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  الفصل األول

  مدخل إلى الدراسة

  : مقدمة

إن قدرة األمم على توفير الرخاء والسعادة لشعوبها تقاس بما لديها من ثروات    
إلنتاج والتنظيم واالبتكار، فأي إنطالقة حضارية تعتمد في بشرية واعية وقادرة على ا

 – وما زالت –ومن هنا كانت التربية . جوهرها على جهد اإلنسان ونشاطه وفكره وإبداعه
ضرورة تعمل على تنمية الشخصية اإلنسانية إلى أقصى درجة تسمح بها استعداداتها 

 إليها من واجبات وأعمال وقدراتها، لتصبح شخصية فاعلة ومبدعة تتحمل ما يسند
  .مستقبلية

 وتتفق النظم التربوية على أهمية األسرة في تربية أبنائها وعلى دورها الكبير في 
ذلك ، وتعدها المؤسسة التربوية األولى المؤثرة  في تربية الطفل وتكوين شخصية 

  ٠المستقبلية 
اخلة ومتفاعلة تقوم إن عملية النمو الطبيعي عند الفرد تمر في مراحل متتالية ومتد

الواحدة منها على األخرى، فالسنوات األولى من حياة الفرد تعد فترة حاسمة وهامة في 
تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، ففي مرحلة الطفولة يظهر األثر الكبير والدور البارز 
ها ألساليب التنشئة المختلفة ، والتعامالت االجتماعية والمعايير األخالقية التي يتعرض ل

الطفل في تكوين سماته الشخصية وفي بنائه النفسي ومفهومه لذاته وقدرته على التفوق 
  .والنجاح

وتعد المدرسة أهم بيئات التفاعل االجتماعي للطالب ، فال يقتصر دورها على تلقين 
المعارف والمعلومات والمهارات فحسب، بل هي نظام اجتماعي تفاعلي ينمي الطالب 

 وانفعالياً  واجتماعياً  وجسمياً ، وبذلك فهو يسهم بشكل كبير في تحديد معرفياً  ومهارياً 
مسار تكوين الشخصية وأساسها، فالبيئة المدرسية الصحية تساعد على نمو الشخصية 

  .السوية المنتجة
وإذا اجتاز الفرد مرحلة الطفولة المتأخرة، ووصل إلى بداية سن المراهقة ، ظهرت 

ت والقدرات والميول والصفات الشخصية، واكتسب من العادات وتفتحت فيه االستعدادا
  .والخبرات والمهارات ما يؤهله للعب دوره في الحياة 



  ٣

ويتميز الجانب االنفعالي في مرحلة المراهقة المبكرة والتي تقابل المرحلة التعليمية 
يق المتوسطة بالعنف والتهور الذي ال يتناسب مع مثيراتها، ويالحظ السعي نحو تحق

االستقالل االنفعالي والتحرر من السلطة، خاصة وأن هناك انخفاض في الوصاية وتزايد 
  .في االستقالل خالل سنوات هذه المراهقة

وتعتبر الثقة بالنفس والحاجة لإلنجاز من أهم السمات االنفعالية الهامة التي يكتسبها 
فالثقة بالنفس ودافع اإلنجاز من الفرد من البيئة االجتماعية التي يعيش فيها ويتفاعل معها، 

الركائز األساسية في تحقيق التوافق النفسي والقدرة على قهر الصعاب والكفاح الدؤوب ، 
  .لتحقيق النجاح وبلوغ معايير االمتياز

) ١٩٩٣؛ ناصيف، Bunker ،1991بنكر( ولقد أكدت كثير من الدراسات منها 
فل منذ مراحل الطفولة المبكرة، بينما توصلت على أهمية بناء وتنمية الثقة بالنفس لدى الط

؛ ١٩٩٩؛ العنزي، Gesit & Hamrick ،1983جيست وهامريك (دراسات 
إلى االرتباط الموجب بين الثقة بالنفس وحسن التوافق والصحة النفسية، ) ٢٠٠١العنزي

؛ 1960؛ Kleirmuntz؛ كليمنتز Barron،1953بارون(وأوضحت دراسات 
مذكورة في ) (Cottel ،1972 ،1974؛ كوتل Hasnberger ،1972هانزبيرغر 

أن الثقة بالنفس دليل التوافق الحسن السوي ، والمرتبط بالصحة ) ٢٢:٢٠٠٠المشعان، 
النفسية، واألداء واألصالة والواقعية في التفكير والشعور بالكفاءة والحيوية والنشاط ، 

  .والقدرة على تحمل األزمات وحسن التصرف فيها
، Wolcikوولتشك (أن دراسات ) ٢٠٧-٢٠٦  : ٢٠٠٠حمد، م(ويذكر 

) Wolchman&Culhane ،1993؛ بلتشمان وكولهين Shea ،1990؛وشيا 1980
توصلت إلى أن المراهقين غير المنعزلين اجتماعيا يكون لديهم ثقة أكبر، أما المراهقين 

مذكورة   (Musan ،1963المنعزلين اجتماعيا فيكونون أقل ثقة بأنفسهم، واشار  موسين 
إلى أن األبناء الذين لم يحصلوا على القدر المالئم من ) ٧٨:ت .في عبد السالم وطاهر، ب

  .عطف آبائهم يتصفون بقلة األمن وعدم ثقتهم بأنفسهم
إلى أن ذوات اإلنجاز المرتفع يتميزون بالمثابرة ) هـ١٤٠٧(وتوصلت عارف 

  .المقدرة والمنافسةوالمغامرة واالستقالل والثقة بالنفس واإلحساس ب
 ، Fennema & Sherman؛ وفينما وشيرمن ١٩٧٨أبو عالم، (وتؤكد دراسة 

  .على االرتباط الموجب بين الثقة بالنفس والتحصيل الدراسي) 1978



  ٤

؛ Ullagaddi ، 1982؛ اللجادي Evelend ،1981ايفالند ( وخلصت دراسات 
اء األكاديمي ودوافع اإلنجاز، وأنه على العالقة اإليجابية بين األد) ٢٠٠٠،٢٠٠١الصافي، 

  .يمكن التنبؤ باألداء األكاديمي عن طريق قياس دافعية اإلنجاز لدى الطالب
مما سبق يخلص الباحث إلى أن نمو األبناء السوي يساعدهم على رفع مستوى الثقة 

  ٠سي بالنفس لديهم وعلى رفع درجتهم في دافع اإلنجاز، ويحقق لهم االستقاللية واألمن النف
وقد أطلع الباحث على دراسات سابقة أجنبية وعربية تناولت الثقة بالنفس ودوافع 

 دراسة عربية أو محلية على البيئة -  على حد علم الباحث–اإلنجاز، إال أنه لم يجد 
  .السعودية تناولت المتغيرين والعالقة بينهما في المجال التربوي التعليمي

لية وهي الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من ومن هنا نشأت فكرة الدراسة الحا
  .المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر

  

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

يتمتع الطالب المتوافقين بقدر كبير من الثقة بالنفس، وقد بينت العديد من األبحاث   
الثقة بالنفس من أهم  المشكالت التي التي أجريت لتحديد مشكالت المراهقين، أن ضعف 

  ).٣٨:١٩٧٨أبو عالم، (يعاني منها طالب وطالبات التعليم العام 
 أن الثقة بالنفس تضعف في مرحلة البلوغ، Hurlock ولقد أوضحت هيرلوك   

إلى مرحلة ) الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية(وهي مرحلة التحول من الطفولة المتأخرة 
ففي هذه الحالة تقل الثقة بالنفس عما كانت عليه في ) المرحلة المتوسطة(رة المراهقة المبك

مرحلة الطفولة المتأخرة، وقد يشك المراهق بنفسه وبقدرته ، وقد يتردد في القيام باألعمال 
أن الشعور بعدم الثقة بالنفس ) ٣:١٩٧٨(ويوضح أبو عالم . التي كان يقوم بها بسهولة

 المراهق عن كفايته النفسية واالجتماعية، وهذا الشعور يأتي جزئيا نتيجة القلق الذي ينتاب
من ضعف المقاومة الجسمية في هذه الفترة، ومن الضغوط االجتماعية المستمرة على 

  .المراهق لالضطالع بالمزيد من المسؤوليات والواجبات، وجزئيا من نقد الكبار
يته النفسية واالجتماعية، ويؤدي إن الثقة بالنفس تتمركز حول اتجاه الفرد نحو كفا  

اإلحساس بالكفاية النفسية واالجتماعية إلى شعور الفرد باألمن النفسي واالجتماعي في 
ً  على تحقيق حاجاته، ومواجهة متطلبات الحياة،  مواقف الحياة المختلفة، مما يجعله قادرا

  . وحل مشكالته، وبلوغ أهدافه



  ٥

رد على االعتماد على نفسه، وحكمه السليم أن قدرة الف) ٤:١٩٩٩(ويؤكد سباعنه   
في المواقف واألشياء، ومواجهة المشكالت التي تعترضه ، والتوصل إلى حلول لها، مؤشر 

  .على ظهور الثقة بالنفس لدى هذا الفرد
وتعتبر الثقة بالنفس شرطاً  أساسياً  مهماً  لتقدم العلوم والتكنولوجيا، وتساعد على   

ي لدى المتعلمين من أجل مواكبة ثورة المعرفة والمعلومات التكنولوجية تنمية التفكير العلم
فإذا بدأ  الطالب بتعلم ) ١٤-١٣  : ١٩٩٦العضايلة ، . (التي يعيشها العالم في هذا العصر

محتوى علمي أو مادة أو أداء مهمة ما، وهو ال يثق بنفسه، فإن ذلك يشكل معوقاً  أساسياً  
ا، حيث ترسخ لدى الطالب اعتقاده بأنه غير قادر على عمل شيء لعملية التعلم وما يتبعه

  .ما،وهو في الحقيقة قادر على األداء واإلنجاز بالشكل المطلوب تقريباً 
هذا ويعتبر التحصيل الدراسي من أهم األنشطة المعرفية التي يبدو فيها معيار   

شطة ارتباطاً  بالدافع لإلنجاز، االمتياز أو النجاح أو الفشل واضحا ًً، ومن ثم فهو أكثر األن
  وعلى ذلك فمن الممكن تباين دافعية اإلنجاز بين الطالب وبالتالي تباين التحصيل الدراسي  

ويعد الدافع لإلنجاز هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوك ويعتبر من المكونات الهامة   
 بذلك المحاوالت للنجاح المدرسي، ويوصف األفراد ذوو اإلنجاز المرتفع بأنهم يميلون إلى

زيدان، (الجادة للحصول على قدر كبير من النجاح في كثير من المواقف االجتماعية 
٢:١٩٨٩.(  
والجدير بالذكر أن دافعية اإلنجاز تؤثر في تحديد مستوى الفرد التعليمي حيث أن   

هذا الدافع يعمل كقوة إضافية توجه سلوك الطالب نحو اآلمال التي ترتبط بتحصيلهم 
اسي، فهو يدفع الطالب إلى زيادة معارفهم ومهاراتهم، ولكي يتعلموا بطريقة أسرع، الدر

  .وينجزوا أعمالهم في وقت أقل من غيرهم
ومن خالل عمل الباحث في مجال التدريس الحظ تدني المستوى التحصيلي العام   

ً ، والذي يشكل أخطر العوامل التي تحول دون ت حقيق في أغلب المواد الدراسية تقريبا
األهداف التربوية لمواكبة تطور العصر المتسارع، ويعزو الباحث هذا إلى أسباب كثيرة من 

 فالثقة بالنفس تلعب دورا .ضمنها ضعف الثقة بالنفس، وضعف دافع اإلنجاز لدى الطالب
ً  في التغلب على كثير من الجوانب التي تعيق التحصيل العام، وتساعد على رفع  بارزا

، وتقوده إلى بذل جهد أكبر في تحصيله، وهذا ما أكدته كثير من الدراسات كفاءة المتعلم
األجنبية والعربية مع قلتها ولكن ليس هناك ما يؤكد إمكانية  تعميم النتائج لهذه الدراسات 



  ٦

واألبحاث على المجتمع السعودي بحكم عدم وجود دراسات تناولت سمة الثقة بالنفس 
ً  هناك - على حد علم الباحث- البيئة السعوديةوعالقته بالتحصيل الدراسي على  وأيضا

اختالف في النظام التعليمي والمنهجي بين المجتمع السعودي والمجتمعات التي تمت فيها 
  .الدراسة، ومن هنا ارتأى الباحث ضرورة دراسة هذه السمة كمتغير في دراسته الحالية

؛ Noble ،1973نوبل (سات وأما الدافع لإلنجاز فقد أكدت نتائج عدد من الدرا  
) Ali ،1980؛ علي Markle ،1980؛ماركل Waters&waters،1976وترز و وترز

أن هناك عالقة قوية بين التحصيل الدراسي ) ٢٥:٢٠٠١مذكورة في العبداهللا والخليفي،(
، Leuptowليبتو (بالرغم من ذلك أشارت نتائج بعض من الدراسات . ودافعية اإلنجاز

إلى أن ) ٢٥:٢٠٠١مذكورة في العبد اهللا والخليفي، )( Brown ،1974؛ وبراون 1973
وهذا ما أكدته أيضا . دافعية اإلنجاز ليس لها عالقة بالتحصيل الدراسي وال تؤثر عليه

  ).١٩٨٣(دراسة األعسر وآخرون 
وبوجود هذا التباين رأى الباحث أن يكون دافع اإلنجاز هو المتغير الثاني في   

وبذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في دراسة الثقة بالنفس ودافع . دراسته الحالية
ً  والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر  اإلنجاز لدى عينة من المتفوقين دراسيا

  :ومن ثم اإلجابة على التساؤالت اآلتية
لدى هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز  .١

  عينة من المتفوقين دراسيا والعاديين من طالب المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في الثقة بالنفس بين عينة الطالب المتفوقين  .٢

 دراسياً  والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر؟

ة الطالب المتفوقين هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دافع اإلنجاز بين عين .٣
  دراسياً  والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر؟

  

  :أهمية الدراسة

  :تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين
  :الجانب النظري: أوال
تناولت هذه الدراسة سمتين انفعاليتين ذات تأثير فعال في شخصية المراهق      .١

  . للمواقف اليوميةوعلى حياته، وعلى كيفية تفاعله ومواجهته



  ٧

تزودنا هذه الدراسة بحقائق ومعلومات ومراجع مختلفة ونتائج دراسات عن سمتي  .٢
 .الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز، التي من شأنها أن تثري اإلطار السيكولوجي

إثارة انتباه أولياء األمور والمعلمين إلى أهمية دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس في حياة  .٣
والعلمية، ودورها في ميدان الحياة العامة والحياة المدرسية لبلوغ الفرد العملية 

 .معايير االمتياز والنجاح

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي تفتقد إليها الساحة التربوية التعليمية في   .٤
مجتمعنا السعودي ، فعلى حد علم الباحث ال توجد دراسة علمية تناولت متغيري 

 .لمجال التربوي التعليمي الدراسة الحالية في ا

تؤكد هذه الدراسة على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين األبناء والطالب عند  .٥
 .التفاعل معهم

  :الجانب التطبيقي: ثانيا

 كأحد –تعمل هذه الدراسة على فتح المجال أمام الباحثين لدراسة سمة الثقة بالنفس  .١
لفة ولكافة الفئات العمرية، فهي  في المجاالت المخت-أهم المتغيرات االنفعالية

 - على حد علم الباحث-المحاولة األولى من نوعها في المملكة العربية السعودية
  .تتعامل مع هذه السمة في المجال التربوي  التعليمي

تنبه هذه الدراسة إلى ضرورة عمل برامج تدريبية وجلسات إرشادية لرفع مستوى  .٢
 .اد المحتاجين لذلكالثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لألفر

يمكن أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة المتخصصين في مجال التربية والتعليم عند  .٣
التخطيط لوضع المناهج المدرسية بحيث تعمل على مراعاة تنمية الثقة بالنفس ورفع  
ً  يمتلك  مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطالب، وهذا من شأنه أن يصنع جيالً واعدا

 .سهم في بناء حضارة إسالمية عالميةقدرات عالية ت

  
  :أهداف الدراسة

  -:تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على
  .العالقة بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى الطالب المتفوقين دراسياً  والعاديين .١
 .الفروق في الثقة بالنفس بين الطالب المتفوقين دراسياً  والعاديين .٢

 .لطالب المتفوقين دراسياً  والعاديينالفروق في دافع اإلنجاز بين ا .٣



  ٨

  
  :مصطلحات الدراسة

  :الثقة بالنفس
أنها سمة شخصية "على ) ٣٧:١٩٩٦( يتبنى الباحث  تعريف القواسمة والفرح  

يشعر معها الفرد بالكفاءة والقدرة على مواجهة العقاب والظروف المختلفة مستخدماً  أقصى 
دافه المرجوة، وهي مزيج إيجابي من الفكر ما تنتجه له إمكاناته وقدراته لتحقيق أه

والشعور والسلوك الذي يعمل على تشجيع النمو النفسي السوي والوصول بالفرد إلى 
  ".المستوى المطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي

 ومن الناحية اإلجرائية تتمثل الثقة بالنفس في مجموع الدرجات التي يحصل عليها   
          ٠ من إجابته على  مقياس الثقة بالنفس المستخدم في الدراسة الحالية الطالب

  :دافع اإلنجاز
الرغبة في األداء الجيد وتحقيق "على أنه ) ٥:١٩٨٧(ويتبنى الباحث تعريف موسى   

  " النجاح وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوك ويعتبر من المكونات المهمة للنجاح المدرسي
إلجرائية تتمل دافعية اإلنجاز في مجموع الدرجات التي يحصل عليها ومن الناحية ا  

   ٠الطالب من إجابته على مقياس دافعيه اإلنجاز المستخدم في هذه  الدراسة 
  

  :الطالب المتفوقين دراسيا
 وهم الطالب الذين يظهرون مستوى أداء مرتفع في واحد أو أكثر من المجاالت   
  :اآلتية
  .قدرة عقلية عامة .١
 .تعداد دراسي خاصاس .٢

 .تفكير ابتكاري .٣

 .قدرة على القيادة .٤

 .فنون مرئية أو حركية .٥

 ).١٤:١٩٩٨العماري، ( قدرة نفسية حركية  .٦

       



  ٩

  
     ومن الناحية اإلجرائية فهم الطالب بالمرحلة المتوسطة الذين ال تقل نسبة 

وهي % ٩٠هـ عن ١٤٢٢/١٤٢٣تحصيلهم الدراسي  في نهاية العام الدراسي 
ً  لسلم تقدير الدرجات المطبق في المدارس الن سبة التي تمثل تقدير ممتاز وفقا

  .المتوسطة للبنين في المملكة العربية السعودية
  

  :الطالب العاديون دراسياً 
 ويعرفهم الباحث إجرائيا بأنهم الطالب في المرحلة المتوسطة الحاصلون على   

  .هـ١٤٢٢/١٤٢٣في نهاية العام الدراسي " جيد"تقدير عام 

  

  :حدود الدراسة

 حيث أن موضوع الدراسة الحالية هو الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى الطالب   
المتفوقين دراسياً  والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر، لذا فإن الدراسة الحالية 

طالب تتحدد بموضوعها التي تبحث فيه وهو الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من ال
ً  والعاديين، وبعينة الدراسة وهم طالب المرحلة المتوسطة بمدينة  المتفوقين دراسيا

 ١٦- ١٢(عرعر،والذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية ممن تتراوح أعمارهم  بين 
بمدينة عرعر، وباألدوات المستخدمة وهي مقياس الثقة بالنفس ومقياس دافعية ) سنة

ان الذي سوف  تعمل فيه الدراسة، وبالمكان وهو مدينة عرعر اإلنجاز، وكذلك بالزم
حاضرة دون قراها، ولذلك يجب أن نكون حذرين في تعميم نتائج هذه الدراسة حيث يجب 

  .مراعاة هذه الحدود في تعميمها
  



  ١٠

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  - :اإلطار النظري: ً أوال
  : الثقة بالنفس -١

  .م الثقة بالنفس وأهميته ومظاهرهمفهو  -أ 
  .النظريات المفسرة للثقة بالنفس  - ب 
  .الثقة بالنفس في مرحلة المراهقة  -ج 
  .مقومات الثقة بالنفس  - د 
  .مفهوم الذات والثقة بالنفس  - ه 
  .التحصيل الدراسي والثقة بالنفس  -و 

   :دافع اإلنجاز -٢

  الدافعية  -أ 
 .مفهوم دافعيه اإلنجاز وأهميته ومظاهره  - ب 

  .لدافع اإلنجازالنظريات المفسرة   -ج 
  .التعلم ودافع اإلنجاز  - د 
  .التنشئة األسرية ودافع اإلنجاز  - ه 

  : التفوق الدراسي -٣

 .مفهوم التفوق الدراسي  -أ 

  .  النظريات المفسرة للتفوق الدراسي  - ب 
  . خصائص المتفوقين  -ج 
  . العوامل المؤثرة على التفوق الدراسي  - د 
ل خصائص البيئة األسرية المساعدة علـى تنميـة اسـتعدادات األطفـا             - ه 

  . المتفوقين
  : الدراسات السابقة:ثانياً 

  .وعالقته ببعض المتغيراتالدراسات التي تناولت مفهوم الثقة بالنفس   -أ 
   . اإلنجاز وعالقته ببعض المتغيراتالدراسات التي تناولت مفهوم دافع  - ب 
  . الدراسات التي تناولت العالقة بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز  -ج 

  .فروض الدراسة: ثالثاً 



 أ  

  
  ملخص الدراسة

  .الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر :  عنوان الدراسة
  -:تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:  أهداف الدراسة

  .والعاديينالعالقة بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى الطالب المتفوقين دراسياً   .١

 .الفروق في الثقة بالنفس بين الطالب المتفوقين دراسياً  والعاديين .٢

 .الفروق في دافع اإلنجاز بين الطالب المتفوقين دراسياً  والعاديين .٣

  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي :  منهج الدراسة
  :موزعة على مجموعتين   ) ١٦ -١٢(  حت أعمارهم ما بين طالبا ، تراو ) ٣٠٠( تكونت عينة الدراسة من :  عينة الدراسة

  ٠طالبا ) ١٥٠( وقد شملت الطالب المتفوقين دراسيا، وآان عددهم :                        المجموعة األولى 
  ٠طالبا  ) ١٥٠( وقد شملت الطالب العاديين دراسيا ، وآان عددهم :                        المجموعة الثانية 

  :  أدوات الدراسة
  ) .أحمد قواسمه و عدنان الفرح ( مقياس الثقة بالنفس إعداد  -١

  ).محمد جميل منصور (   مقياس دافع اإلنجاز  إعداد -٢      
  :   األساليب اإلحصائية المستخدمة

    معامل االرتباط لبيرسون -١       
    T . Test)ت (   اختبار -٢       

   :نتائج الدراسة
ً  بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من المتفوقين دراسيا في المرحلة   توجد  .١ عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

  .المتوسطة بمدينة عرعر

ً  في المرحلة  .٢ ً  بين الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عينة من العاديين دراسيا ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 .المتوسطة بمدينة عرعر

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الثقة بالنفس بين عينة من الطالب المتفوقين دراسياً والعاديين في المرحلة  .٣

 .المتوسطة بمدينة عرعر

 – الخوف من الفشل – النشاط الحر - المثابرة- المغامرة–الجزاءات الخارجية (وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد  .٤

 القلق المرتبط ببدء –ضعف ثقة الفرد بقدراته ومعلوماته (أما في األبعاد )  المنافسة–حساس بالمقدرة الثقة بالنفس واإل

  .فال توجد فروق ذات داللة إحصائية )  االستقالل– القلق المرتبط بالمستقبل –العمل والنشاط 

  :في ضوء ما اسفرت عنه نتائح الدراسة يوصي الباحث باآلتي :  التوصيات 
لباحث أولياء األمور والمجتمع المدرسي إلى أهمية مساعدة العاديين دراسيا  على تنمية الثقة بالنفس لديهم ، وذلك يدعو ا .١

من خالل تقبلهم كما هم بألوانهم وأشكالهم ، وعدم السخرية منهم، أو الحط من قدرهم و قدراتهم ومواهبهم، وعدم 

كتشاف قدراتهم وإمكاناتهم واستثمارها،وعلى إعطائهم الفرصة اإلشراف عليهم بصورة تعيق نموهم، وتشجيعهم على ا

 .الكافية للتعبير عن أنفسهم، وحثهم على المشاركة في األنشطة المختلفة 

التنسيق والتعاون بين المدارس وإدارات التربية والتعليم والمؤسسات األخرى في تقديم برامج تربوية نفسية، من شأنها  .٢

 . نفس لديهم ان ترفع مستوى الثقة بال

إقامة الدورات والندوات ألولياء األمور والمعلمين والمرشدين الطالبيين في كيفية التعامل مع مشكلة ضعف الثقة بالنفس  .٣

 .لدى الطالب العاديين دراسيا وكيفية اكتشافها والبحث عن حلول لها

            
        المشرف                                          عميد آلية التربيةالباحث                                                    

 د محمود محمد آسناوي٠ عابد بن عبداهللا النفيعي                       أ٠سعود بن شايش العنزي                         د
                          ..................................................................................                             ....................................       
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  المتغيرات

٥٢  

وعالقتـه بـبعض    دافـع اإلنجـاز      مفهوم   الدراسات السابقة التي تناولت   
  المتغيرات
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