
-تیزي وزو-مريـعــــــــــــولود مـــــــــامعة مـــــــــــــــج

سانیة واالجتماعیةــــلوم اإلنـــــــلیة العـــــك

االجتماعیةوملــــــــعالسم ـــــــــق

علوم التربیةفي )ل م د(الطور الثالث الدكتوراهلنیل شهادة مقدمةأطروحة

:إشـــــــــــــــــــراف:الطالبةإعــــــــــــــــــداد 

رشید خلفان:األستاذ الدكتورملیكة برجي

:لمناقشةلجنة اأعضاء

رئیسانزیم صرداوي              أستاذ التعلیم العالي جامعة تیزي وزو/د.أ

مشرفاأستاذ التعلیم العالي جامعة تیزي وزو                 رشید خلفان               /د.أ

ناصر میزاب              أستاذ التعلیم العالي جامعة تیزي وزو                مناقشا/د.أ

محمد برو                أستاذ التعلیم العالي جامعة المسیلة                   مناقشا/د.أ

مناقشةزولیخة طوطاوي         أستاذة التعلیم العالي جامعة تیزي وزو           /د.أ

لعسلة فتیحة             أستاذة التعلیم العالي المدرسة العلیا لألساتذة بوزریعة   مناقشة/د.أ

عالقة مستوى الطموح بتقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز 

.لدى طلبة السنة األولى جامعي

.وزو-میدانیة بجامعة مولود معمري بتیزيدراسة 

2017/2018:السنة الجامعیة





-تیزي وزو-مريـعــــــــــــولود مـــــــــامعة مـــــــــــــــج

سانیة واالجتماعیةــــلوم اإلنـــــــلیة العـــــك

االجتماعیةوملــــــــعالسم ـــــــــق

علوم التربیةفي )ل م د(الطور الثالث الدكتوراهلنیل شهادة أطروحة مقدمة

:إشـــــــــــــــــــراف:الطالبةإعــــــــــــــــــداد 

رشید خلفان:األستاذ الدكتورملیكة برجي

:أعضاء لجنة المناقشة

رئیساأستاذ التعلیم العالي جامعة تیزي وزونزیم صرداوي              /د.أ

مشرفاأستاذ التعلیم العالي جامعة تیزي وزو   رشید خلفان               /د.أ

مناقشاأستاذ التعلیم العالي جامعة تیزي وزوناصر میزاب              /د.أ

مناقشاالي جامعة المسیلة      أستاذ التعلیم العمحمد برو                /د.أ

مناقشةجامعة تیزي وزو      أستاذة التعلیم العالي زولیخة طوطاوي        /د.أ

مناقشةبوزریعة  أستاذة التعلیم العالي المدرسة العلیا لألساتذةلعسلة فتیحة     /د.أ

عالقة مستوى الطموح بتقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز 

.لدى طلبة السنة األولى جامعي

.وزو-میدانیة بجامعة مولود معمري بتیزيدراسة 

2017/2018:السنة الجامعیة



أ

شكر وتقدير

̈́ ͲϾ̠ ͵ �̿ ௬Ͼ̮�આ �̓ Ͼ̢ �͡ ̻ ̜ ̻ �̼̓ ̗ ௬̗ ̜ ͵ �̼̓ ͡ ௬̠ �̓ Ͼ̮�Ͳ ͇ ̠ ̺ ͙ ͵ �͛ ͇ ̢ ̺ ͙ ͵�љ�͡ ̻ ̜ ̺ ͙ ͵�આ �Ͳ̠ ̗ �͡ ̯ ̗

إال أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور خلفان رشيد إلشرافه على ال يسعني في ھذا المقام 

منذ بدايتھا إلى غاية انتھائھا، فله مني تمام ھذه الرسالةإلھذه الرسالة، ولما بذله من جھد 

.كل التقدير

األستاذة خلفان لويزة، لما "عمل-تربية-مجتمع"رئيسة مخبر إلىكما أتقدم بالشكر الجزيل 

.وفرته لنا من إمكانيات ومساعدات إلتمام ھذه الرسالة،  فلھا كل التقدير واالحترام

والشكر لألستاذ برو محمد على المساعدة وإن كنت أنسى فال أنسى تقديم خالص االمتنان 

.القيمة التي قدمھا لي، فال يسعني إال أن أقول له جازاك هللا خيرا يا أستاذي الفاضل

طلبة عينة ھذه الدراسة والمتمثلين في طلبة السنة األولى جامعي للسنة وأخيرا أشكر

.، فلھم كل الشكر والمحبة لتعاونھم معنا2016-2015الدراسية 

باحثةال



ب

إھداء

هللا وأمد في حفظھمااألفاضل إلى والدي

ھدي ھذا العملأعمريھما 

تي اوإلى إخواني وأخ

يوكل أفراد أسرت

عبدوميمي،خاصة

أسامة، رقية

محمد، زكرياء

وسيليا

ةالباحث



ت

المحتویات فهرس

أ...........................................................................................كلمة شكر

ب............................................................................................اإلهداء

ت..................................................................................فهرس المحتویات

خ......................................................................................الجداولقائمة 

ذ.......................................................................................قائمة األشكال

ذ.................................................................................قائمة الرسوم البیانیة

1..............................................................................................مقدمة

.اإلطار العام للدراسة:ولالفصل األ 

5.................................................................................الدراسةإشكالیة -1

11..............................................................................فرضیات الدراسة-2

12.................................................................................أهمیة الدراسة-3

13................................................................................أهداف الدراسة-4

14...............................................................للدراسةاإلجرائیةتحدید المفاهیم -5

15..............................................................................السابقةالدراسات -6

38...................................................................................خالصة الفصل



ث

الجانب النظري

.مستوى الطموح:ثانيالفصل ال

41.............................................................................................تمهید

41........................................................................تعریف مستوى الطموح-1

44.......................................................................طبیعة مستوى الطموح-2

45......................................................................مستوى الطموحمحددات-3

61....................................................االتجاهات النظریة المفسرة لمستوى الطموح-4

65.......................................................................الطموحسمات الشخص -5

67.................................................................................أنواع الطموح-6

68...........................................................................نمو مستوى الطموح-7

70.................................................................أسالیب تحدید مستوى الطموح-8

74...................................................................................الفصلخالصة

.تقدیر الذات:لثالفصل الثا

77.............................................................................................تمهید

77.................................................................................الذاتتعریف -1

79...........................................................................تعریف مفهوم الذات-2

81...........................................................................تعریف تقدیر الذات-3

84..........................................................الفرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات-4

86..........................................................................مكونات تقدیر الذات-5

87............................................................................أقسام تقدیر الذات-6



ج

88..........................................................................ظریات تقدیر الذاتن-7

92.........................................................................محددات تقدیر الذات-8

99.....................................................................مراحل تكوین تقدیر الذات-9

103......................................................................مستویات تقدیر الذات-10

106.........................................................................أهمیة تقدیر الذات-11

107.........................................................................قیاس تقدیر الذات-12

109.................................................................................الفصلخالصة

.الدافعیة لإلنجاز:رابعالفصل ال

113...........................................................................................تمهید

113..............................................................................تعریف الدافعیة-1

115............................................................بعض المفاهیم المرتبطة بالدافعیة-2

118.............................................................................تصنیف الدوافع-3

120.............................................................................نظریات الدافعیة-4

127.....................................................................تعریف الدافعیة لإلنجاز-5

130....................................................................مكونات الدافعیة لإلنجاز-6

132....................................................................نظریات الدافعیة لإلنجاز-7

140....................................................................لإلنجازالدافعیةمحددات-8

144..............................................................خصائص ذوي الدافعیة لإلنجاز-9

146.....................................................................قیاس الدافعیة لإلنجاز-10

147.................................................................................الفصلخالصة



ح

الجانب التطبیقي

.في جانبها التطبیقياإلجراءات المنهجیة للدراسة:خامسالفصل ال

151...........................................................................................تمهید

151........................................................................الدراسة االستطالعیة-1

155......................................................الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة-2

180.............................................................................منهج الدراسة-3

181............................................................................الدراسة األساسیة-4

184.............................................الحدود الزمنیة والمكانیة إلجراء الدراسة األساسیة-5

185........................................................................أدوات تحلیل البیانات-6

186.................................................................................الفصلخالصة

.مناقشة نتائج الدراسةو تفسیر عرض و :دسالفصل السا

188...........................................................................................تمهید

188.........................................................................عرض نتائج الدراسة-1

204.................................................................الدراسةمناقشة نتائج تفسیر و -2

226...............................................................................االستنتاج العام-

228......................................................................................الصةخ-

231.................................................................................قائمة المراجع-

.المالحق-



خ

قائمة الجداول

153.....................................توزیع أفراد العینة االستطالعیة حسب السن):01(جدول رقم 

154...................................توزیع أفراد العینة االستطالعیة حسب الجنس):02(جدول رقم 

154................................توزیع أفراد العینة االستطالعیة حسب التخصص):03(جدول رقم 

159.........معامالت االرتباط بین كل عبارة من مقیاس مستوى الطموح ودرجته الكلیة):4(جدول رقم 

160....معامالت ارتباط كل عبارة من مقیاس مستوى الطموح مع البعد الذي تنتمي إلیه):5(جدول رقم 

161.....................ه الكلیةمعامالت ارتباط أبعاد مقیاس مستوى الطموح مع درجت):6(جدول رقم 

الفروق بین منخفضي ومرتفعي الدرجات للدرجة الكلیة لكل بعد، والدرجة الكلیة لمقیاس ):7(جدول رقم 

163..................................................................................مستوى الطموح

لدرجة الكلیة لكل بعد )براون، جتمان-سبیرمان(معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ):08(جدول رقم 

164...........................................................................والدرجة الكلیة للمقیاس

الكلیة لكل بعد ثبات مقیاس مستوى الطموح باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لدرجة):09(جدول رقم 

165...........................................................................والدرجة الكلیة للمقیاس

166.........................................الصورة النهائیة لمقیاس مستوى الطموح):10(جدول رقم 

167............)1995(میزان تقدیر درجات مقیاس تقدیر الذات ألحمد محمد صالح ):11(جدول رقم 

170...........معامالت االرتباط بین كل عبارة من مقیاس تقدیر الذات ودرجته الكلیة):12(جدول رقم 

الفروق بین منخفضي ومرتفعي الدرجات للدرجة الكلیة لمقیاس تقدیر الذات باستخدام ):13(جدول رقم 

171.....................................................................................)ت(اختبار 

لمقیاس تقدیر )براون، جتمان-سبیرمان(معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ):14(جدول رقم 

172...........................................................................................الذات



د

173...................معامل ثبات مقیاس تقدیر الذات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ):15(جدول رقم 

174....................میزان تقدیر درجات مقیاس الدافعیة لإلنجاز للطالب الجامعي):16(جدول رقم 

177.......معامالت االرتباط بین كل عبارة من مقیاس الدافعیة لإلنجاز ودرجته الكلیة):17(جدول رقم 

ة الكلیة لمقیاس الدافعیة لإلنجاز الفروق بین منخفضي ومرتفعي الدرجات للدرج):18(جدول رقم 

178............................................................................)ت(باستخدام اختبار 

لمقیاس الدافعیة )براون، جتمان-سبیرمان(معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ):19(جدول رقم 

179.........................................................................................لإلنجاز

180...............معامل ثبات مقیاس الدافعیة لإلنجاز باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:)20(جدول رقم 

183..............................الجنسو الكلیة والتخصصحسبتوزیع أفراد العینة):21(جدول رقم 

188........................................مستوى طموح طلبة السنة األولى جامعي):22(جدول رقم 

190.............................مستوى تقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي):23(جدول رقم 

191.........................لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعيمستوى الدافعیة ):24(جدول رقم 

193..............................................تقدیر الذاتبمستوى الطموح عالقة):25(جدول رقم 

195.........................................الدافعیة لإلنجازبمستوى الطموح عالقة):26(جدول رقم 

197.................................في درجات مستوى الطموحجنسین الفروق بین ال):27(جدول رقم 

199...........................................في تقدیر الذاتالجنسین الفروق بین ):28(جدول رقم 

200.......................................الدافعیة لإلنجازفيجنسین الفروق بین ال):29(جدول رقم 

201..................بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیینفي مستوى الطموحالفروق):30(جدول رقم 

203.....................بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیینتقدیر الذاتفيالفروق ):31(جدول رقم 



ذ

204.................بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیینالفروق في الدافعیة لإلنجاز):32(جدول رقم 

قائمة األشكال

71..............الطموحمستوىحولهوبتجربةتضمنتهاالتياألربعالمراحلیوضح):1(شكل رقم 

Denis(.................85(یوضح العالقة بین مفهوم الذات وتقدیر الذات حسب دینز ):2(شكل رقم 

115........................)الحاجة والحافز والباعث(یبین العالقة بین المفاهیم الثالثة ):3(شكل رقم 

120.............................حول عالقة السلوك بالحاجة والحافز"هل"یبین نموذج ):4(شكل رقم 

135............................................لدى وینریبین مخطط تصنیف العزو ):5(شكل رقم 

قائمة الرسوم البیانیة

189................تكرارات مقیاس مستوى الطموح من أصغر قیمة إلى أكبر قیمة):1(رسم بیاني رقم 

تكرارات مقیاس تقدیر الذات من أصغر قیمة إلى أكبر قیمة...................191 رسم بیاني رقم (2):

192...............تكرارات مقیاس الدافعیة لإلنجاز من أصغر قیمة إلى أكبر قیمة):3(رسم بیاني رقم 



1

:مقدمة

وذلك بهدف التعرف علیه بالشكل الذي یؤدي في النهایة كان اإلنسان ومزال محور اهتمام الباحثین،

ومحاولة تجنب كل ما یؤثر علیه وعلى إلى محاولة الوصول به إلى أقصى درجات السویة إن استطاع،

واإلنسان السلیم هو الذي ألنه یعیش في وسط مليء بالتغیرات والتحدیات،أدائه في مختلف المجاالت،

قادرا على اما علیه أن یكون منطقیا وواقعیالذلك كان لز یستطیع مواجهة مثل تلك التغیرات بحكمة وحنكة،

م النظر إلى األمام، یطمح دائ، واقتحام المخاطر من أجل إثبات الذات والنفس،هذه التغیراتمواجهة 

للوصول إلى أهدافه بدقة وعنایة متجاوزا الصعاب والمحن، دائم الطموح إلى مستوى أرقى من المستوى 

.الذي وصل إلیه

هذا ما باهتمام بالغ من جانب الباحثین والمشتغلین في مجال علم النفس، و الطموحمستوىحضي و 

حتل فیها موضوع الطموح مكانا بارزا، حیث أیظهر بوضوح في الكم الهائل من البحوث والدراسات التي 

كما ،من حیث مشاكل التطور والتخلف للمجتمعاألفراد الضوء على مالمح مستقبل هذا األخیريیلق

قد یصبح معرفة لذلك ف،الضوء على مدى الفروق الموجودة بین األفراد في عدة متغیراتيیمكن أن یلق

).2006محمد والشحات، (مستوى الطموح وسیلة تشخیصیة تنبؤیة لسلوك الفرد في المستقبل 

الحیاةمجاالتفيلنفسهالفردیضعهالذيالهدفذلكإلىمعانیهأبسطفيمستوى الطموحویشیر

جبر، (السابقة خبراتهضوءفيهٕامكاناتو قدراتهعلىبناءومثابرةبجدإلیه الوصول ویحاول،المختلفة

2012.(

الدوروهذاخاص،بشكليالجامعوالطالبعامبشكلاإلنسانلدىبارزاالطموح دورامستوىویلعب

مدىعلىیعتمدوهذاهدف معین،إلىللوصولمعینةبسلوكیاتللقیامیدفعهحافزبمثابةیعملالبارز
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يفهالطموح،مستوىرسمفيتساهمالتيالهامةالعواملمنتعتبرالتينفسهفكرته عنو الطالبكفاءة

.وجسمیة وانفعالیةعقلیةوقدراتصفات،منبهیتسمماحیثمننفسهعنالطالبیكونهاالتيالصورة

تقدیر الذات مفهوم حدیث النشأة ظهر في أواخر الخمسینات، وسرعان ما أخذ مكانته المتمیزة یعدو 

بجانب المصطلحات األخرى التي شملتها نظریة الذات، مثل الذات الواقعیة، ومفهوم الذات المثالیة، 

Lelord(ومفهوم تقبل الذات وفي األخیر مفهوم تقدیر الذات ,1999André &(.

الخطوات التي ىالعالي من المراحل التعلیمیة المهمة في حیاة الطالب، فهي أولمرحلة التعلیم تبرتعو 

یخطوها نحوى المستقبل الذي ینشده ویسعى إلى تحقیقه على أفضل ما یكون، ألنها الخطوة التي یبني 

یستطیع تلبیةحتىعلیها العمل وتحقیق الذات، لذلك نجد الطالب الجدید یعمل على تحقیق طموحاته

تعتبر نجاز، والتيلإلتهسوى دافعیالتطورهذاسببومایعیش فیه،الذيالواقعمعوتكیفهاحتیاجاته

تحقیقنحوسعیهمحیثمنبینهمفیمایختلفوناألفرادنأو ،العمربتقدموضوحاتزدادنمائیةظاهرة

).2007،الطائي(للفشلتجنبایحققهمنومنهمنفسهاإلنجازبدافعاإلنجازیحققمنفمنهماإلنجاز

تقدیر الذات بحول عالقة مستوى الطموح دراستنا موضوعاقتصر، سلف ذكرهمن كل ما قنطالاو 

تضمن اإلطار أولبفصل لدراسةمهدنا لهذه اوعلیهوالدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي، 

، إضافة اإلجرائیةهامفاهیمو ، أهدافها، أهمیتها، هافرضیات،الدراسةإشكالیةالعام للدراسة واحتوى على 

الذي الفصل الثانيوشمل علىالجانب النظريوبعدها تم تقسیم الدراسة إلى جانبین، .للدراسات السابقة

وطبیعة مستوى الطموح والعوامل المؤثرة تضمن مفهوم مستوى الطموحتمحور حول مستوى الطموح، و 

إلى االتجاهات النظریة المفسرة لمستوى الطموح، وسمات الشخص الطموح، وأنواع الطموح فیه، إضافة

واحتوى على تمثل في تقدیر الذات،فأما الفصل الثالث.ونمو مستوى الطموح واألسالیب المحددة له

قسام ومكونات وأتعریف الذات ومفهوم الذات وتقدیر الذات، والفرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات، 

ونظریات تقدیر الذات، والعوامل المؤثرة فیه ومراحل تكوینه، ومستویات وأهمیة تقدیر الذات وفي األخیر 
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تعریف الدافعیة وبعض وتضمن حول الدافعیة لإلنجاز،تمحور الفصل الرابع في حین.قیاس تقدیر الذات

من هذا الفصل تعریف الدافعیة المفاهیم المرتبطة بها، وتصنیف الدوافع، ونظریات الدافعیة، كما تض

لإلنجاز، مكوناتها، نظریاتها، وبعض محدداتها، باإلضافة إلى خصائص ذوي الدافعیة لإلنجاز، وقیاس 

.الدافعیة لإلنجاز

تمثل في اإلجراءات المنهجیة للدراسة، وتضمن  و سخامالفصل ال،شمل فصلینفالجانب التطبیقي أما 

الدراسة ، دراسةمنهج الوالخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة، إجراءات الدراسة االستطالعیة، 

عرض وتفسیر ومناقشة دسالفصل السابینما احتوى .البیاناتتحلیلحدود الدراسة، أدوات األساسیة، 

.النتائج وتحلیلها وتفسیرها، إضافة إلى نتائج الدراسة ومقترحاتهاعرض وذلك من خالل نتائج الدراسة،
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:الدراسةإشكالیة-1

یعد مستوى الطموح من أهم السمات التي أدت إلى التطّور السریع الذي شهده العالم في اآلونة 

فهو الدافع الذي یقوم بشحذ الهمم وترتیب األفكار لالرتقاء بمستوى الحیاة من مرحلة إلى مرحلة ،األخیرة

.أخرى متقدمة

كما هو معروف بین الخاصة ،اصطالح متداول بین العامة من الناسAspiration)(وكلمة الطموح

وقد كان اصطالح .من الباحثین والدارسین وخاصة في المجتمعات التي أخذت بأسالیب التنمیة والتقدم

ت یفحدد مفهوم الطموح وأجر ،وتالمیذه)Levin(الطموح شائعا على نحو غیر دقیق حتى جاءت بحوث 

Level(ح مستوى الطموح وانتهت إلى تحدیده بمصطل،الكثیر من الدراسات التجریبیة of aspiration(،

عن النجاح والفشل والتعویض والصراع )Dembo(كما بینت الكثیر من أبعاده المختلفة، وفي دراسة 

).1984عبد الفتاح،عن(ظهر ألول مرة استخدام اصطالح مستوى الطموح

ومستوى الطموح عبارة عن أهداف ذات مستوى محدد یضعها الفرد إلنجاز نشاط معین سواء كانت 

هذه األهداف في المدى القریب أو البعید، یتطلع الفرد إلى تحقیقها وفقا لعوامل ذاتیة أو خارجیة، وسمات 

الشافعي، (ستعداداته شخصیته وخبرات نجاحه أو فشله، وعلى أساس تقدیره لمستوى قدراته وٕامكاناته وا

2012.(

ومادام الطموح موجودا عند اإلنسان فال یوجد سقف للتطور العلمي والحضاري ألنه من العوامل المهمة 

المؤثرة فیما یصدر عنه من نشاطات وأفكار ویقاس مستوى تقدم أمة من األمم بما لدى أفرادها من طموح 

یمكن أن تمیز إنسان عن آخر ویتأثر هذا الثابت بالعوامل ویمكن اعتبار الطموح أحد أهم الثوابت التي 

).1990عبد الفتاح، (البیئیة والنفسیة واالجتماعیة 
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عامال مهما في تكوین الشخصیة، ومقیاسا لها یفیدنا في معرفة أسلوب تنشئة مستوى الطموح یعد و 

لنماذج والمثل العلیا التي أحاطت الفرد ونموه والتجارب والخبرات التي مر بها، كما یفیدنا في معرفة ا

).1984، عبد الفتاح(بالفرد وكان لها تأثیر في تكوین مستوى طموحه 

من بین األفراد الذین یلعب مستوى الطموح عامال مهما في تكوین الجزائريویعتبر الطالب الجامعي

متمیزة جدا من و جدیدةالمرحلة الجامعیة مرحلةكون، وذلك جامعيخاصة طالب السنة األولىشخصیته

ورغباته وتطلعاته طالبإذ یقع علیها تبعات أساسیة وحیویة للوفاء بحاجات ال،مراحل السلم التعلیمي

وٕاعداده للوصول إلى تحقیق طموحاته التي یصبو للوصول إلیها، وفي ذات الوقت الوفاء باحتیاجات 

.وتطلعاته التنمویةهمجتمع

یتصف بالنظرة المتفائلة للحیاة واالتجاه نحو التفوق والتجدید الطالب الطموح هو ذلك الطالب الذي و 

واألهداف والتخطیط والمیل إلى الكفاح، وذلك بتوظیف اإلمكانیات واالستفادة من الخبرات في عالج 

الراهن وعدم اإلیمان المشكالت، والمثابرة، وتحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس وعدم الرضا بالوضع

.بالحظ

التيواألهدافاآلمالعلىبناءاطموحاتهتحقیقإلىدائماالتعلیم العاليةلمرحفيیسعى الطالبو 

بقدراته،استبصارهمدىعلىیعتمدوهذا، لتحقیقهویسعىلنفسهیضعهطموحمستوىطالبكللف،اهرسم

فيإلى النجاحیدفعهالذيالدافعالطموحمستوىیعتبرحیثبنفسهثقتهوبمقدارواستعداداته،إمكانیاته،

ینجزهماخاللمنوتقدیرهالذاتهاحترامهعلیهینطويالذيالمرجعيواإلطاروآمالهغایاتهتحقیق

.أهدافمنویحققه

الطالب فكرة وذلك من خالل ، مستوى الطموحتساهم في رسم التيعوامل الویعتبر تقدیر الذات من

یملك مستوى الذي الطالب فعن نفسه من حیث ما یتسم به من صفات، وقدرات عقلیة وجسمیة وانفعالیة،
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لذاتهالذي یضعه یجابياإلالتقدیركونالطموح تكون لدیه فكرة ایجابیة عن ذاته وعن قدراته، مرتفع من 

.الطالبالتي یطمح لهاالمستقبلیةیؤثر في تحدید أهدافه واتجاهاته

واالجتماعیةفي كلیتها وخصائصها العقلیة التقییم العام لدى الفرد لذاتهعلىتقدیر الذات یدل و 

ه عن مدى تشعوره نحوها وفكر ،نعكس هذا التقییم على ثقته بذاتهوی،والجسدیةواألخالقیةواالنفعالیة

المعایطة، (والمواقف التعلیمیة خاصةعامةوتوقعاته منها، كما یبدو في مختلف مواقف الحیاة،أهمیتها

).171، ص1998؛ أبو جادو، 89، ص2000

ارتفاع بمستوى الطموح یعد أحد عوامل تقدیر الذات، حیث یتأثر أن إلى )2010أحمد، (وتشیر 

طالبعن نفسه تؤثر في مستوى طموحه، وأن طموح الطالبن فكرة الأل،وانخفاض تقدیر الطالب للذاته

لذاته، فكلما كان تقدیر هیتأثر مستوى طموح الطالب ارتفاعا وانخفاضا بتقدیر وبالتالي .ذاتهلهیتأثر بتقدیر 

.من الطموحالطالب الجامعي لذاته مرتفعا في حدود إمكانیاته الحقیقیة، توصل إلى مستوى مرتفع 

تناولت العالقة التيدراساتمن الهناك ،لذاتهطالب مستوى الطموح وآثاره على تقدیر الألهمیةونظرا 

جریت على عینة من طلبة الجامعة الجزائریة حول أالتي )2015محدب، (كدراسة ، بین هذین المتغیرین

سنة، )26-19(الذكاء االنفعالي وعالقته بتقدیر الذات ومستوى الطموح لدى الطالب الجامعي الجزائري 

، مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى الطالب الجامعي الجزائروالتي توصلت إلى وجود عالقة موجبة بین

كونمهما في تقدیره لذاته،و أساسیاعنصراتمثلالتيوطموحاتهأهداف الطالبإلىنتیجةوارجعت هذه ال

اختیار وتحدید الطالب ، لهذا توجب على النفسیةصحتهعلىأثرطموحاتهتحدیدفي أو إخفاقهنجاحه

.خاصة بهوٕامكانیاتطموحاته على نحو ما لدیه من قدرات 

دراسة كل من جدنالطموح وتقدیر الذات ىومن الدراسات كذلك التي اهتمت بدراسة العالقة بین مستو 

)1978(Nachtweyالذات لدىوتقدیرالطموحمستوىبینالعالقةعلىالتعرفإلىالتي هدفت
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طبیعةالمعملیةالدراسةطریقعنالكشفإلىالتي هدفت)1987(المرسيدراسة ، و الجامعیینالطلبة 

البنادراسة و ،الذاتوتقدیرالمعمليالتجریبياألداءخاللمنیقاسكماالطموحمستوىبینالعالقة

تحصیالً والمتخلفینالمتفوقینلدىواالجتماعیةالنفسیةالمتغیراتبعضدراسةإلىهدفتالتي )1998(

دراسة و ، )2010، أحمد(دراسة و ، )2005شبیر، عن(والفلسطینیینالمصریینلجامعةطالبمن

هدفت إلى تحدید العالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى طالبات الدراسات التي )2010(الرفاعي 

.)2014جناد، عن(العلیا 

من دافعیته لإلنجاز التي تعد مستقبال عن طریقاتحقیقهلىإف یسعى اهدأعدةلطالب الجامعي لو 

المهمة في منظومة الدوافع الجوانبأحد باعتبارها،طموحالتحدید مستوى فيالمتغیرات التي لها أثر 

.وبحوث الشخصیةاالجتماعين في مجال علم النفس العدید من الباحثیبدراستهااهتماإلنسانیة، والتي 

واالستمتاعتتمیز بالطموح الرغبة في القیام بعمل جید والنجاح فیه، وهذه الرغبة McClellandصفهاو و 

، محمد(في المواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل في مواجهة المشكالت وحلها

2004.(

مستوى اعتبرحیث ،)1993(فرج طه وآخرون كمتغیرینلهناك من الباحثین من ربط بین هذین او 

قشقوش الفرق بین المفهومین إبراهیمالطموح دافعا للكد حتى ینجح الفرد في تحقیق هدفه، في حین بین 

اهتماماتهعلىذلكویتوقفالبد من إشباعها،في حیاة الطالب إلنجاز حاجة أساسیة الدافعیة لباعتبار 

إلنجاز الدافعیة لأما مستوى الطموح فهو الهدف المتوقع تحقیقه نتیجة أهدافه،تحقیقفينجاحهومدى

.)2004، حسیبعن (

فقد وجد أن الطالب الذین ،إلنجازلمستوى الطموح العالي من العوامل األساسیة في الدافع ویعتبر 

لدیهم دافع مرتفع لإلنجاز، یأتون من أسر أكثر استحسانا لنجاحهم، ولدیهم مستوى طموح أكثر من 
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أن الشخص صاحب الطموح العالي یمتاز بالنجاح والتفوق، و الطالب الذین لدیهم دافع منخفض لإلنجاز، 

تشجع النجاح على الفشل، والتركیز على عمل وٕانجاز األعمال الصعبة، ویقبل بالمخاطرة المحسوبة التي

واحد فقط حتى نهایته قبل البدء في عمل آخر، والمثابرة، وال یرى وضعه الراهن أفضل ما یمكن الوصول 

).1983المساعید، (ه إلیه، ویمیل إلى التفوق، ویخطط للمستقبل، ویتحمل المسؤولیة، ویعتمد على نفس

لفرد یدفعه للكد والسعي حتى ینجح في تحقیق هدفه المنشود، ویدعم كما یعد مستوى الطموح دافعا

مستوى طموحه لما یصادفه في طریق تحقیقه من النجاح، بینما قد یعمل ما یصیبه من فشل تخفیض 

).2000طه، (مستوى طموحه أو التخلي علیه 

في بیئات مختلفة لإلنجازبین مستوى الطموح والدافعیة وقد تعددت الدراسات التي تناولت العالقة

Collins، ودراسة Das-Swarnalata)1988(ودراسة، Nemov)1987(كل من كدراسة (1995)

1997(، ودراسة )2010شعبان، (المذكورة في )1995(عبد ربه دراسة ،)2004حسیب، (المذكورة في

(Horowitz & Mosher, ، دراسة،)2014جناد، (المذكورة في )2004(ودراسة شعلة

(Plucker & others, والدافعیة إلى وجود عالقة موجبة بین مستوى الطموح ، التي توصلت (1996

.لإلنجاز

الكفاءة االجتماعیة حول )2014(جنادأما في البیئة المحلیة فقد أظهرت الدراسة التي قام بها 

لها عالقة ارتباطیة موجبة مع الدافعیة للتعلم لدى التالمیذ، أن ومستوى الطموح وعالقتها بالدافعیة للتعلم

.، حیث كلما كانت الدافعیة للتعلم عالیة كان مستوى طموح التلمیذ مرتفعمستوى الطموح

المتوافق تكون طموحاته طالبوبالنسبة إلى الیهدف للوصول لها، مطامح وآمال طالبولكل 

وعلیه فإن.لإلنجازتهه الحقیقیة ویسعى إلى تحقیقها من خالل دافعیالمشروعة عادة في مستوى إمكانیات

هذه القدرات واإلمكانیات الطالب الطموح هو القادر على تحقیق قدراته وٕامكانیاته ویسیر في الحیاة وفق
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، همستوى طموحلهي المحددةألن فكرة الطالب عن نفسه وتقدیره ،لنفسه وتقدیره لذاتهاحترامهمحققا 

جل تحقیق طموحاته والتي على أساسه یتحدد مستقبله أنجاز من ل واإلن لدیه دافعیة للعموبالتالي تكوَ 

.التعلیمي والمهني

برزت مشكلة الجامعيونظرا ألهمیة كل هذه المتغیرات في الحیاة التعلیمیة والمهنیة لدى الطالب

تقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة بمستوى الطموح الحدیث عن عالقةوذلك ب،الدراسة الحالیة

:والتي سعت لإلجابة على التساؤالت التالیة.بجامعة مولود معمري بتیزي وزوالسنة األولى جامعي

.ما مستوى طموح طلبة السنة األولى جامعي؟-1

.؟هماتو لذلطلبة السنة األولى جامعي ما مستوى تقدیر -2

.لإلنجاز؟طلبة السنة األولى جامعي ما مستوى الدافعیة -3

.ولى جامعي؟األسنة الهل توجد عالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى طلبة -4

.ولى جامعي؟األسنة النجاز لدى طلبة مستوى الطموح والدافعیة لإلهل توجد عالقة بین -5

.ولى جامعي؟األسنة اللدى طلبةفي مستوى الطموح الجنسین بینهل توجد فروق-6

.ولى جامعي؟األسنة اللدى طلبة في تقدیر الذاتبین الجنسینهل توجد فروق-7

.ولى جامعي؟األسنة اللدى طلبةنجاز في الدافعیة لإلبین الجنسینهل توجد فروق-8

.؟لسنة األولى جامعيالعلمیین واألدبیین لطلبةالبینفي مستوى الطموح هل توجد فروق -9

.؟العلمیین واألدبیین للسنة األولى جامعيطلبة البینفي تقدیر الذاتهل توجد فروق -10
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.لسنة األولى جامعي؟العلمیین واألدبیین لطلبة البینفي الدافعیة لإلنجاز هل توجد فروق -11

:فرضیات الدراسة-2

:األولىةالفرضی

.طلبة السنة األولى جامعيلدىیوجد مستوى مرتفع من الطموح -

:الفرضیة الثانیة

.طلبة السنة األولى جامعيلدىیوجد مستوى مرتفع من تقدیر الذات -

:الفرضیة الثالثة

.طلبة السنة األولى جامعيلدىیوجد مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز -

:الفرضیة الرابعة

.ولى جامعياألسنة التوجد عالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى طلبة -

:الفرضیة الخامسة

.ولى جامعياألسنة النجاز لدى طلبة یة لإلمستوى الطموح والدافعبین توجد عالقة-

:الفرضیة السادسة

.ولى جامعياألسنة اللدى طلبةمستوى الطموح فيبین الجنسینتوجد فروق-
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:الفرضیة السابعة

.ولى جامعياألسنة اللدى طلبةتقدیر الذات بین الجنسین فيتوجد فروق -

:الفرضیة الثامنة

.ولى جامعياألسنة اللدى طلبةنجازالدافعیة لإلبین الجنسین فيتوجد فروق-

:الفرضیة التاسعة

.للسنة األولى جامعياألدبیینالطلبة بین الطلبة العلمیین و في مستوى الطموح توجد فروق -

:الفرضیة العاشرة

.للسنة األولى جامعياألدبیینالطلبة بین الطلبة العلمیین و في تقدیر الذات توجد فروق -

:الفرضیة الحادي عشر

.للسنة األولى جامعياألدبیین الطلبة بین الطلبة العلمیین و الدافعیة لإلنجازفي توجد فروق -

:الدراسةأهمیة -3

دراسة العالقة بین مستوى ف،ثر في شخصیة الطالبؤ تمتغیراتعدة هاتناوللتأتي أهمیة هذه الدراسة 

بها أمر ضروري من أجل واالهتمام،متغیرات الشخصیةأهمنجاز منلطموح وتقدیر الذات والدافعیة لإلا

عتمد علیها في بناء المجتمع التي یٌ األساسیةالركیزة العتبارهطالب من جمیع النواحي لالتكوین السلیم ل

.األفقإلىوالنهوض به 
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مهما لمعرفة قدرات الطالب في الوصول إلى تحقیق تعتبر دراسة مستوى الطموح لدى الطلبة مقیاسا و 

.أهدافه التي یطمح إلیها

یعتبر موضوع تقدیر الذات من المواضیع التي اهتم ومازال یهتم بها الكثیر من العلماء والباحثین كما

مساعدة الطالب في الوصول إلى تحقیق النجاح متحاشیا الفشل وذلك من خالل تدریب في ألهمیتهانظرا 

من خالل قدراته تهبها ذایقیم و یجابیة التي یجب أن ینظرالطالب في الكیفیة أو الطریقة اإلوتعلیم 

.وٕامكانیاته

وأهمیة دورها في تحریك ،لمهمة في نظام الدوافع اإلنسانیةحد الجوانب اتعتبر الدافعیة لإلنجاز أو 

.فة خاصةالطالب بصوسلوكالسلوك اإلنساني بصفة عامة

معرفة طموح الطلبة وتمكینهم من ىرفع مستو من نتائج الدراسة فياالستفادةیمكن األخیروفي 

.جل الدراسة والعملأوبالتالي تحریك دافعتیهم من قدراتهم

:أهداف الدراسة-4

:یمكن عرض أهداف الدراسة في النقاط التالیة

.ولى جامعياألسنة المعرفة مستوى طموح طلبة -

.تقدیر طلبة السنة األولى جامعي لذواتهمستوىمعرفة م-

.نجازلإلدافعیة طلبة السنة األولى جامعي ستوىممعرفة -

.معرفة العالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي-

.معرفة العالقة بین مستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي-
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طلبة السنة األولى جامعي حسب بینمعرفة الفروق في مستوى الطموح وتقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز -

.الجنس والتخصص

:لدراسةلجرائیةاإلمفاهیمتحدید ال-5

:لدراسة في أربع مفاهیم والمتمثلة فيلهذه اجرائیةتتحدد المفاهیم اإل

:مستوى الطموح-5-1

التي تدفعه بجامعة مولود معمري السنة األولى جامعيطالبلدى اإلیجابیة والفعالة طاقة الهو 

وتوجهه نحو تحقیق هدف معین یسعى إلى تحقیقه مستقبال من خالل دراسته الجامعیة ویتسم باالرتفاع 

بالدرجة التي یحصل علیها الطالب بعد تطبیق مقیاس مستوى الیةحالفي الدراسةویقاس .أو االنخفاض

.)2004(ألكرم الحجوج الطموح 

:تقدیر الذات-5-2

على تقییم نفسه من جمیع النواحي العقلیة، بجامعة مولود معمريالسنة األولى جامعيهو قدرة طالب

الجسمیة، االجتماعیة واالنفعالیة، ویعكس هذا التقییم ثقته بنفسه وشعوره عن مدى أهمیة ذاته وتوقعاته 

ویتحدد في الدراسة الحالیة بالدرجة التي یتحصل علیها الطالب بعد تطبیق مقیاس تقدیر الذات.فیها

).1990(ألحمد صالح 

:نجازافعیة لإل الد-5-3

جامعي السنة األولىطالبمجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة التي تعمل على تحرك سلوك هي 

مرتبة عالیة في جمیع األنشطة التي یمارسها محققا فیها النجاح متفادیا للوصول إلىفي كل تخصصاته 
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نجازالطالب في مقیاس الدافعیة لإلیها وتظهر هذه المرتبة من خالل الدرجة التي یتحصل عل،الفشل

).1996(ألحمد المعجب الحامد 

:طالب السنة األولى جامعي-5-4

المداول في و ن اجتیاز امتحان شهادة الباكالوریامشخصیةالذي سمحت له قدراته الالطالبذلك هو 

تشمل كلیة العلوم، وكلیة والتي السنة األولى جامعي في جامعة مولود معمري في جمیع كلیاتها العلمیة 

الكلیات األدبیة والتي تشمل كلیة و الهندسة والبناء، وكلیة الطب، وكلیة علوم البیولوجیا والهندسة الزراعیة،

الحقوق والعلوم السیاسیة، وكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وكلیة األدب واللغات، وكلیة علوم التسییر 

.2016-2015للسنة الدراسیة واالقتصاد 

:الدراسات السابقة-6

یتم االعتماد علیه من قبل الباحثین لتدعیم دراستهم، وفي الدراسة امهتعتبر الدراسات السابقة كمرجع 

الحالیة اعتمدت الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت متغیر مستوى الطموح ومتغیر تقدیر الذات 

:تقسیمها إلىوالتي تم ومتغیر الدافعیة لإلنجاز، 

.الدراسات التي تناولت متغیر مستوى الطموح وبعض المتغیرات األخرى:أوال

Apostal)1991(دراسة -1 & Bilden: الطموح الدراسي والمهني لدى الطلبة الریفیین في "حول

".مرحلة الثانویةال

وتكونت عینة ،هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الطموح  الدراسي والمهني لدى طلبة المرحلة الثانویة

طالبا لعدم استكمال كافة أسئلة االستبیان، )18(طالبا وطالبة، بحیث تم استبعاد )192(الدراسة من 

مریكیة، وتم استخدام طالبة من ثالث ثانویات أ)90(طالب و)84(وأصبحت عینة الدراسة تتكون من 
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وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق في مستوى الطموح .استبیان مستوى الطموح من إعداد الباحثین

تعزى لمتغیر الجنس، وعدم وجود فروق في مستوى الطموح بین أفراد العینة یعزى لنوع التخصص العلمي 

.أو األدبي

."ثانويالثالثطالبلدىالذاتبتقدیروعالقتهالطموحمستوى"بعنوان):2007(الناطوردراسة-2

الثانوي،الثالثطالبلدىالذاتوتقدیرالطموحمستوىبینالعالقةمعرفةلالدراسةجاءت هذه

)125(منالدراسةعینةواإلناث، وتكونتالذكوربینالذاتوتقدیرالطموحمستوىبینالفروقومعرفة

الذاتتقدیرومقیاسبدور،غیثاءلالطموحمستوىمقیاسالدراسةفيالباحثةواستخدمت.وطالبةطالباً 

نتائجأظهرتكماالذات،وتقدیرالطموحمستوىبینعالقةوجودعنالدراسةأسفرتوقد.الباحثةإعداد

.الطموحمستوىفيواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالدراسة

كل من التحصیل الدراسي، وتقدیر الذات، علىالحرمان الوالدي وأثره "):2007(دراسة سالمة -3

."ومستوى الطموح لدى الطلبة في منطقة الجلیل

الدراسة إلى معرفة العالقة بین الحرمان الوالدي لدى الطلبة في التحصیل الدراسي، وتقدیر سعت هذه

الذات ومستوى الطموح لدى الطلبة، والكشف عن العالقة بین هذه المتغیرات تبعا لمتغیري الحرمان 

البة، طالبا وط)194(، وتكونت عینة الدراسة من )أنثى-ذكر(، ومتغیر الجنس )محروم، غیر محروم(

من مؤسسات الطلبة الغیر محرومین، ولتحقیق )97(طلبة المحرومین، والمن مؤسسات )97(منهم 

أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقیاس مستوى الطموح، ومقیاس تقدیر الذات والمعدل التحصیلي 

ن أو الجنس، لطلبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في التحصیل الدراسي یعزى للحرما

وعدم وجود فروق في مستوى الطموح وتقدیر الذات ألثر متغیر الحرمان ومتغیر الجنس، ووجود مستوى 

.متوسط من تقدیر الذات لدى الطلبة عینة الدراسة
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عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في "):2008(دراسة بركات -4

."ضوء بعض المتغیرات

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة، في 

طالبا وطالبة، بواقع )378(ضوء متغیرات الجنس، والتخصص، والتحصیل الدراسي، بلغت عینة الدراسة 

وم الذات طالب، وللوصول إلى أهداف الدراسة استخدام الباحث مقیاس مفه)181(طالبة،)197(

ومقیاس مستوى الطموح من إعداده، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مفهوم الذات ومستوى الطموح 

لدى أفراد العینة مستوى متوسط، ووجود عالقة ارتباطة موجبة بین مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى 

الطموح لدى أفراد العینة، تبعا أفراد العینة، ووجود فروق دالة إحصائیا على مقیاس مفهوم الذات ومستوى

لمتغیر التحصیل الدراسي لصالح الطالب ذوي التحصیل المرتفع، وعدم وجود فروق جوهریة في درجات 

.مستوى الطموح ومفهوم الذات تبعا لمتغیر الجنس والتخصص

الطموحات الدراسیة في المدارس داخل "تحت عنوان :WinstonStrand&)2008(دراسة -5

."المدینة

الدراسة تقییم طبیعة مستوى الطموحات الدراسیة للتالمیذ وتسلیط الضوء على العوامل التي حاولت

تلمیذا وتلمیذة، تتراوح أعمارهم بین )800(وقد تم اختیار عینة تتكون من .تؤثر على هذه الطموحات

تم إشراك عینة فرعیة تتكون سنة من خمس مدارس ثانویة داخل المدینة مختلطة عرقیا، كما 12-14

وقد تم .تلمیذ تم اختیارهم من قبل المعلمین لتعكس مستویات العرق ومستوى قدرة الفرد الدراسیة)48(من 

استخدام استبیان الطموحات الدراسیة من إعداد الباحثین والمقابالت الجماعیة كأدوات لجمع المعلومات، 

إحصائیة في الطموحات الدراسیة حسب الجنس، ووجود وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

اختالفات ملحوظة بین المجموعات العرقیة في الطموحات الدراسیة حیث حصلت مجموعة األفارقة السود 
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.ثم تلیهم في مرتبة متوسطة المجموعة األسیویة والمجموعة الباكستانیة،على أعلى مستویات الطموح

الذات األكادیمي العالي ودعم األقران اإلیجابي والمداولة على الدراسة وتعزى هذه النتائج إلى مفهوم 

على عكس المجموعة البریطانیة التي تتمیز بمفهوم ذات ،والطموحات الدراسیة العالیة داخل المنزل

أكادیمي المخفض، والدعم السلبي من قبل األقران وعدم االلتزام الدراسي والطموحات التعلیمیة المنخفضة 

.المنزلفي 

عینةلدىالطموحومستوىالذاتفاعلیةمنبكلوعالقتهالمستقبلقلق"):2009(دراسة المشیخي -6

."الطائفجامعةطالبمن

ومستوى الطموح لدى طالب الذاتوفاعلیةالمستقبلقلقبینالعالقةالدراسة إلى معرفةسعت هذه

العلومكلیةطالبمنطالبا)400(منهم طالبا،)720(جامعة الطائف، وتكونت عینة الدراسة من 

الطائف، ومن أجل الوصول إلى أهداف الدراسة استخدم بجامعةاآلدابكلیةطالبمنطالبا)320(و

الذاتفاعلیةالباحث، ومقیاسإعدادالمستقبلقلقمقیاسالباحث مجموعة من األدوات المتمثلة في 

وتوصلت ).2005(معوض وعبد العظیمإعدادالطموحمستوىمقیاسو ، )2001(العدلعادلإعداد

فيودرجاتهمالمستقبلقلقفيالطالبدرجاتبینإحصائیةداللةذاتسالبةعالقةالدراسة إلى وجود

فيالطالبدرجاتبینإحصائیةداللةذاتبینما هناك عالقة موجبة،الطموحالذات ومستوىفاعلیة

درجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقالطموح، ووجودمستوىفيودرجاتهمالذاتفاعلیة

قلقمقیاسعلىالذاتفاعلیةمنخفضيالطالبدرجاتومتوسطاتالذاتفاعلیةمرتفعيالطالب

مرتفعيالطالبدرجاتمتوسطاتبینفروقالذات، ووجودفاعلیةمنخفضيالطالبلصالحالمستقبل

لصالحالمستقبلقلقمقیاسعلىالطموحمستوىمنخفضيالطالبدرجاتومتوسطاتالطموحمستوى

كلیةطالبدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودالطموح،مستوىمنخفضيالطالب
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الذات تبعا للتخصص والسنةفاعلیةالمستقبل ومقیاسقلقمقیاسعلىاآلدابكلیةوطالبالعلوم

العلوم في كلیةاآلداب في مقیاس قلق المستقبل ولصالح طالبكلیةطالبلصالحوذلك،الدراسیة

وطالبالعلومكلیةطالبدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجود، مقیاس فاعلیة الذات

.العلومكلیةطالبلصالحوذلكالدراسیةللتخصص والسنةتبعاالطموحمستوىمقیاسعلىاآلدابكلیة

"الخجل وعالقته بتقدیر الذات ومستوى الطموح لدى المعاقین بصریا"):2010(دراسة شعبان -7

المعاقین الطلبةلدىالطموحومستوىالذاتبتقدیروعالقتهالخجلعلىالتعرفإلىالدراسةهدفت

علىالتعرفإلىهدفتكماغزة،بمدینةواألملالنوربمدرسةوالثانویة،اإلعدادیةبالمرحلةبصریًا،

تلكعنولإلجابة.الطموحومستوىالذات،تقدیرمنبكلالخجلعالقةومدىالمتغیرات،تلكمستوى

مستوىمقیاسالذات،تقدیرمقیاسالخجل،مقیاس(المتمثلة في الدراسةأدواتتطبیقتمالتساؤالت

وجود مستوى مرتفع من تقدیر إلى الدراسةنتائج أشارتوقدالباحث،إعدادمنالمقاییسوهذه،)الطموح

الذاتتقدیرمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودوعدمالذات ومستوى الطموح لدى عینة الدراسة،

.الجنسلمتغیرالطموح تعزىومستوى

Romeroدراسة -8 & al (2011):

، وقد )خارجیة وداخلیة(هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین سمات الشخصیة وطموحات الحیاة سعت 

أفراد لم )6(و،ذكر)161(وأنثى )416(فرد من البالغین اإلسبانیین، )583(تكونت عینة الدراسة من 

مختلفة ات اجتماعیةئسنة من ف56و22یفصحوا عن نوع جنسهم، وتتراوح أعمار عینة الدراسة بین 

لدیهم %62لدیهم مستوى ابتدائي، %17، في حین %20طالب جامعي بمعدل )102(فيممثلة 

مستوى ثانوي، وتم االعتماد على مقیاس مستوى الطموح في ضوء نظریة محددات الذات، ومقیاس سمات 

Costa)الشخصیة  & McCare Watson)، ومقیاس الرفاهیة من إعداد (1992 & al,1988) ،
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Diener)ومقیاس الرضا عن الحیاة من إعداد  & al, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بین .(1985

الجنسین في الطموحات الداخلیة لصالح البنات، وكان الذكور أكثر تعلقا بالطموحات الخارجیة والمتمثلة 

ن والعمر وسمات في الشهرة والثروة والمظهر االجتماعي، ووجود عالقة بین الطموحات وكل من الجنسی

الشخصیة، وباستخدام االنحدار المتعدد اتضح أن المشاعر اإلیجابیة أو السلبیة تنبئ بدرجة التحصیل 

.والطموحات الداخلیة والرضا عن الحیاة

Behjoo(دراسة -9 "فهم الطموح الدراسي لطالب التعلیم العالي"حول:2012)

هذه الدراسة إلى فهم الطموح الدراسي لطالب المرحلة الجامعیة، ومعرفة العوامل التي تؤثر على جاءت

طالبة )150(طالب و)250(طالب وطالبة، منهم )400(هذه الطموحات، وتكونت عینة الدراسة من 

مقیاس من ثالث جامعات خاصة وحكومیة في مدینة أنقرا بتركیا، وتم االعتماد في هذه الدراسة على

وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة بین السن والجنس ونوع .الطموح الدراسي من إعداد الباحث

الجامعة والطموح الدراسي لدى الطالب، ووجود عالقة دالة إحصائیا بین الطموح الدراسي وااللتزام 

لتزام الدراسي من أهم العوامل ویعتر عامل اال،الدراسي ومفهوم الذات ودعم األسرة والمعلمین واألقران

.التي تأثر في التنبؤ بالطموح الدراسي لدى الطالب الجامعي

Kakkarدراسة -10 التحصیل الدراسي وعالقته بالطموح الدراسي لدى طلبة المرحلة "حول :(2014)

".الثانویة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التحصیل والطموح الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانویة، ومعرفة 

طالب )100(العالقة الموجودة بین التحصیل الدراسي والطموح الدراسي، وتكونت عینة الدراسة من 

إلى أهداف طالبة من منطقة روهتاك بالهند، ومن أجل الوصول )50(طالب و)50(وطالبة، منهم 



دراسةاإلطار العام لل:الفصل األول

21

Sharma)الدراسة تم استخدام مقیاس الطموح الدراسي من إعداد  & al, وتوصلت الدراسة إلى .(1971

عدم وجود فروق بین الجنسین في مستوى الطموح الدراسي، ووجود فروق بین الجنسین في مستوى 

.الطموحالتحصیل الدراسي لصالح الذكور، ووجود عالقة موجبة بین التحصیل الدراسي ومستوى

2015Uka(دراسة-11 خصائص الوالدین والمراهقة في التنبؤ بالطموحات التعلیمة "في دراسة حول :)

".والمهنیة للطالب

هذه الدراسة معرفة ما إذا كان هناك اختالفات بین الجنسین في الطموحات التعلیمیة والمهنیة حاولت

وتوقع تطلعات الطالب التعلیمیة والمهنیة أثناء الدراسة في المدرسة الثانویة، وقد تم اختیار عینة تتكون 

الخاصة والعامة في تیرانا إناث من المدارس الثانویة )96(ذكور و)64(تلمیذ وتلمیذة، منها )160(من 

وقد تم استخدام استبیان الطموحات التعلیمیة والمهنیة ،المدن الرئیسیة في ألبانیاسمابوٕالباسان المعروفة 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في .لجمع المعلومات من إعداد الباحثة

الطموحات التعلیمیة والمهنیة، كما كشفت نتائج الدراسة أن خصائص الوالدین لم تساهم بشكل كبیر في 

ومع ذلك أظهرت النتائج أن المستوى التعلیمي للوالدین فقط ،لتعلیمیة والمهنیة للطلبةالتنبؤ بالطموحات ا

.ساهم بشكل كبیر تقریبا بالتنبؤ بالطموحات التعلیمیة والمهنیة للطلبة

Khattabدراسة-12 (2015)" ".الطموحات، التوقعات والتحصیل الدراسي لدى الطلبة:

في الطموحات والتوقعات والتحصیل الدراسي وتأثیرها  ى االختالفهذه الدراسة إلى معرفة مدهدفت 

التعلیمي في المستقبل، وهي دراسة طولیة لطالب من المرحلة الثانویة إلى غایة على السلوك الطالب

والذي تتراوح ،طالب وطالبة من مختلف الجنسیات)9224(المرحلة الجامعیة في انجلترا والبالغ عددهم 

سنة، وتم الحصول على المعلومات الخاصة بالدراسة من قاعدة البیانات الوطنیة 18-17أعمارهم بین 
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ثانویة، وبعد تحلیل )647(للتالمیذ في المرحلة الثانویة والبالغ عدد الثانویات المستخدمة في الدراسة 

الطالب ذوي الطموحات والتوقعات العالیة :المعلومات، وبعد دراسة طویلة توصلت إلى النتائج التالیة

لدیهم تحصیل دراسي مرتفع مقارنة بالطالب الذین لدیهم طموحات وتوقعات منخفضة، كما بینت نتائج 

،الدراسة أن الطموح المرتفع والتوقع العالي والتحصیل المرتفع یلعب دور مهم في مستقبل التعلیمي للطالب

ات المنخفضة لیس لدیها أثر سلبي على المستقبل التعلیمي للطالب كما توصلت الدراسة إلى أن التوقع

عندما یكون لدیه طموحات مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في مستوى الطموح تعزى 

لمتغیر الجنس، ووجود فروق بین الطالب فیما یخص العرق وهذه الفروق لصالح الطلبة ذات األصل 

.األبیض

:اسات التي تناولت متغیر تقدیر الذات وبعض المتغیرات األخرىالدر :ثانیا

."دراسیاالمتفوقینوغیرالمتفوقینالطلبةلدىالذاتتقدیر"بعنوان :(1993)جبریلدراسة-1

تعرفوالدراسیا، المتفوقینوغیرالمتفوقینلدىالذاتتقدیرفيالفروقعلىتعرفالالدراسةحاولت 

(600)الدراسة منعینةتكونتو .الثانویةالمرحلةفيواإلناثالذكوربینالذاتتقدیرفيالفروقعلى

وبالتساويالمتدنيالتحصیلذوىمناآلخروالنصفالمرتفعالتحصیلذوىمننصفهموطالبةطالب

تحلیلطبقاإلحصائیةمعالجتهوفىنفسه،للباحثالذاتتقدیرمقیاسالباحثاستخدموقد.اوٕاناثذكورا

المتفوقینالطلبةبینالذاتتقدیرفيفروقالنتائج وجودأظهرتو .الحسابيوالمتوسطالثنائي،التباین

شقفة، عن (الجنسلمتغیریعزىالذاتلتقدیرالكلیةالدرجةفيفروقوجودعدممتفوقین، وأیضاوالغیر

2008.(
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:(1999)دراسة-2 Kristen & al الذاتتقدیرفيالجنسینبینالفروق"بعنوان".

فيالجنسینبینالفروقعنالكشففيالسابقةالدراساتمضمونتحلیلعلىالدراسةهذهاعتمدت

:للتحلیلاتجاهینهناكأنلىإالنتائجوأشارت.الذاتتقدیر

لصالح الفروقأنعلىتدلاستجابة(216)الذات، وبلغتتناولتالتياألبحاثمضمونتحلیل-

وفي التحلیل .وتأثیر في الدرجة الثانیة العمر وكان أكبر تأثیر ظهر في مرحلة المراهقة المتأخرةالذكور

ارتفاعإلىالدالئلوتشیر،الثاني تم فحص الفروق بین الجنسین باستخدام ثالثة مجموعات من البیانات

وفسرت.باإلناثمقارنةلتقدیر الذاتلیاعامقیاساتعتبرالنتیجةوهذهالذكور،عینةلدىالذاتتقدیر

.المجتمعفيالذكوریؤدیهالذيالدورإلىالنتیجة التي توصلت إلیهاالدراسة

Peningtonدراسة -3 (2001):

في تقدیر الذات لدى المراهقین الذین یعانون من ینالجنسالفروق بینالدراسة إلى معرفة سعت هذه

مراهق بالعیادة الخارجیة، )94(وتكونت عینة الدراسة من ،اضطراب نقص اإلنتباه والنشاط الزائد

MMP(واستخدمت الدراسة مقیاس منسوتا  I-A( أو مقیاس الشخصیة المتعدد المراحل للمراهقین، وقد تم

لتشخیص اختالفات الجنسین في تقدیر الذات، وتوصلت نتائج )ANOVA(استخدام تحلیل التباین 

الدراسة إلى عدم وجود فروق ین الجنسین في تقدیر الذات، ووجود أثر رئیسي وهام بالنسبة لتشخیص 

بمعنى أن المراهقین المشخصین یعانون من اضطراب نقص اإلنتباه الزائد النشاط لدیهم تقدیر ذات 

).2005الملیك، عن(منخفض 

Robinsدراسة -4 & al "تقدیر الذات عبر مراحل العمر":(2002)

سنة 90سنوات إلى 9في تقدیر الذات عبر مراحل العمر منروقهذه الدراسة معرفة الفحاولت

%67ذكور، %43إناث و%57همفرد عبر اإلنترنیت، من)326641(باستخدام بیانات تم جمعها من 
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دولة عبر العالم، من مستویات تعلیمیة 100من أكثر من %33األمریكیة ومن الوالیات المتحدة 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستویات مرتفعة لتقدیر الذات في مرحلة الطفولة ومنخفضة .مختلفة

وارتفعت تدریجیا خالل مرحلة البلوغ وانخفضت إلى أدنى مستوى في مرحلة ،في مرحلة المراهقة

د فروق بین الجنسین في تقدیر الذات في مرحلة المراهقة لصالح الذكور، وكان الشیخوخة، ووجو 

السود، ثم المشاركون من الشرق نتینیو الالالمشاركون األمریكیون یتمتعون بتقدیر ذات أعلى، ثم یلیهم 

.األوسط، وفي المرتبة األخیرة األسیویین

وبعضالذاتبتقدیروعالقتهبغزةالتربیةكلیةطلبةلدىالقلق"حول:(2003)جهلأبودراسة-5

."األخرىالمتغیرات

،األخرىالمتغیراتوبعضالذاتوتقدیرالقلقبینالعالقةعنالكشفإلىالدراسةجاءت هذه

ف تألیمنالقلقوسمةحالةاختبارالباحثواستخدم، وطالبةطالبا(120)منالدراسةعینةوتكونت

الجامعة،طلبةلدىالذاتتقدیرالبحیرى، واختبارالرقیبعبدللعربیةبإعدادهوقامسبیلبیرجر وآخرون،

بینسالبةارتباطیةعالقةوجودإلىالدراسةوتوصلت.صالحمحمدأحمدالعربیةللبیئةبإعدادهوقام

تقدیرمقیاسفيفروقوجودعدمو للقلق، الكلیةالدرجةالذات ومعتقدیرومقیاسكحالة،القلقمقیاس

).2008شقفة، عن (اإلقامةمكانمتغیرو الجنسلمتغیریعزىالذات

الرضا عن الحیاة وعالقته بتقدیر الذات لدى مدیري المدارس الحكومیة "):2003(دراسة سلیمان -6

"ومدیراتها في محافظات شمال فلسطین

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات والتعرف على مستوى 

الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات لدى مدیري المدارس الحكومیة ومدیراتها في محافظة شمال فلسطین، 
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عن الحیاة مدیرا ومدیرة، واعتمدت الدراسة على استبیان الرضا )302(وتكونت عینة الدراسة من 

وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة عدم وجود عالقة بین .واستبیان تقدیر الذات من إعداد الباحث

الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات لدى مدیري المدارس الحكومیة ومدیراتها في محافظات شمال فلسطین، 

ظهر فروق بین الجنسین في تقدیر ووجود فروق بین الجنسین لصالح اإلناث في الرضا عن الحیاة، ولم ت

.الذات

ببعضالتربیة وعالقتهآلیةطالبلدىالذاتتقدیر"موضوع حول):2003(صالحدراسة-7

".المتغیرات

التربیة، وتكونت عینة آلیةطالبالمتغیرات لدىببعضالذاتمعرفة عالقة تقدیرلالدراسة جاءت هذه

طالبمنعشوائیةبطریقةاختبارهمتمحیث، التربیةآلیةطالبمنوطالبةطالب(220)الدراسة من 

.الطالبمعمقابالتوٕاجراءالباحثأعدهالذيتقدیر الذاتمقیاسمااستخدتم و واألدبیة،العلمیةالشعب

ذاتفروقوجودإلىباإلضافة،البناتلصالحالذاتتقدیرفيالجنسینبینفروقإلى وجودوتوصل

ووجود عالقة موجبة بین التخصص واألدبیة لصالح الشعب العلمیة، العلمیةالشعببینإحصائیةداللة

.)2009سهل، عن (والجنس والتحصیل الدراسي

أثر التوجیه المدرسي على الدافعیة لإلنجاز وتقدیر الذات لدى تالمیذ السنة "):2009(دراسة سهل -8

"الثانیة ثانوي

الدافعیة لإلنجاز وتقدیر الذات بالنسبة استثارةوهدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر التوجیه المدرسي على 

للتالمیذ في الشعبتین العلمیة واألدبیة ومعرفة ما إذا كان هناك فروق بین الجنسین في متغیرات الدراسة، 

.في مختلف الشعب العلمیة واألدبیةتلمیذة)180(تلمیذ و)90(، منهم )270(وتكونت عینة الدراسة من 
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وتوصلت الدراسة إلى أن تقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز لدى التالمیذ الموجهین نحو الشعب العلمیة أعلى 

من تقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز لدى التالمیذ الموجهین نحو الشعب األدبیة، وعدم وجود فروق في 

.ى لمتغیر الجنستقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز تعز 

دافع اإلنجاز وتقدیر الذات وعالقتهما بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ "):2011(دراسة صرداوي -9

".التعلیم الثانوي

،الدراسيوالتحصیلالذاتوتقدیراإلنجازدافعمنكلبینالعالقةفحصإلىالدراسةهذهسعت

والبالغ ثانويالثالثةالسنةتالمیذمنعینةلدىالذاتوتقدیراإلنجازدافعفيالجنسینبینوالفروق

بواقع.الوسطىبالجزائرالبیضاءللداروالتربویةاإلداریةالمقاطعةمنتلمیذ وتلمیذة)300(عددهم 

لألطفالاإلنجازدافعاختبارعلىالباحثاعتمدو .ومتأخًرةمتأخرا)158(وومتفوقةمتفًوقا)142(

صالحالرحمانلعبدالذاتتقدیرومقیاساإلنجاز،دافعدرجاتلقیاس1970)(لهرمانزوالراشدین 

بیندالةموجبةعالقةوجودعنالحالیةالدراسةنتائجوأسفرت.الفردذاتتقدیردرجاتلتقدیراألزرق

إلنجازادافعمنكلفيدالةووجود فروقوالتحصیل الدراسي،الذاتوتقدیراإلنجازدافعمنكل

وتقدیراإلنجازدافعمنكلفيدالةفروقوجوددراسیا، وعدموالمتأخرینالمتفوقینبینالذاتوتقدیر

.الجنسینبینالذات

Fourchardدراسة -10 & al "تقدیر الذات الجسمي في مرحلة المراهقة":(2013)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثر في تقدیر الذات العام وتقدیر الذات الجسمي، وتكونت 

تلمیذ وتلمیذة من المرحلة الثانویة من منطقة میدي بیرینیه، والذي تتراوح )579(عینة الدراسة من 

، واستبیان الذات )1965(سنة، واستخدمت الدراسة مقیاس تقدیر الذات لروزنبرغ 17-11أعمارهم بین 

Ninot(الجسدي من إعداد  et al, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بین الجنسین في تقدیر ).2000
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سنة، 12-11الذات العام والجسدي حسب السن والجنس لصالح الذكور، وتقدیر الذات مرتفع في سن 

.سنة17ىإل14سن منسنة ومنخفض 14-13سنة، ومرتفع في 13-12ومنخفض في سن 

Mustafaدراسة -11 et al دراسة مقارنة بین :القلق وتقدیر الذات لدى طالب الجامعة":(2015)

".ألبانیا وكوسوفو

الدراسة إلى معرفة مستوى القلق وتقدیر الذات لدى طلبة الجامعة، وتحدید الروابط بین طالب سعت

سنة، 44-18طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بین )125(كوسوفو وألبانیا، وتكونت عینت الدراسة من 

ة إلى عدم وتوصلت نتائج الدراس.ومقیاس تقدیر الذات لروزونبرغ(Zung,1971)واستخدم مقیاس القلق

وجود فروق بین الجنسین في تقدیر الذات، وعدم وجود فروق قي مستویات تقدیر الذات حسب البلد، 

.ألبانیاووجود مستوى من قلق عند الطالب الكوسوفیین أكبر من طلبة 

.الدراسات الخاصة بمتغیر الدافعیة لإلنجاز وبعض المتغیرات األخرى:ثالثا

1990Siry(دراسة -1 المتعلقة مستوى الطموح عند مرتفعي ومنخفضي اإلنجاز في المهام"حول:)

"بحل المشكالت

وبین قدرتهم ،لتحقق من العالقة بین مستوى الطموح لدى مرتفعي ومنخفضي اإلنجازلالدراسة جاءت

طالبة، تم )31(طالب و)28(طالب وطالبة، منهم )59(وتكونت عین الدراسة من على حل المشكالت، 

قسیمهم إلى مجموعتین، المجموعة األولى ذوي اإلنجاز المرتفع والمجموعة الثانیة ذوي اإلنجاز ت

وقد افترض الباحث أن األفراد ذوي اإلنجاز العالي یمتازون بطموح مرتفع للتوصل إلى حل المنخفض،

د فروق بین وبناءا على أدائهم على مجموعة من المشكالت اللفظیة توصلت الدراسة إلى وجو المشكلة، 

.الطلبة ذوي اإلنجاز العالي والمنخفض في مستوى الطموح لصالح الطلبة ذوي اإلنجاز المرتفع
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بالجامعاتالتربیةكلیاتلطلبةالدراسياإلنجازدافعمستوى"وعنوانها):1990(مجیددراسة-2

"العراقیة

بالجامعاتالتربیةكلیةطلبةلدىالدراسياإلنجازدافعمستوىعلىالتعرفالدراسةاستهدفت

طالًبا(421)منالعینةوتكونت.السكنالمرحلة،التخصص،تبعا للجنس،فروقمعرفة وجودو ،العراقیة

ظهرتأو .(1988)وشوكتوطالبة، واستخدمت الدراسة مقیاس الدافع لإلنجاز من إعداد السامرائي

بغداد،(الكلیاتحسبالدافعترتیبهناكوكان، إیجابًیاكانالدراسياإلنجازدافعمستوىأنالنتائج

اإلناثولصالحاإلنسانيالتخصصلصالحفروق في الدافع لإلنجازوظهور،)الدینصالحالبصرة،

.)2006الطائي، عن (عائالتهم معالساكنینولصالح

لدىاألكادیميباإلنجازوعالقتهالطموحمستوى"بعنوانمقارنةدراسة):1995(ربهعبددراسة-3

"الثانویةطلبةمنعینة

منالدراسةعینةوتكونت،األكادیميواإلنجازالطموحمستوىبینالعالقةعنالكشفالدراسةحاولت

الغربیةالمحافظةمنالثانیةوالمجموعةسیناء،جنوبمنالثانويالثانيبالصفوطالبةطالباً )200(

منالدراسيالتحصیلومقیاسالفتاح،عبدیالیمالكالطموحمقیاس مستوىالدراسةفيالباحثواستخدم

الحضرمجموعةلصالحإحصائیةداللةذاتفروقوجودعنالدراسةنتائجأسفرتوقد.الباحثإعداد

واإلنجازالطموحمستوىبینارتباطیهعالقةتوجدكمااألكادیمي،واإلنجازالطموحلمستوىبالنسبة

).2010شعبان، عن (األكادیمي 



دراسةاإلطار العام لل:الفصل األول

29

&دراسة -4 al (1999)Bose-sukumar: دافعیة اإلنجاز لدى طالب دراسي "حول موضوع

."هندسة وغیر دراسي هندسة في الهند

وكذلك ،هذه الدراسة إلى معرفة مستوى دافعیة اإلنجاز لدى طالب دراسي هندسة وغیر الهندسةسعت

وق بین الطالب الهندسي وغیر الهندسي في الدافعیة لإلنجاز وفي متغیر ر معرفة إذا ما كان هناك ف

)46(طالب من دراسي هندسة و)49(طالب وطالبة، منه )95(الجنس، وتكونت عینة الدراسة من 

واستخدم في الدراسة مقیاس الحاجة لإلنجاز ومقیاس الحاجة لإلنتماء .طالب من غیر دراسي الهندسة

للتخصص األكادیمي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أفراد عینة دراسي هندسة ومقیاس خاص بالمیل 

كانت دافعیتهم لإلنجاز أعلى من أفراد عینة دراسي غیر الهندسة، وأن التخصصات العلمیة أعلى إنجازا 

.)2009سهل، عن (من التخصصات األخرى

لدىاألكادیمیةالمتغیراتوبعضاالختباروقلقالدراسياإلنجازدافعیة"):2006(دراسة مجممي -5

."جازانفيالمعلمینكلیةطالب

المتغیراتوبعضاالختباروقلقالدراسياإلنجازدافعیةطبیعةمعرفةإلىالدراسةهذههدفت

)345(منالدراسةعینة، وتكونت)الدراسیةالفرقةالدراسي،التخصصالدراسي،كالتحصیل(األكادیمیة

الحامد،(اإلنجاز من إعداددافعیةمقیاسبتطبیقالباحثفقامجازان،فيالمعلمینكلیةمنطالًبا

وجودالدراسةوأهم ما توصلت إلیه نتائج).1992الطریري،(من إعداد االختبارقلقومقیاس)1996

داللةذاتفروقوجودو االختبار،وقلقالدراسياإلنجازدافعیةبینإحصائًیادالةسالبةارتباطیةعالقة

منخفضيوالطالبالدراسي،التحصیلمرتفعيالطالببینالدراسياإلنجازدافعیةمستوىفيإحصائیة

الدراسي، كما أظهرت نتائج الدراسة وجودالتحصیلمرتفعيالطالبلصالحوذلكالدراسي،التحصیل
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وفرقةالمبتدئینللطالبالدراسةفرقةبینالدراسياإلنجازدافعیةمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروق

فيإحصائیةداللةذاتفروقالمبتدئین، وعدم وجودالطالبلصالحوذلك،المتقدمینللطالبالدراسة

.األدبيالتخصصفيالعلمي والطالبالتخصصفيالطالببینالدراسياإلنجازدافعیةمستوى

جامعةطلبةلدىاألكادیمياإلنجازودافعیةالذاكرةوراءمابینالعالقة"):2007(دراسة أبو غزال-6

".الیرموك

جامعةطلبةلدىاألكادیمياإلنجازبدافعیةالذاكرةوراءماعالقةعنالكشفإلىالدراسةسعت

عینةاألكادیمي، وتكونتوتخصصهالطالبجنسباختالفتختلفالعالقةهذهكانتإذاوفیماالیرموك،

)منالدراسة 426 لدراسة استخدم الباحث مقیاس ما وراء الذاكرة من اولتحقیق أهداف ،وطالبةطالباً (

2002Troyer(إعداد  & Rich,( ومقیاس الدافعیة لإلنجاز الذي أعده ،) ،نتائج وأشارت).2002كنعان

طلبةلدىاألكادیمياإلنجازلدافعیةمرتفعومستوىالذاكرة،وراءلمامتوسطمستوىوجودإلىالدراسة

جهة ودافعیةمنالفرعیةوأبعادهاعامةالذاكرةوراءمابینإحصائیاً دالةعالقةالیرموك، ووجودجامعة

باختالفاألكادیمياإلنجازودافعیةالذاكرةوراءماأخرى، ووجود فروق بینجهةمناألكادیمياإلنجاز

.الجنسروق باختالفوعدم وجود فالعلمیة،الكلیاتولصالحالتخصص،

الطالبلدىلإلنجازوالدافعیةالذاتتقدیربینالعالقة"حول موضوع):2008(علوطيدراسة-7

."الجامعي

جامعي الثانیةالسنةطلبةلدىلإلنجازوالدافعیةالذاتبین تقدیرالعالقةعنالدراسة الكشفحاولت

واستخدمت الباحثة ،طالبة)332(وطالبا)140(منهم)472(بالدراسةعینةوحددت، جیجلبجامعة

وبینت.لهیرمانزلإلنجازالدافعیةواختبار،وآخرونالدرینيالعزیزعبدحسینإعدادالذاتتقدیرمقیاس

الثانیةالسنةطلبةلدىلإلنجازالذات والدافعیةتقدیربینإحصائیادالةعالقةهناكأنالدراسةنتائج
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مستوىباختالفتختلفلإلنجازفي دافعیتهمالطلبةبینإحصائیةداللةفروقووجود،جیجلبجامعة

بینفروقوهناك،تقدیر الذاتفيواإلناثالذكوربینفروقووجود،)مرتفع، منخفض(تقدیر الذات 

لصالح لإلنجازدافعیتهموفيلذواتهمتقدیرهمفياإلنسانیةوالعلوماآلدابوطلبةوالتكنولوجیاالعلومطلبة

).2010خمیس، عن (طلبة العلوم 

"2008(دراسة یوسف -8 لدىالدراسةعناإلنجاز األكادیمي والرضابدافعیةوعالقتهالحیاةمعنى):

."الجامعةطالب

الدراسةعنوالرضااألكادیمياإلنجازودافعیةالحیاةمعنىبینعالقةمعرفة وجودلالدراسةجاءت

-سلبي(الحیاة إدراك معنىومستوى،)تطبیقي-عملي(الدراسة نوععامليالجامعة، وتأثیرطالبلدى

اإلتجاهعلىالعاملینهذینتأثیروالبحث فيلإلنجاز،على الدافعیةالتأثیرفيبینهماوالتفاعل)إیجابي

مقیاسأبعادبعضقدرةتحدیدكما هدفت إلىالجامعة،طالبلدىعنهوالرضاالدراسيالتخصصنحو

عنه،والرضاالدراسيالتخصصنحوواالتجاهالدراسي،إلنجازلبالدافعیةالتنبؤالحیاة علىمعنى

تراوحت أعماهم الجامعياألولالصفطالبمنوطالبةطالب)543(الدراسة منوتكونت عینة

في مقیاس معنى الحیاة ، واستخدمت الباحثة في دراستها هذه مجموعة من الوسائل المتمثلة )21-17(بین

، )1994(تقنین عادل سعد )دودا ونیكولز(من إعداد الباحثة، ومقیاس الدافعیة لإلنجاز الدراسي إعداد 

).1997(ومقیاس االتجاه نحو التخصص إعداد إسماعیل محمود سالمة ومحمد عبد المحسن التویجري 

اإلنجازودافعیةالحیاةمعنىبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةالدراسة إلى وجود عالقةوتوصلت نتائج

الدراسي،التخصصعنوالرضاالحیاةمعنىبینإحصائیةداللةذاتإرتباطیةعالقةاألكادیمیة، ووجود

-سالب(الحیاةمعنىإدراكومستوى)نظري-عملي(التخصصلعاملي نوعإحصائیاً دالتأثیرووجود

دالتأثیروجوداألكادیمیة، وعدماإلنجازدافعیةعلىشتركالمتأثیرهمافيبینهماوالتفاعل)موجب
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والتفاعل)موجب-سالب(معنى الحیاة إدراكومستوى)نظري-عملي(التخصصلعاملي نوعإحصائیاً 

الحیاةمعنىأبعادبعضالتخصص الدراسي، كما تنبئنحواالتجاهعلىالمشتركتأثیرهمافيبینهما

.الجامعةطالبلدىاألكادیمياإلنجازبدافعیةغیرهادون

"2009(دراسة المساعید -9 اإلنجازودافعالتحصیل األكادیميمنبكلوعالقتهاالنفعاليالذكاء):

".المتغیراتبعضضوءفيالجامعةطلبةلدى

الدراسة إلى معرفة الذكاء االنفعالي عند طلبة جامعة آل البیت وعالقته بكل من الدافعیة لإلنجاز سعت

طالبا وطالبة من ذوي التخصصات األدبیة )340(والتحصیل الدراسي للطلبة، وتكونت عینة الدراسة من 

في الدراسة، األولى وقد استخدم الباحث أداتان،والعلمیة من مختلف المستویات الدراسیة في الجامعة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود معامل ارتباط .مقیاس الذكاء االنفعالي، الثاني مقیاس الدافعیة لإلنجاز

إیجابي بین الذكاء االنفعالي وكل من الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي، وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

وجود فروق بین المستویات الدراسیة و األدبیة، بین التخصصات الدراسیة وذلك لصالح التخصصات 

.لصالح طلبة السنة الرابعة في الجامعیة

):2010(دراسة خمیس -10

تالمیذمنعینةلدىلإلنجازوالدافعیةالذاتمفهومبینالعالقةعنالكشفإلىالدراسةاستهدفت

منكلحسبالمتغیرینهذینفيبینهماالفروقعنالكشفوكذاورقلة،بمدینةثانويالثالثةالسنة

)الدراسة منعینةالدراسي، وتكونتالتخصصومتغیرالجنسمتغیر 489 اعتمد، و وتلمیذةتلمیذ(

مقیاسو ،)1986(الصیرفيالغنيعبداهللالعبدالذاتمفهوممقیاسهماأداتینعلىدراستهفيالباحث

نتائج وتوصلت.موسىالفتاحعبدفاروقتعریب(1970)لهیرمانزوالراشدونلألطفاللإلنجازالدافعیة

كذلكعلوم،اإلناثلصالحأدبيتخصصوالذكورعلميتخصصاإلناثبینفروقالدراسة إلى وجود
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اإلناثبینفروقووجود، الذكورلصالحأدبيتخصصواإلناثأدبيتخصصالذكوربینفروقوجود

داللةذاتفروقوجودوعدم،أدبيتخصصاإلناثلصالحعلميتخصصوالذكورأدبيتخصص

باختالفإحصائیةداللةذاتفروقووجود،التخصصاختالفمنبالرغمالواحدالجنسفيإحصائیة

.باختالفهأوالتخصصنفسفيالجنسین

")2009(دراسة سالم-11 طالباتلدىالدراسياإلنجازبدافعاألكادیميوالفرعالذاتفاعلیةعالقة:

".الجامعیةعجلونكلیة

لدىالدراسياإلنجازبدافعاألكادیميوالفرعالذاتفاعلیةعالقةعلىالتعرفالدراسةهذهحاولت

الفرعینأحدفيدرسنممنطالبة)200(منالدراسةعینةالجامعیة، وتكونتعجلونكلیةطالبات

،كورمان 1985مودلوند دتال(الذات فاعلیةمقیاستطبیقتمالدراسةأهدافولتحقیقاألدبي،أوالعلمي

معظمأنإلىالدراسةتوصلت نتائجوقد.الدراسي من إعداد الباحثةاإلنجازدافعومقیاس)1974أك 

لمستوىالحسابیةالمتوسطاتفيتقارباً الذات، وهناكفاعلیةمنمرتفعمستوىلدیهنالدراسةعینةأفراد

الفرعفيللطالباتالحسابيالمتوسطوكانالدراسة،عینةأفرادلدىالدراسياإلنجازدافعیة

دافعیةمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودالعلمي، وعدمللفرع)3.57(مقابل )3.27(األدبي

فروقوجودو األكادیمي،والفرعالذاتفاعلیةمستوىلمتغیريتعزىالدراسةعینةلدىالدراسياإلنجاز

اإلنجازدافععلىاألكادیميوالفرعالذاتفاعلیةالدراسةمتغیربینإحصائیة ألثر التفاعلداللةذات

.الجامعیةعجلونكلیةطالباتلدىالدراسي
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میدانیةدراسةالعملیةالمهاراتإتقانبمستوىوعالقتهااإلنجازدافعیة"):2012(دراسة شلبي -12

".دمشقوریفدمشقمحافظتيفيالصناعیةالثانویاتطالبمنعینةعلى

العملیةالمهاراتإتقانومستوىاإلنجازدافعیةبینالعالقةمعرفةإلىأساسيبشكلالدراسةهذهسعت 

أفرادالطلبةلدىالعملیةالمهاراتإتقانومستوىالدراسيالتحصیلدرجاتبینإضافة إلى معرفة العالقة

ومقیاساإلنجازدافعیةمقیاسعلىالعینةأفرادالطلبةدرجاتمتوسطاتبینالعینة، ومعرفة الفروق

عینةوتكونت،)اإلقامةالدراسیة، مكانالعلمي، السنةالجنس، التخصص(لمتغیرتبًعاالعملیةالمهارات

دمشقمحافظتيفيالرسمیةالصناعیةالثانویةالمدارسطلبةمنوطالبةطالًبا(579)منالبحث

، )الباحثإعداد(العینةأفرادالطلبةدرجاتبرصدخاصةوریفه، وتم االعتماد في هذه الدراسة على بطاقة

وجودوتوصلت نتائج الدراسة إلى.اإلنجاز لهرمانزدافعیةواستبیان المهارات من إعداد الباحث، ومقیاس

عالقةووجودالعینة،أفرادالطلبةلدىالعملیةالمهاراتإتقانومستوىاإلنجازدافعیةبینارتباطیةعالقة

عدم و العینة،أفرادالطلبةلدىالعملیةالمهاراتإتقانومستوىالدراسيالتحصیلدرجاتبینارتباطیة

الجنس،(لمتغیرتبًعااإلنجازدافعیةمقیاسعلىالعینةأفرادالطلبةدرجاتمتوسطاتبینفروقوجود

).اإلقامةمكانالدراسیة،السنةالعلمي،التخصص

دافعیة اإلنجاز عند المراهقین وعالقتها بالتحصیل "حول موضوع :Chetri)2014(دراسة -13

"الدراسي

هدفت هذه الدراسة لمعرفة العالقة بین دافعیة اإلنجاز بالتحصیل الدراسي لدى المراهقین، واقتصرت 

طالب وطالبة من المدارس الثانویة من مختلف المدارس الحكومیة وغیر )480(عینة الدراسة على 

وتوصلت نتائج .عاما، من المناطق الحضریة والریفیة)17-16(الحكومیة والتي تتراوح أعمارهم بین 

الدراسة إلى عدم وجود فروق في الدافعیة لإلنجاز فیما یتعلق بالجنس والمنطقة الجغرافیة، بینما هناك 
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فروق في متغیر النظام التعلیمي لصالح النظام الحكومي، ووجود فروق في التحصیل الدراسي للطالب 

م الخاص والمناطق الحضاریة، وعدم وجود فیما یتعلق نوع نظام التعلیم والمنطقة الجغرافیة لصالح النظا

فروق في التحصیل الدراسي في متغیر الجنس، ووجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الدافعیة لإلنجاز 

.والتحصیل الدراسي

:تعقیب على الدراسات السابقة

مباشرة، یتضح بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت متغیرات الدراسة الحالیة بطریقة مباشرة وغیر 

مع بعضها، وهناك منها من اختلفت سواء من حیث األهداف التي تأن هناك بعض الدراسات التي اتفق

.ترمي إلیها، أو العالقة مع متغیرات أخرى، إضافة إلى عینة البحث وحجمها، والنتائج المتوصل إلیها

:وهذا تعلیق حول كل متغیر من المتغیرات الثالثة لدراسة الحالیة

:لدراسات السابقة التي تناول متغیر مستوى الطموحا

تباینت أهداف الدراسات السابقة حول مستوى الطموح، فمنها من هدفت إلى معرفة العالقة بین مستوى -

طالبلدىالذاتبتقدیروعالقتهالطموحمستوىحول )2007الناطور، (دراسة كالطموح وتقدیر الذات 

السابقة من هدفت إلى معرفة العالقة بین مستوى الطموح ومتغیرات أخرى ثانوي، ومن الدراساتالثالث

Apostal(1991)كدراسة & Bilden،2008بركات، (ودراسة ،)2007سالمة، (دراسة(،

WinstonStrand(2008)دراسة ، دراسة )2010شعبان، (، دراسة )2009المشیخي، (دراسة ،&

(2011)Romero & al،(2012)ودراسةBehjoo،(2014)ودراسةKakkar ، (2015)دراسة

Uka (2015)، ودراسةKhattab.
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معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها، اعتمدت على مقاییس لمستوى الطموح من إعداد الباحث -

Apostal(1991)نفسه مثل دراسة & Bilden، (2008)،)2008بركات، (ودراسة Winston

Strand .Uka(2015)دراسة ودراسة ، Behjoo(2012)ودراسة،)2010شعبان، (دراسة ، و &

تباینت عینات وأحجام الدراسات السابقة من دراسة إلى أخرى، بحیث تناولت األطوار الدراسیة -

المختلفة، إال أن أغلب الدراسات تناولت طلبة من المرحلة الجامعیة كونها تتطابق بعض الشيء مع 

.والتي تناولت طلبة السنة األولى جامعيالدراسة الحالیة 

أشارت أغلبیة نتائج الدراسات السابقة إلى أن عامل الجنس والتخصص له أثر على مستوى الطموح، -

وهذا ما یتطابق مع الدراسة الحالیة والتي تهدف إلى معرفة الفروق بین الجنسین والفروق في التخصص 

.لدى الطلبة

:الدراسات السابقة التي تناول متغیر تقدیر الذات

إن معظم الدراسات السابقة حول تقدیر الذات هدفت إلى معرفة عالقته مع متغیرات أخرى كالتحصیل -

)صالح،(دراسةالدراسي مثل  ، وعالقته مع متغیر القلق كدراسة  )2011صرداوي، (دراسة ، و 2003

Mustafaودراسة 2003)أبو جهل،( & al في حین هدفت دراسات أخرى إلى معرفة عالقته ، (2015)

تقدیرمستوى ، ومن الدراسات السابقة من هدفت إلى معرفة)2003سلیمان، (بالرضا عن الحیاة كدراسة 

، )2009سهل، (، ومعرفة آثار بعض المتغیرات علیه كدراسة 1993)جبریل،(كدراسة الطلبةلدىالذات

Fourchard(2013)كدراسةإلى معرفة تقدیر الذات عبر مراحل العمروهناك دراسات هدفت  & al،

Kristenوهناك دراستین هدفت إلى معرفة الفروق بین الجنسین كدراسة دراسة & al (1999)،

.Penington(2001)ودراسة
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الباحث كدراسة اتضح من خالل الدراسات السابقة أن هناك ثالث دراسات استعملت مقاییس من إعداد -

، بینما الدراسات األخرى استعانة 2003)صالح،(ودراسة)2003سلیمان، (ودراسة 1993)جبریل،(

.بمقاییس من إعداد باحثین آخرین كمقیاس روزنبورغ

تباینت العینات وأحجامها لدراسات السابقة الخاصة بتقدیر الذات، فمنها من تناولت طلبة المرحلة -

)صالح،(، ودراسة1993)جبریل،(دراسةالثانویة مثل  دراسة و )2009سهل، (ودراسة 2003

Fourchard(2013)ودراسة )2011صرداوي، ( & al ، أما الدراسات التي تناولت عینات من

، )2003أبو جهل، (المرحلة الجامعیة  والتي تتوافق إلى حد ما مع عینة الدراسة الحالیة نجد دراسة 

Mustafaودراسة  & al (2015).

معظم الدراسات السابقة لتقدیر الذات توصلت إلى وجود عالقة بین تقدیر الذات ومتغیرات أخرى وعدم -

.وجود فروق بین الجنسین في تقدیر الذات

:الدراسات السابقة التي تناول متغیر الدافعیة لإلنجاز

یتبین من خالل الدراسات السابقة الخاصة بالدافعیة لإلنجاز أن معظمها دراسات ربطة الدافعیة -

، )2010دراسة خمیس،(، ومفهوم الذات )2008علوطي،دراسة (لإلنجاز بمتغیرات أخرى كتقدیر الذات 

كادیمي ، وفاعلیة الذات والفرع األ)1995ربه،عبد(ودراسة Siry)1990(كدراسةومستوى الطموح

دراسة المساعید، (، والذكاء اإلنفعالي )2008دراسة یوسف،(، ومعنى الحیاة  )2009سالم، (كدراسة 

، والتحصیل )2012دراسة شلبي، (، وٕاتقان المهارات  )2007دراسة أبو غزال،(، والذاكرة )2009

، وهدفت دراسات )2006دراسة مجممي، (، القلق وبعض المتغیرات Chetri)2014(دراسة الدراسي 
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&)1999(ودراسة)1990مجید، (أخرى كدراسة  alBose-sukumarمستوى دافع اإلنجاز لمعرفة

.لدى الطلبة

، )2008علوطي،(دراسة معظم الدراسات السابقة استخدمت مقیاس هیرمانز لقیاس الدافعیة لإلنجاز ك-

، بینما استخدمت دراسات أخرى مقاییس من إعداد الباحث )2012شلبي،(، دراسة )2010خمیس،(دراسة 

).2009سالم، (، دراسة )1995ربه،عبد(كدراسة

وهي عینة الدراسة وتناولت أغلبیة الدراسات السابقة حول الدافعیة لإلنجاز عینات من المرحلة الجامعیة-

.فعیة لإلنجاز وعدت متغیرات أخرى، وتوصلت إلى وجود عالقة بین الداالحالیة

:الفصلخالصة

إشكالیة الدراسة وتساؤالتها، أهمیتها، أهدافها، والتعریفات اإلجرائیة تقدیم بفي هذا الفصل قمنا لقد 

مجمل الدراسات السابقة التي تمكنا من الحصول علیها والتي لها عالقة مباشرة أو غیر لمتغیراتها، و 

والتي تخدم الجانب ،)مستوى الطموح، تقدیر الذات، الدافعیة لإلنجاز(الدراسة الحالیة مباشرة بمتغیرات 

النظري لهذه الدراسة وكذا الجانب التطبیقي من خالل مقارنة نتائجها مع ما توصلت إلیه ما سبقها من 

.دراسات في أحد متغیراتها



جانب النظريال
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:تمهید

بعدا من أبعاد الشخصیة اإلنسانیة بما له تأثیر على حیاة الفرد والجماعة على یعد مستوى الطموح 

سواء، إذ یعمل بمثابة حافز یدفع الفرد للقیام بسلوكیات معینة، فلكل منا طموح معین یضعه أمامه ویجتهد 

حوقدراته تبعا لخبرات النجاكفاءتهفي تحقیقه وقد ینجح أو یفشل في ذلك، فهذا یعتمد على مدى 

أو الفشل التي اكتسبها اإلنسان من أنماط التفاعل الدینامي بینه وبین واقع حیاته، ولهذا یعتبر مستوى 

الطموح من العوامل الهامة الممیزة للشخصیة، فبقدر ما یكون الطموح مرتفع بقدر ما تكون الشخصیة 

.متمیزة، بقدر ما یكون المجتمع متقدم

:تعریف مستوى الطموح-1

:مستوى الطموح لغتا-1-1

aspirationlevel(مستوى الطموح معجم علم النفس والتربیة عرف  of( معیار یقیس به "على أنه

).16ص، 2003ضیف، ("الفرد مدى ما حققه مما كان یصبو إلیه

المستوى الذي یطمح الفرد أن یصل إلیه "بأنه فعرف موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي أما

أو یتوقعه لنفسه سواء في تحصیله الدراسي أو في إنجازه العلمي أو في إنتاجه أو في مهنته، ویجتهد 

"لتحقیقها معتمدا في ذلك على مدى كفاءته وقدراته، وعلى مالئمة الظروف الخاصة به وبالبیئة من حوله

).762ص،2005طه، (

طرفمنمحددهدفبلوغنحویهدف قويسلوك"بأنهالطموحمستوىمعجم علم النفسعرفو 

"للتدریبالقابلةالمهمةتتكررعندماویرتفعأدنى،أوأعلىبمستوىالموضوع

Sillamy, 1980, p.82)(.
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:اصطالحامستوى الطموح -1-2

مجموعة توقعات أو طموحات الفرد لتحقیق "أنه على مستوى الطموح بتعریف Hoppe)1930(قام

."مهمة مستقبلیةأو أداء

لوصول إلى تلك المهمة مألوفة، یتعهد يالمستقبلالفردأداءمستوى "ه بأنعرفه Frank)1939(أما

Quaglia)"المهمة بعد معرفته لمستوى أدائه الماضي & Cobb, 1996, p.128).

والمجاهدة في لى تذلیل العقبات وتدریب القوة،المیل إ"هأنعلى Eysench)1945(عرفهفي حین 

، 1990عبد الفتاح، عن ("عمل شيء بصورة سریعة وجیدة لتحقیق مستوى عال، مع التفوق على النفس

.)8ص

سمة ثابتة نسبیا تفرق بین األفراد في "بأنه مستوى الطموح )12، ص1990(عبد الفتاحوحددت 

ویتحدد حسب خبرات النجاح ،الوصول إلى مستوى معین یتفق والتكوین النفسي للفرد وٕاطاره المرجعي

."والفشل التي مر بها الفرد

مدى قدرة الفرد "بأنهحیث عرفه ،مع تعریف عبد الفتاح)195، ص2003(منسيواختلف تعریف 

ومستوى الطموح یمكن تنمیته عند ،على تحقیق أهدافه المرسومة مسبقا ضمن فهمه لقدراته وٕامكانیاته

الفشل لدى الفرد دورا كبیرا في أوخبرات النجاح أنكما ،ینخفض عند البعضأناألفراد، كما یمكن 

."األفرادمستوى الطموح لیس سمة ثابتة عند أيتحدید مستوى الطموح لدیه، 

تكوین ثابت نسبیا یشیر "على أنه بتحدید مستوى الطموح )127، ص2006(الشحات و محمدقامو 

ى به الفرد إلى تحقیق أهدافه ویتحدد في ضوء خبرات النجاح والفشل إلى الدرجة أو المستوى الذي یسع

."التي مر بها

أهداف ذات مستوى محدد یضعها الفرد إلنجاز "بأنه عبارة عن)321، ص2012(الشافعيوأشار 

لى تحقیقها وفقا لعوامل القریب أو البعید، ویتطلع الفرد إنشاط معین سواء كانت هذه األهداف في المدى 
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ذاتیة أو خارجیة، وسمات شخصیته وخبرات نجاحه أو فشله، وعلى أساس تقدیره لمستوى قدراته وٕامكاناته 

."واستعداداته

سمة تعبر عن توقع تحقیق أهداف "مستوى الطموح أن )172، ص2009(عبد الدایمو الدسوقي وذكر

أو تنخفض عن الحدود الوسطى طبقا ، وترتفع هذه السمة اجتماعیةمستقبلیة قریبة أو بعیدة، شخصیة أو 

."والثقافیةواالقتصادیةاالجتماعیةالعوامل السیكولوجیة ،ت أهمهالعدد من المحددا

,Sizer)مستوى الطموح عندو  1996, p.125) قدرة الفرد على تحدید أهدافه المستقبلیة، "هو

."والعمل في الحاضر من أجل الوصول إلى تلك األهداف

والذي یضعه الفرد لذاته في ،الحد األقصى لألداء المتوقع"فعرفه بأنه)391، ص2004(حسیبأما

كون السیكولوجي، والظروف مظاهر النمو، ومستوى القدرات، والماعتبارهمرحلة بعینها، آخذا في 

و یكون ، وقد یكون مستوى الطموح غیر واقعیا إذا كان مرتفعا أو منخفضا دون المستوى، أاالجتماعیة

."واقعیا معتدال إذا كان مناسبا ویمكن تحقیقه

ید دوجهات نظر مختلفة بین الباحثین حول تحهناكأنالواردة نستنتج طالقا من كل التعاریف ناو 

سمة لدى الفرد، ومنهم من اعتبره هدف لدى الفرد یطمح إلى اعتبرهمفهوم مستوى الطموح، فهناك من 

حدده على أنه عبارة عن قدرة ذاتیة عند الفرد تعمل على بلوغ المستوى الذي تحقیقه مستقبال وهناك من 

مستقبلیةالأهدافهقدرة الفرد على تحدیدف مستوى الطموح أنه یعر تیمكن وعلیه ، یرغب في الوصول إلیه

من جمیع النواحي سواء كانت داخلیة إمكانیاته وقدراتهمع ةتوافقمتكونیرمي إلى تحقیقها والتيالتي 

.خاصة بالفرد نفسه أو خارجیة خاص بوسطه االجتماعي
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:طبیعة مستوى الطموح-2

حددت كامیلیا عبد الفتاح ثالثة معاییر أساسیة یمكن من خاللها تحدید طبیعة مستوى طموح الفرد 

:وهي

:اعتباره استعدادا نفسیامستوى الطموح ب-2-1

بعض الناس عندهم المیل إلى تقدیر وتحدید نأوالمقصود باالستعداد النفسي بالنسبة لمستوى الطموح، 

االعتبار في تحدید حسب أهدافهم في الحیاة تقدیرا یتسم إما بالطموح الزائد أو الطموح المنخفض، وهذا 

أن هذه النقطة لم تعد غیر، االكتسابیدفعنا إلى مناقشة فكرة الوراثة أو فكرة طبیعة مستوى الطموح

موضوعا للمناقشة، ألن لكل فرد تكوینه البیولوجي الخاص، وهو في الوقت نفسه ال یعیش منعزال عن 

.في البیئة التي یعیش فیهااالجتماعیةالتفاعالت 

ومن ثم یمكن القول أن مستوى الطموح لدى الفرد یتأثر بالعوامل التكوینیة وعوامل التدریب والتربیة

.والتنشئة المختلفة

ویتكون هذا اإلطار من عاملین :تقدیر وتقویم المواقفإلطارعتباره وصفا امستوى الطموح ب-2-2

:أساسیین

التجارب الشخصیة من نجاح وفشل التي یمر بها الفرد والتي تعمل على تكوین أساسي یحكم به :األول

.على مختلف المواقف واألهداف

.أثر الظروف والقیم والتقالید والعادات واتجاهات الجماعة في تكوین مستوى الطموح:الثاني

ومن ثم یمكن للفرد النظر إلى المواقف واألهداف ویقدرها ویقیمها من خالل هذا اإلطار الحضاري 

).1990عبد الفتاح، (والتجربة الشخصیة التي یمر بها الفرد
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:سمةباعتبارهمستوى الطموح -2-3

عام أو صفة سلوكیة ثابتة ثباتا نسبیا،استعدادأن یكون سمة على أساس أنه لمستوى الطموح یمكن 

ثر بما لدى الفرد من استعدادات فطریة ومكتسبة، وما لدیه من عادات وأسالیب سلوك إال أنها من تتأ

یكون مستوى الطموح أنما ناحیة أخرى تتأثر بالمواقف المختلفة في المجال السلوكي، أي أنه ال یتوقع دائ

.)1990عبد الفتاح، (سمة عامة ثابتة في كل المواقف والظروف

ومن ثم یمكن القول أن مستوى طموح الفرد عبارة عن سمة ثابة ثباتا نسبیا تتأثر بالعوامل التكوینیة 

وبخبرات النجاح والفشل التي وعوامل التربیة والتنشئة االجتماعیة التي یتلقاها الفرد من محیطه االجتماعي 

.یمر بها

:مستوى الطموحمحددات-3

أنویجتهد في تحقیقه، وقد ینجح أو یفشل في ذلك وال شك أمامهلكل فرد مستوى طموح معین یضعه 

بمحیطه ةومنها ما هي خاص،هذا یعتمد على مجموعة من العوامل منها ما هي خاصة بالفرد نفسه

:العوامل فيوتتمثل هذه ،الخارجي

:الشخصیةمحدداتال-3-1

:خبرات النجاح والفشلمستوى الطموح و -3-1-1

یعتبر النجاح والفشل من العوامل المهمة التي تؤثر في مستوى طموح الفرد، فالنجاح والفشل عبارة عن 

، فالعملیة اإلشباعأشكال للمكافأة والعقاب، بمعنى أنها تشبع حاجات نفسیة لألنا أو تحرمها من 

السیكولوجیة التي تحدد هل العمل یؤدي إلى النجاح المشبع أو الفشل المحبط، إنما هي عملیة متعلقة 

بمستوى طموح الفرد، فصعوبة الموقف من جهة، وقدرة الفرد من جهة أخرى، ینظمان مستوى طموحه إلى 

مستوى الطموح یقوم بعمل حد كبیر، فیرفع النجاح من هذا المستوى ویخفض الفشل منه، وبذلك فإن 
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المنظم، والمخفف لتأثیر الفشل وحمایة األنا من اإلحباط، إذا كان هذا المستوى من الطموح متناسبا مع

.)1983، المساعید(دقدرة الفر 

وتدل المالحظات الدارجة والتجارب المعملیة على أن مستوى الطموح یتغیر من آن آلخر تبعا لما 

فالنجاح من شأنه رفع هذا المستوى، والفشل من شأنه .یصادف الفرد من نجاح أو فشل في تحقیق أهدافه

.)1968، راجح(الهبوط به 

Hoppe)1930(فشل بمستوى الطموح دراسةومن الدراسات المعملیة التي أوضحت عالقة النجاح وال

إذا وقع هذا األداء أقل من مستوى ،معینا یكون مصحوبا بالشعور بالفشلاأداءالتي توصلت إلى أن 

.عقب النجاح وٕالى الهبوط عقب الفشلكما یمیل مستوى الطموح إلى االرتفاع،یحالطموح والعكس صح

وقد أظهرت نتائج روزنفیلد أن تجارب التحصیل وعدم التحصیل تختلف تبعا لتجارب النجاح والفشل عند 

).1994إبراهیم، عن (ل وهذه التجارب تعتمد على مستویات النمو المختلفة ،األطفا

وقد ،كما أن مستوى الطموح یرتفع وینخفض نسبیا كلما وصل األداء أو لم یصل إلى مستوى الطموح

متدرجة في هذا المبدأ في التجربة التي استخدمت فیها سلسلتین من عشر معضالت Jucknattحققت 

وتوصلت من خالل هذه التجربة أنه كلما كان .وقد أجرت هذه التجربة على ثالثین طفال،مدى الصعوبة

لمئویة لتخفیض مستوى النجاح كبیرا ارتفعت نسبة مستوى الطموح، وكلما كان الفشل كبیرا كبرت النسبة ا

یقوموا أنكما أن النجاح المتكرر یعمل على تشجیع الطالب على ،)1990، عبد الفتاحعن (الطموح 

بزیادات واقعیة لمستوى طموحهم من جهة، ومن جهة ثانیة یعمل الفشل وخاصة الفشل المتكرر إلى 

یشعر الفرد بالنجاح متى بلغ مستوى حیث.)1984توق وعدس، (خفض مستوى الطموح لدى الطالب 

، فمستوى الطموح معیار یحكم به الفرد طموحه، أما إذا قصر عن بلوغه شعر بالفشل والنقص والحرمان

).2009راجح، (على نجاحه أو فشله فیما یقوم به من أعمال وفیما یستهدف تحقیقه من غایات
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لى هناك دراسات عدیدة تناولت العالقة بین النجاح والفشل وأثر ذلك عأن)1989،صالح(وأشارت 

Blakeومن أهمها دراسة،مستوى الطموح & Kaiser(1955)، (1960)دراسةBolain & Sears ،

Byersدراسة  Mayerودراسة ،(1962) Kaskey، دراسة (1971) Danilson، ودراسة(1973)

Potrace، دراسة(1976) أثر النجاح والفشل على أنوتكاد تؤكد جمیع هذه الدراسات على ، (1979)

لسلوك الفرد بعد النجاح أو الفشل، فالنجاح عامل مساعد على رفع مستوى مستوى الطموح یتحدد تبعا 

.)2014ذفة، غبن عن (الطموح في حین أن الفشل قد یصاحبه ارتفاع أو انخفاض في مستوى الطموح

أن خبرات النجاح والفشل یكون لها األثر الكبیر في مستوى طموح الفرد، ما سبقمن كل ویتضح 

فخبرات الفرد الناجحة تزید من مستوى طموحه ویعمل الفرد هنا على المحافظة على نجاحه مما یدفعه إلى 

مزید من التقدم والنمو، أما خبرات الفشل فإنها تؤدي إلى خفض مستوى الطموح الفرد وهذا ما یؤدي به 

.ى العجز واإلحباطإل

:فكرة الفرد عن نفسهمستوى الطموح و -3-1-2

العوامل المهمة التي تسهم في رسم مستوى الطموح، من حیث ما یتسم منفكرة الفرد عن نفسهتعتبر

هل یرى نفسه ضعیف الجسم أو قویا، رشیقا أم غلیظا، .به من صفات وقدرات جسمیة وعقلیة وانفعالیة

هل یحسب نفسه ذكیا أم غیر ذكي، هل یرى نفسه طموحا أو مثابرا أو خجوال أو ودودا أو سریع الغضب، 

، فإن كان یظن نفسه لمستوى طموحه على هذه الصورة التي یكونها حول نفسهواختیارهفرد ویتوقف قرار ال

غیر ذكي تجنب األعمال التي تتطلب مستوى عالیا من التفكیر والتقدیر، وٕان كان یشعر أنه مكروه 

یره یتحاشى األعمال التي یختلط بها مع الناس، والمغرور المصاب بتضخم خبیث في شعوره بأهمیته وتقد

یصطنع لنفسه مستوى طموح أعلى بكثیر من مستوى اقتداره، أما المصاب بضمور شدید في لذاته، نراه 

اقتدارهتقدیره لذاته أو من كان شدید الحساسیة لنقد المجتمع فیكون مستوى طموحه في العادة دون مستوى 

.)2009،راجح(لنفسهاحترامهبكثیر ألنه یرى الفشل خطرا یهدد 
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حدیدغامضة أو ناقصة أو غیر صحیحة، وهي عامل بالغ األثر في تفكرة الفرد عن نفسه قد تكون و 

سلوكه ومستوى طموحه، فالطفل الذي یعتقد أنه شجاع یتصرف وفق هذه الفكرة حتى وٕان كان یشعر 

مبادأة، أعماله التردد واإلحجام وانعدام العلىىأو الرجل الذي ال یثق في نفسه یطغفالفتى .بالخوف

أعماله وأصدقائه وزوجته ومهنته ومالبسه والكتب التي اختیاروفكرة الفرد عن نفسه هي التي توجهه في 

یقرؤها واألماكن التي یرتادها، كما تسهم في رسم مستوى طموحه، وهي التي تبین له ضروب السلوك التي 

).1968، راجح(هو جدیر بها، وتكفه عن فعل ما یمس احترامه لنفسه، لذا فهي وثیقة الصلة بضمیره 

مستوى طموح الفرد وثیق الصلة بفكرة الفرد عن نفسه، وبمكانته االجتماعیة أنومما سبق یتبین لنا 

لذا یزداد اعتباره وتقدیره لنفسه إذا نجح بالوصول إلى ،ورغبته في نیل احترام الجماعة التي یعایشها

.مستوى طموحه، وٕان فشل في ذلك انخفض تقدیره إلى ذاته

:الذكاءمستوى الطموح و -3-1-3

یتأثر مستوى طموح الفرد بمدى ما یمتلكه من قدرة عقلیة، فكلما كان الفرد أكثر قدرة استطاع القیام 

والفرد األكثر ذكاء قادر على فهم قدراته وٕامكاناته ورسم مستوى الطموح .بتحقیق أهداف أكثر صعوبة

ر على تحقیق أهدافه لنفسه، بحیث یتناسب مع هذه القدرات، وذلك على عكس األقل ذكاء، فهو غیر قاد

.ینخفض كثیرا عما یستطیع تحقیقه بالفعلأوحیث یضع لنفسه مستوى طموح یرتفع 

إلیهذلك أن الطالب ضعیف الذكاء ینظر ،وقد یؤثر الذكاء على مستوى الطموح بشكل غیر مباشر

نه قد یكف عن القیام بأي نشاط إنه عاجز عن المشاركة والعمل االیجابي، ونتیجة لذلك فأالناس على 

تكالیة واالنسحاب ویعجزون حه، وهنا تظهر لدى هؤالء سمات اإلمستوى طمو ومن ثم قد یخفض،یجابيإ

،یجابیة والمشاركة الفعالةتقوى لدیهم االتجاهات اإلأما األذكیاء ف،بصورة واقعیةاألهدافعن تحدید 

.)2013الجبوري، (ح فیرفعون مستوى طموحهمفتزداد ثقتهم بأنفسهم ویحققون مزیدا من النجا
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من قدرات األعمال المختلفةعلى فهم نفسه والحكم على قدراته ومیوله وما تتطلبه قادرفاإلنسان الذكي 

).2009، راجح(عن مستوى قدراتهبعیداوصفات، لذا ال یكون مستوى طموحه 

الفرد الذي یضع لنفسه مستوى طموح أعلى من مستوى ذكائه أن)1984(كل من توق وعدسوأشار

لى الفهم والتقبل، إلى الفشل، بینما تحدید مستوى الطموح في حدود المستوى الحقیقي للذكاء یقود إیدفعه 

ن یوازي بین مستوى طموحه ومستوى ذكائه یزداد من خالل معرفته بمستوى ذكاءه أعلىن قدرة الفردأو 

.وطاقاته المختلفة

الفردكانفكلماالعقلیة،الفردقدرةعلىیتوقفودرجتهالطموحمستوىأن)2010شعبان، (یؤكدكما

العقلیةالطفلقدرةكانتلماكو صعوبة،وأكثرأبعد،أهدافبتحقیقالقیاماستطاعتهفيكان،قدرةأكثر

عمرهبتغیریتغیرالطفلطموحمستوىأنذلكمعنىفمعین،مستوىإلىیصلحتىالعمربزیادةتزداد

.الزمني

یتضح مما سبق أن الفرد الذكي هو ذلك الفرد القادر على رسم مستوى طموحه وفق إمكانیاته و 

متخطیا العقبات التي تعترضه من أجل الوصول إلى تحقیق أهدافه، على عكس الفرد األقل ذكاء ،وقدراته

وهذا ما یؤدي به إلى الفشل ،الذي یغالي في رسم مستوى من الطموح ال یتناسب ومستوى ذكائه

.والضعف

:الدراسيالتحصیلمستوى الطموح و -3-1-4

بحیث نجازیادة دافعیة الفرد لإلالتنبؤ بالتحصیل الدراسي وز یعتبر مستوى الطموح متغیر مهم في 

جل الوصول إلى درجة معینة خاصة أكز على الرغبة في النجاح والعمل على تطویر هذه األهداف من تیر 

Yaquobمنوهذا ما بینته دراسة كل .في المجاالت التعلیمیة (2000)،Kathy & al

(2005)،Campbell (2008 ، حسان)2003(، األسود)2002(، الصافي)2001(، الصافي(

أهمیةوالتي أكدت,Siry)1990(ودراسة)1982،الصالحي(ودراسة )2012حنتول، عن()2005(
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ارتفاعوبالتالياألكادیميالتوافقتحقیقفيمساعداً عامالً یعدحیثمتعلماللدىالطموحمستوى

.الدراسيالتحصیلمعدالت

مستوى تحصیل الطالب یتبین لنا مدى تحقیقه لمستوى طموحه، حیث أن الطالب الذي لدیه ومن خالل 

.والعكس صحیحمستوى تحصیلي مرتفع یكون لدیه مستوى عال من الطموح

:النضجمستوى الطموح و -3-1-5

علم فيمفهوم هذا الیشمل النضج كأحد العوامل المهمة التي لها أثر على مستوى الطموح، حیث یعد

.)2000عبد الخالق،(الخاصة بالفرداالنفعالیة واالجتماعیةالنفس على الجوانب المعرفیة،

نضجا كلما كان في متناوله تحقیق أهدافه وطموحه، وكلما كان أقدر على أكثركلما كان الفرد ف

طموح معین، ففي وكل مرحلة من العمر تتمیز بمستوى.التفكیر في الوسائل والغایات التي تحقق له ذلك

مرحلة ریاض األطفال قد یكون الطموح غیر واضح المعالم ولكن موجود بالفعل، إذ یكون في مرحلة 

یسهم في ظهورإذلى الواقعیة في مرحلة الرشد، حلة المراهق ویصل إالتشكیل، ولذا تتحدد معالمه في مر 

عا لنضج الفرد الجسمي واالجتماعي نضجه، فالطموح یتباین من مرحلة ألخرى تبزیادةو مدى وعي الفرد 

إلى أن مستوى الطموح یرتفع مع التقدم في دراسة وتوصلت أكثر من.)2006،الشحاتو محمد(والنفسي

Marcoux-Moisan)العمر وأن لعامل النضج دور مهم في الرفع في مستوى الطموح ومنها دراسة  &

al, ,Strawinski)، ودراسة حول تطور الطموح الدراسي(2010 حول الطموح الدراسي والتي (2011

توصلت إلى أن الطموحات التعلیمیة ترتفع مع التقدم في العمر وكلما أصبح الطالب أكثر نضجا توصل 

&,2012(، ودراسة إلى تحقیق مستوى مرتفع من الطموح al(Shapka في دراسة حول الفروق بین

الطموح الدراسي والمهني لدى طالب حول Hafsyan),2015(، ودراسةالجنسین في الطموح الدراسي

توصلت إلى أن طالب الجامعة لدیهم مستوى مرتفع من الطموح والتيالجامعة المتفوقین والمتأخرین،

.وأرجعت ذلك إلى عامل العمر وزیادة في النضج
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مستوى الطموح ینمو ویتطور مع مرور الوقت، فطموح الطفل لیس نفسه طموح المراهق یتبین لنا أن و 

الطفولةفكل مرحلة من العمر تتمیز بمستوى طموح معین حیث یكون في مرحلة التشكیل في الراشد، أو

العوامل منهامجموعة من وتتحدد معالمه في المراهقة ویصل إلى الواقعیة في الرشد، ویساهم في ظهوره 

.هالمحیطة بالخاصة بالفرد نفسه ومنها

:والتوافق النفسيمستوى الطموح -3-1-6

یعتبر مستوى الطموح من العوامل الهامة التي تلعب دور في تحدید مالمح التوافق النفسي والصحة 

كن تعدیله النفسیة للفرد، فالتوافق النفسي هو عملیة دینامیة مستمرة، یحاول الفرد من خاللها تعدیل ما یم

سمارة(في سلوكه وبیئته، وتقبل ماال یمكن تعدیله، حتى یحدث التوازن بینه وبین البیئة التي یعیش فیها 

.)1999والنمر والحسن، 

Bernardوأشار  تأثر به، إذ أن أهداف یعلى مستوى الطموح و یؤثر أن التوافق النفسي (1957)

تلك األهداف واقعیة واستطاع تحقیقها یشعر بالرضا والسعادة الفرد ومستویاته تحدد توافقه، فإذا كانت 

والكفاءة والثقة بالنفس وهي من دعائم التوافق النفسي والذي بدوره یوفر مناخا نفسیا یحمي الفرد من 

الصراعات والمشكالت التي تحد من نشاطه وتسمح له باالنطالق بكل إمكانیاته وقدراته ، آما الذین 

واقعیة فإنهم یفشلون وهذا ما یدعم لدیهم سوء التوافق وتشتت قدراتهم وضیاعها دون یطمحون بصورة غیر

).2013الجبوري، عن(تحقیق أهدافه وتطلعاته 

أن الفرد المتوافق تكون طموحاته عادة في مستوى إمكانیاته الحقیقیة التي )2008(وذكر الداهري 

بینما نجد اآلخر الذي یطمح .ا ما یشیر إلى توافق الفردیسعى إلى تحقیقها من خالل الدافع لإلنجاز وهذ

للوصول إلى أهداف وآمال بعیدة كل البعد عن إمكانیاته، وهذا ما یؤدي به إلى االنهیار وسوء التوافق مع 

.المجتمع الذي یعیش فیه
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قدرته هو عدمأشد ما ینغص على الفرد حیاته ویهیئه الضطراب الشخصیة أن )1968(وأشار راجح 

فهذا.، أي بین ما یرغب فیه وبین ما یقدر علیه بالفعلاقتدارهمستوى طموحه ومستوى على التوازي بین

فالفرد الواقعي هو .یولد فیه الشعور بالنقص والعجز وكذلك الشعور بالذنب واستصغار الذات أو كرههاما

واحي القوة والضعف حتى یستطیع وما یتسم به من نذلك الفرد الذي یعرف ما لدیه من قدرات وصفات 

اآلباء یحفزون أوالدهم تحدید مستوى طموحه وفق حقیقته ال وفق رغبته أو خیاله، إال أنه كثیرا ما نجد 

إالعلى أن یضعوا ألنفسهم مستویات طموح یعجزون عن بلوغها وال یقبلون منهم دون ذلك وال یشجعونهم 

خیب ظن والدیه ألنهالذنب و سي وقلق شدید وشعور بالنقص وعاقبة هذا توتر نف.بلغ نجاحهم القمةإذا

.فیه

قدراته، ن الشخص المتوافق هو ذلك الشخص الذي یتمتع بقدرة التعرف على إما سبق فكل وبناءا على 

وهو األكثر استبصارا وتقبال لحدود إمكانیاته، وذلك بسبب إدراكه ووضع األهداف التي تتناسب معه،

لذاته وللعالم الخارجي مما یساعده على رسم مستوى طموح واقعي یتناسب وٕامكانیاته وقدراته، وبالتالي 

.ا على توافقه النفسيیالشعور بالثقة بالنفس مما ینعكس إیجاب

:وجهة الضبطمستوى الطموح -3-1-7

واختیاراته، وتعتبر مؤشرا الجهة التي یسند إلها الفرد نتائج سلوكه وقدراته بوجهة الضبطویقصد 

فهي تفسر سلوك الفرد أثناء تفاعله مع .البیئةأحداثالتعامل مع الواقع الخارجي والتفاعل مع ألسلوب

وهناك عالقة بین، وهناك وجهتین، وجهة الضبط الداخلي ووجهة الضبط الخارجيالمواقف المختلفة

حیث یتمیز أصحاب الضبط الخارجي بمستوى طموح منخفض ألنهم ،الضبطمستوى الطموح ووجهة 

بوجود قدرة داخلیة ویتقبلون ذواتهم على نحو اإلحساسیتصفون بعدم الثقة بالنفس ویفتقرون إلى 

القحطاني، (بالمسؤولیة اإلحساسلدیهم درجة وتنخفضوغیر قادرین على مقاومة الضغوط ،منخفض

2014(.
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وجهة الضبطوذن الفردألطموح عال من المستوى الداخلي یتمیزون بالضبطأن أصحاب كما

یكون لدیه القدرة على تحمل و ،نفسه مسئوال عن كل نتائج أفعاله خیرا أم شراأمامباعتبارهالداخلي 

ووضع الخطط لتحقیقها، ولدیه القدرة على تقدیر المسئولیة واالعتمادیة على النفس في تحدید األهداف 

).2006، الشحاتو محمد(الواقع بشكل مناسب ولكن بدون إرجاع النتائج للحظ

الضبط مركزویتبین لنا أن وجهة الضبط لها أثر على مستوى الطموح، فاألفراد الذین یتمیزون ب

تحمل المسؤولیة ومواجهة المشكالت معتمدین یزداد عندهم مستوى الطموح، ألنهم قادرین على ي خلادال

على خالف األفراد ذوي مركز الضبط الخارجي الغیر قادرین على االعتماد على النفس ،على أنفسهم

.والمحتاجین دائما للمساعدة

:الجنسمستوى الطموح وعامل -3-1-8

الذكور یختلف عن مستوى في رسم مستوى الطموح، فمستوى طموح )ذكر أو أنثى(جنس العامل یؤثر 

تبین وجود فئتین و تعددت الدراسات التي تناولت الفروق بین الجنسین في مستوى الطموح، و ، طموح اإلناث

دراسةكأن مستوى طموح  الذكور أعلى من مستوى طموح اإلناث منها، الفئة األولى والتي توصلت إلى 

دراسة ،)1987،عقیل(، دراسة)1979،أبو طالب(، (Reyniolds,1978)، )1973،العیسي(كل من

Alvin)(1994وآخرون ألفینودراسة،)1993،حمادي( & al,، ودراسة )1995،محمود(دراسة و

,Margoribanks))1997،إبراهیم( .)2010،شعبان؛ 2003منسي، ؛2010، حمدأعن((2004

طموح أعلى من من المستوى أظهرنن الفتیات أما الفئة الثانیة من الدراسات والتي توصلت إلى أ

Doyleودراسة ،)2009األسود، (دراسةك،الذكور & al, إلى أن الفتیات أشارتوالتي )(2009

،لوصول إلى الدراسات العلیالیكرسن معظم األوقات لدراسة أكثر من الذكور ویطمحن و ناجحات دراسیا 

Wahk)ودراسة & al,2000) ودراسة)(Andres & looker,2001 ودراسة
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(Marjoribanks,2005)،(Garg & al,2007)،)(Covell,2009في المذكورة)(Marcoux-

Moisan & al,2010 ، أكثر طموحا من الذكوراإلناثأن والتي أظهرت.

وهذا نتیجة لعدید ،ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ أن هناك فروق بین الجنسین في مستوى الطموح

من الدراسات التي بینت ذلك، فهناك دراسات أیدت وجود هذه الفروق لصالح الذكور، بینما هناك دراسات 

هناك دراسات أخرى أظهرت عدم وجود أن أیدت وجود فروق في مستوى الطموح لصالح اإلناث، إال 

المذكورة في المشیخي )1992(كدراسة عبد الوهابذكر واألنثى في مستوى الطموحلفروق بین ا

، ودراسة )2005شبیر،(، ودراسة )2010شعبان، (، ودراسة )2015محدب،(، ودراسة )2009(

ودراسة )2002(Waxlerودراسة Brice(2004)، ودراسة )2008بركات، (، ودراسة )2007سالمة،(

كل منةدراسو ،)2005(ودراسة بوفتاح ، )2011(المذكورون في القطناني )2002(التویجري 

)Bandey Anlioff(دراسة، و Waxler)2002(دراسة و Blackburn)2002(دراسة و ، 2002)

في وبالتالي یمكن القول أن مسألة الفروق بین الجنسین،)2008بركات، (المذكورون في 2003)

.لم تحسم بعدمستوى الطموح

:الثواب والعقابمستوى الطموح و -3-1-9

من العوامل الهامة التي تساعد على )الترقیات-الحوافز-األجور(مثل الثواب المادي أو المعنوي دیع

،القحطاني(رفع مستوى الطموح، حیث تساعد اإلنسان على تنظیم نشاطه وتوجهه نحو تحقیق الهدف

األشیاءوبالتالي رسم مستوى طموح معین، فعندما تقدم هذه ،عمل كباعث قوي على التعلمتو ، )2014

ترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل أنیجب المكافآتأننتیجة مباشرة للنجاح نفسه، ومعنى هذا فهي كتعزیزات 

معنى وقیمة خاصة في لها المكافأةأوالمدح أوكون الهدیة تأنالمستحسنومن .ویبذل الجهد والنجاح

فالفرد الذي ،الفردشخصیةدایا باختالفوتختلف قیمة هذه اله،تأثیرأيفال یكون لها وٕاال،نظر الطالب
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أن ، كماعور الثقة بالنفسمن الفرد الذي یتمتع بشأكثربكلمة ثناء أكثریفتقد الشعور بالنفس یتحرك 

.)2004،العیسوي(العقاب الصارم أو الدائم یعرقل قدرة الطفل ویجعله یشعر بالقلق 

أنمن الذم كما أقوىتأثیرن المدح له أمن العقاب، و وأبقىأقوىالثواب أنعبد الخالق وقد أشار

من استخدام كل منهما على أفضلالجمع بین الثواب والعقاب وممارسة كل منهما في الوقت المناسب 

نأیلي الفعل مباشرة دون فاصل زمني كبیر، كما أنحدة، ولكي یكون الثواب والعقاب مثمرا فیجب 

یضطربالمنطویین أن، في حین ابو ثیضاعفون جهودهم عقب الالمنبسطین االجتماعییناألطفال

).2000،عبد الخالق(عقب اللومأدائهم

باألطفالمقارنةللمساعدةورفضهماألطفالاستقاللفيفعالأثرلهحالمدأنFales)(أكدتوقد

وارتفاعنموعلىمؤشراألطفالمنالسلوكیاتهذهFales)(اعتبرتحیثالمدیح،یتلقوالمالذین

مهارة وكذلك تشجیع أكثرتدریب الطفل یصبح أن، ویعلق لیفین على ذلك بقوله لدیهمالطموحمستوى

عبد الفتاح،عن (ظهور الطموح المبدئيلى إالسلوك المستقل والمعتمد على النفس بالمدیح قد یؤدي 

1984.(

Doyleدراسة وفي  & al, والتحصیل الدراسي لدى طلبة المرحلة حول مستوى الطموح )(2009

الذي یتلقاه األبناء من قبل األهل عامل والمدحأن التشجیعبتوصلت .نویة في المناطق الریفیة بأالسكاالثا

للوصول إلى تحقیق أهدافهم لى العمل أكثرویدفعهم إبحیث یحفزهم ،مهم في الرفع من مستوى طموحهم

.وآمالهم المستقبلیة

على مستوى طموح الفرد، حیث یولد الثواب المزید تأثیرلعامل الثواب والعقاب أنونستخلص مما سبق 

اآلنیة أو الحالیة فهوى عامل مهم األهدافجل الوصول إلى أهداف بعیدة عن أمن الطموح والدافعیة من 

والمعلمین، في حین لاألهمن قبل ذلك الثواب الذي یتلقاه األفراد في الرفع من مستوى الطموح خاصة 
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خشیة الفشل فیها أخرىیدفع العقاب إلى الخوف والحد من مستوى الطموح وعدم تكرار المحاولة مرة 

.لعقابلتجنباو 

:الشعور الكفاءةو مستوى الطموح-3-1-10

Diciیعتبر شعور الفرد بكفاءته دور مهم في تحدید مستوى طموحه حیث یرى  & Ryan (1985)

Marcoux-Moisan)(المذكورة في  & al, أن الشعور بالكفاءة لدیه تأثیر على مستوى طموح 2010

على اختیار النشاطات التي یتوقع فیها النجاح هالفرد، باعتبارها حاجة نفسیة أساسیة عند الفرد، تساعد

.واالبتعاد عن النشاطات التي یتوقع فیها الفشل

تشكیل مستوى الشعور بالكفاءة عامل من بین العوامل المحددة والمساعدة في تنمیة و أنویتضح لنا 

الطموح حیث تساعد الفرد في اختیار األعمال التي یتوقع فیها النجاح واالبتعاد عن األعمال التي یتوقع 

.فیها الفشل

:مستوى الطموح والتخصص الدراسي-3-1-11

اختالف فیما بینهم لطلبةایظهرحیث، الطالبفي رسم مستوى طموحتخصص الدراسيالنوعیؤثر 

ي وجهوا إلیه سواء التخصص العلمي أو التخصص ذتحقیق طموحاتهم نتیجة لنوع التخصص الحیثمن 

هو عامل أساسي في نجاحه أو فشله الدراسي، ف،األدبي، والذي له دور في رفع مستوى طموح الطالب

التخصصات الجامعیة من المفروض أن تنبع من حاجات المجتمع الرئیسیة التي یتم إشباعها كونوذلك 

عن طریق إعداد الطالب الجامعي إعدادا أكادیمیا، یساعده على التوافق والتكیف مع المجتمع المتطور 

طالب بأقل جهد ممكن وبأحسن وسیلة ممكنة لتحقیق أعلى مستوى من الطموح، وخاصة إذا تم توجیه ال

ونوع میوله ،وفق مبادئ علمیة تهدف إلى الكشف عن مدى قدراته واستعداداتهالجامعیةفي دراسته

توصلت العدید من الدراسات إلى وجود فروق بین الطلبة في هذا وقد .ورغباته في كال التخصصین
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Bandey(دراسةكمستوى الطموح حسب نوع التخصص  ، Blackburn)2002(دراسة ، و 2002)

Anlioff(دراسةو  Margoribanks(دراسةو ،2003) .)2008بركات، عن(2004)

وفقالدراسيتخصصهاختیارمدىعلىیتوقفتهدراسفيالعلميالطالبنجاحأنیمكن القول هومن

.ورغباتهمیوالتهعلىمبنیة علمیةأسس

:االجتماعیةمحدداتال-3-2

:ومن بین هذه العوامل ما یلي،مستوى طموح الفردفي العوامل االجتماعیة تؤثر بعض

:االجتماعیةالتنشئةمستوى الطموح و -3-2-1

في طبیعة نشأتهم االجتماعیة حیث یكتسبون من خبرات رهینة بتلك النشأة، لذا یختلفون األفرادیختلف 

قدرات، أي مختلفون في مستوى طموحهم، أوإمكانیاتفیما بینهم اختالفا بینا في تقدیر ما یملكونه من 

ضوء على طبیعة العالقة القائمة بین النه یلقي اقع سلوكي فإلى و إذا ما ترجم إمستوى الطموح أنكما 

ویتفاعل معها، فمستوى الطموح قد یكون شكال من أشكال االتجاه النفسي إلیهاالفرد وجماعته التي ینتمي 

كل أنفمن مسلمات علم النفس ،الذي ینعكس في مجموع تصرفات الفرد العامة الشعوریة والالشعوریة

، فالفرد یكتسب اتجاه من خبراته الماضیة التي مر بها في حیاتهإنما یكتسبه اتجاه نفسي یكتسبه الفرد 

نوعا ومدى ومستوى بنفس األسلوب الذي یكتسب فیه االستجابات التكیفیة األخرى لما یحیط به طموحه 

.)2003، منسي(من مواقف

دور كبیر في صقل شخصیة الفرد من خالل أسالیب التنشئة لتنشئة االجتماعیة لن أومنه یمكن القول

المختلفة التي یتلقاها عن طریق تفاعله في وسطه االجتماعي، حیث تعمل التنشئة السلیمة والصحیحة 

حتى یتالئم وجیهه، والعمل على تهإذا كان هذا الطموح في حدود إمكانیاته،مستوى طموحتنمیةعلى 

.الخاصةهوقدرات
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:سرةاألتوى الطموح و مس-3-2-2

من خالل ما یتلقاه الطفل من خبرات أولیة عبر أسرته التي تمثل الجماعة تتشكل شخصیة الفرد إن 

لألسرة وما یسود فیها من أسالیب تنشئة مختلفة دور فعال في حیاة الفرد وفي إكسابه ،األولیة بالنسبة له

ولهذه األسالیب ،وتختلف تلك األسالیب من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر،خبراته األولى

).1994إبراهیم، (المختلفة في تنشئة الطفل أثارها ودورها البارز في تكوین شخصیة الطفل مستقبال 

ولهاالتفكیروطریقةاللغة،القیم،التقالید،العادات،خاللهامنالطفلىیتلقاجتماعیةمؤسسةأولاألسرةو 

كبیرةأهمیةللطفلاألسرةمعاملةكیفیةو ،هتحیامناألولىالخمسالسنواتفيسیماال،محوريدور

،نفسیابهوتعتنيوتهتموالسكینة،والراحة،العاطفي،والحنانوالحببالودالطفلتشعراألسرةكانتفإذا

سیرفعهذافإندائما،األفضلإلىللتطلعوتدفعهالصواب،الطریقسلوكعلىوتشجعهوعقلیا،وعاطفیا

وعقابوضربقسوةمنالطفلتربیةفيالخاطئةاألسالیباألسرةاستخدمتإذاأما،هطموحمستوىمن

صغرهمنالطفلهذاوسینشأ، الطفلشخصیةعلىسلباسیؤثرذلكفإن،وحرمانوٕاهمال،وتسلط،

یتأثرالفردطموحأنإلىاالجتماعيالنفسعلمفي بحوثوأشارت.والصراعاتالتوتراتمنیعاني

واألصدقاءوالمدرسةاألسرةیشملاجتماعيإطارفيینموفالفرد.إلیهینتميالتيبالجماعةمباشراتأثرا

مستوىتنمياألسرةأنفنجدطموحه،مستوىعلىحیاتهبدایةمنذاالجتماعیةالتنشئةعملیةوتؤثر

).2005شبیر،(واالجتهادالجدإلىأبنائهادفعطریقعنالفردطموح

على في الطلبة األوأن في رسم طموح األبناء،االمستوى التعلیمي للوالدین یلعب دور مهمأنكما 

,Larsonمستوى الطموح هم من ینحدرون من أباء یتسمون بمستویات تعلیمیة أعلى  1996)

(McWhirter العالي طموحالبمستوى التنبؤوجود األم مع شهادة جامعیة یلعب دور مهم في و ، &

Baker).لألبناء & al Ramos)وفي دراسة .(2014 & Sanchez, حول مستوى الطموح (1995

وجود فروق بین الطلبة في مستوى توصلت إلى طالب المكسیكیین األمریكیین في المرحلة الثانویة لدى ال
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فكلما كان الرصید الثقافي للوالدین عال ،ذلك إلى مستوى الوالدین الثقافي والتعلیميالطموح ویعزى 

.اكتسب األبناء مستوى طموح مرتفع

لى الفشل إقد یتعرضوا في حیاتهم اآلباء، فبعض األبناءیلعب طموح الوالدین دورا في زیادة طموح كما 

أبنائهمالهامة بالنسبة لهم، ومن ثم یعوضون عنها بتحقیقها في األهدافالشدید في تحقیق بعض 

عبد (لى تحقیق تلك الطموحاتإلى ذلك ویوفرون لهم من الوسائل المختلفة ما یوصلهم إفیدفعونهم دفعا 

.)1984الفتاح،

مستوىتشكل عامال مهما وفعاال في بناء شخصیة األبناء بما في ذلكألسرةاأنتبینیومما سبق 

المساندة عن طریق دفعهم إلى الجد والمثابرة من أجل الوصول إلى أهدافهم عن طریقوذلك ،طموحهم

.والتشجیع المستمر إلمكانیات وقدرات األبناء

:ترتیب والدة الطفل في األسرةمستوى الطموح و -3-2-3

الوحید في األسرة یختلف في بنفاإلإن لترتیب الطفل في أسرته أثرا واضحا في تنشئته االجتماعیة، 

ذلك أن مركز االهتمام یتحول من الطفل األول إلى ،تنشئته عن تنشئة أبناء ینتمون إلى أسر كبیرة العدد

وقد أشارت الدراسات أن المولود األول من الجنسین یكون أكثر طموحا .الطفل الثاني بمجرد والدة األخیر

یمكن وبالتالي ).1998قطامي وبرهوم، (یتمثل الطفل األخیر بالرفاق وٕانجازا كما أنه یتمثل باألب، بیمنا 

.طموحله أثر على مستوى الفیها اإلبنعدد أفراد األسرة وترتیبالقول أن

:الطموحمستوىعلىوأثرهاالجتماعيو االقتصاديالمستوى-3-2-4

فإذاطموحاته،تحدیدوفيالفرد،شخصیةتشكیلفيبارزادورااالجتماعيو قتصادياالالمستوىیلعب

التطلعزیادةمننوعهناكسیصبحاألسرةدخلفيوتحسناالقتصاديالمستوىفيتحسنهناككانما

مستویات،علىاالجتماعياالقتصاديالمستوىیؤثرقدوبالتاليأفضل،مراكزوشغلأعلى،مستوىإلى

ماكللتوفر، الطموحمنعالقدرعلىالعلیا،االقتصادیةالمستویاتيذو یكونبأنالطموحوأنماط
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منأعلىدرجةإلىدافعایكونقدالمنخفضاالجتماعياالقتصاديالمستوىأنكمایدیه،بینیریده

شبیر، (قدراتهواثباتعلیهابالتغلبالظروفوتجاوزللتحديالشخصعزیمةیشحذألنه،الطموح

2005(.

baker)(وفي دراسة  & al, واالجتماعیة التي یعیشها الظروف االقتصادیة توصلت إلى أن 2014

مستوى عالاألبناءاكتسبجید األسرةطموحه، فكلما كان مستوى دخل مستوىفي تشكیل دور مهم الفرد 

تضع حد لطموح أبنائها بسبب الظروف االقتصادیة على عكس الفئة ذات الدخل القلیل التي،من الطموح

هدف یمكن بأنهالمرحلة الجامعیة أبناء العائالت الغنیة ینظرون إلى كما أن ، المنخفضةاالجتماعیةو 

الوضع االقتصادي واالجتماعي المنخفض على عكس أبناء بلوغه ویتلقون الدعم الالزم من قبل الوالدین، 

ووضع حد لطموحاتهم المستقبلیة في مواصلة لحیاة العملیةللتوجه من أجل االدعم كل یتلقون الذین

Marcoux-Moisan).الدراسة الجامعیة & al,2010)

نجاز والمثابرة والعمل على وقد بینت بعض الدراسات أن الطبقة االجتماعیة الوسطى تشجع دوافع اإل

الحالیة للعمل على تحقیق األهداف مع تأجیل المشاعر الجنسیة والعدوانیة، أي تأخیر إشباع الحاجات 

ن أبناء الطبقات االجتماعیة الدنیا یمیلون إلى إشباع وعلى العكس من ذلك فإ.حات جوهریةبلوغ طمو 

حاجاتهم األساسیة والحالیة ویصبون كل اهتمامهم وتفكیرهم على الحاضر دون أي تفكیر في المستقبل، 

حباطات متعددة عند محاولته ال یواجه فالطف.حیث أن المستقبل أمامهم غیر واضح المعالم وغیر مؤكد

ومن ثم ال تتكون لدیه القدرة على تأجیل اإلشباع أو وضع أهداف طویلة األمد، ،ته األساسیةاإشباع حاج

عبد (فهو یهدف إلى التحقیق العاجل، وقد نتوقع أن یكون طموح مثل هؤالء األطفال طموحا محدودا

).1984الفتاح، 

امل االقتصادیة واالجتماعیة من العوامل المدعمة والمشجعة لتحقیق طموحات أن العو ستخلص یعلیه و 

وتحقیق أهدافه، هالفرد، بحیث تعمل على تهیئة الظروف المناسبة والخبرات الالزمة من أجل تنمیة قدرات
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وفي الكثیر من األحیان التخلي ،تضعف مستوى الطموحالتيالظروف االقتصادیة الصعبة على عكس

.نهائیا عنه

:مستوى الطموحلةفسر المالنظریة االتجاهات -4

تعددت النظریات التي تناولت مستوى الطموح بشكل مباشر أو غیر مباشر وذلك حسب الجانب الذي 

:تناولته كل نظریة من جوانب الشخصیة لتفسیر مستوى الطموح، ومن هذه النظریات ما یلي

:نظریة القیمة الذاتیة للهدف-4-1

ترى أنه على أساس القیمة الذاتیة التي نظریة القیمة الذاتیة للهدف، و Escalona)1940(قدمت 

أو قیمة الهدف الذاتیة كما هي فحسب، ولكن للهدف یتقرر االختیار، واالختیار ال یعتمد على أساس قوة 

ن القیمة فشل المتوقعة، وفي عبارة بسیطة فإالنجاح والالحتماالتباإلضافةیعتمد على القیمة الذاتیة 

تفسیر توهذه النظریة حاول.تعتبر نتیجة للقیمة نفسها والحتماالت النجاحالذاتیة للنجاح أو وزن النجاح

:ثالث حقائق

.لیبحثوا عن مستوى طموح مرتفع نسبیااألفرادهناك میل لدى -1

.ل مستوى الطموح یصل ارتفاعه إلى حدود معینةكما أن لدیهم میال لجع-2

.المیل لوضع مستوى الطموح بعیدا جدا عن المنطقة الصعبة جدا والسهلة جدا-3

یهم الناس فیما یتعلق بالمیل الذي یسیطر علوقا كبیرة جدا بینر أن هناك ف)Escalona(رىوت

عن النجاح، فبعض الناس یظهرون خوفا شدیدا من الفشل فیسیطر لبحثویتحكم فیهم لتجنب الفشل أو ل

.)1990عبد الفتاح، عن (علیهم احتمال الفشل، وهذا ینزل من مستوى القیمة الذاتیة للهدف
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:نظریة المجال-4-2

وهي ،أول نظریة فسرت مستوى الطموح وعالقته بالسلوك اإلنساني بصفة عامةنظریة المجال تعتبر 

النظریة الوحیدة التي تعرضت لتفسیر مستوى الطموح مباشرة وقد یرجع السبب في ذلك لألعمال المتعددة 

).1990عبد الفتاح، (وتالمیذه Lovinالتي قام بها 

اتفقوقدالمهمةطبیعةضوءفيیكونالطموحلمستوىائير اإلجالمعنىأنLovinأوضححیث

LovinمعFrankمستوىویعرفالفردیعرفهاالتيمألوفةمهماتفيالمستقبلياألداءمستوىبأنه

یجابياإلاألثردور ، وذلك بمعرفة مستقبليأداءلتحقیقمعینمستوىلنفسهیضعماضیافیهاأدائه

انخفاضفيالسابقةتركته الخبراتالذيالسلبياألثرو الطموحمستوىرفعفيالسابقةالنجاحلخبرات

تؤثرالتيالبیئیةللقوىكموضوعللشخصمفاهیمينموذجبوضعوجماعتهLovinقامو .الطموحمستوى

حركةتفسیرفيالهندسيالنشاطأو)المجال(المكانيالحیزمفهوملیفیناقترحو .جانبكلمنفیه

مستویاتلهاالحركةوهذه،أخرىلىإمنطقةنممعینمجالضمنالفردحركةعلىقائمالشخصیة

مستوىحولارهر بقالشخصویتنوع.المجالفيمنطقةكلتمثلالتي المهمةلصعوبةتبعامتعددة

المهمةصعوبةلمستوىالفرداندفاعیةو ،الهدفومنطقةمنطقتهبینالطریق اتخاذوكیفیةالمهمةصعوبة

الهدفمنطقةیعدالذيفشلهأوموجبةالالهدفمنطقةیعدالذينجاحهالشخصلدىتحدد التيهي

.سالبةال

للموقفالمجالفوظیفة،وظیفةعبارة عنهومعینةلحظةفيالفردسلوكأنLovinیرىوهكذا

عندماالمرءخبرةنتاجفيتتمثلالتياللحظةهوالطموح مستوىمصطلحوفقعلىالشخصیةوالعوامل

مألوفةغیراتر المؤثهذهوبعضمتعددةبقوىارهر قیتأثرإذصعوبةمعین من مستوىفيمهمةیتحدى

:األتيالنحووعلىالعقلیةالمعادلةنتاجمنیكونطموحهمستوىفتقریرسابقة،مواقففيالفردلدى

.الفاشلةأوالناجحةاألهدافنحوالموجهقوةعلىیتوقفالذيالهدفتكافؤ-1



مستوى الطموح:ثانيالفصل ال

63

.بنجاحالمهمةتلكأداءعلىبالقدرةلثقتهتقدیره:النجاحفيالفرداحتمالیة-2

.المهمةتلكأداءفيالفشللفرصةتقدیره:الفشلفيالفرداحتمالیة-3

نألالهدفمنالنفسیةالمسافةفيمتشابهةتكونأنیمكنالفشلأوالنجاحفيالفردواحتمالیة

.)2010علي وصاحب، (لأللمتحملهأوالرضاعنالمرءلبحثتبعایتقررالفشلأوالنجاح

مستوى الطموح، بحیث تعمل تحدیدونستخلص من نظریة المجال أن هناك عاملین أساسیین في 

ة، بینما تعمل قادمالتجارب السابقة الناجحة على رفع مستوى طموح الفرد في التجارب الأوالخبرات 

التجارب الالحقة، ومنه یمكن الفاشلة على خفض مستوى طموح الفرد في أوالخبرات الماضیة السلبیة 

.القول أن طموح الفرد یتم تحدیده حسب خبرات الفرد الماضیة

:Adlerنظریة -4-3

كما ،بفكرة كفاح الفرد للوصول إلى السمو واالرتفاع، وذلك تعویضا عن مشاعر النقصAdlerآمن 

حاضر بدال من توكید أهمیة الماضي العالقات االجتماعیة، وعلى أهمیة الأهمیة و أكد على أهمیة الذات 

اإلنسان كائنا اجتماعیا تحركه الحوافز االجتماعیة وأهدافه Adlerوتعتبر نظریة .)2004،عیسوي(

الجبوري، (الحیاتیة والتي یسعى جاهدا لبلوغها كما أن لدیه القدرة على التخطیط ألعماله وتوجیهها 

2013.(

:Adlerعند األساسیةومن المفاهیم 

وتوظیف المعطیات لتصنع منها شیئا یطمح إلى االبتكاروتعني ذات الفرد التي تدفعه :الذات الخالقة-

.الفردإلیه

.یعتبر الكفاح فطریا فالفرد یسعى نحو التفوق من میالده حتى مماته:الكفاح في سبیل التفوق-

ویتضمن نظرة الفرد للحیاة من حیث التفاؤل بحیث یسیر وفق خطة ثابتة لتحقیق :الحیاةأسلوب-

ص فتحدد خبرات الفرد واستعداداته لمثل هذه أهدافه والتخطیط لها والتشاؤم یرجع إلى مشاعر النق
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یتخلصوا من أنلى أفراد یسعون دائما إالمشاعر، والتي تتحدد من خالل موقف الفرد اتجاهها، فهناك 

.ر النقصمشاع

الوهمیة والتي ال واألهدافالقابلة لتحقیق األهدافحیث یفرق الفرد الناضج بین :النمائیةاألهداف-

إمكانیاته وقدراته لتحقیقها، ویرجع ذلك إلى سوء تقدیر الذات بحیث یعتبر یضع فیها الفرد اعتبار لحدود 

Adlerوتعتبر الغایة عامل حاسم في األفرادجمیع إلیهاجل التفوق الغایة التي یسعى مبدأ الكفاح من أ

).2010،نصرعن (توجیه سلوك الفرد 

مفاهیم أساسیة والمتمثلة في الذات ألربعةنظریته أعطى األهمیةفيAdlerومنه یمكن القول أن

الخالقة والتي یرجعها لمفهوم الفرد عن ذاته حیث تسعى هذه الذات الخالفة إلى تحقیق أسلوب اإلنسان 

فاإلنسان منذ ،التفوق مطلب فطريفي سبیلالشخصي والذي یمیزه عن غیره في حیاته، ویعد مبدأ الكفاح 

من خالل أسلوبه في فهي الغایة التي یسعى اإلنسان لتحقیقهامیالده إلى وفاته یسعى من أجل التفوق 

.الحیاة محققا أهدافه التي تتوافق وٕامكانیاته وقدراته الشخصیة

:نظریة محددات الذات-4-5

Theoryمحددات الذات نظریة تعتبر  (SDT)-DeterminationSelf ،من النظریات المعاصرة

اجات النفسیة، أهداف الحیاة، التنظیم الذاتي، الحالشخصیةتهتم بدراسة تنمیة وتطویر التي 

.الخ...الطموحات، عالقة الثقافة بالدوافع، تأثیر العوامل االجتماعیة على الدوافع، السلوك، الرفاهیةأو

مجال الریاضة، التعلیم أبحاثها تتزاید في وبدأت، )1970(لهذه النظریة عام األولیةالجذور وبدأت

في كندا وعلى رئسهممن قبل مجموعة من الباحثین )1980(منتصف عام الرعایة الصحیة في 

Vallerand.(Deci & Ryan,2008)
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في توجیه أنشطتهم من بین األعمال األفرادالتي یستخدمها )الطموحات(وتعتبر أهداف الحیاة 

بدراستها، حیث تبین تجریبیا أن هذه األهداف تندرج في نوعین وهما)SDT(التجریبیة التي اهتمت نظریة 

Deci).)الطموح الخارجي(واألهداف الخارجیة ،)الطموح الداخلي(األهداف الداخلیة & Ryan,2008)

نمو أو تطور الشخصیة، العالقات (فيالطموحات الداخلیة والمتمثلة في مثل أهداف الحیاةتتو 

األساسیةحاجات الفرد النفسیة إشباعاألهداف على هذه عملوت)والمشاركة االجتماعیةاالجتماعیة 

لدى الفرد بتحقیق الصحة النفسیة،هذه الحاجاتإشباعوترتبط والمتمثلة في االستقاللیة، االنتماء والكفاءة

ال تعمل على وهي أهدافاالجتماعيفي حین تشمل الطموحات الخارجیة على الثروة، الشهرة، المظهر 

اآلخرینوالتقییم االیجابي من قبل المكافآتتعمل على الحصول على بل الحاجات األساسیة للفرد إشباع

Romeroوهي أهداف تبعد الفرد عن تحقیق صحته النفسیة & al ,2012).(

نوعین، الطموح الداخلي والذي هوالطموح أننظریة محددات الذات اعتبرت علیه یمكن القول أن و 

یؤدي إلى فرد متوافق نفسیا وله تقدیر كاف یعبر عن الصحة النفسیة فكلما كان للفرد طموح داخلي مرتفع 

إلمكانیاته وقدراته، بینما یمثل النوع الثاني الطموح الخارجي والذي یرتبط المظهر الخارجي كالوصول على 

ئلة وهذا ما یسبب لصاحبه اضطرابات نفسیة كثیرة كالقلق وعدم مكانة اجتماعیة خاصة أو الثروة الطا

.الصحة النفسیة

:سمات الشخص الطموح-6

:)2009المشیخي، عن (سمات الشخص الطموح في النقاط التالیة)2002(قندلفت حددت 

ال یقنع بالقلیل وال یرض بمستواه ووضعه الحالي بل یعمل دائما على تحسین إنسانالطموح اإلنسان-

یوصل يوضعه ویضع خططا مستقبلیة یسیر على خطاها لینتقل من نجاح إلى آخر، وال یعد النقطة الت

إلیها هي نقطة النهایة بل هي نقطة البدایة النطالقة نجاح جدید شرط أن ال یكون هذا االنتقال على 

.على مجهوده الشخصي وانطالقا من تنمیة قدراتهاعتماداخص اآلخر بل حساب ش
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نفسه بتطویركبر وقام  ا أكلما بذل جهدبأنهال یؤمن بالحظ أبدا بل یؤمن إنسانالطموح اإلنسان-

نه ال یعتقد أن المستقبل مرسوم له مسبقا بل أوتنمیة قدراته حصل على تقدم ونجاح جدیدین، كما 

هو الذي یحدد هذا المستقبل بجهده وعمله ویرسم الخطوات المناسبة للوصول إلى أهدافه أي أنه ال یعتمد 

.في تحدید مستقبلهأبداعلى الظروف 

یطمح إلى ألنهالطموح ال یخشى المغامرة وكثیرا ما یعتمد على المجازفة للوصول إلى أهدافه اإلنسان-

القیام بخطوات ولو كانت غیر محسوبة النتائج بشكل تام امیةبإلز تطویر نفسه بشكل سریع ویعتقد 

للوصول على أهدافه ، وال یخشى من المنافسة بل المنافسة تشجعه على اإلسراع بتطویر نفسه 

وهو یتحمل مسؤولیة أیة خطوة یقوم بها أو أي قرار یتخذه وال یخشى الفشل بل إن الفشل یكون دافعا

.وحافزا لنجاح جدید

الطموح ال ینتظر الفرصة حتى تأتیه لیتقدم بل یقوم بخلق الفرص المواتیة والمساعدة اإلنسانإن -

وم بخلق فرص جدیدة ویقتأتیهلتقدمه، فانتظار الفرص یحتاج إلى زمن لذلك فینتهز جمیع الفرص التي 

.تقدماأكثرمن مرحلة إلى مرحلة أخرى تساعده على االنتقال

الفشل مثل احتماالت یتوقع ظهور نتائج جهوده بشكل سریع ومفید له، بل یضع الطموح الاإلنسان-

.احتماالت النجاح ویكون صبورا على النتائج

عترضة سبیل تطوره وتقدمه الطموح یتحمل جمیع أنواع الصعوبات والعقبات التي تقف أمامه ماإلنسان-

الجهد والمثابرة هما الوسیلتان الكفیلتان بالتغلب على أیة أن، وهو یؤمن لى هدفه المنشودووصوله إ

.اإلنسانصعوبة تقف بوجه 

یعمل تتوفر فیه كل هذه السمات، بحث ومنه یمكن القول أن الشخص الطموح هو ذلك الشخص الذي 

.بعیدةجاهدا متحدیا كل العوائق والصعوبات وصوال إلى تحقیق أهدافه المستقبلیة سواء كانت قریبة أو 
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:أنواع الطموح-7

:في النقاط اآلتیةتتمثللطموح أنواع 

:اإلمكانیاتیعادلالذيالطموح-

إلى یطمححیث ،واستعداداتهقدراتهالفردبهایقدرذيالوالتقییماإلدراكعملیةبعدالمستوىویأتي هذا

.السويأوالواقعيالطموحعلیهویطلق، اإلمكانیاتهذهقیمةویعادلیتناسبما

:اإلمكانیاتنملیقلالذيالطموح-

بسبب مستوى طموحه استغاللهایستطیعاللكنهوكبیرةعالیهإمكانیاتالفردیملكالمستوىهذاوفي

.سويالغیربالطموحالطموحمنالنوعهذاعلىویطلقالمنخفض، 

:اإلمكانیاتعنیزیدالذيالطموح-

بینتناقضهناكأي،إمكانیاتهمنأعلىالفردطموحفمستوى، السابقالمستوىعكسالمستوىهذا

كحیلة وصبیرة (واقعيالغیربالطموحیعرفماوهذا، إمكانیاتوما یملكه من الطموحما یطمح إلیه 

.)2014یونس، و 

:فإن الطموح نوعانHurlockوحسب 

.النجاحات المستمرةطموح إیجابي ویمثل في النزعة لتحقیق -أ

.طموح سلبي في محاولة البعد عن مزید من الفشل-ب

الطموح المباشر والطموح :فإنهما یمیزان بین مستویین آخرین من الطموحوفریدمانماكلیالندأما

وبالتالي ،وتتعلق بالمستقبل القریب والمستقبل البعیدبالحاضرا تتعلقمستقبلي، فالفرد یضع لنفسه أهدافال

یكفي في حد ذاته  بل ما وهذا ال،فإن الحكم على شخصیة اإلنسان من خالل ما لدیه من مستوى طموح

ن لم أدائه وإ فكلما كان الفرد راضیا عن .ا لتحقیق مستوى طموحهیقوم به من أعمال مقبولة اجتماعی
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أدائهأهمیةتوقع الفرد على ا نحو ذاته وبالتالي ذي حدده فإن هذا ینعكس إیجابیصل إلى المستوى ال

).2013،الجبوري(

Life)أما نظریة محددات الذات فقد اعتبرت أن أهداف الحیاة goals) مستوى أو ما یطلق علیه

:، یمكن تقسیمه إلى قسمین طموح داخلي وطموح خارجيالطموح

یعبر عن النمو الموروث والذي یؤدي إلى إشباع الحاجات النفسیة األساسیة و :الطموح الداخلي-

.االنتماء، االستقاللوالمتمثلة في الكفاءة، 

یعبر عن السعي وراء األهداف كوسیلة ال ترتبط بشكل مباشر بإشباع الحاجات و :الطموح الخارجي-

).2011، القطنانيعن (وتتمثل هذه األهداف في الثروة والمظهر االجتماعي والشهرةالنفسیة األساسیة

طاقاتمععند مقارنتهوالسیما،فراداأللدىواحدبمستوىلیسن الطموحأیتضحبق سوانطالقا مما 

.لطموحاعدة أنواع منلذا نجدوٕامكانیاتهالفرد

:نمو مستوى الطموح-8

أمرالبدایاتفيالبشرلدىوجودهأنإالالمجتمعوثقافةالمحیطةبالبیئةیتأثرالطموحأنمنبالرغم

المراحل فياألطفاللدىتظهرالطموحمنبدائیةمستویاتأنأبحاثهمنLovinاستخلصفقدفطري،

مثلالصعوباتبتخطيالطفلرغبةخاللمنیظهرفهو،)2014، وآخرونكحیلة عن (األولىالعمریة

منقطعةجذبأوكرسي،علىالجلوسومحاولتهوحده،یمشيوأنقدمیه،علىیقفأنمحاولته

الطموحمستوىبینیفرقذلكفيوهوالطموح،مستوىبزوغعلىعالماتذلكLovinویعتبر،المالبس

مرحلةتعدبأحداالستعانةدونبنفسهشيءأيعملفيالطفلرغبةنشیر إلى أفیالمبدئي،والطموح

أعماالً یكررفالطفلالمبدئي،الطموحfelizتسمیهالسلوكمنالنمطوهذا،الناجحالطموحمستوىتسبق

خطوةأحد،مساعدةدونشيءأيعملفيالطفلرغبةfelizاعتبرتوقد.رغبتهإلىیصلحتى

یواجهحیناالستقاللعلىالطفلویتدربالطموح،لمستوىالنمائیةالمراحلخطواتمنلمرحلة
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بین أعمارهمتتراوحدار الحضانةفياألطفالمنعینةدرستوقدقدراتهحدودوفيمتوسطة،بمشكالت

العملیةهذهفيالمساعدةرفضنسبةأنfelizواعتبرتمالبسهم،وخلعبارتداءیتعلقفیماسنوات2-3

felizقامت ذلكالسنتین وبعدبسناألطفاللدىالمستوىهذاوجدتوقدالمبدئي،للطموحمقیاساً 

وبعدهالتدریبقبلالمجموعةهذهقارنتثمالعمل،ذلكعلىاألطفالهؤالءمنمجموعةبتدریب

للمساعدةرفضهانسبةازدادتقدالتدریبتلقتالتيالمجموعةأنفوجدتتتدرب،لممماثلةبمجموعة

أيمثلآلخرفردمناألفراد عندیختلفالطموحمستوىنفإوبذلكاألخرى،المجموعةمعبالمقارنة

.)1984عبد الفتاح، عن(أخرىشخصیةسمة

یات النمو أن مستوى الطموح ینمو لدى األطفال حسب مستو )فاجانس وروزنفیلد(وأوضحت دراسات 

یجبالذيكالتشجیعالمتغیراتبعضبوجودویتطورینموالطموحمستوىو ).1990عبد الفتاح، عن (

حیاتهخالللها الفردیتعرضالتيحباطاتاإلولكنمستوى،أعلىویصل إلىفیزدادالنجاحیتبعأن

.)2013،علوان(لدیهالطموحمستوىوخفضالفشلخبراتمنتزید

نمو مستوى الطموح لدى األفراد یختلف باختالف المراحل النمائیة التي یمر بها،سبق أنمما ونستنتج

إلى عمریةمن مرحلةالفردتقلنالشیخوخة، وكلما او كمرحلة الرضاعة، الطفولة، المراهقة، ومرحلة الرشد

ونمو ، أخرى عرفت قدراته تطورا سواء من الناحیة الجسدیة أو النفسیة، العقلیة، األخالقیة واالجتماعیة

.تفكیره یؤدي بطبیعة الحال إلى نمو مستوى طموحه
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:أسالیب تحدید مستوى الطموح-9

التي تساعدنا في التعرف على ما إذا كان لدى الفرد األسالیبیمكن تحدید مستوى الطموح من خالل 

:تتمثل فياألسالیبوهذه مستوى من الطموح أم ال 

:الدراسات المعملیة-9-1

لى معرفة إأجریت أول تجربة نفسیة للمستوى الطموح من قبل هوب، والتي هدفت )1931(في عام 

في الرفع األفرادتأثیر النجاح و الفشل  على العوامل التي تأثر في تحدید أهداف السلوك من خالل قیاس 

بتصنیف مستوى طموح الفرد  الخاضعین للتقییم على أساس Hoppeأو خفض مستوى الطموح ، وقام 

التصریحات العفویة للموضوع، خبرات حدوث النجاح والفشل، وطریقة الذهاب إلى المهمة، :معاییرثالث 

في تجربته فكرة أن تجارب النجاح والفشل مؤشر لتحصیل هدف متوسط، في حین أن Hoppeوقدم 

واستخلص .األداءخفضإلى تؤديتجارب النجاح شرط لرفع األداء، على عكس تجارب الفشل التي 

Hoppe الوحیدة عن تحقیق األهداف الجیدة، سواء تم مسئولةمن تجربته حول النجاح والفشل لیست

ي وجود تفاوت بین األفراد فHoppeومن بین نتائج .التوصل إلى مستوى الطموح أو لم یتم التوصل إلیه

الشجاعة، الثقة مثلفي تحقیق الطموحاألفرادختالفات في شخصیة مستوى الطموح وارجع ذلك إلى اال

Quaglia)بالنفس، الحكمة & Cobb, 1996).

شخصحصل:األتيالمثالقدموالذيللرمایةمسابقةتجربة Hoppeالتجارب التي قام بهاومن بین

نقاط(10)مجموعمنالهدفمركزإصابةفينقاط(6)علىالرمایةلمسابقةاألولىالمحاولةفي

سیحصلأنهذكرالثانیة،المحاولةفيعلیهاالحصولفيیطمحالتيالنقاطیحددأنمنهطلبوعندما

أنهذكرثالثةمحاولةفياالشتراكقرروعندمافقط،نقاط(5)علىحصللكنهنقاط،)8(على

الذياألتيشكلالفيكمامراحلأربعالتجربةفيأنلوحظالمثالتحلیلوعندنقاط(6)علىسیحصل

:Hoppeوصفه
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)الحكم(فرق التحصیل                   الحالة النفسیةفرق الهدف 

تضمنتهاالتياألربعالمراحل):1(شكل رقم 

).2010علي وصاحب، (الطموحمستوىحولHoppeتجربة

:تجربتهفيHoppeحددهاالتيالمراحلتبدووهكذا

.نقاط(6)علىفحصلالفردأنجزهعمل:األولىالمرحلة

.نقاط)8(وهوإلیهالوصولیطمحالثانیةالمحاولةهدفتحدید:الثانیةالمرحلة

.نقاط(5)كانالثانیةالمحاولةفيالفعلياإلنجازأواألداءنتیجة:الثالثةالمرحلة

هدفهمنیقللالفردجعلالسابقةالمرحلةفيالفعلياإلنجازدرجةأثارتهالذيالفعلرد:الرابعةالمرحلة

هذهعلىوبناءا.نقاط(6)إذ بلغ األولىالمحاولةبعدإلیهیطمحكانالذياألولالمدىعنویحوله

الفردلتوقعاتالكليمجموعبأنهالطموحمستوىعرففقدHoppeأجراهاالتيالمعملیةالتجارب

.محددعملفيالتاليبأدائهیتعلقفیماالذاتیةغایاتهأووأهدافه

هذهوتكونالحكمفرقتسمىالحكمودرجةاإلنجازدرجةبینالفرقأنالسابقالمخططمنویالحظ

الحكم،منأعلىاإلنجازدرجةكانتإذاسالبةوتكوناإلنجازمنأعلىالحكمكانإذاموجبةالنتیجة

الهدف فرقیسمىالفردإلیهیطمحالذيالهدفوهيالتوقعودرجةاإلنجازدرجةبینالفرقأنكما

.)2010، صاحبو علي(

:اآلمالدراسة -9-2

تشایلدفعلكماالحیاتیةالمواقفعبرقیاسإلىالمعملیةالتجاربمنالطموحمستوىقیاسانتقللقد

فيباألحداثالصلةوثیقةتكونالقدالمعملیةالتجارببعضأنیرىكماألنه،)1954(وزمالؤه

نقاط6 نقاط5 نقاط8 نقاط6



مستوى الطموح:ثانيالفصل ال

72

برغباتتتعلقمفتوحةأسئلةمنتتكونالتياالستبیاناتعلىالسیكومترياألسلوبیعتمدحیثحیاتنا،

منالمفحوصینفئة كانتإذاخاصةالمغلقةاألسئلةعلىأحیاناً تعتمدوقدوطموحاته،المستقبلیةالفرد

.)2010شعبان، عن (الدنیاالعمریةالمراحل

عبارة عن أسئلة مباشرة تتیح للمفحوص فرصة التعبیر عن مطامحه المختلفة، غیر االستبیاناتوهذه 

التي یتضمنها هذا األسئلةأنلى صدقه وثباته، مقابل افتراض إنه قد ال یقدم االستبیان ما یشیر أ

االفتراضدراسات الصدق والثبات، إال أن مثل هذا إجراءاالستبیان تكون واضحة ومباشرة مما یغني عن 

حاولت هذه االستبیانات وضع المفحوص في مواقف واقعیة مصاغة كما .لى حد كبیرإمشكوك فیه أمر

ومن العلماء الذین ،وأخرى اجتماعیةفي شكل عبارات منها مواقف تعلیمیة وأخرى مهنیة، ومواقف أسریة

(1953)وضعوا مقاییس لقیاس مستوى الطموح لدى األفراد بمختلف األعمار والمهن والتوجهات نذكر

Reismanوضع مقیاس مستوى الطموح المهني، وكان یستدل على مستوى الطموح من خالل عدد الذي

).2014بن غذفة، (د على الصدق الظاهريالعقبات التي یتجاوزها الفرد في المقاییس وقد اعتم

ببناء استبیان مستوى الطموح الخاص بالراشدین )1981(وفي العالم العربي قامت كامیلیا عبد الفتاح

-)ت(االتجاه نحو التفوق -)ن(النظرة الى الحیاة ویرمز لها بالحرف:والذي یتكون من سبعة سمات

-)س(تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس-)ك(المیل الى الكفاح-)ه(والخطةاألهدافتحدید 

).ح(بالحظواإلیمانبالوضع الحاضر الرضا-)م(المثابرة

، مع وضع أسئلةلها تسعة توالتي وضع)4(سمة رقمماعداأسئلةلكل سمة عشرة توقد وضع

.)76ص ،1990، عبد الفتاح(المفحوص تإجاباالغرض منها التأكد من صدق ،مراجعةأسئلةعشرة 

سید :قام مجموعة من الباحثین بوضع مقاییس لقیاس مستوى الطموح منهمبعد كامیلیا عبد الفتاح و 

،)مقیاس مستوى الطموح المهني واألكادیمي()1975(قشقوقش إبراهیمحمد عزت راجح،أعبد العال،

(1984(، سناء محمد سلیمان)مقیاس مستوى الطموح(عبد اهللا الصافي، محمد حسانین محمد مقیاس )
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(2004(، أمال عبد السمیع باظة)مستوى الطموح لدى الطلبة مقیاس مستوى الطموح لدى المراهقین )

، )عادیینالسمعیة والاإلعاقةمستوى الطموح في مجال اختبار()2004(، محمد النوبي علي )والشباب

إال أن .لمحمد عبد التواب معوض وسید عبد العظیم محمد وغیرها من المقاییسمقیاس مستوى الطموح  و 

غلب الدراسات التي أجریت وكان أحد متغیراتها مستوى الطموح اعتمدت على مقیاس كامیلیا عبد الفتاح أ

.ن الحیاة الیومیةنه یصلح في عدة مواقف واقعیة مأكما ،وجدیةاتساعلما یتمیز به من 

أن االستبیانات أكثر داللة من التجارب المعملیة ألنها أكثر اتصاال بالواقع وأكثر جدیة، من رغم بالو 

Hurlockأنإال  باعتبار بعض الناس مستعدین لمناقشة االستبیانأشارت إلى قصور طریقة (1974)

طموحاتهم بینما البعض اآلخر نجدهم متحفظین، وهذا ما دفع بالباحثین إلى دراسة الرغبات والمثل العلیا 

.)2014، ذفةغبن (

:دراسات تناولت المثالیات-9-3

Hurlockأشارت  أن دراسة الشخصیة المثالیة ذات أهمیة في تحدید مستویات الطموح لدى (1974)

األفراد، وقد تمت دراسات على هذا المنوال بسؤال الفرد عن الشخصیة المثالیة التي یتمنى أن یكون 

ن معرفة مثالیة الطفل تشیر إلى ما یأمل أن یكون علیه عندما یكبر ولكن الضرر المتوقع حدوثه ، وأعلیها

لى الشخصیة المثالیة التي یتمناها ضئیلة فقد تكون عذه الحالة أن تكون فرص نجاح الفرد للوصول في ه

سمات الشخصیة وقدرات الفرد غیر مؤهلة لهذا النجاح مما یترتب علیه عدم واقعیة مستوى طموح الفرد 

بدرج كبیرة على المقدرة فنحن ربما نرغب أن نكون شعراء الطموح یعتمدن وأ.والیأسباإلحباطوٕاصابته 

ما نترك هذه نتخلى عن هذا الطموح مبكرا وغالبا فإنناقلیلة إمكانیاتناكانت إذاولكن أو علماء مشهورین

عن توافر تلك اإلمكانات، وفي حاالت أخرى مسئولینااألهداف المستحیلة دون مباالة وذلك ألننا لسن

حاتنا على الرغم من میوالتنا الكبیرة وهذا یعني أنه ال یكفي أن یكون لدینا میل أو رغبة نتخلى عن طمو 

.)2009المشیخي، عن(في هدف ما دون توفر قدرات مناسبة لهذا الطموح
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إلى قیاسه عن من الدراسات المعملیةتطورت أسالیب قیاس مستوى الطموح ومما سبق یتبین لنا أن 

تلیها الطریقة الكمیة عن طریق االستبیانات المباشرة وغیر ثم لیة من الحیاة الیومیة الفعطریق المواقف 

.إلى دراسة الشخصیة المثالیةفي األخیر وصوال و المباشرة 

:الفصلةالصخ

یعتبر مستوى الطموح ركیزة أساسیة في تقدم المجتمعات، فالكثیر مما ینجزه األفراد نحو الرقى والتقدم 

والذي یعتبر معیارا لشخصیة الفرد، كبیر منه إلى توفر قدر مناسب من مستوى الطموحیرجع جانب 

یمكن من خاللها تحدید طبیعة مستوى طموح الفرد التي ثالثة معاییر أساسیة حددته عبد الفتاح بالذي و 

.نسبیا لدى الفردثانیا وصفا إلطار تقدیر وتقویم المواقف وأخیرا سمة ثابتة و باعتباره أوال استعدادا نفسیا، 

تهفكر كومستوى طموح الفرد یتأثر بمجموعة من العوامل منها خبرات النجاح والفشل التي یمر بها الفرد، 

الخ والتي تمثل العوامل الذاتیة، أما ...معدل النضجو مستوى التحصیل، و ، همستوى ذكاءو عن نفسه، 

یتلقاها الفرد في صغره، إضافة إلى األسرة والتي العوامل االجتماعیة والمتمثلة في التنشئة االجتماعیة التي

شخصیة الفرد تتشكل من خالل ما یتلقاه الطفل من ألن،نبلها دور فعال في تحدید مستوى طموح اإل

واالجتماعياالقتصاديللمستوىخبرات أولیة عبر أسرته التي تمثل الجماعة األولیة بالنسبة له، كما أن

.طموحالهذا تحدیدفيبارزادورا

،، وأهم هذه النظریاتلتحدید مستوى الطموح والعوامل المؤثرة فیهوانطلقت تفسیرات نظریة عدیدة 

والتي ترى أنه على أساس القیمة الذاتیة للهدف یتقرر Escalona)1940(لذاتیة للهدفالنظریة ا

بینما طموح الفرد یتم تحدیده حسب خبرات الفرد الماضیة، تعتبر فاLovinالمجال نظریة أما االختیار، 

األهمیة ألربعة مفاهیم أساسیة في تحدید مستوى الطموح والمتمثلة في الذات Adlerنظریة أعطت 

في حین اعتبرت نظریة أسلوب الحیاة، وتحقیق األهداف، و الخالقة، مبدأ الكفاح في سبیل التفوق، 
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وعین، الطموح الداخلي والذي یعبر عن الصحة النفسیة والطموح الخارجي محددات الذات أن الطموح له ن

.والذي یمثل عدم الصحة النفسیة

اإلمكانیات، یقلل منالذياإلمكانیات، والطموحیعادلالذيالطموحالطموح األكثر تداوال ومن أنواع 

یجابي والطموح في الطموح اإلاإلمكانیات، إضافة إلى نوع اآلخر والمتمثلیزید عنالذيوالطموح

الطموح الداخلي والطموح الخارجي حسب نظریة محددات الذات، والذي یتم تحدیده عن طریق و السلبي،

.الدراسات المعملیة واالستبیانات ودراسات الشخصیةأهمهاعدة أسالیب 



تقدیر الذات:ثالثالفصل ال
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:تمهید

في اآلونة األخیرة، فمنذ سنوات والباحثون انتشارهایعتبر تقدیر الذات من المفاهیم التي شاعا 

المتعلقةالمفاهیممنالذاتتقدیریعتبرحیث مهتمون بدراسة النظریات المرتبطة بالذات، جتماعیوناال

تقدیرأهمیةعنالكثیركتبقدفواالجتماع،النفسعلمكتبفياستخدامهشاعوقداإلنسان،بشخصیة

.في السلوكوتأثیراأهمیةاألبعادأكثرمنالعلماءویعدهللشخصیة،مهمبعدكالذات

إلیهامرحلة مهمة یجب أن یصل واعتبرهفي هرمه المعروف للحاجات النفسیة، Maslowقد أدرجه و 

اعتبرلى قمة الهرم المتمثلة في تحقیق الذات، كما حتى یتمكن من الوصول إفي تطوره النفسياإلنسان

Rogersكبیرة في الصحة النفسیة للفردأهمیةتقدیر الذات له أن.

مفهوم الذات، ومفهوم الذات بدوره جانب من جوانب الذات، لهذا ال أبعادوتقدیر الذات هو بعد من 

الذاتو مفهوم كالذات إلقاء الضوء بصورة مختصرة عن ول مصطلح تقدیر الذات دون یمكننا تنا

.كمصطلح

:تعریف الذات-1

البسیط والقوة العلیا المركزیة عند الفرد، والجهاز الموحد لكل قوى الذهن حامل األولالكیان الذات هي

).33، ص2001قرني، (الواعیة وصاحب القرار والقائم على التخطیط والفعلاألنشطةسائر 

أن الذات هي الشخص على النحو الذي به یحس ویدرك ویفكر )287بدون سنة، ص(ى دسوقيأور 

.بنفسه

كینونة الفرد، وتنمو وتنفصل تدریجیا بالشعور والوعي"بأنها)365، ص2003(زهرانفي حین عرفها 

وتتكون بنیة الذات نتیجة للتفاعل مع البیئة، وتشمل الذات المدركة والذات ،اإلدراكيعن المجال 
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والثبات، وتنمو نتیجة تزانواالإلى التوافق ، وتسعى اآلخرینوقد تمتص قیم .االجتماعیة والذات المثالیة

."النضج والتعلم

أن الذات هي مركز الشخصیة التي یتجمع حولها كل النظم األخرى وهي التي تمد Youngى أور 

الشخصیة بالوحدة والتوازن والثبات وتحقیق الذات وهو الغایة التي ینشدها ویهدف إلیها الجنس البشري 

.)61، ص2001العمرى، عن (

رات الفرد الواقعیة وكذلك نوعین للذات هما الذات الواقعیة وهي التي تقوم على خبRogersوحدد 

والذات المثالیة وهي التي تقوم على أماني الفرد وتعكس ذات الفرد .تصورات الذات الواقعیة أو الحقیقیة

ن انخفاض تقدیر الذات لدى الفرد یمكن أن یحدث نتیجة عدم االتساق بین الذات إولهذا ف.المرغوب فیها

.)بدون سنةعبد العال، عن (الواقعیة والذات المثالیة

یعتقدهماهيالموضوعیةالذاتنأحیثویمكن التمییز بین الذات المثالیة والذات الموضوعیة

الفردیعتقدهمافهيالذاتیةالذاتأماموضوعیة،وأحكامومعاییرمحركاتإلىاستناداالفردعناآلخرون

اآلخرینووصفلنفسهالشخصوصفبیناالتفاقزادكلماأنه)1954(تشودوركوفىأور .نفسهعن

وقدموضوعيبشكلنفسهیقیمأنللفردیمكنإذ.وكفایتهالشخصيالتوافقمستوىارتفعله،وتقییمهم

أقلأوحقیقتها،منأكثریراهافإماذاته،تقدیرفيالمرءیخطئماكثیراً حیثالعكس،أوبقیمتهایغالي

).2010، الحمويعن (لها یتعرضمخاطرثمةالحالتینكلتاوفيبالفعل،علیههيمما

فهي تتغیر في مرحلة المراهقة وفي العالج النفسي ویتوقف التغیر على ، غیر أن الذات یمكن تغییرها

:عاملین هما

.إدراك الفرد لالختالفات بین ذاته وبین ما تتطلبه المواقف المختلفة والثقافة-1



الذاتتقدیر:لثالثاالفصل

79

الجدید الذي من الممكن أن یكون تدریجي أو مفاجئ والمهم أن نعلم أن هناك االستعداد لقبول التغیر -2

وٕادراك ما یرید الفرد ،إدراك اآلخرین له،إدراك الفرد لنفسه:ثالث أبعاد تكون عند الفرد إلدراك ذاته وهي

).1999، تیمو شعبان (أن یكون علیه

:تعریف مفهوم الذات-2

تعلق بشكل ی، كما یةسلوكالهكثیر من جوانبعلى التأثیر دور كبیر في المفهوم الفرد عن ذاته یلعب 

ومن الباحثین األوائل الذین وضعوا نظریات ،)2000، حمدأ(مباشر بحالته العقلیة وشخصیته بوجه عام

(Alaphilippe,2008).هلذاتالفردحول كیفیة تقییمMeadونظریة Jamesحول مفهوم الذات نظریة 

مفهوم الذات على أنه یعني جانبین هما الذات كموضوع أي كمشاعر واتجاهات ومیول Jamesوحدد 

ومدركات، وتقییم لنفسها كموضوع، والذات العملیة كحركة، كفعل، ونشاط، كمجموعة من النشاطات 

وعبید والرفاعي وأبو الرب وجودت وبني مصطفى، الشناويعن(والعملیات كالتفكیر واإلدراك والتذكر

).124ص،2001

تكوین معرفي منظم وموحد ومتعلم للمدركات "مفهوم الذاتبأن)21، ص1999(مختاروأشار 

الفرد الذاتیة لكینونته الداخلیة أفكارالشعوریة والتصورات الخاصة بالذات، ویتكون مفهوم الذات من 

."في وصف الفرد لذاته كما یتصورهاإجرائیاوالخارجیة، والتي تنعكس 

وخصائصهاالذاتلتصوراتوالمتناسقالمنظمالتصوريالكل"هومفهوم الذات أنRogersى أور 

(اآلخرینمععالقتهافي ).229ص، 2011العاسمي، عن"

المشاعر یتضمن "مفهوم الذات على أنه یفهمأنیمكن أنهب)54، ص2008(خطاببینما أشار 

واألفكار التي یحملها األفراد عن قدراتهم وأنفسهم، وعن قدرتهم على أن یكونوا مختلفین مع معاملتهم 

."ألنفسهم ولآلخرین باحترام
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تكوین معرفي منظم ومتعلم للمدركات "أنهمفهوم الذات )69، ص2005(زهرانوبدوره عرف 

الشعوریة، والتصورات والتقویمات الخاصة بالذات، یبلوره الفرد ویعتبره تعریفا نفسیا لذاته، ویتكون مفهوم 

،الخارجیةأوعن العناصر المختلة لكینونته الداخلیة األبعادالفرد الذاتیة المتسقة ومحددة أفكارالذات من 

."التي تحدد خصائص الذاتدركات والتصوراتوتشمل هذه العناصر الم

التأملیةمجموعة من الشعور، والعملیات "هي )376، ص2002(عدسو قطامي ومفهوم الذات عند 

ن الوسیلة المثالیة لفهم السلوك یمكن التعرف علیها أو ،ظاهرةأوالتي یستدل عنها بواسطة سلوك ملحوظ 

."المرجعي الداخلي للفرد نفسهاإلطارمن خالل 

تنظیم دینامیكي لمفاهیم الفرد وقیمه وأهدافه ومثله والطرق "نهبأفیرى)189، ص2001(القاسمأما 

عملیة ارتقائیة تبدأ من میالد الفرد وتتمایز بالتدرج وأنهاالتي یسلكها باعتبارها الصورة التي تمثل نفسه، 

."ن الفرد یسعى دائما لتحقیق ذاته في اتجاه التكامل واالستقالل الذاتيأو .خالل مرحلتي الطفولة والمراهقة

دراكات الفرد المنسق المنظم المركب في إالكل اإلدراكي"نه على أ)114، ص2004(سفیانویرى

."إلدراك اآلخرین نحو ذاتهلذاته ومفهومه 

مع تقدمه في العمر ومع تحسن قدرته المعرفیة وزیادة تفاعله مع فردعند الهذا المفهوم یتطورغیر أن

:وهيتتفاعل معا لتعطي الذات الكلیة، أبعادعدة، ویساهم في تكوین هذا المفهوم واتساع خبراتهاآلخرین

.وهي فكرة الفرد عن نفسه:self-Perceptionالذات المدركة-1

.وهي الصورة التي یعتقد الفرد أن اآلخرین یتصورونها عنه:social-selfالذات االجتماعیة-2

).2003،علوان(وهي الصورة المثالیة التي یتمنى الفرد أن یصل إلیها :Idéal-selfالذات المثالیة-3

یرىكمایكونوماذاالواقعیة،ذاتهالفردفیهایصفالتيةقالطریوهي:Actual-selfالواقعیةالذات-4

.نفسه
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البعدهذاویعكسذاتهعنشعورهالفردفیهایصفالتيوهيself-satisfaction:الذات تقبل-5

.الذاتيالرضامستوى

الخارجي،مظهرهالصحیة،حالتهجسمه،عنالفردنظروجهةوهيself-Physicalالبدني الذات-6

.وجنسهومهاراته

moral-ethical:األخالقیة الذات-7 selfالمرجعياإلطارنظروجهةمنالذاتوصفوهي

.دینهعنالردورضاجیدأورديءبأنهالفردوٕاحساسوتعالىسبحانهاهللامعوالعالقةواألخالقي

صالحیتهأووكفایتهالشخصیةبقیمتهالشخصإحساسوهي:self-personalالشخصیة الذات-8

.باآلخرینعالقتهأوجسمهعنبعیدالشخصیتهوتقییمهكفرد

.أسرتهفيكعضووقدرتهوقیمتهبصالحیتهالفردإحساسوهي:self-familyاألسریة الذات-9

.)2005حسن، (نفسهفيالضعفمواطندراكإعلىالفردقدرهوهي:self-criticismالذات نقد-10

الجوانبتتضمنو نفسهعنالفردیكونهاالتيهي الفكرةالذاتمفهومویتضح لنا مما سبق أن 

.معهموتفاعلهاحتكاكه مع اآلخریننتیجة ،واالنفعالیة لدیهواألخالقیةواالجتماعیةالجسیمة

:تعریف تقدیر الذات-3

بالعربار مرو والرومانیةالیونایةالفلسفةبدایاتمنبدأحدیثقدیممفهومالذاتتقدیرمفهومإن 

"میلوجیمسوهیوملوكجون"مثلالحدیثالعصرمفكريىإلثم، اليز والغسینابناأمثالمنومفكریهم

أهممنالمفهومهذاأصبحو ،جیمسمالییو یدعليالحدیثالعصرفيلهالحقیقیةالبدایةوكانت

).2007،السید(النفسعلمموضوعات

وعلى دكبیر على سلوك الفر تأثیرالشخصیة والذي لدیه أبعادمن تقدیر الذات بعدا أساسیاعتبریو 

Bardou)تكیفه االجتماعي & al,2012). تقدیرا الباحثین أن تقدیر الذات لیس العدید من یرى حیث
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ص اشخأیمكن أن نجد ف، المختلفةتقدیرات الذات في میادین الحیاةة منفردا، بل هو مجموعنواحدا م

إال أن هذه .في المیدان المهني وتقدیرا للذات ضعیف في میادین الحیاة العاطفیةمرتفع تقدیر ذات لدیهم 

خرى، وقد األمیادین العلى یؤثرالتقدیرات لها عالقة فیما بینها، فالنجاح أو الفشل في میدان معین، قد 

.لدى الفردهذا النجاح تقدیر الذات العامینمي 

وتقدیر الذات أحد أكثر الجوانب األساسیة لشخصیتنا، وهي ظاهرة منفصلة غیر محسوسة، معقدة، 

، ذو األصل الالتینيestimerالمشتقة من فعلEstiméهي ترجمة للكلمة الفرنسیةلغتاكلمة تقدیرو 

Oestimare الذي له معنى ذو شقین"تقییم"تعني ، و" إعطاء رأي "أو "مالشيءإعطاء قیمة محددة :

André("ماشيءحول  & Lelord, 1999, P.20(.

تعریفاتوكثرتتباینتوقدإللقاء الضوء على هذا المفهوم المحاوالتمنكثیربذلتواصطالحا

الشخصیة،بمجالالمهتمینسیماوالالنفسیة،بالدراساتوالمشتغلینالباحثینجانبمنالذاتتقدیر

:هذه التعریفات على النحو التاليمنجانبإلىنشیرأنویمكن

ن اتجاها نحو كل ن الفرد یكوَ أمفهوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسه، و ه أنRosenburgفعرفه

الموضوعات التي یتعامل معها، والذات إحدى هذه الموضوعات، إال أن االتجاه نحوها یختلف عن جمیع 

الذات العالي لدى الفرد یعني شعوره بأهمیة نفسه، واحترامه لذاته الموضوعات األخرى، ویرى أن تقدیر 

).171، ص1998بو جادو،أعن(في صورتها التي هي علیها

تقدیر الذات یتضمن عملیتین هما تقییم الذات والشعور بجدارة الذات، حیث تشیر األولى إلى عملیة و 

بینما تشیر الثانیة .نجازات الشخصیةاستنادا إلى اإلالقیام بحكم شعوري على األهمیة االجتماعیة للذات 

یجابي للذات في وفي سیاق النمو یؤدي التقییم اإل،إلى المدى الذي یشعر فیه الفرد بقیمته الشخصیة

).2009عبدات، (مواقف متعددة إلى الشعور باألهمیة والجدارة
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عنیعبركماالشخصیة،كفاءتهدرجةعلىالفردحكم"بأنه )604، ص2008المصدر،(وعرفه 

إلىالفردینقلهاذاتیةخبرةبمثابةالذاتتقدیریكونوهكذا،عنهامعتقداتهأونفسهنحوالفرداتجاهات

."المختلفةالتعبیریةاألسالیبباستخداماآلخرین

Capelatto)وأشار  & al, 2014, p.332):مع األفرادالناتج عن تفاعل األبعادمفهوم متعدد بأنه

.محیطهم الخارجي أثناء عملیة البناء االجتماعي مع التقییم الذاتي لمهاراتهم وانجازاتهم

Chevallier(عند تقدیر الذات و  & al, عن ذاته نتیجة الفردرضا التي یكونهاالدرجة هي)2015

.محیطه االجتماعيمع لعالقاته الشخصیة 

مجموع المدركات التي یملكها الفرد "عبارة عنZillerتقدیر الذات عند فإن )2013میزاب، (وحسب 

عن قیمته الذاتیة وهذه المدركات تكون مرتبطة ومتأثرة بمدركات وردود أفعال األشخاص اآلخرین الذین 

لهم مكانة معینة لدى الفرد، ویتطور تقدیر الذات عن طریق عملیة مقارنة اجتماعیة تخص سلوك 

."ت ومهارات اآلخرینومهارات الذا

اآلخرینالتي یصدرهاماحكاألأنها جدیرة بالتقدیر من خاللعلى لذاتهم األفرادتقییم الذات هوتقدیرو 

.(Neff, 2011) همحول

وهواألفرادلدىمتفاوتةبدرجاتموجوداألبعادمتعددمفهوم"أنه علىCorsini)1984(هوعرف

، 2004،زایدعن("وكفاءتهبقیمتهالفردإحساسمدىویعكسالذاتمفهومضمنیندرجمهمعنصر

).321ص

Dorard)عندتقدیر الذات و  & al,2013)الشعور باألمن :یتشكل من أربعة أبعاد رئیسیة، وهي

.الكفاءةبإلى مجموعة والشعور نتماءباالوالثقة، ومعرفة الذات، والشعور 
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الشخصیةاألحكاممنمجموعةعبارة عنتقدیر الذات القول أن التعاریف یمكن كل هذهوانطالقا من

من خالل تقییمه لذاته كما والجسمیةوالعقلیةاالنفعالیةلخصائصهكمحصلهنفسهعنالفردیضعهاالتي

.یدركها هو ویحس بها اآلخرون اتجاهه

:الفرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات-4

مثلالمفاهیملبعضموحدتعریفعلىاالتفاقفيصعوباتالذاتدراسةفيالمهتمونواجهلقد

-Self)الذاتمفهوممصطلحي concept)الذات وتقدیرself- esteem)(،استخداممنوبالرغم

ینطلقحیثالذات،إدراكمنمختلفةأبعادایمثلمنهماكالفإنكمترادفین أحیانا،المصطلحینهذین

الوصفهذایتضمنوالالفرد،یمتلكهاالتيوالصفاتاألدواربداللةللذاتوصفمنالذاتمفهوم

یجریهالذيالتقویمعلىفیعتمدالذاتتقدیرأما.لهاتقییماأوالذاتتجاهالسلبیةأوباإلیجابیةإحساسا

).2012دودین وجروان، (للذاتالوصفهذاعلىالفرد

عبارة عن معلومات الفرد عن نفسه صفاته، بینما تقدیر الذات هو تقییم لهذه الصفات مفهوم الذات و 

، بینما مفهوم تقدیر الذات )بنیة معرفیة(وبهذا فإن مفهوم الذات یتضمن فهم موضوعي أو معرفي للذات

).301ص،2007، دبور والصافي(فهو فهم انفعالي للذات یعكس الثقة بالنفس 

أن مفهوم الذات یتعلق بالجانب اإلدراكي من شخصیة الفرد فهي الصورة اإلدراكیة كلیمسكما وضح 

التي یكونها عن ذاته، أما تقدیر الذات فیتعلق بالجانب الوجداني منها حیث یتضمن اإلحساس بالرضا 

).2010أحمد، عن (عن الذات أو عدمه

یعكسللذاتانفعاليفهمالذاتتقدیربینماللذات،معرفیاأوموضوعیافهمایتضمنالذاتومفهوم

بینمیز)2013مجلي، (المشار إلیها فيFouks)1990(بهاقامالتياألبحاثوفي.بالنفسالثقة

إلىیشیرالذاتالذات، فمفهومتقدیرلالعاطفي الوجدانيلمفهوم الذات واالصطالحالوصفياالصطالح
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وذلك"رجلأنا–إنسانأنا،طالبأنا"مثلاإلخباریةالجملمنسلسلةاستخدامخاللهمنالذاتوصف

الذاتلمفهومالتقییميبالعنصرفیهتمالذاتتقدیرأما.الجوانبمتعددةشخصیةصورةوصیاغةلتكوین

فإنوببساطةیرونها،كماالشخصیةبقیمتهمالخاصةاألحكاموٕاصداربصیاغةیقوموناألفرادأنحیث

الوجدانیةبالقیمةفیهتمالذاتتقدیرأمامثیرة،تجربةإطارفينفسهیصفبأنللفردیسمحالذاتمفهوم

).2013، مجلي(التجربة هذهخاللبأدائهالفردیربطهاالتي

ى أن مفهوم الذات یتكون من ثالثة أالعالقة بین مفهوم الذات وتقدیر الذات حیث ر Denisووضح 

Ideal)المثالیةالذات:أبعاد رئیسیة وهي Self)المدركة، الذات(Self Percived) الذاتتقدیرو

(Self Estim).

Self Concept

)مفهوم الذات(

)الذات المدركة()الذات المثالیة(

( Ideal Self)(Self Percived)

تقدیر الذات

Self Estim

Denisالعالقة بین مفهوم الذات وتقدیر الذات حسب ):2(شكل رقم 

).2009سهل، (

بجدارتهوشعورهلذاتهالفردتقدیرحسنإلىأساسیةبدرجةیشیرالذاتتقدیرویتبین لنا مما سبق أن 

التيالدرجةیعكسوهولذاته،وصفهفيالفردیجریهالذيالتقویمعلىالذاتتقدیرویعتمدأهمیتها، و 

والصفاتاألدواربداللةللذاتوصفمنینطلقفهوالذاتمفهومأما.لذاتهمتقبل بأنهالفردفیهایشعر

.یمتلكهاالتي
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:مكونات تقدیر الذات-5

André)(ر یشی & Lelordالثقة :یستند على ثالث مكونات أساسیة والمتمثلة فيتقدیر الذات بأن

الفرد الذي لدیه معرفة في المزج بین هذه المكونات الثالث و .في الذات، النظرة إلى الذات وحب الذات

:متوازي من كل النواحي، وهي كالتاليالبد من الحصول على تقدیر ذات

وهو العنصر األكثر أهمیة، إذ یعني تقییم الذات وحبها في كل الحاالت بدون أي قیود، :حب الذات-

رغم عیوبها ورغم فشلها، وذلك لمجرد صوت داخلي صغیر یقول لنا أننا نستحق الحب واالحترام، فهذا 

مة الصعاب وٕاعادة بناء الذات بعد و أدائنا، وهذا ما یفسر مقاالحب ذاتي غیر مشروط ال یعتمد على 

.إلى حد كبیر على الحب الذي تقدمه العائلة ألبنائها عندما یكونون أطفاالفشلها، وحب الذات یعتمد  

النظرة التي یكونها الفرد حول تمثل العمود أو المكون الثاني لتقدیر الذات، فهيو :النظرة إلى الذات-

یئة لبللطریقة التي ینظر بها الفرد إلى ذاته هي نتیجة لو ،قوة داخلیةهي و ذاته وتكون إما ایجابیة أو سلبیة 

العائلیة بوجه خاص، فكثیرا ما یتحمل الطفل دون وعي من قبل والدیه لتحقیق ما لم یستطیعوا تحقیقه في 

.حیاتهم

ن تكون واثقا أو .جمیع أعمالنانطبق علىوالذي یعنصر الثالث لتقدیر الذات، الهوو :الثقة في الذات-

.على عكس حب الذات، ونظرة الذات،نك قادر على التصرف بشكل مناسب في الحاالت الهامةأیعني 

كیف یتصرف في مواقف جدیدة الفردراقبنلیس من الصعب جدا تعریفها  فیكفي أن بالذاتالثقةف

أقل أهمیة الذاتفي ثقةالوتعتبر.هذا الموقفمشكلة أو صعوبات في تحقیق وجود متوقعة عند أو غیر

الذات یحتاج إلى تقدیركونلدى األفرادالذات، ولكن دورها یبدو بالغ األهمیة نظرةمن الحب الذاتي أو 

التوازن هي ضروریة لتحقیق التي و ،تطویر نجاحات صغیرة كل یومو محافظةالعمل على 

André)(النفسي & Lelord, 1999.
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:یتكون من ثالثة أوجه والمتمثلة فيتقدیر الذاتأنوآخرون Brownیرىبینما

عن أنفسهم فرادویستخدم كمتغیر في الشخصیة وهي الطریقة التي یشعر بها األ:تقدیر الذاتسمة -

Brownنسبیا عبر الزمان ومستقرة طول فترة المراهقة أو البلوغةوهي دائم & Marshall, 2006).(

ن یر ذات عالي غالبا ما یعتقدون بأوسمة تقدیر الذات ترتبط بالكفاءة المدركة، ألن األفراد الذین لدیهم تقد

).2011طیبة، (احلدیهم قدرة فعالة على التصرف، والعیش والتأقلم، ومواجهة صعوبات الحیاة والنج

سلبیة،أوإما ایجابیة مشاعر وهيالتي نكونها عن أنفسناالعامةالمشاعروتتمثل في :مشاعر الذات-

.یتعرض له الفردفمشاعر الفشل السلبیة تتغیر مع أول نجاح ، سرعان ما تتغیرةمؤقتوهي مشاعر 

مختلف قدراتهم وصفاتهم الشخصیة والجسدیةاألفرادوهي الطریقة التي یقیم بها :تقییم الذات-

(Brown & al, 2001).

، لها دور هام في تشكیل مفهوم یتكون من عدة مكوناتلذاتهالفردتقدیرمما سبق أنویتضح لنا 

.تقدیر الذات العام لدى الفرد من جمیع النواحي

:أقسام تقدیر الذات-6

:قسمینلى قسم علماء النفس تقدیر الذات إلقد 

نجازاته، فیحصل على لذاتي الذي یكتسبه الفرد خالل إار وهو التقدی:التقدیر الذاتي المكتسبأوال -

.نجازاتني تقدیر الذات على ما یحصله من إمن نجاحات، فیبدیهیأالرضى بقدر ما

سا على مهارة الذات، فلیس مبنیا أسافتخار بیعود إلى الحس العام لإل:التقدیر الذاتي الشاملثانیا -

هم العملیة ال یزالون یتمتعون فهو یعني أن األشخاص الذین أخفقوا في حیات.نجازات معینةأو إمحددة

.كتسابالتقدیر الذاتي العام، وحتى وٕان أغلق في وجوههم باب اإلبدفئ 
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التقدیر كرة كادیمي، ففاألنجاز تسب والشامل یكمن في التحصیل واإلساسي بین المكواإلختالف األ

فكرة التقدیر الذاتي الشامل ترى وال ثم یتبعه التقدیر الذاتي، بینما الذاتي المكتسب ترى أن اإلنجاز یأتي أ

تأثیر ویرى مؤیدو التقدیر الذاتي الشامل ذو.نجازأن التقدیر الذاتي یكون أوال ثم یتبعه التحصیل واإل

الذاتي المكتسب یمكن ى الشك الذاتي، بینما التقدیر لالغة وهذا یؤدي إلى المبسلبي، فزیادة الثقة تؤدي إ

بینما یحتاج الشامل .هتمام بذاته، فهو ینمو طبیعیا وخصوصا عندما ینجز شیئا ذو قیمةالفرد من اإل

.)2008، بطرس(لتفعیل ما لدیه

دون بكل مهارة واتقان ن الفرد ال یستطیع الوصول إلى تحقیق إنجازاته وأهدافه أویتضح لنا مما سبق 

، ألن التقدیر الذات لدیهن تكون لدیه صورة إیجابیة عن ذاته یقدرها ویثق في إمكانیاته الموجودةأ

وبالتالي إرتفاع تقدیره لذاته كلما توصل إلى ما لد لدى الفرد الدافع إلنجاز أعمالهاإلیجابي هو الذي یوَ 

ذا یفترض أن یكون التقدیر أوال ثم یلیه اإلنجاز كون عدم معرفتنا لقدراتنا وامكانیاتنا الحقیقیة هل.یرغب فیه

نخطط إلى أي إنجاز وٕاذا حدث العكس وخططنا إلى اإلنجاز قبل معرفة ذواتنا من غیر الممكن أن 

دي بنا إلى فسوف نصل إلى مرحلة نجد فیها أنفسنا غیر قادرین على تحقیق ما نرغب فیه وهذا ما یؤ 

.تكوین نظرة متدنیة حول ذاتنا

:نظریات تقدیر الذات-7

توجد عدة نظریات تناولت تقدیر الذات من حیث نشأته، ونموه وأثره على سلوك الفرد بشكل عام 

ومن هذه وتختلف تلك النظریات باتجاهات صاحبها ومنهجه في إثبات المتغیر الذي یقوم على دراسته، 

:النظریات

:Rosenburgنظریة -

یة ه، سلوكه من زاو حول محاولته دراسة نمو وارتقاء سلوك تقییم الفرد لذاتRosenburgأعمالتدور 

بصفة خاصة بتقییم Rosenburgاهتموقد المحیط بالفرد،االجتماعيالمعاییر السائدة في الوسط 
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ملت دینامیات تطور صورة الذات اإلیجابیة في ووسع دائرة اهتمامه بعد ذلك بحیث ش.المراهق لذاته

وعمل على توضیح العالقة بین .في تقدیر الفرد لذاتهاألسرةبالدور الذي تقوم به واهتممرحلة المراهقة 

بشرح اهتمالالحق للفرد، كما االجتماعيوأسالیب السلوك األسرةإطارالذات الذي یتكون في تقدیر 

المراهقین ، والتغیرات التي تحدث في عندن الجماعات في تقدیر الذات وتفسیر الفروق التي توجد بی

.تقدیر الذات في مختلف مراحل العمر

الفرد یكَون أنتقدیر الذات مفهوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسه، وطرح فكرة أنRosenburgواعتبر 

ویكَون الفرد نحوها ،الموضوعاتحد هذه أإالاتجاها نحو كل الموضوعات التي یتعامل معها، وما الذات 

.)1998أبو جادو، عن (األخرىنها نحو الموضوعات اتجاها ال یختلف كثیرا عن االتجاهات التي یكوَ 

اهتم بدراسة نمو وارتقاء سلوك تقییم الفرد لذاته من الناحیة Rosenburgنستنتج من هذه النظریة أن و 

تقدیر الذات هو التقییم الذي یضعه الفرد أنعلى وأكداالجتماعیة خاصة في مرحلة المراهقة، كما اهتم 

.الرفضأولنفسه ویحتفظ به عادة لنفسه وهو یعبر عن اتجاه االستحسان 

Cooperنظریة - Smith:

Cooperتقدیر الذات عند  Smithتعبیر الفرد عن تسمنفسه ویلىهو الحكم الذي یصدره الفرد ع

إلىالفرد لذاته ووصفه لها، والتعبیر السلوكي ویشیر إدراكالتعبیر الذاتي وهو :قسمینإلىتقدیره لذاته 

عید و الخطیبعن (الخارجیةلمالحظة وال سیما اح تقدیر الفرد لذاته، توضالسلوكیة التي األسالیب

).2003والنتشه، 

Cooperومیز  Smith الذین األفرادبین نوعین من تقدیر الذات، تقدیر الذات الحقیقي، ویوجد عند

غیر ذوي أنهمالذین یشعرون األفرادالدفاعي ویوجد عند ذوي قیمة، وتقدیر الذاتأنهمیشعرون بالفعل 

، وقد اآلخرینومع أنفسهممع أساسهقیمة، ولكنهم یستطیعون االعتراف بمثل هذا الشعور والتعامل على 
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Cooperركز  Smith على خصائص العملیة التي تصبح من خاللها مختلف جوانب الظاهرة

المتغیرات مجموعات من أربعذلك وقد افترض في سبیل.االجتماعیة ذات عالقة بعملیة تقییم الذات

Cooperوذهب .النجاحات والقیم والطموحات والدفاعات:تعمل كمحددات لتقدیر الذات وهي Smith

وأصحابالدرجات العالیة أصحابممیزة بین أسریةأنماطنه بالرغم من عدم قدرتنا على تحدید أإلى

عایة الوالدیة تبدو ن هناك ثالث حاالت من الر إ، فاألطفالالدرجات المنخفضة في تقدیر الذات من 

:من تقدیر الذات وهياألعلىمرتبطة بنمو المستویات 

.اآلباءمن جانب األطفالتقبل -1

.اآلباءاالیجابي من جانب األطفالتدعیم سلوك -2

.)1998أبو جادو، عن (اآلباءوحریتهم في التعبیر من جانب األطفالاحترام مبادرة -3

Cooperأن تقدیر الذات عند ومما سبق یتبن  Smith هو عبارة عن الحكم الذي یصدره الفرد عن

نفسه كونها جیدة أم ال، ومیز بین نوعین من تقدیر الذات األول تقدیر الذات الحقیقي والذي یوجد عند 

عند األفراد أما الثاني فیتمثل في التقدیر الدفاعي والذي یوجد األفراد اللذین لدیهم نظرة إیجابیة عن ذاتهم، 

.اللذین لدیهم نظرة سلبیة عن ذاتهم

:Zillerنظریة -

تقدیر الذات من زاویة إلىبناء اجتماعي للذات، وینظر إالتقدیر الذات ما هو أنZillerیفترض

اإلطارفي إالتقییم الذات ال یحدث في معظم الحاالت، أننظریة المجال في الشخصیة ویؤكد على 

تقدیر یقوم به الفرد لذاته ویلعب دور المتغیر بأنهتقدیر الذات Zillerالمرجعي االجتماعي، ویصف 

تغیرات في وعلى ذلك فعندما تحدث .أنه یشغل المنطقة المتوسطة بین الذات والعالم الواقعيأوالوسیط، 

غیرات التي ستحدث في تقییم ن تقدیر الذات هو العامل الذي یحدد نوعیة التإبیئة الشخص االجتماعیة، ف

).2001وآخرون، الشناويعن (الفرد لذاته تبعا لذلك
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یستجیب أنوقدرة الفرد على ،مفهوم یربط بین تكامل الشخصیة من ناحیةZillerوتقدیر الذات طبقا 

الشخصیة التي تتمتع بدرجة أننه افترض إولذلك ف.أخرىلمختلف التغیرات التي یتعرض لها من ناحیة 

وظائفها بدرجة عالیة تؤديأنبدرجة عالیة من تقدیر الذات وهذا یساعدها في ىتحضالتكاملعالیة من

.)2007، آل مرادعن (من الكفاءة في الوسط االجتماعي الذي توجد فیه

ركز على اإلطار االجتماعي المرجعي للفرد فیرى أن Zillerلنا أنضحوانطالقا من هذه النظریة یت

هذا اإلطار هو المسئول عن تكوین الفرد لتقدیره لذاته ویرتبط بین تكامل شخصیته وقدرته على مواجهة 

.كل التحدیات التي تعترضه في وسطه االجتماعي

:Epstionنظریة-

كل شخص یضع أنتوضیح ماهیة مفهوم الذات بقوله إلىEpstionمن نظریات الذات التي سعى 

على قدرتها وصالحیتها بشكل غیر مقصود طبقا لخبراته المختلفة، ویشكل اعتماداأو صیاغة للذات هیئة

.نجازمن هذه الصیاغة احتراما كامال للذات بمقدار الخبرات المرتبطة باإلاألكبرالجزء 

أن ، بمعنى األساسیةداد تعقیدا، ومع ذلك یظل متمسكا بمبادئها ن نظریته تز إ، فعمروبزیادة تقدم ال

قد ال یتغیر كثیرا بشكل جذري، ودائما تتغیر االستنتاجات وأهمیتهشخص ما في قیمته اعتقاد

خبرات بتقدم العمر وزیادةأخرىیعاد فحصها والتحقق منها مرة أوالمستخلصة من هذه االعتقادات، 

نه من السهل أیتخلص منه في جمیع الحاالت، و أنذو قیمة لیس بالضرورة إنسانبأنهالحیاة، فاعتقاده 

نه كموضوع مجرد وفقا أمثال، ویتطور هذا المفهوم التقویمي وفقا لمالحظات عن ذاته، اآلخرینیحبني أن

على خبرات التنشئةاألولىمكتسب یتوقف بالدرجة أمرهذا النحو له، وهو على اآلخرینلكیفیة رؤیة 

.)2010أحمد، عن (في حیاتهأهمیةذوي األفرادالفرد من قبلیتلقاهومدى االستحسان الذياألولى
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ن من خالل الخبرات التي یمر بها الفرد یتكوَ Epstionونستنتج من هذه النظریة أن تقدیر الذات عند 

.نتیجة نظرة اآلخرین لهوذلك في حیاته ویتغیر حسب مراحله العمریة 

:JamesWilliamنظریة-

واحد من المؤسسین للسیكولوجیة العلمیة الحدیثة، وهو من األوائل ممن JamesWilliamیعتبر

ن یكون له موهبة أاشتغلوا على مفهوم تقدیر الذات واعتبر أن الشخص ذو مؤهالت جد محدودة، یمكن 

كافیة ومتینة مقارنة مع شخص آخر والتي تضمن له النجاح في الحیاة ویتمتع هذا الشخص بتقدیر كوني 

تعلق یال Jamesن تحقیق الذات وتحقیر الذات حسب وأ.یصل إلى الحد المزمن من قدراته الخاصة

أن تقدیر الذات هو نتاج Jamesویرى .بمعیار أحكامنا على هذه النجاحاتفقط بنجاحاتنا ولكن أیضا 

العالقة بین نجاحاتنا وٕانجازاتها وما نطمح له في مختلف میادین الحیاة، وبعبارة أخرى فإن نظریة 

James في تقدیر الذات تقوم على العالقة الموجودة بین ما نحن علیه، وما نود أن نكون علیه، وقد

André)الطموح/لنجاحا=تقدیر الذات :بالمعادلة التالیةJamesلخصها  & Lelord, 1999).

تقدیر الذات یكون حسب العالقة بین نجاحات الفرد وطموحاته أن Jamesویتضح لنا من نظریة 

وبالتالي یكون تقدیره لذاته مرتفعا والعكس ،فكلما كان نجاح الفرد عالیا تمكن من تحقیق طموحاته

.صحیح

:محددات تقدیر الذات-8

تقدیر ذات مرتفعإلىالذات، والتي تؤدي تقدیرتؤثر فيالتي محدداتمجموعة من الهناك 

وهذه العوامل ما هي ذاتیة داخلیة خاصة بالفرد، ومنها ما هو خارجي خاصة األفرادمنخفض لدى أو

:هيمحدداتبمحیطه الخارجي وهذه ال
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:الذاتیةمحدداتال-8-1

:والفشلالشعور بالنجاح -8-1-1

إن تحقیق النجاح یؤدي إلى زیادة تقدیر الفرد لذاته في حین یؤدي الفشل إلى فقد الفرد الثقة بنفسه أوال 

ن التقدیر العالي للذات یساعد الفرد ذلك أثم باآلخرین وهذا یؤدي إلى انخفاض تقدیر الشخص لذاته، 

الذات المنخفض فیؤدي إلى الشعور بالهزیمة ما تقدیر أعلى اقتحام المواقف الجدیدة بشجاعة وثقة، 

والفشل عند الفرد حتى قبل مواجهة المواقف، فالنجاح والفشل وتقدیر الذات لهم عالقة دائریة فكل منهما 

.یؤثر باألخر

نجازهم الدراسي عالیا إفراد اللذین یكون وهناك عالقة قویة بین التحصیل الدراسي وتقدیر الذات، فاأل

جیرني والتي كانت تهدف إلى معرفة العوامل یجابیة نحو ذاتهم وهذا ما بینته دراسةإم نظرة تكون لدیه

المؤثرة في تنمیة تقدیر الذات، بینت أن التحصیل الدراسي لدى التالمیذ یتحسن نتیجة الرتفاع مستوى 

.)2008بطرس، (تقدیر الذات لدیهم

الوصول ذلك أن كبیر على تقدیر الذات لدى الفرد،ومما سبق یتضح أن لعامل النجاح والفشل أثر 

النجاح یؤدي إلى ارتفاع تقدیر الفرد لذاته، في حین یؤدي الفشل إلى انخفاض تقدیر الفرد إلى تحقیق 

.لذاته

:صورة الفرد عن جسمه-8-1-2

یحتل الجسم مكانة هامة بالنسبة للفرد من الناحیة الثقافیة واالجتماعیة وهو یلعب دورا مهما في حیاته، 

وفي عالقته مع نفسه ومع اآلخرین، فهو وسیلة لتحقیق اإلتزان اإلنفعالي والوجداني للفرد عن طریق 

المثالیة للمجتمع وما من شأنه االعتناء بالصورة الجسدیة ومحاولة اظهارها بطریقة ترضي مقاییس الصورة 

أن یحقق له الرضا عن الذات والثقة بالنفس، ذلك أن األفراد الذین لدیهم صورة إیجابیة نحو أجسامهم 
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وأكثر ذكاءا وقدرة على تحمل المسؤولیة على عكس ،یرون أنفسهم أكثر تفاعال إجتماعیا مع اآلخرین

).2011وجة، خ(األفراد الذین لدیهم صورة سلبیة عن أجسامهم 

ویلعب الجسد دورا مهما للغایة في تقدیر الفرد لذاته سواء كان ذكرا أو أنثى فهو یطمح إلى المظهر 

سمین أو رشیق أو على مستوى اللباس، وكذا على مستوى شكلالجید والحسن سواء على مستوى ال

الجمال، هذا األخیر الذي یشكل بدوره عامال في تقدیر الفرد لذاته وتكون األحكام المتعلقة بالجسد نابعة 

ة التي تعكس له خصائصه الجسمیة وأیضا من عالقته بالمحیط االجتماعي من آمن عالقة الفرد بالمر 

1999André(أسرة وأصدقاء وأقران  & Lelord,.(

بأن شعور الفرد نحو جسمه یرتبط بثقته في نفسه وفي طریقة )Helms&Turnres(وضح أوقد 

ومن ناحیة أخرى فإن األفراد الذین لدیهم اتجاهات أو تصورات إیجابیة نحو ،تعامله مع البیئة المحیطة به

).2011خوجة، (أجسامهم یتمتعون بدرجة عالیة لتقدیرهم لذواتهم 

2013Fourchard(وقد أكدت دراسةهذا  & al,( على أهمیة النظرة إلى الجسم في تقدیر الفرد

فیها المظهر الخارجي هو المجال األكثر أهمیة في بناء تقدیر لذاته خاصة في مرحلة المراهقة التي یعتبر

.الذات ویؤكد أن األفراد الذین لدیهم موقف إیجابي نحو مظهرهم یكون لدیهم تقدیر ذات مرتفع

معفاعلیةأكثرالفردیجعلالجسمصورةعنالرضاأنإلىوشیباتارایدنأشاراإلطار،هذاوفي

عدمیجلبالجسمصورةعنالرضابعدمالشعوربینما.الواثقةالمواجهةعلىإقدامهعنفضالاآلخرین،

).2010، یعقوبو حشایشيعن (لذاتهالفردتقدیروانخفاضبالنفسالثقةوضعفاالرتیاح

الذینفاألفرادذاته، هأثر كبیر على تقدیر اإلیهالفرد ةجسم وكیفیة نظر لصورة الومما سبق یتضح لنا أن 

أكثرویكونونذاتهملتقدیرمرتفعةبدرجةیتمتعونأجسامهمنحوإیجابیةتصوراتأواتجاهاتلدیهم

.أجسامهمعنسلبیةتصوراتلدیهمالذیناألفرادیعكسوذلكخریناآلمعوفاعلیةاجتماعیة
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:معدل النضج-8-1-3

النضج المبكر یمكن من المشاركة في وغالبا ما یقترن النضج المبكر بتقدیر إیجابي للذات، حیث أن 

ضیة تعطي الفرد المكانة واعتبارا، كما یمكن النضج المبكر لدى المراهق من نشاطات اجتماعیة وریا

التأخر في النضج فیعاني من ضغوط نفسیة أما.تحمل مسؤولیات تترك لدیه صورة ایجابیة عن الذات

یختلف عن وبأسلوبوكأنه أصغر من سنه ،ه یعاملنأكونه یدرك التوقعات المرتبطة بالنمو الجسدي و 

والمتأخر في النضج یشعر بالنقص لفقدانه القدرة على .ولذلك یتطور لدیه نظرة سلبیة عن ذاته،أقرانه

ن آثار التأخر في النضج تبقى لدیه وقتا إف،المنافسة حتى بعد وصوله إلى المستوى المناسب من النضج

.)2008طور، النا(طویال من سنوات عمره 

ومنه یمكن القول أن لعامل النضج أثر فعال على تقدیر الفرد لذاته، فكلما كان الفرد أكثر نضجا كلما 

.توصل إلى تقدیر ذاته

:المقارنة-8-1-4

للمقارنة دورا في التأثیر على مفهوم الذات لدى الفرد فیما لو قارن نفسه بجماعة من األفراد أقل قدرة 

منه فیزید من قیمتها أو أعلى منه شأنا فیقلل من قیمتها فربما یشعر الفرد بالفقر بدرجة غیر حقیقیة إذا 

).2001لشناوي وآخرون، ا(هو ارتبط في عالقات مع جماعة مستواهم االقتصادي أعلى من أسرته 

یتضح لنا أن للمقارنة كذلك دور في التأثیر على تقدیر الفرد لذاته، خاصة تلك المقارنة التي تمارسها و 

األسرة مع أقران أبنائها، فإن كانت هذه المقارنة إیجابیة للطفل أو اإلبن فإن ذلك سوف یؤدي إلى إرتفاع 

.یة فسوف یحدث العكستقدیره لذاته أما إذا كانت مقارنة سلب

:الخارجیةمحدداتال-8-2

:نجدالعوامل للعوامل الخارجیة أو االجتماعیة تأثیر على تكوین تقدیر الفرد لذاته، من بین هذه
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:األسرة-8-2-1

األسرة هي الجماعة األولى التي تشرف على النمو النفسي للطفل وتؤثر في تكوین شخصیته تعتبر 

وتوجیه سلوكه منذ طفولته المبكرة، وتلعب العالقات بین الوالدین والعالقات بینهما وبین وظیفیا ودینامیا 

.)2005، زهران(الطفل وٕاخوته دورا هاما في تكوین شخصیته وأسلوب حیاته وتوافقه النفسي

وما تضعه البیئة األولى للفرد من لمسات فیما یتعلق بتقدیر الذات هو األساس المتین إلدراكات الفرد 

كون المدى الذي یمكن أن یتوحد به األطفال مع أبائهم له تأثیر .وهذه البیئیة تنحصر في األسرة.لنفسه

قة مع األباء المحبین العطوفین مهم على تقدیرهم لذاتهم، وقد اتضح أن األبناء الذین لدیهم عالقات وثی

).2009كفافي، (المدعمین في معاملتهم یمیلون إلى أن یكون لدیهم تقدیر ذات مرتفع 

من خاللتوصل الطفل إلى تقدیر ذاته أو عدمهالتيهي العامل األول واألساسي ألسرةان ألذلك 

خراطه في المجتمع واكتسابه لخبرات من ، حتى یتم انهلذاتهالمساعدة في تطویر تقدیر تهاب تنشئیلاأس

تجارب ومواقف تواجهه في مسیرة حیاته، فیبدأ باالندماج مع األقارب واألصدقاء ویحاول أن یجد نقطة 

نمو الوعي كون ).2008، بطرس(وصل بینه و بینهم وفتح قنوات لالتصال مع المجتمع المحیط به

حاجة شاملة وقویة للحصول على التقدیر اإلیجابي من اآلخرین یؤدي عنده إلى نموبالذات لدى الفرد 

وهذه الحاجة ال یشبعها إال اآلخرون ویصبح حصوله على التقدیر اإلیجابي من اآلخرین ذو أهمیة خاصة 

).2002القاضي وفطیم وحسین، (بالنسبة له 

Cooperوفي دراسة  Smith)1967( والدان مع الطفل تؤثر ن الطریقة التي یتعامل بها الأأظهرت

على تقدیره لذاته، حیث وجد أن اآلباء ذوي تقدیر الذات المرتفع أكثر رغبة في مدح الطفل، وأكثر 

كثر اهتماما بالطفل، أقل استخداما للعقاب، التسامح بشكل متطرف، ونادرا ما یستخدمون أدیمقراطیة، و 

التقدیر المنخفض للذات فهم أقل رغبة في باء ذويما األأأسلوب الحرمان من الحب كنوع من العقاب، 
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سراف في استخدام العقاب أو التسامحواإلمالمدح وأقل اهتماما بالطفل ویتسمون بالتذبذب في معاملته

.)2003الضیدان، عن (

Ellisدراسة أما  أسالیب عن البحث والتي هدفت إلى مفهوم تقدیر الذات عند المراهقین حول (1999)

عند المراهقین ومعرفة مدى توافق أو تعارض أرائهم مع نظریات تقدیر الذات الحدیثة لعلماء تقدیر الذات

المدح وذلك من خالل تأثیر كبیر على تقدیر الفرد لذاته، لألسرةأجمع أغلبیة الطالب أن ، فقد النفس

.أفراد العائلة خاصة الوالدینقبل الذي یتلقونه من والثناء والتعزیز 

األسرة هي الركیزة األولى واألساسیة في تكوین شخصیة الفرد من جمیع جوانبها بما في ذلك لذا تعتبر

، حیث یؤدي الدعم والرعایة والعطف واالستقاللیة من قبل األباء إلى تقدیر ذات مرتفع لدى تقدیره لذاته

نفس لدیه باللتالي تقویة الثقة األبناء، فالثقة التي یقدمها األب واألم لألبن تولد لدیه الشعور بالمسؤولیة وبا

.بأنه شخص یمكن اإلعتماد علیه

:المدرسة-8-2-2

المدرسة هي المؤسسة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة وتوفیر الظروف المناسبة للنمو النفسي 

وتتأثر شخصیة التلمیذ بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع حیث یزداد علما وثقافة وینمو جسمیا .للتالمیذ

ماعیة في المدرسة بین تتأثر شخصیة الطفل بشخصیات معلمیه والعالقات االجتكماواجتماعیا وانفعالیا، 

.)2005زهران، (سرةالمدرسین والتالمیذ وبین التالمیذ بعضهم ببعض وبین المدرسة واأل

ل عن ذاته ثیرها في تكوین تصور الطفأدور كبیر في تقدیر الطفل للذاته، حیث یكون تلمدرسةول

ثیرا أبین المعلم والتلمیذ یؤثر تن لنمط النظام المدرسي والعالقةواتجاهاته نحو قبولها أو رفضها، كما أ

).2010، حمدأ(هاما على مستوى مفهوم التلمیذ عن نفسه
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,Meškauskiene(وصلتتوفي هذا اإلطار  أن تقدیر الذات هو عامل تحفیزي في دراستها )2013

والكفاءات دور في العملیة التعلیمیة وتلعب أسالیب التدریس الحدیثة التي یستخدمها المعلم  وبیئة التعلم 

.لدى المتعلممهم في تنمیة تقدیر الذات

وكما یمكن أن یتأثر تقدیر الذات عند الطفل في مرحلة المدرسة االبتدائیة ببنیة المدرسة والغرف 

و المقارنة من جهة أو على التعاون والتنوع من أذا كان التركیز على المنافسة إعلى ما االصفیة، بناء

خرین غیر مؤلوفین آطفال وراشدین أرسة تعتبر كمؤسسة اجتماعیة یلتقي فیها الطفل بفالمد.خرىأجهة 

.ن تكون مختلفة تماما عن تلك السائدة في البیتألى قیم ورموز سلوكیة یمكن إضافة لیه، باإلإبالنسبة 

وتلعب المدرسة دورا كبیرا في تقدیر الطفل لذاته من خالل محاوالته لالعتراف بهذه االختالفات واحترامها 

كما أن األطفال یشعرون بشكل .و تكریس فكرة أن هناك طریقة واحدة فقط صحیحة للتفكیر والعملأ

لهم المدرسة طرقا عدة للنجاح، وعندما یقدم المعلمون التعزیز المناسب أفضل حول ذاتهم عندما توفر 

).2004بو جادو، أ(داء للطفل الذي یحسن األ

وتوصلت نتائج العدید من الدراسات إلى أن المدرسة مكان ینمو فیه األطفال أو یفشلون في النمو فیه 

قران ویتم فیه لعب تتغذى الصدقات مع األمن حیث القدرات المختلفة التي ستحدد الذات والقدرة، حیث 

ن بناء تقدیر الذات والكفاءة الشخصیة وحل إالدور كعضو اجتماعي في فترة نمائیة معینة، وعلیه ف

نه نقطة حاسمة للنجاح في التعلم أالمشكالت االجتماعیة والقیادة وكل هذا یصبح هاما في حد ذاته و 

كان تقدیر الذات للتلمیذ مرتفعا كلما كان متفوقا دراسیا، وكان كلما ف).2007دبور والصافي، (الدراسي

أكثر اندماجا في محیطه األسري، كما أنه یكون مهیئا لتخطي الصعوبات الدراسیة، وكلما كان تقدیر 

الوسط المدرسي ذو الطابع و .انهزامیة وسهل االرتباط بحاالت الفشلالذات منخفضا كلما كان التلمیذ أكثر

یساهم في رفع تقدیر الذات عند التالمیذ ، أما الوسط غیر التنافسي فهو یساهم في تحسین تقدیر التنافسي 
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الذات عند التالمیذ ذوي تقدیر الذات المنخفض ألنه ال یهدد وضعهم ومكانتهم االجتماعیة داخل المدرسة 

André،1999(أو داخل القسم & Lelord(.

تصورتكوینكبیر في تقدیر الطفل لذاته، حیث یكون تأثیرها فيومما سبق یتبین لنا أن للمدرسة دور

المعلمبینوالعالقةالمدرسيالنظاملنمطأنكمارفضها،أوقبولهانحوواتجاهاتهذاتهعنالطفل

.نفسهعنالتلمیذمفهوممستوىعلىهاماتأثیرایؤثروالتلمیذ

:جماعة الرفاق-8-2-3

تنشئة الطفل فهي تؤثر في معاییره االجتماعیة والطفل یتعلم أن یعدل سلوكه لجماعة الرفاق أثر على

ن ینظر إلى نفسه مثلما ینظرون إلیه، وهم یلعبون دورا مهما في تكوین مفهوم الذات أمثلما یفعل رفاقه، و 

مة كبر سنا أو القائد نماذج السلوك المستحسنة اجتماعیا والمالئلدیه، ویمثل رفاق الطفل خاصة األ

خرین یبدأ في صنع أحكامه عن كیفیة طفال اآلخالل تفاعالت الطفل االجتماعیة مع األمن لجنسه، ف

الدعموالتي تتكون من خالل ).2009،الغامدي(قرانه وهذه هي بدایة تقدیر الذاتأمقارنة نفسه مع 

قدبهاهتمام اآلخرینوعدماالجتماعي،للدعمالفردافتقادألن،اآلخرینالذي یتلقاه من قبلواالهتمام

منبدیتمتعماهوالفردلدىالذاتتقدیرمكوناتمنألنمنخفض،ذاتبتقدیرالشعورإلىیعرضه

الطحان ونجیب، (عامه وأقرانه بصفة خاصة بصفهله األفراد المخالطینمناجتماعيواهتمامتقدیر

2008.(

شخاص اللذین یتفاعل یتأثر حسب نموه االجتماعي واألفردالذات لدى التقدیروبالتالي فإن تكوین 

.تؤثر في نموه وتوجیه سلوكهوعة من األقرانجمممعهم، حیث یتصل خالل تطوره ب
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:مراحل تكوین تقدیر الذات-9

:یتكون تقدیر الذات عند الفرد من خالل مجموعة من المراحل والمتمثلة في

:تقدیر الذات في مرحلة الطفولة-9-1

.یبدأ تقدیر الذات عند الطفل مع بدایة ظهور مفهوم الذات، الذي هو المكون األساسي لتقدیر الذات

ویبدأ تقریبا في حدود السنة الثامنة حیث یبدأ الطفل في تكوین تمثالت سیكولوجیة عامة حول نفسه، 

فعالیة هناك فیصبح الطفل قادرا على تعریف نفسه من خالل مختلف الممیزات ووصف حالته االن

مالحظات وأبحاث حول تقدیر الذات المبكر والذي یتمحور قبل سن الثامنة إال أنها صعبة التقییم العلمي، 

:كما أن الوالدین یلعبان دورا مهما جدا في بناء تقدیر الذات عند الطفل وذلك كما یلي

یالحظ ردود أفعالهما، حیث یحاول الطفل إرضاء أمه وأبیه بإصدار بعض األفعال المثیرة لالنتباه و -

كلما أعاد الطفل نفس التصرف ...)فرح ، كلمات شكر، تقدیر، تشجیع(كلما كانت هذه الردود إیجابیة 

.فهو یفخر بسلوكه وبالتالي دعم وتقویة تقدیره لذاته الذي یلعب الوالدین دورا أساسیا فیه

والتي تختلف حسب األهمیة، فالنجاح یحاول الطفل النجاح في مجموعة من التصرفات والسلوكات، -

داخل المنزل یختلف عن النجاح خارج المنزل ، كما أن االنتصار في ألعاب تنافسیة یكون لها قیمة 

.خاصة عند الطفل وفي تقدیره لذاته

یحاول الطفل في سن الثالثة أو الرابعة احتالل مكانة اجتماعیة خاصة داخل محیطه األسري ومع -

.المكانة صلة وثیقة بتقدیر الطفل لذاتهأقرانه ولهذه 

یحاول الطفل التباهي أمام اآلخر وتبدأ هذه العملیة في سن مبكرة وذلك في سن السادسة والثامنة ، -

كما أنه یبدأ بإنساب نفسه ألحد المشاهیر، وذلك بین ...)أنا أمي جمیلة،أبي طیب،(وذلك بمقارنة اآلباء 

ذا التصرف قد یؤدي إلى مجموعة من االضطرابات النفسیة كالخجل وهوس سن الثامنة والثانیة عشر، وه

André،1999(الكذب وغیرها من االضطرابات  & Lelord.(
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:أن هناك أكثر من وسیلة لتطویر تقدیر الطفل لذاته منها)2008(الریماوي ویرى 

الكفایات المتوفرة لدیه والهامة تعریف الطفل بالعوامل المسؤولة عن انخفاض تقدیره لذاته ومجاالت :أوال

.بالنسبة إلیه

في تحسین تقدیر من اآلخرین المحیطین بالطفل أهمیة الدعم االنفعالي واالستحسان االجتماعي :ثانیا

.هذات

تتمثل في مساعدة الطفل على تحسین مستوى تحصیله والذي بدوره یعزز لدى الطفل مستوى تقدیر :ثالثا

ركیز على أهمیة التحصیل مع مفهوم الكفاءة الذاتیة التي تضمنتها نظریة الذات، وتتفق فكرة الت

Bandura في التعلم االجتماعي الذي یشیر إلى المعتقدات الطفل بقدرته على التمكن من الموقف

.وتحقیق نتاجات ایجابیة

ها بدال من التشجیع على المواجهة بدال من التجنب، فعندما یواجه الطفل مشكلة ما یحاول حل:رابعا

.)2008،الریماوي(لذاته، فیرتفع تبعا لذلك تقدیره لذاتهلطفلیولد المزید من قبول افالهروب منها، 

:تقدیر الذات في مرحلة المراهقة-9-2

وفي هذه المرحلة یصل تقدیر الذات لدى المراهقین إلى أدنى درجاته في مرحلة المراهقة المبكرة مقارنة 

األخرى، فیوجد العدید من أبعاد الذات التي تختلف عما كان علیها الحال في مرحلة بمراحل الحیاة 

ومع بدایة مرحلة المراهقة فإن معظم المراهقین یبدؤون في إعادة تقییم أنفسهم ،)2009شریم، (الطفولة

خرین ، ولكن ویقارنون بناءهم الجسمي ومعلوماتهم ومهاراتهم ومواهبهم مع تلك التي عند أقرانهم وعند اآل

الواضح أن المراهق ما أن یعبر مرحلة عدم التوازن في بدایة مرحلة حتى یستعید كثیرا من جوانبه 

اإلیجابیة، حیث یعود المراهق إلى نفس مستوى أدائه قبل البلوغ، ولذا ال یبقى في معظم الحاالت أي أن 

الكفافي، (لدیهم قبل دخولهم لهاالمراهقین یخرجون من المرحلة بنفس درجة تقدیر الذات التي كانت 

2009.(
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ویتطور تقدیر الذات خالل المراهقة في سیاق العالقات مع الرفاق على النحو كبیر، خاصة الرفاق من 

رغم هذا، یبقى المراهق جد مرتبط من الناحیة االنفعالیة بالوالدین، وتقدیره ).2009شریم، (نفس الجنس 

نابعا من الصورة التي یعكسها الوالدین إتجاهه، وتشكل االنتقادات الموجهة لذاته في هذه المرحلة یكون

إلى المراهق من طرف الوالدین تهدیدا مباشرا لتقدیره لذاته الشيء الذي قد یؤدي في بعض األحیان إلى 

1999André(االنتحار & Lelord,(.

لشخصیته واحترامهم إلرادته وأفكاره واألعمال والمراهق من جانبه یعطي أهمیة كبیرة لتقدیر اآلخرین 

التي یقوم بها، وفي نفس الوقت یغضب ممن یوجه له االنتقاد أو ینقص من شخصیته أو إرادته الخاصة 

).2010نصر اهللا، (التي یعتز بها أمام اآلخرین خاصة إذا قام بإنجاز مهام ممیزة 

المراهقین الذكور یكون مرتفعا نسبة إلى المراهقات وأظهرت مجموعة من األبحاث أن تقدیر الذات عند

سنوات یبدأ تقدیر الذات 8من ابتداءسنة، ودراسات أخرى تظهر أنه 23و14اإلناث، وذلك بین سن 

لإلناث ینهار مقارنة بالذكور الذین یبقى تقدیرهم لذواتهم ثابتا، حیث ال یفسر هذا االنخفاض بالتغیرات 

المراهق وٕانما بنظرة هؤالء ألنفسهم، وتكون هذه النظرة مرتبطة بشكل كبیر الجسمیة التي تطرأ على

1999André(بضغوطات المحیط االجتماعي  & Lelord,(.

:أن من بین العوامل المهددة لتقدیر الذات لدى المراهق)2009(وذكرت شریم 

.یؤدي التعرض للنقد المستمر إلى اإلحساس الفرد بعدم أهمیته وأنه غیر محبوب:النقد

.تؤدیان إلى اإلحساس بانخفاض قیمة الفرد وعدم أهمیته:التفرقة والتمییز في المعاملة بین األبناء

.تؤدي إلى إحساس الفرد بعدم القیمة وأنه غیر مرغوب فیه:اإلساءة الجسدیة والعقلیة

یطلق الوالدان أحیانا على أبنائهم تسمیات وألقاب تؤذي تقدیرهم :األلقاب غیر المحببةالتسمیات أو

غبي، كسول، ولد سيء وما الى ذلك، فقد تحمل هذه التسمیات معاني قلیلة، إال أنها تنتقل :لذاتهم مثل

.رسائل توحي بعدم الجدارة واألهمیة
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التيالجهودحولالمالحظاتمنجیدقدرإلىنالراشدو وحتىالمراهقونیحتاج:الراجعةالتغذیة

ممابه،یعترفیالحظوألنسلوكهم،تقیمألنبحاجةوهمما،سلوكأومافضیلةلدیهملتتطوریبذلونها

.لدیهمالذاتتقدیرمنالمزیدإلىبالتاليیؤدي

كلماتتستبدلعندمایتطورالذاتفتقدیر:التحبیطأوالتشجیعفيكبیردورلهاالمستخدمةاللغة

ویزیدالمرغوبالسلوكتدعیمإلىبذلكیؤديالذيبالفضائلاالعترافتظهربأخرىواللومالتخجیل

.ذلكمعلذاتالتقدیر

:تقدیر الذات في مرحلة الراشد-9-3

إن تقدیر الذات عند الراشد لیس حالة مستقلة ولیدة المرحلة ، ولكن هو ناتج بناء مستمر تبدأ منذ 

الطفولة المبكرة، ففي كثیر من الحاالت ولفهم تقدیر الذات عند الراشد البد من الغوص في الطفولة التي 

الطفولة فهو ینجح في بناء تقدیر أحدثته، إال أنه بالنسبة للراشد فرغم البدایة المتعثرة لتقدیر الذات في 

1999André(ذات أكثر صالبة مما یجعله أكثر مقاومة للصعاب  & Lelord,.(

فیصبح الفرد في هذه المرحلة من عمره معتادا على ذاته یعرف مواطن ضعفه وقوته وكیف یلعب أدوارا 

مختلفة تبعا لذلك، ویصبح أكثر بمقدوره أن یتكیف معها ویعتاد علیها والتغیرات في مرحلة الرشد تكون 

).2002؛ قطامي وآخرون، 1998أبو جادو، (أكثر وضوحا لدیه 

:في مرحلة الشیخوخةتقدیر الذات -9-4

إن تقدیر الذات في سن الشیخوخة یرتبط بدرجة كبیرة بطبیعة التاریخ التكویني لعادات الفرد من جهة، 

؛ قطامي وآخرون، 1998أبو جادو، ((وبنظرة المجتمع المحیط به، بما في ذلك من تقبل أو رفض 

جمیع أعمار الحیاة وخاصة في تقدیر الذات هو جانب هام من جوانب عملیات التكیف فيو ).2002

كبار السن، حیث یرتبط بمدى الرضا عن الحیاة والصحة ونوعیة التكامل االجتماعي والقدرة على تكیف 
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للتعامل مع أحداث الحیاة ، على الرغم من فقدان العدید من مهارات الحقیقیة في العدید من مجاالت 

.إلى االكتئابالنشاط النفسي الخاصة بكبار السن وهذا ما یعرضهم

وانطالقا مما سبق یتضح أن تقدیر الذات یبدأ عند الفرد منذ الطفولة المبكرة مع ظهور مفهوم الذات 

لدیه وبدایة الوعي بها، ویأخذ بناء تقدیر الذات شكل سیرورة متصلة تأثر فیها مجموعة من العوامل عبر 

.وصوال إلى سن الرشد وتستمر إلى سن الشیخوخةمراحل عمریة مختلفة تبدأ بالطفولة وتمر بالمراهقة 

:مستویات تقدیر الذات-10

Cooperلقد قام  Smithمستویات لتقدیر الذات وهي كالتاليةبتحدید ثالث:

.تقدیر الذات المرتفع:األولالمستوى 

یكونون واثقین أكثر من أنفسهم ومن أفعالهم ولهم ثقة عالیة في قراراتهم من هذا المستوىإن األفراد 

واختیاراتهم، كما أنهم أقل تأثرا بالنظرة االجتماعیة حیث نجدهم ال یولون أهمیة لالنتقادات الموجهة لهم، 

في أو باألحرى أقل تأثرا بها عكس أصحاب التقدیر المنخفض للذات، كما نجدهم أسرع وأكثر تلقائیة 

اإلجابة على األسئلة التي تتعلق بذواتهم من األفراد ذوي التقدیر المنخفض للذات، ورغم الصعاب 

وموجات الفشل التي یتعرض لها أصحاب التقدیر المرتفع للذات، نجدهم یستطیعون المقاومة ونسیان 

النجاح واإلیجابیة المحن والنهوض من جدید، ذلك ألنهم یقومون بمراقبة انفعاالتهم وتوجیهها إلى طریق

)1999André & Lelord,.( األفراد اللذین لدیهم تقدیر ذات مرتفع لدیهم نظرة إیجابیة حول ذاتهم، و

ولدیهم القدرة ، وكثیرا ما یستفیدون من أخطائهم ویعتبرونها دافعا قویا لنجاح، قدراتهمیمتلكون الثقة في

,André)ندماج اجتماعیاعلى اإلوقادرین على اإلدالء بآرائهم في أي موقف كان،  2014).
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Cooperالتي قام بها األبحاثوأظهرت Smithممن كان لدیهم درجة األفرادجزءا كبیرا من أن

یا، وقد لعبوا دورا نشطا في المناقشات وعبروا لعالیة من تقدیر الذات نشیطین وناجحین اجتماعیا وعم

.)2004، واطسن(ولم یحبطوا بسهولة من النقدأرائهمباشتیاق عن 

:أنهممرتفعومن خصائص األفراد الذین یتمیزون بتقدیر ذات 

.واقعيباتجاهویتمیزون، شخصیاتهمفيخاصةمیزاتمنلدیهموماوٕامكانیاتهمبقدراتهمیشعرون

).2010الحموي، (هوكماالطبیعيوالعالمواآلخرینأنفسهمویتقبلون

.تلقائیون في سلوكهم، ویركزون على اإلنتاج ومتحررون من مواقف المتمركز حول الذاتكما أنهم 

یظهرون الثبات والتماسك حینما یواجه اضطراب أو مشكلة، و یطورون ألنفسهم أسلوبا خاصا بهم

).2002قطامي وعدس، (أو ضغط اجتماعي

تقدیر الذات المنخفض:المستوى الثاني

ذلك الفرد الذي یفتقر إلى الثقة في قدراته، وهو الذي هومنخفضن الفرد الذي یمتلك مفهوم ذاتإ

یكون یائسا ألنه ال یستطیع أن یجد حال لمشاكله، ویعتقد أن محاوالته ستالقي الفشل، وسیكون أدائه 

).2002قطامي وعدس، (فاشال 

,Alaphilippe)أشارو  المنخفض یرتبط  بالنظرة الفرد المنخفضة حول ذاته أن تقدیر الذات (2008

كثر عرضة لالكتئاب وسوء التكیف أویكون وحول كفاءته وقدراته، ومظهره الخارجي، عالقاته الخارجیة

.النفسي واالجتماعي

المضي و واألفراد اللذین لدیهم تقدیر ذات منخفض  یتوقفون عند أخطائهم وال یستطیعون التحرر منها 

,André)اجتماعیا االندماجبقدراتهم، وال یستعطون غیر واثقینإلى األمام،  فهو یتجنب ،(2014

المواقف التي تسبب قلقا ومخاطرة وینكر إمكانیته، ویشعر أن اآلخرین ال یقدرونه ویصب اللوم علیهم 
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لى إت، ولكي یصل الفرد لفشله، كما أنه دفاعي یشعر بعدم السیطرة ویعبر عن مدى محدود من االنفعاال

تقدیر ایجابي لذاته یجب أن یكون قادر على توكید ذاته وأن یكون قد توصل إلى مفهوم إیجابي عنها 

).2008، بطرس(

Burns(حدد و  عن (تقدیر الذات في النقاط التالیةانخفاضصفات األشخاص الذین یعانون من )1979

:)2009شریم، 

.یعتبر النقد تأكیدا آخر إلحساسهم بالنقصیكونون حساسین للنقد، حیث -

یستخدمون اتجاها متطرفا في النقد لحمایة صورة الذات المتداعیة، وٕاعادة توجیه االنتباه نحو نقائص -

.اآلخرین بدال من تلك الخاصة بالذات

إسقاط توجد عقدة الشعور باالضطهاد، حیث ینسب الفشل إلى مقاصد خفیة لدى اآلخرین، وبالتالي یتم -

.اللوم على اآلخرین

توجد استجابة مبالغ فیها نحو اإلطراء، وأي ثناء أفضل من عدمه، ویزداد اإلحساس باألمن بالتمسك -

.بهذه القیمة الزهیدة

من المحتمل أن یظهر الفرد الذي یملك مشاعر سلبیة نحو قیمته الذاتیة المیل للعزلة والجبن، وافتقاد -

ذا االنسحاب والرفض للمشاركة هو محاولة لتجنب الفشل المتوقع من أن یظهر وه.الرغبة في المنافسة

.عالنیة، مما یؤدي إلى تأكید معتقدات الفرد عن نفسه

.تقدیر الذات المتوسط:المستوى الثالث

ن األفراد الذین یمتازون بتقدیر ذات متوسط یكونون متشابهین مع األفراد ذوي التقدیر المرتفع ولكن إ

مع قیم وأنماط سلوكیة مقنعة ویبدون غیر واثقین من تقدیرهم لذواتهم وهم أكثر اعتمادا على القبول 

بینیقعونممنالنوعهذامنواألشخاص).2004واطسن، (االجتماعي من ذوي التقدیر المرتفع 
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منهم المطلوبةاألشیاءعملعلىمن قدرتهمالذاتتقدیرمرتفعي ومنخفضي تقدیر الذات، ویتحدد

).2013مجلي، (

فالمستوى األول یركز على تقدیر الذات المرتفع،،ونستنتج مما سبق أن لتقدیر الذات ثالثة مستویات

المستوى الثاني أما.الحیاةوتحدیاتالصعابیواجهأنیستطیعمرتفعالذاتهتقدیرهیكونالذيفردفال

مراضباأللإلصابةعرضةویكونبالدونیة،فهو التقدیر المنخفض لذات والذي یشعر فیه الفرد 

المستوى الثالث هو الوسیط بین تقدیر ، بینما یكونلذاتهتحقیقهعدمعنالناتجةالنفسیةواالضطرابات

.المنخفضالذات المرتفع وتقدیر الذات 

:أهمیة تقدیر الذات-11

واتجاهاتهتأتي أهمیة تقدیر الذات من خالل ما یضعه الفرد لنفسه ویؤثر بوضوح في تحدید أهدافه 

نحو اآلخرین ونحو نفسه، وهذا ما أدى بالعدید من المنظرین في مجال الصحة النفسیة إلى واستجاباته

بین الوثیقأحد األوائل الذین الحظوا االرتباطFromتأكید أهمیة تقدیر الذات في حیاة األفراد، وكان 

یسعى إلى اإلنسانأن فرد لنفسه ومشاعره نحو اآلخرین، والذات هي أساس التوافق بالنسبة للفرد، و تقدیر ال

حاجاته المختلفة دون حدوث تعارض مع متطلبات وظروف البیئة المحیطة إشباعتحقیق ذاته عن طریق 

ومن بین هذه الحاجات حاجته إلى الشعور بالتقدیر من األفراد الذین یعیش .)2010حمام والهویش، (به

ل أو المدرسة أو جماعة اللعب أو العمل، معهم أو یتواجد معهم في مجاالت الحیاة المختلفة مثل المنز 

والحاجة إلى تقدیر الذات تبدأ من البحث عن مركز اجتماعي أو مكانة اجتماعیة  یشعر الفرد من خاللها 

حیث من خالل المركز االجتماعي یستطیع الفرد أن یشبع .باألهمیة واالحترام من اآلخرین وتقدیرهم له

قالل واالعتماد على النفس وقدرته على السیطرة على بیئته وٕاظهار الفرد حاجته إلى االعتراف واالست

مما یجعل الفرد یشعر بالثقة بالنفس ویزید من قدرته على اإلنجاز .السلطة على الغیر أو تزعمهم وقیادتهم

الثقة في ذاته فیهالذي یولد والرضا عن حیاته،)2010نصر اهللا، (والتحصیل ویشعر بأهمیته ومكانته 
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Chen)بینته دراسةوارتفاع تقدیره لها وهذا ما  & al, أن الرضا عن الحیاة لدیه عالقة على(2006

.والعكس صحیحموجبة بین تقدیر الذات، فكلما شعر الفرد بالرضا عن الحیاة ارتفع تقدیره لذاته

:قیاس تقدیر الذات-12

:یلي عرض ألهم هذه المقاییسهناك أدوات قیاس عدیدة استخدمت لقیاس تقدیر الذات وفیما 

Rosenbergمقیاس -1 (1965):

ویتكون هذا المقیاس باآلخرین،مقارنةشعورهوذاتهالفرد نحوشعورRosenbergمقیاسیقیس

المفحوصمنهایختارالسلبيالشعوروالمتبقیةاالیجابيالشعورمنهاخمسة بنودتقیس،بنودعشرةمن

المفحوصیحصلحیثتماماأوافقاللىإتماماأوافقمننقاطبأربعاإلجابةوتكونتناسبه،التيالبنود

–أوافقالنقطتین–ألوافقنقاطثالث-تماماأوافقفينقاطأربععلى9-5-4-3-1:المحاورفي

تمنححیث10-8-7-6-2:المحاورفيعكسيالتنقیطیكونبینماتماما،أوافقالواحدنقطة

الالمفحوصأجابإذاثالث نقاط–ألوافقنقطتین-تمامابأوافقأجابإذاواحدةنقطةلمفحوصل

.تماماأوافقالإذا أجاب نقاطأربع–أوافق

یمكندرجةأقلهينقاط10حیث أن نقطةأربعونونقاطعشرةبینللمقیاسالكلیةالدرجةتتراوحو 

:كالتاليالتقییمویتم.درجةأعلىهينقطة40والمفحوصعلیهایحصلأن

.منخفضذاتتقدیر،نقطة16إلى10من

.معتدلذاتتقدیر،نقطة33إلى17من

.)2010نوار، (عاليذاتتقدیر،نقطة40إلى33من

Cooper)1981(مقیاس -2 Smith:

نحو الذات من خالل المحتوى األكادیمي واالجتماعي والشخصي، هو مقیاس طور لقیاس االتجاهاتو 

فقرة تتضمن النتائج الكلیة والنتائج الفرعیة حول 58وتتكون الصورة المدرسیة من هذا المقیاس من 
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أنا :ویتكون المقیاس من جمل قصیرة مثل.التحصیل/اآلباء والمدرسة/الرفاق والبیت/االتجاه نحو الذات

ویستخدم مع الطلبة من )مثلي، لیس مثلي(ن اعتني بنفسي، ویجیب على الفقرات ب أستطیع دائما أ

.مختلفةأعمار

Culture-Free)1992(امقیاس تقدیر الذات المتحرر ثقافی-3 Self-Esteem Inventories

االجتماعي، الثقة بالنفس، األكادیمي، األسرة، :فقرة تقیس األبعاد التالیة25تتكون هذه األداة من 

الجسمي، ویمكن أن یقاس كل بعد بشكل مستقل، ویحتوي المقیاس على درجات معیاریة، ویمكن أن 

.ویستخدم مع الطالب من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشردقیقة، 20یطبق خالل 

):1991(وألكسندربراونقائمة تقدیر الذات -4

الكفایة :التالیةوتحتوي هذه القائمة كیف یقدر الناس ذواتهم من خالل اإلجابة على األبعاد األربعة

الشخصي، وتكون اإلجابة على الفقرات القائمة األمناالجتماعیة، القبول األسري، الشعبیة بین الرفاق، 

خطاب، (دائما بنعم أو ال، وتنطبق هذه القائمة على األطفال من سن سبع سنوات حتى سن الثامنة عشر 

2008.(

:الفصلخالصة-

لقد تم التعرض في هذا الفصل لموضوع تقدیر الذات، إال أنه ال یمكن الوصول إلى هذا المفهوم قبل 

تقدیر الذات هو بعد من أبعاد مفهوم الذات، ومفهوم الضوء على أصول ومنبع هذا المفهوم، ذلك أن إلقاء 

، فتعددت التعاریف والمفاهیم من قبل العلماء والباحثین خاصة في الذات بدوره جانب من جوانب الذات

التيالشخصیةاألحكاممنمجموعةأنهتعریفه على التوصل إلىتمو مجال الشخصیة حول تقدیر الذات

والجسمیة من خالل تقییمه لذاته كما والعقلیةاالنفعالیةلخصائصهكمحصلهنفسهعنالفردیضعها

.یدركها هو ویحس بها اآلخرون اتجاهه
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یمثالن نفس كونهماتقدیر الذات ومفهوم الذاتبین مفهوم الخلطوانطلقت اعتقادات كثیرة حول 

اآلخر، فمفهوم الذات یمثل آراء الفرد عن ذاته بینما یمثل المفهوم نعیختلفن كل مفهوم أإال ،المعنى

مفهوم یتكون من عدة مكونات مثل حب الذات وهو.مفهوم تقدیر الذات التقییم الذي یضعه الفرد لنفسه

لتقدیر الذاتي الخ، ویشمل على التقدیر الذاتي المكتسب وا...ونظرة الذات والثقة في الذات وسمة الذات

تقدیر الذات هو التقییم أنRosenburgوتعددت النظریات التي تناولت تقدیر الذات حیث یرى .الشامل

Cooper، في حین توصلالذي یضعه الفرد لنفسه Smith إلى وجود نوعین من تقدیر الذات التقدیر

المرتفع والتقدیر الدفاعي والذي یوجد عند ذوي تقدیر الذاتالذات الحقیقي والذي یوجد عند ذوي تقدیر

فتوصلت إلى أن تقدیر الذات یتكون لدى الفرد من خالل إطاره Zillerالذات المنخفض، أما نظریة 

أمر مكتسب یتوقف بالدرجة األولى إلى أن تقدیر الذات Epstionتوصل بینماالمرجعي الذي ینمو فیه، 

، ومدى االستحسان الذي یتلقاه الفرد من قبل األفراد ذوي أهمیة في حیاتهعلى خبرات التنشئة األولى 

تقدیر الذات :التالیةإلى أن تقدیر الذات یمكن صیاغته في المعادلة JamesWilliamتوصلبدورهو 

.الطموح/النجاح=

بنموه االجتماعي باألشخاص الذین یتعامل معهم، وبالمجتمع الذي یعیش في تقدیر الفرد للذاته یتأثر و 

إطاره وبالثقافة التي تسیطر على مدرسته وأسرته وتنعكس آثار هذا التعامل على سلوكه وأنشطته العقلیة 

واالنفعالیة وعلى شخصیته المتطورة إذ یتصل الفرد خالل تطوره بجماعات مختلفة تؤثر في نموه وتوجیهه 

بالفردیتعلقمامنهاكثرةبعواملیتأثرلذاتهالفردتقدیرفإنلذلك.السلوكي كالرفاق واألسرة والمدرسة

یتعلقماومنهاالفائدة،لهیحققبمایستغلهاأنیستطیعالتيواستعداداته، والفرصقدراته:مثلنفسه،

إذاوأمایزداد،لذاتهتقدیرهفإنواإلبداع،لالنطالقالمجالللفردتهیئالبیئةكانتفإذاالخارجیة،بالبیئة

یستطیعوالواستعداداته،قدراتهیستغلأنیستطیعالبحیثالفردأمامالعوائقوتضعمحبطةالبیئةكانت

یمر عبر، أربعة مراحل مهمة تقدیر الذاتنموأنذلكإلىأضف.لذاتهتقدیرهیقلعندئذطموحهتحقیق
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في حیاة اإلنسان وهي مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، مرحلة الرشد، وأخیرا مرحلة الشیخوخة، وكل 

وكل مرحلة لدیها مستوى معین من تقدیر الذات إما .مرحلة من هذه المراحل لها خصائصها وممیزاتها

ت والوسائل مستوى مرتفع أو مستوى منخفض أو متوسط، ویتم قیاس ذلك عن طریق مجموعة من األدوا

Cooperعلیها الباحثین كمقیاس االعتمادالتي یتم  SmithومقیاسRosenburgلتقدیر الذات.
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:تمهید

الشخصيالمستوىعلىسواءوداللة،أهمیةالنفسعلمموضوعاتأكثرالدافعیة منموضوعیعد

تقومالتي،الفردبدوافعاالهتمامدونالنفسیةالمشكالتمنللعدیدالتصديالصعبفمنتماعي،الجاأو 

واآلخرینلنفسههفهممنتزیدكما .التعبیر عنهوكیفیةسلوكه،ةووجهقوة،تحدیدفياألساسيبالدور

إلىتدفعناأوتحركناالتيالمختلفةالدوافععرفناإذاكثیراتزدادبأنفسنامعرفتناألنذلكبه،المحیطین

بالسلوكالتنبؤقدرتنا علىبدورهیعززالذياألمرالحیاتیةالظروفسائرفيالمتعددالسلوكبأنواعالقیام

بها العدید اهتمومن هذه الدوافع الدافعیة لإلنجاز التي تعتبر من أهم الدوافع اإلنسانیة التي .المستقبلفي

.من الباحثین

:تعریف الدافعیة-1

التيالعواملأحدباعتبارهاوالتربیة،علماء النفسمنكبیرعددحظي موضوع الدافعیة باهتمامقدل

التعریفاتمنالعدیدذلكأثمر عن،وفاعلیتهمعینا ولعالقتها بنشاطهسلوكاعلیهوتفرضاإلنسانتوجه

(Motive)الدافعمفهومبینیحاول التمییزمن الباحثینمنهناك إال أن .بهاالمتعلقةوجهات النظر و 

لبذلالفرداستعدادعنعبارةهوالدافعأنبینالذي ،Atkinsonمثل (Motivation)الدافعیةومفهوم

إلىالمیلأواالستعدادهذادخولحالةفيأما.معینهدفوٕاشباعتحقیقسبیلفيالسعيأوالجهود

محاولةمنالرغموعلى.نشطةعملیةباعتبارهاالدافعیةیعنيذلكفإنالصریحأوالفعليالتحقیقحیز

مفهومویستخدمبینهماالفصلمسألةیبررمااآلنحتىیوجدالفإنهالمفهومینبینالتمییزالبعض

).2000خلیفة، (عمومیةاألكثرالمفهومهيالدافعیةكانتوٕانالدافعیةلمفهومكمرادفالدافع

.واحداشيءى بهعنیهوفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أنه عند استخدام مفهوم الدافع أو الدافعیة فإن

:نذكرالتي تناولها العلماء والباحثینلدافعیةامفاهیمومن بین 
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حالة داخلیة أو استعداد فطري أو مكتسب، شعوري"هيالدافعیة:)53، ص1972(زیدانتعریف

نفسي یثیر السلوك الحركي أو الذهني ویساهم في توجیهه إلى غایة اجتماعيأو ال شعوري عضوي أو 

شعوریة أو ال شعوریة، فالدافعیة هي الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغایاته لتحقیق التوازن 

."الداخلي أو تهیئ له أحسن تكیف ممكن مع البیئة الخارجیة

مجموعة من القوى المحركة التي تبعث النشاط في "فعرفها على أنها)27، ص2001(نجاتيأما

."معینةأهدافالسلوك وتوجهه نحو وتبتدئالكائن الحي 

طاقة تتولد داخلیا یشعر بها الفرد في أعماق تكوینه "بأنها)120، ص1982(الهاشميهاعرفو 

عالیة والسلوكیة، وما النفسي، ال یمكن مالحظتها بشكل مباشر والكن یستدل علیها من خالل أثارها اإلنف

"یتصل بها من أعراض وصفات وممیزات

الطاقات الكامنة عند الكائن الحي التي تحمله على القیام "هي)126، ص1996(خوريالدافعیة عندو 

."بسلوك معین بحیث یتمكن بعدها من التكیف مع البیئة، لیحقق من خاللها أهدافا معینة

الطاقة الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه لیسلك "نهاأب)143، ص2004(بو مغلي أفي حین عرفها 

."هدافه وغایاتهأسلوكا معینا في العالم الخارجي، وهذه الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي 

.، ویوجهه، ویحقق فیه التكاملاإلنسانعبارة عن عامل داخلي یستثیر سلوك بأنهاعرفها مورايأما 

.)28ص ،1988نجاتي،و سالمة  عن(

الطاقة الكامنة في الكائن الحي والتي تدفعه لیسلك "الدافعیة على أنها )15، ص2004(وعرف نور 

"سلوكا معینا في البیئة التي یعیش فیها

تلك القوة الداخلیة عند الفرد التي تستثار بعوامل داخلیة هانبأالدافعیة انطالقا مما سبق یمكن تعریفو 

.لتحقیق هدف معینوخارجیة من أجل إتباع سلوك معین 
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:بالدافعیةالمرتبطةالمفاهیمبعض -2

علىالمفاهیمهذهبینزیمیمن التالبدكانلذابها،وثیقة الصلةأخرىبمفاهیمالدافعیةمفهومیرتبط

:التاليالنحو

:الحاجةمفهوم -

الحاجة رغبة طبیعیة یهدف الكائن الحي إلى تحقیقها بما یؤدي إلى التوازن النفسي واالنتظام في 

الحیاة، وتظهر أهمیة الحاجة في حیاة الكائن الحي عند وجود صعوبات أو ظروف تحول دون إشباع هذه 

).2004، أبو عالم(في الحیاةالحاجة إذ یظهر علیها االضطراب والقلق وعدم الشعور بالسعادة

یستخدم بینما الناجمة عن الحرمان، للخالیا ویستخدم مفهوم الحاجة للداللة على الحالة الفیزیولوجیة 

الدافعیة للداللة على الحالة السیكولوجیة الناجمة عن الحاجة التي تدفع الفرد للسلوك اتجاه إلشباع مفهوم 

.)2006،كمال(الجانب السیكولوجي من الحاجة، وبهذا فالدافعیة هيتلك الحاجة

على وتدفعهطاقتهتحفزوالتيالحيالكائندافعیةإلثارةالبدایةنقطةهيالحاجةفإنذلكعلىاوبناء

).2000خلیفة، ؛2004داود، (العمل والنشاط وبذل الجهد الالزم لعملیة اإلشباع

:الحافزمفهوم -

جیة و لو یعمل على تنشیط السلوك بهدف إشباع الحاجات ذات األصول الفیزیعن دافعالحافز یشیر

الدافعمفهومبینالبعضویترادف).2007بني یونس، (المرتبطة ببقاء الكائن الحي على قید الحیاة 

بحاجةالحيالكائنلشعورنتیجةالعامةالتوترحالةعنیعبرمنهماكلأنأساسعلىالحافزومفهوم

أقلالحافزمفهومأنأساسعلىالمفهومینهذینبینیمیزمنهناكفإنذلكمقابلوفيمعینة،

فيواالجتماعیةالبیولوجیةالحاجاتعنللتعبیرالدوافعمفهومیستخدمحیثالدافعمفهوممنعمومیة

یشیرانوالدافعالحافزفإنعاموبوجه.فقطالبیولوجیةالحاجاتعنللتعبیرالحافزمفهومیقتصرحین



الدافعیة لإلنجاز:رابعالفصل ال

116

خلیفة، (إشباعهااتجاهفيالسلوكإلىالفردتدفعسیكولوجیةحالةشكلفيترجمتأنبعدالحاجةإلى

2000(.

:الباعثمفهوم -

سواءاألفراددافعیةتنشیطعلىالمساعدةالخارجیةالبیئةمحفزاتأنهعلى الباعث"Vinacke"یعرف 

كأمثلةوالترقیةالمالیةوالمكافآتالجوائزوتقفاجتماعیةأو أبعاد فسیولوجیةعلىالدافعیةهذهتأسست

)2000، خلیفة(لإلنجازیةالدافعبواعثمنمثالوالشهرةالنجاحفیعدالبواعث،لهذه

، ویعتبر الباعث ذلك المثیر الخارجي الذي یسعى الكائن الحي إلى الحصول علیه أو یسعى إلى تجنبه

، فاإلیجابیة ما تجذب الفرد إلیها كأنواع الثواب المختلفة، والسلبیة ما یعمل نوعان إیجابیة وسلبیةوالبواعث 

.)2013،محمد(عن عواقبها مثل أنواع العقاب المختلفة واالبتعادالفرد على تجنبها 

أنذلكعلىویترتبمعینشيءمنحرمانهنتیجةالحيالكائنلدىتنشأالحاجةفإنذلكضوءوفي

وذلك كما )الهدف(الباعثإلىالوصولأجلمنسلوكهویوجهالحيالكائنطاقةیعبئالذيالدافعینشأ

:التاليهو موضح في الشكل

.)2000،ةخلیف(العالقة بین الحاجة والحافز والباعث:)3(رقم شكل

الحاجة

تعبئة الطاقة

الدافع

توجیه السلوك
الباعث

)الهدف(

الحاجةإشباع

اإلحباط)خفض الطاقة(
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:العادةمفهوم -

نوع من الخلط بین استخدام كل من مفهوم العادة، ومفهوم الدافع  على الرغم من وجود قد أنشئل

أما الدافع .قوة المیول السلوكیة التي تنمو وترتقي نتیجة عملیات الدعمإلىالعادة تشیر .اختالف بینهما

الدافع نوعا اعتباروي علیها العادة، وبالتالي یمكن فیرتكز على الدرجة الفعلیة لمقدار الطاقة التي تنط

).2000، خلیفة(فعاال من العادات

:الغریزةمفهوم -

فهي قوى استعدادات .أشیاء من نوع معینإدراكبأنها استعداد فطري یحدد لصاحبه مكدوجلعرفها 

الطعام والشراب إلىطبیعیة في الجسم والنفس، باطنة ونوعیة ال تكتسب بالتعلم، وهي تدفع سلوكنا 

بها، إحساسناتنبه أشیاءمن أوال وما یرتبط بكل منهاإدراكناعن طریق والجنس والوالدیة والقتال والمعرفة

، دسوقي(نحاول ذلك كاستجابة للدافعأوالمالئم للموقف ثم نفعل شیئا االنفعالاإلدراكفننفعل لهذا 

الكائن رات المتاصلة في حاجاتتنفترض وجودها وراء التو عبارة عن قوةبأنها Freudوحددها.)1985

التوتر، وموضوعها وتمثل مطلب الجسم من الحیاة النفسیة، وهدفها القضاء على هذا )حاجات الهو(الحي

وتتمیز بأنها فطریة وغیر متعلمة من البیئة .)64ص، 2005،زهرانعن (شباع هو األداة التي تحقق اإل

وعادة ما یطلق على الدوافع الفطریة .)2004العیسوي،(نها توجد لدى جمیع أفراد الجنسأكما تمتاز ب

شیاء معینة في ألى إلفظ الغرائز، فالغریزة عبارة عن دافع فطري یولد الفرد مزودا بها حیث تجعله ینتبه 

).2000طه، (بیئته فینفعل لذلك انفعاال معینا ویندفع لیسلك ازائها سلوكا معینا لتحقیق هدف محدد 

ل بأنه یوجد العدید من المفاهیم ذات الصلة بالدافعیة، فمنها ما هو وفي ضوء ما ذكر سابقا یمكن القو 

قوم بدور رئیسي كالرغبات والمیول، ومنها ما هو ذات مصدر خارجي كالبواعث یذات مصدر داخلي 

.الناتجة عن المواقف والظروف الخارجیة التي تعمل على استثارة الدافعیةوالتي تمثل المثیرات
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:الدوافعتصنیف -3

، وأثره الكبیر همیة التي یحظى بها هذا الموضوعبموضوع الدافعیة منذ زمن بعید نظرا لألاالهتمامنشأ 

أن إال، یة الدافعیة في الدراسات النفسیةعلى أهماالتفاق، ورغم اإلنسانيفي مختلف جوانب السلوك 

، ومن أبرز هذه األنواع نواع الدوافعالعلماء والباحثون ألاقترحهاات التي تصنیفالهناك تباینا في 

:التصنیفات التالیة

.الدوافع الفردیة والدوافع االجتماعیة-1

:)الداخلیة(الفردیة الدوافع -أ

وتشیر إلى مجموعة من الحاجات والغرائز البیولوجیة التي تولد مع الكائن الحي وال تحتاج إلى تعلم، 

جمیع الحاجات العامة الموجودة عند جمیع أفراد الجنس الواحد، وتشمل هذه الفئة من الدوافع فهي تمثل 

الزغلول، (بدرجة حرارة الجسم، تجنب األلم، األمن، والتنفس ظفاتالعطش، الجنس، النوم، االحالجوع،

2012.(

فض تركیز المواد في الدم ما ینخفعند،ن یكون في حالة توازن داخليأالكائن الحي یعمل دائما على و 

مخزون الماء في الجسم نجد أن الكائن الحي یعمل على إعادة و عندما تتغیر درجة الحرارة أو یقلأ

وكمثال عن ذلك ارتفاع درجة حرارة .وفي بعض الحاالت تتم إعادة التوازن أوتوماتیكیا،التوازن من جدید

.)1996، عویضة(لجسملفراز العرق الذي یعتبر بمثابة عملیة تبرید إیقوم الجسم بفالجسم، 

ن الدافعیة الداخلیة هي الدافعیة األفضل وترتبط بنشاط وحماس أكبر في إنجاز المهمات أوال شك 

المختلفة، واألشخاص المدفوعون داخلیا یكونون في العادة أكثر مثابرة واصرارا على إنجاز المهمات 

:وأهم هذه الدوافع).2006الریماوي وزمالئه، (الصعبة 
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والمقصود به رغبة أو میل الكائن الحي في إستكشاف معالم البیئة السیكولوجیة :دافع حب االستطالع-

.المحیطة به والوقوف على جوانبها الغامضة

.فضل شكل ممكنویعني استخدام الكائن الحي لقدراته ووظائفه اإلدراكیة والحركیة بأ:دافع الكفاءة-

وهو النوع األخیر من الدوافع الفردیة، وهوكفاح الفرد من أجل المحافظة على مكانة :دافع اإلنجاز-

غباري وشعیرة، (عالیة حسب قدراته في كل االنشطة التي یمارسها والتي یحقق بها معاییر التفوق والنجاح 

2009(.

:)الخارجیة(الدوافع اإلجتماعیة-ب

الدوافع التي تكون مرتكزة على مصلحة خارجیة، تعبر عن نفسها في مختلف المواقفهي تلك 

وتعتبر الدوافع الخارجیة دوافع .اإلنسانیة، وتعتبر خارجیة لكونها تخضع لبواعث وحوافز تنشأ خارج الفرد

ثم داخليبدایة ذات مصدر الاستثارة الدافعیة تكون في و .اجتماعیة ألنها تتعلم وتكتسب من المجتمع

.)2012،مسعود؛ 2008المحمدي، (لى دوافع خارجیة عبر المراحل النمائیة الالحقة إتنتقل 

تحدث الدافعیة الخارجیة عندما تكون النشاطات موجهة نحو موضوعات خارجیة لخبرة الفرد و 

سمارة والنمر والحسن، (وماشابهه و المتعلم كالمكافآت المالیة وأسالیب التعزیز الخارجیة كالثوابأ

1999.(

:الدوافع الشعوریة والدوافع الالشعوریة-2

:الدوافع الشعوریة-أ

هي تلك الدوافع التي تدخل في وعي الشخص، وتكون تحت سیطرته وٕارادته فیكون قادرا على التحكم 

فیها وعلى توجیهها وعلى تعدیلها أو إیقافها أو تأجیل التعبیر عنها، فهي دوافع تحت سیطرة الشخص 
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مهنة أو الزوجة التي ألنها خاضعة لعقله الشعوري مثل اإلقدام على تناول الطعام أو إختیار التعلیم أو ال

.تناسبه، أو تصرف یكون مبنیا على تخطیط وتفكیر وٕارادة

:الدوافع الالشعوریة-ب

هي تلك الدوافع التي توجد وراء التصرفات التي یأتیها الشخص عن غیر قصد أو وعي والتي یجد نفسه 

رك لها سببا وال ففي كثیر من الحاالت یتصرف الشخص تصرفات ال ید.قائما بها من غیر أن یشعر

مثل،یعرف لها أثرا وتكون في الحقیقة صادرة من أعماق نفسه ومن فعل الالشعور أو العقل الباطن

التعدي الغیر مقصود أو الحب أو الكراهیة لشخص ما من غیر سبب واضح والسرحان وأحالم الیقظة

).2003،الشوربجى(

الدوافعفمن،للدافعیةومتنوعة أن هناك تصنیفات عدیدة ،من التصنیفات السابقة للدافعیةیتبین لناو 

، ومن هذه الدوافع خارجي یكتسبه من محیطه الخارجيوماهنسان ومنهفطري داخلي یولد به اإلوماه

تكون من خالل فاشعر بهی، وهناك ما ال هتكون تحت سیطرتالفرد فشعر بها یالداخلیة والخارجیة هناك ما 

.شعوریةردات الفعل الغیر 

:نظریات الدافعیة-4

إن نظریات الدافعیة عدیدة ومسهبة في شرح السلوك اإلنساني وتفسیره، فسنقتصر على أهم الجوانب 

النظریة المعرفیة، النظریة النظریة السلوكیة، :والمفاهیم التي تنطوي علیها أربع نظریات شهیرة وهي

على دور الدافعیة )السلوكیة والمعرفیة(النظریتان األولیتان اإلنسانیة ونظریة التحلیل النفسي، بحیث تأكد

.على دور الدافعیة في الشخصیة)اإلنسانیة والتحلیلیة(في التعلم، بینما تأكد النظریتان األخریان 



الدافعیة لإلنجاز:رابعالفصل ال

121

:النظریة السلوكیة-4-1

یطلق على هذه تعنى هذه النظریة بتفسیر الدافعیة في ضوء نظریات التعلم ذات المنحى السلوكي، و 

ومن زعماء Responseاستجابة –Stimulusالنظریة في العادة النظریة اإلرتباطیة أو نظریة المثیر

بمبدأ المحاولة موهو من أوائل من أدخل السلوك والتعلم إلى حقل التجریب وقاThorindikهذه المدرسة 

Law(تعلم، وفسر هذا التعلم بقانون األثر  لوالخطأ كأساس ل of Effect( حیث یؤدي اإلشباع الذي ،

یتلو استجابة ما إلى تعلم هذه االستجابة وتقویتها، في حین یؤدي عدم اإلشباع أو االنزعاج إلى إضعاف 

إلى الدوافع االنزعاجاالستجابة التي یتلوها، وطبقا لهذا القانون یشیر البحث عن اإلشباع وتجنب األلم أو 

عینة في وضع مثیري معین، أي أن المتعلم یسلك أو یستجیب طبقا لرغبة الكافیة وراء تعلم استجابات م

قانون األثر، وحددها أكثر دقة مما فعل Hullتبنىو .في تحقیق حاالت اإلشباع وتجنب األلم

Thorindik حیث استخدم مصطلح تخفیض أو اختزال الحاجة)Need Reducation(داللة على لل

وقد .داللة على بعض المتغیرات المتدخلة الواقعة بین الحاجة والسلوكللحالة اإلشباع، ومصطلح الحافز 

:عالقة السلوك بالحاجة والحافز حسب النموذج التاليHullحدد 

.حاجة                   حافز                       سلوك               اختزال الحاجة

.السلوك بالحاجة والحافزحول عالقة )Hull(نموذج ):4(شكل رقم 

وتعتبر الحاجة طبقا لهذا النموذج متغیرا مستقال، یلعب دورا مؤثرا في تحدید السلوك، فتصدر عن 

،نشواتيعن(المتعلم استجابات معینة تؤدي إلى اختزال الحاجة األمر الذي یعزز السلوك وینتج التعلم

2003.(

فإنه ال یرى ضرورة افتراض متغیرات متداخلة كالحافز لتفسیر السلوك علما أنه یقبل Skinnerأما 

بمفهوم التعزیز كأساس للتعلم ذلك المفهوم الذي ینطوي في ذاته على معنى الدافع ویستخدم عوضا عن 
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زالة مثیر ویرى أن التعزز الذي یتلو استجابة ما یزید من احتمالیة حدوثها ثانیة وإ ،ذلك مفهوم الحرمان

.)2004، كوافحةعن(مؤلم یزید من احتمالیة حدوث االستجابة التي أدت إلى إزالة هذا المثیر 

شرح الدافعیة بقانون األثر حیث یؤدي اإلشباع Thorindikمن هذه النظریة أن ومما سبق یتبین لنا

مصطلح اختزال الحاجة للداللة ستخدماHullأما.الذي یتلو استجابة ما إلى تعلم هذه االستجابة وتقویتها

أما .، ومصطلح الحافز للداللة على بعض المتغیرات المتدخلة بین الحاجة والسلوكاإلشباععلى حالة 

Skinnerرض مثل هذه المتغیرات، ویرى أن نشاط العضویة مرتبط بكمیة حرمانها، والتعزیز الذي افتف

.یتلو االستجابات یؤدي إلى تعلمها

:لنظریة المعرفیةا-4-2

من أبرز أعالم النظریة المعرفیة، وترتبط وجهات نظره في الدافعیة بدافعیة التحصیل Atkinsonیعد

نجاز النجاح تمثل دافعا مكتسبا وتشكل من حیث ارتباطها إویشیر إلى أن الرغبة في .على نحو وثیق

وهذه ،)1999الزیود وهندي،(على التحصیلبأي نشاط سلوكي وظیفة لثالثة متغیرات تحدد قدرة المتعلم 

:المتغیرات هي

إن األفراد یختلفون في درجة هذا الدافع، كما أنهم یختلفون في درجة :الدافع للوصول إلى النجاح-

دافعیتهم لتجنب الفشل، فمن الممكن أن یواجه فردین نفس المهمة، یقبل أحدهما على أدائها بحماس 

تمهیدا للنجاح فیها، ویقبل الثاني بطریقة یحاول من خاللها تجنب الفشل المتوقع، ویرتفع المستوى 

دافع اإلنجاز والعكس، قد تكون النزعة لتجنب الفشل قویة نتیجة لمرور ارتفاعالمهمة على التحصیلي في 

الفرد بخبرات فشل متكررة، نتیجة تحدیده ألهداف ال یستطیع تحقیقها، أما عندما تكون احتماالت النجاح 

عند الفرد وال یتأثر والفشل ممكنة فإن الدافع للقیام بهذا النوع من المهمات یعتمد على الخبرات السابقة

).2002،غانمعن(بشروط النجاح الصعبة المرتبطة بالمهمة
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،إن احتماالت النجاح في مهمة ما، هي احتماالت عالیة أو متوسطة أو منخفضة:احتماالت النجاح-

ن المهمات السهلة ال تعطي الفرد فرصة للمرور في خبرة نجاح مهما كانت درجة الدافع لتحصیل وأ

درجة الدافع لتحصیل النجاح في اح الموجود عنده أما المهمات الصعبة جدا فإن األفراد على اختالف النج

ال یرون أن عندهم القدرة على أدائها، أما في حالة المهمات المتوسطة فإن الفروق الواضحة في ،لدیهم

توقعن(الدافع اوت تأثر في األداء على المهمة بشكل واضح ومتفاوت بتففدرجة دافع تحصیل النجاح 

.)2002عدس،و قطامي و 

یعمل النجاح الذي یحققه الفرد كحافز، وفي الوقت نفسه فإن النجاح في :القیمة الباعثة للنجاح-

ففي اإلجابة على .المهمات األكثر صعوبة یشكل حافزا أقوى تأثیرا من النجاح في المهمات األقل صعوبة

فقرة من اإلختبار یحقق نجاحا یعمل كحافز أقوى من )45(ما فإن الفرد الذي یجیب على اختبارفقرات 

كما أن ازدیاد صعوبة المهمة یتطلب .فقرة فقط)25(حافز النجاح للفرد الذي یجیب إجابة صحیحة على 

ازدیاد قیمة باعث النجاح، أي كلما كانت المهمة أكثر صعوبة یجب أن یكون الباعث أكبر قیمة

للمحافظة على مستوى دافعي مرتفع، فالمهام الصعبة المرتبطة ببواعث قلیلة القیمة، ال تستثیر دافعیة 

).2002، غانمعن(الفرد بأدائها بدافعیة عالیة

:النظریة اإلنسانیة-4-3

Abraham(تعود هذه النظریة إلى العالم النفسي األمریكي  Maslow( أن الدوافع یمكن اقترحوالذي

وفي قمته الحاجات األساسیةتصورها بشكل هرمي حیث تقع في قاعدة الهرم الحاجات الفیزیولوجیة 

وضمن هذا الهرم تحكم الدوافع المختلفة فیه عالقة دینامیكیة .الحضاریة العلیا وحاجات تحقیق الذات

بالحاجات الحرمانیة ألن Maslowأساسیة تظهر في الحاجات األساسیة األربعة األولى والتي سماها 

الحرمان الشدید من إشباع بعض الحاجات یؤدي إلى إطغائها على سلوك الفرد بغض النظر عن موقعها 
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في الهرم، أما ما تبقى من حاجات فهي حاجات نمائیة یسعى الفرد من وراءها إلى تحقیق أقصى طاقات 

:هيMaslow، وحاجات )2005عدس وقطامي، (النمو لدیه لیصبح فردا متكامال 

في الدافعیة، حیث Maslowتعتبر المحور الرئیسي الذي تنطلق منه نظریة :الحاجات الفسیولوجیة-1

أن إشباعها یعتبر ضروریا للحفاظ على بقاء الفرد وكذلك للحفاظ على نوعه، وتتسم الحاجات الفسیولوجیة 

ع األفراد باختالف بیئاتهم وأجناسهم وأعمارهم، كونها حاجات فطریة عامة، ویشترك في الحاجة إلیها جمی

وتنحصر .ألنها حاجات عضویة مرتبطة بشروط خاصة تتعلق بجسم الكائن الحي والحفاظ على توازنه

الخ، وتعتبر ....الحاجة إلى الغذاء والماء والنوم والراحة والجنس والهواء والحرارة والسكنفي الحاجات هذه 

الحاجات إلحاحا وقوة، فعندما یحرم منها تصبح كل حاجاته األخرى وكأنها غیر تلك الحاجات من أكثر 

).2006عیاصرة، عن(موجودة

غیر ذات )العلیا(وتظهر في الحاالت الطارئة، فتصبح الحاجات األخرى :حاجات األمن والسالمة-2

ل میل اإلنسان إلى وتظهر هذه الحاجات من خال.أهمیة إذا كانت الحیاة مهددة بالخطر وغیر آمنة

.تفضیل العیش في محیط مألوف و وظائف آمنة وأرصدة وادخار

تظهر كقوة محركة للسلوك بعد أن تشبع المجموعتین األولى والثانیة، وهي :حاجات الحب واالنتماء-3

حاجات ترتبط برغبة اإلنسان في بناء عالقات حمیمة مع اآلخرین، واإلنتماء إلى مجموعة معینة، وحاجة 

الحب تتضمن استقبال الحب من عند اآلخرین وٕاعطاءه لهم في وقت واحد، وتتحقق هذه الحاجات من 

شریف،و الصافيو أبو ریاشعن(اجتماعیةج والوظیفة والدخول في حزب أو مؤسسة خالل الزوا

2006.(

وتعكس هذه الحاجات رغبة الفرد في احترام الذات أو النفس واحترام :حاجات التقدیر واحترام الذات-4

الغیر له بصورة مستمرة وكذلك برغبته في احترامه لآلخرین، ومن ثم انتزاع اعتراف اآلخرین بتلك األهمیة 



الدافعیة لإلنجاز:رابعالفصل ال

125

ویمكن تصنیف هذه الحاجات إلى .والقیمة بحیث یرونه كذلك ویقرون له بذلك فیمنحوه االحترام والتقدیر

:یننوع

ویشمل حاجات الفرد إلى احترام الذات والثقة بالنفس والشعور بالكفاءة الشخصیة والشعور :النوع األول

.بأنه شخصیة فریدة وامتالك القوة والحریة واالستقالل

واالعتبار prestigeوالهیبة statusویشمل حاجات الفرد في الحصول على المركز :النوع الثاني

recognition والسمعة الحسنةreputation رغبة منه في كسب احترام وتقدیر اآلخرین لذاته واعترافهم ،

.)2006عیاصرة، عن(بذلك 

ستغالل األمثل لطاقات أو اإلستثماربتحقیق الذات اإلMaslowویقصد :حاجات تحقیق الذات-5

بصورة عفویة والحاجة إلى تحقیق الذات الهدف األسمى الذي یكافح اإلنسان من هوٕامكانیات الفرد وسلوك

وآخرون، أبو ریاشعن(.أجل بلوغه وتحقیقه، والذي یظهر بعد إشباع الحاجات األربعة السابقة

2006.(

Maslowوهي حاجات ترمي إلى الرغبة المستمرة في الفهم والمعرفة، ویرى :حاجات المعرفة والفهم-6

ویلعب هذا النوع من الحاجات .أن حاجات المعرفة والفهم هي أكثر وضوحا عند بعض األفراد من غیرهم

دورا حیویا في سلوك الطالب، ألن عملیة تعزیزها تمكنهم من اكتساب المعرفة وأصول التفكیر العلمي 

.اعتمادا على دوافع ذاتیة داخلیة

حاجات على الرغبة الصادقة في القیم الجمالیة، وتتجلى ویدل هذا النوع من ال:الحاجات الجمالیة-7

لدى األفراد في إقبالهم أو تفضیلهم للترتیب أو النظام واالتساق والكمال سواء في الموضوعات

أو األوضاع والنشاطات، وذلك في نزعتهم إلى تجنب األوضاع القبیحة التي تسود فیها الفوضى وعدم 

أن الفرد السوي الذي یتمتع بصحة نفسیة سلیمة ینزع  إلى البحث عن الجمال Maslowعتقدواالتناسق، 
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أبو و أبو حویج عن(بطبیعته سواء كان طفال أو راشدا، ویفضله كقیمة مطلقة مستقلة عن أیة منفعة مادیة

.)2004مغلي،

تبنى نموذجا هرمیا یحدد فیه حاجات اإلنسان Maslowمن هذه النظریة أن یتضحانطالقا مما سبقو 

بسبع فئات، تبدأ بالحاجات الفیزیولوجیة وتنتهي بالحاجات الجمالیة، ویرى ضرورة إشباع الحاجات الدنیا 

.للتمكن من إشباع الحاجات ذات المستوى األعلى

:نظریة التحلیل النفسي-4-4

Freudعلى یدهذه النظریة ظهرت Sigmundفهم ومعالجة السلوك الشاذوالتي عملت على.

االتزانیعمل حیث ومذهب المتعة أو اللذة ، ،اإلتزان البدني أو الحیوي:مفهومین دافعیین هماتوتضمن

.البدني على استثارة وتنشیط السلوك بینما یحدد مذهب المتعة اتجاه األنشطة والسلوك

مفهوم مبدأ التوازن الحیوي من علم وظائف األعضاء لینظر إلى الدافعیة من Freudوقد استعار

إذا ما االتزانخالله، ویشیر هذا المفهوم إلى ما یقوم به الجسم من أنشطة تعید إلیه حالته األولى من 

ما فمثال حینما تختل درجة حرارة الجسم الطبیعیة باالرتفاع لسبب .تعرضت هذه الحالة إلى ما یخل بها

فإن ذلك یدفع الجسم إلى أن یزید من توارد الدم باألوعیة الدمویة المنتشرة تحت الجلد فتزداد كمیة العرق 

.لتخفض من درجة حرارة الجسم

وٕاطار الدافعیة القائم على استعارة هذا المفهوم وتطبیقه على النواحي النفسیة كما هو الحال في 

حالة التوازن األصلیة یؤدي إلى حالة من التوتر غیر مستحبة اللاختالنواحي البیولوجیة یذهب إلى أن 

ام الفرد بأنواع السلوك ف من هذا التوتر باستعادة الحالة األصلیة من التوازن هو الدافع لقییویصبح التخف

).1999،شلبيو باهيعن (الهدفلتحقیقالمناسبة
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ركزت على الجانب النفسي في تفسیر الدافعیة من خالل االهتمامFreudنظریة أنومنه یمكن القول 

.وتوجیههالسلوك الشاذبمعالجة

:نجازالدافعیة لإل -5

أن یكون وراءه دافع یستثیره ویوجهه، مؤثرا في و یرى الكثیر من علماء النفس أن السلوك البشري البد 

الدوافع الدافعیة مستوى أدائه وٕانتاجیته في كثیر من المجاالت واألنشطة التي یكلف بها، وأهم هذه 

Achievement(لإلنجاز motive()2012، یعقوب(.

الذي أشار Adlerیرجع استخدام مصطلح الدافعیة لإلنجاز  في علم النفس من الناحیة التاریخیة إلى و 

الذي عرض هذا Levinوإلى أن الحاجة لإلنجاز هي دافع تعویضي مستمد من خبرات الطفولة، 

لى وع.المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح وذلك قبل استخدام موراي لمصطلح الحاجة لإلنجاز

، في أنه أول من Murrayالرغم من هذه البدایات المبكرة، فإن الفضل یرجع إلى عالم النفس األمریكي

Need(قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز  for Achievement( بشكل دقیق بوصفه مكونا مهما من مكونات ،

لعدة حاجات نفسیة Murrayوالتي تعرض فیها "اكتشافات في الشخصیة"الشخصیة، وذلك في دراسته 

كان من بینها الحاجة لإلنجاز والتي عرفها بأنها الرغبة أو میل الفرد للتغلب على العقبات، وممارسة 

,kotodziej)القوى والكفاح أو المجاهدة ألداء المهام الصعبة بشكل جید وبسرعة كلما أمكن ذلك 

2010).

:لإلنجاز تتمثل في عدة مظاهر، أهمهاأن شدة الحاجةMurrayوفي ضوء هذا التعریف أوضح 

، استقاللیةسعي الفرد للقیام باألعمال الصعبة، وتناول األفكار وتنظیمها مع إنجاز ذلك بسرعة وبطریقة 

وتخطي الفرد لما یقابله من عقبات وتفوقه على ذاته، ومنافسة اآلخرین، والتفوق علیهم، وتقدیر الفرد لذاته 

).2007، بني یونسعن (لما لدیه من قدرات وٕامكانیاتمن خالل الممارسة الناجحة
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،عمرأيوفيفردأيقبلمنكتسابهااوتعلمهایمكناإلنجازدافعیةأنفأشارMcClellandأما 

الحدیثعندالضروريمننهأو .اإلنجازدافعیةمستویاتلزیادةصممتتدریبیةبرامجبتطویرقامقدو 

Need(ننجزنألالحاجةهووباالستعداد الشخصيیسمىمابمراجعةنقومأنلإلنجازالحاجةعن to

Achieve() 2005، زیدأبوعن(. وبهذا عرفMcClelland)1963( نهاعلى أالحاجة لإلنجاز

وهو ما یعبر عنه في مجموعة متنوعة من ."سعي الفرد للنجاح في منافسة ما بمستوى من االمتیاز"

Horowitz)1997(األنشطة واألدوار المختلفة، التي تحددها العوامل الداخلیة والخارجیة &Mosher,.

سلوك موجه نحو العمل بطریقة تمكن من تقییم أداء الفرد "بأنهاالدافعیة لإلنجاز عرفSpenceأما 

).82، ص2000الصافي، ("خارجیة مفروضةأوطبقا لمعاییر داخلیة 

حالة متمیزة من الدافعیة العامة، "الدافعیة لإلنجاز )174، ص2006(القضاه والترتوري، وقد عرف 

تشیر إلى حالة داخلیة عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه إلى الموقف التعلیمي واإلقبال علیه بنشاط موجه، 

".واالستمرار فیه حتى یتحقق التعلم

بنویتصف بهاسمةوهوالذاتیة،الكفایةدوافعمنإلنجازلیةدافعالأن)7، ص2012(القباليذكر و 

.ومستویاتهمأعمارهمعنالنظربصرفالبشر

.(Singh, 2011) "1979(أناندأما یازتماالمستوى من بمابعملالرغبة في القیام يدافعیة اإلنجاز ه)

سعي الفرد المتواصل وجهوده المكثفة للحصول "يه)233، ص2001(جبلعند الدافعیة لإلنجاز و 

وٕامكانیاتهأو المحافظة على المكانة العالیة والتي یحددها بمستوى من الطموح یتناسب مع قدراته 

."العمل الذي یمارسهأوفي النشاط واستعداداته 
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الرغبة في النجاح والفوز، وتحقیق التفوق على اآلخرین، ب"ها تفحدد)77، ص2007(المزروعأما

على صاحبها بشعوره األعمالعلى وجه مرض في الوقت المحدد، بحیث تعود هذه األعمالوٕاتمام

."بالرضا عن الذات وزیادة الثقة بالنفس

والنجاح في ذلك الرغبة في القیام بعمل جید "الدافعیة لإلنجاز هيأن)44، ص2014(القضاةى أور 

العمل، وهذه الرغبة تتمیز بالطموح واالستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل 

."في مواجهة المشكالت وحلها، وتفضیل المهمات التي تنطوي على مجازفة متوسطة

كي یكون دافع مركب یوجه سلوك الفرد "بأنهانجازالدافعیة لإل)303، ص2001(الزیاتواعتبر

."ناجحا في األنشطة التي تعتبر معاییر االمتیاز أو النجاح أو الفشل فیها واضحة أو محددة

استعداد الفرد للسعي في سبیل التفوق واالقتراب من "بأنهاعرفها ف)101، ص2009(الغامديأما 

."الجید وتحقیق هدف معین في مواقف تتضمن مستویات من االمتیاز والتفوقاألداءالنجاح والرغبة في 

بنشاطمهمةأداءعلىالفردإقدام"نجاز هي الدافعیة لإلأن )157، ص2008(ملحم بینما ذكر

."الممكنالنجاحخبرةاكتسابفيمنهرغبةكبیرینوحماس

الرغبة الملحة التي تدفع الفرد "أن الدافعیة لإلنجاز هي تلك )148، ص2008(ذكر ربیع في حین 

"دفعا داخلیا للوصول إلى تحقیق هدف معین

:یتضمننجازإلالدافعیة لمفهومأن )196، ص2011(ر الهلولاشأو 

تناولهاوحسناألفكار فيوالتحكماآلخرون صعبة،یراهاالتياألشیاءتحقیقفيالفردرغبة-1

.االمتیازمعاییروبلوغالعقباتعلىوالتغلبواالستقاللاألداءوسرعةوتنظیمها

بغرضیعملوأنأصعب،شيءعلىللوصولومستمروفیربمجهودیقومأنعلىالفردحرص-2

.علیهمویتفوقاآلخرینینافسوأنمتفوقًا،یكونوأنوبعید،عالهدفنحوواحد
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.وٕامكاناتقدراتمنلدیهلمالذاتهالفردتقدیر-3

ومنه یمكن القول أن الدافعیة لإلنجاز هي عبارة عن مجموعة من المثیرات الداخلیة والخارجیة التي 

.وبأقل جهد ممكنتثیر سلوك الفرد وتدفعه إلى انجاز عمل ما بإتقان وامتیاز في أقل وقت 

:نجازمكونات الدافعیة لإل -6

علمقدمهماكلفيموقعا رئیسا مكوناتهذه التمثللإلنجاز من عدة مكونات و تتكون الدافعیة

أوزوبلومن بینهم .قام العدید من العلماء والباحثین بتحدید مكونات الدافعیة لإلنجازحیث النفس،

:، هيلهاثالثة أبعاد حدد الذي)1978(

الفرد بمهمة معینة إلشباع حاجاته المعرفیة من خالل ما نشغالاویشیر إلى حالة :البعد المعرفي-1

.یكتشفه من معرفة جدیدة تعد بحد ذاتها مكافأة له

یشعر وهي رغبة الفرد في المزید من السمعة والمكانة نتیجة األداء المتمیز مما :بعد تكریس الذات-2

.لذاتهحترامهاو الفرد بمكافئته 

ویتجلى في الرغبة في الحصول على تقبل اآلخرین وتقدیرهم مما یزید في ثقته بنفسه:بعد اإلنتماء-3

.)2006،سحلولو العلي عن(

التطلع :نجاز وهيلإلیةمكونات تدل على الدافعوأسبعة عوامل ب)1985(عبد المجید هاحددبینما 

في مقابل اآلخریننجاز عن طریق االستقالل عن عن طریق بذل الجهد والمثابرة، اإلللنجاح، التفوق 

، اآلخرینالصعبة والتحكم فیها والسیطرة على األعمالنجاز بنشاط، القدرة على إاآلخرینالعمل مع 

، مراعاة التقالید وٕاتقاننجازها بدقة وترتیبها بهدف إاألعمالجلها، تنظیم الجماعة والعمل من أإلىنتماء اإل

عبد اهللا، عن(اآلخرینمسایرة الجماعة والسعي لبلوغ مكانة مرموقة بین أوالمرغوبة االجتماعیةوالمعاییر 

2006(.
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عدة مظاهر أو مكونات للدافعیة حدد ف)1970(Hermansأن)2003(وأشار أحمید وزواري 

المستقبلي، مستوى الطموح، السلوك المخاطر، المثابرة، توتر العمل، إدراك الزمن، التوجه :لإلنجاز وهي

.)2013،زواريو أحمید عن(اختیار الرفیق، سلوك اإلنجاز

Scholl(حسب الدافعیةأن )2009(أبو عوادتر ذكو  :تتكون من)2002

الداخلیةمدفوعین بالعملیاتیكونونالذینفاألفراد:الداخليالمنشأذاتأوالداخلمنالنابعةالدافعیة-1

.للمهمةألدائهمالراجعةالتغذیةیهمهموالبها،یستمتعونالتيباألنشطةیقومون

الذيالسلوكأنیعتقدونالدافعبهذامدفوعینیكونونالذیناألفرادإن :الوسیلیةأواألدواتیةالدافعیة-2

.ذلكوغیروالمدیح،والثناءالنقدیة،األجرةمثلمحدد،هدفلبلوغأداةهوبهسیقومون

یتبنونالعاملبهذامدفوعینیكونونالذینفاألفراد:الخارجيالذاتمفهومإلىالمستندةالدافعیة-3

لنیلالمجموعةترضيبطریقةویتصرفوناالجتماعیة،الراجعةبالتغذیةیهتمونإذالمجموعة،توقعات

.بینهاالجیدةوالمكانةوالقبولالرضا

موجهینالعنصربهذامدفوعینیكونونالذینفاألفراد:الداخليالذاتمفهومإلىالمستندةالدافعیة-4

.اإلنسانیةللذاتأساسابدورهاتصبحوالتيبهم،الخاصةمعاییرهمبوضعیقومونإذذاتیًا،

توجهاتیستدخلونالدافعیةمنبهذا النوعمدفوعینیكونونالذینفاألفراد:األهدافستدخالإ-5

).2009، عوادأبوعن (الشخصیةورؤیتهمتنسجممعینةسلوكیاتأو

معرفة:نجاز تشمل عددا من المكونات أهمهاالدافعیة لإلأن)2000(الخالقوعبدمرادأشارو 

هدروسأبوعن(الذاتيوالضبطالمسار،وتعدیلاألداء،وجودةتحقیقه،إلىالجادوالسعيالهدف،

).2011،الفراو 
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، أهمها المثابرة، المنافسة، الطموحیدة،نجاز لها مكونات عدسبق أن الدافعیة لإلنتج من كل مانستو 

تحقیق رغباته بنجاح ن هذه المكونات ال بد من توفرها لدى الفرد بدرجات من أجلإال أتحقیق الهدف،

.وامتیاز

:نظریات الدافعیة لإلنجاز-7

:Atkinsonنظریة -7-1

لك المركب الثالثي من قوة الدافع ومدى اهي ذAtkinsonضوء تصورفي إن الدافعیة لإلنجاز 

أن مؤشرات الدافعیة لإلنجاز Atkinsonوأوضح إحتمالیة نجاح الفرد، والباعث ذاته بما یمثله من قیمة 

خرین من حیث قوتها أو ضعفها تتمثل في محاولة الوصول إلى الهدف واإلصرار علیه، التنافس مع اآل

عن(من بذل الجهد المطلوب، وأن یتم ذلك وفقا لمعیار اإلمتیاز والجودة في األداء منه ذلكوما یتض

قدام ن الدافعیة لإلنجاز هي المحصلة النهائیة لصراع اإلأAtkinsonى أور .)2011بركات وحسن، 

=دافع اإلنجاز:بین األمل في النجاح والخوف من الفشل ویمثل هذه العالقة بالمعادلة اآلتیةواإلحجام

الدافع لتجنب الفشل، وحسب رأیه فإن اإلهتمام بدوافع النجاح وتنمیتها والعمل على تقلیص -الدافع للنجاح

اح فهي تلك الدوافع التي أما دوافع النج.دوافع تجنب الفشل یؤدي إلى محصلة أكبر من الدوافع لإلنجاز

:توجه سلوك الفرد لتوظیف إمكانیاته للتعامل مع البیئة بكفاءة وٕایجابیة لتحقیق النجاح، والتي تبدو في

الصعاب، تنوع إهتمامات الفرد، الثقة بالنفس، الشعور بالمقدرة على التنافس، المغامرة، مواجهة

بینما دوافع تجنب الفشل هي تلك الدوافع التي تستثیر قلق .واإلستقالل، وتمثل هذه الدوافع إقدام لدى الفرد

الخوف من الفشل، ضعف ثقة الفرد حول نتائج إقدامه على معالجة األنشطة المختلفة التي تظهر في

ویتحدد مفهوم .الفرد بقدراته ومعلوماته، القلق المرتبط ببدء العمل والنشاط، والقلق المرتبط بالمستقبل

دوافع :، إثنان منها تتعلق بخصائص الفرد وهماأربعةعوامل من Atkinsonز عند الدافعیة لإلنجا
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النجاح، ودوافع تجنب الفشل، وهما من سمات الشخصیة الثابتة ثباتا نسبیا، ومن ثم یعتبران محددات 

صعوبة :أما العامالن اآلخران یتعلقان بخصائص المهمة وهما.دافعیة اإلنجازلفردیة أو شخصیة 

ة المهمة، واللذان یعتبران محددات بیئیة أو موقفیة لدافعیة اإلنجاز والتي تتباین من موقف إلى وسهول

:یمكن التعبیر عن هذه العوامل في المعادلة اآلتیةAtkinsonوبحسب رأي .آخر

(البواعث الخارجیة +الفشلالخوف من –النجاح األمل في =الدافعیة لإلنجاز  ×افع النجاح و د=

اعث و قیمة الب×إحتمالیة الفشل ×الفشل دوافع تجنب (-)اعث النجاحو قیمة ب×إحتمالیة النجاح 

).2007، بني یونسعن(البواعث الخارجیة+)الفشل

النجاحدافعهي نتیجة العالقة بینAtkinsonدالدافعیة لإلنجاز عنأنانطالقا مما سبق یتضح لنا و 

سهولتهاومدىطبیعة المهمةأونوعمنها،عواملعدةعلىوتتوقف هذه الدوافع،الفشلتجنب دافع و 

تجنب الفشل، لىأكثر من الحاجة إلى النجاح كانت الحاجة إفإذالإلنجاز،الحاجةومستوىصعوبتهاأو

اإلنجازإذا كانت الحاجة إلى تجنب الفشل أكبر من الرغبة في أمانجاز قویة، فستكون الدافعیة لإل

انت حاجة تجنب الفشل كإذانجاز تزداد األفراد لإلن دافعیة وى الدافعیة یكون ضعیفا، وعلیه فإن مستفإ

.لى النجاحلدیهم أكبر من الحاجة إ

:Raynorنظریة-7-2

وٕان ،Atkinsonنجاز المستقبلي والتي تعتبر امتدادا لنظریةنظریته في الدافعیة لإلRaynorمقد

والمكافآت الخارجیة، إال أنها تشترك مع االجتماعيكانت تهتم بصورة أكبر بقیمة الحافز مثل الرضا 

لى تحقیق النجاح والمیل إلى تجنب الفشل إالدافع لإلنجاز هو محصلة المیل أنفي Atkinsonنظریة 

).1999وآخرون، باهيعن(وأن الدافع لإلنجاز استعداد ثابت نسبیا لدى الفرد
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لمهمة ما في أدائهوجود صلة بین إلمكانیةالفرد إدراكاحتمالیة Raynorقدم )1969(عام وفي 

نجاز الفشل في إأوالحاضر على مستقبله وذلك من خالل تأكیده على النتائج المستقبلیة المحتملة للنجاح 

نجاز المهام داخلیة لإلنجاز تؤثر على مستوى إهام الحالیة یعكس حاجة على المفاألداء.مامهمة

االتفاقوك الفرد في حالة ما إذا أدرك أن سلRaynorویضیف .األخرى المتشابهة في المستقبل

یختلف عنه في حالة عدم االتساق بین الحاضر والمستقبلوالنتائج المستقبلیةبین الحاضراالتساقأو 

نجاز المستقبلي تتسلسل خطواته بحیث یشترط أداء المرحلة اإلأنRaynorوذكر ).2000، خلیفةعن(

وتحت هذه الظروف یكون .مرحلة فیهآخرإلىالسابقة لألداء المرحلة الحالیة وهكذا حتى الوصول 

قد نجاز أفضل من الذي یتمیز بانخفاض مستواها، و ن یتمیز بارتفاع مستوى دافعیة اإلمستوى أداء م

.)1999وآخرون، باهيعن(لم یتضمن العمل تسلسال أو تتابعا ایحدث العكس إذ

أداء المهمة الحالیة من خالل تصوره للعالقة بین Atkinsonعكس ما توصل إلیه Raynorوقد بین 

بینمانجاز سوف یفضلون المهام السهلة، تبین أن المرتفعین في الحاجة لإلوالنتائج المستقبلیة، حیث

السهلة یتزاید توجه الفرد فمن خالل اختیار المهام .نجاز المهام الصعبةیفضل المنخفضون في الحاجة لإل

كما أشار إلى .نجاز تدریجیا حیث االستمرار والمواصلة في ضوء التوجه نحو الهدف المستقبلينحو اإل

لزیادة باعث ن هناك احتمالیةإالدافع لبلوغ النجاح عن الدافع إلى تحاشي الفشل، فرتفاعأنه في حالة إ

:نجاز على النحو التاليأو ناتج الدافعیة لإلن محصلةوهذا یعني أ.النجاح

(محصلة الدافعیة لإلنجاز  (الدافع لتحاشي الفشل–الدافع لبلوغ النجاح = ( احتمالیة                                                    

).2000عن خلیفة، ()قیمة الباعث للنجاح ×النجاح
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هي محصلة المیل إلى تحقیق النجاح وتحاشي Raynorویتضح مما سبق أن الدافعیة لإلنجاز عند 

تبین في المستقبل، كمالدیهالفشل وأن أداء الفرد لمهمة ما في الحاضر یؤثر على خبرات النجاح والفشل

تكون سهلة من أجل االستمرار التياألعمالة یفضلونالمرتفعإلنجازلیةدافعذويأنالنظریةهذهمن

بسببوالذین یفضلون المهام الصعبة لإلنجازیةالدافعمنخفضيعندكذلكاألمریكونالبینما،مستقبال

.المستقبلفيالتوجهلسمةافتقارهم

:Wienerنظریة العزو -7-3

وما توصل إلیه من نتائج في هذا الصدد، وقاموا Atkinsonوزمالئه بمراجعة افتراضات Wienerقام

المیول الموجهة نحو الهدف تستمر حتى الحصول علیه، أنوالتي تتمثل في Atkinsonبتحلیل أفكار 

وأن الفشل في تحقیق هذا الهدف یمكن أن ِیؤدي إلى ترك عمل ما أو إعادة النظر والمثابرة في أداء 

األفرادأنالعزوةنظریتفترضو ).2001،خلیفةو عبد اهللا عن(العمل حتى الوصول إلى الهدف

النجاحخبراتهيو وتفسیرهافهمهاإلىونیسعالتياألشیاءموتفسیرهبهمالمحیطالعالملفهممدفوعون

دوراتؤديوفشلهنجاحهالفردبهایعزوالتيالطریقةأناإلطارهذافيالدافعیةعلماءیؤكدكما .والفشل

وصعوبةوالجهدالقدرةمثلعواملإلىوفشلهنجاحهیعزوفالفرد.لإلنجازدافعیتهفيالتأثیرفيبارزا

).2011، الزقعن(والحظالمهمة

:هيللسببیةثالثة أبعادWienerوقدم

Locusمركز السببیة :البعد األول- of Causality:لى وجود نوعین من اإلعزاءات هما ویشیر إ

كالضغوط عزاءات الخارجیةاإلأماوسمات الشخصیة والقدرات، نفعالیةاالعزاءات الداخلیة كالحاالت اإل

.الخارجیة
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Stabilityعدم الثبات –الثبات :البعد الثاني- - Instability: ویتصل بمدى إدراك الفرد للسبب

على أنه سبب مستقر وثابت نسبیا، أو غیر ثابت متغیر، ویتم عزو النجاح والفشل لما لدى الفرد من 

.)2010برفین، عن (الحظقدرات أو لما یبذله من جهد، أو إلى مدى صعوبة المهمة، أو 

األسبابالداخلیة، فهناك بعض األسبابالخارجیة عن األسبابلة الثبات تختلف بخصوص مسأو 

االقتصادیةروف ین، وبعضها یتسم بالتغییر مثل الظالخارجیة التي تتسم بالثبات مثل القواعد والقوان

األخرالداخلیة یتسم بعضها بالثبات والبعض لألسباببالنسبة الشيءونفس .المحیطة بالفردواالجتماعیة

ن من العزو حیث تنتظم كل مأنواعأربعةن هناك وفي ضوء المخطط الذي قدمه وینر فإ.بالتغیر

:التاليالشكلهو موضح فيعدم الثبات كماو بالثباتاي عالقتهالداخلیة والخارجیة فاألسباب

    خارجي  داخلي

ثابـت

الثبـات

غیر ثابـت

القدرةصعوبة المهمة

لمجهودالحظا

Wienerمخطط تصنیف العزو لدى :)5(رقم شكل

)2001عن عبد اهللا وخلیفة، (

فهناك بعض .بعدا ثالثا هو القدرة على التحكمWienerأضاف :القدرة على التحكم:البعد الثالث-

فالسبب الداخلي .التي یدركها على أنها تخضع لتحكم الفرد وبعضها اآلخر ال یخضع لتحكمهاألسباب

)مثل القدرة(یمكن التحكم فیه بالزیادة أو النقصان أما السبب الداخلي الثابت)المجهودمثل (غیر ثابت

.فمن الصعب التحكم فیه

مستوى الدافعیة ختالفبإعزاءات السببیة التي یقوم بها األفراد تختلف اإلأنWienerهذا وقد أوضح 

.جاح للعوامل الداخلیة مثل المجهود والقدرةنأينجاز یعزون فاألفراد المرتفعون في الحاجة لإل.لإلنجاز



الدافعیة لإلنجاز:رابعالفصل ال

137

صعوبة انخفاضاز النجاح للعوامل الخارجیة مثل نجفي الحاجة إلالمنخفضینفي حین یعزى األفراد 

نجاز، علیه الشعور بالفخر والسعادة باإلالفرد ذاته یترتب إلىوقد تبین عزو النجاح .المهمة والحظ

وتتمثل أهمیة هذه النتائج في أنها تقدم التفسیر المعرفي .نجاز والنجاحوبالتالي تزاید احتمالیة سلوك اإل

یعتقدون في أن ألنهمنجاز، وذلك ود میل قوي لدى مرتفعي الحاجة لإلنجاز نحو التوجه لمواقف اإللوج

المنخفضین في الحاجة األفرادأمانجاحهم مستمد من قدراتهم ومجهوداتهم وبالتالي أكثر تدعیما لهم، 

)2001وخلیفة،عبد اهللاعن(.للقدرةاالفتقادإلى الفشل على أنه نتیجة ینظرون فإنهمنجاز لإل

لعوامل تعوداألسباب التي یعزو لها األفراد نجاحهم وفشلهم أنیتضح Wienerمن نظریة انطالقاو 

والجهد الذي داخلیة وأخرى خارجیة، حیث تتضمن العوامل الداخلیة عناصر الشخصیة كعنصر القدرة 

بلوغ غایته، أما العوامل الخارجیة فترتبط بعناصر أخرى غیر شخصیة مثل مدى یبذله الفرد من أجل

األفراد وبالتالي یتمیز وتختلف دافعیة األفراد لإلنجاز حسب عزوهم لنجاح والفشل،.صعوبة العمل والحظ

، في حین یتمیز األفراد اللذین یعزون ةقویلإلنجاز یةاللذین یعزون نجاحهم أو فشلهم ألسباب داخلیة بدافع

.لإلنجازیة دافعبضعف النجاحهم وفشلهم ألسباب خارجیة 

:Banduraاالجتماعیةالنظریة المعرفیة -7-4

التأثیرات القویة التعرف علىمن خاللاالجتماعیةر النظریة المعرفیة یطو بتBanduraقاملقد

للتعزیز والعقاب على سلوكیات األفراد، لكنه اعترض على تصور التأثیر التام للقوى الخارجیة على 

المعارف تتوسط تأثیرات أنحیث یفترض بیئیة، مستجیبین سلبیین للتوافقات الاألفرادأناألفراد، بمعنى 

أكثرنه لیس هناك تأثیرات معرفیة على السلوك البشري أBanduraكما بین .لى سلوك الفردالبیئة ع

في Selft-efficacyالیة الذاتوتتعلق فع.معینةأهدافنجاز الناس على استطاعتهم إلأحكاممن 

بأحكام األفراد الشخصیة على استطاعتهم ألداء مهمة ما في مجال معین في وقت Banduraنظریة 
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، وترتبط الفعالیة لدى )بمعنى هل أستطیع النجاح في هذه المهمة(محدد وترتبط تماما بتوقعات النجاح 

Banduraأنویوجد بعض الدلیل على ،ددةمحأحكامإلىر فعالیة الذات عادة بمفاهیم الكفایة، فتشی

عن قدرة المدركات العامة على التنبؤ بالكفایة األكادیميلألداءفعالیة الذات ربما تكون منبئا قویا جدا 

وجود أربع مصادر رئیسیة للمعلومات عن أحكام فعالیة الذات في Banduraأوضح و األكادیمیة، 

ياللفظي، والتنبیه الفسیولوجواإلقناع، والخبرة البدیلة، )الواقعیة(الخبرة الفعلیة:المواقف األكادیمیة هي

.)2003، زایدعن (

وثیقةعالقةاالجتماعیةالمعرفیةالنظریةتقترحكما.اإلنجازدافعیةمستوىعلىتؤثرالذاتیةوالفاعلیة

خاللیتراكمالذيالفردلتجاربالمعرفيالملخصاوأیضالفردخبرةمنجزءكلبینتجاهاالثنائیة

نشاطإكمالفيومرونتهدافعیتهتبررالتيالذاتفاعلیةمعتقداتمنمجموعةفردكلویشكل،السنوات

).2006، الشناويعن (ما

دوافع اإلنسان هي متعلمة، یتم العدید من أن ترىجتماعیةالمعرفیة اإلنظریةالومنه یمكن القول أن

لفعالیة الذاتیة تأثیر على دافعیة الفرد لإلنجاز كونها اكتسابها من محیطه االجتماعي وتفاعله معه، ول

وتحقیقها مما معینةاتمهمأداءمنهتمكنحول نفسه والتي تعتبر بمثابة محركات له تتعلق بأحكام الفرد 

.یؤدي إلى اإلشباع وتحقیق حالة من الرضا، وبالتالي وضع أهداف جدیدة والسعي من أجل تحقیقها

:هداف اإلنجازنظریة توجهات أ-7-5

على نظریة توجهات أهداف اإلنجاز كأساس نظري للبحث عتماداالأ الباحثون في الفترة األخیرة لقد بد

، Nicholls ،Amesفي فروق الدافعیة وذلك كنتیجة لجهود العدید من الباحثین في هذا المجال أمثال 

Maehr ،Dweck. تركز على و المعرفي االجتماعياإلطاروتهتم هذه النظریة المعاصرة بالدافعیة في
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تركز على فهي نظریة كیفیة للدافعیة)سبب الدافعیة(نجازه لمهمة ماینشده الفرد من إالهدف الذي 

).2006رشوان، عن(األسباب الكامنة وراء الدافعیة

اإلتقانأوالمهمةنحوالموجهالهدف:هماللتعلمأساسینهدفینعلىالنظریةهذهفيالبحثركزوقد

األهدافذويالطلبةتمیزعنالنظریةبهذهالمهتمةالدراساتنتائجوكشفت.األداءنحوالموجهوالهدف

وقابلیةوالفشل،النجاحفيالمبذولالجهدبأهمیةواالعتقادالذاتي والتصمیم الذاتيبالتنظیماإلتقانیة،

األهدافنحویسعونالذینالطلبةیتمیزو التحدي،علىتنطويالتيالمهماتوتفضیلللتغیرالذكاء

سببهيالقدرةنأبویعتقدونألدائهم،اآلخریننظروكیفیةقدراتهم،حولبمخاوفهمبانشغالهماألدائیة

نجاحهمویعزونللذات،عبارات سلبیةویرددون،تعقیداأقلاستراتیجیاتفيوینهمكونوالفشلالنجاح

).2007، أبو غزالعن(للضبط قابلةغیرلعوامل

طار نجازیة حیث تخلق للفرد إفي المواقف اإلنجاز تؤثر على كیفیة تعلم الخبراتفتوجهات أهداف اإل

هداف الشخصیة وبذل الجهد لمعالجة المهام حتى تتحقق عمل یمكنه من تقییم سلوكه اإلنجازي ووضع األ

نجاز بمثابة مولد لمجموعة من أهداف اإلحیث یمكن اعتبار كل توجه من توجهات .األهداف المنشودة

نجاز وسلوك ة محدد جوهري للسلوك المرتبط باإلفي هذه النظریاألهدافوتعد .االهتمامات الخاصة به

نجاز أهداف اإلمعینة محددة من قبل، ویعد كل هدف من أهدافالمتعلم یعد دالة للرغبة في تحقیق 

أنماطإلىالتجهیز والمعالجة فكل هدف یقود أثناءمختلف إدراكيعمل معرفي إلطارة المحرك بمثاب

).2006رشوان، عن(نجازوالنتائج المرتبطة باإلاإلجراءاتمختلفة من 

اإلنجاز لدى یةركزت على األسباب التي تثیر دافعومن خالل ما سبق یتضح لنا أن هذه النظریة

نحوالموجهوالهدفاإلتقانأوالمهمةنحوالموجهالهدف:للوصول إلى هدفین أساسیین وهمالمتعلما

.األداء
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:نجازلإل الدافعیةمحددات-8

:یليمانجازلإلالدافعیةمحدداتبینمن

:التنشئة االجتماعیةو الدافعیة لإلنجاز -8-1

األسرة على األبناء أهمیة كبیرة بالنسبة للدافعیة لإلنجاز، ألسالیب التنشئة االجتماعیة التي تمارسها إن 

الفعلي،اإلنجازعلىالطفلتشجیعطریقعنلإلنجازیةالدافعنشأمن حیث ارتفاعها وانخفاضها، حیث ت

ارتفاعإلىیؤديوالذياألبناء،إلىینتقلالوالدینلدىالطموحارتفاعأنكماالنفسعلىواالعتماد

الطفلوترتیبواالجتماعي،الثقافيبالمستويالمتعلقةاألسرةبخلفیةالعواملهذهوترتبطلإلنجاز،الدافع

ومحاولةاإلنجاز،إلىدفعهمخاللمناألفرادمعالتعاملفيالوالدانوطریقةاألم،وعمراألسرةفي

لدیهم،لإلنجازالدافعتنمیةفيدورلهحیاتهممنمبكروقتفياألقرانعلىوالتفوقالعملإتقان

عادة أبناء آلباء من النوع فاألطفال أصحاب الدوافع المرتفعة لإلنجاز هم).2003مخیمر والعبسي، (

الذي یغذي نوازع االستقالل عند الطفل وهو في سن مبكرة، ویشجع أكثر على بذل الجهد لبلوغ السیطرة 

یتوقع من مثل هأنWinterbottom&Marianوقد أشارت ).1983غنیم، (والوصول إلى الحل الذاتي

أن أمهات وآباء كما .هؤالء األطفال أن یربطوا أحذیتهم في فترة مبكرة من أعمارهم، أو یصلحوا درجاتهم

األوالد ذوي الدافعیة العالیة لإلنجاز قد حددوا أهدافا عالیة ألبنائهم في مهام تجریبیة، وكانت ردود أفعالهم 

المال عن(أكثر إیجابیة مما فعل آباء وأمهات األوالد ذوي الدافعیة المنخفضة لإلنجازتجاه أداء أبنائهم 

).1993ونجاتي، 

لدى إلنجازاونستنتج مما سبق أن لتنشئة االجتماعیة داخل الوسط األسري دور فعال في تنمیة دافعیة 

لإلنجاز والتي اعتبرها العدید هیتها المكون األول لشخصیة الطفل من كل جوانبها ومنها دافعكونأفرادها

.خاصة في السنوات األولى من حیاتهمن الباحثین من أهم الجوانب المكونة للشخصیة الفرد
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:الذاتتقدیرالدافعیة لإلنجاز و -8-2

یرتبط الدافع لإلنجاز بتقدیر الذات من حیث أن الدافع لإلنجاز مكون جوهري في سعي الفرد تجاه 

ذاته، من خالل ما ینجزه وما یحققه من أهداف، فتقدیر الذات والحاجة لتحقیق الذات یرتبطان تقدیر 

باإلنجاز والتحصیل والتعبیر عن الذات، فكلما كان الطفل أكثر إنجازا كان تقدیره لذاته مرتفعا وقویا 

)2009، صرداوي(

ة التي تأثر على سلوك إنجازه من حیث االختیار، المثابرة مهمالعوامل المنتقدیر الفرد لذاته ف

منكبیربقدریؤدیهأنیتوقعلألداء إنجاز ماأو نوعیة األداء، فالفرد الذي لدیه تقدیر ذات مرتفع

سلوكه علىسلبایؤثرس،ذلكبأداءلهتسمحالقدراتهكانتإذاأمابالنفس،والثقةوالمثابرةالحماس

.)2015سید، (زياإلنجا

ویرتبط تقدیر الذات ارتباطا وثیقا بالقدرة على العمل واإلنجاز، فتقدیر الذات المرتفع یلعب دورا مهما 

سمارة وسمارة (في زیادة الدافعیة لإلنجاز ویزید من شعور الفرد بالسعادة ویقلل من االضطرابات النفسیة 

).2012والسالمات، 

التي العدید من الدراساتوهذا ما بینتهالذات والدافعیة لإلنجاز هي عالقة طردیةوالعالقة بین تقدیر 

التي )2009غربي، (إلى وجود عالقة إیجابیة بین تقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز، منها دراسة توصلت

ي السمع البكم، وناقص-هدفت إلى معرفة عالقة تقدیر الذات بالدافعیة لإلنجاز لعینة من التالمیذ الصم

حول تقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز عند )2006حمیدة،(ودراسة المدمجین في األقسام العادیة بالوادي،

التي توصلت إلى وجود عالقة موجبة بین الدافعیة لإلنجاز وتقدیر الذات، المراهق المتمدرس في الجزائر

الفرد فعیة لإلنجاز من خالل تقدیر أنه یمكن التنبؤ بالدااستخلصتالتي )2010، بن شعالل(ودراسة 

ه، وهناك من یفترض أن ارتفاع مستوى تقدیر الذات لدى الفرد یعتبر إلى حد ما من المحددات لذات

بینالموجودةالعالقةموضوعحول)1995(ویلز، ودراسة )2006رشوان، (األساسیة للسلوك اإلنجازي 
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بینالجامعیة والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیهاإلنجاز لدى طالب المرحلة دافعیةو الذاتتقدیر

دافعیةوالذاتتقدیربینالموجودةالعالقةموضوعحول)میزوتا(ودراسة ،اإلنجازدافعیةوالذاتتقدیر

اإلنجازدافعیةوالذاتتقدیربینارتباطیةعالقةوجودوالتي توصلت إلى الجامعة طالبلدىاإلنجاز،

.)2009عن سهل، (

:ینالجنسالدافعیة لإلنجاز والفروق بین-8-3

ما أدى بالباحثین لدراسة طبیعة دافعیة إن الدافعیة اإلنجاز عند الذكر تختلف عنه عند اإلناث، وهذا

وجود الفروق بین الجنسین من توصلت إلىالدراساتفهناك من ، الجنسیناإلنجاز ومدى اختالفها بین 

التي كشفت نتائجها عدم وجود فروق بین الجنسین في )1988(أبو ناهیة في الدافعیة لإلنجاز كدراسة

،)2014عن العرفاوي، (الدافعیة لإلنجاز وذلك كون الفرص التعلیمیة والمهنیة متاحة لكال الجنسین 

اإلناث فیما یتعلق بمتغیرات المیل لإلنجاز التي توصلت إلى تفوق الذكور على )1989(حسن ودراسة

أشارت إلى أن اإلناث أكثر )1991(والشخصیة اإلنجازیة والحاجة إلى المعرفة ، ودراسة عبد الفتاح 

,Lee)، ودراسة لي )2003عبد الحمید، عن (دافعیة لإلنجاز من الذكور  كشفت على أن (1992

دهن في تأثیر العوامل الخارجیة على نجاحهن، وضعف اإلناث أقل دافعیة لإلنجاز من الذكور العتقا

معتقداتهن عن القدرة والمیل لتجنب مواقف المنافسة وعدم الطموح، أو ألنهن ال یتوقعن تدعیما إیجابیا في 

الجنسینبینفروقوجودالتي بینت )1991(محمددراسةو ، )2003عبد الحمید، عن (حالة نجاحهن 

وجود التي توصلت إلى )1993(دراسة أبو جابر، و )2008الخیري، (اإلناثلصالحلإلنجازالدافعیةفي

وجود التي أظهرت )1994(دراسة العمران فروق بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز لصالح اإلناث، 

كما أن هناك ).2009بني یونس، عن (فروق في الدافعیة لإلنجاز تعزى لمتغیر الجنس لصالح اإلناث

وجود الفروق بین الجنسین في الدافع لإلنجاز، كدراسة لم تتوصل إلىالتي األخرىالدراساتمجموعة من

Otero)أتیرو وزمالئه  et al, التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیة بین الطالب (1992
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والتي )2007(ودراسة العساف والسعود ، )2007بني یونس، عن(والطالبات بالنسبة لدافعیة لإلنجاز 

توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا في درجة دافعیة اإلنجاز تعزى لمتغیر النوع االجتماعي، 

توصلت إلى عدم وجود ألي أثر ذات داللة )1996(ودراسة الغراري ، )2007(ودراسة أبو حجلة 

مارة وسمارة ودراسة س،)2013الصبحیة، عن(إحصائیة للتفاعل بین متغیر الجنس والدافعیة لإلنجاز 

ودراسة والتي توصلت إلى عدم وجود فروق بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز)2012(والسالمات 

كشفت عدم وجود فروق دالة )2002(ودراسة عطیة التي توصلت إلى نفس النتیجة،)2012(قدوري 

).2013الجبوري، عن(إحصائیا في الدافعیة لإلنجاز الدراسي بین الجنسین 

، فهناك من الدراسات من توصلت إلى الجنسینباختالفالدافعیة لإلنجاز تختلف أنضح مما سبق ویت

.وجود فروق وهناك من لم تتوصل إلى وجود فروق في الدافعیة لإلنجاز بین الذكور واإلناث

:الدراسيالتحصیلالدافعیة لإلنجاز و -8-4

لالختالفمصدراأنهكماالمتعلم،تحصیلفيتأثیرانجازلإلللدافعیةأنالدراساتمنالكثیرأثبتت

سببانجازلإلالدافعیةنقصیكونقدكمامتفوقا،فتجعلهفاشالطالباالدافعیةتغیرأنیمكنو المتعلمین،

وآخرون،باهي(وتمیزبنجاحالعملهذایؤديمنهمقدرةأقلآخرتجعلبینماذكي،اللطالبارسوبفي

دافعیة اإلنجاز وعالقته بالتحصیل الدراسي حول)1994(دراسة العمران ، وهذا ما أظهرته )1999

، حیث أثبتت أنه كلما كانت الدافعیة لإلنجاز مرتفعة كلما كان التحصیل وبعض المتغیرات الدیمغرافیة

).2009بني یونس، (الدراسي عالي

:مستوى الطموحو الدافعیة لإلنجاز-8-5

لى هدفه إن كان وراء الفرد في سعیه للوصول إالطموح غالبا ما یتوقف على دوافع الفرد، فإن مستوى 

مستوى الطموح العالي من العوامل ویعتبر).2008،الناطور(دافع قوي فلن یقف في سبیله أي عامل آخر
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أسر أكثر األساسیة في دافع اإلنجاز فقد وجد أن الطالب الذین لدیهم دافع مرتفع لإلنجاز، یأتون من

استحسانا لنجاحهم، ولدیهم مستوى طموح أكثر من الطالب الذین لدیهم دافع منخفض لإلنجاز، وأن أداء 

المجموعة عالیة الطموح أكثر من أداء المجموعة منخفضة الطموح، عندما تدرك أو تعتقد المجموعتان أن 

نجاز األعمال الصعبة، إ ، و الطموح العالي یمتاز بالنجاح والتفوقصاحبالشخص أنو .العمل صعب

ویقبل بالمخاطرة المحسوبة التي تشجع النجاح على الفشل، والتركیز على عمل واحد فقط حتى نهایته قبل 

البدء في عمل آخر، والمثابرة، وال یرى وضعه الراهن أفضل ما یمكن الوصول إلیه، ویمیل إلى التفوق، 

).1983، المساعید(نفسهویخطط للمستقبل، ویتحمل المسؤولیة، ویعتمد على

:نجازإل لخصائص ذوي الدافعیة -9

أنهاإالد لهم مناسبة فیها تحً أهدافاألنفسهمیضعون أنهمفي یند المنجز افر ویمكن تحدید خصائص األ

لى إتؤدي النجاحرغبتهم في أنمرحلیة، كما أهدافاقابلة للتحقق، وهم یشعرون بالرضا عندما یحققون 

كما.)2004، شیفر ومیلمان(الرغبة في تجنب الفشلإلیهالمزید من المثابرة على نحو أكثر مما تؤدي 

منأكبربجدیةیعملونوأنهموحلها،المشكالتمواجهةفيةرغبباللإلنجازالمرتفعةذوي الدافعیةیتمیز

،المجتمعفيوتفاعالتأثیراأكثرأنهمكماالحیاة،منمتعددةمواقففينجاحاتیحققونوأنهمغیرهم،

أن الفرد ذا المستوى المرتفع McClellandوقد بین ).2009المساعید، (أعمالهمإدارةفينجاحاوأكثر

من اإلنجاز یمتاز بالطموح، االستمتاع في المنافسة، العمل بشكل مستقل، القدرة على حل المشكالت، 

متوسطة، المبادأة وتحمل المسؤولیة والمثابرة، وال یعتبر نفسه ناجحا تفضیل المهمات التي تتطلب مجازفة 

عن (خارجي إال إذا كان نجاحه ذا مصدر داخلي ذاتي بعید عن عوامل الحظ والصدفة أو أي شرط آخر

ذوي الدافعیة العالیة لإلنجاز المیل لتفضیل المهام التي كما یمیل).2002بني جابر وعبد العزیز، 

عدم اهتمامهم و التحدي أكثر مما یمیلون إلى النجاح، و درة الشخصیة والقدرة على اإلبداعتتطلب المبا
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بالمكافآت العاجلة، ولدیهم القدرة على تحویل الفشل الذي قد یعرقلهم في بعض المهام إلى إصرار كبیر 

فیزهم أصحاب الدافع القوي ال یسهل تحكما أن .)2004بونحیلي، (على بلوغ ما سطروه من أهداف

بالجوائز الخارجیة، وٕانما هم یحسنون صنعا عندما یحصلون على متعة اإلنجاز بعد القیام بالعمل بمستوى 

دویدار، (لدیهم ثقة بالنفس وتفضیل المعرفة المفضلة بنتائج أعمالهم و .مقبول في ضوء معاییر التفوق

1995.(

سلوكاستنتاجخاللهامن یمكنخصائصعدةحددAmes)1984(أن)2006، النصار(وأشار

:ذه الخصائص هيوهالمرتفعةإلنجازلدافعیةاليذو 

.آخرعملدونمالعملالفرداختیارأنویعنى:السلوكاتجاه-أ

یقضیهاالتيالزمنیةالفترةطالتفكلماالمهمة،أداءفيالفردیقضیهالذيالوقتوتعنى:المثابرة-ب

.للعملالفردهذادافعیةمننابعذلكأناستنتجنابهالمحیطةللمشتتاتالتفاتدونمعینعملفيالفرد

أوالعملهذاالستكمالإماتركه،قدكانلعملالتلقائیةالعودةفيالفردرغبةوتعنى:االستمراریة-ج

.العمللهذادافعیتهمستوىعنواضحةبدرجةویعبرمنه،االستزادة

العمللهذادافعیتهعناتعبیر ذلككانماعملفيمرتفعانشاًطاالفردبذلفكلما:النشاطمستوى-د

.)2006، النصارعن(

الدافعیة لإلنجاز العالیة لهم خصائصهم وممیزاتهم وصفاتهم ویتبین لنا مما سبق أن األفراد ذوي

.الخاصة التي تمیزهم عن أقرانهم ذوي الدافعیة المنخفضة لإلنجاز
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:الدافعیة لإلنجازقیاس-10

:وهمایتم قیاس الدافعیة لإلنجاز بطریقتین 

:المقاییس اإلسقاطیة-10-1

أول من وضع مقیاسا لدافعیة اإلنجاز یستقي أصوله من نظریة الحاجات التي تقوم Murrayویعتبر 

الموضوع بإختبار تفهم Murrayعلى أن أحالم الفرد وتصوراته تعكس واقع حاجته، ویسمى مقیاس 

Thematicأو Apperception Test ویرمز له بالحروفTATوفي هذا المقیاس یعطى .لالختصار

المبحوث صورا غامضة ویطلب منه كتابة قصة تفسر تلك الصورة، ومن خالل كتابته تنعكس اتجاهاته 

والذي ظهر سنة ومع قدم هذا المقیاس .ودوافعه الشخصیة التي تبرز حاجاته الذاتیة المحددة لدافعیته

.، إال أنه ال یزال یستخدم في كثیر من الدراسات المعاصرة)1943(

واستخدموه في دراسة لثالث (TAT)بتطویر مقیاس McClellandوAtkinsonقام 1948وفي سنة 

مجموعات للتعرف على دافعیة إشباع حاجة األكل، فقاما بمنع تلك المجموعات من األكل لمدة ساعة 

صورا غامضة وطلب منهم كتابة قصص اأعطو واحدة، أربع ساعات، ستة عشر ساعة على التوالي، ثم 

حت قصصهم لتحدید مدى قوة من خالل اإلجابة على أسئلة حول كل صورة من تلك الصور، ثم صح

بأنه صاغ أسئلة من الصور لتوجه المبحوث للتعبیر Murrayدافعیتهم، وتمیز هذا المقیاس عن مقیاس 

عن مشاعره الداخلیة بدال من العمومیات التي ال یستفاد منها عند التصحیح، كما تمیز بوضعه ضوابط 

عن (اعتبارات مهمة تحدد مقیاس الدافعیة للتصحیح فالمصحح عندما یقرأ القصة یبحث عن مدى توفر 

.)1996الحامد،
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:المقاییس الموضوعیة-10-2

في السبعینات ویتكون من "راي"وطوره)1960(هذا المقیاس عام "لن"وضع ):لن-راي(مقیاس -

وللتحكم في وجهة اإلستجابة  باإلیجاب تم عكس"ال -غیر متأكد-نعم"سؤاال، یجاب عنها ب"14"

وللمقیاس ثبات ".42"في نصف عدد العبارات والدرجة القصوى هي )التصحیح(مفتاح تقدیر الدرجات 

على صدقه وٕاستخرج "راي"، في سبع دول تتحدث اإلنجلیزیة وله معامالت صدق، وبرهن "70"یزید على 

.)2006، عبد اهللاعن (معاییر له في أربع دول

الحاجة لبناء مقیاس جدید لدافعیة Hermansدرك أ1970في سنة :Hermans)1970(مقیاس -

سهل التطبیق والتصحیح، خالفا للمقاییس السابقة، وقد تمخضت جهوده عن مقیاس دافعیة اإلنجاز یكون 

Qestionnaire"مقیاس استطالعي لدافعیة اإلنجاز "اإلنجاز لألطفال الراشدین، وكان بعنوان 

Measure of Achievement Motivation" فقرة وركز هیرمانز فیه على 28ویتكون المقیاس من

قیاس عشر صفات للتمییز بین ذوي المستوى المرتفع والمنخفض في التحصیل الدراسي، وهذه الصفات 

الرغبة ،المثابرة،القابلیة للتحرك إلى األمام،السلوك الذي تقل فیه المغامرة،مستوى الطموح المرتفع:هي

اختبار مواقف المنافسة ، االتجاه نحو المستقبل، ادراك سرعة مرور الوقت،التفكیر في العقباتفي اعادة

).1996، الحامدعن (الرغبة في األداء األفضل، وأخیرا البحث عن التقدیر،التعاطفمواقفالمقابلفي

:الفصلخالصة

تعمل الدافعیة على إثارة سلوك معین لدى الفرد وتوجه هذا السلوك نحو هدف معین وتحافظ على 

حتى یتحقق الهدف، وتنشأ بفعل عوامل داخلیة تسمى بالدوافع الداخلیة مثل الجوعواستمرارهدیمومته 

ض الدوافع التي أو العطش وأخرى خارجیة وهي مكتسبة مثل النجاح والتفوق، ومن هذه الدوافع هناك بع

.ال یشعر بها مثل األحالم والهفواتمایشعر بها الكائن الحي مثل تناول الطعام ومنها 
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النظریة :، وأهم هذه النظریاتللدافعیة في شرح السلوك اإلنسانيعدیدةوانطلقت تفسیرات نظریة

السلوكیة (تان األولیتان السلوكیة، المعرفیة، اإلنسانیة ونظریة التحلیل النفسي، بحیث تأكد النظری

على دور )اإلنسانیة والتحلیلیة(على دور الدافعیة في التعلم، بینما تأكد النظریتان األخریان )والمعرفیة

.الدافعیة في الشخصیة

الرغبة في القیام بعمل جید والنجاح في والتي تمثل الدافعیة لإلنجاز ومن أنواع الدوافع األكثر شیوعا 

وتعددت اآلراء .وغیرهاوتتمیز هذه الرغبة بالطموح والمثابرة والتفوق ومعرفة الهدف وتحقیقهذلك العمل، 

أن الدافعیة لإلنجاز هي RaynorوAtkinsonیرىووجهات النظر حول تفسیر الدافعیة لإلنجاز حیث 

أن األسباب التي یعزو لها األفراد نجاحهم Wienerتوصلنتیجة لعاملي النجاح والفشل، في حین

منها ماهي ثابتة ال یمكن تغییرها ومنها الغیر ثابة القابلة لعوامل داخلیة وأخرى خارجیةوفشلهم تعود

وتتأثر هذه الفعالیة ، أما النظریة المعرفیة اإلجتماعیة فركزت على الفعالیة الذاتیة في تحدید السلوك لتغییر

في ،، والخبرة البدیلة، واإلقناع اللفظي، والتنبیه الفسیولوجي)الواقعیة(الخبرة الفعلیة:هيبأربع عوامل

تركز على الهدف الذي و المعرفي االجتماعيبالدافعیة في اإلطار نظریة توجهات األهداف تهتمحین

إلنجاز على عالقة وثیقة بممارسات التنشئة االجتماعیة في لدافعیة الو .إنجازه لمهمة مافيینشده الفرد 

وتلعب األسرة دورا هاما في تنمیتها لدى األفراد، حیث یتباین مستوى الدافعیة لإلنجاز الطفولة المبكرة، 

یتمیز ذوي الدافعیة لإلنجاز العالیة عن منخفضي فلدى األفراد تبعا لما تقدمه األسرة من دعم وتشجیع

.سقاطیة وأخرى موضوعیةإإلنجاز ویتم قیاس ذلك عن طریق مقاییس الدافعیة ل
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:تمهید

حیث ،إن اإلجراءات المنهجیة جزء ال یتجزأ من الدراسة وال تقل أهمیة عن باقي المراحل التي تمر بها

من جانبه الدراسةفبعد أن تناولنا موضوعجي للبحث، نهالمالعملخطةللدراسةالمیدانيالجانبیعكس

وتطرقنا إلى الفصول المتعلقة بمتغیرات البحث، اوفرضیاتهة الدراسةالنظري، حیث قمنا بتحدید إشكالی

قبل التحقق من صحة الفرضیات واإلجابة على و إلى جانبه المیداني، في هذا الفصلسوف نتطرق

وصف األدوات و لى دراستنا عاستطالعوقبل عرض النتائج وتحلیلها وتفسیرها فالبد من ،تساؤالت البحث

ووصف المجتمع الذي أخذت منه عینة دراسةوتحدید منهج ال،والتقنیات المستخدمة في جمع البیانات

وكذلك وصف العینة الممثلة لمجتمع المدروس، إضافة إلى األسالیب اإلحصائیة المستعملة في دراسةال

.تحلیل البیانات

:الدراسة االستطالعیة-1

وذلك من خالل القیام بدراسة باستطالع المیدانت الباحثةماالشروع في الدراسة األساسیة ققبل 

البحثهبیتطلماتحدیدفيالباحثمنهاینطلقالتيالبوابةتعد استطالعیة حول عینة الدراسة، بحیث 

مدىمعرفةمنالباحثمكنتكونها األساسیة،اسةر الدفيالخوضقبلجدامهمةفهيومیدانیا،نظریا

وبذلكوثباتها،صدقهامنالتأكدوكذا،األساسیةالدراسةفيسیستخدمهاالتياسةر الدأداةصالحیة

الباحثتمكنكما، األساسیةبالدراسةالقیامقبلتظهرأنیمكنمشكلةأیةعلىالتعرفالباحثیستطیع

.للدراسةاألصليالمجتمعخصائصعلىالتعرفمن
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:إجراء الدراسة االستطالعیةطریقة -1-1

-تامدة–لسنة األولى جامعي في القطب الجامعي من طلبة اعلى عینة االستطالعیةتم إجراء الدراسة 

من أجل التأكد من صالحیة أدوات الدراسة ومعرفة مدى وضوح ، وذلكوزو-لجامعة مولود معمري تیزي

حساب خصائصها السیكومتریة من و ،التعدیالت علیهاوإلجراء ومدى فهم الطلبة لهذه العبارات عباراتها

، إضافة إلى جمع المعلومات والمعطیات الخاصة بموضوع الدراسةأجل استخدامها في الدراسة األساسیة

بالطریقة هاتم اختیار طالب وطالبة في السنة األولى جامعي، والتي)100(وذلك على عینة متكونة من 

هذه العملیة في قاعات تمت ، حیث2015فیفري 10فیفري إلى غایة 7في الفترة الممتدة بین العشوائیة

االنتهاء من ملئ واسترجاعها مباشرة من قبل العینة بعد مقاییستم توزیع الأین المكتبةاتالدراسة وقاع

المحكمین، والبالغ بعد توزیع األدوات الثالث لدراسة على مجموعة من توكل هذه العملیات تم.بنودها

.))04(أنظر ملحق رقم (أستاذ وأستاذة المختصین في علوم التربیة)09(عددهم 
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:خصائص العینة االستطالعیة-1-2

:نتوزیع أفراد عینة الدراسة االستطالعیة حسب الس-1-2-1

.نحسب الساالستطالعیة توزیع أفراد العینة ):01(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالسن

]17-18]88.00%

]18-19]3939.00%

]19-20]2020.00%

]20-21]1010.00%

]21-22]1212.00%

%1111.00[فما فوق-22[

%100100المجموع

والتي تمثلطالب وطالبة)39(والبالغ عددهمأن أغلبیة الطلبة )01(یتضح من خالل الجدول رقم 

سنة )20-19(بینسنهمیتراوحن، بینما الطلبة الذیسنة)19-18(بین سنهم یتراوح)%39.00(نسبة 

فقد )21، 20(بینبینما الطلبة البالغ سنهم، )%20.00(طالب وطالبة، وذلك بنسبة )20(بلغ عددهم 

سنة )22-21(بینفي حین بلغ عدد الطلبة البالغ سنهم، )%10.00(بنسبة طالب)10(بلغ عددهم 

فما فوقسنة22، أما الطلبة البالغ سنهم )%12.00(طالب وطالبة المتمثلة في نسبة تقدر ب)12(

.)%11.00(طالب وطالبة وهذا بنسبة )11(فبلغ عددهم 
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:ع أفراد العینة االستطالعیة حسب الجنسوزیت-1-2-2

.حسب الجنساالستطالعیةتوزیع أفراد العینة):02(جدول رقم 

المؤویةالنسبةالتكراراتالجنس

%4242.00ذكور

%5858.00إناث

%100100المجموع

،)%58.00(طالبة بنسبة)58(أن فئة اإلناث تمثل أكبر فئة ب )02(یتبین من خالل الجدول رقم 

.)%42.00(طالب ممثلة في نسبة)42(أما فیما یخص الذكور فقد بلغ عددهم 

:حسب التخصصاالستطالعیةتوزیع أفراد العینة -1-2-3

.حسب التخصصاالستطالعیةتوزیع أفراد العینة):03(جدول رقم 

المؤویةالنسبةالتكراراتالتخصص

%3232.00علوم إنسانیة واجتماعیة

%2525.00هندسة

%2525.00بیولوجیا

%1818.00طب

%100100المجموع
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تعود إلى تخصص علوم إنسانیة)32(أن أكبر عینة المتمثلة في )03(من خالل الجدول رقم یتبین

، وفي )%25.00(، ثم یلیها تخصص هندسة وبیولوجیا بنسبة )%32.00(واجتماعیة وذلك بنسبة 

.)%18.00(طالب وطالبة بنسبة قوامها )18(األخیر نجد تخصص الطب الممثلة ب 

:دوات الدراسةألالخصائص السیكومتریة-2

للبحث العلمي أدوات عدیدة یلجأ إلیها الباحث عند قیامه بالبحث، مستعینا بقدراته ومواهبه واستعداده 

ومدى براعته وتدریبه علیها، وهي مهمة للغایة خاصة وأن نجاحه یتوقف على حد كبیر على قدرته على 

، ولقد استخدمت الباحثة في ي یقوم بإعدادهالبحث الذأهدافاختیار هذه األدوات وفقا لما یستدعیه

األول لقیاس مستوى الطموح، والثاني لقیاس الدافعیة لإلنجاز، والثالث ف،مقاییسةثالثة الحالیةدراسال

:، واألدوات المستخدمة هيجمع البیاناتلقیاس تقدیر الذات، بهدف 

).2004(مقیاس مستوى الطموح ألكرم الحجوج-2-1

:المقیاسوصف -1

فقرة، وهو المقیاس مقنن من مقیاس كامیلیا إبراهیم عبد الفتاح ویندرج تحت)74(علىالمقیاسیحتوي

وبناءا ال،تعني"1"ونعمتعني"2"كالتاليالثنائيالتصنیفحسباإلجاباتمقسمةرئیسیةسماتسبع

قسموقد، درجة كحد أعلى)148(ودرجة كحد أدنى )74(علیه فإن مجموع درجات المقیاس تتراوح من 

:أبعاد7إلىالمقیاسهذا

وهو إقدام الطالب على الحیاة واستبشاره بالمستقبل وتوقعه للنتائج :الحیاةإلىالنظرة:األولالبعد

-8-6:التي تحمل األرقام التالیةو فقرات10منویتكون،اإلیجابیة لمختلف الظروف واألحداث القادمة

12-14-16-33-36-58-64-65.
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ویقصد به سعي الطالب للوصول إلى مستوى دراسي یفوق أقرانه :التفوقنحواالتجاه:الثانيالبعد

وتكریس جهده ألداء المهام والواجبات المكلف بها بإتقان وٕامكانیاتهوزمالئه من خالل استثمار قدراته 

-51-49-31-26-22-20-18-5:األرقام التالیةالتي تحمل و فقرات10منویتكون،وتمییز

61-69.

ویعني قدرة الطالب على تحدید أهدافه الخاصة في الحیاة والذي والخطط،األهدافتحدید:الثالثالبعد

یأخذ بالسعي على تحقیقها وبلوغها على المدى البعید، واالهتمام بالبعد التخطیطي لمستقبله من خالل 

-10-9:التي تحمل األرقام التالیةو فقرة11منویتكون.اإلعداد المسبق لما ینوي القیام به من أعمال

17-23-24-25-39-53-55-57-60.

ویعني قدرة الفرد على اكتساب الطاقة الالزمة من أجل بلوغ أهدافه بالرغم :الكفاحإلىالمیل:الرابعالبعد

:التي تحمل األرقام التالیةو فقرة11منویتكونمن الحواجز التي تعترضها فیكون میاال من الحد منها،

7-13-27-28-37-41-48-59-62-67-74.

ویعني اعتماد الطالب على نفسه من أجل بلوغ :النفسعلىواالعتمادالمسئولیةتحمل:الخامسالبعد

-29-19-4-3:التي تحمل األرقام التالیةو فقرة11منویتكونومتحمال لكل نتائجه،أهدافه ونجاحاته 

30-40-45-50-63-66-68.

ویعني قیام الطالب ببذل المزید من الجهد للتغلب على العقبات التي تصادفه في :المثابرة:السادسالبعد

على بلوغ أهدافه بالصبر على المضایقات وتقبل ما یعترض حیاته من وٕاصرارهأدائه ألعماله المختلفة 

-70-54-47-42-35-21-15-2:التي تحمل األرقام التالیةو فقرات10منویتكون.صعوبات

71-72.
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ح و طمالدونرضا الطالب بوضعه الحالي ویعنيبالحظ،واإلیمانالحاضربالوضعالرضا:السابعالبعد

ویتكون.على قدراته وٕامكانیاته الشخصیةهاعتمادبدال من الحظ لىعمعتمداإلى المزید من النجاحات 

وبذلك.73-56-52-46-44-43-38-34-32-11-1:التي تحمل األرقام التالیةو فقرة11من

.فقرة74االستبیانفقراتعددیكون

:صدق المقیاس-2

، والصدق مفهوم واسع یعد الصدق من الخصائص المهمة التي یجب االهتمام بها عند إجراء أي بحث

ة معاني تختلف بحسب استخدام االختبار، وأول معاني الصدق هو أن یقیس االختبار ما وضع له عد

یرغب أن یقیسها وال یقیس شیئا آخر بدال االختبار الصادق اختبار یقیس الوظیفة التي أنلقیاسه، أي 

اتبعت الباحثة في الدراسة الحالیةلتأكد من صدق المقیاسول).1960،حمدأ(منها أو باإلضافة إلیها

:الخطوات التالیة

:حساب الصدق الظاهري لمقیاس مستوى الطموح-2-1

مقیاس في صورته القامت الباحثة بعرض لغرض التأكد من صدق محتوى مقیاس مستوى الطموح، 

واالجتماعیة أستاذ وأستاذة في كلیة العلوم اإلنسانیة )9(البالغ عددهم على مجموعة من المحكمیناألولیة

، ببومرداسبجامعة مولود معمري بتیزي وزو، وجامعة محمد بوضیاف بمسیلة، وجامعة محمد بوقرة 

:بهدف التحقق منالمدرسة الوطنیة التحضیریة لدراسات مهندس و 

المقیاسفقرات ضوحو و سالمةمدى.

مدى مناسبة العبارات للبعد الذي تقیسه.

 طلبة السنة األولى جامعي(مدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة.(



في جانبها التطبیقياإلجراءات المنهجیة للدراسة:سخامالفصل ال

158

تم حذف بحیث ،التي أبدوها أجریت بعض التعدیالتآراء المحكمین ومالحظاتهمفي ضوءو 

في )24(في البعد األول، والعبارة رقم )14(رقمعبارةوالمتمثلة في العبارة)74(من أصل عبارات)04(

نظرا لعدم حصولها في البعد السابع)46(في البعد الرابع، والعبارة رقم )41(البعد الثالث، والعبارة رقم 

:التالیةباالعتماد على معادلة كوبر سمیثوذلكمن طرف المحكمین%)80(على نسبة اتفاق

-34-31-30-26-25-22-21-17-6-5-3(رقم البنودتم إعادة صیاغة وتعدیلكما 

37-38-39-40-43-47-49-51-52-55-56-57-60-61-62-68-71-

.))5(أنظر ملحق رقم(من الناحیة اللغویة)72-73-74

:حساب صدق االتساق الداخلي-2-2

بحساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس مستوى الطموح وذلك في الدراسة الحالیةقامت الباحثة

كل عبارة للمقیاس، ارتباط طالب وطالبة، وذلك لتأكد من )100(بتطبیقه على عینة استطالعیة قوامها 

على اوبناء.لمقیاسلالدرجة الكلیةمعكل بعد ارتباط لى إللبعد الذي تمثله، باإلضافةةعبار كل وانتماء 

:التالیینالمعیارین ات المقیاسقق عبار ذلك یجب أن تح

یجب أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، وكذلك -1

.مع الدرجة الكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة إحصائیة على أحدهما دون اآلخر

یجب أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس عن -2

)0.25(.
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:حساب معامالت اإلرتباط بین كل عبارة من مقیاس مستوى الطموح ودرجته الكلیة-1

معامل االرتباط تم حساب ارتباط كل عبارة من مقیاس مستوى الطموح مع درجته الكلیة باستخدام 

عبارات مقیاس تبین أن جمیع وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس رسون، بی

)0.05(عبارة ترتبط مع درجته الكلیة وذلك عند مستوى )70(مستوى الطموح المتكونة من سبعین 

:وفق ما هو موضح في الجدول التالي)0.01(ومستوى 

.معامالت االرتباط بین كل عبارة من مقیاس مستوى الطموح ودرجته الكلیة:)04(جدول رقم 

قیمة معامل 

االرتباط 

بیرسون

رقم

العبارة

قیمة معامل 

االرتباط 

بیرسون

رقم العبارة

قیمة معامل 

االرتباط 

بیرسون

رقم العبارة

قیمة معامل 

االرتباط 

بیرسون

رقم 

العبارة

0.443** 55 0.278** 37 0.466** 19 0,234* 1

0.225* 56 0.280** 38 0.379** 20 0,345** 2

0.272** 57 0.312** 39 0.552** 21 0.255* 3

0.199* 58 0.461** 40 0.269** 22 0.372** 4

0.304** 59 0.360** 41 0.337** 23 0.403** 5

0.460** 60 0.247** 42 0.408** 24 0.320** 6

0.590** 61 0.456** 43 0.347** 25 0.332** 7

0.465** 62 0.292** 44 0.336** 26 0.636** 8

0.374** 63 0.415** 45 0.277** 27 0.427** 9

0.200** 64 0.243* 46 0.317** 28 0.224* 10

0.339** 65 0.657** 47 0.351** 29 0.279** 11

0.359** 66 0.321** 48 0.495** 30 0.344** 12

0.405** 67 0.299** 49 0.210* 31 0.261** 13

0.233** 68 0.358** 50 0.386** 32 0.197* 14

0.297** 69 0.279** 51 0.456** 33 0.466** 15

0.494** 70 0.231* 52 0.505** 34 0.365** 16

0.01دالة عند مستوى * *

0.05دالة عند مستوى *

0.403** 53 0.387** 35 0.325** 17

0.420** 54 0.297** 36 0.287** 18
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:حساب درجة ارتباط عبارات مقیاس مستوى الطموح مع البعد الذي تنتمي إلیه-2

تم حساب ارتباط عبارات مقیاس مستوى الطموح مع البعد الذي تنتمي إلیه، وذلك باستخدام معامل 

عبارات تبین أن جمیع وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس االرتباط بیرسون، 

وفق ما هو موضح في )0.01(عند مستوى البعد الذي تنتمي إلیهمقیاس مستوى الطموح ترتبط مع 

:الجدول التالي

.إلیهمع البعد الذي تنتمي معامالت ارتباط كل عبارة من مقیاس مستوى الطموح :)05(جدول رقم 

عدم الرضا  

الحاضربالوضع

واإلیمان بالحظ

المثابرة

المسئولیةتحمل

ىعلواالعتماد

النفس

الكفاحالمیل إلى
األهداف تحدید

والخطط

االتجاه نحو

التفوق
الحیاةالنظرة إلى

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

معامل 

االرتباط رة
فق
ال

0.314** 1 0.512** 2 0.565** 3 0.421** 7 0.547** 9 0.447** 5 0.422** 6

0.297** 11 0.408** 14 0.335** 4 0.314** 13 0.566** 10 0.597** 17 0.710** 8

0.639** 30 0.491** 20 0.624** 18 0.530** 25 0.534** 16 0.492** 19 0.527** 12

0.515** 32 0.539** 33 0.477** 27 0.408** 26 0.432** 22 0.622** 21 0.588** 15

0.415** 36 0.395** 39 0.309** 28 0.449** 35 0.430** 23 0.414** 24 0.444** 31

0.657** 40 0.586** 43 0.309** 38 0.426** 44 0.432** 37 0.327** 29 0.709** 34

0.312** 41 0.664** 50 0.442** 42 0.593** 55 0.320** 49 0.596** 45 0.656** 54

0.405** 48 0.363** 66 0.558** 46 0.426** 58 0.540** 51 0.683** 47 0.641** 60

0.532** 52 0.522** 67 0.346** 59 0.451** 63 0.300** 53 409** 57

0.717** 610.338** 69 0.530** 68 0.596** 62

0.546** 70 0.582** 56 0.414** 65

0.01دالة عند مستوى * * 0.473** 64
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الكلیة باستخدام معامل االرتباط تهحساب درجة ارتباط أبعاد مقیاس مستوى الطموح مع درج-3

:بیرسون

حساب معامالت االرتباط بین أبعاد مقیاس مستوى الطموح مع درجته الكلیة باالعتماد على معامل تم

أن جمیع أبعاد مقیاس تبین المقیاس أبعادوبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع ،االرتباط بیرسون

وهذا ما یدل على وجود تناسق ،)0.01(مستوى الطموح  ترتبط مع الدرجة الكلیة للمقیاس عند مستوى 

:وفق ما یبینه الجدول التاليبین أبعاد المقیاس ودرجته الكلیة

معامالت ارتباط أبعاد مقیاس مستوى الطموح مع درجته الكلیة، باستخدام معامل :)06(جدول رقم 

.االرتباط بیرسون

معامل االرتباط عدد الفقرات
الطموحمستوىمقیاس

البعد

0.755** 09 الحیاةإلىالنظرة

0.811** 10 التفوقنحواالتجاه

0.663** 10 والخططاألهدافتحدید

0.761** 10 الكفاحإلىالمیل

0.645** 11 النفسعلىواالعتمادالمسئولیةتحمل

0.677** 10 المثابرة

0.742** 10 بالحظواإلیمانالحاضربالوضعالرضا

0.01دالة عند مستوى * *
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مرتبطة مع درجته الكلیة مستوى الطموحمقیاسأبعادأن جمیع )06(خالل الجدول رقم من یتضح 

،الداخليتساقاالوهذا ما یدل على تمتع مقیاس مستوى الطموح بدرجة عالیة من ، )0.01(عند مستوى 

.وبالتالي الوثوق بهذه األداة واالعتماد علیها في الدراسة األساسیة

:المقارنة الطرفیةصدق -2-3

العینةأفرادترتیبتمحیث،)التمییزيالصدق(الطرفیةالمقارنةصدقبإجراءة الباحثقامت

الكلیةالدرجةعلىإجابتهفيمنهمكلحققهاالتيالكلیةالدرجةحسبتنازلیاالمائة ترتیبااالستطالعیة

)27%(وأدنىفردا،)19(وعددهمالدرجاتمن)27%(أعلىاختیارتمثممستوى الطموح،لمقیاس

كما تم ترتیب،المجموعتیندرجاتبینالمقارنةإجراءوتمفردا،)19(أیضاوعددهمالدرجاتمن

)27%(أعلىالدرجات الكلیة لكل بعد من أبعاد المقیاس والمتمثلة في سبعة أبعاد ترتیبا تنازلیا وتم أخذ

وتم إجراء المقارنة بین مرتفعي ومنخفضي ،من الدرجات لكل بعد)27%(من الدرجات لكل بعد وأدنى

:الجدول التاليفيوضحما هوكم)ت(اختبارباستخدامالدرجات من األفراد في كل بعد، وذلك 
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الفروق بین منخفضي ومرتفعي الدرجات للدرجة الكلیة لكل بعد، والدرجة الكلیة :)07(رقم جدول

.)ت(الطموح، باستخدام اختبار لمقیاس مستوى 

مقیاسأبعاد ال

مجموعة األرباعي

األعلى

)19=ن(

مجموعة األرباعي 

األدنى

)19=ن(
قیمة 

"ت"

الداللة 

المحسوبة 

لقیمة 

)ت(

الداللة 

المعتمدة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

17.570.5010.150.8931.350.000.05الحیاةإلىالنظرة

19.570.5012.841.1123.900.000.05التفوقنحواالتجاه

19.360.5913.150.7627.890.000.05والخططاألهدافتحدید

19.420.5013.731.1919.090.000.05الكفاحإلىالمیل

علىواالعتمادالمسئولیةتحمل

النفس
21.310.4719.09219.0922.570.000.05

19.730.4514.051.6420.340.000.05المثابرة

واإلیمانالحاضربالوضعالرضا

بالحظ
19.310.4713.681.1020.340.000.05

130.002.42104.314.2123.010.000.05الدرجة الكلیة

لدرجات أبعاد مقیاس مستوى الطموح والدرجة الكلیة )ت(قیمة أن)07(یتضح من خالل الجدول رقم

، وهذا ما یدل على )0.00(للمقیاس بین مرتفعي الدرجات ومنخفضي الدرجات جمیعها دالة عند مستوى 

وجود فروق بین مرتفعي ومنخفضي الدرجات في  الدرجة الكلیة لمقیاس مستوى الطموح ودرجة كل بعد 

.من الصدق التمییزيعالیةالقول أن مقیاس مستوى الطموح یتمتع بدرجة من أبعاده، ومن هنا یمكن
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:ثبات مقیاس مستوى الطموححساب-3

مدى إعطاء االختبار نفس الدرجات، أو القیم لنفس الفرد أو األفراد إذا ما یعنيمفهوم الثباتإن

ق من ثبات المقیاس باستخدام التحقتموفي الدراسة الحالیة.)2000عیساوي، (تكررت عملیة القیاس

.معامل ألفا كرونباخطریقة التجزئة النصفیة و طریقة:تینطریق

:طریقة التجزئة النصفیة-3-1

وذلك باالعتماد على معادلة،م طریقة التجزئة النصفیة لحساب ثبات مقیاس مستوى الطموحااستخدتم 

:یاس ودرجته الكلیة كما هو موضح في الجدول التاليلكل بعد من أبعاد المق)براون وجتمان-سبیرمان(

لدرجة الكلیة لكل )براون، جتمان-سبیرمان(معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة :)08(جدول رقم

.بعد والدرجة الكلیة للمقیاس

طریقة التجزئة النصفیة عدد 

الفقرات

مستوى الطموحمقیاس 

جتمانالبعد براون-سبیرمان

0.67 0.67 09 الحیاةإلىالنظرة

0.66 0.66 10 التفوقنحواالتجاه

0.74 0.74 10 والخططاألهدافتحدید

0.55 0.56 10 الكفاحإلىالمیل

0.68 0.68 11 النفسعلىواالعتمادالمسئولیةتحمل

0.79 0.79 10 المثابرة

0.48 0.48 10 بالحظواإلیمانالحاضربالوضعالرضا

0.87 0.87 70 الدرجة الكلیة
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مستوى براون وجتمان ألبعاد مقیاس-أن معامالت الثبات سبیرمان)08(جدول رقم المن خالل بینیت

، في حین معامل الثبات للدرجة )0.01(وهي دالة عند مستوى )0.79، 0.48(تتراوح بینالطموح،

یدل على ثبات المقیاس باستخدام وهذا ما، )0.01(وهي دالة عند مستوى )0.87(الكلیة للمقیاس بلغت 

.طریقة التجزئة النصفیة

:طریقة ألفا كرونباخ-3-2

، وذلك بحساب معامل الثبات لكل بعد استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخلحساب ثبات المقیاس

:من أبعاد المقیاس، والدرجة الكلیة للمقیاس كما هو موضح في الجدول التالي

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لدرجة الكلیة لكل بعد مستوى الطموحثبات مقیاس:)09(جدول رقم

.والدرجة الكلیة للمقیاس

كرونباخألفامعامل  عباراتعدد ال
الطموحمقیاس مستوى

البعد

0.77 09 الحیاةإلىالنظرة

0.67 10 التفوقنحواالتجاه

0.60 10 والخططاألهدافتحدید

0.56 10 الكفاحإلىالمیل

0.62 11 النفسعلىواالعتمادالمسئولیةتحمل

0.61 10 المثابرة

0.56 10 بالحظواإلیمانالحاضربالوضعالرضا

0.90 70 الدرجة الكلیة
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أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ تتراوح )09(جدول رقم المن خالل بینیت

، في حین بلغت )0.01(مستوى أبعاد مقیاس مستوى الطموح، وجمیعها دالة عندبین )0.56،0.77(بین

، وهذا ما یدل على )0.01(الدالة عند مستوى )0.90(معامل ألفا كرونباخ لدرجة الكلیة للمقیاس درجة

.ثبات المقیاس

:مقیاس مستوى الطموح في صورته النهائیة-4

من %)80(نظرا لعدم حصولها على نسبة اتفاق )41،24،14،46(رقم دو حذف البنبعد عملیة

مستوى درجات األفراد على مقیاسأصبحت،طرف المحكمین وذلك باالعتماد على معادلة كوبر سمیث

درجة كحد أقصى، وتشیر الدرجة المرتفعة على )140(درجة كحد أدنى و)70(بین تتراوح الطموح

:، والجدول التالي یوضح الصورة النهائیة للمقیاسالطموحبمستوى مرتفع من المقیاس إلى تمتع الفرد 

.الصورة النهائیة لمقیاس مستوى الطموح):10(جدول رقم 

أرقام الفقراتعدد الفقراتالبعد

.61-60-54-34-31-15-12-8-096الحیاةإلىالنظرة

65-57-47-45-29-24-21-19-17-105التفوقنحواالتجاه

.56-53-51-49-37-23-22-16-10-109والخططاألهدافتحدید

.70-63-58-55-44-35-26-25-13-107الكفاحإلىالمیل

.64-62-59-46-42-38-28-27-18-4-113النفسعلىواالعتمادالمسئولیةتحمل

.68-67-66-50-43-39-33-20-14-102المثابرة

.69-52-48-41-40-36-32-30-11-101بالحظواإلیمانالحاضربالوضعالرضا
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):1995(حمد محمد صالح ألمقیاس تقدیر الذات -4-2

:وصف المقیاس-1

االختیار األولالمفحوصاختارإذاموجبةعبارة)27(تضمنت،عبارة)60(منالمقیاسیتكون

واحدة،درجةیعطىف)تنطبقال(اختار االختیار الثانيإذاأمامنها،كلعلىدرجتانیعطىو )تنطبق(

علىدرجتانیعطىفإنه)تنطبقال(بالمفحوصعنهاأجابإذاسالبةعبارة)33(المقیاسیتضمنكما

المقیاسهذافيعلیهاالحصولیمكندرجةوأقصىواحدة،درجةیعطى)تنطبق(بأجابوٕاذامنها،كل

.درجة)60(هيدرجةوأقلدرجة)120(هو

.)1995(مقیاس تقدیر الذات ألحمد محمد صالح تقدیر درجاتمیزان ):11(جدول رقم 

:الخطوات التالیةعاإتبتم لتأكد من صدق المقیاس :صدق المقیاس-2

:حساب الصدق الظاهري لمقیاس تقدیر الذات-2-1

مقیاس في صورته األولیة القامت الباحثة بعرض لغرض حساب الصدق الظاهري لمقیاس تقدیر الذات 

:الكشف عن، وذلك قصدأستاذ وأستاذة)9(مجموعة المحكمین البالغ عددهم نفس على 

ال تنطبقتنطبقالعبارات

21یجابیةاإل

12السلبیة
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.العبارة لقیاس تقدیر الذات لعینة الدراسةمدى وضوح-

.لعینة الدراسةمدى مناسبة العبارة لقیاس تقدیر الذات -

.)طلبة السنة األولى جامعي(مدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة -

عبارات من )03(تم تعدیلوبعد تطبیق معادلة كوبر سمیث، ونتیجة آلراء المحكمین ومالحظاتهم 

:كالتاليعبارة وهي)60(أصل 

أشعر:والتي تم تعدیلها كما یليبالكلیةزمالئيمعأتحدثعندمابالحرجأشعر:)06(العبارة رقم -

.بالجامعةزمالئيمعأتحدثعندمابالحرج

أنأستطیع:والتي تم تعدیلها كما یليبالكلیةسریعةصداقاتأكونأنأستطیع:)33(العبارة رقم-

.بالجامعةسریعةصداقاتأكون

بالجامعة ضعیفةنشاطاتي:تم تعدیلها كما یليوالتي ،بالكلیةضعیفةنشاطاتي:)54(العبارة رقم-

.))6(أنظر ملحق رقم(

:حساب صدق االتساق الداخلي-2-2

بتطبیقه على عینة استطالعیة قامت الباحثة حساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس تقدیر الذات قصد 

وبعد حساب .الكلیة للمقیاسطالب وطالبة، وذلك لتأكد من ارتباط كل عبارة مع الدرجة )100(قوامها 

على ذلك یجب أن تحقق اارتباط العبارات تم اعتماد معیارین لإلبقاء على العبارة في المقیاس، وبناء

:وهذان المعیاران هما.العبارة المعیارین المعتمدین معًا وال یكفي توفر أحدهما دون اآلخر

مع الدرجة الكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة یجب أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها-1

.إحصائیة على أحدهما دون اآلخر

.)0.25(یجب أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاس عن -2
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:تقدیر الذات ودرجته الكلیةمقیاسحساب درجة ارتباط عبارات-

ارتباط كل عبارة من مقیاس تقدیر الذات ودرجته درجة مدىحساب قامت الباحثة في الدراسة الحالیة ب

تم وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس استخدام معامل االرتباط بیرسون، بالكلیة

لعدم توفرها على المعیارین السابقین، )53(والعبارة رقم )26(العبارة رقم استبعاد عبارتین من المقیاس، 

:الجدول التاليكما هو موضح في 
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.مقیاس تقدیر الذات ودرجته الكلیةمعامالت االرتباط بین كل عبارة من :)12(جدول رقم 

رقم العبارة
قیمة معامل 

االرتباط بیرسون
رقم العبارة

قیمة معامل 

االرتباط بیرسون
رقم العبارة

قیمة معامل 

االرتباط بیرسون

1328**.021260**.041220*.0

2270**.022256*.042400**.0

3276**.023397**.043335**.0

4436**.024260**.044302**.0

5328**.025390**.045344**.0

6482**.026110.046504**.0

7412**.027315**.047423**.0

8419**.028371**.048463**.0

9427**.029407**.049248*.0

10390**.030456**.050231*.0

11381**.031349**.051354**.0

12473**.032228*.052418**.0

13480**.033220*.05336.0

14295**.034292**.054388**.0

15486**.035234**.055354**.0

16371**.036244**.056347**.0

17375**.037431**.057292**.0

18426**.038433**.058520**.0
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19279**.039394**.059491**.0

20386**.040231*.060233*.0

0.01دالة عند مستوى **0.05دالة عند مستوى *

:صدق المقارنة الطرفیة-2-3

العینةأفرادترتیبتمحیث،لمقیاس تقدیر الذات)التمییزيالصدق(الطرفیةالمقارنةصدقإجراءتم

تقدیر مقیاسعلىإجابتهفيمنهمكلحققهاالتيالكلیةالدرجةحسبتنازلیاالمائة ترتیبااالستطالعیة

وعددهمالدرجاتمن)27%(وأدنىفردا،)16(وعددهمالدرجاتمن)27%(أعلىاختیارتمثم،الذات

موضحكما هو)ت(وذلك باستخدام اختبار، المجموعتیندرجاتبینالمقارنةإجراءوتمفردا،)16(أیضا

:في الجدول التالي

تقدیر الذاتالفروق بین منخفضي ومرتفعي الدرجات للدرجة الكلیة لمقیاس :)13(جدول رقم 

.)ت(استخدام اختبار ب

تقدیر الذات

الدرجات

حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
)ت(قیمة 

مستوى الداللة 

Tلقیمة

الداللة مستوى 

لمعتمدةا

مجموعة األرباعي األعلى

)16=ن(
16113.061.52

13.670.000.01
مجموعة األرباعي األدنى

)16=ن(
1688.257.09

عن مستوى )13.67(لداللة عن الفروق تساوي )ت(أن قیمة بینیت)13(من خالل الجدول رقم 

د و جوهذا ما یدل على و ، )0.01(، وهي قیمة أصغر من قیمة مستوى الداللة المعتمدة )0.00(الداللة 
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من عالیةفروق في متوسطات الدرجات بین المجموعتین، وبالتالي یمكن القول أن المقیاس یتمتع بدرجة 

.الصدق التمییزي

:حساب ثبات مقیاس تقدیر الذات-3

باستخدام طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا قامت الباحثة تقدیر الذاتلتحقق من ثبات مقیاسل

.كرونباخ

:طریقة التجزئة النصفیة-3-1

تقدیر الذات وذلك باالعتماد على معادلةاستخدمت الباحثة طریقة التجزئة النصفیة لحساب ثبات مقیاس

:هو موضح في الجدول التاليلمقیاس تقدیر الذات كما )براون وجتمان-سبیرمان(

تقدیر لمقیاس)براون، جتمان-سبیرمان(معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة :)14(جدول رقم

.الذات

مقیاس تقدیر الذات

حجم العینةعدد العبارات
طریقة التجزئة النصفیة

براون-سبیرمانجتمان

581000.850.85

براون وجتمان لمقیاس تقدیر الذات -أن معامالت الثبات سبیرمان)14(من خالل جدول رقم تبینی

إلجراءكد على ثبات المقیاس وصالحیتهأی، وهذا ما)0.01(دالة عند مستوى وهي قیمة )0.85(تساوي 

.الدراسة األساسیة
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:طریقة ألفا كرونباخ-3-2

:، كما هو موضح في الجدول التاليمعامل ألفا كرونباختقدیر الذات تم استخدامثبات مقیاسلحساب 

.معامل ثبات مقیاس تقدیر الذات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:)15(جدول رقم

مقیاس تقدیر

الذات

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخحجم العینة

581000.87

الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمقیاس تقدیر الذات لأن معام)15(خالل جدول رقم یتضح من 

.، وهذا ما یدل على ثبات المقیاس)0.01(، وهي قیمة دالة عند مستوى )0.87(تساوي 

:في صورته النهائیةتقدیر الذاتمقیاس -4

یتكون من أصبح المقیاس في صورته النهائیة )53(والعبارة رقم )26(العبارة رقم بعد عملیة حذف 

درجة كحد )116(وبذلك تتراوح درجات األفراد على المقیاس بین ،))9(انظر ملحق رقم (عبارة )58(

.بتقدیر ذات عال، وتشیر الدرجة المرتفعة على المقیاس إلى تمتع الفرد أدنىدرجة كحد )58(وأقصى 

):1999(بن معجب الحامد حمد ملمقیاس الدافعیة لإلنجاز -4-3

:وصف المقیاس-1
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لقیاس الدافعیة لإلنجاز لدى طلبة )1999(هو مقیاس أعده الباحث محمد بن معجب الحامد سنة 

Murrayوذلك بعد اإلطالع على مجموعة من المقاییس المتمثلة في مقیاس ،المرحلة الجامعیة

Atkinson)1948(، مقیاس )1943( & McClelland 1970(، مقیاس(Hermans،مقیاس

)1973(Smithمقیاس الكیناني ،)1980(، مقیاس عمران)1980(.

الذي یجابياختیار إبحیث تنقسم كل عبارة إلى اختیارین،عبارة،)26(على قیاس هذا المیحتوي و 

، ویتشكل في یقیس ذوي الدافعیة لإلنجاز المنخفضوآخر سلبيیقیس ذوي الدافعیة لإلنجاز المرتفع،

ویصحح المقیاس .اختیار لقیاس الدافعیة لإلنجاز لدى الطالب الجامعي)52(مجموعه النهائي على 

درجات كحد أعلى ودرجة واحدة كحد أدنى لكل عبارة، وهذا یعني أنه تتراوح درجات )6(باحتساب 

درجات إذا )4(على بحیث یحصل المبحوث ،درجات)6(إلى )4(االختیار االیجابي في كل عبارة من 

درجات إذا )6(علیه بصورة معتدلة، وتنطبقاإذادرجات )5(العبارة تنطبق علیه قلیال، وأنبأجاب 

، بحیث )3(إلى )1(ن درجته تتراوح من إذا اختار المبحوث الخیار السلبي، فإأما .علیه تماماتنطبقا

العبارة تنطبق علیه قلیال، ودرجتان إذا انطبقت علیه أنالمفحوص أجابإذادرجات )3(یحصل على 

ن مجموع درجات المقیاس تتراوح من نطبقت علیه تماما، وبناءا علیه فإاإذابصورة معتدلة، ودرجة واحدة 

:والجدول التالي یوضح ذلككحد أعلىدرجة)156(و كحد أدنى درجة)26(

.عیة لإلنجاز للطالب الجامعيمیزان تقدیر درجات مقیاس الداف):16(جدول رقم 

اتجاه العبارة

مقیاس الدافعیة لإلنجاز للطالب الجامعي

تنطبق علي قلیالتنطبق علي بصورة معتدلةتنطبق علي تماما

654العبارة الموجبة

123العبارة السالبة
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:صدق مقیاس الدافعیة لإلنجاز-2

:على كل مناعتمدت الباحثة في الدراسة الحالیة لحساب صدق مقیاس الدافعیة لإلنجاز 

:نجازالدافعیة لإل حساب الصدق الظاهري لمقیاس-2-1

من المحكمین نفسهامجموعةالفي صورته األولیة على نجازالدافعیة لإلقامت الباحثة بعرض مقیاس 

:من أجل الكشف عنأستاذ وأستاذة )9(البالغ عددهم و 

.لقیاس الدافعیة لإلنجازالعبارة مدى وضوح-

.مدى مناسبة العبارة لقیاس الدافعیة لإلنجاز-

.)طلبة السنة األولى جامعي(مدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة -

)05(تعدیلو إعادة صیاغةتم ،آراء المحكمین ومالحظاتهمحول سمیثلتطبیق معادلة كوبرونتیجة 

:عبارة وهي كالتالي)26(عبارات من أصل 

، أشعر بالملل من الدراسة بسبب كثرة المقررات واالمتحانات:)01(االختیار السلبي من العبارة رقم -

.أشعر بالملل من الدراسة بسبب كثرة الوحدات واالمتحانات:والتي تم تعدیلها كما یلي

والتي تم تعدیلها ،داخل الصف وخارجهأحب النشاط والعمل :)03(یجابي من العبارة رقم االختیار اإل-

.الدراسة وخارجهاأحب النشاط والعمل داخل قاعة :كما یلي
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هناك بعض المقررات الصعبة التي أتوقع فیها الرسوب أكثر :)05(السلبي من العبارة رقم االختیار-

فیها الرسوب أكثر من هناك بعض الوحدات الصعبة التي أتوقع :والتي تم تعدیلها كما یلي،من النجاح

.النجاح

والتي تم ،أعمل في أغلب األحیان على تصویر دفاتر زمالئي:)10(السلبي من العبارة رقم االختیار-

أعمل في أغلب األحیان على تصویر دروس زمالئي:تعدیلها كما یلي

یهمني أن أتخرج في أسرع وقت حتى ولو كان تقدیري جید :)13(السلبي من العبارة رقم االختیار-

أنظر (یهمني أن أتخرج في أسرع وقت حتى ولو كان تقدیري مقبول:والتي تم تعدیلها كما یلي،أو مقبول

.))7(ملحق رقم

:حساب صدق االتساق الداخلي-2-2

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس الدافعیة لإلنجاز وذلك بتطبیقه على عینة 

.لتأكد من ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاساقصدطالب وطالبة، )100(استطالعیة قوامها 

على ذلك اوبناءوبعد حساب ارتباط العبارات تم اعتماد معیارین لإلبقاء على العبارة في المقیاس، 

:وهذان المعیاران هما.یجب أن تحقق العبارة المعیارین المعتمدین معًا وال یكفي توفر أحدهما دون اآلخر

، وال الدافعیة لإلنجازیجب أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة لمقیاس-1

.خریكفي تمتعها بداللة إحصائیة على أحدهما دون اآل

.)0.25(عن الدافعیة لإلنجازیجب أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة لمقیاس-2

:درجته الكلیةمع الدافعیة لإلنجازحساب درجة ارتباط عبارات مقیاس -
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استخدام ودرجته الكلیة، تمالدافعیة لإلنجازحساب درجة مدى ارتباط كل عبارة من مقیاس أجل من 

العبارة تم استبعاد وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس معامل االرتباط بیرسون، 

:لعدم توفرها على المعیارین السابقین، كما هو موضح في الجدول التالي)22(رقم 

.ودرجته الكلیةمعامالت االرتباط بین كل عبارة من مقیاس الدافعیة لإلنجاز :)17(جدول رقم 

رقم العبارة
قیمة معامل 

االرتباط بیرسون
رقم العبارة

قیمة معامل 

االرتباط بیرسون
رقم العبارة

قیمة معامل 

االرتباط بیرسون

1260**.010370**.019445**.0

2456**.011437**.020276**.0

3249*.012374**.021351**.0

4502**.013391**.022110.0

5632**.014265**.023370**.0

6431**.015279**.024265**.0

7371**.016366**.025507**.0

8616**.017649**.026268**.0

0.05دالة عند مستوى *0.**018459.*9252
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0.01دالة عند مستوى **

:صدق المقارنة الطرفیة-2-3

العینةأفرادترتیبتمحیث،)التمییزيالصدق(الطرفیةالمقارنةصدقبإجراءالباحثقامت

الكلیةالدرجةعلىإجابتهفيمنهمكلحققهاالتيالكلیةالدرجةحسبتنازلیاالمائة ترتیبااالستطالعیة

من)27%(وأدنىفراد،أ)7(وعددهمالدرجاتمن)27%(أعلىاختیارتمثم،تقدیر الذاتلمقیاس

وذلك باستخدام ، المجموعتیندرجاتبینالمقارنةإجراءوتمفراد،أ)7(أیضاوعددهمالدرجات

:في الجدول التاليموضحكما هو)ت(اختبار

الدافعیة لإلنجازالفروق بین منخفضي ومرتفعي الدرجات للدرجة الكلیة لمقیاس :)18(جدول رقم 

.)ت(باستخدام اختبار 

الدافعیة لإلنجاز

الدرجات

حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
)ت(قیمة 

مستوى الداللة 

)ت(لقیمة

مستوى الداللة 

المعتمدة

مجموعة األرباعي األعلى

)7=ن(

7128.284.231

17.540.000.01
مجموعة األرباعي األدنى

)7=ن(

767.428.141

عن مستوى )17.54(لداللة عن الفروق تساوي )ت(أن قیمة یتضح )18(من خالل الجدول رقم 

وهذا ما یدل على وجود، )0.01(، وهي قیمة أصغر من قیمة مستوى الداللة المعتمدة )0.00(الداللة 

یتمتع الدافعیة لإلنجازفروق في متوسطات الدرجات بین المجموعتین، وبالتالي یمكن القول أن مقیاس

.لتمییزيمن الصدق اعالیةبدرجة 
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:حساب ثبات مقیاس الدافعیة لإلنجاز-

باستخدام طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا ، قامت الباحثةالدافعیة لإلنجازلتحقق من ثبات مقیاس ول

.كرونباخ

:طریقة التجزئة النصفیة-3-1

كما هو الدافعیة لإلنجازلحساب ثبات مقیاس)براون وجتمان-سبیرمان(االعتماد على معادلةتم 

:موضح في الجدول التالي

الدافعیة لمقیاس)براون، جتمان-سبیرمان(معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة :)19(جدول رقم

.لإلنجاز

مقیاس الدافعیة لإلنجاز

حجم العینةعدد العبارات

طریقة التجزئة النصفیة

براون-سبیرمانجتمان

251000.730.73



في جانبها التطبیقياإلجراءات المنهجیة للدراسة:سخامالفصل ال

180

، )0.72(ساوي یالدافعیة لإلنجازأن معامل الثبات جتمان لمقیاسیتبین)19(من خالل جدول رقم 

كد على ثبات ؤ ی، وهذا ما)0.01(وهي قیم دالة عند مستوى )0.90(براون یساوي -سبیرمانأما معامل

.المقیاس وصالحیته إلجراء الدراسة األساسیة

:طریقة ألفا كرونباخ-3-2

:استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقیاس، كما هو موضح في الجدول التالي

.باستخدام معادلة ألفا كرونباخالدافعیة لإلنجازمعامل ثبات مقیاس:)20(جدول رقم

مقیاس الدافعیة

لإلنجاز

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخحجم العینة

251000.77

الدافعیة أن معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمقیاس)20(جدول رقم الیتضح من خالل 

.، وهذا ما یدل على ثبات المقیاس)0.01(، وهي قیمة دالة عند مستوى )0.71(تساوي لإلنجاز

:في صورته النهائیةالدافعیة لإلنجازمقیاس -4
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)25(یتكون من )22(صورته النهائیة بعد عملیة حذف العبارة رقم فيالدافعیة لإلنجازمقیاسأصبح 

درجة كحد أقصى )150(وبذلك تتراوح درجات األفراد على المقیاس بین ،))10(نظر ملحق رقم أ(عبارة 

.بدافعیة لإلنجاز مرتفعةطالبدرجة كحد أدنى، وتشیر الدرجة المرتفعة على المقیاس إلى تمتع ال)25(و

:الدراسةمنهج -3

تعتبر عملیة جمع البیانات ألغراض التقویم والبحث العلمي من المراحل الهامة التي تحتاج إلى عنایة 

والمنهج خاصة من قبل الباحث، ویؤكد الباحثون على أهمیة المنهجیة في البحوث والدراسات العلمیة،

لغرض وصف عالقة مستوى الطموح بتقدیر هو المنهج الوصفي التحلیلي، الحالیةالمتبع في الدراسة

الذات والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي، وتحلیل هذه العالقة من خالل النتائج المتوصل 

.إلیها

:الدراسة األساسیة-4

:مجتمع الدراسة-4-1

تمیزها عن غیرها مجموعة من العناصر لها خاصیة أو عدة خصائص مشتركة مجتمع الدراسةیقصد ب

).298، ص2006، أنجرس(من العناصر األخرى والتي یجرى علیها البحث أو التقصي

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة السنة األولى جامعي للجامعة مولود معمري وفي الدراسة الحالیة 

ممن یداولون دراستهم في كلیات الجامعة، واللذین )2015/2016(وزو المسجلین للسنة الدراسیة -تیزي

طالب، )4826(، منهم )16093(وزو -بلغ عددهم حسب إحصائیات مدیریة الجامعة لوالیة تیزي

.نیة كلیاتاطالبة موزعین على ثم)11267(و

:عینة الدراسة-4-2
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بتحدید مجتمع الباحث یقوم حیث اختیار العینة من الخطوات والمراحل الهامة للبحث، عملیة عتبر ت

العینة هي مجموعة صغیرة مأخوذة من دراسة أو المشكلة التي یختارها، و بحثه حسب الموضوع أو ال

).2010ملحم، (المجتمع اإلحصائي بحیث تمثل ذلك المجتمع في الخاصیة المدروسة 

مجتمع الدراسة یتم مجموعة جزئیة من "بأنها عبارة عن )84، ص1999(ویعرفها عبیدات وآخرون 

اختیارها بطریقة معینة وٕاجراء الدراسة علیها ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع 

."الدراسة األصلي

في جامعة مولود تتمثل عینة الدراسة في مجموعة من طلبة السنة األولى جامعي في الدراسة الحالیةو 

.في جمیع التخصصات)2015/2016(الدراسة للعام الدراسي الذین یزاولون معمري 

:عینة الدراسةاختیاركیفیة-4-2-1

وفي هذا النوع من العینات ،النسبیةالطبقیةستخدام العینةقامت الباحثة باختیار عینة الدراسة الحالیة با

یتم تقسیم مجتمع الدراسة األصلي إلى طبقات أو فئات معینة، وبعد ذلك یتم اختیار عینة من كل فئة 

أو القیام، )1999عبیدات وآخرون، (أو طبقة بشكل عشوائي یتناسب مع حجم فئة المجتمع األصلي 

وفي ).2006،أبو عالم(األصليالمجتمعسحب من كل طبقة عددا یتناسب مع نسبة أفراد طبقة ب

:قامت الباحثة بتقسیم مجتمع الدراسة إلى الطبقات التالیةالدراسة الحالیة

واالجتماعیة، اإلنسانیةالكلیات األدبیة وتشمل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، وكلیة العلوم :الطبقة األولى

.صادعلوم التسییر واالقتوكلیة األدب ولغات، وكلیة
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الهندسة والبناء، وكلیة الطب، وكلیة علوم وكلیة الكلیات العلمیة والتي تشمل كلیة العلوم،:الطبقة الثانیة

وزو المسجلین في السنة األولى -، من طلبة جامعة مولود معمري بتیزيوالهندسة الزراعیةالبیولوجیا 

طبقات حسب التخصصات التي ، كما تم تقسیم كل كلیة إلى)2015/2016(جامعي للعام الدراسي 

.تحویها

:حجم العینة-4-2-2

ممثلین لعینة المجتمع األصليمن %5.00لقد تم تحدید حجم عینة الدراسة من خالل اختیار 

:التالیةالنسب المئویةاستخراجمعادلة تطبیق الدراسة، وب
المحددة ×النسبةالمئویة ياألصل مجتمع أفراد

ଵ
، تم 

من أفرادنه تم حذف خمس أإال ،))11(أنظر ملحق رقم (طالب وطالبة)805(الدراسة تحدید عینة 

)800(مكونة من الدراسة عینة كل عبارات المقاییس، وبالتالي أصبحتهملعدم استكمالعینة الدراسة 

:، كما هو موضح في الجدول التاليلسنة األولى جامعي ممثلة ألفراد المجتمع األصليلطالب وطالبة 

.الجنسو الكلیة والتخصصحسبتوزیع أفراد العینة):21(جدول رقم 

النسب المئویة

عینة الدراسة المجتمع األصلي

التخصص الكلیة
المجموع

التكرارات
المجموع

التكرارات

إناث ذكور إناث ذكور

26.88% 215 153 62 4310 3061 1249 تكنولوجیا

كلیة العلوم

ت 
یا
كل
ال

یة
لم

لع
ا

3.25% 26 19 7 524 373 151 علوم المادة

4.50% 36 21 15 714 414 300 ریاضیات وٕاعالم آلي

34.63% 277 193 84 5548 3848 1700 المجموع

2.75% 22 16 6 435 321 114 كلیة الهندسة والبناء

2.75% 22 16 6 435 321 114 المجموع

8.75% 70 60 10 1408 1205 203 علوم الطبیعة والحیاة كلیة علوم البیولوجیا 

%0.50والهندسة الزراعیة 04 02 02 84 48 36 علوم األرض والكون
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9.25% 74 62 12 1492 1253 239 المجموع

2.87% 23 18 05 477 366 111 دكتور في الطب

%1.25كلیة الطب 10 8 2 213 166 47 الصیدلةفيدكتور

0.75% 06 5 1 114 93 21 سناناألطب فيدكتور 

4.87% 39 31 08 804 625 179 المجموع

51.50% 412 302 110 8279 6047 2232 المجموع الكلي للكلیات العلمیة

15.37% 123 68 55 2463 1366 1097 كلیة علوم التسییر واالقتصاد

یة
دب
األ

ت 
یا
كل
ال

15.37% 123 68 55 2463 1366 1097 المجموع

5.25% 42 24 18 853 483 370 حقوق كلیة الحقوق والعلوم 

%1.25السیاسیة 10 4 6 187 73 114 علوم سیاسیة

6.50% 52 28 24 1040 556 484 المجموع

7.50% 60 44 16 1212 886 326 علوم اجتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة 

%3.88واالجتماعیة 31 22 9 626 447 179 علوم إنسانیة

11.38% 91 66 25 1838 1333 505 المجموع

2.75% 22 17 5 447 349 98 أدب ولغة انجلیزیة

لغاتالكلیة األدب و 
3.00% 24 18 6 481 364 117 أدب ولغة فرنسیة

3.62% 29 27 2 583 543 40 لغة وأدب عربي

5.88% 47 35 12 962 709 253 لغة وثقافة أمازیغیة

15.25% 122 97 25 2473 1965 508 المجموع

48.50% 388 259 129 7814 5220 2594 المجموع الكلي للكلیات األدبیة

100% 800 560 240 16093 11267 4826 المجموع الكلي

تمثل فئة اإلناث )%70.00(نسبتهم المقدرة أفراد العینة أغلبیة أن )21(من خالل الجدول رقم نییتب

طالب، )240(فئة الذكور والبالغ عددهم )%30.00(طالبة، بینما تمثل نسبة )560(والبالغ عددهم 

نوع الكبیر الموجود بین الجنسین كون أغلبیة الطلبة هم من فئة اإلناث باإلضافة إلى االختالفویرجع 

نسبة الذكور واإلناث في هذا كون ،ة العشوائیةالعینة المتبعة في هذه الدراسة والمتمثلة في العینة الطبقی

.نسبة وجودها في المجتمع األصليحسب النوع من العینة یحدد 

یمثلون كلیة العلوم )277(والبالغ عددهم أفراد العینة أن أغلبیة )21(من خالل الجدول رقمیتبینكما

بنسبة طالب وطالبة)123(والبالغ عددهم علوم التسییر واالقتصاد، ثم تلیها كلیة)%34.63(بنسبة

طالب وطالبة، )122(بتكرار اآلداب واللغاتالممثلة لكلیة)%15.25(، بینما نجد نسبة)15.37%(
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من أفراد )%11.37(طالب وطالبة فتمثل نسبة)91(أما كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة المتكونة من 

طالب )74(الممثلة لكلیة علوم البیولوجیا والهندسة الزراعیة ب )%9.25(، كما نالحظ نسبةالعینة

طالب وطالبة، في حین )52(بواقع )%6.50(وطالبة، أما كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة فتقدر نسبتها

طالب وطالبة، وفي األخیر نجد كلیة )39(كلیة الطب والبالغ عدد طالبها )%4.87(تمثل نسبة

.طالب وطالبة)22(بواقع )%2.75(من أفراد العینةلتي تمثل أصغر نسبةالهندسة والبناء وا

:جراء الدراسة األساسیةإلیةمكانالحدود الزمنیة وال-5

طبقت المقاییس الثالثة للدراسة الحالیة على طلبة السنة األولى جامعي لسنة الجامعیة

حیث تم استبعاد كلیة كلیات، تسعة، والمتكونة من بجمیع كلیات جامعة مولود معمري)2015/2016(

génie(هندسة كهربائیة وٕاعالمیة  électrique et d’informatique( لعدم توجیه الطلبة الجدد إلى

كلیة العلوم، كلیة والمتمثلة فيكلیات علمیةأربعبالتالي أصبح عدد الكلیات ثمانیة، منها هذه الكلیة، و 

والمتمثلة في وأربع كلیات أدبیة،علوم البیولوجیا والهندسة الزراعیة، وكلیة الطبالهندسة والبناء، كلیة

كلیة علوم التسییر واالقتصاد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، وكلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، وكلیة 

وتم ذلك في ،2016ماي03إلى غایة 2016أفریل 04، وذلك في الفترة الممتدة من اآلداب واللغات

ةالموجودة على مستوى جامعة مولود معمري، باإلضافة إلى اإلقامقاعات الدراسة وقاعات المكتبات

.الجامعیة

:أدوات تحلیل البیانات-6

االختباراتاالجتماعیة، حیث تطبق یلعب اإلحصاء دورا مهما في البحوث النفسیة والتربویة و 

وتعالج نتائجها معالجة إحصائیة، فنعرف حدود الظاهرة التي نقیسها ووصفها والمقاییس النفسیة والتربویة 

.وصلتها بغیرها من الظواهر
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التي تحتاج إلى معالجة بیاناتها إحصائیا، بحیث تم التربویةوفي الدراسة الحالیة كغیرها من الدراسات

تم فیه استعمال و المتوصل إلیها، والذي یعطي معنى ووضوح وداللة للنتائجاالستعانة باإلحصاء الوصفي 

أما .عینة الدراسةخصائص أفراد لتمثیل ةالمعیاریاتواالنحرافوالمتوسطات الحسابیة النسب المئویة 

حول النتائج التي توصلنا إلیها عن تمكن من إصدار األحكامنعن طریقهاإلحصاء االستداللي والذي 

قصدمعامل االرتباط بیرسونكل من عدم تحققها، تم استعمال أو اختبار تحقق فرضیات الدراسة طریق 

مستوى الطموح وتقدیر الذات العالقة بین معرفةوقصد ، ألدوات الدراسةحساب صدق االتساق الداخلي 

براون، -لحساب ثبات األدوات الثالثة للدراسة، ومعادلة سبیرمان، ومعامل ألفا كرونباخوالدافعیة لإلنجاز

ن لتعدیل أدوات الدراسة عن طریق حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة، ومن أجل معرفة ومعادلة جتما

T(تم استخدام اختبار متغیر الجنس والتخصصالفروق بین  test(هحسابتمكل هذاو .لداللة الفروق

.بعد عملیة تفریغ البیانات)SPSS(رزمة التحلیل اإلحصائي للعلوم االجتماعیة ستخدامبا

:الفصلخالصة-

دراسة، فقد أي في إتباعهالقد تم التطرق في هذا الفصل إلى جمیع اإلجراءات المنهجیة التي یجب 

المالئم للدراسة، تم بینا عینة الدراسة كونه إلى المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي التحلیلي تم التعرض

، إلیهاالمستعملة في الدراسة االستطالعیة المشار األدواتومواصفاتها، ثم تم التحقق من صدق وثبات 

والتي اعتمدت األساسیةالدراسة إجراءاتحتى نتأكد من مالئمتها لمواصفات العینة، كما تعرضنا إلى 

لى النتائج التي إالتي تتناسب مع فرضیات الدراسة، وتوصلنا في األخیر اإلحصائیةاألسالیبعلى 

.فصل المواليسنقوم بعرضها بالتفصیل في ال
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:تمهید

بعد التطرق في فصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة إلى الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة من 

من مرحلة مناقشة النتائج التي تعدتأتيصدق وثبات، وعینة الدراسة وكیفیة اختیارها والمنهج المعتمد،

باعتبارها المرحلة التي نقوم بها باستخراج األدلة والمؤشرات العلمیة الكمیة ،أهم مراحل البحث العلمي

.تفسیر الفرضیاتوالكیفیة التي تبرهن على 

:عرض نتائج الدراسة-1

:مستوى طموح طلبة السنة األولى جامعيعرض نتائج -1-1

تم االعتماد على المتوسط الحسابي واالنحراف معرفة مستوى طموح طلبة السنة األولى جامعي، بهدف 

كما وأكبر قیمة وأصغر قیمة والدرجة الكلیة ألفراد عینة الدراسة على مقیاس مستوى الطموح،المعیاري

:هو موضح في الجدول التالي

.مستوى طموح طلبة السنة األولى جامعي):22(جدول رقم

الدرجة الكلیة
أصغر 

قیمة

أكبر 

قیمة

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي
األبعاد

11549.00 10 18 1.81 14.43 الحیاةإلىالنظرة

12757.00 11 20 2.03 15.94 االتجاه نحو التفوق

12973.00 10 20 2.00 16.21 تحدید األهداف والخطط

13070.00 10 20 1.64 16.33 الكفاحالمیل إلى 

14717.00 12 22 1.92 18.39 تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس

13765.00 11 20 1.74 17.20 المثابرة

13072.00 10 20 1.86 16.34 الرضا بالوضع الحاضر واإلیمان بالحظ

91921.00 83 135 8.42 114.90 للمقیاسالدرجة الكلیة

یتبین أن قیمة المتوسط الحسابي لمستوى الطموح )1(البیاني رقم والرسم )22(من خالل الجدول رقم 

)135(درجة، وبقیمة كبرى بلغت )91921.00(بدرجة كلیة وصلت إلى )114.90(ككل قد بلغت 
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بند یحتوي )70(درجة، وبما أن مقیاس مستوى الطموح یحتوي على )83(درجة وقیمة صغرى وصلت 

:، تم تقسیمه إلى المجاالت التالیة)140(، ودرجة علیا بقیمة )70(قیمة بدرجة دنیا ب)1، 2(على البدائل 

118(مستوى طموح متوسط، ومن )117إلى 94(مستوى طموح منخفض، ومن )93إلى 70(من 

فهي تقع ضمن )114.90(مستوى طموح مرتفع، وبما أن قیمة المتوسط الحسابي قد بلغت )140إلى 

، یدل على أن مستوى طموح طلبة السنة األولى جامعي هو مستوى متوسطوهذا ما )117-94(المجال 

.وبالتالي عدم تحقق الفرضیة األولى

.أكبر قیمةإلىأصغر قیمةمقیاس مستوى الطموح منتكرارات ):1(رقم رسم بیاني 

134,00

131,00

128,00

125,00

122,00

119,00

116,00

113,00

110,00

107,00

104,00

101,00

98,00

95,00

92,00

83,00

50

40

30

20

10

0
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:طلبة السنة األولى جامعيىدلمستوى تقدیر الذات عرض نتائج -1-2

كل منبهدف معرفة مستوى تقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي، تم االعتماد على 

كما .وأكبر قیمة وأصغر قیمة والدرجة الكلیة لمقیاس تقدیر الذاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

:هو موضح في الجدول التالي

.جامعيمستوى تقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى):23(جدول رقم 

الدرجة الكلیة أصغر قیمة أكبر قیمة
االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي
تغیرالم

80003.00 73 115 7.80 96.00 تقدیر الذات

قد تقدیر الذاتیتبین أن قیمة المتوسط الحسابي ل)2(والرسم الباني رقم )23(من خالل الجدول رقم 

وقیمة صغرى ،درجة)115(، وبقیمة كبرى بلغت )80003.00(بدرجة كلیة وصلت )96.00(بلغ 

)1، 2(بند یحتوي على البدائل )58(درجة، وبما أن مقیاس تقدیر الذات یحتوي على )73(وصلت 

:تم تقسیمه إلى المجاالت التالیة)116(ودرجة علیا بقیمة )58(بدرجة دنیا بقیمة 

)116إلى 98(تقدیر ذات متوسط، ومن )97إلى78(تقدیر ذات منخفض، ومن )77إلى 58(من 

-78(فهي تقع ضمن المجال )96.00(تقدیر ذات مرتفع، وبما أن قیمة المتوسط الحسابي قد بلغت 

.توسطوهذا ما یدل على أن مستوى تقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي هو مستوى م،)97

.تحقق الفرضیة الثانیةعدم وبالتالي 
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.أكبر قیمةتكرارات مقیاس تقدیر الذات من أصغر قیمة إلى):2(بیاني رقم رسم 

:عرض نتائج مستوى دافعیة اإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي-1-3

المتوسط الحسابي تم االعتماد على ،ولمعرفة مستوى دافعیة اإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي

كما هو موضح في .الدافعیة لإلنجازوأكبر قیمة وأصغر قیمة والدرجة الكلیة لمقیاس واالنحراف المعیاري

:ینالتالیوالشكلالجدول

.مستوى الدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي):24(جدول رقم 

الدرجة الكلیة أصغر قیمة أكبر قیمة
االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي
المقیاس

74416.00 37 114 18.60 112.02 الدافعیة لإلنجاز

115,00

112,00

109,00

106,00

103,00

100,00

97,00

94,00

91,00

88,00

85,00

82,00

79,00

76,00

73,00
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أن قیمة المتوسط الحسابي لمقیاس الدافعیة )3(والرسم البیاني رقم )24(یتبین من خالل الجدول رقم 

درجة وقیمة )144(، وبقیمة كبرى بلغت )74416.00(بدرجة كلیة وصلت )112.02(لإلنجاز بلغت 

بند یحتوي على البدائل )25(درجة، وبما أن مقیاس الدافعیة لإلنجاز یحتوي على )37(صغرى وصلت 

الخاصة بالعبارات السلبیة، وبدرجة دنیا قیمتها )3-2-1(بالنسبة للعبارات اإلیجابیة والبدائل )6-5-4(

:تم تقسیمه إلى المجاالت التالیة)150(ودرجة علیا بقیمة )25(

مستوى متوسط من )108إلى 67(مستوى منخفض من الدافعیة لإلنجاز، ومن )66إلى 25(من 

مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز، وبما أن قیمة المتوسط )150إلى 109(الدافعیة لإلنجاز، ومن 

وهذا ما یدل على أن مستوى دافعیة )150-109(هي تقع ضمن المجال ف)112.02(الحسابي قد بلغت 

.تحقق الفرضیة الثالثة، وبالتاليرتفعماإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي هو مستوى 

.أكبر قیمةتكرارات مقیاس الدافعیة لإلنجاز من أصغر قیمة إلى):3(رسم بیاني رقم 
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:بتقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعيعرض نتائج عالقة مستوى الطموح-1-4

تم ،بین مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعيالموجودةعالقةاللمعرفة

:كما هو موضح في الجدول التالياالعتماد على معامل االرتباط بیرسون 

.تقدیر الذاتبمستوى الطموح عالقة):25(جدول رقم 

مستوى الداللةالداللة اإلحصائیةقیمة معامل االرتباطالمتغیرات

الحیاةإلىالنظرة
0.4880.000.01

تقدیر الذات

االتجاه نحو التفوق
0.3430.000.01

تقدیر الذات

تحدید األهداف والخطط
0.2950.000.01

تقدیر الذات

المیل إلى الكفاح
0.1780.000.01

تقدیر الذات

تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس
0.3340.000.01

تقدیر الذات

المثابرة
0.2830.000.01

تقدیر الذات

الرضا بالوضع الحاضر واإلیمان بالحظ
0.3600.000.01

تقدیر الذات

0.4510,000,01تقدیر الذاتو مستوى الطموحالدرجة الكلیة ل
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للدرجة الكلیة لمستوى الطموح معامل االرتباط بیرسونأن قیمة)25(من خالل جدول رقم بینیت

، وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة )0,00(عند الداللة )0.451(تساوي وتقدیر الذات 

:، أما قیم معامل االرتباط بیرسون بین أبعاد مستوى الطموح وتقدیر الذات أظهرت ما یلي)0.01(

جمیع أبعاد مقیاس مستوى الطموح ومقیاس تقدیر الذات، حیث وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین-

، أما معامل االرتباط لبعد االتجاه نحو التفوق )0.488(بعد النظرة إلى الحیاة بلغ معامل االرتباط في

في بعد )0.178(، وفي بعد تحدید األهداف والخطط)0.295(، في حین بلغ معامل االرتباط )0.343(

في بعد المثابرة،)0.283(في بعد تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس،)0.334(المیل إلى الكفاح، 

، وجمیعها قیم )0.360(لبعد الرضا بالوضع الحاضر واإلیمان بالحظبینما بلغ معامل االرتباط بیرسون

).0.01(دالة عند مستوى 

مستوى الطموح أبعاد مقیاس بین )0.01(ونتیجة لقیم معامل االرتباط الدالة إحصائیا عند مستوى 

مع تقدیر الذات تتبین العالقة الموجودة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات وهي عالقة درجته الكلیةو 

.الرابعةوهذا ما یشیر إلى تحقق الفرضیة .موجبة



مناقشة نتائج الدراسةتفسیر وعرض و:دسالفصل السا

195

:مستوى الطموح بالدافعیة اإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعيعرض نتائج عالقة-1-5

تم ،عالقة بین مستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعيوجودمن أكدللت

:كما هو موضح في الجدول التاليمعامل االرتباط بیرسوناستخدام 

.الدافعیة لإلنجازبمستوى الطموح عالقة):26(جدول رقم 

المتغیرات
قیمة معامل 

االرتباط

الداللة 

اإلحصائیة

مستوى 

الداللة

الحیاةإلىالنظرة
0.1810.000.01

الدافعیة لإلنجاز

االتجاه نحو التفوق
0.3270.000.01

الدافعیة لإلنجاز

تحدید األهداف والخطط
0.1860.000.01

الدافعیة لإلنجاز

المیل إلى الكفاح
0.1790.000.01

الدافعیة لإلنجاز

تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس
0.2110.000.01

الدافعیة لإلنجاز

المثابرة
0.1520.000.01

الدافعیة لإلنجاز

الرضا بالوضع الحاضر واإلیمان بالحظ
0.3030.000.01

الدافعیة لإلنجاز

0.3390,000,01الدافعیة لإلنجازو الكلیة لمستوى الطموحالدرجة 
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بین الدرجة الكلیة لمستوى الطموح دالةموجبة و وجود عالقة)26(یتضح من خالل جدول رقم 

، وهي قیمة دالة إحصائیا )0,00(عند الداللة )0.339(والدافعیة لإلنجاز، حیث بلغ معامل االرتباط 

.)0.01(عند مستوى الداللة 

عند مستوى الداللة فجاءت جمیعها دالة الدافعیة لإلنجاز مع أبعاد مقیاس مستوى الطموح عالقة أما

فقدر أما بعد االتجاه نحو التفوق،)0.181(، حیث بلغ معامل االرتباط لبعد النظرة إلى الحیاة )0.01(

فبلغ المیل إلى الكفاحبعدفي بعد تحدید األهداف والخطط، أما)0.186(، و)0.327(معامل ارتباطه

لبعد تحمل المسؤولیة واالعتماد على ، في حین بلغ معامل االرتباط)0.179(معامل االرتباط فیه 

في بعد الرضا بالوضع الحاضر واإلیمان )0.303(في بعد المثابرة، و)0.152(، و)0.211(النفس

.بالحظ 

بین أبعاد مقیاس مستوى الطموح )0.01(مستوى ونتیجة لقیم معامل االرتباط الدالة إحصائیا عند

، وهذا لدافعیة لإلنجازتتبین العالقة الموجودة بین مستوى الطموح وا،ودرجته الكلیة مع الدافعیة لإلنجاز

.لدى طلبة السنة األولى جامعيوالدافعیة لإلنجاز مستوى الطموح دالة بینو عالقة موجبة ما یعني وجود 

.تة قد تحققخامسالفرضیة الومنه یمكن القول أن 
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:في مستوى الطموحالجنسینالفروق بین عرض نتائج -1-6

تم،فروق في مستوى الطموح بین طالب وطالبات السنة األولى جامعيوجودلتحقق من بهدف ا

:كما هو موضح في الجدول التاليلداللة الفروق، )ت(استخدام اختبار 

.في مستوى الطموحالجنسینبین الفروق ):27(جدول رقم 

الجنسمستوى الطموح
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة
)ت(قیمة 

مستوى 

الداللة

)ت(لقیمة

الداللة 

المعتمدة

الحیاةإلىالنظرة
24014.411.62ذكورال

7980.174-0.8620.05
56014.441.89ناثاإل

تفوقالنحوتجاهاال
24015.712.03الذكور

7982.096-0.0360.05
56016.042.02اإلناث

تحدید األهداف 

والخطط

24016.271.91الذكور
7980.5410.5890.05

56016.192.04اإلناث

المیل إلى الكفاح
24016.161.38الذكور

7981.923-0.0550.05
56016.411.74اإلناث

تحمل المسؤولیة 

واالعتماد على النفس

24018.361.94الذكور
7980.284-0.7760.05

56018.401.91اإلناث

المثابرة
24017.381.48الذكور

7981.8880.0590.05
56017.131.83اإلناث

الرضا بالوضع 

الحاضر واإلیمان 

بالحظ

24016.271.86الذكور

7980.644-0.5200.05
56016.361.87اإلناث

الدرجة الكلیة 
240114.607.89الذكور

7980.662-0.5080.05
560115.038.64اإلناث
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مستوى الدرجة الكلیة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في )27(یتضح من خالل الجدول رقم 

(ت(بلغت قیمة السنة األولى جامعي، حث بین طالب وطالباتالطموح  عند مستوى )-0.692)

، أما أبعاد المقیاس فقد أظهرت )0.05(ن مستوى الداللة المعتمدة وهي قیمة أكبر م)0.489(الداللة 

في بعد النظرة إلى الحیاة، وهذا ما تبین من خالل ناثواإلذكورعدم وجود فروق دالة بین النتائج الجدول 

، وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة )0.846(عند مستوى الداللة )-0.174(والتي بلغت )ت(قیمة 

).0.05(المعتمدة 

وجود فروق دالة بین الطلبة الذكور واإلناث في بعد االتجاه نحو التفوق، حیث بلغت قیمة ت -

،)0.05(وهي قیمة أصغر من مستوى الداللة المعتمدة،)0.036(عند مستوى الداللة )-2.096(

.وبالمقارنة بین المتوسطات الحسابیة، تبین أن الفروق جاءت لصالح الطالبات اإلناث

)ت(، حیث بلغت قیمة تحدید األهداف والخططعدم وجود فروق بین الطلبة الذكور واإلناث في بعد -

).0.05(قیمة أكبر من مستوى الداللة المعتمدة وهي )0.589(عند مستوى الداللة )-0.541(

،)1.923(وجود فروق بین الطلبة الذكور واإلناث في بعد المیل إلى الكفاح، حیث بلغت قیمة ت عدم -

.)0.05(وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة المعتمدة ،)0.055(الداللةعند مستوى

عند تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفسعدم وجود فروق دالة بین الطلبة الذكور واإلناث في بعد -

عند مستوى الداللة )-0.284(والتي بلغت )ت(، وهذا ما ظهر من خالل قیمة )0.05(مستوى 

.وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة المعتمدة)0.776(

، حیث بلغت )0.059(كور واإلناث في بعد المثابرة عند مستوى وجود فروق دالة بین الطلبة الذعدم -

.والتي جاءت أكبر من مستوى الداللة المعتمدة، )1.888(قیمة ت 
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بین الطلبة الذكور واإلناث عند مستوىالرضا بالوضع الحاضرعدم وجود فروق دالة في بعد -

(ت(حیث بلغت قیمة ،)0.05( ونظرا .)0.520(الداللة مستوى والتي جاءت أكبر من ، )-0.644)

لعدم وجود فروق بین الجنسین في الدرجة الكلیة لمقیاس مستوى الطموح وجمیع أبعاده باستثناء بعد 

لم ةسادسالفرضیة الأن ومنه یمكن القولاالتجاه نحو التفوق والذي أظهر وجود فروق بین الجنسین، 

.تتحقق

:في تقدیر الذاتالجنسینعرض نتائج الفروق بین -1-7

استخدام ، تمبین طالب وطالبات السنة األولى جامعيتقدیر الذاتفروق في وجودلتحقق من بهدف ا

:كما هو موضح في الجدول التاليلداللة الفروق، )ت(اختبار 

.تقدیر الذاتفيالجنسینبین الفروق :)28(جدول رقم

الجنسالمتغیر
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة
)ت(قیمة 

مستوى الداللة

)ت(لقیمة

الداللة 

المعتمدة

تقدیر 

الذات

24099.528.55ذكور

7981.146-0.2520.05

560100.217.45إناث

،)0.252(عند مستوى الداللة )-1.146(بلغت )ت(قیمة أن )28(یتضح من خالل الجدول رقم 

لة في درجات اوهذا ما یدل على عدم وجود فروق د، )0.05(وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة المعتمدة 

.بعةساالسنة األولى جامعي، وبالتالي عدم تحقق الفرضیة البین طالب وطالباتتقدیر الذات 
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:في الدافعیة لإلنجازالجنسینعرض نتائج الفروق بین -1-8

، تمبین طالب وطالبات السنة األولى جامعيالدافعیة لإلنجازفروق في وجودلتحقق من بهدف ا

:كما هو موضح في الجدول التاليلداللة الفروق، )ت(استخدام اختبار 

.الدافعیة لإلنجازفيالجنسینبین الفروق ):29(جدول رقم

الجنسالمتغیر
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة
)ت(قیمة 

مستوى 

الداللة

)ت(لقیمة

الداللة 

المعتمدة

الدافعیة 

لإلنجاز

24090.4422.19ذكور

7982.571-0.0100.05

56094.1216.73إناث

على الدافعیة الطلبة الذكور واإلناثالة بین درجات دوجود فروق)29(یتضح من خالل الجدول رقم

(ت(قیمة لإلنجاز، حیث بلغت  ، وهي قیمة أصغر من مستوى )0.010(عند مستوى الداللة )-2.751)

الفروق لصالح الطالبات اإلناث جاءتوبالمقارنة بین المتوسطات الحسابیة، ،)0.05(الداللة المعتمدة 

ومنه یمكن القول أن ،)90.44(متوسط الحسابي عند الذكورال، في حین بلغ )94.12(بمتوسط الحسابي

.تتحققةنمثایة الالفرض
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:بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیینمستوى الطموحفيعرض نتائج الفروق-1-9

استخدام ، تمالطلبة العلمیین والطلبة األدبیینفروق في مستوى الطموح بین وجودلتحقق من بهدف ا

:كما هو موضح في الجدول التاليلداللة الفروق، )ت(اختبار 

.األدبیینالطلبة بین الطلبة العلمیین و في مستوى الطموحالفروق):30(رقمجدول 

المتغیر

مستوى الطموح    

التخصص
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة
)ت(قیمة 

مستوى

الداللة 

)ت(لقیمة

الداللة 

المعتمدة

الحیاةإلىالنظرة
41214.591.71علمي

7982.6330.0090.05
38814.261.89أدبي

االتجاه نحو التفوق
41215.912.00علمي

7980.307-0.7590.05
38815.962.04أدبي

تحدید األهداف 

والخطط

41216.342.02علمي
7981.8650.0630.05

38816.071.98أدبي

المیل إلى الكفاح
41216.521.56علمي

7983.3690.0010.05
38816.131.71أدبي

تحمل المسؤولیة 

واالعتماد على النفس

41218.511.89علمي
7981.8680.0620.05

38818.261.95أدبي

المثابرة
41217.361.69علمي

7982.6950.0070.05
38817.031.77أدبي

بالوضع الرضا 

الحاضر واإلیمان 

بالحظ

41216.471.85علمي
7982.1600.0310.05

38816.191.86أدبي

الدرجة الكلیة
412115.798.39علمي

7983.0940.0020.05
388113.958.37أدبي
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بین )0,05(الداللة د فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى و وج)30(یتبین من خالل الجدول رقم 

(ت"الطلبة العلمیین والطلبة األدبیین في الدرجة الكلیة لمستوى الطموح، حیث بلغت قیمة  عند )3.094"

أما أبعاد المقیاس فقد .)0.05(وهي قیمة أصغر من مستوى الداللة المعتمدة )0.002(مستوى الداللة 

:یليأظهرت ما

الطلبة العلمیین واألدبیین في بعد النظرة إلى الحیاة، بحیث بین)0.05(وجود فروق دالة عند مستوى-

(ت(بلغت قیمة  .، وجاءت الفروق لصالح الطلبة العلمیین)2.633)

بین الطلبة العلمیین واألدبیین في بعد االتجاه نحو التفوق، )0.05(عدم وجود فروق دالة عند مستوى -

(-0.307(على التوالي "ت"حیث بلغت قیمة تحدید األهداف والخطط،وبعد  عند مستوى )1.865)

(0.759(الداللة  .، وهي قیم أكبر من مستوى الداللة المعتمدة)0.063)

بین الطلبة العلمیین واألدبیین في بعد المیل إلى الكفاح، حیث )0.05(وجود فروق دالة عند مستوى -

تبین أن الفروق جاءت لصالح الطلبة ، وبالمقارنة بین المتوسطات الحسابیة، )3.369(بلغت قیمة ت 

.العلمیین

عند تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفسعدم وجود فروق دالة بین الطلبة العلمیین واألدبیین في بعد -

عند مستوى الداللة )1.868(والتي بلغت )ت(، وهذا ما ظهر من خالل قیمة )0.05(مستوى 

.لة المعتمدةوهي قیمة أكبر من مستوى الدال)0.062(

الرضا بین الطلبة العلمیین واألدبیین في بعد المثابرة وبعد)0.05(وجود فروق دالة عند مستوى -

، وجاءت هذه )2.160()2.695(على التوالي "ت"، وبلغت قیمة بالوضع الحاضر واإلیمان بالحظ

.الفروق لصالح الطلبة العلمیین
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لمقیاس مستوى الطموح ومعظم أبعاده، والتي أظهرت وجود فروق بین وانطالقا من نتائج الدرجة الكلیة 

المقارنة بین المتوسطات الحسابیة، یتبین أن الفروق جاءت لصالح الطلبة وبالطلبة العلمیین واألدبیین

.ة تحققتتاسعالة، یمكن القول أن الفرضیالعلمیین

:یین والطلبة األدبیینعرض نتائج الفروق في تقدیر الذات بین الطلبة العلم-1-10

)ت(استخدام اختبار تم،لمعرفة وجود فروق بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیین في تقدیر الذات

:للداللة عن الفروق والجدول التالي یبین ذلك

.نیاألدبیالطلبة الطلبة العلمیین و بین تقدیر الذاتفيالفروق ):31(جدول رقم

التخصصالمتغیر
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

قیمة 

)ت(

مستوى الداللة 

)ت(لقیمة

الداللة 

المعتمدة

تقدیر 

الذات

412101.018.46علمي

7983.8150.0000.05
38898.926.88أدبي

عند مستوى )3.81(يللداللة عن الفروق تساو )ت(أن قیمة )31(من خالل الجدول رقمبینیت

یدل على وجود فروق ، وهذا ما )0.05(، وهي قیمة أصغر من مستوى الداللة المعتمدة )0.000(الداللة 

ةببین الطلنتائج المتوسط الحسابي بمقارنةو ، تقدیر الذاتفي األدبیینالطلبة ة العلمیین و بالطلبین

تبین أن هذه الفروق ، )98.92(یقدر بوالذي األدبیین ةب، والطل)101.01(والذي یساوي العلمیین 

.ةعاشر الفرضیة التجاءت لصالح الطلبة العلمیین، وبالتالي تحقق
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:عرض نتائج الفروق في الدافعیة لإلنجاز بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیین-1-11

)ت(استخدام اختبار تم لمعرفة وجود فروق بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیین في الدافعیة لإلنجاز،

:الفروق والجدول التالي یبین ذلكللداللة عن

.األدبیینالطلبة بین الطلبة العلمیین و في الدافعیة لإلنجازالفروق ):32(جدول رقم

التخصصالمتغیر
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

قیمة 

)ت(

مستوى الداللة 

)ت(لقیمة

الداللة

المعتمدة

الدافعیة 

لإلنجاز

41293.6619.84علمي

7981.0030.3160.05
38892.3417.17أدبي

توى عند مس)1.003(للداللة عن الفروق تساوى )ت(أن قیمة )32(یتضح من خالل الجدول رقم

وهذا ما یدل على عدم وجود ، )0.05(ر من مستوى الداللة المعتمدة كب، وهي قیمة أ)0.316(الداللة 

حادي وبالتالي لم تتحقق الفرضیة ال.األدبیینالطلبة العلمیین و طلبة الدافعیة لإلنجاز بین الفي فروق 

.عشر

:نتائج الدراسةمناقشةتفسیر و -2

:السنة األولى جامعيلدى طلبةطموحالمناقشة نتائج مستوى تفسیر و -2-1

الطموح لدى مستوى متوسط منوجود )22(الموضحة في الجدول رقم األولىأظهرت نتائج الفرضیة 

ألبعاد مقیاس مستوى المتوصل إلیهاالمتوسط الحسابي، وذلك من خالل نتائجطلبة السنة األولى جامعي

-94(وهي تقع ضمن المجال المتوسط أي بین )114.90(التي قدرت قیمتهالطموح ودرجته الكلیة 

درجة، تم التأكد من عدم تحقق الفرضیة، وهذا ما یدل على أن مستوى الطموح لدى طلبة السنة )117
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لظروف التي یواجها الطالب الجامعي لهذه النتیجةإرجاعویمكن .األولى جامعي هو مستوى متوسط

الدراسة خاصة وأن الدراسة الجامعیة تختلف كل االختالف عن الجدید الذي لم یتعود على جو الجامعة

في المرحلة الثانویة سواء من حیث الوحدات أو من حیث العالقة مع الزمالء واألساتذة أو اإلدارة 

إلىأو البرنامج الساعي الذي یكون أحیانا مكثف بشدة خاصة على طالب السنة األولى جامعي، إضافة 

تحصلهم على المعدل الكافي لذلك،بسبب عدم هزاولونأو التخصص الذي یتردد الطلبة في نوع الدراسة

نسبة كثیرة من طلبة السنة األولى جامعي تعید امتحان شهادة الباكالوریا للحصول على معدل مرتفع نجدف

القلق حول نجاحهم في تخصصهم الدراسي أدى بهم إلى، وهذا ما الذي یمیلون إلیهیتوافق مع التخصص 

متوسط الحسابي لبعد النظرة من خاللذلك ةتم مالحظو ،مستوى طموحهممن تخفیض بالتالي و مستقبال 

وهذا ما یعني أن الطلبة ،إلى الحیاة والذي جاء بأصغر متوسط حسابي مقارنة باألبعاد المتبقیة للمقیاس

.لدیهم نظرة متشائمة وسلبیة حول مستقبلهم الدراسي

مكون رئیسي لسلوك الشخص، والقدرة كعلى أهمیة المستقبل )1996(كد عبد الدایمأفي هذا الصدد و 

ن أو .هي صفة هامة للكائنات اإلنسانیةو ، والعمل على تحقیقها المدىعلى بناء أهداف شخصیة بعیدة 

إلى همفتقار بایرتبط المدىمن الناحیة النفسیة على إنجاز خطط مستقبلیة بعیدة بعض الناس عدم قدرة 

.)2006ومحمود، عن فراج(منظور زمن المستقبل

نظرة الشباب للمستقبل تؤثر على مستوى طموحهم فمن لدیه بصیرة وتفكیر لمستقبل زاهر فإن ذلك ف

یدفعه للعمل واإلقدام على الحیاة، بینما الشخص الذي ینظر للمستقبل بنظرة تشاؤمیة وسوداویة فإن ذلك 

م مستوى الطموح بینما یدفعه إلى التراخي والهروب من الحیاة، ذلك أن توقع النجاح له أثر في تحدید ورس

توقع اإلخفاق في المستقبل له تأثیر معوق مما یؤدي إلى عدم واقعیة مستوى الطموح وانخفاضه 

).2009المشیخي، (
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أن هناك عوامل عدیدة تؤثر في مستوى طموح الفرد كالتفاعل )1984(أشارت عبد الفتاح وقداهذ

، ومساعدته في اتخاذ القرارات السلیمة وتدریبه عن رأیهالفرصة للتعبیرإعطائهالطبیعي السوي عن طریق 

.وتوجیهه وتحدید دوره ومكانته في الحیاة وتعریفه بوضعه وٕاشعاره بأهمیته بین أفراد أسرته

أن مستوى طموح الطالب تتدخل فیه عدة عوامل منها الخاصة بالطالب نفسه كما یمكن القول

الخ، أما العوامل الخارجیة ...قدرته على تحقیق النجاح وتجنب الفشلكاستعداداته وقدراته ونسبة ذكائه و 

فكثیرا ما یكون لها الدور الفعال في ذلك والمتمثلة في األسرة التي یسود فیها جو التفاهم والمساندة 

خطة تكون متوازیة مع الطالب الذكي هو ذلك الطالب الذي یتبنىو والتدعیم، واألقران والمحیط االجتماعي

.جل تحقیق كل طموحاتهقدراته من أ

كما أن طموحات الطالب تختلف من طالب إلى آخر، فمنهم من یطمح لمواصلة دراسته والحصول 

وذلك من أجل تكوین ،على أعلى المستویات، في حین منهم من یفضل االتجاه نحو الحیاة العملیة

.عن الدراسة الجامعیةمستقبله والوصول إلى أهدافه بعیدا 

باإلضافة إلى ما سبق یمكن أن یكون وراء وجود مستوى طموح متوسط لدى الطلبة عینة الدراسةوم

لدى مقارنة نتیجة و ،نظرة الفرد إلى نفسه والتي تعتبر من العوامل المهمة في رسم وتحدید مستوى الطموح

دراسة راموس وسانشز الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة في المجال نفسه تبین أنها تتفق مع 

)1995,(Ramos & Sanchez لدیهم مستوى طموح متوسط حول النجاح التي توصلت إلى أن الطلبة

التي توصلت نتائجها إلى وجود مستوى متوسط من )2008،بركات(دراسة و ،مستقبال في الحیاة المهنیة

وأرجع الباحث ذلك إلى تدني مفهوم الذات لدى الطلبة الذي الطموح لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

,Winstonدراسة یؤثر بدوره على مستوى الطموح لدیهم، كما توصلت  2008)&(Strand إلى النتیجة

المجموعة األسیویة وجود مستوى متوسط من الطموح بالنسبة لطلبة عننتائجها أسفرت حیث نفسها 
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Bandey(دراسة نتائج مع نتیجة الدراسة الحالیةبینما تتعارض.والمجموعة الباكستانیة التي 2002)

ي توصلت إلى تال)2010،شعبان(دراسة طموح، واختلفت كذلك مع من المرتفع مستوى وجودأظهرت

.الطلبةموجود مستوى طموح مرتفع لدى 

:السنة األولى جامعيطلبةلدى ذات المستوى تقدیر مناقشة نتائج تفسیر و -2-2

تقدیر الذات نمرتفعممستوى وجود )23(الموضحة في الجدول رقم ةثانیالأظهرت نتائج الفرضیة 

لمقیاس تقدیر المتوصل إلیهاالمتوسط الحسابينتائج، وذلك من خالل لدى طلبة السنة األولى جامعي

درجة، تم التأكد من )97-78(بین توسطوالتي تقع ضمن المجال الم)96.00(التي قدرت قیمتهالذات و 

وهذا ما یدل على أن مستوى تقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعيتحقق الفرضیة، عدم 

ثر یتأوهذه النتیجة هي نتیجة مكملة للفرضیة السابقة حیث أن تقدیر الطالب لذاته ،توسطهو مستوى م

وهذا ما یبرر وجود مستوى متوسط في وباألهداف التي یسعى إلى تحقیقها مستقبال، مستوى طموحهب

على لها تأثیرها الخاصكل واحدة منهماالطالبشخصیة في باعتبارهما سمتین تقدیر الذات، و درجات 

فكلما ومنه یمكن التنبؤ بالعالقة الموجودة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى الطالب ، سمة األخرىال

.ه مستوى طموح مرتفع والعكس صحیحلذاته مرتفع كان لدیهكان تقدیر 

وأوضح كل من آینزك وولسون أن األشخاص الذین یحصلون على درجات مرتفعة في تقدیر الذات 

ویعتقدون في أنفسهم الجدارة والفائدة وأنهم محبوبون من قبل ،من الثقة في ذواتهم وقدراتهملدیهم قدر كبیر 

األفراد اآلخرین بینما األشخاص الذین یحصلون على درجات منخفضة في تقدیر الذات فلدیهم فكرة متدنیة 

).2009، بني یونسعن (عن ذواتهم ویعتقدون أنهم فاشلون 



مناقشة نتائج الدراسةتفسیر وعرض و:دسالفصل السا

208

التي أظهرت نتائجها )2007، سالمة(دراسة قت معها نتیجة الدراسة الحالیة ومن الدراسات التي اتف

لى وجود مستوى إالتي توصلت )2010، شعبان(دراسة اختلفت مع مستوى متوسط من تقدیر الذات، كما 

.والثانویةاإلعدادیةبالمرحلةالطلبةتقدیر الذات مرتفع لدى 

:السنة األولى جامعيطلبة اإلنجاز لدىمستوى دافعیةمناقشة نتائج تفسیر و -2-3

مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز وجود )24(الموضحة في الجدول رقم ةثالثالنتائج الفرضیة بینت

بلغت التي و ، المتوصل إلیهاالمتوسط الحسابي، وذلك من خالل نتائجلدى طلبة السنة األولى جامعي

وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى عینة الدراسة فهم .)150-109(تقع ضمن المجال التي و )112.02(

، وهذا ما شكل یرغبون في تحقیقها خاصة بعد اجتیازهم للمرحلة الثانویةمستقبلیةطلبة جدد لدیهم أهداف 

مالسنة األولى جامعي لدیهةوبالتالي یمكن القول أن طلبعندهم مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز 

إنجازقوةمنلدیهماعلىیتوقفالمدرسيالعملفيالطالبنجاحنأل، مالركیزة األساسیة في نجاحه

منزیدتلإلنجازالمرتفعة كون الدافعیة إنجازه،نخفضیذلكنمأقلاندفاعهكانإذاوالعكسذلكنحو

محاولةعلىمتساعدهوأیضاالمشكالتحلعلىموقدرتهالعملفيمنفسهأضبطعلىةطلبالقدرة

.ممن أجل الوصول إلى هدفهمتعترضهالتيوالعقباتالصعوباتكلعلىالتغلب

یمیلون إلى بذل محاوالت حادة للوصول إلى قدر و ویوصف الطلبة ذو الدافعیة العالیة لإلنجاز بالفهم 

).2004محمد، (كبیر من النجاح في الكثیر من المواقف التعلیمیة 

ر له الجو یوففإذا تم تلها دورها الخاص في تحدید دافعیته لإلنجاز أن الظروف المحیطة بالطالبكما

المیوالت واألهداف التي یرغب هو في تحقیقها بنفسه وال حسب المناسب من أجل استغالل هذه الطاقة 

تیازه ه بعد اجي كان یطمح في االلتحاق بذالتخصصتفرض علیه من قبل أشخاص آخرین كنوع ال

یمكن اعتباره هو العملیة الطالب الجامعي الجدید ألن نوع التخصص الذي یوجه إلیه ، لشهادة البكالوریا
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تم لم یإذبالفشل أو، تم مراعاة میوالتهإذاألولى واألساسیة التي ترسم مستقبله الجامعي سواء بالنجاح فیه 

.مراعاة ذلك

مستوى ضلى تخفیإبالفشل دفع بهم توقعاتهمأنإالنجاز لدیهم دافعیة عالیة لإلالطلبة ویتضح أن

أن الطالب الذي على ، وهذا ما أكده العدید من الباحثین لقدراتهمهمطموحهم وبالتالي التقلیل من تقدیر 

تكون لدیه دافعیة عالیة لتجنب الفشل أكثر من الدافعیة لتحقیق النجاح یقوم بتخفیض مستوى طموحه 

.وٕامكانیاته الخاصةوالتشكیك في قدراته

لى ذوي دوافع تجنب إاألفرادالخصائص التي في ضوءها یمكن تصنیف Wiener)1972(وقد تناول

كل األفراد، ولكن دوما یجب التأكید علیه هو أن هذین النمطین موجودان عنالفشل وذوي دوافع النجاح، 

لفشل أكبر من دوافع النجاح، والبعض اآلخر بدرجات متفاوتة من القوة فبعض األفراد لدیهم دوافع تجنب ا

).2001الزیات، عن (العكس وهذه من الخصائص التي لها صفة الثبات النسبي في الشخصیة 

متفقة مع نتیجة الدراسة الحالیة بحیث توصلت نتائجها إلى وجود )2007، أبو غزال(دراسة وجاءت 

دراسةمع ، كما تتفق نوعا ما الیرموكجامعةطلبةلدىاألكادیميإلنجازلدافعیةمن المرتفعمستوى

)Siry, الطلبة ذوي اإلنجاز العالي والمنخفض في مستوى وجود فروق بینتوصلت إلى التي)1990

.الطموح لصالح الطلبة ذوي اإلنجاز المرتفع

:جامعيلدى طلبة السنة األولى تقدیر الذاتبمناقشة نتائج عالقة مستوى الطموح تفسیر و -2-4

بین مستوى الة دو عالقة موجبة وجود )25(الجدول رقم الموضحة في الرابعةأظهرت نتائج الفرضیة 

، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب الطموح وتقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي

كانت كلها قیم دالة عند مستوى معامل االرتباط بیرسون بین أبعاد مستوى الطموح وتقدیر الذات والتي 

، تم )0.00(عند مستوى الداللة )0.45(قدرت قیمتهفعامل االرتباط مستوى الطموح ككل ، أما م)0.01(

إلى الترابط بین متغیري الدراسة، ویمكن تفسیر ذلك .)0.00(التأكد من تحقق الفرضیة عند مستوى الداللة
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تنمو وتتطور مع تقدم العمر من خالل فترات النمو تيالكونهما عنصرین أساسین من عناصر الشخصیة

فالطالب ،تقدیر الذات أحد العوامل المهمة المكونة للمستوى الطموحویعتبر النفسي التي یمر بها الطالب،

الذي یشعر بالنجاح یزداد اعتباره وتقدیره لذاته متى بلغ مستوى طموحه، وهذا النجاح یكَون طاقة خاصة 

وطالب السنة األولى تدفعه لبلوغ أهدافه التي یطمح إلى تجسیدها على أرض الواقع عامةفرد بصفةعند ال

جامعي بصفة خاصة، الذي دخل إلى عالم جدید وهو عالم الجامعة وكله حماسة ورغبة في النجاح 

واضعا أمامه مجموعة من الخطط واألهداف یسعى للوصول إلى تحقیقها، فمن خالل طموحاته التي كان 

ط لها في المرحلة الثانویة وهي دخول الجامعة ومواصلة دراسته فیها ولد فیه تقدیرا لذاته على أنه فرد یخط

یستطیع دخول الجامعة ویتمتع باإلمكانیات والقدرات التي تسمح له بذلك، إضافة إلى الفكرة اإلیجابیة التي 

دیر الذات لدیه خاصة في المرحلة یكونها الطالب عند دخوله الجامعة التي لها دور كبیر في تعزیز تق

في تنمیة كبیرللجامعة دورأن )2009(األسوداألولى من حیاته الجامعیة، وفي هذا النطاق أشار 

في جمیع همالطموح لدى الطالب وتنمیة قدراتهم العلمیة والثقافیة، كما أنها تعمل على تحسین ظروف

.یهملدلي العاالمستویات مما یؤدي إلى تحقیق مفهوم الذات 

احترامنیلفيورغبتهاالجتماعیةوبمكانتهنفسه،عنته بفكر الصلةوثیقالفردطموحمستوىو 

نإ و طموحه،مستوىإلىالوصولفي نجحإذالنفسهوتقدیرهاعتبارهیزدادلذایعایشها،التيالجماعة

.)2008بركات، (لنفسهتقدیرهانخفضذلكفيفشل

كما .فكرة الفرد عن نفسه وعن قدراته هي التي تحدد نسبة الطموح ودرجتهأن )2008(ورأى بطرس

ذاتهعن مفهومهكانكلمافأن مستوى الطموح مرتبط ارتباطا شدیدا بفكرة الطالب عن ذاته، یمكن القول

وقدراته ال شك وأنه إیجابیا توصل إلى تحقیق طموحاته، في حین إذا تكونت لدیه فكرة سلبیة عن ذاته 

التقدیر اإلیجابي للذات عامل أساسي لمقدرة یدور في حلقة مفرغة دون الوصول إلى تحقیق أهدافه كون 

الطالب على تخطي الصعوبات واالستمرار بخطى ثابتة، فهو یولد الشعور بالراحة النفسیة والقدرة على 
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متى بلغ مستوى طموحه، وهذا النجاح یكَون طاقة اعتباره وتقدیره لذاته یدبالنجاح یز النجاح، ألن شعوره 

، إال أنه في أغلب األحیان واقعتدفعه لبلوغ أهدافه التي یطمح إلى تجسیدها على أرض الهخاصة عند

یضعون أهداف بعیدة عن قدراتهم وٕامكانیاتهم المتطلبة للوصول إلى الهدف طالبنرى الكثیر من ال

المرغوب، وهذا ما قد یدفع بهم إلى فقدان الثقة بالذات ووضع حد لمستوى الطموح بعد كل فشل قد 

الفرد هناك عوامل كثیرة تؤثر في مستوى طموحفي أن )2004(وهذا ما أشار إلیه أبو عالم .یواجههم

ثر طیب على مستوى الطموح، في حین توقع الفشل له تأثیر أ، كتوقع النجاح الذي له نشاطهوفي درجة 

طموح، ألنه كثیرا ما یتخذ الطالب مستوى طموح اللى قدرة الفرد ودورها في تحدید مستوى إمعوق، إضافة 

.تحقیقه للنجاحأو أكبر من قدراته وبالتالي عدم،لى الفشلبه إمعین یكون أقل من قدراته وهذا ما یؤدي

,Meskauskiené)في حین ذكر  تم تحدیده من قبل التفاعل تقدیر الذات عند الطالب یأن (2013

.لدى الطالبللعوامل االجتماعیة والتعلیمة، وتقدیر الذات هو األساس في ظهور مستوى الطموحاألمثل

قدرة على التعلم والتقلیل من قیمة كما أن ضعف مفهوم الطالب عن ذاته یكَون لدیه الشعور بعدم ال

قدراته والحط من شأن نفسه وتخفیض مستوى طموحه ووضع أهداف فوریة لنفسه متمركزة حول الذات

)2008شیفر ومیلمان، (

Cooperوفي هذا الصدد ذكر  Smith أن الفرد الذي یتمتع بتقدیر ذات عال یتسم باالستقاللیة

ویفتخر بإنجازاته قادر على تحمل المسؤولیة وتقبل اإلحباط ویقبل بكل حماسة التحدیات الجدیدة ویشعر 

ولكي ، )2008بطرس، عن (بأنه قادر على التأثیر باآلخرین ویعبر عن مدى واسع من االنفعاالت 

أن یقوم بممارسة األعمال واألنشطة التي تتفق مع استعداداته وقدراته وٕامكانیاته یستطیع تحقیق ذاته فالبد 

).2010، نصر اهللا(التي یستطیع توظیفها إلى معرفة نتیجة عمله 
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عالقةوجودإلىهانتائجتوصلتوالتي Nachtwey)1978(دراسة وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع

غیرالبالطموحیتسمونالذینالطالبكانحیثالذاتوتقدیرالطموحمستوىبینموجبةرتباطیةإ

كانواالطموحمنبمستوى معتدلیتسمونالذینوالطالببالنفس،ثقةوأقللذواتهم،تقدیراأقلالواقعي

التي توصلت إلى وجود عالقة )1987(المرسىدراسةو ، )2005عن شبیر، (لذواتهموتقدیراثقةأكثر

التي بینت نتائجها )1998(دراسة البنا ، و )2005عن شبیر، (موجبة بین تقدیر الذات ومستوى الطموح 

، )2005عن شبیر، (الطموحومستوىالذاتتقدیربینإحصائیاودالةموجبةارتباطیةوجود عالقة

قة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات، التي أسفرت نتائجها عن وجود عال)2008،الناطور(دراسةو 

التي بینت وجود عالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات، ودراسة الرفاعي )2010، أحمد(دراسة و 

التي توصلت إلى النتیجة نفسها وهي وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى الطموح وتقدیر )2010(

التي أثبتت وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین )2015،محدب(ودراسة ،)2014عن جناد، (الذات 

.مستوى الطموح وتقدیر الذات لدى الطالب الجزائري

لدى طلبة السنة األولى الدافعیة لإلنجازبمناقشة نتائج عالقة مستوى الطموح تفسیر و -2-5

:جامعي

بین مستوى الطموح عالقة وجود )26(ة الموضحة في الجدول رقم خامسالأظهرت نتائج الفرضیة 

، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب لدى طلبة السنة األولى جامعيوالدافعیة لإلنجاز 

والتي قدرت معامل االرتباط بیرسون ألبعاد مقیاس مستوى الطموح ودرجته الكلیة مع الدافعیة لإلنجاز 

وعلیه تعود هذه النتیجة حسب .)0.00(ة، تم التأكد من تحقق الفرضیة عند مستوى الدالل)0.33(قیمته

ودورهما في الطالب اللذین یعتبران مدخال للشخصیة في تفسیر سلوكرأي الباحثة إلى طبیعة المفهومین 

كلما زاد مستوى الطموح لدى الطالب تكوین شخصیته ومساعدته على الوصول إلى تحقیق أهدافه بحیث 

فإن ذلك یقوي الدافع لدیه ویحفزه إلى بلوغ أهدفه، وهذا ما جعل العالقة بین هذین المتغیرین هي عالقة 
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طردیة باعتبار الدافعیة لإلنجاز تلك القوة التي تدفع الطالب إلى تحقیق أهدافه ورغباته وطموحاته التي 

لقریب من خالل مشواره الدراسي في الجامعة خاصة الطالب الجدید یصبو إلى تحقیقها في المستقبل ا

الذي یكون بحوزته أحالم وآمال وأهداف كثیرة یرغب بتحقیقها أثناء هذه المرحلة من حیاته، وذلك من 

علىأن لها أثر )2011(اإلیجابیة نحو مستقبله الدراسي في الجامعة والتي اعتبرها حنتول خالل نظرته 

والنشاطللعملدافعیتهتكونزاهرلمستقبلوتخطیطوتأملبصیرةلدیهالذيفالفردح،طمو المستوى

تكونوالقلق،والضیقالتوتربمنظارلمستقبلهینظرالذيالشخصبینماعالیة،الحیاةعلىواإلقدام

.الحیاةمنوالهروبوالتراخيالكسلإلىیدفعهذلكو متشائمسوداءللمستقبلنظرته

كما أن الطالب الطموح نجده یرسم لنفسه مسارا نحو التفوق في الدراسة من أجل التخرج في أقرب 

طیبأثرلهالحقنجاحتوقعاألوقات وعدم إضاعة الوقت یمر دون استغالله في الدراسة والنجاح كون 

فياإلخفاقتوقعبینما،ورفع مستوى الدافعیة لإلنجازالطموحمستوىورسمتحدیدفيتعزیزاً ویعد

.ه وانخفاض الدافعیة لإلنجازطموحمستوىتدنيإلىیؤديسلبي مماتأثیرلهالمستقبل

ومستوى الطموح یعد بمثابة دافع داخلي یدفع الفرد للتفوق والتمییز في إنجاز عمل یتمیز بالقیمة 

والقدرة على التوقع ویستمد أدائه والتقدیر وفقا لمعاییر عامة یتمیز فیها أداء الفرد بالتوجیه واالستبصار

).2011شاهین، (الجید من خلفیته عن نفسه وعن إمكانیاته النفسیة والفسیولوجیة والمادیة 

یعتبر مستوى طموح الفرد دافعا له یدفعه للكد والسعي حتى ینجح في تحقیق هدفه المنشود، ویدعم كما 

النجاح، بینما قد یعمل ما یصیبه من فشل تخفیض مستوى طموح الفرد ما یصادفه في طریق تحقیقه من 

).2000طه، (مستوى طموحه أو التخلي علیه 
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أن األفراد المنجزین مستعدون للتعلم بدرجة أسرع، والعمل على نحو أفضل، وٕالى McClellandوذكر 

تبني مستویات مرتفعة من الطموح، والمیل إلى إدراك العالم من زوایا مختلفة، ویفسر ذلك بخضوع الفرد 

).1990، شلبيباهي و عن (االستقاللللتدریب على 

دراسة یحدد أهدافه بدقة ویكافح من أجل تحقیقها محققا كما أن الطالب الذي لدیه دافعیة من أجل ال

فهذا یجعله مثابر طیا كل الصعوبات التي تعرقل طریقه من أجل النجاح متجنبا الفشل، خالنجاح مت

معتمدا على نفسه متحمال كل مسؤولیاته، وغیر راضي بالوضع الحاضر بل یندفع دائما إلى المضي إلى 

بأن األفراد )2009(وهذا ما أشار إلیه بني یونس.تماد على الحظ في ذلكالمزید من النجاحات دون االع

الذین یتمتعون بدافعیة عالیة لإلنجاز لدیهم منظور مستقبلي بعید المدى، ویفضلون المكافآت األكبر التي 

یمكن أن یحصلوا علیها في المستقبل على المكافآت الصغیرة، ویتمیزون باالستقاللیة والحماس، والطموح 

.حمل والبحث عن التقدیر، والرغبة في األداء األفضل وقبول التحدي المعتدلالعام والمثابرة والت

بالدافعیة لإلنجاز حیث كلما زاد مستوى الطموح لدى الفرد فإن ذلك یقوي الدافع یرتبط مستوى الطموحف

ال لدیه، ویعَجل له بأشیاء ویساعده على أشیاء أخرى، ویحقق له فهم أشیاء من الصعب علیه فهمها لو 

.)2010،نصر اهللا(وجود هذا الدافع القوي الذي یحثه على الطموح الشدید 

دراسةو ،Mear)1956(كل مندراسةومن الدراسات التي تتفق نتیجتها مع الدراسة الحالیة نذكر

)1967(Clark & al دراسة الشرقاوي ، و )1978(، ودراسة عبد القادر)1975(دراسة قشقوش، و

سالم عن(والتي توصلت إلى وجود عالقة موجبة بین مستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز )1981(

حول تأثیر األقران Das-Swarnalata)1988(دراسة كل من، كما توصلت كذلك)2012وآخرون، 

Nemov)1987(ودراسة ، والطموح التعلیمي وعالقتهما باإلنجاز األكادیمي لدى طالب المرحلة الثانویة

لتوضیح العالقة بین تكوین جماعات األنشطة والدافعیة لإلنجاز ومستوى الطموح إلى وجود عالقة موجبة 
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Collinsكما تؤكد دراسةبین الدافعیة لإلنجاز ومستوى الطموح عن القدرة واإلنجاز األكادیمي (1995)

بین اإلنجاز األكادیمي ومستوى الطموح لدى طلبة المرحلة الثانویة عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة

إلى وجود عالقة ارتباطیة الدراسات التي توصلت أیضا ومن،)2004،حسیبعن(ومستوى الطموح 

alدراسة ، و )2010شعبان، عن ()1995(عبد ربه دراسة لإلنجازموجبة بین مستوى الطموح والدافعیة 

&,1996)Plucker( حول مستوى الطموح لدى طلبة مدرسة(Magned) للعلوم والریاضیات بالوالیات

1997(ودراسة ،المتحدة  والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطیة بین مستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز

(Horowitz & Mosher, الدافعیة لإلنجاز ومستوى الطموح التي قارن فیها بین طالب الثانویة عن

، ارتباطیة موجبة بین مستوى الطموح والدافعیة لإلنجازمن أثیوبیا وٕاسرائیل وتوصلت إلى وجود عالقة 

حول اإلنجاز األكادیمي وعالقته بمستوى الطموح )2014جناد، (المذكورة في )2004(ودراسة شعلة 

ومفهوم الذات والحاجة إلى المعرفة لدى طالب كلیة المعلمین بمكة والتي أسفرت عن وجود عالقة بین 

لطموح، كما بینت وجود تأثیر دال لمستوى الطموح على الدافع لإلنجاز اإلنجاز األكادیمي ومستوى ا

والتي هدفت إلى معرفة عالقة الدافعیة لإلنجاز بموضع )2012،وآخرونسالم(ودراسةاألكادیمي، 

الضبط ومستوى الطموح والتحصیل الدراسي لدى طالب مؤسسات التعلیم العالي بالسودان، والتي بینت 

التي توصلت )2014جناد، (ارتباطیة موجبة بین الدافعیة لإلنجاز ومستوى الطموح، ودراسة وجود عالقة 

.إلى النتیجة نفسها وهي وجود عالقة موجبة بین مستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز

:في مستوى الطموحالجنسین الفروق بین نتائج مناقشةتفسیر و -2-6

عدم وجود فروق في مستوى الطموح )27(رقم الموضحة في الجدولة سادسالأظهرت نتائج الفرضیة

)ت(السنة األولى جامعي، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب اختباربین طالب وطالبات 

، تم التأكد من عدم تحقق الفرضیة عند )-0.66(والتي قدرت قیمتهاألبعاد مستوى الطموح ودرجته الكلیة

وترجع هذه النتیجة إلى كون نفس الجنسین یعایشون نفس الظروف التعلیمیة .)0.50(مستوى الداللة
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بالتقریب و السنة األولى جامعيوهي االقتصادیة واالجتماعیة والجغرافیة وهم من نفس المرحلة الدراسیة 

ستوى من الجنسین لدیهم نفس المكال الكبرى من الطلبة من ، لذا نجد األغلبیةنفس المرحلة العمریةمن 

، كما أن نظرة وهو إنهاء المرحلة الجامعیة بكل نجاح وامتیاز،الوصول إلى تحقیقهفيالطموح یرغبون 

المجتمع لألنثى تفتحت مع مرور الوقت فبعدما كانت الفتاة تخجل من منافسة الرجل في أي مجال خوفا 

وهذا ،في كل مجاالت الحیاة وخاصة مجال التعلیمللرجلمن نظرة المجتمع لها، أصبحت الیوم منافسة 

لرجل في كل لأصبحت المرأة الیوم منافسة ما یفسر الحجم األكبر للطالبات الجامعیات مقارنة بالذكور، ف

اتمن خالل تحدییومیا ه تشاهدیتم موهذا ما ،فقطهو هالمراكز التي كانت مقتصرة أو من اختصاص

في مستوى السنة األولى جامعي طالبات وطالبعدم وجود فروق بینوبالتاليالمرأة في المجتمع، 

وتكریس موٕامكانیاتهم من خالل استثمار قدراتهمرتفعإلى مستوى دراسي ونسعیالطلبةفجمیع،الطموح

الخاصة في متحدید أهدافهقادرین علىبإتقان وتمییزمهإلیةكلو ألداء المهام والواجبات المم جهوده

من أعمالیرغبون القیام به من خالل اإلعداد المسبق لما مبالبعد التخطیطي لمستقبلهمواهتمامه، الحیاة

مألعمال وٕاصرارهلهذه امفي أدائهمبذل المزید من الجهد لتغلب على العقبات التي تصادفهمن خالل

ن و رضیالو ،من صعوباتمبالصبر على المضایقات وتقبل ما یعترض حیاتههمأهدافهمبلوغعلى 

وٕامكانیاتهمبوضعهم الحالي بل یطمحون إلى المزید من النجاحات بعیدا عن الحظ واعتمادا على قدراتهم 

.الشخصیة

من خالل النتیجة التي تم التوصل إلیها حول عدم وجود الفروق بین الجنسین في مستوى الطموح و 

1991(دراسة كل منكنتائج الدراسة الحالیة مع تتفق تبین أن هناك من الدراسات السابقة التي 

(Apostal & Bilden, إلى عدم وجود فروق بین الجنسین في مستوى الطموحنتائجهاوالتي توصلت،

Bandey(كل مندراسةو  Waxler)2002(دراسة و ،Blackburn)2002(دراسة و ،2002)

Anlioff(دراسةو  والتي توصلت )2007الناطور،(دراسةو ، )2008بركات، (المذكورون في 2003)
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كل دراسةإلى النتیجة نفسها ككما توصلت كذل،في مستوى الطموحإلى عدم وجود فروق بین الجنسین 

دراسة و ،2008Winston,&(Strand(دراسة و ،)2008،بركات(دراسة و ،)2007،سالمة(من

,Kakkar)دراسة و ،)2010،شعبان( ،,Uka)2015(دراسة ،)2015،محدب(ودراسة ، (2014

,Khattab)دراسة  .ي عدم وجود فروق بین الجنسین في مستوى الطموحف(2015

Ramos)دراسة مع نتائج نتائج الدراسة الحالیةتختلفابینما  & Sanchez, بینتالتي (1995

حیث )1998(البنا دراسة و ،وجود فروق بین الذكور واإلناث في مستوى الطموح لصالح الذكورهانتائج

دراسةو ، )2005شبیر،عن (لصالح الذكورفي مستوى الطموحوجود فروق بین الذكور واإلناث تأثبت

)Margoribanks وجود فروق بین الذكور واإلناث في مستوى أسفرت نتائجها عنحیث 2004)

Romero)دراسة و ، )2008بركات، عن (الطموح لصالح الذكور & al, توصلت إلى وجود التي (2011

فروق بین الجنسین في الطموحات الداخلیة لصالح البنات، وكان الذكور أكثر تعلقا بالطموحات الخارجیة 

.والمتمثلة في الشهرة والثروة والمظهر االجتماعي

وفي إطار هذا االختالف في النتائج حول متغیر الجنس یتبین أن مسألة الفروق بین الجنسین في 

الطموح لم تحسم بعد فهناك من یؤید وجود هذه الفروق وهناك من یؤید عدم وجودها، وهذا یعود مستوى

ختالفات في عینات الدراسات والبیئة التي أجریت فیها، إضافة إلى الحالة النفسیة التي یكون فیها أفراد الل

، ونفس الشيء الفشل والحزن، ألن حالة الفرد أثناء النجاح والفرح تختلف عن حالته أثناء الدراسةعینة

، إال أن الدراسة الحالیة أیدت عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في ینطبق على الطالب الجامعي

.مستوى الطموح



مناقشة نتائج الدراسةتفسیر وعرض و:دسالفصل السا

218

:تقدیر الذاتفيجنسین نتائج الفروق بین المناقشةو تفسیر-2-7

السنة األولى بین طالب وطالبات عدم وجود فروق في تقدیر الذات ة ابعسلاأظهرت نتائج الفرضیة

عند )-1.14(، والتي قدرت قیمتها)ت(جامعي، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب اختبار

هذه یمكن إرجاعو ).0.05(، وهي قیمة أكبر من قیمة مستوى الداللة المعتمدة )0.25(مستوى الداللة

انفعالیةلهم حالة و بة في نفس المرحلة التعلیمیةالنتیجة إلى كون طلبة السنة األولى جامعي هم طل

الجنسینكالوأنلها،ومقدراذاتهإلىمتطلعایكونالعمریةالمرحلةهذهفيالطالب، كما أنمتشابهة

اإلحساسذاتهفيیبعثممارأیهفيومستقلكاملبشكلالمسؤولیةوتحملبشخصیتهلالستقاللیطمح

بینتمیزالالتينالوالدیالمجتمع ونظرةنظرةتضاءلإلىذلكإرجاعیمكنكما ، هاوتقدیر ذاتهلباالحترام

في جمیع واإلناثالذكوربینالراهنالوقتفيتفرقتعدلمالمعاصرةاألسرةالمجتمع و فواإلناثالذكور

ومن بینها الناحیة التعلیمیة التي أصبحت متاحة لكال الجنسین، خاصة األنثى التي ترید ،نواحي الحیاة

یجابیة عن إفرض نفسها في المجتمع بأن لها وجودها الخاص ودورها في بناءه وهذا ما كون لدیها نظرة 

ذي تعیش فیه الوقت الراهن الخاصة معفي مواصلة الدراسة في الجامعة وٕامكانیاتهاذاتها وعن قدراتها 

من أجل التخرج والعمل واكتساب شهادات علمیة ویفرض علیها الدراسة تطلب منهاوالذي ینثىاأل

المرأة المتزوجة التي ندحتى عنالحظهوهذا ما ،على النفس ولیس اعتمادا على عناصر األسرةباالعتماد

یوفر لها كل متطلباتها التي الذيزوجالووجودها بالرغم من وجود ذاتهاجل إثبات أأصبحت تعمل من 

مثلها ذلك وهو تقدیر ذاتها كعنصر فعال في المجتمعتبل تعد،والتي لم تعد مشكلتها الیومتحتاج إلیها

.لذاتهالذكرتقدیرها عن مستوىلذاتاألنثىمستوى تقدیرال یختلفمثل الرجل، ولهذا 

والتي أظهرت نتائجها )1987(المرسىدراسةالحالیة نذكرالدراسةنتائج معتتفقمن الدراسات التي و 

(1993)جبریلدراسة، و )2005عن شبیر، (عدم وجود فروق بین الجنسین في درجات تقدیر الذات 

،)2008، شفقةعن (التي لم تظهر فروق بین الجنسین في تقدیر الذات (2003)جهلأبودراسةو 
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والتي أكدت نتائجها عدم وجود فرق بین الذكر واألنثى في مستوى تقدیر )2003،سلیمان(دراسة و 

دراسة و ، عدم وجود فروق بین الجنسین في تقدیر الذاتبینتوالتي )2007،سالمة(دراسة و الذات، 

، نفسهاالتي توصلت إلى النتیجة)2011صرداوي، (دراسة و ،)2010،شعبان(دراسة و ،)2009،سهل(

،یعزى لمتغیر الجنسإلى عدم وجود فروق في تقدیر الذات)2015محدب،(دراسة كما توصلت أیضا 

Peningtonدراسةو  Mustafa,2015(ودراسة ،)2005عن الملیك، ((2001) & al( التي توصلت

.إلى النتیجة نفسها وهي عدم وجود فروق بین الجنسین في تقدیر الذات

في البیئة العربیة )2003(صالحدراسةالدراسة الحالیة نتائجها مع نتائجختلفتمن الدراسات التي و 

وتختلف مع،)2009عن سهل، (البناتلصالحالذاتتقدیرفيالجنسینبینفروقوجودالتي أثبتتو 

Kristen(1999,دراسةكالدراسات األجنبیة & al( بین الجنسین في فروقوالتي أسفرت نتائجها وجود

Robins,2002(دراسة و لصالح الذكور،تقدیر الذات & al( الذكوروالتي وجدت فروق لصالح ،

Fourchard,2013(دراسة و  & al( والتي بین نتائجها وجود فروق بین الجنسین في تقدیر الذات

.لصالح الذكور

:الدافعیة لإلنجازفيجنسین نتائج الفروق بین المناقشةتفسیر و -2-8

السنة األولى بین طالب وطالباتالدافعیة لإلنجازوجود فروق في الثامنةأظهرت نتائج الفرضیة 

، والتي قدرت )ت(، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب اختبارلصالح الطالباتجامعي

، )0.05(ر من مستوى الداللة المعتمدة صغ، وهي قیمة أ)0.010(عند مستوى الداللة)-2.571(قیمتها

إلى التنشئة هذه النتیجةعودوت.الطالباتالفروق لصالح وبالمقارنة بین المتوسطات الحسابیة، جاءت

دافعیتها من االجتماعیة التي تلقتها األنثى المبنیة على التشجیع واالستقاللیة وكان لها دور في رفع 

التفوقفيهاوٕاصرار تهارغبو ها األنثى عن ذاتهاتیجابیة التي كوناإلالنظرةذلكفيكما ساهملإلنجاز،

التي حرمت منها لسنین طویلة، لذا فهي تحاول استعادت هذه لتلقى مكانتها االجتماعیةذكرالعنوالتمیز
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مع تتفقمناسبةخططووضعالجهدوبذلالجادوالعملالمثابرةبهاأهدافتحقیقالمكانة من خالل 

رغبة داخلیة للحصول على معدالت عالیة لدیهامن أجل ذلك، وهذا ما یولد وقدراتها الخاصةإمكانیاتها

أن الطالب المتفوق من الناحیة في )2000(وهذا ما بینه خلیفة حبا للمنافسة والتمییز وٕارضاء الذات، 

بقیمة الهدف الذي یسعى إلیه األكادیمیة غالبا ما یشعر بالثقة في قدراته ویتوقع النجاح ویزداد شعوره

.ولدیه قدرة أكبر على استدعاء الجوانب المعرفیة والوجدانیة المرتبطة بها، مما یزید دافعیة اإلنجاز لدیه

وهي ارتفاع الدافعیة لإلنجاز عند األنثى مقارنة بالذكر، في الحالیةكما یمكن إرجاع نتیجة الدراسة

الذي تحققه الدیها والحصول على المدح والتشجیع أثناء النجاح إلرضاء و كون الطالبة تسعى دائما

نصر وفي هذا الصدد ذكر،سواء كفرد فعال داخل األسرة أو داخل المجتمعوالشعور بقدراتها وبمكانتها

نجاز وقوتها، أن هناك فروق كبیرة وهامة بین اإلناث والذكور فیما یتعلق بالدافعیة لإل)2010(اهللا 

نجاز إذا كان هذا الدافع هو الشرط األساسي الذي یجعل یقوي عند اإلناث الدافع  لإلفبصورة عامة 

.المجتمع یشعر بهنَ 

أن الفروق الفردیة في قوة الدافعیة لإلنجاز تتوقف على البیئة وخاصة McClellandوقد أوضح هذا 

باهي وشلبي، عن (الذاتألطفال إلى تدعیم االستقاللیة واالعتماد علىاتربیة حینما تؤدي أسالیب 

1999.(

وجود فروق بین الجنسین في نفس نتیجة الدراسة الحالیة، وهيومن الدراسات التي توصلت إلى

توصلت إلى وجود فروق والتي )1984(دراسة المري لصالح اإلناث نذكر وهذه الفروق الدافعیة لإلنجاز 

لإلنجاز، حیث كان متوسط درجات الطالبات أعلى ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في مستوى الدافع

تي بینت نتائجها وجود ال)1990(مجیددراسةو ،)2007بن زاهي، عن (من متوسط درجات الطالب

)1991(محمددراسة، و )2006الطائي، عن (فروق بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز لصالح اإلناث 
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عبد الفتاح ودراسة ، )2008الخیري، عن (التي أكدت أن الذكور أقل دافعیة لإلنجاز من اإلناث 

كما ، )2003عبد الحمید، عن (أن اإلناث أكثر دافعیة لإلنجاز من الذكورالتي توصلت)1991(

في عن أن الفروق بین الجنسین )1994(العمران دراسة و )1993(أبو جابردراسة أسفرت كذلك نتائج 

ودراسة ،)2010،خمیس(دراسة ،)2009بني یونس، عن (الدافعیة لإلنجاز هي لصالح اإلناث

توصلت إلى وجود فروق في متوسطات طلبة الصف العاشر في مستوى والتي )2014،القلهاتي(

.لصالح اإلناث)أنثى-ذكر(النوع االجتماعي ختالفالالدافعیة لإلنجاز األكادیمي تعزى 

(1981(عمارة كل مندراسةنتائج الدراسة الحالیة معاختلفتو  ودراسة حسن ، )2008عن یوسف، )

Lee، ودراسة لي )1989( وجود فروق بین الجنسین في دافعیة التي أسفرت نتائجها  في (1992)

)2009،سهل(دراسة )2007، أبو غزال(ودراسة ،)2003عن عبد الحمید، (إلنجاز لصالح الذكور ل

)2012،حمري(ودراسة كما اختلفت كذلك مع،)2011،صرداوي(ودراسة ،)2012،شلبي(دراسة و 

عدم وجود فروق في الدافعیة لإلنجاز تعزى لمتغیر والتي توصلت إلى Chetri),2014(دراسة شارتي و 

.الجنس

وبذلك یمكن القول بأن مسألة الفروق بین الجنسین في الدافع لإلنجاز لم تحسم بعد، وذلك نتیجة 

تعارض العدید من الدراسات حول هذا الموضوع، وفیما یتعلق بهذه الدراسة فهي أیدت وجود الفروق بین 

.لصالح اإلناثالجنسین في الدافع لإلنجاز

:الطلبة العلمیین واألدبیینبین في مستوى الطموح نتائج الفروق مناقشةتفسیر و -2-9

الطلبة العلمیین واألدبیین للسنة د فروق في مستوى الطموح بین و وجةتاسعالأظهرت نتائج الفرضیة

،ألبعاد مستوى الطموح)ت(، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب اختباراألولى جامعي

والتي بینت جمیعها وجود فروق بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیین في مستوى الطموح لصالح الطلبة 
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عد االتجاه نحو التفوق وبعد تحدید األهداف والخطط وبعد تحمل المسؤولیة واالعتماد بباستثناءالعلمین 

في مستوى الطموح وهذا ما على النفس التي لم تفرز وجود فروق بین طلبة التخصصین العلمي واألدبي

االتجاه نحو تحقیق النجاح یفسر على أن طلبة السنة األولى جامعي في جمیع التخصصات لدیهم نفس

غیر أن باقي .من خالل تحدید أهدافهم المستقبلیة متحملین كل المسؤولیة معتمدین على أنفسهم في ذلك

لى الكفاح وبعد المثابرة وبعد الرضا بالوضع إلى الحیاة وبعد المیل إاألبعاد والمتمثلة في بعد النظرة 

بینت نتائجها وجود فروق بین تخصص لمقیاس مستوى الطموحالكلیةةدرجالو الحاضر واإلیمان بالحظ

والتي قدرت قیمتهالألبعاد والدرجة الكلیة)ت(الطلبة لصالح التخصص العلمي، وهذا بعد حساب قیمة 

وهذا ما ، )0.05(وهي قیمة أصغر من مستوى الداللة المعتمدة ، )0.00(مستوى الداللة، عند)3.09(

-علمي(تخصصفي درجات مستوى الطموح تعزى لمتغیر الةوجود فروق ذات داللة إحصائییدل على 

إلى توجه الطلبة العلمیین إلى الباحثة هذه النتیجةفسروت.لدى طلبة السنة األولى جامعي)دبيأ

في تحقیق أهدافهم مستوى طموحهم من التخصصات التي كانوا یرغبون في دراستها وهذا ما رفع 

ألن المجتمع ، الوصول إلى مراتب اجتماعیة عالیةو بالحصول على وظیفة أثناء تخرجهم من الجامعة

بطالب كلیة یؤديواالقتصادیة، وهذا ما الیوم یحتاج إلى التخصصات تتواكب مع التغیرات االجتماعیة 

من خالل لدیهموبالتالي الرفع من مستوى طموحالحصول على وظیفة بعد التخرجبالعلوم بالطمأنینة 

سبب یرجع على عكس الطلبة األدبیین الذي، بالكفاح والمثابرة من أجل النجاحنظرتهم المشرقة للمستقبل 

ي تكونت حول التخصصات األدبیة من قبل المجتمع بأنها إلى النظرة التانخفاض مستوى طموحهم

وهذا ما قلل من مستوى تخصصات تكثر فیها البطالة واستحالة الحصول على وظیفة بعد التخرج

.همطموح
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أن أهم الحاجات السیكولوجیة الحاجة إلى المكانة )1995(أكدت عبد الفتاح في هذا اإلطار و 

والوظیفة، بمعنى أن كل عنصر في المجتمع مهما كان مستواه البد أن یشعر أن له مكانة ومركزا محددا 

.بدقة في مجتمعه

دراسة و Bandey)2002(كل مندراسة،نتیجة الدراسة الحالیةمعهاتتفقمن الدراسات التي و 

)2002(Blackburn، دراسةو)(Margoribanks,2004 التي توصلت إلى ارتفاع مستوى طموح

ي توال)2009، المشیخي(، ودراسة )2008عن بركات، (الطلب العلمیین مقارنة بالطلبة األدبیین

لصالح تخصصتوصلت نتائجها إلى وجود فروق بین الطلبة في مستوى الطموح یعزى لمتغیر ال

.التخصص العلمي

Apostal)(كل من دراسةمع نتائج نتائج الدراسة الحالیةتختلف و  et Bilden, ودراسة،1991

)2002(Waxlerودراسة ،)Anlioff ،)2008،بركات(ودراسة ، )2008عن بركات، (2003)

عدم وجود فروق في مستوى الطموح بین الطلبة ذات جمیعهاوالتي بینت)2009، األسود(ودراسة 

.التخصص العلمي والتخصص األدبي

:بین الطلبة العلمیین واألدبیینفي تقدیر الذات نتائج الفروق مناقشةتفسیر و -2-10

، وذلك من بین الطلبة العلمیین واألدبیینتقدیر الذاتوجود فروق في العاشرة أظهرت نتائج الفرضیة 

عند مستوى الداللة)3.81(، والتي قدرت قیمتها)ت(النتائج المتوصل إلیها بعد حساب اختبارخالل 

وبالمقارنة بین المتوسطات الحسابیة، ، )0.05(ر من مستوى الداللة المعتمدة صغ، وهي قیمة أ)0.00(

عة الوحدات اختالف طبیإلى تعودهذه النتیجةیمكن القول أنو .الطلبة العلمیینالفروق لصالحجاءت

الدراسیة المتضمنة للتخصصات العلمیة التي تعتمد على المیدان التطبیقي الذي ینمي القدرة على التفكیر 

واإلبداع وعدم الملل وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع تقدیر الذات لدى الطلبة العلمیین، في حین تعتمد 
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اهم في رفع كفاءة الطالب ومستواه التخصصات األدبیة على الجانب النظري فقط دون التطبیقي الذي یس

التعلیمي والقدرة على حل المشكالت باستغالل كل إمكانیاته وقدراته من أجل النجاح، وبالتالي تكوین نظرة 

أن مستوى تقدیر )1979(طفى فهمي ومحمد علي القطان صمإیجابیة عن ذاته، وهذا ما أشار إلیه 

أنقدرات والفرص التي یستطیع الو ستعداداتالابالفرد نفسه كبعوامل ترتبط الذات لدى األفراد یرتبط 

یستغلها بما یحقق له الفائدة، وعوامل أخرى تتعلق بالبیئة الخارجیة المتصلة بظروف التنشئة االجتماعیة 

).2010أحمد، عن (التي تمارسها األسرة على األبناء

تقدیر ابقة التي تناولت الفروق بین الطلبة في وأثناء مقارنة نتیجة الدراسة الحالیة مع الدراسات الس

دراسةكالتخصص العلمي واألدبي تبین أن هناك دراسات تتفق معها نتائج الدراسة الحالیة الذات بین

األدبیة تالمیذ الشعب و العلمیةالشعبتالمیذبینفروقوجودإلىالتي توصلت )2003(صالحأحمد

بینفروقالتي بینت وجود)2008(علوطيدراسة و ،)2009سهل، عن (الشعب العلمیةتالمیذ لصالح 

عن (لذواتهم لصالح طلبة العلوم تقدیرهمفياإلنسانیةوالعلوماآلدابوطلبةوالتكنولوجیاالعلومطلبة

تقدیر الذات لدى التالمیذ الموجهین أنأسفرت نتائجهاالتي )2009،سهل(دراسة و ، )2010خمیس، 

.األدبیةدیر الذات لدى تالمیذ الموجهین نحو الشعب العلمیة أعلى من تقنحو الشعب 

:بین الطلبة العلمیین واألدبیینفي الدافعیة لإلنجاز نتائج الفروق مناقشةتفسیر و -2-11

الطلبة بین الطلبة العلمیین و الدافعیة لإلنجازوجود فروق في عدم الحادي عشرأظهرت نتائج الفرضیة

عند )1.00(، والتي قدرت قیمتها)ت(وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد حساب اختبار،األدبیین

عدم ، وهذا ما یدل على )0.05(ر من مستوى الداللة المعتمدة كب، وهي قیمة أ)0.31(مستوى الداللة

دافعیة طلبة أن وتعود هذه النتیجة إلى.بین الطلبة العلمیین واألدبیینالدافعیة لإلنجازوجود فروق في 

قدأخرىعواملعلىتوقفتمابقدراسة،ر الدمنمعیننوععلىتوقفتالجامعي لإلنجاز السنة األولى 
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فیه،اسةر الدولاز یالذيالتخصصعنورضاهباختیاره،الطالباقتناءو ،تهمتنشئنوعكأهمیةأكثرتكون

لها دور في إثارة دافعیة الطالب التياألخرىالنفسیةالعواملوكذاواستعداداته،اتهر لقدمتهئمالومدى

كون طالب السنة األولى جامعي لیس لدیه فكرة شاملة عن ، كما یمكن إرجاع ذلك إلى كالتشجیعلإلنجاز

التخصص الذي یدرسه، وهذا ما جعل الفروق غیر واضحة بین طلبة التخصصات العلمیة والتخصصات 

.یرغبون في تحقیق النجاح وتجنب الفشل مهما كان نوع التخصصاألدبیة في هذه المرحلة كونهم 

بتقدموضوحاتزدادنمائیةظاهرةلإلنجازإلى أن الدافعیة)2007(أشار الطائي وفي هذا الصدد

بدافعاإلنجازیحققمنفمنهماإلنجازتحقیقنحوسعیهمحیثمنبینهمفیمایختلفوناألفرادوأنالعمر

.للفشلتجنبایحققهمنومنهمنفسهاإلنجاز

والتي )2006، مجممي(دراسة نجد الدراسة الحالیة، توصلت إلى نفس نتیجةومن الدراسات التي 

فيالطالببینالدراسي،اإلنجازدافعیةمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقعدم وجودأظهرت

التي أسفرت نتائجها عن )2009،سالم(دراسة و ،األدبيالتخصصفيالعلمي، والطالبالتخصص

المتوسطوكانالدراسة،عینةأفرادلدىالدراسياإلنجازدافعیةلمستوىالحسابیةالمتوسطاتتقارب 

والتي )2012،شلبي(دراسة و ، العلميللفرع)3.57(مقابل )3.27(األدبيالفرعفيللطالباتالحسابي

لمتغیرتبًعااإلنجازدافعیةمقیاسعلىالطلبةدرجاتمتوسطاتبینفروقعدم ووجودبینت نتائجها

التي و )1990(مجیدكل مندراسةنتائج الدراسة الحالیة مع نتائج ختلف تبینما.العلميالتخصص

&دراسة و ،)2007عن الطائي، (اإلنسانيالتخصصلصالحفروق في الدافع لإلنجازتظهر أ al

(1999)Bose-sukumar دبیةالتخصصات العلمیة أعلى إنجازا من التخصصات األالتي أثبتت أنو

األكادیمينجازاإلدافعیةفي ووجود فروق والتي بینت )2007، أبو غزال(ودراسة ،)2009عن سهل، (

وجود والتي أثبتت)2008(علوطيدراسة، كما اختلفت معالعلمیةالكلیاتلصالحالتخصصباختالف

لإلنجاز لصالح طلبة دافعیتهمفياإلنسانیةوالعلوماآلدابوطلبةوالتكنولوجیاالعلومطلبةبینفروق
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إلنجاز ادافعیة أنوالتي أظهرت )2009،سهل(دراسة ، واختلفت أیضا مع )2010عن خمیس، (العلوم 

الشعب إلنجاز لدى التالمیذ الموجهین نحو ادافعیة من لدى التالمیذ الموجهین نحو الشعب العلمیة أعلى 

فروق بین التخصصات الدراسیة وذلك لصالح توجدالتي)2009،المساعید(دراسةو ،األدبیة

.التخصصات األدبیة

:العامجاالستنتا-

والتي نصت على أنهالفرضیة األولىتم التوصل إلى أن وتفسیرها، الدراسة بعد عرض نتائج فرضیات 

حیث أسفرت نتائج المتوسط لم تتحقق، "السنة األولى جامعيیوجد مستوى مرتفع من الطموح لدى طلبة "

).114.90(الحسابي أن أفراد عینة الدراسة لدیهم مستوى متوسط من الطموح وبلغ المتوسط الحسابي 

مستوى مرتفع من تقدیر الذات لدى طلبة یوجد "كما لم تتحقق نتائج الفرضیة الثانیة والتي كان مفادها 

عن وجود )96.00(، حیث أظهرت نتائج المتوسط الحسابي الذي بلغت قیمته "السنة األولى جامعي

ة والتي نصت ثالثفي حین تحققت نتائج الفرضیة ال.مستوى متوسط من تقدیر الذات لدى عینة الدراسة

وذلك من خالل قیمة "یوجد مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي"على أنه 

ومن النتائج التي .وهو مستوى مرتفع)112.02(الحسابي التي أظهرت ذلك والذي قدر بالمتوسط

توجد عالقة بین مستوى "توصلت إلیها الدراسة الحالیة هي نتائج الفرضیة الرابعة التي تمحورت حول

ذلك إلى ، ویعود )0,00(وذلك عند مستوى الداللة "الطموح وتقدیر الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي

كون تقدیر الذات أحد العوامل المهمة في رسم مستوى الطموح لدى الطالب فكلما كانت فكرته عن ذاته 

توجد عالقة بین ":ة والتي كان مفادهاخامسأما نتائج الفرضیة ال.إیجابیة ارتفع مستوى الطموح لدیه

)0,00(قت عند مستوى الداللة فتحق"مستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي

وذلك كون مستوى الطموح وثیق العالقة بالدافعیة لإلنجاز فكلما ارتفع مستوى طموح الطالب ارتفعت 

توجد فروق "كما توصلت نتائج الفرضیة السادسة التي تمحورت حول.دافعیته لإلنجاز والعكس صحیح
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تم التأكد من و ،إلى عدم وجود فروق"جامعيالسنة األولىلدى طلبةفي مستوى الطموح بین الجنسین 

عند مستوى )-0.66(للفروق والذي بلغت قیمته )ت(من خالل استخدام اختبار عدم تحقق الفرضیة 

في بین الجنسین توجد فروق "كما أسفرت نتائج الفرضیة السابعة التي نصت على أنه .)0.50(الداللة

والتي )ت(قیمة وذلك بعد حساب ،عدم وجود فروقإلى "السنة األولى جامعيلدى طلبةتقدیر الذات

وهذا ، )0.05(وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة المعتمدة )0.25(عند مستوى الداللة )-1.14(بلغت

"في حین تحققت الفرضیة الثامنة حول.بعةساما یدل على عدم تحقق الفرضیة ال بین توجد فروق :

(ت(قیمة حیث بلغت "السنة األولى جامعيطلبةلدىالدافعیة لإلنجازفيالجنسین  عند )-2.571)

وبالمقارنة بین ،)0.05(، وهي قیمة أصغر من مستوى الداللة المعتمدة )0.010(مستوى الداللة 

بینما أسفرت نتائج .)94.12(بلغ المتوسطات الحسابیة، جاءت الفروق لصالح الطالبات بمتوسط حسابي

األدبیین للسنة الطلبة توجد فروق في مستوى الطموح بین الطلبة العلمیین و "الفرضیة التاسعة والقائلة 

بین الطلبة العلمیین والطلبة األدبیین في )0,05(د فروق عند مستوى الداللة و وجعلى "األولى جامعي

(ت"الدرجة الكلیة لمستوى الطموح، حیث بلغت قیمة  وهي قیمة )0.00(اللة عند مستوى الد)3.09"

، ومن خالل المقارنة بین المتوسطات الحسابیة، یتبین أن )0.05(أصغر من مستوى الداللة المعتمدة 

كما وأظهرت نتائج الفرضیة .التاسعةةالفرضیتحقق، وبالتالي الفروق جاءت لصالح الطلبة العلمیین

األدبیین للسنة الطلبة بین الطلبة العلمیین و تقدیر الذاتتوجد فروق في "العاشرة والتي نصت على أنه

على وجود فروق بین الطلبة األدبیین والعلمیین في تقدیر الذات لصالح الطلبة العلمیین "األولى جامعي

عند )3.81(تساوى و للداللة عن الفروق )ت(قیمة ، وذلك بعد حساب )101.01(بمتوسط حسابي قدره 

، وبالتالي تحققت )0.05(أصغر من مستوى الداللة المعتمدة ، وهي قیمة)0.00(مستوى الداللة 

توجد فروق في "مفادها كان وفي األخیر بینت نتائج الفرضیة الحادي عشر والتي .الفرضیة العاشرة

على عدم وجود فروق بین الطلبة "بین الطلبة العلمیین واألدبیین للسنة األولى جامعيالدافعیة لإلنجاز
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والتي )ت(وتم التأكد من ذلك من خالل حساب قیمة ،األدبیین في الدافعیة لإلنجازالطلبةالعلمیین و 

.)0.31(عند مستوى الداللة )1.00(قدرت ب

:خالصة-

المتوافق تكون طالبمطامح وآمال یطمح للوصول إلیها مستقبال، وبالنسبة إلى الطالبلكل نإ

والتي یسعى إلى تحقیقها من خالل ،طموحاته المشروعة عادة في مستوى إمكانیاته وقدراته الحقیقیة

المجتمع الذي یقوم بتعزیز ثقته بذاته نجاح و هدافعیته لإلنجاز، وألن مستوى الطموح من أهم أسرار نجاح

ویولد لدیه طاقة خاصة تحفزه دائما على بلوغ مستویات أكبر مستقبال، فقد تم عرض هذه المتغیرات 

من جمیع النواحي، بهدف الوقوف على العالقة الطالبالثالثة للدراسة والتي لها أثر كبیر على شخصیة 

ومعرفة مستوى كل ،لدى طالب السنة األولى جامعيلإلنجازبین مستوى طموح وتقدیر الذات والدافعیة 

، وبتطبیق مقاییس علمیة تحلیليمتغیر وداللة الفروق بین الجنسین والتخصص، وبإتباع المنهج الوصفي ال

طالب )800(بعد التحقق من صدقها وثباتها في البیئة الجزائریة وعلى عینة الدراسة الحالیة والمتكونة من 

الهدف الذيتم التحقق من ،)SPSS(الستعانة برزمة التحلیل اإلحصائي للعلوم االجتماعیة وطالبة، وبا

هذاتلهوتقدیر طالب السنة األولى جامعيجود عالقة بین مستوى طموحو ووه،كانت تهدف إلیه الدراسة

:النقاط التالیةحاقتر اهذه النتیجة یمكنومن خالل .لإلنجازتهودافعی

طالب الجدید في السنة الوٕامكانیاتوتتوافق مع قدرات تتالءمضرورة وضع برامج ومناهج دراسیة -

.األولى جامعي بكل تخصصاتها

في الجامعة وتدریبهم على دریسالتاتضرورة اهتمام إدارة الجامعة بالطلبة الجدد، وتعریفهم أكثر بآلی-

.مواجهة المشكالت الجامعیة



مناقشة نتائج الدراسةتفسیر وعرض و:دسالفصل السا

229

إلنجاز لدى الطلبة بصفة ارفع من مستوى طموح وتقدیر الذات ودافعیة البأسالیب األساتذةاهتمام-

.عامة وطلبة السنة األولى بصفة خاصة

.الخاصةقدراتهممع یتوافق ذالكالتخصص إذ كانرغبتهم في ضرورة توجیه الطلبة حسب -

بما یتوافق ونموهم النفسي مالعمل على كشف سمة الطموح لدى طلبة السنة األولى جامعي وتوجیهه-

.واالنفعالي واالجتماعي من أجل النجاح في المستقبل
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.مكتبة النهضة المصریة للتوزیع:القاهرة.الدافعیة والتعلم).2003(زاید، نبیل محمد -70

.دار الكتاب الجامعي:العین.مبادئ علم النفس التربوي).2012(الزغلول، عماد عبد الرحیم -71

ببي ومستوى التحصیل في الكفاءة الذاتیة أثر التدریب في العزو الس).2011.(الزق، أحمد یحي-72

.2432-2417، )2(38، دراسات العلوم التربویة.األكادیمیة المدركة للطلبة والمواظبة على الدراسة

.توزیع.عالم الكتب نشر:القاهرة.علم النفس االجتماعي).2003(زهران، حامد عبد السالم -73

.طباعة

.عالم الكتب نشر:القاهرة.النفسیة والعالج النفسيالصحة).2005(زهران، حامد عبد السالم -74

.طباعة.توزیع
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مفهوم الذات األكادیمي ومستوى ).، دیسمبر2006(زهران، محمد حامد وزهران، سناء حامد -75

المؤتمر السنوي الثالث عشر .الطموح لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومیة والجامعات الخاصة

.لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عین الشمس

.دار النشر للجامعات:مصر.علم النفس المعرفي).2001(الزیات، فتحي مصطفى -76

مدینة .النمو النفسي للطفل والمراهق وأسس الصحة النفسیة).1972(زیدان، محمد مصطفى -77

.منشورات الجامعة اللیبیة:البیضاء

دار الفكر :عمان.التعلم والتعلیم الصافي).1999(د، ونادر فهمي وهندي، صالح ذیاب الزیو -78

.للطباعة والنشر والتوزیع

عالقة فعالیة الذات والفرع األكادیمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى ).2009.(سالم، رفقة خلیفة-79

.169-134، 23العدد مجلة البحوث التربویة والنفسیة،.طالبات كلیة علجون الجامعیة

عالقة ).2012.(سالم، هبة اهللا محمد الحسن وقمبیل، كبشور كوكو والخلیفة، عمر هارون -80

الدافعیة لإلنجاز بموضع الضبط، ومستوى الطموح، والتحصیل الدراسي لدى طالب مؤسسات التعلیم 

.96-81، )4(3المجلة العربیة لتطویر التفوق،.العالي بالسودان

الحرمان الوالدي وأثره في كل من التحصیل الدراسي وتقدیر الذات ).2007(سالمة، أمیر فایز -81

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة .ومستوى الطموح لدى الطلبة في منطقة الجلیل

.، األردنالیرموك

الرضا عن الحیاة وعالقته بتقدیر الذات لدى مدیري .)2003(، عادل محمود محمدسلیمان-82

رسالة ماجستیر غیر منشورة، .المدارس الحكومیة ومدیراتها في مدیریات محافظة فلسطین الشمالیة

.جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
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دار الفكر :عمان.سیكولوجیة الطفولة).1999(سمارة، عزیز والنمر، عصام والحسن، هشام -83

.للنشر

درجة تقدیر معلمي المرحلة ).2012(سمارة، هتوف وسمارة، علي والسالمات، محمد خیر -84

.األساسیة الدنیا في المدارس التابعة لمدیریة تربیة لواء الرصیفة لذواتهم وعالقتها بالدافعیة لإلنجاز لدیهم

.686-662، )3(26، )العلوم االنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أثر التوجیه المدرسي على الدافعیة لإلنجاز وتقدیر الذات لدى تالمیذ ).2009(سهل، فریدة -85

.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر.السنة الثانیة ثانوي

الضغوط المدرسیة وعالقتها بتقدیر الذات لألطفال المتأخرین).2007(السید، أمیرة السید مسعود -86

.القاهرةرسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الزقازیق، ).دراسة مقارنة(دراسیا والعادیین 

على الدافعیة لإلنجاز االمتحانأثر التفاعل بین الضغط النفسي وقلق ).2014(سید، نوال -87

.، الجزائر-2-رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر.ونتائج التحصیل في امتحان البكالوریا

الضغوط وعالقتها بمستوى الطموح لدى عینة من ).2012.(الشافعي، سهیر إبراهیم محمد إبراهیم -88

.248-217، )92(، مجلة كلیة التربیة ببنها.طالب المرحلة الثانویة

استخدام العالج الممركز حول العمیل في خدمة الفرد ).2011.(شاهین، محمد مصطفى محمد-89

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة .الب المكفوفین بالمرحلة الثانویةلتحسین مستوى الطموح لدى الط

.2865-2829، )30(6والعلوم اإلنسانیة،

دراسة لمستوى الطموح وعالقته ببعض المتغیرات في ضوء ).2005(شبیر، توفیق محمد توفیق -90

،الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.الثقافة السائدة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة

.فلسطین

.دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة:عمان.سیكولوجیة المراهقة).2009(شریم، رغدة -91
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الخجل وعالقته بتقدیر الذات ومستوى الطموح لدى المعاقین ).2010(شعبان، عبد ربه علي -92

.، فلسطینرسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة غزة.بصریا

دار :عمان.مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي).1999(عبان، كاملة الفرح وتیم، عبد الجابر ش-93

.الصفاء للنشر والتوزیع

تقدیر الذات وعالقته بالمشاركة السیاسیة لدى طلبة جامعة ).2008(شقفة، عطا أحمد علي -94

.مصررسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الدول العربیة،.القدس المفتوحة بغزة

دراسة میدانیة –دافعیة اإلنجاز وعالقتها بمستوى اتقان المهارات العملیة ).2011(شلبي، خالد -95

رسالة ماجستیر، جامعة .-على عینة من طالب الثانویات الصناعیة بمحافظتي دمشق وریف دمشق

.، سوریادمشق

الشناوي، محمد حسن وعبید، ماجدة السید والرفاعي، جاسم وأبو الرب، یوسف وجودت، حزامة -96

.دار صفاء للنشر والتوزیع:عمان.التنشئة االجتماعیة للطفل).2001(وبني مصطفى، نادیة 

دار :القاهرة.عالجها-المشكالت النفسیة لألطفال أسبابها).2003(الشوربجي، نبیلة عباس -97

.عربیةالنهضة ال

(ومیلمان، ه.شیفر، ش-98 ترجمة (مشكالت األطفال والمراهقین وأسالیب المساعدة فیها ).2004.

.دار الفكر ناشرون وموزعون:عمان).نزیه حمداي ونسیمة داود

عزو النجاح والفشل الدراسي وعالقته بالدافعیة لإلنجاز دراسة ).2000.(الصافي، عبد اهللا بن طه -99

مجلة جامعة أم القرى للعلوم .على عینة من طالب الجامعة المتفوقین والمتأخرین دراسیا بمدینة أبها

.106-80، )2(12، التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة
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العالقة بین متغیرات مستوى الطموح والتحصیل ).1982(ین الصالحي، محمد فرد سعد الد-100

رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، .والمستوى االقتصادي االجتماعي عند طلبة المرحلة الثانویة في األردن

.، األردنالجامعة األردنیة

الذكاء الروحي وعالقته بدافعیة اإلنجاز ).2013(الصبحیة، حنان بنت خلفان بن زاید -101

رسالة ماجستیر غیر منشورة، .األكادیمي لدى طالب وطالبات معهد العلوم الشرعیة بسلطنة عمان

.، األردنجامعة نزوى

دراسة مقارنة بین المتفوقین ،المحددات غیر الذهنیة للتفوق الدراسي).2009(صرداوي، نزیم-102

.، الجزائریر منشورة، جامعة الجزائررسالة دكتوراه غ.السنة الثالثة ثانويمن تالمیذوالمتأخرین دراسیًا 

دافع اإلنجاز وتقدیر الذات وعالقتهما بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ ).2011.(صرداوي، نزیم -103

-300، 6، العدد دراسات نفسیة وتربویة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة.التعلیم الثانوي

345.

-النظریة-المفهوم(النفسي واإلرشادالمختصر في الشخصیة ).2004(صفیان، نبیل صالح -104

.إیتراك للنشر والتوزیع:القاهرة).والعالجاإلرشاد-االضطرابات-التوافق-النمو

تقدیر الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة ).2003(الضیدان، الحمدي محمد ضیدان -105

غیر منشورة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، رسالة ماجستیر .المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض

.المملكة العربیة السعودیة

.مجمع اللغة العربیة:القاهرة.معجم علم النفس والتربیة).2003(ضیف، شوقي -106

الثقة بالنفس وعالقتها ببعض المتغیرات لدى طلبة كلیة ).2007.(الطائي، أنوار غانم یحیى-107

.312-293، )1(14مجلة التربیة والعلم،.التربیة في جامعة الموصل
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فاعلیة برنامج إرشادي جمعي یستند إلى ).2008.(الطحان، محمد خالد ونجیب، موسى محمد-108

.االضطرابات السیكوسوماتیة وتقدیر الذات لدى النساء في فلسطینالنظریة اإلنسانیة في كل من مستوى

.230-193، )2(12، مجلة البصائر

دار قباء للطباعة والنشر :القاهرة.أصول علم النفس الحدیث).2000(طه، فرج عبد القادر -109

.والتوزیع

سعاد دار:الكویت.موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي).2005(طه، فرج عبد القادر -110

.الصباح للطباعة والنشر

إستراتیجیة المواجهة في التوجیه المدرسي وعالقتها بتقدیر الذات ).2011(طیبة، عبد السالم -111

.رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر.لدى تالمیذ التعلیم الثانوي

فاعلیة برنامج إرشادي قائم على اإلرشاد المتمركز على العمیل ).2011.(العاسمي، ریاض -112

والتغذیة الراجعة البیولوجیة في تخفیض درجة الضغط النفسي والقلق كسمة، وتحسین مفهوم الذات لدى 

.281-219، )الثاني+العدد األول(27، مجلة جامعة دمشق.عینة من المعلمین

الدافعیة لإلنجاز وعالقتها بكل من توكید الذات وبعض ).2003.(إبراهیم شوقي عبد الحمید، -113

، 23، مجموعة المجلة العربیة لإلدارة.المتغیرات الدیموغرافیة لدى عینة من شاغلي الوظائف المكتبیة

.41-1، )1(العدد 

معیة للطبع دار المعرفة الجا:األسكندریة.أسس علم النفس).2000(عبد الخالق، أحمد محمد -114

.والنشر والتوزیع

.دار النهضة العربیة:القاهرة.مستوى الطموح والشخصیة).1984(عبد الفتاح، كامیلیا-115

:القاهرة.دراسات سیكولوجیة في مستوى الطموح والشخصیة).1990(عبد الفتاح، كامیلیا-116

.نهضة مصر للطباعة والنشر
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.االجتماعي ودینامیاته محاولة تفسیریةالسلوك ).2006(عبد اهللا، مجدي أحمد محمد -117

.دار المعرفة الجامعیة:األزاریطة

دار :القاهرة.علم النفس االجتماعي).2001(عبد اهللا، معتز سید وخلیفة، عبد اللطیف محمد -118

.غریب للطباعة والنشر والتوزیع

لعاملین مستوى تقدیر الذات عند األشخاص المعاقین ا).، مارس2009(عبدات، روحي مروح -119

دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث لإلعاقة .وغیر العاملین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

.والتأهیل، اإلمارات العربیة المتحدة

منهجة البحث العلمي القواعد ).1999(عبیدات، محمد وأبو نصار، محمد ومبیضین، عقلة -120

.ردار وائل للنش:عمان.والمراحل والتطبیقات

علم النفس التربوي النظریة والتطبیق ).2005(عدس، عبد الرحمن وقطامي، یوسف -121

.دار الفكر ناشرون وموزعون:عمان.األساسي

أثر التوجیه المدرسي على الدافعیة لإلنجاز ومستوى الطموح للشعب ).2014.(العرفاوي، ذهبیة -122

-64، 29، العدد كمة للدراسات التربویة والنفسیةمجلة الح.العلمیة واألدبیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة

90.

العالقة بین مصادر سلطة مدیري المدارس الثانویة ).2007.(العساف، لیلى والسعود، راتب -123

العامة في األردن كما یراها المعلمون ودافعیة اإلنجاز لدیهم واختالف هذه العالقة باختالف النوع 

.87-69، )1(3، المجلة األردنیة في العلوم التربویة.االجتماعي والخبرة للمعلمین

.مكتبة الدار العربیة للكتاب:القاهرة.مقدمة في علم النفس االرتقائي).2003(علوان، فادیة -124
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أسالیب التفكیر وعالقتها بمستوى ).2010.(علي، بشرى حسین وصاحب، وجدان عناد -125

، )63(، مجلة كلیة التربیة األساسیة.الطموحلدى طالبات قسم ریاض األطفال كلیة التربیة األساسیة

279-330.

جاز العالقة بین فاعلیة الذات ودافعیة اإلن).2006.(العلي، نصر محمد وسحلول، محمد عبد اهللا-126

مجلة جامعة أم القرى للعلوم .وأثرهما في التحصیل األكادیمي لدى طلبة الثانویة في مدینة صنعاء

.120-92، )1(18، التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة

الصحة النفسیة لألطفال ذوي الحاالت البینیة في ).2001(العمرى، أحمد عبد الرحیم أحمد -127

.رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عین الشمس، مصر.القدرات العقلیة

.دار الكتب العلمیة:بیروت.علم نفس الشخصیة).1996(عویضة، كامل محمد محمد -128

دار الحامد :عمان.القیادة والدافعیة في اإلدارة التربویة).2006(عیاصرة، أحمد عبد الرحمن -129

.للنشر والتوزیع

.الوجیز في علم النفس العام والقدرات العقلیة).2004(، عبد الرحمن محمد العیساوي-130

.دار المعرفة الجامعیة:األزاریطة

التفكیر العقالني والتفكیر غیر العقالني ).2009(الغامدي، غرم اهللا بن عبد الرزاق بن صالح -131

مة ومفهوم الذات ودافعیة اإلنجاز لدى عینة من المراهقین المتفوقین دراسیا والعادیین بمدینتي مك

.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة.المكرمة وحدة

الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع :عمان.علم النفس التربوي).2002(غانم، محمود محمد -132

.ودار الثقافة للنشر

مكتبة :عمان.علم النفس التربوي وتطبیقاته الصفیة).2009(غباري، ثائر وأبو شعیرة، خالد -133

.المجتمع العربي للنشر والتوزیع
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-عالقة تقدیر الذات بالدافعیة لإلنجاز لعینة من التالمیذ الصم).2009(غربي، عبد الناصر -134

رسالة ماجستیر غیر .-دراسة وصفیة مقارنة-البكم، وناقصي السمع المدمجین في األقسام العادیة 

.منشورة، المركز الجامعي بالوادي، الواد، الجزائر

.دار المعارف:القاهرة.الشخصیة).1983(غنیم، سید محمد -135

وحبالطموحومستوىالمستقبلقلق).2006.(فراج، محمد أنور إبراهیم ومحمود، هویدة -136

مجلة.المختلفةوالثقافیةواالقتصادیةاالجتماعیةالمستویاتذويمنالتربیةكلیةطلبةلدىاالستطالع

.128-55، )3(16اإلسكندریة، ، جامعةالتربیةكلیة

:عمان.علم النفس المهني بین النظریة والتطبیق).2001(القاسم، بدیع محمود مبارك -137

.مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

اإلرشاد النفسي ).2002(القاضي، یوسف مصطفى وفطیم، لطفي محمد وحسین، محمود عطا -138

.دار المریخ للنشر:الریاض.والتوجیه التربوي

فاعلیة برنامج اثرائي قائم على األلعاب الذكیة في تطویر مهارات ).2012.(القبالي، یحیى أحمد-139
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المالحق



.مقیاس مستوى الطموحلاألولیة ةصور ال):01(الملحق رقم 

رقم 

العبارة
النعمالعبارة

؟بالحظیؤمنونممنأنتهل1

؟محددالمرءمستقبلأنتعتقدهل2

؟المسئولیةفیهاتتحملمواقفالوقوففيتترددهل3

؟عظمتمهماالعقباتیذللالشخصيالجهدأنتؤمنهل4

؟علیهتقدمماتركإلىالفشلیدفعكأنكثیراً یحدثهل5

؟طویالوقتاواحدبعملالقیاممنبالمللكثیراتشعرهل6

؟حیاتكفيالتجدیدإلىتمیلهل7

؟أملبالأحیاناالحیاةلكتبدوهل8

؟لالمتیازتؤهلكعقلیتكأنتشعرهل9

؟لنفسكرسمتهالخطةوفقالمستقبلكتعملهل10

؟حیاتكفيواضحةأهدافلكهل11

؟أمانیكمنأقلالحالیةدراستكأنترىهل12

؟عامبوجهمعیشتكمستوىعنراضأنتهل13

؟احدفیهایعاونكالبأعمالالقیامتخشىهل14

15
لكفاحك نتیجةكانإلیهوصلتالذيالمستوىأنترىهل

؟اآلخرینلمعونةنتیجةیكونأنمنأكثرالشخصي

؟الفشلمنخوفادائماالمغامراتتخشىهل16

17
فشلواقدالكثیرینأنعرفتعقبةعلىتتغلبأنكثیراحاولتهل

علیها؟التغلبفي

التعب؟سریعنفسكتعتبرهل18

؟المسئولیةفیهاتتحملمواقفالوقوففيتترددهل19

؟طویلةلمدةالواحدالعملفياالستمرارإلىتمیلهل20

؟مستقبلكفيكثیراتفكرهل21

؟بكالمحیطینمنالعملفيحماساقلأبأنككثیراتشعرهل22

؟میدانأيفيلتفوقكجوائزعلىالحصوللكسبقهل23



؟والمنافساتالمناقشاتفيالدخولإلىتمیلهل24

؟لهخطةإعدادلكیسبقلمبعملتقومأنأحیانایحدثهل25

؟فیهتتصرفأنقبلالعملفيتفكرماكثیراهل26

مكافحا؟شخصانفسكتعتبرهل27

علیه؟تكونأنیجبكانمماقلأالحالیةمعلوماتكأنتشعرهل28

؟المسئولیةتحملعلىالقدرةلدیكأنتشعرهل29

؟عائلیهمسئولیاتعلیكتلقىنأیضایقكهل30

القلیل؟إالإلیهیصللممستوىإلىللوصولكثیرانفسكتجهدهل31

؟لهمعارضةأولعندبسهولةرأیكعنتتنازلهل32

؟المجهولمنخوفاالحیاةظروففياالستقرارتحبهل33

؟نهائیاالعملوتركالیأسإلىالفشلیدفعكماكثیراهل34

؟الكمالإلىبعملكتصلحتىالجهدمواصلةإلىتمیلهل35

؟دائماالفشلتخشىهل36

؟هل تشعر أحیانا بأن األفراد الممتازین هم من عینة تختلف عنك37

؟بهتقومعملأيفيالفائزینأولتكونبأنكثیراً تهتمهل38

؟تضعهاالتيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونماكثیراً هل39

تتوقعه؟لماطبقاأموركتسیرأنكثیراً یحدثهل40

؟المعلوماتمناالستزادةإلىتمیلهل41

؟هل تعتبر نفسك قنوعا ترضى بالقلیل42

؟للمقادیرأموركتتركماكثیراهل43

؟رضاعنمنكالمطلوبةبالمسئولیاتالقیامتقبلهل44

؟بنفسكالیومیةمطالبكبقضاءتقومأنتفضلهل45

؟نهائیاالعملوتركالیأسإلىالفشلیدفعكماكثیراهل46

المستقبل؟فيعظیماشخصاتصبحقدانكفكرةكثیراً تراودكهل47

؟علیهتكونأنیجبممااقلالحالیةمعلوماتكأنتشعرهل48

؟آخرعملإلىتتركهفهلضیقالكوسببمابعملقمتهل49

؟رأیكإلثباتالمناقشةتواصلفهلغیركرأىیقنعكلمإذا50

؟بالیأسكثیراتشعرهل51

؟قدركحقیقدرونكالالناسأنأحیاناتشعرهل52



؟توفقولمجائزةعلىللحصولبعملالقیامحاولتهل53

؟إلیهاتمیلالتياألعمالفيالتفوقیهمكهل54

55
أومثالالغنىإلىللوصولتحقیقهاتحاولخطةلنفسكتضعهل

؟الشهرة

؟"أعنتهافيتجرياألموردع"الشائعالقولعلىتوافقهل56

تضعها؟التيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونماكثیراهل57

؟إلیهتصلأنیمكنماأحسنالحاليوضعكأنتشعرهل58

الفرصة؟تواتیكحتىدائمااالنتظاراألصلحمنانهترىهل59

60
مععملأيفيبالضبطدوركتحدیدإلىدائماتمیلهل

الجماعة؟

؟جماعيعملأيفياألكبربالقسطتقومأنكثیراً تمیلهل61

؟اآلخرینلنقدحساباتعملماكثیراً هل62

63
سبیلفيكانتمهماالصعابتحملعلىالقدرةلدیكهل

؟أهدافكإلىالوصول

؟دائماالفشلتخشىهل64

؟طویلةلفترةعملكنتائجظهورتأخرتإذاتتضایقهل65

66
فترةبعدإالتظهرلننتائجهأنمتأكدوأنتعملعلىتقدمهل

؟طویلة

؟إلیهاتصلأنتتمنىمثالیةشخصیةلكهل67

68
فيجاهدتبعملالقیامفيفشلكبعدبالیأسأحیاناتشعرهل

؟أدائه

؟آخرعملإلىتتركهفهلضیقالكوسببمابعملقمتإذا69

؟الكمالنحوبهتقومالذيبالعملالوصولتحاولهل70

؟ممتازمستوىإلىالوصولقيدائماتطمحهل71

؟جهدمعولوتحقیقهایمكندائماً أهدافكأنتالحظهل72

؟التحقیقمستحیلةأهدافكمنكثیراً أنتجدهل73

؟غالبابالقلیلقنوعانفسكتعتبرهل74



.الصورة األولیة لمقیاس تقدیر الذات):02(الملحق رقم 

ال تنطبقتنطبقالعبارةالعبارةرقم 

نفسيعنراضأنا1

زمالئيبینمحبوبأنا2

أعمالمنبهأقومفیماوالديبيیثق3

الحالیةدراستيإلىأمیلال4

منيیسخرونزمالئيأنأشعر5

بالكلیةزمالئيمعأتحدثعندمابالحرجأشعر6

نفسيعنراضغیرأنا7

مستقبليعلىقلقأنا8

زمالئيمعأكونعندمابالسعادةأشعر9

یفهمنيالوالدي10

11
فيزمالئيأمامالتحدثفيصعوبةأجد

المحاضرة

الشخصيمظهريمنأخجل12

13
أفكاريمنالتحررأستطیعوالأملبخیبةأشعر

السوداویة

اآلخرینمنالموجهالنقدأقبل14

بالمنزلأسرتيمعطیًباوقتًاأقضي15

عظیممستقبلليیكونأنأتوقع16

المقبلعمليفيدائًماالفشلأتوقع17

منيأفضلزمالئيأنأشعر18

مشاعريیراعيوالدي19

جهدمنلديمابأقصىبأعماليأقوم20

اآلخرینلدىآرائيبقیمةأشعرال21

أعمالمنبهأقومفیمااآلخرینعلىكثیًراأعتمد22

عنهمأغیبعندمازمالئيیفتقدني23

یكونأنأودكمالیسالدراسيأدائي24



سعیدغیرأنا25

26
معظمشأنيمناإلصالحفيالتفكیرإلىأمیل

الوقت

الطریقفيیراقبوننيالناسبأندائًماأشعر27

األوقاتمعظموحیًداأكونأنأفضل28

بيیهتمالوالدي29

زمالئيمنأحدعليیتفوقأنأحبال30

31
وأساتذتيزمالئيوسطبنفسيمعتزأننيأشعر

وأسرتي

اآلخرینلدىذاتيبقیمةأشعرال32

بالكلیةسریعةصداقاتأكونأنأستطیع33

دائًمامستقرةاآلخرینمععالقاتي34

كبیرةآماالوالديعليیعلق35

الفشللنفسيأرضىال36

نفسيباحترامجدیربأنيأشعر37

االجتماعیةحیاتيعنبالرضاأشعر38

بالسوءدائًمایذكرونيزمالئيأنأعتقد39

اآلخرینانتباهجذبعلىدائًماقادرأنيأشعر40

أحدیلومنيعندمابسرعةأتضایق41

بهاوأتمسكبنفسيقراراتيأتخذأنأحب42

أقولمافهمیسیئونالناسأنأعتقد43

أسرتيفيوجوديبأهمیةأشعر44

أساتذتيمنيیطلبهماعلىقادربأننيأشعر45

46
فيأصلحالأننياألحیانمنكثیرفيأشعر

أبًداشيء

دائًماآرائيیفهمونوالديأنأشعرال47

أعمالمنبهأقومفیمایثقونأساتذتيأنأعتقد48

والديمعأتحدثعندمادائًمابالحرجأشعر49

نظريبوجهةاآلخرینإقناعفيصعوبةأجدال50



صواًباكانطالماالمناقشاتفيبرأيأتمسك51

المنشودةأهدافيأحققأنأستطیعأننيأشعر52

53
منبهأقوملماوالتشجیعالدعمإلىبحاجةأنا

أعمال

بالكلیةضعیفةنشاطاتي54

بمفرديدروسياستذكارفيصعوبةأجد55

المستقبلیةمشروعاتيفيدائًماأسرتيأشارك56

باألصدقاءأحتفظأنأستطیعال57

ضعیفلذاتيتقدیري58

اآلخرالجنسمعالتعاملفيبالغةصعوبةأجد59

اكثیر سیفیدنيدرستهماأنأعتقدال60



.الصورة األولیة لمقیاس الدافعیة لإلنجاز):03(الملحق رقم 

رقم 

العبارة
العبارة

تنطبق 

علي 

تماما

تنطبق علي 

بصورة 

معتدلة

تنطبق 

علي قلیال

1

المقررات أشعر بالملل من الدراسة بسبب كثرة -)أ(

.واالمتحانات

ال یهمني ما أبذله من وقت وجهد إن كان ذلك -)ب(

.یساعدني في النجاح

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2

أسعى ألن أكون في مستوى الطلبة المتفوقین في -)أ(

.دراستهم

.سهلةال أرغب في االمتحانات إال إذا كانت أسئلتها-)ب(

( )

( )

( )

( )

)(

( )

3
.أحب النشاط والعمل داخل الصف وخارجه-)أ(

.أشعر باني شارد الذهن  في اغلب األحیان-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4

أضع لنفسي مستوى عالیا من الدراسة أحاول -)أ(

.الوصول إلیه

أؤمن أن النجاح في كثیر من األحیان یعتمد على -)ب(

.الحظ

( )

( )

)(

( )

( )

( )

5

هناك بعض المقررات الصعبة التي أتوقع فیها -)أ(

.الرسوب أكثر من النجاح

.حبي للدراسة یدفعني لتذلیل كل العقبات-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6

عندما ال أتمكن من االمتحانقد الجأ إلى الغش في -)أ(

.اإلجابة على األسئلة

.ولدي ثقة كبیرة بالنجاح فیهاالمتحانأتقدم ألداء -)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

7

ال أترك وقت فراغ یفوتني دون أن استثمره في -)أ(

.الدراسة

أفضل ساعات یومي التي أقضیها مع أصدقائي أو -)ب(

في النزهة

( )

( )

( )

( )

( )

( )

).غلى تحضیر دروسي قبل شرحهاأحرص دائما -)أ(8 )( )( )



).أشعر بأن وقتي ال یسمح لي بتحضیر دروسي-)ب( )( )( )

9

استمتع بالوقت الطویل الذي أقضیه في أحادیث -)أ(

.عامة مع أصدقائي

أشعر بالمتعة عندما أطالع الكتب الخارجیة التي -)ب(

.تفیدني في دراستي

( )

( )

( )

)(

( )

( )

10

.أحرص كثیرا على كتابة ما یشرحه األستاذ-)أ(

أعمل في أغلب األحیان على تصویر دفاتر -)ب(

.زمالئي

( )

( )

( )

( )

( )

( )

11
.أشعر أن الدراسة مسؤولیة كبیرة یصعب تحملها-)أ(

.أعتقد أن مرحلة الدراسة هي أمتع مراحل العمر-)ب(

( )

( )

)(

( )

( )

( )

12

أشعر بأن المواظبة على الحضور مسؤولیة یصعب -)أ(

.تحقیقها

.أواظب على الحضور مهما كانت ظروفي-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

13

لم أحاول أن أجمع بین العمل والدراسة خشیة أن -)أ(

.یؤثر ذلك على تقدیري في التخرج

یهمني أن أتخرج في أسرع وقت حتى ولو كان -)ب(

.تقدیري جید أو مقبول

( )

( )

( )

( )

( )

( )

14

أشعر في بعض األحیان أن العمل الحر أنفع لي من -)أ(

.مواصلة الدراسة

أشعر بالرغبة في مواصلة الدراسة حتى وٕان -)ب(

.واجهتني المصاعب

( )

( )

( )

( )

( )

( )

15
.أحاول دائما أن أتفوق على زمالئي في االمتحان-)أ(

.ال أمیل للمنافسة في االمتحان مع بقیة الطلبة-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

16

أشعر في أغلب األحیان أن الوقت یمر یبطئ في -)أ(

.الفصل الدراسي

.أنا في سباق مع الزمن من أجل النجاح-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

17

تركه وأنصرف أعندما ال أستوعب درسا من الدروس -)أ(

.إلى شيء آخر ال یتعلق بالدراسة

أهتم بدروسي فقط وال تهمني مشاغل الحیاة -)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )



.األخرى

18

األعمال امتحاناتأرغب أحیانا كثیرة في تأجیل -)أ(

.الفصلیة إلى نهایة الفصل الدراسي

.أشعر باالستعداد الدائم ألداء االمتحانات-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

19
.أحب مطالعة دروسي حتى أثناء العطل-)أ(

.أشعر بالتضایق عند رؤیة دروسي أثناء العطل-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

20

.بالتعب من التحضیر لالمتحاناتأشعر -)أ(

استعدادي لالمتحانات یعطیني الثقة بالحصول -)ب(

.على درجات مرتفعة

( )

( )

( )

( )

( )

( )

21
.أتضایق من أسئلة األساتذة حول موضوع الدرس-)أ(

.أحرص على مناقشة األساتذة واالستفادة منها-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

22

أفكر دائما بمستقبلي الدراسي بعد تخرجي من -)أ(

.الجامعة

یهمني اآلن االنتباه من دراستي الحالیة ثم أفكر -)ب(

.بالمستقبل

( )

( )

( )

( )

( )

( )

23

أتضایق من أسئلة اآلخرین عن مستوى تحصیلي -)أ(

.الدراسي

مما یؤلمني الحصول على درجة في االمتحان أقل -)ب(

.كنت أتوقع

( )

( )

( )

( )

( )

( )

24

.ال أجد في تخصصي المتعة والفائدة لي-)أ(

تخصصي سیمكنني من مزاولة العمل الذي أرغبه -)ب(

.بعد تخرجي

( )

( )

( )

( )

( )

( )

25

عندما ال أفهم موضوعا دراسیا فإنني أحاول بذل -)أ(

.الجهد لفهمه

أرى بأنه لیس من الضروري أن یستوعب الطالب -)ب(

.كل ما یشرح له

( )

( )

( )

( )

( )

( )

26

أستوعب شرح األساتذة للموضوعات الصعبة بصورة -)أ(

.أفضل من الطلبة اآلخرین

.أشعر بالراحة عندما یتغیب األستاذ ألمر ما-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )



.قائمة أسماء األساتذة المحكمین):04(الملحق رقم 

الجامعةالرتبةاسم المحكم

-مسیلة –محمد بوضیافأستاذ التعلیم العاليبرو محمد.1

-تیزي وزو-مولود معمري أستاذة التعلیم العاليخلفان ویزة.2

-تیزي وزو-مولود معمري أستاذ التعلیم العاليمیزاب ناصر.3

-تیزي وزو-مولود معمري أستاذ محاضرصرداوي نزیم.4

أستاذة التعلیم العاليطوطاوي زولیخة.5
المدرسة الوطنیة التحضیریة 

-الجزائر-لدراسات مهندس

-بومرداس-محمد بوقرةأستاذة التعلیم العاليبوكرمة فاطمة الزهراء.6

-تیزي وزو-مولود معمري أستاذ محاضربوطابة فرید.7

-تیزي وزو-مولود معمري ةمحاضر ةأستاذبوروبي فریدة.8

-تیزي وزو-مولود معمري ةأستاذ محاضر شرناعي سعاد.9



.نتیجة تحكیم مقیاس مستوى الطموح):05(الملحق رقم 

رقم 

العبارة
العبارة

نسبة 

االتفاق
العبارة بعد التعدیلالقرار

/تثبیت%100؟بالحظیؤمنونممنأنتهل1

/تثبیت%100؟محددالمرءمستقبلأنتعتقدهل2

؟المسئولیةفیهاتتحملأخذ مواقففيتترددهلتعدیل%88؟المسئولیةفیهاتتحملمواقفالوقوففيتترددهل3

/تثبیت%100؟عظمتمهماالعقباتیذللالشخصيالجهدأنتؤمنهل4

5
؟علیهتقدمماتركإلىالفشلیدفعكأنكثیراً یحدثهل

تعدیل100%
تقدمماتركإلىالفشلیدفعكأنیحدثهل

؟علیه

6
؟طویالوقتاواحدبعملالقیاممنبالمللكثیراتشعرهل

تعدیل100%
وقتاواحدبعملالقیاممنبالمللتشعرهل

؟طویال

/تثبیت%100؟حیاتكفيالتجدیدإلىتمیلهل7

/تثبیت%100؟أملبالأحیاناالحیاةلكتبدوهل8

/تثبیت%100؟لالمتیازتؤهلكعقلیتكأنتشعرهل9

/تثبیت%100؟لنفسكرسمتهالخطةوفقالمستقبلكتعملهل10

/تثبیت%100؟حیاتكفيواضحةأهدافلكهل11

/تثبیت%100؟أمانیكمنأقلالحالیةدراستكأنترىهل12

/تثبیت%100؟عامبوجهمعیشتكمستوىعنراضأنتهل13

/حذف%77؟حدأفیهایعاونكالبأعمالالقیامتخشىهل14

15
لكفاحك نتیجةكانإلیهوصلتالذيالمستوىأنترىهل

؟اآلخرینلمعونةنتیجةیكونأنمنأكثرالشخصي
/تثبیت%88

/تثبیت%100؟الفشلمنخوفادائماالمغامراتتخشىهل16

17
قدالكثیرینأنعرفتعقبةعلىتتغلبأنكثیراحاولتهل

علیها؟التغلبفيفشلوا
تعدیل100%

أنعرفتعقبةعلىتتغلبأنحاولتهل

علیها؟التغلبفيفشلواقدالكثیرین

/تثبیت%100؟التعبسریعنفسكتعتبرهل18

/تثبیت%100؟المسئولیةفیهاتتحملمواقفالوقوففيتترددهل19

/تثبیت%100؟طویلةلمدةالواحدالعملفياالستمرارإلىتمیلهل20

؟مستقبلكفيتفكرهلتعدیل%100؟مستقبلكفيكثیراتفكرهل21

22
المحیطینمنالعملفيحماسااقلبأنككثیراتشعرهل

؟بك
تعدیل100%

منالعملفيحماسااقلبأنكتشعرهل

؟بكالمحیطین

/تثبیت%88؟میدانأيفيلتفوقكجوائزعلىالحصوللكسبقهل23

/حذف%77؟والمنافساتالمناقشاتفيالدخولإلىتمیلهل24

25
لهخطةإعدادلكیسبقلمبعملتقومأنأحیانایحدثهل

؟
؟لهخطةإعدادلكیسبقلمبعملتقومهلتعدیل100%

؟فیهتتصرفأنقبلالعملفيتفكرهلتعدیل%100؟فیهتتصرفأنقبلالعملفيتفكرماكثیراهل26



/تثبیت%100مكافحا؟شخصانفسكتعتبرهل27

28
تكونأنیجبكانممااقلالحالیةمعلوماتكأنتشعرهل

؟علیه
/تثبیت100%

/تثبیت%100؟المسئولیةتحملعلىالقدرةلدیكأنتشعرهل29

؟عائلیهمسئولیاتعلیكألقىتتضایق إذاهلتعدیل%100؟عائلیهمسئولیاتعلیكتلقىآنیضایقكهل30

31
إالإلیهیصللممستوىإلىللوصولكثیرانفسكتجهدهل

القلیل؟
تعدیل100%

یصللممستوىإلىللوصولنفسكتجهدهل

القلیل؟إالإلیه

/تثبیت%100؟لهمعارضةأولعندبسهولةرأیكعنتتنازلهل32

/تثبیت%88؟المجهولمنخوفاالحیاةظروففياالستقرارتحبهل33

؟نهائیاالعملوتركالیأسإلىالفشلیدفعكهلتعدیل%100؟نهائیاالعملوتركالیأسإلىالفشلیدفعكماكثیراهل34

35
الكمالإلىبعملكتصلحتىالجهدمواصلةإلىتمیلهل

؟
/تثبیت100%

/تثبیت%100؟دائماالفشلتخشىهل36

37
هل تشعر أحیانا بأن األفراد الممتازین هم من عینة تختلف 

؟عنك
تعدیل100%

هل تشعر بأن األفراد الممتازین هم من عینة 

؟تختلف عنك

38
بهتقومعملأيفيالفائزینأولتكونبأنكثیراً تهتمهل

؟
تعدیل100%

عملأيفيالفائزینأولتكونبأنتهتمهل

؟بهتقوم

39
التيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونماكثیراً هل

؟تضعها
تعدیل100%

التيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونهل

؟تضعها

؟تتوقعهلماطبقاأموركتسیرأنیحدثهلتعدیل%100؟تتوقعهلماطبقاأموركتسیرأنكثیراً یحدثهل40

/حذف%77؟المعلوماتمناالستزادةإلىتمیلهل41

/تثبیت%100؟هل تعتبر نفسك قنوعا ترضى بالقلیل42

للقدر؟أموركتتركهلتعدیل%100؟للمقادیرأموركتتركماكثیراهل43

/تثبیت%88؟رضاعنمنكالمطلوبةبالمسئولیاتالقیامتقبلهل44

/تثبیت%100؟بنفسكالیومیةمطالبكبقضاءتقومأنتفضلهل45

/حذف%77؟نهائیاالعملوتركالیأسإلىالفشلیدفعكماكثیراهل46

47
فيعظیماشخصاتصبحقدانكفكرةكثیراً تراودكهل

؟المستقبل
تعدیل100%

عظیماشخصاتصبحقدانكفكرةتراودكهل

؟المستقبلفي

48
تكونأنیجبممااقلالحالیةمعلوماتكأنتشعرهل

؟علیه
/تثبیت100%

49
عملإلىتتركهفهلضیقالكوسببمابعملقمتهل

؟آخر
هل تترك العمل الذي یسبب لك ضیقا؟تعدیل100%

/تثبیت%100؟رأیكإلثباتالمناقشةتواصلفهلغیركرأىیقنعكلمإذا50

؟بالیأستشعرهلتعدیل%100؟بالیأسكثیراتشعرهل51

؟قدركحقیقدرونكالالناسأنتشعرهلتعدیل%100؟قدركحقیقدرونكالالناسأنأحیاناتشعرهل52

/تثبیت%88؟توفقولمجائزةعلىللحصولبعملالقیامحاولتهل53

/تثبیت%88؟إلیهاتمیلالتياألعمالفيالتفوقیهمكهل54



55
الغنىإلىللوصولتحقیقهاتحاولخطةلنفسكتضعهل

؟الشهرةأومثال
تعدیل100%

للوصولتحقیقهاتحاولخطةلنفسكتضعهل

؟الغنىإلى

56
"أعنتهافيتجرياألموردع"الشائعالقولعلىتوافقهل

؟
تعدیل88%

تجرياألموردع"الشائعالقولعلىتوافقهل

؟"مسارهافي

57
التيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونماكثیراهل

؟تضعها
تعدیل100%

التيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونهل

؟تضعها

58
إلیهتصلأنیمكنماأحسنالحاليوضعكأنتشعرهل

؟
/تثبیت100%

59
تواتیكحتىدائمااالنتظاراألصلحمنانهترىهل

؟الفرصة
/تثبیت100%

60
مععملأيفيبالضبطدوركتحدیدإلىدائماتمیلهل

الجماعة؟
تعدیل88%

عملأيفيبالضبطدوركتحدیدتمیل إلىهل

الجماعة؟مع

61
جماعيعملأيفياألكبربالقسطتقومأنكثیراً تمیلهل

؟
تعدیل100%

عملأيفياألكبربالقسطتقومأنتمیلهل

؟جماعي

اآلخرین؟لنقدحساباتعملهلتعدیل%100؟اآلخرینلنقدحساباتعملماكثیراً هل62

63
سبیلفيكانتمهماالصعابتحملعلىالقدرةلدیكهل

؟أهدافكإلىالوصول
/تثبیت88%

/تثبیت%100؟دائماالفشلتخشىهل64

/تثبیت%100؟طویلةلفترةعملكنتائجظهورتأخرتإذاتتضایقهل65

66
بعدإالتظهرلننتائجهأنمتأكدوأنتعملعلىتقدمهل

؟طویلةفترة
/تثبیت100%

/تثبیت%100؟إلیهاتصلأنتتمنىمثالیةشخصیةلكهل67

68
جاهدتبعملالقیامفيفشلكبعدبالیأسأحیاناتشعرهل

؟أدائهفي
تعدیل88%

بعملالقیامفيفشلكبعدبالیأستشعرهل

؟أدائهفيجاهدت

69
عملإلىتتركهفهلضیقالكوسببمابعملقمتإذا

؟آخر
/تثبیت100%

/تثبیت%100؟الكمالنحوبهتقومالذيبالعملالوصولتحاولهل70

؟ممتازمستوىإلىالوصولفيتطمحهلتعدیل%100؟ممتازمستوىإلىالوصولقيدائماتطمحهل71

72
؟جهدمعولوتحقیقهایمكندائماً أهدافكأنتالحظهل

تعدیل100%
جهدمعولوتحقیقهایمكنأهدافكأنتالحظهل

؟

؟التحقیقمستحیلةأهدافكأنتجدهلتعدیل%88؟التحقیقمستحیلةأهدافكمنكثیراً أنتجدهل73

بالقلیل؟قنوعانفسكتعتبرهلتعدیل%100؟غالبابالقلیلقنوعانفسكتعتبرهل74



.نتیجة تحكیم مقیاس تقدیر الذات):06(الملحق رقم 

رقم 

العبارة
العبارة

نسبة 

االتفاق
العبارة بعد التعدیلالقرار

/تثبیت%100نفسيعنراضأنا1

/تثبیت%100زمالئيبینمحبوبأنا2

/تثبیت%100أعمالمنبهأقومفیماوالديبيیثق3

/تثبیت%88الحالیةدراستيإلىأمیلال4

/تثبیت%100منيیسخرونزمالئيأنأشعر5

6
زمالئيمعأتحدثعندمابالحرجأشعر

بالكلیة
تعدیل100%

زمالئيمعأتحدثعندمابالحرجأشعر

بالجامعة

/تثبیت%100نفسيعنراضغیرأنا7

/تثبیت%100مستقبليعلىقلقأنا8

/تثبیت%100زمالئيمعأكونعندمابالسعادةأشعر9

/تثبیت%100یفهمنيالوالدي10

11
فيزمالئيأمامالتحدثفيصعوبةأجد

المحاضرة
تثبیت100%

/

/تثبیت%100الشخصيمظهريمنأخجل12

13
منالتحررأستطیعوالأملبخیبةأشعر

السوداویةأفكاري
تثبیت100%

/

/تثبیت%100اآلخرینمنالموجهالنقدأقبل14

/تثبیت%100بالمنزلأسرتيمعطیًباوقًتاأقضي15

/تثبیت%100عظیممستقبلليیكونأنأتوقع16

/تثبیت%100المقبلعمليفيدائًماالفشلأتوقع17

/تثبیت%100منيأفضلزمالئيأنأشعر18

/تثبیت%100مشاعريیراعيوالدي19

/تثبیت%100جهدمنلديمابأقصىبأعماليأقوم20

/تثبیت%100اآلخرینلدىآرائيبقیمةأشعرال21

22
منبهأقومفیمااآلخرینعلىكثیًراأعتمد

أعمال
تثبیت100%

/

/تثبیت%100عنهمأغیبعندمازمالئيیفتقدني23

/تثبیت%100یكونأنأودكمالیسالدراسيأدائي24

/تثبیت%88سعیدغیرأنا25

/تثبیت%100شأنيمناإلصالحفيالتفكیرإلىأمیل26



الوقتمعظم

/تثبیت%100الطریقفيیراقبوننيالناسبأندائًماأشعر27

/تثبیت%100األوقاتمعظموحیًداأكونأنأفضل28

/تثبیت%100بيیهتمالوالدي29

/تثبیت%100زمالئيمنأحدعليیتفوقأنأحبال30

31
زمالئيوسطبنفسيمعتزأننيأشعر

وأسرتيوأساتذتي
تثبیت100%

/

/تثبیت%100اآلخرینلدىذاتيبقیمةأشعرال32

بالجامعةسریعةصداقاتأكونأنأستطیعتعدیل%100بالكلیةسریعةصداقاتأكونأنأستطیع33

/تثبیت%100دائًمامستقرةاآلخرینمععالقاتي34

/تثبیت%100كبیرةآماالوالديعليیعلق35

/تثبیت%100الفشللنفسيأرضىال36

/تثبیت%100نفسيباحترامجدیربأنيأشعر37

/تثبیت%100االجتماعیةحیاتيعنبالرضاأشعر38

/تثبیت%100بالسوءدائًمایذكرونيزمالئيأنأعتقد39

40
انتباهجذبعلىدائًماقادرأنيأشعر

اآلخرین
تثبیت100%

/

/تثبیت%100أحدیلومنيعندمابسرعةأتضایق41

/تثبیت%100بهاوأتمسكبنفسيقراراتيأتخذأنأحب42

/تثبیت%100أقولمافهمیسیئونالناسأنأعتقد43

/تثبیت%100أسرتيفيوجوديبأهمیةأشعر44

45
منيیطلبهماعلىقادربأننيأشعر

أساتذتي
تثبیت100%

/

46
أصلحالأننياألحیانمنكثیرفيأشعر

أبًداشيءفي
تثبیت100%

/

/تثبیت%100دائًماآرائيیفهمونوالديأنأشعرال47

48
منبهأقومفیمایثقونأساتذتيأنأعتقد

أعمال
تثبیت100%

/

/تثبیت%100والديمعأتحدثعندمادائًمابالحرجأشعر49

50
بوجهةاآلخرینإقناعفيصعوبةأجدال

نظري
تثبیت100%

/

/تثبیت%100صواًباكانطالماالمناقشاتفيبرأيأتمسك51

52
أهدافيأحققأنأستطیعأننيأشعر

المنشودة
تثبیت100%

/



53
بهأقوملماوالتشجیعالدعمإلىبحاجةأنا

أعمالمن
تثبیت100%

/

بالجامعةضعیفةنشاطاتيتعدیل%100بالكلیةضعیفةنشاطاتي54

/تثبیت%100بمفرديدروسياستذكارفيصعوبةأجد55

/تثبیت%100المستقبلیةمشروعاتيفيدائًماأسرتيأشارك56

/تثبیت%100باألصدقاءأحتفظأنأستطیعال57

/تثبیت%100ضعیفلذاتيتقدیري58

59
الجنسمعالتعاملفيبالغةصعوبةأجد

اآلخر
تثبیت100%

/

/تثبیت%100كثیًراسیفیدنيدرستهماأنأعتقدال60



.نتیجة تحكیم مقیاس الدافعیة لإلنجاز):07(الملحق رقم 

رقم 

العبارة
العبارة

نسبة 

االتفاق
العبارة بعد التعدیلالقرار

1

أشعر بالملل من الدراسة بسبب كثرة المقررات -)أ(

.واالمتحانات

ال یهمني ما أبذله من وقت وجهد إن كان ذلك یساعدني -)ب(

.في النجاح

تعدیل100%

أشعر بالملل من الدراسة -)أ(

.بسبب كثرة الوحدات واالمتحانات

2

.أسعى ألن أكون في مستوى الطلبة المتفوقین في دراستهم-)أ(

/تثبیت%100.ال أرغب في االمتحانات إال إذا كانت أسئلتها سهلة-)ب(

3

.أحب النشاط والعمل داخل الصف وخارجه-)أ(

تعدیل%100.باني شارد الذهن  في اغلب األحیانأشعر -)ب(

أحب النشاط والعمل داخل -)أ(

.قاعة الدراسة وخارجها

4
.أضع لنفسي مستوى عالیا من الدراسة أحاول الوصول إلیه-)أ(

.أؤمن أن النجاح في كثیر من األحیان یعتمد على الحظ-)ب(
/تثبیت100%

5

الصعبة التي أتوقع فیها الرسوب هناك بعض المقررات -)أ(

.أكثر من النجاح

.حبي للدراسة یدفعني لتذلیل كل العقبات-)ب(

تعدیل100%

هناك بعض الوحدات -)أ(

الصعبة التي أتوقع فیها الرسوب 

.أكثر من النجاح

6

قد الجأ إلى الغش في اإلمتحان عندما ال أتمكن من -)أ(

.اإلجابة على األسئلة

.ألداء اإلمتحان ولدي ثقة كبیرة بالنجاح فیهأتقدم-)ب(

/تثبیت100%

7

.ال أترك وقت فراغ یفوتني دون أن استثمره في الدراسة-)أ(

أفضل ساعات یومي التي أقضیها مع أصدقائي أو في -)ب(

النزهة

/تثبیت100%

8
.أحرص دائما غلى تحضیر دروسي قبل شرحها-)أ(

.یسمح لي بتحضیر دروسيأشعر بأن وقتي ال -)ب(
/تثبیت100%

9

استمتع بالوقت الطویل الذي أقضیه في أحادیث عامة مع -)أ(

.أصدقائي

أشعر بالمتعة عندما أطالع الكتب الخارجیة التي تفیدني -)ب(

.في دراستي

/تثبیت100%

10
.أحرص كثیرا على كتابة ما یشرحه األستاذ-)أ(

.األحیان على تصویر دفاتر زمالئيأعمل في أغلب -)ب(
تعدیل100%

أعمل في أغلب األحیان -)ب(

على تصویر دروس زمالئي

/تثبیت%100.أشعر أن الدراسة مسؤولیة كبیرة یصعب تحملها-)أ(11



.أعتقد أن مرحلة الدراسة هي أمتع مراحل العمر-)ب(

12

أشعر بأن المواظبة على الحضور مسؤولیة یصعب -)أ(

.تحقیقها

.أواظب على الحضور مهما كانت ظروفي-)ب(

/تثبیت100%

13

لم أحاول أن أجمع بین العمل والدراسة خشیة أن یؤثر -)أ(

.ذلك على تقدیري في التخرج

یهمني أن أتخرج في أسرع وقت حتى ولو كان تقدیري -)ب(

.جید أو مقبول

تعدیل100%

یهمني أن أتخرج في أسرع -)ب(

حتى ولو كان تقدیري وقت 

.مقبول

14

أشعر في بعض األحیان أن العمل الحر أنفع لي من -)أ(

.مواصلة الدراسة

أشعر بالرغبة في مواصلة الدراسة حتى وٕان واجهتني -)ب(

.المصاعب

/تثبیت100%

15
.أحاول دائما أن أتفوق على زمالئي في االمتحان-)أ(

.االمتحان مع بقیة الطلبةال أمیل للمنافسة في -)ب(
/تثبیت100%

16

أشعر في أغلب األحیان أن الوقت یمر یبطئ في الفصل -)أ(

.الدراسي

.أنا في سباق مع الزمن من أجل النجاح-)ب(

/تثبیت100%

17

عندما ال أستوعب درسا من الدروس اتركه وأنصرف إلى -)أ(

.شيء آخر ال یتعلق بالدراسة

.بدروسي فقط وال تهمني مشاغل الحیاة األخرىأهتم -)ب(

/تثبیت100%

18

أرغب أحیانا كثیرة في تأجیل إمتحانات األعمال الفصلیة -)أ(

.إلى نهایة الفصل الدراسي

.أشعر باالستعداد الدائم ألداء االمتحانات-)ب(

تثبیت100%
/

19
.أحب مطالعة دروسي حتى أثناء العطل-)أ(

.بالتضایق عند رؤیة دروسي أثناء العطلأشعر-)ب(
/تثبیت100%

20

.أشعر بالتعب من التحضیر لالمتحانات-)أ(

استعدادي لالمتحانات یعطیني الثقة بالحصول على -)ب(

.درجات مرتفعة

/تثبیت100%

21
.أتضایق من أسئلة األساتذة حول موضوع الدرس-)أ(

.واالستفادة منهاأحرص على مناقشة األساتذة -)ب(
/تثبیت100%

22

.أفكر دائما بمستقبلي الدراسي بعد تخرجي من الجامعة-)أ(

یهمني اآلن االنتباه من دراستي الحالیة ثم أفكر -)ب(

.بالمستقبل

/تثبیت100%

/تثبیت%100.أتضایق من أسئلة اآلخرین عن مستوى تحصیلي الدراسي-)أ(23



االمتحان أقل مما كنت یؤلمني الحصول على درجة في -)ب(

.أتوقع

24

.ال أجد في تخصصي المتعة والفائدة لي-)أ(

تخصصي سیمكنني من مزاولة العمل الذي أرغبه بعد -)ب(

.تخرجي

/تثبیت100%

25

عندما ال أفهم موضوعا دراسیا فإنني أحاول بذل الجهد -)أ(

.لفهمه

أرى بأنه لیس من الضروري أن یستوعب الطالب كل ما -)ب(

.یشرح له

/تثبیت100%

26

أستوعب شرح األساتذة للموضوعات الصعبة بصورة أفضل -)أ(

.من الطلبة اآلخرین

.أشعر بالراحة عندما یتغیب األستاذ ألمر ما-)ب(

/تثبیت100%



.النهائیة لمقیاس مستوى الطموحالصورة ):08(الملحق رقم 

:التعلیمة

ضع و طموحك، فالرجاء منك حولعباراتعدةمنالمقیاسهذایتكونالطالب أختي الطالبةأخي

هناكلیستبأنهعلماً .بدقةعبارةكلنظرك وذلك بعد قراءة وجهةیمثلالذياالختیارأمام )×(عالمة 

.رأیكعنبدقةتعبرالتيهيالصحیحةفاإلجابة،خاطئةوأخرىصحیحةإجابات

وشكرا على تامةسریةفيستظلإجابتكأنوتأكدعلیهااإلجابةدونعبارةتتركالفضلكمن

.الباحثة.تعاونك

:البیانات الشخصیة

:السن

)ذكر :الجنس )أنثى ( )

:التخصص

رقم 

العبارة
العبارة

النعم

؟بالحظیؤمنونممنأنتهل1

؟محددالمرءمستقبلأنتعتقدهل2

؟المسئولیةفیهاتتحملأخذ مواقففيتترددهل3

؟عظمتمهماالعقباتیذللالشخصيالجهدأنتؤمنهل4

؟علیهتقدمماتركإلىالفشلیدفعكأنیحدثهل5

؟طویالوقتاواحدبعملالقیاممنبالمللتشعرهل6

؟حیاتكفيالتجدیدإلىتمیلهل7

؟أملبالأحیاناالحیاةلكتبدوهل8

؟لالمتیازتؤهلكعقلیتكأنتشعرهل9

؟لنفسكرسمتهالخطةوفقالمستقبلكتعملهل10



؟حیاتكفيواضحةأهدافلكهل11

؟أمانیكمنأقلالحالیةدراستكأنترىهل12

؟عامبوجهمعیشتكمستوىعنراضأنتهل13

14
منأكثرلكفاحك الشخصينتیجةكانإلیهوصلتالذيالمستوىأنترىهل

؟اآلخرینلمعونةنتیجةیكونأن

؟الفشلمنخوفادائماالمغامراتتخشىهل15

16
التغلبفيفشلواقدالكثیرینأنعرفتعقبةعلىتتغلبأنحاولتهل

علیها؟

؟التعبسریعنفسكتعتبرهل17

؟المسئولیةفیهاتتحملمواقفالوقوففيتترددهل18

؟طویلةلمدةالواحدالعملفياالستمرارإلىتمیلهل19

؟مستقبلكفيتفكرهل20

؟بكالمحیطینمنالعملفيحماسااقلبأنكتشعرهل21

؟میدانأيفيلتفوقكجوائزعلىالحصوللكسبقهل22

؟لهخطةإعدادلكیسبقلمبعملتقومهل23

؟فیهتتصرفأنقبلالعملفيتفكرهل24

مكافحا؟شخصانفسكتعتبرهل25

؟علیهتكونأنیجبكانممااقلالحالیةمعلوماتكأنتشعرهل26

؟المسئولیةتحملعلىالقدرةلدیكأنتشعرهل27

؟عائلیةمسئولیاتعلیكألقىتتضایق إذاهل28

القلیل؟إالإلیهیصللممستوىإلىللوصولنفسكتجهدهل29

؟لهمعارضةأولعندبسهولةرأیكعنتتنازلهل30

؟المجهولمنخوفاالحیاةظروففياالستقرارتحبهل31

؟نهائیاالعملوتركالیأسإلىالفشلیدفعكهل32

؟الكمالإلىبعملكتصلحتىالجهدمواصلةإلىتمیلهل33

؟دائماالفشلتخشىهل34

؟هل تشعر بأن األفراد الممتازین هم من عینة تختلف عنك35

؟بهتقومعملأيفيالفائزینأولتكونبأنتهتمهل36

؟تضعهاالتيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونهل37



؟تتوقعهلماطبقاأموركتسیرأنیحدثهل38

؟هل تعتبر نفسك قنوعا ترضى بالقلیل39

للقدر؟أموركتتركهل40

؟رضاعنمنكالمطلوبةبالمسئولیاتالقیامتقبلهل41

؟بنفسكالیومیةمطالبكبقضاءتقومأنتفضلهل42

؟المستقبلفيعظیماشخصاتصبحقدنكأفكرةتراودكهل43

؟علیهتكونأنیجبممااقلالحالیةمعلوماتكأنتشعرهل44

هل تترك العمل الذي یسبب لك ضیقا؟45

؟رأیكإلثباتالمناقشةتواصلفهلغیركرأىیقنعكلمإذا46

بالیأس؟تشعرهل47

قدرك؟حقیقدرونكالالناسأنتشعرهل48

؟توفقولمجائزةعلىللحصولبعملالقیامحاولتهل49

؟إلیهاتمیلالتياألعمالفيالتفوقیهمكهل50

؟الغنىإلىللوصولتحقیقهاتحاولخطةلنفسكتضعهل51

؟"مسارهافيتجرياألموردع"الشائعالقولعلىتوافقهل52

؟تضعهاالتيللخطةمطابقةتصرفاتكنتائجتكونهل53

؟إلیهتصلأنیمكنماأحسنالحاليوضعكأنتشعرهل54

؟الفرصةتواتیكحتىدائمااالنتظاراألصلحمنأنهترىهل55

الجماعة؟مععملأيفيبالضبطدوركتحدیدإلىتمیلهل56

؟جماعيعملأيفياألكبربالقسطتقومأنتمیلهل57

؟اآلخرینلنقدحساباتعملهل58

59
إلىالوصولسبیلفيكانتمهماالصعابتحملعلىالقدرةلدیكهل

؟أهدافك

؟دائمالفشلتخشىهل60

؟طویلةلفترةعملكنتائجظهورتأخرتإذاتتضایقهل61

؟طویلةفترةبعدإالتظهرلننتائجهأنمتأكدوأنتعملعلىتقدمهل62

؟إلیهاتصلأنتتمنىمثالیةشخصیةلكهل63

أدائه؟فيجاهدتبعملالقیامفيفشلكبعدبالیأستشعرهل64

؟آخرعملإلىتتركهفهلضیقالكوسببمابعملقمتإذا65



؟الكمالنحوبهتقومالذيبالعملالوصولتحاولهل66

؟ممتازمستوىإلىالوصولفيتطمحهل67

؟جهدمعولوتحقیقهایمكنأهدافكأنتالحظهل68

؟التحقیقمستحیلةأهدافكأنتجدهل69

؟بالقلیلقنوعانفسكتعتبرهل70



.ة لمقیاس تقدیر الذاتنهائیالصورة ال):09(الملحق رقم 

:التعلیمة

تقدیرك لذاتك، فالرجاء منك ضع حولعباراتعدةمنالمقیاسهذایتكونالطالب أختي الطالبةأخي

هناكلیستبأنهعلماً .بدقةعبارةوجهة نظرك وذلك بعد قراءة كلیمثلالذيأمام االختیار)×(عالمة 

.رأیكعنبدقةتعبرالتيهيالصحیحةفاإلجابة،خاطئةوأخرىصحیحةإجابات

تامة وشكرا على سریةفيستظلإجابتكأنوتأكدعلیهااإلجابةدونعبارةتتركالفضلكمن

.تعاونك

الباحثة

:البیانات الشخصیة

:السن

)ذكر :الجنس )أنثى ( )

:التخصص

ال تنطبقتنطبقالعبارةرقم العبارة

نفسيعنراضأنا1

زمالئيبینمحبوبأنا2

أعمالمنبهأقومفیماوالديبيیثق3

الحالیةدراستيإلىأمیلال4

منيیسخرونزمالئيأنأشعر5

بالجامعةزمالئيمعأتحدثعندمابالحرجأشعر6

نفسيعنراضغیرأنا7

مستقبليعلىقلقأنا8

زمالئيمعأكونعندمابالسعادةأشعر9



یفهمنيالوالدي10

المحاضرةفيزمالئيأمامالتحدثفيصعوبةأجد11

الشخصيمظهريمنأخجل12

السوداویةأفكاريمنالتحررأستطیعوالأملبخیبةأشعر13

اآلخرینمنالموجهالنقدأقبل14

بالمنزلأسرتيمعطیًباوقتًاأقضي15

عظیممستقبلليیكونأنأتوقع16

المقبلعمليفيدائًماالفشلأتوقع17

منيأفضلزمالئيأنأشعر18

مشاعريیراعيوالدي19

جهدمنلديمابأقصىبأعماليأقوم20

اآلخرینلدىآرائيبقیمةأشعرال21

أعمالمنبهأقومفیمااآلخرینعلىكثیًراأعتمد22

عنهمأغیبعندمازمالئيیفتقدني23

یكونأنأودكمالیسالدراسيأدائي24

سعیدغیرأنا25

الطریقفيیراقبوننيالناسبأندائًماأشعر26

األوقاتمعظموحیًداأكونأنأفضل27

بيیهتمالوالدي28

زمالئيمنأحدعليیتفوقأنأحبال29

وأسرتيوأساتذتيزمالئيوسطبنفسيمعتزأننيأشعر30

اآلخرینلدىذاتيبقیمةأشعرال31

بالجامعةسریعةصداقاتأكونأنأستطیع32

دائًمامستقرةاآلخرینمععالقاتي33

كبیرةآماالوالديعليیعلق34

الفشللنفسيأرضىال35

نفسيباحترامجدیربأنيأشعر36

االجتماعیةحیاتيعنبالرضاأشعر37

بالسوءدائًمایذكرونيزمالئيأنأعتقد38



اآلخرینانتباهجذبعلىدائًماقادرأننيأشعر39

أحدیلومنيعندمابسرعةأتضایق40

بهاوأتمسكبنفسيقراراتيأتخذأنأحب41

أقولمافهمیسیئونالناسأنأعتقد42

أسرتيفيوجوديبأهمیةأشعر43

أساتذتيمنيیطلبهماعلىقادربأننيأشعر44

أبًداشيءفيأصلحالأنياألحیانمنكثیرفيأشعر45

دائًماآرائيیفهمونوالديأنأشعرال46

أعمالمنبهأقومفیمایثقونأساتذتيأنأعتقد47

والديمعأتحدثعندمادائًمابالحرجأشعر48

نظريبوجهةاآلخرینإقناعفيصعوبةأجدال49

صواًباكانطالماالمناقشاتفيبرأيأتمسك50

المنشودةأهدافيأحققأنأستطیعأننيأشعر51

بالجامعةضعیفةنشاطاتي52

بمفرديدروسياستذكارفيصعوبةأجد53

المستقبلیةمشروعاتيفيدائًماأسرتيأشارك54

باألصدقاءأحتفظأنأستطیعال55

ضعیفلذاتيتقدیري56

اآلخرالجنسمعالتعاملفيبالغةصعوبةأجد57

كثیًراسیفیدنيدرستهماأنأعتقدال58



.یة لمقیاس الدافعیة لإلنجازنهائالصورة ال):10(الملحق رقم 

:التعلیمة

، فالرجاء دافعیتك لإلنجازحولعباراتعدةمنالمقیاسهذایتكونالطالب أختي الطالبةأخي

وذلك الدرجة التي تنطبق علیك مأما)×(ضع عالمة ثم و )ب(أو )أ(اختیار أحد شقي العبارة أي منك

هيالصحیحةفاإلجابة،خاطئةوأخرىصحیحةإجاباتهناكلیستبأنهعلماً .بدقةعبارةبعد قراءة كل

فيستظلإجابتكأنوتأكدعلیهااإلجابةدونعبارةتتركالفضلكمنو .رأیكعنبدقةتعبرالتي

.تامة وشكرا على تعاونكسریة

.الباحثة

:مثال

:البیانات الشخصیة

:السن

)ذكر :الجنس )أنثى ( )

:التخصص

رقم 

العبارة
العبارة

تنطبق 

علي 

تماما

تنطبق علي 

بصورة 

معتدلة

تنطبق 

علي 

قلیال

1

المقررات أشعر بالملل من الدراسة بسبب كثرة -)أ(

.واالمتحانات

ال یهمني ما أبذله من وقت وجهد إن كان ذلك -)ب(

.یساعدني في النجاح

( )

( )

)×(

( )

( )

( )



رقم 

العبارة
العبارة

تنطبق 

علي 

تماما

تنطبق 

علي 

بصورة 

معتدلة

تنطبق 

علي 

قلیال

1

.أشعر بالملل من الدراسة بسبب كثرة الوحدات واالمتحانات-)أ(

ال یهمني ما أبذله من وقت وجهد إن كان ذلك یساعدني في -)ب(

.النجاح

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2
.أسعى ألن أكون في مستوى الطلبة المتفوقین في دراستهم-)أ(

.االمتحانات إال إذا كانت أسئلتها سهلةال أرغب في -)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

3
.أحب النشاط والعمل داخل قاعك الدراسة وخارجها-)أ(

.أشعر باني شارد الذهن  في اغلب األحیان-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4
.أضع لنفسي مستوى عالیا من الدراسة أحاول الوصول إلیه-)أ(

.أؤمن أن النجاح في كثیر من األحیان یعتمد على الحظ-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

5

هناك بعض الوحدات الصعبة التي أتوقع فیها الرسوب أكثر -)أ(

.من النجاح

.حبي للدراسة یدفعني لتذلیل كل العقبات-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6

الغش في االمتحان عندما ال أتمكن من اإلجابة قد الجأ إلى -)أ(

.على األسئلة

.أتقدم ألداء االمتحان ولدي ثقة كبیرة بالنجاح فیه-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

7
.ال أترك وقت فراغ یفوتني دون أن استثمره في الدراسة-)أ(

النزهةأفضل ساعات یومي التي أقضیها مع أصدقائي أو في -)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

8
.أحرص دائما غلى تحضیر دروسي قبل شرحها-)أ(

.أشعر بأن وقتي ال یسمح لي بتحضیر دروسي-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

9

استمتع بالوقت الطویل الذي أقضیه في أحادیث عامة مع -)أ(

.أصدقائي

الكتب الخارجیة التي تفیدني في أشعر بالمتعة عندما أطالع -)ب(

.دراستي

( )

( )

( )

( )

( )

( )

).أحرص كثیرا على كتابة ما یشرحه األستاذ-)أ(10 )( )( )



).أعمل في أغلب األحیان على تصویر دروس زمالئي-)ب( )( )( )

11
.أشعر أن الدراسة مسؤولیة كبیرة یصعب تحملها-)أ(

.أعتقد أن مرحلة الدراسة هي أمتع مراحل العمر-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

12
.أشعر بأن المواظبة على الحضور مسؤولیة یصعب تحقیقها-)أ(

.أواظب على الحضور مهما كانت ظروفي-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

13

یؤثر ذلك لم أحاول أن أجمع بین العمل والدراسة خشیة أن-)أ(

.على تقدیري في التخرج

یهمني أن أتخرج في أسرع وقت حتى ولو كان تقدیري -)ب(

.مقبول

( )

( )

( )

( )

( )

( )

14

أشعر في بعض األحیان أن العمل الحر أنفع لي من مواصلة -)أ(

.الدراسة

أشعر بالرغبة في مواصلة الدراسة حتى إن واجهتني -)ب(

.المصاعب

)(

( )

( )

( )

( )

( )

15
.أحاول دائما أن أتفوق على زمالئي في االمتحان-)أ(

.ال أمیل للمنافسة في االمتحان مع بقیة الطلبة-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

16

أشعر في أغلب األحیان أن الوقت یمر یبطئ في الفصل -)أ(

.الدراسي

.الزمن من أجل النجاحأنا في سباق مع -)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

17

عندما ال أستوعب درسا من الدروس اتركه وأنصرف إلى شيء -)أ(

.آخر ال یتعلق بالدراسة

.أهتم بدروسي فقط وال تهمني مشاغل الحیاة األخرى-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

18

تأجیل امتحانات األعمال الفصلیة إلى أرغب أحیانا كثیرة في -)أ(

.نهایة الفصل الدراسي

.أشعر باالستعداد الدائم ألداء االمتحانات-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

19
.أحب مطالعة دروسي حتى أثناء العطل-)أ(

.أشعر بالتضایق عند رؤیة دروسي أثناء العطل-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

20

.أشعر بالتعب من التحضیر لالمتحانات-)أ(

استعدادي لالمتحانات یعطیني الثقة بالحصول على درجات -)ب(

.مرتفعة

( )

( )

( )

( )

( )

( )



21
.أتضایق من أسئلة األساتذة حول موضوع الدرس-)أ(

.أحرص على مناقشة األساتذة واالستفادة منها-)ب(

( )

( )

( )

)(

( )

( )

22

.أتضایق من أسئلة اآلخرین عن مستوى تحصیلي الدراسي-)أ(

یؤلمني الحصول على درجة في االمتحان أقل مما كنت -)ب(

.أتوقع

( )

( )

( )

( )

( )

( )

23

.ال أجد في تخصصي المتعة والفائدة لي-)أ(

تخصصي سیمكنني من مزاولة العمل الذي أرغبه بعد -)ب(

.تخرجي

( )

( )

( )

( )

( )

( )

24

.عندما ال أفهم موضوعا دراسیا فإنني أحاول بذل الجهد لفهمه-)أ(

أرى بأنه لیس من الضروري أن یستوعب الطالب كل ما -)ب(

.یشرح له

( )

( )

( )

( )

( )

( )

25

من أستوعب شرح األساتذة للموضوعات الصعبة بصورة أفضل -)أ(

.الطلبة اآلخرین

.أشعر بالراحة عندما یتغیب األستاذ ألمر ما-)ب(

( )

( )

( )

( )

( )

( )



):11(الملحق رقم 

.وزو-في جامعة مولود معمري بتیزي)2015/2016(عدد الطلبة المسجلین للسنة األولى جامعي -1

Effectif des étudiants inscrits en L1 en 2015/2016

Faculté Garçons Filles Total

Faculté des sciences

Technologie 1249 3061 4310
Sciences de matière 151 373 524

Mathématiques et informatique 300 414 714
1700 3848 5548

Faculté de génie
électrique et

d’informatique
0 0 0

Faculté de génie de la
construction

Architecture 114 321 435

Faculté des sciences
biologique et des

sciences agronomique

Sciences de la nature et de la
vie 203 1205 1408

Sciences de la terre et de
l’univers

36 48 84

239 1253 1492

Faculté de médecine

Docteur en médecine 111 366 477
Docteur en pharmacie 47 166 213

Docteur en médecine dentaire 21 93 114
179 625 804

Faculté des sciences
économiques ,

commerciales et des
sciences

TC sciences
économiques ,gestion et

commerciale
1097 1366 2463

Faculté de droit et des
sciences politiques

Droit 370 483 853
Sciences politiques 114 73 187

484 556 1040

Faculté des sciences
humaines et sociales

Sciences sociales 326 886 1212
Sciences humaines 179 447 626

505 1333 1838

Faculté de lettre et des
langues

Lettre et langue anglaises 98 349 447
Lettre et langue françaises 117 364 481
Langue et littérature arabes 40 543 583

Langue et culture amazighs 253 709 962

508 1965 2473

Total des étudiants
inscrits en L1 en

2015/2016
4826 11267 16093



.عینة الدراسة المطلوب اختیارهم وفق كل كلیة موزعین حسب التخصصات ونوع الجنس-2

النسب المئویة

عینة الدراسة المجتمع األصلي

التخصص الكلیة
المجموع

التكرارات
المجموع

التكرارات

إناث ذكور إناث ذكور

26.83% 216 154 62 4310 3061 1249 تكنولوجیا

كلیة العلوم

یة
لم

لع
 ا
ت

یا
كل
ال

3.35% 27 19 8 524 373 151 علوم المادة

4.47% 36 21 15 714 414 300 ریاضیات وٕاعالم آلي

34.65% 279 194 85 5548 3848 1700 المجموع

2.73% 22 16 6 435 321 114 كلیة الهندسة والبناء

2.73% 22 16 6 435 321 114 المجموع

8.81% 71 61 10 1408 1205 203 علوم الطبیعة والحیاة كلیة علوم البیولوجیا 

%0.49والهندسة الزراعیة 04 02 02 84 48 36 علوم األرض والكون

9.31% 75 63 12 1492 1253 239 المجموع

3.00% 24 18 06 477 366 111 دكتور في الطب

%1.24كلیة الطب 10 8 2 213 166 47 دكتور في الصیدلة

0.74% 06 5 1 114 93 21 سناناألدكتور في طب 

4.98% 40 31 09 804 625 179 المجموع

51.67% 416 304 112 8279 6047 2232 المجموع الكلي للكلیات العلمیة

15.27% 123 68 55 2463 1366 1097 كلیة علوم التسییر واالقتصاد

یة
دب
األ

ت 
یا
كل
ال

15.27% 123 68 55 2463 1366 1097 المجموع

5.21% 42 24 18 853 483 370 حقوق كلیة الحقوق والعلوم 

%1.24السیاسیة 10 4 6 187 73 114 علوم سیاسیة

6.45% 52 28 24 1040 556 484 المجموع

7.57% 61 45 16 1212 886 326 علوم اجتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة 

%3.85واالجتماعیة 31 22 9 626 447 179 علوم إنسانیة

11.42% 92 67 25 1838 1333 505 المجموع

2.73% 22 17 5 447 349 98 أدب ولغة انجلیزیة

لغاتالكلیة األدب و 
3.00% 24 18 6 481 364 117 أدب ولغة فرنسیة

3.60% 29 27 2 583 543 40 لغة وأدب عربي

5.83% 47 35 12 962 709 253 لغة وثقافة أمازیغیة

15.16% 122 97 25 2473 1965 508 المجموع

48.33% 389 260 129 7814 5220 2594 المجموع الكلي للكلیات األدبیة

100% 805 564 241 16093 11267 4826 المجموع الكلي



.معامل ارتباط عبارات مقیاس مستوى الطموح ودرجته الكلیة):12(الملحق رقم 

Corrélations

,234*

,019

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00001

VAR00071 VAR00001

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,345**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00002

VAR00071 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,255*

,010

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00003

VAR00071 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,372**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00004

VAR00071 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,304**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00005

VAR00071 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,320**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00006

VAR00071 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,332**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00007

VAR00071 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,636**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00071

VAR00008 VAR00071

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,427**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00009

VAR00071 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,224*

,025

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00010

VAR00071 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,279**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00011

VAR00071 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,344**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00071

VAR00012 VAR00071

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,261**

,009

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00013

VAR00071

VAR00013 VAR00071

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,197*

,050

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00014

VAR00071 VAR00014

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,466**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00015

VAR00071 VAR00015

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,365**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00016

VAR00071 VAR00016

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,325**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00017

VAR00071 VAR00017

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,287**

,004

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00018

VAR00071 VAR00018

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,466**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00019

VAR00071 VAR00019

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,379**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00020

VAR00071 VAR00020

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,552**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00021

VAR00071 VAR00021

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,269**

,007

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00022

VAR00071 VAR00022

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,337**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00023

VAR00071 VAR00023

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,408**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00024

VAR00071 VAR00024

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,347**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00025

VAR00071 VAR00025

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,336**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00026

VAR00071 VAR00026

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,277**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00027

VAR00071 VAR00027

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,317**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00028

VAR00071 VAR00028

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,351**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00029

VAR00071 VAR00029

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,495**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00030

VAR00071

VAR00030 VAR00071

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,210*

,036

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00031

VAR00071 VAR00031

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,386**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00032

VAR00071 VAR00032

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,456**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00033

VAR00071 VAR00033

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,505**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00034

VAR00071 VAR00034

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,387**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00035

VAR00071 VAR00035

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,297**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00036

VAR00071 VAR00036

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,278**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00037

VAR00071 VAR00037

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,280**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00038

VAR00071 VAR00038

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,312**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00039

VAR00071 VAR00039

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,461**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00040

VAR00071 VAR00040

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,360**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00041

VAR00071 VAR00041

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,247*

,013

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00042

VAR00071 VAR00042

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,456**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00043

VAR00071 VAR00043

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,292**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00044

VAR00071 VAR00044

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,415**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00045

VAR00071 VAR00045

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,243*

,015

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00046

VAR00071 VAR00046

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,657**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00047

VAR00071 VAR00047

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,321**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00048

VAR00071 VAR00048

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,299**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00049

VAR00071 VAR00049

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,358**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00050

VAR00071 VAR00050

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,279**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00051

VAR00071 VAR00051

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,231*

,021

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00052

VAR00071 VAR00052

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,403**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00053

VAR00071 VAR00053

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,420**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00054

VAR00071 VAR00054

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,443**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00055

VAR00071 VAR00055

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,225*

,024

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00056

VAR00071 VAR00056

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,272**

,006

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00057

VAR00071 VAR00057

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,199*

,047

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00058

VAR00071 VAR00058

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,304**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00059

VAR00071 VAR00059

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,460**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00060

VAR00071 VAR00060

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,590**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00061

VAR00071 VAR00061

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,465**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00062

VAR00071 VAR00062

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,374**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00063

VAR00071 VAR00063

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,200*

,046

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00064

VAR00071 VAR00064

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,339**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00065

VAR00071 VAR00065

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,359**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00066

VAR00071 VAR00066

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,405**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00067

VAR00071 VAR00067

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,233*

,020

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00068

VAR00071 VAR00068

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



:معامل ارتباط عبارات مقیاس مستوى الطموح مع البعد الذي تنتمي إلیه):13(الملحق رقم 

:األولالبعد -

Corrélations

,297**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00069

VAR00071 VAR00069

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,494**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00071

VAR00070

VAR00071 VAR00070

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,422**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00010

VAR00001 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,710**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00002

VAR00010 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,527**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00003

VAR00010 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,588**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00004

VAR00010 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,444**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00005

VAR00010 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,709**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00006

VAR00010 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,656**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00007

VAR00010 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,641**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00008

VAR00010 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,717**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00010

VAR00009

VAR00010 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد الثاني-

Corrélations

,447**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00011

VAR00001 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,597**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00002

VAR00011 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,492**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00003

VAR00011 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,622**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00004

VAR00011 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,414**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00005

VAR00011 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,327**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00006

VAR00011 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,596**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00007

VAR00011 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,683**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00008

VAR00011 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد الثالث-

Corrélations

,409**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00009

VAR00011 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,414**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00010

VAR00011 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,547**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00011

VAR00001 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,566**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00002

VAR00011 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,534**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00003

VAR00011 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,432**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00004

VAR00011 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,430**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00005

VAR00011 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,432**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00006

VAR00011 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,320**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00007

VAR00011 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,540**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00008

VAR00011 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,300**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00009

VAR00011 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,582**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00010

VAR00011 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:الرابعالبعد -

Corrélations

,421**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00011

VAR00001 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,314**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00002

VAR00011 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,530**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00003

VAR00011 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,408**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00004

VAR00011 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,449**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00005

VAR00011 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,426**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00006

VAR00011 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,593**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00007

VAR00011 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,426**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00008

VAR00011 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد الخامس-

Corrélations

,451**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00009

VAR00011 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,546**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00010

VAR00011 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,603**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00012

VAR00001 VAR00012

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,334**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00002

VAR00012 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,610**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00003

VAR00012 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,363**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00004

VAR00012 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,318**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00005

VAR00012 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,337**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00006

VAR00012 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,302**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00007

VAR00012 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,551**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00008

VAR00012 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,408**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00009

VAR00012 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,570**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00010

VAR00012 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد السادس-

Corrélations

,467**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00012

VAR00011

VAR00012 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,512**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00011

VAR00001 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,408**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00002

VAR00011 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,491**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00003

VAR00011 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,539**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00004

VAR00011 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,395**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00005

VAR00011 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,586**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00006

VAR00011 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,664**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00007

VAR00011 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد السابع-

Corrélations

,363**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00008

VAR00011 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,522**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00009

VAR00011 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,530**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00010

VAR00011 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,314**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00011

VAR00001 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,297**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00002

VAR00011 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,639**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00003

VAR00011 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,515**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00004

VAR00011 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,415**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00005

VAR00011 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,657**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00006

VAR00011 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,312**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00007

VAR00011 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,405**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00008

VAR00011 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,532**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00009

VAR00011 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



.مقیاس مستوى الطموح مع درجته الكلیةأبعادارتباطمعامل ):14(الملحق رقم 

:البعد األول-

:البعد الثاني-

Corrélations

,338**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00011

VAR00010

VAR00011 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,755**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00008

VAR00001 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,811**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00002

VAR00008 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد الثالث-

:البعد الرابع-

:البعد الخامس-

Corrélations

,663**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00003

VAR00008 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,761**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00004

VAR00008 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,645**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00005

VAR00008 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:البعد السادس-

:البعد السابع-

.مقیاس تقدیر الذاتعبارات ارتباط معامل ):15(الملحق رقم 

Corrélations

,677**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00006

VAR00008 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,742**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00008

VAR00007

VAR00008 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,328**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00061

VAR00001 VAR00061

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,270**

,007

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00002

VAR00061 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,276**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00003

VAR00061 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,436**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00004

VAR00061

VAR00004 VAR00061

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,328**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00005

VAR00061

VAR00005 VAR00061

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,482**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00006

VAR00061

VAR00006 VAR00061

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,412**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00007

VAR00061 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,419**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00008

VAR00061 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,427**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00009

VAR00061 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,390**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00010

VAR00061 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,381**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00011

VAR00061 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,473**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00012

VAR00061 VAR00012

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,480**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00013

VAR00061 VAR00013

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,295**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00014

VAR00061 VAR00014

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,486**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00015

VAR00061 VAR00015

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,371**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00016

VAR00061 VAR00016

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,375**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00017

VAR00061 VAR00017

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,426**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00018

VAR00061 VAR00018

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,279**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00019

VAR00061 VAR00019

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,386**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00020

VAR00061 VAR00020

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,260**

,009

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00021

VAR00061 VAR00021

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,256*

,010

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00022

VAR00061 VAR00022

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,397**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00023

VAR00061 VAR00023

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,260**

,009

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00024

VAR00061 VAR00024

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,390**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00025

VAR00061 VAR00025

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,110

,275

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00026

VAR00061 VAR00026

Corrélations

,315**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00027

VAR00061 VAR00027

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,371**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00028

VAR00061 VAR00028

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,407**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00029

VAR00061 VAR00029

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,456**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00030

VAR00061 VAR00030

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,349**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00031

VAR00061 VAR00031

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,228*

,023

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00032

VAR00061 VAR00032

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,220*

,028

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00033

VAR00061 VAR00033

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,292**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00034

VAR00061 VAR00034

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,234*

,019

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00035

VAR00061 VAR00035

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,244*

,014

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00036

VAR00061 VAR00036

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,431**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00037

VAR00061 VAR00037

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,433**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00038

VAR00061 VAR00038

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,394**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00039

VAR00061 VAR00039

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,231*

,021

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00040

VAR00061 VAR00040

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,220*

,028

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00041

VAR00061 VAR00041

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,400**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00042

VAR00061 VAR00042

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,335**

,001

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00043

VAR00061 VAR00043

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,302**

,002

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00044

VAR00061 VAR00044

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,344**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00045

VAR00061 VAR00045

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,504**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00046

VAR00061 VAR00046

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,423**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00047

VAR00061 VAR00047

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,463**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00048

VAR00061 VAR00048

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,248*

,013

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00049

VAR00061 VAR00049

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,231*

,021

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00050

VAR00061 VAR00050

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,354**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00051

VAR00061 VAR00051

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,418**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00052

VAR00061 VAR00052

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,036

,724

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00053

VAR00061 VAR00053



Corrélations

,388**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00054

VAR00061 VAR00054

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,354**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00055

VAR00061 VAR00055

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,347**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00056

VAR00061 VAR00056

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,292**

,003

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00057

VAR00061 VAR00057

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



.معامالت ارتباط عبارات مقیاس الدافعیة لإلنجاز):16(الملحق رقم 

Corrélations

,520**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00058

VAR00061 VAR00058

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,491**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00059

VAR00061 VAR00059

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,233*

,020

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00061

VAR00060

VAR00061 VAR00060

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,260**

,009

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00027

VAR00001 VAR00027

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,456**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00002

VAR00027 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,249*

,013

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00003

VAR00027 VAR00003

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.

Corrélations

,502**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00004

VAR00027 VAR00004

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,632**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00005

VAR00027 VAR00005

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,431**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00006

VAR00027 VAR00006

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,371**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00007

VAR00027 VAR00007

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,616**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00008

VAR00027 VAR00008

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,252*

,012

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00009

VAR00027 VAR00009

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*.



Corrélations

,370**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00010

VAR00027 VAR00010

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,437**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00011

VAR00027 VAR00011

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,374**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00012

VAR00027 VAR00012

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,391**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00013

VAR00027 VAR00013

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,265**

,008

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00014

VAR00027 VAR00014

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,279**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00015

VAR00027 VAR00015

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,366**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00016

VAR00027 VAR00016

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,649**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00017

VAR00027 VAR00017

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,459**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00018

VAR00027 VAR00018

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,445**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00019

VAR00027 VAR00019

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,276**

,005

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00020

VAR00027 VAR00020

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,351**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00021

VAR00027 VAR00021

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



Corrélations

,110

,277

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00022

VAR00027 VAR00022

Corrélations

,370**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00023

VAR00027 VAR00023

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,265**

,008

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00024

VAR00027 VAR00024

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,507**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00025

VAR00027 VAR00025

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:صدق المقارنة الطرفیة للمقاییس الثالثة):17(الملحق رقم 

:أوال مقیاس مستوى الطموح-

:األولالبعد -

:البعد الثاني-

Corrélations

,268**

,007

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00027

VAR00026

VAR00027 VAR00026

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Statistiques de groupe

19 17,5789 ,5073 ,1164

19 10,1579 ,8983 ,2061

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

4,189 ,048 31,355 36 ,000 7,4211 ,2367 6,9410 7,9011

31,355 28,419 ,000 7,4211 ,2367 6,9366 7,9055

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

19 19,5789 ,5073 ,1164

19 12,8421 1,1187 ,2566

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne



:البعد الثالث-

:البعد الرابع-

Test d'échantillons indépendants

11,506 ,002 23,907 36 ,000 6,7368 ,2818 6,1653 7,3084

23,907 25,102 ,000 6,7368 ,2818 6,1566 7,3171

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

19 19,3684 ,5973 ,1370

19 13,1579 ,7647 ,1754

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,631 ,432 27,899 36 ,000 6,2105 ,2226 5,7591 6,6620

27,899 34,005 ,000 6,2105 ,2226 5,7581 6,6629

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

19 19,4211 ,5073 ,1164

19 13,7368 1,1945 ,2740

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

2,641 ,113 19,092 36 ,000 5,6842 ,2977 5,0804 6,2880

19,092 24,287 ,000 5,6842 ,2977 5,0701 6,2983

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:البعد الخامس-

:البعد السادس-

Statistiques de groupe

19 21,3158 ,4776 ,1096

19 15,1053 1,1002 ,2524

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

7,466 ,010 22,570 36 ,000 6,2105 ,2752 5,6525 6,7686

22,570 24,550 ,000 6,2105 ,2752 5,6433 6,7778

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

19 19,7368 ,4524 ,1038

19 14,0526 1,6490 ,3783

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

16,727 ,000 14,490 36 ,000 5,6842 ,3923 4,8886 6,4798

14,490 20,694 ,000 5,6842 ,3923 4,8677 6,5008

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:البعد السابع-

:لمقیاس مستوى الطموحالدرجة الكلیة-

Statistiques de groupe

19 19,3158 ,4776 ,1096

19 13,6842 1,1082 ,2542

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

12,995 ,001 20,343 36 ,000 5,6316 ,2768 5,0701 6,1930

20,343 24,463 ,000 5,6316 ,2768 5,0608 6,2024

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

19 130,0000 2,4267 ,5567

19 104,3158 4,2171 ,9675

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

3,409 ,073 23,010 36 ,000 25,6842 1,1162 23,4204 27,9480

23,010 28,743 ,000 25,6842 1,1162 23,4004 27,9680

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:تقدیر الذاتمقیاس ثانیا -

:الدافعیة لإلنجازمقیاسثالثا-

Statistiques de groupe

16 113,0625 1,5262 ,3815

16 88,2500 7,0946 1,7736

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

16,786 ,000 13,677 30 ,000 24,8125 1,8142 21,1074 28,5176

13,677 16,385 ,000 24,8125 1,8142 20,9739 28,6511

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

7 128,2857 4,2314 1,5993

7 67,4286 8,1416 3,0772

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

12,919 ,004 17,548 12 ,000 60,8571 3,4680 53,3010 68,4133

17,548 9,021 ,000 60,8571 3,4680 53,0147 68,6996

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



كرونباخ وطریقة جیتمان وألفانتائج حساب معامل الثبات عن طریق التجزئة النصفیة ):18(ملحق رقم ال

:للمقاییس الثالثة

Fiabilité      طریقة التجزئة النصفیة وطریقة جتمان لمقیاس مستوى الطموح

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (S P L I T)

Reliability Coefficients

N of Cases = 100,0 N of Items = 70

Correlation between forms = ,7843 Equal-length Spearman-Brown = ,8791

Guttman Split-half = ,8787 Unequal-length Spearman-Brown = ,8791

35 Items in part 1 35 Items in part 2

Alpha for part 1 = ,8441 Alpha for part 2 =,8239

Fiabilité               ألفا كرونباخ لمقیاس مستوى الطموح

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 100,0 N of Items = 70

Alpha = ,9068



Fiabilité      طریقة التجزئة النصفیة وطریقة جتمان لمقیاس تقدیر الذات

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (S P L I T)

Reliability Coefficients

N of Cases = 100,0 N of Items = 58

Correlation between forms = ,7512 Equal-length Spearman-Brown =
,8579

Guttman Split-half = ,8571 Unequal-length Spearman-Brown = ,8579

29 Items in part 1 29 Items in part 2

Alpha for part 1 = ,8125 Alpha for part 2 = ,7651

Fiabilité               ألفا كرونباخ لمقیاس تقدیر الذات

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 100,0 N of Items = 58

Alpha = ,8797



Fiabilité      طریقة التجزئة النصفیة وطریقة جتمان لمقیاس الدافعیة لإلنجاز

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (S P L I T)

Reliability Coefficients

N of Cases = 100,0 N of Items = 25

Correlation between forms = ,5851 Equal-length Spearman-Brown = ,7383

Guttman Split-half = ,7334 Unequal-length Spearman-Brown = ,7385

13 Items in part 1 12 Items in part 2

Alpha for part 1 = ,6869 Alpha for part 2 = ,5902

Fiabilité     ألفا كرونباخ لمقیاس الدافعیة لإلنجاز

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients

N of Cases = 100,0 N of Items = 25

Alpha = ,7740



.الخاص بالفرضیة األولىمستوى طموح طلبة األولى جامعيیمثل ):19(الملحق رقم 

Statistiques

مقیاس مستوى الطموح

800

0

114,9013

8,4285

83,00

135,00

91921,00

Valide

Manquante

N

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Somme



.الخاص بالفرضیة الثانیةلدى طلبة السنة األولى جامعي تقدیر الذات مستوىیمثل ):20(الملحق رقم 

Statistiques

تقدیر الذات

800

0

96,0038

7,8056

73,00

115,00

80003,00

Valide

Manquante

N

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Somme

درجات مقیاس مستوى الطموح

1 ,1 ,1 ,1

1 ,1 ,1 ,3

1 ,1 ,1 ,4

1 ,1 ,1 ,5

4 ,5 ,5 1,0

2 ,3 ,3 1,3

3 ,4 ,4 1,6

3 ,4 ,4 2,0

6 ,8 ,8 2,8

2 ,3 ,3 3,0

6 ,8 ,8 3,8

9 1,1 1,1 4,9

6 ,8 ,8 5,6

8 1,0 1,0 6,6

8 1,0 1,0 7,6

20 2,5 2,5 10,1

25 3,1 3,1 13,3

29 3,6 3,6 16,9

28 3,5 3,5 20,4

25 3,1 3,1 23,5

30 3,8 3,8 27,3

21 2,6 2,6 29,9

23 2,9 2,9 32,8

38 4,8 4,8 37,5

36 4,5 4,5 42,0

35 4,4 4,4 46,4

34 4,3 4,3 50,6

45 5,6 5,6 56,3

37 4,6 4,6 60,9

29 3,6 3,6 64,5

35 4,4 4,4 68,9

34 4,3 4,3 73,1

33 4,1 4,1 77,3

30 3,8 3,8 81,0

33 4,1 4,1 85,1

26 3,3 3,3 88,4

19 2,4 2,4 90,8

12 1,5 1,5 92,3

11 1,4 1,4 93,6

12 1,5 1,5 95,1

10 1,3 1,3 96,4

4 ,5 ,5 96,9

12 1,5 1,5 98,4

4 ,5 ,5 98,9

3 ,4 ,4 99,3

3 ,4 ,4 99,6

3 ,4 ,4 100,0

800 100,0 100,0

83,00

85,00

90,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

111,00

112,00

113,00

114,00

115,00

116,00

117,00

118,00

119,00

120,00

121,00

122,00

123,00

124,00

125,00

126,00

127,00

128,00

129,00

130,00

131,00

132,00

133,00

134,00

135,00

Total

Valide

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé



الخاص بالفرضیة لدى طلبة السنة األولى جامعيالدافعیة لإلنجازمستوىیمثل ):21(الملحق رقم 

.الثالثة

Statistiques

VAR00001

800

0

112,0200

18,6026

37,00

144,00

74416,00

Valide

Manquante

N

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Somme

درجات مقیاس تقدیر الذات

1 ,1 ,1 ,1

2 ,3 ,3 ,4

1 ,1 ,1 ,5

1 ,1 ,1 ,6

2 ,3 ,3 ,9

2 ,3 ,3 1,1

4 ,5 ,5 1,6

2 ,3 ,3 1,9

3 ,4 ,4 2,3

1 ,1 ,1 2,4

4 ,5 ,5 2,9

7 ,9 ,9 3,8

7 ,9 ,9 4,6

5 ,6 ,6 5,3

5 ,6 ,6 5,9

12 1,5 1,5 7,4

16 2,0 2,0 9,4

21 2,6 2,6 12,0

20 2,5 2,5 14,5

19 2,4 2,4 16,9

21 2,6 2,6 19,5

36 4,5 4,5 24,0

32 4,0 4,0 28,0

26 3,3 3,3 31,3

29 3,6 3,6 34,9

30 3,8 3,8 38,6

36 4,5 4,5 43,1

38 4,8 4,8 47,9

41 5,1 5,1 53,0

51 6,4 6,4 59,4

38 4,8 4,8 64,1

32 4,0 4,0 68,1

34 4,3 4,3 72,4

41 5,1 5,1 77,5

37 4,6 4,6 82,1

35 4,4 4,4 86,5

29 3,6 3,6 90,1

24 3,0 3,0 93,1

22 2,8 2,8 95,9

13 1,6 1,6 97,5

9 1,1 1,1 98,6

9 1,1 1,1 99,8

2 ,3 ,3 100,0

800 100,0 100,0

73,00

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

111,00

112,00

113,00

114,00

115,00

Total

Valide

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé



درجات مقیاس الدافعیة لإلنجاز

1 ,1 ,1 ,1

1 ,1 ,1 ,3

1 ,1 ,1 ,4

1 ,1 ,1 ,5

2 ,3 ,3 ,8

2 ,3 ,3 1,0

1 ,1 ,1 1,1

1 ,1 ,1 1,3

1 ,1 ,1 1,4

3 ,4 ,4 1,8

3 ,4 ,4 2,1

2 ,3 ,3 2,4

2 ,3 ,3 2,6

2 ,3 ,3 2,9

2 ,3 ,3 3,1

2 ,3 ,3 3,4

2 ,3 ,3 3,6

2 ,3 ,3 3,9

5 ,6 ,6 4,5

2 ,3 ,3 4,8

4 ,5 ,5 5,3

4 ,5 ,5 5,8

7 ,9 ,9 6,6

11 1,4 1,4 8,0

2 ,3 ,3 8,3

2 ,3 ,3 8,5

2 ,3 ,3 8,8

12 1,5 1,5 10,3

6 ,8 ,8 11,0

7 ,9 ,9 11,9

12 1,5 1,5 13,4

6 ,8 ,8 14,1

7 ,9 ,9 15,0

12 1,5 1,5 16,5

13 1,6 1,6 18,1

6 ,8 ,8 18,9

8 1,0 1,0 19,9

7 ,9 ,9 20,8

20 2,5 2,5 23,3

12 1,5 1,5 24,8

17 2,1 2,1 26,9

14 1,8 1,8 28,6

15 1,9 1,9 30,5

14 1,8 1,8 32,3

20 2,5 2,5 34,8

11 1,4 1,4 36,1

23 2,9 2,9 39,0

29 3,6 3,6 42,6

18 2,3 2,3 44,9

17 2,1 2,1 47,0

16 2,0 2,0 49,0

19 2,4 2,4 51,4

13 1,6 1,6 53,0

16 2,0 2,0 55,0

11 1,4 1,4 56,4

17 2,1 2,1 58,5

19 2,4 2,4 60,9

15 1,9 1,9 62,8

27 3,4 3,4 66,1

11 1,4 1,4 67,5

19 2,4 2,4 69,9

15 1,9 1,9 71,8

16 2,0 2,0 73,8

16 2,0 2,0 75,8

16 2,0 2,0 77,8

7 ,9 ,9 78,6

8 1,0 1,0 79,6

21 2,6 2,6 82,3

8 1,0 1,0 83,3

3 ,4 ,4 83,6

6 ,8 ,8 84,4

16 2,0 2,0 86,4

11 1,4 1,4 87,8

4 ,5 ,5 88,3

5 ,6 ,6 88,9

8 1,0 1,0 89,9

7 ,9 ,9 90,8

9 1,1 1,1 91,9

4 ,5 ,5 92,4

6 ,8 ,8 93,1

4 ,5 ,5 93,6

7 ,9 ,9 94,5

9 1,1 1,1 95,6

5 ,6 ,6 96,3

3 ,4 ,4 96,6

3 ,4 ,4 97,0

2 ,3 ,3 97,3

11 1,4 1,4 98,6

1 ,1 ,1 98,8

2 ,3 ,3 99,0

2 ,3 ,3 99,3

2 ,3 ,3 99,5

1 ,1 ,1 99,6

1 ,1 ,1 99,8

1 ,1 ,1 99,9

1 ,1 ,1 100,0

800 100,0 100,0

37,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

45,00

46,00

48,00

49,00

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

62,00

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

107,00

108,00

109,00

110,00

111,00

112,00

113,00

114,00

115,00

116,00

117,00

118,00

119,00

120,00

121,00

122,00

123,00

124,00

125,00

126,00

127,00

128,00

129,00

130,00

132,00

133,00

134,00

135,00

136,00

138,00

144,00

Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé



.معامل ارتباط بیرسون الخاص بالفرضیة الرابعة):22(الملحق رقم 

:معامل ارتباط البعد األول مع تقدیر الذات-

:معامل ارتباط البعد الثاني مع تقدیر الذات-

:معامل ارتباط البعد الثالث مع تقدیر الذات-

Corrélations

,488**

,000

100

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,343**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,295**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:ارتباط البعد الرابع مع تقدیر الذاتمعامل -

:معامل ارتباط البعد الخامس مع تقدیر الذات-

:معامل ارتباط البعد السادس مع تقدیر الذات-

Corrélations

,178**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,334**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,283**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:معامل ارتباط البعد السابع مع تقدیر الذات-

:معامل ارتباط الدرجة الكلیة لمقیاس مستوى الطموح مع تقدیر الذات-

.معامل ارتباط بیرسون الخاص بالفرضیة الخامسة):23(الملحق رقم 

:معامل ارتباط البعد األول مع الدافعیة لإلنجاز-

Corrélations

,360**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,451**

,000

799

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

AMBIT

ESTI

AMBIT ESTI

La corrélation est significative au niveau 0.01
(bilatéral).

**.

Corrélations

,181**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:معامل ارتباط البعد الثاني مع الدافعیة لإلنجاز-

:مع الدافعیة لإلنجازالثمعامل ارتباط البعد الث-

:الدافعیة لإلنجازمعامل ارتباط البعد الرابع مع -

Corrélations

,327**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,186**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,179**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:معامل ارتباط البعد الخامس مع الدافعیة لإلنجاز-

:معامل ارتباط البعد السادس مع الدافعیة لإلنجاز-

:معامل ارتباط البعد السابع مع الدافعیة لإلنجاز-

Corrélations

,211**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,152**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.

Corrélations

,303**

,000

800

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

VAR00001

VAR00002

VAR00001 VAR00002

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**.



:لإلنجازمعامل ارتباط الدرجة الكلیة لمقیاس مستوى الطموح مع الدافعیة -

یمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي الخاص بالفرضیة ):24(الملحق رقم 

.السادسة

:البعد األول-

:البعد الثاني-

Corrélations

,339**

,000

799

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

AMBIT

MOTIV

AMBIT MOTIV

La corrélation est significative au niveau 0.01
(bilatéral).

**.

Test d'échantillons indépendants

9,179 ,003 -,174 798 ,862 -2,440E-02 ,1401 -,2994 ,2505

-,185 522,228 ,853 -2,440E-02 ,1318 -,2834 ,2346

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

240 15,7167 2,0319 ,1312

560 16,0446 2,0266 8,564E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Statistiques de groupe

240 14,4167 1,6240 ,1048

560 14,4411 1,8915 7,993E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne



:البعد الثالث-

:البعد الرابع-

Test d'échantillons indépendants

,472 ,492 -2,096 798 ,036 -,3280 ,1565 -,6351 -2,082E-02

-2,094 451,172 ,037 -,3280 ,1566 -,6358 -2,014E-02

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

240 16,2750 1,9187 ,1239

560 16,1911 2,0488 8,658E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

2,329 ,127 ,541 798 ,589 8,393E-02 ,1551 -,2206 ,3884

,555 480,598 ,579 8,393E-02 ,1511 -,2130 ,3809

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

240 16,1667 1,3803 8,910E-02

560 16,4107 1,7457 7,377E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

20,470 ,000 -1,923 798 ,055 -,2440 ,1269 -,4931 5,047E-03

-2,110 565,401 ,035 -,2440 ,1157 -,4712 -1,685E-02

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:البعد الخامس-

:البعد السادس-

Statistiques de groupe

240 18,3667 1,9467 ,1257

560 18,4089 1,9166 8,099E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,209 ,648 -,284 798 ,776 -4,226E-02 ,1486 -,3339 ,2494

-,283 445,908 ,778 -4,226E-02 ,1495 -,3361 ,2515

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

240 17,3833 1,4846 9,583E-02

560 17,1304 1,8346 7,753E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

7,868 ,005 1,888 798 ,059 ,2530 ,1340 -1,01E-02 ,5161

2,052 552,963 ,041 ,2530 ,1233 1,086E-02 ,4951

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:السابعالبعد -

:الدرجة الكلیة لمقیاس مستوى الطموح-

Statistiques de groupe

240 16,2750 1,8611 ,1201

560 16,3679 1,8726 7,913E-02

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,465 ,496 -,644 798 ,520 -9,286E-02 ,1442 -,3759 ,1902

-,645 454,779 ,519 -9,286E-02 ,1439 -,3756 ,1898

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

240 114,6000 7,8999 ,5099

560 115,0304 8,6488 ,3655

VAR00002
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

1,971 ,161 -,662 798 ,508 -,4304 ,6505 -1,7073 ,8465

-,686 492,089 ,493 -,4304 ,6274 -1,6630 ,8023

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



یمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي الخاص بالفرضیة):25(الملحق رقم 

.السابعة

.الثامنةیمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي الخاص بالفرضیة ):26(الملحق رقم 

Statistiques de groupe

240 99,5208 8,5574 ,5524

560 100,2107 7,4588 ,3152

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

6,313 ,012 -1,146 798 ,252 -,6899 ,6021 -1,8718 ,4920

-1,085 401,759 ,279 -,6899 ,6360 -1,9401 ,5604

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

240 90,4458 22,1959 1,4327

560 94,1232 16,7312 ,7070

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

25,480 ,000 -2,571 798 ,010 -3,6774 1,4302 -6,4848 -,8700

-2,302 360,436 ,022 -3,6774 1,5977 -6,8194 -,5354

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



یمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي الخاص بالفرضیة ):27(الملحق رقم 

.التاسعة

:البعد األول-

:البعد الثاني-

Statistiques de groupe

412 14,5971 1,7194 8,471E-02

388 14,2603 1,8970 9,631E-02

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

3,083 ,079 2,633 798 ,009 ,3368 ,1279 8,575E-02 ,5878

2,626 778,625 ,009 ,3368 ,1283 8,500E-02 ,5886

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

412 15,9199 2,0087 9,896E-02

388 15,9639 2,0494 ,1040

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,205 ,651 -,307 798 ,759 -4,401E-02 ,1435 -,3257 ,2377

-,307 792,906 ,759 -4,401E-02 ,1436 -,3259 ,2379

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:البعد الثالث-

:البعد الرابع-

Statistiques de groupe

412 16,3447 2,0236 9,970E-02

388 16,0799 1,9887 ,1010

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,641 ,423 1,865 798 ,063 ,2648 ,1420 -1,39E-02 ,5434

1,866 796,549 ,062 ,2648 ,1419 -1,38E-02 ,5433

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

412 16,5267 1,5604 7,687E-02

388 16,1366 1,7146 8,705E-02

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

2,143 ,144 3,369 798 ,001 ,3901 ,1158 ,1628 ,6174

3,359 779,565 ,001 ,3901 ,1161 ,1621 ,6181

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:البعد الخامس-

:البعد السادس-

Statistiques de groupe

412 18,5194 1,8905 9,314E-02

388 18,2655 1,9540 9,920E-02

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,241 ,624 1,868 798 ,062 ,2540 ,1359 -1,29E-02 ,5208

1,866 791,140 ,062 ,2540 ,1361 -1,31E-02 ,5211

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

412 17,3665 1,6970 8,361E-02

388 17,0361 1,7708 8,990E-02

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,311 ,578 2,695 798 ,007 ,3304 ,1226 8,975E-02 ,5711

2,691 789,698 ,007 ,3304 ,1228 8,943E-02 ,5714

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



:البعد السابع-

:لمقیاس مستوى الطموحالدرجة الكلیة-

Statistiques de groupe

412 16,4782 1,8593 9,160E-02

388 16,1933 1,8694 9,491E-02

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,113 ,737 2,160 798 ,031 ,2849 ,1319 2,598E-02 ,5437

2,160 794,586 ,031 ,2849 ,1319 2,594E-02 ,5438

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

412 115,7913 8,3945 ,4136

388 113,9562 8,3722 ,4250

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,031 ,860 3,094 798 ,002 1,8351 ,5931 ,6709 2,9993

3,094 795,375 ,002 1,8351 ,5930 ,6710 2,9992

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



.یمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي الخاص بالفرضیة العاشرة):27(الملحق رقم 

التائي الخاص بالفرضیة الحادي یمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار):28(الملحق رقم 

.عشر

Statistiques de groupe

412 101,0170 8,4693 ,4173

388 98,9278 6,8818 ,3494

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

15,403 ,000 3,815 798 ,000 2,0892 ,5476 1,0143 3,1640

3,839 781,409 ,000 2,0892 ,5442 1,0209 3,1574

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

Statistiques de groupe

412 93,6602 19,8498 ,9779

388 92,3402 17,1790 ,8721

VAR00005
1,00

2,00

VAR00001
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

12,242 ,000 1,003 798 ,316 1,3200 1,3160 -1,2632 3,9032

1,007 792,414 ,314 1,3200 1,3103 -1,2521 3,8921

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

VAR00001
F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



عالقة مستوى الطموح بتقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز

.لدى طلبة السنة األولى جامعي

دراسة میدانیة بجامعة مولود معمري بتیزي وزو

:ملخص

طالب وطالبة )800(إلى إیجاد العالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز لدى هدفت هذه الدراسة

ولتحقیق أهداف في جامعة مولود معمري بتیزي وزو في جمیع كلیاتها بما تحتویه من تخصصات،لسنة األولى جامعيل

مقیاس مستوى الطموح ألكرم :مقاییسةثالثماستخدابوذلك،المنهج الوصفي التحلیليعلى االعتمادهذه الدراسة تم 

، ومقیاس الدافعیة لإلنجاز ألحمد المعجب الحامد )1990(، مقیاس تقدیر الذات ألحمد صالح )2004(الحجوج 

:تحلیل النتائج توصلت الدراسة إلى ما یليوبعد).1996(

لبة السنة األولى ، ومستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز لدى طوتقدیر الذاتطموحالوجود مستوى متوسط من -

.جامعي

.لدى طلبة السنة األولى جامعيوجود عالقة بین مستوى الطموح وتقدیر الذات-

.لدى طلبة السنة األولى جامعيمستوى الطموح والدافعیة لإلنجاز وجود عالقة بین-

.السنة األولى جامعيلدى طلبةتقدیر الذات و مستوى الطموح في بین الجنسین د فروق و وجعدم -

.لدى طلبة السنة األولى جامعيالدافعیة لإلنجازفروق فيدو وج-

.بین الطلبة العلمیین واألدبیین للسنة األولى جامعيتقدیر الذات و مستوى الطموح في د فروق و وج-

.جامعيللسنة األولى بین الطلبة العلمیین واألدبیین الدافعیة لإلنجازفي د فروق و وجعدم -

Résumé:
Cette étude à pour objectif de trouvé la corrélation entre le niveau d’ambition et l’estime de

soi et la motivation d’accomplissement chez (800) étudiants des deux sexe de la première année

universitaires de touts les spécialités confondue de huit facultés de l’université MMTO, et pour

réaliser les objectifs de cette étude on appliqué l’approche descriptive analytique, et pour cela on

utilisé trois testes : teste de le niveau d’ambition d’Akrem El Hadjoudj (2004), teste de l’estime

de soi d’Ahmed Salah (1990), et teste de motivation d’accomplissement d’Ahmed El Moudjab El

Hamed (1996). Après l’analyse des résultats, l’étude montrent se qui suit:

- IL existe un niveau moyen d’ambition et l’estime de soi, et un niveau élevé de motivation

d’accomplissement chez les étudiants de la première année universitaire.

- IL existe une corrélation entre le niveau d’ambition et l’estime de soi chez les étudiants de la
première année universitaire.
- IL existe une corrélation entre le niveau d’ambition et la motivation d’accomplissement chez
les étudiants de la première année universitaire.
- IL n’y a pas des différences entre le sexe au niveau d’ambition et l’estime de soi chez les
étudiants de la première année universitaire.
- IL existe des différences entre le sexe au motivation d’accomplissement chez les étudiants de la
première année universitaires.
- IL n’y a pas des différences entre les étudiants scientifiques et littéraires au niveau d’ambition
et l’estime de soi chez les étudiants de la première année universitaire.
- IL existe des différences entre les étudiants scientifiques et littéraires au motivation
d’accomplissement chez les étudiants de la première année universitaires.


