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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 القدس الشريف

 يوسف بكري" محمد نور الدين": عدادإ

 الدكتور عمر الريماوي: إشرافب

 ملخص

أساليب المعاملة الوالديةة وعالقتهةا بدافعيةة اإلنجةاز األكةاديمي لةدى طلبةة  إلىالتعرف هدفت الدراسة 

المرحلةةة  طالبةةا  وطالبةةة  فةةي( 356) مةةن تكونةةت عينةةة الدراسةةةالمرحلةةة الثانويةةة فةةي القةةدس الشةةريف، 

، وأظهةةةرت نتةةةائج الدراسةةةة أن ديةةةةو العشةةةوائية العنقفةةةي القةةةدس الشةةةريف، اختيةةةرت بالطريقةةةة  الثانويةةةة

م لبعةةد المتسةةلط جةةاء بمسةةتوى متوسةةط، بينمةةا بعةةد ب واألاليب المعاملةةة الوالديةةة لصةةورة األمسةةتوى أسةة

ن مسةتوى دافعيةة أجةاء بمسةتوى مةنخفض، وتبةين فقةد ، أمةا بعةد المتسةاهل وى عةال  تالحازم جةاء بمسة

 ةعالقةةة طرديةةة ذات داللةة ظهةةرت نتةةائج الدراسةةة وجةةودأو . نجةةاز األكةةاديمي جةةاء بمسةةتوى متوسةةطاإل

زداد ا، أي أنةه كلمةةا ودافعيةة اإلنجةاز األكةاديمي( ماألب و لصةةورة األ)الحةازم  األسةلوبإحصةائية بةين 

عد وتبين أيضا في ب. أسلوب الحازم زاد ذلك من مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي، والعكس صحيح

سةةةلوب المتسةةةاهل ودافعيةةةة اإلنجةةةاز األكةةةاديمي، أالمتسةةةاهل لصةةةورة األم وجةةةود عالقةةةة عكسةةةية بةةةين 

. عةةزى لمتغيةةر الجةةنست( بلصةةورة األ) وأظهةةرت وجةةود فةةروق فةةي مسةةتوى أسةةاليب المعاملةةة الوالديةةة

عةةةزى لمتغيةةةر الصةةةف تلبعةةةدي المتسةةةلط والمتسةةةاهل وكانةةةت الفةةةروق لصةةةالح الةةةذكور، ووجةةةود فةةةروق 

 عةةةزى لمتغيةةةر معةةةدل الصةةةف السةةةابق، وأظهةةةرتتوتبةةةين عةةةدم وجةةةود فةةةروق  ،العاشةةةرصةةةف ال لصةةةالح

عةزى لمتغيةر الجةنس لصةالح ت (مصةورة األ)وجود فروق في مستوى أسةاليب المعاملةة الوالديةة  النتائج



 ن

 

عةةزى لمتغيةةر الصةةف السةةابق لصةةالح مةةن ت ووجةةود فةةروق، لصةةالح اإلنةةاث الةةذكور، وفةةي بعةةد الحةةازم

ائج الدراسةةةةة عةةةةدم وجةةةةود مسةةةةتوى دافعيةةةةة اإلنجةةةةاز األكةةةةاديمي لةةةةدى طلبةةةةة وأظهةةةةرت نتةةةة (. 73-25)

عزى لمتغير الجنس، ولمتغير الصف السابق، بينما تبين وجةود تالمرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 .فأكثر( 20) لمتغير معدل الصف السابق وكانت الفروق لصالح من تعزىفروق 

 القةةدس ،المرحلةة الثانويةة ،دافعيةة اإلنجةاز األكةاديمي، الديةةةأسةاليب المعاملةة الو : الكلماات المفتاحياة

 .الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س

 

Parenting Styles and their Relationship to the Academic Achievement 

Motivation among High School Students in Jerusalem 

Preperared by: "Mohammed nour eldin" yousef bakri 

Supervisor : Dr. Omar Rimawi 

Abstract 

This study aims to identify the relationship between the parenting styles and the 

academic achievement motivation among the high school students in Jerusalem.  

The sample of this study consisted of (356) female and male students, they were 

randomly selected. The results of the studies showed that the level of the “Dominating 

Dimension” of parental styles of both parents was average; while on the “Strictness 

Dimension”, it was high. As for the “Indulgent Dimension”, the level was low, which 

led to an average motivation level for academic achievement.  

Furthermore, the study showed that there is a positive correlation between the 

“Strictness” parental methods and the “Academic Achievement Motivation” 

dimensions. In other words, when the “Strictness” dimension increases, the “Academic 

Achievement Motivation” dimension increases as well, and vice versa. Also, there was 

a negative correlation between the “Indulgent” dimension, especially from the mother’s 

side, and the “Academic Achievement motivation” dimension.  

Moreover, the study yielded that there were differences in the parental sytles 

level attributed to the gender with regard to, the “Dominating and Indulgent” 

dimensions, the differences were in favor of males. Also, there were differences due to 

grade in favor of the 10
th

 grade. However, there were no differences due to the GPA of 

the previous grade. But there were differences in the level of the parental methods 

regarding the mother’s image due to gender in favor of the males, while they were in 

favor of females in the “Strictness” dimension. In addition, there were differences 

attributed to GPA from 70 to 85 of the previous class. 

Furthermore, the results manifested that there were no differences in the level of 

the Academic Achievement Motivation among the high school students in Jerusalem 

due to gender, and the GPA of the previous grade, unless the GPA is 86 or higher. 

 

Keywords: Parental methods, motive of academic achievement, high school, Jerusale
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 ولفصل األ ال

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 :المقدمة

ل المؤثرة في التحصيل األكاديمي، وذلك يتزايد االهتمام بين التربويين في التعرف على العوام     

للكشف عن الطرق التي تسهم في زيادة التفوق، ومما ال شك فيه بأن التحصيل يعتبر أحد طرق 

تقييم مخرجات التعليم، حيث أن التحصيل يؤثر ويتأثر في نفسية الطالب ودافعيته والبيئة المحيطة 

 .به بدءا  من األسرة

مع، حيث تعد من أهم المؤسسات التربوية التي ينشأ بها الصغار، واألسرة هي نواة المجت     

الحديث عنها يتم قبل الحديث عن المجتمع فهي تعتبر اللبنة األساسية التي يتربى فيها الفرد، 

وتزوده بالخبرات والمهارات المختلفة، واألساليب التي يتبعها الوالدان في التعامل مع األبناء من أهم 

 .(1335، الخولي)ئل التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي لديهم األدوات والوسا

الطفولة، إذ يتبنى الوالدان  إن التنشئة االجتماعية عملية مستمرة ال تقتصر فقط على مرحلةذ إ     

في تنشئة الطفل أساليب وأنماط واتجاهات مختلفة لها تأثير بالغ األهمية في تكوينه النفسي 

بالمعارف والخبرات االجتماعية الالزمة من أجل تكيفه مع محيطه، فهناك واالجتماعي، وتزويده 

فرق بين شخصية فرد تنشأ في جو من التدليل والعطف والحنان المفرط، وشخصية فرد آخر تنشأ 

في جو من الصرامة والقسوة، وآخر تنشأ في جو من التشجيع والديمقراطية، هناك فروق بين هؤالء 

اتهم الشخصية يرجع إلى نوعية العالقة مع آبائهم وأمهاتهم، كما يرجع إلى سمو األفراد في سلوكاتهم 

اتجاهات األبوين نحو الطفل ونحو أساليب تنشئته، وهذه االتجاهات واألساليب تتفاوت ما بين 

اتجاهات سلبية في المعاملة، كالتسلط والتدليل والحماية الزائدة والقسوة والتذبذب والتفرقة بين 
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خضاعهم للكثير من القيود، واتجاهات إيجابية تتمثل في التعرف  األبناء، قدرات األبناء  إلىوا 

تاحة الفرصة أمامهم للتفاعل والتوافق مع  مكاناتهم، وا  وتوجههم توجيها  سليما  بناء  على قدراتهم وا 

 (.1333الجندي، )البيئة الخارجية وتشجيعهم ومساندتهم اجتماعيا  

ة تتبع سياسة ثابتة في التنشئة االجتماعية، أي البعد عن ومن حق الطفل على األسر 

نصاف ليتعلم العدل والصدق، حيث ، فعليهم معاملة الطفل معاملة اإلالتذبذب بين القسوة والتدليل

يجابي على شخصية الطفل، فمن هنا نرى ضرورة سيادة إعليهم تبني أساليب معاملة لها تأثير 

فالحرية تكون ضمن حدود مرسومة ويسوده التعاون  ،تساهلالنظام الوسيط بين المتسلط والم

 .(1335الخولي، )يجابي واالجتماعي الداخلي والخارجي إلوالمحبة واالحترام، ويتميز بالتفاعل ا

ومن هنا نرى بأن أساليب المعاملة الوالدية لها تأثيرها الكبير على شخصية األبناء وتحصيلهم 

لدراسات العالقة القوية والوثيقة بين المعاملة الوالدية وشخصية الدراسي، حيث أظهرت الكثير من ا

ثارة األلم النفسي والتفرقة إاألبناء وتحصيلهم، وذلك بأن أسلوب التنشئة الوالدية الذي يتمثل في 

التسرب المدرسي مع ضعف في إلى  على حياة األبناء، مما يؤدي والتذبذب واإلهمال ينعكس سلبا  

 (.1332الدويك، )في دراسة  والذي ظهر جليا  التحصيل الدراسي، 

إلى أّن التنمية األسرية التسلطية تضعف تحقيق الطفل لذاته، فال يمكنه ( 1331)ويشير السروطي 

من إشباع حاجاته كما يحميها بنفسه، وتؤدي إلى تشكيل شخصية ضعيفة تخشى السلطة، وخجولة 

بأّن  حيث أثبتت دراسات عدةة تعتمد على غيرها، ال تثق بنفسها وال بغيرها وعدوانية، وغير مستقل

تكالية والخضوع، يعود إلى نمط التنشئة االجتماعية سبب ما يعانيه المجتمع العربي من السلبية اال

 .لسائد لدى كثير من األسر العربيةالذي يتسم بالنمط التسلطي ا
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النفسي توصل إلى  ثر نمط التنشئة األسرية في األمنعن أ (1330)ني وفي دراسة الموم 

أّن األفراد الذين نشأوا في أسر متسامحة كانوا أكثر شعورا  باألمن النفسي من األفراد الذين نشأوا 

في أسر متسلطة، كما أن أساليب التنشئة األسرية السلبية كالتسلط وعدم احترام حاجات الطفل 

قلق وعدم الشعور باألمن النفسي، الفردية وحرمانه من الحنان أو الحماية الزائدة من أهم مصادر ال

يا  وأن تقبل الطفل وتلبية حاجاته المختلفة قد يشبع إلى األمن لديه ويجعله ينمو ليصبح شخصا  سو 

 .ومتوافقا  نفسيا  واجتماعيا  

وكذلك من خالل أنماط أو أساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان في تربية أبنائهما في 

بناء من الطفولة للمراهقة وصوال  لمرحلة الشباب، وهذه األنماط أو مراحل العمر المختلفة لأل

األساليب تتفاوت ما بين أساليب سلبية في المعاملة كاإلسراف في التدليل أو القسوة الزائدة أو 

خضاعهم للكثير من القيود أو عدم  التذبذب في المعاملة أو فرض الحماية الزائدة على األبناء وا 

في التعامل مع األبناء والتمييز فيما بينهم بناء على الجنس أو الترتيب، وأنماط  المساواة العدالة

وأساليب إيجابية تتمثل في التعرف على قدرات األبناء وتوجيههم توجيها  مثاليا  بناء على إمكاناتهم 

تاحة الفرصة أمامهم للنمو والتفاعل االجتماعي و  التوافق مع وقدراتهم العقلية والجسدية واالنفعالية وا 

 (. 1333السرور، )البيئة الخارجية والتوسط واالعتدال وتحاشي القسوة الزائدة أو التدليل الزائد 

فالعالقة المفعمة بالحب والمرونة والعطف والرعاية والدفء تغرس في داخل الفرد القبول 

عواقب وخيمة على  إلى همال تؤديعمة بالرفض والقسوة والحرمان واإلوالثقة بالنفس، والعالقة المف

جادو،  أبو)المشاعر العدائية إلى  شخصية الفرد فيصاب بالقلق وضعف الثقة بالنفس مما يؤدي

1333.) 
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دافع من أجل مواصلة مسيرته الحياتية بكل حيوية إلى  ويحتاج كل منا في هذه الحياة

احا  متميزا  في ما يريد بكل ثقة واقتدار، ويحقق نجإلى  نجاز والتحدي حتى يصلوقدرة على اإل

أخرى بتميز وتفوق، ويشير مفهوم إلى  حياته سواء في التحصيل الدراسي أو في االنتقال من مرحلة

عادة التوازن الذي إمجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إلى  الدافعية

 .(1331، وعدس ،اميقط) هدف معينإلى  نزعة للوصولإلى  يرفالدافع بهذا المفهوم يش ،اختل

نسانية، فهو مكون جوهري في عملية ويمثل الدافع لإلنجاز أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإل

العلماء  ن خالل ما ينجزه من أهداف، وقد أشارإدراك الفرد وتوجيه سلوكه، وتحقيق ذاته م

لى أن الدافع لإلنجاز إغيره و ( Maccliland" )ماكليالند"نجاز مثل والباحثون المهتمون بدافعية اإل

دافعية اإلنجاز في تحديد  في أنماطا  متباينة من السلوك، حيث تعمل أو تؤثرعا  من يتضمن أنوا

نتاجه في مختلف المجاالت، واألنشطة التي   .يوجههامستوى أداء الفرد، وا 

فإذا  إلى أنَّ الجانب االنفعالي ذو تأثير كبير على الطلبة،( 1331)حجازي  ولقد أشار

فشل هذا األخير في التكيف مع محيطه الدراسي واالجتماعي واألسري، تبدأ االضطرابات النفسية 

والسلوكية في الظهور، ويختل التوازن النفسي االنفعالي، إذ أن الصحة النفسية تمثل التوافق التام 

ساس اإليجابي ة، والقدرة على مواجهة األزمات النفسية مع اإلحفبين الوظائف النفسية المختل

 . بالسعادة والكفاية

أن الطالب الذي يعاني من مختلف الصراعات النفسية  ،(1333)العيسوي ولقد أكد 

والنقص، إضافة إلى سوء العالقة بينه وبين مدّرسيه واإلحباطات الداخلية، والشعور بالضعف 

، كما أنه َيْصرف ورفاقه، هو طالب غير قادر على تركيز تفكيره في موضوع محدد لفترة طويلة
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جزءا  كبيرا  من وقته في محاولته التحكم في انفعاالته المضطربة، وكنتيجة لذلك يضطرب عمله 

 . الدراسي مهما كان ذكاؤه

 :مشكلة الدراسة

ساليب المعاملة الوالدية وعالقتها أإلى  تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في أنها تحاول التعرف

لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس، وذلك نظرا للدور األساسي الذي بدافعية اإلنجاز األكاديمي 

تقوم به األسرة في تشكيل شخصيات األبناء وبناء المالمح العامة لسلوكياتهم، وللحاجة الملحة في 

حيث أصبحت . نجاز األكاديميإلالتعرف على المتغيرات التي قد تسهم في رفع مستوى دافعية ا

وع نقاش وجدال لتحصيل ومستوى الدافعية لإلنجاز لعدد كبير من الطلبة موضظاهرة تدني مستوى ا

يجاد الحلول المناسبة لها بهدف وا  البد من الوقوف على أسبابها  لذا .التعليميةبين أطراف العملية 

تحسين العملية التعليمية ورفع مستوى تحصيل الطلبة ودافعيتهم لإلنجاز، ويتخذ الوالدين الكثير من 

هم على الدراسة، والحصول على عالمات مرتفعة في ءتحفيز أبنا في اليب محاولة منهماألس

االختبارات، وقد يتخذ بعضهم أسلوب تسلطي، وبعضهم أسلوب ديموقراطي، وبعضهم يتمثلون 

 .همال، دون معرفة منهم بتأثير كل أسلوب على الحالة النفسية للطالبأسلوب اإل

 :سئلة الدراسةأ

 :راسة لإلجابة عن األسئلة التاليةوتسعى هذه الد

القدس منطقة في  اآلباء واألمهاتلدى السائدة أساليب المعاملة الوالدية  هيما : السؤال األول

 الشريف؟ 

 مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف؟ما : السؤال الثاني
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ساليب المعاملة الوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة هل توجد عالقة بين أ: السؤال الثالث

 ؟ المرحلة الثانوية في القدس الشريف

لدى  (صورة األب)مستوى أساليب المعاملة الوالدية توجد فروق دالة إحصائيا  في هل : السؤال الرابع

 ؟صف السابقمعدل الو  الصفو  الجنسطلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات 

 (صورة األم)مستوى أساليب المعاملة الوالدية  توجد فروق دالة إحصائيا  فيهل : السؤال الخامس

معدل الصف و  الصفو  الجنسحسب متغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 ؟السابق

يمي لدى طلبة مستوى دافعية اإلنجاز األكاد توجد فروق دالة إحصائيا  فيهل : السؤال السادس

 ؟معدل الصف السابقو  الصفو  الجنسحسب متغيرات المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 :رضيات الدراسةف

 :وقد انبثقت عن األسئلة السابقة الفرضيات اآلتية

بين ( α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إوجد عالقة ذات داللة ت ال :الفرضية األولى

 .ة ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريفأساليب المعاملة الوالدي

في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :الفرضية الثانية

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف ( صورة األب)أساليب المعاملة الوالدية 

 .الجنس

في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :لفرضية الثالثةا

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف ( صورة األب)أساليب المعاملة الوالدية 

 .الصف
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في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل: الفرضية الرابعة

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف ( صورة األب) أساليب المعاملة الوالدية

 .معدل الصف السابق

في ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :الفرضية الخامسة

عزى تحلة الثانوية في القدس الشريف لدى طلبة المر  (صورة األم)مستوى أساليب المعاملة الوالدية

 .لمتغير الجنس

في ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :الفرضية السادسة

عزى تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األم)مستوى أساليب المعاملة الوالدية

 .لمتغير الصف

في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةروق ذات داللال توجد ف :الفرضية السابعة

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األم) أساليب المعاملة الوالدية

 .معدل الصف السابق

في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :الفرضية الثامنة

عزى لمتغير تستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف م

 .الجنس

في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :الفرضية التاسعة

متغير عزى لتمستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 .الصف
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في مستوى ( α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل :الفرضية العاشرة

عزى لمتغير معدل تمستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 .الصف السابق

 :الدراسةأهداف 

 :يليما إلى  تهدف الدراسة

لمرحلة الثانوية في القدس ى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة امستو  لىإالتعرف  .3

  .الشريف

مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس  لىإالتعرف  .1

 .الشريف

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة  لىإالتعرف  .0

  .في القدس الشريفالمرحلة الثانوية 

لدى طلبة  (صورة األب)االختالف في مستوى أساليب المعاملة الوالدية  لىإالتعرف  .1

 .الجنس، الصف، معدل الصف السابقالمرحلة الثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات 

لدى طلبة المرحلة  (صورة األم)االختالف في مستوى أساليب المعاملة الوالدية  لىإالتعرف  .5

 .الجنس، الصف، معدل الصف السابقنوية في القدس الشريف حسب متغيرات الثا

االختالف في مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في  لىإالتعرف  .0

 .الجنس، الصف، معدل الصف السابقالقدس الشريف حسب متغيرات 
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 :الدراسةأهمية 

العملية التربوية  في مهمةلها لمفاهيم تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة بسبب تناو 

ساليب المعاملة الوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي، ويمكن أن تظهر أهمية أ :يالتعليمية، وه

من دور األسرة وأثرها الكبير في تنمية شخصية األبناء مما يعود عليهم بمنافع سلوكية الدراسة 

كاديمي لهم، ومن هنا نرى أهمية األسرة في ألتنعكس من خالل دافعية اإلنجاز اونفسية والتي 

العملية التعليمية وتعبر هذه الدراسة فرصة لتوعية الوالدين بدورهم األساسي في سلوك التعليم الذي 

دورا   أساليب المعاملة الوالديةوالذي يمكن أن يلعب يسلكه أبناؤهم والمتمثل في التحصيل الدراسي، 

في رفع  المتبعة أساليب المعاملة الوالديةفي معرفة بع أهمية الدراسة ، وتنكبيرا  في تنمية قدراتهم

 .كاديمي لدى الطلبة في مدينة القدس الشريفمستوى دافعية اإلنجاز األ

 :من هنا تتمثل أهمية الدراسة في

للمعرفة العلمية من خالل تزويد  مهما   حيث تضيف هذه الدراسة جانبا  : األهمية النظرية. 3

لفلسطينية بهذه الدراسة، حيث أن تسليط الضوء على التحصيل الدراسي في القدس المكتبات ا

الشريف وتأثره بالمعاملة الوالدية سيثري حقل التربية ويزيده معرفة، حيث أن هذه الدراسة هي من 

الدراسات القليلة التي تتناول موضوع التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس 

 .الشريف

لوالدية من الناحية تعتبر هذه الدراسة فرصة لتوعية األهل بظاهرة المعاملة ا: األهمية التطبيقية. 1

سر الفلسطينية في فادة األإبناء، حيث سوف تسهم في ثرها على تحصيل األأيجابية، و اإلالسلبية و 

مكان من خالل اإلالعمل على حل مشكالتهم قدر نائهم والوقوف على احتياجاتهم و بأكيفية معاملة 

فادة وزارة ا  بناء، و بية التي تساعد في بناء شخصية األيجااإلساليب المعاملة السليمة و ألى إتوصلهم 
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التي تؤثر يعانون سوء المعاملة الوالدية، و التعليم في الوقوف على احتياجات الطلبة الذين التربية و 

 .على تحصيلهم في المدرسة

 :ومحدداتها حدود الدراسة

 :ائج الدراسة بالحدود والمحددات التاليةتتحدد نت

 .المدارس الثانوية الحكومية بمدينة القدس الشريف :المكاني الحد

 .1332/ 1332العام الدراسي الفصل الدراسي األول من  :الزماني الحد

 .الشريف بمدينة القدس طلبة المرحلة الثانوية :البشري الحد

أساليب المعاملة الوالدية، ودافعية )لواردة في الدراسة المفاهيم والمصطلحات ا :المفاهيمي الحد

 (.اإلنجاز األكاديمي

صدقها وثباتها، وعلى عينة الدراسة  معامالتاقتصرت على أدوات الدراسة و : اإلجرائي الحد

 .وخصائصها والمعالجة اإلحصائية المستخدمة

المتوسط الحسابي ، ألفا ونباخمعامل االرتباط بيرسون، معادلة كر  :محددات متعلقة بأداة الدراسة

.تحليلالتبايناألحادي(t- test)( ت)واالنحراف المعياري، اختبار 

 :الدراسة مصطلحات

 :أساليب المعاملة الوالدية

تلك األساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة أبنائهما  بأنها( 1333) وعلي يعرفها بركات 

يجابي أو السلبي في سلوك الطفل من خالل تحدث التأثير اإلأثناء عملية التنشئة االجتماعية التي 

 .استجابة الوالدين لسلوكه
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ما يراه الوالدان، ويتمسكون به من أساليب في تنشئة األبناء  بأنها (1332)عرفها شعيبي تو 

ة ثار ا  همال والقسوة والتدليل و من التسلط والحماية الزائدة واإل وتتضمن أساليب المعاملة الوالدية كل

 .وغيرهااأللم والتذبذب والتفرقة 

الدرجة التي يحصل عليها المستجيب : هيالمعاملة الوالدية  التعريف اإلجرائي ألساليب

 .المستخدم في الدراسة الحالية مقياس أساليب المعاملة الوالدية على مفردات

 :دافعية اإلنجاز األكاديمي

ظروف الداخلية والخارجية التي مجموعة من الإلى  ويشير مصطلح الدافعية بشكل عام

 (.1335، سحلول)التوازن الذي اختل لديه  تحرك الفرد من أجل عملية

بأنه الرغبة في التغلب على العقبات، وبلوغ معايير االمتياز ( 1335)شير الطنطاوي ت

ق من لتحقيق الذات واستخدام القدرات، ومنافسة اآلخرين، والرغبة في اإلسهام بفاعلية لتحقيق التفو 

 .خالل اإلمكانات المتاحة من مقومات اإلنجاز

إلى أن اإلنجاز األكاديمي كثيرا  ما تتداخل فيه عوامل كثيرة بعضها ( 1333)ويشير أحمد 

مرتبط بالطالب نفسه وبقدراته ودافعيته، وبعضها مرتبط بالخبرة المتعلمة وطريقة تعلمها، أو 

 .مدرسة بصفة عامةبظروف البيئة التي تحيط بالتلميذ من أسرة و 

هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب  التعريف اإلجرائي لدافعية اإلنجاز األكاديمي

 .المستخدم في الدراسة الحالية نجاز األكاديميعلى مفردات مقياس دافعية اإل

 :  المرحلة الثانوية

ولين، ألنها فترة تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي تحظى باهتمام اآلباء والمربين المسؤ 

حرجة من نمو الفرد، حيث تتضح أفكاره وتتمايز قدراته، وتتبلور طموحاته، كما أنها تقوم بدور مهم 
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عداد الطلبة لمواصلة الدراسة التخصصية في الجامعات والمعاهد العليا، وهي مرحلة تأتي بعد إفي 

ريا التي تسمح للطالب ليلتحق بالتعليم المرحلة األساسية وتسبق التعليم العالي لتنتهي بشهادة البكالو 

 (.1335سعدي، )الحياة المهنية إلى  عي والتوجهالجام

بأنها مرحلة الصفين األول الثانوي والثاني ثانوي (: "100: 1331)عّرفها المومني وطربية وقد  

 ".بفرعيه العملي واألدبي
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :اإلطار النظري: أوالً 

 :مقدمة

إن دافعية اإلنجاز األكاديمي الذي يحصل عليه الطالب يعطي التربويين والباحثين مؤشرا 

اسي بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي هاما عن طبيعة بيئات الطالب المؤثرة في تحصيله الدر 

 .التي ساعدته في الحصول على نتيجة ما في زمان ومكان ما

ا ترتبط بعوامل عدة منها أساليب نهأالنظر إلى اإلنجاز األكاديمي نظرة تحليلية نرى وعند 

همية خوته، وأا  التفاعالت بين الطالب ووالديه و  المعاملة الوالدية للطالب والمناخ األسري من حيث

 (.1337جابر، ) كاديمياإلنجاز األالمستوى االجتماعي واالقتصادي وأثره على 

نجاز تعليمي للمادة وبلوغ مستوى معين في الدراسة، إيعرف التحصيل الدراسي على أنه 

 (.1333نصر اهلل، )حيث يحدد ذلك اختبارات أو تقارير المعلمين 

فالقلق ظاهرة يعيشها بناء الثقة بالنفس لدى األ ا  في تعزيزن ألساليب المعاملة الوالدية دور إ

ماعية، وراثية وكذلك يتميز بها دون سائر المخلوقات الحية، وهي تتأثر بعوامل بيئية، اجتو نسان اإل

فراد بدرجات بها الفرد في حياته العامة إذ يوجد قلق في حياة األ حداث التي يمربالظروف واأل

ق الشديد الذي الذي يظهر على شكل الخشية وانشغال البال، والقل مختلفة تمتد ما بين القلق البسيط

ن أسباب القلق قد تكون أ في ء العاطفي ىسرية تتعلق بانعدام الدفيظهر على شكل رعب أو فزع، وا 

 (.1333 ،الجواري)ساليب التنشئة األسرة وأ
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خوة هم بين اإلطفال ترجع إلى قسوة اآلباء وتفرقتسباب قلق األأويرى بعض العلماء أن أهم 

خر خاصة في ولد والبنت، فالطفل يتفاعل مع األسرة أكثر من تفاعله مع أي مجتمع آوبين ال

 (.1333 ،محمود)ولى األسنوات عمره 

ستجابة الحميمة من قبل الوالدين أو مقدمي الرعاية لى االوالفرد يحتاج إلى القبول الدافئ وا  

فراد، نتيجة التفاعل بينهم، ركيب العالقات بين األساسية، فالدفئ جزء مركزي مهم يدخل في تاأل

أن " بولبي" ويرى . صدقاء وتقييمهماأل التعبير عن مشاعر الحب في اختياروهو المسؤول عن 

حارة الحميمة لوان العالقات اليكمن في ممارسة أ ساس الصحة النفسية للطفل والنمو النفسي السليمأ

فقدان الحب  عنعظم مخاوف الطفل ناتجة إلى أن أ" ولبيب"وتوصل . اسيةسمع مقدم الرعاية األ

ا  قفض، فالطفل الذي يرفض، يكون متشو شعوره بالر  عنوالرعاية من قبل الوالدين، وكذلك ناتجة 

غير المرغوب فيها، مثل العدوان أو السرقة  نماط السلوكلقيام ببعض أإلى اه ذلك للحب، وقد يدفع

ن الفرد الذي يتمتع بالتوافق النفسي على المستوى حيث أاالنتقال، ثم وحب أو الشعور باإل

سلوب سليم اعي هو الفرد الذي ينشأ في مناخ أسري مستقر وهادئ وتعرض ألالشخصي واالجتم

الذي يعيش الحرمان في الرعاية األسرية أو العيش في مناخ في التنشئة االجتماعية كما نجد الفرد 

 .(1330زهران، ) عن السلوك السوي المرغوب فيه  سري غير مستقر نجد هذا الفرد ينحرفأ

بجو اجتماعي مضطرب يشعر  محاطا  االبن  يجعل سبب أليسرة كما أن اضطراب جو األ

فيه بالقلق وعدم االستقرار حيث يفقد ثقته بنفسه والمحيطين به، وتضرب عالقاته االجتماعية داخل 

 (.1335، عبد الرزاق) وخارج المنزل

قات المستمرة مع ن الدفء الحميم والعالأ( 1331)ار إليه في حجازي المشويرى بولبي 

على  ا  جوهري ا  له تأثير  أن لى شعور الطفل باالرتياح والسرور، كمامقدم الرعاية األساسية يؤدي إ
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لى الضيق إالصحة العقلية للطفل وبخالفه فإن الحرمان من الدفء وفقدان الحب والرعاية يؤدي 

يشعر بالحرمان والنقص الذي يؤدي حدهما أن الطفل الذي فقد الوالدين أو أ ووالقلق واالكتئاب، 

يف والتوافق النفسي نفس وتدني مفهوم الذات وعدم التكلى القلق والتوتر والشعور بعدم الثقة بالإ

ما زاد وكل. ق وحده، بل كذلك التهديد بهوليس االنفصال الفعلي هو الذي يولد القل، واالجتماعي

 .زاد التعلق بهالتهديد 

المرحلة  طلبةمن  ليست قليلة صعوبات التعلم الخاصة يشكلون نسبةي ذو  طلبةوال

ن نسبة الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة يتراوح االبتدائية، إذ تشير أغلب الدراسات إلى أ

هو الحد األعلى في الوقت الحاضر للتالميذ الذين  (%7) كحد أدنى، ونسبة (%0 -%3)بين

  (.1330الياسري، ) جون للعالج التربوي الخاصيحتا

ن الهدف االستراتيجي من مؤسسات التعليم العالي في جميع البلدان هو تكوين مواطنين وا  

يجابية نحو البيئة المحلية والعالم جاهات إصالحين لديهم مشاركة فعالة، ورؤية صحيحة، وات

يم المعرفة والبحث لى جانب تعزيز مفاهإ س القيم االجتماعية لدى الطلبة،الخارجي، من خالل غر 

 (.1337 ،جابر)العلمي لديهم 

 :ريفات ألساليب المعاملة الوالديةبعض التع

سلوب الوالدين بأنه أ( 1331)محمد  هتعرف :(Democratic Style) سلوب الديمقراطي األ. 3

 .بناءفي التعامل مع األ عاطف والمساندةبداء الحب والتى التفاهم والمناقشة والحوار مع إالقائم عل

بأنه  (1331)ه محمد تعرف :( Extraordinary Protection Style) سلوب الحماية الزائدة أ. 1

عماله عه واالمتناع عن معاقبته وتسويغ أسلوب التفاني في تلبية مطالب الطفل والتساهل مأ

 . يها بمفردهن يؤدلواجبات والمسؤوليات والتي يمكن أالخاطئة والقيام نيابة عنه با
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فرض  سلوببأنه أ( 1331)محمد  هتعرف:( Authoritarian Style) سلوب التسلطي األ. 0

 .بناءب النفسي والجسدي في ضبط سلوك األبناء واستخدام العقاالقرار والتعامل بشدة مع األ

م بأنه ترك الوالدين ألبنائه( 1333)العتابي عرفه : (Negligence Style) همال أسلوب اإل. 1

و الغير مرغوب فيه وتركهم يتصرفون من دون تشجيع أو محاسبتهم على السلوك المرغوب أ

سلوب ترك أبأنه  وقد عرفه الباحث. شعرون األبناء بالحب والتفاؤلبأمورهم كيفما يشاؤون وال ي  

حراز نجاح معين ومن دون محاسبتهم وعقابهم على إثابتهم عند إبناء من دون تشجيع وعدم األ

 .والسلوك الغير مرغوب فيه الخطأ

سلوب بأنه أ( 1331)محمد  هتعرف :( Inconsistency Style) سلوب التذبذب بالمعاملة أ. 5

 . اه الموقف نفسهبناء تجالختالف وعدم الثبات في استخدام أساليب المعاملة مع األا

مع أبنائهم من الوالدية ما يتشيع له اآلباء واألمهات، ويمارسونه ويقصد بأساليب المعاملة 

قصودة، في توجيههم وتشكيل سلوكهم، وقد غير م طرق معاملة صريحة أو ضمنية، مقصودة أو

ي تربية غير قصد ف يقوم بها الوالدان سواء عن قصد أو يتنها مجموعة العمليات العرفت بأ

لتقاليد م، بقصد تدريبهم على العادات واوامرهم، ونواهيههم، ويشمل ذلك توجيهاتهم لهم، وأبنائأ

، وكما قبل المجتمع وذلك وفق ما يراه اآلباءلالستجابات المقبولة من  توجيههمو االجتماعية، أ

 (.1331القريطي،) يظهر من خالل وصفهم لخبرات المعاملة التي عايشوها

 : ساليب المعاملة الوالديةأومن 

الوالدين تقوم بشكل بناء و يتصف هذا األسلوب بأن األمور بين األ: األسلوب الديموقراطي( أ

على النشاط والحركة والحيوية واإليجابية والتفاعل، تعاوني قائم على الحرية واحترام الفردية، و 

شخاص يختلفون أ بناءاعتراف الوالدين بأن األ: ة مظاهر منهاسلوب من خالل عدويتجلى هذا األ
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المسؤوليات في المستقبل، ن كال  منهم ينمو بشكل مستقل نحو الرشد وتحمل عن بعضهم بعضا ، وأ

سرية، والحب الذي يمنحه الوالدان لألبناء من خالل القول والقبول الوالدي في العالقات األ والدفء

سرة حقوق ، فلكل فرد في األوالنظام والحزم المقترن باللين إلنجازاتهم،والفعل والتقدير الداخلي 

ع الطفل على ام بالسلوك االستقاللي، وتشجالقي بناء علىيعرفها ويلتزم بها، وتشجع األوواجبات 

 (.1333، حمود)القيام بأعماله الخاصة 

وقات جميعها وفي مراحل وفيه يسيطر الوالدان على األبناء في األ: األسلوب المتسلط(ب

عماله كلها ويحوالن بينه ما يجب أن يقوم به، ويتحكمان في أنموه جميعها وينوبان عنه في القيام ب

ويتمثل هذا األسلوب في االفتقار . ناضج في المجتمع باالستقالل لكي يأخذ مكانه كفردوبين رغبته 

عالم الخارجي، وتكون اهتمامات و مع القات االجتماعية الطيبة سواء بين أفراد األسرة ألى العالإ

يجاهدوا غير مهمة، وعندما يسعون إلثارة اهتمام والديهم أو غباتهم مهملة ومنكرة أو تعتبر بناء ور األ

ومعايير لى قواعد وربما يعاقبون بدنيا ، ويخضع األبناء إ نكار شديدليأكدوا ذاتهم، فإنهم يقابلون بإ

باء مقاييس من القسوة الحياد عنها، وكثيرا  ما يتخذ اآلاتباعها وعدم  سلوكية صارمة عليهم

صرامة والشدة مع األبناء سبب أكثر من الرغبة في الحنان، إضافة إلى اتباع ال والصرامة والشدة بال

نزال  (.1333خزعل،)  هم بصورة مستمرةبالعقاب  وا 

يتهم والمحافظة بناء والمغاالة في حماالرعاية المفرطة لأل: اية الزائدةسلوب الحمأ( ج

 هل يبعدون ابنهم عن القيام بأي عمل لوحده خوفا  عليه منلذي يجعل األمر اوالخوف عليهم، األ

و لب الطفل جميعها مهما كانت شاذة أذعان لمطاتضمن هذا األسلوب اإلكما ي. التعرض لألذى

اء دون مراعاة للظروف الواقعية، ينما وكيفما ومتى شغريبة، مع إصرار الطفل على تلبية مطالبه أ

مكانات، ويؤثر هذا النمط على النمو المتكامل للطفل، من حيث عدم تحمل الطفل أو عدم توفر اإل
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 شباع المطلق لحاجاته منحباط في حياته، وتوقع اإلحمله لمواقف الفشل واإلوعدم تللمسؤولية، 

 (.1333خزعل، ) نانية وحب التملك المجتمع فيما بعد، ونمو نزعة األ

دراك حجم العنف الذي يهيمن على العالقة يمكن بالمالحظة البسيطة إ: المعنفسلوب األ( د

مظاهر، ومنها المنازعات الزوجية والخالفات التي سرة من خالل العديد من الي إطار األالقائمة ف

ساليب التهديد والوعيد التي خوة، وأالمستمر الذي يحدث بين اإلتحدث بين الزوجين، والشجار 

، واعتماد اآلباء واألمهات على أسلوب الضرب المباشر لألطفال، يمارسها الكبار على الصغار

صص المخيفة باء بقص القبوان على الطفل، وقيام اآلالسلبية التعسفية التي يصدرها األحكام واأل

 (.1333حمود، )نماط سلوكية معينة والمرعبة بغرض تكوين أ

نا اتضح وجود اتجاهين بنائهم، ومن هتماعية تعتمد على طريقة تعامل اآلباء مع أفالتنشئة االج

بشكل ( 1331)ا مقحوت ليهواألساليب الغير سوية، وقد تطرقت إساليب السوية، األ: باءلمعاملة اآل

 :موسع كالتالي

 :ساليب السويةاأل .3

تشمل جميع الطرق والوسائل اإليجابية التي يتبعها الوالدين من أجل التغيير والتعديل على سلوك 
أسلوب التقبل واالهتمامومن هذه األساليب  يجابي وفعالأبنائهم بشكل إ ،األسلوب الديموقراطي،

 .ع والمكافأةالتشجيو المساواة في المعاملة

 :األساليب غير سوية .1

فل، وتتمثل تلك األساليب هي األساليب التي يستخدمها الوالدين وتترك آثار سيئة على نفسية الط
 .والقسوة التسلطو  الشديدةالحماية الزائدة أو ،النبذ واإلهمالب

له تأثير من خالل الحديث عن أساليب المعاملة الوالدية السوية وغير سوية يتضح أن كالهما 

ذا ما أكده علماء النفس وه ،نفسي واجتماعي على األبناء وعلى تربيتهم وعلى تحصيلهم الدراسي
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لما لهما من آثار سلبية أو إيجابية تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المجتمع  والباحثون

 .والعائلة

 :(1332)ك الدويراها تكما  دور الوالدين في زيادة التحصيل الدراسي لدى األبناء

إن العالقة األفقية مع األبناء من أفضل الطرق لفهم حاجاتهم، ومن بين : الحوار واإلصغاء .3

طرق الدافعية للتعلم سواء الحوار حول موضوع الدراسة أو موضوع آخر شرط المرونة والتقبل 

 .والفهم والصبر وتفهم رأي األبناء

لتعلم عند األبناء مصاحبة األبناء، من أفضل طرق زيادة الدافعية للدراسة وا: المصاحبة .1

 .والعالقة الحميمية المهنية على التواصل المتبادل

انصح وأرشد ابنك مع تفهم للواقع الذي يعيش فيه من جهة، وتفهم المرحلة : النصيحة واإلرشاد .0

العمرية من جهة ثانية وحاجاته من جهة ثالثة، فكل األبناء يحتاجون إلى اإلرشاد والنصيحة 

 .م أخبر منهم وهم اآلباء لكن غيابهم يحل محل الصحبة السيئةممن ه

استشارة المختصين النفسانيين واالجتماعيين والتربويين في كل زمان : استشارة المختصين .1

ومكان، استشر حول مشاكل ابنك والصعوبات الدراسية التي تواجهه قبل اتخاذ أي قرار ممكن 

 : أن تكون نتائجه سلبية

 الشكر والمدح واإلثراء والمجاملة واالحترام :الدعم النفسي. 

 ياته ومواهبه وقدراتهااحترم رغبات ابنك وهو : احترام الرغبات. 

 م بالوعد وال تعد بما ال تستطيع تنفيذه ونفذ ما وعدت به في الحالالتز : الوعود. 

 دّعم لن تحل المشكلة كال تركز على سلوكيات ابنك السلبية ألن: تعزيز الجوانب اإليجابية ،

 . وعّزز الخصائص اإليجابية ستطفئ السلبية مع األيام
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 األسرة و المدرسة

حيث يلتقي  توسيع الدائرة االجتماعية للطفل،ب تقوم المدرسةيبدأ الطفل تعلمه في األسرة، و 

ة بشكل منظم، كأن يتعلم الحقوق يتعلم الكثير من المعايير االجتماعيبمجموعة من الرفاق، و 

 .التوفيق بين الحاجات، وغيرها كثيربط االنفعاالت و جبات، وضاالو و 

المسؤوالن  تربيتهم، فهمادورا هاما في تنشئة األطفال و  يلعب التفاعل بين البيت والمدرسة

ل اآلخر، فالمشكالت األسرية تؤثر بشكل كبير في ن دور كل منهما يكمّ ا  عن تربية األطفال، و 

تصال بينهم المدرسة، حيث يتخذ االن بين البيت و ي إلى ضرورة التعاو تحصيل الطلبة، مما يؤد

شمل اآلباء والمعلمين واألمهات والجهاز ي والذي باء والمعلمينمجلس اآل أشكاال مختلفة منها

الهدف منه ظيم اجتماع دوري آلباء الطلبة، و التعليمي في المدرسة، حيث يقوم المجلس بتناإلداري و 

التعاون من أجل القضاء على الصراع، مل للطلبة و مو المتكاالتقاء األهل مع المعلمين لتحقيق الن

كامل العمل التربوي المدرسة، وبذلك يتفي األمور التعليمية بين البيت و بسبب تعارض وجهات نظر 

 (.1335عيسى،)لعملية التربوية لتحقق أكبر ناتج تزداد فعالية ابين األسرة والمدرسة، و 

 األسرة والمجتمع

اعمة األولى للمجتمع، والتي تلعب دورا كبيرا في إكساب الطلبة المعرفة األسرة بوصفها الد

 . والقيم والسلوكيات التي تالزمه طوال فترة حياته وتختلف باختالف المجتمعات

ألساليب الوالدية في والتحصيل يرتبط بتقدير الذات لدى الطلبة، ويرتبط هذا التقدير با

عيد والعقاب واإلهانة يؤدي إلى الشعور بالدونية وعدم الكفاءة، هم، فأسلوب التهديد والو معاملة أبنائ

لمدرسين والزمالء يساعدهم أما أسلوب التقدير واالحترام من جانب الوالدين وا. وعدم الرضا بالذات
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حساس باألمن والطمأنينة، وينخفض لديهم مستوى القلق، مما يساعدهم على التفرغ للدراسة على اإل

 .(1335عيسى، )في تحصيلهم واندماجهم في المجتمع  والتفوق، مما يزيد

صحة الطفل  تظهر في عدم جودتهسري أو األوم فإن جودة المحيط العائلي و على العمو 

سرية المؤثرة في التحصيل و مستواه العقلي، فمن العوامل األفي شخصيته الجسدية و النفسية، و 

 :ما يلي  (1335)ها سليمان تكما ذكر 

 . رى نتيجة مهنة األب أو ظروف أخرىالمستمر من مدرسة إلى أخ تنقل الطالب .3

 . الخالفات األسرية المتكررة .1

 . األخوةسوية مع األب واألم و ال عالقة الطالب غير .0

 .ايز األهل في تعاملهم مع األبناءتم .1

 . االستقرار في التعامل مع األبناءعدم الثبات و  .5

 . وق بقوة، تفوق قوتهم الطبيعية مما يشعرهم بالنقصدفع األبناء للتعلم و التف .0

 . توجيه األهل لألبناء لتخصص ما، بعيد عن ميولهم و اتجاهاتهم .7

 . تغييب األهل المستمر ألبنائهم عن المدرسة ألسباب غير ضرورية .2

 . األسرة المفككة التي يسودها الخصام .2

 .ياتأحداث طارئة على األسرة كاألمراض أو الوف .33

 :كاديميدافعية اإلنجاز األ 

 مفهوم الدافعية

التمييز بين مفهوم الدافع ( Atkinson" )أتكنسون"يحاول البعض من الباحثين مثل 

(Motive ) ومفهوم الدافعية(Motivation )على أساس أن: 
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هو عبارة عن استعداد الفرد لبذل الجهد أو السعي في سبيل تحقيق أو إشباع هدف : الدافع

أما في حالة دخول هذا االستعداد أو الميل إلى حيز التحقيق الفعلي أو الصريح، فإن ذلك  ،معين

يعني الدافعية باعتبارها عملية نشطة، وعلى الرغم من محاولة البعض التمييز بين المفهومين، فإنه 

وقد ظهر ال يوجد ما يبرر مسألة الفصل بينهما، ويستخدم مفهوم الدافع كمرادف لمفهوم الدافعية، 

 ،ألحد عشر تعريفا  قدمها الباحثون لمفهوم الدافعية( Hamilton" )هاملتون"ذلك واضحا  في عرض 

المفهوم قصد ال نفإ( الدافعية)أو ( الدافع)ين ألي من المفهوم وفي ضوء ذلك فإنه عند استخدام

 (.1333خليفة، )ذاته 

 .وتعني محفز، محرك، منشط (Motivation)ت عّرف الدافعية لغة  في اإلنجليزية بكلمة 

قوة ذاتية تعمل على تحريك السلوك وتوجيهه نحو تحقيق " أما التعريف االصطالحي لها فهي 

" هدف معين حيث تحافظ هذه القوة الذاتية على ديمومة السلوك واستمراريته، ما دامت الحاجة قائمة

 (.31، ص1332بني يونس، )

 :تعريف دافعية اإلنجاز

" أدلر" إلى  -من الناحية التاريخية–صطلح الدافع لإلنجاز في علم النفس يرجع استخدام م

(Adler )عويضي مستمد من خبرات الطفولة الذي أشار إلى أن الحاجة لإلنجاز هي دافع ت

الذي عرض هذا المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح، وذلك قبل ( Levinne" )ليفين”و

 (.1331، أبو أسعد)لحاجة لإلنجاز لمصطلح ا( Muray" )موراي"استخدام 

هنري "وعلى الرغم من هذه البدايات المبكرة فإن الفضل يرجع إلى عالم النفس األمريكي 

في أنه أول من قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز بشكل دقيق، بوصفه مكونا  مهما  من ( Muray" )موراي

 :مكونات الشخصية، وهناك عدة تعاريف لدافعية اإلنجاز منها
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بأنها تشير إلى رغبة أو ميل الفرد للتغلب على "للحاجة لإلنجاز  (22:1333)خليفة تعريف  -

 ."العقبات وممارسة القوى والكفاح أو المجاهدة ألداء المهام بشكل جيد وبسرعة كلما أمكن ذلك

ويعرف دافع اإلنجاز على أنه الرغبة في القيام بعمل جيد، والنجاح فيه، وتتميز هذه الرغبة  -

بالطموح واالستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل، وفي مواجهة 

المشكالت وحلها، وتفضيل المهمات التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المهمات التي ال 

 (.1332غباري، )تنطوي إال على مجازفة قليلة أو مجازفة كبيرة جدا  

ريفه لدافعية اإلنجاز بعملية اإلدراك الذاتي لصعوبة العمل في بتع( Neckoles" )نيكولز"اهتم  -

سلوك موجه لتنمية أو إظهار قدرة الشخص العالية وتجنب "موقف اإلنجاز، حيث عرفها بأنها 

 (.1330ش، اأبو ري)إظهار قدرة منخفضة 

ة مكون من عدة دوافع مركب مفهوم فرضي دافعية اإلنجاز على أنها (1331)الشهري ويعرف  -

أفضل بقصد إحراز النجاح  وح والمثابرة، والتنافس، وتوجه سلوك الفرد إلى تحقيق أداءمن الطم

 .والتقدير

 :هم مكوناتهنجاز وأاإل دافع 

نماط متباينة من السلوك، لذا اتسع االهتمام به ليشمل أنواع وأنجاز من يتشكل دافع اإل

نه يمكن اكتسابه وتنميته من خالل البيئة أ ت اجتماعية وتربوية ونفسية خاصةدراسة عالقته بمتغيرا

نجاز من قات وتفاعالتها، قد تكون دافع اإلالمحيطة بالطالب وتفاعله معها، ونظرا  لهذه العال

 :المكونات التالية

جاز الذي يرغب الطالب في الوصول إليه، أو نويعني به مستوى اإل: الطموح األكاديمي -

 .نه يستطيع تحقيقهالذي يشعر أ
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قل ن هناك ثالث مكونات على األأ( 1331)كما ذكر بني يونس ( (Oysilأوزيل  يرىو  

 :نجاز وهيلدافع اإل

هم، الن المعرفة نه يعرف ويفالذي يشير إلى محاولة الفرد إشباع حاجاته أل: الحافز المعرفي -

 .كبر فإن ذلك يعد مكافئة لهالجديدة تعين األفراد على أداء مهامهم بكفاءة أ

ط والمكانة التي يحرزها عن طريق وتمثله رغبة الفرد في المزيد من السمعة والسي: ه الذاتتوجي -

شعوره بكفايته إلى  كاديمية المعترف بها، مما يؤديلملتزم بالوقت نفسه بالتقاليد األدائه المتميز واأ

 .واحترامه لذاته

ل على تقبل اآلخرين، ويتحقق بة في الحصو بمعناه الواسع الذي يتجلى في الرغ: نتماءدوافع اال -

على  داة للحصولأن الفرد يستخدم نجاحه األكاديمي بوصفه أشباعه من هذا التقبل بمعنى إ

 .ولئك الذين يعتمد عليهم في تأكيد ثقته بنفسهاالعتراف والتقدير من جانب أ

 :نجازخصائص األشخاص ذوي دافعية اإل 

ن يتمتعون به في مواقف معينة، وبناء على فراد الذيأثر دافع اإلنجاز على سلوك األيظهر 

نجاز مرتفعة، وهناك من إن هناك من يتمتع بدافعية أريت على هذا الدافع، فأجنتائج البحوث التي 

 :نجاز منخفضة، وكالهما يتميز بخصائص وهي كاآلتيإيتمتع بدافعية 

 :نجاز المرتفعةخصائص ذوي دافعية اإل 

بذل محاوالت جادة إلى  نجاز المرتفعة يميلونة اإلأن ذوي دافعي (1330)الحارثي  ذكرت

لى حلول في المواقف التي تحتاج إكثر ميال  للتوصل أوهم  ،ى قدر كبير من النجاحلللحصول ع

 . معتلى احتالل مراكز مرموقة في المجإنهم يميلون أكما وجد  ،حال  لمشكلة ما
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نظرية دافعية اإلنجاز لى أن إ( Petri & Govern, 2004) وقد أشار بيتري وجفورن

أثبتت أن الطالب المتحفزيين يظهرون تحصيال  دراسيا  مرتفعا ، وأن الطلبة الذين يتمتعون بمستوى 

عال من الكفاءة االجتماعية تتشكل لديهم رغبة في االلتحاق بأحد التخصصات الدراسية بالكليات 

ية، مما يسهم في حصولهم على نجاز لديهم بدرجة عالعية كما تسهم في تشكيل دافعية اإلالجام

 .درجات مرتفعة في التحصيل

 (:Academic Achievement) كاديمياإلنجاز األ 

في  يساسو المقياس األسية، فهاألكاديمي مكانة هامة في حياة الطالب المدر  يحتل اإلنجاز

ي ترفيع الطالب وتصنيفه وتوزيعه على مسارات التعليم في المرحلة الثانوية، وفي قبوله ف

. أسرتهصبح هاجسا  مقلقا  لكل من الطالب و ألذلك  ،التخصصات المتعددة في الجامعات والمعاهد

مية، هداف التربوية في العملية التعليمية التعلّ شرا  مهما  لتحقيق األكاديمي مؤ كما يعد التحصيل األ

ة مستمرة و عمليفهو وسيلة تمكننا من معرفة مدى التغير في سلوك المتعلمين كنتيجة التعليم، وه

ساليب تعليمية أهداف جديدة وتخطيط أووضع  ،هداف التعليمية المستخدمةيتم من خاللها تعديل األ

 (.1330، نشواتي) بوية المنشودةهداف التر لتحقيق األفاعلية كثر أ

داه في العمل المدرسي ألنجاز او اأنه مستوى محدد من اإليل الدراسي بصويعرف التح

ويفرق التربويون بين مفهوم التحصيل الدراسي والتعلم المدرسي . ل المعلمينوالذي يقاس من قب

كثر شموال ، حيث يتمثل في اكتساب المعلومات والمهارات وطرق أن مفهوم التعلم المدرسي أفيرون 

ما التحصيل أ. التفكير وتغيير االتجاهات والقيم، ويشمل كال  من النواتج المرغوبة والغير مرغوبة

لى ما يحصله إهداف التعليمية، ويشير كثر اتصاال  بالنواتج المرغوبة للتعلم واألأ، فهو الدراسي
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 ,Badhwar) الطلبة بطريقة مباشرة من محتوى المادة الدراسية في نهاية مدة تعليمية معينة

Revees, & Farrell, 2000) 

فشل في المدرسة م التربويين في الوقت الحالي تعرض عدد كبير من الطلبة للاويشغل اهتم

 .هدافهم خارج غرفة الصفأوتدني دافعيتهم للدارسة، في حين يكونون مدفوعين بقوة لتحقيق 

ومن أجل التعرف على أساب هذا الفشل فالبد من دراسة العوامل التي تساهم في زيادة او تقليل 

م على االنخراط ى الدافعية نحو التعلم لدى الطلبة بهدف زيادة فرص التعلم لديهم ومساعدتهو مست

 (.1330نشواتي، )بشكل فاعل في المواقف التعليمية 

 Achievement Motivationنجازالدافعية لل 

نجاز باهتمام العديد من الباحثين في مجال التربية وعلم النفس باعتبارها تحظى دافعية اإل

ي يتمثل بحالة الرضا حداث التعلم الفعال، والذإساسيا للتطور والنمو، ودافعا  مهما  في أعامال  

هميته في أ ننجازه مهمة معينة بطريقة فاعلة، وتكمإوالشعور بالسعادة التي تنشأ لدى الفرد بعد 

هدافه والنجاح في عمله، أجل الوصول لغاياته وتحقيق أقدرته على حث الفرد لبذل الجهود من 

التباين في مستويات إلى  دافهفراد لتحقيق األالتفاوت في الجهود التي يبذلها األ تعزىن أويمكن 

نجاز تحتل مكانة هامة في دراسة ديناميات مر الذي جعل دافعية اإلالدافعية التي يمتلكونها، األ

 (.1330نشواتي، ) الشخصية والسلوك

نجاز وفقا  الختالف وجهات نظر واضعيها، فنجد موراي تعددت تعريفات مفهوم الدافعية لإل

 (Murray ) هذا المفهوم في دراسته المبكرة لديناميات الشخصية ودرس طبيعة ول من تناول أوهو

 universal) سماه بالحاجات العالمية أدرجها ضمن ما أنواعها وطرق قياسها، و أالدافعية و 
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needs) كمال المهمات ا  يبذلها الشخص في تجاوز العقبات و نها الجهود التي أ، يعرفها على

 (. 1330نشواتي، ) بالسرعة الممكنة 

باعتبارها حافزا  متعلما  للمنافسة والنجاح ( McClelland) وفي حين يعرفها ماكليالند 

فراد من هذا النوع يفخرون بقدرتهم على تجاوز المعايير المرتفعة مما يحفزهم للعمل فاأل. والتمييز

نجاز في اطار فقد وضع نظرية دافعية اإل( Atkinson) ما اتكنسون أ.جل النجاح والتفوقأمن 

نجاز والخوف من الفشل، حيث يرى ، ووضح دور الصراع بين دافعية اإل(القيمة  -التوقع) نظرية 

. نجاز والخوف من الفشلنسان يمر بحالة صراع عند قيامه بالعمل بين الدافعية القوية لإلن اإلأ

واعتبر . لنجاز والخوف من الفشنجاز محركا  للسعي بالعمل بين الدافعية القوية لإلواعتبر دافع اإل

  .(1330نشواتي، ) ز والمثابرة لبلوغ النجاح والتمي نجاز محركا  للسعيدافع اإل

نجاز متعلم، يكتسب من الوالدين والبيئة المحيطة، ويختلف ن دافع اإلأتكنسون على أويؤكد 

ول يتمثل المتغير اال: واعتبره اتكنسون وظيفة لثالث متغيرات ،فراد تبعا  للمواقفمستواه بين األ

داء المهمات بنشاط وحماس كبيرين لتحقيق ألى رغبة المتعلم في إبالدافع للنجاح؛ والذي يشير 

لى ارتباط احتمالية نجاح المتعلم إويتمثل المتغير الثاني باحتمالية النجاح؛ والتي تشير . النجاح

و قيمة باعث أما المتغير الثالث فه. هميته لديه، إضافة  لمدى جاذبية المهمةأبقيمة النجاح و 

كثر أنجاز مهمات نجاز المهمات كحافز إلإالنجاح؛ حيث يعمل النجاح الذي يحققه الفرد في 

 (.1330نشواتي، )صعوبة 

السبب االول هو الحاجة  ،نجازسببين لسعي الفرد لإل( Harter) كما قدمت هارتر 

نجاز إلى إالتوجه يسعون  فراد ذوي هذاالشخصية للكفاءة؛ وهو دافع ذاتي ينبع من داخل الفرد، فاأل

. نفسهم بأنهم يمتلكون كفاءات وقدرات عاليةأنهم يقيمون أكبر لهم، كما أالمهمات التي تشكل تحديا  
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وهنا ال بد . على حوافز خارجية او استحسان اآلخرين لهم ما السبب الثاني فهو الرغبة بالحصولأ

نجازات إبناء كتعزيز نجاز لدى األة لإلمور التي تساهم في زيادة الدافعيألى بعض إشارة من اإل

بناء واعطائهم الطفل، وتوفير معايير وضوابط سلوكية والتأكد من التزامه بها، وتوفير االستقاللية لأل

نجازها بنجاح إعمال التي يثق الوالدين بقدرتهم على الفرصة التخاذ القرارات وتجربة بعض األ

(Charlesworth , 2007.) 

 :نجازفي دافعية اإل  العوامل المؤثرة

 :نجاز بالعوامل التاليةتتأثر دافعية اإل

 :المستوى االقتصادي والمكانة االجتماعية .3

واستهدفت التعرف ( 3201) عام ( Atkinson" ) تكنسون ا" ي الدراسة التي أجراها ف

بينت  نجاب، حيثفراد على مستوى دافعية اإلثر المستوى االقتصادي والمكانة االجتماعية لألأعلى 

 .نجازيجابيا  وذا داللة احصائية على دافعية اإلإثرا  أن للوضع االقتصادي أنتائجها 

سرة كان مؤثرا ذكر بأن المستوى االجتماعي واالقتصادي لأل (1330)اليوسف وفي دراسة 

 .نتائج الدراسة نجاز من خاللاال  احصائيا  للتنبؤ بدافعية اإلد

 :التنشئة االجتماعية .1

يجابي سرية تؤثران في التطور اإلف األرو الظ تنشئة االجتماعية، وكذلكن عملية الإ

طفالهم، أباء الذين يمضون وقتا  طويال  في اللعب مع ن األأنجاز، وقد تبين والسلبي لدافعية اإل

نجاز بوصفها رد فعل ولى من حياة الطفل ترتفع لديهم مستويات الحاجة لإلالسيما في السنوات األ

 (.1332عبد الحميد، و  النيال. )نجازهمإبناء والثناء على داء األأل باءلتشجيع اآل
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مر أبناء لهو نجاز، ويرفعه لدى األبنائهم في اللعب، يثير الدافع لإلأباء مع فتفاعل اآل

بناء يشمل على عناصر متعددة ومهمة، منها باء واألجدير بالتعليق فإن الموقف التفاعلي بين اآل

بناء الذي يرضي ى التعضيد، كما يترتب على ذلك من تدعيم سلوك األلإالمشاركة التي تؤدي 

ثارة المكونات إن إداء والنجاح المدرسي، فع دائم لتحسين األاباء فينتج عنه حث مستمر، وداآل

 (.1332عبد الحميد، و  النيال. )نجازيجابية له نتائج طيبة في رفع مستويات الدافع لإلاالنفعالية اإل

كما وضحها كل من حسين وشلبي للدافعية ( Muray" ) موراي"  ويتضح من منظور

 :ما يأتي( 1337)

همية البيئة االجتماعية التي يعيش فيها الفرد من حيث توفيرها للفرص التي أالتأكيد على  -

 .على حسب نوعية الميل أو االهتمامنجاز، فتتحد يستطيع من خاللها اشباع الحاجة لإل

نجاز، فالفرد يستثار في وجود ة االجتماعية دورا  فعاال  في استثارة الحاجة لإلن للبيئأالتأكيد على  -

 .خرين ليتفوق عليهماآل

ن الطفل يعتمد في باكورة حياته على أ( Maccliland" ) ماكليالند" افترض  :الثواب والعقاب -

في ظروف يثاب ثابة، فإذا نشأ الطفل نجازه وذلك عن طريق اإلإباء في تقييمهم وحكمهم على اآل

لى إن تزداد قوة الطفل أفيها السلوك الذي يتمز بالنجاح وال يثاب الفاشل فمن المتوقع 

 (.1337وشلبي، حسين)نجازاإل

سرة على ثر حجم األأفي الهند لمعرفة ( 3223)عام " فاطمي" جراها أفي دراسة  :سرةحجم األ -

ثر سلبي على مستوى أسرة له فراد األأعدد ن كثافة ألى إنجاز، وقد توصلت تلك الدراسة دافعية اإل

فراد، ويجعلهم يتمتعون بمستويات يجابيا  على األإقل كثافة يؤثر سرة األنجاز فحجم األدافعية اإل

 (.1330اليوسف، )على من الدافعية أ
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 :ساليب المعاملة الوالديةأالنظريات التي فسرت 

 :نسانيةاإل النظرية : والً أ

ن ميول الفرد لتحقيق أصاحب نظرية الذات  )(Carl Rogers يرى العالم كارل روجرز

يجابي من المربين وعناية إوهذا يتطلب دعما  بشكل  ،ع قدراته الفطريةاشبالذات تعمل بانسجام إل

خرين طرق توجيهية واستجابات ومطالب اآلبالطفل خالل مراحل نموه المختلفة من خالل تقديم 

ر مثل الوالدين والمربين الذين يستطيعون اشباع هذه الحاجات همية في حياة الصغيأالذين يمثلون 

ساس في تكوين مفهوم ن التفاعل المبكر بين الطفل ووالديه هو األألى إالملحة، كما يؤكد روجرز 

يجابي الذي يتسم بالدفيء ن يحصل من والديه على االعتبار اإلألى إن كل فرد يحتاج أذ إالذات 

 (.1333، ينالعنا)العاطفي والقبول 

 :نظرية التحليل النفسي: ثانيا

رائدا  ومؤسسا  لنظرية التحليل النفسي التقليدية  (Sigmond Freud)فرويد يعد العالم 

ساسية للشخصية تتكون بصورة ثابتة في ن الدعائم األأ يقول حيث يؤكد على مرحلة الطفولة فهو

 .(1333بو جادو، أ)ولى السنوات الخمس األ

ن عالقة أذ يرى إم عة العالقة بين الطفل والكبار المحيطون به وخاصة األكما اهتم بطبي 

اني من الطفل بأمه وعالقته فيما بعد بأبيه هي التي تحدد شخصيته فيما اذا كانت سوية او تع

وعليه فعملية التنشئة االجتماعية من وجهة نظر التحليل النفسي تعمل  ،بعض االضطرابات النفسية

ن التقليد والتوحد القائم على الشعور أكما  ،ا  ينماط السلوك المقبولة اجتماعأعلى تعزيز بعض 

  .(1333ي، نالعنا)ساليب المعاملة الوالدية أبرز أبالحب يعد من 
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إلى أن شعور األبناء بعدم األمن في عالقاتهم بوالديهم يسبب  ((Horneyوأشارت هورني 

قية مختلفة للتخفيف من حدته، ومع مرور الزمن تثبت لى اتخاذ أساليب توافإلهم القلق الذي يدفعهم 

هذه األساليب في شخصياتهم فيصبحون عدوانيين أو مبالغين في الخضوع، وقد يتخذون ألنفسهم 

، في حين يرى ق على ذواتهم لكسب تعاطف اآلخرينصورا مثالية غير واقعية أو يغرقون في اإلشفا

سهم ويشعرهم بالنقص في قدراتهم ويسلبهم استقاللهم أن التدليل يحطم ثقتهم في أنف Adlerأدلر 

واعتمادهم على ذاتهم، ويزرع فيهم االعتقاد بأن العالم كله لهم ويعمق العقاب البدني مشاعر 

النقص لديهم ويجعل النقد الزائد عن الحد نظرتهم سلبية نحو التعاون والعالقات االجتماعية مع 

أن عدم وجود  Rutter))في حين يرى روتر  ،الخوفاآلخرين وتؤدي السخرية إلى شعورهم ب

. مما يزيد من تأثره بالضغوط والعجزعالقات آمنة بين الطفل ووالديه يشعره بعدم الثقة والكفاية، 

و  ،فيعطي األولوية لخبرات الرعاية األولى في الصحة النفسية للشخص (Erikson)اما اريسكون 

الفشل في الحصول عليها يؤدي إلى حساس بالتقبل و من اإل ة في الذات و اآلخرين تنشأيرى أن الثق

الشك و الخوف و التقدير السلبي للذات، ويعتبر نجاح الرعاية األولى القاعدة األساسية للمواجهة 

 .(1331زغول والهنداوي، )تالحقة مالناجحة لضغوط الحياة في مراحل العمر ال

ن هي في الواقع مسألة أكثر تعقيدا  مما أشار بولبي إلى أن مسألة تعلق الطفل بالوالديو 

كانت تظنه الفرودية أو السلوكية و نظرية التعلم، أنها حاجة فطرية عكس ما تقوله نظرية التعلم و 

ليست ثانوية كما يظن فرويد، بل تظهر في أشكال مختلفة من طفل إلى آخر و و  هي حاجة أولية

احية االنفعالية و االجتماعية متعلق بشرط من مرحلة نمائية إلى أخرى، أي أن النضج من الن

 (. 1333، عنانيال)عالقة األمن و الثقة بين الطفل و والديه 
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 :نظرية التعلم االجتماعي: ثالثا

و تعديل في أتضمن تغير  ألنهاتعد عملية التنشئة االجتماعية بحد ذاتها عملية تعلم 

سسات التنشئة االجتماعية المختلفة ن مؤ السلوك نتيجة التعرف بخبرات وممارسات معينة وأل

سواء كان ذلك  ساليب والوسائل المعروفة في تحقيق التعلمثناء عملية التنشئة بعض األأتستخدم 

 (. 1333بو جادو، أ)و دون قصد أبقصد 

نسان ن اإلأصحاب هذه النظرية أ ) & WaltersBandura(وولترز  اويؤكد كل من باندور 

نماط السلوكية وغيرها من ويؤثر ويتأثر ويالحظ الكثير من األ عاتمجمو كائن اجتماعي يعيش في 

ب والطفل التي تعد نقطة همية العالقة بين األأكد أالخبرات من خالل المالحظة والتقليد  كما 

ومن ثم فإن تأثير هذه العالقة ال يتوقف على المدى الزمني التي  ،مركزية في بناء شخصية الطفل

عر التقبل والدفء بل على نوع هذه العالقة ومدى تشبعها بمشا ،فحسب يقضيها األب مع الطفل

 .(1331 زغول والهنداوي،)والوّد والحنان 

 :نجازالنظريات المفسرة لدافعية اإل 

 (Academic Achievement Motivation)دافعية اإلنجاز األكاديمي 

 ميكالندوتأصيل  (Murray)موراي استقطب مفهوم دافعية اإلنجاز منذ تأسيسه على يد 

(McClelland)  له، اهتمام الباحثين بشكل هائل، ولذلك طرحت عشرات النظريات والنماذج

النظرية  –بشكل خاص  -ة وامتداد مالنظرية لتحديد أبعاده المفهومية، وعلى الرغم من أصالة وقي

، ونظرية التوقع Weiner، )3272(نظرية العزو، )السلوكية والنظرية اإلنسانية والنظريات المعرفية 

، Pintrich & Schunk (3220)، ونظرية هدف اإلنجاز Wigfield Eccles (3221)القيمة  –

تعد األهم إذ  فإن نظرية التحديد الذاتي( Schumk & Pajares (1332)ونظرية فاعلية الذات 
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نفسية قدرتها ال –استوعبت مختلف النظريات والدراسات، وثبت عبر سلسلة كبيرة من الدراسات 

(.2004Eggen, & Kauchak , )ة ية، ال سيما في المجاالت التربويوالتنبؤية والتطبيق

للدافعية واالنفعال والتطوير البشري، تهتم بالعوامل  تكامليةونظرية التحديد الذاتي نظرية 

التي إما تسهل أو تعوق العمليات التمثيلية والمتوجهة للتطور عند الناس، وتتألف من خمس 

تفسر تأثير العوامل الخارجية أو األحداث )نظرية التقويم المعرفي : يات صغرى مترابطة داخليا  نظر 

السياقية االجتماعية، كالتنافس والتقويمات واألهداف المفروضة والمكافآت، على الدافعية الداخلية 

مكن أن تكون تفترض أن السلوكيات المنظمة خارجيا  ي)ونظرية التكامل العضوي ( والسلوك والخبرة

( في تطوير الدافعية الخارجية" االستدخال"محولة إلى سلوكيات منظمة داخليا ، فتستدمج مفهوم 

تتعامل مع الفردية في التوجهات الدافعية الشاملة، وتصف كيف )ونظريات توجهات السببية 

تفسير تأثير ) ونظرية محتويات الهدف،( يستدمج الناس المؤثرات االجتماعية في أساليبهم الدافعية

تحدد )، ونظرية الحاجات األساسية (األهداف الداخلية والخارجية على الدافعية واإلرادة البشرية

وتحدد (. ون األساس للتطور واالشتغال البشريكجات نفسية أساسية شاملة تشكل المجملة حا

خبرة اإلشباع في الحاجة ل)الحاجة للكفاية : النظرية ثالث أنماط من الحاجات النفسية األساسية

والحاجة لالستقالل ( الحاجة لالرتباط باآلخرين المهمين)والحاجة لالرتباط ( تحسين قدرات الفرد

دامة تنظيم ) الحاجة لالنخراط في سلوك ذاتي التوجيه، وتتضمن خبرة االخيتار في المبادئ وا 

شباع هذه الحاجات ال غنى عنه لتسهيل تحقيق الهدف الذاتي (. السلوك  ,Areepattamannil)وا 

2011.) 
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 :(Muray( )8391" ) نظرية موراي هينري"

ن ألى إ( 1337)المشار إليه في حسين وشلبي ( 3272" )ابراهيم القشقوش" يشير 

نجاز، فقد تمكن من بناء ولى محاوالت التنظير في دافعية اإلأتعتبر ( Muray" )موراي"محاوالت 

اسهم به من فنيات قياس او دراسة، فهو يقدم نظريته  نسانية بمانظرية مبدعة عن الشخصية اإل

ن فهمنا للسلوك أعلى ( Muray" )موراي"كصيغة جديدة لنظرية التحليل النفسي في الدافعية ويؤكد 

و بنية شخصية، ولكن الكائن الحي أن يكون في ضوء ما لديه من حاجات أنساني ال ينبغي اإل

 .عا  في االعتبارن يوضعا مأينبغي والوسط الذي يعيش فيه 

( 1337)كما بينها كل من حسين وشلبي  لإلنجازللدافعية ( Muray" )موراي " ويتضح من منظور

 :ما يلي

همية البيئة االجتماعية التي يعيش فيها الفرد من حيث توفيرها للفرص التي أالتأكيد على  -

نجاز تتحدد على حسب اإللى إشباع الحاجة إيستطيع الفرد من خاللها اشباع هذه الحاجة، فسبل 

 .و االهتمامالميل أنوعية 

، فهو يؤكد على الدافعية لإلنجازن للبيئة االجتماعية دورا  فعاال  في استثارة الحاجة أالتأكيد على  -

 .خرين ليتفوقيستثار في وجود اآل نأن الفرد البد أو ، المستثارة

 .تفهم الموضوع ساسيات اختبارأنجاز، حيث وضع اهتمامه بقياس دافع اإل -

 :(Atkinson( )8393" )اتكنسون"نظرية 

بعدد من المالمح التي تميزها  لإلنجازفي الدافعية ( Atkinson" )اتكنسون"اتسمت نظرية 

كثر تركيزا  على المعالجة أ( Atkinson" )اتكنسون"ن أهم هذه المالمح أ، ومن "ماكليالند"عن نظرية 

التي تناولها  ةاالجتماعية المركبة لمواقف الحيان المتغيرات التجريبية للمتغيرات، التي تختلف ع
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رية سس نظريته في ضوء كل من نظأبأنه ( Atkinson" )اتكنسون"، كما تميز " ماكليالند"

 (.1333خليفة،) الشخصية وعلم النفس التجريبي

ها كما ذكر  يتكون من عاملين باإلنجازن السلوك المرتبط أساس أوتقوم هذه النظرية على 

 :(1337)كل من حسين وشلبي 

الرغبة في النجاح، بدرجة تجعل الفرد يتجه نحو الهدف وتتولد هذه الرغبة نتيجة المتغيرات ( أ

 :الثالثة التالية

 .ويمثل مجرد الرغبة في القيام بعمل معين :دافع النجاح -

 .ويمثل مستقبال  بنتائج السلوك : ترجيح النجاح -

 .تجذب الفرد للعمل على تحقيق هدف معين  تيوتتمثل في المنبهات ال: القيمة الحافزة للنجاح -

الخوف من الفشل، مما يجعل الفرد يبتعد عن الهدف نتيجة تجربة سابقة مرت به، وهذا يكون ( ب

 .مة الحافزة للفشلالقي -احتمال الفشل –الدافع لتجنب الفشل  :لمتغيرات ثالثة وهيا

التي يعتمد عليها هذا  لإلنجازلوك المخاطرة والدافعية بس( Atkinson" )اتكنسون"واهتم 

نجاز، ما لم لن يتمكن من تحقيق اإل لإلنجازالسلوك وهو يرى بأن الفرد الذي لديه استعداد عالي 

 (.1333خليفة، ) ط به مناسبة ومشجعة على ذلكتكن الظروف الموقفية المحي

ن أهذه النظرية من افتراض مفاده  وهي من النظريات المعرفية التي تنطلق: نظرية العزو

ن هذا االختالف هو الذي يحدد أو  ،فراد يختلفون في طريقة تفكيرهم ونظرتهم للنجاح والفشلاأل

سباب أسباب داخلية و ألى سببين هما إوعزاهما لى موقعين أإالدافعية ( راوتر ) فقد صنف  .سلوكهم

سباب نجاحهم او أفراد ضوئها يرجع األ وقد طرحت هذه النظرية مفهوم الضبط والتي في ،خارجية

، وأما وهؤالء هم الذين موقع الضبط لديهم داخليا   ،سباب يتحملون مسؤوليتهاألى إفشلهم في الحياة 



38 

 

نفسهم أسباب خارجية فيبحثون عن تفسيرات خارج ألى إسباب نجاحهم أفراد الذين يرجعون األ

ساس موقع أالنظرية تفسر داخلية السلوك على وهؤالء يكون الضبط لديهم خارجيا ، وعلى هذا فإن 

تجمع بين أن وتقسم السلوك االجتماعي والكشف عن العوامل المؤثرة فيه، وهي تحاول  ،الضبط

 (.1331، الشمري)اه السلوكي واالتجاه المعرفي اتجاهين في علم النفس هما االتج

فراد لتعلم األ يستعمل سلوب وقف التفكيرأأن ( 1333)بين برادلي : سلوب وقف التفكيرأ

) لى الكسندر بين إسلوب فكار غير المرغوبة، ينسبون الفضل في ظهور هذا األكيفية مقاطعة األ

Alexander Bain )الذي  اليوميةفكار في الحياة حيث عرضه في كتابه بعنوان السيطرة على األ

سرع ما يمكن أد وفي ، ويعمل وقف التفكير على تدريب المسترشد على استبعا(3212)صدره عام أ

فكار غير لمقاطعة األ( Stop( ) قف) مر كل فكرة غير مرغوبة، وعادة ما يكون باستدعاء األ

وتتألف . سلوبا  معرفيا  سلوكيا  أو ربما أ سلوبا  معرفيا  فاعال  أسلوب التفكير حاليا ، أالمرغوبة، ويعتبر 

 :ربع خطوات وهيأعملية وقف التفكير 

 .جراءات وقف التفكيرإالمستهدفة في  األفكارن يقررا معا  ما هي أسترشد على المرشد والم. 3

 .يتصور موقفا  من المحتمل حدوث الفكرة المستهدفة به ويجعلهيقلق المسترشد . 1

 .قف باألمريتم مقاطعة الفكرة المستهدفة . 0

 .يجابيةإكثر أفكار غير المرغوبة بأفكار استبدال األ. 1

خرى للمقاطعة مثل الضغط على جرى عالي منذ ظهور الفكرة أب ساليأويمكن استعمال 

ن أذ إو قرص الجسم، أنفسهم، أاو الوقوف ثم الجلوس، او االلتفاف حول . غير المرغوب بها

 (.1333، برادلي)  رة التفكير المعرفيةالنشاط الذي يعمل على كسر دو 
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 الدراسات السابقة: ثانياً 

بقة أساليب المعاملة الوالدية ودافعية اإلنجاز، وسيتم التطرق لها تناولت العديد من الدراسات السا
 : كما يلي

 نجازالمعاملة الوالدية ودافعية اإل  بساليأدراسات ذات عالقة بين 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل إلى التعرف  (1337) يالحقو هدفت دراسة 

هارون الرشيد بمنطقة جازان، وتكونت عينة  الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدرسة

( أ)طالبا ، وقد استخدم الباحث مقياس أساليب المعاملة الوالدية بصورتيه لألب ( 13)الدراسة من 

، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أساليب معاملة (ب)واألم 

وبين التحصيل الدراسي لألبناء، كما ( يه واإلرشادالتوج –سحب الحب –األسلوب العقابي)األب 

التوجيه  –سحب الحب –األسلوب العقابي)أظهرت النتائج وجود عالقة بين أساليب معاملة األم 

وبين التحصيل الدراسي لألبناء، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة ( واإلرشاد

في ( التوجيه واإلرشاد –سحب الحب  –األسلوب العقابي )إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية 

 .المجمل بين اآلباء واألمهات

هدفت التعرف إلى أنماط التنشئة األسرية المدركة ( 1330)الزيتاوي  قام بها دراسةوفي 

. وأثرها في الدافعية لإلنجاز والتحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد

طالبا  وطالبة تم اختيارهم عشوائيا ، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ( 73)دراسة على اشتملت ال

ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز تعزى إلى متغير نمط التنشئة األسرية أو الجنس أو التفاعل 

بينهما، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي تعزى إلى متغير نمط 

تنشئة األسرية أو التفاعل بين نمط التنشئة والجنس وذلك لكافة أنماط التنشئة األسرية المتبعة من ال

قبل األب واألم معا  أو األب أو األم كل على حدة، في حين بينت النتائج وجود فروق ذات داللة 
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من قبل إحصائية في التحصيل الدراسي تعزى إلى متغير الجنس لجميع أنماط التنشئة المتبعة 

 .األب واألم معا  أو كل منهما على حدة، وكانت الفروق لصالح اإلناث

أثر األساليب الوالدية،  إلىالتي هدفت التعرف ( Chandler, 2006)في دراسة شاندلر 

( 1301)والكفاءة الذاتية، ودافعية التحصيل على األداء األكاديمي، وذلك على عينة مكونة من 

لنتائج إلى وجود تأثير إيجابي ألسلوب التنشئة الديمقراطية على األداء طالبا  وطالبة، أشارت ا

 . األكاديمي للطلبة

بعنوان أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافع اإلنجاز ( 1333) سالم أجرتها دراسةوفي 

طالبة اختيرت ( 121)تألفت عينة الدراسة من . الدراسي لدى طالبات كليات المجتمع في األردن

شوائيا  من كليتين وتحقيقا  ألهداف الدراسة أعدت الباحثة مقياسا  لدافع اإلنجاز الدراسي يتألف من ع

وظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية بين درجات الطالبات . فقرة وصدق البناء( 11)

كانت دالة على مقياس دافع اإلنجاز كحاالت العالقة بين مجموعة أساليب المعاملة بدافع اإلنجاز 

 .إحصائيا  

 ساليب المعاملة الوالديةأدراسات ذات عالقة ب

 :تناولت مجموعة من الدراسات أساليب المعاملة الوالدية ومن تلك الدراسات

تجاهات هدفت إلى معرفة العالقة الموجودة بين االوالتي ( 1337)عبد الغني دراسة 

وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى تالميذ  جتماعية كما يدركها األبناءالوالدية في التنشئة اال

ة، /تلميذ( 105)السنة الثالث ثانوي في بعض ثانويات والية المسيلة، وتكونت عينة الدراسة من 

تجاهات الوالدية في عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اال وجود: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ب التعامل مع الضغوط النفسية، بالنسبة لصورة األب وبالنسبة جتماعية وبعض أساليالتنشئة اال
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فروق دالة بين اآلباء واألمهات في اتجاه الحماية الزائدة لصالح األمهات،  ووجود للصورتين معا

 .وفي اتجاه اإلهمال لصالح اآلباء

هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين أساليب ( 1337)شتوح  قام بها دراسةوفي 

ت بتدائي، استخدمادى تالميذ سنة رابعة عالقتها بالتوافق النفسي ل، و (األم/ األب) ملة الوالدية عاالم

تلميذا من تالميذ سنة رابعة ( 313)عتمدت علي عينة قوامها ارتباطي، و المنهج الوصفي اال الدراسة

سنة، و ( 33-2) ن أنثى، تراوحت أعمارهم بي( 73)ذكرا، و ( 02)بتدائي، بمدينة األغواط، منهم ا

الدرجة الكلية للتوافق ها، و رتباطية ألساليب المعاملة بأبعادالى عدم وجود عالقة إتوصلت الدراسة 

عاملة اإلناث في درجة أساليب المر و لى عدم وجود فروق بين الذكو إتوصلت أيضا سي، و فالن

ى عدم وجود فروق بين لإلنفسي و أبعاده، كما توصلت أيضا في التوافق ا، و (األم/ األب) الوالدية 

 .أساليب المعاملة الوالدية بأبعادها، والتوافق النفسي تبعا للمستوى التعليمي لآلباء

لتعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بقلق لهدفت ( 1330)رواشدة الدراسة 

الدراسة من  وتكونت عينة. االختبار لدى طلبة الثانوية العامة في مدارس محافظة الكرك في األردن

، وقد أظهرت نتائج 1330طالبا  وطالبة  ممن تقدموا المتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ( 113)

الدراسة أن المتوسط العام لمدى تحقيق أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر طلبة الثانوية 

ألولى في حين جاء بعد في المرتبة ا( التسلطي)العامة في األردن جاء متوسطا  وقد جاء البعد 

 . في المرتبة األخيرة( اإلهمال)

واقع تأثير أساليب المعاملة الوالدية إلى لتعرف لهدفت ( 1335)الهلول  قام بها دراسةوفي 

طالبا  وطالبة  من طلبة ( 733)تكونت عينة الدراسة من . كما يدركها األبناء وعالقتها بتقدير الذات

وا بطريقة عشوائية، توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة الصف الثالث الثانوي ، اختير 
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إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية وأساليب المعاملة الوالدية السالبة في النرجسية 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير . العصابية لصالح الطلبة ذوي أساليب المعاملة السالبة

قدير الذات المنخفض في النرجسية العصابية لصالح الطلبة ذوي تقدير الذات الذات المرتفع وت

ولقد تفوق كل من الذكور واإلناث ذوي التقدير الذاتي المنخفض على الطلبة ذوي . المنخفض

التقدير الذاتي المرتفع في النرجسية العصابية، في حين أظهر كل من الذكور واإلناث مستوى 

 .عصبيةمتقارب في النرجسية ال

إلى الكشف عن عالقة أساليب المعاملة  الدراسةهذه هدفت ( 1331)وحمدان،  ةالجوارن

وقد تكونت عينة الدراسة . الوالدية بالرهاب االجتماعي لدى عينة من طلبة مرحلة المراهقة المبكرة

رجات أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى د. طالبا  وطالبة من طلبة الصفين السابع والثامن 3312من 

وفيما يتعلق بتفاعل الجنس والمستوى . أفراد العينة كانت على األسلوبي الحازم لألب والحازم لألم

وأظهرت النتائج فروقا .الصفي، فكان هناك تفاعٌل داٌل إحصائيا على جميع أساليب المعاملة الوالدية

في، والتفاعل دالة إحصائيا على مقياس الرهاب االجتماعي تعزى إلى الجنس، والمستوى الص

وفيما يتعلق بالمستوى . بينهما، بالنسبة للجنس فكانت درجات اإلناث أعلى من درجات الذكور

الصفي، كانت درجات طلبة الصف السابع أعلى من درجات طلبة الصف الثامن، وفيما يتعلق 

هل لألم باألساليب التي تنبأت بالرهاب االجتماعي لدى كل من الجنسين، فقد كان األسلوب المتسا

وتاله األسلوب المتسلط لألب،أما فيما يتعلق باألساليب التي تنبأت بالرهاب االجتماعي لدى كل 

من الصفين، فقد أشارت النتائج إلى أن األساليب المتنبئة لدى طلبة الصف السابع هي على 

أما لدى طلبة . المتساهل لألم، واألسلوب المتساهل لألب، واألسلوب الحازم لألب األسلوب: التوالي
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األسلوب المتساهل لألب، واألسلوب المتساهل لألم، : الصف الثامن، فقد كانت على التوالي

 .واألسلوب المتسلط لألب

طبيعة العالقة بين ادراك األبناء ألساليب  إلىبدراسة هدفت التعرف ( 1333)قامت ابريعم 

ة في ادراك األبناء ألساليب معاملة األب وشعورهم باألمن، والكشف عن وجود فروق ذات دالل

طالبا  وطالبة  في ( 320)المعاملة الوالدية تعزى للجنس لدى عينة من طلبة الثانوية مكونة من 

دراك األبناء ألساليب معاملة األب إنتائج على وجود عالقة سالبة بين أسفرت ال. السنة الثانية ثانوي

ك األبناء ألسلوب الحماية الزائدة في معاملة وعدم وجود عالقة بين ادرا. وشعورهم باألمن النفسي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ادراك األبناء ألسلوب . األب وبين شعورهم باألمن النفسي

معاملة األب في الحماية الزائدة وأسلوب المعاملة السوية لألب بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث 

 .لمعاملة السويةفي الحماية الزائدة، ولصالح الذكور في ا

دراسة هدفت التعرف إلى تأثير نمط التنشئة التسلطي  (Nyarko, 2011) ياركوأجرى نو 

طالبا  ( 102)لدى الوالدين على التحصيل األكاديمي لدى المراهقين، وذلك على عينة مكونة من 

دالة إحصائيا   أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية. وطالبة  من طلبة المرحلة الثانوية في غانا

 .بين النمط التسلطي لكل من األم واألب والتحصيل األكاديمي للطلبة

التي هدفت للكشف عن  (Festa & Ginsburg, 2011) وفي دراسة فيستا وغينزبيرغ

القبول والدعم االجتماعي )وعوامل الرفاق ( الرفض والقلق الوالدي الزائد)أساليب المعاملة الوالدية 

مراهقا  ( 00)المسببة للرهاب االجتماعي لدى عينة من الذكور، وتكونت العينة من ( ونوع الصداقة

شمال برودواي األميركية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الرهاب االجتماعي العالي يرتبط بسيطرة 
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ورفض وقلق الوالدين الزائد ونوعية الصداقة، وكانت السيطرة الوالدية متنبئ قوي بالرهاب 

 .االجتماعي

دراسة  دراسات أخرى موضوع أساليب المعاملة الوالدية، ففي تناولتمن ناحية أخرى فقد و 

التي تحدثت عن  (Cenkseven, Kirdok & Isik, 2010)كل من سنكسفن وكبردوك وآسيك 

( 021)عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالتعلق الوالدي لدى طلبة المدارس، وتكونت العينة من 

قة، وقد أظهرت النتائج أن أبناء المتسلطين والحازمين أكثر حزما  من أبناء الوالدين مراهقا  ومراه

المهملين والمتسامحين، وأن الطلبة الذين كان تعلقهم بآبائهم بدرجة متوسطة أكثر حزما  من أولئك 

 .لية أو منخفضةاالذين كان تعلقهم بدرجة ع

اليب المعاملة الوالدية كما يدركها بدراسة هدفت إلى التعرف على أس( 1333)قام حمود 

فردا  من الذكور واإلناث بواقع ( 175)األبناء األسوياء والجانحون، وتكونت عينة الدراسة من 

جانحا ، من طلبة مدارس محافظة دمشق الصف الحادي عشر، ومعهد  (25)سويا  و( 323)

من أربعة أساليب  المكونالدية، واستخدمت الدراسة مقياس أساليب المعاملة الو . األحداث الجانحين

فروق  عدم وجود: ومن أهم نتائج الدراسة(. الرفض، العقاب، الدفء االنفعالي، الحماية الزائدة)

ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية في عينة الدراسة بين األسوياء والجانحين، ما عدا 

ن يتعرضون للعقاب من قبل الوالدين كأسلوب في أسلوب العقاب لصالح الجانحين، أي أن الجانحي

متغير ل تبعا  فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية  لم تظهر النتائجللتنشئة، كما 

 .الجنس لدى الجانحين من أفراد العينة

دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير معاملة الوالدين على األداء ( 1337)وأجرت الناجم 

واعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح . لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياضالوظيفي 
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وأظهرت . مدارس( 2)طالبة من ( 113)وتكونت عينة الدراسة من . االجتماعي عن طريق العينة

نتائج الدراسة أن غالبية اآلباء واألمهات يستخدمون األساليب اإليجابية في المعاملة، وأن القليل 

 .نوا يستخدمون أساليب سلبية في تعاملهممنهم كا

إلى  هدفت )Others,2006) Lansford & النسفورد وآخرون قام بها دراسة وفي 

عينة عدد أفراد  وقد بلغ ،نية عشرةتأثير سوء المعاملة الجسدية على أطفال في سن الثافحص 

 شارتية كما أتعرضوا لسوء المعاملة الجسد (%33.2)طفل كان من بينهم  (525)الدراسة 

األمهات واألطفال أنفسهم وكان من نتائج الدراسة أن األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة 

الجسدية لديهم مستوى متدني جدا  من الكفاءة االجتماعية بينما األطفال الذين لم يتعرضوا لإلساءة 

األطفال المساء إليهم فلديهم الكفاءة االجتماعية عالية بسبب الدعم األسري الكافي كذلك أظهر 

 .جسديا  عداء  للمجتمع وعدم قدرة على اتخاذ القرارات

لدى  النفسي والتكيف الوالدية المعاملة أساليببعنوان  (Dwairy, 2004)دويري  أما دراسة

ارتباط نمط المعاملة الوالدية الديقراطي  وجود هاأظهرت نتائجفقد فلسطين، في  المراهقين عينة من

ات جابيا  بمفهوم الذات وتقدير الذات وارتباطه بصفة منخفضة بالقلق واالكتئاب واضطرابارتباطا  إي

أن النمط التسلطي لم يرتبط بأي مشكلة من مشكالت الصحة إلى  الدراسة توانته. السلوك والهوية

باضطراب الصحة  -بالضرورة–عدم ارتباط النمط التسلطي إلى  النفسية المذكورة، مما يشير

 وتبين وجوديعانون سلبيا  من نمط المعاملة الوالدية التسلطي، ، كما تبين انهم عند الشباب النفسية

 .عالقة سلبية مباشرة بين النمط األبوي التسلطي والصحة النفسية

عالقة أساليب المعاملة الوالدية إلى دراسة هدفت التعرف ( 1331) كما أجرت أبوليلة

وتكونت عينة الدراسة . إلعدادية بمدارس محافظات غزةباضطراب المسلك لدى طالب المرحلة ا



46 

 

طالبا  من طالب المرحلة اإلعدادية الذكور بمدارس مديريتي غزة والشمال التعليميتين ( 007)من 

كثر أساليب المعاملة أظهرت نتائج الدراسة أن أوقد  .سنة( 37-31)وقد تراوحت أعمارهم بين 

، وأخيرا  أسلوب (المتسق)، ثم أسلوب (تسامحالم)يليه أسلوب ( تسلطالم)الوالدية شيوعا  هو أسلوب 

وأن أكثر مظاهر اضطراب المسلك شيوعا  هو العدوان التفاعلي، يليه التسيب الخلقي، (. المهمل)

 .ثم عدم االلتزام المدرسي، يليه السلوك العدواني، وأخيرا  عدم االلتزام االجتماعي

 كاديميأل ات ذات عالقة بدافعية االنجاز ادراس

 :ومن تلك الدراسات دافعية اإلنجاز األكاديميتناولت مجموعة من الدراسات وقد 

لعنف طبيعة العالقة بين دالالت ا إلى تهدف التعرفالتي ( 1332)مدور وافي و دراسة 

( 333)نجازهم األكاديمي، حيث طبقت الدراسة على عينة مكّونة من وا  الرمزي كما يدركه التالميذ 

و صفاء ومقياس اإلنجاز ر حقيق هذه األهداف تبنت الباحثة مقياس العنف الرمزي لشاكولت. تلميذ

األكاديمي لقشقوش واألعسر وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر دالالت العنف الرمزي ظهورا واتساما 

في المحيط المدرسي حسب إدراك التالميذ له هي العالقة بن المعلم والمتعلم والتقييم التعسفي، 

زي ومجاالت االنجاز حصائية بين دالالت العنف الرمإة الي وجود عالقة ارتباطية دالة ضافباال

حصائيا بين التالميذ المنجزين وغير المنجزين إظهرت النتائج وجود فروق دالة أيضا أاألكاديمي، و 

 .في إدراكهم لدالالت العنف الرمزي

مدى ارتباط الذكاء إلى رف التعهدفت ( 1332)بوزويقة جدوالي و وفي دراسة قام بها 

ستخدام اوألجل تحقيق أهداف الدراسة تم ، الوجداني بدافعية التعلم لدى تالميذ المرحلة الثانوية

ت الدراسة النتائج التالية وجود أظهر . تلميذا  ( 330)المنهج الوصفي وتكونت عينة بلغ حجمها 

تنظيم  -إدارة االنفعاالت ) وجداني حصائية بين كل من أبعاد الذكاء الإرتباط موجب ذات داللة ا



47 

 

ودافعية التعلم لدى أفراد عينة ( جتماعي التواصل اال-نفعالية المعرفة اال -التعاطف  -نفعاالت اال

الدراسة وبين الدرجة الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ودافعية التعلم في الحياة اليومية لدى أفراد عينة 

 . الدراسة 

أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت المستقبلية في بعنوان ( 1337) الدرابكةدراسة 

( 55)، وتكونت عينة الدراسة من  تنمية دافعية اإلنجاز لدى عينة أردنية من الطلبة الموهوبين

طالبا  وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة القصدية وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 

نجاز، وجاءت الفروق لصالح المجموعة في جميع أبعاد دافعية اإل إحصائية تعزى ألثر المجموعة

ر الجنس في التجريبية، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا  تعزى ألث

نجاز باستثناء بعد المثابرة وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وأظهرت أيضا  عدم جميع أبعاد دافعية اإل

ة إحصائية تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس على جميع أبعاد دافعية وجود فروق ذات دالل

  .االنجاز

التعرف إلى عالقة التوافق النفسي  هدفت( 1337)جعرير قامت بها  دراسةوفي   

بدافعية اإلنجاز لدى التالميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط، واعتمدت الدراسة على  االجتماعي 

تلميذ وتلميذة من تالميذ ( 05)وتكونت عينة الدراسة االسيكومترية من رتباطي الوصفي اال  المنهج 

تكونت عينة الدراسة  مرحلة التعليم المتوسط بهدف التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة، كما  

ناث، وقد تم  تلميذ من تالميذ مرحلة التعليم ( 353)األساسية من  المتوسط موزعين بين ذكور وا 

عالقة ارتباطية بين درجات  وجود    :وبينت الدراسة النتائج التالية   .بطريقة عشوائيةينة اختيار الع

اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة السنة الثالثة والرابعة  ودرجات دافعية  االجتماعي التوافق النفسي
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المرحلة ذبين تالمي فروق في درجات التوافق النفسي االجتماعي ودافعية اإلنجاز ووجود   . متوسط

  .السنة الثالثة والرابعة متوسط تعزى لمتغير الجنس

هدفت إلى تعرف الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز ( 1330)دراسة النملة 

لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين دراسيا  في منطقة الرياض، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

طالبا  متفوقا  من طالب ( 112)هذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  االرتباطي لمناسبته لطبيعة

وأظهرت نتائج الدراسة . الصف الثاني الثانوي، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة

جاءت بدرجة مرتفعة، وجاءت النتائج ( الكفاءة االجتماعية)أن جميع محاور المقياس األول 

كما دلت النتائج على . بدرجة مرتفعة أيضا  ( الدافعية لإلنجاز)المقياس الثاني  المتعلقة بمحاور

وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة على محاور الكفاءة 

االجتماعية ودافعية اإلنجاز وأن هناك إسهاما  لمحوري المهارات الشخصية واألكاديمية في التنبؤ 

 .اإلنجاز لدى الطالب المتفوقين بدافعية

سعت للكشف عن العالقة بين الثقة بالنفس والتكيف المدرسي ( 1331) سرايةدراسة 

والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي بمدينة ورقلة وفقا  لمتغيري الجنس والتخصص 

التي طبقت، اختبار الدافع  تلميذا ، ومن بين األدوات( 251)الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من 

وتم التحقق من صدقه بطريقة االتساق الداخلي، وطريقة " فاروق عبد الفتاح موسى"لإلنجاز ل 

" ألفا كرونباخ"المقارنة الطرفية، أما ثباته فقد تم التحقق منه عن طريق إعادة التطبيق، ومعامل 

(Alpha) بمعامالت صدق وثبات عاليين، وكذا طريقة التجزئة النصفية، وقد تميز االختبار. 

العالقة بين الرضا عن التوجيه الدراسي ودافعية " إلىهدفت التعرف ( 1331)دراسة قدوري 

، وشملت "اإلنجاز الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي بمختلف التخصصات بوالية الوادي
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ة لإلنجاز تعزى إلى الجنس تلميذا وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في الدافعي( 303)العينة 

 .والتخصص الدراسي

فحص دراسة هدفت إلى ( Awan, Noureen & Naz, 1333)وأجرى أوان ونيزا وناز 

وتكونت عينة الدراسة من . دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات والتحصيل الدراسي العالقة بين كل من

وأظهرت نتائج . اصة بمنطقة سرغوداطالبا  وطالبة  من أربع مدارس في المرحلة الثانوية الخ( 000)

 . الدراسة أن دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات يرتبطان إلى حد كبير بالتحصيل الدراسي

الداخلية واألداء األكاديمي بعنوان العالقة بين الدافعية ( Lapper, 2005)أما دراسة ليبر 

ة الدافعية األكاديمية، واستخدم الفروق العمرية في الدافعية الداخلية وعالق إلىالتعرف  هدفت فقد

طالبا  من طلبة ( 372)البحث مقياس الدافعية الداخلية األكاديمية من إعداده على عينة مكونة من 

وجود عالقة : المرحلة الثانوية في مدارس والية بنسلفانيا األمريكية، وأسفرت عن النتائج التالية

تنخفض الدافعية لدى الطلبة  ، وأنلتحصيل الدراسيالداخلية وا موجبة دالة إحصائيا  بين الدافعية

 .بزيادة مستوى الدراسي

لتعرف اهدفت ( Govington & Meller, 2001)كوفنجتون وملر قام بها دراسة وفي 

العالقة بين الدافعية الداخلية وكل من المكافأة الخارجية واإلنجاز األكاديمي والتي تهدف إلى  إلى

طلبة الجامعيين في الدافعية الداخلية وعالقتها بكل من المكافآت التعرف على الفروق بين ال

وقام بتطبيقه على عينة مكونة . الخارجية واإلنجاز األكاديمي، واستخدم مقياس اإلنجاز األكاديمي

إلى أن دافعية : وتوصلت إلى النتائج التالية. طالبا  جامعيا  في الجامعة الينوى األمريكية( 301)من 

اخلية تقل وجود المكافآت الخارجية، أي أن تعلم الطلبة بإرادتهم تقل في وجود المكافآت الطلبة الد
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وأظهرت وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا  بين الدافعية . الخارجية مثل المال ودرجات الدراسة

 . الداخلية واألداء األكاديمي

 التعقيب على الدراسات السابقة

أساليب المعاملة الوالدية السابقة أنها ركزت على  يتبين من خالل استعراض الدراسات

 فحص ألساليب، وتشترك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اإلنجاز األكاديميدافعية و 

الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث المجتمع األصلي للدراسة، كما  ت، واختلفالوالدية المعاملة

 .المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في القدس الشريف طلبةتميزت الدراسة كونها ركزت على 

ة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، يالدراسة الحال تواستفاد

والتعرف على المنهجية المناسبة لطبيعة الدراسة الحالية، إلى جانب المعالجة اإلحصائية، وعرض 

 .النتائج

، التي تؤثر على التحصيل، والعوامل اإلنجازدافعية ثر المعاملة الوالدية على أوألهمية معرفة 

أثر لتحديد  ى استفادة الدراسة الحالية منهاووفق ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة، ومد

، أمر يجدر باالهتمام والدراسة، اإلنجاز األكاديمي لطلبة مدينة القدسدافعية المعاملة الوالدية على 

رشاد الوالدين لضرورة ممارسة أساليب المعاملة اإليجابية مع األبناء لما لها من من أجل  توجيه وا 

 .وبالتالي تحسين تحصيلهم وتحقيق الفرصة التعليمية لهمأثر إيجابي عليهم في زيادة الدافعية لديهم 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

 ية الدراسةمنهج -

 مجتمع الدراسة -

 الدراسة عينة -

 الدراسة أدوات -

 صدق األدوات -

 ثبات األدوات -

 الدراسة إجراءات تنفيذ -

 المعالجة اإلحصائية -
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 الفصل الثالث

 اجراءات الداسة
 

التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك للطريقة يتناول هذا الفصل وصفا  مفصال  

عداد أداة تعريف منهج الدر  اسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وا 

، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي (االستبانة)الدراسة

 .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

 :الدراسة يةمنهج

ويعرف . (رتباطياال)الوصفي الباحث باستخدام المنهج من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام 

بأنه المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا  أو قضية موجودة حاليا  يمكن الحصول منها على معلومات 

والتي يحاول الباحث من خالله وصف ظاهرة . تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل من الباحث فيها

ن العالقة بين مكونات واآلراء التي تطرح حولها، والعمليات موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، وبيا

التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة 

خضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل  .أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وا 

 :مجتمع الدراسة

جميع طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف، والبالغ عددهم تكون مجتمع الدراسة من 

 (37)إلىطالبا  وطالبة، موزعين ( 1031)، (1332/ 1337)وفق السجالت الرسمية للعام الدراسي

 .مدرسة
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 :عينة الدراسة

المرحلة الثانوية في القدس  طالبا وطالبة يدرسون في( 356)اشتملت عينة الدراسة على 

العنقودية كأساس الختيار عينة الدراسة، من خالل العشوائية  تمد الباحث العينة الشريف، حيث اع

 .منطقةثالث مناطق، ومن ثم تم اختيار مدرستين من كل إلى  تقسيم المدارس

 (%31.2)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس أن نسبة ( 3.0)يبين الجدول و 

للعاشر، ونسبة %( 12.3)تغير الصف أن نسبة ويبين م. لإلناث%( 02.2)للذكور، ونسبة 

ويبين متغير معدل الصف السابق أن . للثاني عشر%( 12.1)للحادي عشر، ونسبة %( 11.7)

 (20)من %( 11.7)، ونسبة (23-73)من %( 53.0)، ونسبة (73)ألقل من  %(15)نسبة

 . فأكثر

 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (: 3.1)جدول 
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 31.2 111 ذكر الجنس

 68.8 245 أنثى

 28.1 100 العاشر الصف 

 42.7 152 الحادي عشر

 29.2 104 الثاني عشر

 25.0 89  73أقل من  معدل الصف السابق

 50.3 179 25-73من 

 24.7 88 فأكثر 20من 
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 :الدراسة تاو أد

 : المعاملة الوالديةمقياس أساليب : اوال

 تبني تمو تم االطالع على مجموعة من المقاييس ذات العالقة بأساليب المعاملة الوالدية 

 03والمكون من ( 1335)، المأخوذ من دراسة الجوارنة وحمدان (1332)اختيار مقياس الشريفين 

أما  (3،0،0،2،31) 5 وعدد فقراتها المعاملة الوالدية، المتسلط، اليبسألبعاد أ ةفقرة، تغطي ثالث

. (1،5،7،33،31) 5وعدد فقراتها  ، والحازم(1،2،33،30،35) 5وعدد فقراتها  المتساهل

وللمقياس صورتين متطابقتين، أحدهما تقيس أساليب المعاملة األم، واألخرى تقيس معاملة األب 

سي، وذلك ، وصممت االستجابة على االستبانة بطريقة سلم ليكرت الخمامن وجهة نظر الطلبة

 .أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة: على النحو اآلتي

 

 :دافعية االنجاز األكاديميا مقياس: ثانياً 

ذات العالقة بدافعية االنجاز األكاديمي، وبعد ذلك  تم االطالع على مجموعة من المقاييس

المأخوذ  ،(1330)والزعبي ( 1333)ي عداد الشعراو إاإلنجاز األكاديمي من تم تبني مقياس دافعية 

وصممت  .فقرة( 10)وتكون المقياس من  لمالءمته لموضوع الدراسة ،(1331) من دراسة العمري

أوافق بشدة، : االستجابة على االستبانة بطريقة سلم ليكرت الخماسي، وذلك على النحو اآلتي

 .أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة
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 :تاو صدق األد

، ومن ثم تم التحقق من (1ملحق رقم )الباحث بتصميم االستبانة بصورتها األوليةقام 

، صدق أداة الدراسة بعرضها على المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة

حيث طلب . الباحث االستبانة على عدد من المحكمين محكما ، حيث وزع( 33)وقد بلغ عددهم 

مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغويا ، ومدى : رات االستبانة من حيثمنهم إبداء الرأي في فق

ضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة ، ووفق شمول الفقرات للجانب المدروس، وا 

 .(1ملحق رقم ) هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية

لفقرات بيرسون  إرتباطضا  بحساب معامل من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أي

االستبانة ويدل  واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقراتاالستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، 

 :ذلك ة تبينول التاليداوالج. اق داخلي بين الفقراتعلى أن هناك التس


وفة ارتباط فقرات لمصف( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 3.9)جدول 

 (صورة األب)مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

6 0.484
*

*
 

7.777 6 0.463
**

 7.777 11 0.366
**

 7.77 

6 0.364
*

*
 

7.777 7 0.202
**

 7.777 12 0.470
**

 7.77 

5 0.472
*

*
 

7.777 8 0.254
**

 7.777 13 0.380
**

 7.77 

7 0.422
*

*
 

7.777 9 0.518
**

 7.777 14 0.107
**

 7.77 

3 0.132
*

 7.713 10 0.455
**

 7.777 15 0.361
**

 7.77 

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**
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لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)ارتباط بيرسون  نتائج معامل(: 9.9)جدول 
 (صورة األم)مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.444** 3.33 0 0.462** 3.333 33 0.310** 3.33 

2 0.248** 3.33 7 0.331** 3.333 31 0.540** 3.33 

3 0.469** 3.33 2 0.283** 3.333 30 0.309** 3.33 

4 0.210** 3.33 2 0.321** 3.333 31 0.240** 3.33 

5 0.179** 3.33 33 0.175** 3.331 35 0.282** 3.33 

.....ةعنددالهاحصائي*0...دالهاحصائيةعند**

 
 

لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 3.9)جدول 
 مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الر
 قم

الدالة  Rقيمة 
 ةاإلحصائي

1 0.559** 3.333 2 0.570*

* 
3.333 37 0.155** 3.333 

2 0.458** 3.000 33 0.536*

* 
3.333 32 0.124* 3.319 

3 0.613** 3.333 33 0.524*

* 
3.333 32 0.539** 3.333 

4 0.541** 3.333 31 0.475*

* 
3.333 13 0.415** 3.333 

5 0.659** 3.333 30 0.560*

* 
3.333 13 0.565** 3.333 

6 0.594** 3.333 31 0.296*

* 
3.333 11 0.459** 3.333 

7 0.611** 3.333 35 0.446*

* 
3.333 10 0.523** 3.333 

8 0.683** 3.000 30 0.403*

* 
3.333    

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**
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  :الدراسةأدوات ثبات 

ب احساالتساق الداخلي،  وبب ثبات التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب قام الباحث

. تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسةإلى  كرونباخ الفا، وكانت النتيجة تشير معامل

 .ألبعاد أساليب المعاملة الوالدية، ودافعية االنجازبين معامل الثبات ة تول التالياوالجد

 الوالدية، ودافعية االنجاز والدرجة الكليةمعامل الثبات ألبعاد أساليب المعاملة  نتائج(: 3.9)جدول 
 معامل الثبات الصورة الوالدية األبعاد
 0.79 صورة األب متسلط

 0.75 صورة األم
 0.71 صورة األب حازم

 0.73 صورة األم
 0.76 صورة األب متساهل

 0.74 صورة األم
 7.00 الدرجة الكلية دافعية االنجاز

 :إجراءات تنفيذ الدراسة

بتطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع  م الباحثقا

 تمن أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، تبين للباحث أن عدد االستبيانا تاالستبيانا

 .استبانة( 356: )المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل اإلحصائي

 :المعالجة اإلحصائية

، (ا معينةقامإعطائها أر )والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها  تستبيانابعد جمع اال

وذلك تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، 

بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج و وتحليل البيانات وفقا ألسئلة 
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، (t- test( )ت)سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار المتو 

ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات  ،(One Way ANOVA)األحادي تحليل التباين واختبار 

 SPSS( )Statistical)، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية (Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا 

Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 

 تمهيد -

 الدراسة النتائج المتعلقة بأسئلة -

 فرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة ب -

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



60 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 تمهيد

عن موضوع الدراسة  باحثالإليها  تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل       

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في "وهو 

وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، "  القدس الشريف

ات متوسطات استجاب مستوىيتم تحديد  وحتى. وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها

 :المعيار اآلتي أفراد عينة الدراسة تم اعتماد

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2333 منخفضة
 3367-2334 متوسطة
 فأعلى 3368 مرتفعة

 

 :نتائج أسئلة الدراسة

 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 القدس الشريف؟ منطقة في  اآلباء واألمهاتدى لالسائدة أساليب المعاملة الوالدية  هيما 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  بحساب قام الباحثعن هذا السؤال  لإلجابة

مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة  عناالستبانة التي تعبر  فقرات أفراد عينة الدراسة على

  :اآلتي( 134)، والمبينة في الجدول فالمرحلة الثانوية في القدس الشري
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 3.1)جدول 
 لمستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 الرقم

 صورة األم صورة األب األبعاد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

المتوسط  % التقييم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 % التقييم

 53.8 متوسطة 0.787 2.69 متسلط 1
 56.4 متوسطة 0.805 2.82

 76.1 مرتفعة 0.821 3.80 حازم 2
 79.1 مرتفعة 0.872 3.95

 35.4 منخفضة 0.710 1.77 38.3منخفضة 0.788 1.91 متساهل 3

بق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يالحظ من الجدول السا        

أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

وانحراف ( 3383)أسلوب الحازم حصل على أعلى متوسط حسابي  لصورة األب أن الشريف

أي بدرجة مرتفعة، ويليه أسلوب المتسلط بمتوسط % 76.1، وبنسبة مئوية (3.821)معياري 

وبدرجة متوسطة، ومن ثم % 5338وبنسبة مؤية ( 33787)وانحراف معياري ( 2362)حسابي 

 )%3833(ية وبنسبة مئو ( 33788)وانحراف معياري ( 1321)أسلوب المتساهل بمتوسط حسابي 

م أيضا  على أعلى متوسط حسابي وبالنسبة لصورة األم فقد حصل أسلوب الحاز . وبدرجة منخفضة

أي بدرجة مرتفعة، ويليه أسلوب % 7231، وبنسبة مئوية (3.872)وانحراف معياري ( 3325)

وبدرجة % 5634وبنسبة مئوية ( 33835)وانحراف معياري ( 2382)المتسلط بمتوسط حسابي 

وبنسبة ( 33713)وانحراف معياري ( 1377)متوسطة، ومن ثم أسلوب المتساهل بمتوسط حسابي 

 .وبدرجة منخفضة% 3534مئوية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  بحساب قام الباحثو     

 :اآلتي( 234)في الجدول  أسلوب المتسلط، كما هو مبين عناالستبانة التي تعبر  فقرات على
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معيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال(: 4.1)جدول 
 ألسلوب المتسلط

 الرقم

 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  التقييم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

أمي رأيه بشدة أثناء /يفرض أبي 1
 . المناقشات

 متوسطة 1.239 3.10 متوسطة 1.135 3.14

أمي مني عندما أحاول /يغضب أبي 3
مخالفته في الرأي

 متوسطة 1.178 2.83 متوسطة 1.178 2.96

 متوسطة 1.378 2.85 متوسطة 1.263 2.64أمي أخطائي/يتصيد أبي 6

أمي عندما ال أحقق /يعاقبني أبي 2
طموحاته

 متوسطة 1.362 2.58 منخفضة 1.199 2.21

 أمي على تنفيذ ما يريده/يجبرني أبي 12
مني

 متوسطة 1.297 2.74 متوسطة 1.241 2.50

 متوسطة 0.805 2.82 متوسطة 0.787 2.69 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

للدرجة  المتوسط الحسابي أنأسلوب المتسلط على  لصورة األب الستجابات أفراد عينة الدراسة

جاء بدرجة مستوى أسلوب المتسلط أن وهذا يدل على ، (3.787)وانحراف معياري ( 2.62)الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و . متوسطة

درجة للالمتوسط الحسابي  أنأسلوب المتسلط على  لصورة األم الستجابات أفراد عينة الدراسة

جاء بدرجة مستوى أسلوب المتسلط أن وهذا يدل على ، (3.835)وانحراف معياري ( 2.82)الكلية

 .متوسطة

فقرات جاءت بدرجة ( 1)لصورة األب أن ( 1.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم 

أمي رأيه بشدة أثناء /يفرض أبي" وحصلت الفقرة . ةنخفضجاءت بدرجة مةواحدة ، وفقر متوسطة
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أمي مني عندما أحاول /يغضب أبي" ، ويليها فقرة (0.31)على أعلى متوسط حسابي " .قشاتالمنا

أمي عندما ال أحقق /يعاقبني أبي" وحصلت الفقرة (. 1.20)بمتوسط حسابي "  مخالفته في الرأي

أمي على تنفيذ ما يريده /يجبرني أبي" ، يليها الفقرة (1.13)على أقل متوسط حسابي "  طموحاته

 جميعلصورة األم أن ( 1.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم (.1.53)بمتوسط حسابي  " مني

على "  أمي رأيه بشدة أثناء المناقشات/يفرض أبي" وحصلت الفقرة . فقرات جاءت بدرجة متوسطةال

(. 1.25)بمتوسط حسابي "  أمي أخطائي/يتصيد أبي" ، ويليها فقرة (0.33)أعلى متوسط حسابي 

، (1.52)على أقل متوسط حسابي "  أمي عندما ال أحقق طموحاته/يعاقبني أبي" فقرة وحصلت ال

 (.1.71)بمتوسط حسابي "  أمي على تنفيذ ما يريده مني/يجبرني أبي" يليها الفقرة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  بحساب قام الباحثو       
( 334)في الجدول أسلوب الحازم، كما هو مبين  عنالستبانة التي تعبر ا فقرات الدراسة على

 :اآلتي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 1.1)جدول 

 ألسلوب الحازم

 الرقم

 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  التقييم
 حسابيال

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 مرتفعة 1.025 3.86 متوسطة 1.056 3.64 . أمي سلوكي بنظام/يوجه أبي 2

أمي على تعزيز الثقة /يعمل أبي 5
 . المتبادلة بينه وبيني

 مرتفعة 1.317 3.89 مرتفعة 1.221 3.81

 مرتفعة 1.225 3.87 مرتفعة 1.162 3.76 . أمي لدي الشعور بالمسؤولية/يعزز أبي 7

 مرتفعة 1.418 3.87 مرتفعة 1.241 4.07 . أمي حاجات أفراد األسرة/يراعي أبي 13

أمي على تحقيق التآلف /يعمل أبي 14
 . داخل األسرة

 مرتفعة 1.075 4.27 مرتفعة 1.340 3.74

 مرتفعة 0.872 3.95 مرتفعة 0.821 3.80 الدرجة الكلية
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بر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يالحظ من الجدول السابق الذي يع      

للدرجة المتوسط الحسابي  أن الحازمأسلوب على  لصورة األب الستجابات أفراد عينة الدراسة

جاء بدرجة  الحازممستوى أسلوب أن وهذا يدل على ، (3.821)وانحراف معياري ( 3.83)الكلية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عنو . مرتفعة

 للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن الحازمأسلوب على  لصورة األم الستجابات أفراد عينة الدراسة

 .مرتفعةجاء بدرجة  الحازممستوى أسلوب أن وهذا يدل على ، (3.872)وانحراف معياري ( 3.25)

فقرات جاءت بدرجة ( 1)ورة األب أن لص( 0.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم 

 أمي حاجات أفراد األسرة/يراعي أبي" وحصلت الفقرة . جاءت بدرجة متوسطة ة واحدة، وفقر مرتفعة

أمي على تعزيز الثقة المتبادلة بينه /يعمل أبي" ، ويليها فقرة (1.37)على أعلى متوسط حسابي " 

على أقل "  أمي سلوكي بنظام/ه أبييوج" وحصلت الفقرة (. 0.23)بمتوسط حسابي "  وبيني

بمتوسط "  أمي على تحقيق التآلف داخل األسرة/يعمل أبي" ، يليها الفقرة (0.01)متوسط حسابي 

 (.0.71)حسابي 

فقرات جاءت بدرجة جميع اللصورة األم أن ( 0.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم 

على أعلى متوسط حسابي " دما اكون حزينا بي عن( أو أمي ) يهتم أبي " وحصلت الفقرة . مرتفعة

بمتوسط "  مكان وجودي( ال يعرف )علي عندما يجهل ( أو أمي )يقلق أبي " ، ويليها فقرة (1.71)

على " لي المالبس الجديدة و اللعب ( أو أمي ) يشتري أبي " وحصلت الفقرة (. 1.02)حسابي 

على أن اتناول طعامي بانتظام ( أو أمي ) يحرص أبي " ، يليها الفقرة (1.10)أقل متوسط حسابي 

 (.1.17)بمتوسط حسابي " 
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بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  قام الباحثو      

 :اآلتي( 434)والمبينة في الجدول أسلوب المتساهل،  عناالستبانة التي تعبر  فقرات الدراسة على

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطا(: 1.1)جدول 
 ألسلوب المتساهل

 الرقم

 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  التقييم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

أمي مشكالت أبناءه داخل /يهمل أبي 4
 . األسرة

 منخفضة 1.24 1.80 خفضةمن 1.147 1.77

 متوسطة 1.12 2.35 متوسطة 1.085 2.45 . أمي بما أفعله/ال يتدخل أبي 8

أمي بأنه غير قادر على /يتصف أبي 11
 .تنظيم أمور األسرة

 منخفضة 1.12 1.71 منخفضة 1.164 1.79

أمي بعدم المسؤولية /تتسم قرارات أبي 13
 .والالمباالة

 منخفضة 1.09 1.63 منخفضة 1.145 1.86

 منخفضة 0.90 1.37 منخفضة 1.120 1.71 . أمي من المسؤولية/يتهرب أبي 15

 منخفضة 0.71 1.77منخفضة 0.78 1.91 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

للدرجة المتوسط الحسابي  أن ب المتساهلصورة األب أسلو  الستجابات أفراد عينة الدراسة على

جاء بدرجة  أسلوب المتساهلأن مستوى وهذا يدل على ، (3.78)وانحراف معياري ( 1.21)الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  .منخفضة

للدرجة المتوسط الحسابي  أن لمتساهلصورة األم أسلوب ا الستجابات أفراد عينة الدراسة على

جاء بدرجة  أسلوب المتساهلأن مستوى وهذا يدل على ، (3.71)وانحراف معياري ( 1.77)الكلية

 .منخفضة
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لصورة األب أن فقرة واحدة جاءت بدرجة ( 1.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم 

"  أمي بما أفعله/تدخل أبيال ي" وحصلت الفقرة . ةنخفضفقرات جاءت بدرجة م( 1)ة، ومتوسط

 أمي بعدم المسؤولية والالمباالة/تتسم قرارات أبي" ، ويليها فقرة (1.15)على أعلى متوسط حسابي 

على أقل متوسط "  أمي من المسؤولية/يتهرب أبي" وحصلت الفقرة (. 3.20)بمتوسط حسابي " 

بمتوسط حسابي "  .األسرة أمي مشكالت أبناءه داخل/يهمل أبي" ، يليها الفقرة (3.73)حسابي 

لصورة األم أن فقرة واحدة جاءت بدرجة ( 1.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم (. 3.77)

"  أمي بما أفعله/ال يتدخل أبي" وحصلت الفقرة . ةنخفضفقرات جاءت بدرجة م( 1)ة، ومتوسط

"  ه داخل األسرةأمي مشكالت أبناء/يهمل أبي" ، ويليها فقرة (1.05)على أعلى متوسط حسابي 

على أقل متوسط "  أمي من المسؤولية/يتهرب أبي" وحصلت الفقرة (. 3.23)بمتوسط حسابي 

بمتوسط حسابي "  أمي بعدم المسؤولية والالمباالة/تتسم قرارات أبي" ، يليها الفقرة (3.07)حسابي 

(3.00.) 

 : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  4.3.3

 ؟ز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريفمستوى دافعية اإلنجاما 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  بحساب قام الباحثعن هذا السؤال  لإلجابة

مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة  عناالستبانة التي تعبر  فقرات أفراد عينة الدراسة على

 :اآلتي( 534)، والمبينة في الجدول القدس الشريف المرحلة الثانوية في
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 4.1)جدول 
 مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريفل

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  تقييمال
 المؤية

 85.8 مرتفعة 1.11 4.29 .أشعر  بالّرضا عندما أرى اسمي ضمن أسماء المتفوقين 12

 85.2 مرتفعة 1.04 4.26 .أفكر في مستقبلي الّدراسي 4

 83.0 مرتفعة 1.14 4.15 .أشعر  بالّسعادة عند تحقيق أي إنجاز دراسيّ  21

 82.6 مرتفعة 0.98 4.13 .ّيا  ناجحا  أهتمُّ بالّتخطيط ألضمَن مستقبال  دراس 7

 81.2 مرتفعة 1.11 4.06 .يضايقني الحصول على درجات  منخفضة  في االمتحان 2

 79.0 مرتفعة 0.99 3.95 .فيالمدرسةأحاول أن أكون من األوائل  1

 77.4 مرتفعة 1.25 3.87 .أشعر بعدم رغبتي باالستمرار في الّدراسة 14

 77.2 مرتفعة 1.11 3.86 .اّلذي أحّبه بالتخصصااللتحاق  على تساعدني دراستي 6

 76.4 مرتفعة 1.04 3.82 .أستفيد  من مناقشة المعّلمين في الّدروس 13

 75.6 مرتفعة 1.00 3.78 .أضاعف  جهدي ألفهم الموضوعات الّصعبة 12

 74.8 مرتفعة 1.02 3.74 .تشغل  الّدراسة  اهتمامي 3

 72.8 متوسطة 1.04 3.64 .وقتي لدراستيأعطي قدرا  مناسبا  من  5

 71.8 متوسطة 1.09 3.59 .أحرص  على إتمام الواجبات الّدراسّية 8

 66.8 متوسطة 1.18 3.34 .أرى الّتفّوق على زمالئي مهّمة  صعبة   13

 66.8 متوسطة 1.30 3.34 .أشعر بأنَّ المرحلة الّدراسّية أفضل مراحل حياتي 15

 65.4 متوسطة 1.25 3.27 .ت الّدراسّية اّلتي أواجههاتضايقني الّصعوبا 17

 64.4 متوسطة 1.16 3.22 .لدي استعداد لالختباِر في أّي وقت 11

 64.2 متوسطة 1.15 3.21 .المدرسيةأشارك في األنشطة  16

 63.6 متوسطة 1.32 3.18 .مدرستيأحبُّ  23

 61.4 سطةمتو  1.25 3.07 .أرى بأنَّ تحقيق الّنجاح مهّمة صعبة 23

 57.4 متوسطة 1.27 2.87 .أهتمُّ بهواياتي على حساب دراستي 22

 55.2 متوسطة 1.17 2.76 .أقوم  بتحضير الّدروس قبل أن يشرحها المعّلم 2

 54.6 متوسطة 1.26 2.73 .أذاكر فقط قبل االختبارات ألحّقق الّنجاح 18

 43.1 متوسطة 0.47 3.57 الدرجة الكلية

جدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يالحظ من ال   

مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في الستجابات أفراد عينة الدراسة على 



68 

 

، وبنسبة (3.47)وانحراف معياري ( 3.57)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن القدس الشريف

مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في أن ا يدل على وهذ %7134مئوية 

 . متوسطةبدرجة  تجاء القدس الشريف

فقرة ( 31)، ومرتفعةفقرة جاءت بدرجة ( 33)أن ( 5.1)كما وتشير النتائج في الجدول رقم 

"  ماء المتفوقينأشعر  بالّرضا عندما أرى اسمي ضمن أس" وحصلت الفقرة . جاءت بدرجة متوسطة

بمتوسط حسابي "  أفكر في مستقبلي الّدراسي" ، ويليها فقرة (1.12)على أعلى متوسط حسابي 

على أقل متوسط حسابي "  أذاكر فقط قبل االختبارات ألحّقق الّنجاح" وحصلت الفقرة (. 1.10)

 (.1.70)سط حسابي بمتو "  أقوم  بتحضير الّدروس قبل أن يشرحها المعّلم" ، يليها الفقرة (1.70)

 : الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  1.3.3

هل توجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة 

 ؟  المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 :تم فحص الفرضية اآلتية عن هذا السؤال للجابة

بين أساليب المعاملة ( α≤0.05)توى الداللة ذات داللة احصائية عند مس عالقةوجد ال ت" 

 "الوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

بين أساليب المعاملة الوالدية معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية حساب بحص الفرضية تم ف

والمبينة في الجدول ، نوية في القدس الشريفودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثا

 :اآلتي( 634)
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بين أساليب المعاملة الوالدية  معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية للعالقة(:4.1)جدول 
 ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

الصورة  المتغيرات
 الوالدية

معامل 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 41.. -4... صورة األب المتسلط دافعية االنجاز

 .... -3... صورة األم

 .... *41.. صورة األب الحازم

 .... *14.. صورة األم

 40.. -4... صورة األب المتساهل

 3... -*34.. صورة األم

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

      

، (3.11)لصورة األبلبعد الحازم ل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون يتبين من خال

، ومستوى الداللة (3.051)ولصورة األم بلغ قيمة معامل ارتباط بيرسون  ،(3.33)ومستوى الداللة 

بين ( α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةذات  طردية أي أنه توجد عالقة ،(3.33)

ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف، أي أنه  الحازمأساليب 

ذلك من مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية  أزداد أسلوب الحازم زادكلما 

وتبين أيضا في بعد المتساهل لصورة األم أن قيمة معامل  .والعكس صحيح. في القدس الشريف

أي أنه توجد عالقة عكسية بين اسلوب ( 3.33)ومستوى الداللة ( 0.12-)بيرسون  ارتباط

ذلك من مستوى  أزداد أسلوب المتساهل قللأي أنه كلما المتساهل ودافعية اإلنجاز األكاديمي، 

 .، والعكس صحيحلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف دافعية اإلنجاز األكاديمي
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 (صورة األب): الرابعلمتعلقة بالسؤال النتائج ا 1.3.3

لدى ( صورة األب)مستوى أساليب المعاملة الوالدية توجد فروق دالة إحصائيًا في هل 

 ؟معدل الصف السابقو  الصفو  الجنسطلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات 

 :جابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التاليةولل

 : األولىية نتائج الفرض

في مستوى أساليب  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةتوجد فروق ذات ال "

لمتغير  لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى (صورة األب)المعاملة الوالدية

 "الجنس

مستوى  علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  األولىحص الفرضية تم ف

 . الجنسلمتغير  أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

مستوى أساليب في  العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:4.1)جدول 
 الجنسلمتغير  تعزىالمعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 0.00 3.81 0.76 2.92 111 ذكر المتسلط

 0.77 2.58 245 أنثى

 0.38 0.88 0.84 3.74 111 ذكر الحازم

 0.80 3.82 245 أنثى

 0.00 2.88 0.89 2.09 111 ذكر المتساهل

 0.72 1.83 245 أنثى

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**
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، ومستوى الداللة (3.82)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة             

مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ، أي أنه توجد فروق في (3.33)

الفرضية  رفضوبذلك تم . لبعدي المتسلط والمتساهلوكذلك . سالجنلمتغير  تعزىالقدس الشريف 

 .وكانت الفروق لصالح الذكور. األولى

 : الثانيةنتائج الفرضية 

في مستوى أساليب  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةتوجد فروق ذات ال "

لمتغير  ريف تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الش (صورة األب) المعاملة الوالدية

 "الصف

مستوى  علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الثانية حص الفرضية تم ف

 . الصفلمتغير  أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

مستوى لة أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب (:1..)جدول 
 تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األب) أساليب المعاملة الوالدية

 الصفلمتغير 
المتوسط  العدد الصف األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.74 2.88 100 العاشر المتسلط

 0.81 2.65 152 الحادي عشر

 0.75 2.55 104 الثاني عشر

 0.70 3.81 100 العاشر الحازم

 0.84 3.91 152 الحادي عشر

 0.86 3.63 104 الثاني عشر

 0.69 1.88 100 العاشر المتساهل

 0.84 1.90 152 الحادي عشر

 0.78 1.96 104 الثاني عشر
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لدية لدى ية في مستوى أساليب المعاملة الواوجود فروق ظاهر  (4.7)يالحظ من الجدول رقم           

تم استخدام  ، ولمعرفة داللة الفروقالصفلمتغير  تعزى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 :(234)رقم كما يظهر في الجدول  (One Way ANOVA)األحادي تحليل التباين 

 
في مستوى أساليب العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (0.1)لجدو

لمتغير  تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األب) لة الوالديةالمعام
 الصف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 5.06 3.065 2 6.130 بين المجموعات المتسلط

 

0.00 

داخل  
 المجموعات

213.625 353 0.605 
 

 355 219.755 المجموع

 3.58 2.379 2 4.758 بين المجموعات الحازم

 

0.02 

داخل  
 المجموعات

234.320 353 0.664 
 

 355 239.077 المجموع

 0.35 0.218 2 0.435 بين المجموعات المتساهل

 

0.70 

داخل  
 المجموعات

219.769 353 0.623 
 

 355 220.204 المجموع

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**      

 
من مستوى الداللة  أقلوهي ( 3.31)ومستوى الداللة ( 0.03)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

(α≤0.05 )  في مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا
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وبذلك تم  وكذلك لبعدي المتسلط والحازم، ،الصفلمتغير  يف تعزىالمرحلة الثانوية في القدس الشر 
 :يلي لبيان اتجاه الفروق، وهي كما( LSD)وتم فحص نتائج اختبار .الثانيةالفرضية قبول 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ( LSD)نتائج اختبار (: 1..3)الجدول 
 .الدراسي  توى الصفمتغير مسأفراد عينة الدراسة حسب 

 الثاني عشر الحادي عشر العاشر المتغيرات األبعاد

 *33608.   العاشر المتسلط

  *27723.  الثاني عشر الحازم

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

 

 وكانت الفروق في البعد المتسلط بين العاشر والثاني عشر لصالح العاشر، ولبعد الحازم كانت

 .الفروق بين الثاني والحادي عشر، لصالح الثاني عشر

 : الثالثةنتائج الفرضية 

في مستوى أساليب  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة داللةتوجد فروق ذات ال "

معدل لمتغير  لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى (صورة األب)المعاملة الوالدية 

 "الصف السابق

مستوى  علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثةالفرضية  حصتم ف

معدل الصف لمتغير  أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 . السابق
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نة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عي (:33.1)جدول 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األب)مستوى أساليب المعاملة الوالدية ل

 معدل الصف السابقلمتغير  تعزى
معدل الصف  األبعاد

 السابق

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.79 2.75 89 73أقل من  المتسلط

 0.80 2.71 179 25-73من 

 0.74 2.57 88 فأكثر 20من 

 0.82 3.66 89 73أقل من  الحازم

 0.79 3.79 179 25-73من 

 0.85 3.95 88 فأكثر 20من 

 0.82 1.99 89 73أقل من  المتساهل

 0.79 1.95 179 25-73من 

 0.70 1.75 88 فأكثر 20من 

 
 

لة الوالدية ية في مستوى أساليب المعاموجود فروق ظاهر  (66.7)يالحظ من الجدول رقم 

، ولمعرفة داللة معدل الصف السابقلمتغير  تعزى لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

رقم كما يظهر في الجدول  (One Way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  الفروق

(1234): 
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في مستوى أساليب  العينة أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (34.1)لجدو
معدل لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى لمتغير ( صورة األب)المعاملة الوالدية 

 الصف السابق
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.42 0.877 2 1.754 بين المجموعات المتسلط

 

0.24 

داخل  
 المجموعات

218.001 353 0.618 
 

 355 219.755 المجموع

 2.81 1.874 2 3.747 بين المجموعات الحازم

 

0.06 

داخل  
 المجموعات

235.330 353 0.667 
 

 355 239.077 المجموع

 2.45 1.512 2 3.023 بين المجموعات المتساهل

 

0.08 

داخل  
 المجموعات

217.181 353 0.615 
 

 355 220.204 المجموع

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

 

من  أكبروهي ( 3.510)ومستوى الداللة ( 3.030)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى أساليب المعاملة ال أي أنه ( α≤0.05)مستوى الداللة 

معدل الصف السابق، وكذلك لمتغير  تعزىطلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف الوالدية لدى 

 .الثالثةالفرضية قبول وبذلك تم .لألبعاد
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 (صورة األم: )النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 4.4.1

لدى ( صورة األم)مستوى أساليب المعاملة الوالدية  توجد فروق دالة إحصائيًا فيهل 

 ؟معدل الصف السابقو  الصفو  الجنسالثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات طلبة المرحلة 

 :جابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التاليةولل

 : نتائج الفرضية األولى

في مستوى أساليب  (α≤...4)إحصائية عند مستوى الداللة داللةال توجد فروق ذات "

لمتغير  تعزىالمرحلة الثانوية في القدس الشريف لدى طلبة  ( صورة األم) المعاملة الوالدية

 "الجنس

 علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  األولىحص الفرضية تم ف

لمتغير  تعزىمستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 . الجنس

مستوى أساليب في  العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:31.3)جدول 
لمتغير  تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف ( صورة األم)المعاملة الوالدية 

 الجنس
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 0.00 3.87 0.72 3.06 111 ذكر المتسلط

 0.81 2.71 245 أنثى

 0.00 3.91 0.90 3.69 111 ذكر الحازم

 0.83 4.07 245 أنثى

 0.00 3.52 0.82 1.96 111 ذكر المتساهل

 0.63 1.68 245 أنثى

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**
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ومستوى الداللة  ،(1.65)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ، أي أنه ال توجد فروق في (3.13)

ولكن تبين وجود فروق في . وبذلك تم قبول الفرضية األولى. الجنسلمتغير  تعزىالقدس الشريف 

، وفي بعد الحازم لصالح جميع األبعاد وكانت الفروق في بعدي المتسلط والمتساهل لصالح الذكور

 .اإلناث

 : نتائج الفرضية الثانية

في مستوى أساليب  (α≤...4)إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة"
لمتغير  تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف ( صورة األم)المعاملة الوالدية 

 "الصف
مستوى  علىعينة الدراسة  أفرادطات الحسابية الستجابة تم حساب المتوس الثانيةحص الفرضية تم ف

 . الصفلمتغير  تعزىأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:31.3)جدول 

لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  ( األم صورة) مستوى أساليب المعاملة الوالديةل
 الصفلمتغير  تعزى

المتوسط  العدد الصف األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.73 2.86 100 العاشر المتسلط

 0.80 2.84 152 الحادي عشر

 0.86 2.74 104 الثاني عشر

 0.76 4.00 100 العاشر الحازم

 0.92 3.91 152 الحادي عشر

 0.89 3.96 104 الثاني عشر

 0.64 1.73 100 العاشر المتساهل

 0.78 1.81 152 الحادي عشر

 0.64 1.74 104 الثاني عشر
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ية في مستوى أساليب المعاملة الوالدية وجود فروق ظاهر  (67.7)يالحظ من الجدول رقم 

تم  ولمعرفة داللة الفروق، الصفلمتغير  تعزى لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 :(2134)رقم كما يظهر في الجدول  (One Way ANOVA)األحادي استخدام تحليل التباين 

 
في مستوى أساليب العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (34.3)لجدو

لمتغير  تعزىيف لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشر ( صورة األم)المعاملة الوالدية 
 الصف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.73 0.478 2 0.956 بين المجموعات المتسلط

 

0.47 

 0.649 353 228.978 داخل المجموعات 

 355 229.934 المجموع 

 0.34 0.267 2 0.533 بين المجموعات الحازم

 

0.70 

 0.763 353 269.452 داخل المجموعات 

 355 269.986 المجموع 

 0.48 0.248 2 0.495 بين المجموعات المتساهل

 

0.61 

 0.506 353 178.612 داخل المجموعات 

 355 179.108 المجموع 

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

 

من  أكبروهي ( 3.527)ومستوى الداللة ( 3.500)قيمة ف للدرجة الكلية يالحظ أن 

في مستوى أساليب المعاملة توجد فروق دالة إحصائيا  ال أي أنه ( α≤0.05)مستوى الداللة 

قبول وبذلك تم ، الصفلمتغير  الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 . الثانيةالفرضية 
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 : الثالثةفرضية نتائج ال

في مستوى أساليب  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة"

معدل لمتغير  لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى( صورة األم)المعاملة الوالدية 

 "الصف السابق

مستوى  علىعينة الدراسة  دأفراتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الثالثة حص الفرضية تم ف

معدل الصف لمتغير  أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 . السابق

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:34.3)جدول 
بة المرحلة الثانوية في القدس الشريف لدى طل ( صورة األم) مستوى أساليب المعاملة الوالديةل

 معدل الصف السابقلمتغير  تعزى
معدل الصف  األبعاد

 السابق

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.74 2.90 89 73أقل من  المتسلط

 0.81 2.91 179 25-73من 

 0.79 2.53 88 فأكثر 20من 

 0.85 3.71 89 73أقل من  الحازم

 0.80 4.00 179 25-73من 

 0.97 4.08 88 فأكثر 20من 

 0.69 1.88 89 73أقل من  المتساهل

 0.75 1.81 179 25-73من 

 0.58 1.56 88 فأكثر 20من 
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ية في مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة وجود فروق ظاهر  (65.7)يالحظ من الجدول رقم 

تم  ، ولمعرفة داللة الفروقمعدل الصف السابقير لمتغ تعزى المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 :(2334)رقم كما يظهر في الجدول  (One Way ANOVA)األحادي استخدام تحليل التباين 

 
في مستوى أساليب العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (34.1)لجدو

الثانوية في القدس الشريف تعزى لمتغير لدى طلبة المرحلة  ( صورة األم) المعاملة الوالدية
 معدل الصف السابق

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 7.42 4.643 2 9.287 بين المجموعات المتسلط

 

0.00 

داخل  
 المجموعات

220.648 353 0.625 
 

 355 229.934 المجموع

 4.89 3.644 2 7.289 بين المجموعات الحازم

 

0.00 

داخل  
 المجموعات

262.697 353 0.744 
 

 355 269.986 المجموع

 5.27 2.598 2 5.196 بين المجموعات المتساهل

 

0.00 

داخل  
 المجموعات

173.912 353 0.493 
 

 355 179.108 المجموع

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

 

من مستوى  أقلوهي ( 3.33)ومستوى الداللة ( 0.21)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

في مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  ( α≤0.05)الداللة 
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كذلك لجميع و  ،معدل الصف السابقلمتغير  طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

لبيان اتجاه الفروق، وهي ( LSD)وتم فحص نتائج اختبار .الثالثةالفرضية رفض وبذلك تم األبعاد،

 :يلي كما

 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ( LSD)نتائج اختبار (: 81.3)الجدول 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير معدل الصف السابق



فأكثر 20من 25-73من 73أقل من اتالمتغيراألبعاد

*25.37980-73من المتسلط


*37628.فأكثر 20من الحازم


*73.31724أقل من المتساهل


.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

 

 .85-73فأكثر لصالح من  86ومن  85-73بين من  لبعد المتسلط وكانت الفروق في الدرجة

 فأكثر 20، لصالح من 73فأكثر ومن أقل من  20 منبين  لبعد الحازم الفروق في الدرجة وكانت

 .73أقل من لصالح فأكثر  20ومن   73أقل من وكانت الفروق في الدرجة لبعد المتساهل بين 

 : السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال  4.3.3

ة الثانوية في القدس مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلختلف يهل 

 ؟الجنس، الصف، معدل الصف السابق متغيرات حسب الشريف

 :وللجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية
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 : األولىنتائج الفرضية 

في مستوى مستوى  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة"

 "الجنسلمتغير  رحلة الثانوية في القدس الشريف تعزىدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة الم

 علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة األولى حص الفرضية تم ف

 مستوى مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 :تياآل (1234)، والمبينة في الجدول الجنسلمتغير 

مستوى دافعية في  العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:30.3)جدول 
 الجنسلمتغير  تعزىاإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 0.12 1.55 0.52 3.50 111 ذكر

 0.44 3.59 245 أنثى

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

 
، ومستوى الداللة (1.55)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية ، أي أنه ال توجد فروق في (3.12)

 . وبذلك تم قبول الفرضية األولى. الجنسلمتغير  تعزى الشريففي القدس 

 : الثانيةنتائج الفرضية 

في مستوى مستوى  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة"

 "الصفلمتغير  دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى
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مستوى  علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة لثانية احص الفرضية تم ف

، الصفلمتغير  دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 :اآلتي (2334)والمبينة في الجدول 

مستوى ل اد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفر  (:3..4)جدول 
 الصفلمتغير  تعزىمستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

المتوسط  العدد الصف

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.39 3.56 100 العاشر

 0.55 3.58 152 الحادي عشر

 0.42 3.56 104 الثاني عشر

ظاهرية في مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي وجود فروق  (67.1)يالحظ من الجدول رقم 

تم  ، ولمعرفة داللة الفروقالصفلمتغير  تعزى لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 :(2434)رقم كما يظهر في الجدول  (One Way ANOVA)األحادي استخدام تحليل التباين 

في مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي العينة  أفرادالستجابة  ألحاديانتائج اختبار تحليل التباين : (43.3)لجدو
 الصفلمتغير  تعزىلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.06 0.015 2 0.030 بين المجموعات

 

0.93 

 داخل 
 المجموعات

79.409 353 0.225 
 

 355 79.440 المجموع

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**
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من مستوى الداللة  أكبروهي ( 3.20)ومستوى الداللة ( 3.30) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α≤0.05 ) ز األكاديمي لدى طلبة في مستوى دافعية اإلنجاتوجد فروق دالة إحصائيا  ال أي أنه

 . الثانيةالفرضية قبول وبذلك تم ، الصفلمتغير  المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 : الثالثةنتائج الفرضية 

في مستوى دافعية  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة"

معدل الصف لمتغير  الشريف تعزىاإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس 

 "السابق

مستوى  علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الثالثة حص الفرضية تم ف

معدل الصف لمتغير  دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 :اآلتي (2234)، والمبينة في الجدول السابق

مستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:44.3)دول ج
معدل لمتغير  تعزىمستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

 الصف السابق
معدل الصف 

 السابق

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.52 3.46 89 73أقل من 

 0.41 3.57 179 25-73من 

 0.51 3.66 88 فأكثر 20من 

ية في مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي وجود فروق ظاهر  (55.7)يالحظ من الجدول رقم 

، ولمعرفة داللة معدل الصف السابقلمتغير  تعزى لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف

رقم كما يظهر في الجدول  (One Way ANOVA)األحادي تباين تم استخدام تحليل ال الفروق

(2334): 
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في مستوى دافعية اإلنجاز العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (41.3)لجدو
 معدل الصف السابقلمتغير  تعزىاألكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

مجموع  مصدر التباين
 مربعاتال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 4.15 0.913 2 1.827 بين المجموعات

 

0.01 

 
 0.220 353 77.613 داخل المجموعات

 355 79.440 المجموع 

.....دالهاحصائيةعند*0...دالهاحصائيةعند**

   

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 3.33)ومستوى الداللة ( 1.35)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

(α≤0.05 )  في مستوى مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا

رفض وبذلك تم ، معدل الصف السابقلمتغير  طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى

 :يلي بيان اتجاه الفروق، وهي كمال( LSD)وتم فحص نتائج اختبار .الثالثةالفرضية 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ( LSD)نتائج اختبار (: 33.3)الجدول 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير معدل الصف السابق

 

 فأكثر 20من  25-73من  73أقل من  المتغيرات

   *20240 فأكثر 20من 

.....لهاحصائيةعنددا*0...دالهاحصائيةعند**

 

 .فأكثر 86من ، لصالح 73أقل من و فأكثر  86وكانت الفروق بين معدل 

 

 



86 

 

 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مناقشة نتائج الدراسة -

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول -

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -

 الثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال -

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس -

التوصيات -
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

أساليب المعاملة الوالدية يهدف هذا الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة للتعرف على   

ومن أجل ، مي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريفوعالقتها بدافعية اإلنجاز األكادي

التعرف إلى تلك األساليب للمعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي استخدم الباحث 

 .المنهج الوصفي االرتباطي

 :نتائج أسئلة الدراسة مناقشة

 : والذي نصه النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة

القدس منطقة في  اآلباء واألمهاتلدى السائدة اليب المعاملة الوالدية أس هيما 

 الشريف؟ 

كان الحازم اتضح من النتائج أن أسلوب المعاملة الوالدية لدى األب واألم على السواء   

 .كان منخفضا  سلوب المتساهل األ، ثم وكان متوسطا   سلوب المتسلطعاليا ، ثم األ

إلى أسباب ( الحازم ثم المتسلط ثم المتساهل)على الترتيب يعزو الباحث هذه النتيجة  

متنوعة، أولها طبيعة المرحلة الدراسية التي يمر بها الطالب، إذ يجب عليه في المرحلة أّن يكون 

ملتزما  بدراسته لتحديد مستقبله المهني أو األكاديمي، وعدم إضاعة الفرصة السانحة أمام االبن 

ن العلوم والتربية عن طريق األسرة والمدرسة سويا ، لذا يعتمد الوالدين باكتساب أكبر قدر ممكن م

وسبب آخر يعود  ه ضمن رقابة األسرة وتحت سيطرتها،على األسلوب الحازم لكي يعرف االبن أن

يكون االبن عرضة لالنحراف أو  إلى المرحلة العمرية لطلبة المرحلة الثانوية، ففي هذه المرحلة
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اء السوء، وترك المدرسة في سبيل تحقيق ذاته وطموحاته، والخروج عن تعاليم نجرار وراء رفقاال

 .كساب االبن القيم االجتماعية السويةوالمجتمع، وسبب ثالث يتمثل في إاألسرة 

ويرى الباحث أن طبيعة المجتمع في مدينة القدس يتطلب أن يكون االبن في المرحلة  

تمييز الخطأ من الصواب، حيث يتعرض الطلبة في المدينة الثانوية قادرا  على تحمل مسؤولياته، و 

لمضايقات كثيرة يكون سببها في غالب األحيان االحتالل اإلسرائيلي، كالتأخير عن المدرسة 

والتعرض للتفتيش اليومي وغيرها من أساليب الضغط النفسي التي يتعرض لها الطلبة في مدينة 

مسؤولياته ومواجهة ما يتعرض له من ضغوط، لى تحمل االبن أن يكون قادرا  ع القدس، وهنا على

وعدم االستسالم لضغوطات الواقع الذي يعيشه، فيرشده األهل بأسلوب حازم ألن يكون قادرا  على 

ما يواجه من تحديات، ويكون قادرا  على الخروج من المشكالت التي يتعرض لها بأحسن الطرق 

 . وأفضلها

، ثم صورة المتسلط بدرجة بدرجة عالية الحازموب واألم باألسلصورة األب وجاءت  

يفسر الباحث هذه النتيجة بسبب المعتقدات السائدة . بدرجة منخفضةمتوسطة، ثم صورة المتساهل 

في مجتمعنا المحلي وفي مدينة القدس، وهو أن يكون االبن طوعا  للوالدين أو أحدهما، وأن ال 

لك لبقاء االبن ضمن سيطرة األسرة ومتابعته في كل يخرج عن تعاليم األسرة الممتدة أيضا ، وذ

صغيرة وكبيرة، وقد يكون هذا التصرف والسلوك من الوالدين بدافع الخوف على االبن والحفاظ 

عليه، لمعرفتهم المسبقة أّن االبن معرض ألنواع عديدة من االنحرافات، كالتسرب من المدرسة، 

الخروج عن تعاليم المجتمع، خصوصا  في مدينة  وتكوين مجموعة من أصدقاء الدراسة يحاولون

 .اهرة المخدرات بين أوساط الشبابالقدس، التي تتسم بشيوع ظ
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 في جميع شؤونهاالبن إلى السيطرة على تتجه المتسلطة الحازمة و األسرة ويرى الباحث أّن   

 ئهم ووجهات نظرهم، ويمثل هذا النمط اآلباء الذين يسمحون ألبنائهم بالتعبير عن آراحفاظا  عليه

بشؤونه جميعها،وهذا  حرية التصرفلالبن كما أنهم ال يتركون لكن بحدود وليس الحرية المطلقة، 

، األمر االبن نتيجة لألوضاع السياسية واالجتماعية في مدينة القدسالشديد على نابع من القلق 

فرض سيطرتها المطلقة و  واهيواإلكثار من النوالتوجيهات  األوامربإعطاء الذي يدفعها إلى التشدد 

 .في حياة االبن على كل شيء

 والنبذ واإلهمال العقاب الجسديو بالقسوة لالبن معاملة الوالدين هذا األسلوب ال يعني و   

ألّن هذا يعد من األساليب العنيفة التي التدل على التخويف المتكرر، استخدام  وأالنقد المستمر، و 

رشاد،  لكّن ، وسهل االنقياد يكون غير إيجابيالطريقة  هيعامله والديه بهذوالمراهق الذي توجيه وا 

الباحث لمس غير ذلك على أرض الواقع من حيث استجابة الطلبة معه وتعاونهم، إذ لم تظهر 

 .عليهم العدوانية

، جاء متوسطا   التسلطيمن حيث أن البعد  (2316)تتفق هذه النتيجة مع دراسة رواشدة   

أساليب المعاملة الوالدية من حيث درجات ( 1330)رواشدة ودراسة ( 1330)وي الزيتاومع دراسة 

  .(2315)الهلول وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ، من وجهة نظر طلبة الثانوية العامة

 : والذي نصه النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة 

 ؟وية في القدس الشريفمستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانما   

ن مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف جاءت إ  

، يفسر الباحث هذه النتيجة إلى اختالف الطلبة وميولهم التعليمية بالدرجة األولى، بدرجة متوسطة

لى اختالفهم في اإلقبال على التعليم، كذلك الحصول على درجة متو  سطة ال يعني تدني الدافعية، وا 



90 

 

حيث يكون قلة من الطلبة في الوضع الطبيعي لديهم دافعية عالية نحو التعلم، وهم المتفوقين 

الوصول إلى مستوى فهم المادة بالدراسة، كذلك يختلف الطلبة في دافعيتهم التعليمية من حيث 

دراكها والتعامل معها في حياته اليومية، المتعلمة لدى الطالب تلك الدافعية داخلية قد تكون ف وا 

وغيرها  األدلة وخطوات البرهانو تركيز االنتباه والعقلية مثل استخدام العمليات المعرفية وتدفعه نحو 

، ومنهم ما ربط المعلومات الجديدة بالمعرفة والخبرة السابقة لديهوتدفعه إلى ، يةمن األمور التعليم

باستخدام دافعية االستقالل  ومنهم من يكون لهعلم العميق، أسلوب الت يكون لديه دافيعة لكي يتعلم

 .عمليتي تذكر المعلومات الجديدة لربطها بالمعرفة والخبرة السابقة

، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة (1333)جرادات  وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دارسة   

 (.1330)النملة دراسة 

 : نصهوالذي  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

هل توجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة   

 ؟  المرحلة الثانوية في القدس الشريف

 :ولمناقشة نتائج هذا السؤال انبثقت عنه الفرضية اآلتية والتي نصت على  

ساليب المعاملة بين أ( α≤0.05)حصائية عند مستوى الداللة إوجد عالقة ذات داللة ال ت"

 ."لمرحلة الثانوية في القدس الشريفالوالدية ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة ا

ب الحازم ودافعية اإلنجاز األكاديمي و سلاألتوجد عالقة طردية بين اتضح من النتائج بأنه   

ة اإلنجاز لدى يفسر الباحث هذه النتيجة بأّن دافعيلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف، 

تطبيق معايير التفوق التي تعتمد على هؤالء الطلبة مرتبطة بالمعايير االجتماعية السائدة، وذلك ب

كذلك وجود . ة بين أفراد المجتمع المحيط وذلك بالمقارنة بين أداء الفرد باآلخرينالمقارنة االجتماعي
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وق والدافعية للتعلم استعداد مكتسب نزعة وميل لدى اآلباء عامة ليكون االبن متوفقا  ولجعل التف

لدى االبن، من جهة أخرى، فإن االبن الذي يكون تحت رقابة الوالدين، ومتماشيا  مع الدوافع 

األسرية لتفوق االبن، تكون ميوله نحو الدراسة أعلى من الطالب الذي ال يتلقى أي اهتمام أو توجيه 

 .من األهل

ة حازمة وقوية وتتبع أسلوب ال يتضمن مهاودة في كذلك االبن الذي تتم معاملته بطريق  

األمور التعليمية، يكتسب من الوالدين المثابرة واالهتمام، حيث ينعكس سلوك الوالدين على االبن، 

ويقوم بأداء المهام التعليمية بنشاط وحماس ألنه يعرف بأنه سيتعرض لتوبيخ أو عقاب من نوع 

تفوق والدافعية للدراسة رغبة منه في اكتساب خبرة النجاح معين تفرضه األسرة عليه، وقد يكون ال

والتفوق لتحقيق ذاته والتخلص من تبعية األسرة، وبهذا تتحول العالقة بين األسلوب الحازم ودافعية 

 .اإلنجاز إلى نوع من العالقة الطبيعية التي تعتمد على السبب والنتيجة

سرية حازمة من حيث التعليم والتنشئة ويرى الباحث أّن االبن الذي يتعرض لرقابة أ  

االجتماعية، يتكون لديه دافع طبيعي لتجنب الفشل في أي مهمة، وذلك لتأثير األسرة عليه، فإذا 

كان فاشال  بالدراسة سيشعر أنه مختلف عن باقي أفراد أسرته، وخصوصا  الوالدين الذين لديهم 

 . خبرات نجاح سابقة

 ودراسة( 1337)توح ش، ودراسة (1337)جعرير دراسة تتفق هذه النتيجة مع نتائج   

(Awan, Noureen & Naz, 2011)   ومع دراسة ( 1333)إبريعيم وتختلف مع دراسة

(Nyarko, 2011). 
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 : رابع والذي نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

لدى ( صورة األب)مستوى أساليب المعاملة الوالدية توجد فروق دالة إحصائيًا في هل 

 ؟معدل الصف السابقو  الصفو  الجنسطلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات 

 :(0-3)من  ولمناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع يجب مناقشة الفرضيات اآلتية

 :الفرضية األولى والتي نصت على

يب في مستوى أسال( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل" 

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األب)المعاملة الوالدية 

 ."الجنس

عزى لمتغير الجنس تفروق في مستوى أساليب المعاملة الوالدية أظهرت النتائج وجود   

للتعرض  يفسر الباحث هذه النتيجة إلى أّن الذكور أكثر قابلية وميال   .وكانت الفروق لصالح الذكور

لالنحرافات االجتماعية، ولديهم مساحة أكبر من الحرية بالخروج من المنزل أو االلتحاق بعمل 

جزئي، على عكس الطالبات اإلناث، اللواتي غالبا  ما يكون أكثر وقتهن داخل المنزل وتحت رقابة 

مرافقتهم ألصدقاء غير  الوالدين، أّما األبناء الذكور في هذا الّسن فإن خروجهم من المنزل واحتمالية

ماعيا  وأخالقيا  أكبر مما لدى اإلناث، فيتعرضون لمساءلة أكبر من الوالدين من أجل تمنضبطين اج

 .تقويم سلوكهم

ويرى الباحث أّن الذكور يحاولون التعبير عن ذواتهم بأساليب أكثر مما لدى اإلناث،   

يهية جديدة بالنسبة لهم، واكتساب خبرات بالسهر مع مجموعة األصدقاء، أو الذهاب إلى أماكن ترف

حياتية ومهنية جديدة، وبهذا يكونوا أكثر عرضة الرتكاب أخطاء بحق أنفسهم وبحق مجتمعهم، 
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يقابل ذلك تشدد وحزم أكثر مما قد تتعرض له األنثى، إضافة إلى أّن القيام بمثل هذه األمور يكون 

 . شديد األسرة عليه لاللتزام بواجباته المدرسيةعلى حساب الحياة التعليمية لالبن، مما يقتضي ت

، وتختلف (1330)الزيتاوي ودراسة ( 1337) جعرير وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  

 .(1333)حمود مع دراسة 

 : الثانية والتي نصت علىنتائج الفرضية 

اليب في مستوى أس( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل" 

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األب)المعاملة الوالدية 

 ."الصف

يفسر في الدرجة الكلية بين العاشر والثاني عشر لصالح العاشر، اتضح وجود فروق   

، الباحث هذه النتيجة إلى أن الصف العاشر هو من أكثر صفوف المرحلة الثانوية إزعاجا  وفوضى

وذلك لطبيعة المرحلة، إذ لم يتم تحديد الفرع الذي سيلتحق به الطالب، والطالب في هذا الصف لم 

يعتاد ولم يتعرف على المسؤولية التي ستحملها نتيجة التحاقه بفرع معين، كذلك لم يتم بعد فصل 

بصورة أكبر  الطلبة إلى األفرع التي سيحددونها، ويعرف األهل هذا الموضوع فيكون التشديد عليهم

مقارنة من الطالب في الصف الثاني عشر، والذي يمر بمرحلة مفصلية وأساسية من حياته 

التعليمية، ويكون هدفه التفّوق بالثانوية العامة والتخلص من العبء الثقيل الذي يتعرض له نتيجة 

 . ضغوطات الدراسة وضغوطات المجتمع

، يفسر الباحث شر لصالح الثاني عشربين الحادي عشر والثاني عاتضح وجود فروق و   

هذه النتيجة إلى أّن الطالب في الصف الثاني عشر يكون عرضة للتوجيه واإلرشاد والتقييد أكثر 

من الصف الحادي عشر، ذلك أّن هذا الصف من الصفوف التي تحتاج إلى تركيز وعناية أكبر، 
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لعامة بهدف التزامه بالدراسة والحصول ويكون دافع األهل بالتشديد والحزم مع االبن في الثانوية ا

على أفضل معدل دراسي قد يحصل عليه، وأّن صف الثاني عشر يعتبر مرحلة تأسيسية مهمة في 

حياة االبن الجامعية والدراسات العليا، فيشدد األهل على متابعة الدروس وعدم إضاعة الوقت بأمور 

 .حياتية عادية أو ترفيهية

 : التي نصت علىالثالثة و نتائج الفرضية 

في مستوى أساليب ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل" 

عزى لمتغير معدل تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األب) المعاملة الوالدية

 ."الصف السابق

لمتغير معدل  تعزىة مستوى أساليب المعاملة الوالديفي د فروق و جأظهرت النتائج عدم و   

يفسر الباحث هذه النتيجة بسبب اعتقاد األسرة التي تستخدم األسلوب الحازم مع الصف السابق، 

االبن وتتيقن من فعاليته وجداوه في تحقيق األهداف األسرية والتعليمية واالجتماعية التي تسعى إلى 

ميع التعامالت مع االبن بهدف تحقيقها، وبسبب اتخاذها من األسلوب الحازم نهجا  للحياة في ج

اكسابه القيم االجتماعية وعدم الخروج عن الخطوط االجتماعية واألخالقية العامة التي تحددها 

األسرة لالبن، فهذه األسر ال تحاول استخدام أساليب أخرى إذا تأكدت من نجاعة وفعالية األسلوب 

وذلك من أجل جعل االبن أكثر انضباطا  الحازم، وقد تكون محقة في التشدد في كثير من األحيان، 

لذا فإن االبن في أي مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي . وانسجاما  مع القيم األخالقية واالجتماعية

معين، يتعرض لنفس األسلوب لكي يبقى ضمن الحدود االجتماعية التي تؤهله لكي يكون فردا  

  .فاعال  في مجتمعه، سواء أكاديميا  أم مهنيا  
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 : والذي نصه النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسمناقشة 

لدى ( صورة األم)مستوى أساليب المعاملة الوالدية  توجد فروق دالة إحصائيًا فيهل 

 ؟معدل الصف السابقو  الصفو  الجنسطلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات 

 (:0-3)الفرضيات اآلتية من ولمناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس يجب مناقشة 

 : التي نصت على نتائج الفرضية األولى

في مستوى أساليب ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل" 

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف  (صورة األم) المعاملة الوالدية

 ."الجنس

يفسر الباحث هذه النتيجة لمتسلط والمتساهل لصالح الذكور، في بعدي ااتضح وجود فروق   

إلى أن األبناء الذكور ينظرون إلى األم أنها الطرف األضعف مقارنة بصورة األب بالوضع 

االعتيادي في األسر، فإما أن تكون األم متسلطة من وجهة نظر األبناء لكي يدركون أّن لها وجود 

ههم ومتابعتهم، وتكون بعض األمهات متساهالت مع أبنائها في المنزل ورأي، وقادرة على توجي

خوفا  من النفور منها، وهذا أسلوب غير فاعل، إذ يجب على األم متابعة أبنائها وتوجيههم بما 

 . بتناسب ومرحلتهم العمرية والدراسية

لى ، يعزو الباحث هذه النتيجة إالحازم لصالح اإلناثاألسلوب عد في ب  اتضح وجود فروق و   

أّن األم تكون أقرب إلى بناتها وأقدر على تفهم ما يمررن بها من مرحلة عمرية، لذا نجد صورتها 

لدى بناتها على أنها المتابعة لكل صغيرة وكبيرة، وتعمل على توجيههن باستمرار، وتعمل على 

ل أال ها، وتحاو تتصحيح وتقويم أية مشكلة يواجهنها، وتعمل على بقاء بناتها ضمن دائرة معرف

يخفين عنها أية أسرار، وال تغض الطرف عن أي خطأ ترتكبه البنت، وتحاول أن يكون لديها 
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بناتها على أنها حازمة بكل  ىالبنات خلقا  ومظهرا  وتعليما ، لذا تتكون صورة لدو أفضل األبناء 

 . صغيرة وكبيرة

 .Nyarko (2011) و( 1330)الزيتاوي تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 

 : والتي نصت على نتائج الفرضية الثانية

في مستوى أساليب ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل" 

عزى لمتغير تلدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف ( صورة األم)المعاملة الوالدية 

 ."الصف

، لمتغير الصف تعزىيب المعاملة الوالدية في مستوى أسالأظهرت النتائج عدم وجود فروق   

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أّن األم عادة تتعامل مع أبنائها في األمور التعليمية واألسرية بنفس 

القدر من المعلومات، وبنفس األسلوب تقريبا ، وتحاول أن يكون لها صورة مميزة واضحة لدى 

رق، وذلك بغض النظر عن الصف الذي يدرس فيه األبناء، بحيث يتم التفاهم معهم بأفضل الط

االبن أو المرحلة العمرية أو التعليمية، فتبقى اإلرشادات مستمرة من األم واألب على السواء وبنفس 

األسلوب، أو باألسلوب األنسب بحسب المرحلة العمرية أو الحالة التي يمر بها االبن، لذا تتكون 

رشادهم صورة شبه واحدة لدى جميع األبناء ح ول السلوك الذي تسلكه األم في سبيل توجيه األبناء وا 

 . في حياتهم التعليمية واالجتماعية

 : والتي نصت على نتائج الفرضية الثالثة

في مستوى أساليب ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل" 

عزى لمتغير معدل تنوية في القدس الشريف لدى طلبة المرحلة الثا (صورة األم) المعاملة الوالدية

 ."الصف السابق
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في الدرجة الكلية بين من اتضح وجود فروق تعزى لمتغير الصف السابق، وكانت الفروق   

، يفسر الباحث هذه النتيجة إلى أّن األبناء من هذا 25-73فأكثر لصالح من  20ومن  73-25

تقدم في مستواهم الدراسي، فتستغل األم هذه الفكرة المستوى األكاديمي بإمكانهم تطوير أنفسهم وال

لكي تحث أبنائها على المثابرة بالدراسة وااللتزام بالقيم االجتماعية على أكمل وجه، إذ تشعر األم 

ت يمكن أن يتحسن مستواهم إلى أفضل من ذلك، فيكون إرشادها نفي هذه الحالة أّن االبن أو الب

 . عليه ستوى اجتماعي وتعليمي أفضل مما همإلى م ليصالوالبنت بسبيل تحفيز االبن لهم 

 : الذي نصه سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

مستوى مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة  توجد فروق دالة إحصائيًا فيهل  

 ؟معدل الصف السابقو  الصفو  الجنسالمرحلة الثانوية في القدس الشريف حسب متغيرات 

 (:0-3)نتائج سؤال الدراسة السادس يجب مناقشة الفرضيات اآلتية من ولمناقشة 

 : نتائج الفرضية األولى

في مستوى دافعية اإلنجاز ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل"

 ."عزى لمتغير الجنستاألكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

، يعزو عزى لمتغير الجنستفروق في مستوى دافعية اإلنجاز عدم وجود  أظهرت النتائج  

الباحث هذه النتيجة إلى أّن الذكور واإلناث هم في نفس المرحلة العمرية، وقد تكون لديهم نفس 

التوجهات من حيث التعليم، حيث يدرسون نفس المواد، وقد يكون في األسرة الواحدة بنت وابن في 

 .ويكون التعامل معهم بنفس المستوىالمرحلة الثانوية، 

إضافة لذلك تتضمن هذه المرحلة ضوابط أسرية تحفز االبن وتشجعه على االلتزام بدراسته،   

بخاصة أّن التعليم قد أصبح شيء أساسي ال يوجد به تمييز للذكور واإلناث لدى جميع األسر في 
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دافعية إنجاز متقاربة، إضافة إلى ميول مدينة القدس، فينتج عن التعامل األسري والمحتوى الدراسي 

األبناء المتشابهة إلى حد كبير لتقارب الفئات االجتماعية والمجتمع المحيط ونظرته نحو التعليم، 

بحيث تكون الدافعية نابعة من المحيط ومن أفكار الطالب ذاته، فتتشابه إلى حد ما، ويزيد من 

المشاركة في النشاطات المدرسية المنهجية فرص هذا التشابه تبادل األفكار بين الطلبة و 

 . والالمنهجية

 (.1333)حمود هذه النتيجة مع نتائج دراسة تتفق  و

 : نتائج الفرضية الثانية

في مستوى دافعية اإلنجاز ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل"

 ."عزى لمتغير الصفتيف األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشر 

، يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أّن طلبة عزى لمتغير الصفتفروق اتضح بأنه ال توجد   

الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر ومن جميع األفرع التعليمية، يعيشون في نفس الواقع 

، من حيث المدرسي، والذي لألسف ال يحقق جميع الطموحات والميول العلمية لدى كافة الطلبة

الوسائل التعليمية والبرامج الالمنهجية التي تدفع الطلبة إلى اإلطالع على كل ما هو جديد من 

العلوم الحديثة، وذلك بسبب افتقار مدارس القدس إلى األبنية واإلمكانات التي تسمح لها بذلك، هذا 

ة القدس، والوظائف من جهة، ومن جهة أخرى فإن الظروف االقتصادية واالجتماعية عامة في مدين

وسوق العمل المتوفر في مدن الضفة أيضا ، يدفع التلميذ للتجديد واالبتكار ومجاراة التطورات 

العلمية الحديثة الحاصلة في بلدان العالم أجمع، األمر الذي يجعل من دافعية اإلنجاز محصورة في 

ثير العوامل المتشابهة الكتب المدرسية وفي ما يدركونه من مجتمع محيط بهم، إضافة إلى تأ

ويحصر تفكير الطالب بأمور . األخرى من أوضاع أسرية وظروف معيشية متقاربة إلى حد ما
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محددة، إضافة إلى ما يصطدم به من معيقات احتاللية وتعليمية تجعله يفكر باألمور اليومية التي 

 . يجب التغلب عليها لالستمرار في حياته االجتماعية

 : الثةنتائج الفرضية الث

في مستوى دافعية اإلنجاز ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل"

 ."عزى لمتغير معدل الصف السابقتاألكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف 

، يرى فأكثر 20لصالح من  73فأكثر وأقل من  20فروق بين معدل من اتضح وجود   

ة وعادية لصالح الطلبة من ذوي المعدالت المرتفعة، فبغض النظر يهذه الفروق طبيعالباحث أّن 

عن المؤثرات التي تؤثر على التعليم في مدينة القدس ومدارسها، إال أّن الطلبة من ذوي المعدالت 

األعلى الذي لديهم مقارنة مع ذوي  االستطالع حبالمرتفعة لديهم دافعية لإلنجاز المدرسي بسبب 

عدالت عدالت األقل، كذلك الفضول تجاه المواد التعليمية يكون بدرجة أعلى للحصول على مالم

 بتعلمها يستمتعونقد و تعليمية  خبرات عن يبحثون فهمالحالي، أفضل أو الحفاظ على المعدل 

 هي للتعلم األساسية المهمةف ،التعليمية وكفايتهم مهاراتهم تطوير عند بالرضا ويشعرون أحيانا ،

 الكفايةوهذا يتضح عند ذوي المعدالت المرتفعة، كذلك يتمتعون ب، عندالطلبة االستطالع حبة بيتر 

م، األمر الذي تعليمية أفضل من غيره مهمات تنفيذ بإمكانالذاتية نحو التعلم التي تسمح لهم 

 إلى لوصو يسعون للو طالع على المواد الدراسية أكثر من ذوي المعدالت األقل، يدفعهم للتعلم واال

للتعلم أعلى  حاجة، وقد يكون لديهم التعلم نحوأكبر  اتجاهبحيث يكون لديهم  معينة،دراسية  أهداف

من المعرفة، فيسعون إلى سد هذا النقص وملئه بما هو  معةين بنقصمن غيرهم بسبب شعورهم 

 . مناسب من العلوم والمعلومات المختلفة
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 :توصياتال

 :رح الباحث التوصيات اآلتيةيقت نتائج هذه الدراسة في ضوءو 

يجابي على زيادة دافعية إثر أله  الم سلوب الحازمحث الوالدين بضرورة استخدام األ -

 .ساليب المعاملة الوالديةأنجح في نه األأ، حيث تبين كاديمينجاز األاإل

دافعية  سلبي علىثر أله  الم ي، والتساهليسلوب التسلطأضرورة االبتعاد عن استخدام  -

 .كاديميز األنجااإل

ثر أبناء لما له من مع األ لى ضرورة ممارسة أساليب المعاملة اإليجابيةإننبه الوالدين   -

 .يجابي عليهمإ

رشاد كل من الوالدين و  -  .حل المشكالت بطرق صحيحة و سليمةاألبناء لتوجيه وا 

 االجتماعية، بالجوانب المتعلقة القضايا مناقشة في الطلبة أمور أولياء دور تفعيل -

.كاديميلإلنجاز األ الطلبة دافعية في تؤثر التي عاليةفواالن
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 :العربيةباللغة  المراجع

أساليب معاملة األب كما يدركها االبناء وعالقتها بالشعور باألمن لدى  (.1333.)عم، ساميةيابر 

-3725:(7) 15. مجلة جامعة النجاح. عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة ثبسة

3230. 

 .دار الشروق للنشر والتوزيع: األردن ،1.ط. اإلرشاد الزواجي األسري(. 1331.)أسعد، أحمد أبو

دار الشرووق للنشر : ، عمانسيكولوجية التنشئة االجتماعية(. 1333.)أبو جادو، محمد

 .والتوزيع

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان .الدافعية والذكاء العاطفي(. 1330) .أبو رياش، حسين

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها باضطراب المسلك (.1331.)ليلة، بشرى أبو

، (رسالة ماجستير غير منشورة). لدى طالب المرحللة اإلعدادية بمدارس محافئات غزة

 .فلسطين: ، غزةالجامعة اإلسالمية

 رسالة دكتوراه). تربويةالتحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية ال(. 1333.)أحمد، علي

 .مكتبة حسن العصرية: ، بيروت(منشورة

: األردن(. ترجمة هالة فاروق مسعود). أسلوبا على كل مرد معرفتها 93 (.1333.)إرفوردبرادلي، 

 .دار الراية

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى  (.1333.)بركات، اسبانيت وعلي، راجح

رسالة ) .والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائفبعض المراهقين 

 .المملكة العربية السعودية: ، كلية التربية، جامعة أم القرى(ماجستير غير منشورة

 .دار العلم والثقافة: مصر. مبادئ علم النفس االجتماعي (.1331.)بني يونس، محمد
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 .دار المسيرة: ، عمان1.ط. نفعاالتسيكولوجية الدافعية واال  (.1332.)بني يونس، محمد

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة (. 1337.)جابر، هادي

، مجلة العلوم التربوية والنفسية. المتوسطة في مدرسة هارون الرشيد بمنطقة جازان السعودية

1(3 :)111-101. 

الذكاء الوجداني وعالقته بدافعية التعلم لدى تالميذ (. 1332).بوزويقة عبد الكريمو  صيفية ،جدوالي

مجلة وحدة البحث في تنمية . دراسة ميدانية بثانوية مالك بن نبي بسطيف -المرحلة الثانوية 

 .102-137 :(0) 2، الموارد البشرية

الميذ لدى الت  التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية لإلنجاز (. 1337).جعرير، سليمة

 .00-10 :(0) 5، مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية. السنة الثالثة والرابعة متوسط

دراسة  –التنشئة السوية لألبناء كما يدركها الوالدان في األسر العمانية (. 1333)الجندي، نزيه 

 .105-101 :(0) 10.مجلة جامعة دمشق. ميدانية

عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالرهاب االجتماعي  (.1331)الجوارنة، يحيى، وحمدان، إسراء 

 :(3) 2، مجلة الدراسات التربوية والنفسية. لدى عينة من طلبة مرحلة المراهقة المبكرة

372-323. 

أثر استخدام استراتيجيتين من التعلم التعاوني في مادة الرياضيات  (.1333.)الجواري، غزوان

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، . اني المتوسطعلى التحصيل والثقة لطلبة الث

 .العراق: جامعة الموصل
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الخجل وعالقته بدافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى عينة من (. 1330.)الحارثي، سهى

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . طالبات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة والطائف

 .المملكة العربية السعودية: القرىالتربية، جامعة أم 

. الصحة النفسية منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة(.1331.)حجازي، مصطفى

 .المركز الثقافي العربي: لبنان

مركز الكتاب : مصر. الدافعية نظريات وتطبيقات(.1337.)حسين، مصطفى وشلبي، أمينة

 .للنشر

املة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة أساليب المع(. 1337)، هادي يالحقو 

المجلة العربية للعلوم ونشر . السعودية –المتوسطة في مدرسة هارون الرشيد بمنطقة جازان 

 .101-111 :(1) 3،مجلة العلوم التربوية والنفسية – األبحاث

دراسة ميدانية : ء والجانحونأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبنا (1333.)حمود، محمد

 .12-31 :(1) 10، مجلة جامعة دمشق. مقارنة في محافظة دمشق

أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لطالب المرحلة اإلعدادية في (.1333.)خزعل، حسام

 .سوريا: رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق. تحصيلهم الدراسي

 .دار غريب للنشر: مصر ،1.ط. فعية للنجازالدا(.1333.)خليفة، عبد اللطيف

 .دار النهضة العربية: لبنان ،1.ط. األسرة والحياة العائلية (.1335.)الخولي، سناء

أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت المستقبلية في تنمية دافعية (. 1337)الدرابكة، محمد 

عة القدس المفتوحة لألبحاث مجلة جام .اإلنجاز لدى عينة أردنية من الطلبة الموهوبين

 .21-70 :(13) 0، والدراسات التربوية والنفسية
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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى (. 1332.)الدويك، نجاح

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، كلية . األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة

 .غزة: الميةالتربية، الجامعة اإلس

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بقلق االختبار لدى طلبة الثانوية العامة (. 1330.)الرواشدة، ريم

 .301-330 :(1) 37، مجلة العلوم التربوية. في مدارس محافظة الكرك في األردن

كتاب دار ال: االمارات العربية. مدخل إلى علم النفس(.1331.)عليزغول، عماد والهنداوي، 

 .الجامعي

 .مكتبة األنجلو المصرية: مصر ،0.ط. علم الزمن النمو(. 1330.)زهران، حامد

أنماط التنشئة األسرية المدركة وأثرها في الدافعية لإلنجاز والتحصيل (. 1330.)الزيتاوي، عبد اهلل

العلوم )مجلة جامعة النجاح لألبحاث . األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد

 .1322 -1353 :(33) 03، (اإلنسانية

 طالبات لدى الدراسي اإلنجاز بدافع وعالقتها الدية الو المعاملة أساليب. (1333). رفقه سالم،

 الجامعة التربية، كلية (منشوره غير) دكتوراه أطروحة ،األردن في المجتمع كليات

 .المستنصرية

ذات ودافعية اإلنجاز وأثرهما في التحصيل العالقة بين فاعلية ال(. 1335)سحلول، محمد 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . األكاديمي لدى طلبة الثانوية في مدينة صنعاء

 .اليرموك، عمان

الثقة بالنفس و عالقتها بالتكيف المدرسي و الدافعية لإلنجاز دراسة (. 1331.)سراية، الهادي

مجلة العلوم اإلنسانية . انوي بمدينة ورقلةميدانية على عينة من طلبة السنة الثالثة ث

 .00-10(: 12)، االجتماعيةو 
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ي للنشر دار الفكر العرب: عمان، مدخل إلى تربية المتمزيين والموهوبين(. 1333)السرور، نادية 

  .والتوزيع

 .دار عالم المعرفة :، الكويتالسلطوية في التربية العربية(. 1331)السروطي، يزيد 

رسالة . معيقات استخدام تكنولوجيا التعليم في مرحلة التعليم الثانوي(. 1335.)ينسعدي، نور الد

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر . ماجستير غير منشورة

 .الجزائر:بسكرا

عالم : مصر، 3.ط. مشكلة التأخر الدراسي في المدرسة والجامعة(. 1335.)سليمان، سناء

 .وزيعالكتب للنشر والت

أساليب المعاملة الوالدية و عالقتها بالتوافق النفسي لدى تالميذ سنة رابعة (. 1337)شتوح، بختة 

 .357-313 :(17) 0 ،مجلة العلوم االجتماعية. إبتدائي

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باتخاذ االبناء لقراراتهم في المرحلة (. 1332.)الشعيبي، انعام

كلية التربية لالقتصاد المنزلي، جامعة أم . ماجستير غير منشورةرسالة . الثانوية

 .السعودية:القرى

دور األنشطة الطالبية في تنمية بعض القيم االقتصادية لدى طالب (.1331.)الشمري، الحميدي

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . المرحلة الثانوية بمدينة حائل من وجهة نظر الطالب

 .المملكة العربية السعودية: ملك سعودالتربية، جامعة ال

قيم العمل ودافعية اإلنجاز واالنتماء لدى عمال مصنع كسوة الكعبة (. 1331.)الشهري، عبد اهلل

المملكة : رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى. المشرفة بمكة المكرمة

 .العربية السعودية
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بيئة المدرسية على التحصيل الدراسي والدافع لإلنجاز لدى أثر ال(. 1335.)الطنطاوي، وفاء

معالم : بعنوان مؤتمر العلمي السنوي الرابع عشربحث مقدم إلى ال. (دراسة مقارنة)المتفوقين 

 .1335أيار،  37-35اإلمارات  الواقع وآفاق المستقبل،

 .ية لدى األبناءإدراك الغياب النفسي لألب والمشكالت السلوك(. 1335.)عبد الرزاق، عماد

: ، مركز اإلرشاد النفسي، كلية التربية، جامعة عين شمسالمؤتمر السنوي الثاني عشر

 .مصر

تجاهات الوالدية في التنشئة اإلجتماعية كما يدركها األبناء اال(. 1337)عبد الغني، براخلية 

ميذ الثالثة وعالقتها بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية دراسة ميدانية لدى عينة من تال

 .131-025 :(0) 0. مجلة افاق للعلوم. ثانوي في بعض ثانويات والية المسيلة

موقع الضبط وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة (. 1333.)العتابي، حميد

 .العراق: جامعة بغداد .المتوسطة

 :(33)13، دراسات تربويةمجلة . أثر الفقر في التحصيل الدراسي(. 1333.)عربي، خلف اهلل

303-322. 

الضغوط النفسية المدرسية وعالقتها باإلنجاز األكاديمي ومستوى (. 1331.)العمري، مرزوق

رسالة ماجستير غير . الصحة النفسية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث

 .منشورة، جامعة أمر القرى، المملكة العربية السعودية

 .دار الفكر للطباعة والنشر: األردن. الصحة النفسية(.1333.)انالعناني، حن

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن ،0.ط. تربية الطفل في اإلسالم(. 1330.)العناني، حنان

دار : ، بيروت0.ط(. دراسة نفسية)اإلسالم والصحة النفسية (. 1333)العيسوي، عبد الرحمن 

 .الراتب الجامعية
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التربية األسرية وأثرها في زيادة التحصيل الدراسي في المرحلة (. 1335.)عيسى، حسن

 .زمزم للنشر والتوزيع: األردن ،3.ط. االساسية

 .دار المسيرة: عمان. الدافعية النظرية و التطبيق(. 1332.)الغباري، ثائر

يذ الرضا عن التوجيه الدراسي و عالقته بالدافعية للنجاز لدى تالم(.1331.)قدوري، خليفة

رسالة ماجستير . السنة الثانية ثانوي دراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة والية الوادي

 .الجزائر: غير منشورة، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، جامعة تيزي وزو

دار الزهراء : مصر. إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم(.1331.)القريطي، عبد المطلب

 .للنشر والتوزيع

دار الفكر للطباعة : عمانعلم النفس العام، (. 1331.)امي، يوسف وعدس، عبد الرحمنقط

 .النشرو 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بسمتي الصبر وااللتزام االجتماعي (.1331.)محمد ، إيمان

: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل. لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

 .اقالعر 

صحيفة  عصبية األطفال سلوك قهري نتيجة كبت اآلباء لألبناء، (.1333.) محمود، حنان

 . 33021، ع 1333، الجزيرة، السعودية

أساليب المعاملة الوالدية للمراهقين المتفوقين في شهادة التعليم (. 1331.)مقحوت، فتيحة

كلية العلوم االنسانية  رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم االجتماعية،. المتوسط

 .جامعة محمد خيضر: واالجتماعية، الجزائر

أثر أنماط التنشئة األسرية في األمن النفسي لدى األحداث الجانحين (. 1330)المومني ، محمد 

 .مؤسسة األيام للصحافة والنشر والتوزيع: ، عمانفي األردن جامعة البحرين
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األكاديمي  غتراب النفسي وأثره في مسؤولية التحصيلاال (.1331) .محمد وطربية، أحمد، المومني

. مجلة جامعة القدس المفتوحة. لدى طلبة المرحلة الثانوية في الجليل األسفل

1(12:)113-113. 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها ببعض المشكالت األسرية والمدرسية (.1337.)الناجم، مجيدة

فية تحليلية مطبقة على عينة من طالبات عند طالبات المرحة المتوسطة دراسة وص

: رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود. المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

 .المملكة العربية السعودية

دار الفرقان للنشر : األردن. الطبعة الرابعة. علم النفس التربوي(. 1330.)نشواتي، عبد المجيد

 .والتوزيع

. تدني مستوى التحصيل الدراسي واالنجاز المدرسي أسبابه وعالجه(. 1333.)نصر اهلل، عمر

 .دار وائل للنشر والتوزيع: األردن ،1.ط

العالقة بين الكفاءة االجتماعية والدافعية لإلنجاز لدى طالب  (.1330.)النملة، عبد الرحمن

 :(1) 10، بويةدراسات، العلوم التر . المرحلة الثانوية المتفوقين دراسيا  في منطقة الرياض

3752-3771. 

دار : مصر. قراءات ودراسات–علم النفس التربوي  (.1332.)النيال، مايسة وعبد الحميد، مدحت

 .المعرفة الجامعية

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء في النرجسية العصابية  .(1335.)الهلول، إسماعيل

 :(3) 37،(سلسلة العلوم اإلنسانية)األقصى مجلة جامعة  .وعالقتها بمستوى تقدير الذات

333-350. 



109 

دالالت العنف الرمزي كما يدركها التالميذ وعالقتها بانجازهم (. 1332)مدور، ملكية و وافي، رقية 

 .017-013 :(1) 33، مجلة دراسات وأبحاث .األكاديمي

 .ومالدار العربية للعل: بيروت. صعوبات التعلم الخاصة(. 1330.)الياسري، حسين

مركز النشر واإلعالن لهيئة : السعودية. العنف األسري تجاه األطفال(.1330.)اليوسف، عبد اهلل

 .حقوق اإلنسان
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 المالحق

 كتاب تسهيل المهمة :(أ)ملحق رقم 
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  أدوات الدراسة قبل التحكيم :(ب)ملحق رقم 

 عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى التعرف على 
وذلك بغرض الحصول على درجة . نوية في القدس الشريفاألكاديمي لدى طلبة المرحلة الثا

الماجستير في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي حيث ستكون جميع البيانات سرية ولن تستخدم إال 
ألغراض الدراسة فقط، لذا أرجو منك إكمال البيانات الخاصة بك وبأسرتك وكذلك اإلجابة على 

دق، مما سيفيدنا في التعرف على أسلوب المعاملة الفقرات المقترحة بمقاييس الدراسة بكل ص
 .الوالدية السائد لدى أسر الطلبة وعالقته بدافعية اإلنجاز االكاديمي لدى األبناء

كما ستعود نتائج هذه الدراسة بالنفع والفائدة على الوالدين واألبناء من خالل تحديد أسلوب المعاملة 
ن عند رعايتهم ألبنائهم، حيث سيقود ذلك إلى تنمية دافعية الوالدية المناسب اتباعه من قبل الوالدي

 .اإلنجاز األكاديمي لدى األبناء

 بيانات الطالب

 :المدرسة

 :الصف

 :معدل الصف السابق

 )        (.، أنثى )       (ذكر : الجنس

 : المستوى التعليمي لألب

 :المستوى التعليمي لألم
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 المعاملة الوالدية أساليب /ولالمقياس األ  :ولالقسم األ 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الفقرات

 صورة األب

      (ط. )يفرض رأيه بشدة أثناء المناقشات. 3

      (ح. )يوجه سلوكي بمنطق ونظام. 1

      (ط. )يغضب مني عندما احاول مخالفته الرأي. 0

      (هة. )يهمل مشكالت األبناء داخل األسرة. 1

      (ح. )يعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بينه وبيني. 5

      (ط. )يتصيد أخطائي ويستغلها لمصلحته الخاصة. 0

      (ح. )يعزز لدي الشعور بالمسؤولية. 7

      (هة. )ال يتدخل بما أفعله وال يوجه سلوكي. 2

      (ط. )يعاقبني عندما ال أحقق طموحاته. 2

      (ح. )ي حاجات أفراد األسرةيراع. 33

      .يتصف بضعف القدرة على تنظيم أمور األسرة. 33

      (ط. )يجبرني على تنفيذ ما يريد مني. 31

      .تتسم قراراته بعدم المسؤولية والالمباالة. 30

      (ح. )يعمل على تحقيق التآلف داخل األسرة. 31

      (هة) .يحاول التنصل من المسؤولية. 35
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      (ط. )تفرض رأيها بشدة أثناء المناقشات. 3

      (ح. )توجه سلوكي بمنطق ونظام. 1

      (ط. )تغضب مني عندما احاول مخالفتها الرأي. 0

      (هة. )تهمل مشكالت األبناء داخل األسرة. 1

      (ح. )تعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بينها وبيني. 5

      (ط. )صيد أخطائي وتستغلها لمصلحتها الخاصةتت. 0

      (ح. )تعزز لدي الشعور بالمسؤولية. 7

      (هة. )ال تتدخل بما أفعله وال توجه سلوكي. 2

      (ط. )تعاقبني عندما ال أحقق طموحاتها. 2

      (ح. )تراعي حاجات أفراد األسرة. 33

      .ر األسرةتتصف بضعف القدرة على تنظيم أمو . 33

      (ط. )تجبرني على تنفيذ ما تريد مني. 31

      .تتسم قراراتها بعدم المسؤولية والالمباالة. 30

      (ح. )تعمل على تحقيق التآلف داخل األسرة. 31

      (هة. )تحاول التنصل من المسؤولية. 35

 .أسلوب المعاملة الوالدية المتسلط(= ط)

 .املة الوالدية الحازمأسلوب المع(= ح)

 .أسلوب المعاملة الوالدية المتساهل(= ه)
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 اإلنجاز األكاديمي/المقياس الثاني :نيالقسم الثا

بشكل  الفقرة 
 كبير جداً 

بشكل 
 كبير

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 قليل

بشكل 
 قليل جدا

      أحاول أن أكون من األوائل على الكّلّية 3
      ة  في االمتحانيضايقني الحصول على درجات  منخفض 1
      تشغل  الّدراسة  اهتمامي  0
      أفكر في مستقبلي الّدراسي  1
      يعتمد  نجاحي على الحظّ  5
      أعطي قدرا  مناسبا  من وقتي لدراستي  0
      ستساعدني دراستي في االلتحاق بالعمل اّلذي أحّبه 7
      سّيا  ناجحا  أهتمُّ بالّتخطيط ألضمَن مستقبال  درا 2
      أحرص  على إتمام الواجبات الّدراسّية التي تّتسم بالّصعوبة 2

      أقوم  بتحضير الّدروس قبل أن يشرحها المعّلم 33
      أرى التّفّوق على زمالئي مهّمة  صعبة   33
      لدي استعداد لالختباِر في أّي وقت 31
      لّصعبةأضاعف  جهدي ألفهم الموضوعات ا 30
      أستفيد  من مناقشة المعّلمين في الّدروس 31
      أشعر بعدم رغبتي باالستمرار في الّدراسة 35
      أشعر بأنَّ المرحلة الّدراسّية الحالّية أفضل مراحل حياتي 30
      أشارك في األنشطة الجامعّية 37
      تضايقني الّصعوبات الّدراسّية اّلتي أواجهها 32
      أذاكر فقط قبل االختبارات ألحّقق الّنجاح 32
      أشعر  بالّرضا عندما أرى اسمي ضمن أسماء المتفوقين 13
      أحبُّ تخصصي  13
      أشعر  بالّسعادة عند تحقيق أي إنجاز دراسيّ  11
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      أهتمُّ بهواياتي على حساب دراستي 10
      ّمة صعبةأرى بأنَّ تحقيق الّنجاح مه 11
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 قائمة المحكمين للمقياس :(ت)ملحق رقم 

 

 قائمة المحكمين للمقياس

الر
قم

الجامعة التي يعمل بهاالتخصصالدرجة العلميةاسم المحكم

 جامعة القدس المفتوحة إرشاد نفسي وتربوي أستاذ دكتور محمد شاهين1

 جامعة القدس المفتوحة تربويإرشاد نفسي و  أستاذ دكتور حسني عوض2

 جامعة القدس المفتوحة إرشاد نفسي وتربوي أستاذ مساعد إياد أبو بكر3

 جامعة القدس ادارة تربوية أستاذ مشارك محمد شعيبات 4

 جامعة القدس صحة نفسية أستاذ مساعد سمير شقير5

 جامعة القدس علم النفس أستاذ مساعد عالء حسين6

 كلية سخنين لتأهيل المعلمين قياس وتقييم اذ دكتورأست ياسر عواد7

 جامعة بيت لحم لغة عربية أستاذ دكتور يوسف عدوي8

 جامعة القدس علم النفس أستاذ مساعد إياد الحالق2
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 أدوات الدراسة بعد التحكيم(: ث)ملحق رقم 

 

 جامعة القدس المفتوحة         
                                 لعلميوالبحث ا الدراسات العليا عمادة

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي   

 

 تحية طيبة وبعد،،، 
أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي " يقوم الباحث بإجراء دراسة حول

على درجة  ، وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول"لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف
في ( √) أو ( X)وضع إشارة منكم لذا يرجو الباحث  ،الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

 .ترونه مناسبا وتدوين مالحظاتكم الحقل الذي

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 بكري" محمد نور الدين" : إعداد الطالب                                              

 

 معلومات عامة: القسم األول

  رمز اإلجابة التي تنطبق عليك بين القوسين حول (X) إشارةالرجاء وضع 

 أنثى )  ( ذكر        :    )  ( الجنس

 الثاني عشر)  ( الحادي عشر    )  ( العاشر   : )  ( الصف

 ر فأكث 20من )  (      25 -73من )  (    73اقل من :   )  ( معدل الصف السابق
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  أساليب المعاملة الوالدية /ولالمقياس األ  :ولالقسم األ 

  
 ات المتعلقة باألبالفقر 

 أوافق           أوافق بشدة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد

      . يفرض أبي رأيه بشدة أثناء المناقشات 3

      . يوجه أبي سلوكي بنظام. 1 1

      . ه الرأييغضب أبي مني عندما احاول مخالفت. 0 0

      . يهمل أبي مشكالت أبناءه داخل األسرة. 1 1

      . يعمل أبي على تعزيز الثقة المتبادلة بينه وبيني. 5 5

      . يتصيد أبي أخطائي. 0 0

      . يعزز أبي لدي الشعور بالمسؤولية. 7 7

      . ال يتدخل أبي بما أفعله. 2 2

      . ال أحقق طموحاتهيعاقبني أبي عندما . 2 2

      . يراعي أبي حاجات أفراد األسرة. 33 33

      .يتصف أبي بأنه غير قادر على تنظيم أمور األسرة. 33 33

      . يجبرني أبي على تنفيذ ما يريد مني. 31 31

      .تتسم قرارات أبي بعدم المسؤولية والالمباالة. 30 30

      . ق التآلف داخل األسرةيعمل أبي على تحقي. 31 31

      . يتهرب أبي من المسؤولية. 35 35
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 ات المتعلقة باألمالفقر 

 أوافق           أوافق بشدة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد

      . رأيها بشدة أثناء المناقشاتأمي تفرض . 3 3

      . سلوكي بمنطق ونظامأمي توجه . 1 1

      . مني عندما احاول مخالفتها الرأي أمي تغضب. 0 0

      .مشكالت األبناء داخل األسرةأمي تهمل . 1 1

      . على تعزيز الثقة المتبادلة بينها وبيني أمي تعمل. 5 5

      . أخطائي أمي تتصيد. 0 0

      . لدي الشعور بالمسؤولية أمي تعزز. 7 7

      . بما أفعله أمي ال تتدخل. 2 2

      . عندما ال أحقق طموحاتها أمي تعاقبني. 2 2

      . حاجات أفراد األسرةأمي تراعي . 33 33

      .على تنظيم أمور األسرة بأنها غير قادرة أمي تتصف. 33 33

      . على تنفيذ ما تريد منيأمي تجبرني . 31 31

      .بعدم المسؤولية والالمباالة تتسم قرارات أمي. 30 30

      . على تحقيق التآلف داخل األسرةأمي تعمل . 31 31

      . من المسؤولية تتهرب أمي. 35 35
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 اإلنجاز األكاديمي/المقياس الثاني :نيالقسم الثا

  
 الفقرة

 أوافق           أوافق بشدة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد

      .المدرسةأحاول أن أكون من األوائل على  3
      .يضايقني الحصول على درجات  منخفضة  في االمتحان 1
       .تشغل  الّدراسة  اهتمامي 0
       .أفكر في مستقبلي الّدراسي 1
       .أعطي قدرا  مناسبا  من وقتي لدراستي 5
      .اّلذي أحّبه بالتخصصتساعدني دراستي االلتحاق  0
      .دراسّيا  ناجحا   أهتمُّ بالّتخطيط ألضمَن مستقبال   7
       .أحرص  على إتمام الواجبات الّدراسّية 2
      .أقوم  بتحضير الّدروس قبل أن يشرحها المعّلم 2
      .أرى الّتفّوق على زمالئي مهّمة  صعبة   33
      .لدي استعداد لالختباِر في أّي وقت 33
      .أضاعف  جهدي ألفهم الموضوعات الّصعبة 31
      .أستفيد  من مناقشة المعّلمين في الّدروس 30
      .أشعر بعدم رغبتي باالستمرار في الّدراسة 31
      .أشعر بأنَّ المرحلة الّدراسّية أفضل مراحل حياتي 35
      .المدرسيةأشارك في األنشطة  30
      .تضايقني الّصعوبات الّدراسّية اّلتي أواجهها 37
      .فقط قبل االختبارات ألحّقق الّنجاحأذاكر  32
      .أشعر  بالّرضا عندما أرى اسمي ضمن أسماء المتفوقين 32
      .مدرستيأحبُّ  13
      .أشعر  بالّسعادة عند تحقيق أي إنجاز دراسيّ  13
      .أهتمُّ بهواياتي على حساب دراستي 11
      .أرى بأنَّ تحقيق الّنجاح مهّمة صعبة 10

 
 

 

 


