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:الدراسةإشكالیة.1

واالقتصـــادياالجتمـــاعي علـــى المســـتوى السیاســـي والتغیـــرات المختلفـــة فـــي الـــبالد  أفـــرزت     

فـي ظهـور المـؤثرات وتجلى ذلك الطلبة أثرت على سادت الوسط الجامعي ،جملة من األوضاع

بـــین الطلبـــة ومختلـــف المحیطـــین بهـــم مـــن أســـاتذة العالقـــات االجتماعیـــةتـــدنيالنفســـیة والتـــذمر و 

و بـالرغم مـا أنفقتـه الدولـة سواء تعلق ذلك باألمور البداغوجیة أو الخـدمات الجامعیـة ،وٕاداریین،

الفســــــــــیولوجیة مــــــــــن إطعــــــــــام جــــــــــامعي ا  منهــــــــــ،فــــــــــي ســــــــــبیل تحقیــــــــــق الحاجــــــــــات المختلفــــــــــة

إّال أنهـــــا لـــــم تـــــوفر ضـــــمن ،وعیـــــادات للفحـــــص الطبـــــي لفائـــــدة الطلبـــــة ،اءنقل،واإلیو الاألمن،و و 

وبرامجهــــا وسیاســــتها التربویــــة والتعلیمیــــة  الحاجــــات النفســــیة  األساســــیة التــــي تجعــــل ،مناهجهــــا

بـالنفس فـي قدراتـه وٕامكاناتـه وینمـي روح الثقـة م مسـاره األكـادیمي فـي أحسـن األحـوال،الطالب یـتّ 

لمعرفـة كیفیـة مجابهـة الظـروف ،مغـایراً سلوكاً فیسلك وتحقیق طموحاته وأهداف الحیاة المختلفة،

فــــي هــــذه المرحلــــة تتشــــابك فیهــــا ســــیما أنّ ،والحیــــاة المختلفــــة ةوالتوفیــــق بــــین المهــــام الجامعیــــ

ئـه واســتقراره النفسـي ، ممـا یجعلــه الحاجـات وال یعـرف ترتیبهــا ضـمن األولویـات وبالتــالي تهـدد بنا

نفسـه مخالفـا لمـا فیجـدوالتكیف غیر الفعـال، عرضة لالضطرابات النفسیة والمشكالت السلوكیة 

ـــاده فـــي المراحـــل العمریـــة الســـابقة و هـــ بصـــعوبات نفســـیة نتیجـــة عوامـــل كثیـــرة منهـــا یمـــرّ  واعت

تكـــوین شـــبكات اجتماعیـــة المدرســـة) وصـــعوبة ،(األســـرةاالنفصـــال عـــن الشـــبكات االجتماعیـــة

، ممـــا یـــؤثر علـــى مســـتقبلهفـــي غایـــة التعقیـــدجدیـــدة ضـــمن ظـــروف ومتطلبـــات اقتصـــادیة كثیـــرة

حیـــث تعتبـــر المســـتقبلي،وطموحـــهوطاقاتـــهقدراتـــهعلـــى العلمـــي والعملـــي وتشـــّكل مفهـــوم ســـلبي 

واجهــة الجامعــة  الحدیثــة قاعــدة أساســیة لتزویــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمكنــه مــن م

الحیاة الیومیة من جمیع جوانبها . 

      فـي  ولعل االهتمام بالبیئة التعلیمیة یسهم في تذلیل العقبات التي تعترض الطالب في حیاتـه،

لفرصـــة للطالــب أن  یجـــد التعلـــیم الجــامعي یجـــب أن یتــیح اأنّ إلــى هــذا الســـیاق أشــار "ماســـلو "،

و یحصـــل علــــى ،كیفیـــة إشــــباعها  بـــالطرق الســــویةو یــــتفهم حاجاتـــه  ویــــتعلم ،حقیقـــة   ذاتـــه



دراسةتقديم موضوع ال الفصل األول           الجانب النظري

10

أن یســـمع صـــوته علـــى  ة والتعبیـــر عنهـــا بحریـــة وصـــدق ، ویمتلـــك القـــدر ،هـــالتحقیقالفرصـــة  

 هــاوبناءكیــف نطالبــه  أن یســهم فــي تفهــم حاجــات المجتمــع  ،فویضــیف وٕاّال الــداخلي  ویفهمــه

والمشــــاركة اإلیجابیــــة فــــي تحقیــــق النهضــــة الشــــاملة إذا لــــم یكــــن قــــادراً  علــــى مســــاعدة نفســــه ؟                                               

) 183ص ،1971(ماسلو،

شـــدید التعقیـــد فـــي العصـــر بنـــاء الشخصـــیة القـــادرة علـــى تحمـــل المســـؤولیة بـــات أمـــراً إن ّ      

التعامــل معــه مــن وجهــة نظــر یــه علو  تكثــر فیــه المــؤثرات المحیطــة بالطالــب ،حیــثالحــالي

مفهومــه عــن  ذاتــه ،أي معرفــة مــدى إشــباع حاجاتــه النفســیة و وٕادراك جدیــدة مغــایرة لمــا ســبق، 

واالنفعالیة إلـــــى ،واالجتماعیة،والجســــمیة،العقلیة،مــــدى اســــتغالله إلمكاناتــــه وقدراتـــــه المعرفیــــة

مسـتوى كـون أنّ العالقـة،وآمالـه أقصى درجة ممكنة خصوصا ما یتعلق بتطلعاتـه المسـتقبلیة،

إدراكـــه تمـــام اإلدراك لذاتـــه مـــدى الطمـــوح وتحقیـــق األهـــداف المســـتقبلیة یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا ب

تكــوین الشخصــیة بأبعادهــا المختلفــة یجعلــه قریبــا مــن إمكانیاتــه ، وأنّ وٕامكاناتــه والثقــة بنفســه

زان كـان قریبـا مـن االتّـمـا، وكلّ الشخصیة وقدراته ومرونتـه فـي التعامـل مـع الظـروف المختلفـة

فـي هـذه  یسـعىالطالـب ف ،ما كان قریبا من بلوغ أهداف حیاتهكلّ ،االنفعالي والصحة النفسیة 

 غــبن یر مــفنجــد ،حســب األولویــة واألهمیــة المرحلــة إلــى تحقیــق أهــداف مختلفــة عــن اآلخــر

وتكـــوین ،و مـــن یریـــد التفاعـــل االجتمـــاعي اإلیجـــابيتحقیـــق الشـــهرة والمكانـــة االجتماعیـــة ،

و مـن یریـد الوصـول إلـى مراتـب مرموقـة فـي  اكتسـاب عالقات ألفة وصداقة  مع اآلخرین  ،

ـــــم، ـــــرالعل ـــــد االعتنـــــاء  أكث ـــــاك مـــــن یری ، ولیاقتـــــه بمظهـــــره الجســـــميوالتطـــــور المعرفـــــي وهن

  إلخ،وهناك من یرید الحفاظ على توازنه االنفعالي (ضبط االنفعاالت )...البدنیة

kasser&Ryanصدد دراسة قام بها "كاسر وریان"لوفي هذا ا        حیث (1996)

هذه المفاهیم إلى نوعین من الطموح من خالل اختبار سبعة أهداف للحیاة حیث تشبعت  قسم

والمظهر االجتماعي في عامل واحد سمي ،والشهرة،مجموعة من األهداف مثل الثروة

لتحقیقها كوسیلة ال ترتبط بشكل مباشر سمت أهدافه بالسعي الطموح الخارجي والتي اتّ 

ثانیة من األهداف من نمو الشخصیةأما المجموعة ال،بإشباع الحاجات النفسیة األساسیة
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االنتماء ، اإلنتاجیة ، الصحة الجسدیة ، تشبعت في عامل آخر أطلق علیه الطموح 

تحقیق فإنّ ،رجیةالداخلي، وأشارا إلى أن المجموعة األولى من األهداف تعتبر طموحات خا

ما تمثل وربّ ،بل هو وسیلة لتحقیق الغایةتلك األهداف ال یعزز إشباع الحاجات المتأصلة ،

والتي في الواقع محاولة من جانب األفراد للحصول على فاعلیة خارجیة لقیمتهم الشخصیة ،

المجموعة األخرى من في المقابل فإنّ ،تعتبر كبدیل لعدم تجربته إشباع الحاجات األساسیة

، تبین أن هذه األهداف ترتبط بشكل األهداف والتي تتضمن الطموحات الداخلیة الذاتیة

الباحثان إلى لولقد توصّ ،مباشر إلشباع الحاجات األساسیة كاالستقاللیة واالنتماء والكفاءة 

رجیة ترتبط بشكل بعض األمور الهامة :أن األهمیة النسبیة التي یولیها الفرد للطموحات الخا

و األهمیة ،القلق،األعراض الجسدیة )االكتئابسلبي بمجموعة من مؤشرات الصحة النفسیة (

.(الحیویة ، تحقیق الذات)النسبیة للطموحات الداخلیة ترتبط بشكل إیجابي بالصحة النفسیة

وقــد أظهــرت دراســات أخــرى أجریــت علــى عینــات مــن المجتمــع الروســي واألمریكــي نفــس 

النتــائج الســابقة حــول الطمــوح الــداخلي و الخــارجي ، ولقــد كــررت العدیــد مــن األبحــاث ســواءً 

علـــــى األفـــــراد البـــــالغین  واألطفـــــال فـــــي ســـــن الدراســـــة ورجـــــال األعمـــــال والمقیمـــــین فـــــي دول 

Grouzetأخرى،ومنهــا دراســة and Colleeague,2005) والتــي أكــدت علــى تمیــز (

.ثقافة15الداخلي عن الخارجي في الطموح

(Deci &Ryan 2008,p667-669)

األوضاع الراهنة نتیجة ظروف الحیاة العملیـة الصـعبة وتزایـد الضـغوط ومطالـب ما أنّ ك     

والمهنـي ، انعكسـت علـى الجانـب األكـادیمي العیش ، أعطى نظـرة أخـرى للطالـب الجـامعي ،

االجتمــــاعي  لألســــرة ككــــل ، فإشــــباع هــــذه الحاجــــات تشــــجع  طموحــــات الطالــــب وتطلعاتــــه 

األكادیمیة  وما یتبعها من مستویات طموح واقعیة یساعد على تهیئة الخبرات المناسـبة لتنمیـة 

فســـوء الظــــروف األســـریة االقتصـــادیة قــــد ،قـــدرات الطالـــب وتحقیـــق تطلعاتــــه بعكـــس افتقارهـــا 

ـــع والمثـــابرة وانتهـــاء الطالـــب طمـــوح األكـــادیمي،ویخفّ یضـــعف مســـتوى ال ض مـــن مســـتوى التطل
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.وتفكیــره فــي االنشــغال بأعمــال أخــرى تحّقــق لــه وألســرته القــوت الیــومي فــي تحقیــق حاجاتــه

)16،ص1978(محمود،

بدراســـة هـــدفت إلـــى فـــي ضـــوء هـــذه المتغیـــرات )2002قامـــت الباحثـــة "أســـماء التـــو یجـــري"(

، حیـــــث معرفـــــة المتغیـــــرات االجتماعیـــــة المحـــــددة لمســـــتویات و أنمـــــاط الطمـــــوح االجتمـــــاعي 

ــــــــت عینــــــــة الدراســــــــة مــــــــن ( إذاســــــــتخدمت الباحثــــــــة المــــــــنهج الوصــــــــفي ، ــــــــ400تكون اً ) طالب

،واســــتخدمت اســــتبیان مســــتوى الطمــــوح االجتمــــاعي، واســــتبیان المســــتوى االقتصــــادي وعامالً 

االجتماعي .

یـر الــدخل فـي التــأثیر علــى ومـن النتــائج التـي توصــلت إلیهـا الدراســة وجــود فاعلیـة محــددة لمتغّ 

وعــدم وجــود فــروق فــي مســتوى الطمــوح تعــزى إلــى التخصــص مــوح االجتمــاعي ،مســتوى الط

ال توجـد فـروق الدراسي، وكذلك المستوى التعلیمي للوالـدین ال یـؤثر علـى نمـط الطمـوح وأیضـاً 

في مستوى الطموح االجتماعي یعزى لمتغیر الجنس.

ـــطالـــب الیســـتغل  طاقاتـــه النفســـیة وال یستســـلم حتـــى وٕان التعلیمیـــة المختلفـــة هفـــي مراحل

) هـذه الفكـرة 2000تأجلت الظروف المواتیة لتحقیق أعلـى اإلنجـازات ،وتؤیـد دراسـة (حسـانین،

لك فهـو على وجـود عالقـة إرتباطیـة لـدى الشـاب الطمـوح بـاالتزان االنفعـالي والتوافـق السـوي لـذ

هــه فــي تحقیــق أهدافــه فهــو أكثــر علــى مواجهــة المواقــف التــي تواجأكثــر استبصــارا بذاتــه وقــدرة

ثقة في المستقبل .  

)117،  ص2000( حسانین،

، وتفجیــــر ن وتطــــویر شخصــــیتهالعملیــــة التربویــــة أداة فاعلــــة فــــي بنــــاء اإلنســــاتعــــد 

ا وفعالیتهــــا ومــــا یرافقهــــا مــــن إرشــــاد وقدراتــــه اإلبداعیــــة مــــن خــــالل مناهجهــــا وأنشــــطتهطاقاته،

وتوجیـــه،  ورعایـــة لمتطلبـــات النمـــو والحاجـــات النفســـیة األساســـیة بمـــا یحقـــق الصـــحة النفســـیة 
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غایـــة اإلنســـان ووســـیلته فـــي حیـــاة ســـلیمة قـــادرة علـــى اإلبـــداع و التفاعـــل دّ عـــللطلبـــة ،التـــي ت

االجتماعي.                                                  

، نتیجــة الحاجــات النفســیة لــدى الطالــب یحتــاج إلــى نــوع مــن التوجیــه هــذه ولعــل إشــباع

بمنزلـة إرشـادات نفسـیة تسـاعد هناك العدید من األسس النفسـیة التـي تعـدّ ف لتنوعها  وتشابكها،

یـؤدي إلـى خلـل فـي مكونـات الشخصـیة  هاإذا لم یتم إشباعف في رعایة األفراد وٕاشباع حاجاتهم

ما یحدث تـوترا نفسـیا هى علماء النفس إلى أن إحساس اإلنسان بالنقص في شيء ما إنّ وقد انت

و بالتالي إلى عدم السوي.یؤدي إلى عدم االتزان ،

)164-  159ص ،2001(مختار،  

دراســة "محمــد علیــان فــي هــذا الصــددتشــیر العدیــد مــن الدراســات حــول الحاجــات النفســیة 

التـــي تتماشـــى مـــع الدراســـة الحالیـــة والحاجـــات  النفســـیة األساســـیة )2005وعمـــاد الكحلـــوت" (

"فـــــي بعـــــد الحاجـــــة إلـــــى االســـــتقاللیة والحاجـــــة إلـــــى االنتمـــــاء  Deci&Ryan"دوســـــي وریـــــان "

هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى الحاجـــات النفســـیة لألطفـــال ذوي  الكفـــاءةاالجتمـــاعي والحاجـــة إلـــى 

وتـــم  وطفلـــة ً  ) طفـــالً 151اإلعاقـــة الســـمعیة ،علـــى عینـــة مـــن أطفـــال محافظـــات غـــزة بلغـــت (

استخدام مقیاس الحاجات النفسیة في ضوء نظریة محددات الذات من إعداد الباحثین  وبینـت 

إشـباعا لـدى العینـة ویلیهـا الحاجـة إلـى  الكفـاءة النتائج أن الحاجة إلى االستقاللیة كانت  أقـل

ه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة ویلیها الحاجة إلى االنتماء ، كما أثبتت نتائج الدراسة أنّ 

بین الجنسین (ذكور وٕاناث ) فـي الحاجـات النفسـیة الثالثـة  وكـذلك دلـت النتـائج  أنـه ال توجـد  

علــى مســتوى إشــباع الحاجــات النفســیة لــذوي اإلعاقــة فــروق دالــة إحصــائیا لتــأثیر حجــم األســرة

الســمعیة مــن أفــراد العینــة  وكــذلك فــي مــا یخــص الترتیــب المــیالدي للطفــل والــذي بینــت عــدم 

.وجود أثر دال إحصائیا للترتیب المیالدي على مستوى الحاجات النفسیة

و اإلنــاث فــي  ونخــص فــي هــذه الدراســة معرفــة الفــروق فــي درجــات اســتجابات الطلبــة الــذكور 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة "بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة" في المقیاس ككل .  
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ز العصر الحالي بجملـة تغیـرات سـریعة الحقـت الطالـب الجـامعي فـي أي مكـان یتواجـد تمیّ 

 هـاأكثر ولعـل، فیه سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة سلبیة أم إیجابیة أثرت في نمط حیاتـه 

لـدلیل عـن ذلـك فـي تغییـر نمـط العـیش -وما نالحظـه الیـوم عنـد الطلبـة-في الجانب السلبي 

ومالـــــه مـــــن تـــــأثیر علـــــى ،ذلـــــك فـــــي تقلیـــــد اللبـــــاس واألكـــــل والمظهـــــر الجســـــمي ومـــــا شـــــابه

ویـنعكس ذلـك علـى األهـداف ،یؤدي إلى العدید مـن المشـكالت والصـراعات النفسـیة ،الجماعة

إدراك الفــرد وفهمــه لذاتــه یختلــف عــن اآلخــر فــي یریــد تحقیقهــا مســتقبال، وأنّ والتطلعــات التــي 

جوانــب الشخصــیة المختلفــة الجســمیة، العقلیــة، االنفعالیــة ،األكادیمیــة ،االجتماعیــة ممــا یتحــتم 

ــــاءة لمواجهــــة هــــذه  المشــــكالت ــــى قــــدر عــــال مــــن الكف ــــب أن یكــــون عل ــــى الطال ویســــمو ،عل

ن التوافـق والسـعادة والصـحة النفسـیة حیـث یشـمل نشـاط بشخصیته لتحقیق أكبر قدر ممكـن مـ

، وحتـى ذاتیـاً لـه أو تكیفـاً لهـا حتـى تصـبح أكثـر مالئمـةً اإلنسان فـي تفاعلـه مـع بیئتـه تعـدیالً 

معها .            یحقق لنفسه أكبر توافقاً 

ــــد ســــلوكه  ــــر فــــي تحدی ــــه دور كبی ال شــــك أن مــــا یحملــــه الفــــرد مــــن مفهــــوم حــــول ذاتــــه ل

مســتقبل حیاتــه ووضــع أهدافــه مــن تــأثیر علــى یته وطبیعــة المفهــوم الــذي یدركــه  لــه وشخصــ

خاصـة لذاته وتقبله لها ، وتلعب البیئة المحیطة  بالطالب وكـذلك المحیطـین بـه هتصور لخال

وهــذا هــو التوجــه النظــري لمحــددات الــذات فــي ،فــي تكــوین  هــذا المفهــوم هامــاً أســرته دوراً 

ضمن السیاقات االجتماعیة التـي تحـیط بالطالـب وقـدرة هـذا األخیـر فـي تكـوین مفهـوم إیجـابي 

كمــا ســبق وأن أشــرنا أن الضــغوط والشــدائد و وبالتــالي التمتــع بالصــحة النفســیة ،  ،عــن ذاتــه 

وجـاءت ته وأهدافه المسـتقبلیة قق طموحاالتي تعترض الطالب تجعله یسلك سلوكیات قد ال تح

الدراسة الحالیة للكشف عـن معرفـة  مفهـوم الـذات لـدى الطلبـة فـي أبعادهـا المختلفـة وذلـك فـي 

مفهـــوم الـــذات حظـــي وقـــد  الـــذي أعـــد لقیـــاس هـــذا المتغیـــر،اســـتجابات أفـــراد العینـــة للمقیـــاس 

الزاویـــة فـــي فهـــم ألنـــه یعـــد حجـــر ، فـــي دراســـات علـــم الـــنفس وعلـــوم التربیـــة البالغـــة باألهمیـــة 

دراسـة " شخصیة وسلوك الفرد ومن بین الدراسـات التـي لهـا عالقـة مباشـرة بمتغیـرات الدراسـة،

) هـــدفت إلـــى معرفـــة عالقـــة مفهـــوم الـــذات بمســـتوى الطمـــوح لـــدى طلبـــة 2008زیـــاد بركـــات"(
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والتحصـــیل األكـــادیمي  و التخصـــص،فـــي ضـــوء متغیـــرات الجـــنس ،امعـــة القـــدس المفتوحـــةج

م الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي علـــى عینـــة طلبـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة  ولقـــد اســـتخد

طالبة أعد نفسـه مقـاییس الدراسـة حیـث توصـل إلـى نتـائج  )181و( اطالب)197والتي بلغت (

هنـــاك ارتباطــا موجبـــا بــین مفهـــوم وأنّ ، أن مســتوى مفهــوم الـــذات  ومســتوى الطمـــوح متوســط 

على مقیـاس لعینة باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائیاً الذات ومستوى الطموح لدى أفراد ا

لمتغیـر التحصــیل الدراســي لصــالح الطلبــة ذوي التحصــیل مفهـوم الــذات ومســتوى الطمــوح تبعــاً 

لمتغیـر الجـنس كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهریة في هذه الـدرجات تبعـاً ، المرتفع 

والمستوى الدراسي.

والصـحیة ، و المهنیـة ،واالجتماعیـة، وقد نلمس من حیاتنـا الیومیـة المشـكالت النفسـیة 

التي تواجه طالب وطالبات الجامعة الجزائریة بتـدني مفهـوم الـذات وانخفـاض مسـتوى الطمـوح 

ویكـون هـم فـي بدایـة مرحلـة النضـج التـي تتضـح فیهـا أفـاق المسـتقبل لهـم ،لدیهم ،  خاصـة أنّ 

ثـــــر مـــــن الفئـــــات االجتماعیـــــة و تكـــــون اســـــتجاباتهم أك،لمتغیرات المحیطـــــة تـــــأثرهم أكثـــــر بـــــا

وهـــذا یجعـــل طالـــب الجامعـــة یتوقـــع الفشـــل فیمـــا یتعلـــق بطموحاتـــه وأهدافـــه وتحصـــیله األخرى،

وهـو ، فـي البنـاء النفسـي لإلنسـان مهمـا وأساسـیاً ذلك أن مستوى الطموح یعد جـزءاً ،الدراسي 

و التوجـه نحـو أهدافـه التـي رسـمها ، علـى العطـاء العلمـي الذي یحدد معالم شخصـیته وقدرتـه 

ـــــق مـــــع مـــــا  ـــــه وطاقاتـــــه واألســـــلوب الـــــذي یســـــّیر حیاتـــــه وهـــــذا مـــــا یتف ـــــد مســـــتوى قدرات وتحدی

مستوى الطموح هو الذي یحـدد قـدرات الفـرد فـي التعامـل على أنّ )Ruepnz,1999أوضحه(

مـــن األبحـــاث حولـــه إلـــى وألهمیـــة المفهـــوم اتجهـــت الكثیـــر مـــع المحـــیط و حـــل المشـــكالت  ،

والســـعادة ، فقـــد ارتـــبط ارتباطـــا طردیـــا بالدافعیـــة واالتـــزان االنفعـــالي ، ارتباطـــه بمتغیـــرات عـــدة 

).هــذا مــا (Sjobery,2001,P96وتقــدیر الـذات ، والمســتوى التعلیمــي ،والثقـة بــالنفس 

الطالـب الجزائـري التـي كـان طموحـات  لـت تضاءجعل انشغالنا والقیام بالدراسة الحالیة  حیث

طـوال مسـاره التعلیمـي بهـا اإلحباطـات التـي یمـرّ وأنّ ، یتوقعها فـي المراحـل التعلیمیـة السـابقة 
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وباعتبــار الحاجــات النفســیة ،ه یفــي حیــرة مــن أمــره فــي وضــع خطــط وأهــداف مســتقبل هجعلــت

ة الالزمـة للنمـو وهي من الحاجـات األساسـی،األساسیة هي من أهم دوافع السلوك طوال الحیاة

لــذا جــاء التنــاول النظــري لمحــددات الــذات، النفســي الســوي والتوافــق و الصــحة النفســیة للفــرد 

یجابیــة حــول إوتكــوین أفكــار لهــذه الحاجــات إشــباعهالفــرد فــي طــرق فــي فهــم ســیرورة ســلوك 

تحقیــق هــذا اإلشــباع فــي مواقــف وٕارجــاءفــي حالــة تأجیــل ذاتــه وارتبــاط ذلــك بمســتوى الطمــوح

.ضمن السیاقات االجتماعیة 

ـــــى التـــــوازن  یفتـــــرض االتجـــــاه المعرفـــــي أن الفـــــرد مـــــدفوع فـــــي أداءه بهـــــدف الحصـــــول عل

طبیعــة الدافعیــة التــي تســود أداءه وتفاعلــه مــع المواقــف والخبــرات المختلفــة هــي المعرفــي،وأنّ 

ى ســـؤال محیـــر أو حـــل مشـــكلة یســـعى فیهـــا إلـــى الحصـــول علـــى إجابـــة علـــدافعیـــة داخلیـــة ،

،أو اكتشاف لشيء جدید ،وأن الفرد یبقى في حالة قلق حتى یتحقـق لـه ذلـك فیحقـق مستعصیة

"في نظریتـه للتحدیـد الـذاتي بـین )1998Deci(بذلك ما یسمى التوازن  وعلیه فقد میز "دوسي

و األســباب التــي تــؤدي إلــى الفعل،همــا الدافعیــة نــوعین مــن الدافعیــة علــى اخــتالف  األهــداف 

الداخلیــة و التــي تشــیر إلــى القیــام بشــيء مــا نتیجــة عوامــل تتعلــق بالشــخص نفســه أو بالمهمــة 

ا الدافعیـــة الخارجیـــة فتشـــیر إلـــى القیـــام بشـــيء مـــا نتیجـــة عوامـــل خـــارج التـــي یقـــوم بأدائهـــا، أّمـــ

كیفیــة األداء أنّ Deciوأوضــح "دوســي"، الشــخص أو غیــر متعلقــة بالمهمــة التــي یقــوم بأدائهــا 

عنــدما یكــون الفــرد مــدفوعا بأســباب داخلیــة فــي مقابــل الخارجیــة  یمكــن أن  تكــون مختلفــة جــداً 

ألداء مهمة ما عندما یتـوفر داخلیاً  ونأن الطلبة مدفوع"Deci&Rryanویرى" دوسي وریان "

  ن  :االتالی انالشرط

ه لدیه القدرة على أداء المهمة بنجاحتقاد الفرد أنّ فاعلیة الذات العالیة التي تشیر إلى اع.

 ّممــــا لــــدى الفــــرد القــــدرة علــــى الــــتحكم بقــــدراتهم ،إدراك المحــــددات الذاتیــــة التــــي تشــــیر أن

یجعلهــــم یختــــارون األنشــــطة التــــي یســــتطیعون التكیــــف معهــــا ومعالجتهــــا بنجــــاح وتجنــــب 

ف معها . وال یستطیعون التكیّ ، األنشطة التي تعوق قدراتهم 

 )687ص ،2010(أحمد،
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فــي ضــوء هــذا الطــرح للمفكــرین "دوســي وریــان "یتبنــى الباحــث هــذه النظریــة فــي مجــال 

النظریــات االجتماعیــة المعرفیــة أحــدث هــذه الدراســة،حیث تعتبــر نظریــة محــددات الــذات مــن 

، العالقـــات باالهتمـــام فــي مختلـــف  المجـــاالت منهـــا التربیــة ، العمـــل، الریاضـــةالتــي حظیـــت 

ــــاة،الزوجیــــة ــــة وأهــــداف الحی ــــة متعــــددة األبعــــاد ،اضــــطرابات التغذی وتنظــــر إلــــى أن الدافعی

وهي بدیل قوي للدراسات أحادیة البعد ، حیـث تفتـرض أنماطـا متعـددة مـن األسـباب والعوامل،

والتي یمكن ترتیبها على متصل التقریر الـذاتي ففـي النهایـة العلیـا األفراد ،الكامنة وراء سلوك 

والتــي تتضــمن القیــام ،هنــاك الدافعیــة الداخلیــة التــي تعبــر عــن الدافعیــة األكثــر تقریــرا للــذات

وهــو مــا إصــطلحه الباحثــان "دوســي وریــان" ،بســلوكیات تســبب المتعــة والرضــا المتأصــلة فیهــا

مط الثــاني مــن الدافعیــة هــو الدافعیــة الخارجیــة والتــي تعبــر عــن المشــاركة الطمــوح الــداخلي والــن

وهنـاك أنمـاط متعـددة للدافعیـة الخارجیـة  ، واالنخراط في نشـاط مـا ألسـباب خـارج ذلـك النشـاط 

تتنوع في مستوى تقریر الذات ، وتتراوح ما بـین مسـتوى متـدن لتقریـر الـذات إلـى مسـتوى عـالٍ 

صـور الدافعیـة الخارجیـة تقریـرا للـذات هـي دافـع التنظـیم الخــارجي قـلّ و أ مـن التقریـر الـذاتي ،

والصــورة ،والــذي یتضــمن القیــام بالســلوك مــن أجــل الحصــول علــى الثــواب أو تجنــب العقــاب

الثانیة من الدافعیة الخارجیة هي التنظیم غیر الـواعي  الـذي یعـرف فـي نشـاط مـا اسـتنادا إلـى 

ویتها ، حیث أصبحت جزءا من بنیة الذات في صـورة مقـررة تذما تملیه البیئة من عناصر تمّ 

ومثل هذا التكامل المتنـافر لمتطلبـات البیئـة یقـدم طریقـة للقیـام بالسـلوكیات  بشكل غیر ذاتي ،

خــارج حــدود الشــعور بالــذنب وضــرورة االلتــزام، ویظهــر هــذا الــنمط مــن الدافعیــة عنــدما یواجــه 

أمــا ،ن مصــدر هــذا الضــغط مــن داخــل الفــردویكــو ، الفــرد ضــغوطات مــن أجــل أداء مهمــة 

حیـث تسـتند الســلوكیات ،الصـورة الثالثـة  مـن صـور الدافعیـة الخارجیــة فهـي التنظـیم المعـرف 

أكثـر صـور الدافعیـة الخارجیـة وهذا النمط من التنظیم یعدّ ،إلى االختیار الشخصي واألهمیة 

أمــا غیــاب اختیــاره مــن قبــل الفــرد،و یظهــر عنــدما یعتبــر النشــاط مهــم   ویــتم تقریــرا للــذات ،

الدافعیة  فیتضمن نقصا في احتمالیة حدوث شيء بین أفعال الفرد وتوابع تلـك األفعـال،وتعبر 

) صـــورة رابعـــة مـــن صـــور 2000عـــن عـــدم  وجـــود الدافعیـــة .ویضـــیف "سانســـون "و"هركیـــز (
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لـذات یـتم اختیـاره مـن اا م المتكامل حیث یعتبر النشاط جزءالدافعیة الخارجیة وهي دافع التنظی

ه یتوافق مع قیم الفرد ومعتقداته ،وتمثل أعلى درجـات التقریـر الـذاتي ،واسـتنادا بحریة ، كما أنّ 

اإلنســــان بحاجــــة إلــــى الشــــعور بالكفــــاءة مــــن "دوســــي وریــــان"أنّ إلــــى هــــذه النظریــــة یــــرى كــــلّ 

األنشـــــطة المدفوعـــــة داخلیـــــا تشـــــبع حاجـــــة الفـــــرد إلـــــى الكفایـــــة نّ إواالســـــتقالل الـــــذاتي  حیـــــث 

بــــالعكس فاألنشــــطة المدفوعــــة خارجیــــا یمكــــن أن تقــــوض شــــعور الفــــرد واالســــتقاللیة الذاتیــــة ،

الطلبـة باالستقالل ألن الفرد عندها یعزو وظیفة سلوكه إلـى مصـادر خـارج ذاتـه، كمـا بـین أنّ 

و التعـرف ، لالسـتمرار فـي الدراسـة األكادیمیـة حتمـاالً أكثـر االذین یمتلكون دافعیة مقررة ذاتیاً 

و الكفایــــة تســــهل الدافعیــــة التــــي یــــتم علــــى نحــــو جیــــد وٕاظهــــار القــــدرة علــــى التكیــــف والفهــــم ،

تشجیعها من خالل مواجهة التحدیات المتوقعة .                                                                                   

)283-282ص ،2011(محمد ،  

وفــي حــدود إطــالع الباحــث علــى ، ومــن خــالل عــرض للمفــاهیم األساســیة لهــذه النظریــة  

وعالقتهمــا بمســتوى ، الدراســات الســیكولوجیة التــي تناولــت  الحاجــات النفســیة ومفهــوم الــذات 

قلیــل جــدا ، باعتبــار  موضــوع الحاجــات النفســیة مجــاال الطمــوح وفــق نظریــة محــددات الــذات

.خصبا للدراسة والبحث في المجتمعات العربیة  وخاصة المجتمع الجزائري (الجامعات )

متقلبـــة علـــى كافـــة الطالـــب الجزائـــري یعـــیش أوضـــاعاً ومـــازال بحاجـــة إلـــى إثـــراء ال ســـّیما وأنّ 

لـت مسـتویات الطمـوح لـدیهم وأن وتضـاء، مما ینعكس ذلك علـى صـحتة النفسـیة ،األصعدة 

إجراء مثل هذه الدراسات یمكن أن یسهم في تحسین  ورفع مستوى الصحة النفسیة مـن خـالل 

و تــــوفیر منــــاخ ایجــــابي فــــي الجامعــــات الجزائریــــة إلشــــباع ، دراســــة وتحلیــــل العوامــــل المــــؤثرة 

 دافهم ومـــــــن ثمــــــة تحقیـــــــق ألهـــــــ، حاجــــــات الطلبـــــــة  وتكــــــوین مفهـــــــوم إیجـــــــابي عــــــن ذواتهـــــــم 

وطموحاتهم باعتبار مرحلة الشباب أمل المستقبل . ،وغایاتهم
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:تساؤالت الدراسة.2

وتتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي:               

لطمـــوح   لـــدى أفـــراد عینـــة هـــل توجـــد عالقـــة بـــین الحاجـــات النفســـیة ومفهـــوم الـــذات بمســـتوى ا

  ؟ الدراسة 

الفرعیة جاءت كما یلي:أما التساؤالت

 ؟ هل توجد عالقة بین الحاجات النفسیة، ومستوى الطموح، لدى أفراد عینة لدراسة.1

هل توجد عالقة بین مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى أفراد عینة الدراسة ؟.2

هل توجد عالقة بین الحاجات النفسیة ومفهوم الذات لدى أفراد عینة الدراسة ؟.3

اللــــة إحصــــائیة فــــي الحاجــــات النفســــیة  تبعــــا للجــــنس والمســــتوى هــــل توجــــد فــــروق ذات د.4

الدراسي لدى أفراد عینة الدراسة ؟                                               

للجــنس والمســتوى الدراســي  هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي  مفهــوم الــذات تبعــاً .5

 ؟ لدى أفراد عینة الدراسة

للجنس والمسـتوى الدراسـي  في مستوى الطموح  تبعاً لة إحصائیة ذات دالهل  توجد فروق .6

لدى أفراد عینة الدراسة ؟

.فرضیات الدراسة:3

الحاجــات النفســیة ومســتوى الطمــوح لــدى أفــراد عینــة بــین .توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة 1

.الدراسة

لـــدى أفـــراد عینـــة مفهـــوم الـــذات  ومســـتوى الطمـــوح بـــین .توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة 2

.الدراسة

الحاجــات النفســیة و مفهــوم الــذات لــدى أفــراد عینــة بــین توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة .3

.الدراسة

العلــوم  توجـد فـروق ذات داللـة إحصــائیة فـي الحاجـات النفسـیة لــدى طـالب وطالبـات كلیـة.4

.واالجتماعیةاإلنسانیة 
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ســــــیة تبعــــــا للمســــــتوى الدراســــــي الحاجــــــات النفتوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة فــــــي .5

/ماستر.لیسانس

. توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي مفهـــوم الـــذات لـــدى طـــالب وطالبـــات كلیـــة العلـــوم 6

اإلنسانیة واالجتماعیة.                                     

ــــذات تبعــــا للمســــتوى الدراســــتوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي .7 انس لیســــ يمفهــــوم ال

ماستر. /

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مســتوى الطمــوح لــدى طــالب وطالبــات كلیــة العلــوم .8

.اإلنسانیة واالجتماعیة

ـــــــة إحصـــــــائیة فـــــــي مســـــــتوى الطمـــــــوح تبعـــــــا للمســـــــتوى الدراســـــــي .9 توجـــــــد فـــــــروق ذات دالل

لیسانس/ماستر.

.أهمیة البحث:4

معدالت الحالیة لألحداث الضاغطة ألقت المزیـد مـن الضـغط النفسـي علـى اإلنسـان إنّ 

وخاصـة الطالـب الجـامعي فمجـرد اجتیـازه  المرحلـة الثانویـة  یصـبح بالصـعوبة بمكـان التوفیــق 

 افي الحیاة الجامعیة والمثیرات المحیطة به في مختلف السـیاقات االجتماعیـة التـي یتواجـد فیهـ

واسـتغالل ،رحلة التي یجب أن تتوفر له أسالیب إشباع حاجاته المختلفـةخصوصا في هذه الم

وتحقیــق اآلمــال والطمــوح ، ورســم أهــداف الحیــاة المختلفــة ، إمكاناتــه وقدراتــه أحســن اســتغالل 

ـــاء الســـلیم للشخصـــیة بكـــل  ضـــمن قدراتـــه الواقعیـــة ، والتمتـــع بالصـــحة النفســـیة یكمـــن فـــي البن

نفعالیــة واالجتماعیــة ومعرفــة حســن المعرفــة كیفیــة التعامــل مــع أبعادهــا الجســمیة والعقلیــة واال

الذات والمرونة عند تأجیل إشباع هذه الحاجات . 

للطالـــب یهـــدد البنـــاء النفســـي و االجتمـــاعي  االحیـــاة العصـــریة بحـــد ذاتهـــا ضـــغطتشـــكل 

م انعكســت علــى أفــراد المجتمــع ممــا أدى إلــى عــدفبهــا الــبالد فضــال عــن الظــروف التــي تمــرّ 

مرحلـــة وتكمـــن أهمیــة دراســة هـــذه الشــریحة إلــى أنّ تحقیــق مــا یطمــح لـــه الطالــب الجزائــري ،
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وهي المرحلة التـي تتضـح فیهـا أفـاق المسـتقبل لهـم ویكـون ، الجامعة هي بدایة مرحلة النضج 

وتكـــون اســـتجاباتهم أكثـــر مـــن الفئـــات االجتماعیـــة ،تـــأثرهم أكثـــر بـــالمتغیرات المحیطـــة بـــذلك 

فیمــــا یتعلــــق بطموحاتــــه وأهدافــــه معرضــــا لمخــــاوف ا یجعــــل طالــــب الجامعــــة وهــــذ، األخــــرى 

ذلــك أن مســتوى الطمــوح یعــد جــزءا مهمــا وأساســیا فــي البنــاء النفســي ، وتحصــیله األكــادیمي 

لإلنســان وهــذا الــذي یحــدد معــالم شخصــیته وقدرتــه علــى العطــاء العلمــي والتوجــه نحــو أهدافــه 

واألسلوب الذي یسّیر علیه حیاته .، ته التي رسمها وتحدید مستوى قدراته وطاق

ونبرز أهمیة البحث في النقاط التالیة :

 ّفي المجتمع تناول طالب الجامعة بالدراسة له أهمیة كبیرة فبهم یتحدد مستقبل إن

اهتمام برعایة حاجاتهم هو تأمین لمستقبلهم .فكلّ ، مختلف المجاالت 

مستوى الطموح األكادیمي والمهني للطالب نظریة حولمعرفة اإلسهام في تحقیق إضافة

الجامعي الجزائري .

 ّر تطبیقي عن البرامج الواجب إتباعها في رفع مستوى الطموح اإلسهام في تقدیم تصو

لدى طلبة الجامعة .   

.أهمیة الدراسة:5

األهمیة النظریة :-5-1

 مستوى إشباع الحاجات على و االقتصادیة تلقي الضوء على تأثیر الظروف االجتماعیة

وهي شریحة مجتمع كان ،النفسیة األساسیة لدى شریحة هامة تعد بناء وعماد أيّ 

والذي  الطالب الجامعیین وعالقة هذا المستوى في تحدید مفهوم الذات لهذه الفئة ،

ینعكس على طموحهم وفق ما تبنته نظریة محددات الذات .

 في السیاق االجتماعي لدى الطالب الجامعیین،تحدید معوقات إشباع الحاجات النفسیة

.األسرة و المجتمع )(

 تعد هذه الدراسة من المواضیع الحدیثة والتي تستدعي دراستها بمتغیرات أخرى ومع أفراد

.عینات أخرى 
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األهمیة التطبیقیة : -5-2

قد تفید نتائج هذه الدراسة في تنبیه األهل إلى أهمیة مراعاتهم في تربیتهم ألبنائهم  .1

ومساعدتهم في أن یكّونوا مفهوم ذات ، وضرورة العمل على إشباعهم لحاجاتهم النفسیة 

ا یجعلهم قادرین على تحقیق طموحهم .ممّ إیجابي عن أنفسهم،

التي یمكن من خاللها على مساعدة قد تفید هذه الدراسة في تقدیم بعض المؤشرات.2

القائمین على التعلیم الجامعي في وضع الخطط و البرامج التي من شأنها  العمل على 

وتكوینهم ذات ایجابي عن أنفسهم مما یسهم في رفع ، إشباع الحاجات النفسیة للطالب 

مستوى طموحهم .

ى المؤسسات التعلیمیة في سین، والقائمین علقد تفید هذه الدراسة المعنیین من المدرّ .3

العمل على توفیر األجواء المناسبة للمساهمة في نمو مستوى الطموح لدى الطالب 

.بالشكل اإلیجابي، وتوظیف هذا الطموح بما یعود على األفراد والمجتمع بالفائدة

في دراسة المتغیرات النفسیة في فئات المجتمعات احثینقد تفید نتائج هذه الدراسة الب.4

.خرىاأل

وبالتالي إجراء بحوث في ، و ترتیب الحاجات النفسیة معرفة درجةلالدراسة قد تفید .5

.مراحل تعلیمیة متباینة

.أهداف الدراسة :  6

:تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

 أفـراد عینـة التعرف إلى العالقة بین الحاجات النفسیة ،مفهوم الذات ومسـتوى الطمـوح لـدى

.الدراسة

  التعــرف إذا مــا كــان هنــاك فــروق فــي الحاجــات النفســیة ومفهــوم الــذات ومســتوى الطمــوح

تعزى إلى الجنس والمستوى الدراسي .
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.حدود الدراسة : 7

ــــات كلیــــة العلــــوم اإلنســــانیة تــــم إجــــراء الدراســــة الحا ــــة مــــن  طــــالب وطالب لیــــة علــــى عین

ــــــرة " بجایــــــة المســــــجلین خــــــالل العــــــام الجــــــامعي  ــــــد الرحمــــــان می واالجتماعیــــــة  بجامعــــــة "عب

تطبیــق الدراســة وتــمّ فـي النظــام الجدیــد ل م د( لیســانس ، ماسـتر ، دكتــوراه  )2012/2013

ــــــى طلبــــــة اللیســــــانس والماســــــتر ــــــرات الدراســــــة عل ــــــى كافــــــة أقســــــام وفــــــق متغی والمــــــوزعین عل

كمــا تتحــدد الدراســة بتنــاول الحاجــات النفســیة ومفهــوم الــذات وعالقتهمــا الكلیة،وتخصصــاتها ،

فتناولــت هـــذه الدراســة بأدواتهـــا ومنهجیتهــا فـــي ، بمســتوى الطمــوح  ومـــن حیــث الفتـــرة الزمنیــة 

  .هانفسمن السنة نهایة شهر جوان إلى  2013شهر فیفري 

ائیة للدراسة : .المفاهیم اإلجر 8

SDT:نظریة محددات الذات 8-1 Self Détermination Theory

المعرفـــي مـــن االجتمــاعيهــي نظریـــة مـــن نظریــات الـــدوافع اإلنســـانیة وتنتمــي إلـــى التیـــار 

وجـــاءت كـــرد فعـــل علـــى الســـلوكیة فـــي تفســـیر RyanDeci&أشـــهر روادهـــا "دوســـي وریـــان"

نشــاط الفــرد إلشــباع الحاجــات الداخلیــة والخارجیــة فــي تحریــكعیــة الســلوك والتمییــز بــین الداف

باعتبـــار الـــذات كركیـــزة فـــي تعزیـــز النشـــاط الـــداخلي  ضـــمن الســـیاقات ، النفســـیة األساســـیة 

.االجتماعیة

الحاجات النفسیة ضروریة للحصول على نمو صحي وفاعلیة وظیفیة ، وتـرى أنـه وتعتبر

و سـوف ، فـإن الشـخص ینمـو ویعمـل بشـكل فاعـل ، إشباع هذه الحاجات بشكل دائـمإذا تمّ 

االضـطرابات و تـرى أنّ أمـا إذا أحبطـت فیـؤثر ذلـك علـى صـحته ،، ینعم بالصـحة والرفاهیـة 

األساســــــــــیة النفســـــــــیة و الســـــــــلوكیة هـــــــــي ردود أفعـــــــــال علــــــــــى إحبـــــــــاط الحاجـــــــــات النفســـــــــیة

.االنتماء،الكفاءة) ،(االستقاللیة
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ونقصـد بـه طـالب وطالبـات مسـتوى اللیسـانس ومسـتوى الماسـتر نظـام المستوى الدراسي: 8-2

الجدیــد المتمدرســین  فــي كلیــة العلــوم اإلنســانیة واالجتماعیــة المســجلین خــالل الســنة الجامعیــة 

بجایة ."عبد الرحمان میرة "بجامعة 2012/2013

یة للوصــول إلــى الســعادة والتكامــل نهــا مطالــب نفســیة فطریــة وأساســإ :الحاجــات النفســیة8-3

وبعـد الحاجـة إلـى ،بعـد الحاجـة إلـى االسـتقاللیة:وهي تتمثـل فـي ثالثـة أبعـاد، والنمو النفسي 

ــــى االنتمــــاء، الكفــــاءة  ــــي یحصــــل علیهــــا ،وبعــــد الحاجــــة إل ــــا بالدرجــــة الت ــــث تقــــاس إجرائی حی

المفحوص في مقیاس الحاجات النفسیة .

أنشـــــطته وأهدافــــه مـــــن ویقصــــد بهـــــا شــــعور الطالـــــب بــــأنّ :الحاجــــة إلـــــى االســـــتقاللیة8-3-1

اختیاره،وتعكس إرادته وتتفق مع قیمه ومفهومه لذاته .

ویقصد به(استعداد الطالب ) رغبـة الطالـب فـي التعامـل بفاعلیـة :الحاجة إلى الكفاءة8-3-2

والوصول إلى األهداف المرغوبة .،مع البیئة المحیطة

ویقصــد بــه اســتعداد الطالــب للتواصــل مــع اآلخــرین والتفاعــل :االنتمــاءالحاجــة إلــى 8-3-3

معهم بأسلوب تعاوني ینطوي على االهتمام والروابط الحمیمة .

: عبــارة عــن مفهــوم الطالــب وٕادراكــه للعناصــر المختلفــة المكونــة لشخصــیته مفهــوم الــذات8-4

والجسـمیة واالجتماعیـة ، ویتمثل ذلك في الجوانـب األكادیمیـة ، أو كینونته الداخلیة والخارجیة 

ویقــاس إجرائیــا بالدرجــة التــي یحصــل علیهــا المفحــوص علــى مقیــاس مفهــوم ،والثقــة بــالنفس 

  الذات .

وهـــو مفهـــوم الطالـــب وٕادراكـــه لقدراتـــه األكادیمیـــة الجامعیـــة ومـــدى :ةالـــذات األكادیمیـــ8-4-1

وأهمیتــه داخــل الصــف ودرجــة مثابرتــه وٕانجــازه ،و قیمتــهشــعوره بالرضــا عــن مســتواه الدراســي، 

األكادیمي.                                                                                           

وهــو مفهــوم الفــرد وٕادراكــه لمظهــره الجســمي والــذي یتضــمن قــدرات :ةالــذات الجســمی8-4-2

اجتمـاعي، مثـل هیئتـه العامـة ، وصـورة الوجـه ، ومـدى شـعوره وخصائص جسمیة لهـا اعتبـار 

بالرضا والقناعة لما هو علیه من صفات جسمیة .
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ومكانتـه بیـنهم ،وهـو مفهـوم الطالـب وٕادراكـه لعالقاتـه مـع اآلخـرین: ةالذات االجتماعی8-4-3

شـعوره بـاحترام ومـدى ، كانوا زمـالء فـي الجامعـة أو أفـراد أسـرته، أو مـن الجـنس اآلخـر سواءً 

.اآلخرین وثقتهم وتقبلهم له، و قدرته على تكوین صداقات

ـــالنفس8-4-4 ـــة ب حي ثقتـــه بذاتـــه واتزانـــه االنفعـــاليوهـــو مفهـــوم الطالـــب وٕادراكـــه لنـــوا:الثق

ـــــى مـــــد ى شـــــعوره بـــــالخوف ،و  ـــــق ،أو الســـــعادة یشـــــیر إل ـــــب المـــــزاج أو ، أو القل ـــــه متقل أو أن

أو مختلف عنهم .أو أنه یضایق اآلخرین ، ،عصبي

مــا یســتطیع الطالــب تحقیقــه مــن أهــداف وغایــات فــي هــذه  الحیــاة ومــا :مســتوى الطمــوح  9

ویقـــاس إجرائیـــا بالدرجـــة التـــي یتحصـــل علیهـــا المفحـــوص علـــى ،یســـعى إلـــى تحقیقـــه مســـتقبال

مقیاس مستوى الطموح .

).المظهر االجتماعيو ینقسم إلى ثالث أبعاد (الثروة، الشهرة، الطموح الخارجي:9-1

لشخصیة، والعالقات والمشاركة اوینقسم إلى أربعة أبعاد هي (نمو :الطموح الداخلي9-2

.المجتمعیة، الصحة النفسیة)

وهو ما یسعى لـه الطالـب للوصـول إلـى الثـروة والغنـى لغـرض شـراء مقتنیـات :الثروة9-1-1

.باهظة الثمن

الطالب ألن یناله من إعجاب ومحل انتباه الجمیع .وهو ما یسعى :الشهرة9-1-2

هـو أن یسـعى الطالـب علـى الحفـاظ علـى منظـره الجمـالي حسـب :المظهر االجتمـاعي9-1-3

والوصول إلى مكانة اجتماعیة مرموقة.، الثقافة السائدة 

وتكــوین صــورة واقعیــة ، : وهــو أن یســعى الطالــب إلــى تنمیــة معارفــه نمــو الشخصــیة9-2-1

.عن نفسه في إطار قدراته وٕامكاناته المتوفرة في مواقف مختلفة 

أن یسعى الطالب إلى تكوین عالقـات اجتماعیـة مبنیـة علـى الـود واالحتـرام :العالقات 9-2-2

نظرة مستقبلیة تفاؤلیة. اوالتعاطف وتكون مشجعة ذ

المسـاهمة فـي األعمـال الخیریـة والنشـاطات یسـعى الطالـب فـي :المشاركة المجتمعیـة9-2-3

التنظیمیة والتوعویة .
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وهــو أن یســعى الطالــب أن یتمتــع بصــحة نفســیة جیــدة بمــا فــي ذلــك :الصــحة النفســیة9-2-4

واشتغال أوقات الفراغ بشكل فعال ومثمر.،الصحة الجسدیة
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