف بما حكمو عمييف الكاقع عمى حد قكليف،
ككاف تجاكبيف نياية الجمسة في محاكالتيف الجديدة لتبني األفكار جديدة  :منيف مف شعرف بأنيف
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قادرات عمى تحقيؽ ما يسعيف إليو بكؿ مثابرة ،كاحداىف عمقت أريد أف أحقؽ ما أطمح لو ،كاألخرل
قالت :اليكـ شعرت بذاتي.

كفي الجمسة الرابعة التي كانت تيدؼ إلى أف يزيد العضكات مف مستكل كشؼ الذات لدييف

لمكصكؿ لمسمكؾ اإلنجازم استخدمت الباحثة االختيارات اإلسقاطية التي عكست مشاعر كأفكار
العضكات في العمؿ كمف التعميقات كالتالي ( كثرة األعماؿ تشتت فكرم ،ق اررات رئيس العمؿ كثيرة

فكؽ طاقتي ،الضغكطات تبدأ بق اررات مف ىـ أعمى في التسمسؿ الكظيفي كتككف فكؽ كاىمنا

كمنفذيف ،أصبح كاقعنا كالنظرة السمبية تنغرس في عقكلنا) ،بعدىا تـ ممارسة تمريف كشؼ الذات

بتبصر لبعض الحركات في المنطقة العمياء كعدـ
الخاص بنافذة جكىارم حيث شعرت العضكات
ه
تكافؽ مبلمح الكجو مع المكقؼ كالمشاعر كاألفكار التي ظيرت في لعب الدكر كتـ تبصيرىا مف

خبلؿ العضكات .كمف خبلؿ المقابمة بعنكاف (أنت مشيكرة) ممحؽ (ُٕ )ُُ-زادت مقدرة

العضكات عمى المكاجية كالتعبير عف المشاعر كزيادة مستكل ذاتيا ،كتبرز أىمية ىذه التماريف في
إيجاد شخصية مؤكدة لمذات مفعمة بحب اإلنجاز ،قادرة عمى التعبير عف المشاعر بكؿ أريحيو ،ك

إكساب الثقة بالنفس كاالعتزاز بالذات كااللتزاـ بالمسئكلية ،كمف خبلؿ فنية النمذجة قامت الباحثة
بسرد قصص عف شخصيات كاقعية كتاريخية تتمتع بدافعية مرتفعة لتتخذىا العضكات نماذج في

حياتيف جمسة رقـ (ْكٓ) كممحؽ (ُٕ.) ٕ-
كتكمف أىمية التفكير اإلنجازم ككنو مف أىـ عناصر دافعية اإلنجاز لما لو مف أثر في المشاعر
كالسمكؾ اإلنجازم ،كالتحكـ باألفكار مف خبلؿ تدريب العضكات عمى تفنيد كدحض األفكار
البلعقبلنية كالمتمثؿ بالسمسمة العبلجية لعممية العبلج العقبلني االنفعالي ألليس ممحؽ(ُٕ)ُّ -
في الجمسة السادسة لمكصكؿ إلى آثار منطقية عقبلنية مقبكلة لينعكس بالتالي عمى مشاعر جديدة
مقبكلة كمريحة لمذات كلآلخريف ،ككتدريب عمى العممية تـ أخذ الفكرة (بعض الزمبلء سيئكف يجب
عقابيـ) كتـ دحضيا مف قبؿ العضكة صاحبة الفكرة التي كانت تؤمف بالفكرة عمى أنيا منطقية
كمصرة عمييا نتيجة شعكرىا باأللـ ككاف ذلؾ كاضح في حديثيا المصاحب ببكاء ،كبعد قياميا
بخطكات تفنيد كدحض الفكرة كبمساندة العضكات عمى الدحض تغيرت مشاعرىا حيث شعرت
بشيء مف األماف كالراحة ،كبعدىا تـ إعطاء التغذية الراجعة مف قبؿ المجمكعة.
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كما تدربت العضكات عمى تدريب قطع الفكرة كاستبداليا في الجمسة السابعة ممحؽ(ُٕ،)ُٓ -
لتشمؿ استبداؿ الفكرة الكسكاسية بفكرة حيادية طبيعية كغير كسكاسية ،مف خبلؿ تطكير بعض
الجمؿ اإليجابية المؤكدة لمذات ،أك التخيبلت لمتكاصؿ الفعاؿ مع األخريف ككف البريد اإللكتركني
قناة اتصاؿ غير مباشرة يمكف أف تككف قناة اتصاؿ معيقة تنقصيا شركط االتصاؿ الفعاؿ ،كمف
خبلؿ التكاصؿ تحدث كثير مف األفكار السمبية بيف الطرفيف ك في الجمسة السادسة تـ التدرب عمى
تخيؿ الفكرة كقطعيا كاستبداليا بالعبارات التي سجمتيا العضكات (أنا قمؽ حكؿ ما سيقكلو الناس
جيد إذا قمت لو ال ،مف األفضؿ االحتفاظ بآرائي
عني إذا رفضت تنفيذ ما يطمبكنو ،سأككف غير ٌ
لنفسي ،أخجؿ عندما أطمب المساعدة مف أحد في تنفيذ ميمة ما في أحدل األنظمة إذا نسيت

الطريقة ،إذا قاـ أحد باالعتداء عمي فاألفضؿ السككت متجنبة المشاكؿ) كأكضحت العضكات مدل
ٌ
السمبية عمى سمككيف في العمؿ كشعكرىف بالقمؽ كالضيؽ ،مف أعراض معرفية"
الذاتية
أثر العبارات
ٌ
ٌ
كمكـ الذات ،اليأس" ،أعراض عاطفية" كالغضب ،عصبية ،حزف" ،أعراض سمككية" االنطكاء ،تجنب

األخريف ،صعكبة في بداية العمؿ ،فقداف الرغبة لمقياـ بالعمؿ "،جسدية "الشعكر بالتعب كنقص
الشيية" ،تشجعت إحدل العضكات لمقياـ بالتدريب ثـ شعرت بأريحية ،ك قالت :أشعر كأف لـ يكف
في عقمي أم فكرة ! كما استخدمت العضكات ىذا التدريب في حياتيف اليكمية حيث سردت
المكاقؼ في الجمسة القادمة قائبلت  ( :حدثت مشكمة أرقت منامي فاستخدمت تمريف كقؼ الفكرة
باالستغفار ،طبقت مع زكجي استبداؿ الفكرة فشعرنا بالراحة كاالطمئناف ،استخدمت كقؼ األفكار
ألني كنت خائفة مف المكت كاستبدلتيا بحسف الخاتمة ).
فمف خبلؿ التفكير اإليجابية كالمشاعر اإليجابي كما يرفقو مف سمكؾ إيجابي منجز كىذا ما
نبلحظو مف استجابات العضكات في الجمسة التاسعة تـ التعرؼ عمى ماىية االتصاؿ الفعاؿ

المؤدم إلى السمكؾ اإلنجازم كما األعراض المصاحبة مف خبلؿ قناة االتصاؿ الغير فعالة

المستخدمة في دائرة تقنية المعمكمات "البريد اإللكتركني" كالمعكقات المصاحبة كمف خبلؿ تدريب
ممحؽ (ُٕ )ِْ-استنتجت العضكات اآللية المناسبة لمتخمص مف األعراض كالمعكقات كلتبقى
القناة المستخدمة فاعمة عدة نقاط منيا :

ُ -احتراـ الطرؼ الثاني بما يبثو مف مشاعر كأفكار بسبب الظركؼ التي قد تمنعو مف تنفيذ
عممو ،كالرد عميو بصكرة ميذبة ميما عدائية رده عمى أف يتـ مشاركتو لمكصكؿ لميدؼ.
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ِ -يمكف استخداـ الياتؼ ككسيمة أخرل لتكضيح تنفيذ األعماؿ إف استصعب فيـ المطمكب
عبر البريد.

ّ -التسامح تجاه ما يصدره األخريف مف أخطاء في الردكد كحسف الظف فييـ.

ْ -استغبلؿ كقت المناسبات االجتماعية كالدينية كالكطنية لمتكاصؿ مع المنفذيف ألشعارىـ
بمدل تكاصمنا ال يتكقؼ فقط في األكامر كالتعميمات.

ٓ -أف تككف الرسالة كاضحة مف حيث التعميمات المراد تطبيقيا مكضحة بالصكر مع اختبلؼ
األلكاف كعدـ االعتماد عمى المكف األسكد أك األزرؽ.

ٔ -في حاؿ كصكؿ معكؽ مف الرئيس يجب مخاطبو كجيا لكجو .
ٕ -تحفيز المنفذيف لؤلعماؿ بكممات تشجيعي’.

ٖ -محاكلة أخذ استراحة بعد إنياء مجمكعة مف األعماؿ لتغيير الحالة المزاجية لتخفيؼ مف
ضغط العمؿ.

خبلؿ الجمسة السابعة كالثامنة بعنكاف إدارة ضغكط العمؿ اتضح مف حديث العضكات شعكرىف
بالضغط يرجع لعده أسباب يذكرف منيا :أحيانا تصدر تصرفات مف رئيس العمؿ تشعرنا بالنقص
في األعماؿ رغـ قيامنا باألعماؿ عمى أكمؿ كجو كبما أف أعمالنا مرتبطة بالمدارس أحيانا يككف

العطؿ سبب آخر ال دخؿ لو في عممنا كضعؼ الشبكة العنكبكتية ،أال اف شككل القائميف عمى
المدارس يتيمكنا بالتقصير مع رئيس العمؿ ،أك أحيانا نكمؼ بأعماؿ لـ نحصؿ عمى الخبرة

كالتدريب الكافي ،أك ألننا ال تستطيع تنظيـ كقتنا بسبب األعماؿ المطالبيف بإنيائيا رغـ كثرتيا ،أك

أحيانا نشعر بالممؿ كالركتيف المتبع في العمؿ فبل شيء جديد ،كما أف بيئة العمؿ غير مناسبة مف

حيث الفكضى في المكاتب ،مما يشعرنا أحيانا بشيء مف التشاؤـ كعدـ الرضا ،كالرغبة في الغياب،
كانخفاض دافعية اإلنجاز في العمؿ ،كمف خبلؿ المقياس كاالختبار اإلسقاطي كانت تمؾ الضغكط
كاضحة ،كما لعب البرنامج عبر أساليبو العبلجية الدكر الفاعؿ في طرؽ التكيؼ مع ضغكطات

العمؿ كالتصرؼ بإيجابية خبلؿ المكاقؼ الضاغطة فقد تـ تدريب العضكات عمى ميارة حؿ
المشكبلت ممحؽ (ُٕ ،)َِ-كتمريف االسترخاء العضمي ممحؽ(ُٕ ،)ُِ-لمسيطرة عمى ضغكط
العمؿ لدييف.

كمف خبلؿ تمريف الخطة اإلنجازية ممحؽ( ُٕ )ِِ-تمكنت العامبلت مف تحديد األىداؼ التي

يقرف بقدرتيف عمى إنجازىا حيث تـ صياغة أىداؼ كاضحة تتناسب مع استعداداتيـ كجيكدىـ،
كبالتالي يساعدىـ عمى تحديد االستراتيجيات المناسبة التي يجب اتباعيا أثناء محاكلة تحقيؽ

األىداؼ ،ككانت التجربة جميمة بنسبة ليف ك الردكد إيجابية حيث عمقت إحدل العضكات اآلف

صرت أشعر بأف لي حياةن جديدة في العمؿ.

89

مما أضفى البرنامج لدل العضكات الرغبة األكيدة في االستفادة مف البرنامج كتطبيقو ،كىذا كاضح
مف خبلؿ حرصيف عمى أداء الكاجب المنزلي ممحؽ (ُٗ) ،كال يغفؿ عف الباؿ ما لؤلختبارات
األسقاطية مف دكر فاعؿ في تفريغ الشحنات السمبية كاإلحساس بالراحة ،فقد أتاح ليف التعبير
بحرية عف انفعاالتيف ك بصرىف بأساليبيف في مكاجية الصراعات العميقة الكامنة لدييف ،ككاف ىذا
كاضحا مف خبلؿ استجابة المشاركات لمتدريبات جمسة رقـ (ّكٔ) كممحؽ (ُٗ).
كما ىدفت الجمسة العاشرة إلى إكساب العضكات إدارة الكقت ألىميتو في السمكؾ اإلنجازم مف
خبلؿ التدريب عمى ميارة إدارة األكلكيات ،ك كيفية التعامؿ مع بعض مبددات الكقت ،كاستخدـ
نمكذج تسجيؿ الكقت كالمياـ ككاجب بيتي.
كذلؾ فإف كجكد المجمكعة التجريبية مع بعضيف في جمسات البرنامج الجماعية أثرت في التسريع
مف تغيير طريقة التفكير كالمشاعر كالسمكؾ ،مف خبلؿ ما أتاحو ليف البرنامج ،كفرص لمحكار

كالمناقشة كالتنفيس كتككيف عبلقات قكية مع بعضيف البعض مما ساعد عمى القدرة عمى تفيـ

المكاقؼ كمكاجية المشكبلت ،كالتماسؾ كالشعكر باألماف ،كزيادة الكعي لدييف كمحاكلة التغمب
عمى الصعكبات كالعقبات التي تعترضيـ ،كمف ىنا أتت النتائج لتبشر بفاعمية البرنامج اإلرشادم
في تنمية دافعية اإلنجاز بما حكاه مف أساليب كبما تميزت بو المجمكعة التجريبية مف إحساس

صادؽ بالحاجة إلى تنمية دافعية اإلنجاز مف خبلؿ التكاصؿ الجيد مع الطرؼ األخر كالتنبو

لمممارسات غير الصائبة ،كالحفاظ عمى حقكقو كأفكاره كحقكؽ األخريف دكف النظر إلى مصمحتو

الشخصية التي تصؿ بو لمرحمة العدكانية ككيفية القضاء عمى األفكار السمبية بالتفكير اإليجابي،

كالحرص عمى تطبيؽ األساليب التكيفية السميمة في مكاجية ضغكط التكنكلكجيا المتسارعة كالثكرة

المعمكماتية المتدفقة .

كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي ىدفت إلى بناء برنامج إرشادم
كتقصي فاعميتو ،كيتضح مف الجدكؿ (َُ) أف البرنامج الزاؿ يحتفظ بقكتو مف خبلؿ الدرجة الكمية
لمتكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،حيث بمغ متكسط المجمكعة
التجريبية (ُّٗ )ْ.درجة ،بانحراؼ معيارم (َٕٗٗ )َ.درجة ،بينما بمغ مجمكع متكسطات
المجمكعة الضابطة (ِٕٓ )ِ.درجة ،بانحراؼ معيارم (ُّٓ )َ.درجة ،كمف خبلؿ قيمة ()Z
التي بمغت (ُْٖ )ّ.بمستكل داللة (ََِ )*َ.اتضح أف ليذه الفركؽ داللة إحصائية بيف
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المجمكعتيف ،كىي قيمة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة المتعارؼ عمييا (َٓ )َ.مما يدؿ عمى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حيث استفادت المجمكعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج
اإلرشادم مف بقاء أثر التعمـ ،في حيف لـ تتمقى عضكات المجمكعة الضابطة أم تدريب مما
أشارت النتائج عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تحسيف مستكل دافعية اإلنجاز ألفراد المجمكعة
التجريبية ،كىذا بخصكص األداء الكمي لممجمكعتيف.
كأما إذا خضنا في بعدم المقياس ،فإننا نجد البعد األكؿ المتمثؿ في بعد المثابرة لممجمكعتيف
التجريبية كالضابطة مف خبلؿ الجدكؿ (َُ) حيث بمغ متكسط المجمكعة التجريبية لبعد المثابرة
(ْْٖ )ْ.درجة ،بينما بمغ متكسط المجمكعة الضابطة لبعد المثابرة (ّّْ )ّ.درجة مما يتضح
أف المجمكعة التجريبية تميزت ببعد المثابرة لصالحيا لما تمقتو مف أساليب كفنيات اتصؼ مف
خبلليا العضكات عمى خصائص ذكل دافعية مرتفعة ،كىذا ما أكده الغامدم( َََِ) فمف خبلؿ
كشؼ الذات كاستبصار األعضاء بسمككيـ كفنيات لممثابرة ،أظيرت نتائج دراستو ارتباط خطي
مكجب بيف دافعية اإلنجاز كالمثابرة.
كيتضح االختبلؼ الكبير لبعد الطمكح لممجمكعتيف حيث بمغ متكسط المجمكعة التجريبية لبعد
الطمكح (ُُٗ )ْ.درجة ،بينما بمغ متكسط المجمكعة الضابطة لبعد الطمكح (ُّٔ )ِ.درجة يدؿ
عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ىذا البعد ،كما
تعتبر ىذه النتيجة معقكلة إذا ما فسرت بنتائج دراسات سابقة كدراسة خيرم(َُُِ) كجدت فركقان
بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية لبعديف المثابرة كالطمكح ،كفي دراسة
قشقكش(ُٕٗٗ( أكضحت نتائجيـ كجكد عبلقة إيجابية بيف مستكل الطمكح كدافعية اإلنجاز ،مما
يؤيد نتائج الدراسة الحالية بارتفاع متكسطات البعديف لدل المجمكعة التجريبية عمى حد سكاء ،كىذا
دليؿ عمى أف لمبرنامج دكر في تنمية دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية كبقاء أثره ،حيث استفادت
المجمكعة مف األساليب كالفنيات المستخدمة في البرنامج.
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كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة كؿ مف األعسر(ُٖٗٗ) إلى أف ىناؾ زيادة في دافعية اإلنجاز بعد
البرنامج التدريبي ،حيث كجدت الباحثة أف المفاىيـ اإلنجازية مازالت مكجكدة كتطبؽ في الحياة
اليكمية ،كفي دراسة عبدالرحيـ (ََِٗ) كانت النتائج تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسطي درجات التطبيؽ البعدم لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغير التابع
كلصالح المجمكعة التجريبية ،كيعكد األثر الذم أحدثو البرنامج اإلرشادم في المجمكعة التجريبية،
كفي دراسة السيد (ََِٕ) تكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط
درجات دافعية اإلنجاز عمى المقياس البعدم يعزل لممجمكعة التجريبية نتيجة تعرضيـ لفنيات
دافعية اإلنجاز ،كما أف دراسة رجب(ََِٗ) اكضحت عمى تحسف أفراد المجمكعة التجريبية بعد
تعرضيـ لجمسات البرنامج كما يحتكيو مف خبرات كمعارؼ كسمككيات كمشاعر اكتسبتيا
المجمكعة ،مما يؤكد عمى فاعمية البرنامج اإلرشادم في المجمكعة التجريبية.

ب-

مناقشة الفرضية الثانية:
 الفرضية الثانية :تكجد فاعمية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللو (  )َ.َٓ ≥ αتعزللمبرنامج اإلرشادم في التأثير عمى متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية
كفؽ نتائج اختباراتيا القبمية كالبعدية.

بالنسبة لمنتيجة التي تكصمت إلييا الدراسة كالتي عبر عنيا الجدكؿ (ُُ) كالتي تفيد بكجكد فركؽ
ذات داللة إحصائ ية بيف متكسط درجات القياس القبمي كالبعدم بالنسبة لمقبمي لدافعية اإلنجاز،
فإف الدراسة تعزك ىذه الفركؽ لفاعمية البرنامج اإلرشادم كفنياتو حيث نجح البرنامج في إمداد
المجمكعة التجريبية باستراتيجيات معرفية كانفعالية كسمككية استخدمتيا المجمكعة لتنمية دافعية
اإلنجاز ،فقد تعمـ أفراد المجمكعة دحض األفكار الغير عقبلنية ككيفية كقؼ األفكار السمبية جمسة
رقـ (ٓ )ٕ،ٔ،كالتي ليا عبلقة قكية باالنفعاؿ كالسمكؾ كبالتالي ليا تأثير سمبي عمى التكاصؿ
الفعاؿ عبر البريد اإللكتركني مما يؤثر عمى البعديف ،كما أف أسمكب حؿ المشكبلت ممحؽ (ُٕ-
َِ) ،كتمريف الخطة اإلنجازية ممحؽ( ُٕ )ِِ-كاكتساب ميارة إدارة الكقت في الجمسة (ٗ) كاف
لو األثر في مكاجية الضغكط بطريقة إيجابية مخففة حدة القمؽ كالحذر كالشؾ كعدـ األماف
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كاالغتراب المتسبب نتيجة تدفؽ المعمكمات المتسارع ،كترل الباحثة أف نتيجة الفرضية جاءت ممبية
لدراسة الخيرم(ََُِ) ،حيث يرل الباحث أف النتيجة منطقية كمقنعة إذا تحقؽ لدل الفرد االرتياح
النفسي نتيجة األفكار اإليجابية أصبح راضيان عف عممو كأصبحت لديو دافعية قكية لئلنجاز ليزيد
مف مستكل اإلنتاج.
كما أكضحت دراسة عبدالعزيز(ََِْ) بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
القياس القبمي كالبعدم يعزل لمبرنامج اإلرشادم حيث أف دافعية اإلنجاز ببعدييا الطمكح كالمثابرة
كاف لو األثر عمى تنمية دافعية اإلنجاز لدل المتأخريف دراسيان ،كفي دراسة البريدم (َُُِ)
أكضحت نتائج دراستيا إلى كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف درجات المجمكعة التجريبية عمى
القياس القبمي كالبعدم لدافعية اإلنجاز مستنده لنظرية اإلرشاد العقبلني السمككي ،كفي دراسة
اليمكؿ (َُُِ) اسفرت نتائج دراستو بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم يعزل لمبرنامج اإلرشادم.
كمنو نبلحظ مف الجدكؿ (ُِ) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحسيف مستكل دافعية اإلنجاز
بيف العامبلت قبؿ البرنامج كبعده .حيث إف المبلحظ مف الجدكؿ أف قيمة" "  Zبمغت ()ّ.َّّ-
كيمكسكف بمستكل داللة معنكية (ََُ )َ.كىي قيمة أقؿ مف (َٓ )َ.مما يدؿ عمى
في اختبار ي
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات دافعية اإلنجاز لممجمكعة التجريبية في
قياسيا القبمي كالبعدم عند مستكل الداللة (  ،)َ.َٓ ≥ αكما أف ىذا مؤشر عمى أف ىنالؾ
فاعمية ذات داللة معنكية تعزل لمبرنامج اإلرشادم في التأثير عمى متكسطات درجات دافعية
اإلنجاز لممجمكعة التجريبية كفؽ نتائج اختباراتيا القبمية كالبعدية.
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 ثانيا :التوصيات :في ضكء نتائج الدراسة كالدراسات السابقة كاإلطار النظرم انبثؽ عف ىذه الدراسة التكصيات
كالمقترحات اآلتية:
 حث المسئكليف في أم مؤسسة بأىمية دافعية اإلنجاز بشكؿ عاـ كفي أم مؤسسة تقنيةبشكؿ خاص ،كاعتبارىا إحدل المكضكعات اليامة التي تسيـ في تحسيف أداء العمؿ في
ظؿ الثكرة المعمكماتية.
-

إعداد برامج إرشادية بيدؼ تطكير ميارات العامميف ليدفعيـ إلى المزيد مف اإلنجاز.

 تعزيز نمط االتصاؿ الشفيي مف خبلؿ تشجيع حرية االتصاؿ في جميع االتجاىاتكاألنشطة البلمنيجية مف ندكات عممية كثقافية كزيارات ميدانية كرحبلت ترفييية.
-

العمؿ عمى حؿ المشكبلت النفسية كاالجتماعية لمعامميف إذا كجدت ،حتى يككنكا أكثر
إنجا انز كابداعان.

 التشجيع عمى إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث العممية المتعمقة بدافعية اإلنجاز ،ألنياكراء كؿ تميز كنجاح.
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 ثالثا :الدراسات والبحوث المقترحة :مف خبلؿ ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ،كما تكصمت إليو مف تكصيات تقترح الباحثة
كاجراء البحكث التالية:
 دراسة تتحدث عف فاعمية برنامج إرشاد جمعي لتنمية دافعية اإلنجاز لمعامميف بقسـ تقنيةالتعمـ.
 دراسة تتحدث عف فاعمية برنامج إرشاد جمعي الستثارة دافعية إنجاز الطبلب بالتعمـاإللكتركني.
 دراسة تتحدث عف فاعمية برنامج إرشاد جمعي لدافعية اإلنجاز لمعامميف في المؤسساتالحككمية اإللكتركنية.
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المراجع والمصادر

 المراجع والمصادر العربية
 الم ارجع والمصادر األجنبية
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 المراجع: أكال :المراجع كالمصادر العربية:القرف الكريـ.
آ
 األعسر ،صفاء .)ُٖٗٗ( .برنامج لتنمية دافعية النجاز لدى التالميذ والطالب القطريينفي مختمف مراحل التعميم .مركز البحوث التربوية .قطر.َّّ-ُٔٓ ،)ِ( ِْ .
 أبك أسعد ،أحمد عبدالمطيؼ .)َُُِ( .العممية الرشاديةٌ .عماف :دار الميسرة. أبك أسعد ،أحمد ،كعربيات ،أحمد .)ََِٗ( .نظريات الرشاد النفسي والتربويٌ .عماف:دار الميسرة.

 أبك حجمة ،أمؿ أحمد شريؼ .)ََِٕ( .أثر نموذج تسريع تعميم العموم عمى التحصيلودافع النجاز ومفيوم الذات وقمق االختبار لدى طمبة الصف السابع في محافظة
قمقيمية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا .جامعة النجاح الكطنية،
نابمس.
 أبك رياش ،حسيف كعمكر ،أميمة كالصافي ،عبد الحكيـ كشريؼ ،سميـ .)ََِٔ( .الدافعيةوالذكاء العاطفيٌ ،عماف :دار الفكر.
 أبك كاشؼ ،جماؿ محمد .)ُٗٗٗ( .مفيوم الذات وعالقتو بالميول المينية والدافعيةلإلنجاز لدى طمبة كميات المجتمع المتوسطة في محافظات غزة .رسالة دكتكراه غير
منشكرة ،قسـ الصحة النفسية ،كمية التربية الحككمية بغزة.
 أحمد ،عطيو محمد سيد .)ََِٖ( .التمكؤ األكاديمي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والرضاعن الدراسة لدى طالب جامعة الممك خالد بالمممكة العربية السعودية .رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ،الزقازيؽ.
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 أحمد ،نيمة أميف .)َُِّ( .اآلثار السمبية الجسدية والنفسية واالجتماعية والثقافيةلتكنولوجيا االتصال الحديثة .مجمة الحرية النفسية(ٖ) .تـ استرجاعو في
ََُِّّ/َُ/ـ عمى الرابط

[http://www.efttoday.com/magdetailsub.php?page=115&pageid=&pagesub
]=126
 أماـ ،إليامي عبدالعزيز .)َُِّ( .عالقة المثابرة بالتحصيل الدراسي لدى الطالبات فيضوء إدراكين ألساليب التنشئة االجتماعية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد الدراسات
العميا لمطفكلة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
 بخيت ،السيد  .)ََِْ(.األنترنت .العيف :دار الكتاب الجامعي. البرعاكم ،أنكر عمي ك السحار ،ختاـ اسماعيؿ .)َُِِ( .اتجاىات طمبة كمية التعميمالتقني نحو استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز" :دراسة إمبريقية" ،قسـ
اإلرشاد النفسي كالتكجيو التربكم ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 البريدم ،فاطمة بنت أحمد بف عامر .)َُُِ( .فاعمية برنامج إرشادي لتحسين دافعيةالنجاز لدى طالبات المالحظة األكاديمية في جامعة نزوى .كمية العمكـ كاآلداب ،جامعة
نزكل ،نزكل.
 بني يكنس ،محمد محمكد .)ََِٗ( .سيكولوجيا الدافعية و االنفعاالتٌ ،عماف :دارالميسرة لمطباعة كالنشر.

 بك حمامة ،جيبللي كعبد الرحيـ ،أنكر رياض كالشحكمي ،عبدهللا .)ََِٔ( .عمم نفسالتعمم والتعميم ،الككيت :األىمية لمنشر كالتكزيع.
 التممساني ،المقرم .)ُٖٗٗ( .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،بيركت :دارصادر.
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 الحامد ،محمد معجب .)ُٗٗٔ ( .قياس دافعية النجاز الدراسي عمى البيئة السعودية.رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة األماـ محمد بف سعكد
اإلسبلمية ،الرياض.
 حسف ،عمي حسف .)ُٕٗٗ ( .سيكولوجية النجاز الخصائص المعرفية والمزاجيةلمشخصية النجازية ،القاىرة :مكتبة النيضة المصرية.
برىيـ .)ََِِ( .نظم المعمومات الدارية طٌ ،2عماف :الكراؽ لمنشر
 الحسنية ،سميـ إ اكالتكزيع.

 الحيدرم ،نجاة أفراحُُْٖ( .ق) .العمل التربوي وعالقتو بدافعية النجاز لدى طالباتالصف الثالث المتوسط بمديمة جدة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ
القرل ،مكة.
 الخالدم ،أديب محمد .)ََِٗ( .الصحة النفسية ،طّ ،العراؽ :مطبعة كائؿ. خميفة ،عبد المطيؼ محمد .) َََِ ( .الدافعية لإلنجاز .القاىرة  :دار غريب لمنشركالتكزيع.
 خميفة ،عبدالمطيؼ محمد كعبدهللا ،معتز سيد .)َُُِ( .الدوافع واالنفعاالت .الرياض:دار الزىراء.
 خكيمد ،أسماء .)ََِٓ( .الدافعية لإلنجاز في ظل التوجيو المدرسي بالجزائر .رسالةماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،قسـ عمـ النفس ،جامعة قاصدم
مرباح كرقمة ،كرقمة.
 الخيرم ،حسف بف حسيف .)ََِٖ( .الرضا الوظيفي ودافعية النجاز لدى عينة منالمرشدين المدرسيين بمراحل التعميم العام بمحافظتي الميث والقنفذة .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة.
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 خيرم ،داليا عبد الكىاب .)َُُِ( .أثر برنامج تدريبي قرائي في ميارات االستذكارودافعية النجاز األكاديمي وما وراء الفيم القرائي لدى تالميذ الصف السادس .دراسات
تربكية كنفسية .جامعة الزقازيؽ ،الزقازيؽ.
 الدحادحة ،باسـ محمد عمي .) ََُِ ( .الدليل العممي في الرشاد والعالج النفسي:تمارين في خفض القمق واالكتئاب والضغط النفسي .طُ .العيف :مكتبة الفبلح.
 الدحادحة ،باسـ محمد عمي .) َُِِ ( .الدليل العممي في الرشاد والعالج النفسي:تمارين في خفض القمق واالكتئاب والضغط النفسي .طٔ .العيف :مكتبة الفبلح.
 ربيع ،محمد شحاتو .)ََِٗ( .المرجع في عمم النفس التجريبيٌ .عماف :دار المسرة. رشكاف ،ربيع عبده أحمد .)ََِٔ( .التعميم المنظم ذاتيا وتوجيات أىداف النجاز.القاىرة :عالـ الكتب.
 الركاحي ،زيانة بنت ياسر بف خميس .)ََِٖ( .مدى توافر خصائص المدرسة الفعالةفي وجية نظر المعممين وعالقتيا بدافعية النجاز لدى الطالب .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ عمـ النفس التربكم ،معيد البحكث كالدراسات العربية بالقاىرة ،جامعة الدكؿ
العربية.
 زايد ،نبيؿ محمد ُِّْ ( .ق) .الدافعية واالنفعال ،القاىرة :مكتبة النيضة. زايد ،نبيؿ محمد .)ََِّ( .الدافعية والتعمم ،القاىرة :مكتبة النيضة المصرية. زريؽ ،معركؼ .)ُٖٗٗ( .عمم النفس السالمي ،القاىرة :دار المعرفة. الزعبي ،أحمد محمد .)ََِِ( .الرشاد النفسي :نظرياتو واتجاىات مجاالتوٌ .عماف :دارزىراف لمنشر كالتكزيع.

 -زىراف ،حامد عبد السبلـ ََِِ (.ـ) .التوجيو والرشاد النفسي ،القاىرة :عالـ الكتب.
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 سالـ ،ىبة هللا ككككك قمبيؿ ،كبشكر كىاركف خميفة ،عمر .)َُِِ( .عالقة دافعيةالنجاز بموضوع الضبط ومستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى طالب مؤسسات
التعميم العالي بالسودان .المجمة العربية لتطوير التفوق .السكداف.ٗٔ-ُٖ ،)ّ( ْ ،
 السنباطي ،السيد مصطفى كعمي ،عمر إسماعيؿ كالعقباكم ،أحبلـ عبد السميع.)ََُِ( .دافع ال نجاز وعالقتو بكل من قمق االمتحان والثقة بالنفس لدى طالب المرحمة الثانوية.
مجمة كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ،الزقازيؽ.
-

السيد ،عبلء الديف .)ََِٕ( .فاعمية برنامج إرشادي لخدمة الفرد في رفع مستوى
دافعية النجاز لعينة من طمبة المرحمة الثانوية :دراسة تجريبية .رسالة ماجستير ،معيد
الدراسات العميا لمطفكلة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 الشريؼ ،بندر عبدهللا .)ََِٗ( .كيف تنمي الدافعية عند ابنك .القاىرة :إيتراؾ لمطباعةكالنشر كالتكزيع.
 شكاشرة ،عاطؼ حسف .)ََِٕ( .فاعمية برنامج في الرشاد التربوي في استثارة دافعيةال نجاز لدى طالب يعاني من تدني الدافعية في التحصيل الدراسي( :دراسة حالة) .كمية
الدراسات التربكية ،الجامعة العربية المفتكحة ،األردف.
 الشككاني ،عبدهللا بف ناصر ُِْٔ ( .ق) .العالقة بين نمط مدير المدرسة القياديحسب نموذج ىرسي وبالتشارد وبين دافعية المعممين لإلنجاز .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة.
 الشيادم ،محفكظ بف سميماف بف مبارؾ .)ََِٓ( .االعتماد  /االستقالل عن المجالودافعية النجاز والجنس وتأثيرىا في التحصيل الدراسي لدى طمبو الصف الحادي عشر
بمنطقة الباطنة ( شمال) بسمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ عمـ النفس،
كمية التربية ،جامعة السمطاف قابكس ،مسقط.
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 طبشي ،بمخير بف األخضر .)ََِٕ( .االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو بالدافعيةالنجاز .مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس التربوي ،كمية اآلداب
كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،قسـ عمـ النفس كعمكـ التربية ،كرقمة.
 عبدالرحيـ  ،كالء رجب .)ََِٗ( .فاعمية برنامج تدريبي لتنمية دافعية النجاز وأثرهعمى التحصيل والتوافق الدارسيين لدى عينة من طالب الصف األول العدادي .رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
 عبد الفتاح ،كاميميا .)َُٗٗ( .دراسات سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية.القاىرة :نيضة مصر.
 العبرم ،فيد مطمؽ .)ََِٖ( .فن إدارة الذات .القاىرة :زىراء الشرؽ. عثماف ،فاركؽ السيد .)ََُِ( .القمق وادارة الضغوط النفسية .القاىرة :دار الفكرالعربي.
 عثماف ،مريـ .)ََُِ( .الضغوط المينية وعالقتيا بدافعية النجاز لدى أعوان الحمايةالمدنية .رسالة ماجستير ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة األخكة منتكرم،
قسطينية.
 عطاكف ،جدم لطفي ابراىيـ .)َُِِ( .تحميل واقع نظم المعمومات الدارية ودوىا فيصناعة القرار في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية .إدارة األعماؿ كمية الدراسات
الخميؿ ،فمسطيف.
 العكرش ،عبد الرحمف بف حمد .)ُّٗٗ( .أسس تقنية المعمومات ،الرياض :مكتبة فيدالكطنية.
 عبلكنة ،شفيؽ .)ََِْ( .الدافعيةٌ .عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. -العمكم ،بدرية بنت عمي.)ََِٗ( .

تحميل درجة فاعمية استخدام البوابة التعميمية

اللكترونية في تحقيق الجودة الشاممة بالمديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة مسقط،
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بسمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة ،األكاديمية العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالنقؿ
البحرم.
 عمياف ،ربحي ،كغنيـ ،عثماف .)َُُِ( .أساليب البحث العممي :األسس النظريةوالتطبيق العممي طٌ .2عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
 عياصرة ،عمي أحمد عبد الرحمف ،كحجازيف ،ىشاـ عدناف مكسى .)ََِٔ( .الق ارراتالقيادية في الدارة التربويةٌ .عماف :دار الحامد لمنشر كالتكزيع.
 عياصرة ،عمي ،كالعناتي ،ختاـ .)ََِٕ( .االتصال المؤسسي في الفكر التربويٌ ،عماف :دار الحامد لمنشر كالتكزيع.

 الغافرم ،بدر بف سعيد بف ساعد .)ََِٗ( .العالقة بين دافعية النجاز والتحصيلالدراسي وعادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة لدى طالب الصف العاشر األساسي
بسمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ عمـ النفس التربكم ،معيد البحكث
كالدراسات العربية بالقاىرة ،جامعة الدكؿ العربية.
 الغامدم ،عبد هللا بف محمد .)َََِ ( .الفروق في مفيوم الذات ودافعية النجاز لدىعينة من المراىقين المحرومين من األسرة وغير المحرومين في محافظة جدة .رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل.
 الغامدم ،ناجي بف عبدهللا بف سعيد .)َََِ( .مدى فاعمية برنامج ارشادي في تنميةدافعية االنجاز لذوي صعوبات التعمم االكاديمي بالمرحمة االبتدائية بمحافظة جدة .رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل.
 غبارم ،ثائر أحمد .)ََِٖ( .الدافعية النظرية والتطبيقٌ .عماف :دار الميسرة. الغكيؿ ،زينب إبراىيـ .) ََِٖ ( .دافع النجاز وعالقتو بقمق االمتحان لدي طمبةجامعة  7أكتوبر بمدينة مصرات .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة ٕ أكتكبر كمية
اآلداب  /مصراتة – قسـ عمـ النفس.
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 غنيمات ،خكلة عبدالرحيـ ،ك عميمات ،عبير راشد .)َُِِ( .أثر استخدام برنامج إرشادجمعي لمتدريب عمى الميارات الدراسية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي والدافعية،
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية.ُٓ-ِّ ،)ِ( ،َِ ،
 الفرماكل ،حمدل عمي  .)ََِْ).دافعية النسان بين النظريات المبكرة واالتجاىاتالمعاصرة .القاىرة :دار الفكر العربي.
 الفرماكل ،حمدل عمي  .)ََِٗ).عمم النفس المعرفي :األساليب المعرفية بين النظريةوالتطبيق .القاىرة :دار الصفاء.
 القبالي ،يحيى أحمد .)ََِٗ( .فاعمية برنامج إثرائي قائم عمى األلعاب الذكية في تطويرميارات حل المشكالت والدافعية لإلنجاز لدى الطمبة المتفوقين في السعودية .استكماالً
عماف العربية
لمتطمبات الحصول عمى درجة الدكتوراه في التربية الخاصة .جامعة ٌ

لمدراسات العميا ،كمية الدراسات التربكية العميا ،األردف.

 قشقكش ،إبراىيـ ،كمنصكر ،طمعت .)ُٕٗٗ( .دافعية النجاز وقياسيا .القاىرة :األنجمكالمصرية.
 قطامي ،يكسؼ كقطامي ،نايفة كشريـ ،رغدة كغرايبة ،عايش كالزعابي ،رفعة كمطر،جيياف كظاظا ،حيدر . )ََُِ( .عمم النفس التربويٌ .عماف :كائؿ.
 الكبلب ،مريد .)َُِِ( .أكتشف شخصيتك .مصر :الراية لمنشر كالتكزيع. المالح ،حساف .)َُِّ( .العولمة مالحظات نفسية .تـ استرجاعو في ََُِّّ/َُ/ـعمى الرابط
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 محركس ،مناؿ محمد .)ََُِ( .استخدام تكنيك لعب الدور وتنمية دافعية النجاز.االسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.
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 المشرفي ،راشد بف سالـ .)َُِِ( .الصالبة النفسية وعالقتيا بدافعية النجاز وتحقيقالذات لدى عينة من طمبة التعميم ما بعد األساسي في السمطنة .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،معيد البحكث كالد ارسات العربية جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة.
 مصطفى ،سمير إسماعيؿ .)ََِِ( .تحميل النظم  -منظومة الدارة بالمعمومات –مقدمة في منيجيات التحميل والتصميم ،القاىرة :دار النشر.
 مكسى ،محمد عبدالمطيؼ .)ََِٕ( .الدافعية لمتدريب الداري في ضوء التحدياتالعالمية والمحمية .اليرـ :الدار العالمية.
 المياحي ،جعفر عبد كاضـ .)ََُِ( .دوافع السموكٌ .عماف :دار كنكز العالمية لمنشركالتكزيع.

-

ك ازرة التربية كالتعميـ .)َُِّ( .الميام والواجبات التي اختصت بيا دائرة تقنية المعمومات

ربط ][www. moe.gov.om
في سمطنة عمان .تـ استرجاعو في ََُِّّ/َُ/ـ عمى ال ا

 اليمكؿ ،اسماعيؿ .)َُُِ( .أثر استخدام البرمجة المغوية العصبية في تنمية دافعيةإنجاز المعمم الفمسطيني .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية ،جامعة القدس
المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ،القدس.
 الينائي ،خالصة بنت ناصر بف محمد .)َُُِ( .واقع توظيف البوابة التعميمية فيالدارة المدرسية في سمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية العمكـ كاآلداب،
جامعة نزكل ،نزكل.
 الييميمي ،بدر بف عبدهللا .)ََِٕ( .بعض أساليب المحادثة الوالدية كما يدركيا األبناءوعالقتيا بالدافعية لإلنجاز والتفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب
الصف العاشر بسمطنة عمان .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الدكؿ العربية،
مصر.
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: المراجع كالمصادر األجنبية:ثانيا
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- Petri, H., & Govern, J .(2004). Motivation: Theory ،Research and
Applications. Wadsworth: Australia.

- Vermeer, Harriet J., Boekaerts, Monique., & Seegers, Gerard.
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- Zo, C .(2003). Creativity at Work. The American Psychological
Association: USA.
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ممحؽ (ُ)

أعضاء لجنة تحكيـ مقياس دافعية اإلنجاز في صكرتو األكلى
ـ

اسـ المحكـ

الدرجة العممية

التخصص الدقيؽ

مكاف العمؿ

القسـ

ُ

أحمد حسف

دكتكراه

عمـ نفس تربكم

جامعة السمطاف

عمـ النفس

ِ

عبد القكم سالـ الزبيدم

ّ

عمي محمد إبراىيـ

أستاذ مشارؾ

ْ

محمد لطفي السقاؽ

أستاذ مساعد

قابكس
أستاذ

عمـ نفس تربكم

جامعة السمطاف

عمـ النفس

مناىج البحث

جامعة السمطاف

عمـ النفس

كالتقكيـ

قابكس

إرشاد نفسي لذكم

جامعة عمراف

قابكس

االحتياجات الخاصة "اليمف"

اإلرشاد التربكم
كالنفسي

أعضاء لجنة تحكيـ مقياس دافعية اإلنجاز في صكرتو الثانية

ـ

اسـ المحكـ

الدرجة العممية

التخصص الدقيؽ

مكاف العمؿ

القسـ

ُ

أمجد محمد ىياجنة

أستاذ مساعد

اإلرشاد النفسي

جامعة نزكل

التربية كالدراسات

ِ

آماؿ محمد بدكم

دكتكراه

تربية الطفؿ

جامعة نزكل

ّ

باسـ الدحادحة

دكتكراه

اإلرشاد النفسي

جامعة نزكل

التربية كالدراسات

ْ

عبد القكم سالـ الزبيدم

أستاذ

عمـ نفس تربكم

جامعة السمطاف

عمـ النفس

ٓ

عصاـ عبدالمجيد

دكتكراه

عمـ نفس تربكم

اإلنسانية
التربية كالدراسات
اإلنسانية
اإلنسانية

قابكس
كمية مزكف

المكاتي
ٔ

محمد محمد العاص

التجارة كعمـ
النفس

دكتكراه

اإلرشاد النفسي

جامعة نزكل

التربية كالدراسات
اإلنسانية
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ممحؽ (ِ)

أعضاء لجنة تحكيـ مقياس دافعية اإلنجاز النيائي

التخصص

مكاف العمؿ

القسـ

ـ

اسـ المحكـ

الدرجة

العممية

الدقيؽ

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

ُ

سميرة حميد

دكتكراه

إرشاد كتكجيو

قابكس

الطبلبي

إرشاد نفسي

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

كتربكم

قابكس

الطبلبي

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

قابكس

الطبلبي
عمـ النفس

الياشمية
ِ

عائشة عجكه

دكتكراه

ّ

عبدالفتاح خكاجة

دكتكراه

إرشاد نفسي

ْ

عمي محمد

أستاذ مشارؾ

مناىج البحث

جامعة السمطاف

ابراىيـ

كالتقكيـ

قابكس

عمي ميدم كاظـ أستاذ مشارؾ

قياس كتقكيـ

جامعة السمطاف

ٓ

عمـ النفس

قابكس
ٔ

محمد نقادم

دكتكراه

قياس كتقكيـ

جامعة نزكل

ٕ

مصطفى

أستاذ

عمـ النفس التربكم

جامعة السمطاف

التربية

كالدراسات
اإلنسانية

الحاركني

عمـ النفس

قابكس

ٖ

ميا عبدالمجيد

أستاذ مساعد

عمـ النفس

ٗ

يكسؼ ابك شندم

أستاذ مساعد

قياس كتقكيـ
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جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

قابكس

الطبلبي

جامعة السمطاف

عمـ النفس

قابكس

ملحق()3
قبل تعدٌل مقٌاس دافعٌة اإلنجاز
مقٌاس األعسر ()1191
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111

112

113

114

115

ممحؽ (ْ(

قبؿ تعدٌل مقياس دافعية اإلنجاز
منصكر(ُٖٔٗ)

116

117

118

ممحؽ (ٓ)

التعديؿ األكلي لممقياس الذم قدـ لمجنة التحكيـ
كفيو المقياس بصكرتو األكلية
الفاضل /الدكتور  ....................................................المحترم
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،،وبعد
الموضوع :تحكيم مقياس تنمية دافعية اإلنجاز
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " :فاعلٌة برنامج إرشاد جمعً فً تنمٌة دافعٌة اإلنجاز لدى العاملٌن فً
دائرة تقنٌة المعلومات بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة شمال الشرقٌة"
بٌن أٌدٌكم مقٌاس من إعداد الباحثة ،وٌتكون المقٌاس من ( )33فقرة .وستتم طرٌقة اإلجابة على المقٌاس باختٌار
(المستجٌب) واحدة من البدائل الخمسة اآلتٌة( :موافق بشدة ،موافق ،غٌر متأكد ،معارض ،معارض بشدة) التً
تعبر عن خصائص الشخصٌة فً كل فقرة من فقرات المقٌاس ،ولغاٌات التصحٌح وقد أعطٌت عند التصحٌح
األوزان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالً.
علما بأن الباحثة قد تبنت تعرٌف دافعٌة اإلنجاز تعرٌف حامد ( )1116بأنها الحافز للسعً إلى النجاح وتحقٌق
نهاٌة مرغوبة أو الدافع للتغلب على العوائق أو االنتهاء بسرعة من أداء األعمال على خٌر وجه .كونه مختصر
وٌركز على األشٌاء األساسٌة لدى الفرد فً ضوء مستوٌات التفوق واإلنجاز أو الرغبة فً النجاح وتحسٌن أدائه
وقدرته على تخطً العقبات التً تواجهه فً طرٌقه.
وٌتكون مجتمع الدراسة من العاملٌن فً دائرة تقنٌة المعلومات بالمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة شمال
الشرقٌة .وتهدف الدراسة إلى تنمٌة االتجاه اإلٌجابً لدى العاملٌن نحو التعلم ومواكبة تدفق الثورة المعلوماتٌة
السرٌعة  ،وزٌادة قدرة العاملٌن على المثابرة وبذل الجهد وتحمل المسؤولٌة  ،وتحقٌق مستوى أفضل من األداء
المهنً من خالل اتصالهم الغٌر مباشر (البرٌد اإللكترونً) فً الحقل التربوي.
وتحرٌا للدقة  ،والموضوعٌة تود الباحثة أن تستقصً دالالت صدق وثبات للمقٌاس ،لكً ٌصبح مالئما على
عٌنة الدراسة الحالٌة ،ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمٌة ،ومكانة فقد تم اختٌاركم كأحد أعضاء لجنة تحكٌم
هذا المقٌاس .لذا ٌرجى التكرم باالطالع على المقٌاس ،وإبداء رأٌكم ،ومالحظاتكم من حٌث وضوح الصٌاغة
اللغوٌة للفقرات ،ومدى مالئمتها للبٌئة العمانٌة ،ووضوح ورقة التعلٌمات ،إضافة إلى إي مالحظات ،أو تعدٌالت،
أو مقترحات ترونها مناسبة.
ختاما ال ٌسع الباحثة إال أن تشكركم على جهودكم الخٌرة ،ووقتكم الثمٌن الذي ستبذلونه فً تحكٌم هذا المقٌاس.
ٌرجى التكرم بتعبئة البٌانات اآلتٌة:
اسم المحكم................................

الدرجة العلمٌة.........................

التخصص الدقٌق..........................

مكان العمل...........................

القسم....................................

التوقٌع..............................
الباحثة /إنعام بنت دمحم بن صالح المقٌمٌة
المشرفة /الدكتورة هدى أحمد الضوى
119

مقياس دافعية اإلنجاز
أوال :تعليمات
عزٌزي  /عزٌزتً....
صمم هذا المقٌاس كوسٌلة للتعرف على بعض العوامل الشخصٌة التً تساعد أو تعرف
الفرد فً إنجاز عمله  ،وٌوجد أمام كل عبارة خمس خانات تتضمن ( :موافق بشدة)،
(موافق)( ،غٌر متأكد)( ،معارض)( ،معارض بشدة)  ،المرجو منك أن تقرأ كل هذه
العبارات قراءة جٌدة  ،ثم تبدي رأٌك فٌها بحٌث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

تضع عالمة (×) تحت خانة (موافق بشدة) إذا وجدت أن المعنى المتضمن فً
العبارة ٌنطبق علٌك إلى درجة كبٌرة أو توافق علٌه تماما.
تضع عالمة (×) تحت خانة (موافق) إذا وجدت أن المعنى المتضمن فً العبارة
ٌنطبق على حالتك فً كثٌر من بصفة عامة.
تضع عالمة (×) تحت خانة (معارض بشدة) إذا وجدت المعنى المتضمن فً
العبارة ال ٌنطبق على حالتك إطالقا إذ ال توافق علٌه بصفة عامة.
تضع عالمة (×) تحت خانة (معارض) إذا وجدت أن المعنى المتضمن فً
العبارة ال ٌنطبق على حالتك فً كثٌر من األحٌان أو ال توافق علٌه بصفة عامة.
أما إذا قرأت العبارة ولم تستطع أن تحدد موقفك بشأنها أي تستطٌع أن توافق أو
تعارض علٌها فٌمكنك فً هذه الحالة أن تضع عالمة (×) تحت خانة (غٌر
متأكد).
المطلوب منك إذن أن تضع عالمة واحدة فً واحدة من الخانات الخمس
الموجودة أمام كل عبارة والحظ أنه ال توجد إجابات صحٌحة وأخرى خاطئة
تعتبر صحٌحة طالما أنها تعبر حقٌقة عن وجهة نظرك.

كذلؾ عمي النحك التالي:
طريقة التصحيح :
تصحيح

الدرجات
تصحيح

الدرجات

موافق
بشدة
5

موافق

غير متأكد
3

4

معارض
2

معارض
بشدة
1

البيانات سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
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الرأم
ـ

العبارة

ُ

أميؿ إلى االستقرار في عممي كالبقاء فيو كال أتطمع آلخر أرقى منو

ِ

ال ييدأ أم باؿ حتى أتـ ما بيف يدم مف أعماؿ

ّ

بعد أف أتـ أحد أعمالي بنجاح أحب أف استرخي قميبل قبؿ أف أبدأ في غيرىا

ْ

أثؽ في قدرتي عمى تنفيذ األعماؿ التي يعيد بيا إلي تنفيذىا

ٓ

أستمر في العمؿ الذم عزفت عمى تنفيذه ميما كانت العقبات التي تعترضو

ٔ

حينما أقكـ بعمؿ ما أتكقع أف تككف نتائجو مطابقة لما تكقعتو

ٕ

إذا قمت بعمؿ كلـ تظير نتائجو بسرعة أتركو كأنتقؿ إلى عمؿ آخر

ٖ

أقنع دائما بما ىك مقسكـ لي كأرضى بو

ٗ

أتجنب القياـ بميمة (دكرة) خشية الفشؿ فييا

مكافؽ

بشدة

َُ أضجر كأكؼ عف االستمرار في العمؿ إذا لـ تظير نتائجو
ُُ ينتابني اليأس إذا سارت أمكر العمؿ عكس ما أتكقع نتيجتو
ُِ يصيبني التعب كالممؿ مف مكاصمة األعماؿ كتتبعيا
ُّ أفضؿ أف أعمؿ في األمكر الصعبة مع غيرم عف أعمؿ بمفردم
ُْ أترؾ األعماؿ التي يحتاج جيد ككقت في إتماميا
ُٓ ال أفضؿ األعماؿ غير منيية تزعجني حتى أنتيي منيا
ُٔ أعتبر نفسي في غاية االىتماـ بعنصر الكقت دكف فائدة
ُٕ أستمتع بإنجاز أعماؿ كثيرة كبسيطة أكثر مف إنجاز أعماؿ قميمة كصعبة
ُٖ أرل أف جيكد الجماعة تستطيع أف تنجز العمؿ بصكرة أفضؿ مما تستطيع جيكد الفرد
ُٗ أسأؿ أصدقائي عف رأييـ قبؿ أف أقرر ما سأفعؿ
َِ أحب أف أنافس زمبلئي في العمؿ كأف أؤدم األشياء أفضؿ منيـ
ُِ المكافآت المالية تشجعني عمى بذؿ أقصى جيكدم في العمؿ
ِِ أتفاخر بأعمالي في العمؿ كالمنزؿ
ِّ أثؽ بنفسي كأشعر أف بإمكاني أف أعمؿ أشياء ناجحة
ِْ أستمتع بمحاكلة حؿ المشاكؿ التي يعتبرىا البعض مستحيمة
ِٓ ال أحب أف أستسمـ أبدا ميما بدأ العمؿ صعبا
ِٔ عندما أكاجو أعماؿ أك مياـ جديدة تتضخـ لدم احتماالت الفشؿ فأضاعؼ جيكدم
ِٕ أميؿ ألف أطبؽ خطكات العمؿ كما يطبقيا زمبلئي (أميؿ ألف أفعؿ ما يفعمو أغمب الناس)
ِٖ تنصب اىتماماتي عمى ما سأحققو في مستقبؿ العمؿ
ِٗ المنصب في العمؿ ىدفي األساسي مف العمؿ
َّ ال أدع أحد يضغط عمي عمؿ شيء أرل أنني يجب أال أقكـ بو
ُّ أبذؿ جيكدا أكثر مما ينبغي في العمؿ خكفا مف الفشؿ
ِّ أفضؿ قراءة كتاب جيد عمى مشاىدة المكاقع في النت
ّّ أستغرؽ في عممي كلك استغرؽ إتمامو كقتا طكيبل
121

مكافؽ

غير

متأكد

معارض

معارض
بشدة

ّْ أحاكؿ دائما أف أستمتع بالحاضر تاركا المستقبؿ لمظركؼ
ّٓ أتحمؿ مسئكلية أعمالي عادة كبشجاعة
ّٔ أشعر أف بإمكاني أف أنجح في أم شيء إذا ما حاكلت ذلؾ
ّٕ أفضؿ أف أغير رأيي إذا اختمؼ مع رأم األغمبية
ّٖ استفيد كثي ار مف الدكرة المقامة في مجاؿ عممي (ِٔ ) منصكر
ّٗ في اجتماعات العمؿ تتشتت أفكارم في أشياء أخرل
َْ يعجبني الزميؿ الذم ينجز في عممو في كقتو
ُْ أحتاج لفترات قصيرة مف الراحة كمما أتممت جزءا مف أعمالي بنجاح
ِْ ناد ار ما أطمب مساعدة اآلخريف عندما أعمؿ عمى حؿ مشكمة ما
ّْ أحرص عمى أف أككف دقيقا في مكاعيد الحضكر كاالنصراؼ
ْْ أفضؿ محاكلة حؿ مشكمة سيمة عمى االستمرار في محاكلة حؿ مشكمة صعبة
ْٓ غالبا ما أجد نفسي أتحدث عف المستقبؿ
ْٔ يعتبرني زمبلئي شخصا معتدا بنفسو
ْٕ كاف كالدم في صغرم يكافئني بالعناؽ إذا أنجزت أمر ما بنجاح
ْٖ أفضؿ العمؿ براتب مرتفع عمى العمؿ براتب أقؿ كلك كاف العمؿ متعبا
ْٗ أشعر بأني شخص منجز في عممو
َٓ العمؿ الجماعي يؤدم إلى نتائج مف العمؿ الفردم
ُٓ يستحسف اف أدع األمكر تجرم في أعنتيا كأف أبيت خالي الباؿ
ِٓ ليس ىناؾ ما يدعكا إلى التنافس في العمؿ
ّٓ ينبغي أف أضع أىدافان متجددة كأف ال أقتنع بما كصمت إليو مف مكانو في العمؿ
ْٓ ينبغي أف ال أعاكد القياـ بعمؿ سبؽ أف فشمت فيو.

كمحدد ،كما عميو إال أف يتقبؿ مصيره كما ىك كأف ال يحاكؿ
مقدر
ه
ٓٓ يكلد األنساف كمستقبمو ه
تغيره.
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ممحؽ (ٔ)

التعديؿ الثاني لممقياس الذم قدـ لمجنة التحكيـ
ثانيا :فقرات المقياس
 -1المثابرة
م

العبارات

1

أحرص عمى إتماـ أعمالي

االنتماء للسمة

صالحية الصياغة

غير
منتمية

غير
صالحة

منتمية

صالحة

المحددة في كقتيا
2

اخد قسطان مف الراحة بعد
إتماـ أعمالي بنجاح

3

أستمر في العمؿ الذم عزمت
عمى تنفيذه ميما كانت
العقبات التي تعترضو

4

إذا قمت بعمؿ كلـ تظير
نتائجو بسرعة أتركو كانتقؿ
إلى عمؿ آخر

5

استمتع بإنجاز األعماؿ
الكثيرة أكثر مف إنجاز أعماؿ
قميمة

6

أحب أف أؤدم أعمالي
أفضؿ مف زمبلئي

7

عندما أكاجو أعماالن لمياـ
جديدة تتضخـ لدم احتماالت
الفشؿ فأضاعؼ جيكدم

8

أشعر بالتعب كالممؿ مف
مكاصمة األعماؿ كتتبعيا
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مناسبة للبيئة
العمانية غير
مناسبة

المقترحة

1

أفضؿ قراءة كتاب جيد عمى
مشاىدة المكاقع في الشبة
العالمية

13

أستغرؽ في عممي كلك
استغرؽ إتمامو كقتا طكيبل

00

أعتقد أف ىناؾ حؿ مثالي
لكؿ مشكمة البد مف الكصكؿ
إلييا

12

حضكر (دكرة) ليست ليا
عبلقة بالعمؿ مضيعة لمكقت.

13

أعتبر نفسي في غاية
االىتماـ بعنصر الكقت

14

أفضؿ تأجيؿ العمؿ الغير
ضركرم إلى الغد

15

أتكاصؿ مع زمبلئي في تنفيذ
األعماؿ عبر البريد
اإللكتركني

 المالحظات............................................................................................
......................................................................................
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 -2الطـــــــــــــموح
م

العبارات

1

أفضؿ االستقرار في عممي

االنتماء للسمة

صالحية الصياغة

غير
منتمية

غير
صالحة

منتمية

صالحة

كال أتطمع آلخر
2

أثؽ في قدرتي عمى تنفيذ
األعماؿ التي يعيد بيا إلي
تنفيذىا

3

عندما أقكـ بعمؿ ما اتكقع أف
تككف نتائجو مطابقة لما
تكقعتو

4

أني مقنع بما ىك مقسـ لي
كارضى بو

5

أتجنب القياـ بعمؿ (دكرة )
خشية الفشؿ فييا

6

أتفاخر باألعماؿ التي أقكـ
بيا فالبيت كالعمؿ

7

ليس ىناؾ ما يدعك إلى
التنافس في الكقت الحاضر

9

إذا أديت عممي جيدا
كاآلخريف فيذا يعني أنني
ناجح

1

أفضؿ أداء المياـ الصعبة
مع غيرم عمى أف أؤدييا
بمفردم
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مناسبة للبيئة
العمانية غير
مناسبة

المقترحة

13

تزيد دافعيتي عندما يتحدث
شخص عف تصرفي بشكؿ
إيجابي

11

أجد نفسي ميتمان بالحديث
عف المستقبؿ

12

أطمح في مكاصمة دراستي
العميا

13

الحكافز المادية تدفعني لمعمؿ
كلك كاف العمؿ متعبا

14

ينتابني الضيؽ إذا سارت
نتيجة عممي عكس ما أتكقعو

15

أشعر بقمؽ كما لك كنت في
حاجة إلى شيء ما كلكنني ال
أعمـ ما ىك

** المالحظات :
.......................................................................................
.................................................................................
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ممحؽ (ٕ)

التعديؿ الثالث لممقياس الذم قدـ لمجنة التحكيـ
ثانيا :فقرات المقياس
 -1المثابرة  . :فعؿ مكجو لتحقيؽ ىدؼ(إماـ)ََِٕ ،

ـ

العبارات

ُ

أحرص عمى إتماـ أعمالي

ِ

اخد قسطان مف الراحة بعد

ّ

استمر في العمؿ الذم عزمت

االنتماء لمسمة
منتمية

غير

منتمية

صبلحية الصياغة
صالحة

المحددة في كقتيا

إتماـ أعمالي بنجاح

عمى تنفيذه ميما كانت

العقبات التي تعترضو
ْ

إذا قمت بعمؿ كلـ تظير

نتائجو بسرعة أتركو كأنتقؿ
إلى عمؿ آخر

ٓ

أستمتع بإنجاز األعماؿ

الكثيرة أكثر مف إنجاز أعماؿ

قميمة
ٔ

أحب أف أؤدم أعمالي

ٕ

عندما أكاجو أعماالن لمياـ

أفضؿ مف زمبلئي

جديدة تتضخـ لدم احتماالت

الفشؿ فأضاعؼ جيكدم
ٖ

أشعر بالتعب مف مكاصمة

ٗ

أفضؿ قراءة كتاب جيد عمى

األعماؿ كتتبعيا

مشاىدة المكاقع في الشبة

العالمية
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غير

صالحة

مناسبة لمبيئة

العمانية غير

مناسبة

المقترحة

َُ

استغرؽ في عممي كلك أحتاج

ُُ

أعتقد أف ىناؾ حؿ مثالي لكؿ

ُِ

حضكر (برنامج) ليست ليا

ُّ

أعتبر نفسي في غاية االىتماـ

ُْ

أفضؿ تأجيؿ العمؿ غير

ُٓ

أتكاصؿ مع زمبلئي في تنفيذ

إتمامو كقتا طكيبل

مشكمة البد مف الكصكؿ إلييا

عبلقة بالعمؿ مضيعة لمكقت.
بعنصر الكقت

ضركرم إلى الغد

األعماؿ عبر البريد

اإللكتركني
** المالحظات
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

-2الطـــــــــــــموح :يقصد بو أف الفرد يقيس نجاحو أك فشمو فيما حققو في ضكء ما يطمح في
الكصكؿ إليو كتحقيقو (الحيدرمُُْٖ ،ق)
م

العبارات

1

أفضؿ االستقرار في عممي

االنتماء للسمة
منتمية

غير
منتمية

صالحية الصياغة
صالحة

كال أتطمع آلخر
2

أثؽ في قدرتي عمى تنفيذ
األعماؿ التي يعيد بيا إلي
تنفيذىا

3

عندما أقكـ بعمؿ ما اتكقع أف
تككف نتائجو مطابقة لما
تكقعتو

4

أني مقنع بما ىك مقسـ لي
كارضى بو
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غير
صالحة

مناسبة للبيئة
العمانية غير
مناسبة

المقترحة

5

أتجنب القياـ بعمؿ (دكرة )
خشية الفشؿ فييا

6

أتفاخر باألعماؿ التي أقكـ
بيا فالبيت كالعمؿ

7

ليس ىناؾ ما يدعك إلى
التنافس في الكقت الحاضر

9

إذا أديت عممي جيدا
كاآلخريف فيذا يعني أنني
ناجح

1

أفضؿ أداء المياـ الصعبة
مع غيرم عمى أف أؤدييا
بمفردم

13

تزيد دافعيتي عندما يتحدث
شخص عف تصرفي بشكؿ
إيجابي

11

أجد نفسي ميتمان بالحديث
عف المستقبؿ

12

أطمح في مكاصمة دراستي
العميا

13

الحكافز المادية تدفعني لمعمؿ
كلك كاف العمؿ متعبا

14

ينتابني الضيؽ إذا سارت
نتيجة عممي عكس ما أتكقعو

15

أشعر بقمؽ كما لك كنت في
حاجة إلى شيء ما كلكنني ال
أعمـ ما ىك
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ممحؽ (ٖ)
فقرات مقياس دافعية اإلنجاز التي تـ تعديميا
بعد التعديؿ

العبارات السابقة

ْ -أثؽ في قدرتي عمى تنفيذ األعماؿ التي يعيد بيا إلى

ِ -أثؽ بنفسي كأشعر أف بإمكاني أف أعمؿ أشياء ناجحة

تنفيذىا
ٓ -أميؿ أف أطبؽ خطكات العمؿ كما يطبقيا زمبلئي
كأكؼ عف االستمرار في العمؿ إذا لـ تظير نتائجو

ٔ-

ِ-أحب أف أؤدم أعمالي أفضؿ مف زمبلئي
ّ-إذا قمت بعمؿ كلـ تظير نتائجو بسرعة أتركو كانتقؿ إلى عمؿ
آخر

ٕ -أقنع بما ىك مقسكـ لي كأرضي بو

ْ-أني مقنع بما ىك مقسـ لي كارضي بو

ٖ -ال أجد نفسي ميتمان بالحديث عف المستقبؿ

ٓ -أجد نفسي ميتمان بالحديث عف المستقبؿ

ٗ -بعد أف أتـ أحد أعمالي بنجاح أحب أف أسترخي قميبل

ٔ-أخذ قسط مف الراحة بعد إتماـ أعمالي بنجاح

قبؿ أف أبدأ في غيرىا
َُ -أفضؿ قراءة كتاب جيد عمى مشاىدة المكاقع في النت

ٕ-أفضؿ قراءة كتاب جيد عمى مشاىدة المكاقع في الشبكة
العالمية

ُُ -أبذؿ جيكدان أكثر مما ينبغي في العمؿ خكفا مف
الفشؿ

ُِ -في كثير مف األحياف ال أستطيع أف أفيـ لماذا

ٖ-يتـ حذفيا مكررة مع (عندما أكاجو أعماؿ أك مياـ جديدة
تتضخـ لدم احتماالت الفشؿ فأضاعؼ جيكدم)
ٗ -يتـ حذفيا(غير منتمية)

يتصرؼ الناس بالطريقة التي يتصرفكف بيا
َُ-أفكر في أشياء سيئة ال يمكف التحدث عنيا

َُ -يتـ حذفيا(غير منتمية)

ُُ-أشعر بالرضى عف طريقة تعاممي مع األخريف

ُُ -يتـ حذفيا(غير منتمية)

محدد ،كعميو أف يتقبؿ مصيره كال
ُِ-يكلد اإلنساف كمستقبمو
ه

ُِ -يتـ حذفيا(غير منتمية)

يحاكؿ تغيره
ُّ -أشعر بالتعب كالممؿ مف مكاصمة األعماؿ كتتبعيا

ُّ -أشعر بالممؿ مف مكاصمة األعماؿ كتتبعيا

ُْ -أستغرق فً عملً ولو استغرق إتمامه وقتا طوٌال

ُْ -أستغرق فً عملً ولو احتاج إتمامه وقتا طوٌال

ُٓ-حضكر ( دكرة ) ليست ليا عبلقة بالعمؿ مضيعة لمكقت

ُٓ-حضكر ( برنامج ) ليست لو عبلقة بالعمؿ مضيعة لمكقت
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ممحؽ (ٗ)
المقياس في صكرتو النيائية
السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

زمالئي  /زميالتي ..
المنتسبيف إلى دائرة تقنية المعمكمات بالمديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية
بعد التحية
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف " فاعمية برنامج إرشاد جمعي في تنمية دافعية اإلنجاز لدل

العامميف في دائرة تقنية المعمكمات بمديرية التربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية" .كتيدؼ الدراسة

إلى تنمية االتجاه اإليجابي لدل العامميف نحك التعمـ كمكاكبة تدفؽ الثكرة المعمكماتية السريعة،
كزيادة قدرة العامميف عمى المثابرة كبذؿ الجيد كتحمؿ المسؤكلية  ،كتحقيؽ مستكل أفضؿ مف األداء

الميني في الحقؿ التربكم ،كذلؾ مف خبلؿ إجاباتؾ عمى العبارات التالية .

فأرجكا منؾ قراءة العبارات قراءة جيدة كمف ثـ إبداء رأيؾ فييا مع التأكيد عمى أف ىذه المعمكمات

ستستخدـ فقط ألغراض البحث العممي  ،كستبقى في سرية تامة.

ختاما ال يسع الباحثة إال أف تشكركـ عمى تعاكنكـ .
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير

الباحثة  :إنعاـ بنت محمد المقيمية
اشراؼ الدكتكرة  :ىدل أحمد الضاكم

131

اوالً :البيانات الشخصية :
ٌرجى التفضل بتعبئة البٌانات الشخصٌة المذكورة أدناه:
 -النوع االجتماعً :

□ أنثى

□ ذكر

 البرٌد اإللكترونً .................................................:ثانيا :فقرات المقياس
ـ

العبارات

ُ

أحرص عمى اتماـ أعمالي المحددة في كقتيا

ِ

أثؽ في قدرتي عمى تنفيذ األعماؿ التي

ّ

أخذ قسطان مف الراحة بعد إتماـ أعمالي

ْ

أستمر في العمؿ الذم عزمت عمى تنفيذه

ٓ

عندما أقكـ بعمؿ ما أتكقع أف تككف نتائجو

ٔ

إذا قمت بعمؿ كلـ تظير نتائجو بسرعة

ٕ

إذا أديت عممي كاآلخريف فيذا يعني أنني

ٖ

استمتع بإنجاز األعماالن الكثيرة أكثر مف

ٗ

أحب أف أؤدم أعمالي أفضؿ مف زمبلئي

َُ

أشعر بالفخر تجاه األعماؿ التي أقكـ بيا

ُُ

عندما أكاجو أعماؿ لمياـ جديدة تتضخـ

ُِ

أفضؿ أداء المياـ الصعبة مع غيرم عمى

ُّ

أفضؿ االستقرار في عممي كال أتطمع آلخر

مكافؽ بشدة

يعيد بيا إلي تنفيذىا
بنجاح

ميما كانت العقبات التي تعترضو
مطابقة لما أتكقعو

أتركو كانتقؿ إلى عمؿ آخر

ناجح

األعماؿ القميمة

في البيت كالعمؿ

لدم احتماالت الفشؿ فأضاعؼ جيكدم

أف أؤدييا بمفردم
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مكافؽ

غير

متأكد

معارض

معارض
بشدة

ُْ

أنا متقبؿ لؤلمر الكاقع كال يمكف أف أغيره

ُٓ

أشعر بالممؿ مف مكاصمة األعماؿ كتتبعيا

ُٔ

أفضؿ قراءة كتاب جيد عمى تصفح المكاقع

ُٕ

حضكر ( برنامج ) ليس لو عبلقة بالعمؿ

ُٖ

ليس ىناؾ ما يدعكني إلى التنافس في

ُٗ

تقؿ دافعيتي عندما يتحدث شخص عف

َِ

أعتبر نفسي ممف يقدركف قيمة الكقت

ُِ

أستمر في أداء عممي كلك أحتاج كقتان طكيبل

ِِ

أعتقد أف ىناؾ حؿ مثالي لكؿ مشكمة البد

ِّ

ينتابني الضيؽ إذا سارت نتيجة عممي

ِْ

أتجنب تقديـ البرامج التدريبية خشية الفشؿ

ِٓ

أفضؿ تأجيؿ العمؿ غير الضركرم إلى الغد

ِٔ

أتكاصؿ مع زمبلئي في تنفيذ األعماؿ عبر

ِٕ

الحكافز المادية تدفعني لمعمؿ كلك كاف

ِٖ

أشعر بقمؽ كما لك كنت في حاجة إلى شيء

ِٗ

أتطمع إلى مكاصمة دراستي العميا

َّ

أجد نفسي ميتمان بالحديث عف المستقبؿ

في الشبكة العالمية

مضيعة لمكقت

الكقت الحاضر

تصرفي بشكؿ سمبي

إلتمامو

مف الكصكؿ إليو
عكس ما أتكقعو
فييا

البريد اإللكتركني
العمؿ متعبا

ما كلكنني ال أعمـ ما ىك
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ممحؽ (َُ)

أعضاء لجنة تحكيـ البرنامج اإلرشادم
ـ

اسـ المحكـ

الدرجة

العممية

الدقيؽ

ُ

آماؿ محمد بدكم

دكتكراه

تربية الطفؿ

جامعة نزكل

ِ

َإبراىيـ الحارثي

دكتكراه

عمـ نفس تربكم

جامعة السمطاف

عمـ النفس

ّ

أمجد محمد

أستاذ مساعد

اإلرشاد النفسي

جامعة نزكل

التربية كالدراسات

ْ

باسـ الدحادحة

دكتكراه

اإلرشاد النفسي

جامعة نزكل

التربية كالدراسات

ٓ

سميرة حميد

دكتكراه

إرشاد كتكجيو

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

ٔ

عائشة عجكه

دكتكراه

إرشاد نفسي كتربكم

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

أستاذ

تربية خاصة

جامعة نزكل

التربية كالدراسات

ٖ

عبدالفتاح خكاجة

دكتكراه

إرشاد نفسي

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

ٗ

عبد القكم سالـ

أستاذ

عمـ نفس تربكم

جامعة السمطاف

عمـ النفس

َُ

عصاـ عبدالمجيد

دكتكراه

عمـ نفس تربكم

كمية مزكف

التجارة كعمـ

ُُ

مصطفى الحاركني

أستاذ

عمـ النفس التربكم

جامعة السمطاف

عمـ النفس

ُِ

ميا عبدالمجيد

أستاذ مساعد

عمـ النفس

جامعة السمطاف

مركز اإلرشاد

ُّ

يكسؼ ابك شندم

أستاذ مساعد

قياس كتقكيـ

جامعة السمطاف

عمـ النفس

ٕ

ىياجنة

الياشمية

عبدالرزاؽ فاضؿ

الزبيدم
المكاتي

التخصص

مكاف العمؿ

القسـ

التربية كالدراسات
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قابكس

قابكس
قابكس

قابكس
قابكس

قابكس
قابكس
قابكس

اإلنسانية

اإلنسانية
اإلنسانية

الطبلبي
الطبلبي

اإلنسانية
الطبلبي

النفس

الطبلبي

ممحؽ (ُُ)
البرنامج اإلرشادم الذم قدـ لمجنة التحكيـ
بسم هللا الرحمن الرحٌم

كبو نستعيف

الفاضؿ /الدكتكر  ....................................................المحترـ
السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو ،،،كبعد
المكضكع :تحكيـ مقياس تنمية دافعية اإلنجاز
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف " :فاعمية برنامج إرشاد جمعي في تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في
دائرة تقنية المعمكمات بمديرية التربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية" ،كذلؾ كأحد متطمبات الحصكؿ عمى درجة

الماجستير في التربية/إرشاد نفسي .كألغراض تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تقكـ الباحثة ببناء برنامج إرشاد جمعي

لتنمية دافعية اإلنجاز ،كيسرىا أف تضع بيف أيديكـ المحاكر الرئيسية لبناء البرنامج ،عمما أف ىذا البرنامج سيتألؼ
في صكرتو األكلية مف (عشرة جمسات) بكاقع جمستيف في أسبكع ،تتراكح مدتيا الزمنية (َٔ )َُٖ-دقيقة ،كفقا
لطبيعة كؿ جمسة عمى مجمكعة مف األنشطة ،كاإلجراءات ،كاألساليب اإلرشادية المقترحة.

كنظ ار لما تتمتعكف بو مف خبرة عممية ،كمكانة فقد تـ اختياركـ كأحد أعضاء لجنة تحكيـ ىذا البرنامج .لذا يرجى

التكرـ باالطبلع عميو ،كابداء رأيكـ ،كمبلحظاتكـ حكؿ:
اليدؼ العاـ لمبرنامج.
عدد الجمسات اإلرشادية ،كترتيبيا.
المدة الزمنية لكؿ جمسة.

األساليب اإلرشادية ،كالفنيات المقترحة.
محتكل كؿ جمسة.
كحبذا إبداء ما تركنو مناسبا مف اقتراحات لمكصكؿ إلى نتائج مرضية تسيـ في إثراء الدراسة.
ختاما ال يسع الباحثة إال أف تشكركـ عمى جيكدكـ الخيرة ،ككقتكـ الثميف الذم ستبذلكنو في تحكيـ ىذا المقياس.
كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

يرجى التكرـ بتعبئة البيانات اآلتية:
اسـ المحكـ.............................................

الدرجة العممية..........................................
التخصص الدقيؽ......................................

مكاف العمؿ............................................
القسـ..................................................

التكقيع..................................................
الباحثة /إنعاـ بنت محمد بف صالح المقيمية.
المشرفة /الدكتكرة ىدل أحمد الضكل
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استمارة تحكيـ برنامج إرشاد جمعي في تنمية دافعية اإلنجاز لدل العامميف في دائرة تقنية المعمكمات بالمديرية
العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية
المكضكع

الحكـ

مناسب

المقترحات

غير مناسب

عنكاف البرنامج
أىداؼ البرنامج
عدد جمسات البرنامج
ترتيب جمسات البرنامج
األساليب اإلرشادية
األدكات المستخدمة في
تنفيذ األساليب
اإلرشادية
الميارات التي سيتـ

تدريب المجمكعة
اإلرشادية عمييا
اإلطار النظرم
لمبرنامج

أم تعديبلت أك مقترحات تركنيا مناسبة:
...............................................................................................................
.......................................................................................................
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البرنامج

مناسبة عنوان

مناسبة

المدة الزمنية

أىداف الجمسة

عدد

مناسبة األساليب مناسبة األدوات

إجراءات

ومحتوى

والتعديالت

الرشادية

الجمسة

التي

المستخدمة

والفنيات

المقترحات

ترونيا مناسبة

الجمسات
مناسب

غير

مناسب

مناسب

غير

مناسب

مناسب

غير

مناسب

مناسب

غير

مناسب

الجمسة
التمييدية

الجمسة
األولى

الجمسة
الثانية

الجمسة

الثالثة

الجمسة

الرابعة

الجمسة

الخامسة

الجمسة

السادسة
الجمسة

السابعة
الجمسة
الثامنة

الجمسة
التاسعة
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مناسب

غير

مناسب

مناسب غير

مناسب

الجمسة
العاشرة

(الجمسة

الختامية)

جمسة

-1

تقترحون

-2

بإضافتيا -3
التعميؽ إف كجد :
...............................................................................................................
.......................................................................................................
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ممحؽ (ُِ)
لمف ييمو األمر

139

ممحؽ (ُّ)
الرسالة التي كجييا مستشار رئيس جامعة السمطاف قابكس لمشؤكف األكاديمية
لمديرة مركز اإلرشاد الطبلبي بالتعاكف مع الباحثة لمسماح بتكزيع أدكات الدراسة
لمتحكيـ مف قبؿ بعض المختصيف في مركز اإلرشاد الطبلبي بالجامعة

140

ممحؽ (ُْ)
الرسالة التي كجييا مستشار رئيس جامعة السمطاف قابكس لمشؤكف األكاديمية
لعميدة كمية التربية بالتعاكف مع الباحثة لمسماح بتكزيع أدكات الدراسة
لمتحكيـ مف قبؿ بعض المختصيف في كمية التربية بقسـ عمـ النفس بالجامعة

141

ممحؽ (ُٓ)
رسالة تسييؿ ميمة باحث لتطبيؽ أدكات الدراسة في المنطقة التعميمية

142

ممحق ()16
جمسات البرنامج الرشادي الجمعي
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جمسة ما قبل البرنامج الرشادي
اليوم  :األحد

التاريخ:

(الجمسة التمييدية)
َُُِّّ/ّ/

مدة الجمسة )َّ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة التمييدية  :تييئة عينة الدراسة لممشاركة في البرنامج اإلرشادم

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -تييئة عينة الدراسة لممشاركة في البدء بتنفيذ مراحؿ البرنامج.

ِ -أف تتفؽ المرشدة مع المجمكعة التجريبية عمى مكاف كزماف تطبيؽ جمسات البرنامج
اإلرشادم.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،المحاضرة المبسطة ،التمخيص.
 oإج ارءات التنفيذ:

ُ-اليدؼ األكؿ :تييئة عينة الدراسة لممشاركة في البدء بتنفيذ مراحؿ البرنامج.

 oالمدة الزمنية )ُٓ( :دقيقة.

رحبت المرشدة بالعضكات شديد الترحيب كشكرتيف عمى الحضكر في الكقت المحدد كمبادرتيف
الطيبة ،ثـ عرفت بنفسيا أنيا طالبة ماجستير تربية تخصص إرشاد نفسي في جامعة نزكل،
كترغب في تعاكنيف لتقديـ برنامج تنمية دافعية اإلنجاز ،كأكضحت المرشدة بأنيف يمثمف عينة

الدراسة ،كمف كاقع التدرج حسب تقسيـ ليكرت في درجة المتكسط كما فكؽ المتكسط ،سيتـ تحديد

مف ىي التي ستشارؾ في البرنامج بعد مكافقتيا ،حيث قامت بإدخاؿ الدرجات عمى برنامج (

 ) SPSSليتـ تكزيع العينة بشكؿ عشكائي إلى مجمكعتيف متكافئتيف ،كىنا قامت المرشدة باستخداـ
الحكار كالمناقشة لتحديد أيا منيا ضابطة كأييا تجريبية .بعدىا قامت المرشدة بشكر العينة الضابطة
متمنية ليف التكفيؽ كالمقاء بيف في نياية البرنامج لتطبيؽ المقياس البعدم.

اليدؼ الثاني :أف تتفؽ المرشدة مع المجمكعة التجريبية عمى مكاف كزماف تطبيؽ جمسات البرنامج
اإلرشادم.

المدة الزمنية )ُٓ( :دقيقة.
قامت المرشدة باالتفاؽ مع المجمكعة التجريبية عمى زماف كمكاف تطبيؽ البرنامج اإلرشادم ،فاتفقف

عمى أف يتـ الحجز في مركز االستكشاؼ في ابراء التابع لدائرة تقنية المعمكمات كسيككف بإذف هللا

لمبرنامج أحدل عشر جمسة ،في كؿ أسبكع يكمي (األحد ك األربعاء) ،كمدة كؿ جمسة تتراكح ساعة
كنصؼ ،كالمدة الزمنية التي سيستغرقيا البرنامج ىي شير ك أسبكعيف .

ثـ أنيت المرشدة الجمسة بتمخيصيا بعد سرد أىدافيا ،كشكرتيف المرشدة عمى تعاكنيف ،ك كدعتيف

بابتسامة متفائمة بحضكرىف في الجمسة القادمة.
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الجمسة األولى

بناء الثقة وخفض المقاومة
اليوم  :األربعاء

التاريخَُِّ/ْ/ّ :

مدة الجمسة )َٗ( :دقيقة.

 اليدف العام من الجمسة  :التعرؼ بالبرنامج كتحديد المسؤكليات.

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

-1أف تتعرؼ العضكات عمى بعضيـ بطريقة كدية كمناسبة.
ِ-أف تتعرؼ العضكات عمى أىداؼ البرنامج كمحتكيات أساليبو.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،المحاضرة المبسطة.

 oاألدوات :بطاقة عقد اتفاؽ إرشادم بيف المرشدة كالمجمكعة اإلرشادية ممحؽ (ُٕ.)ُ-
 oإجراءات التنفيذ:ن

-1أف تتعرؼ العضكات عمى بعضيـ بطريقة كدية كمناسبة.

 oالمدة الزمنية )ُٓ( :دقيقة.

بعد إلقاء التحية رحبت المرشدة بالعضكات ،كشكرت حضكرىف كرغبتيف في االستفادة مف البرنامج،
بعدىا تقكـ المرشدة بتمريف بسيط ييدؼ ىذا التمريف إلى زيادة أسس التكاصؿ بيف العضكات مف

خبلؿ تعارفيف ليطفئ جك مف األريحية كيخفؼ مف حدة التكتر بينيف ،كتطمب المرشدة مف كؿ
عضكة أف تقابؿ العضكة التي بجانبيا كتسأليا عف ىكاياتيا كتطمعاتيا ،كتستمر األكلى بطرح ىذا

السؤاؿ حتى تصؿ إلى اإلشباع أك الحصكؿ عمى المعمكمات الكافية ،ثـ تعكس الدكر بحيث تبدأ

العضكة األخرل بطرح نفس السؤاؿ كبنفس اإلجراء ،حينيا شعرف باألريحية في الحديث كالراحة
كبانت عمى كجكىف االبتسامة .

اليدؼ الثاني :أف تتعرؼ العضكات عمى أىداؼ البرنامج كمحتكيات أساليبو.
المدة الزمنية )ٕٓ( :دقيقة.

تابعت المرشدة مع العينة التجريبية بتمرينان ييدؼ إلى تصحيح بعض التكقعات الخاطئة عف

البرنامج تطرح المرشدة السؤاؿ التالي عمييف ،ما الذم تتكقعف أف تحصمف عميو بعد االنتياء مف
البرنامج؟

بعد أف يمر السؤاؿ عمى جميع العضكات بدأت اإلجابات كتالي :بما أف البرنامج عف الدافعية في

اإلنجاز أكيد سيقكـ بتحفيزنا ،كلكف كعادة أم محاضرة نسمع كنشعر برغبة بتغير كننصدـ بالكاقع
فننسى كؿ ما سمعناه !! ،كبادرت األخرل بقكليا :لقد كانت معي طمكحات في العمؿ لكنيا

اختفت بسبب الضغط فيو ،كبما أف حديثنا سيككف عف اإلنجاز اريد أف أحقؽ ما تمنيت إنجازه،
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كالكؿ بادر بنفس الحديث كقالت إحداىف :أخاؼ أف أفرح بالبرنامج كبعدىا أرجع مثؿ ماكنت

صفر!! ثـ قامت المرشدة بتعزيز اإلجابات الصحيحة كبالمقابؿ تقكـ بتصحيح اإلجابات الخاطئة،
ان
كتقكـ بعرض األىداؼ المتكقعة مف البرنامج اإلرشادم بأف أىداؼ ىذا البرنامج تتمثؿ بما يمي:

 أف تتعرؼ العضكات أىمية دافعية االنجاز مف حيث أنيا تؤثر في جميع نكاحي مشاعرىاكتفكيرىا ،كسمككيا الذم يجعميا تتصرؼ في بعض المكاقؼ عمى نحك ما .

-أف تمارس العضكات كشؼ الذات كالسمكؾ التأكيدم بيدؼ زيادة مستكل احتراميا لذاتيا

كلآلخريف.

-أف تتدرب العضكات عمى إدارة ضغكط العمؿ بشكؿ إيجابي .

-أف تتمكف العضكات مف التفريؽ بيف األفكار العقبلنية كالغير العقبلنية كتكضح ىنا المرشدة بأمثمة

مبسطة معنى تمؾ األفكار.

-أف تتدرب العضكات عمى استراتيجية كقؼ األفكار في تنمية دافعية اإلنجاز.

أف تتعمـ العضكات ميارات االتصاؿ مع األخريف كرفض الطمب كالقكؿ بطريقة مقبكلة.-أف تتعمـ العضكات ميارة إدارة الكقت.

كمف خبلؿ عرض المرشدة أىداؼ البرنامج مع إعطاء تكضيح مبسط كجدت في كجكىف االطمئناف
كالرغبة في تحقيؽ األىداؼ ،ثـ تفتح باب النقاش كتسأؿ أف كاف لدل إحدل العضكات أم

استفسار عف البرنامج اإلرشادم ،كما ىي النتائج التي تتكقعيا كؿ عضكة مف البرنامج ،كىؿ تكجد

مخاكؼ مف االشتراؾ في البرنامج؟ أبدف األريحية كبأف األىداؼ لمست فييف الكثير كيتمنيف
تحقيقيا مع شعكر البعض عمى عدـ قدرتيا في تحقيقيا.

كأخي ار كضحت المرشدة لمعضكات بأف أم عمؿ جماعي يجب أف تحكمو معايير كشركط كقكانيف

يجب االلتزاـ بيا ،كمف ىنا فإف مف الميـ التكقيع عمى عقد االتفاؽ كمناقشتو مع العضكات ،بحيث
يتـ إضافة شركط ترل الجماعة بأىميتيا كحذؼ ما يركنو غير مناسب ،كتكزع المرشدة العقد

ممحؽ(ُٕ )ُ-عمى العضكات كذلؾ عمى نسختيف نسخة يحتفظ بيا المرشد كالنسخة لكؿ عضكة.

لـ يبديف ام اعتراض عف القكانيف عدا ما لفت انتباىيف عبارة السرية فأكضحت المرشدة قائمة:
سيككف بيننا حديث كدم كشيء مف األريحية كستعبرف عما تشعرف بو بدكف حكاجز ،لذا أتمنى كؿ
ما يدكر بيننا ال يجكز نقمو خارج الجماعة ،فمنكف أمناء محافظيف عمى العيد ،كبو ازدادت ثقتيف

بالجماعة.

شكرت المرشدة العضكات عمى تجاكبيف الفعاؿ ،كأف أم مخاكؼ تنتابيف أمر طبيعي كبإذف هللا في
الجمسة النيائية ستتغير تمؾ المشاعر كاألفكار كتستطعف تحقيؽ ما تستعيف إليو.

شكرتيف المرشدة عمى تعاكنيف ،ك كدعتيف بابتسامة متفائمة بحضكرىف في الجمسة القادمة.
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الجمسة الثانية
كسر الجميد

اليوم :

األحد

التاريخَُِّ/ْ/ٕ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة.

 اليدف العام من الجمسة  :إقامة عبلقة إرشادية مينية بيف المرشدة كالمجمكعة التجريبية.

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -زيادة كعي العضكات بذكاتيف مف خبلؿ اكتشاؼ نمط شخصيتيف.
ِ -أف تناقش العضكات آماليف كمخاكفيف المستقبمية مف خبلؿ كتابتيف خطيا.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،المحاضرة المبسطة ،التعزيز اإليجابي ،عصؼ
ذىني.

 oاألدوات :جياز حاسكب ،جياز عرض(برككسيما) ،شرائح بكر بكينت ،أكراؽ بيضاء،
اختبار نمط الشخصية ممحؽ ( ُٕ ،)ِ -بطاقة كيؼ أرل نفسي ( ُٗ ،)ُ-بطاقة
مشاىدة مقطع ممحؽ( ُٕ ،)ّ-بطاقة تقيـ بعد الجمسة (ُ) ممحؽ( ُٖ.) ُ-

 oإجراءات التنفيذ:

اليدؼ األكؿ :زيادة كعي العضكات بذكاتيـ مف خبلؿ اكتشاؼ نمط شخصيتيف.
المدة الزمنية ) ْٓ ( :دقيقة.

ترحب المرشدة بالعضكات في يكـ جديد كتناقش معيف كيؼ كاف انطباعيف عف الجمسة السابقة

كمدل األثر فييف ،فردت إحداىف (عادم لـ يتغير شي!) ،كردت احداىف عندم شكؽ لتغير ألف

في داخمنا أحبلـ دفنت ،قالت ليف المرشدة ستجدف في كؿ يكـ تغير ممحكظ كسنغرس لبعضكف

مشاعر كأفكار جديد إيجابية كسنحقؽ ما نطمح لو بكؿ دافعية لننجزه ،ك سنجعؿ ما كاف حممان إلى
حقيقة بإذف هللا كرد الجميع ىامسان بأذف هللا.

ثـ سردت ليف "مكقفان مفاجأ" مف الحياة اليكمية (دخؿ عميؾ رئيس القسـ كطمب منؾ تقديـ برنامج

غدا بدؿ زميمؾ الذم اعتذر لظرؼ ما) كسألتيف عمى أثره كيؼ تكاجييف المكقؼ إذا كنت أنت

صاحبة المكقؼ؟ طبعا اختمفت الردكد كتالي ( :منيف مف قالت :بكرة مستحيؿ ،كأخرل ردت
بنصدـ كبسكت كما برد بعديف بقكلو ال ،كأخرل إذا كاف سيؿ كأعرفو ممكف بس بعدني بتردد،

كأخرل ما أعرؼ ما أتخيؿ المكقؼ ،كأخرل بقكلو يشكؼ حد ثاني ،كأخرل بقكؿ اف شاء هللا

كبركح البيت أحاكؿ أحضر أخاؼ أتفشؿ)
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بعدىا سمعت ردىف قالت المرشدة ماذا نستنتج مف ىذا المكقؼ؟ قالت احداىف كؿ كاحدة
كشخصيتيا فأكممت المرشدة حديثيا :نعـ إف لكؿ فرد مف الناس لو شخصية معينة في التفاعؿ
كاالستجابة لممؤثرات الداخمية كالخارجية كبالتالي لكي نعي تصرفاتنا كتصرفات األخريف يجب
التعرؼ عمى شخصيتنا كشخصيتيـ لتحقيؽ األلفة كاالنسجاـ معيـ كالتأثير اإليجابي فييـ ،فيؿ

منكف مف تعرؼ نمط شخصيتيا؟

فكانت الردكد تنـ عف عدـ درايتيف ،لذا قامت المرشدة بتكزيع اختبار نمط الشخصية ممحؽ (ُٕ -

ِ) مف ىذا التمريف أكضحت لمعضكات إمكانية التعرؼ عمى شخصيتيف كقدرتيف ك نقاط القكة

التي يمتمكنيا كحاجتيا في التغمب عمى نقاط الضعؼ ،كبعد أف انييف التمريف كحصمت كؿ كاحدة
عمى نكع شخصيتيا كتحميميا عمى أف تضع إشارة (√) أماـ الصفة التي تشعر أنيا تمتمكيا ك ( O

) التي يمكف أف تستبعد أنيا فييا .

ثـ طمبت منيف المرشدة عمى ذكر بعض الصفات التي أشرف عمييا (√) كمدل تكافقيف فييا حتى

أف بعض العضكات كافقف عمى شخصيات زميبلتيف ،أما (  ) Oفقد اعترضف لعدـ كجكدىا كلكف
مف خبلؿ نقاش الجماعة كانت العضكة قد استطاعت أف تعي بأف ىذه الصفة قد كانت معيا سابقا

كاختفت أك ضعيفة تتمنى أف تقكييا أك سمبية تتمنى محييا.

سألتيف المرشدة أسئمة مثؿ :مف العضكة التي يمكف أف تتكافؽ مع نمط شخصيتؾ؟ كمف التي تريف
بأنيا تختمؼ معؾ أكثر؟ ككيؼ يمكف أف تتعاممي معيا؟ ككيؼ ساىـ التمريف في األلفة بيف

العضكات ،كبعد اإلنياء تقكـ المرشدة بالتغذية الراجعة لتعرؼ عمى مدل تحقؽ األىداؼ المتكقعة،
حيث انسجمت المجمكعة اإلرشادية كزادت بينيف األلفة بعد أف شعرف مدل تقارب الشخصيات

كالمختمفات كيؼ يمكف أف تتفيميا كتتعامؿ معيا بما تممكيا مف صفات قد تتعارض مع صفاتيا.

ثـ شكرتيف المرشدة عمى تعاكنيف في تحقيؽ ىذا التمريف ككـ اسعدىا انسجاـ المجمكعة.

 اليدؼ الثاني :أف يناقش العضكات آماليف كمخاكفيف المينية مف خبلؿ كتابتيا خطيا. -المدة الزمنية(ْٓ)

تقكـ المرشدة بشرح التمريف األخير في ىذه الجمسة كىك بعنكاف كيؼ أرل نفسي ككيؼ أرغب أف

أككف؟ كالذم ييدؼ إلى زيادة مستكل استبصار الفرد بحاجاتو .

حيث تقكـ المرشدة بتكزيع بطاقة بيضاء عمى كؿ عضكة بطاقة "كيؼ أرل نفسي" ( ُٗ،)ُ-

كتطمب منيف أف يقمف بطي تمؾ الكرقة إلى نصفيف متساكيف ،ثـ تطمب منيف أف يقمف بالتعبير

عف الكضع الحالي ليف في العمؿ بحيث تعكس الحالة النفسية ،سكاء كاف ىذا التعبير بالرسـ
الكاريكاتيرم أك الكتابة ،أك القصة أك غيرىا ،كجعمت ليف مف الكقت (َُ د) عبرت كؿ منيف ما
يخالج مشاعرىا بعد أف ىيئتيف ،حيث اعترضت إحداىف عمى عدـ استطاعتيا التعبير فقالت ليا
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المرشدة :استعرضي أمامؾ مكقفان مف العمؿ ككيؼ كانت المشاعر كاألفكار التي راكدتؾ في تمؾ

الساعة .

بعد انتياء المدة الزمنية طمبت مف العضكات االستماع إلى تعبير كؿ عضكة كاالنتباه إلى ما

ستتحدث بو ،فكانت معظـ األفكار كالمشاعر التي طرحت مشتركة بيف الجميع بما يشعرنو في

العمؿ مف الركتيف الممؿ ،كفقداف الرغبة أحيانا في العمؿ ،كالخكؼ مف الفشؿ لكؿ ما ىك جديد،
كلعدـ كجكد الحكافز المادية كالمعنكية ،كعدـ تقدير العمؿ مف الرئيس ،كلعدـ قدرتيف عمى اإلبداع

نتيجة لعدـ تكافؽ متطمبات العمؿ مع ما يطمحف إليو ،كليس لدييف ميارة تنظيـ الكقت ،كعدـ
رغبتيف باالختبلط في العمؿ .

تفيمت المرشدة حديثيف كبادلتيف المشاعر متفيمة لرغباتيف كطمبت منيف أف يضعف الكرقة عمى

الكرسي مقمكبة كيقفف ليشاىدف ىذا المقطع بعنكاف "آف األف ليصبح الحمـ حقيقة" مدتو( ْد ) كالذم
يحمؿ في معانيو حب المثابرة كالعزيمة عمى التغير لبمكغ التميز كاإلنجاز ،ثـ كزعت عمييف كرقة

مشاىدة مقطع ممحؽ ( ُٕ )ّ -ثـ طمبت منيف التحدث عف كيؼ كاف شعكرىف كىف يشاىدف
المقطع ،فمنيف مف شعر برغبة في البكاء عف سنكات ضاعت كمنيف مف انتابيا رغبة الصراخ

لتقكؿ  :أيف كنت؟؟!! كمنيف شعرت بأف المقطع نبش عف أحبلـ ماضية كعمر ضاع ككأنو

يتحدث عنيا...

استدركت المرشدة تمؾ المشاعر كقالت نحف لف نرغب أف نعيش كعادم الذم تركم حكايتو انو كلد

عاديان....كلد في يكـ عادم..مف أب كأـ عادييف..كتربى تربية عادية..كعاش طفكلة
عادية.....كتخرج مف الثانكية بمعدؿ عادم...كدخؿ جامعة عادية كتخصص تخصص
عادم..كتخرج كتزكج مف امرأة عادية...كأنجب أكالدان عادييف..كرباىـ تربية عادية...كعاش طيمة

حياتو حياة عادية....كمات مكتة عادية كشيع في جنازة عادية ..كشيعو أناس عاديكف...كقالكا

:رحـ هللا عادم بف عادم فمقد كاف رجبل........عاديا

إذف آف لنا أف نتغير كنسعى بكؿ مثابرة لتحقيؽ ما نطمح لو ،كنزرع في أنفسنا الدافعية المستمرة
حتى ال نكف مجرد إنساف عادم لـ يسطر لو التاريخ أم إنجاز ،كؿ ما عميؾ اآلف أف تكتبي عمى

النصؼ اآلخر مف الكرقة بالتعبير عف الكضع النفسي في العمؿ الذم ترغبيف أف تصبحي عميو،

كذلؾ إما بالرسـ أك الكتابة أك القصة ،كعرضت كؿ عضكة

تمؾ الطمكحات كاآلماؿ عمى

األخريات كعززت بعضيف بعضا ،فمقد ظيرت بعض الدافعية عمى السطح فقد عبرف بأف لدييف
رغبة في إكماؿ الدراسة ،كتحقيؽ ما كف يطمحف لو مف أحبلـ ،كأف تكف لدييف خطة كاضحة
كالكقت الكافي لتحقيؽ ،كتطكير مف ذاتيف مف خبلؿ اكتساب ميارات جديدة ،الرغبة في اكساب

الثقة ،التقدير بما تقكـ بو مف عمؿ ،كالتجديد في العمؿ مف خبلؿ إقامة الكرشة التدريبية لتجديد
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األفكار بما ىك جديد ،كالتخمص مف بعض السمبيات كسرعة الغضب ككثرة األفكار السمبية كنقميا
إلى البيت كالعكس مما يشعرىا بالضيؽ كالقمؽ كعدـ التركيز ،بعد أف عبرف عف مشاعرىف

كتفاعميف الذم يكحي لكعي كرقي كرغبة في التغير كبعد التغذية الراجعة عززتيف المرشدة بقكليا:
سنتمسؾ بطمكحنا كسنثابر معف لتحقيؽ ما نسع إلنجازه.

الكاجب البيتى :كثي ار ما نستمع إلى قصص جميمة نتمنى أف نككف أبطاالن أك أشخاصان ميميف

فييا ....ػاكتب قصة قصيرة عمى أف تككف أنت أحد شخصياتيا  ،مع كضع عنكاف ليا مف
اختيارؾ.
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الجمسة الثالثة

اليوم  :األربعاء

دافعية النجاز

التاريخَُِّ/ْ/َُ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة.

 اليدف العام من الجمسة :أف تتـ مساعدة العضكات المجمكعة اإلرشادية عمى تنمية
دافعية االنجاز .

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى تنمية دافعية االنجاز.
ِ -أف تشعر العضكات بأىمية دافعية اإلنجاز.

ّ -أف تتدرب العضكات عمى تنمية دافعية االنجاز.
 oاألساليب الرشادية :التعزيز ،التغذية الراجعة ،المناقشة كالحكار ،القصة.
 oاألدكات :جياز حاسكب ،جياز عرض(برككسيما) ،شاشة عرض ،شرائح بكر بكينت ممحؽ

(ُٕ ،)ْ-مقطع فيديك "قالكا عنيـ فاشميف فأصبحكا مف المنجزيف"  ،بطاقة مشاىدة مقطع

ممحؽ( ُٕ ،)ٓ-بطاقات الكممات المضيئة ممحؽ ( ُٕ ،)ٔ-قصة "الحاكـ الحاجب
المنصكر ممحؽ (ُٕ ،)ٕ-بطاقة تقيـ بعد الجمسة (ِ) ممحؽ(ُٖ. )ِ-

 oإجراءات التنفيذ:
اليدؼ األكؿ :اف تتعرؼ العضكات عمى تنمية دافعية االنجاز.-المدة الزمنية ) َْ ( :دقيقة.

استقبمت المرشدة عضكات المجمكعة اإلرشادية كرحبت بيف ،كشكرتيف عمى تجاكبيف الفعاؿ في

الجمسات السابقة ،كتـ عرض ممخص ليا ،كمناقشة الكاجب البيتي ،فاتضح مدل تفاعؿ المجمكعة

فمف خبلؿ الكاجب الذم كاف منسجمان مع شخصية العضكة ك طمكحاتيا فإحداىف كتبت قصتيا

عمى أنيا أصيبت بعمى كقامت إحدل العكائؿ باالىتماـ بيا فكاصمت دراستيا إلى أف تخرجت

كقامكا بعبلجيا فأبصرت ،فأكضحت المرشدة بأف لؾ أىدافان ترغبيف في تحقيقيا إال أنيا تحتاج إلى

مف يبصرىا حيث أف العضكة ليست لدييا الثقة بنفسيا ككثيرة الحساسية كشجعتيا المرشدة عمى أف

مف خبلؿ برنامجنا ستحقؽ اإلنجاز فرجعت البسمة لمحياىا كبكؿ تفاءؿ قالت بإذف هللا .

ثـ قامت المرشدة بعرض محكسب يكضح مدل تعريؼ دافعية اإلنجاز كأىميتيا ،كالذم ينمي تقدير

الذات لدييف بشكؿ إيجابي ،فدارت المناقشة بيف المرشدة كالعضكات حكؿ معنى دافع اإلنجاز الذم
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ىك مككف اساسي في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو ،كتككيدىا ،حيث يشعر الفرد بتحقيؽ ذاتو مف

خبلؿ ما ينجزه ،كفيما يحققو مف أىداؼ .ككيؼ أف الدافعية الذاتية مف أىـ أسس النشاط الذاتي
التمقائي لمفرد كىي تقؼ خمؼ إنجازاتو األكاديمية أك المينية ،ثـ أكممت المرشدة بعرض الشرائح

ممحؽ (ُٕ )ْ-التي تضـ عدة نقاط منيا :

التعرؼ عمى دافعية اإلنجاز كأبعادىا ،كالخصائص المميزة لؤلفراد ذكم دافعية اإلنجاز المرتفعة مع

مناقشة المكاضيع المطركحة ك ذكر أم أضافات يتـ اقتراحيا سكاء في التعريؼ أك الصفات
كاستنباط صفات األشخاص منخفضي الدافعية ككيفيو التغمب عمييا ،حيث أكدت العضكات أف

ار كثباتان كقكة ألنو يحقؽ لنفسو إشباعان ذاتيا كمف ثـ تأثير
الفرد المدفكع بدافع ذاتي أكثر استمر ان

الدافعية عمى مستكل األداء لمفرد يفكؽ تأثي ار لدكافع الخارجية ،لذا يجب أف تبني افكا انر إيجابيةن حتى

تنجز أعماليا ،شكرتيف المرشدة عمى تجاكبيف بعدىا قامت بعرض مقاطع فيديك عف بعض األفراد
الذيف انجزكا في حياتيـ بعنكاف "قالكا عنيـ فاشميف فأصبحكا مف المنجزيف" ،بعد أف تـ تكزيع بطاقة

مشاىدة مقطع ممحؽ ( ُٕ )ٓ-ك مناقشة المجمكعة عف انطباعيف مف خبلؿ حديثيف منيف مف
عمؽ (ال يأس مع الحياة ،ال بد مف مثابرة ،أحس أف أفكارم متشتتة يجب أف اككف أفضؿ مما

عميو ،أريد أف أككف إنسانة غير عادية) ،حيث شعرت العضكات بأنيف قادرات عمى اإلنجاز بعد ما

حددف اىدافيف كتخمصف مف أفكارىف السمبية التي ترسخت فييف بما حكمو عمييف الكاقع عمى حد
قكليف .

بعدىا طمبت منيف المرشدة رسـ كؼ يدييا لتعزيز عمى كرقة بيضاء ك تكتب كؿ عضكة أم إنجاز

في حياتيا حققتو فيي زكجة كأـ قبؿ أف تككف عاممة لتبيف ليف أنيف بالفعؿ منجزات كسيحققف ما

يطمحف إليو في العمؿ .مما جعميف يتحفزف ككتبف بعض اإلنجازات التي حققنيا في حياتيف كعبرف
عف مشاعرىف فيو.

-

اليدؼ الثاني :أف تشعر العضكات بأىمية دافعية االنجاز.
المدة الزمنية )َِ( :دقيقة.

قامت المرشدة باستقباؿ ضيفة كشخصية ناجحة نجاحان ذاتيان لـ تنتظر تكريمان مف األخريف لكي
تنجح القت عمييف كممات كمكاقؼ مف الحياة فمكي تصؿ إلى القمة بما تطمح البد أف تككف ىناؾ

أفكار جديدة
دافعية ذاتية مغمفة بالمثابرة كاإلصرار لبمكغ اإلنجاز ،كتحدثت بأىمية اإلنجاز لتبني
ان
حيث أف دافعية اإلنجاز عبارة عف أفكار كمشاعر تتحكؿ لسمكؾ مرتبط بالسعي نحك االمتياز ،بعد

أف أنيت الضيفة كمماتيا سألتيف المرشدة عف مدل شعكرىف ،فقد الحظت مدل استحسانيف
كتجاكبيف فقد كانت محاكالتيف جيدة لتبني األفكار الجديدة  :منيف مف شعرت بأنيا قادرة عمى
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تحقيؽ ما تسعى إليو بكؿ مثابرة ،كاحداىف عمقت أريد أف أحقؽ ما أطمح لو  ،كاألخرل قالت :اليكـ

شعرت بذاتي .

اليدؼ الثالث :أف تتدرب العضكات عمى تنمية دافعية االنجاز.
المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.

قامت المرشدة بعمؿ تمريف مبسط يكضح معنى اإلنجاز كمدل استشعاره كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ

األعضاء إلى مجمكعتيف متنافستيف تتيح فرصة لمعضكات لمتدرب عمى السمكؾ اإلنجازم .يتـ

تكزيع بطاقات الكممات المضيئة ممحؽ ( ُٕ ،)ٔ-تقكـ المجمكعة برصد أكبر عدد مف الجمؿ

اإليجابية ،كبعد انتياء الكقت يتـ مكافأة المجمكعة الفائزة كعمييا تقكـ المجمكعة بكصؼ شعكرىا
كأىمية اإلنجاز كجماؿ الشعكر بو .ككف دافعية اإلنجاز كأم دافع انفعالي ذات مضمكف معرفي

أدائي يتضمف التنافس مع الذات ،كالتنافس مع األخريف عمى ،كالمثابرة لمكصكؿ لميدؼ المنشكد

بكؿ طمكح أم أف الدافع لئلنجاز كحدة مف التفكير كاالنفعاؿ كالسمكؾ تتجو لتحقيؽ ىدؼ معيف،

عبرت عنو العضكات بالفرح كحب التنافس الشريؼ ،فسألت المرشدة المجمكعة الفائزة عف شعكرىا،
اجابت :كنا خائفيف في البداية نحاكؿ التركيز كالسرعة كشعرنا بحب التنافس كككننا الفائزيف فنحف

منجزيف.

شكرتيف المرشدة عمى تعبيرىف الصادؽ كتمنت لممجمكعات األخر الفكز في المرات التنافسية

األخرل ،قامت المرشدة بسؤاؿ لمعضكات ىؿ مف الممكف أف يصبح شخص مف حماؿ إلى حاكـ
ببلد! فأجبف :استحالة!! فقامت المرشدة بسرد قصة مف حياة الناجحيف أحدىـ مف التاريخ ىذه
القصة حدثت باألندلس عندما كانت بأيدم المسمميف .مف حماؿ إلى حاكـ األندلس قصة "الحاكـ

الحاجب المنصكر ممحؽ (ُٕ.)ٕ-

كمنيا تغيرت المشاعر كبعض األفكار لدييف معمقات سبحاف هللا مف حاؿ إلى حاؿ بالعزيمة

كاإلصرار كحب اإلنجاز ،كتنتيي الجمسة بكممات تعزيزية مف كؿ عضك تضـ بيف جنباتيا حب في

دافعية اإلنجاز.
الكاجب البيتي:

أشار ماكيبلند أ ف ممارسة اإلنجاز عمى مستكل الخيالي يدعـ اإلنجاز عمى مستكل أداء الفرد  ،لذا
طمبت المرشدة مف أعضاء المجمكعة اإلرشادية اآلتي" أريد مف كؿ كاحده أف تفكر كىي عمى
السرير قبؿ النكـ في "كيؼ استطاع ىؤالء االشخاص تحقيؽ حمميـ ؟" كما ىك الحمـ الذم ترغب

في تحقيقو في حياتؾ بشكؿ عاـ ؟ كما ىي العقبات التي تقؼ أماـ ما تريديف تحقيقو  ،كذلؾ
لحيف لقائنا في الجمسة القادمة.
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الجمسة الرابعة
يوم  :األحد

كشف الذات

التاريخَُِّ/ْ/ُْ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة :أف تزيد العضكات مف مستكل كشؼ الذات لدييـ لمكصكؿ
لمسمكؾ األنجازم.
ُ -األىداؼ الخاصة لمجمسة اإلرشادية:

ِ -أف تتعرؼ العضكات معنى كشؼ الذات.

ّ -أف تمارس العضكات تمريف كشؼ الذات الخاص بنافذة جكىارم.
ْ -أف تعبر العضكات عف أنفسيف بيدؼ زيادة مستكل التفاعؿ كالكعي .
 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،التعزيز ،التغذية الراجعة ،لعب الدكر  ،التعزيز
اإليجابي ،القصة.

 oاألدوات :بطاقة صكر"اختبار اسقاطي" ممحؽ (ُٕ ، )ٖ-لعبة المتاىة ممحؽ (ُٕ،)ٗ-
قمـ كلكح سبكرة ،كرقة لكؿ عضك "تضـ نافذة جكىارم لكشؼ الذات" ممحؽ (ُٕ، )َُ-

مقاييس تقرير ذاتي (أنت مشيكرة) ممحؽ (ُٕ ،)ُُ-كرسي ، .بطاقة تقيـ بعد الجمسة
(ّ) ممحؽ (ُٕ)ّ-

 oإجراءات التنفيذ:

 اليدؼ األكؿ :أف تتعرؼ العضكات معنى كشؼ الذات.-المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.

بعد أف تقكـ المرشدة باستقباؿ األعضاء كمرحبة ليـ بتحية تبعث ليـ االطمئناف كحب اإلنجاز ،

كمناقشة الكاجب البيتي ،كمبلحظة مدل تأثيره ،كتكضح المرشدة قائمة  :مف خبلؿ جمساتنا السابقة
تحدثنا عف أفكارنا بكؿ أريحية كبكؿ مكدة عبرنا عف مشاعرنا تعرفنا عمى شخصياتنا كما نحمؿ مف
صفات فييا كتطرقنا لدافعية اإلنجاز كيدؼ نسعى إلى تحقيقو كمف جمستنا في ىذا اليكـ سنتعرؼ

أف لكؿ إ نجاز البد مف اكتشاؼ الذات فمف خبلؿ معرفة الفرد بذاتو يستطيع التعبير عف آراءه

كمشاعره بصدؽ كتمقائية ،كأف يككف لديو كعي لنقاط القكة كالضعؼ لديو كبو يتميز بالسمكؾ

اإلنجازم ،ثـ تكمؿ المرشدة حديثيا قائمة :سأقكـ بعرض أربع صكر ممحؽ (ُٕ )ٖ-مدة كؿ صكرة
دقيقة عمى أف تقكـ كؿ منكف بكتابة قصة قصيرة عمى أف تجيب مف خبلليا ( مف ىـ األشخاص ؟

كماذا يحدث بينيـ؟ ما لذم أدل إلى ىذا المكقؼ ؟ كما ىك محكر التفكير؟ ك ما لمطمكب عممو ؟
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) كبعدىا يتـ التعرؼ عمى تعميؽ كؿ عضكة(ُٗ ،)ِ-كمف ضمف التعميقات التي عكست مشاعر

قررات رئيس العمؿ كثيرة فكؽ طاقتي،
كأفكار العضكات كتالي ( كثرة األعماؿ تشتت فكرم ،ا
الضغكطات تبدأ بق اررات مف ىـ أعمى في التسمسؿ الكظيفي كتككف فكؽ كاىبلنا كمنفذيف ،أصبح
كاقعنا كالنظرة السمبية تنغرس في عقكلنا) بعد ىذه التعميقات شكرتيف المرشدة عمى تعبيرىف عف

مشاعرىف بصدؽ ،كمنو اتضح لنا مدل الترابط بيف الفكرة كالمشاعر ،فيؿ منكف مف تستطيع أف
تحدثني عف ذاتيا ؟ لـ تجد المرشدة إجابو فسردت ليف مكقفان مف التاريخ قائمة  :اجتاز عمر رضي
هللا عنو بصبياف يمعبكف ،فيربكا إال عبد هللا بف الزبير .فقاؿ لو عمر :لً ىـ لـ ًتفر مع أصحابؾ؟؟ قاؿ
لـ يكف لي يجرـ فأفر منؾ كال كاف الطريؽ ضيقان فأكسع لؾ!!!!.ما ىك تعميقكف عمى المكقؼ؟ لماذا
ىرب الصبية كلـ ييرب عبدهللا ،فكاف مف جكابيف :داللة عمى شجاعة عبدهللا ،ثقتو بنفسو ،قدرة

عمى مكاجية األخريف ،كىركب الصبية خكفان مف عمر الف المجتمع غرس فييـ قكة كصرامة عمر،
مثمنا صرنا نطمب رضاء الرئيس دكف أف نشعر برضا الذات!! ألنا غير كاثقيف مف أنفسنا نخاؼ

أف نعمؿ عمبلن كيحاسبنا عميو !!

شكرتيف عمى تعميقيف كمدل تفيميف لممكضكع ككـ ىك ميـ أف تشعر بالثقة كالرضا بما تنجزه

ميما كانت الظركؼ الخارجية كما تحممو مف ضغكط كاحباطات .

تتابع المرشدة بتمريف آخر مف خبللو تستدؿ العضكة قدرتيا عمى مفاكضة الطرؼ األخر مع األخذ

بعيف االعتبار حقكقيا كحقكقو ،كذلؾ بتقسيـ كؿ أثنيف مف األعضاء لمقياـ بالتمريف التالي كذلؾ

مف خبلؿ إعطاء كؿ فريؽ لعبة المتاىة ممحؽ (ُٕ ،)ٗ-حيث يصعب عمى الفرد اكتشاؼ ذاتو
بكؿ ما تحكيو مف ميارات كطمكحات ما لـ تكف لديو في األساس الثقة في شخصيتو كفي قدراتو

كفي األخريف ،فمف خبلؿ المعبة البد أف يككف اليدؼ كاضحان كاستبصار في اتخاذ القرار الختيار

المسار الصحيح مع تحمؿ المسئكلية ككجكد التغذية الراجعة كما تتضمف التنافس مع الذات
كالتنافس مع األخريف .عند االنتياء تقكـ بنقاش عضكات المجمكعة التي أنيت األكؿ مف خبلؿ

طرح األسئمة التالية :ما شعكركف باإلنجاز؟ ( حمك) ىؿ كنت كاثقة بأنؾ ستنتيي المعبة في كقتيا ؟
(ما فكرنا ) ما معنى الثقة؟ (أف أككف قكية ) ؟ سألت العضكة التي كانت ممسكة القمـ كتقكـ
بالحؿ ىؿ كنتي تشعريف بأنؾ غير كاثقة مف زميمتؾ في الحؿ ؟ (أكالن في البداية شككت بس ألني

حاكلت أخط كحدم مرتيف ككاف خطأ فتبعت كبلميا) متى نثؽ باآلخريف؟ ( إذا فشمت ) بعدىا تفتح
المرشدة باب النقاش لمعضكات كتستمع لتعميقاتيف  ،كيستنتجف معيا بأف مكضكع الثقة يتعمؽ بقدرة

الفرد عمى التعبير عف نفسو كتقبميا كدعميا باإلضافة إلى االنفتاح كالتعبير عف المشاعر كاألفكار

كالمشاركة في مشاعر كخبرات اآلخريف سكاء كانت إيجابية كثناء كاألعجاب ،أك سمبية كالغضب

كاالنزعاج ،كمنيا تدعميف ذاتؾ.
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تدعـ المرشدة النقاش بسرد مكاقؼ مف قصص األنبياء ككيؼ كانت ثقتيـ بربيـ كبيرة بعد أف تقبمكا
ً ً ً ًَّ
ذاتيـ ككانكا مؤكديف ليا .كثقة نكح بربو "كاصن ًع اٍل يفٍمؾ بًأ ً
ظمى يمكا
يف ى
ى ٍ
ى ٍى
ىعيين ىنا ىكىك ٍحيًىنا ىكىال تي ىخاط ٍبني في الذ ى
ًً ً ً
ً
ً
َّ
اؿ إً ٍف تى ٍس ىخ يركا ًمَّنا فىًإَّنا
إًَّنيي ٍـ يم ٍغ ىرقي ى
كف (ّٕ) ىكىي ٍ
ص ىنعي اٍل يفٍم ىؾ ىك يكم ىما ىم َّر ىعمى ٍيو ىم ىؤله م ٍف قى ٍكمو ىسخ يركا م ٍنوي قى ى
ً
كف (ّٖ)"سكرة ىكد ،كما تيدؼ إلى مدل قدرة الفرد عمى التحكـ في مشاعره
ىن ٍس ىخ ير م ٍن يك ٍـ ىك ىما تى ٍس ىخ ير ى
بشكؿ إيجابي ميما كانت الظركؼ بالعالـ الخارجي .

 اليدؼ الثاني :أف يمارس األعضاء تمريف كشؼ الذات الخاص بنافذة جكىارم. -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.

تطمب المرشدة مف العضكات أف تتبرع إحداىف في استرجاع مكقؼ مف الذاكرة حدث ليا في العمؿ
ككيؼ كانت ردة فعميا مف خبلؿ لعب الدكر بعد أف تشرح لمعضكات تطبيؽ نافذة جكىارم ممحؽ

(ُٕ - )َُ-كىي نمكذج اتصاؿ يمكف استخداميا لتحسيف التفاىـ بيف األفراد داخؿ فريؽ أك

مجمكعة  -عمى المكح السبكرم حيث تشرح المرشدة اليدؼ مف ىذا التمريف كالمتمثؿ في زيادة
مستكل كعي ككشؼ الفرد عف ذاتو األمر الذم سينعكس عمى مستكل ثقة الفرد باألعضاء .

اتضح مف خبلؿ لعب الدكر لعضكيتيف متطكعتيف تـ تبصيرىا لبعض الحركات في المنطقة العمياء

كعدـ تكافؽ مبلمح الكجو مع المكقؼ كالمشاعر كاألفكار التي ظيرت ،ك تـ تبصيرىف كتعزيزىف

مف قبؿ المجمكعة.

 اليدؼ الثالث :أف تعبر العضكات عف أنفسيف بيدؼ زيادة مستكل التفاعؿ كالكعي . -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.

ثـ تنتقؿ المرشدة إلى تحقيؽ اليدؼ الثالث التعبير مف خبلؿ المقابمة بعنكاف (أنت مشيكرة) ممحؽ

(ُٕ ،)ُُ-كىي أحد مقاييس التقرير الذاتي ،ك اليدؼ مف ىذا التمريف كىك زيادة مقدرة الفرد عمى
المكاجية كالتعبير عف المشاعر كزيادة مستكل الذات ألف ذلؾ سكؼ يزيد مف مستكل ثقة الفرد

بنفسو كيزيد مستكل ثقة الفرد باآلخريف كزيادة مستكل ثقة اآلخريف بو كما تبرز أىمية ىذا التمريف
في إيجاد شخصية مؤكدة لمذات مفعمة بحب اإلنجاز ،فالمكاضيع التي يفضؿ الكشؼ عنيا ىي
التي تسبب اإلزعاج كعدـ التكيؼ كىي األحداث التي مازالت بارزة في حياة الفرد كلـ يتكصؿ إلى

تسكية بشأنيا كىي المكاضيع التي لـ يكتمؿ العمؿ بيا حتى اآلف.
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خطكات النشاط:

يكضع كرسي في مكاف يراه الجميع ثـ تطمب المرشدة في البداية احدل المتطكعات مف العضكات
لتقكـ معيا بالمقابمة .تقكـ المرشدة بشرح المعبة ،فالمتطكعة شخصية تريد المشاىديف أف يعرفكا
عنيا أكبر قدر مف المعمكمات الشخصية ،كنحف اآلف في استديك التمفزيكف ،كسنجرم معيا مقابمة

تمفزيكنية ،أما ما تبقى مف العضكات فيـ ضيكؼ مكجكدكف في غرفة التسجيؿ ،يشاىدكف المقابمة،

لكف ال يحؽ ليـ إصدار أم صكت أك التدخؿ في سير المقابمة أك إجابات الشخصية إال حيف

يطمب منيـ طرح أسئمة عمى الشخصية ،كالمتطكعة في المقابمة ىك الشخص ذاتو ،لكف بعد أف
ح دثت معو بعض التجارب التي أدت إلى أف يصبح شخصية مشيكرة ،كلو الحؽ في عدـ اإلجابة
عف أم سؤاؿ إف رغب ذلؾ.

كبعد أف أنيي التمريف فتح باب النقاش كاإلجابة عمى أسئمة التمريف مع مبلحظة احتراـ عدـ إجابة

أك رفض البعض عف اإلجابة لبعض الفقرات ليتعرؼ عمى مدل الشعكر الذم أحست بو المتطكعة

أثناء المقابمة؟ ىؿ مف الميـ أف نعرؼ عف أنفسنا كؿ ذلؾ؟ كىؿ معرفة الشخص لنفسو تسيؿ عمى
اآلخريف معرفة صفاتو كطباعو ،مما يجعؿ التعامؿ بيف الطرفيف أسيؿ كأكضح ،كيؼ ترل ذلؾ؟

حيث شعرت العضكة بمكقؼ غريبة كاكتشفت بأنيا ال تعرؼ عف نفسيا بشكؿ كافي كأىدافيا في

الحياة كما استطاعت مف خبلؿ المقابمة معرفة ما تحب كماال تحب احيانا تكره نفسيا كمتى تشعر
بسعادة فقد شعرت بذاتيا أكثر مف خبلؿ المقابمة ،ثـ قامت المجمكعة عمى تعزيزىا بكممات

تشجيعيو كذكر الصفات اإليجابية التي تتمتع بيا مع تجنب ذكر أم صفة سمبية عمى أف يريف
بعيف النحمة ال بعيف الذبابة .

قبؿ اف تنيي المرشدة الجمسة تحدثيف قائمة :عمى الفرد أال ينسى أف اإلنجاز عبارة عف جباؿ
شاىقة مف ال يحب صعكدىا فإنو يعيش في حفر الحياة كإنساف عادم ،ككؿ مف يريد الصعكد
كالتميز كبمكغ الطمكح بأف يستمتع كيثابر في عممية الصعكد رغـ صعكبتيا كمف ىنا يجب عميؾ أف

تقررم أيف ستككنيف أما في حفرة قاع أك قمة جبؿ.

يجب أ ف تعرفي ك تكسبي ذاتؾ بعد أف تعرفتي عمييا معززة جكاب القكة فيؾ كمحاكلة التغمب عمى

نقاط الضعؼ كعيشي عمى تحقيؽ حممؾ ،ختاما أكدعكف بقصة قصيرة كمف قصص التاريخ مف

استطاع أف يحقؽ حممان عجز المسممكف عنو عبر قركف عف طريؽ قكة التصكر فقد كاف كؿ يكـ
يأخذ فرسو عندما كاف في العاشرة مف عمره كيركض كيخكض بو البحر كيتخيؿ أنو يعبر البحر

ليصؿ إلى القسطنطينية كيفتحيا إلى أف يتعب الفرس فيعكد كلكف خيالو يستمر في حممو إلى أف
حققو يكمان ما انو محمد الفاتح ،تمنياتي لكف بدكاـ اإلنجاز.
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الكاجب البيتي:

اكتب خمس عبارات أك أعماؿ يمكف لشخص في العمؿ أف يقكليا لؾ  ،أك يعمميا اتجاىؾ بحيث
يككف ليا أثر طيب في نفسؾ.

مثبل :عبارة  :أخبرني أف عممي كاف جيدا.
عمؿ :ابتسـ عندما تراني.

.....................................................

......................................................

أكممي القصة التالية بحيث تحددم فيو :

الحمـ

كيؼ يمكف أف أصؿ إليو .

األشخاص الذيف سيساعدكنني.
أنا فتاة رائعة لدم الكثير مف األحبلـ لكف الظركؼ الكاقعية منعتني مف التحقيؽ لكف ما زالت تمؾ

األحبلـ تراكدني ،انطمقت بكؿ عزيمة كاصرار عمى تحقيؽ حممي

........................................................................................
............................................................................................
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الجمسة الخامسة

دحض األفكار الالعقالنية
األربعاء

يوم :

التاريخَُِّ/ْ/ُٕ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة :أف تتعرؼ العضكات عمى عبلقة األفكار البلعقبلنية باسمكؾ
األنجازم .

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:
ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى مفيكـ األفكار البلعقبلنية .

ِ -أف تناقش العضكات األسباب التي تجعؿ ىذه الفكرة العقبلنية ككذلؾ النتائج التابعة ليا.
ّ -أف تتدرب العضكات عمى دحض الفكرة البلعقبلنية لمكصكؿ إلى السمكؾ اإلنجازم.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،التعزيز ،التغذية الراجعة ،المناقشة كالحكار ،التعزيز
اإليجابي ،المجادلة العامة.

 oاألدوات :جياز حاسكب ،جياز عرض(برككسيما) ،شاشة عرض ،شرائح بكر بكينت
ممحؽ( ُٕ -

ُِ) ،الخطكات العامة لعممية العبلج العقبلني االنفعالي صكرة عف

التمريف لكؿ عضك ممحؽ( ُٕ  )ُّ -ألليس ،بطاقة تقييـ بعد الجمسة (ْ) ممحؽ (ُٖ-
ْ)

 oإجراءات التنفيذ:
 اليدؼ األكؿ :أف يتعرؼ األعضاء عمى مفيكـ األفكار البلعقبلنية . -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة

تبدأ المرشدة بالترحيب األصيؿ بالعضكات ،كتشكرىف عمى التزاميف بالحضكر كالحفاظ عمى الكقت

ثـ تسأليف ما الجديد الذم اضافتو ليف المقابمة "أنت مشيكرة" ،ثـ تكمؿ قكليا بأف اليكـ جمستنا

ميمة ستجعمنا أكثر شيرة كراحة لذكاتنا مف خبلؿ التعرؼ عمى أفكارنا بعد أف تعرفنا عمى ذكاتنا
كتخيمنا الذات التي نتمناىا مف خبلؿ الكاجب كالذم عبرتف فيو برغبتكف نحك التميز كاإلنجاز،

سنقكـ اليكـ بدحض أم فكرة تؤدم إلى شعكرنا بتدني دافعية اإلنجاز كمف ىذه األفكار الغير

منطقية" البلعقبلنية" ممحؽ( ُٕ  ،)ُِ -كتكضح أف ىذه الفكرة البلعقبلنية ال يمكف تحقيقيا،
كاذا اجتيد الفرد في سبيؿ الكصكؿ إلييا فقد يفقد استقبللو كيصبح أقؿ شعك انر باألماف كأكثر عرضة

لئلحباط.
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كبعد أف تشرح المرشدة مفيكـ الفكرة البلعقبلنية ،تدير نقاشان حكؿ الفكرة البلعقبلنية مثاؿ (يجب أف
يككف الفرد عمى درجة عالية مف الكفاءة كاإلنجاز في كؿ جكانب الممكنة حتى يعتبر نفسو مستحقا

لمتقدير) ك ذلؾ بطرح األسئمة التالية:
 لماذا ىذه الفكرة ال عقبلنية.

 كيؼ تؤدم ىذه الفكرة إلى االضطرابات النفسية كاالكتئاب كسكء التكيؼ.
 إذا تمسؾ الفرد بيذه الفكرة كيؼ ستككف سمككياتو كمشاعره المستقبمية.

تـ االستنتاج منيا بأنيا صعبة التحقيؽ ،فالفرد الذم يسعى لتحقيؽ ىذه الفكرة سكؼ يشعر دائمان
باإلحباط كالفشؿ كخيبة األمؿ كضعؼ الثقة بالنفس كتدني قيمة الذات ألف ىناؾ اختبلفان بيف األفراد

فيما يتمتعكف بو مف قدرات ككفاءات ،ككؿ فرد مف المفترض أف يحاكؿ اإلنجاز حسب قدراتو .

ثـ كجيت المرشدة سؤاالن لمعضكات :ما األمكر في رأيكف التي قد تجعؿ تفكير اإلنساف غير عقبلني

في رأيكف؟ يجبف ال نعمـ ،قد يككف بسبب ضغط العمؿ ،الكسكاس ،خبرات سابقة ،تتابع المرشدة
معيف لتحقيؽ اليدؼ الثاني.

 -اليدؼ الثاني :أف يناقش األعضاء األسباب التي تجعؿ ىذه الفكرة العقبلنية ككذلؾ النتائج

التابعة ليا.

 -المدة الزمنية ) َّ( :دقيقة

تطمب المرشدة مف احدل العضكات أف تجمس في كرسي أماـ العضكات كطمبت منيا أف تأخذ نفسان

عميقان كتغمؽ عينييا ،كتذكر مكقفان أزعجيا في العمؿ أصبحت متضايقةن بعد مركر ثانية لحظت
تغير مبلمح العضكة فتحت عينييا سكتت لبرىة حيث لحظ الجميع تغير مشاعرىا ،كطمبت منيا

المرشدة أف تعرض لنا الفكرة حيث كانت تدكر فكرتيا عمى (أف بعض الزمبلء سيئكف يجب

عقابيـ) فشكرتيا المرشدة عمى تعاكنيا كفتحت باب المناقشة مع العضكات ما أرييـ في الفكرة،
كلماذا ىي غير منطقية ،كمعرفة النتائج المترتبة عمييا كمساعدتيـ عمى اكتشاؼ جكانب الخطأ

فييا ،كليتضح معيـ أف األفكار الغير منطقية ىي السبب في إحساس الفرد بشدة الضغط كليست
مكاقؼ األحداث .كبعدىا قامت المرشدة بعرض مخطط سير ىذه العممية العبلجية التي سنتبعيا

بشكؿ عاـ الخطكات العامة لعممية العبلج العقبلني االنفعالي ألليس ،كربطيا بالمكقؼ لذا يجب أف
تحكـ في أفكارؾ كمشاعرؾ لكي تتحكـ في سمككؾ .

160

-اليدؼ الثالث :أف يتدرب األعضاء عمى نمكذج تفنيد الفكرة البلعقبلنية لمكصكؿ إلى السمكؾ

اإلنجازم .

 -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة

بدأت المرشدة بتكضيح نمكذج "أليس" التحميمي لتدرب عمى نمكذج تفنيد األفكار البلعقبلنية .تكزع
المرشدة ىذا النمكذج عمى أعضاء الجماعة ،حيث تشرح خطكات تفنيد كدحض األفكار البلعقبلنية

كالمتمثؿ بالسمسمة العبلجية لعممية العبلج العقبلني االنفعالي ألليس ممحؽ( ُٕ ،)ُّ -ثـ

تكضح المرشدة مف خبلؿ ىذا النمكذج الفكرة البلعقبلنية ثـ النتائج المترتبة عميو ،كتناقش المرشدة

األساليب المستخدمة في تفنيد تمؾ الفكرة البلعقبلنية لمكصكؿ إلى آثار منطقية عقبلنية مقبكلة

لينعكس بالتالي عمى مشاعر جديدة مقبكلة كمريحة لمذات كلآلخريف.

ككتدريب عمى العممية تـ أخذ الفكرة بعض الزمبلء سيئكف يجب عقابيـ كتـ دحضيا مف قبؿ

العضكة صاحبة الفكرة التي كانت تؤمف بالفكرة عمى أنيا منطقية كمصرة عمييا نتيجة شعكرىا باأللـ
ككاف ذلؾ كاضحان في حديثيا المصاحب ببكاء ،كبعد قياميا بخطكات تفنيد كدحض الفكرة كبمساندة

العضكات عمى الدحض تغيرت مشاعرىا حيث شعرت بشيء مف األماف كالراحة ،كبعدىا تـ إعطاء
التغذية الراجعة مف قبؿ المجمكعة.

الكاجب البيتي ممحؽ (ُٗ: )ّ-

بعد أف يتمكف األعضاء مف التفريؽ بيف األفكار العقبلنية كاألفكار الغير عقبلنية كالقدرة عمى

دحض الفكرة البلعقبلنية تقكـ المرشدة اعتمادان عمى النمكذج (اختر فكرة مف األفكار المطركحة
الغير عقبلنية مازالت تراكدؾ ك ليا أثر سمبي في حياتؾ المينية) ،ادحض تمؾ الفكرة لمكصكؿ إلى

آثار منطقية عقبلنية ،كتنيي المرشدة الجمسة مذكرة اياىف بمكعد الجمسة القادمة.
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الجمسة السادسة

أثر استراتيجية وقف األفكار في تنمية دافعية النجاز
يوم  :األحد

التاريخ:

َُُِِّ/ْ/

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة :أف تتدرب العضكات عمى استراتيجية كقؼ األفكار في تنمية
دافعية اإلنجاز.

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -تعريؼ العضكات عمى استراتيجية كقؼ األفكار كأىميتيا.
ِ -أف تتدرب العضكات عمي تخيؿ الفكرة كقطعيا كاستبداليا.

التقميدية إلى الحقكؽ
ّ -أف تتدرب العضكات عمى التشكيؿ المعرفي مف االفتراضات
ٌ
المشركعة.
 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،التغذية الراجعة  ،لعب الدكر ،التعزيز اإليجابي.

 oاألدوات :جياز حاسكب ،جياز عرض(برككسيما) ،شاشة عرض ،شرائح بكر بكينت
ممحؽ( ُٕ ،)ُْ -كرقة كقمـ ،بطاقة تدريب عمى قطع الفكرة كاستبداليا ممحؽ( ُٕ-

التقميدية كالحقكؽ المشركعة ممحؽ(ُٕ ،)ُٔ-بطاقة تقيـ بعد الجمسة
ُٓ) ،االفتراضات
ٌ
(ٓ) ممحؽ( ُٖ)ٓ -

 oإجراءات التنفيذ:

 اليدؼ األكؿ :تعريؼ العضكات عمى استراتيجية كقؼ األفكار كأىميتيا -المدة الزمنية )ْٓ( :دقيقة

بعد اف تستقبؿ المرشدة العضكات كتحيييـ بتحية أىؿ الجناف كتتحدث عف أىمية اإلنجاز كما
يحممو مف مثابرة كطمكح ،تناقش معيـ الكاجب البيتي كالتأكيد عمى أثر الفكرة في المشاعر كالسمكؾ

كأىميو دحضيا ،كتبدأ جمسة اليكـ بسؤاؿ لممناقشة في أريكف ىؿ تكجد أساليب أخر يمكف مف

خبلليا تفنيد الفكرة البلعقبلنية ؟ مف غير استراتيجية دحض األفكار ،لـ تمؽ المرشدة أم جكاب،
كيتـ استعراض شرائح بكربكينت ممحؽ( ُْ  )ُٕ -كتقكـ بعرض مكقؼ مصكر يكضح مدل تأثير
الفكرة بالمشاعر كالسمكؾ ،ثـ تطمب المرشدة مف العضكات أف تضع قائمة باألفكار التي تثير

الضغط النفسي في العمؿ لدييا – تجعؿ حاليا كحاؿ المكقؼ المصكر  -مف خبلؿ الكرقة المعطاة

كالتي تشمؿ المثيرات الضاغطة كاألفكار البلعقبلنية ،كالتي أصبحت عادةن كمف الصعب إيقافيا،
كبعد االنتياء مف كتابة األفكار ،تقكـ المرشدة بمساعدة العضكات لتسأؿ نفسيا األسئمة التالية:
ىؿ الفكرة غير عقبلنية؟ ىؿ الفكرة نتيجة غير متكقعة أك غير معتادة؟ ىؿ الفكرة كسيمة دفاعية؟
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ىؿ مف الصعب ضبط الفكرة؟ ىؿ تؤثر الفكرة عمى قدرتي عمى التركيز كما أنا بحاجة لمقياـ بو؟
ىؿ تسبب لي الكثير مف عدـ الراحة؟ ىؿ أرغب أف أككف أكثر سعادة كاطمئنانا كأكثر استرخاء

بدكف ىذه األفكار؟ كانت إجاباتيف (نعـ) ،كىي التي تسبب ليف التكتر كالضغط كال يرغبف في تمؾ

األفكار أف تعكد ليف.

تعمؿ المرشدة عمى مناقشة أعضاء المجمكعة بالعبارات التي سجمنيا (أنا قمؽ حكؿ ما سيقكلو

جيدة إذا قمت لو (ال) ،مف األفضؿ االحتفاظ
الناس عني إذا رفضت تنفيذ ما يطمبكنو ،سأككف غير ٌ
بآرائي لنفسي ،أخجؿ عندما أطمب المساعدة مف أحد ،إذا قاـ أحد باالعتداء عمي فاألفضؿ
ٌ
السمبية عمى سمككيف في
الذاتية
السككت متجنبو المشاكؿ) كأكضحت العضكات مدل أثر العبارات
ٌ
ٌ
العمؿ كشعكرىف بالقمؽ كالضيؽ ،استدرجتيف المرشدة قائمة :ىؿ لكف انت تذكرف تمؾ اآلثار ؟
كانت الردكد ضمف ما تـ تصنيفو مف أعراض معرفية" كمكـ الذات ،اليأس" ،أعراض عاطفية"

كالغضب ،عصبية ،حزف" ،أعراض سمككية" االنطكاء ،تجنب اآلخريف ،صعكبة في بداية العمؿ،
فقداف الرغية لمقياـ بالعمؿ "،جسدية "الشعكر بالتعب كنقص الشيية" ،بعد تعاطؼ المرشدة كما
تعانيو المجمكعة أكممت الحديث قائمة :يمكننا اليكـ استخداـ استراتيجية كقؼ التفكير لمتخمص مف

المخاكؼ المرضية كالسمككيات الكسكاسية كاألفعاؿ القيرية ،كاألفكار الكسكاسية المتعمقة بالفشؿ.

لكقؼ تمؾ األفكار عندما يككف السمكؾ المش ٌكؿ معرفي بشكؿ أساسي أكثر مف ككنو سمككا ظاىرا،

مع شعكره باأللـ كالضجر كعدـ االرتياح األمر الذم يقكد إلى حالو مف عدـ االستقرار .أبدأت

العضكات حاجتيف لتمؾ االستراتيجية ثـ دخمت معيف المرشدة لتحقيؽ اليدؼ الثاني.
اليدؼ الثاني :تدرب تخيؿ الفكرة كقطعيا كاستبداليا.
المدة الزمنية ) ْٓ ( :دقيقة

اليكـ بإذف هللا سنتدرب عمى تخيؿ الفكرة كقطعيا كاستبداليا ،أريد متطكعة لدييا فكرة سمبية تراكدىا
كثير كتريد أف تتخمص منيا ،تقدمت احدل العضكات كطمبت منيا المرشدة الجمكس عمى كرسي
ان

أماـ العضكات كأخذ تنفس عميؽ ،قالت ليا :أغمقي عينيؾ ثـ تخيمي المكقؼ أك الفكرة المثيرة لمتكتر
كما تحدث عمى حقيقتيا بالكاقع ،حاكلي أف تككني طبيعية كما لك كنت تفكريف بالسمكؾ الكسكاسي

بالفعؿ ،بعد مركر ثانية ظير في مبلمحيا شيء مف الحزف اقتربت منيا كقمت ليا قفي ،فتحت

عينيا متعجبة ،قمت ليا اكممي تخيمؾ كنفس الحركة كررت معيا المرشدة ،بعدىا قالت العضكة:

أحس أف الفكرة بدأت تتبلشيا ،طمبت منيا أخذ نفس عميؽ في أثناء ذلؾ يمكنؾ أف تقطع تمؾ

الفكرة الكسكاسية التي تثير بنفسؾ مف خبلؿ قطع الفكرة قائبل :قؼ .استغفر هللا ،قامت بتجربة
كبنفسيا قطعتيا ،ثـ سألتيا كيؼ تشعريف اآلف قالت بأريحية ،ككأف لـ يكف في عقمي أم فكرة،

شكرتيا المرشدة كطمبت مف العضكات القياـ بتدريب عمى قطع الفكرة كاستبداليا ممحؽ(ُٕ،)ُٓ-
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لتشمؿ استبداؿ الفكرة الكسكاسية بفكرة حيادية طبيعية كغير كسكاسية ،مف خبلؿ تطكير بعض

الجمؿ اإليجابية المؤكدة لمذات ،أك التخيبلت .كبعدما تنيي المرشدة طرح االستراتيجيات تقكـ
بالتغذية الراجعة كالتعزيز اإليجابي لمعضكات .

التقميدية إلى الحقكؽ
 اليدؼ الثالث :أف يتدرب عمى التشكيؿ المعرفي مف االفتراضاتٌ
المشركعة.
 -المدة الزمنية ) ْٓ ( :دقيقة

تقكـ المرشدة بتقسي ـ األعضاء لمجمكعتيف ك بإعطائيف كرقة مكتكب فييا بعض االفتراضات

الغير منطقية ممحؽ ( ُٕ ( )ُٔ -دكف أف تكضح أنيا غير منطقية ) ،كتطمب المرشدة مف

قرر فيما إذا كنت تؤمف بيذا
المجمكعتيف قائمة :اقرأف بتمعف مجمكعة االفتراضات التاليةٌ ،
االفتراض أك ال كفيما إذا كاف ىذا االفتراض غير منطقي في أريؾ ما ىك الحؽ المشركع  .بعد
االنتياء تقكـ المجمكعتيف مع المرشدة بمناقشة االفتراضات.
أتضح أف بعض المجمكعات أف أكثر العبارات مشركعة كاتفقف عمى أف العبارة التالية صحيحة
(يتكجب عميؾ دائما أف تككف منطقيان كثابتان) تـ مناقشة العبارة كالكقكؼ عمى بعض المكاقؼ

الحياتية كاتضح بعده أف لمفرد الحؽ في تغيير آرائو كأف يككف مرنان ليحؿ مشكبلتو .قامت المرشدة
بعرض العبارات الخاطئة كالحؽ المشركع ليا لتؤكد عمى ضركرة إبقاء االفتراضات كالحقكؽ السابقة

في الذىف ،كتضيؼ قائمة :إ ٌف االتصاؿ التأكيدم يعتمد عمى االفتراض الذم يقكؿ بأف الشخص
كتصرفاتو ،أنت المحامي األفضؿ في التعبير عف مكاقفؾ المختمفة،
أفضؿ حكـ عمى أفكاره كرغباتو
ٌ
فإف ىناؾ الكثير مف المكاقؼ كاألكقات التي تختمؼ فييا مع أناس آخريف ذكم
كبسبب ٌأنؾ فريد ٌ
فإف لؾ الحؽ في التعبير عف مكاقفؾ كأف تناقش كتتفاكض عمى
أىمية في حياتؾ ،كبالتالي ٌ
ٌ

تـ في جمسة اليكـ
اختبلفاتؾ مع اآلخريف .تقكـ المرشدة بسؤاؿ األعضاء عف ردكد أفعاليـ ٌ
عما ٌ
كتغذية راجعة .لتأكد بأف ذكم الدافعية المنجزة تفكيرىـ كسمككيـ يدفعيـ نحك المثابرة لتحقيؽ ما
يطمحكف لو.
الكاجب البيتي  :ممحؽ(ُٗ)ْ-
اذكر قائمة مف اإليجابيات كالسمبيات كالمكازنة بينيـ :
إيجابيات التجديد في العمؿ
سمبيات الركتيف في العمؿ
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الجمسة السابعة

إدارة ضغوط العمل ()1

يوم  :األربعاء

التاريخَُِّ/ْ/ِْ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة :أف تتدرب العضكات عمى إدارة ضغكطات العمؿ بشكؿ إيجابي.

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى مفيكـ كأعراض ضغط العمؿ.
ِ -أف تتعرؼ العضكات عمى مدل تعرضيا لضغط العمؿ.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،التعزيز ،التغذية الراجعة ،عصؼ ذىني.

 oاألدوات :جياز حاسكب ،جياز عرض(برككسيما) ،شاشة عرض ،شرائح بكر بكينت
ممحؽ( ُٕ ،)ُٕ -كرقة لكؿ عضك " مقياس ضغط العمؿ" ممحؽ( ُٕ ،)ُٖ -بطاقة
صكر"كاختبار اسقاطي" ممحؽ( ُٕ – ُٗ).

 oإجراءات التنفيذ:

 اليدؼ األكؿ  :أف تتعرؼ العضكة عمى ضغط العمؿ. -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.

ترحب المرشدة بالعضكات ليكـ جديد كتصبح عمييف بكممات إيجابية تبث فييف دافعية اإلنجاز ،
كتناقش معيف عف الجمسة السابقة كالبنية المعرفية الجديدة مف اإليجابية كتأثيرىا عمى حياتيف؟

كانت ردكدىف رائعة حيث قمف بتطبيؽ الدحض ككقؼ الفكرة كاستبداليا في حياتيف اليكمية كتالية(

حدثت مشكمة أرقت منامي فاستخدمت تمريف كقؼ الفكرة باالستغفار ،طبقت مع زكجي استبداؿ
الفكرة فشعرنا بالراحة كاالطمئناف ،استخدمت كقؼ األفكار الني كنت خائفة مف المكت كاستبدلتيا

بالتفكير في حسف الخاتمة ) كأكممت المرشدة شاكرة تجاكبيف كعبرت عف مدل سعادتيا بتطبيؽ
التماريف ،أما اليكـ سنتحدث في جمستنا عف إدارة ضغط العمؿ كتـ عرض شرائح بكر بكينت

ممحؽ( ُٕ  ،)ُٕ -فبرايكف ماذا يعني ضغط العمؿ؟ كماذا ىي أعراضو ،فيجبف:

(الضغط شعكر ما يجعمنا ال نقكـ بالعمؿ عمى أكمؿ كجو كقد ترجع األسباب لعده أسباب أحيانا
تصدر تصرفات مف رئيس العمؿ تشعرنا بالنقص في األعماؿ رغـ قيامنا باألعماؿ عمى أكمؿ كجو

كبما أف أعمالنا مرتبطة بالمدارس أحيانا يككف العطؿ سبب آخر ال دخؿ لو في عممنا إال أف
شككل القائميف عمى المدارس يتيمكنا بالتقصير مع رئيس العمؿ ،أك أحيانا نكمؼ بأعماؿ لـ
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نحصؿ عمى الخبرة كالتدريب الكافي ،أك ألننا ال تستطيع تنظيـ كقتنا بسبب األعماؿ المطالبيف

بإنيائيا رغـ كثرتيا ،أك أحيانا نشعر بالممؿ كالركتيف المتبع في العمؿ فبل شيء جديد ،كما أف
بيئة العمؿ غير مناسبة مف حيث الفكضى في المكاتب ،مما يشعرنا أحيانا بشيء مف التشاؤـ
كعدـ الرضا ،كالرغبة في الغياب ،ك انخفاض دافعية اإلنجاز في العمؿ ).

اليدؼ الثاني  :أف تتعرؼ العضكة عمى مدل تعرضيا لضغط العمؿ. -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.

تدعميف المرشدة قائمة :إذف ىناؾ عدة عكامؿ كراء شعكرنا الضغكط بالعمؿ المؤثر في الحالة

النفسية كالذىنية كالجسمية ،سأقكـ اآلف بعرض ثبلث صكر عبر جياز العرض مكضحان رسكـ
بطاقة صكر "كاختبار اسقاطي" ممحؽ( ُٕ )ُٗ -كتطمب مف العضكات التعميؽ عمييف بحيث

تعبر كؿ عضكة عما يجكؿ في نفسيا مف أفكار كمشاعر في كرقة خارجية مع ذكر االسـ عمييا،

حيث ييدؼ التمريف إلى اكتشاؼ الفرد عف نفسو في العمؿ .

تقكـ المرشدة بتجميع األكراؽ ،كتكزيع تمريف قياس ضغط العمؿ ممحؽ (ُٕ )ُٖ -لتعرؼ كؿ

عضكة عمى درجة الضغط لدييا في العمؿ حيث عمقت احدل العضكات كىي تحؿ المقياس(مف

خبلؿ أشعر أني كقفت مع نفسي كفيمت شعكرم في العمؿ كأصبح لدم كضكحان في ماذا أريد!)
دعمتيا المرشدة بنياية البرنامج ستتضح لديؾ المعالـ أكثر ،بعدىا تقكـ المرشدة بفتح باب النقاش
كالتغذية الراجعة كالتعزيز اإليجابي كقراءة ما تـ كتابتو في التعميؽ عف الصكر مف أفكار كمشاعر

كمدل ارتباطيا بدرجة التي حصؿ عمييا مف خبلؿ تمريف قياس الضغط في العمؿ .

كمنو يبلحظ مدل ارتباط شخصية العضكة كضغطيا عمى األسقاط في الصكرة حيث مف بيف

الصكر كانت صكرة ( ّ ) كاف التعميؽ عمييا (الرئيس مرتاح كيشرب شام كالمكظؼ ضاغط عمى
نفسو يعمؿ  -المكظؼ الكسكؿ حاط رجؿ فكؽ رجؿ كما ميتـ في عممو كاآلخر ميتـ ال يحب

تأجيؿ العمؿ  -شخص مرتاح كيرقى كاآلخر يتعب كيكدح ال ترقية كال منصب) ،طمبت منيـ

المرشدة أف يرك ىذه الصكرة مف جديد لكف بعيف النحمة ،فالبداية قالكا مستحيؿ قالت ليـ ادحضكىا

كغيركا مف الفكرة كبعد عدة ثكاني قالت إحداىف(ىذا الشخص منظـ أنجز أعمالو في كقتيا كاآلف
يكافئ نفسو ) شكرتيا المرشدة كحصمت عمى ىدية كطمبت مف العضكات تشجيعيا ،فتبسمف كقالف

 :سنعيد التعميقات مرة أخرل!
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الجمسة الثامنة

إدارة ضغوط العمل ()2
يوم  :األحد
•

التاريخَُِّ/ْ/ِٖ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

اليدف العام من الجمسة :أف تتدرب العضكات عمى إدارة ضغكطات العمؿ بشكؿ إيجابي.
 األىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:
ُ -أف تمتمؾ العضكات قدرة السيطرة عمى ضغكطات العمؿ مف خبلؿ حؿ المشكبلت.

ِ -أف تستجيب العضكات بفاعمية مع مصادر ضغط العمؿ مف خبلؿ الخطة اإلنجازية.
o

األساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،التعزيز ،التغذية الراجعة ،عصؼ ذىني ،االسترخاء

العضمي.
o

األدوات :أسمكب حؿ المشكبلت ممحؽ (ُٕ ،)َِ-تمريف االسترخاء العضمي ممحؽ(ُٕ-

ُِ) ،تمريف الخطة اإلنجازية ممحؽ(ُٕ ،) ِِ-بطاقة تقييـ الجمسة (ٔ  )ٕ ،ممحؽ( ُٖ .)ٔ -

o

إجراءات التنفيذ:

 اليدؼ األكؿ  :أف تمتمؾ العضكات القدرة عمى سيطرة ضغكطات العمؿ مف خبلؿ حؿالمشكبلت.

 المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة.بعد أف تـ التعرؼ عمى معنى الضغكط كاألفكار كالمشاعر المسببة لو مف كجو نظر العضكات

تقكـ المرشدة بتقسيـ العضكات مجمكعتيف لتحديد مصادر الضغط ككيؼ يمكف التغمب عمييا مف

كجو نظرىا كبعد أف انتييتف مف التمريف كحددتف مصادر الضغط ككيفيو يمكف التغمب عمييا،
سنتطرؽ لميارة تعتبر مف األساليب العبلجية لمضغكط كىي أسمكب حؿ المشكبلت ممحؽ (ُٕ-

َِ) فيؿ منكف مف تعرؼ ىذه الميارة ك معنى المشكمة ؟ ال ،سمعنا عنيا لكف ال نتقنيا ،كتفسرىا
المرشدة قائمة :تعريؼ المشكمة عف الفرؽ بيف كضعؾ الحالي كبيف أىدافؾ أك بيف ما تعرؼ كما
تريد .أم ىي مكقؼ بشكؿ عائؽ أماـ الفرد كيمنعو مف تحقيؽ أىدافو كيسبب لو حالة مف االختبلؿ

كعدـ التكازف.

ميارة حؿ المشكبلت ىك إدارة المشكمة بطريقة تحقؽ األىداؼ المكضكعة لمعالجتيا بنجاح،

كمراحؿ كخطكات حميا مف كجو نظرؾ :تحديد المشكمة ،تحميؿ المشكمة كمعرفة أسبابيا ،اقتراح
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الحمكؿ كالبدائؿ كدراستيا ،اختيار الحؿ المناسب ،كالعكامؿ المؤثرة في تنمية ميارة الفرد عمى حؿ

المشكبلت ،كاتباع الحؿ الجماعي في حؿ المشكبلت.

بعدىا قامت العضكات مجمكعة ثنائية كاستخداـ ميارة حؿ المشكبلت لتغمب عمى تمؾ الضغكطات

التي تـ تحديدىا سابقا ،ككانت التجربة جميمة بنسبة ليف ك الردكد إيجابية .

كما أكضحت المرشدة أف ىناؾ طريقان آخر لمتخمص مف ضغط العمؿ كما يسببو مف تكتر كذلؾ

مف خبلؿ تمريف االسترخاء العضمي ممحؽ(ُٕ ،)ُِ-حيث تقكـ المرشدة بتدريب المجمكعة

اإلرشادية عميو ،كفي نياية التغذية الراجعة كاف تجاكب المجمكعة بشكؿ كبير حيث اكضحت
العضكات مدل اسياـ ميارة حؿ المشكبلت كاالسترخاء العضمي في السيطرة عمى ضغكط العمؿ

لدييف  ،حيث عمقت إحدل العضكات اآلف صرت أشعر بأف لي حياة جديدة في العمؿ.

 -اليدؼ الثاني :أف يستجيب العضكات بفاعمية مع مصادر ضغط العمؿ مف خبلؿ الخطة

اإلنجازية.

 -المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة

كتتابع المرشدة مع األعضاء كبعد أف تـ التعرؼ عمى األنماط الرئيسية كالمتكررة لدييـ كمصادر

لضغط العمؿ ،يمكنؾ أف تبدأ بتشكيؿ خطة أكثر فاعمية لبلستجابة ربما يمكنؾ أف تتجنب بعض

تمؾ االستجابات ،كربما يمكنؾ أف تييئ نفسؾ أفضؿ كتستعد لمكاجيتيا إذا حدثت ليذه

الضغكطات بشكؿ أمثؿ كبطريقة صحية كايجابية يمكنو التكيؼ مع البيئة المحيطة مف خبلؿ لعبة
"كيؼ ذاتؾ".

المكقؼ :جاء رئيس عممؾ كطمب منؾ عمؿ ما يريده اآلف ككاف بيف يديؾ عمؿ مطمكب تسميمو
اليكـ  .كيؼ تكيفي ذاتؾ في ىذا المكقؼ؟
ككانت استجابة العضكات ...

(اطمب مف رئيسؾ في العمؿ كمصدر ضغط خارجي أف يميمني كتككيد ذاتي ،إذا أصر آلف
المكضكع ميـ أغير أفكارم بتذكرم اإليجابيات كالقدرات التي أتميز بيا ،استرخي) شكرتيف عمى

إجابتيف كأضافت المرشدة كنقطة أخرل كىي كتحديد األىداؼ المراد إنجازىا في العمؿ .

حيث تقكـ المرشدة بتنمية الجانب الفكرم المعرفي الخاص بدافعية اإلنجاز مف خبلؿ مساعدة

العضكات عمى تحقيؽ أىدافيف ،فاألىداؼ تحفز الناس ليتصرفكا مف أجؿ خفض التناقض بيف "
ما ىـ عميو اآلف" ك " ماذا يريدكف أف يصبحكا" فتحديد اليدؼ عادة ما يككف ذا فائدة عظيمة لمفرد.

حيث تقكـ كؿ عضكة بتحديد اليدؼ الذم تسعى لتحقيقو بحيث يككف خاضعان لمتقيـ في ضكء

عناصر الخطة اإلنجازية ممحؽ( ُٕ  ،) ِِ -كالتي تشمؿ ( :الشعكر بالحاجة لتحقيؽ ىدؼ ما،
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استشعار النجاح في حالة تحقيؽ اليدؼ ،الخكؼ مف الفشؿ ،استشعار الفشؿ في حالة عدـ تحقيؽ

اليدؼ ،األمؿ في النجاح ،تحديد العكائؽ الذاتية التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ ،تحديد العكائؽ

البيئية التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ ،اإلجراءات المحددة التي يتخذىا الفرد دكف تحقيؽ اليدؼ،
مصادر طمب المساعدة لتحقيؽ اليدؼ ،تحقيؽ اليدؼ اإلنجازم) فبقدر ما تمزـ العضكة نفسيا

بتحديد أىدافيا المرتبطة بدافع جديد ،بقدر ما يصبح ىذا الدافع ذا تأثير عمى تفكيرىا كسمككيا في
المستقبؿ.

تقكـ المرشدة بتدريب العضكات عمى خطة كتابة اليدؼ بشكؿ كاضح كيسيؿ تحقيقو مف خبلؿ

تحديد ىدؼ مشترؾ لمعضكات فخترف ( الطمكح إلكماؿ الدراسة العميا) ،تـ مناقشة اليدؼ بشكؿ

جماعي كمنو دحضت أفكار كتعزيز مف قبؿ العضكات بعضيف بعض ،عززتيف المرشدة األعضاء
كشكرتيف عمى تجاكبيف كجيكدىف المبذكلة في إنجاح جمسة اليكـ متمنية ليف دكاـ الصحة

الجسمية كالنفسية.
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الجمسة التاسعة

االتصال و السموك النجازي
يوم  :األحد

التاريخَُِّ/ٓ/ُ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة :التعرؼ عمى دكر االتصاؿ الفعاؿ في السمكؾ اإلنجازم.

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى دكر االتصاؿ في تنمية دافعية اإلنجاز.
ِ -أف تتعرؼ العضكات عمى معكقات االتصاؿ غير المباشر "الكتابي" كعبلقتو بتنمية دافعية
اإلنجاز.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،المحاضرة المبسطة ،التعزيز اإليجابي.

 oاألدوات :صكرة االتصاؿ الفعاؿ ممحؽ( ُٕ ،)ِّ -بطاقة تمريف " معكقات االتصاؿ"
ممحؽ( ُٕ  ،)ِْ-أقبلـ ،المكح السبكرم ،بطاقة تقيـ الجمسة(ٖ) ممحؽ( ُٖ .)ٕ -

 oإجراءات التنفيذ:

 -اليدؼ األكؿ :أف تتعرؼ العضكات عمى دكر االتصاؿ في تنمية دافعية اإلنجاز.

 -المدة الزمنية )ْٓ( :دقيقة

ترحب المرشدة في بداية الجمسة بالعضكات كتشكرىف عمى الحضكر في الكقت المحدد كتبدأ

حديثيا بمناقشة الكاجب كالتعرؼ عمى اإليجابيات الجديدة المكتسبة مف أفكار كمشاعر كسمكؾ مف
خبلؿ تغير األفكار السمبية .

تطمب المرشدة مف العضكات أف يقفف في صفيف متقابميف لمقياـ بمعبة تكضح المرشدة لؤلعضاء
طريقة المعبة كذلؾ أف يقكـ العضك برمي الكرة ألم شخص في الصؼ المقابؿ ،كعمى العضك الذم

تمقاىا أف يقكـ برمييا لعضك آخر في الصؼ المقابؿ.
عمى كؿ عضك في ىذه المعبة أف يتمقى كيرمي الكرة.

عندما تنتيي الدكرة األكلى لمكرة بيف األعضاء ،تقكـ المرشدة بإعادة رمي الكرة األكلى ثـ يدخؿ كرة

ثانية ككرة ثالثة كىكذا حتى يصبح ىناؾ عدد كبير مف الكرات يتمقفيا األعضاء في نفس الكقت.

بعد االنتياء مف الكقت ،تحاكر المرشدة األعضاء عف انطباعاتيـ عف ىذه المعبة مف خبلؿ األسئمة
التالية كتقكـ بتدكيف إجابات كؿ سؤاؿ عمى المكح السبكرم:
ُ .ما عبلقة ىذه المعبة بمفيكـ االتصاؿ؟

ِ .ىؿ كاجيتكـ صعكبات في تمقي الكرات (الكرة األكلى ،دخكؿ الكرات األخرل)؟
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ّ .ما األسباب التي أدت إلى ىذه الصعكبات؟
ْ .ما شعكرؾ كأنت تتزايد عندؾ الكرات؟

مف خبلؿ الحكار مع العضكات الحظف أف المعبة تحتاج لتركيز كحاؿ الرسائؿ المرسمة عبر البريد
حيث ترسؿ مجمكعة مف االستفسارات أك األكامر التي تحتاج لتركيز التي قد تخمؽ نكعان مف

التشتت كاإلحباط كالضيؽ ،فأحيانا تككف العضكة مشغكلة في عمؿ مكمؼ مف قبؿ الرئيس كتـ اآلف
كصكؿ رسالة عبر البريد استفسار أك عمؿ ما يتطمب الرد ،ثـ يرف الياتؼ مف احدل زميبلت

العمؿ تحتاج إنياء مكضكع معيف مما يثير في نفسيا العصبية كاالنزعاج.

فطرحت إحدل العضكات مثبلن قالت :في إحدل المرات طمبت مني إحدل الزميبلت عبر البريد

اإللكتركني عمؿ صبلحية في البكابة كبعد االنتياء لـ أغمؽ نافذة الصفحة مف المكقع كفي نفس

الكقت أرسمت أخرل تطمب نفس الصبلحية ففتحت نافذة الزميمة األكلى المنتيية كاخبرتيا بأف تـ
العمؿ أال اف الثانية تقكؿ لـ تفتح الصبلحية معي كىي تقكؿ ليا لقد قمت بالعمؿ كبعد مركر
ساعات العمؿ كعند إغبلؽ الجياز لحظت بأف االسـ مختمؼ كلـ تعطي الثانية حقيا ،فشعرت

بتأنيب الضمير كفي البيت قمت بعمؿ البلزـ.

مف خبلؿ ىذا الحكار تؤكد المرشدة عمى دكر كأىمية االتصاؿ الفعاؿ كسمكؾ إنجازم ،قائمة :كبعد

أف تعرفنا عمى مفيكـ االتصاؿ الذم يتـ مف خبللو نقؿ رسالة مف شخص (المرسؿ) إلى شخص
آخر (المستقبؿ) بحيث يتـ فيميما بشكؿ صحيح مف قبؿ المستقبؿ .كككف االتصاؿ بيف العامميف

غير مباشر "كتابي" كاف البد أف يككف لو كقفو ،فمف خبلؿ الصكرة المكضحة ممحؽ( ُٕ)ِّ-
تكضح بأف عناصر عممية االتصاؿ األساسية ىي :الشخص المرسؿ الذم يقكـ بإرساؿ الرسالة
(رمي الكرة) ،الشخص المستقبؿ الذم يستقبؿ الرسالة (استقباؿ الكرة) ،الرسالة (الكرة األكلى ،الكرة

الثانية  ،).....كألف البريد اإللكتركني كسيمة لبلتصاؿ المباشرة كالغير فعالة في العمؿ متضمنة
اتصاالن ىابطان (مف السمطة العميا متضمنة ق اررات كأكامر كتعميمات كتكجييات) كاتصاؿ صاعد (مف
المستكيات الدنيا متضمنة النشاطات كالق اررات كأداء األفراد مكجو لمسمطة العميا) أم حمقة الكصؿ

مرة تككف مف المستكيات العميا كمرة تككف مف المستكيات الدنيا ماذا تبلحظف عمى أنفسكف؟

باالتفاؽ :متذبذبيف كمتشتتيف فإلى اآلف ال يكجد تصكر كاضح عف األعماؿ التي نقكـ بيا كأصبح
البريد اإللكتركني حمقة كصؿ لمقياـ باألعماؿ كأحيانا النعرؼ مف نخاطب غير نقكـ بأرساؿ

األعماؿ لمتنفيذ كيأتينا الرد مخالؼ عما نطمبو ،أك بردة فعؿ غير ما نتكقع ،كأضافت أخرل أحيانا

أقكـ بإرساؿ رسالة عدائية مطابقا لردىا فالتكاصؿ عبر البريد االلكتركني مجرد ضغط أزرار !
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كما أف الجمكس اماـ شاشة الحاسكب لعدة ساعات في اليكـ يشعرنا بأعراض جسدية كالتعب

كالخمكؿ كالكسؿ كآآللـ الرقبة كالظير ،ىذا باإلضافة إلى المخاطر اإلشعاعية الصادرة منو،
كالشعكر بأعراض نفسية كاجتماعية كاإلحباط كالقمؽ كالعزلة.
تتابع المرشدة الحديث قائمة  :بعد ىذه المبلحظات عف االتصاؿ في العمؿ كاألعراض المصاحبة
لو كالذم يكحي ضعؼ السمكؾ المنجز ،في تصكركف ىؿ تكجد شركط لبلتصاؿ الغير مباشر حتى

يككف فعاالن ك يتحقؽ السمكؾ المنجز؟ يجبف بعد برىة مف التفكير يجب التركيز عمى المرسؿ مع

طمبو كاالنتباه لو عمى أف تككف الرسائؿ المرسمة كاضحة كمباشرة كمفيكمة ،يمكف إرفاؽ ممؼ
تكضيحي أك استخداـ كسيمة اتصاؿ أخرل كالياتؼ ،كما يمكف تطبيؽ برنامج يساعد عمى مخاطبة

الطرؼ اآلخر كإظيار الصكرة أك الصكت في الحاسكب ،كمنو يمكف استخداـ اتصاؿ فعاؿ مف
خبلؿ البريد االلكتركني.

شكرتيف المرشدة عمى تفاعميف كمشاركتيف بشكؿ فعاؿ كطرح أفكار يمكف مف خبلليا أف يككف

االتصاؿ االلكتركني فعاالن في تنمية الدافعية إلنجاز األعماؿ.
اليدؼ الثاني :أف تتعرؼ العضكات عمى معكقات االتصاؿ الغير مباشر" الكتابي" كعبلقتو بتنمية
دافعية اإلنجاز.

المدة الزمنية ) ْٓ ( :دقيقة
بعد تعرفنا عمى دكر االتصاؿ في تنمية دافعية اإلنجاز كأف االتصاؿ عبر البريد اإللكتركني ىي

الكسيمة أك القناة األساسية يمكف مف خبلليا إنجاز العمؿ ،كككف القناة تنقصيا شركط االتصاؿ

الفعاؿ بما فيو التقاء الشخصيف بنفس الزمف كالمكاف ،كال تحمؿ اية مشاعر بيف الطرفيف فإف الكثير
مف المضاميف ال يتـ قبكليا كترفض كتسبب االزعاج كاألعراض التي ذكرت سابقا األمر الذم
ينعكس عمى االحتراـ بيف الطرفيف في الحقكؽ كاحتراـ المشاعر .

في اعتقادكف ما المعكقات األخرل التي يمكف أف تؤثر عمى نقؿ الرسالة كالتي يمكف أف تؤثر في

السمكؾ اإلنجازم؟ يجبف ككف الرسالة مرسمة عبر البريد االلكتركني مف رئيس إلى منفذ شخص ال

أعرؼ عنو الكثير كمعظـ الرسائؿ تككف فييا أكامر يضعؼ التكاصؿ ألني ال أعرؼ مشاعر
الطرؼ الثاني أك ظركفو كبالتالي عندما أقكـ بمتابعة العمؿ ،كالتكاصؿ مع المنفذة لعدـ االنتياء مف

العمؿ قد ترد بتيجـ ،كتشتكي مف الظركؼ المحيطة بالمدرسة كمنيا ضعؼ النت ،مما يشعرنا بعدـ
الثقة كأحيانا نتصرؼ بعدكانية رغبة في االنتياء مف العمؿ.
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بادلتيف المرشدة المشاعر كقالت :بما أف ىناؾ معكقات قد تعرقؿ فاعمية االتصاؿ مف خبلؿ القناة

المستخدمة بينؾ كبيف المنفذيف كما طرحتمكىف ،كيؼ إذا أعترضؾ رسالة غير كاضحة تحمؿ في
معناىا إحدل المعكقات المكضحة مف أحد كرئيس العمؿ ككنو ىك الممقي كأنت المنفذة ،كيؼ
سيككف تكاصمؾ معو عبر البريد اإللكتركني (االتصاؿ الغير مباشر) ممحؽ (ُٕ:)ِْ-

ظيرت بعض إجابات العضكات مع اختبلؼ نكع المعكؽ ،كاستكقفتني إحدل العضكات تذكر مكقؼ
مف المعكقات قائمة :طمب منيا الرئيس ( ككعظ كتفسير أخبلقي) عدـ إرساؿ رسالة إلى المنفذيف
قبؿ ما ترسؿ إليو ليطمع عمييا كيصححيا ثـ يطمب منيا أف ترسميا تقكؿ العضكة :جعمني أشعر

بعدـ الثقة في قدرتي عمى صياغة الرسالة كأشعرني بالنقص ،في بداية األمر كنت أقكـ باإلرساؿ

ألنو طمب مف الرئيس إال أني كرىت ىذا الكضع كلـ أتكاصؿ معو بعدىا.

بادلتيف المرشدة الشعكر في تمؾ المعكقات كمدل عبلقتيا بتنمية دافعية اإلنجاز كلكي نصؿ لكضع

آلية لمكصكؿ إلى االتصاؿ الفعاؿ عبر البريد اإللكتركني ما أريكف ما اآللية المناسبة .بعد الحكار
كالمناقشة مع العضكات كالمرشدة كبعد التغذية الراجعة يمكف أف تككف اآللية مف عدة نقاط منيا :

ٗ -احتراـ الطرؼ الثاني بما يبثو مف مشاعر كأفكار بسبب الظركؼ التي قد تمنعو مف تنفيذ
عممو كالرد عميو بصكرة ميذبة ميما عدائية رده عمى يتـ مشاركتو لمكصكؿ لميدؼ.

َُ-

يمكف استخداـ الياتؼ ككسيمة أخرل لتكضيح تنفيذ األعماؿ إف استصعب فيـ

المطمكب عبر البريد.

ُُ-

التسامح تجاه ما يصدره األخريف مف أخطاء في الردكد كحسف الظف فييـ.

ُِ-

استغبلؿ كقت المناسبات االجتماعية كالدينية كالكطنية

ُّ-

أف تككف الرسالة كاضحة مف حيث التعميمات المراد تطبيقيا مكضحة بالصكر مع

إلشعارىـ بمدل تكاصمنا ال يتكقؼ فقط في األكامر كالتعميمات.

لمتكاصؿ مع المنفذيف

اختبلؼ األلكاف كعدـ االعتماد عمى المكف األسكد أك األزرؽ.

ُْ-

في حاؿ كصكؿ معكؽ مف الرئيس يجب مخاطبتو كجو بكجو .

ُٓ-

تحفيز المنفذيف لؤلعماؿ بكممات تشجيعية.

ُٔ-

محاكلة أخذ استراحة بعد إنياء مجمكعة مف األعماؿ لتغير المزاجية كالتخفيؼ مف

ضغط العمؿ.

شكرتيف المرشدة عمى التفاعؿ كطرح األفكار الرائعة ،كقالت ككف ىذه األفكار التي تـ طرحيا
تكحي بمدل أىمية االتصاؿ في إنجاز األعماؿ ككيؼ يمكف كضع آلية يتـ مف خبلليا جعؿ البريد

االلكتركني كسيمة أتصاؿ فعالة .
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الجمسة العاشرة

ميارة إدارة الوقت
يوم  :األحد

التاريخَُِّ/ٓ/ٓ :

مدة الجمسة  )َٗ( :دقيقة

 اليدف العام من الجمسة :أف تتمكف العضكات مف إدارة الكقت بفاعمية .

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -أف تتعرؼ العضكات عمى أىمية إدارة الكقت في السمكؾ اإلنجازم.
ِ -أف تتدرب العضكات عمى إدارة األكلكيات .

ّ -أف تتعرؼ العضكات عمى بعض مبددات الكقت ككيفية التعامؿ معيا.

 oاألساليب الرشادية :المناقشة كالحكار ،المحاضرة المبسطة ،التعزيز اإليجابي.

األدكات :بطاقة تمريف لكؿ عضك" مقياس الكفاءة في إدارة الكقت" ممحؽ( ُٕ  ،)ِٓ-أقبلـ ،المكح
السبكرم ،بطاقة جدكؿ التنظيـ األسبكعي ممحؽ( ُٕ  ،)ِٔ-بطاقة تقييـ الجمسة(ٗ) ممحؽ( ُٖ
.)ٖ -

 oإجراءات التنفيذ:

 اليدؼ األكؿ :أف يتعرؼ األعضاء عمى ميارة إدارة الكقت كأىميتيا في السمكؾ اإلنجازم . -المدة الزمنية )َِ ( :دقيقة

بعد استقباؿ العضكات ليكـ جديد تحدثنا فيو عف مدل تطبيؽ التماريف السابقة ،كلقد ابديف سعادتيف

عند اكتساب تمؾ الميارات ،قالت المرشدة سنبدأ جمسة اليكـ بفكرة ىؿ راكدتؾ يكما ما كقمت بأنؾ
ال تمتمؾ الكقت الكافي؟ كلماذا راكدتؾ؟ الجميع جاكب بنعـ كالسبب أحيانا ضغط العمؿ كال أستطيع

إنجاز أعمالي في كقتيا ،أك يمر عمي الكقت بطيئا ال دافعية لدم إلنجاز العمؿ فبل أحس بقيمتو.

تتابع معيـ المرشدة قائمة :إف الكقت الذم تمتمكو يمتمكو غيرؾ بنفس المقدار ،فمديؾ نفس األربع
كعشركف ساعة لكننا قد ال نمتمؾ الميارات المطمكبة إلدارة الكقت المتاح مما نشعر باإلحباط لعدـ

قدرتنا عمى إنجاز األعماؿ اليامة ،كمف خبلؿ حديثكف يتضح أف مف سكء استخداـ الكقت تظير
في سمككيات كتالي :أما إىدار الكقت "إضاعة الكقت فيما ال يفيد" ،أك عدـ االستفادة الفعالة

"كيتمثؿ في استخداـ الكقت ببطء أك الكسؿ في استخداميا" ،أك التسكيؼ "تأجيؿ العمؿ إلى كقت

الحؽ"  ،كبما أف قيمة إدارة الكقت ليست التحكـ في الكقت بحد ذاتو ،كلكف في الطرؽ التي يمكنؾ
مف خبلليا استخداـ الكقت لبلرتقاء بحياتؾ كتحسيف كضعؾ.

فيؿ تدركف أىمية الكقت كفكائد إدارتو؟ أجبف أكيد لمكقت أىمية كسيسألنا هللا عنو لكف نفقد ميارة

استغبللو ،فأحيانا نشعر بالكسؿ كعدـ الرغبة في العمؿ فنتفاجأ بتراكـ األعماؿ فنشعر بتأنيب
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الضمير لعدـ استغبلؿ الكقت ،تتابع المرشدة حسنا سنكتسب اليكـ بإذف هللا في جمستنا ميارة إدارة

الكقت كسنبلحظ أف لمكقت عدة فكائد منيا:

ُ -إجياد أقؿ مف خبلؿ التحكـ في الكقت .
ِ -التكازف ما بيف العمؿ كالحياة الشخصية.
ّ-زيادة مستكل اإلنتاجية .

ْ-النجاح في تحقيؽ األىداؼ.
 اليدؼ الثاني :أف تتدرب العضكات عمى ميارة إدارة األكلكيات.-المدة الزمنية ) َْ ( :دقيقة.

تقكـ المرشدة بتكزيع مقياس الكفاءة في إدارة الكقت لكؿ عضك يستنتج مف خبللو مدل كفاءتو في

إدارة الكقت عمى أف يجيب عمى االستبياف بكؿ دقة كصراحة ،كتقكـ بجمع النقاط التي حصمت
عمييا .مع التكضيح مف خبلؿ السبكرة النتائج كتالي:

ٔ – َُ مخطط سيء

البد مف تعمـ الميارات البلزمة لمتخطيط الجيد كلعؿ الخطكة األكلى شراء ىذا الكتاب الذم بيف

يديؾ

ُُ – ُٓ مخطط تحت المتكسط

لديؾ مبادئ تخطيط الكقت لكف مازاؿ أمامؾ الكثير لمعرفة التكظيؼ األمثؿ ليذه المبادئ

كاالستفادة مف كقتؾ كالتخمص مف الضغكط

ُٔ – َِ مخطط متكسط الفعالية

تخطيطؾ ال بأس بو لكف أنت بحاجة إلى ترتيب األكلكيات كتفادم بعض المستجدات التي قد تفسد

تخطيطؾ

ُِ – ِٓ مخطط فكؽ المتكسط
تخطيطؾ جيد حاكؿ مراجعتو بصفة دكرية لمتأكد مف أف كؿ شيء عمى ما يراـ

– َّ مخطط متميز كؿ ما عميؾ ىك السير قدما في تحقيؽ أىدافؾ

لكحظ بعد أف سجؿ كؿ عضك مدل كفاءتو في إدارة الكقت مف خبلؿ المقياس أف العضكات يقعف
بيف (ُٕ – ِٓ ) كىذا ما سنركز عميو مف ترتيب األكلكيات ،كتكضح المرشدة قائمة :بما أف
كظيفتكـ تمضي بصكرة دكرية نمطية كركتينية ،كأف مياما معينة ال تيبط عميكـ إال في أياـ معينو

مف األسبكع ال بد أف تستغؿ الكقت بكؿ ما ىك مفيد ،كيفتح باب الحكار لطرح أفكار جديدة ليستغؿ
الكقت بكفاءة لتنمي فييـ ركح الطمكح كاإلنجاز .ثـ تقكـ المرشدة بتكضيح عمى السبكرة نشاط
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ميارة إدارة األكلكيات مف خبلؿ مصفكفة إدارة الكقت لتدريب عمى استخداـ الكقت بكفاءة مكضحة
بنكد المصفكفة :ىاـ كعاجؿ (يجب ) ،ىاـ كغير عاجؿ ( ينبغي ) ،غير ىاـ كغير عاجؿ (ال يجب

عممو ) ،غير ىاـ كعاجؿ ( ضائع ) ،ثـ كجيت سؤاالن لمعضكات ما ىك في رأيكف أىـ مربع ؟
كلماذا؟ الكؿ جاكب ىاـ كعاجؿ عدا كحده مف العضكات مبررات أجابتيف بأف يجب إنياء العمؿ

فيك ىاـ كعاجؿ ،أما العضكة الكحيدة فقالت عممي ميـ كلكف ال يتطمب العجمة في إنجازه ،ثـ
سألتيف المرشدة لك جميع األعماؿ عاجمة كميـ كيؼ سيككف شعكركف ،قالنا :سنضغط عمى أنفسنا

إلنياء العمؿ كاذا لـ ننتيي سيأنبنا ضميرنا ،تعاطفت المرشدة معيف كقالت ليذا نحتاج إلدارة الكقت
بشكؿ صحيح كأكثر فائدة حسب ترتيب األكلكيات.

تطمب المرشدة مف العضكات التدريب عمى المصفكفة مف خبلؿ الخطكات التالية :

ُ-الحظ تاريخ اليكـ كسجؿ مف ثبلثة إلى ستة أىداؼ لميكـ تتعمؽ بالمياـ التي يتعيف عميؾ
إنجازىا.

سجؿ كؿ األعماؿ كاألنشطة التي تقكـ بيا أثناء اليكـ ميما كانت ضآلة ذلؾ النشاط.

سجؿ الكقت الذم أمضيتو في كؿ بند مف بنكد العمؿ.

حدد أكلكية كؿ بند عمى حدة كذلؾ بناء عمى ككنو

بالتعاكف مع األعضاء يتـ طرح مجمكعة مف األعماؿ كترتيبيا عمى الجدكؿ لمتغذية الراجعة ،كتنيي
المرشدة حديثيا بعبارة ( أنو ال مستقبؿ لفرد أك ألمة ال يؤرقيا الكعي بالكقت إف لـ تضع نفسيا

عمى أكؿ طريؽ ىذا الكعي)

 اليدؼ الثالث :أف يتعرؼ األعضاء عمى بعض مبددات الكقت ك كيفية التعامؿ معيا.-المدة الزمنية ) َّ ( :دقيقة

تبدأ المرشد حديثيا قائمة :قد تعترضنا بعض األمكر عند متابعة أعمالنا كىي ما تعرؼ بمبددات
الكقت ىؿ لكف أف تذكرنيا مع استنتاج الكيفية المناسبة التعامؿ معيا؟ كبمساعدة المرشدة تـ تحديد

منيا:

 المقاطعات التميفكنية ،الحمكؿ :سد الطريؽ عف المقاطعات كعميؾ عدـ افتراض مشركعيتيا
بالحجب ،ىناؾ طرؽ ذكية لحجب المكالمات بدال مف عدـ الرد ،سكؼ اتصاؿ بؾ

الساعة (ُ) ،سكؼ أقكـ بالرد عبر البريد اإللكتركني.
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 محاكلة أداء الكثير مف األعماؿ إلرضاء الرئيس أك لشعكرىـ بعدـ األمف إلثبات جدارتنا،

لذا عميؾ أف تتعمـ كيؼ تقكؿ (ال) لمرئيس ،أك تأجيؿ ما يطمب مني إف كاف غير ميـ اآلف

إنجازه.

 الزكار المفاجئكف :يمكف أف تتعامؿ مع سؤاليـ إف كانت إجابتو سريعة ،إف كاف يحتاج
آخر لمتحدث معيـ ،شجعيـ عمى الخركج بحمكؿ
آخر ليـ ،اقترح شخصان ان
لكقت حدد مكعدان ان
مف عندىـ مف خبلؿ اعطائيـ جياز حاسكب ليقكـ بالعمؿ تحت إشرافي.

 التفكيض غير الفعاؿ :يمكف إسناد لغيرم أف يقكـ بيذا العمؿ  ،كعمي أف أختار الشخص
المبلئـ حتى يقدـ لو التعميمات الكاضحة.

 انعداـ التنظيـ " الفكضى " الشخصية ،الحمكؿ :احتفظ بمكتبؾ نظيفا ،استخدـ نظاما
متكامبل بعيدا عف قصاصات الكرؽ ىنا كىناؾ ،استخدـ المكاد المساعدة اإللكتركنية

(المدكنة).

 عدـ االنضباط الذاتي ،حيث تكمف المشكمة في نقص الكعي كاإلحساس بالمنفعة أك نقص
الكعي الذاتي كيمكف لؾ أف تغرس في نفسؾ القكة كالشدة ،حدد مكاعيد نيائية الستكماؿ

األعماؿ ،كافئ نفسؾ ،اتخذ لنفسؾ نمكذجا تحتذم بو.

 مف الخطكات الجيدة لتحقيؽ اتصاؿ أفضؿ مف خبلؿ البريد االلكتركني كالحفاظ عمى
الكقت:

 كضح غرضؾ مف الرسالة.
 اختر القناة المناسبة لبلتصاؿ (رسالة ،مكالمة ،حضكر شخصي).
 امنح الرسالة أكبر قدر مف الكضكح .
 كضح كمماتؾ قدر اإلمكاف

 ال تفترض أبدا أنؾ عمى نفس مكجة الشخص الذم تعمؿ معو.
 تجنب المبالغة كالتيكيؿ

 انصت لمنقاط اليامة كتجاىؿ التفاىات
 اسأؿ األسئمة المناسبة

 خطط مسبقا ،العمؿ خبلؿ فترة غيابؾ كمف ينكب عنؾ .
بعد العرض كالمناقشة كاعطاء التغذية الراجعة المناسبة ،تـ تكزيع الكاجب البيتي ،شاكرة تعاكنيف

كتفاعميف اإليجابي.
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الكاجب البيتي
ٌقيـ كيؼ تقضي كقتؾ ؟
استخدـ النمكذج التالي لتسجيؿ الكقت كالمياـ التي تقكـ بيا كؿ يكـ مف السبت حتى يكـ الجمعة ،كذلؾ ساعة
جدكؿ التنظيـ األسبكعي

بساعة.

الساعة

السبت

األحد

الثبلثاء
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األربعاء

الخميس

الجمعة

الجمسة الحادية عشر
(الجمسة الختامية)

يوم  :األربعاء

التاريخَُِّ/ٓ/ٖ :

 اليدف العام :االنتياء مف البرنامج ،كاجراء القياس البعدم.

مدة الجمسة  )َٔ( :دقيقة

 oاألىداف الخاصة لمجمسة الرشادية:

ُ -أف يعبر األعضاء عف مدل االستفادة مف جمسات البرنامج .

ِ -أف يجيب األعضاء عمى مقياس تنمية دافعية اإلنجاز بصدؽ .

 oاألساليب الرشادية :التغذية الراجعة ،التعزيز اإليجابي ،الحكار كالمناقشة.

 oاألدوات :استمارة التقييـ الختامي لمبرنامج اإلرشادم ممحؽ (ُٕ  ،)ِٔ -مقياس تنمية
دافعية اإلنجاز ممحؽ (ُٕ)ِٕ-

 oإجراءات التنفيذ:

 اليدؼ األكؿ :أف يعبر األعضاء عف مدل االستفادة مف جمسات البرنامج . -الفترة الزمنية )َّ( :دقيقة .

شكرت المرشدة العضكات عمى الجيكد التي بذلنيا مف أجؿ إنجاح البرنامج ،كأعربت ليف عف

سعادتيا في إنجاز جمسات البرنامج بكؿ مثابرة كطمكح لتحقيؽ اإلنجاز في العمؿ ،كما ناقشت
الكاجب البيتي ،ك لخصت ما تـ الحديث عنو في الجمسات ،السابقة بشكؿ سريع ،بغرض االنتياء
مف األعماؿ غير المنتيية التي برزت في الجمسات السابقة ،ثـ قامت المرشدة بتكزيع استمارة التقييـ

الختامي لمبرنامج اإلرشادم عمييف ممحؽ (ُٕ  ،) ِٔ -كبعد تدكيف استجابتيـ قامت بمناقشة
األعضاء عف الصعكبات التي كاجيتيـ أثناء تنفيذ البرنامج ككيفية التغمب عمييا.

اليدؼ الثاني :أف يعبر األعضاء عف مدل االستفادة مف جمسات البرنامج .
الفترة الزمنية )َّ( :دقيقة .

كما كزعت المرشدة مقياس تنمية دافعية اإلنجاز ممحؽ (ُٕ ،)ِٕ-بغرض إجراء القياس البعدم

لممجمكعة التجريبية كالضابطة ،كأخذت منيـ استجاباتيـ عمى المقياس ،كطمبت مف العضكات أف
يحرصف عمى تطبيؽ األساليب التي تعممنيا في البرنامج ،حتى تنمي لدييـ دافعية اإلنجاز بشكؿ

مستمر كفي جميع جكانب الحياة ،كبعد ذلؾ قامت المرشدة بتكديعيف ،كاعطاؤىف كتب كيدية
تذكارية .
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ممحق ()17

بطاقات التدريب في البرنامج الرشادي
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ممحؽ ( ُٕ ) ُ -
بطاقة عقد اتفاؽ إرشادم بيف المرشدة كعضكات المجمكعة اإلرشادية (الدحادحة)ََِٖ:
االسـ:

العمر:

البرنامج:

الكقت:

ييدؼ ىذا العقد إلى تنظيـ عمؿ الجماعة كقد تـ االتفاؽ بيف عضكات الجماعة كالمرشدة عمى ضركرة االلتزاـ
بالشركط التالية:
ُ.

حضكر الجمسات في المكاعيد المحددة.

ِ.

االنتباه لما تقكلو العضكات كاحتراـ آرائيف.

ّ.

المشاركة في النشاطات كتشجيع العضكات عمى المشاركة.

ْ.

اإلصغاء الفعاؿ كاالىتماـ بمشكبلت العضكات.

ٓ.

االحتراـ المتبادؿ.

ٔ.

أف نتعامؿ بمنتيى الثقة كالصدؽ كالصراحة التي نعمؿ مف اجميا.

ٕ.

الحفاظ عمى السرية التامة لما يقاؿ في الجمسات.

ٖ.

أية شركط أخرل:

أ.
ب.
أكافؽ أنا العضكة  -------------------------عمى ما تـ االتفاؽ عميو مع عضكات الجماعة
كالمرشدة حسب ىذا العقد.
نسخة العضكة

تكقيع العضكة

نسخة لممرشدة

تكقيع المرشدة
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ممحؽ( ُٕ)ِ-
اختبار أنماط الشخصية ( MBDIالكبلب)َُِِ ،
اختبار عالمي لمعرفة تفاصيل شخصيتك ...أرجوا التركيز واختيار ما يناسبك لتبين نمط شخصيتك.
االختبار األكؿ :

ُ -أنا أميؿ إلى أف أككف أكثر نشاطا عندما:
أ  -أككف مع اآلخريف.
ب  -أفكر في نفسي.

-2عندما أككف في نشاطات اجتماعية ،فإف نشاطي كحيكيتي تزداد:

أ  -في نياية المقاءات ،كقد أككف آخر شخص يغادر.

ب  -في بداية المقاء ثـ أشعر بالتعب كأكد الذىاب لممنزؿ لمراحة.
- 3أم العبارات أقرب إليؾ:

أ  -أفضؿ الذىاب مع األصدقاء إلى مكاف بو الكثير مف األشخاص مع فرصة لمتفاعؿ معيـ مثؿ األندية أك الحفبلت.

ب  -أفضؿ الجمكس في البيت كأف أقكـ بعمؿ شيء خاص لكحدنا مثؿ مشاىدة فيديك أك التمفاز أك تناكؿ كجبة عشاء معان.
- 4عندما أككف مع األصدقاء فأنا:

أ  -أتكمـ كثي انر.

ب  -أككف منصتان كمتحفظان حتى أشعر بالراحة معيـ ،كعندىا أبدأ بالحديث معيـ.
- 5المكاف الذم تعرفت فيو عمى أغمبية أصدقائي ىك:

أ  -في الخارج عندما كنت أقكـ بإنجاز بعض األعماؿ ،مثؿ الحفبلت أك األندية أك العمؿ كالنشاطات التركيحية كغيرىا ،أك

عندما يقدمني اآلخركف ليـ.

ب  -عف طريؽ بعض النشاطات الخاصة مثؿ اإلعبلنات أك التمفاز في المقاءات الخاصة عندما يقدمني أصحابي الحميميف

أك أفراد عائمتي ليـ.
- 6لدم:

أ  -الكثير مف المعارؼ كاألصدقاء الخصكصييف  -كأحيانا القميؿ منيـ- .

ب  -القميؿ مف األصدقاء الخصكصييف.
- 7أصدقائي يقكلكف عني أنني:

أ  -كثير الكبلـ كقميبلن ما أجمس صامت نا.
ب  -قميؿ الكبلـ كأميؿ لبلستماع ليـ.
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اإلجابات معظميا أ >> --ضح حرؼ E
اإلجابات ب >> --ضح حرؼ I

االختبار الثاني :

ُ -أنا أجمع المعمكمات أفضؿ عف طريؽ:
أ  -خيالي كتكقعاتي لما يمكف أف يككف.

ب  -إحساسي بالكاقع كبالمكاف الحالي كالزمف الحاضر.

ِ -أنا أثؽ أكثر :

أ  -بالحدس كفيـ معاني األمكر.

ب  -بالمبلحظة الدقيقة كالمباشرة لؤلشياء كالتجارب العممية الكاقعية.
ّ -عندما أقكـ مع أصدقائي ،فأنا أفضؿ أ أتحدث عف:

أ  -المستقبؿ ككيفية ابتكار األشياء كتطكيرىا كاحتماالت الحياة .مثاؿ  :أتكمـ عف االخت ارعات العممية الحديثة أك عف أفضؿ
الطرؽ لمتعبير عف مشاعرم كأحاسيسي.

ب  -األمكر الكاقعية كالمادية كالعممية  -الزمف الحاضر كالمكاف الحالي  . -مثاؿ  :قد أتكمـ عف تفاصيؿ رحمة جميمة قمت
بيا أك تفاصيؿ مبلبس أك طعاف أك غيره.

ْ -أنا مف األشخاص الذيف يفضمكف أف يفيمكا:
أ  -الصكرة الكمية أكال.
ب  -التفاصيؿ أكال.

ٓ -أنا مف األشخاص الذيف يفضمكف:

أ  -العيش في عالـ مف الخياؿ كاألحبلـ بدال مف الكاقع.
ب  -التركيز عمى كاقع األشياء بدال مف تخيميا.

ٔ -أنا في العادة:

أ  -أبالغ كثي انر في كصؼ األشياء.

ب  -ال أميؿ لممبالغة أكترؾ األمكر تسير عمى طبيعتيا.
ٕ -عندما أقكـ بعمؿ عبلقة مع اآلخريف  ،فأنا أعتقد أنو:
أ  -ىناؾ مكاف لمتطكير كلمتحسيف دائما.

ب  -إذا لـ يكف ىناؾ خمؿ في العبلقة ،فبل داعي لئلصبلح.

اإلجابات معظميا أ >> --ضح حرؼN

اإلجابات معظميا ب >> --ضح حرؼS
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االختبار الثالث :

ُ -أنا أتخذ ق ارراتي عف طريؽ:

أ  -قمبي أساسان  -ما أحب أك أكره  -كأحيانان مع استخداـ القميؿ مف المنطؽ.
ب  -عقمي أساسان كأحيانان مع ما أحب أك أكره.

ِ -أنا شديد المبلحظة لؤلمكر التالية:

أ  -عندما يحتاج اآلخركف لمدعـ كلمتعاطؼ.
ب  -عندما يككف اآلخركف غير منطقييف.

ّ -عندما أقكـ بقطع العبلقة مع شخص ما  ،فأنا:

أ  -أترؾ لمشاعرم العناف كأجد قطع العبلقة صعبان.

ب  -عندما أقرر ذلؾ ،فأنا أقطع العبلقة بدكف تردد رغـ أف ذلؾ قد يضايقني.

ْ -عندما أككف في عبلقة مع شخص آخر ،فأنا أقدر:

أ  -التكافؽ العاطفي كالقدرة عمى التعبير عف المشاعر كاألحاسيس بحاجة الطرؼ اآلخر.

ب  -التكافؽ العقمي كالقدرة عمى التكاصؿ الفطرم كالنقاش بصكرة منطقية كمتزنة.
ٓ -عندما أختمؼ مع صديقي  ،فأنا:

أ  -أقكـ بكؿ ما استطيع حتى ال أحرج مشاعره،كقد ال أقكؿ شيئان إذا كاف ذلؾ سكؼ يؤذيو.
ب  -أعبر عف رأيي فيو بصراحة كبطريقة مباشرة ألف الحؽ حؽ.

ٔ -الناس الذيف يعرفكنني يصفكنني بأنني:
أ  -حساس كدافئ المشاعر.

ب  -منطقي كصريح في كبلمي.

ٕ -أنا أرل أف غالبية خبلفي كنقاشي مع اآلخريف يحدث:
أ  -بصكرة كدية.

ب  -إذا كاف ىناؾ سبب منطقي ليا.

اإلجابات معظميا أ >> --ضح حرؼ F

اإلجابات معظميا ب >> --ضح حرؼ T

184

االختبار الرابع :

ُ -إذا كاف لدم ماؿ ككقت كقاـ صديؽ يدعكنني لمسفر معو ،فأنا في العادة:
أ  -أقكـ بالتأكد مف جدكؿ أعمالي أكالن.

ب  -أحزـ حقائبي فك انر كأسافر معو بدكف تفكير.

ِ -عندما أذىب لمقاء صديقي ،فأنا:

أ  -أتضايؽ كثي ار إذا تأخر عف المكعد.

ب  -ال أشغؿ بالي كثي ار ألنني أتأخر في العادة عميو.

ّ -أنا أفضؿ:

أ  -أف أعرؼ مسبقان بتفاصيؿ المقاء  -أيف سكؼ أذىب ،كمف سكؼ سككف ىناؾ  ،كالمدة التي سأقضييا ىناؾ
كماذا سكؼ ألبس الخ- .

ب  -أترؾ األمكر تسير عمى طبيعتيا كبدكف تخطيط مسبؽ.
ْ -أنا أفضؿ أف يككف مجرل حياتي بناء عمى:
أ  -جدكؿ مكاعيد كتنظيـ مسبؽ.
ب  -التمقائية كالعفكية.

ٓ -أكثر األمكر التي تحدث لي أنني:

أ  -أحضر في المكعد كاآلخركف يتأخركف.

ب  -أحضر متأخ انر كاآلخركف حضركا في المكعد.

ٔ -أنا مف األشخاص الذيف يفضمكف أف:

أ  -أحسـ أمرم كأصؿ إلى ق اررات محددة.

ب  -أترؾ خياراتي مفتكحة كأف أجمع المعمكمات.

ٕ -أنا مف األشخاص الذيف يفضمكف أف:
أ  -يستمركا في العمؿ حتى إتمامو.

ب  -االستمتاع بعمؿ أكثر مف شيء في الكقت نفسو.

اإلجابات معظميا أ >> --ضح حرؼ J

اإلجابات معظميا ب >> --ضح حرؼ P
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أنماط الشخصيات:
ىناؾ ستة عشر تقسيمان يمكف مف خبلليا احتكاء كؿ االحتماالت الممكنة ألنكاع الشخصيات التي قد يككف عمييا كؿ منا.
كعمى كقع كؿ احتماؿ يمكف أف تتمثؿ لنا صفات الشخصية كطبائعيا كمكاطف القكة كالضعؼ فييا ...كمف شأف كؿ ىذه
البيانات أف ترشدنا ألنسب التكجيات التي يجدر بنا أف ننظر بيا لكؿ نكع مف تمؾ الشخصيات
النػ ػت ػ ػػائػ ػػج
ُ -أخصائي العبلقات العامة () ENFJ

منفتح  ..حدسي  ..مشاعرم  ..حكـ

صفاتو:

� لديو قدرة عجيبة عمى فيـ اآلخريف كقيادتيـ

� أىـ شيء في حياتو ىك عبلقتو باآلخريف ...ييتـ جدان بيـ كبكبلميـ كيفيـ الناس جيدان

�يستطيع بسيكلة قراءة اآلخريف كيؤثر فييـ بالتالي بسيكلة أيضان .يستطيع أف يقكد مجمكعة أثناء النقاش بكؿ سيكلة بغض

النظر عف نكعية مف أمامو مف الناس

� لديو مشاعر فطرية فياضة كمتأججة ...رقيؽ كمرىؼ الحس ،ال يضايؽ أحدان أك يجرحو

� سريع االستجابة لمثناء كالمديح ،كأيضان النقد كيأخذ النقد بصكرة شخصية ...كأحيانان يسبب نفكر الناس منو

� يساعد اآلخريف في الكصكؿ إلى ذكاتيـ ...يذكر لؾ حقائؽ عف نفسؾ قد ال تعرفيا أنت ،كيذكر لؾ كيؼ تستخدميا
� سمعتو طيبة مع الجميع ال يتقاتؿ مع أحد ...طاىر كطيب القمب .سبلمو رقيؽ كال تكاد تحس بيده عندما يصافحؾ
� يساعد اآلخريف كيدعميـ كيطكرىـ كيكظؼ قدراتيـ ...قائد مميـ كتابع مخمص أيضان
� مميز كمشيكر ...خصكصان في المسائؿ النفسية

� مبدع قكم كذك بصيرة ثاقبة ...نظرتو مستقبمية كمثالي

� محاضر ممتاز خصكصان فيما يتعمؽ باالستشارات النفسية كالعبلقات اليكمية
المميـ) ) ENFP

منفتح  ..حدسي  ..مشاعرم  ..تمقائي

صفاتو :

� شعاره في الحياة :كؿ شيء ممكف .يعتقد أنو يستطيع أف يفعؿ أم شيء ،كىذا صحيح إلى حد كبير
� عبلقتو طيبة مع الناس فيك ال يستطيع العيش بدكف الناس .يحس بالممؿ كاالكتئاب إذا جمس كحيدان
� عنده قدرة عجيبة عمى رؤية االحتماالت كالتنبؤ بالمستقبؿ

� مبدع كلديو مميكف بديؿ كمميكف احتماؿ كيستطيع كصفيا كميا بدقة متناىية

�عنده حس راقي كيفيـ الناس بطريقة عجيبة .صاحب مشاعر دافئة رقيؽ القمب ...كال يتقاتؿ مع أحد

� يفيـ تعقيدات النفس البشرية بمنتيى البساطة ،كأيضان يفيـ تعقيدات النظريات العممية بمنتيى البساطة ...لكنو يميؿ إلى

الجانب اإلنساني أكثر

� قدرتو عالية عمى التأقمـ كالتمقائية كالميكنة كاالستجابة ألم طارئ جديد
� حماسي جدان كحماسو يمعدم ...سرعاف ما ينتشر ليصيب اآلخريف
� صاحب ركح عالية ،متطمع كمبدع ...صاحب خياؿ كاسع كعبقرم
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� منطقي خصكصان فيما يتعمؽ بالناس

� شرطو الكحيد لمتعامؿ مع المشكبلت :ىك أف تحكز عمى اىتمامو ،كأما ما ال يتفاعؿ معو فثؽ تمامان أنو ال يفيمو
� كممة السر في التعامؿ معو :أف تسألو ماذا يمكف أف نفعؿ في....؟

� سريع الكصكؿ إلى الحمكؿ ...كعمى استعداد دائـ لمساعدة أم شخص يطمب مساعدتو
� حياتو اليكمية مع الناس ...كال يستطيع العيش بدكنيـ

� لديو القدرة عمى صنع المستحيؿ في ثكاف معدكدة ...عبقرم في اختراع األفكار كالبدائؿ
� يضع أسباب منطقية ألم شيء يريده ...كأسبابو كجيية لبلعتذار

� ال ييحضر ألم مكضكع بؿ يرتجؿ دائمان
� يحب أف يتقبؿ الناس عممو كأف يثنكا عميو ...فكؿ ما يطمبو ىك كممة حمكة
� سريع الكبلـ كالحركة كالمشي ...كطاقتو جبارة

� يكفيو اإلشارة لكي يفيـ ما تريد ...ككثرة كبلمؾ قاتمة بالنسبة لو
� مف السيكلة قيادتو كالتعامؿ معو
ِ -قائد مميـ)) ENTJ
صفاتو:

منفتح ..حدسي  ..مفكر  ..حكـ

� عبلقاتو عريضة مع الناس ...لو بصمات ساحرة عمى مف حكلو
� صاحب قدرات ىائمة ...مبدع عبقرم كمميـ

� قدرتو عجيبة عمى تخيؿ المستقبؿ ...ثـ تنفيذ ما يتخيمو عمى أرض الكاقع
� قكتو في تفكيره ...فيك منطقي عقبلني ،كمنظـ
� تتقد مكاىبو كمدير تنفيذم ككقائد ميداني
� يستمتع بالتحدم إلى أقصى درجة

� لساف حالو دائمان :كؿ شيء عمى ما يراـ ...كؿ شيء تحت سيطرتي

� كؿ شيء عنده يحتاج إلى إدارة كقيادة إلى أف يحقؽ األىداؼ المرجكة منو

� صريح جدان ...يقكؿ ما يعتقده بصراحة كال يقصد بذلؾ اإلىانة ...لكنو يرل أف ىذا ىك الحؽ كالعدؿ
� حاسـ صارـ كقكم ...ال يؤجؿ كال يسكؼ

� يقكد الجميع ،كالكؿ يميث خمفو لسرعتو ...قيادم في أم مكاف كفي أم نشاط ...يطكر مف حكلو كيفيميـ
� عبقريتو في اإلدارة ...يفيـ دقائؽ األمكر كينظميا

� لديو ميارة عجيبة ...في أم عمؿ يتطمب التفكير كالتحميؿ المنطقي
� سريع الكصكؿ لمحمكؿ ،كحمكلو منطقية كمرتبة
� اإلثارة كالتحدم كصنع المستقبؿ ...ىي حياتو
� قدرتو عجيبة عمى مخاطبة الجماىير

� اىتماماتو متعددة .يحب أف يضيؼ معمكمة جديدة لخبرتو كؿ يكـ كبالتالي فيك دائما في تطكر مستمر
� يق أر كثي انر كفى أم مكضكع

� يجمس مع الجميع ...الصغير كالكبير ،الغنى كالفقير ...كيخرج منيـ بالحكمة
� لديو ميؿ فطرل لمقيادة كالتنظيـ كالتقاط الخمؿ كمحاكلة إصبلحو
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� يصنع النظريات مف خيالو كيطبقيا في الكاقع العممي
� ىك رجؿ بأمة كاممة - ...كحده -
ّ -المبدع) ) ENTP

منفتح  ..حدسي  ..مفكر  ..تمقائي

صفاتو:

� عبلقتو بالناس عريضة ...كيستمد طاقتو مف التفاعؿ مع الناس

� مبدع مف الطراز األكؿ ...يتكمـ في أكثر مف مكضكع في كقت كاحد
� تمقائي ...سريع الكبلـ .يتكيؼ مع أم كضع كتفكيره منطقي

� يجيد عمؿ أشياء كثيرة كيربط بينيا جميعان بخيط كاحد كبسيكلة

� حاذؽ مبدع ،ماىر كلماح ...ذكى لمغاية ،يرتجؿ كال يحضر ألم مكضكع
� يستمتع بكجكده مع اآلخريف ...كيستمتع اآلخركف بكجكده بينيـ
� يستمتع بالنقاش المنطقي كقدرتو فائقة في الحديث كاإلقناع

� كاسع الحيمة كلديو حمكؿ كثيرة خصكصان في المشاكؿ الجديدة كالصعبة
� يكره الركتيف كالنظاـ ألنو يقيد حركتو

� يتحرؾ مف أمر مثير إلى أمر مثير آخر بسرعة ككفاءة
� لديو األسباب المنطقية المقنعة ألداء أم عمؿ يريد

� يرل العبلقات كاالرتباطات بيف األشياء  -الكميات ، -كينظر لمعالـ مف حكلو نظرة عامة ...يبحث عف الفرص المتاحة

كالبدائؿ الممكنة كاالحتماالت المتعددة

� يتنبأ باألشياء كلديو رؤية مستقبمية كاضحة

� لديو قدرة كبيرة عمى أف يفيـ كيؼ يعمؿ النظاـ بالتفصيؿ كبالترتيب خطكة بخطكة ...كيفيـ أيضان التداخبلت بيف

الخطكات

� يحب المغامرة كالتحدم كلديو قدرات إبداعية ىائمة
ْ -مقدـ العناية لآلخريف) ) ES FJ

منفتح  ..حسي  ..مشاعرم ...حكـ
صفاتو:

� مشاعره فياضة كقمبو رحيـ ...يتفاعؿ مع الناس ،شعبي يحس بمعاناة الناس

� صاحب ضمير حي كلو نظرة صائبة ...ىمو أف يساعد الناس في كؿ مكاف

� يحتاج إلى االنسجاـ مع مف حكلو ،كاذا كجد في مجمكعة ال ينسجـ معيا فإنو يتضايؽ كال يستطيع أف يعبر عف نفسو
� ال يحب أف يضايؽ أحدان أبدان ،كلديو قدرة عجيبة عمى صنع ىذا االنسجاـ كالتناسؽ
� قدرتو مذىمة عمى ربط الناس بعضيـ ببعض كصنع االنسجاـ فيما بينيـ

� دائمان مشغكؿ بعمؿ الخير لمناس كيعمؿ بشكؿ أفضؿ إذا قدره اآلخركف كشجعكه
� حازـ صارـ ،ينظـ األمكر كينظـ الناس لكي ينجزكا األىداؼ في الكقت المحدد
� صاحب كالء شديد ككفاء نادر حتى في أحمؾ الظركؼ
� ييتـ بكؿ األمكر الصغيرة كالكبيرة
� يتكقع مف اآلخريف أف يككنكا مثمو

� يحب الثبات كيكره التغيير ...يحب أف يحس باألماف كثابت عمى مبادئو دائمان
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� اجتماعي منطمؽ ...أصحابو كثر ...يألؼ الناس كيألفكنو ،مكجكد في المناسبات دائمان ...ييتـ بأىمو القريبيف جدان كأيضان

بجيرانو ...يقدر ظركؼ اآلخريف

� ال يطمب أكثر مف كممة ثناء أك شكر مف اآلخريف عمى ما قدمو ليـ
� حسف المظير ...أنيؽ كلبؽ

� يتأقمـ مع النظاـ اإلدارم كالركتيف

� يحب التعامؿ مع الجانب اإلنساني ...كيبتعد عف األمكر المادية
ٓ -المنجز لمعمؿ (( ESFP

منفتح ..حسي ..مشاعرم ..تمقائي

صفاتو:

� عبلقات عريضة مع اآلخريف ...تمقائي مرح كيتأقمـ مع الناس
� كاقعي بحت يثؽ بالتجربة كال يحب التغيير
� إحساس مرىؼ ...قمبو طيب ليف كمرف

� كدكد كمرح ...يستمتع بأم شيء في الحياة ،كاقعي كيتقبؿ الكضع كما ىك
� يبحث عف اإلنجاز في العمؿ كالنتيجة الكاقعية

� ال يحب الخياؿ كلكف يحب ما يراه بعينو كيحسو بحكاسو
� ماىر في األكضاع التي تتطمب بديية

� يدخؿ المرح كالسركر في نفكس اآلخريف ...كمجمسو ال يمؿ أبدان
� عنده القدرة عمى أف يرل الجماؿ في الكاقع مف حكلو
� خبرتو عريضة في الحياة ...عممي ككاقعي
� يتذكر الكقائع ...كال يحب النظريات

� يحب المعب كالتمقائية ...يحب الرياضة كالمرح كالمعب ...كصاحب نكتة
� شخص يحب الحياة كيستمتع بالمحظة الحالية ...مميء بالحيكية

� يستمتع بأم شيء في الحياة مف حكلو ...ذكقو عالي كيرل الجماؿ في ما حكلو

�النظاـ اإلدارم يضايقو  -يكره الركتيف  -ألنو يحب الحرية كيرفض أف تتحكـ القكانيف في حياتو
� يستمتع بما يعممو  -صاحب مزاج عالي جدان -

� قميؿ الفكضى ...ألف الفكضى تقمؿ مف المتعة عنده

� يحب اآلخريف ...كريـ متفائؿ دافئ المشاعر كعطكؼ

� يتعمـ بالممارسة العممية ...كليس بالقراءة كالمحاضرات  -يتعمـ بيده -
� كاقعي ...يرل الحقائؽ كي ارقب األحداث كاألكضاع مف حكلو
� يتخذ القرار مف خبلؿ قيمو الشخصية كمبادئو ىك ال غير
� رسكؿ السبلـ بيف المتخاصميف

� لديو ميارة في تحريؾ الناس لمتعامؿ مع المشاكؿ بإيجابية
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ٔ -الحارس () ESTJ
صفاتو:

منفتح ..حسي ..مفكر ..حكـ

� قكم منفتح عمى اآلخريف ...يتفاعؿ مع الناس دائمان

� كاقعي ال يحب الخياؿ ...يحب النظرة الكاقعية  -أرل بعيني ألصدؽ -
� مفكر عقبلني ...منطقي كجاؼ المشاعر نسبيان
� يحمؿ الكاقع كيزنو بصكرة منطقية

� صارـ كحازـ في ق ارراتو كسريع في اتخاذ القرار ...كاضح كصريح كال يياب شيئان
� ينظـ األمكر كيدير النشاطات بصكرة رائعة ...الحارس األميف

� بعد ّ ثكاف يقرر ىؿ يكمؿ معؾ الحكار أـ ال ...كلي سعمؾ عميؾ أف تقكؿ ما يريده بسرعة كفي ّ كممات
� مشغكؿ دائمان كعممي جدان ...ليس لديو كقت ليضيعو في تكافو األمكر
� يتعامؿ مع الحقائؽ المادية كيرفض العكاطؼ كال يضيع فييا كقتو
� لديو ميؿ فطرل لمقيادة كىك جدير فعبلن بالقيادة
� لدييا اىتماـ قميؿ بالنظريات كالخياؿ

� يحب أف يتعمـ الميارة التي يحتاجيا فعبلن في حياتو
� يبدك أحيانان أنو يسيطر عمى الناس  -ديكتاتكرم -

� ميارة كبيرة في إدارة العمؿ ...كيحسـ األمكر بكفاءة

� يتحرؾ بسرعة لتطبيؽ الق اررات المتفؽ عمييا كال يثنيو عف عزمو شيء ميما كاف
� ييتـ بالتفاصيؿ ...كلديو قدرة كبيرة عمى تطبيؽ ذلؾ
� ال يبالي بالمكاضيع غير المفيدة كال يضيع فييا كقتو

� مدير جيد ...ينظر نظرة منطقية كغير عاطفية ...كاضح  -ليس عنده لؼ كال دكراف -
� ينظـ األكضاع مف حكلو كيرتبيا ...صاحب حجة حاضرة كمقنع

� يتكقع مف اآلخريف أف يككنكا مثمو ...يتعب جدا إذا كاف مف حكلو ميمميف كغير منظميف
� الناس يركنو جافان كيحب السيطرة عمى اآلخريف كاجبارىـ عمى أف يككنكا مثمو
� يقدر الكفاءة كالتميز - ...في تبلميذه -

� مكضكعي لمغاية في فيـ كحؿ المشكبلت

� ال يصبر طكيبلن عمى الفكضى كالتسيب كاإلىماؿ ...منطقي يرفض أنصاؼ الحمكؿ
� ناد انر ما يأخذ األمكر بصفة شخصية ...كيقدر الكفاءة فقط دكف غيرىا

� يستطيع أف يعمؿ لكحده ...الناس يستمدكف قكتيـ منو ...كلساف حالو :أنا ال أحتاجكـ بؿ أنتـ الذيف تحتاجكف إلي`
� صاحب ضمير حي ...كيمكف االعتماد عميو ألبعد الحدكد

� يتكمـ بطبلقة ككاثؽ جدان مف كبلمو ...عنده قدرة عجيبة عمى تأكيد كجية نظره
� كف قميؿ الكبلـ معو ...ككف مرتبان كمنظمان في كبلمؾ

� كف حازمان كصارمان في التعامؿ مع ىذه الشخصية ...ألنو سكؼ يقدر ذلؾ منؾ إذا كنت عمى حؽ
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ٕ -الفاعؿ ((ESTP

منفتح  ..حسي  ..مفكر  ..مشاعرم

صفاتو:

� عبلقاتو عريضة مع الناس ...يستمد طاقتو كحيكيتو مف التعامؿ مع اآلخريف
� كاقعي صاحب تجربة عممية ....كيعيش المحظة الحالية

� الخياؿ ليس لو معنى عنده ماداـ ليس منو فائدة...لساف حالو أرل بعيني كأحس بحكاسي -
� منطقي كعقبلني ...مرف متكيؼ مع األكضاع الجديدة

� مرح كتمقائي ...ال لمممؿ في الحياة كفي العبلقة مع اآلخريف
� لديو ميارة طبيعية في حؿ المشاكؿ ...كيستمتع بحميا

� يجمع بيف المشاكؿ ...كيربط بينيا كيق أر ما بيف السطكر ...ثـ يحميا بشكؿ منطقي
� يجمع بيف المتناقضات كيكفؽ بينيا ببل تناقض

� يفضؿ اإلثارة كالحركة ...مجازؼ كيستمتع بما ىك آت ...يفضؿ األمكر الرياضية كاألشياء اليدكية
� يستطيع أف يرل دقائؽ األمكر كيمفت لمتفاصيؿ كتثير اىتمامو

� صاحب ذكؽ فني عالي ...يحب اليدكء كالصكت الخافت كالرائحة الحمكة كالمنظر الجميؿ
� يبحث عف النتائج كيحب أف يراىا

� لديو قدرة عالية عمى التحمؿ كالتأقمـ مع الكاقع كما ىك
� عنده ميارات يدكية ...كصاحب حرفة

� يكره الشرح كيفضؿ المختصر المفيد ،ثـ بعد أف يسمع يعطيؾ اقتراح في كممتيف ...يكره الجدؿ كالنقاش
� لديو لطافو كسماحو كرقو كلذلؾ يميؿ الناس لمتعامؿ معو كالتقرب إليو ...كأيضا ألنو مرح كيحب المعب
� لديو طاقة جبارة كقدرة فائقة عمى حؿ المشكبلت

� ال يحب الركتيف كالقكانيف ...كلكنو يفضؿ الحرية
� لديو قدرة عجيبة عمى جعؿ الصعب سيبلن
� عبقرم كمخترع

� لديو رغبة قكية في الحياة ...كيحب أف يستمتع بالحياة كمباىجيا
ٖ -الحامي( ) INFJ

متحفظ  ..حدسي  ..مشاعرم ..حكـ

صفاتو:

� محافظ ...يفكر أكالن ثـ يتفاعؿ مع الحدث

� ال يبدأ الكبلـ كلكنو يرد عميو ...غامض كقميؿ الكبلـ ...عبلقاتو محدكدة ،يميؿ لميدكء كلمجمكس كحيدان
� صاحب حس راقي ...يشعر بالناس كيفضؿ أف يخدـ اآلخريف
� يحمى الناس مف الكقكع في الخطأ

� يحقؽ النجاح عف طريؽ اإلصرار كالثبات عمى المبدأ ...كمبادئو ثابتة ككاضحة

� أفكاره مف فيمو كليست تقميدان ألحد ...عنده خصكصية في شخصيتو  -غير مقمد -
� يحب أف يعمؿ ما ينبغي عممو - ...المفركض أف نعمؿ كذا -
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� يضع كؿ جزء مف اىتمامو في العمؿ
� قكل لمغاية كصاحب ضمير حي

� يحترمو الناس لصبلبة مبادئو كلكضكح الرؤية لديو

� صاحب ميارة في تقييـ أم مكقؼ كخصكصا فيما يتعمؽ بالناس

� يستطيع أف يفيـ ما في داخؿ نفسؾ ...كىك متأكد مف قدراتو ىذه

� يفيـ األشياء المعقدة بكؿ كضكح ...خصكصان ما يتعمؽ بالنفس البشرية
� مؤمف بمبادئو ...كيثؽ في إيمانو ىذا جدان
� الحدس كاإللياـ مف أىـ قدراتو

� عنده قدرة كبيرة عمى تحفيز الناس في العمؿ

� ال يحب التفاصيؿ ...كلكف يفضؿ الصكرة العامة لؤلمكر

� كالؤه كبير ألصدقائو كلعممو ...كالتزامو عميؽ بمبادئو كعقيدتو
� عنده نظرة مستقبمية ...كبصيرتو نافذة ...خيالو خصب
� القياس كالتشبييات كاألمثمة كثيرة في حياتو
� حساس عاطفي ...طيب القمب
ٗ -المثالي( ) INFP

متحفظ ..حدسي  ..مشاعرم  ..تمقائي
صفاتو:

� غامض كمحافظ ...كتكـ كىادئ...عبلقاتو محدكدة ...كال يبادر الكبلـ

� صاحب الياـ كخياؿ ...عمؽ في التفكير اإلبداعي كلكف في داخؿ نفسو

� صاحب قمب رقيؽ ألبعد الحدكد كىذه ىي مشكمتو مع اآلخريف ...ألنيـ دائمان ما يقممكف مف قدراتو كيظنكنو ضعيفان...

كلكنو ليس ضعيفان ،بؿ يفضؿ أال يضايؽ أحدان ...قكل جدان كلكف داخؿ نفسو
� يفيـ الناس ...كيفيـ تعقيدات النفس البشرية جيدان
� لديو قدرة عالية جدان عمى المركنة كالتكيؼ

� مثالي في رؤيتو كتصرفاتو كحياتو ...ال يضايؽ أحدان كال يتقاتؿ مع أحد
� يراقب األكضاع مف حكلو في ىدكء

� صاحب كالء ككفاء عالي جدان ...دافئ المشاعر ...كذك قمب رحيـ

� يحب الناس في داخمو كيحمؿ في داخمو مبادئ كقيـ عالية ،كالناس ال يحممكف مثؿ ىذه المحبة ...كىذه المبادئ تكقعو

في صراع مع نفسو كمع الناس ألنيـ يتصرفكف عكس ما يتكقع

� متكيؼ مرف ...ىادئ كلكنو فضكلي جدان ...سريع في الكصكؿ إلى االحتماالت

� ال يميؿ إلى القيادة بؿ إلى اإلتباع ...يفضؿ أف يككف مع الجماعة  -في رأيو -
� عميؽ التفكير داخؿ نفسو ...كشديد التركيز فيما يفكر فيو

� يبلحظ الفركؽ الدقيقة بيف كبلـ الناس كأفعاليـ ...كيقيـ الناس تقييمان صائب نا كدقيقان
� يتحمؿ أكثر مف طاقتو ...كيتكيؼ مع كؿ الضغكط

� يميؿ إلى الشعر كاألدب ...كعمكـ اإلنساف ...كالنفس البشرية

� لديو طاقة جبارة لمتركيز في العمؿ ...كلكف داخؿ نفسو  -يعمؿ بصفة مستمرة -
� محافظ ...ال يتحدث كثي انر عف خصكصياتو كأمكره الشخصية
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� يقدر كبشدة العبلقات مع الناس ...كال يحب العبلقات السطحية
� يحب تبادؿ المنفعة  -ساعدني كأساعدؾ -
َُ -العالـ () INTJ

متحفظ  ..حدسي  ..مفكر  ..حكـ

صفاتو:

� محافظ ،عبلقاتو قميمة ...يستمع أكثر مما يتكمـ كال يبادر بالكبلـ

� صاحب رؤية إبداعية ...يثؽ باإللياـ  ..يرل المستقبؿ كلديو نظرة بعيدة المدل
� يقدر المنطؽ كالعقبلنية ...يفيـ االرتباطات بيف األمكر كالعبلقات بينيا

� يقدر كبشدة الميارة كاإلتقاف ،كاإلبداع كالمكانة االجتماعية ...كيكره اإلىماؿ كالتسيب
� أفكاره كآراؤه تنبع مف داخمو كال يقمد أحدان ...يتميز باالستقبللية عف اآلخريف
� أفكاره دائما متطكرة كيحب الحديث عنيا

� لديو قكة في تنظيـ العمؿ ...في دقة عجيبة

� ناقد بطبعو ...يرل الخمؿ كيسعى إلصبلحو

� لديو عزيمة قكية ...كلديو مستكل عاؿ مف الكفاءة كاإلتقاف
� يجد مف يتفاىـ معو قميمكف

� رؤيتو جمية لبلحتماالت المستقبمية ...كىك ناجح في إنزاليا عمى أرض الكاقع كتنفيذىا بصكرة دقيقة
� يستمتع بالتحديات الفكرية المعقدة كالمتشابكة ألنو يستطيع استخداـ قدرتو عمى التفكير كاإلبداع
� يضع تصك انر كامبلن لمخطة المستقبمية ...صاحب ميارة عالية في التخطيط بعيد المدل
� يقدر المعرفة كالعمـ في نفسو كعند الناس

� يتكقع مف اآلخريف الكفاءة ...كيتضايؽ مف التسيب كاإلىماؿ
� يكره الغمكض كيحب الكضكح

� يثؽ في نظرتو لؤلمكر كحكمو عمييا

� قدرتو عالية عمى اتخاذ الق اررات الصعبة

� يقيـ كيدرس كؿ شيء بعيف ناقدة إلصبلح الخمؿ

� ىادئ الكجو كالمعاني ...ككذلؾ ىك في تفاعمو مع األمكر
� حازـ حاسـ ...ككاثؽ مف نفسو

� يميؿ إلى أف يسمع كال يبدأ الكبلـ ...يفكر بعمؽ داخؿ نفسو
� كاضح المعالـ في حياتو ...خط سيره كاضح

� عقبلني كمحايد في نقده مف أجؿ إصبلح الخطأ ...إيجابي

� يكره الركتيف كالنظاـ البيركقراطي ...ألف ذلؾ يقيد قدراتو اإلبداعية كال يستطيع أف يعبر عف نفسو
ُُ -المفكر)(INTP

متحفظ  ..حدسي  ..مفكر  ..تمقائي

صفاتو:

� عبقرم مف الطراز األكؿ ...كحبلؿ المشاكؿ بطريقة عبقرية إلى أبعد الحدكد
� مف أفضؿ الناس في التخطيط االستراتيجي

� محافظ بطبعو قميؿ األصدقاء ...مف أىـ أمكر حياتو االستقبللية ...كال يحب التدخؿ في أمكره الخاصة
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� صاحب خياؿ كابداع كرؤية مستقبمية

� النقطة األساسية فيو ...أنو مفكر مف الطراز األكؿ

� ىادئ في حياتو ...قميؿ الكبلـ عف أس ارره الشخصية

� متعتو مبلحقة النظريات العممية ...كتحميميا كالتفكير فييا

� يحؿ المشاكؿ عف طريؽ المنطؽ كالعقبلنية كالتحميؿ العممي المنيجي

� ييتـ باألفكار كليس التعامؿ مع الناس ...ال يحب المنتديات كالمجتمعات المفتكحة
�كاضح مع نفسو ...كيعرؼ ما يريده جيدان

�غير غامض ...كاضح المبلمح في حياتو

� يعشؽ اإلتقاف كالكفاءة ...كيكره اإلىماؿ كالتسيب
� يتكقع مف الناس أف يككنكا مثمو

� ناقد لكؿ شيء تقريبان ،كيبحث عف إصبلح األخطاء ...مستقؿ بذاتو ،كال يعتمد عمى أحد  -يعيش لكحده -
� فضكلي كييتـ بالجديد دائمان

� يتفاعؿ مع األحداث كيتفجر حيكية كنشاطان

� لديو رؤية منطقية قكية ...بحيث يصؿ إلى لب المكضكع كأساس المشكمة

� قدرتو فائقة عمى حؿ المشكبلت الصعبة بصكرة عبقرية كمحايدة كمختصرة ...بطريقة منيجية كعقبلنية
� يسأؿ أسئمة قكية كصعبة ...ألنو يتحدل نفسو قبؿ أف يتحداؾ

� نقاشاتو فكرية مف الطراز األكؿ ...سريع البديية كحاضر الفكرة
� لديو ميؿ طبيعي لبناء نظاـ منطقي كعقبلني لتفسير األحداث
� يكره بشدة الركتيف ...كيحس أنو في سجف

� يفضؿ قكؿ الحقيقة ...كيكره المؼ كالدكراف

� يفضؿ عدـ السيطرة عمى اآلخريف ...كعدـ فرض كجية نظره عمييـ

� ىادئ محافظ قميؿ الكبلـ ...إال في المكاضيع التي تخصو كييتـ بيا

� يرفض أف يتدخؿ أحد في أمكره الشخصية بدكف إذنو ...يضع حدكدان لتعاممو مع اآلخريف

ُِ -المربى( ) ISFJ

متحفظ  ..حسي  ..مشاعرم  ..حكـ

صفاتو:

� ال يمكف االستغناء عنو ...ال في البيت كال في العمؿ كال في أم مكاف
� كممتي عيدم كأىـ مف أم قانكف ...كالكرـ عنده أسطكرم

� خدمة اآلخريف قبؿ المصمحة الشخصية ...إحساسو بالمسؤكلية فطرل مف داخمو
� محافظ قميؿ الكبلـ ،عميؽ الفكرة داخؿ نفسو ...عممي مرتب كيحب التفاصيؿ
� أىـ مميزاتو أنو كاقعي ...يعيش الكاقع بحكاسو كال يحب الخياؿ
� حازـ صارـ كصاحب قرار ...يميؿ أف يككف في مكقع القيادة
� كدكد عطكؼ كصاحب كالء ...ضميره حي بصكرة فطرية

� إذا قاؿ نفذ ما قاؿ ميما كاف ...يمكف االعتماد عميو إلى أقصى درجة
194

� يعمؿ ببل كمؿ كال ممؿ ،يتحمؿ األلـ كالضغط ...يقدر مشاكؿ اآلخريف كأحاسيسيـ

� ييتـ بالجميع ...صغيرىـ ككبيرىـ ،غنييـ ك فقيرىـ ...بمشاعرىـ كتفاصيؿ حياتيـ
�عنصر ثبات في أم مكاف يكجد فيو ...ال يتغير كال يتمكف ،كاضح كمستقيـ

� ال ييتـ باألمكر العممية الفنية ...ييتـ بالتفاصيؿ الدقيقة المادية كاإلنسانية مثؿ نبرة الصكت كتعبير الكجو كحركة الجسـ
� يحب الديف كاألصكؿ كالثبات في األمكر ...يحب المبادئ كالقيـ بشكؿ كبير
� عنده خزينة كبيرة مف المعمكمات كالخبرات العريضة
� متكاضع ىادئ الطباع ...صمب مف الداخؿ كقكم

� ممتزـ بكاجباتو خصكصان في الديف كالتقاليد ...كبطريقة عممية كدقيقة كمفصمة
� يحب أف يتعمـ كأف يعمـ

� لديو آراء كاعتقادات قكية ...ألنيا مبنية عمى أساس متيف مف المبادئ كالقيـ الثابتة كالصمبة
� لديو كفرة مف الخبرات ...كلكف في داخؿ نفسو كسكؼ تعرفيا فقط إذا سألتو

� يحترـ نظاـ العمؿ المتعارؼ عميو  -الرئيس رئيس ،كالمرؤكس مرؤكس ... -ألف ىذا ىك المنطؽ في رأيو
� يحترـ النظاـ اإلدارم ...كيحترـ القيادات

� يفضؿ الثبات كال يحب التغيير .إال إذا كاف مف كراءه فائدة لو كلآلخريف ،أك إذا كاف التغيير أكثر كفاءة مف النظاـ

السابؽ

� يتعامؿ مع الناس مف كؿ فئاتيـ ...كبرغـ ذلؾ فيك ال يصدؽ أم كبلـ يقاؿ لو

� قكتو في أف يعرؼ ...ىؿ الذم أمامو صادؽ أـ كاذب ...كفي ثكاف ،كقد ال يظير ذلؾ لؾ كلكنو يعرؼ  -ال يخدعو

أحد كيعرؼ أعماؽ الناس

ُّ -الفناف() ISFP
صفاتو:

متحفظ ..حسي  ..مشاعرم  ..تمقائي

� محافظ يعيش في عالمو الداخمي ...يفضؿ التركيز كاليدكء كالسكينة
� ال يبادر بالكبلـ كيستمع أكثر مما يتكمـ

� يفضؿ التفاصيؿ ...كيحب أف يممس األشياء بيديو

� صاحب قمب رقيؽ المشاعر إلى أبعد حد ...مرىؼ الحس خجكؿ بطبعو ...يجمس صامتان في زاكية لكحده
� اآلخريف يقممكف مف شأنو كيستخفكف بو كال يعرفكف مكاىبو ...يعتقدكف أنو ضعيؼ كىذا غير صحيح
� يتكيؼ مع الكاقع ...مرف تمقائي كعفكم

� ال يحب السيطرة عمى الناس ...ال يحب أف يككف في مكقع القيادة ،كال أف يككف مع القائد
�يرل الجماؿ في الكاقع ...كيدركو بحكاسو في كؿ شيء حكلو

�ال يفتعؿ مشكمة مع أحد ...يتنازؿ عف حقو مف أجؿ أف يتجنب الخبلؼ مع اآلخريف
� لطيؼ المعشر كطيب القمب ...متكاضع جدان رغـ قدراتو العالية كيرضى بالقميؿ
� عنده كالء عظيـ ...تابع مخمص ككفي

� ينجز األعماؿ بيدكء ...كتركم كعدـ استعجاؿ

� يستمتع بالمحظة الحالية التي يعيشيا ...كال يفضؿ أف يستنزؼ طاقتو ...حسي ككاقعي
� يستمتع باالسترخاء ...كيحب اليدكء ...قميؿ الحركة كالنشاط
� دمو خفيؼ كمرح ...كلكنفي ىدكء
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� يحب أف يسمع كممة طيبة مف اآلخريف ...يفيـ الناس كيشعر بيـ
� إحساس عميؽ بااللتزاـ بكاجباتو تجاه اآلخريف

� حس عميؽ بالمبادئ كالقيـ ...عفيؼ أميف ...ال يسأؿ شيئان مف أحد

� يفضؿ أف يضفي السعادة عمى اآلخريف في العمؿ ...كلكف في ىدكء
� يكره الركتيف ...فيك قاتؿ بالنسبة لو
� يمكف الثقة فيو ألنو ال يخكف أبدان

� مراقب لؤلكضاع كلمكاقع مف حكلو ...خصكصان فيما يتعمؽ بمصمحة الناس
� عممي كال يحب الخياؿ ...يركز عمى الحقائؽ المممكسة

� لديو ميؿ فطرل نحك المشاعر ...ميؿ طبيعي لرؤية الجماؿ في الطبيعة مف حكلو
� ذك قدرة كبيرة عمى االحتماؿ

ُْ -المؤدل لمكاجب() ISTJ

متحفظ  ..حسي  ..مفكر  ..حكـ
صفاتو:

� يظممو الكثير ...ألنيـ ال يعرفكنو حؽ المعرفة كيعتقدكف أنو معقد

� محافظ كتكـ كىادئ ...يستمع أكثر مما يتكمـ ،كال يبادر بالكبلـ ...كعمكمان كبلمو قميؿ جدان
� كاقعي حسي ...يرل الكاقع بحكاسو كيعيش المحظة الحالية

� يفضؿ تفاصيؿ التفاصيؿ ...كاإلتقاف ىاـ عنده ...يتعامؿ مع األرقاـ كالحقائؽ بسيكلة
� عادؿ منصؼ ،محايد صارـ ...حاسـ كجاد جدان جدان ...المرح في حياتو قميؿ جدان
� حياتو منظمة إلى أبعد حد ...ىادئ يركز بشدة كبدقة في عممو
� يقصد ما يقكؿ ،كيقكؿ ما يقصد ...كاضح إلى أبعد الحدكد

� أم مؤسسة تعتمد أساسان عمى ىذا اإلنساف ...ألنو صارـ في تطبيؽ خطة العمؿ ميما كانت ،كألنو ثابت قكم لمغاية
�عنده كممة شرؼ ،فإذا قاؿ يمتزـ بكبلمو ميما حدث
� يفضؿ أف ينظـ األمكر مف حكلو

� أىؿ لممسئكلية ...مف الطراز األكؿ

� قكتو في التزامو بمبادئو ،كاحساسو بمسئكليتو ...كالؤه صمب ال يتزعزع

� مخمص جدان يقكـ بالمياـ المككمة إليو عمى أكمؿ كجو ...كبطاقة مستمرة كببل كمؿ
� يستطيع مكاجية المعترضيف بكؿ قكة كصبلبة ...كال يياب أحدان
� يفضؿ أف يعمؿ لكحده ...كلكف أيضان يعمؿ ضمف فريؽ عمؿ

� يقيـ الناس عمى نتائج أعماليـ ...كليس عمى مكانتيـ كأشخاصيـ
� كاقعي ...عممي ...كمنظـ لمغاية

� عاقؿ جدان كمتزف ...مستقؿ في رأيو كال يقمد اآلخريف

� ال يميؿ لممرح ...كيمتزـ باألصكؿ كالنظاـ كالترتيب كالقانكف ...يمتزـ بالمكاعيد
� قكتو في صبلبتو ...كىذا ما يكرىو الناس فيو
� متيف متماسؾ ...كال تثنيو المشاكؿ
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ُٓ -صاحب الميارات اليدكية() ISTP
صفاتو

متحفظ  ..حسي  ..مفكر  ..تمقائي

� ىادئ جدان كمحافظ ،ال يبادر بالكبلـ ...عميؽ التفكير داخؿ نفسو
� يتناقش بأقؿ جيد كأقؿ عدد مف الكممات
� يراقب الكاقع ...يعيش المحظة

� لديو قدرة فائقة عمى التفكير ...مرف كتمقائي ...متكيؼ مع األحداث
� يشاىد األحداث مف حكلو بكؿ بركد ...لكنو يق أر ما بيف السطكر
� ال يتكمـ عف نفسو ...غامض كصارـ

� عقمو يعمؿ كالكمبيكتر في الدقة كاالستم اررية

� محايد كمكضكعي ...منصؼ عادؿ ،عقبلني كمنيجي
� أحيانان يككف مرح بشكؿ غير متكقع

� ممتاز في استنباط أصؿ المشكمة كتحميميا بشكؿ منيجي ...ثـ يعطيؾ خطة منظمة لحؿ المشكمة
� ييتـ بالسبب كالنتيجة ...ييتـ باألمكر المادية كالميارات اليدكية
� لديو ميارات فائقة في مراقبة األحداث مف حكلو

� قدرة كبيرة عمى التحرؾ لحؿ المشكمة بمنتيى الكفاءة ...كلكف بأقؿ جيد ممكف

� ال يحب النظريات كال الخياؿ فيك عممي ألبعد الحدكد ...يكره الركتيف كالنظاـ الذم يقيد الحركة
� يستمتع بالتحدم خصكصان المشاكؿ المعقدة كالكبيرة ...كيستمتع أيضان بحميا
� تغمب عميو المصمحة الذاتية الشخصية ...بدكف أنانية كلكف بعقبلنية

� يتحمؿ الظركؼ ...كيتعامؿ مع أنماط مختمفة مف البشر ...كيؤمف بالمساكاة بيف الناس
� يغضب مف الناس عندما يضيعكف كقتو ...كيككف شديدان صارمان معيـ
� يعشؽ االستقبللية في حياتو ...كال يحب أف يتطفؿ عميو أحد
�يقرر حياتو بنفسو ...ق ارره ممكو فقط

� كثير النقد بطبعو ...نقده مكضكعي كليس شخصي  -ال يتأثر باألشخاص
� قكتو في عقمو ...نبيو ذكى ...لماح كال يخدعو أحد

� مفتاح شخصيتو في أف تسألو بصكرة منطقية عقبلنية

� كبلمو عقبلني ...جاؼ محايد ،كلكف ال يقصد أف يجرح أحدان
� يثؽ في التجربة ...أصحابو قميمكف..

197

ممحؽ ( ُٕ)ّ-
بطاقة مشاىدة مقطع " آف األف ليصبح الحمـ حقيقة"

بطاقة مشاهدة مقطع
 كٌف كان شعورك وأنت تشاهدٌن وتستمعٌن المقطع:
...............................................................................................................
.........................................................................................................
 ما األفكار التً راودتك خالل مشاهدة المقطع:
...............................................................................................................
.........................................................................................................

ممحؽ (ُٕ)ْ-

شرائح بكر بكينت "دافعية اإلنجاز"
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ممحؽ( ُٕ)ٓ-

بطاقة مشاىدة مقطع "قالكا عنيـ فاشميف فأصبحكا منجزيف"

بطاقة مشاهدة مقطع
 كٌف كان شعورك وأنت تشاهدٌن وتستمعٌن المقطع:
...............................................................................................
......................................................................................
 ما األفكار التً راودتك خالل مشاهدة المقطع:
...............................................................................................
.......................................................................................
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ممحؽ ( ُٕ)ٔ-
بطاقات الكممات المضيئة

لمكماؿ

تعتبر

نفسؾ

نمكذجا

ال

...............................................................................
الى

اف

االخريف

استمع

عمى

ذلؾ

بنفسؾ

نقد

دكف

يؤثر

............................................................................
صكرتؾ

لذاتية

إيجابية

بآراء

عزز

............................................................................
التكازف

حافظ

العمؿ

ك المرح

بيف

عمى

.............................................................................
ىناؾ

عندىا

تمؾ

ليس

اقتنعنا

حدكد

التي

سكل

بكجكدىا

يقؼ

لمعقؿ
..............................................................
ىك

استغبلؿ

مف

في

ضيعو

الناجح

غيره

.....................................................................
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الكقت

أحسف

حيف

ممحؽ (ُٕ) ٕ-
مف حماؿ إلى حاكـ األندلس قصة "الحاكـ الحاجب المنصكر" (التممساني)ُٖٗٗ ،

كاف ىناؾ حمالي يحمؿ أمتعة الناس مف السكؽ إلى بيكتيـ بكاسطة حمار لو ككاف كؿ يكـ عمى تمؾ الحالة يعمؿ
في حمؿ أمتعة الناس كفي إحدل األياـ كبعد تعب الدكاـ سأؿ صاحبنا أصحابو ماذا يتمنى كؿ كاحد منكـ اف يككف
في المستقبؿ؟
لـ يجبو احد منيـ كالسبب أنيـ كانكا متعبيف كلـ يكف عندىـ االستعداد عمى اإلجابة عف السؤاؿ فقاؿ ليـ  :أما أنا
فأتمنى أف أككف حاكـ لؤلندلس  ..فأجابكه باستغراب  ..حاكـ لؤلندلس !!
فقاؿ :نعـ
فقاؿ لصاحبو الذم عف يمينو :ماذا تتمنى أف أصنع لؾ لك أصبحت أنا حاكـ لؤلندلس؟
قاؿ :إذا أصبحت أنت حاكـ لؤلندلس أريدؾ أف تضعني عمى ظير حمارم كتجعؿ ظيرم لمخمؼ كتجعؿ جنكدؾ
يضربكنني بالعصي كيقكلكف ىذا الكذاب ىذا الكذاب!
فقاؿ صاحبنا الحمالي :حسنا
كسأؿ صاحبو الذم عف يساره :ماذا تتمنى أنت؟ قاؿ :أنا أتمنى إذا أصبحت أنت حاكـ لؤلندلس أف تعطيني قص انر
كبير كحصانا أبيضان كجكارم حساف كبدأ صاحبنا يعدد أمانيو.
كتمر األياـ كيبدأ صاحبنا بكضع يده عمى الخطكة الصحيحة عندما التحؽ بالجيش كأصبح القائد ..لف أطيؿ في ىذا
الجانب الذم ييمني أف صاحبنا استطاع أف يحقؽ حممو كيحكـ األندلس بؿ ىك الحاكـ الذم تكسعت فيو أرض
األندلس إلى أكبر سعو كحققت عمى يديو الفتكحات ككسعت المساجد إنو الحاكـ الحاجب المنصكر كبعد مركر
األياـ كالسنيف أمر الحاجب المنصكر كزيره أف يبحث عف صاحباه فكجدىـ في السكؽ كؿ منيـ يعمؿ في نقؿ
األمتعة بحماره كما كاف
فمما حضركا لمحاجب المنصكر قاؿ لصاحبو األكؿ الذم كاف عف يمينو :ماذا كنت تتمنى في أيامنا الغابرة؟! فقاؿ
أنا  ..أنا انما كانت أحاديث كلت كانتيت !! فقاؿ :ال لـ تنتيي فقاؿ :ىكا ذاؾ فقاؿ لكزيره :اجعمو عمى حماره كفعؿ
بو كما أراد
كقاؿ لصاحبو الثاني :ماذا تمنيت؟ فقاؿ :الجكارم الحساف كأف تعطيني قص ار كسط بستاف كحصانان ابيضان فقاؿ:
لكزيره أعطكه ما أراد
فسأؿ الكزير الحاكـ الحاجب المنصكر :كأنؾ قسيت عمى صاحبؾ األكؿ بقدر ما عطفت كأكرمت الثاني؟!
فقاؿ ليعمـ أف هللا عمى كؿ شيء قدير
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ممحؽ (ُٕ)ٖ-
بطاقة صور(اختباراسقاطً)
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ممحؽ (ُٕ)ٗ-
لعبة المتاىة
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ممحؽ (ُٕ)َُ-
نافذة جكىارم لكشؼ الذات (عياصرة) ََِٕ ،
غير معركفة لمذات

معركفة لمذات

(ِ) المنطقة (العمياء)

(ُ) المنطقة (العامة)
ُ-

ُ-

ِ-

ِ-

معركفة
لآلخريف
(ْ) المنطقة (المجيكلة)

(ّ) المنطقة (الخاصة)
ُ-

ُ-

ِ-

ِ-

غير معركفة
لآلخريف

ممحؽ( ُٕ)ُُ-
مقياس تقرير ذاتي "أنت مشيكرة" (مف تصميـ الباحثة)


















ماهً نقاط القوة والضعف التً تمتلكٌها؟
هل تكرهٌن نفسك ،لماذا؟
هل تشعرٌن انك إنسانة محبوبة؟
ما الشًء الذي ٌغضبك فً العمل ؟
ما اإلنجاز الذي تود تحقٌقه عندما تكبرٌن والذي ستكون فخورة به إذا ما انجزته؟
متى تشعرٌن بالغضب والتوتر ؟
من هم الذٌن تحبٌهم؟
ما هو أهم قرار اتخذته فً حٌاتك؟
ما هً هواٌاتك؟
ما هً أحالمك؟
ما هً السعادة برأٌك؟
ما شعورك اآلن فً العمل؟
ما هً توقعاتك للمستقبل؟
ما الحدث الذي مر علٌك فً العمل وشعرت به بعجز وقلة كفاءة ؟
من هو قدوتك فً الحٌاة؟ كٌف ٌمكن ان تصبحً مثله ؟
ما هو الشًء الذي تتمنى تغٌٌره فً ماضٌك؟
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ممحؽ (ُٕ)ُِ-
عرض "دحض األفكار الؤلعقبلنية"(مف تصميـ الباحثة)
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ممحؽ( ُٕ) ُّ -
الخطكات العامة لعممية العبلج العقبلني االنفعالي ألليس (أبك أسعد)َُُِ ،

ممحؽ (ُٕ)ُْ-
عرض "دحض األفكار الؤلعقبلنية"(مف تصميـ الباحثة)
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ممحؽ ( ُٕ )ُٓ-
بطاقة تعريفية بميارة كقؼ األفكار السمبية كاستبداليا (الدحادحة) َُِِ،

تدريب كقؼ األفكار السمبية:
يستخدـ ىذ ا األسمكب عندما تراكد اإلنساف افكار ال يستطيع السيطرة عمييا ،فيي تساعد الفرد التغمب عمى مصاعب
الحياة اليكمية مف خبلؿ كقؼ تمؾ األفكار كيمكف ممارسة التمريف بشكا كاعي خبلؿ ساعات اليكـ كلمدة ثبلث اياـ،
كخطكات التمريف كتالي:
ُ( .تييأم نفسي) يكضع قائمة مف األفكار غير العقبلنية التي تثير المكقؼ الضاغط فيؾ ،كالتي أصبحت عادة
كمف الصعب إيقافيا ،كدكنييا عمى كرقة .ثـ أسألي نفسؾ ىؿ ىذه الفكرة سمبية أـ ال؟ كىؿ تؤثر الفكرة عمى
قدرتؾ في التركيز ،بحيث يتكلد عنيا أفكار أخرل سمبية كاسترساؿ في التخيبلت السمبية أيضا أـ ال؟ كىؿ
تسبب لؾ ىذه الفكرة عدـ الراحة بحيث تغرقؾ في المشاعر السمبية التي إذا استمرت تترؾ أثار سمبية في
الجكانب الجسدية كاالجتماعية أك األسرية اك المادية؟ ثـ تسألي إذا تركت ىذه الفكرة ىؿ ستككنيف أكثر راحة
كسعادة كاطمئناف أـ ال؟ فإذا أجبت بنعـ فإف استراتيجية كقؼ األفكار ستككف أكثر فاعمية كمناسبة لؾ.
ِ .أغمقي عينيؾ ثـ تخيمي مكقؼ كما يثير مف فكرة سمبية مثيرة لمتكتر كاالضطراب كما يحدث في الكاقع ،عمى
أف تدعي المنبو يرف بعد ثبلث أك دقيقتيف ،ثـ أصرًخ ....تكقفي...أستغفر هللا.
ّ .كررم الخطكة الثانية بصكت حاد مسمكع ثـ تدرجي في خفض الصكت إلى أف يصبح الصكت عبارة عف
حدث ذاتي داخمي في نفسؾ .كررم العممية في اليكـ ثبلث مرات أك حسب المستطاع حتى يتبرمج الذىف
عمى كقؼ لؤلفكار السمبية اليا بحيث تتبادر كممة قفي ،استغفر هللا كمما حاكلت غزكؾ األفكار السمبية.
ْ .استبدلي الفكرة السمبية بفكرة حيادية طبيعية كغير كسكاسية ،طكرم الجمؿ اإليجابية المؤكدة لذات،
كاستشعرم حياتؾ كىي بعيدة عف األفكار السمبية كأنت تنعميف بسكينة كاالطمئناف.
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ممحؽ ( ُٕ )ُٔ-
التقميدية والحقوق المشروعة (الدحادحة) 2111،
االفتراضات
ّ
تقميدية خاطئة
افتراضات
ّ
مف األنانية أف تضع حاجاتؾ قبؿ حاجات اآلخريف.

حقوق مشروعة
لؾ الحؽ أحيانان في كضع نفسؾ أكالن.

تتصرؼ بشكؿ لؾ الحؽ أف ترتكب األخطاء غير المقصكدة.
مف المعيب ارتكاب األخطاء ،يجب أف
ٌ
مناسب عمى الدكاـ كفي كؿ مناسبة.
األكؿ كاألخير عمى
إذا لـ تستطع إقناع اآلخريف بمشاعرؾ أك أف مشاعرؾ لؾ الحؽ في أف تككف الحكـ ٌ
معقكلة فإف ىذه المشاعر خاطئة بالضركرة أك قد تؤدم مشاعرؾ كأف تقبميا كحؽ مشركع.
بؾ إلى الجنكف.
يجب احتراـ كجيات نظر اآلخريف خصكصان إذا كانكا
في مركز سمطة ،احتفظ بآرائؾ المختمفة لنفسؾ انظر

الخاصة.
لؾ الحؽ في أف تككف لديؾ آراؤؾ كمعتقداتؾ
ٌ

فقط كتعمـ.
منطقيان كثابتان.
يتكجب عميؾ دائمان أف تككف
ٌ
ٌ

تقرر مسار عمؿ آخر
لؾ الحؽ في تغيير آراءؾ ،كأف ٌ
لحؿ مشكمة ما.

منطقية أك أم نقد.
الخاصة لؾ الحؽ أف تحتج عمى معاممة غير
بجب أف تككف مرنان كمتأقممان ،لآلخريف أسبابيـ
ٌ
ٌ
التصرؼٌ ،أنو مف سكء األدب استجكابيـ.
في
ٌ
يجب أف ال تقاطع اآلخريف ،طرحؾ لؤلسئمة ييثبت مدل لؾ الحؽ في المقاطعة بنظاـ ،كأف تسأؿ مف أجؿ
التكضيح.
غبائؾ.
يمكف لؤلشياء أف تصبح أسكأ في النقاش.

لؾ الحؽ في التفاكض مف أجؿ التغيير أك التعديؿ.

القيًـ مف أجؿ مشاكمؾ.
يجب أف ال تأخذ كقت اآلخريف ٌ

لؾ الحؽ في طمب المساعدة أك الدعـ العاطفي.
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ممحؽ (ُٕ)ُٕ-
عرض شرائح "ضغكط العمؿ"(مف تصميـ الباحثة)

ممحؽ (ُٕ)ُٗ-
أختيار اسقاطي"ضغكط العمؿ"(مف تصميـ الباحثة)
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ممحؽ (ُٕ)ُٕ-
تابع عرض شرائح "ضغكط العمؿ"(مف تصميـ الباحثة)
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216
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ممحؽ (ُٕ)ُٖ-
مقياس الضغط النفسي في مجاؿ العمؿ (الفرماكم)ََِٗ ،
-1

افترض أن صدٌقٌن لك أخذا ٌناقشان أمورك  ،فأي من القضاٌا اآلتٌة تعتقد أنهما سوف ٌتناوالنها:

•
•
•
•
•
-2

أنك أكثر تماسكا وصالبة ولٌس من السهل إزعاجك.
أنك عظٌم ولكن التعامل معك ٌتطلب الحذر.
هناك شئ ما خطأ فً حٌاتك.
أنك متقلب المزاج ولٌس من السهل التنبؤ بسلوكك.
أنك على العموم أفضل من غٌرك.
أي من الحاالت اآلتٌة ٌمكن أن تنطبق علٌك؟

•

تشعر أنك نادرا ما تفعل شًء على نحو صحٌح.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تشعر بأنك مطارد وتقع فً مكٌدة من وقت آلخر.
تعانً من عسر هضم.
تعانً من صعوبة واضطراب فً النوم.
تنتابك حاالت دوار أو رجفة أحٌانا.
تعرق بدون جهد أو ارتفاع فً درجة حرارة الجو.
تشعر بالخوف فً األماكن المزدحمة أو المغلقة.
تشعر باإلرهاق ونقص فً طاقتك الحٌوٌة.
دائما تشعر بالٌأس وتردد ما الفائدة..؟.
تشعر بالغثٌان بدون سبب جسمً واضح.
من السهل استثارتك بقوة فً مواقف بسٌطة سطحٌة.
لٌس لدٌك المقدرة على االسترخاء لٌال.
متعود على السٌر بانتظام لٌال أو باكرا فً الصباح.
من الصعب أن تتخذ قرار محدد.
تفكر باستمرار فً األحداث الٌومٌة.
دائما ما تشعر بوجودك وكٌنونتك.
توجه إلٌك إدانات من الصعب مواجهتها.
تعانً من ضعف الحماس حتى لألعمال التً تحبها.
تتجنب الخبرات الجدٌدة وترفض التعرف على أناس جدد.
ال تستطٌع النطق بـ ال عند الضرورة.
تشعر بمسؤولٌات تفوق قدراتك.

-3
-4
-5
-6
-7

هل أنت أكثر تفاؤال مما كنت علٌه سابقا أو أقل أو بنفس مستوى حٌاتك السابقة؟
هل تستمتع بمتابعة المبارٌات الرٌاضٌة؟
هل ٌمكنك االستٌقاظ متأخرا فً العطالت الرسمٌة؟
فً حالة وجودك أمام متطلبات مهنٌة أو حٌاتٌة لصعب الوفاء بها  ،هل ٌمكنك مناقشة ذلك مع:
صاحب العمل.
زمٌلك.
أفراد أسرتك.
من المسؤول عن اتخاذ القرارات الهامة فً حٌاتك؟

-9

أنت نفسك.
شخص آخر.
عندما ٌنتقدك رؤساءك فً العمل هل...
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-1

تحزن بشدة؟
تحزن بدرجة معتدلة؟
ال تحزن لذلك أبدا؟
هل ٌنتهً عملك الٌومً وأنت تشعر بالرضا عما حققت؟

-13

غالبا
أحٌانا.
بٌن وقت وآخر.
هل تشعر فً معظم األحٌان أن بٌنك وبٌن زمالء العمل خالفات أو صراعات من نوع ما؟

-11

هل تحتاج مهام العمل وقتا أطول من المتاح لها؟

-12

فً العادة.
أحٌانا.
نادرا.
هل لدٌك صورة واضحة عما هو متوقع منك مهنٌا؟

-13

فً الغالب.
أحٌانا.
نادرا.
هل ترى أنك توفر الوقت الكافً الذي تقضٌه بٌنك وبٌن نفسك؟

-14

هل تجد دائما من ٌصغً إلٌك؟

-15

هل تعتقد أنك تتقدم دائما نحو تحقٌق أهدافك؟

-16

هل تشعر بالملل فً العمل؟

-17

غالبا.
أحٌانا.
نادرا جدا.
هل تشعر أنك ترغب فً الذهاب للعمل؟

-19

أغلب األٌام.
بعض األٌام.
نادرا.
هل تشعر بالتقدٌر الكافً فً إنجازك فً مجال العمل؟

-11

هل ٌوجد عائد كاف ٌتناسب مع قدراتك وإنجازك فً مجال العمل؟

-23

هل تجد رؤسائك:

-21

ٌضعون عراقٌل فً إنجاز مهام العمل.
ٌساهمون فً إنجاز المهام.
تخٌل أنك منذ عشر سنوات مضت كنت تتنبأ بالوضع الذي أنت علٌه فً العمل اآلن ...فماذا ترى؟

أن الوضع الحالً قد تجاوز توقعاتك.
أن الوضع الحالً ٌتفق تماما مع التوقعات السابقة.
أن الوضع الحالً أقل كثٌرا من التوقعات.
 -22لو أردت وضع تقدٌر لرضاك عن نفسك وذلك على مقٌاس متدرج من خمس مستوٌات ٌبدأ من طرف
بالرضا الشدٌد وٌنتهً بعدم الرضا التام فما هو تقدٌرك؟
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ممحؽ (ُٕ)َِ-
نمكذج ميارة حؿ المشكبلت (أبكأسعد )َُُِ،
** باستخدام مهارة حل المشكالت تغلبً على الضغوطات فً العمل التً تواجهك :
-

تحدٌد المشكلة:

...................................................................................................... .........................
.......................................................................................................................
-

تحلٌل المشكلة ومعرفة أسبابها:

............................................................................................................................. ..
..................................................................................................... ..................
-

اقتراح الحلول والبدائل ودراستها:

...............................................................................................................................
....................................................................................................... ................

-

اختٌار الحل المناسب:

...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
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ممحؽ (ُٕ)ِِ-
الخطة اإلنجازية (األعسر )ُٖٗٗ،

221

ممحؽ ( ُٕ )ُِ-
تعريف بميارة األسترخاء العضمي (أبكأسعد )َُُِ،

االسترخاء العضمي ىي طريقة يتـ بمقتضاىا تدريب الفرد عمى إيقاؼ كؿ االنقباضات كالتقمصات
العقمية المصاحبة لمتكتر كالقمؽ ،كتتمثؿ خطكاتيا كتالي:
ُ .أجمسي في مكاف مريح مستمقية اك عمى كرسي.
ِ .خذم نفس عميؽ كببطء ،ركزم عمى االسترخاء كالميكنة كازالة التكتر مف كؿ جزء مف
اجزاء جسمؾ.
ّ .ابدائي بالقدـ اليمنى فأصابعيا ،يمييا القدـ اليسرل ،ثـ الساقيف كالفخذيف كعمى عضبلت
الظير كالبطف ،ثـ أصابع كذراع اليد اليمف ثـ اليسرل .
ْ .اتركي الكتفيف يسقطاف إلى جنبؾ في ىدكء ،ككذالؾ عضبلت رقبتؾ ،كتككف األسناف
كالفكاف كالشفتاف كالجبية مسترخية تماما.
ٓ .ركزم عمى اإلحساس العاـ عمى كؿ جسمؾ ،زام عضمة متكترة ارخييا.
ٔ .استمعي لصكت تنفسؾ بيدكء ما بيف خمس كعشر دقائؽ.

222

ممحؽ (ُٕ)ِّ-
صكرة االتصاؿ الفعاؿ (عياصرة ،كالعناتي)ََِٕ ،

ممحؽ (ُٕ)ِْ-
بطاقة تمريف "معكقات االتصاؿ"(الدحادحة) 2111 ،
الرقـ

المعكؽ لبلتصاؿ

ُ

إعطاء األكامر

ِ

التيديد

ّ

الكعظ كالتفسير األخبلقي

ْ

إصدار األحكاـ أك المكـ

ٓ

المكافقة كالمديح الزائد

ٔ

إعطاء األلقاب

الشعكر المرافؽ

مثاؿ

223

ردة الفعؿ

ممحؽ ( ُٕ) ِٓ-
قياس الكفاءة في أدارة الكقت (العبرم)ََِٖ،
الفقرات

أبدا

ناد ار

أحيانا

غالبا

دائما

إلى أم مدل تخطط لتحفظ بحياتؾ تحت السيطرة

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

ىؿ تضع خطط يكمية مكتكبة

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

ىؿ تسمح بالمركنة في خططؾ

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

إلى أم مدل تحقؽ خططؾ اليكمية

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

إلى أم مدل تخطط كقتؾ ألىـ أىدافؾ

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

إلى أم مدل تفشؿ خططؾ اليكمية بسبب دخكؿ بعض المستجدات

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

ممحؽ(ُٕ)ِٔ-

نمكذج تقييـ فعالية البرنامج (الدحادحة)ََُِ:
لمعرفو مدل فعالية البرنامج كاالستفادة مف نقاط القكة كتعكيض نقاط الضعؼ كذلؾ بكضع الرقـ المناسب مف (ُ-
ٕ) حيث يعني (ُ)غير راضيان بشدة ك(ٕ) راضيان بشدة

( )...........كنت راضيان مع أعضاء المجمكعة في البرنامج الجمعي

( )...........كنت راضيا مع الشريؾ الذم اخترتو أك اختارتو لي المجمكعة

( )...........درجة الرضا في ىذا البرنامج مقارنة بالبرامج السابقة.

التغيرات التي حصمت عمييا بعد التدريب
( )...........درجة الرضا لديؾ بشأف النتائج ك ٌ
( )...........درجة الرضا بشأف ق اررات الجماعة كآرائيـ كمستكل النقاش معيـ.
( )...........درجة المسؤكلية كااللتزاـ التي تكفرت لديؾ في تنفيذ تدريبات البرنامج العامة.
()...........درجة الرضا بشأف تكزيع األدكار في المجمكعة

( )...........شعرت بإصغاء فاعؿ مف قبؿ القائد كاألعضاء.
( )...........شعرت باف البرنامج غطى كناقش معظـ المكاضيع كالحاجات الشخصية لديؾ.
( )...........بشكؿ عاـ ما ىي درجة الرضا لديؾ.
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ممحق ()18
بطاقات تقيم البرنامج الرشادي

225

ملحق()1-19
بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()1
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسبا لك بعد هذه الجلسة

درجة كبٌرة

انطباعً الخاص عن الجلسة
-

أشعر بتقبل المجموعة اإلرشادٌة

-

أشعر باالرتٌاح فً الحدٌث مع الجماعة
اإلرشادٌة
تعرفت على نمط شخصٌتً فً هذه الجلسة

-

أود تحقٌق الهدف العام من البرنامج

-

أداء المرشدة جٌد وواضح



أٌة مالحظات أخرى:

-

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

...............................................................................................................................
.....................................................................................................................
بطاقة تقيـ بعد الجمسة ممحؽ(ُٖ)4-
بطاقة تقيـ بعد الجمسة (ِ)
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسبا لك بعد هذه الجلسة
درجة

انطباعي الخاص عف الجمسة

كبيرة
تعرفت عمى مفيكـ دافعية اإلنجاز
استشعرت مدل أىمية دافعية اإلنجاز
تعرفت عمى أسباب تدني الدافعية لدم
استطعت التعرؼ عمى طريقة تفكيرم كشعكرم
بتدني دافعية اإلنجاز لدم
تدربت عمى تبني أفكار تنمي لدم دافعية اإلنجاز

226

درجة

درجة

متكسطة

قميمة

ملحق ()3- 19
بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()3
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسبا لك بعد هذه الجلسة

درجة كبٌرة

انطباعً الخاص عن الجلسة

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

-

تعرفت على معنى كشف الذات

-

تعرفت على مدى ترابط األفكار بالمشاعر
وعالقتها بالذات
شعرت بمدى تقبل ذاتً وأنً قادرة على
اإلنجاز
التدرٌبات المقدمة زادت ثقتً بذاتً

-

أنوي تحقٌق ما أطمح فً إنجازه



أٌة مالحظات أخرى:
....................................................................................................................
...........................................................................................................

-

ملحق ()4- 19
بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()4
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسبا لك بعد هذه الجلسة

انطباعً الخاص عن الجلسة


درجة كبٌرة

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

تعرفت على استراتٌجٌة وقف األفكار
وأهمٌتها
أشعر أنً نفذت خطوات تخٌل الفكرة
وقطعها واستبدالها بدقة
أشعر أنً اتقنت التشكٌل المعرفً لدي من
االفتراضات التقلٌدٌّة إلى الحقوق
المشروعة.
أٌة مالحظات أخرى:
...............................................................................................................
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ملحق ()5-19
بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()5
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسبا لك بعد هذه الجلسة

درجة كبٌرة

انطباعً الخاص عن الجلسة

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

-

تعرفت على أفكاري الالعقالنٌة تجاه
العمل
أحسست بمدى ترابط الفكرة بالمشاعر

-

عدلت على أفكار الالعقالنٌة تجاه العمل

-

أشعر بمشاعر إٌجابٌة بعد تعدٌل األفكار
الالعقالنٌة
أٌة مالحظات أخرى........................................................................................:

-



ملحق ()6-19
بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()7-6
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسبالك بعد هذه الجلسة

انطباعً الخاص عن الجلسة
-

تعرفت على أعراض ومصادر ضغوطات
العمل
استطعت التغلب على الصعوبات التً
تواجهنً من خالل مهارة حل المشكالت
شعرت بأهمٌة االسترخاء العضلً

-

تمكنت من إعداد خطة انجازٌة مستقبلٌة



أٌة مالحظات أخرى:

-

درجة كبٌرة

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

...............................................................................................................................
.......................................................................................................................
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ملحق ()7-19
بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()9
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسب لك بعد هذه الجلسة

انطباعً الخاص عن الجلسة


درجة كبٌرة

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

تعرفت على دور االتصال الفعال فً تنمٌة
دافعٌة اإلنجاز
تعرفت على معوقات االتصال غٌر
المباشر "الكتابً" وعالقته بدافعٌة اإلنجاز
تعرفت على أهمٌة قناة االتصال لعملٌة
اتصال فعال
اتضح لً أن مشاعري وأفكاري تعبر عن
رسالتً.
أٌة مالحظات أخرى:

...............................................................................................................................
...................................................................................................................... .

بطاقة تقٌم بعد الجلسة ()1
عزٌزتً المسترشدة ضعً عالمة ( √ ) أمام ما ترٌنه مناسب لك بعد هذه الجلسة

انطباعً الخاص عن الجلسة
-

درجة كبٌرة

درجة متوسطة

درجة قلٌلة

تعرفت عمى أىمية إدارة الكقت في السمكؾ
اإلنجازم.

-

تدربت على إدارة األولوٌات بشكل واضح.

-

تعرف على بعض مبددات الوقت وكٌفٌة
التعامل معها.
أٌة مالحظات أخرى:
....................................................................................................................
............................................................................................................
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ملحق ()11
بعض النماذج الستجابات العضوات
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ممحؽ )ِ)ُٗ-
استمارة التقييـ الختامية لمبرنامج اإلرشادم

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

ممحؽ(َِ)
مبلحظات بعض المحكميف

256

257

258

إىداء

....إلى أهل الهمم ،فهم صفوة األمم ،وأهل المجد والكرم.
ّ
....إلى أهل العمم،يرفَع ّ ّ
ين أهوتهوا اْلعْم َم َد َر َجات.
آم هنوا م ْن هك ْم َوالذ َ
اَلله الذ َ
َْ
ين َ
....إلى الناجحين ،الذين يثقون دائماً في قدرتهم عمى النجاح.
ىمة ....عمم ...نجاح

"ال بد لمسالك من ىمة تسيره وترقيو وعمم يبصره وييديو"

أ

ابن القيم

شكر وتقدير
"ومااا جازاح انح ااان إال انح ااان" ،ي ارني أن أتقاادم بخااال

الشااكر ووافاار االمتنااان عمااى

ما وجدت وما أوتيت وما كان لي من نصا وتوجيا وارشااد نظهاار ر االتي هاذو ،وأخا
بالشكر والتقدير الفاضمة الدكتورة هدى أحمد الضوي عمى تعاونها وجهدها لمرقي بالر الة.
كمااا أخ ا

بالشااكر الجزياال إلااى أ اااتذتي األفاضاال الاادكتور أمجااد هياجنااة والاادكتور با اام

دحادحة المذين كانت لهم البصمة في د ار تي وما لها من أثر عمى ر التي.
والشااكر موصااول لكاال ماان اااهم بتحكاايم مقياااس الد ار ااة وبرنامجهااا اواح ماان ق اام عماام
الاانفس ومركااز انرشاااد الي بااي فااي جامعااة ال ااميان قااابوس أو ق اام عماام الاانفس بجامعااة
نزوى و بكمية مزون.
وأخا

بالشااكر الفاضاال فيصاال باان عمااي البو ااعيدي ماادير دائ ارة تقنيااة المعمومااات عمااى

تشجيع ومواقف البارزة في تذليل الصعاب لمواصامة م ايرة الد ار اة ،وشاكري موصاول إلاى
العااام ت الم اواتي شاااركن فااي البرنااام انرشااادي ،وكاال ماان مااد لااي يااد العااون وباااألخ
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( ممخص الدراسة)
فاعمية برنامج إرشاد جمعي في تنمية دافعية اإلنجاز لدى العاممين في دائرة تقنية المعمومات
بمحافظة شمال الشرقية

إعداد :إنعام بنت محمد المقيمية
إش ار  :د.هدى أحمد الضوى

هدفت هذو الد ار ة إلى بناح برنام إرشاد جمعي قائم عمى نظرية دافعية اننجاز ،وتقصي فاعميت في
تنمية دافعية اننجاز لدى عينة من العاممين بدائرة تقنية المعمومات شمال الشرقية.
حيث تمثل دافعية اننجاز أحد الجوانب المهمة في منظومة الدوافع انن انية ،وقد برزت في ال نوات
األخيرة كأحد المعالم المميزة لمد ار ة لما فيها من أهمية باللة في تفهم الكثير من المشك ت.
ومن خ ل تيبيق مقياس دافعية اننجاز تم تحديد عينة الد ار ة ،حيث تألفت عينة الد ار ة من جميع
العام ت في دائرة تقنية المعمومات لمعام الد ار ي ( )2114-2113في الشرقية شمال ،والبالغ عددهن
( )14عاممة ،وقد تم توزيع العينة باليريقة العشوائية الب يية إلى مجموعتين مت اويتين ،المجموعة
التجريبية وتضم ( )7عام ت ،والمجموعة الضابية وتضم أيضا ( )7عام ت ،حيث تمقت المجموعة
التجريبية البرنام  ،بينما لم تتمق المجموعة الضابية أي نوع من أنواع المعالجة.
ولتحميل ا تجابات أفراد عينة الد ار ة قامت الباحثة بح اب المتو يات الح ابية ،واالنحرافات
المعيارية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابية لدافعية اننجاز عمى القياس القبمي ،والبعدي ،وتم
ويمك ون ( ،)Wilcoxon Signed Ranks Testلمتحقق من داللة الفروق
ا تخدام اختبار
ه
انحصائية بين درجات دافعية اننجاز لممجموعة التجريبية عمى القياس القبمي ،والبعدي.
وقد توصمت نتائ الد ار ة الحالية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو يات درجات دافعية
اننجاز لممجوعتين التجريبية والضابية عند م توى الداللة ) )1.15≥ αبعد تيبيق البرنام

انرشادي ،حيث ارتفعت متو يات درجات أبعاد دافعية اننجاز لممجموعة التجريبية التي تمقت
البرنام انرشادي مع الدرجة الكمية ،مقارنة بالمجموعة الضابية التي لم تتمقى البرنام انرشادي،
وهذا مؤشر عمى فاعمية البرنام انرشادي في مرحمت األولى.
ط

كما دلت النتائ في مرحمتها الثانية عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو يات درجات
دافعية اننجاز لممجموعة التجريبية في قيا ها القبمي والبعدي عند م توى الداللة(  ،)1.15 ≥ αكما
أن هذا مؤشر عمى أن هنالك فاعمية ذات داللة إحصائية تعزى لمبرنام انرشادي في التأثير عمى
متو يات درجات دافعية اننجاز لممجموعة التجريبية وفق نتائ اختباراتها القبمية والبعدية.
وفي ضوح ما توصمت إلي الد ار ة الحالية من نتائ خرجت بعدد من التوصيات والمقترحات.
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(Abstract Summary)

The Effectiveness of the Group counseling Program in Developing
Achievement Motivation among the Employees in the Department
of Information Technology in the General Directorate General of
Education in North Sharqia

By: Inam bint Mohammed Almqemi
Supervisor: Dr. Huda Ahmed AL-Dawy

This study aimed at created a group counselling program which is based
on the achievement motive theory, and it measured the effectiveness of
this motive in enhancing the achievement motive for the workers in the
IT Department in Al Sharqia North Directorate.
The achievement motive is one of the major sides in the human motives
system and it has been viewed as one of the vital issues to study
because of its great importance in understanding many problems.
Through applying achievement motive scale , the target group has been
assigned. The target group consists of 14 female workers in the IT
Department in (2013-2014) in Al Sharqia North. They have been
distributed randomly into two equal groups.

The experiment group

which took the program consists of seven workers and the control group
which did not take the program also consists of seven workers.

a

The researcher analyzed the responses of pre- and post-tests of the
target group through the arithmetic and standard deviation of the results.
Then, the researcher did the Wilcoxon signed Ranks Test to check the
difference in the statistics of the results.
This study shows that there are some differences between the
experiment group and the control group in the achievement motive by
(0.05≥α) after applying the program. This is a sign of the effectiveness
of the group counselling program in its first stages.
As the results show in the second phase, there are some statistical
differences in the average of the achievement motive for the experiment
group in the pre- and post-tests by (0.05≥α) which is a sign of the
effectiveness of the counselling program.
According to the results of this study, there we came out with some
recommendations and suggestions.

b

