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 شكر وتقدير

هللا ػهٙ بإَٓاء ْزا انؼًم انًخٕاضغ, ٔبؼذ حًذ هللا حؼانٗ ٔشكشِ ػهٗ حٕفٛقّ,  فبؼذ أٌ يٍ

/ انخٙ حفضهج باإلششاف  ريم خليل كحيلتفإَٙ أحقذو بانشكش ٔااليخُاٌ ألسخارحٙ انفاضهت انذكخٕسة / 

ػهٗ ْزِ انشسانت, ٔغًشحُٙ بفٛض ػهًٓا, ٔبحسٍ خهقٓا, ٔبطٛب َفسٓا, ٔبكبش حهًٓا, ٔبحسٍ 

ا, نٓا يُٙ ػظٛى انشكش ٔااليخُاٌ ٔأسأل هللا انكشٚى نٓا ػًشاً يذٚذاً, ٔسصقاً ٔفٛشاً ٔػًالً يباسكاً حٕجٛٓٓ

 ٔنٓا يُٙ انذػاء ٔبقاء انٕد ٔانزكش انحسٍ.   

انز٘ قذو  / فؤاد حسن صبيرة /ٔأحقذَّو بجضٚم انشكش ٔانخقذٚش ٔانؼشفاٌ إنٗ انذكخٕس انفاضم 

َّٙ بانٕقج أٔ انجٓذ ػهًّ ٔٔقخّ, ٔششفُٙ بخفضهّ بان ًشاسكت باإلششاف ػهٗ ْزِ انشسانت, ٔنى ٚبخم ػه

أٔ انخٕجّٛ. كُج بًثابت األخ ٔانًششف انًٕجّ, نك يُٙ كم انشكش ٔأسأل هللا انكشٚى نك ػًشاً يذٚذاً, 

ٔحٛاة سؼٛذة,  ٔػًالً يباسكاً,  ٔرسٚت صانحت, نك يُٙ كم االحخشاو ٔانخقذٚش ٔاأليُٛاث انطٛبت.  ٔإنٗ 

 ضٚذ يٍ انخقذو ٔانشقٙ.ي

 

ٔأحقذو بانشكش ٔااليخُاٌ نكهٛت انخشبٛت ....ٔأخصُّ بانشكش قسى اإلسشاد انُفسٙ, ٔجًٛغ أػضاء ْزا انقسى 

 ./ ػهٗ دػًٓا ٔحشجٛؼٓا لينا بدورٔأخص بانشكش انسٛذة انذكخٕسة /  

, إنٗ جهداًنًساػذة, أٔ بزلنكم يٍ قذو نٙ َٚذ انؼٌٕ ٔا ٔإنٗ كم فشد ساَذَٙ ٔدػًُٙ ٔشذَّ ػهٗ ٚذ٘ ...  

كم يٍ َسٛٓى قهًٙ, ٔنى ُٚساْى قهبٙ, نكى يُٙ كم انشكش ٔاالحخشاو ٔانخقذٚش.                    

 

                                                

 غزل يونس                                                                                                       
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 :دراسةملخص ال

اختبػػػػػار أثػػػػػر أسػػػػػاليب التنشػػػػػئة الكالديػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر طػػػػػبلب الدراسػػػػػات العميػػػػػا عمػػػػػى ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى 

فػػػػػي أسػػػػػاليب التنشػػػػػئة الكالديػػػػػة كمسػػػػػتكل الطمػػػػػكح كفقػػػػػان لمتغيػػػػػرات الترتيػػػػػب , كتعػػػػػرؼ الفػػػػػركؽ مسػػػػػتكل طمػػػػػكحيـ

طػػػػػػبلب عمػػػػػػى عينػػػػػػة مػػػػػػف  لدراسػػػػػػةارجػػػػػػة تعمػػػػػػـ الكالػػػػػػديف  أجريػػػػػػت المػػػػػػيبلدم كالنػػػػػػكع كالمسػػػػػػتكل االقتصػػػػػػادم كد

كلتحقيػػػػػػػؽ , طالبػػػػػػػان كطالبػػػػػػػة( 120بمػػػػػػػ  عػػػػػػػددىـ  ك 2014فػػػػػػػي العػػػػػػػاـ  الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا  فػػػػػػػي جامعػػػػػػػة تشػػػػػػػريف

إعػػػػػداد دالبػػػػػرت  أسػػػػاليب التنشػػػػػئة الكالديػػػػػة مػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر األبنػػػػاء اسػػػػتخدمت الباحثػػػػػة مقيػػػػػاسأغػػػػراض البحػػػػػث 

 إعػػػػػػػداد  الطمػػػػػػػكح كمقيػػػػػػػاسمتػػػػػػػو كدراسػػػػػػػة خصائصػػػػػػػو السػػػػػػػيككمترية,  ( بترج2010( كقامػػػػػػػت كحيمػػػػػػػة  1997 

  الباحثة(

كاألب مػػػػػف  بػػػػػيف أسػػػػمكب تنشػػػػئة األـ ذات داللػػػػة إحصػػػػائيةىنػػػػاؾ عبلقػػػػػة النتػػػػػائج التاليػػػػة:  تكصػػػػمت الباحثػػػػة إلػػػػى

يـ, بينمػػػػػا ال تكجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف ك مسػػػػػتكل طمػػػػػكحكجيػػػػػة نظػػػػػر طػػػػػبلب الدراسػػػػػات العميػػػػػا 

درجػػػػػة تعمػػػػػـ الكالػػػػػديف( كمسػػػػػتكل طمػػػػػكح أبنػػػػػائيـ, تكجػػػػػد فػػػػػركؽ فػػػػػي مسػػػػػتكل الطمػػػػػكح  -قتصػػػػػادم  المسػػػػػتكل اال

كفقػػػػان لمتغيػػػػر الترتيػػػػب المػػػػيبلدم لمفػػػػرد بػػػػيف إخكتػػػػو لصػػػػالح االبػػػػف األكسػػػػط ككفقػػػػان لمتغيػػػػر النػػػػكع لصػػػػالح الػػػػذككر, 

لبلسػػػػتقبلؿ كالمػػػػديح  كفػػػػركؽ فػػػػي أسػػػػاليب التنشػػػػئة األـ فكانػػػػت اإلنػػػػاث أكثػػػػر تعرضػػػػان لمنزاعػػػػات كالتقييػػػػد كالتربيػػػػة

مػػػػػف الػػػػػذككر بينمػػػػػا فػػػػػػي أسػػػػػاليب تنشػػػػػئة األب كانػػػػػػت الفػػػػػركؽ لصػػػػػالح اإلنػػػػػاث فكػػػػػػّف أكثػػػػػر تمتعػػػػػان باالسػػػػػػتقبللية 

 كالدعـ مف الذككر, إف أساليب تنشئة الكالديف تتنبأ بمستكل طمكح أبنائيما في المستقبؿ 









 الجنس, يب الميبلدمترت , الطمكح  ,يةدأساليب التنشئة الكالالكممات المفتاحية : 

 
 



 ي
 

 



 ك
 



 ل
 



 م
 



0 
 



التعرٌفبالبحث





 مقدمة البحث: الن أك 

 ة البحثمشك: مثانيان 

 أىمية البحث: ثالثان 

 أىداؼ البحث: رابعان 

 أسئمة البحث: خامسان 

 حدكد البحث: سادسان 

 التعريؼ بمصطمحات البحث :سابعان 



 



2 
 

المقدمة :أواًل  
قد قامت المجتمعات اإلنسانية عمى أساس تّجمع ىذه لارتبط كجكد األسرة بالمجتمعات اإلنسانية, بؿ 

األكثر  الشكؿ سكاء األسرة الممتدة, أك أف األسر عمى اختبلؼ أشكاليا يةجلك اإلنثركبك  بينت الدراساتاألسر, 

عاطفة األـ    إفحداثة كالذم يتمثؿ باألسر المستقمة النككية, ظمت تحافظ عمى دكر األـ كاألب في تربية األبناء

كصفيا بأنيا تشكؿ  مبالغة فيكتأثير المناخ السائد في البيت, عكامؿ ىامو ال  كمعاممتيا, كعاطفة األب كرعايتو,

عمى التكتر  ان كقد يككف المناخ السائد في البيت مناخان انفعاليان قائم م تصّب بو شخصية األبناء,القالب الذ

عمى االتساؽ كاالستقرار ككضكح القكاعد كمعرفة المسمكح  ان كقد يككف قائمأكالنزاعات كالتقييد كالعقاب المستمر, 

أسر تسكدىا  فيوفالمجتمع  ف كاإلطراءكالممنكع كاألمكر التي تستدعي العقاب كتمؾ التي تمقى االستحسا

يسكدىا الكئاـ كالسبلـ  كبذلؾ تككف أساليب المعاممة الكالدية  لمقابؿ لديو أسراكبالمشاحنات كالخبلفات المستمرة 

ذك حديف, فيي مف جية تنقؿ لو تراث المجتمع كثقافتو كتييئو ليككف كائنان اجتماعيان, كمف جية أخرل فإف  ان سبلح

, 2002  شريفو,"اليب غير مناسبة يؤدم لخمؿ في شخصية األبناء قد يستمر ألجياؿ كينتشر كيتشعبإتباع أس" 

 (  63ص

اتجاىات الكالديف كسمككيما تجاه أبنائيما  فيالعامؿ االقتصادم  تتنكع أساليب التنشئة الكالدية حيث يؤثر

كبالتالي إتباع  اف خصائص نمك أطفاليممعمكمات ع ا, حيث تكفر ثقافتيمتعمميمالعامؿ الثقافي كدرجة ككذلؾ ا

كقد تعمؿ الثقافة لدييما دكران معاكسان تمامان فتؤدم بالكالديف لرفع سقؼ المتطمبات  ان كدعم ان أساليب أكثر تكافق

 كممارسة ضغكط عمى األبناء تزيد مف ثقؿ الحياة عمييـ 

مبلف المكلكد األكؿ بأسمكب كيتجنبا فقد يعاتغيرات في أساليب معاممة الكالديف بيف طفؿ كآخر,  تحدثقد 

الطفؿ مف الجنس اآلخر  كبما أف األسرة ىي انعكاس لممجتمع فأساليب مع الطفؿ الثاني أك  معىذا األسمكب 

التنكع كالتعدد الكبير بأساليب المعاممة  اغير أف ىذ معاممة الفتيات قد تختمؼ مف بيئة ألخرل عف معاممة الذككر,

( أف تقييـ Utting, 2007, p1  , حيث كجد يكتن يـ الشخصيثرىا في األبناء حسب إدراكالكالدية قد يختمؼ أ

كليس بالضركرة أف يككف اختبلؼ الرأم بناءن عمى تزييؼ كلكف  الكالديف لمعاممتيـ تختمؼ عف تقييـ أبنائيـ ليا,

ىك إدراكو لممكقؼ كليس إف ما يترؾ أثره بالفرد عمى المدل الطكيؿ  لئلدراؾ دكر كبير في تفسير المكقؼ,"
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(, لذلؾ كانت دراسة ىذه األساليب مف كجية نظر األبناء أكثر دقة 151, ص2007المكقؼ بحد ذاتو" رحاؿ, 

 كفاعمية 

 حيث تترسخ لدييـفي نفس الكقت الذم تتنكع فيو طرؽ تنشئة األبناء, تتنكع الصفات المكتسبة لدييـ, 

لنفس كالصبر كاالجتياد كالمثابرة كالكفاح, ككذلؾ النظرة العامة لمحياة درجات عديدة مف تحمؿ المسؤكلية كالثقة با

شخصية  في(, كبالتالي تؤثر طرؽ معاممة الكالديف 103, ص 2008 مخيمر, بحيث تككف أكثر تفاؤؿ أك تشاـؤ

 األبناء ككؿ كعمى مستكل طمكحيـ عمى اعتباره ُبعد مف أبعاد الشخصية كقد تـّ كصفو بأنو ىدؼ الحياة

 Robert, 1989, p12 نجازات, لكف يكجد ليذا (, كبأّنو المحرؾ األساسي لما يصدر عف اإلنساف مف أنشطة كا 

 يـالكجو المشرؽ لمطمكح جانب آخر دقيؽ جدان قد يككف مدمران لمصحة النفسية لؤلفراد حيف ال يتفؽ مستكل طمكح

لمطمكح: طمكح دكف القدرات يؤدم ليدر  ثبلث أشكاؿ تكجدمع القدرات كاإلمكانات كالظركؼ المحيطة, كبيذا 

يؤدم لتراكـ خبرات الفشؿ كاإلحباط "  المشيخي,  ("طمكح أعمى مف القدرات38, ص2005 شبير,  الطاقات

( فيككف لو أثر مدمر أّما الشكؿ اآلخر فيك عندما تنسجـ األىداؼ مع القدرات كاإلمكانات لتنتج 104, ص2009

كالشكؿ الثالث لمطمكح قد يكجد عند طمبة كالمكانة االجتماعية كالتألؽ كالتقدـ  الطاقة التي تضمف بمكغ األىداؼ

تبلءمت قدراتيـ كميكليـ مع مستكل طمكحيـ فحققكا النجاح كالتميز, لذلؾ كقع عمييـ  الدراسات العميا المذيف

 كحيـ االختيار الختبار أساليب تنشئتيـ التي كانت عامبلن مؤثران كفعاالن في تحديد مستكل طم

كالطمكح ليس مسألة فردية فحسب بؿ يعبر عف ثقافة مجتمع, كىذا ما صّرح بو بعض مفكرم الغرب  

ألف الطمكح يفسر الفركؽ في مستكل األىداؼ كالثقة أم كجكد مستكيات مف الرقي  Angavel)أمثاؿ أنجافيؿ  

ترفع مستكل ؿ كاألساليب التي (, إال أف تحديد العكامp16,Gupta&Kumar ,2014 كالجكدة في أعماؿ الفرد  

ليس فقط في سكريا بؿ في أكثر دكؿ العالـ تطكران كتقدمان, حيث  حتى اآلفالزالت مكضع جدؿ كبحث  الطمكح

تأخرت الدراسات التي حاكلت تقصي العكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح ألف ظيكره كمصطمح عممي قد تأخر 

( مترافقان مع 34, ص2009لعشريف عمى يد ليفف كىكب المشيخي, أيضان حتى بداية العقد الرابع مف القرف ا

 السياسي كاالجتماعي الذم جرل آنذاؾ  التطكر
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 مشكمة الدراسة: ثانياً 

عشركف أعظـ أنكاع التقدـ التكنكلكجي عمى مر العصكر في النكاحي االجتماعية كاحد كالشيد القرف ال

األسرة,  جميع مؤسسات المجتمع كفي مقدمتيا دكره لتغيرات شممتالذم أدل ب كالتربكية كاالقتصادية كالتعميمية,

حيث انتقمت المرأة لسكؽ العمؿ كضاؽ الكقت الذم تمضيو مع أطفاليا, فزادت األخطار التي تكاجو األسرة 

األخطار الشخصية نتيجة الضغط الذم تعيشو لتكفير حياة الئقة, في عالـ مميء بالمنافسة, كىذه  كالسيما

التي أصابت العبلقات االجتماعية ليست بمعزؿ عف تحكالت أخرل طالت الحياة السياسية, حيث شيدت  التحكالت

المجتمعات عمكمان كبالتدريج تحكؿ نظـ إقطاعية أك رأسمالية تبقي ابف الفبلح فبلحان, كتمنع أم محاكلة تغيير 

ا أعمى ك ص أماـ جميع أفراد المجتمع, ليتبكؤ لكاقعو, إلى نظـ أكثر ليبرالية كحرية تكرس فييا مبدأ المساكاة بالفر 

( بأنو: كمما شعر الفرد 2004  المراتب مف خبلؿ الكفاءة كاإلنجاز, كىذا ما عبرت عنو آماؿ عبد السميع

باليامشية سكاء السياسية أك العائمية أك االجتماعية أك األدائية, ضعؼ تحقيؽ أىدافو, كبالتالي ال يستطيع أف 

, كليذا فإف الدراسات التي تناكلت الطمكح حتى عقكد خمت 122تناسب مع إمكاناتو صيحقؽ مستكل طمكح ي

ؿ كبير عف البحث عف دكر األسرة كأساليب التنشئة تحكّ  تشيد الفترة الحاليةكانت نادرة في المجتمع السكرم, ك 

بداعو كطمكحو  ففي ال الشخص ككذلؾ عف الطمكح, كعف العكامؿ التي يمكف أف تزيد تفكؽ  يتـكقت الذم كا 

( عف ضركرة 2014البمداف األكثر تقدمان في عاـ  كىي مف تجاىؿ لدراسة الطمكح في سكريا, تصرح بريطانيا 

تقصي العكامؿ التي يمكف أف تزيد مف طمكح طبلبيا بحيث يككف تفعيؿ ىذه العكامؿ خطكه لجذبيـ لمتابعة 

 (Strand&Winston, 2014, p3عاـ  ذكر في: 16الدراسة بعد سف 

كلكف تباينت اآلراء حكؿ فاعمية  قامت دراسات عديدة في مجتمعات شتى تناكلت أساليب التنشئة الكالدية,

( أف " أسمكب المعاممة القاسية ينمي جكانب عصابية كعدكانية لدل 2007  كؿ أسمكب , فمثبلن كجد الشيخ حمكد

( (, 81ص , 2007عكيض كالتفكؽ "  رحاؿ,أف المعاممة القاسية فرصة لمت", بينما كجد آدلر:28ص  األفراد"

دكران ىامان سكاء داخؿ األسرة نفسيا بيف األـ كاألب أك عمى  أساليب التنشئة الكالدية تمعب الفركؽ الفردية فيك 

نطاؽ أكسع مقارنة ببقية اآلباء كاألميات  فمثبلن قد تختمؼ أساليب المعاممة الكالدية كفقان لمكضع االقتصادم 

لمحصكؿ عمى لقمة العيش كىذا بدكره يجعميـ  ان ففي األسر الفقيرة يعيش اآلباء كاألميات ضغكطكاالجتماعي, 
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أسمكب العقاب ىك المتبع بمثؿ ىذه األسر ذات المستكل االقتصادم المتدني يككف أكثر قسكة عمى أبنائيـ, ف

لمفتعؿ ىك األسمكب المتبع لدل (, بينما الحماية أك التراخي أك األسمكب الديمقراطي أك ا15 التكيجرم, د ت, ص

 ,Palasio & Quitin, 1990األسرة األكثر غنى نتيجة كثرة األعماؿ كاإلحساس بضيؽ الكقت كأعباء العمؿ  

p13)  

كما أف الكضع االقتصادم قد يككف عائقان دكف بمكغ الشخص ألىدافو كتحقيؽ طمكحو, فقد يضطر 

 اختيار األعماؿ التي تتطمب ميارات بدنيو عكضان عفلدراسة تخصص مغاير لمتخصص الذم يرغب بو, أك 

ضب كذلؾ بضغط كضعو المادم, كمف المعركؼ في عمـ النفس أف االحباط يؤدم لمغ المؤسسات التعميمية

كشعرت بكجكده لدل الشباب السكرم كالذم عّبر عف نفسو بالحقد عمى المجتمع  كالحقد, كىك ما الحظتو الباحثة

 ؿ عمى تخريبيا كمؤسسات الدكلة كالعم

كقد يككف جنس الشخص عامبلن مؤثران في طمكحو, السيما في المجتمع السكرم الذم الزاؿ يحبذ لمفتاة 

تعارضت نتائج الدراسات حكؿ الفركؽ بيف كقد  مجاؿ دراسي ككظيفي كيحاكؿ االبتعاد عف دراسات كميف أخرل,

( أف الفركؽ لصالح 2006ة محمكد كفراج  متكسط طمكح اإلناث كمتكسط طمكح الذككر, فمثبلن كجدت دراس

( لعدـ كجكد فركؽ جكىرية في Winston&Strand,2008  الذككر, في حيف تكصمت دراسة ستراند كينستكف

 الطمكح تبعان لمتغير الجنس النكع( 

, تبعان لمترتيب الكاحدةكما تعارضت نتائج الدراسات حكؿ كجكد اختبلؼ في الطمكح ضمف العائمة  

تؤكد دراسة شاختر كجكد عبلقة تربط بيف ترتيب الفرد بيف إخكتو كتحصيمو , عمى سبيؿ المثاؿ الميبلدم

كطمكحو, كىي لصالح أبكار األسر, بينما كجدت دراسات أخرل أف البنات األبكار كالصبياف األبكار يبدكف درجو 

 (, كما 169ص ,2003 مخكؿ,: ذكر في  أقؿ مف إخكتيـ في السعي الدائب لمتحصيؿ 

مف األطفاؿ يسعكف لتحقيؽ  %78كجدت إحصائية لمجمعية القكمية لمحاربة العنؼ ضد األطفاؿ أف  كما

( كىذه النسبة الكبيرة تكضح متانة 63, ص 2008 سكليفاف, األىداؼ التي تحصؿ عمى استحساف كتقدير آبائيـ

بكممات أخرل إف ثقافة الكالديف  ,العبلقة بيف األساليب المتبعة في التنشئة كبيف تحديد األبناء ليدؼ حياتيـ

  كمعتقداتيـ تمعب دكران حاسمان كقد يككف خطران عمى طمكح أبنائيما
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ىي التي يمكف أف يما أبنائالكالديف بيا  يربيإف العالـ لف يتغير بيف عشية كضحاىا, كلكف الطريقة التي 

ىك دراسة أحداث كسمكؾ الماضي "  تتغير بيذه السرعةكعمى اعتبار" أف مف أفضؿ مقاييس السمكؾ المستقبمي

كمف إحساس الباحثو (, كبما أف الظركؼ تختمؼ كثقافات المجتمع تختمؼ أيضان, 49, ص 2003 مخكؿ كأحمد,

فكاف ىناؾ بكجكد حالة غضب كعنؼ ناتج عف االحباط لدل فئو كاسعو مف الشباب مردىا عدـ تحقيؽ الطمكح, 

انطبلقان مف قمة الدراسات دية عمى مستكل الطمكح في البيئة السكرية, ضركرة الختبار أثر أساليب التنشئة الكال

التي تناكلت مستكل الطمكح في البيئة السكرية كمف التناقض بيف نتائج الدراسات التي تناكلت أبعاد التنشئة 

 :تياآل سالرئي بالسؤاؿالكالدية, كمف قمة الدراسات التي تناكلت طمبة الدراسات العميا تتحدد مشكمة البحث 

 عمى مستكل طمكحيـ؟ األبناء ما أثر أساليب التنشئة الكالدية مف كجية نظر -

 أىمية الدراسة:ثالثًا 

 :ابتتحدد أىمية الدراسة 

 األىمية النظرية: وتتجمى بالنقاط التالية:

حيث أف  ,الحياةإلقاء الضكء عمى أساليب التنشئة الكالدية, لما ليا مف أثر بال  األىمية في   1

اإلنساف عمكمان ىي طكريف: األكؿ يككف فيو ابف يتعرض ليذه األساليب كالطكر الثاني كالد يمارس ىذه  حياة

 األساليب عمى أبنائو 

   التعريؼ بالطمكح كمستكياتو كالنظريات المفسرة لو كما يرتبط بو مف كفايات إنتاجية   2

 _ عمى حد عمـ الباحثة_  تكجد في البيئة السكرية دراسة ربطت بيف المتغيريف السابقيفال  3

حيث أنيـ يجسدكف حالة التكافؽ بيف , طمبة الدراسات العمياعينة البحث المتمثمة بأىمية مف   4

 القدرات كمستكل الطمكح, كما لـ تسبؽ أف تناكلت دراسة ظركؼ تنشئتيـ أك طمكحيـ مف قبؿ 

ى أرشيفيا المتاح عم كاالطبلعكبعد مراسمة الجامعات _ عمى حد عمـ الباحثة_حداثة المكضكع   5

 عمى االنترنت, حيث لـ يسبؽ أف تمت دراسة ىذه المتغيرات مع بعضيا في الجميكرية العربية السكرية مف قبؿ  
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 األىمية التطبيقية :

مع مكضكع  مؿيمكف االستعانة بنتائج الدراسة بحيث تككف عكنان لممرشديف النفسييف عند التعا  1

  أساليب المعاممة الكالدية كالطمكح

يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة في أف تساىـ في إعداد دليؿ يكضح دكر العكامؿ التي تؤثر   2

 مستكل الطمكح حيث يتـ االستفادة منو في مجاؿ التربية كاإلرشاد  في

يمكف االستفادة مف النتائج في أف تككف عكنان لممربيف كالمرشديف في تحسيف العممية التعميمية   3

 الطمكح محدد ىاـ ألداء األفراد  في المدارس حيث أف

يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة بأف تككف أساسان النطبلؽ برامج ارشادية تستيدؼ اآلباء   4

 كالطمكح الدراسي كالميني  المتبعةكاألبناء,  فيما يخص أساليب التنشئة 

 :أىداؼ الدراسةرابعًا 

 ؿ: ييدؼ البحث الحالي

 في مستكل طمكحيـ الدية مف كجية نظر طبلب الدراسات العمياختبار أثر أساليب التنشئة الك ا  1

  طمبة الدراسات العميامستكل طمكح تعرؼ   2

  طمبة الدراسات العمياعبلقة أساليب تنشئة األـ بمستكل طمكح  الكشؼ عف  3

 التنبؤ بمستكل الطمكح مف خبلؿ أساليب تنشئة األـ   4

 ة اختبار عبلقة أساليب تنشئة األب بمستكل طمكح العين  5

 لتنبؤ بمستكل الطمكح مف خبلؿ أساليب تنشئة األب ا  6

الفركؽ في مستكل الطمكح كفقان لمتغيرات  الدخؿ االقتصادم, الجنس, المستكل الكشؼ عف   7

 التعميمي لؤلـ كالمستكل التعميمي لؤلب, الترتيب الميبلدم لمفرد بيف إخكتو( 

 غير الجنس الكشؼ عف الفركؽ في أساليب التنشئة الكالدية كفقان لمت  8
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 أسئمة البحث:خامسًا 

 يسعى ىذا البحث لئلجابة عمى األسئمة التالية:

 ؟عند أفراد عينة الدراسة الحاليةما أشكاؿ أساليب التنشئة الكالدية   1

 ما مستكل طمكح طبلب الدراسات العميا في جامعة تشريف؟  2

 ىؿ تتنبأ أساليب تنشئة األـ  ألبنائيا بمستكل طمكح األبناء؟  3

 بأ أساليب تنشئة األب ألبنائو بمستكل طمكح األبناء؟ىؿ تتن  4

 حدود البحث:سادسًا 

 جامعة تشريف  الحدود المكانية:

 (2014/2013 العاـ الدراسي الحدود الزمنية:

تناكؿ البحث الحالي مكضكع أساليب التنشئة الكالدية كدكرىا في تحديد مستكل الطمكح  حدود موضوعية:

 في جامعة تشريف  الدراسات العميالدل طبلب 

 مصطمحات البحث:سابعًا 

 (:parental upbringing stylesأساليب التنشئة الوالدية )

الصبّي: رّباه, المنشأ: مكضع النشأة كيقاؿ: منشؤه مدينة, كالنشأة: اإليجاد  نّشأ التعريؼ المعجمي:

 ( 920, ص1997كالتربية  أنيس كآخركف, 

, في األبناءالتي يتبعيا الكالداف في التعامؿ مع  ستراتيجياتكاال : ىي الطرائؽالتعريؼ االصطالحي

معظـ المكاقؼ, سكاء بجانب شعكرم أك الشعكرم كتظير باألقكاؿ أك األفعاؿ, كتعكس اتجاىات كمعتقدات 

 ( 12, ص2012كخبرات الكالديف  ميكائيؿ, 

جامعة تشريف عمى مقياس  ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا طالب الدراسات العميا في :التعريؼ اإلجرائي

 أساليب التنشئة الكالدية 
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 ( : Aspirationالطموح )

جاء في لساف العرب عف الطمكح في مادة  طمَح( الطماح مثؿ الجماح, كطمحت  التعريؼ المعجمي:

المرأة أم جمحت, كطمَح بنظره أم رفعو, كالطماح الكبر كالفخر الرتفاع صاحبو, كطمحت أمكاج البحر أم 

 ( 534, ص1990ت ابف منظكر, ارتفع

 : ىك مستكل إنجاز يتكقع الفرد أف يصؿ إليو, يتطمب منو الجيد كالمثابرة كالصبر,التعريؼ االصطالحي

 ( 285, ص2008كالثقة بالنفس كتحمؿ مسؤكلية العمؿ لمكصكؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة  عمي كصاحب, 

ب الدراسات العميا في جامعة تشريف عمى مقياس ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا طال :التعريؼ اإلجرائي

 الطمكح 

بدرجة الماجستير كالدكتكراه بمختمؼ  جامعة تشريفىـ الطبلب المسجميف لدل  طالب الدراسات العميا:

  2013-2014الكميات في األعكاـ التالية 
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 مفيـو التنشئة الوالدية: -1

 ,Symanandsساليب التنشئة الكالدية ىي بحكث سمينكدس  مف أكائؿ البحكث التي أجريت عمى أ

(, 63ص , 2002(, الذم بدأ بقياس بعض أساليب تنشئة الكالديف كردة فعؿ األبناء عمييا  اشريفو,1939

كتبلحقت الدراسات التي تناكلت أساليب التنشئة الكالدية, كشممت مفردات مترادفة منيا أساليب التنشئة الكالدية, 

المعاممة الكالدية, كطرؽ الكالديف في التربية, ككميا تصب في السمكؾ المكجو مف الكالديف ألبنائيما  كقد كأساليب 

تعددت كجيات نظر الباحثيف حكؿ ىذه األساليب نظران ألنو مكضكع غني جدان كقابؿ لمتناكؿ مف زكايا كثيرة , 

 كمنيا ما يمي:

مة األبكيف ألكالدىـ, كىي أيضان ردكد الفعؿ الكاعية كغير بأنيا الطرائؽ التي تمّيز معام عّرفيا الحربي:

, 2002الكاعية التي تميز تنشئة األبكيف ألكالدىـ, مف خبلؿ عممية التفاعؿ الدائمة بيف الطرفيف  الحربي, 

 ( 22ص

: بأنيا كسيمة لآلباء كاألميات لمتفاعؿ كالتكاصؿ مع أبنائيـ, كالتي يتـ عبرىا نمّكىـ وعرفيا عابديف

 ( 130, ص 2010لنفسي كاالجتماعي  عابديف,ا

ىي الطرؽ التي يتبعيا األكلياء لتربية أبنائيـ, كتتعدد ىذه الطرؽ باختبلؼ ثقافة  وعرفيا بوخميس:

 (   71, ص2009كشخصية األكلياء بكخميس, 

كرية, في بأنيا مجمكع العمميات التي يقـك بيا الكالداف سكاء بطريقة شعكرية أك الشع وتعرفيا الباحثة:

تربية أبنائيـ كيشمؿ ذلؾ أقكاليـ كأفعاليـ كالمناخ المحيط بيـ أثناء عممية التفاعؿ, كيعبر الكالداف بيذه الطرؽ عف 

 خبرتيـ كاتجاىاتيـ كمعتقداتيـ 
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 نظريات التنشئة الوالدية : -2

 ائيـ, منيا ما يمي :تكجد عدة نظريات حاكلت تقديـ كجيات نظر عف سبب ككيفية تأثير الكالديف في أبن

 نظرية التحميؿ النفسي: - أ

تفسر نظرية التحميؿ النفسي التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ في ضكء مراحؿ نمك الكائف اإلنساني كتطكره, 

حيث اعتبر فركيد نمك الشخصية عممية ديناميكيو, تشمؿ الصراعات بيف حاجات كرغبات الفرد كمتطمبات 

لتفاعؿ بيف اآلباء كأطفاليـ ىك العنصر األساسي في نمك شخصياتيـ, فما يمارسو المجتمع, كقد اعتبر فركيد أف ا

اآلباء مف أساليب في معاممتيـ ألطفاليـ لو دكر فعاؿ في نشأتيـ االجتماعية  كىذه األساليب الكالدية يتـ تحميميا 

ميا أثناء اإلخراج أك اإلطعاـ بطريقة طبقان لنكعية العبلقات االنفعالية القائمة بيف الطفؿ ككالديو فتعامؿ األـ مع طف

ليف أك قسكة يعتبر أساسان اجتماعيان ينمي خصائص شخصيتو, كاآلباء ىـ مف أىـ المدركات االجتماعية في حياة 

األطفاؿ, فعندما ينتقؿ الطفؿ مف مرحمة نمك إلى أخرل فيك يقمدىـ, أم أف الطفؿ يتقمص صفات الشخص 

أ أك صكاب ليدمجيا داخؿ الضمير, الذم يجاىد مف أجؿ الكماؿ كليس مف أجؿ المحبب إليو, بما تحتكيو مف خط

 المتعة 

تفسير ما يحصؿ في اليك كاألنا األعمى, ففي  يمكف إيضاح اآللية التي يعمؿ بيا دكر الكالديف مف خبلؿ

لمبدأ المذة  اليك يتجمع كؿ ما ىك مكركث كفطرم مثؿ الحاجة لمطعاـ كالشراب كالممذات كالغرائز كيعمؿ كفقان 

كتمبية الشيكات, كىنا يمعب الكالداف دكرىما في تعميمو العادات كالقكانيف كالطرؽ الصحيحة لتمبية دكافع اليك بشكؿ 

يقبمو المجتمع, كتشكؿ األنا جممة الضكابط كالقكانيف التي يعّمميا اآلباء ألبنائيـ بحيث تتحقؽ متطمبات اليك بشكؿ 

تمع, أما المنظكمة الثالثة فيي األنا األعمى كتتككف في سف مبكرة جدان كفييا تتحكؿ يرضي الكالديف كمعايير المج

القكاعد التي يفرضيا اآلباء عمى األبناء كالضكابط التي يفرضيا عميو المجتمع إلى ذاتو فيبدأ في التبلـؤ مع 

نماألنو يخاؼ العقاب االجتماعي ك  ليسقكانيف المجتمع   ( 28ص , 2007حاؿ,ليتجنب الشعكر بالذنب  ر  ا 

كمف ىنا يتضح أف نظرية التحميؿ النفسي تؤكد عمى التأثيرات التي يتعرض ليا الطفؿ في حياتو, 

كخاصة السنكات الخمس األكلى, فإذا كانت ىذه الخبرات في جك يسكده العطؼ كالحناف كالشعكر باألمف, اكتسب 
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ّر الطفؿ بخبرات نابعة مف مكاقؼ الحرماف, كالتيديد, أما إذا م الطفؿ القدرة عمى التكافؽ مع نفسو كمع مجتمعو,

 أدل ذلؾ إلى تمييد الطريؽ إلى تككيف شخصيو مضطربة  كاإلىماؿ,

 نظرية التعمـ االجتماعي: - ب

كترل ىذه النظرية أف التطكر االجتماعي يحدث عند األطفاؿ بالطريقة نفسيا التي يحدث فييا تعمـ 

كميا تمعب  التعميـ كاإلطفاء كالتمييز, العقاب, لتحميؿ العامة مثؿ: التدعيـ,الميارات األخرل, كالشّؾ أف مبادئ ا

دكران رئيسيان في عمميات التنشئة االجتماعية  كيعطي أصحاب نظرية التعمـ االجتماعي لمتدعيـ أىمية كبرل كيتمثؿ 

ىذه المكافآت مديحان أك ثناءن أك ذلؾ في المكافئات التي يقدميا اآلباء ألطفاليـ نتيجة الستجابتيـ المقبكلة  كتككف 

رضان عّما يأتي بو الطفؿ مف استجابات مبلئمة, فاإلثابة ىنا أسمكب مف أساليب التنشئة السميمة التي تقكم الرابطة 

بيف المثير كاالستجابة, كتترّسخ الكثير مف العادات كالتصرفات برأم ثكرندايؾ "عف طريؽ المحاكلة كالخطأ, ليس 

( كتثبت السمككيات التي يمقى بعدىا االرتياح 255ص , 2001ف بؿ عند كؿ الثدّيات " منصكر,فقط عند اإلنسا

 أك األثر الطيب 

كيرل باندكرا أف الناس يطكركف فرضياتيـ حكؿ أنكاع السمكؾ التي سكؼ تقكدىـ لمكصكؿ إلى أىدافيـ , 

قاب قبؿ الثكاب أك العقاب, أم أّف كثيران كيعتمد قبكؿ أك عدـ قبكؿ ىذه الفرضيات عمى النتائج المترتبة عمى الع

مف التعمـ يحدث عف طريؽ مراقبة سمكؾ اآلخريف كمبلحظة نتائج أفعاليـ, ككفؽ ىذه النظرية فنحف ال نتعمـ 

أفعاالن مسبقة فقط, بؿ نتعمـ نماذج كمية مف السمكؾ, أم أّف ما نتعممو ليس فقط نماذج السمكؾ كلكف القكاعد التي 

ؾ  كغالبان يككف الكالديف القدكة ألطفاليـ, ككؿ ما يصدر عنيـ مف اتجاىات كانفعاالت تترسخ ىي أساس السمك 

كتسجؿ في ذاكرة األبناء, حتى بعد أف يكرر الطفؿ فعبلن ما غير مرغكب, يستطيع الكالداف تغييره لسمكؾ آخر 

المرغكبة كىنا تتنكع األساليب الكالدية  أكثر تكافقان كقبكالن, "مف خبلؿ اكتشاؼ المثيرات التي تستجر االستجابة غير

(, فقد يعمد بعض اآلباء كاألميات عمى زجر 285ص , 2001في عبلج ىذه الحالة كفقان لنظرية جثرم" منصكر,

كتقريع الطفؿ بعد فعمو لسمكؾ غير مرغكب بو, كقد يعمداف إلى إبدالو بسمكؾ أكثر تكافؽ كقد يمجآف ألسمكب 

 بية لتثبيت السمكؾ المستحسف التكضيح كالممارسة اإليجا
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ُيغني الغشتالت الحديث عف التعمـ حيث  يقكلكف :" ىك االنتقاؿ مف حالٍة ال يككف فييا لشيء ما معنى 

إلى حالة جديدة يصبح فييا لؤلشياء معنى, إذ أف جكىر التعمـ ىك التعرؼ عمى القكانيف الداخمية كالترابط الدقيؽ 

يجاد معايير لممقارنة 355ص , 2001لمشيء الذم نتعممو"  منصكر, ( كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التحميؿ كالتركيب كا 

 كالتصنيؼ كالتعميـ, كفي بداية حياة اإلنساف, يككف لمكالديف الدكر األكبر في تشكؿ سمكؾ الطفؿ كتنمية مياراتو 

 نظرية الذات: - ت

طفؿ, كأثرىا عمى تككيف تشيد ىذه النظرية بأىمية ما يمارسو اآلباء مف أساليب كاتجاىات مف تنشئة ال

ذاتو, إما بصكرة مكجبة أك سالبة  حيث أف الذات تتككف مف خبلؿ التفاعؿ المستمر بيف الطفؿ كبيئتو, كأىـ ما 

في البيئة, في السنكات األكلى: الكالداف, كما يتبع ذلؾ مف تقكيمو كتككينو لمفيـك الذات, فإذا استمرت األـ في 

صكلو عمى درجات منخفضة في ماده ما مثبلن, فسكؼ يتككف لديو مفيـك سالب عف اتياـ طفميا بالغباء نتيجة لح

ذاتو, يتمثؿ في ككنو غبيان يستمر ىذا الحكـ مبلحقان لمطفؿ طكاؿ سنكاتو الدراسية المقبمة حتى لك حاكؿ أف يثبت 

 عدـ صحتو 

ف أفضؿ مجاؿ لفيـ سمكؾ الفرد ىك مف  كقد أكضح ركجرز أف الذات ىي محصمة لخبرات الفرد," كا 

( فالتقكيـ المكجب ضركرم لمطفؿ ألنو في حاجو 151ص ,2007 خبلؿ اإلطار المرجعي الداخمي لمفرد" رحاؿ,

إليو حتى كلك كجدت بعض الجكانب غير المقبكلة في سمككو, ألف ذلؾ ينمي لدل الطفؿ مفيـك إيجابي كتزيد 

ىؿ, كمف خبلؿ إثابة الكالديف لذات الطفؿ يدرؾ رغبتو في تحسيف سمككو لمحصكؿ عمى مزيد مف االىتماـ مف األ

 أف التقدير يأتي مف القياـ بسمكؾ مرٍض ليما 
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 أساليب التنشئة األسرية: -3

تتنكع أساليب تنشئة الكالديف ألبنائيما, كقد يستخدماف أكثر مف أسمكب معان, سيتـ إلقاء الضكء عمى 

 صر:عمى سبيؿ المثاؿ ال الحبعض مف ىذه األساليب 

 األسموب الديمقراطي)المعتدؿ(: - أ

كالمساكاة كعدـ فرض الرأم, كلذلؾ فإننا نجد في الكثير مف أدبيات عمـ النفس  ىك أسمكب يتسـ بالعدؿ

كاالجتماع كعمـ النفس االجتماعي, عدة مسميات لو فيك األسمكب السكم أك المعتدؿ, أك المتكازف أك 

أنو منح المكانة  األسمكب الديمقراطي في التنشئة األسرية عمىكلقد ُعرِّؼ  ( 10, ص 2009الكسطي بكخميس,

المتساكية لجميع أفراد األسرة مف حيث الحرية كالمساكاة كحؽ إبداء الرأم كالمناقشة الحرة كاستقبلؿ الشخصية 

   كالمكانة المتساكية بيف األطفاؿ دكف تفرقة

في الصرامة كالجد كالميف في تنشئة األبناء إف ىذا األسمكب يعتمد عمى العقبلنية كالكسطية كالتكازف 

كالتقبؿ الفعمي ليـ كتحاشي القسكة الزائدة كالتدليؿ الزائد ككذلؾ تحاشي التذبذب بيف الشدة كالميف كالتكسط في 

بحيث ال يعاني مف الحرماف كال يتعكد   (Aluja, 2005, p2 إشباع حاجات الطفؿ الجسمية كالنفسية كالمعنكية 

الفشؿ كاإلحباط كذلؾ ألف الحياة ال تعطيو كؿ ما يريد, كما يتميز بكجكد ألؼ يأك في اإلشباع,  عمى اإلفراط

 تفاىـ بيف األب كاألـ عمى أسمكب التربية  

 أسموب اإلىماؿ: - ب

يشير أسمكب اإلىماؿ في التربية إلى عدـ تقديـ الرعاية كالتكجيو لمطفؿ كعدـ االىتماـ بتشجيع الطفؿ 

أك معاقبتو عمى السمكؾ السيئ, كاآلباء الذيف يمارسكف مثؿ ىذه األساليب في التنشئة ال عمى السمكؾ الحسف 

 يكجد لدييـ غالبا ما يقدمكه ألبنائيـ إلنماء إمكانياتيـ, كما ال يكجد لدييـ قكاعد كاضحة لتنشئة األبناء بكجو عاـ 

ؾ المرغكب فيو ككذلؾ دكف كلئلىماؿ عدة مظاىر يمكف ذكرىا منيا ترؾ االبف دكف تشجيع عمى السمك 

محاسبو عمى السمكؾ المرفكض, باإلضافة إلى تركو دكف تكجيو كغالبان ما ينتج ىذا االتجاه نتيجة عدـ التكافؽ 

األسرم الناتج عف العبلقات الزكجية السيئة, أك ربما لعدـ رغبة األـ في األبناء كربما لكجكد كالداف ميمبلف ال 

, كمف مظاىر اإلىماؿ أيضا عدـ االستماع لمشاريع كمشاكؿ األبناء, (41, ص2011 أحمد, يعرفا كاجباتيما
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كعدـ السؤاؿ عنيـ في حاؿ غيابيـ سكاء كاف ىذا الغياب عف البيت أك المدرسة, أك حتى عدـ السؤاؿ عنو في 

 ديدان حالة سفرىـ مع أصدقائيـ, كذلؾ عدـ االىتماـ بنتائجيـ الدراسية كلكف مف الممكف أف يككف عقابيـ ش

 أسموب االستقالؿ: - ت

يبدأ مف السنيف األكلى عندما تترؾ الحرية لمطفؿ لكي يممس كيتحسس األشياء كيتعرؼ عمييا, دكف 

محاكلة إبعاد أثاث المنزؿ أك تقييد حركتو نتيجة الخكؼ مف إفسادىا, كبتراكـ خبرات االكتشاؼ لديو ينمك عنده 

كالثقة بالنفس, كيأخذ ىذا األسمكب في مرحمة المراىقة احتراـ  حب االستطبلع كاالكتشاؼ كالسعي كراء المعرفة

خصكصية االبف كالسماح لو بالمشاركة في اتخاذ القرار, كيفسح المجاؿ أماـ الطبلقة كالمركنة كاألصالة كيترؾ 

نائيـ الكالداف فيو الحرية ألبنائيـ عند اختيارىـ ألصدقائيـ مع الحرص عمى اإلشراؼ غير المباشر عمى سمكؾ أب

كفي نفس الكقت, إعطائيـ حرية التعبير عف الرأم كالبكح بأسرارىـ, كبذلؾ تتعزز ثقة االبف بكالديو 

 ( كيككف لديو في المراحؿ البلحقة حرية اختيار الفرع الدراسي كمينة المستقبؿ 6ص ,2009 كبنفسو الحربي,

 أسموب المديح: - ث

ائمة لؤلبناء, مع االحتفاؿ بكؿ سمكؾ يصدر عف يظير الكالداف في ىذا األسمكب, العطؼ كالمحبة الد

االبف كيبدأ منذ الطفكلة بأف يتـ تشجيعو كتعزيزه كالثناء عميو عند محاكلتو المشي كالمعب كالتحدث كيستمر 

لسنكات الحقة مف خبلؿ اإلطراء عمى النجاحات التي يحققيا في كافة المجاالت كعند تمقينو عادات كثقافة 

كلكف ىذا األسمكب لو ( 65, ص2001 منصكر,  لسمكؾ السكم كتجنب السمكؾ غير المقبكؿالمجتمع كتعميمو ا

 مخاطر حيث أف اإلسراؼ فيو يكصؿ االبف لئلشباع كعدـ المباالة 

 أسموب التقييد والحصر: - ج

في ىذا األسمكب يقيد األب كاألـ رأم الطفؿ كرغباتو حتى لك كانت رغبات مشركعو  كيشمؿ التقييد 

, بطرؽ قد تتراكح بيف الميف كالتيديد, انتياءن  بالعقاب أك الحرماف, كبالنياية يقـك الكالداف بفرض سمكؾ الطفؿ

رأييما عمى أبنائيما دكف التبرير كدكف سبب يستدعي حصرىـ, كيأخذ ىذا األسمكب بدايةن إبعاد األشياء كاأللعاب 

اياتو, في ىذه المعاممة ال ينمك لدل االبف عف الطفؿ كمنعو مف المشاركة بالقرارات أك المعب أك ممارسة ىك 

الضمير أك مركز تحكـ داخمي بؿ يفقد الفطرية لحب االستطبلع كاالكتشاؼ, كيفقد اإلحساس بالكفاءة كالتمقائية," 
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( باإلضافة لتعمـ  17, ص2009كغالبان نجد ىؤالء األبناء ييممكف عمميـ إال في كجكد السمطة كالرقابة" الحربي, 

إذ إنيا نابعة مف اليكل كالمزاج كليس مف  كجكد منطقية كرابط بيف األفعاؿ كردات فعؿ اآلباء تجاىيا  االبف عدـ

 تسمسؿ منطقي أك دافع حماية أك اىتماـ 

 أسموب الشدة في العقوبة)القسوة(: - ح

لذم ىنا يشعر االبف أف كالدية يمارساف عمية القسكة كالظمـ, حيث يجد معاقبة كالديو لو أشد مف الخطأ ا

ارتكبو, فأبسط األخطاء تستدعي مف الكالديف في ىذا األسمكب عقابان شديدان قد يتراكح بيف الشتـ أك الصراخ أك 

ثارة األلـ الجسمي, كيتسـ ىذا األسمكب بالشدة المفرطة كمداكمة  التأنيب أك العقاب البدني ك الصفع كالضرب, كا 

مو ليكتشؼ كيغامر كيعيش تجارب جديدة, خكفان مف العقاب, عقاب الطفؿ بصكرة مستمرة, كعدـ إتاحة الفرصة أما

( العقاب البدني يترافؽ 2007كيترتب عمى ىذا النكع مف المعاممة شخصية معاندة كقد كجدت دراسة الشيخ حمكد 

,حيث ينزع الفرد لمخركج عف قكاعد السمكؾ المتعارؼ (17, ص 2007 الشيخ حمكد, مع حاالت العدكاف كالجنكح

 لؾ ككسيمة لمتعكيض عف الظمـ كالعنؼ الذم أصابو عمييا كذ

 أسموب الموـ والتأنيب: - خ

يعتمد الكالداف في ىذا األسمكب عمى تكبيخ أبنائيـ ككصفيـ بصفات سيئة حتى أثناء كجكد أشخاص 

ىذا آخريف, بعض اآلباء كاألميات يبحثكف عف أخطاء كىفكات أبنائيـ لينيالكا عمييـ بالشتـ كالنقد كقد يترتب عمى 

األسمكب فقداف االبف لثقتو بنفسو كالخكؼ مف ارتكاب أدنى خطأ كالمجكء إلى االستكانة كتجنب اتخاذ أم 

إف األطفاؿ الذيف يتعرضكف ألسمكب معاممة كالدية قائمة عمى اإلذالؿ كليذا ف,(130, ص2010 عابديف, قرار

 العدكاف نحك الذات يتجنبكف اتخاذ أم قرار كيعمدكف إلى االنسحاب مف المجتمع كتكجيو 

 أسموب الميؿ لمنزاعات: - د

ثارة جدؿ كمشاحنات أكثر مف  مف الممكف أف يراقب الكالداف سمكؾ أبنائيـ بحيث تككف الغاية محاسبة كا 

تصكيب الخطأ, في ىذا األسمكب تتـ مقارنة الطفؿ بإخكتو كزمبلئو, كممارسة كافة أنكاع العقاب مف االحتقار إلى 

كقد تؤدم ىذه المشاحنات كالمشاجرات المستمرة سكاء بيف الكالديف نفسيما أك بيف ، يب المستمراالشمئزاز إلى التأن
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( 378ص الكالديف كأبنائيما إلى اضطرابات سمككية  كزيادة الطابع االنفعالي الحاد لدل األبناء الرفاعي, د ت,

 ضطرابات في النطؽ كالتبكؿ البلإرادم, كاالرتياح في إقبلؿ راحة األميات كالكذب أك ظيكر ا

 أسموب الحماية الزائدة: - ذ

نجد في ىذا األسمكب أف الكالديف يعمبلف عؿ تمبية دكافع كرغبات الطفؿ بشكؿ مباشر كسريع كيسرفاف 

في مراقبة كتقديـ الحماية لو, كيعكقاف كؿ محاكالتو لبلستقبلؿ ك إقامة عبلقات مستقمة مع األصدقاء خكفان عميو 

ك أف يتعرض ألم ضغط إف غاب عف نظرىما, كبذلؾ يتعطؿ لديو االىتماـ االجتماعي مف أف يصيبو أم أذل أ

ىماؿ غيره, كيصبح الطفؿ مركز االنتباه كمحكر االىتماـ في البيت, كيجد  باآلخريف, كيستغرؽ في حب ذاتو كا 

, 2003"  القذافي, القذافي "أف الطفؿ المدلؿ ال يستطيع التكاصؿ مع اآلخريف عمى أساس مبدأ المساكاة كالتعاكف

( إف الكالديف يقدما كؿ ما يريده الطفؿ دكف أف يبذؿ جيد أك يتحمؿ مشقة القياـ بأمر ما, كما يقدما لو 154ص

 الثناء كاالستحساف عمى السمككيات التي ال تقـك عمى االندماج كالمشاركة الفعالة 

 أسموب التفاوض: - ر

اءه لعبو أك القياـ بأمر يرغبو مقابؿ سمكؾ يؤديو, في ىذا األسمكب يتفؽ الكالداف مع الطفؿ عمى إعط

مثبلن إعطاءه لعبو جّراء كتابة فركضو المدرسية, التفاكض يعني أف الكالداف مستعداف لمتكيؼ مع رغبات االبف 

الممكنة, إال أف ىذا األسمكب لو نتائج خطيرة الحقان حيث يتعمـ الطفؿ مسألة التفاكض في كثير مف تفاصيؿ 

لؾ يجب أف يترافؽ مع مستكل نمك نفسي لدل الطفؿ كغالبان يتـ إتباع ىذا األسمكب مع تحميؿ االبف قدر حياتو, لذ

 (, كيكثر استخداـ ىذا األسمكب عندما يبم  االبف سف المراىقة  11د ت, ص مف المسؤكلية أبك حبلكة,

 أسموب الرفض: - ز

ؾ الطفؿ أك تغطية ىذا الرفض بالتظاىر يتخذ الرفض أشكاالن عديدة منيا القكؿ صراحة بعدـ الرغبة بذل

بسمكؾ معاكس مف خبلؿ اىتماـ غير صادؽ كحقيقي, كتمعب عكامؿ كثيرة دكر التخاذ الكالديف ليذا األسمكب فقد 

كيعبر الكالديف عف الرفض  يككف القبح أك اإلصابة بعاىة أك قد يككف الطفؿ ذكر كىـ يرغبكف بأنثى أك العكس

مئناف كالحماية كعدـ إشعارىـ بدؼء األسرة, إف رفض الكالديف البنيما قد يقضي عمى مف خبلؿ عدـ منحيـ االط
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كقد يأخذ الرفض شكبلن آخران يخفي مف خبلؿ  430), ص2003تطمعات الناشئ كأىدافو الشخصية مخكؿ, 

 ( 124ص , 2004الكالديف رفضيما لمطفؿ مف خبلؿ التدليؿ الزائد كالمفرط رحمة,

 لقواعد:أسموب التربية عمى ا - س

يدرؾ األطفاؿ في ىذا األسمكب المناخ القائـ عمى القكاعد كالضبط, أف ىناؾ انضباط كقكاعد يجب 

االلتزاـ بيا كعدـ تجاكزىا, كأف الخركج عف ىذه القكاعد أك عدـ االلتزاـ بيا يترتب عمييا تداعيات سمبية, مثؿ 

يكضح اآلباء ألطفاليـ المسمكح كالممنكع, كىذا بدكره اإلبعاد المؤقت أك الحرماف مف االمتيازات كفي ىذا األسمكب 

( كاعتبارىا قكاعد ممزمة لكؿ أفراد األسرة, كيشمؿ ىذا ترتيب 8ص يزيد احتماالت االلتزاـ بيا  أبك حبلكة, د ت,

 الطفؿ لغرفتو كألعابو كااللتزاـ بأكقات الرجكع إلى المنزؿ كالنـك كأداء الكاجبات 

 أسموب التذبذب : - ش

يانان أف يختمؼ الكالديف في سمكؾ أبنائيـ فيككف مقبكالن في كقت كغير مقبكؿ  في كقت آخر, يحصؿ أح

كما يتضمف ىذا األسمكب التقمب في المعاممة بيف الميف كالشدة, يثيب الكالداف العمؿ تارةن كيتجاىبلنو تارة أخرل, 

حدىما بينما يتشدد اآلخر, كىذا أك أف يتساىؿ أ أك يككف لؤلـ مكقؼ مؤيد لسمكؾ ما كلؤلب مكقؼ معارض,

( يجعؿ 67ص, 2013, البداريف كغيثالتأرجح بيف الثكاب كالعقاب, كبيف المدح كالذـ, كبيف الّميف كالقسكة,  

 .االبف في حيرة مف أمره
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 االتجاىات الرئيسة لدراسة أساليب المعاممة الوالدية: -4

 مدراسة كالتقييـ, يتـ ذلؾ مف خبلؿ إحدل الطرؽ اآلتية:عند محاكلة إخضاع أساليب التنشئة الكالدية ل

 دراسة سموؾ الوالديف الفعمي نحو أبنائيـ: - أ

تقـك ىذه الطريقة عمى مشاىدة سمكؾ الكالد الفعمي, كأسمكبو في تنشئة أبنائو, كمراقبة استجابة األبناء ليـ 

صاعب كثيرة, منيا أنو مف الصعب كلكف ليذا األسمكب م (Utting, 2007, p2  في مكاقؼ الحياة المختمفة

مبلحظة كافة سمكؾ الكالديف مع طفميما ك مثؿ ىذه المشاىدات قد ال تككف صادقة, طالما أنيا تخضع لممراقبة 

كالرصد, كبذلؾ قد ال تككف حقيقية كتمقائية, ألف مجرد كجكد شخص مف خارج األسرة يراقب مناخ األسرة 

كىذا يقمؿ مف أىمية ( 55, ص2002 أبك ليمة, حفظ كتحسيف التصرفات كتصرفات أعضائيا, يؤدم لمزيد مف الت

  المعمكمات التي قد يجمعيا الباحث في ىذه الطريقة

 اتجاىات الوالديف نحو أساليب التنشئة التي يتبعونيا مع أبنائيـ: - ب

خبلؿ يتـ الحصكؿ عف معمكمات عف تنشئة اآلباء ألبنائيـ مف خبلؿ تصريحاتيـ عف أساليبيـ سكاء مف 

يحكم أسئمة عف طرؽ معاممتيـ ألبنائيـ في المكاقؼ المختمفة, كلكف  انةمقابمة اآلباء مباشرة أك مف خبلؿ استب

ليذه الطريقة مساكئ فمثبلن المعمكمات فييا قابمة لمتحريؼ كالتعديؿ كالتشذيب كالتحسيف بحيث قد يتـ تحريفيا ليمقى 

 عف أف تقارير اآلباء في أحسف حاالتيا قد تككف بعيدة كثيران عف اآلباء كاألميات المرغكبية االجتماعية, فضبلن 

(, فقد يدرؾ األب منعو البنو مف الذىاب في رحمة مع المدرسة 13, ص 2000إدراؾ األبناء ليا كطفة كشياب,

 عمى أنيا حماية كضبط بينما يدركيا االبف تقييد كتسمط  

 األساليب الوالدية كما يدركيا األبناء: - ت

ع المعمكمات في ىذا األسمكب مف خبلؿ تعبير األبناء أنفسيـ عّما تعرضكا لو مف أساليب معاممة يتـ جم

مف قبؿ آبائيـ كأمياتيـ في سنيف الطفكلة كالمراىقة, كذلؾ مف خبلؿ إعادة استحضار المكقؼ إلى ذىف االبف 

قد تتأثر أحكاـ األبناء ( ك Aluja, 2005, p3 كتخيؿ ردة فعؿ كالده عميو بناء عمى الخبرات المتراكمة لدية
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ألساليب تنشئة أكليائيـ بعكامؿ ذاتية, فقد يدرؾ االبف ىذا األسمكب بطريقة خاطئة أك قد ال يعمـ الغاية مف كراءه 

 لكف بكؿ األحكاؿ إف ىذا اإلدراؾ ىك مف يحدد سمككياتيـ في الحياة 

 أساليب المعاممة الوالدية: فيالعوامؿ المؤثرة  -5

 لديف السابقة:خبرات الوا

يشير التراث السيككلكجي أف مشاكؿ البالغيف تعكد بجذكرىا لسنكات الطفكلة األكلى, أف الظركؼ التي 

مّر بيا كؿ مف الكالديف عندما كانكا أطفاالن ال تذىب دكف أثر, فالذكريات يتـ استحضارىا بشكؿ شعكرم أك 

كما أف المناخ األسرم السائد لؤلـ ال يقؿ أىمية عف الشعكرم, كليا دكر كبير في تككيف االتجاىات الكالدية, 

سابقيو, ككبلىما مسؤكؿ عف كثير مف اآلثار التي تعترم عمميات التنشئة االجتماعية لمطفؿ كتصاحبيـ في 

كبرىـ, كفي ىذا السياؽ يقكؿ سككت أف الحكادث التي يتعرض ليا اآلباء في طفكلتيـ, سكؼ تترؾ أثرىا في 

( فقد يكرس الكالداف المعاممة التي تمقكىا في صغرىـ 63ص ,2002 ء بأبنائيـ  اشريفو,عبلقة ىؤالء اآلبا

 كأسمكب تنشئة يعتمدكه أثناء معاممتيـ ألطفاليـ بينما قد نجد بعض اآلباء يتجنبكف تمؾ األساليب مع أبنائيـ 

 العالقة بيف الوالديف :

صرؼ لدل األب كاألـ فكؿ منيما لو رصيد تترؾ الطفكلة كتجارب الماضي آثارىا بكؿ تفكير كشعكر كت

ال بأس بو مف الخبرات يقّيـ المكاقؼ مف خبلليا  كقد تستمر العبلقة بيف الزكجيف بتقديـ تنازالت كتسييبلت 

ليستمر الزكاج, كقد يسكدىا النزاع كالمشاحنات كالخصكمات كليذه االحتماالت كميا انعكاس عمى أبنائيـ, فقد 

جذب أبنائو لطرفو عف طريؽ إتباع أساليب تدليؿ زائد أك تراخي كقد نجد أف الخبلؼ بيف يميؿ أحد الكالديف ل

الكالديف يؤثر بطريقو يصبحاف فييا كبلىما أك أحدىما انفعاليان, حاد الطباع, كيميؿ بذلؾ أسمكبيما  لبلنفعاؿ أك 

كؿ ليماف بأف جك الخصكمات نمك الطفؿ مف كافة النكاحي, كيق فيالمشاحنات أك التذبذب كىذا بدكره يؤثر 

كالمشاجرات يشعر األبناء بعدـ استقرار كأماف, كأنو مف خبلؿ مبلحظة األسر التي تكثر فييا المشاكؿ بيف 

 , 1999الزكجيف كجد أف األبناء يضعكف أيدييـ عمى آذنيـ كي ال يسمعكا مشاجرات األب كاألـ  ليماف,

إلى تقديـ الدؼء كالعطؼ ألكالدىما كاستخداـ أساليب أكثر دعمان ( بينما قد يؤدم االنسجاـ بيف الكالديف 207ص
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كتقبؿ إذ أف أسمكب معاممتيما لؤلبناء ال يعكس فقط اعتقادىـ كفيميـ لؤلطفاؿ كلكف يعكس أيضان رضاىما 

حباطيـ   كا 

 العامؿ االجتماعي:

أبكتو تطغى عمى عممو أك عندما يصبح اإلنساف أبان أك أمان ألكؿ مّره غالبان ما تتغير شخصيتو, حيث أف 

(, كفي حاؿ كاف اآلباء غير راضييف عف حياتيـ كعمميـ, فإنيـ 65, ص2002مركزه االجتماعي سكليفاف, 

بحاجة إلى اكتساب مشاعر السعادة كالنجاح كالقدرة عمى تحقيؽ النجاح مف مصدر آخر  كغالبان ما يككف ىذا 

ئيـ الكحيد في تحقيؽ أحبلميـ الضائعة  يقر جكرش مارش المصدر ىك األبناء الصغار الذيف يصبحكف أمؿ آبا

بأف ىناؾ العديد مف اآلباء يعيشكف مف خبلؿ أبنائيـ , كيقترح أف يسأؿ كؿ أب كأـ نفسيما عف السبب الحقيقي 

كراء اىتماميما الزائد بنجاح أبنائيما فيناؾ حد بسيط يفصؿ بيف تشجيع الطفؿ كدعمو مف أجؿ مصمحتو الخاصة 

اجة اآلباء الممحة لنجاح األبناء, كيشعر اآلباء عادةن أف نجاح أبنائيـ كما يحققكنو مف إنجازات أك فشميـ, كبيف ح

فاآلباء اآلخركف قد ال يعرفكف مكانة ىذا األب أك ىذه األـ في العمؿ  ,معما ىك إال انعكاس لكضعيـ في المجت

بف يعد امتدادان لكالده كىذا النكع مف االعتقاد يعطي مثبلن, كلكف ما يعرفكنو ىك ما يحققو طفميـ مف نجاحات فاال

اآلباء مبرران آخر لمنضاؿ مف أجؿ تحقيؽ أبنائيـ أعمى درجات التفكؽ  فإذا كاف الطفؿ مف األطفاؿ المزعجيف أك 

كع مف المؤذييف ينتاب الكالداف القمؽ مف أف العالـ الخارجي سيراىما أنيما آباء كأميات غير أكفاء كيعتبر ىذا الن

( كغالبان ما تعزل إلى طريقة تفكير 64ص , 2002التشكيش العقمي مف األمكر الشائعة في المجتمع  سكليفاف,

 يـ بشكؿ كبير فيلؤلطفاؿ فتؤثر  المجتمع الذم نعيش فيو إال أف ىذه األفكار الخاطئة تكّرث

 المستوى االقتصادي:

تعامؿ آباء األسر ذكم المستكيات الدنيا,  ( عمى كجكد بعض االختبلفات فيBoussederأكد بكسادر  

كالكسطى كالعميا, ككجد أف ىدؼ آباء المستكل االجتماعي المرتفع ىك أف يحصؿ أطفاليـ عمى مجد كبير كأف 

( بينما يقكؿ 46ص , 2011يحممكا أسماء عائبلتيـ, كأف تسند إلييـ أعماؿ األسرة الكاسعة كمسؤكلياتيا  أحمد,

ف الطبقات الدنيا يعطكف أىمية ضئيمة تجاه المدرسة كالتحصيؿ, بخبلؼ اآلباء مف الطبقات ىكليفشاد أف اآلباء م

لى قمع العدكانية كالعراؾ كاستخداـ  العميا حيث يميمكف لتحمؿ مسؤكليات كبيرة بصدد نظافة األكالد, كالعناية بيـ, كا 
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لجكانب النفسية لتنشئة الصغار, نجد أف اآلباء المغة البذيئة في الحكار, بينما ييتـ اآلباء مف الطبقة العميا عمى ا

مف الطبقة الدنيا يميمكف لمتركيز عمى الجكانب الجسدية, بينما الكالداف مف الطبقة المتكسطة اىتمكا باتجاىات 

تباع نظـ كقاية خالية مف  ( كما421ص ,2003 أبنائيـ كتمقينيـ القيـ  مخكؿ, تميزكا بمعاممتيـ المطيفة كا 

 الصرامة 

باإلضافة ألف المستكل االقتصادم يترؾ آثاران صعبة لدل األكالد في األسرة الفقيرة, يكّلد لدييـ  ىذا

الشعكر بعدـ الطمأنينة, كالشعكر بالحرماف  كالشعكر بالضعؼ تجاه اآلخريف, أما الشعكر األكؿ فيأتي  مف عدـ 

ي مف الحاجات التي ال تستطيع األسرة االنتظاـ في تمبية بعض متطمبات األسرة, كأما الشعكر بالحرماف فيأت

فمثبلن يترافؽ عادة الضيؽ االقتصادم بضيؽ السكف فيككف عدد  تكفيرىا مما يككف الزمان لمطفؿ أك لحياة األسرة,

السكاف في الغرفة الكاحدة مف البيت كثيران كأف يفعؿ ىذا الكاقع فعمو في إيجاد تكتر عصبي متكرر عند 

(, كفي الطرؼ اآلخر في ىذا المستكل االقتصادم المنخفض تقع األسر المنعمة 395األبناء الرفاعي, د ت, ص

اقتصاديُا, التي تكفر جكان مناسبان لئلنفاؽ كتكفير شركط النمك المناسبة لؤلبناء, كلكف التطرؼ في اإلنفاؽ يؤدم 

 أحيانان إلى نتائج مف سكء التكيؼ 

 ثقافة الوالديف:

باء أحد العكامؿ ذات التأثير الكبير عمى المعاممة الكالدية, ألف المستكل قد يككف المستكل التعميمي لآل

التعميمي يمكف اعتباره دليبلن عمى الخبرات المكتسبة لآلباء مف خبلؿ كؿ المكاقؼ التعميمة كاليكمية التي عايشكىا 

بكخميس  جدت دراسة( ك 49ص ,2001 أثناء تعميميـ كمازالكا يعيشكنيا في ضكء تمؾ الخبرات المكتسبة  أحمد,

أف أسمكب العقاب أكثر شيكعان لدل المستكيات المتدنية مف التعميـ, بينما أسمكب الشرح كالتفسير ىك ( 2009 

الغالب لدل الكالديف المتعمماف كما أف األميات المتعممات أكثر تسامحان مع أطفاليف مف األميات غير المتعممات, 

ات المتعممات المكاتي انشغمف في العمؿ خارج المنزؿ أنيف انفعاليات كلكف صرحت نسبة كبيرة جدان مف األمي

نتيجة الضغط الكبير عمييف كىذا ما يجعؿ القكاعد في أسرتيف مرتبطة بظركؼ خارجية كمميئة 

( كما أف تشجيع الطفؿ عمى القراءة, كتقديـ الشرح كالقصص كالكتب لو قد 67ص , 2008بالتناقضات سكليفاف,

( كاألىؿ الذيف تنقصيـ المعرفة بخصائص 396ص جة كعي كثقافة الكالديف الرفاعي, د ت,يختمؼ بحسب در 
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( كربما يعكد ذلؾ إلجرائيـ مقارنة بيف أطفاليـ 174ص , 2003نمك أطفاليـ يظيركف أساليب انتقاديو  مخكؿ,

ؿ التي تعيؽ تفكؽ أك جكانب الخم كأطفاؿ األسر األخرل متجاىميف أك غير كاعيف بالفركؽ الفردية المكجكدة,

 أبنائيـ 

 حجـ األسرة:

تتسـ معاممة اآلباء ألبنائيـ في األسر كبيرة العدد باإلىماؿ, ألنو يصعب عمييـ االىتماـ بأمكر كؿ 

األطفاؿ كتقؿ بذلؾ فرص التكاصؿ الفعاؿ بينيـ, كيصعب استخداـ أسمكب الضبط الذم  يعتمد عمى الشرح 

الكافي لكؿ األطفاؿ لتعميميـ السمكؾ المقبكؿ اجتماعيان لذلؾ يتـ ضبط كاإليضاح كالتفسير, ال يكجد الكقت 

األطفاؿ أسمكب صاـر متشدد قائـ عمى السيطرة كبالتالي تزداد فرص خرؽ القكاعد ألف األساس لـ يتـ عمى قناعة 

ال يحظكف الطفؿ بسمكؾ ما بؿ بفرضو كنظران لبعد األىؿ عف تفاصيؿ كؿ ابف في األسرة الكبيرة فإف األبناء 

بفرص التعمـ كالثقة بالنفس, إذ أف الكالديف لـ يدعما ليـ الكثير مف القيـ كاألفعاؿ نظران لضيؽ كقتيـ كلتكزع 

الرعاية عمى العدد الكبير مف إخكتيـ, بينما تتسـ المعاممة الكالدية في األسرة صغيرة الحجـ بالتعاكف المتبادؿ بيف 

(, كتتكفر الفرص لتككف العادات االنفعالية 46, ص2011, ابريعـنفعالية كالحب األبناء كاآلباء كتقديـ المساندة اال

 كاالجتماعية التي تستمر مع الطفؿ في حياتو 

 جنس الطفؿ:

كينعكس ذلؾ بدكره  عندما يفضؿ الكالديف جنسان عمى آخر, فإف ذلؾ ينعكس عمى سمككيما نحك الطفؿ,

( حيث كجد 2011جنس الكلد, ىذا ما أكدتو دراسة أحمد  ختبلؼعمى نمك الطفؿ, كقد يختمؼ السمكؾ األبكم با

اإلناث في بعض مناطؽ المجتمع مكانة أقؿ  أف الكالديف يتحدثاف مع أبنائيما الذككر أكثر مف اإلناث, حيث تأخذ

مف الذككر, كحصة أقؿ مف الحب كالرعاية, بينما في بيئات أخرل مف ضمف المجتمع نجد أنيّف يتمعف بحرية 

 فيكالمشاركة في كافة مجاالت الحياة, ألف البيئة عمكمان كالمعايير االجتماعية ىي التي تؤثر  اسة, كالعمؿ,الدر 

 الكالديف, كتعطي استراتيجيو عامو لتعامميـ مع أبنائيـ مف الذككر كاإلناث 
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 عوامؿ حضارية:

ئة سماتيا الخاصة, كعادات تختمؼ أساليب المعاممة الكالدية مف بمد آلخر , كمف مدينة ألخرل فمكؿ بي

أكليات األفراد كطرؽ تفكير كأساليب معاممتيـ, فنجد مثبلن معاممة الكالديف  فيكتقاليد كطرؽ معيشة تؤثر كميا 

ألبنائيـ الشرعييف كغير الشرعييف متمثمة في دكؿ مثؿ السكيد كالدنمارؾ كالنركيج, كال نجد ىذا في بمداف أخرل, 

, كىي التسمط, سات األجنبية ثبلث أنكاع أك أساليب عف دراسة معاممة الكالديف,كما نجد اتخاذ أغمب الدرا  كالحـز

 كثير ,بينما تتنكع األساليب في البمداف العربية ألكثر مف ذلؾ ب(Utting, 2007, p9 كالتساىؿ 

 الترتيب الميالدي لمطفؿ:

أنما يتأثركف في البيئة المحيطة  يعتقد الناس بشكؿ عاـ بأف األكالد الذيف ينشؤكف في كنؼ عائمة كاحدة

نفسيا فاألمر ليس كذلؾ عمى اإلطبلؽ, صحيح أف الكالديف ىما نفسييما كالبيت نفسو كلكف العبلقات فيما بيف 

كيعد ألفرد أدلر أكؿ مف قدـ نظرية تفسر اختبلؼ معاممة اآلباء بحسب الترتيب  أفراد العائمة غير متماثمة أبدان,

تختمؼ مف كلد آلخر فقد يتجنباف  (, إال أف معاممة الكالديفEckstein, 2010, P408الميبلدم ألبنائيـ  

ليذا فقد  الختبلؼ أعمارىما عند إنجاب الطفؿ اآلخر, أساليب ثبت عدـ نجاحيا مع الكلد األكؿ ىذا باإلضافة

أف ترتيب يرل مكرفف كنيكككمب  (,Contreas & Rubalava, 2000, P355تتغير أساليبيـ بيف ابف كآخر  

الطفؿ بيف إخكتو في حد ذاتو ليس عامبلن مؤثران في شخصية الطفؿ كأف ما يؤثر ىك اختبلؼ معاممة الكالديف 

 ,Hauser, 1999عمى تحمؿ المسؤكلية كليككف محافظان   هأف المكلكد األكؿ يشجعو كالد "سكالكم" يرل لمطفؿ,

p1كعدـ االصطداـ مع أخكه األكبر كبذلؾ ينمك لديو الميؿ  يو(, بينما تتجو محاكلة االبف األكسط لمفت نظر كالد

لمدبمكماسية, كيتعكد عمى كبت غيظو كمشاعره فتبلحظ في المستقبؿ أنو كتـك لمشاعره كمستقؿ بينما يجد الطفؿ 

يقكؿ ليماف أف االبف البكر يعيش فترة طفكلة قصيرة, فيميؿ اآلباء  (Sibilski, 2012, p1)األخير محبان لمسيطرة

مى النظر إلى أكالدىـ البكر, عمى أنيـ أكبر سنان مما ىـ عميو في الكاقع كىـ يأممكف منيـ أف يكبركا بسرعة ع

مفرطة كينتظركف منيـ أف يككنكا األكثر نباىة كاألفضؿ سمككان كاألكثر أناقة كينمكف عندىـ االلتزاـ بالقكاعد 

بالكقت المعطى إلنجاز ميمة ما, كيقدـ شاختر تفسير كتحمؿ المسؤكلية, كنجد لدييـ النزعة لمكماؿ كااللتزاـ 

لتفكؽ البكر عمى أنو يقارف أدائو بكالديو كأف األىؿ يمقكف ضغكطان ثقيمة عمى البكر كيتكقعكف منو الكثير كما أنيـ 
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 أقؿ عدكانية كشراسة مف غيرىـ كما أنيـ اعتادكا الحنك عمى إخكتيـ األصغر سنان, كأما االبف الكسط فإف ادلر

شبيو بحصاف السباؽ الذم ال يتكقؼ عف الجرم عمى أمؿ الفكز بالسباؽ, مما يجعمو دائـ النظر لؤلماـ القذافي, 

(, يدرؾ أف الجميع 134, ص2003 مخكؿ,  اتكاليا(, بينما الطفؿ األصغر في المنزؿ ينشأ 141, ص1993

الحركة بحرية بينما ىك الزاؿ صغيران  أكبر منو كيتفكقكف عميو بالكثير مف القدرات فيـ أضخـ منو كيستطيعكف

 كعاجزان عف المحاؽ بيـ  

 أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بتطور شخصية األبناء: -6

تتشكؿ شخصية اإلنساف مف تفاعؿ عناصر الكراثة مف جية كالعكامؿ البيئية مف جية أخرل, كىذا 

الناس جميعان, تحّكؿ البيئة المحيطة كالمتمثمة بالكالديف التفاعؿ بينيما ىك المسؤكؿ عف إيجاد الفركؽ الفردية بيف 

اإلنساف إلى كائف اجتماعي كتطبعو بالكثير مف ثقافة كأفكار المجتمع كتشكؿ شخصيتو ككؿ, بكؿ جكانبيا 

االنفعالية كالمعرفية كالسمككية, كيقـك الكالداف بطريقة شعكرية أك الشعكرية بتراكـ خبرات الفشؿ كالنجاح كتككيف 

(, 117ص مفيـك الذات كتنمية الضمير أك ما يسمى بمركز الضبط كالتحكـ الذاتي( لدل طفميـ الرفاعي, د ت,

كنبلحظ فركقان في درجة كقكة السمة بيف شخص كآخر, كذلؾ نجد فركقان في مستكل اليدؼ كجكدة األداء كالصبر 

ى اعتباره بعد مف أبعاد الشخصية, يعمؿ كدافع الطمكح, عم فيكبذلؾ يمكف القكؿ أف ىذه المعاممة تؤثر  كالمثابرة,

كمكجو لمسمكؾ, كقد تككف معاممة الكالديف قائمة عمى مناخ متكتر مميء بالمشاحنات كالخصكمات كقد يككف 

العكس, كبيذا تتنكع ظركؼ كطرائؽ تنشئة الكالديف ألبنائيـ كمف خبلؿ ىذه األساليب تزيد ثقة األبناء بأنفسيـ أك 

ف يكاظبكا عمى إكماؿ أعماليـ أك ينسحبكا دكف تحقيؽ ذلؾ, كمف ىنا نجد تنكعان كبيران في كجكد تنخفض, فإما أ

سمات كيذه في األبناء كبالتالي كجكد مستكيات عديدة لمطمكح فيك ليس مجرد حمـ أك رغبة لتحقيؽ ىدؼ ما, بؿ 

 ذه الغاية أيضان يشمؿ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كالكفاح كالصبر كالمثابرة لبمكغ ى
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 خالصة:

فترة طفكلة اإلنساف ىي األطكؿ بيف الكائنات الحية, يقـك خبلليا الطفؿ بالمعب كاالكتشاؼ كالتعمـ كتككيف إّف 

مفاىيمو عف ذاتو كعف اآلخريف, لّكنو يكلد كىك صغير كعاجز يحتاج لمساعدة كالديو كمف خبلليما يكّكف مفيكمو 

تتنكع طرؽ تنشئة الكالديف البنيما, فتتراكح بيف القسكة كالميف, الحماية أك عف ذاتو كعف الكسط المحيط بو, ك 

اإلىماؿ, التقييد أك االستقبلؿ, المديح أك المشاحنات, كما قد تختمؼ أساليب األـ عف تمؾ التي يستخدميا األب, 

لطفؿ ليس المكقؼ بحد كليذا كمو تأثير في نفس كفكر الطفؿ, كمف الجدير بالذكر أّف الذم يترؾ أثره في نفس ا

ّنما إدراكو لممكقؼ, كعمى أساس ىذا اإلدراؾ ستككف االستجابة, كليذا ُتعتبر دراسة أساليب التنشئة الكالدية  ذاتِو كا 

مف كجية نظر األبناء الطريقة األكثر المكضكعية كتعبيران عف الكاقع, كيعكد اختبلؼ كتنكع أساليب التنشئة تمؾ 

لديف, فمكؿ مف األـ كاألب ماضي كنمط حياة كاتجاىات كظركؼ خاصة بو كما أّف لتنكع ثقافة كخبرات الكا

المجتمع قد يؤّثر بشكؿ أك بآخر باألـ أك األب فيميبلف لتفضيؿ الذككر أك اإلناث, أك ربما قد يككف لمكلد األكؿ 

اء, فعمى سبيؿ المثاؿ معاممة تختمؼ عف بقية إخكتو كىذه االختبلفات بمجمميا تؤدم الختبلفات في شخصية األبن

البعض يتحمى بالصبر كالمثابرة كالجد كالبعض اآلخر يككف ضّيؽ الصدر كبيذا تككف جكدة األىداؼ كاألداء 

مختمفة بيف األفراد كمتنكعة, كبالتالي يككف الطمكح مكزع عمى مستكيات عديدة عمى اعتباره بعد مف أبعاد 

في مستكاه لدل األفراد منيا أساليب تنشئة الكالديف كخصكصان أف  الشخصية, تمعب العديد مف العكامؿ دكران ىامان 

 السنكات األكلى مف عمر الطفؿ يعيشيا في حضف الكالديف دكف غيرىما  
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 مفيـو الطموح: -1

استخدـ مصطمح مستكل الطمكح ألكؿ مرة بالمغة األلمانية في الدراسات النفسية التي أجراىا العمماء     

( في مجاؿ 1929دايات القرف العشريف, كذلؾ مف خبلؿ الدراسات التي قاـ بيا ليفيف كتبلميذه عاـ  األلماف في ب

أم مستكل  (Level of Aspiration)الدافعية   ثـ ترجـ بعد ذلؾ ىذا المصطمح إلى المغة االنكميزية بمعنى 

( أيضان مف أكائؿ   Hoppeكب  كما يعتبر ى ,الطمكح كقد شاع استعمالو في كتب كأبحاث تتعمؽ في عمـ النفس

مف ابتكركا ىذا المصطمح كتناكلكه بالدراسة كالتحديد, السيما البحث الذم أنجزه عف عبلقة النجاح كالفشؿ بمستكل 

 ( 292ص، 2010صاحب, ك الطمكح  عمي

كالطمكح ليس حدث يصيب الشخص فجأة, بؿ بّينت دراسات ليفيف أف مستكل الطمكح يظير عند 

مرحمة مبكرة مف العمر, فيك يظير في رغبة الطفؿ تخطي الصعكبات مثؿ محاكلتو أف يقؼ عمى األطفاؿ في 

قدميو غير مستعيف بأحد, أك أف يمشي كحده, أك محاكلتو الجمكس عمى كرسي, أك جذب قطعو مف المبلبس, 

إف  لمبدئي فيقكؿ"كيعتبر ليفيف ذلؾ دالئؿ عمى بزكغ الطمكح, كىك في ذلؾ يفرؽ بيف مستكل الطمكح كالطمكح ا

رغبة الطفؿ في عمؿ أم شيء بنفسو دكف االستعانة بأحد تعتبر مرحمة تسبؽ مستكل الطمكح الناضج "كىذا النمط 

(, كمنيا اعتبر أف " مستكل 45ص , 2005"الطمكح المبدئي"  أبك عمرة, Falesمف السمكؾ تسميو: فيمز"

النفسية كالتشجيع كالنجاح, في حيف يتناقص بفعؿ اإلحباط الطمكح ينمك مع التقدـ في العمر كيتأثر في العكامؿ 

 ( 45ص , 2012" صالحي,

كألف الطمكح مفيـك حديث الكالدة نسبيان, فإف المفكريف كعمماء النفس طرحكا تعريفات متنكعة ككثيرة لو, 

 كمنيا:

صكؿ إليو بعد : مستكل اإلجادة المقبؿ في كاجب مألكؼ, يأخذ الفرد عمى عاتقو الك تعريؼ )أبو عمرة(

 ( 38, ص 2012معرفة مستكل إجادتو مف قبؿ في ذلؾ الكاجب  أبك عمرة,

الميؿ إلى تذليؿ العقبات كتدريب القكة كالمجاىدة في عمؿ شيء بصكرة سريعة كجيدة وتعريؼ )آيزنؾ(:

 ( 24, ص2005  لتحقيؽ مستكل عاؿ  مع التفكؽ عمى النفس  ذكر في: شبير,
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ظـ التعريفات كالتحديدات التي قاـ بيا مف بحثكا في مستكل الطمكح, كاف كمما سبؽ يتضح لنا أف مع

أغمبيا قائمان عمى كصؼ مستكل الطمكح مف ناحية األداء العممي فحسب, أم أنيـ لـ يعرفكه مف حيث ىك سمة 

قامت كاميميا تنشأ نتيجة لمتفاعؿ الدينامي في جكانب الشخصية المختمفة, المعرفية كالكجدانية كالنزكعية, إلى أف 

تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ إلى مستكل معيف يتفؽ كالتككيف عبد الفتاح بتعريفو عمى أنو" سمة ثابتة نسبيان 

طاره المرجعي كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مّر بيا (, 26ص,  1990" عبد الفتاح, النفسي لمفرد كا 

( كبعبارة أخرل 47, ص2004بيران في الكطف العربي كمو أبكندم, كلذلؾ القى مقياس الطمكح الذم أعدتو إقباالن ك

فإف الدراسات السابقة لدراسة عبد الفتاح, نظرت إلى تعريؼ الطمكح عمى مستكل الفعؿ دكف المستكيات األخرل 

 مف السمكؾ اإلنساني 

تتحقؽ مف  : بأنو ىدؼ ذك مستكل محدد, يجد الفرد أف ذاتو المثالية وتعرؼ الباحثة مستوى الطموح

خبللو, كيسعى إلى تحقيقو متحمبلن المشقة كالمسؤكلية كمتحميان بالصبر, كاإليماف بقدرتو عمى بمكغو, كاستعداده 

لمتضحية بكقتو كجيده كالكفاح مف أجؿ تحقيقو كيتحدد مستكل ىذا اليدؼ مف خبلؿ فيـ الفرد لذاتو كتأثير اإلطار 

 المرجعي المحيط بو 

لغالبة لمعمماء الذيف درسكا مستكل الطمكح تتجو نحك تعريفو عمى أساس شرح لقد كانت االتجاىات ا

العممية التي تكشؼ عنو مف حيث األداء العممي ككصؼ السمكؾ بصرؼ النظر عف تكضيح ماىيتو, كقد يرجع 

 ىذا في الكاقع إلى كثرة العكامؿ المتداخمة في طبيعتو 

 أشكاؿ الطموح: -2

كقدراتيـ المكركثة كالظركؼ البيئية كالنفسية المحيطة بيـ فأف الطمكح ليس نظرا" لتنكع طاقات األفراد 

بمستكل كاحد لدل البشر, كالسيما عندما نقارنو مع طاقات الفرد إذ يمكف أف يظير طمكح األفراد المرتبط 

 باإلمكانات بأحد األشكاؿ اآلتية: 

اإلدراؾ كالتقييـ التي يقدر بيا الفرد إمكانياتو  يأتي مستكل الطمكح بعد عممية :الطموح الذي يعادؿ اإلمكانيات - أ

كاستعداداتو, كيقؼ عمى حقيقة مستكاه كقدراتو, ثـ يطمح مع ما يتناسب كيعادؿ قيمة ىذه اإلمكانيات, أم أف بناء 

 (, كيطمؽ عميو الطمكح الكاقعي أك السكم 47ص ,2013 مستكل الطمكح يتـ عمى تقييـ دقيؽ  صالحي,
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يممؾ الفرد قدرات جيدة لكنو ال يستطيع بناء مستكل مف الطمكح يتناسب  :عف اإلمكانياتالطموح الذي يقؿ  - ب

معيا, أم أف مستكل طمكحو أقؿ مف مستكل طاقاتو, كيطمؽ عمى ىذا النكع مف الطمكح بالطمكح الغير سكم, 

الفرد دكف (,كبذلؾ يتـ ىدر طاقة  85ص , 2007يتجنب صاحبو اتخاذ أم قرار كيفتقد إلى أم عـز  رحاؿ,

إف مستكل الطمكح المتدني ينتج نكعان مف التكتيكات المتفرقة كالنشاطات المتقطعة كالتي قد تفيد  االستفادة منيا,

لكنيا ال  293), ص2003في مكاجية بعض المكاقؼ كمعالجتيا خاصة في حاالت الضرر القصكل القذافي, 

 ت التعميـ السابؽ تعكد إلى تنامي القدرة عمى التعمـ كاالستفادة مف خبرا

ىنا يممؾ الشخص قدرات دكف تحقيؽ أىدافو, فيعاني نتيجة لذلؾ مف سمسمة :الطموح الذي يزيد عف اإلمكانيات - ت

 , 2005إحباطات, عكس المستكل السابؽ, أم ىناؾ تناقض بيف مستكل الطمكح كاإلمكانيات المتكفرة,  حسيب,

بعيدة المدل  االستراتيجياتالطمكح العالي ينتج نكعان مف  (, كىذا ما يعرؼ بالطمكح الغير كاقعي, إذ أف386ص

تصؿ بيف ما ىك عميو المتعمـ اآلف كبيف الطمكح المستقبمي الذم يطمح لمكصكؿ إليو, كلكف عندما تحكؿ 

الظركؼ كالقدرات دكف بمكغ ىذا اليدؼ يعاني الشخص مف خيبات األمؿ كتككف تبعات ذلؾ ضاره جدان عمى 

 صحتو النفسية 

أشكاؿ الطمكح السابقة كمف مبدأ الفركؽ الفردية بيف البشر نجد أنو ليس مف األفضؿ خمؽ كتشجيع  مف

مكاناتو  نما إيجاد مستكل يتبلءـ مع حالة الشخص كظركفو كا   مستكل مرتفع جدان مف الطمكح, كا 
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 نظريات الطموح: -3

األقؿ محاكلة لفيـ كجكده بدرجة ما لدل حاكؿ العديد مف المفكريف إيجاد تفسير لكجد الطمكح, أك عمى 

 البشر, كمف ىذه التفسيرات نجد:

 (:Adler Theoryنظرية آدلر)

يؤمف أدلر بأف الفرد يكافح لمكصكؿ إلى السمك كاالرتفاع, كذلؾ تعكيضان عف مشاعر النقص, كأكد عمى 

ران عمى التخطيط ألعمالو كتكجيييا, أىمية الحاضر بدالن مف الماضي, كما يرل بأف اإلنساف كائنان اجتماعيان, قاد

 ( كمف المفاىيـ األساسية التي فسّر بيا طمكح اإلنساف أك سعيو لمتفكؽ ىي:27ص , 2014 بف التكاتي,

ىي التي تدفع الفرد لمخمؽ كاالبتكار, كىي تمثؿ نظامان شخصيان كذاتيان لمغاية,  :الذات الخاّلقة - أ

ى تحقيؽ أسمكبو الشخصي كالفريد كالمميز في حياتو  رحاؿ, حيث تبحث عف الخبرات التي تساعد الفرد عم

(, صحيح أف الكراثة تزكد الفرد ببعض القدرات كالبيئة تمنح بعض المعطيات, كلكنيا تككف مكاد 88, ص2007

 بتكر منيا حتى آخر لحظو في حياتو يييا ك فصنع ي الفرد ظؿيخاـ 

ره بالنقص يؤدم لديو إلى ميؿ نفسي إف إدراؾ الفرد لعجزه كشعك  :الكفاح مف أجؿ التفوؽ - ب

تعكيضي كنزكع داخمي نحك التفكؽ كالكماؿ, كيعتبر أيضان أسمكب حياة يرافؽ الفرد مف ميبلده كحتى كفاتو, كبذلؾ 

يعتبر غاية الفرد التي يسعى لتحقيقيا, خاصة كأف الغاية ىي عامؿ ىاـ كحاسـ في تكجيو سمكؾ الفرد  بف 

 (28ص ,2014 التكاتي,

: حيث إف الفرد الناضج يستطيع أف يفرؽ بيف األىداؼ النيائية القابمة لمتحقيؽ اؼ النيائيةاألىد - ت

( كالتي ال يضع فييا الفرد اعتباران لحدكد إمكانياتو كيرجع ذلؾ لسكء 51ص , 2012كاألىداؼ الكىمية  أبك عمرة,

 تقدير الفرد لذاتو 

لخاص في حياتو مذىبان نفسيان فكانت طريقتو في كلعّؿ ما يميز تفسير ىذا العالـ ىك جعمو ألسمكبو ا 

 مصارعة الحياة, أك سيرتو الذاتية الداخمية, ىي األساس الذم بنى عميو آدلر مدرستو العبلجية 
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 ( : Levin Theoryنظرية ليفيف )

( أكؿ نظرية فسرت مستكل الطمكح كعبلقتو بالسمكؾ اإلنساني بصفة عامة 1914تعتبر نظرية ليفيف    

ي النظرية الكحيدة التي تعرضت لتفسير مستكل الطمكح مباشرة كقد يرجع السبب في ذلؾ لؤلعماؿ المتعددة كى

التي أسيـ بيا ليفيف كتبلميذه في ىذا المجاؿ, حيث قّدـ نظرية المجاؿ التي حاكؿ مف خبلليا تفسير مستكل 

 (  293ص , 2009صاحب,ك الطمكح كعبلقتو بالسمكؾ اإلنساني بصفة عامة,  عمي 

حيث اقترح ليفيف مفيـك الحيز المكاني   المجاؿ ( أك النشاط اليندسي في تفسير حركة الشخصية    

قائـ عمى حركة الفرد ضمف مجاؿ معيف مف منطقة إلى أخرل كىذه الحركة  حركة شخصية المرء( ليا مستكيات 

ص بقراره حكؿ مستكل صعكبة الميمة بما لصعكبة الميمة تتمثؿ لكؿ منطقة في المجاؿ  كيتنكع الشخ متعددة تبعان 

يطمحو  ما يختاره( مف اتخاذ نيجان أك طريقان بيف منطقتو كمنطقة اليدؼ أف جاذبية أك اندفاعية الفرد لمستكل 

صعكبة الميمة ربما ىي التي تتمثؿ لدل الشخص في نجاحو الذم يعد منطقة اليدؼ مكجبة أك مف فشمو الذم 

مف الكيمياء كأشار بأنو يعني تكجو قكل  Valenceالتكافؤ كما اقترح ليفيف مصطمح  يعد منطقة اليدؼ سالبة   

(  لقد بّيف ليفيف  -G( كلميدؼ السالب   Gالمرء نحك قيمة معينة سالبة أك مكجبة كيرمز لميدؼ المكجب   + 

فة النفسية نحك تحقيؽ ميمة القكل التي تتكجو مف الفرد نحك اليدؼ بككنيا كظيفة التكافؤ باعتبارىا ضمف المسا

 (110, ص 2010ياسيف,ك  البركات ىدؼ   

كىكذا يرل ليفيف أف سمكؾ الفرد في لحظة معينة ىك كظيفة, حيث تتمثؿ في نتاج خبرة المرء عندما   

يتحدل ميمة في مستكل صعكبة معيف, إذ يتأثر قراره بقكل متعددة, كبعض ىذه المؤثرات غير مألكفة لدل الفرد 

ابقة, فتقرير مستكل طمكحو يككف  مف خبلؿ تفاعؿ جممة أمكر منيا نضجو كقدرتو العقمية التي في مكاقؼ س

الثكاب كالعقاب الذم سيحصؿ عميو عند بمكغ  تساعده في إيجاد الكسائؿ لبمكغ أىدافو, احتماالت نجاحو كفشمو,

 ( 50ص , 2012اليدؼ أبك عمرة,

فسر مستكيات الطمكح, كالشحنة السمبية كاإليجابية ليتحدث مما سبؽ نجد أف ليفيف اعتمد مبدأ المدارات لي

 عف خبرات النجاح كالفشؿ, كبالتالي فسّر الطمكح كجكدة اليدؼ مف خبلؿ معادالت كيميائية 
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 (:Escalona Theoryنظرية القيمة الذاتية لميدؼ)

مى يد فستنجر ( أسس ىذه النظرية ثـ تمت دراسة ىذه النظرية عEscalona, (1940كضعت اسكالكنا 

ثـ أدخؿ عمييا  جكلد كليفيف( بعض التعديبلت حيث ربطا ىذه النظرية بفكرة األطر المرجعية كعمى إطار كاسع 

(, حيث كانت ترل إسكالكنا أنو عمى أساس قيمة اليدؼ الذاتية يتقرر االختيار, 47ص , 1990 عبد الفتاح,

اتية كما ىي فحسب, كلكف يعتمد عمى القيمة الذاتية ككؿ كاالختيار ال يعتمد عمى أساس قكة أك قيمة اليدؼ الذ

 ( 48ص , 2004باإلضافة الحتماالت لمنجاح كالفشؿ المتكقعة,  أبك ندم,

كالفرد يضع تكقعاتو في حدكد منطقة قدراتو؛ فمثبلن ال يحاكؿ الطفؿ الصغير عادة أف يرفع حمبلن يرفعو 

(, تؤكد نظرية 47ص , 1990و األكبر منو عبد الفتاح,كالده, كلكنو يحاكؿ أف يصؿ إلى مستكل طمكح أخي

اسكالكنا عمى أف ىناؾ ميؿ لدل األفراد ليبحثكا عف مستكل طمكح مرتفع نسبيا, كما أف لدييـ ميبلن لكضع مستكل 

الطمكح بعيدان جدان عف المنطقة الصعبة جدان كالسيمة جدان  باإلضافة إلى أف الفشؿ األخير يميؿ إلى إنقاص 

الطمكح, كالحاالت التي ترفع مستكل الطمكح بعد الفشؿ تأتي إما نتيجة إلنقاص الشعكر بالكاقع أك نتيجةن مستكل 

لتقبؿ الفشؿ, كىكذا تحاكؿ اسكالكنا بشكؿ أك بآخر تفسير الطمكح مف خبلؿ السعي لمنجاح كالخكؼ مف الفشؿ 

 ( 34ص , 2005 شبير,

بإدراؾ الشخص لفرص نجاحو في بمكغ ىدؼ ما, كبيذا نجد مما سبؽ أف تفسير اسكالكنا انشغؿ كثيران 

 فسرت الطمكح عمى أساس تقدير فرص النجاح في أداء ميمٍة ما دكف غيرىا 

 :(Stagner Theoryستاجنر ) يةر نظ

( مكضكع مستكل الطمكح باعتباره مف أحسف كسائؿ قياس الشخصية في مكقؼ 1948ناقش ستاجنر  

نظرية ليفيف, فيك يرل أف تقييـ صكرة الذات تتـ في ضكء أطار الفرد المرجعي االستجابة كقد استند عمى مفاىيـ 

كىذا بدكره يعتمد عمى عبلقتو بالجماعات, كالذات المثالية, كنجاحو أك فشمو الشخصي كمفيكمو لما ىك ممكف, 

مف أدائو  فمف المرجح أف حاجة الفرد إلى أف ينسب النجاح إلى صكرة الذات تدفعو إلى أف يحدد ىدفو أعمى

(, كقد أثار ستاجنر بعض الشؾ حكؿ تفسير درجات الطمكح, بأف الشخص 111ص ,2010 ياسيف, ك البركات

 (50ص , 1990الكاحد ال يظير لديو نفس الطمكح في عدة اختبارات  عبد الفتاح,
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 (:(Eysenck theoryنظرية آيزنؾ  

ف عمى أنو في عالـ المثؿ يتكقؼ الكثير حاكؿ تفسير الطمكح مف خبلؿ أبحاثو عمى األسكياء كالعصابيي

كمف خبلؿ دراستو (,51ص ,1990 عمى ما نسميو المسافة بيف الذات الحقيقية كالذات المثالية عبد الفتاح,

نما يرتبط فقط بالصكرة  لحاالت العصابييف كجد أف مستكل أىدافيـ ال يتفؽ مع قدراتيـ كالظركؼ المحيطة بيـ, كا 

نما تككف طمكحات األسكياء مناسبة إلى حدٍّ ما خصائصيـ كقدراتيـ كقائمو بشكؿ أك بآخر التي يريدكف بمكغيا, بي

عمى رصيدىـ مف خبرات في النجاح كالفشؿ, كبيذا تككف المسافة الفاصمة بيف الذات الحقيقية كالذات المدركة ىي 

الكاقع كالمثؿ فإننا نشعر بعدـ فإذا كانت الفجكة كاسعة بيف  المعيار في درجة اعتبلؿ شخصية الفرد أك سكائيا 

االرتياح كاإلثـ كالنقص  حيث فّسر االرتفاع المفرط في مستكل الطمكح بالنمك الزائد لؤلنا األعمى كأما االنخفاض 

  (26ص , 2004المفرط فيفسر بالنمك الزائد لميك أبك ندم,

الفترات التي سبقت قياس يشابو تفسير آيزنؾ لحد كبير تعريؼ الطمكح عمى أنو الذات المثالية, في 

, كانت معرفة الطمكح تتـ باالعتماد عمى سؤاؿ الشخص عف أىدافو التي بتحقيقيا يحقؽ انةالطمكح مف خبلؿ استب

 ذاتو المثالية, حيث كاف الطمكح في حينيا ىك سعي اإلنساف لتحقيؽ ذاتو 

 (Sherif & Sherif Theoryنظرية شريؼ وشريؼ )

ف مفاىيـ نظرية المجاؿ, مثؿ أثر النجاح كالفشؿ, مكقؼ الفرد بالنسبة استخدـ العالماف العديد م

لمجماعة, كقد اىتما بصفة خاصة بفكرة اإلطار المرجعي , فاألحكاـ تختمؼ تبعان لممحددات أك المقررات المكجكدة 

كح, إاّل أنو في اإلطار المرجعي, كبالرغـ مف أف خبرات النجاح كالفشؿ ىي األساس في التأثير عمى مستكل الطم

ف أىمية اإلطار المرجعي تكمف غالبان في تمثؿ الفرد المعايير كالقيـ  ال يمكف إغفاؿ أىمية البيئة االجتماعية, كا 

كالمستكيات التي يعيشيا في حضارتو, كمعرفة الشخص لتحصيؿ الجماعة يجدد مستكل طمكحو كقدرتو عمى 

كلكماف كتشايماف مع شريؼ كشريؼ في اعتبار اإلطار (  كقد اتفؽ كؿ مف ف28ص ,2014  العمؿ بف التكاتي,

ف الشرط الذم يحدد كضع مستكل الطمكح أم تقدير  المرجعي ىك العامؿ المحدد كاألساس لمستكل الطمكح, كا 

أداء الفرد المستقبؿ لعمؿ معيف يتـ النظر إليو عمى أساس اإلطار المرجعي الذم يتـ العمؿ في ضكئو, إذ أنيا 

 ( 51ص , 1990طمكح سمككان مكقفيان  عبد الفتاح,تعتبر مستكل ال
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كبيذا يحّمؿ شريؼ كشريؼ األطر المرجعية لمفرد دكران كبيران في تحديد مستكل الطمكح, لقد تنكعت 

التفسيرات التي قدميا المفكركف لمستكل الطمكح باختبلؼ النظرة لو كتصنيفو كتقديرىـ لمعكامؿ المؤثرة فيو, كىذا 

حكؿ الطمكح أمر مشركع عمى اعتبار الطمكح جزء ىاـ مف مككنات الشخصية, مكّكف مف أكثر  التنكع في آرائيـ

 جانب, كيحمؿ أكثر مف كجو, فمو أكثر مف مظير يمكف أف يحدد مف خبللو 

 مظاىر الطموح: -4

تنطكم شخصية اإلنساف عمى ثبلثة أبعاد تؤثر في بعضيا البعض كىي األفكار كالمشاعر كالسمكؾ, 

 تبار الطمكح بعد مف أبعاد الشخصية, فمو المظاىر التالية: كعمى اع

كيتضمف ما يدركو الشخص كما يعتقد في صحتو كما يراه صكابان كما يراه  المظير المعرفي: - أ

 .خطأ, كما يتضمف مفيـك الذات أك فكرة الفرد عف ذاتو كعف فرصو بتحقيؽ ىدؼ ما

سركره مف أداء عمؿ معيف كما يصيبو كيتضمف مشاعر الشخص كارتياحو ك  المظير الوجداني: - ب

 ( 104ص , 2009مف مضايقو أك عدـ تحقيؽ مستكل يحدده لنفسو المشيخي,

 , 2014كيتضمف المجيكد الذاتي الذم يبذلو الفرد لتحقيؽ أىدافو بف تكاتي, المظير السموكي: - ت

 ( 25ص

أف تكامؿ المظاىر الثبلثة  إف أم تغير في إحدل المككنات الثبلث سيرافقو حتمان تغيّر في البقية, كما

معان كسيرىا في اتجاه يحقؽ قدران كبيران مف تكامؿ الشخصية كاتزانيا في حيف قد يؤدم االختبلؼ بينيا إلى عدـ 

 االتزاف 
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 أنواع الطموح: -5

كتختمؼ حسب نكعية ىذا الطمكح سكاء كاف تعميمي أك ميني أك سياسي, كما  تتنكع طمكحات األفراد

 ب مف يسعى لتحقيقو فيما إذا كاف فردان أك جماعة, كمف بيف أنكاعو ما يمي :تتنكع حس

 الطموح االجتماعي: - أ

الشؾ أف طمكحات الشعكب المتقدمة تختمؼ اختبلفان جذريان عف طمكحات الشعكب الفقيرة أك المتخمفة, 

 لرقي, كىذا ما يراه انجافيؿالرفاىية كا تحقؽ مزيدان مفمستكيات عالية مف الطمكح تتميز ل تسعىفالفئة األكلى 

(Angeovil)  مف أف ارتفاع مستكل الطمكح ظاىرة تتصؼ بيا المجتمعات الحديثة, بينما الفئة الثانية تسعى

(, فكمما تقدـ المجتمع كازدىر نشأت 42ص , 2013لمكصكؿ إلى تحقيؽ قدر محدكد مف العيش  صالحي,

ؼ الحاؿ كثيران داخؿ المجتمع الكاحد فمستكيات طمكحات أفراده طمكحات جديدة تتبلءـ مع الكاقع الجديد, كال يختم

تختمؼ مف شخص إلى آخر كمف زمف إلى آخر, كنستطيع القكؿ إف طمكحات آبائنا تختمؼ عف طمكحاتنا 

الحالية, كالتي سكؼ تختمؼ عف طمكحات أبنائنا كىكذا دكاليؾ  فإذا كانت الشعكب في حالة مف االستقرار فيي 

يؽ األفضؿ دائمان كالحصكؿ عمى االطمئناف النفسي, كعمى الترؼ الثقافي كالعممي تطمح إلى تحق

( فمف أىـ معالـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي: زيادة التطمع إلى المستقبؿ 43ص , 2013كالتكنكلكجي صالحي,

متابعة الدراسة عممت الحككمة البريطانية عمى زيادة عدد الطبلب الراغبيف ب عمى سبيؿ المثاؿف ,كالتخطيط لو

كالتدريب بعد مرحمة المدارس, كلتزيد عدد ىؤالء الطمبة قامت بدراسة الطمكح لدييـ كمحاكلة تشجيعيـ كذلؾ 

(, بينما المجتمعات النامية تطمح Strand& Winston, 2008, p3لضماف مزيد مف التفكؽ العممي كالتقني 

تي كالقضاء عمى العديد مف المشاكؿ االجتماعية التي لمحصكؿ عمى صادر دخؿ, كمكارد مالية, ك لبلكتفاء الذا

تنيؾ كياف المجتمع السيما في حالة عدـ استقرار المجتمع الذم يعيش أزمات اقتصادية, سياسية كاجتماعية تؤدم 

 باألفراد إلى الشعكر بمشاعر اليأس كاالغتراب  

 الطموح اإلنساني)العالمي(: - ب

ؿ عاـ ميما كاف مكاف تكاجدىا, كالذم يتمثؿ فيما تنادم بو كيعبر عف ما تطمح إليو اإلنسانية بشك

الجمعيات اإلقميمية كالدكلية, الحككمية منيا كالمستقمة في تحسيف كضعية اإلنساف الصحية كاالقتصادية كالنفسية 
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كيت كالسياسية, كالداعية إلى تكفير الغذاء كاألمف كالسبلـ كالعمؿ كالعدؿ كالمساكاة كحرية الرأم, كحؽ التص

كالتعمـ, باإلضافة إلى ما يطمح إليو البشر مف حماية البيئة مف التمكث, كالقضاء عمى الحركب كالنزاعات, كنزع 

 األسمحة الفتاكة, كيعبر عف ىذه الطمكحات مف قبؿ الجمعيات كالييئات العالمية, كمنظمة الصحة العالمية,

كغيرىا مف المنظمات التي تعمؿ عمى الكصكؿ باإلنساف "اليكنسكك" كمنظمة "اليكنسيؼ"  كمنظمة الثقافة كالعمـك

 ( 141ص , 2005 بكفاتح, إلى سعادتو, كرفاىيتو اجتماعيان, كاقتصاديان, كصحيان 

 الطموح الفردي: - ت

ىك ذلؾ الطمكح الخاص بشخص كاحد , سكاء كاف الطمكح مدرسيان أك سياسيان, أك مينيان, أك عمميان أك 

ؿ فرد يتبنى ما يراه مناسبان مف مستكيات الطمكح بما يتفؽ مع إمكانياتو كقدراتو رياضيان, كعمى ىذا األساس فك

كيتناسب مع كاقعو كبيئتو كالظركؼ المحيطة بو, فترل شخص يطمح في عمؿ مستقر, كآخر يطمح في حياة 

 ( Kathleen, 2001, p 48 أك ثقافي أك رياضي, سعيدة كالثالث يطمح في نجاح دراسي, أك ميني,

ختمؼ أشكالو باختبلؼ المرحمة العمرية لمفرد, كعمى حسب المجاؿ الذم ييتـ بو كؿ فرد داخؿ كما ت

المجتمع, فيناؾ الطمكح السياسي كاالقتصادم كالميني كالدراسي, كيمثؿ ىذا األخير شكبلن ميمان جدان مف أشكاؿ 

ياة المدرسية, كما يكجد فييا مف الطمكح لما لو مف تأثير كبير في حياة الطالب فيك الطمكح الذم يتعّمؽ بالح

تخصصات كمستكيات دراسية, كيبدأ ىذا النكع مف الطمكح في السنكات األكلى مف دراسة الطفؿ, حيث يطمح في 

االنتقاؿ مف مستكل آلخر, كىك الذم يخفؼ عنو مصاعب الدراسة كيعطيو الصبر كالمثابرة لبمكغ ىدفو كما أنو 

 ( 44ص , 2012ؿ حياتو صالحي,يساعده عمى التكيؼ في مختمؼ مراح

 طرؽ قياس الطموح: -6

كلـ نصؿ إلى الطريقة المتبعة حاليان بشكؿ  ظيرت عدة محاكالت لقياس مستكل الطمكح عند األفراد,

 مفاجئ, بؿ قامت عدة محاكالت لتقييـ مستكل الطمكح, كفيما يمي إيجاز ليا:

 (:(Laboratory studiesلدراسات المخبريةا

الطريقة لقياس األىداؼ القريبة فقط كالتي يككف النجاح فييا ممكف التحقؽ بأقصر كقت, تستخدـ ىذه  

كفي مثؿ ىذه التجارب يعطي الفرد ميامان معينة كيعرؼ الدرجة التي حصؿ عمييا أك بمغيا في المحاكلة األكلى, 
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مف العمماء بإجراء تجارب تتعّمؽ ثـ يسأؿ عف الدرجة التي يتكقع الحصكؿ عمييا في المحاكلة الثانية كقد  قاـ عدد 

(, كقد أكضحت تجاربيـ أف في Festingerكفستينجر  ,Sears)(, كسيرز Levinبمستكل الطمكح كمنيـ ليفيف  

 التجارب المعممية تحدد المياـ مستكيات الفرد, إذ يخبرنا الفرد عّما يطمح في الكصكؿ إليو, كقدا يضع البعض

يـ السابؽ, في حيف البعض اآلخر يضع ىذه األىداؼ مناسبة ألدائيـ السابؽ أىدافيـ أعمى مما عرفكه عف أدائ

(, كقد أشار راجح إلى 41ص , 1990كتككف األىداؼ مرتفعو بعد النجاح بينما تنخفض بعد الفشؿ  عبد الفتاح,

يتغير مستكل أك انخفاضان, ك  أف البعض يغالي في تقدير نفسو كالبعض اآلخر يككف تقديرىـ ألنفسيـ أكثر اعتداالن 

الطمكح مف كقت آلخر تبعان لما يصادفو الفرد مف نجاح أك فشؿ, فالنجاح مف شأنو رفع ىذا المستكل كاإلخفاؽ 

كما أف ميؿ مستكل الطمكح إلى االرتفاع بعد النجاح أقكل مف ميؿ مستكل الطمكح نحك  مف شأنو النزكؿ بو,

 االنخفاض بعد الفشؿ 

ارب المعممية تكجب تكافر شركط معينو ليا كقد تختمؼ ىذه الشركط كيؤخذ عمى ىذا األسمكب أف التج

في مكاقؼ الحياة الكاقعية عما ىي عميو في المكاقؼ التجريبية, كبناء عميو فإف ردكد األفعاؿ الشخصية قد ال 

( أشار إلى أف Rotterكما أف ركتر   (, 94ص , 2009تككف كما ىي عميو في الحياة الكاقعية  المشيخي,

ـك مستكل الطمكح ال يجب حصره في معنى ضيؽ مف اجؿ الكصكؿ إلى تحديد كمي عف طريؽ التجارب مفي

نما تحديده يجب أف يككف في مجاالت أكسع مف ذلؾ بكثير    المعممية كا 

 (:Studies of wishesدراسات األمنيات)

د نصؿ إليو ( أف قياس مستكل الطمكح عند األفراStrang  1954( كسترانج Cobb 1964ذكر ككب 

عمى المفحكصيف عبارة عف سؤاؿ محدد كىك: ما ىي األمنيات التي ترغب أف تبمغيا  ةمفتكح انةمف خبلؿ استب

 في المستقبؿ؟

إف األمنيات تعد مؤشران ىامان لتحديد أىداؼ الشخصية البعيدة كالقريبة التي يطمح ليا الشخص كتككف 

 ( 135, ص2006الفرد  الشحات كمحمد,  ىذه األىداؼ مختمفة مف مرحمو إلى أخرل مف عمر

ففي مرحمة الطفكلة تككف مبنية عمى اإلنجاز الشخصي كالقبكؿ االجتماعي أما في مرحمة المراىقة فيي 

  تركز عمى األشياء ذات القيمة الثقافية كالحضارية كالمكانة كالمنزلة االجتماعية كالشيرة كالنجاح المالي
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 (:ies of idealsStudدراسات تناولت المثاليات )

إلى أف دراسة الشخصية المثالية ذات أىمية في تحديد مستكيات الطمكح  (Herlockأشارت ىيرلكؾ   

كقد تمت دراسات عمى ىذا المنكاؿ بسؤاؿ الفرد عف الشخصية المثالية التي يتمنى أف يككف عمى  لدل األفراد,

عميو عندما يكبر, كلكف الضرر المتكقع حدكثو في ىذه شاكمتيا كتشير معرفة مثالية الطفؿ إلى ما يأمؿ أف يككف 

الحالة أف تككف فرص نجاح الفرد لمكصكؿ إلى الذات المثالية التي يتمناىا قميمة كضئيمة, فقد تككف سمات 

صابتو باإلحباط  الشخصية كقدرات الفرد غير مؤىمة ليذا النجاح مما يترتب عميو عدـ كاقعية مستكل طمكح الفرد كا 

 كاليأس 

يعتمد الطمكح بدرجة كبيرة عمى المقدرة, فنحف ربما نرغب أف نككف شعراء أك عمماء مشيكريف كلكف إذا 

ما كانت إمكانياتنا قميمو فإننا نتخمى عف ىذا الطمكح مبكران كغالبان ما نترؾ ىذه األىداؼ المستحيمة دكف مباالة, 

ت أخرل نتخمى عف طمكحاتنا عمى الرغـ مف ميكلنا كذلؾ ألننا لسنا مسؤكليف عف تكافر تمؾ اإلمكانات كفي حاال

الكبيرة كىذا يعني أنو ال يكفي أف يككف لدينا ميؿ أك رغبو في ىدؼ ما دكف تكافر قدرات مناسبة ليذا 

 ( 187, ص2012الطمكح جبر, 

 (:Questioner)ةطريقة االستبان

ثير مف الباحثيف إجراء األساليب ىي األكثر شيكعان كاستخدامان في شتى الدراسات بحيث يتعذر عمى الك

السابقة الذكر عمى مفحكصييـ, األمر الذم استدعى منيـ التفكير في طريقة قياس أخرل تسيؿ العمؿ كالكقت 

 ( 47ص ,2013 كأداة لقياس مستكل الطمكح صالحي, االستبانةكالجيد كالدقة في النتائج, لذلؾ تـ اعتماد 

 العوامؿ المؤثرة في الطموح: -7

ؼ الطمكح مف فرد آلخر متأثران ببعض العكامؿ التي قد تتعمؽ بالفرد ذاتو منيا عكامؿ شخصية أك يختم

 التي قد تتعمؽ بمحيطو منيا العكامؿ الخارجية, كتتمثؿ ىذه العكامؿ في اآلتي:

 العوامؿ الشخصية: 

ثر قدرة استطاع القياـ كأيتأثر مستكل طمكح الفرد بمدل ما يمتمكو مف قدرة عقمية, فكمما كاف الفرد  :الذكاء

مكاناتو كرسـ مستكل الطمكح لنفسو,  بتحقيؽ أىداؼ أكثر صعكبة, إف الفرد األكثر ذكاء قادر عمى فيـ قدراتو كا 
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بحيث يتناسب مع ىذه القدرات, كذلؾ عمى عكس األقؿ ذكاءن فيك غير قادر عمى تحقيؽ أىدافو حيث يضع لنفسو 

( أف (Margoribanks, 2004, p4ما يستطيع تحقيقو بالفعؿ, كيؤكدمستكل طمكح يرتفع أك ينخفض كثيران ع

مستكل الطمكح كدرجتو يتكقؼ عمى قدرة الفرد العقمية, فكمما كاف الفرد أكثر قدره, كاف في استطاعتو القياـ 

بتحقيؽ أىداؼ أبعد, كأكثر صعكبة, كلما كانت قدرة الطفؿ العقمية تزداد بزيادة العمر حتى يصؿ إلى مستكل 

 ( 10ص , 2009معيف, فإف معنى ذلؾ أف مستكل طمكح الطفؿ يتغير بتغير عمره الزمني بركات,

فيك يخشى الفشؿ مف  يتسـ الشخص غير المتزف انفعاليان بانخفاض مستكل طمكحو كتكافقو,: االتزاف االنفعالي

مكانياتو في  خبلؿ شعكره بعدـ القدرة عمى القياـ بما يطمب منو انجازه, أما الشخص السكم يكازف بيف قدرتو كا 

كضعو ألىدافو, كما أف تفيـ القدرات كاإلمكانيات كاألداء الكاقعي كاليادؼ لدل الفرد يككف بكعي كتفيـ كاضح 

 (17, ص2014المعالـ  بف التكاتي, 

يتمتع الفرد السكم بقدر مناسب مف الصحة النفسية, حيث يعطي كؿ شيء حقو راٍض  :مستوى التوافؽ النفسي

لديو, فالفرد المتكافؽ نفسيان نجده يندفع دائمان إلى األماـ كيكاجو الصعكبات كيتحداىا, إذ يتسـ الفرد بالتكافؽ بما 

  (81, ص2009النفسي بمقدار ما يمتمكو مف طمكح  مصطفى, 

إف الطبلب ذكم التحصيؿ المرتفع يككف مستكل الطمكح لدييـ مرتفعان عكس الطبلب ذكم التحصيؿ :التحصيؿ

إذ أّف تراكـ خبرات النجاح عامؿ يؤثر في طمكح الفرد في  (Marjoribanks, 2005, p106ض خفالمن

 الخطكات البلحقة 

كمما كاف الفرد أكثر نضجان كمما كاف في متناكؿ يده تحقيؽ أىدافو كطمكحو ككمما كاف أقدر عمى التفكير :النضج

ككؿ مرحمة مف العمر تتميز بمستكل طمكح  (Othman, 2013, p412ذلؾ في الكسائؿ كالغايات التي تحقؽ لو 

معيف , ففي مرحمة رياض األطفاؿ قد يككف الطمكح غير كاضح المعالـ كلكف مكجكد بالفعؿ إذ يككف في مرحمة 

كاقعية في مرحمة الرشد, إذ يسيـ في ظيكره مدل كعي  إلىالتشكيؿ كلذا تتحدد معالمو في مرحمة المراىقة كيصؿ 

لذلؾ فالطمكح يتبايف مف مرحمة ألخرل تبعان لنضج الفرد الجسمي كاالجتماعي كخبرات  الفرد كزيادة نضجو,

ف الشعكر بالنجاح كالفشؿ يتحدد بمستكل األىداؼ التي يحرص  النجاح كالفشؿ كأثرىا عمى مستكل الطمكح, كا 

ف الطمكحات التي يضعيا الفرد تستند إلى خبراتنا السابقة أم إلى  المستكل الذم كصمنا إليو الفرد عمى تحقيقيا, كا 
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في أعماؿ متشابيو, كيككف الشعكر لدل الفرد بالنجاح أك الفشؿ بعد أداء العمؿ, كيقرر إلى حد ما اليدؼ الذم 

تكصمت إلى أف كمما كاف النجاح كبيران حيث  (2010 البركات كياسيف,  دراسة كقد أكدت ذلؾ يطمح إليو الفرد,

 اف الفشؿ كبيران كاف انخفاض مستكل الطمكح كبيران كمما ارتفع مستكل الطمكح, ككمما ك

إف ما يمر بو الفرد مف خبرات ناجحة أك فاشمة يككف ليا األثر الكبير في مستكل طمكح الفرد, : الخبرات السابقة

كتشير ىيرلكؾ إلى أف تكرار خبرة الفشؿ عدة مرات في  فاألفراد يغيركف مف مستكل طمكحو عند تعرضيـ لمفشؿ,

 .(137ص , 2006شابية عديدة تؤدم بالفرد إلى خفض مستكل طمكحو الشحات كمحمد,مكاقؼ م

عمى أف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف المفيـك االيجابي (Anlioff, 2003  أكدت دراسة أنميكؼ:مفيـو الفرد عف ذاتو

دما يحقؽ ( إف الفرد يزيد احترامو لذاتو كيقدرىا عن11ص ,2009 بركات, عف الذات كمستكل الطمكح ذكر في:

 أىدافو أما إذا أخفؽ فإنو يصغر ذاتو أك يقمؿ مف شأنيا 

يعتبر أسمكب التعزيز مف أىـ األساليب التي تنمي دافعية الفرد كتزيد مف سعيو لمنجاح, ككثيران :الثواب والعقاب

كؿ كضع ما يككف التعزيز ىك مف أىـ أسباب رفع مستكل الطمكح ,فمثبلن الطالب الذم شعر بحبلكة النجاح يحا

أىداؼ أخرل كيكاصؿ جيده كتخطيطو لبمكغيا, كبما أف الطمكح بعد مف أبعاد الشخصية فإنو يتأثر بالثكاب 

 ,2012حيث أف فنيات المدرسة السمككية جاءت لتؤثر في تشكيؿ الشخصية بأكمميا أبك عمرة,  كالعقاب,

 ( 41ص

مؿ داخمية كأنو تكجد عبلقة مكجبة بيف مركز أكدت الكثير مف الدراسات أف يتأثر الطمكح بعكا :مركز التحكـ

(, حيث أف الفرد ذك مركز التحكـ الداخمي باعتباره Othman, 2013, p418التحكـ الداخمي كمستكل الطمكح  

أماـ نفسو مسؤكالن عف كؿ نتائج أفعالو خيران أـ شران يككف لديو القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاالعتمادية عمى النفس 

ألىداؼ ككضع الخطط لتحقيقيا, كلديو القدرة عمى تقدير الكاقع بشكؿ مناسب كلكف بدكف إرجاع في تحديد ا

 ( 137ص , 2006النتائج لمحظ  الشحات كمحمد,
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 العوامؿ الخارجية

 :المستوى االقتصادي

ما فإذا  يمعب المستكل االقتصادم االجتماعي دكران بارزان في تشكيؿ شخصية الفرد كفي تحديد طمكحاتو,

كاف ىناؾ تحسف في المستكل االقتصادم كتحسف في دخؿ األسرة سيصبح ىناؾ نكع مف زيادة التطمع إلى 

كأنماط  مستكيات, فيمستكل أعمى كشغؿ مراكز أفضؿ, كبالتالي قد يؤثر المستكل االقتصادم االجتماعي 

شبير, تكفر كؿ ما يريده بيف يديو الطمكح بأف يككف ذكك المستكيات االقتصادية العميا عمى قدر عاؿ مف الطمكح ل

, كما أف المستكل االقتصادم المنخفض قد يككف دافعان إلى درجة أعمى مف الطمكح ألنو يشحذ (3, ص2005

ثبات    (Wall, 2012, p3 قدراتوعزيمة الشخص لمتحدم كتجاكز الظركؼ كالتغمب عمييا كا 

 العوامؿ البيئية واالجتماعية: 

ران كبيران في نمك مستكل الطمكح, ألنيا تمد الفرد بمفاىيمو كثقافتو, كىي التي إف لمبيئة االجتماعية دك 

يختمؼ مف فرد آلخر تبعان لقدراتو الذاتية كتبعان لمضمكف ىذه القيـ  تشكؿ اإلطار المرجعي لو, إال أف تأثيرىا

ى نمك مستكل طمكح غير أك تؤدم إل كالمفاىيـ التي تقدميا لو, فإما أف تككف صالحو لنمك مستكل طمكح كاقعي,

 كاقعي, كتشمؿ البيئة االجتماعية كؿ مف الكالديف كاألصدقاء كاألقراف كالمعمـ ككسائؿ اإلعبلـ 

إف اىتماـ اآلباء المبكر بما يخص أبنائيـ لو دكر في مستكل الطمكح, ألف اآلباء يمكف أف يدفعكا أبنائيـ 

غ تمؾ األىداؼ, كىناؾ بعض اآلباء ال يكتفكف بذلؾ لمستكيات طمكح عالية, كيساعدكىـ عمى كضع صيغة لبمك 

بؿ يشارككىـ الكصكؿ إليو بطرؽ خاطئة أحيانا كالترغيب كممارسة الضغكطات كاإلكراه, قد يدفع اآلباء أبنائيـ 

لتحقيؽ ما فشمكا فيو كيعممكف عمى إتاحة الفرص المناسبة لذلؾ, ككضع الكسائؿ المساعدة ليـ, مما يؤدم إلى 

( أف (Sheridanبناء عمى الكصكؿ إلى ذلؾ الطمكح, كتركيز جيكدىـ في ىذا االتجاه, يقكؿ شيريداف تشجيع األ

الطمكح عند الكالديف ينعكس في معاممتيـ ألبنائيـ كيجعميـ يقدمكف كسائؿ مختمفة داعمة لتحقيؽ األىداؼ, فمثبلن 

أعمى لدخكؿ كمتابعة الدراسة في الجامعة  األطفاؿ الذيف لدييـ كالداف خططكا ليـ لدخكؿ الجامعة لدييـ احتماؿ

 Sheridan, 2001, P2في التأثير بشتى السبؿ السكية منيا  (, كلكؿ مف الكالديف أسمكبو الخاص بذلؾ كطريقتو

كالخاطئة, كما يؤثر المعمـ كجماعة األقراف في مستكل طمكح الفرد فالتمميذ عادة يضع لنفسو مستكل طمكح يبلءـ 
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كما أف األقراف كالجماعات المرجعية ىي التي يرجع إلييا الفرد في اكتساب كتعديؿ قيمو كسمككو معايير الجماعة, 

االجتماعي كيتأثر بمعاييرىا كاتجاىاتيا, كخاصة في مرحمة حيث يككف لؤلقراف كالجماعات المرجعية لمفرد تأثير 

التجاىات, كجدت دراسة في كثير مف النكاحي, سكاء عمى مستكل الكجداف أك السمكؾ أك القيـ أك ا

( أف لمكالديف كالمدرسة كاألصدقاء كالمعمميف دكر ىاـ في تقييـ الفرد لقدراتو كرغبتو بدخكؿ Othmanأكسماف 

(, كتشترؾ تمؾ األطر المرجعية في كضع (Othman, 2013, p418منافسات كتحقيؽ تميز في مجاؿ ما 

تأثير عمى الجانب الكجداني ال يقؿ أىمية عف الجانب  المعيار األخبلقي لؤلفعاؿ, كما ليذه األطر المرجعية

الشخصية بكؿ جكانبيا  في(, باإلضافة لمجانب الفكرم كبذلؾ تؤثر معايير الكالديف Jacob, 2001, p2السمككي 

(, كقد يتسع اإلطار المرجعي لمفرد ليشمؿ ما ىك أكبر Sternberg, 2004, p176السمككية كاالنفعالية كالفكرية 

طار التقميدم, فقد يشمؿ كسائؿ اإلعبلـ, ففي دراسة الدسكقي كجد أف طمكح المراىقيف يرتبط بشكؿ إيجابي مف اإل

ببعض البرامج التمفزيكنية كالدراما األجنبية السيما التي تظير التطكر التقني ككسائؿ الرفاىية  الدسكقي كعبد 

أثر بال  األىمية في شخصيتو كبالتالي تأثير في  (, كبالتالي لكؿ العكامؿ المحيطة بالفرد182, ص2009الدايـ, 

 مستكل طمكحو 
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 خالصة:

نجد مما سبؽ أّف الطمكح مف المفاىيـ الحديثة نسبيان, كذلؾ الرتباطو بتغيرات سياسية كاجتماعية حدثت 

كح يعّبر عف اليدؼ مؤخران, كىك يعكس مستكيات الجكدة في األداء كطريقة التفكير كاالستراتيجيات المتبعة, الطم

كيشعر الفرد بأنو حقؽ ذاتو مف خبللو, كيترافؽ مع القدرة عمى التخطيط كالمكافحة كالصبر, كقد يحاكؿ اآلباء 

تحقيؽ أحبلميـ البلشعكرية مف خبلؿ األبناء فيقـك الكالداف برفع مستكل طمكح أبنائيـ لحدكد تتناسب كقد ال 

لكبير كالعميؽ الذم يمعبو مستكل الطمكح في حياة الفرد كالمجتمع, فقد قاـ تتناسب مع قرت االبف, كنظران لمتأثير ا

بعض العمماء بإجراء التجارب ألجؿ التكصؿ لطريقة فّعالو في قياسو, بينما انشغؿ البعض اآلخر بمحاكلة كضع 

يتحرؾ في  نظريات تفسره, فحاكؿ البعض تفسيره عمى أسس مستمدة مف الكيمياء فشبو الطمكح باإللكتركف الذم

مجالو, انتقاالن لدراسة األطر المرجعية المحيطة, أك جعؿ أسمكب حياتو نظرية فّسر مف خبلليا الميؿ لمتفكؽ, 

كتتنكع أنكاع الطمكح فنجد األسرم كالميني كالدراسي, كيككف لدل الفرد عامبلن محفزان لمعمؿ كاالجتياد كالمنافسة, 

ثير بال  األىمية عندما ينسجـ مع قدرات الفرد كظركفو, لكنو يككف كبالرغـ مف الكجو المضيء لمطمكح ىناؾ تأ

مدمران إف لـ تساعد الطاقات المتكفرة لبمكغ أىداؼ الشخص, كتتنكع العكامؿ التي تؤثر في مستكل طمكح الفرد 

طر المرجعية أىميا أساليب تنشئة الكالديف, حيث أنيـ كلفترة طكيمة كانا يختصراف العالـ بالنسبة لمطفؿ, كتتسع األ

 بعمر الحؽ لتشمؿ الزمبلء كالمعمميف ككسائؿ اإلعبلـ    
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 دراسات عربية

 دراسات أجنبية 

 

 الطموح: دراسات تتعمؽ بمستوى :ثانياً 

 دراسات عربية

 دراسات أجنبية
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 دراسات تتعمؽ بأساليب التنشئة الوالدية:

 :أواًل دراسات عربية

 الكويت:في ( 2000، شياب ووطفة )دراسة 

طة نحػك أسػمكب التعامػؿ الػديمقراطي دراسة في الخمفيػات االجتماعيػة التجاىػات طػبلب المرحمػة المتكسػ بعنواف:

 لمكالديف 

رصد الخمفيات كالعكامػؿ االجتماعيػة المػؤثرة فػي الػنيج التربػكم الػديمقراطي لمكالػديف كتسػعى إلػى  ىدؼ الدراسة:

تحديد كزف كأىميػة االتجػاه الػديمقراطي بػيف أسػاليب التنشػئة االجتماعيػة السػائدة فػي المجتمػع الكػكيتي المعاصػر 

 الجنس كمستكل التعمـ كالمينة كاالنتماء الجغرافي لمكالديف كفؽ متغيرات 

 ( مف طبلب المرحمة المتكسطة مكزعيف عمى عدة محافظات  725بمغت   عينة الدراسة:

اسػػػتبانو أعػػػدىا الباحثػػػاف بصػػػكرة لػػػؤلـ كصػػػكرة مماثمػػػة لػػػؤلب, تقػػػيس االتجاىػػػات حػػػكؿ أسػػػاليب  أدوات الدراسػػػة:

الػػديمقراطي, اتجػػاه التػػرؾ كاإلىمػػاؿ, اتجػػاه التسػػمط, اتجػػاه التػػدليؿ, اتجػػاه التمييػػز التنشػػئة الكالديػػة كىػػي: االتجػػاه 

 كأخيران اتجاه التذبذب 

 نتائج الدراسة:

 األميات أكثر ميبلن ألسمكب التدليؿ مف اآلباء   -

األسػػمكب الػػديمقراطي يأخػػذ أىميػػة كبيػػرة فػػي المجتمػػع الكػػكيتي بالمقارنػػة مػػع أسػػاليب التنشػػئة األخػػرل حيػػث  -

 صؿ عمى أعمى درجة مف النقاط اإليجابية يميو أسمكب التدليؿ ح

عمػػػى خػػػبلؼ األسػػػمكبيف السػػػابقيف فػػػإف أسػػػاليب التنشػػػئة الخمسػػػة التاليػػػة حصػػػمت عمػػػى اتجاىػػػان سػػػالبان كىػػػي  -

أسػػمكب المعاممػػػة القػػائـ عمػػػى التذبػػذب فػػػي المعاممػػػة , التسػػمط كالشػػػدة ,التػػرؾ كاإلىمػػػاؿ , كأسػػمكب التمييػػػز بػػػيف 

 األطفاؿ  

 

 



47 
 

 :في العراؽ( 2005، زغير )راسةد

 : الثقة بالنفس كعبلقتيا بأساليب المعاممة الكالدية لطمبة الجامعة بعنواف -

 : ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ اآلباء كاألميات مع أبنائيـ  ىدؼ الدراسة -

لفػػركؽ فػػي أسػػاليب المعاممػػة بػػيف اآلبػػاء كالتعػػرؼ عمػػى الثقػػة بػػالنفس لػػدل طمبػػة الجامعػػة, التعػػرؼ عمػػى ا -

كاألميػات, الكشػؼ عػػف العبلقػة االرتباطيػة بػػيف أسػاليب المعاممػة الكالديػػة كمسػتكل الثقػة بػػالنفس بػيف طمبػػة 

 الجامعة 

 ( طالب كطالبة مف تخصصات مختمفة  60بمغت   عينة الدراسة: -

 أدوات الدراسة: -

 مقياس الثقة بالنفس إعداد الباحثة - -

ليب المعاممػػة الكالديػػة إعػػداد الباحثػػة كتػػـ قيػػاس أسػػمكب: التسػػامح كالعػػداء كالصػػرامة كالػػدؼء مقيػػاس أسػػا- -

 لكؿ مف صكرة األـ كاألب 

 نتائج الدراسة: -

اآلبػػاء يسػػتخدمكف الصػػرامة فػػي تعػػامميـ مػػع أبنػػائيـ, بينمػػا ال يسػػتخدمكف أسػػمكب التسػػامح كال يسػػتخدمكف  -

 أسمكب العداء  

 مكب كالعداء الصرامة مع أبنائيف, يستخدمف أسمكب التسامحأما األميات فبل يستخدمف أس -

 ىناؾ فركؽ بيف أساليب معاممة اآلباء كأساليب معاممة األميات ألبنائيـ   -

د عبلقة بيف أساليب معاممة الكالديف كالثقة بالنفس كىي عبلقة ارتباط ضعيفة بيف صػرامة األب كالثقػة جتك  -

ية كضػعيفة بػيف تسػامح األب كالثقػة بػالنفس بينمػا كجػد عبلقػة ارتباطيػو بالنفس لدل أبناءه كما كجػكد عبلقػة سػمب

 قكية كمكجبة بيف دؼء اآلباء كالثقة بالنفس  

ىنػػاؾ عبلقػػة ارتباطيػػو مكجبػػة بػػيف تسػػامح كدؼء األـ كبػػيف الثقػػة بػػالنفس لػػدل أبنائيػػا كمػػا كجػػدت الدراسػػة  -

 ـ  عبلقة ارتباط سمبية بيف ضعيفة بيف الثقة بالنفس كصرامة األ
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 ( في سوريا:2007، الشيخ حمود)دراسة 

أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كمػػا يػػدركيا األبنػػاء األسػػكياء كالجػػانحكف  دراسػػة ميدانيػػة مقارنػػة فػػي محافظػػة  بعنػػواف:

 دمشؽ(

: تعػػرؼ أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة المتػػذكرة لػػدل كػػؿ مػػف األحػػداث األسػػكياء كالجػػانحيف كتعػػرؼ ىػػدؼ الدراسػػة

 ألسكياء كالجانحيف في أساليب المعاممة, كذلؾ الفركؽ بيف أساليب اآلباء كاألميات الفركؽ بيف ا

 ( جانح 95( سكم ك  180( مقسميف إلى  275تككنت مف   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

 ,E. Braehler, M. Eismannمقياس أساليب التنشئة الكالدية كىك ألماني أعده كؿ مف  -

J.Schumacher جراء الدراسة السيككمترية ليناسب البيئة السكرية لؤلداة التي تتككف كقاـ الباح ث بترجمتو كا 

 مف أربعة أساليب  الرفض كالعقاب, الدؼء االنفعالي, الحماية الزائدة(

 نتائج الدراسة:

ب ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أسمكب التنشئة الكالدية بػيف األحػداث األسػكياء كالجػانحيف ماعػدا أسػمك 

العقػػػاب لصػػػالح الجػػػانحيف, كعنػػػد مقارنػػػة المتكسػػػطات نجػػػد أنيػػػا لصػػػالح الجػػػانحيف أم أف الجػػػانحيف يتعرضػػػكف 

 لمعقاب مف قبؿ الكالديف كأسمكب لمتنشئة  

ماعػدا أسػمكب العقػاب لصػالح  ال تكجد فركؽ في أساليب التنشئة بيف اإلنػاث السػكيات كاإلنػاث الجانحػات, -

 كسطات نجد أنيا لصالح الجانحات الجانحات كذلؾ عند مقارنة المت

ماعػدا أسػمكب العقػاب لصػالح  ال تكجد فركؽ في أساليب التنشئة بػيف الػذككر األسػكياء كالػذككر الجػانحيف, -

 الجانحيف كذلؾ عند مقارنة المتكسطات 

ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة المتػػػذكرة حسػػػب متغيػػػر الجػػػنس لػػػدل  -

  ف مف أفراد العينة الجانحي
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 ( في السعودية :2008، البمييي)دراسة 

 أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي  بعنواف:

تعرؼ أفضؿ أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء لدل عينة مػف طػبلب المرحمػة الثانكيػة  ىدؼ الدراسة:

عمى مستكل التكافؽ النفسي لدل طمبة المرحمة الثانكية فػي مدينػة بريػدة كمػا تعػرؼ أسػاليب بمدينة بريدة, تعرؼ 

المعاممػػة الكالديػػة كمػػا يػػدركيا األبنػػاء كعبلقتيػػا بػػالتكافؽ النفسػػي, تعػػرؼ الفػػركؽ بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة 

 بصكرة األب كأساليب المعاممة الكالدية بصكرة األـ 

 ( طالبان 363: تككنت  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

مقيػػػاس أمبػػػك السػػػكيدم ألسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر األبنػػػاء, كضػػػع ىػػػذا االختبػػػار بيػػػرس  -

كزمػػبلءه يقػػيس أسػػاليب اإليػػذاء الجسػػدم, الحرمػػاف, القسػػكة, اإلذالؿ, الػػرفض, الحمايػػة الزائػػدة, التػػدخؿ الزائػػد, 

 ؿ, اإلشعار بالذنب, التشجيع, تفضيؿ األخكة, النبذ  التسامح, التعاطؼ الكالدم, التكجيو لؤلفض

 اختبار التكافؽ لمطمبة ىيك ـ بؿ -

 نتائج الدراسة:

أفضػػؿ أسػػاليب التنشػػئة الكالديػػة كمػػا تػػدركيا عينػػة البحػػث لػػؤلب ىػػي التكجيػػو لؤلفضػػؿ ثػػـ التعػػاطؼ الكالػػدم, -

و لؤلفضػػؿ كالتشػػػجيع  ثػػـ التعػػػاطؼ أفضػػؿ أسػػاليب التنشػػػئة الكالديػػة كمػػػا تػػدركيا عينػػػة البحػػث لػػػؤلـ ىػػي التكجيػػػ

الكالػػدم كالتسػػامح التكافػػؽ بجميػػع أبعػػاده لػػو عبلقػػة إيجابيػػة بجميػػع أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة اإليجابية التسػػامح, 

التكجيػػو, كالتشػػجيع( كليػػا عبلقػػة سػػمبية بجميػػع أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة السػػمبية  اإليػػذاء الجسػػدم,  التعػػاطؼ,

ذالؿ ,الػػرفض, الحمايػػة الزائػػدة, التػػدخؿ الزائػػد, اإلشػػعار بالػػذنب, تفضػػيؿ األخػػكة, التػػدليؿ( الحرمػػاف, القسػػكة, اإل

 سكاء كاف مف جانب اآلباء أك األميات 

ال تكجد فركؽ بيف الكالديف في األساليب اإليجابية إال في التعاطؼ الكالػدم كالتشػجيع مػف جانػب األميػات أكثػر 

ة فإف األساليب السمبية مثػؿ القسػكة كاإلذالؿ الجسػدم كالحرمػاف كالتفضػيؿ مف اآلباء كمف ناحية األساليب السمبي
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بيف األخكة كانت أكثر مف جانػب اآلبػاء بينمػا كانػت الحمايػة الزائػدة أكثػر مػف جانػب األميػات , كلػـ يكػف ىنػاؾ 

 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اآلباء كاألميات في باقي أساليب المعاممة الكالدية 

 ( في فمسطيف:2008، ؾالدوي)دراسة 

أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة كعبلقتيػػػا بالػػػذكاء كالتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدل األطفػػػاؿ فػػػي مرحمػػػة الطفكلػػػة  :بعنػػػواف

 المتأخرة 

: تعرؼ درجة تعرض األطفاؿ في البيئة الفمسطينية إلى سكء المعاممة الكالدية كاإلىمػاؿ كأثػر ذلػؾ ىدؼ الدراسة

 االنفعالي لدييـ ككذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي  عمى الذكاء العاـ كاالجتماعي ك 

 ( تمميذ كتمميذه مف مدارس المرحمة االبتدائية في ككالة الغكث التابعة لمديرية غزة (200بمغت  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

ىمػػػاؿ الكالػػػديف لؤلطفػػػاؿ العػػػادييف كغيػػػر العػػػادييف إعػػػداد أباظػػػة   - ( يقػػػيس اإلىمػػػاؿ 2005مقيػػػاس إسػػػاءة كا 

 دني كالنفسي كالصحي كالتعميمي بصكرة لؤلـ كأخرل لؤلب الب

 (1978اختبار الذكاء المصكر لؤلطفاؿ إعداد أحمد زكي صالح   -

 اختبار الذكاء االنفعالي لؤلطفاؿ إعداد الباحثة  -

 اختبار الذكاء االجتماعي لؤلطفاؿ إعداد الباحثة  -

 نتائج الدراسة:

درجػػات األطفػػاؿ األكثػػر تعرضػػان لسػػكء المعاممػػة الكالديػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  بػػيف متكسػػط  -

 كاإلىماؿ كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضان لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في الذكاء العاـ 

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  بػػيف متكسػػط درجػػات األطفػػاؿ األكثػػر تعرضػػان لسػػكء المعاممػػة الكالديػػة  -

 ألطفاؿ األقؿ تعرضان لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في الذكاء االنفعالي كاإلىماؿ كمتكسط درجات ا

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  بػػيف متكسػػط درجػػات األطفػػاؿ األكثػػر تعرضػػان لسػػكء المعاممػػة الكالديػػة  -

 ي كاإلىماؿ كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضان لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في الذكاء االجتماع
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كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  بػػيف متكسػػط درجػػات األطفػػاؿ األكثػػر تعرضػػان لسػػكء المعاممػػة الكالديػػة  -

 كاإلىماؿ كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضان لسكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ في التحصيؿ الدراسي 

رجػات األطفػاؿ اإلنػاث  كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  بػيف متكسػط درجػات األطفػاؿ الػذككر كمتكسػط د -

 عمى مقياس سكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ 

 ( في السعودية:2008، الجار اهلل)دراسة 

العبلقػػة بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كمسػػتكل الرقابػػة الذاتيػػة لػػدل طالبػػات المرحمػػة الثانكيػػة الحككميػػة بعنػػواف:

 بالرياض  

اليب المعاممػػة الكالديػػة كمسػػتكل الرقابػػة الذاتيػػة لػػدل طالبػػات ىػػدفت إلػػى تعػػرؼ العبلقػػة بػػيف أسػػ ىػػدؼ الدراسػػة:

المرحمػػػة الثانكيػػػة الحككميػػػة بالريػػػاض ككػػػذلؾ تعػػػرؼ أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة كفػػػؽ بعػػػض المتغيػػػرات المتمثمػػػة 

 بالصؼ الدراسي كنكع المدرسة  

 ( طالبة 1500تككنت مف   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

  مقياس الرقابة الذاتية -

مقيػػػاس أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة إعػػػداد الباحثػػػة, قسػػػميف مػػػف األسػػػاليب اإليجابيػػػة مثػػػؿ الػػػدعـ كالتشػػػجيع  -

 كالحكار كالقدكة الحسنة, كأساليب سمبية مثؿ القمع كالترىيب كالقسكة 

 نتائج الدراسة:

الرقابػة الذاتيػة لػدل عينػة  تكجد عبلقة مكجبة بيف أساليب المعاممة الكالديػة اإليجابيػة كمػا تراىػا الطالبػة كمسػتكل

البحث, أسػمكب الحػكار كالقػدكة المسػتخدميف مػف قبػؿ الكالػديف ىػك مػف كجيػة نظػر الطالبػات مػف أكثػر األسػاليب 

المرتبطػػة بمسػػتكل عػػاؿ مػػف الرقابػػة, أسػػمكب الترىيػػب المسػػتخدـ مػػف قبػػؿ الكالػػديف ىػػك مػػف كجيػػة نظػػر الطالبػػات 

 الرقابة مف أقؿ األساليب المرتبطة بمستكل عاؿ مف 

العبلقػػة بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة السػػمبية كمػػا تراىػػا الطالبػػة كمسػػتكل الرقابػػة الذاتيػػة لػػدل طالبػػات 

 المرحمة الثانكية الحككمية بالرياض عبلقة سالبة ضعيفة 
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ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة لمطالبػػة  ترجػػع إلػػى االخػػتبلؼ فػػي الظػػركؼ 

 ألسرية لمطالبة ا

, تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممػة الكالديػة لمطالبػة  ترجػع إلػى االخػتبلؼ فػي نػكع المدرسػة 

  اختبلؼ التفاعؿ بيف نكع المدرسة كالصؼ الدراسي أك

 ( في السعودية  :2009، الشعيبي)دراسة 

 اء لقراراتيـ في المرحمة الثانكية أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا باتخاذ األبن بعنواف:

: الكشػػؼ عػػف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة ك اتخػػاذ األبنػػاء لمقػػرارات فػػي المرحمػػة الثانكيػػة كذلػػؾ مػػف ىػػدؼ الدراسػػة

 خبلؿ معرفة العبلقة بيف متغيرات المستكل االجتماعي كاالقتصادم  

 ( طالب كطالبة 300تككنت مف   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

 مارة البيانات العامة لؤلسرة, مف إعداد الباحثة است -

 مجاالت اتخاذ القرار لؤلبناء, مف إعداد الباحثة  استبانة -

 مقياس أساليب المعاممة الكالدية مف إعداد الباحثة, دكف تحديد تمؾ األساليب   -

 نتائج الدراسة:

 لصالح الذككر يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في اتخاذ القرارات  -

 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في أساليب المعاممة الكالدية لؤلب لصالح الذككر  -

 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في أساليب المعاممة الكالدية لؤلـ لصالح الذككر  -

كاألـ كبعػض متغيػرات المسػتكل االجتمػاعي  تكجد عبلقػة بػيف ارتباطيػو مكجبػة بػيف أسػاليب المعاممػة لػؤلب -

 كاالقتصادم لؤلسرة  

 تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف أساليب المعاممة لؤلب كاألـ كمجاالت اتخاذ األبناء لقراراتيـ  -

يكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػو مكجبػػة بػػيف متغيػػرات المسػػتكل االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كاتخػػاذ األبنػػاء القػػرارات فػػي  -

 ية  المرحمة الثانك 
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 ( في سوريا :2010دراسة )كحيمة، 

أىمية خبرات اإلنصاؼ كالتنشئة االجتماعية األسرية عمى نمك االعتقاد بالعػالـ المنصػؼ عنػد الناشػئة "  بعنواف:

 مقارنة بيف النشء مع أميات كحيدات كالنشء في أسر كاممة" 

لمنصؼ, المكارد األسرية, التنشئة البحث دراسة العبلقات بيف االعتقاد بالعالـ ا ىدؼَ  ىدؼ الدراسة:

كاستراتيجيات التغمب كخبرات المعاممة المنصفة أك السكية في دراسة طكلية, كذلؾ لمكشؼ  األسرية االجتماعية

عف تنكع ىذه العبلقات فيما يتعمؽ بتركيب األسرة  نشئ أك مراىقيف مع أميات كحيدات , كنشء مف أسر 

 كاممة( 

    كتمميذه تمميذان ( 394: تككنت مف  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

  سبعة بنكد ( كيشمؿ1999الشخصي لمعالـ المنصؼ  دالبرت ,مقٌاس -

 .( :يتألؼ مف ستة بنكد1987مقياس العاـ لمعالـ المنصؼ  دالبرت كآخركف, -

ة قننتو الباحثة كحيمة عمػى البيئػ (2002 دالبرت, لخبرات اإلنصاؼ  ألـالتنشئة الكالدية بصكرةامقياس  -

  (2010السكرية في عاـ  

ك يشػػمؿ ثمانيػػة  إنصػػافان قيػػاس سػػمكؾ األـ بحيػػث يعتبػػر أكثػػر أك أقػػؿ  تػػـّ  أسػػمكب تربيػػة,12المقيػػاس تػػألؼ مػػف 

 (.1980،وهٌرمان&شنٌفٌند،1990منالباحثٌن)بلوزاك&كرون،سرٌةبنودالتنشئةاألاُستلهمت.بنكد

 نتائج الدراسة:

: إبعادت في العينة السكرية عف ضعؼ في المكارد األسرية  أشار النشء مع أميات كحيدا -

 مما ىك عند نظرائيـ في األسر الكاممة   أكثرالتجييز المادم , الثركة الثقافية( 

الحاجة إلى  إعادة(  إلىالنشء الذيف عانكا مف عدـ كجكد تجييز مادم مناسب, أشاركا غالبان  -

 اإلنصاؼ أك إقامة 
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  مكارد األسرية كاالعتقاد بالعالـ المنصؼ لـ تكجد عبلقة دالة بيف -

المراىقكف مع األميات الكحيدات عمى اعتقاد ضعيؼ بعالـ منصؼ ليـ شخصيان مقارنة  أشار -

  مع نظرائيـ مف األسر الكاممة

كجكد عبلقة دالة بيف عامؿ المناخ االنفعالي كالقكاعدم األسرم كاالعتقاد العاـ بعالـ منصؼ   -

مكب التربية المتبلعب مف قبؿ أمياتيـ, كمما اعتقدكا أقكل بعالـ منصؼ ليـ مما اختبر النشء أسك

 شخصيان كالعكس صحيح 

لـ يختمؼ نشء كبل تركيبي األسر عف بعضيـ البعض فيما يتعمؽ بالتعامؿ  استراتيجيات  -

  التغمب( مع النزاعات األسرية

 ( في فمسطيف :2010، عابديف)دراسة 

في التنشئة االجتماعية لمناشئيف كما يػدركيا طمبػة الصػؼ الثػاني الثػانكم فػي جنػكب  االتجاىات الكالدية بعنواف:

 الضفة الغربية  

اكتشػػاؼ االتجاىػػات الكالديػػة فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة لمناشػػئيف كمػػا يػػدركيا طمبػػة الصػػؼ الثػػاني  ىػػدؼ الدراسػػة:

 الثانكم في جنكب الضفة الغربية 

 طالبة  ( طالب ك 423: تككنت مف  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

مقيػػاس أسػػاليب التنشػػئة الكالديػػة  إعػػداد الباحػػث( كالػػذم يقػػيس بعػػديف التسػػمط مقابػػؿ الديمقراطيػػة, الحمايػػة  -

 الزائدة مقابؿ االىتماـ 

 نتائج الدراسة:

طػي, أشارت النتائج إلى أف االتجاىػات الكالديػة فػي التنشػئة االجتماعيػة لمناشػئيف فػي نمػكذجي األب كاألـ ديمقرا

لػػى اإلىمػػاؿ فػػي نمػػكذج األب كأظيػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات  كتميػػؿ إلػػى الحمايػػة الزائػػدة فػػي نمػػكذج األـ كا 

داللػػة إحصػػػائية فػػػي متكسػػطات اسػػػتجابات الطمبػػػة تبعػػػان لمجػػنس لصػػػالح اإلنػػػاث مقارنػػػة مػػع الػػػذككر كتبعػػػان لفػػػرع 

عمػـك اإلنسػانية فػي بعػد الحمايػة الزائػدةااإلىماؿ الدراسة لصالح الفرع العممي في بعد التسػمطاالديمقراطية كلفػرع ال
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كتبعػػان لممسػػتكل االقتصػػادم فػػي بعػػد التسػػمطاالديمقراطية لصػػالح أبنػػاء األسػػر ذات الػػدخؿ المتكسػػط كالػػدخؿ فػػكؽ 

المتكسػػط مقارنػػة مػػع ذكم الػػدخؿ المػػنخفض كتبعػػا لممسػػتكل التعميمػػي لػػؤلب فػػي بعػػد التسػػمطاالديمقراطية لصػػالح 

 ميمي األعمى لبنما لـ تكف ىناؾ فركؽ تبعان لمتغير المستكل التعميمي لبلـ ذكم المستكل التع

 المغرب: في( 2011، الراجي)دراسة 

المعاممة الكالدية كالفشؿ الدراسي كعبلقة كؿ كاحد منيما بالسمكؾ العػدكاني لػدل تبلميػذ المسػتكييف  بعنواف: -

 الخامس كالسادس مف التعميـ االبتدائي 

بػػار العبلقػػة بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كالفشػػؿ الدراسػػي كطبيعػػة عبلقػػة كػػؿ كاحػػد اخت ىػػدؼ الدراسػػة: -

منيمػػا بالسػػمكؾ العػػدكاني لػػدل عينػػة مػػف تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة كمػػا ىػػدفت الكشػػؼ عػػف الفػػركؽ فػػي مسػػتكل 

ب المعاممػة الكالديػة كمػا ىػدفت إبػراز أسػالي السمكؾ العدكاني كفقان لمتغير النكع كمكاف اإلقامة كالصؼ المدرسي 

 األكثر إسيامان في تشكؿ السمكؾ العدكاني 

 ( تمميذ كتمميذه 250: بمغت  عينة الدراسة -

 :أدوات الدراسة -

استمارة لقياس إدراؾ التبلميذ المبحكثيف لرفض كقبكؿ الكالديف مككنػة مػف سػت فقػرات لقيػاس القبػكؿ كسػت  -

 فقرات لقياس الرفض 

 2010ة األكلى لمفصؿ الدراسي نتائج المفحكصيف لنياية الدكر  -

دراكيـ لمعامبلتيـ تجاه أبنائيـ  -  استمارة لعينة مف اآلباء كاألميات تبيف الجكانب االجتماعية كا 

 مقياس مظاىر السمكؾ العدكاني  -

 نتائج الدراسة: -

دراؾ الرفض الكالدم   -  تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف السمكؾ العدكاني لمتمميذ كا 

 لطفؿ برفض كالديو لو كمما انخفض تحصيمو الدراسي كمما ارتفع إدراؾ ا -
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 ( في الجزائر:2011، ابريعـ)دراسة 

:أساليب معاممة األب كما يدركيا األبناء كعبلقتيا بالشعكر باألمف النفسي لدل عينة مػف طػبلب المرحمػة بعنواف

 الثانكية في مدينة تبسة 

كجػػػكدة بػػػيف إدراؾ األبنػػػاء ألسػػػاليب معاممػػػة األب ىػػػدفت إلػػػى الكشػػػؼ عمػػػى طبيعػػػة العبلقػػػة الم ىػػػدؼ الدراسػػػة:

كشػػعكرىـ بػػاألمف النفسػػي لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة, كمػػدل كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 

 إدراؾ األبناء ألساليب معاممة األب بيف الذككر كاإلناث  

 ( طالب ك طالبة 186: تككنت مف  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة بصػػكرة األب إعػػداد أمػػاني عبػػد المقصػػكد , يتكػػكف مػػف خمػػس أبعػػاد ىػػي مقيػػاس  -

 السيطرة كالتحكـ , التذبذب, التفرقة, الحماية الزائدة 

 بند كاإلجابات مكزعة كفؽ أربع بدائؿ 54مقياس األمف النفسي إعداد زينب شقير, المقياس عبارة عف   -

 نتائج الدراسة:

رتباطيػػو سػالبة بػػيف إدراؾ األبنػاء ألسػػاليب معاممػة األب التفرقػػة, الػتحكـ كالسػػيطرة, كالتذبػذب( فػػي كجػكد عبلقػة ا

 المعاممة كشعكرىـ باألمف النفسي 

 كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف إدراؾ األبناء ألساليب المعاممة الكالدية السكية كالشعكر باألمف النفسي 

األبنػػاء ألسػػمكب الحمايػػة الزائػػدة فػػي تعامػػؿ األب كبػػيف شػػعكرىـ بػػاألمف  عػػدـ كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو بػػيف إدراؾ

 النفسي 

كجػػكد فػػركؽ بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي إدراكيػػـ لػػبعض أسػػاليب معاممػػة األب كعػػدـ كجكدىػػا فػػي إدراكيػػـ 

 أساليب معاممة أخرل

 ( في األردف:2011، البداريف و غيث)دراسة 

كيػة كالتكيػؼ األكػاديمي كمتنبئػات  بالكفػاءة الذاتيػة األكاديميػة لػدل طمبػة : األسػاليب الكالديػة كأسػاليب اليبعنػواف

 الجامعة الياشمية 
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ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة المسػػػاىمة المشػػػتركة كالنسػػػبية لؤلسػػػاليب الكالديػػػة كأسػػػاليب اليكيػػػة   ىػػػدؼ الدراسػػػة:

 كالتكيؼ األكاديمي بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدل طمبة الجامعة الياشمية 

 ( طالب كطالبة 140  عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

( فقػرة مكزعػة عمػى ثػبلث مجػاالت 30(  مؤلػؼ مػف  Bury,1991مقياس أساليب التنشػئة الكالديػة لبػكرم  -

 :مجاؿ يقيس األسمكب الفكضكم, مجاؿ يقيس األسمكب التسمطي, مجاؿ يقيس األسمكب الديمقراطي 

( فقػػػرة مكزعػػػو عمػػػى أربعػػػة 40( يتػػػألؼ مػػػف  berzonsky,1989مقيػػػاس أسػػػاليب اليكيػػػة لبيرزكنسػػػكي   -

مجػػاؿ أسػػمكب التكجػػو المعمكمػػاتي ,مجػػاؿ األسػػمكب المعيػػارم, مجػػاؿ أسػػمكب التكجػػو التجنبػػي, مجػػاؿ  مجػػاالت:

 االلتزاـ باليكية  

( فقػػػره كعمػػػى أربعػػػة 20( مكػػػكف مػػػف  baker&sirk,1999مقيػػػاس التكيػػػؼ األكػػػاديمي لمييكػػػر كسػػػيرؾ   -

 مجاؿ الدافعية, المجاؿ التطبيقي, مجاؿ األداء, مجاؿ البيئة األكاديمي مجاالت كىي: 

 (  fromen&owen,1988طكره أككف كفركماف   مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية: -

 نتائج الدراسة:

ءة يكجد مساىمة مشتركة كنسبية ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة المستقمة بمتغيرات الدراسة التابعػة  الكفػا

الذاتيػػة األكاديميػػػة( كمػػػا بينػػت نتػػػائج الدراسػػػة كجػػػكد قػػدرة تنبؤيػػػة ذات داللػػػة إحصػػائية ألسػػػمكب التنشػػػئة الكالديػػػة 

 الديمقراطي كأسمكب اليكية المعمكماتي كأسمكب االلتزاـ باليكية كالتكيؼ األكاديمي بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

 :( في  فمسطيف 2012، أبو مرؽ و أبو عقيؿ)دراسة 

 أساليب التنشئة الكالدية كعبلقتيا بالحالة المزاجية لدل طمبة جامعة الخميؿ بالضفة الغربية  بعنواف:

ىدفت الدراسة معرفة العبلقة بيف أسػاليب التنشػئة الكالديػة كالحالػة المزاجيػة لمطمبػة ككػذلؾ دراسػة  ىدؼ الدراسة:

الجػػنس, مسػػتكل الػػدخؿ, المسػػتكل الدراسػػي, الكميػػة, أسػػاليب التنشػػئة كالحالػػة المزاجيػػة كفقػػان لػػبعض المتغيػػرات  

 مكاف السكف(

 ( طالب كطالبو اختيركا بالطريقة العشكائية الطبقية 380بمغت   عينة الدراسة:
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 أدوات الدراسة:

( كالػذم يشػمؿ أسػمكب المطالبػة, التػدعيـ, 1988مقياس أساليب التنشئة الكالدية مف إعداد مائسة المفتػي   -

 السيطرة كالعقاب 

 ( 2004اختبار الحالة المزاجية لممراىقيف إعداد طنطاكم كعجبلف   -

 نتائج الدراسة:

أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػف فعاليػػة أسػػمكب التػػدعيـ  الترغيػػب( عنػػد كػػؿ مػػف األب كاألـ كخصكصػػان نحػػك التعمػػيـ, 

بشػػكؿ عػػاـ ككمػػا  كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف أفػػراد العينػػة مػػف طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ يمتػػازكف بحالػػة مزاجيػػة إيجابيػػة

أظيرت عػدـ كجػكد عبلقػة ارتباطيػو تكجػد بػيف أسػاليب المعاممػة الكالديػة كالحالػة المزاجيػة ألفػراد العينػة فػي حػيف 

تبػػػيف كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة لعبلقػػػة اسػػػتخداـ أسػػػمكب التػػػدعيـ بالحالػػػة المزاجيػػػة كيظيػػػر أف ىنػػػاؾ فركقػػػا" لعبلقػػػة 

بػػيف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي كػػؿ مػػف  الجػػنس, مسػػتكل الػػدخؿ, أسػػمكب العقػػاب بالحالػػة المزاجيػػة لػػدل الطمبػػة كت

المستكل التعميمي, الكمية, مكاف السكف( كتبيف النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا فػي أبعػاد أسػاليب التنشػئة 

الكالديػػة كالحالػػة المزاجيػػة لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ إال فػػي عقػػاب األب كبعػػد تػػدعيـ األـ كأيضػػان تبػػيف أف تػػأثير 

 ـ عمى الحالة المزاجية اإليجابية لدل األبناء كانت أفضؿ مف تأثير األب األ

 :ليبيا( في 2012، ميكائيؿ)دراسة  

 أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي  بعنواف:

اممة الكالديػة كالتحصػيؿ الدراسػي لؤلبنػاء كذلػؾ مػف سعت الدراسة تعرؼ العبلقة بيف أساليب المع ىدؼ الدراسة:

خػػبلؿ تحقيػػؽ ىػػػدفيف فػػرعييف كىمػػػا تعػػرؼ أسػػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كالتفػػػكؽ الدراسػػي لمتبلميػػػذ كأيضػػا" التػػػأخر 

 الدراسي ليـ  

 ( تمميذ كتمميذه 238تككنت عينة الدراسة مف   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

كالديػػة إعػػداد الباحػػث, يشػػمؿ أسػػاليب التػػدليؿ الزائػػد, التسػػمط, التشػػجيع, األسػػمكب اسػػتبانو أسػػاليب التنشػػئة ال -

 الديمقراطي, الحماية, اإلقناع, القسكة, االىتماـ 



59 
 

 سجؿ التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ  -

 نتائج الدراسة:

 يكجد عبلقة طردية ايجابية بيف المستكل االقتصادم كالتعميمي لمكالديف كتفكؽ أبنائيـ  -

 كؽ الطمبة بانخفاض حجـ األسرة  يزداد تف -

يكجػػد عبلقػػة بػػيف تشػػجيع الكالػػديف  تػػكفير األدكات المدرسػػية, اىتمػػاـ الكالػػديف, تشػػجيع األبنػػاء كمكػػافئتيـ(  -

 كالتفكؽ الدراسي لمطالب 

يكجد عبلقة بيف األسػمكب الػديمقراطي لمكالػديف  مشػاركة الكالػديف فػي شػراء أدكات األبنػاء, إعطػاء الكالػديف  -

 ؤلبناء, مشاركة اآلباء أبنائيـ بشؤكف األسرة( كالتفكؽ الدراسي لمطالب حرية ل

حرص الكالػديف عمػى  يكجد عبلقة بيف الحماية المكجية مف قبؿ الكالديف ألبنائيـ  متابعة الكالديف ألبنائيـ, -

  اختيار أصدقائيـ, الرعاية الصحية لؤلبناء( كالتفكؽ الدراسي لمتبلميذ بمرحمة التعميـ األساسي

 تكجد عبلقة بيف التفكؽ الدراسي لمطالب كعدـ تسامح الكالديف مع ابنيـ في الخطأ  -

يكجد عبلقة بيف تنكع أساليب المعاممػة الكالديػة كالتفػكؽ الدراسػي لمطالػب حيػث تتنػكع األسػاليب بػيف القسػكة   -

 كاإلقناع كالتدليؿ كالعقاب حسب المكقؼ 

الكالػػديف أك تشػػجيعيـ عمػػى الدراسػػة ككػػذلؾ عػػدـ االسػػتماع  ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف التػػأخر الدراسػػي كعػػدـ اىتمػػاـ -

ىماؿ الكالديف لغيابيـ عف المدرسة كعػدـ معػاقبتيـ عمػى الغيػاب أك  ,لؤلبناء أثناء الحديث كتجاىؿ مشاعرىـ , كا 

 التقصير في كاجباتيـ المدرسية 

تبػػػاع  كاىي كاألكامػػػر(تكجػػػد عبلقػػػة بػػػيف التػػػأخر الدراسػػػي كاألسػػػمكب التسػػػمطي لمكالػػػديف  كثػػػرة المػػػـك كالنػػػ - كا 

 الكالديف لنفس أساليب المعاممة الكالدية 

 يكجد عبلقة بيف التدليؿ الزائد كالتأخر الدراسي  ككذلؾ بيف العقاب كالتأخر الدراسي  -
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 :الجزائر ( في2012، أحمد)دراسة 

كؾ التككيػدم لػدل تبلميػذ الػرفض( كمػا يػدركيا األبنػاء كعبلقتيػا بالسػم-أسػاليب المعاممػة الكالديػة  التقبػؿ بعنواف:

 التعميـ الثانكم  

الػػرفض( كالسػػمكؾ التككيػػدم ككػػذلؾ -معرفػػة كقيػػاس العبلقػػة بػػيف أسػاليب المعاممػػة الكالديػػة التقبؿ ىػػدؼ الدراسػػة:

 التأكد مف كجكد فركؽ في متكسطات السمكؾ التككيدم بيف الجنسيف  

 ( طالب كطالبة 151: تككنت مف  عينة الدراسة

 :أدوات الدراسة

 استمارة المعاممة الكالدية لشافر كالتي تشمؿ بعديف فقط ىما التقبؿ كالرفض  -

 مقياس السمكؾ التككيدم لراثكس   -

 نتائج الدراسة:

 الرفض( كما تدركيا عينة البحث كالسمكؾ التككيدم-تكجد عبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية  التقبؿ -

 دية  التقبؿ( كما تدركيا عينة البحث كالسمكؾ التككيدمتكجد عبلقة طردية بيف أساليب المعاممة الكال -

 تكجد عبلقة عكسية بيف أساليب المعاممة الكالدية  الرفض( كما تدركيا عينة البحث كالسمكؾ التككيدم -

 تكجد فركؽ بيف الجنسيف في متكسطات السمكؾ التككيدم

 ( في الجزائر  :2013 ،لبوز و حجاج)دراسة  

دراسة ميدانية بػبعض ثانكيػات مدينػة –التنشئة داخؿ األسرة بتكافؽ التمميذ داخؿ المدرسة عبلقة أساليب  بعنواف:

 كرقمة 

ىدفت الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أساليب التنشئة داخؿ األسرة ك عبلقػة ذلػؾ بتكافػؽ التمميػذ  ىدؼ الدراسة:

 بالمدرسة كمدل التفاعؿ بينيما  

 لبة  ( طالب كطا200تككنت مف   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة: 

 ( تتمثؿ بأسمكبي التقبؿاالرفض الكالدم schaefferقائمة المعاممة الكالدية تأليؼ س شافر   -
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 ( youngmanمقياس التكافؽ الدراسي مف تأليؼ ـ  ب يكنغماف  -

 نتائج الدراسة:

 مميذ في المرحمة الثانكية ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أساليب التنشئة الكالدية كالجد كاالجتياد لمت

 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أساليب التنشئة الكالدية كاإلذعاف لدل تمميذ مرحمة التعميـ الثانكم, 
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 :ثانياً دراساث أجنبيت



 في الياباف:Uehara,kadowaki,Tang,2000)دراسة يوىارا .كادواكي.تانغ.تاغاىاشي )

 ات فركؽ النكع كالترتيب الميبلدم عمى تمقي أساليب تنشئة كالدية تأثير  بعنواف:

Effects of Gender Difference and Birth Order on Perceived Parenting Styles, 

Measured By The  EMBU scale, In Japanese Two-Sibling Subjects 

 جنس المكلكد كالترتيب الميبلدم لو بيف إخكتو بىدفت الختبار عبلقة أساليب التنشئة الكالدية  :ىدؼ الدراسة

 ( مكاطف ياباني ممف لدييـ شقيؽ كاحد730  عينة الدراسة:

 أساليب التنشئة الكالدية مف كجية نظر األبناء (EMBU)مقياس  :أدوات الدراسة

 نتائج الدراسة:

سػكاء كػف الكبيػرات ألخ كاحػد أك االبف الكبير يكاجو أسمكب تنشئة كالديػة أكثػر رفػض مػف اآلخػريف, أمػا الفتيػات 

 الصغيرات ألخت كبرل يحصمف عمى معاممة أكثر رعاية كيظير ليف الحناف كالدؼء أكثر مف البقية 

 النتائج بشكؿ عاـ أظيرت عبلقة بيف أسمكب تنشئة الكالديف كفقان لجنس االبف كترتيبو الميبلدم  

 ة:في الواليات المتحد2001) دراسة جادؿ، ميشيؿ، وآخروف)

 ر الكالديف في الييكمة المبكرة لمطمكح الميني لدل المراىقيف ادك أ: بعنواف

Parents' Roles in Shaping Early Adolescents' Occupational Aspirations 

ىدؼ البحث تعػرؼ عبلقػة أسػاليب المعاممػة الكالديػة كالطمػكح المينػي لػدل األبنػاء فػي المجػاليف  ىدؼ الدراسة:

 ياضي األكاديمي كالر 

( طالب مف الصؼ السابع مف األكركبييف كاإلفريقييف كاألمػريكييف كمػف الجنسػيف كحصػرا" 444  عينة الدراسة:

 مف أسر ال تحكم طبلؽ 

 أدوات الدراسة:

 مقياس القيـ كالتصرفات لمشباب كمعتقداتيـ كالتعرؼ الجيد عمى الكالديف-
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 مقياس الطمكح لممراىقيف -

 نتائج الدراسة:

ديف تتنبػػأ بشػػكؿ مباشػػر بقػػيـ أبنػػائيـ أكثػػر مػػف األسػػمكب غيػػر المباشػػر الػػذم يصػػؿ ألبنػػائيـ مػػف خػػبلؿ قػػيـ الكالػػ

 التصرؼ 

معػػػارؼ األىػػػؿ ارتبطػػػت مباشػػػرة بػػػالطمكح األكػػػاديمي لػػػدل األبنػػػاء بينمػػػا سػػػمككيـ يحػػػدد العبلقػػػة بػػػيف قػػػيـ اآلبػػػاء 

 كالشباب في مجاؿ الرياضة  

نػػائيـ سػػكاء بػػالطرؽ المباشػػرة أك غيػػر المباشػػرة  ىػػذه النتػػائج نفسػػيا لػػدل قػػيـ الكالػػديف تتنبػػأ بػػالطمكح المينػػي ألب

 المكاطنيف األفريقييف كاألمريكييف كاألكركبييف عمى حد السكاء كلمذككر كاإلناث 

 في اسبانيا:Garcia,Barrio,Aluja,2005) دراسة غارسيا وباريو و ألوجا)

القػػػػيـ االجتماعيػػػػة كميػػػػارات التصػػػػرؼ  اممػػػػة الكالديػػػػة ,: العبلقػػػػة بػػػػيف ذاكػػػػرة المػػػػراىقيف ألسػػػػاليب المعبعنػػػػواف

 االجتماعية 

Relationships Between Adolescents' memory of Parental Rearing Styles, 

Socialization Behavior Traits   

القيـ بػػأسػػاليب التنشػػئة الكالديػػة كمػػا يتػػذكرىا المػػراىقيف عػػف أىميػػـ  عبلقػػة:ىػػدفت الدراسػػة الختبػػار ىػػدؼ الدراسػػة

 االجتماعية ك ميارات التصرؼ االجتماعية   

 (عاـ14.4( بنت متكسط أعمارىـ  424( صبياف ك 408:  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

 مقياس أساليب التنشئة الكالدية مف كجية نظر األبناء -

 قائمة رصد القيـ االجتماعية -

 تقييـ المعمـ لميارات التصرؼ لمطالب -

 :نتائج الدراسة 

المفحكصيف ذكم التصرفات العدائية تذكركا أىالييـ عمى أنيـ كانكا أكثر رفض أك حماية زائدة أك أقػؿ دفػئ مػف 

جيػػػة أخػػػرل المفحكصػػػيف فػػػي المكاقػػػع الجيػػػدة كالتصػػػرفات الحسػػػنة حيػػػث تحممػػػكا المسػػػؤكلية حيػػػث كػػػاف أسػػػمكب 
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ض انفعػػالي  تكجػػد فػػركؽ بػػيف الػػذككر التنشػػئة يبػػدك أكثػػر دفػػئ كالقػػيـ االجتماعيػػة مكزعػػة باعتػػداؿ بػػيف دفػػئ كرفػػ

 كاإلناث في معاممة كالدييـ معيـ لكنيا غير كبيره 

 :جوىانسبرغ جنوب افريقيا( في جامعة Latouf,2008دراسة لتوؼ )

 تأثير أساليب المعاممة الكالدية عمى سمكؾ األطفاؿ بعمر الخمس سنكات بعنواف:

Parenting Style affecting The Behavior Of Five-Year-Old  

ىػػدفت الدراسػػة الستكشػػاؼ العبلقػػة بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة التػػي اسػػتخدميا الكالػػداف فػػي  ىػػدؼ الدراسػػة:

 مرحمة ما قبؿ المدرسة كالسمكؾ االجتماعي لدل األطفاؿ بعمر خمس سنكات  

 ( أب كأـ مف مدارس ألطفاؿ بعمر خمس سنكات  30بمغت عينة الدراسة   عينة الدراسة:

 دوات الدراسة: أ

( كالػػػذم يقػػػيس ثػػػبلث أسػػػاليب كىػػػي األسػػػمكب الحػػػاـز كالتسػػػمطي PSDQأسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة   اسػػػتبانة-

 كالمتساىؿ 

 ( BQتقييـ المعمـ لمسمكؾ   انةاستب-

 نتائج الدراسة:

ر مػػػف أظيػػػرت النتػػػائج أف أسػػػمكب المعاممػػػة الكالػػػدم الحػػػاـز يقػػػكد لسػػػمكؾ اجتمػػػاعي مقبػػػكؿ لػػػدل أطفػػػاليـ, أكثػػػ

 األساليب األخرل المستخدمة لؤلطفاؿ بيذا العمر 

 في البرتغاؿ:Pereira,Canavarro,Mendonca,2009) ميندونكا) دراسة بيريرا ،كانافارو،

 أنماط مف أساليب التنشئة الكالدية كالمشاكؿ السمككية لدل أطفاؿ البرتغاؿ بعمر المدرسة :بعنواف

Patterns of Parental Rearing Styles and Child Behavior Problems Among 

Portuguese school-Aged Children 

تعػرؼ أسػاليب التنشػئة الكالديػة المتنكعػػة كتحميػؿ العبلقػة بػيف أسػاليب التنشػئة الكالديػة كالمشػػاكؿ  ىػدؼ الدراسػة:

 السمككية لدل مجمكعة مف الطمبة بسف المدرسة 

 ( طفؿ بعمر المدرسة 519بمغت   عينة الدراسة:
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 أدوات الدراسة:

 مف كجية نظر األطفاؿ ؿ كاسترك   EMBUمقياس أساليب التنشئة الكالدية  -

 أعكاـ   8-4لرصد االضطرابات كالمشاكؿ السمككية لؤلشخاص بعمر مف  CBCLمقياس  -

- TRT   قائمة رصد مف قبؿ المعمـ لسمككيات الطفؿ المفحكص 

 نتائج الدراسة: 

 لي:تـ تحميؿ أربع أساليب تنشئة كالتا

 أسمكب الدعـ المنخفض كأسمكب الدعـ المسيطر كأسمكب السيطرة الرافض كالمساعد الداعـ  

نمػػط التنشػػئة القػػائـ عمػػى الػػدعـ المػػنخفض كالسػػيطرة الػػرافض أظيػػر مسػػتكيات أعمػػى مػػف االضػػطرابات السػػمككية 

 أكثر مف األسمكب المساعد الداعـ كاألسمكب الدعـ المسيطر  

كؽ بينيا مف حيث ارتباطيا بالمشاكؿ السمككية ككاف ليػا قيمػة تنبؤيػة كبيػرة الضػطراب كىذه األنماط أظيرت فر 

 السمكؾ في المستقبؿ  

 :الواليات المتحدة( في جامعة Jacob,2010دراسة جاكوب )

 متحصيؿ األكاديمي ألبنائيـلاختبار تكقعات الكالديف كطمكحاتيـ  بعنواف:

Parental Expectation And Aspiration for their Children's Educational.  

ىدفت الدراسة الستكشاؼ تأثير تكقعات كطمكحات الكلػديف عمػى التحصػيؿ األكػاديمي ألبنػائيـ,  ىدؼ الدراسة:

 كذلؾ بعد معرفة خمفية الكالديف الثقافية كمعارفيـ األكاديمية 

 كالعاشر ( أب كأـ لطبلب في الصؼ الثامف 598: بمغت عينة الدراسة  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

 ( SEAEAالطمكح األكاديمي كالتكقعات لمبالغيف   استبانة -

 اختبار الخمفية الثقافية كالمعارؼ األكاديمية  -
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 نتائج الدراسة:

ىناؾ ىّكة بيف طمكح كتكقعات الكالداف فيما يخص اإلحراز العممي ألبنائيـ كبيف معرفتيـ بما سػكؼ يقكمػكف بػو 

 حمـ لتحقيؽ ىذا ال

 :الواليات المتحدة( في جامعة Berg,2011دراسة بيرج )

 آثار المعاممة عمى التطكر العاطفي لؤلطفاؿ بعمر ما قبؿ المدرسة بعنواف:

The Effects of Parenting Styles on a preschool Aged child's social Emotional 

Development  

 لتطكر العاطفي االجتماعي لؤلطفاؿ بعمر قبؿ المدرسةباالدية أساليب التنشئة الك  عبلقةتعرؼ  ىدؼ الدراسة:

 ( أب كأـ 14  عينة الدراسة:

, كمتساىؿ  أدوات الدراسة:  مقياس التنشئة الكالدية الذم يقيس ثبلث أساليب: تسمطي, حاـز

ضػػؿ مػػف الكالػػديف الػػذيف يتبعػػكف أسػػمكب تربيػػة حػػاـز يكػػكف ألكالدىػػـ تطػػكر عػػاطفي اجتمػػاعي أف نتػػائج الدراسػػة:

 بقية األكالد ممف كالدييـ يتبعكف األساليب الباقية 

 في إيراف:( Ehsan Tehrani,2012 دراسة اىساف وتييراني )

 دكر أسمكب تنشئة األب عمى الصحة العامة ألبنائو   بعنواف:

The Role of Father 's Parenting Style on Their Children's General Health  

 الدراسة لتحديد العبلقة بيف أسمكب تنشئة الكالد كالصحة العامة ألبنائو ىدفت ىدؼ الدراسة:

( 200( مػكزعيف إلػى  400تػـ اختيػار العينػة بشػكؿ عشػكائي مػف مػدارس طيػراف كبمػ  عػددىا   عينة الدراسػة:

 ( طالبة  200طالب ك 

 أدوات الدراسة:

 غكلد بيرج لمصحة العامة   استبانة -

 الد  مقياس بمرند لمتنشئة الك  -
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 نتائج الدراسة:

الصحة العامة لمطبلب الذيف تعرضكا ألساليب تنشئة كالدية استبدادية كمتسػاىمة كانػت متشػابيو, بينمػا 

الطػػبلب الػػذيف تعرضػػكا ألسػػاليب تنشػػئة كالديػػة حازمػػو كانػػت أفضػػؿ مػػف الصػػحة العامػػة لمطػػبلب الػػذيف تعرضػػكا 

مػـ لػدل الكالػد تػؤدم لزيػادة الػكعي بخصػكص أسػمكب التنشػئة ألساليب متسػاىمة أك اسػتبدادية  زيػادة المعرفػة كالع

 المعتمد لتربية األبناء 

 في بريطانيا:Halit,2013) دراسة ىاليت )

 عاـ 16العبلقة بيف أسمكب التنشئة الكالدية كالميكؿ المينية لدل طبلب بعمر  بعنواف:

The Relationship Between Parenting Style With Care Career Interest Among 16 

Year Old Students 

 ىدفت لفحص العبلقة بيف أسمكب التنشئة الكالدية كاىتمامات المستقبؿ    :ىدؼ الدراسة

 ( طالبة   53( طالب ك  35عاـ منيـ   16( بعمر88بم  عددىا   :عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

 الكالدية لديانا  المعاممة  استبانةمقياس جكف ىكالند كمقياس ديانا بامريندس ك -

 مقياس ىكالند لبلىتمامات المستقبمية -

 نتائج الدراسة:

ىنػػاؾ ارتبػػاط داؿ بػػيف أسػػمكب التنشػػئة الكالديػػة القػػائـ عمػػى التسػػمط كبػػيف اىتمػػاـ المغػػامرة لؤلبنػػاء كبػػيف أسػػمكب 

 التنشئة المتساىؿ كاالىتمامات الفنية 

االسػػػتبداد كبػػػيف االىتمػػػاـ بػػػالمنطؽ كالتحػػػرم كالتمسػػػؾ  ىنػػػاؾ عبلقػػػة بػػػيف أسػػػمكب التنشػػػئة الكالديػػػة القػػػائـ عمػػػى

بينما ال تكجد عبلقة بيف أسمكب التنشئة المتساىمة كاالىتمامات االجتماعيػة كالتحػرم كالتمسػؾ بالتقاليػد  بالتقاليد 

 كما ال تكجد عبلقة بيف أسمكب التنشئة االستبدادم كبيف االىتمامات الفنية 
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 :دراسات تتعمؽ بمستوى الطموح

 أواًل دراسات عربية:

 ( في فمسطيف:2004، أبو ندي)دراسة 

: التفكيػػػر اإلبػػػداعي كعبلقتػػػو بكػػػؿ مػػػف العػػػزك السػػػببي كمسػػػتكل الطمػػػكح لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػفيف الخػػػامس بعنػػػواف

 كالسادس االبتدائييف 

ح لػػدل : ىػػدفت الدراسػػة لتحديػػد عبلقػػة التفكيػػر اإلبػػداعي بكػػؿ مػػف العػػزك السػػببي كمسػػتكل الطمػػك ىػػدؼ الدراسػػة

طمبػػة الصػػفيف الخػػامس كالسػػادس االبتػػدائييف فػػي ككالػػة الغػػكث لبلجئػػيف فػػي محافظػػة رفػػح ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى 

 الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في مستكل الطمكح كالعزك السببي كالتفكير اإليجابي 

 طالب كطالبة  (261)تككنت مف  :عينة الدراسة

 أداوت الدراسة:

 بداعي_ترجمو لمغة العربية راشد محمد الشنطي كيتككف المقياس مف ست أسئمة اختبار تكرانس لمتفكير اإل-

العػػزك  العػػزك لمحػػظ, العػػزك لمقػػدرة , مقيػػاس العػػزك السػػببي مػػف إعػػداد الباحث خمسػػة أبعػػاد كىػػي العػػزك لمجيػػد,-

 العزك المختمط  غير المحدد(  لمستكل صعكبة الميمة,

ح أبػػك ناىيػة كالمعػد لقيػػاس الطمػكح األكػػاديمي لممرحمػة الثانكيػػة مقيػاس مسػتكل الطمػػكح األكػاديمي إعػػداد صػبل-

 االجتماعيػة,يتناكؿ ست أنكاع مف العقبات التي تشكؿ عائقان في طريؽ طمكح الطالػب كىػي العقبػات الشخصػية 

رغػـ أف العقبات األسرية, العقبات المادية, العقبات المستقبمية األكاديمية, العقبػات المدرسػية, العقبػات الدراسػية  

المقياس لممرحمة الثانكية إال أف الباحث استخدمو لممرحمػة االبتدائيػة كذلػؾ بعػد حػذؼ كتعػديؿ بعػض البنػكد لكػي 

تػػتبلءـ مػػع المرحمػػة االبتدائيػػة كذلػػؾ لقناعػػة الباحػػث بأىميػػة ىػػذا المقيػػاس كعػػدـ تػػكفر مقيػػاس آخػػر يتناسػػب مػػع 

 المرحمة االبتدائية 
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 نتائج الدراسة:

تباطيػػو دالػػة إحصػػائيا بػػيف التفكيػػر اإلبػػداعي كمسػػتكل الطمػػكح, ال يكجػػد عامػػؿ عػػاـ بػػيف مسػػتكل يكجػػد عبلقػػة ار 

 الطمكح كالعزك السببي كالتفكير اإلبداعي كما ال تكجد فركؽ في مستكل الطمكح تبعان لمتغير النكع  

 ( في فمسطيف:2005، شبير)دراسة 

فػػػي ضػػػكء الثقافػػػة السػػػائدة لػػػدل طمبػػػة الجامعػػػة  : دراسػػػة لمسػػػتكل الطمػػػكح كعبلقتػػػو بػػػبعض المتغيػػػراتبعنػػػواف

 اإلسبلمية بغزة  

: ىدفت الدراسة إلى دراسة مستكل الطمكح كعبلقتو بمستكل الذكاء لػدل طمبػة الجامعػة اإلسػبلمية ىدؼ الدراسة

بغزة, كما ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى العبلقػة بػيف مسػتكل الطمػكح كالمسػتكل االقتصػادم االجتمػاعي, كمػا ىػدفت 

 تعرؼ عمى العبلقة بيف مستكل الطمكح كبعض المتغيرات الديمكغرافية إلى ال

( طالػػػب كطالبػػػة مػػػكزعيف عمػػػى كميػػػات الجامعػػػة التسػػػع كقػػػد اختيػػػرت العينػػػة 370: تككنػػػت مػػػف  عينػػػة الدراسػػػة

 بطريقة عشكائية  

 أدوات الدراسة:

ية, المسػػتكل التعميمػػي اسػتبانة المسػػتكل االجتمػػاعي االقتصػػادم: كىػك مقسػػـ لسػػت أبعػػاد: البيانػات الشخصػػ -

 المستكل االجتماعي لؤلسرة, كالمستكل االقتصادم, كالمستكل الديني لؤلسرة لمكالديف, الكضع الميني لمكالديف,

اسػػتبانة مسػػػتكل الطمػػكح لمراشػػػديف أعدتػػػو كاميميػػا عبػػػد الفتػػاح ليناسػػػب البيئػػػة المصػػرية كلكػػػف قػػاـ الباحػػػث أكػػػـر 

ليصػبح مؤلػؼ مػف  فمسطينية كتـ حذؼ كتعديؿ العديػد مػف بنػكد المقيػاس ( بتقنينو عمى البيئة ال2004الحجكج  

( محػػػاكر كىػػػي: النظػػػرة إلػػػى الحيػػػاة, االتجػػػاه لمتفػػػكؽ, تحديػػػد األىػػػداؼ كالخطػػػط, الميػػػؿ إلػػػى الكفػػػاح, تحمػػػؿ 7 

المسؤكلية كاالعتماد عمػى الػنفس, المثػابرة, الرضػا بالكضػع الحاضػر كاإليمػاف بػالحظ  كىػذه األبعػاد تكشػؼ عػف 

ستكل طمكح الفػرد بكافػة المجػاالت كىػذا مػا جعػؿ مقيػاس كاميميػا عبػد الفتػاح يحظػى بانتشػار كاسػع فػي معظػـ م

 األقطار العربية
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اختبار الذكاء المتعدد ترجمة عبد المنعـ الدردير مف إعداد جػارم ىػارمس كالػذم كضػعو فػي ضػكء نظريػة  -

المكسػيقي,  المكػاني, المنطقػي, المغػكم, كىػي: ( مجاالت مػف الػذكاء8الذكاءات المتعددة حيث غطى المقياس  

 الطبيعي  الشخصي, االجتماعي,

 نتائج الدراسة:

يكجػػػد مسػػػتكل مرتفػػػع لمػػػذكاء كالطمػػػكح لػػػدل طمبػػػة الجامعػػػة, يكجػػػد عبلقػػػة ارتباطيو طرديػػػة( دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف 

 درجات الطبلب عمى مقياس الطمكح كدرجاتيـ عمى مقياس الذكاء 

تكجػد عبلقػة ارتباطيػو عكسػية   لمتغيػر الجػنس أك التخصػص الدراسػي ل الطمػكح تعػزلال تكجد فركؽ في مسػتك 

 بيف المستكل االجتماعي االقتصادم كمستكل الطمكح 

 :الجزائر( في 2005، بوفاتح)دراسة 

الضغط النفسي كعبلقتو بمستكل الطمكح الدراسػي لػدل تبلميػذ السػنة الثالثػة ثػانكم دراسػة ميدانيػة بكاليػة  بعنواف:

 ألغكاط ا

الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف الضػػغط النفسػػي كمسػػتكل الطمػػكح الدراسػػي لػػدل تبلميػػذ السػػنة الثالثػػة  ىػػدؼ الدراسػػة:

 ثانكم, كما سعت التعرؼ عمى الفركؽ بيف التبلميذ في مستكل الضغط النفسي كمستكل الطمكح الدراسي  

 ( تمميذ كتمميذه 400بمغت   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

 لضغط النفسي إعداد الباحث مقياس ا -

مقياس الطمكح الدراسي أعداد الباحث مكزع عمى أربع أبعاد كىػي بعػد النظػرة لمدراسػة الثانكيػة كبعػد النظػرة  -

 لمدراسة الجامعية كبعد النظرة لمتفكؽ الدراسي كبعد النظرة لمحياة  

 نتائج الدراسة:

 لطمكح الدراسي لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف الضغط النفسي كمستكل ا-

 كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف في مستكل الضغط النفسي كمستكل الطمكح لصالح اإلناث -
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كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف تبلميػػػذ تخصػػػص عمػػػـك الطبيعػػػة كالحيػػػاة كتبلميػػػذ تخصػػػص اآلداب كالعمػػػـك -

 لصالح تخصص عمـك الطبيعة كالحياة  اإلنسانية  في مستكل الطمكح الدراسي

 ( العراؽ:2006، الجباري)دراسة 

 التكافؽ الشخصي كاالجتماعي كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل طمبة المعيد التقني في كرككؾ  بعنواف:

ىدؼ إلى قياس مستكيات التكافؽ الشخصي كاالجتماعي كالطمػكح لػدل طمبػة المعيػد التقنػي فػي  ىدؼ الدراسة:

 كشؼ عف العبلقة بينيما كرككؾ كال

 ( طالب كطالبة مف المعيد التقني 210بمغت   عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة: 

 ( 1989مقياس التكافؽ الشخصي كاالجتماعي إعداد السقاؼ   -

 مقياس الطمكح مف إعداد الباحث  -

 نتائج الدراسة:

 ي كبيف الطمكح  ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ الشخصي كاالجتماع -

 مستكل التكافؽ الشخصي كاالجتماعي كالطمكح لدل العينة كاف أعمى مف المتكسط الفرضي لممقياسيف   -

ال تكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات الطمبػػػة فػػػي مسػػػتكل التكافػػػؽ الشخصػػػي كاالجتمػػػاعي ككػػػذلؾ الطمػػػكح كفقػػػان  -

 لمتغيرات التخصص كالنكع 

 :رمص( في 2006، محمود وفراج)دراسة 

قمػػػػؽ المسػػػػتقبؿ كمسػػػػتكل الطمػػػػكح كحػػػػب االسػػػػتطبلع لػػػػدل طمبػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة مػػػػف ذكم المسػػػػتكيات  :بعنػػػػواف

 االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية المختمفة 

: حػاكؿ الباحثػاف بحػث العبلقػة بػيف قمػؽ المسػتقبؿ كمسػتكل الطمػكح كحػب االسػتطبلع لػدل طمبػة ىدؼ الدراسػة

 ية كاالقتصادية كالثقافية المختمفة كبيف الذككر كاإلناث  كمية التربية مف ذكم المستكيات االجتماع

 ( طالبة  109( طالب ك 123( طالب كطالبة بكاقع  232:  عينة الدراسة
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 أداة الدراسة:

( مقسـ لخمس محػاكر القمػؽ المتعمػؽ بالمشػكبلت الحياتيػة 2005مقياس قمؽ المستقبؿ إعداد زينب شقير   -

تفكيػػر فػػي المسػػتقبؿ, اليػػأس مػػف المسػػتقبؿ, الخػػكؼ كالقمػػؽ مػػف الفشػػؿ فػػي قمػػؽ ال قمػػؽ الصػػحة كقمػػؽ المػػكت, ,

 المستقبؿ 

 مقياس حب االستطبلع إعداد الباحثيف   -

 مقياس الطمكح لدل المراىقيف كالشباب إعداد آماؿ عبد السميع مميجي أباظو  -

 نتائج الدراسة:

قمػؽ المسػتقبؿ كحػب االسػتطبلع, ىنػاؾ كجكد عبلقة ارتباطيو عكسية بيف قمػؽ المسػتقبؿ كمسػتكل الطمػكح كبػيف 

فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف الطمبػػػة مػػػف مسػػػتكيات اجتماعيػػػة كاقتصػػػادية مختمفػػػة لصػػػالح الطمبػػػة مػػػف المسػػػتكيات 

 المرتفعة  

ىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كمتكسػػط درجػػات اإلنػػاث عمػػى مقيػػاس الطمػػكح لصػػالح 

 طمبة الفرع العممي  الذككر كعمى المقياس نفسو لصالح 

 ( في فمسطيف:2006، بركات)دراسة 

 عبلقة مفيـك الذات بمستكل الطمكح لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة في ضكء بعض المتغيراتبعنواف:

التعرؼ عمى عبلقة مفيـك الذات بمستكل الطمػكح لػدل طمبػة جامعػة القػدس المفتكحػة فػي ضػكء  ىدؼ الدراسة:

 كالتحصيؿ األكاديمي  متغيرات: الجنس, التخصص

 ( طالبة مف جامعة القدس المفتكحة 197( طالب ك 181( منيـ  378:  عينة الدراسة

 أداة الدراسة:

فقػػػرة نصػػػػفيـ باالتجػػػاه االيجػػػػابي كالنصػػػؼ اآلخػػػػر  32مقيػػػاس مفيػػػػـك الذات إعػػػداد الباحػػػػث( مكػػػكف مػػػػف  -

 باالتجاه السمبي
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ره صيغت البنكد عمى شكؿ أسػئمة جكابيػا نعػـ أكال كبػذلؾ فق 35مقياس مستكل الطمكح إعداد الباحث(عبارة عف 

مف يحصؿ عمى الدرجات الدنيا يككف مستكل طمكحو مػنخفض كمػف يصػؿ عمػى درجػات مرتفعػو يكػكف مسػتكل 

 طمكحو مرتفع

 نتائج الدراسة:

ا فػي ىناؾ عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف مفيـك الفرد عػف ذاتػو كمسػتكل طمكحػو, تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائي

درجػػات الطػػبلب عمػػى مقيػػاس الطمػػكح تبعػػان لمتغيػػر التحصػػيؿ الدراسػػي لصػػالح الطػػبلب ذكم التحصػػيؿ المرتفػػع 

 كعدـ كجكد فركؽ جكىرية في ىذه الدرجات تبعان لمتغير الجنس كالتخصص  

 :السعودية( في 2009، المشيخي)دراسة 

 طمكح لدل عينة مف طبلب جامعة الطائؼ : قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كمستكل البعنواف

معرفػة العبلقػة بػيف قمػؽ المسػتقبؿ كمسػتكل الطمػكح كمعرفػة العبلقػة بػيف فاعميػة الػذات كمسػتكل  ىدؼ الدراسػة:

 كمعرفػػة الفػػرؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية  بػػيف مرتفعػػي كمنخفضػػي مسػػتكل الطمػػكح فػػي قمػػؽ المسػػتقبؿ, الطمػػكح,

 نبؤ بقمؽ المستقبؿ في ضكء كؿ مف فاعمية الذات كمستكل الطمكح كذلؾ التحقؽ مف مدل إمكانية الت

( طالػب مػف كميػة العمػـك 400( طالػب مػكزعيف عمػى  720اجرم البحث عمى عينو مككنو مف   عينة الدراسة:

 ( طالب مف كمية اآلداب 320ك 

 أداة الدراسة:

يػر السػمبي تجػاه المسػتقبؿ, النظػرة التفك بعاد:أمقياس قمؽ المستقبؿ كىك مقياس أعده الباحث مقسـ لخمسة  -

 المظاىر النفسية لقمؽ المستقبؿ, المظاىر الجسمية  القمؽ مف األحداث الحياتية الضاغطة, السمبية لمحياة,

 مقياس فاعمية الذات إعداد عادؿ العدؿ  -

التفػػاؤؿ, المقػػدرة عمػػى كضػػع  مقيػػاس مسػػتكل الطمػػكح إعػػداد معػػكض كعبػػد العظػػيـ مكػػكف مػػف أربعػػة أبعػػاد: -

 تقبؿ الجديد, تحمؿ اإلحباط  األىداؼ,

 نتائج الدراسة:

 تكجد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا بيف درجات الطبلب في قمؽ المستقبؿ كدرجاتيـ في مستكل الطمكح  -
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 تكجػد عبلقػػة مكجبػة دالػػة إحصػػائيا بػيف درجػػات الطػبلب فػػي فاعميػػة الػذات كدرجػػاتيـ فػي مسػػتكل الطمػػكح, -

بلب كميػػػػة العمػػػػـك كطػػػػبلب اآلداب عمػػػػى مقيػػػػاس مسػػػػتكل الطمػػػػكح تبعػػػػان تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طػػػػ

 لمتخصص كالسنة الدراسية لصالح طبلب كمية العمـك 

 يمكف التنبؤ بقمؽ المستقبؿ في ضكء فاعمية الذات كمستكل الطمكح  -

 ( مصر:2009، الدسوقي)دراسة 

 ت الفضائية بمستكل الطمكح لدييـعبلقة مشاىدة المراىقيف لمدراما األجنبية المقدمة بالقنكا بعنواف:

 ىدؼ الدراسة:

متابعة المراىقيف لمػدراما األجنبيػة التػي تقػدميا القنػكات الفضػائية العربيػة, التعػرؼ عمػى العبلقػة بػيف  نسبةتعرؼ 

مشػػاىدة عينػػة مػػف المػػراىقيف لمضػػمكف الػػدراما األجنبيػػة التػػي تقػػدميا القنػػكات الفضػػائية كمسػػتكل الطمػػكح لػػدييـ 

 مى أىـ القنكات الفضائية التي يفضؿ المراىقكف مشاىدة الدراما األجنبية مف خبلليا,كالكقكؼ ع

 كذلؾ الكقكؼ عمى أىـ الدكافع التي تدفع المراىؽ لمتعرض لمدراما األجنبية 

 ( مراىؽ كمراىقة في الصؼ األكؿ كالثاني الثانكم 400: بمغت  عينة الدراسة

 أدوات الدراسة:

 المراىؽ لمدراما األجنبية مف القنكات الفضائية العربية استبانة لقياس مشاىدة  -

 مقياس مستكل الطمكح إعداد د  العرؼ باهلل غندكر ك د  محمد صبرم محمد -

 نتائج الدراسة:

 تكجد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا بيف معّدؿ تعرض المراىؽ لمدراما األجنبية كمستكل طمكحو  -

 افع تعرض المراىقيف النفعية لمدراما كمستكل الطمكح لدييـ يكجد عبلقة مكجبة كدالو إحصائيا بيف دك  -

دكافػػع متابعػػة المػػراىقيف لمػػدراما األجنبيػػة انحصػػرت بػػالتعرؼ عمػػى عػػادات كقػػيـ كأسػػاليب حيػػاة مجتمعػػات  -

أخػػرل كػػذلؾ اليػػركب إلػػى الخيػػاؿ كمػػا تقدمػػو تمػػؾ القنػػكات مػػف أفػػبلـ تطمػػؽ العنػػاف ألحبلميػػـ حيػػث اإلمكانػػات 

 ى خبلؼ ما تقدمو الدراما العربية مف مشكبلت كمعاناة كصعكبات الحياة  كالتطكر كذلؾ عم
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المراىقػػػكف المػػػذيف ينتمػػػكف لمسػػػتكل اقتصػػػادم اجتمػػػاعي مرتفػػػع حصػػػمكا عمػػػى درجػػػات أعمػػػى عمػػػى مقيػػػاس  -

 الطمكح 

 : العراؽ( في 2009، عمي وصاحب)دراسة 

 كمية التربية األساسيةياض األطفاؿ أساليب التفكير كعبلقتيا بمستكل الطمكح لدل طالبات قسـ ر بعنواف:

 :ىدؼ الدراسة

قياس أسػاليب التفكيػر ك مسػتكل الطمػكح لػدل طالبػات ريػاض األطفػاؿ فػي كميػة التربيػة األساسػية, معرفػة داللػة 

الفركؽ في مستكل الطمكح عمى كفؽ متغير المرحمة, معرفة العبلقة بػيف أسػاليب التفكيػر كمسػتكل الطمػكح لػدل 

معرفػة داللػة الفػركؽ لمعبلقػة بػيف أسػاليب التفكيػر كمسػتكل ك طفاؿ فػي كميػة التربيػة األساسػية, طالبات رياض األ

 الطمكح لدل طالبات رياض األطفاؿ في كمية التربية األساسية عمى كفؽ متغير المرحمة  

 ( طالبة 115كبمغت عينة الدراسة    عينة الدراسة:

 أداة الدراسة:

 مقياس التفكير  -

 المقنف عمى البيئة العراقية  2005مكح  مف قبؿ عايد مقياس مستكل الط -

 نتائج الدراسة:

 إف طالبات رياض األطفاؿ يتمتعف بأساليب تفكير عالية    -

 إف طالبات رياض األطفاؿ لدييف مستكل مف الطمكح    -

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير كفؽ متغير المرحمة -

 إحصائية في مستكل الطمكح كفؽ متغير المرحمة   ال تكجد فركؽ ذات داللة  -

 تكجد عبلقة ارتباطيو بيف أساليب التفكير كمستكل الطمكح لدل طالبات رياض األطفاؿ    -

ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمعبلقػػة بػػيف أسػػاليب التفكيػػر كمسػػتكل الطمػػكح لػػدل طالبػػات ريػػاض  -

 األطفاؿ كفؽ متغير المرحمة  
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 ( في األردف:2010، وياسيف البركات)دراسة 

 : العبلقة بيف التفاعؿ االجتماعي كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظة إربدبعنواف

معرفة العبلقة بيف التفاعؿ االجتماعي كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمػة الثانكيػة فػي محافظػة  ىدؼ الدراسة:

 اربد 

 طالب كطالبة مف المرحمة الثانكية   384: تككنت العينة مف عينة الدراسة

 أداة الدراسة:

كيتكػكف المقيػاس مػف خمػس  1994مقياس التفاعؿ االجتمػاعي الػذم أعدتػو الباحثػة صػنعاء التميمػي عػاـ  -

سػػمكؾ  تقبػػؿ الػػذات كتقبػػؿ اآلخػػريف, كشػػؼ الػػذات, مجػػاالت كىػػي : المشػػاركة االجتماعيػػة, المشػػاركة الكجدانيػػة,

 المساعدة  

كيتػػألؼ المقيػػاس مػػف جػػزأيف: الجػػزء األكؿ يقػػيس  2002ح األكػػاديمي الػػذم أعدتػػو الجبػػكرم مقيػػاس الطمػػك  -

مستكل الطمكح األكاديمي مستكل يسعى لمكصكؿ إليو في الدراسة(, الجزء الثاني يقيس مسػتكل الطمػكح المينػي 

  مستكل يسعى لمكصكؿ إليو في العمؿ( 

 نتائج الدراسة: 

كمػػا كجػػدت  جتمػػاعي ككػػذلؾ مسػػتكل عػػالي مػػف الطمػػكح األكػػاديمي,ىنػػاؾ مسػػتكل عػػالي مػػف التفاعػػؿ اال -

عبلقػة إيجابيػة دالػػة  بػيف التفاعػػؿ االجتمػاعي كمسػػتكل الطمػكح لػػدل الطمبػة , كجػػكد فػركؽ بػػيف متكسػط درجػػات 

 الذككر كمتكسط درجات اإلناث عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي  

 ( في األردف:2010، غريب والعضايمة)دراسة 

 : المناخ الجامعي كعبلقتو بدافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح لدل طمبة الجامعات األردنية بعنواف

: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المناخ الجامعي السػائد فػي الجامعػات الحككميػة كالخاصػة ككػؿ ىدؼ الدراسة

 دني مف دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح لدل عينة مف كبل الجنسيف مف طمبة الجامعات األر 
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( مػف جامعػة الزرقػاء 50( مػف جامعػة البمقػاء ك 50( طالب كطالبػة مػكزعيف عمػى  100كانت   عينة الدراسة:

 الخاصة 

 أدوات الدراسة:

 مقياس المناخ الجامعي إعداد الباحثيف  -

( ييػدؼ لقيػاس دافعيػة اإلنجػاز كقػاـ بإعػداد النسػخة العربيػة Lynnمقيػاس دافعيػة اإلنجػاز الػذم أعػده لػف   -

 مع بيئة المجتمع األردني  ليتبلءـالباحث محي الديف أحمد حسيف كقاـ الباحثاف بحذؼ بعض الفقرات  منو

عمػػػػى المقػػػػاييس كاألبحػػػػاث العربيػػػػة ذات الصػػػػمة  االطػػػػبلعاسػػػػتبانة مسػػػػتكل الطمػػػػكح :أعػػػػده الباحثػػػػاف بعػػػػد  -

الػػنفس, تحديػػد محػػار كىػػي: تحمػػؿ المسػػؤكلية كاالعتمػػاد عمػػى  6بالمكضػػكع, كبػػذلؾ كضػػعا مقيػػاس مكػػكف مػػف 

الميػػؿ لمكفػػاح  األىػػداؼ كالخطػػط, االتجػػاه نحػػك التفػػكؽ, الرضػػا بالكضػػع الػػراىف كاإليمػػاف بالقػػدر, النظػػرة لمحيػػاة,

 كالمثابرة 

أسػفرت الدراسػة عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات طػبلب كطالبػات  نتائج الدراسػة:

سػػطات درجػػات طػػبلب كطالبػػات الجامعػػات ذات المنػػاخ الدراسػػي الجامعػػات ذات المنػػاخ الدراسػػي المفتػػكح كمتك 

المغمػػؽ فػػي كػػؿ مػػف دافعيػػة اإلنجػػاز كمسػػتكل الطمػػكح لصػػالح طػػبلب كطالبػػات الجامعػػات ذات المنػػاخ الدراسػػي 

 المفتكح 

 :مصر( في 2012، الشافعي)دراسة 

 الضغكط كعبلقتيا بمستكل الطمكح لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية   بعنواف:

 :  ىدؼ الدراسة

 اكتشاؼ العبلقة بيف الضغكط النفسية كالطمكح لدل طبلب المرحمة األكلى مف الثانكية العامة  -

 التعرؼ عمى مدل مساىمة الضغكط في التنبؤ بالقيـ المستقبمية لمستكل طمكح األبناء   -

كلػى مػف الثانكيػػة دراسػة الفػركؽ بػيف الػذككر كاإلنػاث فػي الضػغكط كمسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة المرحمػة األ -

 العامة 

 ( طالب كطالبة 160بمغت   عينة الدراسة:
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 أدوات الدراسة:

الضػػػغكط النفسػػػية كالضػػػغكط  مقيػػػاس الضػػػغكط إعػػػداد الباحػػػث كيقػػػيس ثػػػبلث أنػػػكاع مػػػف الضػػػغكط كىػػػي: -

 األسرية كالدراسية 

الدراسػي  مقياس الطمػكح إعػداد الباحػث كيقػيس ثػبلث أنػكاع مػف الضػغكط كىػي: الطمػكح األسػرم كالطمػكح -

 كالطمكح الميني 

 نتائج الدراسة:

 تكجد عبلقة ارتباطيو سالبة بيف الطمكح األسرم كالميني كالدراسي كالضغكط بكافة أنكاعيا  -

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي مسػػػتكل الضػػػغكط النفسػػػية كالدراسػػػة كاألسػػػرية  -

 اإلناث لصالح الذككر, أم أنيـ يكاجيكف ضغكط أكثر مف 

 ال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في مستكل الطمكح الدراسي  -

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الطمكح األسرم كالميني لصالح الذككر    -

 :( في العراؽ2012، جبر)دراسة 

 في جامعة بابؿ المناخ الدراسي كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل طمبة كمية الفنكف الجميمة  بعنواف:

معرفة العبلقة بػيف المنػاخ الدراسػي كمسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة كميػة الفنػكف الجميمػة فػي جامعػة  ىدؼ الدراسة:

 ككذلؾ اختبار الفركؽ في كؿ مف المناخ الدراسي كمستكل الطمكح تبعان لمتغير التخصص   بابؿ ,

المسػرح,  ( طالػب كطالبػة مػف كػؿ قسػـ:25ر  ( طالبػة كطالبػة بحيػث تػـ اختيػا100: تػـ اختيػار  عينة الدراسػة

 التربية الفينة, الفنكف التطبيقية, الفنكف التشكيمية 

 :  أداة الدراسة

مقيػاس المنػاخ الدراسػي إعػداد الباحػػث بحيػث تكػكف اإلجابػات اإليجابيػة تعبػػر عػف المنػاخ الدراسػي المفتػػكح  -

 كاإلجابات السمبية تعبر عف المناخ الدراسي المغمؽ 

الجبػػكرم( كىػػك مقيػػاس خماسػػي مؤلػػؼ مػػف فقػػرات مكزعػػة عمػػى  ,2002تكل الطمػػكح إعػػداد  مقيػػاس مسػػ -

 ( فقرة سمبية  8( فقرة إيجابية ك 14 
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 :نتائج الدراسة

تكجػػد فػػركؽ بػػيف درجػػات  كجػػدت الدراسػػة عبلقػػة ارتباطيػػو متينػػة جػػدا بػػيف المنػػاخ الدراسػػي كمسػػتكل الطمػػكح ,

كفقػػػان لمتغيػػػر التخصػػػص لصػػػالح قسػػػـ التربيػػػة الفنيػػػة كالفنػػػكف  الطػػػبلب عمػػػى مقيػػػاس الطمػػػكح كالمنػػػاخ الدراسػػػي

 التشكيمية  

 ( في فمسطيف:2012، أبو عمرة)دراسة 

األمػػف النفسػػي كعبلقتػػو بمسػػتكل الطمػػكح كالتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدل طمبػػة الثانكيػػة العامػػة "دراسػػة مقارنػػة  بعنػػواف:

 بيف أبناء الشيداء كأقرانيـ العادييف في محافظة غزة 

ىػدفت الدراسػػة إلػى التعػػرؼ عمػى العبلقػة بػػيف األمػف النفسػػي كالطمػكح كالتحصػػيؿ الدراسػي لػػدل  دراسػػة:ىػدؼ ال

 طمبة الثانكية العامة بمدينة غزة بيف أبناء الشيداء كأقرانيـ العادييف تبعان لمتغير  الجنس, األب(  

(ابػف 148بالطريقػة العشػكائية كبمغػت   : تـ اختيار أبناء الشيداء بالطريقة القصدية كأبنػاء العػادييفعينة الدراسة

 ( طالب عادم 138شييد ك 

 أداة الدراسة:

مقيػػػػاس األمػػػػف النفسػػػػي إعػػػػداد الباحػػػػث تنػػػػاكؿ ثػػػػبلث أبعػػػػاد :البعػػػػد االنفعالي النفسػػػػي( كالبعػػػػد االجتمػػػػاعي  -

 كاألسرم كالبعد االقتصادم  

 ( فقرة  34مقياس الطمكح إعداد الباحث يتضمف   -

 السابؽ  كشؼ معدالت الطمبة لمصؼ -

 :نتائج الدراسة

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بػيف متكسػط درجػات أبػاء الشػيداء كمتكسػط درجػات الطػبلب العػادييف عمػى مقيػاس 

 األمف النفسي, كما ال تكجد فركؽ بيف متكسطات درجاتيـ عمى مقياس الطمكح ككذلؾ األمر في التحصيؿ

مػػنخفض( كمسػػتكل الطمػػكح لػػدل العػػادييف  -سػػي  مرتفػػعالدراسػػي, يكجػػد عبلقػػة كتفاعػػؿ بػػيف مسػػتكل األمػػف النف

مػػػنخفض( كمسػػػتكل الطمػػػكح لػػػدل أبنػػػاء  -بينمػػػا ال يكجػػػد عبلقػػػة كتفاعػػػؿ بػػػيف مسػػػتكل األمػػػف النفسػػػي  مرتفػػػع

 عمى مقياس الطمكح  ت العاديات حصمف عمى أعمى درجات الشيداء  الطالبا
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 : الجزائر( في 2013، صالحي)دراسة 

 فسي بمستكل الطمكح لدل طمبة الجامعة المقيميف بجامعة كرقمة عبلقة الضغط الن بعنواف:

ىػػػدفت الدراسػػة لمعرفػػػة العبلقػػة بػػػيف الضػػغط النفسػػػي كمسػػتكل الطمػػػكح الدراسػػي لػػػدل الطالػػػب  ىػػدؼ الدراسػػػة:

الجامعي المقيـ في اإلقامة الجامعية بجامعة قاصدم مرباح كرقمة, كدراسة مستكل الضغط النفسػي كفقػان لمتغيػر 

 كالجنس كالمستكل الدراسي التخصص 

 ( طالب مقيـ باإلقامة الجامعية  200: بم  حجـ العينة  عينة الدراسة

 أداة الدراسة:

أداة الضػػػػغكط النفسػػػػية إعػػػػداد أبػػػػك مكلػػػػكد عبػػػػد الفتػػػػاح كتنػػػػاكؿ المقيػػػػاس األبعػػػػاد التاليػػػػة: المشػػػػكبلت الماليػػػػة, 

 المضايقات الصحية, الصعكبات التعميمية 

د الباحثػة شػمؿ ثػبلث أبعػاد : بعػد اتجػاه الطالػب نحػك الدراسػة الجامعيػة, بعػد نظػرة الطالػب مقياس الطمػكح إعػدا

 لمتفكؽ الدراسي, بعد نظرة المستقبؿ 

 نتائج الدراسة:

تكجػػد عبلقػػة بػػيف الضػػغط النفسػػي كمسػػتكل الطمػػكح لػػدل الطالػػب الجػػامعي المقػػيـ  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 

لػػب الجػػامعي المقػػيـ كفقػػان لمتغيػػر الجػػنس كالتخصػػص الدراسػػي كمسػػتكل إحصػػائية فػػي الضػػغط النفسػػي لػػدل الطا

 الدراسي  

 :الجزائر( في 2014، بف التواتي)دراسة 

االتزاف االنفعالي كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل الطالػب الجػامعي دراسػة ميدانيػة عمػى عينػة مػف طػبلب  بعنواف:

 جامعة قاصدم مرباح بكرقمة 

لمعرفػػػة العبلقػػة بػػػيف االتػػػزاف النفسػػي كمسػػػتكل الطمػػػكح لػػدل الطالػػػب الجػػػامعي  ىػػدفت الدراسػػػة ىػػػدؼ الدراسػػػة:

بجامعة قاصدم مرباح بكرقمة كالتعرؼ عمػى درجػات االخػتبلؼ لمتغيػرم الدراسػة تبعػان لمتغيػر الجػنس كالمسػتكل 

 الجامعي  أكلى, ثالثة, ثانية(

 ث ( إنا114( ذكر ك  59( طالب كطالبة  173بم  عددىا   عينة الدراسة:
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 أداة الدراسة:

( فقػػرة 17( فقػػرة سػػمبية ك 22( مكػػكف مػػف  2012مقيػػاس االتػػزاف االنفعػػالي إعػػداد الباحثػػة أحػػبلـ سػػمكر  -

 ايجابية كلو ثبلث بدائؿ  

( مككف مػف أربعػة أبعػاد: التفػاؤؿ, المقػدرة عمػى 2005مقياس مستكل الطمكح إعداد معكض عبد العظيـ   -

 حباط  كضع األىداؼ, تقبؿ الجديد, تحمؿ اإل

 نتائج الدراسة: -

تكجد عبلقة دالػة إحصػائيا بػيف االتػزاف االنفعػالي كمسػتكل الطمػكح لػدل الطالػب الجػامعي, ال تكجػد فػركؽ  -

بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كمتكسػػط درجػػات اإلنػػاث عمػػى مقيػػاس االتػػزاف النفسػػي كعمػػى مقيػػاس مسػػتكل 

 ى, ثالثة, ثانية( الطمكح, كما ال تكجد فركؽ كفقان لمتغير مستكل الدراسة  أكل
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 ثانياً دراسات أجنبية:

 

 في استراليا:Marjoribanks,2005) دراسة مارجوريبانكس)

 خمفية العائمة, الطمكح األكاديمي لممراىقيف كالتحصيؿ األكاديمي لمراشديف اليافعيف االسترالييف  بعنواف:

Family Background, Adolescents~Educational Aspirations, and Australian Young 

Adults~ Educational Attainment . 

ىػػػدفت الدراسػػػة لتحقػػػؽ مػػػف العبلقػػػة بػػػيف الطمػػػكح كالتحصػػػيؿ األكػػػاديمي لػػػدل الشػػػباب اليػػػافع  ىػػػدؼ الدراسػػػة:

 االسترالي مف عركؽ كخمفيات اجتماعية مختمفة 

( رجػػػػػػػؿ متكسػػػػػػػػط 3.264 ( امػػػػػػػرأة ك3.547اسػػػػػػػترالي مػػػػػػػػنيـ   6.811): بمغػػػػػػػػت العينػػػػػػػة  عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة

 ( أعكاـ 9( , بدأت الدراسة عندما كاف عمرىـ  20.3أعمارىـ 

 أدوات الدراسة:

 استبانة خمفية العائمة كالحالة االجتماعية كالعرؽ -

 مقياس الطمكح األكاديمي -

 مقياس التحصيؿ األكاديمي -

 نتائج الدراسة:

األكػػاديمي لممػػراىقيف تسػػاىـ مجتمعػػة فػػي  كػػؿ مػػف الحالػػة االجتماعيػػة لمعائمػػة, الخمفيػػة العرقيػػة, كالطمػػكح -

 التحصيؿ األكاديمي لمشباب اليافعيف 

تػدار العبلقػة بػيف الطمػكح كالتحصػيؿ األكػاديمي بشػكؿ جزئػي مػف قبػؿ الخمفيػة العرقيػة كاالجتماعيػة لعائمػة  -

 الشاب 

 تكجد فركؽ تعزل لمتغير النكع في مستكل الطمكح كالتحصيؿ األكاديمي  -

 :المممكة المتحدةفي جامعة ( Strand&Winston,2008ستوف )دراسة ستراند و وين -

 : الطمكح التعميمي في المدارس الداخميةبعنواف -

Educational aspirations in inner city schools 
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: ىػدفت الدراسػة تقيػيـ مسػتكل الطمػكح التعميمػي لػدل الطػبلب, كتكضػيح العكامػؿ التػي تػؤثر ىدؼ الدراسة -

 في ىذا الطمكح 

عػػاـ مقسػػميف  14-12( طالػػب كطالبػػة تتػػراكح أعمػػارىـ بػػيف 800بمغػػت عينػػة الدراسػػة   دراسػػة:عينػػة ال -

 لمجمكعات عمى أساس العرؽ كالمكف 

استبانة لمستكل الطمكح كيتضمف تقييـ ألداء كتجػارب الطالػب فػي المنػزؿ, كالمدرسػة كمػع  أدوات الدراسة: -

 الزمبلء كالمعمـ 

 نتائج الدراسة: -

ي الطمػكح كفقػان لمتغيػر الجػنس أك السػنة الدراسػية, لكػف تكجػد فػركؽ دالػة فػي مسػتكل ال يكجد فركؽ دالة فػ -

الطمػػكح التعميمػػي بنػػاء عمػػى متغيػػر العػػرؽ, مجمكعػػات األفارقػػة السػػكد كالباكسػػتاني حصػػمكا عمػػى مسػػتكل 

طمكح أعمى مػف مسػتكل طمػكح مجمكعػة البريطػانييف البػيض, كالسػبب يعػكد لمفيػـك الػذات القػكم الممػكنيف 

االلتػزاـ بالمدرسػة كالطمػكح التعميمػي المرتفػع  لباكستانييف, كالدعـ االيجابي مف األقراف لبعضيـ البعض ,كا

النتػػائج نكقشػػت عمػػى أسػػاس نظريػػات الطمػػكح التعميمػػي التػػي تؤكػػد عمػػى  مػػف جانػػب الكالػػديف فػػي المنػػزؿ ,

 المقدرة الثقافية الحضارية( 

 ( في اليند:Dwived,2012دراسة دويفد )

 عبلقة مستكل الطمكح األكاديمي باإلنجاز في العمـك االجتماعية  ف:بعنوا

Relationship between level of aspiration and achievement in social science 

 : ىدفت الدراسة فحص العبلقة بيف مستكل طمكح الطالب كتحصيمو في العمـك االجتماعية ىدؼ الدراسة

 ( طالب كطالبة 700اسة  : بمغت عينة الدر عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 

 مقياس لمستكل الطمكح  -

 مقياس اإلنجاز في العمـك االجتماعية  -
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 نتائج الدراسة:

 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح لمطبلب كتحصيميـ في العمـك االجتماعية 

 في اليند:kumar,2014)دراسة كومار وكوبتا)

 رنة لمستكل الطمكح األكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية كالخاصة دراسة مقا بعنواف:

A Comparative Study of Level of Educational Aspiration of Secondary Class 

Student of Government and Non- Government Schools 

 المدارس الحككمية كالغير حككمية   : ىدفت الدراسة لمقارنة طمكح الطبلب بيفىدؼ الدراسة

( طالػب 200( طالب مدرسػة حككميػة ك 200( طالب مكزعيف  400تككنت عينة الدراسة مف   عينة الدراسة:

 مدرسة خاصة 

 ( EAS:تـ استخداـ مقياس الطمكح األكاديمي  أدوات الدراسة

 نتائج الدراسة:

طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة مػػف المػػدارس غيػػر الحككميػػة كانػػت نتيجػػة المقارنػػة أف مسػػتكل الطمػػكح األكػػاديمي لػػدل 

 أعمى مف مستكل الطمكح األكاديمي لدل طبلب المدارس الحككمية 

 في بريطانيا:Feifei Bu,2014)) دراسة فيفي بو

 : الترتيب الميبلدم لؤلشقاء, الطمكح كالتحصيؿ األكاديمي بعنواف

Sibling Configurations Educational Aspiration and Attainment  

ىدفت الدراسة الختبار أثر الترتيب الميبلدم لمفرد بيف أخكتو عمى طمكحو كتحصػيمو األكػاديمي  ىدؼ الدراسة:

كذلؾ ضمف العائمة الكاحدة, كذلؾ ىدفت الختبار العبلقة بػيف حجػـ األسػرة كالجػنس كالفتػرة الزمنيػة بػيف األشػقاء 

 كأثر ذلؾ عمى اإلنجاز األكاديمي لدييـ 

 ( 3552كذلؾ عمى عينة عددىا   ة الدراسة:عين

 أدوات الدراسة:

 ( BHBSاستبانة بانؿ لمعائبلت البريطانية  -

 مقياس الطمكح األكاديمي  -
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 مقياس اإلنجاز األكاديمي  -

 :نتائج الدراسة

تكصمت لنتيجة مفادىا أف الكلػد األكؿ حصػؿ عمػى معػدؿ طمػكح أعمػى مػف الكلػد األخيػر, الطمػكح العػالي بػدكره 

 لمستكل تحصيؿ عالي  أدل

كمػػا كجػػدت الدراسػػة عبلقػػة دالػػة إيجابيػػة بػػيف زيػػادة المػػدة الزمنيػػة الفاصػػمة بػػيف األخػػكة كالتحصػػيؿ العممػػي كمػػا 

 كجدت أف اإلناث أكثر طمكحا" مف الذككر 
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 :جمعت أساليب التنشئة الوالدية و مستوى الطموحدراسة 

 :( في قطر 1994،ابراىيـ)دراسة 

: العبلقػػة بػػيف الطمػػكح األكػػاديمي كأسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كالتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب نػػوافبع

 المرحمة الثانكية بدكلة قطر 

تعػػرؼ العبلقػػة بػػيف مسػػتكل الطمػػكح كأسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كتحديػػد أم مػػف ىػػذه األسػػاليب  ىػػدؼ الدراسػػة:

كمػػا تيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى مػػدل العبلقػػة بػػيف الطمػػكح  مكح المػػنخفض,يػػرتبط بػػالطمكح المرتفػػع كأييػػا يػػرتبط بػػالط

 األكاديمي كالتحصيؿ الدراسي لدل عينو مف طبلب بعض المدارس اإلعدادية كالثانكية بدكلة قطر  

( طالػػػب كطالبػػػة, تػػػـ تقسػػػيميا لمجمػػػكعتيف األكلػػػى مرتفعػػػة الطمػػػكح كالثانيػػػة 178تككنػػػت مػػػف   عينػػػة الدراسػػػة:

 منخفضة الطمكح 

 ت الدراسة: أدوا

مقياس الطمكح األكاديمي لممرحمة الثانكية إعداد صػبلح أبػك ناىيػة يقػيس أبعػاد تمثػؿ عقبػات أمػاـ الطمػكح  -

األكػػػػاديمي كالعقبػػػػات ىػػػػي: العقبػػػػات الشخصػػػػية كاالجتماعيػػػػة , العقبػػػػات األسػػػػرية, العقبػػػػات الماديػػػػة, العقبػػػػات 

 العقبات الدراسية  المستقبمية, العقبات المدرسية,

ر الشػػػػػػػباب بصػػػػػػػكرتيو  أ( خاصػػػػػػػة بػػػػػػػاألب ك ـ( خاصػػػػػػػة بػػػػػػػاألـ  االختبػػػػػػػار كضػػػػػػػعو شػػػػػػػيمدماف اسػػػػػػػتخبا -

schludmann(1979)  كىػك يقػػيس أسػاليب معاممػػة األـ كاألب 1985كأعػده لمغػة العربيػػة جػابر عبػػد الحميػد )

يقيسػػيا ىػػي: لؤلبنػػاء كمػػا يػػدركيا األبنػػاء كالصػػكرتاف متطابقتػػاف تمامػػان باسػػتثناء اسػػتخداـ الضػػمائر كاألبعػػاد التػػي 

التقبػػؿ , التمركػػز حػػكؿ الطفػػؿ, التممػػؾ, الػػرفض, الضػػبط, اإلرغػػاـ, االنغمػػاس المكجػػب, التػػدخؿ, الضػػبط عػػف 

طريؽ إثػارة مشػاعر اإلثػـ, الضػبط العػدائي, النظػاـ غيػر المتسػؽ, عػدـ اإلرغػاـ, قبػكؿ التفػرد, النظػاـ المتراخػي, 

قػػػات, االسػػػتقبلؿ الػػػذاتي المتطػػػرؼ, كمػػػا يمكػػػف أف غػػػرس القمػػػؽ المسػػػتمر, التباعػػػد العػػػدائي, انسػػػحاب مػػػف العبل

 تتجمع ىذه األبعاد في ثبلث محاكر في ضكء دراسة تحميمية عاممية لممقياس كىي:

 التقبؿاالرفض الدرجة المرتفعة تدؿ عمى التقبؿ كالدرجة المنخفضة تدؿ عمى الرفض  -
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كالدرجػػػػػة المنخفضػػػػة تعنػػػػػي الضػػػػبط النفسيااالسػػػػتقبلؿ الػػػػػذاتي النفسػػػػي الدرجػػػػػة المرتفعػػػػة تعنػػػػػي الضػػػػبط  -

 االستقبلؿ الذاتي النفسي 

االضػػػػبط المتسػػػػاىؿ  - الدرجػػػػة المرتفعػػػػة تعنػػػػي الضػػػػبط الصػػػػاـر كالمنخفضػػػػة تعنػػػػي الضػػػػبط الضػػػػبط الصاـر

 المتساىؿ 

 :نتائج الدراسة

ال يكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف مجمكعػػػة الطػػػبلب ذكم الطمػػػكح المرتفػػػع كمجمكعػػػة الطػػػبلب ذكم الػػػدخؿ -

 ستكل التحصيؿ الدراسي المنخفض في م

بالنسبة ألساليب المعاممة الكالدية فبل يكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف مجمكعتي الدراسة إال في بعػد " الضػبط   -

 عف طريؽ اإلثـ" 

أسػػمكب المعاممػػة الكالديػػة لكػػؿ مػػف األب كاألـ كالمتمثػػؿ فػػي الضػػبط عػػف طريػػؽ اإلثػػـ يػػؤدم إلػػى ارتفػػاع مسػػتكل 

 الطمكح األكاديمي 
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 : تعقيب عمى الدراسات السابقة

مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة يمكػػف تسػػجيؿ المبلحظػػات اآلتيػػة التػػي تبػػرز نػػكاحي التشػػابو كاالخػػتبلؼ 

 بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة 

(, 2118 (, دراسػػػة البمييػػػي2117(, دراسػػػة الشػػػيح حمػػػكد 2115تتشػػػابو الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة زغيػػػر  -

(, دراسػػػة 2111(, دراسػػػة كحيمػػػة 2119(, دراسػػػة الشػػػعيبي  2118(, دراسػػػة الجػػػار اهلل 2118دراسػػػة الػػػدكيؾ 

(, دراسػػة أبػػك 2111(, دراسػػة البػػداريف كغيػػث 2111(, دراسػػة ابػػريعـ  2111(, دراسػػة الراجػػي 2111عابػػديف 

(,دراسػة 2113لبػكز كحجػاج   (, دراسػة2112(, دراسػة أحمػد 2112(, دراسة ميكائيؿ  2112مرؽ كأبك عقؿ 

( مػػف حيػػث تناكلػػت متغيػػر أسػػاليب 2113(, دراسػػة ىاليػػت 2112(, دراسػػك اىسػػاف كتييرانػػي  2111جػػاككب 

 التنشئة الكالدية 

(, دراسػػػػػػػػػة 2115(, بكفػػػػػػػػػاتح  2115(, دراسػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػبير 2114كمػػػػػػػػػا تتشػػػػػػػػػابو مػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػدم   -

(, دراسػػػػػػػػػػة الغريػػػػػػػػػػب 2111اسػػػػػػػػػػيف (, دراسػػػػػػػػػػة البركػػػػػػػػػػات كي2119(, عمػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػاحب  2119المشػػػػػػػػػػيخي 

(, دراسػػػػػة 2112(, دراسػػػػػة أبػػػػػك عمػػػػػرة  2112(, دراسػػػػػة جبػػػػػر 2112(, دراسػػػػػة الشػػػػػافعي 2111كالعضػػػػػايمة 

(, دراسػػة 2114(, دراسػػة ككمػػار كككبتػػا 2112(, دراسػػة دكيفػػد  2114(, دراسػػة بػػف التػػكاتي 2113صػػالحي 

 ( مف حيث تناكلت متغير الطمكح 2114فيفي بك 

( مػػف حيػػث تناكلػػت متغيػػرات أسػػاليب التنشػػئة الكالديػػة كالطمػػكح 1994راسػػة مػػع دراسػػة إبػػراىيـ تتشػػابو ىػػذه الد -

كلكػػف تختمػػؼ عنيػػا فػػي أف عينػػة الدراسػػة الحاليػػة ىػػي طػػبلب الدراسػػات العميػػا, بينمػػا كانػػت عينػػة تمػػؾ الدراسػػة 

 طبلب مرحمة إعدادية كثانكية 

نشػػئة عينػػة البحػػث الحاليػػة كىػػـ طػػبلب الدراسػػات : ال تكجػػد دراسػػة سػػابقة تناكلػػت ظػػركؼ ت مػػف حيػػث العينػػة-

 العميا, كما ال تكجد دراسة تناكلت طمكحيـ 

تعػػددت األدكات التػػي تقػػيس أسػػاليب التنشػػئة الكالديػػة مػػف كجيػػة نظػػر الكالػػديف أنفسػػيـ كمػػف  بالنسػػبة لػػؤلدكات: -

بضػػعة أسػػاليب كالػػبعض كجيػػة نظػػر األبنػػاء, كمػػا تنكعػػت األسػػاليب التػػي تقيسػػيا تمػػؾ األدكات بعضػػيا اكتفػػى ب

 اآلخػػر كػػاف عمػػى تنػػكع كبيػػر, كلكػػف اقتصػػرت أدكات الدراسػػات السػػابقة عمػػى قيػػاس طريقػػة المعاممػػة فقػػط, بينمػػا
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مقياس التنشئة الكالدية في الدراسة الحالية يقيس األسػمكب كاليػدؼ منػو كالمكقػؼ التربػكم كالمنػاخ الػذم يػتـ فيػو, 

باحثة باالستفادة مػف عػدة مقػاييس إلنشػاء مقيػاس جديػد يشػمؿ أكثػر مػف أّما بالنسبة لمقياس الطمكح فقد قامت ال

نػػكع مػػف الطمػػكح, كبػػذلؾ اختمفػػت عػػف الدراسػػات السػػابقة التػػي اكتفػػت بنػػكع كاحػػد فقػػط لمطمػػكح فكانػػت إمػػا تقػػيس 

 الطمكح الميني أك األكاديمي 

 يفية كما ىك مكضح في اآلتي:تتشابو الدراسة الحالية مف العديد مف الدراسات في استخداـ المتغيرات التصن

محمػػكد ، (2010دراسػػة عابػػديف   (,2012فػػي متغيػػر الجػػنس تتشػػابو مػػع دراسػػة أبػػك مػػرؽ ك أبػػك عقيػػؿ    -

 ( 2013(, كدراسة صالحي  2006كفراج  

دراسػػػة عابػػػديف (، 2012فػػػي متغيػػػر المسػػػتكل االقتصػػػادم تتشػػػابو مػػػع دراسػػػة أبػػػك مػػػرؽ ك أبػػػك عقيػػػؿ    -

 .  (2009كدراسة الدسكقي  ، (2010 

 (, دراسػػػة مارجكريبػػػانكس2010فػػػي متغيػػػر المسػػػتكل التعميمػػػي لمكالػػػديف تتشػػػابو مػػػع دراسػػػة عابػػػديف   -

(Marjoribanks,2005  كدراسة ميكائيؿ  2005, دراسة شبير,)2012 ) 

    FeifeiBu,2014) في متغير الترتيب الميبلدم لمفرد بيف إخكتو تتشابو مع دراسة فيفي بك   -

بيػذه  حاليػة بأنػو عمػى حػد عمػـ الباحثػة ال يكجػد دراسػة عربيػة تناكلػت أسػاليب التنشػئة الكالديػة اختمفت الدراسػة ال

( التػي 2010األبعاد مف حيث تمت مراعاة المكقؼ التربكم كاليدؼ كالمناخ كاألسمكب باستثناء دراسػة  كحيمػة, 

ـ دراسػة طمبػة الدراسػات العميػا فػي استخدمت نفس المقياس, كما لـ يتـ دراسة الطمكح في البيئة السػكرية, كلػـ تػت

أم مػػف الدراسػػات السػػابقة العربيػػة منيػػا كاألجنبيػػة, كمػػا لػػـ يػػتـ دراسػػة أثػػر أسػػاليب التنشػػئة عمػػى مسػػتكل الطمػػكح 

 باستثناء دراسة كحيدة تختمؼ مع الدراسة الحالية بأبعاد التنشئة المدركسة كبالعينة  

 لقد تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في :

عمػػػى الخطػػػكات العمميػػػة إلعػػػداد مقيػػػاس الطمػػػكح كالمعطيػػػات السػػػيككمترية المناسػػػبة لمتحقػػػؽ مػػػف  االطػػػبلع -

 صدقيا كثباتيا 

  عمى األدكات كالنتائج, تككيف فكرة عف متغيرات الدراسة الحالية االطبلع -
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 ت التالية:عمى الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة، وضعت الباحثة الفرضيا االطالعبعد 

 فرضيات البحث:

 يسعى البحث الختبار الفرضيات التالية:

  مف كجية نظر طبلب الدراسات العميا ك  أسموب تنشئة األـال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

 , كيتفرع عنيا الفرضيات الفرعية الثبلث التالية:مستوى طموحيـ

مف كجية نظر طبلب  األـ القائـ عمى االستقبلؿ أسمكب تنشئةال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

  مستكل طمكحيـالدراسات العميا كبيف 

مستكل طمكح كبيف  أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى المناخ االنفعاليال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .2

 عينة الدراسة 

مستكل طمكح كبيف  مناخ القكاعدمأسمكب تنشئة األـ القائـ عمى الال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .3

 عينة الدراسة 

  مف كجية نظر طبلب الدراسات العميا ك  أسموب تنشئة األبال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

 عينة الدراسة, كيتفرع عنيا الفرضيات الثبلث التالية:مستوى طموح 

مستكل طمكح كبيف   ى المناخ القكاعدمأسمكب تنشئة األب القائـ عمال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .4

 عينة الدراسة 

مستكل طمكح كبيف  أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المناخ االنفعاليال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .5

 عينة الدراسة 

عينة  مستكل طمكحكبيف  أسمكب تنشئة األب القائـ عمى االستقبلؿال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .6

 لدراسة ا

 .ال كجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي لؤلـ كمستكل طمكح أبنائيا لدل عينة الدراسة .7

 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي لؤلب كمستكل طمكح أبنائو لدل عينة الدراسة  .8

 يف كمستكل طمكح أبنائيـ لدل عينة الدراسة ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الكضع االقتصادم لمكالد .9
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث عمى مقياس الطمكح .11

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث عمى مقياس أساليب .11

 التنشئة األـ 

اللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث عمى مقياس أساليب ال تكجد فركؽ ذات د.12

 التنشئة األب 

 في مستكل طمكح العينة كفقان لترتيب الميبلدم  ذات داللة احصائية  ال تكجد فركؽ.13
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جراءاتيامنيج الدراس  ة وا 
 

 مقدمة

 أوالً: منهج البحث

ثانياً: متغيرات البحث

 ثالثاً: المجتمع األصلي للبحث

 رابعاً: عينة البحث

 الدراسة وإجراءات تطبيقهأدوات إعداد خامساً: 

 سادساً: إجراءات الدراسة

 سابعاً: المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي
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 :منهجية البحث وإجراءاته

و, كمجتمع البحث, كعينتو, كما يتناكؿ كصفان يتناكؿ الفصؿ الحالي كصفان لمنيج البحث, كلمتغيرات

ألدكات البحث, كدالالت الصدؽ كالثبات المستخدمة في ىذه الدراسة, باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائية 

 المستخدمة فيو 

 أوالً: منهج البحث:

 ؼ البحث اتبعت الباحثة المنيج الكصفي الذم يعد مناسبان لطبيعة البحث الحالي, كيفيد في تحقيؽ أىدا

كيعرؼ ىذا المنيج بأنو يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا 

تعبيران كيفيان أك تعبيران كميان, فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كيكضح خصائصيا, أما التعبير الكمي فيقدـ كصفان 

عبيدات كآخركف, رجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخرل رقميان يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كد

( كما يعد المنيج الكصفي التصكر الدقيؽ لمعبلقات المتبادلة بيف المجتمع كاالتجاىات كالميكؿ 191, ص2004

 ( 243, ص 2005كالرغبات كالتطكر, إذ يعطي صكرة لمكاقع الميداني كيبني تنبؤات مستقبمية محجكب, 

:رات البحثثانياً: متغي

 حددت متغيرات البحث كاآلتي:

 أساليب التنشئة الوالدية .1

 الطموح .2

 متغيرات تصنيفية: .3

 أنثى(-لنكع:  ذكرا

 مرتفع( -متكسط -لمستكل االقتصادم:  منخفضا

 دراسات عميا( -جامعية –ثالث ثانكم -تعميـ أساسي –:   أميو المستكل التعميمي لؤلـ

 دراسات عميا( -جامعي –ثالث ثانكم  -ميـ أساسيتع –:   أمي المستكل التعميمي لؤلب
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 الكحيد(-خيراأل-األكسط -الترتيب الميبلدم لمفرد بيف إخكتو:  األكؿ

 ثالثاً: المجتمع األصلي للبحث:

(, 1يتألؼ المجتمع األصمي لمبحث مف جميع طبلب الدراسات العميا في جامعة تشريف, الممحؽ رقـ 

عممي في الجامعة كحساب عدد الطبلب تبيف أف إجمالي عدد الطبلب المسجميف كبعد الرجكع إلى مديرية البحث ال

في درجة الدكتكراه,  (61ك مسجميف في درجة الماجستير  (483  طالب كطالبو,( 544 ىك 2013لمعاـ الدراسي 

بلب الدراسات كلذلؾ ال تكجد لدل الباحثة أعداد ط 2114لمعاـ المسجميف  الطبلب بينما لـ يتـ إعداد قائمة بأعداد

  ( 2014 مديرية البحث العممي كالدراسات العميا, 2014 المسجميف في العاـ

 رابعاً: عينة البحث:

,  اعتمدت الدراسة المعاينة العشكائية الطبقية لعينة مف طبلب الدراسات العميا مف كميات: التربية, العمـك

باحثة خبلؿ تكاجدىـ في الساعات الدراسية, كذلؾ اجتمعت بيـ ال, اآلداب, اليندسة, طب األسناف كالطب البشرم

 بالتعاكف مع أساتذة مقرراتيـ تارة, كبعض مف طمبة الدراسات تارة أخرل  

مف أسر يقـك عمى تربيتيـ فييا الكالد  فكقد راعت الباحثة في اختيار عينة الدراسة أف تضـ الطبلب المنحدرك 

 ي تكجد لدييا حالة طبلؽ أك كفاة  كالكالدة, كبذلؾ تـّ استبعاد حاالت األسر الت
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 خصائص أفراد عينة الدراسة وتوزعيا:

( يبّيف تكزع أفراد العينة كفؽ 1كالجدكؿ  البحث تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات يتناكؿ ىذا الجزء 

 لميبلدم:كالترتيب ا المستكل التعميمي لؤلـ كالمستكل التعميمي لؤلبكالمستكل االقتصادم ك  نكعمتغيرات ال

( توزع أفراد عينة الدراسة مف طالب الدراسات العميا وفؽ متغيرات الجنس والمستوى االقتصادي 1الجدوؿ )
 لترتيب الميالديوالمستوى التعميمي لألـ واألب وا

 العدد مستويات المتغير المتغير

 34 الذككر النكع
 86 اإلناث

 24 األكؿ لمفرد بيف إخكتو الترتيب الميبلدم
 78 األكسط

 16 خيراأل
 2 الكحيد

 14 ضعيؼ المستكل االقتصادم
 100 متكسط
 6 مرتفع

 12 أمي مستكل تعمـ الكالد
 23 تعميـ أساسي
 58 الثالث الثانكم
 25 جامعي

 2 دراسات عميا
 3 أمية مستكل تعمـ الكالدة

 32 تعميـ أساسي

 26 الثالث الثانكم
 56 جامعية
 3 عميا دراسات

 

 :الدراسة وإجراءات تطبيقهاأدوات إعداد خامساً: 

كالتأكد مف صبلحيتيا لبلستخداـ النيائي, تمت دراسة صدؽ كثبات  لتحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا البحث

( طالبان كطالبة مف طبلب الدراسات العميا في جامعة تشريف, 40مف   األدكات عمى عينة استطبلعية تألفت
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ت كاإلجابة عمى أسئمة فرضياال الختبارك  مف خارج عينة البحث األساسية, ( ماجستير37كتكراه ك ( د3منيـ 

 اعتمدت الباحثة أداتيف ىما: البحث

 : مقياس أساليب التنشئة الكالدية مف كجية نظر األبناء األداة األولى

 : مقياس الطمكح األداة الثانية

 كفيما يمي كصؼ لكبل األداتيف

 ول:: مقياس أسالي  التنشئة الوالدية من وجهة نظر األبناء:األداة األ -1

 ( كقامت1997األلماني الذم أعدتو دالبرتكغكتش  استخدمت الباحثة مقياس أساليب التنشئة الكالدية 

( 45( يتككف المقياس مف  2010عاـ  كدراسة خصائصو السيككمترية عمى البيئة السكرية  وبتعريبكحيمة  باحثةال

كالمناخ السائد في األسرة, كاليدؼ مف التربية, كمكاقؼ  ( أسمكب مف أساليب المعاممة الكالدية,12  بند, تصؼ

( 6كلكؿ عبارة   التربية, كىذا ما جعؿ األداة تشتمؿ عمى أساليب التنشئة كاليدؼ منو كالمكقؼ كالمناخ السائد,

  صحيح 6 غير صحيح عمى اإلطبلؽ( كحتى 1تتراكح بيف  بدائؿ تعبر عف قكة كجكد األسمكب الذم يقيسو البند

( في مقياس التنشئة 3.5تمامان(, تحسب الدرجات بحساب متكسط البنكد, حيث تشير الدرجة التي تزيد عف  

مقياس التنشئة الكالدية مف كجية نظر األبناء  إفّ  الكالدية إلى قكة كجكد ىذا األسمكب مف كجية نظر األبناء,

ية تأّلؼ مف قسميف األكؿ يكضح تعميمات حكؿ كيفية اإلجابة كأّف اإلجابات تعّبر عف بصكرتي األب كاألـ النيائ

 تذكره لتمؾ األساليب التي كانت متبعو معو في سنيف طفكلتو كليس اآلف 

كيمكف إجماؿ ( مقياس التنشئة الكالدية مف كجية نظر األبناء(, 2كالقسـ الثاني ىك بنكد المقياس الممحؽ رقـ 

 شئة الكالدية باألساليب التالية:أساليب التن

لمعايير محددة مسبقا, االلتزاـ بالمحتكل المعرفي  تربية, كاتجاه الاألـيشير إلى ميؿ :  أسموب التقييد .1

كالحمكؿ الجاىزة, كمثمما الحفاظ عمى التبعية لؤلميات  عمى سبيؿ المثاؿ, "عندما يككف لي رأيي 

 ليس لي بعد أف أشارؾ في الحديث"(  الخاص, تقكؿ لي كالدتي, أني في ىذه السف
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ثارة الجدؿ كالمشاحنات أكثر أسموب النزاعات .2 : في ىذا األسمكب يكثر الكالداف مف مراقبة أخطاء أبنائيـ كا 

مف تصحيح األخطاء, كيككف المناخ السائد انفعاليان مميء بالمشاّدات كالتكتر مثاؿ: يسكد في أسرتنا كثير 

 مف الشجار كالخصاـ 

: في ىذا األسمكب يدرؾ األطفاؿ أف ىناؾ انضباط كقكاعد يجب االلتزاـ بيا كعدـ لقواعدأسموب ا .3

تجاكزىا, كما يكضح اآلباء ألطفاليـ المسمكح كالممنكع كأف الخركج عنيا يترتب عميو تداعيات سمبية, 

 مثاؿ: تكجد عندنا قكاعد ثابتة كيؼ ينبغي القياـ بأشياء محددة 

يتضمف ىذا األسمكب التقّمب بيف الميف كالشدة, يثيب الكالداف سمككان ما تارةن : أسموب التضاد)التذبذب( .4

كيعاقباف عمى ذات السمكؾ تارة أخرل, أم يككف ىناؾ تأرجح بيف المديح كالذـ بشكؿ غير مبرر, مثاؿ: 

 تؤنبني أمي في المحظة التي ال أنتظر ذلؾ منيا 

ا األسمكب لمطفؿ فرصة الحركة بحرية كالتعمـ : يترؾ الكالداف في ىذ أسموب التربية لالستقالؿ .5

كاالكتشاؼ كما يترتب عميو القياـ بكاجباتو بمفرده كترتيب كتبو كأغراضو, مثاؿ: يريد كالدم أف أقرر 

 بنفسي عمى أم شيء أنفؽ مصركؼ الجيب 

عندما  مثاؿ: : كفيو يستطيع الطفؿ تكقع ردة فعؿ كالديو عمى المكاقؼ الحياتية المختمفة,المواقؼ الثابتة .6

 يمنع عني كالدم عني شيئان ما, يبقى عمى رأيو حتى لك قمت بكؿ شيء 

ظيار السركر ألفعاؿ األبناء أسموب المديح .7 : يظير الكالداف في ىذا األسمكب الثناء كالعطؼ كاإلطراء, كا 

 كنتائجيـ, مثاؿ: تسّر كالدتياكالدم عندما أنجز كظائفي كحدم 

يستطيع الطفؿ تكقع ردة فعؿ كالدية أك تصرفيـ في أم مكقؼ ممكف أف : كفيو ال المواقؼ المفتعمة .8

نما يككف مفتعؿ بناءن عمى حالة نفسية  يحدث, كذلؾ ألف تصرؼ الكالديف ال ينبع مف منطؽ أك قاعدة كا 

أك أمكر تخفى عف الطفؿ كال يدركيا, مثاؿ: يسألني كالدم أحيانان عما إذا كنت أرل كـ أؤلمو, تشكك أمي 

 مف أنني أعقد عمييا األمكر غاية التعقيد  أحيانان 

ُعرضت خمس حاالت إشكالية تربكية, كالتي ليا في كؿ مرة ستة ردكد أفعاؿ : أسموب الشدة في العقوبة .9

 خمس عقكبات ككاحدة ليست بعقكبة( كالتي أيضان تككف ىي نفسيا لكؿ الحاالت   كاألب محتممة لؤلـ
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  العقكبات تككف مف كاألب حالة, عمى رد الفعؿ المحتمؿ لؤلـينبغي عمى الناشئة أف يشيركا في كؿ 

 عمى سبيؿ المثاؿ, "عندما ال أقـك بكاجباتي, تضربني  إجاباتحيث الشدة مختمفة كتقييـ عمى ستة 

  كالدتي" 

: يقـك الكالداف في ىذا األسمكب بتقديـ المساندة لمطفؿ كاالستماع إلى رأيو كنقاشو كالثقة أسموب الدعـ .11

ثو كتصرفو كتقديـ التصكيب البلـز لو عند الضركرة بشكؿ يكضح لمطفؿ التصرؼ األفضؿ, مثاؿ: بحدي

 عندما أساعد كالدم, كأخطئ في أثناء ذلؾ, تكضح لي كيفية القياـ بذلؾ عمى الكجو الصحيح 

مع نفسو  : يككف ىدؼ الكالداف مف التربية ىك تنشئة الطفؿ ليككف متقببلن كمتكيفان أسموب التربية لمتوافؽ .11

 كمع اآلخريف, مثاؿ: تريدني أمي أف أتبع تعميمات معممي كمعمماتي 

: في ىذا األسمكب يقرع الكالداف طفميما, كيمقياف عميو مسؤكلية أم تصرؼ خاطئ أك أم أسموب الموـ .12

نتيجة غير مرغكبة, دكف محاكلة فيـ األسباب المؤدية ليذه النتيجة, مثاؿ: تغتاظ أمياأبي عندما 

 ا في الرأم بشدة أعارضي

  لمتنشئة الكالدية التحميؿ العاممي , كسُتعرض نتائجو الحقا 12كقد ُطبؽ ليذه األبعاد 

 (توزع البنود عمى أساليب ومواقؼ ومناخ وأىداؼ التربية 2جدوؿ )

 أرقاـ العبارات في االستبياف عدد العبارات اسـ المقياس 
 8-4-1 3 المكاقؼ المفتعمة مكاقؼ التربية

 10-3 2 لمكاقؼ الثابتةا
 35-34-33-32 4 تكجيو القكاعد مناخ األسرة

 40-39-38-37-36 5 الميؿ لمنزاعات
 17-14-6 3 التربية لبلستقبلؿ أىداؼ التربية

 18-15-13-7 4 التربية لمتكافؽ
 
 

 أساليب التربية

 12-5 2 التضارب التذبذب(
 16-11-9 3 الدعـ
 19-2 2 المـك

 31-30-29-28-27-26 6 المديح
 25-24-23-22-21-20 6 التقييد الحصر(
 45-44-43-42-41 5 شدة العقكبة
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 الخصائص السيكومترية لمقياس أسالي  التنشئة الوالدية:-1-2

 صدق المقياس:-1-2-1

 صدق االتساق الداخلي: -1-2-1-1

أسمكب مف أساليب  درجة كؿبيف  تحققت الباحثة مف صدؽ المقياس مف خبلؿ استخراج معامبلت االرتباط 

 (:3الجدكؿ  , كبيف الدرجة الكمية لممقياس التربية,

 المقياس الكمي درجات كؿ أسموب مف التنشئة معدرجات ( معامالت ارتباط 3جدوؿ )

رقـ 
 األسموب

 معامؿ ارتباط صورة األب معامؿ ارتباط صورة األـ اسـ األسموب

 0.67 0.71 أسمكب التقييد 1
 0.83 0.84 النزاعات أسمكب 2
 0.57 0.56 أسمكب القكاعد 3
 0.67 0.65 أسمكب التضاد التذبذب( 4
 0.82 0.72 أسمكب التربية لبلستقبلؿ 5
 0.57 0.63 المكاقؼ الثابتةأسمكب  6
 0.60 0.55 أسمكب المديح 7
 0.57 0.54 أسمكب المكاقؼ المفتعمة 8
 0.59 0.56 أسمكب العقكبة 9

 063 0.58 عـأسمكب الد 11
 0.58 0.62 أسمكب التربية لمتكافؽ 11
 0.60 0.59 أسمكب المـك 12

 

 لصكرة األـ(  ( أف معامبلت ارتباط الدرجات الكمية لكؿ أسمكب مف أساليب التنشئة الكالدية3يتبيف مف الجدكؿ  

 (0.58-0.83قكية, كلصكرة األب تتراكح بيف  , كىي معامبلت ارتباط 0.54-0.84)تتراكح بيف 

كىذا يدؿ عمى أف جميع ىذه األبعاد تتصؼ بصدؽ  (,0.01  مستكل داللة ىذه المعامبلت دالة إحصائيان عند

  االتساؽ الداخمي
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 ثبات المقياس:-1-2-2

يقصد بالثبات حصكؿ الفرد عمى نفس الدرجة أك درجة قريبو منيا في نفس االختبار عند تطبيقو أكثر 

( فدرجات االختبار تككف ثابتة إذا كاف االختبار يقيس سمة معينة قياسان 429ص ,2004 مف مرة  أبك عبلـ,

متسقان في الظركؼ المتباينة التي قد تؤدم إلى أخطاء القياس, فالثبات بيذا المعنى يعني االتساؽ أك الدقة في 

 الطرؽ التالية لحساب ثبات المقياس:( كقد اتبعت الباحثة 131ص ,2000 القياس  أبك عبلـ,

 :(Test-Retestباإلعادة)الثبات -1-2-2-1

( 15( طالب كطالبة ثـ أعيد تطبيقو بعد مركر  40طبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية تتككف مف  

, كتـّ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ كدرجات التطبيؽ  يـك

( لصكرة األب, كىك معامؿ ثبات 0.86( لصكرة األـ ك 0.84لتطبيقيف  الثاني, كقد بمغت درجة االرتباط بيف ا

  (4  مرتفع, الجدكؿ

 الثاني لصورة األـ واألبدرجات التطبيؽ األوؿ و  ارتباط درجات التطبيؽ( 4)جدوؿ 

درجة ارتباط التطبيقيف لصورة  درجة ارتباط التطبيقيف لصورة األـ المقياس
 األب

 0.81 0.76 أسمكب التقييد

 0.85 0.82 أسمكب النزاعات

 0.76 0.73 أسمكب القكاعد

 0.86 0.84 أسمكب التضاد التذبذب(

 0.81 0.78 أسمكب التربية لبلستقبلؿ

 0.79 0.88 المكاقؼ الثابتةأسمكب 

 0.83 0.86 أسمكب المديح

 0.66 0.67 أسمكب المكاقؼ المفتعمة

 0.86 0.77 أسمكب العقكبة

 0.81 0.85 أسمكب الدعـ

 0.79 0.62 أسمكب التربية لمتكافؽ

0.69 0.63 أسمكب المـك

 0.86 0.84 المقياس بجميع أبعاده  الدرجة الكمية(
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 :(Cronbach-Alphaبطريقة ألفا كرونباخ )الثبات 

عامؿ مرتفع يدؿ عمى ثبات كىك  0.64)تـ حساب االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ, التي بمغت قيمتيا  

 (   5( لصكرة األب, الجدكؿ  0.65لصكرة األـ, ك  سالمقيا

 لصورتي األـ واألب ةفرعيال ألبعادللممقياس ككؿ و قيمة ألفا  (5جدوؿ )

 قيمة ألفا لصكرة األب قيمة ألفا لصكرة األـ المقياس

 0.61 0.53 أسمكب التقييد

 0.85 0.84 أسمكب النزاعات

 0.61 0.64 أسمكب القكاعد

 0.54 0.55 تذبذب(أسمكب التضاد ال

 0.70 0.72 أسمكب التربية لبلستقبلؿ

 0.60 0.51 المكاقؼ الثابتةأسمكب 

 0.80 0.76 أسمكب المديح

 0.62 0.63 أسمكب المكاقؼ المفتعمة

 0.55 0.53 أسمكب العقكبة

 0.50 0.45 أسمكب الدعـ

 0.50 0.24 أسمكب التربية لمتكافؽ

0.280.23 أسمكب المـك

 0.65 0.64 بجميع أبعادهالمقياس 
 

كبعد أف أدخمت الباحثة البيانات عمى الحاسب قامت بحساب متكسط كؿ أسمكب مف األساليب في صكرة األـ 

ككتماف بحيث تككف  ( التي يتضمنيا المقياس, كفؽ قانكف قيصر12كاألب, ثـ تـّ إجراء التحميؿ العاممي لؤلبعاد  

(, كذلؾ ليتناسب مع 17, ص2010كبر مف الكاحد الصحيح كحيمة, قيمة تشبع البند عمى العامؿ الكاحد أ

 المقياس كلمعرفة مدل تطابقو مع الدراسات السابقة 
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كذلؾ تـّ حساب تشبع البند عمى البعد كفؽ المعادلة التالية: تشبع البند عمى العامؿ لمتربيع مقسكمان عمى مجمكع 

 ( 0.60مربعات البنكد البقية = 

مكب التربية لمتكافؽ كالمـك مف صكرة األـ لتشبع البنكد عمى أكثر مف عامؿ, ككذلؾ تـّ حذؼ كقد تـّ حذؼ أس

أسمكب المـك مف صكرة األب لنفس السبب  كسيتـ في الفصؿ القادـ في اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ تقديـ شرح 

 مفصؿ عف التحميؿ العاممي  

 األداة الثانية: مقياس الطموح : -

, منيا في ىذا المجاؿ التدراسات كمقا عدة عمى االطبلعبعد  عداد مقياس الطمكح,قامت الباحثة بإ

( كالتي تناكلت الطمكح عمى اعتبره سمة ثابتو نسبيان في شخصية األفراد كاحتكل 1990 كاميميا عبد الفتاح دراسة

حك التفكؽ, تحديد األىداؼ محاكر, كىي النظرة لمحياة, الثقة بالنفس, االتجاه ن 7بندان مكزعان عمى  89المقياس 

غريب دراسة ك الحاضر,  عبالكضكالخطط, الميؿ لمكفاح, تحمؿ المسؤكلية, االيماف بمحظ, كعدـ الرضا 

عبارة تناكلت األبعاد ذاتيا التي تناكلتيا عبد  61تألؼ مقياس الطمكح في دراستيما مف  (2010كالعضايمة  

(, كدراسة محمد محي الديف 2005حمد كسناء زىراف  الفتاح باستثناء محكر الثقة بالنفس, كدراسة م

كبعد أف تجمعت لدل الباحثة المادة العممية, قامت فقرة تقيس الطمكح األكاديمي,  41( كضـّ 2117صادؽ 

ا ضمف المحاكر التي أجمعت الدراسات أنيا تقيس مستكل الطمكح لدل تصنيفيبفرزىا ككضع أكجو الشبو ثـّ 

ة ثابتة نسبيان, ككضعت الباحثة البنكد المبلئمة اعتمادان عمى المقاييس آنفة الذكر كنظريات األفراد عمى اعتباره سم

 الطمكح , كبذلؾ تـّ إعداد المقياس بصكرتو األكلية مقسمان لممحاكر التالية:

ىدافو : يكجد في النظرة لمحياة تجسيد لتقييـ الفرد لفاعميتو كاعتقاده حكؿ إمكانية تحقيؽ أالحياة إلىة النظر  .1

أك عدـ اإلمكانية, كما تكجد نظرة الشخص لنفسو كتكقعاتو لما يمكف الكصكؿ إليو, كفيما إذا كاف السعي 

 كالجيد مجديان في الحياة أك العكس, مثاؿ: أعتقد أف مستقبؿ المرء محدد مسبقان 
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الذم  : كىك شكؿ مف أشكاؿ التحدم الداخمي لقدرات الشخص كالتحدم الخارجيالتفوؽ نحو االتجاه .2

حراز النجاح كالتقدـ كالتميز في مجاؿ ما, مثاؿ: أىتـ بأف أككف أكؿ الفائزيف في أم  يشمؿ اآلخريف, كا 

 عمؿ أقـك بو 

في ىذا الجانب يككف الشخص عمى اعتقاد بأف قدراتو : النفس عمى واالعتماد تحمؿ المسؤولية .3

مكاناتو تخكلو لمقياـ بعمؿ ما دكف مساعدة اآلخريف, كدخكؿ من مثاؿ: أتنازؿ ، افسة كاستحقاؽ الجدارةكا 

 عف رأيي بسيكلة عند أكؿ معارضة لو 

كتعني المقدرة عمى تنظيـ الكقت كاألكلكيات كتقسيـ الكاجبات كالقياـ بالمياـ  :والخطط األىداؼ تحديد .4

بطريقة منظمة كمدركسة, كالعمؿ كفؽ منيجيو كاضحة كليس بشكؿ عشكائي, مثاؿ: أفكر بالعمؿ قبؿ 

 ؼ فيو التصر 

: يستطيع الشخص مقاكمة العراقيؿ التي تحكؿ دكف بمكغو ىدفو, والمثابرة والصبر الكفاح إلى الميؿ .5

ككذلؾ القدرة عمى انتقاء الكسائؿ الفعالة التي تساعده لذلؾ, باإلضافة لمقدرة عمى ضبط النفس كالتمتع 

ثاؿ: أستمر في العمؿ الكاحد لمدة برحابة الصدر كتكرار المحاكلة حتى الحصكؿ عمى النتائج المرّجكة, م

 طكيمة  

: حيث يككف الشخص قنكعان بما تعطيو إياه الحياة غير راغب باالستزادة, غير الحاضرع بالوضالرضا  .6

منشغؿ بإجراء تغييرات كمحاكالت لتحسيف نمط حياتو, حيث يجد أنو في أفضؿ حاؿ ممكنو, مثاؿ: 

 كضعي الحالي ىك أفضؿ ما يمكف أف أصؿ إليو 

: حيث يتـ عزك النجاح أك الفشؿ لعامؿ الحظ كليس لمجيد الشخصي كالمثابرة, مثاؿ: بالحظ اإليماف .7

 أترؾ أمكرم لمقدر 

كىي  , كلكؿ عبارة خمس بدائؿ لئلجابة( محاكر7عمى   ان بند مكزع (62 تألؼ المقياس بصكرتو األكلية مف 

( الحتماؿ 3( الحتماؿ تنطبؽ عمي غالبان, كالدرجة  4( الحتماؿ تنطبؽ عمي دائمان, كالدرجة  5بإعطاء الدرجة  

 ( الحتماؿ ال تنطبؽ عمي أبدان 1( الحتماؿ تنطبؽ عمي نادران, كالدرجة  2تنطبؽ عمي أحيانان, كالدرجة  
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:الخصائص السيكومترية لمقياس الطموح-1-2

 اتبعت الباحثة الطرؽ التالية لمتأكد مف صدؽ المقياس:

 صدق المحتوى: 1-2-1

حققت الباحثة مف صدؽ المحتكل مف خبلؿ عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى لجنة تتألؼ مف ت

( مف أساتذة كمية التربية بجامعة تشريف كمدرسييا, متخصصيف في اإلرشاد النفسي كعمـ النفس كاإلحصاء 10 

 ( ليبدكا مبلحظاتيـ حكؿ األمكر التالية:أسماء المحكميف (3 الممحؽ  

 لكؿ محكر  ةكد االستبانمدل مبلئمة بن - أ

 مدل كضكح الصياغة  - ب

 مدل ارتباط كمناسبة الفقرات لمكضكع الدراسة  - ت

كقد ناؿ المقياس اتفاؽ أغمبية المحكميف عمى أىمية  , إضافةن إلى إبداء مبلحظات أخرل يراىا المحكمكف ضركرية

 ( 5الممحؽ كتـّ إجراء تعديبلت في صياغة بعض العبارات,  المحاكر,

(,  مع التنكيو ألف 7, كتعديؿ عبارات أخرل الممحؽ  (5  ممحؽ رقـبعض البنكد, كما يظير في ال حذؼكتـّ 

محكر تحمؿ المسؤكلية بعد االلتزاـ برأم المحكميف, بقي بو عبارة كاحدة , لذلّؾ تـّ دمج محكر تحمؿ المسؤكلية 

 ( محاكر  7مع محكر الثقة بالنفس, كبيذا أصبح المقياس مكّكف مف 

بالدرجة الكمية لممقياس  مقياس الطمكحمف  محكرأف معامبلت ارتباط الدرجات الكمية لكؿ  (6 ف مف الجدكؿيتبي

( درجة, كىي معامبلت ارتباط مرتفعة نسبيان, كما أف ىذه المعامبلت دالة إحصائيان عند 0.85-0.60تتراكح بيف 

 صدؽ االتساؽ الداخمي كىذا يدؿ عمى أف جميع ىذه األبعاد تتصؼ ب (,0.01 مستكل داللة 
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 التطبيقيف ومعامؿ ألفا لكؿ محور مف مقياس الطموح درجات ( معامؿ االرتباط بيف6)جدوؿ

النظرة  
 لمحياة

تحديد 
األىداؼ 
 كالخطط

االتجاه 
 نحك التفكؽ

تحمؿ 
المسؤكلية 
كاالعتماد 
 عمى النفس

اإليما
 ف بالحظ

الرضا 
بالكضع 
 الحاضر

الميؿ 
لمكفاح 
كالمثابرة 
 كالصبر

الدرجة 
 الكمية

معامؿ 
 ثبات ألفا

0.75 0.86 0.89 0.68 0.85 0.68 0.87 0.89 

معامؿ 
 االرتباط

0.63 
 

0.71 
 

0.85 
 

0.67 
 

0.78 
 

0.60 
 

0.68 
 

0.95 

 

 الثبات-1-2-1

 اتبعت الباحثة الطرائؽ اآلتية لمتحقؽ مف ثبات المقياس:

 :( Test-re-Testباإلعادة)ثبات ال-1-2-2

( 15( طالب كطالبة ثـ أعيد تطبيقو بعد مركر  40عينة استطبلعية تتككف مف   طبؽ المقياس عمى

, كاستخدـ معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ كدرجات التطبيؽ الثاني,  يـك

 ف كاستقرارىا ىذا يدؿ عمى ثبات نتائج المقياس في التطبيقي كىك معامؿ ثبات مرتفع 0.95 كقد بمغت قيمتو 

 ( يبّيف معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف لكؿ محكر مف محاكر مقياس الطمكح 6الجدكؿ رقـ  

 الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ:-1-2-3

( أف معامؿ ثبات ألفا بيف بنكد المقياس بمحاكره السبعة كالدرجة الكمية مرتفعة نسبيان يدؿ عمى 6يظير الجدكؿ  

 الداخمي لمبنكد كمف ثـّ ثباتيا, مما يجعؿ المقياس صالحان لبلستخداـ االتساؽ 

 .(4 الممحؽ  مقياس الطموح في صورته النهائية -

 تألؼ المقياس في صكرتو النيائية بعد التحقؽ مف صدقو كثباتو مف قسميف:

 البيانات األساسية لممفحكص  القسـ األكؿ كيتضمف:
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 (:7محاكر, كما ىك مبّيف في الجدكؿ   7ة مكزعو عمى عبار  51القسـ الثاني: كيتككف مف 

 محاور مقياس الطموح وبنود كؿ محور كما جاء ترقيميا في صورة المقياس النيائية( 7جدوؿ )

رقـ 
 المحور

عدد  اسـ المحور
 العبارات

 أرقاـ العبارات في االستبياف

 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 النظرة لمحياة 1
 21-22-23-24-25-26-27-28 8 تحديد األىداؼ كالخطط 2
-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 11 االتجاه نحك التفكؽ 3

10 
تحمؿ المسؤكلية كاالعتماد عمى  4

 النفس
6 44-39-32-31-30 

 47-49-45 3 اإليماف بالحظ 5
 46-50-51 3 الرضا بالكضع الحاضر 6
-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43 11 الميؿ لمكفاح كالمثابرة كالصبر 7

29 
 سادساً: إجراءات الدراسة:

عمى أفراد  تبعد التحقؽ مف صدؽ أداة القياس كثباتيا, كتحديد عينة البحث الفعمية, كزعت االستبانا

 ت( طالبان كطالبة, كبم  عدد االستبانا145البال  عددىـ   2014العينة مف طبلب الدراسات العميا خبلؿ العاـ 

( 4( لعدـ الجدية في اإلجابة ك 3( استبانات لعدـ اكتماؿ اإلجابة ك 9لباحثة منيـ  ( استبعدت ا136العائدة  

لعدـ تطابقيا مع شرط العينة كىك أف يككف الطالب مف أسرة يرعاىا الكالد كالكالدة كليس كالد كاحد بسبب الكفاة أك 

( استبانة, كبذلؾ كانت العينة 120الطبلؽ, كبذلؾ أصبح عدد االستبانات التي تـّ إدخاؿ بياناتيا إلى الحاسكب  

 مف مجتمع البحث, كجرل تحميميا كفؽ الطرؽ اإلحصائية المناسبة  %22تمثؿ 
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 سابعاً: المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي:

( في استخبلص النتائج, SPSSاعتمدت الباحثة برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  

 ات اإلحصائية التالية:المعالجكاستخدمت 

يجاد المقاييس التي تتشبع Factor Analyzeالتحميؿ العاممي   ( لتكزيع المقاييس الفرعية عمى العامؿ العاـ, كا 

 عمى عامؿ كاحد 

 ( لمتحقؽ مف الثبات باإلعادة, كلقياس االرتباط بيف الفرضياتPersonمعامؿ ارتباط بيرسكف  -

 الختبار االرتباط بيف متغيريف أحدىما رتبي  (Spearmanمعامؿ ارتباط سبيرماف  -

 ( لمتحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي Conbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ  -

( لمعينتيف المستقمتيف لممقارنات الثنائية بيف المتكسطات الحسابية لدرجات إجابات أفراد عينة T-test اختبار-

 الدراسة 

 ( لمفركؽ بيف المتكسطات في اختبار الفرضياتIndependent Sample Test اختبار-

 فركؽ في مستكل الطمكح كفقان لمترتيب الميبلدم لم (One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادم  -

 ( لمتنبؤ بقكة العبلقة بيف متغيرات الدراسةLinear Regressionتحميؿ االنحدار الخطي  -

حديد متكسط إجابات أفراد العينة عمى بنكد كؿ مقياس, كفي المتكسطات كاالنحرافات المعيارية استخدمت في ت-

 المقارنات كحساب الفركؽ
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 سيرىاعرض نتائج البحث وتف

 مقدمة

 عرض نتائج أسئمة البحث وتفسيرىا: :أوالً 

 السؤاؿ األكؿ كتفسيره  .1
 السؤاؿ الثاني كتفسيره  .2
 السؤاؿ الثالث كتفسيره  .3
 السؤاؿ الرابع كتفسيره  .4

 عرض نتائج فرضيات البحث وتفسيرىا: :ثانياً 

 نتائج فرضيات االرتباط -
 نتائج فرضيات الفركؽ -

 

 مقترحات البحث:ثالثاً 
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ـّ التكصػػػػػؿ إليػػػػػو مػػػػػف نتػػػػػائج فػػػػػي ضػػػػػكء المعالجػػػػػات اإلحصػػػػػائية, كتفسػػػػػير  يعػػػػػرض ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ مػػػػػا تػػػػػ

التػػػػي تتفػػػػؽ  التػػػػي تناكلػػػػت ىػػػػذا المكضػػػػكع, كالدراسػػػػات السػػػػابقة تمػػػػؾ النتػػػػائج فػػػػي ضػػػػكء أدبيػػػػات البحػػػػث التربػػػػكم

 مع نتائج ىذا البحث أك تختمؼ معيا 

 أواًل نتائج أسئمة البحث وتفسيرىا:

 ؟ عند أفراد عينة الدراسة الحالية السؤاؿ األوؿ: ما ىي أشكاؿ أساليب التنشئة الوالدية .1

المسػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػي البحػػػػػػػث  مقيػػػػػػػاس التنشػػػػػػػئة الكالديػػػػػػػةلئلجابػػػػػػػة عمػػػػػػػى  ىػػػػػػػذا السػػػػػػػؤاؿ أخضػػػػػػػعت الباحثػػػػػػػة 

العػػػػاممي كذلػػػػؾ لتقميػػػػؿ عػػػػدد المتغيػػػػرات كلمكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدل التػػػػرابط فيمػػػػا بينيػػػػا, حيػػػػث اسػػػػتخدـ لمتحميػػػػؿ الحػػػػالي 

ىنػػػػا طريقػػػػة المككنػػػػات األساسػػػػية البسػػػػيطة  كلتقيػػػػيـ النتػػػػائج تػػػػـ مراعػػػػاة معيػػػػار قيصػػػػر ككتمػػػػاف الػػػػذم يقػػػػكؿ بػػػػأف 

غالبػػػػػان مػػػػػا التشػػػػبع عمػػػػػى العامػػػػػؿ ينبغػػػػػي أف يكػػػػكف أكبػػػػػر مػػػػػف الكاحػػػػػد الصػػػػػحيح  كألف عػػػػدد العكامػػػػػؿ المسػػػػػتخرجة 

يبػػػػػػال  فػػػػػػي تقييميػػػػػػا, كلترتيػػػػػػب البنػػػػػػكد عمػػػػػػى العامػػػػػػؿ يجػػػػػػب أف يكػػػػػػكف تشػػػػػػبع البنػػػػػػد عمػػػػػػى العامػػػػػػؿ الػػػػػػذم يفسػػػػػػره 

0.50  كفػػػػػي حػػػػػػاالت الشػػػػػككؾ فقػػػػػػد اسػػػػػتخدـ قػػػػػػانكف  0.30≥بينمػػػػػا تكػػػػػكف التشػػػػػػبعات عمػػػػػى العكامػػػػػػؿ المتبقيػػػػػة

ثػػػػػر ينبغػػػػػي أف يكضػػػػػح عكامػػػػػؿ مفسػػػػػرة أك أك 3( كالػػػػػذم يقػػػػػكؿ: أنػػػػػو فػػػػػي حػػػػػاؿ كجػػػػػكد 1969كمعيػػػػػار فػػػػػكرنترات  

% لممشػػػػاركة  66% لممشػػػػاركة كفػػػػي حػػػػاؿ كجػػػػكد عػػػػامميف مفسػػػػريف يكػػػػكف عمػػػػى االقػػػػؿ 30العامػػػػؿ عمػػػػى األقػػػػؿ 

فكممػػػػا يكػػػػكف التشػػػػبع لمتغيػػػػر مػػػػا عمػػػػى العامػػػػؿ أكبػػػػر, كممػػػػا يكػػػػكف المتغيػػػػر ذك معنػػػػى كقيمػػػػة أكبػػػػر ليػػػػذا العامػػػػؿ 

لمقػػػػػػاييس بمعػػػػػػامبلت صػػػػػػدؽ كثبػػػػػػات , حيػػػػػػث أشػػػػػػارت النتػػػػػػائج عمػػػػػػى تمتػػػػػػع ا0.20أكبػػػػػر  كدرجػػػػػػة نقػػػػػػاكة البنػػػػػػد 

 جيدة كمرضية كبالتالي اعتبرت صالحة لمتحميبلت اإلحصائية البلحقة 

عكامػػػػػؿ لصػػػػػكرة  4عكامػػػػػؿ لصػػػػػكرة األـ ك 3مػػػػػف خػػػػػبلؿ نتػػػػػائج التحمػػػػػيبلت العامميػػػػػة فػػػػػي البحػػػػػث الحػػػػػالي كجػػػػػد ك 

( 1989إدكاردز &قػػػػػد أشػػػػػػارت نتػػػػػػائج أبحػػػػػػاث التربيػػػػػػة سػػػػػكاء فػػػػػػي الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة  ىكلػػػػػػدفل,  األب

مستشػػػػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػاالم  1999, مػػػػػػػػػػػػكنش& شػػػػػػػػػػػػاالم  2004رادانػػػػػػػػػػػػت أك فػػػػػػػػػػػػي ألمانيػػػػػػػػػػػػا  دالبػػػػػػػػػػػػرت&

مككنػػػػػػػػػػػػات أك عكامػػػػػػػػػػػػؿ تصػػػػػػػػػػػػفيا  عمػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػة  3(, أف لمتربيػػػػػػػػػػػػة 2004&دالبػػػػػػػػػػػػرت

لمتنشػػػػػػػئة الكالديػػػػػػػة  العامػػػػػػػؿ االكؿ ( لخصػػػػػػػت سػػػػػػػت أبعػػػػػػػاد مسػػػػػػػتخدمة ثػػػػػػػبلث عكامػػػػػػػؿ 2004دالبرت&رادانػػػػػػػت  
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األسػػػػػػرة المنسػػػػػػجـ  نزاعػػػػػػات قميمػػػػػػة, تبلعػػػػػػب أقػػػػػػؿ( كالعامػػػػػػؿ الثػػػػػػاني يصػػػػػػؼ القكاعػػػػػػد فػػػػػػي األسػػػػػػرة يصػػػػػػؼ منػػػػػػاخ 

كالنتػػػػػػائج الناجمػػػػػػة عػػػػػػف عػػػػػػدـ االلتػػػػػػزاـ بالقكاعػػػػػػد  أمػػػػػػا العامػػػػػػؿ الثالػػػػػػث فيصػػػػػػؼ التربيػػػػػػة إلػػػػػػى االسػػػػػػتقبللية  كالف 

صػػػػػؼ بعػػػػػد لك  12أبحػػػػػاث التربيػػػػػة قػػػػػد أشػػػػػارت أيضػػػػػان عمػػػػػى كجػػػػػكد أبعػػػػػاد أخػػػػػرل فقػػػػػد اسػػػػػتخدـ فػػػػػي ىػػػػػذا البحػػػػػث 

مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ التحمػػػػػػيبلت العامميػػػػػػة ليػػػػػػذه األبعػػػػػػاد ُبػػػػػػرىف عمػػػػػػى كجػػػػػػكد نمػػػػػػكذج الحػػػػػػؿ الثبلثػػػػػػي  التنشػػػػػػئة الكالديػػػػػػة 

البسػػػػػيط لكصػػػػػؼ التنشػػػػػئة الكالديػػػػػة, الػػػػػذم مػػػػػف خبللػػػػػو يسػػػػػاعد عمػػػػػى كصػػػػػؼ كتفسػػػػػير العبلقػػػػػة بمسػػػػػتكل طمػػػػػكح 

عػػػػد مفػػػػرد  كجػػػػد فػػػػة كلػػػػيس عمػػػػى كػػػػؿ بَّاألبنػػػػاء, بحيػػػػث أف ُيعػػػػزل ىػػػػذا الكصػػػػؼ كالتفسػػػػير عمػػػػى العكامػػػػؿ المعػػػػر

أسػػػػػمكب الػػػػػدعـ ,   التربيػػػػػة لبلسػػػػػتقبلؿ,التربيػػػػػة لالسػػػػػتقالؿيصػػػػػؼ  نمػػػػػكذج الحػػػػػؿ الثبلثػػػػػي عمػػػػػى الشػػػػػكؿ التػػػػػالي:

 أسػػػػػمكب النزاعػػػػػات, , أسػػػػػمكب المفتعػػػػػؿ كأسػػػػػمكب التقييػػػػػد(  والمنػػػػػاخ االنفعػػػػػالي لػػػػػألـأسػػػػػمكب تكجيػػػػػو القكاعػػػػػد(, 

التربيػػػػػة فػػػػػي صػػػػػكرة األـ ك يصػػػػػؼ:  يح( أسػػػػػمكب التضػػػػػاد, كأسػػػػػمكب الثبػػػػػات, كالمػػػػػد وأسػػػػػموب  توجيػػػػػو القواعػػػػػد

 أسػػػػػمكب الميػػػػػؿ  والمنػػػػػاخ االنفعػػػػػالي لػػػػػألب أسػػػػػمكب االسػػػػػتقبلؿ, أسػػػػػمكب الػػػػػدعـ, أسػػػػػمكب التكافػػػػػؽ(, لالسػػػػػتقالؿ

 أسػػػػػػػمكب التضػػػػػػػاد, كأسػػػػػػػمكب الثبػػػػػػػات,  يوالمنػػػػػػػاخ القواعػػػػػػػد لمنزاعػػػػػػػات, أسػػػػػػػمكب المفتعػػػػػػػؿ, كأسػػػػػػػمكب التقييػػػػػػػد(

 :(8, الجدكؿ  ة األبفي صكر  أسمكب المديح(  وأسموب المديحكالقكاعد(

 لدى طمبة الدراسات العميا توزع المقاييس الفرعية عمى أربعة عوامؿ رئيسية لصورة األب( 8جدوؿ )

Rotated Component Matrixa  
Component 

4 3 2 1 

 متوسطالمٌلللنزاعات -064.- 840. -270.- -018.-

 متوسطالقواعد 571. -297.- 257. 239.

حٌمتوسطمقٌاسالمد 052. 072. 031. 954.  

التقٌٌدمتوسطمقٌاس 166. 748. -227.- 147.  

 متوسطمقٌاسالتوافق 378. 179. 626. -116.-

 متوسطمقٌاسالدعم 061. -414.- 632. 235.

 متوسطمقٌاساالستقالل -137.- -147.- 783. 006.

 متوسطمقٌاسالمفتعل 060. 723. 166. -036.-

 متوسطمقٌاسالثبات 830. -061.- 030. 168.

متوسطمقٌاسالتضارب 762. 242. -142.- 013.

 تذبذب
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كما  301.( تتكضح التشبعات أبعاد مقياس تنشئة األب مع العمـ أف التشبعات التي ىي أقؿ مف 8في الجدكؿ  

عكامؿ ينبغي أف  3 كفي حاؿ كجد أكثر مفىك مكضح في الجدكؿ حيث تـّ ابراز المقاييس التي تحقؽ الشرط, 

يساكم أك اكبر أما في حاؿ عامميف فيجب أف يككف تشبع  0.50أكبر مف يككف تشبع البند عمى العامؿ يساكم أك

 0.60مف

كىي: تكجيو القكاعد, أسمكب االثبات, أسمكب  العامؿ األكؿنجد في صكرة األب:  تشبّعت ثبلث أساليب عمى  

 خ القكاعدم التضاد, لذلؾ تمت تسمية العامؿ بالمنا

كىي: الميؿ لمنزاعات, أسمكب التقييد, المكقؼ المفتعؿ, كبذلؾ تـ تسمية  العامؿ الثانيتشبعت ثبلثة أبعاد عمى 

 العامؿ الثاني بالمناخ االنفعالي 

مف صكرة األب تشبعت ثبلثة أساليب كىي: أسمكب التكافؽ, أسمكب الدعـ, التربية لبلستقبلؿ,  العامؿ الثالثفي 

 ـ تسمية العامؿ الثاني بالتربية لبلستقبلؿ كبذلؾ ت

مف صكرة األب تشبع أسمكب المديح بمفرده كبدرجو كبيرة كبذلؾ تـ تسمية العامؿ بأسمكب  العامؿ الرابع في

 المديح 

استبعدت الباحثة أسمكب المـك كالدعـ كالعقكبة ألنو لـ يحقؽ معادلة قانكف قيصر ككتماف كلـ يحصؿ عمى تشبع 

نما تشبع بقيـ صغيره جدان عمى عدة عكامؿ بقيمة الك   احد الصحيح عمى عامؿ, كا 
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 لدى طمبة الدراسات العميا رئيسية لصورة األـ ( توزع المقاييس الفرعية عمى ثالث عوامؿ9جدوؿ )

Rotated Component Matrixa  
Component 

3 2 1 

 متوسطمقٌاسالنزاعاتلالم -085.- 713. -428.-

 متوسطمقٌاسالقواعدلالم 284. -227.- 578.

 متوسطمقٌاسالمدٌحلالم -730.- 426. 069.

لالمالتقٌٌدمتوسطمقٌاس 019. 747. -244.-  

 متوسطمقٌاسالدعملالم -147.- -164.- 792.

 متوسطمقٌاسالمفتعللالم -011.- 735. 045.

 متوسطمقٌاسالثابتلالم 781. -080.- 288.

تذبذبدالتضامتوسطمقٌاس 841. 185. -120.-

 لالم

 متوسطمقٌاساستقالللالم 050. -031.- 576.

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

كىي: أسمكب المديح, أسمكب  األكؿ العامؿ( السابؽ تشبعت ثبلث أبعاد عمى 9كما ىك مكضح في الجدكؿ  

 الثبات, أسمكب التضاد, لذلؾ تمت تسمية العامؿ كفقان لميدؼ مف التربية كىك المناخ القكاعدم 

كىي: أسمكب النزاعات, أسمكب التقييد, أسمكب المكاقؼ المفتعمة, كبذلؾ تـ  العامؿ الثانيتشبعت ثبلثة أبعاد عمى 

 نفعالي  المشاحنات( تسمية العامؿ الثاني بالمناخ اال

مف صكرة األـ تشبعت ثبلثة أساليب كىي: التربية لمقكاعد, أسمكب الدعـ, التربية لبلستقبلؿ  العامؿ الثالث في

 كبذلؾ تـ تسمية العامؿ الثالث التربية لبلستقبلؿ

ب تشبع عمى كبذلؾ أصبح بصكرة األـ ثبلثة عكامؿ كبصكرة األب أربعة عكامؿ ألف أسمكب المديح في صكرة األ 

عامؿ كاحد بمفرده, بينما تـّ استبعاد مقياس المـك كالعقكبة مف الصكرتيف لتشبعو عمى أكثر مف عامؿ, كمقياس 

 التكافؽ مف صكرة األـ فقط لنفس السبب السابؽ 
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  والمقاييس الفرعية التي تضمنيا في مقياس أساليب التنشئة الوالدية تسمية كؿ عامؿ( 11جدوؿ )

 صورة األب ـصورة األ 
رقم 
 العامل

العامل
األول

العامل
الثانً

العامل
الثالث

العامل
األول

العامل
الثانً

العامل
الثالث

العامل
الرابع

اسم 
 العامل

التربية 
 لالستقالل

المناخ 
 االنفعالي

المناخ 
 القواعدي

 المناخ
 القواعدي

المناخ 
 االنفعالي

التربية 
 لالستقالل

أسلو  
 المديح

 

يي
قا
لم
ا

ا 
هذ
 :
عل
ت 
بع
ش
 ت
ي
لت
 ا
س

مل
عا
ال

 

توجٌه
 القواعد

أسلوب
 النزاعات

أسلوب
 التضاد

أسلوب
 التضاد

المواقف
 المفتعلة

التربٌة
 لالستقالل

أسلوب
 المدٌح

أسمكب 
 االستقبلؿ

أسلوب
المواقف
 المفتعلة

أسلوب
 الثبات

أسلوب
 الثبات

أسلوب
 التقٌٌد

أسلوب
 الدعم

 

أسمكب 
 الدعـ

أسلوب
 التقٌٌد

وبأسل
 المدٌح

توجٌه
 القواعد

مناخ
المٌل
 للنزاعات

أسلوب
 التوافق

 

المناخ    
 االنفعالً

  

 

( كلـ Kiesarاستبعدت الباحثة أسمكب المـك كالتكافؽ كشدة العقكبة ألنو لـ يحقؽ معادلة قانكف كيصر 

نما تشبع بقيـ صغيره جدان عمى عد ة عكامؿ, لذلؾ تـّ يحصؿ عمى تشبع بقيمة الكاحد الصحيح عمى عامؿ, كا 

 استبعادىما مف صكرة األـ 

 كبناء عمى التحميؿ العاممي لصكرتي األـ كاألب تمت صياغة الفرضيات 

 حيث تمت صياغة الفرضيات بناء عمى اسـ العامؿ الرئيسي كليس عمى األبعاد الذم يشتممو كىي:

مكب التنشئة القائـ عمى المناخ االنفعالي, االستقبلؿ, أس : أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى صورة األـ ثالث عوامؿ
 أسمكب التنشئة القائـ عمى المناخ القكاعدم 

: أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المناخ القكاعدم, أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المناخ صورة األب أربع عوامؿ
 االنفعالي, أسمكب تنشئة األب القائـ عمى االستقبلؿ, أسمكب المديح
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 : ما مستوى طموح طالب الدراسات العميا في جامعة تشريف؟ثانياؿ الالسؤ 

 اآلتي :كتحديد مستكل الطمكح بناءن عمى قانكف طكؿ الفئة,  تـّ لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ -

 :(11 كما في الجدكؿ ,مقسمان إلى ثبلث مستكيات ( 2002 طكؿ الفئة = المدلاعدد الفئات  سبلمة كأبك مغمي,

 اح تصحيح مقياس الطموح( مفت11) جدوؿ

 مستوى الطموح الدرجات درجة عميا درجة دنيا المقياس
 منخفض 119 - 51مف  255 51 الدرجة الكمية

 متكسط 187 - 120مف 
 مرتفع 255 - 188مف 

 

اس, كمف ثـّ  تـّ حساب متكسط طمكح طبلب الدراسات العميا في جامعة تشريف, كمقارنتو بالمتكسط النظرم لممقي 

 (:12الجدكؿ  

 عينة الدراسة( متوسط طموح 12جدوؿ )

 متكسط طمكح طبلب الدراسات العميا
 120 عدد أفراد العينة
 36 القيـ المفقكدة
 216.34 المتكسط

 

( كىك طمكح 255 - 188( كيقع ضمف المجاؿ  216.34يبيف الجدكؿ السابؽ أف متكسط درجات العينة ىك  
 مرتفع 

ذه النتيجة مردكد إيجابي عمى أداء طبلب الدراسات العميا, حيث ترتبط المستكيات المرتفعة مف ترل الباحثة أف لي

 األداء بالمستكيات المرتفعة مف الطمكح  

كقػػػد تعػػػكد ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى مػػػا يتمتػػػع بػػػو طمبػػػة الدراسػػػات العميػػػا عػػػادة مػػػف مسػػػتكيات عاليػػػة مػػػف الجػػػّد كالصػػػبر 

 ظرة تفاؤلية كثقتيـ بأنفسيـ كتحمميـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيـ كالكفاح كالعمؿ الدؤكب كامتبلكيـ لن
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كما أف العينة بحد ذاتيا ىي نمكذج عف فئة مف الطبلب حددت أىدافيا كخاضت التحدم كالمنافسات كعممت بجد 

مميـ حتى كصمت ليذه الدرجة, كىذا يفسر ارتفاع مستكل طمكحيـ, إذ أنو لكال صبرىـ كمتابعتيـ كاجتيادىـ كتح

 المسؤكلية كاستثمار الكقت بالشكؿ الصحيح لما استطاعكا الكصكؿ لمرحمة الدراسات العميا 

 السؤاؿ الثالث: ىؿ تتنبأ أساليب تنشئة األـ بمستوى طموح أبنائيا؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـّ حساب معامؿ االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة إمكانية أف تتنبأ أساليب التنشئة 
 (:13دية بمستكل الطمكح, كما ىك مكضح بالجدكؿ  الكال

 لصورة األـ ( قيمة معامؿ االنحدار الخطي المتعدد13) جدوؿ 

 

مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ نجػػػػػد أف قيمػػػػػة بيتػػػػػا مقبكلػػػػػة كىػػػػػي دليػػػػػؿ عمػػػػػى تػػػػػأثير أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األـ عمػػػػػى مسػػػػػتكل 

نائيػػػػػا عمػػػػػى القكاعػػػػػد كالػػػػػدعـ يتنبػػػػػأ بمسػػػػػتكل طمػػػػػكح مرتفػػػػػع فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ, طمػػػػػكح أبنائيػػػػػا, أم أف تنشػػػػػئة األـ ألب

 بينما أسمكبيا القائـ عمى المديح يتنبأ بمستكل طمكح منخفض 

يمكػػػػػػف تفسػػػػػػير إمكانيػػػػػػة التنبػػػػػػؤ بمسػػػػػػتكل الطمػػػػػػكح مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ أسػػػػػػاليب تنشػػػػػػئة األـ بػػػػػػأف الطفػػػػػػؿ يقضػػػػػػي سػػػػػػنيف 

ركػػػػة كالمعػػػػب أك التقييػػػػد, كمػػػػا أنيػػػػا مػػػػف تقػػػػدـ لػػػػو طفكلتػػػػو األكلػػػػى معتمػػػػدان عمػػػػى أمػػػػو كىػػػػي مػػػػف تعطيػػػػو حريػػػػة الح

تغذيػػػة راجعػػػػة عػػػف كػػػػؿ تصػػػرؼ يقػػػػـك بػػػو, كبالتػػػػالي عمػػػى مػػػػدل سػػػنيف طكيمػػػػة ىػػػي مسػػػػؤكلة عػػػف تعميمػػػػو الصػػػػبر 

كالتنظػػػػػيـ كاحتػػػػػراـ القكاعػػػػػد كبالتػػػػػالي ىػػػػػي مػػػػػف تنمػػػػػي لديػػػػػو ىػػػػػذه الخصػػػػػاؿ سػػػػػكاء بطريقػػػػػة كاعيػػػػػة منيػػػػػا أك غيػػػػػر 

يا مسػػػػػتكل طمكحػػػػو إذ أف الطمػػػػكح يرتفػػػػع كممػػػػػا تمتػػػػع الفػػػػرد بقػػػػػدرة كاعيػػػػة, كبػػػػذلؾ يمكػػػػف أف ترفػػػػػع بعػػػػض أسػػػػاليب

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficients 

  

B Std. 
Error 

Beta t Sig 

Constant 2.652 0.257 - 15.270 0.000 

متوسطمقٌاس
 القواعدلالم

0.290 0.040 0.501 7.223 0.000 

متوسطمقٌاس
لالمالمدٌح  

-0.117 0.029 -0.266 -3.995 0.000 

متوسطمقٌاس
 الدعملالم

0.139 0.035 0.266 3.919 0.000 
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عمػػػػػى الصػػػػػبر كالمثػػػػػابرة كالتنظػػػػػيـ, كمػػػػػا يمكػػػػػف أف تخفػػػػػض بعػػػػػض أسػػػػػاليبيا مسػػػػػتكل طمكحػػػػػو عنػػػػػدما ال تعممػػػػػو 

المثػػػػػابرة ك التنظػػػػػػيـ كالمسػػػػػػؤكلية عػػػػػف العمػػػػػػؿ, إذ أف تقػػػػػػديـ األـ المػػػػػديح لطفميػػػػػػا بشػػػػػػكؿ متكاصػػػػػؿ يفقػػػػػػده الحػػػػػػافز 

يػػػػػد لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػى استحسػػػػػانيا, طالمػػػػػا أنيػػػػػا تقػػػػػدـ رضػػػػػاىا كثنائيػػػػػا دكف أف يقػػػػػـك االبػػػػػف كالرغبػػػػػة ببػػػػػذؿ أم ج

بػػػػأم جيػػػػد كىػػػػذا ينبػػػػأ فػػػػي المسػػػػتقبؿ بعػػػػدـ قدرتػػػػو عمػػػػى خػػػػكض منافسػػػػات لمحصػػػػكؿ عمػػػػى ىػػػػدؼ مػػػػا إذ أنػػػػو لػػػػـ 

يػػػػػتعمـ تحمػػػػػؿ الصػػػػػعاب كبػػػػػذؿ الجيػػػػػد كالتخطػػػػػيط كالتنظػػػػػيـ فػػػػػي طفكلتػػػػػو كبالتػػػػػالي سػػػػػيجد صػػػػػعكبة فػػػػػي ذلػػػػػؾ فػػػػػي 

 الحقة كبيذا يمكف التنبؤ بمستكل طمكح منخفض كمما زادت األـ مف مديحيا لطفميا   مراحؿ عمرية

 كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة األـ عمى القكاعد كمستكل طمكح أبنائيا:

Y=2.652+0.290 X  :كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 لقواعد لصورة األـيوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس ا( 1) رسـ توضيحي
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 كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة األـ عمى المديح كمستكل طمكح أبنائيا:

Y=2.652+0.117 X كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 لصورة األـ لمديحيوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس ا (2)توضيحيم رس
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 ألـ عمى الدعـ كمستكل طمكح أبنائيا:كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة ا

Y=2.652+0.139 X  كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 لصورة األـ دعـيوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس ال( 3)توضيحي رسم
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 ىؿ تتنبأ أساليب تنشئة األب بمستوى طموح أبنائو ؟ السؤاؿ الرابع:

مؿ االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة إمكانية أف تتنبأ أساليب التنشئة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـّ حساب معا
 (:14الكالدية بمستكل الطمكح, كما ىك مكضح بالجدكؿ  

 بلصورة األ قيمة معامؿ االنحدار الخطي المتعدد (14الجدوؿ )

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficients 

  

B Std. Error Beta t Sig 
Constant 2.418 0.481 - 5.026 0.000

متوسط
 القواعد

0.213 0.047 0.351 4.493 0.000 

متوسط
 مقٌاسالمفتعل

-0.075 0.035 -0.159 -2.137 0.035 

متوسط
حٌمقٌاسالمد  

0.210 0.068 0.233 3.103 0.002 

متوسط
التقٌٌدمقٌاس  

-0.107 0.037 -0.230 -2.890 0.005 

متوسط
فقمقٌاسالتوا  

0.071 0.028 0.187 2.509 0.014 

 

 

مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ نجػػػػػد أف قيمػػػػػة بيتػػػػػا مقبكلػػػػػة كىػػػػػي دليػػػػػؿ عمػػػػػى تػػػػػأثير أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األب عمػػػػػى مسػػػػػتكل 

طمػػػػػػكح أبنائػػػػػػو, أم أف تنشػػػػػػئة األب ألبنائػػػػػػو عمػػػػػػى القكاعػػػػػػد كالمػػػػػػديح كتػػػػػػربيتيـ لمتكافػػػػػػؽ تتنبػػػػػػأ بمسػػػػػػتكل طمػػػػػػكح 

 مى التقييد كالمكاقؼ المفتعمة يتنبأ بمستكل طمكح منخفض مرتفع في المستقبؿ, بينما أسمكبو القائـ ع

يمكػػػػف تفسػػػػير ذلػػػػػؾ مػػػػف خػػػػػبلؿ دكر األب فػػػػي األسػػػػػرة فيػػػػك الحػػػػػامي كالػػػػداعـ كىػػػػػك مصػػػػدر القػػػػػكة كصػػػػكرة القػػػػػكة 

فػػػػػػي نظػػػػػػر أبنائػػػػػػو, كبػػػػػػذلؾ عنػػػػػػدما ينشػػػػػػئ األب أطفالػػػػػػو عمػػػػػػى الصػػػػػػبر كالمثػػػػػػابرة كتنظػػػػػػيـ الكقػػػػػػت كالميػػػػػػاـ فػػػػػػإف 

كتسػػػػػػتمر معيػػػػػػـ لسػػػػػػنيف الحقػػػػػػة كيجػػػػػػدكف سػػػػػػيكلة عنػػػػػػد االنتقػػػػػػاؿ لممؤسسػػػػػػات  األطفػػػػػػاؿ يحممػػػػػػكف ىػػػػػػذه الصػػػػػػفات

األكاديميػػػػة كالعمػػػػؿ إذ أنيػػػػـ تعممػػػػكا مسػػػػبقان ضػػػػبط كتنظػػػػيـ حيػػػػاتيـ كىػػػػذا مػػػػا يتنبػػػػأ بمسػػػػتكل طمػػػػكح مرتفػػػػع, بينمػػػػا 

األب الػػػػػػذم ينشػػػػػػئ أبنائػػػػػػو عمػػػػػػى الفكضػػػػػػى كالمكاقػػػػػػؼ المفتعمػػػػػػة يجعميػػػػػػـ غيػػػػػػر قػػػػػػادريف عمػػػػػػى معرفػػػػػػة المسػػػػػػمكح 

فعػػػػػاؿ التػػػػػي تمقػػػػػى االستحسػػػػػاف, كبػػػػػذلؾ يكبػػػػػر األبنػػػػػاء دكف تحمػػػػػؿ المسػػػػػؤكلية عػػػػػف أفعػػػػػاليـ إذ أف كالممنػػػػػكع كاأل
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نمػػػػػا الحالػػػػػة االنفعاليػػػػػة كالمزاجيػػػػػة لػػػػػؤلب, كبيػػػػػذا يمكػػػػػف أف  أسػػػػػاس الحكػػػػػـ عمييػػػػػا لػػػػػيس قاعػػػػػدة أك نتيجػػػػػة الفعػػػػػؿ كا 

مسػػػػػػػػؤكلية تتسػػػػػػػػبب أسػػػػػػػػاليب تنشػػػػػػػػئة األب القائمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى التقييػػػػػػػػد كالمكاقػػػػػػػػؼ المفتعمػػػػػػػػة بضػػػػػػػػعؼ اإلحسػػػػػػػػاس بال

مػػػػف خػػػػػبلؿ أسػػػػاليب تنشػػػػئة القائمػػػػػة عمػػػػى التقييػػػػػد  الشخصػػػػية كبالتػػػػالي يمكػػػػػف التنبػػػػؤ بانخفػػػػاض مسػػػػػتكل الطمػػػػكح

 كالمكاقؼ المفتعمة 

 كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى القكاعد كمستكل طمكح أبنائو:

Y=2.418+0.213 X  كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 

 بيوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس القواعد لصورة األ (4)توضيحي رسم
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 كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المكاقؼ المفتعمة كمستكل طمكح أبنائو:

Y=2.652+0.075X   كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 

 بلصورة األ لمفتعؿاس ايوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقي( 5)توضيحي رسم
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 كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المديح كمستكل طمكح أبنائو:

Y=2.652+0.210X   كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 بلصورة األ يحدالميوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس ( 6)توضيحي رسم
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 يف أسمكب تنشئة األب  القائـ عمى التقييد كمستكل طمكح أبنائو:كتكتب العبلقة الخطية ب

Y=2.652+0.107Xكالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 

 بلصورة األ لتقييديوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس ا (7)توضيحي رسم
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 أبنائو: كتكتب العبلقة الخطية بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى التكافؽ كمستكل طمكح

Y=2.652+0.071X كالرسـ البياني يكضح شكؿ ىذه العبلقة 

 

 

 بلصورة األ توافؽيوضح معامؿ تشتت القيـ عؿ مقياس ال (8)توضيحي رسم
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 ثانيًا عرض نتائج فرضيات البحث وتفسيرىا:

األـ القائـ عمى  ذات داللة إحصائية بيف أسموب تنشئةو ارتباطية ال توجد عالق: األولى وتفسيرىا الفرضية
 يـ.وبيف مستوى طموح مف وجية نظر طالب الدراسات العميااالستقالؿ 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـّ حساب معامبلت االرتباط بيف أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى االستقبلؿ كمستكل 
 (:15طمكح العينة, باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  

 لدى عينة الدراسة ( االرتباط بيف أسموب التنشئة عمى االستقالؿ ومستوى الطموح15جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح أبعاد التربية نحو االستقالؿ لألـ
 داؿ إحصائيا 0.047 *0.182 أسمكب االستقبلؿ
 داؿ إحصائيا 0.000 **0.394 أسمكب الدعـ
 داؿ إحصائيا 0.000 **0.631 أسمكب القكاعد

 

 

( أف معامبلت االرتباط بيف أسمكب تنشئة األـ البنيا عمى االستقبلؿ كمستكل 15يتضح مف الجدكؿ  

( كىي معامبلت ارتباط دالة عند مستكل الداللة المبّيف أعبله, كىذا 0.631-0.394-0.182طمكحو بمغت  

يدؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة كدالة إحصائيا بيف أسمكب تنشئة األـ عمى االستقبلؿ كما تدركو العينة 

 كمستكل طمكحيـ 

عمى االستقبلؿ كمستكل  كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية, كبالتالي تكجد عبلقة مكجبة بيف أسمكب تنشئة األـ

طمكح العينة, كىذا يعني كمما كاف أسمكب األـ في تنشئة أبنائيا قائـ عمى دعميـ كتكضيح المسمكح كالممنكع 

 كتربيتيـ لبلستقبلؿ كمما زاد مستكل طمكحيـ 

عادة كيمكف تفسير ىذه النتيجة مف خبلؿ العكدة لسنكات الطفكلة, حيث يككف الطفؿ محبان لبلستطبلع, كاألـ 

تككف قريبة منو لتقديـ الحماية, إنو غالبان ما يحاكؿ جر األشياء كتفحصيا كالعبث بيا, أم أنو يحاكؿ أف يشعر 

أنو حر اإلرادة, ذاتّي التكجو, يستطيع أف يعمؿ بنفسو دكف مساعدة اآلخريف, كىذا ما أكده القذافي: " مف الخطر 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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يؤدم إلى تدمير شعكره باالستقبلؿ كحب االستطبلع ككؿ حرماف الطفؿ مف اكتشاؼ األشياء بنفسو ألف ىذا 

(,  كبالتالي ردة فعؿ اآلباء تجاه رغبة أبنائيـ في البحث 125, ص1993المشاعر األخرل المشابية " القذافي, 

كاالستطبلع بحرية ىي مف تنمي كتعزز حب االكتشاؼ كالثقة بالنفس كىذا ما يفسر ارتباط مستكل الطمكح 

 ستقبلؿ المعطى مف األـ اإليجابي باال

إف تربية  الطفؿ عمى االستقبلؿ في المنزؿ كأف يتـ تعميمو الذىاب لفراشو كحده, كأف يميك كيسّمي نفسو بدالن مف 

مساعدة اآلخريف, كيرتب كتبو كألعابو بنفسو, مف شأنيا أف تجعمو يعمؿ بجديو أكبر مف غيره كيشعر بالمسؤكلية 

ة في الحياة," حيث أف التربية عمى االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس تخمصو مف كيحقؽ نجاحات في مكاقؼ متعدد

 ( 48, ص2001الشعكر بالعجز كاإلتكالية عمى الكالديف كاآلخريف" منصكر, 

عندما يشجع الكالداف أبنيما عمى االستقبلؿ كالسيطرة عمى البيئة, " فإنو يشب عمى ذات قكية تمكنو مف تحقيؽ 

 (, كبالتالي يرتفع مستكل الطمكح 9, ص 2010ي المنافسة المرغكبة " بكفاتح,النجاح كالدخكؿ ف

( التي كجدت عبلقة إيجابية بيف متابعة األىؿ كدعميـ كبيف إنجاز 2001اتفقت ىذه النتيجة مع إكتساك كميشيؿ 

ئـ عمى االلتزاـ ( التي كجدت عبلقة ارتباطيو قكية بيف األسمكب القا2010كما اتفقت مع نتائج ككردم  أبنائيـ 

 بالقكاعد كالنجاح األكاديمي كتراكـ خبرات النجاح 

كالناشئة الذيف  األطفاؿيكلد لدل كبالتالي إعطاء األبناء الدعـ كالمساندة في جك تتضح فيو القكاعد كالضكابط 

دراؾباألمف  ان كبير  ان التفاعؿ مع أمياتيـ شعكر  أثناء كفقان لقكاعد ثابتة بإنصاؼعكممكا  ات كالثقة بالقدرات الذ كا 

ي المنصؼ كسمكؾ األـ االيجابي دكران ميمان ملذلؾ يمعب المحيط األمك  ,الخاصة كالثقة بالمحيط مف حكليـ عمكمان 

 مستقببلن  اإلنجاز في الحياةيجابي كدافع اإلجتماعي االتكاصؿ الشجع سمكؾ ت أبنائيا," إف األـفي نمك شخصية 

جد كاألداء الُمتقف سيمقى االستحساف كالحصكؿ عمى المكاسب كأّف كؿ شخص كتعطي أبنائيا الثقة بأف التعب كال

, كانطبلقان مف اعتقاد االبف بأف (17, ص2010يستحؽ ما يحصؿ عميو كيحصؿ عمى ما يستحقة " كحيمة, 

يجابية كالذم كاف أساسو االعتقاد الذم قد متو لو العمؿ كالتفكؽ كااللتزاـ بالقكاعد كالضكابط لو نتائج ُمرضية كا 
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األـ, فإنو يعمؿ كيخكض منافسات كيصبر كيتحدل كذلؾ لثقتو بأنو سُيعامؿ بإنصاؼ كيمقى ثمرة جيده ميما طاؿ 

 الكقت 

ذات داللة إحصائية بيف أسموب تنشئة األـ القائـ عمى المناخ  ارتباطية ال توجد عالقة:الثانيةالفرضية 

 .االنفعالي وبيف مستوى طموح عينة الدراسة

مف صحة الفرضية تـّ حساب معامبلت االرتباط بيف أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى المناخ لمتحقؽ 

 (:16االنفعالي كمستكل طمكح العينة, باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  

 نة الدراسةلدى عي االرتباط بيف أسموب التربية القائـ عمى المناخ االنفعالي ومستوى الطموح( 16جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح أبعاد المناخ االنفعالي لألـ
 داؿ إحصائيا 0.000 -**0.428 أسمكب النزاعات
 داؿ إحصائيا 0.001 -**0.312 أسمكب المفتعؿ
 داؿ إحصائيا 0.000 -**0.371 أسمكب التقييد

 

تنشئة األـ القائـ عمى المناخ االنفعالي كمستكل طمكح  ( أف معامبلت االرتباط بيف أسمكب16يتضح مف الجدكؿ  

( بقيـ سمبية, كىي معامبلت ارتباط دالة عند مستكل الداللة المبّيف -0.428- ,0.312- ,0.371األبناء بمغت  

أعبله, كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطيو سالبة كدالة إحصائيا بيف أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى المناخ 

 عالي كمستكل طمكح العينة االنف

كبػػػػذلؾ تػػػػػرفض الفرضػػػػػية الصػػػػفرية, كبالتػػػػػالي تكجػػػػػد عبلقػػػػػة سػػػػالبة بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػئة األـ القػػػػػائـ عمػػػػػى المنػػػػػاخ 

االنفعػػػػػالي كمسػػػػػتكل طمػػػػػكح طػػػػػبلب الدراسػػػػػات العميػػػػػا, كىػػػػػذا يعنػػػػػي كممػػػػػا كػػػػػاف أسػػػػػمكب األـ فػػػػػي تنشػػػػػئة أبنائيػػػػػا 

 مما انخفض مستكل طمكحيـ القائـ عمى النزاعات كالتقييد كافتعاؿ المكاقؼ, ك

يمكػػػػػػف تفسػػػػػػير ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ اعترافػػػػػػات الغالبيػػػػػػة العظمػػػػػػى مػػػػػػف البػػػػػػالغيف بمعانػػػػػػاتيـ مػػػػػػف الضػػػػػػغكط 

الحياتيػػػػػػة المختمفػػػػػػة خاصػػػػػػة تربيػػػػػػة األبنػػػػػػاء التػػػػػػي تزيػػػػػػد مػػػػػػف تمػػػػػػؾ الضػػػػػػغكط, كالتػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تتسػػػػػػبب بمعاممػػػػػػة 

نمػػػػػا بتػػػػػأثير الضػػػػػغكط الشػػػػػديدة التػػػػػي تتػػػػػرؾ األبنػػػػػاء بطريقػػػػػة انفعاليػػػػػة, كعػػػػػدـ تقيػػػػػيـ سػػػػػمككيـ كفقػػػػػان لػػػػػنيج  ثابػػػػػت كا 



028 
 

آثارىػػػػػػػا عمػػػػػػػى حػػػػػػػالتيـ المزاجيػػػػػػػة, ىػػػػػػػذا مػػػػػػػا تؤكػػػػػػػده الدراسػػػػػػػات مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة أجرتيػػػػػػػا المممكػػػػػػػة المتحػػػػػػػدة عػػػػػػػاـ 

% مػػػػػنيف كجػػػػػدف صػػػػػعكبة فػػػػػي الجمػػػػػع بػػػػػيف الميػػػػػاـ المينيػػػػػة 93عمػػػػػى خمسػػػػػة آالؼ سػػػػػيدة, اتضػػػػػح أف 2004) 

ألعمػػػػػػاؿ, كىػػػػػػذا يػػػػػػؤثر فػػػػػػي الحالػػػػػػة المزاجيػػػػػػة, كيزيػػػػػػد كمتطمبػػػػػػات الحيػػػػػػاة األسػػػػػػرية كصػػػػػػرحف أنيػػػػػػف مػػػػػػثقبلت با

انفعػػػػػػػاليف كيزيػػػػػػػد مػػػػػػػف تصػػػػػػػرفيف بشػػػػػػػكؿ مفتعػػػػػػػؿ, كبػػػػػػػذلؾ يعػػػػػػػاني أبنػػػػػػػائيف مػػػػػػػف انعكػػػػػػػاس ىػػػػػػػذه الضػػػػػػػغكطات 

كالنزاعػػػػػات, إذ أف الغضػػػػػب أك المكقػػػػػؼ المفتعػػػػػؿ أك الفعػػػػػؿ غيػػػػػر المتناسػػػػػب مػػػػػع السػػػػػمكؾ يػػػػػؤدم بالطفػػػػػؿ لعػػػػػدـ 

 كىذا بدكره كفيؿ بتخفيض الطمكح  الثقة بنفسو كبصحة سمككو كيأخذ سمكؾ التجنب,

ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أسػػػػموب تنشػػػػئة األـ القػػػػائـ عمػػػػى  ارتباطيػػػػة ال توجػػػػد عالقػػػػة :الثالثػػػػةالفرضػػػػية 

 المناخ القواعدي وبيف مستوى طموح عينة الدراسة

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـّ حساب معامبلت االرتباط بيف أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى المناخ 

 (:17قكاعدم كمستكل طمكح العينة, باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  ال

 لدى عينة الدراسة االرتباط بيف أسموب التربية القائـ عمى المناخ القواعدي  ومستوى الطموح( 17جدوؿ )

أبعاد المناخ االقواعدي 
 لألـ

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح
 غير داؿ إحصائيا 0.539 0.057 ب التضادأسمك 

 داؿ إحصائيا 0.000 **0.366 أسمكب الثبات
 داؿ إحصائيا 0.000 -**0.356 أسمكب المديح

 

يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ أف معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األـ البنيػػػػػا عمػػػػػى المنػػػػػاخ القكاعػػػػػدم 

( بقػػػػػػػيـ سػػػػػػػمبية ألسػػػػػػػمكب المػػػػػػػديح, كىػػػػػػػػي 0.356-( ألسػػػػػػػمكب الثبػػػػػػػػات ك  0.366كمسػػػػػػػتكل طمكحػػػػػػػو بمغػػػػػػػت  

معػػػػػامبلت ارتبػػػػػاط دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة المبػػػػػّيف أعػػػػػبله, كىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى كجػػػػػكد عبلقػػػػػة ارتباطيػػػػػو سػػػػػالبة 

كدالػػػػػة إحصػػػػػائيا بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األـ القػػػػػائـ عمػػػػػى المػػػػػديح كمسػػػػػتكل طمػػػػػكح العينػػػػػة, كمػػػػػا أف ىنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة 

 الثابت كمستكل الطمكح  ايجابية دالة إحصائيا بيف أسمكب التنشئة
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كبػػػػػذلؾ تػػػػػرفض الفرضػػػػػية الصػػػػػفرية, كبالتػػػػػالي تكػػػػػكف العبلقػػػػػة ارتباطيػػػػػو ايجابيػػػػػة بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األـ عمػػػػػى 

القكاعػػػػػد كثبػػػػػات معاممتيػػػػػا ككضػػػػػكح كااللتػػػػػزاـ بقكاعػػػػػد التربيػػػػػة كبػػػػػيف مسػػػػػتكل الطمػػػػػكح مػػػػػع التقميػػػػػؿ مػػػػػف المػػػػػديح  

 األبناء كليس طكعيان أك عرضيان  ليككف االلتزاـ بتمؾ القكاعد كالضكابط كاجبان عمى

كيبلحػػػػػظ أف األـ التػػػػػي تمجػػػػػأ إلػػػػػى تػػػػػدليؿ طفميػػػػػا, يظيػػػػػر لديػػػػػو الجػػػػػبف كالخػػػػػكؼ كضػػػػػيؽ الصػػػػػدر كقمػػػػػة الصػػػػػبر, 

 كقمة الصبر إضافة إلى االفتقار إلى الركح االجتماعية, 

ت ثقػػػػػتيـ ارتفعػػػػػ أقػػػػػؿ تضػػػػػاربان, كممػػػػػاك  ثابػػػػػت كمنصػػػػػؼسػػػػػمكؾ أميػػػػػاتيـ تجػػػػػاىيـ عمػػػػػى أنػػػػػو  األبنػػػػػاءكممػػػػػا اختبػػػػػر ك 

بأنفسػػػػػػػيـ كبقػػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػػى النجػػػػػػػاح كتحمػػػػػػػؿ مسػػػػػػػؤكلية تصػػػػػػػرفاتيـ, خاصػػػػػػػةن أنيػػػػػػػـ يػػػػػػػدرككف أف األـ تتبػػػػػػػع نيجػػػػػػػان 

 كاضحان, كليس أسمكبان عشكائيان غير مضبكط 

دراستيا عف معايير الكالديف أف المعايير الثابتة الحازمة تؤدم لسمككيات أكثر  ( فيLatouf  لتكؼت كجدكما 

بؿ الفرد نفسو كيتكافؽ مع ذاتو كقدراتو كما يتكافؽ مع اآلخريف كيستطيع مقارنة أعمالو بالبقية , كبذلؾ يتقتكافقان 

كتحسيف أدائو مره بعد أخرل كبيذا يستطيع الطفؿ انطبلقان مف تكافقو مع ذاتو كاآلخريف أف يقيـ منافسات كتحديات 

طمكح في ضكء تمؾ األطر المرجعية مع اآلخريف كيكتشؼ معنى التفكؽ كالتميز, كيضع لنفسو مستكل مف ال

 Latouf, 2008, p2)  
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ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أسػػػػموب تنشػػػػئة األب القػػػػائـ عمػػػػى  ارتباطيػػػػة ال توجػػػػد عالقػػػػة :الرابعػػػػةلفرضػػػػية ا

 .المناخ القواعدي  وبيف مستوى طموح عينة الدراسة

ـّ حسػػػػػاب معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئ ة األب القػػػػػائـ عمػػػػػى لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة الفرضػػػػػية تػػػػػ

المنػػػػػاخ القكاعػػػػػدم كمسػػػػػتكل طمػػػػػكح العينػػػػػة, باسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف, كمػػػػػا ىػػػػػك مبػػػػػّيف فػػػػػي الجػػػػػدكؿ 

 18:) 

 لدى عينة الدراسة االرتباط بيف أسموب التربية القائـ عمى المناخ االقواعدي لألب ومستوى الطموح( 18جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح أبعاد المناخ االقواعدي لألب
 غير داؿ إحصائيا 0.720 0.033 أسمكب التضاد
 داؿ إحصائيا 0.000 **0.324 أسمكب الثبات
 داؿ إحصائيا 0.000 **0.537 أسمكب القكاعد

 

( السػػػػػػػابؽ أف معػػػػػػػامبلت االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػيف أسػػػػػػػمكب تنشػػػػػػػئة األب البنػػػػػػػو عمػػػػػػػى المنػػػػػػػاخ 18يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ  

(, كىػػػػػػػي معػػػػػػػامبلت ارتبػػػػػػػاط دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل 0.537-( ك 0.324حػػػػػػػو بمغػػػػػػػت  القكاعػػػػػػػدم كمسػػػػػػػتكل طمك 

الداللػػػػػػة المبػػػػػػّيف أعػػػػػػبله, كبػػػػػػذلؾ تػػػػػػرفض الفرضػػػػػػية الصػػػػػػفرية , بالتػػػػػػالي تكجػػػػػػد عبلقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػو ايجابيػػػػػػة كدالػػػػػػة 

 إحصائيا بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المناخ االقكاعدم كمستكل طمكح العينة 

ضػػػػػػابطة لؤلسػػػػػػرة فػػػػػػي رفػػػػػػع مسػػػػػػتكل طمػػػػػػكح أبنائيػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مقػػػػػػارنتيـ  يمكػػػػػػف تفسػػػػػػير دكر كضػػػػػػع قكاعػػػػػػد

باألطفػػػػػاؿ الػػػػػذيف يتبنػػػػػى أىميػػػػػـ أسػػػػػمكبان فكضػػػػػكيان يفتقػػػػػر إلػػػػػى التكجيػػػػػو كالمطالبػػػػػة بػػػػػأداء الكاجػػػػػب , حيػػػػػث ال تكجػػػػػد 

( 140, ص2003معػػػػػػػػايير محػػػػػػػػددة يسػػػػػػػػتطيع األطفػػػػػػػػاؿ الحكػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى كفػػػػػػػػاءة سػػػػػػػػمككيـ فػػػػػػػػي إطارىػػػػػػػػا مخكؿ, 

ف ينشػػػػئكف فػػػػي ظػػػػؿ قكاعػػػػد ضػػػػابطة ينمػػػػك لػػػػدييـ الحػػػػس بمسػػػػؤكلية أفعػػػػاليـ كيتعممػػػػكف كلػػػػذلؾ فػػػػإف األطفػػػػاؿ الػػػػذي

 التنظيـ كاحتراـ القكانيف كىذه بدكرىا تمعب دكران ىامان كمحكريان في الطمكح  

كمػػػػا يمكػػػػف تفسػػػػير ىػػػػذه النتيجػػػػة بأنػػػػو عنػػػػدما يعامػػػػؿ األطفػػػػاؿ بعػػػػدؿ مػػػػف قبػػػػؿ الكالػػػػديف فإنػػػػو ينمػػػػك لػػػػدييـ اعتقػػػػاد 

كأف الفػػػػرد سيحصػػػػؿ عمػػػػى مػػػػا يسػػػػتحقو كأف الجػػػػد كالتعػػػػب يكصػػػػؿ لمتفػػػػكؽ كبالتػػػػالي يؤمنػػػػكف بػػػػأف العػػػػالـ منصػػػػؼ 
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بالجيػػػػػد كالكفػػػػػاح كالصػػػػػبر كالمثػػػػػابرة كىػػػػػذا مػػػػػا يفسػػػػػر أف الثبػػػػػات بأسػػػػػمكب المعاممػػػػػة يزيػػػػػد مػػػػػف الطمػػػػػكح, أكػػػػػدت 

, 2001دالبػػػػػػػرت أف الثبػػػػػػػات فػػػػػػػي القكاعػػػػػػػد المنصػػػػػػػفة يزيػػػػػػػد مػػػػػػػف شػػػػػػػعكر الفػػػػػػػرد بػػػػػػػأف العػػػػػػػالـ منصػػػػػػػؼ" دالبرت, 

 (48ص

( حيػػػػػػث كجػػػػػػدت أف القسػػػػػػكة كعػػػػػػدـ الثبػػػػػػات 2012كاىسػػػػػػاف  اتفقػػػػػػت ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػع نتيجػػػػػػة دراسػػػػػػة بكرغػػػػػػاش

 يخفض الطمكح 

ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أسػػػػموب تنشػػػػئة األب القػػػػائـ عمػػػػى  ارتباطيػػػػة ال توجػػػػد عالقػػػػة:الخامسػػػػةالفرضػػػػية 

 .المناخ االنفعالي وبيف مستوى طموح عينة الدراسة

ـّ حسػػػػػاب معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األب القػػػػػائـ عمػػػػػى لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة الفرضػػػػػية  تػػػػػ

المنػػػػػاخ االنفعػػػػػالي كمسػػػػػتكل طمػػػػػكح العينػػػػػة, باسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف, كمػػػػػا ىػػػػػك مبػػػػػّيف فػػػػػي الجػػػػػدكؿ 

 19:) 

 ةلدى عينة الدراس االرتباط بيف أسموب التربية القائـ عمى المناخ االنفعالي  لألب ومستوى الطموح( 19جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح أبعاد المناخ انفعالي لألب

 داؿ إحصائيا 0.004 **0.260- أسمكب المفتعؿ

 داؿ إحصائيا 0.010 -**0.235 أسمكب التقييد

 غير داؿ إحصائيا 0.126 -0.141 أسمكب الميؿ النزاعات

 

تنشئة األب البنو عمى المناخ االنفعالي كمستكل يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف أسمكب 

(, كىي معامبلت ارتباط دالة عند مستكل الداللة المبّيف أعبله, كبذلؾ 0.235-( ك -260 .0طمكحو بمغت  

ترفض الفرضية الصفرية , بالتالي تكجد عبلقة ارتباطيو سالبة كدالة إحصائيا بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى 

 الي كمستكل طمكح العينة المناخ االنفع

كبػػػػذلؾ تػػػػرفض الفرضػػػػية الصػػػػفرية, كبالتػػػػالي تكجػػػػد عبلقػػػػة سػػػػالبة بػػػػيف أسػػػػمكب تنشػػػػئة األب القػػػػائـ عمػػػػى المنػػػػاخ 

االنفعػػػػػالي كمسػػػػػتكل طمػػػػػكح طػػػػػبلب الدراسػػػػػات العميػػػػػا, كىػػػػػذا يعنػػػػػي كممػػػػػا كػػػػػاف أسػػػػػمكب األب فػػػػػي تنشػػػػػئة أبنائػػػػػو 
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منطػػػػػؽ كاضػػػػػح يضػػػػػبط حيػػػػػاة األبنػػػػػاء كممػػػػػا انخفػػػػػض قػػػػػائـ عمػػػػػى التقييػػػػػد كافتعػػػػػاؿ المكاقػػػػػؼ, كعػػػػػدـ تبنػػػػػي نيػػػػػج ك 

 مستكل طمكحيـ 

يمكػػػػػف تفسػػػػػير ىػػػػػذه النتيجػػػػػة بشػػػػػكؿ يشػػػػػابو أسػػػػػمكب األـ نفسػػػػػو القػػػػػائـ عمػػػػػى المنػػػػػاخ االنفعػػػػػالي, حيػػػػػث أف تقييػػػػػد 

األبنػػػػػاء سػػػػػكاء مػػػػػف جانػػػػػب األـ أك األب لػػػػػو أثػػػػػر سػػػػػمبي عمػػػػػى الطمػػػػػكح ألف الكالػػػػػديف بإتبػػػػػاعيـ أسػػػػػمكب التقييػػػػػد 

بيػػػػػػذا األسػػػػػػمكب الفػػػػػػرص لممغػػػػػػامرة  امشػػػػػػان لمحػػػػػػكار مػػػػػػع أكالدىػػػػػػـ كينكػػػػػػركف عمػػػػػػى أبنػػػػػػائيـكالحصػػػػػػر ال يتركػػػػػػكف ى

كالتجربػػػػػة الجديػػػػػدة كاتخػػػػػاذ القػػػػػرارات, كبالتػػػػػالي يكػػػػػكف األبنػػػػػاء أقػػػػػؿ مػػػػػيبلن لبلكتشػػػػػاؼ, كمػػػػػا يزعػػػػػزع ىػػػػػذا األسػػػػػمكب 

دىػػػػػـ , حيػػػػػث يػػػػػرل أريكسػػػػػكف " أف األىػػػػػؿ عنػػػػػدما يمنعػػػػػكف أكالطاعتقػػػػػاد الطفػػػػػؿ أنػػػػػو قػػػػػادر عمػػػػػى التػػػػػأثير بػػػػػالمحي

مػػػػف فعػػػػؿ األشػػػػياء المعقكلػػػػػة كمػػػػا يرغبػػػػكف, أك إذا ىػػػػػـ غػػػػالكا فػػػػي مطػػػػالبيـ مػػػػػاَؿ األكالد لمعانػػػػاة الخجػػػػؿ كالشػػػػػؾ 

( كبيػػػػػػذا يكػػػػػػكف ألسػػػػػػمكب التقييػػػػػػد 142, ص2003بقػػػػػػابميتيـ كقػػػػػػدرتيـ فػػػػػػي التػػػػػػأثير بمصػػػػػػيرىـ نفسػػػػػػو"  مخػػػػػػكؿ, 

 أثر مثبط لنمك شخصية كاثقة مف نفسيا كمف قدرتيا عمى اإلنجاز 

ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أسػػػػموب تنشػػػػئة األب القػػػػائـ عمػػػػى ارتباطيػػػػو : ال توجػػػػد عالقػػػػة السادسػػػػة الفرضػػػية

 االستقالؿ وبيف مستوى طموح عينة الدراسة

ـّ حسػػػػػاب معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األب القػػػػػائـ عمػػػػػى  لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة الفرضػػػػػية تػػػػػ

 (:20يرسكف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  االستقبلؿ كمستكل طمكح العينة, باستخداـ معامؿ االرتباط ب

 لدى عينة الدراسة االرتباط بيف أسموب التربية القائـ عمى االستقالؿ لألب ومستوى الطموح( 20جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح أبعاد أسموب التربية لالستقالؿ لألب
 غير داؿ إحصائيا 0.161 0.129 أسمكب االستقبلؿ

 داؿ إحصائيا 0.000 **0.379 الدعـأسمكب 
 داؿ إحصائيا 0.008 **0.243 أسمكب التكافؽ

 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف أسمكب تنشئة األب البنو عمى االستقبلؿ كمستكل طمكحو 

ؾ ترفض (, كىي معامبلت ارتباط دالة عند مستكل الداللة المبّيف أعبله, كبذل0.243( ك 379 .0بمغت  
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الفرضية الصفرية , بالتالي تكجد عبلقة ارتباطيو ايجابية كدالة إحصائيا بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى 

 االستقبلؿ كمستكل طمكح العينة 

يمكف تفسير النتيجة بأف تكافؽ الفرد مع ذاتو كمع اآلخريف يمكنو مف إقامة العبلقات االجتماعية كالتفاعؿ معيـ ك 

لتعاكف كالمشاركة كالمنافسة كالتحدم كالعمؿ عمى تطكير الذات, كىذا بدكره يزيد الطمكح, كىذا ما يزيد مف فرص ا

( أف ىناؾ عبلقة بيف معرفة الحدكد كاإلمكانات كاالستعدادات كتقبؿ الذات كبيف 2006أكدتُو دراسة الشيخ حمكد  

تربية الطالب عمى  فمع الذات كاآلخريف, ك" إالتكافؽ االجتماعي, أم عبلقة بيف ثبلث أبعاد مف الطمكح كالتكافؽ 

  (Fan& Williams, 2009, p1 "  في المدرسة التكافؽ مع الزمبلء كاألقراف ترفع طمكحو

( الػػػػذم كجػػػػد عبلقػػػػػة بػػػػيف انخفػػػػاض الطمػػػػػكح كانخفػػػػاض المشػػػػػاركة 2003تتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػع نتيجػػػػة مسػػػػػمـ 

 كالتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف 

ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أسػػػػموب تنشػػػػئة األب القػػػػائـ عمػػػػى  ارتباطيػػػػو ال توجػػػػد عالقػػػػة: السػػػػابعة الفرضػػػػية

 ح وبيف مستوى طموح عينة الدراسةيالمد

ـّ حسػػػػػاب معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػيف أسػػػػػمكب تنشػػػػػئة األب القػػػػػائـ عمػػػػػى  لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة الفرضػػػػػية تػػػػػ

 (:21بّيف في الجدكؿ  المديح كمستكل طمكح العينة, باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف, كما ىك م

 لدى طمبة الدراسات العميا ح  ومستوى الطموحياالرتباط بيف أسموب التربية القائـ عمى المد( 21جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الطموح أسموب المديح لألب

 داؿ إحصائيا 0.001 **0.288 حيأسمكب المد

 

بيف أسمكب تنشئة األب البنو عمى المديح كمستكل طمكحو بمغت  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط

(, كىي معامبلت ارتباط دالة عند مستكل الداللة المبّيف أعبله, كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية , 288 .0 

بالتالي تكجد عبلقة ارتباطيو ايجابية كدالة إحصائيا بيف أسمكب تنشئة األب القائـ عمى المديح كمستكل طمكح 

 عينة ال
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يمكف تفسير النتيجة في ضكء نظرية التحميؿ النفسي حيث يبرز دكر الكالد كخاصة أنو مصدر القكة بالنسبة 

لؤلبناء كىك نمكذج القكة كاألماف كاالستقرار االقتصادم, لذلؾ فإف اإلطراء الذم يقدمو الكالد لو أثر كبير في 

عاطفة لكف الكالد بالنسبة ألطفالو صكرة السمطة كالقدرة  نفسية أبنائو, يختمؼ عف مديح األـ, حيث أف األـ مصدر

كالقكة كالطفؿ يعمؿ عمى محاكلة إثبات أنو عند حسف ظف كالده بو كأنو يستحؽ ىذا المديح, فيحاكؿ بذؿ المزيد 

مف الجيد كالصبر كالمثابرة كالتخطيط لمحصكؿ عمى مكانة لدل الكالد," إف الطفؿ يتقمص ما يظف أنو يكافؽ 

( كما يمكف تفسيرىا مف خبلؿ نظرية ركجرز التي اىتمت بالنكازع 107, ص1993ت كالده " القذافي, رغبا

الفطرية التي تيدؼ إلى تنمية قدرات الفرد بطريقة تخدـ عممية تعزيز الذات كالمحافظة عمييا, "يشير ركجرز أف 

تشكيؿ مشاعر حب عميؽ كتقبُّؿ"  لئلنساف حاجة طبيعية نحك الشعكر بالتقدير اإليجابي مف قبؿ اآلخريف في

 (, كالسّيما إف كاف التعزيز مف ممثؿ السمطة كالقكة في المنزؿ 75, ص 2003أحمد,  مخكؿ&

إف األطفاؿ ينظركف إلى آبائيـ كمخمكقات عميا مما يجعميـ يحبكنيـ كيخافكىـ في نفس الكقت, كما يعممكف عمى 

اآلباء ال يعتبر ميمان في تربية األطفاؿ فقط كلكنو ميـ أيضان دمجيـ في أنفسيـ في كقت الحؽ كلذلؾ فإف تأثير 

(, بينما األـ ىي مصدر العطؼ كالحناف كليست صكرة 49, ص1993في تربية الجنس البشرم عامةن  القذافي, 

 القكة في نظر األطفاؿ لذلؾ يتقمص الطفؿ قيـ كرغبات كالده التي يسعى إلى التماىي معيا 

ذات داللة إحصائية بيف المستوى التعميمي لألـ ومستوى طموح  ارتباطية وجد عالقةال ت:الثامنةالفرضية 

 األبناء لدى عينة الدراسة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـّ حساب معامؿ االرتباط بيف مستكل تعمـ األـ كمستكل طمكح العينة, 

 (:22باستخداـ معامؿ االرتباط سبيرماف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  

 لدى عينة الدراسة العالقة بيف مستوى تعميـ األـ و مستوى طموح أبنائيا( 22جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الداللة درجة تعمـ األـ 

 غير داؿ إحصائيان  0.210 0.05 0.115 مستكل الطمكح
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 محققة صفرية ال (, ىذا يعني أف الفرضية0.05عند مستكل داللة  (sig 0.210يبيف الجدكؿ رقـ أف قيمة 

في أف الكالديف بشكؿ الشعكرم حيث يمكف تفسير ىذه النتيجة  ,( 2002التكيجرم   تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

يتبنكف أساليب مستكحاة مف تجاربيـ كخبراتيـ السابقة, حيث أف عبلقة الشخص باآلخريف بما فييا أطفالو تطفح 

(, كبذلؾ يعامؿ أطفالو 436, ص2003تنطبع بطابعيا مخكؿ, بالمشاعر كاالتجاىات التي يحمميا نحك كالدية ك 

 مف خبلؿ مخزكف خبراتو بغض النظر عف الشيادات التي حصؿ عمييا  

 جتياد كاإلنجاز كتحقيؽ النجاحأىمية اال فدركاألميات بمختمؼ درجات تعمميّف يبأف كما يمكف أف تفسر أيضان 

يجاد مكانة في المجتمع, حيث أف الحياة لـ تعد تعطي كضركرة السعي لمحصكؿ عمييا كالتميز إلثبات الذ ات كا 

أنو مترابط مع الطمكح, كبالتالي لـ يكف طمكح أبناءىف مرتبط  في تـّ ذكره سابقان لؤلداء المتقف كالذم  فرصة إالّ 

ألف إلى  اأشارت متافال(2003( كمنسي 2006فراج مع نتائج  نتيجة ىذه الدراسة لدييف  تختمؼ تعميـبمستكل ال

 الطمكح يزيد كمما ارتفعت شيادة الكالديف 

ومستوى طموح  بذات داللة إحصائية بيف المستوى التعميمي لأل ارتباطية ال توجد عالقة:التاسعةالفرضية 

 األبناء لدى عينة الدراسة

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـّ حساب معامؿ االرتباط بيف مستكل تعمـ األـ كمستكل طمكح العينة, 

 (:23اـ معامؿ االرتباط سبيرماف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  باستخد

 لدى عينة الدراسة ( العالقة بيف مستوى تعميـ األب ومستوى طموح أبناءه23جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الداللة درجة تعمـ األب 

 غير داؿ إحصائيان  0.116 0.05 -0.144 مستكل الطمكح

 

 محققة الصفرية  (, ىذا يعني أف الفرضية0.05( عند مستكل داللة  sig  0.116ف قيمة يبيف الجدكؿ رقـ  أ

النتيجة مف خبلؿ نظرية التحميؿ النفسي  حيث يمكف تفسير ىذه ,( 2002التكيجرم  تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

طفؿ بدكره يتقمص اتجاىات بأف الكالداف بشكؿ أك بآخر متأثراف بالتربية التي تعرضكا ليا في سنيف طفكلتيـ, كال
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كالديو كقيميـ كمعتقداتيـ كأساليبيـ في مبدأ حياتو فمثبلن نجد الطفؿ يعاقب الدمى بالطريقة التي يعاقبو بيا كالداه 

(  كىذا قد يفسر عدـ تأثير الشيادات العممية بمستكل الطمكح إذ أف المحدد الياـ ىك 108, ص1993 القذافي ,

اليب مستكحاة مف التنشئة القديمة التي تعرضا ليا, كبيذا يككف رصيد األشخاص مف ما يحممو الكالداف مف أس

 معاممة كالدييما أقكل مف الخبرات التي أضافتيا ليما الشيادات العممية 

إف الخطكط العريضة لبناء الشخصية كمككناتيا األساسية يتـ رسميا كتطكيرىا خبلؿ السنكات الخمس األكلى مف 

ف الس مكؾ الحالي ألم فرد ميما كاف عمره, يرتبط بمجمكع خبراتو السابقة التي مّر بيا خبلؿ المراحؿ العمر, كا 

( 44, ص1993األكلى مف عمره, كىذا ما أّدل إلى مقكلة فركيد الشييرة " الطفؿ ىك كالد الرجؿ"  القذافي, 

مع أبنائو الحقا, بكمماٍت أخرل إف  كتعني ىذه العبارة أف الطفؿ بدكره سيحمؿ تمؾ األساليب في ذاكرتو كيستخدميا

نيج الكالداف أكثر تأثيران مف مناىج المدارس العادية كىذا يفسر عدـ كجكد عبلقة بيف شيادة الكالداف كمستكل 

 طمكح أبنائيـ    

ذات داللة إحصائية بيف الوضع االقتصادي لموالديف ومستوى طموح  ارتباطية ال توجد عالقة الفرضية العاشرة:

 ئيـ لدى عينة الدراسة.أبنا

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـّ حساب معامؿ االرتباط بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كمستكل طمكح 

 (:24العينة, باستخداـ معامؿ االرتباط سبيرماف, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  

 ت العميالدى طمبة الدراسا ( العالقة بيف المستوى االقتصادي لموالديف ومستوى طموح24جدوؿ )

 القرار (sigقيمة االحتماؿ) مستوى الداللة المستوى االقتصادي لألسرة 

 غير داؿ إحصائيان  0.745 0.05 0.030 مستكل الطمكح

 

السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كمستكل طمكحو بمغت  يتضح مف الجدكؿ

المبّيف أعبله, كبذلؾ تقبؿ الفرضية    0.05ستكل الداللة(, كىي معامبلت ارتباط غير دالة عند م0.030 

 الصفرية, أم ال تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كأساليب تنشئة األب 
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( التي كجدت عبلقة بيف المستكل االقتصادم 2006(  كمع دراسة فراج  2005اختمفت مع نتائج دراسة شبير 

 بحيث ازداد الطمكح بازدياد دخؿ األسرة المادم  لؤلسرة كمستكل الطمكح,

يمكف أف تفسر الباحثة نتيجة الدراسة بناءن عمى كاقع المجتمع السكرم بحيث تكفر الدكلة التعميـ بشكؿ ممـز حتى 

مرحمة التعميـ األساسي, كمجانيان لكافة المراحؿ بما فييا مرحمة الدراسات العميا, كفي ظؿ المساكاة السياسية 

جتماعية كفي فرص التعميـ, يككف الفقر محفزان لبلعتقاد بأف الجد كالعمؿ يحسف الحياة, كجدت دراسة ككاؿ كاال

( أف الفقر في ظؿ مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ كالعمؿ يككف محفزان لبذؿ Wall & whitfied  2012ككيت فايد 

االجتياد كالعمؿ المتقف لـ يعد حكران عمى فئة , باإلضافة إلى أف إدراؾ أىمية التفكؽ ك 3المزيد مف الجيد "ص 

 دكف غيرىا 

كمف الممكف أف ىناؾ بعض التزييؼ بإجابات العينة كىـ طمبة الدراسات العميا, كذلؾ لحرج بعضيـ مف االعتراؼ 

بمستكل اقتصادم منخفض, كنتيجة عدـ االستقرار االقتصادم الذم يشيده المجتمع السكرم لـ يتـ كضع قيمة 

 المادم في المقياس لمدخؿ 

عشر: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث  لحاديةالفرضية ا
حعمى مقياس الطمو 

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ اختبار الفركؽ بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث 
(:25مبيف في الجدكؿ  عمى مقياس الطمكح, ككانت النتائج كما ىك 

 لدى طلبة الدراسات العليا ( الفروق عل: مقياس الطموح وفقاً لمتغير الجنس25جدول )

 القرار t (sig) المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري العدد جنس الطالب

 داؿ إحصائيا 0.000 3.567 4.0359 0.509 34 ذكر

 3.7171 0.395 86 أنثى

 

ربما تعكد ىذه الفركؽ لدافع القكة بؽ أف الذككر لدييـ مستكل طمكح أعمى مف اإلناث, يتضح مف الجدكؿ السا

المكجكد لدل الرجؿ, حيث يعمؿ كفقان ليذا الدافع إلى التفكؽ , إذ أف أحد المياديف التي يحقؽ بيا ىذا الدافع ىك 
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ة إذ أف حيازة المكانة االجتماعية التعمـ كالعمؿ, كمف طرؽ التعبير عف ىذا الدافع ىي إحراز المكانة االجتماعي

( ىذا باإلضافة ألف الصبياف أكثر ميبلن 91, ص2003مف خبلؿ التفكؽ أمر مشركع في مجتمعنا مخكؿ كأحمد, 

مف البنات لئلنجاز بتأثير دافع الدأب كاإلتقاف, بينما دافعية البنات لئلنجاز تزيد بسبب الحاجة لبلستحساف 

كيمكف تفسير ىذه النتيجة أيضان مف خبلؿ كجكد فركؽ جكىرية بيف   (141, ص2003االجتماعي مخكؿ, 

عامان إلى سف األربعيف, إذ أف الرجاؿ بصفة 21الرجاؿ كالنساء في مرحمة الرشد المبكر الذم يستمر مف سف 

ىذه المرحمة عامة يميمكف إلى تركيز ميكليـ كاىتماماتيـ ككقتيـ بنطاؽ كاحد, إال أّف اإلناث أكثر تشتتان, فمثبلن في 

يمارسف أدكار عديدة كاالىتماـ باألمكر األسرية, كلعّؿ لدل اإلناث ىذا التشتت بيف أنكاع الطمكح المختمفة سمة 

 عامة في طكر الرشد المبكر 

بأف طمكح الذككر أعمى  2012)( كالشافعي  2006تتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت ليا دراسة فراج  

( كستراند 2012( ك أبك عمرة  2014بينما اختمفت مع نتائج دراسات كؿ مف بف التكاتي مف طمكح اإلناث, 

( التي 2005( التي لـ تجد فركؽ, كما اختمفت مع نتائج دراسة بكفاتح  Winston&Strand, 2008كينستكف 

جكدة األداء في كجدت الفركؽ لصالح اإلناث, ربما يعكد االختبلؼ بالنتائج الختبلؼ العينة كخصائصيا حيث أف 

نما في مستكيات األداء العالي   العمؿ يككف لصالح الذككر كلكف ليس في المستكيات العادية كا 
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث ال الفرضية الثانية عشر:

 أساليب التنشئة لصورة األـ.عمى مقياس 

الفرضية تـ اختبار الفركؽ بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث  لمتحقؽ مف صحة ىذه

 (:26عمى مقياس أساليب التنشئة الكالدية لصكرة األـ, ككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ  

 لدى طلبة الدراسات العليا ( الفروق عل: مقياس تنشئة األم وفق متغير الجنس26جدول )

االنحراؼ  الطالب جنس أسموب تنشئة األـ
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

t F sig القرار 

 داؿ 016 .0 2.616 2.375- 1.5147 0.79282 ذكر أسموب التقييد
 1.9215 0.86493 أنثى

 داؿ 0.864 0.029 3.044- 1.8647 1.12139 ذكر الميؿ لمنزاعات
 2.5849 1.18553 أنثى

 داؿ 0.018 6.409 1.579 5.6324 0.64325 ذكر التربية لالستقالؿ

 5.3488 0.96427 أنثى
 داؿ 0.000 44.095 3.650 4.7059 1.34218 ذكر أسموب المديح

 5.4264 0.78657 أنثى

 داؿ 0.033 4.668 1.037 5.0098 0.71767 ذكر أسموب الدعـ
 4.8275 0.91910 أنثى

 داؿ 0.009 7.017 4.084 4.2647 1.65252 ذكر المواقؼ الثابتة

 3.1221 1.26010 أنثى

 

( أف أسمكب تنشئة األـ 26تـّ االكتفاء في الجدكؿ السابؽ بسرد األساليب ذات الداللة فقط, يتبّيف مف الجدكؿ  

لئلناث يختمؼ عف أسمكب تنشئتيا لمذككر, بحيث كانت أكثر دعمان ليّف كفي نفس الكقت تيدؼ األميات مف 

االستقبلؿ, دّلت اإلجابات في الدراسة الحالية إلى أف األـ كانت تترؾ لئلناث المجاؿ الرتداء المبلبس تربيتيف إلى 

بمفردىف كترتيب الغرفة كاأللعاب, كلكف في ذات الكقت كانت أساليب األميات ليف أكثر تقييدان كنزاعان, تكثر 

التفاصيؿ التي تشارؾ بيا األـ, فمثبلن تفرض رأييا النزاعات بيف األـ كابنتيا األنثى مف كجية نظر الباحثة لكثرة 
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في طريقة لباسيف كبعبلقتيف الشخصية مع األصدقاء كالصديقات, كاعتمادىا عمى اإلناث في الكثير مف األعماؿ 

 المنزلية, ككثرة التفاصيؿ التي تفرضيا عمى البنت كنكع مف أنكاع التطبيع االجتماعي 

كب التقييد كالحصر مع اإلناث أكثر مف الذككر ألنيف أكثر ميبلن لبلىتماـ يمكف تفسير إتباع األميات ألسم

بمشكبلت البنات أكثر مف اىتماميف بمشكبلت الصبياف كربما يرجع ذلؾ لقمؽ األميات مف عجز البنات عف 

اليرب مف المآزؽ التي تعترض مسمكيف, كما قد يككف السبب في عدـ ثقة األميات بقدرة بناتيف عمى تحمؿ 

  435), ص2003مسؤكلية ذاتيف بحرية  مخكؿ, 

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث العشر : الفرضية الثالثة
 التنشئة لصورة األب.عمى مقياس 

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ اختبار الفركؽ بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث 

 (:27قياس أساليب التنشئة الكالدية لصكرة األب, ككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ  عمى م

 عل: مقياس تنشئة األ  لدى طلبة الدراسات العليا بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث( الفروق 27جدول )

أسموب تنشئة 
 األب

جنس 
 الطالب

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

t F sig القرار 
 داؿ 0.000 17.048 2.064 4.5392 1.51761 ذكر التربية لبلستقبلؿ

 5.0078 0.92174 أنثى
 داؿ 0.002 10.222 0.394 4.7121 1.44714 ذكر التربية لمتكافؽ

 4.8081 1.07967 أنثى
 

ناث صرحف بأف تربية األب ألطفالو تـّ االكتفاء في الجدكؿ السابؽ بسرد األساليب ذات الداللة فقط, كنجد أف اإل

اإلناث كانت تيدؼ لمنحف االستقبلؿ كتحقيؽ التكافؽ, ربما كانت ىذه النتائج لصالح اإلناث ألف الكالد حاكؿ 

إعداد ابنتو لمحياة في المجتمع كاالعتماد عمى نفسيا كما أف معاممتو ىذه كخاصة في سنيف طفكلتيا األكلى 

نفسيا كبجسدىا كبيكيتيا كأنثى, حيث كجد أف اإلناث في سف الثانية كالثالثة كالرابعة ضركرية جدان إلحراز الثقة ب

, 2003يفضمف المعب كالحصكؿ عمى الدعـ مف الكالد الذم يعتبر قبكلو ألبنتو محددان ىامان لقبكليا لذاتيا  مخكؿ,

 , فيي تنظر لذاتيا مف مرآة معاممة الكالد (142ص



040 
 

البنتو كتربيتيا لمتكافؽ مع ذاتيا كاآلخريف, تشكيؿ إحساسيا بالرضى عف جنسيا,  يستطيع الكالد مف خبلؿ دعمو

كذلؾ بإبدائو السعادة لكالدة الطفمة كبمعاممة البنات بطريقة تمنحيف الثقة بأنفسيف, إف ذلؾ يساعد البنت عمى 

الفتاة دكران كبيران في تشكيؿ إقامة مفيـك انثكم إيجابي بخصكص ذاتيا كأنثى كبتعبير آخر تمعب العبلقة الكالدية ب

اإلناث المكاتي يفتقدف دعـ كمساندة الكالد يّتسمف باإلتكالية  شخصيتيا األنثكية بدءن مف سنيف حياتيا األكلى, إفّ 

كالخضكع كيظير ذلؾ كاضحان في حياتيا الحقان بحيث يتزعزع مفيكميا عف ذاتيا كعف شخصيتيا 

دعـ الكالد كتربية ابنتو عمى االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس  كبذلؾ يككف ,144), ص2003 مخكؿاألنثكية

كتقبؿ ذاتيا كأنثى ىك العامؿ األكثر فعالية في منحيا الثقة بنفسيا كبدكرىا كىك مف يعطييا الحافز لممنافسة 

ثبات الذات    كا 

الميالدي لدى  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح وفقًا لمترتيبالفرضية الرابعة عشر:

 عينة الدراسة .

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـّ حساب الفركؽ في مستكل الطمكح كفقان لمتغير الترتيب الميبلدم مف خبلؿ 
 (:28, كما ىك مبّيف في الجدكؿ  Scheffe)معامؿ شيفيو  

 عليالدى طلبة الدراسات ال ( الفروق عل: مقياس الطموح وفق متغير الترتي  الميالدي28الجدول )

الترتيب الميالدي 
 لمطالب

االنحراؼ  العدد
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

t  قيمة
 (sigاالحتماؿ)

 القرار

 داؿ 0.031 3.050 3.7517 45036. 24 األكؿ

 3.8845 44851. 78 الكسط

 3.5339 39914. 16 خيراأل

 3.6600 00000. 2 الكحيد

 3.8074 45210. 120 المجمكع

 

جدكؿ السابؽ نجد أف مستكل الطمكح الفرد ذا الترتيب الميبلدم األكسط يفكؽ طمكح األخ األخير, كبالتالي مف ال

نما فقط بيف األكسط كاألخير   ال تكجد فركؽ بيف البقية كا 
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(التي كجدت أف الكلد األكؿ يتمتع 2014تختمؼ مع نتيجة دراسة معيد الدراسات النفسية في المممكة المتحدة 

 عمى مف البقية بطمكح أ

يمكف تفسير ىذه النتيجة بأف األخ األكسط ينافس أخكه األكبر كيجتيد ليحصؿ عمى اىتماـ الكالديف, لذلؾ فيك 

يعمؿ كما شبيو أدلر كحصاف السباؽ محاكالن تجاكز إخكتو كالحصكؿ عمى استحساف الكالديف, كما أف األكسط 

يف كالذم قد تنشئ لديو صفات اإلتكالية, كقد يجد نفسو األصغر يتفكؽ عمى األخ األخير الذم يمقى اىتماـ الكالد

في المنزؿ كالجميع يتفكؽ عميو بالحجـ كالقدرات كحرية التصرؼ كبالتالي قد يستكيف ليذه الفكرة كيرضى بأنو 

ر كأخ األضعؼ كأف الجميع يتفكؽ عميو فبل يبذؿ جيد لتغيير ىذا االعتقاد, بينما يدرؾ االبف األكسط كجكد أخ أكب

مكانية التفكؽ عمييما, كيتعمـ الصبر كالمثابرة كالتخطيط  أصغر منو كبالتالي يستطيع تقييـ أعمالو بيف إخكتو كا 

كمنافسة بقية أخكتو كىذا ما يجعؿ ىذه الصفات تتثبت في شخصيتو كتظير بسنكات الحقة فيميؿ لممنافسة 

 ا ما يفسر ارتفاع مستكل طمكحو كالتخطيط ألىدافو كتنظيـ أعمالو لبمكغ تمؾ األىداؼ, كىذ
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 :االستنتاجات

دّلت نتائج البحث عمى أف طبلب الدراسات العميا يتمتعكف بمستكل طمكح مرتفع, كما أّف ىناؾ عبلقة 

 بيف أساليب تنشئة الكالديف مف كجية نظر األبناء طبلب الدراسات العميا( كمستكل طمكحيـ 

حصائية بيف أسمكب تنشئة األـ القائـ عمى االستقبلؿ كالقكاعد كبيف مستكل طمكح ىناؾ عبلقة إيجابية ذات داللة إ

 أبنائيا  أبنائيا كعبلقة سمبية بيف أسمكبيا بالتنشئة القائـ عمى المناخ االنفعالي المشاحنات( كمستكل طمكح

ابي طردم مع مستكل أّما بالنسبة لصكرة األب فإف أسمكب التربية عمى االستقبلؿ كالقكاعد ارتبط بشكؿ إيج 

طمكح أبنائو, كبشكؿ سمبي بأسمكبو القائـ عمى المناخ االنفعالي, أّما فيما يتعمؽ باألىداؼ األخرل فمـ تجد الدراسة 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كمستكل طمكح أبنائيا, كما لـ تجد عبلقة دالة 

مستكل طمكح أبنائيما, في حيف تبّيف كجكد فركؽ في مستكل الطمكح كفقان إحصائيان بيف درجة تعمـ الكالديف ك 

لمترتيب الميبلدم لمفرد بيف إخكتو فكانت لصالح االبف األكسط, أما بالنسبة لمتغير النكع فقد كجدت الدراسة فركؽ 

لمنزاعات كالتقييد  في مستكل الطمكح لصالح الذككر, كفركقان في أساليب التنشئة األـ فكانت اإلناث أكثر تعرضان 

كالتربية لبلستقبلؿ مف الذككر بينما في أساليب تنشئة األب كانت الفركؽ لصالح اإلناث فكّف أكثر تمتعان 

باالستقبللية كالدعـ مف الذككر, كبينت أيضان نتائج الدراسة أف أساليب معاممة األـ القائمة عمى  الدعـ, القكاعد( 

بينما أسمكب المديح يتنبأ بخفضو, في حيف تتنبأ أساليب معاممة األب القائمة عمى تتنبأ برفع مستكل طمكح أبنائيا 

 تكجيو القكاعد, التربية لمتكافؽ, المديح( برفع مستكل طمكح أبنائو, في حيف تتنبأ أساليبو القائمة عمى  التقييد, 

 المكاقؼ المفتعمة( بخفضو في المستقبؿ 

أف ألساليب تنشئة األـ كاألب أثران فاعبلن كقكيان بمستكل طمكح أبنائيـ ليس  مف خبلؿ استعراض النتائج السابقة نجد

عمى مستكل الطمكح في المستقبؿ, كىذا بدكره يؤكد عمى حساسية  تنبؤيوفقط في المدل القريب بؿ أيضان ليا قيمة 

دد صفات كسمات دكر الكالديف كقكة تأثيرىما في شخصية األبناء, حيث أف طريقة تعامميما مع أطفاليما تح

 ستبلـز األبناء عمى مّر حياتيـ, كسيتبنى ىذه األساليب األطفاؿ عندما يكبركف 
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إف النتائج السابقة بّينت أثر أساليب تنشئة الكالديف عمى مستكل طمكح أبنائيـ, كأكضحت _في حدكد ىذا البحث_ 

ألساليب التي تعزز الثقة بالنفس األساليب التي مف شأنيا رفع مستكل الطمكح كتمؾ التي تخفضو, أم بينت ا

اتكالية  انسحابيوكالصبر كالمثابرة كالجد كالكفاح كتحمؿ المسؤكلية كتمؾ التي تخفض الثقة بالنفس كتبني شخصية 

, كحتى ضمف المنزؿ الكاحد بّينت الفركؽ في أساليب معاممة األبناء كفقان لترتيبيـ الميبلدم  تفتقر ألم عـز

اثان(, كالتي انعكست بدكرىا عمى الطمكح, كىذا يؤكد عمى الدكر القكم كاألساسي الذم يمعبو كلنكعيـ  ذككران أك إن

 الكالداف في شخصية أبنائيـ كأسمكبيـ في الحياة 

 : Recommendationالمقترحاتثالثًا: 

 في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث يمكف تقديـ المقترحات اآلتية:

حيث أف مشاكؿ الشباب  مستقبمية في مجاؿ الطمكح, كأساليب التنشئة الكالديةتنشيط الدراسات كالبحكث ال -

  تعكد بشكٍؿ أك بآخر لتراكـ خبرات غير سارة في الطفكلة

التكسع بإجراء دراسات خاصة بطبلب الدراسات العميا, نظران ألنيـ فئة تمقى اليامشية بالرغـ مف أىمية  -

 كحساسية دكرىـ في المجمع 

لطمكح أىمية خاصة كمتابعة مف قبؿ كزارة التربية, ألنو يعد محددان لمسمكؾ اإلنساني إعطاء مكضكع ا -

 كلجكدة األداء 

تضميف أساليب التنشئة الكالدية في المقررات النظرية كالعممية في اإلرشاد النفسي, مما قد يسيـ لدل  -

كاصؿ الفعاؿ مع أسر المرشد في تككيف فكرة معمقة عف كؿ أسمكب, كبالتالي يككف قادران عمى الت

 المسترشديف 

التنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المختمفة مثؿ االتحاد النسائي كمؤسسات رعاية الطفكلة, بيدؼ تبادؿ  -

 الخبرات كالمعمكمات حكؿ أساليب تنشئة األطفاؿ كتنمية إمكاناتيـ 

دـ جدارة الكالديف إيجاد ىيئات معنية بحقكؽ الطفؿ تراقب طرؽ تربيتو, كتتدخؿ بشكؿ سريع في حالة ع -

في تربية ابنيما, أك إتباع أسمكب خاطئ مف شأنو أف يعيؽ نمك الطفؿ النفسي بشكؿ سكم, كذلؾ أسكةن 
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بالعديد مف الدكؿ المتقدمة التي أدركت أف تنشئة الطفؿ بطريقة غير سكية سيؤدم إلعداد شخص خطير 

 عمى المجتمع 

بمستكل طمكح طبلبيا, كذلؾ لمنيكض باإلنساف  تكجيو العامميف في المؤسسات التعميمة لبلىتماـ -

 كاستثمار قدراتو بطريقة يشعر مف خبلليا بتحقيؽ ذاتو 

نشر برامج كقائية لممقبميف عمى الزكاج حكؿ خطكرة كدقة كخصائص مرحمة الطفكلة, ككذلؾ حساسية  -

 الدكر الذم تمعبو أساليب تعامميـ مع أبنائيـ عمى المدل الطكيؿ 

 ترحة:دراسات كبحكث مق

 :كتقترح الباحثة إجراء مجمكعة مف الدراسات لئلحاطة بمكضكع التنشئة كالطمكح بشكؿ أفضؿ

 إجراء الدراسة الحالية عمى عينة أخرل  -

 دراسة العكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح , كذلؾ بتناكؿ كؿ عامؿ عمى حدا  -

 اختبار مدل فاعمية برنامج إرشادم في تنمية مستكل الطمكح   -

 دراسة مقارنة بيف تقدير الكالديف ألساليب تنشئة أبنائيـ ك إدراؾ ىؤالء األبناء لتمؾ األساليب إجراء  -

 إجراء دراسات تتناكؿ طبلب الدراسات العميا  -

 إجراء دراسات مقارنة عبر حضارية ألساليب التنشئة كلمستكل الطمكح  -

 إتباعيـ أساليب غير مناسبة لمطفؿ  القياـ بأبحاث تيدؼ لكضع برامج إرشادية لآلباء كاألميات في حاؿ -
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 المراجع:

 أواًل المراجع العربية:

أساليب معاممة األب كما يدركيا األبناء وعالقتيا بالشعور باألمف النفسي لدى (  2011ابريعـ, سامية   -

مكـ قسـ العمـك االجتماعية  مجمة جامعة النجاح لمع عينة مف طالب المرحمة الثانوية في مدينة تبسة

   1786-7,1816االنسانية  

العالقة بيف الطموح األكاديمي وأساليب المعاممة الوالدية والتحصيؿ الدراسي (  1994ابراىيـ, ابراىيـ   -

-591 .,10مجمة جامعة قطر  دراسة امبريقية لدى عينة مف طالب المرحمة الثانوية بدولة قطر. 

570  

ي وعالقتو بمستوى الطموح والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة األمف النفس  (2012)أبك عمرة, عبد المجيد  -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ  الثانوية العامة "دراسة مقارنة بيف أبناء الشيداء وأقرانيـ العادييف"

 عمـ النفس, كمية التربية جامعة األزىر: فمسطيف  

السببي ومستوى الطموح لدى تالميذ التفكير اإلبداعي وعالقتو بكؿ مف العزو (  2004أبك ندم, خالد   -

  رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس, كمية التربية, الجامعة الصفيف الخامس والسادس االبتدائييف

 اإلسبلمية: فمسطيف 

(  مصر: 4  طمناىج البحث في العمو النفسية والتربوية(  2004أبك عبلـ, رجاء محمكد   -

 دار النشر لمجامعات 

(  لبناف: دار صادر 3  طلساف العرب(  1990ر, أبك الفضؿ جماؿ الديف  ابف منظك  -

 لمطباعة كالنشر  

( المعجـ 1997أنيس, ابراىيـ؛ منصر,عبد الحميـ؛ الّصكالحي,عطية؛ األحمد, محمد   -

 الكسيط  طيراف: مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية  
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يا األبناء وعالقتياباضطراب أساليب المعامة الوالدية كما يدرك(  2002أبك ليمة, بشرل   -

 رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ  المسمؾ لدى طالب المرحمة اإلعدادية بمدارس محافظات غزة

 النفس, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية: فمسطيف 

لكمية في سمسمة أدلة المركنة النفسية العامة  أساليب المعاممة الوالديةأبك حبلكة, محمد    -

 بدمنيكر  جامعة االسكندرية  التربية

أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بالحالة (  2012أبك مرؽ, جماؿ؛ أبكعقيؿ, ابراىيـ   -

  113-144, 1مجمة جامعة األقصى    المزاجية لدى طمبة جامعة الخميؿ في فمسطيف.

طموح لدى طمبة لعالقة بيف التفاعؿ االجتماعي ومستوى ال  ا(2010البركات, صالح؛ ياسيف, عمر   -

عجمكف  الجامعة التطبيقية: العراؽ   كمية   مجمة الدراسات البيئية المرحمة الثانوية في محافظة إربد

3,120-109  

الترتيب الميالدي وعالقتو ببعدي الشخصية االنبساطية والعصابية (  2007بركات, زياد  -

   منشكرات جامعة القدس المفتكحة: فمسطيف  والتحصيؿ

عالقة مفيـو الذات بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة القدس (  2009ياد  بركات, ز  -

    جامعة القدس المفتكحة: فمسطيف  المفتوحة في ضوء بعض المتغيرات

العالقة بيف أساليب المعاممة الوالدية واالكتئاب لدى بعض (  2000بركات, آسيا   -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ بالطائؼ.المراىقيف والمراىقات المراجعيف لمستشفى الصحة النفسية 

 , كمية التربية, جامعة أـ القرل: السعكديةعمـ النفس

األساليب الوالدية وأساليب اليوية والتكيؼ (  2013البداريف, غيث؛ غيث, غالب   -

لعمـك   المجمة األردنية في ااألكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة الجامعة الياشمية

  65-87 , 1 التربكية 
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الرفض( كما يدركيا األبناء -أساليب المعاممة الوالدية )التقبؿ( 2011أحمد, فرحات   -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس  وعالقتيا بالسموؾ التوكيدي لدى تالميذ التعميـ الثانوي.

 ة, جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك  كعمـك األرطفكنيا, كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية االجتماعي

مجمة شبكة العمـك أنساؽ القيـ وأساليب المعاممة الوالدية. (  2009بكخميس, بكفكلة   -

  71-76 ,21النفسية كالعربية   

الضغط النفسي وعالقتو بمستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ (  2005بكفاتح, محمد   -

  رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس كعمكـ األغواط السنو الثالثة ثانوي دراسة ميدانية بوالية

 التربية, كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية, جامعة كرقمة: الجزائر 

االتزاف االنفعالي وعالقتو بمستوى الطموح لدى الطالب (  2014بف التكاتي, خيرة   -

  رسالة ماجستير غير ةالجامعي دراسة ميدانية عمى عينة مف طالب جامعة قاصدي مرباح بورقم

 منشكرة  قسـ عمـ النفس كعمـك التربية, كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية, جامعة كرقمة: الجزائر 

أساليب المعامة الوالدية كما يدركيا األبناء وعالقتيا بالتوافؽ النفسي (  2008البمييي, عبد الرحمف   -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ العمـك ة بربدة.دراسة ميدانية عمى طالب المرحمة الثانوية بمدين

 االجتماعية  كمية الدراسات العميا  جامعة نايؼ العربية: السعكدية 

العالقة بيف أساليب المعاممة الوالدية ومستوى الرقابة الذاتية (  2008  الجار اهلل, مي -

منشكرة  كمية العمـك االجتماعية  رسالة ماجستير غير  لدى طالبات المرحمة الثانوية الحكومية بالرياض

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: السعكدية 

(.التوافؽ الشخصي واالجتماعي وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة المعيد 2007الجبارم, محمد   -

 كمية التربية لمعمـك اإلنسانية  جامعة صبلح الديف    التقني في كركوؾ.

الدراسي وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة كمية الفنوف المناخ (  2012جبر, حسيف   -

  184-211, 2 مجمة مركز بابؿ لمدراسات الحضارية كالتاريخية  الجميمة في جامعة بابؿ
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أساليب المعاممة الوالدية والذكاء الشخصي )االجتماعي، الذاتي(  ( 2007الحربي, فيد   -

طالب المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة.  وفؽ نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة لدى عينة مف

 رسالة ماجستير غير منشكرة  جامعة أـ القرل:السعكدية 

أساليب التنشئة األسرية وعالقتيا بكؿ مف التفاؤؿ والتشاؤـ (  2008الحربي, عبد اهلل   -

كرة, قسـ   رسالة ماجستير غير منشلدى عينة مف تالميذ المرحمة المتوسطو والثانوية بمنطقة جازاف

 عمـ النفس, جامعة أـ القرل: السعكدية 

(.القمؽ التنافسي كدالة تفاعمية بيف الجنسيف ودافعية األنجاز 2005حسيب, حسيب   -

 جامعة عيف شمس: مصر ومستوى الطموح لدى طالب المرحمة الثانوية. 

ة التربية مجمة كمي المناخ النفسي وعالقتو بالصحة النفسية لألبناء.(  2006خميؿ, عفراء   -

  483-507، 49األساسية 

 سكريا: جامعة بياف بأعداد طالب الدراسات العميافي جامعة تشريف  (2014)دائرة التخطيط -

 تشريف 

عالقة مشاىدة المراىقيف لمدراما األجنبية (  2009الدسكقي, زكريا؛ عبد الدايـ, صفاء   -

 , جامعة طيبة: المدينة المنكرة  األسرة كمية عمـكالمقدمة بالقنزات الفضائية بمستوى الطموحمدييـ. 

. أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالذكاء والتحصيؿ الدراسي (2008الدكيؾ, نجاح   -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس, كمية التربية,  لدى األطفاؿ في مرحمة الطفولة المتأخرة.

 الجامعة اإلسبلمية: فمسطيف 

المعاممة الوالدية والفشؿ الدراسي وعالقة كؿ واحد منيما بالسموؾ (  2001الراجي, محمد   -

  رسالة مقدمة إلى المركزم العدواني لدى تالميذ المستوييف الخامس والسادس مف التعميـ االبتدائي

 , األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي, المغرب االستشارم البريطاني
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  رسالة ليب التنشئة األسرية وانعكاساتيا عمى المراىؽأسا(  2004رحيمة, شرقي   -

ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ االجتماع, كمية العمـك االجتماعية كالعمـك االنسانية, جامعة الحاج 

 خضر: الجزائر  

  سكريا: منشكرات الصحة النفسيةدراسة في سيكولوجية التكيؼ د  ت(  الرفاعي, نعيـ -

  جامعة دمشؽ  بدكف تاريخ

   سكريا: منشكرات جامعة تشريف نظريات اإلرشاد والعالج النفسي(  2007رحاؿ, ماريك   -

  عماف: دار أساسيات منيجية البحث في العمو اإلنسانية(  2007زايد, فيد خميؿ   -

 النفائس لمنشر كالتكزيع 

ة الرضا عف الواقع ومستوى الطموح وعالقتيما باالتجاه نحو اليجر (  2012سعيد, سامي   -

  رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس, كمية لدى العامميف وغير العامميف مف خريجي الجامعات

 التربية, جامعة األزىر: فمسطيف  

 ترجمة خالد  األبناء والتربية المثالية في ظؿ الضغوط الحياتية(  2008سكليفاف, كاريف,   -

 افية  العامرم( القاىرة: دار الفاركؽ لبلستثمارات الثق

   سكريا: منشكرات جامعة دمشؽ  إرشاد الكبار وذوييـ(  2006الشيخ, دعد   -

الضغوط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة مف طالب المرحمة (  2012الشافعي, سيير  -

  217-248, 92  مجمة كمية التربية ببنيا  الثانوية

غيرات في ضوء الثقافة دراسة لمستوى الطموح وعالقتو ببعض المت(  2005شبير, تكفيؽ   -

  رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس, كمية التربية, السائدة لدى طمبة الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسبلمية: فمسطيف 

أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا باتخاذ األبناء لقراراتيـ في (  2009شعيبي, إنعاـ   -

دارة المنزؿ, كمية التربية, جامعة أـ القرل:    رسالة ماجستير غيرالمرحمة الثانوي منشكرة  قسـ السكف كا 

 السعكدية 



050 
 

أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء األسوياء (  2010الشيخ حمكد, محمد   -

  17-56, 4  مجمة جامعة دمشؽ  والجانحوف

عة عالقة الضغط النفسي بمستوى الطموح لدى طمبة الجام( 2013صالحي, ىناء   -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ العمـك االجتماعية, كمية العمـك االنسانية المقيميف بجامعة ورقمة. 

 كاالجتماعية, جامعة كرقمة: الجزائر 

  سكريا: منشكرات االرشاد النفسي والتربوي(  2005العاسمي, رياض؛ رحاؿ, ماريك   -

 جامعة دمشؽ 

 لنفسي  سكريا:منشكرات جامعة دمشؽ (  برامج اإلرشاد ا2007العاسمي, رياض   -

التربية عبر التاريخ مف العصور القديمة حتى أوائؿ القرف (  1975عبد الدائـ, عبد اهلل   -

 (  لبناف: دار العمـ لممبلييف 2  طالعشريف

  القاىرة : مؤسسة المختار سيكولوجية الفروؽ بيف الجنسيف(  1991عبد العزيز, رشاد   -

 لمنشر كالتكزيع 

  نيضة دراسات سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية( 1990الفتاح, كاميميا  عبد  -

 مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع: مصر 

   منشكرات جامعة بنيا عمـ االجتماع العائمي   د  ت( العزبي, زينب -

المناخ الجامعي وعالقتو بدافعية اإلنجاز (  2010العضايمة, عدناف؛ غريب, أيمف   -

لدى طمبة الجامعات األردنية في سمسمة الثقافة والتنمية. العدد السابع والثالثوف،  ومستوى الطموح

 2010.أكتوبر 

القياس والتقويـ التربوي والنفسي أساسياتو (  2000عبلـ, صبلح الديف محمكد   -

   القاىرة: دار الفكر العربي وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة
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يب التفكير وعالقتيا بمستوى الطموح لدى أسال(  2008عمي, بشرل؛ صاحب, كجداف   -

مجمة كمية التربية األساسية في جامعة المستنصرية طالبات قسـ رياض األطفاؿ كمية التربية األساسية. 

  63 ,.239-330 

الرفض( كما يدركيا األبناء -أساليب المعاممة الوالدية )التقبؿ(  2011فرحات, أحمد   -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ النفس تالميذ التعميـ الثانوي. وعالقتيا بالسموؾ التوكيدي لدى 

كعمـك التربية كاألرطفكنيا, كمية اآلداب كالعمـك االنسانية كاالجتماعية, جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك: 

 الجزائر 

اإلحصاء بال معاناة المفاىيـ مع التطبيقات (  2005فيمي, محمد شامؿ بياء الديف   -

 الرياض: معيد اإلدارة العامة .  SPSSبرنامجباستخداـ 

   ليبيا: دار الكتب الكطنية بنغازم الشخصية(  1993القذافي, رمضاف   -

أىمية خبرات اإلنصاؼ و التنشئة االجتماعية األسروية عمى النمو (.2010كحيمة, ريـ  -

  شء في أسر كاممةاالعتقاد بالعالـ المنصؼ عند النشئ مقارنة بيف النشء مع أميات وحيدات و الن

 رسالة دكتكراه غير منشكرة  جامعة مارتف لكثر: ألمانيا 

عالقة أساليب التنشئة داخؿ األسرة بتوافؽ األسرة (  2013لبكز,عبد اهلل؛ حجاج, عمر   -

قسـ العمـك االجتماعية  كمية العمـك داخؿ المدرسة دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة ورقمة. 

 عية جامعة كرقمة: الجزائر اإلنسانية كاالجتما

  ترجمة إياد الحكارني(  سكريا: شخصية المولود البكر نشأًة وبموغاً (  1999ليماف, كيفيف   -

 دار الكممة لمنشر كالتكزيع كالطباعة 

   سكريا: منشكرات جامعة دمشؽ عمـ نفس الطفولة والمراىقة(  2003مخكؿ, مالؾ   -

لوالدية وعالقتيا بتوافؽ الطفؿ االجتماعي (. أساليب المعاممة ا2001محرز, نجاح   -

  285-324, 1مجمة جامعة دمشؽ   والشخصي في رياض األطفاؿ.
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قمؽ المستقبؿ ومستوى الطموح وحب االستطالع (  2006محمكد, ىكيدة؛ فراج, محمد   -

مية   مجمة كلدى طمبة كمية التربية مف ذوي المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المختمفة

  63-154, 2التربية في جامعة االسكندرية  

دراسة لبعض المتغيرات العقمية )السرعة (  2006محمد, محمد؛ الشحات, مجدم   -

تحمؿ الغموض( الفارقة بيف الطالب العادييف -الغمؽ المفظي( واالنفعالية )مستوى الطموح-اإلدراكية

  13-68, 16ية في جامعة بنيا  مجمة كمية الترب وبطيئي التعمـ في المرحمة اإلعدادية.

   سكريا: منشكرات جامعة دمشؽالقياس النفسي(  2006مخائيؿ, أمطانيكس   -

   سكريا: منشكرات جامعة تشريف الفروؽ الفردية(  2003مخكؿ, مالؾ؛ أحمد, عدناف   -

   سكريا: منشكرات جامعة دمشؽ بدكف تاريخ عمـ دراسة اإلنسافمسمـ, عدناف  -

   سكريا: منشكرات جامعة دمشؽ عمـ االجتماع(  2003مسمـ, عدناف   -

قمؽ المستقبؿ وعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى عينة   (2009)المشيخي, غالب  -

  رسالة دكتكراه غير منشكرة  كمية التربية, قسـ عمـ النفس, جامعة أـ القرل: مف طالب جامعة الطائؼ

 السعكدية 

نؼ األسري وعالقتو بالتوافؽ النفسي لدى المراىقيف دراسة ميدانية عمى (.الع2009)مصطفى, يامف  -

رسالة ماجستير غير منشكرة  قسـ عمـ عينة مف طالب المرحمة الثانوية في مدارس مدينة دمشؽ. 

 النفس, كمية التربية, جامعة دمشؽ: سكريا 

 ت الجامعية   سكريا: مديرية الكتب كالمطبكعاالتعمـ ونظرياتو(  2001منصكر, عمي   -

   سكريا: منشكرات جامعة دمشؽ عمـ النفس التربوي(  2003منصكر, عمي   -

. أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى (2012ميكائيؿ, عبد الرحمف  -

 كمية التربية بالبيضاء  جامعة عمر المختار عينة مف تالميذ مرحمة التعميـ األساسي. 

 ترجمة لجنة الترجمة في دار   (2 ط أنا بخير أنت بخير.(  1997ىاريس, آمي,   -

 الفاضؿ(  سكريا: دار الفاضؿ  
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   ترجمة ابراىيـ (. التوافؽ النفسي تحميؿ المعامالت اإلنسانية1992ىاريس, تكماس   -

 ابراىيـ(  مصر: الييئة العامة لمكتاب 

جتماعية في المجتمع السمات الديمقراطية لمتنشئة اال( 2000كطفة, عمي؛ شياب, عمي   -

الكويتي المعاصر: دراسة في الخمفبات االجتماعية التجاىات طالب المرحمة المتوسطة نحو أسموب 

   الككيتالتعامؿ الديمقراطي لموالديف
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 2013بياف بأعداد طالب الدراسات العميا في جامعة تشريف لمعاـ 

 مقياس التنشئة الوالدية مف وجية نظر األبناء 

 أسماء السادة محكمي مقياس الطموح

 مقياس الطموح بصورتو النيائية 

التعديالت عمى مقياس الطموح ومعامالت ارتباط البنود عمى  

 المقياس

 ـ وصورة األبالبنود المحذوفة مف صورة األ 

 ونسبة الموافقيف عمى تعديميا العبارات المعدلة في مقياس الطموح 
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 (1الملحق رقم )

 2013م بيان بأعداد طال  الدراسات العليا في جامعة تشرين للعا
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 (2الملحق رقم )

 مقياس أسالي  التنشئة الوالدية من وجهة نظر األبناء بصورته النهائية

عد ٌعجبالوالدٌن. ال هذا أن من بالرغم وآخر، حٌن بٌن األطفال جمٌع ٌفعلها ألشٌاء أوصافاً تجد/تجدٌن ٌلً فٌما

دكعلىذلك.الرجاءأنتقرأمنالبداٌةحتىالنهاٌةبذاكرتكإلىالوراءوحاولأنتتذكركٌفسٌكونردفعلأمك/وال

(أوأيإشارةعلىاإلجابةالمناسبةالتًتصفعلىأحسنصورةكٌفٌةردةلكلجملةكلاإلجاباتثمأشربإشارة)

تكفًحقلاألموكٌفٌةردفعلوالدكفًحقلاألب....دفعلوال


رقم
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أنوالدي ٌقول0 علً ٌنبغً أنه أحٌاناً
أراعًخاطرهماأكثر

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

عندماأعارضهمافًالرأي2 ٌغتاظوالدي 
بشدة

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

ٌبقى3 ما، شٌئاً والدي  عنً ٌمنع عندما
علىرأٌهماحتىلوقمتبكلشًء

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أحٌانا4ً والدي  كنتأرىٌسألنً إذا ا عم 
كمأؤلمها

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أعرفعلى5 أن دون من والدي  ٌؤنبنً
ماذا

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أنأختارأشٌائًبنفسًعندوالدي ٌرٌد6
شراءالمالبس

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

ٌوضع7 شًء كل آكل أن والدي  ٌرٌد
علىالطاولة

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أحٌاناًمنأننًأعقدعلٌهما8 ٌشكووالدي 
األمورغاٌةالتعقٌد

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

ف9ً السفر )مثل مهم قرار ٌالقً عندما
إلىرأًٌ اإلجازة(ٌستمعأوالدي 

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

ٌأبى01 أرٌدأنأتهربمنعملما عندما
إالأنأنجزه والدي 

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

إلى00 استماعها رأًٌ إلى والدي  ٌستمع
رأيشخصٌافع

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

التًالأنتظر02 فًاللحظة ٌؤنبنًوالدي 
ذلكمنهما

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

 1 2 3 4 65 1 2 3 4 65أنأكتببشكلمرتبٌرٌدنًوالدي 03

أقرر04 أن بنفسًعلىأيٌرٌدنًوالدي 
شًءأنفقمصروفالجٌب

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

تعلٌمات05 دائماً أتبع أن والدي  ٌرٌدنً
معلمًومعلماتً

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أثناء06 فً وأخطأ والدي  أساعد عندما
على بذلك القٌام كٌفٌة لً ٌوضح ذلك،

الوجهالصحٌح

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 
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أنأقررأنابنفسًإلىأٌنٌر07ٌ دنًوالدي 
أرغبفًالسفرفًالعطلة

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أنأجلسهادئا08ً هادئةعند\ٌرٌدنًوالدي 
األكل

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

حٌاء09 ال ردوداً أرد عندما والدي  ٌغتاظ
فٌهاوالأدب

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أح21 أساعد عنًعندما وتصدر والدي  د
هفوةأثناءذلكٌصرفنً

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

عندماٌكونلًرأييالخاصٌقولل20ً
إنًفًهذهالسنلٌسلًبعدأن والدي 

أشاركفًالحدٌث

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أخرق22 :إننً والدتً / والدي لً ٌقول
خرقاءتنقصنًالبراعة\

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أننًالأصلحلشًء23  1 2 3 4 65 1 2 3 4 65ٌقوللًوالدي 

والدي 24 أنٌمنع دون من أشٌاء عنً
أعرفلماذا

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

أبدا25ً أحصل لن :أننً والدي  لً ٌقول
درجات )مثالً األشٌاء بعض على

وتقدٌراتأحسنفًالشهادة(

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

والدتً/والديعندماأكونمهذبا26ً تسر 
مهذبةتجاهالناساآلخرٌن\

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

من27 جزءاً أوفر عندما والدي  ٌسر 
مصروفً

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

عندماأنجزوظائفًوحدي28 والدي   1 2 3 4 65 1 2 3 4 65ٌسر 

أخو29 أشارك عندما والدي  تًٌسر 
وأخواتًأوأصدقائًفًشًءما

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

عندماأشتريلهاحاجاته31 والدي   1 2 3 4 65 1 2 3 4 65ٌسر 

عندماأتصرففًأثناءاألكل30 والدي  ٌسر 
تصرفاًمحترماً

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

عندنافًالبٌتالبدأنٌأتًمنالخارج32
بهلكًٌتضامنالجمٌعضغطالٌستهان

وٌكونواكلمةواحدة

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

ٌتم33 األسرة فً عندنا الموجودة القواعد
الجمود إلى أقرب تمسكاً بها التمسك

بكثٌر

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

 1 2 3 4 65 1 2 3 4 65ٌسودفًعائلتناوئاموسالم34

بأسبهاٌتحددعندنافًاألسرةبدقةال35
الشًءالذيٌمكنالقٌامبهوالشًءالذي

الٌمكنالقٌامبه

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

الشجار36 من الكثٌر أسرتنا فً ٌوجد
والخصام

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 
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ٌنبغ37ً كٌف ثابتة قواعد عندنا توجد
اإلنجازبأشٌاءمحددة

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

ت38 ما إلىكثٌراً أسرتنا فً األمور صل
اتأوخصومات مشاد 

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

الواجبات39 تقسٌم البٌت فً عندنا ٌجري
تمام ٌعرف واحد وكل كبٌرة بدقة

المعرفةماٌنبغًأنٌفعل

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 

عندنافًالبٌتٌسودالهرجوالمرجف41ً
منشًءخطط ألنةما اتكثٌرة لهمر 

تخطٌطاًسلٌماً

65 4 3 2 1 65 4 3 2 1 



 _عندما ال أؤدي واجباتي :41


  بالنسبة لأل  بالنسبة لألم
 
 
 
 
 
 



تضربنًأمً-0

تحبسنً-2

المحبب3 عملً من تحرمنً

:التلفاز )مثل المفضلة ركوب-وهواٌاتً
الدراجة(

تؤنبنً-4

غماً-5 لها سببت بأننً لً تظهر

وحزناً
تتضاٌقمنًال-6



ٌضربنًأبً-0

ٌحبسنً-2

ٌحرمنًمنعملًالمحبب-3

:التلفاز )مثل المفضلة -وهواٌاتً
ركوبالدراجة(

ٌؤنبنً-4

له-5 سببت بأننً لً ٌظهر

غماًوحزناً
الٌتضاٌقمنً-6



  بالنسبة لأل  بالنسبة لألم _حين أرد بردود نابية :42
 
 
 
 
 
 



تضربنًأمً-0

بسنًتح-2

المحبب3 عملً من تحرمنً

:التلفاز )مثل المفضلة ركوب-وهواٌاتً
الدراجة(

تؤنبنً-4

غماً-5 لها سببت بأننً لً تظهر

وحزناً
التتضاٌقمنً-6



ٌضربنًأبً-0

ٌحبسنً-2

ٌحرمنًمنعملًالمحبب-3

:التلفاز )مثل المفضلة -وهواٌاتً
ركوبالدراجة(

ٌؤنبنً-4

لً-5 لهٌظهر سببت بأننً

ً غماًوحزنا
الٌتضاٌقمنً-6

_عندما تسمع أن األطفال اآلخرين في المدرسة أفضل 43

:مني

 بالنسبة لأل  بالنسبة لألم
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تضربنًأمً-0

تحبسنً-2

المحبب3 عملً من تحرمنً

:التلفاز )مثل المفضلة ركوب-وهواٌاتً
الدراجة(

تؤنبنً-4

5- سببت بأننً لً غماًتظهر لها

وحزناً
التتضاٌقمنً-6



ٌضربنًأبً-0

ٌحبسنً-2

ٌحرمنًمنعملًالمحبب-3

:التلفاز )مثل المفضلة -وهواٌاتً
ركوبالدراجة(

ٌؤنبنً-4

له-5 سببت بأننً لً ٌظهر

وحزناًغماً
الٌتضاٌقمنً-6
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 _عندما أترك غرفتي غير مرتبة :

 
 بالنسبة لألم

 
 ة لأل بالنسب

 
 
 
 
 
 



 


تضربنًأمً-0

تحبسنً-2

المحبب3 عملً من تحرمنً

:التلفاز )مثل المفضلة ركوب-وهواٌاتً
الدراجة(

تؤنبنً-4

غماً-5 لها سببت بأننً لً تظهر

وحزناً
التتضاٌقمنً-6



ٌضربنًأبً-0

ٌحبسنً-2

ٌحرمنًمنعملًالمحبب-3

:التلفا )مثل المفضلة -زوهواٌاتً
ركوبالدراجة(

ٌؤنبنً-4

له-5 سببت بأننً لً ٌظهر

غماًوحزناً
الٌتضاٌقمنً-6

  بالنسبة لأل  بالنسبة لألم:عندما ال أصل إل: المنزل في الوقت المحدد-45


 


تضربنًأمً-0

تحبسنً-2

المحبب3 عملً من تحرمنً

:التلفاز )مثل المفضلة ركوب-وهواٌاتً
الدراجة(

تؤنبنً-4

غماً-5 لها سببت بأننً لً تظهر

وحزناً
التتضاٌقمنً-6



ٌضربنًأبً-0

ٌحبسنً-2

ٌحرمنًمنعملًالمحبب-3

:التلفاز )مثل المفضلة -وهواٌاتً
ركوبالدراجة(

ٌؤنبنً-4

له-5 سببت بأننً لً ٌظهر

غماًوحزناً
الٌتضاٌقمنً-6
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(3الممحؽ رقـ )  

لسادة محكمي مقياس الطموح أسماء ا  

 الرقـ اسـ المحكـ التخصص

 1 أ د غساف بركات األستاذ في قسـ التربية المقارنة, كمية التربية , جامعة تشريف
 2 د  فؤاد صبيرة األستاذ المساعد في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف

 3 د  منذر بكبك التربية , جامعة تشريفاألستاذ المساعد في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية 
 4 د  ريـ كحيمة المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف
 5 د  ريما السعدم المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف
 6 د  عمار سميـ المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف
 7 د  أنساب شركؼ المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف
 8 د  بشرل شريبو المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف
 9 د  ساـ صقكر المدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمية التربية , جامعة تشريف

 10 د  مناؿ سمطاف ة التربية , جامعة تشريفالمدرس في قسـ اإلرشاد النفسي, كمي
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 (4ملحق رقم )

 مقياس الطموح بصورته النهائية

 عزيزي طال  الدراسات العليا

تتقومالباحثةبدراسةتهدفللتعرفعلىبعضأبعادالشخصٌةلدىطلبةالدراساتالعلٌافًجامعةتشرٌن،وهًتأملتعاونكمبتعبئةفقرا

قٌاسالتالًبكلصدقوأمانه،علماًأنهالتوجدإجابةصحٌحةوأخرىخاطئة،وإجابتكستكونبغاٌةالسرٌةوهًألغراضالبحثالعلمًالم

فقط.

 

الكلٌة:

رالوحٌدالنوع:ذكرأنثىترتٌبكالمٌالديبٌنإخوتك:األولالوسطاألخٌ

المستوىاالقتصادي:منخفضمتوسطمرتفعهالدرجةالعلمٌة:ماجستٌردكتورا

درجةتعلماألب:أم ًتعلٌمأساسًثالثثانويجامعًدراساتعلٌا

ٌه تعلٌمأساسًثالثثانويجامعٌهدراساتعلٌادرجةتعلماألم:أم 



رقم
العبارة


العبارة

تنط
بقعلً
دائماً

تنط
بقعلً
غالباً

تنط
بقعلً
أحٌاناً

تنط
بقعلً
نادراً

ال
تنطبق
علً
مطلقاً

أجدأنأهدافًمستحٌلةالتحقٌق1

طلبذلكبذلجهدٌمكننًأنأحققأهدافًولوت2

أطمحفًالوصولإلىمستوىمرموق3

الٌقدرنًاألشخاصاآلخرٌنكماأستحق4

تراودنًفكرةأنًقدأصبحشخصاًعظٌماًفًالمستقبل5

أعتقدأنمستقبلالمرءمحددمسبقا6ً

أمٌلإلىالتجدٌدفًحٌات7ً

بالأملتبدولًالحٌاة8

مجهوديالشخصًٌذللكلالعقبات9

أسعىإلىالكمالفًكلماأقومبه10

لًشخصٌةمثالٌةأتمنىأنأصلإلٌها11

أمٌلإلىاالستزادةمنالمعلومات12

أهتمبأنأكونأولالفائزٌنفًأيعملأقومبه13

ىمستوىلمٌصلإلٌهإالالقلٌلأجهدنفسًللوصولإل14

 بٌاناتشخصٌة:
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رقم
العبارة


العبارة

تنط
بقعلً
دائماً

تنط
بقعلً
غالباً

تنط
بقعلً
أحٌاناً

تنط
بقعلً
نادراً

ال
تنطبق
علً
مطلقاً

أمٌلإلىالدخولفًالمناقشاتوالمنافسات15

تلقٌتالتشجٌعوالمدٌحعلىنجاحات16ً

ف17ً فشلوا حاولتأنأتغلبعلىعقبةعرفتأنالكثٌرٌنقد
التغلبعلٌها



ٌ زأشعرأنطرٌقةتفكٌري18 تؤهلنًللتم

زمالئًعلىوالتفوقالنجاحإلىىأسع19

أتنافسحتىمعنفسًمنأجلتحقٌقأهداف20ً

وفقاًلخطةرسمتهالنفسًأعمللمستقبل21ً

عنديأهدافواضحةفًحٌات22ً

ٌحدثأنأقومبعمللمٌسبقلًإعدادخطةله23

أفكرفًالعملقبلأنأتصرففٌه24

تكوننتائجتصرفاتًمطابقةللخطةالتًأضعها25

أمٌلإلىتحدٌددوريبالضبطفًأيعملمعالجماعة26

أنتظرحتىتكونالفرصةمناسبةقبلالبدءبأيعمل27

ٌطغىالتفكٌرفًمستقبلًعلىتفكٌريالعام28

صولإلىأهدافًأواجهالصعابمهماكانتفًسبٌلالو29

أعملحسابلنقداآلخرٌن30

إذالمٌقنعنًرأياآلخرفإننًأواصلالمناقشةإلثباترأ31ًٌ

أتنازلعنرأًٌبسهولةعندأولمعارضةله32

أعتبرنفسًشخصاًمكافحا33ً

أشعركثٌراًبأنًأقلحماساًفًالعملمنالمحٌطٌنب34ً

الأنتقلإلىعملثانًقبلأنأتم مابدأتهبالعملاألول35

 .أهدفًتحقٌقاجلمنراحتًبأضح36ً

أخشىالقٌامبأعمالبدونمساعدةاآلخرٌن37

أترددفًالوقوفمواقفأتحملفٌهاالمسؤولٌة38

أفضلأنأقومبقضاءمطالبًالٌومٌةبنفس39ً

قضائهاعلىٌعٌننًمالشخصالٌومٌةحاجٌاتًأترك40

أقدمعلىعملحتىلوكنتمتأكداًأننتائجهلنتظهرإالبعد41
فترةطوٌلة



ٌدفعنًالفشلإلىالٌأسوتركالعملنهائٌا42ً

أستمرفًالعملالواحدلمدةطوٌلة43
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رقم
العبارة


العبارة

تنط
بقعلً
دائماً

تنط
بقعلً
غالباً

تنط
بقعلً
أحٌاناً

تنط
بقعلً
نادراً

ال
تنطبق
علً
مطلقاً

التعبأنامناألشخاصسرٌع44ً

الدراسةفًالفشلٌواجهنًعندمابنفسًثقتًتقل45

أناممنٌؤمنونبالحظ46

أناراضًعنمستوىمعٌشتًبوجهعام47

أتركأموريللقدر48

أقبلالقٌامبالمسؤولٌاتالمطلوبةمنًعنرضا49

تجريفًأعنتها"أوافقعلىالقولالشائع"دعاألمور50

أناشخصقنوع51

وضعًالحالًهوأفضلماٌمكنأنأصلإلٌه52
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 (5ممحؽ رقـ )

 التعديالت عمى مقياس الطموح ومعامالت ارتباط البنود عمى المقياس

 
 اسم المحور

عدد 
 البنود

 
 البنود

 
قيمة 
 ألفا

أصغر 
قيمة 
 ارتباط

أكبر 
قيمة 
 ارتباط

عدد 
ود البن
 لمحذوفةا

 
 البنود المحذوفة


 النظرة للحياة 1

9 



 أجدأهدافًمستحٌلةالتحقق .0
 ٌمكننًأنأحققأهدافًولوتطلبجهد .2
 أطمحفًالوصوللمستوىمرموق .3
 الٌقدرنًاألشخاصحققدري .4
تراودنييًفكييرةأنييًقييدأصييبحشييخص .5

 عظٌمبالمستقبل
 أعتقدأنمستقبلالمرءمحددمسبقا" .6
 جددفًحٌاتًأمٌلإلىالت .7
 تبدولًالحٌاةبالأمل .8
مجهوديالشخصًٌذللكلالعقبات .9


.747 


 


.127



 


.627



 

أخشىالفشلفًكلماأقومبه .00


تحديد األهداف  2

 والخط

8 

أعميييللمسيييتقبلًوفقييياًلخطيييةرسيييمتها .0
 لنفسً

 عنديأهدافواضحةفًحٌاتً .2
ٌحدثأنأقومبعملليمٌسيبقليًإعيداد .3

 خطةله
 فكربالعملقبلالتصرففٌهأ .4
تكيييوننتيييائجتصيييرفاتًمطابقيييةللخطييية .5

 التًأضعها
أمٌييللتحدٌييددوريبالضييبطفييًعملييً .6

 معالجماعه
أنتظييرحتييىتكييونالفرصييةمناسييبةقبييل .7

 البدءبأيعمل
ٌطغىالتفكٌرفًمستقبلًعليىتفكٌيري .8

العام

.857


 

.302


 

.709


 

2
أخشىالمغامراتخوفاًمنالفشل .0
ولتأجٌلعملًلوقتالحقأحا .2
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 اسم المحور

عدد 
 البنود

 
 البنود

 
قيمة 
 ألفا

أصغر 
قيمة 
 ارتباط

أكبر 
قيمة 
 ارتباط

عدد 
ود البن
 لمحذوفةا

 
 البنود المحذوفة


 االتجاه نحو التفوق 3

11 

 أسعىللكمالفًكلماأقومبه .0
 لًشخصٌةمثالٌةأتمنىأنأصلإلٌها .2
 أمٌللالستزادةمنالمعلومات .3
أهتمبأنأكونأولالفائزٌنفًأيعمل .4

 أقومبه
أجهييدنفسييًفييًالوصييوللييمٌصييلهإال .5

 القلٌل
 اقشاتأمٌلللدخولفًالمنافساتوالمن .6
 تلقٌتتشٌعومدٌحعلىنجاحاتً .7
حاولتالتغلبعلىعقبةفشلالكثٌيرون .8

 بها
 أشعربأنطرٌقةتفكٌريتؤهلنًللتمٌز .9

 أسعىللنجاحوالتفوقعلىزمالئً .01
أتنافسحتىمعنفسًألحققأهدافً .00

.889



 

.332



 

.850



 

1


تحمل المسؤولية  4

 واالعتماد عل: النفس

6 

 
 اآلخرٌنأعملحسابلنقد .0
أتنييييازلعيييينرأٌييييًبسييييهولةعنييييدأول .2

 معارضةله
أتييركحاجٌيياتًالٌومٌييةلشييخصٌعٌننييً .3

 علىقضائها
تقلثقتيًبنفسيًعنيدماٌيواجهنًالفشيل .4

 فًالدراسة
إذاليييييمٌقنعنيييييًرأياآلخيييييرأواصيييييل .5

 المناقشةإلثباترأًٌ
أقبييلالقٌييامبالمسييؤولٌاتالمطلوبييةمنييً .6

عنرضا

.675




 

.241




 

.666




 

2

أضيييعأهيييدافًبنفسيييًوالأنتظيييير .0
 قراراتشخصآخر

أترددبالوقوفمواقيفأتحميلفٌهيا .2
المسؤولٌة


 اإليمان بالحظ 5

3 

أناممنٌؤمنونبالحظ .0
أتركأموريللقدر .2
أوافيييقعليييىالقيييولالشيييائعدعاألميييور .3

تجريفًأعنتها

.851


 

.647


 

.767


 

1
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 اسم المحور

عدد 
 البنود

 
 البنود

 
قيمة 
 ألفا

أصغر 
قيمة 
 ارتباط

أكبر 
قيمة 
 ارتباط

عدد 
ود البن
 لمحذوفةا

 
 البنود المحذوفة


الرضا بالوضع  6

 الحاضر

3 

ٍ يستخٕٖ يؼٛشتخٙ بٕجتّ أَا ساٍض ػ .1

 ػاو

 أَا شخص قُٕع .2

ٔضؼٙ انحانٙ ْٕ أفضم يا ًٚكٍ أٌ  .3

 أصم إنّٛ

.680



 

.416



 

.603



 

2

أرىأنوضيييعًالحيييالًأقيييلمييين .0
طموحً

أحباالستقرارفيًظيروفالحٌياة .2
خوفاًمنالمجهول


الميل للكفاح  7

 والمثابرة والصبر

11 

 أنامناألشخاصسرٌعًالتعب .0
 عملالواحدلمدةطوٌلةأستمرفًال .2
ٌيييدفعنًالفشيييلإليييىالٌيييأسوتيييرك .3

 العملنهائٌاً
أقييييدملعمييييلولييييوكنييييتمتأكييييدأن .4

نتائجيييهلييينتظهيييرإاللبعيييدفتيييرة
 طوٌلة

أشيييييعربيييييأنًأقيييييلحماسييييياًمييييين .5
المحٌطٌنبً

أواجيييهالصيييعابمهمييياكانيييتفيييً .6
 سبٌلالوصولألهدافً

 أعتبرنفسًشخصاًمكافحاً .7
مالعميييلالأنتقيييللعميييلقبيييلأنأتييي .8

 األول
أضييحًبراحتييًميينأجييلتحقٌييق .9

 أهدافً
أخشييىالقٌييامبأعمييالدونمسيياعدة .01

 اآلخرٌن
أفضييييلأنأقييييومبقضيييياءمطييييالبً .00

الٌومٌةبنفسً

.869






.466




 

.675




 

4

أشيييعربالٌيييأسبعيييدفشيييلً-0

بالقٌامبعملجاهدتبأدائه

 أتضاٌقإذاتأخرتنتائج-2

عملًلفترةطوٌلة


قيييومبعميييلوٌسيييببليييًعنيييدماأ-3

ضٌقاًفإننًأنتقللعملآخر

المسييتوىالييذيوصييلتإلٌييةكييان-4

نتٌجةلكفياحًالشخصيًوليٌسمسياعدة
اآلخرٌن
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 (6ممحؽ رقـ )

 البنود المحذوفة مف صورة األـ وصورة األب

 اسـ أسمكب التنشئة

دد 
ع كد 
البن

مف 
ة 
ذكف
مح
ال

ألـ
رة ا
صك

 

 البنكد المحذكفة مف صكرة األـ

دد 
ع كد 
البن

مف 
ة 
ذكف
مح
ال

ألب
رة ا
صك

 

البنكد المحذكفة مف صكرة 
 األب

تسّر كالدتي عندما أشارؾ أخكتي  3 المديح
 كأخكاتي في شيء ما

تسر كالدتي عندما اشترم لو 
 حاجاتيا

تسر كالدتي عندما أكفر جزء مف 
 مصركفي

تسّر كالدتي عندما أشارؾ  3
 أخكتي كأخكاتي في شيء ما
رم لو تسر كالدتي عندما اشت

 حاجاتيا
يسر كالدم عندما أتصرؼ 

 تصرفان محترمان 
تصرفني كالدتي عندما تصدر  2 التقييد

 عني ىفكة
تقكؿ كالدتي أف لف احصؿ عمى 

 شيادة

تصرفني كالدتي عندما تصدر  2
 عني ىفكة

تقكؿ كالدتي أف لف احصؿ 
 عمى شيادة

تريدني كالدتي أف أختار أشيائي  1 التربية لبلستقبلؿ
 ند شراء المبلبسبنفسي ع

  

يريدني كالدم أف آكؿ كؿ  2   التربية لمتكافؽ
 شيء عمى الطاكلة

يريدني كالدم أف أكتب بشكؿ 
 مرتب

عندما يبلقي قرار مثؿ السفر  1   الدعـ
 يستمع كالدم
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 (7ممحؽ رقـ )

 ونسبة المقترحيف تعديميا مف المحكميف العبارات المعدلة في مقياس الطموح

نسبة  العبارات بعد التعديؿ العبارات قبؿ التعديؿ حكراسـ الم
 المكافقة

 %70 أجد أف أىدافي مستحيمة التحقيؽ جد أف كثيران مف أىدافي مستحيمة التحقيؽأ النظرة لمحياة
أالحظ أف أىدافي دائمان يمكف أف أحققيا  النظرة لمحياة

 كلك مع جيد
يمكنني أف أحقؽ أىدافي كلك تطمب ذلؾ بذؿ 

 جيد
60% 

أطمح دائمان في الكصكؿ إلى مستكل  النظرة لمحياة
 ممتاز

 %80 أطمح  في الكصكؿ إلى مستكل مرمكؽ

أشعر أحيانان أف الناس ال يقدركني حؽ  النظرة لمحياة
 قدرم

 %40 ال يقدرني األشخاص اآلخريف كما أستحؽ

االتجاه نحك 
 التفكؽ

 %90 تؤىمني لمتمّيزكيريأشعر أف طريقة تف أشعر أف عقميتي تؤىمني لبلمتياز

تحديد األىداؼ 
 كالخطط

 %70 عندم أىداؼ كاضحة في حياتي لي أىداؼ كاضحة في حياتي

تحديد األىداؼ 
 كالخطط

أرل أنو مف األصح االنتظار دائمان حتى 
 تكاتيني الفرصة

أنتظر حتى تككف الفرصة مناسبة قبؿ البدء 
 بأم عمؿ

60% 

تحديد األىداؼ 
 كالخطط

إلى تحديد دكرم بالضبط في  أميؿ دائمان 
 أم عمؿ مع الجماعة

أميؿ إلى تحديد دكرم بالضبط في أم عمؿ 
 مع الجماعة

70% 

تحديد األىداؼ 
 كالخطط

كثيران ما تككف نتائج تصرفاتي مطابقة 
 لمخطة التي أضعيا

تككف نتائج تصرفاتي مطابقة لمخطة التي 
 أضعيا

70% 

تحديد األىداؼ 
 كالخطط

في العمؿ قبؿ أف أتصرؼ كثيران ما أفكر 
 فيو

 %80 أفكر في العمؿ قبؿ أف أتصرؼ فيو

تحديد األىداؼ 
 كالخطط

يحدث أحيانان أف أقـك بعمؿ لـ يسبؽ لي 
 إعداد خطة لو

يحدث أف أقـك بعمؿ لـ يسبؽ لي إعداد خطة 
 لو

90% 

االتجاه نحك 
 التفكؽ

حاكلت كثيران أف أتغمب عمى عقبة عرفت 
 في التغمب عميياأف الكثيريف قد فشمكا 

حاكلت أف أتغمب عمى عقبة عرفت أف 
 الكثيريف قد فشمكا في التغمب عمييا

40% 

االتجاه نحك 
 التفكؽ

أجيد نفسي كثيران لمكصكؿ إلى مستكل لـ 
 يصؿ إليو إال القميؿ

أجيد نفسي لمكصكؿ إلى مستكل لـ يصؿ إليو 
 إال القميؿ

60% 

االتجاه نحك 
 التفكؽ

الذم أقـك بو نحك  أحاكؿ الكصكؿ بالعمؿ
 الكماؿ

 %40 أسعى إلى الكماؿ في كؿ ما أقـك بو
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Abstract: 

This study aimed to investigate the impact of parental upbringing style from 

graduated student's perspective at the level of their aspiration, and to explore the 

possibility to predict the level of aspiration through parental upbringing style and to 

recognize the variation at level of aspiration due to variables (sex, child order, 

educational  and economical level of parents) for this purpose the researcher use 

parental  upbringing style scale and aspiration scale (conducted by the researcher ). 

The study has been distributed at a sample of (120) graduated student at Tishreen 

university in 2014. 

Results showed the following: there is statistical significant relationship between 

parental upbringing style and the level of aspiration of their children. The parental 

upbringing style predicts the level of aspiration of the children. There are statistical 

significant difference in level of aspiration due to variables (sex, child order) while 

there is no statistical significant variation in the level of aspiration due to variables 

(economical and educational level of parents), there is variation in parental 

upbringing style due to sex variable to the interest of female in( quarrels, restraining 

,praise, and rearing to be sell contained 

 

 

Parental upbringing style, Aspiration, Birth order, gender :Key words
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