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أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء
ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد ،كأف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف
قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك بحث لدم أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
وأنـــي أتحمـــل المســــؤولية القانونيـــة األكاديميــــة كاممــــة حـــال ثبـــوت مـــا يخـــالف

ذلـــك.
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اإلهداء
إلى من زيًّنو اهلل بالييبة والوقار  ..إلى من عممني العطاء بدون انتظار..
ستبقى كمماتك نجوم أىتدي بيا اليوم وفي الغد والى األبد..
والدي العزيز،،،
إلى معنى الحنان ..إلى بسمة الحياة وسر الوجود ..إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي..
وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب
أمي الحبيبة،،،
إلى من بيم أكبر وعمييم أعتمد...إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي..
إلي من بوجودىم أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا..
إلى من عرفت معيم معنى الحياة
إخوتي األحبة،،،
إلي من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق نحو النجاح واإلبداع إلي من تكاتفنا يداً بيد ونحن نقطف
زىرة تعممنا إلي صديقاتي وزمالئي

إلي جامعتي الغراء جامعة األزىر والييئة التدريسية بقسم عمم النفس كمية التربية.
إلي من ضحوا بحريتيم من أجل حرية غيرىم األسرى والمعتقمين.
إلي من ىم أكرم منا مكانة شيداء فمسطين.
إلي محبي العمم والمعرفة
إلي كل ىؤالء أىدي ثمرة جيدي المتواضع ،،،


ج

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد النبي األمين
وعمى آلو وصحبو ومن سار عمى نيجو واستن بسنتو إلى يوم الدين وبعد:
عمى بإنجاز ىذه الدراسة وانطالقاً من قول الرسول صمى اهلل عميو
بعد أن ّ
من اهلل تعالى ّ

وسمم  ":من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " يسرني أن أتقدم بخالص الشكر ووافر االمتنان عمى
ما وجدت وأوتيت وما كان لي من نصح وتوجيو وارشاد لمن يستحق الشكر بمعنى عبارة الشكر
والتقدير فأني أبدأ وأضع بصمة الشكر والتقدير ،لمن غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل
عمى بقبول اإلشراف عمى ىذه الرسالة إلي األستاذ الدكتور :صالح الدين محمد أبو ناىية الذي
ّ
منحني من فكره الرشيد ورأيو السديد ،وعممو الغزير ،وشخصو الكريم ،وبذل من جيده الكثير مما

كان لو أكبر األثر في إخراج ىذه الرسالة إلي حيز النور .جعميا اهلل في موازين حسناتو.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة األستاذ الدكتور محمد عميان واألستاذ
الدكتور محمد إبراىيم عسمية حسن تعاونيما وكرم أخالقيما بقبول مناقشة الرسالة وابداء
آراءىما في أثراء مناقشة ىذه الرسالة.

كما أتقدم بشكري وتقديري إلدارة جامعتي الشامخة جامعة األزىر ولجميع العاممين فييا ،كما
البناء في تطبيق أدوات الدراسة.
أتشكر إدارة الجامعة اإلسالمية لتعاونيم ّ
وبفيض من الحب والتقدير أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلي أخي الدكتور :ياسر عادل أبو
مصطفى الذي واكب ىذا العمل بالرعاية والتشجيع .فأسأل اهلل أن يجزيو عني خير الجزاء
ويحفظو ذخ ارً وسنداً ألىمو ووطنو.
وشكري الخاص إلي الدكتور رائد الداية عمي ما بذلو من جيد في مراجعة البحث لغوياً.
الباحثة

د

ممخص الدراسة:
عنوان الدراسة -:المناخ الجامعي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح لدى طالبات
جامعة األزىر واإلسالمية ( دراسة مقارنة )

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة المناخ الجامعي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز
كمستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كاإلسالمية ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى
العالقة بيف أبعاد المناخ الجامعي عمى الدافعية لإلنجاز ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى
العالقة بيف أبعاد المناخ الجامعي عمى مستكل الطمكح  .كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبعت
الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ صياغة ثالثة عشر فرضان ،كلمتحقؽ مف ىذه

الفركض تـ اختيار عينة مككنة مف( )300طالبة مف جامعة األزىر كالجامعة

اإلسالمية كزعت بالمناصفة ( )150طالبة مف جامعة األزىر  ،ك( )150طالبة مف
الجامعة اإلسالمية ،كاستخدمت الباحثة ثالثة مقاييس ىي:
 مقياس المناخ الجامعي  :إعداد الباحثة. استخبار الدافع لإلنجاز لمراشديف :ىرمانز ( ترجمة  /رشاد مكسى كصالح الديفأبك ناىية).
 مقياس الطمكح العاـ لطمبة الجامعة :إعداد /صالح الديف أبك ناىية.لقذ جن اسحخذام عذد هن األسالْب اإلحصائْة ًىَ:
 معاملارتباطبَرسون .
 اختبارألفاكرووباخ .
 تحلَلالتباٍهالثىائٌ .
ًقذ جٌصلث الذراسة للنحائج الحالْة-:
 كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد المناخ الجامعي كالدافعية لإلنجاز لدل طالبات
جامعة األزىر كطالبات الجامعة االسالمية.
 كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد المناخ الجامعي كأبعاد مستكل الطمكح لدل
طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة االسالمية.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجامعة (أزىر -اسالمية) ككانت الفركؽ لصالح
طالبات الجامعة اإلسالمية عمى مقياس المناخ الجامعي.
ي

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجامعة (أزىر -اسالمية) في مقياس الدافعية
لإلنجاز.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجامعة (أزىر -اسالمية) في مقياس مستكل
الطمكح.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) كنكع الجامعة
(أزىر – اسالمية) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) كالحالة
االجتماعية ( متزكجة -غير متزكجة) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) المستكل
االقتصادم (مرتفع -متكسط  -منخفض) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) المستكل
الدراسي (أكؿ -رابع) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي (مرتفع – منخفض) كنكع الجامعة
(أزىر – اسالمية) عمى أبعاد مقياس مستكل الطمكح كدرجتو الكمية لدل عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) كالحالة
االجتماعية (متزكجة -غير متزكجة) عمى أبعاد مقياس مستكل الطمكح ،عدا العقبات
الشخصية كالدرجة الكمية لممقياس لدل عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) المستكل
االقتصادم (مرتفع -متكسط  -منخفض) عمى أبعاد مستكل الطمكح كدرجتو الكمية لدل
عينة الدراسة.
 ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي(مرتفع – منخفض) المستكل
الدراسي (أكؿ -رابع) عمى مقياس مستكل الطمكح لدل عينة الدراسة.
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Abstract
Title: -University Climate and its relationship with motivation to Achievement and
the level of ambition among students of Al-Azhar University and the Islamic
University (Comparative Study)
This study aims to study University Climate and its relationship with motivation to
Achievement and the level of ambition among students of Al-Azhar and The
Islamic University .Moreover ,the study aims to identify the relationship between
the dimensions of the university atmosphere and their impact on the ambition
levels. For, achieving the goals of the study, the researcher followed the descriptive
analytical method wherein thirteen hypothesis. 300 female samples were selected
from both Al-Azhar and The Islamic University; equally devided into 150 from AlAzhar University and 150 from The Islamic University.
The researcher has used three main measurements:




Measuring the university atmosphere: Made by the researcher.
Analyzing the achievement motive among adults: Applying Herman’s
perspective (translated by Rashad Musa and Salah Eddien Abu Nahiya).
Measuring the general ambition of the university students: Made by Salah
Eddien Abu Nahiya.

Many statistical methods have been used:




Pearson correlation coefficient
Cronbach's alpha test
Contrast bilateral analysis

The study has come to the following results:









There is a statistical correlation between the dimensions of the university
Climate and the motivation to achievement among Al-Azhar and The
Islamic University.
There is a statistical correlation between the dimensions of the university
Climate and the dimension of aspiration among Al-Azhar and The Islamic
University.
There are statistical differences between Al-Azhar and The Islamic
University whereas the privilege was to the side of the Islamic University.
The absence of statistical differences between Al-Azhar and The Islamic
University in regards of the impact of the level of motivation on
achievement.
The absence of statistical differences between Al-Azhar and The Islamic
University in regards of the level of aspiration.

ز
















There is no statistical effect showing the interaction between the university
Climate (high or low) and the type of the Islamic University and Al-Azhar
on the scale of motivation to the achievement among the study sample.
There is no statistical effect showing the interaction between the university
Climate (high or low) and the marital status on the scale of motivation to
the achievement among the study sample.
There is no statistical effect showing interaction between the university
Climate (high or low) and the economic scale (high, mid, or low) on the
scale of the motivation to achievement among the study sample.
There is no statistical effect showing interaction between the university
Climate (high or low) and the study level (first- fourth) on the scale of
motivation to the achievement.
There is no statistical effect showing interaction between the university
Climate (high or low) and the type of the university(The Islamic University
and Al-Azhar University) on the scale of the dimensions of ambition scales
and the overall degree among the study sample.
There is no statistical effect showing interaction between the university
Climate (high or low) and the marital status (Married-Single) on the
dimensions of the ambition scale except the personal obstacles and the
overall degree of the study sample.
There are no statistical differences between the ups and downs of the
university Climate on future obstacle among the study sample.
There are statistical differences between the ups and downs and the
personal obstacles whereas the privilege was for the ups of the university
Climate.
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المقدمة:
تعػػد بيئػػة الجامعػات التعميميػػة مػػف أىػػـ بيئػػات التفاعػػؿ االجتمػػاعي لمطمبػػة ،حيػػث تمعػػب دك ار

أساسػيان فػػي تشػػكيؿ شخصػػياتيـ كتحديػد مسػػتقبميـ .كىػػي إحػدل المؤسسػػات االجتماعيػػة الفعالػػة التػي
تيدؼ إلى تعزيز القيـ السمككية المقبكلة ،كتشجيع القػيـ كاالتجاىػات النفسػية اإليجابيػة التػي يحػرص
عمييػػا المجتمػػع الحػػديث  ،كتسػػعى لتنميػػة األفكػػار كالمبػػادئ كالحقػػائؽ العمميػػة التػػي ال تتعػػارض مػػع

العقائد الدينية كالقيـ الخمقية القائمة بيف األىداؼ التربكية اإلبداعية كالكاقػع الجػامعي ،كىػي بػذلؾ تعػد
األمينػة عمػى تحقيػؽ أىػداؼ المجتمػع المخطػط ليػا بعػدد كبيػر مػف المتغيػرات التنظيميػة كيعػد المنػاخ

الدراسي أحدىا .فالجك السائد داخؿ العمؿ لو أثر مباشر في تحقيؽ األىداؼ النيائية التي يصبك إلييا
أم مجتمع كفقان لما يحتاجو مف طاقات كخبرات كميارات.

حيث يرل (فؤاد حطب) ك(آماؿ صادؽ) ( ) 505 :8،1983أف البيئة الجامعية ليست

مكانان يتـ فيو تعمـ الميارات األكاديمية فحسب  ،كانما ىي مجتمع صغير يتفاعؿ فيو األعضاء،

كيؤثر بعضيـ فى بعض .فالعالقات االجتماعية بيف الطالب كالمعمميف ،كالطمبة بعضيـ بعضان

تؤثر تأثي انر كبي انر في الجك االجتماعي الجامعي ،كىذا يؤثر بدكره في نتائج التعميـ .كلذلؾ يجب

تكفير الكسائؿ كاإلمكانيات الالزمة ،لتييئة المناخ الجامعي المناسب لمطالب ،فالمناخ الجامعي

الذل يقابؿ احتياجات الطالب كيحقؽ تكقعاتيـ سكؼ يؤدم إلى تحقيؽ تكافقيـ الدراسي ،فضركرة
تنكيع استعماؿ طرائؽ التدريس في التعميـ العالي بشكؿ متكازف يتيح لمطمبة المشاركة اإليجابية في

عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كتنمية العمؿ اإلبداعي عند أعضاء ىيئة التدريس كالطالب .بينما المناخ

الجامعي غير السميـ مشكمة تيدد تحقيؽ األىداؼ التربكية نتيجة ما يسببو مف مشكالت تؤثر في

طبيعة العمؿ ،كالذم يكرىو الطالب لعدـ احتكائو عمى خبرات محببة إلى نفكسيـ ،مما يؤثر عمى

أفكارىـ كنتاجاتيـ العممية كاإلبداعية في العمؿ ،كيفشؿ في مقابمو احتياجاتيـ كمتطمباتيـ مما يؤدم

إلى سكء تكافقيـ الدراسي كالشخصي كاالجتماعي كتكلد العزلة كاالنطكاء لدييـ ،األمر الذم يؤدم إلى
قمة النشاطات الجامعية مما يؤثر سمبيا عمى تطكر نشاطات الجامعة اإلبداعية الشيء الذل ينجـ عنو
رد فعؿ لبيئتيـ الداخمية كصفاتيـ الشخصية التي تؤثر في عدـ تحقيؽ التفاعؿ كاالنسجاـ فيما بينيـ.

كمف األمكر التي تحقؽ مناخان دراسيان جيدان ترسيخ التعاكف اإليجابي كالتفاعؿ االجتماعي بما يظير

عممية تكامؿ الجيكد كتناسقيا بدال مف تضاربيا كتباعدىا.

إف ج ػػكدة المن ػػاخ الج ػػامعي ى ػػك نتيج ػػة لنكعي ػػة العالق ػػات األكاديمي ػػة ،كالتنظيمي ػػة كاإلداري ػػة

كاالجتماعية السائدة كطبيعتيا بيف أفراد المجتمع الجامعي .كيقكؿ سابك( :)Sabo,1993إف الطمبػة

السعداء يسيمكف فػي الحيػاة الجامعيػة ،كيشػعركف بالثقػة دائمػان ،كيتفكقػكف أكاديميػان .فكممػا اسػتطاعت
الجامعة تكفير مناخ يتميز بعكامػؿ كعناصػر تسػيـ فػي رضػا الطمبػة يكػكف شػعكرىـ فييػا أف أىػدافيـ
2

كطمكحػػاتيـ سػػتتحقؽ ،كسػػيؤدل إلػػى ارتفػػاع مسػػتكيات عمميػػة الػػتعمـ لػػدييـ ،إلػػى جانػػب زيػػادة الػػركح

ػدير ،أك مب و
ػاف ،بػؿ مجتمػع
المعنكية لدييـ .كيقكؿ (ديكم) أساس المؤسسة التربكية لػيس مجمسػان أك م ان
أفراد تشكؿ نكعية العالقات فيما بينيـ حياة اجتماعية (.)Ssbo,1993

كتختمؼ البيئات الدراسية عػف بعضػيا فػي كثيػر مػف النػكاحي بصػرؼ النظػر عػف مبانييػا كمػا

يظير فييا مف مميزات مثؿ :التجييزات كالتسييالت كاإلمكانات المادية ،فإف المناخ الدراسي يختمػؼ
مػف قسػـ إلػى آخػر ،كتػذكر ) ىمبمػت ( 7977 ،اف مثػؿ ىػذه االختالفػات تبمػ درجػة الدقػة كالغمػكض

بحيث يصعب كصفيا .كبالتالي فإف لكؿ قسـ مناخو الخاص بو الػذم يجعػؿ منػو مؤسسػة ليػا طابعيػا

الفريد عف غيرىا. ( Hambelt ,1977,P.182 ).

كيػػذكر (جكنسػػكف  )74:21، 1982) (Johnsonأف لمبيئػػة الد ارسػػية السػػمبية دالالت تبػػدك عمػػى

الطالب التابع ليا ،وىى ممثمة فيما يمى:

 عدـ إنجاز ما يككؿ إليو مف ميمات كمتطمبات دراسية. التغيب المستمر عف المحاضرات ،كعف الجامعة أحيانان. -انخفاض ممحكظ لطمكحات الطالب.

فنجاح العممية التربكية في الجامعات يرتبط بمتغيرات عديدة مف شأنيا أف تسيـ فػى تحقيػؽ
النجاح المنشكد .فأداء و
كؿ مف الجياز اإلدارم كاألكاديمي كنكع العالقات بيف العامميف  ،كمػا تقدمػو
الجامعػػة مػػف مسػػتمزمات الحيػػاة الجامعيػػة ،س ػكاء أكػػاف عمػػى المسػػتكل األكػػاديمي أـ عمػػى المسػػتكل

اإلدارم كالخدماتي ،كؿ ذلؾ يصب في إيجاد المناخ التنظيمي الجامعي الذل يرضى عنو الطػالب،
كبو ترتفع ركحيـ المعنكية كدافعيتيـ لإلنجاز ،مما يزيد عطاءىـ  ،كيرتفع إنتاجيـ.

كمصػػطمح المنػػاخ التنظيم ػي تعبيػػر مجػػازل أطمػػؽ عمػػى مكػػاف العمػػؿ باعتبػػار التنظػػيـ كيان ػان

مؤسسػيان يتفاعػؿ مػع البيئػػة المحيطػة (محمػد كامػػؿ المغربػي (303:1995 ،ىػذا كيعتبػػر()Cornell
أكؿ مػػف اسػػتخدـ مصػػطمح المنػػاخ التنظيم ػي كيعػػرؼ (محمػػد كامػػؿ المغربػي )303 :1995 ،المنػػاخ

التنظيمي :بأنو مجمكعة مف الخصائص التي تميػز بيئػة المؤسسػة التػى يعمػؿ بيػا الفػرد فتػؤثر عمػى

قيم ػػو كس ػػمككو كاتجاىات ػػو كادراكات ػػو .فػ ػي ح ػػيف يع ػػرؼ (عب ػػد الجمي ػػؿ الزكبعػ ػي كمي ػػدم الس ػػامرائي،

 )103:75،1993المنػ ػػاخ الجػ ػػامعي (:بالنسػ ػػبة لمطمبػ ػػة) بأنػ ػػو :الجػ ػػك الجػ ػػامعي العػ ػػاـ الػ ػػذل يحػ ػػيط
بالطمبة كما لو مف عالقة بالتأثير في شخصياتيـ ،كالػذل يتمثػؿ بالمنػاىج كأسػاليب التػدريس كاإلدارة

كالعالقات بيف الطمبة كبيػنيـ كبػيف األسػاتذة ،كمجمػكع النشػاطات العمميػة كاألدبيػة كالفنيػة كالرياضػية
كالترفييية التي تكفرىا الجامعة.

كلممناخ الجامعي خصائصػو كأبعػاده التػي تشػكؿ نمطػان خاصػان لمنػاخ الجامعػة أك المؤسسػة،

كمنيا :نمط القيادة ،كاإلشراؼ ،كالمشاركة في اتخاذ الق ار ارت ،كنمػط االتصػاالت ،كالييكػؿ التنظيمػي

(محمد قاسـ القريكتي 1997،كمحمد كامؿ المغربي.)1995،
3

وترى الباحثة :أف المنػاخ الجػامعي يمكػف تطػكيره ك تحسػينو كتغييػره إذا تػكافرت اإلمكانيػات
كاإلرادة .كالتفكير في كاقػع المنػاخ الجػامعي كالسػبؿ كالكسػائؿ القػادرة عمػى الرقػى بيػذا الكاقػع لمػا ىػك

أفضؿ ،بحيث إف ىناؾ العديػد مػف المجػاالت يمكػف إلدارة الجامعػات أف تعمػؿ عمػى تحسػيف المنػاخ
الجامعي كتطكيره مف خالليػا ،كمنيػا كفػاءة الجيػاز اإلدارم كاألكػاديمي ،كرعايػة الطػالب كتػكجيييـ
كتحفيػػزىـ ،كاالىتمػػاـ بمنػػاىجيـ التعميميػػة كالتربكيػػة لتتنػػاغـ مػػع احتياجػػات مجػػتمعيـ كقيمػػو .كمػػف

المؤكد أف إىماؿ ىذه العناصر كغيرىا يعتبر مػف مكجبػات تشػكؿ المنػاخ الجػامعي المغمػؽ ،الػذل ال
يسػػاعد عمػػى تأديػػة الجامعػػات لرسػػالتيا المنشػػكدة كخططيػػا المكضػػكعة ،كبالتػػالي سػػينخفض تقػػدير

الطمبة كالعامميف لمناخ مؤسساتيـ التعميمية ،ككذلؾ سيضػعؼ انتمػاؤىـ كعطػاؤىـ ليػا ،ممػا قػد يػؤثر
عمى دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح لدل الطالب.

إف دافعية اإلنجاز أحد الجكانب الميمة في منظكمة الدكافع اإلنسانية  ،كالتي اىتـ الباحثكف

بدراستيا ،كيرجع اىتماميـ بيا إلى ضركرتيا في المجاؿ النفسي كفي المياديف التطبيقية كالعممية،
كالمجاؿ اإلدارم ،كالمجاؿ التربكم ،كالمجاؿ االقتصادم ،كالمجاؿ األكاديمي .كما يعتبر الدافع

لإلنجاز مستكل الطمكح مككنيف أساسييف في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو كتككيدىا ،حيث يشعر
الفرد بتحقيؽ ذاتو مف خالؿ ما ينجزه ،كفيما يحققو مف أىداؼ ،كفيما يسعى إليو مف أسمكب حياة

أفضؿ ،كمستكيات أعظـ لكجكده اإلنساني .انطالقان مف ال يمسممة التي تؤكد أنو ال تعمـ دكف دافع،
كأيضان مف أف كؿ سمكؾ كراءه دافع ،كمف أف دافع اإلنجاز مف الدكافع المكتسبة كالمتعممة حيث
يتعممو اإلنساف كيتشربو مف البيئة (سعدة أبك شقة.)3 :2007،

حيث تشير دافعية اإلنجاز إلى الرغبة العامة لدل الفرد في المثابرة نحك النجاح ،كاختيار

األنشطة اليادفة التي يترتب عمييا النجاح أك الفشؿ  ،كيعتبر (ماكيالند) مف أكائؿ الباحثيف لدافعية

اإلنجاز ،حيث ربطيا بالثقافة كعممية التطبيع االجتماعي لمفرد (عمي عسكر كفايز

القنطار.)259:2005،

كيتسـ الشػخص ذك الدافعيػة المرتفعػة لإلنجػاز بتنميتػو لمسػتكيات داخميػة عاليػة مػف التفػكؽ

كاالمتياز ،كاالستقاللية ،كاختيار األداء الذل يتصؼ بالصعكبة ،كما أف لديو أىدافان محددة كمفيكمة

فػي ذىنػػو ،كمثػػؿ ىػػذا الشػػخص ال يعتمػػد عمػػى المسػػاندة الخارجيػػة أك الثنػػاء االجتمػػاعي ،فيػػك يجتيػػد
كيناضؿ ألف لديو مستكل داخميان مف التفكؽ (أحمد عبد الخالؽ كمايسة النياؿ.)383:2002 ،

كتعػد دافعيػة اإلنجػاز أحػدل الجكانػب الميمػة فػي نظػاـ الػدكافع اإلنسػانية ؛ ألنيػا ذات عالقػة

كيعػد )ىنػرم مػكرام) أكؿ مػف حػدد مفيػكـ الػدافع لإلنجػاز فػي عػاـ
بإنتاجيػة الفػرد كتقػدـ المجتمػع ،ي
)(1938كقػد بػرزت ىػذه الدافعيػة فػي السػنكات األخيػرة كأحػد المعػالـ المميػزة فػي الد ارسػة كالبحػث فػي

ديناميػات الشخصػية كالسػمكؾ بػؿ كيمكػف اعتبػار دافعيػة اإلنجػاز كاحػدة مػف منجػزات الفكػر السػمككي
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(صفاء األعسر كآخريف ) 7983 ،كيؤكد العمماء عمى أف أم سمكؾ بشرم ال بد أف تككف كراءه دكافع
كثيػرة تكجيػو كيعتبػر مصػطمح دافعيػة اإلنجػاز مػف المصػطمحات التػي زاد االىتمػاـ بيػا فػي الد ارسػات

النفسية باعتبارىا تؤثر في مستكل أداء الفرد كانتاجيتو في مختمؼ المجاالت كاألنشػطة التػي يكاجيػا(،

محمد الحامد.)1996 ،

كلعؿ االقتراف منطقػي بػيف مسػتكل طمػكح الفػرد كبػيف المنػاخ الجػامعي الػذل يتسػنى لمطالػب

الجامعي التمتع فيػو ،بحيػث يتػأثر كػؿ منيمػا بػاآلخر ،فػإف كػاف مسػتكل طمػكح الفػرد عاليػان كمرتفعػان،
بينم ػػا إمكاني ػػات المن ػػاخ الج ػػامعي ال تتناس ػػب م ػػع مس ػػتكل طمكح ػػو ،في ػػذا مبع ػػث لمقم ػػؽ داخ ػػؿ الف ػػرد

كمسػػتكل طمػػكح الفػػرد يعتبػػر قػػكة دافعػػة كمحركػان أساسػػيان لسػػمككو .ىػػذا كيختمػػؼ األفػراد فػي مسػػتكيات

الطم ػػكح التػ ػي يس ػػعكف إل ػػي تحقيقي ػػا ،فػ ػالبعض ل ػػو طمكحاتػ ػو االقتص ػػادية كآخ ػػركف لي ػػـ طمكح ػػاتيـ
الجتماعية ،بينما البعض الثالث لو طمكحاتو الثقافية ،كالرابع لو طمكحاتو المينية( أسماء التكجيرل،

.)79 :2002

كيعػػد الطمػػكح مػػف أىػػـ الػػدكافع التػي أدت إلػػى التطػػكر السػريع الػػذل شػػيده العػػالـ فػي اآلكنػػة

األخي ػرة ،فيػػك الػػدافع الػػذل يقػػكـ بشػػحذ اليمػػـ كترتيػػب األفكػػار لالرتقػػاء بمسػػتكل أفضػػؿ ف ػي أشػػكاؿ

الحياة.

كقد عرؼ ( :)Hinry,2005مسػتكل الطمػكح بأنػو :اليػدؼ الػذل يرسػمو الفػرد لنفسػو ،كيعمػؿ عمػى

الكصكؿ إليو ،بناء عمى تقديره لقدراتو كاستعداداتو( عمي الزىراني.)17:2009،

أما (صالح الديف أبك ناىية) فيعرؼ مستكل الطمكح بأنو :المستكل الذل يرغب الفرد في بمكغو مف
خالؿ مجمكعة األىداؼ الممكنة التي يضعيا لنفسو في مجاالت حياتو المختمفة ،يتطمع كيسعى
إلى تحقيقيا بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات كمشكالت تنتمى إلى ىذه المجاالت في ضكء ما

لديو مف قدرات كامكانيات كاستعدادات ،كيتفؽ ىذا مع التككيف النفسي لمفرد ،كاطاره المرجعي،
كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا ( صالح الديف أبك ناىية.) 2172،

إف ىػػذا التعريػػؼ يعبػػر عػػف رؤيػػة (أبػػك ناىيػػة) لمسػػتكل الطمػػكح باعتبػػاره دافعػان مػػف مجمكعػػة

ال ػػدكافع التػ ػي ت ػػدفع الف ػػرد إل ػػى تحقي ػػؽ الكثي ػػر م ػػف أىداف ػػو كطمكحات ػػو ،بمعن ػػى أف طم ػػكح الف ػػرد ى ػػك
المسئكؿ عف معظـ أنماط السػمكؾ البشػرل الػذل ييػدؼ إلػى إشػباع حاجػات الفػرد المختمفػة فػي كافػة

مناحي الحياة كافة.

كمسػػتكل الطمػػكح عنػػد األفػراد يختمػػؼ مػػف فػػرد إلػػى آخػػر سػكاء كػػاف الطمػػكح قكيػان أـ ضػػعيفان

فإنو يتأثر بعكامؿ عػدة ،مػف بينيػا ذكػاء الفػرد كقد ارتػو ،كالػدكافع التػي تحركػو ،كالحاجػات التػي يرغػب
ف ػي تحقيقيػػا ،كػػذلؾ يتػػأثر بخب ػرات النجػػاح كالفشػػؿ الػػى مػػر بيػػا ،كلعػػؿ البيئػػة المحيطػػة بػػالفرد س ػكاء
كانت مادية ،أك سياسػية ،أك اجتماعيػة ،ليػا األثػر الكبيػر عمػى مسػتكل طمػكح األفػراد (غيثػاء بػدكر،
.(48:2001
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كقػ ػػد قػ ػػاـ العديػ ػػد مػ ػػف البػ ػػاحثيف بعمػ ػػؿ تجػ ػػارب تتعمػ ػػؽ بمسػ ػػتكل الطمػ ػػكح ،مػ ػػنيـ (،)Levin

كسيرز( ،)searsكفستينجر( ،)festingersكقد أكضػحت تجػاربيـ أنػو فػي التجػارب المعمميػة تحػدد
المياـ مستكيات الفرد إذ يخبرنا الفػرد مػا يطمػح فػي الكصػكؿ إليػو ،كالػبعض يضػعكف أىػدافيـ أعمػى

ممػػا عرفػػكه عػػف أدائيػػـ السػػابؽ ،ف ػي حػػيف أف الػػبعض اآلخػػر يضػػع أىػػدافان مناسػػبة ألدائيػػـ السػػابؽ،
كتمؾ األىداؼ تككف مرتفعة بعد النجاح بينما تنخفض بعد الفشؿ(حناف الحمبى.)45:2000،

كيعتبػػر مسػػتكل الطمػػكح م ػف الػػدكافع المكتسػػبة عنػػد االف ػراد ،فمػػنيـ ذك الطمػػكح المرتفػػع ،كمػػنيـ ذك

الطمكح المنخفض ،كالظركؼ المحيطة بالفرد تمعب دك انر ميمان في ذلؾ (عمي الزىراني.)3 :2009 ،

كيمعب مستكل الطمكح دك انر ميمان في حياة الفرد ،إذ أنو مف أىـ األبعاد فػي ذات الشخصػية

اإلنسػانية ،ذلػؾ ألنػو يعػػد مؤشػ انر يميػز كيكضػػح أسػمكب تعامػؿ اإلنسػاف مػع نفسػو ك بيئتػو كمجتمعػػو.

كمػا أف مسػتكل الطمػكح يحػدد نشػاط األفػراد االجتمػاعى ،كمػدل تقػبميـ لممعػايير االجتماعيػة ،كالقيػاـ
بمسػػؤكلية بػػاألدكار المختمفػػة ( نظميػػة سػػرحاف ،)1993 ،كتضػػيؼ (كاميميػػا عبػػد الفتػػاح )1984 ،أف

مستكل الطمكح مػرتبط بالشخصػية ،فكممػا كػاف مسػتكل الطمػكح قريبػان منيػا كممػا كػاف الفػرد قريبػان مػف

االتزاف اإلنفعالي كالصحة النفسية.

كألىمية ىذا المكضكع فإف (الباحثة) ستحاكؿ في ىذه الدراسة الكشػؼ عػف أثػر التفاعػؿ بػيف المنػاخ

الجامعي كالدافعية لإلنجاز كمستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كاإلسالمية ،كقػد قػاـ العديػد
مػ ػ ػػف البػ ػ ػػاحثيف بد ارسػ ػ ػػة مكاض ػ ػ ػيع ذات عالقػ ػ ػػة بمتغي ػ ػ ػرات الد ارس ػ ػ ػة ،مثػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػػة ( أيمػ ػ ػػف غريػ ػ ػػب

كآخػػريف ، ) 2010:كد ارسػػة (عبػػد الػػرحمف المحبػػكب ،) 1997:كد ارسػػة (محمػػد المتػػكلي،)1989 :

كدراسة (عاطؼ األغا ،(1989 :كدراسة (أيمف أحمد ،)2009:كدراسة (أبك سمرة كآخػريف،(2004:

كدراسة (سالـ الغنبكصي .(2007:

كفيما يتعمؽ بمتغير المناخ الجامعي لـ تصؿ يد (الباحثة) إلى أم د ارسػة تناكلػت ىػذا المتغيػر عمػى

مستكل الجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة ،باسػتثناء د ارسػة (عػاطؼ األغػا ،)1989 :كىػذا يشػير
إلػػى أىميػػة المكضػػكع كالحاجػػة إلػػى د ارسػػتو ،لمكشػػؼ عػػف عالقػػة المنػػاخ الجػػامعي بالدافعيػػة لإلنجػػاز

كمستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كاإلسالمية.

وتــرى الباحثــة :أ ٌف مػػف أسػػباب اختيارىػػا لمكضػػكع الد ارسػػة الحاليػػة عػػدـ كجػػكد د ارسػػات تجمػػع بػػيف
المغيػرات الثالثػػة لمد ارسػػة ف ػي قطػػاع غ ػزة عمػػى كجػػو الخصػػكص ،عمم ػان بكجػػكد د ارسػػة تناكلػػت بعػػض
متغيرات الدراسة الحالية ،كلكف في جامعات الضفة الغربية ،كىذا بدكره دفع (الباحثة) لدراسة المنػاخ

الجامعي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز كمستكل الطمكح.
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مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
مشكمة الدراسة:

تتمحكر مشكمة الد ارسػة حػكؿ عالقػة المنػاخ الجػامعي بالدافعيػة لإلنجػاز ،ك مسػتكل الطمػكح

في جامعة االزىر كاالسالمية لدل الطالبات ،كذلؾ لمػا ليػذه المتغيػرات مػف أىميػة فػي حيػاة الطالػب
الجػػامعي ،الحاضػرة كالمسػػتقبمية ،كضػػركرة االىتمػػاـ بيػا إليجػػاد جيػػؿ مػػف الطمبػػة قػػادر عمػػى العطػػاء
كاإلبداع ك خدمػة أمتػو ككطنػو ،فػي أجػكاء تسػكدىا العالقػات اإلنسػانية بػيف الطمبػة كجامعػاتيـ ،كمػف
ىنػػا يشػػكؿ المنػػاخ الجػػامعي كعالقتػػو بالدافعيػػة لإلنجػػاز كمسػػتكل الطمػػكح مشػػكمة تسػػتحؽ البحػػث

كالدراسة ،حيث سعت ىذه الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

ما عالقة المناخ الجامعي بالدافعية لإل نجاز ومستوى الطموح لدى طالبات جامعة
األ زىر واإلسالمية؟

يتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 -7ىؿ تكجد عالقة بيف أبعاد المناخ الجامعي ك الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر
كطالبات الجامعة اإلسالمية؟

 -2ىؿ تكجد عالقة بيف أبعاد المناخ الجامعي ك مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر
كطالبات الجامعة اإلسالمية؟

 -3ىؿ تكجد فركؽ بيف طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية فى أبعاد المناخ
الجامعي؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ بيف طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية فى الدافعية لإلنجاز؟

 -5ىؿ تكجد فركؽ بيف طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية في أبعاد مستكل
الطمكح؟

 -6ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كنكع
الجامعة (أزىر– إسالمية) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية ؟

 -7ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالحالة
االجتماعية (متزكجة  -غير متزكجة) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية ؟

 -8ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
االقتصادم (جيد -متكسط  -منخفض) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية ؟
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 -9ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
الدراسي (أكؿ -رابع) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية ؟

 -71ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كنكع
الجامعة (أزىر– إسالمية) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية ؟

 -77ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالحالة
االجتماعية (متزكجة -غير متزكجة) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية ؟

 -72ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
االقتصادم (جيد -متكسط  -منخفض) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية ؟

 -73ىؿ يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
الدراسي (أكؿ -رابع) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية؟

أىذاف الذراسة :

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى-:

 -7التعرؼ عمى العالقة بيف أبعاد المناخ الجامعي عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات الجامعتيف.
 -2التعرؼ عمى العالقة بيف أبعاد المناخ الجامعي عمى مستكل الطمكح لدل طالبات الجامعتيف.
 -3التعرؼ عمى الفركؽ بيف طالبات الجامعتيف في أبعاد المناخ الجامعي.
 -4التعرؼ عمى الفركؽ بيف طالبات الجامعتيف في الدافعية لإلنجاز.

 -5التعرؼ عمى الفركؽ بيف طالبات الجامعتيف في أبعاد مستكل الطمكح.

 -6التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعى كنكع الجامعة عمى الدافعية لإلنجاز لدل
طالبات لدل عينة الدراسة.

 -7التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كالحالة االجتماعية عمى الدافعية لإلنجاز
لدل عينة الدراسة.

 -8التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كالمستكل االقتصادم (عمى الدافعية
لإلنجاز لدل عينة الدراسة.

 -9التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كالمستكل الدراسي عمى الدافعية لإلنجاز
لدل عينة الدراسة.
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 -71التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كنكع الجامعة عمى مستكل الطمكح لدل
عينة الدراسة.

 -77الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كالحالة االجتماعية عمى مستكل الطمكح
لدل عينة الدراسة.

 -72الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كالمستكل االقتصادم عمى مستكل الطمكح
لدل عينة الدراسة.

 -73الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي كالمستكل الدراسي عمى مستكل الطمكح
لدل عينة الدراسة.

 -74تقديـ تكصيات كاقتراحات يمكف أف تسيـ في رفع كتحسيف المناخ الجامعي فى الجامعات.

أىمية الدراسة:

تكمف ىذه الدارسة الحالية في أىميتيا النظرية كالتطبيقية كىي عمى النحك التالي:
األىمية النظرية :

تبرز األىمية النظرية ليذه الدراسة فيما يمى:
 ترجع أىمية الدراسة أنيا تمقي الضكء عمى المناخ الجامعي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز
كمستكل الطمكح كالتعرؼ عمى أبعادىا لدل شريحة ىامة تعد بناء أم مجتمع كعماده.

 تمد ىذه الدراسة الباحثيف كالقراء بإطار نظرم عف المتغيرات الثالثة التي تناكلتيا الدراسة
مف خالؿ مراجعة الفكر المعاصر.

 تعتبر دراسة مف الدراسات القميمة عمى حد عمـ الباحثة التي تناكلت متغيرات الدراسة في
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

اء لمجانب العممي كالبحثي في المجتمع الفمسطيني عمى كجو
 يعد ىذا البحث إثر ن
الخصكص ،مما ينعكس إيجابان عمى المناخ الجامعي لدل الجامعات.
 تقديـ تكصيات عممية كعممية لمجامعات الفمسطينية مف الممكف أف تساعد الجامعات
الفمسطينية عمى تطكير أدائيا في خمؽ مناخ جيد.

األىمية التطبيقية:


التمكف مف إعداد مقياس لممناخ الجامعي مناسب لمبيئة الفمسطينية ،يمكف االستفادة منو

في دراسات الحقة.

 لفت أنظار االدارة العميا في الجامعات الفمسطينية إلى أىمية المناخ الجامعي لما لو مف
أثر كفعالية في االرتقاء بقدرات الجامعات الفمسطينية لمقياـ بمياميا كأىدافيا عمى أكمؿ
كجو عمى المستكل المحمي كاإلقميمي.
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 مف خالؿ نتائج الدراسة تستطيع الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة التعرؼ عمى
جكانب القصكر في المناخ الجامعي كمحاكلة تحسينو.

مصطمحات الدراسة:

المناخ الجامعي) University climate(:
المناخ الجامعي كىك الجك الجامعي العاـ الذل يحيط بالطمبة كما لو مف عالقة بالتأثير في
شخصياتيـ كالذل يتمثؿ بالمناىج كاساليب التدريس كاالدارة كالعالقات بيف الطمبة كالمدرسيف كبيف

الطمبة انفسيـ كالمرافؽ كالخدمات ك األبنية ،كمجمكع النشاطات العممية كاالدبية كالفنية كالرياضية

كالترفييية التي يكفرىا الجك الجامعي العاـ ( عبد الجميؿ الزكبعي كميدم السامرائي.)7993 ،

كيعرؼ فريدماف( )2000أنو " :كجيات نظر كتكجيات الطمبة لمتعبير عف بيئة التعمـ الطبيعية
كالنفسية".

كيعرؼ عبد اهلل الصافي( )2001بأنو ":المناخ السائد مف عالقات كتفاعالت بيف األفراد المكجكديف

داخؿ المؤسسة التعميمية كالتي تتسـ بجك مف األلفة كالتعاكف".

وتعرف الباحثة المناخ الجامعي تعريفـاً إجرائيـاً بأنـو :مجمكعػة الظػركؼ التػي يمػر بيػا الطمبػة فػي

إطار المناخ الجامعي المتكافر في الجامعة.

سيتـ قياسو مف خالؿ الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبات عمى مقياس المناخ الجامعي المستخدـ

في ىذه الدراسة .

 -2الدافعية لإلنجاز:)Achievement motivation( :
ييعرؼ(رشاد عمي مكسى كصالح الديف أبك ناىية ( الدافع لإلنجاز بأنو " :الرغبة في األداء

الجيد في شؤكف الحياة كالعمؿ" كتقاس في ىذه الدراسة بالدرجات التي يحصؿ عمييا طمبة معيد

تككيف المعمميف في اختبار الدافع لإلنجاز "ليارمانز"  (1975) Hermansالذم كيفوي عمى البيئة
العربية "رشاد مكسى "حيث يشير حصكلو عمى درجة أكبر مف أك تساكم ) (79مف الدرجة الكمية

لألداة كالمساكية ( (130لمستكل مرتفع في الدافعية لإلنجاز ،كما يشير حصكلو عمى درجة أصغر
مف ) (79مف الدرجة الكمية لألداة لمستكل منخفض في الدافعية لإلنجاز" )عبد الرحمف بف
بريكة.)136:1995 ،

كيرل محمد الحامد(  )1996أف دافعية اإلنجاز :ىي الحافز لمسعي إلى النجاح أك تحقيؽ نياية

مرغكبة أك الدافع لمتغمب عمى العكائؽ أك االنتياء بسرعة مف أداء األعماؿ عمى خير كجو.

كتعرؼ الباحثة دافعية اإلنجاز عمى أنيا ":قدرة الفرد عمى تحقيؽ النجاح بتفكؽ كتميز مف خالؿ
سعيو كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أىدافو المرجكة كالتغمب عمى الصعكبات التي تكاجيو".
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كيتحدد التعريف اإلجرائي لمدافعية لإلنجاز في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة
مف خالؿ إجاباتيـ عمى مقياس الدافعية لإلنجاز المستخدـ في ىذه الدراسة .
 -3مستوى الطموح (: (level of Aspiration

يعػرؼ (محمػكد الزيػادم) مسػتكل الطمػكح بأنػو :ذلػؾ المسػتكل الػذم يتكقػع الفػرد أف يصػؿ إليػو عمػى

أساس تقديره لمستكل قدراتو كامكانياتو".

تعرفػو كاميميػا عبػد الفتػاح ( :(14:1984بأنػو بمثابػة سػمة ثابتػة ثباتػان نسػبيان تفػرؽ بػيف األفػراد فػي

الكصػكؿ إلػى مسػتكل معػيف يتفػؽ كالتكػكيف النفسػي لمفػرد ،كاطػاره المرجعػي ،كيتحػدد حسػب خبػرات

النجاح كالفشؿ التي مر بيا ".

كتتبنى الباحثة تعريؼ صالح الديف أبك ناىية لمستكل الطمكح ( (2012بقكلو "ىػك المسػتكل الػذل

يرغب الفرد في بمكغو مف خالؿ مجمكعة األىػداؼ الممكنػة التػي يضػعيا لنفسػو فػي مجػاالت حياتػو
المختمفة ،يتطمع كيسعى إلى تحقيقيا بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات كمشكالت تنتمى إلى ىذه
المجاالت في ضكء ما لديو مف قدرات كامكانيات كاستعدادات كيتفؽ ىذا مػع التكػكيف النفسػى لمفػرد،
كاطاره المرجعي كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا.

كيتحدد التعريف اإلجرائي لمستوى الطموح في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة

مف خالؿ إجاباتيـ عمى مقياس الطمكح العاـ المستخدـ في ىذه الدراسة ،مف إعداد(:صالح الديف
أبك ناىية).

حدود الدراسة:

 .7الحد الموضوعي :اقتصرت ىذه الدراسة عمى دراسة المناخ الجامعي كعالقتو بالدافعية لإلنجاز
كمستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كالجامعة اإلسالمية.

 .2الحد المؤسساتي :اقتصرت عمى طالبات مف جامعة األزىر ك الجامعة اإلسالمية بغزة .

 .3الحد المكاني :طبقت ىذه الدراسة عمى طالبات (جامعة األزىر ك الجامعة اإلسالمية) في
محافظة غزة .
 .4الحد الزماني :طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي(. )2174-2173
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الفصل الثانِ
اإلطار النظزُ

أًالً :الوناخ الجاهعِ.
ثانْاً :دافعْة اإلنجاس.
ثالثاً :هسحٌٍ الطوٌح.

الفصل الثاني

اإلطار النظري
أًالً :الوناخ الجاهعِ:
جويْذ:

جاءت تصكرات عمماء النفس لمفيكـ المناخ منذ أمد بعيد كلـ يكف البحث فيو سيالن ،ىذا كقد

تعددت اآلراء حكلو .فالمناخ الجامعي مف المكضػكعات التػي لقيػت اىتمامػان كبيػ انر مػف قبػؿ البػاحثيف،

كذل ػػؾ لم ػػا لممن ػػاخ الج ػػامعي م ػػف أث ػػر بقض ػػايا ميم ػػة ،مث ػػؿ الرض ػػا ال ػػكظيفي لمع ػػامميف ،كالتحص ػػيؿ

األكاديمي لمطالب ،كفاعمية األداء التنظيمي.

أف التنظػيـ كيػاف مؤسسػاتي
لقد أطمؽ مصطمح المناخ التنظيمي عمػى مكػاف العمػؿ باعتبػار ٌ
يتفاعػػؿ مػع البيئػػة المحيطػػة ،كبالتػػالي فػػإف اسػػتخداـ مصػػطمح المنػػاخ يقصػػد بػػو التعبيػػر عػػف التنظػػيـ
ككياف مؤسسي أك عضكم ( محمد القريكتي ،215:1997،كمحمد كامؿ المغربي.)303،1995،

كفى عقد الخمسينات مػف القػرف العشػريف اسػتخدـ مصػطمح المنػاخ التنظيمػي لكصػؼ البيئػة

التي يعمؿ بيا األفراد ،باإلضافة إلى الباحثيف العامميف في محػيط المدرسػة ،كقػد اىتمػت المؤسسػات
المختمفة بدراسة كيفية اختالؼ بيئات العمؿ فييا(شبؿ بدراف الغريب.)74،2004،

كلقػػد تػػـ تعريػػؼ مصػػطمح المنػػاخ التنظيم ػي مػػف بػػاحثيف كثػػر مػػف بيػػنيـ ( & Timm

 )Peterson, 1982عندما عرفا المناخ التنظيمي بشكؿ عاـ عمى " أنػو االتجاىػات السػائدة كالقػيـ

كالمعػ ػ ػ ػػايير كالمشػ ػ ػ ػػاعر الت ػ ػ ػ ػي يمتمكيػ ػ ػ ػػا األف ػ ػ ػ ػراد بشػ ػ ػ ػػأف المنظمػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػي يعممػ ػ ػ ػػكف فييػ ػ ػ ػػا" (ىػ ػ ػ ػػاني

الطكيؿ.)139،2001،

اح عػػدة ممػػا
كبػػالنظر إلػػى الكضػػع ال ػراىف لمجامعػػات ،كيالحػػظ أنيػػا تعػػانى ضػػعفان مػػف ن ػك و

يجعميػػا غيػػر مييػػأة بكضػػعيا الحػػالي لمتعامػػؿ مػػف الكثيػػر مػػف التحػػديات ،الت ػي يشػػيدىا العصػػر مػػف
تغي ػرات كثي ػرة س ػريعة أدت إلػػى حػػدكث زيػػادة ىائمػػة فػػى حجػػـ المعمكمػػات كالتكنكلكجيػػا .كقػػد اىتمػػت
الػدكؿ المتقدمػة منػػذ عقػكد قميمػة بإحػػداث إصػالحات تعميميػة ،كتحػ و
ػديث فػي ىيكميػا اإلدارم ،كتطػػكير
بنية التعميـ ،كانشاء مراكز متخصصة ،كتحممت مسئكلية تحسيف كيفية التعميـ؛ لتحقيؽ فعالية األداء
عمى كافة مستكيات التعميـ الجامعي و
كافة (محمد يحيى المعافا.)2009 ،
كما تسعى بعض المؤسسات التعميمية إلى اتباع السياسات كاالستراتيجيات التي مف شأنيا
مناخ جامع ًي جيد ( محمد
أف تعمؿ عمى تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ ،كذلؾ مف خالؿ إيجاد
و
عدس.)1997 ،

كيتناكؿ البحث الحالي المناخ الجامعي مف منطمؽ مككناتو األساسية التي تنتج عف

التفاعالت األكاديمية ،كالتفاعالت اإلدارية كالتفاعالت االجتماعية ،التفاعالت الخدماتية .كبناءان
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عمى ما قالو تينتك( )Tinto,1993حكؿ احتفاظ المؤسسة بطالبيا ،ىك أف يعتمد فى ذلؾ عمى

طبيعة التفاعالت األكاديمية كاالجتماعية .فالتفاعالت األكاديمية تتضمف المتغيرات مثؿ ،المعدؿ
التراكمي ،كادراؾ تطكر قدرة التفكير ،كادراؾ اىتماـ المحاضريف بالتدريس كالطالب .أما التفاعؿ
االجتماعي فيتضمف متغيرات مثؿ :العالقات مع الزمالء كالعالقات مع أعضاء ىيئة التدريس.

كأشار (محمد عبد اإللو الطيطي )2006،أف المناخ الجامعي ليس المنيج بمفرده بؿ لو عالقة
بالتأثير فى شخصية الطالب ،فالمنيج كالتدريس كاإلدارة ،كالتفاعؿ اإلنساني بيف الطالب كأعضاء
ىيئة التدريس ،كبيف الطمبة أنفسيـ ،إلى جانب المرافؽ الجامعية المتمثمة في الساحات كالمالعب،

كاألنشطة الطالبية كميا عكامؿ تندرج ضمف المناخ الجامعي.

مفيوم المناخ:
المناخ لغة:

كممة مناخ كممة مستحدثة في القامكس:
فقامكس الرائد :يذكر أف الكممة مشتقة مف أناخ إناخة (نكخ) ،كيقاؿ :أناخ الجمؿ؛ أم أبركو كأبركو في
المكاف ،أقاـ بوٌ ،حؿ بو الذؿ أك غيره (جبراف مسعكد.) 242:1981،
تعريف المناخ:

لقػػد اىػػتـ بعػػض البػػاحثيف ف ػي مجػػاؿ التربيػػة كعمػػـ الػػنفس بد ارسػػة السػػمكؾ اإلنسػػاني ،كذلػػؾ
بيدؼ التعرؼ عمى المؤثرات التي تؤثر عميو ،كقد اتفػؽ معظميػـ عمػى أف سػمكؾ اإلنسػاف ال بػد أف
يظير داخؿ سياؽ بيئة محددة ،حيث يقكـ ىذا السياؽ بتكجيو السػمكؾ ممػا يسػاعد عمػى تكافػؽ الفػرد

مػػع البيئػػة ،أم أنيػػا عالقػػة تفاعميػػة متبادلػػة بػػيف الفػػرد كالبيئػػة الت ػي يعػػيش فييػػا ،كمػػف ىػػذه العالقػػة
المؤثرة كالمتأثرة بدأ يظير ما يسمى المناخ (خالد الصاكم.)2005،

كمف المعركؼ أف لكؿ كمية مف الكميات مناخيا الذل يميزىا عف غيرىا مف الكميات،

كتكجد فركؽ بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس في مدل إدراكيـ ليذا المناخ (أحمد إبراىيـ

شمبي.)1997،

لقد تعددت تعريفات المناخ والتي منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:
تعريف محمد القريوتي (1994م) لممناخ التنظيمي بأنو " الخصائص االجتماعية
الرئيسية التي تميز بيئة العمؿ ،كالتي يدركيا العاممكف كيتأثر سمككيـ بيا".

المناخ الجامعي عند فريدمان (" :)2000ىك كجيات نظر كتكجيات الطمبة لمتعبير عف

بيئة التعمـ الطبيعية كالنفسية".

بينمــا عنــد (محمــد ســعيد أنــديقيري وآخــرون( )1995ىػػك بأنػػو عبػػارة عػػف "مجمكعػػة مػػف

الظػػركؼ التػي تحػػيط بعمميػػة الػػتعمـ فػي الجامعػػة يمػػا تشػػممو مػػف أبعػػاد إنسػػانية كغيػػر إنسػػانية ،حيػػث
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تشمؿ األبعاد اإلنسانية العالقات بيف الطػالب بعضػيـ بعضػان ،كبيػنيـ كبػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس،

أم ػػا األبع ػػاد غي ػػر اإلنس ػػانية فتش ػػمؿ المن ػػاىج ،كالمق ػػررات الد ارس ػػية ،كالكس ػػائؿ التعميمي ػػة ،كالمب ػػاني
كاألنشطة الطالبية".

ويعرف (أحمد إبراىيم شمبي )1997،المناخ الدراسي بأنو بمثابػة الكسػط التعميمػي المػكقفي

الػػذل يعػػيش فيػػو الطالػػب داخػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة ،كتمثػػؿ المؤسسػػة المحػػيط أك الكعػػاء الػػذل يحػػيط
بالطال ػػب ،كيق ػػدـ ل ػػو التعم ػػيـ ال ػػذل يحق ػػؽ األى ػػداؼ المكض ػػكعة كيش ػػمؿ المن ػػاخ الد ارسػ ػي :المعم ػػـ،

الطالب ،كاإلدارييف ،العماؿ ،االتحادات الطالبية.

إف معظـ التعريفات السابقة لممناخ السائد داخؿ المؤسسػات التعميميػة تؤكػد أف لكػؿ مؤسسػة

مناخيػػا الخػػاص بيػػا ،كالػػذل يميزىػػا عػػف غيرىػػا مػػف المؤسسػػات األخػػرل ،كمػػا تكجػػد تعريفػػات حػػددت

العناص ػػر المختمف ػػة لممن ػػاخ مث ػػؿ تعري ػػؼ محم ػػد س ػػعيد أن ػػديقيرل كآخ ػػركف ( ،)1995كبعض ػػيا اى ػػتـ
بالمناخ التنظيمي داخؿ الجامعة مثؿ تعريؼ محمد القريكتي (.)1994

كمف خالؿ ما سػبؽ تعػرؼ الباحثـة المنػاج الجػامعي بأنػو ":مجمكعػة الظػركؼ كالعكامػؿ االجتماعيػة
كالبيئية التي تحيط بعممية التعمـ داخؿ الجامعة بكؿ ما تشممو مف عالقػات اجتماعيػة كبيئيػة كاداريػة

و
مباشر عمى نكعية المناخ السائد داخؿ الجامعة.
مباشر أك غير
كالتي مف المتكقع أف تؤثر تأثي انر
ان

أىمية المناخ:

تكمػف أىميػة د ارسػة المنػاخ فػي ككنػو يمعػب دك انر مػؤث انر فػي مجػاالت كثيػرة ،فيػك محػدد ىػاـ لمنتػائج

التنظيميػة كالفرديػة ،كمػا يعتبػر مػف مسػببات السػمكؾ اإلنسػاني .فقػد أشػار (ككبػؿ مػاف) إلػى أف المنػاخ

يؤثر عمى متغيرات النتائج عمى المستكيات الفردية(المجيكد كاألداء كالمكاطنة كالسمككيات) كالتنظيمية

(الفعالية كالكفاءة).

كثمة أىمية أخرل لممناخ في تػأثيره عمػى عمػؿ المنظمػة ،فالمنػاخ يحتػكم نظمػان كقكاعػد تحكػـ عمػؿ

المنظمات ،كتضبط عالقاتيا كتحدد ليا ما ىك مقبكؿ كما ىك مرفكض مف أنكاع النشاط كمجاالتو

كمػف الميػـ د ارسػة المنػاخ الجػامعي؛ ألنػو يسػاعد الجامعػات عمػى تحسػيف البيئػة الجامعػة مػف خػالؿ
تػػكفير متطمبػػات تسػػاىـ فػي إيجػػاد منػػاخ جيػػد كمناسػػب لمطػػالب ،كالشػػعكر باالرتيػػاح مػػف الجػػك العػػاـ

داخؿ الجامعة.

خصائص المناخ:

أشػارت البحػكث قػديمان كحػديثان إلػى مجمكعػة مػف الخصػائص التػي يتحمػى بيػا المنػاخ فقػد لخصػيا

(تاجيكرم ( 1968 ،فيما يمي:

 -المناخ فكرة مف نسيج كاحد ال تتج أز مثؿ الشخصية اإلنسانية.

 قد تختمؼ العناصر المككنة لممناخ؛ كلكف ىكيتو تبقى دائمان كما ىي.75

 يحمؿ المناخ صفة االستم اررية .يتحدد المناخ بصفة جكىرية بكاسطة خصائص اآلخريفكسمككيـ كاتجاىاتيـ كتكقعاتيـ كذلؾ بكاسطة الكقائع االجتماعية كالثقافية.

 -يمكف أف يشترؾ عدة أشخاص في نفس الكقت كيؤكؿ في حدكد المعاني المشتركة.

بد أف يقكـ عمى حقيقة خارجية .قد يمكف أكالن
 ال يمكف أف يككف المناخ كىـ شائع ألنو ال ٌكصؼ المناخ في كممات ،كلكنو قد يككف ممكف التحديد في حدكد االستجابة لممناخ كالنتائج
السمككية.

 المناخ محدد لمسمكؾ؛ ألنو يعمؿ في االتجاىات كالتكقعات كحاالت اإلثارة التي تعتبرمحددات لمسمكؾ.

أما عن خصائص المناخ التنظيمي  :لقد اتضـح مـن البحـوث الحديثـة أن المنـاخ التنظيمـي يتحمـى
بالخصائص التالية:

 يتككف مف االنطباعات الشاممة التي يككنيا أعضاء المنظمة نتيجة لمتفاعؿ مع األعضاءاآلخريف كالسياسة كالبناء كالعمميات.

 إف إدراكات المناخ التنظيمي ىي أكصاؼ لألحداث البيئية كالظركؼ أكثر منيا تقييمات ليا،كىذا يعني أف المناخ يتميز مف ناحية عممية كمنطقية عف المفاىيـ التقييمية.

 يمكػف أف ينظػر إلػى المنػاخ التنظيمػي عمػى أنػو متغيػر متػداخؿ يتػأثر بالخصػائص التنظيميػةمثؿ أسمكب القيادة ،كىذا بدكره يؤثر عمى سمكؾ الفرد.

 إف مفيػكـ المنػاخ متعػدد األبعػاد ،كقػد أكػد كػؿ مػف  Snyder & Schneiderعمػى كجػكدطبقػات عديػدة لمممارسػات كاإلجػراءات التػي قػد تسػاىـ فػي اإلد اركػات الشػاممة التػي يككنيػا

األعضاء لمنظماتيـ (باتمز)).( 1980:234, Batlis

بعض العوامل المرتبطة بالمناخ:

إف عدد العكامؿ ذات االرتباط بالمناخ كبير كمف الصعب حصره كلذلؾ سكؼ تعرض الباحثة

بعض العكامؿ التي أثبتت البحكث العممية أىميتيا .كاف التركيز الكمي لبعض األبحاث منصبان عمى

االنسجاـ بيف خصائص البيئة كخصائص الفرد كقد تـ مالحظة أف الفرد بميمة معينة قد يتصرؼ

بشكؿ مختمؼ معتمدان عمى البيئة التي يعمؿ فييا( Ansari, Baumgartel, Sullivan,

.)1162:1982

كقػد كجػد (جػيمس( أف المنػاخ مػرتبط بػالمتغيرات البنائيػة ،كتشػمؿ الحجػـ كعػدد المسػتكيات

كالتنشػئة االجتماعيػة أك تكػكيف الػدكر ،كمتغيػرات السػياؽ ،كتشػمؿ التكنكلكجيػا كاألمػكاؿ ،كحػديثان فػإف

(ليندؿ كدايتني )٥٩٩١ ،قد اكتشفا أف المناخ مرتبط بالمتغيرات البنائية الداخمية مثؿ (مساحة المكػاف
كالمكظفػكف كالمػكارد ( كمتغيػرات السػياؽ الخػارجي ،مثػؿ :االنػدماج فػي الشػبكات التنظيميػة كمناصػرة
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المجمكعػة ،كيؤكػد (ب ارنػدت كلينػدؿ) ) )Brandet &Linde, 2000أف العكامػؿ البنائيػة الداخميػة

كالبيئية الخارجية تقػكـ كمػؤثرات تمييزيػة تػؤثر عمػى مػدركات األفػراد ألبعػاد المنػاخ ،حيػث أف المثيػرات

التمييزية تحدث تغييرات منظمة في تقديرات المناخ). (Brandet, Lindel, 2000: 333

كيتأثر مناخ المنظمة بالثقافة كالقيـ كالمعايير السائدة فييا ،كالمفيكـ أف ثقافة المنظمة

كمناخيا مرتبطاف رغـ اختالفيما .فالثقافة تنشأ كتتغير ببطء عمى مر الزمف ،كىي أساس نتاج

تفاعالت أكثر تعقدان بينما يشبو المناخ الباركمتر فيعكس العالقات اليكمية بيف الناس كأعماليـ( لكيس

مميكة.)486:1989،

فقد حدد (ىالين وكروفت) ثمانية عوامل لممناخ ىي:

 -7التقديرات التي تكنيا اإلدارة لممكظفيف كأفراد.

 -2الفجكة العاطفية التي تكجد بيف المدير كأتباعو.

 -3تصكر يحممو األفراد يؤكد أف حاجاتيـ االجتماعية يتـ اشباعيا.
 -4االىتماـ بإنجاز العمؿ.

 -5المتعة التي يحصمكف عمييا مف عالقاتيـ االجتماعية في المؤسسة.
 -6رغبة اإلدارة فى تشجيع القكل العاممة.

 -7تصكر األفراد عما إذا كانكا ينيكف أعماليـ في حركة دائمة.
 -8شعكر األفراد بأنيـ يرىقكف باألعماؿ الكثيرة.

لقد تـ افتراض عدد مف التصنيفات المتنكعة لعكامؿ المناخ ،كالتي افترضيا (ىاليف،

ككركفت ،كليكرت)( اكلتماف ،فالينيسيا ،ىكدجتيس.)609 :1985(،

أما تصنيف ليكارت الذى يمتاز بسيولة فيمو يشتمل عمى ستة متغيرات ،ىي :
 -7االتصاالت :بمعنى إلى أم مدل يعرؼ المكظفكف ما يحدث في المؤسسة؟

ككيؼ يستقبؿ المسؤكلكف االتصاالت؟  ....كىؿ يعطى المكظفكف معمكمات كافية تمكنيـ مف القياـ
بعمميـ عمى أحسف كجو؟

ارت ؟
 -2ممارسة اتخاذ الق اررات :أم ىؿ يشترؾ المكظفكف فى اتخاذ القر ا
كىؿ تتـ االستفادة مف كؿ مكظؼ ذم دراية كخبرة ؟

 -3االىتمــام بــاألفراد :بمعنػػى ىػػؿ تػػنظـ المؤسسػػة نشػػاطات العمػػؿ بػػداخميا؟ كىػػؿ تحػػاكؿ تحسػػيف
ظركؼ العمؿ؟  ...كىؿ تبدل اىتمامان برفاىية األفراد؟

 -4التأثير عمى القيم :بمعنى يؤثر المراقبكف في المستكل األدنى عمى القيـ.

 -5المالئمة التكنولوجية :بمعنى ىؿ تستخدـ اآلالت كالمصادر بصكرة جيدة؟

 -6الدافعية :ىؿ يعمؿ األفراد في المؤسسة بجد كاجتياد مف أجؿ الجػزاء الػداخمي كالخػارجي؟ كىػؿ
تشجعيـ المؤسسة عمى ذلؾ؟
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كيالحظ ىنا نكعاف مف العكامؿ األكؿ :يحتكم عمى أشياء يمكف رؤيتيا كقياسيا ،كمقاييس

دكر رئيسيان لممساعدة في تشكيؿ المناخ
األداء كالكفاءة ،كالثاني :عكامؿ ليست مرئية ،لكنيا تمعب ان

كتشمؿ االتجاىات كالمشاعر كالمساندة كالرضا كالنكع السابؽ( تصنيؼ ىاليف ككركفت) ىي جكانب
ظاىرة لممنظمة بينما النكع الالحؽ(تصنيؼ ليكارت) ىي جكانب خفية.

أكلتماف كآخركف )(Altman, Valenzi, & Hodagettes, 1985:610-612

تعقيب:

اتخذت أبحاث العمماء مسارات عدة لدراسة العكامؿ المرتبطة بالمناخ كمدل تأثير ىذه العكامؿ

عمػػى تشػػكيؿ المنػػاخ س ػكاء بكضػػع نمػػاذج كاختبػػار صػػحتيا ،أك بتصػػنيؼ العكامػػؿ إلػػى مجمكعػػات،
كدراسة عالقتيا بالمناخ.

كجاءت العكامؿ السابقة مفصمة لما أجممتو النظريات ،كما زالت الحاجة إلػى إضػافة عكامػؿ

أخرل كدراسة ارتباطيا بالمناخ قائمة خاصة دراسة العكامؿ المؤثرة عمى اإلدراؾ ،إذ يتضح مما تقدـ
أف بعض العكامؿ الػكاردة كمػؤثرات عمػى المنػاخ مثػؿ الػدكر االجتمػاعي كالػدكافع كالحاجػات كالمشػاعر
ىي مف العكامؿ التي درسيا العمماء كمؤثرات عمى اإلدراؾ.

أنواع المناخ:
كىي المناخ التنظيمي المناخ الجامعي ،كالمناخ النفسي االجتماعي ،كالمناخ األسرم ،كالمناخ

المدرسي ،كقد تـ تطكيرىا مف عمماء السمكؾ إال أف التمييز بيف مفاىيميا المختمفة كبحاجة إلى المزيد
مف البحكث كالدراسات.

كلكي يستطيع الباحث في مجاؿ المناخ إدراؾ حقيقة المفيكـ ال ٌبد مف التمييز بيف أنكاعو كقد قامت
الباحثة بذكر شيء مف التفصيؿ عف أنكاع المناخات ذات العالقة بمكضكع البحث كىي كالتالي:

أوالً :المناخ التنظيمي:

منذ حكالي (  )7964اىتمت بحكث السمكؾ التنظيمية بمكضكع المناخ التنظيمي فقد أشار

(عمي إبراىيـ الدسكقي عمي )1991،مف خالؿ بحثو لمفيكـ المناخ التنظيمي أنو مفيكـ تجريدم ،ما
زاؿ يعاني مف عدـ الكضكح لكثير مف الباحثيف ،كما زاؿ محؿ جدؿ بينيـ كما تكصؿ إلى كجكد

اختالؼ في نظرة الباحثيف لو فمنيـ مف يرل أنو خاصية مف خصائص المؤسسة ،كآخركف يركف أنو
خاصية مف خصائص األفراد كالمؤسسة معان ،كعميو فقد أفرزت البحكث المتنكعة في مجاؿ المناخ

التنظيمي تعريفات عدة تصفو (عمي إبراىيـ الدسكقي عمي )78:1991 ،بطرؽ مختمفة كمتعددة.

فيرل (أكلتماف كآخركف) ( )Altman, Valenzi, Hodagettes)1985أف المناخ

التنظيمي يشير إلى مجمكعة خصائص بيئة العمؿ التي يدركيا األفراد الذيف يعممكف ىناؾ كتعمؿ
كقكة رئيسية في التأثير عمى سمككيـ الكظيفي.

78

كالمناخ التنظيمي ىك ":تعبير عف الخصائص المختمفة لبيئة العمؿ في التنظيـ ،كالتي تشػمؿ

جكانب التنظيـ الرسمي ،كمزيج الحاجات الخاصػة بالعػامميف ،كطبيعػة االتصػاالت التنظيميػة ،كأنمػاط
اإلشراؼ السائدة ،كسمكؾ الجماعات كغيرىا مف العكامؿ التنظيمية ،كالتي يمكف إدراكيا بشكؿ مباشر،

كغيػر مباشػر بكاسػطة أفػراد التنظػيـ ممػا يػؤثر عمػى سػمكؾ األفػراد كالسػمكؾ التنظيمػي ككػؿ") محمػد

شييب.(38:1990،

كقد عرؼ كؿ مف ) (Karasick & Pritchandالمناخ التنظيمي بأنو :سمة مستمرة

نسبيان لمبيئة التنظيمية الداخمية التي تميزىا عف منظمات أخرل التي تنبثؽ مف سمككيات أعضاء

المنظمة كسياستيـ كالتي يدركيا أعضاء المنظمة كتقكـ كأساس لتفسير المكقؼ كتقكـ كمصدر

لمضغط لتكجيو النشاط ).) Nicke.Batlis, 1980:233

كتػرل الباحثةة أف التعريفػات السػابقة تختمػؼ تبعػان لكجيػة نظػر كاضػعييا كرؤيػتيـ لمحػددات

المناخ التنظيمي كاألطر النظرية التي يتبنكنيا كينطمقكف منيا.

كقد اقترح عمي ( )1990كعاطؼ األغا ( )1989تصنيفان لتمؾ التعريفات في ثالث فئات ركزت كل
فئة عمى جانب من الجوانب التالية:
 خصائص المناخ التنظيمي.

 تصكرات األفراد كادراكيـ لممناخ.
 المناخ كمفيكـ تجريدم.

كترل الباحثة أف مصطمح المناخ التنظيمي قائـ عمى مفيكـ النظاـ أك المنظمة ،كيتناكؿ ما
يتعمؽ بخصائص التنظيـ أك النظاـ أك المنظمات(المؤسسات) بمعنى أنو يرتكز عمى الجماعة التي

تشكؿ بدكرىا أشكاالن متعددة لمنظـ لكؿ منيا مناخو الخاص بو .كحيث أف النظاـ ىك:

"الكياف المتكامؿ الذم يتككف مف أجزاء كعناصر متداخمة تقكـ بينيا عالقات تبادلية مف أجؿ أداء
كظائؼ كأنشطة تككف محصمتيا النيائية بمثابة الناتج الذم يحققو النظاـ كمو" )عمي السممي،

.(32:78

عمى ضكء التعريؼ السابؽ ترل الباحثة :أف الفرد يشكؿ نظامان لو مناخو الخاص ،كما أف األسرة

كالمدرسة كالجامعة تشكؿ منظمات اجتماعية لكؿ منيا مناخيا التنظيمي ،كلكؿ منيا مناخيا

االجتماعي.

ثانياً  :المناخ المدرسي والمناخ الجامعي:

تمعب المدرسة كالجامعة كمؤسسات اجتماعية دك انر ىامان في النمك االجتماعي ،كيسكدىا

كمؤسسة تعميمية نكع خاص مف المناخ الذل حظي باىتماـ الباحثيف في المجاالت التربكية كالنفسية

في السنكات األخيرة.
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ففي أكائؿ الستينات بذلت جيكد كبيرة لمحاكلة فيـ كقياس المناخ السائد كقياسو في المؤسسات
التعميمية (نعيمة يكنس.)14:1983 ،

فقػد عػرؼ )القريطػي) المنػاخ المدرسػي العػاـ بأنػو الجػك الػذم يسػكد المدرسػة كمؤسسػة تربكيػة تعميميػة

متضػمنان الكيفيػة التػي تػدار بيػا ،كيػتـ عمػى أساسػيا اتخػاذ القػ اررات كتنفيػذىا كتكزيػع األدكار كالكاجبػات

عمػى العػامميف فييػا ،كتنظػيـ سػير العمميػة التعميميػة ،كادارة النشػاطات المدرسػية كشػبكة العالقػات

كالتفاعالت بيف أعضاء المجمكعة البشرية داخؿ المدرسة عمػى اخػتالؼ مسػتكياتيا ككظائفيػا فالمنػاخ

المدرسػػي باختصػػار ىػػك المحصػػمة النيائيػػة العامػػة المميػزة لخصػػائص المدرسػػة (عبػػد المطمػػب
القريطي.)478:1998،

كقاـ عمماء اإلدارة بتصنيؼ أنكاع المناخ المدرسي كالذل يضـ خمسة أنكاع مف المناخ ىي) :المناخ

المفتكح  -مناخ اإلدارة الذاتية  -المناخ األبكم  -المناخ العائمي  -كالمناخ المغمؽ) كىى كالتالي:

مف خالؿ الدراسات كاألبحاث تـ التكصؿ إلى اف المناخ الذل يسكد المؤسسات التعميمية ينحصر

في ست فئات مناخية تنحصر ما بيف المناخ المفتكح كالمناخ المغمؽ ،وىى عمى النحو اآلتي:

 -1المناخ المفتوح :كيسمى مناخ المؤسسة بالمناخ المفتكح إذا تمتع أعضاؤه بركح معنكيػة مرتفعػة
نتيجة كجكد عالقات اجتماعية قكية ،كسعى اإلدارة إلى إشباع الحاجات اإلجتماعية لألفراد العامميف

في المؤسسة التعميمية كتيسير أداء المياـ.

 -2منــاخ اإلدارة الذاتيــة :تتسػػـ المؤسسػػة التعميميػػة الت ػي يسػػكدىا منػػاخ اإلدارة الذاتيػػة بالحريػػة شػػبو

الكاممػ ػػة الت ػ ػي تتيحيػ ػػا اإلدارة لألف ػ ػراد العػ ػػامميف بيػ ػػا ف ػ ػي أداء كاجبػ ػػاتيـ ،كمػػػا يتسػػػـ األداء كاإلنجػ ػػاز
باإلنسانية كعدـ التعقيد ،حيث يتعاكف الجميع ،كتسكد ركح معنكية عالية بينيـ ،كلكنيا تككف بدرجػة

أقؿ مف المناخ المفتكح .

 -3المناخ الموجو :المراقب :يسكد ىذا المناخ المؤسسات التعميمية التي يتركز فييا االىتمػاـ بػأداء
العمؿ كانجازه بالدرجة األكلى ،كلك كػاف ذلػؾ يػأتي عمػى حسػاب إشػباع حاجػات األفػراد العػامميف فػي

المؤسسػػة التعميميػػة ،كتقػػكـ اإلدارة ف ػي ىػػذا المنػػاخ بالرقابػػة كالتكجيػػو المباشػػر ،كال يسػػمح بػػأم خػػركج
عػػف القكاعػػد كالقػكانييف المكضػػكعة ،كبػػذلؾ يػػؤثر كػػؿ ذلػػؾ عمػػى الػػركح المعنكيػػة لػػدل األفػراد كتصػػبح

منخفضة.

 -4المنــاخ العــائمي :األلفػػة :كيسػػكد المؤسسػػة التعميميػػة الت ػي تتسػػـ بيػػذا المنػػاخ الػػركح األس ػرية أك
العائميػػة ،حيػػث يكػػكف ىنػػاؾ ألفػػة بػػيف أف ػراده ،فاالىتمػػاـ بالعالقػػات االجتماعيػػة يسػػاعد عػػؿ االىتمػػاـ
بالعمؿ كاإلنجاز كتحقيؽ األلفة.

 -5المناخ األبوي :تتميز المؤسسة التعميمية في ظؿ ىذا المناخ بانعداـ تفكيض السػمطة ،إذ تتركػز
السػػمة ف ػي يػػد اإلدارة العميػػا ،كبالتػػالي يكػػكف االىتمػػاـ بتكجيػػو أعضػػاء المؤسسػػة التعميميػػة ف ػي عمميػػـ
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كأدائيـ ضعيؼ ،ككذلؾ بالنسبة إلى إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ االجتماعية ،مما يػؤدل إلػى انخفػاض

الركح المعنكية كانخفاض األداء.

 -6المناخ المغمق :ىذا المناخ يعتبر نقيض المناخ المفتكح .فاألفراد العاممكف في المؤسسة
التعميمية ال تتاح ليـ فرصة تنمية عالقاتيـ االجتماعية ،كما أف أداء العمؿ كانجازه يككف منخفضان،

كيككف ىناؾ إىماؿ في إشباع حاجات األفراد إذ إنو ييتـ بالشكميات كاألمكر الركتينية ،ككؿ ذلؾ

يؤدل إلى انخفاض شديد في الركح المعنكية بالمؤسسة التعميمية( .أحمد اسماعيؿ حجى1998،ـ)

أما عمى مستكل الفصؿ فيمكف تصنيؼ أنكاع المناخ عمى النحك التالي :المناخ التسمطي ،المناخ
التسامحي ،مناخ تعديؿ السمكؾ ،المناخ االجتماعي (نبيؿ حافظ كآخركف.)256-209:1997 ،

ثالثاً :المناخ الجامعي ) األكاديمي):

إف النظاـ االجتماعي في الجامعة أك الكمية يعتبر نظاـ اجتماعي يتككف مف شبكة مف

العالقات بيف العامميف فييا مف طالب ،كىيئة تدريسية ،كادارييف يطمؽ عميو المناخ المؤسس أك البيئة
كىك محصمة التفاعؿ بيف األفراد مع بعضيـ البعض (عبد الرحمف المحبكب.)48:1997،

كقػد تنػاكؿ البػاحثكف المنػاخ داخػؿ الجامعػات باعتبارىػا مؤسسػات أك منظمػات مػف منظػكر

المناخ التنظيمي في الجامعات فدرسكا أبعاد المناخ التنظيمػي داخػؿ الجامعػة مػف كجيػة نظػر أعضػاء
ىيئػة التػدريس كد ارسػة محمػد القريػكتي (  ،( 1994كمػا اىػتـ آخػركف بالمنػاخ األكػاديمي كمػا يدركػو

الطالب كدراسة عاطؼ األغا) .( 1989

أنماط المناخ:

ينقسم تصنيف أنماط المناخ التنظيمي إلى اآلتي:

 -1النمط المتسمط :كفى ىذا النمط تتمركػز السػمطة اإلداريػة فػي يػد اإلدارة العميػا باعتبػار أنيػا قمػة

الجياز اإلدارم دكف أم مشاركة مػف قبػؿ األفػ ارد العػامميف فػي المؤسسػة التعميميػة ،كمػف سػمات ىػذا
النمط :الشدة كالصرامة ،ككثرة إصدار التعميمات ،كعد إعطاء الحرية في العمؿ ،ىػذا باإلضػافة إلػى

انعداـ العالقات اإلنسانية الفعالة بيف أعضاء ىيئة اإلدارة كانعداـ الثقة كالتعاكف بيػنيـ ،كانعػداـ ركح
التفكير كاإلبداع (.عبد الغني عبكد كآخركف.)1992،

 -2النمط المتسمط الخير :في ىذا النمط تككف اإلدارة العميا أقؿ استبدادان مف اإلدارة المتسمطة فيي
تنفػػرد باتخػػاذ الق ػ اررات كلكنيػػا تحػػاكؿ ف ػي الكقػػت نفسػػو أف تكػػكف متعاكنػػة كقػػادرة عمػػى خمػػؽ المنػػاخ

المالئـ لتقبؿ األفراد العامميف بيا الق اررات ،التي تصدرىا كتخفيؼ ردكد الفعؿ السمبية التى قػد تظيػر
بينيـ(.خالد الصاكم ،)2115 ،كيتميػز ىػذا الػنمط بالتعػاكف بػيف أفػراده ممػا يسػاعد عمػى التقميػؿ مػف

ظيػػكر سػػمكؾ عػػدكاني بػػيف أف ػراده ،كمػػا يسػػاعد عمػػى شػػعكر أف ػراده بالرضػػا كسػػرعة إنجػػازىـ لعمميػػـ.

(فاركؽ شكقي اليكىي كمحمد غازم بيكمي.)2000،
27

 -3النمط المشارك :يعتبر ىذا النمط كاحػد مػف أكثػر األنمػاط فاعميػة فػي اإلدارة ،كيعتمػد ىػذا النػكع
عمى مبدأ المشاركة كتفكيض السمة حيث يتـ التفاعؿ بيف أفراد المؤسسة التعميمية ،مما يسػاعد عمػى

رفع الركح المعنكية لألفراد ،كخمؽ جك مف الثقة في نفكسيـ ،كزيادة التعاكف الجماعي مما يؤدل إلى
سرعة إنجاز العمؿ ( أحمد شعباف عطية.)1991،
 -4النمط الفوضوي :فيو تفيـ الديمقراطية عمى أنيا مطمقة ،كتتكافر لألفػراد فػي المؤسسػة التعميميػة
ب ػػال ضػ ػكابط ،كب ػػذلؾ ال تكج ػػد في ػػو رقاب ػػة عم ػػى األفػ ػراد الع ػػامميف بي ػػا سػ ػكاء بطريق ػػة مباشػػرة أك غي ػػر

مباشػ ػرة ،كك ػػؿ ذل ػػؾ ي ػػؤدل إل ػػى س ػػيادة الفردي ػػة كع ػػدـ التع ػػاكف كالتنس ػػيؽ بي ػػنيـ (.عب ػػد الغن ػػي عب ػػكد
كآخركف ،مرجع سابؽ).

أبعاد المناخ الجامعى:

عند البحث فػي أدب المنػاخ السػيككلكجي تبػيف أف تصػكر العممػاء لمفيػكـ المنػاخ يتضػمف أنػو

مفيػكـ متعػدد األبعػاد ،نػتج عػف ىػذا التعػدد محػاكالت مسػتمرة لتصػنيفيا كرغػـ ذلػؾ فقػد ظيػر تكافػؽ أك

مكاءمة قميمة في أبعاد المناخ كقياسػو ربمػا يرجػع ذلػؾ إلػى اخػتالؼ البيئػات المقيسػة ،أك يرجػع إلػى أف
البيئػة النفسػية لمتنظيمػات معقػدة إلػى درجػة كبيػرة باإلضػافة إلػى أف محػاكالت قيػاس المنػاخ التنظيمػي
تمت مف خالؿ كسائؿ تصكيرية (عمي إبراىيـ الدسكقي عمي.)86:1991،

يقاس المناخ الجامعي بمدل تقبؿ كانسجاـ الطالب مع المناخ الجامعي المحيط بيـ بأبعاده
المختمفة ،البعد األكاديمي ،البعد اإلدارم ،البعد اإلجتماعي ،البعد الخدماتي ،بحيث يشعركف باأللفة
كاإلعجاب بكؿ ما يحيط بيـ .كمف العناصر المككنة كالمدركات التي يككنيا الفرد نتيجة استثارتو
بمجمكعة مف المحددات البيئية استجابة الفرد ليذه التصكرات .كترل الباحثة أنو يمكف قياس المناخ

الجامعي في الدراسة الحالية مف خالؿ أربعة أبعاد كىي:

 -1البعــد األكــاديمي :ىػػذا البعػػد يعبػر عػػف العالقػػات الناشػػئة عػف التفػػاعالت األكاديميػػة بػػيف الطمبػػة
كأساتذتيـ كزمالئيـ أثناء أكقات المحاضرات ،كمدل تشجيع المحاضريف لمطمبة في الحصكؿ عمػى

أفضػػؿ المسػػتكيات العمميػػة ،متضػػمنان المقػػررات الد ارسػػية كالتخصػػص الد ارس ػي ك نظػػاـ االمتحانػػات
المنػاخ الجػامعي ،كأفضػؿ مػف يسػتطيع التعبيػر
كطرؽ التدريس ،كىك مف العكامؿ الميمة في تشػكيؿ ي
عف ىذه العالقات ىػك الطالػب ،ألف األنشػطة األكاديميػة تتمحػكر حكلػو ككنػو المسػتيدؼ فػى عمميػة

التعميـ الجامعي.

 -2البعــد اإلداري :ينظػػر إلػػى البعػػد اإلدارم فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بعالقػػة الطمبػػة بمػػكظفي اإلدارة كمػػا
يتعمؽ بمجمكعة المكائح كاألنظمة كاإلجراءات اإلدارية كأساليب تقديـ الخدمات فيما يتعمػؽ بسياسػات

القبكؿ كالتسجيؿ كاإلعفاءات كاالمتحانات ،كىك مػف العناصػر الميمػة التػي تسػيـ فػي تكػكيف المنػاخ

الجامعي.
ج
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 -3البعد اإلجتماعي :يشكؿ البعد االجتماعي مككنان أساسيان لمحياة الجامعية ،فيرل كؿ مف (بكدلت
كاستابمت) ( (Baudelot & Establet,1974أف كظيفة المؤسسة التربكية تكمف في إعادة إنتاج

العالقات االجتماعية (كطفة عمي ،)1993،بمعنى أف الجامعة ككمياتيا كمؤسسات اجتماعية في
أم مجتمع تمعب دك انر ميمان في تشكيؿ الحياة االجتماعية منطمقة مف أىدافيا التربكية المتضمنة

تنشئة الطمبة اجتماعيان ،بما ال يتعارض مع القيـ االجتماعية لممجتمع ،كىذا ال يحدث إال مف خالؿ

العالقات االجتماعية التي يحاكؿ المجتمع الجامعي تككينيا بكاسطة األنشطة األكاديمية
كاالجتماعية ،في إطار األنشطة الصفية كالالصفية التي يتـ تكفيرىا مف قبؿ الجامعة لطالبيا أثناء
فترة تكاجدىـ فييا.

-4البعد الخدماتي :ما تقدمو الجامعة مف خدمات لمطمبة ،تشمؿ القاعات كالمباني كالمرافؽ
كالمختبرات كالعيادة الطبية كالمسجد ،كالتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى مساعدة الطمبة عمى التكيؼ

مع الحياة الجامعية ،لذا تعمؿ الجامعة عمى تكفير مستمزمات الحياة الجامعية التي يتمناىا الطمبة،
كالتي تسيـ في خمؽ مناخ جامعي جيد ،كمحصمة ما تقدمو الجامعة لمطالب ىي خدمات مف شأنيا

أف ترقى بو نحك مستقبؿ أفضؿ كحياة جامعية مريحة.

بعض النظريات المفسرة لمفيوم المناخ:
كػاف ألعمػاؿ(ديػكم ككدكرث كميمػر) فضػؿ فػي كضػع التصػكرات الكظيفيػة لمبيئػة ،فقػد نػادل

(جػكف ديػكم) عػاـ ) (1952بتكامػؿ مفػاىيـ الكػائف الحػي كالبيئػة ،كيؤكػد كدكرث ) (1958عمػى أف

السػمكؾ يتضػمف عمميػات فعالػة مػف األخػذ كالعطػاء بػيف الكػائف الحػي كالبيئػة ،كيعتبػر أف الخاصػة
الرئيسية لمسمكؾ تتمثؿ في احتفاظ الكائف الحي بعالقة كثيقة مع البيئة.

ككشفت تجارب ) ميمر ،جاالنتر ،بريبراـ ( عف أف الدماغ اإلنساني يعمؿ عمى أسػاس خطػط

تكػكف كنتيجػة لعكامػؿ االسػتثارة البيئيػة ،كيتكقػؼ تػأثير حػدث السػمكؾ عمػى تمثيػؿ الحػدث فػي صػكرة

الكائف الحي عف ذاتو ،كىذا التمثيؿ ىك نظاـ مف المفاىيـ كالعالقات .كيبقى السؤاؿ كيؼ تجرم ترجمة

اإلدراؾ إلى فعؿ(طمعت منصكر.)71-69:1981،

نظرية ليفن في المجال النفسي:

استندت نظرية ليفيف عمى مركبات منطقية لتكضيح الديناميات الكامنة كراء الظكاىر كاستعاف

بالمركبات الدينامية لفيـ التفاعؿ كاالتصاؿ كالمظاىر السمككية األخرل كلتفسير التغير كالنشاط

(لكيس مميكة.)396-395:1989،

كتتضمف تمؾ المركبات المجاؿ الحيكم حيث يقصد بو ":الحيز الذم يعيش فيو الفرد نفسيان كمػا يدركػو

كيشػمؿ األشػياء كاألشػخاص كاألفكػار التػي تتصػؿ بػالفرد" (جػابر عبد لحميٌد جدبب )257:1982 ،
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كاعتبػرت النظريػة العمميػة االدراكيػة كحػدة ديناميػة تنشػأ نتيجػة التفاعػؿ بػيف الػذات المدركػة كالبيئػة

الخارجية ،كأف العكامؿ التي تحدد العممية اإلدراكية نكعاف:

عوامـل ذاتـي  :تتعمػؽ بالشػخص المػدرؾ كتتضػمف دكافػع الشػخص كخبرتػو كميكلػو كاتجاىاتػو وعوامـل
توجد في المجال اإلدراكي نفسو :كتشمؿ خصائص األشياء كالمكضكعات التي تدرؾ ،كتكصمت إلى

أف اإلدراؾ أسػاس لتفسػير السػمكؾ( مصػطفى فيمػى ،بػدكف )161-160:كعميػو يقػكـ تصػكر) ليفػيف (
عمى أف السمكؾ دالة لمشخص كالبيئة النفسية( طمعت منصكر.)69:1981،

نظرية التفاعل التعاممي أو المتبادل:

تدكر النظرية حكؿ اإلدراؾ كتذىب إلى أنو ىك العممية النفسية التي بيا يخمؽ الكائف الحي

المدرؾ بيئتو أك عالمو االفتراضي ،كىك تمؾ البيئة التي يسعى بداخميا الكائف الحي إلى تحقيؽ أىدافو،
كىذا العالـ االفتراضي يعد نتاجان لمتفاعالت التعاممية الخاصة بالكسط الفيزيقي كبالكائف الحي (طمعت

منصكر.)71:1981،

كيقدـ نمكذج ستكككلز ) )1973تفسي انر لمفيكـ المناخ ،يقكـ عمى أف العالقات بيف اإلنساف

كالبيئة تتضمن أربع صور من التفاعل التبادلي ىي:

 تفسيرية  :أم تفسير اإلنساف لبيئتو في ضكء المعمكمات القائمة كاألىداؼ كالتكقعات ،كيختمؼ
تفسير األفراد لمبيئة في االستجابة لمنبياتيا كىـ في ذلؾ يككنكف ما يسمى بالصكر المعرفية أك الذىنية

فالصكرة التي ندرؾ بيا المنبو تحدد ما نفعمو.

 إجرائية  :أم أف التفاعؿ التبادلي يتضمف كالن مف الفعؿ النشط كالسمكؾ بقصد ضبط البيئة أك
تعديميا.

 إستجابية  :أم أف الفرد يتأثر بقكل البيئة.

 تقييمية  :أم يقكـ الفرد نكعية البيئة كيتخذ ىذا التقكيـ أساسان لنشاطو بعد ذلؾ لتحقيؽ أىدافو لكيس
مميكة .)267-266:1989،كفي ىذا أيضان يذىب ككتك) (1949إلى أف البيئة مفيكـ قائـ عمى

خطط تصكرية ،كأف الكائف الحي يستجيب فحسب لتمؾ المثيرات التي يككف حساسان ليا بطريقة

معينة فالبيئة كما تتعمؽ بالسمكؾ ىي نظاـ مف بنى المعاني ،بعضيا معاني فردية تشتؽ مف

العالقات الخاصة التي يشترؾ فييا كائف حي معيف مع الكسط المحيط ،كاآلخر معاني عامة
يتقاسميا الكائف الحي مع الكائنات الحية األخرل بفضؿ خبرتو كعضك ينتمي إلى فئة معينة أم أف

السمكؾ استجابة تتحدد بالنسبة لمشركط التي يحدث فييا كبالتالي يمكف التنبؤ بو (طمعت
منصكر.)71:1981،
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نظرية الحاجة – الضغط:

إف نظرية (مكرام) في الدافعية نظرية تفاعمية حيػث يتضػح التفاعػؿ الػكظيفي بػيف اإلمكانػات الكامنػة

في الفرد مف ناحية كما يباشره الكسط البيئي مف مػؤثرات متعػددة عمػى ىػذه االسػتعدادات الكامنػة حتػى

يستثيرىا كيبمكرىا كيكظفيا في كاقع حياة الفرد كالجماعة مف ناحية أخرل في محددات بناء الشخصية

اإلنسانية (طمعت منصكر .)73:1981،كينظر (مكرام) إلى السػمكؾ باعتبػاره نتاجػان لحاجػات داخميػة
تتفاعؿ مع ضغكط خارجية كالحاجة تككيف فرضي يمثػؿ قػكة فػي منطقػة المػخ كىػي قػكة تنظػيـ اإلدراؾ

كالفيـ كالتفكير كالنزكع ،بحيث تحكؿ مكقفان غير مشبع في اتجاه معيف.

كيشير الضغط إلى القكة التي تعترض الشخص فتقيده أك تؤذيو في بيئتػو ،كقػد تكػكف أشخاصػان

أك أشياء ،كالضغط نكعاف ىما :الضغط ألفا يشير إلى الخصائص المكضكعية لألشياء التي يمكف أف
تفيد الفػرد أك تضػره أم كمػا تكجػد فػي الكاقػع بينمػا يشػير الضػغط بيتػا إلػى دالالت األشػياء كمػا يػدركيا

الشخص إدراكان ذاتيان ككما يفسرىا( جابرعب لحميٌ جبب .)219:1986،

كبػذلؾ يعتبػر (مػكرام) السػمكؾ كمػا ىػك الحػاؿ فػي نظػاـ )ليفػيف( دالػة لخصػائص البيئػة إلػى جانػب

خصػائص الفػرد ،كمػا ميػز البيئػة المدركػة ضػغط بيتػا عػف البيئػة المكضػكعية ضػغط ألفػا (طمعػت
منصكر.)74:1981،

النظريات المعرفية السموكية:

لخص كنذال ًبْوْس فِ عام)  (1965أىن األسس الوشحزكة بْن الوذارس الوعزفْة ًالسلٌكْة
فْوا ّلِ:
 يستجيب الكائف العضكم أساسان إلى تمثيالت معرفية لبيئة أكثر مما يستجيب ليذه البيئات كما ىي. -معظـ التعمـ اإلنساني يتـ مف خالؿ كسائط معرفية.

 -تقكـ ارتباطات مسببة بيف األفكار كالمشاعر كالسمكؾ.

 االتجاىػات كالتكقعػات كاألنشػطة المعرفيػة األخػرل ليػا دكر مركػزم فػي إحػداث السػمكؾ( .لػكيسمميكة.)481:1989،

نظرية المدخالت – المخرجات:

تقكـ عمى تصكر السمكؾ اإلنساني في ىيئة نظاـ تنطبؽ عميو خصائص النظـ كصفاتو كفي

ضكء ىذا التصكر ينقسـ النظاـ السمككي إلى أجزاء رئيسية ثالثة ىي:

 -المـدخالت السـموكية  :ىػي المثيػرات األكليػة كاالجتماعيػة كالتنظيميػة ،كىػي عبػارة عػف أشػكاؿ مػف

المعمكمات تتدفؽ عمى النظاـ السمككي مف المناخ المحيط بو كما يحسيا مف تككينو الداخمي ذاتو.

 -العمميات السموكية  :ىي األنشطة الذىنية التي تتعامػؿ مػع المثيػرات ،كتييػ النظػاـ التخػاذ ق ار ارتػو

السمككية ،كتتركز العمميات السمككية المختصة بمعالجة المعمكمات في عممية اإلدراؾ ،عممية التفكير،
عممية التعمـ ،عممية تككيف االتجاىات ،عممية الدافعية ،عممية اتخاذ الق اررات.
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 المخرجـات السـموكية  :ىػي االسػتجابات التػي تصػدر عػف النظػاـ السػمككي فػي مكاجيػة المثيػرات،كيتضػمف النظػاـ السػمككي فكػرة إرجػاع األثػر ،كىػي عػكدة المعمكمػات مػرة أخػرل عػف رد فعػؿ المنػاخ

بالنسػبة لممخرجػات السػمككية كتػأثير تمػؾ المعمكمػات فػي إعػادة تشػكيؿ المػدخالت كالعمميػات السػمككية
(عمي السممي.)57-48 :7978،

تعقيب عمى النظريات:

إن إلقاء نظرة متأنية عمى النظريات سالفة الذكر يفضي إلي تأكيد ما يمي:
 -السمكؾ دالة لمشخص كالبيئة.

 استجابة الفرد لممثيرات كما يدركيا كليس كما ىي في الكاقع. العممية اإلدراكية كمحدد لمسمكؾ. -تمييز البيئة المدركة.

 تبادؿ التأثير بيف الفرد كبيئتو.كقػد اختمفػت األصػكؿ التػي اسػتند إلييػا البػاحثكف ،حػيف اسػتند (ليفػيف) عمػى المركبػات الديناميػة

كالتكبكلكجية لفيـ كتفسػير الظػكاىر النفسػية اتجػو (مػكرام) إلػى د ارسػة الحاجػات كالػدكافع كانطمػؽ منيػا

لد ارسػة الشخصػية اإلنسػانية ،بينمػا اتخػذ (سػتكككلز) مػف العالقػات بػيف اإلنسػاف كبيئتػو أساسػان لكضػع
نمكذجػو كأمػا النظريػات المعرفيػة السػمككية فقػد ركػزت عمػى العمميػات المعرفيػة ،كاتخػذت نظريػة

المدخالت كالمخرجات مسا انر آخػر فاعتمػدت عمػى ديناميػة العالقػة بػيف المػدخالت كالمخرجػات ،كرغػـ
اخػتالؼ األصػكؿ التفسػيرية تبقػى العمميػة التفاعميػة بػيف الفػرد كبيئتػو نقطػة االلتقػاء لػدل الجميػع،

باإلضافة إلى التأكيد عمى الفركؽ الفردية كمناقشة العكامؿ الداخمية كالخارجية كأثرىا عمى التفاعؿ بيف

الفرد كالبيئة.
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ثانْا ً :دافعية لإلنجاز Achievement motivation
تعريف الدافع :

لغػة  :الػدافع يعنػى التحريػػؾ ،كانػدفع يعنػى أسػػرع فػي السػير ،كالػػدفع عنػد عممػاء الػػنفس يعنػى كػؿ مػػا
يحرؾ السمكؾ اإلنساني كمعظمو سمكؾ مدفكع ييدؼ إلى إشباع حاجات ما أك تحقيؽ أىداؼ معينة

( نجاة بنت مشعؿ المطيرم.) 75 :2115 ،

مفيوم الدافعية : Motivation
يؤكد العمماء عمى أف أم سمكؾ بشرم ال بد أف يكػكف كراءه دافػع أك دكافػع تسػتثيره كتكجيػو

( محمد الحامد (132:1996 ،كحيث أف الدكافع ىي إحدل خصائص السمكؾ اإلنساني فإنيا تعرؼ
بأنيػػا قػػكل أك طاقػػات نفسػػية داخميػػة تكجػػو كتنسػػؽ بػػيف تص ػرفات الفػػرد كسػػمككو أثنػػاء اسػػتجابتو مػػع

المكاقػػؼ كالمػػؤثرات البيئيػػة المحيطػػة بػػو كتتمثػػؿ ىػػذه الطاقػػات بالرغبػػات كالحاجػػات كالتكقعػػات التػػى
يسػػعى إلػػى إشػػباعيا كتحقيقيػػا كتػػزداد قػػكة الػػدافع كحدتػػو كممػػا كانػػت درجػػة إشػػباع الحاجػػة أقػػؿ مػػف
المطمكب بمعنى آخر إف دكافع اإلنساف تنبع منو كتدفعػو إلػى السػمكؾ فػي اتجػاه معػيف كبقػكة محػددة

(نبص يمي العديمي.)7 :1983،

كفيما يمى تؤكد الباحثة بعض التعريفات لمدافعية التي ذكرىا بعض الباحثيف عمى النحك التالي:

عػػرؼ محمــد مصــطفى زيــدان )2:1984،الدافعيػػة" بأنيػػا تكػػكيف أك نظػػاـ نسػػتدؿ عميػػو مػػف السػػمكؾ
المالحظ كعمى ىذا األساس فيي تكػكيف فرضػي يترتػب ارتفػاع حػظ الفػرد كصػكلو إلػى مسػتكل أمثػؿ
مف األداء كاإلنجاز".

كيعرؼ ( ماكميالند) الدافع بأنو ":نظاـ شبكي مف العالقات المعرفية كاالنفعالية كالسمككية المكجية أك
المرتبطة بمكضكع ما " (صفاء األعسر.) 175:1988،

كعرفيا (أحمد عزت راجح) بأنيا حالة مف التكتر الجسمي النفسي تثير السػمكؾ كتكاصػمو حتػى يخفػؼ

ىذا التكتر أك يزكؿ فيستعيد الفرد تكازنو "( أحمد عزت راجح.)79 :7995،

يعرفيا ( ماكد وجال) بأنيا ":قكل مكركثة ال عقالنية ،تجبر السمكؾ عمى اتجاه معيف" (ليندا دافيدكؼ،
.) 10 :2000

كعرؼ (يونج) ( )P.T.Youngالدافعية بأنيا  ":عبارة عف حالة استثارة كتكتر داخمي تثيػر السػمكؾ

كتدفعو إلى تحقيؽ ىدؼ معيف "( عبد المطيؼ خميفة.) 69: 2000 ،

أما تعريؼ( ليندا دافيـدوف) لمدافعيػة فيػك ":حالػة داخميػة تنػتج عػف حاجػة مػا كتعمػؿ ىػذه الحالػة عمػى
تنشيط أك استثارة السمكؾ المكجو عادة نحك تحقيؽ الحاجة المنشطة " (ليندا دافيدكؼ.) 11 :2000،

كيعػرؼ محي

اليدين تـوق وآخـرون الدافعيػة بأنيػا " :حالػة داخميػة فػي الفػرد تسػتثير كتعمػؿ عمػى

استمرار السمكؾ كتكجييو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف "( يمً لح ٌن تكؽ كآخركف.)277 :2112،
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كيعػرؼ) مجـدي احمـد محمـد عبـد اهلل ( عمػى أنػو ":اسػتعداد معقػد تتضػافر فػي تشػكيمو مجمكعػة مػف

العناصر ىي:

أ -االنتباه إلى أشياء معينة جسمية كانت أـ نفسية كادراكيا.

ب -انفعاؿ مييمف مرتبط تماما بالدافع المستثار.

ج -سمكؾ يستيدؼ إشباع ىذا الدافع "( يج ى عبد اهلل.)97 :2113،

كيػرل ( نبيػؿ محمػد ازيػد ،) 2113،أف الدافعيػة تعػرؼ بأنيػا " :القػكة الذاتيػة التػي تحػرؾ سػمكؾ الفػرد

كتكجيو لتحقيؽ غاية معينة يشعر بالحاجة إلييا أك بأىميتيا المادية أك المعنكيػة بالنسػبة لػو ،كتسػتثار

ىذه القكة المحركة بعكامؿ تنبع مف الفرد نفسو (ميكلو ،اىتماماتو ،خصائصو ) أك مف البيئة المادية أك

المعنكية المحيطة بو (أشياء ،أشخاص ،مكضكعات ،أفكار ،أدكات) ( نبيؿ محمد زايد.)69 :2113،
كيعػرؼ"  )2004("Governالدافعيػة عمػى أنيػا  ":عمميػة أك سمسػمة مػف العمميػات تعمػؿ عمػى إثػارة

السمكؾ المكجو نحك ىدؼ كالمحافظة عميو ،كايقافو في نياية المطاؼ" (محمد الترتكرم.) 2005،

كلقد قدـ عمماء النفس عػدد مػف التعريفػات لمفيػكـ (الدافعيػة ) ،كنػتج عػف ىػذا التعػدد عـدة اعتبـارات

كان من أىميا:

 -7تركيػػز المنظ ػريف المختمفػػيف عمػػى مظػػاىر بعينيػػا مػػف ىػػذا المفيػػكـ دكف غيرىػػا بحكػػـ التكجيػػات
المتمايزة ليؤالء المنظريف  ،فيناؾ مف يركز عمى بعض المظاىر؛ مثػؿ :التػكتر العضػمي ،أك معػدؿ

النبض ،أك معدؿ التنفس ،بكصفيا مظاىر لعممية االسػتثارة عنػد الفػرد ،كىنػاؾ مػف يركػز عمػى كيفيػة
تعامؿ الفرد مع األىداؼ المنكط بيا إشباع حاجاتو الممحة.

 -2اختالؼ مناحي التعامػؿ مػع مفيػكـ الدافعيػة بكصػفو مككنػان فرضػيان ،فينػاؾ مػف البػاحثيف مػف يركػز
عمى محددات ىذا المفيكـ ،كىناؾ مف يركز عمى النتائج المترتبة عمى افتراضو.

 -3تضميف ىذا المفيكـ لمفاىيـ أخرل متعمقة بو ،كتعامؿ بعض الباحثيف مع ىػذه المفػاىيـ عمػى أنيػا

ذات معنى كاحد ،كتعامؿ بعض آخر منيـ عمى أنيػا ذات معػاف مختمفػة؛ كمػف أمثمػة ىػذه المفػاىيـ:

الحاجة ،كالحافز ،كالدافع ،كالباعث ،كالتكتر ،كاالستثارة ،كما إلى ذلؾ (فاطمة المدني.) 2111،

كلقد حاكؿ بعض العمماء تقرير عدد مف الجكانب مف الضركرم أف يشمميا أم تعريؼ يقدـ

لمفيكـ( الدافعية )ً ,قذ انحظوث ىذه الجٌانب فِ النقاط الحالْة:

 -7كجكد حالة مف االستثارة العامة منشؤىا عدـ التكازف الذم يشعر بو الفرد بحكـ ما لديو مف

حاجة تمح عميو في اتجاه اإلشباع إلى تكجيو نشاط الفرد إلى أىداؼ بعينيا كالعمؿ عمى تحقيؽ ىذه
األىداؼ.

 -2اإلبقاء عمى الكائف معبأ النشاط ما بقيت الحاجة بكامميا أك بدرجة منيا قائمة.
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 -3العالقة القائمة بيف الدافعية كاإلطار االجتماعي حتى كنحف نتحدث عف الحاجات البيكلكجية،

فالكيفية التي يتـ بيا إشباع حاجة بيكلكجية مثؿ الجكع عمى سبيؿ المثاؿ مف حيث أنكاع الطعاـ التي
يقبؿ عمييا األفراد أك تنظيـ التعامؿ معيا في أكقات محددة ،إنما تحدد جزئيان بالسياؽ االجتماعي ،كاف

صدؽ ىذا عمى الحاجات البيكلكجية فإنو يصدؽ أكثر كأكثر عمى الحاجات االجتماعية.

 -4العالقة القائمة بيف الدافعية كخبرة الفرد الخاصة ؛ إذ تحدد خبرة الفػرد الخاصػة مػدل تعبئػة طاقتػو

في اتجاه أك آخر ،فإف أفصحت خبرة الفرد عف جدكل سبيؿ معيف مف حيث الكصكؿ إلى ىػدؼ بذاتػو
؛ كػاف لػو فػي ىػذا السػبيؿ مسػمؾ ،كاف لػـ تفصػح عػف جػدكاه ضػعؼ تحمسػو لػو (محػي الػديف أحمػد
حسيف.)7988 ،

بعض المفاىيم المرتبطة بمفيوم الدافعية:

يرتبط مفيكـ الدافعية بمفاىيـ أخرل مثؿ ( الحاجة  ،الباعػث ،الحػافز ،القيمػة ) لػذا كػاف البػد أف نميػز
بيف ىذه المفاىيـ عمى النحك التالي:

 .7مفيوم الحاجة:

األصؿ في الحاجة أنيا " حالة مف النقص أك العكز كاالفتقار تقترف بنكع مف التكتر كالقمػؽ

ال يمبث أف يزكؿ متى قضيت الحاجة كزاؿ النقص ،سكاء كاف ىذا النقص ماديان أك معنكيػان ،داخميػان أك

خارجيان " (هشبم يمي جمجكـ.)49:7991 ،

ػاء عمػى ذلػؾ فػإف الحاجػة ىػي نقطػة البدايػة إلثػارة دافعيػة الكػائف الحػي كالتػي تحفػز طاقتػو
كبن ن

كتدفعو في االتجاه الذم يحقؽ إشباعيا ( عبد المطيؼ خميفة.)2111،

 .2مفيوم الحافز:

يػػرل محػػي الػػديف حسػػيف ( )7988أف الحػػافز يشػػير إلػػى " العمميػػات الداخميػػة الدافعػػة التػػي
تصحب بعض المعالجات الخاصة بمنبو معيف كتؤدم بالتالي إلى إصػدار السػمكؾ ،كيػرادؼ الػبعض

بيف مفيكـ الدافع كمفيكـ الحافز عمى أساس أف كؿ منيما يعبر عف حالة التكتر العامة نتيجػة لشػعكر
الكائف الحي بحاجة معينة  ،كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ مف يميز بيف ىذيف المفيػكميف عمػى أسػاس أف
مفيػكـ الحػافز أقػؿ عمكميػة مػف مفيػكـ الػدافع حيػث يسػتخدـ مفيػكـ الػدكافع لمتعبيػر عػف الحاجػات

البيكلكجية كاالجتماعية في حيف يقتصػر مفيػكـ الحػافز لمتعبيػر عػف الحاجػات البيكلكجيػة فقػط كبكجػو
عاـ فإف الحافز كالدافع يشيراف إلى الحاجة بعد أف ترجمت في شكؿ حالة سػيككلكجية تػدفع الفػرد إلػى

السمكؾ في اتجاه إشباعيا) (عبد المطيؼ خميفة.)2111 ،

 .3مفيوم الباعث:

يعرؼ (فيناؾ)  Vinackeالباعث بأنو " يشير إلى محفزات البيئة الخارجية المساعدة عمى

تنشػيط دافعيػة األفػراد سػكاء تأسسػت ىػذه الدافعيػة عمػى إبقػاء فسػيكلكجية أك اجتماعيػة كتقػؼ الجػكائز

كالمكافآت المالية كالترقية كأمثمة ليذه البكاعث ،فيعد النجػاح كالشػيرة مػثالن مػف بكاعػث الػدافع لإلنجػاز
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كفي ضكء ذلؾ فإف الحاجة تنشأ لدل الكائف الحي نتيجة حرمانو مف شيء معيف كيترتب عمى ذلؾ أف
ينشػأ الػدافع الػذم يعبػ طاقػة الكػائف الحػي كيكجػو سػمككو مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى الباعػث ( اليػدؼ (

(عبد المطيؼ خميفة.)78 : 2111،

 .4القيمة:

ىنػاؾ خمػط لػدل بعػض البػاحثيف فػي اسػتخداـ كػؿ مػف (القيمػة) ( )Valueك (الػدكافع)

) )Motivationكالنظػر إلػى القػيـ عمػى أنيػا أحػد الجكانػب لمفيػكـ أشػمؿ ىػك الدافعيػة؛ كلكػف القػيـ
ليسػت كالػدكافع ( مجػرد ضػغكط تعمػؿ عمػى تكجيػو السػمكؾ فػي اتجػاه معػيف) ،بػؿ تعنػي نظامػان مػف

الضغكط لتكجيو السمكؾ ،كمف األفكار كالتصكرات لتأكيؿ ىذا السػمكؾ بإعطائػو معنػى كتبريػ انر معينػان،
كفي ضكء ذلؾ يتضح أف ىناؾ فرقان بيف مفيكـ (الدافع) كمفيكـ) القيمة ) ،فالدافع  :ىك حالة تكتر أك

استعداد داخمي يسيـ في تكجيو السمكؾ نحك غاية أك ىدؼ معيف .أما القيمة  :فيي عبارة عف التصكر
القػائـ خمػؼ ىػذا الػدافع فػالتكقع المػنخفض لقيمػة اإلنجػاز يترتػب عميػو نقػص فػي السػمكؾ المكجػو نحػك
االنجاز ،أما التكقع المرتفع لقيمة اإلنجاز فيؤدم إلى زيادة ىذا السمكؾ ( عبد اهلل الشيرم.)2005 ،
كلقد تعددت تعريفات الدافعية كما تعددت كجيات النظر في تناكليا ،فالمدلكؿ المفظي الحرفي لكممة (

دافع ) يتضمف معنى التحريؾ أك الػدفع ،أمػا المعنػى السػيككلكجي فيسػتعمؿ لمداللػة عمػى فكػرة تسػتخدـ
كي نكضح بيا أف سمكؾ الكائف الحي يتكقؼ في تغييره كتعديمػو عمػى إخضػاع الكػائف الحػي كتعرضػو
لعمميات معينو ( فاطمة المدني  )2000،كالشكؿ التالي يكضح العالقة بيف المفاىيـ الثالثة.

الشكل رقم ( )1العالقة بين مفيوم الحاجة والدافع والباعث ( خميفة)79: 2000 ،
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تصنيف الدوافع:
ىناؾ العديد مف التصنيفات التي كضعيا العمماء لتقسيـ الدكافع نذكر منيا:

 -7دوافع أولية  ": Intrinsic motivationكىي دكافع ترتبط ببقاء الكائف الحي ،كىذه الدكافع
تجعؿ النػاس يشػارككف فػي نشػاط مػا السػتمتاعيـ كلػيس كمكافػأة تعطػى ليػـ ،كىػذا الػنمط مػف الػدكافع
غير مرف بأم شكؿ مف األشكاؿ.

 -2دوافـــع ثانويـــة  ":Extrinsic motivationى ػػي دكاف ػػع تػػرتبط بحاج ػػات الف ػػرد االجتماعي ػػة
كالنفسية ،كتجعؿ الناس يشارككف في أنشطة كمكافأة ظاىرة ليـ ) عبير صابر.)2113،
7

كلقد تبنى(ارنست ىيمجارد) تصنيفان يقكـ عمى نظرة تحميمية أكبر مف المنحػى السػابؽ ،حيـث صـنف

الدوافع في ثالث فئات:

 -دوافع البقاء  :Stay motivatedىػي التػي تقػكـ عمػى ضػركرة فسػيكلكجية أك قػد تػؤثر بصػكرة

مباشػرة عمػى بقػاء الكػائف الحػي ؛ مثػؿ ":الجػكع  ،كالعطػش ،كاإلحسػاس بالتعػب أك األلػـ ،كحػب
االستطالع ".

 -الدوافع االجتماعية  : Social motivesكىي التي تتطمب كجكد أك مشاركة الفرد اآلخر في

التعبير عنيا ،أك في استثارتيا ،أك في إشباعيا ،كمنيا :دكافع التكالد ،كالتكاد ،كالسيطرة ،كالعدكاف.

 -دوافع الذات  :Self-motivatedكىي التي تسيـ في المحافظة عمى صكرة مفيكـ الذات أك

األنا ،كما تطكر نمكه لدل الفرد كمنيا :الحاجة إلى اإلنجاز ،كالحاجة إلى االتساؽ في الفكر
كالعمؿ .كالفئات الثالث في ىذا التصنيؼ ال تنطكم عمى فكاصؿ قاطعة فيما بينيا (فاطمة

المدني.)2000،

ًظائف الذافعْة :

 -7وظيفـة التحريـك Energizing functionأو التنشـيط  :Activating functionكىػذا

يعني أف كجكد الدافع مف شأنو أف ينشط السمكؾ أك يستثيره كيحركو في الكائف الحي؛ أم أنو يبعث فيو

الطاقة الالزمة لألداء الفعاؿ.

 -2الوظيفة التدعيمية  : Reinforcing functionكتتضمف ىذه الكظيفة تمؾ االسػتجابات التػي

ترتبط بالثكاب كالعقاب )إيماف شعباف.)2112،

 -3وظيفـة المثـابرة  : Persistence functionكتعنػي أف يسػتمر السػمكؾ مرتبطػان بيػدؼ مػف

األىداؼ  ،ك أف ىذه المثابرة رغـ التغيرات التي تحدث فػي السػمكؾ ىػي التػي تجعػؿ مػف الضػركرم أف

نسمـ بعممية المتغيرات الكسطية التي نستدؿ عمى خصائصيا مف شركط محددة.

 -4الوظيفة التوجييية  :Directive functionكيقصد بيذه الكظيفة تكفير العالمات ا لتي تعمؿ

كمكجيات لسمكؾ الكائف الحي (نجالء أحمد مسعد.)2114،
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مفيوم دافعية اإلنجاز: Achievement motivation
تعتبػر دافعيػة االنجػاز مػف المصػطمحات التػي ظيػرت حػديثان فػي الد ارسػات النفسػية ،كىػي تػدؿ

عمػى حالػة غيػر مممكسػة؛ فػال يمكػف مالحظتيػا إال عػف طريػؽ آثارىػا كنتائجيػا ،ممػا أدل إلػى تعػدد
تعريفاتيػا مػف قبػؿ البػاحثيف لمكشػؼ عػف مفػاىيـ أكسػع ليػا ،كتعػد دافعيػة اإلنجػاز مػف بػيف الػدكافع التػي

تجعؿ الفرد مثاب انر عمى القياـ بعمؿ ما كمحاكلة تحقيؽ النجاح (عبد العزيز عمي السمماف .)2004 ،
كيعػد الػدافع لإلنجػاز دافعػان بشػريان معقػدان أك مركبػان ،يتسػـ بػالطمكح كالمتعػة فػي المنافسػة ك

االستقالؿ ،كتفضيؿ المخاطرة ،كالحرص عمى تحقيؽ األشياء الصعبة أك التحكـ في األفكار مع حسف
تناكليا كتنظيميا (عبير صابر.)2003 ،

كيرجع الفضؿ في تحديد مفيكـ دافع اإلنجاز كارساء األسس التي يمكف أف تستخدـ في قياسو

إلى (مك ارم)  Murrayعاـ ) .)1938غير أف ىذا المفيكـ قد أخذ في الذيكع كاالنتشار منذ بداية

الخمسينات مف خالؿ األبحاث التي قاـ بيا كؿ مف )ماكيالند) ( ،MaClellandإتكنسكف)

 Atkinsonكعدد كبير مف الدارسيف مف عاـ ) )۹۱١۳إلى اآلف؛ كمف تمؾ المفاىيـ أف دافعية
اإلنجاز ىي ":حاجة متعممة لمكاجية أك تجاكز بعض المستكيات بإجادة " ).)Graw,1993

كىي" :حافز بشرم أكلي لمقابمة األىداؼ العريضة المختمفة" ).)zimbardo &Ann ,1994

كما أنيا :خاصية متعممة تشبع مف خالؿ االجتياد لمكصكؿ لمستكل السعادة " ).(Feldman,1994
ك ىي "  :النزعة لمكصكؿ إلى مستكل مف التفكؽ كاالمتياز كىذه النزعة تمثؿ مككنان أساسيان في دافعية

اإلنجػاز ،كتظيػر فػي الرغبػة فػي التفػكؽ كاالمتيػاز ،أك اإلتيػاف بأشػياء ذات مسػتكل راؽ تميػز األفػراد
ذكم المستكل الرفيع مف دافعية اإلنجاز" (ميمكنة عمي الصكمالي.)7993 ،

كيعرؼ عبد المطيف خميفة ( )2111الدافعية لإلنجاز :بأنيا استعداد الفرد لتحمؿ المسؤكلية ،كالسعي
نحك التفكؽ لتحقيؽ أىداؼ معينة ،كالمثابرة لمتغمب عمى العقبات كالمشكالت التي قد تكاجيو،
كالشعكر بأىمية الزمف ،كالتخطيط لممستقبؿ.

كالدافعية لإلنجاز ىي :حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد ،كتكجو نشاطو نحك التخطيط لمعمؿ

كتنفيذه بما يحقؽ مستكل محدداى مف التفكؽ يؤمف بو الفرد كيعتقد فيو" (ربيعة الرندم . )1996 ،
كعرؼ أسامة إبراىيم الحجي (  (1996دافع اإلنجاز بأنو ":دافع مكتسب مف البيئة ،كيشتمؿ عمى
مجمكعة مف القكل ) المعرفية ،كاالنفعالية ،كالسمككية ( ؛ بحيث تكجو الفرد نحك تحقيؽ اليدؼ ،كما
يرل أنو يمثؿ رغبة الفرد في التفكؽ كالتميز عف اآلخريف ،كتحقيؽ األىداؼ مف خالؿ المثابرة ،كالعمؿ

الجاد ،كبذؿ الجيد ،ككضع خطط مناسبة تتفؽ مع القدرات".

كمػا عػرؼ حسـن محمـود الوديـان ( )2000الدافعيػة لإلنجػاز بأنيػا ":اإلحسػاس بال ارحػة كالرضػا عنػد
إنجاز شيء ما أك إيجاد شيء ما لـ يكف مكجكدان ".
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كعرؼ "موراي"  Murrayدافع اإلنجػاز بأنػو  ":أف يحقػؽ الفػرد شػيئاى صػعباى ،أف يػتمكف ،أك يسػيطر

عمي ،أك ينظـ أشػياء ماديػة ،أك بعػض أفػراد اإلنسػاف أك األفكػار ،أف يقػكـ بيػذا بػأكبر سػرعة ممكنػة
أك تأكيد قدر ممكف مػف االسػتقالؿ ،أف يتغمػب عمػى العقبػات كيبمػ مسػتكل مرتفعػاى ،أف يتفػكؽ المػرء

عمػى نفسػػو ،أف ينػافس اآلخػريف ،كينبػذىـ ،أف يرفػػع المػػرء مػف اعتبػػاره لنفسػو بػػأف يػنجح فػػي ممارسػػة

بعض المكاىب ".

كيعرفيا )إدوارد) بأنيا" :أف يفعؿ الفرد ما يستطيع كأف يككف ناجحان كأف ينجز أعماالن تتطمب ميارة

كجيدان ،كأف يصبح خبي انر في المجاؿ الذم يعمؿ فيو كأف يحقؽ شيئا لو مغزل كبير ،كأف يجيد القياـ

بعمؿ صعب ،كأف يحؿ مشكمة صعبة " (زبيدة أسامة عارؼ.)71 :7987،

كما يرل )فرنون) أف دافعيػة اإلنجػاز " تػرتبط بأىػداؼ متجػددة ،كيتضػمف السػمكؾ المنجػز بشػكؿ عػاـ
النشاط الذم يتجو مباشرة نحك االحتفاظ بمستكيات معينة مف التفكؽ كاالمتياز ،كمػا يتضػمف منافسػة
اآلخريف كالتغمب عمييـ كتخطييـ في كؿ عمؿ كنشاط " )زايد بف ىندم الزىراني 7477،ىػ .)35 :

كيعرفيا )يونج ( بأنيا ":تخطي العقبات كالحػكاجز ،كمػا تعنػي القػكة كالنضػاؿ مػف أجػؿ عمػؿ بعػض

األشياء الصعبة بكؿ سرعة قدر اإلمكاف" (عبد اهلل محمد الغامدل.)27: 2111،

كيرل عبد اهلل محمد الغامدي (  ) 27: 2111أف دافعية اإلنجاز " سمة تفاعمية في الشخصية ،تعني

رغبة الفرد في اإلتقاف كاالمتياز في تحقيؽ المياـ التي يقكـ بيا" .
ممػا سػبؽ يتضػح تعػدد تعريفػات الدافعيػة لإلنجػاز ،كىػذا التعػدد ال يرجػع إلػى االخػتالؼ أك

التناقض بيف الباحثيف بقدر رجكعػو إلػى نظػرة كػؿ باحػث إلػي مفيػكـ الدافعيػة لإلنجػاز مػف كجيػة نظػره

الخاصػة ،فكػؿ باحػث تنػاكؿ عػددان مػف جكانػب دافعيػة اإلنجػاز كىػي فػي مجمميػا أساسػية ألم تعريػؼ؛
كمنيا:

 أف دافع اإلنجاز مكتسب مف البيئة التي يعيش فييا الفرد. -أف دافػع اإلنجػاز يمثػؿ الرغبػة  ،كالتصػميـ  ،كالنضػاؿ  ،كقػكة إرادة الفػرد فػي الكصػكؿ إلػى أعمػى

مستكل مف التفكؽ كالنجاح.

 -السرعة ،كاإلتقاف ،كالتمكف ،كالتخطيط السميـ ،كاالستقاللية ،كعمؿ األشػياء الصػعبة كحػؿ المشػاكؿ

المعقدة مف أبرز خصائص األفراد المتميزيف بدافع إنجاز مرتفع.

 -يرتبط دافع اإلنجاز بسمات الشخصية؛ أم أنو يختمؼ مف شخص آلخر ،كمف مجتمع آلخر.

أىمية الدافعية لإلنجاز:

تتزايد أىمية الدافعية لإلنجاز يكمان بعػد يػكـ بشػكؿ متسػارع بحيػث أصػبحت فػي عصػرنا مػف

المكاضيع ذات األىمية البالغة في مجاؿ عمـ النفس كيعػد الفضػؿ فػي ذلػؾ إلػى الجيػكد الكبيػرة التػي
بػػذليا العممػػاء كالبػػاحثيف منػػذ زمػػف طكيػػؿ كالػػى غايػػة يكمنػػا ىػػذا ،فقػػد سػػماىا ) )Morayفػػى بدايػػة
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األمر بالغرائز كتاله بعد ذلؾ ) (Frendالذل أعطى لمدافعية كزنا كبي انر خاصة فى نظريتي الجنس
كالعدكاف كما ظير بشكؿ أساسي فػي د ارسػات ) )Frommكيعتبػر مكضػكع الدافعيػة ىػك المكضػكع

األساسي فى نظرية ).(Moray

كدافعيػة اإلنجػاز مكػكف جػكىرم فػي سػعي الفػرد تجػاه تحقيػؽ ذاتػو؛ حيػث يشػعر الفػرد بتحقيػؽ

ذاتػو مػف خػالؿ مػا ينجػزه كمػا يحققػو مػف أىػداؼ ،كمػا يسػعى إليػو مػف أسػمكب حيػاة أفضػؿ كمسػتكيات
أعظـ لكجكده اإلنساني الكاعي (عب لحينعم لحشنبوي .)7995 ،كيقاس نجاح المجتمع في عصرنا

الحالي بمدل ما يقدمو أفراده مف عطاء في المكاقع التي يشغمكنيا  ،كليس بقدر ما يممكو ىؤالء األفراد

أك بإجمالي دخميـ المالي ،حيث يعتبر عطاء الفرد ىك القكة العاممة في المجتمع ،كىك الضامف لحسف
سير عمؿ المؤسسات كالييئات كالذم يمكنيػا مػف أداء كظائفيػا عمػى أكمػؿ كجػو ،كىػذا األداء المتميػز

لمييئات كالمؤسسات يرتبط طرديان بمدل تقدميا كارتقائيا (بدر العمر.)۹۱۱١ ،

كما أف أىمية تحقيؽ المؤسسات كالييئات لمنمك السريع في الكقت الحاضر تحػتـ عمييػا معرفػة

كيفية تنمية دافع اإلنجاز لدل أفرادىا ،خاصة كأف ىذا الدافع يعتبر أم انر ضركريان لمتعجيؿ بالتنمية نظ انر

لتدخؿ عنصر التحدم كاإلصرار عمى اإلنجاز فيو؛ بؿ إ نو يعمؿ عمى الحفز لحؿ المشكالت الصعبة
التػي تعتػرض طريقػو فػي البيئػة (عمػاد البعيجػاف .)7999،إضػافة إلػى أف دافعيػة اإلنجػاز تنمػي لػدل

الفرد السػعي نحػك اإلتقػاف كالتميػز ،كالقػدرة عمػى تحمػؿ المسػؤكلية ،كالقػدرة عمػى تحديػد اليػدؼ ،كالقػدرة
عمػى استكشػاؼ البيئػة ،إضػافة إلػي القػدرة عمػى التنػافس مػع الػذات ،كتعػديؿ المسػار ،كالقػدرة عمػى

التخطيط لتحقيؽ اليدؼ ،كما أنيا تعمؿ عمى خفض التكتر ،كاعادة التكازف النفسػي النػاتج عػف إلحػاح

الحاجات كالرغبات المرتبطة بتكقعات الفرد كاعتقاداتو عند قيامو بعمؿ أك ممارسة نشاط معػيف ( عبػد

العزيز عمي السمماف.)2004،

كالدافعية تعتمد عمى دافع اإلنجاز كالرغبة فػي التفػكؽ ،ككػذلؾ عمػى طبيعػة المنػافس كاالىتمػاـ

العاـ بالمنافسة ،إلى جانب القدرة عمى تنشيط الدكافع المختمفة في نفس الكقت كالتي يمكف أف تتعارض
معان أك تجتمع لتشكؿ قكة الدافعية في لحظة معينة ،كدافػع اإلنجػاز ىػك مػا يحػث الفػرد عمػى أف يكػك ف

دائمان متقدمان كمتمي انز بيف أقرانو في العمؿ ،كيبدك ذلؾ في أىمية صياغة ككضع األىػداؼ الكاقعيػة فػي

ضكء مستكل الطمكح اإليجابي كالذم يمثؿ أفعاالن مقننة تؤدم إلى تحقيقيا كتتضمف الكثير مف مكاقؼ

التعمـ ( محمكد عناف كمصطفى باىى.)2000،

كلقد اشارت العديد مف البحكث كالدراسات إلى جكانب مختمفة ألىمية الدافعية مثؿ ارتباطيا

بالنجاح ،كدكرىا الفعػاؿ فػي تكجيػو السػمكؾ ،إضػافة إلػى تأثيرىػا الكاضػح عمػى القػ اررات التػي يتخػذىا
األف ػراد ف ػي المكاقػػؼ الحياتيػػة المختمفػػة ككػػذلؾ ارتبػػاط الدافعيػػة بمجمكعػػة مػػف األمػػكر االقتصػػادية،
كاالجتماعية ،األخالقية كالعديد مف المتغيرات النفسية.
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كمػػف الناحيػػة االجتماعيػػة تظيػػر األىميػػة الكبي ػرة لمدافعيػػة مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ المت ازيػػد ليػػذا

المفيكـ عند عامة الناس ،فتجد األكلياء كثي انر ما يتساءلكف عف أسباب انخفاض دافعية أبنػائيـ نحػك

التعميـ ،كيتساءؿ أرباب العمؿ عف انخفاض دافعية األفراد ألنكاع معينة مف الميف كاألعماؿ.

كتجدر اإلشارة إلى أف معرفػة الفػرد لالتجػاه الحقيقػي لدكافعػو تسػاعده كثيػ انر عمػى ضػبطيا كتكجيييػا،
كالتحكـ فييا كما أف معرفة الفرد لدكافع اآلخريف ممف ىـ حكلو تمكنو مف إقامة عالقات جيدة معيـ

(كىيب مجيد الكبيسي كآخركف.(56 :2000 ،

الخصائص المميزة لألفراد ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة:

أف األفراد ذكم المستكل المرتفع في دافع اإلنجاز يميمكف إلى خصائص معينة ؛ أىميا:
 -7ييتمكف باالمتياز مف أجؿ االمتيػاز ذاتػو ،كلػيس مػا يترتػب عميػو مػف فكائػد  ،كالرغبػة فػي السػيطرة
عمى المصير بدالن مف ترؾ األمكر لمقدر ك المصادفة.

 -2االىتمػاـ باألىػداؼ المسػتقبمية البعيػدة المػدل أكثػر مػف غيػرىـ؛ حيػث إنيػـ يتمتعػكف بمنظػكر

مستقبمي أكبر مدل (إيماف شعباف.) 2002 ،

 -3عندما يدخمكف في مكاقؼ تستدعي االختيار فإنيـ عػادة يختػاركف الميػاـ التػي يكػكف النجػاح فييػا

مضمكنان (أم مياـ ليس بيا تحديات مرتفعة جدان صعبة التحقيؽ)(عبير صابر.)2003،

 -4تنمية مستكيات داخمية عالية مف التفكؽ كاالمتياز ،كاالستقاللية ،كالمثابرة ،ك اختيار األداء الػذم

يتسـ بالصعكبة ،كمثؿ ىذا الشخص ال يعتمد عمى المساندة الخارجية أك الثناء االجتماعي ،فيك يجتيد
كيناضؿ ألف لديو مستكل داخميان مف التفكؽ(فاطمة المدني.)2000،

 -5يعتمدكف على أ لئهم وخب لتهم أكث ين لعتيب هم على أ لء لآلخ ٌن ،كيب أنهم ال ٌمبون ت ك

لألشٌبء حلص فة أو لحمظ .

 -6يحبكف السفر ،كالحػراؾ االجتمػاعي ،كالتحػرؾ إلػى أعمػى فػي المكانػة االجتماعيػة ،كيككنػكف أكثػر

رغبة في ترؾ كطنيـ كتكييؼ أنفسيـ مع متطمبات التقدـ االجتماعي.

 -7يميمكف إلي الميف التي تعتمد عمى المنافسة ،كأيضان يرغبكف في تكريس ساعات كػؿ يػكـ لميػنيـ
كحرفتيـ لتحقيؽ أىدافيـ.

 -8يكرىػكف الميػف الرتيبػة ،كيقبمػكف الميػف التػي تحػدث فييػا تغيػرات دائمػة ك تحػديات مسػتمرة ،كمػا
يكرىػكف تضػييع الكقػت ،كال يعبئػكف بمضػايقات اآلخػريف ،كأخيػ انر فػإنيـ مسػتعديف لمتضػحية فػي الكقػت

الراىف مف أجؿ أف يجنػك م ازيػا فػي المسػتقبؿ؛ مثػؿ  :العمػؿ بجػد بػدالن مػف االسػتمتاع ،أك االدخػار بػدالن

مف اإلسراؼ (عبير صابر.(2003،

 -9ييتمكف بالكقت؛ حيث يكجد لدييـ شعكر بأىمية الكقت ،كالتفاني في العمؿ ،كالسعي نحك الكفاءة

في تأدية المياـ التي تككؿ إلييـ كالرغبة المستمرة في اإلنجاز.
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 -71التمكف مف البيئة الفيزيقية كاالجتماعية كتناكليما كتنظيميما ،كالتغمب عمى ما قد يصادؼ الفرد
مف معكقات أك صعكبات أك االحتفاظ بمستكيات عالية مف العمؿ ،كالتنافس مف خالؿ السعي إلى

التفكؽ كاالمتياز قياسان إلى مستكياتو السابقة في األداء كالعمؿ ،ككذلؾ منافسة اآلخريف كالتفكؽ
عمييـ ،إلى غير ذلؾ مف أشكاؿ اإلتقاف كالتمكف مف السيطرة كالتفكؽ تحقيقان لمستكيات عالية
باستمرار في العمؿ كالنشاط.

 -77كفيما يتعمؽ بأىمية القدرات كالميارات اإلبداعية لإلنجاز فقد أكضحت العديد مف الدراسات

الخاصة بالراشديف كاألطفاؿ كالمراىقيف المبدعيف أف القدرات اإلبداعية ضركرية لإلنجاز اإلبداعي

المرتفع ،كما أكضح (  ) Torrance, 1976عقب زيارتو لمياباف كدراستو لمعكامؿ التي أدت

باليابانييف إلى التفكؽ في كثير مف المجاالت أنيـ يدعمكف االبتكار في شتى مظاىر الحياة إلى أبعد

حد ممكف.

 -72تتكفر لدييـ الركح التخطيطية كالتنظيمية لمكصكؿ إلى األىداؼ التي ينشدكنيا.

 -73يميمكف إلى االبتكار كاالختراع كاإلبداع كتفضيؿ المسؤكلية الفردية (نجالء أحمد مسعد،
.)2004

مصادر الدافعية لإلنجاز:

كتشػػير نجػػالء أحمػػد مسػػعد (  ) 2114إلػػى أف الدافعيػػة لإلنجػػاز تعتبػػر ببسػػاطة اسػػتجابة

سػػيككلكجية لظ ػػركؼ اجتماعيػػة ك اقتص ػػادية معينػػة ،ف ػػالظركؼ كالعكامػػؿ الت ػػي تػػؤثر ف ػػي مس ػػتكيات
الحاجة إلى اإلنجاز كثيرة؛ منيا:

 .7الثقافــة :الدافعيػػة لإلنجػػاز تعػػد متغيػ انر يتحػػدد ثقافيػان فػػبعض المجتمعػػات كالثقافػػات تزكػػي اإلنجػػاز
الشخصي كتضعو في مكقع رئيسي داخؿ تركيب مف االتجاىات كالقيـ المترابطة فيما بينيا.

 .2العالقات االجتماعية :األشخاص المنجزكف يػدرككف العالقػات االجتماعيػة عمػى أنيػا تتػدخؿ فػي
كجػػو إنجػػاز عمميػػـ عمػػى النحػػك األمثػػؿ ،كىػػـ يميمػػكف إلػػى االسػػتجابة لىخ ػريف عمػػى أسػػاس إدراكيػػـ
إي ػػاىـ كمعين ػػات أك معكق ػػات إلنج ػػازىـ ،كى ػػـ يفض ػػمكف أكث ػػر ف ػػي عممي ػػـ م ػػع أس ػػاس إدراكي ػػـ إي ػػاىـ

كمعينػػات أك معكقػػات إلنجػػازىـ ،كىػػـ يفضػػمكف أكثػػر فػػي عمميػػـ مػػع اآلخػريف أف يككنػكا اسػػتقاللييف،
كأف يتجنبكا العالقات االعتمادية القائمة عمى االعتماد عمى اآلخريف.

 .3جسم اإلنسان :تبيف مف أحد االختبارات أف الدافعية إلى اإلنجاز مرتبطة إيجابيان بذكم األجساـ

الفتية كالعضالت القكية  ،كما أنيػا مرتبطػة سػمبيان بالنحػاؼ كضػعاؼ األجسػاـ ،كقػد تعنػي ىػذه النتيجػة
ببساطة أنو مف المحتمؿ أكثر أف يحصؿ ذكك األجساـ القكية عمى خبرات ناجحػة مبكػرة تقػكم دافػع

اإلنجػػاز لػػدييـ  ،كمػػا قػػد تعنػػي أيض ػان أف ذكم الدافعيػػة العاليػػة لإلنجػػاز يككنػػكف أكثػػر نشػػاطان ؛ كلػػذا
تنمك أجساميـ  ،كتقكل عضالتيـ.
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 .4األسرة والطبقة االجتماعية :إف أساليب تنشئة الطفؿ ككذلؾ عالقػة الطفػؿ بالكالػديف كبػاقي أفػراد
أسرتو ،ليا دكر كبير في رفع أك خفػض مسػتكل دافعيػة اإلنجػاز ،فمػف المحتمػؿ عمػى سػبيؿ المثػاؿ:
أف يككف لدل الطفؿ األكبر في األسرة حاجة أعمى لإلنجاز ،ألنو يمكف لمكالديف أف يييأه لمستكيات
عالية لإلنجاز .كذلؾ يكجد ارتباط بيف الدافعية العاليػة لإلنجػاز كظػركؼ المنػاخ النفسػي االجتمػاعي

الذم يكفره المجتمع بشػكؿ عػاـ كاألسػرة بكجػو خػاص ،كمػا قسػـ البػاحثكف فػي ميػداف االقتصػاد كعمػـ

االجتماع مستكيات الطبقة االجتماعية بنا نء عمػى مقػدار الػدخؿ لألسػرة ،كمينػة األب كاألـ كالمسػتكل
التعميمػػي ليمػػا كنكعيػػة المسػػكف كمنطقػػة كعػػدد الغػػرؼ ،كالتسػػييالت الثقافيػػة المكجػػكدة فػػي البيػػت،
ككسائؿ ال ارحػة ،كعػدد أفػراد األسػرة ،كقػد أشػارت عػدة د ارسػات إلػى أف دافعيػة اإلنجػاز تتػأثر بالطبقػة

االجتماعية.

 .5المنــاخ :األشػػخاص الػػذيف يعيشػػكف فػػي منػػاخ معتػػدؿ يككنػػكف أحسػػف صػػحة كأكثػػر نشػػاطان مػػف
غيرىـ ممف يعيش في مناخات مرتفعة جدان أك منخفضة جدان.

 .6االتجاىات والقيم الدينية :حيث يمكف أف تسػتخدـ كمصػادر لمدافعيػة ،كذلػؾ بالنسػبة لمطريقػة التػي
يتفاعؿ بيا الناس مع بيئتيـ ،فاألشخاص الذيف يحصمكف عمى درجات عالية مف حيث شدة الحاجة
إلى اإلنجاز يميمكف إلى مكاجية المشكالت كمحاكلة حميػا كالػى العمػؿ بدرجػة أقػكل حينمػا يكاجيػكف

اإلحباطات كالصعكبات كىـ يغتبطكف بحؿ المشكالت ،كيبدكف مكجييف نحك العمػؿ كمتػكجييف إليػو

(نجالء أحمد مسعد.)2004 ،

عالقة دافعية اإلنجاز بغيرىا من المتغيرات:

عالقة المناخ الجامعي بدافعية اإلنجاز ومستوي الطموح:
ىناؾ العديػد مػف الد ارسػات التػي تناكلػت المنػاخ الجػامعي كعالقتػو بمسػتكل الطمػكح كدافعيػة

اإلنجاز ( دراسة محمكد أبك سمرة كآخركف )2114،حيث أظيرت النتائج أف درجة المناخ الجامعي

ف ػي جامعػػات الضػػفة الغربيػػة بفمسػػطيف ،كدرجػػة دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل طمبتيػػا (متكسػػطة) كأف ىنػػاؾ
فركقػ ػان دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل ( (0.05= aب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات المن ػػاخ الج ػػامعي كك ػػذلؾ
درجات الدافعية لإلنجاز ،تعزل لمتغير الجامعة .في حيف كانػت الفػركؽ بػيف المتكسػطات غيػر دالػة

إحصائيان حسب متغيرم الجنس كالكمية .كما أشارت النتائج إلى كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصػائيان
بيف درجات المناخ الجامعي كدرجات دافعيػة اإلنجػاز ،أمػا فػى د ارسػة (عبػد اهلل الصػافى )2117،قػد

أسفرت النتائج عف كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل ( )0.01بػيف متكسػطات درجػات طػالب
كطالب ػػات الم ػػدارس ذات المن ػػاخ المدرسػ ػي المفت ػػكح كمتكس ػػطات درج ػػات ط ػػالب الم ػػدارس كدرج ػػات

طالباتيا ذات المناخ المدرسي المغمؽ في كؿ مف الدافعيػة لإلنجػاز كمسػتكل الطمػكح لصػالح طػالب
كطالبات المػدراس ذات المنػاخ المػدرس المفتػكح  .أمػا د ارسػة ( )Linzy,1990أظيػرت النتػائج أف

لممناخ التنظيـ السائد أث انر ذا داللة ميمة عمى إنجاز الطمبة.
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عالقة دافعية اإلنجاز بمستوي الطموح:
يعتبر ىكب ) (Hopp,1934أكؿ مف تناكؿ مستكل الطمكح بالدراسة كالتحديد عمى نحك

مباشر كذلؾ في بحثو عف عالقة النجاح كالفشؿ بمستكل الطمكح ،كقد حدده عمى أنو  ":المجمكع

الكمي لتكقعات الفرد كأىدافو أك غاياتو الذاتية فيما يتعمؽ بأدائو التالي عف عمؿ محدد (أنكر
الشرقاكم (1981 ،كعمى الرغـ مف تنكع الدراسات التي تناكلت مستكل الطمكح كتعدد الدراسات التي
تناكلت الدافعية لإلنجاز ،فإف الدراسات التي تعرضت بيف ىذيف المتغيريف كانت قميمة .ففي دراسة

لكالرؾ كأخريف ( (Clark et al, 1956كدراسة لمير( )Mear 1967المذككراف في أبك سمـ

)) 1987عف العالقة بيف مستكم الطمكح كالدافع لإلنجاز عمى عينة مف الطالب الجامعييف أشارت
نتائجيا إلي كجكد عالقة دالة بيف ىذيف المتغيريف .كما أكضحت دراسة بمكر كأخركف عمى كجكد

عالقة بيف مستكل الطمكح كدافعية اإلنجاز (al,1996

 (Plucker & etكفي دراسة

لمشرقاكم) )1981كدراسة لقشقكش )(1975أكضحت نتائجيـ كجكد عالقة إيجابية بيف مستكل

الطمكح كدافعية اإلنجاز .ففي دراسة ىكركتيز ( )Horowitz,1997تكصمت النتائج كجكد عالقة
ارتباطية مكجبة كذات داللة إحصائية بيف دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح.

وسائل تنمية دافع اإلنجاز لدى األفراد:

كضع عمماء النفس كمفكرك اإلدارة أربع كسائؿ أساسية يمكف أف يسػتخدميا اإلنسػاف لتنميػة

دكافعو كتطكيرىا كبالتحديد دافع اإلنجاز لديو؛ كمف ىذه األساليب كما تكضحيا دراسة )نسريف عبداهلل
غندكرة : )1996

 .1وضع معايير رقابية لقياس المعمومـات المرشـدة بشـأن اإلنجـاز  :كىنػا يقػكـ الفػرد بكضػع معػايير
رقابية معينة بحيث تتفؽ مع ظركفػو كامكانياتػو كقد ارتػو لقيػاس اإلنجػاز الػذم حققػو فػي مكضػكع معػيف
كخالؿ فترة زمنية معينة ،فإذا كجد أنو لـ يتمكف مف تحقيؽ اإلنجاز الذم تتطمبو تمؾ المعايير ؛ فعميو

أف يبذؿ جيدان أكبر إلنجاز المزيد ؛ حتى يتمكف مف الكصكؿ إلى المستكل المطمكب ،كبعد ذلؾ يمكنو
أف يرفع مف مستكل ىذه المعايير بحيث تتالءـ مع أكضاعو الجديدة.

 .2االحتذاء بإنجازات اآلخرين  :يمكف لمفرد الذم يرغب في تنمية نفسو كتطكيرىا أف يقكـ بالمالحظة
كاالطػالع عمػى إنجػازات األفػراد المتقػدميف ،كمػف ثػـ يحتػذم بأعمػاليـ ،كيتبػع خطػكاتيـ لمكصػكؿ إلػى

درجة عالية مف اإلنجاز.

 .3التصور الشخصي لإلنجاز :كمف خالؿ ىذا األسمكب يقكـ الفرد بتصكر نفسو عمى مسػتكل معػيف

مف اإلنجاز ،كيحاكؿ تحقيقو عف طريؽ زيادة الجيد كالرغبة الذاتية لمتطكر كالتنمية.

 .4مراقبـة األوىـام والخيـال :كبيػذه الكسػيمة يسػيطر اإلنسػاف عمػى عكاطفػو كلػك جزئيػان ،ك يقػكل اإلرادة

لبذؿ الجيد كالعمؿ الجيد ،كبالتالي يتقدـ بشكؿ أفضػؿ نحػك تحقيػؽ اإلنجػاز األكبػر عػف طريػؽ سػيطرة

الكاقعيػة كالمكضػكعية عمػى الكاقػع العممػي ،كالجػدير بالػذكر ىنػا أف ىػذه الكسػائؿ التػي ذكػرت سػابقان
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كغيرىا مف الكسائؿ األخرل قد تساعد عمى تنمية كتطكير دافع اإلنجاز لدل األفػراد  ،كلكنيػا ال يمكػف

أف تكجد دافع اإلنجاز لدييـ ،كالشكؿ التالي يكضح:

بعض النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز:

 - ١نظرية ىنري موراي : H.Murray Theory 1938
يرجع استخداـ مصطمح الدافعية لإلنجاز في عمـ النفس ،مف الناحية التاريخية ،إلى ألفرد أدلر

) )Adlerالػذم أشػار إلػى أف الحاجػة لإلنجػاز ىػي دافػع تعكيضػي مسػتمد مػف خبػرات الطفكلػة ،كمػا

عرض لػو كيػرت لػيفف ( )Levinفػي ضػكء تناكلػو لمفيػكـ الطمػكح (عبد لحلطٌد
.)88

خميفػة،2111 ،

لكػف الفضػؿ يرجػع إلػى ىنػرم مػكارم ) )H.Murrayحيػث كػاف أكؿ مػف قػدـ مصػطمح الحاجػة

لإلنجاز بشكؿ دقيؽ بكصفو مككنان مف مككنات الشخصية  ،كذلؾ في دراسة لو فػي ( )7938بعنػكاف
خميفػة )58 ،2111،كعػده كاحػدان مػف الػدكافع اإلنسػانية

"استكشػافات الشخصػية "(عبد لحلطٌد
السبعة ك العشريف المكتسبة (أمي عبد الخالؽ كيبٌسة النياؿ.)769 :7992،

لقػد تػأثر مػكرام بعممػاء التحميػؿ النفسػي ،ك عمػى أرسػيـ )فركيػد ك يكنػ ) ،كمػا تػأثر بعممػاء

االجتماع ك األجنػاس ،ك حظػي بتػدريب عميػؽ فػي الطػب ك البيكلكجيػا ،ك ىػذه الخمفيػة العمميػة جعمتػو

ينظر إلى اإلنساف عمى أنو كائف حي نشط  ،مف ىذا المنطمؽ يؤكد عمى أف فيمنا لمسمكؾ اإلنساني ال
ينبغي أف يككف فػي ضػكء مػا لديػو مػف حاجػات أك بنيػة شخصػية ،ك لكػف الكػائف الحػي ك الكسػط الػذم

يعيش فيػو ينبغػي أف يكضػعا معػا فػي االعتبػار ،فالبيئػة كفػؽ مػا يػذىب إليػو )مػكرام)  ،يمكػف أف تػكفر

الدعـ الالزـ لمتعبير عف الحاجات ك إشباعيا ،كما يمكنيا أيضا أف تككف مميئػة بػالحكاجز التػي تعػكؽ
السػمكؾ المكجػو نحػك إشػباع الحاجػات ،كلكنػو فػي الكقػت نفسػو يميػز بػيف البيئػة المدركػة عػف البيئػة
المكضكعية (إبراىيـ قشقكش ك آخريف .)24 :7979 ،

بدأ مفيكـ الحاجة لإلنجاز يتبمكر عند (مكرام) في إطار محاكالتو لكصؼ السمكؾ ك تفسيره،

حيث يعترؼ بأف تصكره لمشخصية كلمتغيراتيا ،متحيز نحك الجكانب الدينامية أك الدافعية لمشخصية،
كمف ىنا كاف محكر تصكر )مكرام) لمشخصية ىك" فكرة التنظيـ اليرمي لمحاجات أك الدكافع

اإلنسانية نفسية المنشأ أك فكرة التشكؿ النقي ليذه الحاجات أك الدكافع" (إبراىيـ قشقكش ك آخريف ،
 )25 ،7979كمف ىذا المنطمؽ يمكف أف نميز في نظرية مكرام أربعيف حاجة تقريبا مقسمة إلى

"الحاجات حشكية األصؿ  :كعددىا  13حاجة ،ك الحاجات نفسية األصؿ أك )الحاجات الظاىرة)

كعددىا )( 20حاجة منيا الحاجة لإلنجاز التي يعرفيا (مكرام) عمى أنيا " حرص الفرد عمى تحقيؽ

األشياء التي يراىا اآلخركف صعبة ،كالسيطرة عمى البيئة الفيزيقية كاالجتماعية كالتحكـ في األفكار
كحسف تناكليا ك تنظيميا كسرعة األداء كاالستقاللية كالتغمب عمى العقبات ك بمكغ معايير االمتياز
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كالتفكؽ عمى الذات ك منافسة اآلخريف كالتفكؽ عمييـ كاالعتزاز بالذات ك تقديرىا بالممارسة الناجمة
عف القدرة ) يصطفى مسٌن ببهً وأيٌنة إب لهٌم شلبً.)22 :7998 ،

في ضكء ىذا التعريؼ أكضػح (مػكرام) أف الحاجػة لإلنجػاز ليػا عػدة مظػاىر ،أىميػا :سػعى الفػرد إلػى

القياـ باألعماؿ الصعبة ،تنظيـ األفكار كانجازىا بسرعة فائقة كاستقاللية ،تخطي الفرد لما يقابمو مف
عقبات كتفكقو عمى ذاتو كعمى اآلخريف ،تقدير الفرد لذاتو (عبد المطيؼ خميفة.)89 ،2111 ،

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف نظرية مكرام في تصنيؼ الدكافع قد أبرزت طبيعة ىذه المككنات

الدافعيػة مػف أكثػر مػف منظػكر ،األمػر الػذم سػاعد البػاحثيف فػي الدافعيػة ،مػف بعػده سػكاء مػف حيػث
التنظيػر أك التجريػب أك فنيػات الد ارسػة كالقيػاس .مػع ىػذا فقػد انطػكت نظريػة (مػكرام (عمػى جكانػب

لمضعؼ تمثمػت فػي المخػاطرة بتفسػيرات خاطئػة قػد يقػع فييػا بعػض عممػاء الػنفس ،ك لعػؿ ىػذا مػا دفػع

مػكرام إلػى تعػديؿ نظريتػو عػدة مػرات ( )1959 ،1953 ، 1951ليسػتقر فػي النيايػة عمػى مفيػكـ
االسػتعداد لممكضػكع بػدؿ مفيػكـ )الحاجػة)  ،كمػا انعكػس ىػذا التطػكر فػي نظريػة مػكرام فػي بنائػو ك

تطكيره ألداة ىي اآلف مف أكثر األدكات استعماال في مجاؿ قياس الشخصية ،ك نعني بيا اختبار تفيـ

المكضكع الذم يأتي انطالقا مف االفتراض الذم مؤداه أف لمدافعية تأتي عمى االستجابات اإلسقاطية
) إبراىيـ قشقكش كآخركيف.)31:7979،

ويتضح من منظور موراي لمدافعية لإلنجاز ما يمي:

 -التأكيد عمى أىمية البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد مف حيػث تكفيرىػا لمفػرص التػي يسػتطيع

الفرد مف خالليا إشػباع ىػذه الحاجػة .فسػبؿ إشػباع الحاجػة إلػى اإلنجػاز تتحػدد حسػب نكعيػة الميػؿ أك
االىتماـ.

 -التأكيػد عمػى أف لمبيئػة االجتماعيػة دك انر فعػاالن فػي اسػتثارة الحاجػة لإلنجػاز فيػك يؤكػد عمػى الدافعيػة

المستثارة كأف الفرد ال بد أف يستثار في كجكد اآلخريف ليتفكؽ.

 -اىتمامػو بقيػاس دافػع اإلنجػاز حيػث كضػع أساسػيات اختبػار تفيػـ المكضػكع )) (TATمصػطفى

حسيف باىى ك أمينة إبراىيـ شمبي.)7998 ،

 - ٢نظرية اإلنجاز لمكميالند :Achievement Theory
أقتفػى )ماكميالنػد) خطػى (ىنػرم مػكرام) فػي تطػكير نظريػة الدافعيػة ،كيطمػؽ ماكميالنػد عمػى

تصكره لمدافعية ( نمكذج االستثارة االنفعالية ) كيشير قشقكش إلى أف دافع اإلنجاز يشغؿ مكانة ىامػة
في نمكذج (ماكميالند) كىك يرل أف ىذا الميؿ الدافعي يشير إلى استجابات تكقع األىداؼ اإليجابية أك
السمبية التي تستثار في المكاقؼ التي تتضمف سعيان كفؽ مسػتكل معػيف مػف االمتيػاز أك التفػكؽ كحيػث
ييقيـ األداء عمى أنو نجاح أك فشؿ )عبد اهلل بف ناصر الشككاني .)2116 :

كيرل عبد المطيؼ خميفة ) ( 2000أف ىذه النظرية تشير إلى أف ىناؾ ارتباطان بيف الخبرات

السابقة كما يحقؽ الفرد مف إنجازات ،فإذا كانت الخبرات األكلية إيجابية بالنسبة لمفرد فإنو يميؿ لألداء
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كاالنيمػاؾ فػي السػمككيات المنجػزة ،أمػا إذا حػدث نػكع مػف الفشػؿ كتككنػت بعػض الخبػرات السػمبية فػإف

ذلؾ سكؼ ينشأ عنو دافعان لتحاشي الفشؿ.

كما أكضح ماكميالند) ( 1998أف النمك االقتصػادم لألمػـ يػرتبط بالحاجػة لإلنجػاز ارتباطػان قكيػان ،كمػا

ثبت مف الدراسات التي أجراىا عمى عدة بمداف مختمفة أف ) ( %78مف تمؾ البمداف التي قيمت الحاجة

لإلنجاز فييا بأنيا مرتفعة أنجزت أفضؿ ما يتكقع مف الناحية االقتصادية.

كيفسػر ماكميالنػد ىػذا بػأف الفػرد الػذم يمتمػؾ دافعػان عاليػان لإلنجػاز سيكشػؼ عػف سػمكؾ يتسػـ بالنشػاط
كالحيكيػة كالعزيمػة ،كىػذا بػدكره سػيجعمو يتصػرؼ بطريقػة تعػزز النمػك االقتصػادم (حسػف عمػي

حسف.)1997،

كقد ذكر المرم كاسماعيؿ أف بحكث ماكميالند كزمالئو شممت كثي انر مف دكؿ العالـ كاستمرت أكثر مف

ثالثيف عامان ،كلكنيا بحكث كدراسات تدكر حكؿ محكر كاحد تتمخص في أف الفرد الذم لديو تخيالت
تدكر حكؿ اإلنجاز كالذم يفكر في عمؿ أشياء جديدة في مستكل متميز ،يتميز سمككو بخصائص

إنجازية معينة (عبداهلل بف ناصر الشككاني  )2116،كيذكر ماكميالند أف األفراد المنجزيف مستعدكف
لمتعمـ بدرجة أسرع كالى العمؿ عمى نحك أفضؿ ،كالى تبني مستكيات مرتفعة مف الطمكح كالميؿ إلى

إدراؾ العالـ مف زكايا مختمفة ،كيفسر ذلؾ بخضكع الفرد لمتدريب عمى االستقالؿ .وقد اقترح ماكميالند
ىذه النظرية حيث يعتقد بأن العمل في المنظمة يوفر فرص اإلشباع في ثالث حاجات ىي:

 -الحاجة إلى اإلنجاز :أم أف األفراد الذيف لدييـ حاجة عالية إلى اإلنجاز ىـ الذيف يتكقكف

نكعا مف التحدم كالصعكبة .فيـ مدفكعكف برغبة عارمة إلى
كيتطمعكف إلى األعماؿ التي تتضمف ن
التفكؽ في العمؿ كالى حؿ المشكالت كالى التميز في األداء.
 -الحاجـة إلـى السـمطة :أم الحاجػة إلػى تكجيػو نشػاطات اآلخػريف ،كضػبطيا ،كالػى أف يكػكف الفػرد

صػاحب نفػكذ ،فػاألفراد الػذيف يتمتعػكف بقػدر كبيػر مػف الحاجػة إلػى السػمطة كالمكانػة مػدفكعكف إلػى
الحصػكؿ عمػى النفػكذ كالمكانػة أكثػر مػف اىتمػاميـ بحػؿ المشػكالت ،أك تحقيػؽ أىػداؼ معينػة خاصػة
بالعمؿ.

 -الحاجة إلى اإلنتماء:

أم رغبػة الفػرد فػي أف يكػكف محبكبػان ،أك مقبػكالن لػدل اآلخػريف ،كيبػذؿ ىػؤالء جيػدان لتكػكيف الصػداقات
كالعالقات الشخصية (ركنالد ريجيك .(1990،

كذكر خميفػة ( )2000أف ككرمػاف  Kormanأكضػح أف تصػكر ماكميالنػد فػي الدافعيػة لإلنجػاز لػو

أىمية كبيرة لسببين:

السـبب األول  :أنػو قػدـ لنػا أساسػان نظرنيػا يمكػف مػف خاللػو مناقشػة كتفسػير نمػك الدافعيػة لإلنجػاز لػدل
بعض األفراد كانخفاضيا لدل البعض اآلخر.
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السـبب الثـاني  :يتمثػؿ فػي اسػتخداـ ماكميالنػد لفػركض تجريبيػة أساسػية لفيػـ كتفسػير ازدىػار كىبػكط
النمك االقتصادم في عالقتو بالحاجة لإلنجاز في بعض المجتمعات.

 -3نظرية اتكنسون :Atkinsion Theory

اتسمت نظرية اتكنسكف  Atkinsionفي الدافعية لإلنجاز بعدد مف المالمح التي تميزىا
عف نظرية ماكميالند ،كمف أىـ ىذه المالمح أف اتكنسكف أكثر تكجيان معمميان كتركي انز عمى المعالجة

التجريبية لممتغي ارت ،التي تختمؼ عف المتغيرات االجتماعية المركبة لمكاقؼ الحياة التي تناكليا

ماكميالند  .كما تميز اتكنسكف بأنو أسس نظريتو في ضكء كؿ مف نظرية الشخصية كعمـ النفس

التجريبي (عبد المطيؼ خميفة  .)2000 ،وتقوم ىذه النظرية عمى أساس أن السموك المرتبط
باإلنجاز يتكون من عاممين:

أ  -الرغبة في النجاح بدرجة تجعؿ الفرد يتجو نحك اليدؼ كتتكلد ىػذه الرغبػة نتيجػة المتغيػرات الثالثػة
التالية:

 دافع النجاح  :كيمثؿ مجرد الرغبة في القياـ بعمؿ معيف. -ترجيح النجاح :كيمثؿ التنبؤ مستقبالن بنتائج السمكؾ.

 -القيمة الحافزة لمنجاح :كتتمثؿ في المنبيات التي تجذب الفرد لمعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ معيف.

ب  -الخكؼ مف الفشػؿ ممػا يجعػؿ الفػرد يبتعػد عػف اليػدؼ نتيجػة تجربػة سػابقة مػرت بػو ،وىـذا يكـون
لمتغيرات ثالثة ىي:

 الدافع إلى تجنب الفشؿ. -احتماؿ الفشؿ.

 القيمة الحافزة لمفشؿ ( ،مصطفى حسيف باىى كأمينة إبراىيـ شمبي.)7998 ،كقد صاغ ( أتكنسكف ) نظريتو عاـ ( )1957كركز فييا عمى دكر الفػركؽ فػي الحاجػة إلػى اإلنجػاز
؛ حيػػث يحػػدد أتكنسػػكف المحػػددات المباش ػرة لمسػػمكؾ بمتغي ػرات الفػػرد كبيئتػػو كخبرتػػو كىػػك يفػػرض أف

العالمػػات المرتبطػػة باالجتيػػاد كالسػػعي إلػػى التفػػكؽ تسػػتثير كػالن مػػف الرجػػاء فػػي النجػػاح كالخػػكؼ مػػف

الفشؿ ،كىك يرل أف الدافعية المستثارة لدل شخص ما كي يسمؾ بطريقة معينة تتوقف عمى:
أ -استعداد دكافعو ،كعمى ماىية إدراكو لجانبيف في المكقؼ.

ب -القيـ الحافزة التي ينطكم عمييا اليدؼ (سيى الحارثي.)2003 ،
كاىتـ اتكنسكف بسمكؾ المخاطرة كالدافعية لإلنجػاز التػي يعتمػد عمييػا ىػذا السػمكؾ كىػك يػرل بػأف الفػرد
الػذم لديػو اسػتعداد عػالي لإلنجػاز لػف يػتمكف مػف تحقيػؽ اإلنجػاز المطمػكب مػا لػـ تكػف الظػركؼ

المكقفية المحيطة بو مناسبة كمشجعة عمى ذلؾ (حسف عمي حسف .)1997:أم أف اإلنجاز فػي أريػو
يرتبط بخصائص األفراد كبالظركؼ االجتماعية المحيطة بيـ.
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 -4نظرية العزو :Attribution Theory
صػػاغ برنػػارد كاينػػر  )1972-1986(Weinerنظريػػة العػػزك ،كتعػػد ىػػذه النظريػػة مػػف

النظريات الميمة في مجاؿ دراسة الدافعية اإلنسانية بكجو عاـ  ،كالدافعية لإلنجاز بكجو خاص .كتيتـ
ىذه النظرية بكيفية إدراؾ الشخص ألسباب سمككو كسمكؾ اآلخريف  ،كيركػز البػاحثكف فػي ىػذا المجػاؿ
عمى العزك المعرفي لمسببية عمى اعتبار أف المعرفة تؤثر عمػى عمميػات العػزك كالسػمكؾ (عبػد المطيػؼ

خميفة.)2000 ،

كيرل أحمد عبد اهلل زايد ( )7999أف ىذه النظرية ركزت عمى الحاجة إلى اإلنجاز كالخكؼ

مف الفشؿ  ،كلكنيػا تتعامػؿ مػع ىػذيف العنصػريف باعتبارىمػا يتسػماف بالمركنػة كالتبػدؿ ،لػذا تعتبػر ىػذه
النظرية مف أكثر النظريات اإلدراكية تػأثي انر فيمػا يتصػؿ بالدافعيػة خاصػة أنيػا ميػزت بػيف نػكعيف مػف
عكامؿ النجاح أك الفشؿ وىما:

 -عكامؿ خارجية ( بيئية ) مثؿ الحظ كصعكبة العمؿ.

 -عكامؿ داخمية ( تتعمؽ بالفرد ) مثؿ الجيد كالقدرة.

ويوضح واينر  Weinerنظريتو الكاممة لمعزو السببي في ثالثة أنماط لتتابع الدافعية وىي :
 نقص الدافعية بعد الفشؿ. -زيادة الدافعية بعد الفشؿ.

 زيادة الدافعية بعد النجاح (مصطفى باىي كأمينة شمبي .)1998 ،كيػػرل أصػػحاب ى ػػذه النظريػػة أف األف ػراد ال ػػذيف يكجػػد ل ػػدييـ دافػػع لمنجػػاح أكب ػػر مػػف ال ػػدافع

لتحاشػػي الفشػػؿ يميمػػكف إلػػى عػػزك النجػػاح إلػػى أسػػباب داخميػػة فػػي حػػيف أف األفػراد الػػذيف يكجػػد لػػدييـ
الػػدافع لتحاشػػي الفشػػؿ بدرجػػة أكبػػر مػػف الػػدافع إلػػى النجػػاح يميمػػكف إلػػى عػػزك النجػػاح إلػػى أسػػباب
خارجيػػة ،كبالتػػالي فػػإف األشػػخاص الػػذيف تتػػكفر لػػدييـ رغبػػة عاليػػة مػػف الػػدافع لمنجػػاح يحػػاكلكف بػػذؿ
المزيد مف الجيد اإلضافي لتحقيؽ النجاح (عبد المطيؼ خميفة.)2000 ،

نظرية التنافر المعرفي لفستنجر : Festinger

تشير ىذه النظرية إلى أف لكؿ منا عناصر معرفية تتضمف معرفة الذات كمعرفة الطريقة التػي

يسير بيا العالـ مف حكلنا ،فإذا حدث تنػافر بػيف عنصػر مػف ىػذه العناصػر مػع عنصػر آخػر حػدث
التكتر الذم يممي عمينا ضركرة التخمص منو؛ أم أف ىناؾ عالقػة بػيف معتقػدات الفػرد كسػمككو ،فمتػى
مػا حػدث التنػافر المعرفػي أثػر ذلػؾ عمػى سػمكؾ الفػرد ،كىػذا يسػاعدنا عمػى التنبػؤ بػالظركؼ التػي تػدفع
األفراد إلى اإلنجاز كالظركؼ التي تحكؿ دكف ذلؾ.

كقػد كضػع فيشػبايف  Feshpainكأجػزيف  Ajezzineنمػكذج الفعػؿ المبػرر لتحديػد العالقػة بػيف

المعتقدات مف ناحية كاالتجاىات مف ناحية أخرل ،ويتمخص ىذا النموذج في ثالث خطوات:
 -7يمكف التنبؤ بسمكؾ الفرد مف خالؿ النية أك المقصد.
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 -2يمكف التنبؤ بالمقاصد السمككية مف خالؿ متغيريف؛ ىما:

أ -اتجاه الشخص التجاه اآلخريف نحك ىذا السمك ؾ.

ب -إدراؾ الشخص التجاه اآلخريف نحك ىذا السمكؾ.

 -3يمكف التنبؤ باالتجاه نحك السمكؾ مف خالؿ إطار التكقع كالقيمة.

أم أف أداء الفػرد لسػمكؾ مػا أك عػدـ أدائػو يػرتبط بمعتقداتػو الشخصػية عػف النتػائج المترتبػة مػف ىػذا
السػمكؾ ،كبمعتقداتػو عػف نظػرة اآلخػريف كتػكقعيـ ليػذا األداء ،ككػذلؾ بدافعيػة الفػرد إلتمػاـ ىػذا األداء
(خميفة.)2000 ،

تعقيب عمي النظريات الدافعية لإلنجاز:

قدـ مكرام نظريتو كصيغة جديدة لنظرية التحميؿ النفسػي فػي الدافعيػة ،ككػاف أكؿ مػف قػدـ مصػطمح
الحاجة

أكد عمى أىمية البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد مف حيث تكفيرىا لمفرص التي يستطيع الفرد
مف خالليا إشباع ىذه الحاجة -كما أكد عمى أف لمبيئة االجتماعية دك انر فعاالن في استثارة الحاجة

لإلنجاز فيك يؤكد عمى الدافعية المستثارة كأف الفرد ال بد أف يستثار في كجكد اآلخريف ليتفكؽ.

تتبع نظرية ماكميالند الرغبة في اكتشاؼ دافع اإلنجاز عند رؤية األفراد كىـ يؤدكف أعماليـ ،كما

أف ىناؾ ارتباط بيف الخبرات السابقة كاألحداث اإليجابية ما يحققو الفرد مف نتائج.

كانت نظرية اتكنسكف أكثر تكجيان معمميان كتركي انز عمى المعالجة التجريبية لممتغيرات ،كأف السمكؾ

المرتبط باإلنجاز يتككف مف عامميف:

أ -الرغبة في النجاح بدرجة تجعؿ الفرد يتجو نحك اليدؼ.

ب -الخكؼ مف الفشؿ مما يجعؿ الفرد يبتعد عف اليدؼ نتيجة تجربة سابقة مرت بو.
كتيػتـ نظريػة العػزك بكيفيػة إدراؾ الشػخص ألسػباب سػمككو كسػمكؾ اآلخػريف كمػا أنيػا ركػزت عمػى

الحاجة إلى اإلنجاز كالخكؼ مف الفشؿ.

أكد كاينر أف األفراد الذيف يكجد لدييـ دافع لمنجاح أكبر مف الدافع لتحاشي الفشؿ يميمػكف إلػى عػزك
النجاح إلى أسباب داخمية في حػيف أف األفػراد الػذيف يكجػد لػدييـ الػدافع لتحاشػي الفشػؿ بدرجػة أكبػر

مف الدافع إلى النجاح يميمكف إلى عزك النجاح إلى أسباب خارجية.

اكدت نظرية فستنجر أف ىناؾ عالقة بيف معتقدات الفرد كسمككو ،فمتى ما حدث التنافر المعرفي أثر

ذلػؾ عمػى سػمكؾ الفػرد ،كىػذا يسػاعدنا عمػى التنبػؤ كمعرفػة الظػركؼ التػي تػدفع األفػراد إلػى اإلنجػاز
كالظركؼ التي تقؼ في اتماـ ذلؾ.

كتتف ػػؽ الباحثــــة م ػػع م ػػا ج ػػاء ف ػػي نظري ػػة اتكنس ػػكف حي ػػث أف ىن ػػاؾ تفاع ػػؿ ب ػػيف الف ػػرد كالمجتم ػػع،
فالخصائص الي يتمتع بيا الفرد مف ذكاء كقدرات إبداعية كدافعية لف تككف فعالة ما لـ تتكفر البيئة

المناسبة لإلنجاز ،ككذلؾ العكس.
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ثالثاً :مستوى الطموح level of Aspiration
مفيوم مستوى الطموح:
الحعزّف اللغٌُ:
طمح ببصره يطمح طمحان  :شخص  ،كأطمح فالف بصره  :رفعو ،كرجؿ طٌماح  :بعيد الطرؼ ،كامرأة

طٌماحة  :تكر بنظرىا يمينان كشماالن إلي غير زكجيا ،كبحر طمكح المكج  :مرتفعان ،كطمح  :أم أبعد

في الطمب ( ابف منظكر.)103 : 1993 ،

كجاء في لساف العرب عف الطمكح في مادة (طمح) " كالطماح مثؿ الجماح ،كطمحػت المػرأة

مثؿ جمحت ،فيي طامح .أم تطمح إلى كؿ الرجاؿ .كطمػح ببصػره يطمػح طمحػان  :شػخص ،كأطمػح

فالف بصره :رفعو .كرجؿ طماح  :بعيػد الطػرؼ .كطمػح بصػره إلػى الشػيء  :ارتفػع .كالطمػاح :الكبػر
كالفخر الرتفاع صاحبو ،كبحر طمكح المكج  :مرتفعة ( ابف منظكر.) 534 :1990،
كترل الباحثة أف المتمعف في التعريفات المغكية السابقة أنيا تشير إلى أف الطمكح ىك :الشيء المرتفع
الذم يسعى اإلنسػاف لمكصػكؿ إليػو ،فيػك غيػر محقػؽ لػو فػي الكقػت الػراىف ،حيػث يبػدؿ قصػارل جيػده

في سبيؿ ذلؾ ،كلكنو يأمؿ أف يحققو في مستقبالن.

أمػا (أبػك حػرب) فػي المعجػـ فعػرؼ الطمػكح بقكلػو  :طمػح بصػره إليػو طمكحػا يعنػي امتػد كعػال بصػره

الطامح كػؿ مرتفػع كالطمػكح يعنػي السػعي إلػى الم ارتػب العميػا كصػاحب اآلمػاؿ الكاسػعة (.أكلغػا قنػدلفت

.( 68، 2002،

وجاء فـي المعجـم الوسـيط( :طمح)الفػرس كنحػكه :رفػع يديػو .كبالشػيء فػي اليػكاء :رمػاه (الطػامح)

كؿ مرتفع ،كمف النساء التي تبغض زكجيا كتنظر إلى غيره.
(الطماح) الكثير الطمكح كذك الطرؼ البعيد المرتفع.

( الطماح) :يقاؿ :بحر طمكح المكج :مرتفعة .كبئر طمكح الماء.

(طمػػح) المػػاء كنحػػكه طمكحػان .كطماحػان ،ارتفػػع كيقػػاؿ طمػػح ببصػره :رفعػػو كحػػدؽ كبأنفػػو تكبػػر .كالػػى
األمر تطمع كاستشرؽ .كفى الطمب أبعد.

(اطمحو) :جعمو يطمح .كبصره إليو :رفعو( المعجـ الكسيط.)565:7985 ،

التعريف النفسي:

ىك المستكل الذم يرغب الفرد في بمكغو مف خالؿ مجمكعة األىداؼ الممكنة التي يضعيا

لنفسو فى مجاالت حياتو المختمفة ،يتطمع كيسعى إلى تحقيقيا بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات

كمشكالت تنتمي إلى ىذه المجاالت في ضكء ما لديو مف قدرات كامكانيات كاستعدادات ،كيتفؽ ىذا
مع التككيف النفسي لمفرد ،كاطاره المرجعي كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا

(صالح الديف أبك ناىية.)2012 ،
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تنػاكؿ تعريػؼ الطمػكح  -كمػا عرفػو مجمكعػة بػاحثيف -عرضػتيـ) كاميميػا عبػد الفتػاح( كىػـ( :ىػكب،
( (1930فرانؾ( ،( 1935،آيزنؾ( ،) 1945،جاردنر( ،)1949،دريفر( ،)1952،دكتش.)1954،

يعتبر) ىوب ( أكؿ مف عرؼ مصطمح مستكل الطمكح كقاؿ  " :إنو أىداؼ الشخص أك غاياتػو أك مػا
ينتظر منو القياـ بو في ميمة معينة".

كىنا يعػرض)ىػكب ( فػي ىػذا التعريػؼ لمسػتكل الطمػكح مػف خػالؿ المسػتكل الشػعكرم ،كأغفػؿ الػدكافع
كالحاجات الالشعكرية .ولحتً ق ٌكون حهب أث فعبل على سلوك لحف

وتص فبته.

كعرؼ وولمان Wolman ,مستكل الطمكح بأنو " :المستكل الذم يتكقعو الفػرد ألدائػو فػي المسػتقبؿ
كبحسب نظرية )ليفيف  )Levinيتـ تحديػد مسػتكل الطمػكح بالنسػبة لمحػاكالت نفسػية كاقعيػة أك غيػر

كاقعية ،كدرجة الكاقعية لميدؼ تؤثر عمى تقدير أك تصكر الفرد إلنجازاتو " )رشا عمى.)64:1984 ،

عرؼ) فرانك ( مستكل الطمكح بأنو ":مستكل اإلجادة المقبؿ في كاجب مألكؼ يأخذ الفػرد عمػى عاتقػو
الكصكؿ إليو بعد معرفة مستكل إجادتو مف قبؿ في ذلؾ الكاجب" .

كأكضح (فرانك) مف خالؿ التعريؼ السابؽ أف مستكل الطمكح مميز بالشخصية كثابت نسبيان ،كيرل
أف تقدير العمؿ كنجاحو يستند عمي ميزة سابقة كىذا ال يشػمؿ المكاقػؼ كميػا فكثيػ انر مػا تقػدر أعمالنػا

كأداؤنا المستقبمي دكف االستناد إلى خبرة سابقة.

عػرؼ) آيزنـك ( الطمػكح بأنػو  ":الميػؿ إلػى تػذليؿ العقبػات كتػدريب القػكه كالمجاىػدة فػي عمػؿ شػيء
بصكرة سريعة كجيدة لتحقيؽ مستكل عاؿ مع التفكؽ عمى النفس".

عرؼ) جاردنر) Gardnerمفيػكـ مسػتكل الطمػكح بأنػو  ":القػرار أك البيػاف الػذم يتخػذه الفػرد بالنسػبة
ألدائو المقبؿ" كلـ يكضح جاردنرفي ىذا التعريؼ ماىية مستكل الطمكح  ،كيقتصر تعريفو عمى قرار
الفرد حكؿ عممو القادـ ،كلـ يتطرؽ (جاردنر) في تعريفو إلى أثر الخبرة السابقة ،أك عكامؿ أخرل عمى
مستكل الطمكح.

كعرؼ (دريفر) مستكل الطمكح بأنو ":اإلطار المرجعػي الػذم يتضػمف اعتبػار الػذات أك ىػك المسػتكل

الذم عمى أساسو يشعر الفرد بالنجاح أك الفشؿ".

تعريؼ (مورتون دوتش : (Dautch 1954 ،
كعرؼ) دكتش ( مستكل الطمكح بأنو ":اليدؼ الذم يعمؿ الفرد عمى تحقيقو ،كمفيكـ مستكل الطمكح

يككف لو معنى أك داللة حيف نستطيع أف ندرؾ المدل الذم تتحقؽ عنده األىداؼ) كاميميا عبد الفتػاح،
. ) 11-9 : 1984

كيعرؼ عصالن صبح المساعيد )  ( 1984مستكل الطمكح أنو ":سمة نفسية ثابتػة ثباتػا نسػبيان تميػز

األفػراد بعضػيـ عػف بعػض فػي االسػتعداد ،كالكصػكؿ إلػي أىػداؼ فييػا نػكع مػف الصػعكبة ،كيتضػمف
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الكفاح كتحمؿ المسػؤكلية كالمثػابرة كالميػؿ كالتفػكؽ كيتحػدد حسػب الخبػرات ذات األثػر الفعػاؿ التػي مػر
بيا الفرد في حياتو".

كعرفتو كاميميا عبد الفتاح ( ) 14 : 1984بأنو ":سمة ثابتة ثباتان نسبيان تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ

إلى مستكل معيف يتفؽ كالتككيف النفسي لمفرد ،كاطاره المرجعي ،كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ

التي مر بيا".

أما إبـراىيم قشـقوش )  ( 1975فأنػو يعػرؼ الطمػكح بأنػو  ":ىػدؼ ذك مسػتكل محػدد يتكقػع أك يتطمػع

الفػرد تحقيقػو فػي جانػب معػيف مػف حياتػو كتختمػؼ درجػو أىميػة ىػذا اليػدؼ لػدل الفػرد ذاتػو بػاختالؼ
جكانب الحيػاة  ،كمػا تختمػؼ ىػذه الدرجػة بػيف األفػراد فػي الجانػب الكاحػد  ،كيتحػدد مسػتكل ىػذا اليػدؼ
كأىميتو في ضكء اإلطار المرجعي لمفرد" )أحمد عبد اهلل أبك زايد.) 14 :1999 ،

كتعرؼ ىناء أبو شيبو)  ( 121: 1987مستكل الطمػكح بأنػو " :درجػو نسػبيو تختمػؼ مػف فػرد آلخػر
حسب تقدير الفرد لذاتو  ،كتؤثر ىذه الدرجة عمى خبرات الفرد ،كتتأثر بيا كىي أىػداؼ الفػرد كمحركػة

سمككو .وٌضٌ

هذل لحتع ٌ

إحى يسدتوى لحطيدو سدية لحثبدب وتدثثٌ لحخبد ل فٌده و و ه فدً

توجٌه سلوك الفرد.

كتعػرؼ آمـال باظـة ( )5 :2004مسػتكل الطمػكح بأنػو ":ىػك األىػداؼ التػي يضػعيا الفػرد لذاتػو فػي
مجػاالت تعميميػة أك مينيػة أك أسػرية أك اقتصػادية كيحػاكؿ تحقيقيػا ،كتتػأثر بالعديػد مػف المػؤثرات

الخاصة بشخصية الفرد أك القكل البيئية المحيطة بو " كاذا تناسب مستكل الطمكح مع إمكانيػات الفػرد
كقد ارتػو الحاليػة كانػت سػكية ،كاذا لػـ يتناسػب معيػا ظيػر التفكػؾ كاالضػطراب ،كبالتػالي يحػاكؿ الفػرد

أحيانػا أخػرل بفشػؿ كيحػبط كيقػؿ مسػتكل
تخطػي العقبػات التػي تحػاكؿ دكف تحقيػؽ أىدافػو أك تعرقمػو ك ن

طمكح الفرد ،كيعتبر مستكل الطمكح عامالن كاقعيان لألداء كالتفكؽ ،كما يعتبر مف خصائص الشخصية
الصمبة التي تتحمؿ الضغكط كتتصؼ بالتحدم كالضبط كااللتزاـ.

كتعرؼ ثناء الضبع )  ( 1995مستكل الطمكح بأنو" :عبارة عف اتجاه إيجابي نحك ىدؼ ذم مستكل

محػدد يتطمػع الفػرد إلػى تحقيقػو فػي جانػب معػيف مػف حياتػو؛ كتختمػؼ درجػة أىمػي mىػذا اليػدؼ لػدل

الفرد – ذاتو  -باختالؼ جكانب الحياة ،كما تختمؼ ىذه الدرجة بيف األفراد في الجانب الكاحد ،كيتحدد
مستكل ىذا اليدؼ كأىميتو في ضكء اإلطار المرجعي لمفرد "(أنكر البنا )71 : 1998،

كيعرؼ محمد المرسي) ( 390: 1987مستكل الطمػكح بأنػو ":اليػدؼ الػذم يعمػؿ الفػرد عمػى تحقيقػو

مف خالؿ قيػاـ الفػرد بمجمكعػة مػف المحػاكالت المتعػددة عمػى جيػاز مسػتكل الطمػكح داخػؿ معمػؿ عمػـ
النفس؛ كذلؾ لمكصكؿ إلى أقصى أداء ممكف .كالدرجة الكمية ىي درجة مستكل الطمكح ".

وتعد

رجـاء خطيـب ) )152 : 1990مسػتكل الطمػكح بأنػو ":طاقػة إيجابيػة دافعػة كمكجيػة نحػك

تحقيؽ ىدؼ مرغكب فيو" .ولتحقيق ىذا اليدف ال بد من توافر الشروط التالية:
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 -أن ٌكون طيو لحف

يولزٌب حق لته ولستع ل لته؛ متى ال ٌصبب ببإلمببط إذل حم ٌتمقق هذل

لحطيو .

 -أن ٌتيتع لحف

بظ و

 -أن ٌكون لحف

على

لجتيبعٌة ،ولقتصب ٌة ،و عبٌة صمٌة ونفسٌة.

جة عبحٌة ين لالتزلن لالنفعبحً ،ولحتولفق يع ذلته ولآلخ ٌن.

 -أف يكػكف الفػرد كاثقػا بذاتػو كبقد ارتػو ،كيتمتػع باىتمػاـ كتقػدير اآلخػريف كتقػديرىـ (رجػاء خطيػب ،

.( 152 :1990

كبمراجعػػة التعريفػػات السػػابقة لمفيػػكـ مسػػتكل الطمػػكح يتضػػح لنػػا أف تعريػػؼ (ىػػكب) تعػػرض

لمستكل الطمكح عؿ أسػاس األىػداؼ الظػاىرة  Explicit Goagsلمفػرد التػي يسػعى إلػى تحقيقيػا،
كأغفؿ األىداؼ الضمنية غير الظاىرة  lmplicit Goalsكالمتعمقة بالدكافع كالحاجات الالشعكرية

 ،فضػ ػالن م ػػف اف ى ػػذا التعري ػػؼ يص ػػعب اخض ػػاعو لمقي ػػاس لش ػػمكلو كعمكميت ػػو ،كتتف ػػؽ الباحثـــة م ػػع

(ايزنػػؾ) فػي أف مسػػتكل الطمػػكح ىػػك مػػدل قػػدرة الفػػرد عمػػى تػػذليؿ الصػػعاب كتخطػػى العقبػػات  ،كمػػع
(دريف ػػر) ال ػػذل اى ػػتـ باإلط ػػار المرجعػ ػي ال ػػذل يع ػػد م ػػف الجكان ػػب الرئيس ػػة فمس ػػتكل الطم ػػكح  ،كم ػػع
(الزي ػػادم) عم ػػى أس ػػاس أن ػػو مس ػػتكل يتكق ػػع الف ػػرد أف يص ػػؿ إلي ػػو بن ػػاء عم ػػى تق ػػديره لمس ػػتكل قد ارت ػػو
كامكانياتو(صالح الديف أبكناىية.)2173،

كعمى الرغـ مف أف (كاميميا عبد الفتاح) قد شمؿ تعريفيا العديد مف العكامؿ المؤثرة في

مستكل الطمكح مثؿ اإلطار المرجعي ،كالفركؽ الفردية ،كخبرات النجاح كالفشؿ ،كىذه العكامؿ تسيـ
بال شؾ بدرجات مختمفة فيما يضعو األفراد ألنفسيـ مف مستكيات طمكح ،إال أف الباحثة ال تتفؽ

مع ما ذكرتو في أف مستكل الطمكح يمكف اعتباره سمة  ،حيث أنو لـ يعثر في الدراسات األجنبية
كخاصة دراسات (كاتؿ كجيمفكرد )Gattell & Guilford ،ما يشير إلى مستكل الطمكح فى
أبعاده المختمفة يعتبر سمة فردية تتسـ بيا شخصية الفرد كتطبع سمككو في أغمب مكاقفو ،كلكف

يمكف النظر إليو كدافع ) ،(driveكىنا تتفؽ الباحثة مع ما تحدث عنو ( (Alportألبكرت تحت
عنكاف المقاصد ) (intentionsباعتبار مستكل الطمكح دافعان مف ضمف الدكافع التي تدفع الفرد

إلى تحقيؽ الكثير مف اىدافو كمطامحو(صالح الديف أبكناىية).

كيالحظ عمى تعريؼ (آيزنؾ) كمعو (أرنكلد) أنو مف التعريفات الجيدة كاألكلى التي اعتبرت

أف مستكل الطمكح ىدؼ يضعو الفرد لنفسو مف خالؿ إمكانياتو ،كيسعى إلى تحقيقو مف خالؿ

أدائو ،كيتفؽ معيـ (قشكش) في ككف مستكل الطمكح ىدفان ذك مستكل محدد يتكقع أك يتطمع الفرد

إلى تحقيقو ،كيتحدد ىذا اليدؼ في ضكء اإلطار المرجعي لمفرد كأىمية ىذا اليدؼ لديو.

وفى ضوء ما تقدم يعرف ":مستوى الطموح فى الدراسة الحالية بأنو " :المستكل الذل يرغب الفرد

في بمكغو مف خالؿ مجمكعة األىداؼ الممكنة التي يضعيا لنفسو في مجاالت حياتو المختمفة،
يتطمع كيسعى إلى تحقيقيا بالتغمب عمى ما يصادفو مف عقبات كمشكالت تنتمى إلى ىذه
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المجاالت في ضكء ما لديو مف قدرات كامكانيات كاستعدادات كيتفؽ ىذا مع التككيف النفسي لمفرد،
كاطاره المرجعي كيتحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا.

كيقاس ىذ المستكل مف خالؿ مدل تقدير الفرد لذاتو كقدراتو كامكاناتو في تخطى العقبات

كالمشكالت في جكانب حياتو المختمفة أسريان أك اجتماعيان أك ماديان أك شخصيان أك مستقبميان.

وتستند الباحثة في تحديد مفيوم مستوى الطموح العام عمى ىذا النحو إلى عدة اعتبارات:
 -7أف ىذا التعريؼ يحتفظ بجكىر مفيكـ مستكل الطمكح العاـ كما استخدـ فى دراسات األكائؿ
أمثاؿ ( ديمبك كىكب كفرانؾ كركتر) ،فقد كاف اكلئؾ الباحثكف يقصدكف بمستكل الطمكح ،مستكل
متكقع مف األداء ،كرغبات () ،Wishesاىداؼ مرجكة ) )Desires,Goagsآماؿ ضمنية

( ،)Implicit Hopesتكقعات ).)Expectations

 -2يغطى ىذا التعريؼ جكانب كمجاالت الحياة المختمفة بالنسبة لطمكحات األفراد كتطمعاتيـ أال
كىي المجاالت التعميمية كالمينية كاألسرية كاالجتماعية كالكظيفية ،كىك ما يتفؽ مع الدراسات التي
بدأت عمى يد كاىؿ( ( )Kahlكريزماف)  Reissmanكتناكلت طمكحات األفراد في المجاالت

األكاديمية كالمينية كغيرىا.

 -3يحتكل ىذا التعريؼ عمى بعض العكامؿ المؤثرة في طمكحات األفراد كتطمعاتيـ مثؿ التككيف
النفسي كالمرجعي كالفركؽ الفردية كخبرات النجاح كالفشؿ  ،كىك يتفؽ فى ىذا مع ما كرد دريفر
كمحمكد الزيادم كابراىيـ قشقكش ككاميميا عبد الفتاح.

 -4يتفؽ ىذا التعريؼ مع ما يراه (ايزنؾ) ك (أرنكلد) مف أف مستكل الطمكح ىك مدل قدرة الفرد
عمى تذليؿ الصعاب كتخطى العقبات التي تصادفو مف خالؿ أدائو(صالح الديف أبك ناىية)2172،

مستوى الطموح في التراث العربي االسالمي:

حث الديف االسالمي عمى ضركرة تحمػي أبنائػو بػالطمكح ،أك باليمػة العاليػة ،فقػاؿ تعػالى "

ختام ػػو مس ػػؾ كف ػػي ذل ػػؾ فميتن ػػافس المتنافس ػػكف"(المطففيف .)26:فقب ػػؿ اف يكج ػػد الطم ػػكح ف ػػي األدب
النفسػػي الغربػػي فإنػػو مكجػػكد فػػي لغتنػػا العربيػػة ،كفػػي أدبنػػا العربػػي ،كفػػي أمثالنػػا ،كقبػػؿ ذلػػؾ فػػي ديننػػا
الحنيؼ ،فكػـ حػض اإلسػالـ كشػجع عمػى ضػركرة اسػتغالؿ ىػذا الطمػكح…… يقػكؿ صػمى اهلل عميػو

كسمـ " :إذا سألتـ فاسألكا اهلل الفردكس األعمػى مػف الجنػة" كقيػؿ لرجػؿ :لنػا حكيجػة فقػاؿ :اطمبػكا ليػا
ػؼ النػاس كانظػر إلػى
رجيالن .كقيؿ آلخر :جئناؾ في حاجػة ال تػرزؤؾ ،فقػاؿ :ىػالط طمبػتـ ليػا سػفان س ٌ
أركع كأجمؿ ما يقكلو اإلماـ ابف الجكزم:

فف كاحد
"يقكؿ أنى رجؿ حبب إلى العمـ مف زمف الطفكلة فتشاغمت بو ،ثـ لـ يحبب إلى ٌ
منو بؿ فنكنو كميا ،ثـ ال تقتصر ىمتي في فف عمى بعضو ،بؿ تركـ استقصاءه .كالزماف ال يسع

كالعمر أضٌق ولحشوق ٌقوى ولحعجز ٌظه ؛ فٌبقى وقو
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بعض لحيطلوبب

مس ل " كيقكؿ:

"اعمـ أنؾ في ميداف سباؽ كاألكقات تنتيي ،كال تخمد إلى كسؿ فما فات ما فات إال بالكسؿ ،كال ناؿ

مف ناؿ إال بالجد كالعزـ "ابف الجكزم (.) 175: 40-1999

كلقد كاف الشعراء كالحكماء يمقتكف الكسؿ كالخمكؿ كالنػكـ ،كيشػجعكف عمػى العمػؿ كالعطػاء

كيطمحكف إلى المعػالي ال باألمػاني الكاذبػة كال بالػدعاكل الزائفػة كال بالشػعارات الب ارقػة؛ كاطنمػا بالعمػؿ
كالجد كالعزـ لذلؾ انظر إلى بعض قكليـ:

يقكؿ الشاعر :ال تحسبف المجد تم انر أنت آكمو

لػف تبم المجد حتى تمعؽ الصب ار

كيقكؿ ثالث :ليس التعمؿ باآلماؿ مف أربػ ػ ػي

كال القن ػ ػ ػ ػ ػ ػاعة باإلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالؿ مف شيم ػ ػي

كى ػ ػ ػ ػ ػامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ىمتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو في الثريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

كيقكؿ اآلخر :فكػ ػف رج ػ ػ ػ ػال رج ػ ػمو في الث ػ ػ ػ ػرل

كمف األقكاؿ المأثكرة" :مف جد كجد ،كمف زرع حصػد ،كمػف سػار عمػى الػدرب كصػؿ " ،ككػذلؾ "مػف

طمب العال سير الميالي".

فالطمكح أشار إليػو الشػعراء كاألدبػاء العػرب منػذ زمػف بعيػد؛ كحػث عميػو اإلسػالـ قبػؿ مئػات

السنيف .إف اإلنساف خمؽ ليعمؿ في ىذه الحياة ،كيجد في جني ثمار الصالحات بيديو .كقد جاء في
الحػػديث عػػف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا ،قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ" :مػػف أمسػػى كػػاال مػػف

ػمـ "إف اهلل تعػػالى يحػػب المػػؤمف المحتػػرؼ"
عمػػؿ يػػده أمسػػى مغفػػك ار لػػو ".كقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػ ى
فاإلسالـ يمقت البطالة كالتكاكؿ كاالستجداء ،كيحث عمػى العمػؿ كاعػزاز الػنفس كحفظيػا مػف االمتيػاف،
كيدعك إلى كسب الرزؽ مف الطػرؽ المشػركعة؛ كلػك أدت إلػى اقتحػاـ المخػاطر كركػكب مػتف األىػكاؿ،

كاف الشحاذة مضرة تكرث المذلػة كاالسػتكانة ،كتسػقط المػركءة كتػدعك إلػى ارتكػاب الجػرائـ كالكقػكع فػي
مخالػب الفقػر كحبائػؿ األشػرار؛ كمػدعاة إلػى فسػاد األخػالؽ كأف العمػؿ مفضػ هؿ عمػى نافمػة الصػالة

كالصكـ كما يقرر العمماء ،كىك فضػيمة كالفػراغ رذيمػة (لبدن لحجدوزي ،)8 :1992،وحهدذل ٌقدول لبدن

يسعو

ضً هللا عنه ":إنً ألك ه أن أ ى لح جل فب غب ،ال فً أي

نٌبه ،وال فً أي آخ ته "

(أبك حامد لحغزلحً، 1998،ج.)84 : 3

إف عمماء المسمميف أطمقكا عمى مستكل الطمكح مصطمح اليمة العالية ،كيرل (الزرنكجي)

أف اليمة العالية ضركرية لطالب العمـ ،فإف المرء يطير بيمتو كالطير يطيربجنبمٌه ،ولحهية عن ه

حركة داخمية تؤدم إلى حركة خارجية ،أك سمكؾ يتميز باإلقباؿ كالحماسة ،كيرل (الزرنكجي) أنو مف
الضركرم أف ترتبط اليمة بالعمؿ ،كالجد ،كالمكاظبة ،كعدـ التياكف في األمكر ،كيقرر الزرنكجي بأف

اليمة ظاىرة نفسية متصمة بالدافعية ،كما أنيا متصمة بالتأىب" ( سيد أحمد عثماف.)45 :1977،
مما سبؽ يتضح أف عمماء المسمميف قد تناكلكا ىذا المكضكع منذ زمف بعيد أم قبؿ أف يدرسو
الغرب بفترات طكيمة مف الزمف  .....إالط أف عمماء النفس الغربييف كانكا أكؿ مف درسكه ،كفسركه،

كأجركا عميو الكثير مف التجارب كاألبحاث بطريقة عممية تحميمية متخصصة.
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األىمية التطبيقية لدراسة مستوى الطموح:

تعتبػر د ارسػة مسػتكل الطمػكح ميمػة جػدان ،ك أىميتيػا ال تقتصػر عمػى الفػرد ،كانمػا تتعػداه؛ لتعػكد

بالفائدة عمى المجتمع بشكؿ عاـ كيؼ ال؟ كالفرد يعتبر عنص انر فاعال داخؿ المجتمع ،بؿ يعتبر األفػراد
ىػػـ الثػػركة القكميػػة لممجتمػػع ،كبخسػػارتيـ يخسػػر المجتمػػع الكثيػػر فكجػػكد مسػػتكل إيجػػابي كمرتفػػع مػػف

الطمػػكح عنػػد األف ػراد يعنػػي تقػػدـ المجتم ػع كرفعتػػو ،بينمػػا يعنػػي كجػػكد مسػػتكل مػػنخفض مػػف الطمػػكح
تراجع المجتمع كانيياره .كتكمف ىذه األىمية كما عرضيا سيد عبد الكىاب( )1992في اآلتي:

 إف دراسة مستكل الطمكح ،قد تكشػؼ عػف العكامػؿ كالقػكل الكامنػة كراء تمػؾ الظػاىرة؛ كعميػو مػف

الممكف تنمية أك تعديؿ مستكل الطمكح.

درسػة الطمػكح تمثػؿ إحػدل المػؤثرات كالمنبيػات لمكشػؼ عمػا تكػكف عميػو الشخصػية ،كد ارسػتيا
 إف ا

بطريقة عممية؛ قد تساعد عمى تحقيؽ التكافؽ الشخصي لألفراد؛ مما يعكد عمى المجتمع بالفائدة كزيادة

اإلنتاج.

 إف معرفػة طبيعػة طمػكح األفػراد ،كبعػض العكامػؿ المػؤثرة فيػو يجعميػـ يحػاكلكف مكاءمػة قػدراتيـ
كامكانياتيـ مع ىذه الطمكحات؛ مما يترتب عميو عدـ شعكرىـ باإلحباط كالفشؿ.

 إف دراسة مستكل الطمكح كما تسفر عنو مف نتائج؛ قد تساعد عمى تطكير العممية التعميمية؛ حيػث
تقدـ لممسئكليف مف كاضػعي السياسػة كالخطػط التعميميػة إطػا انر تجريبيػان عامػان يػؤثر فػي مسػتكل الطمػكح

مف عكامؿ؛ كعميو يحاكلكف تطكير كتعديؿ المناىج ،كطرؽ التدريس بما يتمشى مع تمؾ النتائج.

 ترجػع أىميػة الطمػكح فػي أنػو يمعػب دك ار ىامػا فػي حيػاة الفػرد كالمجتمػع؛ حيػث يمقػى الضػكء عمػى

مالمح المستقبؿ مف حيث مشاكؿ التطكر كالتخمؼ ( سيد عبد الكىاب.)32 : 1992،

طبيعة مستوى الطموح:

مػػف خػػالؿ تقػػديـ الباحثػػة لمسػػتكل الطمػػكح كالجكانػػب التػػي تميػزه عػػف غيػره يمكػػف ليػػا تحديػػد

طبيعة مستكل الطمكح حيث أشارت إلى ىذا كاميميا عبد الفتاح ،كالتي يمكف عرضيا فيما يمي:
 -مستوى الطموح باعتباره استعداداً نفسياً:

فكؿ فرد يقكـ بتحديد أىدافو في الحياة كىذه األىداؼ التي رسميا لنفسو قد تمثؿ مستكل مف

الطمػكح العػالي كمسػتكل مػف الطمػكح المػنخفض كفػي كمتػا الحػالتيف فػإف ىػذا التحديػد يتػأثر بمػا لػدل
الفرد مف عكامؿ تككينية كعكامؿ التدريب كالتربية كالتنشئة.

 -مستوى الطموح باعتباره وصفاً إلطار تقدير وتقويم المواقف:

كىذا اإلطار يتككف مف عامميف :

العامل األول :التجارب الشخصية التي يمر بيا الفرد فػي حياتػو ،كتعمػؿ عمػى تكػكيف أسػاس يحكػـ بػو
الفرد عمى مختمؼ المكاقؼ.
57

العامل الثاني  :دكر االتجاىات كالقيـ كالتقاليد كالعادات في تككيف مستكل الطمكح .كمػف خػالؿ تفاعػؿ
العامميف السابقيف يتشكؿ لدل الفرد إطار يحتكـ إليو في جميع المكاقؼ .
 مستوى الطموح باعتباره سمة :كالسػمة ىػي عالمػات تميػز بػيف النػاس مػف حيػث كيفيػة تصػرفاتيـ كسػمككياتيـ كليػذا نجػد

استجابات الناس تجاه مكقؼ كاحد متعددة فمكؿ فرد سماتو التي تميزهي كلكف مع األخذ فػي االعتبػار أف

ػبيا ،كليػذا نجػد تػأثر مسػتكل الطمػكح بمػا لػدل الفػرد مػف
ىػذه السػمة ليسػت مطمقػة كانمػا ىػي ثابتػة نس ن

استعدادات فطرية كمكتسػبة كمػا لديػو مػف اتجاىػات كعػادت كتقاليػد يتػأثر بيػا فػي المكاقػؼ كالظػركؼ.

فينػاؾ ربػط بػيف مسػتكل طمػكح الفػرد كعكامػؿ أخػرل تتعمػؽ فػي التكػكيف النفسػي كالتػدريب كالتنشػئة

االجتماعيػة كمػا تحتكيػو مػف قػيـ كعػادات كاتجاىػات كتقاليػد كالتجػارب كالخبػرات التػي يمػر بيػا كالتػي

تشػكؿ إطػػاره المرجعػػي ،فيتبػػادؿ األثػػر كالتػػأثير بػػيف ىػػذه العكامػػؿ كبػػيف مسػػتكل الطمػػكح كليػػذا يعػػد

مسػتكل الطمػكح سػمة مػف سػمات الشخصػية التػي تختمػؼ مػف شػخص آلخػر ،كتتغيػر طبقنػا لمتفاعػؿ
المستمر بيف ىذه العكامؿ كمستكل طمكح الفرد(كاميميا عبد الفتاح.(11-10:1984،

مظاىر مستوى الطموح:

بمػا أف مسػتكل الطمػكح يعػد أحػػد سػمات الشخصػية لإلنسػاف التػي تميػزه عػف غيػره ،كبالتػػالي

فػإف ىػذه السػمة ليػا مظاىرىػا لػدل الفػرد حيػث أشػارت لكلػك عبػد اهلل العيػدركس ( )1989إلػى ثالثػة
مظاىر لمستكل الطمكح مع بعضيا البعض:

مظير معرفي :ما يدركو الفرد مف صكاب كخطأ كما لديو مف مفيكـ حكؿ ذاتو .

مظير وجداني :ما يحممو الفرد مف مشاعر كأحاسيس كعكاطؼ باالرتياح أك عدـ الرضا عنػد القيػاـ

بعمؿ معيف أك العكس.

مظير نزوعي :كؿ ما يقكـ بو الفرد مف مجيكد في سبيؿ تحقيؽ أىدافو.

فمجمكعػة العناصػر التػي تسػاعد الفػرد عمػى إدراؾ المثيػر الخػارجي كالخبػرات كالمعػارؼ التػي تتصػػؿ
بمستكل طمكحو كمفيكمو عف ذاتو ،كما يرتبط بيا مف مظاىر انفعالية ،كما يقكـ بو مف أعماؿ فػى

سبيؿ تحقيؽ أىدافو كطمكحاتو تعد مف المظاىر المميزة لمستكل الطمكح.

نمو مستوى الطموح:

بينػػت د ارسػػات "  " levineأف مسػػتكل الطمػػكح يظيػػر لػػدل األطفػػاؿ فػػي مرحمػػة مبك ػرة مػػف

العمر ،فيك يظير مف خالؿ رغبة الطفؿ بتخطي الصعكبات مثؿ  :محاكلتو أف يقؼ عمى قدميو ،كأف

يمشػي كحػده ،كمحاكلتػو الجمػكس عمػى كرسػي ،أك جػذب قطعػة مػف المالبػس ،كيعتبػر ) ليفػيف) ذلػؾ
عالمػػات عمػػى بػػزكغ مسػػتكل الطمػػكح ،كىػػك فػػي ذلػػؾ يفػػرؽ بػػيف مسػػتكل الطمػػكح كالطمػػكح المبػػدئي،

فيقػػكؿ :إف رغبػػة الطفػػؿ فػػي عمػػؿ أم شػػيء بنفسػػو دكف االسػػتعانة بأحػػد تعػػد مرحمػػة تسػػبؽ مسػػتكل
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الطمكح الناجح  .كىذا النمط مف السمكؾ تسميو ) فيمز ( الطمػكح المبػدئي ،فالطفػؿ يكػرر أعمػاالن حتػى

يصؿ إلى رغبتو .كقد اعتبرت( فيمز ) رغبة الطفؿ في عمؿ أم شيء دكف مساعدة أحد ،خطكة لمرحمة

مف خطكات المراحؿ النمائية لمستكل الطمكح ،كيتػدرب الطفػؿ عمػى االسػتقالؿ حػيف يكاجػو بمشػكالت

متكسطة ،كفي حدكد قدراتو .كقد درست )( felizعينة مف األطفاؿ في دار الحضانة تتراكح أعمارىـ
بيف) )3-2سنكات فيمػا يتعمػؽ بارتػداء كخمػع مالبسػيـ ،كاعتبػرت أف نسػبة رفػض المسػاعدة فػي ىػذه

العممية مقياسان لمطمكح المبدئي ،كقد كجدت ىذا المستكل لدل األطفاؿ بسػف السػنتيف ،كبعػد ذلػؾ قامػت
)  ( felizبتػدريب مجمكعػة مػف ىػؤالء األطفػاؿ عمػى ذلػؾ العمػؿ ،ثػـ قارنػت ىػذه المجمكعػة قبػؿ
التدريب كبعده بمجمكعة مماثمة لـ تتدرب ،فكجدت أف المجمكعة التي تمقت التدريب قد ازدادت نسبة

رفضيا لممسػاعدة بالمقارنػة مػع المجمكعػة األخػرل ،كمػف ذلػؾ نسػتنتج أف مسػتكل الطمػكح عنػد األفػراد
يختمؼ مف فرد آلخر مثؿ أم سمة شخصية أخرل ( غيثاء بدكر.)48: 2001 ،

فالطفؿ يطمح في أشياء ،كالم ارىؽ يطمح في أشياء أخرل ،كالشيخ يطمح في أشياء .....

كلكف ىؿ طمكح الطفؿ مثؿ طمكح الم ارىؽ؟ أك طمكح الشيخ ؟ بالتأكيد ال .فمكؿ منيـ طمكحو
الذم يناسب مستكاه ،كيناسب مرحمتو العمرية التي يمر بيا ،فكمما كاف الفرد أكثر نضجان؛ كانت
في متناكؿ يده كسائؿ تحقيؽ أىداؼ الطمكح ،ككاف أقدر في التفكير بالكسائؿ كالغايات

( رمزية الغريب.)328 :1990،

إف مسػتكل الطمػكح يبػدأ فػي الظيػكر عنػد األطفػاؿ فػي مرحمػة مبكػرة مػف العمػر  ،كىػذا يكػكف

كاضحان جميان فػي رغبػة الطفػؿ تخطػي الصػعكبات مثػؿ :محاكلػة الجمػكس أك القيػاـ أك المشػي معتمػدان

عمى نفسو دكف االستعانة باآلخريف .كىذا ما يؤكػده ( (levineحيػث يعتبػر محػاكالت الطفػؿ األكلػى
لمجمػػكس عمػػى الكرسػػي ،أك جػػذب قطعػػة مػػف المالبػػس أك مػػا شػػابو ذلػػؾ مػػف السػػمككيات التػػي يحػػاكؿ

فييػػا االعتمػػاد عمػػى نفسػػو عبػػر المحػػاكالت المتكػػررة يعتبرىػػا دالئػػؿ عمػػى بػػزكغ مسػػتكل الطمػػكح ،أك
األرضػػية أك األسػػاس الػػذم يقػػكـ عميػػو مسػػتكل الطمػػكح  ،كىػػي مرحمػػة تسػػبؽ مرحمػػة نضػػج الطمػػكح،

مسػتكل الطمػكح الناضػج كىػذا النمػك مػف السػمكؾ قػد أسػمتو ( )felizالطمػكح المبػدئي ( كاميميػا عبػػد
الفت ػػاح )15 :1972،كق ػػد اس ػػتطاع (أندرس ػػكف) أف يثب ػػت م ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػاتو المتع ػػددة أف مس ػػتكل

الطمػػكح يػػزداد بازديػػاد العمػػر ،حيػػث كػػاف األطفػػاؿ فػػي سػػف العاشػرة أكثػػر نضػػجان مػػف األطفػػاؿ األقػػؿ
عمػ انر  ،كيؤكػد (عبػد العزيػز الشػبراكم) مػف خػالؿ د ارسػاتو (أحمػد عبػد اهلل أبػك ازيػد )17:1999،أف

طمكح الفرد قبؿ العشرينات يقؿ عنو في الثالثينات مف عمره.

ممػػا تػػـ عرضػػو يتضػػح لمباحث ـة أنػػو كممػػا تقػػدـ اإلنسػػاف فػػي العمػػر ،ككممػػا زاد نضػػج الفػػرد

كخب ارتػو ،كممػا كػاف مسػتكل الطمػكح فػي ازديػاد مسػتمر .فمرحمػة الطفكلػة تختمػؼ عػف مرحمػة المرىقػة
كالشيخكخة ،كىذا يرتبط بشكؿ كبير بما لدل الفرد مف قدرات كامكانات يمكف استغالليا بشكؿ يستطيع

مػف خاللػو تحقيػؽ أىدافػو التػي رسػميا لنفسػو ،ككػذلؾ يمكػف أف نالحػظ أف مسػتكل الطمػكح يمثػؿ خػط
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منحني تمثؿ أعمى نقطة فيو ،أعمى درجات النضج كالخبرة كبالتالي أعمى مستكل لمطمكح ،كمف ىنا

نستنتج أف مستكل الطمكح كما يرتفع في أكقات معينة ،فإنو يػنخفض فػي فتػرات أخػرل حسػب المرحمػة
العمرية ،كالقدرات ،كالطاقات.

الجوانب األساسية المميزة لمستوى الطموح :

يتفؽ عدد مف الباحثيف مثؿ (ألبػكرت ،ككركنبػاخ ،كىيرلػكؾ ،كركزكف) عمػى أف ىنػاؾ ثػالث

جكانب أساسية تميز مستكل الطمكح وىي:

الجانب األول :األداء

كيعني بذلؾ نكع األداء كالذم يعتبره الفرد ىامان كيرغب في القياـ بو في عمؿ مف األعماؿ.

الجانب الثاني :التكقع

كيعني بذلؾ تكقع الفرد ألدائو ليذا العمؿ أك ذاؾ.

الجانب الثالث :األىمية

كيعني بذلؾ مدل أىمية األداء بالنسبة لمفرد.

وحسب (ىيرلوك) فإن الطموح نوعان:

أ  -طمكح إيجابي ،كيتمثؿ في النزعة لتحقيؽ النجاحات المستمرة.

ب  -طمكح سمبي في محاكلة البعد عف مزيد مف الفشؿ.

أمػا ماكيالنػد كفريػدماف فإنيمػا يميػزاف بػيف مسػتكييف آخػريف مػف الطمػكح :الطمػكح المباشػر كالطمػكح
المسػتقبمي .فػالفرد يضػع لنفسػو أىػدافنا تتعمػؽ بالحاضػر كتتعمػؽ بالمسػتقبؿ القريػب كالمسػتقبؿ البعيػد
كبالتالي فإف الحكـ عمى شخصية اإلنساف مف خالؿ ما لديو مف مستكل طمكح ،كىذا ال يكفي في حػد

ذاتػو؛ بػػؿ مػػا يقػكـ بػػو مػػف أعمػاؿ مقبكلػػة
اجتماعيػػا لتحقيػؽ مسػػتكل طمكحػػو ،فكممػا كػػاف الفػػرد ارضػػيان
ن
إيجابػا نحػك ذاتػو ،كبالتػالي تكقػػع
عػف أدائػو كاف لػـ يصػؿ إلػى المسػػتكل الػذم حػدده فػإف ىػذا يػػنعكس
ن
الفرد عمى أىمية أدائو (سيد عبد العاؿ.)55 : 1976،

قياس مستوى الطموح:
إف قياس مسػتكل الطمػكح قػد شػيد تطػكرات فػي السػنكات األخيػرة نتيجػة لالىتمػاـ الكبيػر الػذم

أكاله العممػاء كالبػاحثكف لمسػتكل الطمػكح كأدكات كأسػاليب قياسػو .تطػكر قيػاس مسػتكل الطمػكح مػف

التجارب المعممية إلى قياسو عف طريؽ المكاقؼ الفعمية في الحياة كقد بدأ ذلؾ مف خالؿ التجربة التػي

حػػاكؿ فييػػا تشػػايمد) (Child, 1954ال ػربط بػػيف ش ػكاىد الحيػػاة اليكميػػة كالتجػػارب المعمميػػة،
كيػرل(تشػايمد) أف بعػض التجػارب المعمميػة مصػطنعة قػد ال تكػكف كثيقػة الصػمة باألحػداث الحقيقيػة

كالكاقعية في حياتنا .حيث يعتمد األسمكب السيككمترم عمى االستبانات التي تتكػكف مػف أسػئمة مفتكحػة
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تتعمؽ برغبات الفرد المستقبمية كطمكحاتو ،كقد تعتمد أحيانان عمى األسػئمة المغمقػة خاصػة إذا كانػت فئػة

المفحكصيف مف المراحؿ العمرية الدنيا (سعاد شاىيف.)89 :1987

كقد قاـ بعػض البػاحثيف بتصػميـ مقػاييس لمسػتكل الطمػكح مػنيـ )ككرؿ) ((Woerll,1959

الذم صمـ مقياسان لمسػتكل الطمػكح يتمثػؿ فػي خمسػة أسػئمة ،مػنيـ أيضػان ( ىممػر كميمػر (1971حيػث

قاما بعمؿ مقياس يتككف مف ثمانية أسئمة لكؿ سؤاؿ عشرة اختيارات عمى المفحكص أف يختار أحػدىا،
كعمػى مسػتكل البػاحثيف العػرب ،فػإف مػف أشػير مقػاييس مسػتكل الطمػكح المقيػاس الػذم أعدتػو (كاميميػا
عبػد الفتػاح (1975 ،الػذم يتكػكف مػف ) ( 79فقػرة كىػي تمثػؿ سػبعة أبعػاد كىػي  :النظػرة إلػى الحيػاة،
كتحديػد األىػداؼ ،كاالتجػاه نحػك التفػكؽ ،كاالعتمػاد عمػى الػنفس كتحمػؿ المسػئكلية ،كالرضػا كالتسػميـ

بكضعو الراىف ،كالميؿ نحك الكفاح ،كاإليماف بالحظ ،ثـ قاـ سيد عبد العاؿ ببعض التعديالت في ىذا

المقيػاس حيػث أضػاؼ لػو سػتة عشػرة فقػرة  .ثػـ تػبعيـ العديػد مػف البػاحثيف العػرب فػي إبػداع أك تطػكير
العديػد مػف مقػاييس مسػتكل الطمػكح مػنيـ صػالح الػديف أبػك ناىيػة حيػث أعػد مقياسػان لمسػتكل الطمػكح
األكاديمي فى العاـ( )1986كمقياس الطمكح العاـ فى (.(2013

النظريات المفسرة لمستوى الطموح:
لحنظ ٌب لحتً تنبوح يستوى لحطيو وين هذه لحنظ ٌب :
تع
 -1نظرية أدلر : Adler
يعتبػر) آدلػر) مػف المدرسػة التحميميػة كمػف تالميػذ) فركيػد ( كلكنػو انشػؽ عػف (فركيػد) بسػبب

آرائو في الجنس ،كعدـ انسجامو مع العديد مػف أفكػاره ،ككػكف ىػك كمجمكعػة معػو مػا يعػرؼ بالتحميميػة

الجديدة .كيؤمف )آدلر) ":بفكرة كفاح الفرد لمكصكؿ إلى السمك ،كاالرتفاع؛ كذلؾ تعكيضان عف مشػاعر

النقص ،فقد أصبحت ىػذه الفكػرة مػف نظريػات الشخصػية الجديػدة .فكػرة الكفػاح أك السػعي كراء الشػعكر
باألماف .كذلؾ فقد أكد )آدلر) عمى أىميػة الػذات كفكػرة مضػادة لفكػرة (فركيػد) المتمثمػة فػي األنػا الػدنيا،

كاالنا الكسطي ،كاألنا العميا .كذلؾ أكد )آدلر) عمى أىمية العالقات االجتماعية ،كعمى أىمية الحاضر
بػػدال مػػف تككيػػد أىميػػة الماضػػي كمػػا فعػػؿ (فركيػػد)( ،عبػػد الػػرحمف العيسػػكم )101:2004،كيعتبػػر

(آدلر) اإلنساف كائنان اجتماعيان ،تحركو أساسان الحكافز االجتماعية ،كأىدافػو الحياتيػة ،يشػعر بأسػباب
سمككو كباألىداؼ التي يحاكؿ بمكغيا ،كلديو القػدرة عمػى التخطػيط ألعمالػو كتكجيييػا .كمػف المفػاىيـ
األساسية عنده :الذات الخالقة ،الكفاح في سػبيؿ التفػكؽ ،أسػمكب الحيػاة ،األىػداؼ النيائيػة كالكىميػة،

مشػاعر الػنقص كتقكيضػيا .كتمثػؿ الػذات الخالقػة نظامػا شخصػيا كذاتيػا لمغايػة ،تبحػث عػف الخبػرات

التي تسػاعده عمػى تحقيػؽ أسػمكبو الشخصػي الفريػد ،كالمميػز فػي حياتػو ،كىػي فػي جكىرىػا :أف يصػنع
الفػرد شخصػيتو .كيعتبػر (آدلػر) مبػدأ الكفػاح مػف أجػؿ التفػكؽ فطريػان .فػالفرد يسػعى لمكفػاح مػف أجػؿ

التفكؽ ،كذلؾ منذ ميالده كحتى كفاتو ،كىك الغاية التي ينزع جميع البشر لبمكغيػا ،كتعتبػر الغايػة التػي
ينشػط الشػخص لتحقيقيػا عامػؿ حاسػـ فػي تكجيػو سػمككو (نظميػة سػرحاف .)114:1993،كمػا كيؤكػد
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(آدلر) ،أف كؿ إنساف يتمتع بإرادة أساسية في القكة ،كبدافع ممح نحك السيطرة كالتفكؽ .فإذا كجد إنساف
أنػو ينقصػو شػ ؛ فانػو ينسػاؽ نحػك جعػؿ نفسػو متفكقػا بطريقػة مػا ،أك عمػى األقػؿ نحػك الػزعـ لنفسػو

كلىخريف بأنو متفكؽ .كمثؿ ىذا الفرد قد يعكض نقصػو بجيػد صػادؽ مػنظـ.كبػذلؾ فػإف )آدلػر) يعتقػد

أف حافز تككيد الػذات ،كلػيس الػدافع الجنسػي ىػك القػكة السػائدة االيجابيػة فػي الحيػاة ،كىػك الػذم يجعػؿ
الفػرد فػي انػدفاع دائػـ الكجػكد نحػك التفػكؽ أك عمػى األقػؿ ضػد الػنقص" (مجمكعػة بػاحثيف ،2003 ،ج
.)33 :2

 -2نظرية القيمة الذاتية لميدف(: (Escalona
قػػدمت اسػػكالكنا ىػػذه النظريػػة ( )1940كتػػرل أنػػو ،عمػػى أسػػاس قيمػػة الشػيء الذاتيػػة ،يتقػػرر
االختيار باإلضافة إلى احتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة ،كالفرد سيضػع تكقعاتػو فػي حػدكد قد ارتػو.

وتقوم لحنظ ٌة على ثالثة مقبئق هً:

 ىناؾ ميؿ لدل األفراد لمبحث عف مستكل طمكح مرتفع نسبيان.

 كما أف لدييـ ميال لجعؿ مستكل الطمكح يصؿ ارتفاعو إلى حدكد معينة.

 أف ىناؾ فركقان كبيرةن بيف الناس فيما يتعمؽ بالميؿ الذم يسيطر عمييـ لمبحث عف النجاح
كتجنب الفشؿ ،فبعض الناس يظيركف الخكؼ الشديد مف الفشؿ فيسيطر عمييـ احتماؿ الفشؿ ،كىذا
ينزؿ مف مستكل القيمة الذاتية لميدؼ(نظمية سرحاف.)115:1993،

 كترل )اسكالكنا) أف ىناؾ عكامؿ تقرر االحتماالت الذاتية لمنجاح أك الفشؿ في المستقبؿ أىميا:
 الفشؿ الحديث يميؿ إلى إنقاص مستكل الطمكح ،كالحاالت التي ترفع مستكل الطمكح بعد الفشؿ
تأتي إما نتيجة إلنقاص الشعكر بالكاقع ،أك نتيجة لتقبؿ الفشؿ.

 مستكل الطمكح يتناقص بشدة بعد الفشؿ القكم أكثر منو بعد الفشؿ الضعيؼ ،كيتزايد بعد النجاح.
 الشخص المعتاد عمى الفشؿ؛ يككف لديو درجة اختالؼ أقؿ مف الشخص الذم ينجح دائما.

 البحث عف النجاح ،كاالبتعاد عف الفشؿ ،ىك األساس في مستكل الطمكح (كاميميا عبد الفتاح،
.(55-52:1984

 - 3نظرية المجال لميفين(:(Kurt Lovin
يذكر (ليفيف) عند كالمو عف أثر القػكل الدافعػة فػي التكػكيف المعرفػي لممجػاؿ :أف ىنػاؾ عكامػؿ

متعػػددة مػػف شػػأنيا أف تعمػػؿ كػػدكافع لمػػتعمـ فػػي المدرسػػة ،كقػػد أجمميػػا فيمػػا سػػماه بمسػػتكل الطمػػكح،
حيػػث يعمػػؿ ىػػذا المسػػتكل عمػػى خمػػؽ أىػػداؼ جديػػدة ،بعػػد أف يشػػعر الفػػرد بحالػػة الرضػػا كاالعتػػداد

بالػػذات؛ فيسػػعى إلػػى االسػػتزادة بيػػذا الشػػعكر المرضػػي ،كيطمػػح فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ أبعػػد ،كاف كانػػت

مترتبة عمػى لألوحدى إال أنهدب فدً لحعدب تكدون أصدعب وأبعد يندبال .وتسديى هدذه لحمبحدة لحعقلٌدة

بيستوى لحطيو  .وق دلت د ارسػة الطمػكح السػيككلكجية عمػى أف الطمػكح عمػى درجػات :فقػد يكػكف

مجرد رغبة لمقياـ بتحقيؽ ىدؼ ،كقػد يكػكف عمػى درجػة مػف القػكة؛ بحيػث يحػدد اليػدؼ ،كيعبػ قػكل
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الجسػػـ لتحصػػيمو .فػػي ىػػذه الحالػػة يقػػاؿ إف مسػػتكل الطمػػكح عنػػد الفػػرد عػ و
ػاؿ أك راؽ (رمزيػػة الغريػػب،

 )327 :1990وتعتبد نظ ٌدة لحيجدبل أول نظ ٌدة فسد

لإلنسبنً بصفة عبية  .وهً لحنظ ٌة لحومٌ لحتً تع ض
وق ٌ جع ذحدك حألعيدبل لحيتعد

يسدتوى لحطيدو وعالقتده ببحسدلوك
حتفسٌ يستوى لحطيدو يببشد ،

لحتدً أسدهم بهدب حٌفدٌن كتالميػذه فػي ىػذا المجػاؿ" (كاميميػا عبػد

الفتاح . )51:1984،كيعتبر ليفيف أف ىناؾ عكامؿ متعددة تعتبر قكل دافعة تؤثر في مستكل الطمكح،
منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يأتي:

 عامؿ النضج  :كمما كاف الفرد أكثر نضػجان ،كػاف فػي متنػاكؿ يػده كسػائؿ جمػع تحقيػؽ أىػداؼ
الطمكح ،ككاف أقدر عمى التفكير في الكسائؿ كالغايات عمى السكاء.

 القػػدرة العقميػػة :كممػػا كػػاف الفػػرد أكثػػر قػػدرة؛ كػػاف فػػي اسػػتطاعتو القيػػاـ بتحقيػػؽ أىػػداؼ أكثػػر
صعكبة.

 النجاح كالفشؿ :النجاح يرفع مف مستكل الطمكح ،كيشعر صاحبو بالرضا .أما الفشؿ فيػؤدم
إلى اإلحباط ،ككثي ار ما يككف معرقالن لمتقدـ في العمؿ.

 الثػكاب كالعقػاب :الثػكاب المػادم كالمعنػكم ( األجػكر– الحػكافز – الترقيػة) يرفػع مػف مسػتكل
الطمكح ،كيجعؿ اإلنساف يقكـ بتنظيـ نشاطو كيكجيو نحك تحقيؽ اليدؼ.

 القػكل االنفعاليػة :كيقصػد بيػا الجػك العػاـ الػذم يمػارس فيػو العمػؿ مثػؿ :شػعكر الفػرد بتقػدير

الزمالء ،كاعجابيـ بنشاطو كانتاجو ،كعالقاتو الطيبة برؤسائو ،كشعكره بأنو متقبؿ مف جماعة

العمػػؿ؛ كػػؿ ذلػػؾ يعتبػػر سػػببان فػػي ارتفػػاع مسػػتكل الطمػػكح ،كعكػػس ذلػػؾ يػػؤدم إلػػى كراىيتػػو
لممؤسسة كلمعمؿ كيسبب في غيابو المتكرر ،كبالتالي إنقاص مستكل طمكحو.



القػكل االجتماعيػة كالمنافسػة :فقػد تػؤدم المنافسػة بػيف الػزمالء إلػى رفػع مسػتكل الطمػكح،

كلكنيا قد تنقمب إلى أنانية أك تنازع ،كلذا يجب أخذ ذلؾ بعيف االعتبار.

 مستكل الزمالء  :قد تككف معرفة األخصائي لمستكل زمالئو ،كمقارنتو بمستكاه شخصػيان سػببان
في رفع مستكل طمكحو ،كدفعو لمعمؿ ،كتعبئة جيكده نحك تحقيؽ اليدؼ.

 نظرة الفرد إلى المستقبؿ :تؤثر نظػرة الفػرد إلػى المسػتقبؿ ،كمػا يتكقػع أف يحققػو مػف أىػداؼ فػي
مسػتقبؿ حياتػو عمػى أىدافػو الحاضػرة .فالشػخص الػذم يمتػد بصػره كتفكيػره إلػى مسػتقبؿ ازىػر؛
يككف تحصيمو مخالفا لشخص ينظر لممستقبؿ بمنظار أسكد( نظمية سرحاف.)776:7993،

العوامل المؤثرة في مستوى الطموح :

أوالً :عالقة الذكاء والقدرات العقمية بمستوى الطموح:

بقدر ما يمتمؾ اإلنساف مف قدرات؛ بقدر ما يككف ناجحان في حياتو ،كبقدر ما يمتمؾ

اإلنساف مف قدرة عقمية؛ بقدر ما يككف مستكل طمكحو مرتفعان .فالعالقة بيف القدرة العقمية ،كمستكل
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الطمكح عالقة طردية ،كيؤكد عمى ذلؾ نظمي أبك مصطفى (  )1990بقكلو " :إنو كمما ارتفع
مستكل الذكاء؛ ارتفع مستكل الطمكح ،ككمما انخفض مستكل الذكاء؛ انخفض مستكل الطمكح،

ككجد أف الذكي يعمد إلى خفض مستكل طمكحو نتيجة لفشمو؛ ألنو يضع لنفسو أىدافا غير

كاقعية"(فبٌز لألسو .) 97 :2003 ،

كما تؤكد( رمزية الغريب ) 329 :1990 ،أف مستكل الطمكح كدرجتو يتكقؼ عمى قدرة الفرد العقمية،
فكمما كاف الفرد أكثر قدرة ،كاف في استطاعتو القياـ بتحقيؽ أىداؼ أبعد ،كأكثر صعكبة ،كلما كانت
قدرة الطفؿ العقمية تزداد بازدياده في العمر حتى يصؿ إلى مستكل معيف ،فإف معنى ذلؾ أف مستكل
طمكح الطفؿ يتغير بتغير عمره الزمني.

كيرل )صالح مرحاب )105 :1984 ،أف األفراد ذكل الذكاء المرتفع غالبان مسػتكيات طمػكح

تتفؽ مع قدراتيـ ،كما تتفؽ مع الفرص التي تتاح ليـ ،كعمى العكس مف ذلػؾ ،فػاألفراد ذكل الػذكاء

المػنخفض يتػأثركف بمػا يسػتيكييـ ،فينزعػكف إلػى كضػع أىػداؼ بعيػدة ،يجػركف كرائيػا ،دكف أف تكػكف
قػدراتيـ مييػأة لبمػكغ كتحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ ،كأف "الػذكاء يعتبػر مػف العكامػؿ اليامػة فػي رسػـ مسػتكل

الطمكح ،فالذكي أقدر عمى فيـ نفسو؛ كالحكـ قدراتو كميكلو كما تتطمبػو األعمػاؿ المختمفػة مػف قػدرات
كصفات؛ لذا ال يككف مستكل طمكحو مسرفان في البعد عف الكاقع ،أم :عف مسػتكل اقتػداره ( .أحمػد

عزت ارجػح )131:1973،كالطمػكح فػي بعػض نكاحيػو يشػير إلػى عمميػة عقميػة راقيػة ،فيخبػر اإلنسػاف
نفسػو أكال ،كيتعػرؼ عمػى مػا لديػو مػف قػدرات كامكانيػات ،ثػـ يضػع نصػب عينيػو ىػدفان يتناسػب مػع مػا

يمتمؾ مف قدرات ،ثـ يضع خطتو لمكصكؿ إلى ذلؾ اليدؼ ىذه العممية تحتاج إلػي قػدرات عقميػة غيػر
بسيطة ،يستطيع مف خالليا تقدير األمكر ،كتقدير ما لديو مف قدرات كتقدير ما يحتاجو اليػدؼ؛ لػذلؾ

كمما كاف اإلنساف يمتمؾ مف تمؾ القدرات أكثر ،كمما كاف مستكل طمكحو أكثر ارتفاعان .كىذا ما أكدت

عميو نتائج العديد مف الدراسات مثؿ دراسة سيكيؿ كىممر )  ( 1972كدراسة جكليا)  ، ( 1982كدراسة

سػيب )  (1985حيػث أكػدت ىػذه الد ارسػات عمػى أف “ القػدرة العقميػة العامػة ،ذات تػأثير ىػاـ عمػى

مسػتكل الطمػكح ،حيػث إف التالميػذ ذكم القػدرة العقميػة العامػة المرتفعػة ،كالػذيف يقػدركف قػدرتيـ تقػدي ار
كاقعيا ،يتميزكف بمستكيات طمكح مرتفعة ،كذلػؾ عمػى العكػس مػف نظػرائيـ ذكم مسػتكل القػدرة العقميػة

العامػة المنخفضػة .كمػا أشػار ىػكب )  ( 1930إلػى أف األفػراد ذكم القػدرة العقميػة العامػة المرتفعػة

يميمكف إلى كضع مستكيات طمكح مرتفعة ،بينما يميؿ األفراد ذكم القدرة العقميػة المخفضػة إلػى كضػع

مستكيات طمكح منخفضة ألنفسيـ ككذلؾ أكدت (انستازم) ( )1976عالقة الذكاء بمسػتكل الطمػكح
دكر ىامػان فػي
كقد اتفؽ معيا كؿ مف (كركنبػاخ كككسػمر كىيرلػكؾ) حيػث أكضػحت أف الػذكاء يمعػب ان

تحديد مستكل طمكح الفرد كفي مكضكعات ىذا الطمكح )سيد عبد الكىاب.( 5 :199،

كترل الباحثة :أف لمقدرة العقمية لمفرد كدرجة ذكائو كقدراتو الشخصية أثر كبير عمى مستكل

طمكح الفرد فاألشخاص األذكياء كذكل القدرات الشخصية العالية لدييـ مستكل طمكح مرتفػع مقارنػة
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مػػع زمالئيػػـ ذكل الػػذكاء المػػنخفض ،فػػالفرد الػػذل يتسػػـ بالػػذكاء ال يقبػػؿ بالمكانػػة الحاليػػة كىػػك دائم ػان
يبحث عف التميز كاإلنجاز كالرقى نحك األفضؿ ،كيحاكؿ أف يضع أىداؼ تثبت جدارتو كتميػزه عػف

اآلخريف سعيان منو لتقدير ذاتو ،لذ تجد الباحثة أف ىؤالء األفراد لدييـ مستكل طمكح عػاؿ متفػؽ مػع
ما يمتمككف مف قدرات كاستعدادات لكى يحققكا األفضؿ.

ثانياً :خبرات النجاح والفشل ومستوى الطموح:

عندما ينجح اإلنساف؛ فإف ذلؾ يزيد مف ثقتو بنفسػو؛ كبالتػالي فإنػو يرفػع مػف مسػتكل طمكحػو .فالنجػاح

يكلد النجاح في أغمب األحياف ،كمثؿ ىذا النجػاح يعطػي الفػرد فرصػة أفضػؿ فػي نظػره لممسػتقبؿ ككػؿ
ىػذا يزيػد كيرفػع مػف مسػتكل طمكحػو ،كبنػاءان عمػى ذلػؾ فػإف :العالقػة بػيف النجػاح ،كارتفػاع مسػتكل

الطمكح عالقة طردية ،بينمػا الفشػؿ فيػك عمػى النقػيض تمامػان ،فتكػرار الفشػؿ عنػد اإلنسػاف يعطيػو فكػرة
سػمبية عػف نفسػو ،كيقمػؿ مػف ثقتػو بنفسػو؛ كىػذا يػؤثر سػمبيان عمػى مسػتكل طمػكح الفػرد ،كىػذا يعنػي أف

العالقػة بػيف الفشػؿ ،كبػيف مسػتكل الطمػكح عالقػة عكسػية؛ لػذلؾ فإنػو يمكػف القػكؿ إف مسػتكل الطمػكح

يرتفػع كيػنخفض نسػبيا؛ كممػا كصػؿ األداء أك لػـ يصػؿ إلػى مسػتكل الطمػكح ،كمػا أف شػعكر الفػرد
بالكفاءة يرفع مستكل الطمكح لديػو ،كمػا يقابمػو مػف الشػعكر بعػدـ الكفػاءة يعمػؿ عمػى خفػض مسػتكل

الطمكح لديو ،بمعنى أف مفيكـ الكفاءة لدل الفرد يبنى عمػى أسػاس خبػرات النجػاح كالفشػؿ التػي مػر
بيا في حياتو.

كتؤكد ( جاكنات  ( Jucknatمف خالؿ الدراسات التي أجرتيا لدراسة أثر خبػرات النجػاح

كالفشػػؿ ف ػي مسػػتكل الطمػػكح ،أنػػو كممػػا كػػاف النجػػاح كبي ػ انر كممػػا ارتفػػع مسػػتكل الطمػػكح ،ككممػػا كػػاف

الفشؿ كبي انر كاف انخفاض مستكل الطمكح كبي انر ( كاميميا عبد الفتاح.)19:1972 ،

كيشػير ىػكب ) )Hoppeأف خبػرات النجػاح كالفشػؿ ال تػؤثر عمػى مسػتكل الطمػكح إذا كػاف النجػاح
كالفشػػؿ جػػاء بعػػد عمميػػة سػػيمة جػػدان ،أك جػػاء بعػػد عمميػػة صػػعبة ،أك مسػػتحيمة ،كانمػػا يػػؤثر النجػػاح
كالفشػػؿ عمػػى مسػػتكل الطمػػكح إذا كانػػت صػػعكبة العمميػػة ضػػمف المػػدل المقبػػكؿ لمفػػرد( كاميميػػا عبػػد

الفتاح.)20:1972 ،

كتػػرل الباحثــة أف الفشػػؿ السػػابؽ الػػذل يمػػر بػػو الفػػرد مػػف خػػالؿ محاكلتػػو تحقيػػؽ أم ش ػيء
يطمح بو ينعكس سمبان عمػى طمػكح الفػرد كتجعمػو يفكػر دائمػان بالفشػؿ قبػؿ النجػاح ،ممػا يػنعكس سػمبان

عمػػى أم عمػػؿ يقػػكـ بػػو مسػػتقبالن .أمػػا الفػػرد الػػذل يحصػػؿ عمػػى نجػػاح فػي عمػػؿ سػػابؽ نجػػد أف لديػػو

شعكر بالسعادة كالتفاؤؿ كمزيدان مف العطػاء ممػا يػتعكس إيجابػان عمػى طمكحػو ،كبالتػالي يضػع أىػدافان

جديدة يسعى لمكصكؿ إلييا.
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ثالثاً :نمط الشخصية وعالقتو بمستوى الطموح:

يؤكد عدد مف العمماء عمى العالقة بيف نمط الشخصية لمفرد كمستكل الطمكح الذل تمتع بو

الفرد كقد اىتـ مؿ مف ( ماكميالند كفريدماف) اىتما بأسػاليب الرضػاعة كتأثيرىػا عمػى إكسػاب الطفػؿ
في الكبر أنماط سمككية معينة  ،التي ليا دكر أساسي في تحديد مستكل الطمكح.
كمػػا اىػػتـ (كركنبػػاخ) بمفيػػكـ الػػذات لػػدل الفػػرد ،فػػالفرد الػػذل تكػػكف صػػكرتو عػػف نفسػػو ميتػزة ،يضػػع
أحيانان مستكل طمكح مرتفعان ،كىك ال يتنازؿ عنو حتى لك تعرض لخبرات الفشؿ المتكررة.

كبيػػذا يتضػػح الفػػرؽ األساسػي بػػيف نمػػط الشخصػػية لمفػػرد ال ارضػي عػػف نفسػػو ،كالمتكافػػؽ معيػػا ،كبػػيف

الفػػرد س ػيء التكافػػؽ كال ػرافض لذاتػػو ،ف ػي حػػيف أف الفػػرد االكؿ عنػػدما يفشػػؿ فػػى تحقيػػؽ ىدفػػو الػػذل
يضعو لنفسو ،ينزع إلى تعديؿ سمككو ،كبالتالي يعمػؿ عمػى تعػديؿ طمكحػو ،بينمػا ينػدفع الثػاني نحػك

أسػػاليب تبريريػػة لعمػػو ي ػكارل كيغطػػى فشػػمو( صػػالح مرحػػاب .) 81- 68:1989 ،كك ػذلؾ مسػػتكل
الطمكح لدل الفرد كثيؽ الصمة بفكرة الفرد عف ذاتو ،كمكانتو اإلجتماعية كرغبتو فػي الحصػكؿ عمػى

احتراـ الجماعة التي يعيش فييا ،لذا يزيد اعتباره كتقػديره لنفسػو متػى مػا كصػؿ إلػى مسػتكل طمكحػو
فإف أخفؽ فى ذلؾ ىبط تقديره لنفسو( عمي الزىراني.)60:2009 ،

كترل الباحثة أف مستكل الطمكح مرتبط بمدل فكرة الفرد عف نفسو ،فكمما كاف مفيػكـ الفػرد

عػػف ذاتػػو مكجب ػان كممػػا ارتفػػع مسػػتكل طمكحػػو ،كلمػػا كػػاف مفيػػكـ الػػذات لديػػو سػػمبيان انخفػػض مسػػتكل
طمكحو ،كما الفرد بذاتو كقدراتو كلديو بعض المعيقات في البيئة المحيطة بو قاد انر عمى تجاكزىا في

سبيؿ تحقيؽ ما ىك أفضؿ مف كجية نظره ،نجد أف لديو تفػاؤؿ فػي المسػتقبؿ كالحيػاة ،كبالتػالي تجػد

طمكحو مرتفعان ،عكس الشخص غير الكاثؽ بقدراتو كامكانياتو كاستعداداتو تجد أف العقبات المكجكدة

فػي محيطػػو ال يمكػػف تجاكزىػػا ،ممػػا يسػػيطر عميػػو التشػػاؤـ تجػػاه المسػػتقبؿ ،كبالتػالي نجػػد اف طمكحػو
منخفض.

العوامل البيئية االجتماعية:

تمعب البيئة االجتماعية التى يعيش فبيا الفرد كالتي تمده بالمفاىيـ المتعارؼ عميػو ،كالثقافػة

كاإلطار المرحعي ،كالتي بدكرىا تسيـ بشكؿ كبير في مستكل الطمكح لدل الفرد ،كلكػف يختمػؼ ىػذا

التأثير مف فرد إلى آخر حسب ما يمتمكو مف قدرات ذاتية كخاصة .كطبيعػة البيئػة االجتماعيػة التػي
تحيط بالفرد ،تؤدل إلى نمك مستكل الطمكح سكاء أكاف كاقعى أك غير كاقعى ،حيث ال يمكف إغفاؿ

الدكر األساسػي لألسػرة فػي نمػك مسػتكل الطمػكح لػدل الفػرد ،فػاألفراد الػذيف يعيشػكف كينتمػكف ألسػر

مسػػتقرة اجتماعي ػان ،كبيئػػتيـ تػػزكدىـ بطمكحػػات متناسػػبة مػػع مػػا يمتمكػػكف مػػف إمكانيػػات ،يسػػتطيعكف
تحقيؽ أىدافيـ أكثر مف الػذيف ال ينتمػكف ألسػر مسػتقرة اجتماعيػان (أكلغػا قنػدلفت .)77 :2002،ىػذا
كال يمكػػف أف ننسػػى أك نغفػػؿ دكر األق ػراف كالجماعػػات المرجعيػػة الت ػي يرجػػع إلييػػا الفػػرد ف ػي إكسػػاب
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كتعػػديؿ سػػمككياتو االجتماعيػػة كالتػي يتػػأثر بمعاييرىػػا كاتجاىاتيػػا .كلألقػراف كالجماعػػة المرجعيػػة لمفػػرد

تػػأثير ف ػي كثيػػر مػػف الن ػكاحي س ػكاء مػػف عمػػى مسػػتكل المشػػاعر كالكجػػداف ،أك السػػمكؾ ،أك القػػيـ ،أك
االتجاىػػات ،كمػػف ضػػمف ىػػذه الن ػكاحى مسػػتكل طمػػكح الفػػرد ،كقػػد أشػػارت العديػػد مػػف الد ارسػػات إلػػى
مدل تأثير الكالػديف كاألقػارب كاألصػدقاء كالمعممػيف ،لمػا ليػؤالء مػف دكر رئيسػي كفعػاؿ فػي القػ اررات

التػي يتخػذىا الطالػب فيمػا يتعمػؽ بمسػتقبمو التعميمػي كالمينػي ،كطمكحػو مسػتقبالن (أحمػد عبػد اهلل أبػك
زايد.)26 :1999،

كترل الباحثـة أف مسػتكل طمػكح الفػرد يتػأثر بصػكرة كبيػرة جػدان بالبيئػة االجتماعيػة المحيطػة

بػػالفرد كالت ػي تشػػكؿ كػػؿ متكامػػؿ يػػؤثر عمػػى سػػمكؾ الفػػرد كطمكحػػو ،فمركنػػة البيئػػة كقمػػة المعيق ػػات
كالحكاجز المادية كاإلجتماعية ،التػي قػد تعتػرض طريػؽ الفػرد  ،كتسػاىـ بػدكف ادنػى شػؾ فػي تحقيػؽ

األىػػداؼ كالنجػػاح ،كبالتػػالي االرتفػػاع كالرقػػى بمسػػتكل طمػػكح الفػػرد ،كمػػا يػػنجـ عػػف ذلػػؾ مػػف كجػػكد

النظرة اإليجابية لمفرد حكؿ ذاتو كقدراتو ،ككذلؾ تفاؤؿ الفرد مستقبالن ،كقدرتو عمى مكاجية الصػعاب
كالتحديات القادمة بإرادة قكية كعزيمة صمبة لمكاكبة ركح العصر ،كاالنطالؽ نحك و
غد بقكوة كثبات.

سمات الشخص الطموح:
 -يميؿ إلى الكفاح.

 -نظرتو إلى الحياة فييا تفاؤؿ.

 لديو القدرة عمى تحمؿ المسئكلية. مثابر في األعماؿ التي يقكـ بيا. -يميؿ إلى التفكؽ.

 -يسير كفؽ خطة معينة.

 يصي الخطط لمكصكؿ إلى أىدافو. -ال يقنع بالقميؿ.

 يؤمف أف جيد اإلنساف ىك الذم يحدد نجاحو في أم مجاؿ . -يحب المغامرة.

 يعتمد عمى نفسو في إنجاز ميامو. -يحدد أىدافو بشكؿ دقيؽ.

 يصي الخطط لمكصؿ إلى أىدافو. -ال يرضى بمستكاه الراىف.

 يعمؿ دائمان لمنيكض بمستكاه لتحقيؽ األفضؿ. -ال يؤمف بالحظ.
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 -مبادر.

 متحمس في عممو. ال يعتقد أف مستقبؿ الفرد محدد كال يمكف تغييره. -يتغمب عمى العقبات التي يكاجيا.

 يكاصؿ الجيد حتى يصؿ بعممو لمكماؿ. -ال يترؾ أمكره إلى الظركؼ .

 -ال يثنيو الفشؿ فيمنعو مف مكاصمة جيكده.

 -يتحمؿ الصعاب في سبيؿ الكصكؿ إلى ىدفو.

 -كاثؽ بنفسو.

 يحب المنافسة. دؤكب كال يفضؿ االنتظار حتى تأتيو الفرصة. -يحب المغامرة.

 متحمس في عممو. يتمتع بالصبر. -محترـ لذاتو.

 متكيؼ اجتماعيان. -مستقر انفعاليان.

 -متعاكف مع الجماعة( .حناف الحمبي.) 59:2000،

كما ترل (نظمية سرحاف )114 :1993 ،أف مف سمات الشخص الطمكح ما يمي :

 ال يقنع بالقميؿ ،كال يرضى بمستكاه الراىف كيعمؿ دائما عمى النيكض بو  ،أم ال يرل أف كضعوالحاضر أحسف ما يمكف أف يصؿ إليو.

 ال يؤمف بالحظ ،كال يعتقد أف مستقبؿ اإلنساف محدد ال يمكف تغييره ،كال يترؾ األمكر لمظركؼ. -ال يخشى المغامرة ،كالمنافسة ،أك المسئكلية ،أك الفشؿ ،أك المجيكؿ.

 يتحمؿ الصعاب في سبيؿ الكصكؿ إلى ىدفو ،كال يثنيو الفشؿ عف معاكدة جيكده ،كيؤمف بالجيدكالمثابرة كفيالف لمتغمب عمى الصعاب.

 النظرة المتفائمة إلى الحياة ،كاالتجاه نحك التفكؽ ،كالميؿ نحك الكفاح ،كتحديد األىداؼ كالخطة،كتحمؿ المسئكلية ،كاالعتماد عمى النفس ،كالمثابرة ،كعدـ اإليماف بالحظ.
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وصايا ميمة لتحقيق الطموح:

 -7عمى الفرد أف ال يعزؿ نفسو عف مجتمعو؛ بؿ يجب عميو أ ف يأخذ قسطو مف كؿ ما يمكف أف
يقدمو المجتمع لو ،كما عميو بالمقابؿ أف يقدـ لممجتمع كؿ ما يستطيع.

أساسيا في تحقيؽ الذات أف اختيار المينة كالمينة نفسيا مرتبطاف
دكر
 -2إف اختيار المينة يمعب نا
ن
مباشرة بالمرية كالكاجب كالمسؤكلية.
 -3عمى الفرد أف يعي أنو ال مجاؿ أمامو لمخيار بيف ذاتو كاآلخر كبيف أمتو كاألمـ األخرل.

 -4مف أجؿ تنمية الطمكح ال بد مف كجكد نكع مف)معاكسة الظركؼ) ألف السيكلة عدك لدكد لكؿ
إبداع ككؿ تقدـ إذ أف المشكمة ليست في عدـ كجكد التحديات بؿ في طريقة اإلحساس بيا.

 -5البيئة المالئمة ليا أثر كبيرة في تحقيؽ الذات ألف البيئة الضاغطة التي تقيد الفرد بالقكاعد
كالضكابط سكؼ تعمؿ عمى عدـ تحقيؽ المسار الطبيعي لتحقيؽ الذات) نباؿ نادر.) 93 : 2005،

تعقيب عام عمى اإلطار النظري:

تضػمف ىػذا الفصػؿ عرضػان لمتغيػرات الد ارسػة مػف الزاكيػة النظريػة ،كفػي األدب التربػكم

كالنفسي ،كعالقة ىذه المتغيرات ببعض المتغيرات كالمفاىيـ التربكية كالنفسية كمف خالؿ التعرض إلى
اإلطػار النظػرم فػي عالقػة المتغيػرات الثالثػة فػي الد ارسػة إضػافةن إلػى كجيػة نظػر الباحػث بعػد عػرض

آراء العمماء ،كالنظريات كأصحابيا في ىذه المتغيرات.

ييدؼ البحث في إطاره النظرم العاـ إلى التعرؼ عمي المناخ الجامعي كعالقتو بالدافعية

لإلنجاز كمستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كاإلسالمية ،كبالتالي فاف التحميالت ك

المناقشات حددت األبعاد الخاصة بالظاىرة مجمؿ البحث ،كمف خالؿ تناكؿ ىذه األبعاد كفي إطار

مناقشة متغيرات الدراسة( المناخ الجامعي ،كالدافعية لإلنجاز كمستكل الطمكح ) ،مف قبؿ التيارات

الفكرية كالنظرية التي ظيرت ،قاـ كؿ اتجاه فكرم بركافده المختمفة بالمناقشة طبقان لمنظكره الخاص.
أوالً :المناخ الجامعي:

 -عرضت الباحثة مقدمة عف المناخ الجامعي ،ثـ عرض بعض التعريفات المغكية كاالصطالحية

لمفيكـ المناخ.

 عرضت الباحثة أىمية المناخ ثـ خصائصو كعرض بعض العكامؿ المرتبطة بو ،كعرض ألىـأنكاع المناخات المختمفة ،كعرض ألبعاد المناخ الجامعي.

 عرضت الباحثة أىـ نظريات المناخ كنظرية ليفيف كالذم استند في نظريتو عمى الدينامياتالكامنة لفيـ التفاعؿ كاالتصاؿ كالظكاىر السمككية ،كمكرام الذم اتجو إلي دراسة الحاجات كالدكافع

ليتعمؽ في دراسة شخصية اإلنساف.
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ثانياً :دافعية اإلنجاز:

 -تضمف مقدمة عف دافعية اإلنجاز كأحد الجكانب الميمة في نظاـ الدكافع اإلنسانية كىي مف

المعالـ المميزة لدراسة الشخصية كالسمكؾ ثـ تناكلت الباحثة بعض التعريفات المغكية ،كاالصطالحية
لدافعية اإلنجاز ،كبعض المفاىيـ المرتبطة بيا.

 -ثـ كاف ىناؾ عرض مبسطه ،احتكل عمى تصنيؼ الدكافع ككظائفيا كأىميتيا لمفرد لتحقيؽ

األىداؼ المرجكة كالتي يسعى إلي تحقيقيا ،قامت الباحثة بعرض الىـ خصائص الفرد ذات
اإلنجاز المرتفع كأىـ مميزاتو.

 عرضت الباحثة بعض العكامؿ ذات العالقة بمتغيرات الدراسة ،كعالقة المناخ الجامعي بدافعيةاإلنجاز كمستكل الطمكح (دراسة محمكد أبك سمرة كآخركف ،)2114،كعالقة الدافعية بمستكل

الطمكح ( )Horowitz,1997كالتي أكدت كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كذات داللة إحصائية
بيف دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح.

 -قامت الباحثة بعرض ألىـ النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز ،بدءان بنظرية مكرام أكد عمى أىمية

البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد كالتي يستطيع الفرد مف خالليا إشباع ىذه الحاجة ،كما أكد

عمى أف لمبيئة االجتماعية دك انر فعاالن في استثارة الحاجة لإلنجاز فيك يؤكد عمى الدافعية المستثارة كأف

الفرد ال بد أف يستثار في كجكد اآلخريف ليتفكؽ.

 تتبع نظرية ماكميالند أف ىناؾ ارتباط بيف الخبرات السابقة كاألحداث اإليجابية كما يحققو الفردمف نتائج.

 كانت نظرية اتكنسكف أكثر تكجيان معمميان كتركي انز عمى المعالجة التجريبية لممتغيرات ،كأف ىناؾتفاعؿ بيف الفرد كالمجتمع ،فالخصائص الي يتمتع بيا الفرد مف ذكاء كقدرات إبداعية كدافعية لف

تككف فعالة ما لـ تتكفر البيئة المناسبة لإلنجاز كالتي تدفع بالفرد لبدؿ المزيد في سبيؿ تحقيؽ ما

يسعى إليو.

 -كتيتـ نظرية العزك بكيفية إدراؾ الشخص ألسباب سمككو كسمكؾ اآلخريف كما أنيا ركزت عمى

الحاجة إلى اإلنجاز كالخكؼ مف الفشؿ.
ثالثاً :مستوى الطموح:

 -كتضمف مقدمة عف مستكل الطمكح ،كعف ضركرة كجكده عند اإلنساف لصالح الفرد نفسو كلمصالح

العاـ كأنو مف الضركرم بمكاف عمى اإلنساف المسمـ أف يتكفر عنده الطمكح ،أف يطمح إلى معالي

األمكر ،ثـ تناكلت الباحثة بعض التعريفات المغكية ،كاالصطالحية لمستكل الطمكح ،ثـ كاف ىناؾ

عرض مبسطه ،احتكل اإلطار النظرم :عف تطكر مفيكـ مستكل الطمكح عند عمماء المسمميف

كشعرائيـ كحكمائيـ ،ثـ عرض األىمية التطبيقية لمستكل الطمكح ،ككيفية نمك الطمكح عند الطفؿ

إلى الرشد ،ككذلؾ خصائص الفرد الطمكح.
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 -قامت الباحثة بعرض لمنظريات المفسرة لمستكل الطمكح ،بدءان بنظرية آدلر حيث ركز عمى أف

نجاح اإلنساف غير مدفكع بالغريزة الجنسية كما يرل معممو فركيد ،كانما كجكد حافز لتأكيد الذات ،ثـ

نظرية القيمة الذاتية لميدؼ السكالكنا ،كأخي ار نظرية المجاؿ لميفيف حيث إنيا أكؿ نظرية فسرت

مستكل الطمكح تفسي انر مباش انر.

 -عرضت الباحثة لبعض العكامؿ المؤثرة عمى مستكل الطمكح مثؿ :خبرات النجاح كالفشؿ فالنجاح

يعمؿ عمى الرفع مف مستكل الطمكح ،بينما الفشؿ يعمؿ عمى خفضو ،كالتكافؽ النفسي كأثره عمى

مستكل الطمكح؛ فاإلنساف المتكافؽ يككف قاد ار عمى أف يضع أىدافا مناسبة

لمستكل قدراتو

كامكانياتو ،ثـ القدرة العقمية كأثرىا عمى الطمكح حيث إنو كمما ارتفع مستكل الذكاء ارتفع بالتالي

مستكل الطمكح فالعالقة بينيما طردية.

 -عرضت الباحثة لدكر التربية كالتنشئة االجتماعية ،كدكر الثكاب كالعقاب كأثره عمى مرحمة

كبير في تشكيؿ شخصية الفرد ككذلؾ المدرسة كالمجتمع كذلؾ
دكر ان
المراىقة حيث أف األسرة تمعب ان

فاف المستكل االقتصادم االجتماعي لألسرة يؤثر سمبان أك إيجابان عمى مستكل الطمكح فقد يدفع

اإلنساف إلى الخمكؿ كالكسؿ كاالستسالـ أك إلى التحدم كالى الرغبة في أف يككف شيئا مذكك انر،
كعرض ألىـ سمات الشخص الطمكح التي يتسـ بيا.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات المتعمقة بالمناخ الجامعي.
ثانياً :الدراسات المتعمقة بدافعية اإلنجاز.
ثالثاً :الدراسات المتعمقة بمستوى الطموح.
رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
خامساً :فروض الدراسة.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:

تشكؿ الدراسات السابقة دعامة أساسية مف دعائـ المنيجية العممية ،كعنص انر ىامان كرئيسيان

مف عناصر البحث العممي المتكامؿ ،حيث تيي لمباحث االستفادة مف التراكمية العممية كالمعرفية،
كتمكنو مف االطالع عمى الدراسات اليامة كالحديثة مما يساعد في فيـ كتحديد مشكمة دراستو

تحديدان منيجيان يمغى الغمكض كالتكرار كيكسبيا األىمية العممية مف حيث اإلجراءات كالمعالجة

اإلحصائية المناسبة.

كما تعد الدراسات السابقة إطا انر مرجعيان يعتمد عميو الباحث فى مناقشة كتفسي نتائجو

كربطيا بنتائج الدراسات السابقة ،مما يكسب دراستو أىمية عممية حيف يحدد الباحث ما ىي

اإلضافي التي قدميا مقارنو بالدراسات السابقة.

كسػػكؼ تقػػكـ الباحثػػة باسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػػث اليػػدؼ مػػف الد ارسػػة ،كعينػػة الد ارسػػة،
كأدكات الدراسة ،كأىـ ما تكصمت إلييا مف نتائج ،عمى النحك التالي:

أوالً :الدراسات المتعمقة بالمناخ الجامعي:

 -1دراسة أيمن غريب وآخرين()2010

د ارسػػة بعنػكاف ":المنػػاخ الجػػامعي السػػائد فػي الجامعػػات الحككميػػة الخاصػػة كعالقتػػو بدافعيػػة اإلنجػػاز
كمستكل الطمكح لدل عينة مف كال الجنسيف مف طمبة الجامعات األردنية"

ىػػدفت الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى طبيعػػة العالقػػة بػػيف المنػػاخ الجػػامعي السػػائد ف ػي الجامعػػات الحككميػػة

الخاصة ككؿ مف دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح لدل عينة مف كػال الجنسػيف مػف طمبػة الجامعػات
األردني ػػة ،كتك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف ( )100طال ػػب كطالب ػػة م ػػف الجامع ػػات الحككمي ػػة كالخاص ػػة

بالتساكل ،كقد قاـ الباحثاف بكضع مقياس المناخ الجامعي لكى يتناسب مع البيئة الجامعيػة ،ككػذلؾ
استخدـ الباحثاف مقياس دافعية اإلنجاز إعػداد ( لػف  ) Lynnككػذلؾ مقيػاس مسػتكل الطمػكح الػذل
أعدتػو كاميميػػا عبػػد الفتػاح كتػػـ التعػػديؿ عميػػو بمػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة الد ارسػة ،أسػػفرت نتػػائج الد ارسػػة

الحالية عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد المسػتكل ( )0.01بػيف متكسػطات درجػات طػالب
طالبػػات الجامعػػات ذات المنػػاخ الجػػامعي المفتػػكح كمتكسػػطات درجػػات طػػالب كطالبػػات الجامعػػات

ذات المناخ الغمؽ فػي كػؿ مػف دافعيػة اإلنجػاز كمسػتكل الطمػكح لصػالح طػالب كطالبػات الجامعػات

ذات المناخ الجامعي المفتكح.
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 -2دراسة أيمن العمرى وآخرين (:)2009
د ارسػػة بعنػ ػكاف ":مسػػتكل رض ػػا أعضػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس عػػف المن ػػاخ الجػػامعي األك ػػاديمي كالتطبيقػ ػي

الميني في الجامعات األرنية" (دراسة مقارنػة) كتيػدؼ ىػذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكل رضػا

أعضاء ىيئة التدريس عف المناخ الجامعي األكاديمي كالتطبيقي المينػي ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف

( )270عضػػك ىيئػػة تػػدريس ف ػي الجامعػػة الياشػػمية كجامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة ،كقػػد أشػػارت نتػػائج

الدراسة إلى أف مستكل رضا أعضاء ىيئة التدريس عف المناخ الجامعي التطبيقي الميني كاف أعمى
مػػف المنػػاخ الجػػامعي األكػػاديمي ،كباسػػتخداـ اختبػػار(ت) ف ػي التحميػػؿ ظيػػر فػػرؽ ف ػي مسػػتكل رضػػا

أعضاء ىيئة التدريس عف المناخ الجامعي يعكد إلى الرتبة األكاديمية الخبرة في التعميـ العػالي ،فػي
حػػيف لػػـ يظيػػر أل فػػرؽ ف ػي مسػػتكل الرضػػا عػػف المنػػاخ الجػػامعي يعػػكد إلػػى جػػنس أعضػػاء ىيئػػة

التدريس .

 -3دراسة سالم سميم الغنبوصي (:(2007
دراسة بعنكاف ":جكدة المناخ الجامعي مف كجية نظر طمبة كمية التربية بجامعة السمطاف قابكس"
يي ػػدؼ البح ػػث الح ػػالي إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى مس ػػتكل ج ػػكدة المن ػػاخ الج ػػامعي ب ػػبعض كمي ػػات جامع ػػة

السمطاف قابكس مف كجية نظر طالبيا ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ طكر الباحث اسػتبانة مػف ثػالث أبعػاد
(البعػد األكػاديمي ،كتضػػمف اثنتػي عشػرة فقػرة ،كالبعػػد التنظيمػي ،كتػألؼ مػػف سػت عشػرة فقػرة ،كالبعػػد

االجتمػػاعي ،كتضػػمف عش ػرة فق ػرات ) ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( (350طالب ػان كطالبػػة ،مػػف بػػيف
) )296استبانة تـ استرجاعيا ،حمؿ الباحث بيانات ( )268استبانة لصالحيتيا.

كتكصػػؿ البحػػث إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج ،أىميػػا التػػالي :أف جػػكدة المنػػاخ الجػػامعي بمسػػتكل "متكسػػط"

لألبعػػاد الثالثػػة ،ىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف متكسػػطات األبعػػاد دالػػة عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.05عمػػى البعػػد
األكؿ  ،البعد األكاديمي ،تعزل لمنكع كالفئة العمرية لمعينة ،كانت لصالح الذككر ،كالفئة العمرية 26
فأكثر ،كفرؽ بيف المتكسطات الحسػابية حسػب المسػتكيات الد ارسػية ( البكػالكريكس ،اإلدارة التربكيػة،
كالماجسػػتير)  ،كىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية لمسػػنة الد ارسػػية لصػػالح السػػنة الرابعػػة عنػػد

مسػػتكل الدالل ػػة ( ،)0.05عم ػػى البعػػد الثال ػػث " البع ػػد اإلجتمػػاعي" .ل ػػـ يك ػػف ىنػػاؾ ف ػػركؽ دال ػػة عن ػػد

مستكل الداللة( ،)0.05تعزل التحصيؿ األكاديمي عمى األبعاد الثالثة.

 -4تقرير كامدين وآخرون (:Camden Campus New Brunswick )2006
بعنػكاف :تقريػػر عػػف المنػػاخ الجػػامعي فػي كػالن مػػف ركتجػػرز -نيػػك بركنزكيػػؾ /بيسػػكاتكال -نيػػكراؾ"،

كقػػد ىػػدؼ التقريػػر إلػػى معرفػػة شػػعكر أعضػػاء المجتمػػع الجػػامعي نحػػك البيئػػة الجامعيػػة ،كقػػد شػػمؿ

التقري ػػر عم ػػى عين ػػة مػ ػػف أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس كالمػػػكظفيف كاإلداري ػػيف كك ػػذلؾ الط ػػالب كطػ ػػالب
الدراسات العميا ،كما ىدؼ لمكشؼ عف مدل العالقات اإلنسػانية كاالجتماعيػة بػيف أعضػاء المجتمػع

الجامعي.
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وقد تناول التقرير المحاور األتية:
 -7المناخ العاـ في الحرـ الجامعي.

 -2اكتشاؼ قضايا التفرقة العرقية بيف الطالب كالمكظفيف.
 -3القضايا كالمشاكؿ التي تحدث داخؿ الحرـ الجامعي.
 -4تحسيف لبيئة الجامعية داخؿ الحرـ الجامعي.
 -5تقييـ التنكع داخؿ الحرـ الجامعي.

كقػػد تكصػػؿ التقريػػر عمػػى أف الجامعػػة ممتزمػػة بتشػػجيع تنػػكع المنػػاخ داخػػؿ الحػػرـ الجػػامعي ،كمػػا أف

ىن ػػاؾ مس ػػاكاة فػ ػي التعام ػػؿ سػ ػكاء ب ػػيف الط ػػالب أك الم ػػكظفيف ،كتعزي ػػز من ػػاخ الحػ ػكار داخ ػػؿ الح ػػرـ
الجامعي ،كتعزيز مناخ مف التفاىـ كاالحتراـ كالتسامح ،كالعمؿ بركح الفريؽ في كؿ األكقات.
 -5دراسة اعتدال عباس حسانين (:)2004

د ارسػػة بعنػكاف " :أسػػاليب التفكيػػر المرتبطػػة بػػالمكاقؼ الد ارسػػية كالمنػػاخ الجػػامعي كمػػا يدركػػو الطػػالب

المنخفضػػكف كالمرتفعػػكف تحصػػيميان" كتيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة العالقػػة بػػيف أسػػاليب

التفكير المرتبطة بالمكاقؼ الدراسية كالرضا عػف المنػاخ الجػامعي ،لػدل الطػالب المػرتفعيف تحصػيميان

كالمنخفضيف تحصيميان ،كالكشؼ عف الفركؽ بيف المجمكعتيف في درجة الرضا عف المناخ الجػامعي
بأبعاده المختمفة(التعميمي ،كالتنظيمي ،كاالجتماعي ،الجامعي العاـ) ،كفي أساليب التفكيػر المرتبطػة

بػ ػػالمكاقؼ الد ارسػ ػػية المتمثمػ ػػة فػ ػػى األسػ ػػمكب التنفيػ ػػذم ،الفكضػ ػػكم ،االسػ ػػتقاللي ،ال ػ ػكاقعي ،السػ ػػمبي،

كالتعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ بػػيف الػػذككر كاالنػػاث مػػف ذكل المسػػتكيات التحصػػيمية المختمفػػة فػػى متغي ػرات

الد ارسػػة كذلػػؾ عم ػػى عينػػة قكامي ػػا ( )180طالب ػان مقس ػػميف إلػػى مجم ػػكعتي( )90مػػف ذكل التحص ػػيؿ

المنخفض( )53ذككر )37( ،إناث)90( -مف ذكل التحصيؿ المرتفػع( )41ذكػكر )49( ،إنػاث .كقػد

ت ػػـ تطبي ػػؽ مقي ػػاس المن ػػاخ الج ػػامعي كى ػػك م ػػف إع ػػداد الباحث ػػة ،كم ػػا طب ػػؽ اختب ػػار أس ػػاليب التفكي ػػر
المرتبطػػة بػػالمكاقؼ الد ارسػػية .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا :كجػػكد ارتباطػػات

ايجابية دالة بيف التفكير التنفيذم كاالستقاللي كالكاقعي كبيف درجة الرضا عف المنػاخ الجػامعي لػدل
كػػؿ مػػف الطػػالب المنخفضػػيف كالمػرتفعيف تحصػػيميان ،بينمػػا كجػدت ارتباطػػات سػػمبية دالػػة بػػيف التفكيػػر

الفكضػػكم كالتفكيػػر السػػمبي كبػػيف الرضػػا عػػف المنػػاخ الجػػامعي بأبعػػاده المختمفػػة  ،كمػػا كجػػدت فػػركؽ
بيف المنخفضيف تحصيميان كالمرتفعيف تحصيميان في كؿ مف التفكير الفكضكم كالتفكير السمبي لصالح

المنخفضػ ػػيف تحصػ ػػيميان ،ككػ ػػذلؾ فػ ػػركؽ بينيمػ ػػا فػ ػػى األس ػ ػمكب ال ػ ػكاقعى لصػ ػػالح الطػ ػػالب الم ػ ػرتفعيف
تحصػػيميان .كقػػد احتػػؿ األسػػمكب الفكضػػكم كاألسػػمكب السػػمبي ف ػي التفكيػػر أعمػػى نسػػبة تك ػ اررات لػػدل

المػرتفعيف تحصػيميان ،أم اف أسػاليب التفكيػر السػمبية كانػػت أكثػر شػيكعان لػدل المنخفضػيف تحصػػيميان،
بينم ػػا كان ػػت األس ػػاليب اإليجابي ػػة أكث ػػر ش ػػيكعان ل ػػدل المػ ػرتفعيف تحص ػػيميان ،كتب ػػيف كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة

احصائيان بيف المنخفضيف كالمنخفضات تحصيميان في أساليب التفكيػر كالرضػا عػف المنػاخ الجػامعي.
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كم ػػا كج ػػدت ف ػػركؽ ب ػػيف المػ ػرتفعيف كالمرتفع ػػات تحص ػػيميان فػ ػي أس ػػاليب التفكي ػػر المرتبط ػػة ب ػػالمكاقؼ
الدراسية ،كلـ تكجد فركؽ بينيـ في الرضا عف المناخ الجامعي.

 -6دراسة محمود أبو سمرة وآخرين(:)2004

دراسة بعنكاف ":المناخ الجامعي في جامعػات الضػفة الغربيػة فػي فمسػطيف ،كعالقتػو بدافعيػة اإلنجػاز
لدل طمبتيا"

ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية في فمسطيف ،كعالقتو

بدافعية اإلنجاز لدل طمبتيا ،كما ىدفت إلى معرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستكل

( ( 0.05= aفي درجات كؿ مف المناخ الجامعي كدافعية اإلنجاز التي تعزل إلى متغيرات
:الجامعة كالجنس كالكمية .كلتحقيؽ ذلؾ استخداـ الباحثاف المقاييس الالزمة كتأكدكا مف صدقيا

كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية كالتربكية ،كقامكا بتطبيقيا عمى عينة عشكائية مككنة مف( (642طالب
كطالبة ،مف طمبة مستكل السنة الثالثة فى جامعات الضفة الغربية في فمسطيف ( جامعة بيرزيت،

جامعة القدس ،جامعة بيت لحـ ،بجامعة الخميؿ) كذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ

الجامعي( .)2004-2003كأظيرت النتائج أف درجة المناخ الجامعي فى جامعات الضفة الغربية
فى فمسطيف ،كدرجة دافعية اإلنجاز لدل طمبتيا كانت "متكسطة" كأف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند

مستكل ( ( 0.05= aبيف متكسطات درجات المناخ الجامعي ككذلؾ درجات الدافعية لإلنجاز،

تعزل لمتغير الجامعة ،في حيف كانت الفركؽ بيف المتكسطات غير دالة إحصائيان حسب متغيرم

الجنس كالكمية ،كما أشارت النتائج إلى كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف درجات المناخ

الجامعي كدرجات دافعية اإلنجاز .كفي ضكء نتائج الدراسة أكصى بمجمكعة مف التكصيات
المتعمقة بنتائج الدراسة.

 -7تقرير جامعة بيتسبرج 2001( University of Pittsburghم – 2002م):
بعنكاف ":النتائج األكلية لمسح الطالب في جامعة بيتسبرج الذل ىدؼ إلى التعرؼ عمى العالقة بيف
الطػػالب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة كمعرفػػة مػػدل التكافػػؽ بيػػنيـ ،كقػػد أخػػذت العينػػة مػػف كػػؿ

الكميػػات مثػػؿ كميػػات العمػكـ كالكميػػات اإلنسػػانية ككميػػة التمػريض كقػػد تكصػػؿ التقريػػر إلػػى أف العالقػػة
بػػيف الطػػالب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس تتسػػـ بالعدكانيػػة كيرجػػع إلػػى عػػدـ رضػػا الطػػالب عػػف المنػػاىج

الدراسية التي يتمقكىا ،أك عدـ رضاىـ عف الكميات التي التحقكا بيا.

 -8دراسة وليام أو وجى آر براون ( :)William O. Brown Jr 2001

د ارسػػة بعن ػكاف ":مشػػاركة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الجػػامعي ف ػي اتخػػاذ الق ػ اررات كاآلثػػار المترتبػػة عمػػى
أداء الجامعة" ،قد ىػدفت إلػى د ارسػة العالقػة بػيف مشػاركة أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي اتخػاذ القػ اررات
كأثػػر ذلػػؾ عمػػى األداء الجػػامعي ،قػػد اسػػتخدمت الد ارسػػة اسػػتبانة مجمعػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
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لمعرفة مدل مشاركتيـ في اتخاذ الق اررات داخؿ الجامعة  .وقد توصمت الدراسـة إلـى بعـض النتـائج

وىى:

-إف زيادة تحكـ أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي عمميػة اتخػاذ القػ اررات تػرتبط بانخفػاض مسػتكيات األداء

داخؿ الجامعة.

 -إف المستكل األمثؿ لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس تختمؼ حسب نكع القرار.

 -إف زيادة المشػاركة مػف قبػؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس قػد تكػكف جيػدة فػي بعػض األحيػاف كسػيئة فػي

أحياف أخرل.

 -إف اآلثػػار المترتبػػة عمػػى مشػػاركة أعضػػاء ىيئػػة الت ػػدريس ف ػي اتخػػاذ الق ػ اررات تختمػػؼ تبع ػان لن ػػكع

ارت التى يشارككا فييا.
القر ا

 -9دراسة عبد اهلل الصافي(:)2001
كتيدؼ الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بيف المناخ المدرسى فى المدرسة الثانكية ككؿ مػف دافعيػة

اإلنجػػاز كمسػػتكل الطمػػكح لػػدل الطػػالب مػػف الجنسػػيف ( بنػػيف – كبنػػات) .كقػػد قػػاـ الباحػػث كضػػع

مقيػاس المنػاخ المدرسػي لممػرحمتيف المتكسػطة كالثانكيػة ليناسػب االسػتخداـ مػع البيئػة السػعكدية ،كقػد
استخدـ الباحث مقياس دافعية اإلنجاز إعداد (لف  )Lynnكمقيػاس مسػتكل الطمػكح إعػداد (كاميميػا
عبػػد الفتػػاح) ،كقػػد تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة مػػف بػػيف مػػدارس مدينػػة أبيػػا كقػػد بمغػػت العينػػة النيائيػػة

( )160طالبػ ػان كطالب ػػة ،كق ػػد أس ػػفرت نت ػػائج الد ارس ػػة ع ػػف كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل
( )0.01بيف متكسطات درجات طالب كطالبات المدارس ذات المناخ المدرسي المفتكح كمتكسػطات

درج ػػات ط ػػالب كطالب ػػات الم ػػدارس ذات المن ػػاخ المدرسػ ػي المغم ػػؽ فػ ػي ك ػػؿ م ػػف الدافعي ػػة لإلنج ػػاز
كمستكل الطمكح لصالح طالب كطالبات المدراس ذات المناخ المدرسي المفتكح.

 -11دراسة ليندل وبراندت (:)Lindel & Branelt) 2000

د ارسػة بعنػكاف ":اإلجمػاع كنكعيػة المنػاخ ككسػطاء لمعالقػة بػيف السػكابؽ كالنتػائج التنظيميػة" كتسػعى
الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف عالقػات اإلجمػاع كنكعيػة المنػاخ مػع السػكابؽ كالنتػائج التنظيميػة ،كيقصػد

الباحثاف بنكعية المناخ ( تقييمات المناخ المتكسطة ) كأما اإلجماع في المناخ فيعنػي تبػايف التقييمػات

المناخية .كقد تـ استخداـ معمكمات كمعطيات مف(  )٥9٩٩فرد مكزعيف عمى(  )٥٨١منظمة مستمدة
مف استجابات العينة عمى مقياس المناخ التنظيمي .كباستخداـ تحميػؿ التبػايف  ANOVAكأسػمكب

إحصػائي كجػد الباحثػاف أف :نكعيػة المنػاخ مرتبطػة أكثػر بالسػكابؽ كالنتػائج التنظيميػة مػف اإلجمػاع

المناخي ،كالنتائج أقكل لمسكابؽ البنائية الداخمية كالنتائج الفردية منيػا فػي السػكابؽ السياسػية الخارجيػة
كالنتائج التنظيمية.
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ثانياً :الدراسات المتعمقة بالدافعية لإلنجاز:
 -1دراسة فاسكوز وبيمر ):Vasquez, N.A., Buehler, R. ( 2007

كتيدؼ الدراسة إلى بحث الدكر الذل تمعبو القدرة عمى تخيؿ النجاح في المسػتقبؿ فػي إثػارة الدافعيػة
لإلنجػاز ،حيػث يفتػػرض الباحػث أف األفػراد يككنػكف أكثػػر دافعيػة عنػػدما تسػتثار دافعيػػتيـ لمنجػاح فػي

ميمػػة مسػػتقبمية عنػػدما يتخيمػػكف عمميػػة اإلتمػػاـ النػػاجح ليػػذه الميمػػة مػػف كجيػػة نظػػر شػػخص اىخػػر

خارجي كليس مف كجية نظرىـ ىـ ،مما يزيد مف معنى كقيمة ىذا النجاح .كقد بم عػدد أفػراد عينػة
) )47طالب ػان مػػف طػػالب الصػػؼ األكؿ الجػػامعي(  37مػػف اإلنػػاث  76 ،مػػف الػػذككر ) مػػف طػػالب

قسػػـ عمػػـ الػػنفس .كقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف نجػاح األفػراد فػي تخيػػؿ النجػػاح المسػػتقبمي كدكره فػي
إثػػارة الدافعيػػة لمكصػػكؿ إلػػى ىػػذا النجػػاح يتكقػػؼ عمػػى المنظػػكر الػػذل يتخػذه كػػؿ فػػرد ،فػػإذا مػػا تخيػػؿ

الفرد ىذا النجاح مف منظكر ثالث خارجي كغير ذاتػي ،كػاف ذلػؾ سػببان فػى إسػتحداث قػدر أكبػر مػف

الدافعيػػة ،إال اف ىػػذه الدافعيػػة لػػـ تتسػػبب ف ػي زيػػادة أىػػداؼ األداء ،بػػؿ انعكػػس التػػأثير الرئيس ػي ليػػا

عمى المعنى الشخصي لدل الفرد ،كعمى قيمو التي تعزل إلييا نجاحاتو كانجاز أعمالو.

 -2دراسة عمي بن محمد المجممي (:(2006

دراسة ىدفت إلى معرفة طبيعة دافعية اإلنجاز الدراسي كقمؽ االختبار كبعض المتغيرات الديمغرافية (
كالتحصيؿ الدراسي ،التخصص الدراسي ،الفرؽ الدراسية )  ،فقاـ الباحث بتطبيؽ مقياس دافعية

اإلنجاز إعداد الحامد( ،(7996كمقياس قمؽ االختبار إعداد  :الطريرم  1992 .كتككنت العينة مف

( )345طالبان مف كمية المعمميف في جازاف  .وكان من نتائج ىذه الدراسة ما يمي :

إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز الدراسي كقمؽ االختبار .
 كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالةن

 -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل دافعية اإلنجاز الدراسي بيف الطالب مرتفعي

التحصيؿ الدراسي  ،كالطالب منخفضي التحصيؿ الدراسي ،كذلؾ لصالح الطالب مرتفعي التحصيؿ
الد ارسي.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل دافعية اإلنجاز الدراسي بيف الطالب في التخصص

العممي  ،كالطالب في التخصص األدبي.

 -3دراسة معزي بن سنجل العتيبي (:)2004
دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى العالقة بيف دافعية اإلنجاز كاإلنتاجية العممية لدل أعضاء ىيئة التدريس

بجامعة الممؾ سعكد  .كبمغت عينة الدراسة (  ) 211مفردة كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج

منيا:
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 -جميع دكافع اإلنجاز التالية متكفرة لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممؾ سعكد بالرياض :

المثابرة ،التحكـ في البيئة ،التكجو نحك المستقبؿ ،الرغبة في النجاح ،الخكؼ مف الفشؿ ،تكجو العمؿ،
تبايف االستجابة ،االستقالؿ ،المنافسة.

 -لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممؾ سعكد بالرياض إنتاج عممي متكسط فيما يخص عدد

البحكث التي ينشرىا أك يشارؾ بيا أعضاء ىيئة التدريس.

 -تكجد عالقة مكجبة كذات داللة إحصائية بيف عمر عضك ىيئة التدريس كبيف دكافع اإلنجاز التالية

:الرغبة في النجاح ،الخكؼ مف الفشؿ ،التعاكف ،المنافسة.

 -تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الخبرة لعضك ىيئة التدريس كبيف دكافع اإلنجاز لدييـ.

 -تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف دكافع اإلنجاز كاإلنتاجية العممية لعضك ىيئة التدريس.

 -4دراسة نجالء مسعد(:)2114

د ارسػة بعنػكاف  ":أثػر دافعيػة اإلنجػاز عمػى أداء الشػباب كانتػاجيتيـ فػي المشػركعات كالصػناعات
الصػغيرة كدكر ذلػؾ فػي تحقيػؽ التنميػة االجتماعيػة كاالقتصػادية لألسػرة " بيػدؼ التعػرؼ عمػى أثػر
دافعيػة اإلنجػاز عمػى أداء الشػباب كانتػاجيتيـ فػي المشػركعات كالصػناعات الصػغيرة كدكر ذلػؾ فػي

تحقيػؽ التنميػة االجتماعيػة كاالقتصػادية لألسػرة كتككنػت عينػة البحػث مػف ( ) 311مفػرده مػف الشػباب

أصحاب المشركعات الصغيرة ( 751ذك انر 751 -أنثى ) تتراكح أعمارىـ بيف ( )35 -27سنة كمف
مسػتكيات اجتماعيػة كاقتصػادية مختمفػة ،كتمثمػت األدكات فػي اسػتمارة البيانػات العامػة عػف صػاحب

المشركع الصغير كأسرتو ،كمقياس المستكل االجتماعي االقتصػادم لألسػرة ،كمقيػاس دافعيػة اإلنجػاز

لمشباب في المشركعات الصغيرة كاستبياف الكفاءة األدائية كاإلنتاجية لمشباب في المشركعات الصغيرة
 ،كاستبياف التنمية االقتصادية لألسرة كاستبياف التنمية االجتماعية لألسرة  .كقد أكضحت نتائج البحث
كجػكد عالقػة ارتباطيػة مكجبػة بػيف مجمػكع دافعيػة االنجػاز كالكفػاءة األدائيػة كاإلنتاجيػة لمشػباب فػي

المشركعات الصغيرة  ،كما أشارت النتائج إلى كجكد عالقة ارتباطيو مكجبة بػيف كػؿ مػف أبعػاد دافعيػة
اإلنجػاز كبعػض متغيػرات المسػتكل االجتمػاعي كاالقتصػادم لألسػرة كالمتمثمػة فػي :العمػر ،كسػنكات

الخبػرة ،كالػدخؿ الشػيرم لألسػرة ،ك المسػتكل التعميمػي ألصػحاب المشػركع بينمػا كانػت العالقػة سػالبة

بػيف حجػـ األسػرة ،ككػؿ مػف الطمػكح كاالبتكػار كدافعيػة اإلنجػاز الكميػة ،إضػافة إلػى كجػكد عالقػة

ارتباطيػو مكجبػة بػيف المنػاخ األسػرم المشػجع عمػى العمػؿ ككػؿ مػف العمػر ،كالخبػرة ،كالػدخؿ الشػيرم
لألسرة ،كالمستكل التعميمي ألصحاب المشركعات ،كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لألسرة.
-5دراسة سيث :Seath,2004

ىدفت ىذه الدراسة إلى خمؽ كسػائؿ تربكيػة فعالػة لتقيػيـ الطبيعػة المعقػدة لدافعيػة اإلنجػاز األكاديميػة

لػػدل الطػػالب ،كقػػدرتيـ عمػػى إدارة الػػذات ،فضػالن عػػف شػػرح االسػػتراتيجيات التػي يسػػتخدميا الطػػالب

فػي الػػتعمـ فػي برنػػامج التعمػػيـ الفػػردم (  )DSIداخػػؿ قسػػـ عمػػـ الػػنفس ،الد ارسػػة تبحػػث مػػا إذا كانػػت
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ىناؾ فركؽ بيف الطالب الناجحيف كالغير نػاجحيف فػي معتقػداتيـ الخاصػة بعمميػات الػتعمـ ،كفاعميػة

ال ػػذات كالق ػػدرة عم ػػى إدارة ال ػػذات ،كبيئ ػػة الم ػػذاكرة ،كالق ػػدرة عم ػػى تنظ ػػيـ الجي ػػد كم ػػا يقيس ػػو مقي ػػاس
االسػتراتيجيات الدافعيػة لمػتعمـ (  ) MSLQكالػذل أعػده بينتػرش كاىخػركف ( Pintrich, et al.,

 ) 1991أما مف حيث العينػة فقػد تككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( (75طالبػان كطالبػة مػف طػالب الصػؼ
األكؿ الجامعي فى جامعػة ميدكيسػترف ،أمػا مػف حيػث النتػائج فقػد حػددت الد ارسػة العكامػؿ األساسػية
الخاصة بالقدرة عمى تنظيـ الذات كالعكامؿ الدافعية التي تميز الطالب الناجحيف عف الطالب الغير

ناجحيف مف بيف طػالب الصػؼ األكؿ الجػامعي ،كمػا أظيػرت النتػائج أف اسػتراتيجيات تنظػيـ الػذات
كالمعتقػػدات الخاصػػة بػػالتعمـ كانػػت متسػػاكية بػػيف المجمػػكعتيف ،بينمػػا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ فػػي فاعميػػة

الػػذات كفػػى كميػػة الكقػػت المسػػتخدـ لالسػػتذكار .كمػػا أكػػدت الد ارسػػة أف ىنػػاؾ خمسػػة عكامػػؿ أساسػػية

تعمػػؿ عمػػى زيػػادة الدافعيػػة لمنجػػاح األكػػاديمي كىػػى المعتقػػدات الخاصػػة بػػالتعميـ – فاعميػػة الػػذات -
تنظيـ الذات – التحكـ في الكقت – كبيئة االستذكار.

 -6دراسة سعود بن شايش العنزي ):)2003

بعنكاف ":الثقة بالنفس كدافع اإلنجاز لدل عينة مف الطالب المتفكقيف دراسيان كالعادييف في المرحمة

المتكسطة بمدينة عرعر " ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الثقة بالنفس كدافع اإلنجاز
لدل الطالب المتفكقيف دراسيان كالعادييف.

كتككنت عينة الدراسة مف (  ( 311طالبا  ،مكزعة عمى مجمكعتيف ،تراكحت أعمارىـ ما بيف

(  ) 76-72عاما ،المجمكعة األكلى  :كقد شممت الطالب المتفكقيف دراسيا ،ككاف عددىـ ))751
طالبا  ،كالمجمكعة الثانية :كقد شممت الطالب العادييف دراسيا  ،ككاف عددىـ() 751طالبا ١كاستخدـ

الدراسة مقياس الثقة بالنفس إعداد ) أحمد قكاسمو ك عدناف الفر ح ( ،ك مقياس دافع اإلنجاز إعداد (

محمد جميؿ منصكر) كتكصمت الدراسة

 -7تكجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيان بيف الثقة بالنفس كدافع اإلنجاز لدل عينة مف المتفكقيف

دراسيان في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر.

 -2ال تكجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف الثقة بالنفس كدافع اإلنجاز لدل عينة مف العادييف
دراسيان في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر.

 -3تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي أبعػاد الثقػة بػالنفس بػيف عينػة مػف الطػالب المتفػكقيف د ارسػيان
كالعادييف في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر.

 -4كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي أبعػاد (الجػزاءات الخارجيػة–المغػامرة -المثػابرة -النشػاط

الحر– الخكؼ مف الفشؿ– الثقة بالنفس كاإلحساس بالمقدرة– المنافسػة) أمػا فػي األبعػاد ) ضػعؼ ثقػة
الفػرد بقد ارتػو كمعمكماتػو – القمػؽ المػرتبط ببػدء العمػؿ كالنشػاط–القمػؽ المػرتبط بالمسػتقبؿ– االسػتقالؿ
)فال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية).
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 -7دراسة ( :(Nelon 2003
أف األشخاص ذكم الدافعية المرتفعة يتسمكف بسمات شخصية تميزىـ عف ذكم الدافعية المتدنية منيا :
أنيـ يضعكف ألنفسيـ معايير كمستكيات إنجازيو كيعتمدكف عمػى خبػراتيـ كأدائيػـ أكثػر مػف اعتمػادىـ
عمػى خبػرات الغيػر ،كمػا أنيػـ يفضػمكف الميمػات الصػعبة كيميمػكف إلػى كضػع أىػداؼ بعيػدة التحقيػؽ

كقػدرتيـ التحصػيمية عاليػة ،كمػا أشػارت بعػض الد ارسػات إلػى أف دافعيػة اإلنجػاز تمتػاز بأنػو يمكػف
تنميتيا مف خالؿ إتباع طرؽ كاستراتيجيات معينة لمدراسة كدراسة "عفيفي") . ( 2004

 -8دراسة لوش :)2003 ( Losh

تيدؼ إلػى د ارسػة العالقػة بػيف انجػازات الطػالب األكاديميػة كالتكقعػات كالدافعيػة كالثقػة بػالنفس أثنػاء

جكلة تعريفية صيفية في جامعة جنكبية شرقية كبيرة عمى عينو حجميا ( )4012كذلؾ تمػت د ارسػة

أثر مستكيات تعميـ الكالديف عمي انجازات الطالب  ،حيث كجد أف ىنالؾ عالقة ايجابية كبيرة متبادلة

بيف كافة المتغيرات كأف ىذه المتغيرات تعتبر جميعيا تنبؤات ىامة إلنجازات الطالب األكاديمية .كما
إحصائيا عمى تطمعات الطالب كمستكيات الثقة بالنفس.
كجد أف الجنس لو آثار دالة
ن
 -9دراسة عبد اهلل الغامدي ):( 2000

بعنػكاف " :الفػركؽ فػي مفيػكـ الػذات كدافعيػة اإلنجػاز بػيف مػف المػراىقيف المحػركميف فػي األسػرة كغيػر

المحركميف مف األسرة في محافظة جدة" بيدؼ معرفة الفػركؽ فػي مفيػكـ الػذات كدافعيػة اإلنجػاز بػيف
المػراىقيف المحػركميف مػف األسػرة كالمػراىقيف غيػر المحػركميف ،كتككنػت العينػة مػف ( )271مػراىقيف
تت اركح أعمارىـ بيف ( )79-72سنة ،كطبؽ عمييـ مقياس مفيكـ الػذات المدرسػي مػف إعػداد (محمػكد

عطار كحسيف عقؿ ) ،كمقياس دافعية اإلنجاز مف إعداد ( محمػد جميػؿ منصػكر ) كاسػتمارة البيانػات
العامػة مػف إعػداد الباحػث .كتكصػمت النتػائج إلػى كجػكد فػركؽ بػيف المػراىقيف المحػركميف مػف األسػرة
كغيػر المحػركميف فػي المجمػكع الكمػي ألبعػاد دافعيػة اإلنجػاز ،كمػا خمصػت النتػائج إلػى اف دافعيػة

اإلنجاز تتأثر بالبيئة األسرية لمفرد.

 -11دراسة عبد اهلل الصافي ( : )2111
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى نكعية العالقة بيف جكانب عزك النجاح كالفشؿ الدراسي كبيف دافعية

اإلنجاز ،كقد تـ اختيار العينة مف كمية التربية ككمية المغة العربية بجامعة الممؾ خالد ككمية المعمميف
بأنيا ،كقد قسمت ىذه العينة إلى مجمكعتيف:

أكالن  :عينة الطالب المتفكقيف دراسي نا ككاف حجـ ىذه العينة (  ) 711طالبان ،ك (  )51طالبان باألقساـ
العممية ،ك( ) 51باألقساـ طالبان األدبية .

طالبا
اسيا .بم الحجـ الكمي ليذه العينة (  ) 711طالب ( 51 ) ،ن
ثانيان  :عينة الطالب المتأخريف در ن
باألقساـ العممية ،ك ( )51طالبان باألقساـ األدبية كقد استخدـ الباحث في دراستو المقاييس التالية :
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 -مقياس العزك بصكرتيو ( النجاح كالفشؿ الدراسي) كىك مف إعداد الباحث ،كيتككف المقياس مف

( ) 51مفردة تقيس كؿ جكانب العزك باالستعانة بالمقاييس كالدراسات السابقة.

 -اختبار الدافع لإلنجاز إعداد ىيرمانز .وقد كانت من أىم النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة

ما يمي.

 كجكد عالقة بيف عزك النجاح إلى دافعية اإلنجاز كالقدرة كالجيد كالمكاد الدراسية كاالختبار.إحصائيا بيف جكانب عزك الفشؿ كدافعية اإلنجاز.
 عدـ كجكد عالقة دالةن

ثالثاً :الدراسات المتعمقة بمستوى الطموح:

 -1دراسة عالء القطناني (:)2011

دراسة ىدفت لتحديػد الحاجػات النفسػية كمفيػكـ الػذات كعالقتيػا بمسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة جامعػة

األزىػػر بغ ػزة ف ػي ضػػكء نظريػػة محػػددات الػػذات كمعرفػػة الفػػركؽ تبعػػا إلػػى متغي ػرات الجػػنس ،كالكميػػة،
كالمستكل الدراسي ،كأجريػت الد ارسػة عمػى عينػة قكاميػا ( )530طالبػان كطالبػة ،كفيمػا يتعمػؽ بمسػتكل
الطمكح أظيػرت النتػائج انػو كػاف متكسػطا ،ككجػكد فػركؽ فػي الطمػكح الػداخمي بػيف الػذككر كاإلنػاث،

كال تكجد فركؽ دالة إحصائيان تبعان إلى متغير المستكل الد ارسي.

 -2دراسة عبد ربو شعبان (:)2010

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الخجؿ كعالقتو بتقدير الذات كمستكل الطمكح لدل الطمبػة المعػاقيف

بصريان ،بػالمرحمتيف اإلعداديػة كالثانكيػة ،فػي مدرسػة النػكر كاألمػؿ بمدينػة غػزة ،كتككنػت عينػة الد ارسػة

مػػف (  30مػػف الػػذككر ،ك  31مػػف اإلنػػاث ) ،كلقػػد اسػػتخداـ الباحػػث مقيػػاس تقػػدير الػػذات كمقيػػاس

الطمكح مف إعداده ،حيث اظيػرت الد ارسػة النتػائج التاليػة ،عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي

مستكل تقدير الذات تعزل لمتغير الجنس ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل الطمػكح

تعزل لمتغير الجنس.

 -3دراسة نتاشا (:) Natasha , 2010
ىػػدفت الكشػػؼ عػػف أثػػر دعػػـ االسػػتقالؿ مػػف قبػػؿ الكالػػديف كأىػػداؼ الحيػػاة الداخميػػة كالخارجيػػة عمػػى
تعزيػػز الرفاىيػػة لػػدل عينػػة مػػف الم ػراىقيف ف ػي أمريكػػا الشػػمالية كالصػػيف بكاقػػع ( )515مراىق ػان صػػينيان

) %56مػف اإلنػاث ) ( %54مػف الػذككر) بمتكسػط عمػرل  15.5سػنة ك ( ( 567م ارىػؽ أمريكػي
( %52مف الذككر ) ك( %58مف اإلناث) بمتكسػط عمػرل  14.7سػنة كذلػؾ عبػر اسػتخداـ مقيػاس
(كاسػػر كريػػاف  ( 2001،لمطمػػكح (أىػػداؼ الحيػػاة ) ،حيػػث دلػػت النتػػائج  :ارتبػػاط كدعػػـ االسػػتقالؿ
الذات مف قبؿ الكالديف لدل المراىؽ بتعزيز أىداؼ الحياة الداخمية ،ككما ارتبط تعزيز أىداؼ الحياة
الداخمية مع الشعكر بالرفاىية ،ككذلؾ عالقػة ارتباطيػة متكسػطة بػيف أىػداؼ الحيػاة الداخميػة كتػدعيـ

االستقالؿ الذاتي كالشعكر بالرفاىية ،كما كأكدت الدراسة الفرضية األساسية لنظرية تحديد الذات بأف

أىػػداؼ الحيػػاة الداخميػػة ىػي مفيػػدة عبػػر الثقافػػات فػي تعزيػز االسػػتقالؿ الػػذاتي المػػدعكـ مػػف الكالػػديف
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لمشػػعكر بالرفاىيػػة ،أىػػداؼ الحيػػاة الداخمي ػة ى ػي متأصػػمة فػػى زيػػادة شػػعكر الم ارىػػؽ بالرفاىيػػة ،كأف
الكالديف يمكف أف يدعمكا ىذه األىداؼ مف خالؿ دعـ استقالليـ الذاتي.

 -4دراسة كاترينا (:)katharina, 2010

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة ما بػيف الطمػكح الػداخمي كالخػارجي فػي العمػؿ عمػى كاشػباع

الحاجػػات المدركػػة مػػع السػػعادة كذلػػؾ عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف(  )80مشػػاركان بكاقػػع  24رج ػالن ك()56
امػرأة تراكحػػت أعمػػارىـ مػػا بػػيف )) 80-60سػػنة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ مقيػػاس الطمػػكح ( كاسػػر

كريػػاف ( 2001 ،حيػػث دلػػت النتػػائج عمػػى كجػػكد ارتبػػاط مػػا بػػيف شػػكؿ الطمػػكح (داخم ػي كخػػارجي )
كاالرتيػػاح فػي إدراؾ اشػػباع الحاجػػات مػػع الشػػعكر بالسػػعادة بالعمػػؿ ككػػذلؾ تبػػيف أف الػػدافع الخػػارجي

لمعمؿ ارتبط بشكؿ ضػعيؼ مػع حػاجتي الكفػاءة كاالسػتقالؿ ىػذا ككجػكد ارتبػاط عكسػي بػيف الطمػكح

الخارج dكالشعكر بالسػعادة كتبػيف أيضػا كجػكد أثػر داؿ إحصػائيان لمشػعكر باالرتيػاح أثنػاء العمػؿ فػي
العالقة ما بيف دافعية العمؿ كالشعكر بالسعادة.

 -5دراسة زياد بركات (:)2119

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة مفيكـ الذات بمسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة جامعػة القػدس

المفتكحػػة فػػي ضػػكء متغي ػرات  :الجػػنس ،كالتخصػػص ،كالتحصػػيؿ األكػػاديمي  .ليػػذا الغػػرض طبػػؽ
مقياساف ىما ،األكؿ لقياس مفيكـ الذات ،كاألخػر لمسػتكل الطمػكح عمػى عينػة مككنػة مػف ( ) 378

طالبػ ػان كطالب ػػة (  197طالب ػػة)181 (،طالبػ ػان ) ،ممتحق ػػيف لمد ارس ػػة ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة ف ػػي
المناطؽ التعميمية  :نابمس كطكلكرـ كجنيف كقمقيميػة كسػمفيت .كقػد أظيػرت نتػائج الد ارسػة أف مسػتكل

مفيكـ الذات ك مستكل الطمكح لػدل أفػراد الد ارسػة ىمػا بالمسػتكل المتكسػط  .كأف ىنػاؾ ارتباطػان مكجبػان

بيف مفيكـ الذات كمستكل الطمػكح لػدل طمبػة الجامعػة  .كمػا بينػت النتػائج كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان

فػػي درجػػات الطػػالب عمػػى مقياسػػي مفيػػكـ الػػذات كمسػػتكل الطمػػكح تبع ػان لمتغيػػر التحصػػيؿ الد ارسػػي

لصػػالح فئػػة الطػػالب ذكم التحصػػيؿ المرتفػػع ،كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي ىػػذه الػػدرجات تبع ػان

لمتغيرم الجنس كالتخصص.

 -6دراسة فايز األسود ):)2009
كىػػدفت إلػػى معرفػػة دكر الجامعػػة فػي تنميػػة الطمػػكح الد ارسػي لػػدل طالبيػػا نحػػك التفػػكؽ ،مػػف خػػالؿ

معرفة الفركؽ الجكىرية التي تعزل لمتغير الجنس ،كالمستكل الدراسي ،كالتخصص األكاديمي ،كلقػد
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػي  ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )272طالبػان كطالبػػة ،مػػف

ج ػػامعتي األزى ػػر كالق ػػدس المفتكح ػػة بغػ ػزة ،حي ػػث اس ػػتخدـ الباح ػػث اس ػػتبانة دكر الجامع ػػة ف ػػى تنمي ػػة

الطمػػكح الد ارسػي لػػدل طالبيػػا نحػػك التفػػكؽ مػػف إعػػداد الباحػػث ،كمػػف النتػػائج التػي أظيرتيػػا الد ارسػػة،
كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػي التكافػػؽ الد ارسػي لػػدل الجنسػػيف ،لصػػالح اإلنػػاث ،ككػػذلؾ عػدـ كجػػكد
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فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر الجامعة في تنمية الطمكح الد ارسػي لػدل طالبيػا نحػك التفػكؽ تعػزل

لكؿ مف متغيرم المستكل الدراسي ،كالتخصص االكاديمي.

 -7ستيف ستراند وآخرون ( :)Strand S., et al, 2008

بدراسة ىدفت إلى بحث قياس طبيعة كمستكل الطمكحات الدراسية كشرح العكامؿ التي تؤثر في ىػذه

الطمكحات كقد تككنت العينة مف(  ) 811طالبان تتراكح أعمارىـ ما بيف  74-72سنة مف طمبة المدف
الداخمية  ،كأكضحت النتائج أف األفارقة السكد حصػمكا عمػى أعمػى مسػتكيات الطمػكح يمػييـ فػي مرتبػة
متكسػػطة الباكسػػتانيكف كاآلسػػيكيكف ،حيػػث حقػػؽ األفريقيػػكف أعمػػى مفيػػكـ لمػػذات األكاديميػػة كمسػػاندة

إيجابية لجماعة الرفاؽ ،كااللتػزاـ الد ارسػي .كالطمكحػات التعميميػة العاليػة فػي المنػزؿ .كمػا تبػيف أنػو ال
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػي الطمكحػػات بالنسػػبة لمجػػنس كلكػػف تكجػػد فػػركؽ بػػيف المجمكعػػات

العرقية المختمفة.

 -8دراسة توفيق شبير (:)2005
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى مس ػػتكل الطم ػػكح كعالقت ػػو ب ػػبعض المتغيػ ػرات (ال ػػذكاء ،المس ػػتكل

االقتصػػادم االجتمػػاعي ،كبعػػض المتغي ػرات الديمكغرافيػػة) ف ػي ضػػكء الثقافػػة السػػائدة لػػدل عينػػة مػػف
طمب الجامعػة اإلسػالمية فػي غػزة ،كلقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتككنػت العينػة

مػػف ( 370طالب ػان ) بكاقػػع ( 168مػػف الػػذككر ك 185مػػف اإلنػػاث )  ،عبػػر اسػػتخداـ مقيػػاس مسػػتكل
الطمػػكح (كاميميػػا عبػػد الفتػػاح  ،) 1972 ،كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف مسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة
الجامعة اإلسالمية مرتفع ،كما أف ىناؾ عالقة ارتباطيػة دالػة بػيف درجػات الطمبػة ( ذكػكر  ،إنػاث )

عمػػى مقيػػاس الطمػػكح كمقيػػاس مسػػتكل الػػذكاء ،كمػػا تكصػػمت إلػػى أنػػو ال يكجػػد فػػركؽ بػػيف الطػػالب

كالطالب ػػات فػ ػي مقي ػػاس الطم ػػكح ،باإلض ػػافة إل ػػى ال يكج ػػد ف ػػركؽ ب ػػيف ال ػػذككر كاإلن ػػاث تع ػػزل لمكمي ػػة
كالمسػػتكل الد ارس ػي ،ف ػي حػػيف يكجػػد فػػركؽ ف ػي مقيػػاس الطمػػكح يعػػزل لممعػػدؿ التراكم ػي  ،آخػػر مػػا

تكصػػمت إليػػو بػأف ىنػػاؾ عالقػػة ارتباطيػػة عكسػػية مػػا بػػيف المسػػتكل االجتمػػاعي االقتصػػادم كمسػػتكل

الطمكح.

 -9دراسة أسماء التويجري (:) 2002
ىػػدفت إلػػى معرفػػة المتغي ػرات االجتماعيػػة المحػػددة لمسػػتكيات كانمػػاط الطمػػكح االجتمػػاعي ،حيػػث

اسػ ػػتخدمت الباحث ػ ػػة المػ ػػنيج الكص ػ ػػفي ،كلق ػ ػػد تككنػ ػػت عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة مػ ػػف ( )400طال ػ ػ و
ػب كعام ػ ػػؿ،
كاس ػػتخدمت الباحث ػػة اس ػػتبياف مس ػػتكل الطم ػػكح االجتم ػػاعي م ػػف إع ػػداد الباحث ػػة ،كاس ػػتبياف المس ػػتكل

االقتصادم كاالجتماعي مػف إعػداد الباحثػة ،كمػف النتػائج التػي تكصػمت إلييػا الد ارسػة ،كجػكد فاعميػة
محددة لمتغير الدخؿ في التأثير عمى مستكل الطمكح االجتماعي ،كعدـ كجكد فركؽ في مسػتكيات

الطم ػػكح تع ػػزل إل ػػى التخص ػػص الد ارسػ ػي ،كك ػػذلؾ المس ػػتكل التعميمػ ػي لمكال ػػديف ال ي ػػؤثر عم ػػى نم ػػط
الطمكح ،كأيضان ال تكجد فركؽ في مستكل الطمكح االجتماعي يعزل لمتغير الجنس.
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 -11دراسة محمد توفيق (:)2112
بعن ػكاف  " :فاعمي ػػة الػػذات كعالقتي ػػا بمسػػتكل الطم ػػكح كدافعيػػة اإلنج ػػاز عنػػد ط ػػالب الثػػانكم الع ػػاـ

كالث ػػانكم الفن ػػي " كق ػػد ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى  :معرف ػػة العالق ػػة ب ػػيف الفاعمي ػػة العام ػػة لم ػػذات كمس ػػتكل
الطمػػكح ،كدافعيػػة اإلنجػػاز ،كالجػػنس ،كالتخصػػص الد ارسػػي لػػدل طػػالب المرحمػػة الثانكيػػة بأنكاعيػػا

العاـ ،كالتجارم ،كالصناعي  .كتككنت عينػة الد ارسػة مػف  ) 86( :طالبػان كطالبػة مػف الثػانكم العػاـ،

مقسػػميف إل ػػى (  )42طالبػ ػان ،ك(  ) 44طالب ػػة .كتككن ػػت عينػػة الث ػػانكم الص ػػناعي م ػػف ( ) 76طالبػ ػان
كطالب ػػة ،مقس ػػميف إل ػػى ( )35طالبػ ػان ،ك( ) 47طالب ػػة  .كعين ػػة الث ػػانكم التج ػػارم م ػػف (  ) 77طالبػ ػان

كطالب ػػة ،مقس ػػميف إل ػػى ( ) 47ك (  ) 36طالب ػػة ،كجمي ػػع أفػ ػراد العين ػػة م ػػف ط ػػالب الص ػػؼ الث ػػاني

الث ػػانكم .كاس ػػتخدـ الباح ػػث ف ػػي الد ارس ػػة  :مقي ػػاس الفاعمي ػػة العام ػػة لم ػػذات إع ػػداد محم ػػد الس ػػيد عب ػػد
الرحمف ،كمقياس مستكل الطمكح إعداد الباحث ،كاختبار الدافع لإلنجاز لألطفاؿ كال ارشػديف ،إعػداد

فاركؽ عبد الفتاح مكسى .كقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية  :كجكد ارتباط مكجب داؿ إحصائيان
عن ػػد مس ػػتكل (  )1.7ب ػػيف الفاعمي ػػة العام ػػة لم ػػذات ،كمس ػػتكل الطم ػػكح ،ككج ػػكد ارتب ػػاط مكج ػػب داؿ

إحصائيان عند مستكل (  ) 1.7بيف الفاعمية العامة لمذات كدافعية اإلنجاز ،كما أسػفرت الد ارسػة عػف

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف مرتفعي كمنخفضي الفاعمية العامة لمذات في دافعية اإلنجاز لصالح

مرتفعػػي الفاعميػػة ،كمػػا انػػو ال تكجػػد فػػركؽ دارة إحصػػائيان بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث ( ثػػانكم تجػػارم) فػػي

الفاعميػػة العامػػة لم ػذات لصػػالح الػػذككر ،كمػػا أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف الػػذككر
كاإلناث ( ثانكم صناعي ) في الفاعمية العامة لمذات.

رابعاً :تعقيب عمى الدراسات السابقة:

بعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية إما بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة يتضح لمباحثة ما يأتي:

أوالً  :كما أكضحت بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بالمناخ كعالقتو بمتغيرات أخػرل أظيػرت
النتػػائج ع ػػف كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات ط ػػالب كطالب ػػات الم ػػدارس ذات المن ػػاخ المفت ػػكح
كالمغمؽ في كؿ مف الدافعية لإلنجاز ،كمستكل الطمكح  ،ككجكد كجػكد عالقػة ارتباطيػة بػيف درجػات

المناخ الجامعي كدرجات دافعية اإلنجاز(أيمف غريب كآخركف (،)2010،عبد اهلل الصػافي،)2001،

( محمكد أبك سمرة كآخريف .)2004،بينما ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة المناخ مف كجيػة نظػر
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،كأشػػارت إلػػى أف تػػأثير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يكػػكف لػػو آثػػار ضػػارة عمػػى

المناخ الجامعي (،تقرير كامديف كآخركف  )2006،كأشارت إلى التنكع في مناخ الحرـ الجامعي.

ثانياً  :كما أكضحت بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بدافعية اإلنجاز كعالقتيا بمتغيرات أخرل
كجكد عالقة بيف عزك النجاح إلى دافعية اإلنجاز كالقدرة كالجيػد كالمػكاد الد ارسػية كاالختبار(عبػد اهلل

الصافي.)2111،
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ثالثاً  :كما أكضحت بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمستكل الطمكح كعالقتو بمتغيرات أخرل
عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستكل الطمكح( ،تكفيؽ شبير.) 2005:

رابعـاً :تتفػػؽ معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة فػي المعالجػػات اإلحصػػائية حيػػث اسػػتخدمت أسػػاليب معػػامالت

اإلرتب ػػاط (لبيرسػػػكف كسػػػيبرماف ) ،كاختبػ ػػار(ت) لداللػػػة الف ػػركؽ ب ػػيف المجمكعػ ػػات ،كتحميػ ػػؿ التبػ ػػايف

األحػادم كالثنػائي ،كالمتكسػطات الحسػابية كالنسػب المئكيػة كاالنح ارفػات المعياريػة ،اختبػػار (كػا ،)3
كمعامؿ ألفا كركنباخ.

خامساً :العينات :تباينت العينات التى تناكلتيا الدراسات السابقة مف حيث طبيعة الفئة المستيدفة
فمنيا ما تـ إجرائو عمى عينة مف طمبة المدارس مثؿ (عبد اهلل الصافي( )2001،محمد تكفيؽ

 ( ،)2112،ستراند كآخركف  (،)2008 ،نتاشا (،(2010 ،عبد ربو شعباف ،)2010 ،كمنيا ما تـ
إجرائو عمى عينة مف طمبة الجامعات (محمكد أبك سمرة كآخركف( ،)2004،اعتداؿ

حسانيف( ،)2004،أيمف غريب كآخركف( ،)2010،سالـ الغنبكصي ( ،)2007،عالء القطناني،
 ،(2011كمنيا ما تـ إجرائو عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس (أيمف العمرل( ،)2009،كلياـ
أك كجى آر براكف.)2001،

سادس ـاً :أمػػا مػػف حيػػث حجػػـ العينػػة فقػػد ت ػراكح حجػػـ العينػػات ف ػي الد ارسػػات السػػابقة كالت ػي اختارىػػا

البػػاحثيف حسػػب طبيعػػة مجتمػػع الد ارسػػة كانػػت مػػا بػػيف( )60فػػرد د ارسػػة (عبػػد ربػػو شػػعباف،)2010،

( )100فرد دراسة أيمف غريب كآخركف )2010،ك (عبد اهلل الصافي.)2000،

ســابعاً األدكات :اختمفػػت الد ارسػػات السػػابقة فػي اسػػتخداميا لمقػػاييس الطمػػكح فمنيػػا مػػف اسػػتخدـ أداة

كمقيػػاس مػػف إعػػداد البػػاحثيف أنفسػػيـ مثػػؿ (عبػػد اهلل الصػػافي(،)2001،أيمػػف غريػػب كآخػػركف2010،

(،محمػػد تكفيػػؽ (،)2002،فػػايز األسػػكد (2009،كمػػنيـ مػػف اسػػتخدـ مقيػػاس مسػػتكل الطمػػكح إعػػداد(

كاميميا عبد الفتاح) مثؿ (عبداهلل الصافي( )2000،تكفيؽ شبير( ،)2005،غالب المشػيخي)2009،

اسػتخدـ مقيػاس معػكض كعبػد العظػيـ ،كمػنيـ مػف اسػتخدـ مقيػاس الػدافع لإلنجػاز إعػداد ىيرمػانز (
عبد اهلل الصافي ،(2000،أما الدراسات األجنبيػة اسػتخدـ العديػد مػف الد ارسػات مقيػاس كاسػر كريػاف

مثؿ (كاترينا( ،)2010،نتاشا )2010،كمنيـ مف استخدـ مقيػاس االسػتراتيجيات الدافعيػة لمػتعمـ مثػؿ

( سيث.)2004 ،

ثامن ـاً :تباينػػت الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػػث اسػػتخدميا لممػػنيج العممػي المتبػػع فػي الد ارسػػة فمنيػػا مػػف
اسػػتخدـ المػػنيج الكصػػفي التحميم ػي ،باعتبػػاره أكثػػر المنػػاىج البحثيػػة مالئم ػة لطبيعػػة ىػػذه الد ارسػػات
كالبحكث.
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وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يمى:
 -الدراسة الحالية ىي الدراسة األكلي في قطاع غزة (عمى حد عمـ الباحثة) في الجامعات

الفمسطينية كأخص بالذكر( جامعتي األزىر كاإلسالمية) عممان أنو تـ إجراء بعض الدراسات في

جامعات الضفة الغربية.

 -قامت الباحثة بإعداد أداة خاصة بمتغير المناخ الجامعي.

خامساً :فروض الدراسة:

 -7ال تكجد عالقة دالة إحصائياى بيف أبعاد المناخ الجامعي ك الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة
األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية.

 -2ال تكجد عالقة دالة إحصائياى بيف أبعاد المناخ الجامعي ك مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة
األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية
في أبعاد المناخ الجامعي.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية في
الدافعية لإلنجاز.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية في
أبعاد مستكل الطمكح.

 -6ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كنكع

الجامعة(أزىر – إسالمية) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية .

 -7ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالحالة
االجتماعية (متزكجة -غير متزكجة) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية.

 -8ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
االقتصادم (جيد -متكسط منخفض) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية.

 -9ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
الدراسي (أكؿ -رابع) عمى الدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية.
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 -71ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كنكع
الجامعة(أزىر – إسالمية) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية.

 -77ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالحالة
االجتماعية (متزكجة -غير متزكجة) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية.

 -72ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
االقتصادل (جيد -متكسط  -منخفض) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات
الجامعة اإلسالمية .

 -73ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) كالمستكل
الدراسي (أكؿ -رابع) عمى مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة
اإلسالمية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 صدق المقياس
 ثبات المقياس
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
 المعالجات اإلحصائية

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
المقدمة:

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرض ػان إلج ػراءات الد ارسػػة التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة  ،حيػػث ىػػدفت الد ارسػػة

التعرؼ عمى عالقة المناخ الجامعي بالدافعية لإلنجاز كمستكل الطمكح في جامعة األزىر كالجامعػة

اإلسػػالمية لػػدل الطالبػػات  ،كبالتػػالي فػػإف ىػػذا الفصػػؿ يتنػػاكؿ مػػنيج الد ارسػػة المتبػػع ككصػػفان لمجتمػػع

الد ارس ػ ػػة كعينتي ػ ػػا ،ككيفي ػ ػػة اختيارى ػ ػػا كأدكات الد ارس ػ ػػة كتطبيقي ػ ػػا ،كك ػ ػػذلؾ المعالج ػ ػػات اإلحص ػ ػػائية

المسػ ػ ػػتخدمة كذلػ ػ ػػؾ لمتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف فػ ػ ػػركض الد ارسػ ػ ػػة كاإلجابػ ػ ػػة عػ ػ ػػف أسػ ػ ػػئمتيا باسػ ػ ػػتخداـ البرنػ ػ ػػامج

اإلحصائي .SPSS

منيج الدراسة :

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج المقارف الذل يحاكؿ مف

خاللو بياف أكجو المقارنة في مكضكع الدراسة (المناخ الجامعي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز
ومستوى الطموح لدى طالبات جامعة األزىر واإلسالمية ( دراسة مقارنة ).

إف المنيج (المقارف) ىك الذل يقكـ بمقابمة االحداث كاألراء بعضيا ببعض لكشػؼ مػا بينيػا

مف كجكه شبو عالقة " كتعتبر المقارنة كالمكازنة مف العمكـ االنسػانية بمثابػة المالحظػة كالتجربػة مػف
العمكـ الطبيعية.

مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة األصمي مف جميع طالبػات جػامعتي األزىػر كالجامعػة اإلسػالمية بغػزة

كالمسػػجميف لمعػػاـ الد ارسػػي ( )2014-2013كيبمػ عػػدد طالبػػات جامعػػة األزىػػر( ،)6756كمػػا يبمػ

عػ ػػدد طالبػ ػػات الجامعػ ػػة اإلسػ ػػالمية ( )4949كذلػ ػػؾ حسػ ػػب إحصػ ػػائية القبػ ػػكؿ كالتسػ ػػجيؿ فػ ػػي كمتػ ػػا

الجامعتيف.

عينة الدراسة:

أ -عينة الدراسة االستطالعية:
لمتحقؽ مف ثبات أدكات الدراسة كصدقيا تـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية قكاميا ()38
مف طالبات جامعة األزىر كاإلسالمية لعاـ (2014 / 2013ـ) ككاف عدد طالبات جامعة

األزىر ( )18كعدد طالبات الجامعة اإلسالمية ( )20تـ اختيارىـ بالطريقة العينة العشكائية

البسيطة عمى أف يتـ استثنائيـ مف العينة الفعمية ،ذلؾ بيدؼ التأكد مف خصائص أدكات

الدراسة كمدل مالءمتيا لجمع البيانات مف عينة الدراسة.
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 -2عينة الدراسة الفعمية:
تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة بالطريقػػة الطبقيػػة البسػػيطة ،كقػػد بمػ عػػددىا ) )300طالبػػة كزعػػت

بمناصػػفة ( )150طالبػػة مػػف جامعػػة األزىػػر ،ك( )150طالبػػة مػػف الجامعػػة اإلسػػالمية  ،كالجػػداكؿ
التاليػػة تكضػػح أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب (نػػكع الجامعػػة ،الحالػػة االجتماعيػػة ،المسػػتكل الد ارس ػي،

المستكل االقتصادل).

جدول رقم ( ) 1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الجامعة

نكع الجامعة

العدد

النسبة المئكية

جامعة األزىر

150

% 50

الجامعة اإلسالمية

150

% 50

المجمكع

300

% 100

جدول رقم () 2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئكية

متزكجة

32

% 10.67

غير متزكجة

268

% 89.33

المجمكع

300

% 100

جدول رقم ( ) 3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي

المستكل الدراسي

العدد

النسبة المئكية

أكؿ

90

%30

اربع

210

%70

المجمكع

300

% 100
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جدول رقم ( ) 4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي

المستكل االقتصادم

العدد

النسبة المئكية

جيد

110

% 36.67

متكسط

165

% 55

منخفض

25

% 8.33

المجمكع

300

% 100

أدوات الدراسة :

تعػػرض الباحثػػة ف ػي ىػػذا المقػػاـ كصػػفان لػػألدكات المسػػتخدمة ف ػي الد ارسػػة كذلػػؾ كفقػػا لترتيبيػػا

حسب عنكاف الرسالة ،وىذه األدوات ىي:

(أ) مقياس المناخ الجامعي ( :إعداد الباحثة)
خطوات بناء المقياس :
قام ػ ػػت الباحث ػ ػػة ب ػ ػػاالطالع عم ػ ػػى األدب الترب ػ ػػكم كالد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة كالمق ػ ػػاييس المتعمق ػ ػػة

بالمكضػػػكع مقيػ ػػاس عػ ػػاطؼ األغػ ػػا ( )1989مقيػ ػػاس عب ػػد اهلل الصػ ػػافي ( (2001إضػ ػػافة إلػ ػػى أداة
القيػاس التػي اسػػتخدميا عبػػد الػرحمف المحبػػكب) (1997لقيػػاس المنػاخ األكػػاديمي فػي كميػػة التربيػػة

بجامعة الممؾ فيصؿ مف كجيػة نظػر الطمبػة كمقيػاس ناشػتكم ( (1994كمقيػاس منصػكر ()1988

كمقيػػاس زىيػػر الصػػباغ كزمػػالؤه ((I.R. ، (HERI Faculty Survey, n.d.) )1982
) Corporation, n.d.كالتػي تػـ اسػتخداميا لقيػاس المنػاخ الجػامعي ،حيػث اسػتفادت الباحثػة منيػا

في إعداد المقياس لتتناسػب مػع طبيعػة عينػة الد ارسػة الحاليػة  ،كمػف ثػـ عرضػيا عمػى مجمكعػة مػف
المحكميف ألخذ آرائيـ في فقرات االستبانة.

وصف المقياس :

تككف المقياس في صكرتو األكلية مف  82فقرة مكزعة عمى أربعة أبعاد ،كىي:
 .7البعد األكاديمي :كىك مككف مف  25فقرة.
 .2البعد اإلدارم :كىك مككف مف  22فقرة.

 .3البعد االجتماعي :كىك مككف مف  27فقرة.
 .4البعد الخدماتي :كىك مككف مف  74فقرة.

كقد تـ حساب صدؽ كثبات مقياس المناخ الجامعي بالطرؽ التالية:
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صدق المقياس:
 -1صـدق المحكمــين :تػػـ عػرض المقيػػاس فػي صػػكرتو األكليػة عمػػى مجمكعػة مػػف أسػاتذة جػػامعييف
مػػف المتخصصػػيف ممػػف يعممػػكف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية ،ممحػػؽ رقػػـ (  ) 1حيػػث قػػامكا بإبػػداء
آرائيػػـ كمالحظػػاتيـ حػػكؿ مناس ػػبة فق ػرات االسػػتبانة ،كمػػدل انتم ػػاء الفق ػرات إلػػى االسػػتبانة ،كك ػػذلؾ
كض ػػكح ص ػػياغاتيا المغكي ػػة ،كق ػػد أب ػػدل المحكم ػػكف مالحظ ػػات ىام ػػة كقيم ػػة ،أجريػ ػت ف ػػي ض ػػكئيا

التعديالت الالزمة ،كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر.

 -2صدق االتساق الـداخمي :جػرل التحقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لممقيػاس بتطبيػؽ المقيػاس
عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مككنػػة مػػف ( )38طالبػػة تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عش ػكائية ،كتػػـ حسػػاب معامػػؿ

ارتباط (بيرسكف) بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجػة الكميػة لممقيػاس ،كذلػؾ باسػتخداـ البرنػامج
اإلحصائي (.)SPSS

كيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قػكة االرتبػاط بػيف درجػات كػؿ فقػرة مػف الفقػرات مػع المجػاؿ

الذم تنتمي إليو درجة ارتباط كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لممقياس كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح ذلؾ:
الجدول ( ) 5
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس

**0.527

1

**0.754 2

2

**0.475
**0.696

**0.879 3
**0.754 4

2

**0.635

2

**0.775

3

**0.542

3

**0.782

3

4

**0.595

4

**0.743

4

**0.756

5

**0.626

5

**0.884

5

**0.774

**0.537 5

6

**0.776

6

**0.878

6

**0.751

**0.885 6

7

**0.577

7

**0.884

7

**0.678

8

**0.784

8

**0.787

8

**0.781

9

**0.787

9

**0.845

9

**0.860

10

**0.673

10

**0.539

10

**0.757

11

**0.743

11

**0.664

11

**0.834

12

**0.811

12

**0.654

12

**0.770

**0.574 12

13

**0.757

13

**0.651

13

**0.889

**0.854 13

14

**0.683

14

**0.745

14

**0.765

**0.843 14

15

**0.611

15

**0.765

15

**0.852

16

**0.646

16

**0.677

16

**0.643

( )2البعد اإلداري

1

**0.531

1
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( )3البعد االجتماعي

( )1البعد األكاديمي

**0.684

**0.564 1

م

معامل االرتباط

( )4البعد الخدماتي

البعد

البعد

م

معامل
االرتباط

البعد

م

معامل
االرتباط

البعد

م

معامل
االرتباط

**0.779 7
**0.654 8
**0.743 9
**0.760 10
**0.680 11

البعد

البعد

م

معامل
االرتباط
**0.587

17
18

**0.536
**0.662

البعد

م

معامل
االرتباط
**0.725

م

معامل االرتباط

17

**0.762

17

18

**0.816

18

**0.762

19

**0.788

19

**0.580

19

20

**0.826

20

**0.733

20

**0.773

21

**0.746

21

**0.759

21

**0.726

22

**0.643

22

**0.725

23

**0.595

24

**0.570

25

**0.769

البعد

م

معامل
االرتباط

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.325 = )0.05

يتضػح مػف الجػدكؿ السػػابؽ أف معػامالت االرتبػاط بػيف الفقػرات كالمجمػكع الكمػي لممقيػاس دالػة

عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( ،)0.05 ، 0.01كى ػػذا يؤك ػػد أف المقي ػػاس يتمت ػػع بدرج ػػة عالي ػػة م ػػف االتس ػػاؽ

الداخمي  ،مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 -3الصدق البنائي :لمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لممقياس قامت الباحثػة بحسػاب معػامالت االرتبػاط
بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس كاألبعػػاد األخػػرل  ،ككػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس
كالجدكؿ ( )6يكضح ذلؾ.

الجدول ()6
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية

البعد

البعد

البعد

األبعاد

الدرجة
الكمية

الدرجة الكمية

1

البعد األكاديمي

0.844

1

البعد اإلداري

0.928

0.864

1

البعد االجتماعي

0.808

0.674

0.838

1

البعد الخدماتي

0.915

0.863

0.752

0.917

اإلداري

األكاديمي

االجتماعي

البعد

الخدماتي

1

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.325 = )0.05

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ أف جميػع األبعػاد يػرتبط بعضػيا بػبعض بالدرجػة الكميػة لممقيػاس

ارتباط ػان ذك دالل ػػة إحصػػائية عن ػػد مسػػتكل دالل ػػة ( ، )0.05 ، 0.01كىػػذا يؤك ػػد أف المقيػػاس يتمت ػػع
بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي  ،مما يطمئف الباحثة لتطبيقيا عمى عينة الدراسة.

88

ثبات المقياس:

تػػـ تقػػدير ثبػػات المقيػػاس عمػػى أف ػراد العينػػة االسػػتطالعية ،كذلػػؾ باسػػتخداـ طريقتػػي التجزئػػة

النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية:

تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطالعية لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية
حيػػث احتسػػبت درجػػة النصػػؼ األكؿ لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس ككػػذلؾ درجػػة النصػػؼ الثػػاني مػػف
الػػدرجات كذلػػؾ بحس ػػاب معامػػؿ االرتبػػاط ب ػػيف النصػػفيف ث ػػـ جػػرل تعػػديؿ الط ػػكؿ باسػػتخداـ معادل ػػة

(سبيرماف براكف) ،كالجدكؿ رقـ ( )7يكضح ذلؾ:

الجدول ( : )7يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس
وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل

البعد

عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل
التعديل

معامل االرتباط بعد التعديل

البعد األكاديمي

*25

0.736

0.814

البعد اإلداري

22

0.814

0.872

البعد االجتماعي

*21

0.824

0.847

البعد الخدماتي

14

0.733

0.843

المقياس ككل

82

0.904

0.947

*تـ استخداـ معادلة (جتماف الف) النصفيف غير متساكييف
يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف معامػ ػػؿ الثبػ ػػات الكمػ ػػي (  ،) 0.947كىػ ػػذا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف

المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

 -2معامل ثبات ألفا كرونباخ:

اسػ ػ ػػتخدمت الباحث ػ ػ ػة طريقػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرل مػ ػ ػػف طػ ػ ػػرؽ حسػ ػ ػػاب الثبػ ػ ػػات ،كذلػ ػ ػػؾ إليجػ ػ ػػاد معامػ ػ ػػؿ

ثبات المقياس ،حيث طبقت معادلة ألفا كركنباخ  ،كحصمت عمى القيـ المكضحة في الجدكؿ(:)8
جدول رقم ()8
معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل

األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

البعد األكاديمي

25

0.842

البعد اإلدارم

22

0.878

البعد االجتماعي

21

0.881

البعد الخدماتي

14

0.747

المجموع

82

0.967
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يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف معام ػػؿ الثب ػػات الكم ػػي (  ، ) 0.967كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف

المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات .

(ب) إســتخبار الــدافع لإلنجــاز لمراشــدين ( :إعــداد /رشــاد موســى وصــالح الــدين أبــو

ناىية) 1987،

وصف اإلستخبار:
أعد ىذا االختبار في األصؿ ق.ج .ـ.ىرمانز( (1970, H.J.M.Hermansمف جامعػة

نيجمرجف  Nijmergenبيكلندا بعد جممة مػف الد ارسػات المكثفػة كقػد قػاـ باقتباسػو كتعريبػو )فػاركؽ
عبد الفتاح مكسى( (1981،عبد المنعـ الشناكم.) 115، 1995 ،

كحاكؿ ىيرمانز عند بناء ىذا االختبار أف يحصر جميػع المظػاىر المتعمقػة بتكػكيف الػدافع لإلنجػاز
كقد انتقى منيا األكثر شيكعا عمى أساس ما أكدتو البحكث السابقة كىي :مستكل الطمكح ،السػمكؾ

المػرتبط بقبػكؿ المخػاطرة ،الحػراؾ االجتمػاعي ،المثػابرة ،تػكتر العمػؿ ،إدراؾ الػزمف ،التكجػو نحػك

المسػتقبؿ ،اختيػػار الرفيػؽ ،سػػمكؾ التعػػرؼ ،سػػمكؾ اإلنجػػاز (رشػػاد مكسػػى ،صػػالح الػػديف أبػػك
ناىية.)195:1987،

يتكػكف االختبػار مػف ) ( 29فقػرة متعػددة االختيػار بحيػث تتكػكف كػؿ فقػرة مػف جممػة ناقصػة

تمييا خمس عبارات تقابميا الحرؼ )أ -ب-ج– د-ق) أك أربع عبارات تقابميا الحرؼ )أ-ب-ج –

د ( كيكجػد أمػاـ كػؿ عبػارة قكسػاف كعمػى المفحػكص أف يختػار العبػارة التػي يػرل بأنيػا تكمػؿ الفقػرة
بكضع عالمة  Xبيف القكسيف المكجكديف أماـ العبارة.

الخصائص السيكومترية الختبار الدافعية لإلنجاز:

مػف خػالؿ اسػتق ارء العديػد مػف الد ارسػات األجنبيػة كالد ارسػات العربيػة تبػيف أف معظميػا

استخدمت مقياس ىرمانز ،كمف ىذه الدراسات دراسة (رشاد عبػد العزيػز مكسػى كصػالح الػديف أبػك
ناىية  (1987المذاف قاما بتقنينو عمى عينة مصرية مف طمبة كطالبات الجامعة كقد كصؿ معامػؿ

ثباتو بطريقة إعػادة التقػدير إلػى  0.68ك  0.83لعينتػي الػذككر كاإلنػاث مػف طػالب الجامعػة عمػى

التكالي.

صدق المحك إلستخبار الدافع لإلنجاز لمراشدين :فقد قاـ الباحثاف بتطبيؽ اختبار الدافع

لإلنجاز كمقياس التكجو نحك اإلنجاز مف إعداد إيزنؾ كيمسكف (Eysenck & Wilson
1975على لحعٌنتٌن لحسببقتٌن ذاتيما ككاف معامؿ االرتباط بيف المقياسيف  0.78ك 0.80
لعينتي الذككر كاإلناث عمى التكالي( مجدم عبد اهلل.) 124 : 2003 ،
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صــدق االتســاق الــداخمي إلســتخبار الــدافع لإلنجــاز لمراشــدين  :تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف
درجة كؿ فقرة كالدرجة الكميػة إلسػتخبار الػدافع لإلنجػاز لم ارشػديف  ،كذلػؾ كمػا ىػك مبػيف فػي الجػدكؿ

رقـ ( )9التالي :

جدول رقم ()9

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية إلستخبار الدافع لإلنجاز لمراشدين

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

1
2
3
4
5
6

*0.334
**0.911
**0.435
**0.700
**0.933
**0.456

9
10
11
12
13
14

**0.706
*0.324
**0.450
**0.712
**0.723
*0.376

17
18
19
20
21
22

*0.404
**0.837
**0.826
**0.928
**0.447
**0.699

25
26
27
28

7
8

**0.938
**0.693

15
16

**0.922
**0.858

23
24

**0.701
**0.900

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.325 = )0.05

معامل
االرتباط
**0.490
**0.555
**0.807
**0.715

يكضػح الجػػدكؿ السػػابؽ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة

لفقراتو  ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة (.) 0.01

ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية:

قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات

الفقرات الزكجية ،كالمككنة لممقياس ،كقد بمغت قيمة معامؿ ارتباط (بيرسكف) بيف النصفيف()0.931
ثـ استخدـ الباحث معادلة (سبيرماف براكف) لتعديؿ طكؿ المقياس كقد بمغت قيمة الثبات بعد

التعديؿ ( ،)0.964كىي قيمة جيدة مف الثبات.
ثبات اإلستخبار بإيجاد معامل ألفا كرونباخ : Alpha Cronbache
قامت الباحثة بحساب ثبات إستخبار الدافع لإلنجاز لمراشديف باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ

 ،ككانت قيمة ألفا .) 0.945( = 

(ج) مقياس مستوى الطموح العام لطمبة الجامعة:
قامت الباحثة باستخداـ مقياس الطمكح العػاـ لطمبػة الجامعػة مػف إعػداد (:صػالح الػديف أبػك

ناىية ) 2173،كمقياس مستكل الطمػكح العػاـ ىػك صػكرة مطػكرة مػف سمسػمة مقػاييس سػابقة لمسػتكل
الطمكح األكػاديمي قػاـ بكضػعيا (صػالح الػديف أبػك ناىيػة) ،كتقػكـ فمسػفة ىػذه السمسػة مػف المقػاييس

عمى فكرة كتصكر نظرم يرل أف مستكل الطمكح يتحػدد بنػاء عمػى مػدل تخطػي الفػرد لمعقبػات التػي
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تقابم ػػو أثن ػػاء س ػػعيو لتحقي ػػؽ الي ػػدؼ الممك ػػف ال ػػذل يض ػػعو الف ػػرد لنفس ػػو فػ ػي المج ػػاؿ األك ػػاديمي ،أك

كيشػػار ىنػػا إلػػى أف التصػػكر النظػػرم
المين ػي ،أك الػػكظيفي ،أك أم مجػػاؿ آخػػر بالنسػػبة ليػػذا الفػػرد .ي
لمفيػػكـ مسػػتكل الطمػػكح أدل إلػػى لػػزكـ إعػػداد ىػػذا المقيػػاس مػػف قبػػؿ المؤلػػؼ ،كأسػػمكب اسػػتجابة
المفحكصيف عمى العبارات ،كطريقة عرض ىذه العبارات عمى المفحكصيف  ،كتعميمػات اإلجابػة مػع

عػػدـ ذكػػر اسػػـ المقيػػاس عمييػػا كاالكتفػػاء بكضػػع رمػػكز لإلشػػارة إليػػو ( ـ .ط .ع) قػػد قممػػت مجتمعػػة
كبصكرة كبيرة مف أثر االستحساف االجتماعي أثناء اإلجابة عمى عبارات المقياس كأعطت في نفػس
الكقت صكرة حقيقية إلى حد كبير عف مستكل الطمكح العاـ لدل المفحكص.

وصف المقياس:

في ىذا اإلطار قاـ مؤلؼ المقياس بإضافة مجاؿ جديد لـ يكف مكجكدان في المقاييس

السابقة كىك المجاؿ اإلجتماعي ،ككذلؾ استبعاد مجاليف أساسييف في مقاييس الطمكح األكاديمي

كىما المجاؿ المدرسي كالمجاؿ الدراسي ،ألنيما مرتبطاف ارتباطان مباش انر بالمجاؿ األكاديمي،

باإلضافة إلى تعديؿ معظـ عبارات المجاالت االخرل  ،ككذلؾ تككيف عبارات جديدة دخمت فى

ىذه المجاالت(صالح الديف أبك ناىية ،)2173،كذلؾ حتى يصبح المقياس مناسبان لممجاالت

الحيكية األخرل في حياة الفرد ،كيعبر تعبي انر نقيان عف مستكل الطمكح العاـ لديو .كقاـ مؤلؼ
المقياس بإدخاؿ المزيد مف التحسينات عمى المقياس الجديد في ضكء نتائج اإلجراءات السيككمترية

التي تجمعت نتيجة استخداـ المقياس في البحكث كالرسائؿ الجامعية.

قاـ (صالح الديف أبك ناىية) في العاـ ) )2013بتطكير مقياس مستكل الطمكح العاـ مف سمسمة
مقاييس مستكل الطمكح ،كىك يتككف مف صكرتيف األكلى لطمبة الجامعة كالثانية لمراشديف ،كيحتكل

المقياس عمى ) )60عبارة ،مكزعة في خمسة مجاالت أك أبعاد ،بحيث يتككف كؿ مجاؿ منيا مف
) (12عبارة كالجدكؿ التالي (  ) 10يكضح ذلؾ :
جدول رقم ( ) 10

أبعاد مقياس مستوى الطموح

م

األبعاد

عدد الفقرات

1

عقبات مستقبمية

12

2

عقبات شخصية

12

3

عقبات اجتماعية

12

4

عقبات أسرية

12

5

عقبات مادية

12
60

المجموع
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كتتـ استجابة المفحكصيف عمى العبارات مف خالؿ متصؿ مف االختيارات تبدأ:

 ب عقبة ال يمكف التغمب عمييا.– عقبة يمكف التغمب عمييا.

– ليست عقبة عمى اإلطالؽ.

كلعؿ مثؿ ىذا االتصاؿ فى متغيرات االستجابة يعنى إتاحة الفرصة لممفحكص لكى يعبر بصكرة

حية عف مدل تأتير ىذه المشكالت كالمكاقؼ كالعقبات عمى مسعاه لتحقيؽ أىدافو في ضكء تقديره

لقدراتو كامكانياتو الشخصية  ،كذلؾ ألف ىذه العقبات كالمشكالت تتصؿ مباشرة بكاقع حياتو الفعمي
كتمس إحساسو الحقيقي تجاه ىذا الكاقع.
طريقة تصحيح المقياس :

أعطيت الدرجة ( )7في حالة اإلجابة عمى العبارة ب عقبة ال يمكف التغمب عمييا.
أعطيت الدرجة ( )2في حالة اإلجابة عمى العبارة ب عقبة يمكف التغمب عمييا.

أعطيت الدرجة ( )3في حالة اإلجابة عمى العبارة ب ليست عقبة عمى اإلطالؽ.

كاذا كاف مجمكع عبارات المقياس ( )61عبارة فمعنى ىذا أف أكبر درجة يحصؿ عمييا لمفحكص

في ىذا المقياس ( )781درجة ،كما أف أقؿ درجة ( )61درجة.

كىذا يعنى أنو كمما ارتفعت الدرجة دؿ ذلؾ عمى ارتفاع مستكل الطمكح العاـ لدل المفحكصيف.

كيمكف الحصكؿ عمى الدرجات مستقمة لكؿ بعد مف مجاالت أك أبعاد المقاس  ،كذلؾ حسب نكع

البيانات كالدرجات المطمكبة مف عممية القياس  ،كحسب طبيعة البحث كاسئمتو كفركضو.

صدق االتساق الداخمي لممقياس :

تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فقػرة كالدرجػػة الكميػػة السػػتبانة مسػػتكل الطمػػكح
العاـ لطمبة الجامعة  ،كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (  )11التالي:
جدول رقم ( : )11
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس مستوى الطموح العام لطمبة الجامعة
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

** 0.563

13

** 0.745

25

** 0.525

37

** 0.684

49

** 0.776

2

** 0.673

14

** 0.668

26

** 0.647

38

** 0.762

50

** 0.598

3

** 0.587

15

** 0.688

27

** 0.674

39

** 0.863

51

** 0.809

4

** 0.598

16

** 0.568

28

** 0.685

40

** 0.765

52

** 0.797

5

** 0.665

17

** 0.745

29

** 0.785

41

** 0.864

53

** 0.666

6

** 0.775

18

** 0.778

30

7

** 0.524

19

** 0.766

31

** 0.775
** 0.687

42

** 0.794

54

** 0.784

43

** 0.864

55

** 0.762

البعد األول :
عقبات مستقبمية

البعد الثاني :
عقبات شخصية

البعد الثالث :
عقبات اجتماعية
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البعد الرابع :
عقبات أسرية

البعد الخامس :
عقبات مادية

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

8

** 0.778

20

** 0.836

32

** 0.778

44

** 0.761

56

9

** 0.798

21

** 0.874

33

** 0.684

45

** 0.696

57

** 0.653
** 0.574

10

** 0.657

22

** 0.886

34

** 0.765

46

** 0.564

58

** 0.863

11

** 0.776
** 0.865

23

** 0.756

35

** 0.774

47

** 0.764

59

** 0.884

36

** 0.763

48

** 0.865

60

** 0.868

البعد األول :
عقبات مستقبمية

البعد الثالث :
عقبات اجتماعية

البعد الثاني :
عقبات شخصية

12
** 0.853 24
**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.325 = )0.05

البعد الرابع :
عقبات أسرية

البعد الخامس :
عقبات مادية

يكضػح الجػػدكؿ السػػابؽ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة

لفقراتو  ،كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة (.) 0.01

كلمتحقػػؽ مػػف الصــدق البنــائي تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد

المقيػػاس كاألبعػػاد األخػػرل  ،كػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس  .كالجػػدكؿ التػػالي ( ) 12يكضػػح
ذلؾ :

الجدول ( ) 21
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية

عقبات

عقبات

عقبات

عقبات

عقبات

مستقبمية

شخصية

اجتماعية

أسرية

مادية

م

البعد

الدرجة الكمية

1

عقبات مستقبمية

** 0.791

1

2

عقبات شخصية

** 0.861

** 0.852

1

3

عقبات اجتماعية

** 0.788

* 0.382

** 0.741

1

4

عقبات أسرية

** 0.741

** 0.771

** 0.862

** 0.846

1

5

عقبات مادية

** 0.847

** 0.762

** 0.847

* 0.411

** 0.753

1

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.418 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (0.325 = )0.05

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ أف جميػع األبعػاد يػرتبط بعضػيا بػبعض بالدرجػة الكميػة لممقيػاس

ارتباطان ذا داللة إحصائية عنػد مسػتكل داللػة ( ، )0.01كىػذا يؤكػد أف المقيػاس يتمتػع بدرجػة عاليػة
مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.

ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية :
قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات الفقػرات الفرديػة كمجمػكع درجػات

الفقرات الزكجية لممقياس  ،ثـ استخدمت معادلػة سػبيرماف – بػراكف  Spearman-Brownلمتعػديؿ

 ،كالجدكؿ التالي ( )13يكضح ذلؾ:
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جدول رقم ( ) 13

معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد
التعديل

م

األبعاد

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

1

عقبات مستقبمية

12

0.764

0.816

2

عقبات شخصية

12

0.908

0.938

3

عقبات اجتماعية

12

0.862

0.886

4

عقبات أسرية

12

0.714

0.761

5

عقبات مادية

12

0.831

0.877

60

0.873

0.968

الدرجة الكمية

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف معامػ ػػؿ الثبػ ػػات الكمػ ػػي (  ،) 0.968كىػ ػػذا ي ػ ػدؿ عمػ ػػى أف

المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

ثبات المقياس بإيجاد معامل ألفا كرونباخ : Alpha Cronbache
قامت الباحثػة بحسػاب ثبػات مقيػاس مسػتكل الطمػكح العػاـ لطمبػة الجامعػة باسػتخداـ معامػؿ
ألفػػا كركنبػػاخ  ،حيػػث حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ ألفػػا لكػػؿ بعػػد مػػف األبعػػاد ،كالمقيػػاس ككػػؿ ،ككانػػت
النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي( )14يكضح ذلؾ :
جدول رقم ( ) 14

معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل

البعد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

م
1

عقبات مستقبمية

12

0.896

2

عقبات شخصية

12

0.796

3

عقبات اجتماعية

12

0.768

4

عقبات أسرية

12

0.863

5

عقبات مادية

12

0.643

60

0.688

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ، )0.688كىذا يدؿ عمػى أف المقيػاس

يتمتع بدرجة عالية كمقبكلة مف الثبات.

95

إجزاءات جطبْق أدًات الذراسة :
بعد التأكد من صدق وثبات المقاييس وصالحيتيا لقياس ما وضعت ألجمو وتعديميا واخراجيا فى
صورتيا النيائية ،قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 -7إعداد األدكات بصكرتيا النيائية.

 -2حصمت الباحثة عمى كتاب مكجو مف عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر لتسييؿ ميمة
الباحثة في تكزيع األدكات عمى الطالبات( األزىر ،اإلسالمية).

 -3بعد حصكؿ الباحثة عمى التكجييات كالتسييالت مف قبؿ الجامعة قامت الباحثة بتكزيع
( )38استبياف لمتأكد مف صدؽ األدكات كثباتيا.

 -4بعد إجراء الصدؽ كالثبات قامت الباحثة بتكزيع العينة الفعمية ( )311استبياف عمى أفراد
مجتمع الدراسة.

 -5بعد جمع األدكات مف أفراد مجتمع الدراسة ،تـ ترقيـ كترميز أدكات الدراسة ،كما تـ تكزيع
البيانات حسب األصكؿ كمعالجتيا إحصائياى مف خالؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى
نتائج الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة :

لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة استخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التالية بعد تفريػ كتحميػؿ أدكات

الدراسة مف خالؿ البرنامج االحصائي ( ، )SPSSكتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية :

 -التكػ ػ اررات كالمتكس ػػطات كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارم كاألكزاف النس ػػبية ،لكص ػػؼ خص ػػائص أفػ ػراد عين ػػة

الدراسة  ،كاجاباتيـ عمى عبارات االستبانة .

 اختبار ألفا كركنباخ (  ) Cronbach's Alphaلمتعرؼ عمى كاقع درجة ثبات أداة الدراسة. -معامؿ ارتباط بيرسكف ،لمتحقؽ مف العالقة بيف المتغيرات.

 اختبػػار (ت) لمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتيف مسػػتقمتيف فػػي المتغيػػرالتابع.

 اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي (  ،) Two -Way ANOVAلمكش ػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيفمتكسطات درجات أكثر مف ثالث مجمكعات مستقمة في المتغير التابع.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا
 مقدمة















النتائج المتعمقة بالفرض األكؿ
النتائج المتعمقة بالفرض الثاني
النتائج المتعمقة بالفرض الثالث
النتائج المتعمقة بالفرض الرابع
النتائج المتعمقة بالفرض الخامس
النتائج المتعمقة بالفرض السادس
النتائج المتعمقة بالفرض السابع
النتائج المتعمقة بالفرض الثامف
النتائج المتعمقة بالفرض التاسع
النتائج المتعمقة بالفرض العاشر
النتائج المتعمقة بالفرض الحادم عشر
النتائج المتعمقة بالفرض الثاني عشر
النتائج المتعمقة بالفرض الثالث عشر

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا

مقدمة:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة

كاستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا ،كييدؼ إلى التعرؼ
عمى المناخ الجامعي كعالقتو بدافعية لإلنجاز كمستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر

كالجامعة اإلسالمية  ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة ،كقد تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات

المتجمعة مف مقاييس الدراسة باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ()SPSS

لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ:

النتائج المتعمقة بالفرض األول:

ينص الفرض األكؿ مف فركض الدراسة عمى " :ال توجد عالقة بين أبعاد المناخ الجامعي

والدافعية لإلنجاز لدى طالبات جامعة األزىر وطالبات الجامعة اإلسالمية ".
جدول ( ) 15

معامل االرتباط بين أبعاد المناخ الجامعي والدافعية لإلنجاز

طالبات

طالبات

جامعة

الجامعة

األزىر

اإلسالمية

ن=()151

ن=()151

البعد األكاديمي

**0.223

**0.321

**0.244

البعد اإلداري

**0.281

*0.160

**0.211

البعد االجتماعي

**0.361

0.134

**0.249

البعد الخدماتي

*0.162

*0.180

*0.120

**0.306

**0.253

**0.251

الدرجة الكمية لممناخ
الجامعي

معاً

ن=()311

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )298كعند مستكل داللة (0.148 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )298كعند مستكل داللة (0.113 = )0.05
**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )148كعند مستكل داللة (0.208 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )148كعند مستكل داللة (0.159 = )0.05

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أبعػػاد المنػػاخ الجػػامعي
كالدافعية لإلنجاز لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية.
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كترل الباحثة أف المناخ الجامعي الذل يقابؿ احتياجات الطمبة كيحقؽ تكقعاتيـ سكؼ

يؤدل إلى ارتفاع مستكل دافعية اإلنجاز ،كتحقيؽ إنجاز و
عاؿ مع طمكحات مرتفعة تتكافؽ مع

قدراتيـ كانجازاتيـ ،بينما المناخ الجامعي الذل ال يرغب فيو الطمبة لعدـ احتكائو عمى خبرات محببة
إلييـ كيقصر في تمبية احتياجاتيـ سكؼ يؤدل إلى إنجاز أقؿ كمستكل طمكح أقؿ كتتفؽ تمؾ

النتيجة مع دراسة عبد اهلل الصافي(.)2117

فالطمبة في الجامعات دائمان يسعكف إلى إنجاز األعماؿ الصعبة ،كالبراعة في تنظيـ األفكار

الرئيسية كتناكليا كانجاز ذلؾ بسرعة كبطريقة استقاللية ،كيتجنبكف العالقات االعتمادية القائمة عمى

االرتكاز عمى اآلخريف ،كيميمكف إلى مكاجيػة المشػكالت كمحاكلػة حميػا ،كالػى العمػؿ بػدرجات أقػكل
حينمػػا يكاجيػػكف اإلحباطػػات كالص ػراعات ،كأكػػدت ىػػذه الد ارسػػة أيض ػان أنيػػـ يتميػػزكف بمسػػتكل طمػػكح

مرتفػػع ،كىػػذا يشػػير إلػػى أنيػػـ يميمػػكف إلػػى الكفػػاح ،كنظ ػرتيـ إلػػى الحيػػاة فييػػا تفػػاؤؿ كاعتمػػاد عمػػى

النفس.

النتائج المتعمقة بالفرض الثاني:

يػػنص الفػػرض الثػػاني مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو  " :ال توجــد عالقــة بــين أبعــاد المنــاخ

الجامعي وأبعاد مستوى الطموح لدى طالبات جامعة األزىر وطالبات الجامعة اإلسالمية " .
جدول ( ) 16

معامل االرتباط بين أبعاد المناخ الجامعي وأبعاد مستوى الطموح
البعد

البعد

البعد اإلداري

البعد االجتماعي

عقبات مستقبمية

0.090

0.154

0.116

0.080

عقبات شخصية

**0.237

**0.289

0.114

0.134

عقبات اجتماعية

*0.183

**0.212

0.142

0.061

عقبات أسرية

*0.162

*0.190

0.117

0.129

عقبات مادية

0.127

0.062

0.101

0.103

الدرجة الكمية لمستوى الطموح

*0.198

**0.221

0.148

0.125

عقبات مستقبمية

0.091

0.017

0.079

0.038

طالبات

عقبات شخصية

0.055

*0.189

0.025

*0.200

الجامعة

عقبات اجتماعية

0.005

0.240

0.006

0.116

اإلسالمية

عقبات أسرية

0.029

**0.352

0.027

*0.192

ن=()151

عقبات مادية

0.142

**0.290

0.026

0.134

الدرجة الكمية لمستوى الطموح

0.095

**0.317

0.032

*0.196

عقبات مستقبمية

0.095

0.097

0.103

0.070

األكاديمي

طالبات جامعة
األزىر
ن=()151

معان
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الخدماتي

ف=()311

عقبات شخصية

**0.154

**0.240

0.050

**0.157

عقبات اجتماعية

*0.125

**0.234

0.097

0.109

عقبات أسرية

0.110

**0.267

0.081

**0.155

عقبات مادية

*0.130

**0.167

0.065

0.104

الدرجة الكمية لمستوى الطموح

**0.163

**0.266

0.105

**0.157

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )298كعند مستكل داللة (0.148 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )298كعند مستكل داللة (0.113 = )0.05
**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )148كعند مستكل داللة (0.208 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )148كعند مستكل داللة (0.159 = )0.05

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أبعػػاد المنػػاخ الجػػامعي

كأبعاد مستكل الطمكح لدل طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية.

كتعػػزل الباحثــة ذلػػؾ إلػػى أف فػػرص ت ػكافر األنشػػطة الطالبيػػة بمػػا تػػكفره مػػف إلمكانيػػة لبنػػاء

كتككيف العالقات بيف العامميف بما فييا مف طالب كىيئة تدريسية كادارييف ،كذلؾ يرجع إلػى تشػجيع

المحاض ػريف لمطمبػػة ،كتؤكػػد النتػػائج كػػذلؾ عمػػى أىميػػة دكر عضػػك ىيئػػة التػػدريس ف ػي رفػػع مسػػتكل
الطمػػكح لػػدل الطمبػػة مػػف خػػالؿ تػػكفير الجػػك المالئػػـ لمعمميػػة التعميميػػة كالبحػػث العمم ػي كيكػػكف ذلػػؾ

بخمؽ جك الكد كالترابط كالتعاكف كالمشاركة الكجدانية بيف الطمبة ،حيث أف إعطاء فرصة لمطمبة كي

يبدك أ ارءىـ كاقتراحاتو عند مناقشة مكضكع ما ،كتشجيع الطمبة عمػى البحػث كاالطػالع كعمػى إيجػاد
األفكػػار الجديػػدة  ،كمعاكنػػة الطمبػػة عمػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع التجػػارب المري ػرة المحبطػػة لطمكحػػاتيـ
كاكسابيـ ميارات تمكف مف تخطػى ىػذه التجػارب كالعقبػات كالتفكيػر فػي قػدراتيـ بمػا يتناسػب مػع مػا
يمتمككف مف طمكحػات ،كحصػكؿ الطمبػة عمػى أفضػؿ المقػررات الد ارسػية ،كالتػي مػف شػأنيا أف تػكفر

لمطمبػػة مػػادة عمميػػة مشػػتممة عمػػى المحتػػكل كاألفكػػار الت ػي مػػف الضػػركرم معرفتيػػا كاكسػػابيا لمطمبػػة،
كالتخصصات الدراسية كنظاـ االمتحانات كطرؽ التدريس.

كترل الباحثة أف مستكل الطمكح يعتبر ركيزة أساسية في تقدـ المجتمعات كرقييا كتطكرىػا،
فػػالكثير ممػػا ينج ػزه األف ػراد نحػػك الرقػػى كالتقػػدـ يرجػػع جانػػب كبيػػر منػػو إلػػى تػػكفر قػػدر مناسػػب مػػف
مستكل الطمكح لدل الطمبة كاألفراد في المجتمع.

النتائج المتعمقة بالفرض الثالث:

يػػنص الفػػرض الثالػػث مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو " ال توجــد فــروق بــين طالبــات جامعــة

األزىر وطالبات الجامعة اإلسالمية في أبعاد المناخ الجامعي "

قام ػػت الباحث ػػة ب ػػإجراء اختب ػػار " ت " لمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات ال ػػدرجات لك ػػؿ م ػػف

طالبات جامعة األزىر كطالبات الجامعة اإلسالمية بغزة ،كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي رقػـ
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جدول رقم ( ) 17

يبين الفروق في أبعاد المناخ الجامعي بين طالبات جامعة األزىر واإلسالمية

أبعاد المناخ
الجامعي
البعد األ كاديمي
البعد اإلداري
البعد االجتماعي
البعد الخدماتي
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
5.882

نوع الجامعة

ن

اإلسالمية

150

55.493

األزىر

150

52.600

7.542

اإلسالمية

150

51.300

5.816

األزىر

150

48.813

6.683

اإلسالمية

150

47.007

5.205

األزىر

150

45.340

6.088

اإلسالمية

150

34.133

4.596

األزىر

150

28.620

6.213

اإلسالمية

150

187.933

17.167

األزىر

150

175.373

22.027

قيمة (ت)
3.705

3.438

2.549

8.738

5.508

قَمة"ت"الجدولَةعىددرجةحرٍة()298وعىدمستوىداللة( 7.96=)1.15

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.000

0.001

0.011

0.000

0.000

دالة عند
1.17
دالة عند
1.17
دالة عند
1.15
دالة عند
1.17
دالة عند
1.17

قَمة"ت"الجدولَةعىددرجةحرٍة()298وعىدمستوىداللة( 2.58=)1.17

يتضح مف الجدكؿ السػابؽ أف قيمػة "ت" المحسػكبة أكبػر مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي جميػع

األبع ػ ػػاد كالدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة لممقي ػ ػػاس ،كى ػ ػػذا ي ػ ػػدؿ عم ػ ػػى كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية تع ػ ػػزل
الجامعة(اإلسالمية ،األزىر) ككانت الفركؽ لصالح طالبات جامعة اإلسالمية.

كتع ػػزك الباحثــــة ذل ػػؾ إل ػػى ظ ػػركؼ ك ػػؿ م ػػف الج ػػامعتيف سػ ػكاء كان ػػت الظ ػػركؼ األكاديمي ػػة

كاإلداريػػة كالخدماتيػػة كمػػا يعػػكد إلػػى المنػػاخ الجػػامعي لطالبػػات جامعػػة اإلسػػالمية بغػزة كالػػذم يختمػػؼ

بطبيعتو عف المناخ الجامعي لطالبات الجامعػة األزىػر مػف الناحيػة األكاديميػة كاإلداريػة كالخدماتيػة،

حيث أف الجامعة اإلسالمية ليا قنكات كمػداخيؿ ماليػة عديػدة أكثػر مػف جامعػة األزىػر بمػا يتػيح ليػا

التركيػػز كاالىتمػػاـ عمػػى الجكانػػب الماديػػة كالفيزيقيػػة كالتنظيميػػة ،كبالتػػالي رضػػا الطمبػػة عمػػى البيئػػة

الجامعية ،ىذا كتتميز الجامعة اإلسالمية مف فمسفة جديػة ،كجػديرة بػاالحتراـ كالتقػدير ،كمػا تتميػز بػو

إدارة الجامعة اإلسالمية مف تصميـ ،حيث تحرص كمتا الجامعتيف في رأل الباحثة بغض النظر عػف

الفركؽ سكاء كانت لصالح الجامعة اإلسالمية أك األزىر لدييف فالطالبات إصرار شديد عمى انتظاـ
الفصػؿ الد ارسػي بدقػة متناىيػة؛ ممػا يجعػؿ الطمبػة أكثػر ارتباطػا بالجامعػة ،كبالمنػاىج ،كبػالمقررات

الدراسية .مما يزيد مػف نسػبة طمػكحيـ ،بخػالؼ لػك كػاف ىنػاؾ انقطػاع مسػتمر فػي الد ارسػة أك مشػاكؿ
كتعميقػات د ارسػية كثيػرة ممػا يحػبط الطمبػة كيػدفعيـ إلػى الممػؿ ،ممػا يػؤدم فػي النيايػة إلػى انخفػاض

دافعيػتيـ ،كبالتػالي إلػى ت ارجػع مسػتكل طمػكحيـ ،حيػث تيػتـ كمتػا الجػامعتيف بالمنػاىج الد ارسػية التػي
تعبػػر عػػف عمػػؽ الكاقػػع كمػػدل احتيػػاج الطالػػب ليػػا فػي حياتػػو اليكميػػة ،ىػػذا كمػػف ناحيػػة دينيػػة ىنػػاؾ
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العديػػد مػػف الم ػكاد الدينيػػة كالمطبكعػػات الت ػي تنمػػى ثقافػػة اإلنسػػاف المسػػمـ فتجعػػؿ منػػو إنسػػانان مقػػبالن،
ككػذلؾ كجػكد فػرص التعزيػز التػي تفرضػيا كمتػا الجػامعتيف لمطمبػة المتفػكقيف كحفظػة القػرآف كاأليتػاـ
كأبنػػاء الشػػيداء ،فكػػؿ جامعػػة ليػػا نظاميػػا الخػػاص فػػى تقػػديـ المػػنح التػي ترتئييػػا لمطمبػػة س ػكاء كانػػت

إسػػالمية أك أزىػػر ،حيػػث أف جامعػػة األزىػػر عمػػى كجػػو الخصػػكص أكثػػر جامعػػة ف ػي الػػكطف كالعػػالـ
تق ػػدـ منحػ ػان لمطمب ػػة ،كتأكي ػػدان عم ػػى ذل ػػؾ أف ثالث ػػة أرب ػػاع الطمب ػػة يدرس ػػكف برب ػػع الرس ػػكـ ،كتح ػػرص

الج ػػامعتيف عم ػػى كج ػػكد الكف ػػاءة عن ػػد أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس كالع ػػامميف ،كالمش ػػاركة فػ ػي الم ػػؤتمرات
كالدكرات عمى المستكل المحمي كالخارجي ،ىذا يجعؿ مف أعضاء الييئة التدريسية قكة دافعػة لمطمبػة

كقػدكة حسػنة ليػـ؛ ممػا مػا يػؤدم إلػى زيػادة طمػكحيـ ،كفرصػة لمتغمػب عمػى الكضػع االقتصػادم

المتردم ،كعػدـ كجػكد عائػد مػادم ،ممػا يػدفع الطمبػة إلػى مكاصػمة الد ارسػة ،كاإلصػرار لمحصػكؿ عمػى

أعمى المراتب.

النتائج المتعمقة بالفرض الرابع:

يػػنص الفػػرض ال اربػػع مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو " :ال توجــد فــروق بــين طالبــات جامعــة

األزىر وطالبات الجامعة اإلسالمية في الدافعية لإلنجاز " .

لقػػد قامػػت الباحثػػة بػػإجراء اختبػػار " ت " لمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات الػػدرجات لكػػؿ مػػف

طالبػات جامعػة األزىػػر كطالبػات الجامعػة اإلسػػالمية بغػزة  ،كذلػؾ كمػػا ىػك مبػيف فػػي الجػدكؿ التػػالي
رقـ ( :) 78
جدول رقم () 18

يبين الفروق في مقياس الدافعية لإلنجاز بين طالبات جامعة األزىر واإلسالمية

أبعاد المناخ
الجامعي
الدافعية لإلنجاز

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
8.449
9.164

نوع الجامعة

ن

اإلسالمية

150

99.507

األزىر

150

100.573

قَمة"ت"الجدولَةعىددرجةحرٍة()298وعىدمستوىداللة( 7.96=)1.15

قيمة (ت)
1.048

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.295

غير دالة
إحصائيان

قَمة"ت"الجدولَةعىددرجةحرٍة()298وعىدمستوىداللة( 2.58=)1.17

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ أف قيمػة "ت" المحسػكبة أقػؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي الدرجػة

الكميػػة لممقيػػاس ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل الجامعة(اإلســالمية،
األزىر).

دكر فػي اسػػتثارة دافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل طالباتيػػا سػكاء كػػاف
تػػرل الباحثــة أف لكمتػا الجػػامعتيف ان

دكر ف ػي تييئػػة الطمبػػة كحفػػزىـ إلنجػػاز األعمػػاؿ المككمػػة
بشػػكؿ مباشػػر أك غيػػر مباشػػر كمػػا أف ليػػا ان

دكر
إلييـ ،كذلؾ تساعدىـ في إدراؾ ما عمػييـ مػف أعبػاء ككاجبػات يجػب إنجازىػا ،كمػا أف لمجامعػة ان
ػر فػي مسػػاعدة الطمبػة عمػى رسػػـ أىػدافيـ التػي يسػػعكف إلػى تحقيقيػا أك تحقيػػؽ أكبػر قػدر ممكػػف،
كبي ان
712

كبالتػػالي تػػكفر لػػدييـ الػػدافع إلنجازىػػا .كربمػػا يعػػزم إلػػى تػكافر الحػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة التػي تعمػػؿ
الجامعة عمى تكافرىا ،كالذل بدكره يدعك إلى التفكير بأف الجامعة تقدر الكفاءات كالقدرات ممػا يػدفع

الطمبة إلى التفكؽ ،كبالتالي يرتفع معدؿ إنجازاتيـ لألعماؿ.

النتائج المتعمقة بالفرض الخامس:

ينص الفرض الخامس مف فركض الدراسة عمى أنو " :ال توجد فـروق بـين طالبـات جامعـة

األزىر وطالبات الجامعة اإلسالمية في أبعاد مستوى الطموح " .

قام ػػت الباحث ػػة ب ػػإجراء اختب ػػار " ت " لمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات ال ػػدرجات لك ػػؿ م ػػف

طالبػػات جامعػػة األزىػػر بغ ػزة كطالبػػات الجامعػػة اإلسػػالمية بغ ػزة  ،كذلػػؾ كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػدكؿ
التالي رقـ ( : ) 79
جدول رقم () 19
يبين الفروق في مقياس مستوى الطموح بين طالبات جامعة األزىر واإلسالمية

عقبات مستقبمية
عقبات شخصية
عقبات اجتماعية
عقبات أسرية
عقبات مادية

الدرجة الكمية

لمستوى الطموح

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
3.047

نوع الجامعة

ن

اإلسالمية

150

21.473

األزىر

150

21.267

3.220

اإلسالمية

150

24.140

3.194

األزىر

150

23.953

2.945

اإلسالمية

150

24.420

2.904

األزىر

150

23.893

3.610

اإلسالمية

150

23.480

3.252

األزىر

150

23.220

3.342

اإلسالمية

150

23.493

3.922

األزىر

150

23.467

3.736

اإلسالمية

150

117.007

11.470

األزىر

150

115.800

13.476

قَمة"ت"الجدولَةعىددرجةحرٍة()298وعىدمستوىداللة( 7.96=)1.15

قيمة (ت)
0.571

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.568

غير دالة
إحصائيان

0.526

0.599

غير دالة
إحصائيان

1.392

0.165

غير دالة
إحصائيان

0.683

0.495

غير دالة
إحصائيان

0.060

0.952

غير دالة
إحصائيان

0.835

0.404

غير دالة
إحصائيان

قَمة"ت"الجدولَةعىددرجةحرٍة()298وعىدمستوىداللة( 2.58=)1.17

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي جميػػع
االبع ػػاد كالدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تع ػػزل

لمجامعة(اإلسالمية ،األزىر).
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كتػرل الباحثـة أنػو يمكػف تفسػير ىػذه النتيجػػة بػأف كػالن مػف طالبػات جامعػة األزىػر كالجامعػػة

اإلسػػالمية قػػد تػػـ التحػػاقيف بالجامعػػة بصػػرؼ النظػػر عػػف ككنيػػا( أزىػػر  -إسػػالمية) قػػد حققػػا كضػػعان

أكاديميان متكافئان يحقؽ مستكل الطمكح.

أف الطالبػػات مػػف كػػال الجػػامعتيف يتعرضػػف لػػنفس الظػػركؼ االقتصػػادية الصػػعبة كظػػركؼ االحػػتالؿ
كاإلغالؽ كيتأثر بيا الجميع بغض النظر عف نكع الجامعة ،كما أف الفركؽ بػيف طالبػات الجػامعتيف

ال تككف كاضحة بشكؿ مناسب ،حيث تترؾ الحرية لمطالبات في اختيار الجامعة كالتخصص لككنيا
تعطػػييـ مجػػاالن كاسػػعان لمنجػػاح كاألبػػداع فييػا ،كبمػػا أف الطمبػػة دخمػكا بنػػاءان عمػػى رغبػػاتيـ الخاصػػة إذان

فيػك اقتنػاع بػػذلؾ ،كبػدؿ المزيػػد مػف الجػد كالمثػػابرة مػف أجػػؿ النجػاح كالحصػكؿ عمػػى درجػة أك مكانػػة
أفضؿ .

النتائج المتعمقة بالفرض السادس:

ينص الفرض السادس مف فركض الدراسة عمى أنػو " :ال يوجد تأثير دال إحصائياً لمتفاعـل

بــين أبعــاد المنــاخ الجــامعي (مــنخفض -مرتفــع) ونــوع الجامعــة (أزىــر – إســالمية) عمــى الدافعيــة

لإلنجاز لدى طالبات جامعة األزىر وطالبات الجامعة اإلسالمية " .

استخدمت الباحثة الختبار صحة الفرضػية السادسػة ،أسػمكب تحميػؿ التبػايف الثنػائي (المنػاخ

الجامعي ،نكع الجامعة ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول رقم ()21

نتائج تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيرات أبعاد المناخ الجامعي ونوع الجامعة عمى الدافعية لإلنجاز
لدى طالبات الجامعة

مصدر التباين
المناخ الجامعي

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

ف

قيمة
الداللة

مستوى الداللة
دالة عند 1.17

4534.330

29

156.356

2.530

0.000

58.504

1

58.504

0.947

0.332

إحصائي نا

1690.243

20

84.512

1.368

0.139

الخطأ

إحصائي نا

15387.768

249

61.798

المجموع

3025634.000

300

نوع الجامعة
المناخ الجامعي × نوع
الجامعة

غير دالة
غير دالة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي المناخ الجامعي كمرتفعي المناخ الجامعي عمػى مقيػاسالدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي .
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 -ال يكجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف المنػػاخ الجػػامعي (مرتفػػع – مػػنخفض) كنػػكع الجامعػػة

(اإلسالمية  -األزىر) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.

ت ػػرل الباحثــــة أف الطمب ػػة مرتفعػ ػي المن ػػاخ الج ػػامعي م ػػف الطبيعػ ػي أف يك ػػكف ل ػػدييـ دافعي ػػة

لإلنجػػاز كالد ارسػػة أكثػػر مػػف غيػػرىـ  ،فيػػـ يتمتعػػكف بنفسػػية أفضػػؿ ،كتشػػجع الجامعػػة الطمبػػة كتكػػكف

عكنػان ليػػـ عمػى رفػػع دافعيػتيـ لإلنجػػاز حيػث تػػكفر ليػػـ مزيػدان مػػف الحػكافز الماديػػة كالمعنكيػة التػي قػػد
تس ػػاعد عم ػػى رف ػػع الدافعي ػػة لإلنج ػػاز ل ػػدل طمبتي ػػا ،كتعم ػػؿ الجامع ػػة عم ػػى ت ػػكفير مس ػػتمزمات الحي ػػاة

الجامعية بشكؿ يم و
رض مف مباني كمرافؽ كمختبرات أك منح دراسية كاعفاءات لمطمبة ،ىذا باإلضافة
إلػػى تػػأميف مسػػتمزمات الجامعيػػة بشػػكؿ إدارم فيمػػا يتعمػػؽ بسياسػػات القبػػكؿ كالتسػػجيؿ كاإلعفػػاءات
كاالمتحانات كغيرىا كؿ ىذا ترؾ أثػ انر بالغػان فػي رسػـ مالمػح التفػكؽ كالدافعيػة لإلنجػاز لػدل الطمبػة،

إض ػػافة إل ػػى االىتم ػػاـ كالتركي ػػز عم ػػى الجكان ػػب المادي ػػة كالفيزيقي ػػة بالت ػػالي رض ػػا الطمب ػػة عم ػػى البيئ ػػة

الجامعية التي يعيشكف فييا.

ىذا كلما لمجامعة مف دكر في اسػتثارة دافعيػة اإلنجػاز لػدل طالباتيػا سػكاء بشػكؿ مباشػر أك

غير مباشر ،كما أف الجامعة ليا دكر ميـ في تييئة الطمبة كحفزىـ إلنجاز األعمػاؿ المككمػة إلػييـ،
كذلؾ تساعدىـ فى إدراؾ ما عمييـ مػف أعبػاء ككاجبػات يجػب إنجازىػا  ،كمػا أف لمجامعػة دركان كبيػ انر

في مساعدة الطمبة عمى رسـ أىدافيـ التي يسعكف إلػى تحقيقيػا أك تحقيػؽ أكبػر قػدر منيػا ،كبالتػالي
تكفر لدييـ الدافع إلنجازىا.

النتائج المتعمقة بالفرض السابع:

ينص الفرض السابع مف فركض الدراسة عمػى أنػو " :ال يوجـد تـأثير دال إحصـائياً لمتفاعـل

بين أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) والحالة االجتماعية (متزوجة -غير متزوجة) عمـى

الدافعية لإلنجاز لدى طالبات الجامعة " .

استخدمت الباحثة الختبار صحة الفرضية السػابعة  ،أسػمكب تحميػؿ التبػايف الثنػائي (المنػاخ

الجامعي  ،الحالة االجتماعية ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول رقم ( ) 21

نتائج تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيرات أبعاد المناخ الجامعي والحالة االجتماعية عمى الدافعية
لإلنجاز لدى طالبات الجامعة

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

ف

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

المناخ الجامعي

4094.993

29

141.207

2.212

0.001

دالة عند 1.17

الحالة االجتماعية

266.682

1

266.682

4.177

0.042

دالة عند 1.15

المناخ الجامعي ×

380.760

11

34.615

0.542

0.873

غير دالة

715

إحصائي نا

الحالة االجتماعية

الخطأ

16471.915

258

المجمكع

3025634.000

300

63.845

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 -كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي المناخ الجامعي كمرتفعي المناخ الجامعي عمػى مقيػاس

الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي.

 -كجكد فركؽ دالة إحصائية بػيف غيػر المتزكجػات كالمتزكجػات عمػى مقيػاس الدافعيػة لإلنجػاز لػدل

عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح غير المتزكجات.

 -ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي (مرتفع – منخفض) كالحالة االجتماعية

(متزكجة ،غير متزكجة) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.

كترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقيػة كذلػؾ لمػا تتمتػع بػو الطالبػة غيػر المتزكجػة مػف حريػة

كعػدـ التزاميػػا بالعديػد مػػف األمػكر كالكاجبػػات التػي تفػػرض عمػى الطالبػػة المتزكجػة ،حيػػث أف الطالبػػة
المتزكجة يقع عمى عاتقيا العديد مػف المسػئكليات ضػمف البيئػة الزكجيػة التػي تعيشػيا ،حيػث تعػانى

مػػف مشػػاكؿ ماديػػة كاقتصػػادية قػػد تثػػبط مػػف دافعيتيػػا لإلنجػػاز ىػػذا باإلضػػافة إلػػى األعمػػاؿ المنزليػػة
المككمة إلييا كما تعانيو مف إرىاؽ كمشاؽ في العناية بأطفاليا مف تربيػة كد ارسػة كعنايػة بشػكؿ عػاـ

كؿ ىذه األمكر قد تقمؿ مف دافعية اإلنجاز لدل الطالبة المتزكجة.

كتػػرل الباحثــة أف الطالبػػة غيػػر المتزكجػػة التػي تتمتػػع بدافعيػػة لإلنجػػاز بشػػكؿ عػ ً
ػاؿ تسػػتطيع

المثابرة عمى أداء الكاجبات الدراسية ،كما تسػتطيع الطالبػة التعمػيـ كالتكجيػو الػذل يشػكؿ عػامالن ىامػان
في التييؤ النفسي لمدراسة فيعمؿ عمى زيادة التركيز كاالنتباه كالدافعية لمد ارسػة ،كمػا أف العمػؿ الجػاد
كالرغبة القكية التى يبدييا الفرد لمتغمب عمى المشكالت التي قػد يكاجيػا الفػرد فػي مرحمػة الد ارسػة مػع

كجكد ركح المثابرة عنده لمتغمب عمى كؿ مكقؼ صعب قد يككف لػو تػأثير مباشػر عمػى رفػع الدافعيػة
لإلنجاز ،ىذا باإلضافة ما تتمتع بو الطالبة غير المتزكجة مف مسػاحة كبيػرة مػف الكقػت كالقميػؿ مػف

المسئكليات االجتماعية مما يكفر ليا فرصة أكبػر لمد ارسػة لػذا ال تشػعر الطالبػة المتزكجػة بالضػغكط
حيث تفرض عمييا المسئكليات االجتماعية فرضان كقص انر كاجبا انر.
أمػػا بالنسػػبة لتػػأثير التفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف أبعػػاد المنػػاخ الجػػامعي كالحالػػة االجتماعيػػة تػػرل

الباحثة أنو كمما أتيحت فرصة كمجاؿ كمساحة مف الكقػت لممشػاركة االجتماعيػة كاالىتمػاـ بالقضػايا

االجتماعية كما ىك الحاؿ فػي كضػع الطالبػة المتفرغػة لممجػاؿ األكػاديمي فقػط (غيػر متزكجػة) كممػا
كاف لدييا فرصة جيدة لتحقيؽ أكبر قدر مف الدافعية لإلنجاز.

النتائج المتعمقة بالفرض الثامن:
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ينص الفرض الثامف مف فركض الدراسة عمى أنو  " :ال يوجد تـأثير دال إحصـائياً لمتفاعـل

بين أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) والمستوى االقتصادي (جيد -متوسـط  -مـنخفض)

عمى الدافعية لإلنجاز لدى طالبات جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية ".

اسػػتخدمت الباحثػػة الختبػػار صػػحة الفرضػػية الثامنػػة ،أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي (المنػػاخ

الجامعي  ،المستكل االقتصادم ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول رقم ( ) 22

نتائج تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيرات أبعاد المناخ الجامعي والمستوى االقتصادي عمى الدافعية
لإلنجاز لدى طالبات الجامعة

مصدر التباين
المناخ الجامعي

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

ف

قيمة
الداللة

مستوى الداللة
دالة عند 1.17

4196.240

29

144.698

2.259

0.000

3.176

2

1.588

0.025

0.976

إحصائي نا

2315.817

35

66.166

1.033

0.425

الخطأ

إحصائي نا

14922.996

233

64.047

المجموع

3025634.000

300

المستوى االقتصادي
المناخ الجامعي ×
المستوى االقتصادي

غير دالة
غير دالة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي المناخ الجامعي كمرتفعي المناخ الجامعي عمػى مقيػاسالدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي.

 -ال يكجػ ػػد تػ ػػأثير داؿ إحصػ ػػائيان لمتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف المنػ ػػاخ الجػ ػػامعي (مرتفػ ػػع – مػ ػػنخفض) كالمسػ ػػتكل

االقتصادم (مرتفع -متكسط  -منخفض) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.

ق ػػد يرج ػػع ذل ػػؾ إل ػػى أف الطمب ػػة يعيش ػػكف المن ػػاخ الج ػػامعي نفس ػػو كيعيش ػػكف البيئ ػػة الفمس ػػطينية نفس ػػيا
كظركفي ػػا ،أم أف الظ ػػركؼ التػ ػي يعيش ػػيا الطمب ػػة الج ػػامعييف كاح ػػدة كتتش ػػابو فػ ػي الثقاف ػػة كالع ػػادات
االجتماعيػػة الفمسػػطينية كػػذلؾ ىػػـ يمتمكػػكف اسػػتراتيجيات كفمسػػفات متشػػابية كظػػركفيـ كاحػػدة فػػنحف
نعيش اآلف ظركؼ اقتصادية صعبة ،حيث يعانى المجتمع الفمسػطيني مػف صػراع كظػركؼ احػتالؿ

كاغػػالؽ المعػػابر كميػػا ظػػركؼ كاحػػدة يمػػر بيػػا الطمبػػة الفمسػػطينييف جميعػان ممػػا يقمػػؿ أىميػػة المسػػتكل

االقتصػػادم عمػػى دافعيػػة اإلنجػػاز ،كمػػا أف الظػػركؼ االقتصػػادية مػػف إغػػالؽ كحصػػار كتػػدمير لمبنيػػة
التحتية لالقتصاد الفمسطيني كميا كاحدة عند الطمبة ،مما يؤدل إلى تالشػي ىػذه الفػركؽ بػيف الطمبػة

مما يجعؿ الطالبات متشابيات في الدافعية لإلنجاز.

النتائج المتعمقة بالفرض التاسع:
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ينص الفرض التاسع مف فركض الدراسة عمى أنػو  " :ال يوجد تأثير دال إحصـائياً لمتفاعـل

بــين أبعــاد المنــاخ الجــامعي (مــنخفض -مرتفــع) والمســتوى الدراســي (أول -رابــع) عم ـى الدافعيــة

لإلنجاز لدى طالبات جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية ".

استخدمت الباحثة الختبار صػحة الفرضػية التاسػعة  ،أسػمكب تحميػؿ التبػايف الثنػائي ( أبعػاد

المناخ الجامعي ،المستكل الدراسي ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول رقم ( ) 23

نتائج تحميل التباين الثنائي لفحص الفروق لمتغيرات أبعاد المناخ الجامعي والمستوى الدراسي عمى الدافعية
لإلنجاز لدى طالبات الجامعة

مصدر التباين
المناخ الجامعي

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

ف

قيمة
الداللة

مستوى الداللة
دالة عند 1.17

3997.417

29

137.842

2.135

0.001

0.324

1

0.324

0.005

0.944

إحصائي نا

1333.967

24

55.582

0.861

0.655

الخطأ

إحصائي نا

15815.853

245

64.555

المجمكع

3025634.000

300

المستوى الدراسي
المناخ الجامعي ×
المستوى الدراسي

غير دالة
غير دالة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف منخفضي المناخ الجامعي كمرتفعي المناخ الجامعي عمػى مقيػاسالدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي.

 -ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعػؿ بػيف المنػاخ الجػامعي (مرتفػع – مػنخفض) المسػتكل الد ارسػي

(األكؿ -الثاني) عمى مقياس الدافعية لإلنجاز لدل عينة الدراسة.

كتعػػزك الباحثـــة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف كػػكف المنػػاخ الجػػامعي نفسػػو يقػػدـ إلػػى الطالبػػات ف ػي
المسػػػتكيات (األكؿ – ال اربػ ػػع) س ػ ػكاء ف ػ ػي البعػ ػػد األكػ ػػاديمي أك اإلدارم أك االجتمػ ػػاعي أك الخػ ػػدماتي
فالطمبة جميعيـ يعيشكف نفػس المنػاخ ال فػرؽ بػيف طالػب فػي المسػتكل األكؿ أك ال اربػع ،فالطمبػة فػي

المسػػتكل االكؿ كال اربػػع تق ػدـ ليػػـ الخػػدمات نفسػػيا كيعػػاممكف بالمقيػػاس نفسػػو ف ػي ال ػدكائر الجامعي ػة

جميعيػا ،كمػا أف الم ارفػؽ المتػكفرة فػي الجامعػة ىػي م ارفػؽ لجميػػع الطمبػة دكف اسػتثناء ،كػذلؾ جميػػع
الخدمات التي تقدـ في المكتبة ىي لمطمبة جميعان بغض النظر عف مستكياتيـ الدراسية.

النتائج المتعمقة بالفرض العاشر:
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ينص الفرض العاشر مف فركض الدراسة عمى أنو " :ال يوجـد تـأثير دال إحصـائياً لمتفاعـل

بــين أبعــاد المنــاخ الجــامعي (مــنخفض -مرتفــع) ونــوع الجامعــة (أزىــر – إســالمية) عمــى مســتوى

الطموح لدى طالبات جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية " .

اسػتخدمت الباحثػػة الختبػػار صػػحة الفرضػػية العاشػرة  ،تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي ( أبعػػاد المنػػاخ

الجامعي  ،نكع الجامعة ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول ()24

تحميل التباين الثنائي لتأثير التفاعل بين أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) ونوع الجامعة (أزىر –
إسالمية) عمى مستوى الطموح لدى طالبات الجامعة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

المناخ الجامعي

331.537

29

11.432

1.170

0.258

نكع الجامعة

0.866

1

0.866

0.089

0.766

غير دالة إحصائيان

143.721

20

7.186

0.736

0.787

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2432.148

249

9.768

المجمكع

139935.000

300

مصدر التباين

عقبات

مستقبمية

المناخ الجامعي
× نكع الجامعة

المناخ الجامعي

300.991

29

10.379

1.209

نكع الجامعة

2.655

1

2.655

0.309

0.579

غير دالة إحصائيان

254.802

20

12.740

1.484

0.087

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2137.399

249

8.584

المجمكع

176288.000

300

عقبات
شخصية

× نكع الجامعة

أسرية

غير دالة إحصائي نا

المناخ الجامعي

262.231

29

9.042

0.897

0.623

نكع الجامعة

5.875

1

5.875

0.583

0.446

غير دالة إحصائيان

271.966

20

13.598

1.348

0.149

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2511.147

249

10.085

المجمكع

178283.000

300

اجتماعية المناخ الجامعي
× نكع الجامعة

عقبات

غير دالة إحصائي نا

0.220

المناخ الجامعي

عقبات

مستوى الداللة

المناخ الجامعي

369.472

29

12.740

1.234

0.198

نكع الجامعة

36.040

1

36.040

3.491

0.063

المناخ الجامعي

279.527

20

13.976

1.354

0.146

719

غير دالة إحصائي نا

غير دالة إحصائي نا
غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائي نا

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

مستوى الداللة

× نكع الجامعة

عقبات
مادية

الخطأ

2570.521

249

المجمكع

166811.000

300

10.323

المناخ الجامعي

686.766

29

23.682

1.895

0.005

دالة عند 1.17

نكع الجامعة

14.230

1

14.230

1.139

0.287

غير دالة إحصائي نا

386.430

20

19.322

1.546

0.067

غير دالة إحصائيان

الخطأ

3111.647

249

12.497

المجمكع

169764.000

300

المناخ الجامعي
× نكع الجامعة

المناخ الجامعي

5430.060

29

187.243

1.272

0.167

الدرجة

نكع الجامعة

92.913

1

92.913

0.631

0.428

الكمية

المناخ الجامعي

غير دالة إحصائي نا

3572.965

20

178.648

1.213

0.243

غير دالة إحصائيان

249

147.228

300

لمستكل

× نكع الجامعة

الطمكح

الخطأ

36659.861

المجمكع

4111691.000

غير دالة إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائية بػيف منخفضػي المنػاخ الجػامعي كمرتفعػي المنػاخ الجػامعي عمػػىجميع أبعاد مقياس مستكل الطمكح كالدرجة الكمية لممقياس ،عدا العقبات المادية لدل عينة الدراسة.

 -كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائية ب ػػيف منخفض ػػي المن ػػاخ الجػ ػامعي كمرتفع ػػي المن ػػاخ الج ػػامعي عم ػػى

العقبات المادية لدل عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي.

 -ال يكجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيان لمتفاعػػؿ بػػيف المنػػاخ الجػػامعي (مرتفػػع – مػػنخفض) كنػػكع الجامعػػة

(اإلسالمية  -األزىر) عمى أبعاد مقياس مستكل الطمكح كدرجتو الكمية لدل عينة الدراسة.

كتػػرل الباحثــة أف مسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة الجامعػػات يتكقػػؼ إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى المنػػاخ

الجامعي ،حيث أف المناخ الجامعي الذل يقابؿ متطمبات الطمبة كيحقؽ طمكحاتيـ سكؼ يؤدل إلػى
تحقيؽ مستكل طمكح مرتفع يتكافؽ مع مػا يمتمكػكف مػف قػدرات ،بينمػا الطمبػة الػذيف يػركف أف المنػاخ

الجامعي غير المرغكب فيو لخمكه مف أم خبرات تزيد كتمبى لمطمبة احتياجاتيـ سكؼ يؤدل بالتأكيد
إلى مستكل طمكح منخفض ،فالطمبة في الجامعات دائما يكاصمكف عمػى اإلقبػاؿ عمػى أداء األعمػاؿ
كاألخػػذ باألفكػػار الرئيسػػية ،حيػػث يتالفػػكف االعتماديػػة القائمػػة عمػػى مصػػاحبة اآلخػريف ،كيميمػػكف إلػػى
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مكاجيػػة العقبػػات الت ػي مػػف شػػأنيا أف تصػػيبيـ بنػػكع مػػف اإلحبػػاط كالص ػراع ف ػي نفػػس الكقػػت كذلػػؾ
لتميػػزىـ بمسػػتكل طمػػكح مرتفػػع يبقػػييـ عمػػى مكاصػػمة الجيػػد ،كتخطػػى العقبػػات كافػػة خاصػػة العقبػػات

المادية التي ترىؽ الطمبة؛ لكف ذلؾ ال يثبط مف عزيمتيـ بػالعكس يبحثػكف عػف كافػة السػبؿ كالطػرؽ

كافة التي تبقييـ عمى المسار نفسو بنظرة متفائمة كأكثر اعتمادية عمى النفس.

كترل الباحثة أف الطمبة مرتفعي المناخ الجامعي عمػى مقيػاس الطمػكح باسػتطاعتيـ التغمػب

عمى ما يكاجيكنو مف أعباء كعقبات كذلؾ مف خالؿ الحصكؿ عمػى مزيػد التفػكؽ كالتقػدـ بحصػكليـ
عم ػػى اإلعف ػػاءات الجامعي ػػة كالم ػػنح الد ارس ػػية التػ ػي تعم ػػؿ عم ػػى ش ػػحف اليم ػػـ ل ػػدل الطمب ػػة كمكاص ػػمة

الطمكح لدرجة أعمى ،كتكظيؼ قدراتيـ بما يتناسب مع طمكحاتيـ.

النتائج المتعمقة بالفرض الحادي عشر:

يػػنص الفػػرض الحػػادم عشػػر مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو " :ال يوجــد تــأثير دال إحصــائياً

لمتفاعــل بــين أبعــاد المنــاخ الجــامعي (مــنخفض -مرتفــع) والحالــة االجتماعيــة (متزوجــة – غيــر
متزوجة) عمى مستوى الطموح لدى طالبات جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية ".

اسػػتخدمت الباحثػػة الختبػػار صػػحة الفرضػػية الحاديػػة عشػػر  ،تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي ( أبعػػاد

المناخ الجامعي ،الحالة االجتماعية ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول ( ) 25
تحميل التباين الثنائي لتأثير التفاعل بين أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) والحالة االجتماعية (متزوجة
– غير متزوجة) عمى مستوى الطموح لدى طالبات الجامعة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

المناخ الجامعي

310.770

29

10.716

1.159

0.269

الحالة االجتماعية

22.028

1

22.028

2.383

0.124

غير دالة إحصائي نا

175.411

11

15.946

1.725

0.068

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2384.864

258

9.244

المجمكع

139935.000

300

مصدر التباين

عقبات

مستقبمية

عقبات

شخصية

المناخ الجامعي ×
الحالة االجتماعية

مستوى الداللة
غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

المناخ الجامعي

338.147

29

11.660

1.377

0.101

الحالة االجتماعية

7.375

1

7.375

0.871

0.352

غير دالة إحصائي نا

200.187

11

18.199

2.149

0.018

دالة عند 1.15

الخطأ

2184.588

258

8.467

المجمكع

176288.000

300

المناخ الجامعي ×
الحالة االجتماعية
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مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

المناخ الجامعي

427.091

29

14.727

1.469

0.063

الحالة االجتماعية

43.729

1

43.729

4.363

0.038

دالة عند 1.15

197.404

11

17.946

1.791

0.056

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2585.805

258

10.023

المجمكع

178283.000

300

مصدر التباين

عقبات
اجتماعية

المناخ الجامعي ×
الحالة االجتماعية

المناخ الجامعي

391.214

29

13.490

الحالة االجتماعية

0.012

1

0.012

0.001

0.973

غير دالة إحصائيان

144.088

11

13.099

1.254

0.252

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2694.231

258

10.443

المجمكع

166811.000

300

أسرية

الحالة االجتماعية

الدرجة
الكمية

لمستكل
الطمكح

غير دالة إحصائي نا

1.292

عقبات

مادية

غير دالة إحصائي نا

0.152

المناخ الجامعي ×

عقبات

مستوى الداللة

المناخ الجامعي

763.147

29

26.315

2.064

0.002

دالة عند 1.15

الحالة االجتماعية

1.708

1

1.708

0.134

0.715

غير دالة إحصائيان

218.819

11

19.893

1.560

0.111

غير دالة إحصائيان

الخطأ

3289.009

258

12.748

المجمكع

169764.000

300

المناخ الجامعي ×
الحالة االجتماعية

المناخ الجامعي

6435.720

29

221.921

1.570

0.036

دالة عند 1.15

الحالة االجتماعية

231.623

1

231.623

1.638

0.202

غير دالة إحصائي نا

3683.812

11

334.892

2.369

0.008

دالة عند 1.17

الخطأ

36478.129

258

141.388

المجمكع

4111691.000

300

المناخ الجامعي ×
الحالة االجتماعية

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائية بػيف منخفضػي المنػاخ الجػامعي كمرتفعػي المنػاخ الجػامعي عمػػىجميػػع أبعػػاد مقيػػاس مسػػتكل الطمػػكح كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ،عػػدا العقبػػات الماديػػة كالدرجػػة الكميػػة
لممقياس لدل عينة الدراسة.
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 -كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائية ب ػػيف منخفض ػػي المن ػػاخ الج ػػامعي كمرتفع ػػي المن ػػاخ الج ػػامعي عم ػػى

العقبػػات الماديػػة كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس لػػدل عينػػة الد ارسػػة  ،كلقػػد كانػػت الفػػركؽ لصػػالح مرتفعػػي
المناخ الجامعي.

 -كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائية ب ػػيف الحال ػػة االجتماعي ػػة (متزكج ػػة – غي ػػر متزكجػ ػة) عم ػػى العقب ػػات

االجتماعية لدل عينة الدراسة  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح المتزكجات.

 -ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي (مرتفع – منخفض) كالحالة االجتماعية

(متزكجػػة – غيػػر متزكج ػة) عمػػى أبعػػاد مقيػػاس مسػػتكل الطمػػكح  ،عػػدا العقبػػات الشخصػػية كالدرجػػة
الكمية لممقياس لدل عينة الدراسة.

في حيف كجدت نتائج دالة إحصائيان لمتفاعؿ بيف المناخ الجامعي (مرتفع – منخفض) كنكع الجامعة

(اإلسالمية  -األزىر) عمى بعد العقبات الشخصية كالدرجة الكمية لممقياس

 -الجػػدكؿ التػػالي يبػػيف المتكس ػػطات كاالنح ارفػػات المعياريػػة لممجمكعػػات الناتج ػػة عػػف التفاعػػؿ ب ػػيف

المن ػػاخ الج ػػامعي (مرتف ػػع – م ػػنخفض) كالحال ػػة االجتماعي ػػة (متزكج ػػة – غي ػػر متزكج ػػة) عم ػػى بع ػػد
العقبات الشخصية كالدرجة الكمية لممقياس لدل عينة الدراسة :
جدول رقم ( ) 26

المتوسطات واالنحرافات لكل فئة من الفئات

المناخ الجامعي
المقياس

العقبات الشخصية
الدرجة الكمية لمقياس لطمكح

الحالة

االجتماعية

منخفض
المتكسط

االنحراؼ
المعيارم

مرتفع
المتكسط

االنحراؼ
المعيارم

متزكجة

23.188

2.814

24.739

3.266

غيرمتزكجة

21.833

1.329

23.714

2.059

متزكجة

112.971

12.823

119.986

12.904

غيرمتزكجة

104.667

10.708

115.857

11.596

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف أثػػر التفاعػػؿ عمػػى بعػػد العقبػػات الشخصػػية كالدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس
الطمكح جاء لصالح مجمكعة مرتفعي المناخ الجامعي كغير المتزكجات مف عينة الدراسة.

كترل الباحثة أف الطالبة المتزكجػة اتضػح أنيػا اشػبعت لػدييا العديػد مػف الحاجػات ،كالػزكاج

ىنا ال يعني فقط االحتياج البيكلكجي ،كانما أيضا االستقرار العاطفي كاالجتماعي فى مجتمع يشجع

عم ػػى ال ػػزكاج فػ ػي س ػػف ص ػػغير ،كالتص ػػكر ال ػػذىني ل ػػدل الطالب ػػات غي ػػر المتزكج ػػات يتس ػػـ بالخيالي ػػة
كاالحالـ الكردية.
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أما بالنسبة لمطالبات غير المتزكجات التي تمر بالخبرة الكاقعية لمحياة الزكجية بكؿ مػا فييػا

مف ضغكط نفسية كاجتماعية فيي تعد مرحمة انتقالية صعبة مف طالبػة متفرغػة لمد ارسػة إلػى الزكجػة
الطالبػػة ،فػػإف مػػف اصػػعب الم ارحػػؿ تكيف ػان ى ػي الم ارحػػؿ االنتقاليػػة كخاصػػة بػػدايتيا ،فػػال بػػد مػػف سػػمة
المركنة القكية التػي يتكيػؼ فييػا الشػخص مػع البيئػة الجديػدة دكف أف يغيػر مػف طبيعتػو كشخصػيتو

األصمية ،كما يشير نعيـ الرفاعي ( )1982أف كؿ شػخص منػذ أف يكلػد إلػى أف يتكفػاه اهلل كىػك فػي
نشاط دائب كعمؿ مستمر مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ،كاشباع حاجاتػو العضػكية كالنفسػية كاالجتماعيػة،
كعندما يصؿ إلى ىدؼ تنشأ أىداؼ أخرل.

كتؤكػد الباحثة عمػى أف طػابع الشخصػية الفمسػطينية يرفػع مػف مسػتكل الطمػكح تحػت العديػد

مػ ػػف الضػ ػػغكط فالزكجػ ػػة الطالبػ ػػة لػ ػػدييا مسػ ػػتكل طمػ ػػكح عػ ػ ً
ػاؿ جػ ػػدان في ػ ػي تقػ ػػكـ بالعديػ ػػد مػ ػػف األدكار
اإلجتماعية ( زكجة -طالبة-كنة -ابنة) كتحمؿ مسئكليات تمؾ األدكار كذلؾ مف أجؿ النجاح .

كتػرل الباحثــة أف اإلنسػاف السػػكل يتمتػع بقػػدر مناسػب مػػف العػيش فػي منػاخ جػػامعي يعطػي

كؿ شيء حقو راض بما كىبو اهلل لو ،كشاك انر ما أنعـ اهلل عميو ،كلكف مثؿ ىػذا الرضػا ال يمنعػو مػف
أف ينظر دائمانن إلى األماـ  ،كيكاجو الصعاب ،كيتحػداىا كيضػع نصػب عينيػو ىػدفان يتناسػب مػع مػا
يمتمؾ مف قدرات كامكانيات كيرسـ خطتو مف أجؿ الكصكؿ إلى ذلؾ اليدؼ  ،كمف ثػـ ينطمػؽ نحػكه

بيدكء كثقة بخالؼ االنساف الذل يعانى دائمان مػف تػكترات كصػراعات فنجػده يػكزع جيػده ىنػا كىنػاؾ

فى حركات عشكائية غير منتظمة كيسمـ باألمر الكاقع بحجة أف ىذا نصيبو ،كأف ىذا مكتػكب عميػو
كال يدرل ىذا األنساف المسكيف أنو بمقدار جيده كتعبو كعرقػو ،مػا ينػاؿ مػف نجػاح كمػف سػعادة فمػف

جد كجػد كمػف زرع حصػد لػذلؾ فبمقػدار مػا يمتمػؾ اإلنسػاف مػف منػاخ جػامعي جيػد بمقػدار مػا يمتمػؾ
مف طمكح ،ككمما كاف اإلنساف قريبان كيمتمؾ مستكل طمكح ً
عاؿ ،كمما كػاف قريبػان مػف تحقيػؽ أىدافػو
بعناية كدقة.

كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة ( ىنػػاء أبػػك شػػيبة )1987،الت ػي تػػرل بكجػػكد فػػركؽ ذات

داللة إحصائية في مستكل الطمكح بيف المتزكجات كغير المتزكجات لصالح الطالبات المتزكجات.

النتائج المتعمقة بالفرض الثاني عشر:

يػػنص الفػػرض الثػػاني عشػػر مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو " :ال يوجــد تــأثير دال إحصــائياً

لمتفاعل بين أبعاد المناخ الجـامعي (مـنخفض -مرتفـع) والمسـتوى االقتصـادي (جيـد -متوسـط -
منخفض) عمى مستوى الطموح لدى طالبات جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية " .

اسػػتخدمت الباحثػػة الختبػػار صػػحة الفرضػػية الحاديػػة عشػػر  ،تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي ( أبعػػاد

المناخ الجامعي ،المستكل االقتصادم ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
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جدول ()27

تحميل التباين الثنائي لتأثير التفاعل بين أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) والمستوى االقتصادي (جيد -
متوسط – منخفض) عمى مستوى الطموح لدى طالبات الجامعة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الدال لة

المناخ الجامعي

317.015

29

10.932

1.103

0.335

المستكل االقتصادم

5.964

2

2.982

0.301

0.740

غير دالة إحصائيان

239.818

35

6.852

0.691

0.905

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2309.713

233

9.913

المجمكع

139935.000

300

مصدر التباين

عقبات

المناخ الجامعي ×

مستقبمية

المستكل االقتصادم

المناخ الجامعي

468.982

29

16.172

1.782

0.011

المستكل االقتصادم

16.594

2

8.297

0.914

0.402

غير دالة إحصائيان

270.192

35

7.720

0.851

0.710

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2114.187

233

9.074

المجمكع

176288.000

300

عقبات
شخصية

المستكل االقتصادم

اجتماعية

عقبات
أسرية

عقبات
مادية

غير دالة إحصائي نا

دالة عند 1.15

المناخ الجامعي ×

عقبات

مستوى الداللة

المناخ الجامعي

483.164

29

16.661

1.683

0.019

دالة عند 1.15

المستكل االقتصادم

7.456

2

3.728

0.377

0.687

غير دالة إحصائيان

495.297

35

14.151

1.429

0.065

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2306.610

233

9.900

المجمكع

178283.000

300

المناخ الجامعي ×
المستكل االقتصادم

المناخ الجامعي

500.647

29

17.264

1.665

0.022

دالة عند 1.15

المستكل االقتصادم

32.534

2

16.267

1.569

0.210

غير دالة إحصائي نا

400.363

35

11.439

1.103

0.326

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2415.592

233

10.367

المجمكع

166811.000

300

المناخ الجامعي ×
المستكل االقتصادم

المناخ الجامعي

853.742

29

29.439

2.294

0.000

دالة عند 1.17

المستكل االقتصادم

8.063

2

4.032

0.314

0.731

المناخ الجامعي ×

غير دالة إحصائي نا

481.506

35

13.757

1.072

0.369
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غير دالة إحصائيان

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الدال لة

مستوى الداللة

المستكل االقتصادم
الخطأ

2990.763

233

المجمكع

169764.000

300

12.836

المناخ الجامعي

8645.818

29

298.132

2.033

0.002

الدرجة

دالة عند 1.17

المستكل االقتصادم

214.367

2

107.183

0.731

0.483

الكمية

المناخ الجامعي ×

غير دالة إحصائيان

5710.558

35

163.159

1.113

0.314

غير دالة إحصائيان

الخطأ

34166.598

233

146.638

المجمكع

4111691.000

300

لمستكل
الطمكح

المستكل االقتصادم

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :
 كجكد فركؽ دالة إحصػائية بػيف منخفضػي المنػاخ الجػامعي كمرتفعػي المنػاخ الجػامعي عمػى أبعػادمقيػػاس أبعػػاد مسػػتكل الطمػػكح كدرجتػػو الكميػػة  ،عػػدا العقبػػات المسػػتقبمية لػػدل عينػػة الد ارسػػة  ،كلقػػد

كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي.

 عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائية بػيف منخفضػي المنػاخ الجػامعي كمرتفعػي المنػاخ الجػامعي عمػػىبعد العقبات المستقبمية لدل عينة الدراسة.

 -ال يكجػ ػػد تػ ػػأثير داؿ إحصػ ػػائيان لمتفاعػ ػػؿ بػ ػػيف المنػ ػػاخ الجػ ػػامعي (مرتفػ ػػع – مػ ػػنخفض) كالمسػ ػػتكل

االقتصادم (مرتفع -متكسػط  -مػنخفض) عمػى أبعػاد مقيػاس أبعػاد مسػتكل الطمػكح كدرجتػو الكميػة

لدل عينة الدراسة.

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الظركؼ التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني متشابية ،كذلؾ طبيعة

الظػركؼ االقتصػادية التػي تعيشػيا األسػر الفمسػطينية مػف الصػراعات كظػركؼ االحػتالؿ كاغػالؽ

المعػابر كالحصػػار كتػدمير لمبنيػة التحتيػة كميػا ظػػركؼ كاحػػدة يمػػر بػو جميػع مسػتكيات المجتمػع

الفمسطيني مما قمؿ مف أىمية المستكم االقتصادم عمى الطمكح ،كما يعيشو المجتمع الفمسطيني مػف

ظركؼ اقتصادية كسياسية كأمنية متمثمة في االغػالؽ كالحصػار كتػدمير لالقتصػاد الفمسػطيني كميػا
كاحدة عند الطمبة مما يؤدل إلى تالشي ىذه الفركؽ بيف الطمبة مما يجعميـ متشابييف في الطمكح .
كتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة نيفيف المصرم (.)2177
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النتائج المتعمقة بالفرض الثالث عشر:

يػػنص الفػػرض الثالػػث عشػػر مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو " :ال يوجــد تــأثير دال إحصــائياً

لمتفاعــل بــين أبعــاد المنــاخ الجــامعي (مــنخفض -مرتفــع) والمســتوى الدراســي (أول -رابــع) عمــى
مستوى الطموح لدى طالبات جامعة األزىر والجامعة اإلسالمية " .

اسػػتخدمت الباحثػػة الختبػػار صػػحة الفرضػػية الثالثػػة عشػػر  ،تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي ( أبعػػاد

المناخ الجامعي ،المستكل الدراسي ) كالجدكؿ التالي يكضح ىذه النتائج :
جدول ()28

تحميل التباين الثنائي لتأثير التفاعل بين أبعاد المناخ الجامعي (منخفض -مرتفع) والمستوى الدراسي (أول –
رابع) عمى مستوى الطموح لدى طالبات الجامعة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

المناخ الجامعي

270.752

29

9.336

0.934

0.567

المستكل الدراسي

16.588

1

16.588

1.660

0.199

غير دالة إحصائيان

126.403

24

5.267

0.527

0.968

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2448.037

245

9.992

المجمكع

139935.000

300

مصدر التباين

عقبات

المنػػاخ الجػػامعي ×

مستقبمية المستكل الدراسي

عقبات

المناخ الجامعي

400.310

29

13.804

1.668

0.021

المستكل الدراسي

41.684

1

41.684

5.036

0.026

غير دالة إحصائيان

283.138

24

11.797

1.425

0.095

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2027.908

245

8.277

المجمكع

176288.000

300

المنػػاخ الجػػامعي ×

المناخ الجامعي

254.145

29

8.764

0.845

0.697

المستكل الدراسي

8.942

1

8.942

0.863

0.354

غير دالة إحصائيان

268.866

24

11.203

1.081

0.366

غير دالة إحصائيان

الخطأ

2539.724

245

10.366

المجمكع

178283.000

300

اجتماعية المنػػاخ الجػػامعي ×
المستكل الدراسي

عقبات

غير دالة إحصائي نا

دالة عند 1.15

شخصية المستكل الدراسي

عقبات

مستوى الداللة

المناخ الجامعي

289.181

29

9.972

0.975

0.507

المستكل الدراسي

8.550

1

8.550

0.836

0.361
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غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان
غير دالة إحصائيان

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

344.868

24

14.370

1.405

0.104

الخطأ

2505.623

245

10.227

المجمكع

166811.000

300

مصدر التباين

أسرية

المنػػاخ الجػػامعي ×

المستكل الدراسي

المناخ الجامعي

589.949

29

20.343

1.544

0.042

المستكل الدراسي

1.478

1

1.478

0.112

0.738

غير دالة إحصائيان

275.888

24

11.495

0.873

0.640

غير دالة إحصائيان

الخطأ

3227.434

245

13.173

المجمكع

169764.000

300

عقبات
مادية

المستكل الدراسي

الكمية

لمستكل
الطمكح

غير دالة إحصائيان

دالة عند 1.15

المنػػاخ الجػػامعي ×

الدرجة

مستوى الداللة

المناخ الجامعي

5507.161

29

189.902

1.287

0.156

المستكل الدراسي

22.531

1

22.531

0.153

0.696

غير دالة إحصائيان

4043.987

24

168.499

1.142

0.298

غير دالة إحصائيان

الخطأ

36138.283

245

147.503

المجمكع

4111691.000

300

المنػػاخ الجػػامعي ×
المستكل الدراسي

غير دالة إحصائي نا

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 -عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائية بػيف منخفضػي المنػاخ الجػامعي كمرتفعػي المنػاخ الجػامعي عمػػى

أبعاد مقياس أبعاد مستكل الطمكح كدرجتو الكمية عدا العقبات الشخصية لدل عينة الدراسة .

 -كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائية ب ػػيف منخفض ػػي المن ػػاخ الج ػػامعي كمرتفع ػػي المن ػػاخ الج ػػامعي عم ػػى

العقبات الشخصية  ،كلقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي المناخ الجامعي .

 ال يكجػد تػأثير داؿ إحصػائيان أبعػاد المنػاخ الجػامعي (مرتفػع – مػنخفض) كالمسػتكل الد ارسػػي (أكؿ– رابع) عمى مقياس مستكل الطمكح لدل عينة الدراسة.

إف طمبػػة المسػػتكل األكؿ كال اربػػع يعيشػػكف الظػػركؼ نفسػػيا داخػػؿ الجامعػػة ،كػػذلؾ فػػإف ىنػػاؾ

ػر مػػف إدارة الجامعػػة بالطمبػػة الجػػدد مػػف حيػػث اسػػتقباليـ إقامػػة المقػػاءات التعريفيػػة معيػػـ،
اىتمامػان كبيػ ان

كتعريفيـ بفمسفة الجامعة كأنظمتيا ،كحثيـ عمى الدراسة كاالجتيػاد كتعػريفيـ بػأف ىنػاؾ منحػان لمطمبػة
المتفكقيف مما يستثير دافعيتيـ منذ البداية  .كػذلؾ فػإف العالقػة بػيف المدرسػيف كالطمبػة بغػض النظػر

عف مستكاىـ الدراسي ،كتداخؿ الطمبة في مجمع كاحد ،ككجكد مجمكعة مػف النشػاطات التػي يشػارؾ
فييػػا طمبػػة المسػػتكل األكؿ مػػع طمبػػة المسػػتكل ال اربػػع ،كاىتمػػاـ طمبػػة المسػػتكل ال اربػػع بطمبػػة المسػػتكل
778

األكؿ ،كارشػػادىـ إلػػى كيفيػػة مكاجيػػة المشػػكالت المختمفػػة ،كػػؿ ذلػػؾ يزيػػؿ فػػى النيايػػة مػػف الح ػكاجز
بينيـ ،كبالتالي يتقارب مستكل طمكحيـ ،ككذلؾ فإف طمبة المستكل األكؿ يككنكف في بداية الطريػؽ
كفى بداية الدراسة حيث الطاقة القكية ،كالدافعية الشديدة ،كاالستعداد .فيـ يقبمكف عمى الجامعة بنيـ

كشػػكؽ؛ ألنيػػا خب ػرة جديػػدة عمػػييـ ،كفػػى نفػػس الكقػػت فػػإف الطمبػػة ف ػي المسػػتكل ال اربػػع يككنػػكف عمػػى
كش ػػؾ االنتي ػػاء كالتخ ػػرج ،فيع ػػز عم ػػييـ فػ ػراؽ الجامع ػػة التػ ػي قضػ ػكا فيي ػػا أرب ػػع س ػػنكات م ػػف الد ارس ػػة،
كيشعركف بقيمة العمـ كثمرة الد ارسػة فيميمػكف إلػى أف يككنػكا أكثػر رغبػة إلكمػاؿ د ارسػاتيـ العميػا كىػذا

كمو يساىـ فى إذابة الفركؽ بيف المستكل األكؿ كالرابع في مستكل الطمكح.

كتتفػػؽ نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة فػػايز األسػػكد ( ،)2113حيػػث أثبتػػت ىػػذه الد ارسػػة عػػدـ

كجكد فركؽ دالو في مستكل الطمكح تعزل لمتغير المستكل الدراسي.
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توصيات الدراسة:

فى ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة الجامعات الفمسطينية باآلتي:

 إجراء دراسة لتقييـ المناخ الجامعي في الجامعات الفمسطينية جميعيا كالمقارنة بينيا.
 إج ػراء د ارسػػات لتقيػػيـ المنػػاخ الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الجامعػػة لممقارنػػة بػػيف
اإلداري ػػيف كاألك ػػاديمييف ،كلمتع ػػرؼ عم ػػى درج ػػة الرض ػػا ال ػػكظيفي لمع ػػامميف كعالقت ػػو بالمن ػػاخ

الجامعي السائد في الجامعة.

 أف تعمؿ الجامعة عمى رفع دافعية االنجاز لػدل طمبتيػا ،مػف خػالؿ تػكفير العناصػر الكفيمػة
التي تساعد في ىذا الجانب.

 أف تسػػعى الجامعػػة لمتخفيػػؼ عمػػى الطمبػػة ،فيمػػا يتعمػػؽ بػػإجراءات التسػػجيؿ كالماليػػة ،كتحػػرم
جانب العدؿ عند تكزيع المنح الدراسية كاإلعفاءات.

 التعػػرؼ عم ػػى أبع ػػاد مناخي ػػة أخ ػػرل كتك ػػكف د ارسػػة فارق ػػة عينتي ػػا الكمي ػػات العممي ػػة كالكمي ػػات
األدبية.

 إج ػراء د ارسػػة مشػػابية عمػػى عينػػة مػػف الػػذككر كاإلنػػاث لمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف حػػكؿ
متغيرات الدراسة.

 تييئػػة المنػػاخ المناسػػب لػػدعـ دكر البحػػث كالتطػػكير فػػي زيػػادة الدافعيػػة لإلنجػػاز كمسػػتكل
الطمكح.

 عقػػد نػػدكات كمػػؤتمرات كلقػػاءات ككرش عمػػؿ تفي ػد فػػي تييئػػة كتبػػادؿ الخب ػرات حػػكؿ المنػػاخ
الجامعي المناسب.

 تعزيز ميارات العمؿ الجماعي مف كادر أكػاديمي كادارم لممسػاىمة فػي خمػؽ منػاخ جػامعي
مناسب.

 ضركرة ربط الجامعات بم اركػز البحػكث كقكاعػد البيانػات مػف أجػؿ االسػياـ فػي تبػادؿ السػبؿ
الممكنة حكؿ طرح أم المناخات يتناسب مع الطمبة.
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 صفاء األعسر ك إبراىيـ قشقكش ك محمد سالمة )  )1983دراسات في تنمية دافعية اإلنجاز ،مركز
البحكث التربكية ،جامعة قطر.
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 صالح مرحاب )  :( 1984التكافؽ النفسي كعالقتو بمستكل الطمكح — دراسة مقارنة بػيف الجنسػيف
فػي مرحمػة المراىقػة بػالمغرب ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،معيػد الد ارسػات العميػا لمطفكلػة ،جامعػة
عيف شمس ،مصر.

 صالح مرحاب ( :)1989سيكولوجيا التوافق ومستوى الطموح ،المغرب ،دار األماف.

لمدرسػات النفسػية ،مجمـة العمـوم
 طمعػت منصػكر )  ( 1981عمػـ الػنفس البيئػي – ميػداف حديػد ا
االجتماعية ،مج ،8ع .4

 عاطؼ األغا ) :( 1989المناخ الدراسي السائد كعالقتو بالتكافؽ الدراسي لمطالب ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.

 عب ػػد الجمي ػػؿ الزكبع ػػي ،مي ػػدل الس ػػامرائي (" :)1993ت ػػأثير المن ػػاخ الج ػػامعي ف ػػي اتجاى ػػات الطمب ػػة
الذككر كاإلناث بعضيـ اآلخر" ،مجمة التعريب ،ع.5

 عبػد الػرحمف العيسػكم )  :( 2004الـوجيز فـي عمـم الـنفس العـام والقـدرات العقميـة ،دار المعرفػة
الجامعية.

 عب ػػد ال ػػرحمف المحب ػػكب (" :)1997المن ػػاخ األك ػػاديمي كم ػػا يدرك ػػو الطمب ػػة كالطالب ػػات ف ػػي مس ػػتكيات
دراسية كتخصصات أكاديمية مختمفة في كمية التربية" ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،ع .32

 عبػد الػرحمف بػف بريكػة )" :(1995السػمات اإلنجازيػة لػدل بطػؿ نصػكص القػراءة المكجيػة لتالميػذ

الطكر الثاني مف التعميـ األساسي" ،قراءات في المنـاىج التربويـة ،الطبعػة األكلػى ،جمعيػة اإلصػالح
االجتماعي ك التربكم ،باتنة.
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 عبد العزيز عمي السمماف ( : ) 2004السمكؾ القيادم لممدرب الرياضي كعالقتو بدافعية اإلنجاز لدل
العبي بعض األلعاب الجماعية بالمممكػة العربيػة السػعكدية ،رسـالة ماجسـتير ،كميػة التربيػة ،جامعػة

الممؾ سعكد.

 عبد الغنى عبكد كآخركف ( :)1992إدارة المدرسة االبتدائية ،القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية.
 عبد المطيؼ محمد خميفة (  :( 2000الدافعية لإلنجاز ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة كالتكزيع.

 عبػػد اهلل الشػػيرم ( :)2005قػػيـ العامػػؿ كدافعيػػة اإلنجػػاز كاإلنتمػػاء لػػدل عمػػاؿ مصػػنع كسػػكة الكعبػػة
المشرفة بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرل.

 عبػد اهلل الصػافي ) ":( 2001المنػاخ المدرسػي كعالقتػو بدافعيػة اإلنجػاز كمسػتكم الطمػكح لػدم عينػو
مف طالب كطالبات المرحمة الثانكية بمدينو أبيا" ،رسالة الخميج العربي ،السنة  ،22ع .79

 عبػد اهلل بػف طػو الصػافي (  :)2000عػزك النجػاح كالفشػؿ الد ارسػي كعالقتػو بدافعيػة اإلنجػاز ،مجمـة
جامعة أم القرى ،جامعة أـ القرل ،مج  ،12العدد (.)2

 عبد اهلل بف ناصر الشككاني(  :) 2006العالقة بيف نمط مدير المدرسة القيادية حسب نمكذج ىرسي
كبالنشارد كبيف دافعية المعمميف لإلنجاز ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل.

 عبد اهلل محمد الغامدم (  :( 2000الفركؽ في مفيكـ الذات كدافعية اإلنجاز بيف عينة مف المراىقيف
المحركميف مف األسرة كغير المحركميف في محافظػة جػدة ،رسـالة ماجسـتير ،كميػة التربيػة ،جامعػة أـ

القرل.

 عبد المطمب القريطي )  :(1998في الصحة النفسية ،الطبعة األكلى ،دار الفكر العربي.
 عبػد المػنعـ الشػناكم زيػداف(":( 1995إدراؾ الطالػب لمقبػكؿ الكالػدم ك عالقتػو بدافعيػة اإلنجػاز لػدل
طالب كمية المعمميف بالجكؼ" ،المجمة التربوية ،مج  ،10ع  ،37الككيت.

 عبد ربػو شػعباف ( :)2010الخجػؿ كعالقتػو بتقػدير الػذات كمسػتكل الطمػكح لػدل عينػة مػف المعػاقيف
بصريان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 عبيػر صػابر (  : ( 2003برنػامج لتنميػة دافعيػة اإلنجػاز لػدل أطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة ،رسـالة
ماجستير ،معيد الدارسات العميا لمطفكلة ،جامعة عيف شمس.

 عصالف صبح المساعيد )" :)٥٩٨٤مستكل الطمكح كاالتزاف اإلنفعالى كالجنس كالتخصص الدراسي
عند طمبة الصؼ الثالث الثانكم في األردف" ،ممخصات رسائل الماجستير في التربية ،مج .3

 عالء سمير مكسػى القطنػاني ( :)2011الحاجػات النفسػية كمفيػكـ الػذات كعالقتيػا بمسػتكل الطمػكح

لػدل طمبػة جامعػػة األزىػر بغػزة فػي ضػػكء نظريػة محػػددات الػذات ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،
كمية التربية ،جامعة األزىر بغزة  ،فمسطيف .

 عمػ ػػى الزى ارنػ ػػي (  )2009إدراؾ القبػ ػػكؿ الكالػ ػػدم كعالقتػ ػػو بمسػ ػػتكل الطمػ ػػكح لػ ػػدل طػ ػػالب المرحمػ ػػة
المتكسطة بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.
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 عمػػى بػػف محمػػد المجممػػي (  :)2006دافعيػػة اإلنجػػاز الد ارسػػي كقمػػؽ االختبػػارات كبعػػض المتغي ػرات
األكاديميػػة لػػدل طػػالب كميػػة المعممػػيف فػػي جػػازاف ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كميػػة التربيػػة،

جامعة أـ القرل.

 عمى عسكر ك فايز القنطار ( :)2005مدخل إلى عمم النفس التربوي ،التربية مػف منظػكر نفسػى،
مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع ،الككيت.

 عمى محمكد شعيب ( :)1990دراسة لبعض مصادر الضغكط النفسػية لػدل طػالب الثانكيػة العامػة،
أبحاث المؤتمر السنوي الثالث لمطفـل المصـري ،تنشػئتو كرعايتػو ،مػج  ،2د ارسػات الطفكلػة ،جامعػة

عيف شمس.
 عمي إبراىيـ الدسكقي عمي )  :(1991المناخ التنظيمي في المدارس الثانكية العامة كالمعاىد الثانكية
األزىريػة كعالقتػو بػبعض المشػكالت التربكيػة ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،كميػة التربيػة ،جامعػة

األزىر.

 عمي السممي )  : )1978تحميل النظم السموكية ،القاىرة ،مكتبة غريب.

 عمػػاد البعيجػػاف ( :)1999محػػؿ الػػتحكـ كعالقتػػو بالػػدافع لإلنجػػاز لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ ثػػانكم
بمدينة الذماـ ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ فيصؿ.

 غالب محمد المشيخي (  :) 2009قمؽ المستقبؿ كعالقتػو بكػؿ مػف فاعميػة الػذات كمسػتكل الطمػكح
لدل عينة مف طالب جامعة الطائؼ ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أـ القرل ،كمية التربية.

 غيث ػػاء ب ػػدكر (  :) 2001مس ػػتكل الطم ػػكح كعالقت ػػو بالتحص ػػيؿ الد ارس ػػي ،رســـالة ماجســـتير غيـــر
منشورة ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ.

 فػ ػػاركؽ شػ ػػكقي اليػ ػػكىي كمحمػ ػػد غػ ػػازم بيػ ػػكمي ( :)2000إدارة المدرســــة االبتدائيــــة ،دار المعرفػ ػػة
الجامعية ،اإلسكندرية.
 فاطمة رمزم المدني ) : (2000دافعيػة اإلنجػاز فػي عالقتيػا بالتحصػيؿ األكػاديمي لػدل طالبػات كميػة
التربية بالمدينة المنكرة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،المدينة المنكرة.

 فايز األسكد (" :) 2009دكر الجامعة فػي تنميػة الطمػكح الد ارسػي لػدل طالبيػا نحػك التفػكؽ" ،مجمـة
جامعة األزىر بغزة ،مج ،11ع .1

 فايز األسكد ) :) 2003دراسة العالقة بيف مستكل القمػؽ كمفيػكـ الػذات كمسػتكل الطمػكح لػدل الطمبػة
الجامعييف في دكلة فمسطيف ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة األقصى ،فمسطيف.

 فؤاد أبك حطب كآماؿ صادؽ ( :)1983عمم النفس التربوي ،القاىرة  ،مكتبة األنجمك المصرية.
 كاميميا عبد الفتاح (  :( 1972مستوى الطموح والشخصية ،دار النيضة ،القاىرة.

 كاميميػا عبػد الفتػاح ) :( 1984اسـتبيان مسـتوى الطمـوح كراسـة التعميمـات ،القػاىرة مكتبػة النيضػة
العربية.
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 كاميميػا عبػد الفتػاح ) :( 1984مسـتوى الطمـوح والشخصـية ،الطبعػة الثانيػة ،دار النيضػة العربيػة،
بيركت ،لبناف.

 لكلػك عبػد اهلل العيػدركس (  :)1989التكافػؽ الشخصػي االجتمػاعي لممراىقػة كعالقتػو بالتحصػيؿ
الدراسي ،رسالة ماجستير غير منشورة – كمية التربية ،جامعة أـ القرل.

 لكيس مميكة( :( 1989سيكولوجيا الجماعات والقيادة ،الجزء األكؿ كالثاني ،الييئة المصرية لمكتاب.

 لينػػدا دافيػػدكؼ ( :)2000الشخصــية – الدافعيــة واإلنفعــاالت ،ترجمػػة سػػيد الط ػكاب كمحمػػكد عمػػر،
مصر الدار الدكلية لإلستثمارات الثقافية.

 مجػػدل عبػػد اهلل (  :)2003الســـموك اإلجتمـــاعي ودينامياتـــو :دار المعرفػػة الجامعيػػة ،اإلسػػكندرية،
مصر.

 مجمع المغة العربية ): ( 1985المعجم الوسيط ،الجزء األكؿ ،ط  ، 3القاىرة  ،مصر.

 مجمكعة باحثيف )  :( 2003موسوعة عمم النفس والتربية ،الجزء الثاني ،بيركت ،لبناف.

 محمد الحامػد ( :)1996قيػاس دافعيػة اإلنجػاز الد ارسػي عمػى البيئػة السػعكدية ،مجمـة رسـالة الخمـيج
العربي ،عدد  ، 58السنة  ، 16ص . 164 -131

 محمد الترتكرم ) (2005دافعية اإلنجاز ،عماف www.minshawi.com
 محمػد القريػكتي ) " :(1994المنػاخ التنظيمػي فػي الجامعػة األردنيػة مػف كجيػة نظػر أعضػاء ىيئػة
التدريس" ،مؤتة لمبحوث والدراسات ،مج  ،9عدد .5

 محمػد المتػكلي ) " :( 1989المنػاخ داخػؿ لمؤسسػات التعميميػة كعالقتػو بمسػتكل طمػكح المعممػيف"،
مجمة كمية التربية ،المنصكرة ،ع  ، ٥١الجزء األكؿ.

 محمػد المرسػي" ) " : ( 1987د ارسػة معمميػة لمسػتكم الطمػكح كتقػدير الػذات لػدم طػالب الجامعػة"،
مجمة كمية التربية بالمنصورة ،ع ، 9ج  ،2المنصكرة  ،مصر.

 محمػػد تكفيػػؽ ( " : ) 2002فاعميػػة الػػذات كعالقتيػػا بمسػػتكل الطمػػكح دافعيػػة االنجػػاز عنػػد طػػالب
الثانكم العاـ كالفني" ،معيد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاىرة.

 محمػػد سػػعيد أنػػديقيرم كاسػػماعيؿ خميػػؿ كعمػػى صػػقر كمحمػػد نػػكرل (" ،)1995الخمفيػػة االجتماعيػػة
لمطالػػب كأثرىػػا فػػي التكيػػؼ مػػع المنػػاخ الجػػامعي كالتحصػػيؿ الد ارسػػي ،د ارسػػة تطبيقيػػة عمػػى طػػالب
كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة" ،العدد( )53مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر.

 محمد شييب )  :( 1990السموك اإلنساني في التنظيم ،الككيت :دار الفكر العربي.

 محمد عبد اإللو الطيطي ( :)2006المناخ الجامعي كعالقتو بدافع اإلنجاز كمستكل الطمكح عند

طمبة جامعات فمسطيف .متوفرة عمى الشبكة العالمية .مجمة المعمـ .
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 محمد عبد الرحيـ عدس ( :)1997نيج جديد في التعميم والتعمم ،دار الفكر لمنشر ،عماف.

 محمػد قاسػـ القريػػكتى ( :)1997السـموك التنظيمــي ،د ارسػة السػػمكؾ اإلنسػاني الفػػردم كالجمػاعي فػػي
المنظمات اإلدارية ،عماف ،دار الشرؽ.

 محمػػد كامػػؿ المغربػػي ( :)1995الســموك التنظيمــي ،مفــاىيم وأســس ســموك الفــرد والجماعــة فــى
التنظيم ،ط،2عماف ،دار الفكر.

 محمد مصطفى زيداف ) :)1984الدوافع واالنفعاالت ،عكاظ لمنشر كالتكزيع.

 محمد يحيى المعافا (  :)2009معوقات األداء الجامعي ،جامعة ذمار ،كمية التربية.
 محمكد أبك سمرة كمحمد عبػد اإللػو الطيطػي ( )2004المنػاخ الجػامعي فػي جامعػات الضػفة الغربيػة
في فمسطيف كعالقتو بدافعية االنجاز لدل طمبتيا ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد(.)44

 محمكد الزيادم )  ( 1999دراسة تجريبية لمفركؽ بيف الجنسيف في مستكل الطمكح ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة ،جامعة القاىرة.

 محمػكد عنػاف ك مصػطفى بػاىي ): (2000مقدمـة فـي عمـم نفـس الرياضـة ،مركػز الكتػاب لمنشػر،
القاىرة.

 محي الديف أحمد حسيف (  : ( 1988دراسات في الدافعية والدوافع  ،دار المعارؼ ،القاىرة.

 محي الديف تكؽ ك يكسؼ قطامي ك عبد الرحمف عدس(:( 2002أسس عمم النفس التربوي ،الطبعػة
الثانية ،دار الفكر العربي ،األردف.

 مصطفى حسيف باىى ك أمينة إبراىيـ شمبي (  :( 1998الدافعية نظريات وتطبيقات ،الطبعة األكلي،
مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة.

 مصطفى فيمي ) بدكف سنة ) :سيكولوجية التعمم ،القاىرة :مكتبة مصر.
 معػزم بػف سػنجؿ العتيبػي ) :( 2004دافعيػة اإلنجػاز كاإلنتاجيػة العمميػة لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس
بجامعة الممؾ سعكد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ سعكد ،كمية العمكـ اإلدارية.

 ميمكنة عمي الصكمالي ) :) 1993دافع اإلنجاز في ضػكء االتجاىػات الكالديػة لػدل اإلنػاث فػي الفئػة
العمرية( )12-10سنة ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعكد.

 ناصر محمد العديمي ( :)1983الدكافع كالحكافز كالرضا الكظيفي في األجيزة الحككمية في المممكػة
العربية السعكدية ،بحث ميداني ،مجمة اإلدارة العامة ،العدد(، )36ص .37-34

 نباؿ نادر( :)2005الشخصية المؤثرة ،الطبعة االكلى ،دار اليكسؼ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 نبيؿ حافظ كآخركف (  :)1997مقدمة في عمم النفس االجتماعي  ،القاىرة :مكتبة زىراء الشرؽ.

 نبيؿ محمد زايد ( :)2003الدافعية والتعمم ،الطبعة األكلى ،مج األكؿ ،مكتبة النيضة المصرية.
 نجػاه بنػت مشػعؿ المطيػرم )  : ( 2005عالقػة الرضػى الػكظيفي بالصػراع التنظيمػي د ارسػة ميدانيػة
عمى مكظفي جامعة الممؾ سعكد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة الممؾ سعكد.
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كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنكفية.
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 نظمػي أبػك مصػطفي ( : ( 1990قمػؽ االمتحػاف كعالقتػو بمسػتكم الطمػكح كالمسػتكم االقتصػادم
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 نظميػة سػرحاف ) :(1993العالقػة بػيف مسػتكم الطمػكح كالرضػا المينػي لألخصػائييف االجتمػاعييف،
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الوالحق
ممحق رقم ( )1مقياس المناخ الجامعي فى صكرتو األكلية.
ممحق رقم ( )2مقياس المناخ الجامعي فى صكرتو النيائية .إعداد الباحثة.

ممحق رقم ( )3إستخبار الدافع لإلنجاز لمراشديف إعداد :ىرمانز ( ترجمة /
رشاد مكسى كصالح الديف أبك ناىية.

ممحق رقم ( )4مقياس مستكل الطمكح العاـ لطمبة الجامعة إعداد :صالح
الديف أبك ناىية.

ممحق رقم ( )5أسماء المحكميف لمقياس المناخ الجامعي.
ممحق رقم ( )6تسييؿ ميمة باحثة.

ممحق ()1
هقْاس الوناخ الجاهعِ فِ صٌرجو األًلْة
البعد األكاديمي:
الرقـ

نعـ

العبارات

إلي حد
ما

.7

أشعر بأمانة المحاضريف كاخالصيـ في العمؿ التدريسي.

.2

ييتـ معظـ أساتذتى بإجراء منافسات عممية بيف الطمبة.

.3

يتسـ المحاضركف بالكفاءة العممية في تدريسيـ.

.4

ييتـ أعضاء ىيئة التدريس بالتحصيؿ األكاديمي لمطمبة.

.5

تحرص الييئة التدريسية عمى تقييـ الطمبة بشكؿ منيجي.

.6

ييتـ المحاضركف بتحفيز الطمبة كتشجيعيـ عمى التغيير
كاإلبداع.

.7

ييتـ المحاضركف بالمستجدات العممية ذات الصمة
بتخصصيـ.

.8

يتعاكف أعضاء ىيئة التدريس مع الطمبة خارج نطاؽ
المحاضرة.

.9

تعمؿ الجامعة عمى تفعيؿ مشاركة الطمبة ضمف بعض
الفعاليات.

 .71ييتـ المحاضركف بالمشكالت األكاديمية لمطمبة.
 .77أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي أكفاء كمؤىمكف عمميان .
 .72يقكـ المحاضركف بإرشاد الطمبة كفؽ الخطط المكضكعة .
 .73تعمؿ الجامعة عمى تكفير تخصصات كفؽ متطمبات المجتمع
المحمى.

 .74تعقد الجامعة ندكات مفتكحة مع الطمبة يسمح فييا بالحكار
دكف قيكد.

734

ال

 .75أشعر بتحيز أعضاء ىيئة التدريس لبعض الطمبة.
 .76أشعر أف معظـ أساتذتي يستطيعكف تقدير ظركفي الخاصة.
 .77ال أشعر بالظمـ حياؿ الكاجبات الممقاة عمى عاتقي.
 .78بعض األساتذة في جامعتي متفيميف كقادريف عمى استيعاب
الطالب.
 .79تتسـ العالقة بيف المحاضريف ك الطمبة بالرسمية كالجدية.
 .21أشعر أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس يتقبمكني.
 .27يثؽ معظـ أعضاء ىيئة التدريس بقدراتي.
 .22يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطمبة عمى القياـ بأعماؿ تخدـ
البيئة المحمية.

 .23يتميز أعضاء ىيئة التدريس بكضكح الرؤيا كاآلراء.
 .24يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطمبة إلبداء كجية النظر
كاالقتراحات المميزة.

 .25خركج المحاضريف عف األعماؿ الركتينية المألكفة أثناء
المحاضرة.

 .26يتيح لي أساتذتي فرص عديدة لمتجديد كاالبتكار.
 .27يتقبؿ أعضاء ىيئة التدريس سكء الفيـ في حالة حدكثو.
 .28أخالؽ أساتذتي الحسنة تشجعني عمى عدـ ترؾ الجامعة.
 .29النظاـ المفركض عمى المحاضريف ال يسبب سكء المناخ
الجامعى.
 .31المستكل العممي لعضك ىيئة التدريس يؤثر عمى المناخ
الجامعي.

 .37يتقيد األساتذة بالق اررات الصارمة كعدـ العدكؿ عنيا.
 .32نشر العمـ كالمعرفة بيف الطمبة يساعد عمى التكيؼ مع المناخ
الجامعي.

 .33عقد الندكات كالحمقات العممية يساعد عمى المناخ الجامعي
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المالئـ .
 .34تقديـ برامج تثقيفية يساعد الطمبة عمى الترابط مع المجتمع
المحمي.

 .35مشاركة الجامعة بكؿ ىيئاتيا في المناسبات االجتماعية
لمطمبة.

البعد اإلداري :
.7

أنظمة الجامعة كتعميماتيا كاضحة لمطمبة في صكرة دليؿ .

.2

تتميز إجراءات التسجيؿ في الجامعة بالسيكلة اليسر.

.3

يعامؿ الطمبة بالعدؿ عند دفع المستحقات المالية.

.4

يتعرض الطمبة لإلرىاؽ النفسي مع بداية كؿ فصؿ جراء دفع

.5

يتميز إداريك الجامعة بسرعة األداء.

.6

تبذؿ اإلدارة جيدىا إلزالة المعكقات التي تعيؽ تكاصؿ الطمبة.

.7

تحرص اإلدارة عمى تكفير مقكمات األمف كالسالمة داخؿ

الرسكـ.

الجامعة.
.8

تتميز االتصاالت اإلدارية بالسيكلة كالمركنة .

.9

تقدـ الجامعة مساعدات خاصة بالطمبة ذكل االحتياجات
الخاصة.

.71

تكفر الجامعة خدمات التسجيؿ عبر اإلنترنت.

.77

تعمؿ الجامعة كفؽ نظاـ منظـ لمكاعيد المحاضرات

.72

يتميز مكظفك اإلدارة بحسف المعاممة.

.73

تسعى الجامعة إلى تقديـ خدماتيا عبر خدمة الرسائؿ النصية.

.74

تتبع الجامعة نظاـ العقكبات الصارـ بحؽ الطمبة .

.75

يقكـ نظاـ اإلعفاءات المتبع مف قبؿ الجامعة عمى أسس

كاالمتحانات.

مزاجية.
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.76

تسعى الجامعة إلى إصدار ق اررات تسيؿ مياـ الطمبة الباحثيف.

.77

تقكـ الجامعة بتسييؿ إجراءات التخرج لدل الطمبة بكؿ يسر

.78

أخالؽ المكظؼ اإلدارم تؤثر عمى المناخ الجامعي .

.79

الترتيب الجيد لمكقت في الجامعة يؤثر في المناخ المالئـ

.21

يتسـ مكظؼ الجامعة بتقبؿ النقد كالمناقشة مف قبؿ الطمبة .

كسيكلة.

لمدراسة

البعد االجتماعي:
.7

يشعر الطمبة بالسعادة داخؿ الحرـ الجامعي.

.2

يتعامؿ المجتمع بكؿ مؤسساتو مع الطالب الجامعي باحتراـ

.3

يكجد تفاعؿ كترابط بيف الطمبة داخؿ الجامعة.

.4

يكجد تفاعؿ كترابط مستمر بيف الطالب كىيئة التدريس داخؿ

.5

أشعر بأف معظـ المحاضريف يتقبمكنني.

.6

أعتقد بأنني شخص ميـ كأنا مع زمالئي.

.7

أشعر باالنسجاـ مع زميالتي في الدراسة.

.8

أشعر بالضيؽ إذا طمب منى أحد الزمالء المساعدة.

.9

يؤثر االختالط بالسمب عمى طمبة الجامعة.

.71

أحب أف يككف لي دكر فعاؿ بيف زمالئي في الجامعة.

.77

دائمان أفتخر أماـ زمالئي بأنني ممتحؽ بيذه الجامعة.

.72

غالبان ما يسكد الحب كاأللفة كالتعاكف بيف الطالبات في الجامعة.

.73

أجد تشجيعان مف الجامعة إلظيار مكاىبي كقدراتي الخاصة.

.74

أميؿ إلى االشتراؾ مع بعض زمالئى فى عمؿ نشاط جامعي.

كتقدير.

الجامعة.
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.75

عندما تكاجيني مشكمة يساعدني زمالئي عمى حميا.

.76

يتـ تشجيعي لحؿ مشكالتي بنفسي.

.77

أشعر بالمسؤكلية إذا طمب منى أحد زمالئي المساعدة.

.78

تتـ معاممتي بالتساكم مع زمالئي دكف أم تمييز.

.79

يشارؾ أعضاء ىيئة التدريس الطمبة مناسباتيـ الخاصة.

.21

تسعى الجامعة إلى تحقيؽ التكاصؿ بيف الطمبة كالمجتمع
المحمى.

البعد الخدماتي :
.7

تتكافر في الجامعة قاعات مريحة لممحاضرات.

.2

يساىـ نظاـ االتصاؿ بالجامعة عمى تحقيؽ أىدافيا.

.3

تعتمد الجامعة عمى استخداـ كسائؿ حديثة كمتطكرة لمتكاصؿ.

.4

يتكافر فى الجامعة عيادة طبية.

.5

يكجد مكاف مناسب لتناكؿ الكجبات داخؿ الجامعة.

.6

تتكافر في الجامعة أماكف مناسبة لالستراحة كقت الفراغ.

.7

تعمؿ الجامعة عمى مساعدة الطمبة مف خالؿ إجراء المعارض.

.8

تتميز الجامعة بكبر ساحات كمرافقيا بالنظافة.

.9

تعمؿ الجامعة عمى تسييؿ المكاصالت منيا كالييا.

.71

يساعد مجمس الطمبة عمى حؿ مشكالت الطمبة داخؿ الحرـ

.77

يكفر مجمس الطمبة العديد مف المنح كالكتب لمطمبة.

.72

تقدـ الجامعة خدمات اإلنترنت لمطمبة بشكؿ منتظـ كمجانى.

.73

تتميز مكتبة الجامعة بتكافر المعمكمات كالبيانات كسيكلة تناكليا.

.74

تساىـ التكنكلكجيا في رفع مستكل جكدة الخدمات المقدمة

.75

تكفر الجامعة مصمى لمطمبة إلقامة الشعائر الدينية.

الجامعي.

لمطمبة.
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ممحق ()2
مقياس ( م  .ج )
التعميمات:
نرجك التكرـ بقراءة عبارات المقيػاس بكػؿ دقػة كعنايػة ،كاإلجابػة عػف كػؿ فقػرة بمػا يعبػر عػف شػعكرؾ
الحقيقي كذلؾ بكضػع عالمػة )×( أمػاـ االختيػار الػذل يمثػؿ كجيػة نظػرؾ .عممػان انػو ال تكجػد إجابػة
صحيحة كأخرل خاطئة عمي أسئمة المقياس راجيان أف ال تترؾ عبارة دكف أف تجيبي عمييا.

كما تدلى بو مف إجابات ىك محؿ التقدير كاالحتراـ كمحاط بالسرية عممان بأف المعمكمات المقدمة لف

تسػتخدـ إال ألغػراض البحػث العممػي فقػط كتتكقػؼ عمػي دقتيػا صػحة النتػائج التػي ستتكصػؿ إلييػا

الدراسة.

 .1البعد األكاديمي:
الرقـ

شاكرةن لكـ حسف استجابتكـ كجميؿ تعاكنكـ
نعـ

العبارات

.7

أشعر بأمانة المحاضريف كاخالصيـ في العمؿ التدريسي.

.2

ييتـ معظـ أساتذتي بإجراء منافسات عممية بيف الطمبة.

.3

يتسـ المحاضركف بالكفاءة العممية في تدريسيـ.

.4

ييتـ أعضاء ىيئة التدريس بالتحصيؿ األكاديمي لمطمبة
المتفكقيف.

.5

ييتـ المحاضركف بتحفيز الطمبة كتشجيعيـ عمى التغيير
كاإلبداع.

.6

ييتـ المحاضركف بالمستجدات العممية ذات الصمة
باختصاصيـ.

.7

يتعاكف أعضاء ىيئة التدريس مع الطمبة خارج نطاؽ
المحاضرة.

.8

تعمؿ الجامعة عمى تفعيؿ مشاركة الطمبة ضمف بعض

الفعاليات.
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إلى حد
ما

ال

.9

يتجاىؿ المحاضركف المشكالت األكاديمية لمطمبة.

.71

يقكـ المحاضركف بإرشاد الطمبة كفؽ الخطط المكضكعة.

.77

تعمؿ الجامعة عمى تكفير اختصاصات كفؽ متطمبات

.72

بعض أعضاء الييئة التدريسية يقيمكف الطمبة بشكؿ مزاجي.

.73

أشعر أف بعض أساتذتي يستطيعكف تقدير ظركفي الخاصة.

.74

بعض األساتذة في جامعتي متفيميف كقادريف عمى استيعاب

المجتمع المحمي.

الطالب.
.75

تتسـ العالقة بيف المحاضريف ك الطمبة بالرسمية كالجدية.

.76

أشعر أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس يتقبمكني.

.77

يثؽ معظـ أعضاء ىيئة التدريس بقدراتي.

.78

يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطمبة عمى القياـ بأعماؿ تخدـ

.79

يتميز أعضاء ىيئة التدريس بكضكح الرؤيا اآلراء في مجاؿ

.21

يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطمبة إلبداء كجية النظر

.27

يتيح لي أساتذتي فرص عديدة لمتجديد كاالبتكار.

.22

يتقبؿ أعضاء ىيئة التدريس سكء الفيـ في حالة حدكثو.

.23

يتقيد األساتذة بالق اررات الصادرة عف إدارة الجامعة.

.24

أشعر بجك دراسي مريح في الجامعة.

.25

أشعر بالرضا عف مستكل التدريس بالجامعة.

البيئة المحمية.
التدريس.

كاالقتراحات المميزة خالؿ النقاشات في المحاضرة.
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 .2البعد اإلداري:
الرقـ

نعـ

العبارات

.7

تتسـ أنظمة الجامعة كتعميماتيا بكضكحيا لمطمبة في صكرة

.2

تتميز إجراءات التسجيؿ في الجامعة بالسيكلة اليسر.

.3

يعامؿ الطمبة بالعدؿ عند دفع المستحقات المالية.

.4

يتعرض الطمبة لإلرىاؽ النفسي مع بداية كؿ فصؿ جراء

دليؿ.

دفع الرسكـ.
.5

يتميز النظاـ اإلدارم بالجامعة بسرعة األداء.

.6

تبذؿ اإلدارة جيدىا إلزالة المعكقات التي تعيؽ تكاصؿ

.7

تحرص اإلدارة عمى تكفير مقكمات األمف كالسالمة داخؿ

.8

تتميز أنظمة االتصاالت اإلدارية بالسيكلة كالمركنة.

.9

تقدـ الجامعة مساعدات خاصة بالطمبة ذكل االحتياجات

.71

تكفر أنظمة الجامعة خدمات التسجيؿ عبر اإلنترنت.

.77

تعمؿ الجامعة كفؽ نظاـ منظـ لمكاعيد المحاضرات

.72

يتميز مكظفك اإلدارة بحسف المعاممة.

.73

تسعى الجامعة إلى تقديـ خدماتيا عبر خدمة الرسائؿ

الطمبة.

الجامعة.

الخاصة.

كاالمتحانات.

النصية.
.74

تتبع الجامعة نظاـ العقكبات الصارـ بحؽ الطمبة غير
الممتزميف بأنظمتيا.

.75

يقكـ نظاـ اإلعفاءات المتبع مف قبؿ الجامعة عمى أسس

مزاجية.
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إلى حد
ما

ال

.76

تسعى أنظمة الجامعة إلى إصدار ق اررات تسيؿ مياـ الطمبة

.77

تقكـ أنظمة الجامعة بتسييؿ إجراءات التخرج لدل الطمبة

.78

تؤثر أخالؽ المكظؼ عمى المناخ الجامعي.

.79

يؤثر الترتيب الجيد لمكقت في المناخ الجامعي المالئـ

.21

يتسـ مكظؼ الجامعة بتقبؿ النقد كالمناقشة مف قبؿ الطمبة.

.27

تساىـ التكنكلكجيا في رفع مستكل جكدة الخدمات المقدمة

.22

أرل أف عمميات القبكؿ كالتسجيؿ تجرل كفؽ ضكابط محددة.

الباحثيف.

بكؿ يسر كسيكلة.

لمد ارسة.

لمطمبة.

 .3البعد االجتماعي:

الرقـ

نعـ

العبارات

.7

يشعر الطمبة بالسعادة داخؿ الحرـ الجامعي.

.2

يتعامؿ المجتمع المحمى بكؿ مؤسساتو مع الطالب الجامعي
باحتراـ كتقدير.

.3

يكجد تفاىـ كترابط بيف الطمبة داخؿ الجامعة.

.4

يكجد تفاعؿ كترابط مستمر بيف الطالب كىيئة التدريس

.5

أشعر بأف معظـ المحاضريف يتقبمكنني.

.6

أشعر بتحيز أعضاء ىيئة التدريس لبعض الطمبة.

.7

أشعر باالنسجاـ مع زميالتي في الدراسة.

.8

أشعر بالضيؽ إذا طمبت منى أحدل زميالتي المساعدة.

.9

يؤثر االختالط بيف الجنسيف بالسمب عمى طمبة الجامعة.

داخؿ الجامعة.
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إلى حد
ما

ال

.71
.77

أحب أف يككف لي دكر فعاؿ بيف زميالتي في الجامعة.
أفتخر أماـ زميالتي بأنني ممتحؽ بيذه الجامعة.

.72

يسكد الحب كاأللفة كالتعاكف بيف الطالبات في الجامعة.

.73

أجد تشجيعان مف الجامعة إلظيار مكاىبي كقدراتي الخاصة.

.74

أميؿ إلى االشتراؾ مع بعض زميالتي في عمؿ نشاط
جامعي.

.75

أجد المساعدة مف زميالتي فى مكاجية مشكمة كأعانتي عمى
حميا.

.76

يتـ تشجيعي لحؿ مشكالتي بنفسي.

.77

أشعر بالمسؤكلية إذا طمب منى أحد زمالئي المساعدة.

.78

تتـ معاممتي بالتساكم مع زمالئي دكف أم تمييز.

.79

يشارؾ أعضاء ىيئة التدريس الطمبة مناسباتيـ الخاصة.

.21

تسعى الجامعة إلى تحقيؽ التكاصؿ بيف الطمبة كالمجتمع

.27

أرل اف مناخ العالقات االجتماعية بالجامعة ذك جكدة

المحمى.
عالية.

 .4البعد الخدماتي:
الرقـ

نعـ

العبارات

إلى حد
ما

.7

تتكافر في الجامعة قاعات مريحة لممحاض ارت.

.2

يساىـ نظاـ االتصاؿ بالجامعة عمى تحقيؽ أىدافيا.

.3

تعتمد الجامعة عمى استخداـ كسائؿ حديثة كمتطكرة
لمتكاصؿ.

.4

يتكافر في الجامعة عيادة طبية.

.5

يكجد مكاف مناسب لتناكؿ الكجبات داخؿ الجامعة.

.6

تتكافر في الجامعة أماكف مناسبة لالستراحة كقت الفراغ.
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ال

.7

تعمؿ الجامعة عمى مساعدة الطمبة مف خالؿ إجراء

.8

تتميز الجامعة بكبر ساحاتيا كمرافقيا بالنظافة.

.9

تعمؿ الجامعة عمى تسييؿ المكاصالت منيا كالييا.

.71

يساعد مجمس الطمبة عمى حؿ مشكالت الطمبة داخؿ الحرـ

.77

يكفر مجمس الطمبة العديد مف المنح كالكتب لمطمبة.

.72

تقدـ الجامعة خدمات اإلنترنت لمطمبة بشكؿ منتظـ

.73

تتميز مكتبة الجامعة بتكافر المعمكمات كالبيانات كسيكلة

.74

تكفر الجامعة مصمى لمطمبة إلقامة الشعائر الدينية.

المعارض.

الجامعي.

كمجانى.
تناكليا.
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ممحؽ ()3
استخبار (د  .إ  .ؿ )

تأليؼ
ح  .ىرمانز
H.HERMANS
Netherlands
Nijmegen University

ترجمة
الدكتكر صالح الديف أبك ناىية

الدكتكر رشاد عبد العزيز مكسى

قسـ عمـ النفس التعميمي

قسـ الصحة النفسية

كمية التربية ػ ػ الجامعة اإلسالمية بغزة

كمية التربية ػ ػ جامعة األزىر
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التعميمات:

يتككف ىذا االستخبار مف مجمكعة مف العبارات ػ ػ أق أر كؿ عبارة بعناية ػ ػ كأسفؿ كؿ عبارة

مجمكعة مف االختيارات .أختر االختيار الذل ترل أنو يناسبؾ بكضع دائرة حكؿ ىذا االختيار ،ال
تكجد إجابات صحيحة كأخرل خاطئة ،حاكؿ أف تجيب عمى كؿ العبارات إذا أمكنؾ ذلؾ.

كاليؾ المثاؿ التالي  :عند القياـ بعمؿ صعب:
 -7اتخمى عنو بسرعة جدان.
 -2اتخمى عنو بسرعة.

 -3اتخمى عنو بسرعة إلى حد ما.
 -4ال اتخمى عنو بسرعة.
( )5عادة ما انجزه.

فإذا كنت ترل أف القياـ بعمؿ صعب تنجزه عادة فأنو يجب أف تضع دائرة حكؿ االختيار رقـ ()5
كما ىك مكضح بالمثاؿ المذككر آنفان.

( )7أف العمؿ شيء :

 -7أفضؿ أال أمارسو.

 -2أفضؿ أف أمارسو مف آف آلخر.
 -3أفضؿ ممارستو.

 -4أفضؿ ممارستو كثي انر.

 -5أفضؿ ممارستو كثي انر جدان.

( )2يعتقدكف فى المدرسة العميا (الكمية )أنني :

 -7مجتيد جدان.
 -2مجتيد.

 -3لـ أكف دائمان مجتيد.

 -4سيؿ االنقياد إلى حد ما.
 -5سيؿ االنقياد جدان.

( )3يعتقد اآلخركف أنني :

 -7أعمؿ بجدية جدان.
 -2أعمؿ بجدية.

 -3أعمؿ بجدية إلى حد ما.
 -4ال أعمؿ بجدية مطمقان.

746

 -5ال أعمؿ بجدية.

( )4كي تعد نفسؾ لعمؿ ىاـ فترة طكيمة :

 -7ال معنى لو في الكاقع.

 -2غالبان ما يككف أم انر ساذجان.
 -3غالبان ما يككف مفيدان.

 -4لو قدر كبير مف األىمية .
 -5ضركرم النجاح.

( )5عندما اعمؿ فأف المسؤكليات التي أفرضيا عمى نفسى تككف :

 -7مرتفعة جدان.
 -2مرتفعة.

 -3مرتفعة إلى حد ما.
 -4ليست مرتفعة.
 -5منخفض.

 -6منخفضة جدان.

( )6عندما يشرح المدرس الدركس في المدرسة العميا ( الكمية ):

 -7عادة أبذؿ قصارل جيدم كأعطى انطباعا حسنان.
 -2عادة ما أظير انتباىان شديدان لكؿ ما يقاؿ.
 -3كثي انر ما تشتت أفكارم في أشياء أخرل.

 -4أىتـ أكثر باألشياء التي ليس ليا عالقة بالمدرسة العميا (الكمية).
( )7ػ أعمؿ عادة :

 -7أكثر بكثير مما أعتزـ القاـ بو.
 -2أكثر قميالن مما أعتزـ القياـ بو.
 -3اقؿ قميالن مما أعتزـ القياـ بو.

 -4أقؿ كثي انر مما أعتزـ القياـ بو .

( )8إذا لـ أبم ىدفي كلـ أقـ بميمتي جيدان عندئذ:

 -7أستمر في بذؿ أقصى ما استطيع لتحقيؽ اليدؼ.
 -2أجيد نفسى مرة أخرل لتحقيؽ اليدؼ.
 -3أجد مف الصعب أال استسمـ لمفشؿ.
 -4أميؿ إلى التخمي عف ىدفي.
 -5عادة ما اتخمي عف ىدفي.
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( )9في المدارس العميا (الكمية ) اعتقد أف المثابرة :

 -7ليست ىامة مطمقا.

 -2ليست ىامة إلى حد ما.
 -3ىامة.

 -4ىامة جدان.

(  )71يككف البدء في الكاجب المنزلي :

 -7مجيكدان كبي انر جدان.
 -2مجيكدان كبي انر.

 -3مجيكدان كبي انر إلى حد ما.
-4مجيكدان ليس كثي انر.

 -5مجيكدان قميالن جدان.

( )77المعايير التي أضعيا لنفسي في المدرسة العميا (الكمية) فيما يتعمؽ بدركسي :

 -7مرتفعة جدان.
-2متكسطة.

 -3منخفضة.
 -4منخفضة جدان.

( )72إذا دعيت أثناء ادائي الكاجب المنزلي عمى مشاىدة التميفزيكف أك االستماع إلى الراديك،
فإنني بعد ذلؾ :

 -7أعكد دائمان عمى الفكر عمى العمؿ.

 -2أخذ فترة قصيرة ثـ أعكد إلى العمؿ.
 -3عادة أنتظر قميالن قبؿ البدء مرة أخرل.

 -4أجد صعكبة شديدة في أف أبدأ مرة أخرل.
( )73إف العمؿ الذل يتطمب مسؤكلية كبيرة :

 -7احب القياـ بو كثي انر.

 -2أقكـ بو فقط إف كاف مريحان.

-3ال اعتقد أنني سأككف قاد انر عمى القياـ بو.
-4ال يجذبني مطمقان.

748

( )74أجد أف الحياة التي ال تتطمب مف اإلنساف أف يعمؿ فييا كميان :

 -7مثالية.

 -2سارة جدان.
 -3سارة.

 -4غير سارة.
 -5غير سارة بتاتان.

()75عندما كنت في المدرسة العميا (الكمية) أعتقد أف الكصكؿ إلى مركز مرمكؽ في المجتمع كاف:

 -7غير ذك أىمية .
 -2قميؿ األىمية.

 -3ليس ىامان جدان.

 -4ىامان عمى حد ما.
 -5ىامان جدا.

( )76عند القياـ بعمؿ صعب :

 -7أتخمى عنو بسرعة جدان.
 -2أتخمى عنو بسرعة.

 -3أتخمى عنو بسرعة إلى حد ما.
 -4ال أتخمى عنو بسرعة.
 -5عادة ما انجزه.

( )77أككف بصفة عامة.

 -7مخططان لمستقبمي كميان.

 -2مخططان لمستقبمي كثي انر.

 -3غير مخطط لمستقبمي كثي انر.
 -4غير مخطط لمستقبمي كميا.

( )78اجد أف زمالئي فى المدرسة العميا ( الكمية ) الذيف يدرسكف باجتياد :

 -7ميذبيف جدان.
 -2ميذبيف.

 -3ميذبيف كالذيف ال يدرسكف باجتياد.
 -4غير ميذبيف.

 -5غير ميذبيف مطمقان.
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( )79في المدرسة العميا (الكمية)أجد باألشخاص الذيف كصمكا إلى مركز مرمكؽ في الحياة :

 -7كثي انر جدان.
 -2كثي انر.
 -3قميالن.

 -4ليس مطمقان.

( )21مف اجؿ المزيد مف مسرات الحياة :

 -7عادة ال أجد كقت.
 -2غالبان ال أجد كؽ .

 -3أحيانان أجد كقت قميؿ جدان.
 -4عادة أجد كقت كاؼ .
 -5دائمان أجد كقت.

( )27عادة ما أككف :

 -7مشغكالن جدان.
 -2مشغكالن.

 -3غير مشغكؿ كثي انر.
 -4غير مشغكؿ.

 -5غير مشغكؿ عمى اإلطالؽ.
( )22أستطيع العمؿ في شيء ما دكف اإلحساس بالتعب :

 -7لفترة طكيمة جدان.
 -2لفترة طكيمة.

 -3لفترة ليست بالطكيمة.
 -4فقط لفترة قصيرة.

 -5فقط لفترة قصيرة جدان.

( )23إف العالقات الطيبة مع اساتذتي في المدرسة العميا ( الكمية) :

 -7ذات قيمة كبيرة.
 -2ذات قيمة.

 -3أعتقد أنيا غير ىامة جدان.

 -4أعتقد أنيا مبال فى قيمتيا.

-5أعتقد أنيا غير ىامة عمى اإلطالؽ.
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( )24يتكلى األبناء إدارة أعماؿ آبائيـ ألنيـ :

 -7يريدكف تكبير كتكسيع العمؿ.

 -2محظكظكف أف آبائيـ مديرم .

 -3يستطيعكف كضع أفكارىـ الجديدة مكضع التنفيذ.
 -4ألف ىذه أسيؿ طريقة لكسب الكثير مف الماؿ.
( )25أككف في المدرسة العميا (الكمية) :

 -7طمكحان لمغاية.
 -2طمكحان جدان.

 -3ليس طمكحان جدان.
 -4طمكحان قميالن.

-5غير طمكح عمى اإلطالؽ.
( )26تنظيـ األشياء :

 -7أحب القياـ بو كثي انر جدان.
 -2أحب القياـ بو.

 -3ال أحب القياـ بو كثي انر جدان.

-4ال أحب القياـ بو عمى اإلطالؽ.
( )27عندما أبدأ في شيء فأنني :

 -7ال أنجزه حتى أصؿ إلى نتيجة مكفقة.

 -2مف النادر أف أنجزه حتى أصؿ إلى نتيجة مكفقة.
 -3احيانان أنجزه حتى أصؿ إلى نتيجة مكفقة.
 -4عادة أنجزه حتى أصؿ إلى نتيجة مكفقة.

 -5دائمان أنجزه حتى أصؿ إلى نتيجة مكفقة.
( )28ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ :

 -7غالبان جدان ما أككف متذم انر .
 -2غالبان ما اككف متذم انر .

 -3أحيانان ما أككف متذم انر .

 -4قميالن جدان ما أككف متذم انر .
 -5أبدان لـ اكف متذم انر .
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( )29أف الشراء مف األسكاؽ شيء :

 -7أحبو كثي انر جدان.
 -2أحبو.

 -3ال احبو.
-4أكرىو.
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ممحق ()4

مقياس ( م .ط  .ع )

إعداد  :األستاذ الدكتور  /صالح الديف أبك ناىية

التعميمات:

الحصكؿ عمى الشيادة الجامعية أك العالية ىدفان تسعي لمكصكؿ إليو كقد يقابمؾ في الطريؽ إلى

ىذا اليدؼ بعض العقبات أك الظركؼ التي يتحتـ عميؾ التغمب عمييا أك التعايش معيا أك عدـ

االلتفات إلييا.

لذا نعرض عميؾ بعض ىذه العقبات كالظركؼ التي يمكف أف تعترض طريقؾ في سبيؿ الحصكؿ

عمى ىذه الشيادة .كالمرجك منؾ أف تبدم رأيؾ مف حيث مدل تأثير كؿ مف ىذه العقبات عمى
مكاصمتؾ لمدراسة كسعيؾ لمحصكؿ عمي الشيادة الجامعية أك العالية.

والمطموب منك ىو أن تق أر كل عبارة جيداً تم تحدد موقفك منيا .كما في المثال التالي-:
(أ)

الرقم
.1

العبارات

(ج)

(ب)

ىذه العقبة ترل أنيا
عقبة ال يمكن

عقبة يمكن

ليست عقبة

التغمب عمييا

التغمب عمييا

عمى اإلطالق

عدم كفاية دخل األسرة لتكاليف

الحياة.

 فإذا رأيت أف ىذه العقبة تمثؿ عقبة ال يمكف التغمب عمييا ضع عالمة ) (xتحت الخانة (أ ).
 كاذا رأيت أف ىذه العقبة تمثؿ عقبة يمكف التغمب عمييا ضع عالمة ) (xتحت الخانة ( ب).
 كاذا رأيت أف ىذه العقبة ال تمثؿ عقبة عمى اإلطالؽ ضع عالمة ) (xتحت الخانة ( ج ).

تذكر أف المطمكب منؾ أف تضع عالمة ( (xكاحدة فقط أماـ كؿ عبارة ف حسب درجة احساسؾ
بيا كعقبة بالنسبة لؾ.

مالحظة :

ىذا مع العمـ ال تكجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة بؿ ييمنا التعرؼ عمى رأيؾ الشخصي بالنسبة

بيذه العقبات.

شك انر عمى حسف تعاكنؾ،،،
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(أ)

العبارة

م

(ب)
ىذه العقبة ترى أنيا

عقبة ال

عقبة

التغمب

التغمب

يمكن

عمييا

.7

(ج)

صعوبة التخطيط لممستقبل بسبب التغيرات السريعة
والمتالحقة.

.2

محاولة بعض األفراد (الزمالء) السيطرة عميك.

.3

انعدام التعاون بين الزمالء في قاعة الدراسة.

.4

عدم االستماع لرأيك عند اتخاذ الق اررات األسرية.

.5

حاجة الوالدين لممساعدة المالية.

.6

عدم رغبة المسئولين في التغيير والتطوير لمتابعة التغير
السريع في العالم.

.7

اعتقاد معظم زمالئك أنك غير منجز.

.8

إىمال إدارة الكمية أو الجامعة لمتواصل والعالقات االجتماعية
بين الطالب.

.9

النظام الصارم المتبع داخل األسرة.

.71

ضرورة دفع مصارف مادية كبيرة لمواجية تكاليف الدراسة.

.77

الخوف من عدم القدرة عمى تحقيق األىداف الخاصة.

.72

أن يقرر اآلخرون ما ينبغي ما تفعمو في حياتك.

.73

عدم توافر روح الصداقة بين الطالب داخل الجامعة.

.74

االنشغال الدائم في مساعدة أحد الوالدين في البيت أو
خارجو.

.75

عدم وجود مصروف يومي ثابت.

.76

التفكير الدائم في كيفية مواجية المستقبل.

.77

صعوبة التعرف عمى الطمبة الجدد داخل الجامعة.

.78

تدخل اآلخرين في شؤونك الخاصة.

.79

زيادة عدد أفراد األسرة مع ضيق السكن.

.21

عدم توافر األدوات والكماليات التي توفر الراحة في البيت.
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يمكن

عمييا

ليست

عقبة عمى
اإلطالق

(أ)

ىذه العقبة ترى أنيا

العبارة

م

(ب)

(ج)

عقبة ال عقبة
يمكن

التغمب
عمييا

.27

الخوف من المستقبل.

.22

أن يجرح شعورك من قبل أصدقائك المقربين.

.23

صعوبة تكوين صداقات جديدة.

.24

غياب احد الوالدين أو ابتعاده عن األسرة ( كالسفر –الطالق

يمكن

التغمب
عمييا

ليست
عقبة

عمى

اإلطالق

– الوفاة).

.25

عدم وجود غرفة خاصة في البيت.

.26

صعوبة اختيار العمل وفقاً لمتخصص بعد التخرج.

.27

عدم تقدير الزمالء لمتفوق.

.28

تعامل بعض الناس بطريقة غير مؤدبة.

.29

عدم توافر الجو األسرى اليادئ اثناء الدراسة.

.31

ممارسة العمل بجانب الدراسة لكسب المال.

.37

انتشار ظاىرة البطالة بين الخريجين.

.32

االرتباط بخطوبة أو زواج خالل مرحمة الدراسة.

.33

المقاء مع األصدقاء يتم دائماً بعيداً عن المنزل.

.34

تدخل أحد أفراد العائمة في األمور الخاصة بالجامعة.

.35

كثرة الديون العائمية.

.36

عدم مالئمة التخصصات في الجامعة لمتطمبات الحياة
المستقبمية.

.37

كثرة المشاكل الخاصة.

.38

عدم اىتمام أفراد أسرتك بك.

.39

كثرة الخالفات العائمية بين الوالدين أو بين الوالدين واألبناء.

.41

عدم توفر مكان في البيت الستقبال الضيوف واالصدقاء.

(أ)
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(ب )

(ج)

ىذه العقبة ترى أنيا

العبارة

م

عقبة ال

عقبة

التغمب

التغمب

يمكن

عمييا

.47

صعوبة االلتحاق ببرامج الدراسات العميا ( الماجستير،
الدكتوراه).

.42

ضعف الثقة بالنفس.

.43

االبتعاد عن الزمالء بسبب الطريقة التي يعاممونك بيا.

.44

التمييز في المعاممة بين األبناء من قبل الوالدين.

.45

صعوبة المواصالت من البيت إلى الجامعة.

.46

ضرورة إتقان لغة أجنبية لاللتحاق بالعمل أو الدراسات العميا.

.47

اإلحساس بالذنب بعد أي فشل أو تقصير.

.48

صعوبة التعامل مع معظم الجيران بسبب سوء سموكيم.

.49

المعاممة كطفل من جانب الوالدين.

.51

عدم توفر اإلمكانيات المالية لممشاركة في الحفالت والرحالت

.57

والمناسبات.
اإلحساس بعد األمان في ظل الظروف االجتماعية والسياسية
الراىنة.

.52

الشعور بالنقص لعدم توفر الحاجات الشخصية.

.53

عدم وجود نشاط اجتماعي في الكمية أو الجامعة.

.54

عدم توافر المحبة بين أفراد االسرة.

.55

وجود خالفات في األسرة حول األمور المالية.

.56

الجيل بأحداث المستقبل.

.57

االنزعاج من دراسة بعض المقررات الدراسية.

.58

وجود اتجاىات اجتماعية سيئة بين الطالب كالتمييز
والتعصب.

.59

صعوبة التفاىم مع أفراد األسرة.

.61

االلتزامات المادية المتزايدة لمواجية متطمبات الحياة.
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يمكن

عمييا

ليست
عقبة

عمى

اإلطال ق

ممحق ()5
أسماء المحكمين لمقياس المناخ الجامعي
الدرجة العممية

الجية العمل

1

أ.د .صالح الديف أبك ناىية

أستاذ دكتكر

جامعة األزىر

2

د .عبد العظيـ المصدر

أستاذ مشارؾ

جامعة األزىر

3

د .أسامة حمدكنة

أستاذ مشارؾ

جامعة األزىر

4

أ.د .نظمي أبك مصطفى

أستاذ دكتكر

جامعة األقصى

5

د .عبد الرؤكؼ الطالع

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

6

د .عطاؼ أبك غالى

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

7

د .نجاح السميرم

أستاذ مشارؾ

جامعة األقصى

8

د .عاطؼ اآلغا

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

9

د .جميؿ الطيركام

أستاذ مشارؾ

الجامعة اإلسالمية

رقم

االسم
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