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شكر وعرفان 
  

ولذلؾ , وعمؿ تضافرت معو مساىمات وخبرات أكثر مف فرد واحد, إف ىذا البحث حصيمة جيد كبير
وىنا تتدفؽ الكممات مف مداد األقالـ بكؿ معاني , كاف مف الواجب أف نرد ىذا الفضؿ إلى أصحابو

:  الشكر والتقدير إلى كؿ مف كاف لو فضؿ بعد اهلل تعالى في إتماـ ىذه الرسالة وأخص بالشكر منيـ
 

, الدكتور الفاضؿ المشرؼ محمد عبد القادر عابديف الذي أعطى كؿ ما في وسعو مف جيد ووقت
الدكتور محسف , وعضوي لجنة المناقشة, وكذلؾ زمالئو مف أعضاء ىيئة التدريس في قسـ التربية

.   والدكتور جماؿ زكي أبو مرؽ, محمود عدس
 

لى كؿ مف , كما وأتقدـ بالشكر إلى األستاذ محمد يوسؼ أبو الحالوة الذي قاـ بتدقيؽ الرسالة للوياً  وا 
. وقؼ إلى جانبي وساعدني عمى إتماـ ىذا العمؿ بحمد اهلل تعالى

 

لى جامعة القدس التي ليا باع طويؿ في تشجيع العممية التعميمية . وا 
 
 
 

الباحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ح 

 الممخص
 

ساليب التنشئة الوالدية كما يدركيا اأَلبناء  ََ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع العالقة بيف َأ
كما ىدفت إلى التعرؼ إلى الفروؽ ,  طمبة التوجييي في محافظة الخميؿدودافعية اإلنجاز عف, َأنفسيـ

والمستوى , والتخصص, تبعًا لمتليرات الجنس (α<0.05)ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى 
. والمستوى التعميمي لموالديف, واالقتصادي لؤلسرة

 

: وقد أجابت الدراسة عف األسئمة اآلتية
 

نفسيـ؟ 1.  ََ ما واقع َأساليب التنشئة الوالدية لدى طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة َأ
ىؿ يختمؼ واقع َأساليب التنشئة الوالدية لدى طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ مف وجيات نظرىـ 2. 

والمستوى التعميمي لموالديف؟ , والمستوى االقتصادي لؤلسرة, والتخصص, باختالؼ متليرات الجنس
 ما واقع دافعية اإلنجاز لدى طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ؟ 3.
,  ىؿ يختمؼ واقع دافعية اإلنجاز لدى طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ باختالؼ متليرات الجنس4.

والمستوى التعميمي لموالديف؟ , والمستوى االقتصادي لؤلسرة, والتخصص
نفسيـ5. ََ ساليب التنشئة الوالدية كما يراىا الطمبة َأ ََ ََ وواقع ,  ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف واقع َأ

دافعية اإلنجاز لدى طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ؟ 
 

طالبًا وطالبًة مف طمبة التوجييي في  (423)وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية مكونة مف 
واستخدـ الباحث . (ـ2006- 2005)وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ , محافظة الخميؿ

الذي بمغ معامؿ الثبات لو , (1984)مقياس اتجاىات التنشئة الوالدية كما يدركيا اأَلبناء لمسقار 
واختبار دافعية اإلنجاز لؤَلطفاؿ والراشديف لييرمانز . (Cronbach Alpha( )0.79)كرونباخ ألفا 

(Herman's)(.1991) تعريب موسى(A questionnaire measure of achievement 

motivation)  الذي بمغ معامؿ الثبات لو كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha( )0.76 .)
 

المتوسطات والنسب المئوية, و باستخراج األعداد, اإلحصائية المعالجة تتـبعد جمع البيانات 
 بواسطة (α<0.05) فرضيات الدراسة عند مستوى ت وفحص,االنحرافات المعياريةوالحسابية, 

 One Way Analysis)تحميؿ التبايف األحادي و ,(t-test)ختبار ت ا:  التاليةاإلحصائيةختبارات الا

Of Variance), واختبار توكي (Tukey test)  لمفروؽ البعدية, ومعامؿ ارتباط بيرسوف(Pearson 

Correlation) اإلحصائية لمعموـ االجتماعية, باستخداـ برنامج الرـز (SPSS) . وتوصؿ الباحث
: لمنتائج اآلتية



 خ 

 
, إف  واقع أساليب التنشئة الوالدية كما يراىا طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ كانت ديمقراطية. 1

واالنحراؼ , (319.42)حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه االتجاىات عمى الدرجة الكمية لممقياس 
(.24.04)المعياري 



إف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية ولواقع دافعية اإلنجاز تبعًا . 2
لصالح الطمبة اإلناث المواتي أكدف  (α<0.05)كانت دالة إحصائيًا عند مستوى , لمتلير الجنس

وكانت دافعية اإلنجاز لدييف أعمى مف , بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب واألـ
(. 10.66)وانحراؼ معياري , (97.87)بمتوسط حسابي , الذكور



كانت , إف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعًا لمتلير التخصص. 3
الذيف أكدوا بدرجة أكبر , لصالح الطمبة في الفرع العممي (α<0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى 

والحماية الزائدة لؤلب واألـ, كانت لصالح الطمبة . عمى شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب واألـ
. في الفرع األدبي

 
إف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعًا لمتلير المستوى االقتصادي . 4

لصالح الطمبة في األسر ذات الدخؿ  (α<0.05)كانت دالة إحصائيًا عند مستوى , لؤلسرة
. واألـ  الذيف أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب (1500-2500)

 
إف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعًا لمتلير المستوى التعميمي . 5

لصالح الطمبة الذيف المستوى التعميمي  (α<0.05)كانت دالة إحصائيًا عند مستوى , لؤلب واألـ
ولصالح , الذيف أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب (ماجستير فما فوؽ)آلبائيـ 

الذيف أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط  (وبكالوريوس, ثانوي)الطمبة الذيف المستوى التعميمي ألمياتيـ 
.  التنشئة الديمقراطي لؤلـ

 
أف واقع دافعية اإلنجاز لدى طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ كاف عاليًا, حيث بمغ المتوسط  .6

 (.10.66)واالنحراؼ المعياري , (95.69)الحسابي ليذا المستوى عمى الدرجة الكمية لممقياس 
 



 د 

والمستوى , إف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لواقع دافعية  اإلنجاز تبعًا لمتلير التخصص. 7
كانت غير دالة إحصائيًا عند مستوى , والمستوى التعميمي لموالديف, االقتصادي لؤلسرة

(0.05>α  .)


 بيف أساليب التنشئة الوالدية كما يدركيا (α<0.05)وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى . 8
ومستوى دافعية اإلنجاز لدييـ, بحيث كمما ازدادت أساليب , طمبة التوجييي في محافظة الخميؿ

التنشئة الوالدية نحو الديمقراطية والحماية الزائدة, ازداد مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطمبة والعكس 
.    صحيح



: وخمصت الدراسة إلى بعض التوصيات مف واقع نتائج الدراسة الحالية منيا
 
وتخصيص جزٍء , أف يعمؿ الوالداف عمى توفير األجواء الديمقراطية في التعامؿ مع األبناء دائماً . 1

مف وقتيـ ألبنائيـ وعدـ االنشلاؿ كمية بمطالب الحياة اليومية مف أجؿ محاربة الفراغ العاطفي 
.  لدييـ

أف تقـو المدرسة بإعداد برامج توعية لآلباء واألميات مف خالؿ مجالس اآلباء لمتأكيد عمى ضرورة . 2
 األبناء لما ليا مف أثر في رفع أو خفض دافعية تإتباع أساليب تربوية صحيحة في توجيو سموكيا

. اإلنجاز لدييـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

Abstract: 

 

The relationship of parental socialization methods with achievement motivation 

on tawjihi students in Hebron Governorate as students perceive it. 

 

Prepared by: Ismail Abed El-Jawad Abu El-Halaweh. 

 

Supervised by: Dr. Mohammad  Abedelgader Abdeen. 

 

The study aimed at determining the relationship between parental socialization methods, and 

achievement motivation for tawjihi students in Hebron as students perceive it.It also aimed at 

determining significant differences at (α<0.05) in their perception due to sex, specialization, family 

economical level, and parents educational level.     

                                                       

The study answered the following questions:                                              

 

1. What are the parental socialization methods for tawjihi students in  Hebron as they perceive it?   

2. . Do the perceptions of tawjihi students in Hebron of the parental socialization methods differ due to 

sex, specialization, family economic level, and parentsۥ educational level?  

3. What is the level of achievement motivation for tawjihi students in Hebron? 

4 Do the perceptions of tawjihi students in Hebron of the achievement motivation differ due to sex, 

specialization, family economic level, and parentsۥ educational level?  

 5. Is their arelationship between parental socialization methods as students perceive and the 

achievement motivation for tawjihi students in Hebron?  

                                                                                                            



astratified random sample consisted of (423) students males and females was chosen. The study was 

undertaken in Hebron during the second semester of the year 

2005/2006.                                                                                                    

The researcher used Al-Sqare (1984) Questionnaire of familial Socialization. The analyses revealed that 

the Cronbach Alpha reliability coefficient was (0.79).also Herman's Questionnaire Measure of 

Achievement Motivation for children and adults which was translated into Arabic by Mossa (1991) was 

used, its Cronbach Alpha reliability coefficient was (0.76).  

                               

The study hypothesis were tested at (α<0.05) using t-test, one- Way Analysis Of Variance, Tukey test, 

Person Correlation, using (SPSS). 

 

 The study revealed the:  

 

1.The parental socialization as student perceive it in Hebron was democrative.                                                                                                                                                                 

 

2.The total averages differences of parental socialization and achievement motivation for female 

students due to sex at (α<0.05) showed more influenced by parental democracy more than males, 

their achievement motivation is (97.87) and standard deviation is (10.66). 

 

3.Total averages differences due to specialization at (α<0.05) of scientific stream students showed 

parenta.l democracy and over protection level for literary stream one. 

 

4.Total average differences due to family economical level at (α<0.05) for students whose income (1500-

2500) showed more effective of parental democracy.  

 

5.Total average differences due to parents educational level at (α<0.05) level showed more progress and 

democracy for those students whose parents got tawjihi , Bachler or master grade and more than 

who have less qualification. 

 

6. Level of achievement motivation for tawjihi students in Hebron was highly rizen that registrated an 

average of (95.69) and standard deviation of (10.66). 



 

7.The Total average differences of achievement motivation due to specialization, family economical 

level, and parents educational level haven’t shown any statistic degree on (α<0.05) level. 

 

8.There is a continual relation statistically shown at (α<0.05) between parental socialization methods for 

tawjihi students as perceive it in Hebron and their achievement motivation where as parental 

socialization methods expand toward democracy and parental over protection, their achievement 

motivation  increase too and also the opposite. 

 

 

The study reached to the following recommendations: 

 

1.parents have to save democracy climates and periods of time to deal with their sons and not to be 

busy all their times looking for the life requests so as to fight their emotional space. 

 

2.Through parental counsels schools have to produce educational program's to make sure that sons 

have been accustomed to practice well educational method conduct. 
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الفصل اأَلول 
______________________________________________________  

 

مشكمة الدراسة وَأىميتيا 
 

  
المقدمة 1.1

 

فبل يخمك منيا ,  تيعد عممية التنشئة االجتماعية عممية قديمة كمستمرة في المجتمع البشرم بكجو عاـ
كقد حرصت , كميما كانت رتبتو في السمـ الحضارم, مجتمع ميما بمغت درجة بساطتو أىك تعقده

كنقؿ معاييرىا كأيطرىا الثقافية مف جيؿ اآلباء , الجماعات اإلنسانية عامة عمى ترسيخ قيميا كمبادئيا
 2000,سعد)كسمكت في ذلؾ مسالؾ عدة  تتشابو كتختمؼ في  بعض  جكانبيا , إلى جيؿ األىبناء

:229 .)
  

 كقد تيصادؼ المجتمعات كالجماعات اإلنسانية بعض المشكبلت في تحقيؽ ىذا اليدؼ االستراتيجي 
، كلكف مشكبلت  مف أىىدافيا أثناء عممية التطبيع كالتنشئة االجتماعية ألىجياليا في كؿ زمافو كمكافو

ما حدا بالساسة كالمربيف , التنشئة االجتماعية في ىذا العصر بدت أىكثر صعكبة كأىشد تعقيدان 
كالمصمحيف عمى كافة المستكيات أىف يىجٌدكا في البحث عف مخرج لتمؾ األىزمة التربكية االجتماعية ذات 

. العبلقة بكثير مف جكانب الحياة الدينية كاألىمنية كاالقتصادية كغيرىا
  

كاإلنساف كائف اجتماعي بطبعو ال يقكل عمى العيش كحده دكف مساعدة اآلخريف كىك يسعى ًإلى تنمية 
كالتنشئة عممية مستمرة حيث ًإف اإلنساف طكاؿ حياتو . قدراتو كتككيف عبلقاتو في ضكء ثقافة مجتمعو

(. 241:1980, حنيف)يكتسب سمككيات جديدة مف المصادر المتعددة التي يتفاعؿ معيا 
 

كىناؾ الكثير مف الجماعات كالمؤسسات التي تمعب دكران رئيسيان في عممية التنشئة االجتماعية كاأليسرة 
ًإال أىف أىىـ كأىكؿ ىذه العكامؿ ىي األيسرة بمف فييا مف الكالديف . كالمدرسة ككسائؿ اإًلعبلـ كدكر العبادة

كحسب االتجاه التربكم السائد في التنشئة التي يتبعيا الكالداف أىك المربكف في تطبيع , كاإًلخكة كاألىخكات
قد تككف االتجاىات ايجابية تنمي قدرات األىبناء كشخصيتيـ كتحقؽ ليـ التكافؽ , األىبناء كتنشئتيـ

كتقكدىـ إلى الفشؿ كاالنحراؼ , كقد تككف االتجاىات سمبية تدمر شخصية األىبناء, كاالستقرار كالنجاح
(. 219:1995,عيسكم)
 

 كتعتبر التنشئة االجتماعية مف أىشد مكضكعات الدراسات النفسية االجتماعية أىىمية مف الناحية 
كىي عممية تربكية تعميمية , ألىنيا تمثؿ حيكية الدراسات النفسية في حياة المجتمع, التطبيقية العممية
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تعممية تقكـ عمى أيسس نفسية اجتماعية متفاعمة تتـ بصكرة  شعكرية كال شعكرية 
(. 97:2000,الياشمي)
 

لما ,   كتبقى أىساليب التنشئة الكالدية مف أىىـ العكامؿ تأثيران عمى األىبناء في مختمؼ مراحميـ العمرية
كىذه األساليب ىي ًإحدل عمميات التعمـ التي . ليا مف دكر أىساسي في تشكيؿ شخصياتيـ كتكامميا

كتعد بمثابة الرقيب , عف طريقيا يكتسب األىبناء العادات كالتقاليد كالقيـ كاالتجاىات كالمعارؼ األىكلية
(.  2001,عبد الحفيظ, 2001, كآخركف, الشناكم)عمى كسائؿ التنشئة األخرل 

 
أىف مسأىلة العبلقة السميمة كالتنشئة الجيدة بيف اآلباء كاألبناء تشغؿ مكانان بارزان  (1986) كيرل أىسعد 

كليس مف السيؿ عمى المراىؽ الذم اعتاد طيمة حياتو , بيف الميمات النمائية األىساسية لممراىؽ كالطفؿ
أىف يتحكؿ ًإلى ذات مستقمة , السابقة أىف يككف اتكاليان كاستغرؽ مع أىىمو في عبلقات أىعطتو دكران ثانكيان 

كال بد لممراىؽ مف أىجؿ ذلؾ أىف يحقؽ أىكالن استقبلليتو عف كالديو , قادرة عمى تحريؾ األىشياء بإرادتيا
.  كالبحث لنفسو عف أىرضو جديدةو يبني عمييا كجكده الخاص, كعف الراشديف

 
, كمف عصر آلخر, كمف أيسرة أليخرل,  كمع ذلؾ تختمؼ أىساليب التنشئة الكالدية مف مجتمع آلخر

, العيسكم)كما يعتبر مقبكالن في مجتمع قد ال يككف مقبكالن في مجتمعو آخر , كمف فئة أليخرل
220:1995 .)

 
كعميو فًإف أىساليب التنشئة الكالدية السميمة تساىـ في التكفيؽ بيف دكافع الفرد كرغباتو كمطالب اآلخريف 

كىي عممية يتـ مف خبلليا تعديؿ سمكؾ الشخص بحيث يتطابؽ مع تكقعات , كاىتمامات المحيطيف بو
(. 247:2001, أىحمد)كىي تؤدم ًإلى ىيكٌية تامة متماسكة , الجماعة التي ينتمي ًإلييا

 
عمى اختبلؼ مكاقعيـ النظرية كالعممية عمى , كيتفؽ معظـ السيككلكجييف الميتميف بالتنشئة االجتماعية

حيث تؤثر نكعية ىذه العبلقة , أىىمية العبلقة السميمة بيف الكالديف كاألىبناء في مراحؿ العمر المختمفة
(.  2001, الزىار)عمى تكافؽ األىبناء مف الناحية النفسية كالعقمية كاالجتماعية كالدراسية 

 
كالتي مف خبلليا يعمؿ , كتيعد الرغبة في اإًلنجاز كالتفكؽ كالنجاح ًإحدل القكل الدافعة لمسمكؾ اإًلنساني

, ليحقؽ كيحتؿ مكانان في المجتمع الذم يعيش فيو طمعان في تعزيز مفيكـ الذات لديو كتعميقو, الفرد
حيث إف غالبية الناس يحاكلكف الحصكؿ عمى المكانة كالنجاح المذيف يجعبلف منو محط أىنظار 

(. 1992, الكناني كالكندرم)اآلخريف كتقديرىـ 
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حيث أىشار ًإلييا األشكؿ ,   كلمتعرؼ عمى مفيكـ دافعية اإلنجاز تـ الرجكع ًإلى عديد مف المصادر
بأىنيا مدل ميؿ الشخص لمنضاؿ أىك الكفاح كالعمؿ لبمكغ النجاح كالكصكؿ لمذة كالمتعة  (298:1982)

قمؽ الفرد المتصؿ : " إلى أف دافعية اإلنجاز ىي (218: 1986)بينما أشار حقي . لككنو ناجحان 
أىك ىذا الكصكؿ ًإلى أىكمؿ صكرة  كأىحسف , بتحقيؽ شيء أىك الكصػكؿ ًإلى ىدؼ حتى  يتـ ىذا التحقيؽ

". حاؿ 
 

اإًليجابية )كمما ال شؾ فيو أىف دافعية اإلنجاز ترتبط ارتباطان قكيان بأىنماط كأىساليب التنشئة الكالدية 
, كليذا حظيت باىتماـ السيككلكجييف كالمربيف حديثان , شأىنيا شأىف العديد مف المتغيرات األيخرل (كالسمبية

كبدا ىذا االىتماـ , ال سيما كأىف ًإنجاز الفرد ييعد مف أىىـ المعايير التي ييقاس بالنسبة ًإليو تىفدـ المجتمع
 الذيف ركزكا (Atkinson)  كأىتكنسكف McClelland))كماكميبلند  ((Murrayمنذ أىعماؿ مكرال 

(. 1993, النابمسي)اىتماميـ عمى تحديد مفيـك دافعية اإلنجاز
 

ذا تضامنت . كتعتبر دافعية اإلنجاز محكر ىاـ في تقييـ شخصية األىفراد كالمجتمعات كسمككيـ كاً 
كمف ثـ يتحكؿ المجتمع ًإلى , المؤسسات التربكية يمكف بناء األىفراد الذيف يتمتعكف فعبلن بإنجاز مرتفع

 McClelland) )كماكميبلند  ((Murrayخمية عمؿ إنجازيو أىك يتحكؿ ًإلى ما يسميو مكرال 
(. 1999, كامؿ) بالمجتمع اإلنجازم (Atkinson) كأىتكنسكف 

 

كما أف الناس , كال بد مف تحقؽ دافعية اإلنجاز لدل الطمبة لكي يحققكا نجاحان في الدراسة كالتعميـ
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ما . جميعان بحاجة ًإلى تنشيط دافعػية اإلنجاز لدييـ في كؿ مجاالت حياتيـ

ذا  الكسائؿ؟ أىك ىؿ ىناؾ طرؽ كأىساليب يمكف أىف يتعمـ كيطكر الفرد مف خبلليا دافعية اإلنجاز لديو؟ كاً 
كانت الدافعية شرطان أىساسيان لمتعمـ فيؿ ىناؾ تدريبات كممارسات لك قمنا بإتقانيا لتكلدت لدينا الدافعية 

لئلنجاز؟ 
 

  مشكمة الدراسة وَأسئمتيا   12.
 

خكة مف أىىـ بيئات التفاعؿ االجتماعي لؤلىبناء عد األيسرة بمف فييا مف أىبكيف كاً  ُي حيث تمعب دكران , تى
كاأليسرة ىي أىىـ المؤسسات االجتماعية الفٌعالة لتعزيز . أىساسيان في تشكيؿ شخصياتيـ كتحديد مستقبميـ

, كتشجيع القيـ كاالتجاىات النفسية التي يحرص عمييا المجتمع الفمسطيني, األىنماط السمككية المقبكلة
كىي بذلؾ تعتبر األىمينة عمى أىىداؼ المجتمع كالبكتقة التي تزكد المجتمع بما يحتاجو مف طاقات 

. كخبرات كميارات
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كالكضع , أىساليب التنشئة الكالدية المتنكعة: مثؿ, كسمكؾ المتعمميف يتأىثر بعدة عكامؿ أىثناء الدراسة
كىي عكامؿ ربما تؤثر سمبيان أىك إيجابيان في تحصيميـ , كدافعية اإلنجاز, كاالجتماعي, االقتصادم
. كطريقة إدراكيـ ليا كمستكل شدتيا, كيختمؼ تأىثير ىذه العكامؿ باختبلؼ خصائص األىفراد. األىكاديمي

مف األىطفاؿ الذيف يكاجيكف مشاكؿ سمككية  (%70) أىف (Carreras, 2002)كأىشارت دراسة كاريراس 
. مما جعؿ اتجاىاتيـ نحك كالدييـ سمبية, برياض األىطفاؿ كانت بسبب ممارسة الضغكط الكالدية عمييـ

 

فظيرت الكثير مف ,  كشيدت السنكات األىخيرة تغيران في آراء عمماء النفس حكؿ كيفية معاممة األبناء
, كالرفض, كبرزت أىلفاظ جديدة كالرعاية الزائدة, الدراسات التي اىتمت بتمؾ العبلقة بيف األىبناء ككالدييـ

سبلمة كعبد )ككؿ ىذه األىلفاظ تدؿ عمى ما يسمى أىساليب التنشئة الكالدية , كالتدليؿ, كالتسمط, كاإًلىماؿ
(. 1980, الغفار

 

ساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء  ُى كبذلؾ تتمثؿ مشكمة الدراسة بالكقكؼ عمى العبلقة بيف أى
 –عاؿو )كبيف دافعية اإلنجاز  ( اإلىماؿ–الحماية الزائدة)ك ( التسمطي–الديمقراطي)ببيعدييا , أىنفسيـ
.  عند طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ (متدفو 

 

: كعميو حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية المنبثقة عف مشكمة الدراسة
 

نفسيـ؟  1.  ُى ما كاقع أىساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى
 ىؿ يختمؼ كاقع أىساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ مف كجيات نظرىـ 2.

كالمستكل التعميمي لؤلب , كالمستكل االقتصادم لؤلسرة, كالتخصص, باختبلؼ متغيرات الجنس
كاألـ؟ 

 ما كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ؟ 3.

,  ىؿ يختمؼ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ باختبلؼ متغيرات الجنس4.
كالمستكل التعميمي لؤلب كاألـ؟ , كالمستكل االقتصادم لؤلسرة, كالتخصص

نفسيـ5. ُى ساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أى ُى ُى ككاقع ,  ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف كاقع أى
في محافظة الخميؿ؟  (مكضع البحث)دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي فيضكء متغيرات الدراسة 

 
 الدراسة  فرضيات  3.1

 

سئمة الدراسة تـ تحكيؿ األسئمة  ُى : إلى الفرضيات الصفرية اآلتية (5,4,2)لئلجابة عمى أى
في متكسطات استجابات  (α<0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية األولى

ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا  ُى ُى ُى العينة حكؿ كاقع أى
نفسيـ تعزل ًإلى الجنس ُى . الطمبة أى
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في متكسطات استجابات  (α<0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية الثانية
ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا  ُى ُى العينة حكؿ كاقع أى

نفسيـ تعزل ًإلى التخصص ُى . الطمبة أى
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية الثالثة
ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما  ُى استجابات العينة حكؿ كاقع أى

نفسيـ تعزل ًإلى المستكل االقتصادم لؤلسرة ُى . يراىا الطمبة أى
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية الرابعة
ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما  ُى استجابات العينة حكؿ كاقع أى

نفسيـ تعزل ًإلى المستكل التعميمي لؤلب ُى . يراىا الطمبة أى
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية الخامسة
ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما  ُى استجابات العينة حكؿ كاقع أى

نفسيـ  تعزل ًإلى المستكل التعميمي لؤلـ ُى . يراىا الطمبة أى
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية السادسة
استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى 

. الجنس
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية السابعة
استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى 

. التخصص
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية الثامنة
استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى 

.  المستكل االقتصادم لؤلسرة
 

في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل :الفرضية التاسعة
استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى 

. المستكل التعميمي لؤلب
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في متكسطات  (α<0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية العاشرة
استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى 

. المستكل التعميمي لؤلـ
 

بيف  (α<0.05) ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان عند مستكل :الفرضية الحادية عشرة
نفسيـ ُى ساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أى ُى ُى , متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع أى

. كمتكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ
 

  َأىمية الدراسة  4.1
 

, يقكـ الكالداف بدكر بارز في تشكيؿ شخصية األىبناء باستخداـ أىساليب متنكعة في المعاممة كالتنشئة
ساليب الكالدية باىتماـ عديد مف الباحثيف في مياديف عمـ النفس ُى كتـ دراسة ىذه , كقد استأىثرت ىذه األى

, األىساليب الكالدية بقضايا متعددة كاالختيار الميني كجنكح األىحداث كالشعكر باألىمف كالدافعية كغيرىا
كلتحقيؽ التكافؽ السميـ , عمى اعتبار أىف أىساليب التنشئة الكالدية مف العكامؿ األىساسية لمحياة الناجحة

كقد انبثقت .  سمككو كاتجاىاتو كدافعيتو كتحصيمو–  بدرجة كبيرة  –ًإذ إنيا تحدد, لمفرد بعد طفكلتو
: فكرة الدراسة التي تنحصر أىىميتيا في أىنيا

 
يعتقد الباحث أىف مثؿ ىذه الدراسة يمكف أىف تعطينا صكرة أىكثر كضكحا عف العبلقة ااًلرتباطية بيف . 1

ككاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في , أىساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أىنفسيـ
. محافظة الخميؿ في ضكء بعض المتغيرات

, إلقاء الضكء عمى نكعية السمككيات التربكية التي ينتيجيا الكالداف في تربية أىبنائيـ كتنشئتيـ. 2
كتبياف اآلثار السمبية المترتبة , كتعديؿ السمككيات الخاطئة, لتعزيز األىساليب التربكية السميمة

.  عمييا
 تسيـ في سد الفراغ الناشئ عف قمة الدراسات التي تناكلت الربط بيف ىذيف الجانبيف معان في 3. 

. كبالتحديد في محافظة الخميؿ, المجتمع الفمسطيني
 

 تسيـ في تكعية المربيف كالمرشديف التربكييف بالدكر الذم تمعبو البرامج التربكية كالنفسية مف أىجؿ 4.
ألىنيا تتعامؿ مع مرحمة عمرية ميمة مف حياة , رفع مستكل اإلنجاز كالركح المعنكية لدل الطمبة

كذلؾ ىي ميمة بالنسبة لممربيف كالمدرسيف الذيف يقع عمى عاتقيـ تربية األىجياؿ القادمة . اإًلنساف
عدادىا . كا 
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 تحاكؿ التعرؼ عمى كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي ألف ىناؾ تذمران مف أىكلياء األمكر 5.
. حكؿ تدني المستكل اإلنجازم كالتحصيمي ألىبنائيـ

 
  حدود الدراسة  5.1

 
المدارس ) تقتصر الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مف طمبة التكجييي بفرعيو العممي كاألىدبي 1.

.  في محافظة الخميؿ (الحككمية
كما استبعد الفرعيف التجارم كالصناعي مف الدراسة , استبعد الباحث المدارس المختمطة كالخاصة. 2

ألىف عدد طبلب : األىكؿ بيدؼ ضبط متغير االختبلط بيف الطبلب في الدراسة،  كالثاني: لسببيف
تمؾ المدارس كالتخصصات قميؿ، كىذا يؤثر عمى مدل تمثيؿ العينة تمثيبل صادقان، كبالتالي 

ناثان  (كاألدبي, العممي)انحصرت الدراسة في المدارس الحككمية كفي التخصص  . ذككران كا 
مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء لمسقار : تحددت ىذه الدراسة بمقاييسيا. 3

, (Herman's)المطكر مف مقياس ىيرمانز , كمقياس دافعية اإلنجاز لؤلىطفاؿ كالراشديف, (1984)
. (1991)حيث نقمو إلى العربية مكسى 

. ـ2005/2006طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي . 4
تحددت ىذه الدراسة باألسمكب اإلحصائي الذم استخدمو الباحث كبالنتائج التي أسفرت عنيا عينة . 5

. الدراسة
 

   التعريفات 6.1

 
 Socialization:التنشئة االجتماعية   . 1.6.1

 
كالتي تأىتي بدكرىا , تمؾ العمميات االجتماعية التي يقـك بيا الفرد: " تيعرىؼ التنشئة االجتماعية بأىنيا

بالنتاج االجتماعي المكتسب الذم يتمثؿ في االتجاىات كالقيـ كالسمكؾ المقبكؿ في نظاـ اجتماعي 
كمع نمكه تنمك معو , فالطفؿ نتيجة لتفاعمو المستمر بكالديو يقـك بعمميات اجتماعية متعممة. معيف

ليككف , كالتي تعتبر ضركرية لتأىىيمو, نتائج ىذه العمميات التي تتخذ شكؿ أىنماطو سمككيةن أىكثر تعقيدان 
نما عمى مستكل المجتمع , عضكان فعاالن ليس فقط في أيسرتو (.  2002:28, النياؿ)" كاً 
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, كيعرؼ الباحث التنشئة االجتماعية تعريفان إجرائيان بأنيا عممية تعمـ كتعميـ كتفاعؿ بيف أىطراؼ عديدة
 ستيعاب قيـاجتماعية التي يصبح الفرد مف خبلليا قادران عمى الالثقافية كا مجمكعة العمميات كىي

 .نفعاليال كاكاإلدراكي، عمى المستكل المعرفي ره كمعاييالمجتمع الذم يعيش فيو
 

:  َأساليب التنشئة الوالدية. 2.6.1
 

في إشباع حاجات الطفؿ أىك التأىخر في إشباعيا أىثناء تفاعميـ مع  ىي األىساليب التي يتبعيا الكالداف
(. 1984, السقار)كتقاس في ىذه الدراسة بمقياس التنشئة األيسرية الذم أىعده , أىبنائيـ في الحياة اليكمية

 

كيعرؼ الباحث أساليب التنشئة الكالدية إجرائيان بأنيا تمؾ األساليب كالطرؽ التي يستخدميا الكالديف في 
كتقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا , التعامؿ مع أبنائيـ في مكاقؼ الحياة اليكمية 

" .  مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية " الطالب أك الطالبة في 

 Achievement  Motivation:  دافعية اإلنجاز   . 3.6.1

ىي قمؽ الفرد المتصؿ بتحقيؽ شيء أىك الكصكؿ ًإلى ىدؼ حتى يتـ ىذا التحقيؽ أىك ىذا الكصكؿ ًإلى "
(. 218: 1986, حقي)" أىكمؿ صكرة كأىحسف حاؿ 

كيعرؼ الباحث دافعية اإلنجاز إجرائيان بأنيا كفاح الفرد كسعيو نحك الكصكؿ إلى مستكل مف التميز 
كيتمثؿ في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب أك الطالبة في اختبار دافع اإلنجاز , كالتفكؽ 

. لؤلطفاؿ كالراشديف

: طمبة التوجييي. 4.6.1
 

في الفرعيف  (الثانكية العامة)كيعرؼ الباحث طمبة التكجييي إجرائيان بأنيـ طمبة الصؼ الثاني الثانكم 
 .العممي كاألىدبي التابعيف لممدارس الحككمية في محافظة الخميؿ

 
 

اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني
 

    اإلطار النظري  1.2
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الدراسات السابقة  2.2
       تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
 ______________________________________________________________

 

 اإِلطار النظري 1.2 
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:  مقدمة1.1.2.
 

 الشيغؿ الشاغؿ لمفبلسفة كالمفكريف كبقيى  ,الحضارة كالتقدـع مينذ بدء الخميقة ال يزاؿ اإًلنساف صاف 
 كعمييا اعتبرت, قالتربية كالعمماء في البحث عف كيفية تنشئتو كتنمية شخصيتو كبناء سمكؾؿ كرجا

  كخمؽ,تككيف شخصية الفرد، كحب الكطف كبقيت غايتيا جتماعية،االتربية عبر العصكر فنان كعممية 

. مجتمع حقيقي قكم
 
قكؿ اؿفإنو يمكف جتماعي، الكنظامو اق ستنادان ًإلى أىف التربية ىي صانعة سمكؾ اإًلنساف كقكتو كقكميتاك
, جتماعيةالنعكاس لؤلىنماط التربكية السائدة في عممية التنشئة ا اف اإًلنساف بشخصيتو الحالية ًإنما ىكإ

جتماعي شامؿ، تتأىثر بحدكد اكتفاعؿ   تعريفيا عمى أىساس أىنيا عممية تنشئة التربيةكتسبتكعميو ا
كىك ما يطمؽ عميو اليـك   التنشئة االجتماعية , السائدة اةػلؼ باختبلؼ نمط الحيػالزماف كالمكاف، كتخت

 "Socialization (1997, عمكاني, 1981, السيد .)
 

كبيف ا في كتابو , كسبؽ اإًلسبلـ سائر الثقافات تأكيدان عمى أىىمية العبلقة الفطرية بيف اآلباء كاألىبناء
وهللاُ َجَعَم نُكم مه  ﴿: قاؿ ا تعالى, الكريـ أىف الذرية نعمة مف النعػـ العظيمة امتٌف بيا عمى عباده

أَوفُسكم أَزواجاً وَجَعَم نُكم مه أَزواِجُكم بَىيه وَحفَدة ً َوَرَزقَُكم ِمه انَطَيباِت أفبانباطِم يُؤمىون وبِىعمِت هللا 

(. 72آية : سكرة النحؿ)  ﴾   ُم يَكففونَ 
 

ككمكـ , كمكـ راعو " سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ : كعف ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ
كالمرأة , كالرجؿ راعو في أىمو كمسئكؿ عف رعيتو, اإلماـ راعو كمسئكؿ عف رعيتو, مسئكؿ عف رعيتو

فكمكـ راعو , كالخادـ راعو في ماؿ سيده كمسئكؿ عف رعيتو, راعيةه في بيت زكجيا كمسئكلة عف رعيتيا
(. 114:ىػ 676, النككم)"كمسئكؿ عف رعيتو

 
ميركا أكالدكـ بالصبلة " قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ, عف جده, عف أبيو, عف عمر بف شعيب
ىػ 676, النككم)" كفرقكا بينيـ في المضاجع, كاضربكىـ عمييا كىـ أبناء عشرو , كىـ أبناء سبع سنيف

:114 .)
كفرض , كفي اإًلسبلـ كانت ىناؾ أيسس راسخة ككاضحة في التربية كالتنشئة كالتعامؿ مع األىبناء

كاستمدت التربية , كأىكد عمى ضركرة الركابط األيسرية كاالجتماعية, اإًلسبلـ المساكاة بيف األىفراد
اإًلسبلمية مبادئيا كركحيا مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية التي حضت عمى تربية األطفاؿ كتنشئتيـ 

 عمى تكفير التربية الجيدة لو حتى يصكغو أىكالن  صمى ا عميو كسمـ أىصر الرسكؿك, عمى الديف كالخمؽ

(.  1998,أىبك جادك) قداـ عمى نشر الدعكة اإًلسبلميةإلقبؿ ا
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يجب عمى : " كفي التنشئة االجتماعية يقكؿ ابف سينا. كشدد العمماء المسممكف عمى أىىمية ذلؾ الدكر
فاف احتاج ًإلى , كمعايير العادات بالترىيب كالترغيب كالتكبيخ, كالد الصبي أىف ييبعده عف مقابح األىفعاؿ

الصبي أىمانة عند كالديو كمائؿ ًإلى كؿ ما : " كيقكؿ الغزالي, ( 1978:86, أىبك النيؿ)" الضرب فميكف 
ف عيػكدى . ككف ميعممان كمؤىدبان لو, كسعد في الدنيا كاآلخرة أىبكاه, فًإف عيٌكد الخير نشأى عميو, ييماؿ ًإليو كاً 

(. 25: 1991, فيض ا)" ككاف الكزري في رقبة الكلي لو , الشر كأيىمؿ ًإىماؿ البيائـ شقيى كىىمىؾ
 

أىف  (1990)كالطكاب  (2000)كيرل عبد المعطي كقناكم , كتعتبر األيسرة أكؿ كأىىـ ىذه المؤسسات
كعميو يجب عمى الكالديف التركيز , التفاعؿ بيف الكالديف كالطفؿ يمعب دكران ىامان في تككيف شخصيتو

فالكالداف بقيميـ كاتجاىاتيـ , عمى أساليب التنشئة التي تؤدم إلى إكساب أطفاليـ الدافعية لئلنجاز
. ليما بصماتيما الكاضحة في إكساب الطفؿ ىذا الدافع, كمستكل تعميميـ كطمكحاتيـ

 

كيحاكؿ تحقيؽ , فإف االتجاه الحديث يميؿ لمعرفة حاجاتيـ النفسية, كأما بالنسبة ألشكاؿ تنشئة األبناء
ألف ذلؾ يساىـ بشكؿ كبير في نمكىـ نمكان سميمان في جميع , نكعان مف التكامؿ في تمبية حاجاتيـ

كبالتالي يؤثر عمى التفاعؿ مع اآلخريف بشكؿ , كىذا بدكره يؤثر عمى دافعية اإلنجاز لدييـ, الجكانب
(. 1990, محمد)يضمف نكعان مف التنافس اإليجابي مع متغيرات البيئة المحمية 

 

لدييـ آباء كمعممكف يشجعكنيـ كيؤكدكف , كىناؾ عدد مف األبناء ذكم الدافعية العالية لئلنجاز
كيرل عمماء النفس كالتربكيكف , بدالن مف السيطرة عمييـ باستخداـ الثكاب كالعقاب, تحصيميـ المستقؿ

إذ يتعممكف بأف يربطكا , ليا جذكر عاطفية, أف دافعية اإلنجاز المرتفعة التي يظيرىا مثؿ ىؤالء األبناء
 ,Myers)كأف ييظيركا تكقعات مرتفعة لقدرتيـ عمى إنجاز الميمات , بيف تحصيميـ ككفاءتيـ كجيكدىـ

1995) .
 

كاالعتماد , كتظير الدراسات الخاصة بأساليب تنشئة الطفؿ أف التدريب المبكر لؤلطفاؿ عمى االستقبلؿ
جادة ميارات معينة, عمى النفس كذلؾ إذا كاف التدريب ال يكحي بنبذ , ينمي فييـ دافع اإلنجاز, كا 
كفي ىذا . بمعنى أف يجبر الطفؿ عمى االستقبلؿ حتى ال يككف عبئان عمى الكالديف. الكالديف ليـ

حيث يجبر الطفؿ عمى االستقبلؿ , النمكذج مف المكاقؼ ال تنمك لدل الطفؿ دافعية إنجاز عالية
, الشمايمة)كعميو يعتبر الكالديف نمكذجان مثاليان لظيكر دافعية إنجاز مرتفعة عند أبنائيـ , المبكر جدان 

1999 .)
 

 إف التنشئة الكالدية السميمة تزيد مف ظركؼ Rogers))نقبلن عف ركجرز   (7:1992, الفيصؿ)كيرل 
كفي ىذه الفترة تتككف بذكر لمكثير مف الجكانب السمككية لمطفؿ مثؿ دافع , األىمف النفسي لؤلىبناء

أىما الحرماف . كتككيف عبلقات جيدة مع اآلخريف, كالحاجة ًإلى التقبؿ كقكة الضمير, اإلنجاز كاالنتماء



 13 

كلذلؾ فإف نزعة األىىؿ نحك . المبكر مف الرعاية فًإنو يؤدم الحقان ًإلى انحرافات نفسية كمشاكؿ عديدة
كيبدك , الدؼء كالتقبؿ كالمعب كقضاء الكقت كتشجيع األىطفاؿ ليا تأثير عمى شخصية األىبناء الحقان 

كىذا يعني أىف يتبنى الطفؿ معتقدات كالديو كاتجاىاتيـ , ذلؾ مف خبلؿ اتجاه الطفؿ لمتكحد بالكالديف
. كسمككيـ االجتماعي

 

,  أف األطفاؿ الذيف يحققكف درجات مرتفعة عمى مقياس دافعية اإلنجاز(Shaffer,1993)كأكرد شافر
, كألعاب التسمؽ كالقفز إلثارة فضكليـ, ىـ الذيف تكفر ليـ أيسرىـ حكافز حسية كاأللعاب التركيبية

فالعبلقة بيف الطفؿ . ككضعيـ ضمف خبرات التحدم كالمثابرة لمكصكؿ إلى حؿ المشاكؿ كاأللغاز
فقد تعمؿ عمى , مف األمكر التي تؤثر عمى دافعية اإلنجاز لديو, كطبيعة البيئة األسرية كأنماط التنشئة
. تنمية رغبتو في اإلنجاز أك تقمعيا

 

 بينت أىف دؼء الكالديف كالتسامح يمكف أىف (Hodges)أف دراسة ىكدجز   ( 1994,كامؿ)كنقؿ 
كأىظيرت النتائج أىف سكء التكافؽ قد ظير مرتفعان عند األيسر التي , تستخدـ كمنبآت بتكافؽ أىطفاليـ

. ييعاني أىطفاليا مف حاالت االنفصاؿ بالطبلؽ
 

كعميو فًإف تأثير المنزؿ عمى األبناء يتضح في عدة جكانب منيا الكراثية كالثقافية كالكضع االجتماعي 
(.  1982,حسيف كزيداف)كاالقتصادم لؤلسرة 

 

: Socializationتعريف التنشئة االجتماعية   2.1.2.
 

كتككيف , ككاسع يضـ التعمـ االجتماعي, أف التنشئة االجتماعية مفيـك خصب (1981)يرل السيد 
كىي مف أىكثر كأقدـ المصطمحات , كالتكافؽ االجتماعي, كاالنتقاؿ مف جيؿ آلخر, كالتثقيؼ, األىنا

. شيكعان في عمـ النفس االجتماعي
 

:  كقد كردت تعريفات متعددة لمفيـك التنشئة االجتماعية كمنيا
 إنيا األيسمكب الذم يرتبط بًإشباع حاجات الطفؿ أىك التأىخر في ًإشباعيا مف ًقبؿ Roe))ترل رك 

(.  Correy, 1977)الكالديف أىثناء تفاعميـ معو في الحياة اليكمية 
 

أىنيا عممية  (Secord & Backman)التنشئة نقبلن عف سيككرد كباكماف  (1993)ك تعرؼ قناكم 
تفاعؿ ييعدؿ عف طريقيا سمكؾ الفرد بحيث يتطابؽ أىك يتفؽ مع تكقعات أىعضاء الجماعة التي ينتمي 

. كيتعمـ الفرد مف خبلليا األىدكار االجتماعية كضبط السمكؾ, ًإلييا
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العمميات التي يصبح الفرد مف خبلليا كاعيان كمستجيبان : " عمى أنيا (1981:154)كأشار إلييا السيد 
كىي العممية التي , لممؤثرات االجتماعية مف حكلو بما فييا مف ضغكط كما تفرضو عميو مف كاجبات

كىي عممية مستمرة تىصؿ أىقصاىا , يتحكؿ الفرد مف خبلليا مف كائف عضكم ًإلى شخص اجتماعي
". كلكنيا مستمرة تمتد بامتداد الحياة كالمراحؿ المتعاقبة , في الطفكلة

  
العممية التي تتشكؿ مف خبلليا معايير الفرد كمياراتو كدكافعو : " أىنيا (1995:218)كعرفيا العيسكم 

كاتجاىاتو كسمككو لكي تتكافؽ كتتفؽ مع تمؾ التي يعتبرىا المجتمع مرغكبة كمستحسنو لدكره الراىف أىك 
". المستقبؿ في المجتمع 

 
, كمعقدة, كىي عممية مستمرة, عممية تعميـ كتعمـ كتربية: " أىف التنشئة ىي (2001:67)كترل األىحمد 

, فشيخان , فراشدان , فمراىقان , كتيدؼ ًإلى إكساب الفرد طفبلن , تقـك عمى التفاعؿ االجتماعي, كديناميكية
, تمكنو مف مسايرة الجماعة التي ينتمي ًإلييا, سمككان كمعايير كاتجاىات مناسبة ألىدكار اجتماعية معينة

األىمر الذم يؤدم , كتكسبو الطابع االجتماعي كتيسر لو االندماج في الحياة االجتماعية, كالتكافؽ معيا
". ًإلى تطكره كارتقائو كقدرتو عمى التكيؼ مع متطمبات الحياة االجتماعية 

 
مجمكعة  كىي, مما سبؽ نبلحظ أىف التنشئة االجتماعية عممية تعمـ كتعميـ كتفاعؿ بيف أىطراؼ عديدة

 المجتمع الذم ستيعاب قيـاجتماعية التي يصبح الفرد مف خبلليا قادران عمى الالثقافية كا العمميات
أىف ينتقي المجتمع  نفعالي، ليىمتـز بيا بعدال كاكاإلدراكي، عمى المستكل المعرفي ره كمعايييعيش فيو

 .مجمكعة األىنماط السمككية ألىفراده
 

  
: تعريف َأساليب التنشئة الوالدية3.1.2.

 
: عرؼ العديد مف الباحثيف أىساليب التنشئة الكالدية بتعريفات متعددة كمف بيف ىذه التعريفات

تمؾ األىساليب التي يتبعيا الكالداف في معاممة أىبنائيما أىثناء : " بأىنيا (1985:14)عرفيا أىبك الخير 
عممية التنشئة االجتماعية التي تيحدث التأىثير اإًليجابي أىك السمبي في سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ استجابة 

". الكالديف لسمككو 
 

الطريؽ التي تميز معاممة األىبكيف ألىكالدىما كىي أىيضان ردكد : " بأىنيا (1989:64)كعرفيا طاىر 
الفعؿ الكاعية أىك غير الكاعية التي تميز معاممة األىبكيف ألىكالدىـ خبلؿ عمميات التفاعؿ الدائمة بيف 

". الطرفيف 
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مجمكعة مف األىساليب التي تمثؿ : " أىنيا (1970)نقبلن عف حسيف  (2002:45)كعرفتيا النياؿ 
حيث إف عمى ىذيف الكالديف أىف يقكما بمجمكعة مف , العمميات النفسية التي تنشأى بيف الكالديف كالطفؿ

". مف أىجؿ أىف يحقؽ لو النمك النفسي السميـ,  التربكية كالنفسية تجاه ىذا الطفؿتالعمميات كالمسؤكليا
 

األيسمكب الذم يتبعو اآلباء إًلكساب األىبناء أىنكاعان مف السمكؾ : " بأىنيا (1991:96)كعرفتيا عبد ا 
". المختمؼ كالقيـ كالعادات كالتقاليد 

 
الطرؽ التربكية التي يتبعيا الكالداف إًلكساب أىبنائيما االستقبللية : " فيرل أىنيا (1993:92)أما حسف 

". كالقيـ كالقدرة عمى اإلنجاز كضبط السمكؾ 
 

, األىساليب التي يتبعيا اآلباء مع األىبناء سكاءه أكانت ًإيجابية: " بأىنيا (1997:287)كعرفيا النفيعي 
أىك سمبية كغير صحيحة تعيؽ , كصحيحة لتأىميف نمك الطفؿ في االتجاه السميـ ككقايتو مف االنحراؼ

كبذلؾ ال , نمكه عف االتجاه الصحيح بحيث تؤدم ًإلى االنحراؼ في مختمؼ جكانب حياتو المختمفة
". تككف لديو القدرة عمى التكافؽ 

 
مدل ًإدراؾ الطفؿ لممعاممة مف كالديو في ًإطار التنشئة : " بأىنيا (1996:239)كعرفيا عسكر 

االجتماعية في اتجاه القبكؿ الذم يتمثؿ في ًإدراؾ الطفؿ لمدؼء كالمحبة كاالىتماـ كاالستحساف 
أىك في اتجاه الرفض الذم يتمثؿ في ًإدراؾ الطفؿ لعدكاف , بصكرة لفظية أىك غير لفظية, كاألىماف

أىك شعكرىـ بالمرارة كخيبة األىمؿ كاالنتقاد كالتحرج كالتقميؿ مف , الكالديف كغضبيـ عميو كاستيائيـ منو
كتعمد ًإىانتو كتأىنيبو مف خبلؿ سمكؾ الضرب كالسيباب كالسيخرية كالتيكـ كالبلمباالة كاإًلىماؿ , شأىنو

".  كرفضو رفضان غير محدكد بصكرة غامضة 
 

فالبعض ينظر , كييبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة ألىساليب التنشئة الكالدية أىف ىنالؾ كجيتي نظر
كالبعض اآلخر ينظر ًإلييا كطرؽ عامة يستخدميا , ًإلييا مف خبلؿ ما يدركو األىبناء في معاممة اآلباء

كعمى الرغـ مف ىذا كذاؾ فًإف ىاتيف الكجيتيف تؤكداف مضمكنان كاحدن , اآلباء في تعامميـ مع األىبناء
ىك أىف المعاممة كاألساليب الكالدية تعبر عف أىشكاؿ التعامؿ المختمفة المتبعة مف الكالديف مع أىبنائيـ 

دراؾ األىبناء ليذا التعامؿ كما يعنيو بالنسبة ليـ ىك العامؿ األىىـ. أىثناء عممية التنشئة . كا 
 

كخبلصة القكؿ أف التنشئة االجتماعية تمؾ الطرؽ السميمة كغير السميمة التي يمارسيا الكالداف مع 
كالتي تيدؼ ًإلى تعديؿ سمككيـ كتكجيييـ بما , أىبنائيـ أىثناء تفاعميـ معيـ في مكاقؼ الحياة اليكمية

. يدفع باألىبناء نحك السكاء أىك الشذكذ بناءن عمى نكعية األىساليب المستخدمة معيـ
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: َأساليب التنشئة الوالدية. 2 .4.1

عمى أىىمية األىساليب التي يمارسيا اآلباء في  (47:2002)كما كرد في النياؿ  ((Ribbeleأىكدت ريبؿ 
كالتي تككف ًإما مضطربة أىك سكية , ألىنيا تمثؿ حجر الزاكية في بناء شخصياتيـ, معاممتيـ ألىطفاليـ

كأىكدت عمى أىىمية ما يقدمو اآلباء مف مساندة , كالتي يظير أىثرىا بكضكح في مرحمة المراىقة كالرشد
, كخاصة في المراحؿ األيكلى مف عمر الطفؿ, كشبيت خطكرة انعداـ الحب األيسرم, انفعالية ألىطفاليـ

.  Syphilis أىك الزيىرم Tuberculosisبخطكرة مرض السؿ 
 
كجد أىف ىناؾ عدة أىساليب يتبعيا اآلباء في , كفي دراسة أيجريت عمى أىطفاؿ في المجتمع األىمريكي 

حيث أىظيرت النتائج أىف اآلباء الذيف  (االنضباط, التسامح, العدكاف, الدؼء)التنشئة االجتماعية كىي 
يمتازكف بالدؼء يككف أىبناؤىـ أىكثر تكيفان كمركنةن كاحترامان لمذات كالكفاءىة كالضبط الذاتي كاإًلنجاز 

(. 210:1985, العيسكم)كىنا يميؿ األىطفاؿ ًإلى تقميد آبائيـ نتيجة لمدؼء , العالي
 

: ًإلى أىف األيسرة تستخدـ األىساليب التالية في التعامؿ مع األىبناء (142:1982)كذىب حسيف كزيداف 
 

كىي , كىنا يحتؿ المراىؽ منزلة ىامة كينمك في جك مف العكاطؼ: اأُلسرة القابضة الراضية 1.4.1.2.
يككناف عمى العمـك قد نشآ , كدلت الدراسات أىف الكالداف الذيف يتقببلف المراىؽ. مقابمة لؤليسرة النابذة

 الذم درس آثار القبكؿ (Symond)كيرل سيمكند. في بيكت يىسكدىا الحب كالعطؼ كالمعاممة الحسنة
كالكالداف يأىتكف مف األيسر التي تقبؿ األىطفاؿ , كرجاؿ العمـ, في الشخصية أىف المكاطنيف الصالحيف

. كترغب فييـ
 

كىذا , كتتسـ ىذه األيسر بالسيطرة عمى األىبناء في جميع المراحؿ النمائية:  اأُلسرة المستبدة2.4.1.2.
, كعندما يصبح الطفؿ مراىقان كيحتاج ًإلى االستقبللية, يديؿ عمى أىف اآلباء قد نشئكا في أيسر مستبدة

. كبالتالي يككنكف أىكثر عرضةن لبلنحراؼ, تراىـ يشعركف بالنقص كاالرتباؾ
 

ظيار الحب: اأُلسرة الُمسرفة3.4.1.2. كىما ال يقببلف النمك ,  كىي األيسر المبالغة بالعناية كالتساىؿ كا 
دائمان يريداف الدفاع عنو كحؿ مشكبلتو كتسيير , لديو كيبقيا يعامبلنو في المراىقة ككأىنو طفؿه صغير

, كيميمكف لمحياء, كضبط االنفعاؿ, كىؤالء ال يستطيعكف النجاح كتنقصيـ الثقة بالنفس, حياتو
, كعندما يصبحكف راشديف ال بيٌد مف أىف يشعركا بالنقص, كالخكؼ, كالتيرب مف المسؤكلية, كاالنطكاء

. ألىف ىذا األيسمكب مف اآلباء ىك نكع مف السيطرة
 

كتقـك العبلقة عمى أىساس الحب كالدؼء كالتفاىـ ,  كىي األيسرة المحبة: اأُلسرة الديمقراطية4.4.1.2.
كلكف ال تصؿ ىذه , في التنشئة كمشاركتيـ ميكليـ كرغباتيـ كاىتماماتيـ كتكجيييـ ًإلى الطرؽ السميمة
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كيدرؾ اآلباء أىف أىبناءىـ يختمفكف عف بعضيـ البعض مف حيث . الرعاية ًإلى التدليؿ كالحماية الزائدة
كىنا يتعمـ الطفؿ األىخذ كالعطاء كالتعاكف كأىف لو , كىؤالء اآلباء نظرتيـ مكضكعية نحك األىبناء, القدرات

كبالتالي يتعممكف تكقع العقاب الذم , كييعاقب األىبناء عندما يسيئكف التصرؼ, حقكؽ كعميو كاجبات
يصبح مراىقان أىكثر استقبلليةن , كتتسـ ىذه األيسر بالنظاـ كالضبط, يستحقكنو ًإذا أىخطؤكا كمع نمك الطفؿ ي

. كنجاحان كدافعيةن 
 

:  فقد حدد أىربعة أىساليب يتبعيا الكالداف في التنشئة كىي(Growe, 1985)أىما جرك 
.  األيسمكب الذم يتسـ بالتسمط كالسيطرة مف الكالديف1.
.  األيسمكب الذم يتسـ بالتحكـ كعدـ ااًلتساؽ كعدـ الكضكح كاالفتقار ًإلى أيطر مرجعية راسخة2.
.  األيسمكب الذم يتسـ بالمبالغة في الحماية مف جانب الكالديف أىك أىحدىما عند تعامميـ مع أىبنائيـ3.
.   األيسمكب الذم يتسـ بالحرية كالتسامح مف الكالديف عند تعامميـ مع أىبنائيـ4.
 

أىنو عمى الرغـ مف االختبلفات في التسمية التي ذىب ًإلييا الكثير مف  (2002)كترل  أىحمد كمحمد 
عمى  (1964)كأىكد إسماعيؿ كمنصكر . ًإال أىف ىناؾ تشابو في مضاميف ىذه التصنيفات, العمماء
كالتي تؤثر عمى تككيف , كمف أىىـ األىساليب التي تتبعيا األيسرة في تنشئة أىبنائيا كتربيتيـ .ذلؾ

: الشخصية  فيما بعد
 
 كتتمثؿ ىذه األىساليب في األيسمكب الديمقراطي الذم يقكـ عمى :اأَلساليب السوية: والً أى  5.4.1.2. 

 .االىتماـ بالطفؿ في المنزؿ كتكفير كافة المعمكمات كاالحتياجات التي يريدىا
أىنو يجب عمى اآلباء كاأليميات أىف ييشجعكا أىبناءىـ عمى االشتراؾ في  (1998)كًيرل أىبك جادك 

كعمى القائميف عمى تربية الطفؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة أىف , المناقشات المرتبطة بأىنماط سمككيـ
عمى ضركرة أىف (1982)كأىكد األشكؿ . كىي فترة المحاكلة كالخطأى , يعممكا أىف ليذه المرحمة خصائصيا

كيجب , كتجنب التذبذب في المعاممة, يككف التكجيو بالرفؽ كاالعتداؿ في المعاممة كتجنب القسكة الزائدة
. ًإشعار الطفؿ بالدؼء كالحناف

 
 :كتتمثؿ في األىساليب التالية, اأَلساليب غير السوية:  ثانياً 6.4.1.2.

 

 كتعني اإلفراط في رعاية الكالديف : Parental over protection الحماية الزائدة 1.6.4.1.2.
كالقياـ نيابة عف الطفؿ بالكاجبات كالمسؤكليات التي , ألىطفاليـ كالمغاالة في حياتيـ كالمحافظة عمييا

, النياؿ)كتنمية االستقبللية لديو, بدالن مف تدريبو عمى القياـ بتمؾ الكاجبات, يمكف أىف يقـك بيا
54:2002  .)
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كىما , كمف أىساليب الرعاية الزائدة الخكؼ الزائد عمى الطفؿ كتكقع تعرضو لؤلىخطار مف أىم نشاط
, كىما بذلؾ ال يحترماف آراء أىبنائيـ, بذلؾ ال يتركاف لو حرية االختيار في المأىكؿ كالممبس كاألىصدقاء

كقد يتداخؿ ىذا األسمكب مع أيسمكب التنشئة التسمطي ألىف االبف ال يككف راضيان عف تصرفات األىىؿ 
كأىف ارتفاع الحماية الزائدة كأسمكب في تربية األىبناء يؤدم ًإلى زيادة نسبة المخاكؼ , في كؿ األىحكاؿ

(. 248:1998, أىبك جادك)الشائعة عند األىطفاؿ 
 

أىف الحماية الزائدة مف اآلباء تتخذ ثبلثة أىشكاؿ  (55:2002)كما كرد في النياؿ  (Lefee)كأىشار ليفي 
:  ىي

 

, كتتمثؿ برغبة اآلباء في بقاء الطفؿ أىماميـ: Excessive contact االحتكاؾ الزائد بالطفؿ  1.
جباره عمى لبس مبلبس ثقيمة أىكثر , كيبالغكف في حمايتو مف األىمراض كتقديـ األىدكية كالعقاقير لو كاً 

. لدرجة ًإنجاز كاجباتو المدرسية, كيمكيثكف جانبو أىثناء لعبو كدراستو, مف البلـز
 

كجد ليفي أىف بعض اآلباء يعاممكف أىبناءىـ ممف تتراكح أىعمارىـ بيف : Infantilization التدليؿ  2.
كاإًلذعاف لمطالبيـ ميما كانت , كيقكمكف عمى ًإطعاميـ كلباسيـ, عامان ككأىنيـ ريٌضع (12-13)

كعدـ تحمؿ مكاقؼ , كتبرز أىخطار ىذا النمط في عدـ تحمؿ الطفؿ لممسؤكلية. شاذة أىك غريبة
باإلضافة ًإلى نمك , الفشؿ كاإلحباط في الحياة الخارجية حيث إنو قد تعكد أىف تمبى كافة مطالبو

. نزعات األىنانية كحب التممؾ عند الطفؿ
  

كيتمثؿ في : Prevention of Independent behavior منع الطفؿ مف االستقبلؿ في السمكؾ  3.
منع اآلباء أىبناءىـ مف القياـ بنشاطات مدرسية أىك المعب مع أىصدقائيـ أىك الذىاب ًإلى الرحبلت 

. المدرسية كحدىـ أىك رككب الدراجات أىك قطع الشارع
 

كىنا يقـك الكالداف بفرض آرائيـ عمى : Parental Domination تسمط الوالدين  2.6.4.1.2.
, كاإلسراؼ في القسكة كالشدة كالصرامة, كفرض القيكد المتشددة عميو, الطفؿ كالكقكؼ أىماـ رغباتيـ
نزاؿ العقاب عميو بصكرة كاإًللحاح عميو كيطمبكف منو السير ,  كصده  كزجره كالخصاـ معو, مستمرة كا 

ٍفؽى معايير صارمة قد ال تتناسب مع عمره أىك نمكه . كالحرماف النفسي كمما أىراد أىف يعبر عف  نفسو, كى
  :      أىف أىضرار ىذا النمط (1985)كيرل العيسكم 

  

               .باألبناء ًإلى االنطكاء أىك االنزكاء أىك االنسحاب في معترؾ الحياة االجتماعية  قد يؤدل1.

 .                                           لشعكر الطفؿ بالنقص كعدـ الثقة في نفسو يؤدل2.

 .                                      مف التعبير عف نفسو  صعكبة تككيف شخصية مستقمة نتيجة منعو3.
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 .                                        شعكره الحاد بالذنب4.

  .     ىذا الشعكر ًإلى معارضة السمطة الخارجية في المجتمع  كيره السمطة الكالدية كقد يمتد5.

الصرامة كالشدة في حياتو المستقبمية عف طريؽ عمميتي التقميد أىك   التقمص  ينتيج ىك نفسو منيج. 6
                         .الكالديف أىك كمييما لشخصية أىحد

   

ًإذا زاد ,  اإًلىماؿ نكع مف العقاب النفسي:Parental Neglection ِإىمال الوالدين   3.6.4.1.2.
أىف مف أىشكاؿ  (248:1998)كيرل أىبك جادك . أىثر عمى نمك الطفؿ االجتماعي, عف الحد المعتدؿ

كعدـ محاسبتو عمى السمكؾ غير , اإًلىماؿ ترؾ الطفؿ دكف  تشجيع عمى السمكؾ المرغكب فيو
. كتركو دكف تكجيو كرعاية كغالبان ما يككف ذلؾ نتيجة عدـ التكافؽ األيسرم, المرغكب فيو

 

أىك نتيجة عمؿ الكالديف , أىسباب اإًلىماؿ ًإلى انفصاؿ الطفؿ عف كالديو (56:2002)كتيرجع النياؿ 
أىك قد ينتج  اإًلىماؿ عف كثرة عدد األىبناء مما يجد , كعند عكدتيـ يككنكف تعبيف مما يقمؿ االىتماـ بو

. اآلباء صعكبة في تمبية حاجاتيـ كبالتالي يشعركف أىنيـ ميممكف
 

كيتمثؿ ىذا األيسمكب في عدـ المساكاة  بيف :  التفرقة والتمييز في المعاممة بين اأَلبناء4.6.4.1.2.
كيترتب , أىك بيف الصغار كالكبار, كيحدث ذلؾ في بعض األيسر التي تميز بيف الذككر كاإًلناث, األىبناء

مما يكلد الحقد , عمى ذلؾ أىف تككف شخصية االبف أىنانية جامدة تعكدت عمى األىخذ دكف العطاء
 (.58:2002, النياؿ)كالكراىية في نفكس األىخكة تجاه بعضيـ البعض

 
كتقكـ عمى األىساليب التي تؤدم ًإلى ًإثارة األىلـ النفسي عف طريؽ :  إثارة اأَللم النفسي5.6.4.1.2.

كبعض اآلباء كاأليميات يبحثكف عف أىخطاء . ًإشعار الطفؿ بالذنب كمما أىتى سمككان غير مرغكب فيو
كيسبب لو التردد في أىم عمؿ يقـك , أىبنائيـ ليكجيكا ليـ مبلحظات نقدية ىدامة مما يفقده ثقتو بذاتو

كيترتب عمى ىذا االتجاه شخصية انسحابية منطكية غير كاثقة مف نفسيا تكجو عدكانيا نحك , بو
 (.58:2002, النياؿ)نىفسيا

 

بأىف األـي  (59:2002)كما كرد في النياؿ  (Gleason & Newell) كنيكؿ, كيرل كؿه مف جيمسكف
فًإنيا تعاني مف صراعات دائمة مع زكجيا نتيجة لممسؤكليات , التي تثير األىلـ النفسي لدل الطفؿ

 .ينتمي ًإلى أيسرة متفككة أىصبلن , كأىف األىب الذم يثير أىلـ طفمو نفسيان , كمشاكؿ الحياة
 

مبالغ فييا عف  حيث يعبر اآلباء كاأليميات بصكرة: المبالغة واإلعجاب الزائد بالطفل6.6.4.1.2. 
: أىف أىضرار ىذا النمط تتمثؿ في (1985)كيرل العيسكم . إعجابيـ بالطفؿ كمدحو كالمباىاة بو
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.                                        شعكر الطفؿ بالغركر الزائد كالثقة الزائدة بالنفس 1. 
 .                                                  كثرة مطالب الطفؿ2.

يصطدـ  كىذا يؤدل ًإلى ًإصابتو بعد ذلؾ باإلحباط كالفشؿ عندما, تضخيـ صكرة الطفؿ عف ذاتو. 3
. مع غيرة مف الناس الذيف ال يمنحكنو نفس القدر مف اإلعجاب

 
كيتضح ذلؾ في استغبلؿ األـي أىك األىب األىكالد :  تعميم اأَلطفال أسموب التبعية السمبية7.6.4.1.2.

فيسعى ًإلى ضـ األىطفاؿ ًإلى جانبو لكي يقفكا معو ضد الطرؼ , كسبلح ييشيره في كجو الطرؼ اآلخر
كلو آثاره ,  كيعد ىذا مف أىسكأى أىساليب التنشئة الكالدية عمى اإلطبلؽ, كييغدؽ في العطاء لو, اآلخر

أف مف أىضرار  (17:2002)كيرل أحمد كمحمد , الميدمرة عمى شخصية الطفؿ بؿ كعمى األيسرة كميا
: ىذا النمط

 
.  تككيف الطفؿ فكرة سيئة عف الحياة األسرية1.
 . تككيف اتجاه معاد نحك أىحد األىبكيف2.

 . تشكيو صكرة األىب أىك األـي3.

.  تعميـ الطفؿ أسمكب التبعية4.
 

مثؿ المغاالة في طمب الكالديف مف أىبنائيـ مستكيات :  المغاالة في المستويات الُخمقية8.6.4.1.2.
كبالتالي يشعر األىبناء , كالتي قد تفكؽ قدراتيـ كاستعداداتيـ كمراحميـ العمرية, طمكح كنجاح عالية

مف ىنا  يجب عمى , بالفشؿ كاإلحباط لعدـ قدرتيـ عمى االلتزاـ بيذه المستكيات كتحقيقيا في سمككيـ
أحمد )كبما يتناسب كعمره, اآلباء التدرج في المستكيات الخمقية المطمكبة في ضكء مستكل قدرة الطفؿ

 (.18:2002, كمحمد
 

أىف ىذا  (248:1998) يرل أىبك جادك :Parental Inconsistency تذبذب الوالدين  9.6.4.1.2.
األسمكب يتمثؿ في عدـ استقرار الكالديف مف حيث استخداـ الثكاب كالعقاب في تعديؿ سمكؾ أىبنائيـ، 

  .يعاقب الطفؿ مرة في مكقؼ كيثاب مرة أيخرل عمى نفس المكقؼ حيث
 

كقد يتعارض رأىم , أىف لآلباء كاأليميات أىساليب متباينة في تنشئة األىبناء (241:1980) كترل حنيف 
كأىف يقـك , كقد يتخذ شكبلن آخر, كترفضو األـي, فيتقبمو األىب, الكالديف في سمكؾ ما يأىتي بو الطفؿ

ثـ يقكـ بنفس السمكؾ بعد فترة  فيرفضو األىىؿ , الطفؿ بسمكؾ ما يأىتي بو فيتقبمو األىىؿ كيكافئكنو عميو
. كىذا مف شأىنو أىف يؤثر عمى التكافؽ النفسي لمطفؿ, كيعاقبكنو عميو
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أىف كجيات نظر الكالديف قد  تختمؼ في تربية الطفؿ كأىف يؤمف األىب  (1985)كيرل العيسكم 
أىك يؤمف أىحدىما بالطريقة الحديثة كاآلخر , بالصرامة كالشدة بينما تؤمف األـي بالميف كتدليؿ الطفؿ

:  كتتمثؿ أىضرار ىذا النمط في ما يمي, التقميدية بالطريقة
 

.       يحدث العكس بأىف يتقمص صفات الخشكنة مف كالدة كقد,  قد يىكره الطفؿ كالده كيميؿ ًإلى األـ1.
التمييز  بيف الصكاب كالخطأى أىك الحبلؿ كالحراـ كما  يعانى         يجد مثؿ ىذا الطفؿ صعكبة  في2. 

                         .                 .مف ضعؼ الكالء ألىحدىما أىك كمييما

.  قد يؤدل ميمو كارتباطو بأيمو ًإلى تقمص الصفات األنثكية3. 
 

ًإلى ضركرة  (54:2002) كما كرد في النياؿ (Hutrengton & Frankey)كأىشار ىترنجتكف كفرانكي
. حتى يقؿ ميميـ ًإلى االنحراؼ كالسمكؾ العدكاني, ثبات الكالديف عمى أسمكب في معاممة األىبناء

ككشفت نتائج دراستيـ عمى أىف األىطفاؿ الذيف ينتمكف ًإلى أسر تستخدـ أسمكب كاتجاه ثابت في معاممة 
.  قد ظير انخفاض في نسب االنحراؼ لدييـ, األىبناء سكاءن في العقاب أىك المساندة االنفعالية

 

( 493:1982)كىنا يىرل األىشكؿ : Parental permissiveness تسامح الوالدين   10.6.4.1.2.
كذىبت . أىف لممراىقيف تأىثيران قكيان في اتخاذ القرارات التي تيميـ أىكثر مما يككف لآلباء عمييـ

فيذا , كالتسمط, كالحماية الزائدة, ًإلى أىف ىذا األسمكب لو أىثر مماثؿ مثؿ العداء ((56:2002النياؿ
كيميؿ الطفؿ ىنا ًإلى , كيتبعو مشكبلت في التكافؽ الشخصي كاالجتماعي, األهسمكب يعيؽ النمك

كما , ألىنو يتكقع التساىؿ كالتسامح مف األىبكيف تجاه أىم سمكؾ عدكاني أىك شاذ يقكـ بو, العدكاف كالتسمط
يمبث أىف يصطدـ بالكاقع االجتماعي عند االحتكاؾ بو مباشرة مما يتخذ أشكاالن مف االضطرابات 

. النفسية كالعصبية
 

:  َأىم العوامل التي تؤثر في َأساليب التنشئة الوالدية  .5.1.2
 
تأثيران في تربية  أف األيسرة ىي النكاة األكلى جتماعالكعمـ النفس كعمـ ا يرل بعض عمماء التربية 

 بشكؿ عاـ القدرة ىايكتسب مفك ,تجاىاتوايتعمـ مفاىيمو كك ,فييا يتمقى أىكؿ دركسو السمككيةك ,الطفؿ
 .  السائدةتقاليداؿعادات كاؿجتماعي ضمف االلتكيؼ ل اعؿ
 

 أىبك , 2000 ,سعد, 2002, النياؿ, 2004, ناصر) منيـ الكثير مف العمماء كالكيتاب كالمربيفكتناكليا 
كبالتالي يتأثر , كقد تنكعت أساليب التنشئة الكالدية في المجتمعات كالبيئات المختمفة( 1998, جادك

: مف أبرزىا. األسمكب الشائع لدل أسرة ما بمجمكعة مف العكامؿ
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.1.5.1.2
يقكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ﴿ ما مف مكلكد ًإال يكلدي عمى الفطرة : العقيدة أو الدين 

فالتككيف الفكرم لمشخص . (ػى676, النككم )فأىبكاه ييكدانو أىك ينصرانو أىك يمجسانو﴾ أىخرجو مسمـ 
. كاألىشخاص ينطبعكف بطابع العقيدة أىك الديف الذم ينتمكف ًإليو, يأىتي مف عمؽ عقائدم أىك ديني

 

 لئلنساف أك ما يسمى بالتككيف الفكرم لديو يأتي مأف التككيف األيديكلكج ( 198:2004)كيرل ناصر
فاعتناؽ الفرد معتقد معيف أك ديف معيف يطبعو بطابع خاص بأفكار ىذا , مف عمؽ عقائدم أك ديني

فتنشئة الفرد المسمـ , ليذا ال بد مف أف تككف التنشئة مناسبة لمخمفية الدينية أك العقيدة, المعتقد أك الديف
. كتنشئة الفرد الييكدم تختمؼ عف تنشئة الفرد اليندكسي, تختمؼ عف تنشئة الفرد المسيحي

 
كمنيا , حيث إف المجتمعات كافة تتككف مف مستكيات منيا الفقيرة:  المستوى االجتماعي2.5.1.2.

كيتضح ذلؾ في عممية التنشئة كما تقـك بو تمؾ المجتمعات في تربية أىبنائيا مف خبلؿ العادات , الغنية
. كتحمؿ المسؤكلية, كالمباس, طريقة األىكؿ, كالتقاليد التي تزرعيا فييـ مثؿ

 

كقد دلت التجارب التي أيجريت عمى المجتمع األىمريكي أىف ىناؾ عدة أىساليب يتبعيا اآلباء في التنشئة 
كىذه القيـ تؤثر في عممية التنشئة االجتماعية لدل , كلآلباء قيـه مختمفة حسب مستكياتيـ, االجتماعية

فاآلباء الذيف ينتمكف ًإلى المستكيات االجتماعية الدنيا يقدركف االحتراـ كالطاعة , أىبناء كؿ طبقة
كبالتالي فيـ ييتمكف بالنتائج المباشرة لسمكؾ أىبنائيـ أىكثر مف اىتماميـ , كاالمتثاؿ كالدقة كالتأىديب
مف أىجؿ ذلؾ يتسـ ىؤالء اآلباء بالحـز كالشدة مع أىبنائيـ الصغار بينما , بالدكافع كراء ذلؾ السمكؾ

كفي المستكيات االجتماعية الكسطى يتـ االىتماـ بالنمك . يمتازكف بالتسامح مع أىبنائيـ األىكبر سنان 
كدلت التجارب عمى البيئة العربية أىف األيسر . الداخمي لمطفؿ كعمى نمك الشعكر بالمسؤكلية كتحمميا

كيعتبركنو , تيتـ بتكجيو األىطفاؿ كالمراىقيف نحك التحصيؿ الدراسي كالتركيز كاإًللحاح عمى النجاح فيو
(.  221:1995,العيسكم)أىىـ جكانب شخصية المراىؽ 

 

 أف األيسر الكبيرة العدد تتسـ أىساليب Cicerelli, 1977))يرل سيسيكريؿ :  حجم اأُلسرة3.5.1.2.
كالسبب في ذلؾ ىك أىف , كيصعب استخداـ اسمكب الضبط, الكالديف كاتجاىاتيـ نحك األىبناء باإًلىماؿ

األيسر كبيرة العدد تعاني مف مستكيات اقتصادية سيئة مما يؤدم ًإلى صراعات بيف الكالديف كىذا 
بالتعاكف , بينما تتسـ اتجاىات الكالديف في األيسر صغيرة الحجـ, ينعكس بدكره عمى معاممة األىبناء

كاالىتماـ بأيمكر أىطفاليـ , كالحب, المتبادؿ بيف اآلباء كأىطفاليـ كذلؾ مف خبلؿ تقديـ المساندة االنفعالية
كبعبارة أيخرل تتسـ أىساليب الكالديف في ىذه األيسر , خاصة مف حيث التحصيؿ كالنجاح الدراسي

كأىحيانان تتسـ . كبالتالي تتكفر الفرصة لتككيف العادات االنفعالية كاالجتماعية, باأليسمكب الديمقراطي
.  اتجاىات الكالديف في األيسر الصغيرة بالحماية الزائدة

 



 23 

.4.5.1.2
, كىي المنطقة الجغرافية التي ييقيـ فييا الفرد كليس لو أىم يد في إيجادىا: البيئة الطبيعية 

حيث تختمؼ المناطؽ بعاداتيا كتقاليدىا كبالتالي تتأىثر أىساليب األيسر كطرؽ تنشئتيا ألىطفاليا باختبلؼ 
ألىف الجك يختمؼ حسب المناطؽ مف ناحية الحر , المناطؽ سكاءن كانت ساحمية أىك زراعية أىك صحراكية

(. 220:2000, سعد)كالبرد كبالتالي تتأىثر األىنماط السمككية لؤلىفراد 
 

فالمجتمعات , كىذا يؤثر بشكؿ كبير كمباشر عمى التنشئة كأىساليبيا:  الوضع السياسي5.5.1.2.
الديمقراطية ليا أىساليبيا التي تختمؼ فييا عف المجتمعات الديكتاتكرية القائمة عمى التسمط كليس عمى 

(. 220:2000, سعد)حرية الرأىم كالفكر كاإلنتاج
 

.6.5.1.2
كبالتالي تيفرض , فاالقتصاد يتحكـ بعمميات التربية كاإلنتاج كالسيطرة: الوضع االقتصادي 

فمثبلن المجتمع الزراعي أىك الصناعي كؿه لو أىساليبو في , أىساليب تنشئة معينة ألىفراد تمؾ المجتمعات
(. 220:2000, سعد)التنشئة تبعان لمتطمبات الحياة كما يتناسب مع احتياجات ذلؾ المجتمع

 

يؤثر عمى التنشئة بشكؿ كبير سكاءن عمى مستكل الفرد :  المستوى التعميمي لموالدين7.5.1.2.
كيعني مستكل التعميـ , أىك عمى مستكل المجتمع بشكؿ عاـ, التعميمي أىك عمى مستكل األيسرة التعميمي

(. 220:2000, سعد)المستكل الذم كصمت ًإليو العائمة أىك كبارىا
. تناكؿ ىذا المتغير العديد مف الباحثيف نتيجة ألىىميتو مف الناحية النفسية: ترتيب الميالد8.5.1.2. 

كيتطمب , أىف عبلقة اآلباء بالطفؿ األىكؿ ىي عبلقة أىكثر التصاقان كقربان  (222:1995)كيرل العيسكم 
, كىذا يؤدم في كثير مف األىحياف ًإلى ًإصابة األىبناء بالقمؽ, اآلباء منو الكثير مف التحصيؿ كاإلنجاز

كعمى مدل احتكاكيـ , كعميو فإف تأىثير أىفراد األيسرة عمى الطفؿ تتناسب مع مدل عبلقتيـ بو
. كيتناسب مع ما يبلحظو الطفؿ مف أىنماط سمككية تظير في أىسرتو, كاىتماميـ بو

 

أىف ما يميز دكر األيسرة في التنشئة ىك االختبلؼ الناجـ عف كضع  (163:1997)كأىضاؼ عمكاني 
, أىك مف حيث ككنو الطفؿ الكحيد, الطفؿ في األيسرة مف حيث ككنو الطفؿ األىكؿ أىك األىخير أىك األكسط

. (ذكر كسط ًإناث أىك أينثى كسط ذككر)أىك الطفؿ الكحيد في جنسو 
 

فالطفؿ الكحيد يحاط , أىنو يشبو الطفؿ األىخير ((19:2002أىما بالنسبة لمطفؿ الكحيد فيرل أىحمد كمحمد
كىذه الرعاية الكالدية , برعاية خاصة ككبيرة كال يسمح لو باالختبلط مع غيره ممف ىـ في عمره

كيشبو الطفؿ الكحيد , كاأليسمكب الذم يتبعو الكالداف يكلد لديو اإًليماف أىنو لو حقكؽ كليس عميو كاجبات
. أىك الذكر مع عدد مف اإًلناث, األينثى الكحيدة مع عدد مف الذككر

  
أىف  (208:1988)كما كرد في حسيف (Luis Huffman) أىكضح لكيس ىكفماف :  الجنس9.5.1.2.

ظركؼ التنشئة األيسرية ذات صمة كاضحة بعممية اإلنجاز عند األىفراد بصفة عامة كاإًلناث بصفة 
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كلمتأىكيد عمى دكر األيسرة المتميز . فًإما أىف تككف التنشئة األيسرية ميسرة لئًلنجاز أىك معيقة لو, خاصة
 –أينثى تتراكح أىعمارىف ما بيف أىكاخر العشرينيات (80)تـ ًإجراء مقاببلت مع , في ىذه الناحية

كتبيف أىنو كاف لمسياؽ االجتماعي الذم تمثمو األيسرة دكر كبير في تييئة اإًلناث ًإلى , الثمانينيات
. ضركب معينة مف السمكؾ تعكس دافعيتيف كتكجياتيف في الحياة

 
: َأىم النظريات التي تناولت َأساليب التنشئة الوالدية. 6.1.2

 
عمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة التي قاـ بيا الفبلسفة كالمربكف كعمماء النفس حكؿ تربية األبناء 

, كمع مجيء اإلسبلـ ظيرت أسس راسخة ككاضحة لمتربية, إال أنيا كانت جيكد غير كافية, كتنشئتيـ
كأىتـ بالتعميـ في , كاالجتماعية, كأكد عمى سبلمة الركابط األسرية, ففرض اإلسبلـ المساكاة بيف األفراد

كالبر بالكالديف كاإلحساف , كأمر بتجنب الشرؾ با, كشىرع العبادات, ككـر العمـ كالعمماء, كافة فركعو
فالغزالي كأبف رشد كابف , كتممس آثار التنشئة اإلسبلمية بشكؿ كاضح في جذكر التربية الحديثة. ليـ

سياماتيـ تبقى عبلمات ساطعة في ,  يشكمكف منابع لفمسفة التربيةاخمدكف كابف سينا كغيرىـ ما زالك كا 
(. 36:1997,عمكاني)مسيرة الفكر التربكم

 

 الذم أكد عمى (Ellis) كأىليس (Adler) كآدلر (Frued)كتناكليا عديد مف عمماء النفس أمثاؿ فركيد 
, أىحمد)باإلضافة إلى العكامؿ البيكلكجية  في التنشئة , أىىمية أىساليب التنشئة الكالدية عمى األطفاؿ

2001  .)
 

أىف أىساليب التنشئة الكالدية تزيد مف ظركؼ األىمف النفسي لؤلىبناء أىك تقمؿ  ((Rogers كيرل ركجرز 
 فترل أىف (Karen Horney)أىما كاريف ىكرني . مف ىذه الظركؼ فتتأىثر ًإمكانات األىبناء تبعان لذلؾ

تككيف الطفؿ لبناء سكٌم أىك عيصابي يتكقؼ بالدرجة األيكلى عمى محيطو المنزلي كالطريقة التي عاممو 
 كيتكلد (Basic Anxiety)فإذا كانت معاممة غير كدية كقاسية فًإنيا تكلد لديو قمقان أىساسيان , بيا أىىمو

مما يشعر الطفؿ بأىنو كائف , ىذا القمؽ نتيجة النعداـ الدؼء األيسرم كالعاطفي نتيجة لمتربية الخاطئة
فيحاكؿ أىف يجد طريقة مقبكلة لمتعامؿ مع ىذا العالـ , ضعيؼ تجاه األىشخاص الذيف يحيطكف بو

 (Horney)كقد أىطمقت عمييا ىكرني , العنيؼ فتنمك لديو اتجاىات معينة تصبح جزءان مف شخصيتو
(. 139:1993, الريماكم)االتجاىات العصابية 

 

: نظريات متعددة تطرقت ألساليب التنشئة الكالدية منيا
 

: التصور اإلسالمي1.6.1.2.
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كاإلنساف مف منظكر قرآني ىك شخص مكمؼ كمسئكؿ باألمر , لقد اىتـ اإلسبلـ باإلنساف كقدره
, الذاريات )﴾ وما َخهقُت انجَه واإلوَس إال نيَعبدونقاؿ تعالى ﴿ , بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

كفي حاؿ مف , كعميو فإف اإلنساف شخص مسئكؿ بالحفاظ عف الديف كنشره جيبلن بعد جيؿ. (56:آية
. كنيى عف المنكر كفعمو فإف عقابو كامف, أمر بمعركؼ كلـ يفعمو

 

كقد تميز اإلسبلـ عمى سائر القكانيف كاألنظمة الكضعية األخرل في أنو يدرس الكائف البشرم عمى ما 
مف خبلؿ إحداث نكع مف , ىك عميو كيعمؿ عمى تيذيبو كرعايتو دكف أف يكبت شيئان مف دكافعو األكلية

كىذا التكازف بالتالي يؤدم إلى إيجاد , التكازف بيف دكافع كرغبات الفرد كالكاقع كالضغكط التي يكاجييا
.  التكازف في المجتمع

 

, كرشد, كمراىقة, طفكلة)كنظران الختبلؼ عمماء التربية كعمماء النفس في تقسيـ حياة الفرد إلى مراحؿ 
: بتقسيميا إلى ثبلث مراحؿ (54:2003)قاـ أبك مرؽ  (كشيخكخة

 

كذلؾ باختيار الزكجة الصالحة ألنيا تؤدم دكران  : Pre- Marriageمرحمة ما قبل الزواج   . 1
, لماليا: تنكح المرأة ألربع )كفي ذلؾ يقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ , فعاالن في الحياة األسرية

فاالختيار الجيد لمزكجة ذات الديف . (فاظفر بذات الديف تربت يداؾ, كلدينيا, كلجماليا, كلحسبيا
ألف األطفاؿ , كالخمؽ يجنب األطفاؿ كثيران مف الصفات كاألخبلؽ المذمكمة التي يتعمميا الطفؿ مف أمو

. مف كالدييما (أك عقمية, أك جسمية, خمقية )يكتسبكف صفات كثيرة 
 

تظير عظمة اإلسبلـ في اعتنائو أعظـ العناية باإلنساف  : Pre- Birthمرحمة ما قبل الميالد  . 2
كيتضح ذلؾ مف تناكؿ القرآف كالسنة لمراحؿ النمك اإلنساني قبؿ أف , قبؿ أف يخرج إلى نكر الكجكد

كأصميا , كىي مف نفس كاحدة, كأشار القرآف لبداية الحياة اإلنسانية, يتحدث عنيا عمماء التربية كالنفس
كأكد اإلسبلـ , كىذا ينفي ما ادعاه داركف في أف أصؿ اإلنساف. كىك آدـ عميو الصبلة كالسبلـ, كاحد

كاىتـ بضركرة أف تككف العبلقة بيف الزكجيف , عمى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ألف أصميما كاحد
. تسكدىا األلفة كالمكدة كاالستقرار 

 

كعدـ إقامة الحد عمييا أثناء الحمؿ , كقد رعى القرآف كالسنة الجنيف في بطف أمو مف خبلؿ تكريـ األـ
كضمف اإلسبلـ لمحامؿ النفقة رعاية ليا كلجنينيا في حالة , حفاظان عمى الطفؿ كىك في بطنيا

كأكجب لؤلـ حؽ , كضمف لمجنيف حقو في اإلرث حتى لك كاف كالده متكفى, االنفصاؿ عف الزكج
. كحماية اليتيـ, الحضانة
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لقد دعا اإلسبلـ عمى أف تككف أكؿ كممات يسمعيا الكليد  : Post- Birthمرحمة ما بعد الميالد  . 3
مف كلد لو مكلكد  )قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ,  (اآلذاف)بعد كالدتو مباشرة ىي ا أكبر 

كعندما تتـ عممية الكالدة يزداد .(كأقاـ في أذنو اليسرل لـ تضره أـ الصبياف, فأذف في أذنو اليمنى
, كالنفسية, التفاعؿ كالتأثير بيف الكليد كأمو كىذا التفاعؿ يشمؿ حياة الكليد مف حيث المظاىر الجسدية

. كما يساىـ في بناء الشخصية اإلنسانية كنمكىا النفسي كاالجتماعي, كالفكرية, كاالجتماعية
 

كيجب االىتماـ بو , سنكات ميمة في حياة الطفؿ (7-3)كأكضح اإلسبلـ أف فترة الطفكلة المبكرة 
كتعميميـ , كاالىتماـ بصحتيـ, كتربيتيـ سمككيان كاجتماعيان كأخبلقيا, كعمميان , ككجدانيان , كرعايتو جسديان 

ككمما , كتفعيؿ مبدأ الثكاب كالعقاب يحقؽ ليـ أعمى درجات التكافؽ, كتشجيعيـ, كاحتراميـ, اآلداب
كأكد اإلسبلـ عمى ضركرة أف يككف التعامؿ مع األبناء حسب , زادت عممية التعزيز زاد معدؿ التعمـ 

كبالتالي الثكاب كالدعكة , كمنيـ مف يفيـ باإلشارة , فمنيـ مف يحتاج إلى الشدة, مبدأ الفركؽ الفردية
. إلى عمؿ الخير مقدـ عمى العقاب

 

,  مف المراحؿ اليامة في حياة اإلنساف ألنيا تمثؿ ىضبة العمر(Adulthood)كتعتبر مرحمة الرشد 
كىي مرحمة , كالنفسي, كاالجتماعي, كاإلدراكي, كتمثؿ قمة النضكج الجسمي, كتمتد إلى سف األربعيف

كليذا أكلت التربية اإلسبلمية اىتماميا بيذه المرحمة , خصبة لمنمك الكجداني لممفاىيـ األخبلقية كالفردية
كضركرة أف ينظـ الفرد كقتو كيستغمو في حب , مف حيث حض األفراد عمى اختيار شريكة الحياة

, كعف شبابو فيما أفناه, ألف اإلنساف مسئكؿ أماـ ا عف عمره, كطمب العمـ , كطاعة ا كرسكلو
. كىك رأس ماؿ المسمـ, فالكقت ىك الحياة

 
: Psychoanalytic theory نظرية التحميل النفسي   2.6.1.2.

 
كقد فسرت ىذه النظرية االتجاىات الكالدية نحك . مف أىشير ركاد ىذه النظرية (Freud)يعتبر فركيد 

 نمك الشخصية (Freud,1962)كاعتبر فركيد , تنشئة األىبناء في ضكء مراحؿ نمك اإلنساف كتطكره
كليذه الصراعات , عممية ديناميكية  تشمؿ الصراعات بيف حاجات كرغبات الفرد كمتطمبات المجتمع

. دكرىا في تنمية مككنات الشخصية
 

 قدـ تصكران طبكغرافيان لمعقؿ حيث قسـ محتكيات (Freud)أف فركيد (124:2003)كأكضح أبك مرؽ 
: العقؿ كعممياتو إلى ثبلثة نظـ عقمية ىي 

 
كما أنو يشمؿ جانبيف اليك , كيشمؿ الدكافع كالرغبات الجنسية: Unconsciousnessالالشعور . 1

Id , كاالستجابات المكبكتةRepressed Responces .
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كىك كؿ ما يمكننا تذكره مف أفكار كأحداث ككقائع كىك يمثؿ الذات : consciousnessالشعور . 2
. IDأك األنا  , EGOالمدركة 

الطفؿ فييا ضبط  كتظير في بداية المرحمة التي يتعمـ, أك الضمير:Super-Egoاألنا األعمى .3
. إخراجو

 
 فرضان عامان كنيائيان عف النظـ العقمية كتسمى ىذه النظرية (Freud)قدـ فركيد (1923)كفي عاـ 

كحدد فييا ثبلثة تككينات لمجياز , لمتمييز بينيا كبيف النظرية الطبكغرافية, الثالثة بالغرض البنياني
:  النفسي يتضمف عبلقة كظيفية أطمؽ عمييا

  
, كىي ال شعكرية تمامان , كىك مصدر الطاقة النفسية,  كيمثؿ الدكافع األساسية أك الغرائز:ID اليو 1.

كيمثؿ الدكافع الغريزية التي تحدد السمكؾ كتكجيو بما يحقؽ لمفرد المتعة , كيبلـز الفرد طيمة حياتو
كال يدفعو ًإال تحصيؿ اإلشباع , كاليك ال تحكمو قكانيف العقؿ أك القيـ األىخبلقية, نتيجة اًلشباع حاجاتو

. لمحاجات الغريزية كفقان لمبدأى المذة
 

, كىك الجزء الكاعي مف الشخصية,   تعد حمقة الكصؿ بيف اليك كالكاقع الخارجي:  Ego اأَلنا2.
فيبدأى , كعند ظيكر األىنا يتعمـ الطفؿ كيفية ضبط ذاتو, فالطفؿ يتعمـ عف طريؽ أيمو كخبراتو الحسية

كدكره لمبحث عف كسيمة , كمتطمبات اآلباء, بالتعامؿ مع الصراعات التي تنشأى بيف متطمبات اليك
كلكي يتـ ذلؾ يتخذ مف الحيؿ الدفاعية سبيبلن لكي , دكف انتياؾ قكانيف اآلباء, اًلشباع حاجات اليك

. يىكبح جماح اليك حتى يتـ إشباع رغباتو
 

كيتككف بفعؿ القيـ الخارجية ,  كييعتبر المستكدع لممثاليات كاألىخبلقيات:Super Ego اأَلنا اأَلعمى 3.
كتتشرب خصائص , كيبدأى تككينو ما بيف الثالثة كالخامسة مف العمر, كالتربية كالضبط االجتماعي

كبنضج األىنا األىعمى تتحكؿ القكاعد التي يفرضيا اآلباء عمى األىبناء كالضكابط التي , الكالديف كالكبار
فيبدأ بالتبلؤـ مع قكانيف المجتمع ال ألىنو يخاؼ , يفرضيا عميو المجتمع ًإلى ذاتو أىم تصبح داخمية

. العقاب الخارجي كلكف ليتجنب الشعكر بالذنب
 

فما يمارسو الكالداف , كاعتبر فركيد التفاعؿ بيف الكالديف كأىبنائيـ العنصر األىساسي في نمك شخصياتيـ
كىذه االتجاىات كاألىساليب الكالدية يتـ . مف أىساليب في تنشئة أىطفاليـ لو دكر فعاؿ في حياتيـ الحقان 

فاتجاه األـي نحك طفميا أىثناء عممية , تحميميا طبعان لنكعية العبلقات االنفعالية القائمة بيف الطفؿ كأىبكيو
. اإًلخراج أىك اإًلطعاـ يعتبر أىساسان اجتماعيان يينمي خصائص الشخصية لديو
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 مف ىنا تؤكد نظرية التحميؿ النفسي عمى أىىمية الخبرات التي يتعرض ليا الطفؿ في حياتو كخاصة 
اكتسب , فًإذا كانت ىذه الخبرات نابعة مف جك يسكده األىمف كالحناف كالعطؼ, السنكات الخمس األيكلى

أىما ًإذا مر بخبرات نابعة مف الحرماف كالتيديد كاإلىماؿ , الطفؿ القدرة عمى التكافؽ مع نفسو كمجتمعو
(.  74:1974,فيمي)أىدل ذلؾ ًإلى تمييد الطريؽ ًإلى تككيف شخصية مضطربة 

 
: Social  learning  theory نظرية التعمم االجتماعي   3.6.1.2. 
 

كتقـك األطر الفمسفية ليا عمى أساس  , Albert Banduraمف أشير المنظريف ليا العالـ األمريكي 
( (Bandura,1977كيرل بندكرا , أف سمكؾ الفرد مكتسب يمكف تعػممو مف خبلؿ المبلحظة كالتدريب

كمف ضمنيا الثقافة , بؿ أيضان عمى المثيرات الخارجية, أف التعمـ ال يعتمد فقط عمى العكامؿ الداخمية
سكاء , فالمكافآت التي يقدميا الكالداف ألىبنائيـ, الفرعية المكجكدة في الكسط الذم يعيش فيو الفرد

.  بالمديح أىك الرضا عف سمككو تقكم الرابطة بيف المثير كاالستجابة
 

فاألىبناء يتعممكف مف ,  أىف التعمـ بالمبلحظة ىك أىغمب ما يتعممو اإًلنسافBanduraكاعتبر بندكرا 
فتعمـ مينة معينة كالكصكؿ ًإلى تخصص , كاالجتماعي عف طريؽ المبلحظة كالتقميد, المحيط  األسرم

كىـ , أىك نجاح معيف ال يتـ عف طريؽ سمككيات عشكائية كلكف مف خبلؿ مبلحظة اآلخريف, معيف
كعمى ىذا فالنظرية تقدـ نمكذجان إجرائيان يتككف مف أربع خطكات . يؤدكف ما يجب أىف يتعممو مف مياـ

: تبدأ
 

.  المبلحظة المباشرة أك غير المباشرة لمسمكؾ مف قبؿ الطفؿ1.

 لمسمكؾ لتمييزه (Code) القدرة عمى االحتفاظ بسمكؾ النمكذج الميبلحظ كذلؾ مف خبلؿ كضع شفرة 2.
 .عف غيره مف أجؿ استرجاع ىذا السمكؾ في غياب النمكذج الميبلحظ

في المكاقؼ التي تستكجب استدعاء السمكؾ المتعمـ يتـ تحكيؿ الشفرات إلى أفعاؿ سمككية مشابية 3. 
 .لمسمكؾ المتعمـ

  لسرد تمؾ الرمكز المفظية كالصكر المخزكنة بالذاكرة ًإلى سمكؾ ظاىر,  تكافر قدر مف الدافعية4.

(Bandura, 1977) .
 

: Self  theory نظرية الذات 4.6.1.2.
 

يمارسو اآلباء  عمى أىىمية ما (252:1980)في حنيف  كما كرد (Rogers)ركجرز   ركز العالـ
كأىثر ذلؾ عمى تككيف مفيكـ الذات لدييـ ًإما بصكرة ايجابية , كاأليميات مف أىساليب في تنشئة أىبنائيـ
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فاتياـ األـي لطفميا بالغباء مثبلن نتيجة حصكلو عمى درجات منخفضة في مادة ما مثؿ , أىك سمبية
كيستمر ىذا التقكيـ مبلحقان , فسكؼ يتككف لديو مفيكـ سالب عف ذاتو يتمثؿ في ككنو غبيان , الرياضيات

. لمطفؿ طكاؿ سنكاتو المدرسية المقبمة حتى لك حاكؿ أىف ييثبت عدـ صحة ىذا التقكيـ
 

فالتقكيـ المكجب ضركرم لمطفؿ ألىنو في , كقد أىكضح ركجرز أىف الذات ىي محصمة خبرات الفرد
ألىف ذلؾ يدفع الطفؿ ًإلى تحقيؽ , حاجة ًإليو حتى كلك كيجدت بعض الجكانب غير المقبكلة في سمككو

.  كيكلد لديو رغبو في تحسيف سمككو لمحصكؿ عمى مزيد مف ىذا التقكيـ المكجب, ذاتو
 

 : نظرية االستقالل الوظيفي5.6.1.2.
 

كما يرافقيا مف تعمـ , في ىذه النظرية عمى أىىمية الدكافع االجتماعية (Allport,1937)أكد ألبكرت 
كتؤكد نظرية االستقبلؿ الكظيفي نشأىة الدكافع االجتماعية في , اجتماعي في عممية التنشئة االجتماعية

كىكذا تتطكر تنشئة الفرد , ًإطار دكافع سابقة تـ استقبلليا عنيا خبلؿ مراحؿ الحياة كنمك الفرد
. كخصائصيا االجتماعية, كتكتسب مظيرىا الدينامي, اجتماعيا عف طريؽ االستقبلؿ الكظيفي

: قياس َأساليب التنشئة الوالدية. 7.1.2
 

نتيجة لمصعكبات التي يكاجييا الكثيركف في معرفة العبلقة كمبلحظتيا بيف اآلباء كاألبناء في مكاقؼ 
لجأى الباحثكف ًإلى استخداـ . الحياة المختمفة لمكشؼ عف أىساليب التنشئة االجتماعية التي يتبعيا الكالداف

االستبيانات لمعرفة اتجاىات اآلباء نحك أىساليب تنشئتيـ ألىبنائيـ أىك اتجاىات األىبناء نحك أىساليب 
: كمف بعض الكسائؿ التي برزت في ىذا المجاؿ. اآلباء في تنشئتيـ

 
:  مقياس االتجاىات الوالدية1.7.1.2.

 
فقرة تقيس  (146)كيتككف المقياس مف , مف إعداد عماد الديف إسماعيؿ كرشدم فاـ منصكر

كىدؼ المقياس ىك ًإعطاء صكرة عف االتجاىات السائدة في . االتجاىات الكالدية بطريقة التقدير الذاتي
كتتكزع فقرات المقياس عمى المقاييس الفرعية , اتجاه الكالد أىك الكالدة في عممية التنشئة بالنسبة لؤلىطفاؿ

التفرقة , التذبذب في المعاممة, ًإثارة األىلـ النفسي, القسكة, التدليؿ, اإًلىماؿ, الحماية الزائدة, التسمط)
كعند . (الكذب,  كتعني ممارسة األىساليب السكية في التنشئة–السكاء , كعدـ المساكاة بيف األىبناء

كقد بمغ ثبات , التصحيح تعطى درجتاف عند المكافقة كدرجة كاحدة عند التردد كصفر عند المعارضة
(. 1964, إسماعيؿ كمنصكر )(92,0)المقياس عند اإًلعادة 
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:   مقياس اتجاىات التنشئة الوالدية كما يدركيا اأَلبناء2.7.1.2.
 

( ب)كالصكرة , لؤلىب( أ)الصكرة , كيتككف مف صكرتيف (1984)تـ ًإعداد ىذا المقياس مف ًقبؿ السقار 
 التسمطي كيتأىلؼ –االتجاه الديمقراطي: فقرة تقيس ثبلثة أىبعاد ىي (90)كتتأىلؼ كؿ صكرة مف , لؤليـ
كاتجاه , (60- (31  النبذ كتقيسو الفقرات مف –كاتجاه التقبؿ, (30- 1)فقرة تبدأى مف 30) )مف 

كيحتكم المقياس عمى عدد مف , (90-61)فقرة يبدأى مف  (30) اإًلىماؿ كيتأىلؼ مف –الحماية الزائدة 
(. 1984,السقار)الفقرات اإًليجابية كالسمبية 

 
:  استبيان َأيرل شيفر عن آراء اأَلبناء في معاممة الوالدين3.7.1.2. 

 
فقرة تتكزع عمى ثمانية عشر مقياسان فرعيان  (192)كيتككف مف , ترجمىوي كنقمىوي لمعربية عبد الحميـ محمكد

(.  1978, أىبك النيؿ)
 

 

 :  اختبار ليديا جاكسون لالتجاىات العائمية4.7.1.2.

 

. كىك اختبار ًإسقاطي يكشؼ عما يعانيو األىطفاؿ مف صراعات داخمية ترجع لنكعية العبلقة مع كالدييـ
مثؿ الصكرة رقـ صفر , كيشمؿ االختبار سبع بطاقات ميصكرة في كؿ منيا مكقؼ مف المكاقؼ األيسرية

أىما الصكرة رقـ كاحد فتمثؿ انفراد األىبكيف بالمكدة بينيما دكف , تيمثؿ حماية األـي لمطفؿ كاعتماده عمييا
كالصكرة رقـ اثنيف كثبلثػة تمثؿ الغيرة . الطفؿ كما يترتب عمى ذلؾ مف تيديد لشعكر الطفؿ باألىمف

(. 316:1978, أىبكالنيؿ)التي تنشأى عند الطفؿ األىكػبر نتيجة اىتماـ األىىؿ بالطفؿ األىصغر 
 

  Achievement  Motivation:دافعية اإلنجاز  . 8.1.2
 

فالدافعية ىي حالة مف . لمتحدث عف دافعية اإلنجاز ال بٌد مف ًإلقاء نظرة عمى الدافعية بشكؿ عاـ
أىك عمى , التكتر تدفع الكائف الحي ًإلى القياـ بأىنماط معينة مف السمكؾ يترتب عمى أىدائيا اشباع لمدافع

كىي قكة ميحركة ألىنماط السمكؾ , األىقؿ اختزاؿ في مستكل قكتو بحيث يتحقؽ االتزاف لدل الكائف الحي
(. 1991, أىبك ناىية, 1985, الشرقاكم)لدل الفرد كتدفعو لمقياـ بأىنكاع معينة مف السمكؾ 

 
كقد اىتـ عمماء النفس بدراسة السمكؾ البشرم مف أىجؿ التعرؼ عمى العبلقات بيف ىذا السمكؾ كبعض 

. العكامؿ الداخمية كالخارجية التي تسبب ىذا السمكؾ كتكجيو سعيان في الكصكؿ ًإلى األىىداؼ المرجكة
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, ميكلو, مثؿ حاجاتو, كحتى نستطيع أىف نتنبأى بما بقكـ بو الفرد ال بٌد أىف نعرؼ شيئان عف حالتو الداخمية
كما يسعى ًإلى تحقيقو مف أىىداؼ أىم أىف أىسباب السمكؾ تكمف في الدكافع كخبرات التعمـ , اتجاىاتو

(.  139:1990,تكؽ كعدس)
 

كتيعد بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف عبلمة بارزة في دراسة مكضكع الدافعية بكجو عاـ حيث 
, كتمثؿ دافعية اإلنجاز جانب ميـ في منظكمة الدكافع اإًلنسانية. اتسمت دراستو قبؿ ذلؾ بعدـ الدقة

كقد اىتـ بدراستو عمماء النفس االجتماعي , كىك مف الدكافع التي تنبع مف داخؿ شخصية الفرد
كقد حىظي ىذا الدافع , ككذلؾ الميتمكف بالتحصيؿ الدراسي في ًإطار عمـ النفس التربكم, كالشخصية

, نظران ألىىميتو في المجاؿ النفسي كاالقتصادم كالتربكم كاألىكاديمي, باىتماـ أىكثر مف الدكافع األيخرل
 كما كرد (McClelland)كقد أىشار ماكميبلند . كألىف ىذا الدافع ميـ في تكجيو سمكؾ الفرد كتنشيطو

ًإلى األىىمية التي يقكـ بيا دافع اإلنجاز في رفع مستكل أىداء الفرد في ميختمؼ  (15:2002)في خميفة 
. المجاالت كاألىنشطة

أىك بأيخرل , أف الباحثكف أصبحكا يتناقمكف ىذا المفيـك بصكرة(28:1988)كأكضح مكسى كأبك ناىية 
: كيدكر حكؿ ثبلث حاجات أىساسية ىي

. الحاجة ًإلى اإلنجاز1.

 .الحاجة ًإلى المركز االجتماعي 2.

. الحاجة ًإلى االستعراض3.
  

كيعتبر دافع اإلنجاز مف الدكافع اليامة لمعمماء كالفنانييف كاأليدباء كالطبلب كما ىك ىاـ لمفبلحيف 
كىك مكجكد عند أىم فرد في أىم جماعة مينية , كالعماؿ كأىصحاب الميف كمختمؼ األىعماؿ كالمجاالت

كمف األىسباب التي . مع ذلؾ فإف طرؽ ًإنجاز أىم عمؿ تختمؼ مف مجتمع كمف ثقافة أليخرل, أىك ثقافية
تجعؿ الباحثيف أىكثر اىتمامان بدراسة ىذا المفيكـ أىف ىناؾ ارتباطان ًإيجابيان بيف الكضع الميني لمفرد 

ًإضافة ًإلى أىف دراسة دافعية اإلنجاز تساعد عمى تحديد المتغيرات االجتماعية , كدافعيتو لئلنجاز
كيساعد في التعرؼ عمى مدل رضا الفرد عف دافعو الذم , كالنفسية ذات التأىثير في شخصية الفرد

(. 7:1987, الفحؿ)يعيش 
 

عمى , أىكؿ مف قدـ ىذا المصطمح بشكؿ دقيؽ ( (Murray, 1938كيعتبر العالـ األىمريكي مكرام 
كالحظ مكرام أىف شدة الدافع لئلنجاز تظير مف , اعتبار أىف ىذا المصطمح مككنان أىساسيان لمشخصية
كفي معالجة األىفكار كتنظيميا في كقت قصير , خبلؿ قياـ الفرد كممارستو لبعض المياـ الصعبة

كبمكرة مفيكـ الذات اإًليجابي عف طريؽ , كبطريقة مستقمة ًإضافة ًإلى رغبتو في التفكؽ كالتميز
مكاناتو يرل أىف الدافعية  ((Murrayكعميو فًإف مكرام . المعالجات الناجحة التي يستخدـ فييا قدراتو كا 
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, كالسيطرة عمى البيئة الفيزيقية كاالجتماعية, لئلنجاز ترتبط بتحقيؽ األىشياء التي يراىا اآلخركف صعبة
كالتغمب عمى , كاالستقبللية, كسرعة األداء, كتنظيميا, كالتحكـ في األىفكار كضبطيا كحيسف تناكليا

كاالعتزاز بالذات , كبمكغ معايير االمتياز كالتفكؽ عمى الذات كمناقشة اآلخريف كالتفكؽ عمييـ, العقبات
. كتقديرىا

 

 Achievement Motivationًإلى نظرية الدافعية لئلنجاز (Atkinson)كقد تكصؿ أىتكنسكف 

theoryأىف األىفراد ,  أىثناء دراستو مع زمبلئو ًإذ افترضكا في أىكؿ دراسة ليـ عف اإلنجاز بعد مكرام
ييز في ًإحدل المجاالت بغرض تحقيؽ اإلنجاز كالتفكؽ كليس الحصكؿ عمى  ييناضمكف مف أىجؿ التمى

(. (Atkinson  & Raynor, 1978مكافأىة أىك ثكاب 
 

أىف الدافعية لئلنجاز ظاىرة  (1983)في األىعسر كقشقكش كسبلمة  (McClelland)كيرل ماكميبلند 
كأىف األىفراد يختمفكف فيما بينيـ مف حيث سعييـ نحك تحقيؽ , نمائية تزداد كضكحان بتطكر العمر

لذلؾ . كمنيـ مف ييحققو بدافع تجنب الفشؿ, فمنيـ مف يحقؽ اإلنجاز بدافع اإلنجاز نفسو, اإلنجاز
. يختمؼ األىفراد في تجنب الفشؿ كالقمؽ المصاحب لعدـ اإلنجاز

 
كالشخص المنجز ,  كترتبط دافعية اإلنجاز بالجكانب التحصيمية التي تتطمب أىعماؿ ذىنية متقدمة

كىذا يساعده عمى تطكير مفيكـ ًإيجابي عف ذاتو كقدراتو , يككف مدفكعان دفعان ذاتيان لتحقيؽ ىذا الدافع
 (.1991, قطامي كقطامي)المختمفة 

 
كذلؾ مف خبلؿ , كالدافعية العالية لئلنجاز, أىف ىناؾ ارتباطان بيف األىداء اإلبداعي (1981)كيرل حسيف 

. المناخ النفسي الذم تكفره األسرة كالمجتمع بشكؿ عاـ
 

كقد أىظيرت دراسة ماكميبلند . كيبدك أىف ىذا الكاقع يكتسب منذ الصغر مف الكالداف بشكؿ خاص
Mclleland))  أىف األىطفاؿ الذيف يحصمكف عمى عبلمات مرتفعة  (340:1988)كما كرد في الكقفي

, في اختبار لقياس الدافع لئلنجاز يميؿ األىىؿ ًإلى تشجيعيـ عمى محاكلة ًإنجاز ميمات صعبة
, كيقابؿ ىذاف الكالداف, كيحفزكنيـ عمى االستمرار كمحاكلة حؿ مشكبلت أىصعب, كيمتدحكف نجاحيـ

حيث يتصفكف بصفات مغايرة , نمطان آخر مف اآلباء ممف يحصؿ أىبناؤىـ عمى عبلمات متدنية
كال يشجعكنيـ عمى االستمرار , ًإذ تراىـ ينزعجكف عندما يعطى أىبناؤىـ ميمات صعبة, لمصفات السابقة

.  كيتدخمكف في ًإنجاز أىبنائيـ لمميمة أىك يكممكنيا بالنيابة عنيـ, في العمؿ
 

منيا المجتمع , كقد تبيف أىف ىناؾ انخفاضا في دافعية اإلنجاز في العديد مف المجتمعات المتقدمة
كقد تبيف أىف ىناؾ العديد مف األىسباب تقؼ كراء ىذه الظاىرة منيا التغيرات في أىدكار األيسرة , األىمريكي
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مما يكلد لدل األىبناء , كغياب الكالديف كانشغاليما كأىساليب التنشئة التي يتبعيا الكالداف مع أىبنائيـ
, خميفة)ًإحساسان بأىىمية االنتماء ًإلى اآلخػريف أىكثر مف اىتماميـ كرغبتيـ في اإلنجاز كالتفكؽ 

17:2000 .)
 

ككثيران ما يتساءؿ اآلباء كالمعممكف عف أىسباب اختبلؼ الطيبلب في دافعيتيـ كنشاطيـ نحك أىم نشاط 
في , فمنيـ مف ييقبؿ عمى النشاطات كالمكاد الدراسية بحماس كدافعية كبيرة, مدرسي أىك مادة دراسية

كقد يستغرؽ أىحد الطبلب في نشاط دراسي , حيف يرفضيا البعض اآلخر أىك يتقبميا بشيء مف الفتكر
كالبعض , بينما ال يستطيع طالب آخر أىف يثابر في ىذا النشاط ًإال لفترة  قصيرة جدان , لساعات طكيمة

في الكقت الذم يرضى فيو البعض اآلخر بمستكيات عادية , يسعى لمستكيات تحصيمية ميتفكقة
(. 205:1998, نشكاتي)منخفضة 

 

كعميو فقد أىصبحت الدافعية لئلنجاز مجاالن لمبحكث كالدراسات المقارنة بيف الثقافات كالجماعات 
باإًلضافة , مف أىجؿ الكصكؿ ًإلى مبادئ عامة بعيدان عف اختبلؼ الحضارات كالمجتمعات, المختمفة

قشقكش )ًإلى معرفة كيؼ تتأىثر ىذه الدافعية بأىنكاع الحضارات المختمفة التي ينشأى فييا الفرد  
(.  1979, كمنصكر

 

كحقيقة األىمر أىف دافعية اإلنجاز ديرست في عبلقتيا بمتغيرات نفسية كاجتماعية عديدة مثؿ سرعة 
باإلضافة ًإلى متغيرات أيخرل مثؿ , كقمؽ االختبار, كالتدييف, كمفيـك الذات, كمستكل الطمكح, التعمـ

(. 240:2001, األىحمد)كالتنشئة االجتماعية , كاالنبساط, كالكذب, كمركز الضبط, االنتماء
 

 كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىؿ ييسيؿ دافع اإلنجاز التعمـ كاألداء؟ حيث دلت دراسة ًإليزابيث فرانش 

(Fransh) التي أيجريت لئًلجابة عمى ىذا السؤاؿ أىف األىفراد ذكم اإلنجاز العالي يتعممكف كيؤدكف
حيث طمبت مف مجمكعة مف طبلب الطيراف أىداء عمؿ . االستجابات أىسرع مف ذكم اإلنجاز المنخفض
: بسيط مف أىعماؿ الشفرة تحت ثبلثة ظركؼ

 

كقد أىعطت لممفحكص تعميمات عرضية بأىف الباحثة تقـك بتجريب بعض ,  ظرؼ ااًلسترخاء1.
. االختبارات

حيث تمقى المفحكص تعميمات بأىف االختبار يقيس الذكاء كأىف نتائجيا تؤثر ,  ظرؼ دافعية العىمؿ2.
 .عمى مستقبميـ

اعتمادان عمى مكافأة المفحكصيف الخمسة الذيف ينيكف العمؿ قبؿ غيرىـ ,  ظرؼ الدافعية الخارجية3.
ثـ قسمت كؿ مجمكعة مف المجمكعات الثبلث ًإلى , كثـ قياس دافع اإلنجاز بصكرة لفظية

. كمجمكعة اإلنجاز المنخفض, مجمكعة اإلنجاز المرتفع : مجمكعتيف
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أىما في ظرؼ دافعية العمؿ , كقد دلت النتائج أىنو ال تكجد فركؽ بيف المجمكعتيف في حاؿ االسترخاء
كجدت الباحثة أىف , أىما في ظرؼ الدافعية الخارجية. كاف األىداء أىفضؿ عند مجمكعة اإلنجاز العالي

(. 228:1997, كراجة)مجمكعة اإلنجاز المنخفض أىدت أىفضؿ مف مجمكعة اإلنجاز المرتفع 
 

: تعريف دافعية اإلنجاز. 1.8.1.2
 

كمف ًإطار , كأىخذ كؿ باحث يعرفو مف ًإطار عممو, ًإف مفيكـ دافعية اإلنجاز قد أىثار الجدؿ كالنقاش
منيا التعريفات , كعميو فًإف ىناؾ العديد مف التعريفات لدافعية اإلنجاز, النظرية التي يؤمف بيا كيتبناىا

: التالية
تحقيؽ األىشياء التي يراىا اآلخركف أىنيا : "  بأىنيا(Murray, 1938:80-81)عرفيا ىنرم مكرام 

, كالتحكـ في األىفكار كضبطيا كحسف تناكليا, كالسيطرة عمى البيئة الفيزيقية كاالجتماعية, صعبة
كبمكغ معايير االمتياز كالتفكؽ عمى , كالتغمب عمى العقبات, كاالستقبللية, كسرعة األداء, كتنظيميا
 أىف (Murray)كافترض مكرام ". كاالعتزاز بالذات كتقديرىا , كمناقشة اآلخريف كالتفكؽ عمييـ, الذات

.    الحاجة لئلنجاز تندرج تحت حاجة أىكبر كأىشمؿ كىي الحاجة ًإلى التفكؽ
 

استعداد : " أىف دافعية اإلنجاز ىي (2000:90) كما كرد في خميفة (McClelland)كيرل ماكميبلند 
ثابت نسبيان في الشخصية يحدد مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ كبمكغ نجاح يترتب عميو نكع 

".  كذلؾ في المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضكء مستكل محدد مف االمتياز. مف اإًلرضاء
 

استعداد : " فقد عرؼ دافع اإلنجاز بأىنو (1999:23) كما كرد في األىشيب (Atkinson)أىما أىتكنسكف 
". يحدد مدل سعيو كمثابرتو في سبيؿ بمكغ كتحقيؽ النجاح , عند الفرد

 

سعي الفرد : "دافع اإلنجاز بأىنو (1979:34)كما كرد في قشقكش كمنصكر  (Sears)كيعرؼ سيرز 
". ًإلى تحقيؽ التفكؽ كحفز األىنا كاالعتزاز كالفخر كاحتراـ الذات كتأىكيدىا 

 

كىك , الرغبة في األداء الجيد كتحقيؽ النجاح: " أىف دافع اإلنجاز ىك (1981:5)كجاء في مكسى 
". كيعتبر مف المككنات اليامة لمنجاح المدرسي , ىدؼ ذاتي يينشط كيكجو السمكؾ

 

, القدرة عمى التطمع لمنجاح كالتفكؽ مف خبلؿ التنافس مع اآلخريف: " أىنو (2002:43)كيعرفو عطية 
كىك درجة األداء كالكصكؿ ًإلى , لتحديد أىىدافو ذات المغزل, كما أىنو يمثؿ المعيار الذم يستخدمو الفرد

". معيار االمتياز 
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أىك , الحافز ًإلى النجاح أىك تحقيؽ نياية مرغكبة: " أىف الدافع لئلنجاز ىك (1994:12)كيرل الحفني 
". أىك لبلنتياء بسرعة مف األىعماؿ الصعبة عمى خير كجو , الدافع لمتغمب عمى العكائؽ

 

فقد كصؼ الخصائص التي , مما سبؽ يمكف االستنتاج أىف ىذه التعريفات تتشابو مع بعضيا البعض
, يجب أىف يتميز بيا ذكك الدافعية العالية لئلنجاز مف حيث اإًلتقاف كالتغمب عمى العكائؽ كالمنافسة

حيث يرل , (Atkinson) مع أىتكنسكف(McClelland)ككذلؾ يتفؽ ماكميبلند . كيتفؽ معو أىتكنسكف
 بأىف دافعية اإلنجاز ىي الرغبة في اإلنجاز كالتفكؽ كالميؿ لمسعي نحك (McClelland)ماكميبلند
كتكاد تتفؽ التعريفات السابقة عمى أىف دافعية اإلنجاز ىي عبارة عف الرغبة لبمكغ معايير . النجاح

. االمتياز كتحقيؽ التفكؽ
: َأنواع دافعية اإِلنجاز. 2.8.1.2

 
. مستخدميف معاييرنا الداخمية, كىك النكع الذم نقارف بو أداءنا الحالي بأىدائنا السابؽ:  النكع المستقؿ1.
كالنكع األىكؿ يشيع في السنكات . كىك النكع الذم نقارف بو أىداءنا بأىداء اآلخريف:  النكع االجتماعي2.

 323:1994,جابر)أىما النكع الثاني فإنو يظير بعد الفترة األكلى , األيكلى حتى االلتحاؽ بالمدرسة

 .)
 

:  نظريات دافعية اإلنجاز. 3.8.1.2
 

كيذىب ىذا , لقد تعددت االتجاىات في تفسير مفيكـ دافعية اإلنجاز فكاف أىكليا االتجاه اإًلنساني
أىما االتجاه الثاني , االتجاه ًإلى أىف المتعمـ يسعى في تعممو الستغبلؿ أىقصى طاقاتو لكي يحقؽ ذاتو

كبذلؾ يككف , الذم يفترض أىف الطبلب يستجيبكف بطرؽ تـ تعزيزىا في الماضي, فيك االتجاه السمككي
أىما االتجاه الثالث فيك االتجاه المعرفي . الفرد محككمان في تعممو بيدؼ الحصكؿ عمى ذلؾ التعزيز

كيفترض ىذا االتجاه أىف الفرد يككف , ًإذ إنيا ًإما داخمية أىك خارجية, الذم يفرؽ بيف مصادر الدكافع
مدفكعان بيدؼ الكصكؿ ًإلى حالة تكازف معرفي ينطمؽ منيا في سعيو ًإلى الحصكؿ عمى خبرات أىك 

(. 1994, قطامي)معارؼ تساعده في تمثؿ الخبرات التي يكاجييا كيعمؿ عمى تكييفيا كبالتالي فيميا 
 

: Maslowىرمية ماسمو  :  االتجاه اإلنساني.3.8.1.2.1
 
أىف الدافعية عند اإًلنساف تنمك بشكؿ ىرمي يحددىا بسبع مراتب مف أىسفؿ  (Maslow)يرل ماسمك 

: اليـر ًإلى قمتو كىي
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. الطعاـ كالشراب: مثؿ,  الحاجات الفسيكلكجية1.
 .كيحتاجيا الصغار كالكبار, كالخكؼ, كاالضطراب, مف أىجؿ تجنب القمؽ,  الحاجة لؤلىمف كالسبلمة2.

قامة عبلقات عاطفية مع اآلخريف كالتقرب منيـ,  حاجات الحب كاالنتماء3.  .كا 

 .كتحقيؽ ذاتو المميزة كالشعكر بالثقة كالكفاءة,  حاجات احتراـ الذات4.

كتظير . كتنـ عف رغبة الفرد في تحقيؽ أىكبر قدر مف ًإمكاناتو كقدراتو,  حاجات تحقيؽ الذات5.
أىف الشخص الذم يستطيع  (Maslow)كيرل ماسمك, كاضحة في النشاطات المينية كالبلمينية

 .كىذا يقتصر عمى الكبار الراشديف, تحقيؽ ذاتو فًإنو يتمتع بصحة نفسية عالية جدان 

كالبحث عف المزيد مف , كتتمثؿ في النشاطات االستكشافية كاالستطبلعية,  حاجات المعرفة كالفيـ6.
كىذه الحاجات تبدك أىكثر كضكحان لدل . كالحصكؿ عمى أىكبر قدر مف المعمكمات, المعرفة كالفيـ

ك تمعب ىذه الحاجات دكران ىامان كحيكيان في سمكؾ الطبلب , بعض األىشخاص عف غيرىـ
 .األىكاديمي كالتحصيمي

كتتجمى لدل األىفراد في إقباليـ أىك تفضيميـ لمترتيب كالنظاـ كاالتساؽ كالكماؿ ,  الحاجات الجمالية7.
ككذلؾ نزعتيـ في تجنب األىكضاع القبيحة التي تسكد فييا الفكضى , في المكضكعات أىك النشاطات

أىف الشخص السكم سكاءه أىكاف طفبلن أىك راشدان فًإنو يميؿ  (Maslow)كيرل ماسمك. كعدـ التناسؽ
(.  1998, نشكاتي, 2004, أىبك حكيج كأىبكمغمي)لمبحث عف الجماؿ كيفضمو عف أىم منفعة أيخرل 

 
فالتعميـ ييدؼ إلى تطكير , ككاف مكقؼ اإلسبلـ مف ىذه النظرية بأف القرآف الكريـ ىك مصدر المعرفة

كالقرآف الكريـ ىك السبيؿ المستقيـ , كمشاعره, كعكاطفو, شخصية اإلنساف الشمكلية بتيذيب ذاتو العقمية
كقد . كالعقمية, كاالجتماعية, كفي إشباع حاجاتو المادية نحك الحاجات الفسيكلكجية, لتكامؿ الشخصية

كما حدد عبلقات اإلنساف باألرض , حدد اإلسبلـ عبلقات اإلنساف بخالقو كاإلنساف باإلنساف كالمجتمع
إضافة إلى ككنو كيانان تاريخيان فيك يكلد كيحيى , كعقمي, كاجتماعي, كاإلنساف كائف بيكلكجي, كبالعالـ
نما ىذبيا كفؽ ضكابط كمعايير كأسس إذا , كالقرآف لـ ييمؿ ىذه الحاجات لدل اإلنساف, كيمكت كا 

, فأكلى ىذه الحاجات في اإلسبلـ ىي تحقيؽ عبادة ا, اتبعيا كسار عمى دربيا فاز في الدنيا كاآلخرة
شباعيا (. 136:2003, أبك مرؽ)ثـ تمييا الحاجة لؤلمف كالطمأنينة النفسية , ثـ الحاجات االقتصادية كا 

 
: .Murray H نظرية ىنري موراي  .3.8.1.2.2

 

,  مف أىكائؿ األىشخاص الذيف لىفتكا النظر ًإلى مفيكـ الحاجة لئلنجاز(Murray,1938)يعتبر مكرام 
كتركيزىا عمى , كىي مف النظريات التي اىتمت بالفرد كسمككو مف الناحيتيف البيكلكجية كالسيككلكجية

. فيـ كتحميؿ المحتكل البيئي لمسمكؾ
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كما تأىثر بعمماء االجتماع , (Yung) ك يكنج(Freud) بآراء فركيدMurray))كقد تأىثر مكرام 
ظٌي بتدريب عميؽ في الطب البيكلكجي, كاألىجناس كىذه الخمفية العممية جعمتو ينظر لئلنساف أىنو , كحى

الذم اعتبر أىف اإلنساف كائف حي سمبي (Hull) مخالفان في رأىيو لرأىم العالـ ىىؿ , كائف حي كناـو 
نظريتو كصيغة جديدة لنظرية التحميؿ " ىىؿ"كقد قدـ . يستجيب فقط لمجرد اختزاؿ االستشارة الكاردة ًإليو

. النفسي في الدافعية
 

 مف النظريات التي عممت عمى اإلعبلء مف شأىف الحاجات Murray))كتعتبر نظرية مكرام 
تعمؿ  (كالتي يطمؽ عمييا الدكافع أيضان )ككانت كجية نظره أىف الحاجات السيككلكجية , السيككلكجية

. عمى تنظيـ القكل التي تكجو العمميات العقمية كالمفظية كالجسمية عبر مسارات معينة
 

 ىذه الحاجات السيككلكجية باعتبارىا خصائص ثابتة طكيمة األىمد في Murray))كقد عىٌرؼ مكرام 
كتنشط ىذه الحاجات , كأىنيا تعمؿ عمى ًإطبلؽ الطاقات كتكجيو كاختيار السمكؾ كالخبرات, الشخصية

مع أىف ليا , بفعؿ قكل أىك عكامؿ الضغط البيئية التي يمكف أىف تككف حقيقية ميدركة أىك ميتخيمة
,  تصنيفان ميحكمان لكصؼ السمكؾMurray))كفي ىذا اإًلطار يىبتدع مكرام . خصائص اإلثارة كالتحفيز

خاصة أىىمية أىحداث , لمشخصية (Genesis)لكنو في تفسيره لمسمكؾ يؤكد عمى األيصكؿ التطكرية 
(. 24:1979, قشقكش كمنصكر)الطفكلة المبكرة كديناميات الشخصية 

 

 في التحميؿ النفسي مف حيث تركيزه عمى األىحداث التي (Freud)كىك بذلؾ يشترؾ مع نظرية فركيد
ليذا تعتبر نظرية مكرام . ككذلؾ اىتمامو بالدكافع البلشعكرية, تقع في بداية العمر كفي الطفكلة

((Murray (.  2002,عطية) صيغة جديدة لنظرية التحميؿ النفسي في الدافعية
:  إلى أف الحاجة تتضح مف خبلؿ دالئؿ معينة(Murray, 1938)كيشير مكرام 

. ( كالداخمية–تحكؿ الظركؼ الخارجية ) اتجاه أىك تأىثير سمككي 1.

 . أيسمكب معيف لؤلىداء2.

 . السعي ًإلى أىك تىجنب انتقاء االنتباه كاالستجابة لنمط كاحد أىك أىنماط قميمة مف الضغط3.

 . ًإظيار انفعاؿ ميميز أىك مشاعر مميزة4.

 ًإظيار الرضا نتيجة بمكغ تأىثير معيف أىك ًإظيار عدـ الرضا حينما يككف ىناؾ ًإخفاؽ في تحقيؽ 5.
. ىذا التأىثير

 

 أىف الحاجة لئلنجاز تندرج تحت حاجة أىكبر كأىعـ كأىشمؿ كىي الحاجة ًإلى Murray))كافترض مكرام 
 أىف الحاجة لئلنجاز تعتبر مف أىىـ Murray))كيشير مكرام , كقد اتفؽ في ىذا الرأىم مع يكنج, التفكؽ

كىي في نفس الكقت , الحاجات النفسية كتنشأى في معظـ األىحياف عف حاجة كامنة لتقدير الذات
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قشقكش )تتعارض مع الحاجة لمخضكع كاالستكانة كالتي عادةن ما تيصاحب الشعكر بالفشؿ 
(.  26:1979,كمنصكر

 

: McClelland theory نظرية ماكميالند  .3.8.1.2.3
 

 الذم group factorsفالمنحنى الكتمي , Murray))بأىعماؿ مكرام McClelland) )تأىثر ماكميبلند 
كاىتمامو بنظاـ الحاجات , كرغبتو في اختيار كؿ الحقائؽ المتعمقة بالشخص, تبناه في دراسة الشخصية

 لخيطى مكرام McClelland))كؿ ىذا يشيد عمى اقتفاء ماكميبلند , كقياس ىذه الحاجات
((Murray (. 35:1979, قشقكش كمنصكر) بدرجة كبيرة
 

كاألىحداث , أىف ىناؾ ارتباطان بيف األحداث السابقة(McClelland, 1987)كقد أىشار ماكميبلند 
فًإنو يميؿ , فًإذا كانت مكاقؼ اإلنجاز األىكلية إيجابية بالنسبة لمفرد, اإًليجابية كما يحققو الفرد مف نتائج

أىما ًإذا حدث نكع مف الفشؿ كتككنت بعض الخبرات السمبية , لؤلداء كاالنيماؾ في السمككيات المينجزة
.  فًإف ذلؾ سكؼ ينشأى عنو دافعه لتبلشي الفشؿ

 

 تشير ًإلى أىنو في ظؿ ظركؼ مبلئمة سكؼ يقكـ األىفراد (McClelland)كليذا فًإف نظرية ماكميبلند 
ىاديان لتدعيـ الكفاح -مثبلن - فًإذا كاف مكقؼ المنافسة, بعمؿ المياـ كالسمككيات التي ديًعمت مف قبؿ

. كيتفانى في ىذا المكقؼ, فًإف الفرد سكؼ يىعمؿ بأىقصى طاقتو, كاإلنجاز
 

 لـ يتصكر اإلنساف عمى أىنو مجرد كائف حي يسعى الختزاؿ (McClelland)كمع أىف ماكميبلند 
 بيد أىف االتزاف لديو ال يتطمب اختزاالن equilibrium modelفيك يستخدـ نمكذجان لبلتزاف , الحاجات

 بمبدأى (Hull) كىىؿ(Freud)خبلفان لفركيد, (McClelland)كىنا يأىخذ ماكميبلند , في مستكل االستثارة
فًإف اإًلنساف يقكـ , كييسمـ بأىنو ًإذا كانت االستثارة أىعمى مف ىذا المستكل, المستكل األىمثؿ لبلستثارة

كلكف عندما يأىتي حجـ االستثارة أىقؿ مف المستكل األىمثؿ فًإف , عندئذ بفعؿ كسيمي الختزاؿ مقدارىا
. الفعؿ يخضع لنكع مف الكؼ ييدؼ لزيادة مقدار اإًلحساس الداخمي

 

 أىف المجتمع عندما يىرل في دافعية اإلنجاز قيمة فًإنو يحرص (McClelland)كأىضاؼ ماكميبلند 
كيتخذ كافة األىساليب التي تضمف تدريب أىبنائو عمى السمكؾ , عمييا كبالتالي يستيدفيا في سمكؾ أىفراده

ُن لمثكاب كالعقاب تجاه ىؤالء , كالنشاطات التي تحقؽ تمؾ القيمة كتتمشى معيا كتتخذ منيا محكران
 الظركؼ األيسرية المناسبة أىك المعززة لنمك دافعية (McClelland)كيىصؼ ماكميبلند . األىبناء
كيترؾ , حيث يضع اآلباء معياران لبلمتياز يبدك في أىف في استطاعة األىبناء بمكغىو كتحقيقو, اإلنجاز
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األىعسر كقشقكش )اآلباء لؤلىبناء تحمؿ مسؤكلية تحقيؽ أىىدافيـ دكف تدخؿ مف جانبيـ في ذلؾ 
(. 1983, كسبلمو

 
 

 : Atkinson theory نظرية جون َأتكنسون   .3.8.1.2.4
 

بصياغة نظرية خاصة بالدافعية ذات خطكط عريضة مف حيث  (Atkinson, 1966) قاـ أىتكنسكف
كأىكضح أىتكنسكف أىف النزعة لمحصكؿ عمى النجاح ىي . االرتباط بدافعية التحصيؿ كالميمات التعميمية

كمما يزيد فيرص النجاح عند الطبلب ىك الدافع , يعني أىنيا شيء ميتعمـ, بمثابة استعداد داخمي مكتسب
نجازه كفي النياية يرل أىتكنسكف أىنو عندما يقـك الفرد بأداء ميمة أىك عمؿ ما , لمكصكؿ ًإلى النجاح كاً 

حيث يدفعو دافعو لمتحصيؿ , فًإنو يعيش حالة مف الصراع أىك ما يطمؽ عميو صراع اإلقداـ كاإلحجاـ
. أىك اإلنجاز عمى اإًلقداـ في نفس الكقت الذم يدفعو دافع تجنب الفشؿ عمى اإلحجاـ كالتراجع

 
كاتسمت نظرية أىتكنسكف في الدافعية لئلنجاز بعدد مف المبلمح التي تيميزىا عف نظرية 

كتركيزان عمى , كمف أىىـ ىذه المبلمح أىف أىتكنسكف أىكثر تكجيان معمميان . (McClelland)ماكميبلند
المعالجة التجريبية لممتغيرات التي تختمؼ عف المتغيرات االجتماعية المركبة لمكاقؼ الحياة التي 

 أىنو أىسس نظريتو في ضكء كؿ مف Atkinson))كيمتاز أىتكنسكف . (McClelland)تناكليا ماكميبلند
(. 112:2000, خميفة)نظرية الشخصية كعمـ النفس التجريبي 

  
 (Lewin) ليفيف (Hull) عف غيره مف أىصحاب النظريات مثؿ ىىؿAtkinson))كقد اختمؼ أىتكنسكف 

كلكف عمى الرغـ مف كجكد مثؿ ىذه . Individual Differencesفي تركيزه عمى الفركؽ الفردية 
ىىؿ ك "الفركؽ الفردية فًإف مفيكـ السمكؾ ييماثؿ تمؾ المكجكدة في النظريات الميكانيكية التي كصفيا 

لقد كاف يرل ,  في الصراع(Miler)عبلكة عمى ذلؾ فقد تأىثر أىتكنسكف في نظريتو بنمكذج ميمر". ليفيف
حيث يرتبط بكؿ فعؿ , أىف سمكؾ اإلنجاز ناتج عف الصراع بيف الميكؿ اإًلقدامية كالميكؿ اإًلحجامية

مكانية الفشؿ  (مع ناتج انفعالي يتمثؿ في اإًلحساس بالعجز)ًإنجازم ًإمكانية النجاح  مصحكبة بناتج )كا 
(.   58:2002,عطية )(انفعالي  يتمثؿ في اإلحساس البلحؽ بالخجؿ

 

أىىـ المبادئ التي  (40:1979) في قشقكش كمنصكر (Strenger) كسترينجر(Lyton)كقد حدد ليتكف
: تقكـ عمييا نظرية أىتكنسكف في الدافعية عمى النحك التالي
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كبعدد مف الدكافع أىك الحاجات األىساسية ,  يتمتع جميع األىشخاص بقدر كبير مف الطاقة الكامنة1.
كتكجو تدفؽ الطاقة الكامنة مف ىذا , التي يمكف أىف نعتبرىا بمثابة صمامات أىك منافذ تنظـ

. الرصيد
 يختمؼ األىشخاص حتى في الثقافة الكاحدة فيما بينيـ مف حيث القكة النسبية ليذه الدكافع المختمفة 2. 

, فيبدك الدافع القكم أىشبو ما يككف بصماـ أىك منفذ لمطاقة ينفتح بسيكلة. أىك درجة االستعداد ليا
عمى حيف أىف الدافع الضعيؼ يككف أىشبو بصماـ ضيؽ , كينتج عف ذلؾ تدفؽ لمطاقة بمعدؿ أىكبر

. يسمح بتدفؽ محدكد لمطاقة فحسب
أىم ككف أىف الطاقة تنساب مف خبلؿ ىذا المنفذ كي ,  ككف أىف الدافع قد كضع مكضع التحقيؽ أىـ ال3.

فًإف ىذا يتكقؼ عمى المكقؼ المعيف الذم يجد . تتحكؿ ًإلى نكع مف السمكؾ أىك العمؿ المفيد أىـ ال
. الفرد نفسو فيو

 ًإف ما يتصؼ بو المكقؼ مف خصائص معينة ًإنما يستثير دكافع مختمفة كي يفتح منافذ مختمفة 4.
. فأىم دافع أىك منفذ لمطاقة حساس في استجابتو لمجمكعة مختمفة مف الخصائص المكقفية, لمطاقة

فًإف النمكذج السمككي ,  ًإذا كانت الدكافع المختمفة مكجيو نحك أىنكاع مختمفة مف اإًلشباع أىك اإًلرضاء5.
أىم أىف كؿ دافع . يتحدد بيذا الدافع المعيف (كانطبلؽ طاقتو)الذم ينتج مف استثارة دافع مف الدكافع 
. يؤىدم ًإلى نمكذج مختمؼ مف السمكؾ

كيتمخض عنيا , فإف دكافع مختمفة تستثار, أىك المثيرات,  ًإذا تغيرت طبيعة الخصائص المكقفية6.
.  تنشيط نماذج محددة كمختمفة مف السمكؾ

 

 أىف الميؿ لمتعامؿ مع ىدؼ ذم طبيعة إنجازيو Atkinson & Raynor, 1978))كقد أىدرؾ أىتكنسكف 
(TS)عبر عنيا أىتكنسكف ,  ىك ناتج عف عكامؿ ثبلثة((Atkinson بطريقة رياضية كما ىك في 

(. TS= MS+PS+IS): المعادلة التالية
 

. Motivation for success (MS) الدافع لمنجاح 1.

 .Probability of success (PS) احتماؿ النجاح 2.

. Incentive value of success (IS) القيمة الحافزة 3.
 

 كىك TAF= Maf x PF x IP) (عف دافع تجنب الفشؿ بطريقة رياضية Atkinson))كعبرأىتكنسكف 
:  ناتج عكامؿ ثبلثة

 
. Motive to Avoid failure (Maf) كاقع تجنب الفشؿ 1.
 . Probability of failure (PF) احتماؿ الفشؿ 2.
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.  Incentive value of failure (IF) القيمة الحافزة لتجنب الفشؿ 3.
 
 

:  النظرية االرتباطية أو االتجاه االرتباطي.3.8.1.2.5
 

اىتمت ىذه النظرية بمفاىيـ الدافعية انطبلقان مف نظريات التعمـ السمككية أىك ما يطمؽ عمييا نظريات 
ذلؾ أىف حاالت , كذلؾ مف خبلؿ إتباع بعض المبادئ اليامة بالنسبة لمتعمـ, (المثير كاالستجابة)

كالتعزيز المناسب , اإًلشباع الناتجة عف استجابات معينة كاختزاؿ الحاجة الناتجة عف سمكؾ ما
كالمباشر ألىنماط السمكؾ المرغكب فييا ىي مبادئ تعمـ ىامة كمفيدة في تفسير الدافعية كاستثارتيا عند 

(.  2004,أىبك حكيج كأىبك مغمي)الطبلب 
 

كقاؿ بمبدأ ,  مسألة التعمـ تجريبيان ا مف أكائؿ العمماء الذيف تناكلك(Thorendike)ككاف ثكرندايؾ
حيث يؤدم اإلشباع  , Law of effectكفسر ىذا التعمـ بقانكف األثر , المحاكلة كالخطأ كأساس لمتعمـ

في حيف يؤدم عدـ اإلشباع إلى إضعاؼ , الذم يتمك استجابة ما إلى تعمـ ىذه االستجابة كتقكيتيا
يشير البحث عف االشباع كتجنب األلـ إلى الدكافع الكامنة , كطبقان ليذا القانكف. االستجابة التي يتمكىا

. كراء تعمـ استجابات معينة في كضع مثيرم معيف
 

 حيث (Thorendike)كقاـ بتحديدة بصكرة أفضؿ مف ثكرندايؾ,  بقانكف األثر (Hull)كيأخذ ىؿ
كمصطمح الحافز ,  لمداللة عمى اإلشباع   Need  Reductionيستخدـ مصطمح إختزاؿ الحاجة

Drive لمداللة عمى بعض المتغيرات المتدخمة الكاقعة بيف الحاجة كالسمكؾ كقد حدد ىؿ (Hull) ىذه 
: العبلقة عمى النحك التالي

اختزاؿ الحاجة _____سمكؾ _____ حافز _____ حاجة 
 

, يمعب دكران مؤثران في تحديد الحافز كمتغير متدخؿ, كتعتبر الحاجة طبقان ليذا النمكذج متغيران مستقبلن 
فتصدر عف المتعمـ استجابات معينة تؤدم إلى اختزاؿ , كيمعب ىذا بدكره دكران مؤثران في تحديد السمكؾ

أم أف العبلقة بيف الحاجات كالحكافز ىي التي تحدد , األمر الذم يعزز السمكؾ كينتج التعمـ, الحاجة
. االستجابات الصادرة في كضع معيف كتؤدم إلى تعمميا

 

 صاحب نمكذج التعمـ اإلجرائي ضركرة الفتراض متغيرات متدخمة كالحافز (Scaner)كال يرل سكنر
كيستخدـ بدالن منو مفيكـ , عممان بأنو يقبؿ بمفيكـ التعزيز كأساس لمتعمـ, لتفسير السمكؾ

,  حيث يؤدم التعزيز إلى تقكية االستجابات التي تخفض كمية الحرماف Deprivationالحرماف
زالة مثير مؤلـ يزيد مف احتمالية , فالتعزيز الذم يتمك االستجابة يزيد مف احتمالية حدكثيا ثانية كا 

 عمى استخداـ استراتيجيات (Scaner)كيقتصر سكنر. حدكث االستجابة التي أدت إلى إزالة ىذا المثير



 42 

كفيؿ , كالتي يتـ في ضكئيا تحديد المعززات السمبية كااليجابية كجداكؿ استخداميا, التعزيز المتنكعة 
(. 207:1998,نشكاتي )بإنتاج السمكؾ المرغكب فيو

:   اأُلسس التي يقوم عمييا الدافع لإلنجاز.4.8.1.2
 

: أىف دافعية اإلنجاز تقكـ عمى العديد مف األيسس أىكردىا في النقاط التالية (22:1999)يرل عدس 
 

فًإنجاز الطالب في المدرسة شأىنو شأىف أىم ,  يتأىثر دافع اإلنجاز بعكامؿ عدة كليس بعامؿ كاحد1.
, كالمدرسة, كىك حصيمة أيمكر عدة تتفاعؿ كتتداخؿ معان بما في ذلؾ األيسرة, ًإنجاز آخر
. كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة, كالتغذية, كاألىصدقاء

كقد يرتفع ًإنجاز ىؤالء ,  فقد يعكد تدني اإلنجاز ًإلى افتقار المكاىب كالقدرات العقمية– عكامؿ عقمية2.
كقد يتدنى ًإنجاز الطالب في , في مجاالت أيخرل ال تتعمؽ بما لدييـ مف صعكبات في التعمـ

. كيرتفع في مجاالت أيخرل مثؿ المكسيقى, الرياضيات كالقراءىة
فقد ,  الذكاء ىك عامؿ كاحد فقط مف بيف العكامؿ األيخرل التي تقرر ارتفاع اإلنجاز لدل األىشخاص3.

. يعكد لعكامؿ أيخرل (%75)كأىف  (%(25أظيرت البحكث أىف أىثر الذكاء ال يتعدل 
ف نتكقع ىبكطان مؤقتان في اإلنجاز لدل الطبلب4. ُى خاصة في المراحؿ , كىي ظاىرة طبيعية,  عمينا أى

, كذلؾ نتيجة لعكامؿ عديدة مف ضمنيا األيسرة, الدراسية المتقدمة مثؿ الصفكؼ العميا أىك الجامعة
. كاتجاىاتيـ كميكليـ كأىساليبيـ كالمجتمع بشكؿ عاـ

كييمكف التعرؼ عمى أىنكاع ىذا , أىم أىنيـ يتفاكتكف نكعان ككمان . متدنكف اإلنجاز ليسكا كميـ سكاء. 5
.  كقامت الدراسات بالتفريؽ بيف ىذه األىنكاع كتصنيفيا, التدني لئلنجاز

كانت ىناؾ كذلؾ اتجاىات متعددة لمعالجة , ما دامت ىناؾ نماذج كأىنماط متعددة لمتدني اإلنجاز. 6
. كليس اتجاىان كاحدان , ىذا التدني عندىـ

 
:  َأىم العوامل التي تؤثر في تنمية دافعية اإلنجاز.5.8.1.2

 
كتتمثؿ في , تعتبر األيسرة كالمحيط االجتماعي مف أىىـ العكامؿ التي تؤثر في تنمية دافعية اإلنجاز

, كمعاممة الكالديف القاسية لمطالب دكف سبب, كمتابعة األىىؿ لعممية التعمـ, اىتماـ األيسرة بأىبنائيا
سرة الطالب , كتكقعات األىىؿ بنجاح الطالب كرغبة الطالب في ًإرضاء كالديو ُي كاألىىمية التي تكلييا أي

خكتو ككالديو, لمتعميـ ككثرة المشاكؿ كالخبلفات في األيسرة كعدـ , كالعبلقات الكدية بيف الطالب كا 
(. 2002, أحمد كمحمد)تشجيع األىىؿ عمى التعميـ كالجك األيسرم العاـ أليسرة الطالب 
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بعكامؿ ثبلثة  (147:1990)كما كرد في تكؽ كعدس  (Atkinson)كيتأىثر دافع اإلنجاز لدل أىتكنسكف
: كىذه العكامؿ ىي, رئيسية عند أدائو لميمة ما

كما أىنيـ يختمفكف في , حيث إف األىفراد يختمفكف في درجة ىذا الدافع:  الدافع لمكصكؿ ًإلى النجاح1.
كيقبؿ أىحدىما عمى أىدائيا , كيمكف أىف يكاجو فرداف ميمة ما, درجة دافعيتيـ نحك تجنب الفشؿ

فنزعة الفرد الثاني . كييقبؿ الثاني بطريقة يحاكؿ بيا تجنب الفشؿ المتكقع, بحماس لمنجاح فييا
كيبدك أىف ميؿ الفرد لتجنب الفشؿ يىكمف , لتجنب الفشؿ ييمكف أىف تككف أىقكل مف نزعتو لمتحصيؿ

أىما عندما تككف احتماالت النجاح أىك , في تعممو الذم اكتسبو مف جراء مركره بخبرات فاشمة متكررة
فًإف الدافع لمقياـ بيذا النكع مف الميمات يعتمد عمى الخبرات السابقة . الفشؿ في ميمة ما ممكنة

. عند الفرد كال يتأىثر بشركط النجاح الصعبة المرتبطة بتمؾ الميمة
 

ًإف الميمات السيمة ال تعطي الفرد الفرصة لممركر في خبرة نجاح ميما كانت :  احتماالت النجاح2.
أىما الميمات الصعبة جدان فًإف األىفراد يختمفكف في , درجة الدافع لتحصيؿ النجاح المكجكد لديو

أىما في حالة , كىـ ال يركف أىف لدييـ القدرة عمى أىدائيا, درجة الدافع لتحصيؿ النجاح لدييـ
الميمات المتكسطة فًإف الفركؽ تبدك كاضحة في درجة دافع تحصيؿ النجاح التي تؤثر في األىداء 

. عمى الميمة بشكؿ كاضح كبتفاكت الدافع
 

كفي الكقت نفسو فًإف النجاح في , يعمؿ النجاح الذم يحققو الفرد كدافع:  القيمة الباعثة لمنجاح3.
. الميمات األىكثر صعكبة ييشكؿ دافعان أقكل تأثيران مف النجاح في الميمات األىقؿ صعكبة

 

أىف الفرد عندما يريد القياـ بأداء عمؿ ما أىك ميمة يكاجو  (Atkinson)كفي النياية يرل أىتكنسكف 
في الكقت الذم , حيث يدفعو دافعو لمنجاح كالتحصيؿ عمى اإلقداـ, صراع مف نكع اإلقداـ كاإلحجاـ

. يدفعو دافع تجنب الفشؿ عمى اإلحجاـ كالتراجع
 

:  العوامل التي ُتساعد عمى زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطالب.6.8.1.2
 

أىنو مف الممكف تنمية دافعية اإلنجاز لدل الطبلب كذلؾ بالتركيز عمى ما  (25:1999)يرل عدس 
: يمي

 

.  تركيز انتباه الطبلب عمى األىىداؼ المرجك تحقيقيا ككضكح ىذه األىىداؼ1.

 . تقديـ التغذية الراجعة ليـ مف أىجؿ معرفة االستجابات الصحيحة كالخاطئة2.

 . تزكيدىـ بنماذج مف كاقع الحياة3.

 . تجنب استخداـ األىساليب المسببة لمقمؽ4.
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.  مساعدة كؿ تمميذ عمى تحقيؽ األىىداؼ التي تتناسب كقدراتو كاستعداداتو كميكلو5.
 

أىربع خطكات لمساعدة التمميذ  (72:1991) كما كرد في أىبك ناىية (De Charms)كيقترح دم شارمز 
: كىي, السمبي عمى كضع كتحديد أىىدافو

 

.  أىف ييحمؿ التمميذ نيقاط القكة كالضعؼ لديو بمساعدة األىىؿ كالمعمميف1.

 . يختار التمميذ أىىدافو الخاصة بطريقة منطقية مع مراعاة قدراتو الخاصة2.

 . يختار أىعماؿ مف الممكف تنفيذىا لمتحرؾ نحك تحديد اليدؼ المختار3.

.  تحديد بعض الطرؽ التي تساعد التمميذ عمى التنبؤ بصبلحية األىعماؿ التي يقكـ بيا4.
  

:   خصائص الفرد المنجز.7.8.1.2
 

حيث يعتقد األىفراد ذكك الحاجة المرتفعة ًإلى , غالبان ما يككف األىفراد متعطشيف لمتعميـ كالتحصيؿ
كمرتفعك الدافعية يضعكف , كأىف الفشؿ يأىتي مف عدـ العمؿ, التحصيؿ بأىف النجاح يأىتي مف العمؿ الجاد

كىـ يشعركف بالرضا عندما يحققكف أىىدافان , فييا تحٌد ليـ ًإال أىنيا قابمة لمتحقؽ, ألىنفسيـ أىىدافان مناسبة
كما أىف الرغبة في النجاح غالبان ما تؤدم ًإلى المزيد مف المثابرة عمى نحك أىكثر مما تؤدم ًإليو . مرحمية

كمف األىسباب التي تؤدم . كنقص الدافعية يؤدم ًإلى ضعؼ التحصيؿ. الرغبة في تجنب الفشؿ
مما يؤدم , حيث إف تكقعات الكالديف مرتفعة كعالية جدان , لضعؼ الدافعية االستجابة لسمكؾ الكالديف
(.  574:1996,شيفر كميمماف)باألىبناء ًإلى أىف يطكركا خكفان مف الفشؿ 

 
: أىف الفرد المنجز يتميز بالخصائص التالية (273:1983)كيرل األىعسر كقشقكش كسبلمة 

 

: كيتميز ىذا الشخص بما يمي: Aspiration:  الُطموح.7.8.1.2.1
 

.  ال يقنع بالقميؿ كال يرضى بمستكاه الراىف كيسعى دائمان لتحسيف ذلؾ كالنيكض بو1.

. كال يترؾ األيمكر لمصدفة,  ال يؤمف كال يعتقد أىف المستقبؿ جامد كال يمكف تغييره2.

.  جرمء ال يخشى المغامرة أىك المنافسة أىك تحمؿ المسؤكلية كىك شخص ال يخاؼ المجيكؿ3.

.  غير قمؽ ًإف لـ تظير نتائج جيكده بسرعة4.

كال يثنيو الفشؿ عف معاكدة مجيكده ,  يتحمؿ المشاؽ كالصعاب في سبيؿ الكصكؿ ًإلى أىىدافو5.
. لتحقيؽ ذلؾ

 

مف خبلؿ العمؿ عمى ًإنياء األىعماؿ كالمشكبلت التي يقكـ : Perseverance:  المثابرة.7.8.1.2.2
. كيميؿ لمعمؿ أىكثر مف أىجؿ ذلؾ, بيا أىك يصادفيا
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كيتضح ذلؾ لدل األىفراد ذكم دافعية اإلنجاز العالية حيث : Competition:  الُمنافسة.7.8.1.2.3

كتدؿ المنافسة عمى التسابؽ بيف األىفراد . إنيـ يستمتعكف بالمنافسة كيشعركف أىنيـ بحاجة قكية ليا
. كالجماعات في نضاليا لتحقيؽ نفس اليدؼ

 
كيبدك ذلؾ مف خبلؿ قدرة الفرد عمى تحمؿ المسؤكلية : Independency:  االستقاللية.7.8.1.2.4

كأىشارت العديد مف . كىك تكجو الفرد لمعمؿ مع مجمكعة أىك مستقؿ, كاالعتماد عمى النفس كالمبادأة
.  الدراسات أىف األىفراد ذكم دافعية اإلنجاز المرتفعة يفضمكف العمؿ الفردم المستقؿ

 
نجازىا بسرعة  كيتضح مف خبلؿ الدقة في أىداء: Prediction:  اإلتقان.7.8.1.2.5 األىعماؿ كاً 

. باإًلضافة ًإلى حيسف المظير كحب النظاـ كالنظافة, كبدرجة عالية مف اإًلتقاف
 

كىي درجة التقييـ اإًليجابي التي يشعر بيا األىشخاص تجاه أىنفسيـ :   الثقة بالنفس.7.8.1.2.6
مكاناتيـ النفسية كاالجتماعية كالمينية كدرجة التقدير كالكعي بالذات نحك أىنفسيـ كاآلخريف  كقدراتيـ كا 

. المحيطيف بيـ
 

كقد أىشارت نتائج الدراسات أىف األىفراد ذكم دافعية اإلنجاز المرتفعة ىـ :  التوجو لممستقبل.7.8.1.2.7
. أىفراد أىكثر تكجيان لممستقبؿ

  
 .  تجاه المكاقؼ كاألىحداث التي يتعرضكف ليا: القدرة عمى تحمل المسؤولية.7.8.1.2.8

 
: قياس دافعية اإلنجاز. 8.8.1.2

 
: تيقاس دافعية اإلنجاز مف خبلؿ فئتيف مف المقاييس كىما

 
قاـ : Projective scalesالمقاييس االسقاطية  :  الفئة اأُلولى.8.8.1.2.1
بإعداد اختبار لقياس الدافع لئلنجاز مككف مف أىربع صكر تـ ,  كزمبلؤه(McClelland)ماكميبلند

كالبعض , ((Murray,1938 الذم أىعده  مكرام (TAT)اشتقاؽ بعضيا مف اختبار تفيـ المكضكع 
.  بتصميمو(McClelland)قاـ ماكميبلند
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حيث يتـ عرض كؿ صكرة مف الصكر عمى شاشة , يرتبط ىذا االختبار بالتخيؿ اإلبداعي لممفحكص
ثـ يطمب الفاحص مف المفحكص كتابة قصة تغطي أربعة أسئمة , لمدة عشريف ثانية أماـ المفحكص

: كاألسئمة ىي, بالنسبة لكؿ صكرة
 
ماذا يحدث؟ مف ىـ األشخاص؟ . 1
ما الذم أدل إلى ىذا المكقؼ؟  . 2
ما محكر التفكير؟ كما المطمكب عممو؟ كمف الذم يقـك بيذا العمؿ؟ . 3
ماذا يحدث ؟ كما الذم يجب عممو؟ . 4
 

كيستكمؿ عناصر القصة , ثـ يقـك المبحكث باإلجابة عمى ىذه األسئمة األربعة بالنسبة لكؿ صكرة
(. 2000, خميفة)الكاحدة في مدة ال تزيد عف أربع دقائؽ 

 
: المقاييس الموضوعية ومنيا: الفئة الثانية.  8.8.1.2.2

 
: كىي ( 1979,قشقكش كمنصكر )ىناؾ العديد مف ىذه المقاييس كما كرد في 

 
. تـ تصميمو لقياس اإلنجاز لدل األىطفاؿ (Weiner) مقياس كينر 1.
 .تـ تصميمو لقياس الدافع لئلنجاز لدل الكبار (Mehrabian) مقياس ميريباف 2.

 (.Lynn) مقياس لىف 3.

 . لقياس دافع اإلنجاز لدل األىطفاؿ (Argeel & Robinson)مقياس أىرجيؿ كركبنسكف . 4

 .لقياس دافع اإلنجاز عند الطبلب األىمريكييف (Koustelo)مقياس ككستمك . 5

 .لقياس دافع اإلنجاز عند الكبار (Smith)مقياس سميث . 6

كىك أىكؿ أىداة عربية يتـ تصميميا , لقياس دافع اإلنجاز عند الكبار  (1975)مقياس قشقكش . 7
. لقياس دافع اإلنجاز

كىك مف , لقياس دافعية اإلنجاز لدل األىطفاؿ كالراشديف   (Herman's, 1970)مقياس ىيرمانز . 8
جنبي ُن . أىكثر المقاييس استخدامان عمى المستكل العربي كاألى
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  الدراسات السابقة 2.2
  

يتناكؿ ىذا الجزء عرضان لعدد مف الدراسات التي أيجريت في الربع األىخير مف القرف العشريف حتى 
الدراسات المتعمقة : ىما, كتـ تقسيـ تمؾ الدراسات ًإلى قسميف. ذات العبلقة بمكضكع الدراسة, حينو

كما تـ عرض الدراسات العربية لكؿ , كالدراسات التي تناكلت دافعية اإلنجاز, بأىساليب التنشئة الكالدية
. منيا ثـ الدراسات األجنبية

 

: الدراسات التي تناولت َأساليب التنشئة الوالدية بدافعية اإلنجاز. 1.2.2
 

: الدراسات العربية. 1.1.2.2
  

أثر التنشئة األيسرية كالترتيب الكالدم كالجنس عمى الدافعية " بدراسة بعنكاف  (1993)قامت أبك جابر 
كأظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة الذيف , لئلنجاز عند طمبة الصؼ السادس كالتاسع في مدينة عماف

ينتمكف إلى نمط التنشئة المتسامحة  كانت دافعيتيـ لئلنجاز أعمى مف الذيف ينتمكف إلى األيسر التي 
كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث ككانت الفركؽ لصالح اإلناث , تتبع النمط المتشدد

كلـ تكف ىناؾ , كلـ تكف ىناؾ فركؽ تعزل لمجنس عند طمبة الصؼ التاسع, عند طمبة الصؼ السادس
كأظيرت النتائج عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ الثبلثي لمتغير التنشئة , فركؽ تعزل إلى متغير الترتيب الكالدم

. األسرية كالترتيب الكالدم كالجنس عمى الدافعية لئلنجاز
 

دراستيا  لفحص العبلقة بيف أىنماط التنشئة األيسرية كالسمكؾ العدكاني  (1997)كأىجرت الطراكنة 
كأىثرىما في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األىساسي في مديرية تربية المزار الجنكبي كتككنت عينة 

طالبان كطالبةن مف  (105)طالبان كطالبةن مف العدكانييف ك (105)منيـ , طالبان كطالبةن  (210)الدراسة مف 
كتـ , كقد تـ تحديد الطمبة العدكانييف مف خبلؿ استمارة خاصة قامت الباحثة بإعدادىا. غير العدكانييف

كلتحميؿ النتائج تـ استخداـ . (1984)استخداـ مقياس اتجاىات التنشئة األيسرية الذم أعده السقار 
X)كام تربيع 

 –حماية زائدة)ك  ( تسمطي–ديمقراطي)لمعرفة العبلقة بيف أىنماط التنشئة األيسرية  (2
كتحميؿ التبايف الثنائي لمعرفة أىثر كؿ مف أىنماط التنشئة األيسرية , عند كؿ مف األىب كاألـي (ًإىماؿ

. كالعدكاف كالتفاعؿ بينيما عمى تحصيؿ الطمبة الدراسي
 

كأىظيرت النتائج أىف السمكؾ العدكاني عند كؿ مف الذككر كاإًلناث العدكانييف غير مستقؿ عف نمط 
كىناؾ أىثر , عند كؿ مف األىب كاألـي ( ًإىماؿ–حماية زائدة)أىك ( تسمطي–ديمقراطي)التنشئة األيسرية 
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لمعدكاف عمى تحصيؿ جميع أىفراد العينة كتحصيؿ الطمبة مف اإًلناث ك كانت الفركؽ لصالح غير 
بينما لـ تظير النتائج كجكد أىثر لمعدكاف أىك لمتفاعؿ بيف نمطي التنشئة األيسرية كالعدكاف , العدكانييف

 –ديمقراطي)كما أىظيرت النتائج عدـ كجكد أىثر لنمطي التنشئة األيسرية . عمى تحصيؿ الطمبة الذككر
عند كؿ مف األىب كاألـي عمى التحصيؿ الدراسي عند جميع فئات  ( ًإىماؿ–حماية زائدة)ك (تسمطي
. الدراسة

 

 في دراستيا الكشؼ عف العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كأىنماط التنشئة األيسرية (1999)كىدفت الشمايمة 
لدل طمبة الصؼ األىكؿ الثانكم األىكاديمي في المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في منطقة إربد 

طالبو كطالبةو مف طمبة الصؼ األىكؿ  (600)تككنت عينة الدراسة مف , ـ1997/1998األيكلى لمعاـ 
كاستخدمت الباحثو مقياس دافعية اإًلنجاز لييرمانز . الثانكم تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية

(Herman's)كلئلجابة عف أىسئمة . كاستبانة االتجاىات الكالدية,  كمف ترجمة فاركؽ عبد الفتاح مكسى
. الدراسة استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف

  
كاألب , كقد أىشارت النتائج ًإلى كجكد عبلقة دالة بيف دافعية اإلنجاز كنمط التنشئة األيسرية لؤلىب كاألـي

كعدـ كجكد فركؽ دالة بيف دافعية اإلنجاز كأىنماط التنشئة األيسرية لؤلىب أىك األـي أىك لؤلىب . كاألـي معان 
كىذا يدؿ عمى أىف الكالديف سكاءن األىب أىك األـي يؤثراف بالدرجة نفسيا , كاألـي معان تعزل لجنس الطالب
. عمى أىبنائيـ ذككران كانكا أىك إناثان 

 

: الدراسات األجنبية. 2.1.2.2
 

كالتي أيجريت  (1999)في األىشيب  كما كرد (McClelland, 1975)ديفيد ماكميبلند  بينت دراسة
ثر المؤسسات االجتماعية في تككيف شخصية الطفؿ ُى أىف األيسرة كالعبلقات األيسرية بيف , بيدؼ معرفة أى

الكالديف كاألىبناء يييئاف مناخان مكاتيان أىك غير مكاتو لنمك دافعية اإلنجاز كبقدر ما يتكافر في البيئة 
فالطريقة التي يتربى , األيسرية مف مناخ صحي مكات لنمك الشخصية بقدر ما تنمك الشخصية المنتجة

ثر بصكرة ما كتحدد منجزاتو التالية في مجاالت النشاط  بيا الطفؿ خبلؿ فترة التعمـ قبؿ المدرسة تؤى
. اإلنتاجي كمركزه في المجتمع

 
بدراسة أىثر أسمكب المعاممة الكالدية كاالتجاىات الكالدية عمى دافعية  (Nuttall,1976)قاـ نتؤؿ 

كقد تـ ًإجراء الدراسة عمى مجمكعة مف الطبلب بكالية . اإلنجاز نحك التحصيؿ الدراسي كاألكاديمي
. طالبان  (500)حيث بمغ حجـ عينة الدراسة , سنة (11-9)فمكريدا األمريكية تراكحت أعمارىـ ما بيف 
. كاختبار الدافعية األكاديمي, كاستخدـ الباحث اختبار االتجاىات الكالدية
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 كأظيرت النتائج أىف األىبناء الذيف يدرككف أىنيـ مكضع تقبؿ مف جانب آبائيـ يشعركف أىف ىؤالء اآلباء 
أىك جسمانيا عف , لـ يمجؤكا ًإلى العنؼ في تدريبيـ عمى النظاـ سكاءن سيككلكجيا بإثارة األىلـ النفسي

ككانكا يتصفكف بالطمكح كالكفاءة كالقدرة عمى بذؿ , طريؽ العقاب البدني كانكا مف ذكم اإلنجاز المرتفع
لى جانب أىساليب المعاممة الكالدية يشير العديد  مف الباحثيف ًإلى كجكد عبلقة بيف دافعية , الجيد كاً 

. اإلنجاز كالمناخ األيسرم العاـ كما يشيع في ىذا المناخ مف سعادة أىك شقاؽ
 

بتقييـ  (1999) كما كرد في الشمايمة (Carr & Mednick, 1988)كقد اىتمت دراسة كار كمدنيؾ 
طفبلن  (97) لدل (NACH)تأثير ممارسات التنشئة األيسرية لدكر الجنس عمى الحاجة إلى اإلنجاز 

كاستخدـ مقياس , عامان  (6,5–4,5)طفمةن مف األىطفاؿ السكد الذيف تراكحت أىعمارىـ ما بيف  (103)ك
كاستجابات أيمياتيـ عف ممارسة تربية ,  لمتنشئة األيسرية الخاص بدكر الجنس(P.Katz)بي كاتز 
. األطفاؿ

 

 لمقياس التنشئة األيسرية عف كجكد عدة عكامؿ ليا (Factor Analysis)كأظير التحميؿ العاممي 
كدعمت النتائج الفرضية التي قالت بأف , تأثير مختمؼ عمى الحاجة إلى اإلنجاز لدل الذككر كاإلناث

أم منافسة الرجؿ في ميداف العمؿ كليس فقط السعي )التدريب غير التقميدم عمى األدكار الجنسية 
كمف أف التدريب التقميدم عمى , يؤدم إلى حاجة أعمى إلى اإلنجاز عند اإلناث (نحك الزكاج كاإلنجاب

كأىكدت الدراسة أىيضان أىىمية معالجة . األدكار الجنسية يؤدم إلى حاجة أىعمى إلى اإلنجاز عند األىكالد
. التنشئة األيسرية الخاصة بدكر الجنس عمى أىنيا مسألة متعددة الجكانب

 
إلى الكشؼ عف العبلقة  (1999) كما كرد في الشمايمة (Fontaine, 1988)كىدفت دراسة فكنتايف 

إضافة إلى تبايف ىذه العبلقة تبعان , المتبادلة بيف دافعية اإلنجاز كبعض ممارسات التنشئة األيسرية
, كمكاف اإلقامة,  االجتماعي–لبعض المتغيرات البيئية كالديمغرافية مثؿ كضع األيسرة االقتصادم

أجابت أيميات . طالبان برتغاليان في الصؼ السادس األىساسي (288)كتككنت عينة الدراسة مف . كالجنس
كقد حددت ست ممارسات أيسرية مف خبلؿ إجابات األيميات , أىفراد العينة عف استبياف التنشئة األيسرية

كاحتماالت النجاح كأسمكب , كتقبؿ المراىؽ, كالفاشستية, كاالستقبلؿ, عمى االستبياف كىي تركيب البيئة
. (Attributional style)العزك السببي 

 
كقد أىظيرت النتائج بأف ىناؾ عبلقة مكجبة دالة بيف دافعية اإلنجاز لدل أفراد العينة كالممارسات 

 كمما كجدت لمطالب بيئة غنية بالرعاية كاالىتماـ كالتكجيو –بحيث إنو عمى سبيؿ المثاؿ, األيسرية الستة
. ككجكد ألعاب تركيبية كخبرات تعميمية مساندة لدكر المدرسة كانت دافعية اإلنجاز لدل الطالب مرتفعة
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أما إذا كجدت بيئة تفتقر إلى األلعاب كالخبرات السارة كاالىتماـ كالرعاية كانت دافعية اإلنجاز لدل 
. الطالب منخفضة كىذا ينطبؽ عمى جميع الممارسات الستة السابقة الذكر

 

 إلى الكشؼ عف أثر دافعية (Horowitz & Mosher, 1997)كىدفت دراسة ىكريتز كمكشير 
حيث قاما بدراسة مجمكعة مف طبلب المرحمة الثانكية األثيكبييف الذيف . اإلنجاز عمى مستكل النطؽ

ىاجركا إلى إسرائيؿ في اكتسابيـ لدافع اإلنجاز في ضكء مدل كجكد كغياب بعض أنماط التنشئة 
كتقييـ اآلباء كاأليميات لمطبلب األثيكبييف كالذم يؤثر في التقدـ المدرسي كتحسيف مستكل , األيسرية

طالبان إسرائيميان في الصؼ العاشر استبيانان  (85)ك , طالبان أثيكبيان  (85)كقد استجاب . النطؽ عندىـ
. حكؿ التكجو نحك اإلنجاز كالسمككيات تجاه الحياة العصرية

 

مما يمكف اعتبارىا مككنات كعناصر . أظيرت النتائج كجكد أنماط في تنشئة الطبلب األثيكبييف أيسريان 
كتتضمف المككنات مستكلن عاليان مف النطؽ كالقدرة عمى تأجيؿ اإلشباع . لزيادة دافعية اإلنجاز لدييـ

كما أظيرت النتائج أيضان أف بعض أنماط التنشئة األيسرية لمطبلب األثيكبييف تؤثر عمى . كالطاعة
كتتضمف ىذه األنماط كضع قيكد عمى اإلبداع الفردم لمطبلب كالتركيز , دافعية اإلنجاز كتعكؽ تقدميا

.  الزائد عمى مركز الضبط الخارجي ليـ
 

: الدراسات التي تناولت َأساليب التنشئة الوالدية. 2.2.2
 

: الدراسات العربية. 1.2.2.2
 

بدراسة االتجاىات الكالدية كأىثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لدل عينة مف تبلميذ  (1975)عبد الغفار  قاـ
, تككف كؿ زكج مف تمميذ ككالده, زكجان مف األىفراد (145)تككنت عينة الدراسة مف . المرحمة اإًلعدادية

ككاف بعض الطبلب ممف ىـ باقكف , سنة (17–14)كتراكحت أىعمار أىفراد العينة مف التبلميذ ما بيف 
.  في صفيـ إًلعادة العاـ الدراسي

 

كاختبار , كطبؽ الباحث مقياس االتجاىات الكالدية مف ًإعداد محمد عماد الديف إسماعيؿ كرشدم فاـ
االقتصادم مف ًإعداد - الذكاء المصكر مف ًإعداد أىحمد زكي صالح كاستمارة المستكل االجتماعي

كدلت نتائج الدراسة عمى أىف ىناؾ معامبلت ارتباط أىك عبلقة مكجبة دالو ًإحصائيان بيف . الباحث
درجات اآلباء في البعد الخاص بالسكاء في مقياس االتجاىات الكالدية كدرجة أىبنائيـ في امتحاف 

كأىثبتت الدراسة كجكد عبلقة سالبة ذات داللة ًإحصائية بيف درجات اآلباء , الشيادة االعدادية العامة
كبيف درجات أىبنائيـ , كالتفرقة, كالقسكة, كالتدليؿ, كاإًلىماؿ, كالتسمط, كالتذبذب, في ًإثارة األىلـ النفسي

. في اختبار الشيادة االعدادية
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دراستو لمعرفة التفكؽ العقمي مف حيث عبلقتو باتجاىات الكالديف في التنشئة  (1977)كأىجرل الطحاف 
, طالبان في الصؼ الثاني الثانكم مف الذككر فقط (1097)تككنت عينة الدراسة مف . كمستكاىما الثقافي

- كينتمكف ًإلى مستكل اجتماعي, تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف ثماني مدارس في مدينة دمشؽ
: كقاـ الباحث بتقسيـ الطبلب ًإلى أىربع مجمكعات, اقتصادم كاحد

 

. تمثؿ الطبلب ذكم مستكل الذكاء المرتفع كالقدرة عمى التفكير ااًلبتكارم العالي:  المجمكعة األيكلى1.
تمثؿ الطبلب ذكم مستكل الذكاء المرتفع كالقدرة عمى التفكير االبتكارم :  المجمكعة الثانية2.

. المنخفض
تمثؿ الطبلب ذكم مستكل الذكاء المنخفض كالقدرة عمى التفكير ااًلبتكارم :  المجمكعة الثالثة3.

. العالي
. تمثؿ الطبلب ذكم مستكل القدرة المنخفضة عمى التفكير االبتكارم:  المجمكعة الرابعة4.
 

, كعبد السبلـ عبد الغفار, كاستخدـ الباحث اختبار كاتؿ لمذكاء مف ًإعداد محمد عبد العزيز سبلمة
المستكل : كمقياس, كاختبار القدرة عمى التفكير االبتكارم مف ًإعداد عبد السبلـ عبد الغفار

. كالمستكل الثقافي لمكالديف مف إعداد الباحث, كاالتجاىات الكالدية,   االقتصادم–االجتماعي
 

كدلت نتائج الدراسة أىف أىفراد المجمكعة األيكلى ذكم الذكاء كالتفكير االبتكارم المرتفع يختمفكف عف أىفراد 
المجمكعة الرابعة كذلؾ ككنيـ يتمتعكف بتنشئة كالدية تتسـ بالتشجيع عمى االستقبلؿ كاالعتماد عمى 

عبلكة عمى اتساميـ بالديمكقراطية كاحتراـ رغبات الطفؿ كمنح المحبة , كتجنب التسمط كاإلكراه, النفس
كما أىشارت النتائج ًإلى أىف أىفراد المجمكعة الثانية يختمفكف عف , كالتقدير أىكثر مف المجمكعة الرابعة

في حيف يعانكف , أىفراد المجمكعة الرابعة في أىنيـ يىنعمكف بتنشئة كالدية تتجنب أىساليب الضبط كالتسمط
كتبيف أىف أىفراد المجمكعة الثالثة يختمفكف عف أىفراد . أىفراد المجمكعة الرابعة مف تسمط الكالديف

كما أىف , كالتقييد, المجمكعة الرابعة في تمتعيـ بتنشئة كالدية تحبذ االستقبلؿ كتتجنب أىساليب التسمط
.  أىفراد المجمكعة الثالثة يىنعمكف بتنشئة كالدية أىفضؿ مف أىفراد المجمكعة الثالثة

 
بدراسة المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤليسرة كعبلقتو باالتجاىات  (1982)منسي كالكاشؼ  كقاـ

مف , طالبة (100)ك, طالب (100)تككنت عينة الدراسة مف . الكالدية كالتحصيؿ الدراسي لؤلىبناء
كاستخدـ الباحثاف . تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية, طبلب الصؼ الثالث اإلعدادم في اإًلسكندرية

 االقتصادم –كاستمارة المستكل االجتماعي, اختبار الذكاء المصكر مف إعداد أىحمد زكي صالح
, كمقياس االتجاىات الكالدية كما يدركيا األىبناء مف إعداد سيد صبحي, لمحمكد عبد الحميـ منسي

كاستخدـ درجات التبلميذ في امتحاف نصؼ العاـ الذم أىجرتو مدارس عينة البحث في العاـ 
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كاالنحرافات , كلمحصكؿ عمى النتائج استخدـ الباحثاف المتكسطات الحسابية. ـ1980/1981
(. (t-testكاختبار ت , كمعامؿ ارتباط بيرسكف, المعيارية

 

  االقتصادم لؤليسرة كبيف كؿ –كدلت نتائج الدراسة أىف ىناؾ ارتباطان جكىريان بيف المستكل االجتماعي
 االقتصادم –أىم أىنو كمما ارتفع المستكل االجتماعي, مف االتجاىات الكالدية كتحصيؿ األىبناء الدراسي

كأرجع الباحث ذلؾ لما تكفره األيسر ذات المستكل , لؤليسرة تحسنت االتجاىات الكالدية كما يراىا األىبناء
 االقتصادم المرتفع مف امكانيات ثقافية كمادية تساعد األىبناء عمى التحصيؿ الدراسي –االجتماعي

ك مساعدة األىبناء عمى التحصيؿ الدراسي مف اآلباء أىنفسيـ أىك , مثؿ تكفير مكتبة في المنزؿ, المرتفع
كاتضح أىف التبلميذ الذيف يحققكف درجات تحصيؿ مرتفعة ىـ الطبلب الذيف , بمساعدة اآلخريف

كىذا بدكره قد يجعميـ يشعركف باالتجاىات , يتمتعكف بدرجة أىكبر مف الثقة بالنفس كالطمكح المرتفع
باالضافة ًإلى أىف الكالديف يشجعاف أىبناءىما كيعامبلنيـ معاممة جيدة ًإذا كانكا , الكالدية المكجبة نحكىـ

. مما قد يؤدم ًإلى تحسيف االتجاىات الكالدية لآلباء كما يدركيا األىبناء, جيدم التحصيؿ
 

. دراسة بعنكاف أثر نمط التنشئة األسرية في الشعكر باألمف عند المراىقيف (1985)كأجرل الريحاني 
نشئكا , سنة (14-12)ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف , مراىقان كمراىقةن  (450)تككنت عينة الدراسة مف 

كاختبار , كاستخدـ الباحث مقياس التنشئة األسرية. في بيئات ريفية كمدنية في مدينة عماف كضكاحييا
مجمكعة : األيكلى, قسـ الباحث عينة الدراسة إلى مجمكعتيف. ماسمك لمشعكر باألمف كعدـ األمف

. مجمكعة أسمكب التنشئة األيسرية المتسمطة: كالثانية, أسمكب التنشئة األيسرية المتسامحة الديمكقراطية
 

كتكصؿ الباحث إلى أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية قكية بيف األسمكبيف في التنشئة كدرجات 
حيث كانت درجات الشعكر باألمف النفسي مرتفعة لدل , الشعكر باألمف النفسي لدل المراىقيف

أما المراىقكف الذيف عاشكا بأسر , المراىقيف الذيف عاشكا بأسر متسامحة تتعامؿ معيـ باحتراـ كتقدير
كأشارت الدراسة أيضان إلى أف ىناؾ , متسمطة فقد كانت درجات الشعكر باألمف النفسي لدييـ منخفضة

حيث كانت لصالح , فركقان ذات داللة إحصائية كاضحة في درجات الشعكر باألمف تعكد إلى الجنس
.  اإلناث

 
بدراستيا حكؿ االتجاىات الكالدية كعبلقتيا بكؿ مف الذكاء كالتحصيؿ الدراسي  (1985)النياؿ  كقامت

عمى الطبلب الذيف تتراكح , في مدينة اإًلسكندرية, كالتكافؽ لدل أىطفاؿ المرحمة االبتدائية مف الجنسيف
كبمغ عدد . كذلؾ بعد مجانستيـ لممستكل االجتماعي كاالقتصادم, سنة (12-11)أعمارىـ ما بيف 

,  االقتصادم –كاستخدـ الباحث استمارة المستكل االجتماعي. طالبة (116), طالبان  (118)أىفراد العينة 
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كمقياس االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء , كمقياس المستكل التعميمي, كمقياس المستكل الميني
: كأىشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي. كاختبار الشخصية لؤلىطفاؿ, الذم أىعده  سيد صبحي

 

 يكجد ارتباط مكجب داؿ ًإحصائيان بيف اإًلىماؿ مف جانب األىب كالتحصيؿ الدراسي كالتكافؽ 1.
. االجتماعي لؤلىبناء

 يكجد ارتباط مكجب بيف التذبذب مف جانب األىب كالسكاء مف جانب األىب كبيف التكافؽ الشخصي 2.
 .كاالجتماعي لؤلىبناء

 يكجد ارتباط مكجب داؿ ًإحصائيان بيف التفرقة مف جانب األـي كمستكل ذكاء األىبناء كالتحصيؿ 3.
 .الدراسي ليـ

 يكجد ارتباط مكجب داؿ ًإحصائيان بيف السكاء مف جانب األـي كالتكافؽ الشخصي االجتماعي 4.
بناء ُى  .لؤلى

,  تكجد فركؽ جكىرية دالة ًإحصائيان بيف مجمكعتي البحث مف الذككر كاإًلناث في مقياس التسمط5.
. ككذلؾ الحماية الزائدة كالتفرقة, كما يدركو األىبناء عف األـي

 
 دراسة لمتعرؼ عمى عبلقة التنشئة األيسرية كالجنس كالتخصص بالتفكير (1987)كأجرل حكاشيف 

طالبان  (100)تككنت عينة  الدراسة مف . كأىثر تسمط أك تسامح الكالداف في تربية اإلبداع, اإلبداعي
في المدارس الحككمية في , كطالبة مف الصؼ الثالث الثانكم بفرعيو العممي كاألدبي كآبائيـ كأمياتيـ

. لكاء نابمس
 

كأظيرت نتائج الدراسة أنو ال يكجد . كتحميؿ التبايف األحادم, كاستخدـ الباحث التحميؿ االرتباطي
أما بالنسبة . كبيف مستكل التفكير اإلبداعي لدل األبناء, عبلقة بيف تسامح اآلباء كاألميات كتسمطيـ

أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية لمجنس عمى التفكير , لمجنس كالتخصص
كما أف ىناؾ عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية لمتخصص لصالح . اإلبداعي لصالح الذككر

. التخصص العممي
 

. بدراسة عبلقة التفكؽ باالتجاىات الكالدية في التنشئة كمستكاىا الثقافي (1987)شككت  كقامت
مقسميف عمى أىربع مجمكعات تتككف كؿ مجمكعة مف خمسيف , طالبان  (200)تككنت عينة الدراسة مف 

استخدـ الباحث اختبار كاتؿ لمذكاء مف إعداد أىحمد عبد . طالبان مف طبلب الصؼ الثاني الثانكم
العزيز سبلمة كعبد السبلـ عبد الغفار كاختبار القدرة عمى التفكير االبتكارم مف إعداد عبد السبلـ 

براىيـ ,  االقتصادم مف إعداد عبد السبلـ عبد الغفار–كمقياس المستكل االجتماعي, عبد الغفار كا 
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كاختبار , كاستخدـ تحميؿ التبايف الثنائي. كمقياس المستكل الثقافي لؤليسرة مف ًإعداد الباحث, كقشقكش
. (t-test)ت 
 

كتكصؿ الباحث ًإلى أىف الطبلب ذكم الذكاء المرتفع كالقدرة المرتفعة عمى التفكير االبتكارم يختمفكف 
حيث أىنيـ يحظكف بعناية , عف أىفراد مجمكعة الطبلب العادييف متكسطي الذكاء كالتفكير االبتكارم

. مباشرة كأىساليب تنشئة تتسـ بالدؼء كالحب مف قبؿ الكالديف
 

في دراستيا إلى معرفة العبلقة بيف أىساليب الكالديف في التنشئة كمفيـك الذات  (1989)كىدفت جبالي 
كقد كشفت النتائج عف كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة , مراىقان كمراىقة (468)لدل عينة مؤلفة مف 

كما أىشارت النتائج , (40,0)ًإحصائية بيف التنشئة الكالدية كمفيكـ الذات عند عينة الدراسة بمغت 
أىيضان ًإلى تفكؽ الطبلب الذيف يتربكف في أىجكاء مف التقبؿ كالتقدير كالمحبة كالحماية مف األىىؿ عمى 

. زمبلئيـ الذيف يتربكف في أىجكاء متناقضة مف النبذ كالرفض كاإًلىماؿ
 

تأىثير تفاعؿ األىساليب الكالدية في التنشئة االجتماعية كمناخ "  دراسة بعنكاف (1991)كأجرل النجار 
" حجرة الدراسة كالمستكل االقتصادم عمى أيسمكب التفكير االبتكارم لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية 

مف الصؼ الرابع في مدينة دسكؽ , طالبة (317)ك, طالبان  (327)منيـ , طالبان كطالبة (644)عمى 
حيث تكصؿ ًإلى كجكد عبلقة ايجابية بيف أىساليب . ـ1988/1989ككفر الشيخ في العاـ الدراسي 

.  المعاممة كالمناخ الصفي كالمستكل االقتصادم عمى التفكير االبتكارم
 

بتحرم شكؿ العبلقة بيف األىفكار البلعقبلنية كالتنشئة الكالدية كمفيكـ  (1992)الفيصؿ  في حيف قاـ
تـ , طالبان كطالبة (733)تككنت عينة الدراسة مف . الذات لدل طمبة كميات المجتمع في األيردف

كقاـ الباحث بتطبيؽ مقياس األىفكار العقبلنية كالبلعقبلنية مف . اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية
كاستبانة االتجاىات , (1982)كمقياس مفيكـ الذات مف ًإعداد الداككد , (1985)ًإعداد الريحاني 

كأىظيرت نتائج , كمعامؿ االنحدار, (t-test)كاستخدـ اختبار ت . (1984)الكالدية التي أىعدىا السقار 
: الدراسة

في حدىا  (%9,4) أىف األىفكار البلعقبلنية تنتشر بيف طمبة كميات المجتمع بنسب تراكحت بيف 1.
كأىف الذككر يتميزكف عف اإًلناث في كاحدة مف األىفكار , في حدىا األىعمى (%33)كبيف , األىدنى

. البلعقبلنية بينما تتميز اإًلناث عف الذككر في ثبلث مف األىفكار البلعقبلنية
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 أىظيرت النتائج كجكد معامؿ ارتباط ضعيؼ كباالتجاه السالب بيف األىفكار البلعقبلنية كالتنشئة 2.
بينما كاف ىناؾ ارتباط ذك داللة ًإحصائية بيف ثبلثة مف , عمى الدرجة الكمية (02,0-)الكالدية بمغ 

. األىفكار البلعقبلنية كبيف أىنماط التنشئة الكالدية عمى الصكرة الكمية لكؿ مف األىب كاألـي
 كجكد ارتباط سالب ذم داللة بيف تسعة مف األىفكار البلعقبلنية كجميع أىبعاد التنشئة الكالدية 3.

مما جعميا أىداة تنبؤية  ( اإًلىماؿ–الحماية الزائدة )( النبذ–التقبؿ  )( التسمط–الديمقراطية)المتمثمة 
. ذات فائدة في تككيف األىفكار البلعقبلنية

 كما أىكدت الدراسة عمى كجكد ارتباط سالب ذم داللة إحصائية بيف األىفكار البلعقبلنية كمفيكـ 4.
. عمى الدرجة الكمية (25,0-)الذات بمغ 

 كأىشارت النتائج ًإلى كجكد ارتباط عاؿ نسبيان كباالتجاه المكجب بيف أىنماط التنشئة الكالدية كمفيكـ 5.
كما كجد ارتباط ذك داللو بيف جميع أىبعاد التنشئة الكالدية عمى جميع أىبعاد . (36,0)الذات بمغ 

كأىظيرت النتائج كجكد أىثر ذم داللة النتشار األىفكار البلعقبلنية مف خبلؿ التنشئة , مفيـك الذات
ُن   .الكالدية كمفيكـ الذات معان

 
لمتعرؼ عمى االتجاىات الكالدية كأثرىا في تنمية التفكير االبتكارم  (1995)حماد  كفي دراسة أىجرتيا

: كتـ تحديد مجمكعتيف, طفبلن كطفمةن ككالدييـ (120)تككنت عينة الدراسة مف . لدل أطفاؿ الركضة
 
.    طفبلن كطفمة (30)كمنخفضي الحماية الزائدة كعددىـ  (30)مرتفعي الحماية الزائدة كعددىـ . 1
.  طفبلن كطفمة (30)كمنخفضي اإلىماؿ كعددىـ  (30)مرتفعي اإلىماؿ كعددىـ . 2
 

كاختبار رسـ , كاختبار التفكير االبتكارم عند األىطفاؿ, كاستخدمت الباحثة مقياس االتجاىات الكالدية
كدلت نتائج الدراسة ,  االقتصادم–كاستمارة المستكل االجتماعي" جكدانؼ ىاريس " الرجؿ مف إعداد 

: عمى ما يمي
 

ذكم اتجاه  (آباء كأيميات)ىناؾ فركؽ ذات داللة ًإحصائية بيف متكسط درجات أىطفاؿ األيسر . 1
ذكم اتجاه اإًلىماؿ المنخفض كما  (آباء كأيميات)اإلىماؿ المرتفع كمتكسط درجات أطفاؿ األسر 

. يبدك في درجات التفكير ااًلبتكارم الدرجة الكمية كأبعادىا
ذكم اتجاه  (آباء كأيميات)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ًإحصائية بيف متكسط درجات أىطفاؿ األيسر . 2

أىم أىف النتائج أىسفرت عف كجكد  (المركنة, التخيؿ, العبلقة)الحماية المنخفضة كالمرتفعة كما تبدك 
.  الحماية الزائدة أىك اإلىماؿ في نمك التفكير االبتكارم ألىطفاؿ الركضة–تأىثير لبلتجاىات الكالدية
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بدراسة أىساليب المعاممة الكالدية كالتفاعؿ السمككي لدل تبلميذ المرحمة  (1999)كما قاـ السفياني 
كجكد عبلقة ارتباطية دالة : مف أىىميا, تكصؿ الباحث لعدة نتائج, المتكسطة العادييف بالسعكدية

كبيف األسمكب اإلرشادم لؤليـ كالتفاعؿ السمككي , إحصائيان بيف األسمكب اإلرشادم كالتفاعؿ السمككي
في حيف لـ تكجد أم عبلقة ارتباطية دالة بيف أسمكب سحب الحب لؤليـ , (0.01)عند مستكل داللة 

كأرجع الباحث ذلؾ إلى أف األىساليب التي يمارسيا الكالداف أثناء التفاعؿ مع . مع التفاعؿ السمككي
أبنائيـ سكاءن مف ناحية القكة أك التسامح تؤثر بصكرة كاضحة في التفاعؿ السمككي لدل التبلميذ بحيث 

.  ينعكس عمى سمككياتيـ داخؿ الفصؿ المدرسي كخارجو
 

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف التبلميذ العادييف كتبلميذ دكر التكجيو االجتماعي في 
في حيف لـ تظير فركؽ دالة , (0.05)األسمكب اإلرشادم لصالح التبلميذ العادييف عند مستكل داللة 

كىذا يشير , بيف التبلميذ كتبلميذ دكر التكجيو االجتماعي في األسمكب العقابي كأسمكب سحب الحب
إلى اشتراكيـ إلى حد كبير في البيئة األيسرية الكاحدة مف حيث أساليب المعاممة الكالدية الكاحدة 

كيفسر عدـ اكتساب األبناء , سكاءن لدل التبلميذ العادييف أك تبلميذ دكر التكجيو, كتأثيرىا الكاحد
. لمتنظيمات النفسية كالخبرات الحياتية مف اآلباء نتيجة ألسمكب معاممة اآلباء

 

كمفيـك الذات كعبلقة ( الرفض/ القبكؿ)بدراسة حكؿ  أيسمكب المعاممة الكالدية  (1999)كقامت بدر 
تككنت عينة الدراسة مف . كؿ منيما بالسمكؾ العدكاني، لدل عينة مف تمميذات المرحمة االبتدائية بجدة

: كأسفرت الدراسة عف النتائج التالية, طالبة بالصفيف الثالث كالسادس االبتدائي (174)

لمقبكؿ الكالدم مف األىب كاألـ كمستكل  (البنات)تكجد عبلقة ارتباطية سالبة بيف إدراؾ األىطفاؿ   .1
. السمكؾ العدكاني لدييف

لمرفض الكالدم مف األىب كاألـ كمستكل  (البنات)تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف ًإدراؾ األطفاؿ  .2  
. السمكؾ العدكاني لدييف

 .(البنات)تكجد عبلقة ارتباطية سالبة بيف مفيكـ الذات كمستػكل السمكؾ العدكاني لدل األىطفاؿ . 3

صغار السف ككبار السف  (البنات)تكجد فركؽ دالة في مستكل السمكؾ العدكاني بيف األىطفاؿ . 4
. لصالح األىطفاؿ كبار السف

 
لبحث العبلقة بيف أىساليب المعاممة الكالدية كاالكتئاب لدل بعض  (2000)بركات  كجاءت دراسة

( 135)تككنت عينة الدراسة مف . المراىقيف كالمراىقات المراجعيف لمستشفى الصحة النفسية بالطائؼ
حالة مف المراجعيف لمعيادة النفسية في مستشفى الصحة النفسية بالطائؼ المشخصيف كحاالت اكتئاب 
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كتـ استخداـ مقياس أىساليب المعاممة . سنة (24-12)أينثى تتراكح أىعمارىـ ما بيف  (74)ذكر  (61)
: كأشارت نتائج الدراسة ًإلى كجكد, الكالدية كمقياس االكتئاب

 

لؤلىب كاالكتئاب لدل عينة المراىقيف  (األسمكب العقابي)عبلقة ارتباطية مكجبة دالة ًإحصائيان بيف . 1
كلـ تكجد عبلقة ارتباطية دالة , لؤلىب لدل عينة المراىقيف (أسمكب سحب الحب)الذككر كبيف 

 .ًإحصائيان بيف أىساليب معاممة األـ كاالكتئاب لدييـ

لؤلىب كاالكتئاب لدل عينة  (أسمكب التكجيو كاإلرشاد)تكجد عبلقة سالبة دالة ًإحصائيان بيف . 2
 .كلـ تكجد عبلقة ارتباطية دالة ًإحصائيان بيف أساليب معاممة األـي كاالكتئاب لدييف, المراىقات

كما , لؤلىب كاالكتئاب لدل العينة الكمية (األسمكب العقابي)تكجد عبلقة ارتباطية دالة ًإحصائيان بيف . 3
لؤًلب كاالكتئاب لدل  (أسمكب اإًلرشاد كالتكجيو)تكجد عبلقة ارتباطية سالبو دالة ًإحصائيان بيف 

 .العينة الكمية

. لـ تكجد فركؽ دالة ًإحصائيان بيف المراىقيف كالمراىقات في االكتئاب. 4
 

في دراستو لفحص أىساليب التنشئة االجتماعية كعبلقتيا بالسمكؾ  (2001)كىدؼ عبد الحفيظ 
, حيث اختار الباحث عينة دراستو بالنسبة لممتسربيف مف التعميـ, االنحرافي في مدينة أىسيكط المصرية

( 500)مف كاقع ممفات إحصاء التبلميذ بمدرسة الرشاد لمتعميـ األساسي بعرب المدابغ، كالتى يبمغ 
كقد اختار الباحث , طالبان كطالبةن في المرحمة االعدادية (250)طالبان كطالبةن في المرحمة االبتدائية، ك

تمميذ  (18)خمس حاالت مف المتسربيف مف التعميـ مف تبلميذ المرحمة االعدادية الذيف يبمغ عددىـ 
.  كتمميذة كفقان لمشركط السابؽ ذكرىا

 
كأظيرت النتائج أىف الغالبية العظمي مف سكاف المناطؽ العشكائية تميؿ ًإلى األىساليب التقميدية في 

أرجع الباحث ذلؾ  النخفاض الكعي . تنشئة األىبناء كالمتمثمة في القسكة كالحرماف كاإًلىماؿ كالتدليؿ
الثقافي في تمؾ األيسر كزيادة حجـ األيسرة مع تدني المستكم االقتصادم كانخفاض درجة كعي الكالديف 

. بما قد تحدثو ىذه األىساليب في سمككيات األىبناء مف آثار غير سكية
بشكؿ خاص كفي سكريا ًإلى معرفة كاقع التنشئة االجتماعية كاتجاىاتيا  (2001)كىدفت دراسة كطفو 

في محافظة القنيطرة السكرية مف خبلؿ دراسة ميدانية شممت عينتيا أىربع مناطؽ، حيث تـ التركيز 
.  تشمؿ ًإحدل القرل الشركسيةأثنيةعمى منطقة حضرية، كمنطقة بدكية، كمنطقة زراعية، كمنطقة 

كمف ثـ تحديد  %(.46بنسبة )كاأليميات  (%54بنسبة ) فردان مف اآلباء (361 )كبمغ حجـ العينة
جتماعية السائدة كأيسمكبيا في منطقة الجتماعية المؤثرة في تحديد طابع التنشئة االالعكامؿ كالمتغيرات ا

ما أيسمكب التنشئة السائد في منطقة : جابة عف تساؤالت بحثية أىىمياإلكسعت الدراسة كذلؾ ؿ. البحث
البحث؟ ىؿ ىك أيسمكب تسمطي أىـ أيسمكب ديمقراطي؟ ما مستكل تدخؿ المستكل التعميمي لؤلىبكيف في 
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ختبلؼ جغرافي في أيسمكب التنشئة كفقان لمتغير القرية اجتماعية؟ كىؿ ىناؾ التجاه التنشئة ااتحديد 
  ؟المبحكثيفالتي ينتمي ًإلييا 

 
جتماعية السائدة ىي تنشئة تقميدية لـ تتحكؿ ًإلى تنشئة الىي أىف التنشئة ا, كخرجت الدراسة بنتائج

تجاىات األىساسية ال ًإذ ما زاؿ أسمكب العقاب البدني يشكؿ كاحدان مف أىىـ ا,ديمقراطية حديثة حتى اآلف
لمتنشئة في المنطقة المعنية، كما بينت تأىثير عامؿ التكزيع الجغرافي كالعرقي في تحديد مسار التنشئة 

 .تجاىاتيا إيجابيان أىك سمبيان، كتأىثير المستكل التعميمي لؤلىبكيفاجتماعية كالا
 

دراستيا لمعرفة العبلقة بيف مظاىر ًإساءىة معاممة الكالديف لؤلىطفاؿ كالتأىخر  (2001)كأىجرت الزىار 
فردان مف تبلميذ المرحمة االبتدائية في القاىرة مف طمبة الصؼ  (355)الدراسي لدل عينة مككنة مف 

كمقسميف  (تجريبية, خاصة, حككمية)مكزعيف عمى ثبلث مدارس  (كالخامس االبتدائي, كالرابع, الثالث)
كالتبلميذ , طالبان كطالبة (102)مجمكعة التبلميذ المتأىخريف دراسيان كعددىـ : " ىما, ًإلى مجمكعتيف

كأظيرت . كاستخدمت الباحثة مقياس مف ًإعدادىا, طالبان كطالبةن  (253)غير المتأىخريف دراسيان كعددىـ 
: نتائج الدراسة ما يمي

 
كما يدركيا )تكجد فركؽ دالة ًإحصائيان في متكسط الدرجة الكمية لمظاىر ًإساءىة معاممة الكالديف . 1

بيف التبلميذ المتأىخريف كغير المتأىخريف في العينة الكمية كفي عينة اإًلناث لصالح  (األىطفاؿ
. التبلميذ المتأىخريف

كما يدركيا )تكجد فركؽ دالة ًإحصائيان في متكسط الدرجة الكمية لمظاىر ًإساءىة معاممة الكالديف . 2
بيف الصفكؼ الثبلث لصالح ( الذككر فقط)كعينة ( اإًلناث فقط)في العينة الكمية كعينة  (األىطفاؿ

 .الصؼ الرابع االبتدائي بيف التبلميذ المتأىخريف دراسيان 

في  (كما يدركيا األىطفاؿ)يكجد فركؽ في متكسط الدرجة الكمية لمظاىر ًإساءىة المعاممة الكالدية . 3
بيف التبلميذ  ( ًإناث–ذككر)لمعينة الكمية  (الذككر فقط)كعينة  (اإًلناث فقط)العينة الكمية كعينة 
.  كلصالح مدرسة الزيتكف المشتركة االبتدائية (لصالح الذككر فقط)المتأىخريف دراسيان 

لمعينة  (كما يدركيا األىطفاؿ)يكجد فركؽ في متكسط الدرجة الكمية لمظاىر ًإساءىة المعاممة الكالدية . 4
لدل عينة مف تبلميذ ( لصالح الذككر فقط)بيف التبلميذ المتأىخريف دراسيان  ( إناث–ذككر)الكمية 

 .المرحمة االبتدائية

بيف  (كما يدركيا الكالداف)يكجد فركؽ في متكسط الدرجة الكمية لمظاىر ًإساءىة المعاممة الكالدية . 5
 .لصالح التبلميذ المتأىخريف دراسيان  (اإًلناث فقط)التبلميذ المتأىخريف دراسيان في العينة الكمية كعينة 
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 (كما يدركيا الكالداف)تكجد فركؽ دالو ًإحصائيان في متكسط الدرجة الكمية إًلساءىة المعاممة الكالدية . 6
 .في الثبلث مدارس مكاف الدراسة لصالح مدرسة الزيتكف المشتركة االبتدائية

في  (كما يدركيا الكالداف)يكجد فركؽ في متكسط الدرجة الكمية لمظاىر ًإساءىة المعاممة الكالدية . 7
في الثبلث صفكؼ مكاف الدراسة لصالح الصؼ الرابع االبتدائي  (عينة الذككر فقط)العينة الكمية ك

 .لدل عينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية

 
بدراسة الخجؿ كعبلقتو بكؿ مف الشعكر بالكحدة النفسية كأىساليب المعاممة  (2002)خكج  كقامت

( 484)شممت عينة الدراسة . الكالدية لدل عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة
كمقياس , كاستخدمت الباحثة مقياس الخجؿ لمدريني, طالبان كطالبةن مف طالبات المرحمة المتكسطة

كلمحصكؿ عمى النتائج . كمقياس أىساليب المعاممة الكالدية لمنفيعي, الشعكر بالكحدة النفسية لمدسكقي
.  كتحميؿ التبايف األيحادم, استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف

 
أيسمكب )ك  (األيسمكب العقابي)كدلت نتائج الدراسة عمى كجكد عبلقة ًارتباطية مكجبة دالة ًإحصائيان بيف 

كما تكجد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة , لؤلىب كلؤليـ كالخجؿ لدل العينة الكمية  (سحب الحب
كلـ تظير النتائج كجكد , لؤلىب كاألـي كالخجؿ لدل العينة الكمية (أيسمكب التكجيو كاإًلرشاد)ًإحصائية بيف 

لؤلىب كاألـي كالشعكر بالكحدة النفسية عمى العينة  (األيسمكب العقابي)عبلقة ارتباطية دالة ًإحصائيان بيف 
بينما تكجد عبلقة , لؤلىب كالشعكر بالكحدة النفسية عمى العينة الكمية (أيسمكب سحب الحب)ك, الكمية

لؤليـ كالشعكر بالكحدة النفسية لدل  (أيسمكب سحب الحب)ارتباطية سالبو ذات داللو ًإحصائية بيف 
. العينة الكمية

 
, "العنؼ األيسرم كخصكصية الظاىرة البحرينية"بعنكاف  (2004)كفي دراسة ميدانية أجرتيا بكزبكف 

حيث أظيرت نتائج الدراسة أىف أكثر مف ثمث العينة تعرضف , مف اإلناث (605)عمى عينة تككنت مف 
كأظيرت النتائج أىف ىناؾ العديد مف أىشكاؿ المعاممة الكالدية كالعنؼ تتراكح بيف العنؼ , لمعنؼ األيسرم

كأظيرت النتائج أىف , كالعنؼ االقتصادم, كالعنؼ االجتماعي, كالعقاب البدني الخفيؼ كالشديد, المفظي
األطفاؿ الذيف تعرضكا لمشاىد العنؼ داخؿ األيسرة كانكا يعانكف مف مجمكعة مف المشكبلت مف 

.  كضعؼ الدافعية لدييـ, كالتأخر الدراسي, كالتبكؿ البلإرادم, السمكؾ العدكاني: ضمنيا
 

إلى معرفة مدل العبلقة بيف أىنكاع العنؼ األيسرم كاإلىماؿ كبيف  (2005)كىدفت دراسة القرني 
تككنت عينة الدراسة . السمكؾ االنحرافي لدل عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة

, حيث تـ تصميـ استبانة خصيصان لجمع البيانات كبمساعدة المشرفات التربكيات, طالبة (350)مف 
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كخمصت الدراسة إلى أىف ىناؾ عبلقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيان بيف أىنكاع العنؼ األيسرم 
بمعنى أىف الطالبات المكاتي تعرضف لنكع أك أكثر , كاإلىماؿ كبيف السمكؾ االنحرافي لدل عينة الدراسة

مف أنكاع العنؼ األيسرم أك شاىدنو في محيط األيسرة أك تعرضف لئلىماؿ مف الكالديف أظيرف 
. سمككيات انحرافية أكثر مف زميبلتيف

 
ساءىة معاممة األطفاؿ (2005)كأجرل قاركني  ( 222)عمى عينة قكاميا , دراستو حكؿ العنؼ األيسرم كا 

كتكصمت الدراسة إلى أف العنؼ األيسرم الذم يشاىده األبناء يككف لو , مف اإلناث (%59)منيـ , فردان 
كما أشارت النتائج إلى أف اآلثار البعيدة , تأثير كبير عمى نفسية األطفاؿ عمى المدل القريب كالبعيد

كأشارت النتائج كذلؾ إلى .  لمشاىدة أساليب العنؼ تؤثر عمى عبلقة الفرد بشريكة حياتو في المستقبؿ
.  تعرضكا لئلىماؿ مف كالدييـ (%36)ك, مف عينة الدراسة تعرضكا لمعنؼ البدني (%42)أف 
 

: الدراسات األجنبية. 2.2.2.2
 

 ًإلى تقصي العبلقة بيف ااًلتجاىات الكالدية نحك تنشئة الطفؿ (Church, 1980)ىدفت دراسة تشيرش 
تمميذو مف مجمكعة مدارس بالجنكب الشرقي لمكاليات  (400)أجرتيا عمى عينة تتككف مف . كتحصيمو

كقد استخدمت الباحثة مقياس االتجاىات الكالدية كاختبار كاليفكرنيا لمتحصيؿ , المتحدة األىمريكية
كدلت نتائج الدراسة ,  كتحميؿ التبايف األحادم(t-test)كاستخرجت النتائج باستخداـ اختبار , الدراسي
: عمى

تكجد فركؽ جكىرية دالة ًإحصائيان بيف التحصيؿ الدراسي لؤلىطفاؿ كاتجاىات الكالديف نحك تربيتيـ . 1
. كتنشئتيـ

ًإنو مف الممكف مبلحظة أىف أيسمكب التسيب في المعاممة الكالدية كخاصة مف األـي ينتج منو . 2
. انخفاض تحصيؿ األىبناء

ًإف سرعة تحصيؿ األىبناء ككفاءىتيـ كخاصة في القراءة تتأىثراف بأىساليب اآلباء كاأليميات في التنشئة . 3
(. α=0.05)عند مستكل ألفا 

 
تأىثير المساندة  (1996)كما كرد في مخيمر  (Holahan & Moos, 1986)كدرس ىكالىاف كمكس 

ذكران  (267)عمى عينة مف الذككر كاإًلناث قكاميا , األيسرية عمى تكيؼ الشخصية في مقاكمة الضغكط
سنة كتكصؿ ًإلى أىف المساندة األيسرية المتمثمة في ًإدراؾ الطفؿ  (44-42)كأينثى متكسط أعمارىـ بيف 

أىنو محبكب كمقبكؿ كمرغكب فيو تقكم صحتو النفسية كخصائصو اإًليجابية كالصبلبة كالثقة بالنفس 
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كأىف اضطراب عبلقة الطفؿ بكالديو تجعمو أىقؿ صبلبةن كأىقؿ ثقةن , كتقيو مف المرض النفسي, كالطمكح
. كأىكثر مرضان , كأىقؿ طمكحان , بالنفس

 
فقد درسكا  (Demo, Small, Savin & Williams, 1987)أىما ديمك كسيمكؿ كسيفف ككليامز 

مراىقان ككالدييـ  (129)حيث تككنت العينة مف , العبلقات األيسرية كتقدير الذات عند المراىقيف ككالدييـ
كقد أيعطي اآلباء استبانة تقيس مظاىر العبلقة بينيـ كبيف أىبنائيـ كتقدير الذات  ( ذكر71,  أنثى68)

كقد أىظير تحميؿ االنحدار , كما أعطي األىبناء استبانة مشابية لتمؾ التي أيعطيت لكالدييـ, عند الكالديف
كما , أىف تقدير الذات عند الذككر كاف مرتبطان بالعبلقات العائمية عمى نحك أىعمى منو عند اإًلناث

أىظيرت النتائج أىف الدعـ الكالدم لـ يكف لو ارتباط ذك داللة ًإحصائية بتقدير الذات لدل األىبناء كلـ 
. يعًط الباحثكف تفسيران ليذه النتائج

 
فقد ىدفت ًإلى دراسة طبيعة العبلقة بيف السمكؾ  (Hiram, et al, 1989)أىما دراسة ىيراـ كزمبلئػو 

العدكاني الذم يعامؿ بو الكالداف أىبناءىـ، كالمشكبلت السمككية لدل ىؤالء األبناء، كقد تكصمت الدراسة 
في نتائجيا ًإلى أىف ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف السمكؾ العدكاني الذم يعامؿ بو الكالداف أىبناءىـ، 

حيث أنو يزداد السمكؾ العدكاني لدل األبناء في حاؿ تككف , كالسمكؾ العدكاني لدل ىؤالء األىطفاؿ
. األساليب التي يتبعيا الكالداف غير سكية كالتسمط كعدـ الديمقراطية

 
رفض الكالديف  بدراسة العبلقة بيف (2002)كما كرد في خكج  (Kitahara, 1990)كقاـ كيتاىارا  

طالبان  (71)تككنت عينة الدراسة مف , لمطفؿ كبعض خصائص الشخصية لديو في مرحمة الرشد 
كأىظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة ًإحصائية بيف األىشكاؿ المختمفة مف الرفض , جامعيان سكيديان 

ككانت البنات األىكثر رفضان , الكالدم في مرحمة الطفكلة كبيف تقدير الفرد السالب لذاتو في مرحمة الرشد
.  أىكثر تبعية كاتكالية كخجبلن كعدـ اتزاف انفعالي مف الذككر, مف كالدييـ في مرحمة الطفكلة

 
ًإلى فحص العبلقة بيف أىساليب المعاممة  (Geri & Dana, 1993)كما ىدفت دراسة جيرم ك دانا 

طفبلن، تتراكح أىعمارىػـ بيف  (42)الكالديػة، كاالضطرابات السمككية لدل عينة مف األىطفػاؿ، تككنت مف 
سنة، تكصمت الدراسة في نتائجيا ًإلى أىف أىساليب المعاممة الكالدية الخاطئة التي تتمثؿ في  (8-16)

الرفض كاإلىماؿ كعدـ المباالة ترتبط بعبلقة مكجبة مع كؿ مف القمؽ كاالكتئاب كالسمكؾ العدكاني لدل 
. األىطفاؿ
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ًإلى معرفة العبلقة بيف المزاج االكتئابي لدل  (Xinyin, et al, 1995)كىدؼ أكسينايف كزمبلؤه 
أىف الضغكط : أىىميا, األىطفاؿ الصينييف كالضغكط األيسرية كالمدرسية، تكصمت الدراسة ًإلى نتائج

األيسرية كالمدرسية ترتبط بعبلقة مكجبة باالكتئاب لدل أىفراد العينة، كما أىكضحت النتائج أىيضان، أىف 
. ىناؾ عبلقة مكجبة بيف مستكل أىعراض االكتئاب، كمستكل السمكؾ العدكاني لدل ىؤالء األطفاؿ

 

ًإلى فحص العبلقة بيف الطفؿ ككالديو  (Wintzel & Asher, 1995)كنتزؿ كآشير  كىدفت دراسة
طفػبلن ممف يدرسكف بالصفيف  (423)كسمككو العدكاني كتحصيمو الدراسي، كقد تككنت عينػة الدراسػة مف

أىف شعكر األىبناء بالرفض الكالدم يرتبط : تكصمت الدراسة ًإلى نتائج، أىىميا. السادس كالسابع االبتدائي
ارتباطان مكجبان بالسمكؾ العدكاني لدييـ، كأىكضحت النتائج أىيضان أىف الرفض الكالدم كسمكؾ الطفؿ 

. العدكاني يرتبط بانخفاض التحصيؿ الدراسي لدل األىبناء
 

التعرؼ عمى العكامؿ التي تكمف كراء  (Karlen, 1996)في حيف كاف اليدؼ مف دراسة كارليف 
السمكؾ العدكاني لدل األىطفاؿ، كقد بينت نتائج ىذه الدراسة أىف أىساليب المعاممة الكالدية الخاطئة التي 

تشعر الطفؿ بأنو مرفكض مف كالديو مف أىىـ العكامؿ التي تؤدم ًإلى ظيكر السمكؾ العدكاني لدل 
. األىبناء

 
مف األىطفاؿ الذيف يكاجيكف مشاكؿ سمككية  (%70) أىف (Carreras, 2002)كأىشارت دراسة كاريراس 

, مما جعؿ اتجاىاتيـ نحك كالدييـ سمبية, برياض األىطفاؿ كانت بسبب ممارسة الضغكط الكالدية عمييـ
كتكصؿ الباحث أيضان إلى أف أطفاؿ المدارس العامة كانكا أكثر تعرضان لممشاكؿ السمككية مف أقرانيـ 

.  الممتحقيف بالمدارس الخاصة
إلى أف الكثير مف بنات اليند يتخذ  (2004) كما كرد في السبيعي (Chawla, 2002)كأىشارت تشػاكال 

مما , كيحرمف مف استكماؿ تعميميف بسبب سيطرة الكالديف, آباؤىف مكاقؼ أبكية سمبية نحك تعميميف
. يدفع الفتيات إلى تككيف اتجاىات سمبية تجاه الكالديف

 بفحص العبلقة بيف االتجاىات الكالدية كتعمـ بعض العادات (Laura, 2004) كقامت لػكرا
تكصمت الباحثة إلى أف اآلباء ينقمكف .  كاالنطكائية, كالتراجع, كالخجؿ, االجتماعية لدل األطفاؿ

كافترضت الباحثة أف تككف , بعض الخصائص السمككية المكجكدة لدييـ نحك أبنائيـ مثؿ الخجؿ
ألف اآلباء الذيف لدييـ اتجاىات سمبية نحك األبناء يؤدم , العبلقة بيف اآلباء كاألبناء عبلقة ايجابية

كأشارت النتائج إلى أف المكاقؼ األبكية نحك خجؿ األبناء سكاءن كانت , إلى ابتعاد األبناء كنفكرىـ منيـ
كطريقة كأسمكب التربية نحك األبناء تعتبر كسيط في بناء العبلقة المتكقعة بيف اآلباء , سمبية أك إيجابية

. كاألبناء
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 في دراستيا لمعرفة اتجاىات الكالديف كدرجة كعييـ كفيميـ لمدل (Brannon, 2005)كىدفت برانكف 
فاعمية كتأثير برنامج اليـك الكامؿ أك نصفو لدل طمبة الركضة كأثره عمى إنجاز أبنائيـ كتحصيميـ في 

مف خبلؿ استبانة أعدت , تـ ذلؾ باستقصاء آراء الكالديف كاتجاىاتيـ حكؿ ىذا البرنامج. الصؼ األكؿ
, ليذا الغرض كمقارنتو مع أداء الطبلب في الصؼ األكؿ لمحكـ عمى مدل فيميـ لفاعمية ذلؾ البرنامج

كقاـ الباحث بجمع البيانات مف مجتمع صغير في إحدل المدارس االبتدائية في كالية الينكيز 
(Illinois) ,أما بالنسبة إلى تقييـ األطفاؿ في الصؼ األكؿ كالركضة فقد اعتمد عمى التقييـ الشفكم .

 
كأشارت النتائج إلى أف اآلباء يركف أف الركضة ميمة جدان لدمج األطفاؿ اجتماعيان كتنمية دافعية 

كخمصت , كيضيؼ اآلباء بأف نجاح البرنامج يعتمد عمى الشخص المنفذ لذلؾ البرنامج, اإلنجاز لدييـ
الدراسة أيضان إلى أف فيـ اآلباء لمدل نضج أبنائيـ يمعب دكران ميمان في مكقفيـ مف اشتراؾ أبنائيـ في 

. برنامج اليـك الكامؿ أك نصؼ اليـك في رياض األطفاؿ
 

: الدراسات التي تناولت دافعية اإِلنجاز. 3.2.2
 

:   الدراسات العربية3.2.2.1.
 

باجراء دراسة ىدفت ًإلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف دافعية اإلنجاز  (1981)قاـ نعـك كالكناني 
, طالبان  (153)كتككنت عينة الدراسة مف , كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة االعدادية في العراؽ

كاعتمد الباحثاف درجات , كاستخدـ الباحثاف مقياس دافعية اإلنجاز المذاف قاما بتطكيره, طالبة (147)ك
كأىكضحت نتائج الدراسة أىف العبلقة بيف , الطمبة في امتحاف نصؼ السنة في بعض المباحث الدراسية

. الدافع لئلنجاز كالتحصيؿ عبلقة مكجبة كدالة إحصائيان 
 

 (Herman's) بتطبيؽ اختبار الدافع لئلنجاز لييرمانز  (1999)في األىشيب  (1984)كقاـ المرم 
ككجد أىف ىناؾ فركقان , طالبان كطالبةن مف طبلب األىكؿ الثانكم في مصر (354)عمى أىفراد عينة قكاميا 

بيف الجنسيف في مستكل الدافع لئلنجاز حيث كاف متكسط درجات الطالبات أىعمى مف متكسط درجات 
. أىم أىف البنات تفكقف في مستكل الدافع لئلنجاز, الطبلب

 
بدراسة أثر تفاعؿ مستكل دافعية اإلنجاز كالذكاء كالجنس عمى التحصيؿ  (1990)كقاـ الطكاب 

الدراسي لدل طبلب كطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدة لمعرفة الفركؽ في التحصيؿ الدراسي 
عند كؿ مف الطبلب كالطالبات نتيجة اختبلؼ مستكيات الدافعية لئلنجاز ككذلؾ اختبلؼ مستكيات 
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طالبان كطالبةن مف المستكل األكؿ بكميات  (155)كقد تككنت عينة الدراسة مف . الذكاء عند كؿ منيما
. التربية كاآلداب كالعمـك اإلدارية كالسياسية

 

 (Herman's)كاستخدـ الباحث اختبار الدافع لئلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف كالذم قاـ ببنائو ىيرمانز 

كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطبلب . تعريب فاركؽ عبد الفتاح مكسى
كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف , كالطالبات في دافعية اإلنجاز كالذكاء

الجنسيف في التحصيؿ الدراسي كأظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف في الذكاء كفي الدافعية 
مع كجكد فركؽ بينيما دالة في  (العامبلف األساسياف المذاف يقكـ عمييما التحصيؿ الدراسي)لئلنجاز 

. التحصيؿ الدراسي
 

تأثير رئيسي بالنسبة  (كالمنخفض, المرتفع)كما كأظيرت نتائج الدراسة أف لدافعية اإلنجاز بمستكيييا 
بمعنى أف تأثير دافعية اإلنجاز المرتفع في التحصيؿ الدراسي يختمؼ بصكرة دالة , لمتحصيؿ الدراسي

. إحصائيان عف تأثير الدافعية المنخفضة لئلنجاز
 

كأشارت النتائج أيضان أف تأثير دافعية اإلنجاز في التحصيؿ الدراسي ال يختمؼ باختبلؼ مستكيات 
كما كجد أف تأثير الذكاء في , كما أف تأثير الذكاء ال يختمؼ باختبلؼ مستكيات دافعية اإلنجاز, الذكاء

كما أف تأثير الجنس في التحصيؿ الدراسي ال يختمؼ , التحصيؿ الدراسي ال يختمؼ باختبلؼ الجنس 
غير داؿ  (الجنس, الذكاء, دافعية اإلنجاز)كما تبيف أف التفاعؿ بيف العكامؿ الثبلثة , باختبلؼ الذكاء

كلكف مف جية أخرل أشارت نتائج ىذا البحث إلى أف التفاعؿ بيف دافعية اإلنجاز كالجنس . إحصائيان 
. ىك التفاعؿ الكحيد الداؿ إحصائيان 

 
دراسة أىثر دافعية اإلنجاز كمفيكـ الذات األىكاديمي كمكقع الضبط عمى  (1991)ككاف ىدؼ النجداكم 

تككنت عينة , الدكافع المدرسية لدل طبلب الصؼ التاسع في المدارس الحككمية في مدينة عماف
كمقياس مفيـك الذات , كطبؽ الباحث الدراسة باستخداـ مقياس دافع اإلنجاز, طالبان  (300)الدراسة مف 
.  كمقياس الدكافع المدرسية, كمقياس مكقع الضبط, األىكاديمي

 
بيف متغير اإلنجاز  (α0.05≥)كقد أىشارت النتائج أف ىناؾ أىثران لمتفاعبلت الثنائية عمى مستكل الداللة 

بينما لـ تظير , كمكقع الضبط كمفيكـ الذات األىكاديمي كمكقع الضبط عمى درجات الدكافع المدرسية
لمتفاعؿ بيف متغيرم اإلنجاز كمفيكـ الذات األىكاديمي عمى  (α0.05≥)النتائج أىثران ذا داللة ًإحصائية 

 لمتفاعؿ الثبلثي (α0.05≥)كما لـ تظير النتائج أىثران ذا داللة ًإحصائية , درجات الدكافع المدرسية
كأىشارت النتائج . مستكل اإلنجاز كمفيكـ الذات األىكاديمي كمكقع الضبط عمى درجات الدكافع المدرسية
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ًإذ , ًإلى أىف مكقع الضبط ىك أىكثر المتغيرات التي يمكف التنبؤ مف خبلليا بدرجات الدكافع المدرسية
مف  (0.02)أىما مفيكـ الذات األىكاديمي فقد فسر ما نسبتو  (0.03)بمغت نسبة ما يفسره مف التبايف 

مف التبايف في درجات الدكافع المدرسية يمكف أىف يفسر بعكامؿ  (%68)بينما بقي ما نسبتو , التبايف
. أيخرل لـ تتضمنيا الدراسة الحالية

 
بدراسة تأىثير درجة الذكاء كدافعية اإلنجاز عمى أيسمكب حؿ المشكمة  (1991)كقاـ قطامي كقطامي 

كقد , ـ1991/ 1990لدل الطمبة الذككر المتفكقيف في سف المراىقة في مدينة عماف لمعاـ الدراسي 
كاستخدـ الباحث  (14,13,12)طالبان يمثمكف طمبة مف ثبلث فئات عمرية  (538)ضمت عينة الدراسة 

كاختبار الدافعية لئلنجاز عمى ميمات , المطكر عمى عينة مف الطمبة األيردنييف (رافف)مقياس 
كقد . (برانسفكرد)كاختبار مستكل تفكير حؿ المشكمة الذم اعتمد في بنائو عمى منحنى . تحصيمية

ىي مف أىكثر العكامؿ قدرة عمى تفسير تبايف مستكل  (درجة كمية)أىشارت النتائج ًإلى أىف درجات الذكاء 
بينما تدنت درجة تفسير العكامؿ األيخرل المشمكلة  (العشكائي المنتظـ)أيسمكب تفكير حؿ المشكمة 

. بالدراسة
 

ًإلى فحص العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كبعض سمات  (1992)كىدفت دراسة عبد الخالؽ كالنياؿ 
مف خبلؿ عينة مف التبلميذ كالتمميذات تككنت مف . كاالنبساط, كالعصابية, القمؽ: الشخصية مثؿ

كاستخدـ الباحثاف مقياس الدافعية لئلنجاز . مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي كتمميذاتو (220)
كأىسفرت النتائج عف ظيكر فركؽ جكىرية بيف الجنسيف في كؿ مف القمؽ , لؤلىطفاؿ مف إعدادىما

ككانت لمبنات متكسطات أىعمى مف الذككر أىما معامبلت االرتباط الجكىرية فكانت بيف , كالعصابية فقط
كارتباط جكىرم عند , كاالنبساط لدل األىكالد, كالعصابية, كؿ مف الدافعية لئلنجاز كالعصابية كالقمؽ

.  كالعصاب , كالدافع لئلنجاز , كاالنبساط, كالعصابية, البنات بيف الدافعية لئلنجاز كالقمؽ
 

مقدمة نظرية كخصائص سيككمترية عمى , مف خبلؿ مقياس دافعية اإلنجاز (1993)كىدؼ النابمسي 
كإلجراء دراستو قاـ الباحث . عينة فمسطينية ًإلى تحديد مفيكـ دافعية اإلنجاز كبناء مقياس لقياسو

التكجو نحك : كىما, فقرة كاشتمؿ عمى بعديف أىساسييف (28)بإعداد مقياس لدافع اإلنجاز تككف مف 
األيكلى : كلمتأىكد مف صدؽ المقياس كثباتو قاـ الباحث بإجراء دراستيف. كالتكجو نحك النجاح, العمؿ

طالبان كطالبةن  (60)كالثانية طبؽ المقياس عمى  . طالبان كطالبةن مف الطمبة الجامعييف (70)تككنت مف 
كقد أىشارت النتائج ًإلى أىف االرتباطات . مف طمبة كمية التربية في جامعة النجاح الكطنية في نابمس

كما أىشػارت النتائج ًإلى أىف جميػع معامبلت االرتباط بيف مقاييس , كانت دالة بيف مقيػاس اإلنجػاز
كمقاييس اإلنجاز األيخرل ذات داللة ًإحصائية مما , دافعية اإلنجاز كىي تكجو العمؿ كتكجو النجاح
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كعمية أىثبت المقياس الجديد أىنو قادر عمى قياس دكافع اإلنجاز . يعني صدؽ المقياس كصبلحيتو
. كمككناتو

 
دراسة ىدفت لمكشؼ عف الفركؽ في دافعية االنجاز في ضكء متغيرات  (1993)كأىجرل مقابمة 

طبلبو  (410)تككنت عينة الدراسة مف . كالمستكل الدراسي لدل طمبة جامعة اليرمكؾ, كالكمية, الجنس
كاستخدـ الباحث اختبار الدافع لئلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف الذم أعده ىيرمانز , طالبةن  (290)ك

(Herman's)كقد أىشارت النتائج إلى أىنو ال يكجد فركؽ ذات .  كنقمو لمعربية فاركؽ عبد الفتاح مكسى
بينما تفكؽ طمبة كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية عمى , داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزل لمجنس

في مستكل دافعية اإلنجاز فكاف متكسط درجات الطمبة في  (العمـك كاآلداب)طمبة الكميات األخرل 
دافعية اإلنجاز في السنة الدراسية األكلى أىعمى مف متكسط درجات الطمبة في السنكات الدراسية 

. األخرل
 

لمعرفة أىثر كؿ مف الجنس كمكقع الضبط كالمستكل األىكاديمي عمى دافعية  (1994)قطامي  كذىب
ذككران , ـ1990/1991اإلنجاز لدل طمبة التكجييية العامة في مدينة عماف لمفصؿ الدراسي األىكؿ 

ناثان  لمتغير الجنس  (α0.05≥)كأىشارت نتائج الدراسة ًإلى كجكد أىثر ذم داللة ًإحصائية عند مستكل , كا 
لمكقع الضبط عمى دافع اإلنجاز لصالح  (α0.01≥)كعمى مستكل . عمى دافع اإلنجاز لصالح الذككر

لى كجكد أىثر ذم داللة ًإحصائية عند مستكل , ذكم الضبط الداخمي لمتغير المستكل  (α0.01≥)كاً 
أىما فيما يتعمؽ بالتفاعبلت الممكنة بيف متغيرات الدراسة في دافع . التحصيمي عمى دافع اإلنجاز

لـ تظير نتائج التحميبلت اإًلحصائية أىثران ذا داللة ًإحصائية لتفاعؿ متغيرات الجنس كمكقع , اإلنجاز
األىمر الذم يشير ًإلى استقبللية ىذه العكامؿ مف حيث التأىثير , الضبط كالتحصيؿ في دافع اإلنجاز

. عمى دافع اإلنجاز
 

في دراستيا إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف دافعية اإلنجاز كاالتجاه  (1999)كقصدت األشيب 
, لدل طبلب كطالبات الصؼ األكؿ الثانكم في المدارس الخاصة في مدينة القدس, نحك الرياضيات

تككنت عينة الدراسة مف , كالمستكل التعميمي لمكالديف, كمستكل الصؼ, في ضكء متغيرات الجنس
 (Herman's)كاستخدمت مقياس الدافع لئلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف لييرمانز , طالبان كطالبة (299)

: كدلت نتائج الدراسة عمى ما يمي, كمقياس االتجاه نحك الرياضيات, تعريب مكسى
 
(. α=0.01)يكجد عبلقة بيف دافع اإلنجاز كاالتجاه نحك الرياضيات عند مستكل داللة . 1
يكجد فرؽ بيف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي كاألدبي لصالح طمبة العممي في دافعية اإلنجاز . 2

(. α=0.01)عند مستكل داللة 
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في (α=0.01)ال يكجد فرؽ بيف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي كاألدبي عند مستكل داللة . 3
. دافعية اإلنجاز كاالتجاه نحك الرياضيات بيف الذككر كاإلناث

يعزل لمستكل تعميـ األب  كاألـ كمكاف السكف بالنسبة  (α=0.01)ال يكجد فرؽ عند مستكل داللة . 4
. لدافعية اإلنجاز كاالتجاه نحك الرياضيات

 
ًإلى معرفة العبلقة بيف تقدير الذات كدافعية اإلنجاز لدل طبلب المرحمة  (2000)كىدؼ الفحؿ 

طالبان  مصريان  (60), طالبان  (120)كتككنت عينة الدراسة مف . الثانكية في كؿ مف مصر كالسعكدية
سعكديان ممف تتراكح أىعمارىـ ما بيف  (60)ك, عامان  (18 –16)ممف تتراكح أىعمارىـ ما بيف  طالبا ن

كاستخدـ الباحث مقياس تقدير الذات مف ًإعداد ليمى عبد الحميد عبد الحافظ  . عامان  (20–17)
 ترجمة فاركؽ عبد الفتاح (Herman's)كاختبار الدافع لئلنجاز لؤلىطفاؿ كالراشديف لييرمانز , (1984)

-t) كاخػتبار ت , كلمحصكؿ عمى النتائج استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف. (1981)مكسى 

test) كأىشارت النتائج ًإلى ارتفاع متكسط درجات الطبلب المصرييف عف متكسط درجات الطبلب
كىذا يدؿ عمى تقارب دافعية اإلنجاز عند كؿ مف العينتيف المصرية , السعكدييف في دافعية اإلنجاز

: كما أىشارت النتائج ًإلى. كالسعكدية
 
 

كجكد ارتباط مكجب داؿ ًإحصائيان بيف درجات الطبلب المصرييف في تقدير الذات كدرجاتيـ في . 1
. دافعية اإلنجاز

كجكد ارتباط مكجب داؿ ًإحصائيان بيف درجات الطبلب السعكدييف في تقدير الذات كدرجاتيـ في . 2
. دافعية اإلنجاز

كجكد فركؽ دالو ًإحصائيان بيف متكسط درجات تقدير الذات لدل الطبلب المصرييف كمتكسط . 3
 .درجات تقدير الذات لدل الطبلب السعكدييف كلصالح الطبلب المصرييف

عدـ كجكد فركؽ دالو ًإحصائيان بيف متكسط درجات دافعية اإلنجاز لدل الطبلب المصرييف . 4
كمتكسط درجات دافعية اإلنجاز لدل الطبلب السعكدييف مما يؤكد عمى األىرضية الثقافية العربية 

 .الكاحدة

 
العبلقة االرتباطية بيف دافعية اإلنجاز كمركز الضبط في كمية التربية  (2001)كبينت دراسة األىحمد 
طالبو كطالبةو مف طمبة السنة الثانية في  (200)تككنت عينة الدراسة مف . كالعمـك بجامعة دمشؽ
تأىلفت كؿ مجمكعة مف , كقامت الباحثة باختيار مجمكعتيف بالطريقة العرضية, كميتي العمـك كالتربية

كاستخدمت الباحثة مقياس مركز الضبط . مف اإلناث (50)ك, مف الذككر (50), طالبو كطالبةو  (100)
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كمقياس دافعية اإلنجاز , (I.E) الخارجي كيرمز لو بالرمز –كيعرؼ حاليان بمقياس الضبط الداخمي 
: كدلت النتائج عمى ما يمي. Herman's))لييرمانز

 
( 0.038)يكجد ارتباط مكجب بيف دافعية اإلنجاز كالضبط  الداخػمي لدل أىفراد عينة البحث مقداره  . 1

. غير أىف ىذا االرتباط غير داؿ إحصائيان 
كىك غير  (0.081-)االرتباط بيف دافعية اإلنجاز كالضبط الخارجي لدل أىفراد عينة البحث سالب. 2

 .داؿ ًإحصائيان 

غير داؿ  (0.047)يكجد ارتباط مكجب بيف دافعية اإلنجاز كالضبط الداخمي لدل الذككر مقداره . 3
غير داؿ  (0.28-)كمقدار االرتباط بيف دافعية اإلنجاز كالضبط الخارجي لدل الذككر, إحصائيان 
. ًإحصائيان 

يكجد ارتباط مكجب بيف دافعية اإلنجاز كالضبط الداخمي لدل اإلناث كاف كاف ضئيبلن لكنو أىعمى . 4
كاالرتباط بيف دافعية اإلنجاز كالضبط الخارجي لدل اإلناث كاف سالبان . مما ىك عميو لدل الذككر

كقد فسرت الباحثة ىذه النتائج بالقكؿ إف التغيرات السريعة االجتماعية كاالقتصادية التي تتعرض 
كمنيا المجتمع السكرم كما نجـ عف ذلؾ مف صعكبات كتعقيدات مادية , ليا المجتمعات النامية

. كمعنكية أىدل ًإلى خمط كعدـ تمايز في معتقدات األىفراد كسمككيـ
 

ًإلى تحرم شكؿ العبلقة بيف القمؽ كدافعية اإلنجاز مف جية  (2002)كىدفت دراسة الحجازيف 
طالبان  (450)تككنت عينة الدراسة مف . كالتحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ األىكؿ الثانكم مف جية أيخرل

ككزعت أىدكات الدراسة التي تتألؼ مف اختبار القمؽ كالسمة كالحالة كاختبار الدافع لئلنجاز , كطالبةن 
كلمتعرؼ عمى تحصيؿ الطمبة تـ .  عمى عينة الدراسة(Herman's)لؤلىطفاؿ كالراشديف لييرمانز 

كأىظيرت النتائج بأىف شكؿ العبلقة , الحصكؿ عمى عبلماتيـ مف مديرية التربية كالتعميـ في لكاء القصر
ككذلؾ أىشارت النتائج , (∩)بيف التحصيؿ كالقمؽ سكاء الحالة أىك السمة ىي عبلقة انحنائية عمى شكؿ 

كما أىظيرت أىف نسبة ما تفسره المتغيرات , ًإلى كجكد عبلقة شبو خطية بيف التحصيؿ كدافعية اإلنجاز
مف التبايف في التحصيؿ كانت تعكد لدافعية اإلنجاز عمى مستكل العينة ككؿ أىك عمى مستكل فئات 

كقد فسر قمؽ الحالة نسبة مف التبايف كانت لصالح طمبة الفرع , كأىدبي, عممي ( ًإناثان –ذككران )العينة 
كتخفيؼ حدة , كأىكصت الدراسة بتنمية دافعية اإلنجاز لدل طمبة المدارس كالكميات كالجامعات, العممي
. القمؽ

 

دراستيـ لفحص عبلقة الدافع لئلنجاز بقمؽ المكت لدل طمبة  (2002)كأجرل عبد الخالؽ كالنياؿ 
. طالبان كطالبة (433)تككنت عينة الدراسة مف , المدارس الثانكية كالجامعة مف الجنسيف بدكلة قطر

كمقياس  قمؽ المكت لتمػبمر ,  لدافعية اإلنجاز(Ray Lynn)كطبؽ عمييـ مقياس رام لف 
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(Tembler) . كأشارت النتائج إلى أف الذككر حصمكا عمى متكسط أعمى مف اإلناث في الدافع
كلكف لـ , في حيف حصمت طالبات الجامعة عمى متكسط أعمى مف زميبلتيف في قمؽ المكت, لئلنجاز

كقد حصؿ طبلب الجامعة . تكف الفركؽ دالة في قمؽ المكت بيف طمبة المدارس الثانكية مف الجنسيف
كطالباتيا عمى متكسطات أعمى جكىريان مقارنة بطبلب الثانكية كطالباتيا في كؿ مف الدافع لئلنجاز 

. ككانت معامبلت االرتباط بيف الدافع لئلنجاز كقمؽ المكت غير دالة إحصائيان , كقمؽ المكت
 

حكؿ المناخ الجامعي كعبلقتو بدافع اإلنجاز كمستكل الطمكح  (2004)كدلت نتائج دراسة الطيطي 
طالبان كطالبةن مف طمبة السنة الثالثة في أىربع جامعات  (642)تككنت مف . عند طمبة جامعات فمسطيف

كاستخدـ الباحث مقياس المناخ الجامعي كمقياس . (الخميؿ, بيت لحـ, القدس, بير زيت)فمسطينية كىي 
كاستخرج النتائج باستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات . دافع اإلنجاز كمقياس كاقع الطمكح

, كمعامؿ ارتباط بيرسكف, كتحميؿ التبايف األيحادم كاختبار شيفيو, (t-test)كاختبار ت , المعيارية
: كتكصؿ إلى النتائج التالية

 

ككاقع , أىف كاقع المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية في فمسطيف مف كجية نظر الطمبة .1
أىما كاقع الطمكح  (3.09)كبمغ المتكسط الحسابي لذلؾ . دافعية اإلنجاز لدل الطمبة كاف متكسطان 

كبمغ المتكسط الحسابي لذلؾ ,كاف مرتفعان  ( . 3.69) ن
الفركؽ في المتكسطات الحسابية لكاقع المناخ الجامعي كلكاقع دافعية اإلنجاز حسب متغير  .2

. كلصالح جامعة بير زيت كبيت لحـ (α=05.0)الجامعة كاف داؿ ًإحصائيان عند مستكل 
بيف كاقع المناخ الجامعي كدافع كؿ  (α=05.0)تبيف أىف ىناؾ عبلقة دالة ًإحصائيان عند مستكل  .3

 .مف اإلنجاز كمستكل الطمكح

لـ تكف ىناؾ فركؽ بيف متكسطات المناخ الجامعي كدافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح تعكد  .4
 .لمتغيرم الجنس كالكمية

 
في دراستيما بفحص العبلقة بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز كأثرىما  (2006)كقاـ العمي كسحمكؿ 

طالبان  (1025)تككنت عينة الدراسة مف . في التحصيؿ األكاديمي لدل طمبة الثانكية في مدينة صنعاء
, تـ اختيار العينة بطريقة طبقية عنقكدية, (العممي كاألدبي)كطالبةن مف الصؼ الثاني الثانكم بفرعيو 

 تعريب المنصكر (Schwarzer)مقياس فاعمية الذات لشفارتسر: ىما, كاستخدـ في الدراسة أداتاف
(. 1981) تعريب مكسى (Herman's)كمقياس دافع اإلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف لييرمانز , (1993)

:  تكصمت الدراسة لمنتائج التالية
 
. كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز لدل أفراد العينة. 1 
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كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في التحصيؿ األكاديمي لدل الطمبة يعزل إلى مستكيات الدافعية كلصالح . 2 
. ذكم دافعية اإلنجاز المرتفعة

عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في التحصيؿ األكاديمي لمطمبة يعزل إلى مستكيات فاعمية الذات أك . 3 
. إلى التفاعؿ بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز

 
: الدراسات األجنبية. 2.3.2.2

 
إلى التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي عف طريؽ قياس دافعية  (Dunham, 1973)ىدفت دراسػة دنياـ 
كىـ جميعان مف الطمبة , طالبةن  (142)ك, طالبان  (161)تأىلفت عينة الدراسة مف . اإلنجاز عند األفراد

 (TAT)كقاـ الباحث باستخداـ مقياس . في جامعة أنديانا (Hanover)المسجميف في كمية ىانكفر 
أظيرت نتائج الدراسة أنو يمكف التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف معرفة دافعية اإلنجاز . لدافعية اإلنجاز
كما . ككاف ذا داللة إحصائية (0.22)حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف ىذيف المتغيريف , لدل أفراد العينة

مف التبايف الكمي في التحصيؿ األكاديمي يمكف أىف  (0.45)أىظير تحميؿ االنحدار المتعدد لمتبايف أىف 
. تتنبأ بيا دافعية اإلنجاز

 
( 2002) كما كرد في عطية (Morgan & Mausner, 1973)كأىجرل كؿ مف مكرجاف ك مسنر 

كقد اشتممت , دراسة تيدؼ ًإلى قياس مدل الفركؽ الفردية في دافعية اإلنجاز بيف الذككر كاإًلناث
كقد تـ تقديـ عدد مف المسائؿ ألىفراد العينة كطمب منيـ , العينة عمى مجمكعتيف مف الذككر كاإلناث

كقد أىظيرت النتائج فركقان جكىرية في الدافع لئلنجاز بيف الذككر كاإًلناث . القياـ بحميا أثناء التجربة
حيث كيجدى أىنو عندما يعمؿ , مف أىفراد العينة خاصة في المكاقؼ التي تسكد فييا المنافسة بيف الجنسيف

. الذكػكر كاإًلناث في فريؽ كاحد يػككف الفرؽ في دافع اإلنجاز أىعمى منو في المكاقؼ العادية 
 

ًإلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف مركز الضبط  (Sondgrass, 1989)كىدفت دراسة سكند جػراس 
كتككنت عينة الدراسة مف , كاستخداـ الميارات الدراسية كبيف التحصيؿ األىكاديمي, كدافعية اإلنجاز

كقد أىظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة دالة بيف دافعية اإلنجاز , طالبان في جامعة ألباما (136)
كأىظيرت الدراسة أىيضا أىف دافعية اإلنجاز كالميارات الدراسية متغيرات تعمؿ كمتنبئات في , كالتحصيؿ

. التحصيؿ األىكاديمي لدل أىفراد العينة
 

 دراسة ىدفت ًإلى الكشؼ عف الدافعية  (Pokay & Blumenfeld, 1990)كأىجرل بػككي كبمكمنفيمد
طالبان  (283)تككنت عينة الدراسة مف . كعبلقتيا بالتنبؤ بإنجاز الطبلب في بداية الفصؿ كنيايتو
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مفيـك الطالب )كاستخدـ الباحثاف ثبلثة مقاييس , كطالبةن مف الصفكؼ التاسع كالعاشر كالحادم عشر
, (كتكقعات الطبلب بالنجاح, كأىىمية مكضكع المادة الدراسية كقيمتيا بالنسبة لمطبلب, عف نفسو

كأىكضحت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللو ًإحصائية في مجاؿ الدافعية لئلنجاز تعزل 
. ككاف لمدافعية أىثر ًإيجابي في تحصيؿ الطبلب في بداية الفصؿ كنيايتو, لمجنس

 
 (Siry, 1990)كلمعرفة أىثر دافعية اإلنجاز عمى أيسمكب تفكير الطمبة لحؿ المشكمة أىجرل سيرم 

دراسة بعنكاف مستكل الطمكح لذكم التحصيؿ المرتفع  (1996)كما كرد في قطامي كقطامي 
حيث افترض فييا أىف مستكل طمكح الطمبة مف ذكم الدافعية , كالمنخفض في ميارة حؿ المشكمة

كقد . في حؿ المشكمة يفكؽ مستكل طمكح الطمبة مف ذكم الدافعية المتدنية لئلنجاز, العالية لئلنجاز
كتـ تقسيـ الطمبة , طالبةن مف طمبة السنة الجامعية األيكلى (31)ك, طالبان  (28)تككنت عينة الدراسة مف 

ًإلى مجمكعة الطمبة ذكم دافعية عالية لئلنجاز كمجمكعة الطمبة ذكم دافعية متدنية لئلنجاز عمى 
. مشكبلت لفظية ككمية (5)كقد تككنت ىذه المشكبلت مف . أيسمكب حميـ لممشكبلت التي قدمت ليـ

كأىظير الطمبة ممف اتصفكا بالدافعية العالية لئلنجاز تقديران عاليان لمستكل تفكيرىـ في حؿ المشكمة 
كقد كانت الفركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الطمبة ذكم الدافعية . كالذم عكس قدرات ذىنية عالية

. العالية لئلنجاز في مستكل تفكير حؿ المشكمة مقارنة بمجمكعة الطمبة ذكم الدافعية المتدنية لئلنجاز
 

 حكؿ العبلقة بيف اإلنجاز (Otero, Juan & Hopkins, 1992)كفي دراسة أكتػيرك كجػكاف كىػكبكنز 
, األىكاديمي كالقدرة عمى المبلحظة الذاتية لفيـ الجكانب المعرفية لدل طبلب المدارس الثانكية االسبانية

لتحديد ما ًإذا كانت , حيث استخدـ الباحث مقياس القدرة عمى المشاىدة الذاتية لفيـ الجكانب المعرفية
, طبلبو  (105)شممت عينة الدراسة عمى , ىذه القدرة ليا عبلقة باإلنجاز األىكاديمي مف عدمو

.  يمثمكف طبلب جميع الصفكؼ مف المدارس العميا في ًإسبانيا, طالبةن  (113)ك
 

كأىشارت النتائج ًإلى كجكد عبلقة دالة ًإحصائيان بيف متكسط درجات القدرة عمى المشاىدة الذاتية لفيـ 
ككذلؾ ًإلى عدـ كجكد فركؽ دالة ًإحصائيان بيف الطبلب , كبيف معدؿ درجات الصؼ, الجكانب المعرفية

. كالطالبات بالنسبة لدافعية اإلنجاز
 

 دراسة ىدفت ًإلى تحديد طبيعة العبلقة بيف (Chen & Steven, 1995)كأىجرل كؿ مف تشف كستيفف 
. كلمكشؼ عف طبيعة العبلقة تبعان الختبلؼ العرؽ, الدافعية لئلنجاز كالتحصيؿ في مادة الرياضيات

ك ( أىمريكي/ قكقازم)طبلب  (1908)ك( أىمريكي/ آسيكم)طبلبو  (304)تككنت عينة الدراسة مف 
طالبان ياباني في الصؼ الحادم عشر حيث أعطكا امتحانان  (1120)ك, طالبان صيني (1475)

األىمريكييف بالرياضيات كانت أىعمى / كأىشارت النتائج ًإلى أىف عبلمات الطمبة اآلسيكييف. بالرياضيات
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حيث كجد أىف العكامؿ المساعدة , األىمريكييف كأىقؿ مف الصينييف كاليابانييف/ مف عبلمات طمبة القكقاز
األىمريكييف تضمنت كجكد آباء كأىصدقاء يمتمككف معاييرى عالية كيؤمنكف بأىف الطريؽ / لتفكؽ اآلسيكييف

كأىف ىناؾ عبلقة بيف التفكؽ في الرياضيات كامتبلؾ معايير عالية , لمنجاح تأىتي مف خبلؿ بذؿ الجيد
. كمثؿ ىذه المعايير تختمؼ مف ثقافة ًإلى ثقافة أخرل, نحك اإلنجاز

 
كالتكجو نحك المكسيقى  لفحص العبلقة بيف دافع اإلنجاز (Schmidt, 2005) كجاءت دراسة شميت
طالبو مف  (300)أجريت الدراسة عمى . كمفيـك الذات المكسيقي عند الطبلب, عند الطمبة الثانكييف
. كالتحميؿ العاممي لمحصكؿ عمى النتائج, كاستخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف. أربع مناطؽ دراسية

 

 أشارت النتائج أف األداء كاف ذا عبلقة قكية بيف الدافع لئلنجاز كمفيـك الذات كالتكجو نحك المكسيقى 
, كالتكجو, دافع التعمـ)ككشفت الدراسة كذلؾ عف عكامؿ ثبلثة تؤثر عمى الدافعية لئلنجاز كىي , كالقدرة
كقد ارتبط األداء سمبيان , كارتبط الدافع لمتعمـ كالتكجو بشكؿ كبير أثناء الممارسة كالتدريب (كاألداء

. بتقدير الدرجة
 

إلى الكقكؼ عمى مدل أىمية (Fortune & Cavazos, 2005)   فكرتكني ك لي ك كافازكس كىدؼ
طالبان ممف ينتمكف  (188)جرت الدراسة عمى . دافع اإلنجاز كدكره لمقياـ باألعماؿ االجتماعية كتعمميا

حيث أشارت النتائج , ألربعة برامج عمؿ اجتماعي لمكقكؼ عمى مدل دافعيتيـ كحافزىـ لتمؾ األعماؿ
كثقتيـ , باإلضافة إلى فيـ صعكبة الميمة, أف دافع اإلنجاز لدييـ كاف عاليان لمقياـ بتمؾ األعماؿ

كأظيرت النتائج كذلؾ أف الطبلب كانكا أكثر رضا عف النفس في حاؿ , كالكفاءىة الذاتية لدييـ, بأنفسيـ
كلـ تشر النتائج إلى أف ىناؾ ارتباطان بيف , شعكرىـ بأنيـ يقكمكف بعمؿ ذم قيمة اجتماعية ميمة

.  الدافع لئلنجاز كتقييـ المدرب
 

  تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
 

 تمقي الدراسات كالبحكث السابؽ عرضيا ضكءان يكضح كثيران مف المعالـ التي تفيد الدراسة الحالية 
.  كدافعية اإلنجاز كما يراىا الطمبة أنفسيـ, كذلؾ فيما يتعمؽ بأساليب الكالديف في التنشئة

 

كأساليب المعالجة , كالمناىج كاألدكات المستخدمة, كيتضح مف ىذه الدراسات اختبلؼ أنكاع العينات
األمر الذم ترتب عميو ظيكر بعض التكافؽ كاالختبلؼ بيف نتائج الدراسات المختمفة التي , اإلحصائية

: تبيف أنيا تيجمع عمى بعض األمكر التي يمكف تمخيصيا في النكاحي اآلتية. كضحت فيما سبؽ
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تشير الدراسات السابقة إلى أف دافعية اإلنجاز ترتبط بشكؿ مكجب بأساليب التنشئة الكالدية كتتأثر . 1
كعكسو , فالممارسات كاألساليب الكالدية الصحيحة تزيد مف مستكل دافعية اإلنجاز لدل األبناء, بيا

, أبك جابر, 1985, النياؿ, 1975, عبد الغفار)كيتضح ذلؾ في دراسات , الممارسات الخاطئة
 McClelland, 1975 كأكد ذلؾ (2001, الزىار, 1999, الشمايمة, 1997, الطراكنة, 1993

Nuttall, 1976,, Church, 1980, (Carr & Mednick,1988 Fontaine, 1988). 
,Wintzel & Asher, 1995, Horowitz & Mosher, 1997 

 
ترتبط بشكؿ مكجب  (كالخجؿ, كالقمؽ, كاالكتئاب, العدكانية)أف بعض االضطرابات السمككية مثؿ . 2

, 1999, بدر,  1997, الطراكنة )كيتضح ذلؾ في بعض الدراسات مثؿ, بأساليب التنشئة الكالدية
كفي . (2005, قاركني, 2005, القرني, 2004, بكزبكف, 2002, خكج, 2000, بركات

(Holahan & Moos,1986, Hiram , et al, 1989, Kitahara, 1990 , Geri & 

Dana, 1993, Wintzel & Asher, 1995  , Xinyin, et al, 1995 , Karlen, 1996  
 .)

 
أف الممارسات الخاطئة مف قبؿ الكالديف تجعؿ األبناء يتخذكف اتجاىات سمبية نحك اآلباء . 3

.  (Laura, 2004, Chawla, 2002, Carreras, 2002)كيؤكد ذلؾ دراسة , كاألميات
 
دلت الدراسات أف ىناؾ ارتباطان جكىريان بيف أساليب الكالديف في التنشئة كمستكاىما الثقافي . 4

بحيث أنو كمما ارتفع ىذاف المستكياف كمما تحسنت األساليب الكالدية كما يراىا , كاالقتصادم
كيتضح ذلؾ مف خبلؿ دراسة , كبالتالي تزداد دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي لدييـ, األبناء

(. Fontaine, 1988)كدراسة  (1987, شككت, 1982, منسي كالكاشؼ, 1977, الطحاف)
  
تزيد مف , تبيف أف أساليب التنشئة الكالدية السميمة التي تقـك عمى التقبؿ كالتسامح كالديمقراطية. 5

كيتضح ذلؾ مف دراسة , كمفيـك الذات االيجابي, كتنمية التفكير االبتكارم, الشعكر باألمف النفسي
, حماد, 1992, الفيصؿ, 1991, النجار, 1989, جبالي,  1987, حكاشيف, 1985, الريحاني)

(. Schmidt, 2005)كدراسة  (1995
 
كيتضح , أظيرت الدراسات السابقة أف ىناؾ ارتباطان مكجبان بيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسي. 6

 ,Dunham)كدراسة  (1991, النجداكم, 1990, الطكاب, 1981, نعـك كالكناني)ذلؾ مف دراسة 

1973, Sondgras, 1989, Pokay & Blumenfeld, 1990 Siry,1990,  .)
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, كاالكتئاب, كاف ىناؾ ارتباط مكجب بيف دافعية اإلنجاز كبعض سمات الشخصية مثؿ القمؽ. 7
كيتضح ذلؾ في , كالعدكانية بحيث أنو كمما اتجو الشخص نحك السكاء كمما ازدادت دافعيتة لئلنجاز

(. 2002, الحجازيف, 1992, عبد الخالؽ كالنياؿ)دراسة كؿ مف 
 
 
 
 
 

جراءاتيا : الفصل الثالث طريقة الدراسة وا 
 

  منيج الدراسة 1.3
  مجتمع الدراسة 2.3
  عينة الدراسة  3.3
  أدوات الدراسة  4.3
  إجراءات الدراسة  5.3
  المعالجة اإلحصائية 6.3
  متغيرات الدراسة  7.3
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 الفصل الثالث
 _____________________________________________________

 
جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 
كما يعطي كصفان مفصبلن ألىداتي الدراسة . يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمعيا كعينتيا

ككذلؾ ًإجراءىات الدراسة كاأليسمكب اإلحصائي المستخدـ لمعالجة البيانات , كصدقيما كثباتيما
. اإلحصائية الستخراج النتائج

 
  منيج الدراسة 1.3

 
ـٌ استقصاء آراء طمبة  استخدـ الباحث المنيج الكصفي ألنو يناسب ىذا النكع مف الدراسات، حيث ت

العممي كاألىدبي في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ، حكؿ  (التكجييي)الصؼ الثاني الثانكم 
 .ككاقع دافعية اإلنجاز لدييـ, أىساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أىنفسيـ

 
  مجتمع الدراسة  .32
 

بفرعيو العممي كاألىدبي ذككران  (التكجييي)تىكىٌكف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الثاني الثانكم 
ناثان في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي  , ـ2005/2006كاً 
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كما تظير مف سجبلت قسـ التخطيط كاإًلحصاء في مديريتي , طالبان كطالبة (8461)كالبالغ عددىـ 

. ـ2005/2006التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ لمعاـ 
 

. خصػائص كأىعػداد كمستكيات طمبة مجتمع الدراسة (1.3)كيبيف الجػدكؿ 
 
 
 
 
 
 

 .تكزيع مجتمع الدراسة حسب المديرية كالجنس كالتخصص: 1.3جدكؿ 

 

 المديرية
 الجنس

 التخصص
 المجموع إناث ذكور

مديرية تربية 
 الخميل

 1374 584 790 عممي

 3725 2178 1547 أدبي

 5099 2762 2337 المجموع

مديرية تربية 
 الجنوب

 767 309 458 عممي

 2595 1431 1164 أدبي

 3362 1740 1622 المجموع
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كما استبعد الفرعيف التجارم كالصناعي مف الدراسة , كقد استبعد الباحث المدارس المختمطة كالخاصة
ألىف عدد طبلب تمؾ : بيدؼ ضبط متغير االختبلط بيف الطبلب في الدراسة، كالثاني: األىكؿ, لسببيف

المدارس كالتخصصات قميؿ، كىذا يؤثر عمى مدل تمثيؿ العينة تمثيبل صادقان، كبالتالي انحصرت 
ناثان  . الدراسة في المدارس الحككمية في الفرعيف العممي كاألدبي ذككران كاً 

 

  عينة الدراسة  3.3
 

مف مجتمع الطمبة، كبمغت عينة الدراسة  (%5)اختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشكائية بنسبة 
مدرسة،  (68)كيتكزع الطمبة عمى , طالبة (225)طالبا،ن ك (198)طالبان كطالبة، منيـ  (423)

حيث , مدرسة تابعة لمديرية تربية جنكب الخميؿ (30)مدرسة تابعة لمديرية تربية الخميؿ، ك (38)منيا
قاـ الباحث بإجراء قرعة عمى أسماء المدارس المسجمة جميعيا في المديريتيف الختيار عينة مدارس 

ثـ استخدـ القرعة أيضان في كؿ مدرسة لتحديد الشعب التي , الذككر كمدارس اإلناث كؿ حسب نسبتو
. سيتـ تكزيع أدكاتي الدراسة عمييا

 

تـ تحميؿ االستبانات الصالحة , فردان  (413)استجاب منيـ , فردان  (423)كتـ تكزيع أداتي الدراسة عمى 
تكزيع عينة الدراسة الذيف تـ اختيارىـ في  (3.3)ك (2.3)كيبيف الجدكالف . استبانو (400)التي بمغت 

كتكزيع أفراد العينة الذيف تـ تحميؿ استجاباتيـ , محافظة الخميؿ حسب المديرية كالجنس كالتخصص
.  حسب خصائصيـ الديمغرافية

 
(. 423=ف)تكزيع عينة الدراسة حسب المديرية كالجنس كتخصص الطالب: 2.3جدكؿ  

 8461 4502 3959 المجموع الكمي 

 المديرية
 الجنس

 التخصص
 المجموع إناث ذكور
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( 400=ف)الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة الذيف تـ تحميؿ استجاباتيـ بشكؿ عاـ : 3.3جدكؿ 
 القيم الناقصة النسبة المئوية العددالمستوى  المتغيرات

 الجنس
 48.0 192ذكر 

- 
 52.0 208أنثى 

 التخصص
 28.3 107عممي 

- 
 71.8 293أدبي 

 المستوى االقتصادي لألسرة بالشيكل

  42.7 167 1500أقؿ مف 
9 

 

1500 -2500 127 32.5 
 24.8 97 2500أكثر مف 

 
 

 المستوى التعميمي لألب

  9.3 37أمٌي 
 
 
- 

 41.0 164أساسي 
 25.5 102ثانكم 
 9.3 37دبمـك 

 10.8 43بكالكريكس 
 4.3 17ماجستير فما فكؽ 

 
 

 المستوى التعميمي لألم

  19.3 77أمٌي 
 
 
- 

 39.8 159أساسي 
 24.5 98ثانكم 
 6.5 26دبمـك 

 6.8 27بكالكريكس 
 3.3 13ماجستير فما فكؽ 

 

 
 

  أداتا الدراسة 4.3
 

يتضمف األىدب التربكم العديد مف االختبارات كالمقاييس التي صممت لقياس أىساليب التنشئة الكالدية 
كألىغراض ىذه الدراسة فقد طكع الباحث مقياس . كلقياس دافعية اإًلنجاز لدييـ, كما يراىا الطمبة أىنفسيـ

مديرية تربية 
 الخميل

 69 29 40 عممي

 186 109 77 أدبي

 255 138 117 المجموع

مديرية تربية 
 الجنوب

 38 15 23 عممي

 130 72 58 أدبي

 168 87 81 المجموع

 423 225 198 المجموع الكمي 
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كاستخدـ مقياس دافعية اإلنجاز لمكسى , (1984)اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء لمسقار 
:  المكضحيف فيما يأتي (1991)
 

 : مقياس اتجاىات التنشئة الوالدية كما يدركيا اأَلبناء: َأوالً . 1.4.3
 

كالصكرة , لؤلىب( أ)الصكرة : كيتككف مف صكرتيف (1984) تـ إعداد ىذا المقياس مف قبؿ السقار 
االتجاه : فقرة تقيس اتجاىات التنشئة الكالدية المختمفة كىي (90)كتتأىلؼ كؿ صكرة مف , لؤليـ (ب)

كتقيسو الفقرات , النبذ- كاتجاه التقبؿ, (30-1)فقرة تبدأى مف 30) )كيتأىلؼ مف ,  التسمطي–الديمقراطي
كيحتكم , (90-61)فقرة تبدأى مف  (30)كيتأىلؼ مف ,  اإًلىماؿ–كاتجاه الحماية الزائدة , (60-31)مف 

كقد طكع . سيتـ تحديدىا عند الحديث عف كؿ اتجاه, المقياس عمى عدد مف الفقرات اإًليجابية كالسمبية
: الباحث المقياس بحيث اعتمد بيعدىاف مف أبعاد التنشئة الكالدية ىما

 

   التسمطي–الديمقراطي
 

الكالدة رأىييـ عمى الطفؿ كمنعو مف القياـ بتحقيؽ / كييعبر عنو باستجابات تتراكح بيف فىرض الكالد
كمدل الحرية كاالحتراـ الذم يمنحو , رغباتو بالطريقة التي يريدىا حتى لك كانت ىذه الرغبات مشركعة

الكالداف لمطفؿ خبلؿ تصرفاتو التي تتصؿ بمختمؼ شؤكنو الشخصية كالمنزلية كالمدرسية كاالجتماعية 
. كالتركيحية

 

كيتألؼ مف ثبلثيف فقرة لكؿ , لؤليـ (ب)كالصكرة , لؤلىب (أ)الصكرة , كيتككف المقياس مف صكرتيف
 تقيس االستجابات الكالدية كما يدركيا األىبناء في عدد مف المكاقؼ ييحدد قربيا مف أىحد القطبيف, صكرة

. ( التسمطي–الديمقراطي)
 

, 21, 18, 13, 11, 7 , 5, 3)كتحمؿ األرقاـ , كيحتكم ىذا االتجاه عمى عدد مف الفقرات اإًليجابية
: كأيعطيت االستجابات الدرجات التالية, (30, 29, 28

 

. تعطى أىربع درجات/  يحدث دائمان *
. تعطى ثبلث درجات/  يحدث غالبان *
. تعطى درجتاف/  يحدث أىحيانان *
. تعطى درجة كاحدة/  يحدث ًإطبلقان *
 

, 12, 10 ,9, 8, 6, 4, 2, 1)كتحمؿ األرقاـ , كذلؾ يحتكم ىذا االتجاه عمى عدد مف الفقرات السمبية
: كأيعطيت االستجابات الدرجات التالية, (27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 17, 16, 15, 14
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. تعطى درجة كاحدة/  يحدث دائمان *
. تعطى درجتاف/  يحدث غالبان *
. تعطى ثبلث درجات/  يحدث أىحيانان *
. تعطى أىربع درجات/  يحدث ًإطبلقان *
 

كأىعمى عبلمة ىي  (30)كبناءن عمى فقرات ىذا المقياس فإف أىدنى عبلمة يحصؿ عمييا المفحكص ىي 
بينما الدرجة أىقؿ مف , مف المقياس تشير ًإلى االتجاه الديمقراطي (75)كىكذا فإف الدرجة فكؽ , (120)
حسب  (75)فتعتبر حيادية كقد تـ تحديد الدرجة  (75)أىما الدرجة , تشير ًإلى ااًلتجاه التسمطي (75)

: العممية اإلحصائية التالية
 

30 × 4 = 120 
120 + 30 = 150 
150 ÷ 2 = 75 

 

 اإلىمال – الحماية الزائدة
 

الكالدة عمى حماية الطفؿ كالتدخؿ في شؤكنو ًإلى / كييعبر عنو باستجابات تتراكح بيف ًحرص الكالد
, درجة يقـك فييا نيابة عنو بإنجاز الكاجبات كالمسؤكليات التي يتمكف مف القياـ بيا كيجب تدريبو عمييا

كدكف محاسبتو عمى السمكؾ غير , كترؾ الطفؿ دكف تشجيع عمى السمكؾ المرغكب بو أىك استحسانو لو
. المرغكب

 

تقيس , كيتأىلؼ مف ثبلثيف فقرة لكؿ صكرة, لؤليـ (ب)كالصكرة , لؤلىب (أ)الصكرة : كيتككف مف صكرتيف
الحماية )االستجابات الكالدية كما يدركيا األىبناء في عدد مف المكاقؼ يحدد قربيا مف أىحد القطبيف 

كيحػتكم , كتتدرج استجابة المفحكص في أىربع درجات كما ذكر في االتجاه السابؽ, ( اإلىماؿ–الزائدة 
, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31)كتحمؿ األرقاـ , ىذا االتجػاه عمى عدد مف الفقػرات اإًليجابية

كتعطى االستجابات قيمان عمى النحك , (59, 53, 50, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40
: التالي

 

. تعطى أىربع درجات/  يحدث دائمان *
. تعطى ثبلث درجات/  يحدث غالبان *
. تعطى درجتاف/  يحدث أىحيانان *
. تعطى درجة كاحدة/  يحدث ًإطبلقان *
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( 60, 58, 57, 56, 55, 54, 52, 51, 49, 39)كىي الفقرات ذات األرقاـ , أما الفقرات السمبية
:  فتعطى استجاباتيا القيـ اآلتية

 

. تعطى درجة كاحدة/  يحدث دائمان *
. تعطى درجتاف/  يحدث غالبان *
. تعطى ثبلث درجات/  يحدث أىحيانان *
. تعطى أىربع درجات/  يحدث ًإطبلقان *
 

كأىعمى عبلمة ىي  (30)أىما أىدنى عبلمة يحصؿ عمييا المفحكص عمى فقرات ىذا المقياس ىي 
بينما الدرجة أىقؿ , مف المقياس تشير ًإلى اتجاه الحماية الزائدة (75)كىكذا فإف الدرجة فكؽ , (120)

. فتعتبر حيادية (75)أىما الدرجة , فتشير إلى اتجاه اإلىماؿ (75)مف 
 

  Validity:    صدق المقياس  1.4.3.1.
 

قاـ الباحث , (1992)كالذم أعاده الفيصؿ , (1984)عبلكة عف صدؽ المقياس الذم كىضحو السقار 
بالتأكد مف صدقو بعد تطكيعو بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في التربية كعمـ النفس 

الذيف أبدكا عددان مف المبلحظات حكليا، كالتي تـ أخذىا بعيف االعتبار , محكمان  (13)كقد بمغ عددىـ 
كتـ تعديؿ بعض , عند إخراج المقياس بشكمو الحالي، كقد تـ دمج صكرة األب كاألـ في استبانة كاحدة

كالفقرات التي تـ تعديميا , الفقرات مع االحتفاظ بنفس العدد
كمف ناحية أخرل، تـ التحقؽ مف الصدؽ . (50,48,45,40,38,33,25,22,20,18,15,9)ىي

بحساب مصفكفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة مف خبلؿ معامؿ ارتباط بيرسكف 
(Coefficient Pearson Correlation) , باإلضافة إلى التحقؽ مف الصدؽ بطريقة التحميؿ

لمصفكفة معامبلت االرتباط المتبادلة بيف الفقرات عامميان بطريقة  ((Factor Analysisالعاممي 
(. 5.3( , )4.3)المحاكر األساسية لعينة الدراسة كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكليف 

 
ات مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما رتباط فقرامصفكفة نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ؿ: 4.3جدكؿ 

.  ألداة الدراسةمع الدرجة الكميةيدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ 
 

الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات 
1.  0.57 0.000 31.  0.41 0.000 
2.  0.15 0.002 32.  0.58 0.000 
3.  0.44 0.000 33.  0.43 0.000 
4.  0.28 0.000 34.  0.35 0.000 



 82 

5.  0.34 0.000 35.  0.29 0.000 
6.  0.28 0.000 36.  0.34 0.000 
7.  0.31 0.000 37.  0.25 0.000 
8.  0.15 0.002 38.  0.29 0.000 
9.  0.17 0.001 39.  0.61 0.000 

10.  0.31 0.000 40.  0.36 0.000 
11.  0.23 0.000 41.  0.21 0.000 
12.  0.38 0.000 42.  0.20 0.000 
13.  0.64 0.000 43.  0.38 0.000 
14.  0.42 0.000 44.  0.24 0.000 
15.  0.45 0.000 45.  0.49 0.000 
16.  0.24 0.000 46.  0.23 0.000 
17.  0.28 0.000 47.  0.25 0.000 
18.  0.30 0.000 48.  0.65 0.000 
19.  0.18 0.000 49.  0.30 0.000 
20.  0.43 0.000 50.  0.47 0.000 
21.  0.42 0.000 51.  0.12 0.012 
22.  0.27 0.000 52.  0.20 0.000 
23.  0.58 0.000 53.  0.16 0.001 
24.  0.41 0.000 54.  0.24 0.000 
25.  0.17 0.001 55.  0.25 0.000 
26.  0.37 0.000 56.  0.24 0.000 
27.  0.12 0.010 57.  0.30 0.000 
28.  0.35 0.000 58.  0.32 0.000 
29.  0.32 0.000 59.  0.17 0.000 
30.  0.39 0.000 60.  0.40 0.000 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة دالة 
إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معان في قياس اتجاىات التنشئة 
الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ، في ضكء اإلطار النظرم الذم بنيت األداة 

. عمى أساسو
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 (Factor Analysis)مصفكفة معامبلت االرتباط بيف فقرات مقياس التنشئة الكالدية  :5.3جدكؿ
. نتائج التحميؿ العاممي

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ فقرات المقياس احتكت عمى تشعبات جكىرية 
مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس كأنيا تشترؾ معان في قياس اتجاىات التنشئة , مكجبة

في ضكء اإلطار النظرم الذم بنيت , الكالدية كما يدركيا طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ
. األداة عمى أساسو

 

 Alphaقيمة الفقرات Alphaقيمةالفقرات 

1 0.75 31 0.73 

2 0.74 32 0.77 

3 0.77 33 0.74 

4 0.79 34 0.78 

5 0.70 35 0.75 

6 0.74 36 0.74 

7 0.78 37 0.75 

8 0.76 38 0.77 

9 0.78 39 0.78 

10 0.74 40 0.70 

11 0.82 41 0.76 

12 0.84 42 0.73 

13 0.74 43 0.69 

14 0.76 44 0.74 

15 0.82 45 0.78 

16 0.81 46 0.82 

17 0.83 47 0.73 

18 0.82 48 0.76 

19 0.79 49 0.80 

20 0.77 50 0.81 

21 0.80 51 0.78 

22 0.81 52 0.75 

23 0.73 53 0.83 

24 0.84 54 0.81 

25 0.84 55 0.77 

26 0.79 56 0.75 

27 0.78 57 0.79 

28 0.77 58 0.74 

29 0.78 59 0.75 

30 0.78 60 0.75 
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: Reliabilityثبات المقياس  . 2.1.4.3
 

( 0.82)عف طريؽ التجزئة النصفية كالبالغ  (1984)عبلكة عف ثبات المقياس الذم كضحو السقار 
( 1992)كالذم أعاده الفيصؿ , ( ًإىماؿ–حماية زائدة)لمبعد  (0.76)ك, ( تسمطي–ديمقراطي)لمبعد 

, المتعمقة باألىب( أى )لمصكرة  (0.92)حيث بمغت قيمة الثبات محسكبان عمى أىساس الدرجة الكمية 
قاـ الباحث باستخراج ثبات المقياس بأبعاده المختمفة بطريقة , المتعمقة باألـي( ب)لمصكرة  (0.90)ك

، كقد جاءت النتائج كما Cronbach Alpha))االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات كركنباخ ألفا 
(. 6.3)ىي كاضحة في الجدكؿ 

 
. ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا : 6.3جدكؿ 

  
األبعاد  الرقم

 
 Alphaقيمة  عدد الفقرات

 0.73 30 التسمطي لؤلب- الديمقراطي   .1

 0.73 30 اإلىماؿ لؤلب- الحماية الزائدة   .2

 0.57 30 التسمطي لؤلـ- الديمقراطي   .3

 0.57 30 اإلىماؿ لؤلـ- الحماية الزائدة   .4

 0.79 120 الدرجة الكمية  .5

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة جيدة مف 

.  الثبات تصمح الستخداميا في الدراسة
 
 
 

: اختبار دافعية اإلنجاز لأَلطفال والراشدينً: ثانيا. 2.4.3
 

 questionnaire كييعرؼ بمقياس دافعية اإلنجاز ((Herman's, 1970طكر ىذا المقيػاس ىيػرمانز 

measure of achievement motivation) A)  كيتككف ىذا , (1991)كنقمو لمعربية مكسى
كيكجد , صيغت كؿ منيا عمى شكؿ جممة ناقصة يمييا أىربع أىك خمس عبارات, فقرة (28)المقياس مف 
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أىماـ العبارة بيف القكسيف كالتي يعتقد (X)كيطمب مف المفحكص كضع ًإشارة , أىماـ كؿ عبارة قكساف
. أىنيا تمثؿ تكممة لمجممة

 

أىما بالنسبة لتقدير الدرجات في ىذا االختبار فقد ديرجت بعض الفقرات عمى مقياس ذم خمس درجات 
كبالتالي فإف , فقرات (10)كبعضيا اآلخر عمى مقياس ذم أىربع درجات كعددىا , فقرة (18)كعددىا 

بينما أىقؿ درجة يحصؿ عمييا , درجة (130)أىعمى درجة يمكف أىف يحصؿ عمييا المفحكص تككف 
دقيقة كذلؾ  (45 –35)كيستغرؽ زمف تطبيؽ االختبار عند األىفراد العادييف بيف , (28)المفحكص ىي 

. بعد ًإعطاء التعميمات كحؿ أىمثمة
 

ييتبع في ىذا االختبار طريقة تدرج الدرجات تبعان لدرجة ًإيجابية الفقرة  , أىما بالنسبة لتقدير الدرجات
( 1, 2, 3, 4, 5)الدرجات  (ى, د , ج , ب , أى )أىم أىنو في الفقرات المكجبة تيعطى العبارات , كالعبارة

 (ى, د , ج, ب , أ)كفي الفقرات السالبة ينعكس الترتيب السابؽ حيث تعطى العبارات . عمى الترتيب
. ككذلؾ في الفقرات التي تمييا أىربع عبارات يتبع نفس النظاـ. عمى الترتيب(5 , 4, 3, 2, 1)الدرجات 

ىي , فقرة مكجبة (19)كيتضمف االختبار 
ىي , فقػرات سالبة (9)ك, (26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,14,13,12,11,8,7,6,5,2)
كاستنادان إلى ىذا النظاـ تككف أقصى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا . (28,27,16,15,10,9,4,3,1)

فقرة مف االختبار ذات تدرج  (18)درجة عمى أساس أف ىناؾ  (130)المفحكص في االختبار 
في حيف تككف أقؿ درجة يحصؿ عمييا المفحكص ىي , فقرات ذات تدرج رباعي (10)كىناؾ , خماسي

.  درجة (28)
 

كيركز المقياس عمى قياس صفات عشر لمتمييز بيف ذكم المستكل المرتفع كالمنخفض في دافعية 
: كىذه الصفات العشر ىي, اإًلنجاز

. مستكل الطمكح المرتفع. 1
. السمكؾ الذم تىًقؿ فيو المغامرة. 2
. القابمية لمتحرؾ ًإلى األىماـ. 3
. المثابرة. 4
. الرغبة في ًإعادة التفكير في العقبات. 5
. ًإدراؾ سرعة مركر الكقت. 6
. االتجاه نحك المستقبؿ. 7
. اختبار مكاقؼ المنافسة في مقابؿ مكاقؼ التعاطؼ. 8
. البحث عف التقدير. 9
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.  الرغبة في األىداء األىفضؿ. 10
 

 :Validityصدق المقياس . 1.2.4.3

 
ًإلى تمتع ىذا االختبار بدالالت صدؽ مقبكلة ًإذ أىكرد معامؿ ارتباط يساكم  (1991)أشار مكسى 

. بيف األىداء عمى المقياس كالتحصيؿ في نياية العاـ الدراسي (0.67)
  

كقاـ الباحث في الدراسة الحالية بالتحػقؽ مف صػدؽ االختبار بحساب مصفكفة ارتبػاط فقػرات االختبار 
، كذلؾ (Pearson Correlation)مع الدرجة الكمية ألداة الدراسػة مف خبلؿ معامؿ االرتباط بيرسكف 

(. 7.3)كما ىك كاضح في الجدكؿ 
 

ات دافعية رتباط فقرامصفكفة ؿ (Pearson Correlation)نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف : 7.3جدكؿ 
.  ألداة الدراسةمع الدرجة الكميةاإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ 

 
الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات 

1.  0.33 0.000 15. 0.48 0.000 
2.  0.36 0.000 16. 0.48 0.000 
3.  0.51 0.000 17. 0.32 0.000 
4.  0.46 0.000 18. 0.28 0.000 
5.  0.43 0.000 19. 0.42 0.000 
6.  0.37 0.000 20. 0.55 0.000 
7.  0.24 0.000 21. 0.34 0.000 
8.  0.45 0.000 22. 0.20 0.000 
9.  0.43 0.000 23. 0.54 0.000 
10.  0.14 0.003 24. 0.11 0.019 
11.  0.36 0.000 25. 0.46 0.000 
12.  0.32 0.000 26. 0.48 0.000 
13.  0.37 0.000 27. 0.40 0.000 
14.  0.37 0.000 28. 0.48 0.000 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لبلختبار دالة 
إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار كأنيا تشترؾ معان في قياس دافعية اإلنجاز 

في محافظة الخميؿ، في ضكء اإلطار النظرم الذم بنيت األداة  (التكجييي)لدل طمبة الثاني الثانكم 
. عمى أساسو
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: Reliability ثبات االختبار . 2.2.4.3
 

أىلفا مستخدمان عينتيف مف - بحساب معامبلت الثبات لبلختبار بطريقة كركنباخ (1991)قاـ مكسى 
.  لمبنات (0.64)ك, لمبنيف (0.80)ك, لجمػيع أىفراد العينة (0.76)الذككر كاإًلناث كبمغ معػامؿ الثبات 

 
معامؿ ثبات لبلختبار محسكبان  (1999)كما كرد في األىشيب  (1989)أىما في األيردف فقد أىكرد مقابمة 

في األيردف بحساب  (1994)كما قامت الغزك . (0.78)ككجد أىف معامؿ الثبات , أىلفا- بطريقة كركنباخ
أىما في . (0.65)أىلفا ككجدت أىنو - معامؿ ثبات االختبار عمى عينة الدراسة مستخدمة طريقة كركنباخ

كالتي أىجرتيا في مدينة القدس فقد قامت بحساب معامؿ ثبات االختبار عمى  (1999)دراسة األىشػيب 
كما قامت بحساب معامؿ الثبات  (0.83)عينة الدراسة مستخدمةن طريقة كركنباخ أىلفا ككجدت أىنو 
(. 0.71)لدافعية اإلنجاز باستعماؿ التجزئة النصفية ككجدت أىنو 

  
بؿ استخرج ثبات االختبار عف طريؽ حساب الثبات , كلـ يكتؼ الباحث بما قاـ بو الباحثكف السابقكف

، حيث بمغ (Cronbach Alpha)بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات كركنبػاخ ألفا 
.  مما يشير إلى تمتع االختبار بدرجة جيدة مف الثبات. (0.76)معامؿ الثبات 

 
كقد تـ استخداـ ىذا المقياس في العديد مف الدراسات عمى البيئة العربية كالفمسطينية كيكضح الممحؽ 

. أىىـ الدراسات التي استخدمتو (5.1)رقـ 
 

  إجراءات الدراسة  5.3
 

: تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أىجؿ تنفيذ الدراسة
 

كذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ عمى مكافقة , القياـ باإلجراءات الفنية كالتي تسمح بتطبيؽ أىداة الدراسة. 1
كمديريتي تربية الخميؿ كجنكب الخميؿ عمى تطبيؽ مقاييس الدراسة في , كزارة التربية كالتعميـ

. المدارس الحككمية في منطقة الخميؿ
 

. القياـ بحصر مجتمع الدراسة في محافظة الخميؿ. 2
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استعاد , ًاستبانة (423)كبمغ عدد االستبانات المكزعة , تكزيع ااًلستبانة عمى أىفراد عينة الدراسة. 3
كعميو , استبانة غير صالحة كبالتالي لـ يتـ احتسابيا (13)تبيف أف , استبانة (413)منيا الباحث 

%(. 94,6)بنسبة  (423)مف أصؿ  (400)أصبح عدد االستبانات التي تـ تحميميا 
 

عدادىا إلدخاليا لمحاسكب. 4 .  ًإعطاء االستبانات الصالحة أىرقامان متسمسمة كا 
 

دخاليا لمحاسب اإًللكتركني. 5 . كمف ثـ تحميميا كفقان لفرضيات الدراسة, تفريغ البيانات كا 
  

  المعالجة اإلحصائية  6.3
 

لحاسكب ا ، كأدخمت إلى لمحاسكبإلدخالياحث بمراجعتيا تمييدان اـ البابعد جمع بيانات الدراسة، ؽ
اإلجابة دائمان أربع  أعطيت المفظية إلى رقمية، حيث اإلجاباتبإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ 

درجات، غالبان ثبلث درجات، أحيانان درجتيف، كأعطيت اإلجابة إطبلقان درجة كاحدة، كذلؾ في الفقرات 
الدرجة ازدادت اتجاىات التنشئة الكالدية ادت دزابحيث كمما المكجبة، كقد عكست في الفقرات السالبة، 

كمما ككذلؾ األمر بالنسبة الختبار دافعية اإلنجاز . نحك الديمقراطية كالحماية الزائدة كالعكس صحيح
. الدرجة ازداد مستكل دافعية االنجاز لدل الطمبة كالعكس صحيحادت دزا
 

المتكسطات كالنسب المئكية، ك البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد، اإلحصائية المعالجة تكتـ
عف طريؽ ( α0.05>) فرضيات الدراسة عند المستكل تفحصقد ك. االنحرافات المعياريةكالحسابية، 
 One Way Analysis)تحميؿ التبايف األحادم ك، (t-test)ختبار ت ا:  التاليةاإلحصائية االختبارات

Of Variance)، كاختبار تككي (Tukey test)  لمفركؽ البعدية، كمعامؿ ارتباط بيرسكف(Pearson 

Correlation) ، اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيةكذلؾ باستخداـ الحاسكب، باستخداـ برنامج الرـز 
(SPSS .)
 
  
 
  متغيرات الدراسة  7.3 
 

: المتغيرات المستقمة.1.7.3
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. (أنثى, ذكر)الجنس. 1
. (أدبي, عممي)التخصص . 2
(.  2500أىكثر مف ,  2500- 1500مف ,  1500أىقؿ مف )المستكل ااًلقتصادم لؤليسرة بالشيكؿ . 3
. (ماجستير فما فكؽ, بكالكريكس, دبمكـ, تكجييي, أساسي, أيمي)المستكل التعميمي لمكالديف . 4
 

: المتغيرات التابعة. 2.7.3
 
. أساليب التنشئة الكالدية. 1
. دافعية اإلنجاز. 2
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نتائج الدراسة  : الفصل الرابع

 
  نتائج الدراسة 1.4
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الفصل الرابع 
 ______________________________________________________________

 

تحميل النتائج 
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامبلن كمفصبلن لنتائج الدراسة، لئلجابة عف تساؤالتيا كأىدافيا كلمتحقؽ مف 
.  صحة فرضياتيا

 
  نتائج الدراسة 1.4

 
: نتائج السؤال األول. 1.1.4

 

نفسيـ؟  ُى ما كاقع أىساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى
 

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األىكؿ استخرجت األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
ألساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ، كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(1.4 .)
 

المتكسطات الحسػابية كاالنػحرافات المعيارية لكاقع أىسػاليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة  :1.4جدول 
. التكجييي في محافظة الخميؿ

 
األسموب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد 

ديمقراطية  10.17 83.57 التسمطي لؤلب- الديمقراطي 
إىماؿ  8.63 74.08اإلىماؿ لؤلب - الحماية الزائدة 
ديمقراطية  9.94 84.80 التسمطي لؤلـ- الديمقراطي 

حماية زائدة  8.61 76.96اإلىماؿ لؤلـ - الحماية الزائدة 
الدرجة الكمية 

- ديمقراطية  24.04 319.42
حماية زائدة 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أىف أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ 
كانت ديمقراطية مف جية كحماية زائدة مف جية أيخرل، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه االتجاىات 

ككانت اتجاىات تنشئة اآلباء أقرب إلى االتجاه الديمقراطي , (319.42)عمى الدرجة الكمية لممقياس 
لى اإلىماؿ مف جية أخرل كبالنسبة التجاىات تنشئة األميات فكانت تميؿ إلى . مف جية، كا 

لى الحماية الزائدة مف جية أخرل . الديمقراطية مف جية، كا 
 

: نتائج السؤال الثاني. 2.1.4
 

ىؿ يختمؼ كاقع أىساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ مف كجيات نظرىـ 
كالمستكل التعميمي لمكالديف؟ , كالمستكل االقتصادم لؤلسرة, كالتخصص, باختبلؼ متغيرات الجنس

 
: كفيما يمي نتائج فحصيا (5-1)كانبثقت عنو الفرضيات 

 
: نتائج الفرضية األولى. 3.1.4

 
في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 

نفسيـ تعزل  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى ُى ُى أى
. إلى الجنس

 
(. 2.4)، كما ىك كاضح في الجدكؿ (t-test)لمتػحقؽ مف صحة الفرضية األكلى استخدـ اختبار ت 

 
 
 
 
 
 
 
 

لمفركؽ في أسػاليب التنشػئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي  ( t-test )نتائج اختبار ت  :2.4جدكؿ 
. في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس
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األبعاد 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

-الديمقراطي
التسمطي 
 لؤلب

 9.83 80.89 192 ذكر

398 5.217- 0.000* 
 9.88 86.04 208 أنثى

الحماية 
-الزائدة 

 اإلىماؿ لؤلب

 7.60 73.76 192 ذكر

398 0.728- 0.467 
 9.49 74.38 208 أنثى

-الديمقراطي
 التسمطي لؤلـ

 9.20 81.45 192 ذكر
398 6.841- 0.000* 

 9.61 87.90 208 أنثى

الحماية 
-الزائدة

 اإلىماؿ لؤلـ

 7.29 75.71 192 ذكر

398 2.797- 0.005* 
 9.55 78.11 208 أنثى

 21.59 311.82 192 ذكر الدرجة الكمية
398 6.368- 0.000* 

 24.09 326.44 208 أنثى

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

في أساليب  (α<0.05)يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ في 

اإلىماؿ لؤلـ، كالدرجة الكمية، لصالح - التسمطي لؤلب كاألـ، كالحماية الزائدة - الديمقراطي: أبعاد
المكاتي أكدف بدرجة أكبر عمى شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب كاألـ، كشيكع نمط  (اإلناث)الطمبة 

. كبناءن عميو تـ رفض الفرضية األيكلى. الحماية الزائدة لؤلـ
 
 
 
 
 
 
 
 

: نتائج الفرضية الثانية. 4.1.4
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في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى ُى أى

. التخصص
 

(. 3.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار ت 
 

لمفركؽ في أسػاليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي  (t-test)نتائج اختبار ت : 3.4جدكؿ 
. في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

في أساليب  (α<0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص، ككانت الفركؽ 

التسمطي لؤلب كاألـ، لصالح الطمبة في الفرع العممي، الذيف أكدكا بدرجة أكبر - الديمقراطي: في أبعاد
اإلىماؿ لؤلب كاألـ، لصالح الطمبة في - كالحماية الزائدة . شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب كاألـ

كلـ تظير أم فركؽ عمى , الفرع األدبي، الذيف أكدكا بدرجة أكبر شيكع نمط الحماية الزائدة لؤلب كاألـ
. كبناءن عميو تـ قبكؿ الفرضية الثانية. الدرجة الكمية

 
: نتائج الفرضية الثالثة. 5.1.4

 

األبعاد 
 

المتوسط  العدد التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

-الديمقراطي 
 التسمطي لؤلب

 9.82 85.97 113 عممي
398 2.990 0.003* 

 10.17 82.62 287 أدبي

-الحماية الزائدة 
 اإلىماؿ لؤلب

 7.74 71.17 113 عممي
398 4.319- 0.000* 

 8.70 75.23 287 أدبي

-الديمقراطي 
 التسمطي لؤلـ

 10.25 86.72 113 عممي
398 2.435 0.015* 

 9.74 84.05 287 أدبي

-الحماية الزائدة 
 اإلىماؿ لؤلـ

 7.65 75.20 113 عممي
398 2.751- 0.006* 

 8.88 77.65 287 أدبي

 22.05 319.07 113 عممي الدرجة الكمية
398 0.191- 0.849 

 24.81 319.56 287 أدبي
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 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى أى

. المستكل االقتصادم لؤلسرة
 

 One Way Analysis Of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

Variance) (. 4.4) كما ىك كاضح في الجدكؿ
 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)تحميؿ التبايف األحادم  نتائج: 4.4جدكؿ 
أساليب التنشئة الكالدية أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان 

. لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة
 

 مصدر التباين األبعاد

درجات 
 متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائي

 ة

-الديمقراطي 
 التسمطي لؤلب

  426.785 853.571 2 بين المجموعات
4.159 

 
 102.618 39815.954 388 داخل المجموعات *0.016

 - 40669.524 390 المجموع

-الحماية الزائدة
 اإلىماؿ لؤلب

  36.871 73.742 2 بين المجموعات
0.502 

 
 73.513 28523.138 388 داخل المجموعات 0.606

 - 28596.880 390 المجموع

التسمطي -الديمقراطي
 لؤلـ

  1128.831 2257.661 2 بين المجموعات
11.920 

 
 94.704 36745.014 388 داخل المجموعات *0.000

 - 39002.675 390 المجموع

-الحماية الزائدة
 اإلىماؿ لؤلـ

  11.853 23.706 2 بين المجموعات
0.160 

 
 74.014 28717.342 388 داخل المجموعات 0.852

 - 28741.049 390 المجموع

  2960.424 5920.848 2 بين المجموعات الدرجة الكمية
5.199 

 
 569.444 220944.21 388 داخل المجموعات *0.006

 - 226865.05 390 المجموع

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

  في أساليب (α0.05>)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة، 

 كإليجاد مصدر ىذه  التسمطي لؤلب كاألـ، كالدرجة الكمية،- الديمقراطي: ككانت الفركؽ في أبعاد
 (.5.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ  (Tukey test)الفركؽ استخدـ اختبار تككي 
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لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في أساليب التنشئة  (Tukey test)نتائج اختبار تككي : 5.4جدكؿ 

. الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة
 

المستوى األبعاد 
 2500أكثر من  2500- 1500 1500أقل من االقتصادي 

-الديمقراطي 
التسمطي لؤلب 

- 2.2259- 3.3494*  1500أقؿ مف 
1500 -2500   1.1235 

    2500أكثر مف 

-الديمقراطي 
التسمطي لؤلـ 

- 5.1517*- 4.6016*  1500أقؿ مف 
1500 -2500   0.5500 -

    2500أكثر مف 

الدرجة الكمية 
-* 6.3465- 8.6743*  1500أقؿ مف 

1500 -2500   2.3278 
    2500أكثر مف 

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا 
بالنسبة : طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة كانت كما يمي

 كذات 1500التسمطي لؤلب كانت بيف الطمبة في األسر ذات الدخؿ األقؿ مف - لمبعد الديمقراطي
الذيف أكدكا بدرجة  (2500- 1500)لصالح الطمبة في األسر ذات الدخؿ  (2500- 1500)الدخؿ 

التسمطي لؤلـ، كانت الفركؽ - كبالنسبة لمبعد الديمقراطي. أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب
لصالح الطمبة في  (2500- 1500) كذات الدخؿ 1500بيف الطمبة في األسر ذات الدخؿ األقؿ مف 

كما ظيرت فركؽ بعدية بيف الطمبة في األسر ذات الدخؿ األقؿ , (2500- 1500)األسر ذات الدخؿ 
 الذيف أكدكا 2500، لصالح الطمبة في األسر ذات الدخؿ األكثر مف 2500 كاألكثر مف 1500مف 

فقد كانت   أما فيما يتعمؽ بالفركؽ عمى الدرجة الكمية. بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلـ
لصالح الطمبة في  (2500- 1500) كذات الدخؿ 1500بيف الطمبة في األسر ذات الدخؿ األقؿ مف 

الذيف أكدكا بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب  (2500- 1500)األسر ذات الدخؿ 
، 2500 كاألكثر مف 1500كما ظيرت فركؽ بعدية بيف الطمبة في األسر ذات الدخؿ األقؿ مف , كاألـ
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 الذيف أكدكا بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة 2500لصالح الطمبة في األسر ذات الدخؿ األكثر مف 
. كبناءن عميو تـ رفض الفرضية الثالثة. الديمقراطي لؤلب كاألـ

 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة الكالدية كما يراىا : 6.4جدكؿ 

. طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة
 

المستوى االقتصادي األبعاد 
لألسرة بالشيكل 

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف المعياري 

-الديمقراطي 
التسمطي لؤلب 

 10.12 81.78 167 1500أقؿ مف 
1500 -2500 127 85.13 9.30 

 11.13 84.01 97 2500أكثر مف 

-الحماية الزائدة 
اإلىماؿ لؤلب 

 8.47 74.34 167 1500أقؿ مف 
1500 -2500  127 74.64 8.60 

 8.70 73.51 97 2500أكثر مف 

-الديمقراطي 
التسمطي لؤلـ 

 9.90 81.91 167 1500أقؿ مف 
1500 -2500 127 86.51 9.86 

 9.24 87.06 97 2500أكثر مف 

-الحماية الزائدة 
اإلىماؿ لؤلـ 

 8.15 77.02 167 1500أقؿ مف 
1500 -2500 127 77.44 8.59 

 9.33 76.82 97 2500أكثر مف 

الدرجة الكمية 
 24.71 315.06 167 1500أقؿ مف 

1500 -2500 127 323.74 23.12 
 23.31 321.41 97 2500أكثر مف 

 
: نتائج الفرضية الرابعة. 6.1.4

 

 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى أى

. المستكل التعميمي لؤلب
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 One Way Analysis Of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

Variance)  (. 7.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ
 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم : 7.4جدول 
أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

. لؤلب
 

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

 في أساليب (α0.05>)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، 

التسمطي لؤلب كاألـ، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ - الديمقراطي: ككانت الفركؽ في أبعاد
(. 8.4)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ  (Tukey test)اختبار تككي 

 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

األبعاد  مصدر التباين
 

 
0.030* 

 
2.498 

 بين المجموعات 5 1270.104 254.021
-الديمقراطي

 التسمطي لؤلب
 داخل المجموعات 394 40061.794 101.680

 المجموع 399 41331.898 -

 
0.271 

 
1.283 

 بين المجموعات 5 476.419 95.284
الحماية الزائدة 

 اإلىماؿ لؤلب-
 داخل المجموعات 394 29270.691 74.291

 المجموع 399 29747.110 -

 
0.013* 

 
2.915 

 بين المجموعات 5 1408.807 281.761
-الديمقراطي

 التسمطي لؤلـ
 داخل المجموعات 394 38081.371 96.653

 المجموع 399 39490.178 -

 
0.093 

 
1.903 

 بين المجموعات 5 698.398 139.680
الحماية الزائدة 

 اإلىماؿ لؤلـ-
 داخل المجموعات 394 28922.039 73.406

 المجموع 399 29620.438 -

 
0.133 

 
1.701 

 بين المجموعات 5 4873.840 974.768

 داخل المجموعات 394 225756.06 572.985 الدرجة الكمية

 المجموع 399 230629.90 -
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لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في أساليب التنشئة  (Tukey test)نتائج اختبار تككي : 8.4جدكؿ 
. الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

 
ماجستير فأعمى  بكالوريوس  دبموم  ثانوي  أساسي  أمّي  المقارنات  األبعاد 

*10.2258

 - 4.4337 - 3.7838 - 3.3336 - 3.8276 - أمٌي  

 
الديمقراطي

التسمطي - 
لؤلب 

6.3981 - 0.6061 - أساسي    0.4940 0.0438
6.8922 - 1.1001 - 0.4502 - ثانكم    
6.4420 - 0.6499 - دبمـك     
5.7921 - بكالكريكس      

ماجستير       
فأعمى 

*10.1272

 - 6.0547 - 4.2973 - 4.7939 - 4.8736 - أمٌي  

 
الديمقراطي

التسمطي - 
لؤلـ 

5.2536 - 1.1811 - أساسي    0.0797 0.5763
5.3333 - 1.2608 - ثانكم     0.4966
5.8299 - 1.7574 - دبمـك     
4.0725 - بكالكريكس      

ماجستير       
فأعمى 

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا 
التسمطي -طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب في البعد الديمقراطي

، لصالح الطمبة (ماجستير فما فكؽ)ك, كانت بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أميٌ , لؤلب
الذيف أكدكا بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة  (ماجستير فما فكؽ)الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ 

كبناءن عميو . كالدرجة الكمية, اإلىماؿ - كلـ تظير أم فركؽ في البعد الحماية الزائدة, الديمقراطي لؤلب
. تـ قبكؿ الفرضية الرابعة

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا : 9.4جدكؿ 
. طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

االنحراؼ المعيارم  المتكسط الحسابي  العدد  المستكل التعميمي لؤلب  األبعاد 

أمٌي  37 79.89 10.62  
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أساسي  164 83.71 10.33 التسمطي لؤلب - الديمقراطي 

ثانكم  102 83.22 10.39

دبمـك  37 83.67 8.51

بكالكريكس  43 84.32 9.78
ماجستير فما فكؽ  17 90.11 8.10
أمٌي  37 73.86 7.42

 
اإلىماؿ لؤلب - الحماية الزائدة

أساسي  164 75.03 8.98

ثانكم  102 74.20 8.58
دبمـك  37 73.35 9.50
بكالكريكس  43 72.11 7.60

ماجستير فما فكؽ  17 71.23 7.89

أمٌي  37 80.10 9.96

 
التسمطي لؤلـ - الديمقراطي

أساسي  164 84.98 9.52

ثانكم  102 84.90 10.46

دبمـك  37 84.40 9.61

بكالكريكس  43 86.16 9.71
ماجستير فما فكؽ  17 90.23 9.22
أمٌي  37 76.24 6.73

 
اإلىماؿ لؤلـ - الحماية الزائدة

أساسي  164 77.90 8.67

ثانكم  102 77.19 7.59

دبمـك  37 77.59 10.56
بكالكريكس  43 74.23 9.46

ماجستير فما فكؽ  17 73.58 9.44

أمٌي  37 310.10 24.97

 
الدرجة الكمية 

أساسي  164 321.64 24.42
ثانكم  102 319.52 25.34

دبمـك  37 319.02 21.51

بكالكريكس  43 316.83 20.09

ماجستير فما فكؽ  17 325.17 21.69

: نتائج الفرضية الخامسة. 7.1.4
  

 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى أى

. المستكل التعميمي لؤلـ
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 One Way Analysis Of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

Variance)  (. 10.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ
 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم : 10.4جدول 
ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ ُى . أى

 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

األبعاد  مصدر التباين
 

 
0.537 

 
0.818 

-الديمقراطي بين المجموعات 5 424.605 84.921
التسمطي 
 لؤلب

 داخل المجموعات 394 40907.293 103.826

 المجموع 399 41331.897 -

 
0.331 

 
1.155 

الحماية  بين المجموعات 5 429.667 85.933
-الزائدة 

اإلىماؿ 
 لؤلب

 داخل المجموعات 394 29317.443 74.410

- 29747.110 399 

 المجموع

 
0.003* 

 
3.695 

-الديمقراطي بين المجموعات 5 1768.586 353.717
 التسمطي لؤلـ

 داخل المجموعات 394 37721.592 95.740

 المجموع 399 39490.177 -

 
0.278 

 
1.266 

الحماية  بين المجموعات 5 468.496 93.699
-الزائدة 

 اإلىماؿ لؤلـ

 داخل المجموعات 394 29151.941 73.990

 المجموع 399 29620.437 -

 
0.199 

 
1.469 

 بين المجموعات 5 4222.144 844.429

 داخل المجموعات 394 226407.75 574.639 الدرجة الكمية

 المجموع 399 230629.90 -

. (α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 في أساليب (α0.05>)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، 
التسمطي لؤلـ، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي -الديمقراطي: ككانت الفركؽ في البعد

(Tukey test ) (. 11.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ
 



 102 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في أساليب  (Tukey test)نتائج اختبار تككي  :11.4جدكؿ 
. التنشئة الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

 
ماجستير 
فأعمى 

بكالوريوس  دبموم  ثانوي  أساسي  أمّي  المقارنات  األبعاد 

5.1329 *- *6.9562 - 5.7098-* *4.8840 - *4.9485 - أمٌي  

 
الديمقراطي

التسمطي - 
ـ لأل

0.1843 - 2.0077 - 0.7612 - أساسي    0.0645
0.2488 - 2.0722 - 0.8257 - ثانكم    
0.5769 1.2464 - دبمـك     
بكالكريكس       1.8234

ماجستير       
فأعمى 

 .(α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا 
التسمطي -طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ في البعد الديمقراطي

مف , كثانكم مف جية ، كبكالكريكس, كانت بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أميٌ , لؤلـ 
بكالكريكس، الذيف أكدكا بدرجة , جية أخرل، لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ ثانكم

, اإلىماؿ - كلـ تكف ىناؾ فركؽ في البعد الحماية الزائد, أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلـ
. كبناءن عميو تـ قبكؿ الفرضية الخامسة. كالدرجة الكمية

 
 
 
 
 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة الكالدية كما  :12.4جدكؿ 
. يدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي  العدد  المستوى التعميمي لألم  األبعاد 

أمٌي  77 81.90 9.13  
أساسي  159 83.27 10.18التسمطي لؤلب -الديمقراطي
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ثانكم  98 84.59 10.02
دبمـك  26 85.03 11.17
بكالكريكس  27 84.33 11.67
ماجستير فما فكؽ  13 84.92 12.13
أمٌي  77 74.23 8.31

 
اإلىماؿ لؤلب -الحماية الزائدة 

أساسي  159 75.08 8.21
ثانكم  98 73.59 9.37
دبمـك  26 72.92 8.84
بكالكريكس  27 71.96 8.22
ماجستير فما فكؽ  13 71.46 9.82
أمٌي  77 80.63 9.40

 
التسمطي لؤلـ -الديمقراطي

أساسي  159 85.58 9.44
ثانكم  98 85.52 9.80
دبمـك  26 86.34 12.41
بكالكريكس  27 87.59 10.28
ماجستير فما فكؽ  13 85.76 9.00
أمٌي  77 76.44 7.48

 
اإلىماؿ لؤلـ -الحماية الزائدة 

أساسي  159 77.76 8.43
ثانكم  98 77.52 8.93
دبمـك  26 74.50 8.85
بكالكريكس  27 75.33 9.70
ماجستير فما فكؽ  13 74.38 11.14
أمٌي  77 313.22 23.74

 
الدرجة الكمية 

أساسي  159 321.69 23.34
ثانكم  98 321.22 24.41
دبمـك  26 318.80 28.13
بكالكريكس  27 319.80 21.47
ماجستير فما فكؽ  13 316.53 25.53

 
 
 
 

 
: نتائج السؤال الثالث. 8.1.4

 
ما كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ؟ 
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لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث استخرجت األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
لمستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ عمى الدرجة الكمية لممقياس، كما ىك 

(. 13.4)كاضح في الجدكؿ 
 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة : 13.4جدكؿ 
. التكجييي في محافظة الخميؿ

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير 

 
مستكل دافعية اإلنجاز 

 

 
400 

 
95.69 

 
10.66 

 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كانت 

(. 95.69)عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا المستكل عمى الدرجة الكمية لممقياس 
 

 :نتائج السؤال الرابع. 9.1.4

 

, ىؿ يختمؼ كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ باختبلؼ متغيرات الجنس
كالمستكل التعميمي لمكالديف؟ , كالمستكل االقتصادم, كالتخصص

 
 :كفيما يمي نتائج فحصيا (10- 6)كانبثقت عنو الفرضيات 

 

: نتائج الفرضية السادسة. 10.1.4
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى الجنس

 

(.  14.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ اختبار ت 
لمفركؽ في كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي  (t- test)نتائج اختبار ت : 14.4جدكؿ 

. في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس
 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الجنس  العدد
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 .(α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 

في كاقع دافعية  (α<0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الطمبة مف 

لدل  (93.33)مقابؿ  (97.87)اإلناث، المكاتي كانت دافعية اإلنجاز عندىف أعمى، بمتكسط حسابي 
. كبناءن عميو تـ رفض الفرضية السادسة. الذككر

 

: نتائج الفرضية السابعة. 11.1.4
 

 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى التخصص

 

كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة استخدـ اختبار ت 
(15.4 .)
 

لمفركؽ في كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي  (t- test) نتائج اختبار ت :15.4جدكؿ 
. في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص

 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

التخصص  العدد
 

0.089 1.706 398 
 عممي 113 97.14 10.24

 أدبي 287 95.12 10.79

 
في كاقع  (α<0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص، فقد كاف مستكل 
دافعية اإلنجاز متقارب لدل الطمبة كعمى اختبلؼ تخصصاتيـ، سكاء لدل الطمبة في الفرع العممي 

كبناءن عميو تـ قبكؿ الفرضية . (95.12)أك األدبي بمتكسط حسابي  (97.14)بمتكسط حسابي 
. السابعة

 

 

: نتائج الفرضية الثامنة. 12.1.4

0.000* 4.326 398 
 ذكر 192 93.33 11.14

 أنثى 208 97.87 9.72
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 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 

.  دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى المستكل االقتصادم لؤلسرة
 

 One Way Analysis Of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثامنة استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

Variance)  (. 16.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ
 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم : 16.4جدكؿ 
. كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة

 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مصدر التباين 
 

0.153 1.883 

 بيف المجمكعات 2 428.780 214.390

 داخؿ المجمكعات 388 44167.138 113.833

 المجمكع 390 44595.918 -

 

 
في كاقع  (α<0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة، فقد 
كاف مستكل دافعية اإلنجاز متقاربان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ المستكل االقتصادم لؤلسرة، كبناءن عميو 

 (.17.4)كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ . تـ قبكؿ الفرضية الثامنة
 

 
 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة : 17.4جدكؿ 
. التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة

 
المستوى االقتصادي لألسرة  العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

بالشيكل 
 

 1500أقؿ مف  167 94.55 11.05
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10.50 96.23 127 1500 -2500   

 2500أكثر مف  97 97.03 10.19

 
: نتائج الفرضية التاسعة. 13.1.4

 
 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 

. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى المستكل التعميمي لؤلب
 

 One Way Analysis Of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية التاسعة استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

Variance)  (. 18.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ
 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم : 18.4جدكؿ 
. كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مصدر التباين 
 

0.326 1.165 

 بيف المجمكعات 5 661.135 132.227

 داخؿ المجمكعات 394 44727.655 113.522

 المجمكع 399 45388.790 -

 
 في كاقع (α0.05>)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

فقد كاف , دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب
مستكل دافعية اإلنجاز متقاربان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ المستكل التعميمي لؤلب، كبناءن عميو تـ قبكؿ 

 (.19.4) كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ .الفرضية التاسعة
 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة : 19.4جدكؿ 
. التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

 
المستوى التعميمي لألب  العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
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 أميٌ  37 92.75 10.73

 أساسي 164 95.75 10.62

 ثانكم 102 96.26 10.36

 دبمكـ 37 94.35 11.85

 بكالكريكس 43 96.39 11.40

 ماجستير فما فكؽ 17 99.29 7.05

 
: نتائج الفرضية العاشرة. 14.1.4

 

 في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع (α0.05>)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى المستكل التعميمي لؤلـ

 

 One Way Analysis Of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية العاشرة استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

Variance)  (. 20.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ
 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم : 20.4جدكؿ 
. كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة  التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مصدر التباين 
 

0.657 0.656 

 بيف المجمكعات 5 374.610 74.922

 داخؿ المجمكعات 394 45014.180 114.249

 المجمكع 399 45388.790 -

في كاقع  (α<0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، فقد كاف 
مستكل دافعية اإلنجاز متقاربان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ المستكل التعميمي لؤلـ، كبناءن عميو تـ قبكؿ 

 (.21.4)كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ . الفرضية العاشرة
 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة : 21.4جدكؿ 
. التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ
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المستوى التعميمي لألم  العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 

 أميٌ  77 94.33 10.96

 أساسي 159 95.37 10.94

 ثانكم 98 96.12 9.83

 دبمكـ 26 97.53 11.30

 بكالكريكس 27 97.29 10.97

 ماجستير فما فكؽ 13 97.46 10.19

 
: نتائج السؤال الخامس. 15.1.4

 
نفسيـ ككاقع دافعية  ُى ساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أى ُى ُى ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف كاقع أى

اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ؟ 
 

. كتمت اإلجابة عنو مف خبلؿ الفرضية الحادية عشرة
 

: نتائج الفرضية الحادية عشرة. 16.1.4
 

بيف متكسطات استجابات العينة حكؿ  (α<0.05)ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة ًإحصائيان عند مستكل 
نفسيـ  كمتكسط استجابات العينة حكؿ كاقع دافعية  ُى ساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أى ُى ُى كاقع أى

. اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ
 

( Pearson correlation)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الحادية عشرة استخدـ معامؿ االرتباط بيرسكف 
(. 22.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 
لمعبلقة بيف أساليب التنشئة  (Pearson correlation)نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف  : 22.4جدول 

. الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ ككاقع دافعية اإلنجاز عندىـ
 

 

الداللة 
اإلحصائية  العدد  (ر)قيمة  األبعاد 

دافعية االنجاز *التسمطي لؤلب- الديمقراطي 400 0.34** 0.000
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دافعية االنجاز *اإلىماؿ لؤلب- الحماية الزائدة 400 0.11* 0.000
دافعية االنجاز *التسمطي لؤلـ- الديمقراطي 400 0.31** 0.000
دافعية االنجاز *اإلىماؿ لؤلـ- الحماية الزائدة 400 0.16** 0.000
دافعية االنجاز * الدرجة الكمية 400 0.37** 0.000

 .(α<0.05)  دالة إحصائيان عند مستكل*
 .(α<0.05)  دالة إحصائيان بدرجة عالية عند مستكل**
 

 بيف ( α0.05>)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل 
أساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ ككاقع دافعية اإلنجاز عندىـ، 
بحيث كمما ازدادت أساليب التنشئة الكالدية نحك الديمقراطية كالحماية الزائدة، ازداد مستكل دافعية 

 .   كبناءن عميو تـ رفض الفرضية الحادية عشرة, اإلنجاز لدل الطمبة كالعكس صحيح
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مناقشة النتائج والتوصيات : الفصل الخامس

 

 
   مناقشة النتائج 1.5

    التوصيات  2.5
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الفصل الخامس 

 

مناقشة النتائج والتوصيات 

 

أف ىدؼ الدراسة ىك معرفة طبيعة العبلقة بيف أساليب الكالديف في التنشئة كدافعية اإلنجاز لدل طمبة 
كقد كشفت الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية , التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أنفسيـ

كىذا يعني أنو كمما اتجيت أساليب التنشئة الكالدية , طردية بيف أساليب الكالديف كدافعية اإلنجاز
كىذه النتيجة اتضحت في العديد مف , باالتجاه السكم كمما ارتفعت دافعية اإلنجاز لدل الطبلب

. الدراسات السابقة
 

كيعزك , كقد اتفقت ىذه الدراسة في نتائجيا مع العديد مف الدراسات السابقة كاختمفت مع دراسات أخرل
باإلضافة إلى , الباحث ذلؾ إلى أف ىذه الدراسات قد أجريت في مجتمعات متباينة كبفارؽ زمني بينيا

كفيما يمي مناقشة لنتائج الدراسة الحالية . أف لكؿ مجتمع ظركفو التي تختمؼ عف المجتمعات األخرل
: التي تـ عرضيا في الفصؿ الرابع

 
  مناقشة النتائج  1.5

: مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5
 

نفسيـ؟  ُى ما كاقع أىساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى
 

, أف أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ (1.4)يتضح مف الجدكؿ 
لى اإلىماؿ مف جية أخرل كبالنسبة . كانت عند اآلباء أقرب إلى االتجاه الديمقراطي مف جية، كا 

لى الحماية الزائدة مف جية أخرل . ألساليب تنشئة األميات فكانت تميؿ إلى الديمقراطية مف جية، كا 
 

كاختمفت مع نتائج دراسة كؿ مف الطراكنة , (1985)كاتفقت نتائج ىذا السؤاؿ مع نتائج دراسة النياؿ 
( 2001)كدراسة عبد الحفيظ , التي أظيرت أف نمط التنشئة األسرية يتسـ بالتسمط كاإلىماؿ (1997)

حيث اتضح مف نتائجيا أف الغالبية العظمى مف سكاف المناطؽ العشكائية بمصر يميمكف إلى القسكة 
كأرجع الباحث ذلؾ النخفاض الكعي الثقافي كارتفاع حجـ األسرة , كالحرماف كاإلىماؿ في التنشئة

كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع  (2001)ككذلؾ دراسة كطفو , كتدني المستكل االقتصادم لؤلسرة
كدلت نتائجيا أف النمط السائد ىك النمط التقميدم كلـ يرتقي إلى األسمكب , التنشئة في سكريا
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حيث أكدت نتائجيا أف العنؼ البدني كالمفظي كالعقاب ىك  (2004)كدراسة بكزبكف , الديمقراطي
أف العنؼ األسرم كاألساليب غير  (2005)كأكدت دراسة قاركني , أسمكب التنشئة الشائع في البحريف

كتبيف مف نتائجيا أف ما نسبتو , السكية ىي الظاىرة الشائعة في منطقة الخميج العربي بشكؿ عاـ
.  تعرضكا لئلىماؿ (%36)مف عينة الدراسة قد تعرض لمعنؼ البدني ك (42%)
 

كيعزك الباحث نتيجة السؤاؿ األكؿ مف حيث شيكع االتجاه الديمقراطي في التنشئة الكالدية إلى ارتفاع 
دراؾ الكالديف ألىمية األساليب السكية في معاممة األبناء , نسبة الكعي الثقافي في األسرة الفمسطينية كا 
كيتضح ذلؾ مف خبلؿ سماح الكالديف ألبنائيـ باختيار نكع الدراسة كممارسة اليكايات كنكع العمؿ 

حيث تكجد في األسرة الكاحدة اتجاىات سياسية مختمفة بيف , الذم يرغب فيو أك حتى االتجاه السياسي
. األىؿ كاألخكة كاألخكات

 

حيث تمعب ىذه الخبرات دكران , كمف الميـ ىنا اإلشارة إلى الخبرات التي يمر فييا الفرد بمرحمة الطفكلة
كما أف استمرار نمط التنشئة الذم يتمقاه الفرد خبلؿ مراحؿ حياتو , أساسيان في بناء كتككيف شخصيتو

 الفرد تكبالتالي التأثير بسمككيا, ىك أحد العكامؿ اليامة التي تؤثر في بناء شخصيتو في المستقبؿ
كىذا ما , كيعتبر األسمكب المتسامح كالديمقراطي مف األساليب التي تعزز ثقة الفرد بنفسو. كاتجاىاتو

التي أشارت في نتائجيا إلى أف مجمكعة المراىقيف الذيف ينتمكف إلى  (1985)أكدتو دراسة الريحاني 
أسر متسامحة كديمقراطية كانكا يتمتعكف باألمف كالطمأنينة أكثر مف أكلئؾ الذيف ينتمكف إلى أسر 

. متسمطة في تنشئتيا ألبنائيا
 

(. 5-1) سيتـ مناقشتو مف خبلؿ الفرضيات :مناقشة نتائج السؤال الثاني. 2.1.5
 

: مناقشة نتائج الفرضية األولى. 3.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى ُى ُى أى

. ًإلى الجنس
 

في أساليب  (α<0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (2.4)يتبيف مف الجدكؿ 
التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ في 

اإلىماؿ لؤلـ، كالدرجة الكمية، لصالح - التسمطي لؤلب كاألـ، كالحماية الزائدة - الديمقراطي: أبعاد
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الطمبة اإلناث، المكاتي أكدف بدرجة أكبر عمى شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب كاألـ، كشيكع نمط 
. الحماية الزائدة لؤلـ

 
التي أكدت أف ىناؾ فركقان ذات داللة  (1985)ىذه النتيجة تؤيد ما جاءىت بو دراسة الريحاني 

كدراسة أبك , إحصائية في أسمكب التنشئة األسرية في درجات الشعكر باألمف النفسي لصالح اإلناث
حيث أظيرت نتائجيا أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان في  (2001)كدراسة الزىار , (1993)جابر 

. متكسط الدرجة الكمية لمظاىر إساءة معاممة الكالديف كما يدركيا األطفاؿ لصالح اإلناث
 

كدراسة , التي بينت تفكؽ الذككر عمى اإلناث (1987)كاختمفت نتائجيا مع نتائج دراسة زيداف 
. كالتي لـ تظير أم فركؽ بيف الجنسيف حكؿ نمط التنشئة األسرية (1999)الشمايمة 

 

كذلؾ بحكـ القيـ , كيمكف تفسير االختبلؼ بيف الذككر كاإلناث عمى أساس الحماية الزائدة لؤلـ
كالضكابط االجتماعية كالتقاليد التي تجعؿ األميات يحرصف بشكؿ أكبر عمى اإلناث كالرقابة الدائمة 

كبما أف اإلناث في المجتمع المحمي الفمسطيني يمتصقف باألميات أكثر فإنو , عمى سمككيف كالرفؽ بيف
كذلؾ لما , مف الطبيعي أف تككف اتجاىاتيف نحك أساليب التنشئة مف قبؿ األـ ديمقراطية كحماية زائدة

يحتكيو قمب األـ مف عاطفة األمكمة التي تغمب عمييا كتدفعيا إلى غمر أبنائيا بالعطؼ كالحب 
بينما نجد الذككر أكثر انطبلقان كأقؿ تقيدان بيذه الضكابط حيث يخرج الذككر إلى مجتمع , كالحناف

معظـ الكقت في البيت  (طالبات التكجييي)بينما تقضي اإلناث , الرفاؽ كمساعدة اآلباء في أعماليـ
. مع األميات مما يجعؿ أثر التنشئة األسرية أكثر كضكحان عندىف مف أثره عمى األبناء الذككر

 

: مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 4.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى ُى أى

. التخصص
 

في أساليب  (α<0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (3.4)يتضح مف الجدكؿ 
التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص، ككانت الفركؽ 

اإلىماؿ لؤلب كاألـ، لصالح الطمبة - التسمطي لؤلب كاألـ، كالحماية الزائدة - الديمقراطي: في أبعاد
في الفرع العممي، الذيف أكدكا بدرجة أكبر عمى شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب كاألـ، كلصالح 

. الطمبة في الفرع األدبي، الذيف أكدكا بدرجة أكبر عمى شيكع نمط الحماية الزائدة لؤلب كاألـ
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التي أظيرت أف ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية  (1987)اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة زيداف 
. لصالح الفرع العممي عمى التفكير اإلبداعي كالتنشئة

 
كيفسر الباحث ذلؾ بأف الكالديف يعامبلف أبنائيـ معاممة جيدة عمى السكاء إذا كانكا جيدم التحصيؿ 

كىذا ما أكده طمبة الفرع العممي , كىذا يؤدم إلى تحسيف اتجاىات ىؤالء األبناء نحك اآلباء كاألميات
أما الفرع األدبي الذيف أكدكا بدرجة أكبر .  عمى شيكع النمط الديمقراطي عند األب كاألـاالذيف أكدك

فيعزك الباحث ذلؾ إلى المعيار األساسي الذم تقـك , عمى شيكع نمط الحماية الزائدة لؤلب كاألـ
كىك معيار مستكل التحصيؿ في , المدارس بناءن عميو بتصنيؼ الطمبة إلى فرعيف ىما العممي كاألدبي

كعمى الرغـ مف حرص األىؿ عمى تشجيع طمبة الفرع العممي عمى التحصيؿ . الصفكؼ السابقة
فإف الباحث يرل أف ىؤالء اآلباء كاألميات يعتقدكف أف طمبة الفرع , كالحصكؿ عمى درجات أعمى

مكاناتيـ التحصيمية مف طمبة الفرع العممي مما يحذك بيؤالء اآلباء , األدبي ىـ أقؿ في قدراتيـ كا 
كاألميات إلى إعطاء رعاية خاصة ليؤالء األبناء مف خبلؿ مساعدتيـ عمى الحصكؿ عمى درجات 
أعمى في االمتحانات كحثيـ كتشجيعيـ كتكجيو النصائح المستمرة ليـ عمى اإلقداـ نحك التحصيؿ 

.  كىذا يكلد لدل األبناء االعتقاد أف ىناؾ رقابةن كرعايةن كاىتمامان زائدان مف قبؿ األىؿ عمييـ, كالنجاح
 

: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة. 5.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى أى

. المستكل االقتصادم 
 

في  (α<0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (5.4)ك (4.4)يتضح مف الجدكليف 
أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم 

: التسمطي لؤلب كاألـ، كالدرجة الكمية، كانت كما يمي- الديمقراطي: لؤلسرة، ككانت الفركؽ في أبعاد
التسمطي لؤلب كاألـ كانت بيف الطمبة في األسر ذات الدخؿ األقؿ - بالنسبة لمبعد الديمقراطي

، الذيف أكدكا 2500- 1500، لصالح الطمبة في األسر ذات الدخؿ 2500- 1500 ك 1500مف
.   لؤلـ2500كأكثر مف , بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب

كالتي دلت نتائجيا أف ىناؾ  (1982)اتفقت نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة منسي كالكاشؼ 
ارتباطان جكىريان بيف المستكل االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة ككؿ مف تحصيؿ األبناء كاتجاىاتيـ نحك 

أم أنو كمما ارتفع المستكل االقتصادم كاالجتماعي كمما تحسنت االتجاىات الكالدية , اآلباء كاألميات
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التي أظيرت أف لممستكل االقتصادم عبلقة ايجابية  (1991)ككذلؾ دراسة النجار . كما يراىا األبناء
.  في تنمية التفكير االبتكارم كاتجاىات األبناء نحك اآلباء

 

كيرل الباحث أف ىذه النتيجة الخاصة بكجكد فركؽ في آراء الطمبة حكؿ أساليب التنشئة الكالدية 
مكاناتيـ, المستخدمة بحسب المستكل االقتصادم ككمما , ىي نتيجة طبيعية تنسجـ مع ظركؼ األىؿ كا 

كمما كاف األفراد أكثر قدرة عمى , كانت األسرة تممؾ مصادر إشباع االحتياجات المختمفة ألفرادىا
لى , فاألسر ذات الدخؿ المرتفع تميؿ إلى التجديد في تنشئة أبنائيا. التكافؽ النفسي كاالجتماعي كا 

استخداـ الكسائؿ الحديثة كتعمؿ عمى تكفير بعض مستمزمات األبناء كتمبية متطمباتيـ التي تساعد 
مثؿ تكفير الكتب كالكسائؿ التعميمية المساعدة كالكمبيكتر كالذم مف , عمى رفع مستكياتيـ التحصيمية

أما األسر , خبللو يمكف استخداـ االنترنت كاالطبلع عمى كؿ ما ىك جديد مف المعرفة كتكسيع آفاقيـ
مما قد ييحدث , ذات المستكل االقتصادم المتدني فإنيا أقؿ قدرة عمى تكفير الكسائؿ الحديثة لؤلبناء

, مف خبلؿ حثيـ عمى العمؿ كالكفاح كتدبير أمكرىـ بأنفسيـ, آثاران غير سكية في سمككيات األبناء
ىذا باإلضافة إلى أف األبناء الذيف ينتمكف إلى . كبالتالي تتغير اتجاىات ىؤالء األبناء نحك األىؿ

مستكيات أعمى يككنكا أكثر شعكران باألمف ألف كؿ شيء متكفر لدييـ عمى عكس األبناء الذيف ينتمكف 
الذيف يشعركف أف مشكار الحياة  أماميـ طكيؿ كىناؾ الكثير عمييـ , ألسر أقؿ في مستكاىا االقتصادم
. إنجازه حتى يشعركا باألمف النفسي

 

: مناقشة نتائج الفرضية الرابعة. 6.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى أى

. المستكل التعميمي لؤلب
 

في  (α<0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (8.4)ك (7.4)يتضح مف الجدكليف 
أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي , التسمطي لؤلب- الديمقراطي: لؤلب، ككانت الفركؽ في أبعاد
كماجستير فما فكؽ، لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ ماجستير فما فكؽ، , آلبائيـ أميٌ 

.  الذيف أكدكا بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلب
كالتي أكدت عمى  (2001)كدراسة كطفو , (1977)اتفقت نتائج ىذه الفرضية مع دراسة الطحاف 

حيث أنو كمما ارتفع , إيجابية العبلقة بيف المستكل التعميمي لؤلبكيف كأساليب التنشئة المتبعة مع األبناء
. المستكل التعميمي لؤلبكيف كمما اتجيت أساليب تنشئتيـ نحك األساليب الديمقراطية السكية

 



 117 

كيعزك الباحث نتيجة ىذه الفرضية إلى أف الطبلب الذيف ينتمكف إلى أسر متعممة يتمتعكف بتنشئة تتسـ 
بالتشجيع عمى االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس في اختيار الدراسة أك العمؿ أك حتى شريؾ الحياة في 

كىذا يكلد لدل األبناء شعكران ايجابيان نحك أنفسيـ كأىميـ كالمجتمع ,  كيتجنبكف التسمط كاإلكراه, المستقبؿ
كيرجع ذلؾ إلى أف , ىذا باإلضافة إلى احتراـ رغبات األبناء كمنحيـ المحبة كالتقدير. بشكؿ عاـ

ألف التعميـ , طبيعة تفكير اآلباء المتعمميف يختمؼ بدرجة ما عف طبيعة تفكير اآلباء غير المتعمميف
كيسيؿ عمميات تقبؿ التغيير , يتيح الفرصة لآلباء كاألميات لمتعرؼ عمى المستجدات كخبرات اآلخريف

كعميو فأف حسف المعاممة مف األىؿ يؤدم , مما يدفعيـ إلى استخداـ أساليب تنشئة مختمفة مع األبناء
. إلى تحسيف االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء

 

: مناقشة نتائج الفرضية الخامسة. 7.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
نفسيـ تعزل ًإلى  ُى ساليب التنشئة الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أى ُى أى

. المستكل التعميمي لؤلـ
 

في  (α<0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (11.4)ك (10.4)يتضح مف الجدكليف 
أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

التسمطي لؤلـ، بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ -الديمقراطي: لؤلـ، ككانت الفركؽ في بعد
كبكالكريكس مف جية أخرل، لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي , كثانكم مف جية، كأميٌ , أميٌ 

. ألمياتيـ ثانكم كبكالكريكس، الذيف أكدكا بدرجة أكبر شيكع نمط التنشئة الديمقراطي لؤلـ
 

كيعزك الباحث نتيجة ىذه الفرضية إلى أف األميات المكاتي يعرفف القراءىة كالكتابة أكثر قدرة عمى 
كيرجع ذلؾ إلى أنيف يقمف بتثقيؼ كتطكير أنفسيف مف خبلؿ االطبلع عمى الكتب , التعامؿ مع األبناء

كىذا ينعكس ايجابيان , كيصبحف أكثر التصاقا كقربان مف أبنائيف, مما يكسع آفاقيف, أك استخداـ االنترنت
نجاز الكاجبات اليكمية الصعبة خاصة أف  عمى األبناء مف خبلؿ مساعدة األميات ليـ عمى الدراسة كا 

أما األميات األميات فميس لدييف القدرة عمى مساعدة األبناء في , اآلباء يككنكف مشغكليف في أعماليـ
. كىذا ال ينفي بالطبع أف األميات األميات ليس بأميات ديمقراطيات. ذلؾ

: مناقشة نتائج السؤال الثالث. 8.1.5
 

ما كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة  التكجييي في محافظة الخميؿ؟ 
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أف كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ كانت  (13.4)يتضح مف الجدكؿ 
(. 95.69)عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا المستكل عمى الدرجة الكمية لممقياس 

 
كالتي أكدت عمى  (2002)كما كرد في الحجازيف  (1988)اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة تركي 

حيث دلت نتائجيا عمى ارتفاع في  (2000)كدراسة الفحؿ , ارتفاع دافعية اإلنجاز لدل الجنسيف 
كاختمفت نتائجيا مع نتائج . متكسطات درجات الطبلب المصرييف كالسعكدييف في دافعية اإلنجاز

التي أظيرت نتائجيا أف دافعية اإلنجاز لدل طمبة الجامعات الفمسطينية  (2004)دراسة الطيطي 
. كانت متكسطة

 
حيث أف كثيران مف , كعمى الرغـ أنو مف الصعب حصر جميع العكامؿ التي تؤثر في دافعية اإلنجاز

إال أف الباحث يعزك ىذه النتيجة إلى األسمكب الديمقراطي الذم , ىذه العكامؿ بعيدة عف التمميذ ذاتو
كالسعي كالكفاح كالمثابرة نحك تكفير أفضؿ السبؿ قدر اإلمكاف التي تساعد , تكفره األسرة الفمسطينية

كلربما دؿ ذلؾ عمى أف لدل الطبلب االستعداد الداخمي إلنجاز . كتشجع األبناء نحك التقدـ كالتكاصؿ
األعماؿ التي يكمفكف بيا إلثبات كجكدىـ كتحقيؽ ذكاتيـ مف أجؿ شؽ طريقيـ المستقبمي في الدراسة 

خصكصان كأنو لـ تعد ىناؾ فرص عمؿ كبيرة في الحياة اليكمية خاصة , كالتخصص الذم يرغبكف فيو
كالتي تعتبر مف المحفزات لمطبلب , بعد اإلغبلقات التي يعيشيا الشعب الفمسطيني مف االحتبلؿ

كلمشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ مف أجؿ مكاجية ىذه التحديات كالتطمع لبناء كتحقيؽ مستكل أفضؿ 
كيرجع ذلؾ إلى ما يتصؼ بو الطبلب كغيرىـ مف خصائص عقمية , مف الحياة ألنفسيـ كلمجتمعيـ 

. كانفعالية كسمككية عالية
 

(. 10-6) سيتـ مناقشتو مف خبلؿ الفرضيات :مناقشة نتائج السؤال الرابع. 9.1.5
 

: مناقشة نتائج الفرضية السادسة. 10.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
. دافعية اإلنجاز لدل  طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى الجنس
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في كاقع دافعية  (α<0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (14.4)يتضح مف الجدكؿ 
اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الطمبة 

لدل  (93.33)مقابؿ  (97.87)اإلناث، المكاتي كانت دافعية اإلنجاز عندىف أعمى، بمتكسط حسابي 
. الذككر

 
في  كما ورد (1988)كتركي , (1987)كالعمر , (1984)اتفقت نتيجة ىذه الفرضية مع دراسة المرم 

حيث أشارت نتائجيا إلى تفكؽ اإلناث عمى الذككر , (1993)كدراسة أبك جابر , (2002)الحجازيف 
كما كرد في األشيب  (1994)كدراسة العمراف , في دافعية اإلنجاز لدل طمبة الصؼ السادس االبتدائي

 (Loucks & others, 1976)كدراسة لككس كآخركف , ((Gary , 1975كدراسة جػارم , (1999)
(. 2002)كما كرد في عطية 

 
التي أظيرت  (1994)كقطامي , (1993)كمقابمة , (1990)كاختمؼ نتائجيا مع نتائج دراسة الطكاب 

(, 1999)كاألشيب, (1999)كالشمايمة , نتائجيا أف ىناؾ فركؽ في دافعية اإلنجاز لصالح الذككر
( 2004)كدراسة الطيطي , التي أظيرت تفكؽ الذككر عمى اإلناث (2002)كدراسةعبد الخالؽ كالنياؿ 

كدراسة كؿ مف بػككي كبمكمنػفيمد , التي أكدت عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في دافعية اإلنجاز
(Pokay & Blumenfeld, 1990) , كأكتيػرك ك جكاف كىكبكنز(Otero, Juan & Hopkins, 

.  التي لـ تظير فركؽ بيف الجنسيف في دافعية اإلنجاز(1992
 

كالتغيير في مكانتيف , يمكف تفسير ذلؾ بأف اإلناث يتطمعف لتبكء المراكز اليامة في المجتمع
كقد يككف لئلعبلـ النسكم , كبالتالي يتكلد لدييف دافع قكم لئلنجاز لمنافسة الذككر, االجتماعية

. كالمراكز النسكية أثر في رفع مستكل دافعية اإلنجاز لدييف
 

كعميو أصبحت األسر العربية الحديثة تحث كتشجع اإلناث تمامان مثؿ الذككر عمى التفكؽ في الدراسة 
, كىذا ىك المجاؿ المقبكؿ اجتماعيان كالذم يسمح لممرأة اإلسبلمية العربية بالتفكؽ كاالمتياز, كالعمؿ

كنتيجة ليذه المساكاة بيف الذكر كاألنثى كتشجيع المنافسة كلد لدل األنثى اإلصرار كاالجتياد لكي 
ألف دافعية اإلنجاز ترتبط عند المرأة بالحاجة لممرغكبية , تتفكؽ كتثبت كجكدىا في مجاالت الحياة

.  االجتماعية أك القبكؿ االجتماعي
 

ىذا باإلضافة إلى رغبة اإلناث في اكتساب إحساس المكدة كاالستحساف مف اآلخريف قد يككف اليدؼ 
بينما نجد أف اإلنجاز مف أجؿ اإلنجاز ىدفان أساسيان في سمكؾ , النيائي لمجيكدات اإلنجاز لدييف
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بمعنى آخر إف نشاطات اإلنجاز لدل اإلناث ليا اتجاىات أخرل في حيف أف , اإلنجاز لدل الذككر
.  ىذه النشاطات عند الذككر تقرر ذاتيان بكاسطة معاييرىـ الداخمية كحاجتيـ إلرضاء أنفسيـ

 
ذلؾ بأف لدل اإلناث استعداد فطرم  (2002) كما كرد في عطية (Deci, 1975)كتفسر نظرية ديسي 

. بينما الذككر يستجيبكف  لمتعزيز الذاتي, مسبقان لبلستجابة لمتعزيز الخارجي خكفان مف اتياميا بالنقص
أف االرتفاع في دافع اإلنجاز عند  (2002) كما كرد في عطية (Hoffman,1975)كيشير ىكفماف 

 بينما الرجؿ يدفعو التطمع Social approvalالمرأة يرجع إلى دافع االنتماء كالمكافقة االجتماعية 
. كالطمكح

 

: مناقشة نتائج الفرضية السابعة. 11.1.5
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى التخصص

 
في كاقع  (α<0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (15.4)يتضح مف الجدكؿ 

دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص، فقد كاف كاقع دافعية 
اإلنجاز متقارب لدل الطمبة كعمى اختبلؼ تخصصاتيـ، سكاء لدل الطمبة في الفرع العممي بمتكسط 

(. 95.12)أك األدبي بمتكسط حسابي  (97.14)حسابي 
 

التي لـ تظير نتائجيا أم فركؽ بيف  (1999)أف ىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف األشيب 
التي لـ  (2004)كدراسة الطيطي , طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي كاألدبي في دافعية اإلنجاز

. تظير أثر لمتخصص أك الكمية عمى الدافعية لئلنجاز
 

كاختمفت نتائجيا مع نتائج دراسات أخرل أجريت عمى عينات مختمفة كفي بيئات مختمفة مثؿ دراسة 
التي أظيرت تفكؽ طمبة الفرع العممي عمى طمبة الفرع  (1995)كدراسة العمر , (1987)الحكاشيف 

كدراسةاليمسا . في حيف لـ تظير فركؽ في الدافعية الخارجية, األدبي فيما يخص الدافعية الداخمية
(. 2002)كدراسة الحجازيف , (2004)كما كرد في الطيطي  (1996)
 

كيعزك الباحث نتيجة ىذه الفرضية ككف طمبة الفرع العممي كاألدبي يتمتعكف بدرجة كبيرة مف الثقة 
كيعاممكف معاممة جيدة كمتزنة مف األىؿ مف خبلؿ تأكيدىـ عمى شيكع النمط الديمقراطي , بالنفس

كباإلضافة إلى ىذا التحفيز الخارجي مف األىؿ فإف , لؤلب كاألـ بغض النظر عف تخصصاتيـ
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, مما يكلد لدييـ الدافعية العالية نحك التقدـ بشكؿ كبير, الدافعية الداخمية تقكم اتجاىاتيـ نحك المنافسة
. بكجو عاـ يكاجيكف نفس الظركؼ, فمنيـ يتخرج الميندس كالطبيب كاألديب كالمحامي

 
: مناقشة نتائج الفرضية الثامنة .12.1.5 
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
.  دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى المستكل االقتصادم

 
في كاقع  (α<0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (16.4)يتضح مف الجدكؿ 

دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة، فقد 
كاف مستكل دافعية اإلنجاز متقارب لدل الطمبة كعمى اختبلؼ المستكل االقتصادم لؤلسرة، كذلؾ كما 

(. 17.4)ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
 

في  (2000)كدراسة أحمد , (2002)في خميفة  (1984)اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة المكلي 
التي أظيرت نتائجيا أف ىناؾ أثر ذم داللة إحصائية لممستكل االقتصادم لؤلسرة  (2004)الطيطي 

كاختمفت كذلؾ مع دراسة , (2004)في الطيطي  (2003)كدراسة المغربي, عمى الدافعية لئلنجاز
 كدلت نتائجيا أف المفحكصيف مف ذكم المستكيات االجتماعية (Fontaine, 1985 )فكنتيف 

. كاالقتصادية المرتفعة كالمتكسطة كانكا أكثر دافعية لئلنجاز مف ذكم المستكيات المنخفضة
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف الطمبة يرغبكف في اإلنجاز متأثريف بعكامؿ أخرل غير اقتصادية 
كىذه العكامؿ تجعؿ مف الطبلب يعتمدكف عمى أنفسيـ . مثؿ العكامؿ الثقافية كاالجتماعية كالسياسية

, كمحاكلتيـ التكيؼ مع الكاقع الذم يعيشكف, بشكؿ كبير بغض النظر عف مستكل االقتصادم لؤلسرة
باالضافة إلى أف األىؿ يكافحكف كيعممكف ما بكسعيـ كال يدعكف طريؽ ال يقكمكف فيو مف أجؿ تكفير 
كافة متطمبات أبنائيـ لكف الظركؼ التي يعيشيا الشعب الفمسطيني صعبة كليس بمكسكع أم شخص 

.  عمؿ ما ىك خارج عف إرادتو
 
: مناقشة نتائج الفرضيتين التاسعة والعاشرة. 13.1.5 
 

في متكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  (α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة ًإحصائية عند مستكل 
. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تعزل ًإلى المستكل التعميمي لؤلب كاألـ
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عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل االقتصادم  (20.4)ك (18.4)يتضح مف الجدكليف 
في كاقع دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب 
كاألـ، فقد كاف كاقع دافعية اإلنجاز متقارب لدل الطمبة كعمى اختبلؼ المستكل التعميمي لؤلب كاألـ، 

(. 21.4)ك (19.4)كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكليف 
 

حيث أظيرت نتائجيا  (2002)في عطية  (1995)ىذه النتيجة تؤيد ما جاءىت بو نتائج دراسة عطية 
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف األبناء مف الجنسيف في مستكل الطمكح كاإلنجاز باختبلؼ 

.  الثقافية لؤلسرة–المستكيات االجتماعية
 

, كمف ىذه الدراسات (2000)كاختمفت ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي كردت في خميفة 
الذم قاـ بدراسة المستكل الثقافي األسرم كأثاره اليامة عمى مستكل الطمكح  (1982)دراسة غبرس 

ك أسفرت نتائج دراستو أنو تكجد عبلقة مكجبة بيف الدرجات التي يحصؿ عمييا , كاإلنجاز لؤلبناء
ناثان كبيف المستكل الثقافي األسرم أف مستكل الطمكح " غبرس"كىذا يعني بحسب , الطبلب ذككران كا 
كاختمفت . كتكفير األدكات الثقافية داخؿ األسرة, كاإلنجاز لؤلبناء يرتفع بارتفاع مستكل تعميـ الكالديف

كالذم تكصؿ في دراستو أف ىناؾ تأثير لمستكل تعميـ الكالديف عمى  (1997)مع دراسة الجردات 
. ككانت لصالح مف يحظى كالده بمستكل تعميـ عالي, دافعية الطمبة نحك تعمـ مادة المغة اإلنجميزية

مف خبلؿ التعرؼ عمى العبلقة بيف عدد مف الدكافع ممثمة في الدافع لئلنجاز  (2002)كدراسة المكلى 
كمستكل الطمكح كبعض متغيرات البيئة األسرية لعينة مف المراىقيف في الصؼ الثاني الثانكم في 

كأسفرت النتائج عف كجكد عبلقة مكجبة بيف الدافع لئلنجاز ككؿ مف االتجاىات , مدينة منيا بمصر
.  الكالدية في التنشئة كالمستكل الثقافي لؤلسرة

 

فالصمة بيف , كيعزك الباحث نتيجة ىذه الفرضية إلى تكافؿ األسرة كتعاكنيا في تربية األبناء كتككينيـ
كبالتالي ترفع الركح المعنكية لؤلبناء كىذا , الكالديف كالتفاىـ كالتعاكف بينيـ يؤدم إلى استقرار األسرة

خاصة أف الكؿ بما فييـ األسرة تعيش ظركؼ صعبة , بالطبع يؤثر عمى دافعيتيـ كيزيد مف قكتيا
. تجعؿ مف التكافؿ كالتعاكف سمة تسكد التنشئة بشكؿ عاـ بغض النظر عف المستكل التعميمي لمكالديف

 

: مناقشة نتائج السؤال الخامس. 14.1.5
 

نفسيـ ككاقع دافعية  ُى ساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أى ُى ُى ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف كاقع أى
: اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ؟ كتمت مناقشتو مف خبلؿ الفرضية الحادية عشرة

بيف متكسطات استجابات العينة حكؿ  (α<0.05)ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة ًإحصائيان عند مستكل 
نفسيـ  كمتكسطات استجابات العينة حكؿ كاقع  ُى ساليب التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أى ُى ُى كاقع أى

. دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ
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بيف  (α<0.05)كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل  (22.4)يتضح مف الجدكؿ 
أساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ ككاقع دافعية اإلنجاز عندىـ، 

بحيث كمما ازدادت أساليب التنشئة الكالدية نحك الديمقراطية كالحماية الزائدة، ازداد كاقع دافعية اإلنجاز 
.  لدل الطمبة كالعكس صحيح

 
كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسات أخرل أجريت عمى عينات مختمفة كفي بيئات مختمفة مثؿ دراسة  

حيث أظيرت نتائجيا أف الطمبة  (1993)كدراسة أبك جابر , (1989)كدراسة جبالي , (1985)النياؿ 
كالتي  (1999)كدراسة الشمايمة , الذيف ينتمكف لنمط التنشئة المتسامح كانت دافعيتيـ لئلنجاز أعمى

ك لؤلب , أكدت عمى كجكد عبلقة مكجبة دالة بيف دافعية اإلنجاز كنمط التنشئة األسرية لؤلب كاألـ
(.  2001)كدراسة الزىار , كاألـ معان عمى الدرجة الكمية

 
 كدلت نتائجيا عمى ايجابية العبلقة بيف اسمكب (Forzi, 1973)كىذا ما أكدتو أيضان دراسة فكرزم 

كدىعميا دراسة نيتؤكؿ , التعزيز كالعقاب المستخدـ مف قبؿ الكالديف كدافعية اإلنجاز لدل األبناء
Nutall, 1976))  التي أشارت نتائجيا أف أسمكب المعاممة الكالدية التي تركز عمى عدـ التفرقة

يؤدم إلى مستكل أعمى مف اإلنجاز كالتفكؽ عند األبناء , كالتفضيؿ كالعدكاف كالعنؼ كالتسمط كاإلىماؿ
كدراسة كنتزؿ كآشير , (Fontaine, 1988)كدراسة فكنتايف (Church , 1980)  كدراسة تشيرش, 

(Wintzel & Asher, 1995) , كدراسة ىكرتيز كمكشير(Horowitz & Mosher, 1997) .
 

التي أكدت عمى سمبية العبلقة بيف  (1975)كاختمفت نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة عبد الغفار 
كاختمفت كذلؾ مع دراسة الطراكنة , األساليب السكية التي يتبعيا اآلباء كدافعية اإلنجاز لدل أبنائيـ

حماية )ك  ( تسمطي–ديمقراطي)كالتي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد أثر لنمطي التنشئة األسرية  (1997)
. عند كؿ مف األب كاألـ عمى التحصيؿ كالدافعية لدل األبناء ( إىماؿ –زائدة 

 
فنمط , كيمكف تفسير ىذه النتيجة مف خبلؿ أساليب التنشئة األسرية التي يتبعيا الكالداف مع األبناء

مف حيث إكسابيـ الثقة بأنفسيـ , التنشئة الديمقراطي المتبع في التربية يؤثر تأثيران بالغان في األبناء
كىذا ما يجعؿ األبناء يحاكلكف جاىديف الكصكؿ ألفضؿ , كتعزيز نجاحاتيـ كدفعيـ نحك األفضؿ

أما النمط التسمطي فإف الكالديف المذيف يتبعانو يجعبلف أبناءىىما يعانكف مف الخكؼ , اإلنجازات
كعميو فاف األساليب المتبعة في التنشئة , فيؤدم بيـ ذلؾ إلى االنطكاء كالخكؼ مف الفشؿ, كالحرماف

. تخمؽ فركقان بيف األبناء في سعييـ نحك اإلنجاز
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كما أف خبرات النجاح كالفشؿ التي يكتسبيا األبناء مف جراء التعزيز بالثكاب كالعقاب تؤثر عمى 
فاف ذلؾ يؤدم إلى رفع , فإذا عيزز األبناء في محاكالتيـ لمسعي نحك اإلنجاز, سمككياتيـ اإلنجازية

فإف ذلؾ يؤدم إلى زيادة دافع الخكؼ مف الفشؿ كبالتالي , أما إذا حدث العكس, دافعية إنجازىـ
. اإلحجاـ عف السعي نحك اإلنجاز

 
, كما أف ىذه النتيجة تدؿ عمى مدل أىمية عدـ اقتصار مسؤكلية التنشئة عمى أحد الكالديف دكف اآلخر

, كىذا يمغي االعتقاد السائد بأف دكر األـ ىك األكثر فعالية في تنشئة األبناء, بؿ يجب التعاكف معان 
حيث أكدت نتائج ىذه الدراسة كجكد تقارب بيف قيـ معامبلت االرتباط لمعبلقة بيف أساليب التنشئة 

. الكالدية كدافعية اإلنجاز لؤلب كاألـ أك لؤلب كاألـ معان 
 

  التوصيات  2.5

 

: اعتمادان عمى النتائج التي تـ التكصؿ في ىذه الدراسة يكصي الباحث بما يمي
 
كتخصيص جزءو مف , أف يعمؿ الكالداف عمى تكفير األجكاء الديمقراطية في التعامؿ مع األبناء دائمان . 1

.  كقتيـ ألبنائيـ كعدـ االنشغاؿ كمية بمطالب الحياة اليكمية مف أجؿ محاربة الفراغ العاطفي لدييـ
أف ييتـ المرشدكف التربكيكف بتكجيو الكالديف نحك إثارة الدافعية لدل أبنائيـ بشكؿ مستمر مف خبلؿ . 2

. كالنشاطات التي يرغبكف القياـ بيا , األعماؿ التعاكنية
أف تقـك المدرسة بإعداد برامج تكعية لآلباء كاألميات مف خبلؿ مجالس اآلباء لمتأكيد عمى ضركرة . 3

إتباع أساليب تربكية صحيحة في تكجيو سمككات األبناء لما ليا مف أثر في رفع أك خفض دافعية 
. اإلنجاز لدييـ 

 .أف تيجرل دراسات أخرل مماثمة عمى مستكيات تعميمية كمناطؽ أخرل مف فمسطيف . 4
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مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء في صكرتو األكلية قبؿ التحكيـ : 1.1ممحؽ رقـ
 

بسم هللا الرحمن الرحيم  

 
مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء  

( 1984السقار )
 

: أيختي الطالبة/ أىخي الطالب
: تحية طيبة كبعد

 
 

كيتككف المقياس مف . بيف يديؾ مقياس الغرض منو قياس أىساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء
تحت اإًلجابة  ((Xأىرجك كضع ًإشارة . خاصة باألـي (ب)كالصكرة , خاصة باألىب (أى )الصكرة , صكرتيف

. التي تراىا مناسبة لكصؼ سمكؾ كالديؾ
 

أىرجك . ًإذا كانت العبارة تصؼ سمكؾ األىب أىك األـي بالكامؿ" دائمان "تحت كممة  (X)فقد تكضع إشارة 
عممان بأىف المعمكمات التي سيتـ جمعيا لف تستعمؿ , التأىكد مف اإلجابة عف جميع العبارات دكف استثناء

. كسيحافظ عمى سريتيا, إال لغرض البحث العممي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (َأ  )الصورة 
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 إطالقاً  َأحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم

     يحرص كالدم عمى إتباع نظاـ دقيؽ في المنزؿ  1

     أىشعر أىف كافة أىفراد أيسرتي ممتزمكف بإطاعة كالدم 2

3 
يستشيرني كالدم في األيمكر التي تخصني قبؿ أىف يتخذ 

 قراران بشأىنيا 

    

4 
يمنعني كالدم مف ممارسة اليكايات كالنشاطات التي أىرغب 

 فييا داخؿ المنزؿ

    

     أىتبادؿ الرأىم مع كالدم في أيمكر األيسرة 5

     ييمزمني كالدم أىف أىتخمى عف بعض ممتمكاتي إلخكتي 6

7 
يتشاكر كالدم مع كالدتي في كثير مف األيمكر التي تخص 

 األيسرة 

    

     ينزعج كالدم ًإذا قاطعتو أىثناء حديثو ًإلي  8

     يسمح لي كالدم بإبداء الرأىم حكؿ الطعاـ الذم أيريده 9

10 
يمنعني كالدم مف المشاركة في الحديث عند كجكد زائريف 

 في البيت 

    

11 
يسأىلني كالدم عف نكع المبلبس التي أىرغبيا قبؿ أىف 

 يشترييا 

    

12 
يرفض كالدم أىف أيشارؾ في مناقشة األيمكر التي تخص 

 األيسرة

    

     يترؾ كالدم لي حرية مشاىدة األىفبلـ التي أىرغب فييا  13

14 
يحرص كالدم عمى أىف يختار األىماكف التي أىقضي فييا 

 أىكقات فراغي 

    

     يمتنع كالدم عف االستماع لمشكبلتي كيعتبرىا تافية 15

     يتدخؿ كالدم في طريقة دراستي كتحديد أىكقاتيا  16

     يكجو كالدم ًإلي كثيران مف األىكامر 17

     عكدني كالدم أىف أيصارحو بكؿ المشكبلت التي أيكاجييا 18

     يتدخؿ كالدم في طريقة معاممة كالدتي لي 19

 ِإطالقاً  َأحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم
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     يتمسؾ كالدم بآرائو كيرفض آرائي كلك كانت صائبة 20

     يشعرني كالدم أىنو صديؽ لي  21

     عكدني كالدم أىنو يعرؼ مصمحتي أىكثر مني 22

     يختار كالدم الكتب كالمجبلت التي أىقرأىا 23

     يرفض كالدم أىف يناقش األىبناء آباءىىـ أىك يراجعكىـ  24

25 
كالدم ىك الشخص الكحيد الذم يمكنو أىف يحدد نكع 

 دراستي كمينتي 

    

26 
يرغمني كالدم عمى التنازؿ عف حقي ألىخي أىك أيختي حتى 

 كلك كنت صاحب الحؽ

    

27 
يطالبني كالدم بطاعة إخكتي األىكبر مني ميما كانت 

 الظركؼ

    

28 
عكدني كالدم عمى مناقشة أىخطائي قبؿ تكجيو المـك 

 كالعقكبة لي 

    

29 
عندما أىحتؾ ببعض ًإخكتي فإف كالدم يركز عمى سرعة 

 التفاىـ بيننا 

    

     يؤكد كالدم عمى التعاكف كالتضامف داخؿ األيسرة  30

     أىشعر أىنني ال أىطيؽ الحياة بعيدان عف كالدم 31

     يمنعني كالدم مف مخالطة رفاؽ الحي 32

33 
يقـك كالدم بمعظـ كاجباتي التي أىتمكف مف القياـ بيا 

 بنفسي

    

     عكدني كالدم أىف أىستعيف بو عندما أىتشاجر مع اآلخريف 34

35 
أىشعر أىنني بحاجة ًإلى استشارة كالدم في كؿ أىمر قبؿ أىف 

 أىفعمو

    

     أىشعر بميفة كالدم الزائدة نحكم في كثير مف تصرفاتو 36

37 
يخشى عمي كالدم مف المكاقؼ التي تستدعي منافستي مع 

 اآلخريف

    

     يعاقب كالدم أىبناء الجيراف ًإذا تسببكا في ًإيذائي 38

 

 

 ِإطالقاً  َأحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
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39 
عكدني كالدم أىف أىحؿ المشكبلت التي تعترضني دكف 

 المجكء ًإليو

    

     يستجيب كالدم لكافة طمباتي  40

     أىشعر أىف كالدم قمؽ عمى صحتي بدكف مبرر 41

     يقمؽ كالدم كثيران عندما أىتأىخر في العكدة ًإلى المنزؿ  42

     ينزعج كالدم كثيران ًإذا لـ أىتناكؿ طعامي في الصباح 43

     ًإذا شككت مف إيذاء أحد إخكتي فإف كالدم يعاقبو ىك 44

45 
يحاكؿ كالدم أىف يعرؼ بالتحديد كيؼ أىتصرؼ في كؿ 

 قرش مف مصركفي 

    

     يتكلى كالدم بنفسو حؿ مشكبلتي أىكؿ بأىكؿ  46

47 
يؤكد كالدم عمى انتظامي في دركس خصكصية مف أىكؿ 

 العاـ 

    

48 
أىشعر أىف كالدم سيتدخؿ في اختيار الزكجة المناسبة لي 

 في المستقبؿ

    

     أىشعر أىف كالدم ال ييتـ بالحكـ عمى سمككي 49

     يتدخؿ كالدم في اختيارم ألىصدقائي 50

     عكدني كالدم أىف أيحافظ عمى ممتمكاتي بنفسي 51

     يسمح لي كالدم بممارسة اليكايات التي أىختارىا  52

     يرفض كالدم أىف أىعمؿ لكسب مصركفي الخاص بنفسي 53

     يتركني كالدم في المنزؿ كحيدان  54

55 
يسمح لي كالدم باالشتراؾ في الرحبلت المدرسية التي 

 أىرغب فييا

    

     يتغاضى كالدم عندما أىتفكه ببعض الكممات العيب 56

     عندما أخطئ فًإف كالدم يتركني دكف تكجيو 5

     يسمح لي كالدم باالشتراؾ في معسكرات أىك مخيمات 58

     يتدخؿ كالدم في تحديد كقت نكمي  59

     عندما أىتضايؽ أىك أىككف ميمكمان فًإف كالدم ال يكترث بذلؾ 60

 
 (ب  )الصورة 
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 إطالقاً  َأحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم

     تحرص كالدتي عمى إتباع نظاـ دقيؽ في المنزؿ  1

     أىشعر أىف كافة أىفراد أيسرتي ممتزمكف بًإطاعة كالدتي 2

3 
تستشيرني كالدتي في األيمكر التي تخصني قبؿ أىف تتخذ 

 قراران بشأىنيا 

    

4 
تمنعني كالدتي مف ممارسة اليكايات كالنشاطات التي 

 أىرغب فييا داخؿ المنزؿ

    

     أىتبادؿ الرأىم مع كالدتي في أيمكر األيسرة 5

     تمزمني كالدتي أىف أىتخمى عف بعض ممتمكاتي إًلخكتي 6

7 
تتشاكر كالدتي مع كالدم في كثير مف األيمكر التي تخص 

 األيسرة 

    

     تنزعج كالدتي ًإذا قاطعتيا أىثناء حديثيا ًإلي  8

     تسمح لي كالدتي بإبداء الرأىم حكؿ الطعاـ الذم أيريده 9

10 
تمنعني كالدتي مف المشاركة في الحديث عند كجكد زائريف 

 في البيت 

    

11 
تسأىلني كالدتي عف نكع المبلبس التي أىرغبيا قبؿ أىف 

 تشترييا 

    

12 
ترفض كالدتي أىف أيشارؾ في مناقشة األيمكر التي تخص 

 األيسرة

    

     تترؾ كالدتي لي حرية مشاىدة األىفبلـ التي أىرغب فييا  13

14 
تحرص كالدتي عمى أىف تختار األىماكف التي أىقضي فييا 

 أىكقات فراغي 

    

     تمتنع كالدتي عف االستماع لمشكبلتي كتعتبرىا تافية 15

     تتدخؿ كالدتي في طريقة دراستي كتحديد أىكقاتيا  16

     تكجو كالدتي ًإلي كثيران مف األىكامر 17

     عكدتني كالدتي أىف أيصارحيا بكؿ المشكبلت التي أيكاجييا 18

     تتدخؿ كالدتي في طريقة معاممة كالدم لي 19

 ِإطالقاً  َأحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

     تتمسؾ كالدتي بآرائيا كترفض آرائي كلك كانت صائبة 20

     تشعرني كالدتي أىنيا صديقة لي  21
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     عكدتني كالدتي أىنيا تعرؼ مصمحتي أىكثر مني 22

     تختار كالدتي الكتب كالمجبلت التي أىقرأىا 23

     ترفض كالدتي أىف يناقش األىبناء آباءىىـ أىك يراجعكىـ  24

25 
كالدتي ىي الشخص الكحيد الذم يمكنو أىف يحدد نكع 

 دراستي كمينتي 

    

26 
ترغمني كالدتي عمى التنازؿ عف حقي ألىخي أىك أيختي 

 حتى كلك كنت صاحب الحؽ

    

27 
تطالبني كالدتي بطاعة إخكتي األىكبر مني ميما كانت 

 الظركؼ

    

28 
عكدتني كالدتي عمى مناقشة أىخطائي قبؿ تكجيو المـك 

 كالعقكبة لي 

    

29 
عندما أىحتؾ ببعض إخكتي فًإف كالدتي تركز عمى سرعة 

 التفاىـ بيننا 

    

     تؤكد كالدتي عمى التعاكف كالتضامف داخؿ األيسرة  30

     أىشعر أىنني ال أطيؽ الحياة بعيدان عف كالدتي 31

     تمنعني كالدتي مف مخالطة رفاؽ الحي 32

33 
تقـك كالدتي بمعظـ كاجباتي التي أىتمكف مف القياـ بيا 

 بنفسي

    

     عكدتني كالدتي أىف أىستعيف بيا عندما أىتشاجر مع اآلخريف 34

35 
أىشعر أىنني بحاجة ًإلى استشارة كالدتي في كؿ أىمر قبؿ أىف 

 أىفعمو

    

     أىشعر بميفة كالدتي الزائدة نحكم في كثير مف تصرفاتيا 36

37 
تخشى عمى كالدتي مف المكاقؼ التي تستدعي منافستي 

 مع اآلخريف

    

     تعاقب كالدتي أىبناء الجيراف ًإذا تسببكا في ًإيذائي 38
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 ِإطالقاً  َأحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

39 
عكدتني كالدتي أىف أىحؿ المشكبلت التي تعترضني دكف 

 المجكء ًإلييا

    

     تستجيب كالدتي لكافة طمباتي  40

     أىشعر أىف كالدتي قمقو عمى صحتي بدكف مبرر 41

     تقمؽ كالدتي كثيران عندما أىتأىخر في العكدة ًإلى المنزؿ  42

     تنزعج كالدتي كثيران ًإذا لـ أىتناكؿ طعامي في الصباح 43

     ًإذا شككت مف إيذاء أحد إخكتي فًإف كالدتي تعاقبو ىك 44

45 
تحاكؿ كالدتي أىف تعرؼ بالتحديد كيؼ أىتصرؼ في كؿ 

 قرش مف مصركفي 

    

     تتكلى كالدتي بنفسيا حؿ مشكبلتي أىكؿ بأىكؿ  46

47 
تؤكد كالدتي عمى انتظامي في دركس خصكصية مف أىكؿ 

 العاـ 

    

48 
أىشعر أىف كالدتي ستتدخؿ في اختيار الزكجة المناسبة لي 

 في المستقبؿ

    

     أىشعر أىف كالدتي ال تيتـ بالحكـ عمى سمككي 49

     تتدخؿ كالدتي في اختيارم ألىصدقائي 5

     عكدتني كالدتي أىف أيحافظ عمى ممتمكاتي بنفسي 51

     تسمح لي كالدتي بممارسة اليكايات التي أىختارىا  52

     ترفض كالدتي أىف أىعمؿ لكسب مصركفي الخاص بنفسي 53

     تتركني كالدتي في المنزؿ كحيدان  54

55 
تسمح لي كالدتي باالشتراؾ في الرحبلت المدرسية التي 

 أىرغب فييا

    

     تتغاضى كالدتي عندما أىتفكه ببعض الكممات العيب 56

     عندما أخطئ فإف كالدتي تتركني دكف تكجيو 57

     تسمح لي كالدتي باالشتراؾ في معسكرات أىك مخيمات 58

     تتدخؿ كالدتي في تحديد كقت نكمي  59

60 
عندما أىتضايؽ أىك أىككف ميمكمان فًإف كالدتي ال تكترث 

 بذلؾ
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عرض االستبانة لمتحكيـ : 2.1ممحؽ
 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
جامعة القدس 

عمادة الدراسات العميا  
قسم التربية  

 

.   حفظو اهلل...                                     الدكتور الفاضل 
 

: تحية طيبة وبعد
 

عبلقة أىساليب التنشئة الكالدية بدافعية اإًلنجاز لدل طمبة "يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف 
بيف يديؾ مقياس لقياس عبلقة أىساليب " التكجييي في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أىنفسيـ

. التنشئة الكالدية كما يراىا الطمبة أىنفسيـ
 

مـ مف أىجمو , أىرجك إبداء الرأىم حكؿ مدل مناسبة أىك عدـ مناسبة فقرات المقياس لقياس ما صي
. ككذلؾ إبداء النصح كالمشكرة فيما تركنو مناسبان 

 
 

مع جل االحترام والتقدير  
 

                                                                      الباحث 
إسماعيؿ حمد أىبك الحبلكة 

                                                                               10/12/2005   
 
 
 
 
 

بسم هللا الرحمن الرحيم  
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مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء  
( 1984, السقار)

 
: أيختي الطالبة/ أىخي الطالب

: تحية طيبة كبعد
 

كيتككف المقياس مف , بيف يديؾ مقياس الغرض منو قياس أىساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء
تحت اإلجابة  ((Xأىرجك كضع ًإشارة . خاصة باألـي (ب)كالصكرة , خاصة باألىب (أى )الصكرة , صكرتيف

. التي تراىا مناسبة لكصؼ سمكؾ كالديؾ
 

أىرجك . ًإذا كانت العبارة تصؼ سمكؾ األىب أىك األـي بالكامؿ" دائمان "تحت كممة  (X)فقد تكضع ًإشارة 
عممان بأىف المعمكمات التي سيتـ جمعيا لف تستعمؿ , التأكد مف اإلجابة عف جميع العبارات دكف استثناء

. كسيحافظ عمى سريتيا, ًإال لغرض البحث العممي
 

                                                            الباحث إسماعيؿ أىبك الحبلكة 
قسـ التربية / الدراسات العميا/ جامعة القدس

 
: بيانات عامة

 

       (    )أينثى          (    )         ذكر :الجنس*
 (    )أىدبي          (    )عممي :    التخصص*
 (    )مخيـ              (    )قرية          (    )  مدينة :مكان السكن*
 (    )األىخير            (    )الكسط         (    )األىكؿ: ترتيب الميالد*
 )    (   2500- 1500مف     (    ) شيكؿ 1500     أىقؿ مف  :المستوى االقتصادي لأُلسرة*

   )     (. 2500أىكثر مف 
      (    )دبمـك                   (    )تكجييي              (    )  أيمي :المستوى التعميمي لألب*

. (    )ماجستير فما فكؽ                        (    )  بكالكريكس 
      (    )دبمـك                  (    )تكجييي               (    )  أيمي :المستوى التعميمي لألم *

. (    )ماجستير فما فكؽ                        (    )  بكالكريكس 
طريقة إجابة المفحكص عمى أىداة الدراسة تركزت مف سمـ رباعي كىي عمى التكالي مف : مالحظة

. (إطبلقا, أىحيانان , غالبان , دائمان )اليميف ًإلى اليسار 
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لأَلب  (أَ )الصورة 
 

 التعديل المناسب غير مناسبة مناسبة الفقرات الرقم

    يحرص كالدم عمى إتباع نظاـ دقيؽ في المنزؿ  1

    أىشعر أىف كافة أىفراد أيسرتي ممتزمكف بإطاعة كالدم 2

3 
يستشيرني كالدم في األيمكر التي تخصني قبؿ أف يتخذ قراران 

 بشأنيا 

   

4 
يمنعني كالدم مف ممارسة اليكايات كالنشاطات التي أرغب 

 فييا داخؿ المنزؿ

   

    أىتبادؿ الرأىم مع كالدم في أيمكر األيسرة 5

    ييمزمني كالدم أىف أىتخمى عف بعض ممتمكاتي إلخكتي 6

7 
يتشاكر كالدم مع كالدتي في كثير مف األيمكر التي تخص 

 األيسرة 

   

    ينزعج كالدم ًإذا قاطعتو أىثناء حديثو ًإلي  8

    يسمح لي كالدم بإبداء الرأم حكؿ الطعاـ الذم أيريده 9

10 
 

يمنعني كالدم مف المشاركة في الحديث عند كجكد زائريف 
 في البيت 

   

    يسألني كالدم عف نكع المبلبس التي أىرغبيا قبؿ أىف يشترييا  11

12 
يرفض كالدم أىف أيشارؾ في مناقشة األيمكر التي تخص 

 األيسرة

   

    يترؾ كالدم لي حرية مشاىدة األىفبلـ التي أىرغب فييا  13

14 
يحرص كالدم عمى أىف يختار األماكف التي أىقضي فييا 

 أىكقات فراغي 

   

    ’يمتنع كالدم عف االستماع لمشكبلتي كيعتبرىا تافو 15

    يتدخؿ كالدم في طريقة دراستي كتحديد أىكقاتيا  16

    يكجو كالدم إلي كثيران مف األىكامر 17

    عكدني كالدم أىف أيصارحو بكؿ المشكبلت التي أيكاجييا 18

    يتدخؿ كالدم في طريقة معاممة كالدتي لي 19

    يتمسؾ كالدم بآرائو كيرفض آرائي كلك كانت صائبة 20

    يشعرني كالدم أىنو صديؽ لي  21

 التعديل المناسب غير مناسبة مناسبة الفقرات الرقم

    عكدني كالدم أىنو يعرؼ مصمحتي أىكثر مني 22

    يختار كالدم الكتب كالمجبلت التي أىقرأىا 23

    يرفض كالدم أىف يناقش األىبناء آباءىىـ أىك يراجعكىـ  24
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25 
كالدم ىك الشخص الكحيد الذم يمكنو أىف يحدد نكع دراستي 

 كمينتي 

   

26 
يرغمني كالدم عمى التنازؿ عف حقي ألىخي أىك أيختي حتى 

 كلك كنت صاحب الحؽ

   

27 
يطالبني كالدم بطاعة إخكتي األىكبر مني ميما كانت 

 الظركؼ

   

28 
عكدني كالدم عمى مناقشة أىخطائي قبؿ تكجيو المـك كالعقكبة 

 لي 

   

29 
عندما أىحتؾ ببعض إخكتي فإف كالدم يركز عمى سرعة 

 التفاىـ بيننا 

   

    يؤكد كالدم عمى التعاكف كالتضامف داخؿ األيسرة  30

    أىشعر أىنني ال أطيؽ الحياة بعيدان عف كالدم 31

    يمنعني كالدم مف مخالطة رفاؽ الحي 32

    يقـك كالدم بمعظـ كاجباتي التي أىتمكف مف القياـ بيا بنفسي 33

    عكدني كالدم أىف أىستعيف بو عندما أىتشاجر مع اآلخريف 34

35 
أىشعر أىنني بحاجة ًإلى استشارة كالدم في كؿ أىمر قبؿ أىف 

 أىفعمو

   

    أىشعر بميفة كالدم الزائدة نحكم في كثير مف تصرفاتو 36

37 
يخشى عمى كالدم مف المكاقؼ التي تستدعي منافستي مع 

 اآلخريف

   

    يعاقب كالدم أىبناء الجيراف ًإذا تسببكا في ًإيذائي 38

39 
عكدني كالدم أىف أىحؿ المشكبلت التي تعترضني دكف المجكء 

 ًإليو

   

    يستجيب كالدم لكافة طمباتي  40

    أىشعر أىف كالدم قمؽ عمى صحتي بدكف مبرر 41

    يقمؽ كالدم كثيران عندما أىتأخر في العكدة ًإلى المنزؿ  42

    ينزعج كالدم كثيران ًإذا لـ أىتناكؿ طعامي في الصباح 43

    إذا شككت مف ًإيذاء ٌأحد إخكتي فإف كالدم يعاقبو ىك 44

45 
يحاكؿ كالدم أىف يعرؼ بالتحديد كيؼ أىتصرؼ في كؿ قرش 

 مف مصركفي 
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 التعديل المناسب غير مناسبة مناسبة الفقرات الرقم

    يتكلى كالدم بنفسو حؿ مشكبلتي أىكؿ بأىكؿ  46

47 
يؤكد كالدم عمى انتظامي في دركس خصكصية مف أىكؿ 

 العاـ 

   

48 
أىشعر أىف كالدم سيتدخؿ في اختيار الزكجة المناسبة لي في 

 المستقبؿ

   

    أىشعر أىف كالدم ال ييتـ بالحكـ عمى سمككي 49

    يتدخؿ كالدم في اختيارم ألىصدقائي 50

    عكدني كالدم أىف أيحافظ عمى ممتمكاتي بنفسي 51

    يسمح لي كالدم بممارسة اليكايات التي أىختارىا  52

    يرفض كالدم أىف أىعمؿ لكسب مصركفي الخاص بنفسي 53

    يتركني كالدم في المنزؿ كحيدان  54

55 
يسمح لي كالدم باالشتراؾ في الرحبلت المدرسية التي أىرغب 

 فييا

   

    يتغاضى كالدم عندما أىتفكه ببعض الكممات العيب 56

    عندما أخطئ فإف كالدم يتركني دكف تكجيو 57

    يسمح لي كالدم باالشتراؾ في معسكرات أىك مخيمات 58

    يتدخؿ كالدم في تحديد كقت نكمي  59

    عندما أىتضايؽ أىك أىككف ميمكمان فإف كالدم ال يكترث بذلؾ 60
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لأُلم  (ب)الصورة 
 

 التعديل المناسب غير مناسبةً  مناسبة الفقرات الرقم

    تحرص كالدتي عمى إتباع نظاـ دقيؽ في المنزؿ  1

    أىشعر أىف كافة أىفراد أيسرتي ممتزمكف بإطاعة كالدتي 2

3 
تستشيرني كالدتي في األيمكر التي تخصني قبؿ أف تتخذ قراران 

 بشأنيا 

   

4 
تمنعني كالدتي مف ممارسة اليكايات كالنشاطات التي أرغب 

 فييا داخؿ المنزؿ

   

    أىتبادؿ الرأىم مع كالدتي في أيمكر األيسرة 

    تمزمني كالدتي أىف أىتخمى عف بعض ممتمكاتي إلخكتي 6

    تتشاكر كالدتي مع كالدم في األيمكر التي تخص األيسرة  7

    تنزعج كالدتي ًإذا قاطعتيا أىثناء حديثيا ًإلي  8

    تسمح لي كالدتي بإبداء الرأم حكؿ الطعاـ الذم أيريده 9

10 
تمنعني كالدتي مف المشاركة في الحديث عند كجكد زائريف 

 في البيت 

   

    تسألني كالدتي عف نكع المبلبس التي أىرغبيا قبؿ أىف تشترييا  11

12 
ترفض كالدتي أىف أيشارؾ في مناقشة األيمكر التي تخص 

 األيسرة

   

    تترؾ كالدتي لي حرية مشاىدة األىفبلـ التي أىرغب فييا  13

14 
تحرص كالدتي عمى أىف تختار األماكف التي أىقضي فييا 

 أىكقات فراغي 

   

    تمتنع كالدتي عف االستماع لمشكبلتي كتعتبرىا تافية 15

    تتدخؿ كالدتي في طريقة دراستي كتحديد أىكقاتيا  16

    تكجو كالدتي إلي كثيران مف األىكامر 17

    عكدتني كالدتي أىف أيصارحيا بكؿ المشكبلت التي أيكاجييا 18

    تتدخؿ كالدتي في طريقة معاممة كالدم لي 19

    تتمسؾ كالدتي بآرائيا كترفض آرائي كلك كانت صائبة 20

    تشعرني كالدتي أىنيا صديقة لي  21

    عكدتني كالدتي أىنيا تعرؼ مصمحتي أىكثر مني 22

    تختار كالدتي الكتب كالمجبلت التي أىقرأىا 23

    ترفض كالدتي أىف يناقش األىبناء آباءىىـ أىك يراجعكىـ  24

 

 

 التعديل المناسب غير مناسبة مناسبة الفقرات الرقم
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25 
كالدتي ىي الشخص الكحيد الذم يمكنو أىف يحدد نكع دراستي 

 كمينتي 

   

26 
ترغمني كالدتي عمى التنازؿ عف حقي ألىخي أىك أيختي حتى 

 كلك كنت صاحب الحؽ

   

27 
تطالبني كالدتي بطاعة إخكتي األىكبر مني ميما كانت 

 الظركؼ

   

28 
عكدتني كالدتي عمى مناقشة أىخطائي قبؿ تكجيو المـك 

 كالعقكبة لي 

   

29 
عندما أىحتؾ ببعض إخكتي فإف كالدتي تركز عمى سرعة 

 التفاىـ بيننا 

   

    تؤكد كالدتي عمى التعاكف كالتضامف داخؿ األيسرة  30

    أىشعر أىنني ال أطيؽ الحياة بعيدان عف كالدتي 31

    تمنعني كالدتي مف مخالطة رفاؽ الحي 32

    تقـك كالدتي بمعظـ كاجباتي التي أىتمكف مف القياـ بيا بنفسي 33

    عكدتني كالدتي أىف أىستعيف بيا عندما أىتشاجر مع اآلخريف 34

35 
أىشعر أىنني بحاجة ًإلى استشارة كالدتي في كؿ أىمر قبؿ أىف 

 أىفعمو

   

    أىشعر بميفة كالدتي الزائدة نحكم في كثير مف تصرفاتيا 36

37 
تخشى عمى كالدتي مف المكاقؼ التي تستدعي منافستي مع 

 اآلخريف

   

    تعاقب كالدتي أىبناء الجيراف ًإذا تسببكا في ًإيذائي 38

39 
عكدتني كالدتي أىف أىحؿ المشكبلت التي تعترضني دكف 

 المجكء ًإلييا

   

    تستجيب كالدتي لكافة طمباتي  40

    أىشعر أىف كالدتي قمقو عمى صحتي بدكف مبرر 41

    تقمؽ كالدتي كثيران عندما أىتأىخر في العكدة ًإلى المنزؿ  42

    تنزعج كالدتي كثيران ًإذا لـ أىتناكؿ طعامي في الصباح 43

    ًإذا شككت مف ًإيذاء ٌأحد إخكتي فإف كالدتي تعاقبو ىك 44

45 
تحاكؿ كالدتي أىف تعرؼ بالتحديد كيؼ أىتصرؼ في كؿ قرش 

 مف مصركفي 

   

    تتكلى كالدتي بنفسيا حؿ مشكبلتي أىكؿ بأىكؿ  46

 

 

 التعديل المناسب غير مناسبة مناسبة الفقرات الرقم
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47 
تؤكد كالدتي عمى انتظامي في دركس خصكصية مف أىكؿ 

 العاـ 

   

48 
أىشعر أىف كالدتي ستتدخؿ في اختيار الزكجة المناسبة لي في 

 المستقبؿ

   

    أىشعر أىف كالدتي ال تيتـ بالحكـ عمى سمككي 49

    تتدخؿ كالدتي في اختيارم ألىصدقائي 50

    عكدتني كالدتي أىف أيحافظ عمى ممتمكاتي بنفسي 51

    تسمح لي كالدتي بممارسة اليكايات التي أىختارىا  52

    ترفض كالدتي أىف أىعمؿ لكسب مصركفي الخاص بنفسي 53

    تتركني كالدتي في المنزؿ كحيدان  54

55 
تسمح لي كالدتي باالشتراؾ في الرحبلت المدرسية التي 

 أىرغب فييا

   

    تتغاضى كالدتي عندما أىتفكه ببعض الكممات العيب 56

    عندما أخطئ فإف كالدتي تتركني دكف تكجيو 57

    تسمح لي كالدتي باالشتراؾ في معسكرات أىك مخيمات 58

    تتدخؿ كالدتي في تحديد كقت نكمي  59

    عندما أىتضايؽ أىك أىككف ميمكمان فإف كالدتي ال تكترث بذلؾ 60

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء بعد التحكيـ  : 3.1ممحؽ
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بسم هللا الرحمن الرحيم  

مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما يدركيا األىبناء 
 

: أيختي الطالبة/ أىخي الطالب
يقـك الباحث بدراسة ميدانية حكؿ عبلقة أىساليب التنشئة الكالدية بدافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي 

. في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أىنفسيـ
 

كيتككف المقياس مف . بيف يديؾ مقياس الغرض منو قياس أىساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء
تحت اإًلجابة  ((Xأىرجك كضع ًإشارة . خاصة باألـي (ب)كالصكرة , خاصة باألىب (أى )الصكرة , صكرتيف

. مع مراعاة الذككرة كاألنكثة أثناء اإلجابة, التي تراىا مناسبة لكصؼ سمكؾ كالديؾ
 

أىرجك . ًإذا كانت العبارة تصؼ سمكؾ األىب أىك األـي بالكامؿ" دائمان "تحت كممة  (X)فقد تكضع ًإشارة 
عممان بأىف المعمكمات التي سيتـ جمعيا لف تستعمؿ , التأىكد مف اإًلجابة عف جميع العبارات دكف ًاستثناء

. كسيحافظ عمى سريتيا, ًإال لغرض البحث العممي
 

           الباحث إسماعيل أبو الحالوة 
قسم التربية / الدراسات العميا/ جامعة القدس

: بيانات عامة
 (   )أنثى - ب  (   )ذكر  -     أ :الجنس* 
 

 (   )أدبي - ب  (   )عممي -  أ:التخصص * 
 

 )   (  2500 – 1500مف - ب  (   )   1500اقؿ مف -  أ:المستوى االقتصادي لألسرة بالشيكل * 
   )   ( 2500أكثر مف -     ج

 

  (   )تكجيييي - ج (   ) }إعدادم- ابتدائي{أساسي - ب  (   )أمي -  أ:المستوى التعميمي لألب*
     ()ماجستير فما فكؽ - ك      (   )بكالكريكس - ىػ   (   )دبمـك - د   

 

  (   )تكجيييي - ج (   ) }إعدادم- ابتدائي{أساسي - ب  (   )أمي - أ :المستوى التعميمي لألم*  
 (   )ماجستير فما فكؽ - ك       (   )بكالكريكس - ىػ   (   )دبمـك - د   
 
 

الرقم 
 

 الفقرات
لأُلم  (ب  )الصورة لألب  (َأ  )الصورة 

والدتي والدي 
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إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا 

يحرص عمى ًإتباع نظاـ دقيؽ في  1
المنزؿ  

        

أىشعر أىف كافة أىفراد أيسرتي  2
ممتزمكف بإطاعتو  

        

يستشيرني في األيمكر التي  3
تخصني قبؿ أىف يتخذ قراران بشأىنيا  

        

4 
يمنعني مف ممارسة اليكايات 

كالنشاطات التي أىرغب فييا داخؿ 
المنزؿ 

        

        أىتبادؿ الرأىم في أيمكر األيسرة معو  5

ييمزمني أىف أىتخمى عف بعض  6
ممتمكاتي إلخكتي 

        

يتشاكر في األيمكر التي تخص  7
األيسرة  

        

        ينزعج ًإذا قاطعتو أىثناء حديثو ًإلي   8

يسمح لي كالدم باختيار الطعاـ  9
الذم أحب 

        

يمنعني مف المشاركة في الحديث  10
عند كجكد زائريف في البيت  

        

يستشيرني عف نكع المبلبس التي  11
أىرغبيا قبؿ أىف يشترييا لي 

        

يرفض أىف أيشارؾ في مناقشة  12
األيمكر التي تخص األيسرة 

        

يترؾ لي حرية مشاىدة األىفبلـ  13
التي أىرغب فييا  

        

يحرص عمى أىف يختار األىماكف  14
التي أىقضي فييا أىكقات فراغي  

        

 

 

إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا  الفقرات الرقم

ال يستمع لمشكبلتي الخاصة  15
كيعتبرىا تافية 

      

 

  

يتدخؿ في طريقة دراستي كتحديد  16
أىكقاتيا  
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        يكجو ًإلي كثيران مف األىكامر  17

عكدني أىف أيصارحو بالمشكبلت  18
التي أيكاجييا 

        

كالدتي في طريقة / يتدخؿ كالدم 19
كالدم لي / معاممة كالدتي 

        

يتمسؾ بآرائو رافضان آرائي كلك  20
كانت صائبة 

        

        يشعرني أىنو صديؽ لي   21

        عكدني أىنو يعرؼ مصمحتي   22

يختار الكتب كالمجبلت التي  23
أىقرأىا 

        

يرفض أىف يناقش األىبناء آباءىىـ  24
أىك يراجعكىـ  

        

25 
كالدتي ىك الشخص / كالدم 

الكحيد الذم يمكنو أىف يحدد نكع 
مينتي  

        

26 
ترغمني عمى التنازؿ / يرغمني 

عف حقي ألىخي أىك أيختي حتى 
كلك كنت صاحب الحؽ 

        

تطالبني بطاعة إخكتي / يطالبني 27
األىكبر مني ميما كانت الظركؼ 

        

عكدني عمى مناقشة أىخطائي قبؿ  28
تكجيو المـك كالعقكبة لي  

        

عندما أىحتؾ ببعض إخكتي فإف  29
يركز عمى سرعة التفاىـ بيننا  

        

يؤىكد عمى التعاكف كالتضامف  30
داخؿ األيسرة  

        

 

 

 

إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا  الفقرات الرقم

أىشػعر أىننػي ال أىطػيؽ الحياة بعيدان  31
عنو  

        

        يمنعني مف مخالطة رفاؽ الحي  32

يقـك بأداء كاجباتي التي أىتمكف  33
مف القياـ بيا بنفسي 
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عكدني أىف أىستعيف بو عندما  34
أىتشاجر مع اآلخريف 

        

أىشعر أىنني بحاجة ًإلى استشارتو  35
في كؿ أىمر قبؿ أىف أىفعمو 

        

أىشعر بميفتو الزائدة نحكم في  36
كثير مف تصرفاتو 

        

يخشى عمي مف المكاقؼ التي  37
تستدعي منافستي مع اآلخريف 

        

يعاقب أىبناء الجيراف ًإذا تسببكا في  38
ًإيذائي 

        

عكدني أىف أىحؿ المشكبلت التي  39
تعترضني دكف المجكء ًإليو 

        

        يستجيب لطمباتي   40

أىشعر أىنو قمؽ عمى صحتي بدكف  41
مبرر 

        

يقمؽ كثيران عندما أىتأىخر في العكدة  42
ًإلى المنزؿ  

        

ينزعج كثيران ًإذا لـ أىتناكؿ طعامي  43
في الصباح 

        

ًإذا شككت مف ًإيذاء ٌأحد ًإخكتي  44
فإنو يعاقبو ىك 

        

45 
يحاكؿ أىف يعرؼ بالتحديد كيؼ 

أىتصرؼ في كؿ شيكؿ مف 
مصركفي  

        

يتكلى بنفسو حؿ مشكبلتي أىكؿ  46
بأىكؿ  

        

يؤىكد عمى انتظامي في دركس  47
خصكصية مف أىكؿ العاـ  

        

إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا إطالقًا أحيانًا غالبًا دائمًا  الفقرات الرقم

/ أتػكقع أىف يخػتار لي زكجتي 48
زكجي بالمستقبؿ 

        

أىشعر أىنو ال ييتـ بالحكـ عمى  49
سمككي 

        

        يخػتار لي أصدقائي  50

        عكدني أىف أيحافظ عمى ممتمكاتي  51
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بنفسي 

يسمح لي بممارسة اليكايات التي  52
أىختارىا  

        

يرفض أىف أىعمؿ لكسب مصركفي  53
الخاص بنفسي 

        

        يتركني في المنزؿ كحيدان  54

يسمح لي باالشتراؾ في الرحبلت  55
المدرسية التي أىرغب فييا 

        

يتغاضى عندما أىتفكه ببعض  56
الكممات العيب 

        

عندما أخطئ فًإنو يتركني دكف  57
تكجيو 

        

يسمح لي باالشتراؾ في معسكرات  58
أىك مخيمات 

        

        يتدخؿ في تحديد كقت نكمي   59

عندما أىتضايؽ أىك أىككف ميمكمان  60
فًإنو ال يكترث بذلؾ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. اختبار الدافع لئلنجاز لؤلىطفاؿ كالراشديف: 4.1ممحؽ 

 
بسم هللا الرحمن الرحيم 

اختبار الدافع لئلنجاز لؤلىطفاؿ كالراشديف 
Aquestionnaire Measure of Achievement Motivation 

 

يقـك الباحث بدراسة ميدانية حكؿ عبلقة أىساليب التنشئة الكالدية بدافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي 
. في محافظة الخميؿ كما يراىا الطمبة أىنفسيـ
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أىماـ الفقرة التي  (X)أىرجك قراءة التعميمات كمف ثـ اإلجابة عمى فقرات المقياس كذلؾ بكضع إشارة 
, عممان بأىف المعمكمات التي سيتـ جمعيا لف تستعمؿ ًإال لغرض البحث العممي, تعبر عف رأىيؾ

. كسيحافظ عمى سريتيا 
 

تعميمات  
.  يستخدـ ىذا االختبار لقياس مقدار دافع الفرد لئلنجاز.1
 فقرة غير كاممة كيمي كؿ منيا عدد مف العبارات التي يمكف أىف يكمؿ كؿ 28 يتككف االختبار مف .2

. منيا الفقرة كيكجد أماـ كؿ عبارة قكساف
بيف القكسيف  (X) اقرأ الفقرة الناقصة ثـ اختر العبارة التي ترل أىنيا تيكمؿ الفقرة كضع عبلمة .3

. كال تضع أىكثر مف عبلمة في السؤاؿ الكاحد, المكجكديف أىماـ ىذه الفقرة
جابات خاطئة .4 . فاإلجابات صحيحة طالما أنيا تعبر عف رأىيؾ بصدؽ,  ال تكجد إجابات صحيحة كا 

: َأرى َأن المواد التي َأدرسيا :مثال
. صعبة جدان  (أ  ) ... (    ) 
. صعبة (ب  ) ... (    ) 
. ال صعبة كال سيمة (ج  ) ... (    ) 

 ( X ) ( ...  د )سيمة .
. سيمة جدان  (ى  ) ... (    ) 

. (د)فإذا كاف الطالب يرل أىف المكاد التي يدرسيا سيمة فإنو يضع العبلمة بيف القكسيف أىماـ العبارة 
                                                       الباحث إسماعيؿ أىبك الحبلكة 

قسـ التربية /  الدراسات العميا/  جامعة القدس
 

: ِإن العمل شيء. 1
. أىتمنى أىال أىفعمو (أ) ... (   )
. ال أيحب أىداءىه كثيران جدان  (ب) ... (   )
. أىتمنى أىف أىفعمو (ج) ... (   )
. أيحب أىداءىه (د) ... (   )
. أيحب أىداءىه كثيران جدان  (ى) ... (   )      

 
: في المدرسة يعتقدون َأني. 2

. أىعمؿ بشدة جدان  (أ) ... (   )
. أىعمؿ بتركيز (ب) ... (   )
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. أىعمؿ بغير تركيز (ج) ... (   )
. غير مكترث بعض الشيء (د) ... (   )
. غير مكترث جدان  (ى) ... (   )      

 
: َأرى َأن الحياة التي ال يعمل فييا اإلنسان مطمقاً . 3

. مثالية (أ) ... (   )
. سارة جدان  (ب) ... (   )
. سارة (ج) ... (   )
. غير سارة (د) ... (   )
. غير سارة جدان  (ى) ... (   )      

 
 
: َأن ُتنفق قدرًا من الوقت لالستعداد لشيء ىام. 4

. ال قيمة لو في الكاقع (أ) ... (   )
ما يككف أمران ساذجان  (ب) ... (   ) . غالبا ن
ما يككف مفيدان  (ج) ... (   ) . غالبا ن
. لو قدر كبير مف األىىمية (د) ... (   )
. ضركرم لمنجاح (ى) ... (   )      

 
 
: عندما َأعمل تكون مسئوليتي َأمام نفسي. 5

. مرتفعة جدان  (أ) ... (   )
. مرتفعة (ب) ... (   )
. ليست مرتفعة كال منخفضة (ج) ... (   )
. منخفضة (د) ... (   )
. منخفضة جدان  (ى) ... (   )    
 
 
: عندما يشرح المعمم الدرس. 6

. أىعقد العـز عمى أىف أىبذؿ قصارل جيدم كأىف أيعطي عف نفسي انطباعان حسنان (أ) ... (   )
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. أيكجو انتباىان شديدان عادةن ًإلى األىشياء التي تيقاؿ (ب) ... (   )
. تتشتت أىفكارم كثيران في أىشياء أيخرل (ج) ... (   )
. لي ميؿ كبير لؤلىشياء التي ال عبلقة ليا بالمدرسة (د) ... (   )    
 
 
: َأعمل عادة . 7

. أىكثر بكثير مما قررت أىف أىعممو (أ) ... (   )
. أىكثر بقميؿ مما قررت أىف أىعممو (ب) ... (   )
. أىقؿ بقميؿ مما قررت أىف أىعممو (ج) ... (   )
. أىقؿ بكثير مما قررت أىف أىعممو (د) ... (   )    
 
 
: ِإذا لم َأصل ِإلى ىدفي ولم ُأؤدي مسئوليتي تمامًا عندئذ. 8

. أىستمر في بذؿ قصارل جيدم لمكصكؿ ًإلى ىدفي (أ) ... (   )
. أىبذؿ جيدم مرة أيخرل لمكصكؿ ًإلى ىدفي (ب) ... (   )
. أىجد مف الصعكبة أىف أيحاكؿ مرة أيخرل (ج) ... (   )
. أىجديني راغبان في التخمي عف ىدفي (د) ... (   )
. أىتخمى عف ىدفي عادة (ى) ... (   )

 
 
: َأعتقد َأن عدم ِإىمال الواجب المدرسي. 9

. غير ىاـ جدان  (أ) ... (   )
. غير ىاـ  (ب) ... (   )
. ىاـ (ج) ... (   )
. ىاـ جدان  (د) ... (   )    
 
 

: ِإن بدء الواجب المنزلي يَأخذ. 10
. مجيكدان كبيران جدان  (أ) ... (   )
. مجيكدان كبيران  (ب) ... (   )
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. مجيكدان متكسطان  (ج) ... (   )
. مجيكدان قميبلن  (د) ... (   )
. مجيكدان قميبلن جدان  (ى) ... (   )    
 
 

: عندما َأكون في المدرسة فإن المعايير التي َأضعيا لنفسي بالنظر ِإلى دروسي تكون. 11
. مرتفعة جدان  (أ) ... (   )
. مرتفعة (ب) ... (   )
. متكسطة (ج) ... (   )
. منخفضة (د) ... (   )
. منخفضة جدان  (ى) ... (   )    
 
 

: ِإذا ُدعيت َأثناء َأداء الواجب المنزلي ِإلى مشاىدة التمفزيون َأو سماع الراديو فإني بعد ذلك. 12
. دائمان أىعكد مباشرة ًإلى المذاكرة (أ) ... (   )
عكد ًإلى العمؿ (ب) ... (   ) ُن . أىستريح قميبلن ثـ أى
. أىتكقؼ قميبلن قبؿ أىف أىبدأ العمؿ مرة أيخرل  (ج) ... (   )
. أىجد أىف األىمر شاؽ جدان كي أىبدأ مرة أيخرل (د) ... (   )

 
 

: ِإن العمل الذي يتطمب مسئولية كبيرة.13
. أيحب أىف أيؤديو كثيران  (أ) ... (   )
. أيحب أىف أيؤديو أىحيانان  (ب) ... (   )
. أيؤديو فقط ًإذا ككفئت عميو جيدان  (ج) ... (   )
. ال أىعتقد أىف أىككف قادران عمى تأديتو (د) ... (   )
. ال يجذبني تمامان  (ى) ... (   )

 _________________________________________________________
: يعتقد اآلخرون َأني. 14
. أيذاكر بشدة جدان  (أ) ... (   )
. أيذاكر بشدة (ب) ... (   )
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. أيذاكر بدرجة متكسطة (ج) ... (   )
. ال أيذاكر بشدة جدان  (د) ... (   )
. ال أيذاكر بشدة (ى) ... (   )

 _________________________________________________________
: َأعتقد َأن الوصول ِإلى مركز مرموق في المجتمع يكون. 15
. غير ىاـ (أ) ... (   )
. لو أىىمية قميمة (ب) ... (   )
. ليس ىامان جدان  (ج) ... (   )
. ىامان إلى حد ما (د) ... (   )
. ىامان جدان  (ى) ... (   )    
 

: عند عمل شيء صعب فإنني. 16
ُن  (أ) ... (   ) . أىتخمى عنو سريعان جدان
. أىتخمى عنو سريعان  (ب) ... (   )
. أىتخمى عنو بسرعة متكسطة (ج) ... (   )
ُن  (د) ... (   ) . ال أىتخمى عنو سريعان جدان
. أىظؿ أيكاصؿ العمؿ عادة (ى) ... (   )    
 
 
 

: َأنا بصفة عامة. 17
. أيخطط لممستقبؿ في معظـ األىحياف (أ) ... (   )
. أيخطط لممستقبؿ كثيران  (ب) ... (   )
. ال أيخطط لممستقبؿ كثيران  (ج) ... (   )
. أيخطط لممستقبؿ بصعكبة كبيرة (د) ... (   )    
 
 

: َأرى زمالئي في المدرسة الذين يذاكرون بشدة جداً . 18
ُن  (أ) ... (   ) . ميذبيف جدان
. ميذبيف (ب) ... (   )
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. ميذبيف كاآلخريف الذيف ال يذاكركف بنفس الشدة (ج) ... (   )
. غير ميذبيف (د) ... (   )
. غير ميذبيف عمى اإلطبلؽ (ى) ... (   )    
 
 

: في المدرسة ُأعجب باأَلشخاص الذين يحققون مركزًا مرموقًا في الحياة. 19
ُن  (أ) ... (   ) . كثيران جدان
. كثيران  (ب) ... (   )
. قميبلن  (ج) ... (   )
. بدرجة صفر (د) ... (   )

 
 

: عندما َأرغب في عمل شيء َأتسمى بو. 20
. عادة ال يككف لدل كقت لذلؾ (أ) ... (   )
. غالبان ال يككف لدل كقت لذلؾ (ب) ... (   )
. أىحيانان يككف لدل قميؿ جدان مف الكقت (ج) ... (   )
. دائمان يككف لدل كقت (د) ... (   )    

 
 
 

 : َأكون عادة. 21
ُن  (أ) ... (   ) . مشغكالن جدان
. مشغكالن  (ب) ... (   )
. غير مشغكؿ كثيران  (ج) ... (   )
. غير مشغكؿ (د) ... (   )
. غير مشغكؿ عمى اإلطبلؽ (ى) ... (   )    
 
 

: يمكن َأن َأعمل في شيء ما بدون تعب لمدة. 22
ُن  (أ) ... (   ) . طكيمة جدان
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. طكيمة (ب) ... (   )
. متكسطة (ج) ... (   )
. قصيرة (د) ... (   )
. قصيرة جدان  (ى) ... (   )    
 
 

: ِإن عالقاتي الطيبة بالمعممين في المدرسة. 23
ُن  (أ) ... (   ) . ذات قدر كبير جدان
. ذات قدر (ب) ... (   )
. أىعتقد أىنيا غير ذات قدر (ج) ... (   )
. أىعتقد أىنيا مبالغ في قيمتيا (د) ... (   )
. أىعتقد أىنيا غير ىامة تمامان  (ى) ... (   )    
 
 

: يتبع اأَلوالد آباَءىم في إدارة اأَلعمال أَلنيم. 24
. يريدكف تكسيع كامتداد األىعماؿ (أ) ... (   )
. محظكظكف ألىف آباءىىـ مديركف (ب) ... (   )
. يمكف أىف يضعكا أىفكارىـ الجديدة تحت االختبار (ج) ... (   )
. يعتبركف أىف ىذا أىسيؿ كسيمة لكسب قدر كبير مف الماؿ (د) ... (   )
 
: بالنسبة لممدرسة َأكون.25
. في غاية الحماس (أ) ... (   )
. متحمسان جدان  (ب) ... (   )
. غير متحمس بشدة (ج) ... (   )
. قميؿ الحماس (د) ... (   )
. غير متحمس عمى اإلطبلؽ (ى) ... (   )

 _______________________________________________________
 

: التنظيم شيء. 26
. أيحب أىف أيمارسو كثيران جدان  (أ) ... (   )
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. أيحب أىف أيمارسو (ب) ... (   )
. ال أيحب أىف أيمارسو كثيران جدان  (ج) ... (   )
. ال أيحب أىف أيمارسو عمى اإلطبلؽ (د) ... (   )

 _________________________________________________________
 

: عندما َأبدأ شيئًا فإنني. 27
. ال أينييو بنجاح عمى اإلطبلؽ (أ) ... (   )
. أينييو بنجاح نادران  (ب) ... (   )
. أينييو بنجاح أىحيانا  (ج) ... (   )
. أينييو بنجاح عادة (د) ... (   )    
 
 

: بالنسبة لممدرسة َأكون. 28
. متضايقان كثيران جدان  (أ) ... (   )
. متضايقان كثيران  (ب) ... (   )
. أىتضايؽ أىحيانان   (ج) ... (   )
. أىتضايؽ نادران  (د) ... (   )
. ال أىتضايؽ مطمقان  (ى) ... (   )

 
 

" الدافع لئًلنجاز لؤلىطفاؿ كالراشديف"بعض الدراسات التي استخدمت مقياس ىيرمانز : 5.1             ممحؽ 
. ترجمة فاركؽ عبد الفتاح مكسى

 

 مكانيا عنوان الدراسة السنة اسم الباحث الرقم

فاركؽ عبد  1
 الفتاح مكسى

مكتبة النيضة  اختبار الدافع لئلنجاز لؤلىطفاؿ كالراشديف 1981
 القاىرة, المصرية 

الدافعية الداخمية كالخارجية لطمبة كمية التربية  1987 بدر عمر 2
 مستكاىا كبعض المتغيرات المرتبة بيا

 1,ةالمجمة التربكم
(37) 

محمد رمضاف  3
 محمد

العبلقة بيف الدافعية لئًلنجاز كالميؿ لمعصابية لدل  1987
 طمبة المرحمة الثانكية في دكلة اإلمارات

 جامعة اإلمارات

رشاد عبد  4
, العزيز مكسى 

 الفركؽ بيف الجنسيف في الدافع لئًلنجاز 1988
 

مجمة عمـ النفس 
 83ص(5)العدد 



 164 

صبلح أىبك 
 ناىية

 

إسعاد عبد  5
العظيـ محمد 

 البنا

ااًلغتراب كالقمؽ لدل طمبة المرحمة الثانكية كعبلقتيما  1990
 بدافعيـ لئًلنجاز

مجمة كمية تربية 
 المنصكرة

رشاد عبد  6
 العزيز مكسى

دراسة أىثر بعض المحددات السمككية عمى الدافعية  1990
 لئًلنجاز

مجمة عمـ النفس 
 15(ب)

فيصؿ محمد  7
 خير الزراد

أىثر التغذية الراجعة في تعديؿ تكقعات عينة مف  1990
طالبات كمية التربية حكؿ نجاحيا أىك فشميا في 
بعض المساقات الدراسية كعبلقة ذلؾ بمستكل 

, تربكية , دراسة نفسية , الدافعية لئًلنجاز لدييا 
 تجريبية

حكلية كمية التربية 
 جامعة اإلمارات/ 

سيد محمد  8
 الطكاب

أىثر تفاعؿ مستكل دافعية اإًلنجاز كالذكاء كالجنس  1990
عمى التحصيؿ الدراسي لدل طبلب كطالبات جامعة 

 اإلمارات العربية المتحدة

حكلية كمية 
جامعة / التربية

 اإلمارات

رشاد عبد  9
 العزيز مكسى

الدافعية لئًلنجاز في ضكء بعض مستكيات الذككرة  1990
 المختمفة

مجمة عمـ 
,(أ)1990النفس

14 

الدافع لئلنجاز لدل طمبة جامعة اليرمكؾ في األردف  1993 نصر مقابمة 10
المستكل , الكمية , في ضكء متغيرات الجنس 

 التعميمي

مجمة كمية اآلداب 
 جامعة بغداد, 

جيياف أىبك  11
 راشد العمراف

دافعية اإًلنجاز كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي كبعض  1994
المتغيرات الديمغرافية لدل عينة مف الطمبة في 
 المرحمتيف ااًلبتدائية كااًلعدادية بدكلة البحريف

مجمة دراسات 
, العمـك اإلنسانية

22 ( 6) 

 مكانيا عنوان الدراسة السنة اسم الباحث الرقم

أىثر برنامج تدريبي في تنمية دافعية اإًلنجاز  1994 ًإيماف الغزك 12
كالتحصيؿ في الرياضيات لدل طالبات الصفيف 

 الخامس كالثامف األىساسييف في لكاء المزار الجنكبي

 جامعة مؤتة

مجمة العمـك  دراسة مسحية لمدافعية لدل طمبة جامعة الككيت 1995 بدر عمر 13
 (4)15االجتماعية

لميا عايد  14
 البقاعيف

السمات النفسية لمطمبة كعناصر السمكؾ التعميمي  1995
التي تميز بيف المدارس الثانكية ذات التحصيؿ 

 العالي كالمتدني في محافظات الجنكب

 جامعة مؤتة

حساف خميؿ  15
 اليمسا

عبلقة بعض السمات الشخصية بدافع اإًلنجاز لدل  1996
 طمبة الصؼ األىكؿ الثانكم

 جامعة مؤتة

كجداف خميؿ  16
 الكركي

عبلقة عادات الدراسة كاتجاىاتيا كدافعية اإًلنجاز  1996
 بالتحصيؿ األىكاديمي لطمبة جامعة مؤتة

 جامعة مؤتة
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خدكج جكدت  17
 األىشيب

دافعية اإًلنجاز كعبلقتيا باالتجاه نحك الرياضيات  1999
كتأىثير بعض المتغيرات عمى كؿ منيا لطمبة الصؼ 

 األىكؿ الثانكم في مدينة القدس

, جامعة القدس
 فمسطيف

نبيؿ محمد  18
 الفحؿ

دراسة مقارنو بيف المتفكقيف , دافعية اإًلنجاز  1999
كالعادييف مف الجنسيف في التحصيؿ الدراسي في 

 الصؼ األىكؿ الثانكم

/ كمية التربية 
جامعة الممؾ 

 فيصؿ

نسريف بيجت  19
 الشمايمة

دافعية اإًلنجاز كعبلقتيا بأىنماط التنشئة األيسرية لدل  1999
عينة مف طمبة الصؼ األىكؿ الثانكم األىكاديمي في 

 محافظة ًإربد

 جامعة اليرمكؾ

نبيؿ محمد  20
 الفحؿ

دراسة تقدير الذات كدافعية اإًلنجاز لدل طبلب  2000
/ المرحمة الثانكية في كؿ مف مصر كالسعكدية 

 دراسة ثقافية

/ كمية التربية 
جامعة الممؾ 

 فيصؿ

بشير شاىر  21
 الحجازيف

تحرم شكؿ العبلقة بيف القمؽ كدافعية اإًلنجاز  2002
كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ األىكؿ الثانكم في 

 مدارس لكاء القصر

 جامعة مؤتة

نصر محمد  22
محمد , العمي 

 عبدا سحمكؿ

العبلقة بيف فاعمية الذات كدافعية اإلنجاز كأثرىما في  2006
التحصيؿ األكاديمي لدل طمبة الثانكية في مدينة 

 صنعاء

 جامعة أـ القرل

 

 
 

 
 
 

. المحكميف: 6.1ممحؽ 
 

جامعة القدس أحمد فييـ جبر                                   . األستاذ الدكتكر
جامعة القدس تيسير عبد ا                                              .  الدكتكر
جامعة القدس سمير شقير                                                . الدكتكر
جامعة القدس محمكد أبك سمرة                                          . الدكتكر
جامعة القدس عفيؼ زيداف                                              . الدكتكر
جامعة القدس محسف عدس                                              . الدكتكر
جامعة الخميؿ جماؿ أبك مرؽ                                            . الدكتكر
جامعة الخميؿ عبد الناصر السكيطي                                     . الدكتكر
جامعة الخميؿ نبيؿ الجندم                                               . الدكتكر
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جامعة الخميؿ معف المناصرة                                            . األستاذ
جامعة الخميؿ كامؿ كتمك                                                 . الدكتكر
جامعة القدس المفتكحة إسراء أبك عياش                                         . الدكتكرة
 أحمد أبك زنيد                                              . األستاذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. قسـ التربية/ عمادة الدراسات العميا/ كتاب السماح بتطبيؽ الدراسة مف جامعة القدس: 7.1ممحؽ 
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. كتاب السماح بتطبيؽ الدراسة مف مكتب التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ عمى المدارس: 8.1ممحؽ 
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. كتاب السماح بتطبيؽ الدراسة مف مكتب التربية كالتعميـ في الخميؿ مدارس: 9.1ممحؽ 
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فيرس الجداول 
 

رقم الجدول 
 

عنوان الجدول 
 

الصفحة 
 

 78 ..............................تكزيع مجتمع الدراسة حسب المديرية كالجنس كالتخصص 1.3

 79 .........................تكزيع عينة الدراسة حسب المديرية كالجنس كتخصص الطالب 2.3

 79 .........................الخصائص  الديمغرافية ألفراد العينة الذيف تـ تحميؿ استجاباتيـ 3.3

4.3 
نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمصفكفة ارتباط فقرات مقياس اتجاىات التنشئة الكالدية كما 

 ..............يدركيا  طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة
83 

 نتائج (Factor analysis)مصفكفة معامبلت االرتباط بيف فقرات مقياس التنشئة الكالدية  5.3
................................................................... التحميؿ العاممي

84 

 85 .ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا  6.3

7.3 
لمصفكفة ارتباط فقرات دافعية  (Pearson Correlation)نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف 

 ......اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة
87 

1.4 
المتكسطات الحسػابية كاالنػحرافات المعيارية ألىسػاليب  التنشئة  الكالدية كما يراىا طمبة 

 ......................................................التكجييي في محافظة الخميؿ
92 

2.4 
لمفركؽ في أسػاليب التنشػئة الكالدية كما يراىا  طمبة التكجييي  ( t-test )نتائج اختبار ت 

 ....................................في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس
94 

3.4 
لمفركؽ في أسػاليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي  ( t-test )نتائج اختبار ت 

 ...............................في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير التخصص
95 

4.4 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
أساليب التنشئة الكالدية أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة 

 ....................................الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة

96 

5.4 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في أساليب التنشئة  (Tukey test)نتائج اختبار تككي 
الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم 

 .................................................................................لؤلسرة

97 

6.4 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة الكالدية كما يراىا 

 ........طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة
98 

7.4 

لمفركؽ في  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
أساليب التنشئة الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل 

 ..........................................................................التعميمي لؤلب

99 

8.4 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ  في أساليب التنشئة    (Tukey test)نتائج اختبار تككي 
الكالدية كما يراىا طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

 .........................................................................لؤلب

100 
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9.4 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في 

 ............................................محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب
101 

10.4 

ساليب التنشئة  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم  ُى لمفركؽ في أى
الكالدية لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

 ...................................................................................................لؤلـ

102 

11.4 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في أساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا  (Tukey test)نتائج اختبار تككي 
طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

 .....................................................................................................لؤلـ

103 

12.4 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألساليب التنشئة الكالدية كما يدركيا طمبة التكجييي في 

 ................................................محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ
104 

13.4 
األعداد كالمتكسطات  الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي  في 

 ..........................................................................................محافظة الخميؿ
105 

14.4 
لمفركؽ في مستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في  (t- test)نتائج اختبار ت 

 .................................................محافظة الخميؿ تبعان لمتغير الجنس
106 

15.4 
لمفركؽ في مستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في  (t- test)نتائج اختبار ت 

 ..............................................محافظة الخميؿ تبعان لمتغيرالتخصص
106 

16.4 

لمفركؽ في مستكل  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل االقتصادم 

 ..............................................................................لؤلسرة

107 

17.4 
األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في 

 ............................................محافظة الخميؿ تعزل لمتغير المستكل االقتصادم لؤلسرة
108 

18.4 

لمفركؽ في مستكل دافعية اإلنجاز  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
لدل طمبة التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

 ....................................................................................................لؤلب

108 

19.4 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة 

 ................................................الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلب
109 

20.4 

لمفركؽ في مستكل دافعية اإلنجاز  (One Way Analysis Of Variance)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
لدل طمبة  التكجييي في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي 

 ....................................................................................................لؤلـ

109 

21.4 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل دافعية اإلنجاز لدل طمبة التكجييي في محافظة 

 ..................................................الخميؿ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ
110 

22.4 
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