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 ملخص الدراسة

والكشف  ن ل موحى الطوم،وو  زنجاإلافا يية الذات و القوها بدافعية  ليوعرف إلى الدراسة هدفت هذه
وم،ووى الطموح لدى  ينة من طيبة مدارس الوعييم المهني  اإلنجازوةافعية  الفروق في فا يية الذات
ع امي وتكون مجومع الدراسة من لل والولصصل والصف(الجنس: )موغيراتبمحافظة الليي  تبعًا ل

 .لبًا وطالبة( طا781ةهم )والبالغ  د لطيبة المدارس المهنية في محافظة الليي 
طالبًُا وطالبُة مُن طيبُة  (193) ضُمت ينُة  من خاللاالرتباطي  الو فيالمنهج  واسولدمت الدراسة

 وطبقُُت الباحثُُة فُُيل بالطريقُُة العشُُوائية الب،ُُيطة اخويُُروامُُدارس الوعيُُيم المهنُُي فُُي محافظُُة اللييُُ ل 
وتُم الوحقُق  الباحثُة.مُن إ ُداة  الطمُوح م،ُووى ل واسُوبانة مقياس فا يية الُذات: اآلتية سة ايةواتدراال

)الصدق الظُاهري و ُدق االت،ُاق الُداخيي(ل والثبُات باسُولدا  )الثبُات بطريقُة  من الصدق باسولدا 
 .ألفا كرونباخل واالت،اق الداخيي( وتموع المقياس بدراة  الية من الصدق والثبات

فعية ةاوبين  فا يية الذات نبي ئياً إحصا طرةية موابة ةالةارتباطية واوة  القة نوائج أظهرت ال
معام  االرتباط بيغ  إذ للطيبة المدارس المهنية في محافظة الليي  وم،ووى الطموح اإلنجاز

 (  يى الووالي.0.586(ل )0.646)
ي محافظُُة لُُدى طيبُُة المُُدارس المهنيُُة فُُ فا ييُُة الُُذاتل وم،ُُووى الطمُُوحةراُُة أن كمُُا بينُُت النوُُائج 

لُُُدى طيبُُُة المُُُدارس المهنيُُُة فُُُي  اإلنجُُُازةافعيُُُة ةراُُُة نمُُُا كانُُُت يوسُُُطةل باُُُة مواُُُاءت بدر اللييُُُ  
واُُوة فُُروق ذات ةاللُُة إحصُُائية  نُُد م،ُُووى فُُي حُُين أظهُُرت النوُُائج بدراُُة كبيُُرةل محافظُُة اللييُُ  

ل وم،ُووى الطمُُوح اإلنجُازوةراُات ةافعيُة  مووسُطات ةراُات فا ييُة الُذاتلفُي (  ≥ 0.05)الداللُة 
ل حيُُك كانُُُت الفُُروق لصُُُالح الجُُُنسلموغيُُر تعُُزى  ي محافظُُة اللييُُُ فُُُلمهنيُُة ارس االمُُُد طيبُُةلُُدى 

. شُُُرالُُُذكورل والولصُُُصل لصُُُالح الولصُُُص الصُُُنا يل والصُُُفل لصُُُالح طيبُُُة الصُُُف الحُُُاةي  
طيبُُة لوُُو يوهم وزيُُاةة ةافعيُُوهم وتو ُُى الدراسُُة بعقُُد ورشُُات  مُُ  ونُُدوات ولقُُاءات ةقافيُُة وتربويُُة لي

 .وم،ووى طموحاتهم

 .مستوى الطموح، التعليم المهني ،النجازدافعية  ،تفاعلية الذا :لدراسةل ةلمفتاحيامات الكل
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Abstract 

Self-Efficacy Relationship to Achievement Motivation and Ambition 

Level among a Sample of Vocational Education Schools in Hebron 

Governorate 
 

The aim of this study was to identify the effectiveness of the self and its relationship to the 

motivation of achievement and the level of ambition, and to reveal the differences in self 

efficacy, motivation and achievement level of ambition among a sample of students of 

vocational education schools in Hebron governorate, according to the variables: sex, 

specialization and grade. (781) students in the Hebron Governorate. The study used the 

descriptive descriptive method by means of a sample of (193) students from vocational 

education schools in Hebron Governorate, who were selected by the simple random 

method. The researcher applied the following tools: Self-efficacy measure and the level of 

ambition of the researcher. Authenticity has been verified using (the apparent honesty and 

truthfulness of internal consistency), stability using (alpha-cronbach persistence, and 

internal consistency) and the scale is highly reliable and consistent. 

The results showed a positive correlation between the self-efficacy and achievement 

motivation and the level of ambition for vocational school students in Hebron Governorate. 

The coefficient of correlation was (0.646) and (0.586), respectively. 

The results showed that the degree of self-efficacy and the level of aspiration among 

students in vocational schools in the Hebron governorate came to a moderate level, while 

the achievement motivation of students in vocational schools in Hebron governorate was 

very high, while the results showed that there were statistically significant differences at 

the level of significance (α≤0.05) in the averages of self-efficacy, achievement 

achievement scores, and the level of ambition among students in vocational schools in 



 ز
 
 

Hebron governorate due to the gender variable. The differences were in favor of males and 

specialization in favor of industrial specialization and grade for 11th grade students. The 

study recommends holding workshops, seminars and cultural and educational meetings for 

students to raise awareness, increase their motivation and level of ambitions. 

Keywords: self efficacy, achievement motivation, level of ambition, vocational 

education. 
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 المقدمة

الوُُُي تواُُُه سُُُيوو الفُُُرةل وت،ُُُهم فُُُي تحقيُُُق أهدافُُُه  المهمُُُةتعُُُد فا ييُُُة الُُُذات مُُُن الموغيُُُرات النف،ُُُية 

فُي الُوحكم فُي  مهُمالشلصيةل فايحكا  والمعوقدات الوي يمويكها الفرة حول قدراتهل وإمكاناته لهُا ةور 

 ل ونجاح ايةاء.اإلنجازدرة  يى ياةة القالبيئةل مما ي،هم في ز 

ولقُُُُُد اشُُُُُوقت نظريُُُُُة فا ييُُُُُة الُُُُُذات مُُُُُن النظريُُُُُة المعرفيُُُُُة االاوما يُُُُُة الوُُُُُي وضُُُُُع أس،ُُُُُها بانُُُُُدورا 

(Banadura, 1986)وقد ف،ُر أسُاس ذلُل المبُدأ  يُى أن  لافورض باندورا مبدأ الحومية الموباةلة إذ ل

ني فُُي نظريوُُه يوحُُدة افال،ُُيوو اإلن،ُُ كبيُُرةل   بدراُُةسُُيوو الفُُرة والبيئُُة والعوامُُ  االاوما يُُة توُُداخ

العوامُُ  الذاتيُُةل والعوامُُ  ال،ُُيوكيةل والعوامُُ  البيئيُُة )أبُُو غُُاليل ل وهُُي: مُُؤةرات ةتباةليًُُا بوفا ُُ  ةالةُُ

2012.) 

الُذات  فا ييُةالذات من العوام  المهمة الوي تؤةر بطريقة فا ية في موااهة القيقل كما أن  فا ييةد وتع  

رات النف،ُُُية المهمُُُة الوُُُي تواُُُه سُُُيوو الفُُُرةل وت،ُُُهم فُُُي تحقيُُُق أهدافُُُه الشلصُُُيةل هُُُي مُُُن الموغيُُُ

فايحكا  والمعوقدات الوي يمويكها الفرة حول قدراته وإمكاناتهل لها ةور مهم في إسها  زياةة القدرة  يُى 

قدرتُه الُذات  يُى أسُاس ايحكُا  الصُاةرة مُن الفُرة  ُن  فا ييُةل ونجُاح ايةاء. وتقُو  نظريُة اإلنجاز

ات معينُُةل والوقُُويم مُُن اانُُب الفُُرة لذاتُُه  مُُا ي،ُُوطيع القيُُا  بُُهل ومُُدى  يُُى تحقيُُق أو القيُُا  ب،ُُيوك

مثابرتُُهل وليجهُُد الُُذي سُُيبذلهل ومرونوُُه فُُي الوعامُُ  مُُع المواقُُف الصُُعبة والمعقُُدةل وتحديُُه ليصُُعاب 

الُُذات يحوُُ  مركُُزًا  ةيُُأن مفهُُو  فا ي Banduraأكُُد بانُُدورا  كمُُا (.2015ومقاوموُُه )اشُُويه وشُُاهينل 

رئي،ُُُُيًا فُُُُي تي،ُُُُير القُُُُوة اإلن،ُُُُانيةل ففا ييُُُُة الُُُُذات تُُُُؤةر فُُُُي أنمُُُُاط الوفكيُُُُر والوصُُُُرفات واالسُُُُوثارة 

كُُُالووتر  وانلفضُُُت االسُُُوثارة االنفعاليُُُة اإلنجُُُازل وكيمُُُا ارتفُُُع م،ُُُووى فا ييُُُة الُُُذات ارتفُُُع فعاليُُُةاالن

 (.2015 ابدل والغضب )
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أنُُه ال تعيُُم ةون ةافُعل وأيضًُُا مُُن أن كُ  سُُيوو وراءه ةافُُعل ومُُن أن  دوانطالقًُا مُُن الم،ُُيمة الوُي تؤكُُ

 (.2016)إبراهيمل من الدوافع المكو،بة والموعيمة حيك يوعيمه اإلن،ان ويوشربه من البيئة  اإلنجازةافع 

إلُُى الرغبُُة العامُُة لُُدى الفُُرة فُُي المثُُابرة نحُُو النجُُاحل واخويُُار اينشُُطة  اإلنجُُازحيُُك تشُُير ةافعيُُة  

مُُُن أوائُُ  البُُُاحثين ( McClelland)ةفُُة الوُُي يورتُُُب  ييهُُا النجُُُاح أو الفشُُ ل ويعوبُُُر ماكيالنُُد اهال

 (.2014أبو  ونل ل حيك ربطها بالثقافةل و ميية الوطبيع االاوما ي )اإلنجازلدافعية 

 لوم الشُُلص ذو الدافعيُُة المرتفعُُة لبنجُُاز بونميوُُه لم،ُُوويات ةاخييُُة  اليُُة مُُن الوفُُوق واالمويُُُازهُُوي

واالسُُوقالليةل واخويُُار ايةاء الُُذي يوصُُف بالعصُُوبةل كمُُا أن لديُُه أهُُدافًا محُُدةة ومفهومُُة فُُي ذهنُُهل 

ومثُُ  هُُذا الشُُلص ال يعومُُد  يُُى الم،ُُاندة اللارايُُة أو الثنُُاء االاومُُا يل فهُُو يجوهُُد ويناضُُ  ين 

 (.2012شحاةةل لديه م،ووى ةاخييًا من الوفوق )

ن وتميُُزهم ونبُُوغهم ايكُُاةيمي يووقُُف  يُُى  ُُدة  وامُُ  بيولوايُُة يمُُوممُُا ال شُُل فيُُه أن برا ُُة الموعي

مجمو ُُُُة مُُُُن المهُُُُارات  وهنُُُُاول اً وةقافيُُُُة وااوما يُُُُة ونف،ُُُُيةل إال أن االنفعُُُُاالت تعوبُُُُر  ُُُُاماًل رئي،ُُُُ

واالاوما يُُُة الوُُُي تميُُُز مرتفعُُُي الُُُذكاءل ويشُُُم  الُُُو ي بالُُُذات والُُُوحكم فُُُي االنُُُدفا اتل  االنفعاليُُُة

الدافعيُُة الذاتيُةل والُُوقمص العُُاطفي واليياقُة االاوما يُُةل كمُُا يشُير بُُأن انلفُُاض و  اسوالمثُابرةل والحمُُ

 .واالاوما يُُُة لُُُيس فُُُي  ُُُالح تفكيُُُر الفُُُرة أو نجاحُُُه فُُُي تفا التُُُه المهنيُُُة تيُُُل المهُُُارات االنفعاليُُُة

نل و حُيو،م الذكور فا ييُة الُذات المرتفُع بُأنهم مووازنُون ااوما يًُال و ُرحاءل ومر  لباإلضافة إلى ذلل

وبعالقُاتهم  لوال يمييون إلى االسوغراق  في القيقل ويوموعون أيضًا بقدرة ميحوظة  يى االلوزا  بالقضُايا

بُُالثراء فهُُي حيُُاة مناسُُبةل وهُُم  بُُاآلخرين وتحمُُ  الم،ُُؤوليةل وهُُم أخالقيُُون وتو،ُُم حيُُاتهم االنفعاليُُة

أما اإلناث ذوات فا يية الذات  .راضون فيها  ن أنف،هم و ن اآلخرين و ن المجومع الذي يعيشون فيه

بالن،ُُبة  والحيُُاةمشُُا رهنل  والوعبيُُر  ُُن مشُُا رهن بصُُورة مباشُُرةل ويُُوقن   اليوصُُفن بالجمُُف لالمرتفُُع
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يةل ومُُُن ال،ُُُه  تُُُوازنهن االاومُُُا ي وتكُُُوين ،ُُُمعنُُُىل وي،ُُُوطعن الوكيُُُف مُُُع الضُُُغوط النف لهُُُا لهُُُن

 (.2017أبو العطايال  القات ايدة ) 

قُد يكُون الُو ي االنفعُالي مهمًُا ليوغيُر  تكُون مهمُة لبنجُاز ايكُاةيميل فمُثالً  قُد يةن القدرات االنفعالإ

الفنُُي والكوُُابيل وقُُد ت،ُُا د  يُُى اسُُولدا  االنفعُُاالت تي،ُُير  مييُُة الوفكيُُر لُُدى الطيبُُة  يُُى تحديُُد 

 با ُدياينشطة الوي يركزون  ييها باال وماة  يى ما يشعرون بهل كما أن المزاج يعزز من الوفكيُر الو

والوليُُ ل وكُُذلل فُُدن القُُدرة  يُُى تنظُُيم وإةارة االنفعُُاالت ت،ُُا د الطيبُُة  يُُى معالجُُة المواقُُف المثيُُرة 

 .(2012)حنوولل  ليقيق

فُي حيُاة الفُرةل إذ إنُه مُن أهُم ايبعُاة فُي ذات الشلصُية اإلن،ُانيةل  مهمُاً وييعب م،ووى الطموح ةورًا 

ع نف،ُُه ومُُع بيئوُُه ومجومعُُهل وم،ُُووى الطمُُوح ،ُُان مُُذلُُل ينُُه يعُُد مؤشُُرًا يوضُُح أسُُيوب تعامُُ  اإلن

يحُُدة نشُُاط ايفُُراة االاومُُا ي و القُُوهم بُُاآلخرين ومُُدى تقُُبيهم ليمعُُايير االاوما يُُةل وتقبُُ  الُُذات 

ات الفرة الشلصيةل فكيما كُان والقيا  بم،ئولية بايةواء الملويفة. كما أن م،ووى الطموح مرتبط بدمكان

ًُُا منهُُا ًُُا مُُن االتُُزان االنفعُُالي والصُُحة النف،ُُيةكيمُُ م،ُُووى الطمُُوح قريب )أبُُو  ُُوةةل  ا كُُان الفُُرة قريب

2014). 

إن م،ُُُووى تقُُُد   إذومُُُا ةا  الطمُُُوح مواُُُوة لُُُدى الفُُُرةل فُُُال يواُُُد سُُُقف ليوطُُُور العيمُُُي والحضُُُاريل 

وتطور ايمم يقاس بما لدى أفراةها من طموحل ويعوبر الطموح من أهم ايمور الوي يمكن أن تميُز أي 

ك أنمُاط يلويفُون مُن حيُ فالطيبُة اآلخُرل ويوُأةر هُذا بالعوامُ  البيئيُةل والنف،ُية واالاوما يُة. ة  نفر 

الطموح الوي ي،عون إليهال فدذا كان البعض له طموحاته االقوصاةية فاآلخر لُه طموحاتُه االاوما يُةل 

 (.2013 افيلالشر بينما البعض الثالك له طموحاته الثقافيةل والرابع له طموحاته المهنية )
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دن م،ووى الطموح يعبر  ن الدوافع المكو،بةل ويلويُف ايفُراة فُي م،ُووى طمُوحهمل فمُنهم ذو وهكذا ف

الطمُُُوح المرتفُُُع ومُُُنهم ذو الطمُُُوح المُُُنلفضل والظُُُروف المحيطُُُة بُُُالفرة تيعُُُب ةورًا مهمًُُُا فُُُي ذلُُُل 

 (.2009)الزهرانيل 

ًا بعُُُدة  وامُُُ  لعُُُ  مُُُن أهُُُم هُُُذه اطًُُُا قويُُُم،ُُُووى الطمُُُوح مُُُرتبط ارتب أنإلُُُى ( 2010وأشُُُار شُُُعبان )

العوام  الونشئة ايسرية واالاوما يةل والوي بطبيعة الحال تؤةر بشك  كبير ادًا  يى ةقة الفُرة بنف،ُهل 

كمُا أن سُمات الشلصُية ةراُاتل والقُدرات العقييُة ةراُاتل  ونظرته  ن نف،هل وبالنهاية تقُديره لذاتُه.

رة رغبُة فُي القيُا  بوحقيُق هُدفل وقُد يكُون  يُى ةراُة يكون مج فدن الطموح أيضًا  يى ةرااتل فقد

من القُوة بحيُك يحُدة الهُدفل ويعبُ  قُوي الج،ُم لوحصُييهل وفُي هُذه الحالُة ايخيُرة يقُال إن م،ُووى 

 .أو راق   الطموح  ند الفرة  ال  

ق واإلن،ُُان قُُد يكُُون لُُه طموحُُات موعُُدةة فُُي  ُُدة اوانُُب فُُي نفُُس الوقُُتل وتلويُُف بُُاخوالف الفُُرو 

 لدى ايفراة والجما اتل وهذا يوطيب من الفرة أن يزيد من خبراتهل وأن يقيم ذاته باسومرار.الفرةية 

 وتساؤالتها مشكلة الدراسة

المهنيُين مُن اميُُع  الطيبُةمُع م،ُووى الطمُوح  يُُى إ ُداة  اإلنجُازوةافعيُُة  يعمُ  مفهُو  فا ييُة الُذات

ل وايهميُة لُيس بواُوة الطمُوح المهنُي ةالطيبُوقب  الجوانب العمييةل فمن خُالل الطمُوح يُوم تحديُد م،ُ

 وهموذلُُل مُُن خُُالل معُُرف ماتهوإمكانُُ الطيبُُةقُُدرات مُُع هُُذا الطمُُوح بمُُا يوناسُُب  اسُُوثمارفقُُطل إنمُُا 

 وما الذي يمكن فعيه. لمه  ن قدراتهونوما يوصور  لذواتهملفا يية 

كُُون اُُوهري فُُي  مييُُة فهُُو م لانيةيمثُُ  الُُدافع لبنجُُاز أحُُد الجوانُُب المهمُُة فُُي نظُُا  الُُدوافع اإلن،ُُو 

وقُُد أشُار العيمُُاء والبُُاحثون  .إةراو الفُرة وتوايُُه سُيوكه وتحقيُُق ذاتُه مُُن خُالل مُُا ينجُزه مُُن أهُداف

ا ًُا وغيره إلُى أن الُدافع لبنجُاز يوضُمن أنو  (McCleeland) مث  ماكييالند اإلنجازالمهومون بدافعية 

فُي تحديُد م،ُووى أةاء الفُرة وإنوااُه  اإلنجُازر ةافعيُة ك تعمُ  أو تُؤةيُحوأنماط موباينُة مُن ال،ُيوول 
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االهومُا  بدراسُة الُدافع لبنجُاز نظُرًا لمكانوهُا فُي العديُد مُن  ي ملويُف المجُاالت واينشُطةل ويراُعف

والمجُُُال االقوصُُُاةيل  لوالمجُُُال ايكُُُاةيمي لالمجُُُاالت والميُُُاةين الوطبيقيُُُة والعمييُُُة كالمجُُُال الوربُُُوي 

ي توايُه سُيوو الفُرة وتنشُيطهل كمُا يعوبُر مكونًُا أساسُيًا  فُي سُعي  ُاماًل مهمًُا فُ اإلنجُازةافُع  ويعُد  

 (.2015أبو شنبل يشعر الفرة بوحقيق ذاته من خالل ما ينجزه ) إذ لالفرة اتجاه تحقيق ذاته وتوكيدها

حيك أن  وكثيرة هي العوام  المؤةرة في الطالب في مرحية الثانوية و واًل إلى تحقيق ايهداف الوربويةل

 لهذه العوام  يعد مفواحًا لح   دة كبير من المشكالت الوي توااه الطالب فُي م،ُيرته الدراسُيةمعرفة 

 تعمُُ  مُُن العوامُُ  المهمُُة الوُُي يعُُد  حقيُُق أهدافُُهل الُُدافع لبنجُُاز الُُذي الرغبُُة فُُي النجُُاحل ت :ومنهُُا

 في انجازاتهم الدراسية. الطيبةكمؤشر  يى اخوالف 

 :اآلتيالسؤال الرئيس  عنالجابة  فية الدراسة تتمثل مشكلوبذلك 

المدارس الثانوية المهنية في درجات فاعلية الذات لديهم  طلبةهل توجد عالقة ارتباطية بين تقديرات 

 ؟وتقديراتهم في مستوى الطموح لديهم في محافظة الخليل النجازوبين تقديراتهم في دافعية 

 أسئلة الدراسة:

 ؟لدى طيبة المدارس المهنية في محافظة الليي  الذاتفا يية اة ةر  ما السؤال األول:

 طيبةلدى  فا يية الذاتمووسطات ةراات ه  تواد فروق ذات ةاللة إحصائية في السؤال الثاني: 

 .ل الولصصل الصف(الجنس) ات:تعزى لموغير  المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ؟ارس المهنية في محافظة الليي بة المدطي لدى اإلنجازةافعية ةراة  ما السؤال الثالث:

 طيبةلدى  اإلنجازةافعية مووسطات ةراات ه  تواد فروق ذات ةاللة إحصائية في السؤال الرابع: 

 .ل الولصصل الصف(النوع) ات:تعزى لموغير  المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ؟ليي محافظة ال المدارس المهنية في طيبةلدى  م،ووى الطموح ما السؤال الخامس:
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 طيبةم،ووى الطموح لدى ةراات مووسطات ه  تواد فروق ذات ةاللة إحصائية في  السؤال السادس:

 .ل الولصصل الصف(الجنس) ات:تعزى لموغير  المدارس المهنية في محافظة الليي 

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

وذلل من خالل  لاوما يةلنف،ية واالت،عى الدراسة إلى إةراء اانب مهم من مجاالت الدراسات ا -

 وم،ووى الطموح. اإلنجازفا يية الذاتل وةافعية  :الدراسة موغيري 

ومعاشًا لدى طيبة مدارس الوعييم المهني  مهماً تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها توناول موضو ًا  -

 هات سيووأحد موا تعد  الذات  ففا ييةويعكس ما يطمح إليه طيبة مدارس الوعييم المهنيل 

 اإلن،ان.

في حياة طيبة الوعييم المهنيل وتمث  مرحية انوقالية بين المدرسة  مهمةكس الدراسة مرحية تع -

  ييها توقعاته وحياته الم،وقبيية. يبنيوالجامعةل وهي من أهم المراح  في حياة الفرة ينه 

 األهمية التطبيقية:

 اإلنجازافعية زياةة فا يية الذات وةتحفز المرشدين  يى تصميم برامج إرشاةية تهدف إلى  -

 وم،ووى الطموح لدى طيبة مدراس الوعييم المهني بمحافظة الليي .

ونفيذ برامج إرشاةية ةاخ  المدارس لزياةة تو ية ب االهوما في  العالي إفاةة وزارة الوربية والوعييم -

 ةافعيوهم. يى زياةة  والعم الطيبة بأهمية الوعييم المهني وتحفيز م،ووى الطموح 

والمهومين بهذه الفئة وخا ة ايخصائيين  المولصصينة في م،ا دة ت،اهم هذه الدراس -

 .ليوعييم المهنيوالمرشدين في وضع البرامج واينشطة النف،ية المناسبة 

تقديم النوائج والوو يات الموضو ية الوي ت،ا د الطيبة ومن يهمه ايمر في زياةة فا يية الذات  -

 وم،ووى الطموح لديهم. زاإلنجاوةافعية 
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 ف الدراسة:أهدا

 :التعرف إلىتهدف الدراسة 

وم،ووى الطموح لدى  ينة من طيبة مدراس الوعييم  اإلنجازفا يية الذات و القوها بدافعية م،ووى  •

 المهني بمحافظة الليي 

ي لدى  ينة من طيبة مدراس الوعييم المهن اإلنجازالعالقة بين فا يية الذات وةافعية تقصي  •

 بمحافظة الليي .

ذات وم،ووى الطموح لدى  ينة من طيبة مدراس الوعييم المهني العالقة بين فا يية التقصي  •

 بمحافظة الليي .

وم،ووى الطموح لدى  ينة من طيبة  اإلنجازفا يية الذات وةافعية  الكشف  ن الفروق في  •

 (.والولصصل والصفل الجنس): اآلتيةمدارس الوعييم المهني بمحافظة الليي  تبعًا ليموغيرات 

 فرضيات الدراسة

 :اآلتيةالفرضيات الدراسة أسئلة ثق عن انب

المدارس الثانوية المهنية في محافظة  طيبةتقديرات تواد  القة ارتباطية بين  ال :الرئيسةالفرضية 

 .وم،ووى الطموح لديهم اإلنجازالليي  لفا يية الذات لديهم وتقديراتهم لدافع 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05ووى الداللة )ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م، لى:و الفرضية األ 

 .تعزى لموغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  فا يية الذاتةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الثانيةالفرضية 

 .الولصص تعزى لموغير ة الليي المدارس المهنية في محافظ طيبةالذات لدى  ةييفا ةراات 
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مووسطات  بين ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الثالثةالفرضية 

 .الصف تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةفا يية الذات لدى ةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05لداللة )ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى ا :الرابعةالفرضية 

 .تعزى لموغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجازةافعية ةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الخامسةالفرضية 

 .الولصص تعزى لموغير الليي  المدارس المهنية في محافظة طيبةلدى  اإلنجاز ةافعيةةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :السادسةالفرضية 

 .الصف تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجازةافعية ةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05الداللة )ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى  :السابعةالفرضية 

 .تعزى لموغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  م،ووى الطموحةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الثامنةالفرضية 

 .الولصص تعزى لموغير ليي المدارس المهنية في محافظة ال طيبةلدى  موحطلم،ووى اةراات 

مووسطات  بين ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :التاسعةالفرضية 

 .الصف تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  م،ووى الطموحةراات 

 

 حدود الدراسة:

 اسة على:الدر  تقتصر

 .المهنيطيبة الوعييم : الحدود البشرية

  .محافظة الليي  الحدود المكانية:

 .2018/2019الفص  الدراسي الثاني ليعا   الحدود الزمانية:
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توحدة بايةوات الم،ولدمة ومن خالل النوائج الوي تم الوو   إليها بعد ةراسة  الحدود الموضوعية:

لوعييم المهني وم،ووى الطموح لدى  ينة من طيبة مدارس ا اإلنجازة يفا يية الذات و القوها بدافع

 .بمحافظة الليي 

 مصطلحات الدراسة:

ــذات:  حكُُا  ايفُُراة  يُُى قُُدراتهمل لونظُُيم وانجُُاز اي مُُال الوُُي توطيُُب تحقيُُق أنُُواع هُُي أ"فاعليــة ال

 (.65: 2014)أبو  ونل  "واضحة من ايةاء

نُهل وهُي ته وإمكانياته نحو انجاز المها  الوُي تطيُب م يى قدرا الطالب حكم بأنها: درجةكما تعرف  

 (.2016الدراة الوي يحص   ييها بعد اسوجابوه  يى اسوبانة فا يية الذات )طومانل 

لمقيُاس فا ييُة بهُا مجمُوع الُدراات الوُي حصُيوا  ييهُا أفُراة العينُة وفقًُا  يقصُدوإارائيًُا فا ييُة الُذات 

 الحالية. الم،ولد  في الدراسة الذات
االقوُراح مُن النجُاح وتحقيُق هُدف معُين وفقًُا لمعيُار  هُي اسُوعداة الفُرة لي،ُعي فُي: النجـازدافعية 

 (.2008معين من الجوةة أو االموياز وإح،اسه بالفلر واال وزاز  ند إتما  ذلل )الليريل 

االنجُُاز وتحُُدة و منظومُُة موعُُدةة ايبعُُاة تعمُُ   يُُى إةُُارة الجهُُد المُُرتبط بالعمُُ   :كمــا تعــرف بأنهــا

المميُُز لألهُُدافل ومُُن أهُُم أبعُُاة هُُذه المنظومُُة  اإلنجُُازطبيعوُُه وواهوُُه وشُُدته ومدتُُه بهُُدف 

المثُُابرة فُُي كُُ  مُُن بُُذل الجهُُد وتحمُُ  الم،ُُؤوليةل والوغيُُب  يُُى الصُُعاب وتقُُدير أهميُُة العمُُ  

ُُا وميز فُُي لوالوقُُت والطمُُوح لم،ُُووى أ يُُى مُُن ايةاء والوواُُه الم،ُُومر نحُُو الوفُُوق واالهومُُا  ب

 (.2016ايةاء والمي  ليمناف،ة )الدايةل 

لمقيُُاس مجمُُوع الُُدراات الوُُي حصُُيوا  ييهُُا أفُُراة العينُُة وفقًُُا  تومثُُ  فُُي اإلنجُُازفُُدن ةافعيُُة رائيًُُا وإا

 في الدراسة الحالية. الم،ولد  اإلنجازةافعية 
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معُُين يوفُُق مُُع  ى هُُو سُُمة ةابوُُة ن،ُُبيًا تفُُرق بُُين ايفُُراة فُُي الو ُُول إلُُى م،ُُوو  :مســتوى الطمــوح

ل ويوحُدة ح،ُب خبُرات النجُاح والفشُ  الوُي مُر بهُا )أبُو الوكوين النف،ي ليفرةل وإطُاره المراعُي

 (.2014 وةةل 

م،ووى الوقد  والنجاح الذي يوة الفرة أن يص  إليه فُي أي " :بأنه (93: 2009عرف المشيخي )كما 

 ."من خبراته الوي مر بها ةمجال يرغبهل من خالل معرفوه إلمكاناته وقدراته واالسوفاة

لمقيُاس م،ُووى به مجموع الدراات الوي حصيوا  ييها أفراة العينُة وفقًُا  يقصد م،ووى الطموحوإارائيًا 

 في الدراسة الحالية. الطموح الم،ولد 
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 الفصل الثاني

 الطار النظري والدراسات السابقة 
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 الطار النظري 

 المقدمة

ل وم،ووى اإلنجازفا يية الذاتل وةافعية ن ايةب الوربوي الموعيق ب يوناول هذا الفص  الحديك 
 الطموحل والدراسات ال،ابقة الوي لها  القة بالموضوع العربية وايانبية.

 أواًل: فاعلية الذات

 ,Banaduraيعوبر مفهو  فا يية الذات من أهم مفاهيم  يم النفس الحديك الذي وضعة باندورا )

ليقدرات  ر مدى فا ييوه من خالل اإلةراو المعرفيوقدات الفرة تظهع( حيك يرى أن م1986

الشلصية واللبرات الموعدةةل كانت مباشرة أو غير مباشرةل فالفا يية الذاتية يوحدة م،ار اتبا ها 

كاإلاراءات ال،يوكيةل وقد تظهر بصورة ابوكارية أو نمطيهل ويمكن أن يشير هذا الم،ار إلى مدى 

 (.2011المصريل  ييوه الشلصيةل وةقوه بدمكانيوه الوي يقوضيها الموقف )ااقوناع الفرة بف

( من أبرز الباحثين والعيماء الذين تعمقوا في ةراسة مفهو  فا يية الذاتل Banaduraويعد باندورا  )

( من خالل مقالة نشرها بعنوان:" فا يية الذات نحو نظرية أحاةية 1977فظهر هذا المفهو  في  ا  )

د سيوو اإل رار والمثابرة لدى ايفراةل ال،يوو" حيك بين فيها بأنه ت،هم فا يية الذات في تحدي  لوعدي

كما اسومر في تطوير هذا المفهو  وربطه بمفهو  الضبط الذاتي لي،يوو من خالل نظريوه "النظرية 

ضبط قياسي أو  ةاالاوما ية المعرفية"ل كما طور فكرة أن ايفراة يمويكون معوقدات تمكنهم من ممارس

ث  الضبط القياسي اإلطار المعياري لي،يوو الصاةر  ن معياري يفكارهم ومشا رهم وأفعالهمل ويم

اتل فأواد نظريوه فا يية الذاتل والوي تعوبر الفرة من حيك المحووى أو الم،ووى في هذه ال،يوك

مفهو  فا يية الذاتل فأ بح  حجز ايساس النطالق الدراسات وايبحاث وإةارة العيماء والباحثين حول
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مياةين الحياة وخا ة مياةين  فية الوةيقة باإلنجاز ال،يوكي ليفرة في ملوياليو  من المفاهيم ذات الص

 (.2014الوربية الوي تهوم بالفرة بملويف فئوه وحاالته ) ربيات وحماةنةل 

ليقوى المحركة ح الرئيس اأن المفو( 2012المشار إليه في )النجارل  (Banaduraيرى باندورا )كما 

د بشك  أساسي ملشلصية حول فا ييوه الذاتيةل  ين سيوو الفرة يعول،يوو المفرةل هي المعوقدات ا

 يى ما يعوقده  ن خيفيوهل وتوقعاته ومهاراته ال،يوكية المطيوبة ليوفا   النااح مع مجريات الحياةل 

في موااهة المشكالت ل فعندما يكون إح،اس  ةوتعم  فا يية الذات كمعينات ذاتيةل أو كمعوقات ذاتي

فا يية النجاح يركز ك  اهومامه  ند موااهوه لمشكية ما  يى تحيييها بغية الو ول لحيول الفرة قوي ب

مناسبة لهال أما إذا تولد لديه شل لفا يية ذاته ف،يوجه تفكيره نحو الداخ  ويبوعد  ن موااهة المشكية 

 اءة وتوقع الفش .فويركز  يى اوانب الضعف والك

 مفهوم فاعلية الذات

ل وم،ُُُووى  ُُُحوه الُُُذاتلوحديُُُد م،ُُُووى ةافعيُُُة  اً أساسًُُُا مهمُُُييُُُة الُُُذات لُُُدى الفُُُرة فا مفهُُُو  عوبُُُر ي

الوُي والمعوقدات ل فيؤةر م،ووى الفا يية  يى نو ية النشاطات والمهمات اإلنجازالنف،يةل وقدرته  يى 

 صُية حُولبذلُه إلنجُاز مهمُة أو نشُاط مُال فالمعوقُدات الشلييلوار الفُرة تأةيوهُال وكميُة الجهُد الُذي 

 يى ما يعوقد  فا يية الذات تعوبر المفواح الرئيس ليقوى المحركة ل،يوو الفرةل ينه يعومد بشك  أساس

الفرة  ن ذاتهل وتوقعاته  ن مهاراته المطيوبة من أا  الوفا   والنجاح مع مجريات الحياةل كما تعم  

ذي لديُُه إح،ُُاس قُُوي فالشُُلص الُُ لعينُُات أو معوقُُات ذاتيُُة فُُي موااهُُة المشُُكالتمفا ييُُة الُُذات ك

بفا يية الوُألق يركُز اهومامُه  نُد موااهوُه لمشُكية مُا  يُى تحيييهُا بغيُة الو ُول لحيُول مناسُبة لهُال 

أما إذا أ بح لديه شل بفا يية ذاته ف،وف يوجه تفكيره نحو الداخ  بعيدًا  ن موااهة المشكيةل ويركز 

 . (2015يى اوانب الضعف و ن الكفاءة وتوقع الفش  ) ابدل  
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( فا يية الذات بأنها توقعات الفُرة  يُى أةاء سُيوكه فُي مواقُف معينُةل كمُا تعوبُر 2013عرف  بيد )ف

توقعُُات  امُُُة تقُُُو   يُُُى اللبُُُرة ال،ُُُابقة وتكُُُون هُُُذه الووقعُُُات تحُُُدة مُُُدى ةقُُُة الفُُُرة فُُُي إنجُُُاز هُُُذا 

  يى النجاح. اتهر قدال،يوول كما أنها تعكس 

حكُُا  ايفُراة  يُُى قُدراتهمل لونظُيم وانجُُاز اي مُال الوُُي هُي أ( فقُد  رفهُُا بأنهُا 2014 ُُون )أبُو أمُا 

 توطيب تحقيق أنواع واضحة من ايةاء.

( بأنها معوقدات الفرة حول ذاتهل حيُك توحُدة هُذه الفا ييُة بم،ُووى ةافعيوُهل كمُا 2015و رفها  ابد )

ُُُنعكس مُُُن خُُُالل المجهُُُو  ُُُذي يبذلُُُه فُُُي  ميُُُهل حيُُُك تنشُُُأ مُُُن نويجُُُة تفا ُُُ  الفُُُرة  ةت مُُُع البيئُُُة ال

واسولدامه لقدراته المعرفيةل كما تنطيق مُن اللبُرات ال،ُابقة الوُي تعكُس ةقُة الفُرة بذاتُه وبقدرتُه  يُى 

الوقُُد  والنجُُاح فُُي أةاء تيُُل اي مُُالل فكيمُُا زاةت ةقُُة الفُُرة فُُي فا ييُُة الذاتيُُة تزيُُد مجهُُوةه وانجُُازه 

نف،ُُه بأنُُه  ُُديم الُُذي يحكُُم  يُُى قُُات و ُُعوباتل أمُُا ة إ ُُراره  يُُى تلطُُي مُُا يقابيُُه مُُن معياويُُزة

 الفا يية يمي  إلى اللطط الفاشية وايةاء ال،يء.

بأنهُُُا قُُُدرة الفُُُرة  يُُُى تنظُُُيم الملططُُُات العمييُُُة وتنفيُُُذها ( 2011أبُُُو تينُُُه واللالييُُُة ) رفهُُُا بينمُُُا 

 م لدى الطالب.يإلنجاز المهمات الوعييمية لوحفيز الوعي

معُُينل وإنجُُاز ايهُُداف اة الفُُرة فُُي قدراتُُه  يُُى أةاءه فُُيم اُُال ( بأنهُُا ا وق2016ُُويعرفهُُا الصُُييبي )

 وال،يوو.

( أن فا ييُُة الُُذات معوقُُدات الفُُرة الشلصُية فُُي قدرتُُه  يُُى ايةاء فُُي المجُُال 2014ويعُرف النُُر  )

 نجاز المها .إثابرة و مايكاةيميل حيك تؤةر هذه الفا يية في اخويار اينشطة وال

دتقُان بالفُرة  يُى انجُاز سُيوو مرغُوب فيُه  ةا يية الذات هي مُدى قُدر أن ف فيرى  ل(2010أما زهران )

ورغبة في أةاء اي مال الصعبة وتعيم ايشياء الجديدةل وااللوزا  بالمباةئ وح،ن الوفا   واالندماج مع 

 ف،ه في تحقيق أهدافه بجد وإ رار.ناآلخرينل وح  المشكالت الوي توااههل وا وماةه  يى 
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فقُُُد  رفوهُُُا بأنهُُُا توقعُُُات ومعوقُُُدات ايفُُُراة حُُُول مُُُا يمويكُُُون مُُُن مهُُُارات  ل(2016أمُُُا طومُُُان ) 

وإمكانيات تمكنهم مُن انجُاز المهُا  وفقًُا لمُا يعوقُدونل فيظهُرون أةاء  اليًُا فُي المواقُف الوُي يؤمنُون 

وُُي يؤمنُُون بُُأنهم غيُُر فعُُالين بهُُال ممُُا يُُدل  يُُى أن لبُُأنهم فعُُالون بهُُا وأةاء منلفضًُُا فُُي المواقُُف ا

فا ييُة الذاتيُُة لألفُُراة هُُي الوُُي تحُُدة طبيعُُة م،ُووى المهُُا  والمواقُُف الوُُي يووالهُُا ايفُُراةل كمُُا يحُُدة ال

ةراة النجاح والمثابرة والجهد الُذي سُوف يبُذل والضُغوطات الوُي سُيوااهونها مُن أاُ  إنجُاح المهُا  

 رغوبة.موالو ول إلى النوائج ال

وتوقعاتُُه حُُول إمكانيُُة أةائُُه لي،ُُيوو الفعُُال فُُي أحكُُا  الفُُرة هُُا بأن( 2013و رفهُُا حمانُُة وشُُراةقة )  

وتُُُُنعكس هُُُُذه الووقعُُُُات  يُُُُى اخويُُُُار الفُُُُرة لألنشُُُُطة  لمواقُُُُف توميُُُُز بأنهُُُُا غامضُُُُة وغيُُُُر واضُُُُحة

 الموضمنة في ايةاء والجهوة المبذولة ومواهة العقبات وانجاز ال،يوو.

لمرغُوب بدتقُان ورغبُة فُي أنها مدى إةراو الفُرة لقدرتُه  يُى انجُاز ال،ُيوو ا( ب2011ح )بمصو رفها 

ُُة مُُع اآلخُُرينل وحُُ   أةاء اي مُُال الصُُعبة وتعيُُم ايشُُياء الجديُُدةل وااللوُُزا  بالمبُُاةئ وح،ُُن المعامي

 المشكالت واال وماة  يى النفس من أا  تحقيق ايهداف بد رار ومثابرة.

أاُ  أةاء ال،ُيوو ة  يُى تحديُد معوقداتُه الوُي يمويكهُا مُن ( بأنهُا قُدرت الفُر 2012و رفها أبو غُالي )

وتوايهُُهل ممُُُا يُُنعكس  يُُُى اينشُُطة الوُُُي يقُُو  بهُُُال والكيفيُُة الوُُُي يوعامُُ  معهُُُا فُُي المواقُُُف الوُُُي 

 توااهه في الحياة.

مع المواقف الملويفةل  ة( بأنها إةراو الفرة لقدرته الذاتية في الوعام  بفا يي2017و رفها أبو العطايا ) 

بيئُُُة واسُُولدا  قدراتُُُهل فوُُرتبط بمعوقُُُدات وأفكُُار الفُُُرة حُُُول حيُُك تنشُُُأ مُُن خُُُالل تفا ُُ  الفُُُرة مُُع ال

اموالكه القدرة  يى موااهة المواقف الصعبةل كما أنها محدة مهم من محدةات ال،يوو اإلن،ُاني تعمُ  

عاتُُُه  ُُُن المهُُُارات ال،ُُُيوكية المطيوبُُُة ق يُُُى بنُُُاء الُُُذات وتعومُُُد  يُُُى ا وقُُُاة الفُُُرة  ُُُن فا ييوُُُه وتو 

 أما  ايحداث الوي توااهه بالمشكالت الحياتية. ليوفا   الكفء والفعال
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ة الوُُُُي ت،ُُُُهم فُُُُي الوطُُُُور المعرفُُُُي فُُُُدن فا ييُُُُة الُُُُذات تعوبُُُُر مُُُُن العوامُُُُ  الرئي،ُُُُ لوخال ُُُُة القُُُُول

الفا ييُُة إلُُى ايحكُُا   هوايكُُاةيمي وذلُُل مُُن خُُالل الوُُأةير  يُُى الدافعيُُة لُُدى المُُوعيمل كمُُا تشُُير هُُذ

يُُف المهُُارات والمعرفُُة الضُُرورية مُُن أاُُ  الو ُُول إلُُى النوُُائج الذاتيُُة لقُُدرة الفُُرة  يُُى تنظُُيم وتوظ

ات الوحصُُي  واخويُُار المهمُُة والمثُُابرة وبُُذل ةاخُُ  مجُُال محُُدة مُُن اينشُُطةل  كمُُا تُُؤةر  يُُى سُُيوك

 الجهد واكو،اب المعرفة.

 :تبعض المفاهيم المرتبطة بفاعلية الذا

 أواًل: فاعلية الذات ومفهوم الذات

نظريُة الُوعيم االاومُا ي بأنُه ميُ  الفُرة ليحكُم  يُى ذاتُه بصُورة طيبُة مُن يعرف مفهو  الذات ح،ُب 

الناحيُُة اإليجابيُُةل أمُُا مُُن الناحيُُة ال،ُُيبية فهُُو ميُُ  الفُُرة لنقُُد ذاتُُه والوقييُُ  مُُن شُُأنه وقيموُُهل حيُُك 

 الكافيُُة( بأنُُه يُُرى أن  ُُورة الُُذات هُُي وحُُدها Rogers( مُُع رواُُرز )Banaduraاخويُُف بانُُدورا )

أن إلُُى   (Banaduraوكات الملويفُُة لألفُُراة فُُي المواقُُف الملويفُُةل وقُُد تو ُُ  بانُُدورا )لوف،ُُير ال،ُُي

مفهو  الذات لدى الفرة تلويف ةراوه من مجال إلى آخُر كالمجُال الدراسُيل والرياضُيل واالاومُا يل 

 اتمفهُو  الُذصية ك   يى حدةل فن،ُونوج أن فا ييُة الُذات لي،ُت فومن ةم البد من ةراسوها بصورة من

أوضُُُُُُح بانُُُُُُدورا  وقُُُُُُد .بينهمُُُُُُا كثيُُُُُُراً  ايفُُُُُُراةحيُُُُُُك يليُُُُُُط  ل(Rogersالُُُُُُذي حُُُُُُدةه رواُُُُُُرز ) بعينُُُُُُه

(Banaduraالفُرق بُين فا ييُة الُذات لديُه ولُدى النظريُات ايخُرى بأنُه كثيُرًا مُا )  يُوم تحييُ  الوقُدير

ت واحُُُدة )ال،ُُُكاكرل ي فُُُي حُُُين أن مفهُُُو  الُُُذات هُُُي فكُُُرة مكونُُُة مُُُن ذاتالُُُذاتي بيغُُُة المفهُُُو  الُُُذا

2014.) 
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 ثانيًا:  فاعلية الذات وتقدير الذات

 يية الذات  ن مصطيح تقدير الذاتل فيصف تقدير الذات الفرة بشك   ا ل حيك يلويف مصطيح فا

يوو أو نشاط معينل أما سنقول بأن م،ووى تقدير الذات  ند الفرة قوي أو ضعيف ةون االلوفات إلى 

 ايفراةأن شعور  ةنظرية االاوما يال أتباعينل فيرى فا يية الذات تكون محدةًا ب،يوو أو نشاط مع

اتهمل فعند اخويار ايفراة لنوع معين من النشاط تجاه فا يية الذات له تأةير كبير  يى كثير من سيوك

ذلل العم ل كما يؤةر  إلنجازتهم الذاتية اأو العم  الذي يقومون به ينطيق من مدى ةقوهم بكفاء

  الفرة ليمواقف الوي أمامه وه  يقدر  يى مقاوموه حوى يص  إلى الشعور  يى مدى  بر وتحم

 (.2013هدفه أ  أنه ي،و،يم وين،حب ب،ر ة )الصالحيل 

فرة لبمعنى أن تقدير ا ل( أن تقدير الذات هو  بارة  ن تقييم النفس بشك  شام 2016رى طومان )يو 

الذات تجاه مهمة ما تعني مدى في حين أن فا يية  له وشعوره تجاه نف،ه بشك   ا لذاته هو تقييم

 توقعه وشعوره نحو ةراة انجاز هذه المهمة.

 ثالثًا: فاعلية الذات وتحقيق الذات

يعد تحقيق الذات حااة تدفع الفرة  يى توظيف إمكاناته وتراموها إلى حقيقة واقعة ل فيرتبط ذلل 

ه بايمن والفا ييةل أما في حال الوحصي  واالنجاز والوعبير  ن الذاتل لذلل فوحقيق الفرة لذاته يشعر ب

 جز الفرة  ن تحقيق ذاته باسولدا  قدراته يشعره بالنقص والقيق والوشاؤ ل أما فا يية الذات فهي 

ق تيل الدافعية ن أو يعو  ، نصرًا كبيرًا في العمييات الدافعيةل وأن م،ووى فا يية الذات يمكن أن يح

تهم  ن الفا يية يلوارون المها  ايكثر تحديًا ويبذلون اهدًا ليوعيم الذاتيل فايفراة مع ارتفا ه معوقدا

 .(2012)النجارل  أكبر في أ مالهمل ويقاومون الفش  ويضعون ينف،هم أهدافًا ليوحدي وييوزمون بها

(ل حيك يرى أن معوقدات Banaduraكما حدةها باندورا ) ءلفا يية الذات ةالةة أبعاة مرتبطة بايةاو 

 الذات تلويف تبعًا لويل ايبعاةل وهي كما ييي: ةالفرة  ن فا يي
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تلويف نويجة لطبيعة أو  عوبة الموقفل وتظهر واضحة قدرة الفا يية  ندما  قدرة الفاعلية: •

ة  في توقعات الفا ييةل كما اتكون المها  مرتبةل تبعًا لم،ووى الصعوبة واالخوالفات بين ايفر 

ومووسطة الصعوبةل فووطيب م،ووى أةاء موعب في يمكن تحديها بالمها  الب،يطة الموشابهةل 

( أن طبيعة تيل الوحديات الوي توااه الفا يية الشلصية يوم Banaduraمعظمهال فذكر باندورا )

ل واإلنواايةل والوهديد الذاتي ةالحكم  ييها بملويف الوسائ  كم،ووى االتقانل وبذل الجهدل والدق

ضية أن الفرة يمكن أن ينجز  ماًل معينًا  ن طريق م تعد القيالمطيوبل فالونظيم الذاتي ف

ةل ولكن هي أن فرةًا ما لديه الفا يية لينجز بنف،ه وبطريقة منظمةل من خالل موااهة فالصد

 (.2015ملويف حاالت العدوان  ن ايةاء ) ابدل 

سه الفا يية إلى مواقف مشابهةل فالفرة غالبًا ما يعمم إح،ا توقعات نوقالاوهي العمومية:  •

( بأن العمومية تحدة Banaduraبالفا يية في المواقف المشابهة الوي يوعرض لهال فذكر باندورا )

خالل مجاالت اينشطة المو،عة في مقاب  المجاالت المحدةةل وأنها تلويف باخوالف  دة  نم

يةل تشابه اينشطةل والطرق الوي تعبر بها  ن اإلمكانات أو القدرات ال،يوك من ايبعاة كدراة

والمعرفيةل والوادانيةل وخصائص الشلص الموعيقة بال،يوو المواهل فولويف ةراة العمومية 

لوعبير  ن اإلمكانية سواء كانت سيوكية ت كدراة تماة  اينشطةل ووسائ  اباخوالف  دة محدةا

الشلص محور ال،يوو  ومواقف واللصائص الكيفية ليمواقف كلصائص لأو معرفية انفعالية

 (.2013) بيدل 

بأنه تعبر قوة ( 2014أبو  ون ) المشار إليه في ( Banaduraيرى باندورا )القوة أو الشدة:  •

الشعور بالفا يية الشلصية  ن المثابرة العالمية والقدرة المرتفعة الوي تمكن من اخويار اينشطة 

يحكمون  يى إلى النجاحل وأنه في حالة الونظيم الذاتي ليفا يية فدن ايفراة سوف  يالوي تؤة

فالمعوقدات  ةقوهم في أنهم يمكنهم أةاء النشاط بشك  منظم في خالل فورات زمنية معينةل 
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الضعيفة تجع  فا يية الفرة أكثر قابيية ليوأةير بما يالحظ كمالحظة فرة يفش  في أةاء  م  مال 

 أةاؤه ضعيفًا فيه. أو يكون 

 :(2012، )النجار من أهمها ،تمتاز فاعلية الذات بعدة مميزات

ةقة الفرة في و  ايحكا  والمعوقدات والمعيومات  ن م،وويات الفرة وإمكاناته ومشا ره.مجمو ة  •

 النجاح في أةاء مهمة ما أو  م  معينل وتوقعاته لألةاء في الم،وقب .

ل كما تعم  مجرة إةراو أو توقع وتحقيق نوائج مرغوبة فهي لي،ت دتحواج فا يية الذات لبذل الجه •

ل وال تقاس  يى أساسها لي،ت سمة من سمات الشلصيةكما أنها  في المواقفلير الدافعية  يى توف

 نها توقع محدة مرتبط ب،يوو معين في موقف محدة.أ بينما تقاس  يى

ع اآلخرينل كما تنمو بالودريب واكو،اب متنمو فا يية الذات من خالل تفا   الفرة مع البيئة و  •

 يفة.اللبرات الملو

ة الذات بالووقع والونبؤل فييس بالضرورة أن تعكس توقعات إمكاناته الحقيقية فمن ترتبط فا يي •

توحدة فا يية ذات مرتفعة وتكون إمكاناته قيييةل كما الممكن أن يكون لدى الفرة توقع بفا يية ال

جهد المبذولل ومدى مثابرة الفرة ) بيدل كصعوبة الموقفل وكمية ال  الذات بالعديد من العوام

2013.) 

 :أنواع فاعلية الذات 

مدلولين. فايول فعال بمعنُى الفعُ  الح،ُنل الكُر ل والمعنُى الثُاني الناقُد  ليفا ييةيحم  المعنى العا   

بمعنُُُى مُُُا يحُُُدث الوُُُأةير  يُُُةوالفا يوالمُُُؤةر ويقُُُال "سُُُيطة فعالُُُة"ل النُُُااح والمفيُُُد ويقُُُال "ةواء فعُُُال" 

  الفعاليات بمعنى الهيئات والقوى الفا ية. المنوظر منهل يقال "فعالية الكيمة"ل والثاني

 منها: لهناو  دة أنواع لفا يية الذات
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ترتبط بأحداث ال ي،وطيع ايفراة ال،يطرة  ييها كانوشار الوكنولوايا الحديثةل  الفاعلية القومية:  -

 والوي يكون لها ل،ريع في المجومعاتل وتجري ايحداث في أازاء من العالمالوالوغير االاوما ي 

تأةير  يى من يعيشون في الداخ ل فوعم   يى إك،اب الفرة أفكار ومعوقدات  ن نف،ه با وباره 

 (.2015 ابدل  احب قومية واحدة أو بيد واحد )

لوحقيق الم،ووى المطيوب ي مجمو ة تؤمن بقدراتها وتعم  في نظا  اما  الفاعلية الجماعية: -

يعيشون منعزلين ااوما يًال والكثير من المشكالت ( أن ايفراة ال Banadura)باندورا  فيرى منهال 

والصعوبات الوي تواههم توطيب اهوة اما ية وم،اندة إلحداث تغيير فعالل فدةراو ايفراة يؤةر 

ر الجهد الذي يبذلونه وقوتهم دا يى فا ييوهم الجما ية فهم يقبيون  يى  ميه كجما اتل ومق

النوائجل فجذور فا يية الجما ة تكمن في فا يية أفراة  الوي تبقى لديهم إذا فشيوا في الو ول إلى

 (.2014هذه الجما ة )أبو  ونل 

قدرة الفرة  يى أةاء ال،يوو الذي يحقق نوائج إيجابية ومرغوبة  :والخاصة فاعلية الذات العامة -

م في الضغوط الحياتية الوي تؤةر  يى سيوو ايفراةل وإ دار الووقعات حكفي موقف معينل والو

ذاتية  ن كيفية أةائه ليمها  واينشطة الوي يقو  بها والونبؤ بالجهد والنشاط والمثابرة الالزمة ال

لوحقيق العم  المراة القيا  بهل وتعرف فا يية الذات اللا ة  يى أنها أحكا  ايفراة اللا ة 

 (.2012بمقدرتهم  يى أةاء مهمة محدةة في نشاط محدة )النجارل ة والمرتبط

هي إةراو الفرة لقدراته  يى أةاء المها  الوعييمية بم،وويات مرغوب  ذات األكاديمية:فاعلية ال -

فيهال فهي قدرة الشلص الفعيية في موضو ات الدراسة المونو ة ةاخ  الفص  الدراسيل فووأةر 

م الفص  الدراسي و مر الدارسينل م،ووى االسوعداة ايكاةيمي حجبعدة من الموغيرات منها 

 (.2015دراسي ) ابدل ليوحصي  ال
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 :فاعلية الذاتالمفسرة لنظريات ال 

 (Banadura, 1986نظرية التعلم االجتماعي المعرفي لباندورا )أواًل: 

داخيية في الفرة فقطل ال تف،ر نظرية الوعيم االاوما ي المعرفي أن ال،يوو البشري ال ينوج  ن القوى 

المعقد بين العمييات الداخيية والمؤةرات اللارايةل  وال  ن المؤةرات اللارايةل إنما ينوج  ن الوفا  

تقو  هذه العمييات  يى اللبرات ال،ابقة الوي مر بها الفرة إلى حد كبيرل وتصورها با وبارها أحداةًا 

داث وسطية توم ال،يطرة  ييها بواسطة ايحداث يحكامنة قابية ليقياس والمعالجةل وتكون هذه ا

ة تعبر  ن ال،يوو يورها تنظم االسوجابات الظاهرةل وأن هناو تباةلية ةالةاللاراية المثيرةل وهي بد

أحد أهم الناتج  ن تفا   ةينامي بين الوأةيرات البيئيةل وال،يوكيةل والشلصيةل وتعوبر فا يية الذات 

 (.2012( )النجارل Banadura ييها نظرية الوعيم المعرفي لباندورا )  قو تالبناءات النظرية الوي 

( أن فا يية الذات تؤةر في أنماط الوفكير بحيك قد تصبح معينات ذاتية Banaduraضاف باندورا )وأ

أو معيقات ذاتية ليفرة  ن أةاء مهامهل فدةراو ايفراة لفا يية الذات يؤةر  يى أنواع اللطط الوي 

ة يرتبط بالبيئةل فدذا ايفراة ملويفون في فا ييوهم الذاتية فارتفاع وانلفاض الفا يية الذاتيل و يضعونها

كانت الفا يية منلفضة والبيئة  كانت مرتفعة والبيئة مناسبة يغيب أن تكون النوائج نااحةل أما في حال

ات لي،ت يية الذفا أن  باندورا ويؤكد .اإلنجازغير مناسبة يصبح الشلص مكوئبًا غير قاةر  يى 

ف،يولواية أو  قييةل وتقو  نظرية محدةًا كافيًا لي،يوول ولكن هناو قدر من االسوطا ة لدى الفرة 

الفا يية الذاتية  يى ايحكا  الوي يصدرها الفرة  يى مدى قدرته  يى تحقيق اي مال المطيوبة منه 

لوعييمات وايحكا  الفرةية وال،يوو ه ا ند الوعام  مع المواقف الم،وقبيية ومعرفة العالقة بين هذ

 (.2013الفرة في مواقفه الم،وقبيية ) بيدل الوابعل ولهذه ايحكا  محدةات ال،يوو لدى 
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 (Shell & Murphyنظرية شيل وميرفي )ثانيًا: 

 بارة  ن ميكانيز  تنشأ من خالل تفا    فا يية الذات أن (Shell & Murphy) يرى شي  وميرفي

ةقة الفرة  ة اللا ة بالمهمةل فوعكسمه بدمكاناته المعرفيةل ومهاراته االاوما ية وال،يوكيلداالفرة واسو

لي،يوو فهي  النهائيأما توقعات الملراات أو الناتج  .بنف،ه وقدرته  يى النجاح في أةاء هذه المهمة

ااتل أو ملر توحدة في ضوء العالقة بين أةاء المهمة بنجاح وما يوصوره الفرة  ن طبيعة هذه ال

يية الذاتية  ند الفرة أظهرت هذه النظرية أن الووقعات اللا ة بالفا وقد  .الو   إلى أهداف ال،يوو

تعبر  ن إةراكه إلمكاناته المعرفيةل ومهاراته االاوما ية وال،يوكية اللا ة بايةاء أو المهمة 

نبؤ باإلمكانات الالزمة الوالموضمنة في ال،يوول فوعكس  يى مدى ةقة الفرة بنف،هل وقدرته  يى 

الذات من سماتهم الشلصية العقيية  ليموقف وقدرته  يى اسولدامها في تيل المواقفل فونبع فا يية

 (.2014واالاوما ية واالنفعالية )أبو  ونل 

 (Schwarzer, 1994ثالثًا: نظرية شفارتسر )

شلصيةل تومث  في قنا ات ال ( أن فا يية الذات هي بعد ةابت من أبعاةSchwarzerيرى شفارت،ر )

الوصرفات  لعبة الوي توااه الفرة خال يى الوغيب  يى الموطيبات والمشكالت الصذاتيةل وفي القدرة 

الذاتيةل فالووقعات الفا يية تن،ب لها وظيفة توايه ال،يوول وتقو   يى الوحضير أو اإل داة ليوصرفل 

ل فورتبط بصورة ايفراةة الوي يشعر ويفكر بها يفيوضبطه والولطيط الواقعي لهل ينها تؤةر  يى الك

يمة الذاتية المنلفضة  يى الم،ووى االنفعاليةل أما  يى سيبية مع مشا ر القيق واالكوئاب والق

وبالوقيي  من قيمة الذاتل كما بين أنه كيما زاة ا وقاة  فورتبط بالوشاؤ الم،ووى المعرفي بالميول 

ومكن من ح  مشكية ما بصورة  مييةل كان أكثر اندفا ًا  من أا  ال قيةات توافاإلن،ان باموالكه سيوك

 (.2017إلى سيوو فا   )أبو العطايال لوحوي  هذه القنا ات 
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 ((Victor From, 1964لفكتور فروم  رابعًا: نظرية التوقع

يُى ة  أن الفُرة لديُه القُدر ( 2014)أبو  ونل الوارة في  ((Victor From, 1964افورض فكوور فرو  

قب  اإلقدا   يى سيوو معينل فهو يلوار ال،يوو المناسب الذي تحقق أكبر قيمُة إاراء  مييات  قيية 

فُُي اعُُ  الفُُرة يلوُُار نشُُاط معُُين مُُن بُُين  ُُدة بُُدائ  مواحُُةل  مهُُمفويعُُب الووقعُُات ةور  لووقعاتُُهل

تُه الوُُي ؤ بمجهوةاونبُأي ال :هُي:  الووقُُع للقيُا  بعمُ  مُُا ةالةُة  نا ُرفالدافعيُة لُدى الفُرة مُُن أاُ  ا

نفعُة: أي سوؤةى يةاء  م  مال والوسيية: أي الونبؤ بالو يية لحصول الفرة  يى العوائد الماةيُةل والم

مثابُُة  مييُُة تقُُدير ذاتُُي ليفُُرةل بالونبُؤ بالعائُُد الُُذي يحصُُ   ييُُه الفُُرة ذو المنفعُُة لُهل فهُُذه العنا ُُر 

 .نا ر إةراكيةر  وباخوالف الفرة يلويف الوقديرل فومث  هذه العنا 

 النجازثانيًا: دافعية 

الكثير من الوربويين كون الدافع مهم في حياة  من المفرةات الوي حازت  يى اهوما  اإلنجازةافعية  تعد  

ايفراة فأي نشاط وسيوو يووقف  يى واوة ةافعة يحدة اسوجابوه نحو إ دار سيوو معينل كذلل 

 اج في ملويف المجاالت واينشطة الوي يوااهها.إنوييعب ةورًا في رفع م،ووى أةاء الفرة و 

افع اإلن،انيةل فقد ظهرت في ال،نوات ايخيرة كأحد من أهم الجوانب في منظومة الدو  اإلنجازفدافعية 

المعالم المميزة ليدراسة والبحكل وفي مجال الوحصي  الدراسيل وأةاء المعيمين في إطار  يم النفسل 

 اإلنجازفي فهم الكثير من المشكالت الوربوية والوعييمية ل فقد حظي ةافع غة وذلل لما له من أهمية بال

 (.2010قارنة بالدوافع االاوما ية ايخرى )ابرانل إلى اهوما  أكبر بالم

في الكثير من المجاالت والمياةين الوطبيقية  ينبع من أهميوها اإلنجازوال،بب في ةراسة ةافعية 

ل فيعوبر الدافع لبنجاز  اماًل مهمًا في توايه سيوو ةيكاةيميوية واوربال توالعمييةل ومنها المجاال

اقف وفهم سيوو الفرة وتف،يره وسيوو المحيطين بهل كما يعد مكونًا الفرة وتنشيطهل وفي إةراكه ليمو 
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أساسيًا في سعي الفرة تجاه تحقيق ذاتهل وتوكيدهال فيشعر الفرة بوحقيق ذاته من خالل ما ينجزهل وما 

 (.2016من أهدافل ومما ي،عى إليه في حياته وم،وويات أ ظم لواوةه اإلن،اني )إبراهيمل  حققي

 :النجازافعية دوأنواع مفهوم 

يكمن االهوما  بموضوع الدافعية من قب  الباحثين في مجال ال،يوو الونظيمي لما له من أهمية كبيرةل 

اسوجابوه نحو إ دار سيوو معينل كما  يحدةفأةاء الفرة يي نشاط أو سيوو يووقف  يى واوة ةافع 

شرات يمكن اسوغاللها يراع االهوما  بموضوع الدوافع في مجال العم  بهدف الوقوف  يى مؤ 

 في هذا المجال. ليطيبةواسولدامها لوح،ين االتجاهات النف،ية واالاوما ية 

الفرة ومثابرته في  يل سعبأنها تهي  ةابت ن،بيًا في الشلصية يحدة من خال  اإلنجازتعرف ةافعية 

ن تقييم ايةاء و بيوغ نجاح يورتب  ييه نوع من اإلشباعل وذلل في المواقف الوي توضمسبي  تحقيق أ

 (.2009في ضوء م،ووى محدة من االموياز )اللالديل 

بأنها حااة ةاخيية تدفع الفرة لبذل أقصى مجهوة لديه ليوغيب  يى ( 2016كما  رفها إبراهيم )

 أا  الو ول نحو تحقيق ايهداف والوفوق.من  العقباتل

مرتبط بالعم  واالنجازل كما تحدة ( بأنها منظومة تعم   يى إةارة الجهد ال2014و رفها أبو  ون )

المميزة لألهدافل ومن أبعاة هذه المنظومة بذل الجهدل  اإلنجازطبيعوه واهوه وشدته ومدته بهدف 

تقدير الوقت والطموح لم،ووى أ يى من ايةاء والوواه بل و وتحم  الم،ؤوليةل والوغيب  يى المصا 

 ليمناف،ة.لمي  نحو النجاح واالهوما  بالوميز في ايةاء وا

بأنها الرغبة في النجاح والفوزل وتحقق  اإلنجازوا ةافعية فقد  رف ل(2012أما سمارة وآخرون )

ال  يى الفرة بالشعور ي مايهداف وإتما  اي مال  يى واه مرض في وقت محدةل فوعوة هذه ا

 بالرضا وتزيد من ةقوه بنف،ه.
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وأنها ايةاء الذي تحدةه الرغبة ( بأنها ايةاء في ضوء م،ووى االموياز والوفوق 2011و رفها قدوري )

 في الوفوق والنجاح.

حالة ةاخيية ترتبط بمشا ر الفرة وتوايه نشاطه نحو الولطيط  با وبارها( 2014و رفه ال،كاكر )

 د به.  وتنفيذ هذا الولطيط بما يحقق م،ووى محدة من الوفوق يؤمن به ويعوق،وقبليم

يدفعه إلى الونافس في مواقف توضمن م،وويات  ( بأنه ةافع يوولد لدى الفرة2012و رفها هنداوي )

من االموياز والوفوق والنجاح وذلل من أا  ال،يطرة  يى الوحديات الصعبةل وهو ايةاء الذي تحثه 

 ي النجاح والحافز لح  المشكالت الصعبة الوي توااه الفرة وتعورض طريقه.بة فالرغ

 لالمحصية النهائية ليعالقة بين ةوافع النجاح هي اإلنجازأن ةافعية  فدن الباحثة ترى  لالقول وخال ة

  اته في الوعام  بكفاءة وإيجابية لوحقيق النجاحلوهي الدوافع الوي تواه سيوو الفرة لووظيف إمكان

ول نوائج إقدامه  يى معالجة المشكالت وافع تجنب الفش  فهي الدوافع الوي تثير قيق الفرة حوة

 قة بالنف،ة وبقدراتهل وتمث  هذه الدوافع إحجا  لدى الفرةلالملويفة وتبدو في اللوفل وضعف الث

 والوفا   بينهما.

  :هي ،النجاز( أن هناك ثالثة أنواع لدافعية 2012يرى شحادة )و 

هو محاولة إشباع حااات الفرة ين يعرف ويفهمل فالمعرفة الجديد تعين ايفراة  لمعرفي:فز احالا •

 ذلل مكافأة له. يى أةاء مهامهم بكفاءة أكبرل فيعوبر 

وهي رغبة الفرة في المزيد من ال،معة الح،نة والمكانة الوي يحرزها  ن طرق  توجيه الذات:  •

بالوقاليد ايكاةيمية المعورف بهال مما يؤةي إلى شعوره  ف،هأةاءه الموميز والميوز  في الوقت ن

 بكفايوه واحورامه لذاته.
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ذلل بمدى إشباع الفرة واسولدامه لنجاحه  أي مدى تقب  اآلخرينل ويوحقق دافع االنتماء:  •

ايكاةيمي بو فه أةاة لحصول  يى اال وراف والوقدير من اانب أولئل الذين يعومد  ييهم في 

 نف،ه.ه بتأكيد ةقو

نو ين من الدافعية في  ابين Viroff  & (Charles ( إلى أن فيروف وشارلز)2016وأشار إبراهيم )

 وهما: لاإلنجاز

 .اإلنجازوضمن المعايير الداخيية أو الشلصية في مواقف تالذاتية:  النجازدافعية  •

مقارنة االاوما ية ال فووضمن تطبيق معايير الوفوق الوي تعومد  يى االجتماعية: النجازدافعية  •

 .في الموقف

( أن كال النو ين يؤةر في نفس الموقف وتلويف قوتها وفقًا  لي،ائد في Smithحيك ذكر سميك )

ما إذا أما توبع بالدافعية االاوما يةل  ذاتية م،يرة في الموقف فغالباً  اإلنجازفدذا كانت ةافعية الموقفل 

اًل في الموقف )أبو  ونل دن كاًل منهما يكون فعاة فاالاوما ية الم،يطر  اإلنجازكانت ةافعية 

2014.) 

 :النجازالعوامل المؤثرة في دافعية 

فع اإلن،انيةل حيك ظهرت في ال،نوات ايخيرة كأحد المعالم من أهم نظم الدوا اإلنجازتعوبر ةافعية 

منجزات الفكر أحد المميزة ليدراسة والبحك في ةيناميات الشلصية وال،يوول كما ينظر إليها بأنها 

ال،يكولواي المعا رل كما تعوبر بعد مهم من أبعاة الدافعية العامة لدى الفرة وبلا ة في الدوافع 

كما يوفق  يماء النفس  يى أهمية ةور الدوافع في تحريل سيوو الفرة بصفة  االاوما ية المكو،بةل

 (.2012ل وآخرينسالم )ا ة  امة وفي الوعييم والوحصي  الدراسي واإلنجاز ايكاةيمي بصفة خ
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في رفع م،ووى أةاء ايفراة وإنواايوه في ملويف المجُاالت واينشُطة  مهماً ةورًا  اإلنجازتيعب ةافعية و 

أن م،ُُُووى  (2009)سُُُه ل  كمُُُا ورة لُُُدى( McClelland, 1961يوااههُُُال فأكُُُد ماكييالنُُُد ) الوُُُي

لطالُب فُي هُذه البيئُة فووجيُى أهميوهُا هُا افي أي بيئُة هُو حصُيية الطريقُة الوُي ينشُأ ب اإلنجازةافعية 

 .الن،بة ليفرة وتحصييه الدراسي وإنما ليبيئة الذي يعيش فيها ايفراةليس فقط ب

 :تتلخص في اآلتي ،النجازلعوامل التي تتأثر بها دافعية ( أن ا2016يرى إبراهيم )و 

الفرة  س،ة تشك  سيووومؤ  وتقاليده المجومع وأ رافهفثقافة  نوعية القيم السائدة في المجتمع:  •

تحت االلوزا  باينظمة وةقة العم   اإلنجازبما يوناسب مع الطبيعة ال،ائدةل فو،ا د الثقافة  يى 

توفر اللدمات المطورةل فالثقافات ايخرى ال تحك  يى  واحورا  الزمن ووفرة اإلنواجل كما

الموارة وتدهور اللدمات  ج فيل فونوشر الفوضى فيها ويق  احورا  الوقتل وقية اإلنوااإلنجاز

 و د  مجاراة الوطور.

يقع  يى  اتقها تحديك المجومعل فهي الم،ؤولة  ن إ داة الموارة البشرية  المؤسسات التربوية: •

ية النمو االقوصاةي ليمجومعل فأي نقص أو تدني في كفاءة المؤس،ات الوربوية فو،هم في  مي

 .يقي  من فا ييها في المجومع

تؤةر ايسرة  يى إنجاز أبنائها من خالل ايساليب الموبعة في الونشئةل  :للطالب ةنشئالتأساليب  •

 وام  مؤةرة في إنجاز الفرةل فايفراة فالدف  الوالدي غير الم،يطرل ومعاير الوالدينل تعوبر 

باسومرارل  المرتفع اإلنجازكان والديهم يحثونهم  يى  اإلنجازالذين لديهم ةراة  الية من 

هيئة المناخ النف،ي الم،وقر في البيتل مما يعكس ايفراة منلفضي م بالدفء الوالدي وتاطوهوبدح

لوالدينل أما المناخ الذي ي،وةه الووتر و د  فيو،مر المناج بال،يطرة والو،يط من اانب ا اإلنجاز

 ييهاالوفهم فيعرض الفرة ليقيق والووتر مما يؤةي إلى تعطي  العمييات العقيية الوي يعومد  

 . (2016)إبراهيمل  اإلنجاز
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تؤةر الطبقة االاوما ية بناء  يى كمية الدخ  لألسرة ومهنة ايب والم،ووى  الطبقة االجتماعية: •

ونو ية ال،كن ومنطقة ال،كن والو،هيالت الثقافية المواوةة في البيت ووسائ   الوعييمي  يى

 الطبقة المي،ورة الحالة هي من أكثراوة توأةر بالطبقة االاوما يةل فو  اإلنجازالراحةل فدافعية 

  يى العم  تركزالوي وتحقيق الوفوق والنجاح بعكس الطبقة الدنيا  اإلنجازالطبقات تواهًا نحو 

 .(2016)إبراهيمل 

 :المرتفع النجازاألفراد ذوي  سمات

يحوُُاج إلُُى ةقُُة يمُُر ولكُُن ا أمُُرًا ي،ُُيرًا وطريقًُُا ممهُُدًا لكانُُت حياتنُُا مييئُُة باإلنجُُازات اإلنجُُازلُُو كُُان 

العظُُيم  اإلنجُُازإن  .همُُم وبُُذل وموا ُُية وسُُير  ُُحيح وأهُُداف واضُُحةل وخيُُف كُُ  إنجُُاز أ ُُحاب

وب لهُا الموقن يوحقق بمراح   غيرة تبدؤها  يى ا لفور فالنجاحات العظيمة ما هي إال أ مال  غيرة ك 

 :(2012ل )شحاةة ييي مايفمث  المرتفع تو اإلنجازل من هذا المنطيق فدن سمات ايفراة ذوي االسومرار

المي  إلى النز ة ليقيا  بمجازفات مح،وبة ومنضبطة لذلل يضعون ينف،هم أهدافًا تنطوي  يى   •

طبيعية وم،ومرل فهم ال يشعرون باليذة واإلنجاز إذا  الوحدي والمجازفةل كما يقومون كأي حالة

 .كانت المها  وايهداف الوي ينفذونها سهية ومضمونة النوائج

إلى الوضعيات والمواقف الوي يومكنون من تحم  الم،ؤولية الشلصية في تحيي  المشاك   يون يمي •

 وإيجاة الحيول لها.

 يكونوا  يى  يم بم،ووى انجازاتهم.مراقبة إنجازاتها ويرغبون في الوغذية العك،ية ل •

ه من إنجاز ة  يييهوم الفرة بما يؤةيه من  م  في حد ذاته أكثر من اهومامه بأي  ائد ماةي يعو  •

مويازه في أةاء  ميه العم ل ويرغب في الحصول  يى قدر كبير من المال لكونه مقياسًا لدراة ا

 ةون شل.
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آراء ايفراة ايكثر خبرة منهمل وييوزمون بآرائهم حوى  الثقة العالية بالنفسل فيمييون إلى الشل في •

 اذ القرار فيه.ن اتلولو كانوا ال يميكون معرفة معمقة بالموضوع الذين يريدو 

 .ةيفضيون اي مال الموجدةةل والوي تحدث فيها تحديات م،ومرة وينفرون من اي مال الروتيني •

 :النجازدافعية ل المفسرة نظرياتال

 (McClelland, 1967ية  الحاجة لإلنجاز لماكليالند )واًل: نظر أ

الموياز ي ضوء م،وو اةاء فبأنه أ اإلنجازفعرف  ل(McClellandوضع هذه النظرية ماكيالند )

ميوه لدى ايفراة نوالوفوقل أو الرغبة في النجاحل وال،عي ليحصول  ييهل وهو شعور يمكن تعيمه وت

 (.2014)أبو  ونل 

بأنها نظا  شبكي من العالقات المعرفية واالنفعالية  اإلنجازةافعية  (McClellandماكيالند )فعرف 

م،ووى االموياز والوفوقل حيك تنبع هذه النظرية من  بيوغ المواهة أو المرتبطة بال،عي من أا 

 ند مشاهدة أفراة وهم يؤةون أ مالهمل ينه يفصح  ن ظاهرة اديرة  اإلنجازالرغبة في اكوشاف ةافع 

يلويفون في ةراة المثابرة لوحقيق ايهداف ومدى ال،عاةة الوي يحصيون  باالهوما  مفاةها أن ايفراة

 (.2012يهداف )شحاةةل هذه ا ييها من انجازهم ل

االرتباط بين اللبرات ال،ابقة وايحداث اإليجابية وما يحققه الفرة من نوائجل في وقد بين ماكيالند أن 

ما إذا أه يمي  لألةاء واالنهماو في ال،يوو المنجزل ايولية إيجابية ليفرة فدن اإلنجازحال كانت مواقف 

 (.2014الفش  )أبو  ونل  لوجنب نه ةافع  فينشأكانت فاشية فيكون هناو خبرات سيبية 

 (Atkinsion, 1969ثانيًا: نظرية أتكنسون ) 

جازل رتب بوقدير  ال أو منلفض بالن،بة ليحااة لبن هدفت هذه النظرية إلى توقع سيوو الفرة الذي

  من أايكونون مرتفعي الحااة لبنجاز يكون لديهم اسوعداة أو كفاح الذين حيك بين أن ايفراة 
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يهداف الوي تواد فيها فرص النجاحل مدفو ين ليحصول  يى ايشياء الوي تأتي من إنجاز بعض ا

نهم نهم يقبيون  يى الودريب ليصبحوا أكثر إنجازًال كما أأ لينجاحل ويوجنبون اي مال ال،هية أو

ي الحااات اة ذو ايفر  كما أنيفضيون الحصول  يى النقد في نفس الوقت وتغذية  ك،ية  يى أةائهمل 

لمرتفعة لبنجاز يقومون بأةاء أفض  خا ة في اي مال ذات االلوزا  مث  بدء اي مال الجديدة ا

 (.  2009)إسما ي ل 

ز القائم  يى الملاطرل حيك بين ملاطر ( العوام  المحدةة لبنجاAtkinsionأتكن،ون ) وأظهر

ان طات الفرةل واآلخران مرتبة بصففي  م  مال وتوضمن هذه العوام   اميين موعيق اإلنجاز

 (:2016)الدايةل  تويلص في اآلتيوهذه العوام   لبلصائص المهمة المراة إنجازها

اة يعمالن ن من ايفر ينمطإلى ( Atkinsionأتكن،ون ) أشارالعوام  المرتبطة بصفات الفرة:  .1

ع يو،مون بارتفا الذينايفراة  همل فالنمط ايول: اإلنجازبطريقة ملويفة في مجال الوواه نحو 

ايفراة الذين يو،مون هم من اللوف من الفش ل أما النمط الثاني:  أ يى ةالحااة لبنجاز بدرا

ة لبنجاز بارتفاع اللوف من الفش  بالمقارنة بالحااة لبنجازل فيوفا   ك  من م،ووى الحاا

ينل فايفراة من النمط القدرال يوموعون بنفس  وايفراة  اةةً وم،ووى اللوف أو القيق من الفش ل 

المواه نحو النشاط وذلل لقيقهم من الفش   اإلنجاز االحااة لبنجاز يووقع أن يظهرو  امرتفعو 

 يووافرأو  لالنشاط المنجز يووافر لديهمالحااة لبنجاز فيووقع أن ال  محدوة ليغايةل أما منلفضي

 هم.فش  والقيق  ييمن الل الفوقاةهم ليحااة لبنجاز وسيطرة اللوف ةبدراة محدوة

موقفان موغيران يوعيقان أيضًا يواد اللصائص المهمة: باإلضافة إلى هذين العاميين ليشلصية   .2

 وهما: احومالية النجاح وهي أحد محدةات الملاطرل والبا ك لبالمهمة الوي تؤخذ بعين اال وبار

ف ذه المهمةل ويعر في ه همة ما بالبا ك لينجاحم لينجاح في المهمةل حيك يوأةر ايةاء في

 البا ك لينجاح االهوما  الداخيي أو الذاتي يي مهمة بالن،بة ليفرة.
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 ثالثًا: نظرية العزو

 وائ  المهومين بدراسة ةوافع الفرة الكامنةهذه النظريةل ومن اي ي( من مؤس،Hayderيعد هايدر )

ه هذا ال،يوو من اةل وما ي،وعميايفر تقو   يى تف،ير سيوو العالقات بين  إذوراء تف،يراتهم ال،ببيةل 

 (.2016ية العزو )الدايةل إةراو الفرة لآلخرينل وتحيي  الفع  وتأةير الموغيرات البيئية في  مي

فع ايول هو حااة الفرة لوكوين فالدا ايفراةلوهناو ةافعين رئي،ين وراء الوف،يرات ال،ببية الوي يقدمها 

حااة الفرة ليوحكم وال،يطرة  يى البيئةل وذلل هو ففع الثاني: الدا فهم مورابط  ن العالم المحيطل أما

 (.2016طرة  ييها )إبراهيمل ات اآلخرين وال،يمن خالل الونبؤ ب،يوك

م ةافع لينجاح أكبر من ةافع تجنب فراة الذين يواد لديهإن اي إذ لاإلنجازوليفرة أهمية كبيرة في ةافعية 

ايفراة الذين يواد لديهم ةافع لوجنب الفش   اب ةاخييةل أماى أسبالفش  يمييون إلى  زو النجاح إل

  Atkinsionأتكن،ون  بنظريةفًا لما ااء خال ليمييون إلى  زو النجاح يسباب خارايةف

 (.2016)الدايةل 

 : النظرية السلوكيةرابعاً 

مدفوع  الفرة( أن Pavlov( وبافيوف )Skinnerرية والوي من أشهر رواةها سكنر )تفورض هذه النظ

آخرل ويراع ذلل إلى المنفعة أو العوائد الوي يوحص   ييها ،يوول أو االموناع  ن سيوو رار اللوك

وتومحور هذه النظرية حول العالقة بين  .الفرةل فضاًل  ن إمكانية تحقيق ايهداف الوي يرغبها الفرة

لمثير و أساسًا اسوجابة عين هأي أن سيوو الفرة  يى نحو م للمثير واالسوجابةل وقانون الوأةيرا

رر م،وقباًل )أبو خارايل فالفرة ي،وجيب ليعوائدل وال،يوو الذي يعزز ويد م بالمكافأة سي،ومر ويوك

 (.2014 ونل 

ن سيوو معينل وأنه يوجنب أن ال،يوو يد م بالفوائد الوي يحص   ييها الفرة م ال،يوكيون إلىوأشار 

داخيية الوي ي،عى لها الفرة يمكنها ُن بالن،بة لألهداف ال وكذللال،يوو الذي ال يعوة  ييه بعوائدل 
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ات  ديدة ب،يوك ايفراةأفض  بدي  سيوكي معينل فيقو   تواه النجاح والوفوق وةافعية الفرة إلى اخويار

يوعيم الفرة أن يكثر من ممارسة ال،يوو مرات أخرى  يى هذه النوائج  تؤةي إلى نوائج ملويفةل وبناءً 

وقد يكون هذا الود يم  ليأتي من العوائد أو الحوافز أو النويجة مارسة ال،يوول فالود يممن م أو يقي 

إيجابية في القيا  بال،يوو أو  أ كانت سيبية أ افعية ال،يوول وتؤةر الحوافز سواءً شرطًا الزمًا إلةارة ة

 (.2016لدايةل فة )اتؤةر في اداول الود يم في ال،يوو الدافعي بدراات ملوياالموناع  نهل كما 

ي العم  البد من ربط أنظمة الحوافز واياور فف لظرية  يى أساس ال،يوو الدافعينلتعم  هذه او 

كانت إيجابية أ  أ فاسولدا  الحوافز سواءً  لالمد مات بصورة فورية بعد ايةاء محوبايةاءل وال بد من 

 (.2014 ونل صورة سييمة تؤةر في تد يم ال،يوو أو إطفائه )أبو سيبية ب

 :هومهمفو  مستوى الطموح ثالثاً 

الفروق الفرةية ظاهرة  امة لجميع الكائنات الحيةل ويظهر ايفراة من االخوالف فيما بينهم من  تعد  

لطموح سمة لديهم من قدرة  يى تحقيق الذاتل فم،ووى ا مماحيك تحقيق م،ووى ما من الطموحل أو 

ولكن بدراات ملويفة وةة لدى كافة ايفراة تقريبًال ة موامن سمات الشلصية اإلن،انيةل أي أنه  ف

قريبة أو بعيدة المدى )أحمدل  في الشدة والنوعل كما أنها تعبر  ن النظرة لوحقيق أهداف م،وقبيية

2013.)  

أن م،ووى طموح الفرة وتوقعه ليم،وقب  مؤشر ها   يى بيوغه  (Joarder, 2011)ويرى اورةر

 .ونضجه وتحقيقه لما يريد

يبعاة في الشلصية في حياة الشلصل حيك أنه من أهم ا مهماً ةورًا  م،ووى الطموح ييعب كما

ل ومع البيئة المحيطة به والمجومع  يميز ويبين أسيوب تعام  الفرة مع نف،هاإلن،انيةل ينه يعد مؤشراً 
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ًا اطًا إيجابيارتب ترتبط إذ لوااية  القة طرةيةالذي ي،كن فيهل فالعالقة بين الطموح والكفاية اإلن

 (.2013ي من الطموح )شوال بالم،ووى العال

يدفع الفرة   يى حد سواءل فيعم  كحافزفي حياة الفرة والجما ة  مهمم،ووى الطموح ةور كما أن ل

يفش ل ك  فرة له طموح معين يضعه أمامه ويجوهد في تحقيقهل إما ينجح أو يقيا  ب،يوو معينل فل

لفش  الوي لطمأنينية النف،ية تبعًا للبرات النجاح أو االقدرة واإلح،اس بااءة و  يى مدى الكف ذلل عومدوي

 (.2016غمريل المعيشي )ال وما ي بينه وبين الواقعمن أنماط الوفا   االا الفرة اهاكو،ب

م،ووى الطموح بأنه هدف ذو م،ووى محدة يووقع أن يوطيع الفرة لوحقيقه في ( 2010)  رف شعبانو 

اةل كما ل وتلويف ةراة أهمية الهدف لدى الفرة نف،ه باخوالف اوانب الحيحياتهاانب معين من 

في ضوء اإلطار  الواحدل ويوحدة م،ووى الهدف وأهميوه تلويف هذه الدراة بين ايفراة في الجانب

 المراعي ليفرة.

أو  اةيميال ايكدف الذي يضعه الفرة لذاته سواء في المج(  يى أنه اله2012كما  رفه أبو ناهية )

أو المهني أو ايسري أو الوظيفيل وي،عى ويوطيع لوحقيقه بالوغيب  يى العقبات والمشكالت  الوعييمي

الوكوين النف،ي ليفرة وإطاره المراعيل ويوحدة ح،ب خبرات النجاح ههل ويوفق هذا الهدف و الوي تواا

 والفش  الوي مر بها.

اة النف،ي وسمة اإلطار المراعي الوي تؤةر سوعد( بأنه م،ووى يجمع بين اال2014و رفه أبو  وةة )

من وما لديه  لرية ومكو،بةالفرة في بعض المواقفل كما يوأةر بما لديه من اسوعداةات فط يى سيوو 

  اةات وأساليب سيوكيةل توأةر بالمواقف الملويف في المجال ال،يوكي.

يمية ه في ملويف المجاالت الوعيلنف، داف الوي يضعها الفرةايه با وباره يمث ( 2015ويعرفه  ابد )

ة بشلصية الفرة أو والمهنية وايسرية واالقوصاةية ويحاول تحقيقهال حيك أنه يوأةر بالمؤةرات اللا 

أ   كانت سويةأ اته وقدراته الحالية سواءً المحيطة بهل ويوناسب م،ووى الطموح مع إمكان القوى البيئية
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واالضطرابل فيحاول الفرة تلطي العقبات الوي تحول  لديه ا لم يوناسب معها ظهروإذ غير سويةل

طموح الفرةل فيعد م،ووى الطموح حيانًا أخرى بفش  ويحبط ويق  من م،ووى وأ لحقيق أهدافهةون ت

ةاءل والوفوقل كما أنه من خصائص الشلص الصيبة الوي توحم  الضغوط وتوصف قعي لأل ام  وا

 بط وااللوزا .بالوحدي والض

سمة تشير إلى الوميز بالوفاؤلل والقدرة  يى وضع ايهدافل وتق  ك  ( بأنه 2012) حنوولويعرفه  

 واإلحباط.ما هو اديد وتحم  نوائج الفش  

الذي ي،عى الفرة الو ول إليه لوحقيق أهداف بناء  يى تقييمه  ( بأنه الم،ووى 2016ويعرفه الغمري )

والوفاؤل والنجاح ويكون لديه قدرة  يى الكفاح يهال الوي يمر بها وحكمه  ي الذاتي ليلبرات والوجارب

 ؤوليةل واال وماة  يى النفس.وتحم  الم،

اانب معين من حياتهل  وطيع الفرة تحقيقه فيأنه هدف ذو م،ووى محدة ي( ب2013ويعرفه الشرافي )

اة الدر  الحياةل كما تلويف هذه ويلويف بدراة ايهمية لهذا الهدف لدى الفرة ذاته باخوالف اوانب

 هميوه في ضوء اإلطار المراعي ليفرة.واحدل ويوحدة م،ووى الهدف وأ بين ايفراة في الجانب ال

ته  يى موااهة لفرة بذاته وقدر و ي ا :هما لنواج تفا    نصرينم،ووى الطموح هو وترى الباحثة أن 

يك نفيذ أهدافه بحع  وتوالثاني قدرته  يى الفيجع  من نف،ه ذاتًا وموضو ًا في آن واحدل  أنو نفُ،ه ب

 .وتحقيقه لها وكذلل البيئة الثقافية ليفرة شعر بوقديره لذاتهي

 :موحالعوامل المؤثرة في مستوى الط

 ومن هذه العوام  ما ييي: لهناو  دة  وام  تؤةر في م،ووى طموح الفرة

 واًل: العوامل الشخصيةأ

 في اآلتي: وتتلخص هذه العوامل
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يى قدرته العقييةل فكيما كان دى ذكاءهل كما أنه يووقف  ة بمح الفر يرتبط م،ووى طمو الذكاء:   ❖

عد وأكثر  عوبةل يمد الذكاء الفرة بالقدرة  يى الفرة أكثر قدرة كان في اسوطا وه القيا  بوحقيق أب

والوغيب  يى العوائق واسولالص النوائج  تكالوح  المشاالسوبصار ووسائ  تدبير الفرص 

 .(2010بانل عشوالقدرة  يى الووقع )

 يى طموح الفرةل فعندما ينجح الفرة  يؤةر النجاح والفش  بشك  قوي اداً الخبرات السابقة:  ❖

في ملويف  حهل ويصبح مثابرًا ليمحافظة  يى ما حص   ييه من تفوق ويوفوق يزيد طمو 

ى ن النجاح يدفع بالطموح إلى الوقد  والنمول بينما الفش  يؤةي إلى خفض م،وو المجاالتل أي أ

 (.2013صيب بالعجز واإلحباط )الشرافيل ح ويالطمو 

ل فيمفهو  الذات أهمية هكوأنماط سيو  الفرة في شلصية مهم يقو  مفهو  الذات بدور مفهوم الذات: ❖

نف،هم  ييهال  ون صرفون في ضوء الصورة الوي ير ايفراة يوفكبيرة أكثر من الذات الحقيقية ليفرةل 

ئمًا لوكوين مفهو  مواب  ن ذواتهم من أا  عون ةاكما ي، وإن لم تكن حقيقية وواقعيةلحوى 

فرة لونظيم يفة ةافعية تدفع الأن لمفهو  الذات وظإشباع الحااات لديهم وهي تحقيق الذاتل كما 

 (.2014يق ايهداف )أبو  وةةل  الم اللبرة لديه والعم   يى تكاميه وبالوالي تحق

ور وهي النظرة بوفاؤل وحب ونظرته ن ايملعديد مهو مفهو  شام  وواسع في االصحة النفسية:  ❖

نفي واوة مشكالت ال ي وهذا الفرةل قةل فالوفاؤل ي،ا د  يى تحقيق الطموح الذي ي،عى إليهالمشر 

)الشرافيل  و واًل إلى الهدف للوذلي  ك  العقبات وتحديدها مهملكن هذه النظرة أمر و قبات 

2013.) 

ل وهذا ما يؤكد  ييه الفرة وم،ووى طموحهشلصية  تواد  القة بين نمطنمط الشخصية:  ❖

قةل  فقد اهوم من الباحثينل رغم أن ك  منهم قد اهوم بجانب من اوانب هذه العال العديد

 ( أن ليرضا ة أةر  يى إك،اب ايطفالMcClelland   & Freemanماكييالند وفريمان )
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وحل أما كورنباخ وى الطمفي تحديد م،و مهمولها ةور في الكبر أنماط سيوكية معينةل 

(Cornbach فقد اهوم بوأةير مفهو  الذات  يى ايفراةل  فدذا اهوزت  ورة الفرة  ن نف،هل )

وهو ال يونازل  نه حوى لو تعرض للبرات موكررة من  لووى مرتفعًا من الطموحيضع م،

 ن الفرةق ايساسية بين نمط الشلصية والفرة المووافق  ن نف،هل وبيالفش ل فيحقق الفرو 

 (.2010ض لذاته )شعبانل سيء الووافق والراف

 ثانيًا: العوامل البيئية واالجتماعية

 ولها ةور رئيسم والثقافة واإلطار المراعيل يش فيها  الفرة تمده بالمفاهيإن البيئة االاوما ية الوي يع

اتيةل  ة والذوح لدى الفرةل ويلويف هذا الوأةير من شلص آلخر ح،ب قدراته اللافي م،ووى الطم

أو غير واقعيل كما  -لبيئة االاوما ية المحيطة بالفرة ت،عى إلى نمو م،ووى طموح واقعيفطبيعة ا

 (.2014،ووى طموح الفرة )أبو  وةةل ور في نمو مأن لألسرة ة

أن ال،يوو يووقف  يى الفرة والبيئةل وال بد ( من نظريوه Livenومن المباةئ الذي اسوليصها ليفين )

نهما مجمو ة موشابكة من العوام ل فالبيئة النف،ية تلويف من فرة آلخرل كييهما مع أظر إلى من الن

ين تحقيق أهدافهل فوومث  الحااة الم،وثارة في حالة توتر وتحول بينه وب قو  أما  الفرةهنالل  وائق تو 

 (.2009داةه ليعم  باالتجاه اإليجابي أو ال،يبي )الزهرانيل الفرةل واسوع

ر في كثر من النواحي سواء  يى م،ووى الوادانل المراعية ليفرة لها تأةي ء والجما اتليزمال كما أن

اتل ومن هذه النواحي يزيد م،ووى طموح الفرة أو ينلفضل كما أن أو ال،يوول والقيمل واالتجاه

يق في قرارات الطالب فيما يوع ي ةور مركز و  دقاء والمعميين أةر واضح  قارب وايليوالدين واي

 (.2016في الم،وقب  )الغمريل  ههني وم،ووى طموحلوعييمي والمقبيه ابم،و
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 :ةالطموح يةالشخص سمات

 ن بما ييي:يشلاص الطموحين يوميزو ( أن ا2016يرى الغمري )

يعميون  يى االسوفاةة من دة لوطوير أنف،همل و ال يلشون المناف،ة ب  يعوبرونها  اماًل م،ا   •

 ويصبرون  يى نوائج اهدهم.النجاح أفعالهم أخطائهم وفشيهم كي تكون 

حميون هذه يؤمنون بأن الجهوة والمثابرة ي،ا دانه  يى الوغيب  يى أية  عوبات توااههم ويو •

م  مع موغيرات الحياة لديه قدرة  يى الووا   ااوما يًا ل وي،وطيعون الوعاالصعوباتل كما أن 

 بمرونةل

لهم نظرة م،وقبيية كالت الحياةل و م مع مشى الوأقييطورون أنف،هم بشك  ةائمل ولهم قدرة  ي •

 أنف،هم واآلخرين. وملطط لحياتهمل ومووازنين انفعاليًال ولديه أفكار م،وقبيية إيجابية  ن

ن الشلص طموح ال بد أن هناو  دة سمات تميز الشلصية الطموحة  ن غيرهال ولكي نقول أو  

  .تووفر فيه هذه ال،مات أو بعض منها

 وعون بم،ووى الطموح المرتفع لهم  فات منها: ن  ايفراة الذين يوم( أ2011اتي )يرى الزنو 

يد مع ما أنهم ي،عون ةائمًا لمعرفة ك  ما هو ادال يشعرون باليأس ولديهم طموحات  اليةل ك ❖

قاةرون  يى وضع أهداف  وهميثقون في تحقيق أهدافهمل رفةل و مواكبة العيم والوطور في المع

 حقق تيل ايهداف.وتإذا لم بديية وملويفة 

يعومدون وينجزون  يى أنف،هم ل فوكون أهدافه واضحة وواقعية ومناسبة لقدراتهمل ويوحميون  ❖

 ولية ويكافحون من أا  الو ول إلى الهدف.الم،ؤ 

لفش  ال يمنعهم من موا ية اهوةهمل كما أنهم ليم،وقب ل فاال ي،وعجيون بالنوائج ويلططون  ❖

 فش  هو أول خطوات النجاح.لاون بأن يحبون المناف،ة ويؤمن
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 :بأنهمفيتصفون  ذوي الطموح المنخفض،أما األفراد 

 ن إلى المراكز المرتفعة المجومع.غير م،وقرين انفعاليًال وال ينظرو   ❖

 ب،هولةل فينظرون ليحياة نظرة تشاؤمية وسيبية. ي،و،يمون أما  العقبات والمشكالت  ❖

،وقب  الفرة تغيير وتح،ين ويعوقدون أن مإلى  ي،عون وال ال توناسب طموحاتهم مع قدراتهمل   ❖

 محدة.

 :مستويات الطموح

 :(2016ريل )الغم هما ،من مستويات الطموح مستويانهناك  

ة ايساسية طموح ةاخيي: يعبر  ن النمو الموروثل حيك يؤةي إلى إشباع الحااات النف،ي  •

 )الكفاءةل واالسوقاللل واالنوماء(.

ع الحااات داف كوسيية ال ترتبط بشك  مباشر بدشباي وراء ايهبر  ن ال،عطموح خاراي: يع  •

 .النف،ية ايساسية

 هي: ،مستويات للطموح ة( بين ثالث2012ويميز الصالحي )

وى من الطموح بعد  ميية اإلةراو والوقييم الوي فيأتي هذا الم،و ات:الطموح الذي يعادل المكان  •

حقيقة م،وواهل وقدراتهل ةم يطمح مع ما يوناسب  ف  يىل ويقاةاتهاته واسوعديقدر بها الفرة إمكان

الفرةل ويطيق  ييه  اتر وفق إمكانل يعني أن بناء م،ووى الطموح ي،ياتويعاةل قيمة هذه اإلمكان

 الطموح الواقعي.

ات  الية وكبيرة لكنه ال يميل الفرة في هذا الم،ووى إمكان ات:عن المكان الطموح الذي يقل •

من وح يعاةلها ويوناسب معهال  يعني أن م،ووى طموحه أق  من الطم اء م،ووى بني،وطيع 

 ،وي.ال غيراتهل ويطيق  ييه الطموح بالطموح م،ووى إمكان
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اتل فم،ووى الذي يق   ن اإلمكانهو  كس م،ووى الطموح  ات:الطموح الذي يزيد عن المكان •

اتل فيعبر موح واإلمكانبين الط قضنااتهل يعني أن هناو تالطموح لدى الفرة أ يى من إمكان

 واقعي.الغير بالطموح 

 

 :مستوى الطموحل المفسرة نظرياتال

ُُُُر م،ُُُُووى الطمُُُُوح مُُُُن العوامُُُُ    المميُُُُزة ليشلصُُُُيةم فبقُُُُدر مُُُُا يكُُُُون الطمُُُُوح مرتفُُُُع مهمُُُُةلايعوب

ومُُن النظريُُات الوُُي تحُُدةت  ُُن ، صُُية موميُُزةل وبقُُدر مُُا يكُُون المجومُُع موقُُد بقُُدر مُُا تكُُون الشل

 ى الطموح:م،وو 

 (Keart Levinاًل: نظرية كيرت ليفين )و أ

أوازها في المدرسةل  دة  وام  من شأنها أن تعم  كدافع ليوعيم في ( أن هناو Levinيرى ليفين )

بالذات يجعيه ي،عى إلى مزيد من هذا الشعورل  م،ووى الطموحل فشعور الفرة بالرضا واال وداة

هداف اديدة ليفرةل وتورتب أهدافه الطموح أ ق م،ووى لويويجعيه يطمح في تحقيق أهداف أبعدل وي

ون في الغالب   عبة نها شيئًا طمح في تحقيق اآلخرل وتكالفرة مع بعضها البعضل فكيما حقق م

 (.2014)أبو  وةةل  .ى الطموحفو،مى بالحالة العقيية بم،وو  وبعيدة المنالل

 منها ،مستوى الطموحؤثر في ة وتدافع تعد  ل م( أن هناك عدة قوى وعواLevinيرى ليفين )

 :(2009)المشيليل 

 وكان أقدر  يىال،ه   ييه تحقيق أهداف فيكما كان الفرة أكثر نضجًا أ بح من  عامل النضج: •

 الوفكير في الغايات والوسائ   يى ال،واء.

أهداف فكيما كان الفرة يوموع بقدرة  قيية أ يى كان في اسوطا وه القيا  بوحقيق  القدرة العقلية: •

 وبة. عأكثر 



41 
 

فش  يرفع النجاح من م،ووى الطموح ويشعر  احبه بالرضال أما في حالة ال النجاح الفشل: •

 ليوقد  في العم .كثيرًا ما يكون معرقاًل فيؤةي إلى اإلحباط و 

تؤةر نظرة الفرة إلى الم،وقب  وما يووقع أن يحققه من أهداف في  نظرة الفرد إلى المستقبل: •

 .الم،وقب 

لطموه دن هدف الفرة أو طموحه يشك  الدافع الرئي،ي ليقيا  بالعم ل فم،ووى اف لةه النظريهذ ح،بو 

يص  إليه في مهمة  اةيةل مع معرفوه بم،ووى ووقع العام  أن المرتقب الذي ي اإلنجازهو م،ووى 

ل إلى و  إنجازه ال،ابقل فال بد أن مواوة ةوافع ت،اهم باالرتقاء ليم،ووى المطيوب من الطموح ليو 

 (.2016بقًا وانجازه  يى أكم  واه )الغمريل ف المرسو  م،الهد

 (Adlerدلر )أثانيًا: نظرية 

ن أا  ال،مو واالرتفاعل تعويضًا  ن مشا ر النقصل ة يكافح م( أن الفر Adlerيؤمن أةلر )

 يى  فأ بحت فكرة النجاح أو ال،عي وراء الشعور بايمان من نظريات الشلصية الجديدةل حيك أكد

( Adlerةلر )ل كما أن أ"فرويد"وما يةل وأهمية الحاضر بداًل من الماضي لدى لعالقات االاأهمية ا

طيط ي ماله وتوايههال وأن ما يحركه هو أهداف اوما يًال قاةرًا  يى الوليرى أن اإلن،ان كائنًا ا

ةةل ها )أبو  و غحياته والحوافز االاوما يةل فيشعر بأسباب سيوكه وبايهداف الوي يحاول بيو 

2014.) 

 وقل وايهداف النهائيةل كما يرى الذات اللالقةل والكفاح في سبي  الوف: ة ايساسي   "أةلر"ومن مفاهيم 

ميالةه وحوى وفاتهل وبذلل يعد غاية الفرة الوي  ذيكون مع الفرة منأن مبدأ الكفاح من أا  الوفوق 

 (.2010وو الفرة )شعبانل ه سيتواياسم في ي،عى لوحقيقهال خا ة وأن هذه الغاية  ام  مهم وح
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 (Escalonalثالثًا: نظرية القيمة لسكالونا )

يوقرر  يى أساس القيمة الذاتية ليهدفل حيك أن  الخويار( بأن اEscalonaنظرية إسكالونا ) ترى 

و  قالفرة يحدة ويضع توقعاته ضمن حدوة قدراته وإمكاناتهل وبناء  يى احوماالت النجاح والفش  ت

هم يمييون ايفراة ليبحك  ن م،وويات طموح مرتفعة ن،بيًال كما أن هي: يمي  لحقائق يى ةالث 

بين الناس في رة إلى حدوة معينةل وأن هناو واوة فروق كبي لجع  م،ووى الطموح يص  ارتفا ه

يقي  من  مما لرغبوهم البحك  ن النجاح وتجنب اإلخفاق فهناو أفراة يظهرون خوفًا شديدًا من الفش 

 (.2016تية ليهدف )الغمريل ى القيمة الذام،وو 

 (Estangerرابعًا: نظرية ستانجر )

وسائ  قياس الشلصية في مواقف  أفض من  هو وحم،ووى الطمأن ( Estangerسوانجر ) يرى 

 القوه وةوره في  لن تقييم  ورة الذات توم في ضوء إطار الفرة المراعيأيرى االسوجابةل كما 

 ن ين،ب النجاح إلى  ورة الذات تدفعه إلى أن يحدة طموحاً حااة الفرة أوقد راح أن  لما اتبالج

 (.2014)أبو  وةةل أ يى من أةائه لمييه إلى ذات أكثر مثالية 
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 رابعًا: الدراسات السابقة

 التي تتعلق بفاعلية الذاتالدراسات أواًل: 

لم،ُُيل لُُدى الطيبُُة اب ااضُُطر ة الُُذات و العالقُُة بُُين فا ييُُ إلُُىالوعُُرف  (2016ةراسُُة طومُُان )هُُدفت 

ووى موغيُُرات الواليُُة) الجُُنسل والم،ُُالميوحقُُين بمراكُُز الوُُدريب المهنُُي فُُي محافظُُات غُُزة فُُي ضُُوء ال

ل ونُُوع المهنُُةل والعالقُُة االاوما يُُة مُُع الوالُُدينل ةل والُُدخ  الشُُهري لألسُُرةالدراسُُيل و ُُدة أفُُراة ايسُُر 

 ينُة مكونُة راسُة  يُى أاريُت الدو ل يييُيالوح ُفي لمُنهج الو الباحثُة ا تونوع المحافظة(ل وقد اسولدم

وقُد أظهُرت النوُائج أن م،ُووى فا ييُة  بالطريقُة الطبقيُة العشُوائية. اخويُرواوطالبُةل  اً ( طالب179ُمن )

ي فُي محافظُات غُزة مرتفُع بينمُا م،ُووى اضُطراب وُدريب المهنُن بمراكز الالذات لدى الطيبة الميوحقي

ت ة ذات ةاللة إحصُائية بُين فا ييُة الُذاا أظهرت النوائج واوة  القة  ك،يكمل اً الم،يل كان منلفض

واضطراب الم،يل لدى الطيبة الميوحقين بمراكز الودريب المهني في محافظات غُزةل كمُا أظهُرت  ُد  

ات وأبعاةها )قدر الفا ييةل العموميُةل القُوة( تعُزى لموغيُرات فا يية الذ ية في ةرااتواوة فروق اوهر 

 .اسةلدر ا

ويعاب الذاتيُة مُا وراء االسُ العالقُة بُين الفا ييُة إلُىيوعُرف ل( 2015كما هدفت ةراسة بقيعي وهما  )

لُُدى طيبُُة اليغُُة اإلنجييزيُُة فُُي الجامعُُات ايرةنيُُةل حيُُك اسُُولد  الباحثُُان المُُنهج الو ُُفيل وأاُُرى 

ة ونُة وكييُة العيُو  الوربويُمُن اامعُة اإلسُراء والزيو وطالبُةً  اً لبُ( طا151ونة من )الدراسة  يى  ينة مك

تو ُُُيت  ومقيُُُاس مُُُا وراء االسُُُويعاب. ييُُُة الذاتيُُُةل ةاب الجامعيُُُةل اسُُُولد  الباحثُُُان مقيُُُاس الفاواآل

يزيُة الدراسة إلُى واُوة م،ُووى مووسُط فُي الفا ييُة الذاتيُة ومُا وراء االسُويعاب لُدى طيبُة اليغُة اإلنجي

لموغيُُُر المعُُُدل  تيُُُة تبعُُُاً ئيًا فُُُي الفا ييُُُة الذال واُُُوة فُُُروق ةالُُُة إحصُُُات ايرةنُُُيل وكُُُذلفُُُي الجامعُُُا

  يى.الوراكمي ولصالح المعدل اي
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ُُُذات إلُُُى هُُُدفت فقُُُد  ل(2015أمُُُا ةراسُُُة  ابُُُد ) الكشُُُف  ُُُن العالقُُُة بُُُين قيُُُق الم،ُُُوقب  وفا ييُُُة ال

وهُُي  لضُُوء بعُُض الموغيُُرات فُُي مديريُُة شُُرق غُُزةل فُُيوم،ُُووى الطمُُوح لُُدى طيبُُة الثانويُُة العامُُة 

ت الباحثة المنهج الو في الوحييييل حيُك أاريُ تاسولدمي (ل لصصل وم،ووى الوحص)الجنسل والو

مفحُُُوص مُُن طيبُُُة الثانويُُة العامُُُةل ولوحقيُُق أهُُُداف الدراسُُُة  (220الدراسُُة  يُُُى  ينُُة مكونُُُة مُُن )

يُُة الُُذاتل ومقيُُاس م،ُُووى ق الم،ُُوقب ل ومقيُُاس فا ياسُُولدمت الباحثُُة   ُُدة أةوات وهُُم: مقيُُاس قيُُ

  وفا ييُة وة  القُة ةالُة إحصُائيًا بُين قيُق الم،ُوقباسة إلى واتو يت الدر  اة الباحثة.الطموح من إ د

(ل كما تواد 0.069مة في محافظة شرق غزةل حيك بيغ معام  االرتباط )الذات لدى طيبة الثانوية العا

حُين  (ل فُي0.072ط )راسة وبيغ معام  االرتباووى الطموح لدى  ينة الد القة بين قيق الم،وقب  وم،

(ل كما أظهرت 0.703رتباط )بين فا يية الذات وم،ووى الطموح حيك بيغ معام  االة ارتباط تبين واو 

واُُوة فُُروق ذات ةاللُُة إحصُُائية بُُين مووسُُطات أفُُراة  ينُُة الدراسُُة لم،ُُووى قيُُق الم،ُُوقب ل النوُُائج 

صُالح وغيُر الجُنسل لية شرق غزة لمالثانوية العامة في مدر  وم،ووى الطموح لدى طيبة وفا يية الذاتل

دراسُة ة بُين مووسُطات تقُدير أفُراة  ينُة الورل كما أظهرت النوائج واوة فروق ذات ةاللة إحصُائيالذك

غُزة لم،ووى قيق الم،وقب  لوفا يية الذات وم،ووى الطموح لدى طيبة الثانوية العامُة فُي مديريُة شُرق 

مُُوح كانُُت م،ُُووى الطا ييُُة الُُذات و أ يُُى معُُدالت ف  الدراسُُيل حيُُك تبُُين أن لوعُُزى لموغيُُر الوحصُُي

ة إحصُائية بُين % فمُا فُوقل كمُا تواُد فُروق ذات ةالل90ُلدى الطيبُة الُذين م،ُوواهم الوحصُييي مُن 

مديريُة شُرق  مووسطات تقدير أفراة  ينُة الدراسُة لم،ُووى قيُق الم،ُوقب  لُدى طيبُة الثانويُة العامُة فُي

لح طيبُُة الفُُُرع لفُُروق لصُُُاطات تبُُُين أن ان خُُُالل المووسُُوغيُُُر الولصُُص )الفُُُرع(ل ومُُغُُزة تعُُزى لم

الثانوية العامة في مدرية ية الذات ولم،ووى الطموح لدى طيبة الشر يل و د  واوة فروق لم،ووى فا ي

 شرق غزة تعزى لموغير الولصص )الفرع(.
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ل،نة ايخيرة يق البطالة لدى طيبة اهدفت إلى تقصي م،ووى قة ( بدراس2015كما قا  اشويه وشاهين )

ر ايكُاةيمي" باإلضُافة الجنسل والكييةل والوقُدي" :وهي لًا لبعض الموغيراتذلل تبعاامعة القدسل و  في

الُُُذاتل حيُُُك اسُُُولد  الباحثُُُان المُُُنهج الو ُُُفي االرتبُُُاطيل  ة بُُُين قيُُُق البطالُُُة وفعاليُُُةلُُُى العالقُُُإ

كُُ  مُُن قيُُق تو ُُيت الدراسُُة إلُُى أن الم،ُُووى ل البُُة.( طالبًُُا وط288 يُُى  ينُُة مكونُُة مُُن )أاريُُت و 

الذاتل   ك،ية بين قيق البطالة وفعاليةالذات لدى الطيبة كان مووسطًال وكانت العالقة  بطالة وفعاليةال

يبُة تعُزى كما أشُارت النوُائج إلُى  ُد  واُوة فُروق ةالُة إحصُائيًا فُي مووسُطات قيُق البطالُة لُدى الط

يق العُا  لصُالح طيبُة مجال الق في لةيكاةيميل بينما أظهرت فروق ذات ةاللموغيري الجنس والوقدير ا

 ة الكييات ايخرى.الولصصات الطبية والومريضية مقارنة بطيب

 م،ُووى الُذكاء االنفعُالي وم،ُووى الطمُوح واتلُاذ ليوعُرف إلُىهُدفت ( ةراسة 2014وأارى أبو  وةة )

لُُذكاء فُي قطُُاع غُزةل والكشُف  ُُن العالقُة بُين االقُرار لُدى  ينُة مُُن طيبُة الصُف العاشُُر ايساسُي 

نهج الو ُُُُفي اسُُُُولدا  المُُُُاالنفعُُُُالي وم،ُُُُووى الطمُُُُوح واتلُُُُاذ القُُُُرارل ولوحقيُُُُق أهُُُُداف الدراسُُُُة تُُُُم 

ومقيُاس  الوحييييل وكانت أةوات الدراسة  بارة  ن مقياس الُذكاء االنفعُاليل ومقيُاس م،ُووى الطمُوحل

يُارهم بالطريقُُة ( مُن طيبُُة الصُف العاشُُر ايساسُي تُُم اخو640اتلُاذ القُُرارل حيُك تُُم تطبيقهُا  يُُى )

وى الطمُوحل وم،ُووى اتلُاذ القُرار  لُدى تو يت الدراسُة أن م،ُووى الُذكاء االنفعُالي وم،ُو العشوائية.

باطية موابة بين الذكاء ف العاشر ايساسي كان مرتفعًال كما أظهرت النواج واوة  القة ارتطيبة الص

ايساسي في قطاع غزةل كما أشارت  ح واتلاذ القرار لدى طيبة الصف العاشراالنفعالي وم،ووى الطمو 

وسُُُط الُُُذكاء االنفعُُُالي لُُُدى الطيبُُُة تعُُُزى صُُُائية فُُُي موالنوُُُائج إلُُُى  ُُُد  واُُُوة فُُُروق ذات ةاللُُُة إح

ةيل بينمُُا أظهُُرت فُُروق تعُُزى ليموغيُُرات ليموغيُُرات الواليُُة: حجُُم ايسُُرةل وتعيُُيم اي ل والورتيُُب الُُوال

لوقُدير الدراسُيل كمُا تو ُيت الدراسُة إلُى أنُه ال تواُد الجنسل ومكان ال،كنل وتعيُيم ايبل وا الوالية:

الطمُُوح لُُدى الطيبُُة ليموغيُُرات الواليُُة: الجُُنسل وحجُُم ايسُُرةل  ية فُُي م،ُُووى فُُروق ذات ةاللُُة إحصُُائ
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ل والوقُُُدير لُُُوالةيل بينمُُُا أظهُُُرت فُُُروق ليموغيُُُرات مكُُُان ال،ُُُكنوتعيُُُيم ايبل وتعيُُُيم اي ل والورتيُُُب ا

اللة إحصائية في مووسط اتلاذ القرار لدى الطيبة ليموغيرات الوالية: حجم الدراسيل وتواد فروق ذات ة

م اي ل الورتيُُُب الُُُوالةيل بينمُُُا ظهُُُرت فُُُروق ليموغيُُُرات الجُُُنسل ومكُُُان ال،ُُُكنل وتعيُُُيم يسُُُرةل تعيُُُيا

 لدراسي.ايبل والوقدير ا

خفض االغوُراب  من مدى فا يية برنامج تدريبي في لوحققإلى ا( 2014كما هدفت ةراسة أبو سالمة )

لُُدى طيبُُة  االاوما يُُة واالتُُزان االنفعُُاليره  يُُى فا ييُُة الُُذات والكفُُاءة النف،ُُي والقيُُق االاومُُا ي وأةُُ

غوُراب النف،ُيل ومقيُاس القيُق المرحية الثانويةل اسُولد  الباحُك المُنهج الوجريبُيل واسُولد  مقيُاس اال

تُُزان االنفعُُالي والبرنُُامج الوُُدريبيل أاريُُت ا ييُُة الُُذات والكفُُاءة االاوما يُُة واالاالاومُُا ي ومقيُُاس ف

طيبُُة الصُُف الحُُاةي  شُُر تُُم تق،ُُيمهم بالو،ُُاوي إلُُى  ( طالبًُُا مُُن60الدراسُُة  يُُى  ينُُة مكونُُة مُُن )

الوُُدريبي أةُُر  يُُى خفُُض االغوُُراب النف،ُُي  تو ُُيت الدراسُُة أن ليبرنُُامج مجمو ُُة ضُُابطة وتجريبيُُة.

ت والكفاءة االاوما ية واالتزان االنفعالي بشك  ةال لدى االاوما ي وزياةة في ةراة فا يية الذاوالقيق 

 وجريبية.المجمو ة الأفراة العينة من 

كاةيمية لُدى بفا يية الذات اي اإلنجاز القة ةافعية  قصيسعت إلى تفقد  ل(2014أما ةراسة ال،اكر )

طي م،ُولدمين الرتبُاو ُفي اة الُواةيل يحُك اسُولد  المُنهج التالميذ الثالك ةُانوي ببيديُة المغيُر واليُ

(ل ومقيُُُاس فا ييُُُة 1986يُُُ  منصُُُور )مالمحمُُُد  اإلنجُُازأةاتُُين لجمُُُع البيانُُُات همُُُا مقيُُُاس ةافعيُُُة 

( 70بقيُُة مكونُُة مُُن )(ل حيُُك أاريُُت الدراسُة  يُُى  ينُُة  شُوائية ط2000الُذات لناةيُُه سُُراج اُان )

وفا ييُة الُذات لُدى  اإلنجُاز ةافعيُةإحصائيًا بُين واوة  القة ةالة  تو يت الدراسة إلى تيميذ وتيميذة.

ل كما أظهرت واوة  القة ذات ةاللة إحصائية بين ةافعيُة تالميذ الثالك الثانوي بالمغير والية الواحدي

 عزى لموغير الولصص.وفا يية الذات لدى الويميذات والوالميذ ت اإلنجاز
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ااهُة يب مو لُذات وأسُالن فا ييُة االعالقُة بُي إلُىالوعُرف هُدفت ( ةراسُة 2013كما أارى رحُيم ونمُر )

احثين المُنهج الو ُفي االرتبُاطيل حيُك أاريُت أزمة الهوية لدى طيبة المرحيُة اإل داةيُة واسُولد  البُ

المرحيُة اإل داةيُة فُي العُراقل واسُولد  وطالبُة مُن طيبُة  اً ( طالب222ُنُة مكونُة مُن )الدراسة  يُى  ي

طيبُة المرحيُة تو ُيت الدراسُة إلُى أن  ب الهويُة.( ومقيُاس رت1993ُلشفارت،ُر ) مقايس فا يية الُذات

الُُُذات ولكنُُُا ت،ُُُولد  أسُُُاليب إيجابيُُُة فُُُي موااهُُُة أزمُُُة اإل داةيُُُة ذات م،ُُُووى مُُُنلفض مُُُن فا ييُُُة 

ئيًا بُُين فا ييُُة  الُُذات وكُُ  مُُن أسُُيوب انجُُاز الهويُُة كمُُا أظهُُرت أن هنُُاو  القُُة موابُُة ةالُُة إحصُُا

فا ييُة الُذات وكُ  مُن أسُيوب تشُوت ة ةالُة إحصُائيًا بُين الهوية وتعييقها في حين لم تكن هنُاو  القُ

 الهوية وانغالقها.

 اإلنجُُُُازإلُُُُى معرفُُُُة العالقُُُُة االرتباطيُُُُة بُُُُين ةافعيُُُُة  (2012وقمبيُُُُ  واللييفُُُُة ) سُُُُالم ةراسُُُُةهُُُُدفت و 

الطمُوح والوحصُُي  الدراسُي لُدى الطيبُُة الجُامعيين بال،ُُوةانل حيُك أاريُُت  وموضُع الضُبط وم،ُُووى 

تُُُم اخويُُُارهم بالطريقُُُة  ل( طالبًُُُا وطالبُُُة مُُُن طيبُُُة ال،ُُُنة الثالثُُُة235مكونُُُة مُُُن ) ةالدراسُُُة  يُُُى  ينُُُ

ل ومقيُاس اُيمس لموضُع اإلنجُازون مقُاييس اي،ُم ونيجُارة لدافعيُة ائية الطبقيةل اسولد  الباحثالعشو 

اس كاميييُُا  بُُد الفوُُاح لم،ُُووى الطمُُوح فضُُاًل  ُُن ةراُُات أ مُُال ال،ُُنة واالموحانُُات يُُالضُُبطل ومق

تو يت الدراسة إلى واوة  القة ارتباطيُة  ك،ُية ةالُة إحصُائيًا بُين ةافعيُة  ية لك   ا  ةراسي.ئالنها

 وم،ُُووى  اإلنجُُازوموضُُع الضُُبطل وتواُُد  القُُة ارتباطيُُة طرةيُُة ةالُُة إحصُُائيًا بُُين ةافعيُُة  اإلنجُُاز

راسيل ويواد دوالوحصي  ال اإلنجازالطموحل كما أظهرت النوائج  د  واوة  القة ارتباطية بين ةافعية 

 ةال بين م،وويات الدافعية لبنجاز وم،وويات موضع الضبط  يى الوحصي  الدراسي.فا   ت

لم،ُاندة وا م،ووى الووتر النف،ي وكُ  مُن فا ييُة الُذات إلىيوعرف ل (2012ةراسة النجار )هدفت كما 

ي وموغيُُرات الدراسُُُة نف،ُُاالاوما يُُة لُُدى طيبُُة الثانويُُُة العامُُةل والوعُُرف  يُُُى العالقُُة بُُين الوُُُوتر ال

الفُُروق فُُي الوُُوتر النف،ُُي والوُُي )فا ييُُة الُُذات والم،ُُاندة االاوما يُُة(ل كمُُا هُُدفت إلُُى الكشُُف  ُُن 
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ُُُُرات وهُُُُي )الجُُُُنسل والفُُُُرع ايكُُُُاةيميل والم،ُُُُووى  دراسُُُُيل والم،ُُُُووى ال تعُُُُزى لمجمو ُُُُة مُُُُن الموغي

( طالُُُب 500كونُُُة مُُن )ة محيُُُك أاريُُت الدراسُُُة  يُُى  ينُُ االقوصُُاةي( لُُدى طيبُُُة الثانويُُة العامُُة.

ُُُانوي وتمثُُُ  )وطا ُُُة المُُُنهج الو ُُُفي 10لبُُُة مُُُن طيبُُُة الصُُُف االةنُُُي الث %(ل وقُُُد اسُُُولدمت الباحث

لُذاتل واسُوبيان الم،ُاندة ة االوحييييل كما قامت الباحثة بد داة اسوبيان الوُوتر النف،ُيل واسُوبيان فا ييُ

ا ييُُُة ى ف%(ل وم،ُُُوو 55بُُُة كُُُان )م،ُُُووى الوُُُوتر النف،ُُُي لُُُدى الطيتو ُُُيت الدراسُُُة أن  االاوما يُُة.

%(ل وأظهُُرت النوُُائج واُُوة  القُُة ارتباطيُُة سُُالبة ذات 70.5%(ل والم،ُُاندة االاوما يُُة )70الُُذات )

ا ييُُة الُُذات والم،ُُاندة االاوما يُُة ( بُُين الوُُوتر النف،ُُي وف0.01ةاللُُة إحصُُائية  نُُد م،ُُووى الداللُُة )

ائية فُُي الوُُوتر النف،ُُي فُُروق ذات ةاللُُة إحصُُ عامُُةل كمُُا أظهُُرت النوُُائج واُُوةلُُدى طيبُُة الثانويُُة ال

لموغير الجنس لصالح اإلناثل بينما أظهُرت  ُد  واُوة فُروق ذات ةاللُة إحصُائية فُي الوُوتر النف،ُي 

 ووى الدراسيل والم،ووى االقوصاةي.تعزى ليموغيرات الوالية: الفرع ايكاةيميل والم،

الُُُذات لُُُدى طيبُُُة  م،ُُُووى فا ييُُُة إلُُُىرف هُُُدفت ليوعُُُ( بدراسُُُة 2011اةنُُُة )كمُُُا قُُُا   ربيُُُات وحم  

المرحيُُة الثانويُُة فُُي منطقُُة بنُُي كنانُُة فُُي ضُُوء موغيُُري النُُوع االاومُُا ي والوحصُُي ل فقُُد اسُُولد  

( طالبًُا وطالبُةل 280ى  ينُة مكونُة مُن )الباحثان المنهج الو في الوحييييل حيك أاريُت الدراسُة  يُ

ت لُُدى الطيبُُة كانُُت بدراُُة ن م،ُُووى فا ييُُة الُُذاتو ُُيت الدراسُُة أ ا ييُُة الُُذات.واسُُولدما مقيُُاس ف

تعُُُزى مووسُُطةل كمُُُا بينُُُت النوُُُائج واُُُوة فُُُروق تعُُُزى لموغيُُر الوحصُُُي  الدراسُُُي و ُُُد  واُُُوة فُُُروق 

 سي والنوع االاوما ي.االاوما ي وليوفا   بين الوحصي  الدرا لموغير الجنس

يُة الُذات و القوُه بكُ  مُن فا يقيُق الم،ُوقب   إلُىى الوعُرف إلُ هُدفت ةراسُوهف ل(2015أما المصُري )

( طالبًا وطالبة من طيبة 626وم،ووى الطموح ايكاةيميل يحك أاريت الدراسة  يى  ينة مكونة من )

يل ومقيُُاس فا ييُُة الُُذات ومقيُُاس اامعُة ايزهُُر بغُُزةل حيُُك اسُُولد  الباحُُك المُُنهج الو ُُفي الوحيييُُ

ن قيق الم،ُوقب  وأبعُاةه ة ارتباطية سالبة بيو يت الدراسة إلى واوة  القت م،ووى الطموح ايكاةيمي.
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وبين فا يية الذاتل  دا البعد الموعيق بالمشكالت الحياتية الم،وقبيية فهو غير ةالل كما أظهرت واوة 

يُق الم،ُوقب   يُى فا ييُة الُذات يواُد فُروق ذات ةاللُة فروق بُين منلفضُي قيُق الم،ُوقب  ومرتفعُي ق

كما أظهرت  د  م،ووى الطموح ايكاةيميل دراة الكيية لمقياس ة تعزى لموغير الجنس  يى الإحصائي

واُُوة فُُروق ذات ةاللُُة إحصُُائية فُُي كييُُة العيُُو  واآلةاب فُُي مقيُُاس م،ُُووى الطمُُوح ايكُُاةيمي لُُدى 

  ينة الدراسة.

 األجنبيةالدراسات ثانيًا: 

المرحيُُة  بُُةطي ُُن الطمُُوح الوعييمُُي لُُدى  إلُُى الكشُُف (Nakanishi, 2011نكاناشُُي )ةراسُُة هُُدفت 

( طالبًُُُا 386اليابُُُانيين قبُُُ  الُُُدخول ليجامعُُُةل حيُُُك أاريُُُت الدراسُُُة  يُُُى  ينُُُة مكونُُُة مُُُن ) الثانويُُُة

 وطالبةل وقد اسولد  الباحك المقابالت مع الطيبة.

ل ذات ةاللُُة إحصُُائية لصُُالح الطُُالب الُُذين لُُديهم ميُُول فُُي إكمُُاتو ُُيت الدراسُُة إلُُى واُُوة فُُروق 

وق ذات ةاللُُُة إحصُُُائية لصُُُالح الطُُُالب الُُُذين ت أيضًُُُا إلُُُى واُُُوة فُُُر تعيُُُيهم فُُُي الجامعُُُةل وتو ُُُي

يعوقُدون بُُأن طمُُوحهم الوعييمُُي مُُرتبط باخوبُُار تلصصُُهم فُُي الجامعُُة ولُُيس بالطبقُُة االاوما يُُة أو 

 روق ذات ةاللُُة إحصُُائية لصُُالح الطُُالب مُُن الطبقُُة االاوما يُُةةراُُة تحصُُييهم الدراسُُيل وواُُوة فُُ

 الحرفية. في االلوحاق بالمهن المودنية الذين لديهم طموح

تُُأةير الجُُنس  إلُُىيوعُُرف ل (Gill Flores et al., 2011اُُ  فيُُورز وآخُُرون )ةراسُُة ت هُُدفكمُُا 

ةل وذلل  ن طريُق اسُولدا  والوحصي  الدراسية وموغيرات ايسرة  يى م،ووى الطموح ايكاةيمي ليطيب

قيُُاس الطمُُوحل يُُك اسُُولد  البُُاحثون مكُُاةيمي فُُي اينُُدلس بدسُُبانيال حبيانُُات مُُن تقيُُيم الوحصُُي  اي

( 3842( طالبًُُا وطالبُُة مُُن المرحيُُة الثانويُُةل و )3963حيُُك أاريُُت الدراسُُة  يُُى  ينُُة مكونُُة مُُن )

 أسرةل اسولد  الباحك المنهج الو في الوحيييي.
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يُُة والمُُوارة االاوما يُُة والوعييم ة إلُُى أن نوُُائج اخوبُُارات الطيبُُة وطموحُُاتهم ايكاةيميُُةتو ُُيت الدراسُُ

ةير ليموغيُُرات الم،ُُوقية  يُُى طموحُُاتهمل كمُُا أظهُُرت النوُُائج أن اميُُع الموغيُُرات يسُُرهم أن هنُُاو تُُأ

 ذات  القُُُة فُُُي طمُُُوح الطيبُُُة ولكنُُُه  نُُُد النظُُُر فُُُي اآلةُُُار مجومعُُُة ليموغيُُُرات تبُُُين أن الوحصُُُي 

  الجن،ين.ى م،ووى الطموح لدى الطيبة لكالالدراسي وم،ووى تعييم اآلباء أكثر  اميين تأةيرًا  ي

 اإلنجُازالعالقة بين ةافعيُة  إلىالوعرف هدفت فقد  (Fini & Yousef, 2011فيني ويوسف ) أما ةراسة

ي إيُُرانل حيُُك وقُُوة الُُوحكم والوحصُُي  الدراسُُي لُُدى طيبُُة المرحيُُة الثانويُُة فُُي مدرسُُة بنُُدر  بُُاس فُُ

هج الو ُُفيل واسُُُولدا  ( طالبًُُال فاسُُولد  الباحثُُان المُُن211أاريُُت الدراسُُة  يُُى  ينُُة مكونُُة مُُن )

 ومقياس قوة الوحكم ومعدل الوحصي  ايكاةيمي ليطيبة. اإلنجازمقياس ةافعية 

 تو يت الدراسة إلى واوة  القة ارتباط إيجابية وةالة إحصائيًا بين موغيرات الدراسة.

 زاإلنجُالوحديُد العالقُة بُين ةافعيُة  هدفت بدراسة  (Ayden & Cosckun, 2011يدن وكوسكن )اقا  

سُُرة لُُدى لجنسل والمرحيُُة الصُُفية ل وم،ُُووى تعيُُيم الوالُُدين ومووسُُط ةخُُ  ايوبعُُض الموغيُُراتل كُُا

طالبُة ( طالبًُا و 151 يُى  ينُة مقُدراها ) اإلنجُازطبُق الباحثُان مقيُاس ةافعيُة  المرحيُة الثانويُةل طيبة

 لدراسة.يك اسولد  ايسيوب الم،حي لوطبيق امن طيبة المرحية الثانوية في ةولة تركيال ح

لُدرس الجغرافيُا والمرحيُة الصُفيةل  اإلنجُازة إلُى واُوة فُروق ةالُة إحصُائيًا بُين ةافعيُة تو يت الدراس

ووى الوعييمُُُي تعُُزى لموغيُُُر الوُُُدخ  ايسُُُري والجُُُنس والم،ُُُ اإلنجُُُازبينمُُا لُُُم تواُُُد فُُُروق فُُُي ةافعيُُُة 

 ليوالدين.

اإلةراكُي  النف،ية وكُ  مُن الضُغطحالة الصحة  إلىيوعرف لهدفت  (Babak, 2011باباو )أما ةراسة 

اإليُُرانيينل حيُُك اسُُولد  المُُنهج الو ُُفيل  الطيبُُةوفا ييُُة الُُذات المدركُُة بُُين المُُراهقين الُُذكور مُُن 

رس العييُال واسُولد  الباحُك مقيُاس المُدا طيبُة( مُن 866حيك أاريت الدراسة  يى  ينة مكونة من )

 فا يية الذات. ومقياس الضغوطل ومقياس(ل Gold Berg et al., 1997ة من إ داة )الصحة العام
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تو يت الدراسة أن الذين لديهم فا يية ذات مرتفعة ي،وطيعون موااهة الضغوط و حوهم النف،ية ايدة 

مُع الضُغوط وموااهوهُا ممُا يُؤةي إلُى زيُاةة  ذات أق  يصعب  ييهم الوعامُ  بينما الذين لديهم فعالية

 وتر والوعرض ليقيق والمرض النف،ي.الو

م،ُووى فا ييُة الُذات لُدى الطيبُة الصُم  إلُىالوعرف  (Caceres, 2011)كارساريس ةراسة هدفت  كما

وضُُعاف ال،ُُُمع فُُي  ُُُدة مُُُن المُُدراس االبودائيُُُة والثانويُُُة فُُي إسُُُبانيال حيُُُك ا ومُُد الباحُُُك المُُُنهج 

يُة ( مرح91( طالبُة مرحيُة ابودائيُةل و )25ن )الوحييييل أاريُت الدراسُة  يُى  ينُة مكونُة مُالو في 

م من مدارس مدينة فالن،يا اإلسبانيةل اسُولد  مقيُاس فا ييُة الُذات مُن خُالل نوُائج ةانويةل تم اخوياره

 الطيبة الكوابية.

ن في الدراسة ما بُين مُنلفض إلُى تو يت الدراسة إلى أن م،ووى الفا يية الذاتية لدى الطيبة المشاركي

 مووسط.

ةور مركُز إلُى يوعُرف لهُدفت فقُد  (Roddenberry & Renk, 2010روةينبيُري ورينُل )أمُا ةراسُة 

والمُُُُرض لُُُُدى طيبُُُُة  الُُُُذات كموغيُُُُرات نف،ُُُُية وسُُُُيطة فُُُُي العالقُُُُات بنُُُُي الضُُُُغوط الضُُُُبط وفعاليُُُُة

،ُُوفيدين مُُن اللُُدمات الصُُحية فُُي ( طالبًُُا اامعًُُا مُُن الم159الجامعُُةل حيُُك أاريُُت الدراسُُة  يُُى )

 وحقيق أهداف الدراسة.الجامعةل اسولد  الباحك المنهج الو فيل واالسوبانة ل

ليُُة تو ُُيت الدراسُُة إلُُى أن المشُُاركين ممُُن لُُديهم م،ُُوويات  اليُُة مُُن الضُُغوط أظهُُروا م،ُُوويات  ا

لمُرض لُديهم م،ُوويات من المرضل كما أظهرت النوائج أن الذين لديهم م،وويات  الية من اإلاهاة وا

 مودنية من فا يية الذات.
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 تعقيب على الدراسات السابقةثالثًا: 

( حيُُك هُُدفت إلُُى 2016تناولُُت فا ييُُة الُُذات كدراسُُة طومُُان )ت ال،ُُابقة نُُاو مجمو ُُة مُُن الدراسُُاه

ل  وةراسُُة لُُذات واضُُطراب الم،ُُيل لُُدى الطيبُُة الميوحقُُين بمراكُُز الوُُدريب المهنُُيلعالقُُة بُُين فا ييُُة ا

راسُة أبُو الُذاتل وة ( هدفت إلى الوعُرف  يُى العالقُة بُين قيُق البطالُة وفعاليُة2015ويه وشاهين )اش

(ل كمُا 2011(ل و ربيُات وحماةنُة )2012(ل والنجُار )2013ل وةراسة رحُيم ونمُر )(2014سالمة )

ل حيُك هُدفت الوعُرف 2015اسات تناولت فا يية الذات وم،ووى الطموح كدراسُة  ابُد )أن بعض الدر 

وةراسُُة ل  مُُةالعالقُُة بُُين قيُُق الم،ُُوقب  وفا ييُُة الُُذات وم،ُُووى الطمُُوح لُُدى طيبُُة الثانويُُة العا يُُى 

وةراسُُة  (ل Gill Flores et al., 2011ةراسُُة اُُ  فيُُورز وآخُُرون )(ل وةراسُُة 2011المصُُري )

اسُة كدر  اإلنجُاز(ل كمُا أن هنُاو ةراسُات تناولُت العالقُة بُين فا ييُة الُذات وةافعيُة 2009المشيلي )

 (.2014ال،كاكر )

ت مقاييس م هذه  الدراسات اسولدمفدن معظ أما بالن،بة لألةوات الم،ولدمة في الدراسات ال،ابقة 
ل اإلنجازية (ل وةافع2015(ل وةراسة  ابد )2015لم،ووى لفا يية الذات كدراسة بقيعي وهما  )

(ل 2014دراسة أبو  وةة )(ل وم،ووى الطموح ك2016ومنها ما اسولد  االسوبانة كدراسة طومان )
 (2011وةراسة المصري )

م،ُُُووى فا ييُُُة الُُُذات لُُُدى الطيبُُُة  أن( 2016طُُُو مُُُان )ةراسُُُة نوُُُائج  وأمُُُا بالن،ُُُبة لينوُُُائج فأسُُُفرت

ع بينمُُُا م،ُُُووى اضُُُطراب الم،ُُُيل كُُُان الميوحقُُُين بمراكُُُز الوُُُدريب المهنُُُي فُُُي محافظُُُات غُُُزة مرتفُُُ

ذات ةاللُة إحصُائية بُين فا ييُة الُذات واضُطراب منلفضل كما أظهُرت النوُائج واُوة  القُة  ك،ُية 

ظُُات غُُزةل كمُُا أظهُُرت  ُُد  واُُوة الوُُدريب المهنُُي فُُي محافالم،ُُيل لُُدى الطيبُُة الميوحقُُين بمراكُُز 

يُُُةل العموميُُُةل القُُُوة( تعُُُزى لموغيُُُرات فُُُروق اوهريُُُة فُُُي ةراُُُات فا ييُُُة الُُُذات وأبعاةهُُُا )قُُُدر الفا ي

راب الم،ُُُيل وأبعُُُاةه تعُُُزى لموغيُُُر الجُُُنسل ونُُُوع الدراسُُُةل وواُُُوة فُُُروق اوهريُُُة فُُُي ةراُُُات اضُُُط

 القُُُة ةالُُُة إحصُُُائيًا بُُُين قيُُُق  واُُُوة ( 2015اسُُُة ) ابُُُدل ل كمُُُا أظهُُُرت ةر المهنُُُةل ونُُُوع المحافظُُُة
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الم،وقب  وفا يية الذات لدى طيبُة الثانويُة العامُة فُي محافظُة شُرق غُزةل كمُا تبُين واُوة ارتبُاط بُين 

رت النوُُائج واُُوة فُروق ذات ةاللُُة إحصُُائية بُُين مووسُُطات فا ييُة الُُذات وم،ُُووى الطمُُوحل كمُا أظهُُ

لُذاتل وم،ُووى الطمُوح لُدى طيبُة الثانويُة العامُة يُق الم،ُوقب ل وفا ييُة الدراسُة لم،ُووى قأفراة  ينة ا

كمُُُُا أظهُُُُرت ةراسُُُُة ال،ُُُُكاكر  فُُُُي مدريُُُُة شُُُُرق غُُُُزة لموغيُُُُر الجُُُُنسل والوحصُُُُي  الدراسُُُُيل والفُُُُرعل 

وفا ييُُة الُُذات لُُدى تالميُُذ الثالُُك الثُُانوي  اإلنجُُازًا بُُين ةافعيُُة واُُوة  القُُة ةالُُة إحصُُائي( 2014)

وفا ييُُة  اإلنجُُاز القُُة ذات ةاللُُة إحصُُائية بُُين ةافعيُُة واحُُديل كمُُا أظهُُرت واُُوة المغير واليُُة البُُ

 الذات لدى الويميذات والوالميذ تعزى لموغير الولصص.

محافظُُُة إارائهُُا فُُُي  تُُُم النُُاةرة الوُُُي مُُُن الدراسُُُاتكونهُُا ذه الدراسُُُة  ُُن الدراسُُُات ال،ُُُابقة تميُُزت هُُُ

 اإلنجُازذات و القوهُا بدافعيُة فا ييُة الُهُذه الدراسُة  ل حيُك تناولُتهنيمدارس الوعييم الم يى  الليي 

 .وم،ووى الطموح لدى  ينة من طيبة مدارس الوعييم المهني بمحافظة الليي 
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 الثالثالفصل 

 الطريقة والجراءات

 



55 
 

 مقدمة: 

هذه  لونفيذ الباحثةبها  متالوي قا الدراسة طريقة وإاراءاتل  و فًا كاماًل ومفصاًل تناول هذا الفص

ايةوات ل  دق دراسةال وأةواتل دراسةل و ينة الدراسةل مجومع الدراسةج الوشم  و ف منه دراسةال

 الوحيي  اإلحصائي.و ل دراسةل إاراءات الوةباتها

 :دراسةمنهج ال

الحاضُُُرل وتهُُُدف إلُُُى  وهُُُُو طريقُُُُة فُُُُي البحُُُُك  ُُُُن االرتبُُُاطيي الو ُُُف المُُُنهجالباحثُُُة  تاسُُُولدم

بدقُُُُة توعيُُُُق  -سُُُُيفاً  -محُُُُدةة اابُُُُُة  يُُُُُى تُُُُُ،اؤالتت فُُُُروض معينُُُُة تمهيُُُُُدًا لبهيُُُُز بيانُُُُات إلةبُُُُاتج

فُُي زمُُان إاُُراء البحُُك وذلُُل  بُُالظواهر الحاليُُة وايحُُداث الراهنُُة الوُُي يمكُُن امُُع المعيومُُات  نهُُا

فا ييُُة الُُذات  " هنُُا معرفُُة االرتبُُاطي والهُُدف مُُن اسُُولدا  المُُنهج الو ُُفي. باسُُولدا  أةوات مناسُُبة

  ".  المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلطموح لدى وم،ووى ا اإلنجازبدافعية  القوهاو 

  :دراسةمجتمع ال

( 781والبالغ  دةهم ) لمن اميع طيبة المدارس المهنية في محافظة الليي  دراسةتكون مجومع ال

 البًا وطالبة. ط

 عينة الدراسة:

 العينة االستطالعية: -أ

طيبُُُة مُُُدارس الوعيُُُيم المهنُُُي فُُُي محافظُُُة ( طالبًُُُا وطالبًُُُة مُُُن 40)ن مُُُ  يةاالسُُُوطالعينُُُة ال تكونُُُت

ةبات سوطال ية ليوأكد من الدراسة اال وكان الهدف من إاراءل من مجومع الدراسة وخارج  ينوها الليي 
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ل وقُد تبُين ليباحثُة أن المقُاييس فُي محافظُةمُدارس الوعيُيم المهنُي ة  دق ايةاة  يى  ينة من طيبُو 

 .موع بصدق وةبات مرتفعةالم،ولدمة تو

 عينة األساسية:ال -ب

ن،بة ب لالمدارس المهنية في محافظة الليي  طيبة( طالبًا وطالبًة من 193تكونت  ينة الدراسة من )

يوضح خصائص  (1)ل الب،يطةل والجدو  بالطريقة العشوائيةل اخويروا %( من مجومع الدراسة25)

 العينة الديموغرافية:

 

 نة الديموغرافية(: خصائص العي1جدول )

 النسبة % العدد ستويات المتغيرم المتغير

 النوع
 58.0 112 ذكور

 42.0 81 إناث

 100.0 193 المجموع

 التخصص
 82.9 160  نا ي

 17.1 33 زرا ي

 100.0 193 المجموع

 الصف
 50.3 97  شر حاةي

 49.7 96  شر ةاني

 100.0 193 المجموع
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 أدوات الدراسة:

 :دواتاألصدق 

 ق الظاهري(: صدق المحكمين )الصد

( محكمين من 6 يى ) ايةواتقامت الباحثة بعرض  يةوات الدراسةليوحقق من الصدق الظاهري 

وأكد من مالءمة ك  فقرة من لي العاميين في الجامعات الفي،طينية ومن ذوي االخوصاص واللبرةل

  فقرة لغويًا ت لقياسهل ومالءمة  ياغة كل ومدى  الحية الفقرات في قياس ما وضعتاو ايةفقرات 

لم،ووى المبحوثل وإضافة العباراتل  ايةاة ات ووضوحها بالن،بة ليمبحوثل ومالءمة ك  فقرة من فقر 

أكثر  دقًال وإبداء أية  ايةاة ا أن تجع  أو تعدييهال أو حذفهال إذا احواج ايمرل وهي الوي شأنه

 ايةواتق بينهم  يى  الحية ء المحكمينل كان هناو اتفامالحظات أخرى بشك   ا ل وبعد امع آرا

 وي تم تعدييها بناء  يى  مالحظاتهمل وذلل كما هو مشار اليهل باسوثناء بعض الفقرات الاومقروئيوه

 (.2أنظر ميحق رقم) ليمقاييسى الصدق الظاهري وذلل من أا  الوو   إل

 صدق االتساق الداخلي لمقياس فاعلية الذات:

( لفقُُرات Pearson correlationعامُُ  االرتبُُاط بيرسُُون )بح،ُُاب م المقيُُاسقُُق مُُن  ُُدق تُُم الوح
ل (2011الُُذي أ دتُُه )نفُُين  بُُد الُُرحمن المصُُريل  ليمقيُُاسمُُع الدراُُة الكييُُة  مقيُُاس فا ييُُة الُُذات

 (2)الجدول  ل كما هو واضح فيوذل

رات فوفة ارتباط كل فقرة من فقلمص (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 2)جدول 
 المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.70 ا كافيا.أستطيع حل المشكالت الصعبة لو بذلت جهد  .1

2.  
أستطيع الحفاظ على هدوئي أمام الصعاب ألنني اعتمد على قدراتي في 

 ها.مواجهت
0.67** 0.00 

 0.00 **0.69 التعامل مع أي شيء يعترض طريقي.أستطيع   .3
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.69 أستطيع وضع الحلول ألي مشكلة قد تواجهني.  .4

 0.00 **0.67 يسهل على الوصول إلى أي هدف مهما كان صعبا.  .5

 0.00 **0.74 مكنني مساعدة أي شخص لديه مشكلة.ي  .6

 0.00 **0.65 ه أي موقف.يمكنني السيطرة على مشاعري تجا  .7

 0.00 **0.82 يمكن التحكم في انفعاالتي أمام اآلخرين.  .8

 0.00 **0.70 أستطيع المحافظة على توازني أمام المواقف الصعبة.  .9

 0.00 **0.75 ي وطموحاتي.يصعب على الوصول إلى أهداف  .10

 0.00 **0.68 يصعب على إيقاف أي شخص عند حده.  .11

 0.00 **0.81 لى منافسة زمالئي.أشعر أنني غير قادر ع  .12

 0.00 **0.60 أحرج عند لقاء شخص غريب.  .13

 0.00 **0.63 أقيم المواقف بمهارة ودقة.  .14

 0.00 **0.82 بوسعي تعلم أي شيء لو ركزت فيه.  .15

 0.00 **0.63 جديدة.لى إقامة عالقات من السهل ع  .16

 0.00 **0.79 أرى أن لي موقفاً مؤثراً في المجتمع.  .17

 0.00 **0.79 جنس األخر.بالخجل عند التعامل مع ال اشعر  .18

 0.00 **0.70 أشعر باليأس عند فشل في موقف ما.  .19

 0.00 **0.83 لدى القدرة على مواجهة المواقف الصعبة.  .20

 0.00 **0.74 تماعية.عض المهارات االجأشعر أنني أمتلك ب  .21

 0.00 **0.60 أجد صعوبة في اكتساب مواقف جديدة.  .22

 0.00 **0.80 الحياة غير المتوقعة. قدرة على التعامل مع أحداثلدى ال  .23

 0.00 **0.84 أعتقد أنى امتلك عزيمة وإرادة قويتين.  .24

 0.00 **0.73 أقدم النصيحة لزمالئي إذا صدر عنهم سلوكا سلبيا.  .25

 0.00 **0.79 حل المشكالت التي فيها مخاطرة. أشارك في  .26

 0.00 **0.80 عر أن اصدقائي يسألون عني.عندما أتغيب عن نشاط اجتماعي اش  .27

 0.00 **0.82 ألتزم بالقيم االجتماعية السائدة.  .28

 0.00 **0.77 أتردد في المبادرة بأي نشاط اجتماعي.  .29

 0.00 **0.64 بة.أود أن أتفوق على زمالئي الطل  .30

 0.00 0.74** أجد صعوبة في تنفيذ خطة وضعتها لنفسي.  .31

 0.00 0.79** ي.ى مشاعر الحزن التي تواجهنأجد صعوبة في التغلب عل  .32

 (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

رتبُاط فقُرات المقيُاس مُع الدراُة إلُى أن اميُع قُيم مصُفوفة ا (2)تشير المعطيات الوارةة في الجُدول 

بُر الة إحصائيًال مما يشُير إلُى قُوة االت،ُاق الُداخيي لفقُرات المقيُاسل وهُذا بالوُالي يعالكيية ليمقياس ة

 في قياس ما  يغت من أا  قياسه.  ن  دق فقرات ايةاة 
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 :النجازصدق االتساق الداخلي لمقياس دافعية 

( Pearson correlationاالرتبُاط بيرسُون ) بح،ُاب معامُ  المقيُاستُم الوحقُق مُن  ُدق 

ل (1986الُذي أ ُده )محمُد اميُ  منصُورل  ليمقيُاسمُع الدراُة الكييُة  اإلنجُازمقياس ةافعيُة لفقرات 

 (3)الجدول  وذلل كما هو واضح في

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3)جدول 
 س مع الدرجة الكلية للمقياسالمقيا

 الفقرات الرقم
ل ارتباط معام

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 0.77** أتفاخر بأعمالي في الثانوية.  .1

 0.00 0.83** األساسي من أي عمل الشهرة هدفي  .2

 0.00 0.77** أستمتع بمحاولة حل المشاكل التي يعتبرها البعض مستحيلة.  .3

 0.00 0.66** ستعداد للتطوع فيما يراه اآلخرون عمال صعباأنا على ا  .4

 0.00 800.** أفضل األمور التي تتضمن شيئا من المقامرة والمخاطر على األمور العادية  .5

 0.00 0.81** الصعبة تستهويني أكثر من المشكالت متوسطة الصعوبة. المشكالت  .6

 0.00 **0.73 عدد األعمال التي أنجح فيها أضعاف ما أفشل فيه.  .7

 0.00 **0.81 ي من واجبات.ال يهدأ لي بال حتى أتم ما بين يد  .8

 0.00 **0.83 أحرص على استغالل الوقت.  .9

 0.00 **0.84 تم أي عمل شيء بدأته.يهمني جدا أن أ  .10

 0.00 **0.80 أستمر في عمل الشيء ولو استغرق إتمامه وقتا طويال.  .11

 0.00 **0.83 بل أن أتمه.أكره أن أتخلى عن أي عمل أقوم به ق  .12

 0.00 **0.80 نشطة الصف.اشترك بشكل فعال في أ  .13

 0.00 **0.86 أفضل أن يكون أصدقا ئى من زمالئي.  .14

 0.00 **0.83 دة التلفاز.اءة كتاب جيد على مشاهأفضل قر  .15

 0.00 **0.82 أميل ألن أفعل ما يفعله أغلب التالميذ.  .16

17.  
تتضخم لدي احتماالت الفشل فأضاعف عندما أواجه أعمال أو مهام جديدة 

 جهودي.

**0.66 0.00 

 0.00 0.56** استمتع مع أفراد يتساوون معي في قدراتهم.  .18
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 الفقرات الرقم
ل ارتباط معام

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 0.79** م به خوفا من الفشل.ا ينبغي في أي عمل اقوأبذل جهودا أكثر مم  .19

 0.00 0.84** أحرص على أن أكون دقيقا في مواعيدي.  .20

 0.00 0.79** والمهام الصعبة إال إذا كان معي آخرون.أفضل عدم القيام بالمشروعات   .21

 0.00 0.81** أفضل أن أغير رأيي إذا أختلف مع رأي األغلبية.  .22

 0.00 0.82** قبل أن أبدأ في مشروع ما.  في التفكير والتنظيمأقضي وقتا طويال  .23

 0.00 0.79** ال أحب أن أستسلم أبدا مهما بدا العمل صعبا.  .24

 0.00 0.73** عر أن بإمكاني أن أعمل أشياء ناجحة.أثق بنفسي وأش  .25

 0.00 0.85** أشعر أن بإمكاني أن أنجح في أي شيء إذا ما حاولت ذلك.  .26

 0.00 0.81** نني أواجه التحديات.ي ونشاطي عندما أشعر أيزداد حماس  .27

 0.00 0.82** عندما أواجه مواقف تتطلب مهارة أجدني  مدفوعا نحو بذل أقصى جهودي.  .28

 0.00 0.83** ء أفضل منهم.أحب أن أنافس زمالئي وأصدقائي وأن اؤدي األشيا  .29

 0.00 0.74** استمتع بأن أكون مبدعا لألشياء الجديدة.  .30

 0.00 0.82** و أهداف أود أن تحقق في المستقبل.تتجه نشاطاتي عامة نح  .31

 0.00 0.83** كثيرا ما أجد نفسي مهتم بالمستقبل دون االستمتاع بالحاضر.  .32

 0.00 0.83** ي أعتقد أن بإمكاني تحقيقها.سأعمل فترات أطول في األعمال واألمور الت  .33

 0.00 0.82** أتحمل مسؤولية أعمالي بشجاعة.  .34

 0.00 0.80** خرين عندما أعمل على حل مشكلة ما.أطلب مساعدة اآل  .35

 (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

مُع الدراُة  إلُى أن اميُع قُيم مصُفوفة ارتبُاط فقُرات المقيُاس (3)ر المعطيات الوارةة في الجُدول تشي

لي يعبُر ت المقيُاسل وهُذا بالوُاالكيية ليمقياس ةالة إحصائيًال مما يشُير إلُى قُوة االت،ُاق الُداخيي لفقُرا

  ن  دق فقرات ايةاة في قياس ما  يغت من أا  قياسه.
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 مستوى الطموح: الستبيان صدق االتساق الداخلي

( لفقُُرات Pearson correlationبح،ُُاب معامُُ  االرتبُُاط بيرسُُون ) المقيُُاستُُم الوحقُُق مُُن  ُُدق 

الجُدول هُو واضُح فُي  ل وذلُل كمُادتُه الباحثُةلألةاة الُذي أ مع الدراة الكيية  م،ووى الطموح اسوبانة

(4) 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4)جدول 
 المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.

 لفقراتا الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.58 ل اإلعالم.لفينة واألخرى في وسائأسعى لظهور اسمي بين ا  .1

 0.00 **0.58 أسعى للوصول إلى أناس أحبهم ويحبونني.  .2

 0.00 **0.65 أحقق ما ارغب به في المستقبل.  .3

 0.00 **0.59 .أسعى لمساعدة اآلخرين على تطوير حياتهم  .4

 0.00 **0.64 أسعى الن أكون خاليا نسبيا من األمراض.  .5

 0.00 **0.49 أريد. مال كافي لشراء أي شيءالحصول على   .6

 0.00 **0.57 أكون على معرفة مسبقة بما أريد القيام به من أفعال.  .7

 0.00 **0.65 أسعى إلى لفت انتباه اآلخرين حول مظهري وأناقتي.  .8

 0.00 **0.58 ت عميقة ودائمة.أكون عالقا  .9

 0.00 **0.73 دير من اآلخرين.أسعى للوصول إلى مكانة اجتماعية تكون محط إعجاب وتق  .10

 0.00 **0.62 أساعد اآلخرين في احتياجاتهم.  .11

 0.00 **0.66 ة صحي.أرغب بالحصول على نمط حيا  .12

 (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

إلُى أن اميُع قُيم مصُفوفة ارتبُاط فقُرات المقيُاس مُع الدراُة  (4)ول تشير المعطيات الوارةة في الجُد

ا بالوُالي يعبُر إلُى قُوة االت،ُاق الُداخيي لفقُرات المقيُاسل وهُذة إحصائيًال مما يشُير الكيية ليمقياس ةال

  ن  دق فقرات ايةاة في قياس ما  يغت من أا  قياسه.

 :ألدوات الدراسة الثبات

بطريقة االت،اق الداخيي وبح،اب معاةلة الثبات كرونباخ يةوات الدراسة  ح،اب الثباتقامت الباحثة ب
 .(5وذلل كما هو موضح في الجدول )وجزئة النصفيةل الثبات بطريقة ال ح،ب وكذلل للفاأ
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 الدراسة  ألدواتات (: معامالت الثب5جدول )

 عدد الفقرات المقياس

طريقة كرونباخ 

 ألفا
 طريقة التجزئة النصفية

 معامل االرتباط ل الثباتمعام
معامل سبيرمان 

 براون المصحح

معامل جتمان 

 المصحح

 0.804 *0.806 0.675 0.837 32 لذاتفاعلية ا

 **0.810 0.811 0.681 0.864 35 اإلنجازدافعية 

 0.834 *0.835 0.717 0.828 12 حمستوى الطمو
 .يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس)**(  /يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(
 

قيمة معام  ةبات ألفا كرونباخ لمقياس فا يية الذات فقد  أن (5)الوارةة في الجدول  تشير المعطيات

(ل وبيغت قيمة الثبات بطريقة الوجزئة النصفية باسولدا  معام  0.837ةبات ألفا كرونباخ ) بيغ معام 

كرونباخ فقد بيغت قيمة معام   اإلنجاز(. أما بالن،بة لمقياس ةافعية 0.806ان براون المصحح )سبيرم

مصحح (ل وبيغت قيمة الثبات بطريقة الوجزئة النصفية باسولدا  معام  اومان ال0.0.864ألفا )

(ل وبيغت قيمة 0.828(ل أما مقياس م،ووى الطموح فقد بيغ معام  ةبات ألفا كرونباخ )0.810)

يشير إلى  (.  مما0.835الثبات بطريقة الوجزئة النصفية باسولدا  معام  سبيرمان براون المصحح )

حة ليوطبيق الثالث توموع بدراة مرتفعة من الثباتل وهذا يشير إلى أن المقاييس  ال أن المقاييس

 فية ليقياس كأةا  المقاييسةراة من الثقة  ند اسولدا  الباحثة يعطى مما  ولوحقيق أهداف الدراسة

 اقهف،ها إذا ما أ يد تطبيالنوائج ن يعطتيمكن أن  المقاييسل وهو يعد مؤشرًا  يى أن الحاليالبحك 

 .وفى ظروف الوطبيق نف،ها نف،ها  يى العينة

 متغيرات الدراسة:

 يرات المستقلة: المتغ

 .وله م،وويان )ذكرل أنثى( :الجنس

 .: وله م،وويان ) نا يل زرا ي(الولصص 

 .: وله م،وويان )حاةي  شرل ةاني  شر(الصف 
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ل حيُُك شُُكيت مجومعُُة مقُُاييس وى الطمُُوح(الُُذاتل م،ُُو ل فا ييُُةاإلنجُُاز)ةافعيُُة  المتغيــرات التابعــة:

المُدارس  طيبُةووى الطموح لُدى و القوها بفا يية الذات وم، اإلنجازةافعية الوي هدفت لقياس الدراسة 

 .المهنية في محافظة الليي 

 اسة:إجراءات الدر 

 ةاحثذي سا د الببموغيرات الدراسةل ال ما أتيح من ايةب الوربويل المُرتبطمن خالل الراوع إلى  •

 . يى تكوين خيفية  يمية لموضوع الدراسة

بموغيُرات الدراسُة  لميُة ذات العالقُُةبالراوع إلى بعض الدراسات وايبحاث المحيية والعربيُة والعاو  •

 .دراسةأةوات اللالسوفاةة منها في بناء 

ول  يُُُُى ها لجمُُُُع البيانُُُُات. وذلُُُُل بعُُُُد الحصُُُُوالوُُُُي اسُُُُولدم المقُُُُاييسبوجهيُُُُز  ةالباحثُُُُ تقامُُُُ •

امعهُُا وإاُُراء المعالجُُات اإلحصُُائية ةُُم  لالسُُوبانةل ومُُنافقُُات اللا ُُة ببُُدء تنفيُُذ الوعبئُُة المو 

 الالزمة. 

 ب الحصائية:األسالي

حزمة البرامج  ل ينة الدراسة أفراة يى  ةواتايفي تحيي  بيانات ةراسوه بعد تطبيق  ةالباحث تا ومد

  لاالحصائية ليعيو  االاوما ية

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (25) 

 :اآلتيةاالخوبارات اإلحصائية  واسولدمت

 وزان الن،بية.الوكرارات واي •

 .المووسطات الح،ابيةل االنحرافات المعيارية •

 كرونباخ ألفا لمعرفة ةبات فقرات االسوبانة.اخوبار  •
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 ات بطريقة الوجزئة النصفية. فة الثبمعام  ارتباط سبيرمان براون ومعام  اومان لمعر  •

ولمعرفة لمعرفة  دق فقرات االسوبانةل  (Pearson correlationمعام  االرتباط بيرسون ) •

 الطموح من اهة أخرى.من اهة وفا يية الذات وم،ووى  اإلنجازالعالقة بين ةافعية 

  ينوين (ل لمعرفة الفروق بين مووسطاتIndependent samples t-testاخوبار )ت( ) •

 م،وقيوين.

 :المقاييستصحيح 

وم،ووى الطموح  نجازاإلبدافعية و القوها  فا يية قيمتحيك  لالبدائ  خماسي قياساً  ةالباحث تاسولدم

المقاييسل والجدول   يى  بارات لليي  من خالل إااباتهملدى طيبة المدارس المهنية في محافظة ا

 :يوضح سيم لكرت اللماسي لمقاييس الدراسة( 6)

 (: مقياس ليكرت الخماسي6)جدول 

 التوافر  
 /تنطبق تماما
 ةائماً 

 /تنطبق كثيراً 
 غالباً 

تنطبق بدراة 
 /مووسطة
 ناً أحيا

 /تنطبق قييالً 
 ناةراً 

 /ناةرًا ما تنطبق
 قييالً 

 1 2 3 4 5 رجةالد
ي ا الن،ُُب%(ل بمعنُُى أن )نُُاةرًا مُُا تنطبُُق( و )قيُُياًل( يكُُون وزنه20ُُيكُُون الُُوزن الن،ُُبي لكُُ  ةراُُة )

%(ل ليصُار بعُد ذلُل إلُى ح،ُاب 100%(ل بينما )تنطبق تمامًُا( و )ةائمًُا( يكُون وزنهُا الن،ُبي )20)

كمُُُُُا فُُُُُي  لمووسُُُُُط المُُُُُراحاالتجُُُُُاه ح،ُُُُُب قُُُُُيم ال ويحُُُُُدةح،ُُُُُابي )المووسُُُُُط المُُُُُراح(ل المووسُُُُُط ال

 (.7)الجدول
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 مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية:

 (: مفاتيح التصحيح7)جدول 

فاعلية الذات/مستوى /اإلنجازدافعية درجة  سط الحسابيات المتوفئ

 الطموح

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 طةمتوس 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00
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 الفصل الرابع

 دراسةتحليل نتائج ال
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 مقدمة:

ة ياابة  يى أسئا  اإلأوذلل من  دراسةلال الناتجة  ن يبياناتل إحصائياً  يوضمن هذا الفص  تحييالً 

 .الدراسة وفرضياتها

 :نتائج أسئلة الدراسة

دارس الثانوية المهنية في ةراات الم طيبةه  تواد  القة ارتباطية بين تقديرات الرئيس:  السؤال

وتقديراتهم في م،ووى الطموح لديهم في محافظة  اإلنجازين تقديراتهم في ةافعية فا يية الذات لديهم وب

 ؟الليي 

 الوالية: الرئي،ة انبثقت  نه الفرضية الرئيسل ن هذا ال،ؤاللباابة  

المدارس الثانوية المهنية في محافظة  طلبةتقديرات توجد عالقة ارتباطية بين  ال :الرئيسةالفرضية 

 .ومستوى الطموح لديهم النجازراتهم لدافع الخليل لفاعلية الذات لديهم وتقدي

( إليجُُُاة Pearson Correlationرسُُُون )امُُُ  ارتبُُُاط بيمع اسُُُولد   ُُُن الفُُُرض الُُُرئيسللباابُُة 

لُدى طيبُة المُدارس المهنيُة وم،ُووى الطمُوح  اإلنجُازةافعيُة مُن اهُة وبُين فا يية الُذات العالقة بين 

 (.8واضح من خالل الجدول )ل كما هو من اهة أخرى في محافظة الليي  

ومستوى  النجازدافعية بين من جهة و لذات فاعلية ابين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 8جدول )
 من جهة أخرى الطموح لدى طلبة المدارس المهنية في محافظة الخليل 

 الداللة اإلحصائية ة )ر(قيم المتغيرات

 0.000 0.646** اإلنجازدافعية *  فاعلية الذات

 0.000 0.586** فاعلية الذات * مستوى الطموح

 (≥ 0.01اللة )عند مستوى الد إحصائياً ** دالة 

 اإلنجاز( أن معام  االرتباط ليعالقة بين فا يية الذات وةافعية 8تشير المعطيات الوارةة في الجدول )

موابة ةالة قوية (ل وهذا يدل  يى واوة  القة طرةية 0.000ائية )( بداللة إحص0.646) بيغ
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حيك ل فظة الليي لمهنية في محاالمدارس ا لدى طيبة اإلنجازةافعية وبين  فا يية الذاتبين  إحصائياً 

 لالليي  لطيبة المدارس المهنية في محافظة اإلنجازةافعية زاةت  فا يية الذاتيوضح بأنه كيما زاةت 

 والعكس  حيح. 

( بداللة إحصائية 0.586كذلل بيغ معام  االرتباط ليعالقة بين فا يية الذات وم،ووى الطموح )

وبين  فا يية الذاتبين  ابة ةالة إحصائياً مو قوية و رةية (ل وهذا يدل  يى واوة  القة ط0.000)

 فا يية الذاتح بأنه كيما زاةت حيك يوضل لطيبة المدارس المهنية في محافظة الليي  م،ووى الطموح

 والعكس  حيح.  للطيبة المدارس المهنية في محافظة الليي  م،ووى الطموحكيما زاة 

 ؟س المهنية في محافظة الخليلالمدار  طلبةى فاعلية الذات لددرجة  ما السؤال األول:

وايوزان الن،بية ة المووسطات الح،ابية واالنحرافات المعياري اسولرات ايولللباابة  ن ال،ؤال 

ل وذلل كما هو موضح في الجدول المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبة يية الذات لدى فالقياس 

(9.) 

المدارس المهنية  طلبةلفاعلية الذات لدى واألوزان النسبية  معياريةاالنحرافات ال(: المتوسطات الحسابية و 9) جدول

 .في محافظة الخليل

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

 فاعلية الذات

 مرتفعة 2 85.06 0.88 4.25 أستطيع حل المشكالت الصعبة لو بذلت جهدا كافيا. 1

2 
أستطيع الحفاظ على هدوئي أمام الصعاب ألنني 

 اعتمد على قدراتي في مواجهتها.
 مرتفعة 5 81.08 0.99 4.05

 مرتفعة 3 83.98 0.88 4.20 ترض طريقي.أستطيع التعامل مع أي شيء يع 3

 مرتفعة 7 79.16 0.99 3.96 أستطيع وضع الحلول ألي مشكلة قد تواجهني. 4

 مرتفعة 8 78.92 0.99 3.95 أي هدف مهما كان صعبا.ى الوصول إلى يسهل عل 5

 مرتفعة 9 78.67 1.00 3.93 يمكنني مساعدة أي شخص لديه مشكلة. 6

 مرتفعة 19 76.39 1.24 3.82 عري تجاه أي موقف.يمكنني السيطرة على مشا 7

 ةمرتفع 16 76.87 1.18 3.84 يمكن التحكم في انفعاالتي أمام اآلخرين. 8

9 
لمحافظة على توازني أمام المواقف أستطيع ا

 الصعبة.
 مرتفعة 14 77.47 1.17 3.87

 مرتفعة 30 57.47 1.29 2.87 وحاتي.يصعب على الوصول إلى أهدافي وطم 10

 مرتفعة 29 57.47 1.30 2.87 يصعب على إيقاف أي شخص عند حده. 11

 توسطةم 32 50.00 1.42 2.50 أشعر أنني غير قادر على منافسة زمالئي. 12

 متوسطة 28 58.31 1.43 2.92 أحرج عند لقاء شخص غريب. 13
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

 فاعلية الذات

 مرتفعة 6 79.88 1.03 3.99 أقيم المواقف بمهارة ودقة. 14

 مرتفعة 1 87.95 0.98 4.40 ركزت فيه. بوسعي تعلم أي شيء لو 15

 مرتفعة 10 78.43 1.17 3.92 من السهل على إقامة عالقات جديدة. 16

 متوسطة 22 66.27 1.26 3.31 اً مؤثراً في المجتمع.رى أن لي موقفأ 17

 متوسطة 31 57.47 1.46 2.87 اشعر بالخجل عند التعامل مع الجنس األخر. 18

 متوسطة 24 63.61 1.41 3.18 في موقف ما. أشعر باليأس عند فشل 19

 تفعةمر 13 77.59 1.11 3.88 لدى القدرة على مواجهة المواقف الصعبة. 20

 مرتفعة 18 76.63 1.12 3.83 أنني أمتلك بعض المهارات االجتماعية. أشعر 21

 متوسطة 25 62.41 1.22 3.12 أجد صعوبة في اكتساب مواقف جديدة. 22

23 
ى التعامل مع أحداث الحياة غير لدى القدرة عل

 المتوقعة.
 مرتفعة 17 76.75 1.05 3.84

 مرتفعة 4 83.49 1.00 4.17 ويتين.أعتقد أنى امتلك عزيمة وإرادة ق 24

 مرتفعة 12 77.71 1.17 3.89 أقدم النصيحة لزمالئي إذا صدر عنهم سلوكا سلبيا. 25

 مرتفعة 15 77.35 1.10 3.87 أشارك في حل المشكالت التي فيها مخاطرة. 26

27 
عندما أتغيب عن نشاط اجتماعي اشعر أن اصدقائي 

 يسألون عني.
 مرتفعة 20 76.27 1.22 3.81

 مرتفعة 21 73.73 1.17 3.69 لتزم بالقيم االجتماعية السائدة.أ 28

 متوسطة 23 64.34 1.37 3.22 أتردد في المبادرة بأي نشاط اجتماعي. 29

 مرتفعة 11 78.19 1.23 3.91 ئي الطلبة.أود أن أتفوق على زمال 30

 متوسطة 26 60.36 1.36 3.02 أجد صعوبة في تنفيذ خطة وضعتها لنفسي. 31

32 
أجد صعوبة في التغلب على مشاعر الحزن التي 

 تواجهني.
 متوسطة 27 59.52 1.36 2.98

 متوسطة 72.46 1.17 3.62 الذاتالدرجة الكلية لفاعلية 

ُُُوارة ُُُدى طيبُُُة المُُُدارس المهنيُُُة فُُُي ةراُُُة ( أن 9)ة فُُُي الجُُُدول تشُُُير المعطيُُُات ال ُُُة الُُُذات ل فا يي

( 3.62لمووسط الح،ابي ليدراة الكيية لفا يية الُذات )بيغ ا إذسطةل ااءت بدراة موو محافظة الليي  

 (. 4.40 – 2.50ية بين )تراوحت المووسطات الح،اب فقدل (1.17وانحراف معياري )

( قُُُد حصُُُيت  يُُُى أ يُُُى ةراُُُة بالن،ُُُبة 2ل 24ل 3ل 1ل 15( أن الفقُُُرات )9)ويوضُُُح مُُُن الجُُُدول 

ح،ُُب واهُة نظُُر الطيبُة أنف،ُُهمل وقُُد   محافظُُة اللييُ لفا ييُة الُُذات لُدى طيبُُة المُدارس المهنيُُة فُي

لمشُكالت الصُعبة لُو أسُوطيع حُ  ال بوسعي تعيم أي شيء لُو ركُزت فيُهتمحورت هذه الفقرات حول: 

أ وقُُُد أنُُُى امويُُُل  زيمُُُة وإراةة ل يع الوعامُُُ  مُُُع أي شُُُيء يعوُُُرض طريقُُُيأسُُُوطل بُُُذلت اهُُُدًا كافيُُُاً 

 .ومد  يى قدراتي في موااهوهاصعاب ينني ا أسوطيع الحفاظ  يى هدوئي أما  الل قويوين



70 
 

 ييُُة الُُذات لفاةراُُة بالن،ُُبة  أةنُُى( قُُد حصُُيت  يُُى 13ل 11ل 10ل 18ل 12فُُي حُُين أن الفقُُرات )

أشعر أنني غير قُاةر ل وقد تمحورت هذه الفقرات حول: فظة الليي المدارس المهنية في محا طيبةلدى 

يصعب  يى الو ول إلى أهدافي ل خرمع الجنس اآل شعر باللج   ند الوعام أل  يى مناف،ة زمالئي

 .أحرج  ند لقاء شلص غريبل يصعب  يى إيقاف أي شلص  ند حدهل وطموحاتي
 

 طلبةفاعلية الذات لدى متوسطات درجات في  هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةؤال الثاني: الس

 ص، الصف(.، التخصالجنستعزى لمتغيرات: ) المدارس المهنية في محافظة الخليل

 :اآلتية( 3-1الفرضيات من )  ن ال،ؤال الثانيثق انب

متوسطات  بين ( ≥ 0.05وى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست الفرضية األولى:

 .تعزى لمتغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةدى فاعلية الذات لدرجات 

-Independent) ليعينات الم،وقية وبار )ت(اخ مت الباحثةاسولد الفرض ال،ابقلباابة  ن 

Sample t-test )المدارس المهنية في  طيبةى دلفا يية الذات مووسطات ةراات في لفروق إليجاة ا

 .نستعزى لموغير الج محافظة الليي 

 لفروق في متوسطاتللتعرف على ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 10جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةالذات لدى  فاعليةدرجات 

 العدد الجنس المتغير
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 اإلحصائيةالداللة 

 فاعلية الذات
 دالة 000 .0 4.53** 0.44 3.71 112 ذكور
 0.51 3.40 81 إناث

 2.58 =( 0.01مستوى داللة ) يمة )ت( الجدولية عندق(، 0.01 عند مستوى داللة )*دالة إحصائياً * 

( إلى واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة 10جدول )تشير النوائج الوارةة في ال

(0.05 ≤  ) تعزى  المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةمووسطات ةراات فا يية الذات لدى في

( 2.58ر من قيمة )ت( الجدولية )( وهي أكب4.53بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل لجنسلموغير ا
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( مقاب  3.71وقد كانت الفروق لصالح الذكور بمووسط ح،ابي بيغ )(ل 0.01 ند م،ووى ةاللة )

 ( لبناث. 3.40)

متوسطات  بين ( ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الثانيةالفرضية 

 .التخصص تعزى لمتغير مهنية في محافظة الخليلالمدارس ال طلبةفاعلية الذات لدى درجات 

( Independent-Sample t-test) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( اسولد  رضية الثانيةلالخوبار الف

 الليي ية في محافظة المدارس المهن طيبةفا يية الذات لدى مووسطات ةراات في لفروق إليجاة ا

 تعزى لموغير الولصص.

درجات في متوسطات  لفروق ا إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( تائج اختبار ( ن11جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير التخصص المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةفاعلية الذات لدى 

 العدد التخصص المتغير
المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 علية الذاتفا
 دالة 0.000 4.05** 0.47 3.64 160 صناعي
 0.48 3.27 33 زراعي

 2.58 =( 0.01) يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللةق(، 0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

اللة إحصائية  ند م،ووى الداللة وة فروق ذات ة( إلى وا11تشير النوائج الوارةة في الجدول )
(0.05 ≤  ) تعزى  محافظة الليي المدارس المهنية في  طيبةمووسطات ةراات فا يية الذات لدى في

( 2.58ت( الجدولية )( وهي أكبر من قيمة )4.05بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل لموغير الولصص
الصنا ي بمووسط ح،ابي بيغ  لصالح الولصص (ل وقد كانت الفروق 0.01 ند م،ووى ةاللة )

 ( ليولصص الزرا ي. 3.27( مقاب  )3.64)
متوسطات  بين ( ≥ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات دال  :الثالثةالفرضية 

 .الصف تعزى لمتغير رس المهنية في محافظة الخليلالمدا طلبةفاعلية الذات لدى درجات 

( Independent-Sample t-test) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( اسولد  ضية الثالثةلالخوبار الفر 
 المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةالذات لدى  فا ييةمووسطات ةراات في لفروق إليجاة ا

 تعزى لموغير الصف.
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ت درجامتوسطات  لفروق فيا إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( نتائج اختبار ( 12جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير الصف المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةفاعلية الذات لدى 

 ددالع الصف المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 ة الذاتفاعلي
 دالة 0.037 2.10* 0.57 3.65 97 حادي عشر
 0.40 3.50 96 ثاني عشر

 168(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01الة إحصائيًا عند مستوى داللة )* *د
 2.58 =( 0.01ة )، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دالل1.96 =( 0.05)ت( الجدولية عند مستوى داللة ) قيمة

ائية  ند م،ووى الداللة ذات ةاللة إحص( إلى واوة فروق 12تشير النوائج الوارةة في الجدول )

(0.05 ≤  ) تعزى  لليي المدارس المهنية في محافظة ا طيبةمووسطات ةراات فا يية الذات لدى في

( 1.96( الجدولية )( وهي أكبر من قيمة )ت2.10بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل لموغير الصف

( 3.65ط ح،ابي بيغ )اةي  شر بمووس(ل وقد كانت الفروق لصالح الح0.05 ند م،ووى ةاللة )

 ( ليثاني  شر. 3.50مقاب  )

 ؟المهنية في محافظة الخليلالمدارس  طلبةلدى  النجازدافعية درجة  ما :الثالثالسؤال 

وايوزان الن،بية ابية واالنحرافات المعيارية المووسطات الح،اسولرات  الثالكللباابة  ن ال،ؤال 

ل وذلل كما هو موضح في المهنية في محافظة الليي المدارس  طيبةلدى  اإلنجازةافعية لقياس 

 (.13الجدول )

المدارس  طلبةلدى  النجازلدافعية واألوزان النسبية  المعيارية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات13) جدول
 .افظة الخليلالمهنية في مح

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ن الوز

 النسبي %
 ترتيبال

تقدير درجة 

دافعية 

 اإلنجاز

 مرتفعة 21 74.70 1.20 3.73 أتفاخر بأعمالي في الثانوية. 1

 متوسطة 33 57.11 1.42 2.86 دفي األساسي من أي عملالشهرة ه 2

3 
ل التي يعتبرها البعض أستمتع بمحاولة حل المشاك

 مستحيلة.
 مرتفعة 10 80.96 1.07 4.05

4 
فيما يراه اآلخرون عمال  ستعداد للتطوعأنا على ا

 صعبا
 مرتفعة 8 81.33 1.00 4.07

5 
أفضل األمور التي تتضمن شيئا من المقامرة 

 مخاطر على األمور العاديةوال
 متوسطة 28 68.07 1.33 3.40
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ن الوز

 النسبي %
 ترتيبال

تقدير درجة 

دافعية 

 اإلنجاز

6 
ي أكثر من المشكالت المشكالت الصعبة تستهوين

 متوسطة الصعوبة.
 متوسطة 26 68.92 1.18 3.45

 متوسطة 25 71.08 1.03 3.55 ي أنجح فيها أضعاف ما أفشل فيه.د األعمال التعد 7

 مرتفعة 12 79.40 1.12 3.97 بات.ال يهدأ لي بال حتى أتم ما بين يدي من واج 8

 مرتفعة 22 74.70 1.13 3.73 أحرص على استغالل الوقت. 9

 تفعةمر 1 84.94 0.97 4.25 يهمني جدا أن أتم أي عمل شيء بدأته. 10

11 
ر في عمل الشيء ولو استغرق إتمامه وقتا أستم

 طويال.
 مرتفعة 9 81.33 1.02 4.07

 مرتفعة 6 82.17 1.03 4.11 وم به قبل أن أتمه.أكره أن أتخلى عن أي عمل أق 12

 متوسطة 27 68.43 1.23 3.42 اشترك بشكل فعال في أنشطة الصف. 13

 مرتفعة 23 74.34 1.29 3.72 أفضل أن يكون أصدقا ئى من زمالئي. 14

 متوسطة 35 50.96 1.29 2.55 أفضل قراءة كتاب جيد على مشاهدة التلفاز. 15

 متوسطة 34 51.57 1.17 2.58 ما يفعله أغلب التالميذ.أميل ألن أفعل  16

17 
دة تتضخم لدي عندما أواجه أعمال أو مهام جدي

 احتماالت الفشل فأضاعف جهودي.
 متوسطة 30 65.30 1.17 3.27

 مرتفعة 18 77.95 1.15 3.90 ستمتع مع أفراد يتساوون معي في قدراتهم.ا 18

19 
عمل اقوم به  أبذل جهودا أكثر مما ينبغي في أي

 خوفا من الفشل.
 مرتفعة 19 77.83 1.05 3.89

 مرتفعة 17 78.31 1.16 3.92 واعيدي.أحرص على أن أكون دقيقا في م 20

21 
م الصعبة إال شروعات والمهاأفضل عدم القيام بالم

 إذا كان معي آخرون.
 متوسطة 31 62.53 1.28 3.13

 متوسطة 32 59.04 1.46 2.95 غلبية.أفضل أن أغير رأيي إذا أختلف مع رأي األ 22

23 
أقضي وقتا طويال في التفكير والتنظيم قبل أن أبدأ 

 ي مشروع ما.ف
 مرتفعة 20 76.99 1.10 3.85

 مرتفعة 5 82.41 1.01 4.12 دا العمل صعبا.م أبدا مهما بال أحب أن أستسل 24

25 
أثق بنفسي وأشعر أن بإمكاني أن أعمل أشياء 

 ناجحة.
 مرتفعة 3 83.25 0.96 4.16

26 
أشعر أن بإمكاني أن أنجح في أي شيء إذا ما 

 حاولت ذلك.
 مرتفعة 13 79.28 1.11 3.96

27 
 يزداد حماسي ونشاطي عندما أشعر أنني أواجه

 التحديات.
 مرتفعة 7 81.45 0.99 4.07

28 
عندما أواجه مواقف تتطلب مهارة أجدني  مدفوعا 

 نحو بذل أقصى جهودي.
 مرتفعة 15 79.04 1.11 3.95

29 
أحب أن أنافس زمالئي وأصدقائي وأن اؤدي 

 األشياء أفضل منهم.
 مرتفعة 16 78.43 1.13 3.92

 مرتفعة 2 83.86 1.00 4.19 دة.استمتع بأن أكون مبدعا لألشياء الجدي 30

31 
تتجه نشاطاتي عامة نحو أهداف أود أن تحقق في 

 المستقبل.
 مرتفعة 4 82.41 0.99 4.12

32 
كثيرا ما أجد نفسي مهتم بالمستقبل دون االستمتاع 

 بالحاضر.
 متوسطة 24 72.05 1.20 3.60

33 
ترات أطول في األعمال واألمور التي سأعمل ف

 ني تحقيقها.أعتقد أن بإمكا
 مرتفعة 11 80.48 1.06 4.02

 مرتفعة 14 79.16 1.10 3.96 أتحمل مسؤولية أعمالي بشجاعة. 34

35 
اآلخرين عندما أعمل على حل أطلب مساعدة 

 مشكلة ما.
 متوسطة 29 65.66 1.16 3.28

 مرتفعة 74.15 1.13 3.71 اإلنجازالدرجة الكلية لدافعية 
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لُُدى طيبُُة المُُدارس المهنيُُة فُُي  اإلنجُُازةافعيُُة ةراُُة  ( أن13)لجُُدول تشُُير المعطيُُات الُُوارةة فُُي ا

 اإلنجُُُازح،ُُُابي ليدراُُُة الكييُُُة لدافعيُُُة ل حيُُُك بيُُُغ المووسُُُط المرتفعُُُةاُُُاءت بدراُُُة محافظُُُة اللييُُُ  

 (. 4.25 – 2.55بين ) تراوحت المووسطات الح،ابية فقدل (1.13( وانحراف معياري )3.71)

ةراة بالن،بة ( قد حصيت  يى أ يى 24ل 31ل 25 ل30ل 10قرات )( أن الف13)ويوضح من الجدول 

ح،ُب واهُة نظُر الطيبُة أنف،ُهمل وقُد  لدى طيبة المدارس المهنية في محافظة اللييُ  اإلنجازدافعية ل

اسوموع بأن أكُون مبُد ا لألشُياء  ليهمني ادا أن أتم أي  م  شيء بدأتهتمحورت هذه الفقرات حول: 

توجُه نشُاطاتي  امُة نحُو أهُداف أوة ل ي أن أ م  أشياء نااحُةشعر أن بدمكانأةق بنف،ي وأل الجديدة

 .هما بدا العم   عباً م ال أحب أن أسو،يم أبداً ل أن تحقق في الم،وقب 

 اإلنجُُازيُُة لدافعةراُُة بالن،ُُبة  أةنُُى( قُُد حصُُيت  يُُى 21ل 22ل 2ل 16ل 15فُُي حُُين أن الفقُُرات )

أفضُ  قُُراءة كوُُاب رت هُُذه الفقُرات حُُول: ل وقُُد تمحُو ييُ لُدى طيبُُة المُدارس المهنيُُة فُي محافظُُة الل

شُُهرة هُُدفي ايساسُُي مُُن أي الل أميُُ  ين أفعُُ  مُُا يفعيُُه أغيُُب الوالميُُذل ايُُد  يُُى مشُُاهدة الويفُُاز

شُُُرو ات والمهُُُا  أفضُُُ   ُُُد  القيُُُا  بالمل أفضُُُ  أن أغيُُُر رأيُُُي إذا أخويُُُف مُُُع رأي ايغيبيُُُةل  مُُُ 

 الصعبة إال إذا كان معي آخرون.

 طلبةلدى  النجازدافعية متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية في  هلال الرابع: السؤ 

 ، التخصص، الصف(.الجنستعزى لمتغيرات: ) يلالمدارس المهنية في محافظة الخل

 :اآلتية( 6-4الفرضيات من ) ال،ؤال الرابعانبثق 

متوسطات  بين ( ≥ 0.05ى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  :الرابعةالفرضية 

 .تعزى لمتغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  النجازدافعية درجات 



75 
 

( Independent-Sample t-test) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( ل اسولد الخوبار الفرضية الرابعة

 هنية في محافظة الليي المدارس الم ةطيبلدى  اإلنجازةافعية مووسطات ةراات في لفروق ة اإليجا

 .تعزى لموغير الجنس

درجات لفروق في متوسطات ا إلىعرف للت( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 14جدول )
 .(193)ن = متغير الجنستعزى ل المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  النجازدافعية 

 العدد النوع المتغير
ط المتوس

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 اإلنجازدافعية 
 لةدا 000 .0 8.62** 0.39 3.86 112 ذكور
 0.49 3.31 81 إناث

 2.58 =( 0.01يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )ق(، 0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ( إلى 14دول )تشير النوائج الوارةة في الج

(0.05 ≤  ) مدارس المهنية في محافظة الليي ال طيبةلدى  زاإلنجامووسطات ةراات ةافعية في 

( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 8.62بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل تعزى لموغير الجنس

( 3.86روق لصالح الذكور بمووسط ح،ابي بيغ )وقد كانت الف (ل0.01(  ند م،ووى ةاللة )2.58)

 ( لبناث. 3.31مقاب  )

 بين ( ≥ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )د فروق ذات دال ال توج :الخامسةالفرضية 

 تعزى لمتغير المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  النجازدافعية متوسطات درجات 

 .التخصص

-Independent-Sample t) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( ،ةل اسولد الفرضية اللامالخوبار 

test )المدارس المهنية في محافظة  طيبةلدى  اإلنجازفعية ةامووسطات ةراات في وق لفر إليجاة ا

 تعزى لموغير الولصص. الليي 
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طات لفروق في متوسللتعرف على ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 15جدول )
 .(193)ن = التخصص تعزى لمتغير المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  النجازدافعية درجات 

 العدد التخصص غيرالمت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 اإلنجازدافعية 
 دالة 0.000 7.23** 0.46 3.73 160 صناعي

 0.41 3.11 33 اعيزر

 2.58 =( 0.01يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )ق(، 0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( إلى واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة 15ر النوائج الوارةة في الجدول )تشي
(0.05 ≤  ) افظة الليي المهنية في محالمدارس  طيبةلدى  اإلنجازمووسطات ةراات ةافعية في 

( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 7.23بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل تعزى لموغير الولصص
(ل وقد كانت الفروق لصالح الولصص الصنا ي بمووسط ح،ابي 0.01(  ند م،ووى ةاللة )2.58)

 ( ليولصص الزرا ي. 3.11( مقاب  )3.73بيغ )
 

 بين ( ≥ 0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة )فروق ذات داللال توجد  :السادسة الفرضية

 تعزى لمتغير محافظة الخليلالمدارس المهنية في  طلبةلدى  النجازدافعية متوسطات درجات 

 .الصف

-Independent-Sample t) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( ل اسولد الخوبار الفرضية ال،اةسة

test )المدارس المهنية في محافظة  طيبةلدى  اإلنجازة ةافعيت ةراات مووسطافي لفروق إليجاة ا
 تعزى لموغير الصف. الليي 

درجات لفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 16جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير الصف لالمدارس المهنية في محافظة الخلي طلبةلدى  النجازدافعية 

 العدد فالص المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 اإلنجازدافعية 
 دالة 0.006 2.77** 0.53 3.73 97 حادي عشر
 0.48 3.53 96 ثاني عشر

 2.58 =( 0.01يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )ق(، 0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( إلى واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة 16نوائج الوارةة في الجدول )تشير ال

(0.05 ≤  ) المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجازافعية ةراات ة مووسطاتفي 
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ة ( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولي2.77بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل تعزى لموغير الصف

(ل وقد كانت الفروق لصالح الحاةي  شر بمووسط ح،ابي بيغ 0.01م،ووى ةاللة )(  ند 2.58)

 . ( ليثاني  شر3.53( مقاب  )3.73)

 
 ؟المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةمستوى الطموح لدى  ما :الخامسؤال الس

وزان الن،بية وايالمعيارية المووسطات الح،ابية واالنحرافات  اسولرات اللامسللباابة  ن ال،ؤال 

ل وذلل كما هو موضح في المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةم،ووى الطموح لدى لقياس 

 (.17ول )الجد

المدارس  طلبةلمستوى الطموح لدى واألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية17) جدول
 .المهنية في محافظة الخليل

رقم 

 رةالفق
 الفقرة

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير درجة 

مستوى 

 الطموح

1 
نة واألخرى في وسائل الفي أسعى لظهور اسمي بين

 اإلعالم.
 متوسطة 12 70.12 1.37 3.51

 مرتفعة 1 89.40 0.90 4.47 أسعى للوصول إلى أناس أحبهم ويحبونني. 2

 مرتفعة 4 85.30 0.92 4.27 في المستقبل. أحقق ما ارغب به 3

 مرتفعة 10 75.78 1.18 3.79 أسعى لمساعدة اآلخرين على تطوير حياتهم. 4

 مرتفعة 2 88.80 0.90 4.44 ون خاليا نسبيا من األمراض.ى الن أكأسع 5

 مرتفعة 5 82.77 1.07 4.14 الحصول على مال كافي لشراء أي شيء أريد. 6

7 
ريد القيام به من ة مسبقة بما أأكون على معرف

 أفعال.
 مرتفعة 7 82.41 0.98 4.12

8 
أسعى إلى لفت انتباه اآلخرين حول مظهري 

 وأناقتي.
 متوسطة 11 73.13 1.26 3.66

 مرتفعة 9 78.43 1.06 3.92 أكون عالقات عميقة ودائمة. 9

10 
أسعى للوصول إلى مكانة اجتماعية تكون محط 

 رين.إعجاب وتقدير من اآلخ
 مرتفعة 8 78.55 1.13 3.93

 مرتفعة 6 82.41 1.01 4.12 أساعد اآلخرين في احتياجاتهم. 11

 مرتفعة 3 85.78 1.03 4.29 حياة صحي.أرغب بالحصول على نمط  12

 مرتفعة 81.07 1.07 4.05 الدرجة الكلية لمستوى الطموح
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س المهنيُة فُي محافظُة ى طيبُة المُدار م،ووى الطمُوح لُد( أن 17)تشير المعطيات الوارةة في الجدول 

 نحُراف معيُاري ( وا4.05بيغ المووسط الح،ابي ليدراة الكيية لم،ووى الطمُوح ) إذل مرتفعاً  كانالليي  

 (. 4.47 – 3.51تراوحت المووسطات الح،ابية بين ) فقدل (1.07)

الن،ُُُبة ( قُُُد حصُُُيت  يُُُى أ يُُُى ةراُُُة ب6ل 3ل 12ل 5ل 2( أن الفقُُُرات )17)ويوضُُُح مُُُن الجُُُدول 

ح،ب واهُة نظُر الطيبُة أنف،ُهمل وقُد  الطموح لدى طيبة المدارس المهنية في محافظة الليي  لم،ووى 

 ن،ُبياً  أسُعى الن أكُون خاليُاً ل عى ليو ول إلُى أنُاس أحُبهم ويحبُوننيأسحول:  تمحورت هذه الفقرات

 .ء أريدلشراء أي شي أحقق ما ارغب به في الم،وقب ل الحصول  يى مال كاف  ل من ايمراض

لم،ُُووى الطمُُوح لُُدى ةراُُة بالن،ُُبة  أةنُُى( قُُد حصُُيت  يُُى 10ل 9ل 4ل 8ل 1ن أن الفقُُرات )فُُي حُُي

أسُعى لظهُور اسُمي بُين ل وقد تمحُورت هُذه الفقُرات حُول: ليي ي محافظة الطيبة المدارس المهنية ف

أسُُُعى ل أسُُُعى إلُُُى لفُُُت انوبُُُاه اآلخُُُرين حُُُول مظهُُُري وأنُُُاقويل الفينُُُة وايخُُُرى فُُُي وسُُُائ  اإل ُُُال 

أسُُُعى ليو ُُُول إلُُُى مكانُُُة ل أكُُُون  القُُُات  ميقُُُة وةائمُُُةل ة اآلخُُُرين  يُُُى تطُُُوير حيُُُاتهملم،ُُُا د

 .آلخرينوتقدير من اااوما ية تكون محط إ جاب 

درجات مستوى الطموح لدى متوسطات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال السادس:

 ، التخصص، الصف(.نسالجمتغيرات: )تعزى ل المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبة

 :اآلتية( 9-7الفرضيات من )السؤال السادس انبثق 

 بين ( ≥ 0.05وى الداللة )اللة إحصائية عند مستال توجد فروق ذات د :السابعةالفرضية 

تعزى لمتغير  المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  مستوى الطموحمتوسطات درجات 

 .الجنس
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-Independent-Sample t) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( ةل اسولد لفرضية ال،ابعالخوبار ا

test )المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةموح لدى م،ووى الطمووسطات في لفروق إليجاة ا 

 .تعزى لموغير الجنس

درجات توسطات لفروق في ما إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 18جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةمستوى الطموح لدى 

 ددالع النوع المتغير
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 مستوى الطموح
 دالة 000 .0 3.73** 0.59 4.14 112 ذكور
 0.70 3.80 81 إناث

 2.58 =( 0.01يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )ق(، 0.01حصائيًا عند مستوى داللة )* *دالة إ

( إلى واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة 18في الجدول ) تشير النوائج الوارةة

(0.05 ≤  ) لليي المدارس المهنية في محافظة ا طيبةمووسطات ةراات م،ووى الطموح لدى في 

( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 3.73بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل الجنس وغيرتعزى لم

( 4.14(ل وقد كانت الفروق لصالح الذكور بمووسط ح،ابي بيغ )0.01(  ند م،ووى ةاللة )2.58)

 ( لبناث.3.80مقاب  )

متوسطات  نبي ( ≥ 0.05لة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال  :الثامنةالفرضية 

 .التخصص تعزى لمتغير المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  مستوى الطموحدرجات 

( Independent-Sample t-test) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( ل اسولد الثامنةر الفرضية الخوبا

 افظة الليي في محالمهنية المدارس  طيبةم،ووى الطموح لدى مووسطات ةراات في لفروق إليجاة ا

 تعزى لموغير الولصص.
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درجات لفروق في متوسطات ا إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 19جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير التخصص المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةمستوى الطموح لدى 

 العدد التخصص المتغير
المتوسط 

 يالحساب

ف االنحرا

 معياريال

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 مستوى الطموح
 دالة 0.002 3.21** 0.62 4.07 160 صناعي
 0.73 3.67 33 زراعي

 2.58 =( 0.01يمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )ق(، 0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة  إلى واوة فروق ( 19تشير النوائج الوارةة في الجدول )
(0.05 ≤  ) ية في محافظة الليي المدارس المهن طيبةمووسطات ةراات م،ووى الطموح لدى في 

( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 3.21بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل تعزى لموغير الولصص
الولصص الصنا ي بمووسط ح،ابي الفروق لصالح (ل وقد كانت 0.01(  ند م،ووى ةاللة )2.58)

 ( ليولصص الزرا ي.3.67( مقاب  )4.07بيغ )
 

 بين ( ≥ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذ :التاسعةالفرضية 

 تعزى لمتغير المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةلدى  مستوى الطموحمتوسطات درجات 

 .الصف

-Independent-Sample t) ليعينات الم،وقية اخوبار )ت( ل اسولد اسعةالور الفرضية الخوبا

test )نية في محافظة المدارس المه طيبةم،ووى الطموح لدى مووسطات ةراات في لفروق إليجاة ا
 تعزى لموغير الصف. الليي 

درجات ت روق في متوسطالفا إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 20جدول )
 .(193)ن = تعزى لمتغير الصف المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةمستوى الطموح لدى 

 العدد صفال المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 مستوى الطموح
 دالة 0.015 2.46* 0.65 4.11 97 حادي عشر
 0.65 3.88 96 ثاني عشر

 1.96 =( 0.05ة )قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دالل(، 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
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( إلى واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة 20ئج الوارةة في الجدول )تشير النوا

(0.05 ≤  ) ي ي محافظة الليالمدارس المهنية ف طيبةمووسطات ةراات م،ووى الطموح لدى في 

( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 2.46بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل تعزى لموغير الصف

(ل وقد كانت الفروق لصالح الحاةي  شر بمووسط ح،ابي بيغ 0.05ةاللة ) (  ند م،ووى 1.96)

 ( ليثاني  شر.3.88( مقاب  )4.11)
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
 :مقدمةال

 ل من خالل أسئية الدراسةلل وذليوضمن هذا الفص  مناقشة النوائج الوي خرات بها الدراسة وتف،يرها

 وفرضياتهال و واًل إلى الوو يات الوي خرات بها الدراسة من خالل نوائجها.

 :أسئلة الدراسةحسب نتائج المناقشة 

المدارس الثانوية المهنية في ةراات  طيبةة ارتباطية بين تقديرات ه  تواد  الق الرئيس: السؤال

وتقديراتهم في م،ووى الطموح لديهم في محافظة  اإلنجازافعية فا يية الذات لديهم وبين تقديراتهم في ة

 ؟الليي 

 :تيةاآلالفرضية   ن ال،ؤال الرئيسنبثقت ا

المدارس الثانوية المهنية في محافظة  طلبة تقديراتة بين توجد عالقة ارتباطي ال :الرئيسةالفرضية 

 .الطموح لديهمومستوى  النجازالخليل لفاعلية الذات لديهم وتقديراتهم لدافع 

لطيبة  اإلنجازةافعية وبين  اتفا يية الذبين  طرةية موابة ةالة إحصائياً ارتباطية واوة  القة تبين 

بين  إحصائياً طرةية موابة ةالة  ارتباطية ة الق وادتذلل ك لالمدارس المهنية في محافظة الليي 

 . فظة الليي لطيبة المدارس المهنية في محا م،ووى الطموحوبين  فا يية الذات

الصُعوبات ووضُع  موااهُُة ى،ان  يُأن فا يية الذات العالية واقعية تُ،ا د اإلنُالباحثة في ذلل  ى وتر 

الدافعيُُُة ى حُُُُدة مُُُُ،وو حُُُول فا ييُُُة الُُُذات تقُُُدات ايشُُُلاص أن معو إذل أهُُُداف واقعيُُُة تناسُُُب قدراتُُُه

 الُُُُذات كيمُُُُا ازةاةت ةقُُُُُة فا ييُُُُةفكيمُُُُا ارتفعُُُُت  لقُُُُدرة الفُُُُرة  يُُُُي موااهُُُُة الصُُُُعوبات ىوكُُُُذلل مُُُُد

 حيُُك أن إةراو ايفُُراة لفا ييُُة الُُذات قُُُد الفُُرة بنف،ُُه ويزيُُد إ ُُراره  يُُي تلطُُي مُُا يقابيُُه مُُن  قبُُات



84 
 

 بفا يية الذات يقوربون مُن قوي اص الذين لديهم إح،اس ايشل كما أن. طموحاتهم وأهدافهم ىؤةر  يي

 المواقُُف الصُُعبة ولُُديهم سُُر ة فُُي اسُُُورةاةالمهُُا  الصُُعبة كوحُُد وترتفُُع طموحُُاتهم ومجهُُوةاتهم فُُي 

 . ةنجازات ايةائياإلح،اس بفا يية الذات واإل

بُين فا ييُة الُذات  موابُة ارتبُاط  القُةواُوة الوي بينت  (2015دراسة عابد )واتفقت هذه النويجة مع 

ُُُة الوُُُي  (2014دراســـة الســـاكر )كُُُذلل اتفقُُُت مُُُع ل وم،ُُُووى الطمُُُوح تو ُُُيت إلُُُى واُُُوة  القُُُة ةال

الواحُُديل كمُُا  وفا ييُُة الُُذات لُُدى تالميُُذ الثالُُك الثُُانوي بُُالمغير واليُُة اإلنجُُازصُُائيًا بُُين ةافعيُُة إح

لُذات لُدى الويميُذات والوالميُذ وفا ييُة ا جُازاإلنأظهرت واُوة  القُة ذات ةاللُة إحصُائية بُين ةافعيُة 

أظهُرت واُوة لوُي ا (2012دراسة سالم وقمبيل والخليفـة )واتفقت أيضًا مع  تعزى لموغير الولصص.

 .موحوم،ووى الط اإلنجاز القة ارتباطية طرةية ةالة إحصائيًا بين ةافعية 

 ؟في محافظة الخليل مدارس المهنيةال طلبةفاعلية الذات لدى درجة  ما السؤال األول:مناقشة نتائج 

بدراُُة  اُُاءتفا ييُة الُُذات لُُدى طيبُُة المُدارس المهنيُُة فُُي محافظُة اللييُُ  ةراُُة أن أظهُرت النوُُائج 

ل (1.17انحراف معيُُاري )بُُ( 3.62بيُُغ المووسُُط الح،ُُابي ليدراُُة الكييُُة لفا ييُُة الُُذات ) إذمووسُُطةل 

 (. 4.40 – 2.50بين )ا لدراة فا يية الذات مت المووسطات الح،ابية تراوحو 

وتعُُزو الباحثُُة ذلُُل إلُُى  ُُعوبة الظُُروف االقوصُُاةية وايمنيُُة الوُُي يعيشُُها الشُُعب الفي،ُُطيني بشُُك  

ايمُُر  لوالطيبُُة بشُُك  خُُاصل ب،ُُبب االحُُوالل اإلسُُرائييي وقيُُة تُُوفر فُُرص  مُُ  يربُُاب ايسُُر  ُُا 

ن الفا ييُة الذاتيُة تعبُر وبمُا أاتيُةل  ةر فُي فُا ييوهم الذالذي ينعكس سُيبًا  يُى أبنُائهم والُذي بُدوره يُؤ 

 ى فُُدن م،ُُوو  له ُُن مُُدى امُُوالو الفُُرة ليلبُُرات لموااهُُة الصُُعوبات والعقبُُُات وبنُُاء  يُُى إةراكُُه لذاتُُ

المُُُدارس المهنيُُُة فُُُي  طيبُُُةل مُُُن هنُُُا كانُُُت فا ييُُُة الُُُذات لُُُدى يقُُُ  الولطُُُيط وموااهُُُة أي  ُُُعاب

 محافظة الليي  مووسطة.
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واُُوة م،ُووى مووسُط فُُي الوُي تو ُيت إلُى  (2015) ة بقيعـي وهمــا دراسـه النويجُة مُُع واتفقُت هُذ

ل كذلل اتفقُت مُع ةيزية في الجامعات ايرةنيالفا يية الذاتية وما وراء االسويعاب لدى طيبة اليغة اإلنجي

الوُُُي تو ُُُيت إلُُُى أن طيبُُُة الثانويُُُة العامُُُة لُُُديهم م،ُُُووى مووسُُُط لفا ييُُُة   (2012دراســـة النجـــار )

ُُُذاتل واخويفُُُت مُُُ ـــانع ال ُُُدى الطيبُُُة الوُُُي  (2016) دراســـة طوم ُُُذات ل ُُُة ال أظهُُُرت أن م،ُُُووى فا يي

رحــيم ونمــر  دراســة. كُُذلل اخويفُُت مُُع رتفُُعالميوحقُُين بمراكُُز الوُُدريب المهنُُي فُُي محافظُُات غُُزة م

 .م،ووى منلفض من فا يية الذات لديهمتو يت إلى أن طيبة المرحية اإل داةية الوي  (2013)
 

فا يية الذات مووسطات ةراات فروق ذات ةاللة إحصائية في  ه  توادثاني: ال السؤالمناقشة نتائج 

 ل الولصصل الصف(.الجنسلموغيرات: ) تعزى  المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى 

 :(3-1الفرضيات من ) مناقشة النوائج من خالل

 ( ≥ 0.05وى الداللة )ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،و الفرضية األولى:مناقشة نتيجة 

تعزى لموغير  المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةفا يية الذات لدى مووسطات ةراات  بين

 .الجنس

 طيبةمووسطات ةراات فا يية الذات لدى في واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  أظهرت النوائج

 ل(4.53وبة )يمة )ت( المح،بيغت ق إذل تعزى لموغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ( لبناث. 3.40( مقاب  )3.71وقد كانت الفروق لصالح الذكور بمووسط ح،ابي بيغ )

المجومع أن أن الطيبة الذكور يوموعون بحرية أكثر من اإلناث ةاخ  المجومعل بحكم وترى الباحثة 

ي،وطيعون العم  أن الذكور  إذكبقية المجومعات العربيةل  ًا نو ًا ماذكوري اً مجومعال زال ،طيني الفي

ك  بعد الدراسة ويكون لديهم فر ة أكبر من اإلناث في اللروج وااللوقاء با دقائهم في أي وقتل 

 ذلل يجعيهم يشعرون بفا يية ذواتهم أكثر من اإلناث.
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أظهرت واوة فروق بين منلفضي قيق الوي  (2015المصري )دراسة واتفقت هذه النويجة مع 

 . قب   يى فا يية الذاتفعي قيق الم،والم،وقب  ومرت

 

 ( ≥ 0.05لة )ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الدال :الثانيةالفرضية يجة مناقشة نت

 تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةفا يية الذات لدى مووسطات ةراات  بين

 .الولصص

 طيبةطات ةراات فا يية الذات لدى مووسفي صائية واوة فروق ذات ةاللة إح أظهرت النوائج

 ل(4.05( المح،وبة )بيغت قيمة )ت إذل تعزى لموغير الولصص المدارس المهنية في محافظة الليي 

( 3.27( مقاب  )3.64روق لصالح الولصص الصنا ي بمووسط ح،ابي بيغ )وقد كانت الف

 ليولصص الزرا ي. 

وموعون أكثر من خالل ور  العم  الوي صص الصنا ي ي،وترى الباحثة أن الطيبة أ حاب الول

ظهرت لديهم فا يية لذاتهم  يودربون فيها ومن خالل النماذج الوي يصنعونها أةناء الودريبل من هنا

 من الطيبة أ حاب الولصص الزرا ي.أكثر 

ى  ُُد  واُُوة فُُروق لم،ُُووى فا ييُُة الُُذات لُُدتو ُُيت إلُُى الوُُي  (2015دراســة عابــد )واخويفُُت مُُع 

 ية العامة في مدرية شرق غزة تعزى لموغير الولصص )الفرع(.طيبة الثانو 

 ( ≥ 0.05ت ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة )ال تواد فروق ذا :الثالثةالفرضية مناقشة نتيجة 

 تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةفا يية الذات لدى مووسطات ةراات  بين

 .الصف
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 طيبةمووسطات ةراات فا يية الذات لدى في روق ذات ةاللة إحصائية واوة ف لنوائجأظهرت ا

 ل(2.10ة )ت( المح،وبة )بيغت قيم إذل موغير الصفتعزى ل المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ( ليثاني  شر. 3.50( مقاب  )3.65وقد كانت الفروق لصالح الحاةي  شر بمووسط ح،ابي بيغ )

لذا يزةاة القيق  ندهم  اإلنجاز شر يعيشون تحت ضغط اموحان  ن طيبة الثانيوترى الباحثة أ

يؤةر سيبًا  يى فا يية الذات لديهم  يى  كس طيبة من  د  تحقيقهم لينوائج المراوة وهذا  واللوف

لذا كانت فا يية الذات لدى  لالحاةي  شر الذين يدرسون مرتاحين ةون ضغوط اللوف من الفش 

 لدى طيبة الصف الثاني  شر.شر أ يى منها طيبة الحاةي  

ت ةاللة أظهرت  د  واوة فروق ذا الوي ،(2012) النجاردراسة وقد اخويفت هذه النويجة مع 

 .الفرع ايكاةيمي لموغيرإحصائية في الووتر النف،ي تعزى 

افظــة المــدارس المهنيــة فــي مح طلبــةلــدى  النجــازدافعيــة درجــة  مــا :الثالــثالســؤال مناقشــة نتــائج 

 ؟الخليل

اءت بدراُة اُلدى طيبة المُدارس المهنيُة فُي محافظُة اللييُ   اإلنجازةافعية ةراة ن إأظهرت النوائج 

ل (1.13انحراف معيُاري )بُ ل(3.71) اإلنجُازبيغ المووسط الح،ابي ليدراُة الكييُة لدافعيُة  إذل مرتفعة

 (. 4.25 – 2.55بين )ما تراوحت المووسطات الح،ابية  فقد

نهُم يعوبُرون أكمُا  ةراسُوهم ليوميُز فُي ي،ُعون ةائمُاً  طيبُة المُدارس المهنيُةن أ ذلل إلى ةباحثعزو التو 

بم،ُُوواهمل كمُُا يعوبُُرون أن  حيُُاتهمل ويبُُذلون قصُُارى اهُُدهم لالرتقُُاءساسُُية فُُي هم ايذلُُل مُُن أهُُداف

هميوهم فمُن خاللهُا يشُعرون بُأ لوحقيُق ذاتهُمل سُاسأالدراسة والمناف،ة مع زمالئهُم هُي  نصُر مهُم و 

 لديهم ويجعيهم اإلنجازيحرو ةافع  ل ك  ذللالوعييميةل ما يحققونه من أهداف خالل م،يرتهم من خال

 اإلنجُازأن ةافعيُة حيُك  لويُدفعهم ليمثُابرة لوحقيُق أهُدافهم واةراو النجُاح واالنجُاز أكثر خبرة ونضُجاً 
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ا كانُُت ةافعيُُة ل مُُن هنُُمناف،ُُةاالهومُُا  بال تعومُُد  يُُى الرغبُُة فُُي الوفُُوق و يُُى طبيعُُة المنُُافس و يُُى

 .مرتفعةالمدارس المهنية في محافظة الليي  بدراة  طيبةلدى  اإلنجاز

ةافعية مووسطات ةراات ه  تواد فروق ذات ةاللة إحصائية في الرابع: السؤال نتائج مناقشة 

 لصف(.ل الولصصل االجنستعزى لموغيرات: ) المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجاز

 :اآلتية( 6-4الفرضيات من ) نوائج ال،ؤال الرابع من خاللسوناقش 

 ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الرابعةالفرضية مناقشة نتائج 

تعزى لموغير  المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجازةافعية مووسطات ةراات  بين

 .الجنس

 طيبةلدى  اإلنجازمووسطات ةراات ةافعية في فروق ذات ةاللة إحصائية  واوة النوائج أظهرت

 ل(8.62غت قيمة )ت( المح،وبة )بي إذل تعزى لموغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ( لبناث. 3.31( مقاب  )3.86وقد كانت الفروق لصالح الذكور بمووسط ح،ابي بيغ )

يم أن الذكور لديهم فرص أكثر من اإلناث من حيك العم  والوعيالنويجة إلى  وتعزو الباحثة هذه

ارسة واالتقاء باي دقاء لذا يكون ةافعهم لبنجاز أكبر منه لدى اإلناثل وهذا ب،بب العاةات والمم

 والوقاليد الوي تقيد حركة اينثى من حيك العم  والعالقات.

فروق الوي لم تظهر  (Ayden & Cosckun, 2011كن )ايدن وكوسدراسة واخويفت هذه النويجة مع 

 .الجنسلموغير  تعزى  اإلنجازفي ةافعية 

 ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الخامسةالفرضية نتائج مناقشة 

 يرتعزى لموغ المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجازةافعية مووسطات ةراات  بين

 .الولصص
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 طيبةلدى  اإلنجازت ةافعية طات ةراامووسفي واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  هرت النوائجأظ

ل (7.23بيغت قيمة )ت( المح،وبة ) إذل تعزى لموغير الولصص المدارس المهنية في محافظة الليي 

( 3.11( مقاب  )3.73وقد كانت الفروق لصالح الولصص الصنا ي بمووسط ح،ابي بيغ )

 . لزرا ييولصص ال

وترى الباحثة أن طيبة الولصص الصنا ي من خالل ورشات العم  الودريبية وحبهم ليصنا ة الوي 

تواكب الوكنولوايا فدنهم يكون لديهم ةافعًا لبنجاز أكثر من طيبة الولصص الزرا ي الذين ال 

ن لذا فدصنا يل ليمارسون اينشطة الزرا ية في المدرسة بنفس م،ووى ممارسة طيبة الولصص ا

 لدى طيبة الولصص الزرا ي. اإلنجازلدى طيبة الولصص الصنا ي أكبر من ةافع  اإلنجازةافع 

أظهرت واوة  القة ذات ةاللة إحصائية بين الوي  ،(2014دراسة الساكر )واتفقت هذه النوجية مع 

 .وفا يية الذات لدى الويميذات والوالميذ تعزى لموغير الولصص اإلنجازةافعية 

 ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :السادسةة الفرضيج مناقشة نتائ

 تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  اإلنجازةافعية مووسطات ةراات  بين

 .الصف

 طيبةلدى  زااإلنجة مووسطات ةراات ةافعيفي واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  أظهرت النوائج

ل (2.77ل حيك بيغت قيمة )ت( المح،وبة )تعزى لموغير الصف لمدارس المهنية في محافظة الليي ا

 ( ليثاني  شر. 3.53( مقاب  )3.73وقد كانت الفروق لصالح الحاةي  شر بمووسط ح،ابي بيغ )

 من  والوحم ازاإلنج ىي أكثر مثابرة  طيبة الصف الحاةي  شر أنإلى ه النويجة باحثة هذوتعزو ال

الذي  اإلنجازطيبة الصف الثاني  شر الذين يكونوا تحت ضغط نف،ي كبير ب،بب الرهبة من اموحان 

 وهذا لوأن الفش  في هذا االموحان يعني نهاية العالم لأ بح بالن،بة ليطيبة هو ايساس في حياتهم

 ك  سيبي  يى ةافعيوهم لبنجاز.يؤةر بش
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 ؟المدارس المهنية في محافظة الخليل طلبةموح لدى مستوى الط ما :الخامسالسؤال مناقشة نتائج 

بيُغ  إذل كبيُراً  كُانم،ُووى الطمُوح لُدى طيبُة المُدارس المهنيُة فُي محافظُة اللييُ   ائج أنأظهرت النوُ

تراوحُُُت  فقُُُدل (1.07)انحراف معيُُُاري بُُُ( 4.05المووسُُُط الح،ُُُابي ليدراُُُة الكييُُُة لم،ُُُووى الطمُُُوح )

 (. 4.47 – 3.51بين )ا مالمووسطات الح،ابية 

يُرون أنُه  ايخرى  وتعزو الباحثة هذه النويجية إلى أن طيبة المدارس المهنية كغيرهم من طيبة المدارس

أن ن،ُُبة البطالُُة فُُي المجومُُع  إذال يوُُوفر فُُرص  مُُ  لهُُم بعُُد إنهُُاء ةراسُُوهم فُُي مجُُال تلصصُُهمل 

ايمُر الُذي  لم،ُوقبيهم يهُم قيقُين  يُى يى م،ووى طمُوحهم ويجع وره يؤةرالفي،طيني مرتفعةل وهذا بد

 انلفاض م،ووى الطموح لدى الكثير من الطيبة.يؤةي إلى 

لُُدى طيبُُة  تو ُُيت أن م،ُُووى الطمُُوحالوُُي  ل(2014أبــو عــودة )دراســة واخويفُُت هُُذه النويجُُة مُُع 

 .الصف العاشر ايساسي كان مرتفعاً 

ةراات م،ووى طات مووسصائية في لة إحق ذات ةاله  تواد فرو  السؤال السادس:مناقشة النتائج 

 ل الولصصل الصف(.الجنستعزى لموغيرات: ) المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةالطموح لدى 

 :اآلتية( 9-7الفرضيات من ) وستناقش نتائج السؤال السادس من

 ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :السابعةالفرضية مناقشة نتائج 

تعزى لموغير  المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  ووى الطموحم،ةراات وسطات مو بين

 .الجنس

 طيبةمووسطات ةراات م،ووى الطموح لدى في واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  أظهرت النوائج

ل (3.73ة )وببيغت قيمة )ت( المح، إذل تعزى لموغير الجنس المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ( لبناث.3.80( مقاب  )4.14كانت الفروق لصالح الذكور بمووسط ح،ابي بيغ ) وقد



91 
 

 أن المجومع الفي،طيني مازال من المجومعات المحافظة  يى بعض با وباروتف،ر الباحثة هذه النويجة 

  ُُُةم الفر ذكور قُُُدر كبيُُُر مُُُن حريُُُة الحركُُُة والونقُُُ ل ممُُُا يوُُُيح لهُُُُتعطُُُي الُُُ العُُُاةات والوقاليُُُدل الوُُُي

 رف  يُُُُى الغربُُُُاءل وإقامُُُُة  القُُُُات و ُُُُداقاتل وهُُُُذا ال يوُُُُوفر لألنثُُُُى بطبيعُُُُُة الحُُُُُالل كمُُُُُا أنليوعُُُُ

ذلل ب،بب الثقافة ال،ائدة في المجومع بأن البنت و طبيعة اينثى بشك   ا  تمي  إلى اللج ل والهدوءل 

 ذكور.كون أق  من الوالبقاء في البيت لوربية ايطفال فدن م،ووى طموحها يالزواج  نهايوها

واوة فروق ذات ةاللة إحصائية بين الوي أظهرت  ،(2015دراسة عابد )واتفقت هذه النويجة مع 

رية شرق غزة لموغير يمووسطات أفراة  ينة الدراسة لم،ووى الطموح لدى طيبة الثانوية العامة في مد

ت ةاللة تواد فروق ذا إلى أنه الالوي تو يت  ل(2014أبو عودة )دراسة مع  واخويفت .الجنس

 تعزى لموغير الجنس. إحصائية في م،ووى الطموح لدى الطيبة

 ( ≥ 0.05ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الداللة ) :الثامنةالفرضية مناقشة نتائج 

 تعزى لموغير ي محافظة الليي لمهنية فالمدارس ا طيبةلدى  م،ووى الطموحمووسطات ةراات  بين

 .الولصص

 طيبةمووسطات ةراات م،ووى الطموح لدى في واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  ئجأظهرت النوا

ل حيك بيغت قيمة )ت( المح،وبة تعزى لموغير الولصص المدارس المهنية في محافظة الليي 

( 3.67( مقاب  )4.07ل وقد كانت الفروق لصالح الولصص الصنا ي بمووسط ح،ابي بيغ )(3.21)

 ا ي.ليولصص الزر 

 ون يحاول مرتفعاً  ذكاءً  ملديه ن طيبة الولصص الصنا ي يكون أ با وبارباحثة هذه النويجة وتف،ر ال

أن الفر ة أمامه لينجاح  لصص الصنا يطالب الو يشعر هذا الذكاء بشك  مناسبم حيك اسوغالل

الحياةم  الوقد  فياح و ب  وذكاءه يؤهيه لينج والوقد  في الحياة لال سيما وأنه يشعر بأن قدراته واسوعداةه

الوي تجعيه الحياة من أا  الحصول  يى المكانة المطيوبة  مما يؤةي إلى إيمانه بضرورة المثابرة في
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أن نجد  ل لذلل ليس غريباً لديهالحال يؤةي إلى ارتفاع م،ووى الطموح  بطبيعة  ن نف،هل وهذا راضياً 

كذلل فدن اإلن،ان . ذكاءهيناسب م،ووى مرتفع من الطموح   نده طالب الولصص الصنا يأن 

الحياة تحواج إلى الجهد والمثابرةل وأن النجاح ال يأتي بالومنيم لذلل فعييه  الذكي هو الذي يدرو أن

 يعني ارتفاع م،ووى طموحه.  وهذا ما لأن يجوهد ويعرق 

م،ُُُووى فُُُي  ُُُد  واُُُوة فُُُروق الوُُُي تو ُُُيت إلُُُى  ل(2015دراســـة عابـــد )واخويفُُُت هُُُذه النويجُُُة مُُُع 

 ة الثانوية العامة في مدرية شرق غزة تعزى لموغير الولصص )الفرع(.لطموح لدى طيبا

 ( ≥ 0.05ة )ال تواد فروق ذات ةاللة إحصائية  ند م،ووى الدالل :التاسعةالفرضية مناقشة نتائج 
 تعزى لموغير المدارس المهنية في محافظة الليي  طيبةلدى  م،ووى الطموحمووسطات ةراات  بين

 .الصف
 طيبةمووسطات ةراات م،ووى الطموح لدى في واوة فروق ذات ةاللة إحصائية  جالنوائأظهرت 

ل (2.46قيمة )ت( المح،وبة ) بيغت إذل تعزى لموغير الصف المدارس المهنية في محافظة الليي 

 ( ليثاني  شر.3.88( مقاب  )4.11وقد كانت الفروق لصالح الحاةي  شر بمووسط ح،ابي بيغ )

لطموح بداع واطيبة الصف الحاةي  شر لديهم إمكانية ليوفكير واإل ننويجة إلي أال هذه ةلباحثا وعز وت

أن  إذ وذلل ينهم ال يوعرضون ليضغط النف،ي الذي يوعرض له طيبة الصف الثاني  شرل لليم،وقب 

هم طيبة الصف الحاةي  شر يكون لديهم ةقة أ يى بأنف،هم حيك ينمى لديهم م،ووى طموح أ يى كون

 ر.لثاني  شاحين نف،يًا وال يواد لديهم اللوف كالذي يكون  ند طيبة الصف امرت ن يكونو 
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 التوصيات

 تو ي الباحثة باآلتي:في ضوء نوائج الدراسة 

ل وذلل بد طائهم فر ة لوولي المها  الملويفةل لدى الطيبةضرورة العم   يى تعزيز فا يية الذات  .1

ن ةم ل وموبمعيميهمن بها وتعزيز ةقوهم بأنف،هم ات الوي يوموعو انحجم القدرات واإلمك إلىوالوعرف 

 يم هذه القدرات  يى المواقف المشابهة الوي توااههم في الحياة وفي معاميوهم مع المجومع.تعم

ايخصائيين االاوما يين والنف،يين العاميين في مراكز الودرب المهني فر ة لم،ا دتهم في  إ طاء .2

لدى لمواوةة  الاية مناسبةل ومحاولة اسوغالل الطاقات اوأنشطة إرشاةية و  ياغة وإ داة برامج 

 الطيبة في االتجاه اإليجابي.

حك الطيبة  يى اإليمان بقدراتهم وتشجيعهم  يى بذل الجهد والمثابرة في الدراسة من أا  تحقيق  .3

 النجاح والوفوق.

وهم وم،ووى وهم وزياةة ةافعي م  وندوات ولقاءات ةقافية وتربوية ليطيبة لوو ي  م  ورشات .4

 طموحاتهم.
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 (: أدوات الدراسة1ملحق رقم )

 
 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا
 برنامج االرشاد النفسي والتربوي 

 

 ة /الطالب تي/ي  زيز 
 .....تحية طيبة .

ومستوى الطموح لدى  النجازفاعلية الذات وعالقتها بدافعية بعنوان )يقو  الباحك بد داة ةراسة 
لني  ةراة الماا،وير في اإلرشاة النف،ي  لوذل (.نية في محافظة الخليلالمدارس المه طلبة

 والوربوي.

وهم بين يديل كرزمة  حلالطمو وم،ووى  اإلنجازات وةافعية مقياس فا يية الذ إ داةولهذا الغرض تم 
رأيل او الوكر  بقراءة ك  فقرة بعناية تامة واإلاابة  ييها بك  ةقة وموضو ية والوعبير  ن أر واحدةل 

 ( في المكان المناسب.xبك   راحة وذلل بوضع إشارة )

ب،رية تامة وسيوم اسولدامها  ن أي معيومات سودلي بها ضمن سياق هذا االسوبيان سوعام  يما بأ
 راض البحك العيمي فقط .يغ

 تعاونكم حسن كمل شاكرين
   الباحث : كريمة مجاهد

 الدكتور: جمال أبو مرق األستاذ  إشراف 
 األولية المعلومات : األول القسم

   )  ( إناث)  (                           ذكور:          النوع

 )    ( زرا ي              )   (  نا ي   : التخصص

   )   (  ةاني  شر                        )   (  حاةي  شر : الصف
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 مقياس فاعلية الذات 

فراة  يى قدراتهمل لونظيم وانجاز اال مال الوي توطيب تحقيق انواع واضحه من ويقصد بفا يية الذات: هي احكا  اال"
 ايةاء"

 2011اعداد نيفين عبد الرحمن المصري 

 قليل   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة الرقم

      لت جهدا كافيا.ذحل المشكالت الصعبة لو ب أستطيع 1

اب ألنني اعتمد على أستطيع الحفاظ على هدوئي أمام الصع 2

 قدراتي في مواجهتها.

     

      أستطيع التعامل مع أي شيء يعترض طريقي. 3

      ي مشكلة قد تواجهني.أستطيع وضع الحلول أل 4

      ن صعبا.ل على الوصول إلى أي هدف مهما كايسه 5

      يمكنني مساعدة أي شخص لديه مشكلة. 6

      ي تجاه أي موقف.يمكنني السيطرة على مشاعر 7

      يمكن التحكم في انفعاالتي أمام اآلخرين. 8

      صعبة.أستطيع المحافظة على توازني أمام المواقف ال 9

      إلى أهدافي وطموحاتي.يصعب على الوصول  10

      صعب على إيقاف أي شخص عند حده.ي 11

      أشعر أنني غير قادر على منافسة زمالئي. 12

      أحرج عند لقاء شخص غريب. 13

      أقيم المواقف بمهارة ودقة. 14

      بوسعي تعلم أي شيء لو ركزت فيه. 15

      .من السهل على إقامة عالقات جديدة 16

      راً في المجتمع.أرى أن لي موقفاً مؤث 17

      اشعر بالخجل عند التعامل مع الجنس األخر. 18

      ليأس عند فشل في موقف ما.أشعر با 19

      لدى القدرة على مواجهة المواقف الصعبة. 20

      جتماعية.أشعر أنني أمتلك بعض المهارات اال 21

      اكتساب مواقف جديدة.أجد صعوبة في  22

      ى القدرة على التعامل مع أحداث الحياة غير المتوقعة.لد 23

      وإرادة قويتين. أعتقد أنى امتلك عزيمة 24

      أقدم النصيحة لزمالئي إذا صدر عنهم سلوكا سلبيا. 25

      خاطرة.أشارك في حل المشكالت التي فيها م 26

      ألون عني.نشاط اجتماعي اشعر أن اصدقائي يسعندما أتغيب عن  27

      ألتزم بالقيم االجتماعية السائدة. 28

      ي نشاط اجتماعي.أتردد في المبادرة بأ 29

      أود أن أتفوق على زمالئي الطلبة. 30

      أجد صعوبة في تنفيذ خطة وضعتها لنفسي. 31

      حزن التي تواجهني.جد صعوبة في التغلب على مشاعر الأ 32
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هدف في االةاء الجيد وتحقيق النجاح وهو  الرغبة: اإلنجاز"ويقصد بدافعية  النجازدافعية  مقياس
 ( في اللانة المناسبة.Xوتكون طريقة اإلاابة من خالل وضع  المة ): ذاتي ينشط ال،يوو ويواهه

 (1986منصور )محمد جميل اعداد أ. د. 

 العبارة الرقم
ق تنطب

 تماما

تنطبق 

 كثيرا

تنطبق 

 بدرجة

 متوسطة

تنطبق 

 قليل

نادرا ما 

 تنطبق

      أتفاخر بأعمالي في الثانوية.  .1

      في األساسي من أي عملالشهرة هد  .2

      أستمتع بمحاولة حل المشاكل التي يعتبرها البعض مستحيلة.  .3

      يما يراه اآلخرون عمال صعباأنا على استعداد للتطوع ف  .4

5.  
من المقامرة والمخاطر على األمور أفضل األمور التي تتضمن شيئا 

 العادية

     

      لمشكالت متوسطة الصعوبة.المشكالت الصعبة تستهويني أكثر من ا  .6

      عدد األعمال التي أنجح فيها أضعاف ما أفشل فيه.  .7

      يدي من واجبات. ال يهدأ لي بال حتى أتم ما بين  .8

      استغالل الوقت. أحرص على  .9

      ا أن أتم أي عمل شيء بدأته.يهمني جد  .10

      .أستمر في عمل الشيء ولو استغرق إتمامه وقتا طويال  .11

      أكره أن أتخلى عن أي عمل أقوم به قبل أن أتمه.  .12

      الصف.اشترك بشكل فعال في أنشطة   .13

      ئى من زمالئي. صدقاأأفضل أن يكون   .14

      از.قراءة كتاب جيد على مشاهدة التلفأفضل   .15

      أميل ألن أفعل ما يفعله أغلب التالميذ.  .16

17.  
جديدة تتضخم لدي احتماالت الفشل فأضاعف  عندما أواجه أعمال أو مهام

 جهودي.

     

      استمتع مع أفراد يتساوون معي في قدراتهم.  .18

      خوفا من الفشل.ثر مما ينبغي في أي عمل اقوم به أبذل جهودا أك  .19

      أن أكون دقيقا في مواعيدي.أحرص على   .20

      ا كان معي آخرون.أفضل عدم القيام بالمشروعات والمهام الصعبة إال إذ  .21

      أفضل أن أغير رأيي إذا أختلف مع رأي األغلبية.  .22

      بل أن أبدأ في مشروع ما.أقضي وقتا طويال في التفكير والتنظيم ق  .23

      العمل صعبا.ال أحب أن أستسلم أبدا مهما بدا   .24

      أثق بنفسي وأشعر أن بإمكاني أن أعمل أشياء ناجحة.  .25

      بإمكاني أن أنجح في أي شيء إذا ما حاولت ذلك. أشعر أن  .26

      يزداد حماسي ونشاطي عندما أشعر أنني أواجه التحديات.  .27

28.  
ي  مدفوعا نحو بذل أقصى ما أواجه مواقف تتطلب مهارة أجدنعند

 جهودي.

     

      أحب أن أنافس زمالئي وأصدقائي وأن اؤدي األشياء أفضل منهم.  .29

      أكون مبدعا لألشياء الجديدة.استمتع بأن   .30

      تتجه نشاطاتي عامة نحو أهداف أود أن تحقق في المستقبل.  .31

      لحاضر.مهتم بالمستقبل دون االستمتاع باكثيرا ما أجد نفسي   .32

      في األعمال واألمور التي أعتقد أن بإمكاني تحقيقها.سأعمل فترات أطول   .33

      اعة.أتحمل مسؤولية أعمالي بشج  .34

      أطلب مساعدة اآلخرين عندما أعمل على حل مشكلة ما.  .35
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 مستوى الطموح استبانة

 من إعداد الباحثة  

يه في اي مجال يرغبه من خالل معرفوه النجاح الذي يوة الفرة ان يص  الم،ووى الوقد  و  د بم،ووى الطموح:يقص"
 "بها من خبراته الوي مرواالسوفاةة وقدراته  إلمكاناته

 نادراً  قليالً  احيانا غالباً  دائماً  األهداف م
      أسعى لظهور اسمي بين الفينة وايخرى في وسائ  اإل ال . 1
      حبونني.أسعى ليو ول إلى أناس أحبهم وي 2
      في الم،وقب . أحقق ما ارغب به 3
      أسعى لم،ا دة اآلخرين  يى تطوير حياتهم. 4
      ن خاليا ن،بيا من ايمراض.أسعى الن أكو  5
      الحصول  يى مال كافي لشراء أي شيء أريد. 6
      قيا  به من أفعال.أكون  يى معرفة م،بقة بما أريد ال 7
      ي وأناقوي.إلى لفت انوباه اآلخرين حول مظهر أسعى  8
      أكون  القات  ميقة وةائمة. 9
 ية تكون محط إ جاب وتقدير من أسعى ليو ول إلى مكانة ااوما 10

 اآلخرين.
     

      أسا د اآلخرين في احوياااتهم. 11
      ي.أرغب بالحصول  يى نمط حياة  ح 12
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 بأسماء السادة المحكمين(: قائمة 2ملحق رقم )

 الجامعة سم والرتبة العلميةاال الرقم
1.  
 غزة-اامعة ايقصى ة. نظمي أبو مصطفى أ. 

2.  
 غزة-اامعة القدس المفووحة الجرااوي ة. زياة  أ. 

3.  
 غزة-اامعة ايقصى شريف حماةة.  أ. 

4.  
 اامعة الليي  نبي  الجندية.  أ. 

5.  
 طولكر -حةاامعة القدس المفوو  ة بركاتزياة.  أ. 

 ة القدس )أبو ةيس(اامع محموة أبو سمرةة.  أ.  .6
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 موجه إلى مدير مدرسة الخليل الثانوية الصناعية المختلطةة كتاب تسهيل مهم(: 3ملحق )
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 موجه إلى مديرة مدرسة بنات دورا الثانوية المهنيةة كتاب تسهيل مهم(: 4ملحق )

 

















