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االنتباه المتمركز حول الذات وعالقته بدافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كلية التربية في محافظة بيشة.

ملخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية
االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبعت
الدراسة المنيج الوصفي بصورتو االرتباطية ،حيث تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات مقياسي:
االنتباه المتمركز حوؿ الذات (إعداد :أحمد وعبد المطمب ،)2102 ،ودافعية االنجاز
األكاديمي (إعداد :خولة الرجس ،)2101 ،ومف ثـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة البالغ عددىا
( )212طالباً بالتخصصات األدبية والعممية ،وباستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة،
توصمت الدراسة إلى أف درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات جاءت (متوسطة) حيث بمغ

المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممقياس ( ،)2321كما بينت النتائج وجود درجة (كبيرة) مف
دافعية االنجاز األكاديمي ،حيث جاءت الدرجة الكمية لو بمتوسط حسابي قدره ( ،)23.3كما
توجد عالقة ارتباطية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بيف االنتباه المتمركز
حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة ،كذلؾ

وجدت فروؽ في االنتباه المتمركز حوؿ الذات تعزى لمتغير التخصص لصالح طالب
التخصص األدبي ،بينما لـ توجد في دافعية اإلنجاز األكاديمي تعزى لمتغير التخصص ،ووفقاً
ليذه النتائج تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات كاف مف أبرزىا :العمؿ عمى تعزيز دافعية
االنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة مف خالؿ مكافأة الطالب المتقدميف دراسياً ،وكذلؾ

تفعيؿ الخدمات اإلرشادية داخؿ نطاؽ الكمية3
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The study aimed to identify the degree of Self-Focused
Attention and its relation to the academic achievement motivation
among the Faculty of Education students in Bisha province. the
study followed the descriptive method in its correlative form. Then
the validity and stability of two measure were verified: Self-Focused
Attention (Prepared by: Ahmed and Abd al-Muttalib, 2012), and
academic achievement motivation scale (Prepared by: Khawla AlRiggs, 2010). The study concluded that the self-centered degree of
attention was (medium), with an arithmetic average of the total score
of (3.30), and the results showed that the degree (0.05 0.05) between
the self-centered attention and the motivation of academic
achievement among the students of the Faculty of Education in the
province of Bisha, There were also differences in attention Selfcentered attributed to the specialization for the benefit of students of
literary specialization, while not found in the motivation of academic
achievement due to the variable specialization, According to these
results, a number of recommendations were presented, the most
prominent of which were: To promote the academic achievement of
university students by rewarding the students who are applying for
study, as well as activate the counseling services within the college.
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مكدمة:
الذات ىي المكوف األساسي لمشخصية ،وىي الحاوية لمسمات المختمفة لمفرد والتي
تميز الفرد عف باقي األفراد ،وتختمؼ نظرة كؿ فرد لذاتو ،ومفيومو عف تمؾ الذات واىتمامو
بيا ،وفي خضـ االختالؼ يوجد بعض االفراد متمركزوف حوؿ ذواتيـ وينظروف لمعالـ مف
حيث استفادتيـ الشخصية ،وىـ بذلؾ يمتمكوف انتباه متمرك ازً حوؿ الذات3

واالنتباه المتمركز حوؿ الذات يعد أحد المفاىيـ األساسية المستخدمة في الحديث عف

الذات باعتبارىا أحد أنظمة الشخصية في عمـ النفس الحديث ،فيي تشير إلى المعمومات
وثيقة الصمة بالذات حتى أف البعض أسس نظرية متكاممة لمبحث في ىذه العممية وعالقتيا
ببعض العمميات األخرى لمشخصية ولمسموؾ (القاضي وفطيـ وحسيف3).1 ،2112،
ولقد أوضح كرانير وسيجموف ويونج (Craner, Sigmon & Young, 2016,
) 118-127أف االنتباه المتمركز حوؿ الذات يشتمؿ عمى التقييـ الذاتي الذي يقارف سموؾ
الفرد بالمعايير الداخمية لمفرد نفسو ،وأف االنتباه المتمركز حوؿ الذات يشتمؿ التركيز عمى
األعراض االنفعالية والجسدية أثناء الحدث أو الموقؼ مما يؤثر عمى الحالة المزاجية لمفرد،
وقد يظير بعض االضطرابات كالقمؽ والتوتر3
ويؤثر االنتباه المتمركز حوؿ الذات يؤثر عمى الكثير مف العمميات النفسية المختمفة
مثؿ تقدير الذات ،فيؤكد كؿ مف بروكنير ،ىاجيمو،وبالنت (Brockner, Hjello & Plant,
) 1985وكوناو وجينولوس ) )Conway & Giannopoulos,1993عمى وجود ارتباط
سالب بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ،حيث أف الطالب
الذيف لدييـ انتباه متمركز حوؿ الذات مرتفع يكوف تقديرىـ لذواتيـ منخفض ،وبالتالي يكونوف
عرضة لمتأثير الخارجي3
كما يرتبط تقدير الذات باالنتباه المتمركز حوؿ الذات ،فيو كذلؾ يرتبط بالدافعية
لإلنجاز األكاديمي ،فمقد أوضح كؿ مف (أبو الديار2102 ،؛ الجريسي2102 ،؛ احميد،
 )2106أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف الدافعية لإلنجاز األكاديمي وتقدير الذات ،وىناؾ دراسات
مثؿ بروكنير ،ىاجيمو ،وبالنت ( )Brockner, Hjello & Plant, 1985وكوناو
وجينولوس ( )Conway& Giannopoulos, 1993اثبتت وجود عالقة سمبية بيف
التمركز حوؿ الذات وتقدير الذات ،لذلؾ يكوف مف المتوقع وجود عالقة سمبية بيف االنتباه
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المتمركز حوؿ الذات والدافعية لإلنجاز االكاديمي ،حيث أنو  -في حدود عمـ الباحث -ال
توجد دراسة مباشرة اىتمت بدراسة العالقة بيف الدافعية لإلنجاز والتمركز حوؿ الذات3
ولقد أشار جبر ( ).65 ،210.أف الدافعية لإلنجاز األكاديمي يتضمف مرحمتيف
لتحقيقيا ىما :المرحمة األولى وتتضمف الدافعية األساسية لإلنجاز ،والمرحمة الثانية تتضمف
اليدؼ والتخطيط الموجو باليدؼ لمسموكيات األدائية ،وتشتغؿ في األولى اآلليات المعرفية
واالنفعالية الشاممة ،بينما تشتغؿ في الثانية تمؾ المندمجة بالسياؽ الثقافي ،المنعكس في
تشكيؿ معنى اليدؼ والفعؿ المحقؽ لذلؾ اليدؼ3
مما سبؽ يتضح لمباحث :أف األفراد ذوي االنتباه المتمركز حوؿ الذات يعانوف مف القمؽ
االجتماعي واالكتئاب ،ويكونوف ذوي تقدير ذات منخفض ،وعرضة لإلصابة باليالوس ،مما
يشعرىـ بالنقص والصراع والقمؽ وعدـ التمتع بالصحة النفسية ،مما يجعؿ دافعيتيـ لإلنجاز
منخفضة ،وقدرتيـ عمى إنجاز المياـ منخفضة 3وما يؤكد ىذا الرأي ما أشار إليو (أبو الديار،
 2102والجريسي 2102 ،واحميد )2106 ،مف أف تقدير الذات لو أىمية كبرى ويحتؿ قيمة
كبرى في إيجاد الدافعية لإلنجاز وخاصة دافعية االنجاز األكاديمي ،ألف تقدير الذات أمر
ضروري لمنجاح المدرسي ،وأف التمميذ الذي يتخمى عف دراستو أو يفشؿ فييا يكوف ذلؾ
نتيجة ألنو ال يمتمؾ الدافعية لإلنجاز األكاديمي ،وذلؾ يرجع لما لديو مف تقدير ذات
منخفض ،واعتماداً عمى ما أشار إليو بروكنير ،ىاجيمو ،وبالنت ( &Brockner Hjello
)Plant, 1985؛ وكوناو وجينولوس ( )Conway& Giannopoulos, 1993مف وجود

عالقة ارتباطية سمبية قوية بيف تقدير الذات المرتفع ،واالنتباه المتمركز حوؿ الذات المرتفع،
يكوف مف المتوقع وجود عالقة سمبية بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات والدافعية لإلنجاز
االكاديمي ،حيث أنو  -في حدود عمـ الباحث -ال توجد دراسة مباشرة اىتمت بدراسة العالقة
بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات والدافعية لإلنجاز االكاديمي ،فكاف ىذا دافعاً لمباحث بإتماـ
ىذه الدراسة الحالية لتحديد تمؾ العالقة في إطار عممي3

مشكلة الدراسة وأسئلتوا:
ُيعد مفيوـ االنتباه المتمركز حوؿ الذات مف الموضوعات ذات األىمية الكبيرة في
مجاالت عمـ النفس ،وىناؾ العديد مف النظريات العممية والنفسية التي تضع المبادئ
والمفاىيـ األساسية التي تُفسر الظواىر النفسية ،وأما عف منظومة الذات ،فالحديث عنيا
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يتضح عبر البحث والدراس ة واالطالع عمى نتائج المفكريف وعمماء النفس ،إذ أف ىناؾ أىمية
كبيرة لفيـ الذات والوعي بيا واالىتماـ بيا وتقييميا وتقبميا واحتراميا3
ومف أبعاد منظومة الذات التي أولى الباحثوف في اآلونة األخيرة اىتماماً بتناوليا

متغير "االنتباه المتمركز حوؿ الذات"؛ والذي يذكر جيولر وميجاف (Güler& Megan,
) 2015, 71أنو يعبر عف عممية عقمية عمى درجة عالية مف الوعي الذاتي تُوجو انتباه
الفرد توجيياً ظاىرياً نحو األحاسيس والمشاعر واألفكار3

وقد تباينت نتائج الدراسات السابقة حوؿ ىذا المتغير مف حيث تأثيراتو ومسار

ارتباطاتو بغيره مف المتغيرات ،حيث بينت نتائج دراسة ناكيجما وتاكانوب وتانوا
) (Nakajimaa, Takanob& Tannoa, 2017أف االنتباه المتمركز حوؿ الذات يفسر
النموذج السببي في العالقة بيف البصيرة وأعراض كؿ مف القمؽ واالكتئاب ،كما توصمت نتائج
دراسة فياؿ وآخريف ) (Veale, et al., 2016إلى أف اال نتباه المتمركز حوؿ الذات يعمؿ
كعامؿ وا ٍ
ؽ مف أعراض اضطراب تشوه صورة الجسـ ،وأنو مع زيادة درجة االنتباه المتمركز
حوؿ الذات فإف معدؿ التقييـ السمبي أثناء تقديـ التغذية الراجعة الخاطئة يزداد3
وفي سياؽ أكاديمي ،بينت نتائج دراسة عمي وعبد الرحمف ( )2106ال توجد فروؽ
في التمركز حوؿ الذات وفؽ التخصص الدراسي ،والتفاعؿ بيف النوع ،والتحصيؿ الدراسي ،كما
ال توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف التمركز حوؿ الذات والتكيؼ األكاديمي ،وال

يوجد إسياـ داؿ إحصائياً لمتكيؼ األكاديمي في التمركز حوؿ الذات لدى طمبة الجامعة ،بينما
كشفت نتائج دراسة بوؿ وىاناه وكيمي واليري از (Paul, Hannah, Kelly, Alireza,

) 2011إلى أف االنتباه المتمركز حوؿ الذات يؤثر عمى درجة إدراؾ الطالب لصعوبة الميمة
التعميمية3
وما توصمت إليو الدراسات السابقة مف تباينات حوؿ النظر إلى االنتباه المتمركز حوؿ
الذات وعالقاتو بغيره مف المتغيرات خاصة المتغيرات المرتبطة بالبيئة التربوية كالتحصيؿ
الدراسي أو التعامؿ مع المياـ األكاديمية ىو ما أوجد اإلحساس بمشكمة الدراسة الحالية،
خاصة وأنو في ضوء عمؿ الباحث كمعمـ ،فقد تبيف لو مف خالؿ الممارسة الميدانية
واالحتكاؾ مع طالب الجامعة -مف الطالب المعمميف -أثناء التدريب الميداني أف مدركات
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الطالب حوؿ ذواتيـ تتبايف تبايناً واضحاً ،وىو ما يؤثر عمى طبيعة دافعيتيـ نحو عمميـ
كمعمميف ،ودافعيتيـ لإلنجاز األكاديمي كطالب3

وفي ضوء مراجعة الباحث لمدراسات السابقة في مجالي االنتباه المتمركز حوؿ الذات،
ودافعية االنجاز االكاديمي اتضح لو – في حدود عممو -عدـ وجود دراسات لمعالقة المباشرة
بيف كال المتغيريف سواء عمى مستوى الدراسات العربية أو االجنبية عمى حد السواء ،مما كاف
دافعاً لمباحث إلى دراسة تمؾ العالقة بيف المتغيريف ،حيث تحددت مشكمة الدراسة الحالية في
سعييا نحو اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي :ما العالقة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات

ودافعية االنجاز األ كاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة؟
ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -0ما درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة؟
 -2ما درجة دافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة؟
 -2ىؿ يوجد عالقة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب
كمية التربية في محافظة بيشة؟
 -1ىؿ تختمؼ درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات بأبعاده الثالثة (الوعي الذاتي الخاص-
الوعي الذاتي العاـ -القمؽ االجتماعي) لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة
باختالؼ التخصص (العممي -األدبي)؟
 -.ىؿ تختمؼ درجة دافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة
باختالؼ التخصص (العممي -األدبي)؟
 -6ىؿ يمكف التنبؤ بدافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة
مف االنتباه المتمركز حوؿ الذات لدييـ؟

أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى كؿ مف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز
األكاديمي لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة ،وكذلؾ دراسة العالقة بيف االنتباه
المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي ،وتحديد الفروؽ في كؿ مف االنتباه المتمركز
حوؿ الذات ودافعية االنجاز لدى طالب كمية التربية في محافظة بيشة باختالؼ التخصص
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(العممي -األدبي) ،وكذلؾ دراسة إمكانية التنبؤ بدافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية
التربية في محافظة بيشة مف االنتباه المتمركز حوؿ الذات لدييـ

أهمية الدراسة:
أوالً :األىمية النظرية3

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا النظرية مف خالؿ سعييا نحو إضافة خمفية نظرية عف

متغيرات البحث (االنتباه المتمركز حوؿ الذات -دافعية االنجاز األكاديمي) ،وتناوليا االنتباه
المتمركز حوؿ الذات بالدراسة لدى طالب كمية التربية ،لتحديد مستواه والوقوؼ عمى تأثيره
عمى شخصياتيـ ومف ثـ تأثيره عمى تالميذىـ في المستقبؿ ،وكذلؾ دراستيا لدافعية االنجاز
األكاديمي لدى طالب كمية التربية لما لتمؾ الفئة مف أىمية كبيرة في التأثير عمى المجتمع مف
خالؿ مسئولياتيـ عف اعداد جيؿ في المستقبؿ وبناء المجتمع3
ثانياً :األىمية التطبيقية3

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا التطبيقية مف خالؿ فتحيا مجاالً ىاماً لمبرامج

اإلرشادية لممعمميف في المستقبؿ لرفع مستوى الدافعية لإلنجاز األكاديمي لدى المعمميف
وطالبيـ ،كما قد تفيد نتائج الدراسة في توجيو القائميف عمى رعاية الطالب بأفضؿ األساليب
التي مف شأنيا تحسيف نظرتيـ إلى حياتيـ وأنفسيـ ومستقبميـ33

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة المحددات التالية:
 30الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى تناوؿ متغيري :االنتباه المتمركز حوؿ
الذات ،ودافعية االنجاز األكاديمي33
 32الحدود البشرية :يمثميا طالب كمية التربية بجامعة بيشة3
 32الحدود المكانية :وتتمثؿ في كمية التربية بمحافظة بيشة3

 31الحدود الزمانية :تـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي

(0121ىػ2105/ـ)3
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األدب الهظري ملتغريات الدراسة:
تناولت الدراسة الحالية متغيريف وىما :االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز
األكاديمي ،حيث يمكف التأصيؿ ليما عمى النحو التالي:
االنتباه المتمركز حوؿ الذات :Self-focused attention
يمثؿ مفيوـ "االنتباه المتمركز حوؿ الذات" أحد المفاىيـ األساسية التي شاع
استخداميا في العديد مف النظريات النفسية خاصة النظريات المرتبطة بالذات؛ والتي تيتـ
بتناوؿ العمميات النفسية المرتبطة بالذات3
مع تعدد المداخؿ النظرية التي تـ تناوؿ مفيوـ "االنتباه المتمركز حوؿ الذات" تعددت
في المقابؿ التعريفات التي تـ تقديميا ليذا المفيوـ ،حيث عرفو ميرافيف (Muraven,
) 2005, 382بأنو "توجيو االنتباه أو األفكار الداخمية توجيياً خارجياً (ظاىرياً) أو داخمياً
حيث أف ىناؾ فروؽ ثابتة لكمية االنتباه الذاتي لألفراد ،فاألفراد الذيف لدييـ انتباه المتمركز
حوؿ الذات مرتفع ينتبيوف ألنفسيـ أكثر مف األفراد الذيف لدييـ انتباه المتمركز حوؿ الذات
منخفض"3
ويفسر ذلؾ أحمد وعبد المطمب ( )216 ،2101بأف الوعي بالذات ىو حالة ُيخبرىا

ويمكف الحصوؿ عمييا باالعتماد عمى الضمائر
الفرد عندما يتجو إلى االنتباه نحو الذاتُ ،
الشخصية مثؿ :ىو ،ىي ،أنا ،وكذلؾ استخداـ متغيرات موقفية عابرة مثؿ :المرآة أو الكامي ار3
فيما يرى بويراز وويتس ( )Boyraz& Waits, 2015, 84بأنو "الميؿ إلى توجيو
الوعي إلى الجوانب الداخمية لمذات مثؿ التركيز عمى األفكار والمشاعر واألحاسيس؛ والتي قد
يكوف ليا تأثيرات تكيفية أو غير تكيفية مف شأنيا تسييؿ أو إعاقة حدوث التوافؽ النفسي
لدى الفرد"3
ومف زاوية ،عرفو ديفيد الكيند ( Elkindالمذكور في :عمي وعبد الرحمف،2106 ،
 ) 212بأنو "بناء معرفي خاطئ يتمثؿ باإلخفاؽ في التمييز بيف الموضوعات التي يوجو
اآلخروف تفكيرىـ نحوىا ،وتمؾ التي تكوف بؤرة تفكير واىتماـ المراىؽ نفسو ،ويتمثؿ بنزعات
مف المشاىدة المتخيمة والتمفيقات الشخصية"3
وما سبؽ يتبيف أف ىناؾ اتجاىاف في تناوؿ مفيوـ االنتباه المتمركز حوؿ الذات،
أوليما االتجاه النفسي المعرفي؛ والذي يبيف أنو حالة مف حاالت التركيز العقمي لمفرد حوؿ كؿ
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ما يخص ذاتو مف معارؼ ومدركات ومشاعر ،وثانييما االتجاه الكمينيكي الذي ينظر إليو عمى
أنو تشوه معرفي يتمركز فيو التفكير حوؿ الذات بصورة خاطئة3
ولالنتباه المتمركز حوؿ الذات مظاىر تتمثؿ في نطاؽ واسع مف السموكيات حيث ثبت
أف كؿ مف الوعي الذاتي الخاص والعاـ ُمفيد في التنبؤ عف السموؾ ،فكؿ منيما بارز في
سياقات سموكية مختمفة؛ وفي فيـ الذات كأحد خصائص الشخصية 3فاالنتباه المتمركز حوؿ
الذات ُيغير مف سموكيات معينة ويكبت سموكيات أخرى ،ويفعؿ ذلؾ في غياب التأثير الخارجي
المباشر ودافعة ذو منشأ داخمي ،كما يعمؿ أيضاً كمصدر لضبط سموؾ األفراد في التفاعؿ
االجتماعي (شحاتة3)21 ،2100 ،

واذا كاف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ىو المحفز الذي يشترؾ في عممية التنظيـ
الذاتي ،فإنو بالضرورة توجد مجموعة مف العوامؿ يمكنيا أف تحفز ىذا االنتباه ،فيتوجو إما
نحو الداخؿ (ذات الفرد) أو الخارج (العالـ المحيط بو) ،والى ذلؾ األمر أشارت غادة شحاتو
( ،)26 ،2100حيث ترى أف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ُيمكف أف يتغير وقتياً بفعؿ عوامؿ
انتقالية وىي التي ُيمكف أف ترفع مف االنتباه الذاتي تتكوف مف أحداث غير متوقعة أو مميزة
والتي تركز االنتباه عمى الذات مثؿ المزاج السمبي ،والفشؿ في األداء ،والعمميات

الفسيولوجية ،وكذلؾ األحداث التي تُذكر الفرد بأنو موضوع تحت المراقبة والمالحظة3
ويرى "كارفر وشيير( Carver& Scheier :المذكور في :عبد المطمب وأحمد،
 )21. ،212 ،221 ،2102أف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ُيشير إلى المعمومات وثيقة
الصمة بالذات ،ولالنتباه المتمركز حوؿ الذات ثالثة أبعاد ىي :الوعي الذاتي الخاص
 ،Private self-consciousوالوعي الذاتي العاـ  ،Public self-consciousوالقمؽ
االجتماعي Social Anxiety
والدراسة الحالية تأخذ بيذا المنظور في قياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات ،والذي يرى
أنو مكوف معرفي متعدد األبعاد ،يشمؿ توجيات الفرد نحو ذاتو وخارجيا ،وما يشعر بو في
أثناء ذلؾ مف مشاعر القمؽ3
وقد تعددت المداخؿ النظرية التي تناولت مفيوـ االنتباه المتمركز حوؿ الذات ،واف
جاءت في مجمميا متفقة في تكويف صورة واضحة مفسرة لكيفية بناء ىذا المفيوـ وتشكيمو،
ومنيا نظرية الوعي الذاتي الموضوعي Objective Self-Awareness؛ والتي قدميا
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"دوفاؿ وويكموند"  Duval& Wicklundويذكر أف مفيوـ االنتباه المتمركز حوؿ الذات
مستمد مف النظرية االجتماعية النفسية والبحث في التقييـ الذاتي 3وتفترض ىذه النظرية أنو
مف المحتمؿ أف الفرد األكثر وعياً بذاتو ذو التمركز حوؿ الذات مرتفع ُيمكف أف يدرؾ
التباينات بيف سموكو الحقيقي والمعيار الذي يحكـ السموؾ ،يقوـ بخفض حجـ التبايف مف
خالؿ تغيير سموكو وبالتالي يقترب مف المعيار أكثر (في :عبد المطمب وأحمد3)2100 ،
كذلؾ نظرية الوعي الذاتي Self-Consciousness Theory؛ التي قدميا كؿ
مف ( Fenigsteeinالوارد في :شحاتو )2100 ،وترى أف المتغيرات الموقفية ربما ال تكوف
وحدىا المحدد لالنتباه المتركز حوؿ الذات ،حيث أف األفراد يختمفوف باستمرار في ميميـ
لتوجيو االنتباه نحو أو بعيد عف الذات ،فبعض األفراد يفكروف دائماً في أنفسيـ بينما ُيركز
آخروف دائماً عمى البيئة الخارجية3

ومنيا أيضاً نظرية يونج Jung’s Theory؛ والتي ترى أف كؿ إنساف يميؿ إلى أف

يكوف في واحد مف اتجاىيف أساسييف مختمفيف :االنبساط واالنطواء ،وقد حدد االتجاه
كاستعداد لمذات أف تفعؿ أو ترد الفعؿ بطريقة معينة 3فاالنبساط يتضمف حركة إيجابية
لالىتماـ بعيداً عف خبرة الشخص الداخمية واتجاىات نحو الخبرة الخارجية 3وأف الشخص

المنبسط يتميز باالىتماـ بالموضوع الخارجي ،واالستجابة واالستعداد لتقبؿ األحداث الخارجية،
وعمى العكس فإف االنطواء يتضمف حركة سمبية أو انسحاب لمميؿ أو االىتماـ الذاتي بعيداً

عف الموضوعات الخارجية واتجاىو نحو خبرة الشخص الداخمية فاالنطوائييف لدييـ مشكالت
أكثر في العالقات االجتماعية ،ويتسـ المنطوي بأنو يبتعد عما يحدث مف أحداث خارجية وال
يميؿ إلى أف يشترؾ مع اآلخريف (كفافي وآخروف3)022 ،2101 ،
وتأخذ الدراسة الحالية بالمنحى التكاممي في تناوؿ المفاىيـ النفسية ،ولذا ألف الباحث
يرى أف ما قدمتو ىذه النظريات يتكامؿ مع بعضو البعض في تقديـ تصور شامؿ لمفيوـ
االنتباه المتمركز حوؿ الذات ،بحيث يمكف القوؿ بأنو ال توجد نظرية واحدة قائمة بذاتيا
تستطيع أف تفسر ىذا المفيوـ3
دافعية اإلنجاز األكاديمي :Academic Achievement Motivation
يرجع االىتماـ بدراسة الدافعية لإلنجاز نظ ارً ألىميتيا ليس فقط في العديد مف المجاالت

والمياديف التطبيقية والعممية كالمجاؿ االقتصادي والمجاؿ اإلداري والمجاؿ التربوي والمجاؿ
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األكاديمي ،حيث ُيعد الدافع لإلنجاز عامالً ُميماً في توجيو سموؾ الفرد وتنشيطو وفي إدراكو

لممواقؼ3

وتنبغي اإلشارة إلى أنو عند محاولة تقديـ تعريؼ لمدافعيةُ ،يالحظ أف عدداً مف
الباحثيف ُيميز بيف مفيوـ الدافع  ،Motiveوبيف مفيوـ الدافعية  ،Motivationعمى أساس
أف الدافع ىو عبارة عف استعداد الفرد لبذؿ الجيد والسعي في سبيؿ تحقيؽ أو إشباع ىدؼ
ُمعيف (زكي ،)35 ،2115 ،أما في حالة دخوؿ ىذا االستعداد أو الميؿ إلى حيز التحقيؽ
الفعمي أو الصريح فإف ذلؾ يعني الدافعية باعتبارىا عممية نشطة (خميفة3)6. ،2116 ،
ومف ثـ تُعرؼ الدافعية لإلنجاز بانيا عممية يتابع بيا نشاط موجو نحو ىدؼ ما ،وتؤثر
الدافعية في ماذا وكيؼ ومتى يتعمـ الفرد؟ والعالقة بيف الدافعية والتعمـ والتحصيؿ عالقة
تبادلية ،بمعنى أف كالىما ُيؤثر في اآلخر (عبد الناصر ،)00 ،2101 ،كما ترى الخوالدة
( )22 ،210.أف الدافعية لإلنجاز ىي دافع ُمكتسب مف خالؿ التفاعؿ الذي يقوـ بو الفرد
مع البيئة المحيطة ،ومف خالؿ خبرات الفرد ورغبة الفرد المستمرة لمتفوؽ والسعي نحو

النجاح3
ويرى الباحث أف دافعية اإلنجاز تشير إلى الرغبة بالقياـ بعمؿ جيد والنجاح فيو ،مع
التخطيط لممستقبؿ ووضع مستويات مرتفعة في األداء والسعي نحو تحقيقيا ،كما أنيا تعبر
عف الطموح الذي يدفع الفرد لممثابرة مف أجؿ بذؿ الجيد ،مف خالؿ سموكيات إنجازيو مينية
تدؿ عمى إقبالو عمى العمؿ3
وتتعدد األطر النظرية التي تتناوؿ دافعية اإلنجاز؛ نظ ارً ألىمية ىذا المفيوـ ،وكونو

يمثؿ ىدفاً مف أىداؼ العممية التربوية ،وكذلؾ الصحة النفسية ،ومنيا نظرية

مورايMurray؛ والتي حددت قائمة تشتمؿ عمى ( )25حاجة ذات أصؿ نفسي مف بينيا

الحاجة إلى اإلنجاز ،كما ُيؤكد في تفسيره السموؾ عمى أىمية خبرات الطفولة المبكرة ،حيث
يرى أف الحاجة إلى اإلنجاز تحدد بالرغبة أو الميؿ إلى عمؿ األشياء بسرعة عمى نحو جيد،
وقد قدـ موراي تصوراتو لقياس دافع اإلنجاز مف خالؿ اختبار تفيـ الموضوع (TATيوسؼ،
3)65 ،2115
كما تُعد نظرية التوقع -القيمة لتكنسوف Expectancy-Value Theory؛ مف أبرز
النظريات المعرفية التي ربطت مستوى دافعية األفراد نحو اإلنجاز بتوقعاتيـ وقيميـ،
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فالتوقعات تعود إلى معتقدات الفرد حوؿ طبيعة وكيفية أداءه في األنشطة المختمفة ،أما القيـ
فتعود إلى األسباب التي تجعؿ ذلؾ الفرد يقوـ بأداء األنشطة والميمات المختمفة ،وىذه
األسباب يعتمد تقديرىا عؿ طبيعة البناء المعرفي لمفرد ،ومف ىنا؛ فإف مستوى الدافعية ناتج
عف القيمة التي يعطييا الفرد لميدؼ ومدى توقع الوصوؿ إلى ذلؾ اليدؼ ،أي أف الدافعية
تُساوي تفاعؿ متغيري القيمة والتوقع كما في المعادلة التالية :الدافعية= القيمة × التوقع
)3(Pintrich& Schunk, 2002
وتشير األدبيات التربوية إلى وجود جوانب متعددة تُكسب دافعية االنجاز األكاديمي
أىميتو ،ومنيا أف الدافع لإلنجاز ىو الذي ُيحرؾ الطالب ليؤدي أنشطة معينة تؤدي إلى

إشباع الحاجة والرغبة في التحصيؿ والتفوؽ ،وىي مف أىـ الرغبات الدافعية لسموؾ الطالب،
ويحقؽ مستوى أعمى مف اآلخريف (عبد
والتي مف خالليا يحتؿ مكاناً مرموقاً في المجتمعُ ،
اليادي3)12 ،2100 ،
فإذا كانت الدافعية وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ،فإنيا أيضاً تُعد مف أىـ العوامؿ
التي تُساعد عمى تحصيؿ المعرفة والفيـ والميارات وغيرىا مف األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا
مثميا في ذلؾ مثؿ الذكاء والخبرة السابقة ،فالمتعمموف (الطالب) الذيف يتمتعوف بدافعية

عالية يتـ تحصيميـ الدراسي بفاعمية أكثر في جيف أف المتعمميف الذيف ليس لدييـ دافعية
عالية قد ُيصبحوف مثؿ شغب وسخرية داخؿ الفصؿ (السنباطي وآخروف-225 ،2101 ،
3)221
ويميز سميث( Smithالمذكور في :الزقيمي )21 ،2102 ،بيف نوعيف أساسييف مف
ُ
وىما :دافعية اإلنجاز الذاتية:
دافع اإلنجاز عمى أساس ُمقارنة الفرد بنفسو أو باآلخريفُ ،

وىي التي تتضمف تطبيؽ المعايير الشخصية الداخمية في الموقؼ ،كما ُيمكف أف تتضمف
معيا ارً مطمقاً لإلنجاز ،ثـ دافعية اإلنجاز االجتماعية :وىي التي تتضمف تطبيؽ معايير التفوؽ

التي تعتمد عمى المقارنة االجتماعية في الموقؼ3

ويرى الباحث أف كال النوعيف قد يحدثاف معاً ،ولكف قوة كؿ منيما تختمؼ وفقاً ألي

منيما السائد في الموقؼ ،فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية ىي المسيطرة في الموقؼ فغالباً
ما تتبع بالدافعية االجتماعية ،إما إذا كانت الدافعية االجتماعية لإلنجاز ىي المسيطرة في

الموقؼ فإف كال منيما ُيمكف أف يكوف فعاالً في الموقؼ3
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وكما يؤثر ىذا المتغير في العديد مف جوانب الشخصية اإلنسانية ،فإنو يتأثر بالعديد
مف المؤثرات التي تشكؿ بنية ىذا المفيوـ ،وتحدد مستواه لدى الفرد ،وفي ظؿ عالقات التأثير
والتأثر بيف المتغيرات النفسية ،فإنو مف الضرورة بمكاف تحديد أبرز ىذه العوامؿ ،ومنيا
حسبما أشار إليو راشد ( :)211.درجة جاذبية العمؿ ،وخبرات النجاح والفشؿ ،وطبيعة
دافعية اإلنجاز لدى المتعمـ ،والتنظيـ اليرمي التراكمي لدوافع المتعمـ وحاجاتو ،والبيئة
المباشرة لممتعمـ3
فيما أوضح أتكنسوفAtkinson

(المذكور في :البعوؿ )22 ،2102 ،أيضاً أف

مؤشرات الدافعية لإلنجاز مف حيث قوتيا أو ضعفيا تتمثؿ في :أف يتـ ذلؾ وفقاً لمعيار

االمتياز أو الجودة في األداء ،ومحاولة الوصوؿ لميدؼ واإلصرار عميو ،والتنافس مع اآلخريف
وما يعنيو ذلؾ مف سرعة الوصوؿ لميدؼ ،وبذؿ الجيد3
ومف ثـ يتبيف أف مفيوـ دافعية االنجاز مفيوـ مركب؛ يتضمف عدداً مف العوامؿ أو

األبعاد التي تتظافر فيما بينيا لتشكؿ ىذا المفيوـ ،حيث يذكر مطر ( )0101 ،2102أف
أبعاد ومكونات دافعية اإلنجاز تتعدد وتتنوع لتشمؿ :الثقة بالنفس ،والقدرة عمى اإلتقاف،
والقدرة عمى االستقاللية ،ثـ الطموح والسعي نحو التميز3

الدراسات السابكة:
مف الدراسات التي تناولت االنتباه المتمركز حوؿ الذات ،دراسة ناكيجما وتاكانوب
وتانوا ) (Nakajimaa, Takanob& Tannoa, 2017والتي ىدفت إلى دراسة الوظائؼ
التكيفية لالنتباه المتمركز حوؿ الذات ،وذلؾ مف خالؿ دراسة النموذج السببي لمعالقة بيف
البصيرة واالكتئاب وأعراض القمؽ ،وبينت النتائج أف االنتباه المتمركز حوؿ الذات يفسر
النموذج السببي في العالقة بيف البصيرة وأعراض كؿ مف القمؽ واال كتئاب3
كما ىدفت دراسة عمي وعبد الرحمف ( )2106إلى دراسة العالقة بيف التمركز حوؿ
الذات والتكيؼ االجتماعي لطالب وطالبات الجامعة ،ومف نتائجيا وجود مستوى مرتفع مف
التمركز حوؿ الذات لدى طمبة الجامعة ،كما ال توجد فروؽ في التمركز حوؿ الذات وفؽ
والتخصص الدراسي ،كذلؾ ال توجد عالقة ايجابية دالة إحصائياً بيف التمركز حوؿ الذات

والتكيؼ األكاديمي3
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فيما ىدفت دراسة بوىيمى وميمتنر واسترايوب (Boehme, Miltner, & Straube,
) 2015إلى تناوؿ العصابية وارتباطيا باالنتباه المتمركز حوؿ الذات وارتباطو بالقمؽ
االجتماعي لدى عينة مف الطالب الجامعييف والموظفيف ،وأشارت النتائج إلى فرط تنشيط
الفص الجبيي وتقاطع الصدغ خالؿ االىتماـ الداخمي مقابؿ الخارجي3
أما دراسة بويراز وويتس ) (Boyraz& Waits, 2015فقد ىدفت إلى تناوؿ العالقة
المتبادلة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات وتقبؿ الذات ،وقد بينت النتائج وجود عالقات تأثير
وتأثر بيف المتغيريف بشكؿ داؿ إحصائياً3

كذلؾ ىدفت دراسة بويراز وكوىؿ ) (Boyraz& Kuhl, 2015إلى الكشؼ عف

العالقة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات واألصالة والشعور بالسعادة ،وقد بينت الدراسة وجود
تأثير غير مباشر وداؿ إحصائياً لالنتباه المتمركز حوؿ الذات عمى الشعور بالرضا عف

الحياة3

كما استيدفت دراسة بروكمير وآخريف ( )Brockmeyer, et. al., 2015بحث
العالقة بيف استخداـ ضمائر "أنا ،نفسي ،ذاتي" ) (I, Me, Selfكمؤشر لالنتباه المتمركز
حوؿ الذات وعالقتو بالقمؽ واالكتئاب ،وقد توصمت الدراسة الى أف التركيز عمى الذات يرتبط
ارتباطاً وثيقا باالكتئاب والقمؽ3

أما دراسة غادة شحاتة ( )2100فقد ىدفت إلى بحث العالقة المباشرة بيف المتغيريف

االنتباه المتمركز حوؿ الذات وسمة ما وراء المزاج وبينت النتائج أنو :ال يوجد ارتباطاً ايجابياً

بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات وسمة ما وراء المزاج لدى طمبة الجامعة3

أما الدراسات التي تناولت دافعية االنجاز األكاديمي ،فمنيا دراسة ابتساـ عيسى وحناف
محمود ( )2105والتي سعت إلى التعرؼ عمى االختالؼ في كؿ مف فعالية الذات األكاديمية
والدافعية األكاديمية باختالؼ الذكاء الناجح ،وامكانية التنبؤ بكؿ مف فعالية الذات األكاديمية
والدافعية األكاديمية مف خالؿ قدرات الذكاء الناجح ،وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات مرتفعات ومنخفضات الذكاء الناجح في
فعالية الذات األكاديمية ،فيما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات
مرتفعات ومنخفضات الذكاء الناجح في الدافعية الداخمية والخارجية والدرجة الكمية3
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أما دراسة شيماء المالكي ( )2105فقد ىدفت إلى الكشؼ العالقة بيف قمؽ المستقبؿ
الميني والدافعية لإلنجاز والتخصص األكاديمي لدى طالب كمية االقتصاد المنزلي جامعة
المنوفية ،وأسفرت نتائج الدراسة عف :وجود عالقة ارتباطية سمبية ذات داللة احصائية بيف
درجات الطالب في استبياف قمؽ المستقبؿ الميني ودرجاتيـ في استبياف الدافعية لإلنجاز،
وعدـ وجود فروؽ دالة احصائياً في استبياف قمؽ المستقبؿ الميني تُعزى الختالؼ التخصص،
فيما ىدفت دراسة مروة عمي ( )2103إلى الكشؼ عف المشكالت النفسية والفيزيقية
وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى طالب جامعة الزقازيؽ ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى النتائج
التالية :توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف الشعور بالقمؽ ودافعية االنجاز ،فيما
توجد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بيف الشعور بالوحدة ودافعية االنجاز ،كما توجد
عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف ضعؼ الثقة بالنفس ودافعية االنجاز اي انو كمما زادت
الثقة بالنفس زادت الدافعية لإلنجاز،
ومع عرض الدراسات ذات الصمة بمتغيري الدراسة ،يتبيف أف الدراسة الحالية -عمى حد
عمـ الباحث -تمثؿ الدراسة األولى الذي تناوؿ العالقة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات
ودافعية االنجاز االكاديمي لدى طالب كمية التربية في البيئة السعودية3

مهوج الدراسة وإجراءاتوا:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخداـ المنيج الوصفي في صورتو االرتباطية ،حيث
ُيعد المنيج األكثر مناسب ًة لطبيعة الدراسة الحالية اليادفة إلى تحديد عالقة االنتباه المتمركز
حوؿ الذات بدافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية بجامعة بيشة3
 مجتمع وعينة الدراسة:تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطالب بكمية التربية (أدبي ،عممي) بجميع المستويات
الدراسية ،والبالغ عددىـ ( )25.طالباً ،وفقاً لما أمكف لمباحث الحصوؿ عميو مف إحصاءات
مف إدارة الكمية ببيشة ،مع اتباع الدراسة لممنيج الوصفي ،بصورتو المسحية -نظ ارً لقمة
حجـ مجتمع الدراسة -حيث تـ التطبيؽ عمى كامؿ مجتمع الدراسة البالغ عدده ()22.

طالباً -بعد خصـ عدد طالب العينة االستطالعية البالغ عددىا ( ).1طالباً -فأمكف استرجاع

استجابات ( )216طالباً ،فيما كانت استجابات ( )1طالب غير مكتممة ،ومف ثـ أصبح العدد

النيائي لعينة الدراسة ىو ( )212طالباً3
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 أدوات الدراسة:اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخداـ مقياسيف؛ يمكف تناوليما عمى النحو التالي:
أوالً :مقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات:

أعد ىذا المقياس في صورتو األصمية أحمد وعبد المطمب ( ،)2102حيث قاـ بتقنينو

في البيئة السعودية عمى طمبة جامعة الممؾ خالد بأبيا ،وقد اشتمؿ عمى ( )22عبارة موزعة
عمى ثالثة أبعاد وىي :الوعي الذاتي الخاص ،وتمثمو ( )1فقرات ،ثـ الوعي الذاتي العاـ
ويطمب مف المستجيب أف يقرأ
وتمثمو ( )5فقرات ،ثـ القمؽ االجتماعي ،وتمثمو ( )6فقراتُ ،
كؿ فقرة مف فقرات المقياس ،وأف يحدد استجابتو عمى مقياس متدرج مف ( ).خيارات (أوافؽ
بشدة ،أوافؽ ،غير متأكد ،ال أوافؽ ،ال أوافؽ بشدة) وتعطي الدرجات ( )0 ،2 ،2 ،1 ،.وذلؾ
في كؿ فقرات المقياس لبعديو األوؿ والثاني باستثناء الفقرات ( ،)00 ،01 ،1وكذا جميع
فقرات المحور الثالث ،والذي كانت جميع فقراتو سمبية ،ومف ثـ يصبح تقدير الدرجة في ىذه
الفقرات ىو ( ). ،1 ،2 ،2 ،0عمى الترتيب3
ولمتحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس في الدراسة الحالية ،قاـ الباحث بتطبيقو عمى عينة
الدراسة االستطالعية البالغ عددىا ( ).1طالباً مف طالب كمية التربية ببيشة ،فجاءت النتائج
كما يمي:

( )0الصدؽ :قاـ الباحث بحساب صدؽ المقياس باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي؛ والتي
تعتمد عمى حساب معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف وفؽ المراحؿ الثالث التالية:
أ -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لو،
فتراوحت المعامالت ما بيف ( )1322إلى (3)1352
ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ،والدرجة الكمية
لمبعد الذي ينتمي إليو ،فتراوحت المعامالت ما بيف ( )1321إلى (3)1316
ج -حساب مصفوفة معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس
وبعضيا البعض ،ثـ بينيا وبيف الدرجة الكمية لممقياس ككؿ ،وقد جاءت جميع
المعامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( )1310حيث تراوحت المعامالت ما بيف

( )13.1إلى (3)1311
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( )2الثبات :تـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ معادلة كرونباخ – ألفا ،ومعادلة التجزئة
النصفية المصححة بمعادلة سبيرماف -برواف ،حيث تراوحت معامالت الثبات ما بيف
( )1330إلى ( ،)1355ما يشير إلى توافر معايير الثبات لممقياس ،ويدفع نحو الثقة في
استخدامو عبر الدراسة الحالية3
ثانياً :مقياس دافعية االنجاز األكاديمي3

قامت خولة البرجس ( )2101بإعداد ىذا المقياس وتطبيقو عمى طالبات كمية التربية

بجامعة الجوؼ ،يتكوف المقياس في الصورة النيائية التي قدمتيا الباحثة مف ( )23فقرة
موزعة عمى ( ).أبعاد وىي :المثابرة ،ويتضمف ( )3فقرات الثقة بالنفس ويتضمف ( )02فقرة،
أىمية الوقت ويتضمف ( )1فقرات ،الرغبة واالستمتاع بالعمؿ ويتضمف ( )3فقرات ،التنافس
ويطمب مف المستجيب أف يق أر كؿ فقرة مف فقرات المقياس ،وأف يحدد
ويتضمف ( )6فقراتُ ،
استجابتو عمى مقياس متدرج مف ( ).خيارات ،وىي( :دائماً -غالباً -أحياناً -ناد ارً -إطالقاً)

بميزاف تقديري ( )0 ،2 ،2 ،1 ،.عمى الترتيب ،ولقد وضعت الفقرات في االتجاه االيجابي؛
الذي يكشؼ في درجتو المرتفعة عف توفر البعد ،باستثناء الفقرات ()25 ،22 ،21 ،02
والتي صيغت بصورة سمبية ،وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف ( )23إلى (3)05.
وقد قاـ الباحث الحالي بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف طالب كمية
التربية -مف خارج عينة الدراسة -بمغ قواميا ( ).1طالباً؛ وذلؾ بغرض حساب صدؽ وثبات
المقياس في الدراسة الحالية ،وذلؾ عمى النحو التالي:

( )0الصدؽ :قاـ الباحث بحساب صدؽ المقياس باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي؛ والتي
تعتمد عمى حساب معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف وفؽ المراحؿ الثالث التالية:
أ -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لو،
فتراوحت المعامالت ما بيف ( )1326إلى (3)1331
ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ،والدرجة الكمية
لمبعد الذي ينتمي إليو ،فتراوحت المعامالت ما بيف ( )1321إلى (3)1312
ج -حساب مصفوفة معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس
وبعضيا البعض ،ثـ بينيا وبيف الدرجة الكمية لممقياس ككؿ ،وقد جاءت جميع
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المعامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( )1310حيث تراوحت المعامالت ما بيف

( )13.1إلى (3)1316

( )2الثبات :تـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ معادلة كرونباخ – ألفا ،ومعادلة التجزئة
النصفية المصححة بمعادلة سبيرماف -برواف ،حيث تراوحت معامالت الثبات ما بيف
( )1331إلى ( ،)1312ما يشير إلى توافر معايير الثبات لممقياس ،ويدفع نحو الثقة في
استخدامو عبر الدراسة الحالية3
وليدؼ الحكـ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المقياسيف ،تـ حساب
الوزف النسبي لبدائؿ االستجابة عمى فقراتيما عمى النحو اآلتي:
 طوؿ الفئة= المدى /عدد الفئات3 المدى= الفرؽ بيف أكبر وأصغر بديؿ (درجة بديؿ االستجابة)  /عدد بدائؿ االستجابة3 المدى = (31351 =. /)0-.وبالتالي يكوف مقياس الحكـ عمى درجة التوفر عمى النحو اآلتي:

جدوؿ ( )0تقدير االستجابة عمى أداتي الدراسة

الحكـ (قمؽ)

الدرجة

بدرجة كبيرة
جداً

بدرجة كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة قميمة

بدرجة قميمة
جداً

مف

4.02

3.42

0.62

0.82

0.22

إلى

5.22

4.09

3.39

0.59

0.79

نتائج الدراسة ومهاقشتوا وتفسريها:
نتيجة اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ وتفسيرىا ومناقشتيا:
حيث نص هذا السؤال عمى" :ما درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات لدى طالب كمية
التربية في محافظة بيشة؟"3

ولإلجابة عن هذا السؤال  ،تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من أبعاد

المقياس والدرجة الكمية له ،الستجابات طالب كمية التربية (ن=  ،)320ثم تقدير المتوسط
حسب معيار الحكم عمى متوسط االستجابة عمى المقياس؛ والذي سبقت اإلشارة إليه في

إجراءات الدراسة ،والجدول ( )0يبين نتائج هذا اإلجراء.
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جدوؿ ( )13المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة مف طالب كمية التربية (ف= )212
عمى مقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات (األبعاد والدرجة الكمية) مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتيا الحسابية
رقـ البعد في

2

الوعي الذاتي العام

3.56

1.21

كبيرة

0

0

الوعي الذاتي الخاص

3.48

1.11

كبيرة

2

2

القمق االجتماعي

2.86

1.28

متوسطة

2

3.30

1.20

المقياس

البعد

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

الدرجة

الرتبة

المعياري

متوسطة

يتبيف مف الجدوؿ ( )2أف متوسط استجابات عينة الدراسة مف طالب كمية التربية عمى
الدرجة الكمية لمقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات بمغت القيمة ( ،)2321بانحراؼ معياري
( )0321مما يشير إلى أف درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات لدى طالب كمية التربية
بجامعة بيشة جاءت متوسطة3
ويمكف عزو النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود درجة متوسطة لالنتباه المتمركز
حوؿ الذات لدى طالب كمية التربية بمحافظة بيشة إلى طبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا
الطالب عينة الدراسة الحالية -والذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف  01إلى  20عاماً -وىي
مرحمة المراىقة ال متأخرة؛ والتي تتميز بانشغاؿ المراىؽ بتوجيو انتباىو إلى الجوانب الداخمية
لمذات مثؿ التركيز عمى األفكار والمشاعر واألحاسيس؛ والتي قد يكوف ليا تأثيرات تكيفية
لديو ،ومف ثـ كاف مف الطبيعي وفقاً لخصائص المرحمة وطبيعة عمميات النمو بيا أف يتوجو

الطالب بانتباىيـ نحو ذواتيـ بشكؿ أو بآخر ،حيث اقتربت الدرجة المتوسطة ( )2321مف
الحد األدنى لمدرجة المرتفعة لالنتباه المتمركز حوؿ الذات (3)2311
كذلؾ يمكف تفسير النتيجة الحالية في ضوء نظرية الوعي الذاتي الموضوعي لدوفاؿ
وويكموند

Duval& Wicklund؛ والتي تفترض أف اإلنساف في م ارحؿ نموه المختمفة

يتطور في إدراكو لمتباينات بيف سموكو الحقيقي والمعيار الذي يحكـ السموؾ ،فيقوـ بخفض
حجـ التبايف مف خالؿ تغيير سموكو وبالتالي يقترب مف المعيار أكثر ،وىو ما ينطبؽ عمى
طالب الجامعة عينة الدراسة الحالية ،فمع وصوليـ آلخر مرحمة تعميمية نظامية ،ومع قربيـ
مف الدخوؿ في مرحمة الرشد ،فإنيـ يسعوف إلى تطوير مدركاتيـ الذاتية حوؿ مشاعرىـ
وأفكارىـ المتعمقة بذواتيـ ،فيطوروف طرقاً وأساليب خاصة في تركيز االنتباه عمى مدركاتيـ
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الذاتية ،ولذا اقتربت درجة المتوسط ( )2321في النتيجة الحالية مف الدرجة األدنى لمفئة
األعمى وىو () 2311؛ مما يشير إلى وجود جيود إيجابية لدى الطالب نحو تحقيؽ انتباه
متمركز حوؿ الذات يتميز باإليجابية3
نتيجة اإلجابة عف السؤاؿ الثاني وتفسيرىا ومناقشتيا:
حيث نص ىذا السؤاؿ عمى " :ما درجة دافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية
التربية في محافظة بيشة؟"3
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكؿ مف أبعاد
مقياس دافعية االنجاز األكاديمي والدرجة الكمية لو ،الستجابات طالب كمية التربية (ف=
 ،) 212ثـ تقدير المتوسط حسب معيار الحكـ عمى متوسط االستجابة عمى المقياس؛ والذي
سبقت اإلشارة إليو في إجراءات الدراسة ،والجدوؿ ( )2يبيف نتائج ىذا اإلجراء3

جدوؿ ( )2المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة مف طالب كمية التربية(ف=

 )212عمى مقياس دافعية االنجاز األكاديمي (األبعاد والدرجة الكمية) مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتيا
الحسابية

رقـ البعد في

البعد

المقياس

المتوسط

االنحراؼ

الدرجة

الرتبة

2 3 32

0301

كبيرة

0

0311

كبيرة

2

كبيرة

2
1
.

المعياري

2

الثقة بالنفس

0

المثابرة

236.

1

الرغبة واالستمتاع بالعمؿ

23.3

0311

2

أىمية الوقت

23.1

0302

كبيرة

.

التنافس

2310

0300

كبيرة

الدرجة الكمية

23.3

0311

كبيرة

يتبيف مف الجدوؿ ( )2أف متوسط استجابات عينة الدراسة مف طالب كمية التربية عمى
الدرجة الكمية لمقياس دافعية االنجاز األكاديمي بمغت القيمة ( ،)23.3بانحراؼ معياري
( )0311مما يشير إلى أف درجة دافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية بجامعة
بيشة جاءت كبيرة3
ويرى الباحث أنو يمكف تفسير النتيجة الحالية في ضوء نظرية أتكسوف؛ والتي تشير
إلى وجود نمطيف مف األشخاص وفؽ لمدافعية اإلنجاز ،وىما :األشخاص الذيف يتسموف
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بارتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة أكبر مف الخوؼ مف الفشؿ ،واألشخاص الذيف يتسموف
بارتفاع الخوؼ مف الفشؿ بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز ،ووفقاً ليذه النظرية يمكف القوؿ بأف

الدرجة المرتفعة لمدافعية لإلنجاز لدى طالب كمية التربية يمكف تفسيرىا في ضوء عامميف

أساسيف ،وىما:
العامؿ المجتمعي ؛ وتمثمو البيئة االجتماعية المحيطة بطالب الجامعة؛ والتي فرضت
عمييـ بعض المعايير األخالقية التي قد ينظر إلييا الطالب المراىؽ في ىذا السف عمى أنيا
محفز لو ،فالتوقعات العالية لإلنجاز التي تولييا األسر ألبنائيا في تمؾ المرحمة تمثؿ طاقة
إيجابية تحفز الطالب نحو التطمع اإليجابي لمعدالت إنجاز أكاديمي عالية ،وىو األمر الذي
انعكس إيجاباً عمى مستوى الدافعية لإلنجاز3

العامؿ االقتصادي ،فالظروؼ االقتصادية التي يمر بيا الطالب تبدو مواتية لبذؿ

الجيد ،والمثابرة واالجتياد في دراستيـ؛ بغرض تحسيف أدائيـ واالرتفاع بمستوى توقعاتيـ
وأىدافيـ المستقبمية ،مما يمثؿ طاقة إيجابية تحفز المستويات المرتفعة مف الدافعية لإلنجاز
لدى طالب كمية التربية ،حيث يشعر الطالب بأف ما يتطمعوف مف أجمو مف مستقبؿ ميني
مرتبط بما يبذلونو مف جيد ،خاصة في ظؿ التنافسية3
ومع تظافر ىذيف العامميف معاً فقد دعما التوجيات اإليجابية لدى طالب كمية التربية

نحو تحقيؽ معدالت أداء أكاديمي مرتفع أسيـ بدوره في إدراؾ الطالب لوجود درجة مرتفعة
لدييـ مف دافعية اإلنجاز األكاديمي3
نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث ومناقشتيا:
حيث نص ىذا السؤاؿ عمى" :ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة

( )α ≤ 0.05بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية
التربية في محافظة بيشة "؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ حساب مصفوفة معامالت ارتباط بيرسوف بيف درجات
أفراد عينة الدراسة مف طالب كمية التربية (ف=  )212عمى مقياس االنتباه المتمركز حوؿ
الذات وما يتضمنو مف أبعاد ،ودرجاتيـ عمى مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي3
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جدوؿ ( )1مصفوفة معامالت االرتباط بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي
وأبعادىما الفرعية
مقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات

أبعاد مقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات

الدرجة الكمية
لمقياس االنتباه

المثابرة

*2.03

*2.04

-2.20

**130.

(الثقة بالنفس

*2.04

2.24

-2.29

**1306

أىمية الوقت

2.20

2.26

-2.20

1311

الرغبة واالستمتاع بالعمؿ

2.20

2.26

-2.24

1311

التنافس

*2.00

**2.07

**2.09

**1320

**130.

*1302

-**1306

**1322

دافعية اإلنجاز األكاديمي

الخاص

العاـ

االجتماعي

المتمركز حوؿ الذات

الدرجة الكمية لمقياس

مقياس دافعية االنجاز األكاديمي

الوعي الذاتي

الوعي الذاتي

القمؽ

الدرجة الكمية لمقياس دافعية االنجاز
األكاديمي
(**) دالة عند مستوى 2.20

(*) دالة عند مستوى 2.25

قيمة (ر) عند ن=  320عند مستوى  2.00 =2.25عند مستوى 2.05 =2.20

تبيف النتائج بالجدوؿ ( )1وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف االنتباه المتمركز

حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية ،وىي نتيجة تتميز بيا الدراسة
الحالية عف مجمؿ الدراسات السابقة التي اىتمت بتناوؿ ىذيف المتغيريف -كؿ عمى حده،-
وتبيف ىذه النتيجة أف كؿ درجة ارتفاع في االنتباه المتمركز حوؿ الذات تقابمو درجة مرتفعة
في دافعية االنجاز األكاديمي3
ويمكف تفسير النتيجة الحالية في ضوء النظر إلى طبيعة االنتباه المتمركز حوؿ الذات؛
والذي يجعؿ مف الطالب ذا بصيرة بقدراتو وامكاناتو ،وعمى معرفة واعية باألفكار التي تسيطر
عميو مف جية ،واألفكار العامة حولو في البيئة المحيطة بو ،فمف جية األفكار الخاصة بذاتو
يدرؾ الطالب الجامعي قدراتو بشكؿ أكبر في ظؿ االنتباه المتمركز حوؿ الذات ،وىو األمر
الذي يحفزه نحو استغالؿ ىذه القدرات واستثمارىا في تحقيؽ معدالت انجاز أكاديمي أفضؿ،
ومف ثـ ترتفع لديو المدركات الشعورية الخاصة بدافعية االنجاز األكاديمي3
أما المعرفية الواعية باألفكار العامة في البيئة المحيطة بالطالب ،فتمثميا تطمعات
األسرة بخاصة والمجتمع بعامة مف الطالب الجامعي ،والذي ُيفترض فيو تحقيؽ البصيرة
بقدراتو مف جية ،ووضوح تطمعاتو نحو المستقبؿ مف جية أخرى ،ومع انتباه الطالب نحو
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ىذه األفكار فتجعمو يعمؿ عمى بذؿ الجيد في تحصيؿ محتوى المقررات الدراسية التي يدرسيا
في الجامعة ،ومف ثـ يدرؾ وجود درجة مرتفعة لديو مف دافعية االنجاز األكاديمي3
وفي ظؿ ىذا األمر فإف القمؽ االجتماعي يؤثر بصورة سمبية عمى طاقة الفرد
وتوجياتو ،ومف ثـ يؤثر عمى مستوى الدافعية لديو ،ولذا جاءت العالقة بيف القمؽ االجتماعي
والدافعية لإلنجاز ذات داللة إحصائية في التأثير السمبي بينيما3
نتيجة اإلجابة عف السؤاؿ الرابع ومناقشتيا وتفسيرىا:

والذي نص عمى " :ىؿ تختمؼ درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات بأبعاده الثالثة

(الوعي الذاتي الخاص -الوعي الذاتي العاـ -القمؽ االجتماعي) لدى طالب كمية التربية في
محافظة بيشة باختالؼ التخصص (العممي -األدبي)؟3
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
الستجابات عينة الدراسة عمى مقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات (األبعاد والدرجة الكمية)،
ثـ تـ استخداـ اختبار (ت) لداللة الفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف؛ وذلؾ نظ ارً لتوزيع

عينة الدراسة وفقاً ليذا المتغير إلى مجموعتيف :طالب األقساـ األدبية ويمثميا ( )012طالباً،
وطالب األقساـ العممية ويمثميا ( )001طالباً ،فجاءت النتائج كما في الجدوؿ اآلتي:

جدوؿ ( ).نتائج اختبار (ت) لداللة الفروؽ بيف طالب األقساـ العممية واألقساـ األدبية عمى مقياس
االنتباه المتمركز حوؿ الذات (األبعاد والدرجة الكمية)

المحور

مصدر التبايف

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

طالب العممي

29.49

5.60

طالب األدبي

32.36

4.61

طالب العممي

27.17

5.49

طالب األدبي

29.21

4.24

طالب العممي

17.08

4.92

طالب األدبي

17.22

5.21

الدرجة الكمية لالنتباه

طالب العممي

73.75

12.01

المتمركز حوؿ الذات

طالب األدبي

78.80

10.44

الوعي الذات العاـ
الوعي الذاتي الخاص
القمؽ االجتماعي

يتبين من الجدول ( )5ما يمي:
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الحرية

قيمة (ت)

الداللة

اإلحصائية

322

-4.80

2.20

322

-3.62

2.20

322

-2.03

322

-3.83

2.80
غير دالة
2.20
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 30توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1310في الدرجة الكمية
لمقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات وبعديو (الوعي الذاتي العاـ ،والوعي الذاتي
الخاص) الستجابات عينة الدراسة تعزى الختالفيـ في متغير التخصص ،لصالح طالب
التخصص األدبي؛ لكوف متوسط استجاباتيـ عمى المقياس أعمى مف طالب التخصص
العممي3
 32ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1310في بعد (القمؽ
االجتماعي) لمقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات الستجابات عينة الدراسة تعزى
الختالفيـ في متغير التخصص (أدبي -عممي)3
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات لصالح طالب التخصصات األدبية إلى أمريف متقابميف
أوليما متعمؽ بطبيعة الدراسة األدبية المتعمقة حوؿ اإلنساف وطبيعية حياتو؛ والتي تدفع
الطالب الدارس ليا نحو التأمؿ خاصة في الدراسات األدبية المتعمقة بالمغة العربية واألدب
تحديداً ،وىو ما يمثؿ تدريباً غير مباشر لمطالب نحو استبطاف خبراتو الذاتية وتأمميا

والوقوؼ عمى محتواىا ،وىو ما يدفعو نحو مزيد مف االنتباه المتمركز حوؿ ذاتو ،وثانييما
متعمؽ بطبيعة الدراسة العممية الجافة التي ال تتيح لمطالب فرصة التعمؽ حوؿ ذاتو بقدر ما

تدربو عقمياً عمى التعمؽ في محتوى المادة ذاتيا مف جية ،وتشعره بقيمة وأىمية الوقت مف

جية أخرى ،وىو األمر الذي ينعكس عمى التوجيات الفكرية لدى طالب التخصصات العممية

فيقؿ تمركزىـ حوؿ ذواتيـ3
وفي ضوء ىذيف العامميف جاءت الفروؽ في االنتباه المتمركز حوؿ الذات لصالح
طالب التخصصات األدبية عمى حساب الطالب ذوي التخصصات العممية3
نتيجة اإلجابة عف السؤاؿ الخامس ومناقشتيا وتفسيرىا:

والذي نص عمى " :ىؿ تختمؼ درجة دافعية االنجاز األكاديمي بأبعاده الخمسة

(المثابرة -الثقة بالنفس -أىمية الوقت -الرغبة واالستمتاع بالعمؿ -التنافس) لدى طالب
كمية التربية في محافظة بيشة باختالؼ التخصص (العممي -األدبي)؟3
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
الستجابات عينة الدراسة عمى مقياس دافعية االنجاز األكاديمي (األبعاد والدرجة الكمية) ،ثـ
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تـ استخداـ اختبار (ت) لداللة الفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف؛ وذلؾ نظ ارً لتوزيع

عينة الدراسة وفقاً ليذا المتغير إلى مجموعتيف :طالب األقساـ األدبية ويمثميا ( )012طالباً،
وطالب األقساـ العممية ويمثميا ( )001طالباً ،فجاءت النتائج كما في الجدوؿ اآلتي:

جدوؿ ( )6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروؽ بيف طالب األقساـ العممية واألقساـ األدبية عمى مقياس دافعية
االنجاز األكاديمي (األبعاد والدرجة الكمية)

مصدر التبايف

المحور

االنحراؼ

المتوسط

الحسابي

المعياري

طالب العممي

27.35

4.82

طالب األدبي

27.50

4.74

طالب العممي

47.06

7.01

طالب األدبي

47.04

6.70

طالب العممي

15.92

2.63

طالب األدبي

15.03

2.94

الرغبة واالستماع

طالب العممي

27.93

4.02

بالعمؿ

طالب األدبي

27.81

3.83

طالب العممي

19.87

3.06

طالب األدبي

19.36

3.09

الدرجة الكمية لدافعية

طالب العممي

137.25

16.51

االنجاز األكاديمي

طالب األدبي

137.64

14.45

المثابرة
الثقة بالنفس
أىمية الوقت

التنافس

درجة

الحرية

قيمة (ت)

322

-2.06

322

2.23

322

0.70

322

2.05

322

0.38

322

-2.00

الداللة

اإلحصائية
2.82
غير دالة
2.97
غير دالة
2.20
2.80
غير دالة
2.07
غير دالة
2.83
غير دالة

يتبين من الجدول ( )6ما يمي:
 30ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1310في الدرجة الكمية
لمقياس دافعية االنجاز األكاديمي وأبعاده (المثابرة -الثقة بالنفس -الرغبة
واالستمتاع بالعمؿ -التنافس) الستجابات عينة الدراسة تعزى الختالفيـ في متغير
التخصص (أدبي -عممي)3
 32توجد فروؽ ذات دال لة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1310في بعد (أىمية الوقت)
لمقياس دافعية االنجاز االكاديمي الستجابات عينة الدراسة تعزى الختالفيـ في
متغير التخصص لصالح طالب التخصص العممي؛ لكوف متوسطيـ أعمى مف متوسط
طالب التخصص األدبي عمى ىذا البعد3
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وتتفؽ النتيجة الحالية في د اللتيا عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة
دافعية االنجاز األكاديمي وفقاً لمتخصص مع نتائج دراسة الساكر ( )210.والتي أشارت إلى
أف الطالب بتخصصاتيـ األدبية والعممية ترتبط لدييـ درجة االنجاز األكاديمي بفاعمية الذات،

وىو األمر الذي يبيف وجود درجات متقاربة مف الدافعية لدى الطالب3
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
في درجة دافعية االنجاز األكاديمي وفقاً لمتخصص إلى كوف كؿ تخصص فيو مف المحفزات

العقمية التي تستدعي العمؿ عمى تحصيؿ محتوى مقرراتو ،فإذا كانت المقررات العممية
تستحث العمميات العقمية المتعمقة بالتفكير في المحتوى العممي لممقررات فإف المقررات األدبية

تستحث القدرات العقمية الخاصة بالتأمؿ ،ومف ثـ يكوف لكؿ تخصص دوافع تدفع الدراسيف لو
نحو بذؿ الجيد في التحصيؿ ،ومف ثـ ال توجد فروؽ في الدافعية وفقاً لمتخصص3

نتيجة اإلجابة عف السؤاؿ السادس ومناقشتيا وتفسيرىا:

والذي نص عمى " :ىؿ يمكف التنبؤ بدافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب كمية التربية

في محافظة بيشة مف االنتباه المتمركز حوؿ الذات لدييـ؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي بطريقة Enter
الستجابات عينة الدراسة عمى مقياس االنتباه المتمركز حوؿ الذات (الدرجة الكمية) ،ومقياس
دافعية االنجاز األكاديمي (الدرجة الكمية واألبعاد) ،وجاءت النتائج عمى النحو التالي:
جدول ( )7وتائج اوحدار االوتباي انمتمزكش حول انذاث عهي دافعيت االوجاس األكاديمي وأبعادي ندى طالب كهيت
انتزبيت (ن= )203
انمتغيز انتابع

انمتغيز
انمستقم

انمثابزة
انثقت بانىفس
أهميت انوقج
انزغبت واالستمتاع
بانوقج
انتىافس
اندرجت انكهيت
ندافعيت االوجاس

االوتباي
انمتمزكش
حول
انذاث

قيمت معامم
انتحديد
)(R2

01.0

قيمت (ف)
نهتبايه

**11..

تبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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قيمت
(ث)

معامم
االوحدار

**3111
**2121
0101

012.
0107
01.3

0113

01.0

*312.

0102

**2171

0151

انثابج

.5173
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 30يمكف التنبؤ بالدرجة الكمية لدافعية االنجاز األكاديمي مف الدرجة الكمية لالنتباه
المتمركز حوؿ الذات ،وذلؾ وفؽ معادلة التنبؤ التالية:
الدرجة الكمية لدافعية االنجاز = ( 1336 + 033.2االنتباه المتمركز حوؿ الذات)3
 32يمكف التنبؤ بدرجة (المثابرة) مف الدرجة الكمية لالنتباه المتمركز حوؿ الذات ،وذلؾ
وفؽ معادلة التنبؤ التالية:
درجة المثابرة = ( 1320 + 033.2االنتباه المتمركز حوؿ الذات)3
 32يمكف التنبؤ بدرجة (الثقة بالنفس) مف الدرجة الكمية لالنتباه المتمركز حوؿ الذات،
وذلؾ وفؽ معادلة التنبؤ التالية:
درجة الثقة بالنفس = ( 131. + 033.2االنتباه المتمركز حوؿ الذات)3
 31ال يمكف التنبؤ بدرجة (أىمية الوقت) مف الدرجة الكمية لالنتباه المتمركز حوؿ الذات،
نظ ارً لعدـ داللة قيمة (ت) ليذا البعد والتي بمغت ( )1316وىي قيمة لـ تصؿ حد

الداللة اإلحصائية3

 3.ال يمكف التنبؤ بدرجة (الرغبة واالستمتاع بالعمؿ) مف الدرجة الكمية لالنتباه المتمركز
حوؿ الذات ،نظ ارً لعدـ دال لة قيمة (ت) ليذا البعد والتي بمغت ( )1362وىي قيمة لـ

تصؿ حد الداللة اإلحصائية3

 36يمكف التنبؤ بدرجة بعد (التنافس) مف الدرجة الكمية لالنتباه المتمركز حوؿ الذات،
وذلؾ وفؽ معادلة التنبؤ التالية:
درجة التنافس = ( 1312 + 033.2االنتباه المتمركز حوؿ الذات)3
وتشير ا لنتيجة الحالية إلى اتساؽ مجمؿ نتائج الدراسة مع بعضيا ،فمع كوف العالقة
بيف المتغيريف :االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودافعية االنجاز األكاديمي ىي عالقة دالة
إحصائياً ،فإف مؤشرات التنبؤ تبدو واضحة ومنطقية ،حيث يمكف التنبؤ بدرجة دافعية االنجاز

األكاديمي مف خالؿ درجة االنتباه المتمركز حوؿ الذات ،وىو األمر الذي عزاه الباحث إلى
كوف االنتباه المتمركز حوؿ الذات يجعؿ الطالب عمى وعي بقدراتو وامكاناتو ،ومف ثـ يمكنو
توظيفيا بطريقة صحيحة ،ولذا فمع وجود االنتباه يتمكف الطالب مف شحذ طاقاتو وتوجيييا
وجية صحيحة نحو دافعية اال نجاز3
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كما تتفؽ النتيجة الحالية مع التوجيات النظرية لمدراسة؛ ففي ضوء نظرية سميماف
 Selmanفإف المراىقيف يصبحوف تدريجياً أكثر قدرة عمى تفيـ ذواتيـ وتحديد قدراتيـ كمما
كاف انتباىيـ حوؿ ذواتيـ إيجابياً ،ولذا فإف تحقيؽ معدالت انتباه إيجابي حوؿ الذات تقود

عمى التنبؤ بدرجة دافعية االنجاز لدييـ وفؽ ما بينت النتيجة الحالية3

توصيات الدراسة:
 30العمؿ عمى تعزيز دافعية االنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة مف خالؿ مكافأة الطالب
المتقدميف دراسياً3

 32تفعيؿ الخدمات اإلرشادية داخؿ نطاؽ الكمية؛ والتي تعمؿ عمى تدعيـ الجوانب النفسية
اإليجابية لدى الطالب ،والتخفيؼ مف حدة المدركات السمبية التي تؤثر عمى توجو
الطالب نحو إىماؿ الدراسة3
 32حث أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحو تعزيز الدوافع اإليجابية لإلنجاز لدى طمبتيـ3

 31نشر وعي داخؿ نطاؽ الجامعة وخارجيا بخطورة عدـ تعزيز الطالب المتفوقيف ،او

إىماؿ تدعيـ الجوانب االيجابية في شخصية الطالب3
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مراجع الدراسة:
أوالً :املراجع العربية.
أبو الديار ،مسعد نجاح ( 3)2102العالقة بيف تقدير الذات والدافعية لإلنجاز والذكاء
الوجداني لدى عينة مف األطفاؿ المكفوفيف وغير المكفوفيف 3مجمة العموـ االجتماعية،
الكويت3021-010 ،)2(11 ،
أحمد  ،ميمي السيد وعبد المطمب ،السيد الفضالي ( 3)2101االنتباه المتمركز حوؿ الذات
وتقدير الذات في ضوء كؿ مف التخصص والمستوى الدراسي لدى طالبات جامعة الممؾ
خالد 3مجمة كمية التربية بجامعة بنيا-مصر3231-210 ،)11(2. ،
أحميد ،لويزة ( 3)2106إعادة السنة وعالقتيا بكؿ مف تقدير الذات ،الدافعية لإلنجاز لدى
تالميذ السنة األولى متوسط 3مجمة الحكمة لمدراسات التربوية والنفسية ،الجزائر:
مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع ،ع(3213-25. ،)5
البرجس ،خولة خميفة ( 3)2101العالقة بيف ما وراء االستيعاب ودافعية االنجاز األكاديمي
لدى طالبات كمية التربية في جامعة الجوؼ 3رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية
الدراسات العميا ،جامعة اليرموؾ3
البعوؿ ،مؤمف إبراىيـ ( 3)2102عالقة دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح بالتفكير االبتكاري
عند طمبة كمية العموـ التربوية في جامعة مؤتة 3رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات
العميا ،جامعة مؤتة3
جبر ،لؤي خزعؿ( 3)210.أبعاد الشخصية والذكاءات المتعددة وأساليب التعمـ ودافعية
اإلنجاز األكاديمي وعالقتيا باإلنجاز األكاديمي 3مجمة كمية اآلداب جامعة بغداد-
العراؽ ،ع(3616-.63 ،)000
الجريسي ،مناؿ خالد ( 3)2102عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلنجاز الدراسي لدى التمميذات
ذوي صعوبات التعمـ والسويات بالمدارس االبتدائية بمدينة الرياض 3رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية3
خميفة ،عبد المطيؼ محمد ( 3)2116مقياس الدافعية لإلنجاز 3القاىرة :دار غريب لمطباعة
والنشر والتوزيع3
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الخوالدة ،رنا عمي محمود ( 3)210.أثر استراتيجية التخيؿ الموجو عمى دافعية اإلنجاز
واالتجاىات نحو المدرسة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي 3رسالة ماجستير ،جماعة
البحث العممي والدراسات العميا ،الجامعة الياشمية3
راشد ،مرزوؽ راشد ( 3)211.عمـ النفس التربوي نظريات ونماذج معاصرة 3القاىرة :عالـ
الكتب3
الزقيمي ،بوراف عمي محمود ( 3)2102المسؤولية التحصيمية وعالقتيا بمستوى الطموح
ودافع اإلنجاز لمطمبة الموىوبيف والعادييف 3رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العميا،
جامعة مؤتة3
زكي ،أماؿ عبد المحسف ( 3)2115أثر برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات التعمـ
المنظـ ذاتياً في الدافعية والتحصيؿ الدراسي لدى عينة مف التالميذ ذوي صعوبات
التعمـ 3رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة بنيا3

السنباطي ،السيد مصطفى وعمي ،عمر إسماعيؿ والعقباوي ،أحالـ عبد السميع (3)2101
دافع اإلنجاز وعالقتو بمستوى قمؽ االختبار ومستوى الثقة بالنفس لدى طالب المرحمة
الثانوية 3دراسات تربوية ونفسية :مجمة كمية التربية بالزقازيؽ-مصر ،ع(-223،)65
3251
شحاتة ،غادة محمد أحمد ( 3)2100االنتباه المتمركز حوؿ الذات وعالقتو بما وراء المزاج
لدى طمبة جامعة الزقازيؽ 3رسالة ماجستيرػ كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ3
عبد المطمب ،السيد الفضالي وأحمد ،ميمي السيد( 3)2102العالقة بيف االنتباه المتمركز
حوؿ الذات وتقدير الذات لدى طالبات كمية العموـ واآلداب بسراة عبيدة 3مجمة كمية
التربية بأسواف ،ع(3231 -223 ،)26
عبد الناصر ،فاطمة أميف ( 3)2101التنبؤ بدرجة كفاية الذات األكاديمية المدركة لدى طمبة
الصؼ العاشر في مدينة الزرقاء مف خالؿ درجتيـ في االمتحانيف المدرسي والوطني
ومقياس دافع اإلنجاز 3رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العميا ،الجامعة الياشمية
عبد اليادي ،داليا خيري عبد الوىاب ( 3)2100أثر برنامج تدريبي قرائي في ميارات
االستذكار ودافعية اإلنجاز األكاديمي وما وراء الفيـ القرائي لدى تالميذ الصؼ
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السادس االبتدائي 3دراسات تربوية ونفسية (مجمة كمية التربية بالزقازيؽ) ،ع(،)30
ج(3022-2. ،)2
عمي ،إسماعيؿ إبراىيـ وعبد الرحمف ،شذى خالص ( 3)2106التمركز حوؿ الذات وعالقتو
بالتكيؼ االجتماعي لدى طمبة الجامعة 3مجمة البحوث التربوية والنفسية ،ع(،)11
3220-211
عمي ،مروة محمد عمي ( 3)2103المشكالت النفسية والفيزيقية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز
لدى طالب جامعة الزقازيؽ )دراسة مقارنة بيف الذكور واإلناث) 3رسالة ماجستير غير
منشورة ،معيد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عيف شمس3
عيسى ،ابتساـ محمود عامر ومحمود ،حناف حسيف ( 3)2105الذكاء الناجح وعالقتو بكؿ
مف فعالية الذات األكاديمية والدافعية األكاديمية لدى عينة مف طالبات الجامعة3
دراسات تربوية ونفسية :مجمة كمية التربية بالزقازيؽ  -مصر ،ع(3266-011 ،)11
القاضي ،يوسؼ مصطفى وفطيـ ،لطفي محمد وحسيف ،محمود عطا ( 3)2112اإلرشاد
النفسي والتوجيو التربوي 3المممكة العربية السعودية :دار المريخ3
كفافي ،عالء الديف والنياؿ ،مايسة أحمد وسالـ ،سيير محمد ( 3)2101نظريات الشخصية
عماف :دار الفكر ناشروف وموزعوف3
واالرتقاء –النمو-التنوعّ 3
المالكي ،شيماء شعباف محمد ( 3)2105قمؽ المستقبؿ الميني وعالقتو بالدافعية لإلنجاز
والتخصص األكاديمي لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 3رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية3
مطر ،أسماء إبراىيـ ( 3)2102دافعية اإلنجاز 3المؤتمر العممي العربي السادس واألوؿ
لمجمعية المصرية ألصوؿ التربية بالتعاوف مع كمية التربية ببنيا بعنواف :التعميـ—
وآفاؽ ما يعد ثورات الربيع العربي-مصر ،مج(30110-0120 ،)2
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