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ّإىل روح جدي وجديت الطاهرتني  ّ 

 

إىل مـن كـان يل نـورا دامئـا يف ... ّإىل سندي يف الحياة طيب الذكر وذي السرية العطرة
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 :مقدمة

 

 

ميثل طلبة الجامعة الركيزة الرئيسة ملستقبل املجتمع، و إذا كانت املؤسسات التعليمية 

املعنية إعداد الطالب الجامعي تسعى لتقديم الرعاية الحقـة والتوجيـه السـليم لـه، عـىل 

، يقدم التعلـيم الجـامعي مجـاالت عديـدة للتخصـص تحقـق )1(وفق معايري وأسس علمية

 قدراته و ميوله وهو بذلك ميثل نوعيـة مـن التعلـيم تختلـف طموحات الشباب و تناسب

ـة  ـة الدراـسـة و نوعـي ـث طبيـع ـام ـمـن حـي ـيم الـع ـدارس التعـل ـنمط النـظـامي يف ـم ـعـن اـل

التخصصات و أمناط التفاعل االجتامعي مام يسـاعد عـىل منـو شخصـية الطالـب و تعزيـز 

 .)2(سؤوليةقدراته الذاتية يف التعليم والتفكري و اتخاذ القرارات وتحمل امل

ومتثل املرحلة الجامعية قمة اإلعداد الرتبوي واملهني ألفراد املجتمع وثم تهيئ الفرصـة 

وأصـبح رفـع األداء الـدرايس لـدى . األخرية للمؤسسات التعليمية واملهنية لإلعداد الشامل 

ًالطلبة هدفا حيويا تسعى إىل تحقيقه شتى املؤسسات الرتبوية والتعليمية ً)3(. 

هذه الفئة العمرية يفرتض أن يجري التعامل معهم بشـكل يـدل عـىل الدرايـة ألهمية 

واملشكالت التي تعرتضهم ألن محاولة الكشف عن العوامل املؤثرة يف أدائهم الـدرايس لهـا 

 .دور مهم يف إعداد الربامج لتنمية الطلبة من جميع نواحي شخصياتهم

ــا ــيخ الـع ــة يف ترـس ــة مهـم ــة مرحـل ــة الجامعـي ــد املرحـل ــاط وتـع ــارات واألمـن  دات واملـه

 الســـلوكية يف شخصـــية الطـــالب، وبلـــورة القـــيم واالتجاهـــات واألفكـــار واآلراء حـــول

دار الـفـاروق :الـقـاهرة ( قي ، املـشـكالت و الـصـحة النفـسـية،   رـشـاد ـعـيل ـمـوىس، مديـحـه منـصـور الدـسـو)1(
 .447، ص 2001)الحديثة

، املجلـة الرتبويـة، "مشكالت طلبة جامعة صـنعاء و حاجـاتهم اإلرشـادية"  فريدة عبد الوهاب أل مرشف، )2(
 .172، ص2000، 45، العدد ، 4املجاد 

 .609حة النفسية، مرجع سابق، ص  رشاد عىل مويس، مديحه منصور الدسوقي، املشكالن الص)3(
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 .القضايا املهمة للطالب مثل العمل والحياة املستقبلية مبا فيها من أهداف وطموحات

ويشري بعض علامء علم النفس الرتبوي إىل العديد من العوامل النفسية، ذات التأثري يف 

ستوى األداء الدرايس ومن بينها الثقـة بـالنفس، واالكتئـاب، والقلـق، والدافعيـة لإلنجـاز م

 التـي )1()1985الطويـل ،(وهذا ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسـات، ومـن بينهـا دراسـة 

 .أكدت نتائجها بأن مشاعر االكتئاب تؤثر سلبا يف مستوى أداء الطلبة

الرتبوية املهمة يف النشـاط العقـيل الـذي يقـوم بـه وميثل األداء الدرايس احد الجوانب 

الطالب الذي يظهر فيه اثر التفوق الدرايس، فمن خالله يتحدد مستقبل الطالب األكادميي 

تـؤثر فيـه  ويتأثر مستوى أداء الطلبة يف العديد مـن العوامـل النفسـية التـي قـد. واملهني

ًإيجابا أو سلبا ً. 

شـكالت الرتبويـة والنفسـية التـي تواجـه اآلبـاء واألسـاتذة ويعد تدين األداء الـدرايس مـن امل

واملختصني، وكل من له عالقـة بالعمليـة التعليميـة، ومـا ينـتج عنهـا مـن مشـكالت يعـاين منهـا 

 .الطالب

  
 :مشكلة الدراسة 

 عـىل مسـتوى –ّيعد األداء الدرايس من الجوانب األساسية يف العمليـة التعليميـة    

ـدنيا   ، و يتــأثر ) الجــامعي(أو مســتوى الدراســات العليــا ) دريساملــ( الدراســات اـل

 األداء الدرايس يف عوامل عديدة مـن بينهـا دافعيـة اإلنجـاز والثقـة بـالنفس واالكتئـاب 

 انعـكــس ذـلــك  وثقـتــه بنفـســه عالـيــةـفــإذا ـكــان الطاـلــب لدـيــه داـفــع لـلــتعلم

 

، رسالة ماجسـتري غـري منشـورة، "بات الشخصية الفروق بني الجنسني يف بعض اضطرا" حميدة سامل عرقيب، )1(

  .90ف، ص 2000جامعة السابع من ابريل، 
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 دراسـته بـأن دافعيـة يف" Lao ،1980لـو ، "إيجابا عىل أدائه الدرايس وهذا مـا أشـار إليـه 
 .)1(ًاالنجاز تؤثر إيجابا يف األداء األكادميي للطلبة

ويعد األداء الدرايس لدى الطلبـة بصـفة عامـة مـن أهـم املواضـيع التـي شـغلت بـال 
املعلمني واملختصني وعلامء النفس الرتبوي وكل مـن لـه عالقـة بالعمليـة التعليميـة كونـه 

   .ين األداء الدرايسجانبا أساسيا فيها، وترجع عوامل تد
لعدة عوامل منها العوامل األرسية والعوامل االقتصادية، والنفسية، واإلدارية وكل عامل 
من هذه العوامل تندرج تحته مجموعة عوامل أخرى، ولعل مـن بـني املشـكالت الرتبويـة 

ن والنفسية التي تواجه اآلباء واألساتذة هي ضعف مستوى أداء الطالب وما يرتتب عليه م
 .نتائج سلبية تؤثر يف العملية التعليمية

وتعد دراسة أثر بعض العوامل النفسية يف األداء الدرايس من املوضوعات التـي 
تتطلب املزيد مـن البحـث والدراسـة، ألهميتهـا بالنسـبة ألداء الطالـب ومحاولـة 
ّتـعـرف ـعـىل ـتـأثري بـعـض منـهـا يف األداء اـلـدرايس ـلـدى الطالـبـات املـقـيامت وـغـري 

يامت بالسكن الجامعي ملا تتعرض له من ضـغوطات نفسـية تـؤثر يف مسـتوى املق
التـي أكـدت " 1996مـريض عايـد ، "وهذا ما أشارت إليـه دراسـة . أدائهن الدرايس

ًنتائجها بان طالب الجامعة الذين يقيمـون باملـدن الجامعيـة كـانوا أكـرث إحساسـا 

اة الجامعيـة، فدافعيـة بالوحدة النفسية، واالكتئـاب وانخفـاض التوافـق مـع الحيـ
اإلنجاز والثقة بالنفس تعـد املتغـريات النفسـية التـي حـاول العديـد مـن العلـامء 
ربطها باألداء الدرايس نحـو نتـائج بعـض الدراسـات، بـأن دافعيـة االنجـاز والثقـة 

بنفسـه ودافعيتـه بالنفس تؤثران يف مستوى أداء الطالبات فكلام زادت ثقة الطالـب 
ــة ــت درـج ــاز كاـن ــةلالنـج ــحته دراـس ــا أوـض ــذا ـم ــة وـه ــه مرتفـع ــراون، (  أداـئ  Brownـب

 ـعـن الدافعـيـة لالنـجـاز وعالقتـهـا ـبـاألداء األـكـادميي، وـمـن أـهـم النـتـائج الـتـي توـصـل) 1974، 
 

ات اثر كل مـن االتجاهـات نحـو الدراسـة و دافعيـة االنجـاز و عـاد"  يوسف العبد الـلـه، سبيكة الخليفي،)1(
، ص 2001، 60، العـدد15،املجلة الرتبوية، املجلـد "االستذكار عىل األداء األكادميي لدى طالبات جامعة قطر

117. 
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و يف دراسة أخرى قام .)1( إليها بأنه توجد عالقة ايجابية بني دافعية االنجاز و األداء الدرايس

ة االنجاز و مستوى األداء الدرايس قد أوضحت نتـائج بني دافعي) 1987محمد رمضان ، (بها

ًالدراسة بان الطالب الذي كان مستوى أدائهم مرتفعا حصلوا عىل درجات أعىل يف دافعيـة 

 .)2(االنجاز مقارنة بالطالب ذوي األداء املنخفض

أنه توجد عالقـة بـني ) Bempechat ،1999مببشات ،( كام أثبتت الدراسة التي قام بها 

لطالب بنفسه ومستوى األداء الدرايس ، وتعـد الثقـة بـالنفس مـن التوقعـات املهمـة ثقة ا

لألداء، ويدرك الطلبة املتفوقون أنهم ميلكون القدرة واإلمكانات للنجاح، بغـض النظـر عـن 

 .)3(خلفياتهم االجتامعية، أما ضعاف التحصيل فهم يعانون من عدم الثقة بالنفس

العوامل املسببة يف تدين مستوى أداء الطالب فكلـام زادت ًوميثل االكتئاب أيضا أحد    

درجة االكتئاب عند الطالب انخفـض أداؤه الـدرايس وال سـيام الطـالب املقيمـني بالسـكن 

الجامعي لغياب مساندة األهـل، والضـغوط التـي ميـر بهـا الطـالب داخـل السـكن وعـدم 

وعـدم الرغبـة يف . االكتئـابقدرتهم عىل التكيف ويؤدي إىل اإلحساس باإلحباط والشعور ب

ًالدراسة وينعكس سلبا عىل مستوى أدائـه الـدرايس وهـذا مـا توصـلت إليـه نتـائج بعـض 

إذ أوضـحت نتائجهـا أن " 1985الطويـل، " الدراسات، ومن أهمها الدراسـة التـي قـام بهـا 

 .)4(مشاعر االكتئاب من العوامل املهمة يف انخفاض أداء الطالبات

املساندة االجتامعية و أحداث الحياة الضاغطة و عالقتها بالتوافق مع الجامعية لدى "  عيل عبد السالم عيل،)1(
 .31، ص 2000، 53لم النفس، العدد ، ع"طالب الجامعة املقيمني يف املدن الجامعية

، مجلة علم النفس، الهيئـة املرصيـة "العالقة بني الدافعية لالنجاز و امليل للعصابية"  محمد رمضان محمد ،)2(
 .35-25، ص 1987 ، 3العامة للكتاب، العدد 

، مجلـة "نفسدرجة اكتساب طلبـة جامعـة اإلرساء الخاصـة لسـامت الثقـة بـال"  زهرية إبراهيم عبد الحق،)3(
 .318، ص 2005، 3البحوث النفسية و الرتبوية، العدد 

، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، "الفروق بني الجنسني يف بعض اضطرابات الشخصية"  حميدة سامل عرقيب،)4(
 .90، ص 2000جامعة السابع من ابريل ،
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ة يف ـتـدين مـسـتوى األداء كـثـرية و متـشـعبة، دراـسـتها أـمـر يف غاـيـة والعواـمـل املـسـبب   

ّاألهمية، ألن أي إجراء لرفـع مسـتوى األداء الـدرايس يعتمـد عـىل تعـرف هـذه األسـباب، 

 .وكشفها والتمكن من عالجها

 فظاهرة تدين مستوى األداء الدرايس ال ترجع إىل عامل أو سبب واحد، وإنهـا ترجـع    

 كثرية ومتنوعة فمنها، ما يرجع إىل العوامل األرسية، ومنها ما يرجـع إىل إىل أسباب وعوامل

أرسة التلميذ وظروفه املنزلية، والعوامل الدراسية واالقتصـادية والثقافيـة للمجتمـع الـذي 

يعيش فيه، التي تنبثق منهـا العديـد مـن العوامـل األخـرى، ومنهـا القلـق وضـعف الثقـة 

 .وحدةبالنفس واالكتئاب واإلحساس بال

وانتهت الدراسة إىل أن إحدى املشكالت املؤثرة يف العمليـة التعليميـة هـي مشـكلة    

 .تدىن مستوى أداء الطالبات وخاصة املقيمني بالسكن الجامعي

وتعد هذه دراسة أثر بعض العوامل النفسية يف األداء الدرايس من املوضوعات الهامـة، 

دى ـتـأثري تحدـيـد املـشـكلة دافعـيـة االنـجـاز ّألهميتـهـا يف أداء الطاـلـب ومحاوـلـة تـعـرف ـمـ

 .واالكتئاب والثقة بالنفس يف األداء الدرايس

وانطالقا مام سـبق ميكـن تحديـد مشـكلة الدراسـة الحاليـة يف اإلجابـة عـن التسـاؤل  

 :الرئيس اآليت

ما أثر بعض العوامل النفسية يف األداء الدرايس عند الطالبات املقيامت وغري املقـيامت  

 سم الداخيل بجامعة السابع من ابريل؟يف الق

 

 :أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهميـة هـذه املرحلـة، التـي تعـد مرحلـة مهمـة يف     

ترـسـيخ الـعـادات واملـهـارات واألمـنـاط الـسـلوكية يف شخـصـية الطاـلـب، ويف تـكـوين الـقـيم 

 .واالتجاهات واألفكار حول بعض املوضوعات املهمة
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ة الدراسة يف أهمية املوضوع واملتغـريات التـي تتناولهـا الدراسـة إذ متثـل وتتمثل أهمي

ًالدافعية لالنجاز والثقة بالنفس هدفا تربويا، وتربز أهميتها يف تعرضـها للعوامـل النفسـية  ً

املتسببة يف تدين األداء الدرايس لدى الطالب املرحلة الجامعية، للكشف عن بعضـها كونهـا 

 .ًقد تسبب ضعفا يف مستوى األداءمن أهم العوامل التي 

وتستمد الدراسة أهميتها من مدى االستفادة من نتائجها يف ترشيد األساتذة واملختصني 

يف مجال الرتبية بشأن إعداد برامج لتنمية الثقـة بـالنفس، ودافعيـة االنجـاز عنـد الطـالب 

ـبـاط بـصـفة عاـمـة، وطلـبـة الجامـعـة بـصـفة خاـصـة، ومحاوـلـة التغـلـب ـعـىل مـشـاعر اإلح

 . واالكتئاب التي قد تؤثر سلبا يف أدائهم الدرايس

 :وتربز أهمية هذه الدراسة من خالل جانبني هام

 :األهمية العلمية

 الثقـة – اإلكتئـاب –دافعيـة اإلنجـاز (وتتمثل يف اكتشاف تأثري بعض العوامل النفسية 

 .يف األداء الدرايس عند طالبات املرحلة الجامعية) بالنفس

 :ة التطبيقيةأما األهمي

فتتمثل يف االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تنمية الثقة والدافعية لإلنجازــ وتهيئـة 

ًاملناخ النفيس املناسب مبا قد يؤثر إيجابا يف مستوى األداء، فقد تضيف هذه الدراسة بعض 

د يفيـد النتائج عىل بعض العوامل النفسية املتسببة يف تدين األداء الدرايس، وهذا بدوره قـ

املختصني واملسؤولني عن التعليم الجامعي يف إعداد املناهج والـربامج التـي تتـيح الفرصـة 

 .للطالب لتنمية مهاراتهم يف جميع النواحي

 :ّومن هذا املنطلق ميكن أن نحدد أهمية الدراسة يف الجوانب اآلتية

اخيل يف الكشف عـن الفـروق بـني الطالبـات املقـيامت وغـري املقـيامت يف القسـم الـد

 .مستوى األداء الدرايس
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تلقي هذه الدراسة بعض الضوء عىل بعض العوامل النفسية التي تعيق الطالب وتـؤثر 

ًيف أداءه الدرايس سواء أكان إيجابا أم سلبا ً. 

محاولة معرفة حجم األثر لكل من دافعية االنجاز واالكتئـاب والثقـة بـالنفس يف األداء 

 .الدرايس عند الطالبات

أن تسـهم نتـائج هـذه الدراسـة يف بنـاء بـرامج التوجيـه واإلرشـاد الطـاليب لرفـع ميكن 

 .مستوى أدائهم الدرايس

تأيت أهمية هذه الدراسة كونها تهـتم مبعرفـة العوامـل املتسـببة يف تـدين مسـتوى أداء 

 .الطالب لفئة عمرية مهمة يف املجتمع

 :أهداف الدراسة

 :تيةتسعى هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف اآل

 - الثقـة بـالنفس -دافعيـة االنجـاز (ّتعرف الفروق بشأن أثر بعـض العوامـل النفسـية 

 -الثانيـة (ًوفقـا ملتغـري السـنة الدراسـية  يف األداء الدرايس عند طالبات الجامعة) االكتئاب

 ).الرابعة

 الثقة بـالنفس -دافعية االنجاز (الكشف عن الفروق بشأن أثر بعض العوامل النفسية 

 ). علمي-أديب (يف األداء الدرايس عند طالبات الجامعة وفقا ملتغري التخصص ) الكتئاب ا-

)  االكتئـاب- الثقة بالنفس -دافعية االنجاز (ّتعرف الفروق بشأن أثر العوامل النفسية 

 ).خارجي/ داخيل (يف األداء الدرايس عند طالبات الجامعة وفقا ملتغري اإلقامة 
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 :فروض الدراسة

HOّتبـني أثـر بعـض العوامـل ) 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  توج

 .ًالنفسية يف األداء الدرايس عند طالبات وفقا ملتغري السنة الدراسية

HO ّتبـني أثـر بعـض العوامـل ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى

 .صصًالنفسية يف األداء الدرايس عند الطالبات وفقا ملتغري التخ

HI ّتبـني أثـر بعـض العوامـل ) 0.05( توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

 .ًالنفسية يف األداء الدرايس عند الطالبات وفقا ملتغري اإلقامة

 :متغريات الدراسة

 : السنة الدراسية

 .يقصد بها املستوى الدرايس الذي يدرس به الطالبات ومحددة بالسنة الثانية والرابعة

 :لدرايسالتخصص ا

ويقصد بـه املجـال الـذي تخصصـت بـه الطالبـات سـواء كـان املجـال العمـيل ويضـم 

 .تخصصات الهندسة والعلوم والطب، أو املجال النظري ويضم تخصصات اآلداب والقانون

 :مكان اإلقامة

 ).داخيل أو خارجي(نوع السكن الذي تعيش فيه الطالبات 
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 :مصطلحات الدراسة

 : الدراسة تحتاج إىل تعريف منهاوردت مصطلحات يف هذه

 :العوامل النفسية_ 1

 ووه

 : العوامل النفسية

وهي مجموعة من العوامل املرتابطة واملتشابكة، والتي تـؤثر يف أداء الطالـب الـدرايس 

 ).دافعية االنجاز، االكتئاب، الثقة بالنفس(ومن بني هذه العوامل املقصود دراستها هي 

 : دافعية االنجاز

أنها الحافز للسعي إىل النجـاح والرغبـة يف األداء الجيـد للوصـول إىل مسـتوى وتعرف ب

تحـصـييل متـقـدم، وتحقـيـق النـجـاح والتـفـوق، والـشـعور بالكـفـاءة والحـصـول ـعـىل تـقـدير 

 .)1(اآلخرين وتقبلهم

 : تعريف دافعية االنجاز إجرائيا

 .نجازوهي مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبات عىل مقياس دافعية اال

 : االكتئاب

حالة انفعالية وقتية أو دامئة، يشـعر فيهـا الفـرد باالنقبـاض والحـزن والضـيق، ويعرف بأنه 

 .)2(والعجز وتشيع فيها مشاعر الهم والغم والشؤم، فضال عن مشاعر القنوط والجزع واليأس

 : تعريف االكتئاب إجرائيا

 .االكتئابالطالبات عىل مقياس  هي مجموع درجات التي تحصل عليها

فاعلية التعلم مبساعدة األقران يف تنمية مهارات حل املشكالت ودافعيـة االنجـاز لـدى "  هاين فاروق عطية،)1(

 .35، ص 2007، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، "تالميذ املرحلة االبتدائية

، املجلة "ألطفال عىل عينات سوريةتقنني مبديئ للقامئة العربية لالكتئاب ا"  احمد عبد الخالق، سامر رضوان،)2(

 .36، ص 1999، 53، العدد 14الرتبوية، املجلد 
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 : الثقة بالنفس

وتعرف بأنها قدرة الفرد عىل استجابات توافقية تجاه املثريات التـي تواجهـه، وإدراكـه 

 .)1(وتقبل اآلخرين له وتقبله لذلته بدرجة مرتفعة

 :تعريف الثقة بالنفس إجرائيا

 .هي مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبات عىل مقياس االكتئاب

 :األداء الدرايس_2

ويعرف بأنه ناتج عملية التعليم الجامعي املتمثـل يف معـدل الـدرجات الرتاكمـي    

للطالب، الذي يقـاس بواسـطة االختبـارات يف مختلـف مـواد الدراسـة التـي يسـجل فيهـا 

 .)2(الطالب خالل الفصل الدرايس

 : تعريف األداء الدرايس إجرائيا

 . الدراسية الثانية والرابعة هو املعدل الرتاكمي لنتائج الطالبات ىف املرحلة

 :طالبات الجامعة

ّوهن الطالبات الذين التحقوا بإحدى الكليات يف الجامعـة السـابع مـن أبريـل مبنطقـة 

 .الزاوية

 

 :حدود الدراسة

تقترص هذه الدراسة عىل طالبات السـنتني الثانيـة والرابعـة يف كليتـي اآلداب والعلـوم 

يف شـعبية الزاويـة للعـام الجـامعي ) 21302(هم بجامعة السـابع مـن أبريـل البـالغ عـدد

)2008 _2009.( 

، مجلـة العلـوم "املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل لدى طلبة جامعـة الكويـت" فريح عويد العنزي، )1(
 .51، ص 2001، 3، العدد29االجتامعية، املجلد 

، ص 2004) مؤسسـة الـوراق للـنرش: عـامن(املرحلة الجامعية،  مصلح الصالح، عوامل التحصيل الدرايس يف )2(
30. 
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   :إجراءات الدراسة 

 : تم استخدام مجموعة من اإلجراءات تتلخص يف التايل      

 :منهج الدراسة 

تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي، ملالمئته ألهداف الدراسة حيث ميكن من خالله 

عالقـات مهمـة بـني الظـواهر،  القامئة، أو استنباطالوصول إىل حقائق دقيقة عن الظروف 

 .وتفسري معنى البيانات

 : أدوات الدراسة 

 :واستخدمت عدة أدوات هي

 ).عبد اللطيف محمد خليفة: إعداد( مقياس الدافعية لالنجاز -1 

 ).الباحثة: إعداد( استبانة الثقة بالنفس -2 

 ).الباحثة: إعداد( استبانة االكتئاب -3 

 . دل الرتاكمي املع-4 

 :اإلحصائية  األساليب

 :واستخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية  

 . معامل كاي–املتوسط الحسايب 
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 الفصل الثاين

 "اإلطار النظري للدراسة " 

 

 
 

 العوامل النفسية: َّأوالً

  دافعية اإلنجاز: ًثانيا

 االكتئاب: ًثالثا

 بالنفسالثقة : ًرابعا

 األداء الدرايسً:خامسا
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 : PSYCHOLOGICAL FACTORSالعوامل النفسية 

 

 :املقدمة

ّلقد كان اهتامم الباحثني والعلامء بتحصيل الطالب وأدائه الدرايس مركـزا مـدة طويلـة 

نقصـان، ولكـن أصـبح عىل الجوانب العقلية كونها أكرث تأثريا يف األداء الدرايس بالزيـادة وال

االتجاه الحديث أكـرث اهتاممـا بالجوانـب النفسـية إضـافة إىل الجوانـب العقليـة بالنسـبة 

       .)1(لألداء

يف قولهـا إن الجـو الـدرايس العـام وحالـة ) 1995رمزية الغريب،(وهذا ما أكدت عليه 

الجـو العـام الطالب النفسية واالنفعاليـة تـؤثر عـىل األداء الـدرايس للطالـب، فقـد يكـون 

الصالح من أهم دوافع تعلم الطالب فشعوره بأنه يكتسـب تقـدير زمالئـه وإعجـابهم بـه 

يزيد من نشاطه وإنتاجه ويؤدي شعور الطالب بأنه ليس محبوبا من زمالئه ومدرسـيه إىل 

 .)2(كراهية املدرسة وانرصافه عن األداء الدرايس

درايس الذي يتعرض له بعض الطـالب وتعد الخربات الدراسية السيئة والفشل والتعرث ال

العوامل النفسـية، العوامـل (يف أثناء مسرية حياتهم الدراسية، نتيجة لعوامل متعددة منها 

مثل عـدم اهـتامم األرسة بالتحصـيل، وضـعف الرقابـة األرسيـة والقلـق ) املعرفية، األرسية

 . يةوعادات االستذكار السيئة واالتجاهات نحو الدراسة والخالفات العائل

 كل ذلك يؤدي إىل ضعف يف الجانب التحصييل للطالب، وسـوء التوافـق 

 بني الطالب ومدرسيه وبني الطالب وزمالئه، فضال عن ذلك ضـعف املنـاهج

  

 .115، ص2001، )دار الرشوق: عامن( أحمد محمد حسني، التحصيل الدرايس وعالقته بالتوافق املنزيل، )1(

 .330، ص 1995، )األنجلو املرصية: القاهرة( رمزية الغريب، التعليم، )2(
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الدراسية، وسوء اإلدارة املدرسية، ومـن ثـم يـؤدي ذلـك كلـه إىل ضـعف يف مسـتوى األداء 

  .)1(الدرايس

باحثون الرتبويون، إىل أن تأخر الطالـب وضـعف ويف هذا الصدد يشري علامء النفس وال

أدائه الدرايس يرجع إىل عدة عوامل أساسية، من بـني هـذه العوامـل، العوامـل الذاتيـة أو 

أم العواـمـل األرسـيـة مـثـل ) عقلـيـة، جـسـمية، انفعالـيـة(العواـمـل الشخـصـية ـسـواء كاـنـت 

، )تي تربط بني أفـراد األرسةمستوى األرسة االقتصادي، املستوى الثقايف لألرسة، العالقات ال(

أم العوامل النفسية املتمثلة يف القلق واالكتئاب، وعدم الثقة بالنفس والخوف الذي بدوره 

ّإيل كراهية املواد الدراسية وضعف دافعية اإلنجاز عنده ومن ثم إىل الفشل الدرايس
)2(. 

حثون ـجـل ّوألهميـة العوامـل النفـسـية يف األداء الـدرايس للطالـب، فـقـد وجـه البـا

اهتاممهم إليها، إذ أشار العديد منهم إىل رضورة إلقاء الضوء عىل بعض هذه العوامـل 

النفسية التي تكمن غالبا وراء ضعف األداء الدرايس عند بعض الطـالب، فضـالً عـن أن 

هذه العوامل قد تساعد أحيانا عىل النجاح إذ يختلف الطلبـة فـيام بيـنهم مـن حيـث 

واسرتاتيجيات التفاعل مع املشكالت النفسية، ويتفـق هـذا مـع امتالك آليات التعامل 

إىل وـجـود مشـكالت نفـسـية تواجـه طلـبـة ) 1971سـلطان، (مـا توـصـلت إليـه دراـسـة 

وصعوبة الرتكيز واالنتبـاه، ورسعـة  وفقدان الثقة بالنفس، الجامعات يف مرص، أهمها القلق،

 األداء فـيـد ملعرـفـة ـمـدى تأثريـهـا يفـفـإن دراـسـة العواـمـل النفـسـية أـمـر رضوري وم.)3(االـسـتثارة

 املشـكالت  الدرايس للطالـب، وتعـد دراسـتها رضورة ملحـة، فالطفـل الـذي يعـاين مـن بعـض

 

 .258، ص 2004، )دار وائل للنرش: عامن( ه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، عمر عبد الرحيم نرص الـلـ)1(

 عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق ، ص)2(

دور األبـعـاد الشخـصـية االجتامعـيـة االقتـصـادية واألكادميـيـة يف ـصـعوبات الدراـسـية لطلـبـة "  ـبـدر العـمـر، )3(

 .210، ص 1996، جامعة الكويت، 41،مجلة علم النفس الرتبوية العدد"جامعةال
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 النفسية والسلوكية يف حياته اليومية قـد التصـل إىل درجـة املـرض الـنفيس، ولكـن يجـب 

ىل األقـل تحـول االهتامم بها وعالجها قبل أن يستفحل أمرها وتتطور الحالة إيل أو رمبـا عـ

 .)1(دون النمو النفيس السوي، ودون تحقيق الصحة النفسية

وتتعدد العوامل النفسية التي تؤثر يف األداء الدرايس، وتتداخل فـيام بينهـا ومـن هـذه 

كـل هـذه العوامـل مـن ) القلق، الخوف، الخجل، ضعف الثقة بالنفس، االكتئاب(العوامل 

افعية، وعدم الرغبـة يف الدراسـة، وكراهيـة مـادة شأنها أن تعمل عىل انخفاض مستوى الد

 .ّدراسية معينة، ومن ثم تدين وضعف يف األداء الدرايس

وقد أشارت العديد من الدراسات إىل العوامل املرتبطة واملتشابكة التـي تـؤثر يف األداء 

 الثقـة"يف دراستها عىل العوامل التاليـة" 1988جامالت أحمد،"الدرايس للطالب، فقد ركزت 

 .)2("بالنفس، القلق، الدافع لإلنجاز وعالقة كلٍّ منهام بالتحصيل الدرايس

يف دراسـتها العوامـل املتمثلـة يف تقـدير الـذات " 1996راوية دسـوقي، " بينام تناولت 

 .)3(واالكتئاب واالكتفاء الذايت والسيطرة والخضوع واملشاركة االجتامعية

قلـق االمتحـان واالتجـاه نحـو : النفسـيةإىل العوامـل  "1996رشـاد دمنهـوري، "ويشري 

 .)4(االمتحان وعالقتها بالتوافق الدرايس

 

مدى فاعلية التدريب عىل املهارات االجتامعية يف تعديل السـلوك العـدواين لـدى " سعاد مصطفى فرحات، )1(
 .1، ص2008، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة، "الطفل الكفيف بالجامهريية الليبية

دراسة لعدد من املتغريات النفسية والبيئيـة املرتبطـة بانخفـاض مسـتوى التحصـيل " ت أحمد غنيم، جامال)2(
 .119، ص 1988، 8، مجلة علم النفس، العدد "الدرايس لدى بعض الطالب املتفوقني عقليا

 طالبات دراسة لبعض املتغريات النفسية لدى املتفوقات واملتخلفات تحصيليا من"  راوية محمود الدسوقي،)3(
 .20، ص 38،1996، مجلة علم النفس، العدد "الجامعة

، مجلـة علـم "بعـض العوامـل النفسـية االجتامعيـة ذات الصـلة بـالتوافق املـدريس"  رشاد صالح دمنهوري،)4(
 .82، ص 1996، 38النفس، العدد 
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الكفـاءة االجتامعيـة :فتنـاول العوامـل النفسـية اآلتيـة" 2001عبد املنعم الدردير، "أما 

 .)1(ودافعية اإلنجاز، ووجهة الضبط والوعي الديني

ثـة أنـه مـن الرضوري وألهمية هـذه العوامـل التـي طرحهـا البـاحثون فقـد رأت الباح

االهتامم بهذه العوامل التي تؤثر عىل األداء الـدرايس للطالـب، وقـد اعتمـدت يف دراسـتها 

دافعيـة اإلنجـاز، : (عىل بعض العوامل التاليـة التـي أشـار إليهـا عـدد مـن البـاحثني وهـي

 )االكتئاب، الثقة بالنفس

 : دافعية اإلنجاز-أوًال

 البحوث تركز عىل فهـم مـا متثلـه دوافـع الفـرد، هناك مساحة من االهتامم املستمر يف

 .تؤثر هذه الدوافع يف تفكريه وشعوره وأفعاله وكيف

وملوضوع الدافعية مكانة متميزة يف مجال علم النفس لكونها السبب الحقيقي للسلوك 

 .)2(والقوى املحركة له، وتستخدم لتفسري السلوك اإلنساين من أجل التنبؤ به والتحكم فيه

ً الدافعية دورا مهام ومسـتمرا يف معظـم نـواحي الـتعلم والنمـو اإلنسـاين مـن وتلعب ً ً

  .)3(معرفة ولغة، وإدراك وتعلم وتظهر الدافعية يف األغلب واضحة منذ بداية الحياة

وقد شغل مفهوم الدافعية مكانة عالية عند الكثري من علامء النفس، ملا لها من 

مية عند املتعلم، وتحقيق األهداف املنشـودة، أهمية كبرية يف نجاح العملية التعلي

ًويعد البحث عن القوى الدافعة التـي تظهـر سـلوك املـتعلم وتوجهـه، أمـرا بـالغ 

 األهمية لعملية الـتعلم والتعلـيم، فالدافعيـة رشط أسـايس يتوقـف عليـه تحقيـق 

، ص 2004)  الكتـبعـامل: القـاهرة( ،"دراسات معارصة يف علـم الـنفس الرتبـوي" عبد املنعم احمد الدردير،)1(
112. 

 .155، ص 2005) األنجلو املرصية: القاهرة( راشد مرزوق راشد، علم النفس الرتبوي، )2(
 .91، ص1994)األنجلو املرصية: القاهرة( سيد محمد الطواب، علم النفس الرتبوي، التعلم والتعليم،)3(
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انـب الج(األهداف التعليمية يف مجاالت التعلم املتعـددة، كتحصـيل املعلومـات واملعـارف

أو تكوين املهارات املختلفة التـي ) الجانب الوجداين(أو تكوين االتجاهات والقيم ) املعريف

 .)1()الجانب الحريك( تخضع لعوامل التدريب واملامرسة 

 :مفهوم الدافعية

 .)2(يف جذورها الالتينية يدفع أو يحرك" MOTIVEالدافعية، "تعني كلمة 

التميـيـز ـبـني مفـهـوم اـلـدافع ومفـهـوم " ـسـونأتكن: " ويـحـاول اـلـبعض ـمـن الـبـاحثني ك

الدافعية عىل أساس أن الدافع عبارة عن استعداد الفرد لبـذل الجهـد أو السـعي لتحقيـق 

أما يف حالة دخول هذا االستعداد أو امليل إىل حيز التحقيق الفعيل . هدف معني أو إشباعه

 يوجـد مـا يـربر مسـألة أو الرصيح فإن ذلك يعني الدافعية كونها عملية نشـطة إال أنـه ال

ًويستخدم مفهوم الدافع مرادفا للدافعية، حيث يعـرب كالهـام عـن املالمـح . الفصل بينهام

 .)3( وإن كانت الدافعية هي املفهوم األكرث عمومية-األساسية للسلوك املدفوع

مصطلح عام أطلق للداللة عىل العالقـة الديناميكيـة " الدوافع" إن كلمة " بريد "ويقول

الكائن وبيئته، فاللفظ ال يعنـي ظـاهرة سـلوكية ميكـن مالحظتهـا، وإمنـا يعنـي فكـرة بني 

تكونت بطريقة االستدالل، والبد من التسليم بوجودها، ألن األفراد ال يستجيبون للموقـف 

 . )4(بطريقة واحدة

 بعض املتغـريات الشخصـية واملهنيـة لـدى أثر برنامج يف تنمية دافعية اإلنجاز عىل"  سحر محمد الشعراوي)1(
 .14، ص 1994رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني شمس، " عينة من املدرسني 

 .7، ص 2006)مكتبة غريب: القاهرة(مقياس الدافعية لإلنجاز،"  عبد اللطيف محمد خليفة،)2(
 والتحصيل الدرايس لـدى طلبـة جامعـة الحاجات النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز" أسمهان أحمد موين، )3(

 .42، ص 2003،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السابع من ابريل "السابع من أبريل
 .496 رمزية الغريب، التعليم، مرجع سابق، ص )4(
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إعادة التكامل وتجديد النشـاط، : الدافع بأنه" Mc cleandماكليالند وآخرون "ّويعرف 

 .)1(ج عن التغري يف املوقف الوجداينالنات

حالـة عامـة مـن اإلثـارة ناتجـة عـن حالـة : الـدافع أنـه" سعيد التل وآخرون"ويتناول 

جسمية أو نسيجية تحفز العضو للقيـام بسـلوك يشـبع الحاجـة، ويعـود بـالفرد إىل حالـة 

رجـيـة أو خا) ـحـوافز(االـتـزان، واـلـدافع ال يـسـتثار ـعـادة إال إذا وـجـدت منبـهـات داخلـيـة 

 .)2(تعرضه وتضعه يف حالة الفعل) مشوقات(

الدافع بأنـه اسـتعداد داخـيل يثـري السـلوك "  وممدوح الكناينالـلـهسيد خري "ّويعرف 

 .)3(ذهنيا كان أو حركيا ويواصله ويسهم يف توجيهه إىل حاالت وأهداف معينة

م االسـتجابة حالة داخلية تستهل وتوجـه وتـدع: الدافعية بأنها" أرنوف ويتيج"ّويعرف 

ًويجب أن تدرس بوصفها مفهوما مستقالً، ألن خصائص الدافع ال ميكن أن تالحـظ بصـورة 

 .مبارشة، ولكن ميكن أن يستدل عليها من الحاالت السابقة، واالستجابات التالية

والدافعية بواعث تسبب توجيها عميقـا للميـول الفرديـة وتتحقـق حـني ظهـور فـرص 

دية والرغبات واالستعدادات والعواطف والشهوات والغرائز نحو اإلشباع مثل الحاجات الفر

 . )4(مجموعة من األشياء أو األوضاع

   :تصنيف الدوافع

ـدها    ـا وتحدـي ـهولة تناولـه ـا، ولـس ـعب حرصـه ـة يـص ـرية ومتنوـع ـان كـث ـع اإلنـس  دواـف

ــن خـصــائص  ــريا ـع ــرث انتـشــارا أو أدق تعـب ــرى أن نـصــنفها ـعــىل أساـســني ـهــام أـك  ًـي
 

 .10 عبد اللطيف محمد خليفة، مقياس الدافعية لإلنجاز، مرجع سابق، ص )1(
 .496 ، ص1993)دار الرشوق:عامن( يف مبادئ الرتبية  سعيد مصطفى التل وآخرون،املرجع)2(
دار : بـريوت( سيد محمد خري الـلـه وممدوح عبد املنعم الكتاين، سيكولوجية التعلم بني النظريـة والتطبيـق)3(

 .172، ص 1983) النهضة العربية
 .160 راشد مرزوق راشد، علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص)4(
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ب إىل املنطق والعقالنية، وهام تصنيف الدوافع عىل أساس املصدر وتصـنيفها الدوافع وأقر

 .)1(عىل أساس مدى الوعي أو الشعور بالدافع

 : تصنيف الدوافع عىل وفق مصدرها-أ

ونقصد بهذا التصنيف أن يكون عىل أساس املصدر الذي جاء منه الدافع للفـرد، وعـىل 

 : أساسينيهذا األساس ميكن تصنيف الدوافع إىل قسمني

 : الدوافع األولية-1

وتسمى الدوافع الفطرية أو الوراثيـة أو الفسـيولوجية، والـدوافع الفطريـة عبـارة عـن 

 .)2(استعدادات يولد الفرد مزودا بها ال يكتسبها من بيئته عن طريق الخربة والتعلم

 وتخـتص) مظهر إدرايك، مظهـر وجـداين، مظهـر نزوعـي(ولهذه الدوافع مظاهر ثالثة  

بالنشاط الذي يقوم به الفـرد إلشـباع الـدوافع، والـدوافع األوليـة أكـرث ثباتـا مـن الـدوافع 

الثانوية وال ميكن تغيريها أو تعديلها إال فيام يتعلق بالناحية النزوعية وال ميكـن أن يلعـب 

التعلم فيها دورا إال فيام يتعلق بوسائل إشباع تلـك الحاجـة ومـن أمثلـة الـدوافع األوليـة 

 . الجوع والعطش والجنس واألمومة والحفاظ عىل النوعدافع

 : الدوافع الثانوية-2

وتكون إما مكتسبة أو بيئية أو اجتامعية، وهي الدوافع التي يتعلمها اإلنسان يف أثنـاء  

 .تفاعله مع املجتمع الذي يعيش فيه

ًإىل أن الـــتعلم يلعـــب دورا كبـــريا يف الـــدوافع، وإن ) رمزيـــة الغريـــب(وتشـــري  ً 

 لدوافع متعـددة ومتنوعـة وتختلـف مـن فـرد إىل آخـر كـام تختلـف عنـد الفـرد الواحـد ا

 

 .86، ص 1994)دار املعارف:القاهرة (2 أصول علم النفس الحديث ط فرح طه عبد القادر،)1(
 .208، ص 1981)مكتبة الخانجي: القاهرة(3 عبد الـلـه عبد الحي موىس، املدخل إىل علم النفس، ط)2(
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بالنسبة يف مرحلة النمو ونوع املوقف الذي يحدث فيه النشـاط، وهنـاك فئـة مـن علـامء 

 :النفس الرتبوي يقسمون الدوافع الثانوية إىل قسمني

ـجـوائز األدبـيـة مـثـل ال) Extrinsic(دواـفـع ثانوـيـة خارـجـة ـعـن طبيـعـة عملـيـة اـلـتعلم

 .واملالية

مثل امليول واالتجاهـات ) Intrinsic(دوافع ثانوية داخلية ترتبط بطبيعة عملية التعلم

 .وارتفاع مستوى الطموح

ومن أمثلة الدوافع االجتامعية دافع االنتامء، والدافع إىل تحمـل املسـؤولية، والـدافع   

 .)1(إلنجازإىل التقدير االجتامعي، ودافع حب االستطالع ودافع ا

 ومن بني الدوافع االجتامعية التي حظيت باهتامم واضح دافع اإلنجـاز ألهميتـه عنـد 

 .الفرد

 : التصنيف عىل أساس الوعي-ب

َّ صنفت هذه الدوافع عىل أساس وعي الفرد بها وشعوره بوجودها يف داخلـه، وعـىل   

 وراثية أو بيئيـة، وفق هذا التصنيف فإن دوافع الشخص مهام كانت فطرية أو مكتسبة أو

فإنه ميكن تقسيمها إىل نوعني من حيث شعوره ووعيه بوجودها، وهام الدوافع الشعورية 

)conscious motives ( والدوافع الالشعورية)unconscious motives()2(. 

 :مفهوم دافعية اإلنجاز

رزت يف متثل دافعية اإلنجاز أحد الجوانب املهمـة يف نظـام الـدوافع اإلنسـانية، التـي بـ

 .)3(ّالسلوك، بل ميكن عدها إحدى منجزات الفكر السيكولوجي املعارص

 .162 راشد مرزوق راشد، علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص )1(
 .77، ص 1994) املعارفدار : القاهرة(  محمد عزت راجح، أصول علم النفس)2(
أثر برنامج تدريس لدافعيـة اإلنجـاز يف تنميـة الكفـاءة الشخصـية واالجتامعيـة لـدى "   إقبال عباس الحداد)3(

 .13، ص 2006رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة،"الطالب املكفوفني يف دولة الكويت 
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" ويرجع استخدام مصطلح الدافع لإلنجاز يف علـم الـنفس مـن الناحيـة التاريخيـة إىل  

الذي أشار إىل أن الحاجة إىل اإلنجاز هي دافـع تعـوييض مسـتمد مـن خـربات " ألفرد أدلر

رض هـذا املصـطلح يف ضـوء تناولـه ملفهـوم الطمـوح الذي عـ" كورت ليفن" الطفولة، وإىل

 . )1(ملصطلح الحاجة إىل اإلنجاز" موراي"وذلك قبل استخدام 

هـرني (وبالرغم من هذه البدايات املبكرة، فإن الفضل يرجع إىل عامل النفس األمـرييك  

ـوراي،  ـدم ـهـذا املـصـطلح، يف دراـسـته ) H.Murrayـم ـن ـق ـان أول ـم استكـشـاف يف "إذ ـك

ّ التي تعرض فيها لعدة حاجات نفسية ومن بينها الحاجة إىل اإلنجاز"الشخصية
)2(. 

ويعد الدافع لإلنجاز، عامال مهام يف توجيه سلوك الفرد وتنشيطه، ويف إدراكه للموقف، 

 .)3(فضال عن مساعدته يف فهم السلوك املحيط به وتفسريه

ط أسـايس يف عمليـة ويرى علامء النفس املهتمـون بدافعيـة اإلنجـاز الـدرايس أنهـا رش 

 .التعلم الجيد، بل إنها إحدى العوامل النفسية املفرسة لتباين مستوى الطالب الدرايس

 :وفيام يأيت عرض ألهم التعريفات التي تناولت دافعية اإلنجاز

ّ يعرف معجم مقاييس اللغة اإلنجاز بأنه كامل اليشء يف عجلة مـن غـري بـطء ويقـال -

 .)4( أعطيته ما عندي حتى أنجزه أي أوصله آخرهأنجزته أنا أي أعجلته وأنا

 .21، ص1997،)األنجلو املرصية(:ها،  إبراهيم قشقوش، طلعت منصور، دافعية اإلنجاز وقياس)1(

، 40،1997مجلة علم النفس، العـدد"الدافعية لإلنجاز وعالقتها ببعض املتغريات"  عبد اللطيف محمد خليفة)2(

 .9ص

 .360، ص 2004)دار الرشوق: عامن(  محمد بن يونس، مبادئ علم النفس)3(

ز عىل التحصيل الدرايس وتقدير الذات لدى بعض أثر برنامج لتنمية دافعية اإلنجا"   محمد فتحي امليوطي )4(

 .8، ص2007، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، "األحداث الجانبية
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 وعرفت دافعية اإلنجاز يف قاموس علم النفس والصـحة النفسـية بأنهـا حاجـة الفـرد -

للتغلب عىل العقبات، والنضال من أجل السيطرة عـىل التحـديات، وهـي امليـل إىل وضـع 

دة ومـثـابرة مـسـتويات مرتفـعـة ـمـن األداء والـسـعي إىل تحقيقـهـا، والعـمـل مبواظـبـة ـشـدي

 .)1(مستمرة

أن الدافع لإلنجاز هو األداء يف ضـوء مسـتوى " McClelland،1953ماكاليند "  ويرى -

 .)2(محدود لالمتياز والتفوق، والرغبة يف النجاح

ـا - ـت نســبيا يف " Atkinson ،1964أتكنســون "  أـم ـتعداد ثاـب ـا اـس ـا بأنـه ـد عرفـه ّفـق
 مستوى التفوق واالمتياز، الـذي يكـون الشخصية يحدد مدى سعي الفرد تجاه الوصول إىل

محصلة الرصاع بني هدفني متعارضني هام امليل نحو تحقيـق النجـاح، وامليـل نحـو تجنـب 

 .)3(الفشل

بأـنـه تحقـيـق األـشـياء الـتـي يراـهـا : اـلـدافع لإلنـجـاز" Murray،1983ـمـوراي"ّ وـعـرف -

م يف األفكـار وحسـن اآلخرون صعبة السيطرة عىل البيئـة الفيزيقيـة واالجتامعيـة، والـتحك

تناولها وتنظيمها، ورسعة األداء والتغلب عىل العقبات وبلوغ معايري االمتياز، والتفوق عىل 

الذات ومنافسة اآلخرين والتفوق عليهم، واالعتزاز بالـذات وتقـديرها باملامرسـة الناجحـة 

 .)4(للقدرة

ه رغبـة قويـة إلمتـام إىل دافع اإلنجاز بأن" John,Darley ،1984جون، داريل ،" ويشري -

 .)5(األهداف عىل نحو أفضل من الجودة

اثر برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز عىل التحصيل الدرايس وتقدير الذات لدى بعض "   محمد فتحي امليوطي،)1(
 .9، املرجع السابق، ص "األحداث الجانبية

مركـز :القـاهرة ( مصطفى حسـني بـاهي، أمينـة إبـراهيم شـلبي،نظريات الدافعيـة نظريـات وتطبيقـات،  )2(
 .23، ص1999)الكتاب

 .  املرجع السابق، نفس املكان)3(
مجلة علـم " دافعية اإلنجاز وعالقتها بالتحصيل الدرايس لدى طلبة الصف األول ثانوي"   نبيل محمد الفحل)4(

 .73،ص1999، 43النفس، عدد
 .94، مقياس الدافعية لإلنجاز،مرجع سابق،ص "  عبد اللطيف محمد خليفة)5(
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الحاجة لإلنجاز بأنها التغلب عىل العقبات " Goldenson،1984جولدنسون ،" ّ ويحد -

والنضال من أجل السيطرة عىل التحديات الصعبة، وامليل إىل وضـع مسـتويات مرتفعـة يف 

 .)1(ومثابرة مستمرةاألداء، والسعي نحو تحقيقها، والعمل مبواظبة شديدة 

بأنهـا الرغبـة أو امليـل إىل أداء " 1991أحمد عبـد الخـالق، ومياسـة أحمـد، " ّ وعرفها -

 .)2(املهام برسعة، وبأفضل طريقة ممكنة

 Need for"أن الحاجـة إىل اإلنجـاز) 1992جـابر عبـد املجيـد، عـالء كفـاين،( ويـذكر-

Achievement "ن سـامت الشخصـية مسـتقرة سمة مـ" علم النفس والطب النفيس بأنها

نسبيا ومتجدرة يف خربات الطفولة، تدفع الفرد إىل أن يقوم بـأعامل تقـدم درجـة احـتامل 

معقولة لنجاحه وإىل تجنب األعامل السهلة جدا ألنها ال تتحدى إمكانياته، أو صـعبة جـدا 

 .)3("خوفا من اإلخفاق

 يف الشخصـية يحـدد مـدى استعداد ثابت نسـبيا"بأنها) 1992سامية فرغيل،(ّ وحدتها -

سعي الفرد ومثابرته يف تحقيق نجاح يرتتب عليه نوع من اإلشباع يف املواقف التي تتضمن 

 .)4("تقييم األداء يف ضوء محدد لالمتياز

ــا - ــد الـحــي محـمــود، ( بـيــنام عرفـه ــق "بأنـهــا ) 1993عـب  حاـجــة الـفــرد إىل تحقـي

ــ ــة أو الكائـن ــتحكم يف املوـضــوعات الفيزيقـي ــار يشء ـصــعب، واـل ــة أو األفـك  ات البرشـي

ـأكرب ـقـدر ممـكـن ـمـن الرسـعـة واالـسـتقاللية والتغـلـب  ـا، وأداء ذـلـك ـب  وتناولـهـا وتنظيمـه

 

 .  املرجع السابق، نفس املكان)1(
، مجلـة الدراسـات النفسـية "الدافع لإلنجاز وعالقتـه بـالقلق واالنبسـاط"  أحمد عبد الخالق، مياسة أحمد،)2(

 .638، ص 1991
رسالة ماجستري "نجاز لدى األطفال املحرومني من الرعاية الوالديةبرنامج لتنمية الدافع لإل"  عزة أحمد أمني،)3(

 .10، ص2006غري منشورة، جامعة القاهرة،
العالقة بـني مفهـوم الـذات القـرايئ ودافعيـة اإلنجـاز لـدى األطفـال ذوي صـعوبات "   نرمني محمود أحمد)4(

 .31، ص 2008،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، "التعلم
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عىل العقبات وتحقيق مستوى رفيـع، والتفـوق عـىل الـذات ومنافسـة اآلخـرين والتفـوق 

 .)1("عليهم، ويتضمن زيادة تقدير الذات عن طريق املامرسة الناجحة

بأن دافعية اإلنجاز الدرايس تشري إىل الرغبة يف النجاح والفوز " 1994الذيب "  و يؤكد -

وإمتام األعامل الذي يشعر الفرد بالرضا عن الذات، وتزيد مـن ثقتـه بنفسـه، ويشـري هـذا 

التعرـيـف إىل مفـهـوم الـفـرد ـعـن ذاـتـه يف املـجـال اـلـدرايس وال ـسـميا يف مـجـال التحـصـيل 

 .)2(الدرايس

قـدرة الطالـب عـىل تحقيـق : ة اإلنجـاز الـدرايس أنهـادافعيـ" 1994صـالح ،"  و يرى -

النجاح، واملثابرة يف سبيل انجاز ذلك النجاح والفوز، مـام يزيـد مـن ثقـة الطالـب بنفسـه 

وسعيه إىل تحقيق الفوز، حتى يشعر بالرضا عن هذا اإلنجـاز يف ضـوء مـا حققـه الطـالب 

 .)3(اآلخرون يف االختصاص نفسه

شـبيهة يف تعريفهـا بالـدافع : "أن الحاجة لإلنجاز عـىل أنهـاإىل ) 1995ريرب، (َ وذهب -

 .)4("دافع شخيص يظهر عىل هيئة كفاح من أجل النجاح" نحو اإلنجاز الذي هو

الرغبـة يف التفـوق والقـوة الدافعـة : " دافعية اإلنجاز بأنها) 1995وولفولك،( ويعرف -

 .)5("للكفاح من أجل التفوق والنجاح

أثر برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز عىل التحصيل الدرايس وتقـدير الـذات لـبعض "   محمود فتحي املريوطي،)1(

 .12، مرجع سابق،ص "األحداث الجانحني

، "أثر التفاعل بني مستويات اإلنجاز ومواقف النجـاح والفشـل عـىل رسعـة الـتعلم" محمد عبد السالم سامل،)2(

 .109،ص 1994، 9ية، العدداملجلة املرصية للدراسات النفس

 .110 املرجع السابق، ص )3(

، ص 1995، 4مجلة كلية اآلداب، عدد" أساليب التعلم والتفكري وعالقتها بدافعية اإلنجاز"  شاكر عبد الحميد)4(

105. 

تطور مفهوم دافعية اإلنجاز يف ضوء نظرية اإلعـزاء وتحليـل اإلدراك الـذايت للقـدرة " عز الدين جميل عطية)5(

 .92،ص 1996، 38،مجلة علم النفس، العدد"والجهد وصعوبة العمل
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الرغبة يف النجاح عن طريـق : أن الدافعية لإلنجاز هي" Slavin،1997سالفن، "  ويرى -

التجربة أو االكتشاف واإلشـرتاك يف األنشـطة التـي يعتمـد النجـاح فيهـا عـىل جهـد الفـرد 

 .)1(وقدراته

مفهوم افرتايض كامن لدى الشخص قد ميثل واقعا : "بأنها" 1998حسن عىل، " وعرفها -

لفرد لالقرتاب من النجاح أو البحث عنه يف املواقـف ذات ًأو استعدادا أو ميال راسخا لدى ا

ّالطابع اإلنجازي، أو التي تتضمن انجازا أو تنافسا ألداء مهمة ما، عىل وفق محك معني من 

 .)2("الجودة أو االمتياز

الرغبة يف األداء وتحقيـق : "لدافعية اإلنجاز عىل أنها" 1998مصطفى الصفي، " وأشار -

ّويوجـه السـلوك، وتعـد مـن املكونـات املهمـة للنجـاح  ايت ينشـطالنجاح، وهـي هـدف ذ

 .)3("الدرايس

فعرفهـا بأنهـا اسـتعداد الفـرد لتحمـل املسـؤولية " 2000عبـد اللطيـف خليفـة، " أما -

والسعي نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة، واملثابرة للتغلـب عـىل العقبـات واملشـكالت 

 .)4(تخطيط للمستقبلالتي تواجهه، والشعور بأهمية الزمن وال

الرغبة يف األداء الجيد، وتحقيـق : "إىل دافع اإلنجاز بأنه" 2003فاروق عبد الفتاح، "  و يشري -

 .)5("للنجاح النجاح، وهو هدف ذايت ينشط ويوجه السلوك ويعد من املكونات املهمة

ـا- ـنام يراـه ـد،"  بـي ـب محـم ـاة،": 2004حبـي ـاح يف الحـي ـة للنـج ـات املهـم  إـحـدى املكوـن

 وتعرب عـن رغبـة الفـرد يف تحقيـق النجـاح، عـن طريـق األداء الجيـد، واملثـابرة يف إنجـاز  

 .170 راشد مرزوق راشد، علم النفس الرتبوي، مرجع سابق، ص )1(
العالقـة بـني مفهـوم الـذات القـرايئ ودافعيـة اإلنجـاز لـدى األطفـال ذوي صـعوبات "  نرمني محمود أحمد)2(

 .33، مرجع سابق،ص"التعلم
 .34 املرجع السابق، ص)3(
 .19، ص 2000)دار الغريب: القاهرة( عبد اللطيف محمد خليفة، الدافعية لإلنجاز،)4(
املـسـؤولية االجتامعـيـة وعالقتـهـا ـبـدافع اإلنـجـاز ـلـدى طالـبـات كلـيـة الرتبـيـة "  ـسـمرية عـبـد الــلــه الـكـردي)5(

 .116، ص 2003مجلة علم النفس،العدد "بالطائف
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األعامل التي تتطلب مهارة عالية، واإلرصار الدائم عىل تدليل العقبات، مع توجيه السـلوك 

 .)1(نحو األهداف املحددة مسبقا

ة يف األداء الجيد بأنها الحافز للسعي إىل النجاح والرغب" 2007هاين فاروق، " وحددها -

ـاءة  للوـصـول إىل مـسـتوى تحـصـييل متـقـدم، وتحقـيـق النـجـاح والتـفـوق، والـشـعور بالكـف

 .)2(والحصول عىل تقدير اآلخرين وتقبلهم

فعرفتها بأنها رغبة ذاتية توجه السلوك نحو هدف معـني  " 2008نرمني محمود، " أما -

 الجهـد للحصـول عـىل قـدر أال وهو السعي إىل تحقيق درجات النجاح والتفوق وبذل كل

 .)3(أكرب من النجاح واالمتياز يف جميع املواقف وتكمن وراءها حاجة التلميذ إىل النجاح

ّوتشري هذه الدراسة إىل أن دافعية اإلنجاز متثل القدرة عىل مواجهة العقبات والصعاب 

ًل أكادمييـا وتخطي العوائق والحواجز للوصول إىل معايري االمتياز والتفوق سواء كـان املجـا

 ً.أو علميا

 :أبعاد دافعية االنجاز* 

لقد اختلفت اآلراء واالتجاهات حول دافعية اإلنجاز مـن حيـث كونهـا أحاديـة   

البعد أو إنها متعددة األبعاد، عىل وفـق االتجاهـات التـي سـادت منـذ ظهـور هـذا 

التي " سون أتكن" املفهوم، فقد ظل االعتقاد سائدا بأنها أحادية البعد يف ظل نظرية 

ركزت عـىل افـرتاض أن الـدافع لإلنجـاز أحـادي التكـوين ونتيجـة لالنتقـادات التـي 

 وجهت لهذه النظريـة بعـد ذلـك، فقـد ظهـر اتجـاه جديـد يـرفض النظـر لدافعيـة 

 

، 2004 ديسمرب 26 25 ملركز اإلرشاد النفيس، جامعة عني شمس، ، املؤمتر السنوي الحادي العرش ________)1(
 .390ص 

فاعلية التعلم مبساعدة األقران يف تنمية مهارات حل املشكالت ودافعيـة اإلنجـاز لـدى "  هاين فاروق عطية )2(
 .35، ص 2007رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة"تالميذ املرحلة االبتدائية

العالقة بني مفهـوم الـذات القـرايئ ودافعيـة اإلنجـاز لـدى األطفـال ذوي صـعوبات "د محمود،   نرمني أحم)3(
 ". التعلم
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 وهـذا مـا )1(ًاإلنجاز بوصفها مكونا أحادي البعد، ويرى أنها متعـددة املكونـات أو األبعـاد،

ات التي أجريت حول دافعية اإلنجاز، فقد أظهرت دراسة عمليـه أثبتته العديد من الدراس

عن أبعاد دافعية اإلنجاز، إنها ليست تكوينا أحاديا، وإمنا ) Mitchell 1961ميشل (قام بها 

عامل اإلنجاز األكادميي، تحقيق الذات، اإلنجـاز غـري : (تتكون من ستة عوامل مستقلة هي

 ).رجي لإلنجاز، تعميم الدافعية بدون جهداألكادميي، الرضا الذايت، الضغط الخا

بإعداد مقياس حول امليل لإلنجاز تضمن أربعـة  "Mehrabian ،1968مهرا بيان "وقام  

األنشطة اإلنجازية، الرغبة يف النجاح، تفضيل الخـاطرة املعتدلـة، املكانـة، : (عرش بعدا هي

لطموح، الخوف من الفشـل، املهارة، وجهة مثري السلوك، تفضيل العمل الصعب، االبتكار، ا

 .)2()تقدير الوقت، تحديد األهداف املستقبلية، املثابرة

إىل أن أبعـاد الـدافع لإلنجـاز لهـا عرشة جوانـب " Herman's ،1970هارمنز، " ويشري 

مستوى الطموح، سلوك تقبل املخاطرة، الحراك االجتامعي، املثابرة، تـوتر العمـل أو : (هي

 .)3() اختيار الرفيق، سلوك التعرف،إدراك الزمن، وسلوك اإلنجازاملهمة، التوجه للمستقبل،

بتحديـد ثالثـة مكونـات أساسـية لـدافع اإلنجـاز ) 1977محمود عبد القادر،(وقد قام  

 .)4() التحمل من أجل الوصول إىل الهدف- املثابرة عىل بذل الجهد -الطموح العام (وهي 

 .34 مرجع سابق، ص)1(
، مرجع سابق،ص "برنامج لتنمية الدافع لإلنجاز لدى األطفال املحرومني من رعاية الوالديه"  عزة أحمد أمني،)2(

23. 
بحث غري منشور ضمن بحوث املـؤمتر السـنوي السـابع " دى اللبنانينيالدافع لإلنجاز ل"  أحمد عبد الخالق،)3(

 .33، ص1991لعلم النفس يف مرص، القاهرة،
القـاهرة، (   محمود محمد عبد القادر، دراستان يف دوافع اإلنجاز وسيكولوجية التحديد للشباب الجـامعي، )4(

 . 31، ص 1977،)األنجلو املرصية
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: ىل مثانيـة عرش بـعـدا لإلنجـاز ـهـيإ) 1983صـفاء األعرس وآـخـرون،(يف حـني توـصـلت  

توجه العمل، وجهة الضبط، التعاطف الوالدي، الخوف من الفشل، القلق املعوق، وجهـة (

مثري السلوك، التقبل االجتامعي، قلق التحصيل، املثابرة، االستقالل، الجمود، احرتام الـذات، 

قييد الوالدي، املنافسـة، استجابة النجاح، الفشل، توجه املستقبل واالستغراق يف العمل والت

 .)1()التحكم يف البيئة

الطمـوح، املثـابرة، بـذل الجهـد، : (عىل تسعة أبعاد وهي) 1986ثناء الضبع، (وأكدت  

 .)2()تحمل املسؤولية، السعي للنجاح، امليل للعمل، اإلتقان، املنافسة، قبول املخاطر

مسـتوى : (اد وهـيفقـد اسـتخدم عرشة أبعـ) 1987فـاروق عبـد الفتـاح مـوىس، ( أما 

الطموح املرتفع، السلوك الذي تقل فيه املغامرة، القابلية للتحرك لألمام، املثابرة، الرغبـة يف 

إعادة التفكري يف العقبات، إدراك رسعة مرور الوقت، االتجاه نحو املستقبل، اختيار مواقف 

 .)3()لاملنافسة ضد مواقف التعاطف، البحث عن التقدير، الرغبة يف األداء األفض

بتحديـد ثالثـة مكونـات أساسـية لـدافع اإلنجـاز ) 1989حسن عيل حسـن، (وقد قام  

 :وهي

ويعني استعداد الفرد للسعي يف سـبيل االقـرتاب ): امليل لإلنجاز(  اإلنجاز كونه دافع-1

من النجاح، عىل وفق معايري معني من الجودة أو االمتياز، وإحساسه بالفخر واالعتزاز عند 

 .إمتام ذلك

قة بني دافعية اإلنجاز وبعـض املتغـريات العقليـة والشخصـية واالجتامعيـة يف العال" صفاء األعرس وآخرون، )1(

 .34، ص 1983، مركز البحوث الرتبوية، قطر، "املجتمع القطري

أثر برنامج تدرييس لدافعية اإلنجـاز يف تنميـة الكفـاءة الشخصـية واالجتامعيـة لـدى "  إقبال عباس حداد، )2(

 .22مرجع سابق،ص ، "الطالب املكفوفني بدولة الكويت

مرجـع " برنـامج لتنميـة الـدافع لإلنجـاز لـدى األطفـال املحـرومني مـن رعايـة الوالديـة"   عزة احمد أمني،)3(

 .25سابق،ص 
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ويعني ذلك اعتبار نتيجة التحصيل الدرايس ): التحصيل األكادميي(  اإلنجاز كونه أداء-2

 .تعبريا عن شدة الدافع لإلنجاز

إذ يفرتض أن اإلنجاز ميثل سـمة ): الشخصية اإلنجازية(  اإلنجاز كونه سمة الشخصية-3

 .)1(الشخصية، تتضمن أو ترتبط بخصائص معرفية ومزاجية

 :فقد توصل إىل ثالثة أبعاد رئيسة وهي) 1990ينرشيف الجراو(أما 

 . املثابرة- التحمل -الطموح :  البعد الشخيص ويتضمن-1

 .املنافسة مع اآلخرين والتفوق عليهم:  البعد االجتامعي ويتضمن-2

 .)2( التنظيم- بعد املستوى ويتضمن رسعة األداء -3

 - املنافسـة -املثـابرة -لطموح ا: (عىل ستة أبعاد وهي) 1993لورنس بسطا، (بينام أكد 

 .)3() وجهة الضبط- الخوف من الفشل -االستقالل 

 :فقد متكنت من تحديد ثالثة أبعاد لدافع اإلنجاز وهي ) 2004فتحية عبد الرءوف، ( أما

ويقصد به حرص الفـرد عـىل إكـامل العمـل الـذي ) Persistenceاملثابرة (البعد األول 

 .سوة اإلرادة، الصرب واإلقدام وأال يحبط بسهولةيبدأ إنجازه برسعة وإتقان، ق

ويقصد به أن تكون لدى الفرد طموحـات يخطـط ) Ambitiousالطموح (البعد الثاين 

 .لتحقيقها، ومييل للمنافسة وإثبات كفاءته بني زمالئه ويرغب يف التفوق

، 2، العـدد17، مجلة العلوم االجتامعية، جامعة الكويت، املجلد"املرأة ودافعية اإلنجاز"   حسن عيل حسن، )1(

 .17، ص 1989

برنامج تدرييس لدافعية اإلنجاز يف تنمية الكفاءة الشخصية واالجتامعية لـدى الطـالب "،  إقبال عباس حداد)2(

 .17، مرجع سابق، ص "املكفوفني بدولة الكويت

فاعلية تعليم مبساعدة األقران يف تنمية مهارات حل املشـكالت ودافعيـة اإلنجـاز لـدى "  هاين فاروق عطية)3(

 .37، ص 2007ستري غري منشورة جامعة القاهرة، رسالة ماج" تالميذ املرحلة االبتدائية
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 والسعي إيل تحقيقهـا ويقصـد بـه بـأن تكـون) Goalsتحديد األهداف ( البعد الثالث 

لدى الفرد أهداف واضحة وقدرة عىل تحمل املسؤولية واالعتامد عىل نفسه، واإلرصار عىل 

 .)1(الوصول إىل األهداف، وااللتزام بخطط العمل التي يضعها لنفسه

 :ًدافع اإلنجاز أساسا للتعلم، ويحدد له مكونات ثالثة) أوزبل(ّويعد 

حاجـة الفـرد للمعرفـة ورغبتـه يف الـذي ينبثـق مـن ): الدافع املعريف( املكون األول -1

التغلب عىل يف املشكالت، ويظل هذا الدافع قويا طاملا كانت املشكلة باقية بغـري حـل، أو 

كلام زادت متطلبات حل املشكلة، وعند حل املشكلة أو إمتام الحل تنخفض حدة الـدوافع 

 .ولذلك فإن التعزيز غري رضوري يف التعلم

ويتم ذلك باإلنتـاج، ألنـه وسـيلة الفـرد للحصـول عـىل ): ت إثراء الذا( املكون الثاين -2

مكانة اجتامعية مرموقة، فالفرد يثابر يف عمله ال بسبب قيمـة مـا يتعلمـه مـن معلومـات 

وإمنا لتحقيق مركز اجتامعي اختاره الفرد لنفسـه أو فرضـه املجتمـع عليـه، والخـوف مـن 

 .دفع الفرد إىل املثابرة واالجتهادالرسوب وما يرتبط به من انخفاض املستوى االجتامعي ي

واكتسـاب رضـا األتـراب وتقـبلهم، : )الحاجـة إىل االنـتامء للجامعـة( املكون الثالث -3

ّفبدون رضا الكبار يصـعب عـىل الفـرد اكتسـاب مكانتـه يف املجتمـع، واملكـون األول يعـد 

ريس، أمـا املكـون فطريا، ومع النمو يصبح املكون الثاين قويا وخاصة يف مراحل التعليم املد

 .)2(الثالث فيصبح قويا مع منو الفرد واهتاممه بتوافقه املهني

رسـالة " الذكاء املتعدد ودافع املعريف وعالقتهام بأساليب التعلم لدى طالب الجامعة "   راشد مرزوق راشد )1(

 .43، ص2004دكتوراه غري منشورة، جامعة جنوب الوادي، قنا، 

مية حل املشـكالت ودافعيـة اإلنجـاز لـدى تالميـذ فاعلية التعلم مبساعدة األقران يف تن"  هاين فاروق عطية)2(

 .40، مرجع سابق، ص "املرحلة االبتدائية
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 : تنقسم الحوافز الدافعة للتعلم إىل قسمني هام-

وتعني مجموعة من األحاسيس واالنطباعات والسلوك التي يبـديها : حوافز اجتامعية-1

، واإلنتـاج مـن خـالل التلميذ وتشري إىل حاجتـه لالنـتامء لآلخـرين واالسـتئناس بوجـودهم

 .التعاون معهم

وتتميز بأنها صفات تتكون مـن مـزيج مـن اإلحسـاس والتخطـيط :  حوافز تحصيلية-2

واملثابرة والسلوك العلمي، يتميز بها الفرد املكافح للحصول عىل مستوى عال مـن اإلتقـان 

 .)1(من أجل الرضا الذايت

 :أنواع الدافعية لإلنجاز

 : بني نوعني أساسيني من الدافعية لإلنجاز هام)فريوف تشارلز سميث(ميز 

ويقصـد بهـا تطبيـق ) Autonomous Ach.Motivation( دافعية اإلنجـاز الذاتيـة -1

 .املعايري الداخلية أو الشخصية يف مواقف اإلنجاز

وتتضـمن تطبيـق معـايري ): Social Ach .Motivation(دافعية اإلنجاز االجتامعية -2 

 . املقارنة االجتامعية، أي مقارنة أداء الفرد باآلخرينالتفوق التي تعتمد عىل

( ـبـني الدافعـيـة لإلنـجـاز والدافعـيـة للكـفـاءة ) Mathis.Et alـمـارتز وآـخـرون، (ومـيـز 

Motivation for competence(  عـىل أسـاس أن الدافعيـة للكفـاءة ترتكـز عـىل الرسور

 .والبهجة والوقتية التي يحققها الفرد

( از فترتكز عىل اإلنجـازات املسـتقبلية، والنجـاح يف املسـتقبل، وأشـارأما الدافعية لإلنج

إىل أهمية كل منهام، ويكـون التعلـيم أرسع لـدى األطفـال ذوي املسـتوى ) مارتز وزمالؤه

 .)2(العايل من الدافعية اإلنجاز

 .286، ص 2005  صالح الدين محمود، )1(
اثر تفاعل مستوى دافعية اإلنجاز والذكاء والجنس عىل التحصيل الدرايس لدى طالب "  سيد محمد الطواب،)2(

 .17لة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ص ،مج"وطالبات جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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يتضح مام سبق أن دافعية اإلنجاز متعـددة األبعـاد وليسـت ثابتـة وال تظهـر مبسـتوى 

الفرد يف كل األحوال واملواقف ويعود هـذا االخـتالف إىل عـدم اتفـاق البـاحثني واحد عند 

حول مفهوم دافعية اإلنجاز وإىل االختالف يف مجاالت اإلنجاز، فبعضهم يركز عـىل اإلنجـاز 

األكادميي وبعضهم اآلخر يركز عىل اإلنجـاز غـري األكـادميي واالخـتالف يف أسـاليب القيـاس 

  .أيضا

 :ة لدافعية اإلنجازالنظريات املفرس

يعترب الدافع لإلنجاز من الدوافع املهمة التي توجه سـلوك الفـرد نحـو املواقـف التـي  

تتطلب التفوق وقد حظي باهتامم العديد من الباحثني وتعددت النظريات التـي حاولـت 

أن نظريات دافعية اإلنجـاز تبحـث يف ) 1981توماس روكلني، ( تفسري هذا املصطلح، ويرى

 بجودة أداء األفراد يف املهـام الخاصـة ومتـى يبـدؤوا يف التوقـف يف أداء مهمـة لـيك التنبؤ

 .)1(يبدؤوا مهمة أخرى

 :وفيام يأيت عرض ألهم النظريات املفرسة لدافعية اإلنجاز  

 ":Murrayهرني موراي "  نظرية - 

، أول مـن قـدم مفهـوم الـدافع لإلنجـاز إىل الـرتاث السـيكولوجي"هرني موراي "يعد   

وذلك من خالل دراسته لديناميات الشخصـية كونهـا أحـد متغرياتهـا األساسـية،فقد اقـرتح 

نظرية حول الدوافع قامت باإلعالء من شأن الحاجات السيكولوجية، وقد قال بأن " موراي"

تعمل عىل تنظـيم القـوى التـي توجـه ) التي تسمى الدوافع أيضا(الحاجات السيكولوجية 

 .فظية والجسمية عرب مسارات معينةالعمليات العقلية والل

ـد   ـد أـك ـوراي"وـق ـة" ـم ـة طويـل ـائص ثابـت ـا خـص ـيكولوجية كونـه ـات الـس ـىل الحاـج  ـع

ـــد يف الشخصــــية، وتعمــــل عــــىل  ـــه والســــلوك( األـم ـــات وتوجـي  إطــــالق الطاـق

، رسالة ماجسـتري "دافعية اإلنجاز لدى طالب مرحلة اإلعدادية والثانوية من الجنسني"   عمر الفاروق عطيه،)1(
 .48، ص 2002غري منشورة، جامعة عني شمس، 
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وتنشط هذه الحاجات بفعـل قـوى أو عوامـل الضـغط البيئيـة التـي )  واختياره والخربات

 .)1( ومتخيلة، ولها خصائص اإلثارة والتحفيزميكن أن تكون حقيقية مدركة

ميـل أو رغبـة يف إنجـاز يشء صـعب " الحاجـة إىل اإلنجـاز عـىل أنهـا" موراي"ويعرف  

والتمكن منه، وترتيب األشياء الفيزيقية والكائنات اإلنسانية وحسن تناولها والتحكم فيهـا، 

يري االمتياز، والتفـوق عـىل وتنظيم األفكار واملوضوعات والتغلب عىل العقبات، وبلوغ معا

الذات، ومنافسة اآلخـرين والتفـوق علـيهم مـع أداء كـل ذلـك برسعـة واسـتقاللية بقـدر 

 .)2(اإلمكان، واإلعتزاز بالذات وتقديرها باملامرسة الناجحة للقدرة

مفهوم الحاجة لإلنجاز من خالل تصوره الكيل للشخصية بأنها تكوين " موراي"وحدد   

ّنظيم اإلدراك وعد أن الحاجة لإلنجاز قـد تسـتثار مـن الـداخل بواسـطة فريض، ميثل قوة ت

العمليات الحشوية الداخلية أو من الخارج بواسطة ما يقع عىل الفرد من تأثريات موقفيـة 

 .)press()3الضغط، ( مبارشة التي أطلق عليها مصطلح

روفة يف نظامـه مفهوم الحاجة لإلنجاز يف ضوء مفاهيمه األخرى املع" موراي" ويحدد   

 ).الرغبات، التأثريات، األفعال، االندماجات، والتفرعات: (وهي

 ):desires  and  effects( الرغبات والتأثريات -1

ًتتحدد الحاجة إىل اإلنجـاز بأنهـا رغبـة الفـرد يف أن يـتم شـيئا صـعبا، ويـتمكن مـن     ً

األفكار، وأن يتناولهـا وينظمهـا، املوضوعات أو األشياء الفيزيقية، أو الكائنات اإلنسانية، أو 

بحيث يفعل هذا برسعة وباسـتقاللية بقـدر اإلمكـان، وأن يتغلـب عـىل مـا يصـادفه مـن 

ّمعوقات ويحقق مستوى عاليا ويعدها نقطة قوة ال ضعف ً. 

 .49  املرجع السابق، ص )1(

 .357 مرجع سابق، ص   محمد بن يونس، مبادئ علم النفس،)2(

، مرجـع سـابق، "دافعية اإلنجاز لدى طالب املرحلة اإلعدادية والثانوية من الجنسني"   عمر الفاروق عطيه،)3(

 .50ص
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 ):actions( األفعال -2

تتحدد الحاجة إىل اإلنجاز بأنها حـرص الفـرد عـىل القيـام بجهـود عميقـة ومسـتمرة   

 .ل إىل يشء صعب، وأن يستثار ليك يتفوق عىل اآلخرين ويستمتع بالتنافسللتوص

 ) :fusions  and  subsidizations(  االندماجات والتفرعات -3

ًأن الحاجة لإلنجاز ميكن أن تندمج فعال واندماجا طبيعيا مع أي حاجـة " موراي"يرى    ً

 أو كام يطلق عليها يف كثـري مـن أخرى والحقيقة أن بعض الباحثني يعد الحاجة إىل اإلنجاز

هـي الحاجـة املسـيطرة بـني الحاجـات  " will to powerإرادة القـوة " األحيان مصـطلح 

 .)1("النفسية يف األصل

ًويعتقد أيضا أن الحاجة لإلنجاز تندرج تحـت حاجـة أكـرب وهـي الحاجـة إىل التفـوق  

التفـوق تتفـرع منهـا ثـالث حينام ذكـر أن الحاجـة إىل ) youngيونج ( وهذا ما أشار إليه

 ).الحاجة لإلنجاز، الحاجة إىل املركز االجتامعي، الحاجة إىل االستعراض (حاجات هي 

: بعمل جـدول يحتـوي عـىل عرشيـن حاجـة إنسـانية أساسـية وهـي) يونج(وقد قام  

اإلنجاز، اإلنتامء، العدوان، السيطرة، الجنس، االستقالل الذايت، الدافعيـة، الفهـم، العطـف (

  .)2()الخ.... ن األخرم

 ): Atkinson  theory(  نظرية أتكنسون -

ـود   ـل جـه ـة مهمــة يف البحــوث الخاصــة باإلنجــاز، " أتكنســون"متـث ـة تاريخـي  مرحـل

 ونتج عن ذلك نظرية يف هذا املجـال، وافرتاضـها أن الحاجـة لإلنجـاز عنـد اإلنسـان تكـون 

 الفشــل، ويختلــفدامئــا ممزوجــة بحاجــة أساســية أخــرى، وهــي الحاجــة لتجنــب 

 

مسـتوى الطمـوح والـدافع لإلنجـاز وعالقتـه بـالتفوق الـدرايس لـدى طلبـة جامعـة " نوريه حسن عبسـية،)1(
 .56، ص2005اتح، ،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الف"الفاتح

 .14، مرجع سابق، ص"برنامج لتنمية الدافع لإلنجاز لدى األطفال املحرومني الرعاية الوالدية"   عزة احمد أمني، )2(
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الناس يف شدة هذين الدافعني، ولكن السلوك املتوجه نحو الهدف يتم بفعل مشـرتك لكـال 

 .)1(الدافعني

يف ) expectation value القيمـة -التوقـع (من صياغة نظريـة " أتكنسون"وقد متكن  

اإلنجاز عـىل أسـاس أن النجـاح يتبعـه الشـعور بـالفخر والزهـو، والفشـل يتبعـه الشـعور 

 .)2(بالخجل والخزي، وأضاف لإلنجاز شيئا جديدا حني تناوله بعالقات رياضية

مبـادئ الدافعيـة األساسـية التـي تكونـت منهـا نظريـة " لبتـوين وسـبيلبنجر"وحدد   

 :يف الدافعية عىل النحو املوضح فيام يأيت " أتكنسون"

اجـات أو  يتمتع جميع األفـراد مبعـدل هائـل مـن الطاقـة الكامنـة وبعـدد مـن الح-1

الدوافع األساسية التي تعد مبثابة صاممات، أو منافذ توجه تدفق الطاقـة الكامنـة يف هـذا 

 .الرصيد وتتضمنها

 يختلف األفراد فيام بينهم من حيث القوة النسبية لهذه الـدوافع املختلفـة، أو مـن -2

 .حيث درجة االستعداد لها

ي كون الطاقـة تنسـاب مـن خـالل  أن يكون الدافع قد وضع موضع التنفيذ أو ال، أ-3 

هذا املنفذ يك تتحول إىل نوع من العمل أو السلوك يتوقف عىل املوقف املعني الذي يجـد 

 .الفرد نفسه فيه

 أن الخـصـائص املعيـنـة للموـقـف تـسـتثري دواـفـع مختلـفـة يك يـفـتح مناـفـذ مختلـفـة -4

 مـن الخصـائص للطاقة، فأي دافع أو منفذ حساس للطاقة يف استجابته ملجموعـة مختلفـة

 .املوقفية

 .25، مرجع سابق، ص "املرأة ودافعية اإلنجاز "   حسن عىل حسن)1(
، مرجع سابق، ص "ة من الجنسنيدافعية اإلنجاز لدى طالب مرحلة اإلعدادية والثانوي"  عمر الفاروق عطية،)2(

58. 
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 إذا كانت الدوافع املختلفة موجهة نحو أنواع مختلفـة مـن اإلشـباع، فـإن النمـوذج -5

 .السلويك الذي ينتج عن استثارة دافع من الدوافع يتحدد بهذا الدافع املعني

 إذا تـغـريت طبيـعـة الخـصـائص املوقفـيـة أو املـثـريات ـفـإن دواـفـع مختلـفـة تـسـتثار -6

 .)1(يط مناذج معينة ومختلفة من السلوكويتمخض عنها تنش

يف نظريته عىل الدافعية املستثارة، ومـا يتصـف بـه املوقـف مـن " أتكنسون" وقد ركز 

خصائص معينة إمنا يستثري دوافع مختلفة، وإذا تغـريت طبيعـة املواقـف أو املثـريات فـإن 

ة ـمـن دواـفـع مختلـفـة تـسـتثار أو تتحـقـق، ويـنـتج عنـهـا تنـشـيط مـنـاذج مـحـددة ومختلـفـ

 .)2(السلوك

هـو اسـتعداد ثابـت نسـبيا عنـد الفـرد " أتكنسـون"والدافع لإلنجاز مـن وجهـة نظـر  

، مع احتامالت النجاح أو الفشل، باإلضافة إىل )الدافع للنجاح ناقص الدافع لتجنب الفشل(

" أتكنسـون" ّومعنى ذلك أن الدافع لإلنجـاز عنـد. قيمة الحافز الخارجي للنجاح أو الفشل

 :من شقني رئيسنييتكون 

 :الشق األول-

الـدافع (وهو استعداد ثابت نسبيا عند الفرد، وال يكاد يتغري بتغري املواقف املختلفـة   

 ). الدافع لتجنب الفشل–للنجاح 

 :الشق الثاين

هو خاص باحتامالت النجاح أو الفشل وجاذبية الحافز الخارجي املوجب للنجاح، أو    

 وعىل ذلك فـان تغـري نـاتج اإلنجـاز عنـد الفـرد الواحـد مـن قيمة الحافز السالب للفشل،

 . موقف آلخر يرجع إيل الشق الثاين من املعادلة فقط

 :وتوضح املعادالت املبينة ىف أدناه األفكار السابقة

 .41 40  إبراهيم قشقوش، طلعت منصور، دافعية االنجاز وقياسها، مرجع سابق، ص)1(
 .472، ص 1996، )دار النرش للجامعات: القاهرة(  فتحي مصطفى الزيات، سيكولوجية التعلم، )2(
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  TS=MS PS.IS حيث

 )TS )Tendency to success امليل إلحراز النجاح

 )TM )Motive to Achieve Success الدافع لبلوغ النجاح

 )PS )Probability of Success احتاملية النجاح

 )IS )The Incentive Value of Success قيمة الباعث للنجاح

 .هو الوظيفة الستعداد ثابت فطري، أو مكتسب )TS(امليل إلحراز النجاح 

وميكن التعبري عن امليل نحـو تحـايش الفشـل ومـا يتضـمنه مـن تفـاعالت عـىل النحـو 

 :ىف أدناهاملوضح 

 TF املـيـل لتجـنـب الفـشـل                       TF=MF. PF. I             حيث

The Tenency to Avoid Failure              ــــب الفشـــــل ــــدافع لتجـن اـل

MF)Motive to Avoid failure(                   ــــــــة الفشـــــــــل احتاملـي

PF)Probability of Failure(                       الباعث للنجاح قيمة          

IS)The Incentive Value of Success ( 

 القيمة توضح العالقـات الرياضـية -ويتضح من خالل العرض السابق أن نظرية التوقع 

مـن ) دوافـع اإلحجـام(، أو تجنب الفشـل )دوافع اإلقدام(التي تتنبأ مبيل الفرد إىل النجاح 

لتنبؤ يحدده التفاعل بني مكونات متوازنة يف حالة خالل النشاطات املتتالية لإلنجاز، وهذا ا

 :امليل لإلقدام عىل النجاح عىل النحو املوضح فيام يأيت

 .للنجاح) نسبيا(استعداد أو دافع ثابت -1

 .احتامالت النجاح-2

 .قيمة باعث تجنب الفشل " توقع"-3

 : وبذلك ميكن الحصول عىل ناتج اإلنجاز من املعادلة اآلتية  

                    ) Ar = (ms-ps     
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، أي أن املحصلة النهائية لدافعيـة اإلنجـاز achievement  result هو ناتج ar حيث   

 :هي

 دوافـع تجنـب الفشـل –دوافع النجاح يف احتامالت النجاح يف قيمة بواعث النجاح  (  

  ).يف احتامالت الفشل يف قيمة بواعث الفشل

يرى أن دافع اإلنجاز عبارة عـن اسـتعداد ثابـت نسـبيا " أتكنسون" وهكذا نالحظ أن  

متفـاعال مـع احـتامالت ) الدافع للنجاح مطروحا منـه الـدافع لتجنـب الفشـل(عند الفرد 

النجاح أو الفشل، باإلضافة إىل جاذبية أو قيمة الحافز الخارجي للنجاح أو الفشـل، وعليـه 

عند الفرد الواحـد هـو الشـق الثـاين فإن املسؤول عن تغري أو تذبذب ناتج الدافع لإلنجاز 

 .)1(وحده

 ):Mc Cleland   theory( نظرية ماكليالند -

يف الدراسات املنظمة يف مجال الدافعية لإلنجاز ومحاولـة " ماكليالند"يرجع الفضل إىل  

 )2(.تأصيل البحث فيه وبلورة نظرية خاصة به

عادة أو املتعـة بالحاجـة يقوم تصـوره للدافعيـة لإلنجـاز يف ضـوء تفسـريه لحالـة السـ 

لإلنجاز، فقد أشار إىل أن هناك ارتباطا بـني الهاديـات السـابقة، واألحـداث اإليجابيـة، ومـا 

يحققه الفرد من نتائج، فإذا كانت مواقف اإلنجاز األولية إيجابيـة عنـد للفـرد، فإنـه مييـل 

 .)3(لألداء واالنهامك يف السلوكيات املنجزة

 وتكونت بعض الخربات السلبية فـإن ذلـك سـوف ينشـأ  أما إن حدث نوع من الفشل

  .)4(ٌعنه دافع لتحايش الفشل

 .33 32ت، مرجع سابق، ص   مصطفى حسني باهي،أمينة إبراهيم شلبي،الدافعية نظريات وتطبيقا)1(
 .29  املرجع السابق،ص )2(
الحاجات النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز والتحصـيل الـدرايس لـدى طلبـة جامعـة " أسمهان أحمد موين، )3(

 .53، ص 2003،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السابع من ابريل،"السابع من ابريل
 .109نجاز، مرجع سابق،ص عبد اللطيف محمد خليفة،دافعية لإل)4(
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يف الدافعية لإلنجاز له أهمية كبـرية " ماكليالند" أن تصور) 1974كوزمان، (وقد أوضح  

 :لسببني هام

 أنه قدم لنا أساسا نظريا ميكـن مـن خاللـه مناقشـة وتفسـري منـو الدافعيـة لإلنجـاز -1

 األفـراد وانخفاضـها عنـد بعضـهم اآلخـر إذ متثـل مخرجـات أو نتـائج وتفسريه عند بعـض

فإذا كان العائد إيجابيا . اإلنجاز أهمية كبرية من حيث تأثريها اإليجايب أو السلبي يف األفراد

ارتفعت الدافعية، أما إذا كان سلبيا انخفضت الدافعية، وميثل هذا التصور قد أمكن قياس 

لتنبـؤ بـاألفراد الـذين يـؤدون أعاملهـم بشـكل جديـد يف مواقـف دافعية األفراد لإلنجاز وا

 . اإلنجاز باملقارنة بغريهم

لـفـروض تجريبـيـة أساـسـية لفـهـم ازدـهـار النـمـو االقتـصـادي " ماكليالـنـد" اـسـتخدام -2

وميكن تحديـد املنطلـق األسـايس . وهبوطه يف عالقته بالحاجة لإلنجاز يف بعض املجتمعات

 :باآليتالذي كان خلف هذا الجانب 

 . هناك اختالف بني األفراد فيام يحققه اإلنجاز من خربات مرضية لهم-

 مييل األفراد ذوو الحاجة املرتفعة لإلنجاز إىل العمل بدرجة كبرية يف مواقف املخـاطر -

مـن األداء واملواقـف التـي  املتوسطة، واملواقف التي تتوفر فيها املعرفة بالنتائج أو العائـد

 . مسؤوالً عن أدائه باملقارنة باألفراد املنخفضني يف هذه الحاجةيكون فيها الفرد

 لكون الدور امللزم لعمل ما يتسـم بعـدد مـن الخصـائص، فـإن األفـراد ذوي الحاجـة -

 .)1(املرتفعة لإلنجاز سوف ينجذبون إىل هذا الدور أكرث من غريهم

ـذكر   ـد"وـي ـ" ماكليالـن ـا فيـه ـة أو مكتســبة، مـب ـدوافع متعلـم ـع اـل ـة أن جمـي  ا الدافعـي

ـة ـا يف الدافعـي ـرد وتأثريـه ـا الـف ـيش فيـه ـي يـع ـة الـت ـىل دور البيـئ ـد ـع ـو يؤـك ـاز، فـه  لإلنـج

  لإلنجاز عنده، ويتضح مـن نظريتـه أنـه قـد اهـتم برتبيـة الطفـل، وبالبيئـة التـي يعـيش 

 

 .  املرجع السابق، نفس املكان)1(
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فيها، من حيث عالقته بالدافعية لإلنجاز، مام يجعله ينادي بعمل برامج لتحسني الدافعيـة 

 .)1(عند األفرادلإلنجاز 

  ):attribution theory( نظرية العزو وايرن -

ّتعد نظرية العزو من النظريات التفسريية يف اإلنجاز، وذلك مـن خـالل تفسـري األفـراد 

ألسباب نجاحهم وفشلهم وكيف تؤثر هذه التفسريات يف السلوك اإلنجازي الالحق، إذ يرى 

جاح والفشل أكرث فائدة من الرتكيز عيل الحاجات أن التحليل أو التفسري السببي للن" وايرن"

 .)2("أتكنسون و ماكليالند"والدوافع والخصائص أو السامت االنفعالية كام يرى 

عىل أن ردود األفعال للفشل تعتمد عىل مسـتوى الـدافع لإلنجـاز " وايرن"وتنص نظرية 

 األداء عنـد الفشـل، عند الفرد، فعندما يكون هذا الدافع مرتفعا عند الفرد يـزداد مسـتوى

ويتدهور مستوى األداء يف حالة انخفاضه، وقد يعزى ذلك إىل اختالف إدراك الفرد ألسباب 

 .)3(الفشل أو النجاح الشخيص

وتقوم هذه النظرية عىل افرتاض مؤداه أن تباين إدراك األفراد ألسباب النجاح والفشـل 

إىل هـذه املفـاهيم " تكنسـون أ"يقف خلف تباين الدافع لإلنجـاز عنـدهم، وبيـنام ينظـر 

باعتبارهـا " وايـرن"كونها خصائص أو سامت شخصية ينظر إليها ذو املنظور املعريف ومـنهم 

تفسريات معرفية للمـؤرشات أو تفسـريات سـببية للنجـاح والفشـل يف مواقـف اإلنجـاز أو 

 .التحصيل

 : ثالثة أبعادألي نتيجة ميكن تصنيفه يف) attributionالعزو السببي (أن " وايرن"ويرى 

 . الثبات مقابل عدم الثبات-1

 .30   مصطفى حسني باهي، أمينة إبراهيم شلبي، الدافعية نظريات وتطبيقات،مرجع سابق، ص )1(
 .477  فتحي مصطفى الزيات، سيكولوجية التعلم، مرجع سابق،ص )2(
،مرجع سـابق،ص "عدادية والثانوية من الجنسنيدافعية اإلنجاز لدى طالب مرحلة اإل"   عمر الفاروق عطية،)3(

70. 
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 . الداخيل مقابل الخارجي-2

 )1(. قابل للضبط أو التحكم مقابل غري قابل للضبط أو التحكم-3

يتضح من العرض السابق للنظريات املفرسة لدافعية اإلنجاز أنها اختلفت فيام بينهـا    

 .بنتهايف تفسرياتها طبقا الختالف األطر النظرية التي ت

اإلنجاز بالحاجة وهي الرغبة يف تحقيق أو إمتام يشء مـا صـعب " موراي"فقد وصف   

سواء كان هذا اليشء يف املجال االجتامعي أم العميل أم الدرايس كـام إنهـا متثـل الرغبـة يف 

األداء الجيد وتحقيق النجاح وأكد عند دور البيئة االجتامعيـة يف اسـتثارة الحاجـة لإلنجـاز 

 .)2(رد املتعلملدى الف

أن جميع الدوافع متعلمة مبا فيهـا الـدافع لإلنجـاز ويؤكـد عـىل دور " ماكليالند"ويرى 

 .البيئة االجتامعية التي يعيش فيها الفرد وكيف تؤثر يف دافعية اإلنجاز عنده

دوافع النجاح ودوافع تجنب الفشل من سـامت الشخصـية " أتكنسون "ّوتعد نظرية   

رس دافعية اإلنجاز عىل أساس انفعايل وال ينكر دور الحـوافز الخارجيـة يف ًالثابتة نسبيا ويف

نجاح الفرد أو فشله يف سلوكياته املوجهة نحو اإلنجاز، وأشار أيضا إىل أهميـة البيئـة التـي 

 .)3(يعيش فيها الفرد وما فيها من مثريات خارجية ومدى تأثر دافعية اإلنجاز فيها

ظريات تساعد املعلمني عىل فهم سلوك املتعلمني املرتبطة باإلنجـاز وتذكر الدراسة بأن هذه الن  

ووضع التفسريات املناسبة لهذا السلوك، ومن ثم توجيههم إىل الجد واملثابرة، ورفع مستوى أدائهم إذ 

ـك  ـدرايس للمــتعلم، وقــد أشــار إىل ذـل ـدور مهــم يف مجــال األداء اـل ـة اإلنجــاز ـب " تقــوم دافعـي

ً دراسته التـي تناولـت دافعيـة اإلنجـاز بوصـفها مـؤرشا ومتنبئـايف" Dunham 1973دنهام، بـاألداء  ً

 .478كولوجية التعلم، مرجع سابق،ص  فتحي مصطفى الزيات، سي)1(
تطور مفهوم دافعية اإلنجاز يف ضوء نظرية اإلعـزاء وتحليـل اإلدراك الـذايت للقـدرة " عزالدين جميل عطيه،)2(

 .93، ص1996، 38،مجلة علم النفس، الهيئة املرصية، العدد"والجهد وصعوبة العمل
 . 128بق، ص  عبداللطيف محمد خليفة، الدافعية لإلنجاز، مرجع سا)3(
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األكادميي، حيث أوضحت نتائج الدارسة بأنه توجـد عالقـة ارتباطيـة بـني دافعيـة اإلنجـاز 

 . )1()األداء األكادميي(واملعدل الرتاكمي 

 :دور دافعية اإلنجاز يف حياة املتعلمني

ًالوجهة الرتبوية من حيث كونهـا هـدفا تربويـا يف تكمن أهمية دراسة الدافعية من     ً

ذاتها، فاسـتثارة دافعيـة الطـالب وتوجيههـا، وتوليـد اهتاممـات معينـة عنـدهم تجعلهـم 

يقبلون عىل مامرسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاق العمـل املـدريس، ويف 

 .)2( أي نظام تربويحياتهم املستقبلية هي من األهداف الرتبوية املهمة التي ينشدها

وـتـتجىل أهمـيـة الدافعـيـة ـمـن الوجـهـة التعليمـيـة ـمـن حـيـث كونـهـا وـسـيلة ميـكـن   

استخدامها يف سبيل إنجاز أهداف تعليميـة معينـة عـىل نحـو فعـال، وذلـك لكونهـا أحـد 

 )3(العوامل املحددة لقدرة الطالب عىل األداء واإلنجاز

ية العامة، وتشـري إىل حالـة داخليـة عنـد إن الدافعية لإلنجاز حالة متميزة من الدافع  

املتعلم تدفعه إىل االنتباه إىل املوقف التعليمي واإلقبـال عليـه بنشـاط موجـه، واالسـتمرار 

بأن دافعيـة اإلنجـاز العاليـة تزيـد مـن قـدرة ) بول(فيه حتى يحقق التعلم، وهذا ما أكده

وإنهـا متكـنهم مـن وضـع َّاملتعلمني عىل ضبط أنفسهم يف العمل الـدؤوب لحـل املشـكلة، 

4(خطط محكمة للسري عليها ومتابعتها بشكل دقيق للوصول إىل الحل
1

(. 

أثر كل من نحو الدراسة ودافعية اإلنجاز وعادات االستذكار عىل األداء " يوسف العبدالـلـه، سبيكة الخليفي،)1(
 .19، مرجع سابق، ص "األكادميي لدى عينة من طالبات جامعة قطر

 .133، ص 2002 )دار الصفاء للنرش والتوزيع: عامن(2 حنان عبد الحميد العناين، علم النفس الرتبوي، ط)2(
 .206، ص 2003، )دار الفرقان للنرش والتوزيع: الريموك( عبد املجيد نشوايت ، علم النفس الرتبوي، )3(
العالقة بني مفهـوم الـذات القـرايئ ودافعيـة اإلنجـاز لـدى األطفـال ذوي صـعوبات "  نرمني محمود أحمد، )4(

 .40،مرجع سابق،ص"التعلم
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وميتاز املتعلمون ذو الدافعية العالية لإلنجاز بقدرتهم عىل وضع تصـورات مسـتقبلية   

ومنطقية يف تصوراتهم للمشكالت التي يواجهونهـا، والتـي متتـاز بأنهـا متوسـطة الصـعوبة 

أن دافعية اإلنجـاز العامليـة تحفـز ) قشقوش ومنصور( أوضح كل من كام. وميكن تحقيقها

املتعلمني عـيل مواجهـة املشـكلة والتصـدي لهـا، ومحاولـة التغلـب عـيل كـل الصـعوبات 

 .)1(والعقبات التي تعرتضهم

وأن دافعـيـة اإلنـجـاز العالـيـة تـقـف وراء عملـيـات التفـكـري واملعالـجـة املعرفـيـة، وأن   

طاقتهم للتفكري واإلنجاز إذا كانوا مدفوعني داخليا، ويف هـذه الحالـة املتعلمني يبذلون كل 

يعتربون املشكلة تحديا شخصـيا لهـم، وأن حلهـا يوصـلهم إىل حالـة مـن التـوازن املعـريف، 

ويلبي حاجات داخلية لديهم، وهذا يؤدي بـدوره إيل تحسـني ورفـع تحصـيلهم األكـادميي 

 .)2(لعمل املدريسالذي هو يف األصل مستوى من اإلنجاز يف ا

 :الفروق بني املتعلمني املرتفعة عندهم دافعية اإلنجاز واملنخفضة عندهم

يعمل املتعلمون الذين لديهم دافع مرتفع لإلنجاز والتحصيل بجديـة أكـرب مـن 

غريهم، ويحققون نجاحات أكرث يف حياتهم، وعند مقارنة هؤالء املتعلمني مبن هـم 

لية، ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة لـألداء يف مستواهم من حيث القدرة العق

، وـجـد أن املجموـعـة األوىل تـسـجل عالـمـات أفـضـل يف اختـيـار الرسـعـة يف إنـجـاز "

ـات  ـة، ويف حــل املشــكالت، ويحصــلون عــىل عالـم ـامت الحســابية واللفظـي  املـه

 وجامعـيـة أفـضـل، ويحقـقـون تـقـدما أـكـرث وـضـوحا يف املجتـمـع، واملرتفـعـون مدرـسـية 

 واقعيون يف انتهاز الفرص بعكـس املنخفضـني يف دافـع التحصـيلحصيل يف دافع الت

 .80  إبراهيم قشقوش،طلعت منصور،دافعية اإلنجاز وقياسها،مرجع سابق،ص )1(
، املجلـة "عالقة موضع الضبط بالدافع لإلنجاز لدى طلبة وطالبات الجامعـة"  الشفادي عبداملنعم الشناوي،)2(

 .          246، ص1997، 42الرتبوية، املجلد الحادي عرش، العدد
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 .)1( الذين يقبلون بواقع بسيط، أو يطمحون بواقع أكرب بكثري من قدرتهم عىل تحقيقه

ًوهذا يوضح بأن هناك فروقا بني ذوي دافعية اإلنجاز املنخفضة واملرتفعة حيث بينـت 

ية املرتفعة يكونـون أكـرث نجاحـا يف املدرسـة، نتائج البحوث يف هذا املجال أن ذوي الدافع

ويحـصـلون ـعـىل ترقـيـات يف وـظـائفهم، وـعـىل نجاـحـات يف إدارة أعاملـهـم أـكـرث ـمـن ذوي 

الدافعية املنخفضة، ومييلون إيل اختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيهـا كثـري مـن التحـدي، 

ن املهـام الصـعبة ويتجنبون املهام السهلة جدا لعدم وجود عنرص التحـدي فيهـا، ويتجنبـو

ًجدا، الرتفـاع احـتامالت الفشـل فيهـا، ومـن الخصـائص األخـرى املميـزة لـذوي الدافعيـة 

املرتفعة أن لديهم رغبة قويـة للحصـول عـيل تغذيـة راجعـة حـول أدائهـم، لـذلك فـإنهم 

يفضلون املهام والوظائف التي فيها املكافآت عىل اإلنجاز الفـردي، وال يرغبـون يف مهـامت 

 .)2(يها املكافآتتتساوى ف

ـري  أن األشــخاص ذوي دافعيــة اإلنجــاز املرتفعــة ) Herman's ،1970هــارمنز، (وـي

يتميزون مبستوى طموح مرتفع، والسلوك الذي تـنخفض فيـه املغـامرة، والقابليـة للتحـرك 

لألمام، واملثابرة،والرغبة يف إعادة التفكري يف العقبات، وإدراك رسعة مرور الوقت، واالتجـاه 

ملستقبل، والبحث عن التقدير، والرغبـة يف األداء األفضـل واختيـار مواقـف املنافسـة نحو ا

 .)3(ضد العاطفة

 الـقـدرة ـعـىل (ـغـري أن هـنـاك ـصـفات أـخـرى ميـتـاز بـهـا ذوو الدافعـيـة لإلنـجـاز، وـهـي 

ـة،  ـد األهــداف، القــدرة عــىل استكشــاف البيـئ  تحمــل املســؤولية، القــدرة عــىل تحدـي

العالقة بـني مفهـوم الـذات القـرايئ ودافعيـة اإلنجـاز لـدى األطفـال ذوي صـعوبات "  نرمني محمود أحمد،)1(
 .41، مرجع سابق،ص "التعلم

العالقة بـني مفهـوم الـذات القـرايئ ودافعيـة اإلنجـاز لـدى األطفـال ذوي صـعوبات "  نرمني محمود احمد،)2(
 .45،مرجع سابق،ص "التعلم

، 2002،)دار الكتـاب الحـديث: القـاهرة(ام محمد الخويل، األساليب املعرفية وضوابطها يف علـم الـنفس هش)3(
 .201ص
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ق الهدف، والقدرة عىل تعديل املسار، والقـدرة عـىل التنـافس القدرة عىل التخطيط لتحقي

مع الذات والتنافس مع اآلخرين، والسعي نحو اإلتقان والتميـز، واإلنجـاز الفريـد املتميـز، 

 .)1(واالستغراق يف عمل طويل

متثل دافعية اإلنجاز أحد الجوانب املهمة يف نظام الدوافع اإلنسانية، وتـرتبط بجوانـب 

اصة النفسية، وترتبط بعمليـة الـتعلم ارتباطـا وثيقـا، وهـي املحـرك األهـم الشخصية وبخ

للعملية التعليمية الذي يؤثر فيها و يتأثر بها، وميكن أن يـؤدي غيـاب اإلحسـاس باإلنجـاز 

عند الطالب إىل مشـاعر سـلبية مـام يـنعكس سـلبا عـىل أداءه الـدرايس و هـذا مـا أكـده 

 جيدة و إيجابية بني األداء و الدافع لإلنجاز و خاصة يف دراسته بأنه توجد عالقة) مورجان(

يف األعامل املدرسية وإن الطالب املرتفعي الدافع لإلنجاز يؤدون أعاملهم بصورة أفضل من 

 .)2(املنخفيض الدافع لإلنجاز

وتعد دافعية اإلنجاز أحد العوامل النفسية املؤثرة يف األداء الـدرايس، فقـد يكـون  

قلية مناسبة وظروف بيئية وأرسية جيدة، ومع ذلك قد يفتقد الطالب عند الطالب قدرة ع

، بأنـه توجـد )Reddy،1983(الدافع إىل الدافعية لإلنجاز وهـذا مـا توصـلت إليـه دراسـة 

عالقة بني دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس واألداء الدرايس وكالهـام يـؤثران إيجابيـا يف األداء 

 .)3(الدرايس

 

 

 

 

 .65،ص 1988، 4، مجلة الدراسات يف علم النفس، العدد"برنامج يف تنمية دافعية اإلنجاز" صفاء األعرس،)1(
 .52 عبد اللطيف محمد خليفة، الدافعية لإلنجاز، مرجع سابق، ص )2(
،مرجع سـابق، ص "املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل لدى طلبة جامعة الكويت" فريح عويد العنزي،)3(

53. 
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 :Depression ثانيا االكتئاب

 :مفهوم االكتئاب

يعـد االكتئـاب مـن العوامـل النفسـية التـي ميكـن أن تعيـق الطالـب عـن أداء دوره   

بـأن " ،Chen،1995شـني، "االجتامعي وأدائه الدرايس وتوافقه النفيس، وهذا ما أشار إليـه 

 .)1(مشاعر االكتئاب تؤدي إىل انخفاض األداء الدرايس واالجتامعي

اب من أكرث االضطرابات النفسية الشائعة عند الطالب املسـببة لكثـري مـن ّويعد االكتئ 

املشكالت واالكتئاب اضطراب له جوانب معرفيـة انفعاليـة وبدنيـة، وتتمثـل االضـطرابات 

املعرفية يف انخفاض تقدير الذات، وتشويه املـدركات، واضـطراب الـذاكرة، وتوقـع الفشـل 

 .)2( الذهني، وتدين مستوى األداء الدرايسوخيبة األمل وعدم القدرة عىل الرتكيز

وبالرغم من أن االكتئاب يعد مصطلحا مألوفا، فإنه يفتقر إىل تعريف دقيـق، ألعراضـه 

 .)3(املتنوعة وأنواعه املختلفة وأسبابه املتعددة

وقد أثري خالف واسع حول مفهوم االكتئاب وأنواعه وأسبابه، فبعض الباحثني يـرى أنـه 

 كيمياء الدماغ، يف حني يـرى بعضـهم اآلخـر أنـه نتيجـة تنـاقص التـدعيم يعود إيل خلل يف

 .)4(اإليجايب وتزايد ألحداث املكروهة، والتي ينتج عنها اضطراب معريف

 :وفيام يأيت عرض ألهم وجهات النظر التي تناولت هذا املصطلح

االكتئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لدى عينة من طالب الصف الرابع املتوسط بدولة " فريح عويد العنزي،)1(
 .167،ص 1997، 45املجلة الرتبوية، العدد" الكويت

 .79،ص46،1998املجلة الرتبوية، عدد" الصورة الكويتية لقامئة بيك لالكتئاب" األنصاري، بدر محمد )2(
مجلـة علـم الـنفس، " مدى انتشـار االكتئـاب الـنفيس بـني طلبـة الجامعـة مـن الجنسـني "  بشري معامرية،)3(

 .126، ص2000، 53العدد
 .81 املرجع السابق، ص )4(
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ريت يعنـي تغـ: وكآبـة"كـاب "االكتئاب مـأخوذ مـن مـادة :  تعريف االكتئاب يف اللغة-

و أكاب فالن أي أحزنـه، واكتـأب . نفسه وانكرست من شدة الهم والحزن فهو كاب وكئيب

الحزن الشديد، واالكتئاب مرادف لالنقبـاض، : والكآبة. تغري ورضب إىل السواد: وجه األرض

وانقبض يعني تجمع وانطوى، وانقبض الرجل عىل نفسه ضـاق بالحيـاة فـاعتزل، وانقـبض 

                                          .)1(عن القوم هجرهم

بأنه حالة من االنقباض يف املزاج واجرتار األفكار : " ويعرف األطباء النفسيون االكتئاب-

ًالسوداء، وهبوط يف الوظائف الفسيولوجية وقد يكون مرضا يف حد ذاتـه أو عرضـا لـبعض 

 .)2("الذهان أو الهوس املصحوب باكتئاب: األمراض العقلية مثل

حالة انفعالية من الهم والغم املداوم، والتي ترتاوح " ويرى علامء النفس بأن االكتئاب -

ًبني تثبيط الهمة البسيطة نسبيا، والكآبة حالـة يتعـرض لهـا جميـع األفـراد يف مواجهـة مـا 

يصادفونه من عقبات وإحباط، ومتتد إىل مشاعر القنوط والجزع واليأس السوادي التي قد 

النتحار ويصاحب هذه املشاعر عادة االفتقار إىل املبادأة والكسل وفتـور الهمـة تؤدي إيل ا

 .)3("واألرق وفقدان الشهية وضعف الرتكيز وصعوبة اتخاذ القرارات 

بأنه زملة إكلينيكية تشتمل " االكتئاب)Camell،1981( ويعرف قاموس الطب النفيس -

ؤمل وصـعوبة التفكـري وتـأخر حـريك عىل انخفاض اإليقـاع املزاجـي ومشـاعر االمتعـاض املـ

 .)4("نفيس

 .222، ص 1986) وت، دار الرشوقبري( 33 املنجد يف اللغة واألعالم، ط)1(

 .15، ص2009) عامل الكتب:القاهرة(  عال عبد الباقي إبراهيم، االكتئاب النفيس،)2(

 .127،مرجع سابق،ص"مدى انتشار االكتئاب النفيس بني طلبة الجامعة من الجنسني"  بشري معامرية)3(

 .  بشري معامرية، املرجع السابق، نفس املكان)4(
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بأنـه "االكتئـاب ) 1988الدليل التشـخييص واإلحصـايئ لالخـتالالت العقليـة، (  ويعرف-

مجموعة من األعراض املتزاملة التي تتحد يف ضوئها صورة االكتئاب الرئيس وتشمل املـزاج 

 كلهـا، وتشـمل اخـتالالت الكدر، وفقدان االهتامم واملتعة يف معظـم األنشـطة املعتـادة أو

الشهية للطعام، وتغري الوزن، ومشاعر عدم األهمية أو الذنب، وصعوبة الرتكيز أو التفكري، 

 .)1("وأفكار حول املوت واالنتحار أو املحاوالت االنتحارية

بأنـه يجـب أن تحتـوي " االكتئـاب)2001الجمعية األمريكية للطب النفيس، ( وتعرف -

 :اض من قامئة األعراض اآلتية ومتتد هذه األعراض مدة من الزمنعىل عدد معني من األعر

 ً. معظم أوقات اليوم تقريباMood Depressedاملزاج املكتئب 

 .يف األنشطة اليوميةLack Of Pleasure فقدان املرح

فيصـبح بطيئـا، وظهـور اإليحـاءات  Change Of Mobilityالتغري يف الجانـب الحـريك 

 .Gestures Nervousالعصبية 

 الشـعور Self Reproach ولـوم الـذات Worthlessالشعور بعـدم األهميـة والقيمـة 

 .)Suicidal Thoughts)2األفكار االنتحارية . Guilt املفرط باإلثم

بأن حالـة عصـابية مؤقتـة يثريهـا فقـدان عزيـز وتتسـم بـالقلق " فعرفه) فرويد(  أما-

 .)3("وانتقاد الذات والحط من الذات

 االكتـئـاب بأـنـه قـمـة الـشـعور ـبـالحزن، إذ يـشـعر املكتـئـب) 1969ـلـب، كو( ويـعـرف -

ـعادة،  ـدم الـس ـب بـع ـعر املكتـئ ـل، ويـش ـة األـم ـأس يف مواجـه ـذا الـي ـديد، وـه ـأس الـش   بالـي

 

 

 .17، ص1998)القاهرة دار قباء(يد عبد الرحمن،دراسات يف الصحة النفسية  محمد الس)1(

 .169، ص2009) القاهرة  دار العلوم(2  نبيل محمد الفحل، بحوث يف الدراسات النفسية، ط)2(

 .402، ص 2004)عامن دار وائل(  عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس،)3(
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 .)1(وهو تشاؤمي ولديه شعور بالفتور وغري قادر عيل اتخاذ القرار

 الـذات بدرجـة أو بأنه فقـدان لتقـدير" ّفقد عرف االكتئاب) 1969أوتو فينجل، ( أما -

إين فقدت كل يش، الدنيا اآلن خاوية، وذلك إذا كان فقدان : بأخرى، فالصيغة الذاتية تكون

إين : تقدير الذات يرجع بصفة أساسية إىل فقـدان اإلمـدادات الخارجيـة أو تكـون الصـيغة

فقدت كل يش ألين ال أستحق أي يش، وذلـك إذا كـان فقـدان تقـدير الـذات يرجـع بصـفة 

 . )2(" إىل فقدان اإلمدادات الداخلية من األنا العلياأساسية

حاـلـة ـمـن األمل اـلـنفيس يـصـل يف : "االكتـئـاب بأـنـه) 1975مـصـطفى زـيـور، ( ويـعـرف -

ًامليالنخوليا إىل رضب من جحيم العذاب مصحوبا باإلحسـاس بالـذنب شـعوريا، وانخفاضـا  ً

 . )3("والحريك، والحشويًملحوظ يف تقدير النفس لذاتها، ونقصانا يف النشاط العقيل 

حالة من الحزن الشديد املسـتمر، ينـتج :" االكتئاب بأنه) 1977حامد زهران، (ويعرف -

عن الظروف املحزنة األليمـة وتعتـرب عـن يشء مفقـود وإن كـان املـريض ال يعـي املصـدر 

 .)4("الحقيقي لذاته

ة مـن االضـطراب عبـارة عـن حالـ: "ّفعرف االكتئاب بأنه) 1979طه عبد القادر، ( أما -

النفيس تبدو واضحة بصورة خاصة يف الجانب االنفعايل للشخصية، إذ يتميز الفرد املصـاب 

باالكتئاب بالخوف الشديد واليأس من الحياة ووخز الضـمري، وبكـاء عـىل رشور مل ترتكبهـا 

 .)5("الشخصية يف الغالب، بل هي متوهمة إىل حد بعيد

 .169محمد الفحل،بحوث يف الدراسات النفسية، مرجع سابق،ص  نبيل )1(
 .213  املرجع السابق، ص)2(
 . 344،ص 2002) دار العربية: غريان(،2  أديب الخالدي، املرجع يف الصحة النفسية،ط)3(
 .، ص 1982)عامل الكتب: القاهرة(2  حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفيس،ط)4(
 .403ر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدىن مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق،ص  عم)5(
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عبارة عن فئة معقـدة مـن األعـراض، وعـدم : "نهاالكتئاب بأ) 1882فريدة، ( وتعرف -

االسـتجابة وفـقـدان الدافعـيـة، وكـف ـحـريك وعـقـيل إىل جانـب أفـكـار منطـيـة واـضـطرابات 

 .)1("جسمية غري محددة

خـربة وجدانيـة ذاتيـة أعراضـها الحـزن والتشـاؤم : "بأنـه) 1982كولز، ( يف حني عرفه -

دم الرضا والرغبة يف إيذاء الـذات والـرتدد وفقدان االهتامم والالمباالة والشعور بالفشل وع

وعدم البت يف األمور، واإلرهاق وفقدان الشهية ومشاعر الذنب واحتقار الـذات وبـطء يف 

 .)2("االستجابة وعدم القدرة عىل بذل أي جهد

خربة ذاتية متعلقـة بالجانـب الوجـداين، ومـن أهـم : "فعرفه بأنه) 1982كولس، ( أما -

باالة، وعدم االهتامم بأي يش واإلحساس بالفشل، والشـعور بالتشـاؤم، أعراضه الحزن والالم

وعدم الرضـا، والرغبـة يف إلحـاق األذى بالـذات، والـرتدد والعجـز عـن الحسـم يف األمـور، 

، وبـطء االسـتجابة )احتقـار الـذات(واإلرهاق، وفقدان الشهية، والشـعور بالـذنب املهانـة 

 .)3(ي جهد، والعجز عن بذل أ)للمثريات الخارجية(

حالة انفعاليـة مـن الغـم والهـم املـداوم : "االكتئاب بأنه) 1984جولدنسون، (ّ وعرف -

التي ترتاوح بني تثبيط الهمة البسيط نسبيا والكآبـة إىل مشـاعر القنـوط والجـزع واليـأس، 

ويصاحب هذه املشاعر عادة االفتقار إىل املبادأة والكسـل وفتـور الهمـة واألرق، وفقـدان 

 .)4("ضعف الذاكرة، وصعوبة اتخاذ القراراتالشهية و

تشخيص االكتئاب عند األطفـال باسـتخدام تفـاهم املوضـوع لألطفال،رسـالة "  فريدة عبد الغني السامحي،)1(
 .19، ص1982ماجستري غري منشورة، جامعة طنطا، 

ـن ا" _____)2( ـل ـم ـه بـك ـوي وعالقـت ـان األـب ـة الحرـم ـدى طلـب ـاب ـل ـذات االكتـئ ـوم اـل ـنفيس ومفـه ـق اـل لتواـف
 .20،ص 40،1997،مجلة علم النفس العدد"الجامعة

، رسالة ماجسـتري غـري منشـورة،جامعة أم "تشخيص مرض االكتئاب والعوامل املرتبطة به"   عيل بن الحسن،)3(
 .78، ص1992القرى،

، 47، املجلة الرتبوية،العدد"ني الشباب من الكويتينيالفروق يف االكتئاب بني املراهق"  عويد سلطان املشعان،)4(
 .129، ص 1995
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لفظ يستخدم للتعبري به عن حالتني، حالة مرضية، : "ّفقد عرفه بأنه) 1985ويلرن،( أما -

وحالة انخفاض املزاج الذي يتكرر نتيجة ضغوط الحياة، ففي السياق اإلكلينييك، فإن لفـظ 

نـوع مـن االضـطرابات الجسـمية، اكتئاب ال يشري إىل مجرد انخفاض املزاج، وإمنا يشري إىل 

فكل هذه التغريات من املمكـن أن تكـون موجـودة ولكـن لـيس بـالرضورة أنهـا تشـخص 

ًاالكتئاب بوصفه مرضا، والفيصل الوحيد، هو أن تكون هذه الحالة املرضية موجـودة عـىل 

 .)1("األقل مدة أسبوعني

 تعني وجود ثنائيات من القوى التحليل النفيس"إىل كلمة االكتئاب يف ) 1986زيوار، ( وأشار -

املتعارضة، وقد يحدث االكتئاب يف حالة ثنائية الوجدان، ونجد أن اإلنسان يف أحوال كثرية يبحث 

إىل التـدمري وقـد  إىل الكراهية التي قد تتطور" نراه مدفوعا "عن الحب والبناء والخلق، وأحيانا 

 .)2(" بالفرد إىل االنتحاريكون االكتئاب عصبيا طفيفا، وقد يكون ذهانيا ينتهي

حالة عقلية تتصف بالشـعور بعـدم : "االكتئاب بأنه) 1986كوهني وميلدنر، ( ويعرف -

 .)3("السعادة والهذاءات االكتئابية ويصاحبها أعراض بدنية

خربة وجدانية ذاتية أعراضها الحزن والتشاؤم : "االكتئاب بأنه) ،1988أمريي، ( ويعرف -

المباالة والشعور بالفشل وعدم الرضا والرغبة يف إيذاء الـذات والـرتدد وفقدان االهتامم وال

وعدم البت يف األمور، واإلرهاق وفقدان الشـهية ومشـاعر الـذنب واحتقـار الـذات وبـطء 

 .)4("االستجابة وعدم القدرة عيل بذل أي جهد

ـه)1993الغــزايل مــوىس، ( ويعــرف - ـاب بأـن ـؤدي:"االكتـئ ـنفيس ـت ـة مــن األمل اـل  حاـل

ـتحرس  إىل ـذات، واـل ـدير اـل ـوظ يف تـق ـاض ملـح ـذنب وانخـف ـه باـل ـرد وإحساـس ـعور الـف   ـش

 .214  نبيل محمد الفحل، بحوث يف الدراسات النفسية، مرجع سابق، ص)1(
املكونات العاملية لالكتئاب لدى عينة من تالميذ وتلميـذات املرحلـة اإلعداديـة بدولـة "  توفيق عبد املنعم)2(

 .187، ص 1999، 52د،مجلة الرتبوية،العد"البحرين
 .82، ص 1994، 29مجلة علم النفس، عدد"دراسة حالة يف االكتئاب النفيس"  جرب محمد جرب )3(
 .404  عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق،ص )4(
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عىل املايض والتفكري فيه بصورة مستمرة، والبحث يف العلل واألسباب والخلل الـذي حـدث 

ويتخـذ االكتئـاب أشـكاال . وأدى إىل مثل هذا الشعور باإلضافة إىل التفتـيش وراء املجهـول

ناجاة التي تتسم بالعزلـة واالنطـواء وأمنـاط مـن الهمـوم متنوعة ومتعددة مثل الوجد وامل

 .)1("التي تأخذ طابع الدوام واالستمرار

زملـة مكونـة مـن خمـس فئـات مـن : "إىل االكتئـاب بأنـه) 1993بيك وسرت، ( وينظر -

 .)2("األعراض الوجدانية، واملعرفية، والدافعية، والسلوكية، وتقدير الذات، ومظاهر عضوية

حالة انفعالية يعاين فيها الفرد يف أي مرحلة مـن : "االكتئاب بأنه) 1993 ستور،(ويرى -

مرحل العمر من الحزن وتأخر االستجابة وامليل إىل التشاؤم، وأحيانا تصل درجـة الخطـورة 

 .)3("يف حاالت االكتئاب الصعب إىل امليل إىل االنتحار

تبـدو أكـرث وضـوحا يف حالـة مـن االضـطراب الـنفيس :"بأنه) 1993فرج طه، (ّ وعرفه -

الجانب االنفعايل لشخصية املريض إذ تتسـم بـالحزن الشـديد واليـأس مـن الحيـاة ووخـز 

الضمري، ويقوم املبدأ النفيس القائل بأن النية تساوي الفعل بدور كبري يف تغذية اإلحسـاس 

ا بوخز الضمري، وتأنيبه، واستثارته، ليأخذ بخناق الشخصية ويؤنبها بقسـوة ويجعـل حياتهـ

جحيام ال يطاق، ومن هنا كان احتامل انتحار املريض كبريا، حتى يتخلص مـن تلـك الحيـاة 

املليئة بالحزن والهم واليأس والقلق واملخاوف التي قد تجعله قليل النـوم، بطـيء الحركـة 

 . )4("رافضا للطعام ومن ثم إصابة جسمه بالهزل الشديد

 .  املرجع السابق، نفس املكان)1(

 .81،مرجع سابق، ص"تية لقامئة بيك لالكتئابالصورة الكوي"   بدر محمد األنصاري)2(

املجلـة "تقنني مبديئ للقامئة العربية الكتئاب األطفال عىل عينات سوريا"   احمد عبد الخالق، سامر رضوان، )3(

 .36،ص 1999، 53الرتبوية، العدد

ؤمتر السـنوي املـ"الفروق بني طلبة وطالبـات جامعـة الكويـت يف القلـق واالكتئـاب"   بدر محمد األنصاري)4(

 .195، جامعة عني شمس، ص 2003 ديسمرب 15 13العارش ملركز اإلرشاد النفيس،جامعة عني شمس، 
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اب مزاجـي أو وجـداين، ويتسـم ذلـك اضـطر:"االكتئاب بأنـه) 1994انجرام، ( ويعرف -

 .)1("االضطراب بانحرافات مزاجية تفوق التقلبات املزاجية األخرى

مصـطلح لوصـف مـزاج، وعـرض زملـة :"بـأن لفـظ االكتئـاب ) 1996مرسـيال، ( ويرى -

 .)2("أعراض خاصة باضطرابات وجدانية

راض املؤملـة مجموعة األعـ:"االكتئاب بأنه) 1998محمد السيد عبدالرحمن، ( ويعرف -

واملحزنة التي يشعر بها الفرد، وتتضح من خالل الشعور بتدين مسـتوى الطاقـة الجسـمية 

وصعوبات معرفية، والشعور بالذنب وتدين احرتام الذات، واالنطوائية والتشـاؤم والشـعور 

 .)3("بالعجز واملزاج الحزين ورسعة الغضب

زاجية تتسم بإحسـاس عـدم القيمـة، حالة م:"فريي االكتئاب بأنه) 1998روكلني، ( أما -

والشعور بالكآبة، والحزن والتشاؤم، ونقص النشاط، وتتضمن االضطرابات االكتئابيـة طيفـا 

 .)4("من اإلختالالت النفسية، التي تختلف يف التكرار، واملدة، والشدة

حالة من الحزن الشـديد املسـتمر :"االكتئاب بأنه) 2001عبدالحميد شاذيل، ( ويعرف -

ج عن ظروف أليمة، وتعرب عن يشء مفقود وإن كان املريض ال يعـي املصـدر الحقيقـي تنت

 . )5("لحزنه

ـه - ـنام عرـف ـدالرحيم، ( بـي ـر عـب ـه) 2004عـم ـديد : "بأـن ـزن الـش ـن الـح ـة ـم ـة خاـص  حاـل

 والعميق الذي يستمر مـدة طويلـة تنـتج عـن الظـروف املحزنـة األليمـة التـي تعـرب عـن 

 

 .60، ص2004)مؤسسة طيبة:القاهرة (  حسني فايد، العدوان االكتئاب)1(

 .61  املرجع السابق ص )2(

 .107  محمد السيد عبد الرحمن، دراسات الصحة النفسية، مرجع سابق، ص )3(

 .61  حسني فايد، العدوان واالكتئاب، مرجع سابق، ص )4(

 )اإلسـكندرية  املكتبـة الجامعيـة (2  عبد الحميد محمد شاذيل، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، ط)5(

 .133، ص 2001
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االكتئاب يعاين منه وال يـدرك وال يعـرف املصـدر الحقيقـي يشء مفقود، وإن كان املصاب ب

 . )1("لذاته

حالة من الحزن والتشاؤم ونقص يف الـوزن :"االكتئاب بأنه) 2009نبيل الفحل، ( ويري -

 .)2("وفقدان الشهية وامليل لالنتحار وتوهم املرض

 : يتضح لنا من خالل استعراض التعريفات السابقة ملفهوم االكتئاب

وضع تعريف محـدد وشـامل لالكتئـاب الخـتالف وجهـات النظـر واآلراء التـي صعوبة 

 .تتناول هذا املفهوم بالدراسة والتحليل من زوايا متعددة وتخصصات مختلفة

 : أسباب االكتئاب

تؤثر بصورة مبارشة وغري مبارشة يف الفرد املصـاب بـه وتحـد  لالكتئاب أسباب عديدة  

 بعمليات رضورية وأساسية لها أثر يف تطوره وتقدمه مثل من قدرته وإمكانياته عىل القيام

اتخاذ القرارات والتعلم واألداء الـدرايس املطلـوب ولقـد توصـلت العديـد مـن الدراسـات 

املتصلة بدراسة االكتئاب إىل تحديد مجموعة من العوامل بوصفها أسباب االكتئـاب وفـيام 

 :يأيت عرض ألهم األسباب

 : و الوراثية األسباب الفسيولوجية أ-1

إن األـسـباب الفـسـيولوجية لـهـا أهميتـهـا الخاـصـة وتأثريـهـا املـبـارش يف الـفـرد املـصـاب   

باالكتئاب لـذلك يجـب أن تؤخـذ باالعتبـار عنـدما تظهـر حـاالت االكتئـاب عنـد األطفـال 

خصوصا إذا كانوا يف البداية ويف حالة تكيف جيدة حيث تحدث لهـم اسـتجابات اكتئابيـة 

و تدريجيـة، ويؤكـد بعـض البـاحثني أن مـرض االكتئـاب يحـدث بالوراثـة بصورة مفاجئة أ

بواسطة الجينات املتعددة، وظهور االكتئـاب يف مرحلـة مبكـرة يعنـي انـه متـأثر بالعامـل 

 . )3(الورايث

 .404  عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق، ص )1(
 .169 محمد الفحل بحوث يف الدراسات النفسية، مرجع سابق، ص    نبيل)2(
 .418  عمر عبد الرحيم، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق،ص)3(
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قد تؤدي إىل االكتئاب، مثـل عـدم تـوازن الهرمونـات، فقـر :  وبعض األسباب الجسدية

 . )1(كر يف الدم واضطراب الجهاز العصبي والضعف العامالدم، الفريوسات وعدم انتظام الس

وتكرث حاالت االكتئاب يف أرس مرض االكتئاب نتيجة لنقص يف بعض املواد يف النـاقالت   

العصبية يف املراكز الدماغية املسؤولة عن املـزاج واالنفعـاالت والرتكيـز ولهـذا فـإن تفسـري 

ئاب يجب أن يعتمد عىل األعراض التي تالحـظ ًالعامل الورايث بوصفه سببا من أسباب االكت

عىل كل حالة، وليس عىل آلية حدوثه أو حقيقة التغريات التي تجرى داخـل الجسـم التـي 

 . )2(تؤدي إىل اإلصابة باالكتئاب

 : األسباب النفسية-2

الـذي أشـار إىل أن ) حامـد زهـران(ّوهي تعد من وجهة نظر بعـض العلـامء، ومـنهم   

 والظـروف املحزنـة والخـربات األليمـة والكـوارث القاسـية واالنهـزام أمـام التوتر االنفعايل

الـشـدائد والحرـمـان، وفـقـدان الوظيـفـة واملكاـنـة االجتامعـيـة، واالنـسـحاب واتـهـام اـلـذات 

 .)3(والشعور بالذنب، كل ذلك يكون استجابة لالكتئاب

 التـوتر االنفعـايل، :أسباب االكتئاب النفسية إىل ما يـأيت) عال عبد الباقي(وقد صنفت   

الخربات املؤملة، الحرمان الشديد، الوحدة واملغاالة يف الطموح واألمنيات مبا ال يتناسب مع 

الواقع واإلمكانـات املتاحـة وقـدرات الفـرد، فتتكـرر خـربات العجـز والفشـل، والـنقص يف 

ات اكتساب املهارات االجتامعية وضعف القدرة عيل حل املشكالت وتكـرار التعـرض لخـرب

 .)4(منفرة

  

 .10، ص 1989)دار الفكر:عامن(  زيدان نجيب حواشني، مفيد نجيب، النمو االنفعايل عند األطفال،)1(
 .82ب النفيس، مرجع سابق، ص   عال عبد الباقي إبراهيم،االكتئا)2(
 .82  حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفيس،مرجع سابق، ص )3(
 .82 عال عبد الباقي إبراهيم، االكتئاب النفيس، مرجع سابق،ص)4(
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تـدين : أسـباب االكتئـاب النفسـية إىل عـدة أسـباب منهـا) عمر عبدالرحيم(وقد حدد  

مفهوم الذات والشعور بالذنب، والضغوط النفسية املدرسية، والغضب واإلحباط، والشعور 

بالعجز، وفقدان الوالدين أو أحداهام والشعور بخسارة فادحة، ورغبة األطفـال بـاالهتامم 

 .)1(االنتباه والعطف أو االنتقام، والتخلص من التوتر واالكتئاب العائيلوالحب و

 :  األسباب االجتامعية-3

وتكون معظم الحاالت تكون األسباب ناتجة عن تأثري البيئة التـي يعـيش فيهـا الفـرد   

وعن تفاعله مع املحيطني بـه مـن أفـراد األرسة أو أفـراد املجتمـع، ونتيجـة لهـذا التفاعـل 

تأثري الفرد يف العديـد مـن الجوانـب منهـا الجوانـب النفسـية، والجوانـب الرتبويـة نالحظ 

 . واألخالقية، والجوانب االقتصادية

ومن املؤكد أن حاالت االضطراب النفيس أو العقيل الوظيفي، التي قد تحـدث للفـرد،   

وبني عالقات ترجع يف األساس لالختالف الذي يحدث يف التوازن القائم بني الفرد واملجتمع، 

الفرد باآلخرين، وذلك بسـبب ارتبـاط الفـرد يف املجتمـع، بعالقـات اجتامعيـة لهـا أهميـة 

ومكانة خاصة لديه، االيجابية والسلبية، فمثال له عالقتـه مـع أصـدقائه وزمالئـه ومعارفـه، 

ًهذا باإلضافة إىل كونه عضوا مهام يعيش داخل األرسة وكلام كانت دوائر اتصاالته وعالقته 

مع البيئة أكرب، فإن ذلك ميكنه من النجاح يف حياته بصورة كبرية وواضحة، وهنـا نسـتطيع 

القول إن االتزان العقيل والنجاح يف الحياة يتناسب تناسـبا طرديـا مـع اتـزان عالقـة الفـرد 

مبجتمعه وأرسته وأصدقائه ومعارفه، ألن اإلنسان عندما يقع يف اختالالت قوية أو مستمرة 

 .)2(ؤدي إىل أن يكون مريضا نفسيا ورمبا عقليافإن ذلك سي

 .425 419 عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدىن مستوى التحصيل الدرايس، مرجع سابق، ص )1(
، 2006، 3، مجلة كلية اآلداب، العدد"املشكالت النفسية والصحية والتحصيل الدرايس " أبوذينة،   لطيفة عىل)2(

 .209ص 
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وهناك أسباب عديدة تؤدي إىل حدوث االكتئاب االجتامعي عنـد األطفـال والطـالب    

عالقة الطفل باألم، وطريقـة التنشـئة : والتالميذ، وجميع أفراد املجتمع، ونذكر منها ما يأيت

ة، وأثر الرفاق عىل الفـرد والفشـل االجتامعية والتفكك األرسي، وأساليب التنشئة يف املدرس

 .)1(العاطفي، وموت شخص عزيز، والشعور بالوحدة والعزلة والبطالة والفقر

ومام سبق عرضه يتضح لنا أن األفراد يختلفون فيام بيـنهم يف التـأثر بهـذه العوامـل،   

امـة فقد يكون عامل أو أكرث من هذه العوامل سببا يف ظهور االكتئاب عند األفراد بصفة ع

والطالب بصفة خاصة، ومن املالحظ أن هذه العوامل متداخلة ومرتابطـة ويـؤدي أحـدها 

 .إىل اآلخر، ويف النهاية يكون تأثريها يف الفرد بشكل أو بآخر

 : تصنيف االكتئاب-

ّهناك صعوبة يف تصنيف االكتئاب نظرا للعدد الكبـري مـن األنـواع الفرعيـة إذ يصـف   

ًبكونه مزاجا وعرضا، وزم الخ، ولقد كان لجمعيات علم النفس جهـود كبـرية يف ...لة أعراض ً

 .)2(عملية التصنيف، إال أن هذه العملية غري ثابتة لكرثة تغري التصنيف من وقت آلخر

 شـديد –متوسط (وتتعدد أنواع االكتئاب أيضا تبعا ملنشئه وأسباب حدوثه، ودرجاته   

هنـاك نوعـان : فمـن حيـث األسـبابوتبعا ألعراضه ومـدى حـدة هـذه األعـراض )  حاد–

 : رئيسان لالكتئاب هام

وهو ليست له أسباب محددة، وال ميكن إرجاعه لعوامل أو ظروف :  االكتئاب األويل-1

 .واضحة

 .419  عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق، ص )1(
 .215  نبيل محمد الفحل، بحوث يف الدراسات النفسية، مرجع سابق، ص )2(
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ـانوي-2 ـاب الـث ـباب مـحـددة وعواـمـل وـظـروف واـضـحة :  االكتـئ ويـحـدث نتيـجـة ألـس

 مثـل أمـراض القلـب عضـوية مزمنـة، بـأمراض ومعروفة، وهذا النوع قد ينتج عن اإلصابة

 .)1(والسكر وبعض أمراض الدم

 :ثالثة أنواع لالكتئاب هي) وليم الخويل( ويحدد -

ويعد رد فعل لظروف خارجية مثل موت شخص عزيز ): reactive( اكتئاب تفاعيل -1 

ٍأو فقدان ثـروة، ويعـد اكتئابـا خـارجي املنشـأ ألنـه رد فعـل طبيعـي للعوامـل البيئيـة أو  ً ّ

 .النفسية

حاالت اكتئاب راجعة إىل عوامل نفسية فرديـة غـري شـعورية، يحـس فيهـا املـريض  -2

بالحزن واألىس من دون أن يدري مصـدر إحساسـه الحقيقـي ويعـرف باالكتئـاب العصـايب 

)Neurotic(. 

حاالت اكتئاب ليس لها سبب شـعوري أو غـري شـعوري يفرسهـا ولكنهـا راجعـة إىل -3

 فيوصف االكتئاب بأنه داخيل أي داخيل املنشأ، وهذا اضطراب يف الجهاز العصبي املركزي،

 . )2(هو االكتئاب الذهاين الحقيقي الذي يوجد يف املصابني باألمراض العقلية االكتئابية

 : فصنف االكتئاب إيل ما يأيت) حامد زهران(أما -

 . وهو أخف صور االكتئاب) Mild  Depression(االكتئاب الخفيف 

 . وهو أبسط صور االكتئاب) Simple Depression( االكتئاب البسيط 

 . وهو أشد صور االكتئاب) Acute  Depression( االكتئاب الحاد 

  .وهو دائم وال يحدث يف مناسبة فقط ) Chronic Depression(االكتئاب املزمن 

 .23 عبد الباقي إبراهيم،االكتئاب النفيس، مرجع سابق، ص   عال)1(
 .130، مرجع سابق،ص "الفروق يف االكتئاب بني املراهقني والشباب من الكويتيني"   عويد سلطان املشعان،)2(
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وهو رد فعل لحلـول الكـوارث  ) Reactive Depression(االكتئاب الفعيل أو املوقفي 

                     . املدىوهو قصري

وهو اكتئاب يرجع مصدره األصيل إىل خربة جارحة، يعود إىل الظهور : االكتئاب الرشطي

 .مشابه أو خربة مامثلة للوضع أو الخربة السابقة بظهور وضع

 ويحدث عنـد النسـاء يف ) Involution Depression Reaction(اكتئاب سن القعود 

 يف الخمسينيات أي عند سن القعود أو نقـص الكفايـة الجنسـية األربعينيات وعند الرجال

إىل التقاـعـد، ويـشـاهد القـلـق والـهـم والتـهـيج والـهـذاء وأفـكـار اـلـوهم والـتـوتر الـعـاطفي 

واالهتامم بالجسم، وقد يظهر تدريجيا أو فجأة ورمبا تصـحبه امليـول االنتحاريـة، ويسـمى 

 ).Melancholia Involutional    (ًسن القعود أحيانا

 ).  Neurotic Depression(االكتئاب العصايب 

 .)1( Psychotic Depression)( االكتئاب الذهاين 

 : تصنيفا لالكتئاب شمل ثالثة أمناط) 1972سيرتين، وماك نيو، ( وقد وضع -

عـىل بعـض ) ، واملموهcالحاد، واملزمن، واملموه، حيث يشتمل االكتئاب الحاد واملزمن (

االنرصاف عـن التحصـيل الـدرايس، وعـدم التكيـف االجتامعـي، : يكية مثـلاألعراض اإلكلين

 .)2(واضطرابات يف الشهية والنوم، والشعور باليأس وعدم السعادة، وقلة النشاط

 : فصنف االكتئاب إيل أربعة تصنيفات هي) 1979" (طه" وأما -

ــاعيل-1 ــاب تـف ــة :  اكتـئ ــاب أعـــراض الحاـل ــوع مـــن االكتـئ  وتكـــون يف هـــذا الـن

 وهـي الحـاالت التـي يسـتجيب فيهـا الفـرد . كتئابية، الحزن الشديد، واليأس، واإلحبـاطاال

 .350  حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفيس،مرجع سابق، ص)1(

ئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لدى عينـة مـن طـالب الصـف الرابـع املتوسـط االكت"  فريح عويد العنزي، )2(

 .162، مرجع سابق، ص "بدولة الكويت
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لظرف بيئي يدعوه لالكتئاب، وكأنه استجابة أو رد فعل لهـذا الظـرف الـذي بزوالـه تـزول 

 . حالة االضطراب التي يعاين فيها الفرد

نيـة مثـل وهـذا النـوع مـن االكتئـاب يكـون مصـحوبا بـأعراض ذها:  اكتئاب ذهاين-2

الهذاءات والهلوسة، وعدم االستبصار والهيـاج واإلحسـاس بالعظمـة واالضـطهاد مـن قبـل 

 . اآلخرين 

هذا النوع من االكتئـاب يطلـق عليـه يف بعـض األحيـان االسـتجابة :  اكتئاب عاصبي-3

 . االكتئابية وتسيطر عىل املريض حالة من الهم والحزن واالنرصاف عن كل يش من حوله

وهو عبارة عن حالة من االضطراب النفيس يبـدو بصـورة :  الذهان الوظيفي اكتئاب-4

واضحة يف الجانب االنفعايل لشخصية املريض، ويتميز بالحزن الشديد واليـأس مـن الحيـاة 

 .)1(وعذاب الضمري

 وصنف االكتئاب تبعا للدليل التشخييص الثالث الصادر عن الرابطة األمريكية لألطباء -

 :  إيل ما يأيت)1980(النفسيني 

ويتضــمن )  Major Affective Disorder( االضــطرابات الوجدانيــة األساســية-1

  ). Depression  Major(و االكتئاب األسايس ) Bipolar(االضطراب ثنايئ القطب

اضطرابات وجدانية محددة أخـرى، وتتسـم بزملـة وجدانيـة جزئيـة تسـتغرق مـدة -2

 واالكتئابيـة)  Cyclothmic(ضـطرابات الدوريـة عامني عىل األقل وتشـمل هـذه الفئـة اال

  ).Dysthmic(الخالصة التي تتصف بالوهن واليأس 

 .165،ص 1979)مكتبة الخانجي: القاهرة( فرج طه عبد القادر، الشخصية ومبادئ علم النفس،)1(
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وتضم اضطرابات غـري  ) Atypical Affective Disorder(االضطرابات غري النمطية -3

 . )1(منطية ثنائية القطب أو االكتئاب، و ال ميكن تصنيفها ضمن الفئتني السابقتني

 : أيضا إىل نوعني رئيسني هاموقد صنف االكتئاب

 : االكتئاب املدريس -1

ويقصد به االكتئاب الذي ينشأ نتيجة مبارشة لفشـل الطالـب يف إقامـة عالقـات مـع    

زمالئه الطـالب واملعلمـني أو فشـله يف الحصـول عـىل عالقـات عاليـة تؤهلـه لالنتقـال إىل 

 بنـوع مـن القسـوة وعـدم املرحلة الدراسية الالحقة، وذلك بسـبب معاملـة أصـدقائه لـه

القبول والرفض أو معاملـة بعـض املعلمـني التـي تقـوم عـىل اسـتخدام القسـوة والتأنيـب 

والسخرية أمام زمالئه يف غـرف الصـف أو خارجهـا التـي تـرتك األثـر السـيئ عـىل نفسـية 

الطالب وشخصـيته وتـؤدي إىل الشـعور بعـدم الثقـة بـالنفس واالنسـحاب مـن املشـاركة 

ًالصف الدرايس خوفا من التعرض ملواقف محرجة تنعكس سلبا عىل الطالب الفعالة داخل 

 .وأدائه الدرايس

 :  االكتئاب األرسي-2

ويقصد به االكتئاب الذي يكتسبه الطالب من أرسته بسبب اكتئاب أحد الوالدين أو    

كالهام، نتيجة لظروف نفسية أو اجتامعية أو خربات مؤملة أو عدم القـدرة عـىل مواجهـة 

ًمشكالت الحياة والتصدي لها، مام يؤثر تأثريا مبارشا يف سلوك الطالب داخل املدرسة  وينتج ً

ًعنه االكتئاب املدريس، الذي يرتبط ارتباطا سـلبيا بالتحصـيل الـدرايس ويـؤدي إىل سـوء التوافـق ً 

  عند الطالب، وملا كانت شخصية الطالب تنتج عن البناء األرسي الذي يعـيش فيـه فـإن أسـاليب

 ميـكـن أن   التنـشـئة الـتـي تـشـجع ـعـىل طـلـب العـلـم واملعرـفـة والتحـصـيل اـلـدرايس ـبـني أبنائـهـا

 .131،مرجع سابق، ص "يتينيالفروق يف االكتئاب بني املراهقني والشباب من الكو" عويد سلطان املشعان، )1(
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وتقلبه وعدم ضبط النفس، وضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الكفاية والقلـق 

 .)1(والتوتر واألرق واالنسحاب بالوحدة واحتقار الذات

 : ت أساسية هيأعراض االكتئاب إىل أربع فئا) 2004حسني فايد، ( ويصنف -

 ):Mood Symptoms(أعراض املزاج *

ّوتعد تلك األعـراض مبثابـة الشـكل املحـدد واألسـايس لالضـطرابات الوجدانيـة، مثـل   

 . حدوث مزاج حزين يف معظم اليوم، تقريبا كل يوم ملدة أسبوعني عىل األقل

 ): Motivational Symptoms(األعراض الدافعية *

التي تشري إىل التوجه نحو الهـدف فالنـاس املكتئبـون يعـانون ومتثل األشكال السلوكية 

ٍغالبا من قصور يف هذا املجال، وقد يخرب بعضهم بصعوبة شديدة يف القيام بأدىن عمل ً. 

 : األعراض البدنية*

وتشري إىل التغريات الجسمية التـي قـد تصـاحب االكتئـاب، ويشـمل تغـريات يف أمنـاط 

 .نيسالنوم، والشهية، واالهتامم الج

  ): Cognitive Symptoms(األعراض املعرفية *

 .)2(وتشري إىل قدرة األفراد عىل الرتكيز دامئا، واتخاذ القرار، وكيفية تقوميهم ألنفسهم

 :أن االستجابات االكتئابية تتميز باألعراض الرئيسة اآلتية" الدسوقي"ويرى 

  ): Depression(االكتئاب -1

ـا   ـه املــريض ـب ـال أمــل، وهــو مــا يشــعر فـي ـب وـب ـال قـل ـه ـب ـاط وكأـن  لحزن واإلحـب

ـدم  ـريض بـع ـاز اـمل ـة، وميـت ـة أو املرـح ـف الهزلـي ـى يف املواـق ـا حـت ـاب قامـئ ـتمر االكتـئ  ويـس

 

 .135شاذيل، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، مرجع سابق،ص   عبد الحميد محمد )1(
 .62 حسني فايد، العدوان واالكتئاب، مرجع سابق، ص )2(
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ويكون لهذا النوع تأثري واضح يف عملية التعليم ( قدرته عىل االهتامم بأي يشء مام حوله، 

 ). والتعلم والتحصيل الدرايس بصورة عامة 

  ): Difficulty Thinking(صعوبة التفكري -2

إن الفرد الذي يعاين من االكتئاب تتأخر عمليات تفكريه بدرجة كبـرية عـام يجـب أن   

 . يكون قد وصل إليه، وهو يبذل جهدا يفكر أو يحاول حل مشكلة أو أي صعوبة تواجهه

وزيادة الدافعية بـاالعتامد عـيل اآلخـرين ومحاولـة تجنـب : فقدان الدافع الشخيص-3

 . رين واالبتعاد عنهم، وفقدان القدرة عىل القرارات اآلخ

 :الجوانب الجسدية-4

وتحدث عند املصاب باالكتئـاب الكثـري مـن األمـراض الجسـدية املـؤثرة مثـل فقـدان   

ًالشهية واضطراب النوم، وامليش املتثاقل، وتكـون عينـاه بـال بريـق، وتعبـري وجهـه حزينـا، 

االكتئـاب الحـاد، ونقـص وزن املـريض ألنـه ال يأكـل، ونقص فاعلية املعدة الذي يؤدي إىل 

ًوتغري ضغط الدم إذ يكون مرتفعا ومنخفضا ً)1(. 

مام سبق عرضه ألعراض االكتئاب املختلفة نالحظ أنه عىل الرغم من اختالف وجهات   

النظر يف تحديد أعراض االكتئاب إال أن معظمها يكاد يشرتك يف التأكيد عىل أعراض معينـة 

الثقة بالنفس، وعدم القـدرة عـىل الرتكيـز وانخفـاض مسـتوى األداء الـدرايس، مثل ضعف 

وعدم القدرة عىل اتخاذ القرارات واألرق، ومن أهـم أعـراض االكتئـاب التـي سـوف تهـتم 

 واإلرهـاق واإلجهـاد والشـعور –انخفـاض مسـتوى األداء الـدرايس : بدراستها هذه الرسالة

 . فكريبالحزن، واضطرابات النوم وصعوبة الت

 

 .406 405 عمر عبد الرحيم عبد الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإلنجاز املدريس، مرجع سابق، ص )1(
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 :النظريات املفرسة لالكتئاب

تنوعت وتعددت النظريات التـي تناولـت االكتئـاب بالدراسـة والتفسـري وفـيام يـأيت    

 :عرض ألهم نظريات االكتئاب

 :النظريات املعرفية

الذي قسم املفهـوم الخـاطئ للشـخص املكتئـب ) Beckبيك ( ترجع هذه النظرية إىل  

 .إىل مفهوم ثاليث املعرفة

 .معرفة املريض أو منظوره لعامله -1

 . معرفته لذاته-2

 معرفته ملستقبله، ويتم ذلك كله بطريقة سلبية وعندما تزيد هذه املعرفـة الثالثيـة -3

وتسود، فإن درجة االكتئاب عند املريض تصبح عالية وقد تؤدي به إىل االنتحار، وأشار كـل 

باالكتئاب إذ إن األمل واليأس يؤديان إىل أن لليأس أهمية يف الشعور ) ميلجس وباوبيل(من

باملريض إىل تقييم قدرته عىل تحصيل أهدافه األكيدة، وهذا التقيـيم يعتمـد عـىل نجاحـه 

األول وباملثل يف تأثريها يف تحصيل أهدافه الخاصة، وتأثريها يف تحصـيل أهدافـه الخاصـة، 

ول مسـتقبله عنـدما وتأثريها يف تحصيل أهدافه بوجه عام، ويكون عند املكتئب شعور حـ

 :يعتقد اآليت 

 . أن مهاراته غري قادرة عىل أن توصله إىل أهدافه-1

 . أنه فاشل ألنه ال ميلك القدرة، ويجب أن يعتمد عىل اآلخرين-2

 أن مجهوداته السابقة يف هذا الوقت الطويل فشـلت يف تحقيـق أهدافـه، ومشـاعر -3

 .بقى ذات أهمية، ويصبح منشغال بهااالكتئاب تجعله غري قادر عىل تحقيق أهدافه، وت

أن االكتئـاب يحـدث ) The Self-Control Model( وتفرتض نظرية ضـبط الـذات يف االكتئـاب  

  كـل هـذه.... مالحظة الذات، تقييم الذات، تعزيز الذات: نتيجة خلل واحد أو أكرث من املجاالت اآلتية



77

كتئبـني، وهـي تظهـر يف حالـة العوامل مجتمعة، متثل منوذجا لصفات ضبط الذات عنـد امل

 .)1(التشاؤم، وصور الذات السلبية والحزن

 :  النظرية السلوكية-

فريسـرت ( وصفت هذه النظرية االكتئاب بأنه فقدان عملية تدعيم السلوك إذ وصف    

Ferster ( السلوك املريض بأنه نتيجة مبارشة من خـالل تفاعـل الفـرد مـع بيئتـه ومحصـلة

أن وجود االكتئاب يقل بالتـدريج عـن طريـق التـدعيم " فريسرت" ّ عد وتدعيمه لسريته وقد

أن االكتئاب هو عدم كفاية املدعامت للسـلوك ) Lazarusالزراوس (اإليجايب للسلوك وأكد 

يف اعتـبـار االكتـئـاب انطـفـاء يتـضـح ـمـع نـقـص الـتـدعيم ) فريـسـرت(ـمـع ) الزاروس(ويتـفـق 

 .)2(لفردويستنتج من خالل ضعف األدوار التي يؤديها ا

دراسات لــ " عسكر"ويف عرض لبعض الدراسات التي ركزت عىل هذه النظرية، عرض   

 :حيث توصلوا إىل" Grinkerجرا نكر " و" Leeinshn Et Alليونسون وآخرين" 

 . ينخفض التدعيم اإليجايب من السلوك اإليجايب عند املرىض املكتئبني-1

 . تحسن يف املستوى اإلكلينييك لالكتئاب يزيد معدل التدعيم اإليجايب عىل وفق ال-2

 يتزايد حدوث االستجابة املدعمة تدعيام إيجابيا عند معظم املرىض الذين يتحسنون -3

 .بصورة أقل

َّ يرتفع معدل الخربات املكروهة يف الحاالت االكتئابية أكرث مام عند األسوياء-4 ِ. 

 .129،ص 24،1995لة الثقافة النفسية،العدد، مج"نظريات املعرفية لالكتئاب"  محمد قاسم عبد الـلـه، )1(
مكتبـة األنجلـو : القـاهرة( 2 أمال عبـد السـميع باظـه، الشخصـية واالضـطرابات السـلوكية والوجدانيـة،ط)2(

 .294، ص 2001، )املرصية
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 . اإلكلينييك لالكتئابُ يسهم خفض معدل الخربات املكروهة يف خفض املعدل-5

 يظهر تناقص يف الخربات املكروهة عنـد معظـم االكتئـابيني الـذين تنعسـوا بصـورة -6

 .أفضل مام عند االكتئابيني الذين تنعسوا بصورة أقل

 يرتبط املعدل املرتفع لألحداث املكروهة ارتباطا سـلبيا مـع الخـربة التـي تنشـأ مـن -7

 .)1(األحداث السارة

ذه النظرية بأن االكتئاب خربة نفسـية سـلبية مؤملـة وهـو إال ترديـد ويرى أصحاب ه  

 .)2(لخربات تعلمها أو مر بها اإلنسان يف صغره، ومل يستطع أن يحلها أو يزيلها من عقله

 : نظرية التعلم االجتامعي لروير-

إن االكتئاب استجابة وجدانية لدافع معريف وهو الشـعور بـالعجز أو توقعـه يف أثنـاء   

عي نحو إشباع الحاجات، أي أن الفرد املكتئب يدرك أن التعزيز الذي كان متوقعـا قـد الس

 .ذهب، وال يستطيع إرجاعه

من رواد نظرية التعلم االجتامعـي وخاصـة يف ) M.Seligmanمارتن سيلجامن (ّويعد  

 Learnedعجـز املـتعلم (علم األمراض النفسية، الذي يرجع إليه الفضل يف إدخال مفهوم 

Helplessness (إىل علم النفس)3(. 

 ويـشــري العـجــز اـملــتعلم إىل أن األـفــراد حـيــنام يـجــدون أنفـســهم يف ـظــروف ال    

 ًيســتطيعون أن يـغــريوا أـحــداثا بيئـيــة كريـهــة، ـيــؤدي ـهــذا إىل االستـســالم والعـجــز و

ـة العجــز املــتعلم، ) ابرامســون وزمــالؤه(الســلبية، وقــد اقــرتح   ًتعــديالً رئيســا لنظرـي

 

،ص 1988،)مكتبـة األنجلـو املرصيـة: القـاهرة( عبد الـلـه عسكر، االكتئاب النفيس بني النظرية والتشخيص، )1(

48 49. 

 .134،مرجع سابق، ص"الفروق يف االكتئاب بني املراهقني والشباب من الكويتيني" عويد سلطان املشعان،)2(

 .63، ص1993، 29،مجلة الرتبية باألزهر، العدد "اإلعزاءات السببية واالكتئاب" عزالدين جميل عطيه،)3(
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 The Reformulated Helplessness(باعتباره منوذج العجـز املعـاد صـياغتهالذي عرف 

Model(  فقد الحظوا أنه ليس كل شـخص يخـرب أحـداثا سـلبية ال يسـتطيع الـتحكم فيهـا

ًيصبح مكتئبا، وأنه توجد عوامل إما أن تعزل من أو تعرض األفراد لالكتئاب يف ضـوء هـذه 

أهـم تلـك العوامـل، والعـزو إمـا أن يكـون ) Attribution(ّويعد أسلوب العـزو. األحداث

داخليا حيث يرى الفرد أنه املسؤول عن الحدث، أما يكون العزو خارجيـا أي يـدرك الفـرد 

ًأن شخصا أو شيئا معينا آخر هو املسؤول عن الحدث يتسم األفـراد املكتئبـون عـادة بـأن . ً

لخارجي غـري ثابـت خـاص لديهم ميال لعزو داخيل ثابت وشامل لألحداث السلبية والعزو ا

 )1(.باألحداث اإليجابية

ّثالثـة أبعـاد ملصـادر التوقعـات وتعـد ) Weiner Et Al ،1971ويرن وآخرون (وقدم    

 :ذات فائدة لعالقة العجز املتعلم باالكتئاب، هي كام يأيت

 )متغرية/ ثابتة     محددة/عمومية    خارجية/داخلية(

سلوك املكتئب يف حالتي النجاح والفشل، يتم إرجاعها إىل مـا ًواستنادا إىل هذه األبعاد، فإن   

 :يأيت

 .عزو الفشل إىل ما هو داخيل وعزو النجاح إىل ما هو خارجي-1

 . عزو الفشل إىل ما هو عام وعزو النجاح إىل ما هو خاص ومحدد-2

 .عزو الفشل إىل ما هو ثابت وعزو النجاح إىل ما هو متغري -3

ًكتئابا كلام أدرك أن فشله بسبب عجزه، ويفرس عجزه يف حالتي ويكون الشخص أكرث ا  

 :النجاح والفشل بحسب األبعاد السابقة كام يأيت

 .إنه مخطئ: عندما يكون عزو الفشل داخليا يقول-1

 .أنا لست مؤهال إطالقا: عندما يكون عزو الفشل عاما وشامال يقول-2

 . دامئاأنا هكذا: عندما يكون عزو الفشل ثابتا، ويقول-3

 .81 حسني فايد، العدوان االكتئاب، مرجع سابق،ص )1(
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 .أنا محظوظ: عندما يكون عزو النجاح خارجيا، يقول-4

 .يف هذه اللحظة فقط:عندما يكون عزو النجاح متغريا، يقول-5

أن العجـز املـتعلم ميكـن أن ) سـيلجامن وزمـالؤه( ويقرتح كثري من الباحثني، ومـنهم  

 .)1(يكون منوذجا لالكتئاب فيام يتعلق باألعراض بل واألسباب النفسية أيضا

 :خصائص الطالب املكتئب*

ّيعرف الشخص املكتئب بأنه الشخص الذي يعاين من تغري واضح يف املزاج ويف قدرتـه    ُ

عىل اإلحسـاس بذاتـه والعـامل مـن حولـه، وينتابـه شـعور دائـم بـالحزن واليـأس والعجـز 

اة والخمول، ونقص يف الطاقة، وعدم الرغبة يف مزاولة أي نشاط، ويبتعد عن مظـاهر الحيـ

 .)2(االجتامعية، ويحجم عن مامرسة أنشطة الحياة اليومية املعتادة

ويظهر عند الشخص املكتئب انخفـاض يف تقـدير الـذات وضـعف يف مسـتوى الثقـة   

بالنفس، ونزوع إىل النقد الـذايت امللـح الـذي قـد يـؤدي إىل محـاوالت االنتحـار، ويكشـف 

جسـدية مـن بينهـا ضـيق الـصـدر املكتئـب يف حركاتـه وسـلوكه عـن بعـض االـضـطرابات ال

وشعوره بالتعب من دون سـبب، أو االرتخـاء والشـعور بـالعجز عـن الحركـة، واإلحسـاس 

بالصداع، وأمل الظهر، واضطراب النوم، وكرثة التنهد، وفقدان الشهية، ورسعة ذرف الدموع، 

 .)3(وصعوبة االسرتسال يف الحديث ملدة طويلة

ملصاب باالكتئاب يبدأ بـإهامل دراسـته ويصـل إىل ومام هو جدير بالذكر أن الطالب ا  

 :تدين أدائه الدرايس ألسباب عديدة منها

 .65، مرجع سابق، ص "اإلعزاءات السببية واالكتئاب"ن جميل عطية، عز الدي)1(

 .17 عال عبد الباقي إبراهيم، االكتئاب النفيس، مرجع سابق، ص )2(

 .78، ص 1984، )دار النهضة العربية: بريوت( عبد الرحمن عيساوي، معامل علم النفس،)3(
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 . عدم وجود الدافعية الكافية واملحركة عند الطالب نحو التعليم والدراسة نفسها-1

عدم توافق التعليم مع ميول ورغبات وقدرات الطالـب العقليـة، وأهدافـه وسـامت -2

 .شخصيته

الب إىل اإلمكانات النفسية التي تعينـه عـىل مواصـلة الدراسـة واألداء  قد يفتقر الط-3

املتفوق، ويكون يف حاجة إىل الثقة بالنفس، أو تحمل املسـؤولية أو االعـتامد عـىل الـنفس 

 .واملثابرة

 من املمكن أالّ يكون لدى الطالب أسلوب استذكار أو تحصـيل أمثـل يسـاعده عـىل -4

 .التعلم والتحصيل الصحيح

ومن املمكن أن يصاب بحالـة ) Test Anxiety( قد يعاين الطالب من قلق االمتحان -5

نسيان للمعلومات التي درسها يف أثناء وجوده يف االمتحان ومن املحتمـل أن تصـيبه حالـة 

 .من الرشود والتشتت الذهني املتبوعة بعدم القدرة عىل الرتكيز واالنتباه

التي تثقل كاهله فيتعذر عليه أن يتعلم ويصـل قد يعاين الطالب من كرثة املشكالت -6

 .)1(إىل التفوق

وتعمل جميع هذه العوامل عىل إعاقـة الطـالب عـن األداء والتفـوق الـدرايس  

 بسبب اإلصابة باالكتئاب، وتلعب الحالـة النفسـية التـي ميـر بهـا الطالـب بسـبب 

ًـمـا يتـعـرض ـلـه ـمـن ـضـغوط دارـسـيه وأرسـيـة دورا مـهـام يف ـتـدين مـسـتوي أ  داـئـهً

 ويعد االكتئاب من العوامـل النفسـية األكـرث انتشـارا وهـي التـي يعـاين ،  الدرايس

ـه نتــائج  ـداريس، وهــذا مــا أشــارت إلـي  منهــا أكــرث الطــالب نتيجــة الفشــل اـل

 

 .414نجاز املدريس،مرجع سابق، ص عمر عبد الرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل واإل)1(
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ـمـن طالـبـات الجامـعـة يـعـانني ـمـن %)) 15((ـبـأن نـسـبة " 1997ـبـدر األنـصـاري، " دارـسـه

 .)1(االكتئاب

الدراسية والخريات التحصيلية السـيئة  النفسية والضغوطومن الواضح أن سوء الحالة  

ًالتي مير بها الطـالب كـل ذلـك يـؤدي إىل اإلصـابة باالكتئـاب مـام يـنعكس سـلبا يف األداء 

ًبأن أعراض االكتئاب تـؤثر سـلبا " 1975دبواين، "الداريس وهذا ما أشارت إليه نتائج دارسة 

 .)2(يف األداء الدرايس للطالب

درايس الذي نتحدث عنه يتأثر يف الحالة النفسـية التـي يشـعر بهـا الطالـب فاألداء ال  

ٍّويرتتب عنه الحصول عىل أداء درايس مرتفع أو متدن فكلام تعرض الطالب إىل سوء توافق 

 .داريس أو أرسي أدى ذلك إىل انخفاض يف أدائه الدرايس

ًتـؤثر سـلبا يف األداء بأن مظاهر االكتئـاب ) 1985الطويل،( وهذا ما توصلت إليه نتائج

 . )3(الدرايس للطالبات

 

 :  الثقة بالنفسً-ثالثا

 :مفهوم الثقة بالنفس

ـوهر   ـي ـج ـة، وـه ـة واجتامعـي ـة وعلمـي ـة وأخالقـي ـة تربوـي ـالنفس قيـم ـة ـب ـد الثـق  تـع

  نجاح الطالب لـيس يف الـدروس فحسـب، وإمنـا يف الحيـاة بصـورة عامـة، وثقـة الطالـب

ــايس  ــاح يشء أـس ــىل النـج ــه ـع ــابه  بقدرـت ــدم اكتـس ــارات، وـع ــابه أي مـه ــد اكتـس  عـن

ــه تتســـم  ــدام عـــىل اتخـــاذ القـــرار ســـيجعل حركاـت ــارة اإلـق ــا مـه ــارات، ومنـه  املـه

 

دراسـة عامليـه للحـاالت االنفعاليـة للشـباب الجـامعي يف الكويـت بعـد العـدوان "  بدر محمد األنصاري، )1(
 .150 85،ص 1997،مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، "العراقي

  و اإلنجاز املدريس، مرجع سابق، ص  عمر عبدالرحيم نرص الـلـه، تدين مستوى التحصيل الدرايس)2(
 .90، مرجع سابق، ص "الفروق بني الجنسني يف بعض اضطرابات الشخصية"  حميدة سامل الغريب، )3(
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بالرتدد والتهيب، واالرتباك، وتصبح إمكانياته عىل منازلة الصعاب أمرا ضعيفا، وقد تـتالىش 

 أو عـن مـن جـراء صـعوبة يف الدراسـة، ثقة الطالب بنفسه يف الغالب بسبب مـا يواجهـه

 . )1(ضعف مستوى أدائه الدرايس

ورعاية الشخصية ومنوها والتكيف الـنفيس واالجتامعـي وأصـبحت الثقـة بـالنفس يف   

ًحد ذاتها هدفا مهام من أهداف التنشئة االجتامعية يف مختلف مراحل النمو، وقد أشارت  ً

ملختلفـة تعـاين مـن َّاألبحاث والدراسات إىل أن نسبة كبرية من الطلبة يف مراحـل التعلـيم ا

فقدان الثقة بالنفس، وإن الكثريين منهم يرغبون يف التخلص من مشـاعر الـنقص، وتنميـة 

الثقة بالنفس، وبينت بعض الدراسات بأن الدارسة يف الجامعة من العوامـل التـي تضـعف 

الثقة بالنفس عند العديد من الطلبة وحتى يحقق الفرد منوا متزنا فإنه البد من اإلحسـاس 

 .)2(لثقة بالنفس، التي يرافقها شعور باالستقالل الذايتبا

ًوتعد الثقة بالنفس متغريا مهام من متغريات الشخصـية، التـي تـؤثر يف أداء الطالـب    ً

الدرايس وتوافقه النفيس، ويعاين مفهوم الثقـة بـالنفس مثـل غـريه مـن املفـاهيم األخـرى 

البـاحثني، فيطلـق عليـه بعـض ازدواجية يف تحديد مصطلح علمي متفـق عليـه مـن قبـل 

الـبـاحثني تـقـدير اـلـذات وبعـضـهم اآلـخـر الـسـلوك التوكـيـدي، وـغـريهم الكفاـيـة النفـسـية 

 .واالجتامعية، وغريهم مفهوم الذات

ًبأن الثقة بالنفس نادرا مـا يعـرف تعريفـا مبـارشا ودقيقـا " العادل أبو العالم " وأكد    ً ً ًُ َّ ُ

 .)3(ملفهومحتى يف بعض املقاييس التي تقيس هدا ا

 : وفيام يأيت أهم تعريفات الثقة بالنفس من وجهة نظر بعض الباحثني 

توجيه املناهج ووسائل التدريس لتعزيـز شخصـية الطالـب يف مسـالة الثقـة بـالنفس " عبد عىل  الجسامين )1(
 .191، ص 1984، 191العدد) يق والدراساتوزارة الرتبية،التوث:بغداد(، "واتخاذ القرار

، مجلـة "درجة اكتساب طلبة الجامعة اإلرساء الخاصة لسامت الثقـة بـالنفس"  ـ زهرية إبراهيم عبد الحق،)2(
 .313، ص 2005، 3البحوث النفسية والرتبوية، جامعة املنوفية، العدد

مؤسسـة عـىل "  يف مراحل الثانويـة والجامعيـةقياس الثقة بالنفس عند الطالبات" العادل محمد أبو العالم، )3(
 .51، ص 1978جراح الصباح، الكويت، 
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بأنهـا االعـتامد : الثقـة بـالنفس" Chambers Dictionaryقاموس تشـامربز "  يعرف -

 .)1(الثابت أو الراسخ خاصة بالنسبة لنتيجة يشء ما

ده مـن قدرتـه عـىل بأنهـا درجـة اعتقـاد الفـرد أو تأكـ" أسامة كامل راتب " ّ وعرفها -

 .)2(النجاح يف مهمة معينة

الفـرد الـذي يتميـز : بـأن" أحمد حسن علوي، ومحمـد نرص الـدين رضـوان" ّ وعرفها -

بسمة الثقة بالنفس يكون واثقا جدا من نفسه ومن قدراته وال يبدو عليـه القلـق والـرتدد 

 .يف املواقف غري املتوقعة ويتقبل النقد

بأنهـا ": لب أمني القريطـي، وعبـد العزيـز السـيد الشـحيضعبداملط" ّ وعرفها كل من -

إحساس الفرد بقيمته ولديه من اإلمكانات ما يجعله قادرا عىل العطاء ومواجهة الصـعاب 

والتحديات والتغلب عليها من دون االعتامد عىل اآلخرين باإلضافة إىل مقدرته عىل اتخـاذ 

 .)3(القرارات يف الوقت املناسب وعدم الحساسية للنقد

قيمة مـن قـيم تكامـل شخصـية اإلنسـان، تنبثـق مـن : بأنها" 1951وايت، " ّ ويعرفها -

اعتباره لذاته واحرتامـه لهـا، وتـنعكس يف اعـتامده عـىل نفسـه، وعـدم شـعوره بالدونيـة، 

 )4(.والنقص أو املذلة ويف تكامله الداخيل، ويف مقدرته عىل اتخاذ القرار واملبادأة

، رسـالة ماجسـتري "بناء مقياس ثقة بالنفس لدى العبني بعض األنشطة الرياضية"   احمد رأفت أبو السعود،)1(

 .8، ص 2007غري منشورة، جامعة طنطا، 

، رسالة ماجسـتري، جامعـة "عبي بعض األنشطة الرياضةبناء الثقة بالنفس لدى ال"  احمد رأفت أبو السعود،)2(

 .8طنطا،، مرجع سابق، ص

 .9  املرجع السابق، ص)3(

والتوافـق الـنفيس واالجتامعـي لـدى ) داخـيل خـارجي(الثقة بالنفس وعالقتها مبركز الضبط"   أالء الرديني،)4(

 .45، ص2004نشورة، جامعة املرقب،، رسالة ماجستري غري م"طلبة الشهادة الثانوية العامة بشعبية املرقب
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الـرتدد، االنكـامش، : (مظاهر ضـعف الثقـة بـالنفس مبـا يـأيت) 1956القويص، ( وحدد-

، ويقـرر أن هـذه الصـفات يجمعهـا عـادة )الخجل، عدم الجرأة، توقع الرش وشدة الحرص

 .)1("الشعور بالنقص

إنها عامل ميثـل : ّفعرفها من خالل العوامل التي تدل عليها فيقول) 1959جيلفورد،(أما-

 االجتامعيـة، فإمـا أن مييـل الفـرد إىل اإلقـدام عـىل هـذه اتجاه الفرد نحو ذاته ونحو بيئته

 . )2(البيئة وإما إىل الرتاجع عنها

شـعور الفـرد بأنـه لـيس عنـده نقـص : أن الثقـة بـالنفس) 1968صباح بـاقر، (  ويرى-

جسمي أو عقيل أو اجتامعي أو اقتصادي، وتبدو مظاهر ذلك يف عدم االرتبـاك أو الخجـل 

 .)3(التي تتضمن املنافسة أو النقد جتامعية، وبخاصة تلكأو الخوف من املواقف اال

أن الدرجة : الثقة بالنفس من خالل مقياسه الشهري، فريى) 1970برينر ويرت، ( ويعرف -

املنخفضة تدل عـىل حسـن التكيـف، يف حـني أن الدرجـة املرتفعـة تـدل عـىل الحساسـية 

 .)4(ومشاعر النقص

ـا- ـوعالم،(  وعرفـه ـا) 1978أـب ـ: بأنـه ـة،اتـج ـية واالجتامعـي ـه النفـس ـو كفايـت ـرد نـح  اه الـف

  وشــعوره واعتقــاده املبنــي عــىل الخــربة، وبــأن الفــرد قــادر عــىل تحقيــق حاجاتــه 

ــه،  ــه لذاـت ــوغ أهدافـــه، وتقبـل ــة، وحـــل مشـــكالته وبـل ــات البيـئ  ومواجهـــة متطلـب

 واعتـقـاده بأـنـه ـجـدير بتـقـدير اآلـخـرين، وتـقـبلهم ـلـه، وـشـعوره ـبـاألمن يف أثـنـاء التفاـعـل

 

 .236، ص 1956،)مكتبة النهضة املرصية: القاهرة( عبد العزيز القويص، أسس الصحة النفسية،)1(
، رسـالة "الثقة بالنفس لدى املراهقني وعالقتها مبعاملة الوالدين لهم كام يرونهـا "   الناجح كريم السلطاين، )2(

 .24، ص1994ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، 
، "مشكالت الطالب والطالبات يف كليـات جامعـة بغـداد وعالقتهـا بـبعض سـامت شخصـياتهم"  صباح باقر،)3(

 .5، ص 1986رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، 
، مجلـة العلـوم "املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل لدى طلبة جامعة الكويت"   فريح عويد العنزي، )4(

 .50، ص 2001، 3، العدد29عية، املجلد االجتام
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االجتامعي يف مواقف الحياة، وسيؤدي دورا إيجابيا يف هذه املواقـف، ويدفعـه إىل اإلقـدام 

 .)1(عىل املواقف، والخربات، والتحديات الجديدة

سمة من مكونـات منـط الشخصـية لفـرد مـا، : بأنها) 1984صائب األلو يس،( ويعرفها -

 .)2(مختلفةتتضح عنده عىل شكل استجابات ملؤثرات البيئة، أو أوجه نشاط 

ـا - ـييس، ( ّ ويعرفـه ـامر الكـب ـل ـث ـا ) 1987كاـم ـه، :بأنـه ـه وبإمكانياـت ـرد بنفـس ـان الـف إمـي

واالطمئنان بالنفس، وعدم الشعور بالنقص أو الخجل من املواقف االجتامعيـة، أو الخـوف 

من نقد اآلخرين له أو مناقشة مشكالته وعدم التواين بالبدء يف مامرسـة أعاملـه، خوفـا أو 

 .)3(ساعدة، والشعور بأنه مقبول من اآلخرينطلبا للم

سـمة شخصـية يشـعر معهـا الفـرد بالكفـاءة : أن الثقة بـالنفس)1993الفرح، ( ويرى -

والقدرة عىل مواجهة الصعاب والظروف املختلفة مستخدما أقىص ما تتيحـه لـه إمكانياتـه 

السـلوك الـذي وقدراته لتحقيق أهدافه املرجوة، وهي مزيج إيجايب من الفكـر والشـعور و

يعمل عىل تشجيع النمو النفيس السوي والوصول بالفرد إىل املستوى املطلوب من الصـحة 

 .)4(والتكيف النفيس واالجتامعي

 إمـيــان الـفــرد بإمكانياـتــه :الثـقــة ـبــالنفس بأنـهــا) 1993ـجــواد اـلــزاميل،(  ويـعــرف-

ـالنقص، أو ـعور ـب ـدم الـش ـوره، وـع ـيري أـم ـىل نفـسـه يف تـس ـتامده ـع ـه، واـع   الخـجـلوقدراـت

  

 العادل محمد أبو العالم، قياس الثقة بالنفس عند الطالبات يف مراحل الدراسة الثانويـة والجامعيـة، مرجـع )1(
 .52سابق، ص 

وتوافـق الـنفيس واالجتامعـي، مرجـع ) داخيل  خـارجي(الثقة بالنفس وعالقتها مبركز الضبط"  أالء الرديني،)2(
 .46سابق، ص 

 غري منشـورة، جامعـة بغـداد، -،رسالة دكتوراه"بناء وتقنني مقياس سامت الشخصية" كامل ثامر الكوبييس، )3(
 .265،ص1987

، 11،مجلة الدراسات النفسية، املجلد "بناء مقياس الثقة بالنفس لدى تالميذ املرحلة الثانوية " ، ________)4(
 .26، ص2001، 22العدد
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 املواقف االجتامعية، وعدم الخوف من املواقف االجتامعية، وعدم الخـوف مـن فقـدان يف

 .)1(اآلخرين واالعرتاف بخطئه

قـدرة الفـرد عـىل اسـتجابات توافقيـة تجـاه : بأنهـا) 2001فـريح العنـزي، ( ّ ويعرفها-

 .)2(املثريات التي تواجهه، وإدراكه تقبل اآلخرين له ولذاته بدرجة مرتفعة

درجة التقييم االيجايب التـي يشـعر : الثقة بالنفس بأنها) 2002عمر الفاروق،(ّ ويعرف -

بها األشخاص تجاه أنفسهم وقدراتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم النفسية واالجتامعية واملهنيـة 

 .)3(ودرجة التقدير والوعي بالذات نحو أنفسهم واآلخرين واملحيطيني بهم

الفرد بالرضا عـن الـذات : "الثقة بالنفس بأنها شعور) 2005أمين املحمودي،(ّ ويعرف -

واإلحساس بالتفوق واليقينية، والقدرة عىل تحقيق األهداف، والتوجـه التحصـييل، والثقـة 

بالعالقات مع اآلخرين، وهو محب لنفسه دون أن يتضمن دلك بالرضورة شيئا من الغرور 

 .)4("أو الزهو

الشعور الداخيل عند الطالـب الـذي يولـد : "بأنها) 2005زهرية عبد الحق،( ّ وتعرفها -

 .)5("لديه الدافعية للتعلم والسلوك السليم

املدى الذي يعتقد به أحد األشـخاص يف أمانـة وصـدق : "بأنها) 2005كويل، (ّ ويعرفها -

األشخاص اآلخرين ومشاعرهم اإليجابية نحوه بدرجة ميكن معهـا االعـتامد علـيهم والثقـة 

 ".فيهم

، رسـالة ماجسـتري "برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى طلبة املرحلة املتوسـطة"،  جعفر جابر الزاميل)1(
 .16، ص 1993غري منشورة، جامعة بغداد، 

 .51 فريح العنزي، املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل،مرجع سابق، ص)2(
، مرجع سابق، ص "ية من الجنسنيدافعية اإلنجاز لدى طالب مرحلة اإلعدادية والثانو"  عمر الفاروق عطية،)3(

47. 
 .136،ص2005،)مكتبة نانيس دمياط، جامعة املنصورة( أمين احمد املحمودي، مبادئ علم النفس،)4(
، مرجـع "درجة اكتساب طلبة الجامعة اإلرساء الخاصـة لسـامت الثقـة بـالنفس" زهرية إبراهيم عبد الحق،)5(

 . 317سابق،ص
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إدراك الفـرد لكفاءتـه ومهارتـه : "الثقـة بـالنفس بأنهـا) 2006عادل محمد، (ّرف  ويع-

 .)1("وقدرته عىل أن يتعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة

قـدرة الفـرد عـىل أن يسـتجيب :" الثقة بـالنفس بأنهـا) 2007نور الرمادي، (  ويعرف -

 ". اآلخرين له وتقبله لذاتهاستجابات توافقية تجاه املثريات التي تواجهه وإدراكه وتقبل

يتضح من خالل استعراض التعريفات السابقة التي ذكرها الباحثون بأن الثقة بالنفس   

تعد من سامت تكامل الشخصية من وجهة نظر البعض منهم، بينام اتفـق بعضـهم اآلخـر 

عىل أنها مشاعر ايجابيـة وشـعور داخـيل عنـد الفـرد بـاالعتامد عـىل نفسـه وقدرتـه عـىل 

 .جهة العقبات وعدم الشعور بالخوف يف املواقف االجتامعيةموا

الـذي أشـار إىل أن الثقـة " 1978العادل أبـو العـالم،"وقد تبنت هذه الدراسة تعريف  

بالنفس هي اتجاه الفرد نحو كفايته النفسية واالجتامعية، وشعوره واعتقـاده املبنـي عـىل 

جهـة متطلبـات البيئـة، وحـل مشـكالته الخربة، وبأن الفرد قادر عىل تحقيق حاجاتـه وموا

وبلوغ أهدافه، وتقبله لذاته، واعتقاده بأنه جدير بتقدير اآلخرين، وتقـبلهم لـه، وشـعوره 

ًباألمن يف أثناء التفاعل االجتامعي يف مواقف الحياة، ويؤدي دورا إيجابيا يف هذه املواقف،  ً

 .ديدةويدفعه إىل اإلقدام عىل املواقف، والخربات والتحديات الج

 : مظاهر الثقة بالنفس

ــا     ــتدالل عليـه ــن االـس ــية، ال ميـك ــية افرتاـض ــمة نفـس ــالنفس ـس ــة ـب ــد الثـق  وتـع

ـارشة، ولكــن ميكــن تعرفهــا مــن خــالل مجموعــة مــن املظــاهر أو الســلوكيات أو   ّمـب

 

 .9، مرجع سابق، ص "اء مقياس الثقة بالنفس لدى العبي األنشطة الرياضيةبن"  احمد رأفت أبو السعود، )1(
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 .املؤرشات التي تظهر عىل الفرد فتدل عليها وتحدد درجة امتالك هذا الفرد لهذه السمة

رشات الثقة بالنفس عند الفرد، قدرته يف االعـتامد عـىل نفسـه، وحكمـه ومن أهم مؤ  

السليم عىل املواقف، ومواجهة املشـكالت التـي تعرتضـه، والتوصـل إىل حلـول لهـا وأيضـا 

 .قدرته عىل اتخاذ القرارات

الشـعور بالكفايـة، : (مظاهر الثقة بالنفس بــ" Guilford،1959جيلفورد"وقد لخص    

ولخص مظاهر ضعف الثقـة ) آلخرين، واإلميان بالنفس، واالتزان االنفعايلوالشعور بتقبل ا

التمركز حول الذات، والشعور بعدم الرضا عن األحوال والخصائص الشخصـية، :( بالنفس بـ

 )1().الشعور بالحاجة إىل التحسن، والشعور بالذنب، ونوبات من البكاء

الجـنب واالنكـامش، (ثقـة بـالنفس يف فحدد مظاهر ضعف ال" 1975عبد العزيز القويص،"أما 

والرتدد، وتوقع الرش، وعدم االهتامم بالعمل والخوف منه، واتهـام الظـروف عنـد اإلخفـاق فيـه 

 .)2()وأحالم اليقظة والتشدد، واملبالغة يف التظاهر بطيب الخلق، والخوف من نقد اآلخرين

 :يأيتتحديد مظاهر الثقة مبا " 1978العادل أبو العالم، " ّويحدد  

اإلحساس بالقدرة عىل مواجهة مشكالت الحياة يف الحارض واملستقبل والبت يف األمـور 

واتخاذ القرارات وتنفيذ الحلول، مقابل اإلحسـاس بعـدم القـدرة عـىل مواجهـة املشـكالت 

واالعتامد عىل الغري يف حل املشكالت واتخاذ القرارات، وامليل إىل تأييد اآلخرين وإسنادهم 

 .لرتاجع واملغاالة بالحرصوالرتدد وا

ــق حـــول ــل القـل ــل اآلخـــرين واحـــرتامهم، مقاـب ــذات والشـــعور بتقـب ــل اـل  تقـب

ـال الـغـري،  ـوال وأفـع ـد االجتامـعـي، والـشـك يف أـق ـات والـصـفات الشخـصـية، والنـق   الترصـف

، مرجـع سـابق، "املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل لدىل طلبة جامعـة الكويـت" فريح عويد العنزي،)1(
 . 51ص

 ..236ـ237مرجع سابق، ص ( عبد العزيز القويص، أسس الصحة النفسية)2(
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والخوف من املنافسة واالستياء من الهزمية، والرتقب لإلطراء ومـديح اآلخـرين، والرغبـة يف 

 .ور والنقص الجدارة واملسايرة خوفا من النقداإلتقان والشع

الشعور باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم والثقة بهم، مقابل الشعور بالخجـل 

 .واالرتباك وامليل إىل اإلحجام عن التعامل مع الكبار

الشعور باألمن مع األقـران، واملشـاركة االيجابيـة يف الحيـاة املدرسـية، مقابـل الشـعور 

 . ق واالرتباك يف املواقف االجتامعية، التي تضم األقرانبالقل

الرتحيب بالخربات والعالقات الجديدة، مقابل الشـعور واالرتبـاك والخجـل يف املواقـف 

 .)1(الجديدة

اإلحسـاس بالقـدرة : (مظاهر الثقة بالنفس مبا يـأيت " 2005أمين املحمودي، " ويوضح  

 وتقبل الذات والشعور بتقبل اآلخرين واحرتامهم، عىل مواجهة املشكالت واتخاذ القرارات،

والـشـعور ـبـاألمن عـنـد مواجـهـة الكـبـار والتعاـمـل معـهـم والرتحـيـب ـبـالخربات والعالـقـات 

 .)2()الجديدة، والشعور باألمن مع األقران

مظاهر الثقة بالنفس التي استخلصها من الدراسات العاملية املبنيـة " كاتل"وقد حدد  

 أساس الفقرات التي كانت تشبعاتها بهذا العامل عالية وهذه الفقرات عىل التقديرات عىل

ميال لالرتيـاب -ميال للعزلة مقابل مكتف بذاته-مهموم وقلق مقابل واثق من نفسه(هي 

 .)3()ثابط الهمة مقابل جسور-حساس مقابل صلب العود-مقابل مستقل

م،قياس الثقة بالنفس عند الطالبات يف مراحل الدراسـة الثانويـة والجامعيـة، مرجـع  العادل محمد أبو العال)1(
 .55ـ54سابق،ص 

 .151 أمين احمد املحمودي،مبادئ علم النفس، مرجع سابق،ص )2(
 العادل محمد أبو العالم، قياس الثقة بالنفس عند الطالبات  يف مراحل الدراسة الثانوية والجامعيـة، مرجـع )3(

 .52 سابق، ص
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قـة بـالنفس ميكـن نخلص مـام سـبق أن معظـم البـاحثني اتفقـوا عـىل أن مظـاهر الث 

االستدالل عليها كام يف بعض املظاهر وهي القدرة عىل مواجهة املشكالت واتخاذ القرارات 

واالعتامد عـىل الشـعور بتقبـل اآلخـرين واحـرتامهم وعـدم الخـوف والخجـل يف املواقـف 

 .االجتامعية والشعور باألمن والطامئنينة عند مواجهة الكبار

ّي اهتمت بها هذه الدراسة الحاليـة وعـدتها أساسـا يف ومن مظاهر الثقة بالنفس الت  

االعتامد عىل النفس والتصميم واإلرادة والقدرة عـىل اتخـاذ القـرارات والثقـة : قياسها هي

 .بالنفس يف املواقف االجتامعية

 :أنواع الثقة بالنفس

 : الثقة األصلية-النوع األول

فمتى ما كانت لإلنسـان .عه عالياوتستند إىل مربرات قوية وهي ثقة تفيد صاحبها وترف

ًكل تلك الثقة فإنه يواجه الحياة والبرش غري هياب ويتقبل الخسارة حازما قبضـته مصـمام  ّ

عىل استعادة النجاح املرة القادمة، ويعاود الكرة من دون أن يفقد شيئا مـن ثقتـه بنفسـه 

اول مللمة املوضـوع ولو قيد أمنلة، ويسلم الواثق من نفسه أنه أخطأ، وفشل فيعتذر أو يح

 .ويعاود صعود السلم ثانية

 : ثقة محددة-النوع الثاين

وتتعلق باملواقف التي يواجهها اإلنسان فقد يضطرب من موقف معـني يف مـدة يسـرية 

فإن دام االضطراب من الثقة بالنفس األصلية وخاف من أمر ما فال يدوم معه وقـد يحزنـه 

ه األمـور بكـرثة املامرسـة واالعتيـاد وتتـابع  وتخف عنده هذ- لكن رسعان ما يزول-حدث

 .)1(األحداث عليه

 

، مرجـع "والتوافق النفيس واالجتامعـي) داخيل  خارجي(الثقة بالنفس وعالقتها مبركز الضبط " أالء الرديني،)1(
 .56 55سابق ص 
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 :أسباب ضعف الثقة بالنفس

 : اإلحباط-1

مام يسبب فقـدا  يشعر اإلنسان عند مروره يف مراحل حياته يف بعض األحيان باإلحباط

لثقته بنفسه بشكل رسيع، مثال عندما يعدك أحدهم ثـم يخلـف وعـده وال يلقـي لـك أي 

تأسف فإنك تبدأ باإلحساس بالضيق وتأتيك أفكار أن النـاس يكرهونـك وإنـك اهتامم وال ي

 .نكرة وهكذا

 : عدم اإلحساس باألمان-2

أي نكون خائفني وقلقني من أمر قد صدر عنا مخالفا للعادة بـأن يحـدث ربكـة أو رد  

 .فعل قوي من اآلخرين، والخوف من املستقبل وماذا سيحدث فيه

 :الفشل-3

يحس اإلنسان بأنه ضعيف وال ميكن أن يقوم بيشء أمام اآلخرين وإنـه ونعني هنا أن  

ًإنسان فاشل ال ميلك املؤهل للنجاح، ويعاين غالبا من هذا التفكري ويرى نفسه إنسانا حقريا  ً ً

وبرتكيز عىل هذا التفكري فإنه يستحوذ عىل حياته ويفقد ثقته بنفسه تدريجيا حتى تصـبح 

 . الحقيقياألوهام حقيقة ويصاب بالفشل

 : االنتقاد-4

وهو يشء غريب غالبا ما نيسء فهمه فإذا تعرضنا لالنتقاد بعد االنتهـاء مـن عمـل مـا  

نجد أن هذا االنتقاد يوجه لنا ليوضح كيفية تحسني عملنا، ولكن إذا أسأنا فهم االنتقـاد أو 

أنفسنا أننـا ًشعرنا أن االنتقاد موجه لشخصنا وليس لفعلنا فسيكون هذا سببا اخر نخرب به 

 .)1(فشلنا، لذا يجب علينا عدم االلتفات ملثل هذه االنتقادات التي توجه إىل شخصنا

 

أسـاليب املعاملـة الوالديـة وعالقتهـا بالثقـة بـالنفس لـدى طلبـة املرحلـة الثانويـة "  ساملة أنصـري ديهـوم،)1(
 .58 57، ص 2006،، رسالة ماجستري، جامعة املرقب"التخصصية
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 : بعض النظريات التي تفرس الثقة بالنفس

متثل الثقة بالنفس إحدى سامت الشخصية األساسية وأحد معايري الشخصية السـوية،   

ي تتناول الثقة بالنفس بوصـفها وفيام يأيت بعض النظريات املهمة التي تفرس الشخصية الت

 :أحد العنارص املكونة لها

 : نظرية التحليل النفيس-1

ًالشخصية تنظيام نفسيا يتكون من أركان، " فرويد " يعد    األنا " "Egoاألنا " "IDالهو" ً

، وكل ركن من أركان الشخصية له ووظائفه ومكوناتـه، ودينامياتـه، تتفاعـل "Superاألعىل

 .)1( اآلخر تفاعال وثيقا، بحيث يصعب فصل تأثري كل منهامبعضها مع بعضها

والتفاعل الدينامييك والرصاع بني هذه النظم هو الذي يحـدد السـلوك، فـالتوازن بـني  

هذه النظم الثالثـة يحقـق الصـحة النفسـية يف حـني يـؤدي انعـدام التـوازن إىل اضـطراب 

 .)2(السلوك، وتعرث منو الثقة بالنفس بصورة سليمة

أن ـسـوء التكـيـف الـشـخيص واالجتامـعـي واإلحـسـاس ـبـالقلق " ـكـارولني ـهـورين"ى وـتـر

 .)3(والخوف، وضعف الثقة بالنفس عند الطفل يعود إىل انعدام الدفء العاطفي يف األرسة

أن الطريق األسـايس لنمـو الشخصـية وخصائصـه السـوية متـر " اريك أيركسون"ويرى  

يواجه الطفل فيهـا مشـكلة أساسـية عليـه أن بثامين مراحل، وكل مرحلة من مراحل النمو 

 :يحلها، وإذا أراد أن يتقدم يف حيوية وثقة بنفسه فعليه أن مير باملراحل اآلتية

 

 .123، ص 2000، )مطابع عرص الجامهري: الخمس( عثامن عىل أميمن، يف نظريات الشخصية،)1(

، مرجع سابق، "بناء برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى طلبة املرحلة املتوسطة"  جعفر جابر الزاميل، )2(

 .51ص 

والتوافق النفيس واالجتامعـي، مرجـع ) داخيل  خارجي(ضبطالثقة بالنفس وعالقتها مبركز ال"  أالء الرديني، )3(

 .61سابق، ص 
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 :The sense of trust اإلحساس بالثقة -1

تعد السنوات األوىل من حياة الطفل أنسب وقت لظهور الشـعور بالثقـة بـالنفس، إذ  

ثقـة، ألنـه إذا حصـل الرضـيع عـىل الشـعور باأللفـة وإشـباع فيها رصاع بني الثقة وعـدم ال

حاجاته، سيشعر بأن العامل أمان وخري، وسيشـق طريقـه بنفسـه، ولكـن إذا فشـل يف ذلـك 

 .)1(وكانت الرعاية غري كافية أو سيئة، فسينمو عنده الخوف وعدم الثقة

تنمو مسـتقلة إىل اإلحساس بالثقة كغريها من صفات الشخصية، ال " أيركسون" ويشري  

عن مظاهر النمو األخرى، ففي الشهر الخامس من حياة الطفل يحاول مرارا أن يقبض عىل 

األشياء، وميسك بها حتى يصبح قادرا بالتدريج، عىل أن يثق يف جسمه وقدرته عـىل القيـام 

 .)2(ًبحركات معينة، إذا متثل مشكلة الثقة وعدم الثقة عنده يف لعبه

 :The sense of Autonomy  اإلحساس باالستقالل-2

يحس الطفل يف هذه املرحلة باالستقالل عند بلوغـه السـنة الثانيـة مـن العمـر، فهـي  

مرحلة منو الجهاز العضـيل، ويحتـاج فيهـا إىل اإلحسـاس باالسـتقالل لـيك ينمـو اإلحسـاس 

 .بالثقة ومن ثم تبنى لديه اإلحساس بالثقة وتستمر

 : The sense of Initiative اإلحساس باملبادأة -3

يصبح الطفل يف هذه املرحلة متأكدا بأنه شخص عىل حق، ويتمتع بهذا الشعور مدة   

سنة ويف السنة الرابعة والخامسة من العمر، يحاول أن يقلد سلوك اآلخرين، وتتميـز هـذه 

املرحلة بالخيال، إذ يعمل الطفل بإرادته ويكافح من أجل الوصول إىل مرشوعه الذي يحلم 

 . تنمو ثقته بنفسه منوا سليامبه، يك

 

 .71، ص 1990) عامل الكتب: القاهرة( 5 حامد عبد السالم زهران، علم النمو، ط)1(
والتوافق النفيس واالجتامعـي، مرجـع ) داخيل  خارجي(الثقة بالنفس وعالقتها مبركز الضبط "  أالء الرديني،)2(

 .61سابق، ص
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 :The sense of Accomplishment اإلحساس باالنجاز -4

تبدأ هذه املرحلة يف سن ما بني السادسـة والثانيـة عرشة مـن العمـر، وفيهـا ينشـغل   

 .الطفل بأحالم اليقظة، ألنه يريد تعلم األشياء بدقة ليك يربهن عىل قوته لبناء ثقته بنفسه

إىل عدم الخلط بني الثقة بالنفس والغرور حتى ال يساء فهم الثقـة " أريكسون"ويشري  

بالنفس، ألن الطفل املغرور هو الذي يشك يف قدراته، فيعمل عىل إخفاء إحساسـه بالثقـة 

 .عن طريق الغرور، أما الثقة بالنفس فإنها تبنى عىل اإلنجاز واإلمتام

 :The sense of Identity اإلحساس بالهوية -5

بدأ يف مرحلة املراهقة وفيها تتم التغريات الفسيولوجية، والنمو الجسمي، وقـد وهي ت 

ًتلعب العوامل الثقافية دورا مهام يف هذه املرحلـة،ويكون املراهـق مهـتام بالدرجـة األوىل 

، وعليه فإن فقدان الهوية يعرض املراهق لرصاعات "Identity"يف تكوين ما يسمى بالهوية

 .)1(طرابات انفعالية ومن ثم إىل ضعف ثقته بنفسهطفلية تؤدي به إىل اض

 : The sense of Intimacy اإلحساس بالود والتالف-6

ٌبعد أن يكون للمراهق إحساس أو شعور بالهوية، فإنه يستطيع أن ينمي تكوين التـايل  ٌ

لشخصيته الصحيحة، وهو اإلحساس بالود، واأللفـة مـع األشـخاص مـن الجـنس نفسـه، إذ 

 .لثقة بالنفس قوية عنده، بحث عن تكوين عالقات ود وصداقة مع اآلخرينكلام كانت ا

 :The parental sense اإلحساس األبوي -7

 يتـضـــح اإلحـســـاس الواـلـــدي بوـضـــوح ـبـــالغ يف االـهـــتامم بإنـجـــاب األطـفـــال،  

 والقــدرة عــىل اقتنــاع الوالــدين بــأن الطفــل أمانــة يف أعنــاقهام، والشــخص الــذي مل 

 

 . 75، ص 2000) دار املكتبي: دمشق(حمد قاسم عبد الـلـه، الشخصية،   م)1(
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 الشخصية يف املراحل السابقة يصاب باإلخفاق، فالخربات غري السـارة يف عنده مكوناتُتنم 

 .الطفولة قد تؤدي ببعضهم إىل عدم تكوين إحساس ثابت بالثقة بالنفس

 :The sense of Integrity اإلحساس بالتوحد والتامسك -8

رد يعد املكون األخري للشخصية السوية، الشعور بالتوحد والتكامل والصحة، فيصبح الف

 .)1(قادرا عىل تقبل دور حياته

إن الذات تتكون نتيجة تفاعل الكائن الحي مع اآلخـرين وبخاصـة " سولفيان" و يقول 

 .)2(اآلخرين يف املواقف الشخصية

ـد   ـرز" ويؤـك ـذات " روـج ـافر اـل ـدى تـن ـىل ـم ـد ـع ـنفيس للـشـخص يعتـم ـف اـل أن التكـي

ية، ـقـادرون ـعـىل إدراك وانـسـجامها ـمـع الـخـربات، فاألـشـخاص املتمتـعـون بالـصـحة النفـسـ

 .أنفسهم وبيئاتهم، كام هو يف الواقع

، ...أيضا عىل أهمية وثوق الشخص بنفسه واالعتامد عىل طاقاته وقدراته" روجرز"وأكد 

ويعتقد أن الشخص املحقق لذاته يف تطور مستمر وتغيـري ومنـو، وإذا توقـف هـذا النمـو، 

 )3(.اح عىل الخربات الجديدةفإنه سيفقد خصائصه التلقائية واملرونة، واالنفت

 :الثقة بالنفس وعالقتها باألداء الدرايس

 ميـثـــل األداء اـلـــدرايس أـحـــد األبـعـــاد الرتبوـيـــة أهمـهـــا لـكـــل ـمـــن الطاـلـــب   

 واملعلم واألهـل، ويتـأثر األداء الـدرايس كـأي متغـري بعـدد مـن العوامـل التـي تـؤثر فيـه 

 

أسـاليب املعالجـة الوالديـة وعالقتهـا بالثقـة بـالنفس لـدى طلبـة املرحلـة الثانويـة "  ساملة إنصـري ديهـوم،)1(

 .55،مرجع سابق، ص "التخصصية مبدينة زلينت

 .177-176 عثامن عىل أميمن، يف نظريات الشخصية، مرجع سابق، ص )2(

 .275  273، ص 1975، )درا النهضة العربية: القاهرة( سيد محمد إغنيم، سيكولوجية الشخصية،)3(
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ة بالنفس وهو أحد أبرز العوامل التي تؤثر ومن بني هذه العوامل الثق)1(وتدفعه إىل األمام،

ًيف األداء الدرايس سواء أكان إيجابا أو سلبا ً . 

وتعد الثقة بالنفس دافعا للتعلم واألداء الجيد فكلام زادت ثقة الطالب بنفسه كانـت  

بأنـه توجـد ) purkeyبـرييك، (درجة أدائه مرتفعة مع قدراته وهذا ما توصلت إليه دراسة 

ية بني مفهوم الثقة بالنفس واألداء الدرايس، إذ تؤثر الثقة بالنفس يف األداء كـام عالقة تبادل

 أي أن هناك عالقة إيجابيـة بـني الثقـة بـالنفس )2(أن األداء يؤثر عىل مفهوم الثقة بالنفس،

واألداء وهذه العالقة تنطبق عىل فئات الطلبة كافة يف مراحل الدراسة املختلفـة، فالطلبـة 

 دراستهم يتحلون مبفهوم إيجايب عن النفس، ويتحلون بالثقة بـالنفس وتقبـل الناجحون يف

الذات والشعور بالقيمة الذاتية والكفاية والشخصية واألكادميية واالجتامعيـة، ومييلـون إىل 

مببشـات، (التفاؤل بإجرائهم يف املستقبل باملقارنة مع الطلبة غري الناجحني وهذا مـا أثبتـه 

Bempechat ،1999 (دراسته إذ توصل إىل أن الثقة بالنفس تعد من التوقعـات املهمـة يف 

لألداء الدرايس، وإن الطلبة املتفوقني يـدركون أنهـم ميلكـون القـدرة واإلمكانـات للنجـاح، 

بغض النظر عن خلفياتهم االجتامعية، أما ضعاف التحصيل فهـم يعـانون مـن عـدم الثقـة 

 )3(.بالنفس

 

 

 محمد حسني العبيد،الثقة بالنفس لدى طلبة املدارس الحكومية يف منطقة اربد التعليمية وعالقتهـا بـبعض )1(
 .1995املتغريات، عامن، األردن،

ثقة بالنفس عند الطالبات يف مراحل الدراسة الثانوية واالجتامعيـة، مرجـع  العادل محمد أبو العالم،قياس ال)2(
 .34سابق، ص 

درجة اكتساب طلبة الجامعة اإلرساء الخاصـة لسـامت الثقـة بـالنفس، مرجـع "  زهرية إبراهيم عبد الحق،)3(
 .318سابق، ص 
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 : األداء الدرايسً-رابعا

ّد األداء الدرايس من املوضوعات التي لها عالقة مبارشة ووثيقة بحياة الطالب خـالل يع

مراحل الدراسة املختلفة التي مير بها، وتقوم فيها بأداء االمتحانات املدرسية التـي يتوقـف 

عىل نجاحه أو فشله فيها ماذا يكون وضعه الشخيص يف املستقبل ومـدى تكيفـه وتوافقـه 

 )1(.الدرايس

دافعيـة (اء الدرايس ميثل جانبا أساسيا، ويتأثر األداء الدرايس بالعديد من العوامـل منهـا فاألد

، فاالستقرار النفيس يرتتب عليه أداء درايس مرتفع، كلـام تعـرض الطالـب إىل )اإلنجاز و االكتئاب

الـدرايس، وهـذا مـا  سوء يف التوافق األرسي واملدريس قد ينتج عنـه انخفـاض يف مسـتوى أدائـه

 )2(.بأن االكتئاب يؤثر يف األداء الدرايس" 1997فرح العنزي، "وصلت إليه نتائج دراسة ت

ويعـد األداء اـلـدرايس أحـد األبـعـاد الرتبويـة املهـمـة جـدا فبواـسـطته يتحـدد مـسـتقبل 

 :وملصطلح األداء العديد من التعريفات من أهمها. الطالب الدرايس واملهني

  )3(.الفرد بالفعل يف ظروف معينة تشري كلمة األداء إىل ما يفعله -

 الدافع× القدرة = األداء    

 : املعنى اللغوي-

:  الصـالة-قام به والدين قضاه، : اليشء) أدى(ويعنى ) أدا(وهو لفظ مشتق من الفعل 

أخذ : لألمر) تأدى(أوصله إليه و: أدىل بها، وأدى إليه اليشء:  وأدى الشهادة-قام بها بوقتها،

 )4(.توصل: قيض إىل فالن: األمر) تأدى(و. هأداءه واستعد ل

 .61، ص1999، )دار الفكر:عامن(2 عبد الرحمن عدس، علم النفس الرتبوي، ط)1(
االكتئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لدى عينة مـن الطـالب الصـف الرابـع املتوسـط، " فريح عويد العنزي،)2(

 .159مرجع سابق،ص 
،مجلـة علـم الـنفس، "دراسة العالقة بـني أداء العامـل والشـعور بالرضـا يف العمـل"   باكيناز حسن حسيب،)3(

 .57،ص1995، 35العدد
 .24،ص2003،)دار الفكر:عامن(ايات التدريس،  سهيلة كاظم الفتالوي، كف)4(
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األداء بأنه أداء الطالب لعمل ما أو مهمة معينـة " Webesterوبسرت، " وعرف قاموس-

 )1(.من الناحية الكمية والكيفية للتحصيل

األداء بأنـه الفعـل ) اإلليكـو( بينام عرفت املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم -

كتساب املهارة أو القدرة أو املعلومة، والـتمكن الجيـد مـن أدائهـا تبعـا االيجايب النشيط ال

 )2(.للمعايري املوضوعية

 .)3( وعرف األداء بأنه ما يقوم به الفرد يف مجال يتطلب فعال أو عمال أو إنجازا-

إىل األداء بأنه االنجاز الفعيل كام يصنف مـن القابليـة أو الطاقـة أو " Good" ويشري -

 .)4(امنة وخلق فرص التعلم التي متكن الطلبة من اكتساب املعرفة واملهاراتالقدرة الك

بأنه ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي " 1996أحمد اللقاين، عيل الجمل، "  ويعرفه -

أو مهاري، وهو يستند إىل خلفية معرفية ووجدانية معينة، وهـذا األداء يكـون عـادة عـىل 

 . )5(دم قدرته عىل أداء عمل مامستوى معني يظهر منه قدرته أو ع

األداء الدرايس بأنـه يهـدف إىل اكتسـاب املعرفـة " 2004محمد بني يونس، "  ويعرف -

 )6(.والخربات، وإتقان املهارات الرضورية ألداء العميل الحقا

 

 

  فريح عويد العنزي، االكتئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لـدى عينـة مـن طـالب الصـف الرابـع متوسـط، )1(
 .163مرجع سابق،ص 

 .25 سهيلة كاظم الفتالوي، كفايات التدريس، مرجع سابق، ص )2(
، ص 1999) مكتبـة دار الثقافـة: عـامن(ويم يف الرتبيـة،  زكريا محمد الظاهر وآخرون، مبادئ القياس والتقـ)3(

167 . 
 .24  سهيلة كاظم الفتالوي، كفايات التدريس، مرجع سابق، ص)4(
 .82، ص 1996) عامل الكتب: القاهرة( أحمد حسني اللقاين، عيل الجمل، معجم املصطلحات الرتبوية، )5(
 .434، ص 2004) وقدار الرش: عامن( محمد بني يونس، مبادئ علم النفس،)6(
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 :بنية األداء * 

، فـأداء األهداف أو املهامت، والـدوافع: ميثل أي أداء لإلنسان نظاما بنائيا، يتألف من  

 : أي طالب ال يظهر من فراغ، ميكن متثيله عىل النحو اآليت

ومـن ثـم إىل ) خارجيـة، داخليـة(تـؤدي إىل ظهـور دوافـع ) خارجية، داخلية(مثريات  

أي أن ) قريبة، بعيـدة، شخصـية، اجتامعيـة(مامرسة أداء هادف يؤدي إىل تحقيق أهداف 

حاجات، دوافع، ميـوالت، بواعـث، (خالت أداء الطالب له مفاتيح خارجية وداخلية، أو مدا

ـة ـن )أو مشــوقات خارجـي ـألف ـم ـواتج، أي أن أي أداء يـت ـراءات، مخرجــات، أو ـن : ، وإـج

 . مخرجات- إجراءات –مداخالت 

ولتحقيق األهداف الرتاكمية، تبدأ بإشباع دوافع الذات، وتنتهي يف خدمة املجتمع، لذا  

أي وـجـود األـهـداف ( بعـيـدة األـمـد يـجـب أن تـكـون أـهـداف أي أداء ليـسـت قريـبـة، ـبـل

لـألداء وتعتمـد فاعليـة أي أداء عـىل الوضـوح يف ) التكتيكية واألهـداف االسـرتاتيجية معـا

األهداف واملهامت، األمر الذي يتطلب تـدريب األطفـال يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة عـىل 

ر تحديد أهـداف أدائهـم بوضـوح، مـن حيـث صـياغة األهـداف، والتخطـيط لهـا، واختيـا

األساليب والوسائل واألنشطة املالمئة لتفنيذها، ومن ثـم التغذيـة الراجعـة لهـا مـن خـالل 

تقييم نواتج األداء وعليه أي أداء يقوم به اإلنسان يجب وضع خطة له، تتكون من أهداف 

 .)1(قصرية وبعيدة األمد، يتطلب وضعها إجرائيا، بحيث يتم تنفيذها وتقييمها

 :أنواع األداء

 كحركــات، (األداء الخــارجي : داء الــذي يقــوم بــه أي إنســان إىل نــوعنيينقســم األ

ــريي ــاط تفـك ــات، ونـش ــداخيل )وعملـي ــري،(، واألداء اـل ــل التفـك ــنفيس مـث ــاط اـل  كالنـش

 جانـــب قابـــل للمالحظـــة : ، وكـــّل أداء لـــه جانبـــان)الـــخ... والـــذاكرة، والتخيـــل،

 

 

 .445 محمد بني يونس، مبادئ علم النفس، مرجع سابق، ص)1(
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نـواع األداء عـن بعضـها يف التنظـيم غري املبارشة، وتختلـف أاملبارشة، وآخر قابل للمالحظة 

 .والدوافع والنواتج

 :وفيام يأيت عرض ألهم أنواع األداء 

 :األداء الدرايس

وهو عبارة عن أداء يهدف إىل اكتساب املعرفة والخربات، وإتقان املهـارات الرضوريـة  

 مـع أقرانـه ألداء العمل الحقا، فاألداء الدرايس نتاج للتفاعل النشط والفاعل ما بني التلميذ

واملعلم، الذي يؤدي إىل اكتساب املعرفة والخربات واملهارات العديدة واملتنوعة، فاستيعاب 

املعرفة هو نتاج للنشاط التفكريي، يتطلب إتقان مهارات يف التحليـل واملقارنـة والتعمـيم، 

 .فاكتساب املعرفة يتطلب مامرستها يف األداء

كـام هـو عنـد ( أداء االتصـال بـاآلخرين -ء الريايض  األدا- أداء اللعب - األداء العميل 

 ).عالقات األقران والرفاق وغريها-املراهقني مثال يف تشكيل العالقات االجتامعية 

 ): العمل( األداء العميل -1

وهو أبرز أنواع األداء، وذلك ألن مخرجاته تتمثل يف تكوين نتاجـات اجتامعيـة مفيـدة 

 ). واملوسيقىيف مجاالت االخرتاعات التقنية(

 :  أداء اللعب-2

ًيعد أداء اللعب مهام يف حياة التلميذ الدراسية والعملية، فهو وسيلة يدرك بها التلميـذ  ّ

املعرفيـة والسـلوكية (محيطه وهو يعترب وسيلة للرتبية ووسيلة لتطوير مكونات الشخصـية

ة يف شخصية الطفل، ، فأداء اللعب له تأثريات إيجابية يف تشكيل سامت إيجابي)واالنفعالية

ـات  ـكيل العالـق ـاعد يف تـش ـة، ويـس ــــ اجتامعـي ـواهر سايكوــــ ـكيل ـظ ـىل تـش ـل ـع إذ يعـم

 .االجتامعية وإدامتها، وتطوير السلوك االجتامعي املساند لهم
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ويتعدد األداء الدرايس بوضع خطط دراسية منظمة تراعي كافة املظاهر النامئيـة عنـد 

كالنمو الجسدي، والفسـيولوجي، (يهم متطورة وتراكمية الطالب، إذ إن املظاهر النامئية لد

 ).واللغوي، والحريك، والعقيل، واالجتامعي، واالنفعايل

فاألداء الدرايس يجب أن يقرتن فيه التعليم بالرتبية الهادفة لتكوين شخصية متطورة يف 

 .كافة املظاهر النامئية

وإمنا توظيف هذه املعرفـة يف واألداء الدرايس ال يقترص عىل اكتساب املعرفة فحسب،  

مناشط مختلفة من حياته متنوعة لتهيئة الطالب لسـوق العمـل الحقـا، وعليـه فالـدروس 

العملية يف الجامعة رضورية للطالـب، إذ تعمـل عـىل اكتسـابه دوافـع اجتامعيـة والعمـل 

 .بروح الفريق الجامعي

تختلـف مـن مرحلـة هذه األنواع الثالثة من األداء هي خاصة باإلنسـان فقـط، وهـي  

منائية إىل أخرى، بينام األداء الدرايس هو األسايس يف مراحل التعليم العام والعـايل، ويكـون 

أداء العمل األسايس بعد االنتهاء من الدراسة، واملبارشة بالعمل وتلعب العمليـات العقليـة 

ًدورا مهـام يف أي أداء، وهـي تتشـكل وتتطـور يف م) املعرفية وغري املعرفية( امرسـة األداء، ً

كاالنتبـاه، واإلدراك، : وترتبط جميع أنواع األداء التي يقوم بها اإلنسان دامئا بعمليات عقلية

 .والتفكري، والذاكرة والتخيل، والتي ال ميكن بدونها تحقيق أي أداء

تتشـكل وتتطـور يف ) املعرفيـة وغـري املعرفـة(ومن جهة ثانية، فإن العمليات العقليـة  

ـاه واإلدراك يف األداء األداء، فـمـثال  تتـشـكل وتتـطـور العملـيـات العقلـيـة واملعرفـيـة، كاالنتـب

 .الدرايس، وتتطور مثل هذه العمليات عند طالب الجامعة يف األداء الدرايس
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وعليه توجد عالقة قامئة عىل التأثري املتبادل ما بني تشكل وتطـور العمليـات العقليـة   

فاعلية األداء من جهة أخـرى، إذ تطـرأ تغـريات كميـة من جهة، و) املعرفية وغري املعرفية(

 )1(.ونوعية عىل كل منها

 :معايري األداء الدرايس

 :تكون مستويات التقدم الدرايس عىل النحو اآليت

 يف كـل مـن 2.00 الطالب الذي يحقق الحد األدىن من معـدل نقـاط التقـدير وهـو -1

حقيـق الحـد األدىن املطلـوب ألي تقـدير املعدل الفصيل واملعدل الرتاكمي، وباإلضافة إىل ت

يف مقرر معني أو مقررات معينة، يعد يف وضع اعتيادي وميكنه ومواصلة دراسة ) تقديرات(

 .برنامجه للحصول عىل البكالوريوس دون قيد أو رشط

 يف املعـدل الفصـيل واملعـدل 3.00 الطالب الذي يحقق معدل نشاط يف الحد األدىن -2

هله ألخذ ساعات أكرث مـن العـبء الـدرايس العـادي، وتحـدد الكليـة الرتاكمي ميكن أن يؤ

ًهذه الزيادة، ويكون عبئا دراسيا غري عادي ً. 

 يوضع تحـت املالحظـة األكادمييـة 2.00ً الطالب الذي يحقق معدالً تراكميا أقل من -3

يف الفضل الذي يليه، يجب أن يقوم الطالب مبراجعة مرشفـة األكـادميي قبـل التسـجيل يف 

ّالفصل الدرايس التايل، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية يف حينه
)2(. 

أما الجامعـات التـي تتخـذ مـن نظـام السـاعات املعتمـدة، أساسـا لنظامهـا الـدرايس،  

ًأساسـا لقيـاس التحصـيل الـدرايس يف عـدة فصـول "  G P Aالرتاكمـي،"يسـتخدم املعـدل 

 .)3(دراسية، الذي نحصل عليه بتقسيم مجموع الساعات

أثر برنامج التنمية لتعلم مهارات التنظيم الذايت عىل األداء األكادميي لدى عينة مـن " ريم ديهوب سليمون، )1(
 .33، ص 2003، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة طنطا،"طالب الجامعة

)2( tmpl = component&print = l&laayoout = default&page =& option= com_ 
content&ltemid = 78 2009/11/15 

 .30 مصلح الصالح، عوامل التحصيل الدرايس يف املرحلة الجامعية، مرجع سابق، ص )3(
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ومن أهم املعايري التـي اسـتخدمت لتحديـد املسـتوى األكـادميي للطالـب يف املرحلـة  

 .)1(املعدل الرتاكمي، عدد الوحدات املجتازة، التخرج، الغياب: الجامعية هي

يعد تدين األداء الدرايس عند طلبة الجامعة من املوضوعات التي لها عالقة بحيـاة  

تب عىل أدائه يف االمتحانات املدرسية نجاحـه أو رسـوبه الطالب يف أثناء مدة دراسته، ويرت

فاألداء الدرايس للطالب يتأثر يف العديد من العوامل، من بني هذه العوامل دافعية اإلنجاز 

، بأنـه )1997فريح عويـد العنـزي، (واالكتئاب والثقة بالنفس وهذا ما أكدته نتائج دراسة 

فـبعض هـذه العوامـل .)2(ألداء أداء التالميـذكلام ارتفعت درجة االكتئاب انخفض مستوى ا

تؤثر فيه وتدفعه إىل األمام وبعضها اآلخر تسهم يف انخفاضه فالحالة النفسية التي مير بهـا 

ًالطالب تلعب دورا مهام يف العملية الدراسة، فاالستقرار النفيس والحالة النفسـية الجيـدة  ً

عرض الطالب إىل سـوء توافـق درايس ينتج عنهام أداء درايس مرتفع وعىل عكس ذلك إذا ت

 .أو ارسي أدى ذلك إىل انخفاض يف أداءه الدرايس

وميثل األداء الدرايس أحد الجوانب الرتبوية املهمة يف النشـاط العقـيل الـذي يقـوم بـه 

الطالب الذي يظهر فيه أثر التفوق الدرايس ويتأثر األداء الـدرايس يف بعـض العوامـل منهـا 

قـة بـالنفس فكـال مـن هـذه العوامـل تـؤثر يف األداء الـدرايس بـبعض دافعية اإلنجـاز والث

فكلٍّ من هذه العوامل تـؤثر يف األداء سـواء ) دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس(العوامل منها 

ًأكان إيجابا أو سلبا ً. 

 وميـثـل األداء اـلـدرايس أـحـد أـهـم األبـعـاد الرتبوـيـة للطاـلـب واملعـلـم واألـهـل، ويـتـأثر 

ـدرايس ـام األداء اـل ـه إىل األـم ـه وتدفـع ـؤثر فـي ـي ـت ـل الـت ـن العواـم ـدد ـم ـري يف ـع ـأي متـغ   ـك

 

، املجلـة "العوامل املؤثرة يف األداء األكـادميي لطلبـة علـم الـنفس بجامعـة الكويـت"  عثامن حمود الخرض،)1(
 .147، ص 1996، 40، العدد10الرتبوية، املجلد

 االكتئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لدى عينة من طالب الصـف الرابـع املتوسـط، "  فريح العويد العنزي،)2(
 .161مرجع سابق، ص
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وتعد الثقة بالنفس دافعا للتعلم واألداء املرتفع فكلـام زادت ثقـة الطالـب بنفسـه كانـت 

 Vanـفـان دام وآـخـرون،(درـجـة أداـئـه متفـقـة ـمـع قدرـتـه، وـهـذا ـمـا أوـضـحته دراـسـة 

Damme،2004 (وكـل  قـة بـالنفس والتحصـيل الـدرايسًبأن هناك تفاعالً مسـتمرا بـني الث

ًمنهام يؤثر يف اآلخر تأثريا مبارشا ً)1(. 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مرجـع "درجة اكتساب طلبة جامعـة اإلرساء الخاصـة لسـامت الثقـة بـالنفس" زهرية إبراهيم عبد الحق، )1(
 .316ق، صساب
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 الفصل الثالث

 "الدراسات سابقة " 

 

 

 : مقدمة 

 دراسات تناولت العوامل النفسية وعالقتها ببعض املتغريات: أوال 

 )دافعية اإلنجاز، االكتئاب، الثقة بالنفس(تغريات الدراسة دراسات تناولت م: ًثانيا 

 .دراسات تناولت األداء الدرايس وعالقتها ببعض املتغريات : ًثالثا 
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             :مقدمة

 يتناول هذا الفصل بعض البحوث والدراسـات السـابقة التـي لهـا عالقـة مبـارشة وغـري

مبارشة مبوضوع الدراسـة، والنتـائج املختلفـة التـي توصـلت إليهـا هـذه البحـوث وكيفيـة 

االستفادة منها يف هذه الدراسة، يف تحديد وإشكاليتها منهج الدراسة واختيار األداة املالمئة 

 .لها

 : وقد تم تصنيف هذه الدراسات عىل ثالثة محاور هي

 .تها ببعض املتغريات دراسات تناولت العوامل النفسية وعالق-1

 ). الثقة بالنفس- االكتئاب -دافعية االنجاز( دراسات تناولت متغريات الدراسة -2

 . دراسات تناولت األداء الدرايس وعالقته ببعض املتغريات-3

 : دراسات تناولت العوامل النفسية وعالقتها ببعض املتغريات-َّأوًال

 :اءت بعنوانالتي ج) 1988جامالت احمد غنيم، ( دراسة -1

بعض املتغريات النفسية البيئية املرتبطـة بانخفـاض مسـتوى التحصـيل الـدرايس عنـد "

 ".بعض الطالب املتفوقني عقليا

ـاض مـسـتوى  ـة بانخـف ّوتـهـدف الدراـسـة إىل تـعـرف بـعـض املتـغـريات النفـسـية والبيئـي

 :اآلتيةالتحصيل الدرايس لبعض الطالب املتفوقني يف الصف األول ثانوي يف ضوء الفروض 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات مجموعة من املتفوقني عقليا منخفيض -1

التحصيل، ودرجات مجموعة املتفوقني عقليا مرتفعي التحصيل لصالح املجموعة األوىل من 

 .حيث القلق، ولصالح املجموعة الثانية من حيث الدافع لالنجاز، والثقة بالنفس
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 إحصائية بني درجـات مجموعـة املتفـوقني عقليـا مـنخفيض  توجد فروق ذات داللة-2

التحصيل، ودرجات مجموعة املتفوقني عقليا مرتفعي التحصـيل لصـالح املجموعـة الثانيـة 

 .من حيث اتجاهات املعلمني نحو الطالب، والعالقات االجتامعية بني الطالب

سـنة ) 16-14(طالب، ممن تراوحـت أعامرهـم بـني ) 200(وتكونت عينة الدراسة من 

وقد تم تطبيق اختبار كاتل للذكاء، مقياس الدافع لالنجاز، مقياس الثقـة بـالنفس، مقيـاس 

القلق، مقياس اتجاهات املعلمني نحـو الطـالب، مقيـاس العالقـات بـني الوالـدين، مقيـاس 

 .العالقات االجتامعية بني الطالب

 :وأسفرت نتائج الدراسة عن اآليت

ئية بـني درجـات مجموعـة املتفـوقني عقليـا مـنخفيض  توجد فروق ذات داللة إحصـا-

التحصيل ودرجات مجموعة املتفوقني عقليا مرتفعي التحصيل لصالح املجموعة األوىل من 

 .حيث القلق ولصالح املجموعة الثانية من حيث الدافع لإلنجاز والثقة بالنفس

مـنخفيض  توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني درجـات مجموعـة املتفـوقني عقليـا -

التحصيل ودرجات مجموعة املتفوقني عقليا مرتفعي التحصيل لصالح املجموعة الثانية من 

حيث اتجاهات املعلمني نحو التالميذ، والعالقات بني الوالدين، والعالقات االجتامعيـة بـني 

 .)1(التالميذ

 :التي جاءت بعنوان)1990فتحي مصطفى الزيات، ( دراسة -2

 ".كادميي كام يدركها طالب جامعة املنصورةعوامل ضعف التحصيل األ"

 :يدركها الطالب وذلك من خالل اختبار الفروض اآلتية

 

 

بعض املتغريات النفسية والبيئة املرتبطة بانخفاض مستوى التحصيل الـدرايس لـدى " جامالت أحمد غنيم،- )1(
 .129،مرجع سابق،ص "بعض الطالب املتفوقني عقليا
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 تختلف عوامل ضعف التحصيل األكادميي عنـد طـالب الجامعـة بـاختالف الكليـات -1

 .التي ينتمون إليها

 تختلف متوسطات عوامل ضعف التحصيل األكادميي عند طالب الجامعـة بـاختالف -2

 .إقامة الطالبظروف 

ال توـجـد ـفـروق داـلـة إحـصـائيا يف عواـمـل ـضـعف التحـصـيل األـكـادميي ـبـني اـلـذكور -3

 .واإلناث

 .تختلف عوامل ضعف التحصيل األكادميي عند الطالب باختالف السنة الدراسية-4

 .طالبا من كليات الرتبية والطب والهندسة) 665(وتكونت عينة الدراسة من 

) 12(امل الضعف األكادميي لطالب الجامعـة ويتكـون مـن  وقد تم تطبيق استبانة عو

االمتحانات، التدريس، عادات الدراسة، اإلعداد باملرحلة الثانوية، دوافع التخرج، (ًبعدا هي 

الكتب، املذكرات، الجدول الدرايس، اإلقامـة والسـكن، ظـروف الطالـب، املعامـل والـورش، 

فقـرة تهـدف إىل ) 120(و) ام املتوسط العامفرص العمل بعد التخرج، الشعور باالنتامء الع

ّتعرف عىل العوامل التي قد تعرتض مسرية الطالـب الدراسـية وتعـوق تحصـيله األكـادميي 

 . وتضعفه كام يدركها الطالب نفسه

 :وقد أشارت الدراسة إىل النتائج اآلتية

لـف ًأما كليتا الرتبيـة والهندسـة فـان جميـع العوامـل املقاسـة تشـكل أسـبابا تقـف خ

التحصيل األكادميي لطالبها، وإن اختلف ترتيب هذه العوامل بحسب أهميتها النسبية، أما 

ًكلية الطب فان جميع العوامل تعد أسبابا تقف خلف ضعف التحصيل األكادميي لطالبهـا 

 .عدا اإلقامة والسكن

اختلـفـت متوـسـطات عواـمـل ـضـعف التحـصـيل األـكـادميي ـبـاختالف ـظـروف إقاـمـة -2

 .الطالب
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 . عدم داللة تأثري الجنس يف عوامل ضعف التحصيل الدرايس-3

توجد فروق دالة إحصائيا يف ضعف التحصيل األكادميي عند الطالب باختالف درجـة -4

فكانـت ) أمي، يقرا ويكتب، مؤهل متوسـط، مؤهـل جـامعي، فـوق جـامعي(تعليم األب 

ألـكـادميي لـصـالح درـجـة تعـلـيم األب مؤـهـل ـجـامعي يف ـعـدة عواـمـل ـضـعف التحـصـيل ا

) الجـدول الـدرايس واإلقامـة والسـكن(والعوامـل ) االمتحانات، اإلعداد باملرحلـة الثانويـة(

 .لصالح املجموعتني مؤهل جامعي وفوق الجامعي

التـدريس، عـادات الدراسـة واملـذاكرة، ( وعدم داللة الفروق بني املجموعات لعوامـل 

 ).ة بعد التخرجدوافع التخرج، الكتب واملذاكرات، فرص العمل املتاح

عدم وجود داللة إحصائيا بني عينات السنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة يف جميع 

 )1(.عوامل ضعف التحصيل األكادميي عدا الجدول الدرايس

 :التي جاءت بعنوان) 1994ملعان الجاليل، ( دراسة -3

والدافعية واالنفعاليـة العالقة بني مستوى التحصيل الدرايس وبعض املتغريات العقلية "

 ".واالجتامعية عند تالميذ املرحلة اإلعدادية بالعراق

ـهـدفت الدراـسـة إىل الكـشـف ـعـن العالـقـات اإلرتباطـيـة ـبـني مجموـعـة ـمـن العواـمـل 

 .املستقلة ومستوى التحصيل الدرايس

تلمـيـذ وتلمـيـذة ـمـن تالمـيـذ املرحـلـة اإلعدادـيـة ) 400(وتكوـنـت عيـنـة الدراـسـة ـمـن 

 :دراسة األدوات اآلتيةواستخدمت ال

 .  اختبار الذكاء املصور-1

 .502-473، ص 2001، )دار النرش للجامعات: القاهرة( فتحي مصطفى الزيات، علم النفس املعريف، )1(
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 اـسـتبانة املعامـلـة - اختـبـار الشخـصـية للمرحـلـة الثانوـيـة- مقـيـاس اـلـدافع لالنـجـاز -2

 . مقياس االتجاهات نحو العمل املدريس-الوالدية

وقد أشارت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقات ارتباطيـة بـني االتجاهـات املختلفـة 

 عملهم املدريس، ومستوى تحصيلهم الـدرايس، وأظهـرت النتـائج أيضـا وجـود للتالميذ نحو

عالـقـة ـسـالبة ـبـني مـسـتوى التحـصـيل اـلـدرايس عـنـد اـلـذكور، واتجاـهـاتهم نـحـو األنـشـطة 

 .)1(الالصفية

 :التي جاءت بعنوان)2001راوية محمود دسوقي،( دراسة -4

 ". ًا من طالبات الجامعةبعض املتغريات النفسية عند املتفوقات واملتخلفات تحصيلي"

ـات  ـد املتفوـق ـاب عـن ـذات واالكتـئ ـدير اـل ـني تـق ـة ـب ـرف العالـق ـة إىل تـع ـدف الدراـس ّتـه

 .واملتخلفات دراسيا يف تقدير الذات واالكتئاب واالكتفاء الذايت واملشاركة االجتامعية

 :ولقد أثبتت الدراسة النتائج اآلتية

بة بني تقـدير الـذات واالكتئـاب عنـد  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية سال-1

 ً.املتفوقات واملتخلفات دراسيا

 توـجـد ـفـروق ذات دالـلـة إحـصـائية ـبـني اـلـدرجات الـتـي تحـصـل عليـهـا املتفوـقـات -2

ًواملتخلفات دراسيا من حيث تقدير الذات لصالح املتفوقات واالكتئاب لصـالح املتخلفـات 

 . ًدراسيا

 اـلـدرجات الـتـي تحـصـل عليـهـا املتفوـقـات  توـجـد ـفـروق ذات دالـلـة إحـصـائية ـبـني-3

 .ًواملتخلفات دراسيا عىل مقياس االكتفاء الذايت

 توـجـد ـفـروق ذات دالـلـة إحـصـائية ـبـني اـلـدرجات الـتـي تحـصـل علـيـه املتفوـقـات -4

 .ًواملتخلفات دراسيا عىل مقياس السيطرة والخضوع

أسباب تدين مستوى التحصيل الدرايس لدى تالميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم " الصغري،  إبراهيم بشري)1(
 .94-93، ص2004، "األسايس كام يراها املعلمني مبدينة الزاوية يف ليبيا
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ًتفوقات دراسـيا  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الدرجات التي تحصل عليها امل-5

 .عىل مقياس املشاركة االجتامعية

) 30(طالبة من الحاصـالت عـىل تقـدير جيـد، امتيـاز و) 30(تكونت عينة الدراسة من 

سنة مع مراعاة تجانس املجمـوعتني يف ) 23-18(طالبة من الراسبات وترتاوح أعامرهم بني 

 .كافة املتغريات الدراسية

 : واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية

 :األدوات السيكرومتية وتضم : أوالً

 . مقياس تقدير الذات-1

 . مقياس االكتئاب-2

 . اختبار الشخصية لربنروتري-3

 :األدوات اإلكلينيكية وتضم: ًثانيا

 .)1()استامرة املقابلة الشخصية، اختبار تفهم املوضوع، املقابلة الحرة الطليقة(

 :جاءت بعنوانالتي ) 2002رشاد صالح دمنهوري،( دراسة -5

بعض العوامل النفسية االجتامعية ذات الصـلة بـالتوافق الـدرايس عنـد بعـض طـالب "

 ".جامعة امللك عبد العزيز

ّتهدف الدراسة إىل تعرف عالقة بعض العوامل النفسية واالجتامعية بـالتوافق الـدرايس 

 :عند بعض الطالب من خالل التحقق من الفروض اآلتية

ًبـني الطـالب األكـرث توافقـا ) 0.05(لة إحصـائية عنـد مسـتوى  هناك فروق ذات دال-1

ًدراسيا وأقرانهم األقل توافقا يف االتجاهات الوالدية لصالح الطالب األكرث توافقا ً ً. 

، "بعض املتغريات النفسية لدى املتفوقات واملتخلفات تحصيليا من طالبات الجامعة"  راوية محمد دسوقي،)1(
 .22بق، ص مرجع سا



115

ًبـني الطـالب األكـرث توافقـا ) 0.05( هناك فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى -2

ًدراسيا وأقرانهم األقل توافقا يف قلق االمتحان  ً. لصالح الطالب األكرث توافقاً

ًبـني الطـالب األكـرث توافقـا ) 0.05( هناك فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى -3

ًدراسيا وأقرانهم األقل توافقا يف االغرتاب لصالح الطالب األكرث توافقا ً ً. 

ًبـني الطـالب األكـرث توافقـا ) 0.05( هناك فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى -4

ً وأقرانهم األقل توافقا يف االتجاه نحو االمتحان لصالح الطالب األكرث توافقاًدراسيا ً. 

سـنة، وقـد ) 20(طالبـا ممـن بلـغ متوسـط أعامرهـم ) 75(وتكونت عينة الدراسة من 

 : اشتملت الدراسة عىل األدوات اآلتية

اس  مقيـ- مقيـاس االغـرتاب - مقياس االتجاهـات الوالديـة -مقياس التوافق الدرايس (

 ). مقياس االتجاه نحو االمتحان-قلق االمتحان 

  :ولقد أشارت الدراسة إىل النتائج اآلتية 

ً توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب األقل توافقـا والطـالب األكـرث توافقـا يف - ً

 ً.اتجاههم نحو األب لصالح الطالب األكرث توافقا

ًاألكـرث توافقـا دراسـيا وأقـرانهم األقـل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب - ً

ًتوافقا يف قلق االمتحان لصالح الطالب األكرث توافقا ً. 

ً توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب األكـرث توافقـا دراسـيا وأقـرانهم األقـل - ً

 ً.توافقا يف االغرتاب لصالح الطالب األكرث توافقا

ًب األكـرث توافقـا دراسـيا وأقـرانهم األقـل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـال- ً

 )1(ً.توافق يف االتجاه نحو االمتحان لصالح الطالب األكرث توافقا

بعض العوامـل النفسـية واالجتامعيـة ذات الصـلة بـالتوافق الـدرايس لـدى طـالب "  رشاد صالح دمنهوري )1(
 .86،مرجع سابق،ص "جامعة امللك عبد العزيز
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 ): االكتئاب– الثقة بالنفس –دافعية اإلنجاز ( دراسات تناولت متغريات الدراسة : ثانيا

 :دراسات تناولت دافعية اإلنجاز

 :التي جاءت بعنوان)1983، باسم نزهت السامراين، وشوكت دياب( دراسة -1

 ".بناء مقياس مقنن للدافع لالنجاز الدرايس لطلبة الكليات الهندسية يف العراق"

ـات  ـة الكلـي ـدرايس لطلـب ـدافع لالنـجـاز اـل ـنن لـل ـاس مـق ـاء مقـي ـهـدفت الدراـسـة إىل بـن

 .الهندسية، وتحديد عالقة الدافع لالنجاز بالتحصيل الدرايس

طالـب وطالبـة مـن طلبـة الكليـات ) 300( مـن ولتحقيق ذلك تكونت عينـة الدراسـة

 :الهندسة يف بغداد واألدوات املستخدمة يف تحقيق أهداف الدراسة ما يأيت

إعـداد إبـراهيم عبـد ( مقياس الـدافع لالنجـاز الـدرايس لطلبـة املـدارس اإلعداديـة -1

 .تم تطويره يف ما بعد ليناسب طلبة الكليات) الحسن الكناين

د اتجاهـات الطلبـة ومشـاعرهم نحـو فقـرات املقيـاس لـدافع لتحدي) ليكرت(مقياس 

 .اإلنجاز

 :توصلت الدراسة إىل جملة من النتائج أهمها

 . صدق املقياس يف عالقته بالتحصيل الدرايس-

 )1(. فاعلية املقياس بوصفه أداة لقياس دافعية االنجاز لطلبة الجامعات-

 :ت بعنوانالتي جاء) 1986فاروق عبدالفتاح موىس، ( دراسة -2

عالقة الدافع لالنجاز بالجنس واملستوى الدرايس لطالب الجامعـة يف اململكـة العربيـة "

 ".السعودية

، "بناء مقياس مقنن لدافع االنجاز الدرايس لطلبة الكليات الهندسـية"  باسم نزهت السامرايئ، شوكت دياب،)1(
 .76-66، ص 1988، 2، العدد8 للبحوث الرتبوية، املجلداملجلة العربية
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تهدف الدراسة إىل معرفة الفروق بـني الطلبـة والطالبـات يف مسـتوى الـدافع لالنجـاز، 

. وهل يختلف مستوى الدافع لالنجـاز عنـد طلبـة والطالبـات بـاختالف املسـتوى الـدرايس

 :من خالل اختبار الفروض اآلتيةوذلك 

 . توجد فروق يف مستوى الدافع لالنجاز بني طلبة وطالبات الجامعة السعوديني-

   . يزداد مستوى الدافع لالنجاز عند الطلبة والطالبات بتقدم املستوى الدرايس-

 .طالبة) 137(طالبا و) 225(طالبا وطالبة منهم ) 362(وتكونت عينة الدراسة من 

اة الدراسـة فقـد اسـتخدم الباحـث اختبـار الـدافع لالنجـاز لألطفـال والراشـدين أما أد

 .وتحليل التباين) ت( وملعالجة بياناته إحصائيا استخدم اختبار

 : ومن نتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يأيت

 متوسطات درجات الطلبة يف الدافع لالنجـاز أعـىل مـن متوسـطات الطالبـات بصـفة -

 .عامة

ال يزداد مستوى الدافع لالنجاز عند الطالبـات مـع تقـدم املسـتوى الـدرايس مبقـادير  -

 )1(.ذات داللة إحصائية

 :التي جاءت بعنوان)1988عبد الرحمن الطريري،( دراسة -3

 ".العالقة بني الدافع لالنجاز وبعض املتغريات األكادميية و الدميغرافية"

دافع لإلنجاز والتغريات األكادميية وقـد تكونـت تهدف الدراسة إىل معرفة العالقة بني ال

ًطالبا وطالبة من مستويات دراسية واقتصادية مختلفـة، ولتحقيـق ذلـك ) 120(العينة من 

 :صيغت الفرضيات اآليت نصها

 ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب ذوي املستويات املختلفة يف دافع -1

 .اإلنجاز من حيث املعدل الرتاكمي

مكتبـة األنجلـو :القاهرة(  أنور محمد الرشقاوي، الدافعية واالنجاز األكادميي واملهني وتقومييه، الجزء األول،)1(
 .122-121، ص2000،)املرصية
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 .ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب والطالبات يف الدافع لإلنجاز-2

 ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب ذوي املستويات املختلفة يف دافع -3

 .اإلنجاز من حيث املعدل الرتاكمي

ع وقد استخدمت يف الدراسة أدوات عدة لتحقيق أهداف الدراسة ومنهـا اختبـار الـداف

ّلإلنجاز لألطفال والراشدين الذي أعده فاروق عبد الفتاح موىس حيث أسفرت الدراسة عن 

 :مجموعة نتائج هي

 عدم وجود فروق داللة إحصائية يف مستوى الدافع لإلنجاز عند الطلبـة وقـد يعـود -1

 .هذا األمر إىل العمر، وذلك بسبب تقارب أعامر أفراد العينة

 .ائيا بني البنني والبناتتبني وجود فروق دالة إحص-2

توجد فروق دالة بني مجامع الطلبة ذات املستويات املختلفة يف الدافع لإلنجاز، وذلـك 

 )1(.يف ما يتعلق باملعدالت الرتاكمية

 :التي جاءت بعنوان) 1990رشاد عبد العزيز موىس، ( دراسة -4

 ".رأثر املحددات السلوكية يف الدافعية لإلنجاز لطالب جامعة األزه"

تهدف الدراسة إىل الكشف عن الفروق بني الجنسني يف الدافعية لإلنجاز ومعرفة درجة 

تأثري املتغريات يف دافعية اإلنجاز، ولتحقيق األهداف استخدم يف البحث استخبار الدافعيـة 

 .وترجمه رشاد موىس وصالح أبو ناهية) هرمانس(َّلالنجاز للراشدين الذي صممه 

طالـبـا وطالـبـة ـمـن كلـيـات الرتبـيـة ) 120(يـنـة البـحـث ـمـن ولتحقـيـق ذـلـك تكوـنـت ع

وتضـمنت )  سـنة23ـ 22( والدراسات اإلنسانية يف جامعة األزهر ممن ترتاوح أعامرهم بني

 :مواصفات العينة املتغريات املبينة يف أدناه

 . ترتيب امليالد-1

 .569-553مرجع سابق، ص "   عبد الرحمن الطريري، -)1(
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 . الفروق العمرية بني اإلخوة واألخوات-2

 . نوع األخ أو األخت-3

 : الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت

 بني الذكور واإلنـاث يف متغـري الدافعيـة لإلنجـاز لصـالح - دالة إحصائيا-وجود فروق-1

 .عينة الذكور

 بـني األفـراد ذوي الفـروق العمريـة الصـغرية، وعينـة - دالة إحصـائيا- وجود فروق -2

ة لإلنجاز، لصـالح عينـة األفـراد ذوي األفراد ذوي الفروق العمرية الكبرية، يف متغري الدافعي

 .الفروق العمرية الصغرية

عدم وجود فروق بني اإلخوة واألخوات الذين لديهم إخـوه ذكـور أو أخـوات إنـاث، يف 

  )1(.متغري دافعية اإلنجاز

 :التي جاءت بعنوان) 1991أحمد محمد عبد الخالق، مايسه أحمد النيال، ( دراسة -5

 ".ه بالقلق واالنبساطالدافع لإلنجاز وعالقت "

وتهدف هذه الدراسة إىل فحص االرتباط بني الدافع لالنجاز وكل من القلق واإلنبسـاط 

ًذكورا وإناثا(عند طلبة املدارس الثانوية  ً.( 

طالبـا وطالبـة مـن املـدارس الثانويـة يف اإلسـكندرية ممـن ) 250(وتكونت العينة من 

 .سنة)16-14(ترتاوح أعامرهم بني 

 :ألهداف الدراسة واستخدمت مجموعة من األدوات منهاًوتحقيقا 

 .لدافع االنجاز)  لن-رأى( مقياس -

 ).سبيلبنجر( مقياس القلق -

 ).إيزيك( مقياس االنبساط -

" دراسة بعض املحددات السـلوكية عـىل دافعيـة االنجـاز يف ضـوء متغـري الجـنس " رشاد عبد العزيز موىس،)1(
 .79-60، ص 1990، 15مجلة علم النفس، القاهرة، العدد
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 :ووضعت العديد من الفروض من بينها 

 هناك فروق جوهرية بـني الـذكور واإلنـاث مـن طلبـة املرحلـة الثانويـة يف الدافعيـة -

 .اطوالقلق واالنبس

 . هناك ارتباطات جوهرية موجبة بني الدافعية لالنجاز والقلق، واالنبساط-

 يختلف الرتكيب العاميل للمقـاييس يف عينـة الـذكور عـن الرتكيـب العـاميل يف عينـة -

 .اإلناث يف متغريات الدراسة

 :ومن خالل تطبيق أدوات الدراسة توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة أهمها

 .جوهرية بني الجنسني يف متغريي الدافعية لإلنجاز واالنبساط مل تظهر فروق -

 ظهرت فروق بني الجنسني تتعلق بسمة القلق، حيث حصـلت اإلنـاث عـىل متوسـط -

 .درجات أعىل من درجات الذكور

 )1(. تبني أن لدى املنطوين دافعا مرتفعا لالنجاز موازنة باملنبسطني-

 :التي جاءت بعنوان) 1992، عبد العزيز محمود عبد الباسط( دراسة -6

 ".عالقة مصدر الضبط بالدافع لإلنجاز عند طالبات الكليات املتوسطة يف سلطنة عامن"

وتهدف الدراسة للكشف عن العالقة بني صدر الضـبط والـدافع لإلنجـاز عنـد طالبـات 

 .الكليات املتوسطة يف سلطنة عامن

 مصدر الضبط، يف حني بلغ عـدد طالبة لتقنني اختبار) 131(وتكونت عينة الدراسة من 

 .طالبة) 180(املفحوصات الاليت مثلن عينة التقنني الختبار الدافع لإلنجاز

 :ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض اآليت نصها

 احمد محمد عبد الخالق، مايسه النيال، الدافع لالنجاز وعالقته بالقلق واالنبساط، مجلة دراسات النفسية، )1(
 .653-637، ص1991، 1،  العدد4القاهرة، الجزء
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء عىل اختبار الدافع لإلنجاز بـني مجموعـة -1

يل، ومجموعـة ذوات مصـدر الضـبط األخـرى لصـالح الطالبات ذوات مصدر الضبط الداخ

 .املجموعة األوىل

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األداء عىل اختبار مصدر الضـبط بـني مجموعـة -2

الطالبات بالفرق الدراسـية األوىل، ومجموعـة الطالبـات بالفرقـة الدراسـية الثانيـة لصـالح 

 .املجموعة األوىل

ائية يف األداء عىل اختبار الدافع لإلنجاز بـني مجموعـة  توجد فروق ذات داللة إحص-3

الطالبات بالفرق الدراسـية األوىل، ومجموعـة الطالبـات بالفرقـة الدراسـية الثانيـة لصـالح 

 .املجموعة األوىل

" و" ستيفن ناويك"ّأما أداة الدراسة فقد كانت استخدام مصدر الضبط من الذي صممه 

تباسه وإعداده باللغـة العربيـة فـاروق عبـد الفتـاح مـوىس ، وقد قام باق"بوين سرتيكلالند 

 .باسم اختبار مركز التحكم

وتوصـلت الدراسـة إىل " البسـيط" ًوتحقيقا ألهداف الدراسة اسـتخدم تحليـل التبـاين 

النتائج التي تؤكد العالقة بني مصدر الضبط والدافع لإلنجاز عالقة موجبة أيضا يف املجتمع 

مثل باقي األقطار التي درست فيها العالقـة، فكلـام ازدادت درجـات العامين، مثله يف ذلك 

 )1(.الفرد عىل مصدر الضبط الداخيل ازدادت درجاته عىل مقياس الدافع لالنجاز

 

عالقة مصدر الضبط بالدافع لالنجاز لدى طالبـات الكليـات املتوسـطة "  عبد العزيز محمود عبد الباسط، -)1(
 .575-549، ص 1992،  4، مجلة دراسات النفسية،املجلد"بسلطنة عامن
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 :التي جاءت بعنوان) 1994جيهان أبو راشد عمران، ( دراسة -7

ة عند عينة من دافعية اإلنجاز وعالقتها بالتحصيل الدرايس وبعض املتغريات الدميغراقي"

 ".الطلبة يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف دولة البحرين

 وتهدف الدراسة إىل دراسة معرفة العالقة بـني الدافعيـة لإلنجـاز والتحصـيل الـدرايس 

 .وبعض املتغريات

 :من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

ز عند أفراد العينة بكاملهـا هل يوجد ارتباط موجب دال بني العمر والدافعية لإلنجا_ 

 من األطفال أفراد العينة من األطفال عىل مقياس الدافعية لإلنجاز؟

ـة _  ـة إحـصـائية ـبـني متوـسـطات درـجـات ـطـالب املرحـل ـهـل توـجـد ـفـروق ذات دالـل

 االبتدائية، وطالب املرحلة اإلعدادية، عىل مقياس الدافعية لإلنجاز؟

توسـطات درجـات األطفـال يف القـرى هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني م_

 األطفال يف املدن عىل مقياس الدافعية لإلنجاز؟

ًهل يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بني حجم األرسة والدافعية لإلنجاز عند أفـراد _ 

 بكاملها والفئات الفرعية؟ العينة

هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية ألثـر ترتيـب الطفـل يف األرسة عـىل مقيـاس _ 

 لدافعية لإلنجاز؟ا

 ما التأثري النسبي ملتغريات الدراسة عىل الدافعية لإلنجاز للعينة بكاملها؟_ 

 .طالبة) 158(طالب و) 219(طالب وطالبة منهم ) 377(وشملت عينة الدراسة 

أما أداة الدراسة فقد كانت استخدام اختبار الدافع لإلنجاز لألطفال والراشـدين، أعـده 

 .وترجمه وقننه عىل البيئة العربية فاروق عبد الفتاح موىس) J.M.Herman(يف األصل 



123

ًوملعالجة البيانات إحصـائيا فقـد اسـتخدم معـامالت االرتبـاط واملتوسـطات الحسـابية 

، وتحليل التباين أحادي االتجاه، وتحليل االنحدار متعدد )ت(واالنحرافات املعيارية وقيمة 

 :الخطوات وبينت نتائج الدراسة ما يأيت

ًيوجد ارتبـاط موجـب دال إحصـائيا بـني الدافعيـة لإلنجـاز والعمـر لجميـع الفئـات _ 

 .الفرعية ماعدا الطالب يف املرحلة االبتدائية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث عـىل مقيـاس الدافعيـة لإلنجـاز _ 

 املقياس نفسه لصـالح لصالح اإلناث، وكذلك بني الطالب يف القرية والطالب يف املدينة عىل

ووجدت فروق بني الطالب يف املرحلة اإلعدادية، وجدت فروق بني الطـالب . طالب املدينة

ذوي الرتتيب األرسي املختلف يف األرسة عىل الدافعية لإلنجاز لصالح الطالب ذوي الرتتيـب 

 .األول

يس عنـد ًيوجد ارتباط موجب دال إحصـائيا بـني الدافعيـة لإلنجـاز والتحصـيل الـدرا_ 

 .الطالب يف املدينة فقط، وعند الطالب ذوي الرتتيب األول يف األرسة

 .ًال يوجد ارتباط قوي دال إحصائيا بني الدافعية وحجم األرسة_ 

أهم منبئات الدافعية لإلنجاز عند أفراد العينة هي العمر، املنطقة الجغرافية، املرحلة _

 .الدراسية، الجنس
 

 :فسدراسات تناولت الثقة بالن

 :التي جاءت بعنوان) Standsbury ،1986ستاندسبوري، ( دراسة -1

اـثـر إـثـراء البيـئـة األكادميـيـة ـعـىل الثـقـة ـبـالنفس عـنـد الطلـبـة الـخـريجني يف كليـتـي العـلـوم "

 ".والهندسة

ّاستهدفت الدراسـة تعـرف اثـر إثـراء البيئـة األكـادميي يف الثقـة بـالنفس عنـد الطلبـة 

ـا ) 328(والهندـسـة، وـقـد تكوـنـت عيـنـة الدراـسـة ـمـن الـخـريجني يف كليـتـي العـلـوم   طالـب
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طالبا تم اختبـارهم للثقـة بـالنفس قبـل إثـراء البيئـة ) 155(طالبة و) 173(وطالبة، بواقع 

 .األكادميية

وأظهرت نتائج الدراسة حدوث تحسن يف الثقة بالنفس عند الطلبـة، علـام بـان نسـب 

 . أفضل من الطالبالتحسن يف الثقة بالنفس كانت عند الطالبات

 :التي جاءت بعنوان ) 1987موروكو، ( دراسة -2

اثر التغذية اإلسرتجاعية الوصفية املتكافئة، وغري املميزة يف الحرص الـنفيس موضـوعي "

 ".ويف الثقة بالنفس ويف الرغبة يف التغذية ومصداقيتها وانجاز الواجب

السلوك السـلبي، : السرتجاعيةاستهدفت الدراسة معرفة أثار خمسة أنواع من التغذية ا

ـة  ـود تغذـي ـدم وـج ـليمة، وـع ـف الـس ـة، والعواـط ـف االيجابـي ـايب، والعواـط ـلوك االيـج والـس

واإلجـراءات الخمسـة التابعـة واملسـتعملة لهـذا . اسرتجاعية يف اإلجـراءات خمسـة تابعـة

الحرص النفيس املوضـوعي، ومرغوبـة الثقـة بـالنفس للتغذيـة اإلسـرتجاعية، : البحث كانت

 .صداقية املتصورة للتغذية، وانجاز الواجبوامل

شخصا من املساعدين واملقيمني يف جامعة إنـديانا ) 45(وقد تكونت عينة الدراسة من 

 .التي تقع شاميل رشقي مدينة نيويورك

وأوضحت نتائج الدراسة أن جميع األشخاص قد حققوا انجـازا يف العمـل بغـض النظـر 

سـلبي والعواطـف السـلبية، وقـد قـدروا بـان التغذيـة عن التغذية االسرتجاعية للسلوك ال

االسرتجاعية اقل رغبة بشكل ملحوظ، وأقل دقة من األشخاص الذين حصـلوا عـىل تغذيـة 

 )1(.اسرتجاعية للسلوك اإليجايب والعواطف اإليجابية

 :التي جاءت بعنوان)1993جعفر الزاميل،( دراسة -3

 ".ند مرحلة الطلبة املتوسطةبناء برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس ع"

، مرجـع "الثقة بالنفس لدى املراهقني وعالقتها مبعاملـة الوالـدين لهـم كـام يرونهـا"  ناجح كريم السلطاين،)1(
 .34-33سابق، ص 
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استهدفت الدراسة بناء برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى طلبة الصف الثاين يف 

 .املرحلة املتوسطة، ومعرفة اثر الربنامج اإلرشادي يف تنمية الثقة بالنفس عند الطلبة

بغداد، طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاين متوسط يف مدينة ) 120(وتضمنت الدراسة 

: برنـامج إرشـادي لتنميـة الثقـة بـالنفس، والثانيـة: وقد اعتمد الباحث عىل أداتـني، األوىل

 .مقياس لقياس الثقة بالنفس

 واختبـار مربـع كـاي، ومعامـل ارتبـاط) t-test(وقد استخدم الباحـث االختبـار التـايئ  

 .لتحليل النتائج إحصائيا" بريسون"

عـىل املجموعـة ) ذكـور، إنـاث(موعـة التجريبيـة وأوضحت النتائج الدراسة تفوق املج

يف متوـسـط درـجـات الثـقـة ـبـالنفس، وتـفـوق ـطـالب املجموـعـة ) ذـكـور، إـنـاث(الـضـابطة 

يف متوسـط درجـات الثقـة ) الـذكور(عـىل طـالب املجموعـة الضـابطة ) الذكور(التجريبية 

 .بالنفس

ـة  ـائج أيـضـا تـفـوق املجموـعـة التجريبـي ـات(وبيـنـت النـت موـعـة الـضـابطة ـعـىل املج) الطالـب

املجموعـة  عـىل طالبـات) اإلنـاث(يف متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبيـة ) الطالبات(

إحصـائية  يف متوسط الثقة بالنفس، ودلت عىل عدم وجود فروق ذات داللـة) اإلناث(الضابطة 

 )1().طالب، طالبات(بني متوسطي درجات الثقة بالنفس بني املجموعتني التجريبيتني 

 :التي جاءت بعنوان)1995محمد العبيد، ( اسة  در-4

التعليميـة وعالقتهـا بـبعض ) أربـد(الثقة بالنفس عند طلبة املـدارس الحكوميـة يف منطقـة "

 ". املتغريات

ّلقد استهدفت الدراسة تعرف مستوى الثقة بالنفس عند طلبـة املـدارس الحكوميـة يف 

 .ثانيةمديريت الرتبية والتعليم ملنطقتي أربد األوىل وال

 ،مرجع سابق، ص "بناء برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس"  جعفر جواد الزاميل،)1(
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ًطالبا وطالبة من املدارس الحكومية التابعة ملديريـة ) 799(وقد تضمنت عينة الدراسة 

ًالرتبية والتعليم ملنطقة أربد، وقد استخدم مقياسا أعد خصيصا لهذه الغايـة، وقـد انقسـم  ً

 :هذا املقياس إىل خمسة مجاالت كانت عىل النحو اآليت

 .ت واتخاذ القرارات اإلحساس بالقدرة عىل مواجهة املشكال-1

 . تقبل الذات والشعور بتقبل اآلخرين واحرتامهم-2

 . الشعور باألمن مع الكبار والتعامل معه -3

 . الشعور باألمن مع األقران واملشاركة اإليجابية يف الحياة املدرسية-4

 . الرتحيب بالخربات والعالقات الجديدة-5

وقد استخدم الباحث املتوسطات الحسابية لألداء الكيل عىل املقياس، وعىل االختبارات 

 )1(.الفرعية

 :التي جاءت بعنوان ) 1999العنزي،  فريح( دراسة -5

 ".الثقة بالنفس وعالقتها بالعوامل الخمسة الكربى يف الشخصية"

روق بـني الجنسـني لقد استهدفت الدراسة بناء مقياس للثقة بالنفس، والكشف عن الف

يف مقياس الثقة بالنفس، وقامئة األعراض، والعوامل الخمسة الكربى، والكشف عـن وجهـة 

االرتباطات بني الثقة بالنفس من ناحية واملقاييس الفرعيـة لقامئـة مراجعـة األعـراض والعوامـل 

 .بالنفس الخمسة الكربى من ناحية أخرى، والكشف عن املكونات العاملية ملقياس الثقة

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة جامعـة الكويـت، وكليـة ) 417( وقد تضمنت عينة الدراسـة

 .الرتبية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي

 ولتحقيـــق أغـــراض الدراســـة اعتمـــد الباحـــث عـــىل مقيـــاس الثقـــة بـــالنفس 

 راض، وقد، وقامئة مراجعة األع"روزنبريخ" ، ومقياس تقدير الذات الذي وضعه "برينرويرت"لـ

الثقة بالنفس لدى طلبة املدارس الحكومية يف منطقة اربد التعليمية وعالقتها ببعض "  محمد حسني العبيد،)1(
 .2-1، ص 1995،رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة األردنية، "املتغريات
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واعـد " Derogatis ,lipman & Cave ديـروجتس، وليـبامن وكـويف" وضـع هـذه القامئـة 

القامئة يف صورتها العربية عبد الرقيب البحري، وهي قامئة تقدير إكلينييك ذاتيـة التقـدير، 

ولتشخيص األعراض السلوكية، واعتمد كذلك عىل قامئة العوامـل الخمسـة الكـربى، وهـذه 

العصـابية : وتشتمل عىل خمسـة مقـاييس فرعيـة هـي" كوستا، وماكري"ادالقامئة من إعد

 .واالنبساطية، والتفتح، والطيبة، يقظة الضمري

وأوضحت نتائج الدراسة حصول الذكور عىل متوسط أعـىل يف الثقـة بـالنفس باملقارنـة 

باإلناث، بينام حصلت اإلناث عىل درجات مرتفعـة يف قامئـة األعـراض والعوامـل الخمسـة 

 .لكربىا

وأوضحت النتائج كذلك أن االرتباطات بـني الثقـة بـالنفس واملقـاييس الفرعيـة لقامئـة 

مراجعة األعراض كانت سلبية، وبينت أن هناك عالقـة موجبـة بـني الثقـة بـالنفس وبقيـة 

العوامل الخمسة الكربى، ووجود درجة عالية من التشابه بني العوامل املائلـة املسـتخرجة 

 )1(.ر واإلناثمن عينيتني الذكو

 :التي جاءت بعنوان)2001محمود راشد الشديفات، ( دراسة -6

 ".أثر التخييم الكشفي يف الثقة بالنفس عند عينة من املراهقني األردنيني"

استهدفت الدراسة الكشف عن أثر التخييم الكشفي يف الثقة بـالنفس لـدى عينـة مـن 

 .2000شاف واملرشدات يف ديب لعام املراهقني من خالل اللقاء الوطني الخامس عرش للك

ـة الدراـسـة  ـوطني الـخـامس ) 200(وـقـد تـضـمنت عيـن ـاء اـل  مـشـارك ومـشـاركة يف اللـق

 عرش للكشافة يف مخيم األمـرية بسـمة، وقـد تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوائية مـن خـالل

ـات  ـع البياـن ـام الباحــث بتطــوير اســتبانة لجـم ـدي املعســكر الكشــفي، وـق ـوائم قاـئ   ـق

، مجلـة الدراسـات "الثقة بـالنفس وعالقتهـا بالعوامـل الخمسـة الكـربى يف الشخصـية" فريح عويد العنزي،)1(
 .438-424، ص 1999، 3، العدد9النفسية، املجلد
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 الطالقـة -:فقـرة، مقسـمة عـىل سـتة مجـاالت هـي) 45(توت االستبانة عـىل ميدانيا، واح

 ).اللغوية، االستقاللية، الفسيولوجية، والنفيس، واالجتامعي، والبدين

ًوقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن التخييم الكشفي بوصفه نشـاطا حـرا هـو إسـرتاتجية  ً

 . فيهفاعلة يف زيادة الثقة بالنفس عند املراهقني املشاركني

وقد دلت نتائج الدراسة أيضا عىل وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف زيـادة الثقـة 

بالنفس، بني أداء الطلبة املشاركني بالتخييم يف االختبار القبيل، مقارنة بـأدائهم يف االختبـار 

البعدي لصالح االختبار البعدي، وعىل وجود أثر مميز لربنامج التخيـيم الكشـفي يف زيـادة 

ة بالنفس عند املراهقني واملشاركني فيه، وعىل وجـود اثـر للتخيـيم الكشـفي يف زيـادة الثق

الثقة بالنفس عند الذكور، وبينت النتائج كذلك وجود فروق بني الـذكور واإلنـاث يف أثنـاء 

 .مرحلة املراهقة

ودلت النتائج أيضا بان هناك أثرا للتخييم الكشفي يف زيـادة الثقـة بـالنفس يف مرحلـة 

راهقة املبكرة، واملراهقة املتوسـطة لصـالح املراهقـة املبكـرة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة امل

وجود فروق ذات داللة مبكرة عىل مستوى مجاالت الثقة بالنفس الستة، حيث كان مجال 

الطالقة اللغوية هو األكرث تأثرا بالتخييم الكشفي، ثم املجال االجتامعي، فاملجـال الـنفيس، 

 )1(.وجي، فاملجال االستقاليل، فاملجال الدينيفاملجال الفسيول

 :التي جاءت بعنوان) 2001فريح عويد العنزي،( دراسة -7

 "املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل عند طالبات جامعة الكويت" 

تهدف الدراسة إىل الكشف عن املكونات الفرعية للثقة بـالنفس والخجـل عنـد طـالب 

 :ت يف ضوء الفروض اآلتيةكلية الرتبية بجامعة الكوي

 . توجد عوامل فرعية منفصلة لكل من الثقة بالنفس والخجل-1

،رسـالة "اثر التخييم الكشفي يف الثقة بالنفس لدى عينة مـن املـراهقني األردنيـني" محمود راشد الشديفات،)1(
 .3-1، ص2001 غري منشورة، جامعة الريموك، ماجستري
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 . توجد ارتباطات بني الثقة بالنفس والخجل-2

 . توجد فروق بني الجنسني يف الثقة بالنفس والخجل-3

طالبـة، ) 167(ًطالبـا، و) 175(ًطالبا وطالبـة، بواقـع ) 342(وتكونت عينة الدراسة من 

 ).العمر، املستوى التعليمي، الجنس(نسة عينة الدراسة يف ومتت مجا

 :واشتملت أدوات الدراسة عىل

 . مقياس الثقة بالنفس-1

 .مقياس الخجل-2

 :وقد أشارت النتائج إىل اآليت

 وجود أربعة عوامـل فرعيـة مكونـة للثقـة بـالنفس، وثالثـة عوامـل فرعيـة مكونـة -1

 . للخجل

يف الثقـة بـالنفس بـني الجنسـيني، يف حـني أظهـرت عدم وجود فروق دالـة إحصـائيا -2

 .النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عىل مقياس الخجل إىل جانب اإلناث

 توجد عالقة موجبة بني متغريات الثقة بالنفس بعضها ببعض ومتغري االجتامعيـة يف -3

قـات مقياس الخجل، وعالقات موجبة بني متغريات الخجل، وأسفرت النتائج عن وجـود عال

 )1(.سالبة بني متغريات الثقة بالنفس والخجل

 :التي جاءت بعنوان)Burton etal ،2005بريتون وآخرون، ( دراسة -8

 "تطور الثقة بالنفس عند الطلبة الجدد يف الجامعة" 

ّوتهدف الدراسة إىل تعـرف دور حلقـات البحـث التـي يشـارك فيهـا طلبـة الـدكتوراه  

 .لزيادة فاعلية التدريس

 .طالبا وطالبة من طلبة الجامعة) 54(ونت عينة الدراسة من  وتك 

، مرجـع سـابق، "املكونات الفرعية الثقة بالنفس والخجل لدى طلبة جامعة الكويـت"  فريح عويد العنزي-)1(
 .46ص 
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 أشارت النتائج الدراسة إىل أن األفراد الذين شاركوا يف حلقات النقاش كانـت عنـدهم -

 .ثقة بالنفس والقدرة عىل التدريس من الذين مل يشاركوا حلقات يف النقاش

ة بني الثقة بالنفس ومسـتوى  وأشارت الدراسة النتائج أيضا إىل أن هناك عالقة إيجابي-

التحصيل واإلبداع يف العمل، وتزيد الثقة بالنفس إتقان العمل لحلقات النقاش تأثري إيجايب 

 .يف الطلبة الذين لديهم مفهوم إيجايب عن الثقة بالنفس، من الذين عندهم مفهوم سلبي

اركوا يف  وجود ارتباط بني التحصـيل الـدرايس والثقـة بـالنفس عنـد الطلبـة الـذين شـ-

 .حلقات النقاش

 )1(. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الجنسني يف مستوى الثقة بالنفس-

 :التي جاءت بعنوان) 2005زهرية إبراهيم عبدالحق، ( دراسة -9

 ".درجة اكتساب طلبة جامعة اإلرساء الخاصة لسامت الثقة بالنفس" 

رساء الخاصـة لسـامت الثقـة ّتهدف الدراسة إىل تعرف درجة اكتساب طلبة جامعـة اإل

 :بالنفس ذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

  ما درجة اكتساب طلبة جامعة اإلرساء لسامت الثقة بالنفس؟-1

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة اكتساب طلبة جامعة اإلرساء الخاصة -2

ومسـتوى التحصـيل والتفاعـل ُلسامت الثقة بالنفس تعزى إىل متغريات الجنس والتخصص 

 بينهام؟

طالب وطالبة، وتم تطبيق استبانة الثقة بالنفس من ) 400(وتكونت عينة الدراسة من 

 .إعداد الباحثة

، مرجـع "درجة اكتساب طلبة جامعة اإلرساء الخاصـة لسـامت الثقـة بـالنفس" زهرية إبراهيم عبد الحق،- )1(
 .320سابق، ص 
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سـمة مـن سـامت ) 19( وأسفرت نتائج الدراسة بان طلبة جامعـة إرساء يكتسـبون -1

 .الثقة بالنفس

املعدل الرتاكمـي والتفاعـل  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني التخصص والجنس و-2

 )1(.بينها

 :دراسات تناولت االكتئاب

 :التي جاءت بعنوان)1955عويد املشعان، ( دراسة -1

 ".الفروق يف االكتئاب بني املراهقني والشباب من الكويتيني"

هدفت الدراسة إىل الكشف عن الفروق يف االكتئاب بني املراهقني والشباب الكـويتيني، 

 .ة أيضا إىل التعرف عىل الفروق بني الجنسني يف االكتئابكام هدفت الدراس

ًطالـبـا وطالـبـة ـمـن ) 182(ًطالـبـا وطالـبـة، بواـقـع ) 329(وتكوـنـت عيـنـة الدراـسـة ـمـن 

طالبا وطالبة من الشباب يف جامعة الكويـت، ) 147(املراهقني يف مدارس الكويت، وبواقع 

 :دراسة عن النتائج اآلتيةلالكتئاب، ولقد أسفرت ال"بيك " ولقد تم تطبيق قامئة

 .ً توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الجنسني، وإن اإلناث أكرث اكتئابا من الذكور-

ً توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني والشباب، وإن الشباب أكرث اكتئابا من -

 )2(.املراهقني

 

 

، مرجـع "درجة اكتساب طلبـة جامعـة اإلرساء الخاصـة لسـامت الثقـة بـالنفس" ة إبراهيم عبد الحق زهري)1(

 .316سابق، ص 

 .127، مرجع سابق، ص "الفروق يف االكتئاب بني املراهقني والشباب من الكويتيني"   عويد سلطان املشعان)2(



132

 :نالتي جاءت بعنوا) 1997توفيق عبد املنعم توفيق، ( دراسة -2

املكونات العاملية لالكتئاب عند عينة من تالميذ وتلميذات املرحلة اإلعدادية يف دولة "

 ".البحرين

ّاستهدفت الدراسة تعرف الفروق بني الجنسني يف االكتئاب، والتحقق من البناء العاميل 

 .للقامئة العربية الكتئاب األطفال

 :وذلك من خالل الفروض اآلتية

 - امللـل -التشـاؤم -الحـزن: ن خاللها اضطراب االكتئـاب مثـل هناك عوامل يتشكل م-

 . الضيق-فقدان الشهية 

 . توجد فروق يف مستوى االكتئاب بني التالميذ والتلميذات-

تلميذا من تالميذ وتلميذات املرحلة اإلعدادية ممـن ) 570(وتكونت عينة الدراسة من 

 .امئة العربية لالكتئابسنة ولقد تم تطبيق الق) 15-13(تراوحت أعامرهم بني 

 - التفـاؤل -الشـعور بالضـيق (وأسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود سـبعة عوامـل هـي

 ). اإلرهاق- مشكالت النوم - عدم الثقة- الثقة - الشعور بالسعادة -ضعف الرتكيز 

 )1(.توجد فروق يف مستوى االكتئاب بني الجنسني لصالح التالميذ

 :لتي جاءت بعنوانا) 2000بشري معمرية، (دراسة -3

 ".مدى انتشار االكتئاب النفيس بني طلبة الجامعة من الجنسني "  

ّوتهدف الدراسية إىل تعرف نسبة انتشار االكتئاب النفيس عند طالب وطالبات جامعـة 

ّباتنة، وتعرف الفروق بني الجنسني يف االكتئاب وتعرف األعراض الرئيسة لإلكتئاب عند كـل  ّ

 .جنس

الميـذ وتلميـذات املرحلـة اإلعداديـة بدولـة املكونات العاملية لدى عينة مـن ت"  توفيق عبد املنعم توفيق،)1(
 .196-188، مرجع سابق، ص "البحرين
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) 24-19(ًطالبا وطالبة ممن تراوحت أعامرهـم بـني ) 527(لدراسة من وتكونت عينة ا

 .لالكتئاب" بيك"سنة وقد تم تطبيق مقياس 

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية 

 تراوحت نسبة انتشار االكتئاب بني طلبة جامعة باتنة بحسب املحـك املسـتخدم بـني -

)10%-20.(% 

 .طالب والطالبات ال توجد فروق نسبة االكتئاب بني ال-

 . ال توجد فروق بني متوسطي الطالب والطالبات يف شيوع االكتئاب-

 )1(. ال يختلف ترتيب أعراض االكتئاب من حيث الشدة والنوع باختالف الجنس-

 :التي جاءت بعنوان) 2002عبد الحميد رجيعة، إبراهيم إبراهيم، (  دراسة -4

عالقتهام باالكتئاب عند طلبة الجامعة يف ضوء املهارات االجتامعية والتوافق الدرايس و"

 ".بعض املتغريات

باالكتئـاب  ّتهدف الدراسة إىل تعرف العالقة بني املهارات االجتامعية والتوافق الـدرايس

ّالنفيس عند طالب الجامعة، وتعرف أثر الجنس والفرقـة الدراسـية والتخصـص الـدرايس يف 

 .ضوء املهارات االجتامعية والتوافق الدرايساالكتئاب ومحاولة التنبؤ باالكتئاب يف 

طالبا وطالبـة مـن طلبـة جامعـة، وطبقـت يف هـذه ) 520(وتكونت عينة الدراسة من 

 :الدراسة األدوات اآلتية

 . مقياس االكتئاب-

 .مقياس التوافق الدرايس-

 . مقياس املهارات االجتامعية-

 .126، مرجع سابق، ص "مدى انتشار االكتئاب النفيس بني طلبة الجامعة من الجنسيني" بشري معمرية،- )1(
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 :ودلت نتائج الدراسة عىل ما يأيت

ّ داللة إحصائية تبني الطلبة املكتئبني يعانون من نقـص يف املهـارات  توجد عالقة ذات-

 .االجتامعية

 . توجد عالقة ارتباطية سالبة بني املهارات االجتامعية واالكتئاب عند طالب الجامعة-

 . توجد عالقة ارتباطية سالبة بني التوافق الدرايس، واالكتئاب لدى طلبة الجامعة-

الجنس، الفرقة الدراسية، التخصص منفردين أو مجتمعني عـىل :  ال يوجد أثر ألي من -

 .االكتئاب

 )1(.املهارات االجتامعية، والتوافق الدرايس:  ميكن التنبؤ باالكتئاب من خالل-

 :التي جاءت بعنوان) 2003بدر األنصاري، ( دراسة -5

 ".الفروق بني طلبة وطالبات جامعة الكويت يف القلق واالكتئاب"

ّسة إىل تعرف معدالت انتشار القلق واالكتئاب عند طلبة وطالبات جامعـة تهدف الدرا

الكويت، كام والكشف عـن الفـروق بـني الطلبـة والطالبـات يف أعـراض القلـق واالكتئـاب 

 . ومدى انتشارها بينهم

 :من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

 الجنسني بحسـب املحـك  ما نسبة انتشار االكتئاب يف أوساط طلبة جامعة باتنة من-1

 املستخدم؟

  هل توجد فروق حقيقية بني نسب املكتئبات واملكتئبني؟ -2

  هل توجد فروق بني متوسطي الطالب والطالبات يف االكتئاب؟-3

درايس املهـارات االجتامعيـة والتوافـق الـ"  عبد الحميد عبد العظـيم رجيعـة، إبـراهيم الشـافعي إبـراهيم،)1(
،املؤمتر السـنوي التاسـع لإلرشـاد الـنفيس "وعالقتهام باالكتئاب لدى طلبة الجامعة يف ضوء بعض املتغريات

 .323، القاهرة، ص2002 ديسمرب 23-21بجامعة عني شمس،
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  هل هناك ترتيب ألعراض االكتئاب من حيث الشدة والنوع عند كل جنس؟-4

-18(اوحت أعامرهم ما بـني طالب وطالبة ممن تر) 1103(وتكونت عينة الدراسة من 

 :سنة واشتملت الدراسة عىل األدوات اآلتية) 25

 . مقياس جامعة الكويت للقلق-1

 .الثانية لالكتئاب" بيك" قامئة-2

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية تبـني أن معـدالت انتشـار القلـق واالكتئـاب عنـد -

 .دى الطلبةالطالبات أعىل منها ل

ً توجد فروق ذات داللة إحصائية تبني أن الطالبات أكرث قلقا واكتئابا من الطلبة- ً. 

 )1(.يوجد اختالف يف ترتيب أعراض القلق واالكتئاب باختالف الجنس_

 : دراسات تناولت األداء الدرايس وعالقته ببعض املتغرياتً-الثثا

 :التي جاءت بعنوان) 1976هارس، ( دراسة -1

 "عالقة بني وقائع الحياة واملعدل الرتاكمي للطالب الجامعينيال"

استهدفت الدراسة معرفـة العالقـة بـني وقـائع وأحـداث الحيـاة التـي تواجـه الطـالب 

 .الجامعيني من جهة، وأدائهم األكادميي املتمثل يف املعدل الرتاكمي من جهة أخرى

 درجات الطالب يقـل، عنـدما واالفرتاض العام الذي تقوم عليه هذه الدراسة أن معدل

 . تزيد وقائع الحياة غري املرغوب فيها 

،مرجـع سـابق، ص "الفروق بني طلبة وطالبات جامعة الكويت يف القلـق واالكتئـاب"  بدر محمد األنصاري )1(
205 . 
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املعـدل " اندرسـون"طالبا وقـد تـم تطبيـق مقيـاس ) 253(وتكونت عينة الدراسة من 

الذي يتضمن ترتيب وقائع الحياة، يف حني تـم الحصـول عـيل أداء الطالـب األكـادميي مـن 

لجميـع ) 1975/1976(م الجـامعي خالل معدل الدرجات الفصيل للفصـل الثـاين مـن العـا

 .الطالب 

 : وأسفرت نتائج الدراسة عن اآليت

 وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني وقائع الحياة واألداء األكـادميي السـابق -1

 . والكفاية الدراسية من خالل املعارف واملهارات الفنية الجزئية والعامة

املرغوب فيهـا تـرتبط سـلبيا مبعـدل التحصـيل وأظهرت النتائج أن وقائع الحياة غري -2

الفصيل حتى يف حالـة اسـتبعاد معـدل التحصـيل املتوقـع أو معـدل التحصـيل السـابق أو 

 . معدل الكفاية الدراسية 

منهـا " 19،4"ًالدراسة أيضا أن متوسط عدد الوقائع الكيل لكل طالـب، بلـغ   أظهرت-3

من الوقائع مل يقيمهـا ) 0،3(مرغوب فيها، ووقائع غري " 6،9"واقعة مرغوب فيها، و" 12،2"

 . الطالب

 وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني وقائع الحياة غري املرغوب فيها واملعدل -4

 . الرتاكمي

 وتوصلت الدراسة إىل أن عدد وقائع الحيـاة غـري املرغـوب فيهـا يـرتبط بـالنقص يف -5

 )1(.األداء األكادميي

  :التي جاءت بعنوان) 1993 املجيد مرزوق، مرزوق عبد( دراسة -2

مكونات الدافعية واسرتاتيجيات التعلم ذايت التنظيم املرتبطة باألداء األكادميي لطـالب "

 "داخل الفصل املدريس

ـرتاتيجيات ـة واـس ـات الدافعـي ـني مكوـن ـة ـب ـوع العالـق ـد ـن ـة إىل تحدـي ـدف الدراـس   تـه

ــة  اـلــتعلم ذايت التنـظــيم واألداء األـكــادميي داـخــل   الفـصــل، وتـســتهدف أيـضــا محاوـل

 .85صلح الصالح، عوامل التحصيل الدرايس يف املرحلة الجامعية، مرجع سابق، ص  م)1(
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أفضل مكونات الدافعية واسرتاتيجيات التعلم ذايت التنظيم التي ميكن استخدمها يف  ّتعرف

 .التنبؤ باألداء األكادميي داخل الفصل

ًطالبـا مـن طـالب املرحلـة الثانويـة ممـن تـرتاوح ) 180( وتكونت عينة الدراسـة مـن 

ـني  ـم ـب ـم تطب) 17-15(أعامرـه ـد ـت ـنة، ولـق ـاس ـس ـة ومقـي ـات الدافعـي ـاس مكوـن ـق مقـي ـي

 .اسرتاتيجيات التعلم ذايت التنظيم، مقياس األداء األكادميي

 :و لقد كانت تساؤالت الدراسة عىل النحو اآليت

ما طبيعة العالقة بني األكادميي مع طالب داخل الفصل املدريس ومكونات الدافعيـة -1

 واسرتاتيجيات التعلم ذايت التنظيم؟

لطالب داخـل الفصـل املـدريس نتيجـة اخـتالف  ستوى األداء األكادمييهل يختلف م-2

 مستوى مكونات الدافعية واسرتاتيجيات التعلم ذايت التنظيم؟

 ما أفضل مكونات الدافعية واسـرتاتيجيات الـتعلم التـي ميكـن اسـتخدمها بوصـفها -3

 داخل الفصل املدريس؟ منبئات لألداء األكادميي

 :النتائج اآلتيةولقد توصلت الدراسة إىل 

 ارتبط األداء األكادميي داخل الفصل املدريس بعالقة طردية مع مكونني مـن مكونـات -

 .الفاعلية الذاتية والقيمة الجوهرية، وارتبط عكسيا بقلق االختبار: الدافعية وهام

 ارتبط األداء األكادميي داخل الفصل املدريس بعالقة طردية مـع اسـرتاتيجيات الـتعلم -

 .لتنظيم املتمثلة يف استخدام اإلسرتاتيجية املعرفية والتنظيم الذايتذايت ا

 ميكن التنبؤ باألداء األكـادميي للطـالب داخـل الفصـل املـدريس مـن خـالل اسـتخدام -

الفاعلية الذاتية كأفضل مكونات الدافعية، والتنظيم الذايت كأفضـل مكونـات اسـرتاتيجيات 

 )1(.التعلم ذايت التنظيم

مكونـات الدافعيـة واسـرتاتيجيات الـتعلم الـذايت التنظـيم املرتبطـة بـاألداء "مرزوق عبد املجيـد مـرزوق،- )1(
 .129، ص 1993، 1، العدد6،مجلة كلية الرتبية،املجلد"األكادميي لطالب داخل الفصل الدرايس
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 :التي جاءت بعنوان) 1996ثامن حمود الخرض، ع( دراسة -3

 "العوامل املؤثرة يف األداء األكادميي لطلبة علم النفس بجامعة الكويت"

نسـبة الثانويـة العامـة، النظـام (ّتهدف هذه الدراسة إىل تعرف عالقة بعض املتغـريات 

ـة، والـجـنس، واملـسـتوى االقتـصـا ـدرايس، والتخـصـص والتـشـعيب العلـمـي يف الثانوـي دي، اـل

يف التنبؤ بأداء طلبـة علـم الـنفس ) وترتيب رغبة الطالب يف االنضامم إىل قسم علم النفس

ّبجامعة الكويت، كام استهدفت الدراسة تعرف الفرق يف األداء بني الطلبة املقبولني أساسـا 

 .ّيف القسم وأولئك املحولني إليه، وتعرف أداء الطلبة عرب السنوات الدراسية املختلفة

ًطالبا وطالبة من قسم علم النفس بجامعة الكويـت ) 555( عينة الدراسة من وتكونت

 :وقد دلت النتائج عىل ماييل

ـام - ـة واملـعـدل الرتاكـمـي الـع ـة العاـم ـاط دال إحـصـائيا ـبـني نـسـبة الثانوـي ٌّ يوـجـد ارتـب

والتخصيص لطلبة علم النفس بجامعة الكويت، وكان متوسط املعـدل الرتاكمـي للتخصـص 

لـبـات أـعـىل ـمـن الطلـبـة وـكـان متوـسـط املـعـدل الرتاكـمـي للتخـصـص لطلـبـة الـخـاص بالطا

 .التشعيب العلمي أعىل من الخاص بطلبة التشعيب األديب

ً وجود فروق دالة إحصائيا بـني متوسـطات املعـدل الرتاكمـي للتخصـص لطلبـة سـنة -

 .الثانية والثالثة والرابعة

تخصـص الخـاص بطلبـة النظـامني  عدم داللة الفروق بني متوسط املعدل الرتاكمـي لل-

السنوي واملقررات، وبني الطلبة املقبولني أساسا بالقسم والطلبة املحولني إليه وبني الطلبـة 

الذين يحصلون عىل إعانة مادية من الجامعـة والطلبـة الـذين ال يحصـلون عليهـا وال بـني 

 )1(.الذين يفضلون االنتساب للقسم بدرجة أعىل والذين يفضلونه بدرجة أدىن

 

، املجلـة "العوامل املـؤثرة يف األداء األكـادميي لطلبـة علـم الـنفس بجامعـة الكويـت" عثامن حمود الخرض،)1(
 .141، ص 1996، 40الرتبوية، العدد
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 :التي جاءت بعنوان)2001،سبيكة الخليفي،الـلـهيوسف العبد ( دراسة -4

األداء  أثر كل من االتجاهـات نحـو الدراسـة ودافعيـة االنجـاز وعـادات االسـتذكار يف"

 ".األكادميي عند عينة من طالبات جامعة قطر

واالتجاهـات  يبني األداء األكادمي) التنبؤية(ّتهدف الدراسة إىل تعرف العالقة الوظيفية 

 .نحو الدراسة، ودافعية االنجاز، وعادات االستذكار عند الطالبات الجامعة

واالفرتاض العام يف هـذه الدراسـة هـو إنـه توجـد عالقـة تنبؤيـة بـني األداء األكـادميي 

 .واالتجاهات نحو الدراسة، ودافعية االنجاز، وعادات االستذكار عند الطالبات

) 144(طالبة يف التخصص العلمي و) 98(طالبة، منها) 242(وتكونت عينة الدراسة من 

 .طالبة يف التخصص األديب بجامعة قطر

وتم استخدام استخبار الدافع لالنجاز للراشدين، ومقياس عادات االستذكار واالتجاهات 

 .نحو الدراسة

 :وقد دلت النتائج عىل ما يأيت

 : متغريات الدراسة ارتبط األداء األكادميي يف عمومة بشكل إيجايب بكل-

دافعية االنجاز، وعادات االستذكار، واالتجاهات نحو الدراسـة للعينـة الكليـة والعالقـة 

والوحيدة التي مل تكن دالة إحصائيا كانت بني األداء األكادميي ودافعية االنجاز عنـد عينـة 

 .طالبات التخصص العلمي

ً كان األداء األكادميي متوسطا تقريبا، وقد ارتبط ب- شـكل إيجـايب مبتغـري طـرق العمـل، ً

اـحـد متـغـريات ـعـادات االـسـتذكار، أـكـرث ـمـن ارتباـطـه مبتـغـري دافعـيـة االنـجـاز ومتـغـريات 

االتجاهات نحو الدراسة، للعينة الكلية وطالبات التخصص العلمي طالبات التخصص األديب 

 .كل عىل حدة

ـريات ا- ـل املتـغ ـالل ـك ـن ـخ ـه ـم ـؤ ـب ـم التنـب ـد ـت ـادميي ـق ـة أن األداء األـك ـري (ملتنبـئ  متـغ

 مبجموعهـا وكـان ) دافعية اإلنجـاز، متغـري االتجاهـات نحـو الدراسـة، وعـادات االسـتذكار
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مقارنة بعينة طالبات التخصص %) 22(حجم هذا األثر أقوى لعينة طالبات التخصص األديب

 %).16(العلمي

لبـات التخصـص  أن املتغري الوحيد الذي تنبأ باألداء األكادميي للعينة الكلية وعينـة طا-

للعينـة الكليـة % 5.17العلمي كل عىل حدة هو متغري طرق العمل حيث بلغ حجـم أثـره 

لعينة طالبات التخصص العلمي، أما بالنسـبة لعينـة طالبـات التخصـص األديب، %) 7.67(و

فلم يكن فقط طرق العمل هـو املـؤثر الوحيـد عـىل األداء األكـادميي، إمنـا متغـري دافعيـة 

بيـنام بلـغ حجـم اثـر طـرق %) 6.300(لغ حجم اثر دافعية االنجـاز مبقـرراإلنجاز، حيث ب

 )1(%).4.070(العمل مبفرده 

 :التي جاءت بعنوان) 2007طارق محمد حمزة، مصطفى حفيظة سليامن، ( دراسة -5

قلق االختبار وعالقته باألداء األكادميي وبعض املتغريات الدميوجرافية عند طالب كلية " 

 ".الرتبية بنزوة

تهدف هذه الدراسة إىل التعـرف عـىل اثـر قلـق االمتحـان يف مسـتوى األداء األكـادميي 

للطالب، هذا باإلضافة إىل تحديد بعض العوامـل املسـؤولة عـن قلـق االختبـار مـن خـالل 

 :اختبار الفروض اآلتية

 . توجد عالقة دالة سالبة بني قلق االختبار واملعدل الرتاكمي عند طالب كلية الرتبية-1

ـة اـخـتالف الـسـنة الدراـسـية، -2 ـار نتيـج ـق االختـب ـة إحـصـائيا يف قـل ـروق داـل  توـجـد ـف

 .، واملستوى االجتامعي االقتصادي ألفراد العينة)أديب-علمي( والتخصص الدرايس

اثـر كـل مـن االتجاهـات نحـو الدراسـة ودافعيـة االنجـاز وعـادات "  يوسف العبد الـلـه، سبيكة الخليفي،)1(
، ص 2001، 60، العـدد15، املجلة الرتبوية، املجلـد"البات جامعة قطراالستذكار عىل األداء األكادميي لدى ط

15. 
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 يوجد تأثري دال للتفاعل اإلحصايئ بني السنة الدراسية، والتخصص عىل قلق االختبـار -3

 .عند طالب كلية الرتبية

طالبا من طـالب كليـة الرتبيـة وتراوحـت أعامرهـم ) 194(ينة الدراسة من  وتكونت ع

 .سنة)23-20(بني

 وتم استخدام مقياس قلق االختبـار واسـتامرة املسـتوى االجتامعـي واالقتصـادي وقـد 

 :دلت النتائج عىل ما يأيت

 . أن قلق االختبار يسبب بشكل دال ضعفا يف األداء األكادميي-

ة إحصائية يف قلق االختبار نتيجـة للسـن والتخصـص الـدرايس،  توجد فروق ذات دالل-

 .بينام مل تكن هناك فروق دالة إحصائيا نتيجة اختالف املستوى االجتامعي االقتصادي

عدم وجود أي تفاعـل دال بـني السـنة الدراسـية والتخصـص يف تحديـد الفـروق بـني -

 )1(.املجموعات يف قلق االختبار

 :التي جاءت بعنوان) 2007 نرصة محمد جلجل،(دراسة -6

أثر التدريب عىل اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا يف تقدير الذات والدافعيـة للـتعلم "

 ".واألداء األكادميي يف الحاسب اآليل عند طالب شعبة معلم الحاسب اآليل

تهدف الدراسة إىل الكشف عن اثر التـدريب يف اسـرتاتيجيات الـتعلم املـنظم ذاتيـا يف 

الذات والدافعية التعلم واألداء األكادميي يف الحاسب اآليل يف طـالب الفرقـة الثالثـة تقدير 

 :شعبة معلم الحاسب اآليل يف كلية الرتبية النوعية من خالل التحقق من الفروض اآلتية

قلق االختبار وعالقته باألداء األكادميي وبعض املتغريات الدميوجرافية لدى "طارق حمزة، مصطفى سليامن،- )1(
 .136، ص 2007، 75،مجلة علم النفس، العدد"طالب كلية الرتبية بنزوة
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اسـرتاتيجيات ـمـا وراء ( توجـد فـروق دالـة إحصـائيا يف أبعـاد الـتعلم املـنظم ذاتيـا -1

بـني متوسـطي )  الدرجة الكليـة- اسرتاتيجيات إدارة املصادر- معرفية اسرتاتيجيات-املعرفة

 .درجات القياسني القبيل و البعدي ألفراد املجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي 

توـجـد ـفـروق داـلـة إحـصـائيا يف متـغـريات تـقـدير اـلـذات والدافعـيـة لـلـتعلم واألداء -2

ـات ـني متوـسـطي درـج ـادميي يف الحاـسـب اآليل ـب ـراد األـك ـدي ألـف ـبيل و البـع  القياـسـني الـق

 .املجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة (  ذاتيا-توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد التعلم املنظم-3

بني متوسطي درجـات )  الدرجة الكلية-اسرتاتيجيات إدارة املصادر- اسرتاتيجيات معرفية -

 .لتجريبية والضابطة يف املقياس البعدي لصالح املجموعة التجريبيةأفراد املجموعتني ا

توـجـد ـفـروق داـلـة إحـصـائيا يف متـغـريات تـقـدير اـلـذات والدافعـيـة لـلـتعلم واألداء -4

األكادميي يف الحاسب اآليل بني متوسطي درجات أفراد املجموعتني التجريبية والضـابطة يف 

 .القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية

سنة ) 21-19(ًطالبا وطالبة ممن ترتاوح أعامرهم بني ) 24(وتكونت عينة الدراسة من  

ًطالبـا وطالبـة، ) 12(جرى تقسيم أفراد العينة إىل مجموعتني متسـاويتني قـوام كـل مـنهام

إحداهام تجريبية وتضم الطالب الذين يتعرضـوا للتـدريب واألخـرى مجموعـة ضـابطة مل 

د قامت الباحثة بإجراء التجـانس بـني املجمـوعتني مـن حيـث يتعرض طالبها للتدريب، وق

 .السن والذكاء ومتغريات الدراسة األساسية

 : وقد طبقت يف هذه الدراسة األدوات اآلتية

 ).إعداد السيد خريي(  مقياس الذكاء العايل-

 ).حسني الدريني وآخرون( مقياس تقدير الذات -

 ).1991 وآخرون بنرتيتش( استبانة مقياس لدافعية التعلم-
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 ).1999منوذج بنرتيتش (ذاتيا- اسرتاتيجيات التعلم املنظم-

 .ذاتيا- استبانة اسرتاتيجيات التعلم -

 :وقد أشارت النتائج إىل ما يأيت 

ً وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسيني القبيل و البعدي ألفراد املجموعة التجريبية -1

 – اسـرتاتيجيات معرفيـة -اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة(اذاتي-يف اسرتاتيجيات التعلم املنظم

 .لصالح القياس البعدي)  الدرجة الكلية–اسرتاتيجيات إدارة املصادر 

 وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسيني القبيل و البعدي ألفراد املجموعة التجريبية -2

ألداء األكـادميي يف الحاسـب تقدير الذات والدافعية للـتعلم وا(يف جميع املتغريات التابعة 

 .لصالح القياس البعدي) اآليل

 وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة التجريبية -3

 ذاتيا لصـالح املجموعـة -والضابطة يف القياس البعدي يف متغري اسرتاتيجيات التعلم املنظم

 .التجريبية

سطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة التجريبية  وجود فروق دالة إحصائيا بني متو-4

والضابطة يف القياس البعدي يف متغريات تقدير الذات والدافعية للتعلم واألداء واألكادميي 

 )1(.يف الحاسب اآليل لصالح املجموعة التجريبية

 

لتدريب عىل اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا يف تقدير الذات والدافعيـة للـتعلم اثر ا"  نرصة محمد جلجل،)1(

، مجـلـة البـحـوث النفـسـية "واألداء األـكـادميي يف الحاـسـب اآليل ـلـدى ـطـالب ـشـعبة معـلـم الحاـسـب اآليل

 .258، ص 2007، 1والرتبوية، العدد
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 : خالصة وتعقيب عىل الدراسات السابقة

ود ماسـة يف الوقـت الحـايل يف ضوء ما تم عرضه من دراسات وبحوث سابقة يتضح وج

ّإلجراء مزيد البحوث والدراسات لتعـرف أسـباب ضـعف ومسـتوى أداء الطـالب الـدرايس 

بصفة عامة وطلبـة الجامعـة بصـفة خاصـة ومحاولـة إيجـاد الحلـول لهـا ووضـع الـربامج 

ومقرتحات للحد من هذه الظـاهرة، ويف ضـوء تنـوع البحـوث والدراسـات السـابقة ميكـن 

 :من حيثالتعليق عليها 

 :املوضوع والهدف

ًنجد الدراسات السابقة بشكل عام قد تنوعت تنوعـا كبـريا مـن حيـث املوضـوعات أو  ً

األهداف، فاملجموعة األوىل مـن الدراسـات السـابقة تناولـت العوامـل النفسـية وعالقتهـا 

ّببعض املتغريات، وقـد هـدفت هـذه املجموعـة مـن الدراسـات إىل تعـرف عالقـة بـبعض 

 رشـاد" ودراسـة " 1988جـامالت احمـد غنـيم، " لعينات مختلفـة مثـل دراسـة املتغريات 

ّوقد هدفت الدراسات يف املجموعة الثانية إىل تعـرف عالقـة كـل عامـل  "1996دمنهوري، 

زهريـة عبـد الحـق، " ودراسة " 2000بشري معمرية، " نفيس ببعض املتغريات، منها دراسة 

، أما املجموعـة الثالثـة فقـد تناولـت األداء  "1976عبد اللطيف خليفة، " ودراسة  " 2005

يف األداء  الدرايس وعالقته ببعض املتغريات، وقـد هـدفت إىل معرفـة أثـر بعـض املتغـريات

" ودراسـة  " 2007نرصة محمـد جلجـل، " ودراسة  " 1976هارس، "دراسة  الدرايس، ومنها

  " .2001، سبيكة الخليفي، الـلـهيوسف العبد 

 : العينة

 ل اـسـتعراض العيـنـات يف الدراـسـات الـسـابقة نـجـد أنـهـا اختلـفـت يف حـجـمـمـن ـخـال

ـتخدمت  ـات اـس ـبعض الدراـس ـة، ـف ـدودها املكانـي ـدافها وـح ـة أـه ـب طبيـع ـة بحـس   العيـن

 فتـحـي مـصـطفى" ودراـسـة  "1994دراـسـة ملـعـان الـجـاليل، "عيـنـات كـبـرية الحـجـم مـثـل 

  ـفــريح عوـيــد "ودراـســة " 2000ـعــثامن حـمــود اـلــخرض، " ودراـســة " 1990 الزـيــات، 
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طـارق محمـد حمـزة، " وبعضـها اسـتخدم عينـات متوسـطة مثـل دراسـة " 2001العنزي، 

جعفـر " ودراسـة " 1993مرزوق عبد املجيـد، " ودراسة " 2007مصطفى حفيظة سليامن، 

 ".1993الزاميل، 

" ودراسـة " 1996رشاد دمنهوري، "  وبعضهم اآلخر استخدم عينات صغرية مثل دراسة 

 ".1999مرزوق عبد الحميد، " ودراسة " 1987موروكو، " ودراسة " 1996 راوية دسوقي،

أما جنس العينة فكانت يف معظم الدراسات السابقة تحتوي عىل األفراد مـن الجنسـني 

" ودراسـة" 1996رشـاد دمنهـوري، " ودراسـة " 1999مرزوق عبـد الحميـد،" ماعدا دراسة 

مـرزوق " ودراسة " 2007ى سليامن، طارق حمزة، مصطف" ودراسة " 1988جامالت غنيم، 

، فجميع هذه الدراسات اقترصت عىل الـذكور "1976هارس، " ودراسة " 1993عبد املجيد، 

 .فقط

عبد العزيـز محمـود، "  أما بعض العينات فقد اقترصت عىل اإلناث فقط كام يف دراسة

 ". 1996راوية دسوقي، " ، ودراسة "1992

د تناولت الدراسات السابقة فئات عمريـة مختلفـة،  ومن حيث أعامر أفراد العينة فق 

إال أن اغلب الدراسات اهتمت بالتطبيق عىل طلبة املرحلة الجامعية، مام يعكس اهتاممـا 

" كبريا بهذه الفئة من الشباب، بينام اهتمت بعض الدراسات باملرحلة الثانوية مثل دراسة 

احمـد عبـد الخـالق، " ودراسـة ، "1994مصطفى الصفي، " ودراسة " 1988جامالت غنيم، 

ملعـان " واستهدفت دراسـات أخـرى املرحلـة اإلعداديـة مثـل دراسـة" 1991مايسه النيال،

أمـا الدراسـات التـي تناولـت املرحلـة " 1997توفيق عبد املنعم، " ودراسة" 1994الجاليل، 

 ". 1999ليىل النعيمي، " االبتدائية فهي دراسة 
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 :األدوات

يام بينها من حيث األدوات املستخدمة يف قياس العوامل النفسية اختلفت الدراسات ف 

واألداء الدرايس وقد استخدمت الدراسات السابقة أدوات كان بعضها من إعـداد البـاحثني 

أنفسهم وبعضها اآلخر من إعداد باحثني آخرين، فلكل دراسة أداة معينة لجمع املعلومات 

، "1988عبـد الـرحمن الطريـري، " راسـة فبعض الدراسات اسـتخدمت االختبـارات مثـل د

" وبعضـها اآلخـر اسـتخدمت مقـاييس مثـل دراسـة " 1990رشـاد عبـد العزيـز، " ودراسة 

يف ـحـني " 2000بشـري معمريـة، "، ودراسـة "2002عبدالحميـد رجيعـة، إبـراهيم إبـراهيم، 

 نرضة محمـد جلجـل،" اشتملت بعض الدراسات عىل أكرث من أداة يف الدراسة مثل دراسة 

 ".1993مرزوق عبداملجيد، "، ودراسة "2007

 :النتائج

اتفقت الدراسات فيام بينها عـىل معرفـة بعـض العوامـل النفسـية و مـدى تأثريهـا يف 

ّمستوى األداء الدرايس لطلبة الجامعة، ومحاولة تعرف العوامل التي تؤثر يف األداء الدرايس 

 .للطالب من وجهة نظر هذه الدراسة

ىل أن البحوث والدراسات السابقة التي تم رسدها قد أضافت أهمية ومام سبق نشري إ 

ًكـبـرية إىل ـهـذه الدراـسـة إذ أـسـهمت إـسـهاما فـعـاالً يف إظـهـار أهميتـهـا، وـصـياغة مـشـكلة 

الدراسة وأهدافها وفروضها واالستفادة منها يف كيفية اختيار العينة واألدوات املالمئة لهـذه 

  .بنتائج هذه الدراسات مبا سوف تسفر عنه هذه الدراسة الدراسة، واالستفادة منها مقارنة 
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 الفصــــل الرابــع

 "اإلجراءات املنهجية للدراسة"

 

 منهج الدراسة

 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة

 طريقة تطبيق األدوات

 تصحيح األدوات

 األساليب اإلحصائية 
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 :اإلجراءات املنهجية للدراسة

 

 :منهج الدراسة: أوال

 املنهج املتبع يف هـذه الدراسـة هـو املـنهج الوصـفي ويعـد هـذا املـنهج مـن أنسـب  

عبـاس "املناهج لهذه الدراسة، و هو يعتمد عىل وصف الظاهرة املراد دراستها، وقد عرفـه 

، بأنه املنهج الذي يجمع بيانات دقيقة عن الظاهرة التي يتصدى لدراسـتها "محمود عوض

 .)1(وفها الراهنةيف ظر

 

 :عينة الدراسة: ثانيا

 تعتمد الدراسة أسلوب املعاينة لجمع املعلومات املراد الحصـول عليهـا مـن مجتمـع   

الدراسة، عىل وفق إتباع سلسلة من الخطوات املنهجية، للحصول عىل عينة متثـل املجتمـع 

مـن جميـع الطالبـات ًالدراسة متثيالً جيدا، من خالل تحديد مجتمع الدراسة الذي يتكـون 

املقيامت بالقسم الداخيل، وغري املقيامت بالقسم الداخيل بجامعة السابع من أبريل للعام 

 .طالبة) 3918( ، البالغ عددهم 2009-2008الجامعي 

 :نوع العينة

ــار عيـنــة الدراـســة بـطــريقتني، األوىل طريـقــة املـســح الـشــامل والثانـيــة   ـتــم اختـي

ـات  ـن طالـب ـوائية ـم ـة العـش ـيامت الطريـق ـري املـق ـيامت وـغ ـة املـق ـة والرابـع  الســنة الثانـي

 ) 146(بالسكن الجامعي واملسجالت بكليتي اآلداب والعلوم، وتكونت عينـة الدراسـة مـن 

 .66، ص 1990، )ف الجامعيةدار املعار: اإلسكندرية(  عباس محمود عباس، علم النفس العام )1(
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طالـبـة ـغـري مـقـيامت ) 73(طالـبـة مـقـيامت بالـسـكن الـجـامعي، و) 73(طالـبـة ـمـن بـيـنهم 

 .يبني توزيع أفراد العينة) 1(بالسكن الجامعي والجدول

 

 "يبني توزيع عينة الدراسة )1(جدول "

 

  الكلية            علــــــــوم آداب

 املجموع رابعة ثانية املجموع رابعة ثانية اإلقامة

 املجموع الكيل

 

 111 54 24 30 57 22 35 مقيم داخيل

 110 55 25 30 55 20 35 )خارجي(غري مقيم

 221 109 49 60 112 42 70 املجموع

 :اسةأدوات الدر: ثالثا

 : لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة األدوات املنهجية اآلتية

 :مقياس الدافعية لالنجاز-1

) عبد اللطيف محمـد خليفـة( استخدمت الباحثة مقياس الدافعية لالنجاز الذي أعده 

 محـاور ويتمثـل املحـور األول يف الشـعور باملسـؤولية 10ويتكون من عرشة بنود لكل بند 

، ويتجه املحور الثاين نحو التفوق لتحقيـق )31-3-26-21-16 -11- 6-1(قراتويتضمن الف

-13-8-3(، واملحـور الثالـث )47-42-37-32-27-22-17-12-7-2(مستوى طمـوح مرتفـع 

-34-29-24-19-14-9-4(، ويتمثل محـور الشـعور بأهميـة الـزمن)18-28-33-38-43-48

 ).50-45-40-35-30-25-20-15-10-5(، والتخطيط للمستقبل ) 49- 39-44
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فقرة تقيس خمسة محاور وقد قـام معـد ) 50(ويتكون املقياس يف صورته النهائية من 

املقياس بحساب الصدق بطريقة االتساق الداخيل والصدق العاميل صـدق التمييـز، وقـام 

وكانـت قيمتـه ) Test Retest(معد املقياس بحساب ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار 

يشري إىل أن املقياس عىل قدر مناسب من الثبات، مام يربر إمكانية اسـتخدامه مام ) 0.81(

 .يف هذه الدراسة

وملا كان هذا املقياس يتطلب تعديال ليك يتوافق مع مجتمـع الدراسـة فقـد تحققـت   

 .الباحثة من صدق املقياس وثباته

 :صدق املقياس

 :الصدق الظاهري

ًمن خالل عرضه عىل أربعة عرش مـن أسـتاذا قامت الباحثة بالتأكد من صدق املقياس 

ًمحكام يف مجال البحوث والدراسات الرتبوية والنفسية، وقد تم االستفادة من مالحظـاتهم 

بحذف وتعديل وصياغة الفقرات، حيث أبقت عىل الفقرات التي حصلت عىل نسبة اتفاق 

 .فها وتعديلهايبني العبارات التي تم حذ) 3) (2(من آراء األساتذة والجدول %) 80(

 يوضع بعض العبارات التي تم تعديلها والعبارات التي تم حذفها من قبـل) 2(جدول "

 "املحكمني

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل م.ر

1 
أفضل القيام مبا أكلف به من أعامل عىل 

 .أكمل وجه 

أفضل القيام بـاألعامل التـي أكلـف بهـا 

 . عىل أكمل وجه 

2 
ًا يف املـسـتقبل ـعـن اـملـايض أو أفـكـر كـثـري

       .الحارض

ًأفكــر كثــريا يف الوصــول إىل مســتقبل 

 أفضل من املايض 

3 
ال أهتم باملايض ومـا يشـتمل عليـه مـن 

 .أحداث

ال أـهـتم باـملـايض وـمـا ـحـدث فـيـه ـمـن 

 . أحداث
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 "يوضح العبارات الني تم حذفها )3(جدول "

 العبارات التي حذفها م.ر

 زات املايض عن املستقبل أفكر يف انجا 1

 أشعر بالسعادة عندما أفكر يف حل مشكلة ما مدة طويلة  2

 . املحافظة عىل املواعيد يشء مقدس عندي  3

 

 :صدق االتساق الداخيل

لقـيـاس ـصـدق االتـسـاق اـلـداخيل ـتـم اختـيـار عيـنـة اـسـتطالعية ـمـن مجتـمـع الدراـسـة 

ه، وتم التحقق من صـدق االتسـاق طالبة وزع عليهم املقياس لتحقق من صدق) 30(بعدد

الداخيل، حيث تم إيجاد معامل االرتباط بني كل فقرة و املحـور الـذي متثلـه، وتـم حـذف 

 .الذي بيني ذلك) 2(انظر امللحق. تسعة عرش فقرة من املقياس

 :ثبات املقياس 

طالبـة تـم ) 30(من خالل العينة االستطالعية املنتقاة من مجتمع الدراسة املكونة مـن 

ألفـا ( استخراج معامل ثبات املقياس بطريقة التجزئة التصفية و ذلـك باسـتخدام معامـل 

 ).0.82(و كانت قيمته ) كرونباخ

 .ومن ثم أصبح املقياس قابالً للتطبيق يف البيئة الليبية

 

  :استبيان الثقة بالنفس-2

ها بعد اإلطالع عىل العديد من الدراسات السابقة و املقاييس التي سبق إعـداد

 عـادل عبـد( من قبل بعض الباحثني لقيـاس الثقـة بـالنفس، ومـن بيـنهم مقيـاس

ـالنفس ـمـن إـعـداد ) الــلــه   واـسـتبانة الثـقـة ) زهرـيـة عـبـد الـحـق ( واـسـتبانة ـسـامت الثـقـة ـب

 أعـدت الباحثـة اسـتبانة الثقـة بـالنفس مـن أربعـة محـاور) أالء الردينـي( بالنفس مـن إعـداد 

  الـنفس ويتضـمن االعـتامد عـىل: املحـور األول: نـود وهـيً ويضم كـل محـور عـددا مـن الب

 



153

و ) 18-14-10-6-2(يتـضـمن الفـقـرات : واملـحـور الـثـاين) 5-23-21-17-13-9-1(الفـقـرات 

-15-11-7-3(يشري املحور الثالث للثقة بالنفس يف املواقف االجتامعية و يتضمن الفقـرات

- 16-12-8-4(ارات ويتضمن الفقـرات القدرة عىل اتخاذ القر: أما املحور الرابع فيضم) 19

 .فقرة) 23(وتكونت االستبانة يف صورتها األولية من ) 20-22

 :الصدق

تم االعتامد عىل صدق املحكمني وقد تم حذف فقرة واحدة من االستبانة، وتكونـت يف 

 .فقرة) 22(صورتها النهائية من 

 :ثبات االستبانة

تجزئة النصفية بني نصـفي االختبـار، وتـم فقد تم التحقق من ثباته باستخدام طريقة ال

 ).0.87(و كانت قيمة الثبات ) ألفا كرونباخ( استخراج معامل ثبات 

 :استبانة اإلكتئاب -3

 بعد أن قامت الباحثة باالطالع عىل العديد من املقاييس التي سبق إعدادها مـن قبـل 

، مقياس االكتئـاب مـن )تئابقامئة بيك لالك( الباحثني السابقني لقياس االكتئاب، ومن بينها

أعـدت الباحثـة ) السيد عبد الرحمن(، واختبار االكتئاب من إعداد)الـلـهعادل عبد(إعداد 

: ًاستبانة تتكون من خمسة محاور، يضم كل محور عددا من البنود، ويتمثل املحـور األول 

فيتمثـل : ، أمـا املحـور الثـاين)21-27-26-16-11-6-1(اإلرهاق، اإلجهاد، ويتضمن الفقرات

، ويتمثل املحور الثالث بالشعور )22-17-12-7-2(باضطرابات يف النوم، ويتضمن الفقرات 

أما املحور الرابع فهو صعوبة الرتكيـز، ) 23-18-13-8-3(بالحزن والبكاء، ويتضمن الفقرات 

ويتضمن املحور الخامس االنخفاض يف األداء الـدرايس ) 24-19-14-9-4(ويتضمن الفقرات 

 .فقرة) 27(وتكونت االستبانة يف صورته األولية من ) 25-20-15-10-5(الفقراتويضم 
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 :الصدق

ُعرضت االستبانة يف صورتها األولية عىل بعض األساتذة املحكمـني يف مجـال البحـوث    

خمـس فقـرات مـن ) 5(النفسية والرتبوية وأخـذا بنصـائحهم العلميـة والدقيقـة حـذفت 

 .فقرة) 22(يف صورتها النهائية من االستبانة وتكون االستبانة 

 

 :ثبات االستبانة

فقد تـم التحقـق مـن ثباتهـا باسـتخدام التجزئـة النصـفية بـني نصـفي االختبـار، وتـم 

 ).0.86(وكانت قيمة الثبات ) ألفا كرونباخ( استخراج معامل الثبات 

 :معدل األداء الدرايس-4

 .2009-2008راسية للعام  ويتضمن املعدل الرتاكمي للطالبة بنتيجة السنة الد

 :طريقة تطبيق األدوات

ًبعد التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباتها، وتحديـد حجـم العينـة تحديـدا دقيقـا،  ً

، وقـد أرشفـت الباحثـة عـىل 2009) الطري واملاء( قامت الباحثة بتطبيق الدراسة يف شهري

ملرشفـات بالسـكن التطبيق بنفسها، بالتعاون مع بعـض أعضـاء هيئـة التـدريس، وبعـض ا

مقيـاس دافعيـة اإلنجـاز، اإلكتئـاب، الثقـة (ًالجامعي، إذ تم توزيـع االسـتامرات معـا هـي 

، وقامت الباحثة برشح و توضيح التعليامت الخاصة باإلجابـة عنهـا، وتـم التأكيـد )بالنفس

عىل رضورة مراعاة الدقة واألمانة والصدق ملا لهام من أهمية يف رفع نسبة صدق اإلجابـة، 

 .ولضامن ذلك أكدت الباحثة أن نتائج الدراسة استخدمت للغرض العلمي

 :طريقة تصحيح األدوات

بـعـد االنتـهـاء ـمـن تطبـيـق أدوات الدراـسـة ـعـىل جمـيـع أـفـراد العيـنـة قاـمـت الباحـثـة 

بتصحيحها، وقد تم تصحيح األدوات فـيام يخـص بـدائل اسـتبانة الثقـة بـالنفس واسـتبانة 

 :عية االنجاز عىل وفق اآليتاالكتئاب وبدائل مقياس داف
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا

5 4 3 2 1 

 

ّومبوجب درجات التصحيح التي كانت تنص عىل أنـه إذا كانـت إجابـات الطالبـة  

درجة، وهي متثل ) 145(فإنه يحصل عىل ) دامئا(عن جميع فقرات محور الدافعية لإلنجاز 

، ويحصل عىل أقـل درجـة إذا )29 × 5(صل رضب أعىل درجة يف االستبانة والناتجة عن حا

وهذا ينطبق أيضا ) 29×1(درجة، والناتجة عن حاصل رضب ) 29(كانت إجابته أبدا وهي 

 .عىل محور االكتئاب ومحور الثقة بالنفس

 :األساليب اإلحصائية

ملعالجة بيانـات الدراسـة ولتحقـق مـن صـحة فرضـياتها تـم اسـتخدام األسـاليب  

 :يةاإلحصائية التال

 )كاي(معامل  -  

 .املتوسط الحسايب
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 الفصل الخامس

 "عرض نتائج الدراسة و مناقشتها"

 

 عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها

 عرض نتيجة الفرض الثاين ومناقشاتها

 عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشتها

 التوصيات واملقرتحات

 يةملخص الدراسة باللغة العرب

 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :مقدمة

ّهدفت هذه الدراسة إىل تعرف أثر بعـض العوامـل النفسـية املـؤثرة يف األداء الـدرايس 

عند الطالبات بجامعة السابع من ابريل، وقـد تحـددت أهـدافها يف محاولـة التحقـق مـن 

 .فكانت نتائج الدراسة مرتبة عىل وفق ترتيب فرضياتهافروض الدراسة، 

واملتوسـط ) مربـع كـاي(وللتحقق من صحة الفروض استخدمت الباحثـة اختبـار  

ّالحسايب لتعرف داللة الفروق بني متوسطات درجات الطالبات للوقوف عىل داللة ما يطـرأ 

 .عليهم من تغري كام تعكسه درجاتهم عىل االستبانة

 فيام يأيت ما توصلت إليه مـن نتـائج لكـل فـرض مـن فـروض الدراسـة وتعرض الباحثة

 .وتفسري هذه النتائج ومناقشتها

 :عرض نتيجة نتائج الفـرض األول ومناقشتها: أوالً

ال توـجـد ـفـروق ذات دالـلـة إحـصـائية عـنـد مـسـتوى "ـيـنص ـهـذا الـفـرض ـعـىل أـنـه    

ًلدرايس لدى الطالبات وفقا ملتغـري تبني أثر بعض العوامل النفسية يف األداء ا) 0.05(الداللة

 ".السنة الدراسية
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 "يبني داللة الفروق النفسية و األداء الدرايس حسب السنة الدراسية) 6(جدول رقم "

 ) الرابعة–الثانية (

املتوسط الحسايب  املتغريات

 العام

املتوسط الحسايب 

 لطلبة السنة الثانية

املتوسط الحسايب 

 لطلبة السنة الرابعة

 2.028 1.89 2.0068 االداء الدرايس

محور الدافعية 

 لإلنجاز

114.0548 114.0000 114.1379 

 87.9655 86.3068 87.1712 محور الثقة بالنفس

 73.9310 73.5682 737123 محور االكتئاب

لغرض اختبار الفرضية األوىل قامت الباحثة باجراء تحليل إحصـايئ وصـفي بـني املتغـري 

ًواألداء معربا عنها بالنتائج التي تحصل عليهـا الطالبـات، وقـد ) امل النفسيةالعو(املستقل 

تم إيجاد املتوسط الحسايب لهذه املتغريات، ومن خالل مالحظة املتوسط الحسايب تبـني لنـا 

 :ما يأيت

يف ـحـني بـلـغ ) 2.00068(بـلـغ املتوـسـط الحـسـايب ـلـألداء اـلـدرايس للعيـنـة مبجملـهـا _ 1

وـهـي أدىن ـمـن قيـمـة ) 1.89(الـبـات الدراـسـات يف الـسـنة الثانـيـة املتوـسـط الحـسـايب للط

املتوسط الحسايب العام، وقد بلغ املتوسط الحسايب لألداء الـدرايس للطالبـات الدارسـات يف 

وهي أعىل من املتوسط الحسايب العام، ومن خالل هـذه املـؤرشات ) 2.028(السنة الرابعة 

السـنة الثانيـة أقـل مـن األداء الـدرايس للطالبـات نستنتج أن األداء للطالبات الدارسات يف 

، وتعزو الباحثة ذلك إىل عـدم نضـوج طالبـات السـنة الثانيـة )الرابعة(الدارسات يف السنة 

 .وعدم تأقلمهن مع طبيعة املواد الدراسية والجو الجامعي أو البيئة الجامعية

ـة مبجملهــا_ 2 ـة اإلنجــاز للعيـن ـغ املتوســط الحســايب ملحــور دافعـي  ) 114.0548 (بـل

 ) 114.0000(يف حــني بلــغ املتوســط الحســايب للطلبــات الدراســات يف الســنة الثانيــة 

ـألداء  ـايب ـل ـط الحـس ـغ املتوـس ـد بـل ـام، وـق ـايب الـع ـط الحـس ـة املتوـس ـن قيـم ـي أدىن ـم  وـه
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وـهـي أـعـىل ـمـن املتوـسـط ) 114.1379(اـلـدرايس للطالـبـات الدارـسـات يف الـسـنة الرابـعـة 

ل هذه املؤرشات نستنتج أن دافعية اإلنجـاز للطالبـات الدارسـات الحسايب العام، ومن خال

، ومتثـل )الثانيـة(يف السنة الرابعة أعىل من دافعية اإلنجاز للطالبـات الدارسـات يف السـنة 

دافعية اإلنجاز أحد الجوانب املهمة يف نظام الدوافع اإلنسانية، وترتبط بجوانب الشخصية 

ًبعملية التعلم ارتباطا وثيقا، وهي املحرك األهـم للعمليـة املهمة والسيام النفسية، وترتبط  ً

التعليمية الذي يؤثر ويتأثر فيها، وغياب االحساس باإلنجاز عند الطالب ميكن أن يؤدي إىل 

يف دراسـته بأنـه ) مورجـان(ًمشاعر سلبية فينعكس سلبا عىل أدائه الدرايس وهذا ما أكده 

الـدافع لإلنجـاز وخاصـة يف األعـامل املدرسـية وإن توجد عالقة جيدة وإيجابية بـني األداء 

الـطـالب مرتفـعـي اـلـدافع لإلنـجـاز ـيـؤدون أعاملـهـم بـصـورة أفـضـل ـمـن ـمـنخفيض اـلـدافع 

 .)1(لإلنجاز

وتعد دافعية اإلنجاز أحد العوامل املؤثرة يف األداء الـدرايس، فقـد يكـون عنـد الطالـب 

 يفقد الطالب الدافعية لإلنجـاز قدرة عقلية مناسبة وظروف بيئية وأرسية جيدة ومع ذلك

فالطلبة الواثقون من أنفسهم ويتحلون مبفهوم إيجايب عن أنفسهم تكـون دافعيـة اإلنجـاز 

بأنه توجـد عالقـة بـني " Reddy ،1983ريدي، "عندهم عالية وهذا ما توصلت إليه دراسة 

 .)2( األداء الدرايسًدافعية اإلنجاز والثقة بالنفس واألداء الدرايس وكليهام يؤثران إيجابيا يف

ـالنفس مبجملـهـا _ 3 ـغ املتوـسـط الحـسـايب ملـحـور الثـقـة ـب ـغ ) 87.1712(بـل  يف ـحـني بـل

ــة   ، وـهــي أدىن ـمــن قيـمــة )86.3068(املتوـســط الحـســايب للطالـبــات يف الـســنة الثانـي

 املتوســط الحســايب العــام، وقــد بلــغ املتوســط الحســايب لــألداء الــدرايس للطالـبــات

ـات يف الســنة ال ـة الدارـس ـام، )87.9655(رابـع ـط الحســايب الـع ـن املتوـس ـىل ـم ـي أـع  ، وـه

 

 .52 محمد عبد اللطيف محمد خليفة، الدافع لإلنجاز، مرجع سابق، ص)1(

، مرجـع سـابق، "املكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل لدى طلبة جامعة الكويـت" فريح عويد العنزي، )2(

 .53ص 
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ومن خالل هذه املؤرشات نستنتج أن الثقة بالنفس للطالبات الدارسات يف السـنة الرابعـة 

 ).الثانية(أعىل من الثقة بالنفس للطالبات الدارسات يف السنة 

يف حـني بلـغ ) 73.7123(بلغ املتوسـط الحسـايب ملحـور االكتئـاب للعينـة مبجملهـا _ 4

، وـهـي أدىن ـمـن قيـمـة املتوـسـط )73.5682(املتوـسـط الحـسـايب للطالـبـات الـسـنة الثانـيـة 

الحسايب العام، وقد بلغ املتوسط الحسايب لإلكتئاب للطالبات الدراسـات يف السـنة الرابعـة 

، وهي أعىل من املتوسط الحسايب العام، ومن خالل هذه املؤرشات نسـتنتج أن )73.9310(

للطالبات الدراسات يف السنة الرابعة أعىل مـن االكتئـاب للطالبـات الدارسـات يف االكتئاب 

، وميكن إرجاع ذلك االختالف إىل طبيعة املرحلة الدراسية واملـواد الدراسـية )الثانية(السنة 

ًلكل مرحلة، وميكن أيضا تفسري هذا بعدم النضج الفكري وحداثة الطالبة وعـدم تـأقلمهم 

 البيئـة الجامعيـة والفـروق والثقـة يف املسـتقبل ورمبـا يـفرس ذلـك مع الجـو الجـامعي أو

ًاالختالف أيضا شعورهم باالنفصال عن الجو الجامعي وحياة الطلبة إىل مستقبل مجهول ال 

يعرفون مصريهم فيه، واالنتقال من الحياة النظرية إىل الحياة العمليـة مـام قـد يشـعرهم 

 .ائهمًبالقلق واالكتئاب فينعكس سلبا عىل أد

 "نتائج اختبار الفرضية األوىل باستخدام مربع كاي) 5(جدول "

 األداء الدرايس

قيمة مربع  املحورالسنة الدراسية

 كاي

املعنوية 

 املشاهدة
 القرار

 غري معنوي 0.345 26.214 دافعية اإلنجاز

 غري معنوي 0.374 37.812 الثقة بالنفس
طلبة السنة 

 الثانية
 غري معنوي 0.375 38.933 االكتئاب

 غري معنوي 0.023 61.134 دافعية اإلنجاز

 غري معنوي 0.0211 76.917 الثقة بالنفس
طلبة السنة 

 الرابعة
 غري معنوي 0.0209 88.504 االكتئاب
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يالحظ عدم معنوية العالقة بـني العوامـل النفسـية ) 5(من خالل تحليل نتائج الجدول 

ً التحصيل حيث نالحظ أن معنويـة املتغـريات جميعـا أكـرب ًواألداء الدرايس مقاسا مبعدالت

للطالبات الدارسات يف املرحلة الثانية، يف حني لوحظ أن تأثري العوامل النفسية ) 0.05(من 

لها تأثري يف األداء الدرايس عند طالبـات ) دافعية لإلنجاز، الثقة بالنفس، االكتئاب(مقاسة بـ

أصـغر مـن ) 0.0209(البالغـة ) p.value(ويـة املشـاهدة السنة الرابعة، لكون القيمة املعن

، وعليه سيتم قبول الفرضـية التـي تـنص عـىل وجـود فـروق ذات )0.05(مستوى املعنوية 

تبني عالقة العوامـل النفسـية بـاألداء الـدرايس، علـة %) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى 

 .وفق متغري السنة الدراسية

 : ومناقشتهاعرض نتيجة الفرض الثاين: ثانيا

) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة "وينص هذا الفرض عىل أنه 

 .التخصص تبني أثر بعض العوامل النفسية يف األداء الدرايس عند الطالبات عىل وفق متغري

 ًيبني داللة الفروق يف العوامل النفسية واألداء الدرايس تبعا للتخصص) 6(جدول

املتوسط الحسايب  اتاملتغري

 العام

املتوسط الحسايب 

 لطالبات أديب

املتوسط الحسايب 

 لطالبات العلمي

 1.9344 2.0588 2.0068 األداء الدرايس

محور دافعية 

 االنجاز

114.0548 113.2000 115.2459 

 88.3443 86.3294 87.1712 محور الثقة بالنفس

 74.8525 72.8941 73.7123 محور اإلكتئاب

  

 ـغـرض اختـبـار الفرـضـية الثانـيـة قاـمـت الباحـثـة ـبـإجراء التحلـيـل اإلحـصـايئ الوـصـفيل

ـتقل  ـري املـس ـني املتـغ ـية(ـب ـل النفـس ـي ) العواـم ـائج الـت ـا بالنـت ـربا عنـه ـدرايس مـع  ًواألداء اـل
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تحصل عليه الطالبـات، وقـد تـم إيجـاد املتوسـط الحسـايب لهـذه املتغـريات، ومـن خـالل 

 :ا ما يأيتمالحظة املتوسط الحسايب تبني لن

يف حني بلغ املتوسط ) 2.0068(بلغ املتوسط الحسايب لألداء الدرايس للعينة مبجملها _ 1

، وهي أعىل قيمة )2.0588) (كلية اآلداب(الحسايب للطالبات الدارسات يف التخصص األديب 

املتوسط الحسايب العام، يف بلغ املتوسط الحسـايب لـألداء الـدرايس للطالبـات الدارسـات يف 

، وهي أدىن من املتوسط الحسايب العام، ومن )1.9344) (كلية العلوم(لتخصصات العلمية ا

خالل هذه املؤرشات نستنتج أن األداء الدرايس للطالبات الدارسات يف التخصصات األدبيـة 

كليـة (أعىل من األداء الدرايس للطالبات الدارسات يف التخصصـات العلميـة ) كلية اآلداب(

ُفرس ذـلـك بطبيعـة اـملـواد الدراـسـية التـي ـتـدرس يف هـذين الـنـوعني ـمـن ، رمـبـا يـ)العلـوم

 .التخصصات

، يف حـني )114.0458(بلغ املتوسط الحسايب ملحور الدافعية لإلنجاز للعينة مبجملها _ 2

) كليــة اآلداب(بلــغ املتوســط الحســايب للطالبــات الدارســات يف التخصصــات األدبيــة 

وسط الحسايب العام، يف حني بلـغ املتوسـط الحسـايب ، وهي أدىن من قيمة املت)113.2000(

ـة  ـات الدراـسـات يف التخصـصـات العلمـي ـاز للطالـب ـة لإلنـج ـوم(ملـحـور الدافعـي ـة العـل ) كلـي

ومن خالل هـذه املـؤرشات نسـتنتج . ، وهي أعىل من املتوسط الحسايب العام)115.2459(

أدىن من دافعية ) ية األدابكل(أن دافعية اإلنجاز للطالبات الدارسات يف التخصص األديب يف 

 ).كلية العلوم(االنجاز للطالبات الدارسات يف تخصص العلمي يف 

 ـهـذه النتيـجـة ليـسـت غريـبـة ـعـىل مرتفـعـي الدافعـيـة لإلنـجـاز، فـهـم معتـمـدون ـعـىل 

ـة ـوة عالـي ـون بـق ـا، يتمتـع ـون ذاتـي ـرين، مكتـف ـدخل اآلـخ ـن دون ـت ـه ـم ـهم يف أعامـل  ًأنفـس

  تجعلهــم يعتقــدون أن باســتطاعتهم أن يقومــوا هــذه القــدرة.  عــىل إنجــاز األعــامل

 بـاألعامل بأنفـسـهم ـملـا يتمتـعـون بـه ـمـن ـقـدرات عقلـيـة عامـة تـسـاعدهم ـعـىل مجابـهـة
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 املواقف الجديدة، وهذا يزيـد مـن ثقـتهم بأنفسـهم ومـن ثـم ارتفـاع الدافعيـة لإلنجـاز 

بط بالسـلوك أن الدافعيـة لإلنجـاز تـرت: هـذه النتيجـة إذ يـرى" ماكالينـد"ويؤيد . عندهم

 .)1(املستقل، وإن مرتفعي اإلنجاز مستقلون يف الفعل والتفكري

بـأن " 2001، وسبيكة الخليفي، الـلـهيوسف العبد "وهذا ما توصلت إليه نتائج دراسة 

دافعية اإلنجاز عند طالبات التخصص العلمي أعىل من طالبات التخصص األديب، أما دراسة 

 نتائجهـا أن طالبـات التخصـص العلمـي أفضـل مـن فقـد أكـدت" 2000سبيكة الخليفي، "

طـارق محمـد، مصـطفى حفيضـة، "طالبات التخصص األديب يف الدافعية اإلنجـاز، ودراسـة 

ًالتي أوضحت نتائجها أيضـا بأنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني طالبـات " 2007

 .)2(التخصص األديب والتخصص العلمي يف املستوى األكادميي

التي أسـفرت نتائجهـا " 1992قاسم الرصاف،"ت هذه النتيجة مع دراسة يف حني تعارض

عن وجود فرق ذي داللة إحصائية تعزى للتخصـص الـدرايس وإن طـاالت التخصـص األديب 

 .)3(أفضل من التخصص العلمي يف مستوى الدافعية لإلنجاز

يف ) 87.1712(بلغ املتوسط الحسايب ملحور الثقـة بـالنفس للعينـة مبجملهـا _ 3

كليـة (حني بلغ املتوسط الحسـايب للطالبـات الدارسـات يف التخصصـات األدبيـة يف 

ـغ )86.3294) (اآلداب ـد بـل ـام، وـق ـن قيـمـة املتوـسـط الحـسـايب الـع ، وـهـي ادىن ـم

املتوسط الحسايب ملحور الثقة بالنفس للطالبات الدارسات يف التخصصات العلميـة 

 ـسـط الحـسـايب الـعـام ، وـمـن، وـهـي أـعـىل ـمـن املتو)88.3443) (كلـيـة العـلـوم(يف 

  

 .92 حسن عيل حسن، املرأة ودافعية اإلنجاز، مرجع سابق، ص)1(
عالقة مهارات التعلم والدافع املعـريف بالتحصـيل الـدرايس لـدى عينـة مـن طالبـات كليـة الرتبيـة "،  سبيكة)2(

 .13، ص 2000، 17، مجلة مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر، العدد"بجامعة قطر
أثـر كـل مـن االتجاهـات نحـو الدراسـة، دافعيـة اإلنجـاز وعـادات " يوسف العبد الـلـه، سبيكة الخليفـي، )3(

 .23، مرجع سابق، ص "ستذكار عىل األداء األكادميي لدى عينة من طالبات جامعة قطراال
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خالل هذه املؤرشات نستنتج أن الثقة بالنفس للطالبات الدارسات يف التخصصات العلميـة 

أعىل من الثقـة بـالنفس للطالبـات الدارسـات يف التخصصـات األدبيـة يف ) كلية العلوم(يف 

نـه توجـد التي أظهرت نتائجها بأ" 1987عيل البكر، "، وهذا يتفق مع دراسة )كلية األداب(

 .فروق بني طلبة التخصص العلمي والتخصص األديب لصالح طلبة التخصص العلمي

التي أسفرت نتائجهـا " 2005زهرية عبد الحق، "وقد تعارضت هذه النتيجة مع دراسة 

بأنه ال توجد فروق بني طالبـات التخصـص العلمـي والتخصـص األديب يف اكتسـاب سـامت 

 .)1(الثقة بالنفس

ذا االختالف إىل أن طالبات التخصص العلمـي أكـرث جديـة يف الدراسـة وتعزو الباحثة ه

 .من طالبات التخصص األديب، ويرجع ذلك إىل طبيعة املواد الدراسية

، يف حـني بلـغ )73.7123(بلغ املتوسط الحسـايب ملحـور االكتئـاب للعينـة مبجملهـا _ 4

ــة يف  ــات األدبـي ــات يف التخصـص ــات الدارـس ــايب للطالـب ــط الحـس ــة األداب(املتوـس ) كلـي

، وهي أدىن من قيمة املتوسط الحسايب العام، وبلغ املتوسـط الحسـايب ملحـور )72.89411(

، وهـي )74.8525) (كليـة العلـوم(االكتئاب للطالبات الدارسات يف التخصصات العلمية يف 

أعىل من قيمة املتوسط الحسايب العام، ومن خـالل هـذه املـؤرشات نسـتنتج أن اإلكتئـاب 

أعىل من االكتئـاب للطالبـات ) كلية العلوم( الدارسات يف التخصصات العلمية يف للطالبات

 ).كلية األداب(الدارسات يف التخصصات األدبية 

ـة  ـع دراـس ـة ـم ـذه النتيـج ـق ـه ـافعي"تتـف ـراهيم الـش ـيم، إـب ـد العـظ ـد عـب ـد الحمـي  عـب

ــن طـــالب التخصـــص )2("2002،  ــا ـم ــأن طـــالب التخصـــص العلمـــي أكـــرث إكتئاـب  ً ـب

 

 زهرية إبراهيم عبد الحق، درجة اكتساب طالبات جامعة اإلرساء لسامت الثقة بالنفس، مرجـع سـابق، ص )1(
145. 

 وعالقـتهام باالكتئـاب املهارات االجتامعيـة والتوافـق الـدرايس" عبدالحميد عبد العظيم، إبراهيم الشافعي، )2(
 .316، مرجع سابق، ص "لدى طالب الجامعة
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وتعزو الباحثة هذا االختالف بأن الدراسة العلمية والوقوف عىل التجـارب املعمليـة، األديب 

واالقتصار هذا الجانب املادي من الدراسة قد يجعل الطالب يشعر بالضيق والكآبة والقلق 

واإلحباط لذا يشعر أحيانا باإلكتئاب، ويرجع السبب يف ذلك عدم رضـا طالبـات التخصـص 

 ايكونومـو، انجلـوبلس"رايس، وهـذا مـا أكدتـه نتـائج دراسـة العلمي عـن مسـتواهن الـد

،Economou & Angelopoulos ،1986" ـبـأن الـشـعور باالكتـئـاب ـيـؤثر ـسـلبا يف األداء ،ً

ًالدرايس، وهذا بدوره ينعكس سلبا عـىل دافعيـة اإلنجـاز والثقـة بـالنفس ومسـتوى األداء 

 .)1(ب تؤثر يف األداء الدرايسالدرايس، فالحالة النفسية عند الطالب، ومنها االكتئا

 نتائج اختبار الفرضية باستخدام مربع كاي) 7(جدول

 

ـائج الجــدول  ـن خــالل نـت ـل ) 7(ـم ـني العواـم ـة ـب ـر العالـق ـة أـث ـدم معنوـي  يالحــظ ـع

ــظ أن  ــث يالـح ــيل حـي ــدالت التحـص ــا مبـع ــدرايس مقاـس ــية واألداء اـل ــةًالنفـس  معنوـي

 ويعود ذلـك إىل أن معـدل األداء لطالبـات كليـة اآلداب ) 0.05(ً املتغريات جميعا أكرب من 

 

االكتئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لـدى عينـة مـن طـالب الصـف الرابـع املتوسـط " فريح عويد العنزي، )1(
 .165، مرجع سابق، ص"بدولة الكويت

 األداء الدرايس

قيمة مربع  املحور اإلقامة

 كاي

املعنوية 

 املشاهدة
 القرار

 غري معنوي 0.296 86.265 دافعية اإلنجاز

 اآلداب غري معنوي 0.360 71.567 الثقة بالنفس

 غري معنوي 0.496 91.476 االكتئاب

 غري معنوي 0.458 58.478 دافعية اإلنجاز

 العلوم غري معنوي 0.214 68.380 الثقة بالنفس

 غري معنوي 0.582 70863 االكتئاب
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مثالً أعىل من معـدالت األداء لطلبـة كليـة العلـوم عـىل الـرغم مـن أن املتوسـط الحسـايب 

عنـد طلبـة كليـة العلـوم أعـىل منهـا عنـد طلبـة كليـة ) الدافعية اإلنجاز، والثقة بالنفس(

ًومع ذلك فإن األداء الدرايس مقاسا مبستويات النجاح للطالبات كلية اآلداب أعـىل اآلداب، 

منه لطالبات كلية العلوم مام يؤيد استقاللية األداء الدرايس عن العوامـل النفسـية وعليـه 

 .سيتم قبول الفرضية

 :عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشتها: ًثالثا

) 0.05(ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فـروق "ينص هذا الفرض عىل أنه 

تبني عالقة العوامل النفسية بـاألداء الـدرايس عنـد الطالبـات املقـيامت وغـري املقـيامت يف 

 .القسم الداخيل

 "ًيبني داللة الفر يف العوامل النفسية واألداء الدرايس تبعا لإلقامة)"8(جدول 

لمقيم املتوسط الحسايب ل املتوسط الحسايب العام املتغريات

 يف القسم الداخيل

املتوسط الحسايب لغري 

املقيم يف القسم 

 الداخيل

 2.1370 1.8767 0063.2 األداء الدرايس

 116.7213 11.3973 114.0548 محور دافعية االنجاز

 87.9863 86.3562 87.1712 محور الثقة بالنفس

 72.9589 74.4658 73.7123 محور االكتئاب

 

ـية  ـار الفرـض ـرض اختـب ـتخداملـغ ـل إحـصـايئ باـس ـإجراء تحلـي ـة ـب ـت الباحـث ـة قاـم  الثالـث

ـري املســتقل  ـني املتـغ ـل النفســية( طــرق اإلحصــاء الوصــفي ـب ـدرايس ) العواـم  واألداء اـل

 ًمـعـربا عنـهـا بالنـتـائج الـتـي تحـصـل عليـهـا الطالـبـات حـيـث ـصـنفت النـتـائج إىل ـمـنخفض 

ــع ) درجـــة70-50(، متوســـط )درجـــة50دون ال( ــن (، ومرتـف ــا زاد ـع  ،)درجـــة 70ـم
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 وقد تم إيجاد املتوسط الحسايب لهذه املتغريات، ومـن خـالل مالحظـة املتوسـط الحسـايب 

 :تبني لنا ما يأيت

، يف ـحـني بـلـغ )2.0068(بـلـغ املتوـسـط الحـسـايب ـلـألداء اـلـدرايس للعيـنـة مبجملـهـا _ 1

، وهـي أدىن مـن قيمـة )1.876(املتوسط الحسايب للطالبات املقـيامت يف القسـم الـداخيل 

املتوسط الحسايب العام، يف حني بلغ املتوسط الحسايب لألداء الدرايس للطلبة غـري املقـيامت 

، وهي أعـىل مـن املتوسـط الحسـايب العـام، ومـن خـالل هـذه )2.137(يف القسم الداخيل 

املؤرشات نستنتج ان األداء الدرايس الطالبات غري املقـيامت يف القسـم الـداخيل أعـىل مـن 

 .لطلبة املقيمني يف القسم الداخيلاألداء الدرايس ل

، يف حـني )114.0548(بلغ املتوسط الحسايب ملحور دافعية اإلنجاز للعينـة مبجملهـا _ 2

، وهـي أدىن مـن )111.3973(بلغ املتوسط الحسايب للطالبات املقيامت يف القسم الداخيل 

ة اإلنجاز للطالبات قيمة املتوسط الحسايب العام، يف حني بلغ املتوسط الحسايب ملحور دافعي

 .، وهي أعىل من املتوسط الحسايب العام)116.7123(غري املقيامت يف القسم الداخيل 

، يف حني بلـغ )87.1712(بلغ املتوسط الحسايب ملحور الثقة بالنفس للعينة مبجملها _ 3

، وهي أدىن مـن قيمـة )86.3562(املتوسط الحسايب للطالبات املقيامت يف القسم الداخيل 

توسط الحسايب العام، وقد بلغ املتوسـط الحسـايب ملحـور الثقـة بـالنفس للطالبـات غـري امل

، وهي أعـىل مـن املتوسـط الحسـايب العـام، ومـن )87.9863(املقيامت يف القسم الداخيل 

خالل هذه املؤرشات نستنتج أن الثقة بالنفس للطلبة غري املقيمني يف القسم الداخيل أعىل 

 .لبات املقيامت يف القسم الداخيلمن الثقة بالنفس للطا

ــا _ 4 ــة مبجملـه ــاب للعيـن ــغ املتوســـط الحســـايب ملحـــور االكتـئ  ، يف )73.7123(بـل

 ، وـهـي )74.4658(ـحـني بـلـغ املتوـسـط الحـسـايب للطالـبـات املـقـيامت يف القـسـم اـلـداخيل 
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ت أعىل من قيمة املتوسط الحسايب العام، وبلغ املتوسط الحسايب ملحـور االكتئـاب للطالبـا

، وهي أدىن من املتوسط الحسايب العـام، ومـن )72.9589(غري املقيامت يف القسم الداخيل 

خالل هذه املؤرشات نستنتج أن االكتئاب للطالبات املقيامت يف القسم الداخيل أعـىل مـن 

 .االكتئاب للطالبات غري املقيامت يف القسم الداخيل

 " مربع كاييبني نتائج الفرضية الثالثة باستخدام) "9(جدول 

 

 :من الجدول السابق تبني أعاله

تبـني أثـر بعـض العوامـل ) 0.05(توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى _1

يف األداء اـلـدرايس ـعـىل وـفـق متـغـري اإلقاـمـة بالقـسـم ) مـحـور الدافعـيـة اإلنـجـاز(النفـسـية 

ًالداخيل بوصفه متغريا ضابطا حيث يالحظ أن قيمة مربع كاي للعالقة بني محـور دافعيـة  ً

عالـقـة معنوـيـة لـكـون القيـمـة املعنوـيـة املـشـاهدة ) 75.988(اإلنـجـاز واألداء اـلـدرايس البالـغـة 

)p.value ( البالـغـة)ولـكـون األداء اـلـدرايس للطالـبـات ـغـري ) 0.05(أـصـغر ـمـن مـسـتوى) 0.037

 دافعيـة املقيامت يف القسم الداخيل أعىل من األداء الدرايس للطلبة املقيمني يف القسم الـداخيل 

 األداء الدرايس

 املحور السنة الدراسية
 قيمة مربع كاي

املعنوية 

 املشاهدة
 القرار

 ًدالة إحصائيا 0.037 75.988 دافعية اإلنجاز

 ًدالة إحصائيا 0.031 91.093 الثقة بالنفس
مقيم بالقسم 

 الداخيل
 ًدالة إحصائيا 0.033 384.884 االكتئاب

 ًدالة إحصائيا 0.039 67.803 دافعية اإلنجاز

 ًدالة إحصائيا 0.042 59.462 الثقة بالنفس
غري املقيم 

 اخيلبالقسم الد
 ًدالة إحصائيا 0.035 80.055 االكتئاب
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اإلنجاز للطالبـات املقـيامت يف القسـم الـداخيل أدىن مـن دافعيـة اإلنجـاز للطالبـات غـري 

 .املقيامت يف القسم الداخيل

تبـني أثـر عالقـة العوامـل ) 0.05(حصـائية عنـد مسـتوى توجد فـروق ذات داللـة إ_2

يف األداء الدرايس عىل وفق متغـري اإلقامـة بالقسـم الـداخيل ) محور الثقة بالنفس(النفيس 

ضابط حيث يالحظ أن قيمة مربع كاي للعالقة بني محـور الثقـة بـالنفس واألداء الـدرايس 

البالغـة ) p.value(عنوية املشاهدة عالقة معنوية وذلك لكون القيمة امل) 91.093(البالغة 

ولكون الثقة بـالنفس للطالبـات غـري املقـيامت يف القسـم ) 0.05(أصغر مستوى ) 0.031(

الداخيل أعىل من الثقة بالنفس للطالبات املقـيامت يف القسـم الـداخيل ودافعيـة اإلنجـاز 

لبات غري املقـيامت للطالبات غري املقيامت يف القسم الداخيل أدىن من دافعية اإلنجاز للطا

 .يف القسم الداخيل

تبـني أثـر عالقـة العوامـل ) 0.05(توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى _3

يف األداء الدرايس عىل وفق متغري اإلقامة بالقسم الداخيل ضابط ) محور االكتئاب(النفسية 

لـدرايس البالغـة حيث يالحظ أن قيمة مربع كاي للعالقة بني محور الثقة بـالنفس واألداء ا

أصغر )0.033(البالغة ) p.value(عالقة معنوية لكون القيمة املعنوية املشاهدة ) 84.884(

، ولكون االكتئاب للطالبات غري املقيامت يف القسـم الـداخيل أدىن مـن )0.05(من مستوى 

ت يف الثقة بالنفس للطالبات املقيامت يف القسم الداخيل ودافعية اإلنجاز للطالبات املقيام

 .القسم الداخيل أدىن من دافعية اإلنجاز للطالبات غري املقيامت يف القسم الداخيل

ـة أو الـسـكن  ـام الداخلـي ـة باألقـس ـة إىل أن اإلقاـم ـة ـهـذه النتيـج ـزو الباحـث وتـع

ِّالجامعي تؤثر يف مستوى أداء الطالبات تولـد عنـدهن شـعور اإلكتئـاب واإلحبـاط 

 لتوافـق مـع الحيـاة الجامعيـة، وهـذا مـا واالحساس بالوحدة وعدم القدرة عـىل ا
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بأن الجامعة الذين يقيمون باملدن الجامعية ) 1996مريض عابد، (أشارت إليه نتائج دراسة 

ـة  ـاة الجامعـي ـاب وانخـفـاض التواـفـق ـمـع الحـي ـانوا إحساـسـا بالوـحـدة النفـسـية واالكتـئ ًـك

دم تـوفر بيئـة دراسـية ً وتعزو الباحثة هذه النتيجة أيضـا إىل عـ)1(وانخفاض مستوى األداء

مناسبة يف هذه املساكن من حيث االتساع واإلنارة، والتهويـة، واملرافـق الصـحية، واألثـاث 

والرعاية الطبية، وأماكن املذاكرة وكثافـة الطـالب ومـدى إزدحـام املـدن الجامعيـة وعـدم 

سـاعدة وجود املرشد أو املختص النفيس واألكادميي واالجتامعي داخل األقسام الداخليـة مل

الطالبات يف حل مشاكلهن كـل ذلـك يـؤدي إىل ضـعف اثقـة بـالنفس وانخفـاض مسـتوى 

 .ًالدافعية فينعكس سلبا عىل أدائهن الدرايس

ًبـأن إقامـة الطـالب بعيـدا عـن ذويهـم ) 2004مصـلح الصـالح، (وهذا مـا أكـد عليـه 

 لهـم حتـى وموطنهم لها عالقة سالبة باملعدل الرتاكمي، مام يستدعي توفري رعايـة خاصـة

 .)2(ًيكون املردود التعليمي جيدا

وإن نسبة الشعور باإلكتئاب عند الطالبات املقيامت بالحي الجامعي تكون عاليـة مـام 

واألداء الدرايس، وهذا يتفق مـع مـا جـاء  ًينعكس سلبا عىل دافعية اإلنجاز، والثقة بالنفس

النفسية واالجتامعية التي يعـيش يف نظريته بأن الدافع لإلنجاز أحد الدوافع " ماكاليند"به 

التي أوضحت " 2004مصلح الصالح، "، وهذا يتفق مع نتائج دراسة )3(فيها الفرد بوجه عام

ًبأنه توجد عالقة بني إقامة الطالب مع أرسته أو بعيدا عنها وبني تكيفه، إذ إن اإلقامـة مـع 

فتحـي "اءت نتيجـة دراسـة ًاألرسة أقوى تأثريا يف التكيف من اإلقامة بعيد عنها، يف حني جـ

 .مغايرة لهذه النتيجة" مصطفى الزيات

 

 .249 مصلح الصالح، عوامل التحصيل الدرايس يف املرحلة الجامعية، مرجع سابق، ص )1(
 .88 عبد اللطيف محمد خليفة، الدافعية لإلنجاز، مرجع سابق، ص )2(
 .264 مصلح الصالح، عوامل التحصيل الدرايس يف الرحلة الجامعية، مرجع سابق، ص )3(
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 التوصيات واملقرتحات

 :التوصيات

 االهتامم بالربامج اإلرشادية األكادميية التي تعتمد عىل معرفة الطالـب الجـامعي يف -1

 .حل مشكالته 

تـى  االهتامم بالربامج اإلرشادية النفسية واالجتامعيـة مـن خـالل تشـجيع املراكـز ح-2

 .ّتتمكن من أداء دورها بشكل فعال

 أن يكون هناك عالقة بـني القسـم الـدرايس والقسـم الـداخيل حتـى ميكـن متابعـة -3

 .حاالت الطالب وتعديل سلوكهم لصالح العملية التعليمية وتوجيهه

 الزيادة يف إقامة املساكن الداخلية والتوسع فيها عىل أن تكون مهيئة بأماكن اإلقامة -4

وقاعات للدراسة ورعاية غذائية وصحية، اجتامعيـة جيـدة وإرشاف تربـوي يوجـه الجيدة 

 .الطالب

إنشاء مراكـز للتوجيـه واإلرشـاد الـنفيس بالجامعـة وتزويـدها باملختصـني النفسـيني -5

واالجتامعيني ملساعدة الطلبة والسيام املقيمني داخل السكن الجامعي للتكيف مـع الحيـاة 

 .الجامعية

 برامج لتقوية الجانب النفيس، املعريف عند الطلبـة يف جميـع مراحـل إعداد وتصميم-6

 .التعليم حتى يتحسن مستوى أدائهم الدرايس

 . أن تكون من بني أهداف الجامعة تنمية الثقة بالنفس ودافعية اإلنجاز عند طالبها-7

ص  ينبغي للقامئني عىل اإلرشاد الرتبوي، االهتامم بالطالب من حيث توجيهه للتخصـ-8

 .أو القسم أو الكلية املالمئة لقدراته وميوله واستعداداته

تشجيع الباحثني يف مختلف املجاالت إلجراء البحوث و الدراسات عىل هذه املرحلة  -9

 .العمرية لتحديد مشكالتهم النفسية واالجتامعية
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ب  االهتامم بتهيئة وسائل الثقافة املختلفة ومصادر املعلومات التـي تسـاعد الطـال-10

 .وتستثريهم عىل البحث واالطالع حتى ميكن تنمية الدافع لإلنجاز عندهم

 االـهـتامم ـبـالربامج العالجـيـة الـجـادة واملؤسـسـة ـعـىل الـخـربة والتخـصـص العلـمـي -11

 .ملساعدة الطالب يف التغلب عىل مشاعر اإلحباط واالكتئاب والقلق

 

 :البحوث املقرتحة

س والتوافق النفيس والدرايس يف مراحـل التعلـيم ّإجراء دراسة لتعرف عالقة الثقة بالنف

 .املختلفة

ّإجراء دراسات تهدف إىل تعرف بعض املتغـريات النفسـية األخـرى ومـن بينهـا القلـق، 

 .والضغط النفيس، والتوافق النفيس والدرايس، ومفهوم الذات

ي إجراء دراسات حول معرفة أثر بعـض العوامـل األخـرى التـي تـؤثر يف األداء األكـادمي

 .لطلبة الجامعة

 .ّإجراء دراسات تهدف إىل تعرف عالقة االكتئاب والثقة بالنفس بالتحصيل الدرايس

 . إجراء دراسات أخرى مامثلة يف جميع مراحل التعليم األسايس والثانوي

 .االهتامم والرعاية املستمرة من املختصني لهذه الفئة من املجتمع ألنهم أساس املجتمع

 إجراء دراسات مامثلة عىل طالب الجامعة لعدم متكـن الباحثـة مـن دعوة الباحثني إىل

 .تطبيق هذه الدراسة عليهم ومحاولة تطبيقها أيضا عىل جامعات أخرى

بناء برامج تدريسية لتنمية الدافعية اإلنجاز والثقة بالنفس عنـد الطـالب بصـفة عامـة 

 .وطلبة الجامعة بصفة خاصة
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 امللخص باللغة العربية

 

 الـدراسـةملـخـص 

 :املقدمة

متثل املرحلة الجامعية قمة اإلعداد الرتبوي واملهني ألفراد املجتمع وبالتايل تهيـئ  

الفرصة األخرية للمؤسسات التعليمية واملهنيـة لإلعـداد الشـامل، وإن رفـع األداء الـدرايس 

ًلدى الطلبة أصبح هدفا حيويا تسعى إىل تحقيقه يف شتى املؤسسات الرتبوية والتع ليميـة، ً

وتعد املرحلة الجامعية مرحلة هامة يف ترسـيخ العـادات واملهـارات واألمنـاط السـلوكية يف 

شخصية الطالب، وكذلك يف بلورة القيم واالتجاهات واألفكار واآلراء حـول القضـايا الهامـة 

 .للطالب مثل العمل والحياة املستقبلية مبا فيها من أهداف وطموحات

 :مشكلة الدراسة

ألداء من الجوانب األساسية يف العملية التعليمية عـىل مسـتوى الدراسـات يعترب ا 

، ويتـأثر األداء الـدرايس بعوامـل )الجـامعي(، أو مستوى الدراسات العليـا )املدريس(الدنيا 

عديدة من بينها دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس واالكتئاب فـإذا كـان الطالـب لديـه دافعـا 

 .ًلك إيجابا عىل أدائه الدرايسللتعلم وثقته عالية انعكس ذ

وتشري هذه الدراسة إلحدى املشكالت املؤثرة يف العملية التعليمية وهي مشـكلة  

تدين مستوى أداء الطالبات وبخاصة املقيمني بالسـكن الجـامعي وتعـد دراسـة أثـر بعـض 

 أهميـة العوامل النفسية يف األداء الدرايس من املواضيع الهامة، نظرا ملا لهذه العوامل مـن

بالنسبة ألداء الطالب ومحاولة التعرف عىل مدى تأثري كالً من دافعيـة اإلنجـاز، االكتئـاب، 

 .الثقة بالنفس يف األداء الدرايس
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 :لذا فإن مشكلة الدراسة تحددت يف التساؤل التايل

ما أثر بعض العوامل النفسية يف األداء الدرايس لدى الطالبات املقيامت وغري املقـيامت 

 لقسم الداخيل؟با

 

 :أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية الدراسة الحالية يف جانبني هام 

 :األهمية العلمية

دافعيـة اإلنجـاز، االكتئـاب، الثقـة (وتتمثل يف اكتشـاف تـأثري بعـض العوامـل النفسـية

 .يف األداء الدرايس لدى الطالبات املرحلة الجامعية) بالنفس

 : األهمية التطبيقية

االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تنميـة الثقـة بـالنفس والدافعيـة فتتمثل يف مدى 

لإلنجاز وتهيئة املناخ النفيس املناسب مبا قد يؤثر إيجابا عىل مسـتوى األداء، فقـد تضـيف 

هذه الدراسة بعض النتائج عـن بعـض العوامـل النفسـية املسـبقة املسـببة يف تـدين األداء 

صني واملسئولني عن التعليم الجامعي يف إعداد املنـاهج الدرايس وهذا بدوره قد يفيد املخت

 . والربامج التي تتيح الفرصة للطالب لتنمية مهاراتهم

 :أهداف الدراسة

دافعيـة اإلنجـاز، الثقـة (هدفت الدراسة إىل معرفة أثر بعـض العوامـل النفسـية  

ـالنفس، االكتـئـاب ت بالقـسـم يف األداء اـلـدرايس ـلـدى طالـبـات املـقـيامت وـغـري املـقـيام) ـب

وقد تم تجزئة هذا الهـدف العـام إىل ثالثـة أهـداف فرعيـة انبثقـت منهـا ثالثـة . الداخيل

 :فروض عملت هذه الدراسة عىل اختبار صحتها، وكانت نتيجة ذلك كاأليت

تبني أثر بعض العوامل النفسية ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .لسنة الثانية، وطالبات السنة الرابعةيف األداء لدرايس لدى طالبات ا
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تـبـني أـثـر بـعـض العواـمـل ) 0.05(ال توـجـد ـفـروق ذات دالـلـة إحـصـائية عـنـد مـسـتوى 

 .النفسية يف األداء الدرايس لدى طالبات العلمي وطالبات األديب

تبني أثر بعض العوامـل النفسـية ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 لدى الطالبات املقيامت وغري املقيامت بالقسم الداخيل لصالح الطالبـات يف األداء الدرايس

 .الغري املقيامت بالقسم الداخيل

 

 :منهج الدراسة

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة، حيث يعترب مـن 

 .أفضل وأنجح املناهج الختبار صحة الفروض يف الظاهرة موضوع الدراسة

 :ة الدراسةعين

مـن ) 46( تكونت عينة الدراسة يف صورتها النهائيـة مـن مجموعـة كليـة قوامهـا  

طالبات السنة الثانية والرابعة املقيامت وغري املقيامت بالقسـم الـداخيل بجامعـة السـابع 

 .من أبريل واقترصت الدراسة عىل الطالبات فقط دون طالب

 :أدوات الدراسة

 ).عبداللطيف محمد خليفة: دادإع(مقياس دافعية اإلنجاز -1

 . استبيان الثقة بالنفس-2

 . استبيان االكتئاب-3

 . املعدل الرتاكمي-4

 :األساليب اإلحصائية

 . املتوسط الحسايب–) كاي(معامل 

 :نتائج الدراسة

 : ميكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة يف الدراسة الحالية فيام ييل
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ة إثبات صحة الفرض األول، حيث أشارت النتائج إىل أنه ال توجد أوضحت نتائج الدراس

فروق دالة إحصائيا تبني أثر بعض العوامل النفسية يف األداء الدرايس لدى الطالبات بالسنة 

 .الثانية والرابعة

أظهرت نتائج الدراسة إثبات صحة الفرض الثاين، حيث أظهرت النتائج إىل أنه ال توجـد 

ا تبـني أثـر بعـض العوامـل النفسـية يف األداء لـدى طالبـات التخصـص فروق دالة إحصـائي

 .العلمي وطالبات التخصص األديب

أوضحت نتائج الدراسة إثبات صحة الفرض الثالث، حيث أشارت النتائج إىل أنه توجـد 

فروق دالة إحصائيا تبني أثر العوامل النفسية يف األداء الدرايس لدى طالبات املقيامت وغري 

 .ت بالقسم الداخيل لصالح الطالبات املقيامت مع أرسهماملقيام

 :التوصيات واملقرتحات

إذا جاز للباحثة أن تستند إىل ما إنتهت إليه من نتائج، فإنها تقدم يف ضوء هدف  

الدراسة ومشكلتها واإلطار النظري لها، عددا من التوصيات الرتبويـة التـي ميكـن أن تفيـد 

 :مة للطالب وتتضمن هذه التوصيات ما ييلغي الربامج اإلرشادية املقد

 : التوصيات: أوال

أن يكون هناك عالقة بني القسم الدرايس والقسم الداخيل حتى ميكـن متابعـة حـاالت 

 .الطالب وتعديل وتوجيه سلوكهم لصالح العملية التعليمية

ى االهتامم بالربامج اإلرشادية النفسـية واالجتامعيـة مـن خـالل تشـجيع املراكـز حتـ-2

 .ّتتمكن من أداء دورها بشكل فعال

 ينبغي للقامئني عىل اإلرشاد الرتبوي، االهتامم بالطالب من حيث توجيهه للتخصـص -3

 .أو القسم أو الكلية املالمئة لقدراته وميوله واستعداداته
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 االهتامم بتوفري وسائل الثقافة املختلفة ومصـادر املعلومـات التـي تسـاعد الطـالب -4

 .ىل البحث واإلطالع حتى ميكن تنمية الدافع لإلنجاز لديهموتستثريهم ع

 االـهـتامم ـبـالربامج العالجـيـة الـجـادة واملؤسـسـة ـعـىل الـخـربة والتخـصـص العلـمـي -5

 .ملساعدة الطالب يف التغلب عىل مشاعر اإلحباط واالكتئاب والقلق

 :البحوث املقرتحة: ثانيا

ل مـن التوافـق الـنفيس والـدرايس يف إجراء دراسة للتعرف عىل عالقة الثقة بالنفس وك

 .مراحل التعليم املختلفة

 .االهتامم والرعاية املستمرة من املختصني لهذه الفئة من املجتمع ألنهم أساس املجتمع

دعوة الباحثني إىل إجراء دراسات مامثلة عىل طالب الجامعة لعدم متكـن الباحثـة مـن 

 .ا عىل جامعات أخرىتطبيق هذه الدراسة عليهم ومحاولة تطبيقها أيض

بناء برامج تدريبية لتنمية الدافعية اإلنجاز والثقة بـالنفس لـدى الطـالب بصـفة عامـة 

 .وطلبة الجامعة بصفة الخاصة
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 امللخص باللغة االنجليزية

 

 

SUMMARY OF THE STUDY 

 

Introduction: 

The University stage represents the summit of the educational and 

vocational preparation for the person of the society and coming be 

prepared the last chance for the educational and vocational institutions for 

comprehensive preparation. The raising of the studying performance at 

the students became vital aim where various educational institutions 

endeavor to achieve it, the university stage is considered is important stage 

in the fixation of the habits, skills and the behavior types in the personality 

of the students. Also in the crystallization of the values, directions, 

thoughts and opinions about the important cases for the students like the 

work and the future life including aims and ambitions. 

 

PRBLEM OF THE STUDY: 

The performance is considered form the basic aspects at the 

educational process on the level of the postgraduate studies (of the school) 

or the level of postgraduate studies (the university), the studying 

performance be affected with several factors like stimulating of the 

carrying out, self-confidence and depression. If the student has motive for 

education and his confidence is high, it will reflects positive on his 

studying performance. 
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This study refers to one of the effective problems in the educational 

process and it is a problem of dropping of the performance level of the 

female students especially the resident in the university dwelling and the 

study of effect of some psychological factors in the studying performance 

is considered from the important topics with regard to those factors from 

an importance for the performance of the student and trial of the 

identification on the extent of the effect of both of stimulating of the 

carrying out, depression and self-confidence in the studying performance. 

 

The problem of the study has been defined in reply on the following 

question: 

What is the extent of the effect of some psychological factors in the 

studying performance at the resident fameless and non-resident in the 

boarding department in the seventh of April University at Zawia 

Shaabyiat? 

 

IMPORTANCE OF THE STUDY: 

 

The importance of the present study is defined in two sides, they are: 

The Scientific importance: 

It is represented at discovery of the effect of some psychological factors 

(simulating of carrying out, depression and self-confidence) at he studying 

performance at the females of the university stage. 
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The Applied Importance: 

It is represented at the extent of using from the results of this study at 

development of self-confidence, the stimulating for carrying out and 

preparation of the suitable psychological atmosphere may effects positively 

on the level of the performance, this study may add some of the results 

about some of the beforehand psychological factors causing at the 

dropping of the studying performance, and this next may the concerned 

and responsible profits from the university education at preparation of the 

curriculums and programs which the chance be easy for the students to 

develop their skills. 

AIMS OF THE STUDY: 

The study had aimed to cognition the effect of the some the 

psychological factors (the stimulating of the carrying out, self-confidence 

and depression at the studying performance at the resident females and 

non-resident in the boarding department. This general aim had been 

divided to three branched aims emanated from three impositions that this 

study tested its truth. The result of that was as follows: 

1_ There are three differences of statistical guidance at level (0.05) 

shows the effect of some psychological factors at studying performance at 

female students of the second year and the female student of the fourth 

year. 

2_ There are differences of statistical guidance at level of (0.05) shows 

the effect of some psychological factors at scientific and female students 

and literary female students> 

3_There are differences of statistical guidance at level 

 of (0.05) shows the effect of some psychological factors in 



183

 the studying performance at the resident female students and non-

resident at the boarding department for the favor of the non-resident 

students in the boarding department. 

CURRICULM OF THE STUDY:  

The research has used the descriptive method for suitability for the 

nature and aims of the study where it is considered from the best and be 

successful methods for test of the truth of impositions in the phenomena 

of subject of the study. 

SAMLE OF THE STUDY: 

The sample of student had been formed in its final image from 

complete group consisting of (146) of resident female students of the 

second year and fourth year of resident female students and non-resident 

in the boarding department at the university of the seventh of April, the 

study was limited on the female students only. 

INSTRUMENTS OF THE STUDY:  

1_Measure of the stimulating carrying out (Prepared by:Abduallatif 

Mohamed khalifa) 

2_Questionnaire of self-confidence (Prepared by the Researcher). 

3_ Questionnaire of Depression (Prepared by the Researcher). 

4_Accumulative Average. 

 

 



184

STATISTICAL STYLES: 

Factories (Kay) – Accounting Average. 

RESULTS OF THE STUDY: 

The Important results which the researcher reached to them are: 

1-The results of the study cleared up the proof of the first imposition 

truth that the results indicated that there are differences of statistically 

guidance shows the effect of some psychological factors in the studying 

performance at the female students in the second year fourth one. 

2-The results of the study showed the proof of the second imposition 

truth that the results showed that there are differences of statistically 

guidance show the effect of some psychological factors in studying 

performance at the scientific specialty female students and literary 

specialty female students. 

3-the results of the study showed the proof of the third imposition 

truth that the results indicated that there are differences of statistically 

guidance show the effect of psychological factors in the studying 

performance at the resident female students and non-resident female 

students in the boarding department for the favor of the resident female 

students with their families. 
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RECOMMENDAIONS AND SUGGESTIONS: 

If it was permitted to the researcher to recline on what results finished 

to, so it submit in the light of the study's aim, its problem and theoretical 

framework to it number of the educational recommendations which may 

profit in the guiding programs submitted for the male students and 

among of the recommendations which the researcher indicated to them 

the following. 

 

Firstly: Recommendation: 

1_ To be a relation between the studying department and the boarding 

department as it may follow the conditions of the students, modification 

and direction of their conducts for the favor of the educational process. 

2_ The care with social and psychological guiding programs the 

encouragement of the center till enable from performance of its role with 

effective way. 

3_Guardians on educational guidance should care with eh student from 

his direction for specialty or department or the suitable faculty to his 

ability, trend and readiness. 

4_Car with provision the means of different culture, resources of data 

which help the students and motivate them on research and knowledge to 

enable them development of the motive for achievement. 

5_ Care with medical programs based on experience and scientific 

specialty for help the students to overcome on the feeling of the 

frustration, depression and anxiety. 
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Secondly: Suggested research: 

1_Measure a study for recognition on the relation of self-confidence 

and every psychological harmony and studying at the stages of different 

education. 

2_ Care and continuous protection of the specialists to this class of the 

society because they are the basis of the society. 

3_An invitation to the researchers to measure similar studies on the 

students of the university owing to non-enabling the female researcher 

from application of this study on them and trial of its application also on 

other universities. 

4_Setting up of training programs to develop the motive of 

achievement and self-confidence at the student with general feature and 

the student of the university with special feature. 
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 .دار الرشوق:  املرجع يف مبادئ الرتبية، عامن) 1993(سعيد مصطفي التل وآخرون، 

 . كفايات التدريس، عامن، دار الفكر) 2003(سهيلة كاظم الفتالوي، 

 .األنجلو املرصية: علم النفس الرتبوي، القاهرة )1994(سيد محمد الطواب، 

الـتعلم بـني   سـيكولوجية) 1983(، وممـدوح عبـد املـنعم الكتـاين، الـلــهسيد محمد خري 

 .العربية دار النهضة:النظرية والتطبيق، بريوت 

ـ ـاذيل، عـب ـد ـش ـد محـم ـية، ط) 2001(د الحمـي ـيكولوجية الشخـص ـية وـس ـحة النفـس ، 2الـص

 .املكتبة الجامعية:اإلسكندرية 

 .دار الفكر: ، عامن2علم النفس الرتبوي، ط) 1999(عبد الرحمن عدس، 

 النهضة املرصية  مكتبة: أسس الصحة النفسية، القاهرة) 1956(عبد العزيز القويص، 

 .الغريب  دار:مقياس الدافعية لالنجاز، القاهرة) 2006(، عبد اللطيف محمد خليفة

 .دار الغريب: الدافعية لالنجاز، القاهرة) 2000(عبد اللطيف محمد خليفة،

مكتـبـة : ، الـقـاهرة3اـملـدخل إىل عـلـم اـلـنفس، ط) 1981( عـبـد الـحـي ـمـوىس،الــلــهعـبـد 

 .الخانجي

األنجلـو : القـاهرة  و التشـخيص االكتئاب النفيس بني النظريـة ) 1988( عسكر، الـلـهعبد 

 ).املرصية
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 .الفرقان للنرش دار : علم النفس الرتبوي، الريموك ) 2005(عبد املجيد نشوايت، 

عامل : الرتبوي، القاهرة  دراسات معارصة يف علم النفس ) 2004(عبد النعم احمد الدردير، 

 .الكتب

 . بع عرص الجامهرييةمطا: يف نظريات الشخصية،الخمس) 2000(عثامن عيل أمني، 

 .عامل الكتب: االكتئاب النفيس، القاهرة ) 2009(عال عبد الباقي إبراهيم، 

دار :املدريس، عامن   تدين مستوي التحصيل و اإلنجاز) 2004(، الـلـهعمر عبد الرحيم نرص 

 . وائل للنرش

 .عاتللجام دار النرش : القاهرة (سيكولوجية التعلم،) 1996(فتحي مصطفي الزيات، 

 .للجامعات دار النرش : علم النفس املعريف القاهرة ) 2001(فتحي مصطفي الزيات، 

 .مكتبة الجانحي :  الشخصية و مبادئ علم النفس، القاهرة) 1979(فرج طه عبد القادر، 

 .درا املعارف: أصول علم النفس، القاهرة ) 1994(فرج طه عبد القادر،

 .دار قباء:  ات يف الصحة النفسية القاهرة دراس) 1998(محمد السيد عبد الرحمن،

 .دار الرشوق: مبادئ علم النفس، عامن ) 2004(محمد بن يونس، 

 . دار الرشوق : مبادئ علم النفس، عامن ) 2004(محمد بن يونس، 

 . دار املعارف: أصول علم النفس، القاهرة ) 1994(محمد عزت راجح، 

 . دار املكتبي: ، دمشق الشخصية ) 2000(، الـلـهمحمد قاسم عبد 

تحديـد وسـيكولوجية ال  دراسـتان يف دوافـع االنجـاز) 1977(محمود محمد عبـد القـادر، 

 .األنجلو املرصية :للشباب الجامعي، القاهرة 
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مركـز : القـاهرة  أمينة إبراهيم شـلبي، نظريـات الدافعيـة) 1999(مصطفي حسني باهي، 

 .الكتاب 

 . العلوم دار: الدراسات النفسية، القاهرة بحوث يف) 2009(نبيل محمد الفحل، 

دار : الـنفس، القـاهرة  األساليب املعرفية وضوابطها يف علـم) 2002(هشام محمد الخويل، 

 .الكتاب الحديث

 :الرسائل العلمية: ًثانيا 

 بعـض األنشـطة بناء مقياس الثقة بالنفس لدى العبيـن) "2007(احمد رأفت أبو السعود، 

 .منشورة ، جامعة طنطا لة ماجستري غري ، رسا"الرياضية 

افـق خـارجي، والتو / الثقة بالنفس وعالقتها مبركز الضبط، داخيل ) " 2004( أالء الرديني، 

ماجسـتري  ، رسالة " العامة بشعبية املرقب الشهادة الثانويةالنفيس واالجتامعي لدى طلبة 

 .غري منشورة، جامعة املرقب

أثـر برنـامج تـدريبي لدافعيـة االنجـاز يف تنميـة الكفـاءة " ) 2006(إقبال عبـاس الحـداد، 

 ، رسـالة دكتـوراه غـري "املكفـوفني يف دولـة الكويـت  الشخصية واالجتامعية لدى الطـالب 

 .منشورة، جامعة القاهرة

التحصـيل لإلنجـاز و الحاجات النفسـية عالقتهـا بالدافعيـة ) " 2003(أسمهان أحمد موين، 

جامعـة  ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، "ل السابع مـن ابريـ  الدرايس لدى طلبة جامعة

 .السابع من ابريل

مبعاملة الوالـدين  الثقة بالنفس لدى املراهقني وعالقتها ) " 1994(الناجح كريم السلطاين، 

 .منشورة ،جامعة بغداد ، رسالة ماجستري غري"لهم 

طلبـة املرحلـة   بـالنفس لـدى برنامج إرشادي لتنمية الثقـة) "1993( جعفر جابر الزاميل، 

 .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد"املتوسطة 

، رسالة "الفروق بني الجنسني يف بعض اضطرابات الشخصية) "2000( حميدة سامل عرقيب، 

 .2000جامعة السابع من ابريل،  ماجستري غري منشورة،



191

بأسـاليب الـتعلم   عـريف وعالقـتهامالذكاء املتعدد والدافع امل) "2004( راشد مرزوق راشد،

 .غري منشورة، جامعة جنوب الوادي، قنا ، رسالة دكتوراه " طالب الجامعة لدى

بـالنفس لـدى  أساليب املعاملـة الوالديـة وعالقتهـا بالثقـة ) " 2006( ساملة نصيري ديهوم، 

  .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة املرقب، "ة املرحلة الثانوية التخصصية طلب

عىل بعض املتغـريات  اثر برنامج يف تنمية دافعية اإلنجاز ) "1994(سحر محمد الشعراوي، 

 . عني شمس ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة "املدرسني ة لدى عينة من واملهني

مـدى فاعليـة التـدريب عـىل املهـارات االجتامعيـة يف ) " 2008(سعاد مصـطفى فرحـات، 

  ، رسـالة دكتـوراه غـري"الكفيف بالجامهرييـة الليبيـة دى الطفل عديل السلوك العدواين لت

 .منشورة، جامعة القاهرة 

ها ببعض مشكالت الطالب والطالبات يف كليات جامعة بغداد وعالقت) "1986( صباح باقر، 

 .ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد  ، رسالة "سامت شخصياتهم 

الدافع لإلنجاز لدى األطفال املحرومني من الرعاية برنامج لتنمية )" 2006(عزة احمد أمني، 

 .غري منشورة، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستري "الو الدية

سـالة ، ر"املرتبطـة بـه  تشـخيص مـرض االكتئـاب و العوامـل ) " 1992( عيل بن الحسني، 

 .أم القرىماجستري غري منشورة، جامعة 

اإلعدادية والثانوية مـن  دى طالب املرحلة دافعية اإلنجاز ل) "2002(عمر الفاروق عطيه، 

 .غري منشورة، جامعة عني شمس ، رسالة ماجستري "الجنسني 

رسـالة ماجسـتري  ، "تشخيص االكتئاب عند األطفال ) "1982(فريدة عبد الغني السامحي، 

 .غري منشورة، جامعة طنطا
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رسالة دكتوراه غري  " بناء و تقنني مقياس سامت الشخصية) " 1987(كامل تامر الكوبييس، 

 .منشورة، جامعة بغداد

التحصيل الدرايس  أثر برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز عىل ) "2007( محمد فتحي امليوطي، 

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة "دير الذات لدى األحداث الجانحنيو تق

يف منطقة اربد   الحكومية الثقة بالنفس لدى طلبة املدارس) "1995(محمد حسني العبيد، 

 .رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة األردنية ، "يمية وعالقتها ببعض املتغرياتالتعل

لدى عينـة مـن  أثر التخييم الكشفي يف الثقة بالنفس ) " 2001(محمود راشد الشديفات، 

 .غري منشورة، جامعة الريموك ، رسالة ماجستري "قني األردنيني املراه

دى دافعيـة اإلنجـاز لـ العالقة بني مفهوم الذات القـرايئ و ) " 2008(حمود أحمد، نرمني م

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة القاهرة ، "األطفال ذوي صعوبات التعلم

درايس وعالقته بالتفوق ال مستوى الطموح والدافع لإلنجاز ) " 2005(نوريه حسني عبيسة، 

 .ة ماجستري غري منشورة، جامعة الفاتحرسال ، "لدى طلبة جامعة الفاتح 

مهـارات حـل  فاعليـة الـتعلم مبسـاعدة األقـران يف تنميـة ) " 2007(هاين فـاروق عطيـة، 

 ، رسالة ماجستري غري منشـورة، "ة املرحلة االبتدائي ت و دافعية االنجاز لدى تالميذ املشكال

 .2007جامعة القاهرة ،

 

 :الدوريات و املجالت العلمية: أوال

األطفـال لالكتئاب  تقنني مبديئ للقامئة العربية ) "1999(حمد عبد الخالق، سامر رضوان ، ا

 . ،53الرتبوية، العدد  ، مجلة "عىل عينات سوريا
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، "واالنبسـاط الدافع لالنجاز وعالقتـه بـالقلق ) " 1991(احمد عبد الخالق ، مياسة احمد، 

 .مجلة الدراسات النفسية

، "االنبسـاط الدافع لالنجاز وعالقتـه بـالقلق و ) " 1991( احمد، احمد عبد الخالق، مياسة

 .الرابع، العدد األول مجلة الدراسات النفسية، الجزء

، "االنبسـاط الـدافع و عالقتـه بـالقلق و ) "1991(احمد محمد عبد الخالق، مياسة النيال، 

 .الجزء الرابع، العدد األول جلة الدراسات النفسية، القاهرة، م

االنجـاز الـدرايس  بناء مقياس مقنن لدافع )" 1988(نزهت السامرايئ ، شوكت دياب،باسم 

 .2، االعدد8العربية للبحوث الرتبوية، املجلد  ، املجلة "طلبة الكليات الهندسيةل

بالرضـا يف  دراسـة العالقـة بـني أداء العامـل و الشـعور ) " 1995(باكيناز حسـن حسـيب، 

 .35د ، مجلة علم النفس، العد"العمل

ـر،  ـدر العـم ـادية و ) 1996(ـب ـة و االقتـص ـية االجتامعـي ـاد الشخـص ـة يف  دور األبـع األكادميـي

 .، جامعة الكويت41املجلة الرتبوية، املجلد، العدد  ، "وبات الدراسية لطلبة الجامعة صع

املجلـة الرتبويـة ،  ، "الصورة الكويتية لقامئة بيك لالكتئـاب ) "1998(بدر محمد األنصاري، 

 .46 عدد

تالمـيـذ و  املكوـنـات العاملـيـة لالكتـئـاب ـلـدى عيـنـة ـمـن ) " 1999(توفـيـق عـبـد اـملـنعم، 

 .52مجلة الرتبوية، العدد ، "رحلة اإلعدادية بدولة البحرينتلميذات امل

 .29النفس، عدد  ، مجلة علم "دراسة حالة يف االكتئاب النفيس) "1994( جرب محمد جرب، 

املرتبطـة  اسـة لعـدد مـن املتغـريات النفسـية والبيئيـة در)"1988(جامالت احمد إغنـيم، 

 ، مجلة علـم "الب املتفوقني عقلياطلبة بعض الط خفاض مستوى التحصيل الدرايس لدى بان

 .8النفس، الهيئة املرصية، العدد 
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االجتامعيـة، جامعـة  ، مجلـة العلـوم "املرأة و دافعية االنجاز) " 1989(حسن عىل حسن، 

 .2، العدد 17الكويت، املجلد 

 و دراسـة لـبعض املتغـريات النفسـية لـدى املتفوقـات) " 1996(راوية محمود الدسـوقي، 

  ، مجلـة علـم الـنفس، الهيئـة املرصيـة للكتـاب،"الجامعة املتخلفات تحصيليا من طالبات 

 .38العدد 

وافق ذات الصلة بالت بعض العوامل النفسية و االجتامعية ) "1996(رشاد صالح دمنهوري، 

 .38، العدد الهيئة املرصية للكتاب، ، مجلة علم النفس، "لدرايسا

جـاز عىل دافعيـة االن دراسة بعض املحددات السلوكية ) " 1990(رشاد عبد العزيز موىس، 

 .15النفس القاهرة، العدد  ، مجلة علم "ضوء متغري الجنس

بـدافع اإلنجـاز لـدى   املسؤولية االجتامعية و عالقتها) " 2003(  الكردي، الـلـهسمري عبد 

 .2003،  مجلة علم النفس، العدد ، " كلية الرتبية بالطائفطالبات

الجـنس عـىل  اثر التفاعـل و مسـتوى دافعيـة االنجـاز و الـذكاء و " سيد محمد الطواب ، 

كليـة  ، مجلـة "إلمارات العربية املتحدةطالبات جامعة ا  التحصيل الدرايس لدى الطالب و

 .جامعة اإلمارات العربية املتحدة بية، ، مجلة كلية الرت"ماراتالرتبية، جامعة اإل

، مجلـة "اإلنجـاز أساليب التعلم و التفكري و عالقتها بدافعية ) " 1995(شاكر عبد الحميد، 

  .4كلية اآلداب ، العدد 

يف علـم الـنفس،  ،مجلـة الدراسـات"برنامج يف تنمية دافعية اإلنجاز)1988"( صفاء األعرس،

 . 4العدد 

األكـادميي و بعـض  قلق االختبار وعالقته باألداء " مصطفى سليامن،) 2007(طارق حمزة، 

 . 75، مجلة علم النفس، العدد "كلية الرتبية بنزوة ملتغريات الدميوجرافية لدى طلبة ا

لإلنجـاز لـدى  عالقـة مصـدر الضـبط بالـدافع ) " 1992(عبد العزيز محمود عبد الباسط، 

 .4، مجلة دراسات النفسية، املجلد "عامن توسطة بسلطنة طالبات الكليات امل
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، مجلة "املتغريات  الدافعية لالنجاز و عالقتها ببعض ) "1997(عبد اللطيف محمد خليفة، 

  .40علم النفس ، العدد 

ـنفس   العواـمـل اـملـؤثرة يف األداء األـكـادميي لطلـبـة)"1996(ـعـثامن حـمـود خرض،  ـم اـل عـل

 . 40ة الرتبوية،العدد، املجل"بجامعة الكويت

االعـزاء و تحليـل  تطور مفهوم دافعية االنجاز يف ضـوء ) " 1996(عز الدين جميل عطيه، 

 .38، مجلة علم النفس، العدد "صعوبة العمل اإلدراك الذايت للقدرة والجهد و 

، "الرتبيـة بـاألزهر ، مجلة "االعزاءات السببية و االكتئاب) " 1998(عز الدين جميل عطيه، 

 .29العدد 

، "الشباب من الكويتيني الفروق يف االكتئاب بني املراهقني )" 1995(عويد سلطان املشعان، 

 .47املجلة الرتبوية ، العدد 

طـالب عينـة مـن  االكتئاب وعالقته بالتحصيل الدرايس لدى )" 1997(فريح عويد العنزي، 

 .45دد ، املجلة الرتبوية، الع"الكويت الصف الرابع املتوسط بدولة 

لدى طلبة جامعة   املكونات الفرعية للثقة بالنفس و الخجل) "2001(فريح عويد العنزي، 

 . 3، العدد29املجلد   ، مجلة العلوم االجتامعية،"الكويت

 الثقة بالنفس وعالقتها بالعوامل الخمسة ) " 1999(فريح عويد العنزي، 

 .3، العدد 9لد املج ، مجلة الدراسات النفسية، "شخصيةالكربى يف ال 

، مجلـة "الـدرايس املشكالت النفسية والصحية والتحصـيل ) " 2006(لطيفة عىل أبو ذينة، 

 .3كلية اآلداب، العدد 

 مواقـف النجـاح  اثـر التفاعـل بـني مسـتويات اإلنجـاز) " 1994( محمد عبد السالم سـامل،

 .9الدراسات النفسية، العدد ، مجلة "والفشل عىل رسعة التعلم

مواقـف النجـاح  اثر التفاعل بـني املسـتويات االنجـاز و ) " 1994(بد السالم سامل،محمد ع

 .9املرصية للدراسات النفيس، العدد  ، املجلة "والفشل عل رسعة التعلم
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النفسـية،  ، مجلـة الثقافـة "نظريات املعرفية لالكتئـاب ) " 1995(،الـلـهمحمد قاسم عبد 

 .، 24العدد

الـتعلم الـذايت  مكونـات الدافعيـة و اسـرتاتيجيات ) " 1993(مرزوق عبد املجيـد مـرزوق،

 ، مجلـة كليـة الرتبيـة، "ل الـدرايسلطالـب داخـل الفصـ  باألداء األكادميي التنظيم املرتبطة

 .1، العدد6املجلد 

اإلنجـاز لـدى  قلـق االمتحانـات وعالقتـه بالدافعيـة ) " 1995(مصطفى محمـد الصـفطي،

 العربـيــة و دوـلــة يف جمهورـيــة مرص ـيــة العاـمــة لثانوعيـنــات ـمــن ـطــالب املرحـلــة ا

 .1، العدد15الدراسات النفسية، القاهرة، املجلد  ،مجلة "اإلمارات

لـدى طلبـة   دافعيـة االنجـاز وعالقتهـا بالتحصـيل الـدرايس) " 1998(نبيل محمد الفحل، 

 .43العدد  ، مجلة علم النفس، " األول ثانويالصف

املـنظم ذاتيـا يف  لتـدريب عـىل اسـرتاتيجيات الـتعلم اثـر ا) " 2007(نرصة محمد جلجل، 

لحاسـب اآليل لـدى طلبـة شـعبة األكـادميي يف ا ذات و الدافعيـة للـتعلم و األداء تقدير ال

 .1،مجلة البحوث النفسية والرتبوية، العدد "الحاسب اآليل معلم 

الدراسـة و  اثر كل مـن االتجاهـات نحـو ) " 2001(  ، سبيكة الخليفي،الـلـهيوسف العبد 

، "األكـادميي لـدى طالبـات جامعـة القطـر ز و عادات االسـتذكار عـىل األداء دافعية االنجا

 .60 ، العدد 15املجلد  الرتبوية ،  املجلة

مفهوم الذات االكتئاب  الحرمان األبوي و عالقته بكل من التوافق و ) " 1997(، _______

 .40النفس ، العدد   ، مجلة علم"لدى طلبة الجامعة 

، مجـلـة "الثانويـة  بنـاء مقيـاس الثـقـة بـالنفس ـلـدى تالميـذ املرحـلـة ) " 2001(، ______

 .22، العدد 11الدراسات النفسية، املجلد
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 املالحق
 
 )1(ملحق

   مـقيـاس دافـعـيـة اإلنجـاز
 فةإعـداد                                                             عبد اللطيف محمد خلي

 
 )أ.د(مقياس الدافعية لإلنجاز

 )نسخة التقرير الذايت(
 عبداللطيف محمد خليفة/ د: إعداد 

 : .............الفرقة الدراسية: ......... القسم: ....... الكلية
 الشهر        سنة     

 :..............السن(  )       أنثى(  )       ذكر: الجنس
 : ................. املايض أو املعدل العامالتقدير الحاصل عليه يف العام

 (  )مسيحي (  )      مسلم: الديانة
 : .............مهنة األب: ...........      مستوى تعليم األب
 : ................مهنة األم: .............     مستوى تعليم األم

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا العـبــــــــارة و.ر

      .أفضل القيام باألعامل التي أكلف بهـا عىل أكمل وجه   1

      .أشعر أن التفوق غاية يف حد ذاتـه 2

      .أبذل جهدا كبريا حتى أصل إىل ما أريد 3

      .أحرص عىل تأدية الواجبات يف مواعيدها 4

      .أفكر كثريا يف الوصول إىل مستقبل أفضل من املايض 5

      .ألعامل التي تتسم بالتحدي والصعوبةأحب أداء ا 6

      .ليس من الرضوري أن أحصل عىل أعىل التقديرات 7

      .املثابرة يشء مهم يف أدايئ ألي عمل من األعامل 8

      .أحدد ما أفعله يف ضوء جدول عميل 9

      .أفكر يف إنجازات املايض عن املستقبل 10

      . اء عمل ماال يهمني أن أفشل يف أد 11
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      .أرفض األعامل التي تتطلب املزيد من التفكري و البحث 12

      .عندما أبداء يف عمل ما من الرضوري االنتهاء منه 13

      . أحرص عىل االلتزام باملواعيد التي أرتبط بها مع اآلخرين 14

ـرق  15 ـن أفـضـل الـط ـتقبل ـم ـيط للمـس ـعر أن التخـط أـش
 .فادي الوقوع يف املشكالتلت

     

      .أشعر أن الراحة أهم يشء يف الحياة 16

      .أشعر بالسعادة عند معرفتي األشياء الجديدة 17

      .عندما أفشل يف عمل ما أتركه واتجه لغريه 18

      .ًكثريا تحول املشاغل و الظروف بيني و بني مواعيد حددتها 19

داد و التخطيط املسـبق ملـا سـنقوم من الرضوري اإلع 20
 .به من أعامل يف املستقبل

     

      .ألتزم بالدقة يف أدايئ ألي عمل من األعامل 21

      .أحاول دامئا االطالع و قراءة املراجع 22

      .أفشل يف أدايئ األعامل التي ال يسبقها استعداد و تهيؤ لها 23

      .قة رديئةأتضايق إذا فعلت شيئا ما بطري 24

      .أشعر بأن املقررات الدراسية غري كافية لتنمية معاريف 25

      .أتفاىن يف حل املشكالت الصعبة مهام أخدت من وقت 26

      .عندما أحدد موعدا فإين أجيء يف الوقت املحدد بالضبط 27

      .أفضل التفكري يف أشياء بعيدة املدى 28

      .ًكيزا عاليا لألعامل التي أقوم بهاأعطي اهتامما وتر 29

      .أسعى باستمرار لتحسني مستوى أدايئ 30

أـشـعر أن االـسـتمرار يف ـبـذل الجـهـد لـحـل املـشـكالت  31
 .الصعبة مضيعة للوقت

     

      .أتعامل مع الوقت بجدية تامة 32

      .ال أهتم باملايض وما حدث فيه من أحداث 33

      . التي ال تحتاج لجهود كبريةأفضل األعامل 34

      .الحاجة ملعرفة الجديد هي أفضل الطرق لتقدمي 35

      .االستمرار و املثابرة  من أنسب الطرق لحل املشكالت الصعبة 36

ال أسمح لعمل من األعامل أن يـتم عـىل حسـاب وقـت عمـل  37
 .أخر
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      .ميزعجني األشخاص الذين ال يهتمون مبستقبله 38

      .ًأداء الواجبات و األعامل ميثل عبئا يل 39

      .أكتفي مبا أدرسه يف املنهج من موضوعات 40

أشعر بالرضا عند مواصلة العمل مدة طويلـة يف حـل  41

 .املشكالت التي تواجهني

     

      .يزعجني أن يتأخر أحد عن موعده معي 42

امل التـي أنـوي أشعر بالسـعادة عنـدما أخطـط لألعـ 43

 .القيام بها

     

أحب قضـاء وقـت الفـراغ يف القيـام بـبعض املهـام و  44

 .األعامل لتنمية مهارايت و قدرايت

     

أستمتع باملوضـوعات وألعـامل التـي تتطلـب ابتكـار  45

 .حلول جديدة

     

      .أفضل التفكري بجدية ساعات طويلة 46

      .د مسبقمن الصعب أن أزور أحد إال مبوع 47

التخطيط للمستقبل من أفضل السبل لتوفري الوقـت . 48

 .و الجهد

     

أشعر بالسعادة عندما أفكر يف حـل مشـكلة مـا مـدة  49

 .طويلة

     

      .املحافظة عىل املواعيد يشء مقدس عندي 50
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 )2(ملحق
 استبانة الثقة بالنفس 

 إعداد 
 مروة حسني عيل

 إرشاف 
 هدي الجديديد امل.أ

أبدانادرا أحيانا غالبا دامئا                           العبــــارةم.ر
      .أستطيع االعتامد عىل نفيس 1
      .عزميتي و إرصاري هام سبب نجاحي 2
      .أعرب عن رأيي بكل رصاحة و وضوح  3
      .استخدم خربايت الشخصية يف اتخاد القرار 4
      .عىل التخطيط للمستقبلأنا قادر  5
      .أستطيع أن أحقق ما أمتناه بدرجة كبرية 6
أثق يف قدرايت عىل توصـيل املعلومـة ملـن  7

 .أتحدث إليهم
     

      .أشعر بالرضا عن أفعايل و سلويك 8
      .أثق يف قدريت عىل التخطيط للمستقبل 9

إذا عزمت عىل عمل أي يشء فسوف أصل  10
 .إليه

     

أثق بقدريت عنـدما أتحـدث مـع األهـل و  11
 .األصدقاء

     

      .لدي ثقة يف القرارات التي أتخذها 12
      .أستطيع تجاوز املصاعب التي أتعرض لها 13
أعتقد بأنني سأحقق مكانة اجتامعية مل  14

 .يحققها غريي
     

أثق بقدرايت عىل إقامة عالقات اجتامعية  15
 .متميزة

     

      .أثق يف ترصفايت الشخصية 16
      .أنا واثق من صحة األعامل التي أقوم بها 17
      .أحب القيام باألعامل الصعبة  18
      .أثق يف قدريت عىل إقناع اآلخرين 19
      .أتخذ القرار املناسب إذا اقتنعت به 20
      .اتخذ قرارايت بدراسة و متعن 21
      .أي عمل أقوم بهال أشك ب 22
      .ثقتي بنفيس ال تتأثر يف أي مؤثر خارجي 23
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 )3(ملحق 

 استبانة االكتئاب

 إعداد

 مروة حسني عىل 

 إرشاف 

 د املهدي الجديدي.أ

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا                       العبـــارة م. ر

      .ينتابني تفكري عميق 1
      .ون سببابيك بسبب و بد 2
      .أجد نفيس غري قادر عىل الرتكيز يف أي يشء 3
      .أشعر بعدم الرضا عن أدايئ الدرايس 4
      .ًأشعر غالبا بالتعب واإلرهاق 5

      .َأتقلب بكرثة يف أثناء النوم 6

      .كرثة الخوف متنعني من أداء أعاميل 7
      .أشعر بالقلق و التشاؤم 8

      .ًوم مفزوعا من نوميأق 9

      .أكره العمل بسبب الخوف من الفشل 10
مل أـعـد أـسـتطيع أن أرـكـز بـشـكل جـيـد ـفـيام  11

 .أقرأه أو اكتبه
     

أـضـغط ـعـىل ـنـفيس يف أوـقـات كـثـرية لعـمـل  12
 .واجبايت الدراسية

     

      .أشعر بالضيق يف النفس 13
      .تنتابني أحالم مزعجة يف وقت النوم 14
      .أشعر بالحزن يف بعض األحيان 15
      .أشعر أن أفكاري متداخلة و متشابكة 16
أقلل من قـدرايت و مهـارايت يف أداء أي عمـل  17

 .أعمله أو أكلف به
     

      .ًأشعر غالبا بالدوخة 18
      .من الصعب أن أركز عىل أي يشء مدة طويلة 19
      .ًسية مل يعد جيدا كام كانقيامي بالواجبات الدرا 20
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      .أشعر بضغوط نفسية 21
ـا  22 ـام فيـه ـا مرـهـق لدرـجـة ال أـسـتطيع القـي أـن

 .بيشء
     

      .أحتاج إىل وقت طويل قبل النوم 23
      .لدي قدرة جيدة عىل التفكري 24
      .أحرص بدرجة كبرية عىل أداء واجبايت 25
      .م ال أشعر بهاتصدر عني أصوات عند النو 26
      .أجد بعض الراحة عندما أبيك 27
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 )4(ملحق 
 

 مقياس الدافعية لإلنجاز 
 تـعـــديـل

 مروة حسني عىل 
 إشـراف

 د املهدي الجديدي.أ
 
أبدانادرا أحيانا غالبا دامئا العـبــــــــارةو.ر

أفضل القيام باألعامل التي أكلف بهـا عىل  1
 .كمل وجهأ

     

      .أبذل جهدا كبريا حتى أصل إىل ما أريد 2
 أحرص عىل تأدية الواجبات يف مواع 3

 .يدها
     

أفكر كثريا يف الوصول إىل املستقبل أفضل  4
 .من املايض

     

أحب أداء األعامل التي تتسم بالتحدي  5
 .والصعوبة

     

املثابرة يشء مهم يف أدايئ أي عمل من  6
 .ألعاملا

     

      .أحدد ما أفعله يف ضوء جدول عميل 7
عندما ما أبدأ يف عمل ما فمن الرضوري  8

 .االنتهاء منه
     

أحرص عىل االلتزام باملواعيد التي أرتبط  9
 . بها مع اآلخرين

     

أشعر أن التخطيط للمستقبل من أفضل  10
 .الطرق لتفادي الوقوع يف املشكالت

     

عر بالسعادة عند معرفتي األشياء أش 11
 .الجديدة

     

ًتحول املشاغل و الظروف كثريا بيني و  12
 .بني مواعيد حددتها
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من الرضوري اإلعداد والتخطيط املسبق ملا  13
 .سنقوم به من أعامل يف املستقبل

     

      .ألتزم بالدقة يف أدايئ أي عمل من األعامل 14
رات الدراسية غري كافية أشعر بأن املقر 15

 .لتنمية معاريف
     

أتفاىن يف حل املشكالت الصعبة مهام أخدت  16
 .من وقت

     

عندما أحدد موعدا فإين أجيء يف الوقت  17
 .املحدد بالضبط

     

      .أفضل التفكري يف أشياء بعيدة املدى 18
ًأعطي اهتامما وتركيزا عاليا لألعامل التي  19

 .أقوم بها
     

      .أتعامل مع الوقت بجدية تامة 20
االستمرار و املثابرة  من أنسب الطرق لحل  21

 .املشكالت الصعبة
     

ال أسمح لعمل من األعامل أن يتم عىل  22
 .حساب وقت عمل أخر

     

يزعجني األشخاص الذين ال يهتمون  23
 .مبستقبلهم

     

      .معييزعجني أن يتأخر أحد عن موعده  24
أشعر بالسعادة عندما أخطط لألعامل التي  25

 .أنوي القيام بها
     

أحب قضاء وقت الفراغ يف القيام ببعض  26
 .املهام و األعامل لتنمية مهارايت و قدرايت

     

أستمتع باملوضوعات وألعامل التي تتطلب  27
 .ابتكار حلول جديدة

     

      .يلةأفضل التفكري بجدية ساعات طو 28
التخطيط للمستقبل من أفضل السبل لتوفري . 29

 .الوقت و الجهد
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 )5(ملحق 
 

 استبانة الثقة بالنفس
 تـعـــديـل

 مروة حسني عىل 
 إشـراف

 د املهدي الجديدي.أ
 

أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا                           العبـــــــــارةم.ر
      .عىل نفيسأستطيع االعتامد  1
      .عزميتي و إرصاري هام سبب نجاحي 2
      .اعرب عن رأيي بكل رصاحة و وضوح  3
اـســتخدم ـخــربايت الشخـصــية يف اتـخــاد  4

 .القرار
     

      .أنا قادر عىل التخطيط للمستقبل 5
      .أستطيع أن أحقق ما أمتناه بدرجة كبرية 6
علومـة ملـن أثق يف قدرايت عىل توصيل امل 7

 .أتحدث إليهم
     

      .أشعر بالرضا عن أفعايل وسلويك 8
      .أثق يف قدريت عىل التخطيط للمستقبل 9

ـل أي يشء فـسـوف  10 ـىل عـم ـت ـع إذا عزـم
 .أصل إليه

     

أثق بقدريت عندما أتحـدث مـع األهـل و  11
 .األصدقاء

     

      .لدي ثقة يف القرارات التي أتخذها 12
أسـتطيع تـجـاوز املـصـاعب الـتـي أتـعـرض  13

 .لها
     

اعتقد بأنني سأحقق مكانـة اجتامعيـة مل  14
 .يحققها غريي

     

أثق بقدرايت عىل إقامـة عالقـات اجتامعيـة  15
 .متميزة

     

      .أثق يف ترصفايت الشخصية 16
      .أنا واثق من صحة األعامل التي أقوم بها 17
      .امل الصعبة أحب القيام باألع 18
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      .أثق يف قدريت عىل إقناع اآلخرين 19
      .اتخذ القرار املناسب إذا اقتنعت به 20
      .اتخذ قرارايت بدراسة و متعن 21
      .ال اشك بأي عمل أقوم به 22
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 )6(ملحق 
 استبانة االكتئاب
 تـــعـــــديــل

 مروة حسني عىل 
 رافإشـ

 د املهدي الجديدي.أ
. ر
 م

أبدانادرا أحيانا غالبا دامئا العبـــارة

      .ينتابني تفكري عميق 1
      .ابيك بسبب و بدون سبب 2
      .أجد نفيس غري قادر عىل الرتكيز يف أي يشء 3
      .أشعر بعدم الرضا عن أدايئ الدرايس 4
      .بالتعب واإلرهاقًأشعر غالبا  5
      .َعادة ما أتقلب بكرثة يف أثناء النوم 6
      .كرثة الخوف متنعني من أداء أعاميل 7
      .أشعر بالقلق و التشاؤم 8

      .ًأقوم مفزوعا من نومي 9
      .أكره العمل بسبب الخوف من الفشل 10
مل أعد أستطيع أن أركز بشكل جيد فيام  11

 . أو اكتبهأقرأه
     

اضغط عىل نفيس يف أوقات كثرية لعمل  12
 .واجبايت الدراسية

     

      .أشعر بالضيق يف النفس 13
      .تنتابني أحالم مزعجة يف مدة النوم 14
      .أشعر بالحزن يف بعض األحيان 15
      .أشعر أن أفكاري متداخلة و متشابكة 16
ايت يف أداء أي أقـلـل ـمـن ـقـدرايت و مـهـار 17

 .عمل أعمله أو أكلف به
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      .ًأشعر غالبا بالدوخة 18

من الصعب أن أركز عـىل أي يشء مـدة  19

 .طويلة

     

ًقيامي بالواجبات الدراسية مل يعد جيـدا  20

 .كام كان

     

      .أشعر بضغوط نفسية 21

أنا مرهق لدرجة ال أستطيع القيـام فيهـا  22

 .بيشء
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 )7(ملحق 

 االستبانة يف صورتها النهائية

 

 استبانة موجهة إىل طلبة السابع من أبريل

 

 

 

 :عزيزيت الطالبة

  وبركاتهالـلـهالسالم عليكم ورحمة 

يف الوقت الذي نشكركم فيه عىل حسن تعاونكم معنا، نرجو منكم التكرم والتفضل 

إذ تقوم ) املاجستري(نة استكامالً ملتطلبات اإلجازة العالية باإلجابة عن فقرات هذا االستبا

بعض العوامل النفسية املؤثرة يف األداء الدرايس عند طلبة "الباحثة بإجراء بحث بعنوان 

 ".جامعة السابع من أبريل

ًولكونكم طرفا أساسيا فإن وجهة نظركم مهمة جدا إلنجاح هذا البحث ً ً. 

بتكم عن كل فقرات وعدم ترك أي فقرة من غري إجابة، ولذلك ترجو الباحثة منكم إجا

ونعلمكم سوف تعامل بالرسية التامة ولن يطلع عليها أحد سوى الباحثة فهي مصممة 

 .ألغراض البحث العلمي

 

 الباحثة

 

 

 



210

 
 :البيانات الشخصية

 :.............الكلية

 :........................السنة الدراسية

 ....................:.......التخصص

 :اإلقامة

 (    )خارجي (   )  داخيل

 أوالً 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا العـبــــــــارة و.ر

أفضل القيام باألعامل التي أكلف بهـا عىل أكمل  1

 .وجه

     

      .أبذل جهدا كبريا حتى أصل إىل ما أريد 2

 أحرص عىل تأدية الواجبات يف مواع 3

 .يدها

     

أفكر كثريا يف الوصول إىل املستقبل أفضل من  4

 .املايض

     

      .أحب أداء األعامل التي تتسم بالتحدي والصعوبة 5

      .املثابرة يشء مهم يف أدايئ أي عمل من األعامل 6

      .أحدد ما أفعله يف ضوء جدول عميل 7

ء عندما ما أبدأ يف عمل ما فمن الرضوري االنتها 8

 .منه

     

أحرص عىل االلتزام باملواعيد التي أرتبط بها مع  9

 . اآلخرين

     

أشعر أن التخطيط للمستقبل من أفضل الطرق  10

 .لتفادي الوقوع يف املشكالت

     

      .أشعر بالسعادة عند معرفتي األشياء الجديدة 11

ًتحول املشاغل و الظروف كثريا بيني و بني مواعيد  12

 .تهاحدد

     

     من الرضوري اإلعداد والتخطيط املسبق ملا سنقوم  13
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 .به من أعامل يف املستقبل

      .ألتزم بالدقة يف أدايئ أي عمل من األعامل 14
      .أشعر بأن املقررات الدراسية غري كافية لتنمية معاريف 15

أتفاىن يف حل املشكالت الصعبة مهام أخدت من  16
 .وقت

     

عندما أحدد موعدا فإين أجيء يف الوقت املحدد  17
 .بالضبط

     

      .أفضل التفكري يف أشياء بعيدة املدى 18
      .ًأعطي اهتامما وتركيزا عاليا لألعامل التي أقوم بها 19
      .أتعامل مع الوقت بجدية تامة 20
االستمرار و املثابرة  من أنسب الطرق لحل  21

 .صعبةاملشكالت ال
     

ال أسمح لعمل من األعامل أن يتم عىل حساب  22
 .وقت عمل أخر

     

      .يزعجني األشخاص الذين ال يهتمون مبستقبلهم 23
      .يزعجني أن يتأخر أحد عن موعده معي 24
أشعر بالسعادة عندما أخطط لألعامل التي أنوي  25

 .القيام بها
     

 القيام ببعض املهام و أحب قضاء وقت الفراغ يف 26
 .األعامل لتنمية مهارايت و قدرايت

     

أستمتع باملوضوعات وألعامل التي تتطلب ابتكار  27
 .حلول جديدة

     

      .أفضل التفكري بجدية ساعات طويلة 28
التخطيط للمستقبل من أفضل السبل لتوفري . 29

 .الوقت و الجهد
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 ًثانيا

.ر
 م

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا               العبـــــــــارة            

      .أستطيع االعتامد عىل نفيس 1
      .عزميتي و إرصاري هام سبب نجاحي 2
      .اعرب عن رأيي بكل رصاحة و وضوح  3
اســتخدم خــربايت الشخصــية يف اتخــاد  4

 .القرار
     

      .أنا قادر عىل التخطيط للمستقبل 5
      .أستطيع أن أحقق ما أمتناه بدرجة كبرية 6
أثق يف قدرايت عىل توصيل املعلومة ملن  7

 .أتحدث إليهم
     

      .أشعر بالرضا عن أفعايل وسلويك 8
      .أثق يف قدريت عىل التخطيط للمستقبل 9

إذا عزـمـت ـعـىل عـمـل أي يشء فـسـوف  10
 .أصل إليه

     

ا أتحدث مع األهـل و أثق بقدريت عندم 11
 .األصدقاء

     

      .لدي ثقة يف القرارات التي أتخذها 12
      .أستطيع تجاوز املصاعب التي أتعرض لها 13
اعتقد بأنني سأحقق مكانة اجتامعية مل  14

 .يحققها غريي
     

أثق بقدرايت عىل إقامة عالقات  15
 .اجتامعية متميزة

     

      .شخصيةأثق يف ترصفايت ال 16
      .أنا واثق من صحة األعامل التي أقوم بها 17
      .أحب القيام باألعامل الصعبة  18
      .أثق يف قدريت عىل إقناع اآلخرين 19
      .اتخذ القرار املناسب إذا اقتنعت به 20
      .اتخذ قرارايت بدراسة و متعن 21
      .ال اشك بأي عمل أقوم به 22
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 ًثالثا

. ر

 م

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دامئا                       العبـــارة

      .ينتابني تفكري عميق 1

      .ابيك بسبب و بدون سبب 2

      .أجد نفيس غري قادر عىل الرتكيز يف أي يشء 3

      .أشعر بعدم الرضا عن أدايئ الدرايس 4

      .ًأشعر غالبا بالتعب واإلرهاق 5

      .َعادة ما أتقلب بكرثة يف أثناء النوم 6

      .كرثة الخوف متنعني من أداء أعاميل 7

      .أشعر بالقلق و التشاؤم 8

      .ًأقوم مفزوعا من نومي 9

      .أكره العمل بسبب الخوف من الفشل 10

مل أعد أستطيع أن أركز بشكل جيد فيام  11

 .أقرأه أو اكتبه

     

اضغط عىل نفيس يف أوقات كثرية لعمل  12

 .واجبايت الدراسية

     

      .أشعر بالضيق يف النفس 13

      .تنتابني أحالم مزعجة يف مدة النوم 14

      .أشعر بالحزن يف بعض األحيان 15

      .أشعر أن أفكاري متداخلة و متشابكة 16

أقـلـل ـمـن ـقـدرايت و مـهـارايت يف أداء أي  17

 .مل أعمله أو أكلف بهع

     

      .ًأشعر غالبا بالدوخة 18

من الصـعب أن أركـز عـىل أي يشء مـدة  19

 .طويلة

     



214

ًقيامي بالواجبات الدراسية مل يعد جيدا  20

 .كام كان

     

      .أشعر بضغوط نفسية 21

أنا مرهق لدرجة ال أستطيع القيام فيهـا  22

 .بيشء
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