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شكــــــــــــــــر و تقديـــــــــــــــــــــر  

 

مع نهایة العمل في هذه الرسالة لیلة المولد النبوي الشریف أحمد اهللا الذي وفقني  إلتمام 

 هذه األطروحة ،و أصلي و أسلم على سیدنا محمد خیر خلق اهللا.  

أتقدم بشكري و تقدیري لألستاذ الفاضل جابر نصر الدین على التوجیهات التي قدمها 

 طوال فترة إنجاز هذه األطروحة .

 و الشكر موصول لكل من :

- األساتذة الذین قدموا لي المساعدة و النصح و التشجیع  و على رأسهم أستاذي  جبالي 

نور الدین ، و أستاذي  معمریة بشیر ، و زمالئي األساتذة بن علي راجیة ، ساعد صباح  

 ریحاني زهرة .و كل الزمالء من جامعة محمد خیضر بسكرة الذین دعموني بتشجیعهم . 

- األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة و مناقشة هذه الرسالة ،و على 

 المالحظات التي ستثري هذا العمل . 

 كما  أشكر كل األساتذة الذین ساعدوني في تحكیم أدوات الدراسة .

و ال یفوتني أن أشكر كل الطلبة الذین ساعدوني في تطبیق أدوات الدراسة ،و الطلبة من 

 عینة الدراسة .

كما أتوجه  بجزیل الشكر و اإلمتنان ألفراد أسرتي  لمساعدتهم و مساندتهم خالل هذا 

 المسار  .

 نسأل اهللا أن تكون هذه الرسالة من العلم النافع بقدر ما بذلنا فیه من جهد و إخالص .
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 ملخص الدراسة  بالعربیة 

     تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على مختلف أنماط التنشئة التي تمارسها  األسرة الجزائریة  

وكذلك معرفة طبیعة عالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى األبناء ، و الكشف عن طبیعة  الفروق بین 

الجنسین في إدراكهم ألنماط التنشئة األسریة ، و معرفة داللة الفروق بین الجنسیین في مستوى دافعیة 

اإلنجاز،كذلك دراسة كل من أنماط التنشئة األسریة و مستوى دافعیة اإلنجاز بإختالف المستویات 

  اإلشكالیة التالي :سؤال التعلیمیة للوالدین و الدخل الشهري  لألسرة  ،من خالل اإلجابة على

 أنماط التنشئة األسریة و عالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى  طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة 

   إعتمدنا في  الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي بأسلوبه (اإلرتباطي و المقارن ) ،و طبقت على 

          ذكور158منهم  محمد خیضر بسكرة   طالب و طالبة  من جمیع كلیات جامعة 380  عینة قوامها

 . إناث    222  و 

. عشوائیة طبقیة  تم اختیار عینة الدراسة بطریقة و قد  

و قد إعتمدنا  في جمع بیانات الدراسة على األدوات التالیة : إستفتاء الدافعیة لإلنجاز (إعداد خلیفة 

)،مقیاس أنماط التنشئة األسریة إعداد الباحثة .إستمارة المستوى اإلقتصادي و الثقافي إعداد 2006

 SPSS17و تمت معالجة البیانات باستخدام الرزمة اإلحصائیة الباحثة .

 و قد توصلت الدراسة إلى النتائج  التالیة :

 الحث على ، توجد عالقة إرتباطیة موجبة  دالة إحصائیة  بین نمط التنشئة األسریة  التقبل   - 1

. اإلنجاز ( األب األم ) و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى افراد العینة

، التدلیل       التسلط (بین نمط التنشئة األسریة    توجد عالقة إرتباطیةّ ذات داللة  إحصائیة ال -2

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة األب  األم ) لكل من(و التفرقة) 

توجد عالقة إرتباطیة سالبة ذات داللة إحصائیة  بین نمط  التنشئة األسریة اإلهمال (األب األم -  3

 .) و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة 
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 (األب)في إدراكهم ألنماط التنشئة األسریةوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث  ت- 4

 .) التدلیل(لنمط بالنسبة  لصالح اإلناث و .والتفرقة )اإلهمال ( الذكور بالنسبة لنمط لصالح 

  .  ) الحث على اإلنجاز، ذات داللة إحصائیة بالنسبة ألنماط  ( التسلط ،  التقبل ال توجد فروق - 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في إدراكهم ألنماط  التنشئة األسریة   - 5

 .  التسلط  ، التدلیل ، التفرقة ، التقبل ) لألم (

لصالح  في نمط التنشئة األسریة ( لألم) اإلهمال الجنسین فروق ذات داللة إحصائیة بین وجد ت

 الحث على اإلنجاز لصالح اإلناث الذكور  و 

اإلنجاز في عالقتها بأنماط دافعیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي  ال - 6

التنشئة األسریة ( األب و األم). 

بین الذكور و اإلناث  في  مستوى دافعیة اإلنجاز عند   ال توجد فروق ذات  داللة إحصائیة   - 7

. أفراد العینة 

ال  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إستجابات العینة حول أنماط التنشئة األسریة  - 8

  .تعزى للمستوى التعلیمي لألب  و األم

في مستویات الدافعیة في متوسطات إستجابات أفراد العینة ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیة - 9

  الدخل الشهري لألسرة  واألملإلنجاز تعزى للمستوى التعلیمي لألب و 

 متوسط .  هو مستوى مستوى دافعیة اإلنجاز لدى طلبة جامعة محمد خیضر  - 10

االیجابیة هي األكثر إستخداما من طرف األولیاء بحیث جاء نمط  األسریة  أنماط التنشئة - 11

 ألنماط التنشئة األسریة السلبیة فهي األقل إستخداما و االحث على اإلنجاز أوال و یلیه نمط التقبل ، 

و التسلط بدرجة متوسطة، و نمط التفرقة و اإلهمال بدرجة ضعیفة .  التدلیل 

 

 ت 

 



 

ABSTRACT 

This study aims to determine the parental socialization methods in Algerian 
families and their relationships with the level of the children's achievement 
motivation .Also, to disclose the nature of differences between the two sexes 
in their perception for parental socialization methods, and to study both the 
family socialization methods and the achievement motivation level with 
regard to economic and cultural level of the family. 

-The researcher adopted the descriptive methodology with the correlation 
and comparison styles.    

-this study was applied on a stratified  random sample of 380 students,158 
male and 222 female, from the University of Biskra . in the 2013/14 academic 
year ; where the average age of the students is 22.  

- SPSS17 is used to analyze the collected data.  

Study tools : 

  - the measure of family socialization methods ( prepared by researcher) 

- Questionnaire of achievement motivation (prepared by Khalifa 2006) 

- The economic and cultural form (prepared by researcher ) 

The main results of the study are:  

1-There is a positive correlation statistically  significant  between the 
methods of family socialization on the part of parents (father and mother) 
which are characterized by (acceptance,encouragement  for achievement) 
and the achievement motivation  level of the children. 

2- There is no correlation  statistically  significant  between the methods of 
family socialization on the part of parents (father and mother) which are 
characterized by (authoritative, spoil, dissipation) and the achievement 
motivation  level of the children.  

3- There is a negative correlation statistically  significant  between the 
methods of family socialization on the part of parents (father and mother) 
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which are characterized by (neglect) and the achievement motivation level 
of the children. 

4-There are statistically significant differences between males and females 
in methods of family socialization (neglect, dissipation) to the father  in 
favor of male, and in favor of  females(spoil).  

- There  are no statistically significant differences between males and 
females in methods of family socialization (authoritative, acceptance, 
encouragement for achievement). 

5-There are no statistically significant differences between males and 
females in methods of family socialization 
(authoritative,spoil,dissipation,and acceptance) to the mother. 

- There are statistically significant differences between males and females 
in methods of family socialization (neglect) to the mother in favor of 
males and (encouragement of achievement) in favor of  females. 

6- There are no statistically significant differences between the mean 
scores of students of  high  achievement motivation and the mean scores of 
students of low achievement motivation on a scale of family socialization 
Methods 

7- There are no statistically significant differences between male and 
female in the level of achievement motivation. 

8- There are no statistically significant differences in the methods of 
parent's socialization style as seen by the students due to the educational 
level of both the father and mother. 

9- There are no statistically significant differences at the level of 
achievement motivation as seen by the students due to the educational level 
of both the father and mother and their monthly income. 

    10- The level of achievement motivation of the students at the University  
of  Med Kheider in the study sample medium. 

   11-Most parents adopt normal socialization methods at first (encouraging                  
achievement and acceptance) when dealing with their children. The abnormal 
negative socialization methods are less adopted by the parents (authoritative, 
spoil, dissipation, neglect). 
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 مقدمة 

  لألسرة  دور هام سواء  في تنشئة األبناء و بناء شخصیتهم ، أو  في  بناء  المجتمع و تزویده   

. ففي حضن األسرة یتلقى الطفل الرعایـــــة       ةبجیل من الشباب الفاعل و القادر على تحمل المسؤولي

 و اإلهتمام و التوجیه الالزم من خالل تزویده بمختلف الخبرات و النماذج التي تساعده على التكیف   

فباإلضافة إلى ما توفره األسرة   و التفاعل مع المجتمع وفق المعاییر و النظم المعروفة و المقبولة .

من رعایة و حمایة و إشباع للحاجات العاطفیة و المادیة لألبناء فهي تشجعهم  على  االعتماد على  

 النفس و إكسابهم  اإلستقاللیة  بما یتناسب مع مراحل العمر المختلفة .

   للمناخ األسري و أنماط و أسالیب التنشئة  التي یستخدمها الوالدین دورا هاما و فاعال  في تنمیةو  

 و تحدید سمات الشخصیة و  قدرات و دوافع األبناء المختلفة ، فتنمو لدیهم الرغبة في  التعلـــــــــــــــــــــم          

 و تحقیق النجاح  منذ الطفولة .

  و من بین السمات التي قد تسعى و تحرص األسرة على غرسها و تنمیتها لدى أبنائها هي سمة 

اإلنجاز ، نظرا ألهمیتها في تطویر شخصیة الفرد و تفعیل نشاطاته و مهاراته و تحدید قدرته على 

النجاح فالدافع لإلنجاز یعتبر من أهم الدوافع نظرا لدوره في تنشیط طاقة الفرد و توجیهها لتحقیق مهام 

  و أهداف محددة ، العلمیة منها  اإلجتماعیة و المهنیة.

كذلك أشار ماكلیالند إلى الدور المهم الذي یقوم به الدافع لإلنجاز في رفع مستوى أداء الفرد         

و إنتاجیته في مختلف المجاالت و األنشطة  .فالنمو اإلقتصادي في أي مجتمع هو محصلة الدافع 

 ).16.ص 2000لإلنجاز لدى أفراد هذا المجتمع ( خلیفة ،

و نظرا ألهمیة التنشئة األسریة و الدافع لإلنجاز لدى األبناء فقد تناولنا  هذین المتغیرین بالدراسة 

 األسریة و عالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة ةالموسومة بـ" أنماط التنشئ

   بناءا على المنهج الوصفي بأسلوبه اإلرتباطي  صممت  هذه الدراسة لتشمل قسمین :جانب نظري 

 و جانب میداني   یتضمن الجانب النظري ثالثة فصول . 

 تم فیه تحدید  إشكالیة الدراسة و األهداف  التي تسعى إلى تحقیقها و أهمیتها  الفصل األول :

باإلضافة إلى حدودها ، و التعریف بالمفاهیم اإلجرائیة المتعلقة بالدراسة ،و عرض للدراسات السابقة  

 لینتهي هذا الفصل بصیاغة  فرضیات الدراسة.
1 

 



  : ینقسم إلى جزئین تناولنا أوال متغیر التنشئة اإلجتماعیة و األسریة بتحدید المفاهیم الفصل الثاني 

 و النظریات المفسرة للتنشئة اإلجتماعیة و األسریة ، أهمیتها  أهدافها ، خصائصها ، آلیاتها وثم  

 المختلفة . ها مؤسساتو  ها ، شروط ،ف التنشئة اإلجتماعیةثم تناولنا وظائ  العوامل المؤثرة فیها .

كما تطرقنا الحقا لمختلف تعاریف التنشئة األسریة ، أنواع األسرة ،  دورها و وظائفها ، ثم  أهمیة 

 و أهمیتها ، وبعض أنماط  العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة األسریةاألسرة  في تنشئة األبناء و 

 التنشئة التي تناولناها  بالدراسة ،كما ألقینا الضوء على خصائص األسرة الجزائریة القدیمة منها 

 و الحدیثة .

 : إستعرضنا في الجزء األول من هذا الفصل تعریف الدافعیة  مكوناتها  وظائفها      الفصل الثالث 

و مختلف التعاریف  التطور التاریخي  كما تناولنا في الجزء الثاني   ،تصنیف الدوافع و و فوائدها 

إلى   ،كما تطرقنا  هوظائفه ،و أنواعه ، أبعاد، همكوناتالتي تناولت مفهوم الدافع لإلنجاز باإلضافة إلى 

العوامل ،كما یبحث هذا الفصل في   ، دافعهذا ال مراحل نمو  ،و النظریات المفسرة  لدافعیة اإلنجاز

 و منخفضي  خصائص مرتفعي، مع  توضیح أسباب إنخفاض دافعیة اإلنجاز  ة و المؤثرة في تنمي

. و انتهى هذا الفصل بالتطرق لمختلف  قیاس دافعیة اإلنجازكما تم الحدیث عن طرق  ،اإلنجاز

 بین الذكور و اإلناث في دافعیة اإلنجاز. اإلتجاهات و الدراسات التي تناولت الفروق 

 الفصل الرابع :

تناولنا في هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة التي إعتمدت علیها هذه الدراسة ،إنطالقا من المنهج  

المستخدم ، التعریف بمجتمع و عینة الدراسة و خصائصها ، عرض ألدوات الدراسة و خصائصها 

 و األسالیب اإلحصائیة المستخدمة للتحقق من فرضیات الدراسة . السیكومتریة ،

 الفصل الخامس :

إستعرضنا في هذا الفصل نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها و تحلیلها و مناقشتها ،في ضوء 

الدراسات السابقة  و التراث النظري و تلیها بعد ذلك الخاتمة .و تم إرفاق كل هذا بملخص الدراسة 

 باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة .إضافة إلى قائمة المراجع و المالحق.
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 -  إشكالیة الدراسة 1

 و إقتصادیة أثرت ،تغیرات و تحوالت إجتماعیة ثقافیة سیاسیةالمعاصر       أفرز التطور الحضاري 

.و األسرة كأهم مؤسسة للتنشئة  مؤسساته المختلفةعلىبصورة مباشر على المجتمع الجزائري و

 اإلجتماعیة قد تأثرت وظائفها و أدوارها و أسالیبها  التربویة و أنماط التفاعل فیها بین اآلباء و األبناء.

فقد أحدث التغیر التاریخي و التطور اإلجتماعي خالل الخمسین سنة الماضیة إختالفا و تعددا في 

. هذا التحول الذي (Jean-William Wallet,1994.p95 )األنماط التربویة للمجتمع الجزائري 

و الذي   نلمس أثاره على تنشئة األبناء و تكوین  سمات شخصیتهم  ودوافعهم و  منها دافع  اإلنجاز

 ینعكس على  تنمیة و بناء المجتمع مستقبال .

      بالرغم من الثروات المادیة و البشریة التي تزخر بها بالدنا إال أننا النزال نعد من الدول النامیة ف     

        و المستهلكة ،و التي یفتقر فیها العامل البشري و خاصة الشباب إلى روح اإلبداع و اإلبتكار 

و اإلزدهار ال یقتصر على الجانب المادي  و هذا یدل على أن التقدم  .و التنافس في مناخ شریف

وحده، بل إن إعداد األفراد و تنشئتهم للمستقبل  یعد العامل األبرز . و هذا ما إهتمت به الكثیر من 

       الدول المتقدمة و التي ال تملك الكثیر من الثروات الطبیعیة فقد ركزت على إنشاء ثروتها البشریة 

           و إعدادهم  منذ حداثة سنهم على قیم العمل و اإلنجاز ،و تشجیع القدرات و الطاقات الفردیة 

نشئة اإلجتماعیة، و خاصة األسرة فهي البیئة األولى للطفل ـو تطویرها عن طریق مختلف مؤسسات الت

 .و التي یسبق تأثیرها تأثیر أي من العوامل األخرى 

 العملیة التي تتشكل من خاللها معاییر هيیتعلم الطفل عادات مجتمعه ،و  فمن خالل التنشئة األسریة

         الفرد و مهاراته و دوافعه و إتجاهاته ، و سلوكه لكي یتوافق مع تلك التي یعتبرها المجتمع مرغوبة

 بذلك تتكون ف.)25 .ص 2000العتیبي،(و مستحسنة لدوره الراهن أو المستقبلي في المجتمع  

االقتصادي          االزدهار التقدم واإلهتمام ساهم في  هذا .وشخصیة الطفل و تتحدد أهم سماته 

 . و السیاسي لهذه المجتمعات االجتماعي و 

أن درجة التقدم إلى  ( و التي شملت  ثقافات مختلفة ) في دارساته)1961( و قد توصل ماكلیالند   

.و یبین بأن  "إرتفاع اإلقتصادي ألي مجتمع  مرتبط بعالقة  قویة  بمستوى دافع اإلنجاز ألفراده 

5 

 



مستوى الحاجة لإلنجاز لمجتمع ما  یرتبط إرتباطا جوهریا بالنشاط التنظیمي لإلقتصاد في ثقافة هذا 

 )78.ص 1991المجتمع " ( ماكللیالند ،

یشیر إلى  بأنه  ) الدافع لإلنجاز Mc Clelland,et al ,1953و عرف ماكلیالند و زمالؤه  ( 

 نسبیا في الشخصیة یحدد مدى سعي الفرد و مثابرته في سبیل تحقیق غایة أو بلوغ إستعداد ثابت

 في المواقف التي تتضمن تقییم األداء في ضوء و ذلك  اإلرضاء .نجاح  یترتب علیه نوع معین من 

  ).90 .ص 2000 ،خلیفةمستوى محدد من اإلمتیاز .(

    یعد الدافع اإلنجاز مكونا جوهریا في سعي الفرد تجاه تحقیق ذاته ،حیث یشعر اإلنسان بتحقیق 

           ذاته من خالل ما ینجزه و فیما یحققه من أهداف ، و فیما یسعى إلیه من أسلوب حیاة أفضل 

و مستویات أعظم لوجوده اإلنساني الواعي . و یرى عدد كبیر من علماء النفس أن حاجة الفرد 

لإلنجاز و حاجته لتحقیق ذاته یمثالن أعلى الحاجات اإلجتماعیة التي یسعى اإلنسان إلى تحقیقها  

فهي ال تتضمن قدرة الفرد على اإلنجاز ، بل حاجته إلنجاز شیئ حقیقي له قیمته في الحیاة . و هو 

). 17 .ص2014 ،عبد اهللایعني الدافع إلى حل مشاكل صعبة تتحدى الفرد و تعترض طریقه ( 

 ةما یجعل إنشاء أطفالنا على قیم اإلنجاز أمرا ضروریا و هاما بحیث یصبح اإلنجاز حاجة  داخليم

حتى و إن كانت الحوافز الخارجیة غیر كافیة و ال تتناسب مع ،تثیرها رغبة الفرد في النجاح و التفوق 

 شيءرغبة الفرد نحو تذلیل العقبات ألداء  "هو نجاز كما وصفه  موراي لإلدافع التطلعات الفرد ف

. "و مثابر و إستقاللیة  صعب بأقل قدر من الوقت مستخدما ما لدیه من قوة 

   و نظرا ألهمیة الدافع لإلنجاز بصفته أحد العوامل النفسیة في النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي 

 لألفراد و األمم  فقد تمت دراسة عالقة الدافع لإلنجاز بكثیر من المتغیرات النفسیة اإلجتماعیة الثــقافیة 

 و اإلقتصادیة .

و هذا ما دفع الباحثین في الثقافات المختلفة إلى دراستها و اإلهتمام بها، حتى یحددوا معالم الدافعیة 

لإلنجاز في مجتمعهم لما لذلك من نتائج على المجاالت اإلقتصادیة و اإلجتماعیة بصفة عامة( أحمد 

). 165.ص1988التركي ،

 و من هذه الدراسات التي تناولت الفروق بین الثقافات في الدافع لإلنجاز و أثر التنشئة الثقافیة 
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 .M .R 1953، ماریون  ر .ونتربوتوم McClelland 1953و التنشئة اإلجتماعیة :ماكلیالند 

Winterbottom  1962، أرجیل ، روبنسونArgyle & Robinson   1962، كاجان ، موسن 

Kagan & Mussen   1962، أتكنسونAtkinson . 

غیر أن  ماكلیالند  یرى صعوبة في  تعمیم النتائج  بهذا الخصوص ، حیث أن لألشكال األسریة 

 ).2010معاني متباینة في الثقافات المختلفة (ماكلیالند 

 و حیال ذلك یذكر " مصطفى التركي " أن ثمة دراسات عدیدة حاولت الربط بین أسالیب تنشئة األبناء 

و بعض سمات الشخصیة لدیهم و التي من بینها دوافع اإلنجاز و لم تصل هذه الدراسات إلى نتائج 

ذات داللة ، بل إن كثیرا منها لم یجد عالقات واضحة بین هذه األسالیب و خصوصا من جانب اآلباء 

و بین سمات الشخصیة ، و یضیف " تركي " أنه على الرغم من وجود عالقة بین نمط سلوك الوالدین 

و نمط سلوك األبناء في بعض الدراسات إال أن النتائج في هذا المجال من الصعب أن تتكرر        

 )269.ص2008( الزلیتني 

 Bank, Slavings and Biddle و قد دعا العدید من الباحثین من أمثال بانك و سالفینك و بیدل

 إلى المزید من البحوث و الدراسات للكشف عن تأثیر األسرة  على دافعیة الطلبة والمثابرة   (1990)

 و النجاح األكادیمي .

مما تطلب التعرف على العوامل الثقافیة و أسالیب التنشئة اإلجتماعیة التي تساهم في تشكیل نمط 

 الدافع لإلنجاز في مجتمعنا ، و تكشف عن السیاق المالئم إلثارة الدافع إلى اإلنجاز عند األفراد .

و بما أن األسرة تعد أحد أهم مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة التي تعمل على  تكوین شخصیة األبناء      

األ العالقة بین أنماط  التنشئة   دراسة و توجیههم .فقد ارتأینا

و الذین  یعول علیهم في النهوض بالمجتمع و  دافعیة اإلنجاز لدى فئة الطلبة الجامعیینو سریة 

نجاح . ال في سبیل  جهد وتحقیق التطور .و لما تتطلبه هذه المرحلة من طاقة 

و كما هو معروف في أدبیات علم النفس فإن  أنماط  التنشئة األسریة متعددة ، و سنتناول بالدراسة 

            بعض هذه األنماط و هي التقبل ، الحث على االنجاز ، التسلط ، اإلهمال ، التدلیل  التفرقة 

و عالقتها  بدافعیة اإلنجاز معتمدین على المنهج الوصفي  اإلرتباطي . 
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 : كالتالي إنطالقا مما سبق یمكن تحدید إشكالیة الدراسة 

أنماط التنشئة األسریة ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة . هل توجد عالقة بین 

و من خالل هذه اإلشكالیة نستطیع طرح التساؤالت التالیة : 

- هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أنماط التنشئة األسریة (لألب و  لألم ) تبعا لمتغیر 

 الجنس ( ذكور إناث)؟

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي اإلنجاز في عالقتها بأنماط التنشئة - هل 
 األسریة ؟

دافعیة اإلنجاز عند  متوسطات  في  الذكور و اإلناث داللة إحصائیة بین فروق ذات توجد - هل  
 ؟أفراد العینة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إستجابات أفرد العینة حول أنماط التنشئة   - هل

 األسریة تعزى للمستوى التعلیمي لألب  و األم .

في مستویات الدافعیة في متوسطات إستجابات أفراد العینة توجد فروق  ذات داللة إحصائیة  هل- 

 الدخل الشهري لألسرة  .لإلنجاز تعزى للمستوى التعلیمي لألب و األم و 

 ؟ أفراد العینة  أسر لدى  التنشئة األسریة السائدة نماط - ما أ

 أفراد العینة؟ لدى ما مستویات دافعیة اإلنجاز - 

 إختیار الدراسة : دوافع- 2

     تعد دافعیة اإلنجاز أحد أهم الدوافع اإلنسانیة في تطویر شخصیة الفرد و المجتمع ككل  و قد بدأ 

إهتمامنا بهذا الدافع منذ مرحلة إختیار موضوع رسالة الماجستیر " تقدیر الذات و عالقتها بدافعیة 

اإلنجاز ". و هذا من خالل ما الحظناه في العمل المیداني مع  متربصي التكوین المهني و ما لمسناه 

من أهمیة هذا الدافع في تحفیزهم نحو العمل و النجاح رغم خبرة الفشل التي مروا بها. و كذلك ما 

الحظناه من حاجتهم إلى التشجیع و رفع تقدیر الذات لدیهم ،و الذي بدوره أدى إلى إرتفاع دافعیتهم  

لإلنجاز . و قد زاد إهتمامنا بهذا الدافع نظرا ألهمیته في تحقیق النجاح و المثابرة لدى الطالب 

 الجامعي .
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   و من دوافع إختیارنا لمتغیر األسرة  هو مكانتها الرئیسیة  كأحد مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة ،      

و أهمیة  الدور  الذي تلعبه في تكوین  شخصیة األبناء و إكسابهم الدوافع و القیم و اإلتجاهات          

 و توجیه سلوكهم ، عن طریق آلیات التنشئة المختلفة . 

 بعض أنماط التنشئة األسریة في رفع من خالل و في هذه الدراسة  نحاول التعرف على دور األسرة، 

أو خفض دافعیة اإلنجاز لدى طلبة الجامعة ، و هذا تبعا ألنماط التنشئة التي یتبناها الوالدان في 

 تعاملهم مع أبنائهم . و التي تسهم في  تشكیل سلوكهم  و دوافعهم.

   :تحقیق األهداف التالیة تهدف الدراسة الحالیة إلى- أهداف الدراسة : 3

 مع أبنائها و  دافعیة اإلنجاز أسر أفراد العینة  التي تتبعها أنماط التنشئة  الكشف عن العالقة بین- 

   الطلبة .لدى

 - الكشف الفروق بین أنماط التنشئة األسریة (لألب و  لألم ) تبعا لمتغیر الجنس ( ذكور إناث).

  بین مرتفعي و منخفضي اإلنجاز في عالقتها بأنماط التنشئة األسریة .- الكشف عن الفروق 

  . لدیهم   اإلنجازیة التعرف على أثر الفروق الجنسیة بین الطلبة على دافع- 

 . لدى أسر أفراد العینةالسائدة  األسریة  - التعرف على انماط التنشئة 

  . أفراد العینة الطلبةاإلنجاز لدى  دافعیة مستوى - التعرف على 

 الدخل الشهري ألسر أفراد العینة            و مستوى  لمستوى التعلیمي لألب و األم ا- التعرف على

 . أفراد العینةلدى الطلبة دافعیة اإلنجاز عالقتها بو 

 - أهمیة الدراسة  :4

 أ- األهمیة النظریة :

- تستمد الدراسة الحالیة أهمیتها من أهمیة الدافع لإلنجاز بإعتباره من الموضوعات التي لقیت  و ال 

 تزال تلقى اإلهتمام الكبیر من الباحثین في هذا المجال  لما لهذا الدافع من أهمیة في بذل كل الطاقة 

 و الجهد لبلوغ مرحلة اإلمتیاز و النجاح ..        
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- كما تبرز أهمیة هذه الدراسة في تزویدنا بمعلومات حول مستویات الدافع لإلنجاز لدى الطالب 

الجامعي بإعتبار هذا الفئة تمثل جیل المستقبل الذي یتولى المسؤولیة  في المجتمع .و التعرف على 

 مستوى دافعي الحالیة  یسمح لنا بالتعرف على دافعیتهم و إنتاجیتهم مستقبال . 

المساهمة في إثراء المكتبة العلمیة من خالل إعداد  مقیاس أنماط التنشئة األسریة ( ینطبق على -

 البیئة الجزائریة .

 ب - من الناحیة التطبیقیة : 

- تتضح أهمیة هذه الدراسة فیما ستمدنا به من نتائج یمكن من خاللها إلقاء الضوء على مستوى 

دافعیة اإلنجاز لدى الطالب الجامعي، و على أساس ذلك یمكن وضع برامج إرشادیة لتحفیز الطلبة      

 و رفع دافعیة اإلنجاز لدیهم ، بهدف اإلستثمار األمثل لهذه الفئة .

- لفت إنتباه  األولیاء  إلى  أهمیة إتباع أنماط تنشئة مناسبة تؤدي إلى رفع دافعیة اإلنجاز لدى 

 أبنائهم لما لهذا الدافع من أهمیة بالغة في تحقیق النجاح  بالنسبة للطلبة في مراحل التعلیم المختلفة.

  بإتباع أنماط إیجابیة و اإلبتعاد عن األنماط السلبیة في تنشئتهم ألبنائهم .ألولیاء - توعیة ا

 - إظافة إلى ما  یسفر عنه البحث من نتائج تساعد على تقدیم إقتراحات التي تفید هذا المجال .

 - حدود الدراسة :5

 - الحدود البشریة :5-1

. الجامعیین لجامعة محمد خیضر بسكرة طلبة الالمجتمع المعني بهذه الدراسة هم 

 - الحدود الزمنیة :5-2
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 .و  تم إجراء الدراسة المیدانیة 2010تم البدأ في إعداد  الدراسة في جانبها النظري منذ سنة 

 .2014- 2013خالل السنة الجامعیة 

 - الحدود المكانیة :5-3

 تم إجراء الدراسة الحالیة بجامعة محمد خیضر بسكرة و قد شملت جمیع كلیات الجامعة .

أدوات الدراسة : - 5-4

 )إعداد الباحثة (- مقیاس أنماط التنشئة األسریة 

 2006 دافعیة اإلنجاز خلیفة إستفتاء - 

 ( إعداد الباحثة ).- إستمارة المستوى اإلقتصادي و الثقافي

  :إجرائیا- تحدید مفاهیم الدراسة 6

  :  أنماط التنشئة األسریة- 1 -6

 الطرق و األسالیب  اإلیجابیة و السلبیة التي یتبعها الوالدان في السلوكات و     هي مجموعة من 

تنشئة أبنائهما ، و التي تتحد إجرائیا بالدرجة الكلیة التي یتحصل علیها أفراد عینة الدراسة باإلجابة 

على المقاییس الفرعیة لمقیاس أنماط التـنشئة األسریة " من إعداد الباحثة" و الذي یمیز بین  ستة 

 أنماط للتنشئة و هي كالتالي 

 یظهر أسلوب التسلط في تحكم اآلباء  المستمر في تصرفات األبناء  نمط التسلط :1 -1 -6

وفرض رقابة مستمرة  علیهم  ، فال یسمح لألبناء بإبداء  آراءهم  ویتم  تقیید حریتهم.و  یصاحبه  

إستخدام األسلوب العقابي البدني و التهدید والحرمان و مطالبة األبناء بالطاعة بإستمرار و قلة 

اإلهتمام لحاجات األبناء و إهتماماتهم .و یعرف إجرائیا من خالل الدرجة التي یتحصل علیها أفراد 

 العینة على الفقرات التي تقیس نمط التفرقة  ضمن مقیاس أنماط التنشئة األسریة 

الوالدین لحاجات األبناء والقصور في إهمال في نمط هذا ال    یتسم:الـــــاإلهم نمـــط 2 -1 -6

أو حتى  ة إثاب أو  تشجیعدون  تركهم و مع أبنائهم  آلباء   اتفاعلو عدم توجیه أو   رعایتهم 

و یعرف إجرائیا من خالل  .فال یلقى اإلبن اإلهتمام الالزم من طرف الوالدین . أخطائهم على ةمحاسب
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الدرجة التي یتحصل علیها أفراد العینة على الفقرات التي تقیس نمط اإلهمال  ضمن مقیاس أنماط 

 التنشئة األسریة 

 بحیث یستجیب الوالدان بن التدلیل هو نوع المبالغة في التساهل مع اإل :لــالتدلي نمـــــط 3 - 1 -6

به وعدم  القیام یود عمل كل في ه ومساعدت. تها مهما كانت هذه المطالب وتلبيهأو أحدهما لمطالب

ویغضون الطرف عن كل ما یرتكب من أفعال ،أخطائه  عن والتجاوز  توجیهه لتحمل أیة مسئولیة

و یعرف إجرائیا من خالل الدرجة التي یتحصل علیها أفراد العینة على  .تقتضي التأدیب والعقاب 

 الفقرات التي تقیس نمط التدلیل  ضمن مقیاس أنماط التنشئة األسریة 

    في التفضیل و التمییز بین األبناء في المعاملة نمطیتمثل هذا ال :المعاملة في لتفرقةا 4 -1 -6

 ألسباب غیر منطقیة كالجنس ( الذكورة و األنوثة ) أو الترتیب المیالدي أو و عدم المساواة بینهم،  

و یعرف إجرائیا من خالل الدرجة التي یتحصل علیها أفراد العینة على الفقرات التي أي سبب آخر. 

 تقیس نمط التفرقة  ضمن مقیاس أنماط التنشئة األسریة 

لألبناء،  االجتماعیة التنشئة في السویة األسالیب أحد التقبل نمط   یعد :بلــــــ التقمــطن 5 - 1 -6

 و یعبر عنه بالحب الذي یبدیه الوالدین ألبنائهم  ،و اللین في معاملة األبناء  یوازن بین الصرامة فهو

و تقبل سلوكیاتهم و حاجاتهم و التركیز على التصرفات اإلیجابیة و مدحها و التعامل العقالني مع 

و یعرف .  مع توفیر األمن النفسي لهماخطائهم و توجیه األبناء لتحقیق ذاتهم و تأكید إستقاللیتهم 

إجرائیا من خالل الدرجة التي یتحصل علیها أفراد العینة على الفقرات التي تقیس نمط التقبل  ضمن 

 مقیاس أنماط التنشئة األسریة .

یعد الحث على اإلنجاز نمطا إیجابیا من أنماط التنشئة داخل  نمط الحث على اإلنجاز :6 -6-1

األسرة  حیث یقوم اآلباء في هذا االسلوب بوضع أهداف عالیة ألبنائهم في الواجبات اإلجتماعیة       

و الدراسیة و المنزلیة ..إلخ و تشجعهم على بلوغها، و تجاوز الصعوبات و رفع معنویاتهم،و تجدید 

 و یعرف إجرائیا  .الثقة في أنفسهم و في قدراتهم الذاتیة ،و مساعدتهم باإلمكانات التي تمكنهم من ذلك
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من خالل الدرجة التي یتحصل علیها أفراد العینة على الفقرات التي تقیس نمط الحث على اإلنجاز  

 ضمن مقیاس أنماط التنشئة األسریة .

دافعیة اإلنجاز : - 6-2

تعرف دافعیة اإلنجاز إجرائیا بأنها" الرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح و إنجاز األعمال الصعبة   

و التغلب على العقبات بكفاءة ، و بأقل قدر ممكن من الوقت  و الجهد و بأفضل مستوى من األداء "  

 دافعیة اإلنجاز إعداد "خلیفة إستفتاء  في فرد و یتمثل في إرتفاع الدرجة التي یتحصل علیها ال

  باإلجابة على أبعاد المقیاس الخمسة :"2006

و تشیر إلى اإللتزام و الجدیة  في أداء ما یكلف به الفرد من أعمال على  الشعور بالمسؤولیة :-  
 أكمل وجه .

و یعني بذل الجهد للحصول على أعلى السعي نحو التفوق لتحقیق مستوى طموح مرتفع :-  
 التقدیرات 

و تمثلت مظاهرها في السعي نحو بذل الجهد للتغلب على العقبات التي قد تواجه - المثابرة :  
 الشخص في أدائه لبعض األعمال .

الحرص على تأدیة الواجبات في مواعیدها و اإللتزام - الشهور بأهمیة الزمن ( التوجه الزمني ):
 بجدول زمني لكل ما یفعله الفرد .

 و تركزت مظاهره في رسم خطة لألعمال التي ینوي الفرد القیام بها .- التخطیط للمستقبل :

 - الدراسات السابقة :7

 أوال الدراسات العربیة :

  ( الجزائر).2011أ فرشان لویزة  -  دراسة 7-1

 .إدراك الرعایة الوالدیة و حاجة األبناء لإلنجاز

تناولت هذه الدراسة العالقة بین المعاملة الوالدیة و حاجة أبنائهم لإلنجاز ،( اإلكراه و إنخفاض دافعیة 

األبناء لإلنجاز ، التقبل و عالقته دافعیة األبناء لإلنجاز ـ التباعد و عالقته بدافعیة األبناء لإلنجاز) 
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 تلمیذة . 200قامت الباحثة بإختیار عینة عشوائیة من تالمیذ الثانویات بالجزائر العاصمة وعددهم 

و تم تطبیق مقیاس المعاملة الوالدیة و مقیاس الحاجة لإلنجاز و كذلك حساب المعدالت الدراسیة . 

نتائج الدراسة : 

بینت نتائج الدراسة أن األبناء الذین یدركون بأنهم متقبلین من طرف والدیهم هم أكثر ثقة بالنفس  

و أعلى دافعیة للنجاح ، و هذا الشعور بمثابة محفز عالي لبذل المجهود ووضع الثقة في النفس . 

  .-  فیما یعمل الضبط الصادر من طرف الوالدین على كبح دافعیة األبناء 

 .- إرتبط مقیاس عدم اإلكراه بحاجة األبناء إرتباطا سلبیا 

  .كما بینت النتائج أن هناك عالقة بین إنسحاب العالقة من طرف األم و الحاجة لإلنجاز لدى اإلبن

( فاإلبن یعطي أهمیة كبیرة للحب و اإلهتمام الذي تولیه له األم أكثر مما یعطیه ألهمیة أبیه له .إذ 

 من طرف األب و الحاجة لإلنجاز عند ةبینت النتائج أن هناك إرتباط ضعیف بین إنسحاب العالق

اإلبن . 

- بینت النتائج إرتباط موجب بین التقبل ( األم و األب ) و الحاجة لإلنجاز لدى األبناء. 

- إرتباط موجب بین الضبط ،اإلندماج اإلیجابي  الممارس من طرف ( األم و األب ) و الحاجة 

لإلنجاز لدى األبناء 

إرتباط سالب  بین عدم اإلتساق و عدم اإلكراه  الممارس من طرف (األب ) و الحاجة لإلنجاز - 

لدى األبناء 

 .إرتباط موجب بین الحث على اإلنجاز  من طرف ( األم) و الحاجة لإلنجاز لدى األبناء- 

 .إرتباط سالب بین الحث على اإلنجاز  من طرف (األب ) و الحاجة لإلنجاز لدى األبناء- 

كما بینت نتائج الدراسة وجود فروق بین األبناء الذین لدیهم دافع لإلنجاز مرتفع و الذین لدیهم دافع 

و أنهم  بائهم بصورة إیجابیة ألإلنجاز منخفض فاألبناء الذین لدیهم دافع لإلنجاز مرتفع یمیلون لرؤیة 

بائهم ال أ األبناء ذوي الدافع لإلنجاز المنخفض یجدون أن عكسیرغبون فیهم و یحبونهم على  

یرغبون فیهم و  یشعرون باإلهمال . 
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  ( لیبیا)2008- دراسة محمد فتحي فرج الزلیتني 7-2

و دوافع اإلنجاز الدراسیة. األسریة أسالیب التنشئة اإلجتماعیة 

     تناولت الدراسة الحالیة موضوع التنشئة اإلجتماعیة األسریة وعالقتها بدافعیة اإلنجاز الدراسي 

لدى األبناء و مدى تأثر هذه األخیرة باألسالیب التي یعتمدها الوالدین في تنشئة أبنائهم  و ذلك بهدف 

و أسالیب التنشئة   معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بین هذین المتغیرین أم ال ، و التعرف على أنماط 

السائدة في األسرة اللیبیة ،كما هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الفروق الجنسیة على مستویات 

دافعیة اإلنجاز الدراسي لدى الطالب ( ذكورا و إناثا ) و مدى تناسب هذه المستویات مع متطلبات 

الدراسة الجامعیة . 

العینة : 

 طالبا و طالبة من كلیتي القانون  180    تم إختیار عینة عشوائیة طبقیة نسبیة بلغ حجمها 

 %) بینما بلغت نسبة 47.2و الهندسة بجامعة قارینوس (لیبیا) و قد بلغت نسبة الذكور في العینة ( 

) 21.7 %) ، و بلغ متوسط أعمارهم ( 52.8اإلناث ( 

أدوات الدراسة : 

- إستبان لقیاس متغیرات التنشئة اإلجتماعیة األسریة. 

- مقیاس دافع اإلنجاز الدراسي لقیاس مستوى الدافعیة لدى الطالب . 

النتائج: بینت نتائج الدراسة أن أغلب اآلباء و األمهات یعتمدون  أسلوب الحث على اإلنجاز عند 

تعاملهم مع أبنائهم ، إذ یمیلون إلى تشجیعهم لبلوغ مستویات عالیة و مكافأتهم على ذلك. 

- مستویات الدافعیة لإلنجاز الدراسي لدى المبحوثین تعكس مؤشرات إیجابیة ، إذ أن غالبیتهم تمیزوا 

بدافعیة إنجاز دراسي عالیة . 

- و من تحلیل إختبار الفروض الدراسة تبین وجود عالقات دالة إحصائیا بین مستوى دافعیة إنجاز 

األبناء دراسیا و كل من :أسالیب التنشئة األسریة ( اإلستقالل ، التقبل ، الحث على اإلنجاز ) من قبل 

األم ، الحالة التعلیمیة لألب ، نوع المبحوث ( ذكر – أنثى ) ، نوع الكلیة التي یدرس بها . 
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- ال توجد عالقات دالة إحصائیا بین مستویات دافعیة اإلنجاز األبناء دراسیا وبین كل من أسالیب 

اإلستقالل ، التقبل ، الحث على اإلنجاز ) من قبل األب ،أسلوب التحكم (التنشئة اإلجتماعیة  

السیكولوجي من قبل الوالدین معا ، الحالة التعلیمیة لألم . 

  - تبین من النتائج أیضا أن مستوى الدافعیة لإلنجاز الدراسي لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور

). 16 .ص 2008( الزلیتني ،    

 2004- دراسة مصطفى عشوي ( السعودیة ) 7-3

 مدى تأثیر األسرة  على دافعیة الطلبة 

تحاول هذه الدراسة التعرف على تأثیر بعض المتغیرات األسریة  على دافعیة طلبة جامعة الملك سعود 

 للبترول و المعادن .

  یمثلون الكلیات الثالث الكبرى في الجامعة .727تكونت عینة الدراسة من 

 إستخدم الباحث إستبیان یتضمن بنود خاصة بالخصائص الدیموغرافیة حول أفراد العینة و أسرهم 

 و بنود حول اإلنجاز األكادیمي و رغبتهم في الدراسة .

 نتائج الدراسة :

بینت نتائج الدراسة بأن الطلبة یعزون  نجاحهم األكادیمي للعومل الداخلیة كاإلجتهاد في الدراسة ،أما 

 الفشل فیعزونه إلى عوامل خارجیة كالمشاكل العائلیة .

كما  بینت بأن األسرة السعودیة تمارس نمط التشجیع و الحث على اإلنجاز و النجاح مع أبنائها 

 بصورة مرتفعة.

 ( مصر)1991- سناء محمد سلیمان 7-4

 أسالیب المعاملة الوالدیة المرتبطة بالتحصیل في عالقتها بدافع اإلنجاز و التحصیل الدراسي لدى 

شرائح إجتماعیة ثقافیة من الجنسین بالمدارس اإلبتدائیة "  

أجرت الباحثة دراستها في مصر على عنیة من تالمیذ الصف الخامس اإلبتدائي بهدف معرفة أسالیب 

المعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء و الكشف عما إذا كانت عالقة بینها و بین الدافع لإلنجاز  
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و التحصیل الدراسي لهم و قد روعي أن تكون هذه العینة ممثلة لشرائح إجتماعیة و ثقافیة مختلفة 

بهدف معرفة أثر المستوى اإلجتماعي و الثقافي على بعض األسالیب التي یمارسها الوالدین تجاه 

أبنائهم . 

و عدد اإلناث  )160) تلمیذ و تلمیذة بلغ عدد الذكور منهم (361و تكونت عینة الدراسة من (

)201 .(

و لجمع بیانات الدراسة إستخدمت الباحثة األدوات التالیة : 

إستمارة إستبیان لقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة . 

إختبار الدافع لإلنجاز لألطفال و الراشدین . 

و خلصت الدراسة إلى جملت من النتائج أهمها ما یلي : 

وجود عالقة إیجابیة بین التحصیل الدراسي و ممارسة الوالدین لألسالیب اإلیجابیة و الرشیدة في تنشئة 

 األبناء .

 وجود عالقة إیجابیة بین المستوى اإلجتماعي و الثقافي لألسرة و بعض األسالیب التي یمارسها

 الوالدین .

وجود عالقة إیجابیة بین أسالیب معاملة الوالدین لألبناء و الدافع لإلنجاز لدیهم . 

 1990 دراسة العبیدي -7-5

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر غیاب األب بسبب اإلستشهاد على دافع اإلنجاز الدراسي لدى أبنائهم  

إعتمد الباحث على مقیاس دافع اإلنجاز الدراسي الذي أعده للبیئة العراقیة الكناني وطوره السعدي 

1981 . 

و أظهرت النتائج : 

   إرتفاع مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أبناء الشهداء . 

  لم تظهر فروق بین الجنسین في دافع اإلنجاز الدراسي . 

 دافع اإلنجاز لذوي التخصص العلمي أكثر من التخصص األدبي . 
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 1990  ( رشاد عبد العزیز موسى )دراسة  -6 - 7

 أثر بعض المحددات السلوكیة على دافعیة اإلنجاز .

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز .

 - الفروق بین األفراد ذزي الترتیب المیالدي األول و األخیر في الدافعیة لإلنجاز  .

 - الفروق بین الفروق العمریة الصغیرة و الكبیرة في الدافعیة لإلنجاز.

  للدافعیة اإلنجاز .Hermans 1970أدوات البحث إختبار هارمنس 

 طالبة ) بكلیة التربیة      74 طالبا و 46 طالبا و طالبة ( 120عینة البحث : تكونت عینة البحث من 

 و اللغة العربیة و التجارة و الدراسات اإلنسانیة بجامعة األزهر .

  :وجود فروق بین الذكور و اإلناث في متغیر دافعیة اإلنجاز لصالح الذكور .نتائج الدراسة

  ).1988( دراسة مصطفى أحمد التركي - 7- 7

  " الرعایة الوالدیة و عالقتها بشخصیة األبناء " دراسة تجریبیة على طلبة جامعة الكویت

  في دراسته على طلبة جامعة الكویت حول عالقة الرعایة الوالدیة بشخصیة األبناء ، قام الباحث 

بإختیار متغیر الدافعیة لإلنجاز كأحد المتغیرات التابعة المتعلقة بشخصیة األبناء إلى جانب مجموعة 

متغیرات أخرى تتعلق بشخصیة األبناء ، بهدف الكشف عما إذا كانت هناك عالقة بین نمط رعایة 

 و التي من بینها الدافعیة لإلنجاز و قد حدد ،الوالدین في األسرة الكویتیة و بین بعض سمات األبناء

الباحث متغیرات دراسته المستقلة المتعلقة بالرعایة الوالدیة لألبناء في أربعة متغیرات رئیسیة هي : 

أ- التقبل – النبذ . 

ب-اإلستقالل – التقیید . 

ج- التحكم السیكولوجي  

د – الحث على اإلنجاز . 

 طالبا و طالبة من الطلبة 211و للتحقق من فروض دراسته قام الباحث بإختیار عینة طبقیة بلغت 

 طالبات .  و قد إستخدم الباحث لجمع 108 طالب و 103الكویتیین بجامعة الكویت قسمت إلى 
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" لقیاس متغیرات الرعایة الوالدیة ، كما إستخدم لقیاس دافعیة 1965بیانات بحثه مقیاس " "شایفر 

اإلنجاز  

أ – إختبار الدافعیة لإلنجاز من إدوارد للتفضیل الشخصي . 

ب- إختبار الدافعیة لإلنجاز عن طریق المسایرة من إختبار كالیفورنیا للشخصیة . 

ج- إختیار الدافعیة لإلنجاز عن طریق اإلستقالل من إختبار كالیفورنیا للشخصیة . 

و جاءت أهم نتائج دراسته على النحو التالي : 

- وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز عن طریق اإلستقالل عند اإلناث و بین أسلوب التحكم 

السیكولوجي من قبل الوالدین . 

- وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز عند األبناء كما یقیسها إختبار إدوارد و بین أسلوب            

( اإلستقالل) من قبل األم .  

- وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز عن طریق المسایرة عند األبناء( ذكورا و إناثا ) بین أسلوب 

الحث على اإلنجاز من قبل األم . 

- وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز عن طریق اإلستقالل عند اإلناث و بین أسلوب التحكم التقبل 

من قبل األب . 

- كما أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة بین الدافعیة لإلنجاز كما یقیسها  إختبار إدوارد  

و بین أسلوب التقبل  من قبل الوالدین معا. 

  ( مصر)1997- دراسة آمال مسلم 7-8

 طبیعة الفروق بین الجنسین في إدراكهم ألسالیب المعاملة الوالدیة :

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبیعة الفروق بین الجنسین في إدراكهم ألسالیب المعاملة الوالدیة لهم 

 و مستوى دافعیة اإلنجاز بإختالف المستویات ةو كذلك معرفة العالقة بین أسالب المعاملة الوالدي

 اإلجتماعیة و الثقافیة لألسرة و كذلك معرفة الفروق بین الجنسین في مستوى دافعیة اإلنجاز .
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 طالب و طالبة من طالب المرحلة الثانویة من محافظة 310و طبق البحث على عینة بلغ قوامها 

 القاهرة و استخدمت األدوات التالیة :

 - مقیاس دافعیة اإلنجاز إعداد الباحثة .

 - مقیاس آراء األبناء في معاملة الوالدین إعداد فایزة یوسف 

 - إستمارة تحدید المستوى اإلجتماعي الثقافي  إعداد فایزة یوسف 

 و توصلت إلى النتائج التالیة :

 - توجد عالقة إرتباطیة موجبة و دالة إحصائیا بین اسالیب المعاملة الوالدیة التي تتسم بالتقبل - 

اإلستقاللیة - المبالغة في الرعایة و أسالیب معاملة األم التي تتسم بالتقبل و اإلستقاللیة و التسامح   

 و بین مستوى دافعیة اإلنجاز لدى كل من البناء من الجنسین .

- توجد عالقة إرتباطیة سالبة  و دالة إحصائیا بین اسلوب الرفض من قبل كل من األب - األم      

و أسالیب التشدد - اإلهمال - التبعیة و التحكم من قبل األم و بین مستوى دافعیة اإلنجاز لدى 

 األبناء من الجنسین .

- عدم وجود فروق دالة بین الذكور و اإلناث في مستوى دافعیة اإلنجاز و في أبعادها ما عدا الثقة 

 بالنفس حیث وجدت فروق ذات داللة إحصائیة لصالح الذكور .

- ان أسالیب المعاملة الوالدیة التي یمارسها الوالدان لم تتأثر بإختالف مستویات الوضع الثقافي 

اإلجتماعي لألسرة إال في حالة أسلوب التسامح من قبل األب الذي أظهر أن اآلباء أكثر تسامحا في 

ظل المستوى المتوسط للوضع اإلجتماعي الثقافي لألسرة و أقل تسامحا في ظل المستوى األدنى لهذا 

 الوضع .

 1987 رشاد موسى،  صالح الدین أبو ناهیة )- ( 7-9 

 الفروق بین الجنسین في الدافع لإلنجاز دراسة

یهدف هذا البحث إلى الكشف عن البنیة العاملیة بین الذكور و اإلناث في متغیر الدافع إلى اإلنجاز . 

لذا یفترض البحث الحالي بأن هناك فروقا في البنیة العاملیة لمتغیر الدافع لإلنجاز بإختالف الجنس. 
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 و الذي تضمن  )Hermans 1970: تم إستخدام إستخبار الدافع لإلنجاز لهارمنس ( أدوات البحث 

العوامل التالیة ( مستوى الطموح ، السلوك المرتبط بالمخاطرة ،الحراك اإلجتماعي ، المثابرة ،توتر 

العمل ،إدراك الزمن ،التوجه للمستقبل ،إختیار الرفیق ، سلوك التعرف ، سلوك اإلنجاز ). 

صدق و ثبات اإلختبار: 

       تم تطبیق إستخبار الدافع لإلنجاز على عینة تتكون من خمسین طالبا بكلیة التربیة بجامعة األزهر

 سنة) و على عینة أخرى تتكون من خمسین طالبة بكلیة الدراسات 25 و 21( تتراوح أعمارهم بین 

       یوم 18 سنة )مرتین بفاصل زمني قدره 26 و 22اإلنسانیة بجامعة األزهر ( تتراوح أعمارهم بین

  لعینة الذكور و اإلناث 0,83 و 0,86و بلغ معامل اإلرتباط بین التطبیق األول و التطبیق الثاني 

. 0,001على التوالي و هي معامالت دالة إحصائیا عند مستوى داللة أقل من 

 لعینة الذكور و اإلناث على التوالي و هي قیم دالة عند 0,80 و 0,78كما بلغت معامالت  الصدق 

 0,001مستوى 

و طالبة   طالبا 315 :تم تطبیق إستخبار الدافع لإلنجاز لهرمانز على عینة تتكون من نتائج الدراسة

طالبة ) من كلیتي التربیة و اللغة العربیة و كلیة الدراسات  اإلنسانیة جامعة 112 طالب و 203( 

سنة. 22.98 سنة و اإلناث 22,31متوسط أعمار الذكور ،القاهرة 

أظهرت نتائج التحلیل العاملي للذكور أن العوامل األكثر تشبعا جاءت بالترتیب (إدراك الزمن ،الطموح 

عند اإلناث فقد كانت كالتالي(اإلصرار على التفوق ، عدم اإلحساس بالملل،  أما ،المثابرة ،اإلنجاز)

التحمل،المثابرة ).كما بینت نتائج البحث عن عدم وجود فروق بین كل  من عینتي الذكور و اإلناث .  

  1983- دراسة األعسر 7-10

دراسة إستطالعیة بین دافعیة اإلنجاز وبعض المتغیرات العقلیة  و الشخصیة و اإلجتماعیة في 

 المجتمع القطري .

 تساؤالت الدراسة 

- ما هي الجوانب و األبعاد النفسیة ذات العالقات اإلرتباطیة بمستوى دافعیة اإلنجاز لدى الطالب 

 القطریین من الجنسین .؟
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 - ما هي طبیعة الدور الذي تستطیع أن تقوم به ممارسات التنشئة الوالدیة و مكونات المناخ األسري ؟

- ما هو الدور الذي تستطیع أن تقوم به القیم و الحاجات النفسیة من إرتفاع و إنخفاض مستوى 

 دافعیة اإلنجاز لدى الطالب القطریین من الجنسین ؟

أدوات البحث : تم إستخدام مقیاس دافعیة اإلنجاز ،و إستبیان أسالیب المعاملة الوالدیة على عینة 

) من بین الطالبات المقیدات بالكلیات األربع بجامعة قطر من الفصل 106تتألف على عینة تتألف ( 

 الثاني إلى الفصل الثامن و توصل الباحثون إلى ما یلي :

- وجود عالقة سالبة دالة بین الدرجات الكلیة التي حصلت علیها طالبات العینة في مقیاس دافعیة 1

اإلنجاز و درجات مقیاس التسلط بالنسبة لألم .و هذا یعني أن إرتفاع دافعیة اإلنجاز لدى الطالبات 

تتعارض مع كثرة إستخدام األمهات ألسلوب األمر و النهي و فرض األراء و التدخل في حیاتهن       

 و إتخاذ القرارات .

-كما تشیر النتائج إلى وجود عالقة سالبة و دالة ما بین الدرجات الكلیة في مقیاس دافعیة اإلنجاز 2

و الدرجات على مقیاس الحمایة الزائدة ( األم) و هذا یعني أن إرتفاع دافعیة اإلنجاز یتعارض مع 

 إسراف األمهات في تدلیلهن .

- كما تشیر النتائج إلى وجود عالقة موجبة دالة بین دافعیة اإلنجاز و السواء من جانب األمهات 3

في معاملة بناتهن ، و تعني إرتفاع دافعیة اإلنجاز لدى طالبات العینة یصاحبه إبتعاد األمهات عن 

كل من أسالیب التسلط و الحمایة الزائدة و اإلهمال و التدلیل و القسوة و إثارة األلم النفسي و التذبذب 

 و التفرقة  .

- كما تبین إن إرتفاع دافعیة اإلنجاز لدى طالبات العینة یتعارض مع إسراف أمهاتهن في تدلیلهن      

 و الخوف الشدید على بناتهن .

- و  یتضح من النتائج وجود عالقة موجبة بین دافعیة اإلنجاز و اإلهمال كأسلوب معاملة من جانب 

 األب لبناته.
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- وجود عالقة سالبة بین  دافعیة اإلنجاز و القسوة  كأسلوب معاملة من جانب األب لبناته.  و القسوة 

تتضمن كثرة التهدید بالعقاب و إستخدامه مما یتولد عنه إحساس دائم بالخوف من العقاب یترتب علیه 

 كف المبادأة و التلقائیة في السلوك.

 - وجود عالقة سالبة بین  دافعیة اإلنجاز و أسلوب  التذبذب في المعاملة من جانب األب لبناته.

 - وجود عالقة سالبة بین  دافعیة اإلنجاز و التفرقة  من جانب األب في المعاملة مع األبناء .

- تشیر النتائج إلى وجود عالقة موجبة  بین  دافعیة اإلنجاز و السواء كأسلوب في المعاملة  من 

جانب األب لبناته ، و هذا المفهوم یتضمن معاملة معتدلة من جانب األب ألبنائه مصحوبة یالتشجیع 

 على التفوق و اإلمتیاز .

و یتضح لنا من النتائج أن دافعیة اإلنجاز المرتفعة ترتبط إرتباطا موجبا بأسالیب التنشئة الوالدیة 

السویة من جانب الوالدین و كذلك بجانب واحد من األسالیب غیر السویة ، بینما ترتبط إرتباطا سالبا 

 بباقي األسالیب غیر السویة مثل التسلط ، الحمایة الزائدة ، القسوة ، التذبذب و التفرقة  .

 

الدراسات األجنبیة  ثانیا :

         أنماط المعاملة الوالدیة )Reshvanloo   Hejazi, دراسة ( حجازي و رشفانلو -11- 7

 .2014و اإلنجاز األكادیمي و الدافعیة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  العالقة بین األنماط الوالدیة ( المشاركة ، تدعیم  اإلستقاللیة      

 و الدفء الوالدي ) بالدافعیة و اإلنجاز األكادیمي  

  من إحدى جامعات إیران طالب 412تتكون من طبقت الدراسة على  عینة عشوائیة 

   (AMS) مقیاس الدافعیة األكادیمي إستخدام تم 

 الدفء الوالدي  ، اإلستقالل و أبعاده (تدعیم  1994) Robbins مقیاس إدراك المعاملة الوالدیة (

  ةو المشاركة الوالدي

 ) .Vallerand et al. (1992) (AMS)الدافع األكادیمي  مقیاس
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 و قد بینت نتائج هذه الدراسة أهمیة المشاركة الوالدیة في كونها مصدرا للدافعیة لدى األبناء.

و ان أنماط المعاملة الوالدیة لها تأثیر على  اإلنجاز األكادیمي ( تدعیم اإلستقالل له تأثیر غیر 

 مباشر على اإلنجاز و للدفء الوالدي تأثیر مباشر على اإلنجاز الكادیمي 

 و تخلص هذه الدراسة إلى أهمیة دور األسرة في تنمیة الدافعیة و اإلنجاز األكادیمي لدى األبناء.

تأثیر أنماط  )Turner  Chandler Heffer  2009.دراسة (تیرنر،  تشادلر ، هافر- 12- 7

 المعاملة الوالدیة و دوافع اإلنجاز و الفاعلیة الذاتیة على األداء األكادیمي للطلبة الجامعیین .

 طالب من طلبة علم النفس بجامعة ساوثوسترن األمریكیة 264تتكون عینة الدراسة من 

southwestern   و هي تتكون من إثنیات مختلفة  

 ودوافع أستخدم في هذه الدراسة معامل إرتباط بیرسون  لتحدید العالقة بین  أنماط المعاملة الوالدیة 

.  األكادیمي واألداء األكادیمیة الذاتیة والفاعلیة اإلنجاز

 المقاییس المستخدمة :

  ) لقیاس األنماط المتسامحة و المتسلطة (Buri, 1991 السلطة األبویة  إستبیان

) AMS-C. Vallerand et al 1992مقیاس الدافعیة للتعلم ( 

 )SESS Gredler and Garavalia 1997 (إستبیان الفاعلیة الذاتیة و مهارات التعلم

خلصت الدراسة إلى أن ألسلوب المساندة و الدفء العاطفي الذي  إستخدامه الوالدین  دورا هاما في 

 فعالیة األداء األكادیمي للطلبة حتى بعد إلتحاقهم بالجامعة 

كما كما بینت النتائج العالقة الموجبة بین الدافعیة الداخلیة  الذاتیة للطالب و النجاح األكادیمي 

 وضحت أن إنخفاض الدافعیة ترتبط سلبا باألداء األكادیمي للطالب.

  .التحفیز الداخلي قد یكون مؤشرا هاما لألداء األكادیمي
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  ).Jewrell Rivers Jr  2006-  دراسة  ( ریفرز 7-13

العالقة بین األنماط الوالدیة و اإلنجاز األكادیمي و تأثیر الدافعیة و أهداف التوجیه  و فاعلیة 

 الذات  األكادیمي

تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بین أنماط المعاملة الوالدیة  و دافعیة اإلنجاز األكادیمي 

 الدافعیة و أهداف  التوجه لدى طالب الثانویة.

 )Paulson 1994أدوات الدراسة : إستبیان  أنماط الوالدیة ( بولسون  

  Harter, 1981 مقیاس الدافعیة الداخلیة و الخارجیة -

the Scale of Intrinsic versus Extrinsic Motivation) (   

  .Midgley et al.,1996)إستبیان فاعلیة الذات األكادیمیة  -

  إناث % 60,8 ذكور و %39,2أجریت الدراسة على عینة من طالب الثانویة  ( جورجیا) األمریكیة  

 النتائج :

 ال توجد عالقة إیجابیة بین األنماط الوالدیة و اإلنجاز و التوجه نحو الهدف و الفاعلیة الذاتیة  .

 توجد عالقة إیجابیة بین األنماط الوالدیة و الدافعیة .

 )Wallet Jean-William 1994- دراسة (فالت جون ویلیام 14- 7
 األسالیب  التربویة  األسریة و المراهقین في الجزائر و فرنسا .

. 1987 و 1977أجریت هذه الدراسة في الجزائر و فرنسا خالل عشر سنوات  الممتدة ما بین  

 من 640 سنة ,18 و 10 شاب و شابة تراوحت أعمارهم ما بین 1250تكونت عینة الدراسة من 

  من  فرنسا من الجنسین .610الجزائر و 

أستخدمت في هذه الدراسة الطریقة العرضیة عن طریق المقابلة نصف موجهة للتعرف على واقع 

 التنشئة اإلجتماعیة للشباب .

  للتعرف على أنماط التنشئة األسریة ..و الطریقة الطولیة العرضیة

 نتائج الدراسة :

 - ظهور األنماط التربویة األسریة التالیة ( النمط القاسي ، المرن)
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  لدى األسر الفرنسیة .% 88 لدى األسر الجزائریة و % 72- النمط المرن بنسبة  

 لدى األسر الفرنسیة. % 16لدى األسر الجزائریة و  % 32- النمط المتسلط  بنسبة 

 - رفض األنماط التربویة الضعیفة ( المهملة).

لألسر الفرنسیة          % 38- لوحظ عن طریق المنهج المتبع تغیر في األنماط التربویة األسریة (بنسبة 

بالنسبة لألسرة الجزائریة ) نتیجة للعوامل البشریة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة  إضافة إلى  % 64و 

 الدور الهام الذي تلعبه وسائل اإلعالم .

  1967دراسة "هایلبرن " - 14 -7

) متطوعا من طلبة 237و درس "هایلبرن" العالقة بین األمهات و األبناء ، و أجرى دراسته على(

        ) من اإلناث 111) من الذكور و (126السنوات النهائیة في علم النفس بجامعة أیوا ، منهم (

، و إتضح من نتائج الدراسة ما یلي : 

إن طبیعة التفاعل بین األمهات و أبنائهن ال سیما في السنوات المبكرة من العمر هامة للنمو 

 اإلجتماعي لألبناء في مراحل عمرهم التالیة ،و ذلك بشكل یفوق تفاعلهم مع آبائهم .

كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى ان األبناء الذین یدركون أمهاتهم بأنهن نابذات لهم یقل مستوى 

دافعیتهم لإلنجاز كثیرا عن أولئك الذین یدركون أمهاتهم كمحبات لهم . 

 :  1957دراسة یونج - 15 -7

قام " یونج " بدراسة عالقة الوالدین و األبناء و أثرها على دافعیة اإلنجاز عند طلبة الجامعة بهدف 

معرفة ما إذا كانت عالقة بین نمط العالقة بین الوالدین كما یراها أبنائهم ، و بین الدافعیة لإلنجاز 

عند هؤالء األبناء ، و معرفة المتغیرات الوالدیة التي ترتبط بالدافعیة لإلنجاز عند األبناء ، و قد أجرى 

) طالبا و تبین من نتائج الدراسة 40الباحث دراسته هذه على عینة من طالب الجامعة بلغ حجمها (

 و الدافع عدم وجود عالقة دالة بین أسالیب التنشئة األسریة (التقبل – اإلستقالل – الدیمقراطیة )

. لإلنجاز 

 موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة .

   إهتمت الدراسات السابقة بالتعرف على أنماط التنشئة و أسالیب المعاملة التي یتبعها الوالدین مع 

أبنائهم و عالقتها بدافعیة اإلنجاز لدیهم و هي دراسات تتصل إتصاال مباشرا  بموضوع الدراسة الحالیة  
26 

 



 )  1988)، دراسة ( التركي 2004 )، دراسة (عشوي 2008) ، ( الزلیتني2011مثل دراسة ( فرشان 

 )Reshvanloo   Hejazi, 2014 حجازي و رشفانلو ( دراسة) 1991سناء سلیمان و دراسة (

  2006دراسة  ( ریفرز - 2009) Turner  Chandler Heffer تیرنر،  تشادلر ، هافر (دراسة

Jewrell Rivers Jr.( فیما تناولت دراسة )( الفروق بین الجنسین في  1987 موسى،  أبو ناهیة

 .الدافع لإلنجاز 

أما من حیث متغیرات  انماط التنشئة األسریة اإلیجابیة و السلبیة المستخدمة فقد اختلفت حسب 

 الحث على  ،التقبل () نمط 2011 فرشان( أهداف كل دراسة و األدوات المستخدمة .تناولت دراسة 

 .مقیاس المعاملة الوالدیة   و إستخدمت التباعد) ،اإلكراه،الضبط ،اإلندماج اإلیجابي ،اإلنجاز

 أسلوب ز،( اإلستقالل ، التقبل ، الحث على اإلنجا) أنماط 2008فیما تناولت دراسة الزلیتني ( 

ان لقیاس متغیرات التنشئة اإلجتماعیة ي إستب).و إعتمد  الزلیتني  في دراسته التحكم السیكولوجي

مطور من طرف( السامرائي و الهیازعي) المأخوذ من مقیاس  مقیاس دافع اإلنجاز الدراسي  و األسریة

 . )1979الكناني (

)         التقبل – النبذ (أربعة متغیرات رئیسیة هي  ) 1988 ( أحمد التركي   في حین تناولت دراسة 

 التركي  إستخدم  و .) التحكم السیكولوجي  – الحث على اإلنجاز) و (اإلستقالل – التقیید و ( 

 ." لقیاس متغیرات الرعایة الوالدیة 1965مقیاس  "شایفر 

 .إستمارة إستبیان لقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة :1991سناء محمد سلیمان و قد إستخدمت  

( المشاركة ، تدعیم  اإلستقاللیة و الدفء الوالدي) و إستخدمت  2014 حجازي و رشفانلودراسة 

 2006 و آخرون)تیرنر   .بینما تناولت  دراسة (  Robbins  1994مقیاس إدراك المعاملة الوالدیة 

 Buri) ( 1991 السلطة األبویة  إستبیانالمقاییس المستخدمة  أسلوب المساندة و الدفء العاطفي.

إستخدمت  أنماط    )2006دراسة  ( ریفرز لقیاس األنماط المتسامحة و المتسلطة.و إستخدمت 

 .Paulson (1994الوالدیة ( بولسون 

و تلتقي بعض هذه األسالیب مع أنماط التشئة األسریة المعتمدة في دراستنا الحالیة و هي (التقبل         

 و الحث على اإلنجاز) .
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أشارت  نتائج الدراسات السابقة إلى وجود عالقة إیجابة  بین أنماط التنشئة األسریة و الدافعیة لإلنجاز 

إرتباط موجب بین التقبل  ) و التي خلصت إلى وجود 2011لدى األبناء كما في دراسة ( فرشان 

  الضبط ،اإلندماج اإلیجابي  الممارس من طرف ( األم و األب ) و الحاجة لإلنجاز لدى األبناء

إرتباط موجب بین الحث على اإلنجاز  من طرف ( األم) و الحاجة لإلنجاز لدى إضافة إلى وجود 

 وجود عالقات دالة إحصائیا بین مستوى دافعیة إنجاز )2008.كما بینت دراسة الزلیتني ( األبناء

األبناء دراسیا و كل من أسالیب التنشئة األسریة ( اإلستقالل ، التقبل ، الحث على اإلنجاز ) من قبل 

  .األم 

      وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز عند األبناء إلى   1988 أحمد التركيو قد خلصت دراسة  

وجود عالقة دالة بین الدافعیة و  الحث على اإلنجاز من قبل األم . وو بین أسلوب اإلستقالل 

التقبل من قبل األب . و لإلنجاز عند اإلناث و بین أسلوب التحكم 

اإلناث و بین أسلوب التحكم السیكولوجي من عند وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز إضافة إلى 

 .قبل الوالدین

) على وجود عالقة بین دافعیة  اإلنجاز لدى األبناء الذین 1991  و قد أكدت دراسة ( سناء سلیمان 

ألسالیب اإلیجابیة و الرشیدة  . ینشئون في األسر التي تعامل أبنائها با

) بوجود  عالقة إیجابیة بین األنماط .Jewrell Rivers Jr  2006 و قد بینت دراسة  ( ریفرز -

 Reshvanloo   Hejazi( 2014,حجازي و رشفانلو  ( دراسةبینت نتائج و  الوالدیة  و الدافعیة .

 أهمیة المشاركة الوالدیة في كونها مصدرا للدافعیة لدى األبناء.و ان أنماط المعاملة الوالدیة لها على

تأثیر على  اإلنجاز األكادیمي ( تدعیم اإلستقالل له تأثیر غیر مباشر على اإلنجاز و للدفء الوالدي 

تأثیر مباشر على اإلنجاز الكادیمي ).و تخلص هذه الدراسة إلى أهمیة دور األسرة في تنمیة الدافعیة         

 Turner  Chandler تیرنر،  تشادلر ، هافر ( دراسةخلصتو  و اإلنجاز األكادیمي لدى األبناء.

Heffer (2009 إلى أن أسلوب المساندة و الدفء العاطفي الذي  یستخدمه الوالدین  دورا هاما في 

 فعالیة األداء األكادیمي للطلبة حتى بعد إلتحاقهم بالجامعة .

   في حین بینت نتائج بعض الدراسات  إلى وجود عالقة سالبة  بین بعض أنماط التنشئة األسریة   

 إرتباط سالب ) و التي خلصت إلى وجود 2011و الدافعیة لإلنجاز لدى األبناء مثل دراسة فرشان (
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و الحاجة لإلنجاز   الحث على اإلنجاز الممارس من طرف (األب )وبین عدم اإلتساق و عدم اإلكراه 

 .لدى األبناء

كما بینت بعض الدراسات عن عدم وجود عالقة بین أنماط التنشئة األسریة و دافعیة اإلنجاز حیث 

 عالقات دالة إحصائیا بین مستویات دافعیة ) عن عدم وجود 2008أوضحت دراسة الزلیتني (

اإلنجاز األبناء دراسیا وبین كل من أسالیب التنشئة اإلجتماعیة  اإلستقالل ، التقبل ، الحث على 

  .أسلوب التحكم السیكولوجي من قبل الوالدین معاو اإلنجاز ) من قبل األب 

 أنه ال توجد عالقة بین الدافعیة لإلنجاز و بین أسلوب التقبل  1988التركي أوضحت نتائج دراسة كما 

من قبل الوالدین معا. 

ال توجد عالقات دالة - فیما بینت نتائج الدراسات التي تناولت المستوى التعلیمي لألب و األم بأنه 

). في 2008 الزلیتني (إحصائیا بین مستویات دافعیة اإلنجاز األبناء دراسیا وبین الحالة التعلیمیة لألم

     وجود عالقات دالة إحصائیا بین مستوى دافعیة إنجاز األبناء دراسیا حین بینت نفس الدراسة عن 

و الحالة التعلیمیة لألب. 

سناء محمد سلیمان قد بینت الدراسات التي تناولت المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي دراسة(  و- 

وجود عالقة إیجابیة بین المستوى اإلجتماعي و الثقافي لألسرة و بعض األسالیب التي ) 1991

 یمارسها الوالدین .

- هناك عدم إتساق بین  نتائج  الدراسات التي تناولت الفروق بین الجنسین: فقد خلصت دراسة 

وجود عالقات دالة إحصائیا بین مستوى دافعیة إنجاز األبناء دراسیا و نوع ) إلى   2008الزلیتني ( 

 موسى،  أبو ناهیة ( .فیما بینت دراسة نوع الكلیة التي یدرس بها و المبحوث ( ذكر – أنثى ) ، 

  في دافعیة لإلنجاز .عن عدم وجود فروق بین كل  من عینتي الذكور و اإلناث 1987)

 السابقة و التي تناولت دافعیة اإلنجاز       اتس الدراخلصت إلیها  من خالل إستعراض النتائج التي 

تشیر إلى أهمیة أنماط التنشئة التي  مجملها و عالقتها بأنماط و أسالیب التنشئة األسریة نالحظ بأن 

تتبعها األسرة كعامل هام في إرتفاع  أو إنخفاض دافعیة اإلنجاز لدى األبناء.إال أن بعض هذه النتائج 

جاء متناقضا و ال یتوافق مع التراث النظري و الذي یشیر إلى أهمیة الدور الذي تلعبه التنشئة  في 

نمو و إرتقاء الدافعیة لإلنجاز لدى األبناء و خاصة في السنوات األولى من عمرهم .و قد یرجع هذا 
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إلى طبیعة المتغیرات النفسیة فهي غیر ثابتة و قد تتغیر تبعا للبیئة التي توجد فیها إظافة إلى تأثیر 

عوامل أخرى .كما أن تناول الدراسات السابقة ألنماط تنشئة مختلفة و متعددة حسب األدوات 

 المستخدمة قد یكون أحد أسباب  هذا التباین في النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسات .

و في ضوء إختالف أنماط التنشئة المدروسة فقد دفعنا  هذا إلى بناء أداة خاصة بهذه الدراسة لقیاس 

أنماط التنشئة األسریة بحیث تحتوي على بعض أنماط التنشئة السلبیة و أخرى إیجابیة ،و التي لم 

 تتناولها هذه الدراسات و هذا بما یتناسب مع متغیرلت دراستنا الحالیة  .

    إنطالقا من أهمیة و أهداف و فرضیات الدراسات السابقة و من خالل مناقشة  نتائجها و في 

 ضوء اإلطار النظري و إشكالیة و تساؤالت الدراسة الحالیة  .فقد تم صیاغة فرضیات الدراسة الحالیة 

 

 - فرضیات الدراسة :8

 تسلطالالتنشئة األسریة بین نمط    إحصائیة إرتباطیةّ ذات داللة توجد عالقةالفرض األول : ال 

  لدى أفراد العینة.و  مستوى دافعیة اإلنجازاألب  األم ) لكل من(

اإلهمال التنشئة األسریة ذات داللة إحصائیة  بین نمط  إرتباطیة توجد عالقة ال  الفرض الثاني :

.  لدى أفراد العینة و  مستوى دافعیة اإلنجاز(األب األم ) 

 التدلیلالتنشئة األسریة  ذات داللة إحصائیة بین نمطإرتباطیة توجد عالقة الفرض الثالث :ال 

  لدى ألفراد العینة.و  مستوى دافعیة اإلنجازاألم )  (األب

     التفرقة   التنشئة األسریة بین نمط ذات داللة إحصائیةإرتباطیة  توجد عالقة الفرض الرابع : ال 

  لدى أفراد العینة.اإلنجاز ( األب األم ) و  مستوى دافعیة

( األب   التقبلالتنشئة األسریة  بین نمط الة إحصائيا دإرتباطیة توجد عالقة الفرض الخامس : ال 

.  لدى افراد العینةو مستوى دافعیة اإلنجاز  األم )

الحث التنشئة األسریة  ذات داللة إحصائیة  بین نمط إرتباطیة توجد عالقة  ال الفرض السادس :

.  لدى أفراد العینة و  مستوى دافعیة اإلنجاز ( األب األم ) على اإلنجاز
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أنماط التنشئة األسریة (األب و األم ) وفقا الفرض السابع:

 لمتغیر الجنس( ذكور ، إناث) .

أنماط  التنشئة األسریة السائدة لدى أسر أفراد العینة هي أنماط التنشئة األسریة  الفرض الثامن : 

 اإلیجابیة .

 یتمیز طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة بدافعیة إنجاز متوسطة .الفرض التاسع : 

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي اإلنجاز في عالقتها الفرض العاشر : ال

 بأنماط التنشئة األسریة .

دافعیة متوسطات  في  الذكور و اإلناث داللة إحصائیة  بین فروق توجد الفرض الحادي عشر :ال 

  .اإلنجاز عند  أفراد العینة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إستجابات العینة حول الفرض الثاني عشر :ال 

 أنماط التنشئة األسریة تعزى للمستوى التعلیمي لألب  و األم .

في في متوسطات إستجابات أفراد العینة توجد فروق  ذات داللة إحصائیة الفرض الثالث عشر :ال 

  الدخل الشهري لألسرة  .مستویات الدافعیة لإلنجاز تعزى للمستوى التعلیمي لألب و االم و 
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 الفصل الثاني :التنشئــــــــــــة األسریــــــــة 
 تمهید

 ةـــــــــــة األسريــــــــــــ :التنشئثانیــــا                      أوال :التنشئــــــة اإلجتماعیـــــــــــــة

   ةـــــــــــــــــ - مفهوم التنشئة األسري 1                 ة  ــــتعریف التنشئة اإلجتماعي-  1

    ــرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسـتعریف -  2                   التنشئة اإلجتماعیة- خصائص 2

                                                                 رة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخصائص األس-  3                   ة ـــــــــــــــ- آلیات التنشئة اإلجتماعي3

  - أنواع األسرة           4                   ة ـــــــلتنشئة اإلجتماعياأهداف  - 4

 - أهمیة األسرة في تنشئة األبناء  5                   ةــــــــــ- وظائف التنشئة اإلجتماعي5

                            هاــــــــــــــــــــــووظائف األسرة  - دور6                  ة ـــــــــــــشروط التنشئة اإلجتماعي- 6

- العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة األسریة 7أشكال التنشئة اإلجتماعیـــــة                     - 7

   مفهوم أنماط التنشئة األسریةتطور - 8                     التنشئة اإلجتماعیة- نظریات 8

ة   ــــــــــــــــــــأنماط التنشئة األسري مفهوم - 9 -مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة                    9

ة   ــــــــــــــــــــأنماط التنشئة األسري- 10                                                   

 - األسرة الجزائریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11                                                   

 خالصة الفصل                                      
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 تمهید:

أن   قیمه و  أفكاره و مؤسساته ، یحاول هذا المجتمع یولد اإلنسان في مجتمع سابق لوجوده له   

ینشئ اإلنسان على تلك القیم و األفكار و یؤثر في تكوین شخصیته . 

و تعد مرحلة الطفولة  القاعدة في حیاة اإلنسان حیث یتم في نطاقها وضع األسس الرئیسیة للسلوك 

اإلنساني في مختلف المجاالت ، یتصل بذلك الدور الذي تلعبه التنشئة اإلجتماعیة و الثقافیة في تأكید 

إنتماء الطفل للمجتمع ، إبتداءا من التنشئة في نطاق األسرة ، و مرورا بالتنشئة التعلیمیة و األخالقیة 

في المدرسة إضافة إلى الدور الذي تقوم به الجیرة و إنتهاءا بجماعة الرفاق التي تنقل للطفل مضامین 

قیمیة  و اخالقیة من خلفیات إجتماعیة متباینة إلى جانب اإلعالم الذي إتسعت مساحته في حیاة 

رد یتشرب ثقافة مجتمعه بواسطة عملیة التنشئة اإلجتماعیة . فالفالطفل و تعاظم تأثیره .

 و تبقى لألسرة األثر األكبر في تكوین شخصیة  الفرد و التي  و تستمر مع بإستمرار حیاته .

  :أوال التنشئة اإلجتماعیة

 - تعریف التنشئة اإلجتماعیة :  1

 یعتبر دوركایم اول من إستخدم مفهوم التنشئة اإلجتماعیة بالمعنى التربوي ، و هو أول من صاغ   

المالمح العلمیة لنظریة التنشئة اإلجتماعیة و أن غایة التربیة أن اإلنسان الذي ترید التربیة أن تحققه 

فینا لیس هو اإلنسان على غرار ما اودعته الطبیعة ، بل اإلنسان على  غرار  ما یریده المجتمع 

فالتنشئة هي العملیة التي یتم فیها و من خاللها دمج ثقافة المجتمع في الفرد و دمج الفرد في ثقافة 

). 28.ص2010المجتمع .( النوبي ،

یعتبر مفهوم التنشئة اإلجتماعیة من المفاهیم اإلرتكازیة في علم النفس و علم اإلجتماع و غیرها من 

 .العلوم اإلجتماعیة األخرى مما ادى إلى تعدد تحدید هذا المفهوم  تبعا للنظریة التي توجه الباحث 

 :یقال نشأ في بني فالن أي ربى فیهم و شب ، و المصطلح العربي یتضمن التنشئة لغة"مفهوم التنشة 

بمعنى أقام . 
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:یقرن في الغالب مفهوم التنشئة بكلمة إجتماعیة ، و یستخدم كمصطلح علمي للداللة إصطالحا  

 العملیة التي یتم بها إنتقال الثقافة من جیل إلى جیل أو للداللة على الطریقة التي یتم بها ىالعلمیة عل

و مهارات   تشكیل األفراد منذ طفولتهم حتى یمكنهم العیش في مجتمع ذي ثقافة و قیم و معلومات

). 21.ص 2010...إلخ "( حمید حمالوي ،

 عملیة تحویل الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن إجتماعي قادر بأنهاالتنشئة اإلجتماعیة  و تعرف 

على التكیف و اإلنتاج من  خالل تفاعله مع األفراد و الجماعات و المؤسسات في المجتمع الذي 

  .ینتمي إلیه 

 " مجموعة العملیات التي عن طریقها  یصبح R.Perron 1983المقصود بالتنشئة حسب بیرون 

الطفل كائن إجتماعي " و التنشئة هي عملیة نقل القیم و المعاییر عن طریق أشكال ثقافیة ال شعوریة 

" و هي عملیة تعلم و إكتساب للمعارف و المهارات الالزمة لتأسیس عالقات إجتماعیة "وٕاكتساب 

 Daniel Gayetاإلتجاهات ،والمعاییر الخاصة بالجماعة التي تقوم بعملیة اإلدماج اإلجتماعي(  

،1983 .p24 .(

و یعرفها (أرلسون ) بأنها " مجموع العملیات التي تساعد على نمو الشخصیة اإلنسانیة للفرد حیث 

یتعلم كیف یؤدي أدواره اإلجتماعیة ". 

و تعرفها ( مارجریت مید) بأنه " العملیة الثقافیة و الطریقة التي یتحول بها الطفل حدیث الوالدة إلى 

). 63.ص،2008عضو كامل في مجتمع بشري معین" ( الزلیتني ،

فالتنشئة اإلجتماعیة هي تنشئة اإلنسان منذ والدته ألن یكون كائنا إجتماعیا و عضوا في مجتمع معین 

، كما و تشیر إلى  " العملیات النفسیة و اإلجتماعیة التي تكتنف عملیة التنشئة اإلجتماعیة أي عملیة 

)   16 .ص2000مران الفرد على السلوك اإلجتماعي و تمرنه على ذلك السلوك ( رعد حافظ سالم ،

 التنشئة اإلجتماعیة یقصد بها العملیة التي یكتسب الطفل بموجبها الحساسیة للمثیرات اإلجتماعیة ، 

كالضغوط الناتجة من حیاة الجماعة و إلتزاماتها ، و تعلم الطفل كیفیة التعامل و التفاهم مع اآلخرین 

و ان یسلك مثلهم في العملیة التي یصبح الطفل بموجبها كائنا إجتماعیا و تتضمن هذه العملیة تعلیم 
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العادات اإلجتماعیة و اإلستجابة للمثیرات الرمزیة كما تعرف أنها العملیة التي تساعد الفرد على 

التكیف و التالئم مع بیئته اإلجتماعیة و یتم إعتراف الجماعة به و یصبح متعاونا معها و عضوا كفؤا 

 ). 184 .ص  1985العیسوي ،( فیها 

  التنشئة اإلجتماعیة هي عملیة التشكیل و التغییر التي یتعرض لها الطفل في تفاعله مع األفراد  

 و الجماعات ، و صوال به إلى مكانة بین الناضجین في المجتمع ، بقیمهم و إتجاهاتهم و معاییرهم

 و عاداتهم و تقالیدهم ، و هي عملیة التفاعل اإلجتماعي التي یكتسب فیها الفرد شخصیته 

 اإلجتماعیة التي تعكس ثقافة مجتمعه.

 و القیم  و تتضمن التنشئة اإلجتماعیة ،عملیة إكتساب الفرد لثقافة مجتمعه و لغته و المعاني والرموز

التي تحكم سلوكه و توقعات و سلوك الغیر و التنبؤ بإستجابات اآلخرین و إیجابیة التفاعل معهم  (أبو 

 .)16 ص2010جادو،

یعرف تشیلد التنشئة اإلجتماعیة بانها " العملیة الكلیة التي یوجه بواسطتها الفرد إلى تنمیة سلوكه 

 الفعلي في مدى أكثر تحدیدا " 

 و عرفها سعد جالل بأنها تشكیل الفرد عن طریق ثقافته حتى یتمكن من الحیاة في هذه الثقافة.  

كما عرفها المرسي محمد بأنها " عملیة التفاعل اإلجتماعي التي یكتسب فیها الفرد شخصیته 

اإلجتماعیة التي تعكس ثقافة مجتمعه . 

و یعرفها بارسنوز " بأنها عملیة تعلیم تعتمد على التلقین و المحاكاة و التوحد مع األنماط العقلیة             

و العاطفیة و األخالقیة عند الطفل و الراشد و هي عملیة دمج عناصر الثقافة في نسق الشخصیة        

) 15ص 2001و هي عملیة مستمرة . (الشناوي و آخرون 

و هي عملیة تربویة یقوم بها المجتمع من أجل تكوین شخصیة قادرة على التفاعل اإلجتماعي  من 

اإلطار الثقافي و قادرة على تحقیق اإلستقالل الفكري في إطار العالقات اإلجتماعیة ، و هي عملیة 
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بطیئة یكتسب من خاللها الفرد شخصیته اإلجتماعیة نتیجة ضغوط المجتمع علیه و قیوده  و ما 

یفرضه علیه من مكافأة أو عقاب . 

كما یقصد بعملیة التنشئة اإلجتماعیة تلك العملیة التي یكتسب من خاللها اإلنسان إنسانیته  بمعنى 

قیمه و مثله و معاییره و عاداته و تقالیده و النظم و القواعد و القوانین و اللغة و الدین السائدة في 

المجتمع حیث یمتصها و تصبح جزءا ال یتجزء من كیانه الشخصي .بمعنى أنها العملیة التي تحیل 

الطفل الصغیر من مجرد كائن حیوي إلى كائن إنساني متكیف مع المجتمع الذي یعیش في كنفه 

 ). 12 .ص2007 .(وجیه الفرح ،

و من األمور التي یمكن مالحظتها في عملیة التنشئة اإلجتماعیة أنه مع نمو األفراد یزدادون إختالفا 

        وتباینا في سلوكهم و أن أطفال الثقافة الواحدة یتشابهون فیما بینهم في بعض األنماط السلوكیة 

          و یختلفون عن أبناء الثقافات األخرى و یرجع ذلك إلى عملیة التنشئة اإلجتماعیة التي یمرون 

و یتعرضون لها . 

و التنشئة اإلجتماعیة عملیة مستمرة ال تقتصر فقط على مرحلة الطفولة ، و لكنها تستمر في     

المراهقة  و الرشد و حتى الشیخوخة ،و ینتمي الفرد بإستمرار إلى جماعات جدیدة ، ال بد أن یتعلم 

). 17   ،ص2010دوره الجدید فیها و یعدل سلوكه و یكتسب أنماطا جدیدة من السلوك (أبو جادو،

التنشئة هي عملیة یتجدد عن طریقها المجتمع و یستمر و تشمل أیضا تحول  بطيء لهذا المجتمع و 

 P25، Daniel Gayetألنه ال یوجد أي فرد یتكون بصورة طبق األصل للثقافة التي تنقل له(

1998 (

یمكن ان نستخلص من هذه التعاریف أن التنشئة اإلجتماعیة هي العملیات التي تقوم بها مؤسسات 

المجتمع المختلفة كاألسرة و المدرسة و غیرها لتحویل الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن إجتماعي 

مشبع بثقافة مجتمعه، و یكتسب من خالل التنشئة شخصیته قیمه و معاییره و إتجاهاته و  یتعلم فیها 

األدوار المتوقعة منه ،و هي عملیة مستمرة عبر مراحل الحیاة . 

 -خصائص التنشئة اإلجتماعیة :  2

  :هناك مجموعة من الخصائص التي تمیز عملیة التنشئة اإلجتماعیة یمكن بیانها على النحو التالي
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- إن التنشئة اإلجتماعیة عملیة نسبیة تختلف بإختالف الزمان و المكان كما تختلف داخل المجتمع 

الواحد بإختالف طبقاته اإلجتماعیة  و ما تعكسه كل طبقة من ثقافة فرعیة .كما أنها تختلف من بناء 

إجتماعي آلخر و من تكوین إجتماعي و إقتصادي آلخر . 

- إن التنشئة عملیة إجتماعیة تقوم على التفاعل المتبادل بینها و بین مكونات البناء اإلجتماعي . 

- إنها عملیة مستمرة ، ینتقل بها الفرد من الطفولة إلى المراهقة  فالرشد ثم الشیخوخة حیث إن 

المشاركة المستمرة في مواقف جدیدة تتطلب تنشئة مستمرة یقوم بها الفرد بنفسه و لنفسه حتي یتمكن 

من مقابلة المتطلبات الجدیدة للتفاعل و عملیاته التي ال نهایة لها ، مما یترتب علیه أال تكتمل التنشئة 

اإلجتماعیة و ال تبقى الشخصیة اإلنسانیة ثابتة أبدا. 

- عملیة التنشئة عملیة إنسانیة ، حیث یكتسب الفرد من خالل طبیعته اإلنسانیة التي ال تولد معه       

و لكنها تنمو من خالل المواقف عندما یشارك اآلخرون تجارب الحیاة في المجتمع .( الزلیتني 

). 72.ص2008،

- أنها عملیة دینامیكیة فهي عن طریق التفاعل و التغیر تتضمن عملیات ( األخذ و العطاء ) التي 

بدورها تكون عند اإلنسان الشخصیة الناضجة . 

وجیه ( أنها عملیة معقدة متشابكة ألنها تستهدف مهاما كبیرة و أسالیب متعددة لتحقیق ما تهدف إلیه  

). 20.ص 2007الفرح،

 

 

-آلیات التنشئة اإلجتماعیة :  3

لعملیة التنشئة آلیات تعمل على تحدید و ضبط سلوكیات الطفل بما یتماشا مع  ثقافة                   

 و معاییر المجتمع  .

تتمثل اآللیة األولى في إمتالك التكوین البیولوجي للطفل لقدر من المرونة و القابلیة للتشكل بواسطة  

التحدیدات اإلجتماعیة .و في هذا اإلطار یؤكد عالم اإلجتماع إمیل دوركایم أنه إذا كانت حیاة الحیوان 

محكومة بصورة صارمة تكاد أن تكون كاملة بواسطة المكونات الغریزیة ذات األساس البیولوجي، فإن 
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و هي اإلستعدادات   اإلنسان یمتلك فقط مجموعة من اإلستعدادات ذات األساس البیولوجي و الغریزي

القابلة للتشكل بواسطة المحددات اإلجتماعیة و الثقافیة للجماعة. بحیث تؤسس هذه اإلستعدادات 

).   27ص. 2006 ،المبدئیة قدرة اإلنسان على التشكیل وفق مالمح أي سیاق إجتماعي .(علي لیلة

و یعتبر الجزاء و العقاب هو اآللیة التالیة التي تساعد في عملیة التشكیل و إذا كانت عملیة التنشئة 

 الجزاء و المكافأة تتبع في حالة اإلقتراب من النموذج اإلجتماعي ةوفقا لنموذج إجتماعي محدد فإن آلي

في حین یصبح العقاب هو الوسیلة التي تلجأ إلیها في حالة اإلبتعاد عن هذا النموذج المنشود.و في 

هذه الحالة تعد المكافأة و العقاب من الوسائل الفعالة في دعم السلوك.  

من أبرز الوظائف و األدوار و األهداف التي تسعى التنشئة   - أهداف التنشئة اإلجتماعیة :4

اإلجتماعیة في الوصول إلیها : 

 و تطویر عملیة التنشئة اإلجتماعیة معاییر ذاتیة للفرد تساعده في الحكم على سلوكه-  توفر 1

أساسیا من   و تصبح جزءا،مما یساعد على غرس عوامل الضبط الداخلیة للسلوكالضمیر لدیه 

). 155 ص 2009شخصیة الفرد (عدنان یوسف العتوم 

السلوكیة التي تحكم سلوك الفرد من أهداف و قیم المجتمع و نظامه الثقافي . و تنبثق المعاییر 

 اإلجتماعیة التي یحافظ المجتمع على بقائه و إستمراره یضع تنظیما محددا لألدوار و المراكز- لكي 2

 المجتمع اإلجتماعي تبعا لثقافة كل فرد في جماعة معینة، كل  حسب جنسه و مهنته و مركزهیشغلها 

 الذي ینتمي إلیها.

تساهم عملیة التنشئة اإلجتماعیة في إكساب األطفال المعرفة و المهارات التي تمكنهم من - 3

اإلندماج في المجتمع ، و التعاون مع اآلخرین و اإلشتراك في نواحي النشاط المختلفة و تعلمهم 

أدوارهم اإلجتماعیة السلیمة و إكتساب القیم و اإلتجاهات و المعاییر اإلجتماعیة المناسبة للتكیف 

). 156 ص 2009اإلجتماعي السلیم مع المجتمع (عدنان یوسف العتوم 

 تساهم عملیة التنشئة اإلجتماعیة في تحقیق األمن الصحي و النضج النفسي في الجوانب - 4

المعرفیة و اإلجتماعیة و اإلنفعالیة ،  حیث ان األسرة المتمتعة بالصحة النفسیة الجیدة الخالیة من 
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اإلضطرابات و المشكالت النفسیة  توفر البیئة المناسبة لطفل متزن و متكیف من النواحي النفسیة 

 المختلفة .

         ضبط السلوك و أسالیب إشباع الحاجات وفقا لما یفرضه و یحدده المجتمع  و العادات  -5

 و التقالید و إشباع رغباته و حاجاته الفطریة و اإلجتماعیة  و النفسیة ، و توقع سلوك اآلخر.

-إكساب الفرد اللغة ، سواء تعلق األمر باللغة التي یتعلم بها العلوم ، أو تعلق األمر بلغة اإلتصال 6

مع اآلخرین ، و اإلختالط بهم و معاملتهم معاملة طیبة و كسب قلوبهم وودهم ،و إیجاد مكانة 

 ) 49 .ص 3 200إجتماعیة محترمة بینهم .( مصباح عامر ،

- تأكید الذات اإلجتماعیة للفرد ، و رعایتها أثناء نموها . 7

- غرس  القیم و اإلتجاهات و العادات اإلجتماعیة و األنماط السلوك للجماعة التي ینتمي إلیها 8

الفرد. و تزوید الفرد بالمعرفة من خالل المواقف اإلجتماعیة أي أنها تشمل أسالیب التعامل و التفكیر 

 الخاصــة بجماعة معینة ، أو مجتمع معین سوف یعیش فیه اإلنسان .

إكتساب العناصر الثقافیة للجماعة التي تصبح جزءا من تكوینه الشخصي و هنا یظهر التباین - 9

 في أنماط الشخصیة و الفروق الفردیة و اإلجتماعیــــة .

 - تحویل الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن إجتماعي بمعنى تحول الفرد من طفل یعتمد على 10

 غیره إلى طفل یعتمد على نفسه ناضج یدرك معنى المسؤولیة .

تزوید الفرد بالتوجهات و المعارف التي تصون سلوكه من اإلنحرافات اإلجتماعیة و إكسابه  -11

مناعة إجتماعیة و خلقیة و نفسیة لسلوكه اإلجتماعي . 

تعد الوظیفة األساسیة للتنشئة اإلجتماعیة هي نمو الفرد إجتماعیا وظائف التنشئة اإلجتماعیة :- 5

بحیث یتكیف مع المجتمع و یتشرب عاداته و سلوكیاته و یصبح عضوا منتمیا إلیه موالیا له . 

و تتحقق هذه الوظیفة من خالل النقاط التالیة : 

 إكساب الفرد ثقافة المجتمع : أ- 

یعد إكساب الفرد للغة و العادات و التقالید و أنماط السلوك السائدة و القیم الخاصة بالمجتمع من    

و بذلك تتحدد هویته اإلجتماعیة و یتحول إلى كائن إجتماعي حامال لثقافة المجتمع ،وظائف التنشئة 
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...قادرا على نقلها بعد ذلك لألجیال األخرى كما نقلت إلیه ... ثم یقوم أفراد المجتمع بتطویر هذه 

الثقافة و اإلضافة إلیها أو الحذف منها لتسایر التقدم اإلنساني في كل عصر . 

    عندما تنصهر ثقافة المجتمع في شخصیة الفرد ، ال یشعر الفرد بثقل الضبط اإلجتماعي فهو 

یتماشى مع العادات و التقالید  و المبادئ و القیم الموجودة في مجتمعه ، و التي إكتسبها بأنها أمور 

طبیعیة و لیست قصریة مفروضة علیه ألن ثقافة مجتمعه إنصهرت و إندمجت في شخصیته         

 ).89 .ص 2014و أصبحت جزءا منه (أبو خلیل 

: فما تحویه الثقافة من عادات و سلوكیات و أفكار یجب أن یشبع حاجات ب -إشباع حاجات الفرد

الفرد و طموحه و رغباته حتى یكون منسجما مع نفسه و أفراد مجتمعه .و إذا لم تلبي التنشئة حاجات 

الفرد المعرفیة و الوجدانیة و المهاریة في ظل الثقافة السائدة في المجتمع تظهر هناك فجوة بین الفرد 

و مجتمعه ، حیث یمیل بعض األفراد إلى العزلة و اإلغتراب و اإلنطواء  

 و حتى الهجرة .

:و هي عملیة تكیف الفرد مع الوسط المحیط به سواء أكانت ج - التكیف مع الوسط اإلجتماعي 

األسرة أو مكان العمل أو جماعة الرفاق ( الشلل ، التقلیعات). 

للتنشئة اإلجتماعیة  وظیفة تكییف ونقل المعاییر والقیم ،و النماذج المعرفیة للوسط اإلجتماعي الذي 

عملیة التكیف وسط جماعة أو مجتمع تتوافق مع تقبل .ننتمي إلیه منذ المیالد و تستمر طیلة الحیاة 

الفرد لمعاییر و إیدیولوجیة و معتقدات هذه الجماعات هذا التقبل یسمح بترجمة الخبرات المختلفة طبقا 

 )(Bailly,Denis et autre 2006 p22 للشخصیة التي تشبعت بثقافة المجتمع .

:ترتبط عملیة التطبیع اإلجتماعي بالدور الوظیفي الذي یلعبه د - تحقیق عملیة التطبیع اإلجتماعي 

      الفرد في المجتمع أو بالوظیفة التي یشغلها .فكل وظیفة أو منصب یكون هناك قیم  و سلوكیات 

و عادات أقرها المجتمع تحكم هذه الوظیفة و على كل من یشغل هذه الوظیفة  أن یكتسبها ( المدرس 

و بذلك فإن التطبیع اإلجتماعي یرتبط بنمط السلوك المرغوب  ....)،– الطبیب – الممرضة – الجندي

)   32 .ص  2010و المتوقع من أي فرد یشغل وظیفة معینة ( النوبي،

  :شروط التنشئة اإلجتماعیة - 6
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 على ضرورة وجود ثالثة شروط أساسیة للتوصل إلى  Handel و هاندل Elkinیؤكد كل من ألكین 

تنشئة اجتماعیة مالئمة و هي : 

       ینطوي الشرط األول على أن الطفل حدیث الوالدة یدخل مجتمعا له قواعده و معاییره  -1- 6

و الطرق  و على الفرد البحث عن الوسائل ، و قیمه و اتجاهاته وبه بناءات إجتماعیة عدیدة منتظمة 

التي یمكنه عن طریقها تحقیق أهدافه ورغباته بطریقة تتناسب مع المجتمع. 

الشرط الثاني یتمثل في  المیراث البیولوجي و العملیات الحیویة التي تمكن عملیة التعلم من  -2- 6

الحدوث كسالمة العقل و الجهاز العصبي و الحواس التي  تؤثر بصورة مباشرة في  عملیات التفاعل 

و التنشئة اإلجتماعیة . 

 - أما الشرط الثالث للتنشئة اإلجتماعیة  ، فیتمثل فیما یسمى الطبیعة اإلنسانیة ، و هي هنا 3- 6

تشیر إلى عوامل معینة و عالمیة بین بني البشر ، أي أنها تمیز البشر عن غیرهم من المخلوقات 

األخرى  و یرى مدخل التفاعل الرمزي ،أن الطبیعة اإلنسانیة تتضمن القدرة على القیام بدور اآلخرین  

الشعور مثلهم و القدرة عموما على التعامل بالرموز ، و هذا یعني إعطاء المعنى  و كذلك القدرة على

لألفكار المجردة ،و معرفة الكلمات ـو األصوات ،و اإلیماءات ،..بصف عامة نستطیع  أن نقول أن 

). 232 .ص 2008هذه األشیاء طبیعیة و ینفرد بها البشر دون غیرهم من المخلوقات (الخولي،

 :تأخذ التنشئة اإلجتماعیة شكلین رئیسیین هما أشكال التنشئة اإلجتماعة : - 7

و المدرسة  و یتم هذا الشكل من التنشئة في كل من األسرة   : -التنشئة اإلجتماعیة المقصودة1 -7

  ، فاألسرة تعلم أبناءها اللغة و آداب الحدیث و السلوك وفق نظامها الثقافي و معاییرها و إتجاهاتها  

و معاییرها .كما أن  و تحدد لهم الطرق و األسالیب و األدوات التي تتصل بتشرب هذه الثقافة و قیمها

و أسالیبه و نظمه    ي مراحله المختلفة یكون تعلیما مقصودا له أهدافه و طرقه فالتعلیم المدرسي 

 ).19. ص2007و مناهجه التي تتصل بتربیة األفراد و تنشئتهم تنشئة إجتماعیة معینة .(وجیه الفرح،

و یتم هذا النمط من التنشئة من خالل المسجد وسائل التنشئة اإلجتماعیة غیر المقصودة:- 1 -7

  .اإلذاعة التلفزیون و غیرها من المؤسسات التي تسهم في عملیة التنشئة اإلجتماعیة اإلعالم
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  نظریات التنشئة اإلجتماعیة :- 8

 - نظریة التحلیل النفسي : 8-1

یعتقد علماء النفس التحلیلي و على رأسهم فروید أن األنا أو الذات الشعوریة مركب إجتماعي    

یكتسبه الطفل من عالقته ببیئته اإلجتماعیة و المادیة ،و أن الضمیر أو األنا األعلى مركب إجتماعي 

آخر یكتسبه الطفل من مظاهر السلطة القائمة في أسرته و خاصة من أبیه ، و أن السنوات األولى 

في حیاة الفرد هي الدعامة األساسیة التي تقوم علیها بعد ذلك حیاته النفسیة اإلجتماعیة بجمیع 

 األفراد اآلخرین ،و فیها و  مظاهرها ، إذ فیها یدرك الطفل نفسه في تمایزها عن غیرها من الجمادات

         و التبول و یسایر بذلك نظم الجماعة و معاییرها یخضع لتقالید البیئة فیتحكم في عملیتي اإلخراج

و فیها یتحول تقدیره للناس من مجرد المنفعة الشخصیة إلى العالقات اإلجتماعیة الصحیحة .و هكذا 

یستطرد في نموه و یتحول من كائن حي یتطفل في وجوده على أمه إلى مخلوق إجتماعي یتفاعل مع 

). 178 ،ص1957بیئته تفاعال سویا ( فؤاد البهي السید 

    و ترى نظریة التحلیل النفسي أن التنشئة عملیة قائمة على التفاعل ،یكتسب فیها الطفل معاییر 

السلوك .و تضفي مدرسة التحلیل النفسي على األم أهمیة في ذلك األمر خالل تفاعلها مع طفلها في 

 )31.ص2000مواقف التغذیة و التدریب على اإلخراج ( الشربیني ، صادق ، 

 "الهو" تمثل والعدوانیة الجنسیة الغرائز من مجموعة یتكون الفرد عند النفسي الجهاز أن فروید یعتبر و

 الضمیر و أخرى  جهة من "األعلى األنا" تمثل التي االجتماعیة واألنظمة القیم جهة و مجموع من

 "األعلى األنا" حین في الفطریة الحالة فالهو یمثل بینهما التوازن محاولة هو الذي "األنا" منها ومن جزء

 االحتكاك طریق  عن إنه و  .للمجتمع جمعیة عادات و قیم من یحمله ما و االجتماعي الجانب یمثل

 العضوي بین أنه بالتفاعل أي  االجتماعیة التنشئة عملیة تتم األنا بتدخل و "األعلى األنا و الهو" بین

و یمكننا أن نفهم  .الجماعة في  مكانته ویأخذ اجتماعیا الفرد یتكون الفرد عند واالجتماعي والثقافي

عملیة التنشئة اإلجتماعیة في نظریة التحلیل النفسي إنطالقا من مراحل النمو النفسي حسب فروید . 
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 مظاهر مراحل النمو حسب النظریة التحلیلیة.  )01(جدول رقم           

 

    إن مفهوم التنشئة اإلجتماعیة عند فروید هو عبارة عن نمط من الصراع ینتمي إلى مشكلة كیف أن 

الطفل یتعلم كبح تولید دوافعه غیر اإلجتماعیة ، و هذا یتطلب آلیات ( میكانزمات )متنوعة تجري داخل 

الطفل ، و تمكنه بالتالي من التواؤم و أخذ دوره في داخل المجتمع  و على حساب طبیعته األصلیة       

 )15 .ص 2013( صوالحة ، حوامدة ، 

 علیه فإن عملیة التنشئة من وجهة نظریة التحلیل النفسي تتضمن إكتساب الطفل و إستدخاله     و

و النجاح في كبح الغرائز و الرغبات التي تولد مع اإلنسان  لمعاییر والدیه و تكوین األنا األعلى لدیه ،

مظاهر الممیزة لهذه المرحلة .  مراحل النمو حسب فروید 
 :من الوالدة المرحلة الفمیة

حتى النصف الثاني من 
السنة األولى . 

تتحدد شخصیة الطفل بطبیعة عالقته بأمه ،و كیفیة و مدى إشباع 
حاجاته المادیة .و یكون الطفل في السنة األولى نرجسیا. 

من العام المرحلة الشرجیة :
  الثاني إلى ثالث سنوات

یجد الطفل المتعة و اللذة نتیجة تعلمه ضبط اإلخراج ، حیث یحظى 
ي هذه المرحلة على ففي هذه الحالة بحب و قبول والدیه ، و یؤثر 

  شخصیة الطفل و نموه اإلجتماعي نوع العالقة و المعاملة بین الطفل
و والدیه  . 

 : من المرحلة القضیبیة
السنة الرابعة إلى الخامسة . 

 یهتم الطفل في هذه المرحلة بأعضائه الجنسیة بإعتباره مصدر إشباع 
و لذة و الظاهرة الرئیسیة في هذه المرحلة هي "عقدة أودیب" حیث 

یرتبط الطفل بوالده من الجنس اآلخر و یحس بالغیرة و العدوانیة تجاه 
الوالد من نفس الجنس .و تكبت هذه المشاعر خوفا من العقاب و فقدان 

الحب . 
ما بین مرحلة الكمون :

السادسة و سن البلوغ. 
یتعلق الطفل بالوالد من نفس الجنس، یتقمص و یمتص معاییر الوالدین 

، ینمو األنا األعلى و یقوم بدور الوالدین في توجیه و إرشاد و مراقبة 
الطفل و تهدیده بالعقاب. 

المرحلة الجنسیة التناسلیة 
ما بعد سن البلوغ  :

مرحلة البحث عن اإلشباع عن طریق تكوین عالقات مع الجنس اآلخر 
و هذا یتوقف على البیئة و الخبرات السابقة . 
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 و یعتقد فروید  لتستبدل بقوى و نظم إجتماعیة تتناسب مع النظام اإلجتماعي  السائدة  في المجتمع 

 و اإلنطفاء القائم على   إجتماعیة أبرزها التعزیزو و إنفعالیة ،أن ذلك یتم عن طریق أسالیب عقلیة 

الثواب و العقاب .فعملیة التنشئة اإلجتماعیة ، تعمل على تعزیز و تدعیم بعض أنماط السلوك المقبولة 

إجتماعیا ، و على إنطفاء بعضها اآلخر غیر المقبول إجتماعیا .كما أن التقلید و التوحد القائم على 

الشعور بالقیمة و الحب یعتبران من أبرز أسالیب التنشئة اإلجتماعیة. 

و یالحظ على هذه النظریة أنها تبرز و تؤكد أثر العالقة بین الوالدین و الطفل في نموه النفسي       

و اإلجتماعي و كذلك أثر العوامل الدینامیكیة و المؤثرة في هذا النمو، غیر أن هذه النظریة ال تأخذ 

في اإلعتبار التفاعل اإلجتماعي الغني المتنوع بین أعضاء األسرة بالقیم و المعاییر اإلجتماعیة 

     المشتقة من ثقافة المجتمع كله أو من ثقافة القطاع اإلجتماعي الخاص الذي تنتمي إلیه األسرة  .

و أغفلت هذه النظریة المؤثرات اإلجتماعیة التي یتعرض لها الطفل خارج األسرة ، و ما تقوم به من 

دور بارز في عملیة التنشئة اإلجتماعیة للطفل ، كتأثیر جماعة الرفاق التي یتعلم منها الطفل ما هو 

 ).47 ص  2010مباح و ما هو ممنوع ، مما یؤثر على نمو األنا األعلى ( أبو جادو ،

  -النظریة المعرفیة :8-2

للفرد، و من جهة  مفهوم التنشئة اإلجتماعیة عند بیاجیه یعتمد من جهة على تطور البنیة  المعرفیة 

أخرى على طبیعة نمط التفاعل الذي ینشأ فیه و یرتبط به، فمن وجهة نظر علم النفس المعرفي یركز 

        بیاجیه على سمة  خاصیة التدرج في التنشئة اإلجتماعیة للتفكیر ، و هذا تحت تأثیر التعاون 

 (Alexandre-Bailly,Denis  p21) و التواصل.

و قد قدم بیاجیه نظریة خاصة في النمو المعرفي تعرف بإسم نظریة المراحل المعرفیة ،حیث یرى ان 

النمو المعرفي للفرد یمر عبر مراحل أساسیة ، تتمیز كل مرحلة بأنها محصلة للتفاعل بین عاملي 

الوراثة و البیئة .كذلك یرى بیاجیه أن إنتقال الفرد من مرحلة ألخرى یتوقف على مدى التقدم الذي 

  أحرزه في المراحل السابقة . و من ثمة فإن كل مرحلة جدیدة إنما تنبثق من المرحلة السابقة علیها . 

).  181 .ص2003( فادیة عدوان ، 
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قسم بیاجیه مراحل النمو المعرفي إلى أربع مراحل رئیسیة ، تتسم كل مرحلة بعدد من الخصائص 

المعرفیة التي یتسم بها التفكیر على النحو التالي: 

 .أوال : المرحلة الحسیة الحركیة :و التي تمتد من المیالد و حتى نهایة العام الثاني للطفل 

 .ثانیا : مرحلة ما قبل العملیات :تمتد هذه المرحلة من نهایة العام الثاني حتى العام السابع 

 . سنة12 إلى  7ثالثا "مرحلة العملیات العیانیة :تمتد من سن 

 . سنة فصاعدا 12رابعا مرحلة العملیات الصوریة : تمتد من سن 

لصیقة باألشكال  و للنمو المعرفي حسب بیاجیه بعد فردي و بعد إجتماعي ،هذه التكوینات المعرفیة

العالئقیة و التي تفسر إنطالقا من العالقة  باآلخرین ،و بالتالي فلكل مرحلة من مراحل النمو التي 

وضعها بیاجیه یمكن أن نوافقها بأشكال نموذجیة للتنشئة  اإلجتماعیة و التي تكون أنماط من عالقات 

الطفل مع اآلخرین بحیث ننتقل من التمركز حول الذات البدائي األولي للرضیع حدیث الوالدة و الذي 

ال یمیز بین نفسه و العالم الخارجي ،إلى اإلندماج النهائي للمراهق المتمدرس في عالم الشغل و الحیاة 

اإلجتماعیة للبالغین .و بین هاتین المرحلتین یتعلم الطفل اوال و عن طریق اللغة ممارسة التبادالت مع 

اآلخرین ، مع تعلم و إحترام العالقات و القواعد اإلجباریة   الممارسة من طرف البالغین و أخیرا  

     التفكیر كمحادثة ذاتیة مع الذات "' معاإلنتقال من الضغوط إلى التعاون بفضل التحكم  المترافق 

 .و التفكیر اإلجتماعي مع اآلخرین "

         اإلمتثال للنظام اإلجتماعي  الطاعةو    هذا اإلنتقال من الضغط إلى التعاون أي من اإلذعان 

آلخرین ) ا( األسري و المدرسي ) لإلستقالل الشخصي في التعاون اإلرادي  (مع الراشدین و االطفال 

 ، حدد 1932یكون نقطة هامة في تحلیل بیاجیه للتنشئة اإلجتماعیة .و إنطالقا من هذه النقطة سنة 

  ) DUBAR,2000.p 21)  Claudeبیاجیه النواة الصلبة لمفهومه و تفرقته عن مفهوم دوركایم .
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                                          یوضح التطور المعرفي و التنشئة اإلجتماعیة في ستة مراحل حسب  )02 (جدول رقم 

 1964بیاجیه 

أنماط التنشئة اإلجتماعیة  مراحل النمو المعرفي 
التمركز حول الذات البدائي  المرحلة الحسیة الحركیة  

أولى األحاسیس الفارقیة   
التقلید كأول سلوك للتنشئة اإلجتماعیة  

الخضوع و اإلمتثال للبالغین  مرحلة ما قبل العملیات  
العواطف و ممارسة  التعاون  مرحلة العملیات العیانیة 

اإلندماج اإلجتماعي و المهني مرحلة العملیات الصوریة 
و یلخص بیاجیه السیرورة العامة للتنشئة اإلجتماعیة للطفل في التحوالت األربعة التالیة : 

- اإلنتقال من اإلحترام التام للوالدین إلى اإلحترام المتبادل (بین الطفل و الراشدین، األطفال فیما 

بینهم). 

- اإلنتقال من الطاعة إلى معرفة القواعد و التي تصبح في المرحلة األخیرة تعبیر عن إتفاق متبادل ، 

"عقد حقیقي". 

- اإلنتقال من التبعیة التامة إلى اإلستقاللیة بحیث تتضمن  المرحلة األخیرة تثبیت المشاعر الجدیدة 

"كالوفاء ، الصداقة ، العدالة . 

- اإلنتقال من النشاط  إلى قوة اإلرادة و التي تكون "منظم أو  ضابط نشط للطاقة  ( مفترضا عالقة 

تسلسلیة بین الواجب و المتعة خاصة ). 

في عملیة  التنشئة اإلجتماعیة للطفل تنتظم "القیم األخالقیة في منظومة مستقلة مشابهة للتجمعات 

 .المنطقیة"

نجد النواة الصلبة " لمفهوم بیاجیه للتنشئة اإلجتماعیة في : "تبادل العالقة بین التكوینات المعرفیة        

و التكوینات اإلجتماعیة "  

46 

 



إهتمت النظریة المعرفیة لبیاجیه بالنواحي المعرفیة في االفتراض بأن الشخصیة اإلنسانیة تنبع من 

تراكیب الوظائف العقلیة اإلنفعالیة ، و أیضا في التفاعل بین هاتین الوظیفتین ،و ان العالم اإلجتماعي  

و الفكري بدون الفرد ال یمثل أیة ذاتیة أو فاعلیة ، و هو إنعكاس للتنشئة اإلجتماعیة التي یمر بها 

 Accommodationو التأقلم    Assimilationالفرد في نموه المعرفي . إذ یعتمد ذلك على التمثل 

و تبین العملیة األولى إستدخال البیئة و المحیطین بالطفل لیحقق  التكیف  الثانیة تهدف إلى تعدیل 

). 27.ص2010( محمد النوبي ، و بنائه المعرفي لكي یتوافق مع بیئته .  الطفل لسلوكه 

العوامل المساعدة على النمو المعرفي عند بیاجیه : 

لقد عرف بیاجیه العوامل األساسیة في تطور النمو المعرفي لدى األطفال و التي تتلخص في التالي  

- النضج : یتم تحدیده من خالل العوامل الوراثیة .  1

 الخبرة : و هو ما یكتسبه الفرد من تعامله مع البیئة المحیطة . - 2

النقل اإلجتماعي :و هو ما یكتسبه الفرد من خالل اللغة و التنشئة اإلجتماعیة أو األسلوب  - 3

التربوي المتبع في األسرة و المجتمع . و الذي نطلق علیه الوظیفة التعلیمیة  .. (بدر إبراهیم الشیباني 

). 2000. 74، ص 

یحوي النقل اإلجتماعي قیمة تربویة بالمعنى الواسع ،ویقوم  المحیط الخارجي بنقل المعارف للطفل. 

هذا الجانب یتخذ بعض األهمیة ،مع ذلك ال یكون له كل التأثیر على النمو العقلي الذي یرتبط بدوره  

بالنضج  و الخبرة المباشرة  و یعمل كلیهما على تحضیر السكیمات و التي تسمح باستیعاب ما یحاول 

 و المدرسة و المحیط اإلجتماعي نقله للطفل .نقل المعارف تساهم فیما یسمیه بیاجیه   الوالدین

 ( R.Murray . MICHEL.p27,5 2005 ) المظهر النفسي اإلجتماعي للنمو المعرفي .

هو الضمان للسیر الحسن و التأقلم   - التوازن الذاتي :و هو عبارة عن نشاط عقلي تعویضي و 4

السلس للخبرات التي تؤدي إلى النضج المباشر وتاثیرات التواصل النقل اإلجتماعي .و یؤكد بیاجیه 

على أهمیته موضحا أن عملیات التعدیل و التعویض تعد ضروریة للوصول إلى نوع من التناسق 

  الكلي .

 
47 

 



 : نظریة التعلم اإلجتماعي  -8-3

تفترض نظریة التعلم اإلجتماعي أن عملیة التنشئة اإلجتماعیة هي عملیة تعلم بحد ذاتها ألن هذه 

 النظریة تفترض أنه : یمكن للفرد التعلم من خالل مالحظة سلوك اآلخرین .

التعلم عملیة داخلیة قد یترتب علیها تغیر في السلوك. - 

تلعب العملیات المعرفیة دورا حاسما في تحدید ما نتعلمه .  - 

السلوك موجه نحو أهداف خاصة یحددها الفرد لنفسه. - 

یفضي التعزیز و العقاب آثار متعددة غیر مباشرة في التعلم و السلوك لیتمكن الفرد أخیرا من ضبط - 

). 161 .ص  2009سلوكه ذاتیا ( العتوم،

تربط نظریة التعلم اإلجتماعي التنشئة اإلجتماعیة بعملیة تعلم القیم و القواعد و الرموز التي تشكل 

 المقومات األساسیة للوسط اإلجتماعي ،فالناس ینمون وفقا للخبرات التي یمرون بها و الفرص المتوفرة 

و النظم  في البیئة التي یعیشون فیها ، كما أن التعلم یمكن األفراد من أداء أدوارهم وفق القوانین 

السائدة فالتعلم یعتبر العامل األساسي لتطور السلوك اإلنساني .   

 كما أن مؤسسة التنشئة اإلجتماعیة المختلفة تستخدم أثناء عملیة التنشئة اإلجتماعیة بعض األسالیب 

و الوسائل المعروفة  في تحقیق التعلم سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد ،و عملیة التطبیع 

اإلجتماعي یمثل الجانب المحدود من التعلم الذي یعني بالسلوك اإلجتماعي عند الفرد كما ینظر إلى 

التطبیع اإلجتماعي بأنه نمطا تعلیمیا یساعد الفرد على القیام بأدواره اإلجتماعیة .(الشناوي و آخرون 

). 37.ص2001،

       و ترى هذه النظریة أن التطور اإلجتماعي یتم بنفس الطریقة التي یتم فیها تعلم المهارات األخرى 

و یلعب  التعزیز و العقاب و اإلطفاء و التعمیم و التمییز  دورا هاما في عملیة التنشئة اإلجتماعیة  

و فیما یعطي دوالرد و میلر أهمیة كبیرة للتعزیز في عملیة التعلم فالسلوك یتدعم أو یتغیر تبعا لنمط 

التعزیز المستخدم ، فإن باندورا و والترز یشیران إلى أن التعزیز وحده غیر كافي لتفسیر تعلم أو 

. حدوث بعض أنماط السلوك التي تطرأ فجأة لدى الطفل 
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اإلجتماعیة ،و یعتمد مفهوم نموذج التعلم  و یلعب التعلم بالمالحظة دورا واضحا و هاما في التنشئة

        بالمالحظة على إفتراض مفاده أن اإلنسان ككائن إجتماعي یتأثر بإتجاهات اآلخرین و مشاعرهم 

و تصرفاتهم و سلوكهم ،و ینطوي هذا اإلفتراض على أهمیة تربویة بالغة آخذین بعین اإلعتبار أن 

التعلم بمفهومه األساسي عملیة إجتماعیة .و یطلق باندورا على التعلم بالمالحظة و الذي یحدث عندما 

یقوم المتعلم بتقلید سلوك یظهر عند نموذج إسم " النمذجة "،و تشیر نظریة التعلم اإلجتماعي إلى أن 

هناك أربعة مراحل للتعلم بالمالحظة أو النمذجة و هي : 

- مرحلة اإلنتباه :حیث یعتبر اإلنتباه شرطا أساسیا للتعلم ، و تلعب الحوافز دورا مهما في عملیة 1

   .اإلنتباه ، أما درجة تمییز المثیر و نسبته و تعقده توضح إلى أي مدى یمكن أن تستمر عملیة اإلنتباه

- مرحلة اإلحتفاظ :یحدث التعلم بالمالحظة من خالل اإلتصال و التجاور فالمالحظون الذین 2

یقومون بتدبیر األنشطة المنمذجة یتعلمون و یحتفظون بالسلوك بطرق أفضل من الذین یقومون 

 بالمالحظة و هم منشغلون بأمور أخرى .

 مرحلة إعادة اإلنتاج : و یقصد به قدرة المالحظ على تكرار السلوك الذي صدر عن النموذج - 3

بحریة ،و في هذه المرحلة من التعلم بالمالحظة یوجه الترمیز اللفظي و البصري في الذاكرة لألداء 

الحقیقي للسلوكات المكتسبة حدیثا ،و التعلم بالمالحظة یعتبر أكثر دقة عندما یتبع تمثیل الدور 

 السلوكي للتدریب العقلي .

- نظریة التفاعل الرمزي: 8-4

من منطلق إجتماعي - نفسي ،على بحث مسألتین هامتین  ركز أصحاب اإلتجاه التفاعلي الرمزي

بالنسبة للدراسات األسریة و هما التنشئة االجتماعیة و نمو الشخصیة . و یعد عمل جورج هاربرت 

مید ( العقل ، الذات و المجتمع) أهم عمل أساسي في مقاربة التفاعلیة الرمزیة .و قد إنصب إهتمام 

مید على دراسة العالقة بین العملیات العقلیة ، و الفعل و التفاعل ،و في تحلیله لهذه العالقة ، حدد 

        و المعاني و العقل  و اللغة  مید العدید من اإلهتمامات الرئیسیة للتفاعلیة الرمزیة مثل : الرموز،

و الذات المتأثرة ، و عملیة التنشئة اإلجتماعیة .  و الذات التلقائیة 
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التفاعل الرمزي عند جورج مید : 

إهتم مید بدراسة عالقة اللغة بالتنشئة ،حیث توجد عند اإلنسان قدرة على اإلتصال و التفاعل من 

خالل رموز تحمل معاني متفق علیها إجتماعیا . 

تأخذ  اإلجتماعیة یذهب مید إلى أن الحركات العشوائیة عند الرضیع التنشئة و في مناقشة لموضوع

بإكتساب المعاني شیئا فشیئا ، عندما یتعرف على الحركات التي لها معنى عند اآلخرین .ثم یتعلم 

الطفل من خالل اللعب أخذ أدوار أفراد آخرین .و كلما كبر تعلم من خالل اللعب أن ینسق نشاطاته 

مع نشاطات اآلخرین .و أن ینظر إلى نفسه كما تنظر إلیه الجماعة .ثم یصبح قادرا من خالل األقران 

 و یصل إلى المرحلة  على رؤیة نفسه في إطار أوسع إلى أن یصبح قادرا على أخذ دور اآلخر العام 

      التي یستطیع فیها رؤیة نفسه كما یراها المجتمع كله .و یصبح لدیه نوعان من الوجدان الجماعي. 

و عندها یصبح مهیأ إجتماعیا ، و قادرا على اإلتصال رمزیا ، و المشاركة في المعاني ذا شخصیة 

 )71 ص 2004ناضجة تفعل و تنفعل و تتفاعل مع اآلخرین( األحمر ،

و یعد عالم اإلجتماع األمریكي " تشارلز هورتن كولي " من أبرز أصحاب هذه النظریة ،فقد إهتم 

بالتنشئة اإلجتماعیة بغیة إكتشاف كیفیة نمو الشخصیة من خاللها ، حیث إهتم بالطبیعة اإلجتماعیة 

للذات ،تلك الذات التي تعني عنده أي فكرة أو نسق من األفكار ترتبط بإتجاهات مالئمة نسمیها 

الشعور بالذات،و هي تبنى على الدافع المتعلق بالشعور بالذات ، و من ثم یرتبط ظهور الذات 

اإلجتماعیة عند كولي بتكثیف الخبرة اإلجتماعیة داخل الجماعات األولیة و هي جماعات دائمة في 

و معنى ذلك أن الذات تنمو  حیاة الفرد ، كاألسرة ، و جماعات اللعب ،و جماعات الجیرة ،...إلخ 

 داخل سیاق العالقات اإلجتماعیة ، فالذات و اآلخر ال یتحققان كوقائع منفصلة تماما .

إن الفرد من خالل تفاعله مع اآلخرین و ما تحمله تصرفاتهم و إستجاباتهم لسلوكه كاإلحترام           

و التقدیر أو اإلحتقار و تفسیره لهذه التصرفات و اإلستجابات فإنه  یكون صورة لنفسه ،أي ان 

 )81.ص2014اآلخرین مرآة یرى فیها نفسه .(فادیا أبو خلیل ، 

و یعتقد أن مفهوم الذات ینطوي على عناصر ثالثة هي : 

تخیل الفرد للمظهر الذي یبدو علیه أمام اآلخرین .  -1
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- تخیل الفرد لحكم اآلخرین على هذا المظهر . 2

- توفر نوع معین من الشعور بالذات مثل الفخر و الزهو أو الشعور بالخزي أو العار 3

،...إلخ . 

و الفرد طبقا لهذا المنظور یرى ذاته من خالل جماعته ، فالجماعة هي مرآة الذات ،و یعني ذلك أن 

الطفل یكتسب ذاته من خالل تبني إتجاهات اآلخرین نحوه ،و من ثم ینمو لدى الطفل الشعور بالحنین 

حول الجماعة التي ینتمي إلیها ، وبذلك تتحدد هویته ، و هنا تكون الذات إجتماعیة ألنها تبرز من 

خالل التفاعل مع أعضاء الجماعات األولیة . 

إذن المجتمع الذي یمثل عند كولي مرآة الذات هو الذي یزود الفرد بالوسیلة التي تمكنه من مالحظة 

رد فعل اآلخرین تجاه سلوكه الخاص ، فمالحظة إستجابات اآلخرین أو توقع ما تكون علیه 

إستجاباتهم لبعض أنواع السلوك تجعل الفرد قادرا على تقییم سلوكیاته و أفعاله ، و على أساس هذا 

( الزلیتني  التقییم یتم تأكید السلوك أو تغییره أو تعدیله ، و بالتالي یتأكد مفهوم الذات لدى الفرد

). 102.ص 2008،

إن تأكید أنصار التفاعلیة الرمزیة على أن القدرة على التفكیر یتم تشكیلها و صقلها من خالل عملیة 

و هو التنشئة  التفاعل اإلجتماعي قد قادهم إلى التركیز على شكل محدد من التفاعل اإلجتماعي ، أال 

اإلجتماعیة ، التي تلعب فیها األسرة دورا هاما فقدرة اإلنسان على التفكیر ، وفقا لذلك تتطور مبكرا من 

خالل التنشئة اإلجتماعیة ،و تصقل في مرحلة النضج. 

     كم أن عملیة التنشئة اإلجتماعیة تستمر مدى الحیاة ، كذلك فإنه إلى جانب أهمیة األم یكون اآلباء 

و األجداد و المعلمون في نفس مستوى األهمیة للطفل ،و تثیر هذه النظریة قضیة أخرى فإلى جانب 

و التعریفات  أهمیة الحاجات الداخلیة و الدوافع بإعتبارهما مصادر للطاقة ، فإن التفاعل مع اآلخرین

المستدمجة و المعاني التي تخلعها على العالم ال تقل أهمیة ، فالمسألة هنا بالنسبة لنظریة التفاعل 

الرمزي ، أن العالم الخارجي بما فیه من أشخاص و أفكار و معاني ال بد من أخذه في اإلعتبار عند 

تفسیر نمو الطفل أو في مواجهات التنشئة اإلجتماعیة أو في تطور سمات الشخصیة حتى مرحلة 

) 237 .ص 2008متأخرة من الحیاة ( الخولي ،
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 تختلف رؤیة التفاعلیین الرمزیین للتنشئة اإلجتماعیة عن غیرهم من علماء اإلجتماع ،فالتنشئة 

اإلجتماعیة بالنسبة لهم لیست ببساطة مجرد عملیة یتعلم الناس عن طریقها األشیاء التي یحتاجون 

إلیها للعیش في المجتمع ( مثل توقعات الدور و الثقافة )، و إنما هي عملیة أكثر دینامیكیة  تسمح 

للناس بالقدرة على التفكیر و التطور بطرق إنسانیة متمیزة . كما أنها لیست عملیة ذات إتجاه واحد 

         یستلم فیها الشخص المعلومات ،و إنما هي عملیة دینامیكیة یشكل فیها الشخص المعلومات 

). 80.ص2004و یكیفها وفق حاجاته أو حاجاتها . ( األحمر ،

 - النظریة البنائیة الوظیفیة :8-5

  تنظر هذه النظریة إلى عملیة التنشئة اإلجتماعیة على أنها أحد جوانب النسق اإلجتماعي العام 

للمجتمع و هي تتفاعل مع بقیة الجوانب لتحدث حالة من التوازن العام في المجتمع . و لذلك فإن 

عملیة التنشئة اإلجتماعیة ترتبط مباشرة بعملیة تعلم األفراد للعادات و القیم و اإلتجاهات و تعلم 

عناصر الثقافة التي یعیشها المجتمع و یتشبعها الفرد خالل تفاعله مع مؤسسات المجتمع المختلفة مما 

یفسر إكتساب الناس ألدوار إجتماعیة مختلفة حسب الجنس و العمر و غیرها من العوامل األخرى         

 ).159.ص2009( العتوم ، 

 :                                        - نظریة التفاعل اإلجتماعي و األدوار اإلجتماعیة6- 8

و تتخذ هذه النظریة مفهومي المكانة اإلجتماعیة و الدور اإلجتماعي ، فالفرد یجب أن یعرف األدوار 

 اإلجتماعیة لآلخرین و لنفسه ، حتى یعرف كیف یسلك و ماذا یتوقع من غیره و ما مشاعر هذا الغیر.

  إن المقصود بالمكانة اإلجتماعیة وضع الفرد في بناء إجتماعي یتحدد إجتماعیا و ترتبط به إلتزامات 

و واجبات تقابلها حقوق و إمتیازات ، مع إرتباط كل مكانة بنمط من السلوك المتوقع  و هو الدور 

اإلجتماعي الذي یتضمن إلى جانب السلوك المتوقع و معرفته ، مشاعر و قیما تحددها الثقافة .      

 )31 ص 2000( الشربیني ،صادق ،

و هو السلوك المتوقع من الشخص الذي یشغل مركزا إجتماعیا أثناء تفاعله مع األشخاص اآلخرین   

( األم لها دور إجتماعي مع أسرتها ) و المعلمة لها دور إجتماعي . إن األفعال السلوكیة المصاحبة 
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لمراكز إجتماعیة ، و التي تتخذ نمط األدوار اإلجتماعیة یتعلمها الفرد و یكتسبها بواسطة عملیة 

 التنشئة اإلجتماعیة بطریقة قصدیة أو غیر قصدیة من خالل إحتكاكه بمحیطه .

و الفرد یعدل سلوكه تبعا لتغیر الموقف اإلجتماعي الذي هو فیه ، فالمعلمة هي معلمة مع تالمیذها  

 ).81.ص2014و لكنها زوجة و أم مع أسرتها . (فادیا أبو خلیل ، 

و تركز هذه النظریة على الطریقة التي تكتسب بها األدوار لدى األفراد ، و دور المجتمع و مؤسساته  

 في ذلك .

و تؤكد هذه النظریة  على أن عملیة التنشئة اإلجتماعیة تحدث تبعا ألنماط التفاعل اإلجتماعي السائدة 

بین األفراد حیث تمیز غالبیة المجتمعات مثال بین األدوار التي یقوم بها الذكور عن األدوار التي تقوم 

بها اإلناث .فالمجتمعات تعامل الذكور و اإلناث بطرق مختلفة و تضع توقعات تختلف ما بین 

الجنسین فقد أكدت بعض الدراسات أن الذكور یلقون معاملة أفضل من اإلناث في جوانب محددة من 

التفاعل و أن اإلبن األكبر أو األصغر ینال معاملة خاصة عن بقیة األطفال في األسرة .( العتوم ، 

  )163.ص2009

  و یكتسب الطفل أدوارا  إجتماعیة عن طریق التفاعل اإلجتماعي مع اآلباء و الراشدین الذین لهم 

مكانة إجتماعیة في نفسه فال بد من اإلرتباط العاطفي أورابطة التعلق ...... ( الشربیني ،صادق 

 )31 ص 2000،

 و یتم إكتساب الدور عن طریق واحدا أو أكثر مما یأتي :

 : فیقوم الوالدان أو أحدهما بتعلیم طفلهما ضرورة مناسبة سلوكه لسنه أو عمره أو أ- التعلیم المباشر

جنسه ذكرا أم أنثى ، فیعلم الطفل الولد أن یكون متسما بالحزم و القوة و یرتدي المالبس التي ال تشبه 

باإلناث ، و كذلك یتم تعلیم البنت ، و أیضا تحدد األسرة للطفل في سن محددة أدوار معینة مثل 

 الحفاظ على أخته أو عدم الدخول قبل اإلستئذان  أو .....

یتخذ الطفل من المحیطین به نماذج تحتذى و قدوة ، باإلضافة إلى فهمه ألدوارهم        ب - النماذج : 

و كیفیة تفاعلهم مع بعضهم البعض : الطبیب و المریض ، المدرس و التلمیذ ، األب و اإلبن ،      

 و كذا ما تعكسه هذه النماذج من إتجاهات نحو أصحاب المكانة المختلفة .
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و بذلك فعملیة التنشئة اإلجتماعیة ترتبط بقدرة الفرد على اإلتصال من خالل الرموز و اإلشارات التي 

یحصل علیها من بیته كما تعتمد في قدرته في  تحلیلها و معرفة معانیها و تقمص الدور الذي ینسجم 

 مع توقعات األسرة و المجتمع له .

   و یعد مفهوم الفرد عن ذاته مصدرا هاما من المصادر التي تنعكس على أسلوب تنشئة الفرد ألنها 

تحدد قدراته على إكتساب المهارات و المعارف المختلفة من خالل تقمصه لدوره في المجتمع .( العتوم 

 )164.ص 2009،

مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة : - 9

   -األســــــرة:1- 9

تعد األسرة من أهم المؤسسات التي تقوم بعملیة التنشئة اإلجتماعیة ، و هي أول جماعة یعیش فیها 

أي أنها  و هي التي تكسب الطفل الخصائص االجتماعیة األساسیة،الطفل و یشعر باإلنتماء إلیها 

و األسرة تقوم بمجموعة من الوظائف  ، الوسیلة الرئیسیة للتنشئة االجتماعیة  و الضبط اإلجتماعي 

و هي بذلك تمارس عملیات تربویة  ، البیولوجیة،و النفسیة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و التربویة

فاألسرة حساسة لما یصیب المجتمع في نضمه و قیمه من   هادفة لتحقیق نمو الفرد و المجتمع ،

. تغییر و تحویل و المجتمع بدوره یتأثر بما یقع في األنماط األسریة من تغییر

  و األسرة هي الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله شخصیة الفرد  عن طریق التربیة المقصودة القائمة 

على تعلیم األبناء السلوك اإلجتماعي ، و تكوین القیم و اإلتجاهات ، و األخالق ، كما تعمل األسرة 

 تحدد األسرة أسالیب و  على نقل التراث الثقافي ، و تكسب الطفل اللغة وأسالیب التفاعل اإلجتماعي

التوافق مع المواقف المختلفة ، كذلك تعمل األسرة على تنمیة اإلنضباط الذاتي ، و اإلنضباط الخارجي 

       ،لألفراد عن طریق الثواب و العقاب . كما تمكن األبناء من ممارسة فرص التعبیر عن الذات 

و تحمل المسؤولیة ، و یتعلم الطفل داخل األسرة العملیات اإلجتماعیة المختلفة كالتعاون ، و التنافس 

و هي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري و إستمرار الوجود اإلجتماعي  .  و الصراع.

            و تؤثر األسرة بشكل غیر مباشر على سلوك االبناء عن طریق المناخ األسري الذي یسودها

و ألوان التفاعل ، و السلوك الذي یحاول الصغیر محاكاته و تقلیده . 
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و تلعب األسرة دورا أساسیا في سلوك األفراد بطریقة سویة أو غیر سویة ، من خالل النماذج السلوكیة 

التي تقدمها لصغارها ، فأنماط السلوك و التفاعالت التي تدور داخل األسرة هي النماذج التي تؤثر 

سلبا أو إیجابا في تربیة الناشئین و مع تعدد مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة ، إال أن األسرة كانت و ال 

زالت أقوى مؤسسة إجتماعیة تؤثر في كل مكتسبات اإلنسان المادیة و المعنویة ، فاألسرة هي 

المؤسسة األولى في حیاة اإلنسان ، و هي المؤسسة المستمرة معه إستمرار حیاته  بطریقة مباشرة أو 

 ) 218 .ص 2010غیر مباشرة ، إلى أن یشكل أسرة جدیدة خاصة به .(أبو جادو،

المدرسة :   -2- 9

     المدرسة هي المؤسسة اإلجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظائف التربیة و التعلیم  ، فإلى جانب  

دورها في نقل المعارف و العلوم فهي تعمل على غرس  المعاییر و القیم اإلجتماعیة  ، فبدخول الفرد 

و تفاعالت  المدرسة یخرج من نطاق العالقات و التفاعالت البسیطة  مع أفراد األسرة إلى عالقات

أكبر و أوسع بین الطفل و زمالئه و بینه و بین مدرسیه  . 

      و الطفل حینما ینتقل من األسرة إلى المدرسة ...فإنما ینتقل بزاد نفسي و إجتماعي إستمده من 

األسرة ، أي أنه ینتقل إلى المدرسة بمكونات نفسیة و إتجاهات و قیم و معاییر إجتماعیة بعضها سوي 

یحتاج إلى تأصیل ، و البعض اآلخر قد یكون غیر سوي یحتاج إلى تعدیل و توجیه و إرشاد .( عید 

 )122.ص 2005،

  و یتعلم الفرد من مختلفةو قیم  و معارف وظیفة تنشئة األبناء و تزویدهم بمهاراتتتولى المدرسة ف

 .خاللها كیف یوسع من دائرة عالقاته مع اآلخرین خارج محیط األسرة 

  المدرسة  كانت إذاو  . بامتیاز، االجتماعیة لتنشئةمؤسسة ا المدرسة تأصبح الحدیثة، المجتمعات يف

  التنشئة مؤسسات تراجعقد أخذت أهمیة أكثر فأكثر في نقل الثقافة و التمایز اإلجتماعي ، فهذا بسبب 

) CHERKAOUI.p 50 ( كاألسرة و المؤسسات الدینیة  التقلیدیة

   و یكتسب الطفل في المدرسة مكانته اإلجتماعیة عن طریقة المنافسة و نتائجه الدراسیة            

و المكتسبات العلمیة . و التي تؤهله بدورها إلختیار مهنة المستقبل التي تتوافق مع قدراته و مهاراته     

 و توفر له مكانة إجتماعیة مستقبال .
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  فالمدرسة بهذا المعنى عامل من أهم عوامل الحراك اإلجتماعي ، و نعني بالحراك هنا الحركة 

اإلجتماعیة العلیا التصاعدیة التي ترقى بالفرد إلى المستویات اإلجتماعیة و المهنیة في المجتمع 

المعاصر. فهي لذلك تثیر في األفراد حافز اإلنجاز و تنمیته ، و تمهد الطریق لتعدیل نماذج طموح 

الفرد من تلك التي یتخذها قدوة یهتدي بها في مسیرة نموه إلى نماذج من التخصصات و األعمال         

  ).136  .ص 1999و المهن التي یطمح لممارستها في مستقبل حیاته ( السید عبد الرحمن ،

و نظرا للدور والتأثیر الذي یلعبه المدرس على الطفل في المدرسة ، نجد هذا األخیر یسعى جاهدا 

        لكسب رضا المدرسین للحصول على األمن و قد ینقل المدرس أسالیب سلوكیة سویة أو شاذة 

.   و قد یشبع حاجاته إلى التقدیر اإلجتماعي و إعتبار الذات

یعتبر المدرس أول األشخاص الراشدین خارج نطاق األسرة الذین یلعبون دورا رئیسیا في حیاة الطفل .  

و یؤثر المدرس في الطفل عن طریق تقدیم القدوة و تشجیع و تدعیم بعض اإلستجابات المعینة عند 

  الطفل و خصائص شخصیة المدرس من شأنها أن تؤثر على األسلوب الذي یتعامل به مع تالمیذه 

و تشیر بعض الدراسات  و في طریقة تهذیبه لهم .و هذا بدوره یؤثر في إتجاهات التالمیذ نحو المعلم 

إلى أن األطفال یستجیبون بشكل مختلف حسب إختالف نمط شخصیة المعلم . فتالمیذ المدرسین 

الذین  یتسمون بالمرونة في التفكیر و الدیمقراطیة في المعاملة كانوا أكثر إهتماما و میال و إنغماسا 

في أنشطة الصف الدراسي ، و ذلك إذا ما قورنوا بتالمیذ المعلمین التسلطیین الذین یتسمون بالعدوانیة 

). 88.ص 2003( فادیة عدوان،

ریاض األطفال :   -9-3

 و سماها "مدرسة التربیة النفسیة "       Froebel  1837تم تأسیس ریاض األطفال على ید فروبل   

و الحقا أطلق علیها إسم "حدیقة األطفال " . و أعطى فروبل  أهمیة كبیرة  للعب و الموسیقى          

و األنشطة الیدویة و الرسم  و التشكیل .كم إهتم بمبادئ الصحة و النظافة و مبادئ الدین            

 و األخالق.

) بشكل كبیر في تطویر مناهج ریاض األطفال عن Montessori ) 1907 و ساهمت منتسوري 

 طریق ترك المجال و الحریة لألطفال للعب  و اإلبداع  و إنجاز  األعمال تحت رعایة مشرفة .
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   في البدایة إنحصر دور الروضة في توفیر الرعایة الصحیة و اإلجتماعیة لألطفال الصغار الذین 

یخرج آباؤهم  و أمهاتهم للعمل .كما هو الحال في أعقاب الثورة الصناعیة في أوربا . و كان من 

الطبیعي أن تقوم معلمة الروضة بدور األم البدیلة ، و كان من أهم خصائصها و مواصفاتها أن تتمتع 

بقسط وافر من الحنان و حب األطفال، و تسهر على راحة الطفل الجسمیة ، و ترعاه في غیاب 

ریاض األطفال في مفهومها ووظائفها و أهدافها التربویة لتسایر متطلبات المجتمع  الوالدین تطورت

 المعاصر و توقعاته منها .فالروضة كمؤسسة تربویة تقوم بدور مكمل لدور األسرة في تربیة األطفال 

و تنشئتهم ،لذا فإنها منذ نشأتها تتطور و تكتسب وظائفها و مهام جدیدة بإختالف الظروف 

 .)169 ص.1997، اإلجتماعیة و البیئیة المحیطة (هدى الناشف

و من أهداف الروضة تنمیة اإلستقاللیة و اإلعتماد على النفس و الشعور بالثقة لدى الطفل و تهیئة 

 األطفال لحیاة المدرسة و تزویدهم بمهارات إجتماعیة. 

   في الروضة ینتقل الطفل إلى بیئة جدیدة علیه تماما إن لم یكن قد إلتحق بالحضانة حیث یتساوى 

في المعاملة مع أطفال مثله ، و هنا تمتد عملیة التنشئة اإلجتماعیة تدریجیا ، إذ إن األمر یتطلب 

تعلمه كیف یتقبل ذلك و یسلك معهم السلوك المناسب - سلوك نحو اآلخرین - و هنا یبدو مفهومه 

عن نفسه و عالقاته بالغرباء من سنه ، فتنمو إتجاهاته الخلقیة و األسالیب التي تجعله یتعامل بنجاح 

 ).111.ص 2000مع اآلخرین .( الشربیني ، صادق ،

المؤسسات الدینیة :   -4- 9

تسهم  دور العبادة في عملیة التنشئة اإلجتماعیة عن طرق  غرس قیم الخیر و التعاون و نبذ الكره  

و الشر فهي  تتمیز بخصائص فریدة أهمها إحاطتها بهالة من التقدیس ، و ثبات و إیجابیة المعاییر 

السلوكیة التي تعلمها لألفراد.و تلعب المؤسسات الدینیة دورا هاما في التنشئة اإلجتماعیة للفرد من 

 حیث :

- تعلم الفرد و الجماعة التعالیم الدینیة و المعاییر السماویة التي تحكم السلوك ، بما یضمن سعادة 

 أفراد المجتمع و البشریة جمعاء .

- إمداد الفرد بإطار سلوكي ،نابع من تعالیم دینه . 
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 -الدعوة إلى ترجمة التعالیم السماویة إلى ممارسة عملیة ، و تنمیة الضمیر عند الفرد و الجماعة .

 2010- توحید السلوك اإلجتماعي،و التقریب بین مختلف الطبقات اإلجتماعیة (أبو جادو،

). 240.ص

  أما عن األسالیب التي تتبعها المؤسسات الدینیة  في عملیة التنشئة اإلجتماعیة .

 - الترغیب و الترهیب و ذلك بالدعوة إلى السلوك السوي ، و اإلبتعاد عن السلوك المنحرف .

 - التكرار و اإلقناع و الدعوة إلى المشاركة الجماعیة .

 )80 ص 2007- اإلرشاد العملي و عرض النماذج السلوكیة المثالیة .(المعایطة، 

 - عوامل أخرى مساهمة في التنشئة اإلجتماعیة 10

وسائل اإلعالم : - 10-1

إذاعة و تلفزیون ،و صحف و مجالت ، و كتب بما تقدمه من     تؤثر وسائل اإلعالم المختلفة من

معلومات و حقائق  و أخبار و أفكار في عملیة التنشئة اإلجتماعیة ، فوسائل اإلعالم  تقوم  بنشر 

المعلومات المتنوعة في كافة المجاالت  و التي تناسب كل اإلتجاهات و األفكار و كذلك إشباع 

         و األخبار الحاجات النفسیة لدى  الفرد مثل الحاجة إلى المعرفة والمعلومات و الترفیه و التسلیة .

و الثقافة العامة  و دعم اإلتجاهات النفسیة و تعزیز القیم و المعتقدات أو تعدیلها والتوافق مع المواقف 

 ).42 .ص2008الجدیدة (دمنهوري،

            و التلفزیون یقلل من فروق الطبقة اإلجتماعیة في المعلومات العامة و المفردات اللغویة  

فهو  و األطفال الصغار یحصلون على مفردات أكثر من الكبار .و التلفزیون عامل أساسي  هام ،

. یؤدي إلى تحسن في المهارة اللغویة لدى األطفال الصغار 

و یتوقف تأثیر وسائل اإلعالم في عملیة التنشئة اإلجتماعیة على : 

نوع وسیلة اإلعالم المتاحة للفرد .  -1

ردود فعل الفرد لما یتعرض له من وسائل اإلعالم حسب سنه.  -2
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 ردود الفعل المتوقعة من اآلخرین إذا سلكوا ما تقدمه وسائل اإلعالم . -3

 2008اإلدراك اإلنتقائي حسب المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي و الثقافي للفرد (الشناوي، -4

 ).217.ص

   -جماعة األقران :10-2

 و هي الجماعة التي تتكون من أصدقاء الطفل الذین یتقاربون في أعمارهم و میولهم و هوایاتهم .

        و جماعة النظائر تلعب دورا  بارزا في عملیة التنشئة اإلجتماعیة فهي تؤثر في قیمه و عاداته

و إتجاهاته كما  أنها تساعد على تكوین  المعاییر اإلجتماعیة لدى الطفل و تدریبه على تحمل 

المسؤلیة و تساعده على تحقیق أهم مطالب النمو و هو اإلعتماد على النفس و اإلستقالل .كما تساعد 

           على إشباع حاجة الفرد إلى المكانة و اإلنتماء .و یخضع المراهق ألسالیب أصدقائه و أترابه

 اي انه یتحول بوالئه من األسرة إلى األقران ثم یخفف من هذا ،و مسالكهم و معاییرهم و نظمهم 

الوالء قبیل الرشد و إكتمال النضج . 

 و من آثار جماعة الرفاق في عملیة  التنشئة اإلجتماعیة

- المساعدة على النمو الجسمي عن طریق ممارسة النشاط الریاضي و النمو العقلي و اإلجتماعي 

 عن طریق ممارسة الهوایات.

 - القیام بأدوار إجتماعیة جدیدة مثل القیادة .

 - تنمیة إتجاهات نفسیة نحو كثیر من الموضوعات  البیئیة اإلجتماعیة .

 - إتاخة فرصة التجربة و التدریب على الجدید و المستحدث من معاییر سلوك الكبار .

 )53 .ص 2007( سالمة ، - إتاحة فرصة تحمل المسئولیة اإلجتماعیة .

  إن أهم اإلختالفات بین تاثیر األقران و تأثیر الكبار هو أن األقران یتفاعلون معا على قدم المساواة 

فعندما  یختلف طفالن مثال على ما هو صحیح و ما هو خطأ في اللعب ، او على ما یجب أو ما 

الیجب في التعامل ،فإن منظور األطفال في احكامهم یكون من نفس المستوى اإلجتماعي و المعرفي 

تقریبا ،و لذلك یكون من السهل علیهما أن یفهم أحدهما اآلخر .كذلك فإن وجه نظر الطفل اآلخر 
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السلطات األخرى ( محمد بالنسبة لما یمكن أن یصدر من طفل ما ،یعتبر بدیال لوجهة نظر األباء أو

 )68.ص 1989إسماعیل ،

 ثانیا : التنشئة األسریة :

 - مفهوم التنشئة األسریة : 1

    یمكن وصفها بأنها العملیة التي من خاللها یتعلم الطفل عادات مجتمعه ،و بأنها العملیة التي  

تتشكل من خاللها معاییر الفرد و مهاراته و دوافعه و إتجاهاته ، و سلوكه لكي یتوافق مع تلك التي 

و تبدأ هذه العملیة   یعتبرها المجتمع مرغوبة و مستحسنة لدوره الراهن أو المستقبلي في المجتمع ،

 .)25 .ص 2000الحیویة منذ اللحظة التي یرى فیها الطفل الحیاة على هذه األرض. ( العتیبي،

إحدى أساسیات التنشئة اإلجتماعیة و نقصد بها كل سلوك یصدر عن الوالدین هي    التنشئة األسریة 

أو أحدهما  و یؤثر في الطفل و نمو شخصیته سواء قصد بهذا السلوك التوجیه و التربیة أم ال .كما 

أجمع علماء النفس بإتجاهاتهم المختلفة على أن أسالیب التربیة التي یتبعها الوالدان في تنشئة أبنائهم 

لها بالغ األثر في تشكیل شخصیاتهم في المستقبل و في نوعیة اإلضطرابات النفسیة التي یتعرضون 

لها .لذا ترى نظریة التحلیل النفسي أن السنوات الست األولى من حیاة الطفل أهم فترة في حیاته على 

اإلطالق و التي تترك آثارا عمیقة في نفسیته في المستقبل .و قد أكد فروید أن أسباب المرض النفسي 

 تعود في مجملها إلى خبرات الطفل األولیة . 

          كذلك یرى السلوكیون ان الطفل یولد مزودا بإستعدادات أولیة تشكل المادة الخام لشخصیته 

      و من ثم تبدأ هذه اإلستعدادات بالنمو و التطور و التعدیل وفقا لمبادئ التعلم من خالل األسرة 

و المؤسسات التربویة إضافة إلى أن األطباء النفسانیین یؤكدون على أن للتنشئة الوالدیة دورا یتفاوت 

. 2000  ) .183في أهمیته في نشأة العصاب و الذهان (الشیباني ،ص 

   إن شخصیة الطفل تشكلها إتصاالته باألسرة ، و إن توافق الطفل أو عدم توافقه یتوقف بدرجة كبیرة 

على التنشئة  التي یتلقاها من أسرته بهدف نمو شخصیته نموا متناسقا و سلیما  . 

اإلجتماعي    فاإلنسان ال یولد شخصا بل یولد فردا ثم یبدأ في إكتساب شخصیته تدریجیا في الوسط

و األسرة هي أولى حلقات هذا الوسط اإلجتماعي الواسع .  الذي یولد فیه ،
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               تجعله إنسانا بحیث تكسبه اللغة و السلوك ـلتكوین الولید البشري ف األسرة هي األرضیةف

و اإلتجاهات ، فباألسرة یتقوى الفرد و المجتمع و كذلك بها یضعف الفرد و المجتمع ، فهي القاعدة 

و األسرة  لكل بناء مستقبلي بها یتحدد مسار أعضائها من خالل التربیة و التنشئة التي یقوم علیها 

و التربویة .تتكون  تقوم بمجموعة من الوظائف ، البیولوجیة ،و النفسیة و اإلجتماعیة  و اإلقتصادیة 

في العادة من عدة أفراد األبوین  و طفل واحد أو عدة اطفال تربطهم رابطة الدم  و االهداف المشتركة 

). 31 .ص 2004.(أحمد هاشمي ،

كما أن لألسرة تأثیر مباشر في النمو النفسي ( السوي و غیر السوي ) للطفل ، فهي  تؤثر في نموه 

العقلي و اإلنفعالي و نموه اإلجتماعي و األسرة كبناء أساسي في المجتمع ، یخضع أفرادها إلى 

ضوابط تحدد سلوكاتهم في عالقاتهم بعضهم ببعض ، و في ذات الوقت  سلوك األفراد في الحیاة 

     و خلقیة  اإلجتماعیة ، حسب أنماط الثقافة السائدة ، بما تضمه من معاییر إجتماعیة ، وقیم دینیة 

 و ضوابط عامة .

و تعمل األسرة على تماسك العالقات اإلجتماعیة بین أفرادها و إنسجامها و ذلك بما تتمیز به من 

التعاون المتبادل بین أعضائها ، فهي وحدة من التفاعالت اإلجتماعیة تتأثر بعوامل ثقافیة تتصل 

  و هي  قاعدة المؤسسات بالمجتمع عادة و بالطبیعة أو الفئة اإلجتماعیة التي تنتمي إلیها األسرة .

، و یكون التفاعل اإلجتماعي داخل األسرة بطریقة مباشرة عكس مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة األخرى 

 ." اإلجتماعیة األخرى التي التي تأخذ طابع اللوائح و األنظمة 

و توافقهم  كما تؤثر أسالیب التنشئة األسریة التي تتبعها األسرة في تنشئة أبنائها على أنماط شخصیاتهم

النفسي.فاألسرة هي الجماعة المرجعیة التي یعتمد الطفل على قیمها و معاییرها و طرق عملها عند 

تقویمه لسلوكه ، و یتضمن ذلك أن الطفل یثبت شخصیته مع أسرته كجماعة لدرجة أن طرقها تصبح 

). 14 . ص 2000 ،محمد بیومي خلیلّ .( جزءا من نفسه

      إن بنیة  األسرة ال تعني عددا محددا من العناصر التي تعیش في مكان واحد، و التي و إن 

لتلتقي لیال ، و إنما هي تعني بشكل أساسي مجموعة من النظم التي تربط توزعت نهارا  فهي تعود 

عناصر األسرة  و مجموعة من اإلنطباعات التي توجه مسار هذه العالقات بالمواقف اإلیجابیة         

و السلبیة المتداخلة و المعقدة . إن التبادالت فیما بین األسر، و فیما بین عناصر هذه األسر، في 
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األسرة الواحدة و فیما بین عناصر هذه األسرة ، هي التي تعطي العالقات األسریة ألوانها و أبعادها 

 )192.ص2007،...،إما أن تكون صحیة أو محبطة .( عباس محمود مكي ،

  : األسرة تعریف- 2

إختلف الباحثون في مجال العلوم اإلجتماعیة و النفسیة في تعریف و قد  ، عدیدة تعاریف لألسرة   

 إال انهم یتفقون على انها النواة األساسیة األولى في األسرة إلعتبارات  ثقافیة  و حضاریة مختلفة ،

 المجتمع  و أساس البنیان اإلجتماعي ،و أهم وظیفة تقوم بها هي التنشئة اإلجتماعیة ألبنائها .

التعریفات:  هذه ومن

األسرة مجموعة من األفراد تربط بینهم صلة الدم أو الزواج ، و تضم عادة األب و األم و األبناء      

و قد تضم أفرادا آخرین من األقارب .و أسري هو :لفظ یطلق على الصفات التي تشیع في أفراد 

 .ص 2003شحاتة ، النجار ( ةاألسرة سواء كانت هذه الصفات موروثة أو مكتسبة من تقالید األسر

47.( 

 األسرة بأنها مجموعة من أشخاص یتحدون بروابط  (bearggess & lock)یعرف بیرجس و لوك 

الزواج أو الدم أو التبني ، فیكونون مسكنا مستقال و یتفاعلون في تواصل مع بعضهم البعض بأدوارهم 

اإلجتماعیة المختصة كزوج أو زوجة و ام و اب ،و أب و إبنة ، و أخ و أخت ، األمر الذي ینشأ لهم 

ثقافة مشتركة . 

         األسرة بأنها جماعة إجتماعیة صغیرة تتكون عادة من األب  Borgardus    یعرف بوجاردس 

و األم  و واحد أو أكثر من األطفال ،یتبادلون الحب و یتقاسمون المسؤولیة ، و تقوم بتربیة األطفال  

 حتى تمكنهم من القیام بتوجیههم و ضبطهم ، لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة إجتماعیة .

       األسرة بأنها تقوم على ترتیبات إجتماعیة قائمة على الزواج Stephens   كذلك یعرف ستیفنز 

و عقد الزواج ، متضمنة حقوق و واجبات األبوة مع إقامة مشتركة للزوجین و أوالدهما و إلتزامات 

 ) 23. ص 1992، إقتصادیة متبادلة بین الزوجین.( السكندري
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جماعة تحددها عالقة جنسیة محكمة و على درجة من قوة التحمل بأنها و عرفها  ماكیفر و بیدج  

تمكنها من إنجاب األطفال و تربیتهم .و قد تكون لها عالقة بعیدة أو جانبیة ، و لكنها تنشأ من حیاة 

 األزواج معا ، الذین یكونون مع نسلهم وحدة متمیزة. 

و یعرف عاطف غیث األسرة : بأنها جماعة إجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل و امرأة  یقوم 

 ).  64،ص 2002بینهما رابطة زوجیة مقررة  و أبنائهما .(مراد زعیمي ،

 تقوم بیولوجیة وحدة إنتاجیة عن عبارة هي األساسي وضعها في بأنها : األسرة وقطان فهم وعرف     

 وحدة إلى األسرة تتحول وهنا من األطفال نتاج عادة الزواج ذلك على ویترتب شخصین زواج على

        واخوته والدیه وبین بینه تنشأ التي التفاعالت نتیجة األولى الطفل استجابات فیها تحدث اجتماعیة

 ).  93 ص.2005زغینة  (

 جماعة إجتماعیة  صغیرة تتكون عادة من األب و األم و واحد أو أكثر من و تعرف األسرة بأنها :

   األطفال ، یتبادلون الحب  و یتقاسمون المسؤولیة و تربیة األطفال ، لیتمكنوا من القیام  بتوجیههم 

). 45 ص  2009الجهني  (و ضبطهم  لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة إجتماعیة .

كما  تعرف األسرة بأنها الوحدة اإلجتماعیة األولى التي ینشأ فیها الطفل و هي المسؤولة عن تنشئته 

إجتماعیا. و هي النموذج األمثل للجماعة األولیة التي یتفاعل الطفل مع أعضائها و یعتبر سلوكهم 

 ).78.ص2003سلوكا نموذجیا(مصباح عامر،

و إذا كان من الصعب تقدیم تعریف موحد لألسرة في وقتنا الحالي و ما شهده من تحول كبیر لهذه 

 المؤسسة فیمكننا على األقل تقدیم تعریف لالسرة في البیئة الجزائریة .

     فاألسرة هي تلك الجماعة المصغرة التي  تتشكل برابط الزواج بین  رجل و إمرأة إلشباع الحاجات 

العاطفیة و اإلجتماعیة و تكتمل بإنجاب األب و األم لألبناء (فتتوحد األسرة بقرابة الدم ) ،و یتوجه 

هدفها إلى رعایة األبناء و تنشئتهم وفق معاییر و قیم المجتمع و ثقافته و توجیههم  لتحمل المسؤولیة 

 مستقبال .
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 - خصائص األسرة:  3

- األسرة جماعة إجتماعیة دائمة تتكون من أشخاص لهم رابطة تاریخیة و تربطهم ببعضهم البعض 

صلة الزواج ، و الدم و التبني .أفراد األسرة عادة یقیمون في مسكن واحد یجمعهم . 

- األسرة هي المؤسسة األولى التي تقوم بوظیفة التنشئة اإلجتماعیة للطفل الذي یتعلم من األسرة كثیرا 

من العملیات الخاصة بحیاته ، مثل المهارات الخاصة باألكل و اللبس و النوم . 

- لألسرة نظام إقتصادي خاص من حیث اإلستهالك و إنتاج األفراد، لتامین وسائل المعیشة لمستقبل 

أفراد األسرة . 

- األسرة هي المؤسسة و الخلیة اإلجتماعیة األولى في بناء المجتمع و هي الحجر األساسي إلستقرار 

الحیاة اإلجتماعیة الذي یستند علیه الكیان اإلجتماعي 

  - األسرة هي وحدة التفاعل اإلجتماعي المتبادل ، حیث یقوم كل فرد من أفراد األسرة بتأدیة األدوار 

و الواجبات الخاصة به ، بهدف إشباع الحاجات اإلجتماعیة و النفسیة و اإلقتصادیة لجمیع أفراد 

األسرة . 

 - األسرة بوصفها نظاما للتفاعل اإلجتماعي ، تؤثر و تتأثر بالمعاییر و القیم و العادات اإلجتماعیة 

.ص  2009و الثقافیة داخل المجتمع ، و بالتالي یشترك  أعضاء العائلة في ثقافة واحدة (الجهني،

46  .(

-األسرة ظاهرة ذات وجود عالمي ، فقد وجدت في جمیع المجتمعات و في كل مراحل النمو 

اإلجتماعي  لهذا هي أكثر الظواهر اإلجتماعیة عموما و إنتشارا ، و هي أساس اإلستقرار في الحیاة 

اإلجتماعیة. 

- تتصف العالقات داخل األسرة بالتماسك و التواكل و العصبیة القائمة على أواصر الدم ،أو اللحمة 

         النسبیة ، و التوحد في مصیر مشترك حیث یصبح الفرد عضوا یقاسم األعضاء اآلخرین فرحهم ،

). 53.ص1999و حزنهم و مكاسبهم و خسائرهم .( عبد القادر القصیر ،
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أنواع األسرة :   -4

أولى المحاوالت لإلجابة عن هذا اإلستفسار ، و أهمها في هذا المجال حتى اآلن ،هي محاولة عالم 

، خالل األربعینیات بمسح  األنثروبولوجیا األمریكي المعروف جورج بیتر میردیك المتمثلة في قیامه

 مجتمعا بشریا .و قد إستنتج من تحلیله للبیانات التي حصل علیها أن األسرة تشكل  250شمل 

و أكثرها ا  جماعة إجتماعیة بشریة كونیة ، و أن هناك ثالثة أنواع متمیزة من التنظیم األسري .أوله

التي تتكون من رجل و زوجته و ذریتهما ،و في حاالت فردیة قد یساكنهم  أساسیة هي "األسرة النواة"

شخص إضافي أو أكثر و ثانیهما " األسرة الممتدة " التي تتكون من أسرتین نواتین أو أكثر مرتبطة 

      ببعضها من خالل إمتداد عالقة الوالدین باإلبن المتزوج الذي یسكن مع والدیه حتى بعد زواجه .

و یسمى هذا النوع أحیانا األسرة المركبة . و ثالثهما ،"األسرة البولیجامیة " ، و تتكون من أسرتین 

نواتین أو أكثر مرتبطة بزیجات جماعیة ،أي یكون أحد الوالدین المتزوجین مشتركا  كما هو الحال 

). 17.ص 2004 بالنسبة للرجل المتزوج بأكثر من إمرأة .( أحمد سالم األحمر، 

إن األسرة تعتبر الحضن اإلجتماعي الذي تنمو فیه بذور الشخصیة اإلنسانیة و توضح فیه أصول 

التطبیع اإلجتماعي بل تحدد فیه بحق كما ذهب كولي " الطبیعة اإلنسانیة لإلنسان "  كما یتشكل 

       الوجود البیولوجي للجنین في رحم األم فكذلك یتشكل الوجود اإلجتماعي للطفل في رحم األسرة 

 .) 62 ص 2007و حضنها .(سهیر كامل ، شحاتة 

و تتكون معظم األسر في مجتمعنا الحدیث من األب و األم و األخوة و األخوات ،فلقد تعرضت 

األسرة في تطورها إلى التقلص في حجمها من حیث عدد األفراد الذین تضمهم ، حیث أن الشائع اآلن 

هو األسرة النواة التي تشمل األبوین و األوالد و من الطبیعي أن ینعكس ذلك على وظیفتها  في إعداد 

أفرادها لحیاة المستقبل و فیما یخص تقلصها من حیث اإلمتداد ال یعني بالضرورة تناقصها في التأثیر 

العمق.  من حیث

سرة النواة : - األ4-1

        یعرف عالم اإلجتماع األمریكي ولیام أوجبرن األسرة النواة بأنها "رابطة إجتماعیة قوامها زوج     

و زوجة و أطفالهما أو بدون أطفال، أو زوج بمفرده مع أطفاله ، أو زوجة بمفردها مع أطفالها". 
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        األسرة النوویة أو النواة و یطلق علیها أیضا األسرة الزوجیة أو الزواجیة ، و إسم األسرة البسیطة 

و هي أصغر وحدة قرابیة في المجتمع ،و تتألف من الزوج و الزوجة و أوالدهما غیر المتزوجین 

        یسكنون معا في مسكن واحد و تقوم بین أفرادها إلتزامات متبادلة إقتصادیة و قانونیة و إجتماعیة 

و هي بحق ظاهرة إنسانیة عالمیة إذ ثبت وجودها في كل مراحل التطور البشریة ، و تعتبر النمط 

 .)53.ص1999الممیز لألسرة في المجتمع المعاصر (القصیر ،

  یعد هذا النمط نواة المجتمع الحالي ، أو اصغر وحدة إجتماعیة متعارف علیها .و یشیر فاروق أمین 

) إلى أن األسرة النوویة هي أساسا ، سمة تمیز المجتمعات الصناعیة ، حیث یستقل األفراد 1984(

إقتصادیا عن أسرهم ، و یكون لهم دخل خاص بهم ، مما یدفعهم إلى تكوین أسر خاصة بهم بعد 

 ).34 .ص 1992الزواج .( الكندي ،

ألسرة الممتدة : - ا4-2

إن هذا النوع من األسر یشمل أفراد بشكل أكبر و أوسع و تظم  عدة أجیال.األسرة الممتدة  تكون    

و األبناء  أكبر من األسرة النواة و هي عبارة عن عدة أسر في محیط واحد حیث تظم األب و األم 

و غیر متزوجین و الجد و الجدة و األحفاد ، یعیشون في بیت واحد أو في بیوت متجاورة ،  متزوجین 

 و غالب ما یجمع بینهم عمل معین كاإلنتاج الزراعي في و یتعاون الجمیع لتوفیر حاجات األسرة ،

و هي منتشرة في المجتمعات العربیة و البلدان األفریقیة و اآلسیویة و أمریكا المجتمعات الزراعیة .

الالتینیة . 

 أهمیة األسرة في تنشئة األبناء:  -5

 ترجع أهمیة األسرة في تنشئة األبناء إلى ما یلي:

- ان األسرة  و أفرادها هي المكان األول الذي یتم فیه باكورة اإلتصال اإلجتماعي الذي یمارسه 1 

الطفل مع بدایة سنوات حیاته الذي ینعكس على نموه اإلجتماعي فیما بعد . 

- یقوم  اآلباء و األمهات بعملیة تنقیة للقیم و التقالید و اإلتجاهات و العادات لتأخذ طریقها إلى 2

األبناء   فالقیم و المعاییر المرغوب تشكیلها ینقلها اآلباء و األمهات إلى أبنائهم دون سواهم . 
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-  تعد األسرة  المكان الوحید المسؤول عن إكساب الطفل للغة في مرحلة المهد ،و ما بعدها بقلیل 3

تشاركها مؤسسات التربیة المقصودة في لعب هذا الدور ، و ال تستطیع أي وكالة أخرى تقریبا أن تقوم 

بهذا الدور فهي تعلم الطفل اللغة و تكسبه بدایات و مهارات التعبیر . 

 - األسرة هي المكان الذي یزود األطفال ببذور العواطف و اإلتجاهات الالزمة للحیاة في المجتمع . 4

أول موصل لثقافة المجتمع إلى الطفل .  األسرة- 5

 - األسرة أكثر دواما و أثقل وزنا من باقي الوكاالت المؤثرة على الطفل و بخاصة في مرحلة 6

الطفولة ، و أكثر أهمیة في تأثیرها من تأثیر الجیران و األقارب و األقران و حتى المعلمین . 

 – التفاعل بین األسرة و الطفل یكون مكثفا أطول زمنیا من الجهات األخرى المتفاعلة مع الطفل  7

- األسرة هي الجماعة المرجعیة التي یعتمد علیها الطفل عند تقییمه لسلوكه . 8

- و كما أن على األسرة أن تربي طفال یلتزم بقیم و معاییر إجتماعیة علیها أال تنسى أن لكل طفل 9

فردیته . 

- أن األطفال الذین یأتون من أسر تتصف باألمانة و الجد و العمل غالبا ما یتصفون بالخلق 10

 و اإلحساس بالغیر و دافع اإلنجاز . 

 من الذكور و اإلناث بحیث تمیل الفتیات إلى تقلید نموذج یتصف بالحنان ل- تحدید الدور لك11

 و العطف و یمیل الذكور لتقلید نموذج یتسم بالقوة و التسلط . 

- یوفر الجو األسري السلیم و المتوافق تنشئة أسریة مناسبة لألطفال . 12

وظائفها:  و األسرة  - دور6

و وظائف        لألسرة وظائف إجتماعیة متعددة تؤدیها من خالل عملیة التنشئة اإلجتماعیة ألبنائها 

 حاجات  بإشباع األسرة األسرة ال یمكن ألي منظمة إجتماعیة أخرى أن تقوم بها بدال عنها حیث تقوم

 والقضائیة والتنفیذیة والتشریعیة ، االقتصادیة بوظائفها قیامها عند المجتمع إنجازات وتحقیق الفرد،

 األطفال .                                                    وٕاعالة اإلنجاب وتنظیم والتربویة والدینیة
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و المقصود بوظائف األسرة هي تلك األعمال و الواجبات التي تمارسها لصالح أفرادها ، و المجتمع 

بشكل عام و من هذه الوظائف : 

 ،البشري و التناسل المستمر النوع - الوظیفة البیولوجیة: أول وظیفة من وظائف األسرة هي حفظ6-1

و إنجاب األطفال وفق قواعد  إجتماعیة بقصد التعمیر و اإلستمرار.كما  تلبي األسرة  الحاجات 

الفطریة ( إشباع الحاجة الجنسیة للزوجین  في إطار مقبول ، و الحاجات الحیویة  لكل فرد). 

      اإلرتباط  اإلنفعالي  و من أهم ما تقدمه األسرة ألبنائها اإلشباع النفسي  النفسیة:  - الوظیفة 6-2

 متزن ومستقر،یشعر إنسان لخلق ألفرادها ، والتكافل االهتمام عالقات و توفیر النفسي ، و واألمن

فاألسرة .ووحدتها كیانها على والمحافظة األسرة مصلحة أجل من المتعمق والتفاعل األسري باالنتماء

لها آثارها المباشرة على النمو السوي للطفل . 

فعلى قدر وحدة المشاعر و المیول و اإلتجاهات یكون التوافق و اإلنسجام و تتحدد كفاءة األداء 

الوظیفي بمختلف جوانبه . فاألسرة وحدة تقوم على الترابط و یشعر أفرادها باإلنتماء و اإلنجاز       

و اإلشباع و الحمایة و اإلحساس باألمان، و تجعل روح التكفل و التعاون تسود بینهم .باإلضافة لذلك 

فإن هناك الروابط الخاصة بالعواطف و المشاعر الوجدانیة و الترابط السكني الذي یجمع أفراد األسرة 

و یوحد شتاتهم ، و إلیه یعودون و یجدون الراحة و السكینة و الدفء و الحنان (حسن عبد المعطي 

 ).22.ص 2004،

األسرة لها وظیفة هامة في النمو العقلي و التعلیمي فهي  تساهم بقدر  :  الوظیفة التربویة -3- 6

كیر و تقوم بالمتابعة المستمرة ألبنائها في التعلیم ، و اإلشراف الدائم فكبیر في تنمیة القدرة على الت

األسري  باالنتماء الشعور وتنمیة لهم، الالزمة والخبرات والمعتقدات العادات وٕاكسابهم علیهم ،

 .شخصیتهم وتكوین واالجتماعي

     - الوظیفة التوجیهیة: تقوم األسرة بعملیة التوجیه و اإلرشاد ألبنائها ، و توضح لهم ما یمكن 4- 6

و ما ال یمكن عمله ، فالطفل یتعلم من األسرة ما علیه من واجبات و ماله من حقوق ،و كیف 

یستجیب لمعاملة اآلخرین ، كما یتعلم معاییر الثواب و العقاب . 
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و قراءة الكتب  - الوظیفة الدینیة: یتعلم الطفل شیئا فشیئا األفكار و التعالیم الدینیة كالصالة 5- 6

الدینیة و ممارسة الطقوس الدینیة ، كما  تزوده األسرة بالقیم و المعاییر األخالقیة كالصدق و األمانة  

إن بدایة عملیة التنشئة اإلجتماعیة تتم عن طریق األسرة التي تلعب   :الوظیفة اإلجتماعیة- 6- 6

دورا فاعال في بناء شخصیة الفرد ، و ذلك من خالل إشباعها لحاجاته األولیة و الثانویة ، كما یتعلم 

فینشأ الطفل في جو ملیئ بهذه األفكار ویكتسب و الطرق المشروعة إلشباعها  منها إحتیاجاته

المعتقدات و القیم و المعاییر و أسالیب التفاعل مع اآلخرین ، لیستطیع أن یعیش في المجتمع فیقوم 

 األطفال،والمحافظة إنجاب األسرة وظیفة من أن الخولي بإتخاذ القرارات المناسبة له و لمجتمعه .وترى

 .االجتماعي والضبط االجتماعیة والتنشئة االجتماعیة، ومنحهم المكانة أعضائها، على الجسدیة

منح المكانة اإلجتماعیة لألطفال و البالغین ، عن طریق التقدیر و اإلحترام لشخصیة الطفل داخل أ- 

و األبناء   األسرة و عدم تهمیشه أو إغفال وجوده و هذا من شأنه أن یورث الحب و الثقة بین اآلباء 

، بحیث یستمد اعضاء األسرة مكانتهم اإلجتماعیة من مكانة و إشاعة روح التعاون داخل األسرة 

 .أسرهم 

ممارسة الضبط اإلجتماعي على األبناء ، و الذي یتعلق بالسلوك األخالقي للفرد و العالقات ب - 

اإلجتماعیة في المحیط .و لیس هو سلطة قاهرة خارجیة تفرضها األسرة على األبناء من خالل عملیة 

العقاب و التأنیب المستمر ،بل هي سلطان نفسي تبنیه األسرة في ضمیر الطفل ، یشد بتالبیبه كلما 

      حاول تكسیر أو تجاوز السلوك. و بتنمیة هذه الهیئة في نفس الفرد ،نجعله واعیا بنتائج تصرفاته 

).  85ص .2003و أفعاله  نحو اآلخرین ، و تكون له مراقبة ذاتیة عالیة لسلوكه .(مصباح عامر ،

الوظیفة العاطفیة :بحیث تكون األسرة المصدر الرئیسي لإلشباع العاطفي و القبول اإلجتماعي  -6-7

 واألمن،والفرص والحب والسمات، االستعدادات أطفالها تمنح األسرة أن  Smartسمارت   ویرىللطفل 

 یسلكون وتعلیمهم كیف والعاطفیة والعقلیة حاجاتهم الفسیولوجیة بإشباع وتقوم شخصیاتهم، لنمو العدیدة

.  والبیئة الوراثة عاملي خالل من علیهم تأثیرها ویتم ویعملون، ویتعاملون

 األسرة أمن وتحقیق للحیاة الالزمة والمتطلبات االحتیاجات بتوفیر االقتصادیة بوظیفتها القیام - 6-8

 .المادي
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 منع و ، الحاضر الجیل مع اوافقولیت األطفال وتربیتهم بإنجاب الحضاریة بوظیفتها القیام  -6-9

 للعمل أعضاءها وٕاعداد المجتمع ، قیم مع تتفق ال التي االجتماعیة غیر السلوكیات من اقتراف أفرادها

. االجتماعیة  و المشاركة والتفاعل

فاألسرة تقوم بتنشئة األطفال و تلقینهم قیم مجتمعهم و عاداته و تقالیده بحیث تخلق في كل فرد كائنا 

 إجتماعیا

 - نقل التراث الثقافي للطفل في شكل نماذج سلوكیة تظهر الحقا في تصوراته و قناعاته  10- 6

 و توجهاته الفكریة .

-  تقسیم العمل اإلجتماعي بین أفراد األسرة بالتعاون و التكافل . 

تحقیق التقارب اإلجتماعي و الترابط عن طریق المصاهرة .      - 

العمل على توثیق الصلة بین الطفل و البیئة التي تحیط به ، و إستغالل هذه المسألة في تدریب 

الطفل و ترویضه على السلوك اإلجتماعي السوي ، و كیفیة إستخدامه للمبادئ و القیم التي تلقاها من 

أسرته في الواقع اإلجتماعي ، و تعلیمه المالحظة  و جمع الحقائق ،  و إثارت الرغبة في نفسه حول 

تفهم الحقائق و تحلیل تصرفات الناس و اإلستنتاج  و اإلستفادة من التجارب المحیطة به . 

 عنه عوامل وتبعد للطفل الصالح المأوى تكفل أن علیها بأن األسرة  وظائفWatersووترز  وحددت

 وأن تهیأ األمراض مخاطر لدرء الالزم الصحي المستوى على الحصول من وتمكنه اب،رواالضط القلق

 اإلنسانیة المواقف مع والتجاوب علیها المتعارف المعاییر مواجهة على وتدربه االجتماعي، له الكیان

 اآلخرین على االعتماد من فطامه مسئولیة علیها ویقع والغضب، والخوف كالحب تبرز العواطف التي

).  71 .ص2002.(مراد زعیمي ،

 العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة األسریة :  -7

-  حجم األسرة : 1-7

من العوامل التي تأثر تأثیرا كبیرا في عملیة التنشئة اإلجتماعیة و خاصة في أسالیب  حجم األسرة یعد

ممارستها ، و شبكة العالقات و التفاعالت داخل األسرة من ناحیتي إتساعها و تعقدها  فالرعایة 

المبذولة للطفل داخل أسرة صغیرة الحجم تكون أكثر فاعلیة من أسرة ذات العدد الكبیر من األفراد.  
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 كلما زاد عدد األبناء في األسرة حددت األدوار في العائلة و طبقت األنظمة بشكل صارم و ال 

یستطیع اآلباء تدلیل هذه العدد الكبیر و إال إنقلب األمر إلى شبه فوضى .  

 و إذا زاد العدد یكون دور الفتیات واضحا في المساعدة على تربیة األطفال الصغر و یكون مستوى 

التحصیل الدراسي منخفضا لألبناء . 

- و عیوب صغر حجم األسر على التنشئة اإلجتماعیة لألبناء التمركز و العمق في العالقات 

العاطفیة بین أفراد األسرة الواحدة یترتب علیه الحمایة الزائدة لألطفال باإلضافة إلى ضیق مجال 

 ).99 .ص  2010تحركه و تعامله  و خبرته مما یظهر الغیرة بین األطفال.( منى جاد ،

  - نوع العالقات  األسریة :2- 7

ینعكس الجو األسري و العالقة بین الزوجین بشكل مباشر على سلوك األطفال و النمو السوي 

و یساعد  لشخصیتهم، فالعالقات السویة بین الوالدین و تحقیق الوفاق بینهما یؤدي إلى تماسك األسرة 

      على إشباع حاجات الطفل التفسیة و إحساسه باألمان و الطمأنینة.في حین أن الجو المشحون 

و الشجار الدائم و الخالفات المستمرة تخلق جو أسري متوتر مما یؤدي إلى أنماط السلوك المضطرب 

ف متأثرا بما یسود جو أسرته من مشكالت و تصدعات  فالسعادة الزوجیة هي الدى الطفل أو  اإلنحر

التي تعزز تماسك األسرة ، مما یخلق جوا یساعد على نمو شخصیة الطفل بصورة صحیحة و متكاملة  

و كثیرا ما یؤدي سوء التوافق بین الوالدین إلى حدوث الطالق الذي یكون له تأثیرا سیئا على شخصیة 

 الطفل و على نموه فیما بعد .

 أثر الدفء العاطفي و اإلنسجام األسري على  1966) و قد أكدت دراسة ( محمود عبد القادر   

شخصیة الطفل ، فقد وجدت عالقة إرتباطیة دالة  بین تقبل اآلباء ألبنائهم و اإلنسجام األسري .. 

فقد كان األبناء الذین یعیشون في أسر یسودها الدفء العاطفي و التوافق األسري أكثر تقبال  ..

 ص  ،2000.(بیومي خلیل  كما أنهم أكثر شعورا بالرضا لذواتهم و أكثر تحررا من عوامل القلق ،

17 (

و یتعلم الفرد عناصر الثقافة اإلجتماعیة أثناء نموه اإلجتماعي من خالل -  ثقافة المجتمع :3-7

و الكبار الذین تنشأوا و هم أطفال و تطبعوا و هم مراهقون  مع األفراد تفاعله في المواقف اإلجتماعیة
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و إندمجوا إجتماعیا و هم راشدون .و تؤثر الثقافة في تشكیل شخصیة الفرد و الجماعة عن طریق 

المواقف الثقافیة العدیدة و من خالل التفاعل اإلجتماعي المستمر . 

 و الثقافة ال تؤثر في سلوك الفرد تأثیرا مباشرا دائما . بل توكل في ذلك عددا من الوكاالت أو 

المؤسسات اإلجتماعیة و الجماعات التي ینتمي إلیها الفرد ، و یرتبط بها في األسرة و دور الحضانة 

و ریاض األطفال و المدرسة و دار العبادة و جماعات الرفاق و المجتمع بصفة عامة . 

 یكون للمجتمع و الثقافة الممیزة له صلة وثیقة بشخصیات األفراد الذین ینتمون إلیه .إن إختالف 

العادات و التقالید و المثل و المعاییر اإلجتماعیة بین المجتمعات ماهو في النهایة إال محصلة التباین 

الثقافي بین تلك المجتمعات ، و إن كل ذلك ال یعني ان الثقافة  العامة في المجتمع هي فقط المؤثرة 

     في عملیة التنشئة بل إن للثقافات الفرعیة  أیضا أثرها في تلك العملیة ،فخصائص المجتمع المحلي 

      و كذلك خصائص األسرة ضمن الناحیة اإلقتصادیة و التعلیمیة ،...إلخ یكون لها دور كبیر في ذلك

 ) 114. ص 2007( الزلیتني، 

  -الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألسرة :4- 7

 التي االجتماعیة التنشئة أسالیب تحدید في هاماً  دوراً  لألسرة االجتماعي واالقتصادي الوضع   یؤدي

 المعاملة أسالیب تحدد معینة وثقافة بقیم اجتماعیة طبقة كل ترتبط إذ أبنائها، مع تتبعها األسرة

انواع الفرص التي تقدمها لنمو أبنائها. و الوضع اإلقتصادي فالحالة المادیة لألسرة تحدد  ،الوالدیة

یعتبر واحدا من بین العوامل المسؤولة عن شخصیة الطفل و نموه اإلجتماعي ،حیث تعجز األسر 

ذات الوضع اإلقتصادي المنخفض عن تلبیة إحتیاجات أبنائها و إشباعها. 

و تمثل الطبقة اإلجتماعیة التي تنتمي إلیها األسرة متغیرا أساسیا في تحدید إتجاهات التنشئة 

 اإلجتماعیة في األسرة و في تكوینها اإلجتماعي، إذ ان األسرة ذات الدخل الضعیف تمیل إلى تقویة 

و تعزیز إتجاهات اإلستقالل و التشجیع على اإلنجاز في نفسیة األبناء ، و ذلك لیساعدوهم في العیش 

و سد مصاریف األسرة الیومیة ، في حین األسر ذات الدخل المرتفع تمیل إلى التقلیل من عدد أفرادها 

و تنشئتهم  و تدلیلهم ،  و تتبنى إتجاهات الحمایة الزائدة و الرعایة الشدیدة لألطفال و الخوف علیهم

 ). 2003.90تنشئة ناعمة ( مصباح عامر ،
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  -المستوى التعلیمي و الثقافي للوالدین :5- 7

یؤثر المستوى التعلیمي و الثقافي  للوالدین في عملیة التنشئة اإلجتماعیة  و على اإلتجاهات التي 

یوظفان  یجعلهما الوالدین ثقافة مستوى أن  ذلكیتبناها الوالدان في تطبیع أبنائهما إجتماعیا .

لخصائص الممیزة لكل مرحلة عمریة من المراحل حسب ا أبنائهم تنشئة في عارفهماو م  معلوماتهما

            و تحدید القواعد العامة ألسالیب معاملة األبناء ، و التعامل مع المواقف ،التي یمر بها األبناء

و المشاكل التي تواجههم و إعتماد األسالیب التربویة السلیمة ، كما یؤثر هذا المستوى أیضا على 

مدى إدراك الوالدین لحاجات الطفل و كیفیة إشباعها . 

 -نوع الطفل (ذكر – أنثى): 6- 7

 االجتماعیة الوالدیة في المعاملة أثره له ویكون الجنس الختالف تبعاً  أبنائهم مع الوالدین تعامل یختلف

 مدعمین االبن جنس حسب مختلفة اآلباء بطرق ویتعامل .لالبن االجتماعي النمو مسار تحدد التي

 الجنسین. بكل من یتعلق فیما المقبولة السلوك أنماط بذلك

 واالضطالع االنفعالي و الضبط النفس على واالعتماد االنجاز على كبرى أهمیة اآلباء یعلق إذ 

 على واالعتماد باالنجاز یتعلق فیما للبنات بالنسبة الوالدیة الضغوط تقل كما للبنین، بالنسبة بالمسئولیة

 المهمة والمؤثرة العوامل من یعد االبن جنس أن لى ) إ2006وصادق( الشربیني من كل النفس. ویشیر

 أن البنات أكثر،ترى یعاقبون أنهم الذكور األبناء فیه یشعر الذي الوقت ففي الوالدیة، المعاملة في

 عن الواضحة الذكور العربیة مكانة المجتمعات بعض في أیضاً  ونجد أعلى، بدرجة تراعیهن أمهاتهن

 وتكوین لألبناء النفسي النمو ذلك على وینعكس بعدها، وما المتأخرة الطفولة قرب وبخاصة اإلناث

 . 2009( الصنعاني،.معینة  وخصائص واتجاهات سلوكاً  لجنسه تبعاً  فرد كل من فیتوقع شخصیاتهم،
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 -ترتیب الطفل في األسرة : 7- 7

كذلك فإن الترتیب المیالدي للطفل من شأنه أن یؤثر في تطور و نمو شخصیته فیما بعد ، فالطفل 

األول یلقى أكبر قدر من اإلهتمام و الرعایة و المحبة بین الوالدین ، و تكشف  البحوث على أنه في 

أسر الطبقات المتوسطة نجد أن الطفل األول یكون أكثر میال للتوحد مع الوالدین من إخوته التالیین له 
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في المیالد ،كما یمیل الطفل األول إلى إكتساب قیم الوالدین بدال من قیم األقران ،كذلك یكون أكثر 

إنجازا ، أما األطفال من أصحاب المراكز المتأخرة فإنهم یواجهون موقفا أسریا مختلفا  حیث یتفاعلون 

منذ البدایة مع اإلخوة و لیس مع الوالدین،و لذلك یقوم هؤالء اإلخوة بدور المرشد أو النموذج الذي 

ر بشیئ من القصور بالمقارنة بإخوته األكبر سنا، يخأل و غالبا ما یشعر الطفل ا.یمكن التوحد معه 

 ) 87 .ص 2003حیث یرى نفسه أقل كفاءة  و ینخفض لدیه الدافع لإلنجاز .(فادیة عدوان ،

للطفل األصغر في األسرة بعض المزایا و بعض العیوب ،فاألصغر عادة یحتل مكانا خاصا في قلبي 

والدیه .و قد یفوق الطفل األصغر إخوته نتیجة اإلستفادة من خبراتهم و خبرات والدیه . و من ناحیة 

أخرى قد یقع األصغر تحت سلطة و تسلط والدیه و إخوته األكبر و یعامل بوصفه صغیرا مهما كبر 

 )62.ص 2000.و یكون أكثر إعتمادا من إخوته على الكبار ( حنان عبد الحمید العناني ، 

و هناك عوامل أخرى ذات صلة باألسرة و تلعب هي األخرى دورا هاما في عملیة التنشئة اإلجتماعیة 
 منها ما یلي :

 أ – سن الوالدین .

 ب- ذكاء الوالدین 

 ج- التكوین الجسمي للطفل 

د-نمط معاملة الطفل (أسلوب التنشئة)  

ه-البیئة المادیة و اإلجتماعیة المحیطة بالطفل .  

  سریة :                                                           تطور مفهوم التنشئة األ- 8

  بإعداد امنذ نصف قرن مضى قام العدید من الباحثین بمالحظة تفاعل اآلباء مع أبنائهم و قامو

   ،شیفرBaldwin (1948)تصنیفات ألنماط المعاملة الوالدیة ، و رواد هذا اإلتجاه  بالدوین 

Schaefer (1959)  و بیكر ،Becker) 1964(          و هم من األوائل الذین إقترحوا نماذج ثنائیة. 

( ذو فرعین) لوصف األسالیب الوالدیة ( اإلستقالل - التحكم )، ( الدفئ - العدوانیة  ) ، ( التقیید - 

 التسامح)
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  بتطور أنماط الممارسة الوالدیة خالل القرن الماضي   Baumrind (1978) و قد إهتمت بومریند 

 كانت  تمارس  1940و قد تمكنت من خالل التحلیل الذي قامت به بمالحظة أن أغلبیة األسر لغایة 

نمط التسلط مع أبنائها  ، و هذا  بسبب سیطرة  التقالید الدینیة و التیار السلوكي المهیمن في تلك 

   (Samson . Giasson . Saint-Laurent ,2000 p156 )الفترة .

سلبي  األثر ال تبین  ،و في منتصف القرن و تحت تأثیر تیار التحلیل النفسي  و بعض البحوث

 و العقاب على األطفال. و هذا  أدى إلى ظهور تیار فكري  جدید ینادي  الوالدین للقیود إلستخدام 

 .  في التعامل مع األبناء ما أسهم في ظهور التیار المتسامح،مبحقوق الطفل 

 األسلوب المتسامح یحث الوالدین على عدم ضبط سلوك األطفال و ترك ،فبعكس األسلوب المتسلط

   و تبني السلوكیات المقبولة إجتماعیا.الحریة للطفل للتعلم

و قد بینت الدراسات األولى  في علم نفس النمو بأن األسلوب الوالدي األكثر فائدة للصحة العقلیة 

لألطفال هو األسلوب الدیمقراطي .كما أكدت الكثیر من الدراسات التي أجریت في بلدان مختلفة بأن 

النمط الدیمقراطي یرتبط بالسواء لدى األطفال و المراهقین مقارنة بالنمط المتساهل و النمط المتسلط 

(Joussemet, Mageau, Pelletier,2013 )  

 التأثیر األكبر Baumrind  ،كان للنماذج التربویة الثالث التي إقترحتها بومرند 1966و منذ سنة 

  (Larroque, Laetitia. 2010.p 25 )على األعمال التي تناولت موضوع التنشئة .

 نمط  وسط بین األسلوب المتسلط و المتسامح و هو Baumrind (1966)و قد إقترحت بومرند  

األسلوب الدیمقراطي . و الذي یجمع بین المسؤولیة و الحریة و اإللتزام في العالقة بین الوالدین      

  و األبناء .

  نموذج رباعي لألسالیب الوالدیة ,Maccoby et Martin (1983)كما إقترح 

 - أسلوب مسیطر یركز على اإلبن ( دیمقراطي )1

 - أسلوب مسیطر و یركز على الوالد نفسه ( متسلط)2

 - أسلوب غیر مسیطر و یتمركز  على اإلبن ( متسامح)3

 - أسلوب غیر مسیطر و یتمركز على الوالد ( مهمل )4
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 : األسریةالتنشئة   انمـــاط مفهوم- 9
یشیر  و ،و تسمى أیضا أسالیب المعاملة الوالدیة  تعاریف أنماط التنشئة األسریة  واختلفت  تعددت

 إلى نوعیة العالقات بین الوالدین أو بین الوالدین و األطفال تمیز أسرة familly patternنمط األسرة 

معینة . و أنماط األسرة تتفاوت تفاوتا كبیرا في األسلوب اإلنفعالي و البعض اآلخر یتسم بالبرود .        

و نجد أعضاء بعض األسر متباعدین و أعضاء أسر أخرى ذوي عالقة حمیمیة تكافلیة ( حسن 

 ).13 .ص 2004مصطفى عبد المعطي ، 

 أم قصد عن سواء الوالدان بها یقوم التي العملیات مجموعة بأنَّها خالد قزیط ذكره ما التعاریف بین ومن

 على بقصد تدریبهم ونواهیهم، وأوامرهم، لهم، توجیهاتهم ذلك ویشمل أبنائهم، تربیة في غیر قصد

 یراه ما وفق وذلك قبل المجتمع من المقبولة لالستجابات توجیههم أو االجتماعیة، والعادات التقالید

 .عایشوها المعاملة التي لخبرات وصفهم خالل من یظهر وكما األبناء،

  التنشئة األسریة على أنها الدعم  Grolnick et Rayan 1989عرف كل من كرولینك و ریان 

 على إكتساب اإلستقاللیة ،و بأنها نوع من اإلرتباط  الوالدي وهي  بنیة تربویة .

 بأن األسالیب الوالدیة للتربیة هي Darling et Steinberg (1993)و یبین دارلینغ و ستاینبرغ  

مجموعة من المظاهر و المواقف و التعابیر غیر اللفظیة و التي تحدد العالقة بین الوالدین   و األبناء 

،  Pierre Potvin ،Rollande Deslandes ،Paula Beaulieu حسب المواقف المختلفة .

)Diane Marcotte، 1999 . p442( 

 بها ونعني التطبیع االجتماعي أو االجتماعیة التنشئة وكاالت إحدى بأنَّها  :كفافي الدین عالء ویعرفها

 قصد سواء شخصیته نمو وعلى على الطفل ویؤثر معًا، كلیهما أو األم أو األب عن یصدر سلوك كل

 .  الأم والتربیة التوجیه السلوك بهذا

 اتجاهات في لدیهم التي تتكون بالمدركات وانطباعات مفاهیم من األبناء یقرره ما بأنَّها شیفر ویعرفها

  ) .24،ص2010 ( الشیخ حمود ..نحوهم الوالدین

76 

 



كما یقصد بأسالیب التنشئة األسریة الوسائل النفسیة و اإلجتماعیة التي تستعمل أو الظروف التي 

 2000تهیؤها األسرة بقصد إكساب الطفل سلوكا معینا أو تعدیل سلوك غیر مرغوب فیه (العتیبي، 

) 1991 .ص

 أو الواعیة ردود الفعل أیضا هي و ، ألوالدهم األبوین معامله تمیز التي الطرائق" :بأنها  طاهر عرفها

 ."الطرفین بین الدائمة التفاعل عملیات خالل ألوالدهم األبوین معاملة تمیز التي الواعیة غیر

 والقیم المختلف السلوك من أنواعا األبناء إلكساب اآلباء یتبعه الذي األسلوب" :نهابأ اهللا عبد وعرفها

 ."والتقالید والعادات

 والقدرة والقیم االستقاللیة أبنائهما : إلكساب الوالدان یتبعها التي التربویة الطرق" :بأنها حسن وعرفها

 ."السلوك وضبط اإلنجاز على

 لتأمین وصحیحة إیجابیة كانت سواء ، األبناء مع اآلباء یتبعها التي األسالیب" :بأنها  النفیعي وعرفها

 االتجاه عن نموه تعیق صحیحة وغیر سالبه أو االنحراف من ووقایته السلیم االتجاه في الطفل نمو

 القدرة على لدیه التكون وبذلك المختلفة حیاته جوانب مختلف في االنحراف إلى تؤدي بحیث الصحیح

). 18. ص 2000 ( بركات، "واالجتماعي الشخصي التوافق

                   و یرى إلهامي عبد العزیز أنها األسلوب المتبع في التنشئة خالل مواقف الحیاة المختلفة    

 )91ص 2010 . إلجتماعیة ، و من خالل مواقف اآلباء  و األمهات نحو األبناء" ( النوبي علي،او 

 معاملة في الوالدان یتبعها التي األسالیب هي تلك الوالدیة المعاملة أسالیب أن الخیر أبو ویذكر  

 ، الطفل سلوك في السلبي أو ، اإلیجابي التأثیر تحدث والتي االجتماعیة التنشئة عملیة أثناء أبنائهما

). 26 . ص 2002 ،خوج (كالوالدین للسلو  استجابة خالل من

التي سلبیة  أو الیجابیة و األسالیب اإلبأنها الطرقأنماط التنشئة األسریة عرف نیمكن ان      

 في التعامل  و التفاعل مع أبنائهم بصفة مستمرة عن طریق األوامر و التوجیهات  الوالدین یستعملها

المباشرة  أو ما یصدر عنهم  من سلوكات و إشارات یلتقطها األبناء و یفسرونها حسب إدراكاتهم لها  

 في ا  دائماو التي تترك أثرو تنعكس بصورة مباشرة على نواحي مختلفة من شخصیة األبناء ،

 .الشخصیة الطفل 
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 لدى النمو على نواحي كبیراً  تأثیراً  األسرة تتبعه الذي التنشئة ألسلوب أن المعروف من أصبح لقد     

 والود والتسامح كالتقبل في التنشئة المتبعة السویة األسالیب وأن واجتماعیًا، ونفسیاً  عقلیاً  الطفل

 النمو ظلِّها في ویترعرع اإلیجابیة، الطفل بها خصائص ترتبط و الدیمقراطیة القسوة وعدم والعطف

 العالقات ومع جهة، من الذات مع التوافق على والقدرة والثقة بالنفس، النفسي، باألمن والشعور

 الضغط تعتمد التي التنشئة وأسالیب السلبیة، التنشئة أنماط أن حین في .جهة أخرى من االجتماعیة

 مع الخصائص ترتبط الزائدة، والحمایة واإلهمال، والقسوة، واللوم، والتسلط، والضبط، النفسي،والتشدد،

 اضطراب إلى وتؤدي والضمیر لدیه، الذات مفهوم وتكوین النفسي، التوافق سوء ومع للطفل، السلبیة

 بات ولكن .االجتماعیة عالقاتهم في بالنفس،والتوافق والثقة باألمان، شعورهم مستوى وانخفاض األبناء

( الشیخ حمود .ألخرى أسرة ومن آلخر، مجتمع من التنشئة تختلف أسالیب أن أیضاً  المعروف من

)  .2010  23،ص 

و یؤكد علماء النفس إلى أن أسلوب المعاملة الوالدیه یحدد نمط شخصیة الطفل و سلوكه ، فالنبذ 

كنمط من أسالیب المعاملة الوالدیة من شأنه أن یخلق شخصیة عدوانیة سیئة التوافق لدیها مشاعر 

عدم الطمأنینة ، شخصیة خائفة ، سادیة .أما الرعایة الزائدة عن الحد فإنها  تخلق شخصیة أسلوبها 

طفلي ، و إنطوائیة ،لیست لدیها القدرة على تحمل المسئولیة ، تعاني من صعوبات التوافق.( سهیر 

 ).82  ص2007كامل ،

 فإن أسالیب التنشئة الوالدیة تلعب دورا ( Baumrind )وفقا لنظریة أسالیب التنشئة الوالدیة لبومرند 

في درجة التحكم الذاتي لدى الفرد، و في كفائته اإلجتماعیة ،حیث یزید أسلوب التنشئة الدیمقراطي من 

 درجة التحكم الذاتي و الكفاءة اإلجتماعیة لدى األطفال ، بینما یسهم أسلوب التنشئة التسلطي 

و  الفوضوي ( المهمل ) بتحكم منخفض و كفاءة  إجتماعیة متدنیة لدى األبناء . و بناء علیه فإن 

نمط التنشئة الدیمقراطي یرتبط بنواتج إیجابیة لدى األبناء ،بینما یرتبط أسلوب التنشئة التسلطي        

 )67.ص 2013و الفوضوي بنواتج سلبیة .( البدارین ، غیث ،

- أنماط التنشئة األسریة  :  10

تختلف و تتباین أنماط التنشئة و كذلك أهدافها و معاییرها بین المجتمعات ، و داخل المجتمع الواحد 

من وقت آلخر و من أسرة ألخرى و من األب إلى األم . 
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 عن ناتجة سلوكیة من تعبیرات األبناء یصدره ما طریق عن إدراكها یمكن الوالدیة األسالیب معرفة إن

  Neocombنیوكمب مواري و یذكر حیث ، األسري التنشئة عملیة في المختلفة تفاعالتهم أثناء اآلباء

Mory )  1937 (یعتبر  حیث ، تمعلمجا في السائدة للثقافة هي نتاج الوالدیة المعاملة أسالیب أن

 إضافة ، السلوك  المختلفة وأنماط أسالیب من أبنائهم في یغرسونه بما للمجتمع التربوي األساس اآلباء

 حنان (ته وبلور األسرة دور تأكید هو إنما ، األخرى المختلفة االجتماعیة المؤسسات به تقوم ما إلى

 ). 26 ص 2002 ،خوج

 وبین أبنائهم بینهم المختلفة التفاعل مواقف في اآلباء اتجاهات كتنوع ومتنوعة متداخلةالتنشئة األسریة 

من  تماماً  خلوه ال یعني مثالً  فالتقبل منها أسلوب كل لخصائص دقیق تحدید وضع مسألة یصعب مما

 التي المواقف في ویدلل الخطأ مواقف في بقسوة یعامل قد المقبول فاالبن األخرى المعاملة أنواع

 أنهم أنفسهم یعتبرون األبناء كان إذا ما یحدد الذي هو المعاملة في واالعتدال ،وهكذا…تتطلب التدلیل

  .والدیهم من سیئة أم حسنة عوملوا معاملة

تتم عملیة التنشئة التي یقوم بها اآلباء ألبنائهم من خالل مجموعة من اإلتجاهات و األسالیب الوالدیة 

التي تتنوع و تختلف طبقا لمجموعة من العوامل و المحكات ، فتربیة األطفال و تنشئتهم لیست 

بالمهمة السهلة او الیسیرة. 

و كذلك فإن معظم اآلباء لدیهم بعض المعتقدات حول خصائص األطفال التي یریدون أن یروها في 

 و أیضا  أطفالهم و الطرق و األسالیب التي یعاملون بها أطفالهم لكي تحقق لهم هذه الخصائص

تعمل على تنمیة و غرس السلوكیات اإلجتماعیة في نفوس أطفالهم . 

و اسالیب المعاملة الوالدیة تختلف من وجهة نظر األبناء عنها من وجهة نظر اآلباء حیث إنها من 

وجهة نظر األبناء تتمثل في آراء األبناء و تعبیرهم عن نوع الخبرة التي یتلقون من خاللها معاملة 

 والدیهم ، و هو ما یتمثل في الرأي  الذي یحمله االبن في ذهنه و یدركه في شعوره عن معاملة أبیه 

). 70  ص .2003و أمه له (موسى نجیب موسى ، 

 تكوین في كبیر أثر ذات األبناء تجاه األسرة تتبعها التي الوالدیة المعاملة أسالیب تعد   

 األبناء شخصیة سواء یكون سویة، الوالدیة المعاملة أسالیب تكون ما فبقدر النفسي شخصیتهم،وبنائهم

 یتلقاها التي الوالدیة المعاملة والقعشان) بأن البشر (ذكره ما ذلك ویؤكد.صحیح والعكس في المستقبل،

 واالجتماعي النفسي وتوافقهم وقیمهم وسلوكهم شخصیاتهم علیه ستكون بما عالقة وثیقة ذات األبناء
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 تكون أن إما معهم التعامل في اآلباء یستخدمها التي الوالدیة للمعاملة األبناء المستقبل،وٕادراك في

 شخصیاتهم یشكل أن یمكن الذي النفسیة الصحة مستوى إلیها ویعزى سلبیة، أن تكون وٕاما إیجابیة

  ).57  ص .2009، الصنعاني .(المستقبل في راشدین بوصفهم

و تؤثر اإلتجاهات الوالدیة في التنشئة على نمط شخصیة األبناء ، و على توافقاتهم.فقد أوضحت 

     ) أثر أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة القائمة على التسلط 1980دراسة  ( محمد علي حسن ، 

و القسوة و النبذ و اإلهمال على إتباع األبناء للسلوك الجانح كسلوك توافقي غیر سوي ، فقد أدت هذه 

)    70 ص  2000 بیومي خلیل ،(األسالیب إلى إنحراف األحداث .

  :یلي ما األبناء مع المتبعة أنماط التنشئة األسریة  ومن

 :ط التسلِّــطــــنم- 10-1 

 یتمثل هذا األسلوب في فرض رأي الوالدین على الطفل و الوقوف أمام رغباته التلقائیة و الحیویة دون 

تحقیقها حتى و لو كانت مشروعة ،و كذلك إستخدام أسلوب العقاب البدني أو التهدید به مما یضر 

      بالصحة النفسیة للطفل و یدفعه إلتخاذ أسالیب سلوكیة غیر سویة كاإلستسالم و الهروب و التمرد 

) 72ص  .  2003 موسى نجیب موسى ،(و الجنوح و اإلنحراف 

األسلوب المتسلط  یتمیز بإهتمام ضعیف لحاجات الطفل، و بدرجة كبیرة  التحكم المستمر  في 

أطفالهم بالطاعة و إحترام  تصرفات الطفل فهي طریقة تربویة تتمركز حول الوالدین الذین یطالبون

 ).  Sophier Léveillé. 2007. p 12السلطة .(

و من أسباب لجوء اآلباء إلى التسلط إمتصاصهم لمجموعة من القیم و المعاییر الصارمة في طفولتهم 

،  و تطبیقها على أطفالهم ،و محاولة التعویض عن الفشل في تحقیق أهداف أحد الوالدین ما یجعل 

 من أبنائه مجاال لطموحه الذي عجز هو عن تحقیقه . 

  یخضع الطفل في هذا النمط إلى قواعد و معاییر سلوكیة صارمة حیث یفرض الوالدین آرائهم على 

 أمام رغباته الوقوف و الطاعة وفرض ، ورغباته بحاجاته االهتمام دون الشدة في ویبالغون االبن،

 العنف باستخدام ذلك تم سواء  ذلك غیر أو الحرمان أو الضرب أو التهدید ألوان و استخدام التلقائیة 

  .اللین أو
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   :في التسلطي السلوك علیها یقوم التي وشهاب ) المبادئ (وطفة ویحدد 

 .والمادیة والنفسیة الرمزیة المختلفة بأشكاله العنف - مبدأ

 بین كبیرة وتربویة نفسیة بحواجز ذلك ویتمثل واألبناء اآلباء بین والعاطفیة االنفعالیة المجافاة - مبدأ

 .الواحدة األسرة أفراد

 هذه اآلراء فإن ذلك حدث وٕان انتقاداتهم، توجیه أو آرائهم بإبداء األسرة داخل لألبناء یسمح ال- 

 .لهم وعقاب سخریة مصدر تكون قد واالنتقادات

 الحریة یعطیانه وال حركته، یقیدان بأنهما التسلطیة، والدیه معاملة یدرك االبن أن إلى كفافي    ویشیر

 أن ویدرك وعن مشاعره نفسه، عن التعبیر بحریة له یسمحان وال یرید، كما نشاطه عن لیعبر الكافیة

 یرید كما یسلك وأن یتصرف أن وعلیه یتخطاها، أن له لیس محددة خطوط رسم إلى یعمدان والدیه

). 65،ص 2009 ( الصنعاني الوالدان

 و تحد ،ذاتها نحو عدوانها توجه انطوائیة، شخصیات بناء إلى التربیة في التسلطیة تؤدي األسالیب   

 یؤدي إلى ما غالباً  النمط وهذا بنفسه، یحسها كما حاجاته إشباع من یمكنه فال لذاته، الفرد من تحقیق

 العزلة إلى الفرد یمیل بغیرها، وقد وال بنفسها واثقة غیر خجولة السلطة، من خائفة شخصیة تشكیل

 یترتب كما  .وسلطة رقابة بوجود إال یعمل الطفل ال یكبر وحین االجتماعیة، الحیاة من واالنسحاب

 قانون كل وعلى السلوك، قواعد على متمردة خارجة شخصیة بناء التسلط استخدام في اإلفراط على

. القسوة  ضروب من له تعرضت عما الناجمة  والمعاناة القهر مكونات لتعجیز طلباً  وسلطة

    حسب ماكلیالند تم قیاس میل الوالدین إلظهار اإلتجاه التسلطي الذي یتطلب الطاعة العمیاء من 

 الطفل ،و تشیر النتائج إلى اإلختالف الكبیر بین تأثیرات الوالد المتسلط و األم المتسلطة . 

   و بصفة عامة كانت أمهات ذوي الحاجة العالیة لإلنجاز أكبر تسلطا من اآلباء ، بقدر ما كان 

أكثر حبا ألبنائهن ، كما كن متضمنات في أمور أبنائهن أكثر من أمهات ذوي الحاجة المنخفضة 

لإلنجاز .على أي حال إختلف آباء ذوي الحاجة العالیة لإلنجاز عن زوجانهم و كان سلوكهم أقل 

 تسلطا من آباء ذوي الحاجة المنخفضة إلى اإلنجاز .
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و ثمة برهان واضح تدعمه نتیجة دراسات أخرى كثیرة ، و مضمون هذه النتیجة أن اإلتجاه التسلطي 

الجامد ، خاصة إذا ما كان من الوالد ، یمكن أن یعمل على خفض الحاجة إلى اإلنجاز ( ماكلیالند ، 

 ).200.ص 1998

 : نمـــط اإلهمـــــال- 2- 10 

و إثابته      نمط اإلهمال یتمثل في عدم تفاعل اآلباء مع الطفل و تركه دون رعایة  و عدم  تشجیعه

 توجیه و نصح  و تركه دون ،على السلوك المرغوب فیه أو محاسبته على السلوك غیر المرغوب فیه 

 . و القصور في توفیر الرعایة الالزمة له  یتجنبه أن علیه ینبغي ما إلى به أو یقوم أن یجب ما إلى

 مشاعره ویهملون احتیاجاته له یلبون ال ولكن لفظیاً  جسمیًا أو الطفل یؤذون ال الوالدان الحالة هذه وفي

، و عدم إنصات والدیه إلى حدیثه أو إهمال حاجاته الشخصیة  أو عدم مكافأته أو مدحه في  وأهدافه

حالة نجاحه . 

 المالبس المناسبة ونقص الدفء ونقص طعامه وٕاهمال الطفل عن والتخلي الهجر أشكالهومن  

 واإلخفاق لعمره المناسب ونقص اإلشراف ، األخطار من حمایته وعدم الصحیة غیر المنزلیة والظروف

 ."مدرسیا رعایته في

و هناك أسباب تؤدي إلى إهمال الوالدین ألطفالهم و هي : 

- حاالت اإلنفصال و الطالق مما یؤدي بالطفل إلى عدم تمتعه بعنایة والدیه . 1

- خروج األم للعمل و بقاء الطفل سواء بمفرده أم مع مربیة مما یؤدي إلى شعور الطفل باإلهمال. 2

 أو األمومي الوعي نقص بسبب عاطفیا غائبة جسدیا لكنها موجدة تكون وقد العاطفي األمغیاب - 3

 .الزوجیة الخالفات أو النضج عدم

إزدیاد عدد األبناء مما یؤدي إلى عدم قدرة الوالدین على تلبیة إحتیاجاتهم مما یؤدي بهم إلى شعورهم 

باإلهمال .  

 خاص بشكل وتبرز عدیدة، اجتماعیة شرائح لدي واضح  بشكل العربي العالم في الظاهرة هذه تبرز

منظومة  في رقماً  یكون ما غالبا انه بل خاصاً  اهتماماً  الطفل یعطي ال حیث األسر كبیرة العدد لدي

 األسرة في األطفال لكثرة عدد ونظراً  .خاصاً  اهتماما له یوجه أو الخاصة شئونه عن یسأل ال قد األسرة

82 

 



 تمتد وقد المجتمع، من بها بأس ال لدي شریحة ربما واضح بشكل تبرز المشكلة هذه فإن العربیة

 ) 55 ص ،مي بركات قبلي( مراحل الحقة إلي األسري اإلهمال مشكلة

 حالة في یصل قدو  یؤثر على نموه السوي  الرضاعة مرحلة في للطفل األم إهمال أن و نجد  

كما أن إهمال الطفل من قبل والدیه ، واالجتماعي واالنفعالي العقلي االضطراب إلى الشدید اإلهمال

في  اآلخرین سعیه الدائم إلرضاء  یؤدي إلى دیفقده اإلحساس باألمن سواء المادي أم النفسي . و ق

 أو ، المرغوبة غیر الجماعات إلى و ینظم ، الیقظة أحالم في یسترسل أو محاولة لجذب إنتباههم،

سلوكه.و السرقة أو اإلعتداء على إخوته أو  على اللوم قبول وعدم السلطة وتحدي االنحراف إلي یلجأ

زمالئه في المدرسة ،  و قد یعرض نفسه للجروح و الصدمات بهدف لفت األنظار إلیه . 

 بین مجموعتین من أطفال مهملین و أطفال R.M.Symondsو في دراسة مقارنة لسیموندز  

یتمتعون بعنایة آبائهم أظهرت أن األطفال المهملین كانوا متذبذبین إنفعالیا و یتجه سلوكهم نحو الجنوح 

و الكذب  و الهرب من البیت و الرغبة في جذب إنتباه اآلخرین .أما المجموعة الثانیة فكان سلوكهم 

اإلجتماعي مقبوال حیث أنه یغلب علیه الرغبة في التعاون و األمانة و كذلك كانوا یمتازون باإلستقرار 

) . 57 ص 2006، الدمنهوري(اإلنفعالي 

 :التدلیــلنمـــــط - 10-3
التدلیل هو نوع المبالغة في التساهل مع الطفل بحیث یستجیب الوالدان أو أحدهما لمطالبه مهما  

  به القیام یودون عمل كل في كانت هذه المطالب وتلبیتها  أینما وكیفما ومتى شاء ، ومساعدتهم

أخطائهم  ویغضون الطرف عن كل ما یرتكب من أفعال تقتضي التأدیب والعقاب  ومن  عن والتجاوز

شأن ذلك أن یجعل الفرد ال یتحمل المسؤولیة واالعتماد على الغیر وعدم تحمل مواقف اإلحباط والفشل 

  في الحیاة ، ونمو نزعات األنانیة وحب التملك.

یسلك اآلباء مثل هذه الطریقة في معاملة األبناء نتیجة ظروف معینة كأن یكون الطفل وحیدا أو  قد و 

 خیبة األبناء تجنیب فیحاولون سعیدة غیر بطفولة جاء بعد فترة طویلة من الزواج.أو أن اآلباء مروا

 یعجز مراهقته،وقد في حتى طفالً  یظل المدلل أن  في الخطورة  به وتكمن مروا الذي واإلحباط األمل

 ) .والكآبة القلق بأعراض یصاب وقد ( تواجهه أزمة كل أمام وینهار نفسه، على االعتماد عن
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 في تشجیع الطفل على تحقیق معظم رغباته بالشكل الذي یحلو له وعدم توجیهه التدلیلیتمثل    

 لتحمل أیة مسئولیة مع مرحلة النمو التي یمر بها , وقد یتضمن هذا أیضًا تشجیع الطفل علي القیام

بألوان من السلوك الذي یعبر عن عادة غیر مرغوب فیها اجتماعیًا , وكذلك قد یتضمن دفاع الوالدین 

عن هذه األنماط السلوكیة غیر المرغوب فیها ضد أي توجیه أو نقد یصدر إلي الطفل من الخارج . 

فالتدلیل یتضمن التراخي والتهاون في معاملة الطفل وعدم توجیهه لتحمل المسؤولیات والمهام التي 

نأى عن استخدام يحاول أن ي المتسامح ) األب واألم (  الوالدتناسب مرحلته العمریة،وعلیه , فإن

كلفه ي ال و من طفله قلیلة , فهالوالدالعقاب وأن تتقبل رغبات الطفل وأفعاله , وتكون مطالب 

قدم نفسه للطفل كمصدر يطلب منه سلوكًا منظمًا وال مرتبًا في حاالت كثیرة , يبمسئولیات منزلیة وال 

 نحو نشط ىعمل علي ال هویستخدمه كما یرغب ولیس كمثل أعلى علیه أن یقلده ویحتذي به , و

تیح للطفل أن ینظم أنشطته بقدر ما یستطیع ي بذلك فهولتشكیل سلوك الطفل الحاضر والمستقبل, 

شجع الطفل علي إطاعة المعاییر التي تتحدد من الخارج. ي ال وتجنب ممارسة الضبط , يو

ومن ثم فإن هؤالء اآلباء الذین یخشون رفض أي مطلب لالبن حتى ال یعكروا علیه صفو سعادته 

وأمنه , یتركون األبناء یفعلون ما یریدون بال حساب علي ذلك .  

والذي یدفع الوالدین التخاذ هذا األسلوب هو إصابة الطفل , أو مرضه مرضا شدیدا یجعله عاجًزا    

ال یستطیع شیئًا , أو وجود نوع من السیطرة عند الطفل یضلل به اآلباء وال یستطیعون أن یتغلبوا علیه 

, أما مشكلة الطفل المریض فهي مشكلة معروفة , حیث یكون موضع عطف جمیع أفراد األسرة بل 

وربما األصدقاء, وهم یوفرون له الراحة واالطمئنان , ویرفعون عنه كل المسئولیات , فإذا كان هذا 

المرض مزمنًا – كاإلعاقة – فإن انغماس الوالدین في هذا السلوك قد یستمر , أو أن یقوم الطفل 

بخداع وتضلیل الوالدین لیصل إلي ما یرید بالتشنج واإلغماء والثورة أو التهدید بترك المنزل أو 

االنتحار, فیضطر بعض اآلباء إلي التنازل لصغارهم خشیة تنفیذ هذه التهدیدات. 

 :المعاملة في التفرقة- 10-4

        یتمثل هذا األسلوب في التفضیل و التمییز بین األبناء في المعاملة ألسباب غیر منطقیة 

كالجنس ( الذكورة و األنوثة ) أو الترتیب المیالدي أو أبناء الزوج أو الزوجة المحبوبة أو المنبوذة 

بشكل یولد الحقد و الكراهیة و یخلق الصراع بین األبناء .  
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و یقصد به عدم المساواة بین األبناء جمیعا و التفضیل بینهم بناءا على المركز أو الجنس أو السن أو 

أي سبب عرضي آخر ، و مما یعزز ممارسة هذا األسلوب وجود بعض األنماط الثقافیة الشائعة التي 

      تؤدي إلى وجود فروق في التنشئة مثل إفتراض ان الطفل الذكر أكثر مقاومة  و تحمل من األنثى 

و هذا یجعل الوالدین أكثر قلقا على البنت من الولد و هذا ما یؤدي بدوره إلى فروق جوهریة في 

). 73 ص  2003أسالیب التنشئة  (موسى نجیب موسى 

 ألي أو السن أو الجنس أو المركز على بناء قصد غیر ومن بقصد األبناء بین اآلباء بعض یفرق

 مولده شؤم لمصاحبة نذیر یعتبره ألنه أبنائه أحد على غضبه جام أحدهم یصب كأن آخر سبب

 لهم حبها وتدلیلها عن تخل أنه على جدید بطفل األم انشغال األبناء یؤول وقد لألسرة، سیئ بحادث

 وال یعاقب هو إخوته علیها أشیاء یعاقب ویفعل یقول أن یمكنه والدیه عند أثیر أنه یعرف الذي واالبن

  علیها

 من أكثر برقه البنات یعاملون عندما واإلناث الذكور بین المعاملة في یفرقون اآلباء أن : تاش ویرى 

 أوعقلیاً  جسمیاً  المعوقین وأن والدیه، عند أثیر الالمع الطفل : أن إلى وشیفر بیلي األوالد.وتوصل

  منهم أكثر منهیدللو منهأ یعتقدون أشقاءهم یجعل مما آبائهم من أكثر وعطف بانتباه یحظون

 والعداء والغیرة الحیاة من والخوف الذات امتهوا االنطواء: إلى األبناء معاملة في التفرقة وتؤدى

 .)21.ص 2000،بركات  ( والتهتهة الالإرادي  كالتبول طفلي سلوك إلى واالرتداد

  : التقــــــبلمــطن- 10-5

 بمدى"عنه  ویعبر لألبناء، االجتماعیة التنشئة في السویة األسالیب أحد التقبل أسلوب  یعد        

 قدراً  الیومیة ویتضمن مختلف المواقف نحو تصرفاته خالل من الوالدة للطفل أو الوالد یبدیه الذي الحب

 مكافأتهم یتضمن كما وتصرفاتهم، لسلوكهم والقبول وحاجاتهم األبناء االستجابة لمطالب من به بأس ال

 باإلضافة ومناسباتهم الخاصة، أفراحهم ومشاركتهم تصرفاتهم، وامتداح أخطائهم وتبریر على إنجازاتهم

). 62. ص 2010تساؤالتهم (نزیه الجندي ، عن واإلجابة معهم الحدیث تبادل إلى

كما یتبدى في اإلهتمام بحریتهم و تأكید إستقاللیتهم و مساعدتهم على تحقیق ذاتهم ، مع توفیر األمن 

النفسي لهم، كما یعتمد هذا النمط على العقالنیة و یوازن بین الصرامة و اللین في معاملة األبناء . 
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 لكي یشعر ضروري  ، أنهPrestonبرستون  رأى حد اإلنسانیة،وعلى االحتیاجات أهم من وهو

 یترتب  الشخصیة، نمو في حاسم أمر أنه Rohner : رونر ویعتقد  حیاته في بالطمأنینة اإلنسان

 ونظرتهم اإلیجابي ألنفسهم وتقدیرهم الوظیفي وأدائهم ونموهم األبناء سلوك على تنعكس آثار علیه

 في ینمي التقبل أن لهم تبین عندما وزمیله هورن الرأي، ذلك ویؤید الرشد مرحلة في للحیاة اإلیجابیة

). 18 . ص 2000،بركات (آسیا  اإلیجابیة واألخالق بالنفس ة الثق األبناء

 الكثیر یقدمان والدیه وأن المنزل في مكانه بأن له شعوره" :منها كثیرة للطفل الوالدین تقبل مظاهر...

 تربطه قویة روابط هناك وأن فیه، مرغوب أنه للطفل فهذا یكشف سعادته، سبیل في التضحیات من

 ."أسرته بأفراد

 شخصیة طیبة في آثاراً  یترك أن شأنه من أبنائهم تنشئة في األسلوب لهذا الوالدین اتباع فإن والواقع

 تقبل أن كما ووفاء وٕاخالصاً .تعاونًا  أكثر ویجعلهم اآلخرین، مع واالندماج للجماعات وانتمائهم األبناء

 اتصالهم عند وخارجه داخل المنزل إیجابیة عالقات تكوین على قدرة أكثر یجعلهم ألبنائهم الوالدین

 لذلك) .والقلق والخوف بالتهدید الشعور بعیدًا عن والعطاء األخذ على قادرین یجعلهم كما باآلخرین،

 في وهاماً  أساسیاً  یعد عامالً  بهم والمحیطین األسرة وأفراد الوالدین قبل من بالقبول األبناء إحساس فإن

 على والمهارة القدرة ویمنحهم والثقة بالنفس، باألمن إحساساً  أكثر ویجعلهم وتكیفهم، السلیم نموهم

). 36 .ص 2010 (نزیه أحمد الجندي، .اآلخرین مع اإلیجابي التعاون

 الحث على اإلنجاز : - 10-6

یعد الحث على اإلنجاز أسلوبا إیجابیا من أسالیب التنشئة داخل األسرة ، حیث یقوم اآلباء في هذا   

و تشجعهم  االسلوب بوضع أهداف عالیة ألبنائهم في الواجبات اإلجتماعیة و الدراسیة و المنزلیة ..إلخ

 و مكافئتهم  على بلوغها، و تشجعهم كذلك على اإلطالع و التحصیل و منافسة األقران و الزمالء

على سلوكهم المنجز. و تركهم یجربون عمل األشیاء الجدیدة بمفردهم و على مسئولیتهم هم . 

و یرى بعض الباحثین بأن حث الوالدین لألبناء على اإلنجاز و التفوق یؤدي إلى تكوین سمة الدافعیة 

). 124.ص2008لإلنجاز لدیهم .( الزلیتني ،
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فالتشجیع على اإلنجاز في األسرة یؤدي إلى تنمیة دافعیة اإلنجاز في نفسیة الطفل و الرغبة في 

التحصیل العالي ، و یغرس في نفسه حب العمل و عدم الركون إلى الراحة و اإلسترخاء و اإلتكال 

          على اآلخرین  و هذا ما یؤدي إلى إیجاد الفرد الذي یقدس العمل و یبغض الكسل و الغموض .

). 104.ص  2003و یرفع رایة التنمیة اإلقتصادیة ( مصباح عامر ، 

و لهذا اإلتجاه الوالدي في عملیة التنشئة اإلجتماعیة مظاهره ، فیظهر في تشجیع اآلباء للطفل على 

و مساعدته  آداء عمله مهما كان صعبا و رفع معنویاته ، و تجدید الثقة في نفسه و في قدراته الذاتیة 

  باإلمكانات التي تمكنه من ذلك ،و توضیح له أن مستقبله من صنع یدیه .

 - األسرة الجزائریة :11 

 شهدت األسرة الجزائریة تغیرات ملحوظة  نتیجة عوامل مختلفة و التي أثرت فیها بشكل مباشر أو 

 غیر مباشر سواء في وظائفها و أدوارها أو تركیبتها .

المجتمع الجزائري المعاصر على غرار المجتمعات العربیة األخرى عمد إلى التخلي و إهمال   ف

النموذج التقلیدي لألسرة الكبیرة الممتدة ، و إتخذ من األسرة النوویة أو الزواجیة نموذجا ، بحیث إذا ما 

 ملیون 5,1 ، نجد بأنه من مجموع 1998جئنا إلى الدیوان الوطني لإلحصائیات التي قام بها سنة 

 ملیون نجدها مستقرة في الوسط الحضري ، و ان األسرة النوویة أو 3,1، 1998أسرة أحصیت سنة 

من هذا المجموع و إذا أضفنا تلك األسر التي تفتقد % 87,2الزواجیة ( الزوجین + األطفال ) تشكل 

  %90,3 سیصبح المجموع %12,1  ) التي تشكل  famille monoparentaleإلى أحد الزوجین ( 

 اإلجتماعي (حمدوش رمن األسر هو صنف األسر النوویة أو الزواجیة .و یعتبر هذا مؤشرا هاما للتغي

) 239 ،238 .ص 2009رشید ، 

 - خصائص األسرة  الجزائریة التقلیدیة :11-1

- العائلة الجزائریة هي عائلة كبیرة أو عائلة ممتدة بحیث تعیش عدة عائالت زواجیة  مع بعض  

 إلى 20تحت  سقف واحد " الدار الكبرى " عند الحظر " ،( و الخیمة الكبرى ) عند البدو إذ نجد من 

  شخص أو أكثر یعیشون  معا بشكل جماعي  .60
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- العائلة الجزائریة هي عائلة ذات نمط أبوي ( بطریرقیة) ، أین یكون األب فیها أو الجد هو القائد 

الروحي للجماعة العائلیة ، بحیث یقوم بتنظیم  أمور تسییر التراث الجماعي ، و له مرتبة خاصة 

 تمكنه  غالبا من الحفاظ  على تماسك الجماعة المنزلیة بواسطة نظام جد محكم.

- العائلة الجزائریة هي عائلة تتبع نسب األب (أكناتیة) ، النسب فیها ذكوري ، و  أبوي دائما ،  المرأة 

(او األم ) بقى  دائما إنتمائها و نسبها ألبیها, و ینتقل المیراث غالبا من األب إلى األبن البكر للحفاظ 

 على و حدة المیراث  .

- العائلة الجزائریة عائلة موحدة ، بحیث یبقى األبناء الذكور تحت سلطة األب واإلناث یتركن المنزل 

بعد الزواج . و األحفاد الذكور بعد الزواج یبقون مع العائلة الذكور و یشكلون مع أبنائهم خالیا جدیدة 

  Boutfnouchet,1984 .38 )لنسب العائلة . (

  :- خصائص األسرة  الجزائریة الحدیثة11-2

  تتمیز األسرة الجزائریة الحدیثة كما یرى محمد السویدي بتقلص حجمها من النظام األسري الممتد 

إلى النظام األسري النووي ، فبعد أن كانت األسر الجزائریة في طابعها العام أسرة ممتدة ، أصبحت 

الیوم تتسم بصغر الحجم ، فالریف الجزائري الذي كان یمثل طابع الحیاة اإلجتماعیة القائم على 

اإلقتصاد الزراعي ، و تربیة الماشیة في مقابل المراكز الحضریة المحدودة العدد و السكان ، أصبح 

.ص 2007الیوم یتجه نحو اإلنكماش ،...في مقابل النمو السریع للمراكز الحضریة ( طبال رشید ، 

294،295( 

 - إنتقال وظائف األسرة إلى هیئات إجتماعیة مختلفة 3- 11

   تغیرت بناء األسرة الجزائریة من نمط األسرة الممتدة إلى األسرة النواة بصورة تدریجیة نتیجت عوامل 

و مؤثرات عدیدة ،خاصة بعد فترة اإلستقالل و إنتهاج الجزائر لسیاسات إقتصادیة  و إجتماعیة       

و تربویة  لبناء المجتمع بعدما أحدث فیه اإلستعمار الفرنسي خرابا و دمار في مختلف مؤسساته بما 

فیها األسرة  ، و قد كان لعامل الهجرة من الریف إلى المناطق الحضریة األثر الكبیر في تقلیص حجم 

 األسرة (الزوجین و األبناء فقط ) أي ما یعرف باألسرة النوویة   .

و هذا التحول أثر على الدور الذي كان تلعبه  العائلة الممتدة  و خاصة في عملیة التنشئة   و التربیة  

و التي كان یشترك فیها كل األفراد البالغین سواء بطریقة مباشرة ، بالتأدیب و التوجیه   و العقاب فیما 
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یروه لصالح الطفل و صالح العائلة و مكانتها ، او بطریقة غیر مباشرة عن طریق تقلید األطفال       

 و محاكاتاهم لنماذج الراشدین .

و في وقتنا الحالي  إقتصر هذا الدور غالبا على الوالدین في األسرة النوویة حیث یقوم كل من األب   

 و األم  بوظیفة التربیة و التوجیه إظافة إلى الوظائف األخرى لألسرة كالوظیفة اإلقتصادیة و غیرها.

و قد یكون ألحد أفراد العائلة  الممتدة ( الجد أو الجدة أو أحد األعمام او األخوال) دور في عملیة 

التربیة حسب المكانة التي یحتلها في األسرة  و قدرته على التأثیر في األبناء ، أو التاثیر على آراء       

 و إتجاهات الوالدین في طریقة التربیة و التعامل مع األبناء .

   فیما یخص أنماط التنشئة المتبعة من طرف الوالدین مع أبنائهم فقد شهدت هي األخرى تحوال 
          في دراسته على المجتمع الجزائري  )Wallet 1994 فالت (ملحوظا ألسباب عدیدة . و قد الحظ 

و  التي  إمتدت لعشر سنوات تغیرا  في األنماط التربویة األسریة ، نتیجة للعوامل البشریة              
 و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة ، إضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائل اإلعالم.

ففي األسرة التقلیدة كان رب العائلة یتمتع بالسلطة المطلقة یخضع له جمیع أفراد العائلة یمكن أن 

یستخدم العقاب البدني كوسیلة للتأدیب .مع قلة التواصل المباشر مع األب بحیث تلعب األم في بعض 

 و لكن   األحیان دور الوسیط بین أبنائها و زوجها فهي عادة تكون أقل تسلطا  و مصدرا  للحنان

 بأسلوب حازم .

أما األباء في األسر الحدیثة فنجد بعضهم یكرر نفس النموذج  فهم من خضع لهذه النوع من المعاملة 

( التسلط مثال )  في حین یحاول البعض االخر إنتهاج طرق حدیثة للتربیة و التعامل مع األبناء 

متأثرین بالمستوى الثقافي و التعلیمي و المحیط اإلجتماعي .فمنهم من ینجح في إنتهاج أسالیب محددة 

و منهم من یتأرجح و یتذبذب بین النموذج القدیم تارة و النموذج الحدیث تارة أخرى فیأتي أسلوبهم في 

 التربیة متذبذبا و هذا ما ینعكس سلبا شخصیة األبناء و توافقهم النفسي .

و المخیف في أن العدید من األسر في مجتمعاتنا تتبع أسالیب الرعایة الوالدي السیئة فاألسرة العربیة 

 هي متهمة في أسالیب تنشئتها للطفل العربي إذ إنها تتبع العقاب البدني 1984و حسبما یرى بركات 

و التهدید ، و القمع السلطوي,كما و یشیر كل من كامل و الخولي إلى أن األسرة العربیة تعاني 

 )04السلطة األبویة الصارمة .( بریسم ، بدون سنة .ص 
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)  " الظاهر أن اآلباء في مجتمعاتنا المعاصرة 1982و في هذا اإلطار أورد  مسن و آخرون (

یواجهون مشكلة دقیقة هي ضرورة التوسط في مسارهم بین طرف  مرذول و له نتائج سلبیة و هو 

األسلوب  التسلطي من ناحیة ، و طرف آخر  مرذول له نتائج سلبیة أیضا و هو أسلوب التساهل أو 

اإلهمال من ناحیة أخرى ، و لو تمكن األباء من تحقیق التوازان الصحیح لجاءت النتائج إیجابیة 

 بالنسبة للفرد و بالنسبة للمجتمع .

 

 خالصة الفصل:

   للتنشئة اإلجتماعیة و ظیفة هامة في إعداد الطفل لیكون فردا مسؤوال في المجتمع، یحترم قوانینه  

 و قیمه و معاییره  و یكون عنصرا فاعال و منتجا فیه . 

   و تعد األسرة شكل مصغر للمجتمع و هي المؤسسة األولى واألهم في بناء شخصیة األبناء            

و رعایتهم و حمایتهم . فمنذ الصغر تعمل األسرة على غرس مختلف القیم و المعاییر التي تحكم 

 سلوك أبنائها مستقبال بما یتماشى مع ضوابط المجتمع و قوانینه . 

   و یتبنى األولیاء أنماطا مختلفة للتنشئة منها اإلیجابیة و أخرى سلبیة و كل نمط قد یخلق بدوره 

 آثارا إیجابیة أو سلبیة على مختلف نواح الشخصیة لدى األبناء و على توافقهم النفسي .

   كما تعمل أنماط التنشئة التي یتبعها الوالدین على إكساب األبناء األدوار و اإلستقاللیة و  ضبط 

السلوك و القدرة على اإلنجاز و هو أحد الدوافع الذي ینمو في حضن األسرة و یتأثر بطریقة تعامل 

 الوالدین و سنتناول هذا الدافع في الفصل الالحق .
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د: تمهي

   تحظى دراسة مكونات الدافعیة بإهتمام بالغ من علماء النفس ، و ذلك لما تشتمل علیه من نظم    

 و أنساق تحدد طبیعة السلوك البشري. إذ أن كل سلوك ال بد أن یكون وراءه قوى دافعیة محددة .

فالدافعیة هي القوة التي تدفع الفرد ألن یقوم بسلوك من أجل إشباع و تحقیق حاجة أو هدف         

و یعتبر الدافع شكال من أشكال اإلستثارة الملحة و التي تبعث نوعا من النشاط أو الفاعلیة  

). 89 .ص2006( عیاصرة ،

و على الرغم من إستحالة مالحظة الدافعیة على نحو مباشر ، إال أنه یمكن إستنتاجها من مالحظة 

سلوك الفرد ،و مالحظة البیئة التي یجري في سیاقها. 

   و تقسم الدوافع إلى فئتین كبیرتین ، الدوافع البیولوجیة ، و هي دوافع ناجمة عن حاجات فزیولوجیة 

متنوعة ، كالجوع و العطش و الجنس و الراحة و النوم ..و الدوافع اإلجتماعیة كالحاجة إلى اإلنتماء  

و تحقیق الذات، و تقدیر الذات ، و اإلنجاز ،...إلخ . 

    یعتبر الدافع لإلنجاز أحد الجوانب المهمة في منظومة الدوافع اإلنسانیة و أحد المفاهیم النفسیة 

التي حظیت بإهتمام علماء النفس في البحوث و الدراسات لوصفها و تفسیرها. و یعد دافع اإلنجاز 

عامال مهما في توجیه سلوك الفرد و تنشیطه ، و في إدراكه للموقف فضال عن مساعدته في فهم 

سلوك اآلخرین و تفسیره . 

    و دافع اإلنجاز كما یتضح من إسمه هو الدافع إلى إنجاز شيء ذي شأن ،و هو یعني أساسا 

الحافز إلى حل مشاكل صعبة تتحدى الفرد و تعترض طریقه . 

و یرجع اإلهتمام بدراسة الدافعیة لإلنجاز نظرا ألهمیتها لیس فقط في المجال النفسي و لكن أیضا في 

        العدید من المجاالت و المیادین التطبیقیة و العلمیة ،كالمجال اإلقتصادي  و المجال اإلداري 

و التربوي ، و المجال األكادیمي .  كما یعد الدافع لإلنجاز مكونا أساسیا في سعي الفرد تجاه تحقیق 

      ذاته ، و توكیدها ، حیث یشعر الفرد بتحقیق ذاته من خالل ما ینجزه ، و فیما یحققه من أهداف ،

و فیما یسعى إلیه من أسلوب حیاة أفضل ، و مستویات أعظم لوجوده اإلنساني . ( عبد اللطیف 

) 16.ص 2000محمد خلیفة ،
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    و ال ترجع أهمیة الدافع لإلنجاز إلى توجیه السلوك و تنشیطه فحسب ، بل إنه یؤثر على إدراك 

الفرد للمواقف ، فضال عن مساعدته على فهم السلوك الذاتي و سلوك المحیطین به و كذا تفسیر هذا 

     السلوك . و الجدیر بالذكر أن الحاجة لإلنجاز ال تدفعنا إلى تغییر األشیاء إلشباع تلك الحاجة ، 

و لكنها  تجعلنا ننظر إلى األشیاء و نفكر في المواقف بطرق و أوجه مختلفة . (النیال  عبد الحمید 

    ).162 .ص 2009،

و قد لقیت دراسة دافعیة اإلنجاز إهتماما كبیرا  من علماء النفس أكثر مما حظیت به الدوافع اإلنسانیة 

 ،لكن تحدید معناه یرجع إلى 1939 سنة Murrayاألخرى .و  یعزى أصل المصطلح إلى "موراي " 

 ، إال أن الدراسات في هذا المیدان قد إرتبطت بأعمال " ماكلیالند " 1942 سنة  Sears"سیزر " 

Mc Clelland.و یمكن إعتبار بدایة الدراسة األكادیمیة المنتظمة للدافعیة لإلنجاز ،   و زمالئه

بالعمل الذي قام به موراي عندما وضع قائمة من عشرین حاجة ذات أصل نفسي و تتضمن هذه 

 و زمالؤهما و تالمیذهما  القائمة الحاجة إلى اإلنجاز ، ثم جاء ماكلیالند و اتكنسون فقاما هما

بالدراسات المنتظمة للدافعیة لإلنجاز ، أدت إلى إجراء العدید من البحوث و التجارب التي ساهمت في 

تحسین إستخدام إختبار تفهم الموضوع لقیاس هذا البعد . 

 من الدراسات المعملیة 1953   و صاغ ماكلیالند نظریة في الدافعیة لإلنجاز ، ثم تحول بعد 

التجریبیة إلى تحلیل النمو اإلقتصادي ، و دور الحاجات الدافعیة في حث و إستثارة النمو المجتمعي . 

و على الرغم من أن هذا اإلتجاه كان له تأثیر قلیل في مجال الدراسات السیكولوجیة إال أنه جذب 

مصطفى أحمد تركي   (إنتباه علماء العلوم اإلجتماعیة األخرى : كاالقتصاد ، و علم اإلجتماع.

) . 157. ص 1988،

- مفهوم الدافع :  1

 و هذا اإلصطالح یدل 1918 عام  Woodworth     جاء بهذا التعبیر ''دافع '' روبرت وودورث 

      على الحاالت الفسیولوجیة المستخلصة المسؤولة عن دفع الكائن العضوي للسلوك بطرائق معینة . 

و هو مقتبس من المیكانیكا .فدافع اآللة أو الماكنة إنما هو الطاقة التي تحركها  و تسیرها ( الجسماني 

) 41 .ص 1994، 
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     للدافع تعاریف كثیرة منها أنه حالة داخلیة ، جسمیة أو نفسیة تثیر السلوك في ظروف معینة       

). 78 .ص2007و تواصله حتى ینتهي لغایة معینة ( راجح ،

          الدافع هو الطاقة الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه لیسلك سلوكا معینا في العالم الخارجي  

و هذه الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي أهدافه و غایاته لتحقیق أحسن تكیف ممكن في بیئته 

).  143 .ص 2004الخارجیة ( أبو حویج ، أبو مغلي،

  و هو كل ما یدفع السلوك ذهنیا كان هذا السلوك أم حركیا أم إنفعالیا ، إذ ال سلوك بدون قوة دفع  

). 29.ص2006و تحریك (جابر ، لوكیا ،

      الدافع حالة من التوتر النفسي و الفسیولوجي، قد یكون شعوریا أو الشعوریا تدفع للقیام بأعمال 

و نشاطات و سلوكات إلشباع حاجات معینة للتخفیف من التوتر، و إلعادة التوازن للسلوك أو للنفس 

).   101 .ص 1994بصفة عامة (مصطفى عشوي ،

و قد    تعرف موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي الدافع :بأنه المحرك على بلوغ غایة أو هدف و

تكون الدوافع داخلیة كالغرائز ،و قد تكون خارجیة كالبواعث ، و قد تكون بنائیة تعبر عن نفسها في 

دوافع األنا و الجنس ، أو تدمیریة  تعبر عن نفسها في دفعات العداء الموجهة نحو الذات و اآلخرین     

  و یعتبر الدافع شكال من أشكال اإلستثارة الملحة و التي تخلق نوعا من النشاط أو الفعالیة . 

 و هناك عالقة بین الباعث أو الذي یسمیه البعض الحافز و بین الدافع حیث یعرف الباعث بأنه 

الموضوع الذي یهدف إلیه الكائن الحي و یوجه إستجاباته سواء إتجاهها أو بعیدا عنها و یعمل بذلك 

على التخلص من حالة التوتر . بینما یعني الدافع ما یوجه سلوك الفرد نحوه أو بعیدا عنه إلشباع 

).  262.ص 1998حاجة أو تجنب أذى    ( أبو جادو ،

اآلراء حول تحدید مفهوم الدافع تحدیدا دقیقا ، و یعتبر الدافع أوسع المحركات      و قد إختلفت

الداخلیة للسلوك مفهوما، فهو یشمل في مفهومه الواسع جمیع أسباب السلوك و بواعثه و محركاته 

الداخلیة التي تدفع اإلنسان إلى عمل أو سلوك معین و اإلستمرار في هذا العمل أو السلوك مدة من 

الزمن ، حتى یتحقق الهدف المقصود للشخص ، و بذلك یشبع الدافع و یزول التوتر و یتحقق 

). 88 .ص2006اإلستقرار ( عیاصرة ،
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و مفهوم الدافعیة Motive یحاول البعض من الباحثین مثل أتكنسون - التمییز بین مفهوم " الدافع " 

Motivation  على اساس أن "الدافع" هو عبارة عن إستعداد الفرد لبذل الجهد أو السعي في سبیل - 

إلى حیز التحقیق الفعلي أو  تحقیق أو إشباع هدف معین . اما في حالة دخول هذا اإلستعداد او المیل

). 67 ص  2000الصریح فإن ذلك یعني الدافعیة - بإعتبارها عملیة نشطة ( عبد اللطیف خلیفة ، 

- الدافعیة : 2

     الدافعیة لیست سلوكا معینا أو شیئا أو حدثا یمكن مالحظته على نحو مباشر و إنما هي تكوین 

أو نظام نستدل علیه من السلوك المالحظ ، و الدافعیة على هذا النحو تشبه مصطلح القدرة ، و هي 

أكثر المفاهیم إستخداما في تفسیر السلوك ،فكالهما تكوین فرضي ، و یترتب علیه إرتفاع حظ الفرد 

). 19 .ص 2009منهما معا وصوال إلى مستوى أمثل من األداء و اإلنجاز ( الفحل ،

  تعرف موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي الدافعیة بأنها:إصطالح عام یشمل البواعث  و الدوافع 

في عمل المثیرات .و قد تكون الدافعیة داخلیة ذاتیة أو خارجیة ، أولیة فطریة أو ثانویة مكتسبة  

الشعوریة أو شعوریة . 

 و معناه الحركة  و بهذا Movere   من اللفظ الالتیني Motivation و قد أشتق مصطلح الدافعیة

). 79 .ص2001فإن الدافعیة تعني عملیة إحداث الحركة في السلوك .(عبد اللطیف وحید ،

كما یشیر مصطلح الدافعیة إلى مجموعة الظروف الداخلیة و الخارجیة التي تحرك الفرد من أجل 

إعادة التوازن الذي إختل . فالدافع بهذا المعني یشیر إلى نزعة للوصول إلى هدف معین  و هذا 

الهدف قد یكون حاجات داخلیة أو حاجات خارجیة . 

و توجیهه     في تعریفه للدافعیة أنها : إثارة سلوك ما1994 عام Franken)     و یضیف فرانكلین (

و اإلستمرار به. 

     و الدافعیة عند ماكلیالند، تتألف من توقعات نتعلمها بأن هذا الهدف سوف یستثیر إستجابات 

إنفعالیة إیجابیة أو سلبیة ، و هكذا نجد أن اإلنسان یسعى نحو األهداف التي  سبق له أن عرف أنها 

تثیر اللذة   و یتجنب ما سبق له أن وجده مؤلما،و بهذا المعنى یقول ماكلیالند :إن كل الدوافع 

). 23 .ص 1988متعلمة، اإلستثارة الوجدانیة فطریة و لكن التوقع مكتسب ( ج.موراي ،
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    و تعرف الدافعیة بأنها" حالة داخلیة لدى الفرد تثیر سلوكه و تعمل على إستمراره  و توجیهه نحو 

). 181 .ص 1999تحقیق هدف معین ( نایفة قطامي ،

                 و یقصد بالدافعیة في أحد معانیها : العوامل التي تدفع الفرد و توجه سلوكه نحو هدف . 

و تعرف أیضا بأنها القوة الذاتیة التي تحرك سلوك الفرد و توجهه لتحقیق غایة معینة یشعر بالحاجة 

إلیها أو بأهمیتها العادیة أو المعنویة " النفسیة " بالنسبة له . و تستثار هذه القوة المحركة بعوامل تنبع 

من الفرد نفسه ( حاجاته ،خصائصه ، میوله ،إهتماماته ) أو من الفئة العادیة أو النفسیة المحیطة به 

(األشیاء ، األشخاص ، الموضوعات ، األفكار ، األدوات ). إن الدافعیة "مفهوم نظري یستخدم 

لتفسیره المبادرة و اإلتجاه و الشدة و المثابرة في السلوك  و خاصة السلوك الموجه نحو هدف ( نبیل 

).  91.ص2003زاید ،

 فإن الدافعیة هي القوى الداخلیة و الخارجیة التي  E.Thill ( 1993) و R.Vallerandبالنسبة لـ

تعمل على إحداث  السلوك ،توجیهه ، و إستمراره كما أنها تؤثر في شدته . 

  إحداث السلوك( البدأ)  :  یبین اإلنتقال من غیاب الفعل إلى أداء نشاط معین . 

اإلتجاه :أي  توجیه الطاقة نحو الهدف المطلوب . 

الشدة و هي المظهر الخارجي المالحظ للدافعیة على السلوك . 

إستمراریة السلوك :و هي المؤشر على وجد دافع لمتابعة نشاط معین خالل وقت محدد 

 2001.   P15 ).(PHILIPE CARRE      

و تشمل مفاهیم الدافعیة و الدوافع على تصورات تتعلق بحاجات اإلنسان ، میوالته  أهدافه      

و توجیه  مقاصده ، طموحاته ، و حوافزه حول العوامل الخارجیة التي تجبره على السلوك بنمط معین 

 ). 323 .ص 2004آدائه في عملیة اإلنجاز له .(محمد بني یونس ،

تتشابه مكونات الدافعیة عند كافة أبناء الجنس البشري ، لكنها مختلفة في - مكونات الدافعیة : 3

درجتها أو مستواها ، و هذه المكونات هي : 

، و یشتمل على المكونات المعرفیة و اإلنفعالیة  و الفسیولوجیة المكون الذاتي أو الداخلي - 3-1

معا . 
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 ،و یتضمن المكونات المادیة (الفیزیائیة ، الكیمیائیة المكون الموضوعي أو الخارجي- 3-2

والبیولوجیة) و المكون اإلجتماعي . 

   أن الدافعیة العامة تتكون من أربعة أبعاد هي اإلنجاز و الطموح(Cohen 1969)    و یرى كوهین 

الحماسة و اإلصرار على تحقیق األهداف المرجوة أي المثابرة .  و

) بإستخدام التحلیل العاملي بطریقة هولتنج أن الدافعیة تتكون من ستة 1988  و قد توصل(حسین 

عوامل هي المثابرة ،و الرغبة المستمرة في اإلنجاز ،و التفاني في العمل و التفوق  و الظهورو الطموح 

). 259 .ص2006و الرغبة في تحقیق الذات ( أبو جادو ،

بعض المصطلحات المرتبطة بالدافعیة : 

الحاجة، الغریزة ، الحافز :  یرتبط بمفهوم الدافعیة مجموعة من المفاهیم أو المصطلحات مثل :

بمثابة إصطالحات ثالثة تستخدم لوصف حاالت الدافع ، و تعرف الغریزة بأنها حالة فطریة  تعتبر

تثیر بصورة منتظمة إستجابة مركبة نوعیة من جمیع األفراد الذین ینتمون إلى نوع معین عند تقدیم 

نمط مثیر ممیز .و توصف الحاجة في بعض األحیان بأنها حالة عجز أو عدم إتزان ، و قد تكون 

فسیولوجیة ( مثل الحاجة إلى الدفء) أو نفسیة ( كالحاجة إلى اإلنجاز)، و یعرف الحافز بأنه إما 

 1994حالة ناتجة من حاجة فسیولوجیة ، و إما رغبة عامة إلنجاز بعض األهداف .(أرنو ف.ویتیج ،

). 122.ص 

: ما یرغب الفرد الوصول إلیه أو الحصول علیه، و یشبع الدافع في نفس الوقت . الهدف 

: تنشأ عند الكائن الحي عند إنحراف الشروط البیولوجیة أو النفسیة الالزمة المؤدیة لحفظ بقاء الحاجة 

الفرد عن الوضع المتزن و المستقر. فالحاجة هي نقطة البدایة إلثارة الدافعیة و تحفیز الطاقة لتحقیق 

اإلشباع   . 

 :الباعث هو موقف خارجي مادي أو معنوي یستجیب له الدافع فیؤدي إلى إشباعه ومن ثم الباعث

إستعادة توازن الكائن الحي،و الدافع ال یوجه السلوك بمفرده و إنما بمساعدة الباعث الخارجي (الزلیتني 

  الباعث بأنه یشیر إلى محفزات البیئة W.E.Vinacke) : یعرف "فیناك " 140 .ص 2008،
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الخارجیة المساعدة على تنشیط دافعیة األفراد سواء تأسست هذه الدافعیة على أبعاد فسیولوجیة أو 

إجتماعیة . 

و تقف الجوائز و المكافآت و الترقي كأمثلة لهذه البواعث .فیعد النجاح و الشهرة مثال من بواعث 

      الدافع لإلنجاز.و في ضوء ذلك فإن الحاجة تنشأ لدى الكائن الحي نتیجة حرمانه من شیئ معین .

و یترتب على ذلك أن ینشأ الدافع الذي یعبئ طاقة الكائن الحي ، و یوجه سلوكه من أجل الوصول 

). 79.ص 2000إلى الباعث(الهدف )( عبد اللطیف خلیفة ، 

و المنبه  و الفرق بین الدافع و الباعث هو أن الدافع داخلي و الباعث خارجي و الفرق بین الباعث

هو أن المنبه یثیر الدافع و ال یرضیه أو یشبعه ، بینما الباعث یثیر الدافع و یرضیه . 

الدوافع هي تكوینات كامنة فطریة أو مكتسبة تستثیرها بواعث داخلیة تتمثل في حاجات بیولوجیة 

غریزیة أو نفسیة مكتسبة مرتبطة بهذه الدوافع ،فیتحرك الدافع مولدا لدى الفرد نوعا من النشاط یتجه 

به إلى الهدف .و یساعد على حركیة الدافع بواعث خارجیة تتمثل في حوافز مادیة أو معنویة تسرع به 

). 240للوصول إلى هذا الهدف ، فتشیع الحاجة و یستقر الدافع . ( الشرقاوي،بدون سنة . ص 

 

 

 

 

 

) بین العالقة المفاهیم الثالثة : الحاجة و الدافع و البــــاعث ( عبد اللطیف خلیفة ، 01شكل رقم(

). 79.ص 2000

 -العالقة بین الدافع و السلوك:4

الدوافع هي محددات أساسیة للسلوك ، فالعالقة بین السلوك و الدافع عالقة وظیفیة , فكل سلوك وراءه 

 . دافع یسبقه

 تعبئة الطاقة الحــــــــاجة 

 الدافــــــــــع 

ك ل   ال

 

 الباعث ( الھدف)

 إشباع الحاجة 

 

    
 

 اإلحباط 
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الدافعیة أمر تتضمنه كل أنواع السلوك من تعلم ،و أداء عملي، و إدراك حسي ، و إنتباه ،و تذكر       

و نسیان  و تفكیر، و إبداع و شعور.و العالقة بین الدافعیة و السلوك تكون في بعض األحیان 

    معقدة.

یعمل الدافع سواء كان بیولوجیا ، أم سیكولوجیا على إستثارة سلوك اإلنسان إذا كان ذلك الدافع على 

درجة كافیة من القوة ، و بالتالي فإن إحتمال قیام الفرد بالسلوك المعین یكون قویا،و إذا صاحب ذلك 

السلوك حافز إیجابي فإن درجة اإلحتمال تلك تتقوى كثیرا ، و نتیجة لذلك یتجه السلوك نحو تحقیق 

هدف ما ،هو في العادة إشباع الحاجة القائمة سواء كانت بیولوجیة أم سیكولوجیة .واإلشباع یؤدي إلى 

و بعد فترة من الزمن یختل هذا التوازن   تحقیق درجة من حالة التوازن المثلى المطلوبة لبقاء العضویة 

مرة ثانیة إما نتیجة لظهور حاجات جدیدة ، أو نتیجة لنقص في الشروط البیولوجیة ، أو السیكولوجیة 

) 200 .ص2002المرافقة للحاجة األولى   و ذلك بمرور الزمن   ( قطامي و عدس ، 

  تلعب الدافعیة دورا هاما في مثابرة اإلنسان على إنجاز عمل ما .- وظائف الدافعیة و فوائدها : 5

و تقوم كعملیة بعدة وظائف . 

فالدافعیة هي التي تحث اإلنسان على القیام بسلوك  ، - الدافعیة تستثیر السلوك و تنشطه1- 5   

معین ، مع أنها قد ال تكون السبب في حدوثه. و قد بین علماء النفس أن أفضل مستوى من الدافعیة 

(اإلستثارة ) لتحقیق نتائج إیجابیة هو المستوى المتوسط .ذلك أن مستوى الدافعیة المنخفضة یؤدي إلى 

الملل والمستوى المرتفع جدا یؤدي إلى إرتفاع القلق و التوتر.        

- الدافعیة تؤثر في نوعیة التوقعات التي یحملها الناس تبعا ألفعالهم و نشاطاتهم و بالتالي 2- 5 

فإنها تؤثر في مستویات الطموح التي یتمیز بها كل واحد منهم . و التوقعات بالطبع على عالقة  

). 167 .ص2006وثیقة بخبرات النجاح  و الفشل التي كان اإلنسان تعرض لها ( الترتوري ،

     - الدافعیة تؤثر في توجیه اإلنتباه و السلوك  نحو المعلومات و األهداف المهمة والمنشودة 3  -5

و معالجتها بالطریقة المناسبة . 

- الدافعیة تجعل الفرد یقوم بأحسن أداء .مثل الطالب ذو الدافعیة العالیة للتعلم یكون تحصیله 4 -5

و أداءه أفضل  
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 أنها مصدر للمعلومات حول كمیة المشوق أو الباعث و نوعیته ، إذ توجد عالقة إرتباطیة -5-5

إیجابیة ما بین كمیة الباعث و نوعیته من جهة ، و الدافع من جهة أخرى . 

 المحافظة على دوام و إستمرار السلوك : و یعني ذلك إستدامة تنشیط السلوك طالما بقیت -5-6

الحاجة قائمة ، فالدوافع تعمل على المحافظة على السلوك نشیطا حتى یتم إشباع الحاجة( بني جابر 

). 157.ص2002،

الدوافع النفسیة بخبرات التعلم التي یتلقاها الفرد و یتعرض لها في الثقافة التي یعیشها بحیث  و تتأثر

أننا نرى غیاب بعض فئات الدوافع عند بعض المجموعات الحضاریة المعینة یكاد یكون كلیا كغیاب 

دافع العدوان عند بعض القبائل البدائیة من جهة و إختالف قوة الدافع الواحد عند األفراد المختلفین في 

البیئة الواحدة من جهة ثانیة ،و كذلك إختالف الثقافات بل و األفراد ضمن الثقافة الواحدة في طریقة 

). 201.ص 2002التعبیر عن الدوافع (قطامي و عدس ،

- تصنیف الدوافع : 6

الدوافع هي سلوكیات قصدیة هادفة و لیست عشوائیة ،فهناك أغراض یسعى السلوك إلى تحقیقها . 

تحرك الفرد من أجل إعادة   و یشیر مصطلح الدوافع إلى مجموعة الظروف الداخلیة و الخارجیة التي

التوازن الذي إختل ، فالدافع بهذا المفهوم یشیر إلى نزعة للوصول إلى هدف معین و هذا الهدف یكون 

). 167 .ص2006إلرضاء حاجات داخلیة أو رغبات خارجیة . ( الترتوري ،

 من خالل تجاربه بین الدوافع الخارجیة التي تتحكم فیها التعزیزات        Harlow 1959و قد فرق هارول 

 .Alain Lieury)( قانون هل) ، و الدوافع الداخلیة  و التي یكون هدفها هو النشاط في حد ذاته 

2006,p324) 

- الدوافع الداخلیة : 6-1

تتمثل هذه الدوافع في سعي الكائن الحي أو الشخص للقیام بشیئ معین لذاته ، و هو تلك القوة التي 

فیشعر الفرد بالرغبة في أداء العمل و اإلنهماك في الموضوع  فیتوجه الفرد نحوه ، توجد داخل النشاط 

دون وجود تعزیز خارجي ، إذ أن اإلثابة أو التعزیز متأصلة في العمل أو النشاط ذاته . 
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فهي بمثابة دوافع فردیة تحقق الذات للفرد ، حیث ترتبط بوظائفه الذاتیة و تحقق توازنه من خالل 

و السلوك  إستجاباته المختلفة .وهذا النوع یقف وراء اإلنجازات المتمیزة و اإلبداعات البشریة في الفكر

حب اإلستطالع ،دافع الكفاءة ، دافع  ).و من أهم هذه الدوافع :دوافع32 .ص 2008(غباري ،

 اإلنجاز .

- الدوافع الخارجیة : 6-2 

نتیجة لعالقة الكائن الحي باألشخاص اآلخرین  ، تأتي الدوافع الخارجیة من الحوافز البیئیة و نتائجها

تحقیق نفع  و هي تدفع الفرد للقیام بأفعال معینة إرضاء للمحیطین به أو للحصول على تقدیرهم أو

مادي أو معنوي ،أي أنها تتكون من البحث عن مكافئات خارجیة وتسعى لتجنب العقاب.  

 فحینما نتصرف لنكسب شهادة أكادیمیة علیا، الفوز بالكأس ، الوصول لخط النهایة  سلوكنا هو 

دافعیة خارجیة . و أهم هذه الدوافع : اإلنتماء و السیطرة و اإلستقالل . 

 الدوافع األولیة أو البیولوجیة : 6-3

الدوافع الفطریة مشتركة بین اإلنسان و الحیوان غایتها المحافظة على بقاء النوع ، إال أن الحیاة      

و القیم األخالقیة أدت إلى تطویرها و تعدیلها و أكسبتها صبغة روحیة إنسانیة  

 و غیرت شكلها الغریزي الموجود عند الحیوان و هي: دوافع الجوع ، العطش ،الدافع الجنسي ، دافع 

األمومة،....   

 الدوافع الثانویة أو اإلجتماعیة : 6-4

التي یكتسبها الفرد من البیئة و اإلطار الحضاري الذي یعیش فیه .و تتأثر بالسیاق النفسي اإلجتماعي 

للفرد .و یطلق علیها أحیانا الدوافع السیكولوجیة ، و من أمثلة هذه الدوافع دافع اإلنجاز ، و دافع 

 .ص 2000اإلستقالل ،ودافع السیطرة ، دافع التملك ،و دافع حب اإلستطالع ( عبد اللطیف خلیفة ،

88 .(

مقصود ، تتضمن الناس اإلختالط بهم ،      الالتعلم المقصود أو غیر بكل هذه الدوافع تكتسب سواء 

و الحصول على إستحسانهم و اإلستمتاع  و التنافس معهم، و السعي إلى رفع تقدیر المرء لذاته معهم 

أو من خاللهم . هذا التفاعل مع اآلخرین هو السبب في أننا نسمى هذه الدوافع إجتماعیة . 
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یفسر دوالرد و میللر الدوافع اإلجتماعیة من میل إلى التجمع ، و حب الناس ،و إتكال على اآلخرین ، 

و إستحسان ، و مسایرة ،و تقلید ، و كبریاء ، و أمانة بوصفها أمورا متعلمة  و تتوقف قوة كل واحد 

من الدوافع المكتسبة على الظروف المحددة التي تم تعلمه فیها و التي قد تختلف بإختالف األسرة ،  

). 172.ص 1988و الطبقة اإلجتماعیة ، و المجتمع  (ج  موراي ،

و قد تمكن موراي من وضع قائمة مبدئیة من عشرین دافعا إجتماعیا منها اإلنتماء  العدوان ، 

نجاز . الحاجة لإلاإلستقالل ،الدفاع ،اإلحترام ،...و 

لتطور التاریخي لمفهوم دافعیة اإلنجاز  : ا-  7

 تعد دافعیة اإلنجاز من المفاهیم النفسیة التي حظیت بإهتمام علماء النفس في البحوث و الدراسات 

لوصفها و تفسیرها ، و یعتبر هنري موراي أول من قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز بشكل دقیق من خالل 

دراسته المتعمقة بدینامیات الشخصیة ، حیث عرفه على أنه الرغبة أو المیل إلى عمل األشیاء بسرعة  

 قد رأى أن الدافع لإلنجاز یندرج تحت حاجة كبرى أعم و أشمل  و على نحو أفضل بقدر اإلمكان .و

و هي الحاجة إلى التفوق. إال أن هذا المفهوم بدأ باإلنتشار في بدایة الخمسینات من خالل الدراسات 

التي أجراها ماكلیالند و أتكنسون و فیزر  و زمالؤهم . 

 ( إختبار تفهم TATو لدافعیة اإلنجاز جذور أخرى و بشكل خاص فرویدیة ،ألن أهم أدوات قیاسها 

 Fabien ) الالشعوریة complexesالموضوع ).تعمل على كشف الدوافع 

Fenouillet,2003.P22) 

و یشیر التطور التاریخي لمفهوم دافعیة اإلنجاز أن إستخدام هذا المفهوم في علم النفس یرجع من 

) الذي أشار إلى أن الحاجة لإلنجاز هي دافع تعویض Adlerالناحیة التاریخیة إلى" ألفرد أدلر"( 

) الذي عرض هذا Levinمستمد من خبرات الطفولة المتصلة بالشعور بالنقص ، و كورت لیفن ( 

) لمصطلح Murray 1938المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح و ذلك قبل إستخدام "موراي" (

الحاجة لإلنجاز،  و على الرغم من هذه البدایات المبكرة ، إال أن" موراي " یعد من أوائل المهتمین 

بهذا المفهوم ، و الذي یرجع إلیه الفضل في إدخال مفهوم الحاجة لإلنجاز إلى التراث السیكولوجي  إذ 

إنه أول من قدم هذا المفهوم بشكل دقیق بوصفه مكونا مهما من مكونات الشخصیة  ،و ذلك في 

دراسته الموسومة بعنوان "إستكشاف في الشخصیة " و التي عرض فیها" موراي " العدید من الحاجات 
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النفسیة ، و على الرغم من المدى البعید الذي ذهبت إلیه الكثیر من الدراسات  و البحوث لمفهوم 

اإلنجاز ، و إنتشار هذا المفهوم على نطاق واسع في التراث السیكولوجي  إال أن تعریفه لم یخرج عن 

).  80 .ص2006نسق "موراي" للحاجات النفسیة .  ( بني یونس ،

      و یمكن إعتبار بدایة الدراسة األكادیمیة المنتظمة للدافعیة لإلنجاز ، بالعمل الذي قام به موراي 

       عندما وضع قائمة من عشرین حاجة ذات أصل نفسي (عشرین دافعا إجتماعیا ) 1938في عام 

و تتضمن هذه القائمة الحاجة إلى اإلنجاز. 

  بصفة خاصة الحاجة لإلنجاز  و قد 1949و  من قائمة مورا ي جذب إنتباه ماكلیالند و زمالؤه 

قاموا   بوضع خصائص الدافع من خالل تعریف موراي و یركز ماكالیالند بصفة خاصة على  الدور 

 .الرئیسي للمحرك لإلنجاز في توقع  األهداف المطلوبة 

وتابع ماكیالند جهود موراي في بحث الدافع إلى اإلنجاز, فلخص نظریته والبحوث التي دارت حولها 

) في مجلة (علم النفس األمریكي), وعرض ذلك في اثنتي 1955في مقالته الشهیرة التي نشرها عام (

عشرة قضیة فیما یتعلق بالتحصیل وجد فیها أنه: كلما أدرك الفرد أن نمو دافع معین لدیه یتسق مع 

مطالب الواقع والمنطق, فإن المحاوالت التربویة الرامیة إلى تنمیة ذلك الدافع ستصادف نجاًحا, ثم 

) كتابه (المجتمع المنجز) الذي بلور فیه العالقة بین تصورات البشر عن 1961وضع في عام (

إنجازاتهم والتقدم االقتصادي الفعلي لمجتمعاتهم وصنف المجتمعات على أساس ما لدى أبنائها من 

دافعیة إلى اإلنجاز والتحصیل, فمستوى اإلنجاز االقتصادي الموجود في أي مجتمع هو حصیلة 

الطریقة التي ینشأ بها األطفال في هذا المجتمع. وتوج أعماله بكتابه الشامل (الدافعیة اإلنسانیة) عام 

1985 .

"یبدو أن من المعقول أیضا أن نفترض أنه إذا وجد عدد من األشخاص الذین حصلوا على درجة عالیة 

في الحاجة إلى اإلنجاز في ثقافة معینة في زمن معین ،فسیوجد نشاط خالق على نطاق كبیر ، فلما 

كان یفعل في الماضي قسرا سعیا وراء الرغبة في التزلف ، أو الحصول على مكافأة مالیة ، أو 

اإلعفاء من العمل قد تغیر اآلن إلى نشاط إبتغاء بلوغ معاییر اإلمتیاز لمجرد اللذة لبلوغ هذه المعاییر 

.( ماكلیالند  ، و هكذا یمكن أن یسمح إزدیاد الحاجة إلى اإلنجاز بالنمو اإلقتصادي أو الثفافي

). 57،ص 1998.
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 الدافع لإلنجاز بأنه األداء في ضوء مستوى محدد (McClelland ,1953)و یعرف ماكلیالند 

 تعریف آخر " بأنه حاجة الفرد للقیام 1961لإلمتیاز  و التفوق و یقدم لنا في مؤلفه الذي صدر عام 

    بمهامه على وجه أفضل مما أنجز من قبل بكفاءة و سرعة ،بأقل جهد و أفضل نتیجة

(McClelland ,1961) و في تصوره أن الدافع لإلنجاز عبارة عن تكوین فرضي یعني الشعور أو  

الوجدان المرتبط باألداء التقیمي حیث المنافسة لبلوغ معاییر اإلمتیاز (مجدي عبد اهللا 

 .)176.ص2003،

   و قد إنطلق أتكنسون و مساعدیه من مفهوم  موراي عن اإلنجاز و قاموا بدراسات منظمة عن 

الحاجة لإلنجاز.و هذه الدراسات عرفت أوجها في الخمسینات، و بقیت راسخة إلى یومنا هذا  

( Fabien Fenouillet,2003.P22)  ثم صاغ إتكنسون نظریة مستقلة عن ماكلیالند  للدافعیة

    و كان لها تأثیر كبیر في البحوث التي تجري في هذا المجال منذ ذلك الوقت1957لإلنجاز عام 

و نالحظ أن جهود العلماء األوائل موراي ،و ماكلیالند ،و آتكنسون ال تزال بصماتها واضحة في    

التنظیر لدافعیة اإلنجاز . و المتتبع لجهود العلماء في هذا المجال یجد أن أوائل السبعینات شهدت 

ظهور علم النفس المعرفي ، مما كان له األثر في میادین البحث في دافعیة اإلنجاز فأصبح الباحثون 

خالل تلك الفترة یهتمون بمعرفة األفراد لطبیعة العمل المراد إنجازه  و تحدید موقفهم منه و هدفهم من 

تحقیقه .  و في عقد الثمانینات حدث تغیر واضح في أدبیات البحث في دافعیة اإلنجاز حیث بدأ 

اإلهتمام بالمدخل اإلجتماعي المعرفي، و الذي إنعكس في اإلهتمام بالمؤشرات المعرفیة و تجهیز 

). 369 هـ .ص1416المعلومات عن المواقف التي یمر بها الفرد و تؤثر في دافعیته .( الحامد، 

تعریف دافعیة اإلنجاز  : - 8

          یختلف تعریف دافعیة اإلنجاز من باحث آلخر ، و كل باحث یعرفه من خالل إطار عمله  

و من خالل إطار النظریة التي یتبناها .و یرجع الفضل إلى هنري موراي في أنه أول من قدم مفهوم 

الحاجة لإلنجاز بشكل دقیق بوصفه مكونا مهما من مكونات الشخصیة . 
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تعریف موراي : -  8-1

             عرف "موراي" الحاجة لإلنجاز بأنها تشیر إلى الرغبة أو میل الفرد للتغلب على العقبات 

     و ممارسة القوى و الكفاح' أو المجاهدة ألداء المهام الصعبة بشكل جید و بسرعة كلما أمكن ذلك 

و في ضوء هذا التعریف أوضح موراي أن شدة الحاجة لإلنجاز تتمثل في عدة مظاهر من أهمها: 

- سعي الفرد إلى القیام باألعمال الصعبة.  

- تناول األفكار و تنظیمها مع إنجاز ذلك بسرعة و بطریقة إستقاللیة . 

- تخطي الفرد لما یقابله من عقبات و تفوقه على ذاته ، و منافسة اآلخرین ، و التفوق علیهم . 

- تقدیر الفرد لذاته من خالل الممارسة الناجحة لما لدیه من قدرات و إمكانات .  

و یحدد موراي هذه الحاجة لإلنجاز بأنها الرغبة أو المیل إلى عمل األشیاء بسرعة  و بقدر كبیر من 

اإلستقاللیة مع تحقیق مستوى مرتفع في التفوق على الذات و منافسة اآلخرین و الفوز علیهم .و ینظر 

موراي إلى سلوك الفرد على أنه إنعكاس لخصائص البیئة إلى جانب خصائص الفرد ذاته   (الحامد ، 

). 365 -364 هـ .ص 1416

و تتحدد طریقة إشباع الحاجة لإلنجاز في ضوء تصور موراي طبقا لنوعیة اإلهتمام  و المیل 

،فالحاجة في المجال الجسمي - على سبیل المثال- تكون على هیئة رغبة في النجاح الریاضي . 

          بینما تكون الحاجة لإلنجاز في المجال العقلي على هیئة رغبة في التفوق العقلي أو المعرفي .

 ) 89 .ص 2000( عبد اللطیف خلیفة ، 

تعریف ماكلیالند : - 8-2

یعرف ماكلیالند دافعیة اإلنجاز بأنها نظام شبكي من العالقات المعرفیة و اإلنفعاالت الموجهة أو 

). 105 .ص2006 ( عیاصرة ، .المرتبطة بالسعي من أجل بلوغ مستوى اإلمتیاز و التفوق

       و قد عرف ماكلیالند اإلنجاز بأنه األداء في ضوء مستوى اإلمتیاز أو مجرد الرغبة في النجاح .  

). 193.ص1988( إدوارد ج. موراي،

 فدافعیة اإلنجاز عند "ماكلیالند" إستعداد لدى الفرد یتمیز بالثبات النسبي للسعي للنجاح  و هذا 

اإلستعداد یظل كامنا في الفرد حتى یستثار بمثیرات في موقف اإلنجاز تبین له أن األداء سیكون 
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و یضیف "ماكلیالند " أن سلوك اإلنجاز یعكس مشاعر یختص بعضها باألمل في  وسیلة للنجاح ،

النجاح ،  و یتعلق البعض اآلخر بالخوف من الفشل..  

        أن هناك جوانب شخصیة ترتبط باإلنجاز مثل الشهرة  McClelland 1955و أوضح ماكلیالند 

و الطموح و الحریة و اإلستقالل و السیطرة و غیرها .و ان صور المجاهدة من جانب األفراد ، من 

أجل التمكن من األشیاء و األفكار ، توحي بأن لدیهم رغبة قویة إلى اإلنجاز ، و ان األشخاص الذین 

لدیهم دافع مرتفع نحو اإلنجاز ، یستطیعون تحقیق اإلنجاز في المواقف التي تكون فیها توقعات الفشل 

). 49 .ص 2012معقولة ،  و هي مخاطر یمكن الحد منها بزیادة الجهد و المهارة( معمریة بشیر ، 

تعریف أتكنسون  - 8-3

  الدافع لإلنجاز بأنه عبارة عن محرك  ثابت (Atkinson ,1958)      في حین یعرف أتكنسون 

نسبیا في الشخصیة یحدد مدى سعي الفرد و مثابرته في سبیل تحقیق غایة أو بلوغ نجاح  یترتب علیه 

نوع معین من اإلشباع ، في المواقف التي تتضمن تقییم األداء في ضوء مستوى محدد من اإلمتیاز  

  ).382 .ص 2004(بني یونس ،

وأوضح" أتكنسون" ان مؤشرات الدافعیة لإلنجاز من حیث قوتها أو ضعفها تتمثل في اآلتي: 

- محاولة الوصول للهدف ، و اإلصرار علیه . 1

 - التنافس مع اآلخرین و ما یعنیه ذلك من سرعة الوصول للهدف ، و بذل الجهد .2

)  92 .ص2000- ان یتم ذلك وفقا لمعیار اإلمتیاز أو الجودة في األداء(عبد اللطیف خلیفة،3

ببحوث معمقة فقد بین بأن السلوك في وضعیة اإلنجاز ، یكون حصیلة  ،  1955و قد قام  أتكنسون 

تكون إیجابیة TEe      و حالة تجنب الفشل TCلحالتین متعاكستین ، إتجاه أو حالة السعي للنجاح 

 Jo ) الشعور بالخزي و القلق) ( و سلبیة في حالة الفشل ) الفخر و اإلعتزاز (في حالة النجاح 
Godefroid, 2001. P335)  

             الدافعیة لإلنجاز بأنها حاجة الفرد للتغلب على العقبات  Goldensonو عرف جولدستین   

            و الكفاح من أجل مواجهة التحدیات الصعبة ، و كذلك المیل إلى وضع مستویات لألداء  

و السعي نحو تحقیقها ، و المواظبة الشدیدة على العمل و المثابرة المستمرة في أدائه ( عبد اهللا ، 

). 29 .ص 2001التویجري ،
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 بعملیة اإلدراك للقدرة و صعوبة العمل في مواقف اإلنجاز ، حیث یعرف  Nicholls   كما إهتم 

سلوك اإلنجاز بأنه سلوك  موجه نحو تنمیة أو إظهار قدرة الشخص العالیة و تجنب إظهار قدرة 

منخفضة ،    و یتضمن هذا التعریف أن األشخاص الذین یرغبون في النجاح في مواقف اإلنجاز 

بقصد أن قدراتهم عالیة ، یمیلون إلى تجنب الفشل حتى ال یتسمون بقدرة منخفضة ، و هذا التعریف 

) 49.ص2009لسلوك اإلنجاز یعتبر أكثر دقة من تعریف ماكلیالند ( الفحل، 

           و یعرفها" قشقوش و منصور" بأنها السعي تجاه الوصول إلى مستوى من التفوق و اإلمتیاز 

و هذه النزعة تمثل مكونا أساسیا في دافعیة اإلنجاز ،و تعتبر الرغبة في التفوق و اإلمتیاز أو اإلتیان 

بأشیاء ذات مستوى راق ، خاصیة ممیزة لشخصیة األشخاص ذوي المستوى المرتفع في دافعیة 

اإلنجاز. 

     و قد عرفه عبد اللطیف خلیفة الدافعیة اإلنجاز " إستعداد الفرد لتحمل المسئولیة ،  و السعي 

       نحو التفوق لتحقیق أهداف معینة  ، و المثابرة للتغلب على العقبات و المشكالت التي قد تواجهه، 

و الشعور بأهمیة الزمن و التخطیط للمستقبل " 

و في ضوء هذا التعریف فإن الدافعیة لإلنجاز تتضمن خمسة مكونات أساسیة هي على النحو التالي  

- الشعور بالمسؤولیة . 1

 - السعي نحو التفوق لتحقیق مستوى طموح مرتفع .2

 - المثابـــــــــــــــــرة .3

 - الشعور بأهمیة الزمــــــــــــن .4

). 97 .ص 2000- التخطیط للمســـــــــــتقبل .( عبد اللطیف خلیفة ،5

) الدافع لإلنجاز بأنه الرغبة في األداء الجید   و تحقیق النجاح 1981و یعرف فاروق عبد الفتاح( 

وهو هدف ذاتي ینشط السلوك أو یوجهه ، و یعد من المكونات المهمة للنجاح المدرسي. 

) بأنه دافع مركب یوجه سلوك الفرد كي یكون ناجحا في األنشطة 1990وقد عرفه فتحي الزیات ( 

 التي تعد معاییر لإلمتیاز ، و التي تكون معاییر النجاح و الفشل فیها واضحة أو محدودة . 
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) بأنه سعي الفرد لتركیز الجهد و اإلنتباه و المثابرة عند القیام باألعمال 1990أم الكناني فیعرفه ( 

الصعبة و التغلب على العقبات بكفاءة في أسرع وقت وبأقل جهد و أفضل نتیجة  و الرغبة المستمرة 

في النجاح لتحقیق مستوى طموح مرتفع ، و النضال و المنافسة من أجل بلوغ معاییر اإلمتیاز (مجدي 

  ).176.ص2003عبد اهللا ،

) الدافع لإلنجاز بأنه الرغبة في األداء الجید و تحقیق النجاح و هو 1987في حین عرفه موسى (

هدف ذاتي ینشط السلوك و یوجهه، و یعد من المكونات المهمة للنجاح المدرسي. أما عبد المجید 

) فیعرفه بأنه الرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح و إنجاز األعمال الصعبة و التغلب على 1990(

العقبات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الوقت و الجهد  و بأفضل مستوى من األداء  ( محمد بني یونس 

). 382 .ص2004،

على أنه" السعي أو اإلجتهاد من أجل مستوى من اإلمتیاز أو التفوق ". و قد  یعرف الدافع لإلنجاز

وجد الباحثون في هذا المیدان الخصب عالقة وثیقة بین الدافع إلى اإلنجاز عند األفراد  بین 

المجتمعات اإلنجازیة التي یعیشها هؤالء األفراد . فالتوجه اإلنجازي الممیز لألفراد كشخصیات إنجازیة 

و لمجتمعاتهم – كمجتمعات إنجازیة – یكمن وراء توظیف طاقات األفراد في أعمال متقدمة ، حیث 

یجتمع األفراد في عالقات إنتاجیة تنطلق من أهداف متطلعة إلى مستویات أرقى ، و حیث تتدعم هذه 

 ) 194 .ص 2006العالقات على أساس نواتج اإلنجاز( أبو ریاش و آخرون ،

 و تتوافر هذه الحاجة بدرجة مرتفعة لدى من یكافحون لیكونوا في المقدمة ، و من یكسبون قدرا 

كبیرا من المال ، و من یحققون المستحیل ، و من یلتمسون معیارا مرتفعا جدا ألدائهم ،أولئك الذین 

یضعون اإلنجاز هدفا شخصیا لهم ، و ینشأ دافع اإلنجاز عن حاجات مثل السعي وراء التفوق ، 

تحقیق األهداف السامیة ، النجاح في المهام الجسام ، و هذا الدافع لیس ضروریا بدرجة واضحة  

لإلستمرار في الحیاة ،   و لیس له أصول فزیولوجیة واضحة لدى اإلنسان .  

و الدافعیة لإلنجاز دافع یتولد لدى الفرد ، یحثه على التنافس في مواقف تتضمن مستویات من 

اإلمتیاز و التفوق .إنه النضال من أجل السیطرة على التحدیات الصعبة ، فضال عن كونه األداء 

و یتدخل  الذي تحثه الرغبة في النجاح .و یتضمن الدافع لإلنجاز أنماطا و أنواعا  متباینة من السلوك
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فیه عنصر التحدي  ، و الدافع إلى إنجاز شیئ ذي شأن ، فضال عن كونه الحافز إلى حل مشكالت 

 ).184 .ص 2009صعبة تتحدى الفرد و تعترض طریقه (النیال ،عبد الحمید ،

      و یمكن أن نعرف دافعیة اإلنجاز بأنها الطاقة الداخلیة التي تنظم سلوك و أفكار الفرد           

و توجهها، لتحقیق أعمال ذات أهمیة و قیمة لدى الفرد متجاوزا بذلك جمیع العقبات و تحقق لدیه 

 الرضا الداخلي.  

-مكونات الدافع لإلنجاز : 9

) أن هناك ثالثة مكونات على األقل لدافع اإلنجاز هي : 1969 یرى أوزیل ( 

الحافز المعرفي :  -9-1

أي أن الفرد یحاول إشباع حاجته ألن یعرف و یفهم ، و حیث أن المعرفة الجدیدة تعین األفراد على 

أداء مهامهم بكفاءة أكبر فإن ذالك یعد مكافأة له .  

توجیه الذات :  -9-2

و الحصول على مكانة  ،هو الدافع الذي یسعى الفرد من خالله إلى إكتساب تقدیر األخرین و

إجتماعیة معینة ، و ذلك عن طریق ما یقوم به من أعمال تؤدي إلى ذلك ، كالجد  و اإلجتهاد في 

الدراسة بالنسبة للطفل .و كثیرا ما تفید مثل هذه األعمال الممیزة في إكساب صاحبها الكثیر من 

السمات النفسیة اإلیجابیة كالشعور بقیمة األنا و ما إلى ذلك . و الدافع هذا یتعلق بالذات و یتوجه 

). 296.ص  2004نحوهـا  ( موالي بودخیلي ،

  : دافع اإلنتماء -9-3

الذي یتجلى في الرغبة في الحصول على تقبل اآلخرین ، و یتحقق إشباعه من هذا التقبل  أي أن 

الفرد یستخدم نجاحه العام أداة للحصول على اإلعتراف و التقدیر من جانب أولئك الذین یعتمد علیهم 

فهما یشكالن مصدرا أولیا لتحقیق إشباع حاجات  في تأكید ثقته بنفسه ، و یقوم الوالدان بدور فعال

اإلنتماء هذه لدى أطفالهم ، ثم یأتي بعد ذلك دور المعلم  فهو غالبا ما یعتبر مصدرا أخر إلشباع هذا 

الدافع، فمن شأن إجتهاد التلمیذ في المدرسة أن یشعره بتقبل أسرته من ناحیة ،و بتقدیر و إحترام 

   .مدرسیه و زمالءه من ناحیة أخرى 
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) إلى 1978و قد حضي مفهوم دافعیة اإلنجاز بإهتمام الباحثین العرب ، حیث توصل (الشربیني 

     إحدى عشرة سمة تعبر عن الدافع لإلنجاز هي : الطموح ، و المثابرة  و اإلستقالل  و الثقة بالنفس 

.                   و المكانة ، و الجرأة اإلجتماعیة  و اإلتقان ، و الحیویة ، و الفطنة ، و التفاؤل ،

)  . 82.ص2006(بني یونس ، 

) للدراسات السابقة فقد كشف عن ثالث دوافع فرعیة لإلنجاز 1978و من خالل إستقراء (عبد القادر 

و هي : الطموح العام ، النجاح بالمثابرة على بذل الجهد ، و التحمل من أجل الوصول للهدف . 

) متغیرات اإلنجاز في ضوء تقسیمه لها إلى ثالثة جوانب هي:   1986و تناول ( حسن 

 : و یعني إستعداد الفرد للسعي في سبیل اإلقتراب من اإلنجاز بإعتباره دافعا ( المیل لإلنجاز)- 

النجاح وفقا لمعیار معین من الجودة أو اإلمتیاز ، و شعوره بالفخر و اإلعتزاز عند إتمام ذلك . 

 : بحیث تعبر نتیجة  التحصیل الدراسي عن شدة اإلنجاز بإعتباره أداء ( التحصیل األكادیمي )- 

الدافع لإلنجاز . 

یفترض أن اإلنجاز یمثل سمة الشخصیة اإلنجاز بإعتباره سمة شخصیة ( الشخصیة اإلنجازیة ): - 

تتضمن أو ترتبط بخصائص معرفیة و مزاجیـة . 

) إلى أن دافع اإلنجاز یمكن إعتباره دالة لسبعة عوامل متعامدة هي 1985و قد ذهب عبد المجید (   

: التطلع للنجاح ، التفوق عن طریق بذل الجهد و المثابرة ، اإلنجاز عن طریق اإلستقالل عن 

اآلخرین في مقابل العمل مع اآلخرین بنشاط ، القدرة على إنجاز األعمال الصعبة بالتحكم فیها السطرة 

على اآلخرین ، اإلنتماء إلى الجماعة و العمل من أجلها ، تنظیم األعمال و ترتیبها بهدف إنجازها 

بدقة و إتقان ، مراعاة التقالید و المعاییر اإلجتماعیة المرغوبة أو مسایرة الجماعة و السعي لبلوغ 

). 182. ص2003مكانة مرموقة بین اآلخرین (مجدي عبد اهللا ،

) فقد قام بتحدید دافع اإلنجاز من خالل ثالثة مكونات تمثل : الطموح العام  1977أما عبد القادر( 

النجاح بالمثابرة على بذل الجهد ، التحمل من أجل الوصول إلى الهدف. 
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) فقد ذهبوا إلى أن دافع اإلنجاز یمكن إعتباره نتاجا لستة 1972أما جاكسون ،أحمد ، و وهبي( 

عوامل أولیة یظهر من خاللها هذا التكوین الكلي ، و هذه العوامل هي : المكانة بین األفراد ، المكانة 

بین الخبراء التملك ، اإلستقاللیة ، التنافسیة ، اإلهتمام باإلمتیاز . 

) أن دافع اإلنجاز نتاجا لثالثة مكونات أو أبعاد ، حیث یفترض أن كل بعد 1980و قد رأى عمران ( 

أو مكون یغطي منطقة سلوكیة مختلفة عن األخرى ، و هذه األبعاد هي: 

- أبعاد دافع اإلنجاز:  10

و یتمثل هذا البعد في محاولة الفرد تحقیق ذاته المثالیة من خالل اإلنجاز - البعد الشخصي :10-1

و إن دافعیته في ذلك  ذاتیة ، إنجاز من أجل اإلنجاز حیث یرى الفرد أن في اإلنجاز متعة في حد 

 ذاته ، و هو یهدف بذلك إلى اإلنجاز الخالص الذي یخضع للمقیاس  و المعاییر الذاتیة الشخصیة  

            و یتمیز الفرد من أصحاب هذا المستوى العالي في هذا البعد بإرتفاع مستوى كل من الطموح 

و التحمل و المثابرة  و هذه أهم صفاته الشخصیة . 

به إلهتمام بالتفوق في المنافسة على جمیع المشاركین في  و یقصد- البعد اإلجتماعي :10-2 

المجاالت المختلفة ، كما یتضمن هذا البعد أیضا المیل إلى التعاون مع اآلخرین من أجل تحقیق هدف 

كبیر بعید المنال . 

أن صاحب المستوى العالي في اإلنجاز  و یقصد بهذا البعد- بعد المستوى العالي في اإلنجاز:10-3

 ).183. 2003(مجدي عبد اهللا ، یهدف إلى المستوى الجید و الممتاز في كل ما یقوم به من عمل

 ,Atikinson ,1957 و تشیر الدراسات و البحوث التي أجریت حول مفهوم دافعیة اإلنجاز

McCelland,1965  )   : إلى أن هذا المفهوم یتحدد من خالل أربعة عوامل 

إثنان منهما یتعلقان بخصائص الفرد و هما : دوافع النجاح ، دوافع تجنب الفشل  و العامالن اآلخران 

 ). 350 ص2004یتعلقان بخصائص المهمة و هما : صعوبة و سهولة المهمة ( بني یونس 

) دافعیة اإلنجاز بأنها المیل أو النزعة العامة Veroff یعرف فیروف (-أنواع دافعیة اإلنجاز :11

للسلوك فیما یتصل بأهداف اإلنجاز و یعرف على أساس التنافس ،و قد میز "فیروف و شارلز سمیث" 

                                                               بین نوعین أساسین من دافعیة اإلنجاز 
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و یقصد بها تطبیق المعاییر الداخلیة أو الشخصیة في دافعیة اإلنجاز الذاتیة (االستقاللیة):- 11-1

مواقف اإلنجاز .حیث یتنافس الفرد مع معاییره ، أي أن المعاییر و القیم الشخصیة التي  

 یمتلكها الشخص تكون أساسیة .

یقصد بها تطبیق معاییر التفوق التي تعتمد على المقارنة  دافعیة اإلنجاز اإلجتماعیة : 11-2

اإلجتماعیة. حیث یكون التنافس مع المعاییر التي یضعها اآلخرون ، أي أن مستویات اإلمتیاز تستند 

إلى المقارنة اإلجتماعیة ، و قد تختلف قوة الدافعین (النزعة الدافعیة) ، فإما أن یرجع إلى أحدهما أو 

 اإلثنان معا و ذلك تبعا للنزعة األقوى .

- وظائف دافعیة اإلنجاز : 12

 تعمل على  تحریك و تنشیط الطاقة الكامنة داخل الفرد ، كما أن وضوح - وظیفة منشطة:12-1

األهداف مع التركیز علیها یعمل على تحفیز الطاقة اإلنسانیة و الطاقة النفسیة داخل كل فرد. 

 تجعل دافعیة اإلنجاز اإلنسان ینتقي سلوكا محددا یصل به لهدف محدد وظیفة إنتقائیة:- 12-2

دون آخر ، و عندما یتحقق هذا الهدف تقوم الدافعیة بوظیفة أخرى هي الوظیفة "التدعیمیة" لتلك 

الطریقة التي أوصلته لهدفه . 

تحقق دافعیة اإلنجاز وظیفة المثابرة واإلصرار و الصبر و اإلعتكاف حتى وظیفة المثابرة :- 12-3

یتم إنجاز العمل. 

و بما  تحقق دافعیة اإلنجاز وظیفة هامة للغایة هي الوظیفة التوجیهیة الوظیفة التوجیهیة :- 12-4

     أن اإلنسان یمتلك طاقة ذاتیة فإنه یتم توجیهها في إتجاه یحدد قوة ذلك الدافع ووجهته الصحیحة 

). 52.ص  2007( شكشك ،

- مراحل نمو دافعیة اإلنجاز  13

یفترض ماكلیالند و آخرون أن الدافعیة لإلنجاز ظاهرة نمائیة تزداد وضوحا بتطور العمر  و أن 

األفراد یختلفون فیما بینهم من حیث سعیهم نحو تحقیق اإلنجاز .فمنهم من یحقق اإلنجاز بدافع 

یحدد لنا فیروف .واإلنجاز نفسه ، و منهم من یحققه بدافع تجنب الفشل المصاحب لعدم اإلنجاز 

ثالث مراحل لنمو دافعیة اإلنجاز و هي : 
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 : أوال : التنافس اإلستقاللي

و یقصد بها الخبرات البدائیة في محاولة إكتشاف البیئة  و یظهر اإلنجاز الذاتي الحسن التنظیم عند 

). 51.ص 2007الطفل مع ظهور اللغة و ظهور القدرات و المهارت( شكشك ،

 )  األنظار إلى أهمیة هذه  الخبرات R.W.White &G.hunt حیث لفت كل من وایت و هنت ( 

في تطویر أهداف اإلنجاز و التي یحاول من خاللها الطفل إكتشاف  البیئة الموائمة له .فعند بلوغ 

الطفل مابین عام و نصف و العامین و النصف من العمر ،أي مع تعلمه التحدث  و تطور إمكانیات 

اللغة ،و ظهور القدرات و المهارات ، یظهر اإلنجاز الذاتي المنظم .  و عندها یصبح دافع اإلنجاز 

اإلستقاللي للطفل أكثر فعالیة لقوة قدراته  ، و یشعر الطفل بمتعة اإلنجاز اإلستقاللي حیث یكشف 

الطفل قدرته على أعمال لم یكن قادرا على أدائها من قبل ،و هذه المرحلة ال تتضمن مقارنة إجتماعیة 

 ،و ال یتجاوز هذه   ،لكن طفل األربع سنوات یستطیع مقارنة  نفسه بآخر إذا طلب منه عمل ذلك

  المرحلة بنجاح إال بعد أن یأخذ الطفل حریة التفاعل مع  البیئة و إكتشافها باإلضافة إلى دعم  فعله

 .و إستثارته 

تبدأ هذه المرحلة في السنوات األولى للطفل داخل المدرسة ثانیا : المقارنة اإلجتماعیة حول اإلنجاز: 

، حیث یتعرض الطفل خاللها لضغوط تدفعه إلى التقویم اإلجتماعي و ترغبه فیه  و في هذه المرحلة 

یحدث التوجه اإلجتماعي األكبر بواسطة المجتمع عن طریق المدرسة  و حینئذ تصبح المقارنة 

  اإلجتماعیة لإلنجاز إستجابة آلیة متولدة من تقییمات األداة ، و یكون التمركز حول الذات كالتناقض

      ).إلى حد ما و تصبح هذه هي المرحلة الثانیة لدافعیة اإلنجاز ،  171 .ص2006( بني یونس ،

و لهذه المرحلة وظیفة إخباریة فهي تسمح للطفل بتسویة إخفاقاته لتزوده بالمعلومات عن نفسه بعالقته  

بالعالم الذي حوله ، و تبرز الوظیفة المعیاریة لهذه المرحلة عندما یوضع الطفل في المدرسة حیث 

یتوقع أن یوجه الطفل نفسه نحو المقارنة اإلجتماعیة حتى إذا لم تؤید أسرته ذلك  و هذا یظهر جلیا 

في األطفال الذین یوضعون في الحضانة بسن مبكر ، بحیث  یتعلم الطفل تهدئة نفسه و بث 

 الطمأنینة فیها من حیث مستویاته و إستقالله الذاتي .

و تبرز الحاجة إلى التفوق بشكل متطور لدى الطفل في الثامنة أو العاشرة من عمره خاصة في 

العائالت التي تشجع أبنائها على اإلستقاللیة في سن مبكر . و یحتمل من أمثال هؤالء األطفال أن 
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یتمكنوا من ربط أحذیتهم في مرحلة مبكرة أو یصلحوا لعبهم أو یتناولوا وجباتهم بأنفسهم ( بوخریسة 

 ). 104 .ص 2006،

یمكن أن یحدث مثل هذا ثالثا : تكامل دافعیة اإلنجاز الذاتي القائمة على المقارنة اإلجتماعیة :

البرنامج بین دافعیة اإلنجاز الذاتي و تلك القائمة على المقارنة باآلخرین ،عندما ال تسیطر األخیرة 

على الفرد ، أوتصبح المعیار الذي یتحكم في فكرة الطفل في اإلنجاز ،فإن تفوق الجانب المعیاري 

الجمعي على دوافع اإلنجاز الذاتي یجعل لإلنجاز القائم على المقارنة باآلخرین المكان األهم ، أما في 

حالة بروز الجانب الذاتي للحافزیة ، فإن إحتمال التكامل ممكن و ال یعني التكامل هنا الرجوع للحوافز 

دون التضحیة بإحداهما من أجل اآلخر . 

و بناءا علیه فإن فیروف إستطاع أن یدمج كل قیم الفرد الشخصیة المعیاریة الفطریة في القیم 

المستمدة من المجتمع و خاصة تلك القیم المكتسبة من التفاعل مع رفاق المدرسة و البیئة المدرسیة 

 لكي یتوصل إلى الدور الذي تلعبه تلك القیم في دافعیة اإلنجاز. 

جدیر بالذكر أن الدافعیة لإلنجاز تختلف من طفل إلى آخر ، فیهتم بعض األطفال بثناء اآلباء فیؤثر 

الثناء على نجاحهم المدرسي ، و یزید من دافعیتهم لإلنجاز.و على خالف ذلك ظهر أن الشعور 

و داندراد" إلى  العدائي نحو اآلباء یخفض اإلنجاز و یقلل الدافعیة لدى األطفال .و قد توصل "روزن 

المرتفعة لإلنجاز یكون ألبنائهم الخاصیة ذاتها ، و ذلك ألن مثل هؤالء  أن اآلباء من ذوي الدافعیة

اآلباء یشجعون األبناء على إكتساب المواقف ، و حل المشكالت بأنفسهم ( النیال ، عبد 

 .)165. ص2009الحمید،

- النظریات المفسرة  لدافعیة اإلنجاز: 14

- اإلتجاه المعرفي : 14-1

تؤكد النظریة المعرفیة على كیفیة فهم و توقع األحداث من خالل اإلدراك أو التفكیر أو الحكم . 

و طبقا لهذه النظریة ینتظم السلوك المدفوع من خالل المعارف التي تقوم على أساس الماضي في 

). 70 .ص2007عالقته بالظروف الحالیة ، كما یشمل ذلك التوقعات الخاصة بالمستقبل .(غابري،
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نظریة الحاجة لإلنجاز لماكلیالند:  14-1-1

  بالرغم من أن موراي هو من أشار إلى مفهوم دافعیة اإلنجاز إال أن اإلهتمام به  و دراسته لم تبرز 

) و الذي أجرى مع فریقه سلسلة من البحوث في McClellandإال في الخمسینات على ید ماكلیالند (

مجال دافعیة اإلنجاز . 

و لقد حدد ماكلیالند و زمالؤه دافعیة اإلنجاز على أسس نظریة وامبریقیة جدیدة فذكروا أنها تعني 

الشعور أو الوجدان المرتبط باألداء التقویمي و أنها تتشكل من مكونیین أساسیین هما األمل في 

النجاح  و الخوف من الفشل و هذان المكونان هما اللذان یتحكمان في سلوك الفرد خالل سعیه من 

 و إحرازه   أجل تحقیق النجاح . و یقصد باألمل في النجاح التوقع الواضح للنجاح في تحقیق الهدف

). 365 هـ .ص 1416أما الخوف من الفشل فیعني التوقع الواضح للخوف من اإلحباط( الحامد ، 

      و نظریة ماكلیالند ببساطة تشیر إلى أنه في ظل ظروف مالئمة سوف یقوم األفراد بعمل المهام

              و السلوكیات التي دعمت من قبل . فإذا كان موقف المنافسة - مثال- هادیا لتدعیم الكفاح

و اإلنجاز ، فإن الفرد سوف یعمل بأقصى طاقته و یتفانى في هذا الموقف (عبد اللطیف خلیفة ، 

 )109.ص 2000

) الدافع لإلنجاز بأنه " إستعداد ثابت نسبیا في الشخصیة 1953و قد  عرف ماكلیالند و زمالؤه (

یحدد مدى سعي الفرد و مثابرته في سبیل بلوغ أهدافه و تحقیق النجاح الذي یترتب علیه إشباع 

             حاجاته،وذلك في المواقف التي تشتمل على تقویم األداء في ضوء مستوى محدد من اإلمتیاز

). 18.ص2001( العبداهللا ، الخلیفي ،

 یمیز "ماكلیالند" في كتاباته بین ثالث مكونات رئیسیة هي :الدوافع و تعني أسباب السلوك والسمات 

و باآلخرین .  و هي طریقة التعبیر عن الدافع ، و الخطط التصوریة العامة و هي معرفة الفرد بنفسه 

و قد عرف "ماكلیالند"  الدافع على أنه " إهتمام جار للوصول إلى حالة من تحقق الهدف ناشئة عن 

حافز طبیعي ، و هو إهتمام یشحن و یوجه و یختار السلوك ". 

و الدافعیة عند ماكلیالند " تتألف من توقعات یتعلمها الفرد ، حیث یتعلم الفرد بأن هذا الهدف یستثیر 

إستجابات إنفعالیة إیجابیة أو سلبیة . و هكذا نجد أ اإلنسان یسعى نحو األهداف التي سبق له أن 
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عرف بأنها تثیر اللذة و یتجنب ما سبق له أن وجده مؤلما ، و لذلك یذهب "ماكلیالند" إلى أن كل 

). 166 ص 2008 الزلیتني ، (الدوافع متعلمة ، فاإلستثارة الوجدانیة فطریة ، و لكن التوقع مكتسب 

و ترى هذه النظریة أن هناك ثالث حاجات موجودة لدى كل فرد لكنها متفاوتة في الدرجة وهي : 

و هو الدافع للتفوق و تحقیق اإلنجاز وفق مجموعة من المعاییر.و ترى الحاجة إلى اإلنجاز : - 1

هذه النظریة أن األفراد الذین لدیهم حاجة شدیدة لإلنجاز یكون لدیهم دافع التفوق و الكفاح من أجل 

النجاح و ذلك لمجرد تحقیق النجاح دون إعتبار إلى المردود المادي ما لم ینظر إلى المردود المادي 

). 105 .ص2006على أنه مؤشر للنجاح . ( عیاصرة ،

  كما یتمیز هؤالء األفراد بقدرتهم على إنجاز العمل بشكل أفضل ، وهم  یعملون بجد لتحقیق النجاح 

و لدیهم الرغبة في تطویر العمل و الرغبة في التحدي كما أنهم یضعون أهدافا یغلب علیها الصعوبة  

و لدیهم القدرة على تحمل المسؤولیة من أجل تحقیق األهداف المطلوبة .و قد وجد ماكلیالند أن هؤالء 

األفراد یتمیزون بالعدید من الخصائص التي تؤهلهم لتحمل المسؤولیة في البحث عن الحلول لمشاكل 

العمل، و إتخاذ القرارات التي تحوي المخاطرة المحسوبة . 

تعتبر القوة و السیطرة و اإلشراف على اآلخرین حاجة إجتماعیة تجعل سلوك الحاجة إلى القوة :- 2

      الفرد یسعى للتطور و التأثیر على اآلخرین. و األفراد الذین یحركهم هذا الدافع لدیهم حاجة القوة 

و ااإلنجاز و یكونون فعالین في اإلتصال و هم یستمتعون بالتطور و التقدم . 

الحاجة إلى اإلنتماء : - 3

یعبر عن هذه الحاجة بالرغبة في بناء عالقات صداقة و التفاعل مع الزمالء، و السعي للمحافظة 

على عالقات إیجابیة معهم. و الذین یملكون حاجة عالیة لإلنتماء یفضلون األعمال التي تتطلب 

تفاعال جیدا مع اآلخرین و یرغبون في التكیف معهم .و یرى ماكلیالند أن األفراد الذین لدیهم حاجة 

شدیدة لإلنتماء و األلفة، یرون في المنظمة فرصة لتكوین و إشباع صداقة جدیدة ،و یندفعون وراء 

المهام التي تتطلب التفاعل مع زمالء العمل . 

و لم یكتف ماكلیالند بدراسة أثر دافع اإلنجاز على السلوك اإلنساني ، بل تعداه إلى دراسة أثر هذا 

الدافع على المجتمعات اإلنسانیة ، و على درجة التقدم اإلقتصادي في هذه المجتمعات و قد وجد 

  ماكلیالند عالقة قویة بین مستوى دافع اإلنجاز و درجة النمو اإلقتصادي في مجتمع معین .
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"یبدو أن من المعقول أیضا أن نفترض أنه إذا وجد عدد من األشخاص الذین حصلوا على درجة عالیة 

في الحاجة إلى اإلنجاز في ثقافة معینة في زمن معین ،فسیوجد نشاط خالق على نطاق كبیر ، فلما 

كان یفعل في الماضي قسرا سعیا وراء الرغبة في التزلف ، أو الحصول على مكافأة مالیة ، أو 

اإلعفاء من العمل قد تغیر اآلن إلى نشاط إبتغاء بلوغ معاییر اإلمتیاز لمجرد اللذة لبلوغ هذه المعاییر 

 1998، و هكذا یمكن أن یسمح إزدیاد الحاجة إلى اإلنجاز بالنمو اإلقتصادي أو الثفافي ( ماكلیالند، 

). 57ص 

 

:  لإلنجاز1965نظریة أتكنسون  14-1-2

         و قد عرف "أتكنسون " دافع اإلنجاز بأنه إستعداد نسبي في الشخصیة یحدد مدى سعي الفرد

و مثابرته في سبیل تحقیق أو بلوغ نجاح یترتب علیه نوع من اإلشباع و ذلك في المواقف التي 

). 66تتضمن تقویم األداء في مستوى محدد لإلمتیاز (الصافي ،بدون سنة.ص 

أسس أتكنسون نظریته في ضوء كل من نظریة الشخصیة و علم النفس التجریبي ، و تتمیز نظریته 

 .عن نظریة ماكلیالند أنها أكثر توجها معملیا 

 بنظریة تقوم على مبادئ أساسیة : 1965 تقدم أتكنسون 

-  یتمتع كل األفراد بمعین هائل من الطاقة الكامنة و بعض من الحاجات أو الدوافع األساسیة التي 

 .یمكن أن تعتبرها صمامات أو نوافذ توجه و تنظم تدفق الطاقة الكامنة من هذا الرصید 

- یفترض "أتكنسون " أن معظم األشخاص في الثقافات المختلفة یختلفون إلى حد كبیر فیما بینهم من 

حیث القوة النسبیة لهذه الدوافع مفترضا أن الدافع القوي أشبه ما یكون بصمام أو منفذ للطاقة یتفتح 

بسهولة و یستتبع ذلك تدفق الطاقة بمعدل أكبر ، في حین أن الدافع الضعیف یكون أشبه بصمام 

ضیق یسمح بتدفق محدد .  

- إن إنسیاب الطاقة من خالل المنفذ كي تتحول إلى نوع من السلوك ، لكي یتحقق الدافع ، فإن هذا 

یتوقف على الموقف الذي یجد فیه الفرد نفسه . 

- إن ما یتصف به الموقف من خصائص معینة ،إنما یستثیر دوافع مختلفة كي یفتح منافذ مختلفة  
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للطاقة ، فأي دافع أو منفذ للطاقة حساس في إستجابته لمجموعة من خصائص الموقف . 

- و إذا كانت الدوافع المختلفة موجهة نحو أنواع من اإلشباع أو اإلرضاء ، فإن النموذج السلوكي 

الذي ینتج من إستثارة دافع من الدوافع ، یتحدد بهذا الدافع المعین أي أن كل دافع یؤدي إلى نموذج 

                                                                              مختلف من السلوك .

            - إذا تغیرت طبیعة الخصائص الموقفیة أو المثیرات ، فإن دوافع أخرى مختلفة تستثار أو تتحقق 

 2012و یتمخض عنها ، تبعا لذلك ، تنشیط نماذج محددة و مختلفة من السلوك( معمریة بشیر ، 

 .)100.ص 

) نظریة ماكلیالند في محاولة لبناء نظریة للسلوك بإستخدام دافعیة Atkinsonو قد طور أتكنسون (   

 :و هي  اإلنجاز ، و تقوم هذه النظریة على أساس أن هناك ثالثة عوامل مهمة تستثیر دافعیة اإلنجاز

- قوة توقع أو إحتمال النجاح أو الفشل في تحقیق مهمة ما . 1

- درجة الرغبة أو عدمها في الناتج من المهمة . 2

- قوة الدافع للنجاح أو لتجنب الفشل . 3

بالنسبة ألتكنسون هناك نمطان للتوجه نحو اإلنجاز : 

  .النمط األول: األشخاص الذین یتسمون بإرتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة أكبر من الخوف من الفشل

النمط الثاني : األشخاص الذین یتسمون بإرتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز . 

،أما سمة الخوف من TAT( وقد إستخدم أتكنسون في تقدیر الحاجة لإلنجاز إختبار تفهم الموضوع  

 & Mandlerالفشل فتم قیاسها بواسطة إستخبار قلق اإلختبار الذي أعده ماندلر و سارسون 

Sarson  .( و هو یقیس القلق في موقف اإلختبار أو اإلمتحان  

إلنجاز ، و مستوى الخوف أو القلق من الفشل كما في الشكل التالي :  او یتفاعل كل من مستوى
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.ص 2000(عبد اللطیف خلیفة ،" النمطان األساسیان من األفراد في الدافعیة لإلنجاز" 03: رقم جدول

114  ( 

مستوى القلق من الفشل مستوى الحاجة لإلنجاز النمـــــــط 

- الدافع  لإلنجاز و النجاح 1
أكبر من الدافع لتحاشي الفشل  

Maf  >  Ms 

منخفض  مرتفـــــــــــع 

- الدافع لتحاشي الفشل أكبر 2
 من الدافع لإلنجاز و النجاح 

Ms >  Maf 

مرتفـــــــــــــع المنخفض 

 

و یشیر آتكنسون إلى أن األمل في النجاح أو الخوف من الفشل اللذان حددهما ماكلیالند یتكونان 

نتیجة إتحاد و تفاعل العوامل الثالثة السابقة . 

- دافع النجاح ، و هو قیام الفرد بجهد للحصول على النجاح أو تجنب الفشل . 1

- دافع إحتماالت النجاح ، و هو قیام الفرد بعملیة تقویم ذاتي إلمكانیة نجاحه في عمل ما . 2

- النجاح ، و یتوقف على مستوى العمل المطلوب إنجازه من حیث صعوبة وسهولة العمل . 3

 ، أن اإلتجاه نحو سلوك اإلنجاز هو المحصلة النهائیة لصراع اإلقدام       1957 كما یرى أتكنسون 

 بین األمل في النجاح و الخوف من الفشل .و لها تأثیر وجداني یتمثل في مشاعر الفخر  و اإلحجام

 (Fabien Fenouillet,2003.P31 )في حالة النجاح ،و مشاعر الخزي  في حالة الفشل 

 و یمثل أتكنسون هذه العالقة بالمعادلة اآلتیة: 

دافع اإلنجاز = دوافع النجاح – دوافع تجنب الفشل . فاإلهتمام بدوافع النجاح  و تنمیتها  و تقلیص 

  ).350ص. 2004دوافع تجنب الفشل یؤدي إلى محصلة أكبر من الدافع لإلنجاز ( بني یونس 
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 هي دافع مركب یوجه سلوك الفرد كي یكون ناجحا في األنشطة التي تعتبر معاییر دافعیة اإلنجاز:

اإلمتیاز ، و التي تكون معاییر النجاح و الفشل فیها واضحة أو محددة .أو هي المحصلة النهائیة 

للعالقة بین دوافع النجاح و دوافع تجنب الفشل و التفاعل بها . 

و قد عبر أتكنسون عن المیل نحو تحقیق النجاح و الخوف من الفشل في المعادالت التالیة :  

 Ts = Ms × Ps  × Isالمعادلة األولى المیل نحو إحراز النجاح  

إحتمال   × (Ms) الدافع إلحراز النجاح( الحاجة لإلنجاز ) =)  Tsأي أن المیل إلحراز النجاح(

                                                             (Fabien Fenouillet,2003.P31 ) .(Is) قیمة الحافز على النجاح × (Ps)النجاح

         ) : تعني المیل إلحراز النجاح ،و الذي هو وظیفة إلستعداد ثابت فطري أو مكتسب Tsحیث أن(

و هذا المیل دالة لثالثة متغیرات هي : 

1 -(Ms) و تعني الدافعیة إلحراز النجاح ( الحاجة لإلنجاز ).( تعتبر الحاجة لإلنجاز كإستعداد 

ثابت نسبیا عند الفرد). 

2 -(Ps) و تعني القوة التوقعیة أو اإلحتمالیة للنجاح . (تشمل فكرة أن الفرد یقوم بتقییم حظوظه في 

النجاح قبل اإلقدام على النشاط أو العمل .خبرة الفرد عن نوعیة النشاط ستعمل على إعطائه تقییم 

دقیق على إحتمالیة بلوغ الهدف المحدد للنجاح) 

3 -(Is)  و تعني القیمة الحافزة على النجاح أو قیمة حافز األداء للنجاح .(و هي المكون اإلنفعالي 

مثل الفخر،و یكون الفخر أكبر كلما كانت المهمة أصعب  )  

  Taf = Maf  × Paf  ×Iaf المعادلة الثانیة المیل نحو تجنب الفشل

 : تعني المیل لتحاشي الفشل.( یعتبر كقلق الفرد الذي یعاني من مشاعر الخزي أو Tafحیث أن 

مشاعر أخرى سلبیة في حالة الفشل) . 

Maf   . تعني  الدافع إلى تجنب الفشل: 

Paf    تعني توقع الفشل :

Iaf  تعني قیمة حافز األداء للفشل ( و هي مشاعر سلبیة كالخزي أو العار و تكون مرتفعة :

عندما یكون إحتمال الفشل ضعیف ،و تنقص إذا كان إحتمال الفشل كبیر ).  
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و من ثم نجد أن نظریة التوقع – القیمة توضح العالقات الریاضیة التي تنبأت بمیل الفرد على النجاح 

أو تجنب الفشل من خالل النشاطات المرتبطة باإلنجاز .  

 یتكون من شقین رئیسیین األول إستعداد ثابت نسبیا عند 1957أي أن الدافع لإلنجاز عند أتكنسون 

        الفرد ال یكاد یتغیر عبر المواقف المختلفة ، أما الثاني فهو خاص بإحتماالت النجاح أو الفشل

و جاذبیة الحافز الخارجي الموجب للنجاح أو قیمة الحافز السالب للفشل . 

) أن النزعة أو المیل Atkinsonیرى أتكنسون ( العوامل المسببة لدافعیة اإلنجاز عند أتكنسون : 

للحصول على النجاح أمر متعلم ، و هو یختلف بین األفراد ، كما أنه یختلف عند الفرد الواحد في 

المواقف المختلفة . و هذا الدافع یتأثر بثالثة عوامل رئیسیة عند قیام الفرد بمهمة ما  و هذه العوامل  

أوال : الدافع للوصول إلى النجاح و إنجازه: هي 

یشیر هذا الدافع إلى إقدام الفرد على أداء مهمة ما بنشاط و حماس كبیرین، رغبة منه في إكتساب 

خبرة النجاح الممكن ،غیر أن لهذا الدافع نتیجة طبیعیة تتجلى في دافع آخر ، هو دافع تجنب الفشل 

، حیث یحاول الفرد تجنب أداء مهمة معینة خوفا من الفشل الذي یمكن أن یواجهه في أدائها(نشواتي 

). 210 .ص 2003،

هناك إختالف في درجة دافع النجاح و الفشل عند األفراد ، فإذا واجه فردین نفس المهمة یؤدیها 

أحدهما بحماس تمهیدا للنجاح فیها ، أما أداء الثاني فیحاول من خالله  تجنب الفشل المتوقع .  

    فالنزعة لتجنب الفشل عند الفرد الثاني تكون  أقوى من النزعة لتحصیل النجاح ،و هذه النزعة 

القویة لتجنب الفشل تبدو متعلمة نتیجة مرور الفرد بخبرات فشل متكررة ، و تحدید ألهداف ال یمكن 

أن یحققها . أما عندما تكون إحتماالت النجاح أو الفشل ممكنة فإن الدافع للقیام بهذا النوع من 

المهمات یعتمد عل الخبرات السابقة عند الفرد، و ال یرتبط بشروط النجاح الصعبة المرتبطة بتلك 

المهمة .  

ثانیا : إحتماالت النجاح: 

یتوقف إحتمال النجاح في أي مهمة على عملیة التقویم الذاتي التي یقوم بها الفرد القائم بالمهمة      

و تتراوح إحتمالیة النجاح بین مستوى منخفض جدا، و مستوى مرتفع جدا تبعا ألهمیة النجاح و قیمته 

عند الفرد . المهمات السهلة ال تعطي الفرد الفرصة للمرور في خبرة نجاح مهما كانت درجة الدافع 
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لتحصیل النجاح الموجودة عنده.أما المهمات الصعبة جدا فإن األفراد ال یرون أن عندهم القدرة على 

أدائها .أما في حالة المهمات المتوسطة فإن الفروق الواضحة في درجة دافع تحصیل النجاح تؤثر في 

). 176 .ص2006األداء على المهمة بشكل واضح و متفاوت بتفاوت الدافع. ( الترتوري، 

ثالثا :القیمة الباعثة للنجاح :  

یعتبر النجاحّ - في حد ذاته – حافزا ،فكلما إزدادت صعوبة المهمة ، كلما تطلب ذلك إزدیاد قیمة 

باعث النجاح  للحفاظ على مستوى واقعي مرتفع  عكس  المهمات األقل صعوبة. فالمهام الصعبة 

المرتبطة ببواعث قلیلة القیمة ، ال تستثیر حماس الفرد من أجل أدائها بدافعیة عالیة .و الفرد نفسه هو 

الذي یقوم بتقدیر صعوبة المهمة و بواعثها . 

 أن اإلنجاز الفعلي یمكن أن یستثیر العدید من البواعث باإلضافة Atkinson ,1964 و قد الحظ 

إلى دافعیة اإلنجاز مثل المكافئات المادیة ، المعززات اإلجتماعیة  كالمركز األدبي و اإلجتماعي 

المرتبط بالهدف المرادّ إنجازه .  

   Attributionنظریة العزو  14-1-3
تعد نظریة العزو من النظریات المهمة في مجال دراسة الدافعیة اإلنسانیة بوجه عام، والدافعیة لإلنجاز 

   بوجه خاص، حیث تهتم نظریة العزو بكیف ُیدرك الفرد أسباب سلوكه وسلوك اآلخرین.

ترتكز نظریة العزو على ثالث إفتراضات : 

أوال : یرید أن یعرف الناس سبب سلوكهم و سلوك اآلخرین ، و خصوصا السلوك المهم بالنسبة   

 .إلیهم 

ثانیا: تفترض نظریة العزو أن الناس ال یضعون أسبابا لسلوكهم عشوائیا ، فهناك تفسیر منطقي   

لألسباب التي نعزو سلوكنا إلیها . 

) 77.ص2008ثالثا :أن السبب الذي نعزو سلوكنا إلیه یؤثر في سلوكنا الالحق . (غباري ،

تتشابه نظریة العزو مع نظریة اإلنجاز ووجه الشبه بینهما أن كلیهما ینطلق من إفتراض مؤداه أن 

األفراد یختلفون في طریقة تفكیرهم و نظرتهم للنجاح و الفشل و أن هذا اإلختالف هو الذي یحدد 

 .سلوكهم 
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و تختلف نظریة العزو عن اإلنجاز في كونها ترتكز أكثر على تحدید و تصنیف التصورات المرتبطة 

بتحقیق أو تجنب الموقف اإلنجازي ، و هذه التصورات هي في الواقع تفسیرات تبریریة أعطیت لإلجابة 

عن أسئلة مهمة مثل "لماذا نجحت ؟" أو" لماذا أخفقت ؟" .  و وفقا لنظریة العزو فإن كیفیة تفكیر 

الفرد في النجاح و الفشل تؤثر في دافعیته لإلنجاز . فالفرد ذو الحاجات العالیة لإلنجاز یفسر نجاحه 

و فشله بطریقة تختلف عن الفرد المتدني الحاجة لإلنجاز ، و سبب ذلك اإلختالف یرجع لتباین محدد 

في طریقة تفكیر النمطین السابقین من األفراد ، فالفرد المرتفع في دافعیة اإلنجاز یعتقد أن نجاحه یعود 

لقدرات ذاتیة مكنته من النجاح أو ألنه یجتهد  كثیرا و أنه یستحق النجاح فتراه یقول " أنا فخور أنا 

واثق من المستقبل " و بالمقابل فإن الفرد المتدني الدافعیة ال یعتقد بأن فشله و إخفاقه هو نتیجة 

ضعف في جهوده الذاتیة ، إنما یعود لعوامل خارجیة .فالجهود الذاتیة أیا كانت في نظره ال توصل 

           و العالقات اإلجتماعیة أو سهولة اإلختبار الفرد إلى النجاح بل یعود النجاح عنده إلى الحظ 

 ).                                                 370 هـ .ص1416و نحوه  ( الحامد ،

     و قد ظهر هناك إتجاهین لتفسیر دافعیة اإلنجاز :األول ركز على ما یعرف باإلعزاءات السببیة 

و دافعیة اإلنجاز حیث سار في هذا اإلتجاه باحثون منهم وینر وكویكال  و آثارها على سلوك اإلنجاز،

 و فال و فریز و آمز و الیوت رودریك و قد إهتم هذا اإلتجاه بتحلیل اإلدراك الذاتي لعوامل 1970

) الذي یعد Heider 1988القدرة و الجهد و صعوبة العمل ، و هي العوامل التي تنبه لها هیدر  ( 

أول من كتب عن األعزاء كعملیة معرفیة ذاتیة و أوضح أهمیة إدراك الفرد لهذه العوامل الثالثة عند 

 و اإلنجاز بصفة عامة .    بتحلیل مواقف األداء1986إنجازه عمل ما .كما إهتمت نظریة هایدر 

 :و یرى هیدر أن هناك دافعین رئیسیین وراء تفسیرات السببیة التي یقدمها األفراد 

و یتمثل في الحاجة إلى تكوین فهم متسق و مترابط عن العالم المحیط حیث یستخدم الدافع األول : 

األفراد المبادئ البسیطة في إدراكهم لآلخرین و الموضوعات الفیزیقیة . 

البیئة و التنبؤ بالعالم المحیط  و من الحاجات  حاجة الفرد للتحكم و السیطرة علىالدافع الثاني : 

األساسیة إلرضاء هذا الدافع القدرة على التنبؤ بكیف یسلك األفراد في المستقبل و التي تمكنهم من 

رؤیة العالم بشكل منظم . 
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  B.Weinerنظریة برنارد وینر – 

   تعدیال لنموذج "أتكنسون " و إهتم بالتفسیر اإلدراكي لمسببات النجاح Weiner 1970أجرى واینر 

و الفشل لدى األفراد، مؤداه تباین تأثیر الفشل على اإلنجاز و التحصیل، بحیث یؤثر الفشل تأثیرا 

موجبا لدى األفراد ذوي المستوى العالي من دافعیة اإلنجاز فیرفع النزعة إلى التحصیل لدیهم، ،بینما 

یؤثر تأثیرا سالبا لدى األفراد ذوي المستوى المنخفض لدافعیة اإلنجاز،و یخفف من النزعة إلى 

التحصیل لدیهم. 

و یختلف تأثیر الفشل عن تأثیر النجاح في ظل هذا التعدیل ، فبینما یكون تأثیر الفشل كبیرا  یكون 

تأثیر النجاح ضئیال و یتمثل في زیادة صغیرة لإلحتماالت الذاتیة للنجاح .و تعتبر هذه نقطة ضعف 

تؤخذ على تعدیل "واینر" حین یؤثر النجاح تأثیرا ملموسا على األداء الالحق له(بني 

). 352.ص2003یونس،

و قد قام "وینر" بإستكمال نظریات الدافعیة لإلنجاز و ذلك ببنائه للنظریة المعرفیة عن اإلعزاء 

 ) على جزء محدد من العملیة اإلعزائیة هو تفسیر مواقف اإلنجاز 1986، 1973وركزت نظریة وینر(

الدراسي أو كیف یفسر المعلمون أو الطالب النجاح و الفشل في الدراسة ، و یعرف هذا التعلیل 

باإلعزاءات السببیة .حیث إقترح بعدین لتحلیل اإلعزاء السببي ، فأشار بأنه داخل محتوى أي موقف 

ما یتضمن إنجاز نالحظ أسباب حدوثه ترجع إلى أربعة عوامل هي :القدرة ، الجهد ، الحظ ، صعوبة 

العمل حیث یعتمد  كل من القدرة و الجهد على الفرد  و هما عامالن داخلیان،  بینما یتمیز عامال 

القدرة وصعوبة العمل بالثبات النسبي . كما توصل  وینر إلى أن األفراد ذوي اإلنجاز المرتفع هم من 

أصحاب العوامل الداخلیة و یعزون ذلك إلى قدرتهم و فشلهم لقلة جهدهم ، أما منخفضي اإلنجاز 

و عدمه في حالة النجاح .أما في حالة الفشل فإنهم یردون ذلك إلى  فإنهم یریدون ذلك إلى الحظ  

) 277هـ .ص1425( الرمیح  عدم إمتالكهم القدرة الكافیة

و من الدراسات التي إهتمت بأنماط العالقات بین دوافع النجاح و تجنب الفشل و الفروق الفردیة فیها 

 و التي توصلت إلى أنماط هذه العالقات و التي لها 1969 و واینر 1965دراسات ماكلیالند 

تطبیقات بالنسبة للتحصیل الدراسي و اإلختیار المهني و الطموحات التعلیمیة  و المهنیة .یختلف 

مستوى دافعیة اإلنجاز بإختالف إحتماالت النجاح لدى ذوي دوافع النجاح عنه لدى ذوي دوافع تجنب 
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 یهبط 0.50الفشل ، فبینما یصل إلى أقصاه بالنسبة لذوي دوافع النجاح عندما تكون إحتماالت النجاح 

إلى أدناه بالنسبة لذوي دوافع تجنب الفشل ، و بینما یرتفع إلى أقصاه بالنسبة لذوي دوافع تجنب الفشل 

 یهبط إلى أدناه لذوي دوافع النجاح . % 100عندما تكون إحتماالت النجاح صفر أو 

        تفسیرا سببیا للنجاح و الفشل مؤداه أن الفرد في أي موقف لإلنجاز Weinerو یقدم واینر

و یشعر بالسعادة أو عدم السعادة وفقا لنتیجة الموقف و لكنه ،و التحصیل إما أن ینجح أو یفشل 

یسأل نفسه لماذا ؟ 

إلى المفاهیم المعرفیة ، و قدم نظریة في الدافعیة یبدا بمسلمة ان الناس یعزون نجاحهم   إستند و ینر

و فشلهم إلى أسباب داخلیة أو خارجیة ثم یقسم هذه األسباب إلى مجاالت منفصلة ، فإذا كان الفرد 

داخلي العزو ، فإنه ینسب نجاحه أو فشله إلى قدراته أو جهوده أو اإلثنین معا ، و بهذا تكون أسباب 

السلوك خاضعة لنوع من المسؤلیة الشخصیة ، أما إذا كان الفرد خارجي العزو ، فسوف ینسب نجاحه 

أو فشله إلى عوامل لیس مسؤوال عنها ، و بالتالي ال یتحكم فیها ، كالحظ أو الصدفة أو صعوبة 

المهمة ، فالنجاح قد یرجع إلى سهولة المهمة أو حسن الحظ . و الفشل قد یرجع إلى سوء الحظ أو 

صعوبة المهمة أو كلیهما معا , 

و بإعتماده على هذه المسلمة ، إستخلص نموذجا نظریا یشتمل على بعدین لتحلیل مفهوم العزو في 

  مواقف اإلنجاز .فیرى أن محتوى مواقف اإلنجاز یتضمن بعدا داخلیا ینقسم إلى عاملین هما : القدرة 

ظ ( ح) حو ال ( ق) و الجهد (ج) ، و آخر خارجیا یتضمن عاملین كذلك هما : صعوبة المهمة (ص)

و صاغ العوامل األربعة في المعادلة التالیة : 

ازي = د ( ق + ج + ص+ ح). ـــــــــــــــــــــعل اإلنجــــــــــــــالف

و في محاولته إلیضاح عمل هذه المعادلة قرر ان الفعل اإلنجازي ( نجاح أو فشل ) له محددات 

ترتبط بإنجاز الفرد . هذه المحاوالت تتمثل في تقدیر الفرد إلمكانیاته او مستوى قدراته ، و كمیة الجهد 

المبذول ، ودرجة صعوبة المهمة ، و إتجاه الحظ . ذلك من المفترض ان الفعل اإلنجازي یعزى إلى 

أي ان التوقعات المستقبلیة للنجاح و الفشل تبنى على أساس مستوى القدرة ،المصادر السببیة األربعة 

و الحظ المتوقع .   الـمفترض ،و إلى صعوبة المهمة المدركة ، و كذلك تقدیر الجهد الذي سیبذل 

 ).  116، ص 2012( معمریة بشیر .
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ثابت 

 

          القدرة                                                    صعوبة المهمة  

داخلي                                                                        خارجي     

 

         الجهد                                                   الحـــــــــــــــــــــــظ  

 متغیر 

  ) بعدي اإلستقرار و مصدر الضبط و تفسیرهما لسببیة السلوك في نظریة برنارد 02الشكل رقم (

وینر 

نظریة رینور : - 

) نظریة معرفیة مدروسة  في دافع اإلنجاز و لفت اإلنتباه إلى حقیقة Raynor)1979قدم "رینور" 

مؤداها أن نظریة دافع اإلنجاز كبدایة قد أخذت في اإلعتبار النتائج الفردیة للعمل أو النشاط المحدد 

مثل النجاح أو الفشل ...و أن الدافع لإلنجاز یعتمد على مكونین : قوة المیل لتحقیق النجاح للوصول 

 ).66 .ص2001إلى التفوق و الهدف المتوقع ، و قوة المیل للنجاح في العمل الحالي(الصافي،

أجرى رینور  دراسة حول داللة التوجه المستقبلي بالنسبة لألداء األكادیمي فقام بقیاس متغیر أطلق 

و تم تقدیر  علیه الوسیلیة المدركة لدى مجموعة من طالب الجامعة ممن یدرسون مقرر علم النفس .

مستوى أدائهم االكادیمي و إتجاههم نحو النجاح في مستقبلهم المهني الذي یتوسمونه . و تبین ان 

الطالب المرتفعین في الدافع إلى اإلنجاز و المنخفضین في القلق من الفشل ، حققوا مستویات عالیة 

من األداء من أجل اإللتحاق بالمستویات الدراسیة العلیا ، خاصة بین أولئك الطالب الذین یرون أهمیة 

). 108. ص   2012الدراسة في تحدید مستقبلهم المهني ( معمریة بشیر ،
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   أنه على الرغم من أن الدافعیة للتعلم (Atkinson & Raynor ,1978)و یرى رینور و أتكنسون 

و اإلنجاز إستعداد داخلي ثابت نسبیا في الشخصیة ،إال أنه ال ینكر دور الحوافز الخارجیة في نجاح 

الفرد أو فشله في التعلم ، فهو یعطي أهمیة للبیئة التي یعیش فیها المتعلم  و ما فیها من حوافز 

). 250 .ص 2005خارجیة .( الزعبي ،

 إضافة لنوذج أتكنسون من خالل تأكیده على النتائج المستقبلیة المحتملة 1969و قدم راینور في عام 

للنجاح او الفشل في إنجاز مهمة ما ، و إحتمالیة إدراك الفرد إلمكانیة وجود صلة بین أدائه لمهمة ما 

في الحاضر على مستقبله .فاألداء على المهام الحالیة یعكس حاجة داخلیة لإلنجاز تؤثر على مستوى 

إنجاز المهام األخرى المشابهة في المستقبل .و سلوك الفرد في حالة ما إذا أدرك اإلتفاق أو اإلتساق 

( عبد  بین الحاضر و النتائج المستقبلیة  یختلف عنه في حالة عدم اإلتساق بین الحاضر و المستقبل

). 139.ص 2000اللطیف خلیفة ، 

- اإلتجاه اإلنساني : 14-3

نظریة موراي للحاجة لإلنجاز - 1- 14-3

یعد "هنري موراي " أول من إستخدم مصطلح الحاجة لإلنجاز حیث وردت في كتابه  " إستكشافات في 

. 1938الشخصیة " و الذي نشر سنة 

 اإلنتماء ،و قد تمكن موراي من تقدیم قائمة مبدئیة من عشرین دافعا إجتماعیا هي: اإلنصیاع  اإلنجاز

، العدوان ،اإلستقالل ، العمل المضاد ، الدافع ، اإلحترام ، السیطرة  العرض ، تجنب األذى ،تجنب ، 

الدونیة ، الحنو ، الترتیب ، اللهو ، الرفض أو النبذ  اإلستمتاع الحسي، الجنس ، طلب المساعدة ، 

)  73 .ص2005الفهم .( دویدار، 

و تصور موراي للحاجة ینبثق من تصوره الكلي للشخصیة ، فالحاجة عنده مركب  یمثل قوة في 

منطقة المخ تنظم اإلدراك ، و التفهم و التعقل و النزوع و الفعل بحیث تحول الموقف القائم غیر 

المشبع في إتجاه معین . 

و تستثار الحاجة احیانا إستثارة مباشرة من جراء عملیات داخلیة من نوع معین , و لكن األكثر شیوعا 

    تستثار ( في حالة اإلستعداد ) بوقوع واحد من تلك الضغوط القلیلة التي یغلب ان تكون ذات تأثیر

و اإلستجابة إلیها .   ها الكائن إلى الصدام ، إلى اإلصغاء ع( قوى بیئیة) و هكذا تعبر عن نفسها بدف
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و كل حاجة یصحبها نوعیا شعور أو إنفعال خاص و تنزع إلى إستعمال أسالیب معینة لتدعیم إتجاهها  

و هي قد تكون ضعیفة او قویة ، مؤقتة أو مستمرة . و لكنها عادة ما تثابر و تؤدي إلى نوع معین 

من السلوك الظاهر ( او التخیل ) و الذي یغیر الظروف الحافزة بطریقة تكفل للموقف نهایة تهدئ 

)  91 . ص2012بشیر، الكائن ( معمریة

و یرى موراي أنه یمكن اإلستدالل على وجود الحاجة من خالل ما یلي :  

- أثر السلوك او نتیجته النهائیة . 1

 - النمط أو األسلوب الخاص للسلوك المتضمن ,2

 - اإلنتباه اإلنتقائي و اإلستجابیة لنوع خاص من موضوعات التنبیه .3

 - التعبیر عن إنفعال أوجدان خاص .4

- التعبیر عن اإلشباع حین  یتحقق تأثیر خاص او الضیق حین ال یتحقق ذلك التأثیر . 5

و تتحد طریقة إشباع الحاجة لإلنجاز في ضوء تصور موراي طبقا لنوعیة اإلهتمام و المیل  فالحاجة 

في المجال الجسمي- على سبیل المثال -تكون على هیئة رغبة في النجاح الریاضي .بینما تكون 

الحاجة لإلنجاز في المجال العقلي على هیئة رغبة في التفوق العقلي أو المعرفي ( عبد  اللطیف 

 )89  .ص 2000خلیفة ، 

یتفق موراي مع ألبورت في اإلعتقاد بأن الدوافع تمثل أساس المحاوالت و المساعي في نظریة 

الشخصیة ، و لكنه یفضل قبول رأي فروید القاضي بأننا مدفوعین برغبة في إشباع الدوافع المولدة 

للتوتر إلزالة هذا التوتر و أطلق علیها الحاجات، و أن الشخصیة محددة بطبیعتها بما یصدر عنها 

من عملیات نفسیة مركزها المخ. و هو یعرف الحاجة بأنها تكوین فرضي ذات قوة ثابتة نسبیا مصدرها 

المخ تنظم إدراكاتنا و تفكیرنا و تصرفاتنا ،  ...و هكذا یرى موراي أن الحاجة هي نقطة البدایة في 

أي سلوك إنساني ، فاإلنسان یسعى دائما إلشباع حاجاته األساسیة في الحیاة الیومیة . (السید عبد 

). 439 .ص 1998الرحمن ،

یرى موراي أن القوى الدافعة للفرد نابعة مما لدیه من حاجات و أن الحاجة هي التي تجعل الفرد یبدل 

من المواقف غیر المشبعة إلى مواقف تحقق له إشباع هذه الحاجة. 
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و الحاجة عند موراي هي مفهوم إفتراضي یعبر عن قوة تؤثر في إدراك وسلوك األفراد لیحاولوا تغییر 

مواقف غیر مرضیة ،و أنها توتر یقود الفرد إلى متابعة هدف  فعندما یتم إدراك هذا الهدف فإن التوتر 

 .یقل 

و یرى "موراي " أن الحاجات اإلجتماعیة مثل الحاجة لإلنجاز أو الحاجة للتواد أو السیطرة أو 

اإلسستقالل أو اإلذعان ،...إلخ قد تستثار داخلیا عن طریق العملیات الحشویة الداخلیة أو خارجیا 

      بواسطة ما یقع على الفرد من تأثیرات موقفیة مباشرة و هي ما یطلق علیه موراي مصطلح الضغط

). 161 .ص2008( الزلیتني ،

 الحاجة لإلنجاز بأنها "رغبة الفرد و میله نحو تذلیل العقبات ألداء  Murray    و قد عرف موراي 

شیئ صعب بأقل قدر من الوقت مستخدما ما لدیه من قوة و مثابرة و إستقاللیة " (مجدي عبد اهللا 

). 176.ص2003،

و مفهوم اإلنجاز یشیر إلى الرغبة في : 

یحقق شیئا صعبا .  - أن

- أن یتمكن من أو یسیطر على أو ینظم أشیاء مادیة ، أو األفراد أو األفكار أو الموضوعات .  

- أن یقوم بكل األعمال بسرعة بأكبر قدر ممكن من اإلستقالل . 

- أن یتغلب على العقبات و یبلغ مستوى مرتفعا .  

- أن یتفوق المرء على نفسه . 

- أن یتنافس مع اآلخرین.  

- أن یرفع المرء من إعتباره لنفسه بأن ینجح في ممارسة بعض المواهب( إدوارد ج. موراي 

  ).190.ص1988

و هذه الرغبات تكون مقترنة باألفعال التالیة :   

 القیام بمجهودات كبرى ، مستمرة و متكررة إلنجاز المهام الصعبة . -

-  هوس التنافس و اإلنتصار 
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- تحدید أهداف بعیدة و صعبة .  

- محاولة القیام بكل األمور بإتقان . 

- التحفیز بوجود اآلخرین ، و الرغبة في  التنافس . 

- الرغبة في الفوز بالسلطة . 

 (Fabien Fenouillet,2003.P23 ) - ال یترك التعب و الملل أن ینال منه.

             و أشار موراي إلى أن الحاجة لإلنجاز قد أعطیت إسم إرادة القوى في كثیر من األحیان

و أفترض أنها تندرج تحت حاجة كبرى أعم و أشمل هي الحاجة للتفوق. و تتحدد طریقة إشباع 

الحاجة لإلنجاز في ضوء تصور موراي طبقا لنوعیة اإلهتمام و المیل ، فالحاجة في المجال الجسمي 

على سبیل المثال  تكون على هیئة الرغبة في النجاح الریاضي ، بینما تكون الحاجة لإلنجاز في 

).  81 .ص2006المجال العقلي على هیئة الرغبة في التفوق العقلي أو المعرفي  ( بني یونس ،

 

  : لماسلو للحاجات الهرمي التدرج نظریة- 14-3-2

یعد "أبراهام ماسلو " من رواد هذا اإلتجاه فلقد كان تركیزه على تفسیر أسباب السلوك اإلنساني .  

 أن األفراد یولدون و لدیهم دوافع داخلیة تهدف لتحقیق الذات . و هو یرى

یفترض "ماسلو" أن الدافعیة اإلنسانیة تنمو على نحو هرمي إلنجاز حاجات ذات مستوى مرتفع 

كحاجات اإلنجاز و تقدیر الذات و تحقیق الذات ، إال أن الحاجات العلیا ال تتحقق إال إذا أشبعت 

الحاجات األدنى كالحاجات البیولوجیة و األمنیة ، حیث تقع الحاجات الفزیولوجیة في  قاعدة 

 التصنیف ، بینما الجمالیة في قمته. 

 و یرى ماسلو أننا نتقاسم الحاجة للطعام مع كل الكائنات الحیة ، ویمكن أن نتقاسم  الحاجة للحب 

مع القردة العلیا ، أما  الحاجة لإلنجاز فهي خاصة باإلنسان .فكلما إرتقت الحاجة كلما كانت خاصة 

  ).Maslow .2010,p114فقط بالكائن البشري ( 

و هذه الحاجات هي : 
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"و تتحدد بأصناف أساسیة جدا ، كالطعام ، الشراب ، الهواء  المسكن الحاجات الفزیولوجیة :أ-

           الجنس ، الراحة وهذه الحاجات مرتبطة بالبقاء . و یرى ( ماسلو) أن الحصول على الطعام 

هذه الحاجات  یؤدي إلى تحریر الفرد من سیطرة حاجاته الفزیولوجیة ، و إلى  و إشباع و الشراب

 .إتاحة الفرصة الكافیة لظهور الحاجات ذات المستوى األعلى 

 تشیر هذه الحاجات إلى رغبة الفرد في العیش بأمان وسالم و طمأنینة  و في  حاجات األمن :ب - 

تجنب القلق واإلضطراب و الخوف ،  و یتوفر األمن النفسي للفرد من شعوره بأنه قادر على اإلبقاء 

و تساعدنا   على عالقات مشبعة و متزنة مع الناس كأفراد األسرة و األصدقاء و زمالء العمل، 

حاجات األمان على تجنب اآلاللم الموجعة و اإلصابة .كما تتبدى حاجات األمن بالتحرك النشط 

لألفراد في الحاالت الطارئة التي تهدد السالمة العامة كالحروب و الكوارث.... 

و هي الحاجة للعالقات الوجدانیة و اإلنتماء و العاطفة . و لهذا حاجات الحب و اإلنتماء : جـ -

 یصبح لدى الفرد رغبة قویة لتكوین عالقات ألفه مع اآلخرین .

و هي توجه األفراد نحو العالقات العاطفیة مع اآلخرین إظافة إلى البحث عن المكانة داخل الجماعة 

طرابات في الشخصیة ض.و إذا لم تشبع هذه الحاجة عند الفرد، فهناك إحتمال كبیر لظهور إ

(Michel Hansenne ,2007 .p148 ) .

تشیر حاجات إحترام الذات إلى رغبة الفرد في تحقیق قیمته حاجات التقدیر و اإلحترام :د - 

      الشخصیة كفرد متمیز و یتبدى إشباع هذه الحاجات بمشاعر القوة و الثقة و الجدارة و الكفاءة  

 أن یحترم اإلنسان ذاته و یقدرها ، و أن یحترم الناس الفرد و یقدرونه . و الفائدة،و

و تركز حاجات تقدیر الذات و المركز و اإلحترام ،على حاجة إحترام الذات ، و اإلحترام من قبل 

اآلخرین إلنجازات الفرد ، و الحاجة إلى تنمیة الشعور بالثقة بالنفس و اإلعتبار و یحدث إشباع هذه 

الحاجات من خالل تحقیق أو إنجاز مهمة معینة بنجاح و تقدیر اآلخرین لمهارات  و قدرات الفرد في 

). 101 .ص 2002أداء عمل مثیر لإلعجاب ، و إستخدام األلقاب البراقة  (عبد الباقي ،

            تدفع اإلنسان إلى السعي و اإلنجاز و القوة و الثقة و اإلستقالل  و الحریة . هذه الحاجات

            و تتضمن حاجات التقدیر رغبة اإلنسان في الحصول على الشهرة و المكانة اإلجتماعیة  

و اإلعتراف بالقدرات و مشاعر األهمیة. 
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حاجات المعرفة : 

و هي حاجات ترمي إلى الرغبة المستمرة في الفهم و المعرفة ، و تتمثل واضحة في النشاطات 

اإلستكشافیة و اإلستطالعیة ، و في البحث عن مزید من المعرفة ، و الحصول على أكبر قدر ممكن 

من المعلومات .  

یعمل الفرد خالل مراحل نموه المختلفة على فهم و إدراك الواقع و البیئة المحیطة به بهدف تحقیق 

تكیفا معها و بحیث یمكنه ذلك اإلدراك من معرفة و تفسیر الظواهر المختلفة المحیطة به  إذ إن هذه 

المعرفة  و هذا التفسیر یساعدان على نموه بصورة سلیمة و یتیحان الفرصة له لكي یتعامل مع 

). 157 .ص 2008الظواهر و األحداث الحیاتیة بشكل یرضیه و یرضي مجتمعه .(الزلیتني ،

الحاجات الجمالیة: 

 تدل الحاجات الجمالیة على الرغبة في القیم الجمالیة و تتجلى لدى بعض األفراد في إقبالهم أو 

        تفضیلهم للترتیب و النظام و اإلتساق و الكمال سواء في الموضوعات أو األوضاع أو النشاطات 

و كذلك في نزعتهم إلى تجنب األوضاع القبیحة التي تسود فیها الفوضى و عدم التناسق ، وعلى 

الرغم من إعتراف ماسلو بصعوبة فهم طبیعة الحاجات الجمالیة إال أنه یعتقد أن الفرد السوي الذي 

یتمتع بصحة نفسیة سلیمة ینزع إلى البحث عن الجمال بطبیعته سواء كان طفال أم راشدا و یفضله 

). 215.ص2003كقیمة مطلقة و مستقلة عن أي منفعة مادیة ( نشواتي،

یذهب "ماسلو" إلى أنه بعد إشباع الحاجات الفسیولوجیة و األمن و اإلنتماء و التقدیر و الحاجات 

. المعرفیة ، تظهر الحاجات الجمالیة لدى األفراد و خصوصا الفنانین و الكتاب  ،...إلخ 

حاجات تحقیق الذات: 

  و یتمثل أعلى مستوى في هرم الحاجات في تأكید الذات ،و هي الحاجة إلى أن یحقق المرء ذاته   

و ذلك باإلستفادة القصوى من القدرات و المهارات و اإلمكانات .و یسعى األشخاص الذین تسیطر 

        علیهم حاجة تأكید الذات إلى البحث عن مهام تتحدى قدراتهم و مهاراتهم و تسمح لهم بالتطــور

و إستخدام أسالیب إبداعیة و إبتكاریة و توفر لهم فرص التقدم العام و النمو الذاتي. 
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حاجات                                        

ذات ـــــــتحقیق ال                                  

الحاجات الجمالیة                                     

حاجات المعرفة الفهم و اإلستكشاف                          

حاجات تقدیر الــــذات و اإلنجــاز                            

حاجـات الحـــــــــب و اإلنتمـاء                                 

حاجــات األمـــــــن و السالمـــــــة                                

الحــــــــــــاجـــات الفزیولوجــیــــــة                                

 

) التقسیم الهرمي للحاجات عند "ماسلو" 03شكل رقم (                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى أن اإلنسان یشعر بتحقیق ذاته من خالل ما ینجزه  و فیما یحققه من Maslowو قد أشار ماسلو 

) 366هـ.ص 1416أهداف ( الحامد،

و بتطبیق هذا اإلتجاه على العملیة التعلیمیة نجد أن النجاح و اإلنجاز یتحقق للطالب إذا ما أتیحت   

لهم الفرص المناسبة إلشباع میولهم و رغباتهم المناسبة لقدراتهم  و إستعداداتهم و بالتالي فإن إشباع 

تلك الحاجات لدیهم سیمكنهم من تحقیق ذواتهم باإلنتاج و اإلبداع  .فالمتعلم یحاول قدر إستطاعته 

      إستثمار كل إمكاناته الذاتیة لتحقیق النجاح وتحقیق الذات .و من المؤكد أن قدرات األفراد تختلف  

و الفرص المتاحة لهم تختلف أیضا مما یجعل الفرد دائما في سعي مستمر لتحقیق ذاته . 

یرى ماسلو أن إشباع الحاجات العلیا أقرب إلنجاز الذات من إشباع الحاجات األولیة .و إذا أدرجناه 

 في نظریة إنجاز الذات فهذا یشكل فرق كبیر .و هذا یعني من جهة أخرى أنه بإمكاننا  أن نتوقع بأن 
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لألفراد  الذین یعیشون في مستوى الحاجات العلیا  عدد  كبیر من المزایا ذات المستوى المرتفع و التي 

 (Maslow .2006 ,p 116 )یتمتع بها الفرد المنجز .

 - اإلتجاه السلوكي :14-4

أساس النظریة أن الدافعیة حالة تسیطر على أداء الفرد و تتمثل في إستجابة مستمرة مرهونة 

بمعزز معین .و بذلك یقترن أداؤه الستجابة  ما و تكراره لها بالحصول على معزز.       

و تفسر النظریة السلوكیة نجاح الفرد في المهمات الصعبة التي توكل إلیه بضرورة توفر أمران على 

جانب كبیر من األهمیة ، و هما : 

- ضرورة توفر مستوى دافعي مرتفع أو حافز قوي لإلنجاز أو األداء یستثیر الجوانب المعرفیة            

و اإلنفعالیة للفرد .  

ئ لنمو الكف اإلستجابي،بحیث ال یعوق إنجاز الفرد أو أداءه في أي مجال من ي- معدل بط

المجاالت.  

        فاإلنجاز بإعتباره أداء للفرد یستند إلى بعض المقومات األساسیة التي تكمن في  الشخصیة . 

و هي تیسر األداء إن توافرت لدى الشخص المنجز و تعیقه إن لم تتوفر . 

یتمثل جانب رئیسي من تلك المقومات في السمات المزاجیة لشخصیة الفرد المنجز ، فهذه السمات بما 

و لذلك  تحمله من دینامیات معینة یكون لها قدرة التأثیر إیجابا أو سلبا على سلوك الفرد و أدائه ،

تتعلق  یستند معظم الباحثین في هذا المجال إلى نظریة الكف و اإلثارة .و هي عملیات  فزیولوجیة  

بوظیفة القشرة المخیة .و قد ثبت باألدلة التجریبیة أن هذه العملیات لها دور واضح في إنجاز الفرد : 

إشراطه   و تحصیله ، سلوكه بوجه عام ، و بذلك نجد أن تلك النظریة تلقى الضوء على اإلنجاز 

). 198.ص2003بإعتباره أداء (عبد اهللا ،

كما یرى أیزنك أن اإلثارة هي أساس أنشطتنا و هي الجانب اإلیجابي للسلوك بوجه عام  و اإلنجاز 

في أي شكل من أشكاله. بینما یعد الكف الحافز السلبي . 
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 Social Learning نظریة التعلم االجتماعي  -14-4-1
    صاحب هذه النظریة هو عالم النفس السلوكي "باندورا " ترى هذه النظریة أن اإلنسان كائن 

إجتماعي  و أن العدید من دوافع اإلنسان هي متعلمة ، یتم إكتسابها من خالل تفاعله مع اآلخرین 

بإستخدام نماذج المحاكاة أو التقلید ، و المالحظة ، و النمذجة و غیرها . 

بدمج العناصر المعرفیة و السلوكیة عندما فسر الدافعیة ، فنظریة باندورا في        قام " ألبرت باندورا 

التعلم المعرفي اإلجتماعي و ثیقة الصلة بالدافعیة و التعلم الموجه ذاتیا .یرى باندورا أن كل الطلبة 

 ) و هو یوصي 91 .ص2008(غباري ، القادمون إلى المدرسة لدیهم القدرة والرغبة في التقلید

باإلعتماد على النمذجة أي تقلید نموذج یكون قدوة ،و باإلبتعاد عن التلقین. 

          و یعتقد "باندورا" أن عوامل الخطط و الفاعلیة الذاتیة لها دور بارز في الدافعیة  فالخطط 

تشتمل على وجود أهداف محددة لدى الفرد تعد بمثابة محركات للدافعیة نحو األداء لفترات مختلفة أما 

و الحصول على  الفاعلیة الذاتیة فإنها تشیر إلى إعتقاد الفرد بأنه قادر على التمكن من موقف معین 

).و یرى باندورا أن المعرفة الذاتیة یمكن الحصول علیها 108.ص2006فوائد إیجابیة ( بني یونس ،

من الخبرات الشخصیة و اإلجتماعیة ، و هناك أربع مصادر للمعلومات متوفرة للطلبة و هي إنجاز 

األداء ، الخبرة البدیلة (و تعني مشاهدة اآلخرین یقومون بنفس األداء) ،اإلقناع اللفظي ، اإلستثارة 

العاطفیة (فالمواقف الضاغطة تعتبر مصدر مهم للمعلومات). 

الواقع أن هناك العدید من نظریات التعلم ترى إمكانیة أن یساهم التعلم االجتماعي في تدعیم دافعیة 

اإلنجاز لدى األفراد ،فمن خالل القدوة الحسنة یتعلم اآلخرون، ووجود شخص معین وسط مجموعة 

متمیزة أو متفوقة تدعم دافعیة اإلنجاز لدیه بوضوح، وهناك نظریات أخرى فرعیة للتعلم، منها التعلم 

). 277 .ص 1425بالمحاولة والخطأ، والتعلم باالقتران والتعلم الشرطي اإلجرائي. (الرماح،

 - اإلتجاه التحلیلي :14-5

 و یرى أنصار هذا اإلتجاه أن الفرد یقوم بتحلیل سلوكه اآلني و المستقبلي ،و یربط ذلك بالقدر الذي     

       یشعر فیه بالسعادة و اللذة و اإلرتیاح. فیسعد بالسلوك الذي یحقق له السعادة و اللذة التي ینشدها

و یكون هذا دافعا له لإلنجاز السریع و الجید . و ینطبق ذلك على العملیة التعلیمیة في المدرسة 

فالطالب یستجیب للمادة أو الموقف التعلیمي  إذا ما رأى أنه یلبي رغبته و یحقق له اإلرتیاح و السعادة 
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و یرتاح ألستاذها و هذا وحده   أیا كان مصدرها فتجده أحیانا یبذل كل جهده في المادة لمجرد أنه یألف

یشكل دافعا لإلنجاز و العطاء .فاإلنجاز من هذا المنظور یتحقق إذا صاحبه الشعور بالرضا و السعادة 

 ) 368هـ . ص1416التي تمثل دافعا للفرد .( الحامد ،

    و یذهب "آدلر " إلى أن اإلنسان لدیه بالفطرة إهتمام  إجتماعي بأهداف تتیح له أن یتخلص من 

      الدونیة في تحقیقه للتفوق و الكمال التام ، و هو لدیه بالفطرة أیضا دافع للنضال من أجل التفوق 

    و هو الدافع األساسي الذي تتفرع منه كل الدوافع األخرى،...و أن الذات الخالقة هي المحرك األول

). 153و السبب الرئیسي لكل ما هو إنساني ( تحیة عبد العال ،بدون سنة.ص 

و كان یرى  ألفرد آدلر الذي أن هذه الرغبة في التحصیل و منافسة اآلخرین و تحقیق الغلبة علیهم  

على هذا األساس وضع نظریته في الشخصیة.فهو  ، و رغبة ولدت مع اإلنسان و هي طبیعیة فیه

یرى أن الطموح و السعي الشخصي من أجل القوة لیست إال محاوالت فطریة للتعویض عن إحساس 

داخلي بالنقص . و هذا اإلحساس طبیعي في اإلنسان ، سواء كان نقصا حقیقیا أو متخیال( الجسماني 

). 44 .ص1994،

: Herzbergs- نظریة العاملین لهیرزبرج 14-6

 و التي 1951إنبعثت هذه النظریة و تطورت من  الدراسة التي قام بها هیرزنبرج و نشرها عام     

 من المهندسین و المحاسبین یعملون في إحدى 200تدور حول معرفة الدوافع و إشباع الحاجات لدى 

عشرة شركة أمریكیة في مدینة بتسبرج .و قد توصل إلى مجموعتین من الدوافع المنفصلة . 

في الفئة األولى تظهر العوامل التي لها القدرة على  تحقیق الرضا للعمال  - عوامل الدافعیة :  1

 و هي عوامل دافعیة ،ألنها الحاجات التي تحقق الرضى الذي یسعى له الفرد  

و هذه العوامل هي : 

- اإلنجاز أو اإلحساس بأداء العمل بشكل جید . 

- التقدیر . 

- المسؤولیة . 
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)  . Fabien ,2003 .p89- المسار المهني و بشكل خاص الترقیة و تحقیق الذات(

تدفع األفراد إلى اإلنجاز و التقدم. و تحقق الرضا لدى العاملین و لها آثار إیجابیة  و هذه العوامل

التي تشبع حاجات العاملین  الجوانب من العمل فعالة على تحسین  اآلداء ،و تشكل هذه العوامل تلك

  للنماء النفسي و یطلق علیها أحیانا "عوامل داخلیة ".

یمكن حصر عوامل الدافعیة في: اإلنجاز ، و التقدیر ،و العمل نفسه أي كونه مثیرا أو ممال و متنوعا  

أو رتیبا و المسؤولیة و فرص الترقیة و تغییر المكانة ، و إحتمالیة النماء ،فجمیع هذه العوامل تعتبر 

عوامل داخلیة لها أثرها على الدافعیة و على اإلحساس بالرضا و القناعة في العمل. ( عیاصرة 

). 89 .ص2006،

العوامل التي تؤدي إلى عدم الرضا في حالة عدم السیطرة  تشمل الفئة الثانیة- عوامل الصحة :2

         علیها .و تسمى عوامل الصحة بمعنى الصحة العقلیة ، و هذه العوامل تنتمي للشروط الضروریة 

و لكنها غیر كافیة  لتوازن الفرد . هذه العوامل البیئیة ال تخلق الدافعیة لكنها من جهة أخرى لهاأثار 

 :سلبیة على الفرد إذا لم تراقب و هذه العوامل هي  

- إیجابیات و سلبیات الرؤساء . 

- سیاسة المؤسسة . 

- العالقات في العمل بین الزمالء و الرؤساء و المرؤوسین . 

- الرواتب .  

- شروط و ظروف العمل . 

هي تمنع العاملین من الشعور بعدم الرضا و اإلستیاء . و هي تلك الجوانب من العمل التي تشبع  و

حاجات تجنب األلم عند العاملین .من هذه العوامل نجد ظروف العمل، الرواتب ،العالقات بین 

 الزمالء،و األمن الوظیفي و هي جمیعا عوامل خارجیة ألنها متصلة باإلطار الذي یتم فیه العمل . 

مجرد أن الشخص أصبح لدیه رضا عن عوامل الصحة فإن هذا یزید من تولید الدافعیة أكثر فأكثر  

لكن نقص عوامل الدافعیة سیحبط األفراد أنفسهم . 
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- العوامل المؤثرة في تنمیة دافع اإلنجاز : 15

      المالحظ أن دافع اإلنجاز لیس له أصول فسیولوجیة ، بل هو دافع مكتسب من خالل التنشئة   من

و تفاعل الفرد مع البیئة المحیطة ،و من خالل خبرات الفرد ، و أنواع من السلوك تتصف بالمنافسة  

و السعي وراء التفوق ، و الرغبة في تحقیق المهام الصعبة  و اإلستمرار في أدائها .  لذلك فإن دافع 

اإلنجاز یتأثر بعدة عوامل  منها : 

  أسالیب تنشئة األطفال -15-1

یتفق معظم الباحثین في مجال الدافعیة لإلنجاز على أن األسالیب التي یتبعها الوالدان في تنشئة 

الطفل هي العامل الهام في ظهور سمة الدافعیة لإلنجاز و تحدید مستواها لدیه .  و بذلك تعد دافعیة 

 .اإلنجاز إحدى السمات المكتسبة في الشخصیة

و یؤكد  و یبدو أن األسرة لها تأثیرها في تكوین حاجات اإلنجاز األكادیمي ، العقلي ، و الموجهة مهنیا

     آباء الصبیة الذین یحصلون على درجات عالیة في إختبارات دافعیة اإلنجاز على أهمیة النجاح 

و اإلستقالل وهم یكافئون أوالدهم على اإلنجازات. كأن یصبحوا روادا ، و تكوین الصداقات، و محاولة 

و المثابرة في األداء حتى یتم تحقیق اإلنتصار( دافیدوف  القیام بالمهام الصعبة بأنفسهم ،

). 68.ص 1999،

فلقد أثبتت الدراسات أن أمهات األوالد ذوي دافع اإلنجاز المرتفع كن یعتمدن اإلستقالل و ال یفرضن 

إال القلیل من القیود على تصرفات األبناء و كن یملن إلى أن یضعن مستویات عالیة من األداء و كن 

یتوقعن  سلوك اإلتقان ألبنائهن ، و كن یقدرن المستویات التي یبلغها األوالد و یثبن أبنائهن إثابات 

فیها الجانب اإلنفعالي باإلحتضان و المكافئات ، و تقبلهم و إظهار الحب لهم . في حین  أمهات 

األوالد ذوي دافع اإلنجاز المنخفض كن أكثر تقییدا و لم یكن یشجعن اإلعتماد على الذات حتى ظل 

األوالد أكثر إعتمادا على األسرة . 

و تمیل  و یضع هؤالء اآلباء معاییر مرتفعة للتفوق و یرفعون من توقعاتهم كلما أحرز أوالدهم تقدما . 

أسر األوالد ذوي دافعیة اإلنجاز المنخفضة إلى التأكید على الفضائل المختلفة التي تشمل اآلداب  

النظافة ، و طاعة السلطة و یقل إحتمال تشجیعهم و تأییدهم إلنجازات أبنائهم. 
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و فیما یتعلق بأهمیة التنشئة اإلجتماعیة وتنمیة اإلستقالل الذاتي و بعض السمات الشخصیة في 

تفسیر دافعیة اإلنجاز جاءت أكثر الدراسات النفسیة ،فقد أكد ماكلیالند على إرتباط دافعیة اإلنجاز 

بالتنشئة اإلجتماعیة عند األطفال وقد فسر ذلك بأن تدریبات الوالدین أثناء التنشئة ترتكز على المنافسة 

و تقوم على التعزیز اإلیجابي لمواقف النجاح ، والتعزیز السلبي لمواقف الفشل مما ینعكس على 

تصرفات الفرد المستقبلیة . 

" تتوقع أمهات األبناء ذوي الحاجة العالیة إلى اإلنجاز إعتماد أبنائهن على أنفسهم  و إجادة مهارات 

معینة في سن مبكرة .أكثر مما تتوقع أمهات األطفال ذوي الحاجة المنخفضة لإلنجاز .كما تفرض 

أمهات ذوي الحاجة المنخفضة قیود أكثر على أبنائهن الذین یعتمدون في حیاتهم على البالغین لفترة 

) 197 .ص1998أكبر من الوقت .( ماكالیالند ، 

    و تظهر الدراسات الخاصة بأسالیب تربیة الطفل ان التدریب المبكر لالطفال على اإلستقالل     

و ذلك   و اإلعتماد على النفس ، و إجادة مهارات معینة لدیهم ، إنما یولد الحاجة العالیة إلى اإلنجاز

إذا كان هذا التدریب ال یوحي بنبذ الوالدین للطفل . بمعنى ان الوالدین قد یجبران الطفل على 

اإلستقالل حتى ال یكون عبئا علیهم . و في هذا النموذج من المواقف ال تنمو لدى الطفل حاجة أعلى 

إلى اإلنجاز ،كما یجبر الطفل على اإلستقالل المبكر جدا في الحیاة ، كما هي الحال في كثیر من 

أسر الطبقات الدنیا ،  و إنما متأخرا جدا في الحیاة - كما هي الحال في كثیر من أسر الطبقات 

المتوسطة التي تتوقع اإلنجاز و اإلستقالل متأخرا تماما .و ال یعتبر كل من الطرفین نموذجا مثالیا 

إلنتاج حاجة عالیة إلى اإلنجاز ، و باألحرى فإن أكثر شیئ مرغوب فیه هو التاكید على الوصول إلى 

( ماكالیالند  مستویات إنجاز معینة مابین سن السادسة و الثامنة و ذلك طبقا للدراسات

 .)198.ص1998،

و یعد التقبل كأحد أسالیب التنشئة اإلجتماعیة األسریة ،و هو من األسالیب الهامة أیضا في التأثیر 

على مستوى دافعیة الطفل داخل األسرة ، و قد أكدت الدراسات أهمیة التقبل خصوصا من قبل األب. 

و من الدراسات التي ركزت على دور التنشئة األسریة في تنمیة دافعیة اإلنجاز ما قام به میسون  

 حیث توصلوا إلى أن الطالب الذین ترتفع دافعیة اإلنجاز لدیهم Musen et al ,1980و آخرون 

 .ینتمون إلى والدین یشجعانهم للنجاح أكثر من منخفضي الدافعیة 
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و أكدت بعض الدراسات أن الحاجة لإلنجاز تتواجد كثیرا في األسر التي تمنح أطفالها الفرص لكي 

یكونوا مستقلین و معتمدین على أنفسهم مبكرا من خالل إصالح لعبهم أو دراجاتهم أو تنظیم أوقات 

           دراساتهم أو تحدید نوع هوایاتهم باإلضافة إلى أن هناك أباء یتسمون بحاجة إنجازیة عالیة 

). 238 .ص 2007و یظهرون إستجابة جیدة و إیجابیة لحاجات أبنائهم العلمیة (سوسن مجید ، 

و قد تبین أن اآلباء الذین یمضون وقتا طویال في اللعب مع أطفالهم ، ال سیما في السنوات األولى 

من حیاة الطفل ترتفع لدیهم مستویات الدوافع لإلنجاز ، بوصفها رد فعل لتشجیع األباء ألداء األبناء   

(  بني یونس   و الثناء على إنجازاتهم ، و كذلك تفاعل اآلباء مع أبنائهم یثیر لدیهم دافع اإلنجاز .

). 383.ص2004،

- كما تعد العالقات الوالدیة من العوامل المؤثرة في تنمیة دافع اإلنجاز . و أهمها : العالقات التي 

تزید من وعي األبناء ، و إستثارتهم الفكریة ، و التي تساعد في فهم الطفل لذاته ،و على أن یكون 

حساسا للتفاعالت اإلجتماعیة من حوله ، و التي تعمل على توافر جو یشعر فیه الطفل  و الدعم         

و اإلحترام الصادق له كإنسان قادر على توجیه سلوكه في المستقبل و على اإلعتماد على ذاته.         

هذه العوامل جمیعها تؤدي إلى تنمیة دافعیة اإلنجاز لدى األبناء . و یسهم في ذلك أیضا توافر المناخ 

الدیموقراطي داخل األسرة ، و تدریب األبناء على اإلسهام في شؤون األسرة ، و على اإلستقاللیة في 

 .(www.Almoqatel.com)الفكر  و العمل

 : القیم الثقافیة السائدة - 15-2

یعد ماكلیالند من أهم العلماء الذین اهتموا بالعوامل الثقافیة و عالقتها باإلنجاز و إن كان البعض    

یرى أن معظم تركیزه على الدوافع الداخلیة و أنماط الشخصیة المستمدة من الثقافة الغربیة  و یؤید 

"ماكلیالند" الفرض القائل بأن الدافعیة لإلنجاز تنمو في الثقافات  و األسر حیث یكون هناك تركیز 

على إرتقاء اإلستقالل عند الطفل .و قد بینت الكثیر من الدراسات أن التدریب المبكر لألطفال على 

 .اإلعتماد على النفس و اإلستقالل ،و إجادت مهارات معینة لدیهم  یولد لدیهم دافعیة عالیة لإلنجاز 

     یبین ماكلیالند أن النمو اإلقتصادي یمكن أن یحدث بسبب توفر الظروف اإلجتماعیة ،الثقافیة 

و القیم اإلستقاللیة  التي تساعد على نشأة الدافع إلى اإلنجاز .و یتجه النمو اإلقتصادي إلى الظهور 

عند وجود هذه الظروف .أي عند حدوث تغیر في القیم ، و تغیر بنائي في التعلیم ، مما یؤدي بدوره 
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إلى إطالق األحداث و العملیات اإلجتماعیة النفسیة . فیتحرك اآلباء و المعلمون إلى التركیز على 

التدریب على اإلستقالل المبكر خالل عالقاتهم الرسمیة و غیر الرسمیة من األطفال ، و یتم تشجیع 

) 199.ص2012حاجة اإلنجاز هذه على مستوى أعلى من اإلنجاز ( معمریة بشیر ، 

 تصور نظري لدراسة الدافعیة لإلنجاز في إطار الثقافة التي ( Marher ,1974) و قد صاغ میهر

 و یقدم  1974یدرسها فیها ، و قدمه في مقال هام بعنوان " الثقافة و الدافعیة لإلنجاز " ظهر عام 

میهر في هذا التصور النظري ثالث إستراتجیات لدراسة الدافعیة لإلنجاز في إطار ثقافي، اإلستراتیجیة 

األولى تجعل الوزن األكبر أو الدور األساسي للشخصیة في نظریة الدافعیة و في تحدید الدافعیة 

لإلنجاز بصفة خاصة .أما اإلستراتیجیة الثانیة فتعطي الدور األكبر للمواقف أو السیاق الذي یحدث 

فیه اإلنجاز. و اإلستراتیجیة الثالثة یرى فیها میهر أن الشخصیة و بالتالي الثقافة و الموقف معا 

 ) 162 .ص1988یحددان الدافعیة لإلنجاز عند الفرد (تركي، 

:  العوامل المدرسیة -15-3 

 یلعب المدرسون أیضا دورا هاما في تنمیة السلوك المرتبطة باإلنجاز.حیث یبدو أنهم خالل 

السنوات األخیرة من المدرسة اإلبتدائیة ،یستخدمون أنماط التغذیة الراجعة التي تشجع التمكن و الكفاءة 

.ص 1999في مواقف اإلنجاز لدى األوالد ،بینما ال یشجعون مثل هذا السلوك عند البنات( دافیدوف ،

68 .(

یعد دافع اإلنجاز خالل المراحل األولى للتعلم أحد الدوافع الهامة التي تعمل على توجیه سلوك الفرد 

و التكیف  نحو التفوق ، و تحقیق إحترام و محبة والدیه و أساتذته ، إلى جانب ذلك تحقیق التوافق 

المدرسي ، إن المستوى العالي للدافع لإلنجاز الذي البد للطفل أن یحققه  یمثل النجاح فیرفع الفرد من 

أهدافه ، في حین خبرات الفشل تخفض من مستوى الطموح  فیخفض الطفل من أهدافه . 

 أن الخبرة التي یحملها الطالب و التعامل مع المدرسین خالل سنوات المرحلة 1980یؤكد "دافیدوف "

و من ثم  اإلبتدائیة تلعب دورا أساسیا في إنماء أو عرقلة الحاجة إلى اإلنجاز في المرحلة الثانویة 

      تأثیر كال المرحلتین في التحصیل أو اإلنجاز في المرحلة الجامعیة ، باإلضافة إلى دور األسرة  

و تأثیرها في تكوین حاجة اإلنجاز األكادیمي . 
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 فوجد في دراسته للحضارات 1947و قد قام ماكلیالند و زمالئه بدراسات حول الحاجة لإلنجاز منذ 

        اإلنسانیة أن الشعوب المتقدمة یتمیز أبناؤها بقوة مستوى هذه الحالة فیهم ، إذ یسعون إلى النجاح 

و السیطرة على بیئتهم المادیة .و كان أبطال القصص المدرسیة یتمیزون بالقدرة على التغلب على 

الصعاب و تحقیقهم للنجاح ،  و قد أكد ماكلیالند و زمالئه أنه یمكن إنماء و تقویة تشجیع تكوین هذه 

). 238. ص 2008الحاجة عند األطفال و كذلك عند الكبار (سوسن مجید ،

- القیــم الدینیة  15-4

         تعد القیم الدینیة مصدرا قویا لدافعیة اإلنجاز ، فالتعالیم الدینیة التي تركز على العمل الجاد

و السعي المستمر و اإلهتمام باإلتقان تزید من دافعیة اإلنجاز. 

و قد ناقش " ماكلیالند" في كتابه " مجتمع اإلنجاز" العالقة بین قیم الوالدین الدینیة  مستوى دافعیة 

اإلنجاز عند األبناء ، و خصص لذلك جزء كبیرا من كتابه هذا . 

و قد بینت دراسات " ماكلیالند" في المجتمع األمریكي أن الكاثولیك خاصة الطبقات اإلجتماعیة الدنیا 

منهم أقل تأثرا بقیم اإلنجاز األمریكیة من البروتستانت ،حیث أن اآلباء البروتستانت یعملون دائما على 

تنمیة اإلتجاهات و القیم المرتبطة بتنمیة دوافع اإلنجاز و یفضلون إستقالل أطفالهم المبكر و إجادتهم 

). 180 .ص 2008لمهارات معینة و ذلك أكثر مما تفعل الجماعات الكاثولوكیة العدیدة . ( الزلیتني ،

 ،  و الذي أشار إلى أن 1904 سنة   M.Weberو قد تأثر ماكلیالند في ذلك بما قدمه ماكس فیبر 

النظام الرأسمالي و الرخاء و اإلزدهار اإلقتصادي یبدو ناجحا في دول البروتستانت أكثر من الدول 

الكاثولیكیة داخل أوربا .و هذا ما ادى إلى عزو اإلنجازات اإلقتصادیة للعوامل الدینیة .كما أوضح 

فیبر أن غیاب القیم الحقیقیة و التنشئة السلیمة في الدیانة البروتستانیة یعد  مسؤوال عن فقر النظام 

الرأسمالي في الدول غیر األوربیة . 

و اإلقتصاد.  و إفترض على أساسها العالقة بین الدین ،   وقد إستعان ماكلیالند بهذه النظریة

         فالمعتقدات الدینیة هي المسؤولة عن مسألة الفروق في تنشئة األطفال و في أسالیب تربیتهم 

و ذلك كما في الشكل التالي  : 
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 د                                                                             أ      

                     البروتستانیة                           الرأسمالیة الحدیثة  

                   ( قیم اإلعتماد على النفس) 

                                 ج                                              ب             

            اإلستقالل و التدریب                                  الحاجة لإلنجاز  

                   بواسطة الوالدین                                       لدى األبناء  

 ) یبین عالقة الدین و تنشئة األبناء بالحاجة  لإلنجاز  04                شكل رقم ( 

) 111 .ص 2000                               ( عبد اللطیف خلیفة ، 

  العوامل الشخصیة : -15-5

 - الدور اإلجتماعي لألفراد . 

 -  التفاعل بین أفراد الجماعة ، 

  - قد تتأثر دافعیة اإلنجاز بالمیول إلى السعي وراء التمكن و تحقیق اإلمكانیات  و اإلستعدادات 

 ).429.ص 1997( دافیدوف ،

- أسباب إنخفاض دافعیة اإلنجاز : 16

أسباب ضعف دافعیة اإلنجاز عدیدة منها: 

 قد یضع اآلباء سقفا عالیا لمعاییر التوقعات المرتفعة أو المنخفضة التي یضعها اآلباء: -16-1

  اإلنجاز التي ینبغي ألبنائهم الوصول إلیها .و قد یقسوا األباء بشدة على األبناء لیحققوا اإلنجاز العالي

و هذا یشعر األبناء بالفشل فتضعف دافعیتهم لإلنجاز و یجعلهم غیر مبالین بالتحصیل . 

باإلضافة إلى ذلك إن توقعات الوالدین المرتفعة و المبالغ فیها یطور لدى األطفال خوفا من الفشل 

یؤدي إلى اإلنجاز المنخفض ، كما أن دافع الطفل لإلنجاز العالي قد یولد لدیه دافعا لتجنب النجاح  
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و هو دافع إجتماعي مكتسب تستثیره المواقف التنافسیة عندما یخشى األفراد أن یجلب لهم نتائج سلبیة  

). 52.ص 2007( شكشك ،

لهذا تلعب أسالیب  یعد دافع اإلنجاز مكتسبا من البیئة،والتنشئة اإلجتماعیة الخاطئة : -16-2 

التنشئة اإلجتماعیة دورا هاما إما في إكساب الفرد اإلستقاللیة و اإلعتماد على الذات والثقة في النفس 

و التي تـكون دافعیة اإلنجاز. أو تعلمه اإلتكالیة والالمباالة في اإلنجاز.  

    كما أن أسالیب التنشئة التي تعتمد على  التسلط و القهر و المراقبة المستمرة وعدم الثقة تقلل من 

 الدافعیة لإلنجاز عند هؤالء األفراد الذین یتعرضون لمثل هذه األسالیب القهریة .

تؤكد الدراسات أیضا أن إحدى الطرق التي تجعل دافعیة الطفل لإلنجاز منخفضة هي من خالل  

 2008والدیه اللذین ال یدركان قدراته و ال یتوقعان منه توقعات تتناسب و هذه القدرات  ( الزلیتني ،

). 180.ص 

أسالیب التنشئة الخاطئة تؤدي إلى تدني تقدیر الذات عند الطفل و شعوره -تدني تقدیر الذات :16-3

و یقلل من  بعدم القیمة ، و تدني تقدیر الذات یؤدي إلى إعتقاد الطفل بأنه غیر قادر على اإلنجاز 

). 55.ص 2007قدر نفسه ، و من مستوى طموحه مما یضعف دافعیته نحو اإلنجاز ( شكشك ،

- معوقات اإلنجاز : 16-4

عندما یتوقع األفراد الفشل أو یخشون النجاح ، فإنهم غالبا ما یتوقفون عن بذل المحاولة للوصول إلى 

النجاح .و تبعا لذلك ، یصبح اإلنجاز غیر محتمل الحدوث .و فیما یلي المعوقات التي تحول دون 

تحقیق اإلنجاز . 

توقعات الفشل : 

  قد یشكل الفقر في بعض األحیان عائقا أمام عملیة التعلم و بالتالي یمر التالمیذ الفقراء بحاالت 

عدیدة من الفشل و بالتالي یتراكم اإلحباط المتعلق بالمدرسة . 

و یكف بعض التالمیذ عن اإلشتراك العملي في الدراسة ، و یتوقف الكثیرون عن مجرد المحاولة ربما 

لشعورهم بالیأس مما یجعلهم ال یتصورون أي نتیجة سوى الفشل . 
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یؤید عالم النفس "ریتشارد دي تشارمز "فكرة أن توقعات الفشل ومشاعر الیأس تكمن وراء اإلنجازات 

). 470.ص 1997المنخفضة المستوى لكثیر من الصغار الفقراء . ( دافیدوف ،

  النجاح : الخوف من

ونالحظ أن هناك مفهوما متمما للحاجة لإلنجاز هو مفهوم ( الخوف من الفشل )حیث أننا نجد أن كال 

من النجاح و الفشل ال یمكن فهمهما بشكل تام إال في سیاق العالقات بین األفراد ... ففي أي مجتمع 

ینهض على اإلنجاز یكون النجاح هو الوسیلة الفعالة في كسب التقدیر و اإلحترام في حین یؤدي 

الفشل إلى فقدان اإلعتبار و التقدیر .و هناك ثالثة أسباب أساسیة للخوف من الفشل هي : تضاؤل 

تقدیر الذات ، هبوط قیمة الفرد بصورة عامة  و فقدان الجزاء نتیجة لإلنتقال إلى اإلنجاز . 

). 183.ص2003(عبد اهللا ،

 - خصائص مرتفعي اإلنجاز: الشخصیة اإلنجازیة : 17

      إن دافعیة اإلنجاز هي السعي من أجل الوصول إلى التفوق و النجاح ، و هذه النزعة تعتبر 

مكوناّ أساسیا في دافعیة اإلنجاز ، و تعتبر الرغبة في التفوق و النجاح سمة و معیار أساسي تمیز 

 ). 194 .ص 2006األفراد ذوي المستوى المرتفع في دافعیة اإلنجاز.( أبو ریاش و آخرون ،

یرى ماكلیالند أن" اإلهتمامات األساسیة لذوي الحاجة العالیة إلى اإلنجاز ال تتركز في إعتراف 

المجتمع  العام بنجاحهم الفردي الذي علیهم العمل على تحقیقه ، بقدر ما تتركز في حاجتهم للوصول 

ألي طریقة لقیاس حسن أدائهم و قدرتهم على صنع القرارات ، و بغیر ذلك ال یشعرون برضا عن 

نجاحهم .و تؤكد المعلومات المتاحة بشدة أن رضا الفرد عن نتائج إنجازه ینبع عن قدرته على أخذ 

المبادرة في العمل الناجح أكثر من إعتراف المجتمع بقدرته على اإلنجاز الفردي .( دافید ماكلیالند 

 )  244 ،ص1998.

و قد وضع " ماكلیالند " وزمالؤه عددا من الخصائص الممیزة لمرتفعي اإلنجاز ، و من أكثرها أهمیة: 

إذ یحب مرتفع اإلنجاز أن یعرف ما إذا كانت جهوده لحل مشكلة ما قد نجحت أم ال درجة النجاح: 

( النیال عبد الحمید  ،و نتیجة لذلك تكون بعض المهن أكثر جاذبیة لمرتفعي اإلنجاز عن مهن أخرى

) . 150 .ص 2009،
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هناك خاصیة أخرى لمرتفعي اإلنجاز ، هي أنه یتمتع بقدر كبیر من الثقة بالنفس    الثقة بالنفس : 

و تعني الثقة في قدرته الخاصة على حل المشكالت التي یواجهها . 

و من خصائص مرتفعي اإلنجاز : 

- درجة المخاطرة عند هذا الشخص معتدلة إلى حد كبیر . 1

               - یفضل الشخص ذو الدرجة المرتفعة من اإلنجاز تلك األعمال التي تقدم له عائدا فوري 2

   .و درجة تقدمه عن طریق الوصول إلى الهدف الذي حدده لنفسه ، و هذا ما نسمیه درجة النجاح

- یهتم الشخص ذو الدرجة العالیة من اإلنجاز بالعمل في حد ذاته، أكثر من إهتمامه بأي عائد 3

مادي یعود علیه من إنجازه هذا العمل .ورغبته في الحصول على قدر كبیر من المال یعد مقیاسا 

لدرجة تمیزه في أداء عمله. 

- یحدد مرتفع اإلنجاز أهدفا لنفسه قابلة لإلنجاز و ینسى كل ماعداه إلى أن ینجز عمله بنجاح         4

و یحقق ذلك الهدف، فهو شخص متفان و یبذل أقصى جهده. 

- لدیهم مفهوم مرتفع عن الذات ، كثیروا الحركة ، راغبون في التغییر . 5

- یكره مرتفع اإلنجاز أیضا المهن الرتیبة ( الروتینیة) و یفضل المهن التي تحدث فیها تغیرات 6

دائمة  و تحدیات مستمرة ، كما یكره تضییع الوقت ، و هو مستعد للتضحیة من أجل أن یجني مزایا 

في المستقبل ، كاإلدخار بدل اإلسراف .       

          - یتمیز األشخاص ذوي الدافعیة العالیة لإلنجاز بكونهم أكثر واقعیة و تناسقا في عملهم7 

و یتمتعون بتفكیر عمیق وجید و حسن تصرف تجاه أنفسهم و اآلخرین ، باإلضافة إلى تمتعهم ببعد 

). 178.ص 2008رؤیة كبیر یتوقعون من خالله أحداث مستقبلیة .( الزلیتني ،

و من صفات ذوي اإلنجاز العالي :الطموح العالي و المثابرة و السعي نحو التفوق الشعور بالمسؤولیة 

و الجرأة   و التفاؤل و اإلتقان و الحیویة و السرعة في أداء المهام و التحدي ، اإلستقاللیة  و الفطنة

          و المناقشة مع اآلخرین اإلجتماعیة ،و التحكم في البیئة و اإلصرار على الوصول إلى الهدف 

و العمل وفق معاییر اإلمتیاز . 
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الثقة بالنفس و إلى تفضیل المسؤولیة الفردیة ، و إلى تفضیل المعرفة المفصلة  - هم أمیل إلى

بنتائج أعمالهم .و هم یحصلون على درجات مدرسیة طیبة تراهم نشطین في مناشط الكلیة و البیئة 

، یتخیرون الخبراء ال األصدقاء لیشتركوا معهم في األعمال، و یقاومون الضغط اإلجتماعي 

الخارجي . و هم یستمتعون بالمخاطرة المعتدلة في المواقف التي تتوقف على قدراتهم الخاصة ، ال 

المواقف التي ترتكز على الحظ الصرف و التي ال یكون لهم فیها ید أو تأثیر مثل المراهنات على 

). 77 .ص2005سباق الخیول .(دویدار ،

         "المجهود " أما الفشل فینسبونه لعوامل عارضة  - ینسب ذووا اإلنجاز المرتفع نجاحهم إلى

خارجیة مثل "نقص المجهود وصعوبة المهمة " .  و

- و من سماتهم المبالغة في تقدیر إحتماالت نجاحهم 

- و من المواصفات التي یتمتع بها ذووا دافع اإلنجاز العالي المیل لتفضیل المهام التي تتطلب 

المبادرة الشخصیة ، و القدرة على اإلبداع و تتصف باإلضافة إلى ذلك ببعض الصعوبة ، و كأنهم 

بذلك یمیلون إلى التحدي أكثر مما یمیلون إلى النجاح ذاته .و قد تكون هذه الخاصیة هي التي تقف 

وراء عدم إهتمامهم الكبیر بالمكافآت العاجلة ، و تركیزهم في المقابل على األهداف النهائیة ، و على 

).  297.ص 2004كل ما هو سام حتى و إن كان بعیدا ( موالي بودخیلي ،

  كما یمیل مرتفعوا اإلنجاز إلى العمل بدرجة كبیرة في المواقف التالیة : 

 حیث تنخفض مشاعر اإلنجاز في حاالت المخاطرة المحدودة أو مواقف المخاطرة المعتدلة : -
الضعیفة ، كما یحتمل أال یحدث اإلنجاز في حاالت المخاطرة العالیة . 

:مع إرتفاع الدافع لإلنجاز المواقف التي یتوافر فیها المعرفة بالنتائج ، أو العائد من األداء  -
 یرغب الشخص في معرفة إمكاناته و قدراته على اإلنجاز ، و ذلك بمعرفته لنتائج أعماله .

 و منطق ذلك هو أن الشخص الموجه نحو المواقف التي یكون فیها الفرد مسؤوال عن أدائه: -
 اإلنجاز یرغب في تأكید مسؤولیته عن العمل ، الذي یقوم به .

- یمیل الشخص ذو دافعیة اإلنجاز المرتفعة إلى إنجاز شیئ ما صعبا، و إلى أن یعالج أو ینظم 

     األشیاء أو األفراد أو األفكار .یفعل ذلك بسرعة و إستقالل ما أمكنه ذلك و یتغلب على العوائق 
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و یعمل    و یتنافس و یتفوق على اآلخرین ، و یبذل مجهودا مستمرا في سبیل إنجاز ما یقوم به .   

بمفرده من أجل تحقیق هدف سلیم و بعید ، و لدیه العزم و التصمیم على الفوز في المنافسة .و یعمل 

 كل شیئ یقوم به بصورة جیدة ، و یجاهد في سبیل التغلب على الضجر و التعب .

- یتمیز مرتفع دافع اإلنجاز بأن دافعه للنجاح یكون أقوى من دافعه لتجنب الفشل 

(www.Almoqatel.com)  

 یهتم مرتفعوا اإلنجاز باإلمتیاز من أجل اإلمتیاز ذاته، و لیس من أجل ما یترتب علیه من فوائد كما 

قوا على أدائهم السابق . وأنهم في سعیهم لإلمتیاز یسعون إلى أن یتف

- یحتفظ مرتفع اإلنجاز بسجل یبین مدى تقدمه و نجاحاته في تحقیق أهدافه .  و ذلك یساعد في 

دوافعه و تحریكه .كما یؤثر بدوره على أفكاره و سلوكیاته المستقبلیة .  إثارة 

-  و من معاییر الشخصیة اإلنجازیة السعي للنضال و الرغبة و المثابرة و الكفاح  و المیل نحو 

 2006الفهم و األداء و مواصلة اإلتجاه الفعال من أجل التفوق و اإلمتیاز (محمد لطفي حسن،

). 84.ص

- یهتم مرتفع اإلنجاز باألهداف المستقبلیة بعیدة المدى ،إذ یتمیز بمنظور مستقبلي أكبر .كما یبدي 

قدرا أكبر من التوقع بخصوص المستقبل . 

- و من خصائص هذا الصنف من الناس القدرة على تحویل الفشل الذي قد یعتریهم في بعض 

المهام إلى إصرار كبیر على بلوغ ما سطروه من األهداف . 

- یدرك مرتفعوا اإلنجاز أهمیة الوقت و یتسمون بالحرص الشدید على الوقت ، و ال یضیعونه فیما 

یرونه مستحیل التحقیق. تدریب األبناء على اإلسهام في شؤون األسرة ، و على اإلستقاللیة في 

الفكر 

- یمیل األشخاص ذوو الدافعیة العالیة إلى العمل طویال لحل المشكالت الصعبة  و یفضلون 

 ). 18 .ص 2001العمل مع األشخاص المثابرین ( العبد اهللا ،الخلیفي ،

- كما یتسم ذوو الدرجة المرتفعة في الدافع لإلنجاز بأنهم یعملون بجد في التجارب المعملیة ، یتعلمون 

أسرع ، أداؤهم المدرسي أفضل إلى حد ما حتى بعد إستبعاد نسبة الذكاء  یبذلون أقصى ما في وسعهم 
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 و بخاصة عندما توضع نتیجة هذا األداء في سجالتهم ، كما أنهم أكثر مقاومة للضغط اإلجتماعي .

).  163 .ص 2009( النیال ، عبد الحمید ،

- و بصفة عامة ، نجد أن أصحاب الدافع القوي إلى اإلنجاز تتوافر فیهم صفات كثیرة من النوع الذي 

تجده لدى رجل األعمال الطموح صاحب الرأس الصلبة . و لذلك  فال عجب أن تراهم یؤثرون المهن 

من نوع سمسار األسهم أو مدیري المصانع .و قد جعلت هذه العالقة ماكلیالند یؤمن بأن أصحاب 

المشاریع – المنظمین ، و المخاطرین ، و بناة اإلقتصاد في العالم – إنما یكون دافعهم األساسي 

). 196.ص1988األول هو الرغبة في اإلنجاز.( ج.موراي ،

    و یمكن أن نلخص هذه الصفات التي تسم الشخص ذا اإلنجاز المرتفع في : الطموح  الجدیة 

،حب المنافسة ،التحمل، اإلستقالل، تفضیل المخاطرة، الحرص على تحسین الظروف اإلجتماعیة 

واإلقتصادیة   و بذلك نجد أن من یتسم بهذه الصفات یحتل مكانة عالیة و قیمة راقیة في مجاالت 

). 181 .ص 2003اإلنتاج و اإلبداع  ( مجدي عبد اهللا ،

- صفات ذوي اإلنجاز المنخفض: 18

الشخص منخفض اإلنجاز یكون دافعه لتجنب الفشل أقوى من دافعه للنجاح .  -

-  یمیل منخفضوا اإلنجاز إلى أن یعزو نجاحهم إلى عوامل خارجیة غیر ثابتة و فشلهم إلى 

عوامل داخلیة ثابتة ". 

قد یؤدي خوفهم من الفشل إلى التردي في متاهات القلق ، الشیئ الذي یفضي إلى تحصیل  -

أقل جودة ، و أدنى مستوى مما هو متوقع منهم . و غالبا ما یقع هذا اإلنحدار التحصیلي في تلك 

الظروف التي یتم التركیز فیها بقوة التحصیل . و لذلك فإن الفشل ال یعني دائما نفس الشیئ النسبة 

 ).298 – 297 .ص 2004للمتعلمین إنه یحفز أقواما و یثبط آخرین ( موالي بودخیلي ،

-  یختار األفراد ذوو الدافعیة المنخفضة المشكالت السهلة أو المشكالت الصعبة (غیر المعقولة ).  

-  یمیل األشخاص منخفضوا اإلنجاز إلى العمل مع أشخاص یحبونهم و یصادقونهم بدل 

 ). 18 .ص 2001األشخاص المثابرین ( العبد اهللا ،الخلیفي ،
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عادة ما یقبل منخفضوا اإلنجاز بواقع بسیط أو أن یطمحوا بواقع أكبر بكثیر من قدرتهم على  -
تحقیقه. تدریب األبناء على اإلسهام في شؤون األسرة ، و على اإلستقاللیة في الفكر 

یمیل منخفضوا اإلنجاز إلى الوظائف السهلة ذات العائد الصغیر أو إلى الوظائف ذات العائد  -
 الكبیر و التي تفوق قدراتهم .

- الكفایة المدركة و األهداف الدافعیة لإلنجاز :  

  تحتوي دافعیة اإلنجاز مجموعة خاصة من األهداف – تتضمن الكفایة – تتمایز إلى فئتین : 

  . أ- أهداف اإلتقان : التي ینشد فیها األفراد زیادة كفایتهم لفهم ، أو تمكنهم من ، أي شیئ جدید

ب- أهداف األداء : التي ینشد فیها األفراد إكتساب األحكام المفضلة لكفایتهم أو تجنب األحكام 

السلبیة لكفایتهم. 

   حیث توجد أهداف اإلتقان في المواقف التي یباشر فیها األفراد المهمة ألنهم یجدون إستمتاعا 

داخلیا ، و تعكس أهداف األداء توجها خارجیا،یكون األفراد مدفوعین فیه أكثر للحصول على مكافآت 

خارجیة ،  و لعل ذلك یذكرنا بتصنیف آخر لدافعیة اإلنجاز إلى دافعیة داخلیة و دافعیة خارجیة 

). 91.ص2003.(نبیل زاید ،

لقد إهتم منظرو الدافعیة الداخلیة بالمظاهر اإلنفعالیة و المعرفیة للدافعیة ، حیث تبنى نظریة الدافعیة 

الداخلیة على إفتراض أن األفراد مدفوعین بصورة طبیعیة لتنمیة ذكائهم و كفایتهم ، و أنهم یسرون من 

إنجازاتهم . 

لقد أوضحت نظریات الدافعیة الداخلیة أن الناس یمیلون ألن یستمتعوا باإلنخراط في األنشطة التي 

تضاهي جیدا مستویاتهم الشائعة من المعرفة و المهارة ، و هكذا تزودهم بالتحدیات المثلى التي 

). 92.ص2003تسمح لهم أن یطوروا كفایتهم .(نبیل زاید ،

                                                                     - قیاس دافعیة اإلنجاز:19

یتم قیاس الدافع لإلنجاز بطریقتین : الطریقة اإلسقاطیة ،و اإلستخبارات و تتضمن الطریقة األولى 

 اإلختبارات اإلسقاطیة .
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): TAT(إختبار تفهم الموضوع - 19-1

،  الذي صممه موراي في مجال التشخیص العیادي)TAT(   یستخدم إختبار تفهم الموضوع 

 .یستقي أصوله من نظریة الحاجات التي تقوم على أحالم الفرد و تصوراته تعكس واقع حاجاته 

        و في هذا المقیاس یعطى المبحوث صورا غامضة و یطلب منه كتابة قصة تفسر تلك الصور 

و من خالل كتابته تنعكس إتجاهاته و دوافعه الشخصیة التي تبرز حاجاته الذاتیة المحددة لدافعیته .   

    و یعتقد ماكلیالند أن أفضل طریقة لقیاس الدافع إلى اإلنجاز ، هي إستعمال إختبار تفهم 

یتم تسجیل القصص التي یؤلفونها  الموضوع .فبعد تقدیم بعض صور هذا اإلختبار إلى المفحوصین 

حول هذه الصور ,و تحلل هذه القصص بإحصاء تكرار الموضوعات الواردة فیها ، و التي تتصل 

"بمحاولة النجاح من ناحیة معاییر اإلمتیاز ".و یصبح عدد هذه التكرارات هو الدرجة الخام للدافع إلى 

 )287.ص 2012اإلنجاز .( معمریة ،

 ، إال أنه ال یزال یستخدم في كثیر من 1943و بالرغم من قدم مقیاس موراي هذا و الذي ظهر سن 

الدراسات المعاصرة و خاصة تلك التي تهدف إلى التقلیل من عملیة تزییف اإلستجابات وفقا للرغبة 

اإلجتماعیة ، و یتطلب مقیاس موراي مهارات فائقة في القدرة على تفریغ عبارات المبحوثین لتدل على 

دافعیة اإلنجاز إما سلبا أو إیجابا ، و هذا مكمن صعوبته . 

- مقیاس آتكنسون و ماكلیالند: 19-2

)  ،و الذي یمیز هذا المقیاس عن TAT قام آتكنسون و ماكلیالند  بتطویر مقیاس (1948في سنة 

سابقه هو أنه صاغ أسئلة عن الصور لتوجه المبحوث للتعبیر عن مشاعره الداخلیة بدال من 

العمومیات التي ال یستفاد منها عند التصحیح ، كما أنه یتمیز بوضعه ضوابط   للتصحیح . 

و لتقدیر دافع اإلنجاز تتم قراءة كل قصة ثم یتخذ قرار عام حول وجود أو عدم وجود خیال اإلنجاز 

فیها ، و بذلك یمكن الحكم بوجود أو عدم وجود مكونات محددة لإلنجاز ،و قد إعتمد ماكلیالند على 

طرقة تحلیل المضمون التي إبتكرها مع فریقه في وضع درجات لهذه المكونات، لیتم التوصل إلى 

                                                     مؤشر كمي لقوة دافع اإلنجاز عند فرد معین .
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 من خریجي الجامعة الذین حصلوا على درجات % 83و قد بین " ماكلیالند "في إحدى دراساته أن 

مرتفعة في دافع اإلنجاز بتطبیق إختبار التات علیهم عندما كانوا طالبا قبل تخرجهم ، إختاروا أن 

یلتحقوا بعد ذلك بمهن تتمیز بالمخاطرة و إتخاذ القرار و فرصة النجاح الباهر ، و یفضلوا التحدیات 

). 174 .ص2008لتحقیق أهدافهم ( الزلیتني ،

- مقیاس (راي – لن) : 19-3

  سؤاال  یجاب 14 و طوره "راي" في السبعینات و یتكون من 1960  وضع "لن" هذا المقیاس عام 

 في سبع دول تتحدث اإلنجلیزیة و له 0.70عنه بـ"نعم – غیر متأكد – ال" و للمقیاس ثبات یزید عن 

معامالت صدق ال تقل عن نظیراتها في المقاییس الطویلة . 

و قد طبق هذا اإلستخبار على عدد من المجموعات " مقاولین ، أساتذة ، مدیرین ، طلبة الجامعة 

صغار الضباط في البحریة . و كانت المجموعة التي حصلت على أعلى درجة هي مجموعة المقاولین     

و قد إحتل أساتذة الجامعة المرتبة الثانیة ، و یأتي بعدهم بقلیل المدیرون من ذوي الدراجات الوسطى 

في مؤسسات العمل الكبرى ،في حین  حصل الطلبة كمجموعة على الدرجات المنخفضة.  

  Hermans- مقیاس هیرمانز 19-4

 أدرك هیرمانز الحاجة لبناء مقیاس جدید لدافعیة اإلنجاز یكون سهل التطبیق         1980  في سنة 

و التصحیح  ، خالفا للمقاییس السابقة ، و قد تمخضت جهوده عن مقیاس دافعیة اإلنجاز لألطفال 

الراشدین و كان بعنوان " مقیاس إستطالعي لدافعیة اإلنجاز". 

ركز هیرمانز في مقیاسه على قیاس صفات عشر للتمییز بین ذوي المستوى المرتفع  و المنخفض 

في التحصیل الدراسي و هذه الصفات العشر هي : مستوى الطموح ،السلوك المرتبط بقبول المخاطرة ، 

الحراك اإلجتماعي ، توتر العمل ، إدراك الزمن ، التوجه نحو المستقبل ، إختیار الرفیق ، سلوك 

التعرف ، سلوك اإلنجاز . 

 إستند فیه على مفهوم ماكلیالند عن دافع 1975و من المقاییس العربیة مقیاس أعده "إبراهیم قشقوش" 

اإلنجاز و إشتق عباراته من المحاوالت السابقة التي أجریت في هذا المجال...موراي ،ماكلیالند 

،سمیث ، و لین .. إلخ و بعد عرضه لعبارات اإلستبیان على ثالث محكمین من أساتذة علم النفس 

) عبارة لإلستخدام في قیاس دافع اإلنجاز .  32إتفق المحكمون على صالحیة (
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- الفرق بین الذكور و اإلناث في دافعیة اإلنجاز. 20

فیما یتعلق بالفروق بین الجنسین في دافع اإلنجاز – و عالقته بسمات الشخصیة نجد أن هناك 

وجهات من النظر متعارضة تماما في النظر إلى هذا الدافع و مؤثراته و العوامل التي تعوقه لدى 

اإلناث خاصة ، و ربما ینشأ هذا التعارض نتیجة األطر الثقافیة و اإلجتماعیة للباحث ذاته ، أو منهج 

البحث المتبع ، و غلبة اإلطار الثقافي لمجتمع الباحث على تفسیراته ، و لذلك نجد كثیرا من الباحثین 

یؤكدون على أن اإلنجاز یكون محددا عبر المفاهیم السائدة في ثقافة الباحث.  

وجهة النظر األولى : وجود فروق بین الجنسین في دافعیة اإلنجاز 

   ترتبط الدافعیة لإلنجاز بعناصر البناء النفسي لكل من الذكور و اإلناث ، و هذه العناصر تضعهم 

في موضع متمیز من حیث النجاح المهني .إال أن ثمة  شعورا كامنا بالتدني و عدم الكفاءة ینتاب 

المرأة . 

و هناك عامل أساسي في عملیة التنشئة ، و هو التنمیط الجنسي ، الذي یؤدي إلى نشأة ما یسمى 

بالسلوك المالئم للجنس .و یقصد بالتنمیط الجنسي العملیة التربویة اإلجتماعیة التي یكتسب الفرد من 

خاللها مجموعة من األنماط السلوكیة و السمات النفسیة ،و األدوار الجنسیة التي تتفق مع جنسه 

البیولوجي ،كذكر أو كأنثى ، فتتشكل أنماط سلوكه في إطار ثقافي معین . 

فالناس في ثقافات مختلفة ، یشتركون في إعتقاد عام مضمونه ، أنه ال بد و أن یختلف الذكور عن 

اإلناث في السلوك ، و هذا اإلعتقاد یكون أحیانا ضمنیا الشعوریا و أحیانا یكون صریحا ، في 

تشجیعهم بصورة واعیة للسلوك المناسب لكل جنس . 

 ولما كان تقدیر الذات یمثل مؤشرا لمدى قدرة المرء على تأكید ذاته ، و ألن المرأة تعرف أنها تنتمي 

لجنس یقلل من قیمته عبر طرق متعددة مما یفضي ألن یكون لها رأي منخفض في نفسها .(مجدي 

).فإن هذا ینعكس على أدائها و سلوكها اإلنجازي عامة ،و أحد أسباب 189.ص2003عبد اهللا ،

إنخفاض ثقة المرأة في أدائها ،و بالتالي تأكیدها لذاتها فیما یتعلق بالمهام المستقبلیة هو شعورها بأنها 

في وضع أقل  و هي بصدد السعي ،أو محاولة تحقیق أهدافها.أو أنها أقل سیطرة على أقدارها . 

  بالنسبة للبنات في الماضي ، كانت اإلنجازات العلمیة و العقلیة تعتبر غیر مالئمة بالنسبة للنساء . 

و كانت الطرق المعتادة في معاملة البنات الصغیرات تؤدي إلى إحباط هذا النمط من الدافعیة لإلنجاز 
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.  و یمیل الوالدان إلى حمایة بناتهن من الخطر و یكافئون التبعیة .كذلك ال یحتمل أن یضغطوا على 

بناتهن لینموا شخصیات مستقلة لدیهن حتى األمهات الالتي یشغلن وظائف ذات مستوى یقتضي ثقافة 

.ص 1997( دافیدوف ، أو علما یضعن أهدافا لألوالد أعلى من تلك التي یفكرون فیها بالنسبة للبنات

470 .(

و یبدو أن سلوك تنشئة األبوین الذي یباین بین الذكور و اإلناث حیث یشجع الذكور على أن یكونوا 

منجزین أكثر من اإلناث یمكن أن یعزى إلیه السبب في هذه النتائج السلبیة بالنسبة للبنت  فال شك أن 

و العقلي الموجهة مهنیا و یؤكد آباء الصبیة  األسرة لها تأثیرها في تكوین حاجات اإلنجاز األكادیمي ،

الذي یحصلون على درجات عالیة في إختبار دافعیة اإلنجاز على أهمیة النجاح و اإلستقالل  و هم 

        یكافئون على اإلنجازات  كأن یصبحوا روادا ،هذا فضال عن أمور أخرى مثل :تكوین الصداقات 

و محاولة القیام بالمهام الصعبة بأنفسهم ، و المثابرة في األداء حتى یتم تحقیق اإلنتصار ، كما تمیل   

أمهات الصبیة ذوي الحاجات القویة لإلنجاز و آباؤهم إلى اإلشتراك إنفعالیا في األعمال التي یؤدیها 

أوالدهم و التي ترتبط باإلنجاز ،و یضع هؤالء األباء معاییر مرتفعة للتفوق و یرفعون من من توقعاتهم 

كلما أحرز أوالدهم الذكور تقدما ، أما بالنسبة لإلناث فإن اإلنجازات العلمیة و العقلیة تعد غیر مالئمة 

بالنسبة لهن ، و تؤدي الطرق التي تتبع في تنشئة البنت إلى إحباط هذا النمط من الدافعیة لإلنجاز ، 

و یمیل الوالدان إلى حمایة بناتهن من الخطر و یكافئون التبعیة .... 

              و هذا هو ما تؤدیه بقیة مؤسسات المجتمع األخرى كوسائل اإلعالم المسموعة و المرئیة 

        و المقروئة و دور العبادة ، و النوادي و المؤسسات الترفیهیة ، و العبادة ،  و أیضا دور األقران 

و هذه جمیعها محددات داخلیة و قیم و معاییر مستدمجة تكف دافعیتها لإلنجاز  و تعوقها في إطار 

عملیة التنمیط الجنسي و اإلجتماعي للذكور و اإلناث. 

و ال شك أن المرأة لدیها حاجة لإلنجاز في المهارات اإلجتماعیة و التي تعد قطاعات مالئمة لدورها 

الجنسي ، و أنها لیست أكثر حساسیة بالضرورة للتقبل اإلجتماعي إال أنه یمكن القول بأن توافر الرغبة 

للنجاح و اإلنجاز لدى المرأة قد یفقد  فاعلیته من خالل التنمیطات الثقافیة  و اإلجتماعیة لدور المرأة  

و طموحها بشكل یجعلها تتجه إلى إحراز النجاح في مجاالت بعیدة عن العمل المهني و أقرب إلى 

). 192.ص2003إشباع المیل إلى اإلستحسان اإلجتماعي .(مجدي عبد اهللا ،
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) التي تهدف إلى تقصي أثر متغیر الجنس و متغیر الضبط 1991و في دراسة أجراها قطامي (

) طالبا و طالبة من 709الداخلي و الخارجي و المستوى األكادیمي على دافع اإلنجاز لدى عینة من (

الثانویة العامة في مدینة عمان ، حیث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر لمتغیر الجنس على 

دافع اإلنجاز لصالح الذكور ، و عزت ذلك للتنشئة اإلجتماعیة للذكور التي تختلف عن تنشئة اإلناث  

) التي هدفت الكشف عن التفاعل بین بعض المحددات السلوكیة عند 1990و في دراسة موسى (

) طالبا و طالبة من كلیات مختلفة بجامعة األزهر ،أظهرت هذه الدراسة وجود فروق 120عینة من (

دالة إحصائیا بین الذكور و اإلناث في متغیر الدافعیة لإلنجاز لصالح الذكور . 

) التي هدفت التعرف إلى عالقة أنماط الشخصیة عند أیزنك و سمة القلق 1996و في دراسة الهلسا (

و الجنس بدافع اإلنجاز،حیث شملت بیئات عربیة و أجنبیة  ، قسم منها أشار إلى تفوق الذكور على 

 اإلناث في دافعیة اإلنجاز ، و قد أرجع هؤالء الباحثون ذلك إلى عدة عوامل منها ما یتعلق بظروف 

و مصدر الضبط لدى كل  و عملیات التنشئة اإلجتماعیة ،و بعضها یتعلق بالظروف المثیرة للدافعیة 

من الجنسین ، و بعضها یتعلق بمسألة الخوف من النجاح لدى اإلناث و منها من إعتمد على الجانب 

الفسیولوجي و أنماط الشخصیة ، و القسم اآلخر من الدراسات أشارت إلى عدم وجود فروق جوهریة 

 )   141 .ص 2006بین الذكور و اإلناث في دافع اإلنجاز ( بني یونس،

وجهة النظر الثانیة :عدم وجود فروق بین الجنسین في دافعیة اإلنجاز  

        أسفرت نتائج بعض البحوث السیكولوجیة في مجال دافعیة اإلنجاز عن عدم وجود فروق بین 

الجنسین : ( الذكور و اإلناث) في هذا الدافع ، و كان التفسیر المطروح لتلك النتائج أن ذلك یرجع 

إلى فتح أبواب التعلیم لكل من الذكور و اإلناث ، و إتاحة الفرص التعلیمیة و العلمیة للجنسین معا ، 

و أیضا إختفاء النظرة الوالدیة إلى حد ما إلى الكائن البشري سواء لكونه ذكرا أم أنثى،فكالهما أصبحا 

سواسیة یالقیان المعاملة الوالدیة و الرعایة و اإلهتمام ذاتهما في غرس مفاهیم اإلستقالل و اإلنجاز 

جتماعیة أرقى في المجتمع ، و ربما یرجع إلدیهما ، و زیادة تطلعات كل من الجنسین  إلى مكانة 

إصرار األنثى على التفوق و النجاح و المثابرة  و التحمل إلى حیل دفاعیة من قبل األنثى تعویضا لما 

       القت من غبن في مكانتها اإلجتماعیة من المجتمع فلذا فإنها تحاول بإصرار و بإجتهاد أن تتفوق

و تثبت وجودها في أي مجال من المجاالت الحیاتیة .أي أن المفاهیم الثقافیة المرتبطة بالجنس قد 
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تغیرت تغیرا ملحوظا بالمقارنة إلى تلك المفاهیم التي كانت سائدة من فترة خلت و التي كانت تنظر 

إلى األنثى ككائن له دورا إجتماعي محدد ال یتجاوزه و ال یعتاده دور ینظر إلى األنثى على أنها 

). 192.ص2003مخلوق ناقص عاجز ال یستطیع أن یفعل شیئا .(مجدي عبد اهللا ،

) التي هدفت الكشف عن البنیة العاملیة بین الذكور  و اإلناث في 1988في دراسة موسى و آخرون (

 سنة) 25 -12) طالبا و طالبة تراوحت أعمارهم من   ( 315متغیر الدافع لإلنجاز على عینة من (

 سنة) لإلناث ، و من نتائج هذه الدراسة فیما یخص الفروق بین الجنسین 26- 22للذكور و من ( 

         ،أن التحلیل العاملي لكل من عینة الذكور و عینة اإلناث و مشابهة إلى حد ما في مضمونها 

و عزوا ذلك إلى فتح أبواب التعلیم لكل من الذكور و اإلناث ، و إتاحة الفرص التعلیمیة و العلمیة 

). 143للجنسین إلى مكانة إجتماعیة أرقى في المجتمع .( بني یونس،ص 

) التي هدفت فحص اإلرتباط بین الدافع لإلنجاز  و كل من 1991و في دراسة عبد الخالق و النیال (

) طالبا و طالبة من المدارس الثانویة في اإلسكندریة تراوحت 250القلق و اإلنبساط لدى عینة من (

  .) سنة، حیث لم تظهر فروق جوهریة بین الجنسین في متغیري الدافعیة لإلنجاز16-14أعمارهم بین(

) التي هدفت التعرف إلى عالقة أنماط الشخصیة عند أیزنك  و سمة القلق 1996و في دراسة الهلسا (

 طالبا و طالبة من طلبة المرحلة الثانویة في 1093و الجنس بدافع اإلنجاز على عینة مكونة من 

األردن ، أظهرت النتائج عدم وجود فروقا دالة إحصائیا بین الذكور  و اإلناث في دافع اإلنجاز ( بني 

 )  141 .ص 2006یونس،

 خالصة الفصل:

     و یمكن القول أن الدافع لإلنجاز دافع بشري معقد و مركب ،یتولد لدى الفرد و یحثه على 

التنافس ، یتسم بالطموح ، و تفضیل المخاطرة ، و الحرص على تحقیق األشیاء الصعبة، و هو ینشط 

            سلوك اإلنسان و یوجهه نحو النجاح ، و بلوغ الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه على أحسن وجه . 

      و یتضمن الدافع لإلنجاز أنماطا و أنواعا  متباینة من السلوك ، و یتدخل فیه عنصر التحدي ، 

        و الدافع إلى إنجاز شیئ ذي شأن ، فضال عن كونه الحافز إلى حل مشكالت صعبة تتحدى الفرد 

و تعترض طریقه و هو یكتسب في مرحلة مبكرة من حیاة الفرد ، و یدعم من خالل إستحسان 

المجتمع للنجاح ، أو العقاب للفشل .  
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  إجراءات الدراسة المیدانیة رابع:ال الفصل

 - منهج الدراسة 1

 - مجتمع الدراسة 2

 - عینة الدراسة 3

 - أدوات الدراسة 4

 - االسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 5
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 تمهید

یتناول هذا الفصل عرض الخطوات اإلجرائیة للدراسة ،المنهج المستخدم  ، مجتمع البحث و العینة      

 الدراسة  المستخدمة و مراحل بنائــــــــها    وات كما یعرض وصفًا ألدو طریقة  اختیارها ، و خصائصها  

  (وكذلك طریقة تصحیحها) .،و خصائصها السیكومتریة 

األسالیب اإلحصائیة  كما سنتطرق لإلجراءات التي تم إتخاذها أثناء تطبیق البحث ، و أخیرا 

  الدراسة.أسئلة عن جابةالمستخدمة لإل

  - منهج الدراسة :1

تنطلق  هذه الدراسة من  المنهج الوصفي و هو " أحد أشكال التحلیل و التفسیر العلمي المنظم     

لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة و تصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات و معلومات مقننة عن 

 ).370 .ص 2006 ( ملحم ، . و تصنیفها و تحلیلها و إخضاعها للدراسة ،الظاهرة  أو المشكلة 

   و یساعد المنهج الوصفي على التحقق من الفروض لتحدید العالقة بین أنماط التنشئة األسریة        

و عالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى طالب جامعة محمد خیضر بسكرة .حیث تسعى الباحثة إلى تحدید ما 

إذا كانت هناك عالقة إرتباطیة بین أنماط التنشئة األسریة ومستوى  دافعیة اإلنجاز  لدى عینة من 

طالب الجامعة، و بناءا علیه إعتمدنا األسلوب اإلرتباطي "فالدراسة اإلرتباطیة تهتم بالكشف عن 

العالقات بین متغیرین أو اكثر لمعرفة مدى اإلرتباط بین هذه المتغیرات و التعبیر عنها بصورة رقمیة " 

كما أعتمدنا على األسلوب المقارن للكشف عن الفروق بین الذكور        ).374 .ص 2006( ملحم ، 

 و اإلناث في إدراكهم ألنماط التنشئة األسریة ،و الفروق في متوسطات دافعیة اإلنجاز لدیهم .

 .- مجتمع البحث  2

 -2013 للسنة الجامعیة ( جامعة محمد خیضر بسكرة بة طل من جمیعیتكون مجتمع البحث      

و هذا حسب اإلحصائیات التي جاءت في موقع  طالبا وطالبة ،  )31838 ) وعددهم( 2014

 .  LMD یزاولون دراستهم في نظام  25894.منهم  (univ-biskra.dz )الجامعة 

  طالبLMD    466 طالبا . و طلبة الدكتوراه 6183- طلبة الماستر و عددهم 
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   طالبة .1116 طالب .طلبة الدكتوراه  و عددهم  913- طلبة الماجستیر 

 ).2014- 2013) یبین تعداد طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة ( للسنة الجامعیة 04جدول رقم (

 العدد الطلبة
 25894 طلبة اللیسانس
 6183 طلبة الماستر

 lmd 466دكتوراه 
 913 طلبة الماجستیر 
 1116 طلبة الدكتوراه 
 31838 المجموع الكلي 

 

 طالب و طالبة  من جمیع كلیات الجامعة 380بلغ تعداد العینة    - عینة الدراسة و خصائصها  :3

.و یبلغ متوسط العمري  % 58,42إناث  بنسبة  222 ، و  % 41,57  ذكور بنسبة 158منهم  

 سنة ). 22,11(ألفراد العینة 

العینة الطبقیة متساویة  الحصص و هذا لكي تشمل جمیع تم اختیار عینة الدراسة بطریقة و قد  

. الطلبة في الكلیات الستة لجامعة محمد خیضر بسكرة 

 عن طریق جداول المعینة ، ثم قمنا بأخذ حجم العینة من كل طبقة 380قمنا بإختیار العینة و عددها 

  عدد الطبقات ./بطریقة الحصص المتساویة  : حجم العینة =  عدد العینة الكلیة 

  مفردة .64  أو 63  و بالتالي أخذنا من كل كلیة 63.33  =6 / 360 

        مع مراعاة أن یكون الوالدان على قید الحیاة و غیر منفصلین و أن یكون الطالب غیر متزوج

                     فردا، تم إسترجاع 440و یعیش مع والدیه . و قد قامت الباحثة بتوزیع أدوات الدراسة على 

  و التي شكلت عینة الدراسة النهائیة .380و تحلیل األدوات الصالحة و البالغ عددها 
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 ) یبین توزیع أفراد عینة الدراسة من الطلبة حسب الكلیات .5جدول رقم (

 

 النسبة المئویة  عدد الطلبة  الكلیـــــــــة

% 64 كلیة العلوم الدقیقة و العلوم الطبیعة و الحیاة  16,84  
% 64 كلیة العلوم و التكنولوجیا  16,84  

%  63 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 16,57  

 16,57%  63 كلیة األداب و اللغات

 16,57%  63 كلیة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة

% 63 كلیة اإلقتصاد و التجاریة علوم التسییر  16,57  

 100% 380 المجموع 

 

 

 ) یوضح توزیع أفراد العینة حسب الكلیات5شكل رقم ( 
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 الجنس  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب )6(  رقمالجدول

 النسبة المئویة العدد  النوع

  41,57 % 158 ذكر

  58,42 % 222 أنثى

% 380 المجموع 100   

 

 

 ) یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس (الذكور و اإلناث)6شكل رقم ( 

 158)  توزیع أفراد العینة حسب الجنس حیث بلغ عدد الذكور 06یوضح الجدول و الشكل رقم (

  من العینة الكلیة .58,42 % طالبة بنسبة 222 ، وعدد  اإلناث  41,57 %طالب بنسبة  

  ) یوضح توزیع أفراد العینة حسب الكلیة و الجنس.07    جدول رقم ( 

 المجموع  أنثى  ذكر  الكلیة 

 64 38 26الحیاة  و الطبیعة العلوم و الدقیقة العلوم كلیة
 64 29 35كلیة العلوم و التكنولوجیا 

 63 36 27 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

 63 31 32 كلیة األداب و اللغات

 63 47 16 كلیة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة

ذكور 

أنثى 

 222 =اإلناث

 

 158الذكور= 
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 63 41 22 كلیة اإلقتصاد و التجاریة علوم التسییر

 380 222 158 المجموع 

تفاوت ال و یمكن القول بشكل عام أن ) إرتفاع  نسبة اإلناث مقارنة بالذكور ،07(یوضح الجدول رقم 
بین عدد اإلناث و الذكور قد یكون متماشیا مع تفاوت عدد الذكور و  اإلناث اإلجمالي بین طلبة 

 الجامعة .
) یوضح توزیع أفراد العینة حسب الكلیة و الجنس .7شكل رقم ( 

 

  ) یوضح المستوى التعلیمي لألب و األم08جدول رقم( 

  األم  األب  المستوى التعلیمي 
 النسبة المئویة  التكرارات النسبة المئویة  التكرارات 

 25,0% 95 12,1% 46 أمي 
 8,9% 34 16,3% 62 یقرأ و یكتب

 19,2% 73 14,5% 55 إبتدائي
 18,4% 70 22,1% 84 متوسط
 18,4% 70 18,4% 70 ثانوي 

 7,9% 30 13,9% 53 جامعي 
 2,1% 8 2,6% 10 عالي

 100% 380 %100  380 المجموع
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 ) یوضح توزیع المستوى التعلیمي لألب و األم 8شكل رقم (

 
 

) أن أعلى نسبة للمستوى التعلیمي لألب هو المستوى المتوسط بنسبة 08یتبین من الجدول رقم ( 

 16,3%، ثم فئة من یحسنون القراءة و الكتابة  18,4% یلیه المستوى الثانوي بنسبة %22,1

   و أقل نسبة هي للمستوى 12,1% ،  نسبة األمیین من اآلباء بلغت 18,4%المستوى الجامعي 

 من العینة الكلیة. 2,6%التعلیم العالي 

بالنسبة لألم جاء ترتیب المستویات التعلیمیة كالتالي : أعلى نسبة كانت للنساء األمیات و التي  بلغت  

، یقرأ  و یكتب 18,4% ثم المستویین الثانوي  و المتوسط 19,2%،المستوى  اإلبتدائي   %25,0

 من العینة الكلیة  2,1% ، و أقل نسبة للمستوى العالي 7,9%، المستوى الجامعي %8,9

  : الدراسةوات-أد4
 إستخدمنا في هذه الدراسة األدوات التالیة :

 .2006 إستفتاء الدافعیة لإلنجاز ( خلیفة)- 1

 - مقیاس أنماط التنشئة األسریة  إعداد الباحثة . 2

 - إستمارة المستوى اإلقتصادي و الثقافي ( إعداد الباحثة).3

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

أمي  یقرأ و 
یكتب

إبتدائي متوسط ثانوي  جامعي  عالي

األب 

األم

 

164 

 



 و فیما یلي سنقوم بعرض مفصل لهذه األدوات .

هذا اإلستفتاء عبد اللطیف محمد خلیفة عام  أعد : 2006- إستفتاء الدافعیة لإلنجاز ( خلیفة) 4-1

 بندا تقیس الدافعیة إلى اإلنجاز ضمن خمسة أبعاد ، یقیس كل بعد 50 ، یتكون اإلستفتاء من 2006

 عشر بنود ، و فیما یلي األبعاد و أرقام البنود التي تقیسها .

  بنود اإلستفتاء4-1-1

  الشعور بالمسؤولیة :) 1

و تشیر إلى اإللتزام و الجدیة  في أداء ما یكلف به الفرد من أعمال على أكمل وجه ، و بذل المزید 

 من من الجهد و اإلنتباه لتحقیق ذلك ، حیث الدقة و التفاني في العمل 

، 1و القیام ببعض األعمال و المهام التي من شأنها تنمیة مهارات الفرد و تقیسه عشرة بنود كالتالي : 

 46 ـ 41 ، 36، 31 ، 26، 21، 16، 11، 6

 السعي نحو التفوق لتحقیق مستوى طموح مرتفع .) 2

و یعني بذل  الجهد للحصول على أعلى التقدیرات ، و الرغبة في اإلطالع و معرفة كل ما هو جدید 

، و إبتكار حلول جدیدة للمشكالت ، و السعي لتحسین مستوى األداء ، و تفضیل األعمال الصعبة 

، 12، 2،7 و البحث ، و إشتمل هذا الجانب أیضا على عشرة بنود   ( التي تتطلب المزید من التفكیر

17،22 ، 27 ،32 ،37 ،42، 47.( 

  ) المثابرة :3

و تمثلت مظاهرها في السعي نحو بذل الجهد للتغلب على العقبات التي قد تواجه الشخص في أدائه  

لبعض األعمال ، و السعي نحو حل المشكالت الصعبة مهما إستغرقت من وقت  و مجهود ، و 

اإلستعدادا لمواجهة الفشل بصبر إلى أن یكتمل العمل الذي یؤدیه الفرد و التضحیة بكثیر من األمور 

 ، 13، 8 ، 3الحیاتیة مثل قضاء وقت الفراغ و ممارسة األنشطة الترفیهیة ،و تم قیاسها بعشرة بنود ( 

18 ،23 ، 28، 33،38 ، 43، 48.( 
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 ) الشهور بأهمیة الزمن ( التوجه الزمني ):4

تركز هذه البنود حول الحرص على تأدیة  الواجبات في مواعیدها ، و اإللتزام بجدول زمني لكل ما 

یفعله الفرد سواء في ما یتعلق بادائه لبعض األعمال أو في زیاراته و عالقتها باآلخرین و اإلنزعاج 

 24 ، 19 ، 14 ، 9 ، 4من عدم إلتزام الغیر بالمواعید .و أرقام هذه البنود في المقیاس المستخدم  ( 

 ،29 ، 34، 39 ، 44 ،49.(  

و تركزت مظاهره في رسم خطة لألعمال التي ینوي الفرد القیام بها ،و  ) التخطیط للمستقبل :5

الشعور بأن ذلك من شأنه تنظیم حیاة الفرد و تفادي الوقوع في المشكالت و أن التخطیط للمستقبل 

، 10 ، 5من أفضل السبل لتوفیر كل من الوقت و الجهد . و خصص لهذا الجانب عشرة بنود ( 

15،20 ،25 ،30، 35 ، 40 ، 45 ،50.( 

 - تصحیح اإلستفتاء :4-1-2

یجاب عنها بأسلوب تقریري ضمن أربعة بدائل هي : ال ، قلیال ، متوسط ، كثیرا و تنال الدرجات من 

 على التوالي ، و كل البنود تصحح في إتجاه واحد ، وبالتالي تتراوح الدرجة عن كل بعد 3صفر إلى 

 و إرتفاع الدرجة على 150 أما الدرجة الكلیة على اإلستفتاء فتتراوح بین صفر و 30من صفر إلى 

 كل بعد  و على الدرجة الكلیة یشیر إلى إرتفاع الدافع إلى اإلنجاز .

 - الخصائص السیكومتریة إلستفتاء الدافع إلى اإلنجاز : 4-1-3

 أ- الصدق و الثبات على عینات مصریة و سودانیة :

) اإلرتباطات بین كل بعد و الدرجة الكلیة على 2006اإلستفتاء ( خلیفة  حسب معدالصدق : 

 .      250 .و عینة من السودان ن= 404اإلستفتاء على عینة من طالب و طالبات من مصر ن= 

 أما بالنسبة للعینات 0,54 و 0,74و تراوحت معامالت اإلرتباط بالنسبة للعینة المصریة بین  

.و كل معامالت اإلرتباط دالة إحصائیا عند 0,66 و 0,77السودانیة فتراوحت معامالت اإلرتباط بین 

 .0,01مستوى 
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و حسب أیضا معامالت اإلرتباط بین اإلستفتاءات الفرعیة الخمسة . فجاءت لدى العینة المصریة 

 . و جاءت لدى 0,01 و كل اإلرتباطات دالة إحصائیا عند مستوى 0,130 و 0,827تتراوح بین 

 . 0.01 و كل اإلرتباطات دالة إحصائیا عند مستوى 0,295 - 0,621العینة السودانیة تتراوح بین 

 یوما 15 و 10الثبات : تم حساب الثبات بطریقة تطبیق و إعادة التطبیق بعد فاصل زمني تراوح بین 

 22 فردا من طالب و طالبات الجامعة و عینة سودانیة تكونت من 35على عینة مصریة حجمها 

  0.81طالبا  و طالبة , فجاء معامل اإلستقرار عبر الزمن لالستفتاء ككل یساوي لدى العینة 

 أما ثبات 0.01 . و كال المعاملین دالین إحصائیا عند مستوى 0,76و لدى العینة السودانیة 

 و لدى العینة 0,61 و 0,86اإلستفتاءات الفرعیة فجاءت المعامالت لدى العینة المصریة تتراوح بین 

 0.01 و كل المعامالت دالة إحصائیا عند مستوى 0.69 و 0,74السودانیة جاءت تتراوح بین 

 ب- الخصائص السیكومتریة إلستفتاء الدافع لإلنجاز على عینة الدراسة 

 عینة التقنین:- 

 30 ذكور و 10 طالب و طالبة من طالب جامعة محمد خیضر بسكرة (40تكونت عینة التقنین من 

  سنة.      22 سنة) بمتوسط عمري مقداره  24 - 19إناث ) تراوحت أعمارهم بین ( 

 بطرقتین.تم حساب الصدق أوال الصدق : 

  طالب40:تم حساب الصدق بتطبیق المقیاس على عینة مكونة من - صدق اإلتساق الداخلي1

و طالبة( من طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة) ، و تم حساب  معامل اإلرتباط "بیرسون" بین درجات 

  )09أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و الدرجة الكلیة لإلستفتاء و یتضح ذلك في الجدول رقم(
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 ) یوضح معامالت اإلرتباط بین أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز و الدرجة الكلیة لإلستفتاء 09جدول رقم(

40ن=  

الداللة  مستوى الداللة   "بیرسون  "معامل اإلرتباطأبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز  

دال  0.01 0**828,) الشعور بالمسؤولیة 1

- السعي نحو التفوق لتحقیق 

مستوى طموح مرتفع . 

دال  0.01 0**818,

دال  0.01 0**754,- المثابرة 3

- الشهور بأهمیة الزمن ( التوجه 

الزمني ): 

دال  0.01 0**691,

دال  0.01 0**615, - التخطیط للمستقبل :5

 و هذا یشیر إلى أن 0.01 ) أن جمیع معامالت اإلرتباط دالة عند 09نالحظ من الجدول رقم ( 

 اإلستفتاء یتمتع بقدر عالي من الصدق .

  :الصدق التمییزي- 2

 من طرفي العینة الكلیة          %27 بسحب العلیا و الدنیاتم إستعمال طریقة المقارنة الطرفیة للعینتین 

 و حساب قیمة "ت" لداللة الفروق بین المتوسطین . 

      و قد تبین من قیم "ت" أن اإلستفتاء یتمیز بقدرة كبیرة على التمییز بین المرتفعین               

و المنخفضین في الدافع إلى اإلنجاز .مما یجعله یتصف بمستوى عال من الصدق لدى عینة البحث 

) و بلغت قیم "ت" على األبعاد الخمسة لإلستفتاء  10,83، فقد بلغت قیمة "ت" على الدرجة الكلیة (

كما یوضح ذلك ) على التوالي  ،  32,82) ،  (28,58) ، (27,28 ) ،(  27,38  ) ،(29,31(

 ) .10الجدول رقم( 
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  ) یوضح  قیمة "ت" لداللة الفروق بین المتوسطین الحسابیین لعینة البحث 10جدول رقم ( 

قیمة  11الدنیا = العینة  11العلیا= العینة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة 

راف حإن متوسط  

 معیاري

إنحراف  متوسط

 معیاري

  

 5,07 127,82 الدرجة الكلیة 
 

91,55 9,87 
 

 دالة 10,83

الشعور 

 بالمسؤولیة 

 دالة 29,31 2,71 17,53 1,26 27,67

السعي نحو 

 التفوق و الطموح 

 دالة 27,38 3,43 16,81 1,06 28,20

 دالة 27,28 3,13 17,17 1,06 27,60 المثابرة 

الشعور بأهمیة 

 الزمن

 دالة 28,58 3,21 14,73 1,61 26,60

التخطیط 

 للمستقبل 

 دالة 32,82 3,21 14,73 1,27 27,84

 

 
 ثانیا : الثبات 

: تم حساب ثبات إستفتاء الدافع لإلنجاز بإستخدام معامل ثبات - حساب الثبات ( ألفا كرونباخ)1

و جاءت   40 بتطبیق اإلستفتاء  على العینة  ن=    "Alpha de Cronbach ""ألفا كرونباخ "

  )  11النتائج موضحة في الجدول رقم ( 

 أساس      : تم حساب بإستخدام التجزئة النصفیة على- حساب الثبات عن طریق التجزءة النصفیة 2

   )11( زوجي و فردي ) و توصلنا إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 

 العینة

 المتغیر 
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  ) نتائج  معامالت الثبات إلستفتاء الدافع لإلنجاز11جدول رقم ( 

 درجة معامل الثبات  عدد  البنود معامل الثبات

 720, 50 ألفا كرونباخ

 890, 50 التجزئة النصفیة 

یتمتع بقدر عالي من  )  أن إستفتاء الدافع لإلنجاز11تشیر المعطیات الواردة في  الجدول رقم ( 

 و هي 890, و معامل ثبات التجزئة النصفیة720,الثبات فقد بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ 

 معامالت مرتفعة .

  األسریة صورتي األب و األم ( إعداد الباحثة)مقیاس أنماط التنشئة:  4-2

 هدف بناء المقیاس :

األدب التربوي على العدید من اإلختبارات و المقاییس المصممة لقیاس أنماط التنشئة األسریة     یحتوي

و لغرض تحقیق أهداف هذه الدراسة فقد قامت الباحثة بإعداد مقیاس أنماط التنشئة األسریة بما 

یتناسب و متغیرات البحث ،بغیة التعرف على أنماط التنشئة األسریة السائدة لدى عینة الدراسة و مدى 

 إرتباطها بدافعهم لإلنجاز.

     ویقیس هذا المقیاس ستة  أنماط سائدة لمعاملة الوالدین ألبنائهم، تّم تحدیدها من خالل االطالع 

 على األدب النظري حول الموضوع  وهي:

  نمط التسلط  •

 نمط  التدلیل  •

   نمط التفرقة  •

    نمط  اإلهمال  •

 نمط التقبل  •

 نمط الحث على اإلنجاز  •
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 : خطوات بناء مقیاس  أنماط التنشئة األسریة

 أتبعت الباحثة الخطوات التالیة إلعداد مقیاس انماط التنشئة األسریة :

 - أطلعت على األدبیات و النطریات التي تناولت أنماط النشئة األسریة 1

 - أطلعت على تعریفات المختصین ألنماط التنشئة األسریة.2

 - إعداد الصورة األولیة للمقیاس .3

 - تجریب الصورة األولیة للمقیاس 4

 - التحقق من الشروط السیكومتریة 5

 - إعداد الصورة النهائیة للمقیاس .6

    وفیما یلي عرض مفصل لخطوات إعداد المقیاس:

األسریة لألبناء وطریقة قیاسها وتصنیف   بأنماط التنشئةالمتعلق التربويطالع على األدب اإل -1

 أبعادها وتعریفها إجرائیاً .

    - إطلعت الباحثة على عدد كبیر من الدراسات السابقة التي تناولت أنماط التنشئة  األسریة 

لألبناء،  أسالیب المعاملة الوالدیة و من هذه الدراسات إستطاعة الباحثة أن تحصر أكثر األسالیب 

 شیوعا  :

 ، ترجمه و أعده للبیئة العربیة عبد 1965- مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة :تألیف س.شیفار1

 الحلیم محمود السید .

 -  مقیاس مكة وضع بكالفورنیا و ترجمه للعربیة كل من الدكتور ( عبد الحلیم محمود )          2

 و أستخدم في البیئة المصریة و السعودیة .

 )1987 - مقیاس أسالیب التنشئة اإلجتماعیة  كما یدركها األبناء (إعداد إمام 3
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 2003 - مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة للموهوبین موسى نجیب موسى معوض 4

 ) دراسة.1993- مقیاس التنشئة األسریة ( شلبي 5

  2009- إستمارة أراء األبناء في معاملة األبناء إعداد أمل الجهني تبوك 6 

 - مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة أماني عبد المقصود.7

 1984-  مقیاس إتجاهات التنشئة الوالدیة كما یدركها األبناء من إعداد السقار 8

 تحدید أنماط التنشئة  :- 4-2-2

تم تحدید مجاالت مقیاس أنماط التنشئة األسریة في ضوء الدراسة اإلستطالعیة و التراث النظري       

و الدراسات السابقة حیث تم صیاغة تعریف إجرائي خاص  بأنماط التنشئة األسریة، و كذا وضع 

 تعریف إجرائي لكل نمط و هي :

 أوال :االنماط السلبیة :

  یظهر أسلوب التسلط في تحكم اآلباء  المستمر في تصرفات األبناء وفرض - نمط التسلط :1

 رقابة مستمرة  علیهم  ، فال یسمح لألبناء بإبداء  آراءهم  ویتم  تقیید حریتهم.

و  یصاحبه  إستخدام األسلوب العقابي البدني  و التهدید والحرمان و مطالبة األبناء بالطاعة 

 بإستمرار و قلة اإلهتمام لحاجات األبناء و إهتماماتهم .

 الوالدین لحاجات األبناء والقصور في رعایتهم إهمال في نمط هذا ال  یتسم:الـــــاإلهم - نمـــط 2  

 ةمحاسبأو حتى  ة إثاب أو  تشجیعدون  تركهم و مع أبنائهم  آلباء   اتفاعلو عدم توجیه أو  

 ونهمليحدیثه و تون لصین ال  ،فال یلقى اإلبن اإلهتمام الالزم من طرف الوالدین  أخطائهم.على 

  . ح في حالة نجاحهيمدالمكافأت أو و التقدم له ال ، وأهدافه مشاعرهو   حاجاته الشخصیة

 بحیث یستجیب الوالدان بن التدلیل هو نوع المبالغة في التساهل مع اإل  :لــالتدلي نمـــــط -3  

به  القیام یود عمل كل في ه ومساعدت. تها مهما كانت هذه المطالب وتلبيهأو أحدهما لمطالب

ویغضون الطرف عن كل ما یرتكب ،أخطائه  عن والتجاوز ،وعدم توجیهه لتحمل أیة مسئولیة 

 السلبیة ألبنهم  اتعن السلوكيیدافعون  الوالدین ،و نجد من أفعال تقتضي التأدیب والعقاب 

ضد أي توجیه أو نقد یصدر من الخارج .  
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 :المعاملة في لتفرقة - ا4 

و عدم المساواة بینهم،  في التفضیل و التمییز بین األبناء في المعاملة نمطیتمثل هذا ال    

  أي سبب آخر. ألسباب غیر منطقیة كالجنس ( الذكورة و األنوثة ) أو الترتیب المیالدي أو 

 و هذا ینعكس في تصرفات هؤالء األباء نحو أبناءهم.

 ثانیا : األنماط اإلیجابیة :

  :بلــــــ التقمــطن  -5

 یوازن بین فهولألبناء،  االجتماعیة التنشئة في السویة األسالیب أحد التقبل نمط       یعد

و یعبر عنه بالحب الذي یبدیه الوالدین ألبنائهم و تقبل  ،لین في معاملة األبناءالالصرامة 

سلوكیاتهم و حاجاتهم و التركیز على التصرفات اإلیجابیة و مدحها ،و التعامل العقالني مع 

 .  مع توفیر األمن النفسي لهماخطائهم و توجیه األبناء لتحقیق ذاتهم و تأكید إستقاللیتهم 

   نمط الحث على اإلنجاز : 6-

  یعد الحث على اإلنجاز نمطا إیجابیا من أنماط التنشئة داخل األسرة ، حیث یقوم اآلباء في هذا 

االسلوب بوضع أهداف عالیة ألبنائهم في الواجبات اإلجتماعیة و الدراسیة  و المنزلیة ..إلخ         

و تشجعهم على بلوغها، و تجاوز الصعوبات و رفع معنویاتهم ، و تجدید الثقة في أنفسهم و في 

 قدراتهم الذاتیة ،و مساعدتهم باإلمكانات التي تمكنهم من ذلك .

و تشجعهم كذلك على اإلطالع و التحصیل و منافسة األقران و الزمالء و مكافئتهم على سلوكهم 

 المنجز. و تركهم یجربون عمل األشیاء الجدیدة بمفردهم و على مسئولیتهم هم .

 - صیاغة عبارات المقیاس :4-2-3

لكل بعد من أبعاد المقیاس( تم تحدیدها في ضوء التراث  و األدب  صیاغة عدد من العبارات   تّمت

السیكولوجي ، و المقاییس السابقة الخاصة بـ أسالیب و أنماط التنشئة األسریة) ( و عند صیاغة 

العبارات تم مراعاة الشروط الخاصة بذلك من حیث وضوح العبارات ، و عدم تضمنها أكثر من فكرة 

، و أن ال توحي بإجابات معینة )  ، وقد تّمت مراجعتها للتأكد من تمثیلها البعد الذي تصفه بشكل 

 واضح،  وبعدها جرى تنسیقها وترتیبها في قائمة تتضمن خانة للمالحظات لكل عبارٍة  و ُبعد.
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  ) فقرة تقیس أنماط التنشئة األسریة وفق ستة أبعاد :89و بذلك قامت الباحثة بصیاغة ( 

   ) یبین أبعاد مقیاس انماط التنشئة األسریة 12جدول رقم ( 

 عدد البنود البعد

 14التسلط 

 19اإلهمال 

 13التدلیل 

 12التفرقة 

 13التقبل 

 17الحث على اإلنجاز 

 

  -  تحدید بدائل اإلستجابة و طریقة التصحیح:4-2-4

 بدائل لإلستجابة حسب سلم لیكرت  ( یتیح تعدد البدائل فیها للمستجیب التعبیر عن 5تم تحدید 

             مشاعره بدرجات متفاوتة ) و هي موافق بشدة ، موافق ، محاید ، معارض ، معارض بشدة .

  . على التوالي1،2،3،4،5و تعطى الدرجات :  

 )  یوضح بدائل اإلجابة لمقیاس أنماط التنشئة األسریة 13جدول رقم  (

 الدرجة المعطاة  بدائل اإلستجابة

 5 موافق بشدة

 4 موافق

 3 محاید

 2 معارض

 1 معارض بشدة
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 - الخصائص السیكومتریة للمقیاس :4-2-5

ثبات  للتعرف على الخصائص السیكومتریة لمقیاس أنماط التنشئة األسریة قمنا بحساب صدق و

 المقیاس بأسالیب متعددة سنذكرها تباعا:

  - صدق المحكمین :1

 11)، و هم  01 عرضه على المحكمین( الملحق رقم تمّ  ، صورته األولیة فيمقیاسبعدما أعد ال 

 من جامعتي باتنة  و بسكرة  ألخذ علم النفسالتربیة وأساتذ و أستاذة من  المختصین في مجال 

 آرائهم حول :

   -  صحة وسالمة  العبارات من ناحیة الصیاغة.

 -  صالحیة كل فقرة لقیاس ما وضعت له . 

 - و مدى  إرتباط العبارة بالبعد المراد قیاسه . 

 - مدى مالئمة بدائل األجوبة لفقرات مقیاس أنماط التنشئة األسریة.

  تضمین أي مالحظات أو إضافات أو تعدیل یراها مناسبة لفقرات المقیاس .

ة تم حذف فقر  ) 02) ( ملحق رقم %80-  بعد تفریغ آراء المحكمین و بإستخدام معیار موافقة ( 

  من طرف المحكمین .)%80( ) التي لم تتحصل على نسبة موافقة 7واحدة و هي ( رقم 

) و بالتالي یصبح عدد %100 - %80( فیما أبقیت باقي العبارات التي تراوحت نسبة الموافقة 

    ) عبارة .88العبارات التي تمت الموافقة علیها من قبل  المحكمین ( 

 تم تعدیل صیاغة بعض - في حین تم األخذ بعین اإلعتبار مالحظات و إفادات األساتذة ،و 

ودمج بعضها اآلخر. و أعد المقیاس في ) و حذف بعض الفقرات المكررة 14الفقرات (  الجدول

  .  )03( ملحق رقم صورته التجریبیة 
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   ) یوضح تعدیل بعض الفقرات من حیث الصیاغة اللغویة 14جدول رقم ( 

 العبارة بعد التعدیل العبارة قبل التعدیل الرقم 

  التسلط 

  یلزمني على إتباع نظام دقیق في المنزل  یجبرني على إتباع نظام دقیق في المنزل 2

یمنعني من ممارسة النشاطات و الهوایات  4

 التي أرغب فیها

 یمنعني من ممارسة الهوایات التي أرغب فیها  

 ال یحق لي  مناقشة قراراته ال نستطیع مناقشة قرارات والدي 7

یحرص على أن یذكرني بالقواعد التي یجب  9

أن أتبعها 

 یحدد لي دائما الطریقة التي یجب أن 

أتصرف بها 

 یصدر أوامر بإستمرار یصدر أوامر كثیرة طوال الیوم  11

ال یسمح لي والدي بإبداء رأیي  12
  

إبداء رأیي  یمنعني من 

فهم مشكالتي تال ي فهم مشكالتي و هموميیتال  13

14 

 

یتمسك والدي بقراراته الصارمة 
 

یتمسك بقراراته الصارمة 

  اإلهمال 

 یتركني والدي أحل المشكالت التي   16
    تعترضني 

 لوحدي  

 یتركني أحل المشكالت التي تعترضني 

بنفسي  

 .ال یقدم لي المساعدة عندما أحتاجها   ال یابه لطلبي للمساعدة التي  أحتاجها  17

ال یهتم  لما أقوله.  أشعر أن والدي ال یهتم  لما أقوله 20
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ال یكترث لنتائجي الدراسیة    ال یهتم بنجاحي أو فشلي  في الدراسة  24

عندما أتضایق أو أكون مهموم ال یكترث  25
 لذلك 

ال یكترث عندما  أكون مهموم  

  یتركني أتصرف دون مراقبة ارى  أن والدي یتركني أتصرف دون مراقبة 27

ال یبدو أنه یفكر في كثیرا     ال اضن أنه یفكر في كثیرا  29

ال یكافئني  عندما انجح في دراستي   ال یمدحني عندما انجح في دراستي  33

  التدلیل 

یدللني كثیرا   یدللني  أكثر من إخوتــــي  35

یحبني أكثر من إخوتــــي   انا محبوب اكثر من اخوتي  37

یلبي معظم  طلباتي   تلبي لي جمیع طلباتي و رغباتـــــي 38
  أنا المفضل عنده  في األسرة    یفضلني على  إخوتـــي  39
   یقف في صفي  دائما  یقف في صفي ضد إخوتــــي   40
ال یجبرني على طاعة أوامره    ال یجبروني على طاعة أوامرهم   46

  التفرقة  

 یمیز بین إخوتي  الذكور و اإلناث   یفضل الذكور على اإلناث  52
یعطي الحق  ألخوتي علي     دائما یعطي الحق  ألخوتي علي  57
یحاسبني على بعض التصرفات و ال  58

 یحاسب فیها إخوتي 
یحاسبني على بعض التصرفات و ال یحاسب  

  إخوتي علیها
  التقبل  

   یتفهم آرائي یحاول أن یفهم وجهة نظري 60

یطمأنني و یطیب خاطري عندما أكون  61
 مهموما

  یطمأنني عندما أكون مهموما 
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   یوجهني دائما  إذا أخطئت یوجهني إذا أخطئت  66
   ألجأ إلیه عندما أحتاج للنصیحة ألجأ إلى والدي عندما أحتاج للنصیحة 68
 أتبادل معه اآلراء في مختلف القضایا  أتشاور مع والدي في مختلف اآلراء 70
 یتحدث عني بشكل إیجابي یفخر بنجاحي  71

  الحث على اإلنجاز  

یشجعني على التفوق على زمالئي ( في  76
 دراستي) 

یشجعني على التفوق   

  یفتخر بي  إذا أنجزت عمال ما  یفتخر بي  إذا أنجزت شیئا ما . 77
یتوقع  أنني استطیع القیام بالمهام المطلوبة  81

 .مني 
یرى  أنني استطیع القیام بالمهام المطلوبة 

مني  
یحثني  على تجاوز الصعوبات  و تخطیها   یساعدني على تجاوز الصعوبات و تخطیها  83
قدرتي على تحقیق األفضل  یؤمن ب یعتقد في قدرتي على تحقیق األفضل  84

 

 المقیاس في صورته التجریبیة :

 بعد أخذ مالحظات األساتذة  تّم وضع الصورة التجریبیة  للمقیاس 

- یشتمل المقیاس على صورتین صورة ( أ) لألب و صورة ( ب) لألم و هي نفس عبارات الصورة (أ) 

( صورة األب مع صورة األم ) معا         عبارة و قد تم دمج الصورتین 78و كل صورة تتكون من 

 و ذلك للتقلیل من طول المقیاس ، و منعا للملل و الرتابة في اإلجابة من قبل الطلبة .

) خاصة ببعد التسلط 1 بحیث تكون العبارة رقم ( بطریقة دائریة قامت الباحثة بخلط عبارت المقیاس- 

) التقبل  5(،) التفرقة 4(،) خاص باإلهمال 3 البعد رقم (،) خاصة ببعد التدلیل 2و العبارة رقم (

 .وضع كل ستة عبارات بشكلها المنتظم السابق تم ) الحث على اإلنجاز .و 6و (
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قامت الباحثة بصیاغة صفحة  تعلیمات اإلستجابة على المقیاس مع إدراج مثال یوضح طریقة -

 و قد قسمت بدائل اإلجابة إلى قسمین األول منها یتعلق بأسلوب األب في تعامله مع أبنائه.اإلجابة 

و یتضمن خمسة إستجابات ( موافق بشدة ، موافق ، محاید ، معارض ، معارض بشدة ) یتعلق  

بدائل كما هو موضح في المثال نفس الالقسم الثاني بأسلوب األم في تعاملها مع أبنائها و یتضمن 

التالي : 

           
 

 العبـــــــــــــــارة 

 معارض
 بشدة

محاید   معارض  موافق   موافق
  بشدة

 معارض
 بشدة

محاید    معارض  موافق  موافق 
 بشدة 

 

 - یتدخل في إختیاري 1          
 ألصدقائي

 - یهتم بمشاكل إخوتي 2          
 أكثر مما یهتم بمشاكلي 

 

- تّم عرض الصورة التجریبیة للمقیاس، على مجموعة من طلبة قسم العلوم اإلجتماعیة  من غیر 

عینة الدراسة، للتأكد من مدى فهمهم لفقراته وعدم ظهور صعوبات أو عقبات عند تطبیقه. باإلضافة 

 لتقدیر الزمن الالزم تحدیده عند تطبیق المقیاس.

 أوال - الصدق التمییزي :

لحساب هذا النوع من الصدق ، تم إستعمال طریقة المقارنة الطرفیة حیث تمت المقارنة بین عینتین 

من العینة  % 27    مفحوصا بسحب11تم سحبهما من طرفي الدرجات حجم كل عینة یساوي 

 40الكلیة ن= 

 

 تنطبق على األب تنطبق على األم
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  ) یوضح معامالت الصدق التمییزي لمقیاس أنماط التنشئة األسریة 15جدول رقم ( 

 (صورة األب).

مستوى  قیمة "ت" 11الدنیا = العینة  11العلیا= العینة  
 الداللة 

إنحراف متوسط   المتغیر 
معیاري 

إنحراف متوسط 
معیاري 

  

 41,27التسلط 

 

4,90 

 

25,54 

 

2,58 

 

9,41 

 

0.01 

 10,80 2,77 30,91 5,82 51,91اإلهمال  
 

0.01 

 16,46 1,72 30,82 3,35 49,55التدلیل 
 

0.01 

 15,43 1,91 15,45 3,11 32,45التفرقة  
 

0.01 

 0.01 13,01 3,83 44,45 2,80 63,09التقبل 

الحث على 
اإلنجاز  

60,54 1,86 48,72 3,16 10,67 0.01 
 

الدرجة الكلیة 

 للمقیاس 

282,90 12,66 238,63 6,697 10,24 0.01 

 % 27) بین الـ 0,01یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( 

األعلى و األدنى من الوسیط على أبعاد مقیاس أنماط التنشئة األسریة و المقیاس ككل مما یؤكد 

 القدرة التمییزیة للمقیاس و أبعاده .
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  ) یوضح معامالت الصدق التمییزي لمقیاس أنماط التنشئة األسریة 16جدول رقم ( 

 (صورة األم).

الدنیا  العینة  11العلیا= العینة  

=11 

مستوى  قیمة "ت"

 الداللة 

  ع متوسط  معیاري حرافإنمتوسط   المتغیر 

 0.01 10,71 3,311 45,82 3,41 30,45التسلط 

 0.01 8,11 8,608 52,91 3,37 30,27اإلهمال  

 11,72 2,873 30,36 3,79 47,18التدلیل 
 

0.01 

 2,468 17,91 6,29 35,73التفرقة  
 

8,74 
 

0.01 

 7,90 5,845 46,18 3,66 62,64التقبل 
 

0.01 

الحث على 
اإلنجاز  

73,45 3,29 62,45 3,045 8,12 

 

0.01 

 

الدرجة 
الكلیة 

 للمقیاس 

290,27 
 

14,38 244,64 5,372 9,85 
 

0.01 

 % 27) بین الـ 0,01یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( 

األعلى و األدنى من الوسیط على أبعاد مقیاس أنماط التنشئة األسریة و المقیاس ككل مما یؤكد 

 القدرة التمییزیة للمقیاس و أبعاده .
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حساب مؤشر اإلتساق الداخلي بحساب معامالت اإلرتباط بین كل فقرة        تمثانیا- صدق البناء :

و الدرجة الكلیة للمقیاس بإستخدام العالقة اإلرتباطیة وفق معامل اإلرتباط بیرسون ، و قد تراوحت 

موضح  ) و جاءت معامالت اإلرتباط لهذه الفقرات كما هو0.23- 0,78معامالت اإلرتباط بین ( 

 ):17في الجدول رقم ( 

 ) معامالت اإلرتباط بین درجات الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس(نمط التسلط )17جدول رقم( 

 األم صـــــــــورة األب صــــــورة

 معامل اإلرتباط  رقم الفقرة  معامل اإلرتباط  رقم الفقرة 

1 ,2300 
 

1 ,456**0 
 

2 ,543**0 
 

2 ,456**0 
 

3 ,465**0 
 

3 ,454**0 
 

4 ,520**0 
 

4 ,331*0 
 

5 ,543**0 
 

5 ,425**0 
 

6 ,458** 0 
 

6 ,432*0 
 

7 ,551**0 
 

7 ,3080 
 

8 ,564**0 
 

8 ,439**0 

9 ,501**0 
 

9 ,429**0 

10 ,780**0 
 

10 ,547**0 
 

11 ,576**0 
 

11 ,730**0 
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12 ,427**0 
 

12 ,633**0 

13 ,680**0 
 

13 ,478**0 

  0.05 مستوى الداللة عند *                 - 0.01 مستوى الداللة عند  **-  

یتضح من الجدول السابق أن العالقة بین فقرات المقیاس ( صورة األب) بالدرجة الكلیة له دالة 

 ) غیر دالة .1  و الفقرة (0.01إحصائیا في معظم الفقرات عند 

) دالة 6) والفقرة ( 4  ، الفقرة (0.01بالنسبة لصورة األم معظم الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى عند 

 )  فهي غیر دالة .7 أما  الفقرة (0,05عند مستوى 

  و هذا یبین أن المقیاس له قدرة مقبولة على  التماسك و اإلتساق الداخلي.

  ) معامالت اإلرتباط بین درجات الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس (اإلهمال)18جدول رقم  (

 األم صــــــــــــــــــــورة األب صـــــــــــــــــورة

 معامل اإلرتباط  رقم الفقرة  معامل اإلرتباط  رقم الفقرة 

1 ,439**0 1 ,445**0 
 

2 ,1570 2 ,335*0 
 

3 ,538**0 3 ,461**0 
 

4 ,640**0 4 ,2890 
 

5 ,396*0 5 ,3190 
 

6 ,330*0 6 ,451**0 
 

7 ,1830 7 ,1820 
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8 ,374*0 8 0,531* 
 

9 ,649**0 9 ,478**0 
 

10 ,648**0 10 ,660**0 
 

11 ,512**0 11 ,482**0 
 

12  ,2290 12 ,682**0 
 

13 ,727**0 13 ,400*0 
 

14 ,1900 14 ,539**0 
 

15 ,2980 15 ,388*0 
 

16 ,506**0 16 ,2150 
 

17 ,493**0 17 ,605**0 
 

18 ,435**0 18 ,687**0 
 

19 ,613**0 19 ,712**0 
 

- تشیر نتائج  الجدول السابق أن العالقة بین فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة( صورة األب) دالة 

 0.05) دالة عند مستوى 8)و (6 ) و (5إحصائیا في معظم الفقرات تقریبا ، حیث أن الفقرات رقم( 

 ) غیر دالة 15) و ( 12) و (7) و (2  و الفقرات (0.01و باقي الفقرات األخرى دالة عند مستوى 

  ) 14)(12)( 11)( 10)( 9 ) ( 6)( 3 )(2) ( 1- فیما یخص المقیاس صورة األم الفقرات ( 
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) دالة عند 15) (13)  ( 8 ) (2 و الفقرات( 0.01 ) دالة عند مستوى داللة  19)( 18)  ( 17( 

 ) غیر دالة .16)( 7)( 5 )(4  و الفقرة (0.05مستوى الداللة  

 مما یبین أن للمقیاس درجة ال بأس بها من التماسك و اإلتساق الداخلي .

 ) یوضح معامالت اإلرتباط بین درجات الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس(التدلیل)19جدول رقم (

 األب صورة األم صورة 

 معامل اإلرتباط  رقم الفقرة  معامل اإلرتباط  رقم الفقرة 

1 ,546**0 
 

1 ,521**0 
 

2 ,645**0 
 

2 ,609**0 
 

3 ,648**0 
 

3 ,361*0 
 

4 ,2400  
 

4 ,2150 
 

5 ,711**0 
 

5 ,526**0 
 

6 ,555**0 
 

6 ,549**0 
 

7 ,372*0 
 

7 ,461*0 
 

8 ,612**0 
 

8 ,594**0 
 

9 ,589**0 
 

9 ,491**0 
 

10 ,497**0 
 

10 ,581**0 
 

11 ,490**0 
 

11 ,494**0 
 

12 ,414**0 
 

12 ,431*0 
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13 ,480**0 
 

13 ,445**0 
 

 

بالنسبة لصورة األب یتضح من الجدول السابق أن العالقة بین فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة له دالة 

 ماعدى الفقرات 0.01إحصائیا في معظم الفقرات تقریبا ، حیث أن أغلب الفقرات دالة عند مستوى 

)       10)( 9 ) ( 8)( 5 )(2) ( 1) غیر دالة ،فیما یخص المقیاس صورة األم الفقرات ( 7) و (4(

) دالة عند مستوى الداللة  12)  ( 7 ) (3 و الفقرات( 0.01) دالة عند مستوى داللة  13) ،( 11( 

 ) غیر دالة و هذا ما یجعل للمقیاس درجة ال بأس بها من التماسك  و اإلتساق 4   و الفقرة (0.05

 الداخلي .

 ) معامالت اإلرتباط بین درجات الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس ( التفرقة  )20جدول رقم ( 

 األم صـــــــــــــــــــــورة  األب صـــــــــــــــــــــــورة

 معامل اإلرتباط  رقم الفقرة  معامل اإلرتباط  رقم الفقر 

1 ,375*0 
 

1 ,561*0 
 
 

2 ,537**0 
 

2 ,618**0 
 

3 ,724**0 
 

3 ,763**0 
 

4 ,692**0 
 

4 ,694**0 
 

5 ,432**0 
 

5 ,457**0 
 

6 ,614**0 
 

6 ,599**0 
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7 ,576**0 
 

7 ,605**0 
 

8 ,704**0 
 

8 ,445**0 
 

9 ,555**0 
 

9 ,720**0 
 

10 ,569**0 
 

10 ,535**0 
 

11 ,552**0 11 ,504**0 
 

12 ,570**0 
 

12 ,754**0 
 

یتضح من الجدول السابق أن العالقة بین فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة له دالة إحصائیا في معظم 

 و باقي الفقرات األخرى دالة عند 0.05 ) دالة عند مستوى 1الفقرات تقریبا ، حیث أن الفقرة رقم( 

)      9 )( 8 ) (7 )(6) ( 5) ( 4)(3 )(2 ، فیما یخص المقیاس صورة األم الفقرات( 0.01مستوى 

  0.05) دالة عند مستوى الداللة  1 و الفقرات(0.01) دالة عند مستوى داللة  12)( 11)  ( 10( 

 مما یبین أن للمقیاس درجة جیدة  من التماسك و اإلتساق الداخلي .

 ) یبین معامالت اإلرتباط بین درجات الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس( التقبل)21جدول رقم(

 األم صورة  األب صورة

 معامل اإلرتباط رقم الفقرة  معامل اإلرتباط  رقم الفقرات  
1 ,607**0 1 ,657**0 

 

2 ,711**0 2 ,414**0 
 

3 ,468**0 3 ,609**0 
 

4 ,509**0 4 ,548*0 

5 ,633**0 5 ,638**0 
 

6 ,691**0 6 ,615**0 
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7 ,348*0 7 ,418*0 

8 ,534**0 8 ,528**0 
 

9 ,608**0 9 ,661**0 
 

10 ,696**0 10 ,544**0 
 

11 ,654**0 11 ,701**0 
 

12 ,430**0 12 ,591**0 
 

13 ,677**0 13 ,532**0 
 

14 ,365*0 14 ,1920 
 

یتضح من الجدول السابق أن العالقة بین فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة له دالة إحصائیا في معظم 

 و باقي الفقرات األخرى 0.05) دالة عند مستوى 14 ) و (7الفقرات تقریبا ، حیث أن الفقرات رقم( 

  0.01دالة عند مستوى 

 ) 13)(12) 11)( 10)( 9) ( 8 )( 6)(5) (3 )(2) ( 1فیما یخص المقیاس صورة األم الفقرات ( 

   و الفقرة 0.05)   دالة عند مستوى الداللة  7 ) (4 و الفقرات( 0.01دالة عند مستوى داللة  

 ) غیر دالة،مما یبین أن للمقیاس درجة ال بأس بها من التماسك و اإلتساق الداخلي .14( 

 ) معامالت اإلرتباط بین درجات الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس (الحث على 22جدول رقم( 

 اإلنجاز  )

 األم صــــورة األب صـــورة

 معامل اإلرتباط  رقم الفقرة  معامل اإلرتباط  رقم الفقرة 

1 ,491**0 1 ,486**0 
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2 ,635**0 

 
2 ,596**0 

 
3 ,499**0 

 
3 ,338*0 

 
4 ,602**0 

 
4 ,418*0 

 
5 ,454**0 

 
5 ,508**0 

 
6 ,381*0 

 
6 ,653*0 

 
7 ,554**0 

 
7 ,424**0 

 
8 ,541**0 

 
8 ,624**0 

 
9 ,3100 

 
9 ,443**0 

 
10 ,326*0 

 
10 ,353*0 

 
11 ,774**0 

 
11 ,691**0 

 
12 ,331*0 

 
12 ,473*0 

 
13 ,331*0 

 
13 ,395*0 

 
14 ,2210 

 
 ,421*0 

 
15 ,2860 

 
 ,1800 

 

یتضح من الجدول السابق أن العالقة بین فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة له دالة إحصائیا في معظم 

      0.05)  دالة عند مستوى 13) , (12) و ( 10 ) و (6الفقرات تقریبا ، حیث أن الفقرات رقم( 

 ) غیر دالة .9 ، في حین أن الفقرة رقم (0.01و باقي الفقرات األخرى دالة عند مستوى 

189 

 



) دالة عند مستوى 11) ( 9) ( 8 )( 7)( 5 ) ( 2) ( 1فیما یخص المقیاس صورة األم الفقرات ( 

             0.05 ) دالة عند مستوى الداللة  13)(12) ( 10) ( 6)( 4) (3 و الفقرات (0.01داللة  

) غیر دالة، مما یبین أن للمقیاس درجة ال بأس بها من التماسك  و اإلتساق 15) (14و الفقرة ( 

  .الداخلي

- بعد حساب معامالت اإلرتباط لكل المقاییس الفرعیة تم إستبعاد الفقرات غیر الدالة  من الصورة 

 النهائیة للمقیاس .

 الثبات بطریقة ألفا  : تم حساب الثبات المقیاس بإستخدام ثالث طرق و هي :ثبات المقیاسثالثا - 

إلى  فقرات فردیة و أخرى  التجزئة النصفیة بتقسیم المقیاس و أبعاده الثبات بطریقة كرونباخ ، 

 زوجیة ، والثبات بإعادة تطبیق المقیاس .

 :الثبات بطریقة اإلتساق الداخلي " ألفا كرونباخ "أ- 

تم حساب معامل الثبات بطریقة اإلتساق الداخلي " ألفا كرونباخ " و بإستخدام الحقیبة اإلحصائیة 

spss17      و یعد معامل ثبات عال0,74ثبات (  ال معامل ـ وقد  بلغ ( . 

  ألفـــــــــا كرونباخ) یوضح معامالت ثبات المقیاس23جدول رقم ( 

كرونباخ             ألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

صورة األم صورة األب البعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 7240,التسلط  

 

,7060 

 

 7090, 7140,اإلهمال  

 

 7090, 7260,التدلیل  
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 7440, 7420,التفرقة  

 

 7430,التقبل 

 

,7260 

 6710, 700,الحث على اإلنجاز  

 

 7000, 670,المقیاس ككل  

یتضح من الجدول السابق أن المقیاس بأبعاده الستة یتمتع بمستوى مرتفع من الثبات الذي أمكن 

 .0.01اإلستدالل علیه من نتائج ألفا كر ونباخ ، حیث إتضح أن كلها معامالت دالة عند مستوى 

  )) یبین معامالت الثبات عن طریق التجزئة النصفیة (فردي - زوجي24ب - جدول رقم (

 مستوى الداللة  النصفیة التجزئة البعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  صورة األم صورة األب 

 6620, 730, التسلط 
 

0.01 

 8660, 850, التفرقة 
 

0.01 

 8730, 810, اإلهمال 
 

0.01 

 7020, 790, التدلیل 
 

0.01 

 8130, 780, التقبل
 

0.01 

 6500, 720, الحث على اإلنجاز 
 

0.01 

 0.01 7460, 790, المقیاس ككل 
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) یتضح أن معامالت الثبات( التجزئة النصفیة) للدرجة الكلیة للمقیاس 24من خالل الجدول رقم ( 

 و ألبعاده الستة جاءت مرتفعة و بالتالي فالمقیاس ستمتع بمستوى ثبات عالي .

 جـ- الثبات عن طریقة إعادة تطبیق المقیاس :

  قامت الباحثة بحساب ثبات المقیاس عن طریق إعادة التطبیق ، حیث تم تطبیق المقیاس على 

 طالبا من أفراد العینة ، و تمت إعادة تطبیقه مرة أخرى بفاصل زمني أسبوعین على األفراد 40

أنفسهم .ثم قامت الباحثة بحساب معامل اإلرتباط بین نتائج أفراد العینة في التطبیق األول للمقیاس 

و نتائج أفراد العینة في التطبیق الثاني ، مستخدمتا في ذلك  معامل االرتباط بطریقة ( بیرسون)        

  :و الجدول التالي یوضح النتائج

 ) یوضح معامل  ثبات مقیاس أنماط التنشئة األسریة بطریقة إعادة التطبیق                                      25جدول رقم( 

 40ن= 

 بیرسون قیمة معامل ترابــــــط البعد 

 األم  األب  

 0**63, 0**66, التسلط 

 0**68, 0**66, اإلهمال 

 0**74, 0**78, التدلیل 

 0**65, 0**69, التفرقة 

 0**80, 0**79, التقبل 

 0**78, 0**74, الحث على اإلنجاز 

 

 و هذا یعني أن 0.01من خالل الجدول نالحظ أن معامالت اإلرتباط عالیة و دالة عند مستوى 

 اإلستبیان ثابت بشكل كبیر .
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 - المقیاس في صورته النهائیة :

صمم مقیاس أنماط التنشئة األسریة لكي یقیس أراء األبناء في طریقة تنشئة أولیائهم ،و ذلك بأن 

) 72یختار المفحوص أحد  خمس بدائل لكل عبارة .و یشتمل المقیاس بصورته النهائیة على ( 

 عبارة موزعة على ستة أبعاد ، و الجدول التالي یوضح أرقام العبارات الخاصة بكل مقیاس فرعي.

 ) توزیع البنود على أبعاد المقیاس أنماط التنشئة األسریة .26جدول رقم ( 

 عدد البنود أرقام العبارات  المقیاس الفرعي 

-  48- 43- 37- 31- 25- 19 - 13 - 7- 1 التسلط 

54 -60  

11 

 55 - 49- 38 -32- 26 - 20 -14 - 8-  2 اإلهمال 

 -61 - 67 

11 

-  39- 33- 27- 21- 15 -9-3 التدلیل 

 -50 -56 -62 -68 

12 

- 45- 40- 34- 28- 22 - 16 - 10- 4 التفرقة 

51 -57 -63 -69  

12 

-46- 44-41- 35- 29- 23- 17-11- 5 التقبل 

52 -58-64 -70  

13 

 53- 47- 42- 36 - 30- 24 - 18- 12- 6 الحث على اإلنجاز 

 -59 -65 -66-72 

13 

 - تصحیح المقیاس :

 5 یتحصل على موافق بشدة   لما كان المقیاس یعتمد على نموذج  لیكرت فإذا أجاب المفحوص 

          2، معارض یتحصل على 3 ، و إذا أجاب محاید 4 تكون درجته موافقدرجات ،و إذا أجاب 

 .1و معارض بشدة تكون درجته 
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 )  یوضح الدرجات الفاصلة لتحدید مستویات أنماط التنشئة األسریة. 27جدول رقم ( 

 التسلط النمط 

 اإلهمال

 التدلیل

 التفرقة 

 التقبل 

 الحث على اإلنجاز 

 التقییم

  13 12 11 عدد البنود 

  عارضم  13  -   23,4  12  -  21,6   11  -  19,8 الدرجــة

  عارض بشدة م  23,5 -  33,9 21,7  -   31,3 19,9 - 28,7 الكلیـــة 

محاید   40   -   50,4 31,7  -   41 28,8 - 37,6 

موافق   50,5  - 60,9 41,1 -   50,7  37,7 - 46,5 

موافق بشدة   70  -   80,4  50,8 - 60,4  46,6 - 55,4 

) یحدد نمط التنشئة األسریة السائد لكل فرد حسب الدرجة الكلیة لكل مقیاس 27 تبعا للجدول رقم ( 

فرعي (حسب عدد البنود)   بقبول درجات موافق و موافق جدا .و بالتالي تشیر  درجة موافق      

و موافق جدا التي یتحصل علیها أفراد العینة على الدرجة الكلیة للمقیاس الفرعي إلى نمط التنشئة 

 التي یتلقاها من طرف الوالدین.

 )06:( ملحق رقم - إستمارة المستوى اإلقتصادي و الثقافي لألسرة 4-3

 قمنا بإعداد إستمارة المستوى اإلقتصادي حسب المحاور التالیة :

 -البیانات الشخصیة :ألفراد العینة و أسرهم ( الجنس ، السن ، نوع الكلیة ،الحالة العائلیة للوالدین ) 

 - المستوى التعلیمي للوالدین . 

 - مستوى الدخل الشهري لألسرة .
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 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: -5

إستخدمت الباحثة في التحلیل اإلحصائي للبیانات التي تم جمعها مجموعة من األسالیب و الطرق 

 حسبما یتطلبه كل فرضیة  SPSS17 الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة اإلحصائیة من خالل 

 من متغیرات الدراسة و هي كالتالي :

 - التكرارات .

 - النسب المئویة .

 - المتوسطات الحسابیة .

 - اإلنحرافات المعیاریة .

  ). t-test- إختبار "ت" (

 - معامل برسون لدراسة العالقة اإلرتباطیة .

  ).ANOVA- إختبار تحلیل التباین األحادي (

 _ معامل ثبات ألفا كرونباخ.

 - معامل التجزئة النصفیة (زوجي فردي).
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 الفصل الخامس: تحلیل و مناقشة  نتائج الدراسة 

 
 

 تمهید

 أوال : عرض و تحلیل نتائج  فرضیات  الدراسة .

 ثانیا : مناقشة النتائج في ضوء فرضیات الدراسة .

 اإلستنتاج العام 
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تمهید: 

     هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على أنماط التنشئة األسریة كما یدركها  طلبة جامعة محمد 

خیضر بسكرة ، و الكشف عن العالقة بین أنماط التنشئة األسریة و دافعیة اإلنجاز لدى هؤالء  الطلبة   

كذلك  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستویات دافعیة اإلنجاز لدیهم ،و تأثیر بعض المتغیرات على 

 لألسرة  المستوى مستوى الدخل الشهري مستوى دافعیة اإلنجاز و تمثلت هذه المتغیرات في الجنس ،

 .التعلیمي لكل من األب و األم 

و ذلك بعد عملیة  الحالیة الفصل  النتائج التي توصلت لها الدراسة  و علیه  سنعرض في هذا    

للكشف ـ و تفریغ البیانات باألدوات المعتمدة و معالجتها بإستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة   جمع

على العالقة بین أنماط التنشئة األسریة و دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة  و إختبار الفرضیات مع 

مناقشة و تفسیر النتائج . 

:  الدراسة - عرض و تحلیل نتائج  فرضیات1

 تم إستخدام معامل اإلرتباط " بیرسون" بین الدرجات الستة األولى    للتحقق من صحة الفرضیات 

الكلیة التي تحصل علیها أفراد عینة الدراسة على مقیاس أنماط التنشئة األسریة  بصورتیه ( الصورة أ 

الخاصة باألب  والصورة ب الخاصة باألم) و بین الدرجات التي تحصلوا علیها على مقیاس الدافعیة 

    ) ،28 تحصلنا على النتائج الموضحة في الجداول ( SPSS17لإلنجاز  و بعد المعالجة بنظام 

 التالیة : ) 33) ،(32)، ( 31( )،30 ، )29( 

 

 - عرض و تحلیل األول نتائج الفرض األول :  1- 1

األب  لكل من( بین نمط التنشئة األسریة التسلط   ال توجد عالقة إرتباطیةّ ذات داللة  إحصائیة

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة األم ) 
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 ) یبین معامالت اإلرتباط  بیرسون بین أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و نمط 28جدول رقم ( 

 )لألب و األم(التنشئة األسریة  التسلط 

 معامل اإلرتباط  بیرسون  العینة=  380
 

               

 
 الداللة

 

    
التسلط 

 (األم)

 
التسلط     الداللة

 (األب)

 أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز

 - الشعور بالمسؤولیة 1 0,08- غیر دال 0,03 غیر دال

 - السعي نحو التفوق و الطموح2 0,01- غیر دال 0,001 غیر دال

- المثابرة 3 0,04- غیر دال 0,02 غیر دال  

- الشعور بأهمیة الزمن 4 0,01 غیر دال 0,001 غیر دال  

- التخطیط للمستقبل5 0,01 غیر دال 0,03 غیر دال  

 الدرجة الكلیة لإلستفتاء   0,02- غیر دال 0,02 غیر دال

)  إلى عدم وجود إرتباط  دال بین درجات أفراد 28 تشیر النتائج الموضحة في الجدول رقم  ( -

ودرجات )   0,026و األم ر=     -0.021 العینة على مقیاس نمط التنشئة المتسلط (األب ر= 

أفراد العینة على إستفتاء  دافعیة اإلنجاز ، و هذا ما یؤكد  صحة الفرضیة التي تنص على  عدم 

و مستوى دافعیة   األب  األم ) بین نمط التنشئة التسلط (  عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیةوجود 

. اإلنجاز لدى أفراد العینة 

- عرض و تحلیل نتائج الفرض الثاني : 1-2

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط  التنشئة األسریة  اإلهمال (األب األم ) ال  

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة 
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) یبین  معامالت اإلرتباط  بیرسون بین أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و نمط 29جدول رقم ( 

التنشئة األسریة اإلھمال( لألب و األم ) 

 معامل اإلرتباط  بیرسون  380العینة=  
 

 أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز

  اإلهمال (األب) الداللة اإلهمال (األم) الداللة
 - الشعور بالمسؤولیة 1  0,01 - غیر دال 0,01 - غیر دال

دال  **0,18 -  دال   و الطموح - السعي نحو التفوق2 **0,20- 

دال  - المثابرة 3 0,09 - غیر دال *0,10 -   

- الشعور بأهمیة الزمن 4 *0,11 - دال 0,05- غیر دال  

- التخطیط للمستقبل5 0,09 - غیر دال 0,04- غیر دال  

دال  دال  *0,10-   -0,13*
 الدرجة الكلیة لإلستفتاء 

 

  0,01) إلى وجود  إرتباط سالب و دال عند مستوى  29    تشیر النتائج الموضحة في  الجدول (  

الدرجة  ) و *0,10-و اإلهمال األم (  ) *0,13-بین درجة نمط التنشئة األسریة  اإلهمال األب  (

دافع لإلنجاز لدى أفراد العینة. الكلیة إلستفتاء ال

)      اإلهمال األب (كما تشیر النتائج إلى وجود إرتباط سالب و دال بین درجة نمط التنشئة األسریة 

 .و بعد الشعور بأهمیة الزمن عند مستوى 0,01و بعد السعي نحو الطموح و التفوق عند مستوى 

        المثابرة و الشعور بالمسئولیة  ، فیما لم یتبین وجود إرتباط  بین أبعاد الشعور بالمسؤولیة 0.05

 التنشئة األسریة  اإلهمال ( األب) لدى أفراد العینة .و نمط 

)  وجود إرتباط سالب و دال بین درجة نمط التنشئة األسریة  اإلهمال 29و قد بینت النتائج ( جدول 

 . 0.05 و المثابرة عند مستوى  0,01األم و بعدي السعي نحو التفوق عند مستوى 

و أبعاد إستفتاء )  اإلهمال األم ( و لم تشر النتائج إلى وجود عالقة إرتباطیة بین نمط التنشئة األسریة

الدافع لإلنجاز الشعور بالمسؤولیة ، الشعور بأهمیة الزمن و التخطیط للمستقبل لدى أفراد العینة . 
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     و تنفي هذه  النتائج صحة الفرض الذي ینص على عدم وجود  عالقة دالة بین  نمط اإلهمال 

 لدى أفراد العینة .فكلما إعتمد الوالدین نمط اإلهمال في تنشئة مستوى دافعیة اإلنجازو األب و األم 

 دافعیة اإلنجاز لدیهم . تضعفأبنائهم 

عرض و تحلیل نتائج الفرض الثالث : - 3- 2

        ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط التنشئة األسریة التدلیل (األب األم )

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى ألفراد العینة 

 ) یبین معامالت اإلرتباط  بیرسون بین أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و نمط 30جدول رقم ( 

 )لألب و األم(التنشئة األسریة التدلیل 

معامل  بیرسون  380العینة=  
 اإلرتباط 

 أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز

  (األب) التدلیل الداللة التدلیل (األم) الداللة

 - الشعور بالمسؤولیة 1 0,06 - غیر دال **0,15-   دال

 - السعي نحو التفوق  2 0,03 غیر دال 0,01 - غیر دال

 و الطموح

- المثابرة 3 0,01 - غیر دال *0,12- دال  

- الشعور بأهمیة الزمن 4 0,04 غیر دال 0,05 - غیر دال  

- التخطیط للمستقبل5 0,004- غیر دال 0,03 - غیر دال  

 الدرجة  الكلیة لإلستفتاء   0,006- غیر دال 0,09- غیر دال
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) أن معامالت االرتباط بین نمط التدلیل  األب 30- توضح النتائج المبینة في الجدول رقم ( 

و الدافعیة لإلنجاز  غیر دالة إحصائیا و بالتالي ال توجد عالقة ) 0,093-و التدلیل األم (-) 0060,(

  . دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینةإرتباطیة  بین نمط التنشئة األسریة التدلیل ( األب و األم )  و درجة 

 الشعور يفیما بینت النتائج وجود عالقة إرتباطیة سالبة بین أنماط التنشئة األسریة لألم و بعد

   لدى ألفرد 0.05  ) عند مستوى  *0,12و المثابرة (، 0.01) عند مستوى **0,15-بالمسئولیة (

 .العینة 

داللة إرتباطیة ذات عالقة      تدعم هذه النتائج صحة الفرضیة التي تنص على عدم وجود 

و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة .غیر األب  األم )  التدلیل  (التنشئة بین نمط   إحصائیة

أن ممارسة األم ألسلوب التدلیل یؤثر سلبا على الشعور بالمسؤولیة و القدرة على المثابرة لدى أفراد 

 ،ما قد یقلل من الدافعیة  لإلنجاز .العینة 

- عرض و تحلیل نتائج الفرض الرابع : 2-4

ال توجد عالقة إرتباطیة  ذات داللة إحصائیة   بین نمط التنشئة األسریة  التفرقة  ( األب األم ) 

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة 

 ) یبین معامالت اإلرتباط  بیرسون بین أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و نمط 31جدول رقم ( 

 ) لألب و األم(التنشئة األسریة التفرقة

 اإلرتباط معامل  بیرسون  العینة=  380

 

 أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز

  التفرقة األب الداللة التفرقة األم الداللة

 - الشعور بالمسؤولیة 1 0,003 غیر دال 0,006 غیر دال

 - السعي نحو التفوق  و الطموح2 *0,11- دال 0,07 - غیر دال

- المثابرة 3 0,065 - غیر دال 0,05 - غیر دال  
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- الشعور بأهمیة الزمن 4 0,055 - غیر دال 0,03 - غیر دال  

- التخطیط للمستقبل5 0,088 - غیر دال 0,07 - غیر دال  

 الدرجة الكلیة لإلستفتاء   0,080 - غیر دال 0,05- غیر دال

 األب ( ) عدم  وجود عالقة  إرتباطیة بین نمط التنشئة األسریة  التفرقة31 تبین نتائج  الجدول رقم ( 

  . مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة و ) األم و 

عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین  و بالتالي نقبل بصحة الفرضیة التي تقول بعدم وجود

.  نمط التفرقة ( األب األم ) و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة

  السعي نحو نمط التنشئة األسریة  التفرقة األب و بعدفیما أظهرت  النتائج وجود إرتباط سالب بین 

 . أي أن  إستخدام  األب لنمط التنشئة  األسریة 0.01)عند مستوى  *0,11-التفوق و الطموح( 

 (التفرقة ) مع  أبنائه ینعكس سلبا على السعي نحو التفوق و الطموح  لدى أفراد العینة  .

عرض و تحلیل نتائج الفرض الخامس :  - 2-5

ال توجد عالقة إرتباطیة  دالة إحصائیة  بین نمط التنشئة األسریة  التقبل( األب األم ) و مستوى 

. دافعیة اإلنجاز لدى افراد العینة

 ) یبین معامالت اإلرتباط  بیرسون بین أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و نمط 32جدول رقم ( 

 )لألب و األم (التنشئة األسریة التقبل 

 أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز  اإلرتباط معامل  بیرسون العینة=  380

  التقبل لألب الداللة  التقبل لألم الداللة 

غیر 
 دال

 - الشعور بالمسؤولیة 1 *0,11 دال 0,07

 - السعي نحو التفوق و الطموح2 **0,20 دال **0,19 دال

- المثابـــــــــــــــــــــــرة 3 **0,16 دال *0,13 دال  
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- الشعور بأهمیة الزمن 4 **0,19 دال *0,12 دال  

- التخطیط للمستقبل5 **0,13 دال 0,05 دال  

 الدرجة  الكلیة  لإلستفتاء   **0,20 دال **0,15 دال

بین نمط  0.01 ) وجود عالقة إرتباطیة موجبة دالة عند مستوى 32نالحظ من نتائج  الجدول رقم ( 

مستوى دافعیة اإلنجاز لدى  و ) 0 **150,)، و التقبل األم( 0 **201,التنشئة األسریة التقبل األب( 

افراد العینة . 

و هي عالقة طردیة فكلما إعتمد الوالدان على نمط التقبل في تنشئة األبناء زاد مستوى دافع 

عالقة إرتباطیة  ذات داللة إحصائیة   و  بالتالي نرفض  الفرضیة التي تقول بعدم وجوداإلنجاز لدیهم 

.  بین نمط التقبل ( األب األم ) و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة

- عرض و تحلیل نتائج الفرض السادس : 6- 2

ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط التنشئة األسریة  الحث على اإلنجاز ( األب 

. األم ) و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة 

 ) یبین معامالت اإلرتباط  بیرسون بین أبعاد إستفتاء الدافعیة لإلنجاز و نمط 33جدول رقم ( 

 التنشئة األسریة الحث على اإلنجاز لألب و األم 

=العینة  380  أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز  معامل اإلرتباط   بیرسون 

الحث على  الداللة 

 اإلنجاز  األم

الحث على اإلنجاز   الداللة 

  األب

 

 - الشعور بالمسؤولیة 1 **0,14 دال 0,00 غیر دال

 - السعي نحو التفوق و الطموح2 **0,24 دال **0,24 دال

- المثابرة 3 **0,21 دال **0,15 دال  
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- الشعور بأهمیة الزمن 4 **0,23 دال **0,17 دال  

- التخطیط للمستقبل5 **0,18 دال *0,11 دال  

 الدرجة  الكلیة لإلستفتاء   **0,25 دال **0,18 دال

بین نمط التنشئة  0.01 )  وجود عالقة إرتباطیة موجبة عند مستوى 33تبین نتائج الجدول رقم (    

دافعیة اإلنجاز لدى أفراد   مستوىو) 0 **180, األم  ، 0 **258,األب (الحث على اإلنجاز األسریة 

العینة ، فكلما زاد إعتمد الوالدان على نمط التنشئة الحث على اإلنجاز زاد مستوى الدافع لإلنجاز لدى 

 األبناء ( عالقة طردیة ). 

وجود عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط  عدم و بالتالي نرفض  الفرض الذي ینص على

.  الحث على اإلنجاز ( األب األم ) و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة األسریة التنشئة 

 من خالل النتائج السابقة  نجد أن العالقة اإلرتباطیة بین أبعاد مقیاس التنشئة األسریة ( األب واألم ) 

و الحث على   و  مستوى  دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة كانت دالة و موجبة بالنسبة لنمط التقبل

( عالقة طردیة ). و هذا یبین العالقة الموجبة بین أنماط التنشئة األسریة السویة و مستوى اإلنجاز  

و الحث على اإلنجاز  دافع اإلنجاز لدى أفراد العینة .فكلما إعتمد الوالدان على نمط التنشئة التقبل 

مع األبناء  إرتفع  مستوى الدافع لإلنجاز لدیهم . 

 اإلهمال و مقیاس أنماط التنشئة  نمط فیما جاءت العالقة عكسیة و ذات داللة إحصائیة  بین 

األسریة ( األب و األم ) و  مستوى  دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة هذا ما یبین العالقة السلبیة بین 

األنماط الالسویة للتنشئة األسریة و دافعیة اإلنجاز( أي كلما زاد اإلهمال الممارس من طرف الوالدین 

قلة دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة ) 
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في حین لم تظهر عالقة إرتباطیة بین نمط التنشئة األسریة  التسلط ، نمط  التدلیل و التفرقة ومستوى 

 دافع اإلنجاز لدى أفراد العینة .

 عرض و تحلیل نتائج الفرض السابع: -2-7

    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أنماط التنشئة األسریة  (األب و األم) وفقا لمتغیر الجنس

( ذكور ، إناث)  

) یوضح  المتوسطات الحسابیة و قیم "ت" للفروق  بین الذكور و اإلناث أنماط 34جدول رقم ( 

التنشئة األسریة األب 

أنماط 

التنشئة 

 األسریة 

المتوسط  ن العینة 

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعیاري 

 الداللة  قیمة "ت"

  دالة غیر 0,54 6,03 33,29 158 ذكور  التسلط 

   6,82 32,91 222 إناث 

 دالة عند 3,94 8,31 29,29 158 ذكور  اإلهمال 

 0.01  8,21 25,90 222 إناث 

 دالة عند 3,22- 6,32 35,09 158 ذكور  التدلیل

 0.01  6,57 37,26 222 إناث 

 دالة  2,45 9,30 30,91 158 ذكور  التفرقة 

 0.05  9,04 28,57 222 إناث 

 غیر دال  1,22- 9,94 46,96 158 ذكور  

   9,44 48,20 222 إناث التقبل
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الحث 

 على 

 غیر دال 1,70- 8,39 51,05 158 ذكور 

   8,49 52,55 222 إناث اإلنجاز

 غیر دال  0.58 24,39 226,62 158 ذكور  الدرجة 

   21,73 225,23 222 إناث الكلیة

إلى وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث لصالح ) 34تشیر نتائج الجدول رقم ( 

  ) و هي قیمة دالة إحصائیا 3,94الذكور بالنسبة لنمط اإلهمال  ( األب ) حیث بلغت قیمة" ت" (

 . 0,01عند 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في إدراكهم لنمط التدلیل بالنسبة لألب لصالح - 

. 010,) و هي قیمة دالة عند  3,22اإلناث ،حیث بلغت قیمة "ت" (

-  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث لصالح الذكور بالنسبة لنمط التفرقة  األب  

 . 0,05 ) و هي قیمة دالة إحصائیا عند 2,45حیث بلغت قیمة" ت" (

كما لم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لألنماط األخرى ( التسلط ، ، التقبل ،  الحث 

على التوالي و هي قیم غیر )  1,70- ) ،(1,22-)، ( 0,54على اإلنجاز حیث بلغت قیمة "ت" (

دالة إحصائیا     

    - و هذا یبین أن األب  یمارس نمط  التنشئة  التدلیل مع اإلناث أكثر من الذكور فقد بلغت 

)  ، بینما  بلغت متوسطات  6,57 ) بإنحراف معیاري قدره (37,26متوسطات اإلناث (

. ) 6,32 ) بإنحراف معیاري قدره (35,09الذكور(
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 تبین أیضا  أن األب یمارس نمط التفرقة  مع الذكور بدرجة أكبر من اإلناث فقد بلغت متوسطات 

 بإنحراف معیاري ) 28,57) و متوسطات اإلناث (9,30  بإنحراف معیاري قدره () 30,91الذكور  (

. )9,04قدره (

بدرجة أكبر من اإلناث حیث بلغت متوسطات الذكور   كما یمارس األباء نمط  اإلهمال مع الذكور

 بإنحراف معیاري قدره ) 25,90 ) و متوسطات اإلناث (8,31  بإنحراف معیاري قدره () 29,29(

)8,21( .

 ) یوضح  المتوسطات الحسابیة و قیم "ت" للفروق  بین الذكور و اإلناث ألنماط 35جدول رقم (

التنشئة األسریة األم  

أنماط 

التنشئة 

 األسریة 

المتوسط  ن العینة 

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعیاري 

 الداللة  قیمة "ت"

 غیر دالة 0,33- 5,88 33,13 158 ذكور  التسلط 

   6,21 33,34 222 إناث 

 دالة عند 3,69 6,25 26,11 158 ذكور  اإلهمال 

 0.01  6,87 23,56 222 إناث 

 غیر دالة 0,58- 6,64 36,66 158 ذكور  التدلیل

   6,06 37,04 222 إناث 

 غیر دالة 0,50 8,89 30,18 158 ذكور  التفرقة 

   8,67 29,72 222 إناث 

 غیر دالة  1,64- 7,72 51,77 158 ذكور  

   6,733 53,00 222 إناث التقبل
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الحث 
 على 

 دالة عند 3,49- 7,011 52,80 158 ذكور 

 0.01  6,647 55,27 222 إناث اإلنجاز

 غیر  0,19 19,75 113,41 158 ذكور  الدرجة 

 دالة   17,97 113,03 222 إناث الكلیة

و اإلناث    ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور35   یتضح من  نتائج الجدول رقم ( 

في إدراكهم ألنماط  التنشئة األسریة  لألم (  التسلط  ، التدلیل ، التفرقة ، التقبل )، حیث بلغت قیم 

  على التوالي و هي قیم غیر دالة إحصائیا . )1,64-)،( 0,50) (0,58-) ،( 0,331-("ت" 

مما یبین أن أفراد العینة ذكور و إناث ال یدركون بوجود فروق في أنماط التنشئة التي تمارسها ّاألم 

بالنسبة لهذه األنماط .  

 فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في نمط التنشئة - في حین بینت النتائج وجود  

 .0.01) و هي قیمة دالة عند 3,69 حیث بلغت قیمة ت ( ،األسریة ( لألم) اإلهمال

 بینت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في نمط التنشئة األسریة   كما -

 0.01 ) و هي قیمة دالة عند 3,49( لألم)  الحث على اإلنجاز لصالح اإلناث حیث بلغت قیمة ت (

و هذا یبین أن األم  تمارس نمط  التنشئة  اإلهمال  مع الذكور  أكبر من اإلناث  فقد بلغت 

 23,56 ) ، بینما  بلغت متوسطات اإلناث (6,25 )  بإنحراف معیاري (26,11متوسطات الذكور  (

 ). 6,87)  بإنحراف معیاري (
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كما أن األم  تستخدم نمط الحث على اإلنجاز  مع اإلناث  أكبر من الذكور  فقد بلغت متوسطات 

) بإنحراف 52,80 فیما بلغت متوسطات الذكور  (  ).6,647) بإنحراف معیاري (55,27اإلناث (

 ). 7,01معیاري (

 عرض و تحلیل نتائج الفرض الثامن : -2-8

 - أنماط التنشئة األسریة السائدة لدى أسر أفراد العینة هي  أنماط التنشئة األسریة  اإلیجابیة.

 تم حساب  المتوسطات الحسابیة  و اإلنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد الفرض لإلجابة على هذا 

)   37 )،(36عینة الدراسة على مقیاس أنماط التنشئة األسریة (األب ،األم) كما هو موضح في الجدول(

 ) یوضح المتوسطات الحسابیة و اإلنحرافات المعیاریة  ألنماط التنشئة األسریة  36جدول رقم ( 

( األب) 

أنماط التنشئة 

  ( األب )األسریة

 اإلنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العینــــــــــة

 6,50 33,07 380 نمط التسلط 

 8,41 27,31 380 نمط اإلهمال

 6,55 36,36 380 نمط التدلیل

 9,21 29,55 380 نمط التفرقة 
 9,66 47,68 380 نمط التقبل 

نمط الحث على 
 اإلنجاز

380 51,93 8,47 

المقیاس ككل 
 

380 225,81 22,85 

) أن المتوسطات الحسابیة ألنماط التنشئة األسریة لآلباء جاءت 36   نالحظ من الجدول رقم ( 

)  ،نمط  47,68) ، متوسط نمط  التقبل(51,93الحث على اإلنجاز بأعلى متوسط (بالترتیب التالي : 
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)،  و جاء 29,55)، و المتوسط الحسابي لنمط التفرقة (33,07) ، متوسط التسلط (36,36التدلیل (

 ).27,31نمط اإلهمال بأقل متوسط  (

و بالتالي فإن أنماط التنشئة التي یتعامل بها اآلباء مع أبنائهم في الدراسة الحالیة هي  الحث على 

اإلنجاز و التقبل بدرجة عالیة و التدلیل و التسلط بدرجة متوسطة، و نمط التفرقة و اإلهمال بدرجة 

  ضعیفة .

 ) یوضح المتوسطات الحسابیة و اإلنحرافات المعیاریة  ألنماط التنشئة األسریة   37جدول رقم ( 

( األم) 

أنماط التنشئة األسریة 

 ( األم)

المتوسط  العینة

 الحسابي

 اإلنحراف المعیاري

 6,06 33,25 380 نمط التسلط 
 6,73 24,62 380 نمط اإلهمال
 6,30 36,88 380 نمط التدلیل

 8,75 29,91 380 نمط التفرقة 
 7,17 52,49 380 نمط التقبل 

نمط الحث على 
 اإلنجاز

380 54,25 6,901 

المقیاس ككل 

 

380 231,43 20,36 

) إلى  أن المتوسطات  الحسابیة ألنماط التنشئة األسریة  لألمهات  37   تشیر نتائج  الجدول رقم (

 52,49)  ،متوسط نمط  التقبل(54,25الحث على اإلنجاز بأعلى متوسط (جاءت بالترتیب التالي : 

)،  و جاء نمط 29,91)، نمط التفرقة (33,25 ) ، متوسط التسلط (36,88)  ،نمط  التدلیل (

 ).24,62اإلهمال بأقل متوسط  (

 و علیه  فان أنماط التنشئة  األسریة  التي تتعامل بها األمهات مع أبنائهن هي  الحث على اإلنجاز 

 و التقبل بدرجة عالیة و التدلیل و التسلط بدرجة متوسطة، و نمط التفرقة و اإلهمال بدرجة ضعیفة 
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) توافق في أنماط التنشئة األسریة التي یمارسها 36 و35كما یمكن ان نالحظ من خالل الجدول رقم (

األباء و األمهات  مع أبنائهم .   

 

 : تاسع الالفرض  و تحلیل نتائج - عرض1-2

 یتمیز  طلبة جامعة محمد خیضر بدافعیة انجاز متوسطة.- 

 تم حساب  المتوسطات الحسابیة  و اإلنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد الفرض لإلجابة على هذا 

 .)38(  كما هو موضح في الجدولإستفتاء الدافع لإلنجاز عینة الدراسة على 

)  المتوسطات الحسابیة و اإلنحرافات المعیاریة لدرجات عینة الدراسة على إستفتاء 38جدول رقم (

 الدافعیة  لإلنجاز 

اإلنحراف  المتوسط العینة الكلیة 
 المعیاري

 داللتها 

كلیة  العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة 

 و الحیاة 

 متوسطة 14,75 114,61 64

 متوسطة 13,95 119,36 64 كلیة العلوم و التكنولوجیا

 متوسطة 21,42 110,22 63 كلیة اآلداب و اللغات

كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة  

 و علوم التسییر 

 متوسطة 17,56 111,75 63

 متوسطة 24,18 111,40 63 كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة 

 متوسطة 18,10 111,36 63 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

 متوسطة 18,71 113,19 380 العینة الكلیة 
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 )    یبین متوسط دافعیة اإلنجاز لدى أفراد عینة الدراسة 09شكل رقم(

) أن مستوى  دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة الكلیة هو 38   نالحظ من خالل الجدول  رقم ( 

) بإنحراف معیاري قدره 113,19مستوى متوسط بحیث بلغ المتوسط الحسابي للعینة الكلیة (

)18,71.( 

) كأعلى نسبة لدى طلبة 119,36   بالنسبة للكلیات  تراوحت متوسطات  الدافع لإلنجاز  ما بین (

) كأقل نسبة  بالنسبة لطلبة 110,22  و()13,95كلیة العلوم و التكنولوجیا بإنحراف معیاري قدره (

). 21,42كلیة اآلداب و اللغات  بإنحراف معیاري قدره (

   و یتبین من النتائج أن مستویات دافعیة اإلنجاز لدى طلبة كلیة التكنولوجیا جاءت مرتفعة  

) 114,61) مقارنة بباقي الكلیات  ، تلیها كلیة العلوم الدقیقة ( و ع ط ح)  بمتوسط قدره (119,36(

كلیة العلوم اإلقتصادیة ( و ت ع ت)  متقاربة مع كلیة العلوم اإلنسانیة  و  اإلجتماعیة و كلیة 

) على التوالي  و أقل مستوى لدى طلبة  111,36 ) ،( 111,40  )،(111,75الحقوق بمتوسطات (

) ، و یتبین أن  نتائج مستویات دافعیة اإلنجاز تتوافق مع 110,22كلیة اآلداب بمتوسط  حسابي قدره(

متطلبات كل كلیة بحیث جاءت الكلیات العلمیة بأعلى نسبة تلیها الكلیات النظریة و األدبیة . 

105 110 115 120

العینة الكلیة 
كلیة  العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة و الحیاة 

كلیة العلوم و التكنولوجیا
كلیة اآلداب و اللغات

كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة 

كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة 
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

المتوسط 

المتوسط 
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  یحدد مستویات دافعیة اإلنجاز لعینة الدراسة) 07( ملحق رقم إال ان هذه المستویات تعتبر متوسطة 

 یبین أن مستویات دافعیة اإلنجاز لدى عینة الدراسة طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة  هي مما

مستویات متوسطة  

  الفرض العاشر :عرض و تحلیل نتائج الفرض السابع - 10- 1

إلنجاز في عالقتها بأنماط الدافعیة لال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

 .التنشئة األسریة ( األب و األم)

اإلنجاز على أنماط التنشئة األسریة دافعیة  ) یوضح متوسطات منخفضي و مرتفعي 39جدول رقم ( 

 202( األب) درجة الحریة =

أنماط 
 التنشئة 

المتوسط   العدد المجموعات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت)

 الداللة 

مرتفعوا  التسلط 
 اإلنجازدافعیة  

 غیر دالة 0,55 6,49 33,91 102

منحفضوا  
 اإلنجاز دافعیة  

102 33,40 6,66   

مرتفعوا   اإلهمال 
 اإلنجازدافعیة 

 دالة عند 2,00- 7,69 26,94 102

منحفضوا   
 اإلنجاز دافعیة 

102 29,37 9,52  0.05 

مرتفعوا   التدلیل
 اإلنجازدافعیة  

 غیر دالة  0,61 6,23 36,59 102

منحفضوا   
 اإلنجاز دافعیة 

102 36,03 6,75   

مرتفعوا   التفرقة 
 اإلنجازدافعیة 

 غیر دالة  0,97 - 9,22 29,45 102

   9,67 30,75 102منحفضوا   
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 اإلنجاز دافعیة 
مرتفعوا   التقبل 

 اإلنجازدافعیة 
 دالة عند 3,79 8,30 50,18 102

0.01 

منحفضوا   
 اإلنجاز دافعیة 

102 45,13 10,55 
  

الحث على 
 اإلنجاز

مرتفعوا  
 اإلنجازدافعیة 

 دالة عند  4,85 7,51 54,25 102
0.01 

منحفضوا   
 اإلنجاز دافعیة 

102 48,54 9,21   

الدرجة 
 الكلیة 

مرتفعوا  
 اإلنجازدافعیة 

 دالة عند  2,40 20,46 231,32 102
0.05 

منحفضوا   
 اإلنجاز دافعیة 

102 223,21 27,19   

 
 ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 39 - یتبین من خالل الجدول رقم (

 التقبل و الحث على اإلنجاز   نمطإلنجاز في عالقتها بالدرجة الكلیة للمقیاس ( األب) و الدافعیة ل

و هي قیم دالة  ) 2,40 حیث بلغت  قیمة "ت" على التوالي  (،إلنجازالدافعیة للصالح مرتفعي 

. 0,01هي قیم دالة إحصائیا عند ) 4,85)  و (3,79  ( و  0,05إحصائیا عند 

اإلنجاز في عالقتها الدافعیة - كما تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

 ) و هي قیم دالة 2,00-(إلنجاز ،حیث بلغت  قیمة "ت" الدافعیة لبنمط  اإلهمال لصالح منخفضي 

  . 0,05إحصائیا عند 

الدافعیة في حین أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

اإلنجاز في عالقتها بأنماط التنشئة  التسلط ، التدلیل و التفرقة التي یمارسها األب  بحیث بلغت قیمة 

). 0,97 -، 0,61 ،0,55"ت" على التوالي(  
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إلنجاز یدركون أن اآلباء یستخدمون معهم نمط التقبل و الحث على الدافعیة ل و هذا یبین أن مرتفعي 

الدافعیة إلنجاز .حیث بلغ المتوسط  الحسابي لمرتفعي الدافعیة لاإلنجاز بشكل أكبر مقارنة بمنخفضي 

 فیما بلغ المتوسط الحسابي لمنخفضي 7,69 بإنحراف  معیاري قدره 50,18إلنجاز على نمط التقبل ل

الدافعیة . و بلغ المتوسط  الحسابي لمرتفعي 10,55 بإنحراف  معیاري قدره 45,13إلنجاز الدافعیة ل

 فیما بلغ 7,51 بإنحراف  معیاري 54,25إلنجاز على نمط  التنشئة األسریة الحث على اإلنجاز  ل

. 9,21 بإنحراف  معیاري قدره 48,54إلنجاز الدافعیة لالمتوسط الحسابي لمنخفضي 

إلنجاز یدركون أن اآلباء یستخدمون معهم نمط اإلهمال  بشكل الدافعیة لكما تبین  أن منخفضي 

إلنجاز على الدافعیة لإلنجاز .حیث بلغ المتوسط  الحسابي لمنخفضي الدافعیة لأكبر مقارنة بمرتفعي 

. فیما بلغ المتوسط الحسابي لمرتفعي  اإلنجاز 9,52 بإنحراف معیاري قدره 29,37نمط اإلهمال 

 . 7,69 بإنحراف  معیاري قدره 26,94

إلنجاز بوجود فروق في تعامل األباء معهم في  أنماط الدافعیة لبینما لم یدرك مرتفعوا و منخفضوا 

  التسلط ، التدلیل و التفرقة .األسریة :التنشئة 

إلنجاز على أنماط التنشئة الدافعیة ل) یوضح متوسطات منخفضي و مرتفعي 40جدول رقم ( 

 202األسریة( األم) درجة الحریة =

أنماط 
 التنشئة 

المتوسط   العدد المجموعات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت)

 الداللة 

مرتفعوا   التسلط 
 نجازالدافعیة لإل

 غیر دالة  1,18 5,774 34,06 102

منحفضوا   
 نجازالدافعیة لإل

102 33,03 6,625 
  

مرتفعوا   اإلهمال 
 نجازالدافعیة لإل

 غیر دالة  0,31 - 7,074 24,96 102

   6,561 25,26 102منحفضوا  
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 نجازالدافعیة لإل 
مرتفعوا   التدلیل

 نجازالدافعیة لإل
 غیر دالة 0,85 - 6,532 36,42 102

منحفضوا   
 نجازالدافعیة لإل

102 37,18 6,136   

التفرقة 
 

مرتفعوا  
 نجازالدافعیة لإل

 غیر دالة 0,28 - 9,345 30,05 102

منحفضوا   
 نجاز الدافعیة لإل

102 30,42 9,110 
  

مرتفعوا   التقبل 
 نجازالدافعیة لإل

 غیر دالة 1,75 7,589 53,33 102

منحفضوا   
 نجاز الدافعیة لإل

102 51,50 7,35   

الحث على 
 اإلنجاز

 دالة عند  2,40 6,83 55,02 102 مرتفعوا اإلنجاز
0.05 

منحفضوا   
 نجاز الدافعیة لإل

102 52,69 7,016   

الدرجة 
 الكلیة

مرتفعوا  
 نجازالدافعیة لإل

 غیر دالة 1,27 21,66 233,84 102

منحفضوا   
 نجاز الدافعیة لإل

102 230,08 20,45   

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 40- یتبین من خالل الجدول رقم (

 في عالقتها  بنمط  التنشئة الحث على اإلنجاز لألم لصالح مرتفعي اإلنجاز  ،حیث نجازالدافعیة لإل

  . 0,05و هي قیم دالة إحصائیا عند  )  2,40بلغت  قیمة "ت"  (

الدافعیة في حین أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

 التسلط ،اإلهمال  التدلیل  األسریة : في عالقتها بالدرجة الكلیة للمقیاس و أنماط التنشئة نجازلإل
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   ،            1,18 ،1,27و التفرقة و التقبل التي تمارسها األم بحیث بلغت قیمة "ت" على التوالي(

). 1,75 و 0,28 -   ،0,85 - - ،0,31 

نجاز یدركون أن األمهات یستخدمون معهم نمط الحث على الدافعیة لإل و هذا یبین أن مرتفعي 

الدافعیة نجاز .حیث بلغ المتوسط  الحسابي لمرتفعي الدافعیة لإلاإلنجاز بشكل أكبر مقارنة بمنخفضي 

 فیما بلغ 6,83 بإنحراف  معیاري 55,02 الحث على اإلنجاز  :نجاز على نمط التنشئة األسریةلإل

. 7,01 بإنحراف  معیاري قدره 52,69نجاز الدافعیة لإلالمتوسط الحسابي لمنخفضي 

 بوجود فروق في تعامل األمهات معهم في  أنماط نجازالدافعیة لإلبینما لم یدرك مرتفعوا و منخفضوا 

 التسلط ، اإلهمال، التدلیل ،التفرقة و التقبل. :التنشئة األسریة 

 . حادي عشر - عرض و تحلیل نتائج الفرض ال11- 2

 دافعیة اإلنجاز عند  متوسطاتبین الذكور و اإلناث  في   ال توجد فروق ذات  داللة إحصائیة 

                                                                                 .أفراد العینة 

للفروق في المتوسطات الحسابیة للذكور        )  t-test ) یبین نتائج إختبار ت ( 41جدول رقم ( 

 378و اإلناث على إستفتاء الدافع لإلنجاز و أبعاده الخمسة .درجة الحریة = 

أبعاد 

 اإلستفتاء 

اإلنحراف  المتوسط  العدد الجنس
 المعیاري

 الداللة  قیمة ت

الدرجة 
 الكلیة 

 غیر دالة  0,22 20,47 113,81 158 ذكر

   17,81 113,36 222 انثى  لإلستفتاء 

الشعور 
 بالمسئولیة 

 دالة عند  3,14 4,987 25,00 158 ذكر
0.01 

   4,43 23,47 222 انثى  

 دالة عند  2,50- 5,17 22,13 158 ذكرالسعي نحو 
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 0.05 التفوق 

   4,48 23,37 222 انثى  و الطموح

المثابرة  

 و الطموح 

 غیر دالة  0,58- 4,62 22,84 158 ذكر

   3,97 23,09 222 انثى  

الشعور 
بأهمیة 
 الزمن 

 غیر دالة  0,56- 5,05 20,86 158 ذكر

   4,73 21,15 222 انثى  

 غیر دالة  1,00 5,12 22,96 158 ذكر التوجه نحو 

   5,00 22,43 222 انثى  المستقبل

 
 للدرجة الكلیة إلستفتاء الدافع لإلنجاز تبلغ   ) یتبین أن قیمة" ت"41من  خالل نتائج الجدول رقم (  

 غیر دالة إحصائیا و بالتالي ال توجد فروق بین الذكور و اإلناث في مستویات ) و ھي  قیمة 0,22(

  .الدافعیة لإلنجاز لدى أفراد العینة 

إستفتاء - كما بینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث على أبعاد 
الدافع لإلنجاز التالیة (المثابرة ، الشعور بأهمیة الزمن ، التوجه نحو المستقبل )  حیث بلغت قیم ت 

) و هي قیم غیر دالة إحصائیا . 1,00 ) ،( 0,56-) ( 0,58-على التوالي  (

و هذا یبین أنه ال توجد فروق بین الذكور و األناث على األبعاد المذكورة . 

) و هي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى  3,14لشعور بالمسئولیة  ( لبعد افیما بلغت قیمة ت بالنسبة

. 0.01الداللة 

  و هذا یبین بان هناك فروق ذات داللة إحصائیة  بین الذكور و اإلناث لصالح الذكور  ،فقد بلغ 

 مما  یعني  أن  مستوى الشعور ) 23,47 بینما بلغ متوسط اإلناث()25,00متوسط الذكور (

بالمسئولیة  لدى  الذكور أعلى منه  لدى اإلناث . 
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)  بالنسبة لبعد التفوق و الطموح  و هي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 2,50-و بلغت قیمة ت (

 لصالح اإلناث . و هذه یبین أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الذكور 0,05

)  5,17بإنحراف معیاري قدره (  ) 22,13 و اإلناث لصالح اإلناث حیث بلغ متوسط الذكور (  

.و هذا یبین أن مستوى السعي 4.48 ) بإنحراف معیاري بلغ  23,37بینما بلغ متوسط اإلناث  (  

 .نحو التفوق و الطموح لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور

 الثاني عشرعرض و تحلیل نتائج الفرض  - 12- 2

ال  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إستجابات العینة حول أنماط التنشئة األسریة 

تعزى للمستوى التعلیمي لألب  و األم . 

) للفروق في ANOVA  للتحقق من صحة الفرضیة تم إستخدام إختبار تحلیل التباین األحادي ( 

أنماط التنشئة األسریة  كما یدركها الطلبة أفراد العینة  تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي لألب  و األم 

  ).44 ) ، ( 42رقم( كما هو موضح في الجدول 

 للفروق في انماط التنشئة  )ANOVA(  ) نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي42جدول رقم ( 

األسریة  تبعا للمستوى التعلیمي لألب 

مجموع   مصدر التباین األبعاد
 المربعات 

متوسط  درجة الحریة
 المربعات

قسمة ف 
 المحسوبة

الداللة  
 

 غیر دالة  98, 0  41,752 6 250,512 بین المجموعات التسلط

   42,288 373 15773,425 داخل المجموعات 

    379 16023,937 المجموع 
  0,52 37,070 6 222,422 بین المجموعات اإلهمال

 غیر دالة   71,338 373 26608,935 داخل المجموعات 
    379 26831,358 المجموع 

  1,17 50,320 6 301,918 بین المجموعات التدلیل
 غیر دالة   42,788 373 15959,966 داخل المجموعات 
    379 16261,884 المجموع 
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  1,69 142,150 6 852,898 بین المجموعات التفرقة
 غیر دالة  83,976 373 31323,152 داخل المجموعات 
    379 32176,050 المجموع 

 غیر دالة  0,99 92,495 6 554,967 بین المجموعات التقبل 
   93,331 373 34812,391 داخل المجموعات 
    379 35367,358 المجموع 

 دالة عند *2,38 167,661 6 1005,968 بین المجموعات الحث على 

 0.05  70,301 373 26222,253 داخل المجموعات 

    379 27228,221 المجموع اإلنجاز

لألب  األسریة  ) أنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیة بین أنماط التنشئة 42یوضح الجدول رقم ( 

 98,( التسلط ، اإلهمال ، التدلیل،التفرقة ، التقبل) و المستوى التعلیمي لألب  حیث بلغت قیم ف ( 

 على التوالي   و هي قیم غیر  دالة إحصائیا و هذا ) 0,99)،(  1,69 )،( 1,17  )،(0,52 )، (0

 في  ( من وجهة نظر الطلبة) یبین أنه ال توجد فروق بین  األباء بمختلف مستویاتهم التعلیمیة

 . ممارستهم ألنماط التنشئة المذكورة مع األبناء

وجود فروق ذات داللة  إحصائیة بین نمط الحث على اإلنجاز   )41رقم ( في حین تبین نتائج الجدول

 )  و هي قیمة دالة عند مستوى 2,38(  (األب )  و المستوى التعلیمي لألب حیث بلغت قیمة ف

 .  0,05الداللة 

و هذا یبین وجود فروق بین اآلباء بمستویاتهم التعلیمیة المختلفة في ممارستهم لنمط التنشئة الحث 

 ).كما یوضحه الجدول التالي:LSDعلى اإلنجاز  ، و لمعرفة إتجاه هذه الفروق تم تطبیق إختبار( 

) یوضح إتجاه الفروق بین نمط التنشئة األسریة  الحث على اإلنجاز األب  43جدول رقم (

)  LSD و المستوى التعلیمي لألب   ( إختبار

نمط  
 التنشئة

المستوى 
 التعلیمي 

    التعلیمي المستوى  

 عالي  جامعي ثانوي متوسط إبتدائي یقرأ و یكتب أمي  
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 *8,38 0,59- 1,11- 1,06 1,07- 0,87-  أمي  
 *7,50 1,46- 1,99- 0,18 1,95- - - یقرأ الحث
 *9,46 0,48 0,036- 2,13  - - إبتدائي  على 

 *7,32 1,65- 2,17- - - - - متوسط اإلنجاز
 *9,50 0,52 - - - - - ثانوي  
 *8,97 - - - - - - جامعي   

 0.05مستوى الداللة عند  *

أن  إتجاه الفروق بین نمط التنشئة األسریة  الحث على اإلنجاز األب ) 43تبین نتائج الجدول رقم  (

التعلیم العالي . و هذا مستوى ) جاءت لصالح األباء ذوي  LSD و المستوى التعلیمي لألب ( إختبار

یبین أن اآلباء ذوي المستوي التعلیم العالي یمارسون نمط التنشئة األسریة ( الحث على اإلنجاز ) 

بشكل أكبر من بقیة اآلباء . 

 للفروق في انماط التنشئة  )ANOVA(  ) نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي44جدول رقم ( 

األسریة  تبعا للمستوى التعلیمي لألم. 

مجموع   مصدر التباین األبعاد
 المربعات 

متوسط  درجة الحریة
 المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

الداللة  
 

التسلط 
 

 بین المجموعات
 

 غیر دالة  1,15 42,362 6 254,171

   36,745 373 13706,068 داخل المجموعات 
    379 13960,239 المجموع 

  0,28 13,114 6 78,686 بین المجموعات اإلهمال
 غیر دالة  45,899 373 17120,501 داخل المجموعات 
    379 17199,187 المجموع 

 غیر دالة 0,72 55,608 6 333,647 بین المجموعات التدلیل
   77,037 373 28734,824 داخل المجموعات 
    379 29068,471 المجموع 

 غیر دالة 0,85 34,103 6 204,620 بین المجموعات التفرقة
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   39,863 373 14868,738 داخل المجموعات 
    379 15073,358 المجموع 

 غیر دالة 1,26 64,830 6 388,978 بین المجموعات التقبل 
   51,308 373 19138,011 داخل المجموعات 
    379 19526,989 المجموع 

الحث على 
 اإلنجاز 

 غیر دالة 1,04 49,535 6 297,212 بین المجموعات

   47,598 373 17754,038 داخل المجموعات 
    379 18051,250 المجموع 

 0,05مستوى الداللة 

األسریة  ) أنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیة بین أنماط التنشئة 44تبین نتائج الجدول رقم (   

( التسلط ، اإلهمال ، التدلیل، التفرقة ، التقبل ،الحث على اإلنجاز ) و المستوى التعلیمي لألم لألم 

 على التوالي ، )  1,04)،(  1,26)،(  0,85)،(  0,72 )،( 0,28)، ( 1,15حیث بلغت قیم ف( 

و هي قیم غیر  دالة إحصائیا و هذا یبین أنه ال توجد فروق بین األمهات حسب مستواهن التعلیمي 

  .في ممارستهم ألنماط التنشئة المذكورة مع األبناء

 مستواهن التعلیمي بإختالف بحیث جاءت قیم ف غیر دالة إحصائیا ، و بالتالي فإن األمهات 

. ( من وجهة نظر األبناء)یتعاملن بنفس أنماط التنشئة المذكورة مع أبنائهن 

  عشر  :ثالثعرض و تحلیل نتائج الفرض ال - 13- 2

في مستویات الدافعیة في متوسطات إستجابات أفراد العینة ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیة 

 الدخل الشهري لألسرة   لإلنجاز تعزى للمستوى التعلیمي لألب و االم  و

لتحدید الفروق بین األبناء  )ANOVA( ) یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي اإلتجاه 45جدول رقم (

 في الدافعیة اإلنجاز تبعا للمستوى التعلیمي لألب و األم

مجموع   مصدر التباین 
 المربعات 

متوسط  درجة الحریة
 المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

الداللة  
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المستوى 
 التعلیمي 

بین 
 المجموعات

 غیر دالة 1,32 3,451 80 276,083

داخل  لألب
 المجموعات

780,494 299 2,610 
 

 

    379 1056,576 المجموع 

المستوى 
التعلیمي 

 لألم

بین 
 المجموعات

 غیر دالة 1,20 3,443 80 275,450

داخل  
 المجموعات

855,855 299 2,862 
 

 

    379 1131,305 المجموع 

 
 ) بأنه ال توجد فروق  في مستویات دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة  45تبین نتائج الجدول رقم (

 و هي قیمة غیر دالة إحصائیا .) 1,32تعزى  للمستوى التعلیمي لألب حیث بلغت قیمة ف ( 

في مستویات دافعیة  اإلنجاز  لدى أفراد العینة تبعا للمستوى كما بینت النتائج عدم وجود فروق 

  هي قیمة غیر دالة إحصائیا. )1,20التعلیمي لألم حیث بلغت قیمة ف  ( 

و هذا یبین أن مستویات دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة لم تتأثر بالمستوى التعلیمي للوالدین . 

 

لتحدید الفروق بین ) ANOVA( یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي اإلتجاه  ) 46جدول رقم ( 

األبناء في الدافعیة اإلنجاز تبعا للمستوى الدخل الشهري لألسرة 

مجموع  مصدر التباین 
 المربعات

درجة 
 الحریة

قیمة ف  متوسط المربعات
 المحسوبة

الداللة  
 

- الشعور 1
 بالمسؤولیة 

 بین المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

164,68 
8376,92 
8541,60 

5 
374 
379 

32,936 
22,398 

 غیر دالة 1,47

- السعي 2
نحو التفوق    

 و الطموح

 بین المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

56,26 
8460,71 
8516,97 

5 
374 
379 

11,253 
22,622 

 غیر دالة 0,49
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- المثابرة 3  بین المجموعات 
 داخل المجموعات

 المجموع

5,30 
6770,47 
6770,47 

5 
374 
379 

1,061 
18,103 

 غیر دالة 0,05

- الشعور 4
 بأهمیة الزمن 

 بین المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

113,76 
8742,47 
8856,23 

5 
374 
379 

22,754 
23,376 

 غیر دالة 0,97

- التخطیط 5
 للمستقبل

 بین المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

24,30 
9527,04 
9551,35 

5 
374 
379 

4,862 
25,473 

 غیر دالة 0,19

الدرجة  الكلیة 
 لإلستفتاء  

 بین المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

806,71 
131916,25 
132722,97 

5 
374 
379 

161,344 
352,717 

 غیر دالة 0,45

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدى أفراد العینة بالنسبة 46    یتبین من نتائج الجدول رقم (

هي   و 0,457للدرجة الكلیة لدافعیة اإلنجاز تعزى لمستوى الدخل الشهري لألسرة حیث بلغت قیمة ف

قیمة غیر دالة إحصائیا. 

   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدى أفراد العینة بالنسبة ألبعاد إستفتاء الدافعیة اإلنجاز تعزى 

 (السعي نحو   ) 1,47ف = الشعور بالمسؤولیة لمستوى الدخل الشهري لألسرة حیث بلغت قیم  ف (

  )  0,97الشعور بأهمیة الزمن  ف= ) ،  (  0,05المثابرة ف=  ) ، (0,49 ف= التفوق و الطموح

) و هي قیم غیر دالة 0,19التخطیط للمستقبل ف = ) ، (1,680التخطیط للمستقبل ف= ( 

إحصائیا. 

مستوى الدخل الشهري       و هذا یبین أن مستوى الدافع لإلنجاز لدى أفراد العینة ال یختلف بإختالف

لألسرة . 
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 مناقشة النتائج في ضوء فرضیات الدراسة .

 - مناقشة  نتائج الفرض األول : 1- 2

بین نمط التنشئة األسریة التسلط لكل    ال توجد عالقة إرتباطیةّ ذات داللة إحصائیة

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة األب  األم ) من(

عالقة إرتباطیة بین درجات أفراد العینة وجود  ) عدم28 نتائج الجدول رقم (إتضح من 

على مقیاس نمط التنشئة األسریة المتسلط( األب و األم) ودرجات أفراد العینة على 

و تدعم هذه النتائج صحة الفرضیة و التي  تنص على عدم   . إستفتاء  دافعیة اإلنجاز

      األب واألم ) بین نمط التنشئة التسلط (  عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیةوجود 

 .بحیث جاء معامل اإلرتباط  بیرسون  سالب و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة 

و ضعیف و هذا یبین أن ممارسة الوالدین للتسلط كنمط للتنشئة ال  یؤثر في دافعیة 

 ) و التي 2013  محمود، حسانتتفق هذه النتیجة مع دراسة (اإلنجاز لدى األبناء .

خلصت إلى عدم  وجود عالقة بین أسلوب التحكم و السیطرة في المعاملة الوالدیة       

 ttp://mu.minia.edu.egو الدافعیة  لإلنجاز عند عینة من التالمیذ الصم .

یعد  التسلط و قد جاءت نتائج دراستنا مخالفة لنتائج دراسة ماكلیالند و الذي یرى أن 

       آرائهم من خالله أحد األنماط السلبیة في عملیة التنشئة األسریة بحیث یفرض األباء

و قواعدهم على األبناء مستخدمین العقاب و التهدید، و هذا ما یؤثر سلبا على شخصیة 

و ثقتهم في أنفسهم فینشئوا خاضعین تحركهم مشاعر الخوف من العقاب ،و قد  األبناء 

 "ثمة برهان واضح تدعمه كما یؤكد أنهینتج عنه إنخفاض في دافعیة اإلنجاز لدیهم ،

نتیجة دراسات أخرى كثیرة ، و مضمون هذه النتیجة أن اإلتجاه التسلطي الجامد ، خاصة 

ذا ما كان من الوالد ، یمكن أن یعمل على خفض الحاجة إلى اإلنجاز .( ماكلیالند ، إ

  )200.ص 1998

225 

 



و التي خلصت إلى وجد عالقة )  1997مسلم (هذه النتائج مع دراسة أیضا وال تتفق 

و دالة إحصائیا بین أسلوب الرفض من قبل األب - األم و أسالیب  إرتباطیة سالبة

 مستوى دافعیة اإلنجاز لدى األبناء.و التشدد من قبل الوالدین 

) و التي توصلت إلى وجود عالقة 1983كما ال تتفق هذه النتائج مع دراسة( األعسر 

سالبة دالة بین الدرجات الكلیة  التي حصلت علیها الطالبات في  مقیاس دافعیة اإلنجاز 

و درجات مقیاس التسلط بالنسبة لألم . فإرتفاع دافعیة اإلنجاز تتعارض مع كثرة إستخدام 

و فرض اآلراء و التدخل في حیاتهن و إتخاذ القرارات  األمهات ألسلوب األمر و النهي 

.كما بینت نفس الدراسة  أن وجود عالقة سالبة بین دافعیة اإلتجاز و القسوة كأسلوب 

معاملة من جانب األب لبناته و القسوة تتضمن كثرة التهدید بالعقاب و إستخدامه مما 

یتولد عنه إحساس دائم بالخوف من العقاب یترتب عنه كف المبادأة و التلقائیة في 

السلوك.   

" أن الدراسات بینت أن الثقافة تلعب دوار في العالقة بین 2005و تذكر ساندرا 

 Leung 1998األسالیب الوالدیة و اإلنجاز لدى المراهقین .فمثال دراسة لونج و آخرون 

et al بلدان        4 فحصت تأثیر األسالیب الوالدیة على اإلنجاز األكادیمي لألبناء في 

( الوالیات المتحدة ، هونج كونج ،الصین و أسترالیا ).و قد وجدوا بأن بأن لنمط  التسلط 

 ما عدى هونج كونج . ففیها نالوالدي تأثیر سلبي على اإلنجاز األكادیمي في كل البلدا

قد ترجع و  ).137"ص 2005إرتبط األسلوب المتسلط مع اإلنجاز األكادیمي( ساندرا 

 و هم من طلبة الجامعة ، عینة الدراسة  و خصائص إلى طبیعةالدراسة الحالیة نتیجة 

حیث یصبح األبناء  فممارسة الوالدین ألسلوب التسلط  قد یخف تأثیره في هذه المرحلة ،

و تحررا من السلطة المطلقة للوالدین ، فالمرحلة الجامعیة هي مرحلة تأكید  أكثر نضجا 

 فهذا النجاح ،الذات خاصة بعد حصول الطالب على شهادة الباكالوریا و إلتحاقه بالجامعة
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یعزز من تقدیر الفرد لذاته و تزید ثقته في نفسه، فیسعى إلى تحقیق المزید من النجاحات 

كرغبة داخلیة و بتحفیز داخلي بغض النظر عن إتجاهات و ممارسات الوالدین . 

 بأن األنماط التربویة المتسلطة و المهملة یمكن أن  Wallet . 1994و یشیر فالت 

تتغیر تحت تأثیر نجاح األبناء ، فالنجاح الدراسي أو المهني  لألبن البكر قد  یلعب دورا 

حاسما لدى األسر ذات النمط التربوي المتسلط بما یحمله من معرفة وتفكیر  عقالني  

 یمكن أن  یؤثر بالتالي على أسلوب الوالدین .

. (Jean-William Wallet . 1994,  p 102) 

. 
كما أن عملیة التفاعل داخل األسرة قد یقل تأثیرها في هذه المرحلة نظرا لتواجد الطالب 

أغلب الوقت خارج المنزل ، و  یكون التفاعل بشكل أكبر مع مؤسسات التنشئة األخرى 

حسب ماكلیالند تم قیاس میل الوالدین إلظهار اإلتجاه التسلطي الذي یتطلب ...و 

الطاعة العمیاء من الطفل ،و تشیر النتائج إلى اإلختالف الكبیر بین تأثیرات الوالد 

و بصفة عامة كانت أمهات ذوي الحاجة العالیة لإلنجاز أكبر  المتسلط و األم المتسلطة .

تسلطا من اآلباء ، بقدر ما كن أكثر حبا ألبنائهن ، كما كن متضمنات في أمور أبنائهن 

أكثر من أمهات ذوي الحاجة المنخفضة لإلنجاز. على أي حال إختلف آباء ذوي الحاجة 

العالیة لإلنجاز عن زوجاتهم و كان سلوكهم أقل تسلطا من آباء ذوي الحاجة المنخفضة 

 .)200.ص 1998إلى اإلنجاز .( ماكلیالند ، 

- مناقشة نتائج الفرض الثاني : 2-2

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط  التنشئة األسریة  اإلهمال ال  

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة  (األب األم ) 
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)  وجود عالقة  إرتباطیة  سالبة  بین درجة نمط التنشئة 29    بینت نتائج الجدول( 

دافع لإلنجاز لدى أفراد الدرجة الكلیة إلستفتاء الاألسریة  اإلهمال (األب و األم ) و 

العینة. 

كما تشیر النتائج  إلى وجود إرتباط سالب بین درجة نمط التنشئة األسریة  اإلهمال األب 

سالب  و وجود إرتباط  و أبعاد السعي نحو الطموح و التفوق ،و الشعور بأهمیة الزمن .

ألم  و بعدي السعي نحو التفوق بالنسبة لو دال بین درجة نمط التنشئة األسریة  اإلهمال 

و المثابرة . 

المثابرة و نمط  فیما لم یتبین وجود إرتباط دال إحصائیا  بین أبعاد الشعور بالمسؤولیة ،

التنشئة األسریة  اإلهمال ( األب) ،و لم تشر النتائج إلى وجود عالقة إرتباطیة بین نمط 

التنشئة األسریة  اإلهمال األم و أبعاد إستفتاء الدافع لإلنجاز(الشعور بالمسؤولیة ، 

الشعور بأهمیة الزمن و التخطیط للمستقبل) لدى أفراد العینة إال أن العالقة بین هذه 

المتغیرات جاءت ضعیفة و سالبة . 

   و بالتالي نرفض صحة الفرض الثاني و الذي ینص على عدم  وجود  عالقة إرتباطیة  

 لدى أفراد العینة . مستوى دافعیة اإلنجازو دالة   بین  نمط اإلهمال (األب و األم ) 

تلتقي   و فكلما إعتمد الوالدین نمط اإلهمال في تنشئة أبنائهم قلة دافعیة اإلنجاز لدیهم . 

إرتفاع دافعیة و التي خلصت إلى أن  )1983األعسر  كل من (هذه النتیجة  مع دراسة 

      إلنجاز لدى الطالبات یصاحبه إبتعاد األم عن األسالیب السلبیة في معاملة األبناءا

               تختلف معها في وجود عالقة موجبة بین دافعیة اإلنجاز فیما و منها اإلهمال ،

و اإلهمال كأسلوب معاملة من األب لبناته. 
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إلى وجود عالقة إرتباطیة سالبة  أیضا  و التي توصلت 1997 دراسة مسلم  كذا مع و 

 . مستوى دافعیة اإلنجاز وو دالة إحصائیا بین أسلوب اإلهمال من قبل الوالدین 

نتائج إلى ان األبناء الذین  فیها ال أشارت و التي  1967دراسة "هایلبرن " كما تتفق مع  

یدركون أمهاتهم بأنهن نابذات لهم یقل مستوى دافعیتهم لإلنجاز كثیرا عن أولئك الذین 

یدركون أمهاتهم كمحبات لهم . 

إلى أن الرفض الوالدى بما فیه من إهمال وعدوان  (Rohner, 1986)  أشار رونرو قد 

ورفض غیر محدد یرتبط بخصائص الشخصیة السلبیة باإلضافة إلى ضعف اإلنجاز 

  http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=7694 . األكادیمي 

) أن أسالیب التنشئة السلبیة ترتبط بنواتج سلبیة مثل Baumrindكما  أشارت بومرند (  

ضعف في درجة التحكم و الضبط الذاتي و تدني مستوى الكفاءة الذاتیة و اإلجتماعیة 

 ).84.ص 2013... (البدران ، غیث،

         اآلباء  لمشاعر و حاجات األبناء  إهمال    و قد نفسر نتیجتنا هذه من منطلق أن 

یفقدهم اإلحساس باألمن سواء المادي ، و تركهم دون توجیه  و رعایة و تشجیع و مدح 

 قدرتهم على  اإلنجاز إذا لم یتلقى اإلبن  دافعیتهم و أو النفسي .و هذا ما ینعكس على 

المساندة و الدعم لتجسید طموحه و أهدافه . فاإلهمال یؤدي إلى  فقدان الثقة في المناخ 

          األسري و یولد تحقیر لشخصیة اإلبن و یشعره بأنه عدیم األهمیة و أن مجهوداته 

و إنجازاته غیر مجدیة  طالما أنه ال یتلقى اإلهتمام و الدعم الالزم من طرف الوالدین ، 

و كل محاوالته تالقى بالالمباالة و یتم تجاهلها . فینشأ ضعیف اإلرادة ،و لیس لدیه 

القدرة على المثابرة و تجاوز الصعوبة في تحقیق األهداف و هذا ما یضعف  من دافعیته 

 ,Conzalesو فریدمان و ماسون  فقد أظهر كل من كونزالس و كوس لإلنجاز .

Cause,Friedman & Mason 1966)         في دراستهم أهمیة المشاعر الدافئة (
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و الحمیمیة من قبل اآلباء تجاه األبناء ، و الدعم الوالدي و ما لها من تأثیر إیجابي دال 

 إحصائیا على نواتج التعلم ، و الكفاءة الذاتي األكادیمیة .

مناقشة نتائج الفرض الثالث : - 3- 2

 ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط التنشئة األسریة التدلیل 

. و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى ألفراد العینة  (األب األم ) 

        و األم) ) أن  معامالت االرتباط بین نمط التدلیل(األب30 توضح نتائج  الجدول (

و الدافعیة لإلنجاز غیر دالة إحصائیا و بالتالي ال توجد عالقة إرتباطیة  بین نمط 

.فقد  دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة و درجة  ( األب و األم)  التنشئة األسریة التدلیل 

جاءت معامالت اإلرتباط  سالبة و ضعیفة .فیما بینت النتائج وجود عالقة إرتباطیة سالبة 

و المثابرة لدى أفرد   و بعد الشعور بالمسئولیة)  لألم  (التدلیلبین نمط التنشئة األسریة

العینة . 

داللة إرتباطیة ذات عالقة و هذا ما یؤكد  صحة الفرضیة التي تنص على عدم وجود 

و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد األب  األم )  التدلیل  (التنشئة بین نمط   إحصائیة

 في دراستها فإرتفاع 1983العینة .  وال  تتفق هذه النتیجة  إلى ما أشارت له األعسر

دافعیة اإلنجاز لدى الطالبات یتعارض مع إسراف أمهاتهن  في تدلیلهن و الخوف الشدید 

على بناتهن . 

 یعكس حبا و إهتمام كبیرا باألبناء إال أنه یعد من أنماط  قد فبالرغم من أن التدلیل

التنشئة السلبیة التي من شأنها أن تجعل من شخصیة األبناء  شخصیة إعتمادیة و إتكالیة  

ال تتحمل المسؤولیة ضعیفة أمام مواقف اإلحباط و الفشل.قد تنهار أمام أزمات الحیاة  

فالتدلیل یجعل اإلبن نتیجة المبالغة في التساهل معها.و مساعدتها في كل أعمالها ، 
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 تغرس فیه حب العمل و اإلجتهاد لتحقیق أهدافه فهو لم ینشأ و  المعتمدا على الوالدین 

قد عرف موراي و   على اإلستقاللیة و التي تعد من أهم محددات دافعیة اإلنجاز .

Murray  الحاجة لإلنجاز بأنها "رغبة الفرد  و میله نحو تذلیل العقبات ألداء شیئ 

صعب بأقل قدر من الوقت مستخدما ما لدیه من قوة و مثابرة و إستقاللیة " (مجدي عبد 

هاتان االخیرتان اللتان تعتبران من القیم غیر المعتمدة في نمط  ).176.ص2003اهللا ،

 التدلیل.

و أوضحت جماعة ماكلیالند  في بحوثهم أن الفروق الفردیة في  قوة الدافع إلى اإلنجاز 

، كما یقاس بإختبار تفهم الموضوع ، تتوقف على البیئة ،خاصة عندما تؤدي  أسالیب 

)  97.ص 2012تربیة الطفل إلى تدعیم اإلستقالل و اإلعتماد على الذات لدیه (معمریة ،

        وهذا ما أظهرته نتیجة العالقة بین تدلیل األم و بعدي المثابرة و الشعور بالمسئولیة 

و التي  جاءت سلبیة و دالة إحصائیا . 

" تتوقع أمهات األبناء ذوي الحاجة العالیة إلى اإلنجاز و یفسر ماكلیالند هذا بقوله 

إعتماد أبنائهن على أنفسهم  و إجادة مهارات معینة في سن مبكرة .أكثر مما تتوقع 

أمهات األطفال ذوي الحاجة المنخفضة لإلنجاز .كما تفرض أمهات ذوي الحاجة 

المنخفضة قیود أكثر على أبنائهن الذین یعتمدون في حیاتهم على البالغین لفترة أكبر من 

) 197 .ص1998الوقت .( ماكالیالند ، 

 أن التدریب على اإلستقالل ینمي دافع اإلعتماد على النفس و دافع و تجدر اإلشارة  

اإلنجاز في آن واحد  و لكن صرامة و قسوة التدریب على اإلنجاز في الطفولة المبكرة قد 

تقوي دافع اإلستقالل ، و لكنها ال تؤدي بالضرورة إلى تقویة دافع اإلنجاز ( رشاد موسى 

) 325.ص 1994،
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- مناقشة نتائج الفرض الرابع : 2-4

     ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین نمط التنشئة األسریة  التفرقة 

. ( األب األم ) و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة 

عدم وجود عالقة  إرتباطیة بین نمط التنشئة األسریة  التفرقة  )31تبین نتائج  الجدول (

  .  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة و  األم) و (األب 

عالقة إرتباطیة ذات داللة  و  بالتالي نقبل بصحة الفرضیة التي تقول بعدم وجود

فقد . إحصائیة  بین نمط التفرقة ( األب األم ) و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة

و في اإلتجاه السالب .   جاءت معامالت اإلرتباط ضعیفة 

  وجود عدم عن أسفرت التي و) 2013تتفق هذه النتیجة مع دراسة ( محمود حسان 

 عند لإلنجاز والدافعیة الوالدیة المعاملة فى التفرقة أسلوب بین إحصائیة داللة ذات عالقة

 .الصم التالمیذ من عینة

 و التي تشیر إلى 1983  هذه النتیجة عكس ما توصلت له دراسة األعسرفیما جاءت 

وجود عالقة سالبة بین دافعیة اإلنجاز و التفرقة من جانب األب في معاملة األبناء . 

مع نتائج األعسر فیما أظهرته  نتائج  الدراسة الحالیة من وجود إرتباط جزئیا بینما  تتفق 

  السعي نحو التفوق و الطموح .أي نمط التنشئة األسریة  التفرقة األب و بعدسالب بین 

       أن  إستخدام  األب لنمط التفرقة  مع  أبنائه ینعكس سلبا على السعي نحو التفوق 

و الطموح  لدیهم  . 

د عالقة إرتباطیة و التي بینت وج1997مع دراسة مسلم جزئیا كما تتفق هذه النتائج 

 مستوى دافعیة وسالبة و دالة إحصائیا بین أسلوب الرفض من قبل األب - األم  

فأسالیب التنشئة الخاطئة تؤدي إلى تدني تقدیر الذات عند الطفل  و شعوره   اإلنجاز .
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 بعدم القیمة ، و تدني تقدیر الذات یؤدي إلى إعتقاد الطفل بأنه غیر قادر على اإلنجاز 

و یقلل من قدر نفسه ، و من مستوى طموحه مما یضعف دافعیته نحو اإلنجاز ( شكشك 

 )55.ص2007،

ا یفضل أحد األبناء علیه و یفرق  بینهم في مإدراك اإلبن بأن أحد الوالدین أو كالهو 

 و العداء و الخوف و اإلنطواء و إتهام  یرةـالمعاملة ، قد تخلف لدیه مشاعر سلبیة كالغ

الذات وهي مشاعر تنقص من تقدیر الفرد لذاته و تضعف من دافعیته و تخفض من 

طاقة الفرد و قدرته على اإلنجاز. 

و هذا ما أظهرته نتائج الدراسة الحالیة  فممارسة الوالدین لنمط التفرقة  أدى إلى إنخفاض 

 و قد یرجع هذا في أحد أبعد دافعیة اإلنجاز و هو السعي نحو الطموح و التفوق .

 للترسبات التي خلفها هذا النمط  و إنعكست سلبا على مستوى الطموح لدى األبناء.

   في حین لم یظهر التأثیر السلبي لنمط التفرقة على أبعاد  الدافع لإلنجاز و المتمثلة 

في ( الشعور بالمسؤولیة، المثابرة ، الشعور بأهمیة الزمن ، التوجه نحو المستقبل )        

و یمكن أن نفسر هذه النتیجة في ضوء  طبیعة عینة الدراسة  و المرحلة العمریة           

و التعلیمیة التي یمرون بها و التي وصلوا فیها إلى مرحلة من النضج اإلنفعالي         

و المعرفي ، وكذلك  القدرة على التعویض في الوسط الجامعي و الخبرات الجدیدة              

و بالتالي لم یظهر لنمط التفرقة كأسلوب سلبي في التنشئة من عالقة سلبیة على دافعیة 

أن دافعیة اإلنجاز ظاهرة نمائیة تزداد وضوحا بتقدم العمر اإلنجاز لدى األبناء .كما أن "

وان األفراد یختلفون فیما بینهم من حیث سعیهم نحو تحقیق اإلنجاز فمنهم من یحقق 

 .)121ص، 1999اإلنجاز بدافع اإلنجاز نفسه ومنهم من یحققه تجنبًا للفشل (األحمد، 

 أنه على الرغم من أن (Atkinson & Raynor ,1978) یرى رینور و أتكنسون هذا و 

الدافعیة للتعلم  و اإلنجاز إستعداد داخلي ثابت نسبیا في الشخصیة ،إال أنه ال ینكر دور 
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الحوافز الخارجیة في نجاح الفرد أو فشله في التعلم ، فهو یعطي أهمیة للبیئة التي یعیش 

). 250 .ص 2005فیها المتعلم  و ما فیها من حوافز خارجیة .( الزعبي ،

مناقشة نتائج الفرض الخامس :  - 2-5

ال توجد عالقة إرتباطیة دالة إحصائیة بین نمط التنشئة األسریة التقبل( األب األم ) 

. و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى افراد العینة

) وجود عالقة إرتباطیة موجبة دالة بین نمط التنشئة 32  نالحظ من نتائج الجدول (

و هي عالقة  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى  افراد العینة .األسریة  التقبل (األب، األم) و 

طردیة فكلما إعتمد الوالدان على نمط التقبل في تنشئة األبناء زاد مستوى دافع اإلنجاز 

عالقة إرتباطیة  ذات داللة  و بالتالي نرفض الفرضیة التي تقول بعدم وجودلدیهم .

       . ( األب األم ) و مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة إحصائیة  بین نمط التقبل

 و التي )1988 (التركي و تؤید هذه النتائج ما إنتهت إلیه نتائج الدراسات السابقة كدراسة

 و بین أسلوب التقبل  خلصت  إلى  وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز عند  اإلناث

) و التي خلصت إلى وجود إرتباط موجب بین 2011و  دراسة ( فرشان  من قبل األب .

التقبل الممارس من طرف ( األم و األب) و الحاجة لإلنجاز لدى األبناء.كما بینت دراسة 

) وجود عالقات دالة إحصائیا بین مستوى دافعیة إنجاز األبناء دراسیا 2008الزلیتني  ( 

 التنشئة األسریة التقبل ، من قبل األم .  أسلوبو كل من 

) على وجود عالقة بین دافعیة اإلنجاز لدى 1991و قد أكدت دراسة  ( سناء سلیمان 

األبناء الذین ینشئون  في األسر التي تعامل أبنائها باألسالیب اإلیجابیة و الرشیدة  . 

 عدم وجود عالقة دالة فیها  تبین التي   و1957یونج فیما لم تتفق هذه النتائج مع دراسة 

   و الدافع لإلنجاز.بین أسالیب التنشئة األسریة (التقبل – اإلستقالل – الدیمقراطیة )
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 من بالقبول األبناء إحساس  و قد نفسر هذه النتیجة في ضوء خصائص نمط التقبل "ف

 السلیم نموهم في وهاماً  أساسیاً  یعد عامالً  بهم والمحیطین األسرة وأفراد الوالدین قبل

 على والمهارة القدرة ویمنحهم والثقة بالنفس، باألمن إحساساً  أكثر ویجعلهم وتكیفهم،

و هذا ما یساهم ).36 .ص 2010(نزیه أحمد الجندي، ".اآلخرین مع اإلیجابي التعاون

 في تبصر األبناء بقدراتهم و كفئاتهم و في نمو و إكتساب سمة اإلنجاز لدیهم 

حبهم  حیث یعبر اآلباء عن  مدى السویة التنشئة األسریة  أسالیب أحد یعد التقبلف   

ألبنائهم في مواقف مختلفة و بأشكال متعددة ،مقدمین لهم  التشجیع و المكافآت على 

إنجازاتهم .و یعتمد  هذا النمط على العقالنیة و یوازن بین الصرامة  و اللین في معاملة 

األبناء .و یشجع  هذا النمط على التفاعل اإلیجابي بین أفراد األسرة وهذا  ینعكس على 

 تنمو فیه  وو اإلنتماء المناخ األسري فیسوده الحوار الطمأنینة و اإلحساس باألمان 

               الدافع لإلنجاز یتأثر بإدراك األبناء بأنهم مقبولینألن أعلى درجة من الدافعیة  .

 . ویتأثر  بالتفاعل اإلیجابي داخل األسرة   و محبوبین من طرف والدیهم

إن الموقف التفاعلي بین اآلباء و األبناء یشتمل على عناصر متعددة و مهمة منها 

المشاركة التي تؤدي إلى التعضید ، بما یترتب عن ذلك من تدعیم سلوك األبناء الذي 

یرضي اآلباء ، فینتج عنه حث مستمر و دفع دائم إلى تحسین األداء و النجاح المدرسي  

إن إثارت المكونات اإلنفعالیة اإلیجابیة له نتائج طیبة في رفع مستویات الدافع لإلنجاز ، 

في حین أن المكونات اإلنفعالیة السلبیة تخفض األداء بل قد تعوقه تماما في أحیان أخرى 

). 186.ص 2003.( النیال ، عبد الحمید 

- مناقشة نتائج الفرض السادس : 6- 2

ال توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة  بین نمط التنشئة األسریة الحث على 

. األم) و  مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة ،اإلنجاز( األب 
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) وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین نمط التنشئة األسریة 33تبین نتائج الجدول رقم (    

دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة ، فكلما زاد   مستوىاألب و  األم) والحث على اإلنجاز (

        إعتماد الوالدان على نمط الحث على اإلنجاز زاد مستوى الدافع لإلنجاز لدى األبناء 

 ( عالقة طردیة ). 

وجود عالقة إرتباطیة ذات داللة  عدم و بالتالي نرفض الفرض الذي ینص على   

الحث على اإلنجاز ( األب األم ) و مستوى دافعیة األسریة إحصائیة  بین نمط التنشئة 

. اإلنجاز لدى أفراد العینة 

) و التي خلصت إلى وجود إرتباط موجب 2011و تلتقي هذه النتائج مع دراسة ( فرشان 

بین  الحث على اإلنجاز من طرف ( األم) و الحاجة لإلنجاز لدى األبناء.كما بینت 

) وجود عالقات دالة إحصائیا بین مستوى دافعیة إنجاز األبناء 2008دراسة الزلیتني( 

دراسیا و كل من أسالیب التنشئة األسریة الحث على اإلنجاز من قبل األم . غیر أن هذه 

الدراسة لم تبین العالقة بین  الحث على اإلنجاز من قبل األب و مستوى دافعیة إنجاز 

األبناء دراسیا. 

  إلى  وجود عالقة دالة بین الدافعیة لإلنجاز 1988أحمد التركي  خلصت دراسة  كما

عند األبناء  و بین أسلوب  الحث على اإلنجاز من قبل األم . 

     فالتشجیع على اإلنجاز في األسرة یؤدي إلى تنمیة دافعیة اإلنجاز في نفسیة الطفل 

        و الرغبة في التحصیل العالي،و یغرس في نفسه حب العمل و عدم الركون إلى الراحة 

). 104.ص  2003و اإلتكال على اآلخرین  ( مصباح عامر ،   و اإلسترخاء

على الدور الهام للوالدین و البیئة األسریة على  Lumsden (1994)   و یؤكد لمسدن 

دافعیة الطلبة كعامل رئیسي في تشكیل و نمو إتجاهات الطلبة نحو التعلم .و یؤكد بأن 
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قیمة الذات لدیهم ،اإلستقاللیة و تأكید  األطفال عندما ینشئون في أسرة تنمي قدراتهم ،

 الذات سیكونون أكثر قدرة  و جرأة  في التعلم .

 Gottfried, Fleming and  ( و یدعم هذا اإلتجاه كل من قوتفرید و فلیمینج

Gottfried (1994 هذا و یؤكدون  "من خالل دراستهم بأن لدافعیة و  لمعاملة  الوالدین 

 ).111 ص 2014تأثیر كبیر  على تـنمیة  دافعیة األبناء للتعلم و اإلنجاز .( عشوي، 

 هذا و قد تبین من نتائج الدراسة الحالیة أن ألنماط التنشئة اإلیجابیة عالقة طردیة مع 

دافعیة اإلنجاز لدى األبناء فممارسة اآلباء لألنماط اإلیجابیة یرفع من دافعیة أبنائهم 

)  1988 تشیر نتائج األعسر(و هذا ما یتفق مع نتائج الدراسات السابقة ، حیث لإلنجاز .

و السواء كأسلوب في المعاملة ، و هذا  إلى وجود عالقة موجبة بین دافعیة اإلنجاز

المفهوم یتضمن معاملة معتدلة من جانب الوالدین لألبناء مصحوبة بالتشجیع على التفوق 

 Reshvanloo   Hejazi,حجازي و رشفانلو  ( و اإلمتیاز .كما بینت نتائج دراسة 

 أهمیة المشاركة الوالدیة في كونها مصدرا للدافعیة لدى األبناء،و أن أنماط ) 2014

المعاملة الوالدیة لها تأثیر على  اإلنجاز األكادیمي ( تدعیم اإلستقالل له تأثیر غیر 

مباشر على اإلنجاز و للدفء الوالدي تأثیر مباشر على اإلنجاز األكادیمي ) و تخلص 

هذه الدراسة إلى أهمیة دور األسرة في تنمیة الدافعیة و اإلنجاز األكادیمي لدى األبناء. 

 Turner  Chandler Heffer (2009 تیرنر،  تشادلر ، هافــر (خلصت دراسة كما 

إلى أن أسلوب المساندة و الدفء العاطفي الذي  یستخدمه الوالدین  دورا هاما في فعالیة 

األداء األكادیمي للطلبة حتى بعد إلتحاقهم بالجامعة . 

) على وجود عالقة بین دافعیة  اإلنجاز لدى 1991و قد أكدت دراسة  ( سناء سلیمان 

األبناء الذین ینشئون  في األسر التي تعامل أبنائها باألسالیب اإلیجابیة و الرشیدة  . 
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عالقة إیجابیة بین  .)Jewrell Rivers Jr  2006ریفرز ( كما أظهرت دراسة   

 األنماط الوالدیة  و الدافعیة .

و علیه نجد أن الجو األسري الذي یسوده الحب و  تقبل األبناء و مساندتهم و تشجیعهم  

. بعیدا عن اإلهمال  و إشباع حاجاتهم  النفسیة و المادیة مإلنجازاتهو التعزیز اإلیجابي  

      و التفرقة و  التسلط  و التدلیل المفرط ینمي لدى األبناء سمات اإلستقاللیة و المثابرة 

و التطلع نحو التفوق و الطموح و السعي نحو اإلنجاز و كل هذه العوامل تساهم في  

إرتفاع دافعیة اإلنجاز لدیهم . 

 مناقشة نتائج الفرض السابع: -2-7

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أنماط التنشئة األسریة  (األب و األم) وفقا 

  (  ذكور ، إناث) . لمتغیر الجنس 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) 35) و ( 34- تبین من خالل نتائج الجدول رقم ( 

و قد جاءت هذه الفروق بین الذكور و اإلناث في إدراكهم لنمط التدلیل بالنسبة لألب 

 لصالح اإلناث ، و هذا یبین أن األب  یمارس نمط  التدلیل مع اإلناث أكثر من الذكور .

و التي بینت بأن الفتیات یدركن   )1988( تتوافق هذه النتیجة مع دراسة مایسة المفتي

بأن  األباء یقومون بتدلیلهن و یطالبوهن بالتفوق و اإلجتهاد  و تحدید مسئولیاتهن         

في أمریكا  1963 و شیفر  دربلمان كما  توصل و حمایتهن بصورة أكثر من الذكور. 

 . ن الحب و اإلستقالل أكثر من األمهاته أن أبائهن یمنح یدركن اإلناثإلى أن 

 إلى أن األبناء الذكور یدركون والدیهم 1971توصلت نتائج شلدرمان و شلدرمان قد و 

 1994بأنهم أكثر تحكما بینما تدرك اإلناث والدیهن بأنهم أكثر تقبال ( رشاد موسى ،

) 318.ص 
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عكس اإلهتمام و العنایة الخاصة  التي یولیها  اآلباء لبناتهم و تلبیة    و هذه النتیجة قد ت

و قد یرجع هذا إلى . و العاطفیة و إحاطتهم بالرعایة أكثر من الذكور  حاجاتهم المادیة

الحنان  تأثیر التنمیط اإلجتماعي بحیث یرى اآلباء أن اإلناث بحاجة إلى إظهار الحب و

       و أن یعاملون معاملة لینة و خاصة، عكس الذكور الذین یعاملون بطریقة أكثر جدیة 

خاصة في هذه اإلناث  و صرامة بعیدا عن التدلیل، فهم ینظرون إلیهم بأنهم أكثر قوة من

وعلى العموم فتنشئة اإلناث في مجتمعنا تختلف عن تنشئة الذكور  .المرحلة العمریة 

حسب األدوار المتوقعة منهم مستقبال .كما أن إدراك الذكور بأن اآلباء ال یقدمون لهم 

        اإلهتمام و العنایة الكافیة  قد  یرجع لمسؤولیات األب و إنشغاله الطویل خارج المنزل 

و رعایة األبناء  یتركون مهمة تربیة  فو هذا یقلص من الوقت الذي یقضیه مع أبنائه 

لألمهات و هم یتكفلون باألمور المادیة خارج المنزل . 

الناس في ثقافات مختلفة ، یشتركون في إعتقاد عام مضمونه أنه ال   و یشرح معمریة أن 

ناث في السلوك ، و هذا اإلعتقاد یكون أحیانا ضمنیا ال بد و أن یختلف الذكور عن اإل

شعوریا و أحیانا أخرى یكون صریحا یظهر في تشجیعهم بصورة واعیة للسلوك المناسب 

لكل جنس .و یتوفر اآلباء على إتجاهات نحو السمات المختلفة للشخصیة التي یرون أنها 

       و السیطرة  و التمكن في الریاضة تلیق باألوالد أو البنات .فالعدوان البدني الظاهر

و المیل إلى التنافس و اإلستقالل و اإلعتداد بالنفس  تعتبر سمات مطلوبة للذكور .في 

و اإلنقیاد  حین أن اإلتكالیة و السلبیة و الحیاء اإلجتماعي والوالء و الحنان و الخضوع 

 ).226.ص 2011تعد خصائص مطلوبة لإلناث . (معمریة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث لصالح كما أشارت النتائج إلى 

و هذا یبین أن  اآلباء یمارسون نمط  اإلهمال مع اإلهمال ( األب)  الذكور بالنسبة لنمط
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الذكور بدرجة أكبر من اإلناث بحیث یدرك الذكور بأن اآلباء  أقل إهتماما بهم و بتلبیة 

 و المادیة .  حاجاتهم و مطالبهم العاطفیة

 -  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث لصالح الذكور بالنسبة لنمط 

تبین أیضا  أن األب یمارس نمط التفرقة  مع الذكور بدرجة أكبر من  التفرقة األب .

 في أمریكا إلى 1963 دربلمان و شیفر  إلیه  توصلو تتفق هذه النتیجة إلى ما اإلناث .

 1994أن الذكور یدركون آبائهم أنهم أكثر سلبیة نحوهم  عن أمهاتهم ( رشاد موسى ،

) 318.ص 

كما لم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لألنماط األخرى لألب ( التسلط ،  

 الحث على اإلنجاز ) ،التقبل 

  ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور 35یتضح من  نتائج الجدول رقم ( -  

ن أو اإلناث في نمط التنشئة األسریة ( لألم)  الحث على اإلنجاز لصالح اإلناث. أي 

فیما تبین أن األم  .  األم  تستخدم نمط الحث على اإلنجاز  مع اإلناث  أكبر من الذكور

 تمارس نمط  التنشئة  اإلهمال  مع الذكور  أكبر من اإلناث ـ 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في في حین بینت النتائج -  

إدراكهم ألنماط  التنشئة األسریة   لألم (  التسلط  ، التدلیل ، التفرقة ، التقبل )، مما 

یبین أن أفراد العینة ذكور و إناث ال یدركون بوجود فروق في أنماط التنشئة التي تمارسها 

ّاألم بالنسبة لهذه األنماط .  

بعدم في أمریكا  1963  دربلمان و شیفرو تتفق هذه  النتیجة جزئیا مع ما توصل إلیه

وق بین الذكور و اإلناث في إدراكهم ألسالیب التحكم أو الصرامة من قبل األب وجود فر

 .)318 ،ص 1994،( موسى أو األم 
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  أكبر من الذكوربدرجة نمط الحث على اإلنجاز مع اإلناث األم لم استخدو قد نفسر إ

 إلى هابحكم قرب العالقة بینهما و سعيالالزم ألبنتها تقدم التشجیع و الدعم بأن األم  

و إحساسها بأن األنثى دائما في ،تحقیق ذاتها من خالل إنجازات إبنتها و االفتخار بها 

في حین أن الذكور یشعرون و رغباتها . حاجة إلى المساندة و الدعم كإسقاط لمشاعرها

أن أمهاتهم مقصرات في رعایتهم و اإلهتمام  بحاجتهم  و مطالبهم ، سواء یرجع ذلك  

إلى أن الذكور ال یفصحون و یعبرون بطرق مباشرة عن إحتیاجاتهم ,أو أن مطالبهم تفوق 

إمكانیات األم سواء المادیة أو المعنویة .كما أن بلوغ الذكور لهذه المرحلة العمریة         

 تجاههم مقارنة بالمراحل العمریة ةو التعلیمیة یقلل من إهتمام األمهات بهم  و المسؤولي

السابقة. و هذا ما یجعل الذكور یدركون بأن هذه المعاملة هي  نوع من اإلهمال من 

 طرف األم .

  :الفرض الثامن نتائج مناقشة- عرض و 8-  1

أنماط التنشئة االسریة السائدة لدى أسر أفراد العینة هي أنماط التنشئة األسریة - 

 اإلیجابیة.

المتوسطات الحسابیة ألنماط  )  أن 37 ،36 رقم ( ینیتبین من خالل نتائج الجدول  

، نمط  الحث على اإلنجاز التنشئة األسریة لآلباء و األمهات جاءت بالترتیب التالي : 

اإلهمال بأقل نسبة. و  و جاء نمط  التفرقة ، نمط  التسلط ،التقبل ، نمط  التدلیل 

و بالتالي فإن أنماط التنشئة التي یتعامل بها اآلباء و األمهات  مع أبنائهم في الدراسة 

الحالیة هي  الحث على اإلنجاز و التقبل بدرجة عالیة و التدلیل و التسلط  بدرجة 

متوسطة، و نمط التفرقة   و اإلهمال بدرجة ضعیفة . 

) توافق في أنماط التنشئة األسریة 37 و36 رقم (ینكما یمكن ان نالحظ من خالل الجدول

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من التي یمارسها اآلباء و األمهات  مع أبنائهم . 
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) والتي خلصت إلى أن غالبیة األباء یمیلون إلى تقبل أبنائهم و التعامل 2008الزلیتني ( 

معهم على نحو یوحي بمشاركتهم و إستحسان سلوكهم ، كما یتبنى أغلب اآلباء         

و األمهات أسلوب الحث على اإلنجاز عند تعاملهم مع أبنائهم إذ یمیلون إلى تشجیعهم 

 لبلوغ مستویات عالیة و مكافأتهم على ذلك .

 التي بینت بأن األسر الجزائریة Walette 1994تتفق هذه النتیجة مع دراسة فالت 
 ) و  النمط المتسلط  بنسبة  % 72تستخدم النمط اإلیجابي المرن بنسبة مرتفعة ( 

  ).% 32منخفظة (
 ) و التي بینت بأن األسرة 2004كما تتفق هذه النتیجة جزئیا مع دراسة (عشوي 

السعودیة تمارس نمط التشجیع و الحث على اإلنجاز و النجاح مع أبنائها بصورة مرتفعة 

)، والتي خلصت إلى سیادة األسلوب الدیمقراطي 2007الشوبكي، (.كما تتفق مع دراسة 

) والتي خلصت إلى أن 1985لدى الكثیر من األسرة العربیة.  وكذلك دراسة األرضي، (

أسلوب المعاملة الوالدیة القائم على الدیمقراطیة والحوار یقود إلى نمو أبناء أسویاء 

 وایجابیین في عالقاتهم االجتماعیة. 

و تبین هذه النتیجة أن أسر أفراد العینة تعتمد بصفة كبیرة على األنماط اإلیجابیة في 

و هي من العوامل الهامة في بناء شخصیة سویة لألبناء تنعكس    تعاملها مع أبنائها ،

       بشكل إیجابي على تطویر الذات لدیهم  و تحقیق الطموحات بإستغالل كل القدرات

و الطاقات . 

أسر هذه بالنسبة لسیادة نمط الحث على اإلنجاز لدى عینة الدراسة  فقد  یرجع لطبیعة   

 التي تركز أساسا في تنشئة أبنائها على النجاح و التفوق  الدراسي .فالنجاح العینة 

هو مفخرة ( بالنسبة لألولیاء الذین یعتمدون على نمط الحث على اإلنجاز )األكادیمي 

لألسرة  و تثمین لمجهوداتها ، أما الفشل الدراسي  فیعتبره الوالدین  إخفاقا  في تنشئة  

و هم من  طلبة الجامعة الذین اجتازوا إمتحان  أبنائهم. و هذا یتضح في عینة الدراسة 
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و یستثمر  الباكالوریا بنجاح و هي الشهادة التي تلقى أهمیة كبیرة لدى األسرة و المجتمع،

فیها الوالدین مجهودا و اهتماما  كبیرین  . 

كما  یعد التقبل أحد أنماط التنشئة اإلیجابیة التي یتبناها األهل  یوازنون فیه  بین   

              اللین في معاملة األبناء بحیث یعبر الوالدین عن حبهم و إهتمامهم  الصرامة و

و یؤكد الجندي و تشجیعهم  ألبنائهم مستخدمین في ذلك أسلوب التفهم و  الحوار  .

 یعد عامالً  بهم والمحیطین األسرة وأفراد الوالدین قبل من بالقبول األبناء إحساس ن أ2010

 والثقة بالنفس، باألمن إحساساً  أكثر ویجعلهم وتكیفهم، السلیم نموهم في وهاماً  أساسیاً 

 2010 (نزیه أحمد الجندي، .اآلخرین مع اإلیجابي التعاون على والمهارة القدرة ویمنحهم

). 36.ص 

بشكل كبیر على األنماط اإلیجابیة في التنشئة یعبر عن مدى أفراد العینة و إعتماد أولیاء 

و إدراكهم ألهمیة التعامل  مع األبناء بطرق الحوار و المناقشة، و اإلهتمام  وعیهم

في ظل المتطلبات الكثیرة لهذا العصر   .  و  العاطفیة  باحتیاجاتهم المادیة

 وسلوكهم شخصیاتهم علیه ستكون بما عالقة وثیقة ذات األبناء یتلقاها التي الوالدیة فالمعاملة

 التي الوالدیة للمعاملة األبناء المستقبل،وٕادراك في واالجتماعي النفسي وتوافقهم وقیمهم

 إلیها ویعزى سلبیة، أن تكون وٕاما إیجابیة تكون أن إما معهم، التعامل في اآلباء یستخدمها

       المستقبل. في راشدین بوصفهم شخصیاتهم یشكل أن یمكن الذي النفسیة الصحة مستوى

 ). 57  . ص2009الصنعاني،  (

التنشئة األسریة هي عملیة تفاعل مستمرة تتم وفقا لمجموعة من اإلتجاهات و القیم     

التي یتبناها الوالدین تؤثر فیها عوامل كثیرة كشخصیة الوالدین و البیئة التي نشئوا فیها ، 

و المستوى اإلقتصادي  و الثقافي و اإلجتماعي لألسرة و قد تعكس هذه العوامل إتجاهات 

إیجابیة أو سلبیة في التنشئة . 
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 المختلفة التفاعل مواقف في اآلباء اتجاهات كتنوع ومتنوعة متداخلة الوالدیة المعاملة إن

 منها أسلوب كل لخصائص دقیق تحدید وضع مسألة یصعب مما وبین أبنائهم بینهم

 بقسوة یعامل قد المقبول فاالبن األخرى المعاملة من أنواع تماماً  خلوه ال یعني مثالً  فالتقبل

 المعاملة في واالعتدال وهكذا،…تتطلب التدلیل التي المواقف في ویدلل الخطأ مواقف في

 من سیئة أم حسنة عوملوا معاملة أنهم أنفسهم یعتبرون األبناء كان إذا ما یحدد الذي هو

  .والدیهم

كما بینت نتائج الدراسة  أن أسر أفراد العینة یستخدمون  األنماط السلبیة للتنشئة    

بنسب أقل بحیث جاء نمط التدلیل ثالثا ، و التدلیل  یعكس حبا زائدا و مبالغا فیه لألبناء 

و قواعد واضحة یلتزم بها األبناء و قد یؤثر هذا  على تكیفهم  فال یضع الوالدین  حدودا 

و قد یدلل األولیاء أبنائهم  كتعویض   و على تعاملهم  مع ضوابط المجتمع  و  قواعده.

        لما حرموا منه  في طفولتهم ،أو یعاملون أبنائهم عكس الطریقة التي نـشئوا هم علیها

 و التي خلفت لدیهم آثار سلبیة .

     فالتنشئة األسریة هي العملیة التي تتشكل من خاللها معاییر الفرد و مهاراته و دوافعه

و إتجاهاته و سلوكه لكي یتوافق مع تلك التي یعتبرها المجتمع مرغوبة و مستحسنة لدوره 

الراهن أو المستقبلي في المجتمع ،و تبدأ هذه العملیة الحیویة منذ اللحظة التي یرى فیها 

 .)25 .ص 2000الطفل الحیاة على هذه األرض ( العتیبي،

 و یأتي نمط التسلط كأسلوب مناقض للتدلیل بحیث یحاول األولیاء السیطرة على أبنائهم  

و هو من األنماط  و تحدید طریقة تصرفهم و أسلوب تفكیرهم ( بدون حوار او نقاش ) .

السلبیة التي تحد من حریة األبناء ومن  قدرتهم على اإلبداع و اإلبتكار و تغرس في 

نفوسهم الخوف و التهدید المستمر . 

بأن النمط " OUBRAYRIE ; LESCARRET 1997و تذكر أوبرایري  لیسكاري 
قلیل من األمان ، بحیث یفرض الوالدین سلطة الالمتسلط یعكس الكثیر من القوانین و 
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، فحالة و تكون مطالبهم جد عالیة بالنسبة للعمل و الخطط المستقبلیة  ،كلیة على أبنائهم
القلق لدیهم تؤدي باألبناء المراهقین إلى فقدان الثقة في أنفسهم و التي تعد عامل مهم في 

 عملیة التعلم ".
(OUBRAYRIE ; LESCARRET  1997 .p14) 

یمارس بعض األولیاء التسلط نتیجة  الخوف الشدید على األبناء من المحیط قد و 

وقد و عدم الثقة في قدرة  أبنائهم على التفكیر السلیم و التصرف بكفاءة  .  الخارجي ،

بحیث یكون   یعود لتكرار بعض االولیاء الذین تربوا في اسر متسلطة لنفس االنماط

األولیاء أنفسهم  عــــوملوا بأسلوب العقاب و التهدید . بالتالي فهم یقومون بإعادة  إنتاج 

نفس نمط التنشئة فهم یرونه األنسب و األفضل لتربیة أبنائهم . 

 من أنماط هينمط التفرقة و اإلهمال األقل  إستخداما لدى أسر أفراد العینة و فیما یعد 

           على نموهم  النفسي و التي  تؤثر سلبا على شخصیة األبناء و  التنشئة الخاطئة 

 و العقلي . نظرا لما تخلفه من شعور بالنقص  و عدم الثقة في النفس وتحقیر الذات

   .والعداء والغیرة الحیاة من والخوف

و هناك إتفاق على أن اآلباء الذین یقومون بنبذ أطفالهم كانوا هم أنفسهم یتعرضون 

إلساءة المعاملة و اإلهمال في طفولتهم .و أن اآلباء الذین یقومون بإساءة معاملة 

أطفالهم هم أیضا من أسر كانوا فیها موضع نقد و یفتقدون للرعایة ( حسن عبد المعطي 

 ) .56.ص 2004، 

جاتهم ، تیاحإو قد یدرك األبناء أن والدیهم یفرقون بینهم و بین إخوتهم أو أنهم یهملون 

في حین یكون اإلهمال نتیجة اإلنشغال المستمر لتلبیة إحتیاجات األسرة خاصة إذا كانت 

 أحد العوامل التي ال تمكنهم من  تخصیص الوقت الكافي لإلهتمام و هي كبیرة العدد.

و بین إخوتهم أو أنهم یهملون  بحاجات كل فرد فیدرك األبناء أن والدیهم یفرقون بینهم 
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حاجاتهم و مشاعرهم ، خاصة و أن المستوى العمري ألفراد العینة یجعل الوالدین یعتقدون 

أن األبناء لیسوا في حاجتهم كما كانوا صغار. 

و المناخ األسري الذي تسوده األنماط السلبیة قد تنعكس سلبا على شخصیة األبناء     

و عدم إستغالل الطاقات ـ و تؤثر في قدرتهم على  التفاعل السلیم مع األسرة و المجتمع .

       فجزء كبیر من طاقة الفرد تستهلكه المشاعر السلبیة  و القدرات في النواحي اإلیجابیة ،

 . التنشئةو األثار السیئة التي خلفتها هذه األنماط من 

كما تؤثر أسالیب التنشئة األسریة التي تتبعها األسرة في تنشئة أبنائها على أنماط 

شخصیاتهم و توافقهم النفسي.فاألسرة هي الجماعة المرجعیة التي یعتمد الطفل على قیمها 

و معاییرها و طرق عملها عند تقویمه لسلوكه ، و یتضمن ذلك أن الطفل یثبت شخصیته 

 2000 محمد بیومي خلیلّ ,.( مع أسرته كجماعة لدرجة أن طرقها تصبح جزءا من نفسه

). 14. ص 

: التاسع الفرض عرض و مناقشة  نتائج 2-9

 یتمیز  طلبة جامعة محمد خیضر بدافعیة انجاز متوسطة.- 

 ةأن دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة الكلیة متوسطنالحظ  ) 38من خالل الجدول  رقم ( 

 ). 18,71) بإنحراف معیاري قدره (113,19بحیث بلغ المتوسط الحسابي للعینة الكلیة (

) كأعلى نسبة 119,36   بالنسبة للكلیات  تراوحت متوسطات  الدافع لإلنجاز  ما بین (

) كأقل نسبة  بالنسبة لطلبة كلیة اآلداب 110,22لدى طلبة كلیة العلوم و التكنواوجیا و(

            كما تبین إرتفاع متوسطات دافع اإلنجاز لدى طلبة كلیتي العلوم .  و اللغات

و الحیاة مقارنة بالكلیات األخرى  .   و التكنولوجیا و كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة 

و هذا یبین أن دافعیة اإلنجاز لدى عینة الدراسة و هم طلبة جامعة محمد خیضر   

 متوسطة . جاءتبسكرة  
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)  و التي خلصت إلى أن 2008 تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الزلیتني ( 

 مستویات دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة كانت عالیة و هي تعكس مؤشرات إیجابیة .

و قد نفسر هذه النتیجة بتوقعات الطلبة للمستقبل المهني خاصة و الذي یشكل هاجس   

یعیشه الطلبة مع إقتراب تخرجهم من الجامعة و توجههم نحو عالم الشغل ، خاصة إذا 

                             .ونهكانت فرص العمل قلیلة في التخصص الذي یدرس

فإعتقاد الطالب في صعوبة الحصول على فرصة للشغل في ظل الممارسات السلبیة 

للمجتمع كالمحسوبیة و غیرها .قد  تؤثر على إرادته و قدرته على المثابرة و تضعف من 

دافع اإلنجاز لدیه خاصة إذا تیقن بأن إمكانیة الحصول على وظیفة ال ترتبط بقدرات 

و عالقات شخصیة  تسهل له   الطالب و مهارته و تفوقه العلمي بل بما یملكه من نفوذ

إمكانیة الحصول على  منصب عمل و هي ثقافة سائدة في المجتمع الجزائري . 

في حین أن توقع  الطالب بإمكانیة حصوله على وظیفة في تخصصه مستقبال تعد حافزا  

من دافعیة اإلنجاز لدیه .   عو باعث قوي لبذل مجهود أكبر و تحسین األداء ورف

  في نظریته التوجه بالمستقبل على أهمیة اإلسهام المنتظر للنتائج 1960و قد أكد راینور 

المستقبلیة المحتملة للنجاح أو الفشل في إنجاز مهمة ما . 

ففي المدارس و الجامعات یضعف اإلنجاز األكادیمي ، ألن المستقبل غیر واضح و ال  

یؤدي دوره كباعث یحفز المتمدرسین للحصول على تقدیرات مرتفعة في اإلنجاز 

األكادیمي ، فالكثیر من طالب الجامعة ، یدركون انعدام اإلرتباط بین التخصص العلمي 

الذي یزاولون فیه الدراسة  و الوظائف المهنیة التي تسند لهم مستقبال , كما أن الكثیر 

منهم یدرك أن الشهادات الجامعیة التي سیحصلون علیها ، ال توجد فرص عمل مواتیة 

 .) 109.ص 2012( معمریة ،  .إلستثمارها
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 دافعیة اإلنجاز لدى طلبة متوسطات) أن 38من خالل نتائج الجدول رقم (    كما تبین 

) مقارنة بباقي الكلیات  ، تلیها كلیة 119,36كلیة العلوم  و التكنولوجیا جاءت مرتفعة  (

) .كلیة (العلوم اإلقتصادیة  و ت ع 114,61(العلوم الدقیقة  و ع ط ح)  بمتوسط قدره (

و اإلجتماعیة و كلیة الحقوق بمتوسطات   ت)  متقاربة مع كلیة العلوم اإلنسانیة 

 لدى طلبة  كلیة توسط) على التوالي ، و أقل م111,36 ) ،( 111,40  )،(111,75(

 دافعیة اإلنجاز متوسطات) ، و یتبین أن  نتائج 110,22اآلداب بمتوسط  حسابي قدره(

تتوافق مع متطلبات كل كلیة، بحیث جاءت الكلیات العلمیة بأعلى نسبة تلیها الكلیات 

و األدبیة .  النظریة 

بنوع     یمكن ان نفسر هذه النتائج بأن دافعیة اإلنجاز لدى الطلبة أفراد العینة تتأثر 

( تطبیقیة كانت أو نظریة ) فطبیعة الدراسة التطبیقیة تعمل على إستثارة أكبر  الكلیة

للدافع لإلنجاز و ترفع من  ثقة  الفرد بنفسه ( عندما ینجز عمل ما)  .  

كما أن  نظرة المجتمع بأن الكلیات العلمیة أرقى من الكلیات النظریة تعزز لدى الطالب 

تحقیق المكانة اإلجتماعیة التي یتطلع لها و تقدیر اآلخرین له مما یحفز لدیه السعي نحو 

. اإلنجاز 

  و بما أن الكلیات العلمیة تستقطب طلبة الباكالوریا األعلى معدال مقارنة بالكلیات األخرى

و بالتالي فالجو التنافسي  بین الطلبة المتفوقین  یدفعهم إلى بذل المزید من  الجهد في 

سبیل التفوق ، و هي عوامل مهمة في تنمیة و توجیه  دافع اإلنجاز لدى الفرد . 

و قد یكون عامل التلقین الذي تعتمد علیها الكلیات النظریة أقل جذبا و إثارة لدافعیة 

       الطالب بهذه الكلیات مقارنة بطلبة الكلیات العلمیة التي تعتمد على الجانب التطبیقي

و هذا ما یفسر إرتفاع دافعیة اإلنجاز لهؤالء الطلبة مقارنة بطلبة الكلیات النظریة. 
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 : العاشر  مناقشة نتائج الفرض -2-10 

اإلنجاز في عالقتها دافعیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

 ( األب و األم)بأنماط التنشئة األسریة 

        ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي 39 - أظهرت  نتائج الجدول رقم (

       التقبل  و نمطاإلنجاز بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس( األب ) ،دافعیة و منخفضي 

 اإلنجاز كما تبین وجود فروق ذات داللة دافعیةو الحث على اإلنجاز لصالح مرتفعي 

 اإلنجاز في نمط  اإلهمال ( األب ) لصالح دافعیةإحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

  اإلنجاز  .دافعیةمنخفضي 

 دافعیةبینما لم تظهر النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

اإلنجاز في عالقتها بأنماط التنشئة  التسلط ، التدلیل و التفرقة التي یمارسها األب  . 

 اإلنجاز یدركون أن آبائهم یعاملونهم دافعیةو هذا یعني أن أفراد العینة من مرتفعي 

 اإلنجاز أن اآلباء دافعیةبأسلوب التقبل و الحث على اإلنجاز بینما یدرك منخفضي 

یعاملونهم بأسلوب اإلهمال . 

 اإلنجاز بوجود فروق في تعامل اآلباء معهم في  دافعیةبینما لم یدرك مرتفعوا و منخفضوا 

أنماط التنشئة  التسلط ، التدلیل و التفرقة . 

 ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي  40- كما تبین من خالل الجدول رقم (

 اإلنجاز في عالقتها بنمط  التنشئة الحث على اإلنجاز ( األم) دافعیةو منخفضي 

  اّإلنجاز .دافعیةلصالح مرتفعي 
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في حین أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفضي 

 اإلنجاز في عالقتها بالدرجة الكلیة للمقیاس و أنماط التنشئة  التسلط ،اإلهمال  دافعیة

و التقبل التي تمارسها األم.     التدلیل و التفرقة 

 اإلنجاز یدركون أن األمهات یستخدمون معهم نمط الحث دافعیةو هذا یبین أن مرتفعي 

 اإلنجاز . دافعیةعلى اإلنجاز بشكل أكبر مقارنة بمنخفضي 

 اإلنجاز بوجود فروق في تعامل األمهات معهم دافعیةبینما لم یدرك مرتفعوا و منخفضوا 

في  أنماط التنشئة األسریة  التسلط ، اإلهمال، التدلیل ،التفرقة و التقبل.  

و یتبن أن البیئة األسریة التي تمارس نمط الحث على اإلنجاز و التي تستثیر و تحفز 

تزید من وعیهم بقدراتهم، و إستثارتهم على تحقیق النجاح و تنمیة الطموحات  األبناء 

تؤثر بصورة  إیجابیة على دافعیة اإلنجاز لدیهم. الفكریة  و 

الوالدین أثناء التنشئة  إذا كانت تدریبات في جزء كبیر منهفالدافع لإلنجاز ینمو و یتطور 

 و تقوم على التفاعل اإلیجابي مع األبناء وتنمیة الثقة في النفس.ترتكز على المنافسة و 

      في بیئة إیجابیة  التعزیز اإلیجابي لمواقف النجاح ، والتعزیز السلبي لمواقف الفشل

 توجیه السلوك في المستقبل نحو  التقدیر اإلیجابي للذات و ینعكس على  مما .و داعمة

 وهذا من شأنه أن یزید من المستویات المرتفعة لدافعیة االنجاز لدى اإلعتماد على النفس.

 األبناء.

الدافعیة المرتفعة لإلنجاز یتسمون بسمات شخصیة معینة ، و ان عملیة  إن ذوي     

التنشئة اإلجتماعیة  و كذا الظروف األسریة تؤثران في التطور اإلیجابي أو السلبي 

للدافعیة لإلنجاز ، فقد تبین أن اآلباء الذین یمضون وقتا طویال في اللعب مع أطفالهم - 

و ال سیما في السنوات األولى من حیاة الطفل - ترتفع لدیهم مستویات الحاجة لإلنجاز 
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 و الثناء على إنجازهم . كما یتأثر الدافع  بوصفها رد فعل لتشجیع اآلباء آلداء األبناء

لإلنجاز لدى األطفال بالمكونات اإلنفعالیة التي یتم إثارتها من خالل إثابة األباء لآلداء 

الحسن ، و هذا من شأنه أن یزید من المستویات المرتفعة للدافع لإلنجاز .و قد ظهر أن 

الشعور العدائي نحو اآلباء یخفض اإلنجاز و یقلل الدافعیة لدى  األطفال ( النیال ، عبد 

) 185.ص 2009الحمید ،

و ینعكس إهمال األب سلبیا على دافعیة األبناء، و قد یرجع هذا إلى إنشغال األب  

        طویال خارج المنزل ، و عدم تخصیصه الوقت الكافي لإلهتمام بحاجات األبناء 

و إهمال مشاعرهم و عدم  اإلنتباه لما یقومون به من نشاطات و إثاباتهم على  نجاحهم  

و إمكانیات أبنائه و ال یشجعهم  .و نتیجة اإلهمال و عدم اإلهتمام ال یدرك األب قدرات 

على تحقیق طموحاتهم بما یتناسب مع هذه القدرات فیفقدون الثقة في إمكانیتهم و قدراتهم 

على األداء الجید .  

فاإلهمال من األنماط التنشئة السلبیة التي تثیر في نفس األبناء  الشعور بالنقص و عدم 

القیمة و الشعور بأنه غیر مرغوب و غیر مقبول داخل األسرة و بالتالي ال قیمة ألفكاره 

و حاجاته فیكون ذلك صورة سلبیة عن نفسه و عن قدرته على    أو أعماله أو مشاعره 

األداء و المثابرة ،تنعكس على قدرته على اإلنجاز و تحدي الصعوبات و المثابرة لتحقیق 

و یتراجع عن تحقیق أهدافه لما  فتجده  یتراجع و یفشل عند مواجهته للصعوبات ،أهدافه 

أثیر لدیه من مشاعر عدم الكفائة و عدم المقدرة . و إحساسه بإنه ال یستحق هذا النجاح 

فهو لم یستحق یوما إهتماما من والده و لم یفز بحبه و لم یظفر یوما بتشجیع أو تقدیر 

منه . فیتولد لدیه فكرة أنه مهما یبذل من مجهود أویحقق من  نجاح لن یستأثر بإهتمام 

األب  و تقدیره لما یقوم به أو ما یحققه من إنجاز أو نجاح . 
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إن الموقف التفاعلي بین اآلباء و األبناء یشتمل على عناصر متعددة و مهمة منها 

المشاركة التي تؤدي إلى التعضید ، بما یترتب عن ذلك من تدعیم سلوك األبناء الذي 

یرضي اآلباء ، فینتج عنه حث مستمر و دفع دائم إلى تحسین األداء و النجاح المدرسي  

إن إثارت المكونات اإلنفعالیة اإلیجابیة له نتائج طیبة في رفع مستویات الدافع لإلنجاز  

ي حین أن المكونات اإلنفعالیة السلبیة تخفض األداء بل قد تعوقه تماما في أحیان أخرى ف

 ).186.ص 2003.( النیال ، عبد الحمید 

و لم تتوفر للباحثة دراسات سابقة  إهتمت بالمقارنة بین مرتفعي و منخفضي اإلنجاز 

بالنسبة ألنماط التنشئة األسریة بحیث یمكن مقارنة النتیجة الحالیة معها .  

 . الحادي عشر - عرض و مناقشة نتائج الفرض 11- 2

 دافعیة توسطات توجد فروق  ذات داللة إحصائیة  بین الذكور و اإلناث في  مال 

. اإلنجاز لدى  أفراد العینة 

  ) عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابیة للذكور 41یتبین من نتائج الجدول رقم ( 

ال توجد فروق بین و اإلناث على إستفتاء الدافع لإلنجاز و أبعاده الخمسة .و بالتالي 

و اإلناث في مستویات الدافعیة لإلنجاز لدى أفراد العینة  .  الذكور

- كما بینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و اإلناث على 

إستفتاء الدافع لإلنجاز التالیة (المثابرة ، الشعور بأهمیة الزمن ، التوجه نحو أبعاد 

.  و هذا یبین أنه ال توجد فروق بین الذكور و اإلناث على األبعاد المذكورةالمستقبل 

و  قد تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة  بین الذكور و اإلناث لصالح الذكور في بعد  

مستوى الشعور بالمسئولیة  و هذا یبین أن الشعور بالمسؤولیة  لدى  الذكور أعلى منه  

لدى اإلناث . 
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 كما تبین وجود  فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الذكور و اإلناث لصالح اإلناث 

مستوى السعي نحو التفوق و الطموح ،و هذا یبین أن مستوى السعي نحو التفوق في بعد 

و الطموح لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور. 

) و دراسة 1988و تتفق هذه النتیجة مع ما خلصت إلیه  دراسة ( موسى و أبو ناهیة 

 ) بعدم وجود فروق  بین عینتي الذكور و اإلناث 1988) ، دراسة (التركي 1997(مسلم 

) حول أثر الجنس على 1975 كما تتفق مع  دراسة  ( نورثروب في دافعیة اإلنجاز.

 عدم وجود فروق دالة إحصائیا في  .و التي بینتالدافعیة لإلنجاز لدى طالب الجامعة 

الحاجة  لإلنجاز . 

 و التي خلصت إلى أن دافعیة اإلنجاز لدى اإلناث 2008 و تختلف مع دراسة الزلیتني 

و یمكن أن نفسر هذه النتائج في ضوء التحوالت التي طرأت على  منه لدى الذكور

مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة   

و التي  و خاصة األسرة و التي أحدثت بدورها تغییرا  كبیرا في طریقة معاملة األنثى ،

كانت  ینظر إلیها بأنها  أقل قدرة  و كفاءة من الذكر . 

فأصبحت األنثى على غرار الذكر  تلقى التشجیع و الدعم من األسرة خاصة و من 

المجتمع بصفة عامة .كما أنها أكثر تعلما و وعیا من السابق تتطلع إلى تحقیق 

و عزم شدیدین .  طموحاتها و تبذل في ذلك كل الجهد بإرادة 

فمحددات النجاح لم تصبح مرتبطة بالجنس بل بالجهد المبذول من طرف الفرد و قدرته 

و النجاح .و هذا یتبین في إرتفاع مستوى السعي نحو التفوق و الطموح لدى  على التفوق

و إتجاه اإلناث نحو اإلنجاز تعبیر عن  حاجة لتحقیق الذات  اإلناث منه عند الذكور ،

والطموح و اإلستقالل بعیدا عن التنمیط الجنسي و الذي یحصرها في أدوار محددة . 
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" و ربما یرجع إصرار األنثى على التفوق و النجاح و التحمل و المثابرة إلى میكانزمات 

      دفاعیة من قبل األنثى تعویضا لما القت من غبن في مكانتها اإلجتماعیة في المجتمع 

). 180،ص 1988( موسى و أبو ناهیة 

و من جانب آخر، یذكر الباحثون أن الدافع إلى اإلنجاز عند المراة ، خالفا لما عند 

 بینت  M.Hornerالرجل ، یرتبط بالحاجة إلى التقبل اإلجتماعي .فالباحثة ماتینا هورنر 

أن المرأة لیست في حاجة إلى أن تكون منجزة و لكنها ترغب في أن تكون محبوبة كما 

یفترض باحثون آخرون أن الدافع  إلى إلنجاز یختلف لدى الذكور عنه لدى اإلناث ، 

فعند الذكور یحدده اإلكتفاء الذاتي  و اإلستقالل عن المعاییر الموجودة ، بینما یمیزه عند 

 Alanga,1982اإلناث التقبل ، و تأیید المعاییر الموجودة أكثر من وضع معاییر جدیدة 

. Alper,1974.Cohen & others ,1973 ، و یتضح 228.ص 2011( معمریة (

 الذكور على  اإلناث في بعد  مستوى الشعور بالمسئولیة كأحد أبعاد هذا في تفوق 

اإلنجاز و هي من الخصائص التي تغرسها و تنمیها عملیة التنشئة لدى  الذكور  في 

 تأكید للدور المتوقع منهم مستقبال.

 الثاني عشرمناقشة نتائج الفرض  - 12- 2

ال  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إستجابات أفراد العینة حول أنماط 

التنشئة األسریة تعزى للمستوى التعلیمي لألب  و األم . 

وجد فروق  ذات داللة إحصائیة بین أنماط التنشئة عدم ) 42یوضح الجدول رقم ( 

( التسلط ، اإلهمال ، التدلیل،التفرقة ، التقبل) وفقا للمستوى التعلیمي  لألباألسریة  

لألب ، في حین تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نمط التنشئة األسریة (لألب) 

و هذا یعني وجود فروق بین اآلباء   الحث على اإلنجاز، و المستوى التعلیمي لألب .
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بمستویاتهم التعلیمیة المختلفة في ممارستهم لنمط التنشئة الحث على اإلنجاز ، لصالح 

). 43 رقم جدول(األباء ذوي مستوى التعلیم العالي 

 و التي خلصت إلى أن أسالیب المعاملة 1997 تتفق هذه النتائج مع دراسة مسلم  

الوالدیة التي یمارسها الوالدان لم  تتأثر بإختالف مستویات الوضع الثقافي اإلجتماعي 

لألسرة إال في حالة أسلوب التسامح من قبل األب الذي أظهر أن اآلباء أكثر تسامحا في 

ظل المستوى المتوسط للوضع اإلجتماعي الثقافي لألسرة و أقل تسامحا في ظل المستوى 

األدنى لهذا الوضع . 

 ) و التي بینت أن  2010زیه الجندي   تتفق هذه النتیجة جزئیا  مع دراسة( نكما 

المستوى التعلیمي للوالدین یرتبط إرتباطا موجبا بإتجاهات السواء ( الدیموقراطیة ، المساواة  

و اإلهتمام ) في معاملة األبناء ، بحیث یزید السواء كلما زاد المستوى التعلیمي ( التعلیم 

العالي ).و قد بینت الدراسة فروق دالة إحصائیا بین فئات المستویات التعلیمیة الثالثة 

و اإلهتمام و لصالح الوالدین في المستوى  تجاه إستخدام أسالیب الدیمقراطیة و المساواة 

 .التعلیمي العالي

) أنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیة بین أنماط 44تبین نتائج الجدول رقم (  كما 

( التسلط ، اإلهمال ، التدلیل، التفرقة ، التقبل ،الحث على اإلنجاز ) األسریة األم التنشئة 

) إرتفاع نسبة األمهات 08 و یتضح  من الجدول رقم (تعزى للمستوى التعلیمي لألم .

 و جاءت أقل النسب للمستوى 19,2% ، یلیها المستوى  اإلبتدائي  25%األمیات 

.      2,1% ، و الدراسات العلیا 7,9%الجامعي 

و یمكن أن یفسر هذا عدم تأثر أنماط تنشئة األمهات ألبنائهن بمستواهن التعلیمي . 
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یلیه  و 18,4% أعلى نسبة للمستوى التعلیمي لألب المستوى الثانوي بنسبة فیما جاءت

  ، یلیها  12,1% ، و أقل نسبة من اآلباء األمیین 22,1%المستوى المتوسط بنسبة 

. .2,6%األباء ذوي  مستوى التعلیم العالي 

و یمكن أن نفسر هذه النتیجة بأن المستوى التعلیمي لألب و األم لم یشكل عامال مؤثرا 

في طریقة تعاملهم مع أبنائهم، فتبني األولیاء إلستخدام نهج  معین في تنشئة  أبنائهم  

تتحكم فیها عوامل عدیدة و من أهمها الطریقة التي نشئوا  علیها ،و األسلوب الذي 

و القیم التي یتبنوها . إظافة إلى  أستخدمه  معهم آبائهم  و طبع شخصیتهم و إتجاهاتهم 

عوامل أخرى منها طبیعة العالقات األسریة وطریقة التفاعل و اإلتصال بین أفراد األسرة 

        و اإلجتماعي لألسرة  و مدى إهتمام اآلباء بأبنائهم ،و یشكل الوضع  اإلقتصادي 

و عدد األوالد، و سن الوالدین عوامل مؤثرة في طریقة تنشئة األبناء   . 

 المعاملة أسالیب  أن Neocomb  Mory (1937)مواري و نیوكمب  یذكر حیث ،

 التربوي األساس یعتبر اآلباء حیث ، تمعلمجا في السائدة للثقافة هي نتاج الوالدیة

 ما إلى إضافة ، السلوك  المختلفة وأنماط أسالیب من أبنائهم في یغرسونه بما للمجتمع

       ته وبلور األسرة دور تأكید هو إنما ، األخرى المختلفة االجتماعیة المؤسسات به تقوم

  ). 26 ص 2002 ،خوج حنان (

و بالنسبة ألستخدام اآلباء ذوي المستوى العالي لنمط الحث على اإلنجاز مقارنة بباقي 

       اآلباء فیرجع هذا لوعیهم بان المكانة العلمیة التي وصلوا إلیها كانت نتیجة اإلجتهاد 

و المثابرة و اإلعتماد على النفس .و یحاولون بدورهم زرع هذه السمات في أبنائهم 

إلدراكهم  بأهمیة حث و تحفیز  األبناء ومتابعتهم عبر  مراحل عمریة مختلفة من خالل 

       التشجیع و الدعم المستمرین . و هي مهمة لیست بالهینة تتطلب إستثمار في الوقت 

و الجهد في ظل المسؤلیات و اإلنشغاالت الیومیة لآلباء و هذا ما شكل الفرق مع بقیة 
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 اإلنجاز بشكل علىاآلباء من المستویات العلمیة األخرى و الذین ینتهجون أسلوب الحث 

أقل مع  أبنائهم . 

 و قد توصل "روزن ، و داندراد" إلى أن اآلباء ذوي الدافعیة المرتفعة لإلنجاز یكون 

ألبنائهم الخاصیة ذاتها ، و ذلك ألن مثل هؤالء اآلباء یشجعون األبناء على إكتساب 

) 165.ص 2009المواقف ، و على حل المشكالت بأنفسهم ( النیال ، عبد الحمید ، 

فالدافع لإلنجاز یتضمن األداء في ظل معیار اإلمتیاز و التفوق ، و هي معاییر یكتسبها 

الطفل من ثقافته ، و بشكل أكثر تحدیدا من والدیه كممثلین لهذه الثقافة . 

كما تشیر نتائج الدراسات اإلرتقائیة و عبر الثقافیة عن الدافع لإلنجاز إلى أنه تعبیر 

إجتماعي عن الخلق و المعاییر و القیم التي إكتسبها الفرد خالل تنشئته اإلجتماعیة من 

و النجاح في المجتمع من جهة أخرى .و یعمل  جهة و التي تحكم معاییر اإلمتیاز

التكامل بین اإلنجاز كدافع فردي و الخلق كدافع إجتماعي على تقدم المجتمع و رفاهیته 

) 20.ص 2000.( خلیفة ،

   :الثالث عشر مناقشة نتائج الفرض  - 13- 2

في مستویات في متوسطات استجابات أفراد العینة ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیة 

 الدخل الشهري لألسرة  . الدافعیة لإلنجاز تعزى للمستوى التعلیمي لألب و األم  و

وجد فروق  في  عدم ) 45) ( الجدول رقم ANOVA- تبین نتائج تحلیل التباین( 1

كما بینت مستویات دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة  تعزى  للمستوى التعلیمي لألب 

في مستویات دافعیة  اإلنجاز  لدى أفراد العینة تبعا للمستوى النتائج عدم وجود فروق 

 التعلیمي لألم .

و هذا یبین أن مستویات دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة لم تتأثر بالمستوى التعلیمي 

للوالدین  . 
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) و التي خلصت إلى عدم وجود 2008 و تتفق هذه النتیجة جزئیا  مع دراسة  ( الزلیتني 

عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستوى دافعیة إنجاز األبناء و الحالة التعلیمیة لألم  

.بینما ال تتفق مع  نفس الدراسة و التي تبین فیها أن مستوى دافعیة اإلنجاز یرتفع لدى 

أبناء اآلباء المتعلمین أكثر منه لدى اآلباء غیر المتعلمین .  

) و التي أسفرت عن عدم وجود 1995كما تتفق هذه النتیجة مع دراسة إبراهیم عطیة ( 

فروق دالة  بین األبناء من الجنسین في مستوى الطموح كمظهر من مظاهر دافعیة 

 )141، 2002 ( طه عطیة اإلنجاز بإختالف المستویات اإلجتماعیة و الثقافیة لألسرة .

          فتباین المستوى التعلیمي للوالدین لم یؤثر على  تشجیعیهم و تحفیزهم لألبناء على النجاح 

       و ینعكس هذا في إهتمام الوالدین و حثهم األبناء على  التحصیل الدراسي و  التعلم

و النجاح  و هي إحدى المؤشرات الهامة على نمو و إرتفاع  الدافع لإلنجاز . و قد ینبع 

و العمل ،أو عن رغبة في تغییر و تطویر الوضع  هذا عن وعي األولیاء ألهمیة النجاح 

و التحصیل التي حرم منها األولیاء.و یتضح هذا   الحالي و منح األبناء فرصة التعلم 

في إرتفاع مستوى نمط التنشئة األسریة الحث على اإلنجاز . 

 فلم یكن المستوى التعلیمي المتدني للوالدین  عائقا أمام نمو الدافع لإلنجاز لدى األبناء .

و المالحظ أن الباحثین لم یشیروا إلى دور المستوى التعلیمي للوالدین في نمو و تحفیز 

الدافع لإلنجاز و إنما كان تركیزهم على عملیة التنشئة التي یتلقاها األبناء ، و خاصة 

تدعیم اإلستقالل و اإلعتماد على النفس منذ السن المبكرة  . فقد بینت م .ونتربوتوم 

1958 M.R.Winterbottom أن األسرة لها تأثیرها في تكوین حاجات اإلنجاز  

األكادیمي و العقلي ، و الموجهة مهنیا .حیث یؤكد آباء األوالد الذین یحصلون على 

           درجات مرتفعة في إختبارات الدافع إلى اإلنجاز،على أهمیة النجاح و اإلستقالل 

 أن التنشئة  1961D.McClellandو یكافئون أوالدهم على اإلنجازات .ویرى ماكلیالند 

اإلجتماعیة هي المسئولة عن إكساب الفرد الدافع إلى اإلنجاز ، على النحو الذي تسمح 
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به معاییر المجتمع و ظروفه خالل مرحلة الطفولة .و تبین من دراسات أخرى أن 

أوتوقراطیة ( تسلط) الوالدین ، من العوامل التي تعوق نمو هذا الدافع لدى الطفل.كما أن 

الدافع إلى اإلنجاز له عالقة موجبة مرتفعة بسمة اإلستقاللیة عند الطفل ، بحیث یمكن 

القول أن درجة إستقاللیة الطفل تصلح كمؤشر جید لتقدیر الدافع إلى اإلنجاز لدى الطفل 

)  80 - 77.ص2011( معمریة ،

) عدم وجود فروق ذات 46) ( الجدول رقم ANOVAالتباین( - كما بینت نتائج تحلیل 2

داللة إحصائیة لدى أفراد العینة بالنسبة للدرجة الكلیة لدافعیة اإلنجاز تعزى لمستوى 

الدخل الشهري لألسرة .و هذا یبین أن مستوى الدافع لإلنجاز لدى أفراد العینة ال یختلف 

مستوى الدخل الشهري لألسرة .   بإختالف

) و التي أسفرت عن عدم وجود 1990 تتفق هذه الدراسة جزئیا مع دراسة ( محمد فلیفل 

أثر واضح للوضع اإلقتصادي - اإلجتماعي ( المرتفع و المنخفض ) على توجه الذكور 

و اإلناث نحو اإلنجاز الذاتي ، بینما توجد فروق على توجه الذكور و اإلناث لإلنجاز 

 )140، ص2002عطیة اإلجتماعي لصالح مرتفعي الوضع اإلقتصادي - اإلجتماعي ( 

) التي بینت  وجود عالقة سالبة بین اإلنجاز 1981نتائج دراسة (السعدي، و ال تتفق مع 

 .)269.ص 2007والمنزلة االقتصادیة واالجتماعیة  (الطائي، 

) تلمیذ 200مقیاس دافعیة لإلنجاز على (و التي طبقت  "فونتین " كما لم تتفق مع درایة 

في المرحلة اإلعدادیة ، و قد إفترضت هذه الباحثة أن مستوى الدافعیة لإلنجاز یختلف 

بإختالف الجنس و المستوى اإلجتماعي و االقتصادي ، و تبین أن المفحوصین من ذوي 

و اإلقتصادیة المرتفعة المتوسطة أكثر دافعیة لإلنجاز من ذوي  المستویات اإلجتماعیة 

 .  )210 ، ص 2009المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي المنخفض (النیال ،عبد الحمید.  

و یمكن أن نفسر هذه النتیجة أن دافع اإلنجاز یتأثر بعوامل أخرى ال  تشمل الدخل 

و المستوى اإلقتصادي لألسرة .فقد یكون الدافع لإلنجاز ذو تحفیز داخلي لتحقیق  الشهري
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و تعویض الوضع المادي لألسرة . كما أن الوالدین في األسرة الجزائریة  النجاح مستقبال 

 كأحد و إن كان  دخلهم محدود فهم یحاولون توفیر إحتیاجات األبناء و تلبیة طلباتهم .و 

األهداف التي یسعون إلیها  في تنشئتة أبنائهم هو نجاحهم و تفوقهم  في المسار 

الدراسي( و هذا ما بینته النتائج من تفوق نمط الحث على اإلنجاز ) فالنجاح الدراسي هو 

 الضمان أو الخیار المتاح للنجاح المهني مستقبال.

كما أن مجانیة التعلیم التي تمتد من المرحلة اإلبتدائیة لغایة الجامعة تزیل ذلك العبء 

الكبیر عن األسر ( من توفیر مصاریف الدراسة و غیرها من التكالیف و التي قد تجعل 

بعض األسر محدودة الدخل تحرم أبنائها مبكرا من الذهاب إلى المدرسة ).فالبیئة التعلیمیة  

و التفاعل مع المعلمین  و التنافس األكادیمي  تعد عوامل  هامة لنمو و تطویر الدافع 

اإلنجاز و تنمیة تقدیر الذات لدى الفرد من خالل قدرته على  التحصیل و النجاح 

و التفوق .    األكادیمي و التي تحفز  بدورها الدافع لإلنجاز

فدافعیة اإلنجاز عند "ماكلیالند" إستعداد لدى الفرد یتمیز بالثبات النسبي للسعي للنجاح  

و هذا اإلستعداد یظل كامنا في الفرد حتى یستثار بمثیرات في موقف اإلنجاز تبین له أن 

و یضیف "ماكلیالند " أن سلوك اإلنجاز یعكس مشاعر   األداء سیكون وسیلة للنجاح ، 

 یختص بعضها باألمل في النجاح ،  و یتعلق البعض اآلخر بالخوف من الفشل.
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اإلستنتاج العام: 

 و المتعلقة بعالقة أنماط التنشئة دراسة من خالل نتائج الدراسة المیدانیة إلشكالیة ال    

  :األسریة بدافعیة اإلنجاز لدى طلبة جامعة محمد خیضر بسكرة توصلنا إلى النتائج التالیة

كشفت نتائج الدراسة على وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین نمطي التنشئة األسریة - 

فكلما زاد إعتماد . و دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة )التقبل و الحث على اإلنجاز(

 زاد مستوى الدافع لإلنجاز لدى  و التقبل  التنشئة الحث على اإلنجازيالوالدین على نمط

        .األبناء

       تشیر النتائج إلى وجود إرتباط سالب و دال بین نمط التنشئة األسریة اإلهمال كما 

إلنجاز لدى أفراد العینة. یة او دافع

 )        التفرقة والتدلیل(عالقة إرتباطیة بین نمط التنشئة األسریة بینما لم تبین النتائج بوجود 

 دافعیة اإلنجاز لدى ألفراد العینة . و 

 .لدافعیة لإلنجاز بالنسبة  فروق بین الذكور و اإلناث  الدراسة  نتائج- لم تظهر 

 مع اإلناث أكثر من الذكور )  التدلیل (األب  یمارس نمط  التنشئة بینت النتائج بأن - 

 أن األم  تمارس نمط  وو یمارس نمط التفرقة مع الذكور بدرجة أكبر من اإلناث. 

مع الذكور أكبر من اإلناث . كما أن األم  تستخدم نمط الحث على ) اإلهمال(التنشئة 

 یمارس الوالدین  نمط  اإلهمال مع الذكور  واإلنجاز  مع اإلناث  أكبر من الذكور  .

بدرجة أكبر من اإلناث. 

     اإلنجاز یدركون أن اآلباء یستخدمون معهم نمط التقبل دافعیة بین أن مرتفعي ت - 

 أن األمهات  واإلنجاز .دافعیة و الحث على اإلنجاز بشكل أكبر مقارنة بمنخفضي 

اإلنجاز . دافعیة یستخدمون معهم نمط الحث على اإلنجاز بشكل أكبر مقارنة بمنخفضي 
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 اإلنجاز أن اآلباء یستخدمون معهم نمط اإلهمال  بشكل دافعیة  وا منخفضبینما یدرك 

أكبر مقارنة بمرتفعي  اإلنجاز . 

- فیما یتعلق بأنماط التنشئة األسریة التي یتبعها الوالدین مع أفراد عینة الدراسة  خلصت 

النتائج الحالیة  إلى أن أنماط التنشئة االیجابیة هي األكثر إستخداما من طرف األولیاء 

بحیث جاء نمط الحث على اإلنجاز أوال و یلیه نمط التقبل ، و بالنسبة ألنماط التنشئة 

        التدلیل و التسلط بدرجة متوسطة، و نمط التفرقة األسریة السلبیة فهي األقل إستخداما 

و اإلهمال بدرجة ضعیفة . 

  .بالنسبة لمستوى دافعیة اإلنجاز لدى طلبة جامعة محمد خیضر فقد جاء متوسطا   -

جاءت متوسطات دافعیة اإلنجاز لدى الطلبة حسب الكلیات بالترتیب التالي : كلیة و قد 

التكنولوجیا جاءت مرتفعة  مقارنة بباقي الكلیات ، تلیها كلیة العلوم الدقیقة ( و ع ط ح)  

مستوى دافعیة لدى طلبة  كلیة العلوم اإلقتصادیة ( و ت ع ت)  متقاربة مع كلیة العلوم 

اإلنسانیة و اإلجتماعیة  و كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، و أقل مستوى لدى طلبة  

كلیة اآلداب و اللغات .  

 لدى أفراد العینة  تعزى أنماط التنشئة األسریة  وجد فروق في بینت النتائج عن عدم - 

الحث على نمط   باستثناء ألب و ا  لألمللمستوى التعلیميو لشهري لألسرة ادخل لل

اإلنجاز(األب)  لصالح اآلباء ذوي التعلیم العالي . 

وجد فروق في دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة  تعزى  - كما بینت النتائج عن عدم 

 .الدخل الشهري لألسرةو األم للمستوى التعلیمي لألب 
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 خاتمــــــــــــــــــة 

    بینت العدید من الدراسات التي تناولت دافعیة اإلنجاز أهمیة  الدور الذي تلعبه 

التنشئة األسریة  في تنمیة هذا الدافع منذ سن مبكرة . و قد ركزت هذه الدراسات على  

أن أسالیب التنشئة السویة   و التي  تعتمد على تنمیة اإلستقالل و اإلعتماد على النفس 

لدیهم  ثیرت عهمماإلیجابي تفاعل و المنذ الصغر و تشجیع األبناء و الثناء على إنجازاتهم 

 .نجازلإل یة دافعال

 في حین تؤدي أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة كالتسلط و القسوة و اإلهمال  إلى 

 إنخفاض مستوى الدافعیة لدى األبناء .

   و قد حاولنا في هذه الدراسة التعرف على أنماط التنشئة التي تتبناها األسرة الجزائریة   

 و ما مدى تأثیرها على الدافع لإلنجاز لدى أبنائها من طلبة الجامعة.

و قد تبین من خالل نتائج الدراسة الحالیة أهمیة أنماط التنشئة األسریة اإلیجابیة            

و المتمثلة في التقبل و الحث على اإلنجاز في الرفع من مستوى دافعیة اإلنجاز لدى 

 األبناء .

في حین أن أسالیب التنشئة األسریة  السلبیة كاإلهمال و الالمباالة یؤثر سلبا على تحفیز 

 األبناء  و  هذا یؤدي إلى إنخفاض  دافعیتهم لإلنجاز .

فالدافعیة لإلنجاز تنمو و تتطور في وسط  مناخ أسري دیمقراطي یمیزه تقبل األبناء       

 و تشجیعهم و تحفیزهم ، و بث حب التعلم فیهم و تثمین إنجازاتهم .

و األسرة تعد أهم مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة و هي تضطلع بدور هام و مؤثر من 

خالل بناء و تشكیل شخصیة األبناء و تحدید سماتها .فالرعایة التي تحیط بها األسرة 

 أبنائها هي السند األكبر لنمو و إكتمال كل وظائفه النفسیة و الجسمیة و العقلیة ,
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ففي حضن األسرة تتشكل شخصیة الفرد و ترتقي ،و تتحدد المعاییر و القیم و اإلتجاهات 

التي سیتبناها مستقبال . و بواسطة أنماط التنشئة التي یتبعها الوالدین  تنمو السلوكات         

و الدوافع التي تلقى التشجیع و التعزیز و تستمر معه بقیة حیاته و تتحدد بذلك أسالیب 

تفاعله مع خبرات الحیاة المختلفة و خاصة في المواقف التي تتطلب منه بذل الجهد  

 لتحقیق الهدف المطلوب  و النجاح. 

فاألفراد ذوي  المستوى العالي في اإلنجاز لدیهم شخصیة مثابرة  ذات طموح عالي تسعى 

كل العقبات لتحقیق النجاح .أما تتخطى لوصول إلى الهدف لاإلصرار للتفوق و لدیها 

 الشخصیة ذات اإلنجاز المنخفض ستتأثر بصعوبة المهمة و تفشل في تحقیقها .

و ال نغفل دور مؤسسات التنشئة األخرى التي یتفاعل معها الفرد و التي تساهم بطرق 

مختلفة في تنمیة و إستثارة الدافعیة لإلنجاز و التي تنعكس بصورة إیجابیة على تقدم         

 و تطور المجتمع .

و من هنا یمكن أن نقترح دراسات مستقبلیة حول دور مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة 

 المختلفة في تنمیة  و تحفیز دافعیة اإلنجاز .

 و قد أشارت الدراسة إلى أن دافعیة اإلنجاز لدى أفراد العینة من الطلبة هي دافعیة 

متوسطة ، و هذا یفتح المجال لإلهتمام بالتعرف على أسباب  إنخفاض دافعیة اإلنجاز 

لدى بعض الطلبة ، و التي تأثر بدورها على دافعیتهم للتحصیل و على أدائهم المهني 

 مستقبال .و محاولة وضع برامج تدریبیة للرفع و تحفیز دافعیة اإلنجاز لدیهم .
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 المتحدة بیروت .

التنشئة السویة لألبناء كما یدركها الوالدان في األسرة العمانیة -   2010- الجندي نزیه أحمد 12

 - العدد الثالث - 26 مجلة جامع دمشق - المجلد دراسة میدانیة 
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أسالیب التنشئة كما یدركها طالب و طالبات كلیات   2009- الجهني أمل بنت عیاد بن سلیم 13

رسالة ماجستیر غیر التربیة و عالقتها ببعض اإلضطرابات النفسجسمیة بمنطقة المدینة المنورة  

 منشورة  جامعة طیبة المملكة العربیة السعودیة 

    دار المعرفة الجامعیة.األسرة و الحیـــــاة العــــائلیة 2010الخولي  سناء - 14

تنشئة الطفل و سبل الوالدین في معاملته و مواجهة  2000- الشربیني زكریا ، صادق یسریة 15

   دار الفكر العربي القاهرة1 ط مشكالته

الطبعة األولى منشورات مركز المخطوطات         سیكلوجیة النمو  2000- الشیباني بدر إبراهیم  16

 و التراث و الوثائق الكویت

العالقة بین اإلغتراب النفسي و أسالیب المعاملة  2009- الصنعاني عبده سعید محمد أحمد 17

  رسالة ماجستیر جامعة تعز الیمن.الوالدیة لدى الطلبة المعاقین سمعیا في المرحلة الثانویة 

الطبعة األولى  إثراء للنشر و التوزیع علم النفس اإلجتماعي    2009- العتوم عدنان یوسف18

 عمان .

التنشئة األسریة و ظاهرة العود عند األحداث المنحرفین في المنطقة  1999- العتیبي عران مطلق 19

    المركز العربي للدراسات األمنیة الشرقیة بالمملكة العربیة السعودیة 

ترجمة و إعداد لجنة التألیف  spss  2008المرجع السریع للتحلیل اإلحصائي بإستخدام أمثلة - 20

  شعاع للنشر و التألیف سوریا . 1طو الترجمة 

 الطبعة الثانیة  دار الفكر األردن .علم النفس اإلجتماعي    2007- المعایطة  خلیل عبد الرحمن21

  دار المسیرة األردن األسرة و تربیة الطفل 2007- الناشف هدى محمود 22

  مكتبة األنجلو المصریة .مقیاس الدافع لإلنجاز لألطفال و المراهقین- أماني عبد المقصود 23

الثقة بالنفس وعالقتها ببعض المتغیرات لدى طلبة كلیة التربیة  2007أنوار غانم یحیى الطائي - 24

 2007) لسنة 1) ، العدد( 14، مجلد ( في جامعة الموصل مجلة التربیة و العلم 
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   مكتبة 1ط الدافعیة و اإلنجاز األكادیمي و المهني و تقویمه  2001– أنور محمد الشرقاوي 25

األنجلو المصریة . 

  دار المسیرة األردن. 1 ط التكیف و الصحة النفسیة 2008- بطرس حافظ بطرس 26

التوافق الزواجي و عالقته بأسالیب المعاملة الوالدیة و الصحة  2003- بلقیس محمد علي جابري 27

 أطروحة دكتوراه (غیر منشورة ) قسم علم النفس جامعة صنعاء الیمن .النفسیة لألبناء 

 1  طالمفاهیم و العملیات األساسیة في علم النفس اإلجتماعي   2006- بوخریسة بوبكر 28

 . منشورات جامعة باجي مختار عنابة

  دار المسیرة األردن . 1  طالدافعیة النظریة و التطبیق 2008- ثائر أحمد غباري  29

 1  طمفاهیم أساسیة في علم النفس اإلجتماعي  2006- جابر نصر الدین  ، لوكیا الهاشمي 30

األولى  دار الهدى الجزائر. 

 مكتبة دار الثقافة للنشر  1  طالمدخل إلى علم النفس 2002- جودت بني جابر و آخرون 31

  عالم الكتب مصر . 2  طالتوجیه و اإلرشاد النفسي- حامد عبد السالم زهران   32

  عالم الكتب مصر . 5ط  علم نفس النمو الطفولة و المراهقة  1995– حامد عبد السالم زهران 33

دار السحاب للنشر   1 طاألسرة و مشكالت األبناء 2004- حسن مصطفى عبد المعطي34

   دار الفكر األردن . 1ط  الدافعیة و الذكاء العاطفي 2006- حسین أبو ریاش و آخرون 35

  دار مسألة الرباط اإلجتماعي في الجزائر المعاصرة إمتدادیة أم قطیعة ؟ 2009- حمدوش رشید 36

هومه للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر  

  مطبعة األقصى .التنشئة اإلجتماعیة للطفل في الوسط التربوي  2010- حمالوي حمید 37

الخجل و عالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسیة و أسالیب  2002- حنان بنت أسعد محمد خوج 38

 جامعة أم القرى المعاملة الوالدیة لدى عینة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة مكة المكرمة 

        دار الصفاء للنشر  1 ط الطفل و األسرة و المجتمع  2000 - حنان عبد الحمید العناني39

 .و التوزیع األردن 
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دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع   سیكولوجیة العالقات األسریة  2000- خلیل محمد بیومي 40

 1القاهرة ط

 ترجمة محمود عمر الطبعة األولى  الشخصیة الدافعیة و اإلنفعاالت 1999لیندا  - دافیدوف 41

الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة . 

التنشئة اإلجتماعیة و التأخر الدراسي دراسة في علم النفس  2006- دمنهوري صالح رشاد 42

   د.م .ج اإلجتماعي التربوي

   دیوان المطبوعات الجامعیة . 1ط  الشخصیــــــــــة 1985– ریتشارد س . الزاروس 43

  . دار قرطبة للنشر و التوزیع الجزائر1  طمؤسسات التنشئة اإلجتماعیة 2002- زعیمي مراد 44

التوجیه المدرسي و الجامعي و التحصیل و عالقته بأسالیب المعاملة  2005- زغینة عمار 45

 رسالة دكتوراه غیر منشورة جامعة قسنطینة.الوالدیة 

   دار المسیرة األردن.4ط مناهج البحث في التربیة و علم النفس  2006- سامي محمد ملحم 46

  دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع علم النفس اإلجتماعي  2007- سالمة عبد الحافظ 47

 األردن

        دار الصفاء للنشر 1ط إضطرابات الشخصیة أنماطها قیاسها 2008 سوسن شاكر مجید –48

و التوزیع األردن. 

 و النشر و التوزیع ت الطبعة األولى دار النهج للدراساإستكشاف الذات 2007- شكشك أنس 49

 حلب سوریا 

دافعیة اإلنجاز لدى األخصائیین اإلجتماعیین : دراسة تطبیقیة  2005صالح بن رمیح الرمیح -  50

مجلة الملك سعود كلیة اآلداب الریاض  . بمستشفیات مدینة الریاض و المنطقة الشرقیة   

دار المسیرة عمان  5 طةسیكولوجیة التنشئة اإلجتماعي  2006- صالح محمد على أبو جادو51

 .األردن

و التوزیع    دار المسیرة للنشر1ط علم النفس التربوي  1998- صالح محمد علي أبو جادو52

 .الطباعة عمان 
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 دار المسیرة عمان األردن.  5ط علم النفس التربوي   2005- صالح محمد علي أبو جادو53

  دار الجامعة الجدیدة 1ط السلوك الفعال في المنظمات 2002 - صالح الدین محمد عبد الباقي54

للنشر اإلسكندریة . 

سیكولوجیة التنشئة اإلجتماعیة             2013- صوالحة محمد أحمد ، حوامدة مصطفى محمود  55

   طبعة معدلة مكتبة الطلبة الجامعیة أربد  ( النظریة  و التطبیق)

  سلسة الدراسات اإلجتماعیة          خصوصیة األسرة الجزائریة ووظائفها 2007- طبال رشید 56

 ( مشكالت وقضایا المجتمع في عالم معاصر ) دار الهدى عین ملیلة الجزائر

 المؤسسة الجامعیة 1 ط دینامیة األسرة في عصر العولمة  2007  عباس محمود مكي- 57

و التوزیع لبنان الطبعة األولى  للدراسات و النشر 

  الدار العربیة 1ط  علم النفس و تطبیقاته اإلجتماعیة و التربویة 1994- عبد العلي الجسماني 58

للعلوم . 

المرجع في مناهج البحث في علم النفس و فنیات كتابة البحث  2005 - عبد الفتاح دویدار59

  دار المعرفة الجامعیة  مصر . 4ط العلمي 

  دار المعرفة الجامعیة 1ط سیكلوجیة السلوك اإلنساني 2005 – عبد الفتاح محمد دویدار60

 .اإلسكندریة

 .  دار غریب للطباعة النشر و التوزیع القاهرة دافعیة اإلنجاز  2000ة عبد اللطیف محمد خلیف- 61

 الطبعة األولى دار المعرفة سیكولوجیة الدافع لإلنجاز  2014- عبد اهللا مجدي أحمد محمد 62

 الجامعیة مصر

  دار الفرقان األردن . 4ط علم النفس التربوي 2003 – عبد المجید نشواتي63

        القیاس و اإلختبارات النفسیة "أسس 2002– عبد الهادي السید عبده فاروق، السید عثمان 64

 .  دار الفكر العربي  مصر1ط   أدواتو
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   الطبعة األولى القیادة و الدافعیة في اإلدارة التربویة  2006– علي أحمد عبد الرحمن عیاصرة 65

 .دار الحامد للنشر و التوزیع عمان األردن 

التنشئة اإلجتماعیة األسریة و دورها في تشكیل قیم - علي عبد الحسن البرسیم ( بدون سنة)  66

 إستمارة مشاركة في مؤتمر ( النزاهة أساس األمن و التنمیة ) المحور اإلجتماعي و القیمي األبناء 

 جامعة میسان العراق .

دافعیة اإلنجاز لدى طالب المرحلة اإلعدادیة   و  2002- عمر الفاروق السنوسي طه عطیة 67

  جامعة عین شمس القاهرة رسالة ماجستیر غیر منشورة الثانویة" دراسة إرتقائیة مقارنة "

   المكتبة األنجلو مصریة مدخل إلى علم النفس اإلجتماعي    2005- عید محمد إبراهیم 68

 ،األسالیب الوالدیة و أسالیب الهویة و التكیف 2013غالب سالم البدران ،سعاد منصور غیث، -69

األكادیمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتیة األكادیمیة لدى طلبة الجامعة الهاشمیة (  المجلة األردنیة في 

 )    87- 65 ، 2013 ، 1 ،عدد 9العلوم التربویة ، مجلد 

 : مطبعة األقصى, قالمة التنشئة االجتماعیة للطفل في الوسط التربوي 2003- فادیة عدوان 70

 دار النشر 1  دراسات و بحوث ط1ج  علم النفس المعرفي  2001- فتحي مصطفى الزیات 71

 للجامعات .

            - مخبر القیاسإدراك الرعایة الوالدیة و حاجة األبناء لإلنجاز المرشد 2011 فرشان لویزة- 72

 العدد األول  2و اإلرشاد النفسي جامعة الجزائر 

 حورس 1 طعلم النفسي اإلجتماعي رؤیة معاصرة  1999- فؤاد البهي السید ، سعد عبد الرحمن 73

 للطباعة  و النشر مصر .

 دار النهضة العربیة 1طاألسرة المتغیرة في مجتمع المدنیة العربیة   1999- قصیر عبد القادر 74

 بیروت .

 ( ترجمة عبد مجتمع اإلنجاز  الدوافع اإلنسانیة للتنمیة اإلقتصادیة 1998- ماكلیالند دیفید 75

  المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة . 1طالهادي الجوهري ، محمد سعید فرج) 
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 الطبعة األولى دار المعرفة علم النفس التربوي   2009 – مایسة النیال ، مدحت عبد الحمید76

الجامعیة اإلسكندریة . 

  الطبعة األولى   دار المعرفة السلوك اإلجتماعي و دینامیاته 2003 مجدي أحمد عبد اهللا -77

الجامعیة اإلسكندریة . 

و التوزیع    و النشر دار قباء للطباعة 1 ط نظریات الشخصیة 1998  – محمد السید عبد الرحمن78

القاهرة . 

 دار الصفاء للنشر  و التوزیع 1ط التنشئة اإلجتماعیة للطفل  2001- محمد الشناوي و آخرون79

عمان  

التنشئة األسریة و طموح األبناء العادیین و ذوي اإلحتیاجات  2010 محمد النوبي محمد علي- 80

دار صفاء للنشر و التوزیع عمان   1 طالخاصة 

 مخبر تطبیقات علم النفس و علوم التربیة من أجل الدافعیة اإلنسانیة  2011   - محمد بالرابح81

 جامعة  وهران  التنمیة في الجزائر

العوامل المؤثرة في دافعیة اإلنجاز الدراسي بحث میداني   هـ  1416- محمد بن معجب الحامد 82

 ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، العدد الرابع عشر في األصول النفسیة للتربیة 

 جمادي األخیرة .

  دار المسیرة للنشر   التوزیع  األردن 1ط مبادئ علم النفس 2004- محمد بني یونس 83

  مكتبة دار الثقافة  األردن  1ط   مشكالت الصحة النفسیة 2004– محمد جاسم محمد 84

  ، دار الغرب للنشر   و التوزیع . دراسات في علوم النفس- محمد جمال یحیاوي بدون سنة 85

  1ط  أسالیب التنشئة اإلجتماعیة و دوافع اإلنجاز الدراسیة  2008 محمد فتحي فرج الزلیتني -86

إصدارات مجلس الثقافة العام لیبیا. 

             أساسیات علم النفس التربوي النظریة  2005- محمد فرحان القضاة ،محمد عوض الترتوري 87

   دار  الحامد  عمان  1ط  و التطبیق
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  مركز الكتاب للنشر 1ط اإلنجاز الریاضي و قواعد العمل التدریسي 2006 - محمد لطفي حسین88

القاهرة  

  دار المسیرة للنشر   1ط سیكولوجیا الدافعیة و اإلنفعاالت 2007محمد محمود بني یونس  -89

التوزیع  األردن. 

 مكتبة األنجلو مصریة 1طعلم النفس اإلجتماعي عربیا و عالمیا  2009- محمود السید أبو النیل 90

 القاهرة .

 دار الیازوي 1ط المدخل إلى علم النفس التربوي 2004 ، سمیر أبو مغلي – مروان أبو حریج91

العلمیة للنشر التوزیع عمان  األردن . 

  دار المسیرة 1ط المدخل إلى الصحة النفسیة  2001- مروان أبو حریج ، عصام الصفدي 92

للنشر و التوزیع و الطباعة عمان األردن. 

 دار الیازوي العلمیة للنشر التوزیع 1ط المدخل إلى علم النفس المعاصر 2002– مروان أبو حریج 93

عمان  األردن 

 الطبعة التنشئة اإلجتماعیة و السلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة 2003- مصباح عامر 94

 األولى دار األمة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر 

 مركز الراشد الكویت  1طة  استراتیجیات التربیة اإلیجابي 2003 مصطفى أبو السعد  - 95

الدافعیة لإلنجاز عند الذكور و اإلناث في موقف محاید و موقف  1988- مصطفى أحمد تركي 96

  .مجلة العلوم اإلجتماعیة   قسم علم النفس جامعة الكویت صیف.منافسة

العائلة الجزائریة التطور و الخصائص الحدیثة  1984  مصطفى تمنفوشت ترجمت دمري أحمد- 97

 ریة.دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائ

 (بدون سنة) دار النهضة العربیة  بیروت  1ط علم الصحة النفسیة - مصطفى خلیل الشرقاوي 98

إتجاه السعودیین نحو سعودة  2001 - معتز سید عبد اهللا ، محمد بن عبد المحسن التویجري 99

 حولیات اآلداب و العلوم اإلجتماعیة الوظائف و عالقته  بكل من تقدیر الذات و الدافعیة لإلنجاز

 العدد الثالث  و العشرون  ،  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة السعودیة .
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  1طنطق التحفیز المختلفة و عالقتها بالتحصیل المدرسي  2004- موالي بودخیلي محمد 100

دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر. 

 ، دار الشروق للنشر  و التوزیع األردن . 2ط علم النفس المدرسي 1999- نایفة قطامي101

   دار العلوم للنشر و التوزیع 2ط بحوث في الدراسات النفسیة 2009 -  نبیل محمد الفحل102

القاهرة. 

   الزقازیق . 1ط الدافعیة و التعلم    2003- نبیل محمد زاید 103

العالقة بین فاعلیة الذات و دافعیة اإلنجاز           2006- نصر محمد العلي  محمد عبد اهللا سحلول 104 

مجلة جامعة أم القرى للعلوم األكادیمي لدى طلبة الثانویة في مدینة صنعاء   و أثرهما في التحصیل

   التربویة و اإلجتماعیة و اإلنسانیة  المجلد الثامن عشر  العدد األول ینایر .   

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء من الجنسین        2002- هالة فاروق أحمد الخریبي  105

 أطروحة دكتوراه( غیر منشورة ) سنة)17-14عالقتها باإلتزان اإلنفعالي في المرحلة العمریة من (  و 

 قسم الدراسات النفسیة و اإلجتماعیة ،جامعة عین شمس مصر.

              مؤسسة الوراق للنشر1ط التنشئة اإلجتماعیة لطفل ما قبل المدرسة 2007وجیه الفرح - 106
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  )01ملحق رقم ( 

ین ــــــــــــــقائمة األساتذة المحكم  

 اإلسم و اللقب  التخصص العلمي  درجة العلمیة  الجامعة 

 تاوریریت نور الدین  تنظیم و عمل  أستاذ التعلیم العالي  جامعة بسكرة

 قبقوب عیسى  القیاس النفسي  أستاذ التعلیم العالي جامعة بسكرة 

بوسنة عبد الوافي  علم النفس العیادي  أستاذ التعلیم العالي جامعة بسكرة
 زهیر 

 بن فلیس خدیجة  اإلرشاد و التوجیه  أستاذ محاضر جامعة باتنة 

 بن علي راجیة  علم النفس التربوي  أستاذ محاضر جامعة باتنة

 نحوي عائشة  علم النفس العیادي  أستاذ محاضر جامعة بسكرة

 ساعد صباح  علم النفس التربوي أستاذ محاضر جامعة بسكرة

 بن عامر وسیلة  علم النفس التربوي أستاذ محاضر جامعة بسكرة

 مدور ملیكة  علم النفس المعرفي  أستاذ محاضر جامعة بسكرة

 سایحي سلیمة  علم النفس التربوي أستاذ محاضر جامعة بسكرة

 

 

 

 

 

279 

 



 

  )2ملحق رقم (

 یوضح نسبة اإلتفاق بین المحكمین على أنماط التنشئة األسریة 

 التقبل    التدلیل            
 
  

  

رقم 
 العبارة 

نسبة 
 اإلتفاق 

رقم 
 العبارة 

نسبة 
 اإلتفاق 

رقم 
 العبارة 

نسبة 
 اإلتفاق 

رقم 
 العبارة 

نسبة 
 اإلتفاق 

رقم 
 العبارة 

نسبة 
 اإلتفاق 

رقم 
 العبارة 

نسبة 
 اإلتفاق 

1  
90% 

15 100
% 

35 100
% 

48 100
% 

60 100
% 

73 100
% 

2 100
% 

16 81% 36 100
% 

49 100
% 

61 90% 74 100
% 

3 100
% 

17 100
% 

37 100
% 

50 100
% 

62 90% 75 100
% 

4 100
% 

18 100
% 

38 100
% 

51 100
% 

63 100
% 

76 100
% 

5 100
% 

19 81% 39 100
% 

52 100
% 

64 100
% 

77 100
% 

6 90% 20 100
% 

40 90% 53 100
% 

65 90% 78 100
% 

7 63% 21 100
% 

41 90% 54 90% 66 100
% 

79 100
% 

8 100
% 

22 90% 42 90% 55 100
% 

67 100
% 

80 100
% 

9 100
% 

23 90% 43 90% 56 90% 68 100
% 

81 81% 

10 100
% 

24 100
% 

44 100
% 

57 90% 69 100
% 

82 100
% 

 الحث على التفرقة التقبل 

 اإلنجاز
 التسلط
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11 90% 25 90% 45 100
% 

58 100
% 

70 100
% 

83 100
% 

12 100
% 

26 100
% 

46 81% 59 100
% 

71 100
% 

84 90% 

13 81% 27 90% 47 90%   72 100
% 

85 100
% 

14  100
% 

28 100
% 

      86 90% 

  29   
81% 

      87 100
% 

  30 100
% 

      88 100
% 

  31 100
% 

      89 90% 

  32 100
% 

        

  33 100
% 

        

  34 100
% 
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 )03ملحق رقم ( 

  األسریة ( الصورة األولیة )التنشئةأنماط إستبیان 

 العبـــــــــــــــارة  األب         ألما   
غیر 

موافق 
 بشدة

غیر 
موافق  

مح
اید  

موافق   موافق
 بشدة

غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
موافق 

محاي
د  

موافق  موافق 
 بشدة 

 

 یختار لي أصدقائي - 1          
 -ال یهتم إذا تأخرت في العودة للمنزل 2          
- یدللني كثـــــــــیرا   3          
یمدح غالبا أحد إخوتي  -4          
 - یتفهم آرائي5          
- یشجعني على اإلستفادة من أوقات 6          

الفراغ 
- یلزمني على إتباع نظام دقیق في 7          

 المنزل 
- یتركني أحل المشكالت التي تعترضني 8          

 بنفسي 
- یسمح لي بالتصرف كما یحلو لي  9          
 - یفضل أخي ( أختي) علینا جمیعا10          
- یطمأنني عندما أكون مهموما 11          
- یحثني على التفكیر بجدیة في 12          

مستقبلي 
 - یعاقبني بشدة إذا أخطئت 13          
-ال یقدم لي المساعدة عندما أحتاجها    14          
 - یحبني أكثر من إخوتــــي        15          
-یحصل أخي ( أختي ) على رعایة 16          

 أكثر مني                            
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-أستطیع  التحدث معه بسهولة عن 17          
األشیاء التي تهمني 

 - یهتم بأن أتحصل على درجات 18          
 عالیة في دراستي 

- یمنعني من ممارسة الهوایات التي 19          
أرغب فیها  

 
 - ال یبالي لتصرفات الخاطئة 20          
- یلبي معظم  طلباتي 21          
- یسمح ألخوتي بحریة التصرف في 22          

أمور و ال یسمح لي  بذلك 
- یركز على  محاسني أكثر مما یهتم 23          

ألخطائي 
 - یشجعني على التفوق 24          
- یوجه لي  كثیرا من النقد 25          
- ال یهتم بالنشاطات التي أمارسها  26          
 أنا المفضل عنده  في األسرة  - 27          

  - یمیز بین إخوتي  الذكور 28          
 و اإلناث 

 - یقضي معي أوقات طیبة29          
  - یفتخر بي  إذا أنجزت عمال ما 30          
 - یذكرني دائما بما ال یسمح لي عمله31          
- ال یهتم  لما أقوله. 32          
  - یقف في صفي  دائما33          

إهتمامه  - یهتم بدراسة إخوتي أكثر من34          
 بدراستي 

 - یحب  أن یتحدث معي  35          
 - یهتم بالنشاطات التي أقوم بها .36          
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- یلتزم جمیع  أفراد أسرتي بطاعة  37          
 أوامره

 - ال یشتري لي المالبس 38          
و األغراض التي أحتاجها 

-ال یعاقبني على أخطائي 39          
- یكلفني بأعمال أكثر مما یكلف بها 40          

 إخوتي
- یوجهني دائما  إذا أخطئت 41          
 - یكافئني عندما اتفوق 42          

 -ال یحق لي  مناقشة قراراته 43          
  - یتغاضى عما أتلفظ به من شتائم 44          
-ال یطلب مني القیام بأعمال ال أرغب 45          

 بها
- إذا تشاجرت مع إخوتي فإني الوحید 45          

الذي ینال العقاب  
- یتفهم مشاكلي و همومي 46          
- یشجعني على إنهاء العمل الذي أقوم 47          

به 
- یحدد لي دائما الطریقة التي یجب 48           

 أن أتصرف بها 
 -ال یوجهني لما یجب أن أقوم به 49          
 -یدافع عني إذا إشتكى مني اآلخرون50          
- یحصل أحد إخوتي على اإلهتمام 51          

 األكبر 
 - ألجأ إلیه عندما أحتاج للنصیحة52          
- یرى  أنني استطیع القیام بالمهام 53          

 المطلوبة مني
 - یصدر األوامر  باستمرار54          
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- ال یكترث لنتائجي الدراسیة   55          
- ال  یرفض لي أي طلب 56          
- یعطي الحق  ألخوتي علي 57          
- یعبر لي عن مدى حبه لي 58          
 - یعودني على اإلعتماد على نفسي 59          
 - یمنعني من إبداء رأیي 60          
 - ال یهتم بي عندما  أكون مهموم 61          
-ال یحملني  أي أعباء في المنزل  62          
 - یحاسبني على بعض التصرفات  63          

إخوتي  و ال یحاسب  علیها
- أتبادل معه اآلراء في مختلف القضایا 64          
- یحثني  على تجاوز الصعوبات        65          

 و تخطیها 
 -ال یتفهم مشكالتي 66          
- یعاملني كما لو كنت غریبا عنه  67          
 -ال یجبرني على طاعة أوامره 68          
- یحضر الهدایا ألخوتي اكثر مني . 69          
 - یتحدث عني بشكل إیجابي  70          
 قدرتي على تحقیق األفضل یؤمن ب- 71          
  یتمسك بقراراته الصارمة- 72          
  یتركني أتصرف دون مراقبة-73          
   بذل مجهود أكبرحثني على ي- 74          

 
یتقبل آرائي و أفكاري - 75          
عندما انجح في دراستي - ال یمدحني 76          
 ال یبدو أنه یفكر في كثیرا -77          
 -  یتقبلني كما أنا 78          
 - یظهر لي الحب و اإلهتمام 79          
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 - ال یشاركني فیما أقوم به من نشاطات80          
  - یشجعني على تنظیم وقتي 81          
 - أشعر أنه مشغول عني طوال الوقت 82          
 - ال یهتم لمشاریعي 83          
 - أتبادل معه الرأي في شؤون األسرة84          
   بذل مجهود أكبرحثني على ي- 85          
 - ال یهتم بي عندما أمرض 86          
 - ال یقدم لي التشجیع الالزم 87          
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   األسریة التنشئةأنماط إستبیان 

 التعلیمات :

:تحیة طیبة و بعد أخي الطالب،  أختي  الطالبة   

      بین یدیك مقیاس مكون من  مجموعة من العبارات تهدف إلى التعرف على الطریقة أو األسلوب 

 و الثانیة خاصة باألب ، ستجد أن العبارة مقسمة إلى جزئین األولى خاصة والداكالذي یعاملك بها 

 لك ،و ایضا أبیك امام كل عبارة توجد خمسة  بدائل لإلستجابة ، و هي خاصة برأیك في معاملة باألم

  لك ،أمكامام نفس العبارة توجد خمسة  بدائل أخرى لإلستجابة ، خاصة برأیك في معاملة 

أبیك كل عبارة على معاملة إنطباق و المطلوب منك قراءة كل عبارة بعنایة و دقة ، و أن تحدد مدى   

 ) أمام كل عبارة مرة واحدة  تحت اإلجابة التي  x، و ذلك بوضع إشارة ( كل على حدةأمك  و 

 التالي المثال  حسب األم و مرة واحدة  تحت اإلجابة التي تختارها في معاملة األبتختارها في معاملة 

           
 

 العبـــــــــــــــارة 

 معارض
 بشدة

 موافق  موافق محاید  معارض 
  بشدة

 معارض
 بشدة

معارض 
  

موافق  موافق  محاید 
 بشدة 

 

  X      x  1 یتدخل في إختیاري - 
 ألصدقائي

    X x     2 یهتم بمشاكل إخوتي - 
 أكثر مما یهتم بمشاكلي 

 , و الباحثة تثق في ان تكون إجابتك صریحة و امینة ألنها ال تترك أي عبارة  دون إجابة

.و شكرا على تعاونكمسوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي   

 

 تنطبق على األم تنطبق على األب
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 العبـــــــــــــــارة

 معارض
 بشدة

 موافق  موافق محاید  معارض
 بشدة

 معارض 
 بشدة

موافق  موافق  محاید  معارض
  بشدة 

یتمسك بقراراته الصارمة   - 1            
 -ال یهتم إذا تأخرت في 2          

  العودة للمنزل
- یدللني كثـــــــــیرا 3            
  یمدح غالبا أحد إخوتي -4          
  - یتفهم آرائي5          
- یشجعني على اإلستفادة من 6          

  أوقات الفراغ
- یلزمني على إتباع نظام 7          

 دقیق في المنزل 
- یتركني أحل المشكالت التي 8          

 تعترضني بنفسي
- یسمح لي بالتصرف كما 9          

 یحلو لي
- یفضل أخي ( أختي) 10          

 علینا جمیعا
- یطمأنني عندما أكون 11          

  مهموما
- یحثني على التفكیر بجدیة 12          

   في مستقبلي
- یعاقبني بشدة إذا أخطئت 13          

  
-ال یقدم لي المساعدة عندما 14          

 أحتاجها 
- یحبني أكثر من إخوتــــي  15          

       

 األب األم 
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-یحصل أخي ( أختي ) 16          
 على رعایة أكثر مني        

-أستطیع  التحدث معه 17          
  بسهولة عن األشیاء التي تهمني

 - یهتم بأن أتحصل على 18          
  درجات عالیة في دراستي 

- یمنعني من ممارسة 19          
 الهوایات التي أرغب فیها 

عندما انجح - ال یكافئني 20          
  في دراستي

  - یلبي معظم  طلباتي21          
- یسمح ألخوتي بحریة 22          

التصرف في أمور و ال یسمح 
 لي  بذلك

- یركز على  محاسني أكثر 23          
  مما یهتم ألخطائي

  - یشجعني على التفوق 24          
  - یوجه لي  كثیرا من النقد25          
 - ال یبدو أنه یفكر في كثیرا26          

  
أنا المفضل عنده  في - 27          

 األسرة
- یمیز بین إخوتي  الذكور 28          

 و اإلناث 
  - یقضي معي أوقات طیبة29          
 - یفتخر بي  إذا أنجزت 30           

 عمال ما 
- یذكرني دائما بما ال یسمح 31          
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  لي عمله
. - ال یهتم  لما أقوله32            
   - یقف في صفي  دائما33          
- یهتم بدراسة إخوتي أكثر 34          

إهتمامه بدراستي  من  
- یحب  أن یتحدث معي 35            
- یهتم بالنشاطات التي أقوم 36          

  بها .
فهم مشكالتي ت- ال ي37            
   - ال یشتري لي المالبس38          

  و األغراض التي أحتاجها
  -ال یعاقبني على أخطائي39          
- یكلفني بأعمال أكثر مما 40          

 یكلف بها إخوتي 
 إذا  دائما یوجهني- 41          

 أخطئت
یكافئني عندما اتفوق - 42            
 مناقشة قراراته لي ال یحق -43          

  
   یتقبل آرائي و أفكاري - 44          
- إذا تشاجرت مع إخوتي 45          

 فإني الوحید الذي ینال العقاب 
  فهم مشاكلي و هموميتي- 46          
یشجعني على إنهاء - 47          

  الذي أقوم بهالعمل
- یحدد لي دائما الطریقة 48           

 التي یجب أن أتصرف بها  
ال یوجهني لما یجب أن -49          
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 أقوم به 
یدافع عني إذا إشتكى مني -50          

 اآلخرون
- یحصل أحد إخوتي على 51          

 اإلهتمام األكبر 
 عندما أحتاج یهألجأ إل- 52          

 للنصیحة
 أنني استطیع القیام - یرى 53          

  بالمهام المطلوبة مني
باستمرار   وامراألیصدر - 54          

  
لنتائجي ال یكترث - 55          

 الدراسیة     
  یرفض لي أي طلب ال - 56          

     
خوتي - یعطي الحق  أل57          

    علي
- یعبر لي عن مدى حبه 58          

 لي 
- یعودني على اإلعتماد 59          

 على نفسي 
- یمنعني من إبداء رأیي  60            
- ال یكترث عندما  أكون 61          

 مهموم
-ال یحملني  أي أعباء في 62          

 المنزل
 - یحاسبني على بعض 63          

 التصرفات و ال یحاسب  علیها
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 إخوتي 

- أتبادل معه اآلراء في 64          
 مختلف القضایا 

- یحثني  على تجاوز 65          
 الصعوبات  و تخطیها

قدرتي على تحقیق  یؤمن ب-66          
 األفضل  

- یتركني أتصرف دون 67          
 مراقبة 

-ال یجبرني على طاعة 68          
 أوامره 

- یحضر الهدایا ألخوتي 69          
 اكثر مني .

 - یتحدث عني بشكل 70          
 إیجابي 

ال یطلب مني القیام -71          
 اأرغب بهال ل اعمبأ

- یحثني على  بذل مجهود 72          
 أكبر
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)05ملحق رقم (   

ازـــــــــــــــــــــــــــــإلنجیة إلى اإستبیان الدافع  

فیما یلي مجموعة من العبارات تشیر إلى مشاعرك و أفكارك و تصرفاتك، إقرأها جیدا ثم أجب بوضع 

 و ذلك حسب ما تنطبق العبارة علیك .أجب كثیرا او متوسط أو قلیال أو ال ) تحت كلمة xعالمة ( 

  على تعاونك و شكراعن كل العبارات 

 العبـــــــــــــــــــــــــارات ال  قلیال  متوسط  كثیرا
- أفضل القیام بما أكلف به من أعمال على أكمل وجه 1      

- أشعر أن التفوق هدف في حد ذاته 2      

- أبذل جهدا كبیرا حتى أصل إلى ما أرید 3      

- أحرص على تأدیة األعمال في مواعیدها 4      

- أفكر في المستقبل أكثر مما أفكر في الماضي و الحاضر 5      

- أحب أداء األعمال التي تتسم بالتحدي و الصعوبة 6      

- من الضروري أن أحصل على أعلى التقدیرات و أحسن 7    
 النتائج 

- المثابرة شیئ هام في أدائي ألي عمل من األعمال 8      

- أحدد ما أفعله وفق جدول زمني 9      

- أفكر في إنجازات المستقبل 10      

- أكون حساسا جدا إذا فشلت في أداء عمل ما 11      

- أحب األعمال التي تتطلب المزید من التفكیر و البحث12      

- عندما أبدأ في عمل ما أجد أنه من الضروري اإلنتهاء منه 13      

- أحرص على اإللتزام بالمواعید التي أرتبط بها مع اآلخرین 14      

-أشعر أن التخطیط  للمستقبل من أفضل الطرق لتفادي الوقوع 15    
 في المشكالت 

-أرى ان العمل الجدي هو  أهم شيء في الحیاة 16      
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- أشعر بالسعادة عند معرفتي ألشیاء جدیدة 17      

- عندما أفشل في عمل ما أبقى أحاول حتى أتقنه 18      

- عندما أحدد مواعید للعمل أتخلى عن مشاغل و ظروف 19    
 أخرى 

- من الضروري اإلعداد و التخطیط المسبق لما نقوم به من 20    
 أعمال 

-ألتزم بالدقة في أدائي ألي عمل من األعمال 21      

  - أحاول دائما اإلطالع و القـــــــــــراءة22    

- أشعر بالسعادة عندما افكر في حل مشكلة ما لفترات طویلة 23      

- المحافظة على المواعید شيء له األولویة بالنسبة لي24      

- أتجنب الفشل في أعمالي ألني أخطط لها قبل البدء فیها 25      

- أتضایق إذا أنجزت شیئا ما بطریقة ردیئة 26      

- أشعر أن ما تعلمته ال یكفي إلشباع رغباتي في المعرفة 27      

-  أتفانى في حل المشكالت الصعبة مهما تطلبت من وقت 28      

- عندما أحدد موعدا فإني أحضر في الوقت المحدد بالضبط 29      

- أفضل التفكیر في إنجازات بعیدة المدى 30      

- أعطي إهتماما و تركیزا عالیا لألعمال التي أقوم بها 31      

- اسعي باستمرار لتحسین مستوى أدائي 32      

- إن اإلستمرار في بذل الجهد إلنجاز األعمال شيء مهم 33    
 للغایة 

-  أتعامل مع الوقت بجدیة تامة34      

- أتجنب اإلهتمام بالماضي و ما فیه من احداث 35      

- أفضل األعمال التي تحتاج إلى جهود كبیرة 36      

- أرى أن البحث بإستمرار عن المعرفة الجدیدة هو السبیل إلى 37    
 تطوري

- المثابرة و بذل الجهد هما أنسب الطرق لحل المشكالت 38    
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 الصعبة

- أنظم أعمالي وفق توزیعي للوقت 39      

- یزعجني األشخاص الذین ال یهتمون بالمستقبل 40      

- أداء األعمال و الواجبات له قیمة كبیرة عندي 41      

- أستزید من المعلومات و المعارف بإستمرار 42      

- أشعر بالرضا عند بذل الجهد لفترة طویلة في حل المشكالت 43    
 التي تواجهني 

- یزعجني أن یتأخر أحد عن موعده معي 44      

- أشعر بالسعادة عندما أخطط لألعمال التي أنوي القیام بها 45      

- أحب قضاء وقت الفراغ في القیام ببعض المهام لتنمیة 46    
 قدراتي  مهاراتي و

- أستمتع بالموضوعات و األعمال التي تتطلب ابتكار حلول 47    
 جدیدة 

- أفضل التفكیر بجدیة لساعات طویلة 48      

- أتجنب زیارة أحد إال بموعد سابق 49      

- التخطیط للمستقبل من أفضل الطرق لتوفیر الوقت و الجهد 50      
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 )06ملحق رقم ( 

 لألسرة  الثقافي  إستمارة المستوى اإلقتصادي و 

مع وضعیتك ووضعیة یتناسب نرجو منكم قراءة هذه اإلستمارة و التفضل باإلجابة عن األسئلة بما     

( المعلومات تبقى سریة و تستخدم فقط   ) امام العبارة المناسبة :xأسرتك و ذلك بوضع عالمة ( 

 ألغراص البحث العلمي ).

  البیانات الشخصیة :

 ...............    العمر :             أنثى :........   الجنس :ذكر :..... 

            القسم : ................                                          الكلیة :................................

  ....      /السنة الثانیة : .....ـ    /السنة الثالثة :.......                     ::السنة األولى المستوى التعلیمي

بیانات خاصة باألسرة : 

األب :     

 على قید الحیاة :...........    متوفي :.................    مطلق :.................    

األم :  

  على قید الحیاة :...........    متوفیة :.................    مطلقة :.................          

اإلقامة :    مكان 

                مع األب و األم :........     مع األب :.............   مع األم :................ 

 إجابة أخرى:...................
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األم األب المستوى التعلیمي  
  أمي ( الیعرف القراءة و الكتابة)  1
  یقرأ و یكتب   2
  مستوى التعلیم إبتدائي   3
  مستوى التعلیم متوسط  4
   مستوى التعلیم ثانوي  5
  مستوى التعلیم جامعي   6
  دراسات علیا ( ماجستیر و دكتوراه)  7

 

        ..........................    مهنة األب :  - 

              ..........................مهنة األم   :  - 

  :( أجراألب + أجر األم + مداخیل أخرى )الدخل اإلجمالي الشهري لألسرة

 - أقل من ملیون سنتیم :....

  ملیون سنتیم :......   2 ملیون إلى 1-  من 

  ملیون سنتیم :.......   3 ملیون سنتیم إلى 2- من 

  ملیون سنتیم:...........  4 إلى 3- من 

  ملیون سنتیم .....5-  أكثر من 
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