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  :المقدمة 

تعتبر القيم االجتماعية من المفاهيم الضرورية لدراسة المجتمع حيث 
إنها تحدد درجة رقى وتحضر المجتمعات ، وترتبط القيم االجتماعية بأنها 

  .إلنجاز والتطورتعطى للشباب دافعًا وقيمة ل
إلي أن دراسة القيم لقيت اهتمامًا آبيرًا منذ زمن " ويشير محمد شفيق 

بعيد على يد العديد من علماء االجتماع وعلم النفس ورواد الفكر والدراسات 
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اإلنسانية وقد بدأت تعاريف القيمة مجردة عن طريق مفاهيم الخير والكمال 
 ، ص 1997محمد شفيق ،  "   (والعلو والغايات وما يجب أن يكون عليه

57.(  
و القيم االجتماعية نتاج خبرات اجتماعية وهي تتكون نتيجة عمليات " 

نجيب " ( انتقاء جماعية يصطلح أفراد المجتمع عليها لتنظيم العالقات بينهم  
   ).18 ،17 ، ص 1962اسكندر وآخرون 

ع ميادين أن القيم من المفاهيم الجوهرية في جمي" وتضيف فوزية دياب 
الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهي تمس العالقات اإلنسانية بكافة 
صورها ألنها ضرورة اجتماعية وألنها معايير وأهداف البد أن نجدها في آل 
مجتمع منظم سواء أآان متخلفًا أو متقدمًا فهي تتغلغل في األفراد في شكل 

اقف االجتماعية تعبر القيم عن اتجاهات ودوافع وتطلعات ، وفي بعض المو
  ".نفسها في شكل قوانين وبرامج للتنظيم االجتماعي والنظــم االجتماعية

    ).16 ، ص 1966فوزية دياب ، ( 
القيم االجتماعية تختلف من مجتمع آلخر من " ويري لويس مليكه ، أن 

أنه توجد نظم . …" حيث اختالف النظم االجتماعية داخل آل مجتمع ، حيث 
مشترآة للقيم داخل آل مجتمع ، وتعمل آإطار مرجعي مشترك ، في مواقف 
متعددة ، بحيث توثق بين االتجاهات في نظام متكامل ، وبالطبع قد تختلف 

   ).796 ، ص 1964لويس مليكه، ."( القيم من مجتمع آلخر
وتتجمع آل القيم في الثقافة الواحدة وترتبط معا آعناصر متكاملة في 

  : ويؤدى النسق القيمي مجموعة من الوظائف من أهمها نسق واحد ،
تزويد أعضاء المجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم من أجل  -1

البقاء وبقدر ما تتوحد قيم الجماعة وتتفق بقدر ما يتحقق االنسجام 
  .واالستقرار للمجتمع

ربط أجزاء الثقافة بعضها باآلخر فترتبط العناصر المتعددة والنظم  -2
  . تبدو أنها متناسقةحتى

تمارس القيم إلزامًا معينا علي األفراد مما يؤدي لوجود تشابه أخالقي  -3
  .بين أعضاء مجتمع معين

يحدد النسق القيمي لكل مجتمع مشكالته االجتماعية فالمشكلة ال يكون  -4
 ، ص 1970ناديه حليم ، .( لها آيان بدون تعريفها عن طريق القيمة

72.(  
الباحث أن موضوع القيم ال يزال مجاال خصبًا بعد هذا العرض يرى 

للدراسات اإلنسانية و بخاصة إذا آانت الدراسة تتعلق بموضوع القيم وعالقته 
بالدافعية لإلنجاز حيث إنه آلما آانت القيم راقية وراسخة في المجتمع آان ذلك 

  .دافعًا لإلنجاز لدى الشباب
طورًا هائًال في العصر ويري الباحث أن الدراسات النفسية قد تطورت ت

ولقد تطورت الدراسات التي تناولت مفهوم القيم خاصة بعد الحرب " الحديث 
العالمية األولى والثانية وبخاصة فيما يتعلق بدراسة الفروق بين األفراد 
والجماعات في الثقافات المختلفة بأساليب علمية موحدة في الهدف والمعنى ، 

عامة واألخذ في االعتبار الفروق الثقافية قبل وذلك بهدف تطوير النظريات ال
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 H.C.Berry, 1980,.Brislin, et.al.1973, Triands) "تعميم هذه النظريات 
, 1980 ,Eckensberger, 1972,)  

ونظرًا ألهمية التنشئة االجتماعية وعالقتها بالقيم اإلنسانية مما يؤدي 
عالقة التي تربط بينهما ذلك إلي إثارة تساؤالت آثيرة لدى الباحثين علي ال

أن . …" وينعكس ذلك علي الدافعية لإلنجاز لدى األفراد في ذلك يرى الباحث 
اهتمام الدراسات االجتماعية والرعاية الوالديه والقيم االجتماعية للتعرف علي 
أسلوب تنشئة الكائن البشرى وانعكاس هذه األساليب علي شخصية األبناء ومن 

   ).232، ص 1996عبد اهللا عسكر ،  ( ".ثم تكوين المجتمعات
وتعتبر عملية التنشئة االجتماعية من أولى العمليات االجتماعية ومن 

ألنها الدعامة األولى التي ترتكز عليها مقومات . أخطرها شأنًا في حياة الفرد 
الشخصية ، فالفرد يولد غير قادر علي ممارسة أي شيء ، ويتم اآتسابه 

عن طريق تنشئته االجتماعية التي يكسبها من خالل المهارات االجتماعية 
  .المجتمع الذي يعيش فيه

وتشير التنشئة االجتماعية إلي العملية التي ينمو من خاللها الفرد " 
ليكون آائنًا اجتماعيًا أو هي العملية التي يكتسب بها الفرد الحساسية للمنبهات 

ويتعلم السير في إطارها ) الضغوط وااللتزامات االجتماعية (االجتماعية مثل 
، ويسلك مثل اآلخرين في جماعته أو ثقافته ، وهي عملية تكوين الكينونة 

   ).149ص .) ت.د( فـرج عبد القادر طه ، وآخـرون ".( االجتماعية
ويري الباحث أنه استكماًال للترآيبة اإلنسانية لإلنسان يتحتم علي الفـرد 

التنشئة االجتماعية التي اآتسبها من أن يكتسب القيم االجتماعية من خالل 
  .المجتمع الذي ولد وتربى فيه حتى تكتمل هويته اإلنسانية 

ويتوقف نجاح الشباب في حل مشكلة الدافع لإلنجاز علي ما يقوم به " 
من استكشاف للبدائل والخيارات في المجاالت األيديولوجية و االجتماعية 

.  بالقيم والمعايير السائدة في المجتمع وآذلك علي ما يحققه من التزام أو تعهد
وبناء علي ما يحققه الشباب من نجاح أو فشل في القيم االجتماعية يتجه  إلى 
أحد قطبي األزمة فإما أن يتجه إلي الجانب اإليجابي منها فتتضح قيمته 

وإما . ويعرف نفسه بوضوح ودوره في المجتمع وهو ما يعرف بإنجاز القيمة 
لجانب السلبي منها ويظل يعاني من عدم وضوح هويته وعدم أن يتجه إلى ا

معرفته لنفسه في الوقت الحاضر وماذا سيكون عليه في المستقبل وهو ما 
 – 288 ص 1998محمد السـيد عبد الرحمـن ، " ( يعرف بتشتيت القيمة 

289( 0  
ويشكل مفهوم الدافعية لإلنجاز محورًا أساسيًا آنتيجة للصحة النفسية ، "

و أحد الجوانب الهامة في نظام الدوافع اإلنسانية ، وهو مرآب ثالثي يشمل وه
ومدي احتمالية أو إمكانية ) قوة الدافع( استعداد الفرد لالقتراب من النجاح 

عبد الفتاح )".(الباعث ( ثم قيمة النجاح ذاته ) التوقع ( حدوث النجاح 
   ).49 ، ص 1991دويدار،

إلي أن جذور الدافعية ) Bardwick ,1971(وتشير جوديث باروديك 
لإلنجاز تكمن في الثقافة واألسرة ، وشخصية الفرد ، فهناك بعض الثقافات 
التي تشجع علي اإلنجاز واإلبداع بينما تكف ثقافات أخرى قدرة أفرادها علي 
اإلنجاز واإلبداع ، أما األسرة فهي العامل األساسي في نشأة ونمو الدافع 
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 من خالل مشاعر الدفء والحب والتقدير ، حيث تنمو الثقة لإلنجاز لدى الطفل
في النفس مع االستقاللية وتكون مشاعره الداخلية هي المحك الرئيسي 
لالستمرار في اإلنجاز ومواجهة الصعوبـات والتحديـات أما الذين يشعرون 
بالرفض الوالدى أو اإلهمال فينخفض لديه الثقة بالنفس مع األمن فال يبادرون 

-Bardwick, 1971,PP.167).أي أنشطة تنافسية إنجازيه لخوفهم من الفشلب
178)   

  : أهمية الدراسة
  :األهمية المجتمعية

وبخاصة الشباب ( نظرًا لوجود عدد ال بأس به من الدارسين اآلسيويين 
بمصر ويقيمون لمدد زمنية مختلفة يرى الباحث أن ) اإلندونيسي والماليزي 
ع من معرفة القيم االجتماعية لهؤالء الطلبة وطريقة أهمية هذا البحث تنب

  .إدراآهم لهذه القيم وأساليب تنشئتهم االجتماعية ودافعيتهم لإلنجاز
  :األهمية العلمية

 آما تكمن أهمية البحث في التعرف علي الفروق في منظومة القيم من 
داف مجتمع آلخر ،وفقًا للفروق الثقافية بين مجتمعي الدراسة لخدمة األه

األآاديمية،وتطرح موضوعًا جديدًا في ميدان العلوم االجتماعية وتناقش قضايا 
ونظريلت ومناهج ذات قيمة علمية واضافة مقترحات جديدة في إطار عملية 

  .التنشئة االجتماعية والدافعية لإلنجاز في مجتمعي الدراسة 

  :أهداف الدراسة
تباطية بين البناء ترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقات االر

القيمي والتنشئة االجتماعية والدافعية لإلنجاز لدى عينة من الدارسين 
اإلندونيسيين والماليزيين الدارسين بالجامعات المصريةمن خالل تحقيق 

  :األهداف اآلتية 
التعرف على العالقة االرتباطية بين التنشئة االجتماعية والقيم  -1

  .دى الشباب اإلندونيسي والماليزياالجتماعية والدافعية لالنجاز ل
االجتماعية في التعرف على العالقة االرتباطية بين اتجاهات التنشئة  -2

   .إطار القبول بالقيم االجتماعية والدافع لإلنجاز
التعرف على العالقة االرتباطية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في  -3

 .اتجاه الضبط والقيم االجتماعية والدافعية لإلنجاز 
التعرف على العالقة االرتباطية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في  -4

اتجاه االتساق مقابل االتساق العدائي والقيم االجتماعية والدافعية 
 .لإلنجاز 

رصد وتفسيرالفروق بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في القيم  -5
  .االجتماعية 

يزي في التنشئة رصد وتفسيرالفروق بين الشباب اإلندونيسي والمال -6
 .االجتماعية آما يدرآها األبناء 

رصد وتفسيرالفروق بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في الدافعية  -7
 .لإلنجاز 
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 اناث –رصد وتفسيرالفروق بين المجموعات ذآور اندونيسيين  -8
 اناث ماليزيات في التنشئة االجتماعة – ذآور ماليزيين –اندونيسيات 

 .قيم والدافعية لالنجاز وال) نمط الوالدية ( 
  :فروض الدراسة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التنشئة االجتماعية والقيم  -1
  .االجتماعية والدافعية لإلنجاز لدى الشباب اإلندونيسي والماليزي

االجتماعية في توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات التنشئة  -2
   .دافع لإلنجازإطار القبول بالقيم االجتماعية وال

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في  -3
 .اتجاه الضبط والقيم االجتماعية والدافعية لإلنجاز 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في  -4
اتجاه االتساق مقابل االتساق العدائي والقيم االجتماعية والدافعية 

 .إلنجاز ل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب اإلندونيسي والماليزي  -5
  .في القيم االجتماعية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب اإلندونيسي والماليزي  -6
 .في التنشئة االجتماعية آما يدرآها األبناء 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب اإلندونيسي والماليزي  -7
 . الدافعية لإلنجاز في

 – إناث إندونيسيات –توجد فروق بين المجموعات ذآور إندونيسيين  -8
نمط (  إناث ماليزيات في التنشئة االجتماعية –ذآور ماليزيين 

  . والقيم والدافعية لالنجاز ) الوالدية 

  مفاهـيم الدراسة 
  :أوًال مفهـوم  القـيم 

اب  ه دي رت فوزي ظ) " 1966(ذآ تخدام لف ة أن اس و باللغ ة وه  القيم
ة  اء  ) Wert( األلماني ه علم ا وتداول ي ألماني تخدم ف د اس سفي ق المعنى الفل ب

ا ،                  ين في ألماني رة المثقف ين جمه االقتصاد النمساويون ، وذاع استعمال القيمة ب
سفة       شـه ( وآان ناتجًا عـن نجاح فل ا   ) نيت ـي ألماني اب،   ".(ف ه دي ،ص 1966فوزي

15(  
ًا للقيم في ضوء ارتباطها بالنمط البنائى للمجتمع تصنيف" نيلسون " وقدم 

إلي فئتين قيم تقليدية وقيم عقلية وهذا ما فعله روبرت ردفيلد عندما ميز القيم 
على أساس نوع المجتمع إلي قيم خاصة بالمجتمع الشعبي القديم الذي تسوده 
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.  "              القيم التقليدية وقيم خاصة بالمجتمع الضري الذي تسوده القيم العصرية
  ) 1982مجدي أحمد محمود ،( 

  
مستوى أو معيارًا ( وتعتبر القيم آما يعرفها العديد من علماء االجتماع 

لالنتقاء من بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص االجتماعي في 
   ) 1971عبد الباسط محمد ).( الموقف االجتماعي

كثير من عمليات االنتقــاء  والتقييم  التي وتعتبر  القيم محصلة لتطور ال
تنتج اتساقا طويل المدى  وتنظيما في سلوك الفرد بوصفها إطارا  مرجعيا 

يوسف عبد .(ينظم نطاقا أوسع مدى من االتجاه في تأثيره علي الموضوعات
   )49ص  :  1990الفتاح 

ظاهرة ديناميه "   أن القيم  1990آما يرى  يوسف عبد الفتاح  
طورة  لذلك  البد من النظر إليها من خالل الوسط الذي تنشأ  فيه والحكم مت

عليها حكما موقفيا وذلك بنسبتها إلي  المعايير التي يضعها المجتمع  في زمن 
يوسف عبد الفتاح ".( معين وبإرجاعها إلي الظروف المحيطة بثقافة المجتمع 

   )58ص  : 1990
القيم "   أن  Scgwartz    وسواراتز    Sagiv ويرى  ساجيف  

اإلنسانية هي أهداف مرغوبة تتباين في أهميتها  ،وتفيد  آمبادئ  توجيهية في 
   (Sagiv&Scgwartz ,1995: P.430) " .حياة اإلنسان 

هي أفكار معيارية "  أن القيم   Owens Karenوترى آارين اونير  
فح الناس من أجله ، توجه السلوك وتزوده بمعايير خارجية وداخلية نحو ما يكا

  ( Owens Karen ,1993: p 540)" وتزود القيم بأساس للسلوك األخالقي 
 تقدم لنا بعض التبريرات في تفسير السلوك واختالفاته وإذا آانت القيم

سواء آان هذا على نحو تقدير ذاتي من قبل الشخص أو من قبل التقدير 
  .االجتماعي 

 القيم ليست مجرد تفضيل ولكنه  يرى أن1971فإن جابر عبد الحميد 
تفضيل يشعر به صاحبه ويعتبره مسوغا من الناحية األخالقية أو من الناحية 
المنطقية وعلى أساس األحكام الحالية وعادة يكون مسوغا على أساس ناحيتين 

  .من النواحي 
 وسوف يتبنى الباحث مفهوم القيم في ضوء األداة المستخدمة لقياس 

 وترجمة جابر عبد الحميد princeلقيم الفارقة الذي أعده برنس مقياس ا( القيم 
  ) .للعربية 

حيث تم تصنيف القيم إلي قيم أصيلة أو تقليدية وتتضمن أخالقيات 
النجاح في العمل ، االهتمام بالمستقبل ، استقالل الذات ، التشدد في الخلق 

صحبة واألصدقاء ، أما القيم العصرية فتنطوي على قيم االستمتاع بال. والدين 
جابر عبد . ( االستمتاع بالحاضر ، مسايرة اآلخرين ، النسبية والتساهل 

   ).1977،الحميد ،
  :  ثانيًا مفهوم التنشئة االجتماعية
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يتداخل مفهوم التنشئة االجتماعية مع مفهومين آخرين هما التربية وتنمية 
شئة االجتماعية التن"  و ترى أيضا أن   Galingالشخصية حسب رأي جالينج 

  .عملية ذات بعدين متكاملين هما 
ه                 :  األول   ة في مجال رة االجتماعي رد الخب ا الف دخل به ة التي ي يتمثل في العملي

  .ليتمكن من فهمها والتوافق معها 
راد               : الثاني   ى األف ا عل ة تأثيره نظم االجتماعي هي العمليات التي تمارس فيها ال

ها عن طريق أنشطة متعددة ليكتسب      الذين يتفاعلون بصورة إيجابية مع    
   ( Galing,1982:pp.262 –260 )." الفرد مقومات شخصية 

 ويرجع االهتمام العلمي بالتنشئة االجتماعية واالهتمام العلمي بدراستها 
في أواخر الثالثينيات وأوائل األربعينات من هذا القرن عندما نشر بارك بحثه 

عتبارها اإلطار المرجعي لدراسة  با1939عن التنشئة االجتماعية عام 
   )72ص  : 1999السيد زآى، ( المجتمع 

 وتتعدد تعريفات التنشئة االجتماعية بتعدد نظريات علم النفس 
وتوجهاتها فمنها ما يرآز على األسرة أو يغطي عملية التنشئة نفسها أو ما 

 ) 1977( يعرفها بأنها عملية تعلم واآتساب الخبرات ويعرفها حامد زهران 
  : بأنها 

عملية تعلم وتعليم وتربية ،وتقوم على التفاعل  وتهدف إلي اآتساب "
الفرد سلوآا ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من 
مسايرة جماعية وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له االندماج في الحياة 

رد وهي عملية استدخال االجتماعية وهي عملية تشكيل السلوك االجتماعي للف
ثقافة المجتمع في بناء الشخصية ، وهي عملية تطبيع المادة الخام للطبيعة 

ص  : 1977حامد زهران ، " .( البشرية في النمط االجتماعي للشخصية 
37(  

العملية التي عن طريقها "  بأنها 1986ويعرفها عماد الدين إسماعيل 
يدة محل عادات ودوافع آان الطفل يسعى اآلباء إلي إحالل عادات ودوافع جد

قد آونها بطريقة أولية في المرحلة السابقة ، أو بعبارة أخرى هي العملية التي 
يهدف اآلباء من ورائها إلي جعل أبنائهم يكتسبون أساليب سلوآية ودوافع وقيم 

. " ( واتجاهات يرضى عنها المجتمع وتنقلها الثقافة الفرعية التي ينتمون إليها
   )27ص  : 1986إسماعيل ، عماد 

عملية تعليم وتعلم يكتسب من "  بأنها 1984 ويعرفها محمود أبو النيل 
خاللها الطفل القيم والمعايير االجتماعية السائدة وما يجب عليه أن يقوم به من 

   )318ص  : 1984محمود أبو النيل ، . "( أدوار في المجتمع 
لي العملية التي ينمو من خاللها التنشئة االجتماعية تشير إ" وإذا آانت 

الفرد ليكون آائنًا اجتماعيًا أو هي العملية التي يكتسب بها الفرد الحساسية 
ويتعلم السير ) مثل الضغوط وااللتزامات االجتماعية ( للمنبهات االجتماعية 

في إطارها ويسلك مثل اآلخرين في جماعته أو ثقافته وهي عملية تكوين 
  )149ص : ت .فرج عبد القادر طه، د" ( ية الكينونة االجتماع

وسوف يتبنى الباحث تعريف التنشئة االجتماعية من خالل األبعاد التي ذآرت 
  :في استبيان نمط الوالدية 
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ه من ضوابط                       ا يدرآون ديهم وم ل وال ول ودفء من قب لما يدرآه االبناء من قب
زا    ا وااللت دود يجب اتباعه ات وح يهم وتعليم ة عل ة مفروض ل والدي ا مقاب م به

سه               اطالق الحرية لهم وعدم التقيد ومدى إدراآهم التساق أي من الوالدين مع نف
  :وفقًا لألبعاد التالية.فيما يفرضونه من قواعد 

  ) البرود ونقص الدفء( مقابل ) الدفء( القبول   ) أ(

ل أي                  "ويعني   اه المستجيب من قب ذى يلق ام ال ة واالهتم ول والمحب مدى القب
  "من والديه 

  :الضبط مقابل اطالق الحرية وعدم التقيد ) ب(

ي  ن   " ويعن ب م ى جوان دود المفروضة عل ود والح رد للقي دى ادراك الف م
رة القواعد                   ى آث ذلك يعن ا آ سلوآه والتى عليه اتباعها وعدم الخروج عليه

ل      امور مث ق ب ى تتعل ه والت ل والدي ن قب درآها م ى ي ات الت :( والتعليم
  )  المهام االصدقاء ، قضاء الوقت ، أداء

  : االتساق مقابل االتساق العدائى ) ج(

ا  سه فيم ع نف دين م ن الوال اقض اى م دم تن ساق وع دى ات ه م صد ب ويق
دم          ديهم وع ن وال ساق اى م اء الت ة االبن وابط اى رؤي ن ض ونه م يفرض
ى                   ساقهم بمعن ل عدم ات تناقضهم فيما يفرضونه من قواعد او تعليمات مقاب

ا   زام االبن ابعتهم اللت التهم     ان مت ى ح ف عل ة يتوق دود المفروض ء بالح
ام مرات                   ه اهتم د ال يعيرون رة ق ه م ا يحاسبونهم علي ى ان م المزاجية بمعن

   )1991ممدوحه سالمة ، . ( أخرى 

  :مفهوم الدافعية لإلنجاز: ثالثًا
 تتعدد تعريفات الدافعية لإلنجاز بتعدد مجاالت اإلنجاز واتجاهاته 

امت بدراسة الحاجة والدافع لإلنجاز إال أن وحسب التوجهات النظرية التي ق
  .الباحث سيحاول اإلشارة لبعض هذه التعريفات 

الرغبة في "  أن الدافع لإلنجاز هو 1981فلقد أوضح فاروق موسى 
األداء الجيد وتحقيق النجاح وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوك ، ويعتبر من 

ص :1981بد الفتاح موسى ، فاروق ع".(المكونات الهامــة للنجاح المدرسي 
5 (   

الرغبة "  الدافع لإلنجاز بأنه ) 1992( وعرف عبد العزيز عبد الباسط 
في األداء الجيد وتحقيق النجاح وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوك ويعتبر 

 : 1992عبد العزيز عبد الباسط ،".( من المكونات األساسية للنجاح المهني 
   )547ص 

األداء في ضوء "  الدافع لإلنجاز بأنه  1991الق وعرف أحمد عبد الخ
أحمد ".( مستوى االمتياز والتفوق واألداء ، الذي تحدثه الرغبة في النجاح 

   ) 637ص  : 1991عبد الخالق ،
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استعداد الفرد لتحمل المسئولية " ولقد حدده عبد اللطيف خليفة على أنه 
برة للتغلب على العقبات والسعى نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة ، والمثا

والمشكالت التي قد تواجهه والشعور بأهمية الزمن والتخطيط للمستقبل وفي 
  : ضوء هذا التعريف يتضمن خمسة مكونات أساسية هي

  الشعور بالمسئولية  -
  .السعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع  -
        المثابرة  -
  الشعور بأهمية الزمن  -
   ) 97-96 ، ص 2000د الطيف خليفة ،  عب. " (التخطيط للمستقبل -

سعى الفرد "    الدافع لإلنجاز بأنه 1994وعرف مورلى وهوسكنج  
الدائم لتحقيق إنجاز عال في األداء يعكس له، رضا ذاتيًا وذلك من خالل بذل 

   (Morley. Hosking, 1994, p 22 )" .جهد واستمرارية مرتفعة 
ة        لها   Motivationإال أن آلمة دافعية      ة الالتيني  (Mover)جذور في الكلم

رك    دفع أو يح ي ي ي تعن ة    to moveوالت شتمل دراس ث ت نفس حي م ال ي عل  ف
ل أو     ددة للفع ل المح باب أو العوام د األس ة تحدي ى محاول ة عل الدافعي

 (Weinberger Mcclelland, 1990 p.562).السلوك
ى تعمل  والدافعية تكوين فرضى ،وهي تعبر عن حالة يعيشها الكائن الح          

ستدل    ن أن ي ين ويمك دف مع و ه ه نح شيطه وتوجيه سلوك وتن تثارة ال ى اس عل
على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجهة نحو الهدف وتنتهي هذه التتابعات            

ن الموضوع   دف م ق اله صور،   .( بتحقي ت من شقوش ، طلع راهيم ق  1979إب
   )10ص:

ران عن اتج              ة حيث يعب دافع والدافعي سلوك     ويترادف مفهوم ال اه واحد لل
د اهللا  ز عب وم 1990حيث وضح معت رادف لمفه ستخدم آم دافع ي وم ال  أن مفه

الدافعية حيث يعبر آل منهما عن المالمح األساسية للسلوك المدفوع وان آانت             
  )419ص : 1990معتز عبد اهللا، . (الدافعية هي المفهوم األآثر عمومية

ى نحو        والدافعية ليست سلوآا معينا أو شيء أو حدثا          ه عل يمكن مالحظت
ظ       سلوك المالح ن ال ه م ستدل علي ام ن وين أو نظ ا تك ر ،وإنم راهيم .( مباش إب

   )7ص :1979قشقوش، 
اآلتي       د آ وم واح دافع آمفه ة أو ال اء الدافعي ن العلم ر م رف الكثي د ع لق

تثارة     Jungفعرفها يونج    ة اس  من خالل المحددات الداخلية بأنها عبارة عن حال
  .ر السلوك وتدفعه إلي تحقيق هدف معين وتوتر داخلي تثي

لو  ا ماس ة  Maslowوعرفه رة ومرآب ستمرة ومتغي ة وم ا خاصية ثابت  بأنه
  .وعامة تمارس في آل أحوال الكائن الحي 

تاتس   رف س ددة      Staatsوع ات مح الي لمنبه شريط انفع ا ت ة بأنه  الدافعي
  .ومرآبة يوجهها مصدر التدعيم

أنه عبارة عن تمثالت معرفية ألهداف    فعرف الدافع ب   J.Kagenأما آاجان   
اهيم    ) أو هرمي  (مرغوبة أو مفضلة تنتظم بشكل متدرج        ل المف شبه تمثي وت

  بشكل عام 
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ب   رف ه ة    Habbوع ا الوظيف ين هم دثين حثيثي ر لح ا أث ة بأنه  الدافعي
رد                   د الف تثارة التي تم يقظ أو االس ة الت سلوك ،ووظيف المعرفية التي تواجه ال

  .بطاقة الحرآة 
ا  د وآخرون    آم ادة     .Mcclland,et. Al عرف ماآليالن ي إع ه يعن دافع بأن  ال

شاط    دد الن ل وتج ف    Reintegrationالتكام ي الموق ر ف ن التغيي اتج ع  الن
  .الوجداني

د       M.T.Featherوتعريف فيذر  سبيا ق تعداد شخصي ثابت ن  للدافع بأنه اس
تعلم المبك         ات ال صلة عملي اج أو مح ه نت رى ولكن اس فط ه أس ون ل رة يك

  . لالقتراب نحو المنبهات أو االبتعاد عنها 
  للدافع يتكون من :  .R . B. Cattell & P. Klineو تعريف آاتل و آلين 

  : من ثالثة جوانب تتمثل في اآلتي 
  . الميل بشكل تلقائي لبعض األشياء دون البعض اآلخر ) أ 
  . إلظهار حالة انفعالية خاصة بالحافز ومدي تأثيره ) ب
 ندفاع إلي مجموعة من األفعال ذات هدف وغايــةاال) ج

(Hamilton ,1983, P.P 15-16) 
 

ة تظهر             ادين الدراسات التي تناولت دراسة الدافعي إال أنه من خالل مي
مفاهيم تشيع في ميادين علم النفس مثل الدافع و الحافز و الباعث و الحاجة، و           

  . الهدف و القيمة و الغريزة واالنفعاالت 
ي نحو أو          و آل    هذه المفاهيم تشير إلي الدافع و الدافعية أو تتصل بها عل

دافع أو    ا بموضوع ال سط الرتباطه شكل مب ر و سوف يوضحها الباحث  ب آخ
  .الدافعية 

  : الحاجة والدافــع 
ان         :  Needالحاجة  ادة  بالحرم رتبط في الع ان ، ت ة من الحرم هي حال

ة آالطع        ستخدم لإلشارة           من التجهيزات أو المؤن البيولوجي ا ت اء و لكنه ام و الم
  . إلي الحرمان ذي الطبيعة النفسية أو االنفعالية 

   :الحافز و الدافع 
افز  سلوك أو   Incentive) الباعث ( الح شط ال ارجي ين ر خ و مثي   ه
  . يعطيه االتجاه 

   :الغريزة و الدافع 
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زة  ائن الح : Instinctالغري ئ الك ة تهي ة فطري ـوة بيولوجي ي قـ ي ه
  (Newton, J.T.1994.P.213).  للتعرف بطريقة معينة
تظم          1979و يري قشقوش     دوافع تن دوافع أن ال  من خالل الحاجات و ال

ي  صل ( ف ة ،      continuum)   مت دوافع أولي ر ال ه أآث د قطبي د أح د عن   يوج
ر                     ه اآلخر فتوجد أآث د قطب ا عن ة أم بيولوجية فطرية أو حتى حيوانية و غريزي

دي ات تم ين   الحاج د ب سان ، ويوج سانية اإلن وهر إن ع ج ق م ا يتف اء بم نا و ارتق
ي                  ا عل ا ، و ماهيته القطبيين الحيواني و اإلنساني حاجات أخرى تتحدد طبيعته
ا عن اآلخر أي نظام الحاجات                     ذا القطب أو ابتعاده أساس مدي اقترابها من ه

د                   ي أن ينتهي عن اء إل درج في االرتق واني و يت ذا   يبدأ من المستوي الحي ة ه  قم
  ) 17ص : 1979إبراهيم قشقوش، .(المتصل بالمستوي اإلنساني السامي

دين حسين    ي ال ري محي ا ي ي 1988بينم شيران إل دافع ي افز و ال  أن الح
ي سلوك في                   رد إل دفع الف ة سيكولوجية ت د أن ترجمت في شكل حال الحاجة بع

باعها    اه إش اك  ( حيث عرف   . اتج ي   W. E. Venacke) فين ه    الباعث عل  أن
راد سواء               ة األف شيط دافعي ي تن ساعدة عل يشير إلي محفزات البيئة الخارجية الم
وافز و       ف الح ة و تق سيولوجية أو اجتماعي اد ف ي أبع ة عل ذه الدافعي ست ه تأس
ثال من              شهرة م المكافآت المالية و الترقي آأمثلة لهذه البواعث فيعد النجاح و ال

   )10-9ص : 1988، محيي الدين حسين.( بواعث الدافع لإلنجاز
  :القيمة و الدافع 

ة     :الدافــع   سلوك نحو غاي  حالة من التوتر أو استعداد داخلي يسهم في توجيه ال
دافع        :أمــا القيمة   . أو هدف معين   ذا ال ائم خلف ه فهي عبارة عن التصور الق

و     ه نح سلوك الموج ه نقص ال ب علي از يترت ة اإلنج نخفض لقيم التوقع الم ف
سلوك                  اإلنجاز أما التو   ذا ال ادة ه ي زي ؤدي إل ة اإلنجاز في ع لقيم .( قع المرتف

   )84  ، ص2000عبد اللطيف خليفة، 
للكفاح من أجل ) أو ميل ( أن الدافع هو استعداد  : بينما يري اتكنسون 

نوع خاص لحالة تمثل غاية أو هدفا مثل اإلنجاز و التواد و القوة و الهدف 
تم استحضاره من خالل نوع من األفعال الخاص بالدافع هو نوع من التأثير ي

ويحدد هدف الدافع نوع اإلشباع الذي يتم السعي إليه مثل الفخر باإلنجاز و 
العالقة الوجدانية باآلخرين و يصاحب الحصول علي الحالة التي تمثل هدفا 

  . مشاعر االرتياح و تعطيل النشاط الموجه نحو الهــدف 
ي       ة الت ي الحال صول عل دم الح ا ع صاحبه    أم ا ، في دفا مرغوب ل ه تمث

ة من              ) اإلحباط(مشاعر عدم االرتياح     واع معين أداء أن دافع ب وال يتحدد هدف ال
األفعال مثل السعي إلي االستحسان أو محاوالت التأثير أو بصفات معينة للفعل             

  . الوسيلي مثل المثابرة أو التصلب 
د تكون                     ين أو صفة للفعل الوسيلي ق وع مع اك ن ك فهن  مرتبطة   و مع ذل

ي   ول عل ي نحو معق ة عل ارة ثابت ا بإش ين ، و إذ تزودن دافع مع ق هدف ل بتحقي
 (Atkinson, J: 1983.P.P 60 -61).وجود ذلك الدافع

يتحدد مفهوم الدافعية من تحديد الخصائص الوظيفية : وظائف الدافعية 
المتعلقة بهذا المفهوم باعتباره يشير إلي مكونات هامة في النشاط النفسي 

 .الدافع متغير وسيط يعمل علي تغيير السلوك و توجيهه في مسالك معينة ف
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  وسوف يتبنى الباحث هذا التعريف 
الدافعية لإلنجاز هي السعي تجاه الوصول إلي مستوى من التفوق   " 

إبراهيم قشقوش، . "(واالمتياز تحقيقا لمستويات عالية باستمرار العمل والنشاط
   )45ص  : 1979طلعت منصور ، 
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  الفصل األول
  

  القيــــم
  .أهمية دراسة القيم  * 
  .القيم في الفكر السوسيولوجى* 
  .القيم في الفكر السيكولوجى* 
  .خصائص القيم* 
  . القيمتصنيف ودراسة* 
  .قياس القيم * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أهمية دراسة القيم  
لقد حظيت القيمة باهتمام العلماء منذ أن بدأ االهتمام بدراستها ، فلقد 
اهتم بها آل من علماء الدراسات اإلنسانية واالجتماع ، وعلماء النفس 

 حيث تعتبر القيم من المفاهيم. واالقتصاد والسياسة ورواد الفكر الفلسفي 
الفلسفية التي يدور حولها الخالفات في إطار المذاهب واألفكار الفلسفية 

  .المختلفة
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والقيم تتغلغل في حياة الناس أفرادًا وجماعات وترتبط عندهم بمعنى 
محمد .(الحياة ذاتها؛ألنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدوافع السلوك واآلمال واألهداف

  )58 ص2003شفيق،
يمة المكانة األولى في ألمانيا حوالي عام ولقد احتلت نظريات الق

 ، أما في فرنسا فقد ظل 1910م وفي إنجلترا وأمريكا حوالي عام 1900
األمر على عكس ذلك بالرغم من بعض البحوث الهامة التي نشرت متفرقة 

إننى ( يعنى أصًال  ) Valea( وآانت متضمنة هذا األسلوب ، والفعل الالتينى 
أصبح يشير إلي فكرة عامة وهي أن يكون ) بصحة جيدة وأننى أرفل ) ( قوى 

باللغة الفرنسية  )  Value( اإلنسان بالفعل مفيدًا أو متكيفًا وإن آلمة قيمة 
والكلمات التي تقابلها باإلنجليزية واأللمانية ما زالت تحتفظ بشيء من رواسب 

  .اإلنجليزية  ) worth( معناها الالتيني وال سيما آلمة 
ن اللفظ الفرنسى فريدًا في تشبعه بمعنى القيمة من وجهة النظر وربما آا

االقتصادية والسياسية فيكون الشيء ذا قيمة عندما يكون المرء على استعداد 
ريمون . ( ليبذل في سبيل الحصول عليه آل ما يمكن أن يبذله من مال وغيره

   ) 6-3ص ص  : 1960روية ،
  :القيم في الفكر السوسيولوجى 

المفاهيم بتنوع النظريات واالتجاهات الفكرية التي هي تصورات تتنوع 
ويظهر هذا في تحديد مفهوم القيمة ولقد عرف . للظاهرات االجتماعية 

بأن القيم مستوى أو معيار لالنتقاء من بين بدائل وممكنات في ) آلوآهون(
 حيث إن القيم تختلف باختالف الظروف التاريخية أي. المواقف االجتماعية 

عبد .( باختالف المرحلة التي يمر بها المجتمع رأسمالية آانت أو اشتراآية
   )213 – 212ص ص ) : ت.د(الباسط محمد 

وتحقق القيم وظيفتها التكاملية نتيجة تغلغلها في المواقف والسلوآيات 
الفردية والجماعية فضًال عن تعاملها مع النظم بأسلوب أآثر فاعلية وانتشارًا 

ي أن عنصر التبادل والفعل وردود األفعال بين القيم والناس هو ويدل ذلك عل
الذي يعطي للقيم حيويتها ويثريها ويعمل علي استمرارها بحيث ال تتغير إال 
إذا سمحت ظروف المجتمع بذلك وبوجود عنصر التغير قبوًال من اإلدارة 

   ) 138ص : 2000إسماعيل عبد الباري ، .(العامة في المجتمع 
أن المفهوم االجتماعي للقيم يختلف : " 1966رت فوزية دياب ولقد ذآ

عن المفهوم الفلسفي الذي ينظر إليها آمقاييس ميتا فيزيقية للخير والشر والحق 
والباطل والصواب والخطأ ، آما آان ينظر إليها نظرة موضوعية مستقلة عن 

ة ، ألنها ذات اإلنسان ومشاعره ويحددها بمعزل عن خبرته في الحياة الواقعي
ويرى المفهوم . تبعًا لهذا المفهوم الفلسفي آامنة في األشياء فهي ثابتة ال تتغير 

االجتماعي القيم بأنها ليست آامنة في األشياء وال ثابتة فيها وأن اإلنسان هو 
الذي يحمل القيمة في ذهنه ويخلعها على ما يريد ، فاألشياء من وجهة النظر 

يست في حد ذاتها مفيدة أو ضارة خّيرة أو شريرة ، االجتماعية حيادية ، أي ل
صحيحة أو خاطئة ، قبيحة أو جميلة ، قيمة أو عديمة القيمة فاألحكام التي 

. نصدرها على األشياء والقيم التي ننسبها إليها من اهتمامنا بها ورغباتنا فيها 
 العامة وحسب النظرية. فاالهتمام والرغبة من العناصر المهمة جدًا في القيم 
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. للقيمة يمكن تعريفها بأنها أحكام بالمرغوب فيه على حسب معايير الجماعة 
فنحن في أحكامنا التقويمية على األشياء ، مقيدون بمعايير المجتمع وبأحكامه 
التقويمية التي تقدم لنا فنشربها تشربًا ونتمثلها تمثًال في أثناء تنشئتنا االجتماعية 

 ، ص ص 1966فوزية دياب ، . " (يم أنها معيارية، لذلك فمن أهم سمات الق
335-336(  

ولقد ذآر بارسونر وغيره من علماء االجتماع واالنثروبولوجيا أن 
  :القيمة تتكون من ثالثة عناصر هي 

  ) .االختيار( المعرفي -المكون العقلى  -1
  ) .التقدير( النفسي –المكون الوجداني  -2
  )فعل ال(  اإلرشاد الخلقي –المكون السلوآي  -3

وتؤآد المدرسة االجتماعية المعاصرة ، أن هذه العناصر الثالثة متداخلة 
ومتفاعلة فيما بينها ، بتأثير المجتمع والتفاعل االجتماعي ، وتعكس ثقافته ، 

أحمد بلقيس ، توفيق مرعى ، .(وتعبر عن طبيعة العالقات االجتماعية السائدة
1982. (  

ثل ضرورة اجتماعية ذلك ألن أن وجود القيم داخل المجتمع يم"و 
الثقافات القائمة في المجتمع لديها مجموعة قيم معينة يحصل عليها الفرد 
تدريجيًا وبذلك تعمل القيم علي التماسك االجتماعي واستمرارية المجتمع في 
الوجود فهي ضرورية لبقائه ومن ثم تتجه أفعال األفراد وفقًا لما تمليه هذه القيم 

ا أنها محافظة علي بقاء المجتمع ـ وفي إطار ذلك أيضاـ من توجيهات طالم
يحافظ النسق االجتماعي السائد علي األنماط القيميه ورموزها الثقافية التي 
تعتبر في بعض األحيان بمثابة حوافز بسلوك اإلنسان أو أهدافًا له في أحيان 
ة أخري وإن آان هؤالء األفراد يتمايزون في حوافزهم وأهدافهم من وجه

  ) 136ص :2000إسماعيل عبد الباري".(النظر القيمية 
عبد (وفي عرضه التحليلي لمفهوم القيمة في علم االجتماع أوضح 

أن مفهوم القيمة أخذ خمسة اتجاهات لعلماء االجتماع ) 1970الباسط محمد ، 
  :لتوضيح القيم 

  .من خالل المثل العليا المجردة في المجتمع اإلنساني  : األول
 توضيح المفهوم عن طريق األغراض والمصالح واالتجاهات :ي الثان

  .واألهداف 
 من خالل بعض الحاجات الفطرية والحيوية واعتبار أن القيم عملية :الثالث 

  .تقدير يقوم بها اإلنسان إلشباع حاجاته ورغباته
 من خالل البناء االجتماعي والثقافي للمجتمع آكل واألفعال التي يقرها :الرابع 
  .لمجتمع ا
  . الثقافة بأنماطها وأطرها المختلفة :الخامس

واتجه في بحثه إلى أنه إذا آان التأثر بالفلسفة ومحاآاة علماء الطبيعة 
والكيمياء واأليديولوجيات وتأثر الباحثين االجتماعيين بالمناخ الفكري المحيط 

قيم فأن بهم وتشككهم في استخدام آلمة القيمة ذاتها واالختالف في وظائف ال
هذا االضطراب يجمع بعض الحقائق للوصول بالمفهوم االجتماعي للقيم بدقة 

  :وهذه الحقائق هي .أآثر
  .اعتبار القيم ظاهرة اجتماعية ثقافية  -1
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  .وجود عنصر معياري في القيم يحدد عن طريق المجتمع  -2
  . وجود عنصر تصوري عقلي يحمى القيم من العشوائية واالرتجال -3
ه             وجود عنصر مرغوب   -4 ل المجتمع وجماعات  فيه أو مرغوب عنه من قب

ا         ستند له ة التي ي ى القواعد العام وأعضائه ويضمن عدم خروج القيم عل
  .أي بناء اجتماعي 

ين    -5 ن ب ة ، م ف االجتماعي ل المواق اء داخ ة االنتق ة لعملي ّضمن القيم ت
ل        ي داخ ة ف ة المنظم ساق الفرعي ددها األن ي تح داف الت ائل واأله الوس

سق االج امالن اعي الع د ،.(تم ط محم د الباس -103ص ص :1970عب
116(  

القيمة تطلق على آل ما هو جدير :"  أن ) 1994(ولقد ذآر سميث 
باهتمام الفرد العتبارات مادية أو معنوية أو اجتماعية أو أخالقية أو دينية أو 

  (Smith, et.al.1994: P.P: 79- 84)." جمالية
والعمومية داخل المجتمع الواحد أو وحيث إن القيم لها سمة االنتشار " 

المجتمعات المختلفة فأنها تتصل وتتفاعل مع آافة النظم االجتماعية األخرى 
السائدة الن لها في هذه الحالة وظيفة اجتماعية فهي تساعد النظام علي أن 
يؤدي األفراد أعمالهم في إطاره بصورة ناجحة فضًال عن معاونة األفراد 

أي بشكل تفاعلي نظرًا لمشارآة هؤالء األفراد بعضهم للعمل بروح الفريق 
البعض القيم المشترآة التي توحد أهدافهم فضًال عن أنها تضع إطارًا في حرية 
التعامل مع الجميع وبذلك فهي تتميز بأن لها طابعًا مجتمعيًا بحيث ال تقتصر 
علي طائفة من الناس علي حساب طائفة أخري أو منطقة معينة علي حساب 

. " ( منطقة أخري وبذلك تحمي القيم النظم القائمة وتعمل علي استمرارها
 )137ـ 136ص ص : 2000إسماعيل عبد الباري ،

وفي النهاية فإن علماء االجتماع يوجهون عنايتهم ببناء النظم االجتماعية 
ووظيفتها، ويهتمون بأنواع السلوك التي تصدر عن جماعات أو فئات من 

م بنظم اجتماعية أخرى ، وتحلل مختلف األحداث األشخاص في عالقته
 -..) مثل الشراء والبيع ، واالنتخاب والتردد على دور العبادة ،  ( -السلوآية 

فعلماء االجتماع يتعاملون . التي تصنف أنواعًا معينة من النشاط لدى األفراد 
اء حيث تمثل الجماعة بؤرة اهتمام علم) Group values(مع القيم الجماعية 

  )40ص  : 1992عبد اللطيف خليفة ،. (االجتماع 
  :القيم في الفكر السيكولوجى 

أن بدأ انتقال موضوع القيم من ) 1983مصطفي سويف (أوضح 
 نظرية أنماط E.Sprangerالفلسفة إلي علم النفس عندما نشر سبرانجر 

الشخصية والذي يحاول فيها أن يصنف الناس إلي أنماط بناء على القيمة 
رئيسية التي تسيطر على أذهانهم وتحرآهم في أفعالهم، ووزع الناس في ستة ال

أنماط للشخصية في ضوء القيم هي النمط النظري ، النمط االقتصادي ، النمط 
مصطفي .(الجماعي ، النمط االجتماعي ، النمط السياسي ، النمط الديني

  )343-342ص ص  : 1983سويف، 
أن القيم )  " 2003محمد شفيق ، في  ( Thearndikويرى ثورندايك 

 وأن القيمة اإليجابية منها والسلبية تكمن في اللذة أو Preferencesتفضيالت 
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األلم الذي يشعر بهما اإلنسان ، فإذا آان حدوث شيء ال يؤثر مطلقًا في 
إحداث اللذة أو األلم لدى فرد حاليًا أو مستقبًال فأنه يكون عديم القيمة على 

ص :2003محمد شفيق ، .(ً"ى هذا فال يكون خيرًا أو شرا وعل. اإلطالق 
61(  

ويرى علماء النفس أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الشخصية آكل وبين القيم 
عبد اهللا عبد الحى .(فإذا عرفنا قيم الشخص ، فإننا نعرف شخصيته جيدًا

  )328ص  : 1981،
ل الفرد وأيضًا ينصب اهتمام علماء النفس على قيم الفرد حيث يمث

  .رآيزة الدراسات النفسية من حيث اهتمامها بدراسة القيم لدى الفرد
القيم عبارة عن تنظيمات معقدة " أن  ) 1959عطية هنا ،(ولقد أوضح 

ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص أو األشياء أو المعاني سواء آان 
ضمنيًا وأنه من التفضيل الناشئ عن هذه التعبيرات المتفاوتة صريحًا أو 

الممكن أن نتصور هذه التقديرات على أساس أنها امتداد يبدأ بالتقبل ويمر 
  )40ص: 1959عطية هنا، . "(بالتوقف وينتهي بالرفض

 بعمل مسح للتراث 1955 سنة W. Dukesولقد قام وليام دوآسى 
  :السيكولوجي الخاص بالقيم وقام بتصنيفه إلي ثالث فئات رئيسية هي

اس بمجموعة من                 فئة اهتمت  -1 ذا القي ائج ه ط نت  بقياس قيم الجماعات ورب
  .المتغيرات آالسن والنوع والقدرات النفسية والسمات المزاجية

  فئة اهتمت بأصل القيم وتطورها داخل البناء السيكولوجي للفرد -2
ة    -3 ه المعرفي ى حيات رد عل يم الف أثير ق ت بت ة اهتم د  .(فئ ط محم د الباس عب

  )210-209ص ص ) : ت.د(
تبر القيم ضرورة هامة يلجأ إليها الفرد للحكم على أشياء ما ويتضح وتع

اهتمام أو اختيار : "  بأنها 1998هذا في تعريف صالح محمد أبو جادو 
وتفضيل أو حكم يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديًا بمجموعة المبادئ 
ه والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه ، والذي يحدد المرغوب في

  )316ص  : 1998صالح أبو جادو، .(والمرغوب عنه
وأن مفهوم القيم من المفاهيم التي يتوافر استخدامها عندما يتناول حديث 
الناس إسهامًا في بعض األمور ، فال يقتصر حديث القيم على المشكالت ذات 
الطابع القومي أو الدولي فحسب بل تشمل معظم جوانب الحياة وتتطرق للعديد 

  )4ص  : 1962محمد عماد الدين وآخرون، .(شكالتمن الم
والدافع إليه ألن ) سهير آامل(وتأتى أهمية القيم في تفسير السلوك آما ترى 

القيم من أهم الوسائل التي تزيد فهمنا للشخصية اإلنسانية وتمكننا من تفسير 
  )24ص  : 1992سهير آامل أحمد ،.(االختالفات في السلوك

بعضها البعض في نظام قيمي بحيث تمثل آل قيمة تنتظم القيم مع " و 
في هذا النظام عنصرًا من عناصره ، وعلى قدر ما يوجد من تعدد في مجاالت 

سمير نعيم، ." (الحياة والسلوك يوجد تعدد في تنظيم القيم الموجهة لسلوك الفرد
  )123-122ص ص  : 1982

يمات ألحكام عبارة عن تنظ" بأنها  ) 1984حامد زهران، (ولقد عرفها 
عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء أو المعاني أو أوجه النشاط وهي 
مفهوم مجرد ضمني غالبًا يعبر عن الفصل أو االمتياز أو درجة الفضل الذي 
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ص  : 1984حامد زهران، . " (يرتبط باألشياء أو المعاني أو أوجه النشاط 
132(  

 طريق التعبيرات المختلفة من وهي تكوينات فرضية نستدل عليها عن
خالل اللفظ أو السلوك الذي يسلكه الشخص سواء آان شخصيًا أو اجتماعيًا 
لكن على الرغم من تعدد تناول العلماء لموضوع القيم وآثرة ما آتب فيها فلقد 

مجموعة أحكام يصدرها الفرد : " على أنها ) 1992سهير آامل ،(أوردتها 
جتماعية والمادية وهذه األحكام هي في بعض جوانبها على بيئته اإلنسانية واال

نتيجة تقويم الفرد أو تقديره ، إال أنها في جوهرها نتاج اجتماعي استوعبه 
الفرد وتقبله ، بحيث يستخدمها آمحكات أو مستويات أو معايير ، ويمكن أن 
تتحدد إجرائيًا في صورة مجموعة استجابات القبول أو الرفض إزاء 

ص  : 1992سهير آامل، ".( أشخاص أو أشياء أو أفكارموضوعات أو
250 (  

  :خصائص القيم 
من أهم خصائص القيم أنها إنسانية ، ذاتية ، نسبية ، تترتب ترتيبًا 
هرميًا ، تتضمن نوعًا من الرأي أو الحكم آما تتضمن الوعي بمظاهرة 

  )217ص  : 1984توفيق مرعى، .(االدراآية والوجدانية والنزوعية
أنه يمكن أن تكون للقيم العديد من الخصائص التي تتصف بها على إال 

  :النحو التالي وهو 
سان من                       -1 ستمده اإلن ر أخالقي ، ي ل ، فهي تعبي الم المث ي ع تنتمي القيم إل

  .فلسفة أو تصور أو عقيدة دينية 
ة ،    -2 ف المختلف ي المواق سلوك ف ه ال دد وتوج ة تح د عام يم قواع ر الق تعتب

  .لمقبول وغير المقبول وتفرق بين السلوك ا
م             -3 ترتبط القيم باألفكار والمبادئ واالتجاهات المقبولة في المجتمع ومن ث

سلك في ضوئها               ة التي يجب أن ي فهي توضح الطرق والوسائل المختلف
  .اإلنسان حتى يحقق أهدافه 

ان            -4 رد آلخر أو من مك ا من ف يأخذ البعض بنسبية القيم من حيث اختالفه
ة إ  ن ثقاف ر أو م ؤمن      آلخ ن ن ان، ونح ي زم ان إل ن زم رى أو م ي أخ ل

ذي عن                       ا في صدق المصدر ال يم من حيث اعتقادن ات الق إيمانًا قويًا بثب
  )247ص:1997محمدشفيق ،.(طريقه نأخذ قيمنا

داف        -5 سه ال باأله سان بنف ضعها اإلن ي ي دة الت داف البعي يم باأله تم الق ته
  )141ص  : 1984محمود السيد أبو النيل، . ( الفرعية 

  :تصنيف ودراسة القيم 
يمكن تصنيف القيم حسب مقاصدها إلي وسائلية وغائية وحسب شدتها 

محمد بيومي، .(إلي عامة وخاصة وحسب وضوحها إلي ظاهرة وضمنية
   )120ص  : 1989

وتتضمن دراسة القيم عدة نواحي منها الجوانب األساسية من حيث 
ريق أنماط القيم نفسها تصنيفها ليسهل دراستها وتحديدها ويحدث هذا عن ط

وحسب أبعادها المختلفة ولقد استخدم هذا التقسيم آأول تقسيم حسب ما ورد 
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 والذي تطور بعد ذلك وأدخل عليه 1913وما يقيسه اختبار البورت وفيرنون 
  .التعديالت 
  :هذه التصنيفات آما يلي ) 1998صالح محمد أبو جادو، (ولقد أورد 

  :حتوى  أنماط القيم حسب بعد الم-1
  . قيم اقتصادية) جـ.   (قيم اجتماعية ) ب.     (قيم دينية ) أ  ( 
  .قسم سياسية ) و .    ( قيم جمالية ) هـ.    (قيم معرفية) د ( 
  : أنماط القيم حسب مقاصدها -2
  .وهي وسائل لتحقيق غايات أبعد : قيم وسائلية ) أ ( 
  .جماعة ألفرادها أهداف وفضائل نهائية تضعها ال: قيم نهائية ) ب(
  : أنماط القيم حسب شدتها وإلزامها وهي ثالثة مستويات -3

  .وهي القيم الملزمة أو اآلمرة الناهية : ما ينبغى أن يكون ) أ  ( 
ون   ) ب ( ضل أن يك ا يف ى      : م راد عل شجع األف ي ي ضيلية الت يم التف ي الق وه

  .االلتزام بها 
  .أي القيم المثالية : ما يرجى أن يكون ) جـ(
وتنقسم حسب درجة شيوعها وانتشارها إلي      :  أنماط القيم حسب شيوعها      -4

:  
  .وهي التي يعم انتشارها في المجتمع آله : القيم العامة ) أ ( 
  .وهي القيم المتعلقة بمناسبات اجتماعية معينة : القيم الخاصة ) ب(
  :تنقسم إلي قسمين :  أنماط القيم حسب وضوحها -5
  .وهي التي يعبر عنها بالكالم والسلوك نفسه: حة القيم الصري) أ ( 
ضمنية ) ب( يم ال الل : الق ن خ ا م ستدل عليه ستخلص وي ي ت يم الت ي الق وه

  .مالحظة االختيارات التي تتكرر في سلوك األفراد 
  :وتصنف إلي صنفين هما :  أنماط القيم حسب ديمومتها -6
يتها في المجتمع     وهي التي تزول بسرعة وتمتاز   : القيم العابرة   ) أ  (  دم قدس  بع
.  
اق             : القيم الدائمة ) ب( ي أعم وهي القيم التي تدوم زمنًا طويًال ويمتد جذورها إل

  )238 – 236ص ص  : 1998صالح محمد على أبو جادو، .( التاريخ
ولقد قام العالمان مايروس مكدوجال وهارلود السون بتقسيم القيم إلي 

  :ثمانية مستويات هي 
  .سلطة  القوة أو ال-1
  . العلم -2
  . الثروة -3
  . االحترام -4
  . السالمة والصحة -5
  ) .الخبرة( المهارة -6
  . المحبة -7
  )42ص ) : ت.د(برويز صانعي .( التقوى -8

  :بتقسيم القيم إلي ثمانية أنواع) البحث الفلسفي( وآذلك قام بك في مؤلفه 
  . القيم الحياتية وهي ما تلزم لحياة اإلنسان -1
  .لقيم الدينية  ا-2
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  ) الخ……المال ، العمل ، ( القيم االقتصادية مثل -3
ل   -4 ة مث يم االجتماعي وة  :  الق صداقة والق سلطة (ال شهرة أو  ) ال ة وال والمكان

  .أمثالها 
  . القيم العاطفية التي تظهر في التجارب الجديدة -5
  .العلم الروح العلمية والسعى نحو الحقيقة وطلب :  القيم العقالنية مثل -6
  .الجمال وحسن الذوق وسالمته :  القيم الفنية مثل -7
ع الفضائل         :القيم األخالقية مثل  -8 ام في جمي شكل ع الخير والسعادة والعدالة وب

ة دارى ، .(األخالقي ر يعتم ى ش ) 14ص :1987عل
 WWW.Http.09.61.2/0.137/vafislambehath/behath. Matpوردفي

/ 134 / al.htm.)  
  :قياس القيم 

نذ أن دخلت القيم حيز الدراسة في مجال علم النفس اهتم العلماء م
بدراستها ولكي يمكن دراستها فلقد وضع العلماء مجموعة اختبارات لقياس 
القيم على الرغم من أن األمر لم يكن باليسير وأن أول اختبار قام بقياس القيم 

رات التي هو اختبار البورت وفرنون ولندزى ثم تبعه الكثير من االختبا
  .ساعدت على دراسة القيم 

  : اختبار القيم اللبورت وفرنون ولندزى -1
ويعتبر أول اختبار لقياس القيم والذي قام بإعداده البورت وفرنون 

Allport & Vernon 1913 والذي عدل بعد ذلك واشترك معهما في ذلك 
  ، ويقيس هذا المقياس1965 ، 1960 ، 1951 في أعوام Lindseyلندزى 

  :القيم الست اآلتية 
  ) .التي تهتم بالنواحى المادية: ( القيمة االقتصادية -1
  ) .التي تهتم بالحقيقة والمعرفة: ( القيمة النظرية -2
  ) .التي تهتم بالنواحي االجتماعية: ( القيمة االجتماعية -3
  ) . التي تخص النواحي الدينية والمعتقدات: (  القيمة الدينية -4
  ) .التي تهتم بالشكل والتناسق: (الجمالية  القيمة -5
  ) .التي تهتم بالمرآز االجتماعي والسلطة: ( القيمة السلوآية -6

ويتكون المقياس في الصورة المحلية من ثالثين سؤاًال ولقد ترجمه 
عطية هنا إلي اللغة العربية ، وقام آثيرون بمحاوالت تهدف لجعل المواقف 

محمود أبو النيل، .( تتناسب مع المواقف المحليةالتي تثيرها أسئلة المقياس
  )141ص  : 1984

  :ويتضمن المقياس جزأين 
  : الجزء األول -

يشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنها الفرد من خالل االختيار من 
  :بديلين مثل 

  بماذا تتأثر ؟) دينيًا أو علميًا أو سياسيًا(عندما تحضر احتفاًال عظيمًا 
  .نات واألعالم بالزي) أ ( 
  .بقوة الجماعة وتأثيرها ) ب(
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يشير إلي ) ب(يعكس القيم الجمالية ، والبديل الثانى ) أ ( فالبديل األول 
  .القيمة السياسية 

  : الجزء الثاني -
يشتمل على مجموعة من البنود بحيث يجيب عنها الفرد من خالل 

  :اختياره لبديل من أربعة بدائل مثل 
شخ  ضي ال سن أن يق ه   يح وم عطلت بوع ي ام األس وال أي شتغل ط ذي ي ص ال

  .األسبوعية 
  .في تثقيف نفسه بقراءة الكتب الحديثة ) أ ( 
  .في السياحة واأللعاب ) ب(
  .في حضور الحفالت الموسيقية ) جـ(

  .في االجتماع لخطبة دينية) د ( 
يشير إلي القيمة ) ب(إلي القيمة النظرية، والبديل ) أ ( ويشير البديل 

يشير إلي ) د ( يشير إلي القيمة الجمالية ، والبديل ) جـ(ياسية ، والبديل الس
  )75ص  : 1992عبد اللطيف محمد خليفة ، .(القيمة الدينية

  
  
  

   A personal Values inventory:  مقياس القيم الشخصية -2
 بندًا خصصت لقياس عشر قيم 90ويتكون من  ) Howksهوآس (أعده 

لية، الراحة أو االسترخاء، الصداقة واإلثارة، الحياة القيمة الجما: (هي 
األسرية، الحرية الدينية، السيطرة أو التحكم، التقدم الشخصي، االعتراف أو 

  ...).التقدير من قبل اآلخرين،
 مجموعة ، يتضمن آل منها ثالثة بنود 30وقد قسمت بنود المقياس إلي 

 ترتيبها حسب أهميتها ومن لقياس قيمة من القيم العشر ويطلب من المبحوث
  :هذه المجموعات ما يلي 

  :المجموعة األولى 
  .أحب أن أجلس في األماآن التي تمكنني من الحرآة واللعب * 
  .أحب األلوان الجذابة * 
  .أحب أن أخرج في صحبة األصدقاء * 

فالعنصر األول يعكس قيمة اإلثارة والترويح ، والعنصر الثاني يعكس 
ة ، والعنصر الثالث يشير إلي قيمة الصداقة وأهمية آل قيمة القيمة الجمالي

 & Howks) .بالنسبة للفرد هي مجموع درجات هذه القيمة في آل المجموعات
Egbert ,1952: 469- 476  

  Work values inventory مقياس قيم العمل           -3
لقياس قيمة اإلبداع واألمن والمكانة ) Superسوبر (قام بإعداده 

  .االجتماعية ، والعالقة مع اآلخرين ، والغيرية 
 مجموعة ويحتوى آل منها على أربعة بنود 18ويتكون المقياس من 

لقياس أربع قيم مختلفة ويطلب من الفرد ترتيبها أيضًا حسب أهميتها بالنسبة 
  )1973محمد جميل منصور، .(له
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اع ، فالمجموعة األولى على سبيل المثال تختص بقياس قيمة اإلبد
  .والعالقة مع الزمالء ، وقيمة التنوع في عمل األشياء ، وبيئة العمل 

  :وتتمثل بنودها فيما يلي 
  . المساهمة في وضع النظريات العلمية -1
  . التعرف على األفراد اآلخرين -2
  . عمل أشياء متنوعة -3

عبد اللطيف محمد خليفة، .( العمل في مكان مؤثث تأثيثًا فاخرًا-4
  )79ص :1992

   R. V. S. (Rokeach value slavery( مسح القيم لروآيش   -4
  :ويتضمن جزأين 

  :األول 
  . قيمة 18 ويتكون من Terminal valuesلقياس القيم الغائية  

  :الثاني 
  . قيمة 18 ويتكون من instrumental valuesلقياس القيم الوسيلية 

عن اآلخرين من وُيطلب من الفرد ترتيب آل جزء منهما بشكل مستقل 
.  وهي األقل أهمية) 18(وهي األآثر أهمية إلي رقم ) 1(رقم 

(Rokeach,1963)  
  :ويتضمن مقياس القيم الغائية القيم اآلتية 

 جمال – السالم العالمي – اإلنجاز – الحياة المثيرة –الحياة المريحة 
أو التناغم  االنسجام – السعادة – الحرية – األمن العائلي - المساواة–العالم 

 النجاة والخلود في الحياة – المتعة – األمن القومي – الحب الناجح –الداخلي 
 الصداقة الحقيقة – التقدير أو االعتراف االجتماعي – احترام الذات –اآلخرة 

  . الحكمة –
  :ويتضمن مقياس القيم الوسيلية القيم اآلتية 

 – شجاع –  نظيف– مرح – قادر أو متمكن – واسع األفق –طموح 
 عقالني أو – مثقف – مستقل – واسع الخيال – أمين – خدوم –متسامح 
ضبط ( منضبط – متحمل للمسؤولية – مهذب – مطيع – محب –منطقي 
  )81-79ص ص  : 1992عبد اللطيف محمد، ) " .(النفس

   The differential values inventory:  مقياس القيم الفارقة -5
 وترجمه إلى العربية جابر عبد الحميد ويقوم )R. Princeبرنس (أعده 

 وقيم عصرية traditionalعلى أساس تصنيف القيم إلي نوعين هما قيم تقليدية 
Emergent بندًا ويشتمل آل منها على عبارتين وعلى 64 ويتكون من 

يمثل قيمة تقليدية آالقيمة األخالقية ، : إحداهما . المجيب أن يختار واحدة منهما
  .والنجاح ، الحصول على المرآز، االهتمام التخطيط للمستقبل الرغبة 

صرية      يم ع ي ق ة إل ارة الثاني شير العب ر   (وت ام بالحاض اراة واالهتم ل المج مث
  )76ص  : 1992عبد اللطيف خليفة ،) .(والصداقة والسعادة

  .وسوف يوضح هذا المقياس في أدوات الدراسة بالتفصيل 
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  التنشئة االجتماعية
  

  أهمية دراسة التنشئة االجتماعية.  
  المؤسسات التي تقوم بعملية التنشئة االجتماعية.  
  نموذجا ( األساليب الوالديه في التنشئة االجتماعية(  
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  أهمية دراسة التنشئة االجتماعية
  

 يتحول الكائن اإلنساني من آائن تغلب عليه عن طريق التنشئة االجتماعية   " 
حاجات عضوية بيولوجية األصل إلي آائن تغلب عليه حاجات ودوافع من 
نوع جديد ذات طابع اجتماعي أي أنها تحول الفرد من طفل يعتمد على غيره 
متمرآز حول ذاته ال يهدف في حياته إلى إشباع حاجاته الفسيولوجية وال 

حين يشعر بالدافع إلي اإلشباع إلي فرد ناضج يدرك يستطيع إرجاء حاجاته 
معنى المسئولية ويستطيع أن يتحملها ويعرف معنى الفردية واالستقاللية ، فرد 
يسلك معتمدًا على ذاته اعتمادًا نسبيًا فرد ال يخضع في سلوآه إلي حاجاته 
تي الفسيولوجية فرد يسمح له المجتمع بإشباعها ويرجئ إشباع تلك الحاجات ال

يقتضي الموقف إرجاءها ويقمع تلك الحاجات التي يرفض المجتمع إشباعها ، 
ويدرك قيم المجتمع ومعاييره على المستوى المعرفي واالنفعالي فيلتزم بها فرد 
يستطيع أن ينشئ العالقات االجتماعية المشبعة مع غيره فيستمتع ويمتع بها 

  )80ص  : 1974أحمد سالمه ، عبد السالم عبد الغفار ، ."(غيره
فمن خالل التنشئة االجتماعية نتعلم آيف نصبح أعضاء في المجتمع ، 
من خالل استدماج معايير وقيم المجتمع من ناحية أو تعلم آيفية أداء أدوارنا 

) إلخ... دور العامل ، دور األب ، دور الصديق، دور المواطن ، (االجتماعية 
ق التكامل في المجتمع ، ولم يعد ينظر والتنشئة االجتماعية تعد أساسية في تحقي

إليها باعتبارها الحافظ لمرحلة الطفولة ، وتتم من خالل األسرة والمدرسة ، 
لكن أصبحت من األمور المسلم بها ، إال أن التنشئة االجتماعية عملية مستمرة 

آما اتضح أنها ليست مجرد عملية ذات خط واحد يتعلم من . مدى الحياة 
جوردن مارشال ، ترجمة محمد .(د آيف يتكيفون مع المجتمعخاللها األفرا
  )482ص  : 2000الجوهري ، 

 و تهدف إلي إعداد الطفل ثم الصبي فاليافع فالراشد لالندماج في أنساق 
البناء االجتماعي والتوافق مع المعايير االجتماعية ، والقيم السائدة ولغة 

 فيها ، وبالجماعات التي ينضم االتصال واالتجاهات الخاصة باألسرة التي ولد
إلي عضويتها ، آما يتفهم الحقوق والواجبات الملزمة المتعلقة بمجموعة 

آما يتفهم أدوار . المراآز التي يشغلها ، ويتعلم األدوار المناسبة لكل مرآز
عبداهللا عويدات .(اآلخرين الذين يتعامل معهم في المواقف االجتماعية المتنوعة

  )84ص : 1997، 
سهم عملية التنشئة االجتماعية في التوفيق بين دوافع الفرد ورغباته وت

ومطالب واهتمام اآلخرين المحيطين به ، وبذلك يتحول الفرد من طفل متمرآز 
حول ذاته ومعتمد على غيره هدفه إشباع حاجاته األولية ، إلي فرد ناضج 

ر االجتماعية يتحمل المسئولية االجتماعية ويدرآها ويلتزم بالقيم والمعايي
السائدة فيضبط انفعاالته ويتحكم في إشباع حاجاته وينشئ عالقات اجتماعية 
سليمة مع غيره ، وهي لذلك لها دور أساسي في تحديد أنماط سلوك اإلنسان و 

 ، 2003محمد شفيق ، .(تؤثر تأثير بالغ في تحديد جوانب عالقاته االجتماعية 
  )27ص
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عملية التنشئة االجتماعية تستخدم  أن 1998وذآر أيضًا صالح محمد 
في تنمية سلوك الفرد الفعلي في مدى أآثر تحديدًا، وهو المدى المعتاد 
والمقبول طبقًا لمعايير الجماعة التي ينشأ فيها، وهي عملية ال تنتهي بانتهاء 

  .الطفولة، بل تستمر ما دامت الحياة
ا الطفل في وهي عملية التشكيل والتغيير واالآتساب التي يتعرض له

تفاعله مع األفراد والجماعات ، وصوًال به إلي مكانة الناضجين في المجتمع 
بقيمهم واتجاهاتهم ومعاييرهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وهي عملية التفاعل 
االجتماعي التي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية التي تعكس ثقافة 

 الفرد عن طريق التفاعل مجتمعه وهي عملية تعلم اجتماعي ، يتعلم فيها
االجتماعي أدواره االجتماعية ، ويتمثل ويكتسب المعايير االجتماعية التي 
تحدد هذه األدوار أنه يكتسب االتجاهات النفسية ، ويتعلم آيف يسلك بطريقة 
اجتماعية توافق عليها الجماعة ويرتضيها المجتمع ، ولهذا يرادف نيوآومب 

)New Comb (ئة االجتماعية ومصطلح التعلم االجتماعي ، بين مصطلح التنش
وهي عملية دينامية تتضمن التفاعل والتغيير والشخصية الناتجة هي محصلة 

  )19-13: ص ص  : 1998صالح أبو جادو، .(هذا التفاعل 
 أن التنشئة االجتماعية للطفل في 1995ولقد أوضح محمود عكاشة 

 وتتوقف هذه العمليات على غاية األهمية بالنسبة لتكوين شخصيته وذاته ،
عادات المجتمع وتقاليده ، وقيمه واالتجاهات الفكرية السائدة فيه وعلى العرف 
والقانون والمعايير الخلقية واالجتماعية والعقيدة وأنماط السلوك المختلفة أي 

  )162-161:ص ص:1995محمود عكاشة ، .(على ثقافة المجتمع
ل السلوك االجتماعي للفرد باإلضافة إلي ذلك فهي تسهم في تشكي

وإدخال ثقافة المجتمع في بناء شخصيته وتحويله من آائن بيولوجي إلي آائن 
  ) 29ص  : 1998جليل وديع ، . (اجتماعي وتكسبه صفة اإلنسانية 

وتشتمل التنشئة االجتماعية على عمليات متعددة منها ما هو نفسي ومنها 
عي واالنتقال الثقافي من جيل إلي ما هو اجتماعي فهي تشتمل التعلم االجتما

جيل وتكوين األنا والشخصية ليظهر التوافق االجتماعي ، حيث تأتى النظرة 
السيكوسسيولوجية أو السسيوسيكولوجى من خالل التأثير والتأثر بين ما هو 
فردى وما هو جماعي من خالل عالقات التفاعل والدينامية المتواصلة بين 

  .الفرد والمجتمع 
د التنشئة االجتماعية من الموضوعات التي تشكل بؤرة اهتمام إذ تع

الكثير من ميادين علم االجتماع ، وتعتبر التنشئة هي العملية التربوية التي ينمو 
بها الفرد ويتطور إلي آيان اجتماعي ويكون قادرًا على أداء وظيفته في 

آلها عمليات المجتمع فتربية الطفل واألدوار االجتماعية وتعليمه النظامي 
تنشئة اجتماعية تساعد في تشكيل األفراد على أساليب حياة المجتمع الذي 

  (David Popenoe, 1980: P. 373).يعيشون فيه
وتسهم التنشئة االجتماعية اسهاما ملحوظًا في البناء االجتماعي والنفسي 

 في تنمية لإلنسان وتقوم بدور فّعال في جعله إنسانًا اجتماعيًاأآثر سويًا وفاعلية
  .ذاته ومجتمعه 

  : المؤسسات التي تقوم بعملية التنشئة االجتماعية 
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يرى علماء النفس واالجتماع أن هناك مؤسسات آثيرة تساهم في عملية 
التنشئة االجتماعية وتؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا حسب أهمية هذه المؤسسات ، 

اإلعالم، والمؤسسات األسرة ،والمدرسة ، وجماعة األقران ،ووسائل : ومنها 
  .الدينية ،والثقافية العامة للمجتمع 

ولقد أوجد المجتمع هذه المؤسسات لتلبية احتياجاته من إعداد الفرد 
وتنظيم عالقاته وبناءه النفسي وتشكيل شخصيته المجتمعية وأول هذه 

  :المؤسسات هي 

   : Familyاألسرة ) 1(
عددة وحسب أهميتها األسرة داخل السياق االجتماعي لها وظائف مت

آما ) 1976(حيث يمكن إيجاز هذه الوظائف آما حددها عبد الحميد لطفي 
  :يلي 

و                  -1 ذي يضمن للمجتمع أن ينم األسرة ما زالت النظام الطبيعي للتناسل ال
وأن يستمر في هذا النوع من النمو ويأتي هذا عن طريق إنجاب األطفال             

ؤالء األعضاء الج  و ه ه نم ا تواصل مع ا أنه ي آم ذيتهم ف ولى تغ دد فتت
دًا     أخرة تمهي ة المت الل الطفول شئهم خ رة وتن ولتهم   المبك ة طف مرحل

  .لتقديمهم للمجتمع ليحتلوا أماآنهم ووظائفهم فيه 
ه    -2 ه وأبنائ ة زوجت ا األب بإعال وم فيه ضامنة يق صادية مت دة اقت رة وح األس

اء فيزي                  د تعمل الزوجة أو بعض األبن زل وق دون وتقوم األم بأعمال المن
  .بذلك دخل األسرة 

  .األسرة هي المكان الطبيعي لنشأة العقائد الدينية واستمرارها  -3
ا               -4 تعتبر األسرة المدرسة األولى التي يتعلم فيها الطفل ، لغته القومية ، آم

ذه                    شارآها ه ه وت شئة والتوجي ر عن التن أنها ال تزال مسئولة إلي حد آبي
  .المسئولية النظم الموجودة في المجتمع 

ادئ         -5 ا مب ى فيه ي يتلق ى الت ته األول ل مدرس سبة للطف رة بالن ر األس تعتب
ام      وق والقي ى الحق ة عل سلوك وآداب المحافظ ة وال ة االجتماعي التربي

  .بالواجبات 
صوغه   -6 ل وت ون الطف ي تك ع صفاته فهي الت ى المجتم رة عل تعكس األس

وتحدد ميوله وتسد حاجاته ، وهي بذلك تعمل أوًال على تكامل شخصيته     
رة       راد األس ربط أف ة ت د خاص ادات وتقالي ا ذات ع ذا أنه ى ه الوة عل ع

ه         شون في ذي يعي المجتمع ال الي ب ربطهم  بالت م ت بعض ث د .(بعضهم ال عب
  ) 108-101: ص ص  : 1976الحميد لطفي ، 

ددًا في أي           1984ويرى السيد حنفي      أن على الذين يصبحون أعضاء ج
شئتهم     جماعة أن يتعلموا سبلها ومسالكها وأن األ       تم تن عضاء الجدد في األسرة ت

ا واألسرة                 اة التي يمرون به في األدوار التي تتصل بذلك الطور من دورة الحي
ة     ائق االجتماعي ال الحق م األطف ل تعل ل فحسب ب ة للطف ة البدني وم بالرعاي ال تق
ى                 و األول حولهم ، آما تساعدهم على تنمية وتطوير شخصيتهم في مراحل النم

  ) 87ص  : 1984، السيد حنفي . (
وتعتبر األسرة المؤسسة األولى في عملية التنشئة االجتماعية ؛ ألنها تمد           
ي  رة ه صحيحة وإن األس سلوآية ال ادات ال ايير والع القيم والمع خاص ب األش
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ا                      ة أبنائه ولى رعاي اعي ؛ ألن األسرة هي التي تت المسئولة عن الضبط االجتم
سوي            منذ اللحظة األولى لميالدهم ويقع عليها      سلوك ال م ال ر في تعل  العبء الكبي

  .وممارسة الضبط الذاتي ألفرادها 
سية              م العوامل الرئي وتعتبر العالقات الوالدية السائدة داخل األسرة من أه
اء ،                      ه األبن ذي يتواجد في سيكولوجي المناسب ال ة الجو ال ى تهيئ التي تساعد عل

ال                 ًا في تكيف األطف ين    حيث يلعب الجو األسرى دورًا مهم سجام ب ة االن فعالق
ل وأى    ف الطف ى تكي ساعد عل ذي ي و المناسب ال ق الج ي خل ؤدى إل دين ت الوال
ستمرة              ات الم ه فالخالف شعر ب خالف أو صدام يقع بين الوالدين يدرآه الطفل وي
ل                  د الطف الي عن االتزان االنفع شعور ب ى ال والمشاجرات بين الوالدين تقضى عل

ؤدى     فيصبح الطفل متقلبًا في انفعاالته   ا ي ورة والغضب ، آم  ، آما يميل إلي الث
د  ة التوح ي عملي ي االضطراب ف دين إل ين الوال سجام ب دم االن رم .(ع ميحه آ س

  )34ص  : 1996توفيق ،
ة       ة الفردي سيكولوجية أن الحاج سوسيولوجية وال وث ال دت البح د أآ ولق
ا      ًا آلم ر إلحاح ون أآث ا تك رة ووظائفه ة ألدوار األس ة والمجتمعي والجماعي

ية ا اتهم األساس باع حاج شر وإش داد الب دد فرص إع ع المح ي المجتم نحسرت ف
سي    ان النف ق األم رص تحقي سرت ف ا انح دراتهم ، أي آلم ن مق نهم م وتمكي
ان    شبكات األم سمى ب ا ي ة م اءة وآفاي اعي،عبر آف ردي والجم اعي الف واالجتم

   (Bumpass. L. 1997: PP. 483-498) (Safety Nets)االجتماعي
رتبط ا شئة     وت ث إن التن ًا ، حي ًا وثيق رة ارتباط ة باألس شئة االجتماعي لتن

  .االجتماعية تسمى التنشئة األسرية 
ى سميت   ي البيت ، حت ة األسرة ف داد لتربي د امت ة تع شئة االجتماعي فالتن
اك    ين أن هن د تب ة ، وق شئة االجتماعي ام التن ى مه د أول رية ، وتع شئة األس بالتن

شئة اال   لوب التن ين أس ة ب رة     عالق يم ، فاألس ن ق اء م اه األبن ا يتبن ة وم جتماعي
ة التي          آمؤسسة اجتماعية ال توجد في فراغ ، وإنما يحكمها إطار الثقافة الفرعي

ر       -ينتهي إليها ، آما يتمثل في المستوى االقتصادي          ة وغي  االجتماعي ، والديان
اً             رد قيم ة ،    ذلك من المتغيرات، وتلعب األسرة دورًا أساسيًا في إآساب الف  معين

ه     سار حيات ي م رد ف ا الف ي إليه ي ينتم ة الت ة المختلف ات الثانوي وم الجماع م تق ث
الفرد              ا ف االجتماعية بدور مكمل ، بحيث تتحدد للفرد قيم معينة يسير في إطاره
يتنازل عن بعض القيم التي اآتسبها في محيط األسرة ليأخذ بغيرها مما تأثر به              

  ) 257ص : 1994ار، عبد الفتاح دويد.(في إطار مختلف
د               ا ذآر حام ل آم ى للطف ة األول حيث إن األسرة هي المدرسة االجتماعي

ل وهي العامل             1984زهران    ، فاألسرة هي المدرسة االجتماعية األولى للطف
ة      شئة االجتماعي ة التن األول في صياغة سلوآه االجتماعي وهي التي تقوم بعملي

ه سلوآه     وتشرف على النمو االجتماعي للطفل وتكوين      د  .( شخصيته وتوجي حام
  ) 202ص : 1984زهران ،

اذج   ر النم ي تقري ام ف رى ودور ه سئولية آب ا م رة له ون األس ضًا تك وأي
سان          صية اإلن ك أن شخ ال ش ره ، ف ي آب ل ف ا الطف دو عليه ي يب سلوآية الت ال
ا هي                وفكرته عن هذا العالم وما يتشربه من تقاليد وعادات ومعايير للسلوك إنم

ا  اج لم يالده   نت وم م ذ ي رته من ي أس ل ف اه الطف فيق ، . (يتلق د ش  : 1997محم
  ) 209ص
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واألسرة هي التي تعد محور قضية وجود اإلنسان فهي التي آونت النواة        
قائه ،          ه أو ش ضطربة ، راحت ة أو الم ه الهادئ ي حيات سان ف ذلك اإلن ى ل األول

تعل      سلوك    فالتربية التي ُتربى بها األسرة أبناءها هي الكفيلة بأن ي ا ال م من خالله
وج   رف(المع صحيح ) المنح ويم(أو ال مل  ) الق دهور ش ل والت ا أن الخل ، وبم

ة ال              األسرة ، فحتمًا تكون النتائج المتوقعة مضطربة ومشوهة وهي حقيقة علمي
راده ،                ى في إصالح المجتمع وأف ة األول د اللبن غبار عليها فإصالح األسرة يع

د    فاألسرة في مجتمعاتنا نعتبرها أس  ة وهي تع رة شرعية التكوين ، أسرة زواجي
ذه        ل ه ي مث اعي ف د االجتم ا ؛ وألن التأآي ين وأطفالهم ن زوج ون م سقًا يتك ن

ة  ات الزوجي ى العالق ية عل صفة أساس صب ب ساق ين ال .(االت وردن مارش ج
  ) 167ص :2000،

ة              فاألسرة هي أول احتكاك مباشر بالنسبة للطفل من خالل عالقاتها البيني
ذا المجتمع           ) داخل الطفل (لد داخله   التي سيتو  اعي داخل ه آيفية التعامل االجتم

الصغير الذي يحتويه وآيف يكون مؤثرًا فيه حيث يجب على األسرة أن تجعل       
دم          ث إن ع ده ، حي ذي يجي ر ال ط التعبي الل نم ن خ سه م ن نف ر ع ل يعب الطف

ا               ة منه سية واجتماعي شاآل نف ي م  صعوبة   استجابة األسرة لهذا التعبير يؤدى إل
شارآة                ة في م تكوين عالقات اجتماعية أو صداقات خارج األسرة وعدم الرغب

  .اآلخرين واالنطواء والوحدة واالنعزال ، ويكون غير فعال وسلبي 
ا                  سلوك ألبنائه ديل ال ساب وتع اليب لألسرة الآت اك أس ك هن ومن أجل ذل

  :وتقديم الخبرات الكافية لهم آما يلي 
  .فل  االستجابة ألفعال الط-1
  . الثواب والعقاب -2
  . المشارآة في المواقف االجتماعية المختلفة -3
  . التوجيه الصريح للطفل -4

ل بصورة مباشرة وصريحة فهي                حيث تقوم األسرة بتوجيه سلوك الطف
سودها                  ا ت دفء وبأنه ة والعمق وال ا بالمواجه ات فيه آجماعة أولية تتميز العالق

ه          وبأن الفرد فيها وبخ   ) النحن(روح   ه وبذات ه لذات د  .(اصة الطفل تقدر قيمت محم
  )60ص : 1997شفيق ، محمود عكاشة ، 

ة    وم بعملي ي تق سات الت م وأول المؤس ن أه رة م ر األس ة تعتب ي النهاي وف
راد      لوآيات األف شكيل س تم ت ث ي ا ، حي وم بأدواره ة وتق شئة االجتماعي التن

  .يه المجتمع ومساعدتهم على التكيف من خالل إآسابهم السلوك الذي يرتض

   :Kinder garden رياض األطفال )2 (
صناعية                ورة ال ة من جراء الث التطور الذي حدث في المجتمعات األوربي
ًا    ستوجب مكان ان ي ع األب آ ل م رأة للعم روج الم ع عشر وخ رن التاس ي الق ف

ل         ) الحضانة(لرعاية األطفال فكانت رياض األطفال أو        ا قب رة م أو ما يسمى فت
ة والنتظار األم               المدرسة ، وم   ان للرعاي ع ازدياد ونمو الحاجة فتحولت من مك

ة    نشء تربي ة ال ة وتربي ة آامل ل رعاي ة الطف ي رعاي ا إل ن عمله ى تخرج م حت
  .شاملة يقوم بها متخصصون في شئون الطفل 

أ   ا يهي ن خالله ل ؛ ألن م اة الطف ي حي دًا ف ة ج ة مهم ذه المرحل ر ه وتعتب
ية  اة المدرس دريجيًا للحي ل ت ا    الطف ن خالله أتي م ة ي ذه المرحل ي ه ة ف  النظامي
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ك من           ا يتطلب ذل ي جو المدرسة بكل م دريجي من جو األسرة إل ال الت االنتق
شطة               ه وممارسة أن تعود على النظام وتكوين عالقات إنسانية مع معلميه وأقران

وه في شتى المجاالت              سهير  .(التعلم والتعليم التي تتفق واهتماماته ومعدالت نم
  ) 33ص  : 2002حاته سليمان ، آامل ، ش

ى                  د التعرف عل شاط يري ة والن م الحرآ ويتميز طفل هذه المرحلة بأنه دائ
ياء ال                  شـــاف األش سه الآت ة بنف ه حب االستطالع والتجرب ه ولدي آل شيء حول
يحس بالجوع أو حاجته للطعام إذا انخرط في أي نشاط آخر ويحاول أن يخرج               

رات        آل ما لديه من طاقة الآتساب ال       دم الخب خبرات والتعلم ورياض األطفال تق
ذه    ل ه ر ضروري لطف ضًا أم ذا أي شاف ، وه ًا  للعب واالستك دة وفرص الجدي
ة                    شطة شبه منظم م في أن ران ينخرط معه المرحلة إضافة إلي حاجة الطفل ألق
وفر      ن أن ي ذي يمك ان ال ي المك ال ه اض األطف دين وري ين الوال ن أع دًا ع بعي

  ) 259-258ص ص  : 1998صالح أبو جادو، .(اعاتللطفل مثل هذه اإلشب
ساهم          ة التي ت ة التعليمي وتعتبر هذه المرحلة من أخصب المراحل التربوي
ة            في التنشئة االجتماعية من خالل تشكيل الشخصية وتكوينها ؛ ألن هذه المرحل
شكيل                 سلوك ؛ ألن الت ديل ال تتميز بالمرونة ويكون الطفل فيها أآثر استجابة لتع

ة أخرى             والتغ ر من أي مرحل سهير آامل ،     .(يير والتعديل في هذه المرحلة أآث
  ) 30ص  : 2002شحاته سليمان، 

ى            ود عل ستطيع أن يتع وتقدم رياض األطفال خبرات للناشئة من خاللها ي
  .ما سيكون من قيم والتزام للمواقف التي سيمر بها مستقبًال 

  
  

   :School المدرسة ) 3 (
سرة من حيث أهميتها في عملية التنشئة االجتماعية        تأتى المدرسة بعد األ   

أجزاء                      اعلون آ راد يتف ة ، تتكون من أف ر المدرسة مؤسسة تنظيمي ، حيث تعتب
اعلون           ا يتف بعض ، وأفراده من جماعات صغيرة تعمل على وتواجهه بعضها ال

صول    ات الف دد جماع ات أصغر تح ن منظم أجزاء م ضًا آ ي ، . (أي سيد حنف ال
  ) 40ص  : 1984
ك  و ا وذل ع ودوامه ة المجتم تمرار لثقاف ة اس ة للمدرس ة االجتماعي الوظيف

ه       ع واتجاهات ذلك المجتم يم ل ل الق صاص وتمث ع امت ال المجتم سر ألطف أن تي ب
ذا   ضيها ه ي يرت سلوك الت اليب ال ى أس دربهم عل ه ، وت سلوك في ايير ال ومع

ة              دير قيم ة ، حيث يكون تق ل  المجتمع في المواقف والمناسبات االجتماعي الطف
  :في المدرسة يقوم على أساس 

  .تحصيله الدراسي ) أ ( 
  .مسايرته لنظم المدرسة ) ب(
شاط المدرسة خارج الفصل         ) ج( د شفيق،محمود فتحى،      .(المشارآة في ن محم

  )63-62ص ص :1997
ة إذ            شئة االجتماعي وتعتبر المدرسة لها دور جذري وحاسم في عملية التن

ة    اني لحماي دفاع الث ط ال ر خ ه    تعتب ي توجي ارز ف ا دور ب ل وله ة ( الطف التربي
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ة ة   ) األخالقي ادئ العقلي ى المب ل عل د الطف م لتعوي د المالئ ان الوحي ي المك ، وه
  .واألخالقية ، وهي لذلك أنشأها المجتمع لما لها من أدوار متعددة 

ر  د ذآ فيق ، (ولق د ش ساب ) 2000محم ي إآ ة ف اليب المدرس أن أس
  :وتعديل السلوك هي آاآلتي 

ع ت -1 يم  المجتم دعيم ق ة لت صودة وواعي ًا مباشرة ومق ستغل المدرسة طرق
  .آالمواد الدراسية 

  .النشاط الدراسي له أهمية آبيرة في إآساب وتعديل السلوك وأنماطه  -2
  .الثواب والعقاب آأسلوب تمارسه السلطة المدرسية  -3
ى               -4 استخدام نماذج السلوك المرغوبة بالحديث عنها أو شرحها  عالوة عل

  ) 148ص  : 2000محمد شفيق ، .( المعلم آنموذج أثر
ة      ات االجتماعي ن العالق دد م اء لع ة االلتق ة نقط ر المدرس ث تعتب حي
ى      المتشابكة ، حيث تعتبر هذه العالقات هي الطرق التي يتخذها آل القائمين عل
ا            ات ، مم ذه العالق ات له ق توازن ة لخل ة داخل المؤسسة التربوي العملية التربوي

سي من                   يساعد ال  زان النف ساعدته في االت لبياتها وم ى تخطى س طفل الناشئ عل
ا                       ل داخل األسرة تمنحه إياه ة الطف يكن واضحًا أن قيم ات ول ذه العالق خالل ه
ن خالل     سبة م ذ مكت ة التلمي ون  قيم ة تك ل المدرس ن داخ سانيته لك رة وإن األس

  .التزامه وتحصيله وفاعليته داخل النشاط المدرسي 
رات         ومن أثر هذه ا    لعالقات المتوازنة والقيمة المكتسبة للطفل تكون للخب

  :التربوية أثرها على النحو التالي 
  .تكيف الطفل وتنمية قدراته  -1
ارج          -2 وذج خ ة آنم ل المدرس ة داخ ة اإليجابي ات االجتماعي اذ العالق اتخ

  .المدرسة 
  .تنمية قدرات الطالب وتكيفه من خالل عمليتى التعلم والتعليم  -3
ى  -4 اظ عل ع   الحف راه المجتم ا ي ة لم ات االجتماعي ع وااللتزام ة المجتم ثقاف

  .مناسبًا ألفراده 
  .استثارة قدرات وملكات الطفل الناشئ  -5

ون دورًا               ي أن المدرسين يلعب وعن دور المدرس يشير لندال دافيدوف إل
م ، حيث إن                  دين وأدواره هامًا في تنمية السلوك االنجازى ، وذلك بجانب الوال

ذ ،              استخدام المعلم  دى التالمي اءة ل تمكن والكف شجع ال ة التي ت ة الراجع ين للتغذي
ة   ات مهم ي توقع ؤدى إل ا ي ه Germanized expectationمم ث إن  ، حي

م        راض أنه ي افت ون إل أنهم يميل ات في مواقف اإلنجاز ف ال عقب يصادف األطف
د     ن الجه د م ذل المزي ى العمل،وب اب عل دي واالنكب ي التح اجون إل دل .(يحت لن

  ) 47ص  : 1988ف ، دافيدو
م         ال نظ اهج وإدخ ور المن دارس وتط ي الم ضطرد ف دم الم رًا للتق ونظ
ديل                 ر وتع ى تغيي ساعده عل تعليمية بعينها تساعد على التقدم العام للمجتمع مما ي
ي    افي ولقيم ل اإلرث الثق ل آ ة بنق وم المدرس ث تق ه ، حي اره ونظام بعض أفك

دور داخل المجتم       ا ي ديم     والتنظيمي واألخالقي لم ضًا بتق وم المدرسة أي ع ، وتق
ن      د م ه العدي د تواج ة ق ع ، إال أن المدرس اء المجتم ة ألبن رات المنظم الخب
شئة                  ة التن ا في عملي سيرتها ودوره ا وتعطل م المشكالت تمنعها القيام بواجباته
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ة         تعلم بأهمي اع الم دم اقتن ة وع ن المدرس سرب م شكلة الت ا م ة منه االجتماعي
  . أهمية التعليم والعلم لرسالته وجدوى ما يتلقاه وفقد

ل   ل ، حيث إن احتياجات الطف ة احتياجات الطف ى المدرس ويجب أن تلب
وهو في المدرسة هي التقبل العام واإلحساس باإلنجاز والتشجيع وهذا يأتي من            
ل    ضي التفاع ي تقت ة الت ية المفتوح شاطات المدرس ل الن ه داخ الل اندماج خ

ام ال   الل بنظ دينامى دون اإلخ ن     ال يم ع ل للق ساب الطف ث إن اآت ة ، حي مدرس
  .طريق النشاط والتجريب من أهم مجاالت التعليم المفتوح والتربية الحديثة 

   :Peers groupجماعة األقران ) 4 (
ادى                 اق آل الجماعات آجماعة اللعب والن تشمل جماعة األقران أو الرف

ث ت   شلة ، حي ة ال ع جماع ى أوس ة وبمعن الء المدرس رة وزم ة والجي وم جماع ق
ايير          ي المع ؤثر ف ي ت ة فه شئة االجتماعي ة التن ي عملي دورها ف ران ب األق
ات     باع حاج ي إش اون ف ا تع ا أنه ددة ، آم دد األدوار المتع ة وتح االجتماعي
نفس            ى ال اد عل سئولية واالستقالل واالعتم ى تحمل الم دهم عل الصغار في تعوي

رد بجماعة الر            أثير الف ه        وممارسة النشاط ويتوقف مدى ت ى درجة والئ اق عل ف
  ) 37ص : 2003محمد شفيق ،.(لها ومدى تقبله لمعاييرها وقيمها واتجاهاتها

ن أن ال         ن الممك ة م رات معين سب خب ران يكت ة األق ي جماع ل ف فالطف
اة                      ا في حي ا أهميته سبة له رات المكت ذه الخب ة ، وه يكتسبها داخل األسرة العادي

  .و النفسي االجتماعي السليم الطفل وتنشئته اجتماعيًا للوصول إلي النم
رد   ل الف ي تقب ا ف ا قوته ة له ة اجتماعي ران جماع ة األق ر جماع وتعتب

  .واستحسانه ألنواع معينة من السلوك المؤثر في تكوين الفرد 
ة                   ة ، حيث إن في مرحل ران مهم وفي مرحلة الطفولة تعتبر جماعة األق

سه     الطفولة يكتسب الطفل قيمه واتجاهاته وسلوآه عن طريق          اللعب ويعرف نف
ين                 ة ب أآثر ويزداد نموه ووعيه االجتماعي ، ولقد أثبتت الدراسات وجود عالق
ي اللعب  ادة ف ذي يحدث ع ا أن لعب األدوار ال اعي ، آم و االجتم اللعب والنم
ة نظر                ياء من وجه الدارمى يسهم في تنمية قدرة الطفل على رؤية العالم واألش

ذي يلعب     ل ال سه    اآلخرين ، فالبد للطف ال أو األخ أن يضع نف  دور األب أو البق
ل ؛ ألن يأخذ       د للطف مكانهم ويرى األشياء ، آما يرونها هم وفي هذا تدريب جي

سهير آامل ، شحاته سليمان ،      .(بعين االعتبار رؤية اآلخرين لألمور واألشياء       
  )29ص  : 2002

ل  أن استحسان الجماعة يعتبر من أقوى العوام       1984وذآر السيد حنفي    
وى                         رد يحس بالضغط الق ه أن الف ا ال شك في رد ، ومم التي تؤثر في سلوك الف
ا يحس في                       ا ، آم سائدة فيه يم ال ل لنظام الق الواقع عليه من الجماعة العليا ليمتث

ار وضوابطهم           ايير الكب ود ومع سيد  .(الوقت نفسه بالرغبة من التحرر من قي ال
  ) 108ص  : 1984حنفي ، 

ر  ة األق ر جماع ر أث شلة   ويظه ر ال ث تعتب ة ، حي رات المراهق ي فت ان ف
ك                 ضلها ، وذل ا المراهق ويف وجماعة الرفاق من أهم الجماعات التي ينتمي إليه
ا وإحساس   ه لقوانينه دم احتمال رية وع سلطة األس رد المراهق لل ي تم واضح ف
ه التي              ه واتجاهات المراهق بفرديته واعتزازه بقراراته وسلوآه الشخصي وآرائ

  ) .بالشلة( جماعة األقران أو الرفاق أو ما يسمى تجاريه فيها
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وباعتبار أنها تلك الجماعة الرسمية أو غير الرسمية ، والتي تتكون من               
ساواة                   ى أساس من الم بعض عل أعضاء يمكن أن يتعامل أفرادها مع بعضهم ال
ي        ا الت ا وظائفه ا أن له ا، آم ة به زة خاص ة متمي ة اجتماعي ا بني افؤ ، له والتك

ا أل ضائها تؤديه ادو،  . (ع و ج الح أب ن  ) 309ص  : 1998ص ة م ا مهم فأنه
ا     ى أفراده أثير عل ة والت شئة االجتماعي ة التن اء عملي ه أثن وم ب ا تق الل م خ

  .خصوصًا األطفال وتكوين قيمهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم
شئة    ة التن ي عملي اء ف اق والقرن ة الرف صحبة أو جماع ر ال ر أث وتظه

ع االج  ة والتطبي رة     االجتماعي ر قنط شلة تعتب اق أو ال ة الرف اعي وأن جماع تم
ًا                 عيًا حثيث سعى س عبور بين األسرة والمجتمع الكبير ، ونحن نجد أن المراهق ي
دور      ام بال صحبة والقي دقاء وال ع األص ليمة م ة س ات اجتماعي وين عالق لتك
شديد                   ة ، ويالحظ والء المراهق ال ار في البيئ االجتماعي السليم معهم ومع الكب

ذه الجماعة                للصح د لآلخرين خارج ه ا في    (بة وتحمسه البالغ لها وشدة النق آم
ادي ق أو الن تحمس للفري أثير ) ال صورة أسرع وأعمق لت ستجيب المراهق ب وي

ار    أثره بالكب ن ت ر م سن أآث اق ال صحبة ورف ران ، .  (ال د زه ص :1990حام
359 (  

ق   اق المراه ران أو الرف ة األق زود جماع ضًا ت ى إل(وأي اأو المنتم ) يه
ه      ساوون ل م م رين وأنه سه واآلخ ه نف د في اول أن يج ذي يح ي ال الم الحقيق بالع
ه             سه من ع نف وليس لهم حق اقتحام معايير عالم الكبار الذي يحاول جاهدًا أن يخل
اآلخرين                 ه المرتبطة ب وأنه يحاول داخل هذه الجماعة أن يّكون مفهومه عن ذات

راهقين         ران الم ا  أو ا(، آما تزود جماعة األق ين إليه يم    ) لمنتم بمجموعة من الق
م في نفس                 ق من ه ل عن طري ار ب الم الكب التي ليست موضوعة عن طريق ع
سلطة،          عمره وأنها المجتمع الذي يجد فيه نفسه مؤيدًا لجهوده في التحرر من ال

سي ي الرئي ال الترفيه ا المج ا أنه واب ، .(آم ود الط يد محم ص  : 1993س
407 (  

   :Mediaوسائل اإلعالم ) 5(
وهي آل    ) الصحف واإلذاعة والتليفزيون والسينما   (تمثل وسائل اإلعالم    

سموع أو   ي أو الم الم المرئ ق اإلع ن طري ل ع ي تنق ة الت ائل اإلعالمي الرس
  .المقروء 

ة          شئة االجتماعي ي التن ائط ف الم آوس ائل اإلع ه وس وم ب ا تق رًا لم ونظ
ل لإلقناع فلقد اهُتمت     وتأثيرها على اتجاهات وقيم األطفال وبما تملكه من وسائ        

ديل                   ى يمكن تع ة حت ال والمدروسة بعناي ة لألطف ة الموجه ببث الرسائل التربوي
  .بعض القيم واالتجاهات والمفاهيم الخاطئة في المجتمع آكل 

ا   ام به ة ق ي دراس شتين (وف ون  ) Rubinsteinروبن أثير التليفزي ول ت ح
سلوك   على سلوك األطفال من وجهة نظر األمهات وجد أن األط      فال يكررون ال

ة نظرهم                     دت األمهات وجه د أب ازلهم ، ولق شاشة في من الذي يشاهدونه على ال
  :في األبعاد التأثيرية للتليفزيون على أوالدهم في النقاط اآلتية وهي 

  .يعلم الكثير عن الحياة  -1
  .التليفزيون يزيد من قدرة األطفال اللغوية  -2
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ة   -3 ى المدرس ذهاب إل ّدهم لل رحمن  .(يع د ال سوي ، عب ص ص :1979عي
18-21(  

سينما               ون وال ا التليفزي وتأتى أهمية وسائل اإلعالم خصوصًا المرأى منه
سلوك         ات وال يم واالتجاه ساب الق ة اآت ي مرحل ل ف ي أن الطف ئة ف ى الناش عل
ان                 اعي سواء آ ويعتبر آل ما يراه معيارًا لما يشاهده ويجريه في واقعه االجتم

اقي ا   ة وب رة أو المدرس ل األس ة   داخ شئته االجتماعي ي تن ؤثرات ف ه . لم إال أن
د         ال ق ة يكون األطف ة االبتدائي عندما يبلغ األطفال سن الثانية عشر نهاية المرحل
لوآه         ي تكف س ود الت نهم يكتسب القي الكثير م لوآهم بدرجة ملحوظة ف دل س تع

ى وآاجان     ك آين د    Kinney & Kaganالعدواني وقد أشار ذل اتهم عن  في دراس
ا أشارت                تعرض األطفا  ون ، آم شاهدون العنف في التليفزي ل لإلحباط عندما ي

ون            Brownدراسات براون    وات اإلذاعة والتليفزي ا قن  إلي أن البرامج التي تبثه
رامج                   ا المعلومات المتضمنة في الب سلوك يتخطى تأثيره تتضمن أنماطًا من ال

ئة        يم الناش ات وق ي اتجاه ال ف ا الفع ي تأثيره يد ،  .(إل د س د المجي ا عب  زآري
  ) 286ص  : 1998الشربينى، 

بعض                 ة ل ة ومّدعم ات مختلف ة لثقاف ا ناقل  وتأثير وسائل اإلعالم باعتباره
ح        ا وض ا آم ة إال أنه ة أو الديني دات الفكري يم والمعتق ززة للق ات ومع االتجاه

ائل                     1997محمد شفيق     ة من وس يلة نافع د يكون وس  ، هي سالح ذو حدين ق
لق ونقل المعرفة واألفكار فتقدم النفع للفرد والجماعة         الثقافة والعلم والسمو بالخ   

ًا  ه توجيه م توّج تخدامها ول يء اس ت أو أس رى إذا أهمل ة أخ ن ناحي ي م وه
ة                    شئة االجتماعي ل التن دامًا يعرق ا تصبح سالحًا ه صحيحًا بإشراف مّرآز فأنه

ز ر الغرائ راف ويثي الل واالنح ى االنح ساعد عل سوية وي فيق ، .(ال د ش محم
  )65ص  : 1997عكاشة، محمود 

  : النوادي والمؤسسات الرياضية ) 6(
اق       ة الرف ه جماع ا تلعب اثًال لم ًا مم ًا وتربوي ة دورًا مهم ب األندي تلع
ا                     وادي تجمعات ينخرط فيه ر الن ة ، حيث تعتب ة االجتماعي بالمدرسة في التربي

ف آل األعمار ويكتسب من خاللها العمل الجماعي والقيم العامة للمجتمع وتعر       
ا   ة بأنه رص         " األندي اح الف ث تت شترآة حي ول م م مي راد له ع أف يم لتجم تنظ

الآتساب الزمالة وللتعبير عن ميل الفرد لالجتماع مع غيره وهي صيغة أفضل           
  )124ص  : 1984السيد حنفي ، .(للجماعات في أوضاع اجتماعية مقبولة

ب         سار   وتهتم النوادي والمؤسسات الرياضية أساسًا بتوفير النشاط الم هج ال
لألعضاء ويمكن تحديد دور المؤسسات الرياضية في عملية التنشئة االجتماعية      

  :فيما يلي 
  . اآتشاف الميول وتنميتها -1
  . تنمية المهارات المتعددة لألعضاء -2
  . تكوين االتجاهات والقيم السليمة -3
  . تنمية الشعور باالنتماء -4
  . تربية الصفات األخالقية الحميدة -5

وادي       و ة داخل الن هذا ال يتسنى تحقيقه إال من خالل الممارسات الجماعي
ين أعضاء  ة وب ة جماعي ين أعضاء آل لعب اون ب شارآة والتع ة روح الم وتنمي
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ل    ن أج ق م كل فري ي ش ل ف س اإلدارة والعم شترآين وأعضاء مجل ادي الم الن
صالح          ا ل ل تحقيقه ن أج اد م ل ن سعى آ ي ي ة والت داف العام ق األه تحقي

  )42-41ص ص  : 2002سهير آامل ، شحاته حسن ،.(تمعالمج

   :Religious Institutionsالمؤسسات الدينية ) 7(
ون                   ا، وتّك ا جماعة م ؤمن به دات ت الدين بمعنى عام مجموعة من المعتق
ة وممارسة شعائر وطقوس       نظامًا متصًال يتعلق في الغالب بعالم ما بعد الطبيع

  ) 353ص  : 1977أحمد زآى بدوى .(يامقدسة ، واالعتقاد بقوة روحية عل
ادات              ة والعب ويمثل الدين آنظام اجتماعي مجموعة من الظواهر العقائدي
التي تعطى معنى للحياة البشرية وتعمل على تنظيم السلوك اإلنساني حيال عالم            

صالح  .(الغيبيات آعقيدة يشترك فيها جماعة من األفراد يكونون وحدة متماسكة          
  ) 274ص  : 1998أبو جادو، 

ل ال              ره فالطف ويتكون النمو الديني تدريجيًا عند الفرد وحسب مراحل عم
ات                  ى إدراك المعنوي وى عل ة ال تق يفهم معنى المفاهيم الدينية ؛ ألن قدرته العقلي
سية    ور الح ط األم درك فق ه ي وى ولكن صالح والتق شر وال الخير وال ردة آ المج

ه          ة        الملموسة التي يستطيع أن يشاهدها في طفولت شها وفي مرحل أخرة ويناق المت
المراهقة يلجأ المراهق إلي الدين لكي يجد فيه مخرجًا من مشكالته ولكي يجد                 
دور                فيه السند الذي يحقق له الشعور باألمن الذي فقده بسبب الصراعات التي ت

  ) 40ص :2002سهير آامل،شحاته سليمان ، .(في نفسه
شئة االجتم  ي التن ادة ف اآن العب أتي دورأم ان  وي ا المك ث إنه ن حي ة م اعي

ي سلوك                     رجم إل ي فعل ويت ول إل الذي تمارس فيه التعاليم الدينية أي يتحول الق
رد وآون                      ي سلوك إال إذا استدخله الف ة إل اليم الديني ولن يتأتى ترجمة هذه  التع
ضميره الشخصى ، حيث إن هذه التعاليم مثل الترغيب في سلوك ما والترهيب   

ى ع عل ذي يق اب ال ي  والعق ذا إل ؤدى ه ث ي ا، حي لوك م راء س ن ج شخص م  ال
سلوك المرغوب واألفضل واألحسن ،                 ه نحو ال تعديل سلوك الشخص وتوجيه
ر                      ضًا تعتب سية ، وأي ي راحة نف ر سويه إل سلوآيات الغي حيث يؤدى نبذ الفرد لل
ساعد                       ا تعمل وت سلوك في أنه ديلها لل ا في تع ي أهميته دور العبادة باإلضافة إل

ا                  وتؤآد السلوك  ا أنه ايير الجماعة ، آم ضًا مع مع  االجتماعي للفرد وتوحده أي
  .تساهم في تضييق الهوة والتقريب بين الطبقات االجتماعية داخل المجتمع 
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  )نموذجاً  ( األساليب الوالديه في عملية التنشئة االجتماعية 
  

اليب   ي األس ة عل شئة االجتماعي ة التن ي عملي ه ف اليب الوالدي شتمل األس ت
  .الديه اإليجابية و األساليب الوالديه الخاطئة في عملية التنشئة االجتماعيةالو

       
  : أوًال األساليب الوالديه اإليجابية في التنشئة االجتماعية 

تتعدد األساليب الوالديه في التنشئة االجتماعية ما بين السلبية واإليجابية،           
ل الفرد لذاته ونموه النفسي     حيث تعتبر هذه األساليب هي المسئولة عن مدى تقب        

و           رد النم ساس الف ضًا إح ه وأي ا حول ه ، وفيم ي ذات ق ف ل والمراه ة الطف وثق
لوبين          م أس والطموح وخلق آليات جديدة والسعى نحو الدافع واإلنجاز وتتمثل أه

  : في مجال التنشئة االجتماعية خصوصًا للطفل في
  ) .إليجابىا(   االندماج السوى -2.                 التقبل  -1

ر   ا ذآ ه آم شئة الوالدي اليب التن ل أس افي ، (وتتمث الء آف ي ) 1990ع ف
ة      ة طيب ه معامل ا يعامالن ه ، أنهم ة ل ة والدي الل معامل ن خ ل م إدراك الطف

  .ويعطيانه الحرية بحدودها الصحيحة ، ويلبيان رغباته في معظم الحاالت 
دا           شعر      وفي هذه الحاالت يشعر الطفل بحب والدية الثابت وال ا ي ه آم ئم ل

ذا األسلوب من                    ة ، وفي ه بالدفء األسرى والعالقات الحانية من جانب والدي
دنى وال             المعاملة ال يفرق الوالدان بين األخوة ، وال يلجئان آثيرًا إلي العقاب الب
ه ، وإذا            ة في معاملت ا مواقف ثابت ل ولهم ل من شأن الطف ان بتصرفات تقل يأتي

ه ويكون               حدث وعوقب الطفل فأنه يعاق     ذي ارتكب أ ال ًا يتناسب مع الخط ب عقاب
ة في                 ل يلقى من والدي إن الطف ة ف ى الجمل سبب ، وعل ة ال مقتنعاًً بالعقاب لمعرف
شعر               ة ي هذه الحالة األساليب الصحيحة من وجهة النظر النفسية وفي ظل معامل

ة سعيدة                     ه طفول را ل ة وف أن والدي شعر ب . الطفل باالرتياح والهدوء األسرى وي
  ) 240ص  : 1990الء آفافي ،ع(

  :وبعض هذه األساليب هي 
 :التقبل  -1

د أن                       األمن والب شعر ب ه لكى ي ا ل ه وحبهم ل والدي شعر بتقب الطفل البد أن ي
ة الخروج            اب يحدث في حال ي أن العق ا ، وإل سبق عقابهم ا ي يشعر بأن عطفهم

ل من  عن معايير وأسس يعرفها جيدًا ، وهذا هو الحب الوالدى الذي يشعر الطف            
ه           صيته وتوافق اء شخ ي بن ب ف ذا الح ؤثر ه الي ي ة وبالت ه بالطمأنين خالل

  )121-120ص ص  : 1979عالء آفافي ، .(النفسي
وقى   ال دس د آم ادها  1985ويؤآ ل إذا س دين للطف ة الوال ي أن معامل  إل

الي   ات االنفع ع بالثب الفرح ويتمت ل ب شعر الطف ه وي نعكس علي ك ي إن ذل ل ف التقب
  ) 347ص  : 1985آمال دسوقى ، .(دودًا مخلصًا وفيًاويكون متعاونًا و

اء أن                  ذي يمكن لآلب ة والحب ال دفء والمحب ك ال دى هو ذل والقبول الوال
القبول       ا ب ه إم ر عن د يعب ائهم ، وق وه ألبن سن    (يمنح ل ، ح ى الطف اء عل آالثن

ه ،      ر بأعمال ه ، والفخ ه وعن ديث إلي ل ...) الح ل  (أو بالفع ة والتقبي آالمالحظ
د الحاجة والمدا ه عن د مع ه والتواج سعى لرعايت ة وال ن ...) عب كال م ا أش وآله
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ممدوحه سالمه،    ) . (فّعاًال(السلوك من األرجح أن تجعل الطفل محبوبًا مقبوًال         
  ) 39ص  : 1990

ه هي األسرة التي                    ان لذات ل آكي ل الطف وأن األسرة التي تستطيع أن تتقب
ا بحد أدن            ان وتمارس رغباته ر         تتقبل ذاتها آكي ستطيع التعبي ى من الصراع وت

ا                  عن الجنس والعدوان بطرق مقبولة اجتماعيًا فهي في تفاعل آامل مع أفراده
د شعالن ،  .(مثلما هي في تفاعل آامل مع باقى المجتمع    ص ص  : 1977محم

95-96 (  
ًا وأن          د اجتماعي ول ومفي ه مقب ل بأن شعر الطف ة ي ي النهاي ل ف وأن التقب

ا                إحساس الطفل بأنه محبوب و     ر جزءًا من جماعة له ه يعتب ه وأن مرغوب لذات
أهدافها ، حيث التعاون والمساندة والتعاون وقبول أفرادها لبعضهم البعض وأن           

  .هذا الطفل ذو قيمة داخل أسرته 
ا                  ه آم ل ووالدي ين الطف ول ب ة والحب والقب سودها الثق فالعالقة يجب أن ي

شير  ر(ي ول    ) رون د القب ى بع د عل ذي يؤآ رفض ع/ ال اد   ال د األبع ه أح ى أن ل
األساسية في العالقة بين الوالدين والطفل ؛ ألنه بعد ذو طبيعة سيكولوجية وهو             
دين                   ة الوال ة في عالق سلمة بديهي ما يتعلق بجانب انفعالي عميق، آما أنه ليس م
باألبناء إذ يختلف اآلباء فيما بينهم في مدى ما يشعرون به من دفء أو مدى ما     

  (Rohner, 1986: P. 66).م من قبول أو رفضيبدونه تجاه أبنائه
  
  

  ) : اإليجابى(االندماج السوى  -2
دماج               ر االن يعتبر االندماج هو سلوك الفاعليه داخل الجماعة ، حيث يعتب
مقدمة للتوحد واستدخال معايير الجماعة األسرية وأن الطفل يحس بأنه فرد في            

رى              ا وي دماج فيه ذا االن ه دور من خالل ه ند ، رزق(جماعة ول أن ) 1986 س
دير        ام والتق ب واالهتم اب والح شاعر اإلعج ار م و إظه ابى ه دماج اإليج االن
وامتداح الطفل أمام اآلخرين وتوجيهه إلي األفضل ويرتبط هذا السلوك إلي حد            
شكل  ه ب ديل رغبات ل نحو تع ه الطف دى وتوجي تفهم الوال ل وال سلوك التقب ر ب آبي

سلوك المرغو       اً  مقبول اجتماعيًا وتمثل ال ند،    .(ب اجتماعي ص  : 1986رزق س
304(  

اليب     م األس ن أه ابى م سوى واإليج دماج ال ل واالن ن التقب ل م ر آ ويعتب
ا       ث إنهم ق ، حي ل والمراه صوصًا للطف ة خ شئة االجتماعي ي التن صحيحة ف ال
يس بصورة مرضية لكن                  ه ل يعبران عن إحساس الفرد بذاته واستقالله وفرديت

ة في            في إطار معايير الجماعة وهما       اليب الوالدي ق باألس ا يتعل المدخالن لكل م
ه           اء حيات ل والمراهق أثن ه الطف ا يمر ب التنشئة االجتماعية ويترتب عليها آل م
من خبرات ومواقف ومن خالل عمليات اآتساب القيم وترتيب أولوياتها وآذلك           
رارات الجماعة األسرية               الطموح والدافع لإلنجاز وحب المشارآة الفعالة في ق

.  
ود فتحي ،       (ولقد ذآر آل من      ستازى  " أن  ) 1997محمد شفيق ، محم ان

ذا التفاعل في رسم                   "  أثير ه ه وت ل ووالدي ين الطف قد أوضحت أهمية التفاعل ب
ة      اليب المعامل ين أس ه ب ة ارتباطي اك عالق رى أن هن ي ت ل ، فه صية الطف شخ

  .الوالديه المختلفة ، وبين أنماط الشخصية المختلفة 
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ائهم              وذآرا أيضًا أ   دين ألبن ة الوال اك اتجاهين لمعامل ن آولمان بين أن هن
اه  سيطرة ، واالتج ضبط وال ة وال اه الرقاب سهم أوًال اتج اء أنف درآها األبن ا ي وآم

  )68ص  : 1997محمود فتحى ، محمد شفيق ، . .( الثانى التقبل والحماية 
  

صو  ا ب ل به ذ وال يتعام اليب ال تؤخ ذه األس ن الواضح أن ه ه م رة إال أن
مفرطة من قبل اآلباء حيث إن اإلسهاب في تطبيقها سواء باإلشباع أو الحرمان             

  .يؤدى إلي خلل في البناء النفسي للطفل الناشء
  :أن هناك أسلوبين آخرين هما) 1999السيد زآى ، (      ولقد ذآر 

  : تقبل الفردية -3
سلطة الوال          ه في    ويتضمن تقبل الفردية السماح للطفل باالستقالل عن ال دي

  .سلوآه ، والنظر إليه آطرف له حرية التصرف وإبداء الرأي 
  : انسحاب العالقة -4

ل سلوك ال                  حيث إن سحب العالقة يتضمن الفتور حين يصدر عن الطف
ايير    ستدخل المع ا وي صاع لمطالبهم ل ين ل الطف ا يجع دان مم ه الوال يرضى عن

ع    ا وم سباه إياه دان أن يك اول الوال ي يح ة الت صبح  االجتماعي ت ت ضى الوق  م
يئا                      ا ش ة معهم ة الطيب ه والعالق اظ بحب والدي ل هي االحتف سبة للطف الحاجة بالن
سلوك          ام ب صرف وق اء الت ق إذا أس ذنب والقل ل بال شعر الطف ث ي يًا بحي أساس

  )61ص  : 1999السيد زآى،.(يغضب الوالدين

  :ثانيًا األساليب الوالديه الخاطئة في التنشئة االجتماعية 
ة                 تأتى األس   وتر العالق ة من خالل ت شئة االجتماعي ة في التن اليب الخاطئ

اه                  دان تج سلكه الوال ذي ي سلوك ال بين الوالدين واالبن أو الطفل وتنعكس على ال
  .الطفل فال يشعر الطفل بعدم االرتياح لهذه األساليب وأنه غير مرغوب فيه 

  :وهذه األساليب هي 
  : الرفض الوالدى -1

رفض ال لوب ال ق أس دين  يتعل صية الوال الل شخ ن خ ل م دى للطف وال
ل     ن الطف الغيرة م ساسهم ب سرب إح د يت يهم وق ٌب عل ل ع أن الطف ساسهم ب وإح
ا عدم                 دى منه رفض الوال ويظهر ذلك على سلوآهم وأيضًا هناك مظاهر لهذا ال
ه وعدم                ى أخطائ ًا عل االهتمام والالمباالة بمشاعر الطفل أو الولد والترآيز دائم

ي إمكاني  ة ف ة     الثق ة أو المعنوي واء المهاري ه س ه وقدرات سية(ات رض ) النف ويع
ر، ( دى   ) 1986رون ى م ه عل ائج أبحاث رين   25لنت اء آخ اث علم ًا وأبح  عام

ذات   سلبى لل دير ال ة والتق ة والعدواني دودة وهي االعتمادي نزعات شخصية مح
ك                  اة وذل سلبية للحي الي والنظرة ال الي وعدم التجاوب االنفع  وعدم الثبات االنفع

ة     ستويات االجتماعي نس أو الم ات أو الج ات الثقاف ن اختالف ر ع ض النظ بغ
  (Rohner, 1986: p 115). االقتصادية في المجتمع الواحد

ة سالمة، (وأوضحت  بط ) 1984ممدوح ل يح دين للطف أن رفض الوال
د                  ه فق ل لذات ول الطف حاجاته للحب واألمن واالنتماء ، آما يترتب عليه انعدام قب

سحاب            أشارت النت  ق واالن ائج إلي أن أسلوب الرفض الوالدى يرتبط بظهور القل
ب   رقة وتخري ذب وس ن آ دوانى م سلوك الع اب وال صبية واالآتئ ات الع واللزم

  )325ص : 1984ممدوحة سالمة ، .(لدى األبناء 
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ا يكون عدوانيًا                ة آم ة القيم ل عديم ونتيجة للرفض تصبح شخصية الطف
و    ا يك ردًا آم ذابًا متم ًا آ رى    أناني ث ي ه حي ي حيات سًا ف وقى ،  (ن تع ال دس آم

سوية ويقوض              ) 1985 أن الرفض الوالدى يترتب عليه تهديد مشاعر األمن ال
أن           ن ش ي م اط الت ز واإلحب شاعر العج ستحث م ل وي د الطف ذات عن دير ال تق

اة               ل عن التوافق في الحي ز الطف ذين      . استمرارها تعجي ال ال ين األطف شر ب وينت
رفض الوال شعرون ال شيع  يست ال ي ر األطف ا آب الإرادى وإذا م ول ال دى التب

ا                  ك م ك وآل تل ي ذل السلوك المضاد للمجتمع آالعدوان والكذب والسرقة وما إل
  )346ص  : 1985آمال دسوقى . (هي إال مظاهر االضطراب النفسي 

  Neglection : اإلهمال -2
باع     ل أو إش ة الطف ام بنظاف دم االهتم ا ع قين هم ال ش ذ صور اإلهم تتخ
ه     دم مدح ل ع سية مث ه النف باع حاجات دم إش ضرورية وع ة ال ه البيولوجي حاجات

رى               ه وتوبيخه وي عالء  (وعدم تشجيعه عند القيام بسلوك صحيح والسخرية من
افي،   ه      ) 1990آف ة والدي ل من خالل معامل ل في إدراك الطف ال يتمث أن اإلهم

ه بالضبط هل     أنهما يهمالنه وال يحفالن به بحيث إنه ال يعرف مشاعرهما نحو           
ة  لبية أم إيجابي ة  . هي س ذه المعامل ن ه لوب م ذا األس ي ه ل ف وال يعرف الطف

ه أو                       دان ل ا مؤي ة ، هل هم موقف والديه نحوه وتصرفاته في المواقف المختلف
ا      تهجانًا له صرفاته أو اس سانًا لت د استح و ال يج ان فه افي،  .(معارض الء آف ع

  )237ص  : 1990
س ال  ي نف ث ف اه يب ذا االتج ام  وه ي االنتق ة ف دوان والرغب ل روح الع طف

اء لألسرة                    ق وعدم االنتم ذنب والقل شعور بال راط في ال وزيادة الحساسية واإلف
ة                   ه ومن جه ات األمور من حول االة بمجري راث والالمب واالنطواء وعدم االآت
لبية عن               ه س ر بطريق أخرى يمكن أن يأخذ سلوك الطفل مسلكًا آخر وهو التعبي

د شفيق،         .( مجتمع والسلطة عدم الرضا عن ال    ص :1997محمود فتحي ، محم
74(  

  Overprotectivness: الحماية الزائدة -3
دخل في آل                  د في الت تمثل الحماية الزائدة من قبل الوالدين للطفل أو الول
ه األخرى        ه المدرسية والتزامات ام بواجبات شئون حياته وسلوآه اليومي بل والقي

ار  د أش د،(ولق د الحمي ابر عب رة يرتضى ) 1978 ج ي آل م يس ف ل ل أن الطف
تدخل والديه في أموره ، فيكون فرض الرأي من األبوين على االبن ال يتضمن              
ه   ة عن ي أداء الواجب المدرسي نياب دخلهما ف ك ت ال ذل ه ومث ة عن سئولية نياب م

سلطاً    ة ت ذه الحال ي ه اه ف ون االتج د،  .(فيك د الحمي ابر عب ص ص  : 1978ج
43-44(  

ارت  د أش المة، (ولق ة س ب  ) 1994ممدوح ن جان دة م ة الزائ أن الحماي
النفس       ة ب دم الثق ذلك تنع اء وآ د األبن ة عن ادة االعتمادي ي زي ؤدى إل دين ت الوال

  )156ص  : 1994ممدوحة سالمة، .(وزيادة مشاعر اإلحباط 
ز   سيرة تتمي ستقرة م ر م ي شخصية ضعيفة غي ؤدى إل لوب ي ذا األس وه

ز وعدم النضج وانخ     دم الترآي ر       بع سحاب من أآث فاض مستوى الطموح واالن
اذ           المواقف وفقدان التحكم االنفعالي ورفض تحمل المسئولية وعدم الثقة في اتخ

  )73ص :1998محمد فتحى،محمد شفيق ،(أى قرار وسهولة استثارته
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ه         ة والدي ويتمثل أسلوب الحماية الزائدة في إدراك الطفل من خالل معامل
ه من آل        له وأنهما يخافان عليه بصورة    ى حمايت ه يعمالن عل رة وأن والدي  آبي

ان                  سيًا ويلبي ه جسمانيًا أو نف مكروه وال يريدان له أن يتعرض ألي موقف يؤذي
ق               ة والقل رة من اللهف له آل رغباته وال يرفضان له طلبًا ، ويظهران درجة آبي
ا            ه ولكنهم اليب من جانب والدي عليه ، وقد ال يرغب الطفل في بعض هذه األس

افي،     .(حفالن برغبته ويستمران في احتضانهما الشديد له      ال ي   : 1990عالء آف
  )236ص 

يس    إلي ل وح وبالت نخفض الطم ل م ل الطف دة يجع ة الزائ لوب الحماي وأس
ي      ه ف دم ثقت ه وع ل والدي و صاحبه ب يس ه ه ل يء ألن از أى ش ع إلنج ه داف لدي

ًا أو              ًا أو اجتماعي سيًا    قدراته وال يقبل النقد ويكون غير ناضج فكري اً ( نف ) انفعالي
  .ولديه استعداد آبير للمرض النفسي 

  : التدليل والتهاون في تأديب الطفل -4
ده هو                   ذي يري يظهر هذا األسلوب في إشباع حاجات الطفل في الوقت ال
سئولياته وسلوآه                   ل تحمل م رك الطف ال آما يتطلب موقف هذا اإلشباع وعدم ت

ة          ه العمري ضًا يظهر في أن      الشخصي التي يتناسب مع مراحل شها وأي التي يعي
  .الطفل يجب أن يكون الكل في طاعته وعدم رفض طلباته وحاجاته ورغباته

ح   د أوض ند ، (ولق ضمن  ) 1986رزق س ذي يت لوب ال ذا األس أن ه
شبعة         ر م ولتهم غي التساهل واإلفراط والتسيب حيث إن الوالدين الذين آانت طف

دة صرامة الزائ صادي أو ال ر االقت سبب الفق ي الغالب ب ون ف ولتهم يكون ي طف  ف
شديدي التساهل مع أطفالهم ، ورغم أن التساهل يشيع أآثر من الحب الزائد فقد      

ذنب                رفض مصحوبًا باإلحساس بال ساهل   . وجد أنه يوجد حين يكون ال وأن الت
ى          اد الطفل ه من االعتم رزق .(الزائد يطمر نمو الطفل االنفعالي ويجعله في حال

  )312 – 303ص ص  : 1986سند، 
ضج     أخر الن ن ت ل أو االب ى الطف لوب عل ذا األس ر ه ن أث ر م ا يظه ومم

ه            . االنفعالي واالجتماعي والسلوآي     ى حل مشكالته وإحباطات درة عل وعدم الق
  .ويكون ذا نفسية مضطربة 

  : عدم االتساق والتذبذب في المعاملة -5
ين األب واألم ح             ة ب درك    ويتمثل هذا األسلوب في عدم توحيد المعامل يث ي

مع  الطفل هذا التردد في أساليب التهذيب التي يقوم بها أحد الوالدين في اختالفه          
  . اآلخر مما يجعل الطفل في حيرة من أمره فال يعرف ماذا عساه أن يفعل

شير  سيد ،(وي ود ال يم محم د الحل ف ) 1974عب ض المواق ي أن بع إل
  :الوالديه التي يدرآها الطفل تتمثل في هذا األسلوب 

  .سريعًا ما ينسى أحد أوامره أو تعليماته التي أصدرها  -1
  .يعاقبنى على عملى شيء ما في أحد األيام ويتجاهله في اليوم التالي  -2
  .يسمح لى أحيانًا بعمل أشياء قال لى أنها خاطئة  -3
دل              -4 ر معت تعتمد مسألة إرغامى على اتباع أوامره على مزاجه إذا آان غي

  )160ص  : 1974السيد ،عبد الحليم محمود .(أو معتدل 
شير  اوى، (وت دى قن ساق  ) 1996ه دم االت ذب وع لوب التذب ي أن أس إل

اب             واب والعق اليب الث يتمثل في عدم استقرار األب واألم من حيث استخدام أس
ه   رة أخرى علي رة ويعاقب م ل م ه الطف اب علي ًا يث لوآًا معين ى أن س ذا يعن وه
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ل        ى      آذلك ينطوى على حيرة األم إزاء سلوك الطف درى في أى وقت وعل  فال ت
ساق في         . أى سلوك تعاقبه أو تثيبه     اقض وعدم االت ذا التن ار ه وبالتالي تظهر آث

سهم نتيجة                    ة في أنف دون الثق اء يفق أسلوب تنشئة الوالدين لألبناء حيث نجد األبن
اء                      ذا األسلوب ازدواج في شخصية األبن ى ه ا يترتب عل رهم آم الحيرة في أم

جة عن عدم االتساق في معاملتهم أثناء الطفولة حيث يصبح            بسبب المعاناة النات  
ر                   دما يكب اس عن ه مع الن هدى  .(الطفل مزدوج الشخصية هو اآلخر في معاملت

  )95-93ص ص  : 1996قناوي، 
  : اإلآراه عن طريق التسلط والقسوة والعقاب -6

ل                   د للطف ال المتعم دنى القاسى واإلهم اب الب ل في العق هذا األسلوب يتمث
ه                 وتهد يده دائمًا والتسلط عليه آأنه ليس له حق في أى شيء يفعله أو سلوك يأتي

شدة          ا ال ة ، واألمر والنهي ومعارضة         ويأخذ اإلآراه مظاهر مختلفة منه المتناهي
   .رغبات الطفل وقهره وإجباره

وين شخصيات ضعيفة     ي تك شئة إل اليب التن ن أس وع م ذا  الن ؤدى ه وي
د    العجز وق شعر ب ستكينة ت وان من   خاضعة م رد وأل ي العصيان والتم ؤدى إل  ي

  )301ص  : 1986رزق سند ،.(السلوك المضاد للمجتمع 
صارم دون         لوب ال اء واألس ت اآلب ة تزم سوة نتيج سلط والق ر الت ويعتب
وم وأآل                       د من ن ل أو الول اة الطف دخل في أدق تفاصيل حي مراعاة المرونة والت

ة      وع الدراس د ن حاب وتحدي د األص ب وتحدي بس ولع لوب   ول أتى أس ضًا ي وأي
ايير               التسلط والتزمت من خالل آون اآلباء متزمتين وصارمين في تطبيق المع

د شفيق ،          .( المختلفة على أوالدهم دون مرونة أو تخويف         محمد فتحى  ، محم
  )73ص  : 1997

اليب في            والقسوة هي استخدام شتى العقاب البدنى بل اختراع بعض األس
يب لكى يذعن ألوامر الوالدين ولومه وتهديده       ضرب الطفل وتجريب آل األسال    

  .دائمًا 
سه            ي نف ق ف ر واث ردد غي ل مت ق طف ي خل سوة إل سلط والق ؤدى الت وي
ق والقصور                 العجز والقل شعر ب وعزوف عن القيام بأى نشاط أو سلوك ودائمًا ي
د              وارتباط اإلآراه يأتى من الرفض ويتبعه التسلط والقسوة في المعاملة مما يتأآ

  .الطفل أنه مرفوض من قبل الوالدين في ذات 
  

ي           1990ويرى عالء آفافي     اء إل  أن هذا األسلوب يتضمن عدم ميل اآلب
ادرة              مناقشة األطفال في ميولهم وآرائهم ورغباتهم ، بل اإلسراع بالعقاب ألى ب
سلوك ،                     وان ال ى المفروض من أل م خرجوا عل دان أنه تصدر منهم ويرى الوال

  ) 238ص  : 1990عالء آفافي، .(لهماآما أنها تسبب اإلزعاج 
  

  :  التنشئة من خالل الشعور بالذنب -7
اب             اليب العق هذا األسلوب ال يعتمد على القسوة أو التسلط والتشدد في أس
وى     م المعن لوب األل ل بأس دين للطف ة الوال ى معامل د عل ل يعتم شديد ب دنى ال الب

ل آل       والنفسي وأن الوالدين يتحمالن في سبيل تربية الطفل          الكثير وأنه ليس مث
ون     اء يتجه ًا اآلب رهم ، ودائم ذ أوام ماع وتنفي دين وس ة الوال ي طاع ال ف األطف
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ًا    ضًا دائم ا ، وأي ل لهم ستغالن ضعفه وحب الطف ه وي ل ويهددان ف الطف لتخوي
ين بعض               ه وب يسخرون من الطفل ومن سلوآه وإحساسه ويعقدون مقارنات بين

  . في صالحه األطفال ودائمًا ال تكون المقارنة
  

اوى  دى قن رت ه د ذآ اليب 1996ولق ي األس ل ف لوب يتمث ذا األس  أن ه
التي تعتمد على إثارة األلم النفسي ، وذلك عن طريق إشعار الطفل بالذنب آلما              
أتى بسلوك غير مرغوب فيه أو آلما عبر عن رغبة محرمه آذلك أيضًا تحقير              

ه        الطفل والتقليل من شأنه وغالبًا ما يترتب على ه         ل لثقت دان الطف ذا األسلوب فق
  ) 91ص  : 1996هدى قناوي، .(في نفسه وفي قدراته وشعوره بالخجل

  :  الخوف الزائد على الطفل وترآيز االهتمام عليه -8
ز والتواصل  ة المفرطة والترآي ياج من الرعاي ق س ي خل ذا ف يتضمن ه

شديد ، و            رط وال سماح    الزائد واإلشباع المفرط والخوف واالستحواذ المف عدم ال
ز              ل يتمي للطفل باالستقالل عن الوالدين مهما حصل، وهذا يؤدى إلي جعل الطف

  :باآلتى 
  .االعتماد الزائد على اآلخرين خصوصًا الوالدين  -1
  .الفشل في استخدام قدراته وإمكانياته  -2
  .العجز عن إقامة عالقات اجتماعية بناءة  -3
  . التوافق والتكيفعدم القدرة على مواجهة المواقف االجتماعية وسوء -4
  .اإلهمال والعجز وعدم اتباعه النظام في حياته وسلوآياته اليومية  -5
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  الفصل الثالث
  الدافعية لإلنجاز وعمليةالتنشئة االجتماعية

  ـ أهمية دراسة الدافعية لإلنجاز 
ـ العالقة بين القيم والتنشئة االجتماعية والدافعية 

  لإلنجاز
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  إلنجازأهمية دراسة الدافعية ل
  

سه من خالل                ر عن نف د عب سبيا وق ديثا ن يعد االهتمام بدراسة الدافعية ح
ي الحاجة                    د أدت إل تعلم ق ات اإلدراك وال ات لعملي ذ فاألبحاث والنظري عدة مناف
ة         ات الخاص ذلك الدراس راد وآ تجابات األف ي اس روق ف ة الف دة لمعرف المتزاي

ي     بتكوين الشخصية ،والدراسات اإلآلينيكية للسلوك ا      لالسوى أفضت بالعلماء إل
ا                   ة في الشخصية آله ات الداخلي اهيم تتعامل مع العملي ي مف استشعار الحاجة إل
ة دراسة        ام بدراسة موضوع الدافعي ى االهتم ذ ساعدت عل د مناف وان آانت تع
اهرة  ي ظ ة ه ي أن الدافعي ضا إل اه أي ت االنتب ا تلف ضة إال أنه ستقلة مستفي م

  )21ص:1990عزيزة السيد ،.(سيكولوجية
   

  : وتقوم الدافعية بثالث وظائف رئيسية هــي 
ك  -1 ة التحري شيط  :   energizing functionوظيف  Activatingأو التن

function         ستثيره و سلوك أو ي شط ال أنه أن ين دافع من ش  حيث وجود ال
  .يحرآه في الكائن الحي أي يبعث فيه الطاقة الالزمة لألداء الفعال 

ة   -2 ة االنتقائي ة   :  Selective Functionالوظيف ة التدعيمي أو الوظيف
Ceinforcing function        ك االستجابات ة تل ذه الوظيف  حيث تتضمن ه

  . التي ترتبط بالثواب و العقاب 
ـرة  -3 ة المثابـ ابرة  :  Pecsistenceوظيف اييس المث رز مق ر اب ث يعتب حي

حدوث  هي مقاومة االنطفاء و هي تعــد بصفة عامــة مقياسا نستنتج منه         
  .التعلم و بالتالي تعكس الوظيفة االنتقائية لدافع 

  : باالضافة إلي وظيفة أخري هامة هي
ة   -4 و      :  directive function: الوظيفة التوجيهي سلوك فه شط ال دوافع تن ال

سلك                 ا ي نفس حينم ما يشعر به أي فرد منا تزايد معدل نشاطه البدني أو ال
   ) 11-7ص  : 1979وش، إبراهيم قشق.  ( تحت تأثير دافع معين 
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وتمثل الدافعية لإلنجاز ، أحد الجوانب الهــامة في نظام الدوافع اإلنسانية           
شمل      ي ي ب ثالث ه مرآ ي أن سية ، عل ة النف ن الوجه از م دافع لإلنج دد ال و يتح

ة        ) قوة الدافع   ( استعداد الفرد ، لالقتراب من النجاح        ة أو إمكاني و مدي احتمالي
اح   ذا النج دوث ه ع ( ح ه  ) التوق اح ذات ة النج م قيم اح ).(الباعث ( ث د الفت عب

   ) 49ص :1991دويدار، 
دايتها                  أتي في ب د من األطوار ، ي و لقد مرت دراسة دافعية اإلنجاز بعدي

 1953( تلك المحاوالت التي اضطلع بها ماآيالند ، اتكنسون ، آالرك لوريل            
ات      لقياس الفروق الفردية في قوة دافعية اإلنجاز وذل       )  ك باستخدام أسلوب و فني

  ) . موراي ( الذي ابتدعه ) التات ( مقياس 
ي     د التجريب صدد بالتأيي ذا ال ي ه احثين ف ود الب د تمخضت جه ي(وق ) االمبريق

المتغيرات   ة ب ذه الدافعي ط درجات ه ك بواسطة رب ات ، وذل اس الت صدق مقي ل
ة   السلوآية األخرى و في نفس الوقت آانت هناك محاوالت لتحديد بد           ايات دافعي

ة     اإلنجاز في أساليب تربية الطفل و ما يرتبط بنمو الدافعية من عوامل اجتماعي
ة اإلنجاز ، و                    ة لدافعي ، و بعد ذلك ترآزت جهود الباحثين حول صياغة نظري

  . اتجه قدر هائل من البحوث إلي تأصيل التنظير في هذا الميدان 
ة عل  ال العلمي رة رآزت األعم ة األخي ي اآلون ي  وف ر ف راء بعض التغيي ي إج

ة                 أثيرات االهتمامات اإلنجازي ي بحث ت النظرية األولية لدافعية اإلنجاز ، و عل
امج                    ي برن ي مقومات المجتمع اإلنجازي ، و عل علي النمو االقتصادي ، و عل

شقوش،    .( تغيير مستوى الحاجات اإلنجازية لدى الفرد        ص  : 1978إبراهيم ق
22 (   

ام ب ي و ال يرجع االهتم ط ف يس فق ا ل ة لإلنجاز ، نظرا  ألهميته دراسة الدافعي
ة                       ة التطبيقي ادين العلمي د من المجاالت ، و المي سي و لكن في العدي المجال النف
دافع       د ال ث  يع اديمي ، حي وي و األآ صادي و اإلداري و الترب ال االقت آالمج
ف      ه للموق ي إدراآ شيطه وف رد وتن لوك الف ه س ي توجي ا ف امال هام از ع  لإلنج
دافع       ر ال ا يعتب ه آم ين ب لوك المحيط م س سير وفه ي تف ساعدته ف ن م ضال ع ف
شعر                      دها حيث ي ه وتوآي اه تحقيق ذات رد تج لإلنجاز مكونا أساسيا في سعى الف
اة     لوب حي ن أس ه م سعى إلي ا ي زه ، وفيم ا ينج ن خالل م ه م ق ذات رد بتحقي الف

ساني        ة،       .(أفضل ومستويات أعظم لوجوده اإلن د اللطيف خليف ص  : 1997عب
   )7-6ص 

ة        ن الناحي نفس م م ال ي عل از ف دافع لإلنج صطلح ال تخدام م ع اس ويرج
ع         Adlerالتاريخية إلي ألفرد أدلر  ي أن الحاجة لإلنجاز هي داف ذي أشار إل  ال

يفن              ة وآورت ل رات الطفول ذا       Lewinتعويضي مستمد من خب ذي عرض ه  ال
وم الطموح        ه لمفه ل استخدام     وذ Aspirationالمصطلح في ضوء تناول ك قب ل

   )1991أحمد عبد الخالق ،. ( موراى لمصطلح الحاجة لإلنجاز
  

  العالقة بين القيم والتنشئة االجتماعية والدافعية لإلنجاز
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تتداخل آل المفاهيم والمعاني والحاجات داخل النفس اإلنسانية ويتناغم 
آل ما هو اجتماعي وما هو فردي حيث تلعب التنشئة االجتماعية بكل 

دخالتها وتأثيراتها دور وسيطًا في اآتساب القيم وجدولتها بين حاجات م
الشخص وبين رغبته في اإلنجاز وانطباعاته عن هذا اإلنجاز حيث يعتبر 
اإلنجاز والدافعية مفهوما له بعد تخيلي أو افتراضي يتطلب التعبير عنه 

  . والتوجه نحوه 
با فرديا واجتماعيا حيث يعتبر اإلنجاز وقيمة الدافعية لإلنجاز مطل

وقوميا في بعض المجتمعات التي تسعى للتقدم ويكون ذا أهمية آبيرة من خالل 
المجتمعات النامية التي تحاول النهوض فيجب عليها وعلي أفرادها أن يتخذوا 
الدافعية لإلنجاز آمطلب اجتماعي تحث عليه آل مؤسسات المجتمع وآل ما 

ن خالل التفاعل والتأثر والتأثير بين ما هو يعزز دور الفرد داخل هذا السياق م
فردي وما هو اجتماعي ومن خالل هذا سوف يحاول الباحث الربط بين 

في التراث " القيم ـ التنشئة االجتماعية ـ الدافعية لإلنجاز " المستويات الثالثة 
  .السيكوسيولوجي ودراساته

سابه القيم حيث تلعب التنشئة االجتماعية للفرد  دورا هامًا في اآت
باإلضافة إلى ظروف احتكاآه وتفاعله مع األفراد والجماعات فضال عن 
انتماءاته األساسية التي تعمق أو تضعف من هذه القيمة أو تلك وال مشاحة في 
أنه ال يمكن تناول القيم آمقوله عامة أو مطلقة بغض النظر عن ظروف وشكل 

ية محددة إذ إن القيم في العالقات االجتماعية واالقتصادية في فترة زمن
علي فهمي .( المحصلة النهائية لها تأثيرها في تشكيل مالمح الحياة في المجتمع

   ) 272ص : 1988، 
.. وباعتبار أن األسرة هي المسؤلة الرئيسية وأهم المؤسسات االجتماعية

في اآتساب األبناء لقيمهم فهي التي تحدد ألبنائها ما ينبغي وما  ال ينبغي أن 
  ) 90 : 1992عبد اللطيف خليفة، .(ون في ظل المعايير الحضارية السائدةيك

حيث أآدت البحوث السوسيولوجية والسيكولوجية أن الحاجة الفردية 
والجماعية والمجتمعية ألدوار األسرة ووظائفها تكون أآثر الحاجات آلما 
ة انحسرت في المجتمع المحدد فرص إعداد البشر وإشباع حاجاتهم األساسي

أي آلما انحسرت فرص تحقيق األمان النفسي . وتمكينهم من مقدراتهم 
واالجتماعي الفردي والجماعي عبر آفاءة وآفاية ما يسمي بشبكات األمان 

  ) Bumpass,l.,1997 PP.483 – 498 (االجتماعي
إال أنه يوجد ارتباط بين التوجه القيمي لألبناء وتصورهم أو إدراآهم 

دين ، فاألبناء ذوو التوجيهات اآلمرية الناهية يدرآون اآلباء ألنماط معاملة الوال
علي أنهم أآثر مكافأة واقل عقابا ولذلك فهم يميلون إلى عمل ما هو صواب في 
حين أن األبناء ذوي التوجيهات الناهية يدرآون اآلباء  علي أنهم أآثر عقابا 

 ,McKinney ).وأقل مكافأة لذلك يرآزون انتباههم على عدم عمل ما هو خطأ
1971:PP.71- 80) 

 هيرلوك أن عالم األحكام القيمية لدى الطفل  .Hurlok,1972ولقد أآد 
فى المراحل العمرية المبكرة عالم واسع وغير محدد وذلك بسبب افتقاده إلى 
إطار مرجعى واضح من الخبرات آما أن الطفل فى بداية حياته ال يكون لديه 

لك بطريقة غير أخالقية ألنه ال يستطيع التمييز ضمير أو مقياس للقيم فهو يس
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بين ما هو صواب وما هو خطا ثم ينمو ميثاقه األخالقي فى ضوء عالقته 
باآلخرين من أسرته وجماعة األصدقاء وغير ذلك يعاقب على الخطأ ويكافأ 

  .على الصواب 
ولقد بينت أيضا بعض بحوث اإلدراك والتعلم لدى األطفال فى المراحل 

لفة والتى منها مثاال ال حصرا مقوالت وأفكار جان بياجيه وبيير بورديو المخت
وغيرهما أن التفاعل اإليجابي المنفتح بين األم وأطفالها يؤثر ال فى قيمهم " 

فقط إنما فى مجمل وعيهم واختياراتهم وأن نمط األمر والنهي على نحو 
عبد .(ستدامتهايؤثر حتى على وظائف العقل اإلنساني وا)ال،ال تفعل(سلبي

  )69ص  :2001الباسط محمد ، 
وليكن واضحا أن جذور الدافعية لإلنجاز تكمن فى الثقافة واألسرة 
وشخصية الفرد فهناك بعض الثقافات التى تشجع على اإلنجاز واإلبداع بينما 
بعض الثقافات تكف قدرة أفرادها لإلنجاز واإلبداع وتحقيق ذواتهم أما األسرة 

ساسي فى نشأة ونمو الدافعية لإلنجاز لدى الطفل من خالل فهي العامل األ
 والحب والتقدير واالهتمام ،وآذلك تدعيم وتشجيع Warmthمشاعر الدفء 

المساعدة اإلنجازية لدى األبناء وإعطائهم الفرصة االستقاللية واتخاذ القرار 
 ينعكس مما يشعر األبناء بالثقة بالنفس واألمن والفخر والشعور بالرضا مما قد

على الطفل ويزيد من رغبته فى اإلنجاز والتفوق ،ويبدو أن تشجيع وإثابة 
المساعدة االنجازية إذا تم على أرضية من الحب والدفء والتواصل واحترام 
األبناء باإلضافة إلى تشجيع الثقافة يجعل األبناء ينمون مشاعر داخلية لإلجادة 

ع فيما بعد ،عندما تصبح مشاعرهم واإلتقان واإلنجاز وقد ال يحتاجون التشجي
الداخلية هي المحك الرئيسي لديهم لالستمرار فى اإلنجاز ومواجهة الصعوبات 
والتحديات والتغلب على المشكالت والتفوق ،أما الذين يشعرون بالرفض 

Rejection الوالدى أو اإلهمال أو عدم التقدير وعدم االحترام فيكونون أآثر 
دم األمن واالعتمادية وبالتالي يحجمون عن البدء فى شعورًا بعدم الثقة وع

أنشطة تنافسية أو انجازية لخوفهم أو توقعهم للفشل لعدم ثقتهم بأنفسهم ، وتشير 
البحوث إلى أن اإلنجاز ربما يكون فى البداية بفعل التشجيع ويظهر فى شكل 

راءة إتقان بعض المهارات واأللعاب البسيطة والتحصيل الدراسي ،وتعلم الق
والكتابة إال أنه فيما بعد يكون الدافع ذاتيا وليس مدعما خارجيا ويستمر هذا 
الشعور فى مرحلة المراهقة ،والرشد وفى النجاح فى المهن المختلفة وفى 
  .اإلبداع ليشعر األفراد بارتفاع قيمة الذات واإلنجاز فى المهام التى يقومون بها

(Bardwick, 1971:pp.167-178)                                               
         

وإدراك األبناء للممارسات الوالديه والتنشئة االجتماعية تلعب دورا هاما 
فى دافعيتهم لإلنجاز فقد تميزت األسر التى ترتفع الدافعية لإلنجاز لدى أبنائها 
لية بالدفء وآذلك الضبط المعقول والتسامح وتشجيع األبناء على االستقال

واالعتماد على أنفسهم وآذلك العقاب البسيط وإشعار األبناء بأهميتهم وقيمتهم 
والتحاور والتواصل الوجداني معهم والديمقراطية والمساواة بين األبناء بينما 
تنخفض الدافعية لإلنجاز في األسر التى يسودها التسلط والتحكم والنبذ 

   ).378-311ص  :1994زيز، رشاد عبد الع.(والعدائية والحرمان من الحب
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ولقد لعبت الدراسات االجتماعية فى عالقتها بالدافعية لإلنجاز دورا 
عظيما فى تحديد دور التنشئة االجتماعية فى الدافعية لإلنجاز حيث توصلت 

فى بحوثها الخاصة بالعالقة بين الحاجة لإلنجاز ) 1953ونتربوتوم ،(
إلى أن األمهات حين يتوقعن من أبنائهن والممارسات الوالديه فى تربية األبناء 

أن يكونوا معتمدين على أنفسهم واستقالليين منذ سن صغير فان هؤالء األبناء 
يحققون مستوى مرتفعًا نسبيا من حيث شدة الحاجة إلى اإلنجاز وعند مقارنة 
األبناء ذوى المستوي المرتفع من حيث شدة الحاجة لإلنجاز بنظرائهم ذوى 

منخفضة فى هذه الحاجة تبين أن أمهات المجموعة األولى آن المستويات ال
تعتقدن أن أبناءهن ينبغي أن يعرفوا طريقهم فى المدينة وأن يعقدوا صداقاتهم 
وغير ذلك من أشكال السلوك االستقاللي منذ مرحلة عمريه مبكرة أي أن هناك 

 وتوقعاتهم عالقة بين تشجيع الوالدين لألبناء على ممارسة السلوك االستقاللي
العالية تجاه أبنائهم من ناحية ومستوى نمو الحاجة لإلنجاز لدى هؤالء األبناء 

  )127-126ص ص :1979إبراهيم قشقوش ، .( من ناحية أخرى
 فى دراسته عن الفروق فى 1988ولقد وضح محيي الدين حسين 

ديمية الدافعية لإلنجاز عند الجنسين أثر دور األسرة واألقران والمؤسسات األآا
والتعليمية ووسائل اإلعالم فى ذلك حيث تتأآد فى رحاب األسرة ومع ازدياد 
أعمار األبناء مجموعة من الخصائص عند اإلناث ومجموعة من الخصائص 
عند الذآور حيث االعتمادية فى مقابل االستقالل والمجاراة فى مقابل التفرد 

 لألنثى أن يتسم سلوآها والخجل فى مقابل الجرأة االجتماعية حيث من المقبول
باالعتمادية والمجاراة والخجل وغير مقبول هذا بالنسبة للذآر فاالستقالل 
والتفرد والجرأة االجتماعية هي خصائص محببة للذآور وأيضا يعول على 
دور المؤسسات األآاديمية والتعليمية فى أن التنشئة االجتماعية ال تقتصر على 

المؤسسات حيث اللعب فى فناء المدرسة أو الشق الرسمي الذى تقدمه هذه 
الصحبة والزمالة حيث ينطق بالقوالب االجتماعية المحددة للجنسين فقيادة 
مجموعات اللعب وتوجهيها أسلوب الذآور بينما المجاراة والتبعية بالنسبة 
لإلناث واألقران عادة تأتي من منبع اجتماعي واحد وهي تساهم فى تشكيل 

ناث وبدرجة عامة فى مستوى الدافعية ذات اإلطار الذى دوري الذآور واإل
  .تحدده المجتمعات ألبنائها 

ووسائل األعالم أيضا يكون لها دور فعال حيث إنها تخلق قالبا نمطيا 
حيث الدور الفعال النشط للذآور .يتمايز بمقتضاه الجنسان فى الدافعية لإلنجاز

  ) 39-29ص ص :1988ن ، محيى الدين حسي.(ويكون الدور الثانوي لألنثى
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  نظريات اآتساب القيم: أوًال 
  

القيم فمنهم من ربط القيم تتعدد وجهات نظر العلماء في اآتساب وتغيير 
وتغييرها باالتجاهات حيث تشير نظرية التعلم االجتماعي ونظرية التناقض 

) عدم الرضاعن ذاته(ونظرية التوازن إلى أهمية الحالة التي يمر بها الفرد من 
لمحدد هام وفّعال في عمليات تغيير واآتساب القيم واالتجاهات لدى الفرد من 

الجتماعية وهناك النظريات األساسية التي تناولت خالل عملية التنشئة ا
وفسرت اآتساب القيم على منحى نظرى وتفسيري وتطبيقى وهذه النظريات 

  :هي 

  Psychoanalysis theory نظرية التحليل النفسي -1
 يأتى اآتساب القيم من خالل مراحل الطفولة الباآرة التي يمر بها 

) id(الهو : لجهاز النفسي الثالث وهيالشخص ومن خالل التنسيق بين آليات ا
ومن خالل عمليات التوحد واآتساب ) super ego(واألنا العليا ) ego(واألنا 

األنا األعلى القيم والقواعد األخالقية السائدة حيث يستبصر الفرد ويدرك 
رغباته ومدى اختالفها مع ما تربى عليه في مجتمعه ووعى الطفل بالتناقضات 

يق بين األجهزة النفسية الثالثة وآل هذه العمليات النفسية ومحاولة التنس
والصراعات الناشئة تكون حسب مبدأ خفض التوتر الناشئ عن الصراع بين 

   .Ego Defenseالهو واألنا األعلى أو ما يسمى بدفاعات األنا 

   Behavioral theory النظرية السلوآية -2
 عمليات التعزيز سواء آان ترى هذه النظرية أن اآتساب القيم من خالل

التعزيز السلبى أو التعزيز اإليجابى وينظرون إلي القيم على أنها نوعان إما 
قيم إيجابية أو قيم سلبية وعملية اآتساب القيم تأتى عن طريق التعلم والتفاعل 

  .مع المثيرات

   نظرية التعلم االجتماعي -3
نها نظرية سلوآية ترى هذه النظرية باعتبارها نظرية توليفية حيث إ

معرفية تحلل السلوك االجتماعي ودافعيته وتعزيزه على أساس الوقائع 
  .المعرفية التي تتحلل وتتوسط أثر الوقائع الخارجية 

وهذه النظرية نوع من المزج والتأليف بين نظرية التعزيز السلوآية 
وعلم النفس المعرفي الفرضى وهذا المزج يستهدف الوصول إلي فكر يؤلف 
تأليفًا متوازنًا بين تعديل السلوك في المواقف اإلآلينيكية والتربوية على السواء 
غير أن عملية التعزيز عند باندورا لها معنى خاص حيث إن لها دورَا آبيرًا 

  )209ص  : 2002سهير آامل، شحاته سليمان ،.(في عملية اآتساب القيم
ة والديهم من  حيث يسود االعتقاد بأن األطفال يتصرفون حسب رغب

حيث افترض . أجل تجنب القلق التشريطى الناتج عن االنحراف واإلغواء 
 أن األفراد يضعون معايير يحققونها ألنفسهم من خالل 1977باندورا 

مالحظة معايير اآلخرين والتدعيمات الفارقة لتبنى هذه المعايير وينتج عن 
نتهاآها إلي العقاب الذاتى التمسك بهذه المعايير التدعيم الذاتى بينما يؤدى ا

وبهذا يتم االحتفاظ بالسلوك مستقًال عن المراقبة واإلجبار 
  (Grusec & Dix,1986: p. p. 218-219).الخارجيين
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وتشير نتائج البحوث التي تمت في مجال نظرية التعلم االجتماعي إلي 
لخبرة أن ظواهر التعلم التي تنتج عن الخبرات المباشرة تتم في ضوء التعلم با

وتتأثر . أى من خالل مشاهدة سلوك شخص آخر وما يترتب على هذا السلوك 
آالجنس والسن (عملية االقتداء بعدد من العوامل ومنها خصائص القدرة 

وآذلك النتائج المترتبة على السلوك ) ومستوى التعلم وسمات الشخصية
دافعية في موقف النموذج أو القدرة ودافعية الفرد والتعليمات المثيرة لهذه ال

  )226ص  : 1992عبد اللطيف، .(التدريب أو تغيير اتجاهات وقيم الفرد

   Cognitive theory  النظرية المعرفية-4
يعتبر بياجيه من رواد هذه المدرسة من خالل دراساته المتعددة عن نمو 

وترى نظرية العزو أن األفراد يحاولون . الحكم الخلقى عند الطفل وتفكيره 
 األسباب التي أوصلتهم إلي االنخراط في أفعال معينة وآانت سببًا في اآتشاف

التأثير على سلوآهم وإدراك الطفل ألساليب تربية معينة من خالل عملية 
التنشئة االجتماعية تكون المحور في تحديد أهمية الممارسات فاألطفال الذين 

غير المحتمل يعزونه لمصادر خارجية ومن . يرون سلوآهم آنتيجة اإلآراه 
أن يتكرر في غياب مثل هذه القوى الخارجية وعندما ال يالحظون أن السلوك 

وعندما يستخدم الوالد االستدالل أو التبرير . قد جاء نتيجة اإلآراه أو القسوة 
ليحصل على الطاعة فليس سهًال أن يعزو هؤالء األطفال سلوآهم إلي الضغط 

 . الرغبة الداخلية وبذلك يتم استدخالهالخارجى وعندئذ فالبد أن يكون نتيجة
(Grusec & Dix, 1986:p.216)   

ويتضح اهتمام نظرية العزو بدراسة األسباب التي تقف خلف سلوك 
  :الفرد وآثاره المباشرة أو غير المباشرة حيث يوجد نوعان هما 

  :داخلى ) أ ( 
و يشتمل على األسباب والعوامل الداخلية مثل الحاالت االنفعالية أ

  .المزاجية وسمات الشخصية والقدرات والظروف الصحية 
  :خارجى ) ب(

يشمل األسباب الخارجية مثل الضغوط االجتماعية من قبل اآلخرين 
وطبيعة الموقف االجتماعي والظروف االقتصادية فنجاح الطالب أو فشله قد 

  .ينسبه إلي عوامل داخليه مثل قدراته العقلية أو عوامل خارجية مثل الحظ 
حيث تتأثر عمليات الفرد بوجه عام بعدد من العوامل المعرفية 

  )Sears, D, 1985.(والدافعية

    السلوآية التبادلية عند جورج هومانر– 5
تعتبر السلوآية التبادلية إحدى وجهات نظر علماء االجتماع في القيم " 

  0والتعبير عنها وارتباط القيم بالسلوك لالفراد
تسب حيويتها وفعاليتها نتيجة انتشارها في آافة وإذا آانت القيم تك"

مواقف الحياة اإلنسانية فإن هذا االنتشار اليعنى أن القيم قوالب صماء أو 
وإنما تبدو إمبريقية القيم من خالل سلوك , معاني جامدة ليست قابلة للتطبيق 

ل األفراد والجماعات فال أستطيع مثال أن احكم على قيم مجتمع ما إال من خال
  0نشاطات أفراده ومعامالتهم أو سلوآهم االجتماعي



  54 

جورج (ونظر ألهمية السلوك في التعبير عن المظهر القيمى  فقد حاول 
بناء نظرية اجتماعية عن التبادل السلوآي وإن آان موقفه هذا قد ) هومانز

تعرض النتقادات مريرة ، إال أن نظريته هذه أقامها وفقا لمحاوالت منطقية 
ويضع في هذه الحالة أهمية عنصر التبادل ,ة وبعد تعميمات آثيرة وإمبريقي

بين سلوك األعضاء آأساس لتحقيق التفاعل الجمعي وبطبيعة الحال فقد استعار 
و االقتصادية في هذه الحالة  لكي يضع النسق , مجموعة من المفاهيم النفسية

كي يكشف إلي النظري لنظريته التي طبقها على دراسة الجماعات اإلنسانية ل
أي حد يؤدى التبادل السلوآي إلي نمط ما من أنماط التفاعل بين الجماعات ، 
وهو في هذه الحالة يرى أهمية الجمع بين المنطق والتطبيق فهذا رأي على 
جانب آبير من األهمية من أجل وضع التفسير السليم والعلمي لمافهيمه بحيث 

   0تتناسب مع الوقائع ويخرج منها بتعميمات
آل ما نخرج به من نظرية هومانز هو أن هناك ضوابط معينة تحكم 
تبادل السلوك بين فرد وآخر لكي يحدث شكل ما من شكل من أشكال التفاعل 
ذلك ألن التبادل يحتوى على معنى النشاط والتفاعل في نفس الوقت وأن تنقل 

 عبد إسماعيل".(هذه المفاهيم إلي أفراد هم في حاجة إلي التنشئة عليها
   )139 - 138ص ص :2000الباري،

ويرى الباحث أن نظرية السلوآية التبادلية هي أقرب النظريات إلى هذه 
الدراسة التي ترمي إلى فحص العالقة بين البناء القيمي وعالقته بالتنشئة 
االجتماعية والدافعية لإلنجاز ، فالنسق القيمي يعد من مكونات الشخصية التي 

ليات التنشئة االجتماعية وهي بالتالي تدخل في إطار القيمة يتم بناءها عبر عم
السلوآية التبادلية حيث تكون هناك ضوابط تحكم تبادل السلوك بين فرد وآخر 

  .وبين الفرد وأحكامه القمية على دافعيته لإلنجاز 



  55 

  نظريات التنشئة االجتماعية: ثانيًا 
ماعية حسب تختلف وجهات نظر آثيٍر من العلماء للتنشئة االجت

انتماءاتهم النظرية، فنرى أن نظرية التحليل النفسي ترى أن عملية التنشئة 
االجتماعية من خالل اآتساب الطفل واستدخاله معايير والديه عن طريق 
التوحد والتقمص ونظرية التعلم االجتماعي ، ترى أن عملية التنشئة تأتى من 

لها آانت النظرية السلوآية خالل التعلم بالنمذجة وطرق أخرى آثيرة ، وقب
التي ترى أن عملية التنشئة االجتماعية تأتي من خالل عمليات اإلشراط 
والتعزيز والعالقة بين المثير واالستجابة واآتساب السلوك ، ونظرية الدور 
االجتماعي تعطى للدور االجتماعي الذي يلعبه الطفل والكبار حوله األساس 

 ونظرية التفاعل الرمزى تعتبر الرمز المتمثل في في عملية التنشئة االجتماعية
  .اللغة ذلك الوسيط الحيوى أساسًا هامًا في عملية التنشئة االجتماعية 

   :Psychoanalysis theory نظرية التحليل النفسي) 1(
ترى نظرية التحليل النفسي أن عملية التنشئة االجتماعية تتضمن 

 لديه super egoيه وتكوين األنا األعلى اآتساب الطفل واستدخاله لمعايير والد
ويعتقد فرويد أن هذا يتم عن طريق أساليب عقلية وانفعالية واجتماعية أهمها 
التعزيز واالنطفاء القائم على الثواب والعقاب ، فعملية التنشئة االجتماعية 
تعمل على تعزيز وتدعيم بعض أنماط السلوك المقبولة اجتماعيًا وعلى انطفاء 

 اآلخر وغير المقبول اجتماعيًا ، آما أن عملية التقليد والتوحد القائم بعضها
. على الشعور بالقيمة والحب يعتبران من أبرز أساليب التنشئة االجتماعية 

  ) 51ص  : 1998صالح أبو جادو، (
ويرتبط السلوك أساسًا بالتنشئة االجتماعية وتكوين األسرة وديناميتها ، 

 ففي آل مرحلة من مراحل Hall, Lindizeyندزى آما أشار آل من هول ول
تطور الشخصية يكون اتجاه الطفل نحو والديه بالقبول أو الرفض ، وهي 
عملية جوهرية في بناء الشخصية آما أن أسس السلوك االجتماعي المستقبلى 

 سنوات 7-6للطفل يتحدد داخل األسرة وبخاصة في المرحلة العمرية من 
الطفل نحو والديه وفقًا لهذا التحليل بفعل الذات العليا لتصبح خصائص استجابة 

super ego وهي المسئولة مبدئيًا عن عملية التنشئة االجتماعية ، حيث يشتق 
محتوى الذات العليا من توجيهات ونصح الوالدين والمعلمين واألقران وبقية 
ر السلطات األخرى في المجتمع ، حتى تكون تحذيرات هؤالء الناس هي ضمي

  ) 50-49ص ص  : 1997محمود فتحى و محمد شفيق ، .( الفرد 
وتتضح نظرية التحليل النفسي في مجال التنشئة االجتماعية عندما ننظر 
إليها في إطار تطورى من خالل مراحل النمو آاآلتى حيث قسمت مراحل 

  :النمو إلي 
ة ] 1[ ة الفمي ن  :المرحل انى م ى النصف الث والدة حت رة ال ن فت دأ م ام  تب   الع

  .األول 
 وتغطى هذه المرحلة العامين الثاني والثالث من عمر           :المرحلة الشرجية   ] 2[

  .الطفل 
  . مدتها من العامين الرابع والخامس من حياة الطفل :المرحلة القضيبية ] 3[
  . تغطى ما بين سن السادسة وسن البلوغ :مرحلة الكمون ] 4[
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  .ما بعد البلوغ  وتغطى مرحلة :المرحلة التناسلية ] 5[
ومن خالل هذه المراحل يتكون الضمير والتوحد مع األب أو األم وحل 
عقدة أوديب أو الكترا ويتضح السلوك االجتماعي للطفل مع نهاية مراحل النمو 

.  

  : نظرية التعلم السلوآي ) 2(
 - ثورندايك - واطسن -ارتبطت هذه النظرية بآراء العلماء بافلوف 

تشريط أو اإلشراط العامل المهم في تفسير عمليات التعلم ، وسكينر ، وآان ال
وإن العادات التي يكتسبها اإلنسان هي تلك الروابط بين المثيرات واالستجابات 
الحادثة وإن تعلم هذه العادات أو بمعنى صحيح أن موضوع التعلم هو لب أى 

ليات يمكن عملية نفسية أو علميات التنشئة االجتماعية ، حيث إن هناك عدة آ
عن طريقها تعديل واآتساب السلوك للفرد مثل التعزيز واالنطفاء والتشريط 

  .المضاد والتصميم 
وتطورت نظرية التعلم خصوصًا في مجال التنشئة االجتماعية على يد 
باندورا وسميث بنظرية التعلم االجتماعي ، حيث تعتبر نظرية التعلم 

ريات األخرى في علم النفس ، االجتماعي نظرية توليفية من معظم النظ
واعتبرت أن عملية التنشئة االجتماعية هي عملية تعلم اجتماعى ؛ ألن نتيجة 

  .التعرض لخبرات وممارسات معينة يؤدى ذلك إلي تعديل وتغيير السلوك 
حيث يرى باندورا أن الناس يطورون فرضياتهم حول أنواع من السلوك 

قبول أو عدم قبول هذه الفرضيات على الذي سوف تقودهم ألهدافهم ، ويعتمد 
النتائج المترتبة على السلوك مثل الثواب والعقاب ، أى أن آثيرًا من التعلم 
يحدث عن طريق مراقبة سلوك اآلخرين ومالحظة نتائج أفعالهم ، ووفق هذه 
النظرية فنحن ال نتعلم أفعاًال مسبقة فقط بل نتعلم نماذج آلية من السلوك أى ما 

يس فقط نماذج من السلوك ولكنه القواعد التي هي أساس نتعلمه ل
  ) 52ص  : 1998صالح أبو جادو ،.(السلوك

ويرى باندورا أن التعلم بالنمذجة هو العملية التي من خاللها يالحظ 
الشخص أنماط سلوك اآلخرين ويكون فكرة عن األداء ونتائج األنماط السلوآية 

على يكون سلوآه قدوة يقتدى به المالحظة ، بمعنى أن يكون هناك شخص ف
لمن يالحظه أى أن الفرد قد يتعلم في موقف ما سلوك ما حتى ولو لم يظهر 
هذا السلوك المتعلم من خالل المالحظة بصورة فورية ، ولكن يؤدى هذا 
السلوك في ظروف مستقبلية بصورة ال تستطيع معها إال أن نستنتج أنه قد تعلم 

سهير .( وبهذا يكون أمام عملية إدراآية معرفيةبالفعل من المواقف السابقة
  )210ص  : 2002آامل، 

   :Social role theory نظرية الدور االجتماعي) 3(
تعطى هذه النظرية وزنًا للعوامل االجتماعية ، حيث إن الطفل ينمو في 
إطار اجتماعى ويتشابه عمومًا سلوك جميع األطفال الرضع ولكن يختلف 

أحمد عزت راجح، .(يطين بسبب عملية التنشئة االجتماعية سلوك الكبار والمح
  )337-336ص ص  : 1994
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وعملية اآتساب األدوار بصفة عامة مسألة ليست معرفية فقط بل هي 
ارتباط عاطفي ، حيث توفر عوامل التعلم االجتماعي واآتساب األدوار 

  :االجتماعية بثالث طرق هي 
  .لمحيطين بالطفل  التعاطف مع األفراد ذوى األهمية ا-1
  . دوافع الطفل وبواعثه على التعلم -2
  . إحساس الطفل باألمن والطمأنينة -3

حيث ترى نظرية الدوران لكل فرد مرآزًا اجتماعيًا يتناسب مع الدور 
الذي يقوم بأدائه ويكتسب الطفل مرآزه ويتعلم دوره من خالل تفاعله مع 

ته الذين يرتبط بهم ارتباطًا اآلخرين ، وبخاصة األشخاص المهمون في حيا
  )61-60ص ص  : 1998صالح أو جادو .(عاطفيًا

وتشير أيضًا نظرية الدور االجتماعي إلي أن الدور جزء من عملية 
محمود .( التطبيع االجتماعي وهو أيضًا أسلوب التكيف االجتماعي والنفسي

  )51ص  : 1997: فتحي و محمد شفيق ،

   :Symbolic interaction theory نظرية التفاعل الرمزي) 4(
  :  تقوم هذه النظرية على بعض األسس منها 

  . أن الحقيقة االجتماعية ، حقيقة عقلية تقوم على التخيل والتصور -1
ه على    ـ الترآيز على قدرة اإلنسان على االتصال من خالل الرموز      2 وقدرت

ره     ا لغي ن نقله ات يمك ار ومعلوم اني وأفك ا مع و .(تحميله الح أب ادو، ص  ج
  ) 61ص : 1998

ويأتى إدراك اآلخرين المحيطين للفرد وتكوين صورة عامة على 
الشخص بالدور األآبر في إدراك الفرد لذاته وتكوين صورة عن هذه الذات 
سواء آانت صورة سلبية أو مرفوضة أو مقبولة ، ويأتى هذا من خالل التفاعل 

مدى سلوآه ومن خالل ما مع اآلخرين المحيطين به وما تحمله وتشير إليه ل
تحمله استجاباتهم وتصرفاتهم نحوه ويأتى هذا من خالل اللغة ، حيث اللغة هي 
الوسيط الرمزي الذي له عالقة مباشرة من خالل التنشئة االجتماعية لإلنسان ، 
حيث تعتبر قدرة اإلنسان في التواصل والتفاعل من خالل ما تحمله اللغة من 

 أن تعقد 1998ة االجتماعية ويرى صالح أبو جادو رموز أهم عمليات التنشئ
درجة البناء االجتماعي وتنوع األدوار فإن اإلنسان يلجأ إلي التعميم فينمو لديه 
مفهوم اآلخر العام فيرى نفسه واآلخرين في جماعات مميزة عن غيرها 

  ).62ص  : 1998صالح أبو جادو، .(
  
  
  

  :الرفض الوالدي /  نظرية القبول -5
 Parental Acceptonce and Rejection theary  

 هي PART تعتبر نظرية القبول الرفض الوالدي والتي تعرف بنظرية 
نظرية في التنشئة أو التطبيع االجتماعي تحاول تفسير العوامل ذات العالقات 
المتبادلة الخاصة بالقبول أو الرفض الوالدي وآذلك التنبؤ بكل تلك العوامل 
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(Rohner , 1986 : 14 ) الرفض /  وبناء على هذا التعريف فإن نظرية القبول
  .الوالدي تستند على أربع فئات رئيسية تشكل التصور النظري لهذه النظرية 

  :الفئة األولى 
تهتم بنتائج القبول والرفض الوالدي فيما يختص بالنمو السلوآي 

 بتأدية وأيضًا النتائج الخاصة. والمعرفي والوجداني لألطفال في آل مكان 
هل : وهنا ينشأ سؤاالن رئيسيان أولهما هو . وظيفة الشخصية بالنسبة للكبار 

 – عبر جنسنا أو نوعنا البشري آله -من الصحيح أن األطفال في آل مكان 
بغض النظر عن الفروق الثقافية ، واللغوية ، أو الساللية والعرقية أو غيرها 

 يدرآون أنهم مرفضون من  يستجيبون بنفس الطريقة حينما–من الفروق 
آبائهم ؟ ثانيهما هو إلى أي حد تمتد آثار الرفض وقت البلوغ؟ وماهي 
االستعدادات الشخصية التي من المحتمل أن تتعدل أثناء النضج ؟ ولقد أدت 
هذه األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها على مدار السنين إلى تطور نظرية 

  .الوالدي الرفض / الشخصية الخاصة بنظرية القبول 

  :الفئة الثانية 
لماذا يفوق بعض األطفال أقرانهم في : تهتم باإلجابة عن السؤال التالي 

التغلب على آثار الرفض الوالدي وسوء التعامل الوجداني بمعنى آخر ما الذي 
يعطي األطفال المرونة للتكيف ومقاومة آثار الرفض اليومي المتكرر من 

بالشخصية من النواهي االجتماعية والمعرفية اآلباء دون اآتساب عوامل تضر 
  واالنفعالية ، وعلى الرغم من تأثر األطفال المرفوضين لهذه العوامل ؟

لقد أدى هذا التساؤل على مدار السنين إلى تطور نظرية التغلب على 
  .الرفض الوالدي / الصعاب والمشكالت التي انبثقت من نظرية القبول 

  

  :الفئة الثالثة 
حاولة تفسير العوامل النفسية والبيئية الخاصة بالقبول والرفض تهتم بم

الوالدي بمعنى آخر لماذا نجد بعض اآلباء أآثر دفئًا من غيرهم في تقبلهم 
  ألطفالهم ؟

  :الفئة الرابعة 
الرفض /  الثقافية الخاصة بالقبول –تهتم بدراسة العوامل االجتماعية 

ط المعتقدات الدينية أو أنماط السلوك فعلى سبيل المثال ، هل ترتب. الوالدي 
األخرىعلى نحو ثابت ودال بخبرات الدفء أوبخبرات الرفض في الطفولة ؟ 
ولماذا يختار الناس حرفًا أو مهنًا بعينها ويختار آخرون حرفًا ومهنًا مختلفة ؟ 

/ وهل مثل تلك القرارات ترتبط بالعوامل واألحداث السابقة الخاصة بالقبول 
  .الدي ؟ الرفض الو

  )25 – 24ص ص  : 1996عزيز بهلول ( 
الرفض الوالدي على فرضية أن السلوك اإلنساني / وتقوم نظرية القبول 

يتأثر بالطريقة التي يدرك ويفسر بها الفرد عالمه والتي يرآب بها األحداث من 
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وهي فرضية يمكن التحقق ( حوله أآثر مما يتأثر باألحداث الموضوعية نفسها 
لذا فإن هذه النظرية تؤآد على مايخبره الطفل ذاتيًا ) . بريقيًا أو نفيهامنها ام

فيما يتعلق بالدفء أو العداء أو اإلهمال أو الالمباالة من قبل الوالدين أآثر من 
  .تأآيدها على التحديد الموضوعي لماذا آان الطفل محبوبًا أو مرفوضًا ؟ 
( Rohmer , 1986 , pp22 –25 ) 

  الرفض الوالدي بنظرية الضبط االجتماعي /  القبول وترتبط نظرية
وترى هذه النظرية أن تنشئة االجتماعية هي التي ينشا عن طرفيها 
ضوابط داخلية عند الطفل ، توجه سلوآه وتحدده وتقيده وبذلك يصبح الضبط 

   ) .55 ،ص 1995محمد سعيد ، ( االجتماعي هو لب التنشئة االجتماعية 
 أن الضبط االجتماعي هو لب التطبيع االجتماعي ويرى حسن الساعاتي

والمضمون المرآز للتنشئة االجتماعية ، وهو الظاهرة التي يتميز بها اإلنسان 
عن الحيوان حتى أنه اليكون بعيدًا عن الصواب القول بأن اإلنسان حيوان 
عاقل يدرك ومضبوط اجتماعيًا في أقواله وأفعاله أي في السلوك الفردي 

   ) .5 ، ص 1968 حسن الساعاتي، (الجمعي 
واليعني الضبط االجتماعي مجرد إجبار الطفل على الخضوع لسلطة 
األبوين والمجتمع بقدر ماهو وسيلة لتحقيق التفاعل االجتماعي المرغوب من 
خالل نمو الحس الخلقي عند الطفل وترسيخ البناء القيمي الذي يساعد على 

  .لتفاعل االجتماعي التماسك االجتماعي وزيادة مستوى ا
الرفض الوالدي  الذين يدرسون / ولهذا فإن أصحاب اتجاه القبول 

التنشئة االجتماعية من وجهة نظر األبناء يرون أن أبعاد التفاعل الوالدي 
بعد القبول أو الدفء وبعد الضبط : باألبناء يقع في إطار بعدين رئيسيين هما 

إلى أن دراسات التحليل العاملي  1991وتشير ممدوحة سالمة . أو التقييد 
أظهرت أن هذين البعدين يستقل آل منهما عن اآلخر بمعنى أن المعرفة بمدى 
إدراك األبناء للدفء الوالدي اليعطي أساسًا يمكن وفقًا له التنبؤ بمدى ما 
يدرآونه من ضبط من قبل الوالدين ، وإذا آان بعد الدفء أو القبول يمثل 

القة بين الطفل ووالديه فإن بعد الضبط يمثل القيود أو الجانب االنفعالي للع
 681 ص 1991ممدوحة سالمة ، . ( الضوابط أو التقييدات ووسائل اإللزام 

. (  
وترتبط هذه النظرية بموضوع الدراسة الحالية من حيث استخدام متغير 
نمط الوالدية آنموذج للتنشئة االجتماعية ، حيث تكشف الدراسات السابقة عن 

جود عالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية في إطار الضبط الوالدي واالتساق و
مقابل االتساق العدائي بالدافعية لإلنجاز والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة القيم 

  .التي يكتسبها الفرد من خالل عملية التنشئة االجتماعية 
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  .ثالثًا ـ نظريات الدافعية لإلنجاز 
سلو إطاره النظري لدراسة الدافعية لإلنجاز فيما يسمى منذ أن وضع ما

بالتدرج الهرمي لماسلو التي آانت بداية التنظير في الدافعية ، ومن خاللها 
الدافعية لإلنجاز بدأ العلماء في طرحهم للنظريات المختلفة مثل نظرية موراي 

الند التي التي آان تأآيدها على سعي اإلنسان وآفاحه ، وأيضًا وجهة نظر ماآي
فسرت الدافعية لإلنجاز واستفادت من النظريات االقتصادية واالجتماعية 

بينما درس . وربطت بين الدين واالقتصاد وازدهار المجتمعات اقتصاديًا 
اتكنسون الدافعية لإلنجاز من خالل التوجه المعملي في إطار عالقات رياضية 

ي ومحددات السلوك وأثرهما في حين أآدت نظرية راينو على التوجه المستقبل.
في الدافعية لإلنجاز ، وآان هذا لمعالجة بعض القصور في نظرية ماآيالند 

وجاءت نظرية العزو لتؤآد أن إدراك الفرد لسلوآه وسلوك . واتكنسون 
اآلخرين مهم جدًا في تفسير الدافعية لإلنجاز وفهم وتفسير األحداث والتنبؤ بها 

وأيضا نظرية التنافر . ي الفرد موقفه اإلنجازي ، الذي آان على أساسها يبن
المعرفي حيث يظهر عدم االتساق المعرفي للشخص الذي يظهر على حالته 

  :اإلنجازية آما يتضح من العرض التالي 
  نموذج الدافعية اإلنسانية والحاجات لماسلو -1

تعتبر نظرية ماسلو إطارا نظريا لبدايات الحاجة لإلنجاز مع االعتبار 
 نظرية وضعت أساسا للحاجات والدافعية ولقد بنى ماسلو نظريته على بأنها

  :االفتراضات اآلتية 
  الحاجات يمكن ترتيبها ترتيبا هرميا  -1
ه             -2 إشباع الفرد لمجموعة معينة من الحاجات في مستوى محدد يترتب علي

  .بروز وإثارة مجموعة الحاجات التالية لها في ترتيب األولوية 
ر علي     -3 ي تنظيم          الحاجات األآث زع إل وعى وتن ة وسيطرة سوف تحتكر ال

 .تعبئة اإلمكانات المختلفة للكائن العضوى وتعمل آمرآز لتنظيم السلوك
اه أن      -4 ذا معن إن ه ى ف ستوى أعل ي م ة ف باع حاج رد إلش ه الف دما يتج عن

  .الحاجات الدنيا تكون مشبعة نسبيا لديه 
ي تحو               -5 ين إل ام    يؤدي النقص في إشباع حاجة تقع في مستوى مع ل اهتم ي

نقص           ة ال ي مجابه ا إل ي تعلوه ات الت باع الحاج ن إش ات م ذه الحاج ه
  .المفاجئ في إشباع هذه الحاجة 

تتوقف سعادة الفرد وصحته النفسية على مستوى الحاجات التي استطاع       -6
  .إشباعها 

  .يختلف نظام الحاجات لدى األفراد باختالف مراحل نموهم  -7
رآهم نف   -8 ان تح ل مك ي آ راد ف م األف نفس  معظ ية وب ات األساس س الحاج

  .التسلسل  المتضمن بالتنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلو 
  .تبني ماسلو اتجاها آليا لنمو الدافعية  -9

ر عن الحاجات              -10 ا تعبي سلوك الظاهر هو غالب د فال تتصف الدافعية بالتعقي
  .األساسية الخفية 



دفوع ح  -11 سلوك الم شبع ال ث ي ة حي دد الدافعي ساني متع سلوك اإلن اجات  ال
ي           ة ف دأ الديناميكي سمي بمب ا ي ذا م ت وه س الوق ي نف رة ف آثي

  )14-7ص ص  :1987ممدوح الكنانى ، سيد خير اله، .(الدافعية
 تنظيما هرميا للدوافع والحاجات اإلنسانية من 1954ولقد قدم ماسلو 

عدة مبادئ أساسية انطلق منها هي الكلية والدينامية والوظيفية ويعتبر مفهوم 
الهرمي المتصاعد لفهم نظام الدوافع وعملها المرآب حيث إن الحاجات التنظيم 

ذات المستوي األرقى ال تظهر حتى يتم إشباع حاجات أخرى أآثر غلبة 
  :وسيطرة ويفترض ماسلو خمسة مستويات لنظام الحاجات األساسية هي

 وتتمثل في physiological needsالحاجات الجسمية والفسيولوجية  -1
  . لطعام والماء والهواء والجنس والدفءالحاجة إلي ا

 وتتمثل في تجنب األخطار الخارجية أو  Safety Needs حاجات األمن  -2
  .أي شيء قد يؤذى الفرد 

 تتمثل في الحصول على الحب والعطف love Needحاجات الحب  -3
والعناية واالهتمام والسند العاطفي وذلك بواسطة شخص آخر أو أشخاص 

  .آخرين 
 وهي الحاجات التي ترتبط  Esteem Needsدير واالحترام حاجات التق -4

بإقامة عالقات مشبعة مع الذات ومع اآلخرين وتتمثل في أن يكون الفرد 
متمتعا بالتقبل والتقدير آشخص يحظى باحترام الذات وله مكانه وسط 

  .اآلخرين وأن يتجنب الرفض أو النبذ وعدم االستحسان 
 وترتبط باإلنجاز  self actualizationالحاجة إلي تحقيق الذات  -5

 آأن يكون الشخص مبدعا أو منتجا وأن –والتحصيل والتعبير عن الذات 
يقوم بأفعال وتصرفات مفيدة وذات قيمة لآلخرين وان يحقق إمكاناته 

  .ويترجمها إلي حقيقة واقعة 
ولقد أضاف ماسلو حاجات الفهم والمعرفة والحاجات الجمالية 

حيث أطلق على الحاجات الخمس األولى الحاجات (والحاجات العصابية 
  ).األساسية ذات النزعة الغريزية

والحاجات وفقا لماسلو تنظم تبعا ألهميتها للفرد وان إشباع الحاجات 
األساسية ذات المستوى األدنى تتأثر به الحاجات ذات المستوى األرقي إشباعًا 

 فيها معظم األشخاص جزئيا الن اإلشباع الجزئي حالة سوية منظمة يتعلم
   )17-15:ص ص  : 1979إبراهيم قشقوش ،.( طرق التكيف
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لو    ة ماس ا لنظري ات طبق ي للحاج درج الهرم ف (الت د اللطي عب
  )86ص :2000خليفة،

د      ا ال توج لو أنه ر ماس ة نظ ن وجه از م ة لإلنج ى الدافعي ظ عل والمالح
  .ن حاجات تحقيق الذات ضمن الحاجات التي افترضها لكنها توجد ضم

   Murry   ـ نظرية الحاجات عند هنري موراى2
د          سيكولوجية هو تأآي ة ال وراى في النظري ز إسهامات م ا يمي ر م إن أآث
آفاح اإلنسان ، وسعيه ورغباته ومطالبه وإرادته وقد أخذ موراى أساسا موقف            

ان        وراى ب ق م ة ويتف ة الدافعي ى العملي ز عل دافع للترآي نفس ال م ال ة عل  دراس
شري     سلوك الب م ال اح فه ي مفت سان ه ة لإلن ات الموجه ذرى  .(النزع ول ولن ه

   )330ص : 1969ترجمة فرج أحمد وآخرون ، 
ة   ال الدافعي ي مج ارزين ف نفس الب اء ال رواد وعلم ن ال وراي م ر م ويعتب
رد    لإلنجاز حيث يري موراي أن شدة الحاجة لإلنجاز تظهر من خالل سعي الف

ا مع إنجاز             إلي القيام باألعمال    الصعبة ويتضح ذلك في تناول األفكار وتنظيمه
ا     رد لم ضمن تخطى الف ا يت ان آم در اإلمك تقاللية بق ة اس سرعة وبطريق ك ب ذل
اة    ي أي مجال من مجاالت الحي ع ف ستوى مرتف ات ووصوله لم ه من عقب يقابل
اد                   يهم وازدي وق عل سته لآلخرين وتخطيهم أو التف ه ومناف وتفوق الفرد على ذات

داخل الحاجة لإلنجاز مع                      تقد ات وتت درات وإمكان ه من ق ا لدي ه لم ير الفرد لذات
سية ويفترض موراي أن                    م الحاجات النف د من أه بعض الحاجات األخرى وتع
وق     ة للتف ي الحاج م ه مل وأع رى وأش ة آب درج تحت حاج از تن ة لإلنج الحاج

Need for superiority افه في  ولقد أشار موراي إلي أن أهم شيء يمكن اآتش
ة أم     ت عقلي واء آان شاطاته س دة لن ة الح ات الفائق ه أو الموجه و الموج رد ه الف
ه في الحاجات                    لفظية أم بدنية ولقد ميز موراي أربعين حاجة من خالل نظريت

 وحاجات   Viscerogenic Needوالدافعية قسمها إلي حاجات حشوية األصل  
ا     أو الحاجات الظاهرPsychogenic Needنفسية األصل  ة والتي أدرج تحته

سرعة أو      ياء ب الحاجة لإلنجاز وحددها على أنها الرغبة أو الميل إلي عمل األش
اس    ي قي ددة ف اليب متع وراي أس تخدم م د اس ان ولق در اإلمك د بق و جي ى نح عل
م  ار تفه تخدام اختب ة اس و أول من وضع إمكاني ر ه الحاجة لإلنجاز حيث يعتب

 وضع األساسيات لذلك حيث إن الغرض  ولقد ) (T.A.T )) التات ( الموضوع 
ي تكشف عن    االت الت داع األول واستدعاء الخي تثارة اإلب ار اس ذا االختب من ه
ى              ك من خالل عرض صور غامضة عل العقد المستترة وقياس الشخصية وذل

سيره   رد بتف وم الف اعي غامض يق ى موقف جم وى عل رد تحت ن خالل . الف وم
عورية    دوافع الالش ر ال سير تظه ة    التف ن الناحي ة م ل يقظ رد أق ون الف ث يك حي



ار             الدفاعية ويكشف في آتاباته عن نزعات داخلية مثل الرغبات والمخاوف وآث
   )32-23ص ص : 1979ابراهيم قشقوش ،.( الخبرات الماضية

  
  
  
   ـ نظرية ماآليالند في الدافعية لإلنجاز3

 Mcclelland Theory   
ه في     ي أن ساطة إل شير بب د ت ة ماآليالن ة سوف  نظري  ظل ظروف مالئم

ان موقف    إذا آ ل ف ن قب ي دعمت م سلوآيات الت ام وال ل المه راد بعم وم األف يق
ة              المنافسة مثال هاديا لتدعيم الكفاح واإلنجاز فان الفرد سوف يعمل بأقصى طاق

  (Beck ,1978: P,  .318 ).ويتفانى في هذا الموقف
ه   وراي إال أن ال م د بأعم أثر ماآيالن ن ت رغم م ي ال وم وعل تخدم مفه اس

  . الدافعية لإلنجاز هو وزمالؤه بينما يستخدم موراي مفهوم الحاجة لإلنجاز 
ي        رع إل ة أس ون بدرج زين يميل راد المنج ي أن األف د إل شير ماآيالن وي
ذا     وح ، وه ن الطم ة م ستويات مرتفع ي م ي تبن ضل ، وال و أف ي نح ل عل العم

راد       يكون راجعا إلي التدريب علي االستقالل حيث إن البن           دى األف ة األسرية ل ي
م           ي ذواته ادهم عل تقاللهم واعتم دعم اس طلعت منصور وآخرون      .( المنجزين ت

   ) 346ص  : 1978،
صاد         ي االقت ه ف تعان بنظريت ر واس اآس فيب د بم أثر ماآليالن د ت ولق
دات       صاد فالمعتق دين واالقت ين ال ة ب ها العالق ي أساس رض عل اع وافت واالجتم

  .ألة الفروق في تنشئة األطفال وفي أساليب تربيتهمالدينية هي المسئوله عن مس
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از       ة لإلنج اء بالحاج شئة اآلب اليب تن دين وأس ة ال  Mcclelland)عالق

  ) 111ص:2000في عبد الطيف خليفة،((1961
  حيث سعى ماآيليالند إلي الربط بين تأثير الدافعية علي مستوي الفرد 

ب إ  ه ذه ث إن ع ، وحي ستوي المجتم ي م ا عل أن وتأثيره ول ب ي الق ل
راء      الزم للث افز ال ديهم الح از ل ة لإلنج ة المرتفع خاص ذوي الحاج األش

ة في          . االقتصادي سواء بالنسبة ألنفسهم أو المجتمع        ة متبادل اك عالق أي أن هن
ن        ع م ي مجتم صادي ف از االقت راد واإلنج د األف از عن ة اإلنج ين دافعي ه ب رأي

  )  126ص  : 1979إبراهيم قشقوش ،.( المجتمعات 
رى              وفي النهاية ترجع أهمية تصور ماآليالند  في الدافعية لإلنجاز آما ي

  إلى سببين هما  )   Korman, 1974( آورمان 
ة           )1( أن ماآليالند قدم أساسا نظريا يمكن من خالله مناقشة وتفسير نمو الدافعي

ل     ث تمث ر حي بعض اآلخ دى ال راد وانخفاضها ل دى بعض األف از ل لإلنج
ائج   ات أو نت ابي أو    مخرج ا اإليج ث تأثيره ن حي رة م ة آبي از أهمي اإلنج

ان         ا إذا آ ة أم ا ارتفعت الدافعي د إيجابي ان العائ إذا آ راد ف ي األف سلبي عل ال
سلبيا انخفضت الدافعية ومثل هذا التصور قد أمكن من خالله قياس دافعية            

از ،  راد لإلنج ي مواقف  ,األف د ف شكل جي ؤدون ب ذين ي األفراد ال ؤ ب والتنب
  . از بالمقارنة بغيرهم اإلنج

وط      )2( ار وهب سير وازده استخدام ماآليالند لفروض تجريبية أساسية لفهم وتف
از   ة لإلنج ه بالحاج ي عالقت صادي ف ض النمواالقت ي بع ف

   ) 109ص : 2000عبداللطيف خليفة،.(المجتمعات

  :  نظرية جون اتكنسون -4 
رات    أخذ اتكنسون التوجه المعملي ورآز علي المعالجة التجريب        ية للمتغي
ع      ي التوق ار منح ي إط از ف ة لإلنج ي الدافعي ه ف دم  –ووضع نظريت ة وق  القيم

ة لإلنجاز                  ين العوامل المحددة للدافعي ة ب معادالت رياضية دقيقة تلخص العالق
  : علي النحو اآلتي 

                                    TS       (Tendency for success(الميل لتحقيق النجاح 
تم       Motive to achieve (MS( ـ حيث إن    وغ النجاح وي ي بل دافع إل  يعني ال

   (TAT) تقديره بواسطة درجة الحاجة لإلنجاز علي اختبار التات 
   Probability of success     (PS)     ـ احتمالية النجاح

  The Incentive value of success      (IS)ـ قيمة الباعث للنجاح 
  Tendency to A Void failure   (TAF)يل إلي تحاشى الفشلالم
شل  - ى الف ي تحاش دافع إل                Motive to Avoid failure (MAF) ال

    لسارسون وماندلر  (TAQ)ويتم تقديره بالدرجة علي اختبار قلق االختبار 
      Probability of failure                     (PF)ـ توقيع الفشل 

     وهي محددة في معظم المواقف التجريبية حيث إن مجموع  
  Incentive value of failure          (IF)ـ قيمة الباعث للفشل 

  ويأخذ رقما سلبيا ألن الفشل قيمة سلبية 
  (TR) محصلة الدافعية لإلنجاز          

    Resultant achievement motivation    
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از ب   ة لإلنج ساب الدافعي وغ     ولح ي بل ل إل در المي ب أن نق ام يج ه ع وج
    (TAF) والميل إلي تحاشى الفشل  (IS)النجاح 

ائي نحو موقف اإلنجاز           وغ النجاح         = والميل النه ي بل ل إل ل   –المي  المي
  لتحاشى الفشل

شل        ي تحاشى الف ل إل ة المي إن     ( TAF ) ونظرا ألن قيم لبية ف ا س  دائم
  ديره على هذا النحو الميل النهائي نحو موقف االنجاز يتم تق

از    ف اإلنج اتج موق صلة أو ن اح   =  أي أن مح وغ النج ي بل ل إل + المي
وغ النجاح   = (الميل إلي تحاشي الفشل   ي بل ة النجاح   × الدافع إل ة  × احتمالي قيم

اح  ث للنج شل ) + ( الباع ي الف ي تحاش ل إل شل × المي ة الف ة × احتمالي قيم
  )121-112 ص ص :2000عبد اللطيف خليفة،).(الباعث للفشل 

   J.O.Raymor  تصور راينور -5
سون في                    ذلك تصور اتكن ة لإلنجاز وآ د في الدافعي آان تصور ماآليالن
ذا الغموض                     ور حل ه د حاول راين ا بعض الغموض ولق دافعية اإلنجاز يكتنفه
من خالل التوجه المستقبلي ومحددات السلوك وفي ما تحمله األنا من مضامين    

ذه المضامين عن     T.AT  أقره تطبيق الموقف اإلنجازي آما  في الكشف عن ه
  .طريق القصص المكتوبة 

ام  ي ع الل    1969وف ن خ سون م وذج اتكن ي نم افة إل ور إض دم راين  ق
اح أو    ة للنج ستقبلية المحتمل ائج الم رض ،للنت هام المفت ده أو توضحيه لإلس تأآي

ي      لة ب ود ص ة إدراك الفرد،وج ة واحتمالي ة معين از مهم ي إنج شل ف ه الف ن أدائ
ور   اف راين د أض د ، فق ستقبل وبالتحدي ى الم ر عل ي الحاض ة ف ة معين لمهم
شروط  ل أو الم سار المحتم و الم ه وه ي نظريت ة ف صطلحات ذات أهمي م

Contingent path       ه يتمسك ة النجاح يجعل رد ،بأهمي  وهو يعنى أن اعتقاد الف
ي آخر في     بما يتاح له من فرض لمواصلة المسار من أجل تحقيق نجاح مستقبل           

الي ال يضمن مواصلة المسار                  حين أن الفشل يعنى له الفشل في المستقبل وبالت
ى فرص تحقيق بعض النجاح                    أو إذا اعتقد أن نتيجة النشاط الحالي ال يؤثر عل
ين        ه ال توجد صلة ب في المستقبل وهذا ما يسميه بالمسار غير المحتمل حيث إن

ذه ا           الي وفي ه شاط الت ة           النشاط الحالي والن ة الحالي ة الدافعي ة ال توجد تقوي لحال
   )66ص  : 1994عادل يوسف ، .( التي تؤدي إلي التوجه المستقبلي 

ور ة أن راين د اللطيف خليف ر عب د ذآ ي ) 1969 ، 1970( ولق أشار إل
ان                       شل ، ف ي تحاشي الف دافع إل وغ النجاح عن ال دافع لبل اع ال ة ارتف أنه في حال

ة        هناك احتمالية لزيادة باعث الن  اج الدافعي ى أن محصلة أو نت ذا يعن  جاح وه
Resultant ache. Motivation (TR)  

  :  سوف تكون على النحو التالي 
شل     –الدافع لبلوغ النجاح    = ( محصلة الدافعية لإلنجاز    الدافع لتحاشي الف

  )قيمة الباعث للنجاح × احتمالية النجاح ) ( 
ة اإلنج         ة         وأوضح راينور أن هذه المعالجة لنظري ة األهمي د في غاي از تع

شكل آاف في                       الج  ب م تع ه التي ل اة الفعلي نظرا ألنها تسمح بتحليل مواقف الحي
ة،      (النموذج األصلي لماآيالند واتكنسون      د اللطيف  خليف ص ص    : 2000عب

141 – 142 (   
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   Attribution theory       نظرية العـزو-6
ي مج    ة ف ات المهم ن النظري زو م ة الع ر نظري ة تعتب ة الدافعي ال دراس

رد أسباب                    درك الف تم بكيف ي اإلنسانية والدافعية لإلنجاز بوجه خاص حيث ته
سبب    زون ال سبون أو يع راد ال ين ك  الن األف رين وذل لوك اآلخ لوآه و س س
شاعرنا      دد م ي تح ي الت سببية ه ات ال ة  ،فالمغري ضا للبيئ ن أي ل ولك للفاع

م         واتجاهاتنا وسلوآنا نحو أنفسنا واآلخرين و      دور المه يفترض منظرو العزو ال
سعي الشخص                  الذي  تقوم به المعارف والمعلومات في عملية العزو  ، حيث  ي
ال      ذا  المج ي ه احثون ف ا،ويرآز الب ؤ به ة التنب داث ومحاول م األح سير وفه لتف
علي العزوالمعرفي  للسببية علي اعتبار أن  المعرفة ال تؤثر فقط علي عمليات        

سلوك العزو  بل يشمل أي  ة ،   .(ضا ال د اللطيف خليف  ـ  154ص ص : 1995عب
155 . (   

ة و   ذه النظري اء مؤسسي  ه ن العلم د م زو  بالعدي ة الع وارتبطت نظري
راد    Heider آان منهم  هايدر   دى األف    حيث اهتم بدراسة الدوافع  الكامنـة  ل

ـد          سببية   وجـونز ودافيـ سيراتهم ال ا وراء تف ي أنه ا  إل   Jonesحيث أرجعه
and  Davis            ي خصائص ا إل رد يعزو  سلوآه إم ي أن الف زا عل  حيث  رآ

ي    ا آيل ة أم صائص البيئ ل أو خ وم      Kelleyالفاع ومين  المفه دم  مفه   فق
د    Lowe’s المتالزم  في الفرد  والمفهوم الشكلي للعزو وأيضا قدم   نموذجًا بع
  . مالحظة السلوك حيث يهدف لالتساق واالتفاق  والتمايز

   Cognitive  Dissonance Theory : نظرية التنافر المعرفي-7
ة                ياء مهم ي أش ساق إل د عدم االت دما يمت افر المعرفي عن تنشأ حاالت التن
بالنسبة لألفراد، وعندما يشعر الفرد بهذه  الحالة  تدفعه  إلي أن يخفض درجة                  

افر ال       .التنافر أو يستبعده بغية تحقيق االتساق        ل التن م يمث معرفي مصدرًا    ومن ث
راد        الظروف            . للتوتر يؤثر علي سلوك األف ؤ ب ي التنب ساعدنا عل و ي الي فه وبالت

د     ث يع ك  حي ول دون  ذل ي تح از والظروف الت ي اإلنج راد إل دفع األف ي ت الت
   ) 146ص :2000عبد اللطيف خليفه ، .( االتساق أحد المؤثرات

ه     حيث  تشير هذه النظرية  إلي أن لكل منا عناصر معرفية             تتضمن معرفة بذات
لوآنا        (  ه ، وأهدافنا،وضروب س ا نكره ه و م ة     ) ما نحب ا معرف ا أن لكل من آم

ا     ن حولن الم م ا الع سير به ي ي ة الت ذه    .  بالطريق ن ه صر م افر عن ا تن إذا م ف
اب األخر ،                ا بغي العناصر  مع عنصر آخر بحيث يقضي وجود أحدهما منطقي

ة           حدث التوتر الذي يملي علينا ضرورة التخ       ة نظري ه حيث ترجع أهمي لص من
سلوك              محي  (التنافر المعرفي  إلي اهتمامها بالجوانب المعرفية في الدافعية و ال

ا            ) 23 – 22ص ص : 1988الدين حسين،     سيرا  لم ة تف ذه النظري وتعطي ه
ة   دم الجدي ن ع امعيين م دى بعض الطالب خصوصا الج ر ل ون أو يظه د يك ق

شبه      والتراخي وأن مستويات الدافعية لإل   ابهم شعور ي ديهم  وينت نخفض ل نجاز ت
ي  افر المعرف صي .. التن ول ألق يم والوص اح والتعل ون للنج م يتطلع ث ه حي

  . مراحل التعليم الجامعي إال أنهم ال يؤمنون بالعائد وماذا ينتظرهم في مستقبلهم

  :التنشئة االجتماعية ومعوقات الدافعية لإلنجاز 
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ين االتجاهات  ساق ب دم االت شأ ع ين ين رد وب ا الف ي يتبناه دات الت والمعتق
ى                ة عل سلوآه نظرًا ألن الفرد اتخذ قراره دون تروي أو معرفة بالنتائج المترتب
د    اه فق ضاد لالتج سلوك الم ار ال ق بآث ا يتعل ا فيم ه ، أم ه ومعارف ه وقيم اتجاهات
ه ال   رغم من أن ى ال رى ،عل ة آب ه أهمي ين ويعطي ي عمل مع شخص ف يعمل ال

ثًال الحصول من                  يرضى عنه في ال    د م ه يري ة ألن ة وأهمي ه قيم حقيقة فهو يعطي
سلوك          يم وال ع الق ساق م دم االت شأ ع م ين ن ث ادي ، وم سب م ى مك ه عل ورائ

ي    افر المعرف االت التن ا ح ساق بأنه دم االت كال ع ف " (وتوصف أش د اللطي عب
   ) 1992خليفة 

ة لإلنجاز من خالل ب           عض  وتساهم التنشئة االجتماعية في خفض الدافعي
  :المعلومات منها 

  : الرفض الوالدي -1
ام      دير واالهتم دفء والتق ب وال إدراك الح از ب ة لإلنج رتبط الدافعي ت
ذ                     ل النب دي مث رفض الوال ى النقيض من خالل ال والتشجيع على اإلنجاز ، وعل
والعقاب الشديد وعدم االهتمام والالمباالة يشعر الفرد بعدم األمن النفسي وعدم            

ى تخط   درة عل ه       الق ي إمكانيات ة ف ساسه بالثق عوره وإح نخفض ش شل وي ي الف
اذ   ن اتخ ادأة متخوف م ل المب صبح قلي ه وي از لدي ة لإلنج ل الدافعي ه وتق وقدرات

  ( Rohner,1975 pp 164 – 181 ) .القرار 
 

  : توقع الفشـل -2
تحكم في المواقف التي            ى ال درة عل دم الق شل وإحساسه بع توقع الفرد للف

ه                   تقابله وأن يتنبأ     د يقابل ه لمواقف ق ة وحل شله في أداء أي مهم بما قد يحدث وف
وتكرار هذا الفشل يؤدي إلى إحساس الفرد بالعجز واليأس يعمل على انخفاض            

  .الدافعية لإلنجاز لديه 
  : الخوف من النجاح -3

ع لتجنب      ( Hormer, 1969)في دراسة    ه داف  أظهرت أن الشخص لدي
رد       النجاح أو الخوف من النجاح وهو خ       ع الف ى أساس توق أتي عل وف مكتسب ي

رار               لبعض النتائج السلبية التي قد ترتبط بالنجاح واإلنجاز آالخوف من عدم تك
ى النجاح           ة عل سئولية المترتب النجاح وعدم القدرة على اإلنجاز واإلحساس بالم

ه       دهم علي  Bardwich ).وبعد أصدقاءه عنه ، وعدم رضائهم عن نجاحه وحق
,1971 ) 

  :قعات المبالغة فيها من قبل الوالدين  التو-4
ارت  المة ( أش ة س دير   ) 1991ممدوح دم تق الل ع ن خ دين م أن الوال

دم في                 إمكانيات أبنائهم ورغبتهم في أن يحقق األبناء أي درجة من درجات التق
ات              مجاالت الحياة مع قلة إمكانات هؤالء األبناء وعدم قدرتهم على تحقيق رغب

ممدوحة .     ( ه األبناء، يزيد اإلحباط والمشاعر االآتئابية       اآلباء وبين ما يحقق   
  .وبالتالي تنخفض لديهم الدافعية لإلنجاز  ) 218 – 199 : 1991سالمة 
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  الباب الثاني
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  الجانب الميداني
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  الفصل األول
  الدراسات السابقة

  

  الدراسات التى تناولت
  القيـــــــم: أوًال 
  التنشئة االجتماعية: ثانيًا 
  الدافعيــة لإلنجاز : ثالثًا 
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  أوًال الدراسات التى تناولت القيم 

ة   ي دراس يم   C. Morris, 1956 )( ف ساق ق ين ات ة ب ن المقارن  ع
ا   رويج ، وأمريك ان ، والن د ، والياب صين ، والهن ن ال ل م ى آ الب ف الط

  :ائج اآلتيةوآشفت هذه الدراسة عن النت
  . هناك تشابه بين هذه الشعوب فى توجهاتهم القيمية العامة -1
اة      -2 ًا للحي اك ثالث عشرة طريق ة     way of life هن يم العام تظم وصولها الق  تن

  :فى بعض أبعادها وهي ) آاالستمتاع بكل ما فيها(
   .Self – controlعامل ضبط الذات ) أ ( 
   .Enjoyment and progress in actionاالستمتاع والتقدم فى الفعل ) ب(
   . Self – sufficiencyاالآتفاء الذاتى ) جـ(

   .Receptivity and sympatheticتقبل اآلخرين والتعاطف معهم ) د ( 
   .Self – indulgenceاالنغماس واالستمتاع بالحياة ) هـ(
ذه     -3 ن ه ل م ل عام سبى لك وزن الن ول ال تالف ح ب االخ د بعض جوان  توج

  .وامل الع
م         ي ث ه النرويج دى يلي ع الهن ى المجتم ه ف د أهميت ذات تتزاي ل ال ين أن عام تب

  .الياباني والصيني واألمريكي 
ة                     يهم طلب صينيين يل دى الطالب ال رة ل ة آبي ل أهمي عامل االستمتاع بالعمل يمث

  .المجتمع الهندى ثم النرويجي واألمريكي والياباني 
م             فيما يتعلق بعامل االآتفاء الذاتى       انيين ث دى الطالب الياب ه ل د أهميت الذى تتزاي

  .يليهم مباشرة طلبة المجتمع الهندى ثم النرويجي واألمريكي والصيني 
دى                       ى ل ة األول ل المرتب م يحت ل اآلخرين والتعاطف معه ين أن عامل تقب آما تب

  .الطلبة الصينيين ثم الهنود ثم اليابانيين وفى النهاية األمريكيين 
االستمتاع بالحياة فيمثل أهمية آبرى لدى الطالب األمريكيين ثم         أما االنغماس و  

  .يليهم اليابانيون والنرويجيون والهنود والصينيون 
ال فى عدد من         )Denwis, 1966( وفي دراسة  يم األطف ين ق ة ب  عن المقارن

ات  ران ،   (المجتمع ا ، إي ا ، ترآي ة ، بريطاني دة األمريكي ات المتح الوالي
  )انآمبوديا ، الياب

حيث آان هدف هذه الدراسة هو الكشف عن القيم االجتماعية لدى عينة من 
  .عام) 13-11(األطفال أعمارهم ما بين

ال       . ولقد تم استخدام الرسومات لألطفال وتحليلها        حيث يطلب من األطف
  .رسم الصور والرسومات التى يفضلونها ويعجبون بها فى مجتمعاتهم 

و الملبس من حيث حداثته أو قدمه يعكس         وآشفت النتائج علي أن الزي أ     
زي الحديث فى رسومات          . قيم المجتمع الذى ينتمى إليه األطفال        حيث ظهر ال

ة    د الحديث ل   Modern customsاألطفال من المجتمعات الحديثة حيث التقالي مث
دم  ( رة الق كت  –زي آ رة الباس وليس – زي آ صائص  )  زي الب ن خ ا م وآله

  .المجتمع الحديث 
  : من النتائج وتحليل الرسوم اآلتية ويتضح
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ل       صرية مث ات العن ف الجماع ين مختل روق ب س الف سمية تعك ح الج المالم
  .اتجاهات البيض أو قيمهم نحو السود 

  .تعكس رسوم األطفال القيم الدينية فى المجتمع الذى ينتمون إليه 
بعض          دانى ل ث مي ع بح ة ، م ادات االجتماعي يم والع ن الق تها ع ي دراس   وف

اب،     ( العادات االجتماعية هدفت الباحثة    ة دي ادات    ) 1966فوزي لوصف الع
ة                  يم االجتماعي ة الكشف عن الق وين األسرة ومحاول ة بتك االجتماعية المتعلق
نهج الوصفي وآانت                  ا الم المتعلقة بتكوين األسرة حيث استخدمت في بحثه

  . قرية ومعظمهم من الفالحين 33عينة الدراسة تتكون من سكان 
تخدمت الباحثة المالحظة الشخصية والمالحظة بالمشارآة والتسجيل       واس

واالستبصار الفردى واالستبصار الجماعى في دراستهاحيث أظهرت الدراسة         
  :وخلصت الى أن

  . القيم هي التى تدفع الناس إلى التمسك بالعادات االجتماعية -1
  .الجمعى  القيم والعادات االجتماعية مظهران لشيء واحد هو السلوك -2
  . مصدر القيم والعادات االجتماعية هو ثقافة المجتمع الخاص بهما -3
شئة     -4 تالف التن ى اخ ع إل ة يرج ادات االجتماعي يم والع ى الق تالف ف  االخ

  .االجتماعية 
  . تلعب الحساسية االجتماعية لرأى الجماعة دورًا مهمًا فى ضبط السلوك-5

بدراسة ) 1971 عماد الدين ،محمد( وفي دراسة القيم االجتماعية قام 
  .قيمنا االجتماعية وأثرها فى تكوين الشخصية

حيث آان هدف الدراسة هو القيم األسرية وبخاصة ما يتعلق منها بعملية            
ة      يم االجتماعي ى الق رف عل ى التع ة إل دف الدراس ث ته اعى حي ع االجتم التطب

ى وع     د الطبق ا بالبع ى عالقته رية وإل ات األس ى العالق سائدة ف ة  ال ا بعملي القته
  .التطبيع االجتماعى وشخصيات الناشئة 

ة        ات االجتماعي ضر ، الطبق ف والح ى الري ة ف ة الدراس ت عين ومثل
ن     ارة ع ة عب راد العين ى أف ق عل تفتاء طب ق الباحث اس د طب ا وق ودة فيه الموج

  .مجموعة من األسئلة على هيئة استفتاء 
ا     فة س اون ص ة أن التع ذه الدراس دت ه ا وج م م ان أه راد وآ ين أف ئدة ب

ايتهم (األسرة ، وتظهر فى مواقف تربية األطفال والقيام         ) بالصرف عليهم ورع
.  
ة    ) 1979فؤاد أبو حطب ،     ( وعن عالقة المعلم والتالميذ قام        بدراسة العالق

ة               بين أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين قيمة وقيم التالميذ ولقد استخدم قائم
ين   ات المعلم وتا التجاه و س اس    MTAI مين م ومقي لوب المعل اس أس ي قي  ف

ة      ت العين ا وآان ود هن ة محم داد عطي يم اع ار الق ًا  199اختب ًا جامعي  معلم
 من التالميذ واستخدم اسلوب التحليل االحصائي وقام بحساب درجة       340و

ة       صادية والجمالي ة واالقت يم النظري ة الق ام بدراس يم وق افر للق ق والتن التواف
سياسية   ة              واالجتماعية وال ة االجتماعي ائج أن القيم ة حيث وجدت النت  والديني

هي القيمة الوحيدة التي أعطت نتائج تتفق مع فروض الدراسة حيث آانت            
ة      0و05الفروق دالة احصائية عند مستوى        وباقي القيم االقتصادية والجمالي

ي أن      ائج عل سرت النت د ف صائية ولق ة اح ا دالل يس له ة ل سياسية والديني وال
د         أسلوب الدف  اء عن ع االنتم ي إشباع داف ساعد عل م ي ء  والصداقة عند المعل
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ي  ق ف ادة التواف ي زي ذ حيث لعب األسلوب المتمرآز حول العمل ف التالمي
ذي               ضًا بالتحصيل الدراسي ال القيمة النظرية بين المعلم والتالميذ وترتبط اي

  .   تغلب عليه المسحة العقلية المعرفية
ذآور من     عن )Feather, 1986( دراسة   ة ال  النسق القيمى لعينتين من الطلب

تراليا        درز باس ة فلين ة جامع ن طلب ة م ت العين ى وآان ار القيم ث االختي حي
  . فى الصين Shaanxyوالعينة الثانية من طلبة جامعة 

  :حيث توصلت الدراسة إلى
وح  -1 ة والطم ال والحكم يم الجم ارهم لق ان اختي صينيين آ ة ال ة الطلب  أن عيني

درة  ة  والق ار الطلب ة اختي ى مقدم ذه ف ت ه ة وآان ل والعقالني ى التحم عل
  .الصينيين 

داخلى           -2 وازن ال سامح الت يم الت  وآان اختيار طلبة جامعة فليندرز باسترإلىا لق
ة   ى مقدم يم ف ذه الق شرقة ، وآانت ه اة الم ه ، والحي ن األسرى ، األمأن األم

  .اختياراتهم 
ة  ي دراس ي(Snig.Lan,1986)  و ف ن الق ونج   ع ى ه ة ف ة الجامع دى طلب م ل

صين  ونج بال ار  . آ ين االختي ة ب ة العالق ى دراس ذا البحث إل ث هدف ه حي
وع       ين الن ى  -ذآر   (القيمى وب ددًا        )  أنث ار القيمى مح ان مجال االختي حيث آ

ائلية    يم الوس ين الق ة  Instrumental valuesب يم الغائي  Terminal والق
values    

  : للطلبة الذآورواالناث إلى أنه  وأشارت نتائج البحث بالنسبة
بالنسبة للطلبة الذآورآان ترآيزهم على قيم اإلنجاز الشخصي والمنافسة 

.  
يم               يم الخاصة باألسرة واألخالق والق ى الق زهن عل أما اإلناث فكان ترآي

  .الداخلية الحقيقية 
ة        ) Busaran F, 1986( وأشارت دراسة   ة جامع دى طلب يم ل عن ترتيب الق

  ) .فى ترآيا(أنقرة 
  .حيث آانت عينةهذه الدراسة طلبة من جامعة أنقرة من آليات مختلفة 

وآشفت هذه الدراسة عن العالقة بين ترتيب القيم لدى الطلبة وبين أبعاد 
 مستوى تعليم الوالدين ، ودلت هذه الدراسة على – والطبقة - والتعليم–النوع

 المناخ الثقافى –وى التعليم  مست–تأثير االختيارات القيمية بأبعاد النوع 
  . األسرة –واالجتماعى 

 عن الحاجات النفسية والقيم لدى  )1989محمد بيومى، ( وفي دراسة 
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك . المتفوقين دراسيًا دراسة تشخيصية
 لصالح الذآور من حيث الحاجة 0.01فروقًا ذات داللة إحصائية عند 

 لصالح اإلناث فى 0.05ق ذات داللة إحصائية عند لالستقالل وتوجد فرو
 فى 0.05الحاجة للتواد وأيضًا بالنسبة لإلناث وجدت فروق ذات داللة عند 

  .الحاجة للمعاضدة 
ذآور            0.05وفروق ذات داللة عند      صالح ال ذات ل وم ال  فى الحاجة إلى ل

  . فى الحاجة إلى التحمل لصالح الذآور 0.01وأيضًا عند 
  لدراسة أن القيم المرغوبة لدى الطالبات تنتظم آما يلى ومغزى هذه ا
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ة  ة -الديني ة – االجتماعي ة – النظري صادية – الجمالي سياسية – االقت  ال
  .وهو نفس تنظيم القيم المدرآة 

ي   الب ه دى الط ة ل يم المرغوب ة :والق ة –الديني ة – النظري  – االجتماعي
  . الجمالية – السياسية –االقتصادية 

ة  ي دراس ات ،  ( وف صطفي الزي ي م سق   ) 1990فتح ين الن ة ب ن العالق ع
ة    الب جامع ن ط ة م دى عين از ل ة االنج ضبط ودافعي ة ال ي ووجه القيم
ة             ة وآانت عين ذه الدراسة دراسة تحليلي المنصورة وأم القري حيث آانت ه

ة واالداب و                154الدراسة   ة التربي ة المنصورة آلي ة من جامع ًا وطالب  طالب
ة   146 ًا وطالب ري    طالب ة أم الق ة بجامع وم االجتماعي ة و العل ة التربي من آلي

 عام ولقد أشارت نتائج البحث إلى عدم  27-18وآانت أعمار العينة ما بين      
ي                    ة الضبط عل ة االنجاز ووجه ة إحصائيًا في بعدي دافعي روق دال وجود ف
ضًا             ة وأي القيم الست وهي قيم سياسية واجتماعية واقتصادية وجمالية ونظري

ة االنجاز                    أشارت   ة في بعدى دافعي روق ذات دالل ى عدم وجود ف النتائج إل
  .ووجهة الضبط وبين االتساق القيمي

دى المدرسات           )1991سعيدة أبو سوسو،    ( دراسة       يم ل ة للق  دراسة مقارن
ين   ة ب ة المقارن ان هدف الدراس ث آ ذاتى حي التعلم ال ا ب ات وعالقته والطالب

المنبثقة والقيم التقليدية واتجاة آل فئة نحو        المدرسات والطالبات ذواتى القيم     
ة      تخدمت الباحث ذاتى واس التعلم ال يم ب ة الق ؤ بعالق دى التنب ذاتى وم تعلم ال ال
د   د الحمي ابر عب ة ج ده للعربي رنس وأع ذي وضعه ب ة ال يم الفارق اس الق مقي

ة        174ومثلت عينة الدراسة بحيث آانت       ة بكلي  طالبًا وطالبة من السنة الثاني
ين      الدراس  25-20ات اإلنسانية جامعة االزهر وآانت أعمارهم تتراوح ما ب

ارهمن          100سنة وأيضًا     مدرسة من خريجات جامعة االزهر تراوحت اعم
ين  ة  35 – 28ب يم المنبثق ة والق يم التقليدي ة حسب الق سيم العين م تق نة وت  س

اة  ستقبل واالتج ام بالم ين االهتم اط موجب ب ى وجود ارتب ائج عل ودلت النت
د  ن و دال عن ذاتى وه تعلم ال و ال ين  0و01ح ضًا ب اط موجب أي اك ارتب  وهن

يم   ات ذوات الق دى المدرس ل ل ي العم اح ف ات النج ذاتي وأخالقي تعلم ال ال
ستوي   د م اط دال عن ذا االرتب ة وه ة الكلي دى العين ذلك ل ة وآ  0و01التقليدي
دال لكن   وعن عالقة التشدد في الخلق والدين والتعلم الذاتي لم يوجد ارتباط            

دى    ذاتي ل تعلم ال و ال اة نح ذات واالتج تقالل ال ين اس اط موجب ب اك ارتب هن
   .   0و01المدرسات االعلي قيمًا وهذا االرتباط دال        عند 

رة   ) Lou. S & wang, 1992 (    وفي دراسة  تعطى هذه الدراسة فك
سة أظهرت عن القيم السائدة لدى المراهقين فى المجتمع الصينى وفي هذه الدرا       

ا                 ة المدرسة العلي صينيين من طلب النتائج التفضيل القيمى لعينة من المراهقين ال
يم الشخصية    ى الق ًا عل شديدًا عظيم ر ت روآيش أظه يم ل سح الق تخدام م وأن اس
ريح الحر ،                بهج ، الم اة الم ون لتفضيل نمط الحي ال المراهق اءة وم ويتسم بالكف

ع يم نم  . الممت ع ق م أرب د أن أه د وج ي ولق ة ه ة ،  : ائي صداقة الحق ة ، ال الحري
  .السعادة ، الحياة المريحة 

اطفى (وآانت أقل القيم الغائية هي الحب        ومى ،        ) الع الناضج ، األمن الق
ة     (الحياة المثيرة ، الخالص       ة        ) التطهر من الخطيئ ع الهام يلة األرب يم الوس والق
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يم                   ا الق ة ، أم ل، العقالني تح العق ة      هي المقدرة ، المرح ، تف ل أهمي يلية األق الوس
  .فهي المنطقية ، التخيلية، النظافة ، الطاعة 

ولقد تم بحث العالقة بين التفضيل القيمى والدور الجنسى ووجدت عالقة           
وآان المراهقون الذآور أآثر    . وثيقة بينهما وبخاصة فيما يتعلق بالقيم الوسيلية        

ة و             ر تعبيري ات أآث يلية وآانت المراهق صيلهن     قيمًا عملية ووس اشتراآية فى تف
  .القيمى 

 بدراسة )1992عبد اللطيف خليفة، ( وعن ارتقاء نسق القيم قام 
حيث تبلورت أهداف . ميدانية الرتقاء نسق القيم من الطفولة إلى المراهقة

  :الدراسة في االتي 
         ة ل العمري راد المراح دى أف يم ل ة الق يم أو منظوم سق الق ى ن وف عل  الوق

أخرة            الثالث وهي الطفولة   ة المت رة ، والمراهق .  المتأخرة ، والمراهقة المبك
دى  سق القيمى ل اء الن ى بن ة ف ل أهمي ى تمث يم الت ك بهدف استكشاف الق وذل
  .أفراد آل مرحلة من هذه المراحل واألبعاد التى تنتظم من خاللها هذه القيم

         ة والتغي ذه القيم ا ه ور من خالله ر  استكشاف األشكال أو المظاهر التى تتبل
ا   سار نموه ن م صح ع شكل يف رى ب ة ألخ ن مرحل ا م رأ عليه ذى يط ال

ر   ر العم ا عب سان     (وارتقائه اء اإلن ور وارتق ن منظ شف ع ن الك ى يمك حت
  )القيمي

وقد اتبع الباحث األسلوب العرضى ، حيث درس مجموعات من األفراد 
  .يمثلون ثالث مراحل عمرية فى وقت واحد 

ن   ة م ة الدراس ت عين ذ800 تكون ن   تلمي صرى م ع الم ن المجتم  م
  :المدارس الحكومية بحيث روعى فيها تمثل متوسط العمر آاآلتى 

ذآور من   100 ذ من ال ع والخامس  ) 11-9( تلمي ي الصف الراب نة ف س
دائى و ن 100االبت ذة م دائى  ) 11-9( تلمي امس االبت ع والخ صف الراب نة ال س

ن 150و ذآور م ن ال ذ م انى اإل) 14-13( تلمي صف الث ي ال نة ف دادى س ع
ن 150و ذة م دادى و  ) 14-13( تلمي انى اإلع صف الث ي ال نة ف ذ 150س  تلمي

اث من       150سنة الصف الثاني الثانوى و    ) 17-16(ذآور من    ذة إن -16( تلمي
  .سنة الصف الثانى الثانوى ) 17

من طالب القسم العلمى % 70ويشمل طالب الصف الثانى الثانوى 
  .من طالب القسم األدبى % 30

ث بتطبيق مقياس للقيم من إعداده فى الصورة النهائية يقيس وقام الباح
  :سبع قيم وآل قيمة بها عدد من البنود والقيم هي 

 9 بندًا ـ األمانة  12 بندًا ـ الصدق 11 بندًا  ـ االستقالل 16اإلنجاز 
 بنود وجملة عدد بنود 10 بندًا ـ المساواة 12 بندًا ـ التدين 11بنود ـ الصداقة 

  . بندًا 81للمقياس 
  :ولقد أشارت النتائج إلى 

ثالث     -1 ة ال ل العمري ر المراح يم عب املى للق اء الع أخرة  ( البن ة المت  –الطفول
  :ينتظم حول عاملين )  المراهقة المتأخرة–المراهقة  المبكرة 

  :النسق القيمى العام ) أ ( 
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يم وهو عامل تتزايد أهميته بتزايد العمر بشكل يتضح من اتجاه ارتقاء الق
  .نحو المزيد من العمومية والشمولية 

  .مقابل التوجه نحو اآلخرين : التوجه نحو االستقالل ) ب(
  . تميز مرحلة الطفولة المتأخرة بظهور عامل خاص بالقيم األخالقية -2
ة        -3  ال توجد فروق فى البناء العاملى للقيم بين الذآور واإلناث داخل آل مرحل

  .عمرية من المراحل الثالث 
ثالث                -4 ة ال  تشير النتائج إلى أن أهم جوانب التشابه بين أفراد المراحل العمري

  ) .عامل اإلنجاز فى إطار االلتزام بالقيم األخالقية(فى ظهور 
ر           -5 ر العم داخل عب ل والت ن التكام د م و المزي ه نح يم يتج سق الق اء ن  ارتق

ة  ة المراهق زت مرحل رة (وتمي أخرة–المبك ة الطف)  والمت ن مرحل ة ع ول
يم                ة للق ستوعب معظم المظاهر الفرعي اإلنجاز  (بظهور عام للنسق القيمى ي

  ) .والمساواة والصدق واألمأنه والعدالة
  . ظهور عامل السعى نحو إنجاز فى ظل مناخ يتسم بالتفرد واالستقالل -6
ا بظهور عامل                    -7 ة له أخرة عن المراحل العمري ة المت ة الطفول  تميزت مرحل

  .ج المثالية من األشخاص أى ظهور عامل القدوة لالقتداء بالنماذ
زام   -8 ع االلت تقالل م و االس ه نح ل التوج ور عام ة بظه ة الطفول زت مرحل تمي

ة       ا المراهق زت مرحلت ين تمي ى ح ة ف القيم األخالقي رة (ب أخرة–مبك )  ومت
  .بظهور عامل التوجه نحو اآلخرين وإقامة عالقة معهم 

ًا             الذآور أآثر توجهًا نحو االستق     -9 ر توجه اث أآث الل والتفرد فى حين أن اإلن
  .نحو التفاعل مع األصدقاء وبخاصة فى مرحلة المراهقة 

ل  -10 ور عام ثالث بظه ة ال ى المراحل العمري ذآور ف اث عن ال زت اإلن  تمي
  ) .التوجه الدينى(

أى أنه بوجه عام فالرجال أآثر توجهًا نحو القيم المادية واإلنجاز وأآثر 
عة والنساء أآثر توجهًا نحو القيم الدينية والسعادة الشخصية ، بحثًا عن المت

  .وتقدير الذات ، والتناسق الداخلى أو خلو الحياة من الصراع 
  

( وعن تأثير الهجرة المؤقتة على القيم السائدة في مصر نجد دراسة     
حيث آان هدف الدراسة هو الكشف عن اإلثارة ) 2003محمد شفيق ، 
جمة عن هجرة الطالب للعمل بالخارج ونتائج احتكاآهم المختلفة النا

  .بالمجتمعات األخرى 
 طالبًا وطالبة من جامعة عين شمس 355وتكونت عينة الدراسة من 

 طالبًا وطالبة ممن لم يسبق 193 طالبًا وطالبة ممن سافروا إلى لخارج و162
  .لهم السفر للخارج 

ون ومراجعة ليندزى وتم تطبيق اختبار القيم الست اللبورت وفرن
1951.   

ولقد انتهي البحث فى جزئيته المتعلقة بقياس القيم السائدة بين عينتى 
الدراسة إلى أن هناك آثارًا اجتماعية ناجمة عن هجرة الطالب للخارج تتمثل 
فى تغيير ترتيب القيم السائدة لديهم وأن هناك اختالفًا فى ترتيب القيم السائدة 

فبينما آانت القيمة النظرية هي أآثر القيم درجة . رد حسب متوسط درجات الف
لدى طالب العينة المهاجرة ، أى أنها القيمة التى أصبحت فى مرآز الصدارة 
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فى ترتيب القيم لدى هؤالء الطالب تليها القيمة االقتصادية فاالجتماعية 
ر صدارة فالسياسية ، فالجمالية ثم الدينية ، ولقد آانت القيمة الدينية هي األآث

لدى الطالب غير المهاجرين تليها القيمة النظرية فاالجتماعية فالسياسية 
فاالقتصادية ثم القيمة الجمالية فى النهاية وفى نفس الوقت سببت هذه الهجرة 
ارتفاعًا فى متوسط درجات آل من القيمة النظرية واالقتصادية واالجتماعية 

 سببت انخفاضًا فى متوسط درجات والسياسية والجمالية لدى المهاجرين فأنها
  .القيمة الدينية لديهم 

هذا وتتمثل تلك الفروق فى متوسط درجات هذه القيم الست لعينتى 
  .الدراسة والتى ترجع غالبًا لما للهجرة من تأثير 

  وفي  دراسة عبر ثقافية مقارنة فى القيم لدى عينة من جامعة تعز وبغداد     
  :حيث هدفت هذه الدراسة إلى )2001نبيل سفيان ،( قام بها

  .التعرف على ترتيب القيم لدى طلبة علم النفس فى جامعة تعز وبغداد: أوًال 
التعرف على طبيعة الفروق فى القيم الست النظرية االجتماعية والروحية          : ثانيًا

رات آل قطر وحسب الجنس               ًا لمتغي ة وفق صادية والجمالي والسياسية واالقت
   .والمرحلة الدراسية

ولقد تم تطبيق اختبار القيم اللبورت وفرنون وليندزى المعروف بدراسة 
  . والذى آيفه على البيئة من قبل أنور حسين Study of valuesالقيم 

واختيرت عينة الدراسة من طالب الجامعة في آل من تعز وبغداد آاآلتي 
ية  من طلبة قسم علم النفس فى آلية التربية جامعة تعز بنسبة مئو327

 طالبًا وطالبة من طلبة قسم علم النفس فى آلية التربية جامعة 96، % 39.49
بغداد وآانت النتائج علي النحو التإلى بالنسبة لهدف البحث األول الخاص 

  :بترتيب القيم لدى طلبة علم النفس فى جامعة تعز حسب أهميتها فهي
  .سية فالجماليةالقيم االجتماعية فالروحية فاالقتصادية فالنظرية فالسيا

  : وبالنسبة لطالب علم النفس جامعة بغداد فهي على النحو التالى -
  .   الروحية فالسياسية فاالجتماعية فالنظرية فالجمالية االقتصادية 

 وبالنسبة لهدف البحث الثانى فيما يخص متغير القطر فقد وجدت فروق ذات -
لصالح طلبة علم النفس فى داللة إحصائية فى القيم االجتماعية واالقتصادية 

تعز وفى القيم الجمالية والسياسية لصالح طلبة علم النفس فى جامعة بغداد 
وال توجد فروق فى القيمة النظرية بالنسبة للقيم الروحية فالقيم الروحية لدى 
طلبة علم النفس ببغداد آانت أعلى من طلبة جامعة تعز فى المرحلة الثانوية 

  .والثالثة 
ا     إال أن طل ة ، آم يم الروحي ة الق ة الرابع ى المرحل ديهم ف ع ل ة تعز ترتف ب

ة                      صالح طلب ة الدراسية ل ر المرحل ًا لمتغي ة تبع ة الجمالي روق فى القيم وجدت ف
  .المرحلة الثالثة على باقى المراحل 

ذآور فى                       ز ال د تمي سبة للجنس فق يم ، وبالن اقى الق وال توجد فروق فى ب
صادية             القيمة السياسية والنظرية على      ة االقت اث فى القيم اث ، وتفوقت اإلن اإلن

ة       يم الروحي يم ويوجد تفاعل فى الق اقى الق روق فى ب ذآور وال توجد ف ى ال عل
ذآور           وق ال ا يتف ة بينم ة الثالث دى المرحل ة ل يم الروحي حيث تتفوق اإلناث فى الق

  .فى المرحلة الثانية والرابعة 
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فيان     الح س ل ص داهري و نبي سن ال الح ح ة ص وان )2001(دراس بعن
اعي            " سي واالجتم التوافق النف الذآاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما ب

  "لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز
  :فروض البحث 

ن         -1 صائية م ة اح ى بدالل ث أعل ة البح اعي لعين ذآاء االجتم ط ال  وس
  . الوسط الفرضي 

يم االخرى       وسط القيم االجتماعية أعلى بداللة احصائية من و        -2 سط الق
  . لدى عينة البحث 

 وسط التوافق النفسي واالجتماعي لعينة البحث أعلى بداللة احصائية           -3
  .من الوسط الفرضي 

ٍل من التوافق                    -4 اعي وآ ذآاء االجتم ين ال ة إحصائيًا ب ة دال  توجد عالق
  .االجتماعي والتوافق النفسي 

يم االجتماع  -5 ين الق صائيًا ب ة إح ة دال د عالق ق   توج ن التواف ٍل م ة وآ ي
  . االجتماعي والتوافق النفسي

ة البحث  -6 دى عين اعي ل ذآاء االجتم ي ال ة إحصائيًا ف روق دال  توجد ف
  .وفقًا لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية 

ًا              -7 ة البحث وفق دى عين  توجد فروق دالة إحصائية في التوافق النفسي ل
  .لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية 

ة البحث              توجد   -8 دى عين اعي ل فروق دالة إحصائية في التوافق االجتم
  .وفقًا لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية 

ًا              -9  توجد فروق دالة إحصائيًا في القيم االجتماعية لدى عينة البحث وفق
  .لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية 

ري      -10 ذآاء   توجد فروق داالة إحصائيًا في التوافق النفسي وفقًا لمتغي  ال
  .اإلجتماعي والقيم االجتماعية معًا 

ري                  -11 ًا لمتغي اعي وفق ة إحصائيًا في التوافق االجتم روق داال  توجد ف
  .الذآاء اإلجتماعي والقيم االجتماعية معًا 

ام                       ة تعز لع نفس في جامع م ال ة عل ة من طلب ى عين وأجريت الدراسة عل
ة والرا 1997 ة والثالث ية الثاني ل الدراس ن المراح الغ   م اث والب ورًا وأن ة ذآ بع
ددهم  ا ) 828(ع ى باعتباره ية األول ة الدراس تبعدت المرحل ًة ، اس ًا وطالب طالب

  فئة خاصة حيث جميع طلبتها من المتبقين من العام السابق 
ائي        ا النه دد أفراده غ ع شوائية بل ة ع ار عين م اختي ًا  ) 327( وّت طالب

  % .39.49وطالبًة بنسبة مئوية 
  :أدوات البحث 

يس     ى تق لغرض تحقيق اهداف البحث عمد الباحث الى اعداد أداتين األول
وفر أداة  اعي ولت سي و االجتم ق النف يس التواف ة تق اعي والثاني ذآاء االجتم ال
دزي        ون لين ورت فيرن يم إللب ار الق ي اختب ة وه يم االجتماعي يس الق بة تق مناس

ابقًا    ة س ة إلىمني ى البيئ ه الباحث عل ذي آيف فيان.  ( وال -100 : 1995 ، س
  .فقد تم استخدامها وفيما يلي توضيح لكل أداٍة وآيفية اعدادها) 109

  
  : النتائج 
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  :ولقد توصل البحث إلى النتائج التالية 
   يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بذآاء اجتماعي عاٍل -1 

  يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بقيم اجتماعية عالية -2
  .لم النفس في جامعة تعز بتوافق نفسي واجتماعي عاليين يتمتع طلبة ع-3 

ق        - 4 اعي والتواف ذآاء االجتم ين ال صائية ب ة إح ة ذات دالل د عالق  توج
  .االجتماعي والنفسي 

يم     -5 ين الق صائية ب ة إح ة ذات دالل ود عالق دم وج ى ع ة إل  توصلت الدراس
  . االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي

ة إ-6 ذآاء     توصلت الدراس ي ال صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ل
ًا                 ة إحصائية تبع االجتماعي تبعًا لمتغير الجنس ، ولكن وجد ت فروق ذات دالل

  . لمتغير المرحلة الدراسية لصالح طلبة المرحلة الرابعة
ق  -7 ي التواف ة إحصائية ف روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ة إل  توصلت الدراس

رحلة الدراسية ، ولكن وجدت فروق ذات داللة إحصائية         النفسي تبعًا لمتغير الم   
  .تبعًا لمتغير الجنس لصالح الذآور 

ة إحصائية في التوافق                     -8  روق ذات دالل ى عدم وجود ف  توصلت الدراسة إل
ة       روق ذات دالل دت ف ن وج ية ، ولك ة الدراس ر المرحل ًا لمتغي اعي تبع االجتم

  .إحصائية تبعًا لمتغير الجنس لصالح الذآور
ين الجنس           -9 ة ب يم االجتماعي ر الق  توصلت الدراسة إلى وجود تفاعل في متغي

ذآور في                    ى من ال ة أعل ًا اجتماعي اث قيم والمرحلة الدراسية ، فبينما تظهر اإلن
ي      اث ف ن اإلن ى م ة أعل ًا اجتماعي ذآور قيم ر ال ة يظه ة والرابع ة الثاني المرحل

  . المرحلة الثالثة
دم وج-10 ى ع ة إل ي  توصلت الدراس ة إحصائية ف روق ذات دالل ود ف

التوافق النفسي تبعًا لمتغير الذآاء االجتماعي والقيم االجتماعية معًا ، ورغم أّن            
ا        م داللته سي ورغ ق النف اعي والتواف ذآاء االجتم ين ال دت ب ة وج اك عالق هن
ك ألّن                  اعي وذل التوافق االجتم ًا آ االحصائية إّال أن درجة االرتباط لم يكن عالي

سبة          عالقة ا  ا هو الحال بالن لذآاء االجتماعي بالتوافق النفسي ليست مباشرة آم
  . للتوافق االجتماعي وآذلك القيم االجتماعية 

 توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق     -11
صالح ذوي           ًا ل ة مع يم االجتماعي اعي والق ذآاء االجتم ر ال ًا لمتغي االجتماعي تبع

  .اعي العالي والقيم االجتماعية الوسطى الذآاء االجتم
  :ومن ضمن استنتاجات هذا البحث 

سبة للتوافق                - ة بالن يم االجتماعي  أن الذآاء االجتماعي أآثر أهمية من الق
  .االجتماعي 

ر          - د أو غي ام الزائ ي اإلهتم ي تعن ة والت يم االجتماعي ي الق رف ف التط
  .المعتدل باآلخرين يقلل من التوافق االجتماعي

ة    التغير: بعنوان ) 2002( وفي دراسة لنبيل سفيان  - دى طلب القيمي ل
  .تتبعية عبر ثالث سنوات  علم النفس في جامعة تعز، دراسة

ست      يم ال ي الق رات ف ة التغي ى طبيع دفالتعرف عل ت به ة ( أجري النظري
ة      صادية والجمالي سياسية واالقت ة وال ة والروحي م   ) واالجتماعي ة عل دى طلب ل
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ي جام نفس ف ة     ال ولهم المرحل ى وص ة إل ة الثاني اقهم بالمرحل ذ التح ز من ة تع ع
  .الرابعة ووفقًا لمتغير الجنس 

ا                على عينة عشوائية من طلبة علم النفس في جامعة تعز بلغ عدد أفراده
ة   ة الثاني ي المرحل انوا ف دما آ ى  ) 196(عن بعهم الباحث حت ة وتت ا وطالب طالب

ائي   وصلوا إلى المرحلة الرابعة وتناقص عدده  ا النه م ، فبلغت العينة في حجمه
  .من اإلناث) 25(من الذآور و  ) 64( طالبًا وطالبًة ، منهم  ) 89(

روف       دزي المع ون ولين ورت وفيرن يم اللب ار الق ث اختب تخدم الباح واس
  .بدراسة القيم  والذي عّربه عطية محمود هنا وآيفه الباحث على البيئة اليمنية

  :لتالية وتوصل البحث إلى النتائج ا
ة             :أوال ً  ان النظري بالنسبة لمتغير سنوات الدراسة فقد ارتفعت نمت القيمت

م              ة ، ول ة والروحي والجمالية بينما انخفضت تراجعت وتدنت القيمتان االجتماعي
  .تتغير القيمتان االقتصادية والسياسية 

ة                  : ثانيًا   يم النظري ة في الق روق دال د وجدت ف وبالنسبة لمتغير الجنس فق
صا ي   ل ة ف روق دال د ف اث ، وال توج صالح اإلن ة ل ة الجمالي ذآور ، والقيم لح ال

   )htm.3s/com.m8.dnabil.www://http.         ( القيم األخرى 
   

 

http://www.dnabil.8m.com/s3.htm
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  ثانيًا الدراسات التى تناولت التنشئة االجتماعية

ول ار القب دي م /وباعتب رفض الوال ي  ال ة ف شئة االجتماعي ات التن ن عملي
إطار العالقة بين األسرة واألبناء قامت عدة دراسات آثيرة لدراسة هذا الجانب       
ة ذات        ر المغترب ض األس يوية أو بع دان اآلس بعض البل ات ل ى المجتمع عل

  .األصول اآلسيوية في بعض البلدان منها
ة  دى   )Rohner and Pellengill, 1985(دراس ى م رف عل  للتع

ول ال راهقين للقب اء الم ين إدراك األبن ة ب ضبط /عالق دى وال رفض الوال ال
ة   ا وآانت العين ة سول بكوري ي مدين ة ف ذه الدراس دى حيث أجريت ه الوال

غ عددها                ا وبل ة بكوري دارس الثانوي  124للمراهقين والمراهقات طالب الم
ساوي     ين        62 ذآور و     62موزعين بالت ارهم ب اث وأعم  سنة   18 – 15 إن

تخد ول        واس تبيان القب شافر واس ه ل ة الوالدي اييس المعامل ث مق ي البح / م ف
ًا     اك ارتباط ى أن هن ائج عل ت النت د دل أدوات ولق ر آ دى لرون رفض الوال ال
د       ضًا يوج دي وأي دفء الوال اء لل دى وإدراك األبن ضبط الوال ين ال ًا ب موجب
دى    رفض الوال ال وال دى واإلدراك لإلهم سامح الوال ين الت اط موجب ب ارتب

م         و زداد إدراآه وريين ي راهقين الك ى أن الم ائج عل ان النت سر الباحث د ف لق
ؤدى       اء ي سامح اآلب ه وان ت سيطرة الوالدي ادة الضبط وال دى بزي دفء الوال لل
ادة الضبط              إلى إدراك األبناء للرفض واإلهمال الوالدى وأآد الباحثان أن زي

دى             دفء الوال وريين لل راهقين الك ات   الوالدى ارتبط بإدراك الم وأن المراهق
  .  الكوريات يشعرن بان اآلباء يمنحونهن حرية أقل من الذآور

  
ود          ال الهن ة إدراك األطف دي لمعرف وفى دراسة لألطفال في المجتمع الهن

دير   /في مرحلة الطفولة المتأخرة للقبول       ى تق الرفض الوالدى وتأثير ذلك عل
ل      ابور وجي ام آ ذات ق ذا حيث     بدراسة (Kapur and Gill,1986) ال  ه

ن  ال م ار األطف ت أعم ن 12 – 8آان ة م ت العين نة وآان ل 200 س  طف
اء             100موزعين آاآلتي    سكنون األحي ة وي ات محروم  طفل يعيشون في بيئ

شعبية ،و دن     100ال سكنون الم ة وي ر محروم ات غي ي بيئ شون ف ل يعي  طف
ول       تبيان القب دير       / وتم تطبيق اس تبيان تق ضًا اس ر وأي دى لرون رفض الوال ال

  .لشخصية لرونرا
ًا في          /وتوصلت نتائج الدراسة على أن القبول        دى يلعب دورًا مهم الرفض الوال

اعي            تقدير الذات لدى األطفال بصرف النظر عن المستوى االقتصادي واالجتم
ذات        دير ال ين تق ب ب اط دال موج د ارتب ه يوج ضًا أن د أي ا ووج ر وأبنائه لألس

  .الرفض في آلتا المجموعتين/ والقبول 
ين         وأ ة ب ه توجد عالق ن الترتيب الميالدي ليس له تأثير على تقدير الذات آما أن

  .حجم األسرة وتقدير الذات في مجموعات األطفال غير المحرومين
  

ذه الدراسة أجريت     ) Tewari and Pal , 1986( وفى دراسة     ه
اء  اف واألحي سكنون األري ذين ي ة ال دن الهندي ي أطراف الم ال ف ى األطف عل

شعبي ن   ال ارهم م ت أعم ذه     10 – 5ة وآان دف ه ت ته ث آان نوات حي  س
صادي    ستوى االقت رة والم م األس اط حج دى ارتب ة م ى معرف ة إل الدراس



  82 

ة        / واالجتماعي بإدراك القبول      من   360الرفض الوالدى وآانت حجم العين
اس          ان مقي طالب المرحلة االبتدائية  في المدارس الهندية ولقد استخدم الباحث

  Tewari ول     ل يس القب ضًا يق رفض  / قياس عالقة الوالدين بالطفل وهو أي ال
ا            رتبط إيجابي ى أن حجم األسرة ي ذه الدراسة عل ائج ه د دلت نت دى ولق الوال
ول              ًبإدراك القبول الوالدى فكلما زاد حجم األسرة أظهر الوالدان مشاعر القب

العكس في          دين  وب ل الوال دفء من قب ان وال اء للحن صغر وزاد إدراك األبن
  .حجم األسرة يكون إدراك األبناء للرفض الوالدى

  
ا  - ام به ة ق ى دراس ص ) Sandha and Bahrgava, 1988(وف لفح

الرفض من جانب األم      / المتغيرات الديموجرافية على إدراك األبناء القبول       
ة    ت العين ث آان ين     250حي ارهم ب راوح أعم ديًا يت ًال هن  12 – 9 طف

الرفض الوالدى وأظهرت الدراسة    / رونر للقبول   واستخدم الباحثان استبيان    
ى إدراك    أثير عل ه ت اء ل يالدي لألبن ب الم رة والجنس والترتي م األس أن حج

ول   اء للقب ون    / األبن رة يك رة الكبي ي األس اء ف دى أي أن األبن رفض الوال ال
  .إدراآهم للقبول الوالدى  أقل من إدراك األبناء في األسر صغيرة الحجم 

ز بع   ا ترآ ى       آم ح عل شكل واض شئة ب ال التن ي مج ات ف ض الدراس
اساليب النظام ودرجات استخدام السلطة األبوية أآثر من تناولها مدى دفء            
د   دي أح ول الوال ار القب ى اعتب ك إل د يرجع ذل دي ، فق ول الوال ة والقب العالق

سير   ا ، وتف سلم به ديهيات الم ة ( الب ى  ) الوالدي ة عل صفة خاصة األموم وب
ى             اعتبار أنها    ذ عل سوة والنب ال والق اليب اإلهم ستبعدين أس زي م سلوك غري

اذة      ا مجرد حاالت ش  Johnson & Medennus, 1974, p.319 ) أنه
رى   ( Discipline )وينطوي ذلك على مفهوم النظام  ( ا ت وك  (  آم  )) هيرل

Hurlock)         سلوك        :  على أربعة مكونات أساسية وهي ة لل وجود قواعد عام
د   ذه القواع ساق ه روج    وات د الخ اب عن ستخدمة والعق ام الم ائل اإلرغ ووس

ا عن  صد –عليه د والخطوط – ق ذه القواع زام به د االلت سلوك عن ة ال  وإثاب
  )31 ، ص 1984ممدوحة سالمة ، . ( المرسومة للسلوك المرغوب 

  
ا ديالني      ام به   عن  (Delaney , 1965, P. 1765) وفي  دراسة ق

شدد من            تأثير التشدد من قبل األب واألم على       اء ، فالت ل األبن  العدوان من قب
اك             ان هن ل حيث آ دى الطف دواني ل سلوك الع ًا بال رتبط إيجابي دين ي قبل الوال
ارتباط مرتفع بين تشدد األب وبين العدوان لدى الذآور في حين أنه لم يكن               
شدد                  ين ت ذلك ب اث آ هناك ارتباط دال بين تشدد األب وبين العدوان لدى اإلن

اليب           األم والعدوان    لدى الذآور واإلناث على أن قسوة األب آأسلوب من أس
  .التأديب والضبط يجعله نموذجًا حيًا وخاصة بالنسبة ألوالده الذآور

  
ا  ام به ي دراسة ق ك ( وف ة موضوعية  )1979بافولي ستخدمًا قائم  م

ل  ة الطف دين ورعاي راهقين نحو الوال يم اتجاهات الم ة . لتقي اسفرت الدراس
خصائص لآلباء واألمهات الذين يمارسون اإلهمال والقسوة   عن وجود أربع    

درة                     ل ، وعدم ق ة للطف ر المالئم ة غي ة وهي التوقعات الوالدي وسوء المعامل



  83 

اب آأسلوب                ة العق الوالدين على فهم حاجات الطفل واالعتقاد الشديد في قيم
  (Bovolek et al. 1979, P. 1071-1080 ). من أساليب التربية 

  
ة ق  ي دراس ا  وف ت به د ( ام ن ( Boumrind, 1971 ) )باومرن  ع

ة   ل المدرس ال ماقب سية ألطف صائص النف ضانة ( الخ نمط ) الح أثير ال وت
انوا                    نمط آ ذا ال اء من ه ال اآلب السلطوي الوالدي عليهم ، فقد وجدت أن أطف
ال اآلخرين ، وأن                  نفس من األطف ى ال ادًا عل متجاوبين اجتماعيًا وأآثر اعتم

ى في          )  سنوات   9 – 8( ل  األطفال من أعما   انوا أعل اث آ من الذآور واإلن
ولقد أوضحت باومرند   . الكفاءة االجتماعية والمعرفية من األطفال اآلخرين       

ى                ستمرة والمتواصلة عل دي الم ات الضبط الوال في دراساتها على اثر عملي
  . سنة 12األداء المدرسي لدى أطفال في سن 

( Baumrind , 1971 ( in  hower & Edwards, 1979, P. 25) 
  

سر   ( وهناك بعض الدراسات على سبيل المثال  دل ولي  & Kandelآان
Lesser 1969    سون ارو وول رج ،  Marrow & welson 1961، م  ، ريكب

ادة التحصيل      ) Rickberg & Westby 1967وسنتبي  رح أن زي رى وتقت ت
ن العمل        دة م ل بواح ى األق رتبط عل ة ي نوات المراهق ي س ي ف ات المدرس ي

  .آالتوحد القوي بالوالدين أو بأحد من الوالدين : األسرية 
 ( Hess & Mc Devitt 1987, P. 2018) ) 65ص  : 1995في محمد سعيد 

(        
ة    )   Paguio et., 1987باجيو وآخرون ( ولقد قام  ر ثقافي بدراسة عب

ت     ة ، وآان دة األميريكي ات المتح ين والوالي ل والفلب اء البرازي ة أبن ار لعين أعم
آور 1 72(  طالبًا   145 سنة ، وحجم العينة      18-11عينة بحثه تتراوح مابين     

اث 73،  ز )  إن ة ومرآ شئة الوالدي ين التن ة ب ة العالق ان هدف البحث معرف وآ
الضبط لدى األبناء وأستخدم  مقياس السلوك الوالدي لكورنيل ، ومقياس مرآز     

ة    ولقد اوضحت  ) .  ستريكالند   –نويكي  ( الضبط لـ    نتائج الدراسة وجود عالق
اب        دين للعق تخدام الوال اء واس دى األبن ضبط ل ز ال ين مرآ ة ب ة موجب ارتباطي

دي  رفض الوال ا لل دني وإدراك أطفاله رفض  . الب دني وال اب الب بط العق د ارت فق
  . الوالدي بالضبط الخارجي لألبناء 

  
ة    Dornbusih, et al 1987وفي دراسة دور نبوش    حيث تكونت عين

ن  الدر ة م ث       ) 7836( اس سيكو حي ان مك دارس س ي م راهقين ف ن الم م
صرية     ات عن ع مجموع ى أرب ة إل سمت العين سود ،  ( انق يويين ، ال االس

ى         ) اليابانيين ، البيض     ة عل حيث اشتملت أيضًا المتغيرات الديمجرافية للعين
سلطي   دي الت ضبط الوال اط ال تخدام أنم سامح –اس سلطة – الت تخدام ال - اس

  ) .منخفض ، متوسط ، مرتفع ( يم الوالدين مستوى تعل
وين ، أو األم ، أو األب ( الترآيب األسري  ة من أب زوج –أسرة مكون  أب مت

  ) .من غير األم ، أم متزوجة من غير األب 
صفوفة      ن الم ذاتي ع دير ال ي التق ب وه اس أداء الطال اس لقي تخدم مقي د اس ولق

  .راسي الدراسية ومتوسط درجات الطالب في الفصل الد
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ى  وي عل اس يحت احثون مقي تخدم الب ة  ) 25( واس اط العمري ل األنم ارة تمث عب
  :الثالثة ، وآانت أهم نتائج البحث هي 

ساللة ،  ر وال ع الجنس والعم ة تتفاعل م اليب األبوي وائم لألس اك ثالث ق أن هن
وتعلم الوالدين ، والترآيب األسري ، وجدت اختالفات بسيطة في األسلوب             

  .ا يقرره الطالب األبوي آم
  .أثر الجانب اإليجابي للضوابط الوالدية على التفوق األآاديمي لألبناء 

ادة      ًا داًال بزي بط ارتباط وأثبتت الدراسة أن الزيادة في االستقالل لدى األبناء ارت
  .ظهور االنحرافات لدى المراهقين 

  
دي احدى           ) 1995( وفي دراسة محمد سعيد       ان الضبط الوال ذي آ ال

ل في         مت ة ،     97غيرات بحثه وآانت العينة تتمث ة   90 مراهق ،     110 طفل  طالب
روق                      ه ال توجد ف دي في أن سبة للضبط الوال ائج البحث بالن مراهقة ، وآانت نت
ر                دائي الغي بين الجنسين في إدراآهم للضبط الوالدي ، وفي إدراآهم للضبط الع

صال  روق ل ار ، وآانت الف ين األعم روق ب ن وجدت ف سق ، لك ال ، مت ح األطف
ة              وآذلك وجد أثر للتفاعل بين الجنس والعمر في حالة إدراآهم للضوابط الوالدي

.  
ل األم أو األب   ن قب دني م اب الب ين العق ة ب ة ارتباطي ول ، ) ووجدت عالق القب

  .الضوابط الوالدية والخصائص النفسية السلبية لألبناء 
سية ال            لبيًا بالخصائص النف دي س ة       وارتبط القبول الوال دا االعتمادي ا ع سلبية فيم

  .ونقص التجاوب االنفعالي 
  

عن العالقة بين االتجاهات   ) 1990منى محمد قاسم    ( وفى دراسة   
ة                 سئولية االجتماعي ين الم اء وب درآها األبن ا ي الوالديه في التنشئة االجتماعية آم
ل          ض األدوات مث ة بع تخدمت الباحث ذا اس ن ه ق م راهقين وللتحق اء الم لألبن

اس ذآاء  مقي ار ال ة واختب سئولية االجتماعي اس الم ه ، مقي ات الوالدي  االتجاه
 200المصور ودليل الوضع االقتصادي لألسر المصرية وآانت عينة الدراسة          

ذة و  ذاً 198تلمي شق     .  تلمي ى ال سيكومتري وف نهج ال ة الم تخدمت الباحث واس
ن األدوات  اإلآلينيكي آانت المقابلة الشخصية واختبار تفهم الموضوع من ضم          

.  
ل                 سم بالتقب ة التي تت سيكومترية أن االتجاهات الوالدي ائج ال وأظهرت النت
دى       ة ل سئولية االجتماعي ًا بالم ًا موجب رتبط ارتباط ة ت تقالل والديمقراطي واالس
ة    سئولية االجتماعي داهما الم ل إح التين تمث ة لح ة اإلآلينيكي ى الدراس اء وف األبن

رية تت ه األس ت بيئت ة فكان البة المرتفع ه س ات والدي دة واتجاه ة الزائ سم بالحماي
اه   ة تج ضة وتتصف بالعدواني ة منخف سئولية اجتماعي سم بم ة األخرى تت والحال

  .اآلخرين بصفة عامة
شير                شئة سوف ي اليب التن ة األسرة وأس ضًا دراسات عن أهمي وهناك أي

  :الباحث إلى بعض نتائجها  
ر           أن العالقة بين الوالدين وا     1974 وجد آانتر    )1 ا أث زل له ال في المن ألطف

على عالقة األطفال مع اآلخرين وعلى شعورهم بالمسئولية تجاه اآلخرين           
 .(Kinter ,1974)  
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وك      )2 نمط      1974 آما أشار هيرل ى أن استخدام  ال  أن الدراسات أشارت إل
ى               ة ملحوظة عل الديمقراطي من قبل الوالدين في تربية األبناء يؤثر بطريق

اعي للط    ة خارج البيت واآلخرين              التكيف االجتم ر إيجابي ل ،ويصبح أآث ف
  (Hurlok, 1974).وعلى األنشطة االجتماعية

ين   )3 صائية ب ة إح ة ذات دالل ود عالق ى وج دة إل ات عدي لت دراس  توص
سلبية    صادية ال ة واالقت رة والظروف االجتماعي ي  األس ف ف ة العن ممارس

   (Joseph, 1980). لألسرة آالفقر والبطالة تؤدى إلى اإلساءة للطفل 
دمرداش  )4 ر ال ا ) 1984( ذآ دان ويطبقانه ي يجسدها الوال اليبب الت أن األس

رطًا       ذا ش ر ه ول يعتب ا القب ة فيه ة األوالد معامل ل  ومعامل ب وتقب ن ح م
ال    سليمة وأن األطف ة وال ة المطلوب شئة االجتماعي روط التن ن  ش يًا م أساس

تقراراً          ر اس ًا وأآث ة من       المقبولين عمومًا يكونون أآثر تعاون ر طمأنين  وأآث
  ) 1984إحسان الدمرداش، . (الناحية االنفعالية 

ا    )5 ة أجراه ى دراس ل ، ( وف ين ومايك دوانيين  ) 1984أل ال الع أن األطف
ل             والمضطربين انفعاليا والمتأخرين دراسيًا قد تعرضوا للقسوة والنبذ من قب

دين  وأن  ولته  %) 90-80(الوال ي طف انوا ف انحين آ ال الج ن     األطف م م
ولتهم        ذي عاشوه في طف ضحايا لسوء معاملة  الوالدين لهم والنبذ والتسلط ال

.  
ددًا              ) أراجيل(ويرى   سوية تحدد ع ر ال ة غي شئة االجتماعي أن أساليب التن

ع    ي أي مجتم ين ف ى الفعلي انحين والمرض ن الج ى .م دى، (  ف د العوي حام
1993 (  

ر  )6 رى روت رت أن األط  1985 ي دة أظه ات عدي اك دراس ال ذوى  أن هن ف
ادة في بعض           المشاآل السلوآية غالبًا ما يأتون من بيوت تعانى من مشكالت ح

ال              ال األطف ة آإهم ول أن المشكالت العائلي ع والمقب النواحي ، وأصبح من المقن
ال  سبب لألطف ضطربة ت ة الم ات الزوجي ة والعالق ر المتكافئ ور غي واألم

   (Rutter, 1985). انحرافات حادة في السلوك 
ل       (Rinn, 1987)ر  ذآ  )7 ى أن اتجاهات  التقب شير إل  أن بعض الدراسات ت

ضًا أن        د أي ل ، ووج سليم للطف و ال ى النم ساعد عل ب ت سامح  والح والت
الضغوط التي يتعرض لها األطفال الموهوبون لها عالقة بتدنى اإلنجاز عند           

   (Rinn, 1987). هؤالء األطفال
ة الجو العاطفي لألسرة تجاه على أهمي) 1987وليد حيدر، ( في دراسة) 8

التنشئة االجتماعية أشارت أن الجو العاطفي لألسرة من أهم العوامل التي 
تؤثر تجاه تكوين شخصية األبناء وأساليب تكيفهم ، فالحب الدافئ والعاطفة 
الصادقة التي ينعم بها الطفل تعزز ثقته وطمأنينته وتكيف شخصيته وتمكنه 

 والجيدة على السواء ، أما الكره والنفور من مجابهة الظروف القاسية
والتجنب فإن من شأنه أن يؤثر سلبيًا على شخصية الطفل ويخلق له 

  .اإلشكاليات آسوء التكيف مع المجتمع ، وقد يدفع األمر به إلى االنحراف 
ًا    ان وثيق رفض يرتبط ور وال ات أن النف ن الدراس ر م د وجدت الكثي  ولق

صغير ، ووجدت بعض              بضعف الجو العاطفي تجاه األ     اه ال ه تج سرة أو انعدام
ة             اعي ونقص عاطف دوان االجتم ى الع الدراسات أن الترابط قوى بين النزوع إل

  )1987وليد حيدر، .(الحب والحنان تجاه البيت
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ديمقراطي       ) 1989عبد الرحمن صالح ،   (ذآر  ) 9 نمط ال دراسة أجريت على ال
ادة إنتاجي          ى زي داء         تجاه التنشئة األسرية يؤدى إل ل اعت ون أق اء ويكون ة األبن

ى                   يًال إل نفس وم ى ال ة عل ر اعتمادي ة وأآث ر مواظب على ممتلكات الغير وأآث
شاط  اه ن اك تج ى االنهم درة عل ر ق ادرة وأآث روح المب ًا ب تقالل ، وتحلي االس
ر أصالة         ة وأآث عقلي تحت  ظروف صعبة وأآثر اتصافًا بالود وأقل عدواني

  .وتلقائية وإبداعًا 
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   الدراسات التي تناولت الدافعية لإلنجازثالثًا

ام بدراسة الحاجة لإلنجاز      )  Bradburn  , 1963(في دراسة   )  1 ( حيث  ق
ائج  أن       أظهرت النت ي  ف المجتمع األمريك ه ب ي و قارن ع  الترآ ي المجتم ف

األمريكان لديهم ارتفاع في الدافعية لإلنجاز  بعكس المجتمع  الترآي  حيث             
دافع نخفض  ال ع   ت أن المجتم اض  ب ذا االنخف سر ه از و ف ة  لإلنج   والحاج

ع    ي المجتم ذآور  ف سيطرة وان ال رة م سلط وأس سوده  أب مت ي  ي الترآ
يطرة األب   اتج  عن س ذا  ن از  ألن  ه ة  لإلنج ديهم حاج ست  ل الترآي  لي
رة  ه أس ون ل زوج ويك ن و يت ر االب د أن يكب ى بع سلطه حت وت

  ).(Bradburn, 1963مستقلة
اني     )  De  Vos,  1965 ( في دراسات ) 2( آان اهتماماته علي المجتمع الياب

اني                 دافع لألنجاز في المجتمع الياب وإلقاء الضوء علي تقدمه االقتصادي وال
رة    ه األس سم ب ا تت صفة خاصة بم تم ب المجتمع األمريكي واه ه ب ع مقارنت م

امرة     صائص آالمغ ن خ ة  م دم  -الياباني ى التق ل إل ديث   وا–  والمي لتح
ي         د  أن ف ث و ج االت  حي ل المج ي آ ئونها و ف اة و ش ي الحي ستمر ف الم
المجتمع الياباني  توجد  قيمة آبيرة  لالنتماء إلى المجموعات األسرية التي           
يكون أبناؤها ناجحين  في الحياة والوطن ومتميزين يكون لهذه األسر الفخر            

رد    ذا الف انعة ه ي ص رة ه ر األس ث تعتب اء  حي د  والكبري ث تع ز حي  المتمي
رد              يس الف ذا المجتمع ول ة  وان النجاح          -األسرة في ه   هي الوحدة التقليدي

ذا                  أو الفشل  يكونان من نصيب األسرة آلها و ليس الفرد وحدة  ووجد أن ه
شئة               ز تن عكس المجتمع األمريكي حيث االستقالل  والخصوصية أهم ما يمي

  (De  Vos,1965).الفرد في األسرة األمريكية
ة )  3 ( ة    )  Melikian, et.al.,1971 ( دراس ة الدافعي اموا بدراس ث ق حي

ل                سعودية و البرازي ستان وال ا وأفغان لألنجاز في أربع دول نامية هي ترآي
از         ة  لألنج ي الدافعي ة ف الل المقارن را،ومن خ ي إنجلت ة ه ة متقدم ودول

سعودية  –زيل والبرا)ذآورًا وإناثًا(وتحليلها أظهرت النتائج أن أفغانستان      ال
اه              – ترآيا   – ى تج ى األدن ى إل  بريطانيا جاءت علي هذا الترتيب من األعل

  . الدافعية لإلنجاز
د      صائيا عن ة إح ذآور دال ين ال روق ب ع الف ة أن جمي دت الدراس ا وج آم

  .   فيما عدا ترآيا والبرازيل  وبين ترآيا والسعودية 0.01 ،0.05مستوى 
ذآ         ي أن ال ائج عل روق            ودلت هذه النت اث وأن الف ة من اإلن ر دافعي ور أآث

   . 0.05ذات داللة إحصائية بينهما عند مستوى 
ة)  4( ض     ( Barnoun,  1971 )دراس ل بع ة وتحلي ارنو بدراس ام ب  ق

ا    – والصين   –الهند  ( المجتمعات لدول شرق آسيا مثل       ان  - وبورم )  والياب
سا  رية ال شئة األس ارنو أن ظروف التن م دراسات ب ي وأظهرت معظ ئدة ف

مجتمع ما تعكس نمط هذا المجتمع حيث تساهم آل مؤسسات المجتمع في              
 .خلق وتطور النمو االقتصادي واالجتماعي الناتج عن قيم األسرة

ة ) 5( ي  ( دراس صطفي ترآ ة   ) 1980م ين رعاي ة ب ة  العالق ام بدراس ق
الوالدين  لألبناء في األسرة و بعض سمات الشخصية لهؤالء األبناء حيث             
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ة   آا ت العين ت و    211ن امعيين بالكوي الب الج ن الط ة  م ا و طالب   طالب
ة لألنجاز  آاألنجاز              آانت دراسة السمات الشخصية لألبناء إحداها الدافعي
ار      تخدم اختب تقالل واس ق االس ن طري از ع سايرة واألنج ق  الم ن طري ع

  . آاليفورنيا 
  : وأظهرت النتائج  أن 

  :  عند الذآور واألناث -أ  
االرتباطات الدالة بين الدافعية لإلنجاز عن طرق المسايرة والدافعية         عدد  

د               لإلنجاز عن طريق االستقالل عند األناث أآثر بالنسبة للتقبل من األب منه عن
  .الذآور 

  :  عند الذآور  واألناث –ب 
د   سايرة عن ق الم از عن طري ة لإلنج ين الدافعي ة ب دد االرتباطات الدال ع

  . تقبل من األم أآثر منها عند الذآور األناث  بالنسبة لل
  االرتباط  بين األنجاز عن طريق االستقالل عند األناث والتقبل من األب               -جـ  

  . ارتباط سـالب 
  

د          سايرة عن ق الم ن طري از ع ة لإلنج ي أن الدافعي ائج عل سرت النت وف
ونهن ، ويقضون معه             ون  ويتقبل ن األناث  تتأثر بإدراآهن  للوالدين  بأنهم محب

أثر باالستقالل         .وقتا آافيا  اث تت د األن ق االستقالل عن وبالنسبة للدافعية عن طري
ذنب  داخل                      ق  وشعورهن  بال دين للقل سيكولوجي  وعدم غرس الوال النفسي ال

  . ويكون هذا التفسير أيضًا بالنسبة للذآور من ناحية األب أو األم.نفوسهن 
 اثر تفاعل آل من مستوى         آانت عن  ) 1990السيد  الطواب،    ( دراسة  )  6(

ة                  ي التحصيل الدراسي حيث آانت عين دافعية اإلنجاز والذآاء والجنس عل
ائج      رت النت ارات وأظه ي اإلم امعيين ف ات الج ة والطالب ن الطلب ة م الدراس
ث إن     ي حي صيل الدراس از والتح ة لإلنج ين الدافعي ة ب ة دال ود عالق وج

صلت      از  ح ة  لإلنج ي الدافعي ة ف ة العالي ات   المجموع ط درج ي متوس  عل
از حيث  ة لإلنج ي الدافعي ضة ف ة المنخف وق المجموع التحصيل الدراسي يف
ذا الدراسة        يحقق األفراد ذوو الدافعية المرتفعة متوسطات نجاح عالية في ه

 .  
د ، ( دراسة )  7( د المجي رزوق عب ي الكشف عن   ) 1990م دور ف آانت ت

أخرين در   وقين و المت ين الطالب المتف روق ب ة   الف ن الدافعي ل م ي آ يا ف اس
ة       روق جوهري ائج عن وجود ف يم حيث أظهرت النت اليب التعل لإلنجاز وأس
صالح         از ل ة لإلنج ي الدافعي يا ف أخرين دراس وقين والمت الب المتف ين الط ب

  . الطالب المتفوقين 
ة اإلنجاز      ) 1990رشاد موسى،   ( دراسة  )  8( عن الشخص المبتكر و دافعي

ال     ن ط ة م ت العين ث آان ة   حي ات األزهري ة   120ب الجامع ا وطالب  طالب
راهللا،                   سـيد خي ة سمات شخصية المبتكر ل ساوي و استخدم قائم مقسمين بالت

ة       (واستبار دافعية اإلنجاز     و ناهي داد  الباحث وأب وتوصلت  ) لهيرمانس  إع
سير              النتائج  إلى ارتفاع الدافعية لإلنجاز لدى األشخاص المبتكرين و آان تف

دة             ذلك في أنهم أ    ياء جدي م أش آثر اهتماما بالنشاطات العقلية ويميلون إلى تعل
  . ويستطلعون العالم المحيط بهم ويحبون بذل الجهد والتعب في العمل 
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ظ  أو    ي الح دون عل اطرة وال يعتم دي  والمخ سم بالتح شاطاتهم تت ون
  . الصدفة  وال يعتقدون  في ذلك فهم يعتقدون في العمل والمثابرة وبذل الجهد

ة ) 9( صومالي ،  ( دراس ة ال ي      ) 1993ميمون از ف ة اإلنج ن دافعي ت ع آان
ة               ة العمري اث في الفئ دى األن ه ل )   سنة    12 – 10(ضوء االتجاهات الوالدي

ذات        دى تلمي از ل ة اإلنج ن دافعي شف ع ة الك ذه الدراس دف ه ان ه ث آ حي
اليب       ا بأس اض وعالقته ة الري دائي  بمدين سادس االبت امس وال صفين الخ ال

  .نشئة االجتماعية وهذه األساليب هي السواء والتذبذب والتسلط والتفرقةالت
دى          از ل دافع لإلنج ة ال تالف درج ن اخ ة ع ائج  الدراس شفت نت د آ ولق
سواء        اإلناث باختالف  مستوى السواء آلبائهن  وأمهاتهن فبنات اآلباء  ذوى  ال

ات ذوا  ات األمه نخفض  وبن سواء الم ات أصحاب ال ع واألمه سلط المرتف ت الت
دل     المرتفع أفضل في اإلنجاز من بنات األمهات ذوات التسلط المنخفض وهذا ي

سلط    ستوى الت اختالف م اث  تختلف ب دى األن از ل ع اإلنج ة  داف ي أن  درج عل
  . ألمهاتهن آما تدرآه األناث 

ز موسى ،          ( دراسة  ) 10 ( د العزي اد عب ين         ) 1994رش ة ب آانت عن العالق
اء للم ت   إدراك  األبن ث آان از  حي ة لإلنج ين الدافعي ه  وب ات الوالدي مارس

صادية             533العينة     ستويات اقت   طالبا و طالبة من المدارس الثانوية من م
آالتي   وزيعهم آ م ت ة وت طة ومرتفع ة متوس ن 233واجتماعي ا م   طالب

ذآور  ،   راهقين ال ق الباحث 300الم د  طب ات  ،ولق ة من المراهق   طالب
 للسلوك  الوالدى  ومقياس الدافعية  لإلنجاز ولقد    Schefer مقياس شيفر

ب     ه تلع ات الوالدي اء للممارس ى أن إدراك  األبن ة إل ائج الدراس ارت نت أش
دى    دفء الوال سامح وال تهم وان الت تمرار دافعي شأة واس ي ن رة ف ة آبي أهمي
ة                  مع وجود  نسبة  وقدر من الضوابط  معقول ومتسق  له ارتباط  بالدافعي

ا ن الحب و    لإلنج ان م ل الحرم ضًا  يعم اث ،  وأي ذآور و األن دى ال ز  ل
ساقها                 ه وعدم ات ضوابط الوالدي دة ال شديدان  وش العقاب و الرفض والنبذ ال
اع          ى ارتف ؤدى  إل ضًا ي از وأي ة لإلنج ل الدافعي ى تقلي ل عل ذا يعم ل ه آ

  . مستوى القلق وله تأثير عام علي البناء النفسي  لألبناء 
اه     ) Ahalya Krishnan, 1998( دراسة )  11( سين تج ين الجن عن الفروق ب

ة              الخوف من النجاح واإلنجاز المرتبط بعدد من المتغيرات لدى طالب آلي
درها              ة ق ي عين ه عل ذآور و       94الطب حيث طبق الباحث أدوات  94 من ال

ين        ة الفصل           20 – 17من اإلناث وتتراوح أعمارهم ب م من طلب  سنة وه
ارسي البكالوريوس والدآتوراه تجاه آلية الطب والتي         األول والثاني من د   

ة                ا والعين آانت مقدمة آمنحة من اتحاد جامعات منطقة وسط غرب أمريك
ائلتهم             آانت عينة مقارنة خاصة بين اآلسيويين واألمريكيين الذين آانت ع
ستان                  ا ، باآ ان ، آوري أصال مهاجرة من بنجالدش ، الصين ، الهند ، الياب

تبيان للحصول            ، الفلبين ،   ة اس  سيريالنكا وتايوان وتايلند وطبق على العين
اء وتوصلت الدراسة            على المعلومات األولية والمستوي االقتصادي واألبن
ات    د اختالف ذلك ال توج سين وآ ين الجن روق ب د ف ه ال توج واحي أن الن
ن     از ولك ك باإلنج ة ذل زل وعالق ة أو المن ة المدرس ن ناحي ة م ديموجرافي

دالالت ا نمط      ال ة ال ن ناحي اث م صالح اإلن ت ل ة آان اه الدراس رة تج لمتغي
م                اه الدراسة ول الخاص للدافع لإلنجاز حيث إنهن قضين معظم الوقت تج
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املن مع                   ديهن دعم أسرى وآن يتع يشاهدن التلفزيون آثيرًا وآان يوجد ل
الضغط الواقع عليهن عن طريق التحدث مع آبائهن وأسرهن واألشخاص            

   (WWW.findarticles.com). الذآوراآلخرين أآثر من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التعليق على الدراسات السابقة
  

اء     ة ببن ة ارتباطي ي عالق اء القيم سابقة أن للبن ات ال ن الدراس ضح م يت
اء القيمي                    أثر البن ا يت اعي، آم سي واالجتم ى التوافق النف درة عل الشخصية والق

راد ، وتوج   ديني لألف افي وال اء الثق ا   بالبن ي وفق ب القيم ي الترتي روق ف د ف
  .الختالف الثقافات وأساليب التنشئة االجتماعية 

ة   ام بدراس د االهتم ة ، نج ة المقارن ر الثقافي ق بالدراسات عب ا يتعل ففيم
اتهم                          شعوب في توجه ين ال شابهًا ب دول نجد ت ين الطالب في عدد من ال القيم ب

ة في دراسة      ة العام ذلك د (Morris, 1956)القيمي  (Denwis, 1966)راسة   وآ
يم                    ًا للق ال في عدد من المجتمعات حيث نجد انعكاس في المقارنة بين قيم األطف

اليزي           .  الدينية في مجتمعات الدراسة ولكنها التتناول المجتمع اإلندونيسي أو الم
ا                ران وترآي صين وإي ولقد اهتمت هذه الدراسات بالمجتمع األسيوي وخاصة ال

  .واليابان 
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شير  ذلك ت ة وآ ادات االجتماعي يم والع ي الق ى أن االختالف ف ذه الدراسات إل ه
ا في دراسة              ة آم شئة االجتماعي اب ،     ( يرجع إلى اختالف أساليب التن ة دي فوزي

  ) .1971محمد عماد الدين ، ( و دراسة) 1966
ة في      ة المرتبطة بهدف الدراسة الحالي شئة االجتماعي ا دراسات التن أم

لدية آنموذج نجد أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية          إطار أساليب المعاملة الوا   
ي          دي ف وري والهن ع الك ة المجتم يوية وخاص ات اآلس ن المجتمع دد م ين ع ب

 و (Kopur and Gill, 1986) و (Rohner and Pellengill 1985 )دراسات  
( Tewari and Pal, 1986 ) و (Sandha and Bahrgava, 1988).   

ة       وآذلك  تؤآد هذه الدراسا     شئة االجتماعي ين التن ت على وجود عالقة ب
والدافعية لإلنجاز وخاصة في النمط األبوي الديمقراطي الذي يسمح بالمشارآة           
ر        ادرة  وأآث تقالل والمب و االس زوع نح اء والن ة األبن ادة إنتاجي ى زي ؤدي إل ي

داع  ة واإلب القيم األصلية والتلقائي ا ب اء للممارسات. ارتباط ا أن إدراك األبن  آم
از   تهم لإلنج تمرار دافعي شأة واس ي ن يًا ف ب دورًا أساس ة يلع د . ( الوالدي عب

   ) .1994رشاد عبد العزيز ، ( و  ) 1989الرحمن صالح ، 
اد   ( وعن عالقة النسق القيمي بالدافعية لإلنجاز نجد دراسة        فتحي الزي

م   ) 1990 سعوديين ول ن المصريين وال ة م ين عين ة ب ر ثقافي ة عب وهي دراس
يم        يجد   ا  . الباحث فروقًا في النسق القيمي والدافعية لإلنجاز في عدد من الق آم

شير   شئة        ( Rinn, 1987 )ت سامح والحب في التن ل والت ى أن اتجاهات التقب  إل
اب      سم بالعق ي تت اليب الت ا األس از ، أم ة لإلنج ى الدافعي ساعد عل ة ت االجتماعي

دني م      ى ت ل عل ا تعم ضبط فإنه ادة ال ساق وزي دم االت دى  وع از ل ستوى اإلنج
  .األطفال الموهوبين 

ات          ى مجتمع ا عل ري معظمه د أج از فلق ة لإلنج ات الدافعي ا دراس أم
اني   ي والياب ع الترآ ة المجتم رى ، وخاص ات أخ ة بمجتمع يوية مقارن آس

  .واألفغاني والسعودي والهندي والصيني والكويتي 
ين        صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف ن وج ات ع ذه الدراس شفت ه وآ

ت      ا از ، وارتبط ة لإلنج ي الدافعي ة ف ات الغربي يوية والمجتمع ات األس لمجتمع
  .الدافعية لإلنجاز بأساليب التنشئة االجتماعية 

ي           ثالث الت رات ال اول المتغي م تتن ا ل ات أنه ذه الدراس ى ه ظ عل ن المالح وم
ة    شئة االجتماعي ه بالتن ي وعالقت اء القيم ي البن ة وه ة الحالي ا الدراس تتناوله

ى المجتمعات         والداف رات عل عية لإلنجاز وهذا ما دفع الباحث لدراسة هذه المتغي
ي   ضح ف ا سيت ذا م اليزي ، وه سي والم ع اإلندوني ة المجتم يوية وخاص اآلس

  .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
   
  



  
  
  
 
  
  
  
  

  الفصـل الثـاني
  

  اإلجــــراءات المنهجية 
  

  
  المنهج و األدوات: أوالً  

  
  مجاالت  الدراسة: ثانيًا 



  

  المنهج واألدوات :أوًال 
  

  :المنهج 

دي            ة لإلنجاز ل يم والدافعي ة والق شئة االجتماعي ين التن ة ب تهتم هذه الدراسة بمعرفة العالق
ات اإلندون   ين والدارس ن الدارس ة م شف     عين سلمة وآ يوية م ات آس اليزيين آمجتمع سيين والم ي

نهج       ى الم د الباحث عل ذا اعتم ة ، وله رات الدراس ي متغي ين ف سين والمجتمع ين الجن روق ب الف
ة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من                        ة بطبيع ة المتعلق ائق الراهن الوصفي الذي يهتم بدراسة الحق

ة  وهذا المنهج ال يعد. الناس أو مجموعة من األحداث    مجرد طريقة للحصول على أوصاف دقيق
الظواهر بهدف تحقيق                  للظاهرات ، و إنما يتجه إلى تتبع العالقات بين مختلف الحقائق الخاصة ب
فهم أعمق لها وآشف العالقات المتبادلة بين الظواهر وارتباط المتغيرات بعضها بالبعض اآلخر              

ا      ين مكوناته ات ب اء العالق ا وبن ؤاد أب ( أو مقارنته ال صادق ،   ف  ، ص ص 1991و حطب وآم
   )159-151 ، ص ص 1986صالح الفوال ،  ) ( 104-105

  :األدوات 
بطارية على الطالب وآانت البطاريات  ) 250( ولقد قام الباحث بتطبيق 

 بطارية اختبار لعدم تكملتها وترك بعض مفردات 79 وتم عزل 171الصحيحة 
لعزل للبطاريات أوًال بأول مع تطبيقها على آل االختبارات غير مجاب عليها ، وآان يتم ا

  :وآانت بطارية االختبارات تشتمل على األدوات اآلتية . المجموعات 
  :استبيان نمط الوالدية : أوًال 

المة   ة س داد ممدوح ا   1991إع ي لم دير آم ى تق دف الحصول عل دت به و أداة أع  وه
يهم         يدرآه األبناء من قبول ودفء من قبل والديهم ومايدرآو         ه مفروضة عل ه من ضوابط والدي ن

م         وتعليمات وحدود يجب اتباعها وااللتزام بها مقابل إطالق الحرية لهم وعدم التقيد ومدى إدراآه
  .التساق أي الوالدين مع نفسه فيما يفرضونه من قواعد 

  : عبارة موزعة على ثالث مقاييس فرعية آما يلي 36واالستبيان يتكون من 
  ) :البرود ونقص الدفء ( مقابل ) دفء ال( القبول ) أ ( 

ذي                 15ويتكون من    ام ال ة واالهتم ول والمحب  عبارة ويتعلق هذا البعد الفرعي بمدى القب
دفء                         اس ال أخوذة من مقي اس م ذا المقي ارات في ه / يلقاه المستجيب من قبل أي من والديه والعب

  )م1986ممدوحة سالمة ( الرفض الوالدي / المحبة في استبيان القبول 

  :الضبط مقابل إطالق الحرية وعدم التقيد ) ب ( 
ى                 ) 13( ويتكون من    ود والحدود المفروضة عل رد للقي ق بمدي إدراك الف عبارة ويتعل

رة القواعد والتعليمات                  جوانب من سلوآه والتي عليه اتباعها وعدم الخروج عليها آذلك يعني آث
  ) .األصدقاء ، قضاء الوقت ، أداء المهام ( ثل التي يدرآها من قبل والديه والتي تتعلق بأمور م

  :االتساق مقابل االتساق العدائي ) جـ ( 
ع          ) 8( ويتكون من    دين م اقض أي من الوال ساق وعدم تن ه مدى ات ارات ويقصد ب عب

ا                           ديهم وعدم تناقضهم فيم ساق أي من وال اء الت ة األبن نفسه فيما يفرضونه من ضوابط أي رؤي
اء بالحدود                   يفرضونه من قواعد أو    زام األبن ابعتهم اللت ى أن مت ساقهم بمعن ل عدم ات  تعليمات مقاب

ام                  ه اهتم المفروضة يتوقف على حالتهم المزاجية بمعنى أن ما يحاسبونهم عليه مرة قد ال يعيرون
  .مرات أخرى 
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  :طريقة تصحيح استبيان نمط الوالدية 
راوح ا   ستويات وتت ع م ًا ألرب ارات األداة وفق صحيح عب تم ت ابين  ي ارة م ل عب ة لك لدرج

اآس ،          27 ،   20 ،   15 ،   8درجة واحدة وأربع درجات وأن العبارات        اه المع  تصحح في االتج
دفء     اس ال ى مقي ة عل اع الدرج شير ارتف ول    / وي ام والقب ستجيب لالهتم ة الم ى رؤي ة إل المحب

اس الفرعي الخاص بالضو                 ى المقي ى  والدفء من قبل الوالدين ، ويشير ارتفاع الدرجة عل ابط إل
إدراك المستجيب لزيادة التقييد وآثرة القواعد والتعليمات وعدم إطالق الحرية ويشير إلى ارتفاع            
ل                 الدرجة على المقياس الخاص باالتساق إلى إدراك المستجيب لضبط عدواني غير متسق من قب

  .أي من الوالدين 
  

  :حساب معامالت الثبات والصدق 
ات        ) 1995محمد سعيد أبو الخير ،      ( قام   بحساب معامالت ثبات وصدق األداة من بيان

دد  ة  ) 120( ع ب وطالب ور ، 60( طال اث 60 ذآ سب  )  إن د ح ات وق الب الجامع ن ط م
ألداة وآانت                " ألفا  " معامالت   ة ل ثالث المكون ة ال  0.95( لثبات آل مقياس من المقاييس الفرعي

ات األداة آكل         )  لعد االتساق  0.76 لمقياس الضوابط ،     0.85لقياس الدفء ،     وقد بلغ معامل ثب
ى                 ) 0.82(  ه اإلجرائي عل أما بالنسبة للصدق فقد عرضت عبارات آل مقياس فرعي مع تعريف

  .ثالث من المتخصصين الذين اتفقوا على أن العبارات تقيس ظاهريًا ما وصفت لقياسه 
م الحصول عل                    ألداة حيث ت وين الفرضي ل ى ستة   وقد أظهر التحليل العاملي صدق التك

ي    % 61.3عوامل بلغ الجذر الكامن لكل منها أآثر من واحد صحيح استقطبت             اين الكل من التب
شكل                     اقص ب اين المستقطب تن سبة التب ة ون ه بفحص الجذور الكامن ر أن ة غي للمصفوفة االرتباطي
ثالث عوامل                     ة ل صفية المصفوفة االرتباطي ملحوظ بعد التعامل الثالث لذا وجد أنه من األفضل ت

  .يث يتيسر أفضل تفسير ممكن بح
سبة       تقطبت ن سير اس ة للتف ثالث القابل ي للمصفوفة    % 46.8والعوامل ال اين الكل من التب

ابين           غ عدد     ) 0.78 ،   0.52(وتراوحت التشبعات الجوهرية للمفردات على العامل األول م وبل
ذا العامل  شبعة به ردات الم ة15المف دى دفء العالق دور مضمونها حول م ارة ي ام  عب  واالهتم

 0.40( أما العامل الثاني فتراوحت التشبعات الجوهرية عليه مابين         . والتشجيع والقبول الوالدي    
ى  دور            ) 0.74إل ردة ي شر مف ة ع ل ثالث ذا العام ى ه شبعت عل ي ت ردات الت دد المف ان ع وآ

رار التعليمات          سلوك مع تك ى جوانب من ال مضمونها حول إدراك حدود وضوابط مفروضة عل
ارات         . ة القواعد التي يلزم األبناء اتباعها       وآثر أما العامل الثالث فتشبعت عليه جوهريًا ثمانية عب

د                       ا يفرضه من ضوابط مع اللجوء للتهدي سه فيم د مع نف ساق الوال يدور مضمونها حول عدم ات
   ) .0.58 ، 0.41( الذي الينفذ ، وتراوحت تشبعات العبارات مع هذا العامل مابين 

   )116 – 115ص ص  : 1995د سعيد أبو الخير ، محمد محم( 

ان              ة فك تبيان نمط الوالدي ام الس ات الع ان  0.77ولقد قام الباحث بحساب معامل الثب  وآ
   ) :1( معامل ثبات ألفا ومعامالت االرتباط ومستوى الداللة آما هو موضح في جدول 

   )1( جدول 
قاييس معامالت االرتباط بين الم

 الفرعية والمجموع الكلي
 مستوى الداللة األبعاد معامل ثبات ألفا

  0.001دال  القبول عند   0.70  0.68
  0.001دال  الضبط عند   0.67  0.63

ل  ساق مقاب االت
  االتساق العدائي

  0.001دال عند   0.55  0.74
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  :مقياس القيم الفارقة : ثانيًا 
رنس  ي األصل ب اس وضعه ف ذا مقي ماه R. Princeه  The Differential وأس

Values Inventory  ن ون م و يتك ة وه ى العربي د إل د الحمي ابر عب ه ج ن 64 ونقل ًا م  زوج
ر     ن غي ا أو م شعور به ا أو ال ن الواجب عمله رد أن م رى الف د ي ياء ق ول أش دور ح ارات ت العب

ى المجيب   . الواجب عملها أو الشعور بها     ويتكون آل عنصر من األربع وستين من عبارتين عل
 واألخرى تمثل قيمة منبثقة أو Traditionalما ، إحداهما تمثل قيمة تقليدية       أن يختار واحدة منه   

صرية  لية        Emergentع ة أو األص يم المنبثق ة الق اس وغلب ن المقي ب ع اه المجي دد اتج  ويتح
  . عبارة 128باختياره ألربعة وستين عبارة تمثل قيمة من بين 

وعين            ى ن يم إل ى تصنيف الق اس عل يم تقلي : ويقوم المقي ة أو     ق يم منبثق ة أو أصلية ، وق دي
  :عصرية ، وآل نوع منهما يضم فروعًا أربعة هي 

( ويقابلها قيم االستمتاع بالصحبة واألصدقاء       ) قيمة أصلية   ( أخالقيات النجاح في العمل     ) أ  ( 
  ) .قيمة منبثقة أو عصرية 

ر    ه أن يح ن الواجب علي رى أن م ل ي ي العم اح ف يم النج ن ق ي م ذي يعل شخص ال ز فال
ي    اد ف ل باجته سلية ، وأن يعم ة دون ت اعات طويل ل س ده ، وأن يعم ه وال ا حقق ى مم زًا أعل مرآ
ام ، وأن من                         ر ه ام واللعب غي معظم األشياء على نحو أفضل من اآلخرين ، ويرى أن العمل ه
اح إن           الواجب أن ينجز عمله آله ، وأن يحصل على عمل يجعله ناجحًا في الحياة ، ويشعر بارتي

ستمر في             آان من  راد ، وأن ي ل من األف ا عدد قلي ستطيع عمله ياء ي  أوائل الطلبة ، وأن يعمل أش
ام                       ذا الع العمل حتى ينتهي ، وأن يكون طموحًا جدًا ، وأن ببذل آل جهد ليكون أآثر نجاحًا في ه
ان                       و آ ى ول ه حت عن العام الماضي ، وأن يشعر بأهمية هذا النجاح ، وأن يفضل العمل الذي يحب

يم النجاح في      ( اس اليحبهم ويجتهد ليكون ناجحًا ، وآلما ارتفعت الدرجة في هذا الجانب             مع أن  ق
  .آلما انخفضت في القيم المتصلة باالستمتاع مع األصدقاء ) العمل 

  ):قيمة عصرية( مقابل االستمتاع بالحاضر ) قيمة تقليدية ( االهتمام بالمستقبل ) ب ( 
 التقليدية من أجل المستقبل ، وينكر إشباع الحاجات            تقل قيمة الحاضر عند صاحب القيم     

شعر أن      رد أن ي ى الف ي عل ستقبل ، فينبغ ي الم م ف باعات أعظ ق إش الحاضرة وإرضاءها لتحقي
المستقبل ملئ بالفرص بالنسبة له ، وأن يدخر أآبر مقدار من المال يستطيع اقتصاده ، وأن ينفق               

قبل ، وأن يعيش للمستقبل ، وأن يكتسب معارف في           ماًال أقل على مالبسه ليقتصد لحاجات المست      
ضًا           ان أجره منخف المدرسة لفائدتها في المستقبل ، وأن يختار العمل المليء بفرص الترقي ولو آ
ستقبل ، وأن يحتمل                     ياء أفضل في الم ، وأن ينكر على نفسه االستمتاع في الحاضر ليحظى بأش

شعر             د ، وأن ي ا بع دة فيم ا مفي ستقبل ويقتصد من       المتاعب ؛ ألنه أن من الصواب أن يخطط للم
  .أجله 

  ) :قيمة عصرية ( مقابل مسايرة اآلخرين ) قيمة تقليدية ( استقالل الذات ) جـ ( 
إذا آنت صاحب قيم تقليدية فإني أعمل باجتهاد أآثر من معظم طالب الفصل ، وأعمل                   

دين                 سياسة وال ي آرائي في ال ر من     أشياء خارجة عن المألوف وأن تكون ل ام بكثي  واستمتع بالقي
ع عن               األعمال بمفردي ، أآون مستقًال عن اآلخرين في اتخاذ القرارات والبت في األمور وأداف
ى اختالفي عن                           ذا إل و أدي ه ى ول دي مالبس متواضعة حت أ وأرت أفكاري عن الصواب والخط

سليم،   أصدقائي وأقول ما أعتقد أنه صواب عن األشياء ويكون لي آرائي الراسخة عن         سلوك ال ال
ر في               ة أآب ة وأحظى بحري وأعمل األشياء دون اهتمام بما قد يراه اآلخرون ، وأتكلم بأسلم طريق
ستقًال عن اآلخرين وأشعر أن من   ي العمل م در أستطيعه من الوقت ف ر ق ق أآب الفصل ، وأنف

  .الصواب أن أآون طموحًا جدًا 

  ) :قيمة عصرية ( مقابل النسبية والتساهل ) قيمة تقليدية ( التشدد في الخلق والدين ) د ( 
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ي   سبة ل ام بالن ر ه اة أم م والمعان ل األل إني أشعر أن تحم ة ف يم تقليدي إذا آنت صاحب ق
ا هو                          ا هو صواب وم ة عم دات قوي بمضي الزمن ، آما أشعر أن من الواجب أن يكون لي معتق

داتي عن الصواب    خطأ ، وأشعر أن أهم شيء في الحياة أن أآافح من أجل رضا اهللا ،                 وأن معتق
والخطأ بالغة األهمية ، وأن من الواجب أن أآون مستعدًا للتضحية بنفسي من أجل عالم أفضل ،             
ة                      وينبغي أن أآون قادرًا على حل المشكالت الصعبة ، وأن أشعر أن النظام في المدرسة الحديث

شئون المدرسة ألن من       ليس بالصرامة والشدة التي يجب أن يكون عليها ، آما أذهب لشأن من               
رد                  واجبي أن أآون مخلصًا لمدرستي وأتمسك بمبادئي ومعتقداتي وأدافع عنها ، وأشعر أن آل ف
رام         رة أخرى، وأشعر أن االحت يسيء السلوك أحيانًا ولكن الشيء المهم أال يرتكب نفس الخطأ م

دني                   اب الب ى العق وم إل ال   أهم شيء في الحياة ، آما أشعر أن الحاجة ماسة الي ديم ، وأن األطف  الق
  .ولدوا أشرار ، آما اعمل أشياء آثيرة بإتقان دون أن أآون خبيرًا في أي شيء

  :تصحيح االختبار 
ة    ) ب  ( ،  ) أ  ( بعد أن يختار الطالب عبارة من العبارتين في آل فقرة إما             ويضح عالم

  .أمام العبارة التي يختارها ) × ( 
ل القيم التقليدية بدرجة واحدة أي أن أعلى درجة         يصحح االختبار وتحسب آل عبارة تمث     

  . وأقل درجة هي صفر 64في االختبار هي 
ة      ى النهاي ا يحصل عل ة جميعه يم التقليدي ى الق ة عل ارات الدال شخص العب ار ال إذا اخت ف

ى    64العظمي   ة يحصل عل يم العصرية أو المنبثق ى  الق ة عل ارات الدال ع العب ار جمي  ، وإذا اخت
ذه                   الدرجة صفر ،   ددًا من ه  وعلى الرغم من أن هذه الدرجات ممكنة إال أن الفرد عامة يختار ع

ة                   العبارات وعددًا من تلك ، ويمكن الحصول على أربع درجات منفصلة إلى جانب الدرجة الكلي
  :، وذلك بإحصاء العبارات وفقًا للمجموعات اآلتية 

   :)المقياس أ (  العبارات الدالة على أخالقيات النجاح -1
36  أ5 28  ب 24  ب 21  أ 17  أ 15  أ 12  أ   أ

63   أ 62   ب 57   ب 55   أ 50   ب 46   ب 44   أ 40   ب
  ) :المقياس ب (  العبارات الدالة على االهتمام بالمستقبل -2

13  أ 11  ب 10  أ 9  أ 35  أ6  ب 33  ب 31  أ
60   أ 56   أ 52   أ 51   أ 49   أ 45   ب 39   أ 38   أ

  ) :المقياس جـ ( ات  العبارات الدالة على استقالل الذ-3
26  ب 22  ب 19  أ 8  ب 4  ب 3  أ 2  ب 1  أ

61   أ 27 59   أ 41   ب   أ 48 37   ب 32   أ 29   أ    أ
  ) :المقياس د (  العبارات الدالة على قيم التشدد في الخلق والدين-4

30  أ 25  أ 23  ب 20  ب 18  ب 16  ب 14  ب 7  ب
43   أ 42   ب 64   أ34   ب 58   ب 54   أ 53   ب 47   ب

   ) 1977: الحميد جابر عبد ( 

  :حساب معامالت ثبات المقياس وصدقه 
اس      د       ( قام معد المقي د الحمي ابر عب ائج           ) 1977: ج ين نت اط ب امالت االرتب بحساب مع

اني   ات الصف الث سم اللغ ات ق ن طالب ة م ة 18( عين صف  )  طالب ي ال اس ف ي المقي ائجهم ف ونت
ل االر     غ معام داد ، فبل ة بغ ة جامع ة التربي ع بكلي اط الراب ين   78تب لة ب رة الفاص ع أن الفت  ، وم

ة من        التطبيقيين عامان وهذا يدل على أن ثبات االختبار جيد ، ولقد جاء معامل االرتباط في عين
ه           ادة تطبيق ار وإع د  . طالب اللغات دون ذلك بقليل مع مضي نصف الفترة بين تطبيق االختب ولق

ة عين شمس عددها            طبق االختبار على عينة من طالب الدبلوم الخاص لكلي         ة جامع  34ة التربي
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 وهذا يدل على أن 0.89ثم أعيد تطبيق االختبار عليها بعد ثالث أسابيع ، وجاء معامل االرتباط      
  .ثبات االختبار مرتفع 

  :ومن حيث الصدق 
ة      ائج دراس ة نت فرت مقارن د أس اس صدقه فق ذا المقي تخدمت ه ي اس ات الت د الدراس تؤي

ا  ام به ة ق ان ( أمريكي يم   ) لهم راقيين ذوي ق ن أن الع راقيين ، ع ن الطالب الع ة م ة لعين بدراس
ة                        ل الثقاف ى أساس تحلي ايتوقع عل ذي يطابق م ريكيين ، األمر ال الطالب األم وا ب أصلية إذا قورن

يم  . العراقية العربية والثقافة األمريكية      وقد اتضح بالدراسة أن التعليم الجامعي يؤدي إلى تغيير ق
ت من قيم تقليدية إلى قيم عصرية ال في العراق وحده ، بل في الواليات المتحدة                الطالب والطالبا 

وعمومية هذه . وإن هذا التغيير أآبر في العينة األمريكية إذا قورنت بالعينة العراقية        . األمريكية  
  . النتيجة مع اختالف الثقافة العربية عن الثقافة العراقية يدعم صدق هذه األداة 

   ) 4 ، ص 1977: الحميد جابر عبد ( 
  :ولقد قام الباحث بحساب معامالت الثبات والصدق لألداة وآانت آاآلتي 

اد           0.60معامل الثبات العام      ، ومعامالت ثبات ألفا لألبعاد ومعامالت االرتباط بين األبع
  ) :2( الفرعية والمجموع الكلي للمقياس ، ومستوى الداللة آما هو موضح في جدول 

  ) 2( جدول 
معامالت االرتباط لألبعاد 
 الفرعية المجموع الكلي

 مستوى الداللة األبعاد معامل ثبات ألفا

  0.0001دال  أخالقيات النجاح عند   0.70  0.52
  0.0001دال  االهتمام بالمستقبل عند   0.86  0.65
  0.0001دال  استقالل الذات عند   0.56  0.60
  0.007دال  التشدد في الخلق والدين عند   0.41  0.55

  
   مقياس الدافعية لإلنجاز–ثالثًا 

ذا           ) 2001: غازي ضيف اهللا غازي      ( استفاد معد المقياس     دة في ه اييس المع من المق
راهيم قشوش وطلعت منصور                    ده إب ذي أع  ) 1976( المجال خاصة مقياس الدافعية لإلنجاز ال

   ) .1998( وآذلك مقياس حسن على حسن 
ن   اس م ون المقي ارة 70ويتك ى   عب ة عل ي    7موزع از وه ة لإلنج يس الدافعي اد تق  أبع

  :آالتالي 

  ) : عبارات 10ويحتوي على (  المثابرة –البعد األول 
ويعني السعي الحثيث نحو تحقيق األهداف وتحمل الصعوبات والعمل على التغلب عليها            

  .ومواصلة بذل الجهد في سبيل تحقيق تلك األهداف 

  ) : عبارات 3ويحتوي على ( رات والكفايات  التمكن من المها–البعد الثاني 
ستوى       ق م ن تحقي ه م ي تمكن ات الت ارات والكفاي ساب المه ى اآت رد إل عي الف ي س ويعن

  .التفوق الذي ينشده 

  ) : عبارات 13ويحتوي على (  العمل على اإلتقان –البعد الثالث 
تمر  ه واالس ى تحسن أدائ ة وإل ل بدق ى العم رد إل د سعي الف ذا البع يس ه ذا يق ي ه ارية ف

  .التحسن وآذلك حرصه على رفع مستوى آفايته 
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  ) : عبارات 15ويحتوي على (  السعي إلى التمييز –البعد الرابع 
وق          دم والتف ويقيس هذا البعد ما يعبئه الفرد من جهود نحو تحقيق مستويات عالية من التق

  .في عمله 

  ) :رات  عبا19ويحتوي على (  التوجه نحو الهدف –البعد الخامس 
بيل  ي س شطها ف ا وتن رد وتنظمه ود الف ي توجه جه داف الت ام من األه ي وجود نظ ويعن

  .تحقيق مستويات عالية من التفوق 

  ) : عبارة 2ويحتوي على (  تجاوز العقبات –البعد السادس 
ة                من األهداف التي توجه جهود الفرد وتنظمها وتنشطها في سبيل تحقيق مستويات عالي

  .من التفوق 

  ) : عبارة 8ويحتوي على (  الطموح –لبعد السابع ا
ستويات             ى تحقيق م ع إل ويقيس هذا البعد سعي الفرد إلى تحسين نوعية الحياة وإلى التطل

  .أعلى من المعرفة والخبرة في العمل 

  :وعبارات المقياس موزعة آالتالي 
ابرة  -1 الي  ) 10( المث ة آالت ارات موزع  ، 49 ، 47 ، 45 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39( عب

48 ، 51 ، 50(   
  ) .41 ، 23 ، 9( عبارات موزعة آالتالي  ) 3( التمكن من المهارات  -2
ان       -3 ى اإلتق الي        ) 13( العمل عل ارة موزعة آالت  ،  8،  7 ،   6 ،   5 ،   4 ،   3 ،   2 ،   1( عب

10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14. (  
الي       ) 15( السعي إلى التميز     -4  ، 20 ، 19 ،  18 ،   17 ،   16 ،   15( عبارة موزعة آالت

21 ، 22 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30. (  
الي      ) 19( التوجه نحو الهدف     -5  ، 57، 56 ، 55 ، 54 ،  53 ،   52( عبارة موزعة آالت

58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ،70 ( 
  ) .46 ، 44( عبارتين موزعة آالتالي ) 2(تجاوز العقبات  -6
وح ال -7 الي ) 8(طم ة آالت ارات موزع  ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31: ( عب

38. (  
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  :تصحيح المقياس 
ارة                   راوح الدرجة عن آل عب يتم تصحيح عبارات االستبيان وفق خمسة مستويات ، وتت

  :ما بين خمس درجات ودرجة واحدة آالتالي 
 آثيرة جدًا آثيرًا إلى حد ما قليًال  نادرًا

5  4  3  2  1  

  :حساب الصدق ومعامالت الثبات 
  :بحساب طرق الصدق التالية  ) 2001: غازي ضيف اهللا ( قام معد المقياس 

  .صدق المحتوى استنادًا إلى معامل االتفاق بين المحكمين  -1
  .الصدق العاملي بالمكونات األساسية  -2

اد الفرعي                     ين األبع اط ب م حساب االرتب اس ث ات المقي سبة لحساب لثب ة والمجموع   أما بالن
   ) :3( الكلي لحساب االتساق الداخلي وآانت آما هو موضح في جدول 

   )3( جدول 
 معامالت االرتباط م األبعاد

  0.90  -1  المثابرة
  0.65  التمكن من المهارات والكفايات  -2
  0.82  العمل على اإلتقان  -3
  0.88  السعي إلى التميز  -4
  0.87  التوجه نحو الهدف  -5
  0.23  العقباتتجاوز   -6
  الطموح  0.82  -7
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   ) :4( آما حسبت معامالت ثبات ألفا وإعادة االختبار وآانت آما هو موضح في جدول 

   )4( جدول 
  

 إعادة االختبار األبعاد معامل ثبات ألفا
  المثابرة  0.98  0.86
  التمكن من المهارات والكفاية  0.95  0.67
  العمل على االتقان  0.96  0.86
  لى التميزالسعي إ  0.99  0.86
  التوجه نحو الهدف  0.98  0,90
  تجاوز العقبات  0.77  0.65
  الطموح  0.99  0.84

  
  0.01وآانت مستويات الداللة بالنسبة لمعامالت االرتباط دالة عند 

   )142 – 129ص ص  : 2001أنظر  غازي ضيف اهللا ، ( 

اط امالت االرتب ات ومع امالت الثب ساب مع ث بح ام الباح د ق اس ولق اد المقي ين ابع  ب
   ) :5( والمجموع الكلي ومستوى الداللة وآانت آما هو موضح في جدول 

  0.96معامل الثبات العام 
   )5( جدول 

  
معامل االرتباط 
 بالمجموع الكلي

 مستوى الداللة م األبعاد ثبات ألفا

0.01دال عند مستوى 1  العمل على اإلتقان  0.71 0.73
0.01دال عند مستوى 2  السعي إلى التميز  0.59 0.72
0.01دال عند مستوى 3  الطموح  0.59 0.71
0.01دال عند مستوى 4  المثابرة  0.45 0.74
0.01دال عند مستوى 5  التوجه نحو الهدف  0.64 0.74
0.01دال عند مستوى 6 التمكن من المهارات  0.34 0.76
0.01دال عند مستوى 7  تجاوز العقبات  0.39 0.87

  
ا ول ة قوامه ى عين ارات عل ات االختب ادة حساب ثب ام الباحث بإع د ق ة 36ق ًا وطالب  طالب

  :اختيرت من عينة البحث باالنتقاء العشوائي الطبقي 
9   من الذآور الطالب اإلندونيسيين
9   من الذآور الطالب الماليزيين
9   من اإلناث الطالبات الماليزيات

9   من اإلناث الطالبات اإلندونيسيات

دره من        ) 1.48( بانحراف معياري    ) 21.50( سط عمري قدره    بمتو بمدى عمري ق
  . سنة 25 – 19

  :األساليب اإلحصائية 
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ة        وم االجتماعي صائية للعل رامج اإلح ن الب ة م ث حزم تخدم الباح ة SPSSاس  لمعالج
  :البيانات إحصائيًا وخاصة 

  .اإلحصاء الوصفي  -
 .معامالت االرتباط  -
 معامالت الثبات -
 ) اختبار ت –التباين البسيط ( روق بين المجموعات وداخل المجموعات حساب الف -
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  مجاالت الدراسة : ثانيًا 
   المجال الجغرافي-  1

والمجتمع الماليزي ، إذ يتميز المجتمع  المجتمع اإلندونيسيتطبق الدراسة على 

 جنوب شرق آسيا األندونيسي بأنه أآبر مجموعة جزرية تقع في دولة واحدة في العالم وهي تقع

بين المحيط الهادي في الشرق والمحيط الهندي في الغرب وهي دولة إسالمية يبلغ عدد سكانها 

 مليون نسمة وبذلك تتصدر إندونيسيا الدول اإلسالمية من حيث حجم السكان باإلضافة 174.9

ز بتعدد إلي الموقع الجغرافي حيث تعتبر معبرًا يربط بين المحيطين الهادي والهندي وتتمي

مواردها الطبيعة والبشرية ، ويدرج سكان إندونيسيا ضمن الساللة اإلندونيسية التي تسود 

صفاتها بين سكان جنوب الصين ودول الهند الصينية والفلبين والماليو إلي جانب اإلندونيسيين 

وتتصف هذه الساللة بصفات جنسية تشبه الصفات الجنسية للمغول إلي حد آبير وذلك ألن 

تاريخ الجنسي إلندونيسيا يشير إلي أنه وفد إليها جماعات مغولية من بينها الجماعات التي ال

وفدت في مطلع التاريخ الميالدي قادمة من اليابس اآلسيوي في جنوب آسيا ويتصف 

اإلندونيسيون وخاصة في جزر جاوه ومادورا وبآلي بالقامة القصيرة النحيفة والرأس المتوسط 

ولون البشرة البني والشعر األسود الذي يتراوح بين المسترسل والمموج والعين واألنف المفلطح 

الضيقة غير المنحرفة ويوجد في إندونيسيا عدة عناصر بشرية يأتي في مقدمتها الصينيون حيث 

يشكلون أآبر األقليات عددًا باإلضافة إلي الهنود والعرب والهولنديين والباتاك وتتعدد اللغات في 

( ا لذا آانت الهولندية هي اللغـة الرسمية للدولــة خالل فترة االحتــالل الهولندي إندونيسي

وبعد رحيل الهولنديين أصبحت اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية أما في  ) 1941 – 1816

من % 94الوقت الحاضر فالباهاسا هي اللغة الرسمية في إندونيسيا ويؤلف المسلمون نحو 

مسيحيون ، والبوذية ، % 3نيسيا ومعظمهم سنيون أما باقي     السكان مجموع سكان إندو

وأيضا المدن اإلندونيسية في نمو مضطرد لتدفق % 1والديانات األخرى % 2والهندوآية 

أفواج المهاجرين من الريف إلي المدن بشكل آبير وترجع ظاهرة عدم التوازن في توزيع 

 منسوب سطح البحر وسمات التربة وخصوبتها السكان إلي عوامل المناخ واالرتفاع فوق

من مجموع % 62وتشكل الزراعة أهم الحرف التي يحترفها السكان حيث يعمل بها حوالي 

السكان وتشكل زراعة األرز المحصول الرئيسي في الزراعة والتغذية للسكان وأيضا توجد 

محمد خميس .( نولوجيةالنشاطات الصناعية سواء آانت اليدوية أو الصناعات المتطورة والتك

   ).352 - 341ص ص : 1997الزوآة 

تعد ماليزيا دولة إسالمية تقع في  مجتمع ماليزياومن ناحية تطبيق الدراسة على 

 وآانت تضم الماليو وسنغافورة 1963جنوب شرق آسيا أعلن عن تأسيسها في سبتمبر عام 

ح اتحاد ماليزيا يتكون من عن االتحاد واصب) سنغافورة ( وواليتى صباح وسراواك وخرجت 

األقسام اآلتية شبة جزيرة الماليو وواليتى سراوك و صباح وبعض الجزر الصغيرة من سواحل 

  132



 مليون نسمة 16.5الماليو والساحل الشمالي لجزيرة آاليمانتان ويسكن اتحاد ماليزيا حوالي 

وفدت إلي هذه م ويتألف سكان اتحاد ماليزيا من عدة عناصر جنسية 1987حسب تعداد سنة 

ويشكل . االتحاد من جنوب شرق آسيا خالل العصور التاريخية القديمة واتخذتها موطنًا لها

الماليون الذين ينتمون للجنس المغولي أهم هذه العناصر شأنا وأآثرها عددًا حيث يكونون 

من مجموع السكان وهم يترآزون خاصة في الماليو ويأتي الصينيون في المرآز % 46حوالي 

من جملة سكان ماليزيا أما الهنود % 37الثاني بين عناصر السكان إذ يشكلون نحو 

من العرب واليابانيين % 8من جملة السكان ونسبتهم % 9والباآستانيون فيكونون حوالي 

والزنوج وبعض الجاليات األوربية التي تعد الجالية البريطانية أهمهما شأنًا وأآبرها حجمًا ونتج 

من % 57صر السكانية تباين األديان والعقائد السائدة ومع ذلك يشكل المسلمون عن تعدد العنا

مجموع السكان ومعظمهم سنيون وتتألف األديان المنتشرة في اتحاد ماليزيا إلي جانب اإلسالم 

من البوذية والمسيحية والهندوآية والكونفوشية والسيخ ويترآز معظم السكان في الماليو حيث 

ن مجموع السكان ويعيشون في السهول الغربية حيث تمتد النطاقات الزراعية م% 70.7يقطنها 

  .الخصبة وتنتشر المدن الكبيرة حيث يترآز معظم السكان في نطاق السواحل الشمالية 

من مجموع % 55وتشكل الزراعة الحرفة الرئيسية للسكان حيث يعمل بها حوالي 

 رئيسي وبها أيضا بعض النشاطات التعدينية القوى العاملة ويعد محصول األرز آعنصر غذائي

ص : 1997محمد خميس الزوآة .  (والصناعة األخرى والثروة الحيوانية محــدودة للغايــــة

329 - 337    .(  

ة مع                   ة متقارب شكالن وحدة ثقافي ا ي اليزي لكونهم ولقد اختير المجتمعين األندونيسي والم

ا فضًال عن آون         آون الدين اإلسالمي هو دين األغلبية وإن     سيا عن ماليزي د في أندوني  آان يزي

االيتوفر للباحث                إمكانية إجراء دراسة ميدانية في هاتين الدولتين يتطلب االبتعاث للخارج وهو م

ة                          وثين للدراسة بجامع ة مبع راد للعين دى الباحث من أف ايتوفر ل ، ولذا فإن مايمكن دراسته هو م

د من الدراسات               األزهر الشريف ويباشرون الدراسة بال       ان األمريتطلب العدي ة وإن آ ة العربي لغ

ات           راث الدراس افة لت شكل إض ة وت ات وثيق ا عالق ا به ي تربطن يوية الت ات األس ذه المجتمع له

  .االجتماعية الميدانية على عينات أسيوية 

   العينة- المجال البشري – 2
 وآان يقوم الباحث قام الباحث بتطبيق بطارية االختبارات على العينة في مجموعات ،

بتوضيح التعليمات والتواجد مع هذه المجموعات لحين االنتهاء من اإلجابة على مفردات 

  . االختبارات 

  

   -:وتم التطبيق في اإلطار الجغرافي على النحو التالي 

  .مدينة البعوث اإلسالمية بالقاهرة  -
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 .بالقاهرة ) ديوان ماليزيا ( بيت شباب الطالب الماليزيين  -

 .دي الطالب اإلندونيسيين بالقاهرة نا -

 .آليات فرع جامعة األزهر الشريف بالزقازيق  -

حيث آان اختيار العينة بالطريق المقصودة وفقًا لدافعية الطالب في المشارآة في 

  . طالبًا وطالبة التعاون مع الباحث 150تطبيق األدوات علمًا برفض أآثر من 

ة          ى األدوات    وبلغ حجم العينة التي أتمت اإلجاب ة بمتوسط عمري         171عل ًا وطالب  طالب

  : سنة موزعين آاآلتي 25 – 19 سنة وتترواح أعمارهم من 21.50قدره 

  .ماليزيًا   طالبًا  42

  .ماليزيات   طالبات  39

  .إندونيسيا   طالبًا  50

  .إندونيسيات   طالبات  40

جامعيين ذآورًا حيث آان اإلطار البشري يتمثل في الطالب اإلندونيسيين والماليزيين ال

  .وإناثًا في جامعات األزهر الشريف في الفرقة األولى إلى الرابعة 

   )6( وآان تجانس العينة من حيث السن آما يبدو من جدول 

  حساب قيمة ف لمتوسط السن بين المجموعات )6( جدول 

متوسط السن ن المجموعة
االنحراف 

 المعياري

  المدى العمري

  إلى-من  
 قيمة ف

  23 – 19  1.04  21.66  50  سيين ذآورإندوني

  24 - 19  1.30  21.05  40  إندونيسيين إناث

  23 – 19  1.22  21.71  42  ماليزيين ذآور

  25 - 19  1.40  21.69  39  ماليزيين إناث

2.
74

لة
 دا
ير
 غ

  

   : المجال الزمني -3

  .2004 حتى نوفمبر 2003 الدراسة النظرية وجمع المعلومات حول العينة من فبراير -أ

   .  2005  حتى فبراير 2004 تطبيق األدوات والدراسة الميدانية من ديسمبر – ب 

   .2005 حتى يونيو   2005 التحليل اإلحصائي واستخراج النتائج ومناقشتها من مارس –ج 



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  نتائج الدراسة
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  نتائج الدراسة في ضوء الفروض 
  ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة

  
  :نتيجة الفرض األول 

  
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التنشئة ( ينص الفرض األول على أنه  

وللتحقق من صدق ) اب اإلندونيسي والماليزي االجتماعية والقيم الدافعية لإلنجاز لدى الشب
هذا الفرض استخدم الباحث أسلوب معامالت االرتباط بين درجات العينة على مقياس نمط 

  ) .7(الوالدية ومقياس القيم الفارقة والدافعية لإلنجاز آما هو موضح بالجدول  رقم 
  ة لإلنجازمعامالت االرتباط بين نمط الوالدية والقيم والدافعي) 7(جدول 

 الدافعية لإلنجاز القيم المتغير
  **0.29  0.061  نمط الوالدية

  
م           ائج في جدول رق ة              ) 7(تكشف النت عن تحقق جزئي للفرض حيث وجدت عالق

ستوى    د م ة إحصائية عن ين   0.01ذات دالل ة وب تبيان نمط الوالدي ي الس ين المجموع الكل  ب
يم     المجموع الكلي لمقياس الدافعية لإلنجاز بينما ل      ين الق ة إحصائية ب م توجد عالقة ذات دالل

  .والتنشئة االجتماعية في إطار نمط الوالدية 
ة   ذه العين دى ه ة ل شئة االجتماعي لوب التن أثر بأس ة ال تت يم الفارق ك أن الق ى ذل ويعن
ة للنجاح واإلنجاز                    ة دافع حيث تشكل التنشئة االجتماعية في إطار األسرة فقط عوامل ذاتي

ة               وأآثر من آونها   ى الثقاف ة إل يم الفارق ا يمكن عزو الق يم بينم ة تؤسس للق  مؤسسة اجتماعي
المجتمعية في هذه المجتمعات األسيوية التي مازالت في إطار األسرة المتحدة والجماعات            
ا   سكان، وتربطه ين ال ن واحد وهو األغلب ب ي يوحدها دي ة الت ة واألعراف المختلف المتآلف

سي    مصالح مجتمعية أآثر من المصال     ى أن المجتمع اإلندوني ح الشخصية ، وهذا ما يشير إل
ة              والماليزي يكسب أبناءه القيم ليس فقط من خالل العالقة بالوالدين في إطار األسرة النووي
ة  ضايا االجتماعي دعم الق ي ت ة الت سجد والمؤسسات األهلي ة والم أثيره للمدرس د ت ا يمت ، إنم

ات مع األحداث التي تشغل المجتمعات اإلسالمية         وهذا مايفسر تفاعل هذه المجتمع    . العامة  
صادية          ة واالقت ضاياها االجتماعي ي ق المية ف دول اإلس ب ال ى جان ا إل رى ، ووقوفه األخ

  .والسياسية 
  .ولسوف يتم التعرف على طبيعة هذه العالقة مع الفرض الثاني والثالث 

ة               ة بالدافعي ة في إطار نمط الوالدي ى       أما عالقة التنشئة االجتماعي شير إل  لإلنجاز فت
ه                            ا وصلت إلي د م ذا يؤآ اء وه دى األبن ة لإلنجاز ل اء الدافعي ة في بن أهمية العالقات الوالدي

ة           ) 1994رشاد عبد العزيز    ( دراسة   التي أشارت إلى أن إدراك األبناء للممارسات الوالدي
لوجود في   فضًال عن أن عامل الهجرة وا    . يلعب أهمية آبيرة في نشأة واستمرار دافعيتهم   

وطن بعيد لتحصيل العلم والمعرفة لدى هؤالء الدارسين يعد دليًال أصيال ومباشرًا عن مدى 
  .اتساق هذه العينة بالدافعية لإلنجاز والذي تكون وراءه أسرة متسقة منجزة 

دم                      ى التق ل إل سامها بالمي ذه المجتمعات وات وهذا أيضًا ما يؤآد طبيعة األسرة في ه
ه ألن التضامن                 والتحديث ، وأن ال    فرد يعمل من أجل أسرته ووطنه قبل العمل من أجل ذات

سابقة                          ائج الدراسات ال ا يتفق مع نت ذا م ة لإلنجاز وه ع من مستوى الدافعي االجتماعي يرف
ذه النتيجة    (Bradburm, 1963) ودراسة  ( Devos, 1965 )وخاصة دراسة     وتعكس ه
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ة لإلنجاز      حقيقة أن هذه المجتمعات اإلسالمية تختلف عن دو          ل إسالمية أخرى في الدافعي
ى                  مثل ترآيا مثًال أو دوًال التشجع فيها التنشئة االجتماعية األبناء على اإلنجاز مما يؤثر عل
ود       صاديًا يع ًا واقت البناء النفسي واالجتماعي لهذه الدول فنجاح هذه الدول األسيوية اجتماعي

  .ز والنجاح وتجاوز األزمات إلى طبيعة الثقافة الشرق أسيوية الداعمة لإلنجا
يًا             ومن الواضح أن أساليب التنشئة االجتماعية في هذه المجتمعات تلعب دورًا أساس

ه بحوث                        د ماوصلت إلي ذا مايؤآ اء وه دى األبن ة لإلنجاز ل ر  " في رفع مستوى الدافعي ونت
ة في             ين الحاجة لإلنجاز والمماراسات الوالدي ة ب ا الخاصة بالعالق وم في بحوثه ة بوت تربي

سهم         ى أنف دين عل وا معتم ائهن أن يكون ن أبن وقعن م ين يت ات ح ى أن األمه اء إل األبن
سبيًا من حيث شدة                   واستقالليين منذ سن صغير فإن هؤالء األبناء يحققون مستوى مرتفعًا ن

   ) .126 ص 1979إبراهيم قشقوش ، " ( الحاجة لإلنجاز 
شئة االجت            ى أن التن ة          ونخلص من نتيجة هذا الفرض إل ة في إطار نمط الوالدي ماعي

ى دراسات                     ذه النقطة في حاجة إل اليرتبط ارتباطًا داًال بالقيم الفارقة لدى عينة الدراسة وه
ا                    أآثر استفاضة لدى عينة هذه الدراسة بمقارنتها بعينات أخرى من مجتمعات أخرى ، آم

ة     ط الوالدي ار نم ي إط ة ف شئة االجتماعي اليب التن ى أن أس ع يخلص الباحث إل ي المجتم  ف
تمكن                     ابرة وال اء الحاجة لإلنجاز عن طريق المث الماليزي واإلندونيسي أآثر فعالية في إنم
من المهارات والعمل على اإلتقان والسعي إلى التميز والتوجه نحو الهدف وتجاوز العقبات             

  .والطموح وفقًا لألبعاد التي يقيسها مقياس الدافعية لإلنجاز 

  :نتيجة الفرض الثاني 
ه   ى أن اني عل رض الث نص الف ات   " ي ين اتجاه صائية ب ة إح ة ذات دالل د عالق توج

  "التنشئة االجتماعية في إطار القبول بالقيم االجتماعية والدافع لإلنجاز 
ين              وللتحقق من صدق هذه الفرض استخدم الباحث أسلوب معامل ارتباط بيرسون ب

ة ،         بعد القبول في استبيان نمط الوالدية واألبعاد الفرع        يم الفارق ية والدرجة الكلية لمقياس الق
ائج في جدول           ة              ) 8(آما تكشف عنه النت ة والدرجة الكلي اد الفرعي ول واألبع د القب ين بع وب

   ) .9( لمقياس الدافعية لإلنجاز آما تكشف عنه النتائج في جدول 
  معامالت االرتباط بين القبول واألبعاد الفرعية  ) 8( جدول رقم 

  .ية لمقياس القيم الفارقة والدرجة الكل

 المتغير
أخالقيات 
 النجاح

االهتمام 
 بالمستقبل

استقالل 
 الذات

التشدد في 
الخلق والدين

المجموع 
 الكلي

  *0.22  **0.38  **0.28  **0.22  0.14  القبول
ول                 ) 8( وتكشف النتائج في جدول       د القب ين بع ة ب اط دال امالت ارتب عن وجود مع

ي         وأبعاد قيم االهتمام بالم    دين والمجموع الكل ق وال .  ستقبل واستقالل الذات والتشدد في الخل
  .بينما لم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد القبول وأخالقيات النجاح 

  معامالت االرتباط بين بعد القبول ) 9( جدول رقم 
  .واألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الدافعية لإلنجاز 

 المثابرة المتغير
التمكن من 
 المهارات

العمل على 
 اإلتقان

السعي إلى 
 التميز

التوجه نحو 
 الهدف

تجاوز 
 العقبات

 الطموح
المجموع 
 الكلي

  **0.39  **0.33  0.15-  **0.30  **0.33  **0.38  **0.26  **0.23  القبول

  
ول في             ) 9(وتكشف النتائج في جدول      د القب ين بع ة ب ة دال ة ارتباطي عن وجود عالق

ز                    التنشئة االجت  سعي للتمي ان وال ى اإلتق ارات والعمل عل تمكن من المه ابرة وال ة والمث ماعي
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ة            ة ذات دالل د عالق م توج ا ل از بينم ة لإلنج اس الدافعي ي لمقي وع الكل وح والمجم والطم
  .إحصائية بين القبول وتجاوز العقبات 

شئة االجتما               ة في التن ة  وتشير نتائج هذا الفرض إلى أهمية اتسام العالقات الوالدي عي
ستقبل                    ام بالم يم االهتم اء لق ساب األبن دفء في اآت رود ونقص ال ل الب ول ودفء مقاب من قب
شئة    اليب التن سام أس دى ات ة تعكس م ور ذات أهمي ذه األم دين ، وه ق وال ي الخل شدد ف والت
ى                     ة عل ذه المجتمعات حيث يعكس متوسط درجات العين االجتماعية بالقبول والدفء في ه

ان  44.89بعد القبول    دره       ب اري ق دفء               9.39حراف معي ة من ال ى درجة عالي شير إل ا ي  مم
ستقبل            ق بالم ة تتعل يم هام اء ق ساب األبن ى اآت والمحبة من جانب األبويين ، وهذا مايؤدي إل
واالستقاللية واالنضباط األخالقي وااللتزام الديني ، وهذا ماالحظه الباحث من مدى تعاون            

  .خلق واالتزان االنفعالي والتزام من الدارسين مع اتسامهم بال
ى                       شير إل ي ت سابقة والت "  وتؤآد هذه النتيجة ماوصلت إليه البحوث والدراسات ال

ل في مجمل وعيهم         يمهم فقط ب أن التفاعل اإليجابي المتفتح بين األم وأطفالها يؤثر ال في ق
   ) .69 ، ص 2001عبد الباسط محمد ، " ( واختياراتهم 

ى       1971يني  وآذلك مع ماوجده ماك آ     ين التوجه        "  ، الذي يشير إل اط ب وجود ارتب
  " القيمي لألبناء وتصورهم أو إدراآهم ألنماط معاملة الوالدين 

(McKinwey, 1971 p.79) 
ي                       ة وقيمت شئة االجتماعي ول في التن د القب ين بع ة ب ة دال ة ارتباطي بينما التوجد عالق

ى        أخالقيات النجاح واستقالل الذات ، فذلك يعود إلى          اج إل خصائص عينة البحث والتي تحت
ضًا أن                  ه يعكس أي ذه النتيجة ، إال أن اليب أخرى للتحقق من ه أدوات وأس دراسات الحقة ب
ة           ات الديني ة والتوجه ة المجتمعي ى الثقاف ود إل د تع ذات ق تقاللية ال اح واس ات النج أخالقي

يم               ذه الق ا في إرساء ه ا تحقق دوره اين ولكنه د تتب شئة    والمعرفية والتي ق خارج إطار التن
  .االجتماعية المحدودة في إطار األسرة 

ول                 د القب ين بع أما الشق الثاني من الفرض والمتعلق بوجود عالقات ارتباطية دالة ب
ائج في جدول                     ه النت ا تكشف عن شير  ) 9(واألبعاد الفرعية لمقياس الدافعية لإلنجاز ، آم في

ة الو         ى              إلى أن القبول والدفء في أساليب المعامل درة عل اء الق ى إآساب األبن ؤدي إل ة ي الدي
المثابرة والتمكن من المهارات والعمل على اإلتقان والسعي إلى التميز والتوجه نحو الهدف 
ا                      والطموح ، مما يشير إلى أن األسرة األسيوية في دولتي البحث من األسر التي تعمل فيه

داع من خالل مشاعر         التنشئة االجتماعية في إطار القبول على التشجيع على ا         إلنجاز واإلب
اء                 دى األبن ة ل ساعدة اإلنجازي الدفء والحب والتقدير واالهتمام ، وآذلك تدعيم وتشجيع الم
شعور   ن والفخر وال النفس واألم ة ب اء بالثق شعر األبن ا ي تقاللية مم ائهم الفرصة االس وإعط

  .بالرضا مما يزيد من رغبته في اإلنجاز والتفوق 
(Badwik, 1971) 

اذآره      و ذه النتيجة مع م سامح      (Rin, 1987)تتفق ه ل والت  في آون اتجاهات التقب
  .والحب تساعد على النمو السليم والدافعية لإلنجاز 
دي     1994وآذلك ماوجده رشاد عبد العزيز موسى   دفء الوال سامح وال  في آون الت

  .يرتبط إيجابيًا بالدافعية لإلنجاز 

  :نتيجة الفرض الثالث 
نص الفرض ال ه ي ى أن ث عل ات  " ثال ين اتجاه ة إحصائية ب ة ذات دالل د عالق توج

  "التنشئة االجتماعية في اتجاه الضبط والقيم االجتماعية والدافعية لإلنجاز 
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اط              امالت ارتب ا  ) بيرسون   ( وللتحقق من صدق هذا الفرض استخدم الباحث مع آم
   11 ، 10تظهر النتائج في الجدولين 

  نشئة االجتماعية في إطار الضبط والقيم االجتماعيةالعالقة بين الت) 10(جدول 

 المتغير
أخالقيات 
 النجاح

االهتمام 
 بالمستقبل

استقالل 
 الذات

التشدد في 
الخلق والدين

المجموع 
 الكلي

  0.069  0.10  0.055  -0.15  -0.028  الضبط
ة                   وتكشف النتائج عن عدم تحقيق صدق هذا الجزء من الفرض حيث التوجد عالق

   الضبط وأبعاد القيم االجتماعيةبين اتجاه
  العالقة بين التنشئة االجتماعية في إطار الضبط والدافعية لإلنجاز ) 11( جدول 

 المثابرة المتغير
التمكن من 
 المهارات

العمل على 
 اإلتقان

السعي إلى 
 التميز

التوجه نحو 
 الهدف

تجاوز 
 العقبات

 الطموح
المجموع 
 الكلي

  0.069  0.031  -0.029  -0.013  0.066  0.11  -0.035  -0.018  الضبط

  
ة                   وتكشف النتائج عن عدم تحقيق صدق هذا الجزء من الفرض حيث التوجد عالق

  .بين اتجاه الضبط وأبعاد الدافعية لإلنجاز 
سير          ومعنى ذلك أن الضبط الوالدي اليرتبط بالقيم وال بالدافعية لإلنجاز ، ويمكن تف

ل التعامل       هذه النتيجة في ضوء أن الضبط الشديد و     أمور مث ق ب ا يتعل صارمة فيم القواعد ال
يم أو يحرك نحو                     ساب الق ا في اآت مع األصدقاء وقضاء الوقت والمهام اليؤثر تأثيرًا إيجابي
ع                   يم ويرف ذي ينمي الق دي ال الدافعية لإلنجاز على خالف إدراك األبناء للقبول والدفء الوال

  .مستويات الدافعية لإلنجاز 

  :ع نتيجة الفرض الراب
ه   ى أن ع عل نص الفرض الراب ين  " ي ة احصائية ب ة ذات دالل ة ارتباطي د عالق توج

ة       يم االجتماعي دائي والق ساق الع ل االت ساق مقاب اه االت ة في اتج شئة االجتماعي اتجاهات التن
  "والدافعية لإلنجاز 

اط                                   امالت ارتب ذا الفرض استخدم الباحث حساب مع ( وللتحقق من صدق ه
   ) .13( ،  ) 12( ما تكشف عنه النتائج في جداول آ) بيرسون 

  معامالت االرتباط بين االتساق مقابل االتساق العدائي والقيم الفارقة ) 12( جدول 

 المتغير
أخالقيات 
 النجاح

االهتمام 
 بالمستقبل

استقالل 
 الذات

التشدد في 
الخلق والدين

المجموع 
 الكلي

االتساق مقابل 
  االتساق العدائي

*0.21-  *0.18-  0.002-  0.16-  *0.19-  

 بين االتساق مقابل 0.05وتكشف النتائج عن وجود عالقة سالبة دالة عند مستوى 
االتساق العدائي وقيم أخالقيات النجاح واالهتمام بالمستقبل والمجموع الكلي بينما التوجد 

  .لق والدين عالقات ذات داللة إحصائية بين االتساق وقيم استقالل الذات والتشدد في الخ
  معامالت االرتباط بين االتساق مقابل االتساق العدائي وأبعاد الدافعية لإلنجاز) 13(جدول 

 المثابرة المتغير
التمكن من 
 المهارات

العمل على 
 اإلتقان

السعي إلى 
 التميز

التوجه نحو 
 الهدف

تجاوز 
 العقبات

 الطموح
المجموع 
 الكلي

االتساق مقابل 
  االتساق العدائي

0.16-  0.083-  0.13-  0.16-  0.17-  0.24**  0.15  0.19-*  
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دائي                ساق الع ل االت وتكشف النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة بين االتساق مقاب
  .مع بعد تجاوز العقبات والمجموع الكلي 

ًا             امًال إيجابي دي وعدم تناقضهم يكون ع ويشير هذا إلى إدراك األبناء لالتساق الوال
ى تجاوز             في اآتساب قيم أخال    قيات النجاح والتطلع للمستقبل ، وآذلك يجعلهم أآثر قدرة عل

ات من                   اقص إزاء العقب العقبات ، وهذا مما يجعل الفرد متماسكًا يسلك سلوآًا سويًا غير متن
  .خالل مايكتسبه من أساليب والدية متسقة 

  :نتيجة الفرض الخامس 
ه  ى أن امس عل نص الفرض الخ ة " ي روق ذات دالل د ف شباب توج ين ال إحصائية ب

  " .اإلندونيسية والماليزي في القيم االجتماعية 
ار           روق      ) ت  ( وللتحقق من صدق هذا الفرض استخدم الباحث اختب ة الف اس دالل لقي

   ) .14( آما تكشف عنه النتائج في جدول 
  

   )14( جدول 
 81الماليزيين  90اإلندونيسيين 

 المتغير قيمة ت
 م ع م ع

 مستوى الداللة

 غير دال أخالقيات النجاح 1.84 2.39 8.59 2.31 9.26
  غير دال  االهتمام بالمستقبل  1.78  2.37  8.36  2.58  9.03
  غير دال  استقالل الذات  0.80  2.41  7.81  2.23  8.10
  غير دال  التشدد في الخلق والدين  1.10  1.79  8.52  1.93  8.83

غير   1.98  6.24  33.28  5.99  35.13   دال  المجموع الكلي
  

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العينة ) 14(تكشف النتائج في جدول  
سيين  اث ( اإلندوني ور وإن ة ) ذآ ة الماليزي ور ( والعين اث –ذآ يم )  إن اس الق اد مقي ي أبع ف

ة التي تقترب من          ذه الفئ الفارقة والمجموع الكلي مما يشير إلى اتساق الثقافة القيمية لدى ه
  .لمعرفي في إطار تلقي العلوم الدينية بجامعة األزهر الشريف التجانس ا

  :نتيجة الفرض السادس 
ه   ى أن سادس عل نص الفرض ال شباب  " ي ين ال ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف توج

  .اإلندونيسيين والماليزي في التنشئة االجتماعية آما يدرآها األبناء 
ا تكشف   وللتحقق من صدق هذا الفرض استخدم الباحث اختبار      داللة الفروق ت آم

   ) .15( عنه النتائج في جدول 

   )146( 



  يوضح الفروق بين اإلندونيسيين والماليزيين) 15(جدول 
  )نمط الوالدية ( في أبعاد التنشئة االجتماعية 

 81الماليزيين 90اإلندونيسيين  
 المتغير قيمة ت

 م ع م ع
 مستوى الداللة

 غير دال القبول 0.03 9.62 44.86 9.23 44.91
  غير دال  الضبط  -1.85  6.03  29.96  6.68  28.16
  غير دال  االتساق مقابل االتساق العدائي  -1.50  6.68  15.35  6.60  13.83
  غير دال  المجموع الكلي  -1.46  12.65  89.95  13.33  87.04

  
ي جدول  ائج ف ين  ) 15( تكشف النت ة إحصائية ب روق ذات دالل عن عدم وجود ف

سر                  العينة اإلندوني  ة ويف شئة االجتماعي ي للتن اد والمجموع الكل ة في أبع سية والعينة الماليزي
ة               ذلك في أن الثقافة األسرية والسياق الثقافي المجتمعي متجانس في إطار التنشئة االجتماعي
ة                        ى وحدة ثقافي شير إل ا ي سقة مم ة في صورة مت حيث يدرك هؤالء أساليب المعاملة الوالدي

  .إسالمية شرق أسيوية 

  :نتيجة الفرض السابع 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب " ينص الفرض السابع على أنه 

  "اإلندونيسي والماليزي في الدافعية لإلنجاز 
ن       شف ع ة ت للك ار الدالل ث اختب تخدم الباح رض اس ذا الف ن صدق ه ق م وللتحق

   ) .16( الفروق بين المجموعتين آما تكشف عنه النتائج في جدول 

   )147( 
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  يوضح الفروق بين اإلندونيسيين والماليزيين في أبعاد الدافعية لإلنجاز) 16(جدول 
 81الماليزيين  90اإلندونيسيين 

 المتغير
 ع م ع م

 مستوى الداللة قيمة ت

 0.01دال عند مستوى  2.63 7.58 37.74 6.93 40.66 المثابرة
  0.01ند مستوى دال ع  3.90  2.09  11.09  1.71  12.23  التمكن من المهارات
  0.05دال عند مستوى   2.10  7.22  50.09  7.24  52.41  العمل على اإلتقان
  0.05دال عند مستوى   2.85  8.56  56.36  8.36  60.04  السعي إلى التميز
  غير دال  1.55  11.65  71.23  14.56  74.38  التوجه نحو الهدف

  غير دال  -0.99  1.85  7.12  1.97  6.83  تجاوز العقبات
  غير دال  1.58  5.30  32.21  5.16  33.48  الطموح

  0.05دال عند مستوى   2.60  35.81  270.22  33.58  284.04  المجموع الكلي
  

ي جدول  ائج ف ة ) 16(تكشف النت ين العين ة إحصائية ب روق ذات دالل عن وجود ف
ان           ى اإلتق ل عل ارات والعم ن المه تمكن م ابرة وال اد المث ي أبع ة ف سية والماليزي اإلندوني

سعي  روق ذات  وال ود ف دم وج سية وع ة اإلندوني صالح العين ي ل وع الكل ز والمجم ى التمي إل
ائج                داللة إحصائية في أبعاد التوجه نحو الهدف وتجاوز العقبات والطموح ، وتشير هذه النت
ذي                   ة وال ة الماليزي على تميز العينة اإلندونيسية في عدد من أبعاد الدافعية لإلنجاز عن العين

تهم في          قد يعود إلى الطب    اليم ورغب يعة الجغرافية الصعبة والجزر المكونة للدولة وآثرة األق
الخروج من دائرة الدولة النامية للوصول إلى أعلى درجات اإلنجاز لاللتحاق بالمجتمعات               

  .األخرى مثل ماليزيا وسنغافورة وآوريا الجنوبية واليابان 

  :نتيجة الفرض الثامن 
ين المجموعات        تو" ينص الفرض الثامن على أنه       روق ب سيين     –جد ف  ذآور إندوني

اليزيين   – ور م سيات ، ذآ اث إندوني ة    – إن شئة االجتماعي ي التن ات ف اث ماليزي ط (  إن نم
  .والقيم الفارقة والدافعية لإلنجاز ) الوالدية 

ا                    سيط آم اين الب ل التب وللتحقق من صدق هذا الفرض استخدم الباحث أسلوب تحلي
   .19 ، 18 ، 17اول تكشف عنه النتائج في جد



  
  تحليل التباين البسيط بين الذآور واإلناث لكل من اإلندونيسيين والماليزيين على استبيان نمط الوالدية) 17(جدول 

  

قيمة  39إناث ماليزيا  42ذآور ماليزيا  40إناث إندونيسيا  50ذآور إندونيسيا  متوسط  مجموع 

 المربعات
 المتغير مصدر التباين

المربعات ف م ع م ع م ع م ع
 داللةال

 بين المجموعات  246.02  792.06 9.59 44.15 9.71 45.52 9.32 41.68 8.38 *47.50

        14186.83 84.95 
 القبول 0.05 3.11

 داخل المجموعات

ل   156.87 470.63 7.19 *16.69 6.00 14.11 7.20 15.65 5.76 12.38 بين المجموعات ساق مقاب االت

 42.44 7087.59         االتساق العدائي
3.70 0.05 

 داخل المجموعات

 115.30 345.90 5.50 30.74 6.47 29.24 6.07 29.65 6.96 26.96 بين المجموعات
لضبط

        6672.07 39.95 
 ا 2.88

 داخل المجموعات
 غير دال

  بين المجموعات  168.53  505.60 14.76 91.33 10.33 88.67 14.34 87.20 72.12 86.92

        28482.08  170.55  
 المجموع الكلي 0.988

  داخل المجموعات
 غير دال

   )149( 



ى              )  17(تكشف النتائج في جدول        ين المجموعات عل ة إحصائية ب عن وجود دالل
يفيه                      ار ش ة باستخدام اختب اه الدالل دائي وتحدد اتج ساق الع ل االت بعدي التقبل واالتساق مقاب

روق ت الف ث آان اه    حي ي اتج ول وف د القب ي بع سيين ف ذآور اإلندوني ة ال اه مجموع ي اتج  ف
  .اإلناث الماليزيات على بعد االتساق مقابل االتساق العدائي 

ة أو           شئة االجتماعي وتشير هذه النتائج إلى أن الذآور اإلندونيسيين يدرآون نمط التن
ين المج            ًا ب درك         أسلوب المعاملة الوالدية على أنه أآثر قبوًال ودفئ ا ت موعات األخرى ، بينم

دائي                ساق الع اإلناث الماليزيات أساليب المعاملة الوالدية على أنها أآثر اتساقا في مقابل االت
د أو   ا يفرضونه من ضوابط وقواع سهم فيم ع أنف دين م اقض الوال دم تن درآن ع أي أنهن ي

اة   ة بالفت رة الماليزي ة األس ي عالق ة ف د خاصية ثقافي ذه تع ات ، وه ى تعليم اج إل ي تحت والت
اليزيين           . دراسة الحقة في هذا المجال       سيين والم ذآور اإلندوني آما يمكن القول إجماًال أن ال

اث        د اإلن ستوى دال عن نخفض بم ي ت دي الت ساق الوال ة إدراك االت ن درج ون م يقترب
  .اإلندونيسيات والماليزيات 

اس الق اد مقي ى أبع ين المجموعات عل الفروق ب ق ب ا يتعل ا فيم ة فتكشف أم يم الفارق
 بين المجموعات في    0.05عن وجود فروق ذات داللة عند مستوى        ) 18(النتائج في جدول    

  .قيمة أخالقيات النجاح 

   )150( 



  تحليل التباين البسيط بين الذآور واإلناث لكل من اإلندونيسيين والماليزيين على أبعاد مقياس القيم الفارقة) 18(جدول 

  
وباستخدام اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الداللة جاءت الداللة بين المجموعات على قيمة أخالقيات النجاح في اتجاه مجموعة الذآور 

طًا إيجابيًا بارتفاع مستويات الدافعية لإلنجاز لديهم بفارق حيث ارتفعت هذه القيمة عن المجموعات األخرى ، والتي ترتبط ارتبا. اإلندونيسيين 
   ) .19( دال آما تكشف عنه النتائج في جدول 

  . وتعكس أيضًا مدى إدراك الذآور اإلندونيسيين للدفء والتقبل الوالدي والذي يرتبط إيجابيًا بقيمة النجاح والدافعية لإلنجاز 
   ) .19( على أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز فيكون آما يوضحه جدول أما فيما يتعلق بالفروق بين المجموعات 

  

مجموع  39إناث ماليزيا  42ذآور ماليزيا  40إناث إندونيسيا  50ندونيسيا ذآور إ
 المربعات

متوسط  لداللة المتغير مصدر التباين قيمة ف
 المربعات م ع م ع م ع م ع

 ا

  17.88  53.64 2.22 8.26 2.52 8.90 2.26 8.65 2.26 *9.74 بين المجموعات
أخالقيات 
 3.33 5.36 895.77         النجاح

 عند 
 داخل المجموعات

دال
0.05 

االهتمام  6.23 24.68 2.62 8.28 2.14 8.43 2.91 8.78 2.29 9.24 بين المجموعات
 غير دال داخل المجموعات 1.32 6.21 1036.28         بالمستقبل

استقالل  2.50 7.49 2.60 7.74 2.25 7.88 2.36 7.88 2.13 8.28 بين المجموعات
 غير دال جموعاتداخل الم 0.461 5.41 904.30         الذات

التشدد في   4.96  14.88 1.79 8.49 1.81 8.55 1.65 8.45 2.09 9.14  بين المجموعات
 غير دال  داخل المجموعات 1.438  4.45  576.07        الخلق والدين

وع   106.29  318.86 6.52 32.77 6.01 33.76 5.87 33.68 5.90 36.30  بين المجموعات المجم
  داخل المجموعات 2.88  36.79  6143.82         الكلـــي

 غير دال
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   )152( 

  الفروق بين المجموعات على أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز ) 19( جدول 
 

 39إناث ماليزيات  42آور 1ماليزيين  40إندونيسيين إناث  50إندونيسيين ذآور 
 مصدر التباين البعد

 ع م ع م ع م ع م
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 الداللة ة فقيم

  150.49  451.467 6.54 36.97 8.47 38.45 5.86 39.90 7.69 41.28 بين المجموعات

 غير دال 2.86 52.677 8797.059         داخل المجموعات المثابرة

التمكن من  20.222 60.6665 1.97 11.26 2.21 10.95 1.88 12.00 1.57 **12.42 بين المجموعات
 52.02 8687.28         داخل المجموعات المهارات

5.08 
دال عند 

 0.01مستوى 
العمل على  125.76 377.29 8.02 49.31 6.40 50.81 7.54 51.23 6.92 53.36 بين المجموعات

 52.02 8687.28         داخل المجموعات اإلتقان
 غير دال 2.42

  304.51  913.54  9.01  55.03  8.02  57.60  8.41  58.38  8.17  *61.38  بين المجموعات
  السعي إلى التميز

  70.40  11756.25                  داخل المجموعات
4.325  

دال عند 
  0.05مستوى 

الوجه نحو   220.94  662.81  بين المجموعات
  داخل المجموعات  الهدف

75.08  16.94  73.53  11.05  72.69  11.07  69.67  12.21  
29497.297  176.63  

  غير دال  1.25

  7.052  21.1562  1.88  7.07  1.83  7.17  1.90  7.33  1.95  6.44  بين المجموعات
  تجاوز العقبات

                  599.697  3.59  
  غير دال  1.96

  157.76  473.288 5.54 30.44 4.53 *33.85 5.57 31.95 4.50 *34.70  بين المجموعات
 الطموح

  25.24  4215.133          لمجموعاتداخل ا
6.25 

دال عند 
 0.01مستوى 

 المجموع الكلـــي  666.45  19981.35 36.92 261.28 33.06 278.52 30.16 275.05 34.72 *291.24  بين المجموعات
 5.92  36.79  6143.82          المجموعاتداخل

دال عند 
 0.01مستوى 



ة إحص     ) 19( تكشف النتائج في جدول   روق ذات دالل د     عن وجود ف ى بع ين المجموعات عل ائية ب
ذآور           اه ال ي اتج ز ف سعي للتمي د ال سيين ، وبع ذآور اإلندوني از ال ي إنج ارات ف ن المه تمكن م ال
ي                    اليزيين والمجموع الكل ذآور الم سيين وال ذآور اإلندوني اه ال اإلندونيسيين ، وبعد الطموح في اتج

وق    ة تف ذه النتيج ن ه ضح م سيين ويت ذآور اإلندوني اه ال ي اتج ة  ف ي الدافعي سيين ف ذآور اإلندوني ال
ره،                       ا سبق ذآ ة النجاح ، آم سوية وقيم ة ال شئة االجتماعي لإلنجاز والتي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بالتن
ى                 ستويات أعل بينما يتميز أيضًا الذآور الماليزيين في الطموح وتحسين نوعية الحياة والتطلع إلى م

ان والتوجه نحو الهدف             من المعرفة والخبرة ، بينما تساوت المجمو       عات في أبعاد العمل على اإلتق
  .وتجاوز العقبات وآلها في أطر سوية

   )141( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  مستخلصات الدراسة
  .النتائج : أوال 

  .التوصيات : ثانيًا  
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  )النتائج والتوصيات ( 

  :النتائج : أوًال 
  :توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية 

ة         -1 ة الوالدي اليب المعامل ة وأس يم االجتماعي ين الق ة ب ة دال ة ارتباطي د عالق التوج
شئة              آنموذج للتنشئة اال   يم بالتن أثر الق جتماعية لدى عينة الدراسة ، بمعنى أنه ال تت

  .االجتماعية في المجتمع اإلندونيسي والماليزي في حدود العينة 
شئة        -2 وذج للتن ة آنم ة الوالدي اليب المعامل ين أس ة ب ة دال ة ارتباطي د عالق توج

ار ا    ي إط ة ف شئة االجتماعي سهم التن ث ت از حي ة لإلنج ة والدافعي ول االجتماعي لقب
 .واالتساق في رفع مستوى الدافعية لإلنجاز 

ة              -3 شئة االجتماعي ول في إطار التن توجد عالقة ارتباطية دالة بين إدراك األبناء للقب
دى    دين ل ق وال ي الخل شدد ف ذات والت تقالل ال ستقبل ، واس ام بالم يم االهتم ين ق وب

 .المجتمع اإلندونيسي والماليزي في حدود عينة الدراسة 
اد     توجد عال  -4 ين أبع قة ارتباطية دالة بين بعد القبول في إطار التنشئة االجتماعية وب

ان  ى اإلتق ل عل ارات والعم ن المه تمكن م ابرة وال ي المث از وه ة لإلنج الدافعي
 .والسعي للتميز والطموح والدرجة الكلية للدافعية لإلنجاز 

ة  التوجد عالقة ارتباطية دالة بين بعد الضبط آأسلوب من أساليب ال    -5 معاملة الوالدي
 .في إطار التنشئة االجتماعية وبين القيم والدافعية لإلنجاز 

توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة بين بعد االتساق مقابل االتساق العدائي في إطار               -6
وع     ستقبل والمجم ام بالم اح واالهتم ات النج يم أخالقي ين ق ة وب شئة االجتماعي التن

 .الكلي الستبيان نمط الوالدية 
جد عالقة ارتباطية بين بعد االتساق مقابل االتساق العدائي آأسلوب من اساليب         تو -7

اس               المعاملة الوالدية في إطار التنشئة االجتماعية وبين بعد تجاوز العقبات في مقي
 .الدافعية لإلنجاز 

ة  ) ذآور وإناث ( التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينة اإلندونيسية     -8 والعين
ة  اث (الماليزي ور وإن ذه النتيجة )  ذآ ي ه ة ، وتعن يم الفارق اس الق اد ومقي في أبع

 .اتساق البناء القيمي في هذين المجتمعين وتقارب التجانس المعرفي بين العينتين 
ي   -9 ة ف ة الماليزي سية والعين ة اإلندوني ين العين ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف التوج

ى وجود وحدة           أساليب المعاملة الوالدية في إطار التنشئة ا       شير إل ا ي الجتماعية مم
 .ثقافية مجتمعية 

اد              -10 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينة اإلندونيسية والعينة الماليزية في أبع
ى             الدافعية لإلنجاز حيث ترتفع معدالت المثابرة والتمكن من المهارات والعمل عل

سية عن ال               ة اإلندوني دى العين ز ل ى التمي ة بصورة      اإلتقان والسعي إل ة الماليزي عين
ة  دى         . دال وح ل ات والطم اوز العقب دف وتج و اله ه نح اد التوج سق أبع ا تت بينم

 .العينتين 
يدرك الذآور اإلندونيسيين أسلوب المعاملة الوالدية على أنه أآثر قبوًال ودفئًا عن              -11

 .مستوى إدراك اإلناث الماليزيات واإلندونيسيات والذآور الماليزيين 
اث  -12 درك اإلن ة ت شئة االجتماعي ة في إطار التن ة الوالدي اليب المعامل ات أس الماليزي

ين         اقض ب ود تن دم وج دائي أي ع ساق الع ل االت ي مقاب ساقًا ف ر ات ا أآث ى أنه عل
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ذآور           الوالدين مع أنفسهم فيما يفرضونه من ضوابط وقواعد وتعليمات أآثر من ال
 .الماليزيين واإلندونيسيين واإلناث اإلندونيسيات 

ذآور     ترتف -13 ن ال اح ع ات النج ة أخالقي ي قيم سيين ف ذآور اإلندوني طات ال ع متوس
سيين           الماليزيين واإلناث اإلندونيسيات وترتبط هذه النتيجة بإدراك الذآور اإلندوني

 .للدفء والتقبل الوالدي الذي يرتبط بقيمة النجاح والدافعية لإلنجاز
تمكن  -14 د ال ى ُبع سيين عل ذآور اإلندوني ستويات ال ع م اد ترتف ن أبع ارات م ن المه  م

ة     ي الدافعي وح ف ز والطم سعي للتمي د ال طات بع ذلك متوس از ، وآ ة لإلنج الدافعي
 .لإلنجاز ، آما ترتفع متوسطات الذآور الماليزيين في بعد الطموح 

ة         -15 از التالي ة لإلنج اد الدافعي ي أبع اليزيين ف سيين والم ن اإلندوني ل م سق آ   -: يت
 .العمل على اإلتقان 

  . ه نحو الهدف  التوج-
 .  تجاوز العقبات -       
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  :توصيات الدراسة : ثانيًا 
  :تقترح الدراسة التوصيات التالية 

وثين للدراسة في                  -1 اليزي المبع سي والم شباب اإلندوني أهمية التواصل الثقافي مع ال
ع   ي المجتم صالحها ف ة م ى حماي ل عل ة لمصر تعم وين جماعات موالي مصر لتك

 .يزي اإلندونيسي والمال
ائج                    -2 ة من نت تفادة العلمي ى االس ين عل ذين المجتمع ة له  التأآيد لدى السفارات الممثل

ة    شئة االجتماعي ه بالتن ي وعالقت اء القيم ة البن ن طبيع شفية ع ة الك ذه الدراس ه
 .والدافعية لإلنجاز 

ات األخرى    -3 دى المجموع از ل ة لإلنج ستويات الدافعي ع م رامج لرف ل ب ي عم  ينبغ
اع     دى            نظرًا الرتف سيين والطموح ل ذآور اإلندوني دى ال ة لإلنجاز ل مستوى الدافعي

 .الذآور الماليزيين 
اء                  -4 ة البن ى طبيع ة للتعرف عل أهمية إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميداني

رى    افي ي ر ثق ار عب ي إط از ف ة لإلنج ة والدافعي شئة االجتماعي ه بالتن يم وعالقت الق
قافية مقارنة بين المجتمعات األسيوية اإلسالمية   الباحث أهمية إجراء دراسة عبر ث  

ة             . والمصريين   دى الطلب وآذلك إجراء دراسات عن مدى تغير القيم واالتجاهات ل
ة بالدارسين في      الدارسين المبعوثين من بلدان أخرى بالجامعات المصرية بالمقارن

  .جامعات أخرى 
  



  
  
  
  
  
  

  المالحق
  

  .ممدوحة سالمة .  استبيان نمط الوالدية إعداد د-1
  .جابر عبد الحميد .  مقياس القيم الفارق إعداد د -2
  غازي العتيبي.  مقياس الدافعية لإلنجاز إعداد د-3
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  استبيان نمط الوالدية
  ممدوحة سالمة. إعداد د

ة  ل عب   ) (ضع عالم اق آ دى انطب دد م ي تح ة الت ي الخان ك ف ى رؤيت ارة عل
داي                           ه وال وم ب ذي يق ا ال سؤال م ى ال ة عل ات محتمل شكل إجاب ك وهي ت لمعاملة والديك ل

  تجاهي ؟
 مطلقًا م العبارة دائمًا غالبًا أحيانًا نادرًا

 □مطلقًا -1  يمنحاني الكثير من العطف واالهتمام  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -2  حبيستمعان آلرائي وأفكاري بصدر ر  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ه  ي ب اهو مسموح ل د م ى تحدي صران عل ي
  وماليس مسموحًا

3-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ود     ي أن أع ى ينبغ ضبط مت ي بال ددان ل يح
  إلى المنزل حين أخرج

4-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ضعاني يط أي  ي د تخط ا عن ي اعتبارهم  ف
  شيء

5-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -6  يكثران من الخالف معي حول أمور تافهة  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ى    صران عل رة وي د آثي ان قواع يفرض
  .إلزامي بها 

7-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -8  .رآان لي الحرية آما أريد يت  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -9  يهتمان حقًا بأمور رعايتي  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -10  يعبران عن فخرهما بما أفعله أو أحققه  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ى ف  صرف حت ي آيف أت رران ل سط يك ي أب
  .األمور 

11-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ادقه أو     ي أن أص ن ينبغ ي م ددان ل يح
  .أخالطه 

12-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -13  .يقوالن عني آل خير   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

م      و ل ى ل ذلك حت دداني ب اني أو يه يعاقب
  .أستحق 

14-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -15  .يترآاني أذهب حيث أريد دون إذن   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

يفرضان نظامًا مددًا للمهام والواجبات التي  
  .يجب أن أقوم بها 

16-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -17  .فهما وجهة نظري يحاوالن أن ي  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -18  أشعر من السهل أن أثق فيهما   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

 □مطلقًا   □نادرًا  □أحيانًا   □غالباً   □دائمًا   يضعان قواعد لكنهما سريعًا ماينسوها-19
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 □مطلقًا -20  .يترآاني أفعل ما أشاء  □دائمًا   □الباً غ □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -21  يتحدثان عن األشياء الجيدة التي أقوم بها  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -22  .يجعالني أشعر بالفخر والتقدير   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -23  .يصران على اتباع تعاليمهما   □دائمًا   □غالباً  □ًا أحيان  □نادرًا 

ل    ي ألق ي وجه صرخان ف ى وي ضبان من يغ
  .األسباب 

24-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ا   ى حالتهم ي عل ا مع ف تعاملهم يتوق
  .المزاجية 

25-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

 □مطلقًا -26  .يسعدهما وجودي معهما   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □ادرًا ن
 □مطلقًا -27  يسمحان لي بالخروج والسهر آيفما أريد   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -28  .يعامالني برفق ورأفة   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -29  .يودان تحديد وتقييد آل ما أفعله   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ا  ي دث بينن ة إذا ح رة طويل ي لفت ضبان من غ
  .خالف 

30-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -31  .يجعالني أشعر أنني محور حياتهما   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -32  اليستقران على رأي واحد   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -33  . فإننا نحل المشكالت معًا مهما اختلفنا  □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 
 □مطلقًا -34  .يريدان التحكم في آل أموري   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

ا      الفتي لم يهدداني بأشياء الينفذاها عند مخ
  .يريدان 

35-
 □مطلقًا   □دائمًا   □غالباً  □أحيانًا   □نادرًا 

 □مطلقًا   □نادرًا  □أحيانًا   □غالباً   □دائمًا   . أن يحققا لي السعادة يحاوالن-36
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  مقياس القيم الفارق
  

  جابر عبد الحميد جابر / إعداد الدآتور 
  

  تعليمات 
  
يتكون هذا المقياس من عدد من العبارات تدور حول أشياء قد تري من الواجب                   

ة      . ها أو الشعور بها     عملها او الشعور بها أو من غير الواجب عمل         ارات مرتب ذه العب وه
رك                         ا فقط وتت دًا منه ار واح ك أن تخت فى أزواج أي أن آل سؤال مكون من جزأين وعلي

  . وإليك مثاال يوضح المقصود . اآلخر 
  

  …  …  …  …  …  …  …أعمل فى مشروع مع اآلخرين )   أ ( 
    …  …  …  …  … … … …أعمل فى مشروع بمفردي    )   ب( 
  

قبل آل عبارة فإذا شعرت أن من         ) ينبغي أن ذهنك    (  وعند قراءتك السؤال ضع     
الواجب أن نعمل في مشروع مع االخرين أآثر من العمل فى مشروع بمفردك فيجب أن                

ة   ضع عالم ة  " ×" ت ى الخان ى      " . 1" ف ل ف ب أن تعم ن الواج عرت أن م ا إذا ش أم
ك عن       " ب  " لخانة  فى ا " × " مشروع بمفردك فيحب أن تصنع عالمة        تأآد من إجابت

  . آل سؤال 
  

  هذه ليس اختيارًا فليس هناك إجابات صحيحة وأخري خاطئة .  
  فى الخانة ) × ( من آل سؤال وضع عالمة ) ب(و ) أ ( أختر إحدى العبارتين

  .المناسبة أمام السؤال فى ورقه االجابه 
  ال تكتب شيئا علي هذه الكراسـة .  
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  العبارة مسلسل
-1  .أعمل باجتهاد أآثر من معظم زمالئي الطالب ) أ  ( 

  .أعمل باجتهاد يماثل معظم زمالئي الطالب ) ب ( 

-2  . أعمل األشياء التي يعملها معظم االخرين ) أ  ( 

  . أعمل األشياء الخارجية عن المألوف ) ب ( 

-3  . تكون لي أرائي فى السياسة والدين ) أ  ( 

  . مع اآلخرين في هذه المسائل أحاول االتفاق ) ب( 

-4  .استمتع بالقيام مع اآلخرين في هذه المسائل ) أ ( 

  . استمتع بالقيام بكثير من األعمال بمفردي ) ب( 

-5  ) . أو أمي ( أحرز مرآزًا أعلي مما أحرزه أبي ) أ ( 

  ) أو أمي ( استمتع بمسرات الحياة ورغدها اآثر من أبى ) ب( 

-6  .ن المستقبل مشكوك فيه وال يمكن الوثوق به  أشعر أ)  أ ( 

  . أشعر أن المستقبل ملئ بالفرص لي ) ب( 

-7  . اشعر أن السعادة أهم شي فى الحياة بالنسبة لي ) أ ( 

  . أشعر أن تحمل األلم والمعاناة أمر هام بالنسبة لي بمضي الزمن ) ب( 

-8  . ات والبث فى األمور أعتمد علي نصيحة االخرين عند اتخاذ القرار) أ ( 

  . أآون مستقال عن االخرين عند اتخاذ القرارات والبت فى األمور )  ب( 

-9  . أشعر أن من واجبي أن أدخر أآبر مقدار من المال أستطيع اقتصاده  ) أ ( 

أشعر أن االدخار حسن ولكن ليس إلي حد حرمان نفسي من جميع متع ) ب( 
  الحاضر

-10  . ود فى البنك أضع بعض النق) أ ( 

  . انفق جزء من النقود الستمتع مع أصدقائي )  ب(

-11  . أنفق ما يكفي علي مالبس لكي ألبس آما يلبس أصدقائي ) أ ( 

  . أنفق أموال أقل علي مالبس لكي اقتصد لحاجات المستقبل ) ب( 

-12  . أعمل ساعات طويلة دون تسلية)      أ ( 

عمل ساعات طويلة دون تسلية ولكني سأنجر العمل أشعر أني ال أستطيع أن ا) ب (
  .                        علي أي حال 

-13  .   أشعر أن من المهم جدًا أن أعيش ) أ ( 

  .أشعر أن أهم شئ فى الحياة أن آافح من أجل رضا اهللا )  ب( 

  أشعر أن الصواب والخطأ آلمتان نسبيتان) أ ( -14
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 يكون لى معتقدات قوية عما هو صواب وما  هو أشعر أن من الواجب أن) ب ( 
  خطأ

-15  أعمل باجتهاد فى معظم األشياء على نحو أفضل من اآلخرين) أ ( 

 أعمل باجتهاد فى بعض األشياء وأترك األخرى لمن يجيدونها بسبب مؤهالتهم) ب ( 

س أشعر أن آل فرد يسيء السلوك أحيانا ، ولكن الشيء الهام أال يرتكب نف) أ ( 
  الخطأ مرة ثانية

16-

  أشعر أن أهم شيء فى الحياة أن أآافح من أجل رضا اهللا) ب  ( 

-17  . أشعر أن العمل هام ، واللعب غير هام )  أ ( 

  أشعر أن االنصراف إلى العمل آلية دون لعب يجعل الشخص غيبًا )   ب( 

-18  .ى رأيي أشعر أن ما يراه اآلخرين عن الصواب والخطأ ينبغي أن يؤثر ف) أ ( 

  أشعر أن معتقداتي عن الصواب والخطأ في غاية األهمية )  ب ( 

-19  . أدافع عن أفكاري عن الصواب والخطأ ) أ ( 

أآون مستمدا لالقتناع بصدد مسائل الصواب والخطأ الن لهذين اللفظين معاني ) ب( 
  . مختلفة  عند   مختلف األشخاص 

-20  . قات االجتماعية أآون أآبر عدد يمكن من العال) أ ( 

  . أآون مستعدا للتضحية بنفسي من أجل عالم أفضل ) ب( 

-21  . أن أتم عملي آله ) أ ( 

  . أن أتم عملي بمساعدة اآلخرين إذا سمح لي بذلك وهذا يوفر الوقت ) ب( 

-22  . أرتدي مالبس تشبه مالبس أصدقائي )  أ ( 

  .  لى اختالفي عن أصدقائي ارتدي مالبس متواضعة حتي ولو أدي هذا إ) ب ( 

-23  . أعمل يجد إذا آان األجر يتناسب مع االجتهاد ) أ ( 

  . أعمل بجد  لكي أقوم بعمل أصيل بغض النظر عن األجر )  ب( 

-24  . أحصل علي عمل يسمح لي باالستمتاع ببعض متع الحياة ) أ ( 

  . أحصل علي عمل يجعلني شخصًا ناجحًا فى الحياة ) ب( 

-25  . أآون قادرا علي حل المشاآل الصعبة ) أ ( 

اشعر أن المشكالت الصعبة ال بأس بها بالنسبة لبعض الناس وليس لكل إنسان ) ب ( 
 .  

-26  . أشعر أن موضة المالبس أآثر أهمية من نوعها )  أ ( 

  . أشعر أن نوع المالبس أهم من موضاتها ) ب( 

-27  .اء أقول ما أعتقد أنه صواب عن األشي)  أ ( 

  . أفكر في أثر رأيي علي اآلخرين قبل أن أنطق به )  ب (

أشعر بارتياح إذا حصلت علي نفس الدرجات التي حصل عليها معظم زمالئي )  أ ( -28
  .الطالب 
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  . أشعر بارتياح إذا آنت من أوائل الطالب )  ب( 

-29  . يكون لي آرائي الراسخة عن السلوك السليم )  أ ( 

  لى اآلخرين ألرى نوع السلوك الذى توافق عليه الجماعة أنظر إ)  ب (

أشعر أن النظام في التعليم الحديث  ليس بالصرامة والشدة التي جب أن يكون )  أ ( 
  .عليها

30-

  . أشعر أن التخلص من النظام الصارم  في التعليم الحديث خير )  ب( 

-31  . يدني في المستقبل أشعر  أن أهم شيء في التعليم اآتساب معرفة تف)  أ ( 

  . أشعر أن أهم شيء في التعليم أن أتعلم مسايرة الناس )  ب ( 

-32  . أعمل األشياء دون اهتمام بما قد يراه اآلخرون ) أ ( 

  . أعمل األشياء التي تسمح لي باالستمتاع والسعادة )  ب ( 

-33  . لمستقبل ألتحق بدراسة  تشوقني ، سواء أفادتني  أم لم تفدني في ا)  أ ( 

  . التحق بدراسة ال تشوقني و لكنها ستفيدني  في المستقبل ) ب ( 

-34  . أترك أمر من أمور الدراسة ألستمتع بصحبة الناس ) أ ( 

  . أذهب  لشأن من شئون الدراسة ألن من واجبي أن أآون مخلصا لدراستي ) ب ( 

-35  . أشعر أن من الصواب أن أقلل من اإلنفاق علي مالبسي لكي أقتصد للمستقبل ) أ ( 

أشعر أنه سواء أراد الفرد أن يكثر من اإلنفاق علي مالبسه أو أن يقلل مما ) ب ( 
  . يقتصده أو العكس مسألة رأى شخصي 

-36  . أعمل أشياء يستطيع عملها عدد قليل جدا من اآلخرين ) أ ( 

  . أعمل أشـياء بالتعاون مع اآلخرين )  ب ( 

-37  أستخدم نفس التعبيرات التي يستخدمها أصدقائي بحيث ال يعتقدون أني أستاذ  )  أ ( 

  . أتكلم بأسـلم طريقة ) ب ( 

-38  . أشعر أن من الصواب أن أقتصد للمستقبل ) أ ( 

  . أشعر صواب االقتصاد للمستقبل أو خطأه يرجع إلى الفرد ) ب ( 

-39  . أختار عمال مليئا بفرص الترقي حتى و لو لم يكن األجر مرتفعا آما أحب ) أ ( 

  . أختار عمال  أستطيع أن أشتغل فيه مع آثير من الناس المثيرين لالهتمام ) ب ( 

-40  . أخلط عملي بشيء من السرور و المتعة بحيث ال أتعرض  للسأم والملل )  أ  ( 

  . نتهي أستمر في العمل حتي ي) ب ( 

-41  . أحصل علي أقصي لذة ممكنة من الحياة في الوقت الحاضر )  أ  ( 

  . أتمسك بمبادئي  و معتقداتي  و أدافع  عنها ) ب ( 

أشعر أن آل فرد يسيء السلوك أحيانا ، و لكن الشيء المهم أال يرتكب نفس )  أ  ( 
  . الخطأ مرة  أخرى 

42-

  . وك ، و أتوقع العقاب أشعر  باإلثم  حين أسيء السل)  ب ( 
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-43  . أن أحظى بحرية أقل في الكلية )  أ  ( 

  . أن أحظى بحرية أآبر في الكلية )  ب ( 

-44  .أآون طموحا جـدا )  أ  ( 

  . أآون اجتماعيا جدا )  ب ( 

-45  . أختار عمال أآسب فيه مثلما يكسب معظم أصدقائي ) أ  ( 

دم حتي ولو آان األجر غير مرتفع مثل أجر أختار عمال فيه فرص آثيرة للتق) ب ( 
  أصدقائي

-46  . أحصل علي نوع العمل الذى يتيح لي االختالط  بأشخاص مشوقين ) أ ( 

  . أحصل  علي نوع العمل الذى يجعلني شخصا ناجحا في الحياة )  ب ( 

أشعر أن صواب التخطيط و االقتصاد من أجل المستقبل  أو خطأه يرجع إلي ) أ  ( 
  . ى الفرد رأ

47-

  . أشـعر  أن من الصواب أن أخطط للمستقبل و أقتصد من أجله )  ب ( 

-48  . أآون مستعدا للتضحية بنفسي من أجل عالم أفضل )  أ ( 

  . أشعر أن من المهم  أن أسلك مثل معظم األشخاص اآلخرين )  ب ( 

-49  .  المستقبل أنكر علي نفسي االستمتاع في الحاضر ألحظي بأشياء أفضل في) أ ( 

  . استمتع بحضور الحفالت واالجتماع باآلخرين ) ب ( 

-50  . أن  أرضي بتحقيق ما وصل إليه والدي في الحياة )  أ  ( 

  . أن أحقق مرآزا في الحياة أعلي من مرآز والدي )  ب ( 

-51  . أشعر أن تحمل بعض المتاعب اآلن سوف يفيدني فيما بعد ) أ ( 

وب تحمل المتاعب اآلن ألنها تفيدني فيما بعد أو عدم وجوب أشعر أن وج)  ب ( 
  . ذلك مسألة  رأى شخصي 

-52  . أآون قادرا علي الحصول علي معظم األشياء التي لدى أصدقائي ) أ ( 

  أآون قادرا علي أن يتوفر لدى مال يكفي القتصاد بعض  الحاجات للمستقبل )  ب ( 

-53  .  في الحياة أشعر أن السعادة  أهم شيء)  أ  ( 

  . أشعر أن االحترام أهم شيء في الحياة )  ب ( 

-54  .أشعر أن الحاجة ماسة اليوم الي العقاب  من أجل التعلم السليم )  أ  ( 

  . أشعر أن العقاب  يؤذى  الطالب أآثر مما يفيده )  ب ( 

-55   . أبذل آل جهدي  لكي أآون أآثر نجاحا  هذا العام عن العام الماضي) أ ( 

  . أقنع بقدر  معقول من النجاح  و أعيش حياة أطول )  ب ( 

-56  . أحاول جاهدة  ضبط انفعاالتي والتغلب  عليها )  أ (  

  . أحصل علي اآبر متعة أستطيع الحصول عليها من الحياة اآلن )  ب ( 

  . أشعر أن من المهم أن أآون أآثر نجاحا هذا العام عن العام الماضي )  أ ( -57
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  . أشعر  أن المهم  أن أساير اآلخرين ) ب ( 

-58  . أشعر أن األطفال و لدوا أخيارا )  أ ( 

  . أشعر  أن األطفال  ولدوا أشرارا )  ب ( 

-59  . أنفق اآبر قدر أستطيعه من الوقت في العمل مستقال عن اآلخرين )  أ ( 

  . أنفق اآبر قدرا  أستطيعه في االستمتاع )  ب ( 

 أنكر علي نفسي االستمتاع في الحاضر في سبيل تحقيق أهداف أفضل في ) أ ( 
  . المستقبل 

60-

  . أستمتع آما يستمتع أصدقائي )  ب ( 

-61  . أشعر أن من الصواب أن أآون طموحا  جدا  )  أ ( 

  . أشعر أنه قد يكون من الصواب أو من الخطأ أن أآون طموحا جدا )  ب ( 

-62  . أناس أحبهم في عمـل ال أحبـه أختار العمل مع )  أ ( 

  . أختار  العمل مع أناس ال أحبهم في عمل أحبه ) ب ( 

-63  . أعمل باجتهاد  علي قدر ما أستطيع لكي أآون ناجحا )  أ ( 

  . أعمل  باجتهاد لكي استمتع بنعم الحياة و خيراتها )  ب ( 

-64  . أآافح لكي أآون خبيرا متخصصا في أحـد المجاالت )  أ ( 

 . أعمل أشياء آثيرة بإتقان دون أن أآون خبيرا في أى شيء )  ب ( 
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  مقياس الدافعية لإلنجاز
  غازي العتيبي. إعداد د

ى     ل إل اة والعم ي الحي عينا ف ر عن س ي تعب ارات الت ن العب ة م ي مجموع ا يل فيم
اح  ن األداء والنج ضل  م ستويات أف ق م دد .  تحقي م ح ة ، ث ارة بدق ل عب رأ  آ ة أق  وجه

  . في العمود المناسب  )  ( نظرك آما تراها في ذاتك ، وذلك بأن تضع عالمة 
  

  مطلقًا  دائمًا  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  م  العـــــــبارة

            أشعر باالعتزاز ألدائي الدراسي بنجاح1
            أآرس الوقت والجهد المناسبين ألداء ما أقوم به من عمل 2
            قوم به من عمل أو نشاطأحرص علي تقييم ما أ3
أضع نقد اآلخرين ووجهات نظرهم بشأن ما أقوم به من عمل 4

  . أو نشاط موضع اهتمام 
          

            . أعتقد أن مستوى أدائي في تحسن مستمر 5
إن التعامل مع الخبرات أو المواقف الجديدة يعطيني فرصة 6

  أآبر للتحسن أو النجاح 
          

ة من آل فرصة في حياتي العملية أو أسعى إلى االستفاد7
  .الشخصية والعمل علي تطوير نفسي وتحسن مستواي 

          

أسعى إلى التعامل مع الخبرات أو المواقف الجديدة بنظرة 8
  مختلفة أو بأساليب جديدة

          

عندي القدرة علي استبعاد آل ما يعطل تفكيري أو يشتت  9
  . انتباهي 

          

ي في حياتي الشخصية و األسرية مكانه ال يمثل اهتمامي بتقدم10
  تقل أهمية عن اهتمامي بتقدمي في دراستي ونشاطي  

          

            في مخيلتي صورة عما أسعى إليه من نجاح 11
            ال أ تجنب التنافس مع اآلخرين آي أحرز تفوقا عليهم 12
            .أستفيد من خبرات اآلخرين في تحسين أدائي 13
            . لتفوق أهم من التفوق ذاته المحافظة علي ا14
اعتمد علي ثقتي في نفسي في السعي إلى تحقيق المستوى 15

  الذي أرجوه 
          

اقتدى بالنماذج أو األمثلة التي أحرزت مكانة مرموقة في 16
  .المجال الذي أفضله 

          

            أميل إلى معرفة سيرة حياة العظماء 17
الت يوفر فرصا مناسبة أعتقد أن  تقدير الواقع واالحتما18

  إلحراز النجاح
          

           أميل إلى االنفتاح علي آراء وأفكار اآلخرين و االستفادة منها 19
اعتقد أن حياة اإلنسان تعلم  مستمر نحصل عليه من مصادر 20

  مختلفة 
          

            اعتقد أن األهداف بدون وسائل لتحقيقها هي مجرد خيال 21
           ومعلومات جديدة تفيدني في تقدمي أسعى إلى اآتساب معارف22
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  .في عملي 
            .وقتي منظم آي أوفر الفرص والجهود المناسبة للنجاح 23
            أرحب بتجريب أفكار أو أساليب جديدة في حياتي 24
            وقت الفراغ فرصة الستعادة  نشاطي وحيوتي 25
ال أدخل في عمل أو مشروع أو نشاط إال إذا آنت مستعدا 26

  .لقيام به ل
          

            . أعمل علي حل ما يواجهني من مشكالت 27
            .يعتمد زمالئي علي في بعض األعمال المهمة 28
الجأ إلى استخدام طرق أو أساليب أخرى بدال من الطرق أو 29

األساليب التي أجد أنها لم تكن مجدية أو فعاله في تخطي 
  .العقبات التي تواجهني 

          

            . قدراتي و آفاءاتي أنا واثق من30
            .أسعى إلى تحقيق درجة عالية من النجاح 31
            .أهتم بواجباتي الدراسية 32
            أسعى إلى أن تكون تقديراتي في الدراسة متميزة33
            أميل إلى األعمال أو المهام التي تجعلني متفوقا وسط زمالئي34
            ن والمتميزيناحرص علي متابعة أخبار أو سير المتفوقي35
            احرص علي االحتفاظ بمستوى التقدم الذى أحققه 36
            .تنمو أهدافي آلما نجحت في تحقيق أحد هذه األهداف 37
أتطلع إلى الحصول علي مكانة افضل في تخصصي 38

  ودراستي
          

أتوقع أن أحرز نجاحا أو تقدما فيما اقدم عليه من مهام أو 39
  .أعمال 

          

            . في حسباني آل ما يمكن أن يسبب فشال أضع40
            ال يقل حماسي واهتمامي إذا واجهتني صعوبة أو مشكلة 41
            احرص علي استكمال العمل أو المهمة أو النشاط الذي بدأته42
            أراجع نفسي إذا واجهتني صعوبة أو مشكلة 43
  أتجنب األعمال أو األنشطة التي تتطلب جهدا44

  
          

            أعتمد على نفسي فى تأدية واجباتي ومهامي45
           ال أقدم على المواقف التى أتعرض فيها للمخاطر أو التحديات 46
ال أتخلى عن عمل فشلت فيه بل أواصل الجهد للوصول إلى 47

  حل
          

            أضع نصب عيني تحقيق النجاح48
أسعى إلى مقاومة واستبعاد آل ما يبدد جهدي ويشتت 49

  زيترآي
          

أثق في قدراتي علي  مغالبة التعب و اإلجهاد في سبيل تحقيق 50
  أهدافي
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            إحراز النجاح هو الهدف األآبر  في حياتي 51

            .أهدافي  واضحة 52
            أتطلع  إلى الحصول علي تقديرات ممتازة53
            أسعى إلى الوصول إلى األفضل في أدائي54
             المتفوقين في عملياحرص علي أن أآون من55
            .أتوقع أن يحقق نجاحي ما أرجوه من أماني و أهداف 56
            يرتسم فى خيالي صور ذهنية تبشر بنجاحي وتقدمي57
اغتنم آل فرصة آي أتعلم واآتسب معلومات أو خبرات 58

  جديدة تساعدني على تحقيق أهدافي
          

            ال تتعارض أهدافي مع القيم األخالقية59
            أثق فى إمكانياتي لتحقيق أهدافي60
أراجع نفسي فى المواقف التى ال أحقق فيها المستوى الذى 61

  أتطلع إليه
          

            ال ألقي أسباب فشلي على غيري أو الظروف الخارجية62
            أثق فى المثل القائل الذى يقول لكل جواد آبوة63
ر فعال فى تحقيق ألجأ إلى تغيير أسلوبى آلما شعرت أنه غي64

  ما أريده
          

إذا فشلت فإني  أجد الدافع لتكرار المحاولة وبذل الجهد 65
  للوصول إلى النجاح الذى أتطلع إليه

          

ال أتردد فى استشارة غيرى أو طلب مساعدتهم إذا واجهتني 66
  صعوبات أآبر من طاقتي

          

             ال يقل حماسي إذا لم يحالفني الحظ67
 التزود بالمعلومات والخبرات الجديدة لكى أواجه ألجأ إلى68

  تحديات الدراسة والحياة
          

أتمالك نفسي فى المواقف التى ال أحرز فيها النجاح بالمستوي 69
  الذى أريده

          

ال أفضل المخاطرة بتحقيق نجاح آبير إذا لم أآن واضعاً  فى 70
  حسابي ضمان النجاح
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Study Objective : 

The Study aims to discover the correlations Between values 
structure with Socialization and  Achievement Motivation among 
Indonesian and Malaysian Universities students at Egyptian Universities 
and Investigates The significance Differences between The Two Groups 
male and Female  within groups . 

The Hypotheses : 
1- There are A significant correlation between socialization with 

social values and Achievement Motivation among The Sample of 
the study . 

2- There are A significant Correlation Between acceptance dimention   
( Parental Type of Socialization as Model ) with Social values and 
Achievement Motivation Among the sample of the study . 

3- There are  A significant Correlation Between Parental Control( 
Parental Type of Socialization as Model ) with Social values and 
Achievement Motivation Among the sample of the study . 

4- There are  A significant Correlation Between Consistence verses 
hostility Consistence( Parental Type of Socialization as Model ) 
with Social values and Achievement Motivation Among the 
sample of the study . 

5- There are A significant differences between Indonesian and 
Malaysian students at the mean scores of social values. 

6- There are A significant differences between Indonesian and 
Malaysian students at socialization ( parental Type as model ) 
perceived . 

7- There are A significant differences between Indonesian and 
Malaysian students at Achievement Motivation . 

8- There are A significant differences between the groups of samples 
male, Female , Indonesian – Malaysian, At Socialization ( Parental 
type ) , social values and Achievement Motivation . 

Methods 
The sample  : 
171 students with mean ages 21.50  were chosen from the 

Indonesian and Malaysian students who registries at A-lAzhar University 
in Cairo according to Their acceptance to share in the study ,the sub 
groups of samples as fallowing : 24 Malaysian male , 39 Malaysian 
Female  , 50 Indonesian Male and 40 Indonesian Female  
Tools 

1- The parental type Questionnaire set by Mamdoha Salama (1991 ) 
2- The differential values inventory, Set by R. Brince, The Arabic 

version by Gober Abd El-Hameed (1977 ). 
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3- Achievement Motivation Inventory, prepared by Gazi Al-Otaibi 
(2001)  

Statistical analysis : 
The following statistical analysis methods used in the study by the 

use of spess 11.0 program. 
1- Descriptive stat. 
2- Person correlation . 
3- Correlation Matrix. 
4- Reliability Coefficient . 
5- T. Test . 
6- One way analysis of variance. 

The Results : 
The analysis of Collected data shows the following results . 

1- There is no significant correlations between social values , parental 
type of socialization at the Indonesian and Malaysian Students . 

2- There are a significant correlation between parental Type of 
socialization and Achievement motivation at the Indonesian and 
Malaysian Students. 

3- There are a significant correlation between Acceptance as a sub-
dimension of parental type of socialization and the values of future 
concern, self autonomy, Religious and ethical rigidity among 
Indonesian and Malaysian students. 

4- There are a significant correlation between Acceptance as a sub-
dimension of parental type of socialization and the sub dimensions 
of achievement motivation inventory and total score. 

5- There is no significant correlation between the dimension of 
control as a parental type of Socialization , social values and 
achievement motivation. 

6- There are a negative significant correlation between the 
consistency verses hostility dimension as a parental type of 
socialization and the value of the success , and the future concern 
among the sample.. 

7- There are a significant correlations between the dimension of 
consistency and the dimension of pass restrictions as a dimension 
of achievement motivation . 

8- There is no significant differences between Malaysian and 
Indonesian students at the social values and parental type of 
socialization. 

9- There are a significant differences between Indonesian and 
Malaysian students at the step by step, skills perfection , 
perfectionism and working for superiority, which The means of 
Indonesian were higher than the means of Malaysian 
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10- The Indonesian Male perceiving their parental type of 
socialization as more acceptance and warmth than anther groups . 

11- The Malaysian Females perceived the parental type of 
socialization as more consistency than anther groups . 

12- The means of the scores of The Ethics of success among 
Indonesian male was higher then the anther groups. 

13- All Indonesian and Malaysian students were consistent in the 
dimensions of goal oriented and pass of restrictions as a 
dimensions of achievement motivation . 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجع الدراسة
  .المراجع العربية : أوًال 
  .المراجع األجنبية : ثانيًا 



  المراجع العربية: أوالً  
 

 
الديمقراطية ، وأنماط التنشئة االجتماعية ،  ) : 1984( إحسان الدمرداش  -1

محاضر مؤتمر رابطة التربية الحديثة ، القاهرة ، مرآز 
 .باألهرامالدراسات السياسية واالستراتيجية 

الميسر في سيكولوجية اللعب ، عمان ،  ) : 1982( أحمد بلقيس ، توفيق مرعي  -2
 .دار الفرقان للنشر والتوزيع

معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، بيروت ،  ) : 1977( أحمد زآي بدوي  -3
 .مكتبة لبنان

اإلنجاز لدى اللبنانيين ، الجمعية المصرية  ) : 1991( أحمد عبد الخالق  -4
لدراسات النفسية ، بحوث المؤتمر السابع لعلم النفس ، ل

 .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية
علم النفس  ) : 1974( أحمد عبد العزيز سالمة ، عبد السالم عبد الغفار  -5

 .االجتماعي ، القاهرة ، دار النهضة العربية
 .أصول علم النفس ، القاهرة ، دار المعارف ) : 1994( أحمد عزت راجح  -6
الديمجرافيا االجتماعية ، القاهرة ، عين ) : 2000( إسماعيل حسن عبد الباري  -7

 .للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية
علم االجتماع التربوي ، مدخل االتجاهات  ) : 1984( السيد حنفي عوض  -8

 .والمجاالت ، القاهرة ، مكتبة نهضة الشروق
االجتماعية وعالقتها باالبتكارية التنشئة ) : 1999(السيد محمد آمال ذآي  -9

والتوافق النفسي لدى أبناء المتوافقين وغير المتوافقين 
زواجيًا ، رسالة دآتوراه غير منشورة، آلية اآلداب ، 

 .جامعة عين شمس 
 .علم اجتماع القيم ، دار جار للنشر ) : ت . د ( برويز صانعي  -10
ي ، األردن ، دار الميسر في علم النفس االجتماع : 1984توفيق مرعي  -11

 .الفرقان للنشر والتوزيع
دراسات في الشخصية العربية ، القاهرة ،  ) : 1971( جابر عبد الحميد  -12

 .عالم الكتب
آراسة تعليمات مقياس القيم الفارقة ، ،  ) : 1977( جابر عبد الحميد  -13

 .القاهرة  النهضة العربية
األصناف ، األسباب ، : أمراض المجتمع  : 1988جليل وديع شكور  -14

التفسير ، الوقاية والعالج ، بيروت ، الدار العربية للعلوم 
  .1، ط

، ) : 2000( جوردن ، رشال ، ترجمة محمد الجوهري وآخرون  -15
القاهرة ، موسوعة علم االجتماع ، المرآز المصري 

 .العربي
أثر الجنس ، ونمط التنشئة األسرية على  : 1993حامد العويدي  -16

 نحو المدرسية عند عينة أردنية من التحصيل واالتجاهات
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طلبة الصف العاشر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، آلية 
 .الدراسات العليا ، الجامعة األردنية 

علم النفس االجتماعي ، القاهرة ،  ) : 1984( حامد عبد السالم زهران  -17
 .5عالم الكتاب ، ط 

طفولة ال( علم نفس النمو  ) : 1990( حامد عبد السالم زهران  -18
 .، القاهرة عالم الكتب ، الطبعة الخامسة ) والمراهقة 

علم االجتماعي القانوني ، القاهرة ، األنجلو  ) : 1968( حسن الساعاتي  -19
 .3المصرية، ط 

سيكولوجية النصاب ، بيروت ، دار  ) : 1986( رزق سند إبراهيم ليلة  -20
 .النهضة العربية

فلسفة القيم ، دمشق ، :  1960) ترجمة عادل العوا ( ريمون روبيه  -21
 .مطبعة جامعة دمشق

دراسة مقارنة للقيم لدى المدرسات  : 1991سعيده محمد أبو سوسو  -22
والطالبات وعالقاتها بالتعلم الذاتي ، مجلة علم النفس العدد 

، )  ، السنة الخامسة، أآتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر 20
 . الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مدخل إلى العالقات األسرية ، القاهرة ،  ) : 1996 (سميحة آرم توفيق  -23
 .مكتبة األنجلو المصرية

 مالحمها –اتساق القيم االجتماعية  ) : 1982( سمير نعيم أحمد  -24
وظروف تشكلها وتغييرها في مصر، الكويت ، مجلة 

 . ، يونيو ، السنة العاشرة2العلوم االجتماعية ، ع 
لسائدة والقيم المرغوبة لدى عينة من القيم ا ) : 1992( سهير آامل أحمد  -25

األسر المصرية العائدة من المهجر  ، القاهرة ، مجلة علم 
 . ، مارس1النفس ع 

تنشئة الطفل  ) : 2002( سهير آامل أحمد ، شحاته سليمان محمد  -26
وحاجاته بين النظرية والتطبيق ، اإلسكندرية ، مرآز 

 .اإلسكندرية للكتاب
مدى تحقق  ) : 1987( وح عبد المنعم الكناني سيد محمد خير اهللا ، ممد -27

التنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلو ، مكتبة ومطبعة 
 .مصر 

سيكولوجية النمو اإلنساني ، القاهرة ،  ) : 1993( سيد محمود الطواب  -28
  .1مكتبة األنجلو المصرية ، ط 

 الذآاء االجتماعي والقيم االجتماعية ) :2001( صالح حسن ونبيل سفيان  -29
وعالقتهما بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة علم 
النفس في جامعة تعز ، بواسطة اإلنترنت على الموقع 
 htm.2s/bohowth/nabil.d/com.kayna.www 

 2001أسس الموقع في يونيو 
 سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،  ) :1998( صالح محمد على أبو جادو  -30

 .1عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط

  158  

http://www.kayna.com/d.nabil/bohowth/s2.htm


مناهج البحث في العلوم االجتماعية ، القاهرة  ) : 1986( صالح الفوال  -31
 .، مكتبة غريب 

أسس علم النفس العام ، القاهرة ،  ) : 1978( طلعت منصور وآخرين  -32
 .مكتبة األنجلو المصرية

عزو النجاح والفشل الدراسي وعالقته  ) : 1994( عادل سعد يوسف  -33
بدافعية اإلنجاز ، رسالة ماجستير غير منشورة ، آلية 

 .التربية ، جامعة الزقازيق
العولمة والتعلم والتنمية البشرية ،  : 2001عبد الباسط عبد المعطي  -34

اجتماع الخبراء ، سلسلة حول السكان والتنمية في المنطقة 
، جامعة الدول ) 1(لتنمية البشرية منتدى ا ) 87( العربية 
 المنتدى – وحدة البحوث والدراسات السكانية –العربية 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، –العربي للتنمية البشرية 
  .69 فبراير ، ص 22 – 21القاهرة ، 

البحث االجتماعي ، محاولة نحو رؤية نقدية ) ت .د( عبد الباسط محمد  -35
 .دار المعرفة الجامعية منهجية وأبعاده ، 

عرض تحليلي لمفهوم القيمة في علم  ) : 1970 0عبد الباسط محمد  -36
االجتماع ، المجلة االجتماعية القومية ، القاهرة ، المرآز 

 .7 ، م 1القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ع 
السياق النفسي االجتماعي لإلبداع،  ) : 1974( عبد الحليم محمود السيد  -37

 تجريبية لظروف التنشئة في األسرة ، رسالة دراسة
 .دآتوراه ، آلية اآلداب ، جامعة القاهرة 

علم االجتماع ، القاهرة ، دار المعارف ،  ) : 1976( عبد الحميد لطفي  -38
  .6ط 

التفاعل بين األباء واألبناء  ) : 1989( عبد الرحمن صالح عبد اهللا  -39
  .1 م  ،9آعامل تربوي ، مجلة آلية التربية ، ع 

اآلثار النفسية واالجتماعية للتليفزيون  ) : 1979( عبد الرحمن عيسوي  -40
 .القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،العربي 

العوامل المحددة لدافعية اإلنجاز في ضوء  ) : 1991( عبد الفتاح دويدار  -41
بعض المتغيرات لدى الموظفين والموظفات في المجتمع 

تمر السابع لعلم النفس في مصر ، المصري ، بحوث المؤ
الجمعية المصرية للدراسات النفسية، القاهرة ، مكتبة 

 .األنجلو المصرية
علم النفس االجتماعي ، بيروت ، دار  ) : 1994( عبد الفتاح دويدار  -42

 .النهضة العربية
ارتقاء القيم ، دراسة نفسية ،  ) : 1992( عبد اللطيف محمد خليفة  -43

كر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت ، عالم الف
 .160واآلداب ، ع 

دراسة ثقافية مقارنة بين طالب ) : 1997( عبد اللطيف محمد خليفة  -44
الجامعة من المصريين والسودانيين في الدافعية لإلنجاز 
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 44وعالقتها ببعض المتغيرات ، مجلة علم النفس ، العدد 
  .37 – 6، السنة الحادية عشر ، ص ص 

الدافعية لإلنجاز ، دراسة ثقافية ) : 1995(اللطيف محمد خليفة عبد  -45
مقارنة بين طالب الجامعة المصريين والسودانيين ، 

 .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية
المدخل إلى علم النفس ، القاهرة ، مكتبة  ) : 1981( عبد اهللا عبد الحي  -46

 .الخانجي
ارنة للفروق بين عينة من دراسة ثقافية مق ) : 1996( عبد اهللا عسكر  -47

األطفال المصريين واليمنيين في إدراآهم للقبول والرفض 
الوالدي ، مجلة دراسات نفسية ، القاهرة ، رابطة 
األخصائيين النفسيين المصريين ، المجلد السادس ، العدد 

 .الثاني
أثر أنماط التنشئة األسرية على طبيعة  ) : 1997( عبد اهللا عويدات  -48

 السلوآية عند طلبة الصفوف الثامن والتاسع االنحرافات
والعاشر ، الذآو رفي األردن ، مجلة دراسات نفسية ، 

رابطة األخصائيين النفسيين المصريين، المجلد  ، القاهرة
  .1 ، العدد 14

( علم نفس الطفولة  ) : 1998( عبد المجيد سعد أحمد ، زآريا الشربيني  -49
، ) ى اإلسالمي الهد. األسس النفسية واالجتماعية 

 .القاهرة، دار الفكر العربي 
الرفض الوالدي / إدراك القبول  ) : 1996( عزيز بهلول الظفيري  -50

وعالقته بالخصائص النفسية لدى المراهقين ، دراسة عبر 
ثقافية مقارنة على مراهقين من السعوديين والمصريين 

 آلية اآلداب –من الجنسيين ، رسالة دآتوراه غير منشورة
 .جامعة الزقازيق –

الدافعية في الحياة ومستويات االلتزام ، تحليل  ) : 1990( عزيزة السيد  -51
 .1نظري وبحث ميداني ، القاهرة ، دار المعارف ، ط 

القيم ، دراسة تجريبية ، القاهرة ، المطبعة  ) : 1959( عطية محمود هنا  -52
 .العالمية

ية في نشأة األمراض أثر التنشئة الوالد ) : 1979( عالء الدين آفافي  -53
النفسية والعقلية ، رسالة دآتوراه غير منشورة ، آلية 

 .التربية ، جامعة األزهر 
الصحة النفسية ، القاهرة ، دار هجر  ) : 1990( عالء الدين آفافي  -54

 .للطباعة والنشر والتوزيع 
العلم والقيمة في تجارب البشر ،مجلة  : 1987على شريعتمداري  -55

 وربيع 1987 ، السنة الثانية شتاء 3 ، 2يزوهش العدد 
أسس القيم االجتماعية (  ورد في أحمد حامد المقدم 1988

 .
www.http.og.61.2/00137/vafislambehath/be

hath.mdlp/137/ot.htm. 
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القيم والقيم المعتادة ، بين التنمية بغير الطريق  ) : 1988( على فهمي  -56
 ، مجلة العلوم الرأسمالي واالنفتاح االقتصادي ، الكويت

 .4 ، العدد 16االجتماعية ، المجلد 
اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  ) : 2001( غازي ضيف اهللا غازي  -57

وأثره على الدافعية لإلنجاز والتوجه المستقبلي لدى عينة 
من الشباب الكويتي ، رسالة دآتوراه غير منشوره ، 

 .جامعة الزقازيق 
 أسلوب المعلم ودرجة التوافق بين العالقة بين ): 1979(فؤاد أبو حطب  -58

قيمة وقيم التالميذ ، قراءات علم النفس االجتماعي في 
الوطن العربي ، المجلد الثالث ، الهيئة المصرية العامة 

 .للكتاب 
مناهج البحث وطرق التحليل  ) : 1991( فؤاد أبو حطب وآمال صادق  -59

 اإلحصائي في البحوث التربوية واالجتماعية ، القاهرة ،
 .مكتبة األنجلو المصرية 

العالقة بين النسق القيمي ووجهة الضبط  : 1990فتحي مصطفى الزيات  -60
ودافعية اإلنجاز لدى عينة من طالب جامعة المنصورة ، 
وجامعة أم القرى ، دراسة تحليلية ، الكتاب السنوي لعلم 

 .النفس 
ل النفسي معجم علم النفس والتحلي)  ت . د ( فرج عبد القادر طه وآخرين  -61

باالشتراك مع ، محمود السيد أبو النيل ، شاآر عطية 
قنديل ، حسين عبد القادر محمد ، مصطفى آامل عبد 

 .الفتاح ، بيروت لبنان ، دار النهضة العربية
القيم والعادات االجتماعية ، مع بحث ميداني  ) 1966( فوزية دياب  -62

 .العربيلبعض العادات االجتماعية ، القاهرة ، دار الكتاب 
نمو الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة من  : 1980فوزية دياب  -63

 ، 2ط ) . 1( تربية األطفال في مرحلة الحضانة ( سلسلة 
 .القاهرة ، النهضة المصرية

النمو التربوي للطفل والمراهق دروس  ) : 1985( آمال محمد دسوقي  -64
 .عربيةفي علم النفس االرتقائي ، بيروت ، دار النهضة ال

مدخل علم  ) : 1988( لندل دافيدوف ترجمة سيد الطواب وآخرون  -65
  .3النفس ، القاهرة ، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، ط 

سيكولوجية الجماعات والقيادة ، الجزء  ) : 1964( لويس آامل مليكة  -66
الثالث ، النظريات والبحث في دينامية الجماعة ، القاهرة 

 .ي، مطبعة العالم العرب
 –فعالية الذات لدى المدخنين  ) : 1998( محمد السيد عبد الرحمن  -67

 فعالية –دراسات في الصحة النفسية والتوافق الزواجي 
الجزء األول ، .  االضطرابات النفسية والسلوآية–الذات 

 .القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع
جغرافيا اإلقليمية ، أسيا ، دراسة في ال ) : 1998( محمد خميس الزوآة  -68

 .اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية
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االضطرابات النفسية في األطفال ، القاهرة ،  ) : 1977( محمد شعالن  -69
الجهاز المرآزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل 

 .1التعليمية ، ط 
اإلنسان والمجتمع ، مقدمة في علم النفس  ) : 2003( محمد شفيق  -70

 .اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديثاالجتماعي ، 
قيمنا االجتماعية ، القاهرة ، المرآز  : 1971محمد عماد الدين إسماعيل  -71

القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، مؤتمر علم النفس 
 .األول ، مايو 

قيمنا االجتماعية وأثرها  ) : 1962( محمد عماد الدين إسماعيل وآخرون  -72
 .القاهرة ، مكتبة النهضة المصريةفي تكوين الشخصية ، 

الحاجات النفسية والقيم لدى المتفوقين  : 1989محمد محمد بيومي خليل  -73
، مجلة آلية التربية ، ع ) دراسة  تشخيصية  ( دراسيًا    

 . ، السنة الرابعة ، سبتمبر ، جامعة الزقازيق 10
الضبط العقاب البدني وأنماط  ) : 1995( محمد محمد سعيد أبو الخير  -74

الوالدي وعالقتهما بالخصائص النفسية لألبناء من األطفال 
والمراهقين ، رسالة دآتوراه غير منشورة ، آلية اآلداب ، 

 .جامعة الزقازيق 
دراسة تحليلية للقيم المرتبطة بالعمل  ) : 1973( محمد منصور جميل  -75

لدى المراهقين المصريين ، رسالة دآتوراه آلية التربية ، 
 .، جامعة عين شمس  القاهرة 

علم النفس االجتماعي ، دراسات  ) : 1984( محمود السيد أبو النيل  -76
 ، القاهرة ، الجهاز 3عربية وعالمية ، الجزء األول ، ط 

 .المرآزي للكتب الجامعية 
علم النفس االجتماعي، القاهرة ، مطبعة  ) : 1995( محمود عكاشة  -77

 .الجمهورية
مدخل إلى علم النفس  ) : 1997( يق محمود فتحي عكاشة ، محمد شف -78

 .االجتماعي، القاهرة ، بل برنت للطباعة والنشر
دراسات في الدوافع والدافعية ، ) : 1988(محي الدين أحمد حسين  -79

 .القاهرة ، دار المعارف
الدافعية لإلنجاز بين الجنسين ، مجلة  : 1988محي الدين أحمد حسين  -80

، ) ر ، فبراير ، مارس يناي( علم النفس ، العدد الخامس ، 
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مقدمة لعلم النفس االجتماعي، القاهرة ،  ) : 1982( مصطفى سويف  -81
  .4مكتبة األنجلو المصرية ، ط 

علم النفس العام،  )  1990( معتز عبد اهللا و عبد الحليم محمود السيد  -82
 .القاهرة، مكتبة غريب

محاضرات في علم النفس االجتماعي  :  )1990( ممدوحة محمد سالمة  -83
، غير منشورة ، ) األسرة وعالقات الوالدين باألبناء ( 

 .جامعة الزقازيق 
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تقدير الذات والضبط الوالدي لألبناء  ) : 1991( ممدوحة محمد سالمة  -84
مجلة دراسة نفسية ، ك . في نهاية المراهقة وبداية الرشد 

  .4 ، ج 1
علم النفس االجتماعي ، أنت وأنا ) :  1994( ممدوحة محمد سالمة  -85

 .واآلخرين ، القاهرة ، األنجلو المصرية
أساليب التنشئة وعالقتها بالمشكالت ) : 1984(ممدوحة محمد سالمة  -86

النفسية في مرحلة الطفولة الوسطى ، رسالة دآتوراه غير 
 .منشورة ، جامعة عين شمس 

وعالقتها باالتجاه نحو القيم االجتماعية ) : 1970( نادية حليم سليمان  -87
 .تنظيم النسل، آلية اآلداب ، القاهرة ، جامعة عين شمس

ز،       التغير ) : 2001( نبيل سفيان  -88 ة تع نفس في جامع م ال القيمي لدى طلبة عل
ة نوات  دراس ر ثالث س ة عب .                            ( تتبعي

htm.3s/com.m8.dnabil.www/:/http(   
دراسة عبر ثقافية مقارنة في القيم لدى عينة من  ) : 2001( نبيل سفيان  -89

جامعة تعز وبغداد ، بواسطة اإلنترنت على الموقع 
 htm.2s/bohowth/nabil.d/com.kayna.www 

 .2001ونيو أسس الموقع في ي
قيمنا االجتماعية ، وأثرها في تكوين  ) : 1962( نجيب اسكندر وآخرون  -90

 .الشخصية ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية
الطفل تنشئته وحاجاته، القاهرة ، مكتبة  ) : 1996( هدى محمد قناوي  -91

 . األنجلو المصرية
ة ، جنوح األحداث ، منشورات وزارة الثقاف ) : 1987( وليد حيدر  -92

 .دمشق ، سوريا 
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  ملخص الدراسة بالغة العربية
  
  

  البناء القيمى وعالقته بالتنشئة االجتماعية والدافعية لإلنجاز
دراسة ميدانية مقارنة على عينة من الطالب اإلندونيسيين والماليزيين الدارسين بالجامعات 

  المصرية
  

  :أهداف الدراسة
ء القيمي والتنشئة ترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقات االرتباطية بين البنا

االجتماعية والدافعية لإلنجاز لدى عينة من الدارسين اإلندونيسيين والماليزيين الدارسين 
  :بالجامعات المصرية من خالل تحقيق األهداف اآلتية 

التعرف على العالقة االرتباطية بين التنشئة االجتماعية والقيم االجتماعية والدافعية  -1
  .ونيسي والماليزيلإلنجاز لدى الشباب اإلند

االجتماعية في إطار القبول بالقيم التعرف على العالقة االرتباطية بين اتجاهات التنشئة  -2
   .االجتماعية والدافع لإلنجاز

التعرف على العالقة االرتباطية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في اتجاه الضبط  -3
 .والقيم االجتماعية والدافعية لإلنجاز 

عالقة االرتباطية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في اتجاه االتساق التعرف على ال -4
 .مقابل االتساق العدائي والقيم االجتماعية والدافعية لإلنجاز 

  .رصد وتفسير الفروق بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في القيم االجتماعية  -5
ة االجتماعية آما رصد وتفسير الفروق بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في التنشئ -6

 .يدرآها األبناء 
 .رصد وتفسير الفروق بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في الدافعية لإلنجاز  -7
 ذآور – إناث إندونيسيات –رصد وتفسير الفروق بين المجموعات ذآور إندونيسيين  -8

عية والقيم والداف) نمط الوالدية (  إناث ماليزيات في التنشئة االجتماعية –ماليزيين 
 .لإلنجاز 
  : أهمية الدراسة

  :األهمية المجتمعية
وبخاصة الشباب اإلندونيسي ( نظرًا لوجود عدد ال بأس به من الدارسين اآلسيويين 

بمصر ويقيمون لمدد زمنية مختلفة يرى الباحث أن أهمية هذا البحث تنبع من ) والماليزي 
 لهذه القيم وأساليب تنشئتهم االجتماعية معرفة القيم االجتماعية لهؤالء الطلبة وطريقة إدراآهم

  .ودافعيتهم لإلنجاز
  :األهمية التطبيقية 

 آما تكمن أهمية البحث في التعرف علي الفروق في منظومة القيم من مجتمع آلخر ،وفقًا 
للفروق الثقافية بين مجتمعي الدراسة لخدمة األهداف األآاديمية، وتوحيد العالقات بين مصر 

  .ية اإلسالمية علي أساس علمي وموضوعيوالدول اآلسيو
  :فروض الدراسة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التنشئة االجتماعية والقيم االجتماعية والدافعية  -1
  .لإلنجاز لدى الشباب اإلندونيسي والماليزي

االجتماعية في إطار القبول بالقيم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات التنشئة  -2
   .جتماعية والدافع لإلنجازاال
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في اتجاه الضبط  -3
 .والقيم االجتماعية والدافعية لإلنجاز 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات التنشئة االجتماعية في اتجاه االتساق  -4
 . والدافعية لإلنجاز مقابل االتساق العدائي والقيم االجتماعية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في القيم االجتماعية  -5
.  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب اإلندونيسي والماليزي في التنشئة  -6
 .االجتماعية آما يدرآها األبناء 

والماليزي في الدافعية لإلنجاز توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب اإلندونيسي  -7
. 

 ذآور ماليزيين – إناث إندونيسيات –توجد فروق بين المجموعات ذآور إندونيسيين  -8
  . والقيم والدافعية لالنجاز ) نمط الوالدية (  إناث ماليزيات في التنشئة االجتماعية –

  
  
  
  

  :المنهج 
  

شئة االجتماعي       ين التن ة ب دي     تهتم هذه الدراسة بمعرفة العالق ة لإلنجاز ل يم والدافعي ة والق
شف         سلمة وآ يوية م ات آس اليزيين آمجتمع سيين والم ات اإلندوني ين والدارس ن الدارس ة م عين
نهج       ى الم د الباحث عل ذا اعتم ة ، وله رات الدراس ي متغي ين ف سين والمجتمع ين الجن روق ب الف

ة ظاهرة أو                  ة بطبيع ة المتعلق ائق الراهن موقف أو مجموعة من       الوصفي الذي يهتم بدراسة الحق
  . الناس أو مجموعة من األحداث 

  :استخدم الباحث األدوات اآلتية :األدوات 
  :استبيان نمط الوالدية : أوًال 

   .1991إعداد ممدوحة سالمة 

  :مقياس القيم الفارقة : ثانيًا 
 ونقله The Differential Values Inventory وأسماه R. Princeالذي وضعه برنس 

  ) .1977( الحميد إلى العربية جابر عبد
   مقياس الدافعية لإلنجاز–ثالثًا 

   .2001: من إعداد غازي ضيف اهللا غازي 
  العينة

تم اختيار العينة من بين الطالب الماليزيين واإلندونيسيين الدارسين بجامعة 
 طالبًا وطالبة  بمتوسط عمري قده 171األزهر بالقاهرة ، و بلغ حجم العينة 

  : سنة موزعين آاآلتي 25 – 19ة بمدى عمري من   سن21.50

  .ماليزيًا   طالبًا  42
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  .ماليزيات   طالبات  39
  .إندونيسيا   طالبًا  50
  .إندونيسيات   طالبات  40

  :النتائج : أوًال 
  :توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية 

ة الو                  -1 اليب المعامل ة وأس يم االجتماعي ين الق ة ب ة دال ة ارتباطي وذج    التوجد عالق ة آنم الدي
للتنشئة االجتماعية لدى عينة الدراسة ، بمعنى أنه ال تتأثر القيم بالتنشئة االجتماعية في               

  .المجتمع اإلندونيسي والماليزي في حدود العينة 
ة   -2 شئة االجتماعي وذج للتن ة آنم ة الوالدي اليب المعامل ين أس ة ب ة دال ة ارتباطي د عالق توج

سهم التن         ع               والدافعية لإلنجاز حيث ت ساق في رف ول واالت ة في إطار القب شئة االجتماعي
 .مستوى الدافعية لإلنجاز 

ين                   -3 ة وب شئة االجتماعي توجد عالقة ارتباطية دالة بين إدراك األبناء للقبول في إطار التن
ع          دى المجتم دين ل ق وال ي الخل شدد ف ذات والت تقالل ال ستقبل ، واس ام بالم يم االهتم ق

 .د عينة الدراسة اإلندونيسي والماليزي في حدو
اد     -4 ين أبع ة وب شئة االجتماعي ار التن ي إط ول ف د القب ين بع ة ب ة دال ة ارتباطي د عالق توج

سعي     ان وال ى اإلتق ل عل ارات والعم ن المه تمكن م ابرة وال ي المث از وه ة لإلنج الدافعي
 .للتميز والطموح والدرجة الكلية للدافعية لإلنجاز 

ة في             التوجد عالقة ارتباطية دالة بين بعد ا       -5 ة الوالدي اليب المعامل لضبط آأسلوب من أس
 .إطار التنشئة االجتماعية وبين القيم والدافعية لإلنجاز 

ار     -6 ي إط دائي ف ساق الع ل االت ساق مقاب د االت ين بع ة ب البة دال ة س ة ارتباطي د عالق توج
ي    وع الكل ستقبل والمجم ام بالم اح واالهتم ات النج يم أخالقي ين ق ة وب شئة االجتماعي التن

 .ستبيان نمط الوالدية ال
اليب    -7 ن اس لوب م دائي آأس ساق الع ل االت ساق مقاب د االت ين بع ة ب ة ارتباطي د عالق توج

اس      ي مقي ات ف اوز العقب د تج ين بع ة وب شئة االجتماعي ار التن ي إط ة ف ة الوالدي المعامل
 .الدافعية لإلنجاز 

سية     -8 ة اإلندوني ين العين صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف ور وإن ( التوج ة ) اث ذآ والعين
ساق             ) ذآور وإناث   ( الماليزية   ذه النتيجة ات ي ه ة ، وتعن يم الفارق اس الق اد ومقي في أبع

 .البناء القيمي في هذين المجتمعين وتقارب التجانس المعرفي بين العينتين 
اليب              -9 ة في أس ة الماليزي سية والعين ة اإلندوني التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين العين

ة         المعاملة ال  والدية في إطار التنشئة االجتماعية مما يشير إلى وجود وحدة ثقافية مجتمعي
. 

اد       -10 ي أبع ة ف ة الماليزي سية والعين ة اإلندوني ين العين صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف توج
ى       ل عل ارات والعم ن المه تمكن م ابرة وال دالت المث ع مع ث ترتف از حي ة لإلنج الدافعي

دى        ة               اإلتقان والسعي إلى التميز ل ة بصورة دال ة الماليزي سية عن العين ة اإلندوني . العين
 .بينما تتسق أبعاد التوجه نحو الهدف وتجاوز العقبات والطموح لدى العينتين 

ن      -11 ًا ع وًال ودفئ ر قب ه أآث ى أن ة عل ة الوالدي لوب المعامل سيين أس ذآور اإلندوني درك ال ي
 .لماليزيين مستوى إدراك اإلناث الماليزيات واإلندونيسيات والذآور ا

ا              -12 تدرك اإلناث الماليزيات أساليب المعاملة الوالدية في إطار التنشئة االجتماعية على أنه
سهم                       دين مع أنف ين الوال اقض ب دائي أي عدم وجود تن أآثر اتساقًا في مقابل االتساق الع
سيين             فيما يفرضونه من ضوابط وقواعد وتعليمات أآثر من الذآور الماليزيين واإلندوني

 .ناث اإلندونيسيات واإل
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اليزيين               -13 ذآور الم ترتفع متوسطات الذآور اإلندونيسيين في قيمة أخالقيات النجاح عن ال
ل               دفء والتقب سيين لل ذآور اإلندوني واإلناث اإلندونيسيات وترتبط هذه النتيجة بإدراك ال

 .الوالدي الذي يرتبط بقيمة النجاح والدافعية لإلنجاز
ة               ترتفع مستويات الذآور اإلن    -14 اد الدافعي ارات من أبع تمكن من المه دونيسيين على ُبعد ال

ا   از ، آم ة لإلنج ي الدافعي وح ف ز والطم سعي للتمي د ال ذلك متوسطات بع از ، وآ لإلنج
 .ترتفع متوسطات الذآور الماليزيين في بعد الطموح 

ى    الع-: يتسق آل من اإلندونيسيين والماليزيين في أبعاد الدافعية لإلنجاز التالية        -15 مل عل
 .اإلتقان 

  .  التوجه نحو الهدف -
 .  تجاوز العقبات -       

 





ب   

  شكر وتقدير
  

"  اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُآنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا اللَُّه"  

  )43من اآلية: األعراف(صدق اهللا العظيم

د وال تحصى                        ي ال تع ه الت ى نعم د عل ل ومن بع هللا الحمد والشكر من قب
المين جل  ود ع ي وج ي ف نعم أن وفقن ذه ال ن ه ذه وم التي ه ى رس رفا عل ين أش يل

الة أن            ذه الرس د أن أنجزت ه سعني بع ه دراستي ، وال ي ي آل ماتتطلب وأتاحا ل
محمد بيومي خليل الذي مد     . د.أتوجه بخالص الشكر والتقدير ألستاذي العالمة أ      

وده     وج جه اهو يت ستير ، وه التي للماج ى رس ذ أن أشرف عل ون من د الع ي ي ل
ادة       الستكمال المسيرة فله آل ا     وي لزي لفضل في التوجيه واإلمداد العلمي والمعن

ه من           ى مابذل دافعيتي لإلنجاز ، فله المبادرة األولى وله آل الشكر واالمتنان عل
الي آل                جهد وتوجيه علمي أصيل إلنجاز هذه الرسالة وجزاه اهللا عني وعن أمث

  .خير ومنحه الصحة والعافية 

اني        ديري وامتن راهيم       آما أتوجه بخالص شكري وتق دآتور إب  ألستاذي ال
ه                 ى عاتق ذي أخذ عل عودة األستاذ المتميز في علم االجتماع بجامعة الزقازيق ال
م                       ى عل ام إل نفس الع م ال ل عل اإلشراف العلمي على رسالتي حيث نقلني من حق
ي               اح ل ا أت النفس االجتماعي وآانت توجيهاته ومالحظاته بالغة الدقة والثراء مم

دان االج  اد المي سه        ارتي ب نف ن طي ضًال ع ة ف وعية واثق ى موض اعي بخط تم
زاه اهللا     امعي ، وج تاذ الج صورة األس ذي ل اًال يحت ه مث ي تجعل ه الت ة خلق ودماث

  .عني آل الخير ومنحه الصحة والسعادة ودوام التوفيق 

دآتور            دير ألستاذي ال د عواد      / آما أتوجه بخالص شكري وتق د أحم أحم
الة     أستاذ علم النفس ووآيل آلية التر      بية بالعريش على قبول سيادته مناقشة الرس

دآتورة   تاذة ال ذلك لألس اع     /وآ م االجتم ساعد عل تاذ م صور أس د من ة محم هال
  .ووآيل المعهد العالي للخدمة االجتماعية ببنها لقبول سيادتها مناقشة الرسالة 

دتي                  رة وخاصة وال ى أسرتي الكبي دير إل شكر والتق آما أتوجه بخالص ال
د                 العزيزة وأ  ي ي دوا ل ذين م صغيرة ال د اهللا ورأفت وأسرهم ال د وعب خوتي محم

  .العون بأآثر مما تتطلبه األخوة 

ا                  ريم لم ي م صغيرة زوجتي وابنت دير ألسرتي ال آما أتوجه بالشكر والتق
محمود / آما أخص بالشكر األستاذ     . وفراه من وقت وجهد إلنجاز هذه الرسالة        

  .للرسالة أبو سريع الذي راجع اللغة العربية 



ج   

ى                    د ، وعل ى إدارة المعه ديري إل ة أتوجه بخالص شكري وتق وفي النهاي
عاطف النقلي عميد المعهد وآل أعضاء هيئة التدريس        / رأسهم األستاذ الدآتور    

  .وإدارة الدراسات العليا لتعاونهم مع الباحث إلنجاز هذا البحث 

  وجزا اهللا الجميع عني خيرا 
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