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از  ات وعالقته بدافعيَّة اإلِنجْ مفهوم الذَّ
ال النَّظافة في ُمحافظة اخلليل لدى ُعمَّ

أ. د. نبيل جبرين اجلندي
أ. اجبارة عبد تالحمة

املُلخَّص: 
درجات  من  كل  بني  العالقة  اإىل  التعرُّف  الدِّرا�سة  هدفت 
يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ لدى  االإجناز  ودافعيَّة  الذَّات،  مفهوم  مقيا�ص 
حُمافظة اخلليل، مع التعرف اإىل الفروق يف م�ستوى كل من مفهوم 
الذات، ودافعية االإجناز لدى عينة الدرا�سة، والتعرف اإىل الفروق يف 
االإجناز  ودافعية  الذات،  مفهوم  كل من  مقيا�ص  درجات  متو�سطات 
ال�سهري،  الدخل  ومتو�سط  ال�سكن،  مكان  ملتغريي  تعزى  لديهم 
يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ من  عامل   )100( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
االرتباطي،  الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم  اخلليل،  حُمافظة 
العيِّنة،  اأفراد  الباحثان  قابل  اإِذ  الدِّرا�سة،  الأَغرا�ص  مُلالءمته  نظراً 
التَّعليمي  للُم�ستوى  نظراً  فقرًة،  فقرًة  اال�ستبانة  فقرات  لهم  و�رشحا 
ال، واأظهرت نتائج الدِّرا�سة وجود عالقة ارتباطية  ال�سعيف لدى الُعمَّ
لدى  االإجناز  ودافعيَّة  الذَّات،  مفهوم  مقيا�ص  درجات  من  كل  بني 
ُمنخف�ص  ُم�ستوى  الدِّرا�سة وجود  نتائج  اأظهرت  كما  الدِّرا�سة،  عينة 
يف درجات مقيا�ص كّل من مفهوم الذَّات، ودافعيَّة االإجناز لدى عيِّنة 
فروق يف كل من  النتائج عدم وجود  اأظهرت  كما  الدِّرا�سة،  مو�سع 
كن،  ال�سَّ الذَّات ودافعيَّة االإجناز؛ ُتعزى مُلتغريِّ مكان  ُم�ستوى مفهوم 
بينما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف ُم�ستوى دافعيَّة االإجناز 
ذوي  ول�سالح  الدرا�سة  عينة  لدى  هري  ال�سَّ الدَّخل  ط  مُلتو�سِّ ُتعزى 

الدَّخل امُلرتفع. 
ال  ُعمَّ االإجناز،  دافعيَّة  الذَّات،  مفهوم  املفتاحيَّة:  الكلمات♦

النَّظافة، حُمافظة اخلليل. 
Abstract: 

The study aimed to explore the relationship 
between the concept of the self and motivation 
achievement among a random sample of 100 of 
cleaning workers in Hebron Governorate and to 
identify the differences in both the concept of the self 
and motivation achievement with respect to the place 
of residence and the monthly income. The descriptive 
approach was used in the study and two study tools 
(the concept of the self- survey and motivation 
achievement scale) were applied on the participants 
of the study. Data was collected and analyzed both 
quantitatively and qualitatively. The results showed 
a positive relationship between the concept of the 
self and achievement motivation, and showed a low 
level of the concept of the self and a low level of 
achievement motivation. Moreover, the results showed 
no statistically significant differences between the 
concept of the self and achievement motivation among 
the cleaners due to the place of residence, while 
differences were statistically significant in motivation 
achievement due to the average monthly income of the 
sample and for the benefit of people with high incomes. 

Keywords: The Concept of the Self, Motivation 

achievement, Cleaning Workers, Hebron Governorate. 

ُمقدِّمة: 
َتواُفِق  اإىِل  ُت�سرُي  الَّتي  ماِت  ال�سِّ من  �ِسمًة  اِت  الذَّ مْفهوُم  ُيَعدُّ 
اِت  الذَّ مفهوُم  كان  ،فاإِذا   )Annette, 2018( تواُفقه  عدِم  من  الفْرِد 
اِت لديه  عْندُه يتطابُق مع واقعِه يكوُن ُمتواِفقًا، واإِذا كان مْفهوُم الذَّ
مع  التَّوافق  ُيْفِقده  ا  مِمَّ والتَّعايل  الغروِر  اإِىل  هذا  به  ى  اأَدَّ مًا  ُمت�سخِّ
ة  يَّة خا�سَّ بَح ملفهوم الذَّات اليوم اأَهمِّ االآخر )علي، 2015( . وقد اأَ�سْ
 Mingjing, Qian, Yao, Tianan) ة  بويَّ والرتَّ النَّف�سيَّة  الدِّرا�سات  يف 
اوية يف كثري منها  الزَّ Xingli, & Jiannong, 2018 ,( بل غدا حجر 

االإن�سان عن  لفكرة  اأَنَّ  ة  التَّْجريبيَّ والدِّرا�سات  البحوث  دت  اأَكَّ اأَْن  بعد 
ْخ�سي واالْجتماعي )جماغ،  ذاته ُكّل التاأْثري على �سلوكه وتوافقه ال�سَّ

 .  )2016
اوية يف  ُد الرو�سان )2010( اأَنَّ مفهوم الذَّات ُيعدُّ حجر الزَّ ويوؤكِّ
 Marta( ة، اإِْذ اإنَّ وظيفته االأَ�سا�سيَّة كما يرى مارتا وم�سيج ْخ�سيَّ ال�سَّ
ْخ�سيَّة  ال�سَّ �ساق  واتِّ لتكامل  عي  ال�سَّ يف  تكُمُن   )& Maciej، 2018
ليكون الفرد ُمتكيِّفًا مع البيئة التي يعي�ُص فيها. ويف ال�سياق ذاته، 
التي  االأَ�سا�سيَّة  املفاهيم  الذَّات من  اأَنَّ مفهوم   )2016( يرى حممد 
ْف�ص، ملا له من دْوٍر اأَ�سا�ص يف  ار�سنَي وُعلماء النَّ حظَيت باْهتمام الدَّ
الذَّات  مْفهوم  الأَنَّ  لفْهِمها.  امَلْرجعي  االإِطار  وُيَعدُّ  ْخ�سيَّة،  ال�سَّ بناء 
وؤ  نبُّ ِكُن فهم �سلوك الفرد والتَّ لوك االإِْن�ساين؛ اإِْذ ال مُيْ م لل�سُّ ه وُمَنظِّ ُموجِّ

 . )James & Eric, 2018( به دون معرفة ذاته
وُت�سري ال�رشيفي )2012( اإِىل اأَنَّ مفهوم الذَّات يتعلَُّق ب�سورة 
والعْقليَّة  ة  اجل�سديَّ اجلوانب  تلف  خُمْ يف  نْف�سه  عن  امُلْدركة  الفرد 
اهاٍت وم�ساعر  واالْنفعاليَّة واالْجتماعيَّة، وما يْحمله من اأَْفكاٍر واجتِّ
عند  ْف�سيَّة  النَّ ماأْنينة  والطَّ باالأَمن  عور  ال�سُّ درجة  وتْزداد  نْف�سه.  نحو 
 Steve &) ة  اإِيجابيَّ اأَْكرث  ات  الذَّ عن  املفاهيم  كانت  ُكلَّما  االأَْفراد 
االأَْفراد  ْهديد والقلق عند  James, 2018( ،وتزداد م�ساعر اخلطر والتَّ

الذين ُيعانون من مفاهيم �سلبيَّة عن ذواتهم )جماغ، 2016( . وُيْعد 
رات التي  لوك يف �سوء التَّ�سوُّ هة لل�سُّ مفهوم الذَّات من العوامل امُلوجِّ
يَّة  ُيكوِّنها الفرد عن نْف�سه، ف�سورة الفرد عن ذاته لها اأَثٌر كبرٌي واأَهمِّ

بالغة يف ُم�ْستقبل حياته )عبد القادر، 2014( . 
ويرى جماغ )2016( اأّن املرء يحاول با�ْستمرار التَّعرُّف اإىل 
روف  ْعديل بتاأْثري الظُّ ذاته، وحتديد معاملها، لكنَّ ذاته تبقى ُعر�سًة للتَّ
عن  ثابت  �سبه  راً  ت�سوُّ فري�سُم  به.  حُتيُط  التي  واالْجتماعيَّة  البيئيَّة 
ته  نْف�سه، تتوافق مع ح�سيلة خرباته احلياتيَّة، ووعيه واإِْدراكه بهويَّ
 .  )Olga & Diana، 2019( واالْجتماعيَّة  ْف�سيَّة  والنَّ املهنيَّة 
اأَثراً كبرياً يف بناء  اأَنَّ ملفهوم الذَّات  ويْعتقد امُلربون وُعلماء النَّف�ص 
ة  الرتبويَّ امليادين  يت�سدَّر  املو�سوع  هذا  ا جعل  الفرد، ممَّ �سخ�سيَّة 

ْف�سيَّة )اإبراهيم وخوالدة، 2010( .  والنَّ
وقد كان لعلماء النَّف�ص كارل روجرز )Carl Rogers( واإبراهام 
ما�سلو Abraham Maslow تاأثريٌّ كبريٌّ يف ن�رش فكرة مفهوم الذَّات يف 
الغرب. ووفقا لروجرز، ي�سعى اجلميع للو�سول اإىل “الذَّات املثالية” 
االأ�سخا�ص  اأنَّ  روجرز  افرت�ص  كما   .  )Jørgen & Ernst, 2018(
توقعات  تخلقها  التي  االأدوار  عن  بعيداً  ينتقلون  ًا  نف�سيَّ اء  االأ�سحَّ
ق من  التَّحقُّ اأجل  اأنف�سهم من  االآخرين، وبداًل من ذلك، يبحثون عن 
النَّا�ص  لدى  اأخرى،  ناحية  من   .  )Michelle et al, 2018( �سحتهم 
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يخ�سون  وهم  جتاربهم،  مع  تتطابق  ال  ذاتيَّة  “مفاهيم  الع�سبيِّني 
ة على اأنها �ساحلة، حتى ت�سوههم، اإما حلماية  قبول جتاربهم اخلا�سَّ
 Dong, Jinyoung & Wei- Na,( االآخرين  موافقة  ك�سب  اأو  اأنف�سهم 
ن  2018( .ويرى كارل روجرز (Rogers, 1959( اأَنَّ مفهوم الذات يتكوَّ

 ، نف�سك(  اإىل  تنظر  )كيف  الذَّات  �سورة  خمتلفة:  عنا�رش  ثالثة  من 
ة الذَّات )كيف  واحرتام الذَّات )القيمة التي ت�سعها لنف�سك( ، ومثاليَّ

ترغب اأن تكون ذاتك( .
ة  حَّ كال�سِّ ة  مهمَّ اأُخرى  مبفاهيم  املفهوم  هذا  الرتباط  ونظراً 
والتَّكّيف  العقالين،  االأكادميي،والتَّفكري  والتَّح�سيل  ْف�سيَّة،  النَّ
فقد  ابقة،  ال�سَّ والدِّرا�سات  البحوث  دلَّت  كما  واملهني،  االجتماعي 
اأراد الباحثان معرفة العالقة بني ُم�ْستوى مفهوم الذَّات وبني دافعيَّة 

االإجْناز.
ة Motivation واحداً من اأَْكرث مو�سوعات  افعيَّ وُيعدُّ مو�سوع الدَّ
يَّة واإِثارة الهتمامات النَّا�ص جميعًا )عبا�ص، 2014(  ْف�ص اأَهمِّ علم النَّ
اجلوانب  اإِحدى  مُتثُِّل  االإِجْناز  دافعيَّة  اأَنَّ   )2014( اخلفاف  .ويرى 
ة يف مْنظومة الدَّوافع االإِْن�سانيَّة التي اهتمَّ بدرا�ستها الباحثون  امُلهمَّ
نظراً  وذلك  ْخ�سيَّة،  ال�سَّ وبحوث  االجتماعي  النَّف�ص  علم  جمال  يف 
اإذ  بوي،  والرتَّ واالإِداري  واالْقت�سادي  النَّف�سي  املجال  يف  يَّتها  الأَهمِّ
ًا يف �سعي الفرد جتاه حتقيق ذاته  نًا اأَ�سا�سيَّ افع لالإِجْناز ُمكوِّ ُيعدُّ الدَّ
وتوكيدها، وذلك من خالل ما ُيْنجزه وُيحقِّقه من اأَهداٍف يف حياته 

. )Xin, Lina & Joseph, 2018(
ة امُلحرِّكة التي  افعيَّة هي القوَّ وُي�سري ح�سني )2014( اإِىل اأَنَّ الدَّ
االإِجْناز  ، ومُتثُِّل دافعيَّة  ه �سلوكه نحو هدٍف ُمعنيَّ الفرد وُتوجِّ تدفع 
مْنظومة  ها  اأَنَّ اإذ  ة،  االإِْن�سانيَّ الدوافع  نظام  يف  ة  امُلهمَّ اجلوانب  اأَحد 
واالجْناز  بالعمل  امُلْرتبط  اجلهد  اإِثارة  على  تعمُل  االأَْبعاد  ُمتعدِّدة 
Mehmet, Kris-)  حتحُتدِّد طبيعته الأَغرا�ص التَّميُّز يف اإِجْناز االأَهداف

دافع  اأَنَّ   Mackleland ماكليالند  ُد  .وُيوؤكِّ  )tina, & Javier, 2018

واإتقان  املنال  �سعب  �سيء  حت�سيل  يف  ْغبة  الرَّ �سكل  ياأْخذ  االإِجْناز 
وحتقيق  النَّجاح،  اإِىل  عي  وال�سَّ عوبات،  ال�سُّ على  والتَّغلُّب  املهارات 

نهاية مرغوب فيها )البندر، 2013( .
اإجناٍز  يف  الفرد  رغبة  اإىل  االإِجْناز  دافعيَّة  ُم�سطلح  وُي�سري 
يطرة، و معايري عالية، وقد ا�سُتخدم هذا  كبري، و اإتقان املهارات وال�سَّ
ل مرَّة من قبل هرني موراي )Murray, 1938( .ويرتبط  امُل�سطلح الأوَّ
مفهوم دافعيَّة االإِجْناز مبجموعة من االإجراءات، ت�سمل: جهود مكثفة 
بعيد،  هدف  نحو  والعمل  �سعب،  �سيء  الإجناز  ومتكررة  وطويلة 
االإِجْناز يف وقت  الفوز، وقد مت ن�رش مفهوم دافعيَّة  والتَّ�سميم على 
 )McMlelland, 1961) ماكليالند  ديفيد  النف�ص  عامل  قبل  الحق من 
.وترتبط دافعيَّة االإجناز ب�سعوبة املهام التي يختارها النَّا�ص للقيام 
االإِجْناز  دافعيَّة  انخفا�ص  يعانون من  الذين  اأولئك  بها، وقد يختار 
عبة  ال�سَّ املهام  اأو  الف�سل،  خطر  تقليل  اأجل  من  جدا،  �سهلة  مهمات 
ا اأولئك  للغاية، بحيث يكون الف�سل لي�ص حمرجًا لهم اأمام االآخرين.اأَمَّ
ة اإِجْناز عالية، فيميلون اإىل اختيار مهام �سعبة  الذين ميتلكون دافعيَّ

. )McMlelland, 1961( اإىل حد ما
لوك، مثل:  افعيَّة عن بع�ص العوامل امُلوؤثِّرة يف ال�سُّ ُز الدَّ وتتميَّ
ابقة للفرد، وُقدراته اجل�ْسميَّة، واملوقف البيئي الذي يجُد  اخلربات ال�سَّ
لوك وتن�سيطه وتوجيهه  افعيَّة هي عمليَّة ا�ستثارة ال�سُّ نف�سه فيه، فالدَّ
.ويرى   )Lawrence, Paul, & Kenneth, 2018( ُمعنيَّ  هدف  نحو 

لنذري وهوك )Lenthery & Hock, 1971( اأَنَّ �سلوك االإِْن�سان يتَّ�سُف 
لها  ال وامُلثابرة، وبردود االأَْفعال التي ُيف�سِّ ه امُلختار والفعَّ بالتَّوجُّ
ُمنبِّهات  وتف�سيل  ُمعيَّنة  ُمنبِّهات  رف�ص  على  قادٌر  ه  اأَنَّ ذلك  الفرد، 
والُقدرات  اْرتباطها باملفاهيم  افعيَّة يف  الدَّ اإىِل  اأُْخرى، ويرجع ذلك 
وا�سحة  اإِْن�سانيَّة  ب�سفٍة  الف�سيولوجيَّة  احلاجات  مُتثُِّل  التي  العقليَّة 
 Agnese, Pille, & Andra,( عة وذات دالالت �سلبيَّة واإِيجابيَّة وُمتوقَّ

. )2018

 )Revathy, Akane, & Rhonda, 2018) ويرى ريفاثي واآخرون
ات امُلْختلفة،  اأنَّ االأَْفراَد مْدفوعون لالإِجْناز وحتقيق النَّجاح يف امُلهمَّ
ا من اأَجل  ْعزيز اأَو امُلكافئة، واإِمنَّ لي�ص من اأَجل دافع احل�سول على التَّ
يف   )McMlelland, 1961( ماكليالند  راأى  فيما  ذاته،  بحدِّ  االإِجْناز 

ة يف نظام الدَّوافع االإِْن�سانيَّة. دافعيَّة االإِجْناز اأَحد اجلوانب امُلهمَّ
وقد بحثت كثري من الدِّرا�سات واالأبحاث يف مو�سوع مفهوم 
اإىل   )2009 )الغامدي،  درا�سة  هدفت  االإجناز،اإِذ  ودافعيَّة  الذات 
عيِّنة  لدى  االإجناز  ودافعيَّة  الذَّات  مفهوم  بني  العالقة  عن  الك�سف 
امُلكرَّمة  ة  مكَّ مبدينتي  والعاديِّني  ًا  درا�سيَّ املتفوِّقني  امُلراهقني  من 
نت عيِّنة  ة، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي االرتباطي، وتكوَّ وجدَّ
ة يف مدينتي  الثَّانويَّ )400( طالب من طالب املرحلة  الدِّرا�سة من 
لت الدِّرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطيَّة  ة امُلكرَّمة وجدَّة، وقد تو�سَّ مكَّ
موجبة ذات داللة اإح�سائيَّة بني مفهوم الذَّات ودافعيَّة االإجناز لدى 

عيِّنة الدِّرا�سة، اإِذ بلغت قيمة ُمعامل ارتباط بري�سون )0.892( .
كما هدفت درا�سة )�سليم، 2012( اإىل ا�ستك�ساف العالقة بني 
االإِعاقة احلركيَّة،  الريا�سي ذي  الذَّات ودافعيَّة االإجناز لدى  مفهوم 
عيِّنة  على  االرتباطي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
عليهم  الباحث  طبَّق  احلركيَّة،  االإِعاقة  ذوي  من   )100( حجمها 
الذَّات  )بعد  ببعدين  فقرة   )36( من  ن  امُلكوَّ الذَّات  مفهوم  مقيا�ص 
الذي  االإجناز  دافعيَّة  ومقيا�ص   ، االجتماعيَّة(  الذَّات  بعد  اجل�سميَّة، 
بعد  موح،  الطُّ )بعد  الية:  التَّ االأبعاد  ويقي�ص  فقرة   )32( من  تكوَّن 
مُبعامل  الباحث  وا�ستعان   ، الزَّمن(  اإدراك  بعد  االأداء،  بعد  امُلثابرة، 
ارتباط بري�سون ملعرفة العالقة بني ُم�ستوى مفهوم الَذات وُم�ستوى 
واأظهرت  احلركيَّة،  االإِعاقة  ذوي  الرِّيا�سيِّني  لدى  االإجناز  دافعيَّة 
ين. ًا بني امُلتغريِّ النَّتائج وجود عالقة ارتباطيَّة موجبة دالَّة اإح�سائيَّ

وعالقته  الذَّات  مفهوم  بدرا�سة   )2013( �سوكت  وقامت 
املرحلة  طلبة  لدى  ة  ال�سو�سومرتيَّ واملكانة  االجتماعي  باالإِدراك 
ف  ة، اإذ هدف البحث اإِىل قيا�ص مفهوم الذَّات لدى طلبة ال�سَّ االإِعداديَّ
العيِّنة،  نف�ص  لدى  االجتماعي  االإِدراك  وقيا�ص  االإِعدادي،  ابع  الرَّ
متَّ  وقد  االْجتماعي،  واالإِْدراك  الذَّات  مفهوم  بني  العالقة  واإِيجاد 
جمع  وبعد  الب�سيطة،  ة  الع�ْسوائيَّ ريقة  بالطَّ البحث  عيِّنة  اختيار 
امُلنا�سبة.و  االإِح�سائيَّة  الو�سائل  با�ْستعمال  ُمعاجلتها  متَّ  البيانات 
العيِّنة  اأَنَّ  العيِّنة لديها مفهوم ذات عال، كما  اأَنَّ  اإِىل  ل البحث  تو�سَّ
الذَّات  مفهوم  بني  عالقة  توجد  وال  عال،  اْجتماعي  اإِْدراك  لديها 

ة.  واالإِْدراك االْجتماعي واملكانة ال�سو�سومرتيَّ
الذَّات  مفهوم  قيا�ص  اإىِل   )2014 )ال�سمري،  درا�سة  هدفت 
والك�سف  بويني،  الرتَّ امُلر�سدين  لدى  اتيَّة  الذَّ الكفاية  وقيا�ص  املهني 
اه العالقة بني مفهوم الذَّات املهني و الكفاية الّذاتيَّة  ة واجتِّ عن قوَّ
ْبويِّني، وقد اعتمد الباحث املنهج الو�سفي لدرا�سة  لدى امُلر�سدين الرتَّ
تمع الدِّرا�سة  ن جُمْ ي الدِّرا�سة، وتكوَّ العالقات االرتباطيَّة بني ُمتغريِّ
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از  ات وعالقته بدافعيَّة اإلِنجْ مفهوم الذَّ
ال النَّظافة في ُمحافظة اخلليل لدى ُعمَّ

أ. د. نبيل جبرين اجلندي
أ. اجبارة عبد تالحمة

بغداد  حُمافظة  يف  ة  العامَّ ات  امُلديريَّ يف  بويِّني  الرتَّ امُلر�سدين  من 
الدِّرا�سي  للعام  االإِْر�ساد  مهنة  يف  يعملون  الذين  اجلن�سني  كال  من 
ريقة  )2012 - 2013( ، وقام الباحث باختيار عيِّنة الدِّرا�سة بالطَّ
 ، اأَْفراد العيِّنة )305( من املر�سدين الرتبويني  الع�سوائيَّة فبلغ عدد 
ولغر�ص حتقيق اأَهداف الدِّرا�سة قام الباحُث ببناء مقيا�سي الدِّرا�سة، 
عاٍل  ذات  مبفهوم  يتمتَّعون  الدِّرا�سة  عيِّنة  اأَنَّ  اإِىل  الباحث  ُل  وتو�سَّ

وبداللة اإِح�سائيَّة.
اأَثر  اإىل  التَّعرف  اإىل  هدفت  فقد   )2014 )ح�سني،  درا�سة  ا  اأَمَّ
�ْستقبل  ه نحو املُّ موح والتَّوجُّ دافعيَّة االإِجْناز مبكوِّناته امُلتمثِّلة بالطُّ
التَّنظيمي  االلتزام  على  ز  بالتَّميُّ واالهتمام  وامُلثابرة،  وامُلناف�سة، 
والرَّغبة  العمل،  جتاه  وامل�سوؤوليَّة  التَّْنظيمي،  الوالء  واأَْبعاده: 
مة لدى العاملني يف ُم�ْست�سفى  باال�ْستمرار بالعمل، واالإِميان بامُلنظَّ
عالقة  عن  الك�سف  خالل  ومن  العراقيَّة،  االأحمر  الهالل  جمعيِّة 
التَّنظيمي(  وااللتزام  االإِجناز،  )دافعيَّة  ين  امُلتغريِّ بني  ما  االرتباط 
االإجناز وااللتزام  اإِن كانت هناك فروقات ما بني دافعيَّة  ق  والتَّحقُّ
 )50( من  ع�سوائيَّة  عيِّنة  اختيار  متَّ  لذا  الدِّرا�سة،  لعيِّنة  التَّْنظيمي 
ة،  االإِداريَّ امُل�ستويات  خُمتلف  يف  امُل�ست�سفى  يف  يعملون  فا  موظَّ
بني  ة  معنويَّ داللة  ذات  اإِح�سائيَّة  عالقة  وجود  النَّتائج  واأظهرت 

دافعيَّة االإجناز و االْلتزام التَّْنظيمي، 
بني  العالقة  اإىل  بالتَّعرف   )2015 اكر،  )ال�سَّ درا�سة  وعنيت 
ال�سهيد  ة  ثانويَّ طلبة  من  عيِّنة  لدى  الذَّات  وفاعليَّة  االإجناز  دافعيَّة 
من  الدرا�سة  عينة  نت  وتكوَّ الوادي،  والية  يف  باملغري  حممد  �سهرة 
بقيَّة.واعتمدت  ريقة الع�سوائيَّة الطَّ )70( طالبًا وطالبة اختريت بالطَّ
جلمع  اأداتني  ُم�ستخدمة  االرتباطي  الو�سفي  املنهج  على  الباحثة 
البيانات هما مقيا�ص دافعيَّة االإجناز ملحمد جميل من�سور )1986( 
لت  وتو�سَّ  ،  )2000( جان  �رشاج  لنادية  الَذات  فاعليَّة  ومقيا�ص   ،
بني  اإح�سائيًا  ودالة  موجبة  ارتباطيَّة  عالقة  وجود  اإىل  الدِّرا�سة 

لبة على مقيا�ص دافعيَّة االإجناز ومقيا�ص فاعليَّة الذَّات. درجات الطَّ
الذَّات  مفهوم  اإىل  بالتَّعرُّف   )2016 اغ،  )جمَّ درا�سة  وعنيت 
نت  ق الفنِّي لدى طلبة ُكلِّيَّة الرتبية االأَ�سا�سيَّة، وتكوَّ وعالقته بالتَّذوُّ
عيِّنة الدِّرا�سة )92( طالبًا وطالبًة من طلبة ال�سنة االأوىل/ ق�سم الرتبية 
الفنِّية –كلِّية الرتبية االأ�سا�سيَّة، وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�ص )علي 
الباحث  ا�ستخدم  كما  الّذات،  مفهوم  لقيا�ص   )1990 كاظم  مهدي 
مقيا�ص التَّذوق الفني الذي �سّممه كرافز )Graves( عام 1985.وقد 
لبة لديهم مفهوم ذات عال، بالرغم من  اأ�سفرت نتائج البحث اأنَّ الطَّ
ة ميرُّون مبرحلة البحث عن الذَّات  لبة يف هذه املرحلة العمريَّ اأنَّ الطَّ
حُماولني اإثباتها، .واأَ�سارت النَّتائج اإِىل وجود عالقة اْرتباطيَّة عالية 

ق الفنِّي. بني مفهوم الذَّات والتَّذوُّ
اإىِل قيا�ص دافعيَّة  اأَجرت )البندر، 2016( درا�سة هدفت  فيما 
نت عيِّنة الدِّرا�سة من )200(  ة وتكوَّ االإِجْناز لطلبة املرحلة االإِعداديَّ
اختريوا  العلمي  الفرع  ة  االإِعداديَّ املرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالب 
قامت  الدِّرا�سي  االإجِناز  دافعيَّة  قيا�ص  ولغر�ص  ع�سوائيَّة،  بطريقة 
ن املقيا�ص من  الباحثة ببناء مقيا�ص دافعيَّة االإِجْناز الدِّرا�سي، و تكوَّ
ل، وامُلثابرة،  موح، والتَّحمُّ نا من اأربعة جماالت الطُّ )40( فقرة مكوَّ
والر�سا املهني، واأظهرت النَّتائج اأَنَّ عيِّنة الدِّرا�سة لديها دافع اإجِناز 

درا�سي عاٍل.
العالقة  تعّرف  اإىل   )2016 واملحرز،  )ملحم  درا�سة  وهدفت 

اجلن�سني  بني  والفروق  الّذات،  وتقدير  االإجناز  ودافعية  الذكاء  بني 
ف  ال�سّ عينة تالميذ  لدى  الذات  وتقدير  االإجناز  ودافعية  الذكاء  يف 
الّثالث االأ�سا�سّي التي بلغت )105( من التالميذ يف مدار�ص حمافظة 
حم�ص، وُجمعت البيانات با�ستخدام اختبار ر�سم الرجل )من اإعداد 
جود انف، 1926( ، وهو اختبار غري لفظي يقي�ص الّذكاء والُقدرات 
الّذات  الثالثة واخلام�سة ع�رش، ومقيا�ص تقدير  العقليَّة لالأعمار بني 
Cooper Smith و ترجمة فاروق عبد الفتاح و  اإعداد  لالأطفال )من 
هارمانز  )اإعداد  لالإجناز  الدافعية  واختبار   ، د�سوقي(  اأحمد  حممد 
وجود  عن  الّدرا�سة  نتائج  واأ�سفرت   ، مو�سى(  الفتاح  عبد  وترجمة 
االإجناز وتقدير  دافعية  ًا بني  اإح�سائيَّ دالَّة  ارتباطّية موجبة  عالقة 

الذَّات.
 Ofori, Gyabaah, & Sekyere,) هدفت درا�سة اأوفري واآخرون
افعيَّة ومفهوم الذَّات االأكادميي  2017( اإىل التَّعرُّف اإىل العالقة بني الدَّ

نة من )193( طالبًا وطالبة  والتَّح�سيل االأكادميي، لدى عيِّنة ُمكوَّ
من طلبة الدبلوم العايل الوطني )HND( اختريوا بالطريقة الع�سوائيَّة 
البناء  الدِّرا�سة مقايي�ص ذاتيَّة  اأفراد  الباحثون على  الب�سيطة، وطبَّق 
لت  وتو�سَّ  ، االأكادميي(  الذَّات  مفهوم  مقيا�ص  الدافعيَّة،  )مقيا�ص 
الدِّرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطيَّة موجبة ذات داللة اإح�سائيَّة بني 
قيمته  بري�سون  ارتباط  مُبعامل  االأكادميي  الذَّات  ومفهوم  افعيَّة  الدَّ

. )0.555(
 AL- Momani, AL- Rabadi, &) وقد اأجرى املومني واآخرون
Freihat, 2017( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن م�ستوى مفهوم الذَّات 

وعالقته  عجلون،  حمافظة  مركز  يف  الثانوية  املرحلة  طالب  بني 
الدرا�سة  عينة  وبلغت  الدرا�سة،  عينة  لدى  االأكادميي  بالت�سويف 
)344( طالبًا وطالبًة،  ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون 
 )2009( الغامدي  ره  طوَّ الذي  الذَّات  مفهوم  مقيا�ص  مقيا�سني: 
 )2012( التميمي  و�سعه  التي  االأكادميي  الت�سويف  ومقيا�ص   ،
اأنَّ م�ستوى مفهوم الذات لدى عينة البحث  .واأظهرت نتائج الدرا�سة 
كان متو�سطًا.كما اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيَّة �سالبة ذات 

داللة اإح�سائية بني مفهوم الذات والتَّ�سويف االأكادميي.
فقت مع  وتعقيبًا على ما �سبق، ميكن القول اإنَّ الدِّرا�سات قد اتَّ
ُمتغريّي  من  االأقل  على  واحٍد   ٍ مُلتغريِّ تناولها  يف  احلاليَّة  الدِّرا�سة 
حيث  .فمن  االإجْناز(  دافعيَّة  الذَّات،  )مفهوم  وهما  احلاليَّة  الدِّرا�سة 
مفهوم  ُمتغريِّ  تناولت  ابقة  ال�سَّ الدِّرا�سات  بع�ص  الدِّرا�سة:  ُمتغريّي 
2016؛  جماغ،   ،  Al- Momani et al, 2017( درا�سات:  مثل  الذَّات 
ُمتغريِّ  تناول  االآخر  وبع�سها   )2013 �سوكت،  2014؛  ال�سمري، 
البندر،  2018؛  واآخرون،  )بركات  درا�سات:  مثل  االإجناز  دافعيَّة 
الدِّرا�سة  مع  اأُخرى  درا�سات  فقت  اتَّ .فيما   )2014 ح�سني،  2016؛ 
مثل:  االإجناز  بدافعيَّة  وعالقته  الذَّات  ملفهوم  تناولها  يف  احلالية 
2015، �سليم،  2016؛ ال�ساكر،  )Ofori et al, 2017؛ ملحم وحمرز، 

. )2009 2012، غامدي، 
الدِّرا�سات  عيِّنات  تراوحت  فقد  الدِّرا�سة،  عيِّنة  حيث  من  ا  اأمَّ
ط )184( فرداً،  ابقة يف معظمها بني )50 - 400( فرداً مُبتو�سِّ ال�سَّ
وهذا ُمتنا�سب مع عيِّنة الباحث التي يبلغ حجمها )100( فرداً.كما 
املدرا�ص  طلبة  فمن  ابقة  ال�سَّ الدِّرا�سات  يف  العينة  نوعية  اختلفت 
واجلامعات كما يف درا�سات Ofori et al, 2017( ؛ ال�ساكر، 2015؛ 
يف  كما  احلركيَّة،  االإعاقة  ذوي  الرِّيا�سيِّني  اإىل   )2009 الغامدي، 
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الدِّرا�سة  عيِّنة  عن  تختلف  العيِّنات  وهذه   )2012 �سليم،  درا�سة( 
ا من حيث نتائج الدِّرا�سة:  ات( .اأمَّ ال النَّظافة يف البلديَّ احلالية )ُعمَّ
مفهوم  ّي  ُمتغريِّ تناولت  التي  ابقة  ال�سَّ الدِّرا�سات  نتائج  فقت  اتَّ فقد 
الذَّات ودافعيَّة االإجناز مع نتيجة الدِّرا�سة احلاليَّة يف وجود عالقة 
اْرتباطيَّة موجبة بني مفهوم الذَّات ودافعيَّة االإجْناز وهذه الدِّرا�سات 
 ،2015 ال�ساكر،  2016؛  وحمرز،  ملحم  )Ofori et al, 2017؛  هي: 

�سليم، 2012، غامدي، 2009( .

ُمشكلُة الدِّراسة وَأسئلتها: 
ال النظافة يف املجتمعات املتح�رشة بكل التقدير  يحظى ُعمَّ
واالحرتام، كونهم اجلنود املْجهولني يف اإظهار الوجه امل�رشق للمدن، 
اإال اأنهم يف جمتمعاتنا العربية يواجهون �سوء التعامل واالحتقار يف 
كثري من االأحيان، ناهيك عن الظلم يف اأب�سط احلقوق، فبع�ص النا�ص 
ال يدركون حجم املخاطر التي قد تنتج عن عدم وجود عمال نظافة، 
جهلهم  اأن  واأعتقد  واالأوبئة،  لالأمرا�ص  وانت�سار  للبيئة  تلوث  من 
بهذه املخاطر هو ال�سبب الرئي�ص لعدم احرتامهم لهم، فحينما يدرك 
املجتمع قيمة العمل الذي يقومون به، �سينظر اإليهم مبزيٍد من م�ساعر 

التقدير واالحرتام.
يف  اال�ستقرار  عدم  حالة  فل�سطني  يف  النَّظافة  اُل  ُعمَّ ويعي�ص 
من  املجتمع  يف  ما  اأهّم  االإن�سان  وكون  ة،  كافَّ حياتهم  تفا�سيل 
كل املالئم  راأ�ص مال، فاإّنه ال بد من ا�ستثماره ل�سالح املجتمع بال�سَّ
ا�ستقرار  حتقيق  يف  ي�سهم  ما  بكل  واالهتمام  وجمتمعه،  الإن�سانيته 
انطالقًا  لديه،  االإجناز  م�ستوى  ورفع  ًا،  واجتماعيَّ ًا  نف�سيَّ العامل 
الذات  ارتباطيَّة موجبة بني مفهوم  اأنَّ هناك عالقة  االفرتا�ص  من 
وم�ستوى االإجناز، واأن توفر هذه العالقة ب�سورتها االإيجابية �سيكون 
واالجتماعية  النف�سية  العامل  حياة  جممل  على  الكبري  االأثر  له 

واالقت�سادية.
لت�سليط  ة  ُملحَّ الفل�سطينيَّة  العربيَّة  البيئة  يف  احلاجة  وتبدو 
ال النَّظافة من خالل ا�ستك�ساف العالقة بني مفهوم  ال�سوء على ُعمَّ
حاولت♦ الدِّرا�سة♦ هذه♦ ♦ فاإنَّ لديهم.وحتديداً♦ االإجناز  ودافعيَّة  الَذات 

الإِجابة♦عن♦الأ�سئلة♦الآتية:♦
1♦ حُمافظة . يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ لدى  الذات  مفهوم  ُم�ستوى  ما 

اخلليل؟ 
2♦ حُمافظة . يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ لدى  االإجناز  دافعيَّة  ُم�ستوى  ما 

اخلليل؟ 
3♦ ًا بني م�ستوى مفهوم . هل توجُد عالقة ارتباطيَّة دالَّة اإح�سائيَّ

ال النَّظافة يف حُمافظة  الذَّات وم�ستوى دافعيَّة االإجناز لدى ُعمَّ
اخلليل؟ 

4♦ هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائيَّة يف ُم�ستوى مفهوم الذَّات .
ي مكان  ال النَّظافة يف حُمافظة اخلليل ُتعزى مُلتغريِّ لدى ُعمَّ

هري؟  ط الدَّخل ال�سَّ ال�سكن، ُمتو�سِّ
5♦ ة . دافعيَّ ُم�ستوى  يف  اإح�سائيَّة  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

ي  ال النَّظافة يف حُمافظة اخلليل ُتعزى مُلتغريِّ االإجناز لدى ُعمَّ
هري؟  ط الدَّخل ال�سَّ مكان ال�سكن، ُمتو�سِّ

داف الدِّراسة:  أَهجْ
الذَّات  ُم�ستوى مفهوم  الك�سف عن  اإىل  الدِّرا�سة احلاليَّة  هدفت 
يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ من  عيِّنة  لدى  االإجناز  دافعيَّة  ُم�ستوى  وكذلك 
ّي  ُمتغريِّ بني  العالقة  طبيعة  ا�ستق�ساء  وحُماولة  اخلليل،  حُمافظة 
مفهوم الذَّات ودافعيَّة االإجناز لدى اأفراد العيِّنة، والتحقق من وجود 

فروق تعزي ملكان ال�سكن والدخل ال�سهري.

أهمِّيَّة الدِّراسة: 
ْف�سيَّة،  والنَّ يَّة  حِّ ال�سِّ االإِْن�سان  النَّظافة على حياة  ة  يَّ الأَهمَّ نظراً 
يَّة مبكان ت�ْسليط ال�سوء على ُم�ْستوى  ه من االأَهمِّ فقد وجد الباحثان اأَنَّ
وعالقته  اخلليل،  حُمافظة  يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ لدى  الذَّات  مفهوم 
نعرف  ال  الذين  املْجهولون  اجلنود  هوؤالء  لديهم،  االإِجْناز  بدافعيَّة 
احلياة  يجعُل  ُمتتاليني  يومني  فغيابهم  غيابهم،  حال  اإالَّ  مكانتهم 
ال النَّظافة الذين �ساقتهم الظروف القا�سية لهذه  مكانًا ال ُيطاق، ُعمَّ
لكنَّهم  ًا  خفيَّ مروراً  وميرُّون  تام،  ب�سمٍت  يعملون  والذين  الوظيفة، 

يرتكون اأَثراً عظيمًا على االأَر�ص.
وتنطلق اأهميُة الدِّرا�سة التَّطبيقيَّة من الك�سف عن العالقة بني 
مفهوم الذات ودافعية االإجناز لدى عمال النَّظافة يف حمافظة اخلليل، 
ة لتح�سني نظرة  ة لت�سميم برامج اإِْر�ساديَّ وهذا ما ي�سكل اأر�سيَّة قويَّ
لذواتهم على  باأهمية مفهومهم  اإىل ذواتهم، وزيادة وعيهم  ال  الُعمَّ
ْف�سيَّة، وتب�سريهم  النَّ تهم  حياتهم املهنيَّة واالْجتماعيَّة، وعلى �سحَّ
ودافعيَّتهم  وت�رشفاتهم  اأفعالهم  على  تاأثريه  ومدى  املفهوم،  بهذا 

نحو حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم.
تطبيق  يحققها  التي  والفائدة  االأهميَّة  مدى  اإىل  باالإ�سافة 
ه مبجرد  اأنَّ اختبار مفهوم الذات على العمال مو�سوع البحث، حيث 
ال على بنود االختبار وفهمها فاإّن ذلك ي�سهم يف بناء  العمَّ الع  اطَّ
ت�سورهم عن ذواتهم، وذلك من حيث معرفة العامل من هو )اأنا( ؟ ، 

وما مفهومه عن ذاته؟ وما ال�سيء الذي ي�سوِّه هذا املفهوم؟ 

طلحات الدِّراسة:  ُمصجْ
اهات ♦◄ واالجتِّ وامل�ساعر  االأَْفكار  »جمموعة  الذَّات:  مفهوم 

ْخ�سيَّة  ال�سَّ خرباته  نتيجة  نْف�سه  حول  الفرد  ُيكوِّنها  التي  امُلدركة 
واالْجتماعيَّة التي تنعك�ص على �سلوكه وت�رشُّفاته ونْظرته اإىِل نف�سه، 
ه  باأنَّ ًا  اإِْجرائيَّ ُف  وُيعرَّ  )821  :2016 )جماغ،  اإِليه«  النَّا�ص  ونظرة 
ا�ْستجابته  نتيجة  املفحو�ص  عليها  يح�سُل  التي  الدَّرجات  جمموع 

على مقيا�ص مفهوم الذَّات، املعد من الباحثني يف هذه الّدرا�سة.
ة ♦◄ وقوَّ بن�ساٍط  االأْعمال  الأداء  الفرد  "رغبة  االإِجْناز:  دافعيَّة 

الفرد  ي�ْسعى  الذي  الهدف  وحتقيق  العوائق  على  والتَّغلُّب  وُمثابرة 
ًا  اإِْجرائيَّ ُف  وُتعرَّ  )413  :2016 )البندر،  واإِجْنازه"  اإليه  الو�سول 
نتيجة  املفحو�ص  عليها  يح�سُل  التي  الدَّرجات  جمموع  ها  باأنَّ
ا�ْستجابته على مقيا�ص دافعيَّة االإِجْناز املعد من الباحثني يف هذه 

الّدرا�سة. 
عامل النَّظافة: هو عامل �سناعي اأو منزيل يقوم بتنظيف ♦◄

لبة  ال�سَّ النِّفايات  من  التَّخلُّ�ص  اأو  احات،  وال�سَّ وارع  ال�سَّ اأو  املنازل 
امُلرتاكمة يف احلاويات، اأو اأي �سيء يطلبه منه اأ�سحاب املكان على 
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از  ات وعالقته بدافعيَّة اإلِنجْ مفهوم الذَّ
ال النَّظافة في ُمحافظة اخلليل لدى ُعمَّ

أ. د. نبيل جبرين اجلندي
أ. اجبارة عبد تالحمة

اأن يدفعوا مبلًغا من املال له مقابل ذلك، وخالفًا لغريه من العمال 
ا اأعمارهم فمختلفة رمبا يكون ذا  فمهمته االأ�سا�سية هي التنظيف، اأمَّ

�سيبة اأو رمبا �سابا يف مقتبل العمر.

حدود الدِّراسة: 
للُمْجتمع  العيِّنة  متثيل  بدرجة  الدِّرا�سة  هذه  نتائج  تتحدَّد 
ال النَّظافة يف حُمافظة اخلليل، يف العام )2018(  املدرو�ص، وهم ُعمَّ
ا ي�سُع ُقيوداُ على تعميم  يف الفرتة الواقعة من )1/ 6 اإىل 1/ 9( ممَّ

نتائجها اإِالَّ على بيئاٍت ُم�سابهة.

منهجيَّة الدِّراسة: 
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي االرتباطي، نظراً مُلالءمته 
االإِجراءات  من  جمموعة  على  قائٌم  منهٌج  وهو  الدِّرا�سة،  الأَغرا�ص 
العيِّنة  اأَفراد  التي تْعتمُد على جمع احلقائق والبيانات من  البحثيَّة 
باإجرائها  قام  التي  امُلقابلة  بطريقة  الدِّرا�سة  مقيا�ص  تطبيق  عرب 
فقرات  لهم  و�رشحا  العيِّنة  اأفراد  الباحثان  قابل  حيث  الباحثان، 
ال،  اال�ستبانة فقرًة فقرًة، نظراً للُم�ستوى التَّعليمي ال�سعيف لدى الُعمَّ
كاماًل  حتلياًل  وحتليلها  وُمعاجلتها  البيانات  هذه  ت�سنيف  ُثمَّ 
والتَّعميمات  النَّتائج،  اإِىل  والو�سول  با�ستخال�ص دالالتها،  ودقيقًا، 

عن مو�سوع الدِّرا�سة.

جمتمع الدِّراسة وعيِّنتها: 
ال النَّظافة يف حُمافظة اخلليل،  تكوَّن جُمتمع الدِّرا�سة من ُعمَّ
ات  البلديَّ مع  التَّوا�سل  وبعد  ات،  البلديَّ دائرة  حتت  يعملون  الذين 
النَّظافة، لكن  ال  ُعمَّ الباحثان على عدد دقيق حول عدد  مل يح�سل 
ات التَّابعة مُلحافظة  ُقدِّروا بحوايل )700( عامل ُموزَّعني على البلديَّ
اختريوا  عامل،   )100( حجمها  بلغ  فقد  الدِّرا�سة،  عيِّنة  ا  اخلليل.اأمَّ

بطريقة العيِّنة امُلتاحة.

أدوات الدِّراسة: 
Ú♦ الباحثني على الع  اإطِّ بعد  الذَّات:  قيا�ص مفهوم  اأداة  اًل:  اأوَّ

الذَّات،  مفهوم  بقيا�ص  امُلتعلِّق  بوي  الرتَّ واالأدب  ابقة،  ال�سَّ الدِّرا�سات 
را مقيا�سا ملفهوم الذَّات باال�ستعانة مبقيا�ص تن�سي ملفهوم الذَّات  طوَّ
تتنا�سب  ب�سيطة  لغة  ا�ستخدام  على  الباحثان  ،وحر�ص   )1955(
املقيا�ص  ن  تكوَّ اإِذ  النَّظافة،  ال  لعمَّ والثَّقايف  العلمي  وامُل�ستوى 
امُل�ستخدم يف الدِّرا�سة يف �سورته النِّهائيَّة من )30( فقرة اأُخذت من 
الدِّرا�سة. الّذات مبا يتنا�سب مع عيِّنة  فقرات مقيا�ص تن�سي ملفهوم 
وي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من فقرات املقيا�ص وفق تدريج 
وتاأخذ  )دائمًا(  اإىل  واحدة،  درجة  وتاأخذ  )اأبداً(  ب  وتبداأ  ُخما�سي 
درجة  واأدنى   ،  )150( درجة  اأعلى  فاإنَّ  وبالتَّايل  درجات،  خم�ص 
احل�سابي  ط  امُلتو�سِّ ح�سب  الذَّات  مفهوم  م�ستوى  م  ُق�سِّ وقد   ،  )30(
للمقيا�ص كاالآتي: من )1 – 2.33( ُم�ستوى ُمنخف�ص، من )2.34 – 

– 5( ُم�ستوى ُمرتفع. ط، من )3.68  3.67( ُم�ستوى ُمتو�سِّ
Ú♦ الباحثني الع  اإطِّ بعد  االإجناز:  دافعيَّة  قيا�ص  اأداة  ثانيًا: 

دافعيَّة  بقيا�ص  امُلتعلِّق  بوي  الرتَّ واالأدب  ابقة  ال�سَّ الدِّرا�سات  على 
باال�ستعانة  االإجناز  لدافعيَّة  مقيا�ص  ببناء  الباحثان  قام  االإجناز، 
ومقيا�ص  لفرومر،  االإجناز  دافعيَّة  مقيا�ص  مثل  �سابقة  مبقايي�ص 

افعيَّة لنيموف ر.�ص )1999( ، ومقيا�ص الدافع لالإجناز لهرمان�ص  الدَّ
تتنا�سب  ب�سيطة  لغة  ا�ستخدام  على  الباحثان  حر�ص  اإِذ   ،  )1970(
املقيا�ص  ن  وتكوَّ النَّظافة،  ال  لعمَّ والثَّقايف  العلمي  وامُل�ستوى 
فقرة.  )30( من  النِّهائيَّة  �سورته  يف  الدِّرا�سة  هذه  يف  امُل�ْستخدم 

وي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من فقرات املقيا�ص وفق تدريج 
وتاأخذ  )دائمًا(  اإىل  واحدة،  درجة  وتاأخذ  )اأبداً(  ب  وتبداأ  ُخما�سي 
خم�ص درجات، وبالتَّايل فاإنَّ اأعلى درجة )150( واأدنى درجة )30( 
ط احل�سابي للمقيا�ص  م م�ستوى مفهوم الذَّات ح�سب امُلتو�سِّ ، وقد ق�سِّ
كاالآتي: من )1 – 2.33( ُم�ستوى ُمنخف�ص، من )2.34 – 3.67( 

ط، من )3.68 – 5( ُم�ستوى ُمرتفع. ُم�ستوى ُمتو�سِّ
ق من �سدق امُلحّكمني بعر�ص ♦� �سدق امُلحكمني: جرى التَّحقُّ

واالخت�سا�ص  اخلربة  ذوي  من  حُمكمني  جمموعة  على  املقيا�سنّي 
بوي، والقيا�ص  الرتَّ بوي، واالإِر�ساد  الرتَّ النَّف�ص  النَّف�ص، وعلم  يف علم 
فقرات  مبالئمة  وا  اأَقرُّ وقد  الفل�سطينيَّة،  اجلامعات  يف  والتَّقومي 

املقيا�سني على البيئة الفل�سطينيَّة.
فقرات ♦� البناء  �سدق  من  ق  التَّحقُّ جرى  البناء:  �سدق 

والدَّرجة  ُكل فقرة  االرتباط بني  ُمعامل  مّت ح�ساب  املقيا�سني، وقد 
ًا عند  الُكلِّيَّة لكل مقيا�ص، وكانت قيم ُمعامل االرتباط دالَّة اإِح�سائيَّ
بدالالت  يتمتَّعان  املقيا�سني  اأنَّ  ُ على  ُيوؤ�رشِّ )0.01(، وهذا  ُم�ستوى 

�ساق داخلي مقبولة. �سدق اتِّ
مفهوم ♦� مقيا�ص  ثبات  من  ق  الّتحقُّ جرى  املقيا�ص:  ثبات 

�ساق الدَّاخلي با�ستخدام ُمعادلة الثَّبات )كرونباخ  الذَّات بطريقة االتِّ
األفا( ، اإذ بلغت ن�سبة الثَّبات )0.82( ، كما ا�ستخدمت طريقة التَّجزئة 
براون،  �سبريمان  ُمعادلة  با�ستخدام  الثَّبات وذلك  النِّ�سفيَّة حل�ساب 
با�ستخدام  ت�سمح  قيمة  )0.77( وهي  عامل  املُّ هذا  قيمة  بلغت  وقد 
ق من ثبات مقيا�ص  املقيا�ص الأَغرا�ص البحث العلمي.كما جرى الّتحقُّ
الثَّبات  الدَّاخلي با�ستخدام ُمعادلة  �ساق  دافعيَّة االإجناز بطريقة االتِّ
)كرونباخ األفا( ، حيث بلغت ن�سبة الثَّبات )0.79( ، كما ا�ستخدمت 
ُمعادلة  با�ستخدام  وذلك  الثَّبات  حل�ساب  النِّ�سفيَّة  التَّجزئة  طريقة 
�سبريمان براون، وقد بلغت قيمة هذا املُّعامل )0.73( ، وهي قيمة 

ت�سمح با�ستخدام املقيا�ص الأَغرا�ص البحث العلمي.

نتائج الدِّراسة: 
ُم�ست�ى♦♦◄ »ما♦ وهو:  ل  االأوَّ وؤال  بال�سُّ امُلتعلِّقة  النَّتائج  اأواًل: 

«.لالإِجابة  اخلليل؟♦ حُمافظة♦ النَّظافة♦يف♦ ال♦ ُعمَّ لدى♦ الذات♦ مفه�م♦
واالنحرافات  احل�سابيَّة  طات  امُلتو�سِّ ا�ستخرجت  ل،  االأوَّ وؤال  ال�سُّ عن 
الذَّات،  مفهوم  مقيا�ص  على  الدِّرا�سة  عيِّنة  اأفراد  الأداء  ة  املعياريَّ

واجلدول )1( ُيبنيِّ ذلك.
الجدول )1( : 

الُمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد عّينة الّدراسة على مقياس مفهوم 
الّذات

ط♦الفقرةالرقم امُلت��سِّ
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

16
اأ�سعر باحلزن والقلق يف كثري من 

مرتفع3.980.99االأحيان

ًا4 ط2.951.33اأعترب نف�سي �سخ�سًا عاطفيَّ متو�سِّ
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ط♦الفقرةالرقم امُلت��سِّ
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

ط2.901.28اأنا �سخ�ٌص ُمهذَّب9 متو�سِّ

ط2.801.01اأ�سعر باأّنني ال �سيء22 متو�سِّ

ط2.771.17احتقر نف�سي23 متو�سِّ

ط2.751.17اأخاف كثريا15ً متو�سِّ

29
ريقة التي اأُعامل بها  اأنا را�ص عن الطِّ

2.731.11االآخرين
ط متو�سِّ

د على االأطبَّاء كثريا10ً 2.701.15اأتردَّ
ط متو�سِّ

ط2.611.31ال اهتمُّ مبا يفعله االآخرون27 متو�سِّ

ط2.491.14اأ�سعر اأنني �سعيف12 متو�سِّ

ط2.471.12لديَّ قدرة على �سبط النَّف�ص20 متو�سِّ

ط2.381.12اأنا �سخ�ص اجتماعي28 ُمتو�سِّ

منخف�ص2.181.38اأمتلك ج�سمًا �سليمًا1

منخف�ص2.151.22اأ�سعر اأن يل قيمة بني اأهلي14

منخف�ص2.151.39اأجد �سعوبة يف عمل ما هو ح�سن19

منخف�ص2.141.18اأَنا �سخ�ص هادئ و�سل�ص21

30
ال اأ�سعر بالرَّاحة عندما اأتعامل مع 

2.141.09االآخرين
منخف�ص

2.011.10اأَنا ُمثقل باالآالم واالأَوجاع3
منخف�ص

منخف�ص1.941.27اأَنا �سخ�ص مري�ص5

منخف�ص1.891.12اأ�سعر اأنني قوي11

منخف�ص1.811.31اأ�سدقائي ال يثقون بي25

منخف�ص1.701.20بودي اأن اأغريَّ بع�ص االأجزاء من ج�سمي6

منخف�ص1.661.25اأثق بت�رشُّفاتي17

منخف�ص1.621.55نومي قليل8

منخف�ص1.511.02اأنا غا�سب من العامل كله26

13
اأُعاين من اخلمول والك�سل يف كثري من 

1.321.23االأحيان
منخف�ص

منخف�ص1.231.12اأحل م�ساكلي دون ُم�ساعدة اأحد24

منخف�ص1.131.22اأنا را�ٍص عن نف�سي18

منخف�ص1.090.89اأَنا �سخ�ص جذَّاب2

منخف�ص1.030.85اأحاول اأن اأَهتمَّ مبظهري7

ط الكلي للمقيا�ص منخف�ص2.211.17امُلتو�سِّ

الذَّات  ملفهوم  احل�سابي  ط  امُلتو�سِّ اأنَّ   )1( اجلدول  من  يتَّ�سُح 
هذه  ُتعزى  اأن  ومُيكُن  ُمنخف�ص،  ُم�ستوى  وهو   ،  )2.21( بلغ  ككل 
امُلجتمع  يعي�سها  التي  عبة  ال�سَّ ة  االقت�ساديَّ روف  الظُّ اإىل  النَّتيجة 
اإىل  اإ�سافة  خا�ص،  ب�سكٍل  النَّظافة  ال  وُعمَّ عام،  ب�سكل  الفل�سطيني 

لبيَّة جتاه هذه الفئة من امُلجتمع، فثقافة امُلجتمع  نظرة امُلجتمع ال�سَّ
الفل�سطيني كثقافة غريه من املجتمعات العربيَّة التي ترى يف مهنة 
طريقة  على  �سلبًا  انعك�ص  الذي  االأمر  دونيَّة،  مهنة  النَّظافة  عامل 
ر ذلك على �سلوكهم وعلى حالتهم  ا اأثَّ ال ممَّ تعامل امُلجتمع مع الُعمَّ
هذه  دونية.واختلفت  نظرة  اأنف�سهم  اإىل  ينظرون  واأخذوا  النَّف�سيَّة، 
الّنتيجة مع نتائج درا�سات �سابقة مثل: (Al- Momani et al, 2017؛ 
لت اإىل  جماغ، 2016؛ ال�سمري، 2014؛ �سوكت، 2013( التي تو�سَّ

اأنَّ ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى اأفراد العيِّنة كان عاليًا.
وؤال الثَّاين وهو: »ما♦م�ست�ى♦♦◄ ثانيًا: النَّتائج امُلتعلِّقة بال�سُّ

ال♦النَّظافة♦يف♦حُمافظة♦اخلليل؟♦«.لالإجابة  ة♦الإجناز♦لدى♦ُعمَّ دافعيَّ
واالنحرافات  احل�سابيَّة  طات  امُلتو�سِّ ُح�سبت  الثَّاين  وؤال  ال�سُّ عن 
االإجناز،  دافعّية  مقيا�ص  على  الدِّرا�سة  عيِّنة  اأفراد  الأداء  ة  املعياريَّ

ح ذلك. واجلدول )2( ُيو�سِّ
الجدول )2( : 

الُمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد عّينة الّدراسة على مقياس دافعّية 
اإلنجاز

ط♦الفقرةالرقم امُلت��سِّ
احل�سابي

النحراف♦
التف�سرياملعياري

عني التعزيز على بذل اأَق�سى جهد4 مرتفع3.951.12ُي�سجِّ

مرتفع3.751.17اأَجُد �سعوبة يف ُمتابعة عملي بعد الف�سل15

متو�سط3.091.02اأَرف�ُص اال�ست�سالم ب�سهولة2

29
اأخ�سى الوقوع يف اأخطاء عند اإجِنازي 

متو�سط2.731.17للعمل

متو�سط2.701.09اأَنا بطيء يف اإجناز اأعمايل6

متو�سط2.611.18النَّجاح ال يعني يل الكثري27

ة اأَعمايل3 ُل م�سوؤوليَّ متو�سط2.341.31اأَحتمَّ

منخف�ص2.321.23ي�سعُب عليَّ االح�سا�ص بالف�سل13

16
يقلُّ ن�ساطي وحما�سي عند القيام 

عبة منخف�ص2.280.99باملهام ال�سَّ

ة اأَمٌر ُي�سايقني22 ل امل�سوؤوليَّ منخف�ص2.201.17حتمُّ

منخف�ص2.191.31اأَ�سعُر برْغبٍة كبريٍة يف النَّجاح1

اأجيل12 منخف�ص2.191.14ترتاكم عليَّ االأعمال ب�سبب التَّ

بب19 منخف�ص2.191.39اإذا ف�سلت يف عملي فاالآخرون هم ال�سَّ

28
اأَجُد �سعوبًة يف النُّهو�ص باكراً مُلمار�سة 

منخف�ص2.181.01العمل

20
ل العمل  ل، وال اأُوؤجِّ اًل باأَوَّ اأُنهي اأَعمايل اأَوَّ

منخف�ص2.171.11اإىل الغد

ه باإِمكاين القيام باأَعمال ُمتميِّزة23 منخف�ص2.171.12اأ�سعر اأنَّ

14
اأَهتمُّ كثرياً باإِخراج عملي يف اأَح�سن 

منخف�ص2.151.22�سورة

21
اأَ�سعُر بالفتور حني اأَقوم بعملي دون 

منخف�ص2.141.09ُمناف�سة اأَحد

30
اأبذل كل جهدي لتذليل العوائق التي 

منخف�ص2.141.12متنعني من القيام بعملي



205

از  ات وعالقته بدافعيَّة اإلِنجْ مفهوم الذَّ
ال النَّظافة في ُمحافظة اخلليل لدى ُعمَّ

أ. د. نبيل جبرين اجلندي
أ. اجبارة عبد تالحمة

ط♦الفقرةالرقم امُلت��سِّ
احل�سابي

النحراف♦
التف�سرياملعياري

منخف�ص1.901.31اأَ�سعر بامل�سوؤوليَّة جتاه االآخرين9

11
اأُ�رِشُع اإِىل اإِجناز واجباتي ب�سورٍة 

منخف�ص1.891.12ُم�ستمرة

رب الإِنهاء اأَعمايل اليوميَّة25 منخف�ص1.811.23لي�ص لديَّ ال�سَّ

10
املهم لدّي اإِجناز العمل ب�رشعة دون 

منخف�ص1.701.12النَّظر اإِىل اجلودة

17
ة  اأَتراجُع عن عملي اإِذا واجهتني اأَيَّ

منخف�ص1.661.25�سعوبات

8
من االأَف�سل اأَن اأَعمل عماًل خاليًا من 

عوبات منخف�ص1.621.02ال�سُّ

منخف�ص1.511.12اأُحبُّ اأن اأُتقن ما اأَعمله26

18
اأَ�سعر بالياأ�ص واالحباط حني تعرت�سني 

منخف�ص1.131.22عوائق يف عملي

24
النَّجاح والف�سل ُمرتبطان باحلظ 

ْدفة منخف�ص1.130.87وال�سُّ

منخف�ص1.041.11التَّخطيط للُم�ستقبل ال ُي�سغل بايل5

منخف�ص1.031.31اإذا بداأُْت عماًل فال ُبدَّ من اإِجنازه7

ط الكلي للمقيا�ص منخف�ص2.201.15 املتو�سِّ

ط احل�سابي لدافعيَّة االإجناز  يتَّ�سُح من اجلدول )2( اأنَّ امُلتو�سِّ
هذه  ُتعزى  اأن  ومُيكُن  ُمنخف�ص،  ُم�ستوى  وهو   )2.20( بلغ  ككل 
لبيَّة  غط النَّف�سي نتيجة نظرة امُلجتمع ال�سَّ عور بال�سَّ النَّتيجة اإىل ال�سُّ
احلاجات  بع�ص  اإ�سباع  على  قدرتهم  عدم  وكذلك  النَّظافة،  ال  لعمَّ
بهم  امُلجتمع  اهتمام  وعدم  وامللب�ص،  كاملاأكل  لديهم  االأ�سا�سيَّة 
له  يتعرَّ�ص  قد  ما  اإىل  اإ�سافة  عبي،  وال�سَّ الرَّ�سمي  امُل�ستوى  على 
ال النَّظافة من نبٍذ ونقٍد ُمتكرِّر، في�سعرون بالياأ�ص وعدم الكفاءة  ُعمَّ
من  لالنتقام  طريقة  والالمباالة  االإهمال  في�ستخدمون   ، والغ�سب 
ة لهم  امُلجتمع، ناهيك عن تدينِّ ُم�ستويات التَّعزيز وامُلكافاآت املاديَّ
درا�سة  نتيجة  مع  النَّتيجة  هذه  لة.واختلفت  امُل�سغِّ اجلهات  قبل  من 
لدافعيَّة  عاٍل  ُم�ستوى  وجود  اإىل  لت  تو�سَّ التي   )2016 )البندر، 

االإجناز لدى اأفراد عيِّنة درا�سة البندر.
وؤال الثَّالث: »هل♦ت�جد♦علقة♦♦◄ ثالثًا: النَّتائج امُلتعلِّقة بال�سُّ

ة♦ اً♦بني♦ُم�ست�ى♦مفه�م♦الذَّات♦وُم�ست�ى♦دافعيَّ ة♦اإِح�سائيَّ ة♦دالَّ ارتباطيَّ
عن  «.ولالإجابة  اخلليل؟♦ حُمافظة♦ يف♦ النَّظافة♦ ال♦ ُعمَّ لدى♦ الإجناز♦
ين )مفهوم  وؤال الثَّالث، ُح�سب ُمعامل ارتباط بري�سون بني امُلتغريِّ ال�سُّ
الذَّات، دافعيَّة االإجناز( ، اإذ بلغت قيمة ُمعامل االرتباط بني مفهوم 
عند  ًا  اإح�سائيَّ دالَّة  قيمة  وهي   ،  )0.79( االإجناز  ودافعيَّة  الذَّات 
ُم�ستوى داللة )0.01( ، ما يدلُّ على وجود عالقة ارتباطيَّة موجبة 
ه ُكلَّما ارتفع ُم�ستوى مفهوم  بني مفهوم الذَّات ودافعيَّة االإجناز، اأي اأنَّ

الذَّات ارتفعت درجة دافعيَّة االإجناز لدى اأفراد عيِّنة الدِّرا�سة.
فالفرد  ومعقولة،  منطقيَّة  النَّتيجة  هذه  اأنَّ  الباحثان  ويرى 
تكون  اأن  بيعي  الطَّ ذاته من  ُمرتفع حول  اإيجابي  لديه مفهوم  الذي 
ر �سلبي حول  لديه دافعيَّة اإجناز ُمرتفعة، بينما الفرد الذي لديه ت�سوُّ
هة  ة موجِّ الّذات قوَّ اإذ يعمل مفهوم  ذاته تنخف�ص دافعيَّته لالإجناز، 
لوك االإن�ساين، اإذ تدفع املفاهيم االإيجابيَّة عن الذَّات الفرد  ودافعة لل�سُّ

حني  يف  ب�سجاعة،  اجلديدة  املواقف  واقتحام  احلياة،  ُمواجهة  اإىل 
البة بالعجز والف�سل ، ويت�رشَّف يف �سوء  ي�سعر �ساحب املفاهيم ال�سَّ
 Ofori &( :ذلك، وتتَّفق نتيجة الدِّرا�سة مع نتائج درا�سات �سابقة مثل
et al 2017؛ ملحم وحمرز، 2016؛ ال�ساكر، 2015؛ �سليم، 2012؛ 

ارتباطيَّة موجبة  اإىل وجود عالقة  لت  التي تو�سَّ  )2009 الغامدي، 
ًا بني ُم�ستوى مفهوم الذَّات ودافعيَّة االإجناز. دالَّة اإح�سائيَّ

ابع: »هل♦ت�جد♦فروق♦♦◄ وؤال الرَّ رابعًا: النَّتائج امُلتعلِّقة بال�سُّ
ال♦النَّظافة♦ طات♦مفه�م♦الذَّات♦لدى♦ُعمَّ ذات♦دللة♦اإح�سائيَّة♦يف♦ُمت��سِّ
الدَّخل♦ ط♦ ُمت��سِّ ال�سكن،♦ مكان♦ ي♦ مُلتغريِّ ُتعزى♦ اخلليل♦ حُمافظة♦ يف♦
ة  طات احل�سابيَّ امُلتو�سِّ ُح�سبت  ابع  الرَّ وؤال  ال�سُّ .لالإجابة عن  هري؟♦ ال�سَّ
ة الأداء اأفراد عيِّنة الدِّرا�سة على مقيا�ص مفهوم  واالنحرافات املعياريَّ
هري، واجلدول  ط الدَّخل ال�سَّ ي مكان ال�سكن، ُمتو�سِّ الذَّات ُتعزى مُلتغريِّ

ح ذلك:  )3( ُيو�سِّ
الجدول )3( : 

الُمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألفراد العّينة على مقياس مفهوم الّذاتُتعزى 
لُمتغّيري مكان السكن، ُمتوّسط الّدخل الّشهري

ط♦احل�سابيالعددامُلتغري النحراف♦املعيارياملت��سِّ

712.981.39قرية

291.440.95مدينة

1002.211.17املجموع

181.771.01اأقل من 1500

3000  - 1500682.010.98

142.851.52اأكرث من 3000

1002.211.17املجموع

طات مفهوم الذَّات، ا�ستخدم الباحثان  لتحديد الفروق يف ُمتو�سِّ
ُم�ستوى  يف  الفروق  داللة  الختبار  ُم�ستقلَّتني  لعيِّنتني  )ت(  اختبار 
مُلتغريِّ  ُتعزى  النَّظافة يف حُمافظة اخلليل  ال  ُعمَّ لدى  الذَّات  مفهوم 

ح ذلك:  مكان ال�سكن )قرية، مدينة( ، واجلدول )4( يو�سِّ
الجدول )4( : 

داللة الفروق في ُمستوى مفهوم الّذات لدى ُعّمال الّنظافة في ُمحافظة الخليل ُتعزى لُمتغّير 
مكان السكن

مكان♦
كن ال�سَّ

ط♦العدد امُلت��سِّ
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

درجات♦
ة احُلريَّ

قيمة♦
ت

ُم�ست�ى♦
الدللة

372.091.13قرية

982.310.11 632.331.21مدينة

1002.211.17املجموع

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  ه  اأنَّ  )4( اجلدول  خالل  من   ُ يتبنيَّ
ال النَّظافة يف حُمافظة  اإح�سائّية بني ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى ُعمَّ
كن، حيث ُوِجد قيمة )ت( = )2.31(  اخلليل ُتعزى مُلتغريِّ مكان ال�سَّ
ًا.وُتعزى هذه  ، وُم�ستوى الداللة = )0.11( ، وهذا غري دال اإح�سائيَّ
روف  ال النَّظافة يف خُمتلف اأماكنهم يعي�سون الظُّ النَّتيجة اإىل اأنَّ ُعمَّ
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أول 2019م )29( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد )11( - العدد 

اأنَّ  كما  نف�سها،  امُلجتمعيَّة  الثَّقافة  نف�سها،  واالإن�سانيَّة  ة  االقت�ساديَّ
�سواء  نف�سها،  واالإن�سانيَّة  االجتماعيَّة  القيم  يتبنَّون  امُلجتمع  اأفراد 
اه  كانوا ي�سكنون يف قرية اأم يف مدينة، وبالتَّايل تت�سابه نظرتهم اجتِّ

مهنة عامل النَّظافة.
مُلتغريِّ  وفقًا  الذَّات  مفهوم  طات  ُمتو�سِّ يف  الفروق  ولتحديد 
االأحادي  التَّباين  حتليل  اختبار  ا�سُتخدم  هري،  ال�سَّ الدَّخل  ط  ُمتو�سِّ
ال النَّظافة  الختبار داللة الفروق يف ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى ُعمَّ
هري، واجلدول  ال�سَّ الدَّخل  ط  ُمتو�سِّ يف حُمافظة اخلليل ُتعزى مُلتغريِّ 

ح ذلك:  )5( ُيو�سِّ
الجدول )5( : 

اختبار تحليل الّتباين األحادي الختبار داللة الفروق في ُمستوى مفهوم الّذات لدى ُعّمال الّنظافة 
في ُمحافظة الخليل ُتعزى لُمتغّير ُمتوّسط الّدخل الّشهري 

م�سدر♦
باين التَّ

جمم�ع♦
عات امُلربَّ

ط♦ ُمت��سِّ
عات امُلربَّ

درجات♦
ة الدللة♦قيمة♦فاحُلريَّ

ة الإح�سائيَّ
بني 

1756.70978.822املجموعات

3.940.13 داخل 
53377.48215.3597املجموعات

55134.1899املجموع

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  ه  اأنَّ  )5( اجلدول  خالل  من   ُ يتبنيَّ
ال النَّظافة يف حُمافظة  اإح�سائّية بني ُم�ستوى مفهوم الذَّات لدى ُعمَّ
 = قيمة )ف(  ُوِجد  اإِذ  هري،  ال�سَّ الدَّخل  ط  ُمتو�سِّ مُلتغريِّ  ُتعزى  اخلليل 
ًا. اإح�سائيَّ دال  غري  وهذا   ،)0.13(  = الداللة  وُم�ستوى   ،)3.94(
وُتعزى هذه النَّتيجة اإىل اأنَّ مفهوم الذَّات له عالقة ُمبا�رشة باحلالة 
ريقة التي ينظُر  النَّف�سيَّة وامُلجتمعيَّة لعامل النَّظافة، وله عالقة بالطَّ
اأثري  التَّ االقت�سادي  للو�سع  ولي�ص  نف�سه،  اإىل  النَّظافة  عامل  بها 

الكبري يف رفع اأو خف�ص ُم�ستوى مفهوم الذَّات لديه.
وؤال اخلام�ص: »هل♦ت�جد♦فروق♦ذات♦♦◄ النَّتائج امُلتعلِّقة بال�سُّ

النَّظافة♦ ال♦ ُعمَّ لدى♦ الإجناز♦ ة♦ دافعيَّ طات♦ ُمت��سِّ اإح�سائيَّة♦يف♦ دللة♦
ط♦الدَّخل♦ ي♦مكان♦ال�سكن،♦وُمت��سِّ يف♦حُمافظة♦اخلليل♦ُتعزى♦مُلتغريِّ
طات  امُلتو�سِّ ُح�سبت  اخلام�ص  وؤال  ال�سُّ عن  لالإجابة   ،» هري؟♦ ال�سَّ
على  الدِّرا�سة  عيِّنة  اأفراد  الأداء  ة  املعياريَّ واالنحرافات  احل�سابيَّة 
ط الدَّخل  ي مكان ال�سكن، ُمتو�سِّ مقيا�ص دافعيَّة االجناز ُتعزى مُلتغريِّ

ح ذلك. هري، واجلدول )6( ُيو�سِّ ال�سَّ
الجدول )6( : 

الُمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألفراد العّينة على مقياس دافعّية اإلنجازُتعزى 
لُمتغّيري مكان السكن، ُمتوّسط الّدخل الّشهري

ط♦احل�سابيالعددامُلتغري النحراف♦املعيارياملت��سِّ

712.881.19قرية

291.521.11مدينة

1002.201.15املجموع

181.571.21اأقل من 1500

3000  1500-682.110.85

ط♦احل�سابيالعددامُلتغري النحراف♦املعيارياملت��سِّ

142.951.39اأكرث من 3000

1002.201.15املجموع

مُلتغريِّ  وفقًا  االإجناز  دافعيَّة  طات  ُمتو�سِّ يف  الفروق  ولتحديد 
كن، ا�ستخدم الباحثان اختبار )ت( الختبار داللة الفروق  مكان ال�سَّ
النَّظافة يف حُمافظة اخلليل  ال  يف ُم�ستوى دافعيَّة االإجناز لدى ُعمَّ
ح ذلك:  ُتعزى مُلتغريِّ مكان ال�سكن )قرية، مدينة( ، واجلدول )7( يو�سِّ

الجدول )7( : 
داللة الفروق في ُمستوى دافعّية اإلنجاز لدى ُعّمال الّنظافة في ُمحافظة الخليل ُتعزى لُمتغّير 

مكان السكن

مكان♦
كن ال�سَّ

ط♦العدد امُلت��سِّ
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

درجات♦
ة احُلريَّ

قيمة♦
ت

ُم�ست�ى♦
الدللة

372.191.10قرية

982.890.27 632.211.20مدينة

1002.201.15املجموع

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  ه  اأنَّ  )7( اجلدول  خالل  من   ُ يتبنيَّ
يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ لدى  االإجناز  دافعيَّة  ُم�ستوى  بني  اإح�سائّية 
 = )ت(  قيمة  ُوِجد  اإذ  كن،  ال�سَّ مكان  مُلتغريِّ  ُتعزى  اخلليل  حُمافظة 
ًا. اإح�سائيَّ دال  غري  وهذا   ،)0.27(  = الداللة  وُم�ستوى   ،)2.89(

اأماكنهم  خُمتلف  يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ اأنَّ  اإىل  النَّتيجة  هذه  وُتعزى 
ة واالإن�سانيَّة نف�سها، الثَّقافة امُلجتمعيَّة  روف االقت�ساديَّ يعي�سون الظُّ

ة. ة واملعنويَّ نف�سها، ويتعرَّ�سون للتَّعزيز وامُلكافاآت املاديَّ
طات مقيا�ص دافعيَّة االإجناز وفقًا  ولتحديد الفروق يف ُمتو�سِّ
التَّباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدام  متَّ  هري،  ال�سَّ الدَّخل  ط  ُمتو�سِّ مُلتغريِّ 
لدى  االإجناز  دافعيَّة  ُم�ستوى  يف  الفروق  داللة  الختبار  االأحادي 
الدَّخل  ط  ُمتو�سِّ مُلتغريِّ  ُتعزى  اخلليل  حُمافظة  يف  النَّظافة  ال  ُعمَّ

ح ذلك:  هري، واجلدول )8( ُيو�سِّ ال�سَّ
الجدول )8( : 

اختبار تحليل الّتباين األحادي الختبار داللة الفروق في ُمستوى دافعية اإلنجاز لدى ُعّمال 
الّنظافة في ُمحافظة الخليل ُتعزى لُمتغّير ُمتوّسط الّدخل الّشهري 

باين جمم�ع♦م�سدر♦التَّ
عات امُلربَّ

ط♦ ُمت��سِّ
عات امُلربَّ

درجات♦
ة الدللة♦قيمة♦فاحُلريَّ

ة الإح�سائيَّ

1195.70878.722بني املجموعات

2.88*0.02
داخل 

54819.68315.4597املجموعات

56015.3899املجموع

*: دال إحصائيَّاً

داللة  ذات  فروق  توجد  ه  اأنَّ  )8( اجلدول  خالل  من   ُ يتبنيَّ
ال النَّظافة يف حُمافظة  اإح�سائّية بني ُم�ستوى دافعيَّة االإجناز لدى ُعمَّ
هري، حيث ُوِجد قيمة )ف( =  ط الدَّخل ال�سَّ اخلليل ُتعزى مُلتغريِّ ُمتو�سِّ

ًا. )2.88( ، وُم�ستوى الداللة = )0.02( ، وهذا دال اإح�سائيَّ
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از  ات وعالقته بدافعيَّة اإلِنجْ مفهوم الذَّ
ال النَّظافة في ُمحافظة اخلليل لدى ُعمَّ

أ. د. نبيل جبرين اجلندي
أ. اجبارة عبد تالحمة

الجدول )9( : 
الُمقارنات البعدية بطريقة شفيه 

ط♦ امُلت��سِّ
احل�سابي

اأقل♦من♦
1500

♦�♦1500
3000

اأكرث♦من♦
3000

*- - 1.57اأقل من 1500

3000  - 15002.11 - -*

- **2.95اأكرث من 3000

.(α≤0.05) دالة عند ُمستوى الداللة *

يبني اجلدول )9( اأن الفروق يف ُم�ستوى دافعيَّة االإجناز ُيعزى 
 )3000( من  اأكرث  دخل  ذوي  االأفراد  ل�سالح  كان  الدَّخل  مُل�ستوى 
�سيكل، ويعزو الباحثان هذه النَّتيجة اإىل اأنَّ ُم�ستوى الدَّخل امُلرتفع 
له  ل  وُي�سهِّ باحلياة،  والتَّمتُّع  الرَّفاهيَّة  من  جانبًا  العامل  مينح 
وُمتطلَّباتها  احلياة  احتياجات  على  واحل�سول  العي�ص،  ُمتطلَّبات 

ة. وبالتَّايل ُيقدم على عمله بن�ساٍط وهمَّ

التَّوصيات: 
اإِليها♦البحث،♦مُيكن♦التَّ��سية♦ ل♦ تائج♦التي♦ت��سَّ بناًء♦على♦النَّ

بالتي:♦
1♦ تقدمي . خالل  من  النَّظافة  ال  بُعمَّ البلديات  تهتم  اأن  �رشورة 

ًا  ة واملعنوية لهم، وت�سجيعهم وُمعاملتهم نف�سيَّ احلوافز املاديَّ
في البلديات، ملا لذلك من اأثر كبري يف رفع م�ستوى  كباقي موظَّ

دافعيَّة االإجناز لديهم.
2♦ ال النَّظافة، وتوعية املواطنني . زيادة االهتمام املجتمعي بُعمَّ

ي�ساعد  مما  النظافة  عمال  نحو  املواطنني  اجتاهات  وتعزيز 
على رفع ُم�ستوى مفهوم الذَّات لديهم.

3♦ ال املهنيَّة واالجتماعيَّة، واإيجاد .  �رشورة حت�سني اأو�ساع الُعمَّ
ال، وبينه وبني  يبة داخل جُمتمع الُعمَّ العالقات االإن�سانيَّة الطَّ
حتَّى  للعامل،  العمل  ظروف  وحت�سني  اخلارجي،  امُلجتمع 

ي�ستطيع القيام بدوره على اأكمل وجه.
4♦ ال النَّظافة على ا�ستخدام اال�سرتاتيجيَّات امُلنا�سبة . تدريب ُعمَّ

لها  يتعرَّ�سون  التي  واملهنيَّة  االجتماعيَّة  غوط  ال�سُّ مُلقاومة 
خالل عملهم، وت�سجيعهم على تكوين مفهوم ذاتي ُمرتفع ملا 
كما  اإجنازهم،  دافعيَّة  ُم�ستوى  رفع  يف  اإيجابي  اأثر  من  لذلك 

اأظهرت نتائج الدِّرا�سة احلاليَّة.
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