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  الملخص
موالنا مالك   كلية علم النفس، جامعة .اقالامل .تصور اإلجناز على أطفال الشوارع .3102،  .إيفادااألمة، 

 .ماالنجاحلكومية إبراهيم اإلسالمية 
 شرف : فتح اللبابني الناقولم

النظام لديك أطفال الشوارع يعيشون يف كثري من األحيان والنماء حتت ساقف وصمة عار أو باعتبارها يعكر 
العديد من أولئك  .العديد من الدوافع اليت تدفع هلم الباقاء على قيد احلياة واالستمتاع باحلياة مع كل عيوبه

الذين لديهم ما يكفي من ما حيصل اآلن، ولكن ليست قليلة من أولئك الذين يريدون تغيري كبري ومعىن يف 
 .أيضا حياته

حتاقيق بعض التعاريف يف  اختتام  .يد الرغبة يف حتاقيق النجاح أو اإلجنازعلى طول رحلة احلياة البشرية وبالتأك
اليت اقرتحها اخلرباء أن اإلجناز هو نتيجة ما مت إجنازه من األعمال اليت مت الاقيام به، وخلق إما بشكل فردي أو 

واالستخبارات،  بعض العوامل اليت تؤثر على األداء مثل الدافع، .يف جمموعات على شكل املعارف واملهارات
 .والشخصية، وكال من األسرة والبيئة املدرسية

يف هذه الدراسة، والطرياقة املستخدمة هي مزيج أسلوب )املختلطة مناهج البحث( لغرض مجع البيانات يف 
أطفال الشوارع ، يف هذه احلالة لتحديد  ثالثون وكانت املوضوعات يف هذه الدراسة .شكل استبيان مفتوح

سنة، مبا  01-6استخدام عينات هادف ألحكام املواد من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني املوضوعات ب
ساعات على الطريق وليس مبا يف ذلك  4يف ذلك يف الفئة من األطفال يف الشارع الذي قضى أكثر من 

 .األطفال الذين يعيشون يف منازل معينة
باإلضافة  .الشوارع ضد حتاقيق فخور للمشاكل االقتصادية أظهرت النتائج أن يرتبط ارتباطا وثياقا تصور أطفال

إىل احلصول على املال باقدر من عمله إىل والديه سعيدة، وأطفال الشوارع نشعر بالفخر واالعتزاز باجنازاته 
العوامل اليت تؤثر على أطفال الشوارع يف  .ألهنم يشعرون قادرة على العيش بشكل مستاقل دون حمبطة للوالدين

أداء ليست سوى العمل اجلاد، ويف هذه احلالة يتم دعمها من قبل آبائهم ليكون الدافع دائما على حتاقيق 
اعرتف العديد من أطفال الشوارع األخرى ال حتصل على دعم من أي شخص بأي شكل  .العمل جبدية أكرب

 .من األشكال، ولكن مع العمل اجلاد يتمكنوا من حتاقيق النجاح
 أطفال الشوارع واإلدراككلمات البحث: األداء و 
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