
 

مؤشرات الصحة النفسية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى عينة من 
 طلبة وطالبات جامعة اجلوف
 (41/ 451 )) حبث مدعوم من  قبل جامعة اجلوف 

AL JOUF University 
 

 د. حممد السيد حسني بكر
 *أستاذ علم النفس املساعد . جامعة اجلوف

 :الدراسةملخص 
 

 :              مقدمة     
النفسع   واالنسعجا  للدضعا بعالفدة الوصعو  إلع  جاهعة  النفسعة  الصعة  تسعي        

 أن ةمكن لليل  ال وبالتال  والميدف ، اليل  من عالة  مستوةات لتةقةق والدوةان  واالجتماع 
 بيةعةا   الصعة  النفسعة  أهعةا  تتةقعق أن ةمكعن وال النفسعة ، الصعة  ععن بيةعةا   أهةافع  ةةقق
 ( 381،  8002:  ةمة عكاش ) أ.والميدف  اليل  عن

 فععععالفدة منععععا مععععفوة بأااععععات نفسععععة  أساسععععة  ةةتععععاي إلةمععععا لمباشععععد  و ا فعععع  النفسععععة  الم تلفعععع  
 والأااعععععع   (Affective)والأااعععععع  االنفيالةعععععع   (Cognitive)وهعععععع  الأااعععععع  اليقلةعععععع  الميدفةعععععع  

ةيمعععا فععع  . ونمعععو الفعععدة هعععو تمعععاةف لمععع ي الأااعععات بةةععع  ةمكعععن تجم (Motivation)الةافيةععع  
 تن ة  كل  متكام  وتوجةمما نةو أهةا  ميةن  ف  أواات ميةن  لتةقةق الوجوة االةجعاب  لع  

 (81،  3821)عفت :                                                                   

                                                           

 AL JOUFةسد وةسية الباة  ف  ه ا البة  أن ةتقعة  ب عالا الشعكد والتقعةةد واليدفعان لجاميع  الجعو  ) *
Universityةةعع  اامععت بععةع  هعع ا المشععدو  مععن ابلمععا تةععت اسعع   المتواصعع  ( علعع  ةعممععا المععاةع والمينععوع،

ةمانا معن الجاميع  بعةود ا 351/11مشدو  بةث  دا  )  لبةع  اليلمع  والسعي  نةعو التأعود والداع  (، تصةةقا وا 
الةضععععادع ، و ةمعععع  ا.نسععععانة  .ووضععععي من ومعععع  ميلوماتةعععع  بةثةعععع  لتقععععة  المجتمععععي وتةقةععععق التوافععععق النفسعععع  

  . واالجتماع  ألفداةي
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 تشةد إلع  مجموعع  ال عدو  الةا لةع  وال ادجةع  التع  تةعد     Motivationوالةافية       
عاة  التوافن عنةما ة ت ، وللةوافي ثال  و ا   أساسعة  فع   الفدة من أج  تةقةق ةاجات  وا 
السععلو : هعع  تةدةكعع  وتنشععةأ  ، وتوجةمعع  ، والمةاف عع  علعع  اسععتةامت  ةتعع  تشععبي الةاجعع  

نفسععة  ةا لةعع  تةععد  الفععدة للقةععا   –وةيععوة التععوافن، كمععا تشععةد الةافيةعع  إلعع  ةالعع  فسععةولوجة  
ف  اتجاي ميةن لتةقةق هعة  مةعةة، وا  ا لع  ةتةقعق هع ا المعة  ةشعيد ا.نسعان  بسلو  ميةن

                      (       8001،85بالضةق والتوتد ةت  ةةقق   )بوةمام  وعبة الدةة  والشةوم   : 
( أن ةافيةععع  ا.نجعععاف اليالةععع  تةفعععف 3898وةؤكعععة إبعععداهة  اشعععقون وأليعععت منصعععود )       

اجمعع  المشععكل  والتصععةع لمععا، ومةاولعع  ةلمععا والتللععب علعع  كعع  الصععيوبات أفداةهععا علعع  مو 
واليقبععععات التعععع  تيتدضععععم . وأن هعععع ي الف عععع  مععععن األفععععداة تيمعععع  علعععع  أةا  المممععععات الميتةلعععع  
الصععيوب  وهعع  مسععدودون، وةبععةون مععوجمةن نةععو اليمعع  بممعع  عالةعع ، وعلعع  اليكعع  مععن  لعع  

الت، وسععدعان مععا ةتوافععون عععن ةلمععا عنععةما فعع ن من فضعع  ةافيةعع  ا.نجععاف ةتجنبععون المشععك
 ةواجمون المصاعب.

وكععان لفامععا االكتشععا  المبكععد عععن مسععتوس الصععة  النفسععة  لأالبنععا وعالاتعع  بةافيةعع         
ا.نجعععاف للقعععةد  علععع  الواعععو  لمتألباتععع  وميوااتععع  ووضعععي دؤةععع  صعععةةة  للن عععا  األكعععاةةم  

لجعععو  ةداسعععةا ولةصعععبةوا ش صعععةات بصعععود  كلةععع  معععن أجععع  النمعععوع بأالبنعععا فععع  جاميععع  ا
 .ناضج  نافي  للوأن

 :ةدس الباة  أن :الدراسةأهمية 
الأالععب العع ع ةتمةععف بالصععة  النفسععة  ةتمتععي بمسععتوس ةافيةعع  لانجععاف عالةعع  أمععا الأالععب  -3

غةععد السععوس والمضععأدب ةصععبو غةععد متوافععق نفسععةا واجتماعةععا  فكععان البععة مععن الواععو  علعع  
البةثةعع  مععن أجعع  التيععد  علعع  مسععتوس مؤشععدات الصععة  النفسععة   سعع الةداةقةقعع  األمععد بمعع ي 

سعتداتةجة   وعالات  بةافيةع  ا.نجعاف لأالبنعا وهع ا ةعةفينا فع  ميالجع  األمعد معن  عال  دؤةع  وا 
  .لفةاة  مستوس التوافق لأالبنا ةا   الجامي 

لمنفععدة ةععةد  شععدةة  اجتماعةعع  تيععة مععن أهعع  شععدا و هعع ا المجتمععي ا الةداسعع البةعع  مةعع   -8
ب صا ص  وه  الشباب المتمث  فع  أعالب وأالبعات جاميع  الجعو  ومعةس صعةتم  النفسعة  
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وتععوافقم  النفسعع  واالجتمععاع  ومسععتوس الةافيةعع  لانجععاف ةةعع  ةتيدضععون ألفمععات وصععداعات 
 .نفسة  وضلوأ بة ة  وةنيك   ل  عل  اتجاهاتم  وتصدفاتم  السلوكة 

ونتعععا ل علمةعع  فععع  مجععا  الشعععباب ةةعع  تكشععع  ععععن  إثععدا  المكتبععع  النفسععة  بتعععدا  ن ععدع-1
مسععتوس الصععة  النفسععة  وةافيةعع  ا.نجععاف و لعع  لعع  األثععد الكبةععد علعع  ش صععةاتم  وتععوافنم  

 .النفس  واالجتماع  وا تالفما با تال  الجن 
 :الدراسةمشكلة  

نجعاف السؤا  اليعا  :هع  هنعا  عالاع  ادتباأةع  ةالع  بعةن مؤشعدات الصعة  النفسعة  وةافيةع  ا.
 لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو ؟

 وةنبثق عن السؤا  السابق التساؤالت التالة  :
 ما مؤشدات الصة  النفسة  لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو ؟ -3
 ما مستوس الةافية  لانجاف لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو ؟ -8
 الألب  عن الأالبات ؟ ه  ت تل  مؤشدات الصة  النفسة  لةس -1

 :الدراسةأهداف 
إلع  التيعد  علع  مؤشعدات الصعة  النفسعة   الةداسع فع  : تمعة   الةداسع تتبلود أهةا       

لأالب وأالبات جامي  الجو  ومةس عالاتما بةافية  ا.نجاف  فع  كلةعات معةةنت  )القدةعات 
نفسة  وةافية  ا.نجاف أبدج  ( لنضي أما  أعةننا دؤة  موضوعة  ةو  مستوس الصة  ال –

لععةةم  ونضععي أةععةةنا علعع   ميواععات ا.نجععاف واالضععأدابات النفسععة  وةتعع  نععتمكن مععن وضععي 
إستداتةجة  علمة  منمجة  لتعوفةد الصعة  النفسعة  وةافيةع  ا.نجعاف ولتعفةاة القعةد  لعةس أالبنعا 

كالتم  وفةعاة  ف  التوافق النفس  واالجتماع  والةداس  مما ةفةة من اةداتم  عل  مواجم  مشع
 .ةافية  التيل  وتةقةق أهةافم  اليلمة  واليملة 

 كالتالي: الدراسةيمكن صياغة أهداف 
 التيد  عل  مستوس الصة  النفسة  لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو  -3
 التيد  عل  مستوس ةافية  ا.نجاف لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو  -8



 مؤشرات الصحة النفسية وعالقتها بدافعية اإلجناز

  – 41 العدد – النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد مجلة               

 5112 يناير

           (4)         

دتبعاأ بعةن مؤشعدات الصعة  النفسعة  وةافيةع  ا.نجعاف الكش  ععن معةس اليالاع  واال -1
 .الةداس لةس عةن  

 إناثا( –التيد  ما إ ا كان مستوس الصة  النفسة  ة تل  با تال  الجن  ) كودا  -1
 :معععن أجععع  تةقةعععق األهعععةا  المععع كود  أععععالي وضعععي الباةععع  مجموعععع  معععن الفعععدوع كعععاألت 

 :الدراسةفروض 
صععة  النفسععة  وةافيةعع  ا.نجععاف لععةس عةنعع  مععن توجععة عالاعع  ةالعع  بععةن مؤشععدات ال  -3

 ألب  وأالبات جامي  الجو 
توجععة فععدوق ةالعع  إةصععا ةا بععةن متوسععأات ةدجععات مؤشععدات الصععة  النفسععة  لععةس   -8

 عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو 
توجععة فععدوق ةالعع  إةصععا ةا بععةن متوسععأات ةدجععات ةافيةعع  ا.نجععاف لععةس عةنعع  مععن  -1

  ألب  وأالبات جامي  الجو 
توجعععة فعععدوق ةالععع  إةصعععا ةا  بعععةن مؤشعععدات الصعععة  النفسعععة  بعععةن الألبععع  والأالبعععات  -1

 لصالو الف   األ ةد  
 :الدراسةعينة 
( أالعععب وأالبعع  معععن أععالب جاميععع  الجععو  معععن 800اليةنعع  المسععت ةم  ةبلععع  عععةةها )     

 أبدج (  –كلةات مةةنت  )القدةات 
 :األدوات المستخدمة

  ( 3888الش ا ) عةاة / عبة المألب القدةأ  وعبة اليفةفمقةا  الصة  النفسة : إ-3
( أالبعععا  300تععع  تقنعععةن المقةعععا  والتاكعععة معععن ثباتععع  وصعععةا  علععع  عةنععع  اواممعععا )  -

 ( عاما   85 – 32وأالب  بجامي  الجو  تداوةت أعماده  ) 
   8008إعةاة / غاة  ةمةة مةمة القاسم         استبةان ةافية  ا.نجاف-8   

 اإلحصائية: األساليب
 أدةق  كدونباخ )ميام  ألفا( . -8ا تباد )ت( للفدوق بةن المتوسأات.       -3

 8كا -1ميام  االدتباأ بةدسون                -1 
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 : الدراسةنتائج 
هنععا  عالاعع  ادتباأةعع  ةالعع  بععةن مؤشععدات الصععة  النفسععة  والةافيةعع  لانجععاف لععةس  -3

 .ألب  وأالبات جامي  الجو 
ي معععع  مععععن أفععععداة اليةنعععع  لععععةةم  مسععععتوس صععععة  نفسععععة   بةدجعععع  مدتفيعععع  اللالبةعععع  ال -8

وأ مدت النتا ل  وجوة عةة الة  من أفداة اليةن  ممن لعةةم  مسعتوس صعة  نفسعة  
بةدج  متوسأ  وعةة الة  جةا لةةم  مستوس صة  نفسة  معن فع فلعةةم  مشعكل  

 .ف  التوافق النفس  واالجتماع  والتةصة  الةداس 
  . ات ةالل  إةصا ةا بةن ال كود وا.نا  ف  الةافية  لانجاف ال توجة فدوق -1
ال توجعععة فعععدوق  ات ةاللععع  إةصعععا ةا بعععةن الألبععع  والأالبعععات فععع  مؤشعععدات الصعععة   -1

 .النفسة 
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مؤشرات الصحة النفسية وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى عينة من 
 طلبة وطالبات جامعة اجلوف

 (41/ 451)اجلوف  ) حبث مدعوم من  قبل جامعة
AL JOUF University 

 

 د. حممد السيد حسني بكر
 *أستاذ علم النفس املساعد . جامعة اجلوف

 :الدراسة مقدمة
 النفس  واالجتماع  واالنسجا  للدضا بالفدة الوصو  إل  جاهة  النفسة  الصة  تسي        

 ةةقعق أن ةمكعن لليلع  ال وبالتعال  والميدفع ، اليلع  معن عالةع  مسعتوةات لتةقةعق والدوةعان 
 اليل  عن بيةةا   الصة  النفسة  أهةا  تتةقق أن ةمكن وال النفسة ، الصة  عن بيةةا   أهةاف 

 ( 381،  8002:  ) أةمة عكاش  .والميدف 
 أع واالجتماع  للفدة واالنفيال  الش ص   نسبةا من التوافق ةا م  ةال  والصة  النفسة    
 تةقةعق علع  وةكعن اعاةدا   اآل عدةن ومعي نفسع  معي بالسعياة  فةمعا وةشعيد البة ع  ومعي نفسع  معي
 وتكون الةةا  مأالب عل  مواجم  ااةدا   وةكون ممكن ةة أاص  إل  اةدات  استلال  و  ات 

وآمعععان                                       فععع  سعععال  ةيعععةن عاةةعععا   سعععلوك  وةكعععون سعععوة  متكاملععع  ش صعععة 
 ( 81، 3898 فهدان: )ةامة

                                                           

 AL JOUFةسد وةسية الباة  ف  ه ا البة  أن ةتقعة  ب عالا الشعكد والتقعةةد واليدفعان لجاميع  الجعو  ) *
University )ةةعع  اامععت بععةع  هعع ا المشععدو  مععن ابلمععا تةععت اسعع   المتواصعع  علعع  ةعممععا المععاةع والمينععوع،

ةمانا معن الجاميع  بعةود البةع  اليلمع  والسعي  نةعو التأعود والداع   351/11مشدو  بةث  دا  )  (، تصةةقا وا 
ق النفسععععع  الةضعععععادع، و ةمععععع  ا.نسعععععانة  .ووضعععععي من ومععععع  ميلوماتةععععع  بةثةععععع  لتقعععععة  المجتمعععععي وتةقةعععععق التوافععععع

  . واالجتماع  ألفداةي
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تشعةد إلع  مجموعع  ال عدو  الةا لةع  وال ادجةع  التع  تةعد  الفعدة    Motivationوالةافيةع 
عععاة  التععوافن عنعععةما ة تعع ، وللععةوافي ثععال  و ععا   أساسععة  فععع   مععن أجعع  تةقةععق ةاجاتعع  وا 
السلو : ه  تةدةك  وتنشةأ ، وتوجةم ، والمةاف   عل  استةامت  ةت  تشبي الةاج  وةيوة 

نفسععة  ةا لةعع  تةععد  الفععدة للقةععا  بسععلو  ميععةن  –هعع  إلعع  ةالعع  فسععةولوجة  التععوافن، الةافيةعع  
فععع  اتجعععاي ميعععةن لتةقةعععق هعععة  مةعععةة، وا  ا لععع  ةتةقعععق هععع ا المعععة  ةشعععيد ا.نسعععان بالضعععةق 

 ( 52، 8001والتوتد ةت  ةةقق  ) بوةمام  وعبة الدةة  والشةوم   : 
 باألعمعا  القةعا  والمثعابد  عنعة ايواالنتبع الجمعة لتدكةعف الفعدة الةافيةع  لانجعاف تينع  سعي 

 والدغبع  نتةجع ، جمعة، وأفضع  وبااع  واعت، أسعد  فع  بكفعا   اليقبعات علع  والتللعب الصيب 
 ميعاةةد بلعو  أجع  معن والمنافسع  والنضا  مدتفي، أموح مستوس لتةقةق النجاح ف  المستمد 
 (81، 3880 المني : عبة الكاف  (االمتةاف
 ميةن ، أهةا  لتةقةق التفوق نةو والسي  المس ولة ، الفدة لتةم  وتين  أةضا استيةاة     

 والت أعةأ العفمن، باهمةع  والشعيود تواجمع ، التع  والمشعكالت علع  اليقبعات والتللب والمثابد 
 (3885،38 : لةف  اللأة  للمستقب  )عبة

ا.نجععاف وكععان لفامععا االكتشععا  المبكععد عععن مسععتوس الصععة  النفسععة  لأالبنععا وعالاتعع  بةافيةعع  
للقةد  عل  الواو  لمتألبات  وميوااتع  ووضعي دؤةع  صعةةة  للن عا  األكعاةةم  بصعود  كلةع  
مععن أجعع  النمععوع بأالبنععا فعع  جاميعع  الجععو  ةداسععةا ولةصععبةوا ش صععةات ناضععج  نافيعع  

 للوأن
 :ةدس الباة  أن: الدراسةأهمية 

نجععاف عالةعع  أمععا الأالععب الأالععب العع ع ةتمةععف بالصععة  النفسععة  ةتمتععي بمسععتوس ةافيةعع  لا -3
غةععد السععوس والمضععأدب ةصععبو غةععد متوافععق نفسععةا واجتماعةععا  فكععان البععة مععن الواععو  علعع  

البةثةعع  مععن أجعع  التيععد  علعع  مسععتوس مؤشععدات الصععة  النفسععة   الةداسعع ةقةقعع  األمععد بمعع ي 
سعتدات ةجة  وعالات  بةافيةع  ا.نجعاف لأالبنعا وهع ا ةعةفينا فع  ميالجع  األمعد معن  عال  دؤةع  وا 

  .لفةاة  مستوس التوافق لأالبنا ةا   الجامي 
ةععةد  شععدةة  اجتماعةعع  تيععة مععن أهعع  شععدا و هعع ا المجتمععي المنفععدة  الةداسعع البةعع  مةعع   -8

ب صا ص  وه  الشباب المتمث  فع  أعالب وأالبعات جاميع  الجعو  ومعةس صعةتم  النفسعة  
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ةتيدضععون ألفمععات وصععداعات وتععوافقم  النفسعع  واالجتمععاع  ومسععتوس الةافيةعع  لانجععاف ةةعع  
 .نفسة  وضلوأ بة ة  وةنيك   ل  عل  اتجاهاتم  وتصدفاتم  السلوكة 

إثععدا  المكتبعع  النفسععة  بتععدا  ن ععدع ونتععا ل علمةعع  فعع  مجععا  الشععباب ةةعع  تكشعع  عععن  -1
مستوس الصة  النفسة  وةافية  ا.نجاف و ل  ل  األثد الكبةعد علع  ش صعةاتم  وتعوافنم  

 .وا تالفما با تال  الجن النفس  واالجتماع  
 :الدراسةمشكلة  

السعععؤا  اليعععا  :هععع  هنعععا  عالاععع  ادتباأةععع  ةالععع  بعععةن مؤشعععدات الصعععة  النفسعععة  وةافيةععع       
 ا.نجاف لةس عةن  من جامي  الجو  من الألب  والأالبات ؟

 وةنبثق عن السؤا  السابق التساؤالت التالة  :
 ن ألب  وأالبات جامي  الجو ؟ما مؤشدات الصة  النفسة  لةس عةن  م -3
 ما مستوس الةافية  لانجاف لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو ؟ -8
 ه  ت تل  مؤشدات الصة  النفسة  لةس الألب  عن الأالبات ؟-1 

 : الدراسةأهداف 
 ف : الةداس تتبلود أهةا     

وأالبعععات جاميععع   إلععع  التيعععد  علععع  مؤشعععدات الصعععة  النفسعععة  لأعععالب الةداسععع تمعععة       
أبدجع ( لنضعي أمعا   –الجو  ومةس عالاتمعا بةافيةع  ا.نجعاف  فع  كلةعات معةةنت  )القدةعات 

أعةننا دؤة  موضوعة  ةو  مستوس الصة  النفسة  وةافية  ا.نجاف لةةم  ونضي أةةةنا عل  
ميواععات ا.نجععاف واالضععأدابات النفسععة  وةتعع  نععتمكن مععن وضععي اسععتداتةجة  علمةعع  منمجةعع  

وفةد الصععععة  النفسععععة  وةافيةعععع  ا.نجععععاف ولتععععفةاة القععععةد  لععععةس أالبنععععا فعععع  التوافععععق النفسعععع  لتعععع
واالجتمعععاع  والةداسععع  ممعععا ةفةعععة معععن اعععةداتم  علععع  مواجمععع  مشعععكالتم  وفةعععاة  ةافيةععع  العععتيل  

 وتةقةق أهةافم  اليلمة  واليملة 
 كالتالي: الدراسةيمكن صياغة أهداف 

 لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو  التيد  عل  مستوس الصة  النفسة  -3
 التيد  عل  مستوس ةافية  ا.نجاف لةس عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو  -8
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الكش  ععن معةس اليالاع  واالدتبعاأ بعةن مؤشعدات الصعة  النفسعة  وةافيةع  ا.نجعاف  -1
 الةداس لةس عةن  

 إناثا( –) كودا التيد  ما إ ا كان مستوس الصة  النفسة  ة تل  با تال  الجن  -1
 :الدراسةفروض 

توجة عالا  ةال  بةن مؤشدات الصة  النفسة  وةافية  ا.نجاف لةس عةن  من ألبع    -3
 وأالبات جامي  الجو 

توجععة فععدوق ةالعع  إةصععا ةا بععةن متوسععأات ةدجععات مؤشععدات الصععة  النفسععة  لععةس   -8
 عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو 

أات ةدجات ةافية  ا.نجاف لةس عةن  من ألب  توجة فدوق ةال  إةصا ةا بةن متوس -1
 وأالبات جامي  الجو 

توجعععة فعععدوق ةالععع  إةصعععا ةا  بعععةن مؤشعععدات الصعععة  النفسعععة  بعععةن الألبععع  والأالبعععات  -1
 لصالو الف   األ ةد 

 : الدراسةحدود 
 الحدود البشرية: 

مععن اليمععد مععا عةنع  مععن ألبعع  وأالبععات جاميعع  الجععو  بالمنأقع  الشععمالة  بالسععيوةة  البععاللةن 
 .( من ال كود وا.نا 800( عاما  والبال  عةةها )85-32بةن )
 :الحدود الجغرافية 
القدةععات (بالمنأقعع  الشععمالة  )الجععو ( بالمملكعع   –كانععت مععن مععةةنت  )أبدجعع   الةداسعع عةنعع  

 .اليدبة  السيوةة 
 :الحدود الزمنية  

 .ث  شمودتداوةت مة  تأبةق االستبةانات وتةلة  وتفسةد النتا ل ثال
 :الدراسةمصطلحات 

 أوال الصحة النفسية:     
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"ةال  التكة  والتوافق واالنتصعاد علع  ال عدو  والموااع  التع  ةيعةن فةمعا الشع ا بصعود  
 ( 18، 8002ةقةقة  مي نفس  وبة ت  واليال  من ةول " )بأد : 
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 الدافعية: :ثانيا
تؤدي إل  سلوك باةث عن  الكا ن الة  اليضوي  ةال  من ا.ثارة أو التنب  دا   

عل  تةرةك السلوك وتنشةط  وتوجةم .   وتنتل هذي الةال  عن ةاج  ما وتيم ،هعععععععععععععععععععععععة 
 (113، 8001)أةمد عبد ال الق: 

 تةةثع  الع ع األةا  أو االمتةعاف والتفعوق مسعتوس ضعو  علع  ثالثعا. ةافيةع  ا.نجعاف :األةا 
 (59، 3883ال الق: عبة )أةمة النجاح ف  الدغب 
 ر النظري:اإلطا

تيدةع  من معع  الصععة  اليالمةعع  للصعة  النفسععة  " لععو الفععدة معن المععدع اليقلعع  والنفسعع   .3
  :والتكامعععععع  والتناسععععععق بععععععةن الناةةعععععع  الجسععععععمة  والنفسععععععة  واالجتماعةعععععع  فعععععع  الفععععععدة" )الباسععععععأ 

3825،11) 
. "ةالععع  التكةععع  والتوافعععق واالنتصعععاد علععع  ال عععدو  والموااععع  التععع  ةيعععةن فةمعععا الشععع ا 8

 ( 18، 8002ود  ةقةقة  مي نفس  وبة ت  واليال  من ةول " )بأد :  بص
 التعريف النظري للصحة النفسية: 

اةد  الفدة عل  التوافق مي نفس  ومي اآل دةن، وأن ةشيد بالدضا ععن  اتع  بكع  معا فع       
 من إةجابةات وسلبةات.

ةعع  التوافععق النفسعع ، مععا اليلمةعع  للصععة  النفسععة  وعمل الةداسعع : هععو علمما الصممحة النفسممية   
ةؤةع إلةما وما ةةققما، وما ةةة  من مشكالت واضأدابات وأمعداع نفسعة  وةداسع  أسعبابما 

 وتش ةصما وعالجما والوااة  منما.
 الصحة النفسية لها شقان:

ن عععععدع علمععععع  ةتنععععاو  موضعععععوعات العععععةوافي والةاجععععات والش صعععععة ، وأسعععععباب  شممممو األو :ال
فاعةعع ، والةداسععات واألبةععا  اليلمةعع  فعع  موضععوعات الصععة  األمععداع وأعداضععما والةةعع  الة

النفسة ، وتعةدةب األ صعا ةةن النفسعةةن، وتوعةع  اليامع  وتصعةةو مفعاهةمم  ال اأ ع  المتيلقع  
 بالصة  النفسة .
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تأبةقع  عملع  ةتنعاو  الوااةع  معن المعدع النفسع  وتشع ةا وععالي األمعداع  :الشو الثاني
 (8، 3885النفسة  )ةامة فهدان: 
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 :المفهوا االيجابي للصحة النفسية
تيد  الصة  النفسعة  بانمعا ةالع  ةا مع  نسعبةا ، ةكعون فةمعا الفعدة متوافقعا  نفسعةا  )ش صعةا       

وانفيالةا  واجتماعةا  أع مي نفس  ومي بة ت ( وةشيد بالسياة  مي نفس ، ومعي اآل عدةن، وةكعون 
مكاناتعع   إلعع  أاصعع  ةععة ممكععن، وةكععون اععاةدا علعع  اععاةدا  علعع  تةقةععق  اتعع  واسععتلال اةداتعع  وا 

مواجم  مأالب الةةا ، وتكعون ش صعةت  متكاملع  سعوة ، وةكعون سعلوك  عاةةعا ، وةكعون ةسعن 
 ال لق بةة  ةيةن ف  سالم  وسال .

 وتتل ا مواصفات الصة  الجةة  كاآلت :   
عدضع  لمعا  ع السالم : ال لو من األمداع والياهات فا.نسان هنا ة لو معن األمعداع لكنع 3

 إ ا توافد ت األسباب. 
الكفاةعع  البةنةعع : سععالم  أجمععف  الجسعع  وتناسععق و ععا   علعع  أعضععا  وتكةفمععا مععي البة عع   -8

 المةةأ .
الكفاةعععات اليقلةععع  والنفسعععة : سعععالم  العععنف  وان فعععاع االضعععأدابات اليقلةععع  واالنفيعععاالت  -1

مكانات  واليم   عل  تنمةتما و ل  ضمن إأاد واألةاسة  ةمكن الفدة من التوافق مي نفس  وا 
 ةتال   مي الوااي . 

الكفاةعععات االجتماعةععع : اعععةد  الفعععدة علععع  التفاعععع  واالسعععتجاب  االةجابةععع  معععي اآل عععدةن معععن  -1
  ال  إاام  اليالاات الش صة  واالجتماعة  وفق مياةةد السلو  ال اص  بك  مجتمي.

نعع  مععن  ععال  اسععتةياب  صععا ا الكفاةععات الدوةةعع : السععي  ودا  تكععوةن الععنف  المأم  -5
أدةعععق الفعععالح التععع  ةتةقعععق بمعععا تالؤمععع  ودضعععاي وتفاعلععع  معععي مجتميععع  وصعععوال لتةقةعععق دضعععا 

 الدةمن.
 المفهوا السلبي للصحة النفسية: 

وتينعع  السععالم  مععن أعععداع المععدع النفسعع  أو اليقلعع ، وأن المفمععو  ةلقعع  ابععوال فعع  مةععاةةن 
تصد عل  جانب واةة ف  الصة  النفسة  وةيتمة الأب النفس ، وةية ه ا المفمو  ضةق وةق

المن ععود السععلب  للصععة  النفسععة  علعع  ميةععاد ال لععو مععن أعععداع االضععأدابات الجسععمة  أو 
النفسة  أو اليقلةع ، أو انتفعا  ةالع  المعدع هعو المؤشعد األكثعد اعتمعاةا  وفقعا  لمع ا االتجعاي فع  

ن للمةدسع  الفدوةةةع  والسعلوكة  معثال  ، تيدة  الصة  النفسعة . وةعيعة األأبعا ، وأغلعب المنتمعة
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من أنصاد ه ا االتجاي، إ  ةةكمون عل  الفدة بان  ةني  بصة  جسعمة ، أو نفسعة  مناسعب  ، 
 إ ا كان  الةا  من االضأدابات الجسمة  أو النفسة  واليقلة .

 الصحة النفسية من منظور منظمة الصحة العالمية:
تيدةععع  الصعععة  العععوادة فععع  ةسعععتود من مععع  الصعععة  تتجلععع  أهمةععع  الصعععة  النفسعععة  فععع      

ة انيعععةا   اليالمةععع :" الصعععة  هععع  ةالععع  معععن اكتمعععا  السعععالم  بعععةنةا  وعقلةعععا  واجتماعةعععا ، ال مجعععد 
والصعععة  النفسعععة  جعععف  الةتجعععف أ معععن هععع ا التيدةععع . معععن الممكعععن تأبةعععق  المعععدع أو اليجعععف".

  علعع  نةععو مفةععة فعع  مجععا  المدامعع  واألعععدا  المدتبأعع  بالصععة  اليمومةعع  وتيفةععف الصععة
الصة  النفسة  كما ت  تأبةقما ف  الوااة  من األمداع الميةة  أو األمداع القلبةع  الوعا ةع  

 .عل  سبة  المثا 
 درجات الصحة النفسية:      

 ع التوافق مي النف  وةتضمن: 8ع السالم  من المدع.             3
 ةي الفدة تلةةدها.* الدضا عن النف  وعن األمود الت  ال ةستأ
 *  التوافق بةن اةدات الفدة ومستوس أموة .

*  ال لو من الصدا  سوا  كان ه ا الصدا  بةن األةواد الت  ةمادسما الفعدة) ةود المعدأ  كعا  
 .وعامل  مثال(، أو كان صداعا بةن دغبات الفدة وضمةدي

 ع التوافق مي البة  ، وةتضمن : 1
 ة   .* القةد  عل  تلبة  مأالب الب

 * القةد  عل  التوافق مي األش اا اآل دةن.
* كون الفدة انبساأةا أو انأوا ةا ال ةمكننا من الةك  عل  مةس توافق الفدة مي اآل دةن، بع  
البة من مالة   تفاعالت  معي اآل عدةن، فقعة ةكعون الشع ا االنأعوا   جةعةا فع  تواصعل  معي 

ن الشععع ا المنبسعععأ سععع   التوافعععق معععي واعععة ةكعععو  اآل عععدةن علععع  العععدغ  معععن تفضعععةل  لليفلععع ،
 )اة ةكون عةوانةا أو استلاللةا ف  عالاات (. اآل دةن

 .ع الفاعلة : وه  أن ةةقق ا.نسان  ات  وةستل  اةدات  ألاص  ةة ممكن 1
 مفمو  الصة  النفسة  با تال  المةاد  النفسة :

     



 مؤشرات الصحة النفسية وعالقتها بدافعية اإلجناز

  – 41 العدد – النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد مجلة               

 5112 يناير

           (06)         

 
 مفهوا الصحة النفسية من منظور التحلي  النفسي:

ا  لععدأع فدوةععة فعع ن الشعع ا القععاةد علعع  الةععب واليمعع  المنععتل هععو الشعع ا العع ع فوفقعع      
وهنعععا دكعععف فدوةعععة فععع  ن دةتععع  علععع  الصعععداعات التععع  تيةعععق تةقةعععق  ةتمتعععي بالصعععة  النفسعععة .

الصعععة  النفسعععة ، ولكنععع  لععع  ةكشععع   بةدجععع  كافةععع  ععععن الأدةقععع  التععع  ةتبيمعععا الفعععدة فععع  تنمةععع  
تتمثع  الصعة  النفسعة  الجةعة  فع  اعةد  األنعا علع  التوفةعق  صةت  النفسة . وتبيعا  لعدأع فدوةعة،

بةن أجمف  الش صة  الم تلف  ومأالعب الوااعي، وأن ا.نسعان ال ةسعتأةي أن ةصع  إلع  تةقةعق 
 جف عع  لصععةت  النفسععة  ، و لعع  ألنعع  فعع  صععدا  ةا عع  بععةن مةتوةععات المععو ومأالععب الوااععي .

(Chatham:1984,58) نفس  ةدع آةلد وك ل  وفق ن دة  التةلة  ال(Adler)   أن ا.نسان
باعتبادي كا نا اجتماعةا ،ولةة  مة  اجتماع  ةساعةي فع  التللعب علع  مشعاعد العنقا، ةةع  
تليب أسالةب التنش   االجتماعة  ةودا  ف  تنمةع  ش صعةت ، وتجعاوف مشعاعد العنقا، وتةقةعق 

و  الفععدة ةةععاو  صععةت  النفسععة ، فضععال  عععن  لعع  فقععة اعتبععد وجععوة هععة  ميععةن ومععةد  لسععل
تو ةفعع  لتجععاوف شععيودي بالضععي  ةععؤةع إلعع  مسععاعةت  لكعع  تكععون ش صععةت  اوةعع  واععاةد  علعع  

 ( Schwab:1990,14).مواجم  متألبات الةةا 
 ( فقعععة تنعععاو  مفمعععو  الصعععة  النفسعععة  بصعععود  ملعععاةد  تمامعععا  لعععدأعFromm) أمعععا فعععدو       

وةن الش صععة ، وأعتبععد أن المجتمععي دوةععة، ةةعع  أكععة علعع  ةود اليوامعع  االجتماعةعع  فعع  تكععف
التسععلأ  ةععؤةع إلعع  نمععو ش صععة  سععلبة  اعتماةةعع ، بةنمععا المجتمععي المثععال  ةععؤةع إلعع  نمععو 

ش صعععععععة  منتجععععععع  اعععععععاةد  علععععععع  الةعععععععب وتةقةعععععععق إمكاناتمعععععععا، وتتمتعععععععي بالصعععععععة  النفسعععععععة  .                                               
 (  15،  8005)الةاهدع: 

وةتةعةة مفمععو  الصعة  النفسعة  معن من ععود    الصعة  النفسعة  مععن من عود سعلوك :مفمعو      
سععلوك  باسععتجابات مناسععب  للمثةععدات الم تلفعع ، و لعع  ألن اسععتجاب  األفععداة إلعع  هعع ي المثةععدات 

 (19، 8003بسلو  مناسب، متةددةن من القلق، ف ن  ةيب د عن الصة  النفسة .) موس  : 
 ظور معرفي :  مفهوا الصحة النفسية من من 

أما مفمو  الصة  النفسعة  معن من عود ميدفع ، ف نع  ةيتمعة علع  الأدةقع  التع  ةيتمعةها       
الفدة ف  تفسةد وتقةة  المواا  واألةةا  البة ة  المةةأ ، وأن فةاة  الشيود بالفاعلة  ال اتةع  
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فع ن الشع ا ةساه  ف  تيفةف الصة  النفس  والجسمة  عنة الفدة. وبةسب دأع الميدفةةن، 
العع ع ةتمتععي بصععة  نفسععة  مناسععب ، هععو العع ع ةعفس ععد ال بععدات الممععةة  لعع  بأدةقعع  تمكنعع  مععن 
المةاف   عل  األم ، ومن اسعتيما  ممعادات مناسعب  فع  ةع  المشعكالت، واسعتيما  أسعالةب 
ميدفة  مناسب  ف  مواجم  الضلوأات النفسة ، بةنمعا الشع ا الع ع ال ةتمتعي بصعة  نفسعة  

العععع ع ةفقععععة األمعععع ، والشععععيود بععععاليجف، وال ةععععتمكن مععععن االسععععتجاب  بثقعععع  وااتععععةاد  مناسععععب  هععععو
لمتألبات البة  ، كما ةيجف عن استيما  األسعالةب الميدفةع   المناسعب  فع  مواجمع  الضعلوأ 

 (Calhoun:1990 ,67)النفسة  . 
 مفهوا الصحة النفسية من المنظور اإلنساني: 

أن الصعة  النفسعة  للفعدة ال تتةقعق  Maslow  ةعدس ماسعلو ووفقا  لدأع االتجاي ا.نسعان      
بصود  كامل ، ما ل  تتوافد للفدة شدوأ تسمو للأبةي  ا.نسانة  أن تا   مةاها، وأن الصعة  
النفسععععععععععة  تتةقععععععععععق لععععععععععةس الفععععععععععدة إ ا ةقععععععععععق الةاجععععععععععات الععععععععععوادة  فعععععععععع  هدمعععععععععع  الميععععععععععدو  

(Belkin:1984,98)  
نسععان اععةد  علعع  إةدا   اتعع ، وأن الأععدق التعع  ، ف نعع  ةععدس بععان لاRogersوأمععا دوجععدف    

فع  ا كعان  ةتكةع  فةمعا الفعدة معي البة ع  المنسعجم  معي أفيالع  و اتع  ف نمعا تيكع  إةداكع  ل اتع ،
 (Schwab: 1990  87,) مفمو  ال ات إةجابةا  كانت الصة  النفسة  لةة  إةجابة  

  مسعتمد ومتصع  ولةسعت وف  ضعو  معا سعبق، ةمكعن القعو  بعان الصعة  النفسعة  بمثابع  تكةع
ةالعع  ثابتعع ، وهععو هععة  ةا عع  وضععدودع فعع  نمععو الش صععة  السععوة ، كمععا أنمععا ةالعع  إةجابةعع  
تشععم  كافعع  المكونععات الميدفةعع ، والسععلوكة ، واالنفيالةعع ، واالجتماعةعع ، المتكاملعع  والنامةعع  فعع  

  تةقةعق الفدة عل  أعل   المداتب فع (Calhoun,1990)عملة  التكة  الماةف  إل  إةصا  
  ات .

 وتبدو الصحة النفسية في عدة مظاهر، يمكن إجمالها في شكلين هما:
 ع الصة  النفسة  كما تبةو ف  المياةةد اآلتة : 3

 أ ع المدون  اليقلة ، والقةد  عل  التكة  مي تلةدات البة  .
 ب ع التكة  االجتماع ، والمشادك  المناسب  ف  الفيالةات االجتماعة .

 ، وةتألب القةد  عل  الضبأ ال ات ، و لو الفدة من التوتد النفس  . ن االنفيالي ع االتفا
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 ة ع فم  ال ات، وتقةة  السلو  الش ص .
 هع ع المسؤولة  واليقالنة  ف  السلو .

 و ع الةساسة  االنفيالة  المناسب .
  المععاةع ف ع وجععوة فلسعف  للةةععا ، ووجععوة أهعةا  مسععتقبلة  تتيلععق ب اتعع  وبيالااتع  مععي مةةأعع

 واالجتماع .
ع الصة  النفسة  كما ت مد ف  عالاات الفدة مي نفس ، معن  عال  فممع  لمفاتةةع  الةا لةع  8

)كالدغبعععات، والةاجعععات، ...العععه( وتةقةقععع  ل اتععع ، ووةعععة  ش صعععةت ، وعالاععع  الفعععدة بمةةأععع  
ةداكععع   المعععاةع واالجتمعععاع ، معععن  عععال  ضعععبأ  ل اتععع  فععع  مواجمععع  ال عععدو  المةةأععع  بععع ، وا 
الصعععةةو لوجعععوةي االجتمعععاع  وشعععيودي باألمعععان والأمانةنععع  وعلةععع  ، تتمثععع  م عععاهد الصعععة  

 (Belkin  : 1984 ,54)النفسة  ف  التكة  الماة  إل    
 الصحة النفسية تتأثر بالعوام  االقتصادية االجتماعية والبيئية: 

بيوامعععع   ،تتععععاثد الصععععة  النفسععععة  واضععععأداباتما، شععععانما شععععان الصععععة  والمععععدع عمومععععا       
اجتماعةعع  ونفسععانة  وبةولوجةعع  متيععةة  تتفاععع  فعع  مععا بةنمععا. تتيل ععق أكثععد البة  ععات وضععوةا  فعع  

وتتيل ععق كعع ل ، ةسععب  هعع ا الصععةة بمؤشععدات الفقععد، بمععا فعع   لعع  ان فععاع مسععتوةات التيلععة ،
بيع الةداسات، بتةن  نوعةع  المسعاكن ومسعتوةات العة  .ومن المعيتعد  بع  أن فةعاة  أشعكا  

ةدمععان االجتمععاع  االاتصععاةع واسععتةكامما بععةن األفععداة والمجتميععات المةلةعع  مععن األ أععاد ال
 المةةا  بالصة  النفسة .

عععععد فةعععععاة  تيعععععد ع الف عععععات المةدومععععع  فععععع  جمةعععععي المجتميعععععات المةلةععععع         ةمكعععععن أن تعفس 
الضععععأدابات الصععععة  النفسععععة  بيوامعععع  مثعععع  الشععععيود بيععععة  األمععععن وفقععععةان األمعععع  والتةععععو   

جتمعععاع  السعععدةي وم عععاأد الينععع  واالععععتال  الجسعععةع. البة ععع  التععع  تةتعععد  أةنععع  الةقعععوق اال
المةنةع  والسةاسععة  واالجتماعةعع  االاتصعاةة  والثقافةعع  هعع  أةضععا  معن اليوامعع  األساسععة  لتيفةععف 

ومن الصيب كثةدا  ةون إال من والةدة  الل  ةن تكفلمما تل  الةقعوق، الةفعا   الصة  النفسة .
 س عا  من الصة  النفسة .عل  مستو 

 مؤشرات الصحة النفسية: 
 وهنا  ثم  مؤشدات عام  ةال  عل  الصة  النفسة ، تتمث  ف :
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  .ع الداة  النفسة  3
 .ع والقةد  عل  اليم  8
 .ع ومفمو  ال ات 1
 ع وشمو  نشاأ الفدة وتنوع  1
 .ومةس كفاة  الفدة ف  مواجم  إةباأات الةةا  الةومة  ع 5
 ت  عل  تةم  المسؤولة .واةد  ع 1

إن الش ا ال ع ةدةة أن ةتمتي بالصعة  النفسعة  ،معن الضعدودع أن ةكعون اعاةدا  علع        
دضا ما ، ن دا  ألن  ل  من أه  اليوام  المباشعد  .ةعةا  التوافعق  إشبا  ةاجات  األساسة  وا 

ا  ععععن م عععاهد النفسععع ، والععع ع بعععةودي ةسعععبب الصعععة  النفسعععة  التععع  تجيععع  الفعععدة مدتاةعععا  بيةعععة
االضعععععععأداب، كمعععععععا تجيلععععععع  فعععععععدةا مقبعععععععوال  اجتماعةعععععععا ، وداضعععععععةا  ععععععععن نفسععععععع  وععععععععن اآل عععععععدةن                              

 ( 52، 3888)غدةب عبة الفتاح:
 مفهوا الدافعية :

ععاة         مجموع  ال دو  الةا لة  وال ادجة  الت  تةد  الفدة من اجع  تةقةعق ةاجاتع  وا 
تععع ، وللععةوافي ثععال  و عععا   أساسععة  فعع  السعععلو : هعع  تةدةكعع  وتنشعععةأ ، التععوافن عنععةما ة 

وتوجةمععع ، والمةاف ععع  علععع  اسعععتةامت  ةتععع  تشعععبي الةاجععع  وةيعععوة التعععوافن، وةشعععةد مصعععألو 
نفسة  ةا لة  تةد  الفدة للقةا  بسلو  ميةن ف  اتجعاي ميعةن  –الةافية  إل  ةال  فسةولوجة  

بالضعةق والتعوتد ةتع  ةةققع                              ا.نسعانالمعة  ةشعيد  لتةقةق هعة  مةعةة، وا  ا لع  ةتةقعق هع ا
 (18،  8001)بوةمام  وعبةالدةة  والشةوم : 

 ،الطاا  الكامن  ف  الكا ن الة  الت  تدفي  لةسلك سلوكا ميةنا ف  اليالم ال ارج     
سن تكةف ممكن مي وهذي الطاا  ه  الت  ترسم للكا ن الة  أهداف  وغاةات  لتةقةق أة

  .(311، 8001بة ت  ال ارجة  )مروان أبو ةوةل: 
 صةانت  ،عل  إثارة السلوك الموج  نةو هدف  عملة  أو سلسل  من اليملةات تيم

 ( 803، 8001المةافظ  علة  وإةقاف  ف  نماة  المطاف.  )مةمد عودة الرةماوي: و
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، تؤدي إل  سلوك باةث عن هدفالكا ن الة  اليضوي   ةال  من ا.ثارة أو التنب  دا 
عل  تةرةك السلوك وتنشةط  وتوجةم . )أةمد عبد   وتنتل هذي الةال  عن ةاج  ما وتيم

 (.113، 8001ال الق: 
 ا لبةث عن اللذ  مثععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ،": ه  نشاط موج  نةو هدف ميةنYoung تيرةف "ةونل 

فرد لتادة  نفس  شيوري ةمةا ال  ( عام8001،81واألمن.  )نبةم  صالو السمارات : 
 Madeline Banque Ford, 2001, P)  األهداف بيض لتةقةق مةل  أو  األفيا بيعع

02 ) 

 ممادس  أنشأ  عل  ةقبلون ةجيلم  لةةم  اهتمامات وتولةة وتوجةمما الأالب ةافية  فاستثاد 
 ةتيام  ميمعا الت  الميلومات ميالج  ف  فيال  أدق تبن  وال  عال ، باةا  متنوع  تيلةمة 

داشعة  أبعو جةمعان " الباةع  ةداسع  نجعة المجعا  هع ا وفع  التةصعة ، عملةع  أثنعا  أالعبال
الةافيةع ،ةة   ا تبعاد باست ةا  الةداس  بالتةصة  وعالاتما الةافية  موضو  ةو  " اليمدان
 (52، 8009 ةون : بن  )مةمة .المتلةدةن ه ةن بةن عالا  وجوة عل  نتا جما أكةت
 لةسعل  تةفيع  التع  الةع  الكعا ن فع  الكامنع  الأااع  هع  :"وةلةع أبعو معدوان" تيدةع      

 وغاةاتع  أهةافع  الةع  للكعا ن تدسع  التع  هع  الأااع  وهع ي ال عادج ، اليعال  فع  سعلوكا ميةنعا
 (311 ،8001 ةوةل أبو مدوان)  (ال ادجة  بة ت  مي ممكن تكة  لتةقةق أةسن

 إثعاد  السعلو  علع  تيمع  اليملةعات معن سلسل  أو عملة  ه  :"الدةماوع عوة  مةمة" تيدة 
ةقاف  علة  والمةاف   وصةانت  هة ، نةو الموج   .المأا  نماة  ف  وا 

 (803 ، 8001 عوة  الدةماوع: )مةمة  
 الة  اليضوع الكا ن ةا   التنب  أو ا.ثاد  من ةال  ه  :"ال الق عبة مةمة أةمة" تيدة 
 علع  تةدةع  وتيمع  معا ةاجع  ععن  الةالع هع ي وتنعتل هعة ، ععن باةع  سعلو  إلع  تعؤةع
 ( 113 ، 8001 ال الق: عبة أةمة وتوجةم  وتنشةأ  السلو 
 هة  نةو وتنشةأ  السلو  تقو  بتةدة  ما ةاج  عن تنتل ا.ثاد  من ةا لة  ةال  الةافية 
    األمن أو" الل ا  عن البة  مث  ميةن، هة  نةو موج  نشاأ ه  .ميةن

 (81 ، 8001 السمادات : صالو نبةم                                                   (
 خصائص الدافعية: 
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 للدافية  مجموع  من ال صا ص منما:     
مما ةؤكد عل  أهمة  الثواب واليقاب ف  ، تكتسب الدافية  من ال برات التراكمة  للفرد -

 وتيدةل  وبنا   أو إللا  . ، إةداث تلةةر ف  سلوك المتيلم
إدضعععععععا  فقد ةكون الدافي للتيلم ، عن غةرها من الدوافي األ رى  الدوافي بميز  تيمال  -

 ( 81، 8005االجتماع .  )ال والدة ناصر:   واد ةكون القبو ،للوالدةن
 الدافية  بةاجات الفرد.  تتص -الدافية  ه  اوة ذاتة  دا لة .       -
 دا لة  أو  ارجة .                       ة  بيوامتستثار الدافي -الدافية  مةرك للسلوك.             -

 ( 808، 8005)فواة  عبد الفتاح:                                                 
 تصنيف الدافعية:  

 توجد عدة تصنةفات ونجد منما:     
  الدوافي الشيورة : وه  تلك الدوافي الت  ةشير الش ص بوجودها وةيةما أو ةمكن ل -أ

فالش ص الجا ي مثال ةجةب ؟ عنما مثال بماذا تةس اآلن  أن ةستدعةما أو ةتذكرها إذا س 
هذي الةاالت دوافي شيورة  ةةث ةيةما الش ص الذي توجد  وبذلك تيتبر مث ،بدافي الجوع

 فة  وةةس بدفيما ل  إل  سلوك ميةن أو تةقةق رغبات مةددة. 
تدفي ا.نسان إل  القةام بسلوك ميةن دون  الدوافي الالشيورة : وه  تلك الدوافي الت  -ب

أو غأعععا  ما تكون الدوافي الالشيورة  ، وكثةعععد أن ةيرف ما الذي ةدفي  للقةام بمذا السلوك
الش ص الذي ةتباه  بكرم  فمو   المثا  عل  سبة،لدوافي الشيورة  دفةن   تكوةن رد في

أن ت رج إل  سطو وةمكن للمةتوةات الالشيورة  ، الشيوريكععععععععععععةافي ةدافي ب  ضد ب ل  
األةالم فلتات اللسان. وفضال عن ما سبق ف ن هذي الدوافي الالشيورة    الشيور من  ال

 ولكن تقوم األنا بمقاوم  ذلك ،تتصارع مي بيضما لل روج إل  سطو الشيور  تظ
 (  18،   8005وتكبتما ف  الالشيور. )فاةد ةسةن:  
 الدوافع الفردية والدوافع الجماعية: 

الدوافي الت  ةتمةز بما األفراد عن بيضمم البيض فقد ةكتسبما   لفردة : وتشمالدوافي ا -أ
 إلةما.              والبيض األ ر ةكتسبما ألن  ةمة، بيضمم ل برات  ال اص 
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دوافي جماعة : ه  الدوافي الت  تصدر عل  أكثر من ش ص أي تصدر عن جماع   -ب
 (92،  8009  :أو عن ش ص ضمن جماع  صلةرة. )عبد الرةمن الواف

 دوافع خيالية ودوافع واقعية:       
 دوافي  ةالة : وه  دوافي ةمكن أن تكون غةر موجودة فيال إذ أنما مجرد ت ةالت  -أ

أو توايات ةتوايما الفرد وةت ةلما ف  ةةن أنما ربما ال ةكون لما أساس ف  الوجود 
 الوااي. و
 أرض الوااي أو ما ةسم  دوافي وااية : وه  دوافي تكون موجودة فيال عل  -ب

 ( 8001،11بالدوافي الوااية . )مةمد مةمود بن  ةونس: 
 أهمية الدافعية:  

 تنطلق أهمة  الدافية  من االعتبارات التالة : 
فمو وثةق   كلمعععععععععععععععععا، باغلب موضوعات علم النفس إن لم نق  إن موضوع الدافية  ةتص -

 والتفكةر.، ال اكد ، مثال با.دراك  االتصا
إذ ال ةمكن أن ةةدث سلوك إن لم تكن ورا    ،دافية  ضرورة  لتفسةر أي سلوكإن ال -

 دافية . 
إن جمةي الناس عل  ا تالف أعمارهم ومستوةاتمم الثقافة  واالجتماعة  ةمتمون  -

، 8002بالدافية  لتفسةر طبةي  اليالاات الت  تربطمم باآل رةن. )صالو ةسةن الداهري: 
339 ) 

والنشاط أي أن  ال سلوك دون دوافي فمثال الش ص الشبيان ال  الدافية  مثةر للطاا  -
 ةبةث عن الطيام. 

ألن السلوك بطبي  ةسي  إل  تةقةق المدف ، ا.نسان إل  تةقةق أهداف   الدوافي توص -
النما   لتةقةق التوازن و فض التوتر والمدوء واالستقرار وتةرةك الطااات الكامن  

 لمثةرة للقلق لدى ا.نسان. ا
ألن تةقةق ، وافي وسةل  تيلم الكا ن الة  كةفة  التوافق والتاالم مي النفس ومي البة  الد -

 دوافي وإشباع موضوع  ةؤدي إل  إزال  القلق والتوتر مما ةؤدي إل  التوافق. 
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ألن الكا ن ف  ، ال برات والميرف  وتطوةر السلوك وتراةت اكتسعععععععاب الدوافي تؤدي إل   -
اكتسععععععععععععععععاب وبالتال  ةؤدي ذلك إل  كعععععععععععععععع ، نوع من أسالةب  وسلوسية  .شباع دوافي  ف ن  ة
تطوةر السلوك الةال .توجة  الدوافي الوجم  السلةم   علعععععععععععععع    برات وميارف جدةدة تيم

 ك  ةةقق االتزان االنفيال  والوااي  ف  مجابم  المشا
،  8001 : وتوازن الدوافي واالنفياالت أساس  ف  ةسن توافق ا.نسان. )فوزي مةمد جب

81)  
 لنظريات المفسرة للدافعية:  ا

هناك عدة نظرةات تناولت موضوع الدافية  نظرا للمكان  الت  تةظ  بما الدافية  لدى 
 وةمكن تصنةف النظرةات الت  تناولت الدافية  عل  النةو التال :، والمنظرةنا  اليلم

ات دا لة  أو مثةر  تفسر هذي النظرةات الدافية  عل  أنما تنشا بفيكةععععععععععععععع : النظرةات السلو
 ومن بةن هذي النظرةات: ،  ارجة 

نظرة   فض الةافز: تيرف هذي النظرة  الدافي عل  أن  ةال  عام  من ا.ثارة ناتج   -أ
وهذي الةال  من ا.ثارة تةفز اليضوة  للقةام كالةاجععع  لللععع ا ، عن ةال  جسمة  أو نسةجة  

من القرن الماض  إثر  تاأدبيةنعععععععععععععععععععععععععععععععواد سادت هذي النظرة  ف  األ، بسلوك ةشبي الةاج 
 وتفسر هذي النظرة  نشوء اليادات وتربطما ، " ومساعدويHall   عالم النفس"ه  أعما

، فاستثارة اليضوة  بنفس الةاج  تدفينا لتجرةب االستجاب  السابق  ذاتما ،ب فض الةافز
سما وألن هذي االستجاب  تةقق ا.شباع وت فض الةافز تيتاد اليضوة  القةام باالستجاب  نف

ونقط  ، ظمر الةافز. ومن األمور األساسة  ف  نظرة   فض الةافز مبدأ االتزانكلمععععععععععععععععععا 
، االنطالق ف  هذا المبدأ ه  تلك النزع  الت  ةةافظ فةما الجسم عل  مةةط دا ل  ثابت

سعععععععععععععععععععععلوكا ألنما تثةر ، ومن هذا المنظور ةمكن اعتبار الجوع واليطش مةكانةزمات إتزانة 
 (15،  8001يناصر ميةن  ف  الدم.  )مراض  الواف : ميةنا الستيادة التوازن ل

 النظريات اإلنسانية: 
" ف  Maslow نظرة  تدرج الةاجات: ةيتبر التصنةف ال ماس  الذي أوردي "ماسلو -أ

فةسب هذا التصنةف ةاجات  ،نظرةت  من أكثر التصنةفات انتشارا ف  األوساط اليلمة 
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وةلةما  ،أ من الةاجات المادة  ثم الةاج  لألمنا.نسان تت ذ ف  إشباعما تدرجا هرمةا ةبد
 . وأ ةرا الةاج  إل  تةقةق الذات، ثم الةاج  إل  تقدةر الذات، الةاج  االجتماعة 

": ةيرف "موراي" الةاج  بانما مفموم افتراض  ةيبر عن Murray نظرة  "موراي -ب
تؤثر ف  الفرد اوة تؤثر ف  سلوك األفراد لةةاولوا تلةةر موااف غةر مرضة  وأنما 

  . فيندما ةتم إدراك هذا المواف ف ن التوتر ةق
( ةاج  اجتماعة  ةتم 80" إل  اا م  تتالف من عشرةن )Murray موراي  "واد توص
 ألسرة وغةرها.كاتاثةر أطراف عملة  التنش   االجتماعة    تيلمما بفي

 (51، 8009ةونس: )مةمد مةمود بن                                               
 النظريات المعرفية:  
" والت  تجمي وتوضو اليالا  بةن Ipitra نظرة  االرتداد: ادم هذي النظرة  "إبتر  -أ

وتيتمد هذي النظرة  ف  الدافية  عل  مستوى االستثارة الت   ،السلوك واليملةات اليقلة 
ةةث  . الرتةاح والملا ،لقلقا،ةةس بما الش ص والمتمثل  ف  أربي  أنواع وه : االبتماج

  أما المل، االبتماج استثارة عالة  سارة  بةنما ةمث، القلق استثارة عالة  غةر سارة  ةمث
 االرتةاح استثارة من فض  سارة.   وةمث، استثارة من فض  غةر سارة  فةمث

  والثان  ةةاو، ةبةث عن االبتماج  وتؤكد هذي النظرة  عل  أن لانسان أسلوبةن: األو
 .قتجنب القل

" الذي ةرى أن  إذا Festinger نظرة  التنافر الميرف : ادم هذي النظرة  "فسةتنجر 
منما مي األ رى ف ن األش اص ةشيرون بيدم كعععععععععععععععععع  ت كععععععععععععععععععاتصارعت األفكار أو المدر

وبالتال  ، هذا التنافر ف  الميارف  وف  نفس الوات ةشيرون بالدافية  ال تزا، االرتةاح
 اتجاهمم.   ر سلوكمم أو تبدةسةبةثون عن ميلومات جدةدة لتلة

 " إل  ثالث  موااف تشةر إل  التنافر الميرف  وه Festinger ولقد أشار "فسةتنجر 
 ةدث التنافر الميرف  عندما ال تتفق ميارف الش ص مي المياةةر االجتماعة . -
 ةنشا التنافر الميرف  عندما ةتواي الش ص ةدثًا مفةدا وةةدث اآل ر بدال عن .  -
 لتنافر عندما ةقوم الش ص بسلوك ة تلف عن اتجاهات  اليام . ةةدث ا -



د.حممد السيد حسني بكر                                       

 ينةةاير   – 41  العةدد – النفسةي اإلرشةاد مركةز -النفسةي اإلرشةاد مجلةة       

5112 

 (25) 

تاثةرا كةععععععععععععععععععععع  نظرة  اليزو: تيد نظرة  اليزو أو السببة  إةدى أكثر النظرةات ا.درا -ب
 المدكفةععععععععععععععععععععععععع إن المسلم   " ةةث ةقو ،واد طور هذي النظرة  برنارد ،بالدافية   فةما ةتص

وةيتقد "واةنر  . عتباري دافيةا أساسةا لليمف  البةث عن االستةياب با  لنظرة  اليزو تتمث
 Wienerأن الناس ةةاولون ميرف  األسباب الت  دعت األمور ألن تةدث عل  الشك "  

 8001عبد المادي:    )نبة إل  أسباب ميةن  ا أي أن ةقوموا بيزو األشة ،الذي ةدثت فة 
 ،88) 

 :المثالة  الن دةات -3
 كثةد من عنة وةت  ).أدسأو أفالأون،( القةما  سف الفال عنة األساسة  الفكد  كانت       
 إداة  ليبعت فكعد  واعة جعوهدي، فع  عااع  كعا ن ا.نسعان أن سعبةنوفا هعوبف، ةةكعادت، المةةثةن
 الفعدة ومعا ةا  اليقع ، ملكعات إةعةس لكونمعا كبةعدا ةودا (الن دةعات المثالةع  هع ي فع  ا.نسعان
 معن علمعا  كثةعدا لكعن ...أفيالع  ععن سعؤوالم ةكعون أن بعة فعال إداةتع  فع  ةعتةك  أن ةسعتأةي
دغبعات  معن الشع ا لعةس ةكعون معا تفسعةد كبةعدا فع  نفيعا ا.داة  لمفمعو  ةجعةوا لع  العنف 

لع   لانسعان البةولعوج  التعدا  إلع  العةوافي مصعاةد ععن البةع  اتجع  لع ل  ميةنع  ومأالعب وا 
بالعةوافي  وعع  أو ةداةع  لع ع ةكعون ال اعة المعد  إن بع  االجتماعةع ، الةةعا  فع  السابق   بدات 
 الميدفة  األ دس واليملةات التفكةد عن عاة  تمةف الةوافي كانت ول ل  سلوك ، ف  تؤثد الت 
 :الل   مبةأ عل  القا م  الن دةات  -8
 ،األل  م هب الل   وتجنب الل   تةصة  إل  ةسي  ا.نسان أن مؤةاها أ دس فكد  هنا      

 بعالدفع كسعابقتما اوبلعت لكنمعا 32،38 القدنةن ف  أكثد وافيالة ف  الل   ن دة  بدفت واة 
 ةسعي  إلع  الع ع الدجع  ععن ومعا ا غةعدي آ عد فعدةا ةعؤ ع اعة النعا  معن فعدة بع  ةسعتمتي فمعا

أمثعا   اليلمعا  بيعع معي جةةعة معن ال معود الن دةع  هع ي ععاوةت ثع  ...االنتةعاد أو الفشع 
 Paul.T.Young كلةالنععةما.  .ةافةععة David.C.MC.Clelland لنععا اععةموا ةةعع 

 ن دةع   .(اللع   فع  تجدةبةع  ن دةع ) اللع   ن دةع  معن وتيقةعةا داةعا أكثعد ةعونل صعود .ت.بعو 
 من بة ة  ميةن  مثةدات هنا  أن بمين  الوجةانة  ا.ثاد  نمو ي تست ة  (ماكلةالنة عنة الل  
 نةو إل  السي  مةال ت بفأد  ا.نسان لةس وأن واألل ، الل   من ةال  بالفأد  تسثةد أن شانما
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 التكةع  السعابق علع  األلع  أو باللع   الشعيود ةدجع  وتتواع  تجنبمعا، إلع  أو المثةعدات هع ي
 ةسعتثةد سعو  المعة  هع ا بعان نتيلممعا توايات من تتال  ماكلةالنة عنة الةافية  ، للش ا

 سعبق التع  األهعةا  نةو ةسي  ا.نسان أن تجة وهك ا سلبة ، أو إةجابة  استجابات انفيالة 
 ةقعو  المينع  وبمع ا مؤلمعا وجعةي أن لع  سعبق معا وةتجنعب اللع  ، تثةعد أنمعا ععد  أن لع 

 .مكتسب التواي ولكن فأدة  الوجةانة  فاالستثاد  "متيلم  ك  الةوافي إن" :ماكلةالنة
 :اللدا ف ن دة   -1

ةادووةعن  تشعادلف ن دةع  فع  نجعةها الةافيةع  فع  اليلمةع  للن دةعات الةقع  البةاةع       
Charles  وأبسعأ مودوثع ، الميةنع  ال كةع  األفيعا  بيعع أن ةادوةعن دأس فقعة .التأعود فع 

اللدا عف  تسعم  تيقةعةا أكثعد أ عدس أنواععا هنا  لكن .المنيكس  األفيا  ه  األفيا  ه ي أنوا 
األفيعا   معن مدونع  أكثعد اليعاة  فع  وهع  الأبةيع ، اال تةعاد أدةعق ععن تنشعا ةداهعا التع 

 . المنيكس
 إلع  تسعي  وأنمعا متوادثع  وأنمعا باللدضعة  تتصع  مةعو  اللدا عف أن ماكعةوجا  ةعدس*

أو  معودو  جسعم  نفس  استيةاة بانما اللدةف  نيد  أن إ ن نستأةي" :بقول  أهةا ،وةيدفما
لمعا  إةداكع  عنعة ة بعد ثع  إلةمعا ةلتفعت أو الميةنع  األشعةا  بيعع ةعةد  صعاةب  ةجيع  فأعدع
علع   نفسع  فع  ة بعد أو ميعةن، نةعو علع  ب فا ما ةسل  ث  االنفيالة  ثاد االست من ميةنا نوعا
 واعة اللدا عف معن الةع  ععةة وجعوة ماكعةوجا  افتعدع "كع ل  ةسعل  أن إلع  تعةعوي نفع  األا 

 المقاتلع ، االسعتأال ، ةعب النفعود، المعدب، :علع 1908 سعن  أودةهعا التع  اا متع  اشعتملت
 .البنا  االمتال ، التجمي، الجو ،  ، التناسلة ،الوالةة ال ات، تاكةة ال ات، تةقةد

 (12،  3880  :عمد ومةمة الأوب سةة ( 
إلع  أن ةافيةع  االنجعاف تكعوةن افتداضع  ةينع   (McClelland, 1985) وةشعةد ماكلةالنعة

الشعععيود المعععدتبأ بعععاألةا  التقةةمععع  ةةععع  المنافسععع  لبلعععو  ميعععاةةد االمتةعععاف، وأن هععع ا الشعععيود 
ونةن أساسةةن هما الدغب  ف  النجاح، وال عو  معن الفشع ،  عال  سعي  الفعدة لبع   ةيك  مك

 .لععععععع  اآل عععععععدةنع والتفعععععععوق أاصععععععع  جمعععععععةي وكفاةععععععع  معععععععن أجععععععع  النجعععععععاح وبلعععععععو  األفضععععععع ،
ةداكع   (Atkinson: 1960) وتعدس ن دةع  ةافيةع  ا.نجعاف .تكنسعون أن تواعي الفعدة ألةا ع  وا 
تية عالاعات ميدفةع  متباةلع  تقع   لع  سعلو  ا.نجعاف،  ال ات  لقةدت  والنتا ل المتدتب  علةما
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وأن األفععداة  وع الةافيةعع  اليالةعع  لانجععاف ةبعع لون جمععةا  كبةععدا  فعع  مةععاوالت الوصععو  إلعع  ةعع  
 .المشكالت

علع  أن النفعع  أو المةع  للةصعو  علع  النجعاح أمعد  (Atkinson) كمعا ةؤكعة اتكنسعون    
أن  ة تل  عنة الفدة الواةة فع  الموااع  الم تلفع ، وهع ا متيل ، وهو ة تل  بةن األفداة، كما 

الععةافي ةتععاثد بيوامعع  د ةسععة  ثالثعع  عنععة اةععا  الفععدة بمممعع  مععا، وهعع ي اليوامعع  مدتبأعع  بالععةافي 
 للوصععو  إلعع  النجععاح، واةتمععاالت النجععاح المدتبأعع  بصععيوب  المممعع ، والقةمعع  الباعثعع  للنجععاح

(Petri and govern: 2004 )                                         
أن ةافيةعع  ا.نجععاف اليالةع  تفةععة مععن اعةد  األفععداة علعع   (Ball, 1977)وةضعة  بععو  

ضبأ أنفسم  ف  اليم  الةؤوب لة  المشكل ، وأنمعا تمكعنم  معن وضعي  أعأ مةكمع  للسعةد 
لةع  لانجعاف علةما ومتابيتما بشك  ةثة  للوصعو  إلع  الة .وةمتعاف األفعداة  وو الةافيةع  اليا

بقععععةدتم  علعععع  وضععععي تصععععودات مسععععتقبلة  ميقولعععع  ومنأقةعععع  فعععع  تصععععوداتم  للمشععععكالت التعععع  
                                            ةواجمونمعععععععععععععععععا، والتععععععععععععععععع  تمتعععععععععععععععععاف بانمعععععععععععععععععا متوسعععععععععععععععععأ  الصعععععععععععععععععيوب  وةمكعععععععععععععععععن تةقةقمعععععععععععععععععا

 (51، 8001)بوةمام  وعبةالدةة  والشةوم : 

أن ةافية  ا.نجاف اليالة  تةفف أفداةها علع  مواجمع   (3898وةؤكة اشقون ومنصود )     
المشكل  والتصةع لما، ومةاول  ةلما والتللب عل  ك  الصيوبات واليقبات التع  تيتدضعم . 
وأن ه ي الف   من األفداة تيم  عل  أةا  المممات الميتةل  الصيوب  وه  مسدودون، وةبةون 

معععن  لععع  فععع ن من فضععع  ةافيةععع  ا.نجعععاف معععوجمةن نةعععو اليمععع  بممععع  عالةععع ، وعلععع  اليكععع  
 .ةتجنبون المشكالت، وسدعان ما ةتوافون عن ةلما عنةما ةواجمون المصاعب

 :الدافعية وظائف
 و عا   للعةوافي أن اأعام  وناةفع  ععة  العدةمن عبعة بةعنم  ومعن الةادسعون اسعت لا    

 : ثال  أساسة 
 النسب  فالةوافي االتفان أو تقداداالس من مدةل  ف  ةكون أن بية السلو  وتنشةأ تةدة   *

 الةاجات بيع .دضا  اليضوة  تنشأ ةالالت نفسما ه  تكون أو السلو  تةد 
 .األساسة 
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 أنمعا تسعاعة أع انتقا ةع  المين  بم ا فالةوافي أ دس ةون ميةن  وجم  نةو السلو  توجة   *
بيعع  معي  اتصعا علع  وضعي  أدةعق ععن الةاجعات لتةقةعق الوسعا   انتقعا  علع  الفعدة

 ععن ا.نسعان إبيعاة أدةعق ععن أو إاعةا  سعلو  بع ل  مسعبب  بقا ع ، ألجع  المممع  المثةعدات
 .إجةا  سلو  ب ل  مسبب  بقا  ، مواا  تمةة

الةاجع   بقةعت أالمعا أو معةفوعا ا.نسعان بق  أالما السلو  تنشةأ استةام  عل  المةاف   *
إشعبا   ةعت  ةتع  نشعأا علةع  المةاف ع  علع  تيمع  السعلو  تةعد  أنمعا كمعا فالعةوافي اا مع ،
 .الةاج 
 Need:الحاجة 

 اليضعوع الكعا ن علع  تلعو االجتمعاع  أو الجسعم  العنقا أو الةدمعان معن الةاجع  :ةالع 
 .المثةد للةافي الةا ل  الجانب ه  الةاج  ا تفالما ف  أو إشباعما إل  ب  فتنف 

 Incentive:الباعث 
 بان  فةنا  وةيدف  ما، ةاج  إشبا   عل  ااةد  أن عل  نةدك  موا  أو أو ش ا موضو 
 هعو الباعع  .(3 )األفعداة ةافيةع  علع  تنشعةأ المسعاعة  ال ادجةع  البة ع  مةفعفات إلع  ةشعةد

 .للةافي المثةد ال ادج  الجانب
 

 Drive :الحافز
 وتعؤةع ميعةن بمنبع  ال اصع  * الميالجعات بيع تصةب الت  الةا لة  اليملةات إل  ةشةد
 ةقتصعد ةعةن فع  البةولوجةع  واالجتماعةع  الةاجعات ععن تيبعد العةوافي السعلو ، دإصعةا إلع 

 فقأ البةولوجة  الةاجات عل  للتيبةد الةوافف مفمو 
 Habit:العادة 
 علع  وتتدكعف التعةعة   عملةعات نتةجع  وتنمعو تدتقع  التع  السعلوكة  المةعو  اعو  إلع  تشعةد

 علةمعا تنأعوع الأااع  التع  لمقعةاد الفيلةع  ةدج ال عل  فةدتكف الةافي أما السلوكة ، ا.مكانة 
  (18،  8001ال الق:  عبة مةمة أةمة (الياة 
 :لإلنجاز الدافعية تعريف
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 الع س ةدجعي H. Murrayمعوداع  هنعدع األمدةكع  العنف  ععال  معي كانعت الةقةقةع  البةاةع   
 معن مممعا ونعامك بوصف  ةاةق بشك  لانجاف الةاج  مفمو  اة  من أو  أن  ف  إلة  الفض 
 ععدع فةمعا والت  "الش صة  ف  استكشافات" بينوان ل  ةداس  ف  و ل  الش صة  مكونات
  لانجاف الةاج  بةنما من كان نفسة  ةاجات لية  موداع
 ثابعت اسعتيةاة إلع  ةشعةد بانع  لانجعاف وفمعالؤي العةافيMcClellan  ماكلةالنعة وععد      
علة   ةتدتب نجاح وبلو  تةقةق سبة  ف  ومثابدت  الفدة سي  مةس ةةةة الش صة  ف  نسبةا
 نةعو المةع  همعا الفعدة عنعة متيادضعةن هعةفةن بعةن الصعدا  مةصعل  وأن ...ا.دضا  من نو 

  الفش  تةاش  إل  والمة  النجاح تةقةق
 المدكعب  لع  هع  ا.نجعاف ةافيةع  فع ن Atkinson 1964 آتكنسعون تصعود ضعو  وفع      

 بالنسعب  اةم  من ةمثل  بما  ات  والباع  الفدة، نجاح اةتمالة  ومةس الةافي، او  من الثالث 
الناةة   من ةتةةة ما مجتمي ف  األفداة لةس ا.نجافع التوج  أن إل  التصود ه ا وةشةد .ل 

 :ه  عوام  بية  األا  عل  النفسة 
  وا.ةسعا المعة  تةقةعق سعبة  فع  الجمعة وبع   لليمع  الةمعا  أو الةافيةع  مسعتوس * 

 .الفش  عنة وال ج  النجاح عنة بالف د
 .الفش  أو النجاح ةةو  باةتمالة  المتيلق  الفدة توايات * 
 .الفش  أو النجاح عن الناجم  المتدتبات أو  ات  النجاح اةم  * 

 :اآلت  ف  تتمث  ضيفما أو اوتما ةة  من لانجاف الةافية  مؤشدات أن أتكنسون وأوضو
 .علة  وا.صداد لمة ا إل  الوصو  مةاول  *
  ل  ةت  أن *.الجمة وب   للمة  الوصو  سدع  من  ل  ةينة  وما اآل دةن مي التناف  *
  (80 ،8000  لةف : اللأة  األةا  )عبة ف  الجوة  أو االمتةاف لميةاد وفقا
 بشعك  تينع  لانجعاف الةافيةع  بعان Maeher3891 مةمعد إلةع  أشعاد معا معي  لع  وةتسعق (

 :التالة  نبمةةة الجوا
 .والفش  النجاح ضو  ف  تقوةم  ةمكن ما وهو االمتةاف، ضو  ف  ةةة  ال ع السلو  *
 .سلوك  متدتبات أو نتا ج  عن مسؤو  بان  الفدة إةسا  *
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 هع  مسعتوس جوانعب عشعد  فع  لانجعاف العةافي م اهد  Hermans  (1970)هدمانف وةةة
 المممع ،إةدا  أو اليمع  تعوتد المثعابد ، ع ،االجتمعا الةعدا  الم عاأد ، تقبع  سعلو  الأمعوح،
 ا.نجاف سلو  التيد ، سلو  الدفةق، ا تةاد للمستقب ، التوج  الفمن،
 لانجعاف العةافي ععن تيبعد سعم  عشعد  إةعةس إلع  (1981)الشعدبةن  فكدةعا وتوصع 

 انع ،المك التفعاؤ ، الفأنع ، الةةوةع ، ا.تقعان، العنف ، اعةد االسعتقال ، المثعابد ، الأمعوح،:هع 
 . الجدأ  االجتماعة 

االمتةعاف  مسعتوس ضعو  علع  األةا  بانع  لانجعاف العةافي ( 3883 ال عالق) عبعة أةمعة وععد 
  النجاح ف  الدغب  تةةث  ال ع األةا  أو والتفوق

 لعةس ةاجع  إلع  تشعةد بانمعا لانجعاف الةافيةع  R.M.Goldensonسعون  جولعةن ععد  كمعا
 أةضعا وهع  الصعيب ، التةعةةات علع  السعةأد  أجع  معن والنضعا  اليقبعات علع  الفدة للتللب
 شعةةة  بموا بع  واليمع  تةقةقمعا، نةعو والسعي  األةا  فع  مدتفيع  مسعتوةات وضعي المة  إلع 

 تةةةة ةين  لانجاف الةافي أن وآ دون إل Hilgard,1979  هةلجادة وأشاد ومثابد  مستمد 
 .واالمتةاف التفوق مياةةد ضو  ألهةاف  ف  الفدة
وتةقةعق  الجةة األةا  ف  الدغب  هو لانجاف الةافي أن) 3823موس ) فادوق وأوضو       

 فع   لةفع  مةمعة اللأةع  عبعة األسعتا  توصع  السعابق  للتيعادة  عدضع   عال  معن  النجعاح
 لتةمع  الفعدة اسعتيةاة" :أنمعا علع  لانجعاف الةافيةع  تيدةع  إلع  "لانجعاف الةافيةع  كتابع 

 اليقبعات علع  للتللعب والمثعابد  ميةنع  أهعةا  لتةقةعق التفعوق ونةع المسعؤولة  والسعي 
  للمستقب  والت أةأ الفمن باهمة  والشيود اة تواجم  الت  والمشكالت

 :ه  أساسة  مكونات  مس  تتضمن لانجاف الةافية  أن إل  توص  ثم  ومن
 .ثابد الم - مدتفي أموح مستوس لتةقةق التفوق نةو السي  - بالمسؤولة  الشيود *
 .للمستقب  الت أةأ -الفمن باهمة  الشيود *

 :لإلنجاز للدافعية المفسرة النظريات بعض
 :القةم -التواي منة  ضو  ف  لانجاف الةافية 
 ن دةع  تولمعان هع  الةعال  بالسعةاق ادتباأعا أكثدهعا ولكعن التواعي، ن دةعات معن اليةةعة هنعا 

E.C.Tolmen  ال  من ةتةةة التواي السلو  أن إل  فةما أشاد والت  الةافية ، مجا  ف  
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 هعو ميعةن ألةا  فيع  المةع  أن أوضعو كما البة ة ، أو وال ادجة  الةا لة  اليوام  من اليةةة
 :المتلةدات من أنوا  ثالث  بةن التفاع  مةصل  أو ةال 
 .ميةن هة  تةقةق ف  الدغب  أو الةاج  ف  وةتمث  :الةافي  المتلةد *
 .المة  موضو  إل  ةؤةع سو  ميةن موا  ف  ما في  بان عتقاةاال :التواي متلةد *
 (11،  3885 لةف :  اللأة  )عبة  .للفدة بالنسب  المة  اةم  أو :الباع  متلةد *

 :لانجاف الةافية  مجا  ف  وتأبةقاتما اليفو ن دة 
الةافيةع  و  ععا ، بوجع  الةافيةع  ةداسع  مجعا  فع  المممع  الن دةعات معن اليعفو ن دةع  تيعة     

وسعلو   سعلوك  أسعباب الشع ا ةعةد  بكةع  اليعفو ن دةع  وتمعت   عاا، بوجع  لانجعاف
بيعع  ةل  وفةما .للبة   أةضا ولكن فقأ للفاع  السببة  ةيفون ال األفداة ألن و ل  اآل دةن،
  :لانجاف الةافية  مجا  ف  الن دة  ه ي تأبةقات

 :باليفو عالاتما ف  ا.نجاف ةوافي  -أ
 العةافي لتةاشع  معن أكبعد للنجعاح ةافعي لمع  ةوجعة الع ةن األفعداة أن الةداسعات  عال  معن تبعةن
معن  ةةققونع  فةمعا بعالف د ةا لة ،وةشعيدون أسعباب إلع  النجعاح ععفو إلع  ةمةلعون الفشع 

لتةقةعق  العةافي معن أكبعد بةدجع  الفشع  لتةاشع  العةافي لعةةم  ةوجعة الع ةن األفداة أما إنجافات،
  .باالعتفاف الف د ه ا لةةم  ةوجة وال  ادجة ، أسباب إل  النجاح فوع إل  ةمةلون النجاح

 :والفش  بالنجاح التنبؤ مجا  ف  اليفو ن دة  -ب
 نةعو الموجمع  أن المةعو  علع  تقعو  التع   Weiner  اتكنسعون افتداضعات بمداجي  وةند اا 

 إلع  ؤةعةع أن المعة  ةمكعن هع ا تةقةعق فع  الفشع  وأن علةع  الةصعو  ةتع  تسعتمد المعة 
  عال  ومعن إلع  المعة ، الوصعو  ةتع  اليمع  أةا  فع  والمثابد  الن د إعاة  أو اليم  تد 
 إلع  أ  ةا لع  إلع  سعبب النعاتل ةيعفع سعو  الشع ا كعان إ ا بمعا التنبعؤ ةمكعن التالف  مبةأ
 ةعنجو  ( أنع  عنعةما Weiner, Kukla3890(وكعوكال  وةنعد أوضعو ةةع   عادج  سعبب
 سعبب نجاةع  إلع  ةيعفع ألن ةمةع  سعو  المبةعو  فع ن ما ممم  ا أة ف  األش اا غالبة 
 ةا لع  إل  سعبب فشل  ةيفع سو  ف ن  األغلبة  ةفش  ةةنما أما) سمل  ممم  )أنما  ادج 

 .غب ( )أنا
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 ععن ةتوافعون معا غالبعا فع نم  النجعاح ة شعون أو الفشع  األفعداة ةتواعي عنعةما:ا.نجاف ميواات
 وفةمعا الةعةو ، مةتمع  غةعد ا.نجاف ةصبو ل ل  وتبيا جاح،الن إل  المةاول  للوصو  ب  
  .ا.نجاف تةقةق ةون تةو  الت  لتل  بةداس  نقو  ةل 

 ةتوافعون تجيلمع  الفشع  معن عةةعة  بةعاالت األفعداة ومعدود ا.ةبعاأ تداك  إن :الفش  توايات
 أع تصودونة ال ةجيلم  مما بالةا  لشيوده  دبما  ل  ما عم  .نجاف مجدة المةاول  عن

 الع ع تشعادمف ةع دةتشعادة العنف  ععال  بع  اعا  الع ع البةع   لع  وةؤةعة .الفشع  نتةجع  سعوس
 المسعتوس المن فضع  ا.نجعافات ودا  تكمعن الةعا  ومشعاعد الفشع  توايعات أن توصع  إلع 

 .الفقدا  من الصلاد للكثةد
 تسعتثةدي ل معتي اجتمعاع  ةافعي أنع  علع  النجعاح لتجنعب العةافي ةيعد : النجعاح معن ال عو 
 اامعت اللعدع لمع ا سعالب ، نتعا ل النجعاح ةجلعب أن األفعداة ة شع  التنافسعة  عنعةما الموااع 
 تصعودات ةسعب بةثمعا نتعا ل وصعنفت الألبع  معن مجموعع  علع  هع ا العةافي بةداسع  هعودند
 :مجموعات ثال  ف  من النجاح لل و  الألب 
 .االجتماع  الدفع من شةةةا  وفا النجاح ةسبب 1-
 .أبةيةا الفدة كان إ ا فةما والتشك  والةفن بال نب الشيود إل  النجاح ؤةعة 2-
ال  بةةع  االسعتجواب، فع  المقةمع  اليبادات تشوة  أو تلةةد أدةق عن النجاح إنكاد ةت  3-
 (11، 3880عمد:  مةموة الأوب: )سةة  .نجاة  عن مباشد  مسؤولة  مسؤوال الفدة تية

 :دراسات سابقة

بةداسعععع  ةوافععععي ا.نجععععاف وعالاتمععععا بععععبيع عوامعععع    ( 3892عبععععة القععععاةد )اععععا  مةمععععوة  -3
 الش صة  والنجاح االكاةةم  ف  ضو  األهةا  التالة : 

تقعععةةد بيعععع ةوافعععي ا.نجعععاف ) الممثلععع  فععع  الأمعععوح، التةمععع ، المثعععابد  ( لعععةس الشعععباب  -
 الجامي  من الجنسةن ومن الجنسةات اليدبة  الم تلف 

 ي الةوافي والنجاح االكاةةم  ف  نماة  الفص  الةداس  تقةةد اليالا  بةن ه  -
تقععةةد اليالاعع  بععةن هعع ي الععةوافي وبيععع سععمات الش صععة   صوصععا تلعع  المتيلقعع  بقععو   -

 األنا
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أالبعا وأالبع  معن جاميع  الكوةعت وميمعة الميلمعةن  159معن  الةداس وتكونت عةن  
معن جنسعةات  لةجةع  أالبا وأالب   19غالبةتم  من الكوةتةةن وعةن  كانت تتضمن 

أالبا وأالب  من جنسةات عدبة  أ دس غةعد  لةجةع   55وةول  ا.مادات وتضمنت 
 أكثده  من الفلسأةنةةن واللبنانةةن وكشفت النتا ل عما ةات  : 

توجعة فعدوق جوهدةع  بععةن الع كود الكعوةتةةن وا.نعا  الكوةتةععات فع  ةوافعي ا.نجعاف الثالثعع   -
  كودلصالو ال الةداس المتضمن  ف  

ةوجة ادتباأ اةجاب  ةا  بةن ةدجات النجاح ف  نماة  الفص  الةداس  وك  معن الأمعوح  -
 والتةم  والمثابد  

   (3823 (ةداس  فادوق -8
 لأعالب  سعالمسعتوس الةدا و بعالجن  ا.نجعاف عالاع  ععن البةع  بمة   سالةدا ه ي أجدةت
 جمةعي معن وأالبع  أالبعا ( 362 ) اليةنع  ةجع  بلع  اعة و .بالدةعاع سعيوة الملع  جاميع 
 اعة و .الداشعةةن لانجعاف لألأفعا  العةافي ا تبعاد الةداس  ه ي ف  واست ة  .الةداسة  المداة 
 أن و المتياابع ، الةداسعة  فع  المسعتوةات ةدجعاتم  متوسعأات تعفةاة الأالب أن النتا ل بةنت

 .المتيااب  الةداسة  المستوةات ف  كبةد  تتلةد بمقاةةد ال لانجاف الةافي ف  الأالب ةدجات
 بصعود  المتياابع  الةداسة  الفدق ف  الأالبات متوسأات ةدجات فتفةاة للأالبات بالنسب  أما

 الةداسعة  الفعدق فع  نسعبةا كبةعد  بمقاةةد تفةاة لانجاف ف  الةافي الأالبات ةدجات وأن عام 
 ال ع المقةا  نف  هو الةداس  ه ي ف  است ةام  ت  ال ع المقةا  أن إل  نشةدو  .المتيااب 
                                           .الةال  البة  ف  ت  تأبةق 

وهةفت إل  ةداسع  اليالاع  بعةن التةصعة  الةداسع    ( 3825آمن  عبةاهلل تدك  )دراس   -1
عل  عةن  مكون  من مجموعتةن  الةداس وبةن ك  من ةافية  ا.نجاف ووجم  الضبأ وأبقت 

أالعععب معععن الصعععفةن األو  والثعععان  الثعععانوس واسعععت ةمت الباةثععع  مقةعععا   398بععع  ،أال 398:
إل  وجوة عالا  إةجابة  بة  ةافية  ا.نجعاف  الةداس ةافية  ا.نجاف لصفا  األعسد و لصت 

والتةصععة  الةداسعع  وأن هنععا  فدواععا بععةن ا.نععا  والعع كود فعع  مقةععا  ةافيةعع  إنجععاف لصععالو 
 .ا.نا 



 مؤشرات الصحة النفسية وعالقتها بدافعية اإلجناز

  – 41 العدد – النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد مجلة               

 5112 يناير

           (34)         

 فع  لانجعاف الةافيةع  ميعال  تةةةعة إلع  هعةفت بةداسع   ( 3822) تدكع  مصعأف  اعا  -1
 الجاميع  ألبع  معن وا.نعا  الع كود بعةن الفعدوق علع  الضو  إلقا  ت  ةة  .المجتمي اليدب 
 وتكونت .اليدبة  الثقاف  ف  منافس  وموا  مةاةة، موا  ف  لانجاف الةافية  الكوةتةةن ف 

 متوسعأ بلع  الكوةعت، بجاميع  ةةدسعون ممعن أالبع ، 53 و أالبعا 32 معن الةداسع هع ي  عةن 
 المةاضد  ووات مكان ف  لانجاف للةافية  ممدبةان ا تباد تأبةق وت  .سن  20.5أعماده  
 :مجموعات ثال  إل  اليةن  أفداة تقسة  ف  ضو 

 علع  اال تبعاد تأبةق أالبات م تلأ  وت  مي أالب -3 فقأ أالبات -2 فقأ أالب 1-
 وضعي اعة و .المنافسع  فع  مواع  ونصع  شعمد بيعة ثع  المةاةعة، المواع   فع مجموعع  كع 

 :ةات  عما الةداس ه ي  نتا ل وكشفت .الموافةن من لك  مةةة  تيلةمات الباة 
 .ا تالأ ةون أو ا تالأ ف  لانجاف الةافية  ف  وا.نا  ال كود بةن فدوق توجة ال -
 .المنافس  أو د ا.ثا بموا  ا.نا  و ال كود ةدجات تتاثد ل  -
الع كود  ةدجعات معن أاع  اليدبةع  الثقافع  فع  ا.نعا  و الع كود ةدجعات متوسعأ أن تبعةن -

  ا.نجلةفة  أو األمدةكة  الثقاف  ف  وا.نا 
 (وموضععوعما مفمععو  العع ات وعالاتعع  بةافيةعع  ا.نجععاف لععةس  3881ةداسعع  آمععا  فممعع  ) -5

  وهععةفت إلعع  ميدفعع  األثععد لكعع  مععن الجععن  أععالب الكلةععات اليملةعع  والن دةعع  بجاميعع  القععاهد 
علعع  عةنعع   الةداسعع علعع  أبيععاة مفمععو  العع ات وأبقععت  والت صععا ومسععتوةات ةافيةعع  ا.نجععاف

أالبا واست ةمت مقاةة  ةافية  ا.نجاف وتقةةد ال ات واة توصلت الباةثع  إلع   120اوامما 
قعععة الععع ات والععع ات علععع  مقةعععا  ن ومن فضععع ععععة  وجعععوة فعععدوق بعععةن مدتفيععع  ةافيةععع  ا.نجعععاف 

السلوكة  وأن هنا  عالا  ادتباأة  موجب  ف  اليالا  بةن ال ات وةافية  ا.نجاف بةن ال كود 
 وا.نا 

تمععععععععععععععععا بينوان دافية  ا.نجاز وعالا (: جععععععععععععععععا ت 3881دراس  "جةمان راشد اليمران) -1
تةن وبيض المتلةرات الدةموغرافة  لدى عةن  من الطلب  ف  المرةل، الدراس   بالتةصة

وا.عدادة  بدول  البةرةن.هدفت هذي الدراس  إل  التيرف عن اليالا  بةن دافية  االبتةا ةعع  
الذةن ةنتمون إل  مناطق   الدراس  وميرف  أثر الفروق بةن األطفا  ا.نجاز والتةصة

 با.ضاف  إل  اليالا  بةن ةجم األسرة ودافية  ،جلرافة  م تلف  ف  دافية  ا.نجاز
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( طالب وطالب  تم ا تةارهم 199اس  عل  عةن  اشتملت عل  )ا.نجاز. أنجزت الدر
( مدارس للذكور وا.ناث ف  المرةل  االبتدا ة  وا.عدادة  بدول  02عشوا ةا من ثمان  )

البةرةن واست دمت الباةث  ا تبار الدافي لانجاز ف  اةاس دافية  الطلب  لانجاز. 
تاثةر أسالةب التنش   األسرة  الت  ةتبيما عععع للنتا ل التالة :   واستطاعت هذي الدراس  التوص

وجود عالا  بةن دافية  ععععععععععععععععععع واألممات ف  المجتمي البةرةن  عل  دافية  ا.نجازاآلبععععععععععععععععععا  
الدراس . وجو أثر ال تالف المناطق الجلرافة  عل  دافية  ا.نجاز.   ا.نجاز والتةصة

                                          وجود فروق بةن الذكور وا.ناث ف  دافية  ا.نجاز لصالو ا.ناث.        
تناولت الدراس  موضوع الدافية  المدرسة   (: 3882دراس " مةمد عل  مصطف  )-9

والمستوى ، الت صص، وذلك ةسب متلةرات الجنس، التربة  باليرةشكلةععععععععععععععععع  لدى طالب 
من  تشكلت المجموع  األول ، الدراس . شملت الدراس  مجموعتةن م تلفتةن من الطلب 

، األول  بالفداععع ( طالب  من القسم األدب  11( طالب و)19( طالب من القسم اليلم  و)10)
( 18( عاما أما المجموع  الثانة  فقد تضمنت )3975سن أول ك الطلب  )  ةةث بل  ميد

 بالفداععععععع ( طالب  من القسم األدب  18( طالب و)81( طالب  من القسم اليلم  و)88طالب و)
( سن .  وتمثلت أدوات الدراس  ف  8375سن المجموع  الثانة  )  وبل  ميد، الرابي 

والذي  Doley Et Moon" 3892من إعداد "دول  ومون األكاةةمةعععع  ا تبار ةقةس الدافية  
 وةمكن تل ةص أهم النتا ل فةما ةل : ، ةتضمن تسي  مقاةةس فرعة 

وطالبات الفرا   وجود فروق ذات دالل  بةن درجات مجموعت  طلب  الفرا  األول  علم 
 األول  علم  ف  الدافية  ا.ةجابة  والدافية  السلبة  للتيلم لصالو الطالبات. 
 .الدابي  الفدا وجود فروق بةن طلب  وطالبات الفرا  األول  ت صص علم  وزمال مم ف  

 الرابي . عدم وجود فروق دال  بةن متوسط  درجات مجموعت  طلب  الفرا  الرابي  علم  
فرا  الرابي  أدب  لصالو طلب  الفرا  الرابي . عدم وجود فروق بةن متوسط  وطالبات ال

 درجات مجموعت  طالبات الفرا  الرابي  علم  وطالبات أدب  ف  الدافية  للتيلم
بةداس  عن الةافي لانجاف لةس أالب جامي  مةشجان األمدةكةع  : اسعت ة   Burdaاا   -2

  عل  عةن  من أالب الجامي ، وبةنت النتعا ل أن هنعا  فةما مقةا  الةافي لانجاف من تالةف
عالاعع  وثةقعع  بعععةن الععةافي لانجعععاف والتفععوق والقععةد  علععع  التةصععة  والعععت لا مععن المشعععكالت 
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، كما بةنت النتا ل أن أالب الجامي  ال ةن  ةصلوا علع  ميعةالت مدتفيع   الةداس المتيلق  ب
 دتفي                                              ف  م تل  المواة كانت ةافية  االنجاف لةةم  م

الت  أجدةت فع  المنعة ععن اليالاع  بعةن ةافيةع  ا.نجعاف والصعة  النفسعة   Tickooةداس   -8
عل  عةن  من ما   أالب من ال كود بالمةاد  الثانوة  واة أبق أفداة اليةن  مقةعا  للصعة  

ل ععععن وجعععوة عالاععع  موجبععع  ةالععع  بعععةن ةافيةععع  النفسعععة  وا عععد لةافيةععع  ا.نجعععاف وتكشععع  النتعععا 
 ا.نجاف والصة  النفسة  

 تعقيب :
كشفت بيع الةداسات ععن ععة  وجعوة فعدوق جوهدةع  بعةن الع كود وا.نعا  فع  الةافيةع   -

، دشععاة عبععة 3822لانجععاف ومععن هعع ي الةداسععات علعع  سععبة  المثععا  : مصععأف  تدكعع  
، 3883ال ععالق، ماةسعع  النةععا   ، أةمععة عبععة 3822اليفةععف موسعع  ، صععالح أبععو ناهةعع  

Botha 1971 
والتعع  أكععةت علعع   3829ت تلعع  نتععا ل البةعع  الةععال  مععي ةداسعع  مةمععوة عبععة القععاةد  -

 وجوة فدوق جوهدة  بةن ال كود وا.نا  ف  ةوافي ا.نجاف لصالو ال كود  
 : الدراسةمنهج 
 . الةداس  اهد  موضو  ةشةد مفمو  المنمل إل  الأدةق  الت  ةتبيما الباة  لةداس  ال     

للكشع  ععن مؤشعدات الصعة  النفسعة  وعالاتمعا بةافيةع  ا.نجعاف  أوألون دا  ألن الباة  ةتج  
لعععةس عةنععع  معععن ألبععع  وأالبعععات جاميععع  الجعععو  بالمنأقععع  الشعععمالة  بالسعععيوةة  والكشععع  ععععن 
الفععععدوق فعععع  مؤشععععدات الصععععة  النفسععععة  بععععا تال  الجععععن   فلقععععة اسععععت ة  المععععنمل الوصععععف  

  مت  لتةقةق المة  السابق  كديلمال
 وشروط اختيارها: الدراسةعينة 

 دوع  ف  ا تةاد اليةن  المواصفات وال صا ا التالة : 
 سن  .  85 - 32الةالة  من  الةداس أن تكون الةةوة اليمدة  ليةن   (3
ألبعع  وأالبععات أن تكععون اليةنعع  شععامل  لمجموععع  مععن ا.نععا  ومجموععع  مععن العع كود مععن  (8

بالمملكععع  اليدبةععع  أبدجععع ( بالمنأقععع  الشعععمالة   –  معععن معععةةنت  )القدةعععات جاميععع  الجعععو 
 . الةداس السيوةة  لتةقةق أهةا  
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 األساسية . الدراسةأ(عينة 
 -32(إنعا  فع  الف ع  اليمدةع  )80(  كود )330( فدةا  مقسمةن )800ةبل  عةة اليةن  )

 ( عاما  85
 الةداسععع وا ة  عنعععة ا تةعععاد اليةنععع  لأبةيععع  أدةقععع  ا تةعععاد اليةنععع  :اتبعععي الباةععع  الأدةقععع  اليشععع

ولتةقةععق أهععةافما فعع  التيععد  علعع  مععةس مؤشععدات الصععة  النفسععة  وعالاتمععا بةافيةعع  ا.نجععاف 
 ألفداة اليةن .

 من ةة  الجن :         -3
 (3جةو  )

 ةوضو عةة اليةن  من ال كود / ا.نا 
 النسب  عةة اليةن 

 %55 330  كود
 %15 80 إنا 

 % 300 800 المجمو 
 من ةة  السن :       -8

 (8جةو  )
 ةوضو عةة اليةن  والنسب  من ةة  السن

 النسب  عةة السن
 %15 80 سن  88 -  32
 %10 10 سن  81-85
 %85 50 سن  85

 % 300 100 المجمو 
 األدوات المستخدمة :

 3888مقةععا  الصععة  النفسععة  : إعععةاة / عبععة المألععب القدةأعع  وعبععة اليفةععف الشعع ا )-3
( بنعةا  مقسعم  علع  األبيعاة الفدعةع   305 (ةة  بل  عةة بنوة المقةا  ف  صودت  النما ة  )
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التالةع  ) الشعيود بالكفعا   والثقع  بعالنف  والمقععةد  علع  التفاعع  االجتمعاع  والنضعل االنفيععال  
والمقععةد  علععع  ضعععبأ العععنف  والمقعععةد  علععع  تو ةعع  الأااعععات وا.مكانعععات فععع  أعمعععا  مشعععبي  

 دد من اليصابة  والبية ا.نسان  والقةم  وتقب  ال ات وأوج  القصود اليضوة والتة
( أالبعععا وأالبععع   300تععع  تقنعععةن المقةعععا  والتاكعععة معععن ثباتععع  وصعععةا  علععع  عةنععع  اواممعععا )  -

 سن  ( 85 – 32بجامي  الجو  تداوةت أعماده  ) 
   8008اسم  إعةاة / غاة  ةمةة مةمة الق      استبةان ةافية  ا.نجاف  -8   

 الةالة : الةداس ثبات وصةق المقةا  ف  
اا  الباة  بقةا  ثبات مقةا  الصة  النفسعة  فع  صعودت  النما ةع  بيعة   :ثبات المقياس -أ

 :أدق وه 
  Test - retest methodاست ة  الباة  أدةق  إعاة  اال تباد  (3

ألو  علع  اليةنع  األصعلة  ( ةومعا  معن التأبةعق ا 85لةسعاب ثبعات المقةعا  و لع  بيعة فتعد  ) 
( مععن العع كود وا.نععا  واععة جععا ت اةمعع  ميامعع  االدتبععاأ بععةن  50و لعع  علعع  عةنعع  اواممععا ) 

 وهو مستوس مأم ن لثبات مقةا   0728التأبةقةن 
 :  Alpha coefficientأدةق  كدونباخ )ميام  ألفا(  (8

وصع  إلع  ميامع  ثبعات ت  است ةا  أسلوب )كدونباخ( فع  التةقةعق معن ثبعات المقةعا  فعت  الت
 . 0703ف  مقةا  التوافق النفس  واالجتماع  والةداس   وه  اةم  ةال  عنة 0725اةد  

 صدو المقياس:
:تعع  ةسعععاب الصععةق البنعععا     Construst validityالصععةق البنععا   أو التكعععوةن   -3

للمقةا  عن أدةق ةساب ميامالت االدتباأ بةن ةدجات أفداة اليةن  علع  كع  بنعة معن 
نوة المقةا  والةدج  الكلةع  للبيعة بيعة اسعتبياة هع ا البنعة واعة  دجعت النتعا ل بعان جمةعي ب

 0703ميامالت االدتباأ ةال  عنة مستوس 
 األساليب اإلحصائية:

 أدةق  كدونباخ ) ميام  ألفا ( . -8ا تباد )ت( للفدوق بةن المتوسأات .       -3
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 8كا -1        ميام  االدتباأ بةدسون             -1 
 وتفسريها ومناقشتها:  الدراسةنتائج   

  :الةداس وفةما ةل  عدع لنتا ل فدوع     
اا  الباة  بتأبةق االستبةان علع  عةنع  معن ألبع  وأالبعات جاميع  الجعو  لتةةةعة مؤشعدات 

تبيععا   الةداسعع الصعة  النفسععة  وعالاتمععا بةافيةعع  ا.نجععاف واععا  الباةع  بتةلةعع  وتفسععةد فععدوع 
 (800  األساسة  وعةةها )ليةن  البة

 أوال : عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرض األو  الذى ينص على:
توجة عالا  ادتباأة  ةال  بةن مؤشدات الصة  النفسة  وةافية  ا.نجاف لعةس عةنع  معن ألبع  

 .وأالبات جامي  الجو 
 (1) جةو 

  ةوضو ميامالت االدتباأ بةن ةافية  االنجاف ومؤشدات الصة  النفسة
 ةافية  ا.نجاف مؤشدات الصة  النفسة 

 07091 الةدج  الكلة  لمقةا  الصة  النفسة 
 07805 الشيود بالكفا   والثق  بالنف 

 07018 المقةد  عل  التفاع  االجتماع 
 .092 النضل االنفيال  والمقةد  عل  ضبأ النف 

 07012 القةد  عل  تو ة  الأااات وا.مكانات
 07009 صابة التةدد من الي

 07192 البية ا.نسان  والقةم 
 07088 تقب  ال ات وأوج  القصود اليضوة 

 يتضح من الجدو  السابو أن:
هنععا  عالاعع  ادتباأةعع  ةالعع  بععةن مؤشععدات الصععة  النفسععة  والةافيةعع  لانجععاف لععةس ألبعع   -

ةد  علعع  وأالبعات جاميع  الجععو  وهع ا ةؤكععة أنع  كلمععا تمتعي الفععدة بالنضعل االنفيععال  والقع
ضععععبأ الععععنف  والتفاععععع  االجتمععععاع  وتقبعععع  العععع ات ف نعععع  أاععععدب للةافيةعععع  نةععععو ا.نجععععاف 
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فالش صععععة  المتفنعععع  والتعععع  تسععععتأةي تو ةعععع  الأااععععات وا.مكانععععات تمةعععع  نةععععو تةقةععععق 
األهةا  واالنجاف اليلم  بصود  متمةف  من  ال  الجةة  والمثابد  وتن ة  الوات والقعةد  

 عل  إعاة  التوافن
 الثاني: عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني الذي ينص على أنه: الفرض
توجععة فععدوق ةالعع  إةصععا ةا بععةن متوسععأات ةدجععات مؤشععدات الصععة  النفسععة  لععةس  -8

 .عةن  من ألب  وأالبات جامي  الجو 
 ( 1جةو  )

 والةدجات الميةادة  ةوضو مستوس الصة  النفسة 
مستوس الصة  

 النفسة 
لما من ما ةقاب الةدج  الميةادة 

 الةدج  ال ا 
عةة 
 األفداة

النسب  
 الم وة 

 %55 330 330-82 فاكثد 3 مدتفي
 %10 10 85-20 (3-) (،3بةن )  متوسأ
 % 35 10 20-50 ( فاا 3-) من فع

 يتضح من الجدو  السابو أن:
اللالبةع  الي مع  مععن أفعداة اليةنعع  لعةةم  مسععتوس صعة  نفسعة   بةدجعع  مدتفيع  التعع  تتمثع  فعع  

د  علععععع  ضعععععبأ االنفيعععععاالت وتو ةععععع  الأااعععععات والثقععععع  بعععععالنف  والقعععععةد  علععععع  التفاعععععع  القعععععة
االجتماع  والبية القةم  واالنسان  وهع ا ةدجعي إلع  إشعبا  ةاجعاتم  النفسعة  واالجتماعةع  معي 
جوة  اليملة  التيلةمة  وتوفةد جو من الداة  النفسة   وأ مدت النتا ل  وجوة عةة الةع   معن 

ممعععن لعععةةم  مسعععتوس  صعععة  نفسعععة  بةدجععع  متوسعععأ   فقعععة ةكعععون هنعععا  بيعععع أفعععداة  اليةنععع  
اليقبعععععات التععععع  تةعععععو  ةون التعععععوافن الش صععععع  واالجتمعععععاع  أو ععععععة  العععععوع  فععععع  مواجمععععع  
شبا  الدغبات ونجعة ععةة الةع  جعةا لعةةم  مسعتوس صعة  نفسعة  معن فع فلعةةم   المشكالت وا 

 س  مشكل  ف  التوافق النفس  واالجتماع  والتةصة  الةدا
 ثالثا: عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث الذي ينص على أنه:
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توجعععة فعععدوق ةالععع  إةصعععا ةا بعععةن متوسعععأات ةدجعععات ةافيةععع  ا.نجعععاف لعععةس عةنععع  معععن ألبععع  -
 .وأالبات جامي  الجو 

 (5جةو  )
 ةوضو متوسأات ةدجات الةافية  لانجاف

 يتضح من الجدو  السابو :
عة  وجعوة فعدوق جوهدةع  بعةن الع كود وا.نعا  فع  الةافيةع  لانجعاف وهع ا لع  ةاللع  اوةع   -

عل  أن هنا  مقومات للةافية  نةو ا.نجاف متوفد  لةس ألب  وأالبات الجامي  بصعود  
شعبا  الةاجعات والدغبعات و اصع  عا لة  مي مةاول  المسؤولةن ة  مشعكالت الأعالب وا 

لععةس الأالبععات ممععا فاة مععن ةافيةععتمن نةععو الةصععو  علعع  المؤهعع  والبةعع  عععن الو ةفعع  
 بجانب التلةةد الةاة  ف  ثقاف  أولةا  األمود ف  اآلون  األ ةد  نةو تيلة  الفتا  

 3880سعةة الأعواب  – 3880فتةع  الفةعات  – 3822وه ا ةتفق مي مصعأف  تدكع    -
، عبعة العدةمن الأعوةدس  3892ونتعا ل مةمعوة عبعة القعاةد  3883أةمة عبة ال عالق  –

  3828، ةسن عل  ةسن  3822
 رابعا: عرض ومناقشة نتائج الفرض الرابع الذي ينص على أنه:

مععن ألبعع  توجععة فععدوق ةالعع  إةصععا ةا بععةن متوسععأات مؤشععدات الصععة  النفسععة  لععةس عةنعع   -
 وأالبات جامي  الجو 

 (1جةو  ) 
 ةوضو الفدوق بةن مؤشدات الصة  النفسة  بةن الألب  والأالبات

 الةالل  ة.ح ت الأالبات الألب  ا عععععععالمج
        

 غةد ةال  382 0،131 9،1 81،8 2،3 82،1مؤشععععععععععععععدات الصععععععععععععععة  

المتلةد الةافية  
 لانجاف

 مستوس الةالل  اةم  ت     اليةة

 9781 9785 95758 330 الأالب
 

ةا   غةععععععععععععععععععععععععععععععععد 
 9713 91712 80 الأالبات إةصا ةا



 مؤشرات الصحة النفسية وعالقتها بدافعية اإلجناز

  – 41 العدد – النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد مجلة               

 5112 يناير

           (42)         

 النفسة 

 
 

 يتضح من الجدو  السابو أنه:
ات ةاللعع  إةصععا ةا بععةن الألبعع  والأالبععات فعع  مؤشععدات الصععة  النفسععة  ال توجعة فععدوق   -

مما ةة  عل  أن كال من الألب  والأالبات ةمتلكون مؤشدات الصعة  النفسعة  معن القعةد  
علع  الضععبأ االنفيععال  والثقعع  بععالنف  بجانععب التةلعع  بععالقة  واأل ععالق وتةمعع  المسععؤولة  

 ة  ا.مكانات والأااات وه ا ةؤكة أن هنا  والقةد  عل  التفاع  االجتماع  وةسن تو 
اهتمععععا  كبةععععد ةا عععع  الجاميعععع  بالألبعععع  والأالبععععات مععععن ةةعععع  تععععوفةد األنشععععأ  الأالبةعععع  

 وا.دشاة االكاةةم  والقاعات التةدةسة  واألسات   المتمةفةن وغةدها  
 خالصة النتائج :

ةعع  لانجعععاف لععةس ألبععع  هنععا  عالاععع  ادتباأةعع  ةالععع  بععةن مؤشعععدات الصععة  النفسعععة  والةافي-3
 وأالبات جامي  الجو 

اللالبةععع  الي مععع  معععن أفعععداة اليةنععع  لعععةةم  مسعععتوس صعععة  نفسعععة   بةدجععع  مدتفيععع  وأ معععدت -8
النتا ل  وجوة عةة الة   من أفداة  اليةنع  ممعن لعةةم  مسعتوس  صعة  نفسعة  بةدجع  متوسعأ   

  فع  التوافعق النفسع  نجة ععةة الةع  جعةا لعةةم  مسعتوس صعة  نفسعة  معن فع فلعةةم  مشعكل-
 واالجتماع  والتةصة  الةداس 

عععة  وجععوة فععدوق جوهدةعع  بععةن العع كود وا.نععا  فعع  الةافيةعع  لانجععاف وهعع ا لعع  ةاللعع  اوةعع  -1
علعع  أن هنععا  مقومععات للةافيةعع  نةععو ا.نجععاف متععوفد  لععةس ألبعع  وأالبععات الجاميعع  بصععود  

 عالة 
 والأالبات ف  مؤشدات الصة  النفسة  ال توجة فدوق  ات ةالل  إةصا ةا بةن الألب -1

 تعقيب على النتائج:
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غالبةععع  الأعععالب بجاميععع  الجعععو  ةتمتيعععون بمؤشعععدات صعععة  نفسعععة  عالةععع  وةتجمعععون نةعععو -3
ةافية  ا.نجاف وتةقةق األهةا  التيلةمة  مي وجوة االدتبعاأ االةجعاب  الواضعو بعةن مؤشعدات 

  . الصة  النفسة  وةافية  ا.نجاف لةس أفداة اليةن
كشععفت بيععع الةداسععات عععن عععة  وجععوة فععدوق جوهدةعع  بععةن العع كود وا.نععا  فعع  الةافيةعع  -8

، دشعاة عبعة اليفةعف 3822لانجعاف ومعن هع ي الةداسعات علع  سعبة  المثعا  : مصعأف  تدكع  
  Botha 1971، 3883، أةمة عبة ال الق، ماةس  النةا  3822موس ، صالح أبو ناهة  

  :الدراسةتوصيات 
 هتما  بالصة  النفسة  لةس الأالب ضدود  اال -3
 مشادك  الأالب ف  األنشأ  المقةم  بالجامي  من  ال  مشدف  األنشأ  -8
 عم  مسابقات علمة  لتدفي مستوس التةةع والمنافس  بةن الأالب -1
فةعاة  االهتمععا  بعالتيد  علعع  مشعكالت الأععالب ومواجمتمعا مععن  عال  إنشععا  عةععاة   -1

 نفسة  بالجامي 

 :البحوث املقرتحة
 مقومات الةافية  وعالاتما بالتوافق النفس  واالجتماع  لةس أالب الجامي  -3
 مستوس الأموح وعالات  بالثقاف  المجتمية  -8
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 املراجع العربية:
ةاد الميدفععععع   ا.سعععععكنةدة : ،أصمممممو  الصمممممحة النفسمممممية(: 3881أةمعععععة عبعععععة ال عععععالق ) -3

 الجامية .
 الفنعان اليدااع ، لعةس ا.بعةا ب وعالاتمعا النفسة  الصة  (:3882) مةسن األسةع أما  -8

 اليدبةع ، النمضع  ةاد :بةعدوت. اليداق الجامي  المستنصدة ، اآلةاب، كلة  ،ماجستير رسالة
 .3أ
 8 أ مصد، الكتب، عال  ،االجتماعي النفس علا (:3893) فهدان السال  عبة ةامة -1
ةاد الفكد  ،، الأبي  الثالث ، األدةنالصحة النفسية( :8005ةنان عبة الةمةة الينان  ) -1

 .اليدب 
ةاد  ،3. األدةن،عمعان،أ  االضطرابات السلوكية واالنفعاليمة(:8000 ول  أةمة ةة  ) -5

 الفكد للأباع .
 الةولة  الةاد ،واالنفعاالت الدافعية(:3880عمد) ومةمة الأوب سةة :تدجم  ةافةةو ، -1

  3 أ الثقافة ،مصد، لالستثمادات
  النفسة  للياملةن وعالاتما ببيع المتلةعدات (:الصة8001سمة  عبة الةمةة الجيافد  ) -9

 ،الجامي  األدةنة ،عم ان ، األدةن. رسالة ماجستيرف  بة   اليم .
.مصعد ،مدكعف ا.سعكنةدة   دراسات في علا النفس المرضي (:3882سمةد كام  أةمة) -2

 للكتاب.
 .8 أ مصد، وهب ، ةاد ،المنتجة الشخصية :(3888مدس  ) الةمةة عبة سةة -8

 ةاد الكنعةع ،النفسمية والصمحة الشخصمية):3888 (نعا   اليبةعةس ةاهدس،صعالو الع -30
 األدةن إدبة، والتوفةي، للنشد
عععان:3.)أمبمممادل الصمممحة النفسمممية(: 8005) صعععالو ةسعععن العععةاهدع -33 ةاد وا ععع   (.عم 

 للنشد والتوفةي.
 االضمطرابات االغتمراب الهويمة النفسمية الصمحة " ( :8000) مةمعة اهلل عبعة ععاة  -38

 191 ا الدشاة، ةاد النفسية
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 3أ وهب ، مكتب  القاهد ، ،االجتماعي البحث أصو  (:3825ةسن ) الباسأ عبة -31
 التوجيممه واإلرشمماد النفسممي، الصممحة النفسممية (:8001عبععة الةمةععة مةمععة الماشععم  ) -31

 .، الأبي  الثالث  ،جة  ، ةاد الشدوقالوقائية
بيعع  ضعو  ف  االنجاف افية لة المةةة  اليوام  ( :3883ةوةةاد ) مةمة الفتاح عبة -35

للةداسعات  المصعدة  الجميةع  المصعدع، المجتمعي فع  والمو فعات المعو فةن لعةس المتلةعدات
 المصدة  االنجلو مكتب  توفةي مصد، ،النفس لعلا السابع لمؤتمر بحوث ،النفسة 

طمبب  بمين مقارنمة ثقافيمة دراسمة لإلنجماز، الدافعيمة):3885 (مةمعة اللأةع  عبعة -31
 أ القاهد ، الشدوق، ةاد.المصدة  االنجلو مكتب  والسودانيين المصريين الجامعة

عةنع   لعةس ا.نجعاف وةافيةع  العتيل  ألسالةب مقادن  ةداس  :(3880مدفوق) المجةة عبة -39
 المنفس لعلما السمادس السمنوي الممؤتمر بحوث ف  ةداسةا والمتا دةن المتفواةن الأالب من
 601 ا القاهد  الثان  الجف  مصر في
. الأبيععع   الممممدخ  إلمممى علممما المممنفس(:3882مةععع  العععةةن تعععوق) عبعععةالدةمن ععععة ، -32

 ال امس ،عم ان:ةاد الفكد للأباع  والنشد والتوفةي.
 .القاهد :مكتب  األنجلو المصدة .علا الصحة النفسية(:3888) عبةالفتاح غدةب -38
 الدةمعاوع، مةمعة دةعدتة اليعا ، المنفس علما ،محمرر الدافعية (:8001) شفةق عالون  -80

 .عم ان والتوفةي، للنشد ةاد المسةد 
. كراسممة تعليمممات اختبممار الممدافع لإلنجمماز لاطفمما  والراشممدين(. 3829فعادوق موسعع  ) -83

 مكتب  النمض  المصدة ، القاهد ، مصد.
 ةاد األدةن، عمعان، ،الحديثمة المدرسمية اإلدارة (:8003عابعةةن) القعاةد عبعة مةمعة -88

 3أ.الةةةث ، مياد ال الشدوق،
 (.القعععة :8)أ .التكيمممف ورعايمممة الصمممحة النفسمممية (:8008وسععع  جبدةععع  وآ عععدون)م -81

 3 أ لليلو ، ، لبنان بةدوت،منشودات جامي  القة  المفتوة .
  :األجنبية المراجعثانيًا: 
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Indicators of mental health and its relationship 

Motivation achievement among a sample of students 

from the University of AL-JOUF 
 

 

Abstract: 

 

Introduction:  

     Seeking mental health struggled to access the individual's 

satisfaction and harmony psychological, social and spiritual to achieve 

high levels of science and knowledge, and therefore can not be for 

science to achieve its objectives away from mental health, and can not 

be achieved the goals of mental health away from the science and 

knowledge.  (Ahmed Okasha: 2008.123)  

Importance of the study: 

 researcher finds that  

1-A student who is characterized by mental health enjoys a level of 

achievement motivation high while the student is troubled and nonself 

become incompatible psychologically and socially was to be standing 

on the truth of the matter in this research study in order to identify the 

level of indicators of mental health and its relationship to achievement 

Motivation  

Problem of the study:  

General question: Is there a correlation relationship between the 

function of mental health indicators and achievement motivation 

among a sample of students from the University of Al-Jouf?  

And emerge from the previous question the following questions:  

1 What indicators of mental health among a sample of students from 

the University of Al-Jouf?  

2 What level of achievement motivation among a sample of students 

from the University of Al-Jouf?  

  3-Does the indicators of mental health among students about the 

students?  

Objectives of the study: to crystallize the objectives of the study: The 

study aims to identify the indicators of mental health for students in 
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the University of ALJOUFand the extent of their relationship 

Motivation achievement in colleges cities (Qurayyat - Tabarjal) to put 

in front of our eyes to see objectively about the level of mental health 

and achievement motivation  

Hypotheses of the study:  

1 no significant relationship between indicators of mental health and 

achievement motivation among a sample of students from the 

University of ALJOUF 

2 no statistically significant differences between the mean scores of 

indicators of mental health among a sample of students from the 

University of ALJOUF 

3 no statistically significant differences between the mean scores of 

achievement motivation among a sample of students from the 

University of ALJOUF 

4 no statistically significant differences between indicators of mental 

health among male and female students in favor of the latter category  

The study sample: the sample used for numbering (200) students from 

Al-Jouf University students from the faculties of the cities (Qurayyat - 

Tabarjal)  

Tools used: 1-scale mental health: Setup / Abdul Muttalib Abdul-Aziz 

al-Quraiti and the person (1992)  

- Has been rationing measure and ensure its stability and sincerity on a 

sample of 100 male and female students at the University of 

ALJOUFranged in age (18-25) years  

    2-achievement motivation questionnaire preparation / very Humaid 

Mohammed Al Qasimi, 2002  

Statistical methods:  

1 (T) test for differences between the averages. 2-way Cronbach 

(coefficient alpha).  

  3 Pearson correlation coefficient Ka 4  

Results of the study:  

1 There correlation function between indicators of mental health and 

achievement motivation among the students of the University of 

ALJOUF 

2 The vast majority of respondents have a level of mental health is 

highly results showed the presence of a small number of respondents 
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who have a level of mental health moderately and very few have the 

level of mental health low, they have a problem in psychological 

adjustment, social and academic achievement  

3 There are no statistically significant differences between males and 

females in achievement motivation  

4 There are no statistically significant differences between male and 

female students in mental health indicators 


