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الفصل األول  

مشكمة الدراسة وأىميتيا 
 

: مقدمة
 

تعتبر مرحمة المراىقة أىـ مراحؿ حياة الفرد، ينتقؿ فييا مف االعتماد عمى البالغيف إلى االعتماد عمى 
نفسو، كفييا تتبمكر الشخصية كتأخذ مبلمحيا الثابتة، كيكاجو الفرد في ىذه المرحمة مف العمر العديد 
مف المشكبلت اليكمية التي تحكؿ بينو كبيف تكافقو السميـ، كبالتالي تؤثر سمبان عمى تحقيقو لطمكحاتو 

(. 2001الصرايرة، )كأىدافو، كما تؤثر سمبان عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لديو 
 

إف األىمية التي تتميز بيا فترة المراىقة في تككيف اتجاىات الفرد كنمك شخصيتو جعمت كثيران مف 
. الباحثيف ييتمكف بدراسة ىذه المرحمة، كمعرفة األبعاد المختمفة التي تؤثر في شخصية المراىؽ

كيعتبر مستكل طمكح الفرد أحد األبعاد النفسية كاالجتماعية اليامة، التي تدفع الفرد إلى النشاط 
  (. 1983المساعيد،)كالدراسة كالعمؿ، كاستغبلؿ قدراتو العقمية كالنفسية إلى أبعد حد ممكف 

 
كعمى الرغـ مف التقسيمات العديدة لمرحمة المراىقة لدل عمماء النفس، إال أف ىذا التقسيـ ىك تقسيـ 

يساعد عمى الفيـ كعمى تناكؿ تمؾ المرحمة كمعرفة مشكبلتيا كمطالب النمك لتمؾ المرحمة، حتى 
تساعد المراىقيف عمى النمك السكم، فتترؾ المرحمة العمرية التي يمر بيا اإلنساف بصماتيا 

السيككلكجية كاضحة المعالـ عمى شخصيتو، ففي مرحمة الطفكلة تختمؼ احتياجات الطفؿ عف 
احتياجات المراىؽ، حيث تساعده عمى تحقيؽ االتزاف االنفعالي، حيث إف تمؾ المرحمة ىي مرحمة 

الثكرة كالتمرد عمى السمطة الكالدية، سكاء في المدرسة أك داخؿ المؤسسات المختمفة التي يتعامؿ معيا 
المراىؽ انفعاليان، سكاءن بطرؽ مباشرة أك غير مباشرة، حيث يسعى المراىؽ إلى تحقيؽ النضج في كافة 

(.  2002الخريبي، )مظاىره المتعددة معبران عف ذلؾ بمؤشر االتزاف االنفعالي 
 

كفي مجاؿ التربية كالتنشئة االجتماعية نستطيع أف نبلحظ أثر مستكل الطمكح عمى سمكؾ الصغار 
كاىتماماتيـ كأنشطتيـ المختمفة، كما نستطيع أف نبلحظ أثره أيضان عمى أساليبيـ التكافقية المختمفة، 
كيتصؿ مستكل الطمكح باألدكار التي تفرضيا الجماعة عمى أعضائيا، مف ذلؾ ما قد نبلحظ مف 

عبد الفتاح، )فركؽ بيف كؿ مف مستكل طمكح الرجؿ كالمرأة تبعان لمحضارة كالثقافة التي يعيشاف فييا 
1984 .)
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كيعتبر الطمكح مف أىـ السمات التي أدت إلى التطكر السريع الذم شيده العالـ في اآلكنة األخيرة، 
فيك الدافع الذم يقكـ بشحذ اليمـ كترتيب األفكار لبلرتقاء بمستكل الحياة مف مرحمة إلى مرحمة أخرل 

متقدمة، كما داـ الطمكح مكجكدان عند اإلنساف فبل يكجد سقؼ لمتطكر العممي كالحضارم ألنو مف 
كيقاس مستكل تقدـ أمة مف . العكامؿ الميمة المؤثرة، بما يصدر عف اإلنساف مف نشاطات كأفكار

األمـ، بما لدل أفرادىا مف طمكح، كيمكف اعتبار الطمكح أحد أىـ الثكابت التي يمكف أف تميز إنسانان 
(. 2002قندلفت، )عف آخر كيتأثر ىذا الثابت بالعكامؿ البيئية كالنفسية كاالجتماعية 

 
كما يعتبر مستكل الطمكح عبلمة ىامة مف عبلمات الركح المعنكية لدل الفرد كالجماعة كيمثؿ أىـ 
أبعاد الشخصية اإلنسانية، ألنو يعتبر مؤشران يميز تعامؿ اإلنساف مع نفسو، كمع البيئة كالمجتمع 
المذيف يعيش فييما، كيعتبر مف العمميات األساسية التي قد تسيـ إسيامان كبيران في عمميتي التعميـ 
كالتعمـ، لذا فقد القى مستكل الطمكح االىتماـ الكبير مف قبؿ الباحثيف كالدارسيف لعمـ النفس، في 

عبلقتو ببعض المتغيرات النفسية كالبيئية كاالجتماعية، في محاكلة منيـ لمكصكؿ إلى ماىية العكامؿ 
(.                                                  2000الحمبي، )المؤثرة كالمحددة لو 

 
أف دراسة مستكل الطمكح تعتبر مقياسان لمشخصية، تفيد في معرفة أسمكب  (1990)كترل عبد الفتاح، 

تنشئة الفرد كنمكه كالتجارب كالخبرات التي مر بيا، كما تفيد في معرفة النماذج كالمثؿ العميا التي 
أحاطت بالفرد ككاف ليا تأثيرىا في تككيف مستكل طمكحو، كمف ثـ يمكف معالجة أساليب التربية بما 

يحقؽ سعادة الفرد كرقي المجتمع، كما أف دراسة مستكل الطمكح قد تمقي ضكءان عمى أسباب 
االضطراب النفسي الذم يعترم بعض األفراد دكف البعض اآلخر، بحيث قد تصبح معرفة مستكل 

الطمكح كسيمة تشخيصية تنبؤية، لما يمكف أف يككف عميو سمكؾ الفرد كصحتو النفسية تبعان لظركفو 
مكانياتو المختمفة كما أف مستكل الطمكح يرتبط ارتباطان كثيقان بتككيف الشخصية في أبعادىا . كا 

البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية، ككمما كاف الطمكح قريبان مف إمكانيات الشخصية كاف الفرد قريبان مف 
. االتزاف االنفعالي كالصحة النفسية، كما ىك قريب مف بمكغ أىدافو كاطراد تقدمو كنجاحو

 
كالشخصية السكية غاية كؿ شخص، حيث تزداد الحاجة إلى الشخصية كاممة التكظيؼ التي ىي 

أساس التقدـ كالتنمية في ظؿ عصر سريع التغير، كفي ظؿ رحاب عالـ انفتحت فيو الثقافات بطريقة 
لـ يألفيا اإلنساف مف قبؿ، كىك تغير فرضتو طبيعة التغير العممي التكنكلكجي اليائؿ الذم يجعؿ 

(. 2003الشعراكم، )اإلنساف في بعض األحياف يشعر باضطراب اتزانو 
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إلى أف المناخ االنفعالي المميء بالحب كالفيـ كالرعاية مف ألـز ما يككف  (1990)كيشير زىراف، 
بالنسبة لمنمك االنفعالي السكم لمفرد، كيعكس الطفؿ المناخ االنفعالي الذم يعيش فيو عمى مفيكمو عف 
العالـ مف حكلو، كأف بركدة الطقس ال تؤثر في حياة الطفؿ بقدر ما تؤثر فيو بركدة االنفعاالت التي 
يستشعرىا في مف يعاممكنو، حيث يكاد النمك االنفعالي في مرحمة المراىقة يؤثر في سائر مظاىر 

. النمك كفي كؿ جكانب الشخصية
  

كيعتبر االتزاف االنفعالي المرتفع إحدل السمات التي تساعد في تككيف مستكل طمكح مرتفع، كغالبان ما 
يككف مبلئمان لقدرة الفرد الحقيقية، كما أف االتزاف االنفعالي المنخفض يعتبر إحدل السمات التي تؤدم 

إلى خفض مستكل طمكح الفرد، كبشكؿ عاـ فإف ذكم الصحة النفسية الجيدة لدييـ مستكل طمكح 
دراسة : مرتفع، مقارنة مع الذيف يعانكف مف سكء التكيؼ، كىذا ما أشارت إليو كثير مف الدراسات، مثؿ

، كمرحاب، (1993)، كحمادة، Maw & Beekos, (2000)ماك كبيككس  ك،((2001الصرايرة، 
، كقشقكش، ((Khan, 1983، كخاف (1983)، كالمساعيد، Kevin, (1988)، ككيفف (1989)
 (. (1961، كعبد الفتاح، (1973)، كالعيسى، (1975)

كلمستكل الطمكح آثاره التي قد تككف عميقة لمغاية فيما يتعمؽ باتزاف الشخصية كتعرضيا لسكء الصحة 
النفسية كاالضطراب، كبعبارة أخرل فإف دراسة مستكل الطمكح قد تصبح دراسة لمشخصية ككشفان 

(. 1984عبد الفتاح، )لدينامياتيا 
إف مرحمة الدراسة الثانكية ىي مرحمة االنتقاؿ مف المراىقة المتكسطة إلى المراىقة المتأخرة، كبداية 
مرحمة الرشد، فزيادة في التكقعات االجتماعية، كمطالب النمك، كما يصاحب ذلؾ مف صراع نفسي 

اجتماعي، كزيادة في الشد كالتكتر االنفعالي، ليذا تزداد الحاجة لئلرشاد، كخصكصان أف الطالب مقبؿ 
 كاإلرشاد النفسي ال ييدؼ فقط .عمى مرحمة ليا كبير األثر في تحديد مستقبمو الدراسي بشكؿ خاص

إلى حؿ المشكمة االنفعالية أك غيرىا، بؿ ييدؼ إلى تزكيد الطالب بفيـ أفضؿ لنفسو، كلتحرير جميع 
مكانيات  أثناء عممية اإلرشاد، الكتساب كجيات نظر صحية نحك الناس كالحياة، كالكصكؿ قطاقاتو، كا 

إلى أقصى درجة ممكنة مف النمك المتناسؽ، لجميع جكانب شخصيتو، فاإلرشاد النفسي يركز عمى 
مساعدة الفرد لمتغمب عمى مشكبلتو االنفعالية، كتجاكز قمقو كحيرتو، كتعديؿ سمككو غير السكم أثناء 

عممية اإلرشاد، بدرجة تعيد لمفرد تماسكو النفسي كتنمي فيو الثبات االنفعالي، كتجنبو حاالت 
االضطراب التي تقكد إلى االنييار التاـ، أما الغرض التكيفي فيك أحد أىـ أغراض التكجيو كاإلرشاد 
النفسي، إذ تنحصر ميمة المرشد النفسي في المساعدة عمى مكاءمة برامج التعميـ لحاجات الطبلب 

(. 2002اليكارم، )النفسية كميكليـ كتطمعاتيـ كآماليـ الخاصة كالعامة 
لذا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل الطمكح كعبلقتو باالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة 

. الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية
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: أىداف الدراسة

 
: تيدؼ ىذه الدراسة إلى

التعرؼ عمى درجة مستكل الطمكح، كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في  -ٔ
. محافظات جنكب الضفة الغربية

الجنس، كالتخصص، كالديانة، كمكاف السكف، كالترتيب الكالدم، )تحديد عبلقة المتغيرات  -ٕ
بكؿ مف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي  (كالمستكل التعميمي لؤلب، كالمستكل التعميمي لؤلـ

 .لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية

تحديد العبلقة بيف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات  -ٖ
 .جنكب الضفة الغربية

 
: أىمية الدراسة

 
تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل الطمكح كعبلقتو باالتزاف االنفعالي لدل عينة مف طمبة الصؼ 
الحادم عشر في محافظات جنكب الضفة الغربية، كتبرز أىمية ىذه الدراسة في ككنيا ستجرل عمى 
قطاع ميـ في المجتمع، كىك طمبة الصؼ الحادم عشر، أم أنيا تتناكؿ االتزاف االنفعالي كمستكل 

الطمكح لدل المراىقيف، فالمراىؽ في ىذه الفترة يحتاج إلى المزيد مف االىتماـ مف أكلياء األمكر 
.  كالمعمميف كالمرشديف خاصة كالمجتمع عامة

كمما يزيد في أىمية ىذه الدراسة أنيا بحثت في متغيرات كثيرة، منيا تخصص الطالب، كجنسو، 
كترتيبو الكالدم، كديانتو، كمكاف السكف، كالمستكل التعميمي لمكالديف، كأثر ىذه المتغيرات في كؿ مف 

.  مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لمفرد
كما تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أنيا تسيـ مساىمة متكاضعة في إنجاح البحث التربكم، كرفد الكالديف 

كالمرشديف في المدارس بمعرفة مستكل طمكح الطمبة كاتزانيـ االنفعالي، مف أجؿ كضع الخطط 
كالبرامج المناسبة لرفع مستكل ىذا الطمكح كاالتزاف االنفعالي، كتنبع أىمية ىذه الدراسة أيضان مف ككف 
البحكث العربية كاألجنبية التي تناكلت ىذا المكضكع قميمة، ما قد يساعد عمى إجراء دراسات أخرل في 

. ىذا المجاؿ
 

: مشكمة الدراسة وأسئمتيا
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تعتبر عممية التكيؼ االنفعالي ذات أىمية بالغة بالنسبة لمفرد بصفة عامة، كالمراىؽ بصفة خاصة لما 
ليا مف انعكاس عمى مستكل طمكحو كتحصيمو األكاديمي، كيمعب االتزاف االنفعالي دكران ىامان في حياة 

األفراد، إذ إنو أحد المتغيرات ذات التأثير البالغ عمى شخصية الفرد كشعكره بالرضا كالراحة النفسية 
كالسعادة، كلمفيكـ االتزاف أيضان أىمية عظمى في المجاؿ التربكم، فيك يعمؿ عمى زيادة دافعية األفراد 

.  نحك التحصيؿ كتحقيؽ الطمكحات أك األىداؼ التي يسعكف إلى تحقيقيا
كتعد مرحمة المراىقة مف أىـ مراحؿ حياة الفرد التي يتعرض فييا إلى العديد مف التغيرات اليكمية التي 

تحكؿ بينو كبيف التكافؽ السميـ، نظران لسرعة انفعالو كغضبو كرغبتو باالستقبلؿ كالتحرر مف سمطة 
كالديو، لذا ال بد مف تكجييو كجيةن سميمة لتحقيؽ تكافؽ سميـ يساعد عمى النمك كالنضج كاالتزاف 

كمف خبلؿ عمؿ الباحث في مجاؿ اإلرشاد النفسي كالتربكم رأل أنو مف الضركرم دراسة . االنفعالي
مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي عند الطبلب كالطالبات كتكضيح العبلقة بينيا، ما قد يساىـ في 

كضع الخطط كالبرامج التي تعمؿ عمى رفع مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي بما يتبلءـ مع حاجات 
. ىؤالء الطبلب كتطمعات

: كمف خبلؿ مشكمة الدراسة انبثقت األسئمة التالية
 ما مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية؟ -ٔ

 ما درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية؟ -ٕ

ىؿ ىناؾ فركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في  -ٖ
الجنس، كالتخصص، كمكاف السكف، : محافظات جنكب الضفة الغربية كفقان لمتغيرات الدراسة

 كالترتيب الكالدم، كالمستكل التعميمي لؤلب، كالمستكل التعميمي لؤلـ، كالديانة؟

ىؿ ىناؾ عبلقة بيف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في  -ٗ
 محافظات جنكب الضفة الغربية؟

 
: فرضيات الدراسة

 
: مف خبلؿ أسئمة الدراسة، انبثقت الفرضيات الصفرية التالية

في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٔ
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٕ
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص

في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٖ
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة
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في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٗ
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف

في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -٘
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم

في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٙ
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

في درجة مستكل الطمكح لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٚ
 . المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٛ
. المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٜ
 .المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص

في درجة االتزاف االنفعالي لدل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٓٔ
 .طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة

في درجة االتزاف االنفعالي لدل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٔٔ
 .طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف

في درجة االتزاف االنفعالي لدل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٕٔ
 .طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم

في درجة االتزاف االنفعالي لدل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٖٔ
. طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

في درجة االتزاف االنفعالي لدل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -ٗٔ
 .طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

بيف درجة االتزاف االنفعالي (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند المستكل  -٘ٔ
 .كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية

 
 
 
 

 :محددات الدراسة
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اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ الحادم عشر بفرعيو العممي كاألدبي، الذككر  -
كاإلناث، الممتحقيف بالمدارس الحككمية التابعة لمحافظات جنكب الضفة الغربية لمعاـ الدراسي 

2004/2005 . 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى نتائج الطمبة في المقياسيف المذيف تـ استخداميما في الدراسة كىما  -
. مقياس مستكل الطمكح كمقياس االتزاف االنفعالي كعمى األبعاد التي تضمنيا المقياس

 
: مصطمحات الدراسة

 
 يعرؼ الباحث مستكل الطمكح بأنو المستكل الذم يتطمع الفرد لمكصكؿ إليو في : ِغزٜٛ اٌطّٛح

مرحمة معينة مف العمر، في نكاحي الحياة المختمفة، كىك سمة تتميز بالثبات النسبي كتتأثر بعكامؿ 
 .التنشئة االجتماعية كالثقافية كبمدل تحقيؽ الفرد ليذا التطمع

 

صميـ عممية التكافؽ كىك حالة مف الشعكر يعرؼ الباحث االتزاف االنفعالي بأنو : االتزاف االنفعالي
بالرضا كالسعادة كالتفاؤؿ نتيجة تقدير الفرد لذاتو، كالتحرر مف الشعكر باإلثـ كالقمؽ كمف سيطرة بعض 

. األفكار كالمشاعر
 

ىي تمؾ الفترة التي تتميز بسرعة النمك كالنضج، كالتي تترؾ آثارىا عمى شخصية : مرحمة المراىقة
المراىؽ في كافة األبعاد الجسمية كاالجتماعية كالعقمية كاالنفعالية، التي يبحث فييا عف معالـ 
شخصيتو كسط اآلخريف، كتككف لديو الرغبة في االستقبلؿ عف اآلخريف كاالعتماد عمى النفس 

(. 2002الخريبي، )كالتخطيط لممستقبؿ 
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الفصل الثاني 

الخمفية النظرية والدراسات السابقة 

 
 

 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
الخمفية النظرية والدراسات السابقة 
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: الخمفية النظرية

مقدمة 
: مستوى الطموح:أوالً 

 مفيوم مستوى الطموح -

 نمو مستوى الطموح -

 جوانب الطموح -

 وسائل تنمية مستوى الطموح -

 العوامل المؤثرة في مستوى الطموح -

 صفات الشخص الطموح -

: االتزان االنفعالي: ثانياً 
 تعريف االنفعال -

جوانب االنفعال  -
 النظريات المفسرة لالنفعال -

 الصور المختمفة لالنفعاالت -

 تعريف االتزان االنفعالي -

 خصائص الفرد المتزن انفعالياً  -

 العوامل المؤثرة في االتزان االنفعالي لممراىق -

 
: الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت مستوى الطموح  -
 الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي -

 الدراسات التي تناولت العالقة بين مستوى الطموح واالتزان االنفعالي والصحة النفسية -

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة -

 
 
 

الفصل الثاني 
الخمفية النظرية والدراسات السابقة 
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 :أواًل مستوى الطموح

 
يؤدم مستكل الطمكح دكران ميمان في حياة األفراد كالجماعات، بؿ يمتد أثره إلى تقدـ المجتمع بأسره فكـ 
مف دكلة تمتمؾ القميؿ مف الثركات الطبيعية كلكنيا استطاعت بفضؿ ثركاتيا البشرية أف تنيض كتتقدـ 
كتحاذم الدكؿ المتقدمة في تقدميا، ككـ مف دكلة لدييا الكثير مف الثركات الطبيعية، إال أنيا لـ تمحؽ 

. بركب التقدـ، ذلؾ ألنيا ال تممؾ مستكل الطمكح الكافي الذم ينبغي أف يتكافر في ثركاتيا البشرية
فالكثير مف إنجازات األفراد كتقدـ الشعكب إنما يرجع إلى تكافر القدر المناسب مف مستكل الطمكح، 

فبدكف تكافر ىذا القدر مف مستكل الطمكح لدل كؿ مف األفراد كالجماعات كالمجتمعات، لما كاف ىناؾ 
(. 2002خميؿ، )تقدـ كتطكر لدل الشعكب بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ مستكل ممكف مف الرفاىية 

 
مفيـك مستكل الطمكح، كنمك مستكل الطمكح، : كلتكضيح مفيـك مستكل الطمكح يتعرض الباحث إلى

كالعكامؿ المؤثرة في مستكل الطمكح، كصفات ، كجكانب الطمكح، ككسائؿ تنمية مستكل الطمكح
. الشخص الطمكح

 
: مفيوم مستوى الطموح

 
أف مف الباحثيف مف ال يفرؽ بيف الطمكح  ((2001كما كرد في بدكر،  (1973)ذكر عبد الغفار، 

كمستكل الطمكح، عمى اعتبار أنيما شيء كاحد يعبراف عف نفس الشيء، كيذىب بريس إلى أف مثؿ 
ىذا االستنتاج غير صحيح مف حيث الشكؿ كالمضمكف، فالحديث عف الطمكح ال يعني مستكل 

الطمكح، إال في حالة كاحدة كىي إذا قسنا الفرؽ بيف المرغكب فيو مف األىداؼ كالمحقؽ منيا، ثـ إف 
الدراسات كالبحكث التي أجريت بيذا الصدد تنفي ذلؾ، فالحديث عف الطمكح ال يعني مستكل الطمكح، 
فمستكل الطمكح ىك محاكلة لمكصكؿ إلى تحديد ذلؾ المفيـك أم الطمكح كتصكر نظرم قبمي، بينما 
نما يتحدد بتفكير  الطمكح ىك نتاج بعدم لقياس كمي لسمكؾ اإلنساف ال يتحدد بقكل ال شعكرية، كا 

رادتو، إذ يقكـ اإلنساف بعممية تقكيـ لذاتو، كتقكيـ لآلخريف كلمعالـ الذم يعيش فيو، ثـ يضع  اإلنساف كا 
. لنفسو في ضكء ىذه العمميات أىدافان يسعى لتحقيقيا

كقد كانت االتجاىات الغالبة لمعمماء الذيف درسكا مستكل الطمكح تنحك نحك تعريفو عمى أساس شرح 
العممية التي تكشؼ عنو، مف حيث األداء العممي ككصؼ السمكؾ، بصرؼ النظر عف تكضيح 

(. 1990عبد الفتاح، )ماىيتو، كقد يرجع ىذا إلى كثرة العكامؿ المتداخمة في طبيعتو 
 

:  كفيما يمي بعض التعريفات لمصطمح مستكل الطمكح
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ُيعتبر ىكبي أكؿ مف عرؼ مستكل الطمكح في مجاؿ دراستو عف عبلقة النجاح كالفشؿ بمستكل 
أما ". بأنو أىداؼ الشخص أك غاياتو أك ما ينتظر منو القياـ بو في ميمة معينة"الطمكح، حيث عرفو 

فرانؾ فقد عرؼ مستكل الطمكح بأنو مستكل اإلجادة المقبكؿ في كاجب مألكؼ، يأخذ الفرد عمى عاتقو 
. الكصكؿ إليو بعد معرفة مستكل إجادتو مف قبؿ ذلؾ الكاجب

أما إيزينؾ فمـ يعرؼ مستكل الطمكح بالرغـ مف الدراسات العديدة التي قاـ بيا ىك كتبلميذه، كلكنو 
الميؿ إلى تذليؿ العقبات كتدريب القكة كالمجاىدة في عمؿ شيء بصكرة سريعة "عرؼ الطمكح بأنو 

، كيتضح مف ىذا أف إيزينؾ قد قصر الطمكح عمى "كجيدة لتحقيؽ مستكل عاؿ، مع التفكؽ عمى النفس
(. 1984عبد الفتاح، )أنو ميؿ 

 
مستكل الطمكح بأنو ىدؼ ذك مستكل محدد يتكقع أك يتطمع الفرد إلى  ((1975كيعرؼ قشقكش، 

تحقيقو في جانب معيف مف حياتو، كتختمؼ درجة أىمية ىذا اليدؼ لدل الفرد ذاتو باختبلؼ جكانب 
(. 2000الحمبي، )الحياة 

 
فتعرؼ مستكل الطمكح بأنو سمة ثابتة نسبيان، تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ  (1984)أما عبد الفتاح، 

طاره المرجعي حسب خبرات النجاح كالفشؿ التي مر  إلى مستكل معيف يتفؽ كالتككيف النفسي لمفرد كا 
. بيا
 

كعرفو مرحاب بأنو سمة شخصية ثابتة ثباتان نسبيان، تحدد المستكل الذم يضعو الفرد لنفسو كتفرؽ بيف 
األفراد في الكصكؿ إلى ذلؾ المستكل الذم يتفؽ مع التككيف الشخصي كالبناء النفسي لمفرد، كفي 
إطاره المرجعي حسب الخبرات التي كسبيا مف أنماط التفاعؿ الدينامي بينو كبيف كاقع حياتو الذم 

(. 2000الحمبي، )يشكؿ اإلطار المرجعي لكؿ تطمعاتو 
 

" المستكل الذم يتكقع الفرد الكصكؿ إليو في أداء عمؿ معيف"كما يعرؼ الشرقاكم مستكل الطمكح بأنو 
(. 2001محمكد، )

فقد عرفت مستكل الطمكح بأنو صفة شخصية ذات كـ، يحدده الفرد عمى كجو  (1989)أما صالح، 
التقريب مف خبلؿ إطار مرجعي ذاتي كاجتماعي، يتضمف العكامؿ العقمية كالدافعية كالمزاجية 

دراكو لخبراتو السابقة في اإلخفاؽ كالنجاح، كبآخر  كاالجتماعية، حسب معرفتو لذاتو كتقديره ليا، كا 
. إنجاز لو، متأثران بتكقعات المجتمع عنو كبالتسييبلت كالفرص التي يتيحيا لو
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أف مستكل الطمكح سمة ثابتة نسبيان تفرؽ بيف األفراد في الكصكؿ إلى مستكل  (1999)كترل صكاؼ، 
تتحدد باىتمامات . إلخ...معيف في العديد مف المجاالت االجتماعية، كاالقتصادية، كالعممية، كالسياسية

. الفرد كتصكره لقدراتو كتتأثر بفكرتو عف نفسو، كتتعمؽ بإطاره المرجعي كخبرات نجاحو كفشمو
 

فترل أف مستكل الطمكح ىك عممية دينامية مستمرة، تبدأ منذ الطفكلة المبكرة  (2001)أما بدكر، 
كتنمك بنمك الفرد، تعبر عف الدرجة التي يككف فييا الشخص متأىبان لتحقيؽ ىدؼ ما كفقان لمعاييره 

مكانيات كمف خبلؿ إدراكو  الذاتية كالمكضكعية، كذلؾ مف خبلؿ فيمو لذاتو كما يمتمكو مف قدرات كا 
. لخبراتو كدكافعو لتحقيؽ الغايات القريبة أك البعيدة التي يرسميا لنفسو كفقان لمفرص المكاتية

 
في النياية يتبيف أف ىناؾ تباينان في التعريفات التي قدمت لمستكل الطمكح عمى الرغـ مف النقاط 

العامة المشتركة، فجاءت تمؾ االختبلفات تبعان لتبايف الخمفيات النظرية ألصحابيا، إال أنو عمى الرغـ 
مف تمؾ االختبلفات فقد ركزت معظـ التعريفات عمى أىمية خبرات النجاح كالفشؿ كاإلطار المرجعي 

.  لدل الفردتكمفيـك الذات بالنسبة لمستكل الطمكح كالقدرات كاإلمكانيا
أما الباحث فيرل أف مستكل الطمكح ىك المستكل الذم يتطمع الفرد لمكصكؿ إليو في مرحمة معينة مف 
العمر، في نكاحي الحياة المختمفة، كىك سمة تتميز بالثبات النسبي كتتأثر بعكامؿ التنشئة االجتماعية 

. كالثقافية كبمدل تحقيؽ الفرد ليذا التطمع
 

: نمو مستوى الطموح
 

بينت دراسات ليفيف أف مستكل الطمكح يظير لدل األطفاؿ في مرحمة مبكرة مف العمر، فيك يظير 
مف خبلؿ رغبة الطفؿ بتخطي الصعكبات، مثؿ محاكلتو أف يقؼ عمى قدميو، كأف يمشي كحده، 

كيعتبر ليفيف ذلؾ عبلمات عمى بزكغ . كمحاكلتو الجمكس عمى كرسي أك جذب قطعة مف المبلبس
مستكل الطمكح، كىك في ذلؾ يفرؽ بيف مستكل الطمكح كالطمكح المبدئي، فيقكؿ إف رغبة الطفؿ في 

عمؿ أم شيء بنفسو دكف االستعانة بأحد مرحمة تسبؽ مستكل الطمكح الناضج، كىذا النمط مف 
كقد اعتبرت .  الطمكح المبدئي، فالطفؿ يكرر أعماالن حتى يصؿ إلى غايتوFalesالسمكؾ تسميو فيمز 

فيمز رغبة الطفؿ في عمؿ شيء دكف مساعدة أحد خطكة لمرحمة النمك النيائي لمستكل الطمكح، كىذا 
السمكؾ اسمو الطمكح االبتدائي، فيك المرحمة التي يمكف التمييز فييا بيف مستكيات التحصيؿ، كيتدرب 

كقد درست فيمز عينة مف . الطفؿ عمى االستقبلؿ حيف يكاجو بمشكبلت متكسطة كفي حدكد قدرتو
 سنكات فيما يتعمؽ بنشاطيـ في ارتداء كخمع 2-3األطفاؿ في دار الحضانة تتراكح أعمارىـ بيف 

مبلبسيـ، كاعتبرت نسبة رفض المساعدة في ىذه العممية مقياسان لمطمكح المبدئي، كقد كجدت ىذا 
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بتدريب مجمكعة مف ىؤالء  (Falesفيمز، )كبعد ذلؾ قامت . المستكل لدل األطفاؿ بسف سنتيف
األطفاؿ عمى ذلؾ العمؿ، ثـ قارنت ىذه المجمكعة قبؿ التدريب كبعده بمجمكعة مماثمة لـ تتدرب، 

فكجدت أف المجمكعة التي تمقت التدريب أم المجمكعة التي أصبحت أكثر ميارة في ذلؾ العمؿ، قد 
مما سبؽ يتضح أف . ازدادت نسبة رفضيا لممساعدة بالمقارنة مع المجمكعة التي لـ تتمؽ تدريبان 

لمستكل الطمكح مراحؿ نمائية كغيره مف السمات الشخصية، ترافؽ المراحؿ النمائية لمفرد، كبناء عمى 
ذلؾ يككف مستكل الطمكح عمى درجات، فقد يككف مجرد رغبة في القياـ بتحقيؽ ىدؼ ما، كقد يككف 
عمى درجة مف القكة بحيث يحدد ذلؾ اليدؼ كيعبئ قكل الجسـ لتحصيمو، كفي ىذه الحالة يقاؿ إف 

(. 2001بدكر، )مستكل الطمكح قكم لدل الفرد 
 

: جوانب الطموح
 

  كما كرد Rosen كركزف Gurlock كىيرلكؾ Gronbach ككركنباخ Allportيتفؽ كؿ مف البكرت 
: عمى أف لمطمكح ثبلثة جكانب أساسية تحدد عمى النحك التالي (2001)في بدكر، 

. األداء، الذم يعده الفرد ىامان، كيرغب في القياـ بو في عمؿ مف األعماؿ: الجانب األكؿ -
. التكقع، كيعني تكقع الفرد ألدائو لعمؿ ما: الجانب الثاني -
 .األىمية، كتعني إلى أم حد يعتبر ىذا األداء ىامان بالنسبة لمفرد: الجانب الثالث -

تمثؿ تمؾ الجكانب ما يعرؼ بالطمكح، إال أف ىيرلكؾ ميز بيف نكعيف مف الطمكح، الطمكح اإليجابي، 
كالطمكح السمبي، فيتمثؿ الطمكح اإليجابي بالنزعة لتحقيؽ نجاحات مستمرة، في حيف يتمثؿ الطمكح 

. السمبي في تجنب المزيد مف الفشؿ
 
 
 
 
 

:  وسائل تنمية مستوى الطموح
 

: ىناؾ بعض الكسائؿ يمكف أف تساعد في تنمية مستكل الطمكح منيا
تؤدم األسرة دكران بالغ األىمية في تنمية مستكل الطمكح لدل الفرد، ألف الفرد : األسرة -ٔ

يتشرب القيـ كالتقاليد االجتماعية كالثقافية مف خبلؿ أفراد األسرة كخاصة الكالديف، 
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كتؤدم ىذه القيـ دكران كبيران في تأثيرىا عمى مستكل الطمكح، ففي دراسة ىيرنانديز 
 بعنكاف الطمكحات األكاديمية لئلناث Hernandes et al., (1984)كآخريف 

األمريكيات المكسيكيات، تـ فحص ثبلث مجمكعات مف ثماني أميات كبنات حيث 
أجرم ليف استفتاءات فيما يتعمؽ بالطمكحات األكاديمية ليف كلبناتيف، كتبيف أف 
العكامؿ الرئيسية التي تشترؾ مع مستكل طمكح البنات كانت تشجيع األـ كتربيتيا 

(. 2000الحمبي، )البنتيا، كطمكحيا النتساب ابنتيا إلى الجامعة 
كىي تقـك بدكر ىاـ ألف التبلميذ يقضكف أطكؿ فترة مف الكقت داخؿ : المدرسة -ٕ

المدرسة، كمف ىنا تتضاعؼ أىمية دكرىا في تنمية الطمكح، كذلؾ عف طريؽ خمؽ 
مكاقؼ تنافسية بيف التبلميذ كالمسابقات التعميمية كاألنشطة المختمفة المصحكبة 
كال . بالمكافأة كالتعزيز، ألف التنافس مع اآلخريف مف شأنو أف يرفع مستكل الطمكح

يقتصر دكر المدرسة عمى ىذه الناحية فقط بؿ تقـك بتعميـ التبلميذ، كبالتالي تعمؿ 
تباع أساليب  عمى تنمية ذكائيـ كقدراتيـ العقمية، مف خبلؿ كضع المناىج المناسبة، كا 

الصرايرة، )التدريس المتقدمة، ما يؤدم إلى تنمية مستكل الطمكح كرفعو لدييـ 
2001.) 

مف شأنو أف يجنب الفرد مكاقؼ اإلحباط كالصراع التي تعمؿ عمى : اإلرشاد كالتكجيو -ٖ
إعاقة الطمكح، فاإلرشاد كالتكجيو الميني كالنفسي غالبان ما يككف ضركريان في حؿ 

مكاقؼ اإلحباط كالصراع التي تزداد في أثناء المراىقة، كىذا مف شأنو تنمية طمكحات 
 (.2000الحمبي، )كاقعية لدل الفرد 

تؤدم كسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ أشكاليا دكران ىامان في تنمية الطمكح : كسائؿ اإلعبلـ -ٗ
مف خبلؿ ما تقدمو مف برامج مختمفة لممشاىديف، فينبغي لممكاد اإلعبلمية أف تككف 

كسيمة لتنمية طمكحات األفراد، ألنيـ يتقمصكف أدكار األبطاؿ في القصص، 
كيأخذكنيـ مثبلن يحاكلكف الكصكؿ إليو، كما ينبغي ليذه البرامج أف تككف كاقعية كغير 

خيالية، حتى ال تككف طمكحات األفراد غير كاقعية، فالبرامج غير الكاقعية تجعؿ 
مكانياتو  الفعمية كيضعكف أىدافان ـاألفراد يتميزكف بطمكحات غير كاقعية لقدراتيـ كا 

(. 2000الحمبي، )أعمى مف ىذه القدرات 
 

: العوامل المؤثرة في مستوى الطموح
 



 17 

ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في مستكل الطمكح، منيا عكامؿ ذاتية تتعمؽ بالشخص نفسو، كمنيا عكامؿ 
بيئية كاجتماعية كما تقدمو مف أنماط مختمفة مف الثقافات كالمرجعيات، كلكف ىذه العكامؿ يختمؼ 
: مقدار تأثيرىا مف شخص آلخر حسب العمر كالمرحمة التعميمية التي كصؿ إلييا، كمف ىذه العكامؿ

: الذكاء -ٔ
أثبت العديد مف الباحثيف كال سيما العامميف في مجاؿ القياس النفسي كجكد عبلقة بيف مستكل الطمكح 

كما ترل ىيرلكؾ كجكد العبلقة  (Wechsler 1973، كككسمر، Marshall 1972مارشاؿ، )كالذكاء 
(. 2001بدكر، )بيف الذكاء كالطمكح 

كالكاقع أف الذكاء يمعب دكران رئيسيان في تحديد مستكل الطمكح لدل الفرد، فالشخص مرتفع الذكاء يضع 
لنفسو طمكحان أكثر كاقعية مف الشخص متكسط أك منخفض الذكاء فيك أكثر قدرة عمى معرفة مكاطف 
ضعفو، فالشخص الذكي يقدر نفسو تقديران صحيحان، كيضع طمكحان في مستكل قدراتو، بينما الشخص 

(. 2001محمكد، )األقؿ ذكاء يغالي في تقييـ ذاتو كيككف طمكحو متأثران بالرغبة كليس بالكاقع 
كيرتبط الذكاء بتحديد الفرد لمستكل طمكحو كيتكقؼ مستكل الطمكح عمى قدرة الفرد العقمية، فكمما كاف 
الفرد أكثر قدرة كاف في استطاعتو القياـ بتحقيؽ أىداؼ أبعد أك أكثر صعكبة، كالذكاء يمد الفرد بالقدرة 

عمى االستبصار، ككسائؿ تدبير الفرص، كحؿ المشاكؿ كالتغمب عمى العكائؽ كاستخبلص النتائج ، 
كقد يؤثر الذكاء بشكؿ غير مباشر، ذلؾ أف الفرد ضعيؼ الذكاء ينظر إليو الناس . كالقدرة عمى التكقع

عمى أنو عاجز عف المشاركة كالعمؿ اإليجابي، كمف ثـ قد يخفض مف مستكل طمكحو، كىنا تظير 
لدل ىؤالء األفراد سمات االتكالية كاالنسحاب كيعجزكف عف تحديد األىداؼ بصكرة كاقعية، كالعكس 
تككف التكقعات بالنسبة لؤلذكياء حيث تقكل لدييـ االتجاىات اإليجابية كالمشاركة الفعالة كتزداد ثقتيـ 

(. 1999الشايب، )بأنفسيـ كيحققكف مزيدان مف النجاح فيرفعكف مف مستكل طمكحيـ 
 
 
. الخبرات السابقة -ٕ

إف فشؿ الفرد أك نجاحو لو تأثير عمى مستكل الطمكح في التجارب البلحقة التي يسعى لتحقيقيا، 
فالشعكر بالنجاح أك الفشؿ بعد القياـ بعمؿ معيف لو تأثير عمى اليدؼ الذم يطمح الفرد لتحقيقو في 

(. 2002قندلفت، )المستقبؿ 
 – Mayer 1971)إف معظـ الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف النجاح كالفشؿ كمستكل الطمكح 

تجمع عمى أف مستكل الطمكح يتحدد بدرجة كبيرة  (Kaskey 1973 – Potrace 1979كيسكي 
ًن مساعدان في رفع مستكل الطمكح، في  تبعان لسمكؾ الفرد إثر النجاح أك الفشؿ، فالنجاح يعد عامبلن

(. 2001بدكر، )حيف يككف الفشؿ مصحكبان بارتفاع أك انخفاض مستكل الطمكح 
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أف مستكل طمكح الفرد يتغير مف كقت آلخر تبعان لما يصادؼ الفرد مف نجاح  (2002)كتذكر الذكاد، 
أك فشؿ في تحقيؽ أىدافو، كىناؾ نزعة قكية عند الفرد في أف يرفع مستكل طمكحو بعد النجاح أكثر 

مف أف يخفضو بعد الفشؿ، كخبرات النجاح كالفشؿ ليس ليا مغزل إال في إطار األىداؼ التي يضعيا 
الفرد لنفسو، كما أف ىناؾ اختبلفات كبيرة بيف األفراد في استجاباتيـ لخبرات النجاح كالفشؿ، كما أف 

. مقدار النجاح أك الفشؿ الذم يمـز الفرد لكي يغير مستكل طمكحو يختمؼ مف فرد آلخر
 
: طمكح الكالديف -ٖ

 كثيران ما يقكـ اآلباء برسـ صكرة لمستقبؿ أكالدىـ حتى قبؿ كالدتيـ، فيبالغكف في ترؾ العناف ألنفسيـ 
لرسـ مستقبؿ أطفاليـ، دكف األخذ بالحسباف ما يمتمككنو مف قدرات كاستعدادات، كيترجـ ذلؾ مف 

بعادىـ عما ال يرغبكف ىكذا نجد أف اآلباء يحفزكف أبناءىـ . خبلؿ دفع األبناء لتحقيؽ ما يرغبكف بو كا 
عمى أف يصيغكا ألنفسيـ مستكيات طمكح عالية قد يعجزكف عف تحقيقيا، كال يقبمكف منيـ ما دكف 

ذلؾ، كغالبان ما يككف لذلؾ آثاران سمبية تظير لدل األبناء كاآلباء عمى السكاء، كبأشكاؿ مختمفة، منيا 
االبتعاد عف المدرسة كالشعكر بالنقص كالذنب بالنسبة لؤلبناء ألنيـ خيبكا آماؿ أىميـ أك قد يمجؤكف 

كىذا يعكس أنانية كاضحة كرغبة كاضحة . ألساليب التخيؿ كأحبلـ اليقظة مما ينتج عنو االضطراب
مف اآلباء إلرضاء الذات أم األنا الكالدية، فالكالداف بذلؾ يسمباف الصغير فرديتو كيفرضاف عميو ميكالن 

كمف اآلثار السمبية التي تطاؿ اآلباء أنفسيـ حدكث نكع مف الصراع العائمي نتيجة . ليست لديو أصبلن 
اإلخفاؽ الذم ينجـ عف عدـ التكافؽ كالتعارض بيف مستكل الطمكح كقدرات الفرد، لذلؾ يجب عمى 
اآلباء أال يفرضكا عمى أبناءىـ نكعان معينان مف التعميـ دكف اآلخر، بؿ يجب أف يككف التكجيو بحيث 

(. 2001بدكر، )يتفؽ كقدراتيـ العامة 
 
 
: تقدير الفرد لذاتو -ٗ

إف تقدير الذات يعني االحتفاظ لمذات باإلجبلؿ كاالحتراـ، كالطمكح ىك رغبة الفرد في تحقيؽ أىدافو 
كصكالن لمتفكؽ كالكماؿ، لذا فالتفاعؿ مكجب بيف تقدير الفرد لذاتو كمستكل طمكحو، لذا قد يحدد الفرد 

لنفسو مستكل طمكح منخفض ليحمي نفسو مف اإلخفاؽ كالشعكر باأللـ، كمفيـك الذات مف أىـ 
. المحددات الذاتية لمستكل طمكح الفرد، كتقبؿ الفرد لذاتو، ككضكح اليدؼ يرفع مستكل طمكح الفرد

ىذا كيتأثر مستكل الطمكح بفكرة الفرد عف نفسو، فالمفيـك القكم لمذات يرفع مستكل الطمكح، كأف الفرد 
يرل في ذاتو كمفيكـ قكم، كعمى نحك مف التقدير كاالحتراـ، ال بد أف يككف طمكحو أعمى نسبيان مف 

كمستكل . مستكل إمكانياتو حتى يستطيع أف يرضى اعتباره لذاتو كيحقؽ إشباعان لدكافعو كحاجاتو
الطمكح كثيؽ الصمة بفكرة الفرد عف نفسو كرغبتو في الظفر باحتراـ الجماعة التي يعيش فييا، لذا 
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يزداد اعتباره كتقديره لنفسو كمما أفمح في الكصكؿ إلى مستكل طمكحو، فإف أخفؽ في ذلؾ ىبط تقديره 
(. 1999الشايب، )لنفسو كانخفض مستكل طمكحو 

 :المستكل االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة -٘

إف السمكؾ اإلنساني يتأثر بما يحيطو مف معايير اجتماعية، كبأكضاع األسرة االقتصادية كبأسمكب 
التنشئة التي تتبعو، فاألفراد الذيف ينتمكف ألسر مستقرة اقتصاديان، كاجتماعيان ىـ أقدر عمى كضع 

كمف جية أخرل يككف لبلستقرار االجتماعي لمفرد داخؿ أسرتو . مستكيات عالية مف الطمكح كبمكغيا
دكر كبير في مستكل الطمكح، فاألفراد األقؿ حظان في االستقرار االجتماعي ىـ أقؿ حظان في مستكل 

كما أف العكامؿ األسرية تختمؼ في درجة تأثيرىا عمى مستكل الطمكح سكاءن مف حيث غناىا . الطمكح
بدكر، )أك فقرىا، استقرارىا، أـ عدـ استقرارىا، كمف حيث مكانتيا أيضان في السمـ االجتماعي 

2001 .)
 

: صفات الشخص الطموح
 

: لئلنساف الطمكح صفات يمكف كشفيا كبالتالي معاممتو عمى أساسيا كىي
 

اإلنساف الطمكح ال يقتنع بالقميؿ كال يرضى بمستكاه ككضعو الحالي، بؿ يحاكؿ دائمان أف  -ٔ
يعمؿ عمى تحسيف كضعو، كيضع خططان مستقبمية يسير عمى خطاىا لينتقؿ مف نجاح إلى 

آخر، كال يعد النقطة التي يصؿ إلييا ىي نياية المطاؼ، بؿ يعدىا نقطة بداية لبلنطبلؽ إلى 
نجاح جديد، شرط أال يككف ىذا االنتقاؿ عمى حساب شخص آخر، بؿ اعتمادان عمى مجيكده 

(. 2001الصرايرة، )الخاص كانطبلقان مف تنمية قدراتو 
اإلنساف الطمكح ال يؤمف بالحظ أبدان، بؿ يؤمف بأنو كمما بذؿ جيدان أكبر كقاـ بتطكير نفسو  -ٕ

كبتنمية قدراتو حصؿ عمى تقدـ كنجاح جديديف، كما أنو ال يعتقد أف المستقبؿ مرسـك لو 
مسبقان بؿ ىك الذم يحدد ىذا المستقبؿ بجيده كعممو كيرسـ الخطكات المناسبة لمكصكؿ إلى 

 (.2001الصرايرة، )ىدفو، أم أنو ال يعتمد عمى الظركؼ أبدان في تحديد مستقبمو 

اإلنساف الطمكح ال يخشى المغامرة ككثيران ما يعتمد عمى المجازفة لمكصكؿ إلى ىدفو، ألنو  -ٖ
يطمع بتطكير نفسو بشكؿ سريع، كيعتقد بمزـك القياـ بقفزات كلك كانت غير محسكبة النتائج 
بشكؿ تاـ لمكصكؿ إلى ىدفو، كال يخشى مف المنافسة بؿ إف المنافسة تحضو كتشجعو عمى 
اإلسراع بتطكير نفسو، كىك يتحمؿ مسؤكلية أية خطكة يقكـ بيا أك أم قرار يتخذه كال يخشى 

(. 2002قندلفت، )الفشؿ، بؿ إف الفشؿ يككف دافعان كحافزان لنجاح جديد قادـ 
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اإلنساف الطمكح ال ينتظر الفرصة لتأتيو حتى يتقدـ، بؿ يقـك بخمؽ الفرص المكاتية كالمساعدة  -ٗ
لتقدمو، ألنو يريد أف يحرؽ مراحؿ تقدمو حرقان، فانتظار الفرصة يحتاج إلى زمف لذلؾ ينتيز 
جميع الفرص أك أشباه الفرص المكاتية لديو، كيقـك بخمؽ فرص جديدة تساعده عمى االنتقاؿ 

 (.2002قندلقت، )مف مرحمة إلى مرحمة أخرل أكثر تقدمان 

اإلنساف الطمكح ال يتكقع أف تظير نتائج جيكده بشكؿ سريع كمفيد لو، بؿ يضع احتماالت  -٘
ذا أصيب باإلحباط  الفشؿ مثؿ احتماالت النجاح، كيككف صبكران عمى النتائج كغير ممكؿ، كا 
يستفيد مف أسباب إحباطو السابؽ، كتككف ىذه األسباب نقطة انطبلقو لنجاح جديد مستفيدان 

 (.2001الصرايرة، )مف أخطاء التجربة أك الفشؿ السابقيف 

إف اإلنساف الطمكح يتحمؿ جميع أنكاع الصعكبات كالعقبات التي تقؼ بكجيو معترضة سبيؿ  -ٙ
تطكره ككصكلو إلى ىدفو المنشكد، كيقـك بتنمية قدراتو لتذليؿ الصعكبات التي تعترض 

طريقو، كال يثنيو الفشؿ كال يحبطو كيجعمو عاجزان، بؿ يككف دافعان قكيان الجتيازه كاالنطبلؽ إلى 
نجاح جديد آخر، كىك يؤمف بفكرة أف الجيد كالمثابرة ىما الكسيمتاف الكحيدتاف الكفيمتاف 

 (.2002قندلفت، )بالتغمب عمى أية صعكبة تقؼ بكجو اإلنساف 

 
 
 
 
 
 
 

االتزان االنفعالي : ثانياً 
 

تمثؿ الحياة االنفعالية جانبان ىامان مف جكانب الشخصية، فيي ال تؤثر في تكجيو سمكؾ الفرد فحسب، 
بؿ تتدخؿ إلى حد كبير في سبلمتو كمع ذلؾ لـ تنؿ دراسة االنفعاالت أم اىتماـ مف عمماء النفس إال 

في نياية القرف الماضي بعد ظيكر نظريات الغرائز، كاىتماـ مدرسة التحميؿ النفسي بتأثير الجانب 
(. 2004ضحيؾ، )االنفعالي في حياة الفرد 

 
كتشكؿ االنفعاالت جانبان أساسيان مف جكانب السمكؾ اإلنساني، كاالنفعاالت تعطي الحياة طعمان كقكة 

كتختمؼ االنفعاالت باختبلؼ شخصية الفرد . كمعنى، فانفعاالت الفرد كثيقة الصمة بسعادتو أك شقائو
كسمككو فمف الناس مف يتميز بنضج انفعالي يجعمو قادران عمى التكافؽ مع المجتمع الذم يعيش فيو 
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كلما كانت حاجات الحياة اليكمية ىي التي تثير االنفعاالت بإشباعيا أك ... كمنيـ مف ال يستطيع ذلؾ
معارضتيا، يعني أف ىذه الحاجات إما أف تمقى اإلشباع أك اإلعاقة في البيئة الخارجية، فإف 

األكلى تمؾ التي تنبئ عف عدـ الرضا كاالرتياح كالخكؼ : االنفعاالت بدكرىا سمبية أك إيجابية
كالغضب كالقمؽ كالصياح، كالثانية ىي التي تكشؼ عف أف الظركؼ الراىنة مبلئمة لرغبات الفرد 

شباع حاجاتو كالفرح كالسركر بالكصكؿ إلى اليدؼ  (. 1989شحادة، )كمحققة لمطالبو كا 
 

: تعريف االنفعال
 

حيث . إف االنفعاؿ ركف ىاـ في عممية النمك الشاممة المتكاممة، ألنو أحد أسس بناء الشخصية السكية
يعمؿ عمى تحديد كتكجيو المسار النمائي الصحيح لتمؾ الشخصية بكؿ ما تحممو مف عكاطؼ كأفكار، 

إف مفيـك االنفعاؿ كاسع ألنو يشمؿ جميع الحاالت . كما تحققو مف األفعاؿ كأنماط السمكؾ المختمفة
إلخ كيجمع االنفعاؿ بيف ... الكجدانية بصكرىا المختمفة فيك الحب كالحقد كاألمؿ كالخيبة كالفرح كالحزف

المتناقضات، فاالنفعاؿ ىك تغير مفاجئ يشمؿ الفرد نفسيان كجسميان كيؤثر فيو ككؿ، في سمككو 
الخارجي كفي شعكره، كما يصاحب بكثير مف التغيرات الفسيكلكجية، مثؿ سرعة ضربات القمب 

كاضطراب النفس كازدياد ضغط الدـ، كلكي نفيـ االنفعاؿ عمينا قراءة مشاعر القمؽ كالسعادة كالغضب 
(. 1999شعباف، )التي أدلى بيا الشخص 

 
. االنفعاؿ بأنو حالة شعكرية مركبة يصحبيا نشاط جسمي كفسيكلكجي مميز (1999زىراف، )كيعرؼ 

.  كالسمكؾ االنفعالي سمكؾ مركب يعبر عف السكاء االنفعالي أك يعبر عف االضطراب االنفعالي
 

االنفعاؿ بأنو استجابة عفكية أك مدركسة ألم مثير يتعرض لو اإلنساف  (2004)كما يعرؼ ضحيؾ، 
بمككناتو الجسمية كالنفسية مع ظيكر استجابات باطنو أك ظاىرة في كياف الفرد لتعبر عف حالتو في 

. السكاء أك غير السكاء
 

بأنو حالة نفسية معقدة تبدك : إلى االنفعاؿ (2002) كما كرد في اليكارم، (Drever)كينظر درفر 
مظاىرىا العضكية في اضطراب النفس كزيادة ضربات القمب، كاختبلؿ إفراز اليرمكنات، كتتميز 

مظاىرىا النفسية بكجداف قكم يظير في القمؽ كاالضطراب، كقد يؤدم ىذا القمؽ إلى قياـ الفرد بسمكؾ 
.  معيف يخفؼ مف تكتره النفسي ىذا، كقد تعكؽ حدة االنفعاؿ النشاط العقمي

 فيرل أف االنفعاؿ حالة معقدة مف الشعكر تصحبيا بعض األفعاؿ الحركية، (English)أما انجمش 
(. 2002اليكارم، )كالغددية، أك أنو سمكؾ معقد تسكد فيو المناشط الحشكية أك الداخمية 
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: جوانب االنفعال

 
جانب المثير الذم يسبب االنفعاؿ سكاءن أكاف داخميان في اإلنساف كألـ في المعدة، أك ألـ في  -ٔ

األضراس أك تذكر حادثة مؤلمة، كقد يككف المثير خارجيان كرؤية كحش كاسر مفترس ىائج 
. أك إحاطة نار بالفرد. قادـ نحك اإلنساف

جانب شعكرم شخصي ذاتي في تككيف اإلنساف نفسيان فيك يشعر باضطراب انفعالي كيككف  -ٕ
ىذا االضطراب شعكريان يحسو الفرد أكؿ األمر كيمكف أف يدركو عف طريؽ التأمؿ الباطني إذا 
 .كاف الشعكر معتدالن، أما إذا تطرؼ االنفعاؿ فقد يفقد الفرد الكعي الكافي أك التكازف اإلدراكي

شارات كتعبيرات  -ٖ جانب تعبيرم ظاىرم خارجي مما يصدر عف المنفعؿ مف كممات كحركات كا 
في قسمات الكجو كما إليو كىذا الجانب يساعدنا عمى معرفة االنفعاؿ عند اآلخريف مف الناس 

 .قياسان عمى الغير

جانب عضكم داخمي في أحشاء اإلنساف المنفعؿ في تغيرات ىامة في نشاط القمب كالدـ  -ٗ
ضحيؾ، )كالتنفس كالضغط كالغدد كىذا جانب يمكف مبلحظتو بأجيزة عممية متخصصة 

2004.) 

 
 
 

: النظريات المفسرة لالنفعال
 

: تعددت النظريات التي تناكلت تفسيران لبلنفعاالت، كمف ىذه النظريات
، كترجع تمؾ النظرية إلى كؿ مف (James-Lang Theory of Emotion)نظرية جمس النج - 1

كليـ جمس العالـ النفسي األمريكي، كسي النج العالـ النفسي الدنمركي، حيث إف كمييما قد طكر 
بصكرة مستقمة نفس المفيكـ الرئيسي ليذه النظرية في نفس الكقت تقريبان، كىي أكؿ نظرية سيككلكجية 
شاممة في االنفعاؿ، إذ تنظر لبلنفعاؿ عمى أنو مجمكع اإلحساسات المختمفة المتسببة عف التغيرات 

.  العضكية، كتختمؼ االنفعاالت بعضيا عف بعض باختبلؼ ىذه اإلحساسات العضكية
نما ىي السبب في ظيكره،  كذىب جمس إلى أف المظاىر الجسمية كالعضكية ليست نتيجة لبلنفعاؿ كا 

نما نشعر بالحزف ألننا نبكي  فنحف ال نبكي ألننا نشعر بالحزف كال نضرب ألننا نشعر بالغضب، كا 
كنغضب ألننا نضرب، كأضاؼ أنو إذا أمكف تجريد الفرد مف جميع التغيرات الجسمية كالعضكية في 

(. 2002الخريبي، )مكقؼ ما فإف المكقؼ يصبح مكقفان خاليان مف أم شعكر أك انفعاؿ 
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فسرت تمؾ النظرية االنفعاؿ ، (Cannon Bard Theory of Emotion)نظرية كانكف بارد - 2
عمى أنو يتـ عبر مراحؿ، مف خبلؿ استقباؿ المثير بكاسطة لحاء المخ، ثـ يدرؾ كمنتج أك مثير 

لبلنفعاؿ، كيرسؿ إلى مراكز المخ السفمى في جياز الييبكثبلمكس، كتنبعث مف ذلؾ الجزء إلى المخ 
إلى كؿ مف العضبلت الخارجية كاألعضاء الداخمية، كترتد إلى المحاء، - بصكرة متزامنة - إشارات 

كتعمؿ العضبلت كاألعضاء ردكد الفعؿ الفسيكلكجية لبلنفعاؿ في الكقت الذم يستقبؿ المحاء اإلشارة 
في - كانفعاؿ معيف، فيذه النظرية تشير إلى أف االنفعاؿ يتضمف حدكث ردكد فعؿ فسيكلكجية كنفسية 

(. 2001المزيني، )لممثيرات التي تؤدم إلى االنفعاؿ - كقت كاحد 
في االنفعاؿ المعركفة بالنظرية المعرفية الفسيكلكجية التي  (Schachter, 1964)نظرية شاختر -  3

تفسر االنفعاالت بربطيا بعمميات الفكر كاالستجابات الجسمية، بكصؼ االنفعاؿ بأنو تكقعي 
Anticipatoryكيحدد شاختر خطكاتو كاآلتي  :

. عندما تبعث عبلمة التنبيو لئلثارة االنفعالية في الشخص يمر جسمو بتغيرات فسيكلكجية ممحكظة- 
كفي محاكلة لفيـ كتسمية استجاباتو الجسمية نتيجة دكافع المرء الكتساب المعمكمات عما يجرم لو - 

. أك في باطنو
أفكاره كمدركاتو القائمة عمى خبرتو السابقة ككؿ ما ىك مكتسب لديو مف - تعكد لممرء معارفو - 

. معمكمات جديدة نحك تسمية االنفعاؿ بأنو فرح أك خكؼ أك غير ذلؾ
التسمية التي تجعميا عمى حالة إثارتو االنفعالية ىي التي تحدد لو كيؼ يسمؾ سمككو كتظير - 

(. 2002الخريبي، )انفعاالتو 
، تقكـ ىذه النظرية عمى افتراض أف تحمؿ الجياز العصبي كضعؼ (Janet)نظرية جانيو - 4

اتصاالتو تؤدياف إلى انفصاؿ النشاطات الكجدانية، ما يؤدم إلى استبعاد بعضيا عف الحياة الشعكرية، 
(. 2002عكدة، )فتخرج عمى شكؿ انفعاؿ مضطرب بعد تراكـ الكجداف كطاقة 

، إف اإلنساف في بداية حياتو يستجيب كفؽ دائرة عصبية بدائية، كىي (Vwallon)نظرية فالكف - 5
التي تككف عند الكليد منذ كالدتو كالتي تميز انفعاالتو، كلكف بنمك المستكيات العميا مف الجياز 

فاالنفعاؿ ىك نككص . العصبي كسيطرتو عمى النشاطات األدنى يدخؿ اإلنساف في دكرة عصبية أرقى
في االستجابة تحت ظركؼ معينة مف الدكرة العصبية إلى الدكرة العصبية البدائية كتصبح استجابة 

(. 2004ضحيؾ، )انفعالية 
نظرية الجشتالط، تتميز نظرية الجشتالط في االنفعاؿ لكشفيا عف الرباط بيف اإلنساف المنفعؿ - 6

كسبب االنفعاؿ، كأىـ مف ذلؾ كشفيا عف الدكر الشخصي الذم يمعبو اإلنساف المنفعؿ في انفعالو، 
(. 2002الخريبي، )فاالنفعاؿ عند الجشتالطييف مكقؼ كمي مف العالـ 

. عندما تعاؽ عف بمكغ ىدفيا (الميبيدك)نظرية التحميؿ النفسي، كىي تقكـ عمى أف الطاقة الجنسية - 7
تتحكؿ إلى شحنة انفعالية تبغي التصريؼ كتتحيف الفرص لبلنطبلؽ، كفي مرحمة الطفكلة تتركز 
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، كنتيجة احتكاؾ الطفؿ بالعالـ (الميبيدك النرجسي)الميبيدك عمى الجسـ كىي ما أطمؽ عمييا فركيد 
الخارجي كتزايد كعيو يتحكؿ إلى الميبيدك المكضكعي، كنتيجة لكبت الميبيدك المكضكعي يصبح 

انطبلؽ االنفعاؿ تعبيران عف الميبيدك النرجسي بطريقة خفية كيتـ إشباعو بأسمكب تخيمي، كتصكيران 
(. 2004ضحيؾ، )لحالة الحرماف القديمة بشكؿ مفاجئ غامض 

 
: الصور المختمفة لالنفعاالت

 
 :االنفعاؿ المعتدؿ -ٔ

: كيتضمف األنكاع الرئيسية التالية
: الخكؼ

 يمكف النظر إلى الخكؼ كاستجابة لبعض المثيرات المنتجة لمخكؼ، فمثبلن قد تككف االستجابة كإحدل 
االستجابات مثؿ الشؾ، كالتردد، كالفزع، كالرعب أك حتى االشمئزاز الشديد، كتثار ىذه االستجابة 

كاستجابة . بحدكث بعض األشياء التي قد تكصؼ بصفات متعددة مثؿ مخيفة، أك مخدرة، أك مركعة
.  الخكؼ بدكرىا قد تؤدم إلى استثارة سمكؾ آخر كاليركب كاليجـك أك الذعر كاليمع

كيبدك أف المثيرات المنتجة لمخكؼ تتغير مف حيث األىمية كمما تدرج الشخص في مدارج النمك 
كاألشياء المفاجئة غير المتكقعة، كربما ال تككف المخيفة بالنسبة لمطفؿ مثيرةن لمخكؼ بالنسبة لممراىؽ 
أك الراشد، كمف جانب آخر فإف بعض المثيرات المنتجة لمخكؼ التي تؤثر في المراىقيف كالراشديف 

(. 2002الخريبي، )خاصة في المكاقؼ االجتماعية قد ال تثير الخكؼ لدل الطفؿ الصغير 
: الغضب

يتعمـ الطفؿ مف صغره أف الغضب مف مكاقؼ دكف أخرل، كىذه المكاقؼ تتغير بتقدـ العمر كزيادة 
الخبرات كنمك اإلدراؾ إلى غير ذلؾ مف العكامؿ التي تزيد مف مفاىيمو لمعالـ الخارجي، كتصحب 
حاالت الغضب عادة تغيرات فسيكلكجية، مثؿ زيادة النبض أك ارتفاع الضغط كالتكتر، كىذه كميا 

كلمحالة االنفعالية الغاضبة فائدتيا في استعداد الفرد لممفاجآت كالدفاع عف النفس . أشياء ليست متعممة
(. 2004ضحيؾ، )

: السركر
يندرج انفعاؿ السركر مف ردكد الفعؿ البسيطة كاالبتياج إلى خبرات الحب الغامرة الشديدة، كبصكرة 

عامة نجد استجابات السركر تعمـ عف طريؽ كجكد مثيرات مفضمة أك ما يشير إلى اغتراب الفرد مف 
الخريبي، )ىدفو، كيأخذ التعييف مف السركر صكران متنكعة كاالبتساـ كالضحؾ أك المعانقة كالتقبيؿ 

2004 .)
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: االنفعاؿ المتطرؼ -ٕ
كىك انفعاؿ يأخذ الشكؿ المتطرؼ مف الغضب كالتكتر كالقمؽ الزائد كالعصبية، ليذا فيك يعكؽ التفكير 
كالقدرة عمى النقد كالتذكر كالتحكـ العقمي، ما يؤثر عمى األداء كالظيكر بسمكؾ غير مقبكؿ اجتماعيان، 

باإلضافة إلى التغيرات الفسيكلكجية المصاحبة لبلنفعاؿ التي قد تؤدم في بعض الحاالت إلى 
األمراض السايككسكماتية، مثؿ قرحة المعدة كاألمعاء كارتفاع ضغط الدـ كالربك الشعبي كاإلسياؿ 
كاإلمساؾ كالحساسية كأمراض القمب، كتعد االنفعاالت المتطرفة أك الزائدة مصدران لسكء التكافؽ 
كالتكيؼ، ألنيا تعبر عف عدـ النضج االنفعالي لمفرد، كمف صكر بعض االنفعاالت المتطرفة، 

(. 2002الخريبي، )االكتئاب، كالغضب الزائد، كالخكؼ الزائد، كالسركر الزائد 
 
 
 
 
 

: تعريف االتزان االنفعالي
 

االتزاف االنفعالي بأنو قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو كالسيطرة عمييا  (2002)تعرؼ الخريبي، 
ظيارىا في صكرة مقبكلة اجتماعيان، تساعده عمى إقامة عبلقات اجتماعية جيدة، كتقدير مشاعر  كا 

. اآلخريف، كقبكؿ الذات كاإليجابية، كتتميز تمؾ االنفعاالت باستقرارىا كثبكتيا النسبي
 

االتزاف االنفعالي بأنو كسط فاضؿ عمى متصؿ، ينتيي مف ناحية عند  (1986)كعرفت القطاف، 
كصميـ االتزاف االنفعالي ينحصر في المركنة التي تمكف . االندفاعية، كمف ناحية أخرل عند الترددية

صاحبيا مف مكاجية المألكؼ مف المكاقؼ كالجديد منيا، فنتكقع عدـ االتزاف عندما نمتقي بالجمكد 
. كنقيض لممركنة، سكاء كاف الجمكد اندفاعية إقداـ أك ترددية إحجاـ

 
أف االتزاف االنفعالي مرادؼ لمعنى الكسطية، كأف مركنة الشخص مف  (1978)كيرل عبد الغفار، 

مظاىر ىذه الكسطية، كيقصد بالكسطية االعتداؿ في مجاؿ االنفعاالت كاالعتداؿ في إشباع الحاجات 
البيكلكجية كالنفسية، كاالعتداؿ في تحقيؽ ذلؾ الجانب مف الشخصية الذم أىممو اآلخركف، كىك 

(. 2003الشعراكم، )الجانب الركحي مف الشخصية 
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كتذىب عبد الفتاح إلى أف االتزاف االنفعالي ىك الحالة التي يستطيع فييا الشخص إدراؾ الجكانب 
المختمفة لممكاقؼ التي تكاجيو، ثـ الربط بيف ىذه الجكانب كما لديو مف دكافع كخبرات كتجارب سابقة 

مف النجاح كالفشؿ تساعده عمى تعييف كتحديد نكع االستجابة كطبيعتيا، بحيث تتفؽ كمقتضيات 
المكقؼ الراىف كتسمح بتكييؼ استجابتو تكييفان مبلئمان، ينتيي بالفرد إلى التكافؽ مع البيئة كالمساىمة 

عبد )اإليجابية في نشاطيا، كفي الكقت نفسو ينتيي بالفرد إلى حالة مف الشعكر بالرخاء كالسعادة 
(. 1984الفتاح، 

 
بأنو التحكـ كالسيطرة عمى االنفعاالت كالتعامؿ بمركنة مع المكاقؼ  (2001)كيعرفو المزيني، 

. كاألحداث الجارية منيا كالجديدة، مما يزيد مف قدرتو عمى قيادة المكاقؼ كاآلخريف
 

أما الباحث فيعرؼ االتزاف االنفعالي بأنو صميـ عممية التكافؽ كىك حالة مف الشعكر بالرضا كالسعادة 
كالتفاؤؿ نتيجة تقدير الفرد لذاتو، كالتحرر مف الشعكر باإلثـ كالقمؽ كمف سيطرة بعض األفكار 

. كالمشاعر
 

: خصائص الفرد المتزن انفعالياً 
 

القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت كضبط النفس في المكاقؼ التي تثير االنفعاؿ، كالقدرة عمى  -ٔ
. الصمكد كاالحتفاظ بيدكء األعصاب كسبلمة التفكير حياؿ األزمات كالشدائد

 .َتككْف حياة الفرد االنفعالية ثابتة رصينة ال تتذبذب أك تتقمب ألسباب كمثيرات تافية -ٕ

ال يميؿ الفرد إلى العدكاف، كيككف قادران عمى تحمؿ المسؤكلية كالقياـ بالعمؿ كاالستقرار فيو  -ٖ
 .كالمثابرة عميو أطكؿ مدة ممكنة

تكازف جميع انفعاالت الفرد في تكامؿ نفسي يربط بيف جكانب المكقؼ كدكافع الشخص  -ٗ
 .كخبرتو

القدرة عمى العيش في تكافؽ اجتماعي كتكيؼ مع البيئة المحيطة كالمساىمة بإيجابية في  -٘
 .نشاطيا بما يضفي عمى الفرد شعكران بالرضا كالسعادة

القدرة عمى تككيف عادات أخبلقية ثابتة بفضؿ تحكـ الفرد في انفعاالتو كتجميعيا حكؿ  -ٙ
(. 2004ضحيؾ، )مكضكعات أخبلقية معينة 

 
: العوامل المؤثرة في االتزان االنفعالي لممراىق
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: األسرة -ٔ
األسرة ىي المؤسسة التي تقـك ببناء كتشكيؿ شخصية الفرد، فسمكؾ الفرد االنفعالي الذم يظير 

في مرحمة المراىقة ىك نتيجة التفاعبلت المستمرة التي بدأت في مرحمة الطفكلة كظيرت في مرحمة 
المراىقة، كاألسرة في السنكات األكلى تضع أسس شخصية الطفؿ، إذ إف الطفؿ يككف داخؿ نطاؽ 
األسرة كيتأثر بيا، فإذا كضعت األسرة أساسان سكيان شب الطفؿ سكيان متمتعان بالصحة النفسية قادران 

. عمى التكيؼ السميـ، أما إذا كضعت أسسان غير سكية شب الطفؿ مريضان كعاجزان عف التكيؼ
فاألسرة بما تمنحو مف رعاية كاىتماـ كأساليب رعاية كالدية سكية ال تساعد المراىؽ فقط عمى 
تخطي صعكبات كعثرات مرحمة المراىقة، بؿ تؤدم إلى اإلسراع بكصكؿ المراىؽ إلى مستكل 

االتزاف االنفعالي المنشكد، فالتدريبات االنفعالية التي تقكـ بيا األسرة عبر مرحمة الطفكلة تساعد 
(. 2002اليكارم، )المراىؽ عمى تحقيؽ االتزاف االنفعالي 

 
: دكر العبادة كأثر ذلؾ عمى االتزاف االنفعالي لممراىؽ -ٕ

يساعد تردد الفرد عمى أماكف العبادة عمى تككيف رابطة انفعالية بيف الفرد كالمكاف، باإلضافة إلى 
أف ممارستو لمطقكس الدينية أمر يحقؽ لو اإلحساس باألمف كالطمأنينة االنفعالية، بؿ يتعمـ مف 

خبلليا معايير السمكؾ السكم، كتساعده عمى تنمية الدافعية كاالستعداد لتحمؿ عثرات الحياة بثبات 
كيقيف، ما يساعد عمى تحقيؽ كتمتع الفرد باتزاف انفعالي ما يجعمو يكاجو مشكبلت الحياة دكف 

كممارسة المراىقيف لمعبادات تساعدىـ عمى بمكرة المفاىيـ الدينية التي قد يصعب . خكؼ أك قمؽ
فيميا، باإلضافة إلى تككيف رابطة بيف الخالؽ كالمخمكؽ، ما يعمؽ شعكر المخمكؽ باألمف النفسي 

الخريبي، )كأف الشيء ييدد كيانو طالما أنو يعمؿ كفقان لتعاليـ السماء كأف اهلل ال يضيع أجره 
2002 .)

كما أف تردد المراىؽ عمى دكر العبادة لو أثر في تيدئتو كطمأنتو انفعاليان، إذ يشعر بالراحة 
النفسية، كيجد إجابات لجميع تساؤالتو، بؿ يجد الفرد قكة دافعة في التمثؿ بقيـ كمعايير المجتمع 
كيككف لديو سمطة، كيساعد عمى بناء الضمير كاإلطار المرجعي لمفرد ألنو يتفاعؿ كيتعامؿ مع 

(. 2004ضحيؾ، )شخصيات ليا صدل في نفسو 
: تأثير األصدقاء عمى االتزاف االنفعالي لممراىؽ -ٖ

يؤثر األصدقاء عمى تككيف شخصية الفرد ابتداءن مف مرحمة الطفكلة حتى مرحمة الرشد، فيـ 
يساعدكف الفرد عمى الخركج مف دائرة التفاعؿ األسرم المحدكد إلى دائرة التفاعؿ مع كؿ األفراد، 

فيتبادؿ الخبرات كاألفكار كاالتجاىات معيـ، كيبني كيانو النفسي، مف خبلليـ كيشكؿ خبراتو 
األكاديمية، كيشبع عكاطؼ المحبة كاالحتراـ كتنمية اإلحساس باأللفة كالطمأنينة، كالصداقة تساعد 
عمى تفريغ الطاقات االنفعالية لممراىؽ مف خبلؿ األدكار التي يقـك بيا كسط األصدقاء، ما يدفع 
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شباع حاجة المراىؽ  إلى اكتساب كثير مف االتجاىات النفسية نحك كثير مف مكضكعات البيئة كا 
إلى المكانة كاالنتماء، فيتحقؽ االتزاف االنفعالي لممراىؽ عف طريؽ المساندة االنفعالية كنمك 

(. 2002الخريبي، )العبلقات العاطفية في مكاقؼ ال تتاح لو مف خبلؿ عبلقتو بغير األصدقاء 
 

 إلى أف عبلقات الصداقة مف نفس Lana & Adrian, (2003)فقد تكصؿ كؿ مف النا كأدرياف 
الجنس أك مف الجنس اآلخر كانت ذات تأثير في تشكيؿ االتزاف االنفعالي لدل المراىقيف أكثر مف 

العبلقات مع الكالديف، كما تبيف أف المراىقيف يتكجيكف بارتباطيـ االنفعالي مع اآلباء نحك 
.   أم يجعؿ لو شخصية مميزة(Individuation)األصدقاء بشكؿ متزايد تدريجيان، بعممية تعرؼ بػ

 
 إلى أف األصدقاء ذكك تأثير في تككيف شخصية المراىؽ، حيث يتأثر (1984)كقد أشار تكؽ، 

الصديؽ بصديقو عف طريؽ المشاركة الكجدانية كعف طريؽ التقميد كالمحاكاة كاإلعجاب بشخصيتو 
كتكاجده مع األصدقاء، ما يجعمو يشعر بالراحة النفسية كاالطمئناف كالشعكر المشترؾ باالنتماء إلى 

لذلؾ يجب عمى اآلباء أف يراقبكا صداقات أكالدىـ، حتى ال تحيد عف طريؽ . ركح الفريؽ
.  الصكاب، ألف كثيران مف األنماط السمككية يكتسبيا الفرد مف خبلؿ جماعة األصدقاء

إلى أف الفرد يتعمـ كثيران مف األدكار  (2002) كما كرد في الخريبي، 1999))كأشارت الزغبي، 
االجتماعية كالقيادة، كالمحاكاة، كتقميد الشخصيات الفنية أك االجتماعية أك التاريخية، كأف الذككر 
يقضكف كقتان أطكؿ مف اإلناث مع األصدقاء، ما يتيح ليـ الفرصة في اكتساب قدر كبير مف القيـ 

كالمعايير كاألنماط السمككية، فالصداقة تساعد في تنمية مظاىر النمك االجتماعي مثؿ دكافع 
الصداقة المكائمة كالمعايير االجتماعية، كىذا ما يؤكد الكالء لؤلصدقاء في تحقيؽ الشعكر 

. باالنتماء، ما يرسخ عند الفرد بذكر االجتماعية كحماية الجماعة كالدفاع عنيا
 
: المدرسة كتأثيرىا عمى االتزاف االنفعالي لممراىؽ -ٗ

المدرسة مؤسسة تربكية نظامية رسمية منحيا المجتمع سمطة كمياـ كثيرة مف أجؿ مساعدة األفراد 
عمى النمك السكم، كالمدرسة ىي البكتقة التي تنصير بداخميا شخصية التمميذ، فيي تساعد عمى 
بناء شخصيتو مف خبلؿ مساعدتو عمى تككيف مفيـك ذات إيجابي عف النفس كالقدرة عمى تحمؿ 

كتكفر المدرسة جكان انفعاليان يمارس فيو المراىؽ . المسؤكلية كاتخاذ القرار كالتمتع بالصحة النفسية
كؿ ما اكتسبو مف قكاعد لمسمكؾ المقبكؿ اجتماعيان كانفعاليان، فيك يتدرب كيمارس تمؾ القكاعد 
كالميارات األساسية لكي يحدث تناغـ اجتماعي كانفعالي لممراىؽ، فزمبلء الدراسة كما تمثمو 

صحبتيـ مف إشباع لمجكانب النفسية لممراىؽ كعممية التنافس عمى التحصيؿ الدراسي كاالشتراؾ 
في ممارسة األنشطة البلصفية، تساعد عمى بناء شخصية المراىؽ، ككذلؾ عبلقاتو مع المدرسيف، 
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. كميا عناصر تساعد عمى تفريغ الطاقات االنفعالية لممراىؽ كتكجيييا الكجية النفسية السكية
كىكذا فأف المناخ المدرسي كالعبلقات داخؿ المدرسة أحد العكامؿ المسؤكلة عف تحقيؽ الضبط 

االنفعالي لمفرد، بؿ يساعد الفرد عمى بناء استجابات أكثر اتزانان كانضباطان، ككذلؾ عممية 
التحصيؿ األكاديمي ىي انعكاس لميارات الطالب االجتماعية االنفعالية كمفيكمو عف ذاتو 

(. 2002الخريبي، )
 
: تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى االتزاف االنفعالي لممراىؽ -٘

تعددت كسائؿ اإلعبلـ في العصر الحالي، فتعددت تأثيراتيا عمى بناء شخصية الفرد، فالعالـ في 
ظميا أصبح قرية صغيرة، يستطيع الفرد مف خبلليا أف يجكب العالـ شماالن كجنكبان في لحظات، 

فيي تقكـ بعممية التثقيؼ لممراىؽ، باإلضافة إلى أنيا تجعؿ الفرد عضكان منفعبلن بالحدث المقدـ لو 
عبر برامج اإلذاعة أك التميفزيكف أك عبر القصص كالمجبلت، فيتكحد مع بعض الشخصيات كيقـك 

ف لكسائؿ . بتقميدىا، كىي عممية قائمة عمى أساس االنفعاالت كمدل استجابة الفرد لتمؾ المثيرات كا 
اإلعبلـ مف تميفزيكف، كفيديك، كسينما آثارىا عمى تفكير الطفؿ فقد ساىمت في تحقيؽ سرعة 

دراكو مف حكلو، لذلؾ تقع ىناؾ مسؤكلية عمى األسرة في كؿ ما يعرض  تقييمو كفيمو لؤلشياء كا 
كيشاىده الطفؿ، ألنو سكؼ يككف لو تأثير إيجابي أك سمبي عميو، كال يقتصر تأثير كسائؿ اإلعبلـ 

في مساعدة المراىؽ عمى تحقيؽ النضج االجتماعي فقط، بؿ يمتد التأثير إلى تحقيؽ النضج 
االنفعالي مف خبلؿ استدماج قيـ كمعايير ما يشاىدكنو، ما يساعد عمى تككيف اإلطار المرجعي 

لمفرد، كتدريبو عمى مكاجية المكاقؼ االنفعالية كالسيطرة عمى انفعاالتو كطرؽ حؿ كمكاجية 
المشكبلت، كتنمية القدرات اإلبداعية كاألخبلقية كتقديـ نماذج إيجابية تتمتع بصفات تجعميا 

(. 2002الخريبي، )شخصية اجتماعية محبكبة لمنفس 
 

: ازدياد العمر الزمني كأثره عمى االتزاف االنفعالي لممراىؽ- 6
يمر اإلنساف عبر مراحؿ النمك منذ بدايات مرحمة الطفكلة المبكرة كصكالن إلى مرحمة الرشد بالعديد 

مف الخبرات االنفعالية، إال أف تمؾ الخبرات االنفعالية تككف كتظير في بادئ األمر في شكؿ 
بدائي فج، كسرعاف ما تتيذب تمؾ االنفعاالت كيعبر عنيا في صكرة مقبكلة اجتماعيان كانفعاليان، 
كيككف الدكر األساسي لعامؿ التدريب كالخبرة كالكصكؿ إلى النضج، كنبلحظ أف العمر الزمني 

يؤثر العمر الزمني عمى االتزاف . لمفرد يؤثر كعامؿ محدد  كمرآة عاكسة لبلتزاف االنفعالي
االنفعالي لمفرد كربما يرجع إلى تأثير عكامؿ التنشئة االجتماعية، كبفعؿ كصكؿ الفرد إلى 

مستكيات متباينة مف النضج االجتماعي كالعقمي، كانعكاس تمؾ المستكيات عمى مستكل النضج  
االنفعالي، حيث إنيا ثبلث حمقات متداخمة ال يمكف الفصؿ بينيا، فتعمؿ الخبرة كاالستدماج داخؿ 
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الذات، باإلضافة إلى اإلطار المرجعي لمفرد كالطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا، كميا مف 
(. 2002الخريبي، )العكامؿ التي تؤثر عمى إظيار االنفعاالت 

 
 :مرحمة المراىقة كأثرىا عمى االتزاف االنفعالي لممراىؽ كمظاىر نمكه -ٚ

تتميز االنفعاالت ىنا بالقكة كالشدة، كرغـ أف األنماط االنفعالية في سف المراىقة ىي نفس أنماط 
سف الطفكلة، إال أنيا تختمؼ عنيا في نكع المنبيات كفي صكرة التعبير الذم يتخذىا، كىنا يجد 
المراىؽ أف حصيمتُو مف الطفكلة كمظاىرىا، لـ يعد كافيان لمكاجية المكاقؼ الجديدة في المراىقة، 
فيتعرض إلى تكتر انفعالي كصعكبة في تحقيؽ التكيؼ، كالتكافؽ، كالصحة النفسية كىذا يقكد إلى 

عدـ االتزاف بيف مطالب قكة الدافع االنفعالي، كالنمك العقمي االجتماعي فيك يريد أف يشبع حاجاتو، 
كدكافعو بشكؿ يخالؼ ما تعارؼ عميو المجتمع، أك َقِبَمُو العقؿ كالمنطؽ، كأىـ األنماط االنفعالية 

الغضب، كالخكؼ، كالحسد، كالحب كغيرىا، كيتـ الكصكؿ في نياية ىذه : في فترة المراىقة ىي
المرحمة إلى النضج االنفعالي، كيتأثر النمك االنفعالي في كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك بعدد مف 

اليكارم، )العكامؿ المكتسبة كالمكركثة التي تؤثر بشكؿ كاضح في نمك كتطكر ىذه االنفعاالت 
2002.) 
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الدراسات السابقة 
 

الدراسات التي تناولت مستوى الطموح 
: الدراسات العربية

 
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع المناخ الجامعي السائد في جامعات  (2004)قاـ الطيطي، 

الضفة الغربية في فمسطيف، كعبلقة كؿ مف دافعية اإلنجاز ككاقع مستكل الطمكح بو، كما ىدفت 
الدراسة إلى التعرؼ عمى الفركؽ في كاقع كؿ مف المناخ الجامعي كدافعية اإلنجاز ككاقع مستكل 

. الجامعة، كالجنس، كالكمية: الطمكح التي تعزل إلى متغيرات

كاستخدـ الباحث مقياس المناخ الجامعي، كمقياس دافعية اإلنجاز، كمقياس كاقع مستكل الطمكح، 
طالبان كطالبة، مف طمبة السنة الثالثة  (642)كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشكائية مككنة مف 

جامعة بيرزيت، كجامعة القدس، كجامعة بيت لحـ، )في أربع جامعات فمسطينية في الضفة الغربية 
(. 2004–2003)كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  (كجامعة الخميؿ

: كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية

أف كاقع المناخ الجامعي مف كجية نظر الطمبة ككاقع دافعية اإلنجاز كانا متكسطيف  -
. أما كاقع الطمكح فكاف مرتفعان 

الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لكاقع المناخ الجامعي ككذلؾ الفركؽ بيف  -
المتكسطات الحسابية لكاقع دافعية اإلنجاز حسب متغير الجامعة، كانت دالة إحصائيان 
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 كلصالح كؿٍّ مف جامعتي بيرزيت كبيت لحـ، في حيف ،(α≤0.05)عند مستكل 
كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لكاقع مستكل الطمكح حسب متغير الجامعة 

 .أيضان دالة إحصائيان كلصالح جامعة بيرزيت

الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لكاقع المناخ الجامعي ككاقع دافعية اإلنجاز ككذلؾ  -
 .كاقع مستكل الطمكح حسب متغيرم الجنس كالكمية لـ تكف دالة إحصائيان 

كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف كاقع المناخ الجامعي ككاقع كؿ مف دافعية  -
 .اإلنجاز كمستكل الطمكح

 

بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف سمة كجية الضبط الداخمية  (2002)كما قامت الذكاد، 
كمستكل الطمكح لدل عينة مف طالبات الجامعة السعكديات كالمصريات، كالفركؽ بيف طالبات الجامعة 

. السعكديات كالمصريات في كؿ مف كجية الضبط الداخمي كمستكل الطمكح

، ككذلؾ (1975)كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ تطبيؽ استبياف مستكل الطمكح لمراشديف مف إعداد عبد الفتاح، 
. عف مقياس كجية الضبط لركتر (1982)مقياس كجية الضبط الذم أعده عبلء الديف كفافي، 

طالبة، كأكضحت  (120)كتككنت عينة الدراسة مف طالبات جامعيات مصريات كسعكديات، عددىف 
نتائج الدراسة كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيان بيف سمة كجية الضبط الداخمية كمستكل الطمكح لدل 

، كعينة مف طالبات الجامعة السعكديات (0.76)عينة مف طالبات الجامعة المصريات ككانت تساكم 
بيف الطالبات السعكديات  (5.71)، كما كجدت فركؽ دالة إحصائيان تساكم (0.67)ككانت تساكم 

كالمصريات بالنسبة لكجية الضبط الداخمية لصالح السعكديات، كما كجدت فركؽ بيف الطالبات 
. السعكديات كالمصريات بالنسبة لمستكل الطمكح لصالح طالبات الجامعة المصريات

 

دراسة طكلية لمعبلقة بيف تكجيات األىداؼ كالطمكح الميني لدل عينة مف  ((2002كأجرت خميؿ، 
طبلب الجامعة، حيث ىدفت إلى دراسة مستكل الطمكح الميني لدل طبلب كمية التربية دراسة طكلية، 

 الدرجة، كما ىدفت إلى محاكلة التعرؼ عمى تأثير –كذلؾ في عبلقتو بتكجيات األىداؼ نحك التعمـ 
 –مرتفعة )، كنحك الدرجة ( منخفض–مرتفع )التفاعؿ فيما بيف تكجيات أىداؼ الطبلب نحك التعمـ 

.  مف حيث عبلقتيما بمستكل الطمكح الميني (منخفضة

كما ىدؼ البحث مف الناحية التطبيقية إلى تكفير بعض الحقائؽ عف تكجيات األىداؼ لدل الطبلب، 
كتككنت عينة .  الدرجة كالتفاعؿ بينيما–كالتعرؼ عمى الفركؽ في تكجيات األىداؼ نحك التعمـ 

الدراسة مف طبلب كطالبات السنة الثالثة بكمية التربية بجامعة عيف شمس كالذيف تـ تتبعيـ خبلؿ عاـ 
. دراسي
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، (2002)أما أدكات الدراسة فقد استخدمت الباحثة مقياس مستكل الطمكح الميني مف إعداد خميؿ، 
(. (1993ككذلؾ استبياف التكجيات الدافعية لدل الفرد مف إعداد عمر، 

: كأشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب أىداؼ التعمـ المرتفع كطبلب أىداؼ  -
. التعمـ المنخفض في مستكل الطمكح الميني، كذلؾ لصالح ذكم المستكل المرتفع

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب أىداؼ الدرجة ذكم المستكل المرتفع  -
كذكم المستكل المنخفض في أبعاد مستكل الطمكح الميني، باستثناء بعدم االبتكارية 

كالميؿ إلى الكفاح، فقد تفكقت فييا مجمكعة الطبلب ذكم المستكل المنخفض في 
 .التكجو نحك الدرجة

كما أشارت النتائج إلى كجكد تفاعؿ داؿ بيف التكجو نحك التعمـ كالتكجو نحك الدرجة في بعد تحديد 
األىداؼ كالخطة كالمجمكع الكمي لمستكل الطمكح الميني، كذلؾ لصالح مجمكعة مرتفعي التكجو نحك 

.  كمنخفضي التكجو نحك التعمـ، فيما يتصؿ بطبلب الفرقة الرابعة–التعمـ 

ككذلؾ تبيف مف نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب الفرقة الثالثة كطبلب 
الفرقة الرابعة عمى مستكل الطمكح الميني باستثناء بعدم االبتكارية كالخبرة، فقد كجدت فركؽ فييما 

. لصالح طبلب الفرقة الثالثة

 

بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف كجكد عبلقة بيف التكجو نحك التعميـ الميني  (2002)كقامت قندلفت، 
مف جية كبيف مستكل الطمكح، كتنمية القدرات لدل طبلب التعميـ الميني لمسنتيف األكلى كالثانية مف 
جية أخرل، كما ىدفت الدراسة أيضان إلى الكشؼ عف كجكد عبلقة بيف مستكل الطمكح كبيف تنمية 

. القدرات المينية لدل ىؤالء الطمبة

َف مجتمع الدراسة األصمي مف طبلب الصفيف األكؿ كالثاني الثانكييف المينييف في معيد التدريب  َتَككَّ
 طالبان (148)كالتأىيؿ الميني في مدينة دمشؽ مكزعيف عمى سبعة مراكز، حيث بمغت عينة البحث 

. مف المجتمع األصمي (%17)أم بنسبة 

كقامت الباحثة باستخداـ استبيانيف األكؿ خاص بالتكجو نحك التعميـ الميني كمستكل الطمكح، كالثاني 
أخذ نفس أسئمة التكجو نحك التعميـ الميني، كأضافت الباحثة اختبارات خاصة بالقدرات متعمقة 

. بالبحث، كقد استعانت باختبار صالح كمقياس عبد الفتاح لقياس مستكل الطمكح كغيرىما
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أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التكجو نحك التعميـ الميني، ككؿٍّ مف 
مستكل الطمكح كتنمية القدرات المينية، كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 

. مستكل الطمكح كتنمية القدرات المينية لدل طبلب التعميـ الميني كلمسنتيف األكلى كالثانية
 

التعرؼ عمى مستكل الطمكح كعبلقتو بالتخصص كالجنس كالمستكل العممي  (2001منسي، )كحاكؿ 
( 750)لمكالديف عند طمبة الصؼ الثاني الثانكم في مدينة إربد باألردف، كتككنت عينة الدراسة مف 

( 6)مدرسة  (12)مف اإلناث، كتكزعت عينة الدراسة عمى  (350)مف الذككر ك (400)طالبان، منيـ 
مدارس إناث، كاختار الباحث عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة بالطريقة  (6)منيا مدارس ذككر 

لمفصؿ الدراسي الثاني  (التكجييي)الطبقية العشكائية، جميعيـ مف طمبة الصؼ الثاني الثانكم 
، كلقياس مستكل الطمكح استخدـ الباحث في ىذه الدراسة استبانة مستكل الطمكح مف 1999/2000

(. 1973)إعداد عبد الكىاب العيسى، 

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح بيف الذككر كاإلناث 
لصالح الذككر، كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كاضحة في مستكل 
الطمكح بيف الذككر أنفسيـ، كفؽ التخصص األدبي كالعممي كالتمريضي، ككانكا األعمى طمكحان دكف 
فركؽ ذات داللة إحصائية مقارنة بمستكل طمكح التخصص الصناعي كالفندقي كالتجارم، كأظيرت 
نتائج ىذه الدراسة أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح بيف الطالبات يرجع 

لتخصصيف، فكاف أعمى مستكل طمكح عند طالبات التخصص العممي ثـ األدبي ثـ االقتصاد المنزلي 
. ثـ التجارم

أما بالنسبة لممستكل العممي لمكالديف فقد أظيرت نتائج الدراسة فركقان في مستكل الطمكح تعزل لممستكل 
العممي لؤلب كالمستكل العممي لؤلـ، ككاف كمما ارتفع المستكل العممي لمكالديف زاد مستكل طمكح 
أبنائيـ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف أعمى مستكل طمكح كاف لطمبة الذككر كاإلناث ممف آباؤىـ 

. كأمياتيـ في مستكل تعميـ الدبمـك ثـ الدرجة الجامعية فما فكؽ ثـ الثانكم عمى التكالي

 

دراسة كاف ىدفيا األساسي معرفة العبلقة بيف مستكل الطمكح كالتحصيؿ  ((2001كأجرت بدكر، 
. الدراسي لدل طبلب األكؿ الثانكم الفني بفرعيو الصناعي كالتجارم كاألكؿ الثانكم العاـ

طالبان كطالبةن تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية النسبية بنسبة  (635)تألفت عينة البحث مف 
مف إجماؿ المجتمع األصمي، حيث مثمت المدارس الثانكية العامة الرسمية كالفنية في مدينة  (6%)
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دمشؽ الحدكد المكانية لمبحث، كمثؿ طمبة األكؿ الثانكم الفني بفرعيو الصناعي كالتجارم كاألكؿ 
.  الثانكم العاـ مف مدارس مدينة دمشؽ الحدكد البشرية لمبحث

كاعتمدت الباحثة مقياس مستكل الطمكح مف إعدادىا، كمقياس المستكل االقتصادم كالتعميمي لؤلىؿ 
. مف إعداد الطحاف كالنشكاتي

كقد تكصمت الباحثة إلى نتيجة مؤداىا أف مستكل طمكح طبلب األكؿ الثانكم عمى اختبلؼ 
، كما بينت النتائج (3.5- 3.03)اختصاصاتيـ يقع ضمف فئة ذكم الطمكح المتكسط التي تتراكح بيف 

. عدـ كجكد فركؽ دالة في اختبار مستكل الطمكح مع ميؿ بسيط لصالح طبلب األكؿ الثانكم العاـ

 

إلى دراسة مستكل الطمكح كبياف دكره في العبلقات الزكجية المستقرة كغير  (2000)كسعت الحمبي، 
( 400)المستقرة لدل عينة عرضية مف األزكاج كالزكجات في مدينة دمشؽ، حيث اشتممت العينة عمى 

أسرة، حيث استخدمت الباحثة استبياف مستكل الطمكح لمراشديف مف إعداد  (200)زكج كزكجة أم 
كاميميا عبد الفتاح، كقد قامت الباحثة بحساب صدقو كثباتو، كاستبياف العبلقات الزكجية كىك مف إعداد 

. الدكتكرة إيماف عز كآخريف

أظيرت نتائج الدراسة أف ال عبلقة بيف مستكيات الطمكح المتكافقة كالمختمفة لؤلسر كالعبلقات الزكجية، 
أما بالنسبة لمتغير المستكل التعميمي فبل عبلقة بيف العبلقات الزكجية كمتغير المستكل التعميمي 

المختمؼ كالمتكافؽ، أما بالنسبة لمتغير العمر فبل عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العبلقات الزكجية 
كمتغير العمر المتكافؽ كالمختمؼ، كال عبلقة بيف مستكل الطمكح كمتغيرم الجنس كالعمر، كىناؾ 

عبلقة بيف مستكل الطمكح كالتعميـ، ككذلؾ أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
. طمكح الزكجات األعمى كطمكح األزكاج األعمى

 

بدراستو معرفة الفركؽ بيف طبلب الفرقة األكلى كالفرقة الرابعة بالجامعة  ((1999كحاكؿ يكسؼ، 
. المفتكحة كالجامعة العادية مف حيث القابمية لمتعمـ الذاتي كمستكل الطمكح كتحقيؽ الذات

في رفع قابمية  (تجارم- زراعي )كما ىدفت إلى بياف مدل فاعمية برامج التعميـ الجامعي المفتكح 
كىدفت أيضان إلى معرفة . المتعمميف لمتعمـ، كمستكل طمكح المتعمميف، كمستكل الشعكر بتحقيؽ الذات

العبلقة بيف القابمية لمتعمـ الذاتي مف ناحية ككؿ مف مستكل الطمكح كتحقيؽ الذات مف ناحية أخرل 
لدل طبلب الجامعة المفتكحة، كمعرفة العبلقة بيف مستكل الطمكح كالشعكر بتحقيؽ الذات لدل طبلب 

. الجامعة المفتكحة
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: طالب كطالبة عبارة عف مجمكعتيف، المجمكعة األكلى كتشمؿ (202)تككنت عينة الدراسة مف 
طالبان كطالبةن بالفرقة  (51)منيـ  (96)طبلب كطالبات التعميـ المفتكح بجامعة القاىرة، كبمغ عددىـ 

كالمجمكعة الثانية . طالبان كطالبةن بالفرقة الرابعة بالكميتيف نفسيما (45)األكلى بكميتي الزراعة كالتجارة ك
بالفرقة  (54)منيـ  (106)طبلب كطالبات التعميـ العادم بجامعة المنصكرة كبمغ عددىـ : كتشمؿ

. بالفرقة الرابعة بالكميتيف نفسيما (52)األكلى بكميتي الزراعة كالتجارة ك

كاستبياف مستكل الطمكح مف إعداد  (االتجاه نحك التعمـ)كاستخدـ الباحث مقياس القابمية لمتعمـ الذاتي 
. كاميميا عبد الفتاح ككذلؾ اختبار التكجو الشخصي كقياس تحقيؽ الذات

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الطمكح لصالح طبلب الفرقة األكلى 
بالتعميـ الجامعي العادم مقارنةن بطبلب الفرقة األكلى بالتعميـ الجامعي المفتكح، كذلؾ كجكد عبلقة بيف 
القابمية لمتعمـ الذاتي كمستكل الطمكح، كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة سالبة كدالة بيف مستكل 

. الطمكح كالشعكر بتحقيؽ الذات لدل طبلب الجامعة المفتكحة

 

دراسة ىدفت إلى تحديد الفركؽ في مستكل الطمكح بيف الجنسيف ككذلؾ  (1999)كأجرل الشايب، 
. تحديد أثر محتكل المقررات الدراسية في التعميـ الثانكم بأنكاعو في نمك مستكل الطمكح

كتككنت عينة الدراسة مف طمبة كطالبات الصؼ الثالث مف التعميـ الثانكم العاـ كالتعميـ الثانكم الفني 
مف مدارس العريش  (1999-1998)في النصؼ الثاني مف العاـ الدراسي  (صناعي كتجارم)

. الثانكية

كاميميا عبد الفتاح، كقد خرجت . كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة استبياف مستكل الطمكح مف إعداد د
: الدراسة بالنتائج التالية

بيف مستكل طمكح طمبة كطالبات التعمـ الثانكم  (0.05)كجكد فركؽ دالة عند مستكل  -
العاـ لصالح الطمبة، كال تكجد فركؽ بيف مستكل الطمكح لمطمبة كالطالبات في التعميـ 

. الثانكم الصناعي كالثانكم التجارم
، بيف مستكل طمكح (0.01)، (0.001)كجكد فركؽ دالة عمى التكالي عند مستكل  -

طمبة التعميـ الثانكم العاـ كالثانكم الصناعي كالثانكم التجارم لصالح طمبة الثانكم 
 .العاـ

كجكد فركؽ في مستكل الطمكح بيف طالبات الثانكم العاـ كالثانكم الصناعي كالثانكم  -
عمى التكالي لصالح طالبات   (0.05)، (0.001)التجارم كالفركؽ دالة عند مستكل 

 .الثانكم العاـ
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فقد حاكلت الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف مستكل الطمكح مف جية  (1996)أما دراسة دمنيكرم، 
ىؿ يختمؼ ذكك مستكل الطمكح العالي عف : كالقيـ مف جية أخرل، ككاف سؤاؿ الدراسة الرئيسي

أقرانيـ ذكم مستكل الطمكح المنخفض في نكعية القيـ التي يمتمككنيا؟ كتككنت عينة الدراسة مف عينة 
طالبان مف طبلب المستكل األكؿ بكمية اآلداب بجامعة الممؾ عبد العزيز  (58)عشكائية مككنة مف 

. سنة (16.79)ككاف متكسط أعمارىـ 

كاستخدـ الباحث استبياف مستكل الطمكح لمراشديف مف إعداد كاميميا عبد الفتاح، ككذلؾ مقياس القيـ 
، عف مقياس البكرت كفرنكف كلندزم، كىذا المقياس يعتمد عمى 1959))الذم أعده عطية ىنا، 

التصنيؼ النمطي الذم اقترحو سبرنجر، كييدؼ إلى قياس ستة أنماط مف القيـ ىي القيمة النظرية، 
. كاالقتصادية، كالجمالية، كاالجتماعية، كالسياسية، كالدينية

كتكصمت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ بيف ذكم األعمى طمكحان كاألدنى طمكحان في أنماط القيـ 
. الستة، كىي النظرية، كاالقتصادية، كالجمالية، كاالجتماعية، كالسياسية، كالدينية

إلى التعرؼ عمى عبلقة مستكل الطمكح بالنضج الميني مف جية  ((1995كىدفت دراسة الشرعة، 
. كالفركؽ بيف الذككر كاإلناث في مستكل الطمكح كالنضج الميني مف جية أخرل

األدبي في مديريات التربية كالتعميـ  (التكجييي)كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الثاني الثانكم 
 حيث بمغ عدد أفراد 1995-1994لكؿ مف الكرؾ كالقصر كالمزار الجنكبي كالطفيمة لمعاـ الدراسي 

. طالبان كطالبةن  (2052)مجتمع الدراسة 

تقريبان مف مجتمع الدراسة كحسب المديرية كالجنس،  (%25)ثـ اختيرت عينة طبقية عشكائية بنسبة 
كقد كانت العشكائية في االختيار لمُشعب الصفية المكجكدة في المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ 

. في مديريات التربية المذككرة في مجتمع الدراسة

كألغراض الدراسة اعتمد البحث أداة جمع معمكمات ديمغرافية تتعمؽ بالطالب أك الطالبة، كقد صممت 
ىذه األداة لجمع معمكمات تخدـ أغراض الدراسة، كبالتحديد فقد طمب مف الطمبة اإلجابة عف سؤاليف، 
تعمؽ األكؿ بجنسيـ كالثاني بتعميـ األب، كما استخدـ الباحث في ىذه الدراسة مقياس كرانيس لمنضج 

(. (1973الميني كمقياس مستكل الطمكح الذم أعده العيسى، 

كبالنسبة لمنتائج فقد أظيرت أف ىناؾ عبلقة مكجبة كذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح كالنضج 
الميني، سكاء بالنسبة لجميع أفراد العينة أـ بالنسبة لمذككر أك اإلناث كؿ عمى حدة، كما أظيرت 

النتائج فركقان دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث عمى مستكل الطمكح كالنضج الميني لصالح الطبلب 
الذككر، كذلؾ أظيرت النتائج فرقان في مستكل الطمكح بيف الطمبة تبعان لمستكل تعميـ آبائيـ، حيث كجد 
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أف مستكل طمكح الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ آبائيـ الثانكية العامة كالبكالكريكس مف جية 
كالدراسات العميا مف جية أخرل أعمى مف مستكل طمكح الطمبة الذيف كاف تعميـ آبائيـ دكف الثانكية 

العامة، كذلؾ أظيرت النتائج فرقان في النضج الميني بيف الطمبة تبعان لمستكل تعميـ آبائيـ، حيث كجد 
. أنو كمما ارتفع مستكل تعميـ اآلباء كاف األبناء أكثر نضجان مينيان 

 

بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية ككؿ مف  (1990)كقامت دسكقي، 
مستكل الطمكح كتقدير الذات لدل طمبة الجامعة، كما ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى تأثير الجنس 

. كالبيئة عمى درجات كؿ مف مقياس مستكل الطمكح كمقياس تقدير الذات

طالب  (300)كتككنت عينة الدراسة مف طبلب الفرقة الثالثة بكمية اآلداب جامعة الزقازيؽ، كتضمنت 
كطالبة مف الريؼ كالحضر، كقد تجانست العينة مف حيث المستكل االجتماعي كاالقتصادم ككميـ مف 

. أسر طبيعية لـ ينفصؿ فييا الكالداف عف بعضيما

ألساليب المعاممة الكالدية مف كجية نظر اآلباء، كيقيس ىذا االختبار " أمبك"كاستخدمت الباحثة اختبار 
أربعة عشر بعدان مميزان ألساليب التربية عند الكالديف كبلن عمى حدة، كما استخدمت استبياف مستكل 

سؤاالن تتدرج تحت سمات رئيسية،  (79)الطمكح مف إعداد كاميميا عبد الفتاح، كيحتكم االستبياف عمى 
كما استخدمت الباحثة مقياس تقدير الذات مف تأليؼ كؿ مف حسف عبد العزيز الدريني، كمحمد أحمد 

.  سبلمة، كعبد الكىاب كامؿ

كتكصمت نتائج الدراسة إلى أنو تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان عند 
بيف أساليب المعاممة الكالدية السكية مف جانب األب كاألـ كمستكل الطمكح  (0.01)،(0.05)مستكل

( 0.01)،(0.05)كما أنو تكجد عبلقة ارتباطية سمبية عكسية دالة إحصائيان عند مستكل. كتقدير الذات
بيف أساليب المعاممة الكالدية غير السكية مف جانب األب كاألـ كمستكل الطمكح كتقدير الذات لدل 

. طمبة الجامعة

لكؿ مف الجنس كالبيئة  (0.01)كما تكصمت الدراسة أيضان إلى أنو يكجد تأثير داؿ إحصائيان فيما كراء 
عمى درجات مقياس مستكل الطمكح كتقدير الذات لدل طمبة الجامعة، كيكجد تفاعؿ ثنائي داؿ 

. بيف الجنس كالبيئة عمى درجات مستكل الطمكح لدل عينة الدراسة (0.01)إحصائيان فيما كراء

 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب التنشئة الكالدية المختمفة كدراسة  (1990)كأجرل إسماعيؿ، 
عبلقة تمؾ األساليب التي تبناىا الكالداف في تنشئة أطفاليـ بما يظيره األبناء مف مستكيات طمكح، 
كتحديد أم ىذه األساليب يرتبط بالمستكل المرتفع مف الطمكح كأييا يرتبط بالمستكل المنخفض مف 
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الطمكح، كىدفت ىذه الدراسة كذلؾ إلى المقارنة بيف األساليب الناجمة عف الدراسة بأساليب التنشئة 
السابقة في المجتمع المصرم، ثـ مقارنتيا باألساليب المتعارؼ عمييا في المجتمع الغربي، ثـ دراسة 

. تأثير المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالجنس عمى تحديد األبناء لمستكل طمكحيـ

تمميذان كتمميذةن مف تبلميذ المرحمة الثانكية، تـ اختيارىـ مف  (243)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
إلى  (15)تمميذةن، تراكحت أعمارىـ ما بيف  (131)تمميذان، ك (112)مدارس مدينة اإلسكندرية، بكاقع 

. سنة (17)

كاستخدـ الباحث في دراستو ثبلثة مقاييس، ىي مقياس المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء، كىك مف 
إعداد الباحث، كاستبياف مستكل الطمكح لمراشديف مف إعداد كاميميا عبد الفتاح، كاستمارة المستكل 

. االجتماعي كاالقتصادم مف إعداد عفاؼ عبد المنعـ

: كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية

. ارتبط الدؼء، كاالندماج اإليجابي، كاالىتماـ إيجابيان بمستكل طمكح الذككر- 

. كما ارتبط تمقيف القمؽ الدائـ، كالعقاب البدني لمرفض، كالرفض الكالدم سمبيان بمستكل طمكح الذككر- 

، كالضبط الميف، كاحتراـ فردية الطفؿ، كعدـ اإلكراه، كالعطاء -  لـ ترتبط أساليب الضبط الصاـر
. المسؤكؿ، كاالعتماد عمى النفس،  كسكء معاممة الطفؿ بمستكل طمكح الذككر

ارتبط الدؼء، كاالىتماـ، كالضبط الميف إيجابيان بمستكل طمكح اإلناث، كما ارتبط الرفض الكالدم - 
. سمبيان بمستكل طمكحيف

، كالتسمط، كتمقيف القمؽ الدائـ، كالعقاب البدني، كالرفض، كالضبط -  لـ ترتبط أساليب الضبط الصاـر
مف خبلؿ سحب العبلقة، كالعقاب البدني لمتدعيـ السمبي، كاالندماج اإليجابي، كعدـ اإلكراه، كالعطاء 

. المسؤكؿ، كاالعتماد عمى النفس، كسكء معاممة الطفؿ بمستكل طمكح اإلناث

لـ تكشؼ الدراسة عف كجكد عبلقة بيف المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة كتحديد األبناء مف - 
. الجنسيف لمستكل طمكحيـ

كما أظيرت الدراسة أنو ليس ىناؾ فركؽ جنسية بيف مجمكعتي الدراسة الذككر كاإلناث في مستكل - 
. الطمكح، كأف الجنس ال يشكؿ مستكل الطمكح

 

بدراسة أثر مستكل الطمكح األكاديمي كأىمية المادة  ((1990كقاـ كؿ مف أبك ىبلؿ كاتكنسكف، 
الدراسية كالجنس عمى التحصيؿ الدراسي، حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف أىمية عدد مف 
المكاد الدراسية كما يدركيا الطبلب كالتحصيؿ الدراسي، كما ىدفت الدراسة إلى اختبار العبلقة بيف 
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دراكيـ ألىمية  المستكل األكاديمي الذم يرغب الطمبة في الكصكؿ إليو، كبيف تحصيميـ مف ناحية كا 
المكاد الدراسية مف الناحية األخرل، كمف جممة ما ىدفت إليو ىذه الدراسة معرفة أم المتغيرات الثبلثة 

. (المعدؿ التراكمي)أفضؿ في التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي  (أىمية المادة، كالطمكح األكاديمي، كالجنس)

كلقياس مستكل الطمكح استخدـ الباحثاف مقياسان لمستكل الطمكح قاما بإعداده كمقياس االتجاىات، 
طالبان كطالبةن، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية مف صفكؼ  (280)كاشتممت عينة الدراسة عمى 

. طالبان كطالبةن  (2000)مختمفة مف مدرسة ثانكية شاممة في كالية كاليفكرنيا عدد طبلبيا 

كأشارت نتائج الدراسة إلى أف الطالبات يتفكقف عمى الطبلب في التحصيؿ كذلؾ بداللة المعدؿ 
ًَ عمى  التراكمي، كما كجد أف مستكل الطمكح األكاديمي كاالتجاىات تؤثر بدرجة دالة إحصائيان

التحصيؿ الدراسي، كاتضح أف أثر الجنس قميؿ في التحصيؿ، كبذا يمكف القكؿ إف مستكل الطمكح 
. األكاديمي كاالتجاىات نحك مكاد الدراسة أفضؿ مف الجنس في تفسير التبايف في التحصيؿ الدراسي

 

 عف الطمكح الميني كالطمكح األكاديمي لطبلب جامعة األزىر 1990))كفي دراسة الخطيب، 
كالجامعات األخرل، كاف ىدؼ الدراسة محاكلة الكقكؼ عمى مدل اختبلؼ مستكل الطمكح الميني 

كالطمكح األكاديمي لدل طمبة كطالبات الجامعة باختبلؼ التخصصات الدراسية، كباختبلؼ الجنس، 
، كقد (الدينية كتمثميا جامعة األزىر، كالعادية كتمثميا الجامعات األخرل): كباختبلؼ نكع الدراسة

 (1975)استخدمت الباحثة مقياس الطمكح األكاديمي، كمقياس الطمكح الميني مف إعداد قشقكش، 
طالبان كطالبةن بالجامعات األخرل  (140)طالبان كطالبةن بجامعة األزىر، ك  (140)عمى عينة تتككف مف 

بكميات عممية كنظرية مختمفة، ككاف مف نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر 
كاإلناث في مستكل الطمكح الميني، كذلؾ لصالح الذككر، في حيف لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف التخصصات العممية كاألدبية في مستكل الطمكح الميني، كما لـ تجد الباحثة فركقان دالة إحصائيان 

بيف نكعي الدراسة الدينية كالعادية عمى مستكل الطمكح الميني، كأخيران لـ تجد الباحثة أم عبلقة 
. ارتباطية ما بيف السف كالطمكح الميني

 

دراسة ىدفت إلى تحديد العبلقة االرتباطية بيف مستكل الطمكح كالتحصيؿ  ((1989كأجرل ليمة، 
الدراسي، كما ىدؼ الباحث أيضان إلى دراسة العبلقة بيف متغيرات السف كبعض متغيرات المستكل 

االجتماعي كاالقتصادم مثؿ مينة األب كمستكل تعميمو، كمينة األـ كمستكل تعميميا، كالدخؿ كبعض 
المتغيرات األسرية مثؿ عدد اإلخكة، كترتيب المبحكث بيف اإلخكة كاألخكات في األسرة كبيف مستكل 
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الطمكح، كما اىتـ الباحث بدراسة العبلقة االرتباطية بيف مؤشرات مستكل الطمكح مثؿ صعكبة المادة، 
. كدرجة االستعداد ليا، كصعكبة االمتحاف، كالخبرة، كتقدير العاـ الماضي

طالبان كطالبة مف طبلب السنة الرابعة مف قسـ عمـ  (178)كقاـ الباحث باختيار عينة الدراسة مف 
( 140)طالبان كعدد الطالبات  (38)النفس في كمية اآلداب بجامعة عيف شمس، كقد كاف عدد الطبلب 

كقد تـ اختيار المجمكعتيف بحيث تككناف متساكيتيف في متكسط العمر كالنسب المئكية لتكزيع . طالبةن 
. مينة األب كمستكل تعميمو كمتكسط دخؿ الفرد في األسرة شيريان 

أما بالنسبة لؤلدكات فقد استخدـ الباحث استمارة البيانات األكلية كاستبياف مستكل الطمكح، كىك مف 
. تصميـ الباحث كيتككف مف خمسة أسئمة ثبلثة قبؿ الخبرة كاثناف بعدىا

بيف الذككر كاإلناث مف  (0.01)كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 
الطبلب في مستكل الطمكح بعد الخبرة كفي التحصيؿ الدراسي لصالح الذككر، ما يدؿ عمى كجكد 

. فركؽ بيف الجنسيف في تمؾ المتغيرات لصالح الذككر

كما تبيف عدـ كجكد عبلقة بيف العمر كبيف مستكل الطمكح، كتكضح كجكد عبلقة دالة إحصائيان عند 
بيف مينة األب كمستكل الطمكح ككذلؾ مستكل تعميـ األب، أما باقي المتغيرات فمـ  (0.01)مستكل 

يكف ليا ارتباطات دالة عمى مستكل الطمكح سكاء قبؿ الخبرة أك بعدىا، كما تبيف كجكد عبلقة سالبة 
بيف صعكبة المادة كبيف درجة استعداد الطالب فييا، ككذلؾ بيف مستكل صعكبة المادة الدراسية كبيف 
مستكل الطمكح قبؿ الخبرة، كما اتضح كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيان بيف درجة استعداد الطالب 
لبلختبار كبيف مستكل الطمكح قبؿ الخبرة، ككذلؾ بيف صعكبة االمتحاف كبيف التحصيؿ الدراسي، 

كتكجد عبلقة مكجبة دالة بيف تقدير العاـ الماضي كمستكل الطمكح ككذلؾ بيف تقدير العاـ الماضي 
. كبيف التقدير الفعمي

 

دراسة الفركؽ في الحاجات النفسية، كمستكل الطمكح بيف ذكات  (1988)كحاكؿ كؿ مف جابر كعمر، 
الترتيب الكالدم األكؿ كالكحيد كاألكسط كاألخير مف طالبات جامعة قطر، كتككنت عينة الدراسة مف 

سكريات، كأردنيات، )طالبةن مف غير القطريات  (47)مف القطريات، ك (184)، منيف طالبةن ( 236)
، كخمس طالبات لـ يحددف جنسياتيف، ككانت العينة (كمصريات، كبحرانيات، كفمسطينيات، كسعكديات

تربية فنية، كاقتصاد منزلي، كشريعة، كلغة إنجميزية، كتاريخ كجغرافيا، )مف تخصصات متباينة 
. (بيكلكجي- كرياضيات، كفيزياء، ككيمياء
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كلمكشؼ عف بنية الحاجات النفسية ألفراد العينة استخدـ مقياس التفضيؿ الشخصي الذم كضعو في 
صكرتو األصمية آلف ادكاردز كقننو جابر عبد الحميد جابر عمى البيئة المصرية، كلقياس مستكل 

. مف إعداد الباحث (ط)الطمكح استخدـ مقياس تككيف المفردات 
 

كقد تبيف مف نتائج الدراسة أف نكاحي التشابو بيف مجمكعة الطالبات ذكات الترتيب الكالدم األكسط 
كالترتيب الكالدم األخير في بنية الحاجات النفسية أكبر مما كجد مف تشابو بيف كؿ منيما كمجمكعة 

الطالبات ذكات الترتيب الكالدم األكؿ، كذلؾ لـ تظير فركؽ دالة إحصائيان عند مقارنة متكسطات 
درجات الحاجات النفسية لكؿ مف مجمكعة الطالبات ذكات الترتيب الكالدم األكسط كالطالبات ذكات 

كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعات . الترتيب الكالدم األخير
. الثبلث في درجات مستكل الطمكح

 
دراسة ىدفت إلى معرفة طبيعة العبلقة كمدل األىمية كالتأثير بيف كؿ مف  ((1987كأجرل حجازم، 

مستكل الطمكح كالمستكل االقتصادم االجتماعي كبيف التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الجامعات في 
. الضفة الغربية

ًَ ك (56)منيـ  (100)كتمثمت عينة الدراسة بعينة عشكائية طبقية بمغ عدد أفرادىا  طالبةن  (44)طالبان
كقد استخدـ الباحث أداتيف لمقياس ىما، استبانة مستكل الطمكح . مف جامعة النجاح الكطنية في نابمس

كاستبانة المستكل االقتصادم االجتماعي التي اشتقت منيا متغيرات الدخؿ كمستكل المعيشة كالثقافة، 
-1985أما متغير التحصيؿ فقد اعتمدت عبلمات الطمبة المتمثمة بالمعدؿ التراكمي لمعاـ الدراسي 

1986 .

كأشارت النتائج إلى ضعؼ تأثير مستكل الطمكح عمى التحصيؿ الدراسي، كما أشارت نتائج الدراسة 
إلى أف معامؿ االرتباط بيف التحصيؿ الدراسي كمتغير مستكل الثقافة كاف ضعيفان جدان، كما أف معامؿ 
االرتباط بيف متغير الدخؿ كالتحصيؿ الدراسي كاف سمبيان ما يدؿ عمى أف تأثير ىذا المتغير معاكس، 

أم أنو كمما ارتفع الدخؿ قؿ التحصيؿ، كينطبؽ ىذا القكؿ عمى متغير مستكل المعيشة، كأشارت 
الدراسة إلى أف ىناؾ ارتباطان مكجبان بيف الطمكح القكم ألفراد العينة مف الذككر كالمستكل االقتصادم 

. االجتماعي ألسرىـ، كارتباطان سالبان بالنسبة ألفراد العينة مف اإلناث

 

إلى دراسة األساليب التي ينيجيا كؿ مف اآلباء كاألميات في معاممة  (1987)كسعى أبك ناىية، 
األبناء كعبلقتيا بمستكل الطمكح األكاديمي لؤلبناء، أم ىدؼ إلى تكضيح العبلقة بيف إدراؾ األبناء 

. لنكعية عبلقتيـ بآبائيـ كأمياتيـ مف جانب، كالطمكح األكاديمي ليؤالء األبناء مف جانب آخر
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مف طبلب المستكل الثالث  ( طالبةن 90 طبلب ك 105)طالبان  (195)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
كقد تـ . 1986/1987بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

استبعاد بعض الطبلب كالطالبات الذيف يتخمفكف عف حضكر بعض االختبارات، كبذلؾ أصبح مجمكع 
. ( طالبةن 82 طالبان ك 96)طالبان  (178)أفراد عينة الدراسة 

كتككنت أدكات البحث مف قائمة المعاممة الكالدية التي كضعيا في األصؿ أيمدس شيفر، كىي تزكد 
الباحث بتقدير حقيقي عف السمكؾ الفعمي لمكالديف في تعامميما مع األبناء في مكاقؼ التنشئة المختمفة، 

. كما أنيا تتميز بشمكليا كتغطيتيا لمجكانب األساسية لمعاممة الكالديف لؤلبناء

ناثان )كقد أظيرت نتائج الدراسة ارتباطان بيف مستكل الطمكح األكاديمي عند األبناء  ارتباطان  (ذككران كا 
ناثان )مكجبان داالن بالتقبؿ مف األب كما يرتبط مستكل الطمكح األكاديمي عند األبناء  ارتباطان  (ذككران كا 

سالبان داالن بالتحكـ السيككلكجي مف األب، باإلضافة إلى ارتباط مستكل الطمكح األكاديمي عند األبناء 
ناثان ) . ارتباطان سالبان داالن باالستقبلؿ عف األب (ذككران كا 

 

دراسة بعنكاف مستكل الطمكح كأثره في العبلقات االجتماعية، كىدفت ىذه  (1984)كأجرت عبد الفتاح، 
الدراسة إلى الكشؼ عف بعض األبعاد كاالرتباطات فيما يتعمؽ بمستكل الطمكح كعبلقة الفرد باآلخر 

. في نطاؽ عمؿ الجماعة كفي نطاؽ العبلقات الشخصية

طالبان  (14)طالبان كطالبةن  (21)عددىـ  (دراسة عميا)تككنت عينة الدراسة مف جماعة فصؿ دراسي 
طالباٍت، كمعظميـ يعممكف أصبلن في مكاف عمؿ كاحد، طبؽ عمييـ استبياف مستكل الطمكح  (7)ك

، (السيكمترم)ككذلؾ اختبار القياس االجتماعي . (كاميميا عبد الفتاح)لمراشديف كىك مف إعداد الباحثة 
كىذا االختبار كما عرفو مكرينك ىك إحدل الكسائؿ التي يستعيف بيا الشخص القائـ باالختبار في 

 .تحديد األبنية المميزة لمجماعات المختمفة

كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة خطية بيف مستكل الطمكح كمكانة الفرد االجتماعية في مجاؿ 
العمؿ كلكف تشير البيانات إلى أف التطرؼ في مستكل الطمكح باالرتفاع أك االنخفاض يصاحبو 

انخفاض في المكانة االجتماعية لمفرد، كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة بيف مستكل الطمكح 
كمكانة الفرد في مجاؿ العبلقات الخاصة، كأف السمات المرغكبة في مجاؿ العمؿ تختمؼ في جكىرىا 

. عف السمات في مجاؿ العبلقات االجتماعية الخاصة
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: الدراسات األجنبية
 

 حكؿ الطمكحات التعميمية كالمينية Mcnerney & Coleman, (1998)دراسة لمكنيرني كككلكماف 
لطمبة المدارس في المرحمة الثانكية، كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات مثؿ القيـ كالرضا كمينة الكالديف، 

.  طالبةن  (313)طالبان ك  (272)طالبان كطالبةن، منيـ  (585)بمغت عينتيا 
أظيرت نتائج الدراسة أف الطبلب تمقكا لتحقيؽ نكعية أىـ مف التعميـ الذم حققيا آباؤىـ، كأنيـ كانكا 

يطمحكف ألف يحققكا مكانة اجتماعية أرقى مما حققيا آباؤىـ، إال أف نتائج الدراسة أظيرت أف اإلناث 
. أكثر طمكحان مف الذككر لتحقيؽ المكانة االجتماعية األعمى

 
 بدراسة ىدفت إلى معرفة مستكل الطمكح بيف Plucker et al., (1996)كما قاـ ببلكر كآخركف 

الطمبة الممتحقيف بمدارس داخمية، لتعميميـ العمـك كالرياضيات بشكؿ إضافي، مقارنة بالطمبة العادييف 
طالبان مف الصفيف الحادم عشر  (260)ممف لـ يمتحقكا بمثؿ ىذه المدارس، كبمغت عينة الدراسة 

كالثاني عشر، أظيرت نتائج الدراسة فركقان في مستكل الطمكح لصالح الطمبة الممتحقيف بالمدارس التي 
. تدرس العمـك كالرياضيات، مقارنة بالطمبة العادييف الذيف لـ يمتحقكا بمثؿ ىذه المدارس الداخمية

 
 فيدفت ىذه إلى معرفة العكامؿ التنبئية التعميمية بيف Ellen et al., (1996)أما دراسة إيمف كآخريف 

طالبان  (66)الطمبة المتفكقيف في المرحمة الثانكية مف ذكم األعراؽ المختمفة، حيث بمغت عينة الدراسة 
آسيكيان أمريكيان، كأظيرت نتائج  (22)أسبانيان أمريكيان ك (22)أفريقيان أمريكيان ك (22)كطالبةن، منيـ 

الدراسة أف الطمبة ذكم مستكل الطمكح األعمى ىـ ممف ينحدركف مف آباء يتسمكف بمستكيات تعميمية 
. أعمى، ككاف ىؤالء الطمبة أكثر تخطيطان لممستقبؿ التعميمي

 
 بدراسة حكؿ تحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى طمكحات Kim & Valadez, (1995)كقاـ كـ كفااليدز 

الطمبة األمريكييف اآلسيكييف، مقارنة بطمكح الطمبة مف المجمكعات العرقية األخرل في المرحمة 
أمريكيان  (974)أمريكيان التينيان ك (934)أمريكيان آسيكيان ك (973)الثانكية، حيث بمغت عينة الدراسة 

أبيض، فقد قارنت ىذه الدراسة بيف التأثيرات االجتماعية كاالقتصادية كتعميـ الكالديف، كالمتغيرات 
. العديدة التي تؤثر عمى الطمكح األكاديمي كاإلنجاز

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة األمريكييف اآلسيكييف كمجمكعة تفكقكا عمى األمريكييف البيض في 
مستكل الطمكح، كعمى األمريكييف األفارقة كعمى الطمبة البلتينييف، كما أظيرت أف تكقعات اآلباء 
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األعمى كمفيـك الذات، كانت ىي العامؿ المؤثر عمى الطمكحات التعميمية العالية لدل عينة الدراسة، 
. بصرؼ النظر عف الخمفية العرقية لمطمبة جميعيـ

 
 بدراسة ىدفت إلى فحص العبلقة بيف امتبلؾ Robinson & Horne, (1993)كقاـ ركبنسف كىكرف 

طالبان  (262)القدرة عمى القيادة كمستكل الطمكح لدل طمبة مدرسة ثانكية، كاشتممت عينة الدراسة عمى 
كطالبةن مف الصؼ السابع إلى الصؼ الثاني عشر، كتككنت أغمبية العينة مف اإلناث حيث كاف 

. سنة (18- 12)كتتراكح أعمار العينة ما بيف  (204)عددىف 
 

 الذم (DOSC)استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة مقياسيف لجمع المعمكمات ىما، مقياس تقييـ الذات 
صمـ لقياس العكامؿ غير العقمية المرتبطة بتقييـ الذات لدل طبلب المدرسة، كمقياس لمستكل 

. الطمكح
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة معتدلة ما بيف مستكيات الطمكح لدل الطمبة كامتبلؾ القيادة، 

كالقدرة عمى المبادرة، كذلؾ تبيف مف نتائج الدراسة أف إدراؾ الطمبة لمقدرتيـ عمى القيادة يرتفع كمما 
. ارتفع طمكحيـ لتحقيؽ مستكل أكاديمي أفضؿ

 
 دراسة ىدفت إلى معرفة ما Horowitz & Mosher, (1997)كما أجرل كؿ مف ىكركيتز كمكشير 

إذا كاف ىناؾ عناصر دافعية اإلنجاز في نظاـ القيـ، لدل مراىقيف إثيكبييف كمدل تأثير ذلؾ عمى 
. تطكر الطمكح خبلؿ المدرسة
طالبان في الصؼ العاشر في أربع مدارس فييا طبلب مياجركف  (173)كاشتممت عينت الدراسة عمى 

. طالبان إثيكبيان  (88)طالبان إسرائيميان ك  (85)إثيكبيكف ككذلؾ طمبة إسرائيميكف، حيث ضمت العينة 
كأكضحت نتائج الدراسة أف الطمبة اإلسرائيمييف لدييـ مستكل أعمى مف الفردية، ككذلؾ مستكل أعمى 
في اإلدراؾ بأف المدرسة ىي عبارة عف أداة أك كسيمة لتحقيؽ غايات شخصية كقيـ كعبلقات أسرية، 

كما لكحظ أف المياجريف اإلثيكبييف لدييـ مستكل أعمى مف الطمكح كالقمؽ تجاه المدرسة كالديف، 
  .External locus of Controlكاإلدراؾ التقميدم لدكر العائمة، ككذلؾ فقداف التحكـ الخارجي 

 
 دراسة حكؿ التطمعات التعميمية لدل الطمبة الريفييف في المرحمة الثانكية Haas, (1992)كأجرل ىاس 

طالبان كطالبةن  (524)مقارنة بالطمبة الذيف يعيشكف في المناطؽ الحضرية، حيث بمغت عينة الدراسة 
( 250)طالبان كطالبةن يسكنكف في المناطؽ الحضرية ك (274)جميعيـ في نياية المرحمة الثانكية، منيـ 
.  طالبان كطالبةن يسكنكف في الريؼ األمريكي
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كأظيرت نتائج الدراسة الفرؽ في مستكل الطمكح لمتعميـ األكاديمي لصالح الطمبة الذيف يسكنكف في 
المناطؽ الحضرية كذلؾ الرتفاع تعميـ األبكيف، أما بالنسبة إلى المناطؽ الريفية فقد كاف تعميـ الكالديف 
منخفضان مقارنة بتعميـ الكالديف بالمناطؽ الحضرية، ما أثر سمبان عمى طمكح أبنائيـ لميميـ إلى عدـ 

متابعة دراستيـ في الجامعات، بؿ لدعميـ لبلنخراط في الكظائؼ البسيطة أك لبللتحاؽ بالقكات 
. المسمحة، مفضميف ذلؾ عمى التحاقيـ بالجامعات كالمعاىد

 
ىدفت إلى اختبار أطفاؿ ذكم أنماط Margoribanks, (1988)كىناؾ دراسة لمارجكريبانكس 

. الشخصية المختمفة مف حيث القدرة كالميكؿ تجاه المدرسة كالطمكح الميني كاألكاديمي
 طالبةن في 240 طالبان ك 260)طفبلن أستراليان في سف الثانية عشرة،  (500)كتككنت عينة الدراسة مف 

.  السنة الدراسية األكلى لممرحمة الثانكية، كقد تـ اختيار ىؤالء الطمبة مف ست مدارس مختمفة
 The Children's Personality)كقد استخدـ الباحث في دراستو استبانة شخصية األطفاؿ 

Questionnaire, Form A) مف إعداد Cattell, Eber, and Atsuoka, (1970). كما استخدـ
(. The Otis Intermediate Test, Form AB)مقياس 

كأظيرت نتائج الدراسة أف ىنالؾ اختبلفات شخصية في ما يتعمؽ بالطمكح المرتبط بالقدرة كالميكؿ 
تجاه المدرسة، كما أشارت أيضان إلى أف القدرة كالميكؿ ليما عبلقات مختمفة تجاه الطمكح لدل األطفاؿ 

. مف جماعات شخصية مختمفة
 

دراسة في إندكنيسيا، عمى طبلب كطالبات  (1983) في المساعيد، Many, (1980)كأجرل ماني 
 طالبان كطالبةن، بحث فييا أثر خمفية الفرد العائمية كالمتمثمة (751)الصؼ التاسع، تككنت العينة مف 

في المستكل االقتصادم لؤلسرة عمى مستكل طمكح الطبلب كالطالبات، كذلؾ حاكؿ معرفة العكامؿ 
المؤثرة في طمكح الشباب اإلندكنيسي، كمعرفة تأثير الجنس عمى ىذه العكامؿ، كأشارت نتائج الدراسة 
إلى أف مستكل طمكح الطبلب في المدف ال يختمؼ عف مستكل طمكح الطبلب الذيف يأتكف مف القرية 
إلى المدينة، كما كجدت الدراسة أف عكامؿ القدرة عمى التحصيؿ كاألداء عمى الفحكص المدرسية، غير 

مرتبطة ارتباطان قكيان مع مستكل الطمكح األكاديمي، كأف مستكل الطمكح العالي لمطالب يرتبط مع 
. المركز التعميمي العالي لؤلب

 

 

: الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي

: الدراسات العربية
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بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى القيـ األكثر شيكعان، كالمتضمنة في  (2004)قاـ ضحيؾ، 
ذا ما كانت ىذه  سمككيات قادة النشاط الكشفي في قطاع غزة كعبلقة ىذه القيـ باالتزاف االنفعالي، كا 

. القيـ تختمؼ باختبلؼ كؿ مف الجنس كالمؤسسة كالخبرة كالمؤىؿ الكشفي

قائدان كقائدة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة، كذلؾ بنسبة  (235)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
مف مجتمع الدراسة األصمي مف مدارس محافظات غزة، كتـ تكزيعيـ حسب الجنس كالمؤسسة  (%50)

. كالخبرة الكشفية كالتأىيؿ الكشفي

أما بالنسبة لؤلدكات المستخدمة في الدراسة فقد قاـ الباحث ببناء استبانة القيـ، بتصنيؼ القيـ إلى ستة 
القيـ الدينية، كالقيـ االجتماعية، كالقيـ السياسية، كالقيـ العممية، كالقيـ االقتصادية، كالقيـ )أبعاد ىي 
. عادؿ العدؿ. ، ككذلؾ استخداـ استبانة االتزاف االنفعالي، مف إعداد د(الجمالية

بيف كؿ  (0.01)كمف نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ ارتباطان مكجبان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة 
مف القيـ العممية كاالجتماعية كاالقتصادية كالدرجة الكمية الستبانة القيـ كبيف االتزاف االنفعالي، بينما ال 

تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف القيـ الدينية كالسياسية كالجمالية كبيف االتزاف 
. االنفعالي

 
 انفعالي سمككي في تحسيف –دراسة بعنكاف فاعمية برنامج إرشادم عقبلني  (2003)كأجرل الشعراكم، 

. مستكل االتزاف االنفعالي لدل عينة مف الشباب الجامعي

حيث ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في تحسيف 
. مستكل االتزاف االنفعالي لدل عينة مف الشباب الجامعي كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات

، كيتككف المقياس مف (1986)د سامية القطاف، .كاستخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد أ
عشريف عبارة تقيس االندفاعية كالتركم كالتردد في مكاجية المكاقؼ، كما قاـ الباحث باستخداـ كتطبيؽ 

. Ellisالبرنامج اإلرشادم، الذم يستند إلى اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي كما قرره أليس 

( 20)مف الذككر ك (20)طالبان كطالبةن بالفرقة الثانية بكمية التربية ببنيا  (40)كتككنت عينة الدراسة مف
( 19.37)عامان كبمغ متكسط عمر العينة ككؿ  (20-18)مف اإلناث، تراكحت أعمارىـ ما بيف 

. ، كتـ تقسيميـ إلى أربع مجمكعات(0.568)كاالنحراؼ المعيارم 
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كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد انخفاض في مستكل االندفاعية لدل طبلب المجمكعة التجريبية 
مقارنة بالمجمكعة الضابطة، ككذلؾ بمقارنة المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم 

. العقبلني االنفعالي السمككي

حيث تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم بالمجمكعة التجريبية، لصالح 
التطبيؽ البعدم، ككذلؾ الفرض الخاص بالمقارنة بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة بعد 

تطبيؽ البرنامج كانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية، فكاف ىناؾ تحسف كاضح في السمكؾ 
االندفاعي لممجمكعة التجريبية، كىك ما أشار إلى فاعمية البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي 

. السمككي في تحسيف مستكل االتزاف االنفعالي
 

فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى الظركؼ األسرية لدل مرتكبي جريمة القتؿ في  (2003)أما دراسة قديح، 
، كالتعرؼ عمى بعض خصائصيـ الشخصية "مركز اإلصبلح كالتأىيؿ الميني"سجف غزة المركزم 

كمعرفة العبلقة بيف الظركؼ األسرية كبعض خصائصيـ الشخصية، كتككنت عينة الدراسة مف جميع 
.  سجينان  (36)السجناء الذيف أدينكا بتيمة القتؿ العمد في سجف غزة المركزم، كقكاميـ 

كاستخدـ مقياس الظركؼ األسرية، مف إعداد الباحث، كمقياس مظاىر العدكاف، مف إعداد عكف 
محيسف، كاستمارة تقدير المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة الفمسطينية، مف إعداد نظمي أبك 
مصطفى، كمقياس تقدير الشخصية، مف إعداد ممدكحة سبلمة، كمقياس بيؾ لبلكتئاب، ترجمة 
كتعريب غريب عبد الفتاح غريب، كمقياس االتزاف االنفعالي، مف إعداد سامية القطاف، كمقياس 

.  االنحراؼ السيككباتي، ترجمة كتعريب لكيس ممكية كآخريف
التفكؾ األسرم، كغياب : كأبانت الدراسة أف الظركؼ األسرية لمرتكبي جريمة القتؿ سيئة، كتمثمت في

الدعـ النفسي كالتآزر االجتماعي داخؿ البناء األسرم، كالمعاممة األسرية، كما بينت الدراسة أف 
كبمغ المتكسط - العدكاف : مرتكبي جريمة القتؿ في سجف غزة المركزم لدييـ عدة خصائص، كىي

 كىك –( 17.92) كبمغ المتكسط الحسابي – كىك مرتفع بدرجة كبيرة، كاالكتئاب –( (3.23الحسابي 
 –كىك ضعيؼ جدان، كتقدير الشخصية  (34) كبمغ المتكسط الحسابي –عاٍؿ جدان، كاالتزاف االنفعالي 

 كبمغ المتكسط الحسابي –كىك تقدير سمبي، كاالنحراؼ السيككباتي  (3.66)كبمغ المتكسط الحسابي 
.   مرتفع بدرجة كبيرة–( 0.70)

: كذلؾ بينت الدراسة أنو ال تكجد عبلقة بيف الظركؼ األسرية كبعض خصائص الشخصية، كىي
العدكاف، كاالكتئاب، كاالتزاف االنفعالي، كتقدير الشخصية كاالنحراؼ السيككباتي لدل مرتكبي جريمة 

. القتؿ في مركز اإلصبلح كالتأىيؿ الميني في سجف غزة المركزم
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دراسة كاف ىدفيا تحديد أساليب المعاممة الكالدية التي تساعد األبناء عمى  (2002)كأجرت الخريبي، 
التمتع باتزاف انفعالي كمعرفة األساليب التي تؤدم إلى خفضو، ككذلؾ معرفة طبيعة العبلقة بيف 
أساليب المعاممة الكالدية كاالتزاف االنفعالي لؤلبناء، كالكشؼ عف طبيعة الفركؽ بيف الجنسيف في 
إدراكيـ ألساليب معاممة الكالديف ليـ، كمعرفة داللة الفركؽ بيف الجنسيف أيضان في مستكل االتزاف 

االنفعالي، ككذلؾ دراسة كؿ مف أساليب المعاممة الكالدية كمستكل االتزاف االنفعالي باختبلؼ 
. المستكيات االجتماعية الثقافية لؤلسرة
طالب كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية مف محافظة  (505)كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف 

القاىرة كاعتمدت عمى مجمكعة مف األدكات، كىي مقياس آراء األبناء في معاممة الكالديف، كمقياس 
. االتزاف االنفعالي إعداد الباحثة، كاستمارة تحديد المستكل االجتماعي الثقافي

: كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي
تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف أساليب المعاممة مف قبؿ معاممة األب كاألـ  -ٔ

التي تتسـ بالتقبؿ، كاالستقبللية، كالتسامح، كبيف مستكل االتزاف االنفعالي لدل كؿ مف األبناء 
. مف الجنسيف

تكجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف كؿ مف أساليب المعاممة الكالدية مف قبؿ األب  -ٕ
كاألـ التي تتسـ بالمبالغة في الرعاية، كالتبعية، كالتحكـ، كاإلىماؿ، كالرفض، كالتشدد، كبيف 

 .االتزاف االنفعالي لدل األبناء مف الجنسيف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعالي كأبعاده لدل كؿ مف الذككر  -ٖ
 .كاإلناث لصالح اإلناث

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعالي تبعان لمعمر الزمني لصالح  -ٗ
 .الفئات العمرية األعمى لكؿ مف الجنسيف

كجد أثر داؿ إحصائيان الختبلؼ مستكيات الكضع االجتماعي الثقافي لؤلسرة في مستكل  -٘
االتزاف االنفعالي، كفي اإليجابية كالتعبير عف االنفعاالت بما يناسبيا، كالقدرة عمى إقامة 

عبلقات اجتماعية جيدة مع اآلخريف، كقبكؿ الذات كتقدير مشاعر كانفعاالت اآلخريف كالثبات 
كاالستقرار االنفعالي، كالقدرة عمى مكاجية المشكبلت كحميا بطريقة سكية لدل األبناء مف 

 .الجنسيف

يكجد أثر داؿ إحصائيان لمتعامؿ بيف جنس األبناء، كاختبلؼ مستكيات الكضع االجتماعي  -ٙ
الثقافي لؤلسرة بالنسبة لمستكل االتزاف االنفعالي كأبعاده، حيث كجد أف األبناء ذكك المستكل 
االجتماعي الثقافي األدنى أكثر اتزانان انفعاليان عف أبناء المستكل االجتماعي الثقافي األكسط 

 .كاألعمى في كؿ مف الجنسيف
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بعنكاف المناخ النفسي االجتماعي كعبلقتو بالطمأنينة االنفعالية كقكة األنا  ((2002كفي دراسة عكدة، 
لدل طالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة، حاكلت الباحثة التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف المناخ النفسي 

االجتماعي، كبيف الطمأنينة االنفعالية، كبيف المناخ النفسي االجتماعي، كبيف قكة األنا، كاختارت 
طالبةن مف طالبات المستكل الرابع بالجامعة اإلسبلمية، كاستخدمت  (376)الباحثة عينة الدراسة مف 

الباحثة مقياس الطمأنينة االنفعالية مف إعدادىا كمقياس لقكة األنا كمقياس ككيز كدكتكيز لقياس المناخ 
: النفسي االجتماعي ككانت النتائج

بيف كؿ مف المناخ النفسي  (0.01)، كىي دالة عند مستكل (0.66)كجكد عبلقة طردية مقدارىا  -
. االجتماعي ككؿ مف الطمأنينة االنفعالية كقكة األنا لدل طالبات الجامعة اإلسبلمية

بيف طالبات األقساـ العممية كطالبات   (0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
األقساـ األدبية في بعض األبعاد، عمى كؿ مف مقياس المناخ النفسي االجتماعي كمقياس 

. الطمأنينة االنفعالية كمقياس قكة األنا
بيف طالبات األقساـ العممية كطالبات   (0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -

األقساـ األدبية عمى مقياس المناخ النفسي االجتماعي كمقياس الطمأنينة االنفعالية لصالح 
. طالبات األقساـ العممية

بيف الطالبات ذكات األنا المرتفعة   (0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
 .كقريناتيف ذكات األنا المنخفضة عمى مقياس الطمأنينة االنفعالية

 

دراسة بعنكاف السمات االنفعالية كعبلقتيا بالتكيؼ االجتماعي لدل طمبة  (2002)كأجرت اليكارم، 
جامعة مؤتة، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي العبلقة بيف السمات االنفعالية كالتكيؼ االجتماعي 

لدل طمبة جامعة مؤتة، ككذلؾ االختبلؼ في ىذه العبلقة تبعان لجنس الطالب، ككميتو كمستكاه 
. الدراسي

طالبان كطالبةن تـ اختيارىـ بالعينة العشكائية الطبقية، كلتحقيؽ ىدؼ  (999)كتككنت عينة الدراسة مف 
لمسمات االنفعالية مككف مف سبعة : الدراسة قامت الباحثة ببناء كتطكير مقياسيف لمدراسة األكؿ

مجاالت ىي الحزف، كالغضب، كاألسى، كالغركر، كالخجؿ، كالغيرة، كالحب، كاشتماؿ المقياس عمى 
.  فقرة (32)فقد اشتمؿ عمى - مقياس التكيؼ االجتماعي- فقرة، أما المقياس الثاني (42)

الحزف، كالغضب، : كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف السمات االنفعالية األكثر انتشاران بيف الطمبة ىي
كاألسى، كالغركر، كالخجؿ، كالغيرة، كالحب، كأف درجة التكيؼ االجتماعي لمطمبة الجامعييف كانت 

درجة متكسطة مع البيئة المحيطة بيـ، كما كجد أف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
السمات االنفعالية تعزل لتفاعؿ المستكل كالجنس، كفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط السمات 

االنفعالية كالمستكل كالكمية كالجنس كؿ عمى حدة، كأف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف 
متكسطات التكيؼ االجتماعي تعزل لتفاعؿ المستكل كالكمية كتفاعؿ المستكل كالجنس، كأخيران كجد أف 



 51 

بيف السمات االنفعالية كالتكيؼ (α≤0.05)ىنالؾ ارتباطان معنكيان ضعيفان عند مستكل داللة 
. االجتماعي

 

دراسة بعنكاف القيـ الدينية كعبلقتيا باالتزاف االنفعالي كمستكياتو لدل طمبة  ((2001كأجرل المزيني، 
. الجامعة اإلسبلمية بغزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تمسؾ طمبة الجامعة اإلسبلمية بالقيـ الدينية كمدل تحمييـ 
باالتزاف االنفعالي، كما ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القيـ الدينية لدل عينة مف طمبة الجامعة 

. اإلسبلمية كمستكل االتزاف االنفعالي لدييـ

طالبةن مف  (120)طالبان، ك (135: )طالبان كطالبةن مكزعيف كالتالي (255)كتككنت عينة الدراسة مف 
مف مجتمع الدراسة، كقد  (%20)طبلب المستكل الرابع بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كىذه العينة تشكؿ 

. تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي طبقي

كاستخدـ الباحث استبانة القيـ الدينية مف إعداده كاستبانة االتزاف االنفعالي مف إعداد الدكتكر عادؿ 
. محمد العدؿ

: ككانت نتائج الدراسة كالتالي

يتحمى طبلب كطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة بدرجة عالية مف القيـ الدينية حيث يقعكف في  -ٔ
 .اإلرباعي الرابع مف منحنى القيـ الدينية

يتحمى طبلب كطالبات الجامعة اإلسبلمية بدرجة عالية مف االتزاف االنفعالي حيث يقعكف في  -ٕ
 .اإلرباعي الثالث كالرابع مف منحنى االتزاف االنفعالي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة التمسؾ بالقيـ الدينية بيف طبلب كطالبات الجامعة  -ٖ
 .اإلسبلمية بغزة لصالح الطالبات

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعالي بيف طبلب كطالبات الجامعة  -ٗ
 .اإلسبلمية بغزة لصالح الطالبات

بيف متكسط درجات الطمبة في  (0.01)تكجد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل ثقة  -٘
 .اختبار القيـ الدينية كمستكل االتزاف االنفعالي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعالي لصالح الطبلب ذكم الدرجة  -ٙ
 .المرتفعة في القيـ الدينية
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعالي لصالح الطالبات ذكات الدرجة  -ٚ
 .المرتفعة في القيـ الدينية

 

 دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة كؿ مف نمط الشخصية كمفيـك الذات (2000)كأجرل بريغيث، 
بالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة البكالكريكس في بعض مف جامعات الضفة الغربية، حيث تككنت عينة 

طالبان كطالبةن تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية مف بيف مجتمع الدراسة الكمي  (325)الدراسة مف 
.  طالبان كطالبةن  (18726)البالغ 

 عمى أفراد عينة الدراسة لقياس بعدم (EPI)كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة طبقت قائمة أيزينؾ لمشخصية 
، كما طبؽ مقياس ككبر سميث لمفيـك الذات (االنفعاؿ-االتزاف)ك  (االنطكاء-االنبساط)الشخصية 

المطكر لمبيئة األردنية كالفمسطينية عمى أفراد عينة الدراسة نفسيا، أما التحصيؿ الدراسي فقد تـ 
. الحصكؿ عميو مف خبلؿ ما صرح بو الطمبة

تبيف مف نتائج ىذه الدراسة كجكد عبلقة عكسية بيف نمط الشخصية كالتحصيؿ الدراسي، كبيف مفيـك 
ًَ كاف تحصيمو الدراسي مرتفعان، ككمما  الذات كالتحصيؿ الدراسي، حيث إنو كمما كاف الطالب انبساطيان

كاف انطكائيان كاف تحصيمو الدراسي منخفضان، ككمما كاف مفيكـ الطالب لذاتو إيجابيان كاف تحصيمو 
الدراسي مرتفعان كالعكس صحيح، أم كمما كاف مفيكـ الطالب لذاتو سمبيان كاف تحصيمو الدراسي 

.  منخفضان 

 
دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف  ((2000كما كرد في الحمبي،  (1998)كأجرل عبد الرحمف، 

دراؾ اآلخر كناضج انفعاليان، كالتكافؽ الزكاجي لكؿ مف األزكاج كالزكجات، ككذلؾ دراسة  إدراؾ الذات كا 
الفركؽ بيف المتكافقيف زكاجيان كغير المتكافقيف زكاجيان في النضج االنفعالي، كتككنت عينة الدراسة مف 

كميـ مف العامميف في كظائؼ حككمية كمستكل اقتصادم  ( زكجةن 96+  زكجان 96)زكجان  (96)
. كاجتماعي متكسط

دياف ترجمة .  دكيت جDwight G. Dean))كاستخدـ الباحث مقياس النضج االنفعالي المركب 
عداده كمقياس التكافؽ الزكاجي   كقد جاءت النتائج عمى الشكؿ ،(Locke & Wallaca)الباحث كا 

ىناؾ عبلقة بيف إدراؾ الذات كناضجة انفعاليان لمزكج كالتكافؽ الزكاجي لكؿ مف الزكجة كالزكج، : التالي
كىناؾ عبلقة بيف إدراؾ اآلخر كناضج انفعاليان كالتكافؽ الزكاجي لكؿ مف الزكج كالزكجة، كىناؾ فركؽ 

دراؾ اآلخر كناضج انفعاليان كىذه  بيف المتكافقيف زكاجيان كغير المتكافقيف زكاجيان في إدراؾ الذات كا 
. الفركؽ في صالح المتكافقيف زكاجيان 
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 بدراسة بعنكاف الفركؽ بيف الذككر 2002)) كما كرد في الشيخ خميؿ، (1997)كقاـ أبك ناىية، 
كاإلناث في بعض سمات الشخصية لدل طبلب الجامعة، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف 

/ الذىانية / العصابية / االنبساط ). الذككر كاإلناث مف طمبة الجامعات في بعض سمات الشخصية
. (االجتماعية/ االتزاف االنفعالي / المسؤكلية / السيطرة / الجاذبية االجتماعية 

 أنثى مف طمبة المستكل الثالث (70) ذكران، (80) طالبان كطالبةن، (150)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
. بكمية التربية بجامعة األزىر بغزة

 كقد استخدـ الباحث مقياس أيزنؾ لمشخصية كمقياس التقدير الشخصي لجكردكف، كأسفرت نتائج 
الدراسة عمى أنو تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الذىانية، كالسيطرة كالمسؤكلية، كاالتزاف االنفعالي 

. لصالح الذككر، كفي العصابية كالجاذبية االجتماعية، كاالجتماعية لصالح اإلناث

 

بعنكاف  االتزاف االنفعالي كعبلقتو بكؿ مف السرعة اإلدراكية  التي كانت  ((1995 ،العدؿأما دراسة 
 إلى دراسة بعض المتغيرات التي ترتبط باالتزاف االنفعالي كالتي تزيد ، فقد ىدفتكالتفكير االبتكارم

بزيادتو كتنقص بنقصانو، كىؿ تتكقؼ ىذه العبلقة عمى نكع الطالب، كبالتالي محاكلة تككيف شخصي 
دراؾ العالـ الخارجي  بؿ التدخؿ كالتعديؿ فيو مف ،ذم بنية معرفية صحيحة يستطيع مف خبلليا فيـ كا 

خبلؿ االبتكار كما أنو محاكلة لفيـ الدكر الذم تمعبو عكامؿ أخرل غير القدرات العقمية في الفركؽ 
. الفردية

( 138)طالبان كطالبةن بالصؼ الثاني الثانكم بمدينة اإلسماعيمية منيـ  (325)ككانت عينة الدراسة 
 كقد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية كقد راعى الباحث تكافؤ العينة مف حيث ،طالبةن  (187)كطالبان، 

كاستخدـ مقياس ، ـ األب كالمستكل التحصيمي السابؽليالمستكل االقتصادم كاالجتماعي كمستكل تع
 ،(1983، كآخريفإعداد أنكر الشرقاكم مف )االتزاف االنفعالي مف إعداده، كاختبار السرعة اإلدراكية 

ككذلؾ استخدـ بطارية اختبارات القدرة عمى التفكير االبتكارم التي أعدىا بالمغة العربية عبد السبلـ 
إعداد مف  ككذلؾ استخدـ اختبار الذكاء المصكر ،عبد الغفار عمى أساس بطارية جيمفكرد األصمية

(. 1978) ،زكي صالح
كجكد فركؽ بيف درجات الطبلب كالطالبات في اختبار الكممات كاألرقاـ : ككانت النتائج كالتالي

 كلكف ال تكجد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات في اختبار األشكاؿ طالبات،كالسرعة اإلدراكية لصالح اؿ
كالمضطربيف انفعاليان في اختبار األرقاـ كالسرعة اإلدراكية  ككذلؾ تكجد فركؽ بيف المتزنيف انفعاليا

كلكف ال تكجد فركؽ بيف المضطربيف انفعاليان كالمتزنيف كغير المتزنيف انفعاليان ، لصالح المتزنيف انفعاليان 
. في اختبار األشكاؿ كالكممات
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دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة المحتمؿ كجكدىا بيف االتزاف االنفعالي  (1993)كأجرل عيد، 
( 180)كاالغتراب لدل عينة مف الشباب السعكدم بمكة المكرمة، كاختار الباحث عينة تككنت مف 

. سنة (25-18)طالبان سعكديان جامعيان مف نادم االتحاد الرياضي بمكة المكرمة كتراكحت أعمارىـ بيف 

كلقياس االتزاف االنفعالي كاالغتراب استخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد سامية القطاف، 
. كترجمة كتقنيف الباحث( دييف)، كمقياس االغتراب مف إعداد (1986)

كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف االتزاف االنفعالي ىك جكىر العممية التكافقية كأف المركنة كالتركم 
ىما لبابة األصيؿ، كأف غيبة المركنة كانسحاب التركم في المكاقؼ يؤدياف إلى الجمكد كالعدكانية 
كحصارية التردد، كما تكصؿ الباحث إلى أف ىناؾ ارتباطان كاضح الداللة بيف الترددية كالعدكانية 

كالجمكد، كبيف االغتراب، كما تتمثؿ بعض مصاحباتو في ىذه الدراسة في العجز كالبلمعيارية كالعزلة 
. االجتماعية، كبناءن عميو فإف االتزاف االنفعالي كاالغتراب ضداف كنقيضاف

 

الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف المكانة السكسيكمترية كاالتزاف االنفعالي، أم  (1992)كحاكؿ السيد، 
ىؿ االتزاف االنفعالي كراء ارتفاع أك انخفاض مكانتيـ السكسيكمترية؟ كىؿ التكافؽ االجتماعي لؤلفراد 

. لو صمة باالتزاف االنفعالي؟ كما األسباب كراء ظاىرة االختيار كالنبذ في المكاقؼ السكسيكمترية؟

مف طبلب السنة الرابعة حتى يضمف كجكد  ( طالبان كطالبةن 44)كقد اختار الباحث عينة الدراسة مف 
. مجمكعات حسب التخصص العممي (4)تفاعؿ بينيـ لفترة طكيمة، كقاـ الباحث بتقسيـ العينة إلى 

كلقياس المكانة السكسيكمترية قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس السكسيكمترم مف إعداده عمى أفراد 
. الجماعات األربع كؿ جماعة عمى حدة، ألف كؿ جماعة تعتبر كحدة نمائية بذاتيا

مف إعداد  (2)ك (1)أما بالنسبة لقياس االتزاف االنفعالي؛ فقد استخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي 
. سامية القطاف

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف االتزاف االنفعالي يرتبط بكجو عاـ بارتفاع مكانة االختبار السكسيكمترم 
كانخفاض مكانة النبذ السكسيكمترم، كمف ناحية أخرل، فقد أظيرت ىذه الدراسة أف العينة تضـ أفرادان 
يعانكف ببل شؾ مف متاعب نفسية كاضحة، كأف الطبلب في الجامعة ال يشعركف عادة باألمف الكافي 

. لمتفاعؿ معان في جماعة

 



 55 

دراسة السمككيات الخاطئة لقيادة السيارات لدل المخالفيف مركريان كغير  (1992)كحاكؿ عبادة، 
االتزاف )المخالفيف، كأيضان محاكلة دراسة العبلقة بيف ىذه السمككيات كبعض المتغيرات النفسية كىي 

لى أم مدل  (االنفعالي، كالعصبية، كالتكتر، كالعدكانية، كاالعتمادية، كالسيطرة، كانحراؼ الشخصية كا 
. تختمؼ ىذه العكامؿ النفسية لدل المخالؼ عنو لدل غير المخالؼ

قاـ الباحث بإجراء ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية مف بيف السائقيف المتردديف عمى إدارة المركر 
سائقان كسائقةن  (329)كالترخيص إلنياء بعض المعامبلت الخاصة بيـ، حيث بمغ إجمالي ىذه العينة 

ىذا باإلضافة إلى ثبلث عينات استطبلعية حجميا  ( فرد غير مخالؼ228 فرد مخالؼ، ك101)
. فردان  (235)

: كما قاـ الباحث باستخداـ مقياس انحراؼ الشخصية الذم قاـ بإعداده في البيئة األجنبية كؿ مف
 Personality):  ، كذلؾ تحت عنكاف,.Bedford, A. and Foulds, G 1978))بيدفكرد ك فكلدز 

Deviance Scale) . كما استخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي الذم أعده في البيئة األجنبية
كقاـ . "Emotional Stability" تحت عنكاف ,.Serebriakoff, V 1988))العالـ سيربرياككؼ 

الباحث الحالي بنقؿ ىذه المقاييس إلى العربية كتقنينيا عمى عينات مختمفة مف المجتمع البحراني 
. (دكلة البحريف)

كمف أىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف عينة المخالفيف 
مركريان كعينة غير المخالفيف في متغير العصبية كالتكتر لصالح عينة المخالفيف، بينما جاءت الفركؽ 
لصالح عينة غير المخالفيف في متغير االتزاف االنفعالي، كما جاءت معامبلت االرتباط مكجبة كدالة 

السرعة، كتشتت االنتباه، : بيف العصبية كالتكتر مف جانب كالسمككيات الخاطئة لقيادة السيارات كىي
كضعؼ التركيز، كعدـ التقيد بقكاعد الطريؽ، كانشغاؿ السائؽ أثناء القيادة، كالسمككيات الفنية الخاطئة، 
كسمككيات انفعالية كصحية خاطئة، بينما جاءت معامبلت االرتباط سالبة كدالة إحصائيان بيف االتزاف 

. االنفعالي كالسمككيات الخاطئة لقيادة السيارات

االتزاف )العكامؿ النفسية " بعنكاف  ((2004الكاردة في ضحيؾ،  ((1991كفي دراسة أبك اسحؽ، 
".  التي تكمف كراء إيجابية المراىقيف الفمسطينييف (االنفعالي

حاكؿ الباحث  الكشؼ عف العكامؿ النفسية التي تكمف كراء إيجابية المراىؽ الفمسطيني، كذلؾ أثناء 
. قياـ ىؤالء المراىقيف بدكرىـ في الكاقع، أم دراسة لمظاىرة أثناء حدكثيا

طالبان كطالبةن مف المراىقيف الفمسطينييف مف طبلب المرحمة  (192)ككانت عينة الدراسة قكاميا 
. سنة (18-14)اإلعدادية كالثانكية، كممف تراكح أعمارىـ ما بيف 
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كاستخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد سامية القطاف، كمقياس اإليجابية مف إعداد 
الباحث نفسو، كما قاـ بتطبيؽ فنيات المنيج اإلكمينيكي مف قبيؿ اختبار الذات كالمقابمة الحرة كالمقابمة 

. المقننة مف إعداد مخيمر
: ككانت نتائج الدراسة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات كؿ مف الطمبة المتركيف، كبيف متكسط  -
درجات الطمبة المندفعيف، بالمرحمة الثانكية كالمرحمة اإلعدادية في مستكل اإليجابية، كذلؾ 

. لصالح الطمبة المتركيف
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة المتركيف كبيف متكسط درجات  -

الطمبة المتردديف بالمرحمة الثانكية كالمرحمة اإلعدادية في مستكل اإليجابية، كذلؾ لصالح 
. الطمبة المتردديف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الدراسات األجنبية
 

 ىدفت إلى فحص العبلقة بيف بعض أبعاد الشخصية كاالتزاف Rigby, (2005)ىناؾ دراسة رجبي 
االنفعالي كاالنبساط كالرضا العاـ عف الحياة، حيث كاف اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىك اختبار ما إذا 

كانت التنسيبات السببية تتكسط العبلقة بيف الصفات الشخصية كالرضا العاـ عف الحياة، كتككنت 
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طالب مف مجتمعات ريفية كحضرية في بنسمفانيا، حيث تـ اختيار العينة مف  (211)العينة مف 
. ذككر (104)إناث ك (107)، منيـ (جدد كغيرىـ)مستكيات جامعية مختمفة 

 Children's Attributionalكاستخدـ الباحث في دراستو استبانة األسمكب التنسيبي عند األطفاؿ 

Style Questionnaire CASQ; Seligman et al., (1984) كمقياس االتزاف االنفعالي 
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف . كاالنبساط، كما استخدـ مقياس الرضا عف الحياة لدل الطبلب

الصفة الشخصية لبلتزاف االنفعالي كليس االنبساط متصمة بشكؿ كبير بالرضا عف الحياة لدل 
المراىقيف، إضافة إلى ذلؾ فقد تبيف أف التنسيبات السببية لؤلحداث الجيدة لدل المراىقيف تتكسط 

العبلقة بيف الرضا عف الحياة كاالتزاف االنفعالي، كأضاؼ الباحث أف ىذه النتائج ال بد أف تعزز مفيـك 
المداخؿ االحتمالية لمتطكر المتزايد لمرضا عف الحياة عند المراىقيف باإلضافة إلى تنمية الجيكد لدل 

. المراىقيف بشكؿ صحي
 

 فقد ىدفت إلى الكشؼ عف مدل تأثير العكامؿ الرئيسية Ferguson, (2003)أما دراسة فيرجسكف 
 كقاـ الباحث Hypochondriacal Concerns( HCs)الخمسة لمشخصية عمى تكىـ المرض 

باستخداـ دراستيف طكليتيف لجمع المعمكمات حكؿ العكامؿ الرئيسية الخمسة لمشخصية كتكىـ المرض، 
شيران، كاألخرل استخدـ  (17-16)إحدل الطرؽ استخدـ الباحث فييا مجمكعة مف متبرعي الدـ لمدة 

. شير (2.5)فييا مجمكعة مف طبلب الجامعة الذيف لـ يتخرجكا بعد كلمدة 
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف انخفاض مستكل التكىـ بالمرض لو عبلقة بارتفاع مستكل االتزاف 

االنفعالي كالكعي، كأف لبلتزاف االنفعالي كالكعي أدكاران تنبئية مرتبطة بتكىـ المرض كأف األشخاص 
.  الذيف يمتمككف قدران أكبر مف الكعي يصبحكف أقؿ قمقان صحيان 

 
االنبساط، ) حيث قاـ بدراسة عبلقة العكامؿ الخمسة لمشخصية كىي Mann, (2003)دراسة ماف 

بالتكافؽ لدل طمبة الكمية حيث تككنت عينة الدراسة مف  (كالكعي، كالمكافقة، كاالتزاف االنفعالي، كالذكاء
سنة مف  (49-18)طالب جامعي مف قسـ عمـ النفس في كندا، تراكحت أعمارىـ بيف  (200)

األكاديمي كالشخصي كاالجتماعي، : مستكيات مختمفة، كتـ استخداـ مقياس التكافؽ بأبعاده المختمفة
. كمقياس الشخصية لقياس متغيرات الشخصية الخمسة

كأشارت نتائج الدراسة إلى أف االتزاف االنفعالي يرتبط إيجابيان بااللتحاؽ بالجامعة، ككذلؾ بالتغيرات 
المختمفة لمتكافؽ، أما المكافقة كاالنبساط فقد ارتبطت بشكؿ إيجابي، كلكف بصكرة أقؿ أىمية بالتكافؽ 

. االجتماعي كاألكاديمي، بينما ارتبط الكعي بشكؿ سمبي معيما
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 التي كانت بعنكاف تطكر االتزاف االنفعالي Lana & Adrian, (2003)أما دراسة النا ك أدرياف 
دكر اآلباء كاألصدقاء كالجنس، فقد ىدفت إلى بحث العبلقة بيف : كمفيـك الذات لدل المراىقيف

اليدكء كالتخمص مف )كاالتزاف االنفعالي  (الثقة بالنفس)االختبلفات الجنسية كتطكر مفيـك الذات العاـ 
. لدل المراىقيف (القمؽ كاالكتئاب

مراىقان في سف السادسة عشرة، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف  (655)تككنت عينة الدراسة مف 
العبلقات مع اآلباء كانت ذات أىمية بالنسبة لبلتزاف االنفعالي لدل الذككر، بعكس ما كجد لدل 

اإلناث، حيث إف ىذه النتيجة تتعارض مع االعتقاد بأف المراىقيف الذككر يسعكف إلقامة االستقبللية 
عف اآلباء أكثر مف اإلناث، كما يتحدل البحث الفكرة القائمة بأف الذككر المراىقيف أقؿ اىتمامان 

. بعبلقات الصداقة الحميمة مف اإلناث
كما بينت نتائج الدراسة أف عبلقات الصداقة مف نفس الجنس أك مف الجنس اآلخر كانت ذات تأثير 
في تشكيؿ االتزاف االنفعالي لدل المراىقيف أكثر مف العبلقات مع الكالديف، كما تبيف كجكد عبلقة 

. متبادلة بيف مفيـك الذات كاالتزاف االنفعالي
شيران، أم عمى عمر  (18)كبمقارنة ىذه النتائج بالنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف نفس العينة قبؿ 

سنة، تبيف أف المراىقيف يتكجيكف بارتباطيـ االنفعالي مع اآلباء نحك األصدقاء بشكؿ متزايد  (14.5)
. أم يجعؿ لو شخصية مميزة (Individuation)تدريجيان، بعممية تعرؼ بػ

 
 إلى معرفة تأثير برامج اإلدارة العاطفية عمى Yang & Wang, (2001)كىدفت دراسة يانج ككانج 

. االتزاف االنفعالي كالعبلقات الشخصية مع اآلخريف عند الطبلب المينييف
طالب مف طبلب السنة الثالثة مف أقساـ مختمفة حيث تـ تطبيؽ  (125)حيث تككنت عينة الدراسة مف 

برنامج اإلدارة العاطفية كمقياس العبلقات الشخصية كمقياس االتزاف االنفعالي عمى عينة الدراسة 
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف الطبلب الذيف مركا ببرامج اإلدارة العاطفية كاف عندىـ مستكل أعمى مف 

االتزاف االنفعالي بخبلؼ الذيف لـ يمركا بالبرنامج، ككذلؾ كاف عندىـ مستكل أعمى في التفاعؿ مع 
اآلخريف، كأف برنامج اإلدارة العاطفية لـ يؤثر عمى العبلقات الشخصية مع اآلخريف ككؿ، بالرغـ مف 
أف الطبلب ذكم التعمـ الميني العالي كالذيف مركا بالبرنامج كاف لدييـ مستكل أعمى في التفاعؿ مع 

اآلخريف، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف برنامج اإلدارة العاطفي مفيد بشكؿ كبير في تحسيف مستكل 
. االتزاف االنفعالي لدل الطبلب، كتعزيز الشخصية كالثقة بالنفس كالعمؿ

 
دراسة فحصت العبلقة بيف  (15) نتائج Barrick et al., (2001)كلخصت دراسة بارؾ كآخريف 

العكامؿ الخمسة لمشخصية كاألداء الكظيفي، حيث كجدت معظـ الدراسات أف االتزاف االنفعالي لو 
تأثير عمى األداء الكظيفي ككؿ، كلكنو مف ناحية لكحظ أف ىناؾ فكارؽ في تأثيره حسب نكع المينة، 
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ًَ كبيران عمى عمؿ الفريؽ، كما دعمت كأكدت  كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف لبلتزاف االنفعالي تأثيران
ىذه الدراسة ما تكصمت إليو الدراسات السابقة، كىي أف الكعي يعتبر حيكيان كذا أىمية كبيرة عمى 

. مقياس األداء الكظيفي في جميع الميف التي تمت دراستيا
 

 دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف االتزاف االنفعالي، كاالنبساط، Vitters, (2001)كأجرل فترس 
طالبان مف طبلب مدرسة ثانكية في المجتمع  (264)كالرفاىية، حيث تككنت عينة الدراسة مف 

. النركيجي
 & Swis; Pivot مف إعداد (Satisfaction With Life Scale)كاستخدـ مقياس 

Diener.(1993) لقياس الرضا عف الحياة كمقياس الصفات الشخصية الخمس النركيجي 
Norwegian Big Five Inventory. Engrik,(1993) لقياس االتزاف االنفعالي، كأشارت نتائج 

الدراسة إلى أف االتزاف االنفعالي يعتبر مؤشران قكيان لمرفاىية، كعندما يككف االتزاف االنفعالي مسيطران 
عميو يككف لبلنبساط القميؿ مف التأثير عمى الرفاىية، باستثناء المؤشرات اإليجابية، كأكضحت الدراسة 

. أنو لك كاف لبلنبساط تأثير إيجابي فإف االتزاف االنفعالي يبقى المؤشر األقكل لمرفاىية
 

 إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الصفات األربع Judg & Bono, (2001)كىدفت دراسة جج كبكنك 
لمتقييـ الذاتي كىي االتزاف االنفعالي، كتقدير الذات، كالفعالية الذاتية العامة، كمركز الضبط، كبيف 

. الرضا الكظيفي كاألداء الكظيفي
-1967كقاـ الباحثاف بجمع معمكمات تتعمؽ بالدراسة مف أبحاث كدراسات تتعمؽ بعمـ النفس مف سنة 

، كالتي تختص فقط بالعبلقة بيف األنماط األربعة لمشخصية كالرضا الكظيفي كاألداء الكظيفي، 1997
رسالة دكتكراه غير منشكرة، ككاف المشارككف في ىذه الدراسات  (224)بحثان منشكران ك (536)كعددىا 

مف المكظفيف، كتـ استثناء الدراسات التي شممت غير المكظفيف، كقد تبنى الباحث في إجراء دراستو 
. Schmidt & Hunter, (1990)األساليب التي استخدميا سمت كىنتر 

دراسة قد أظيرت كجكد عبلقة ما بيف األنماط الشخصية كالرضا  (135)كتكصؿ الباحث إلى أف ىناؾ 
دراسة كجدت عبلقة بيف أنماط الشخصية كاألداء الكظيفي، كبشكؿ عاـ فإف  (81)الكظيفي، كأف 

النتائج أظيرت أف أنماط جكىر التقييـ الذاتي ىي مف أفضؿ المؤشرات الحاسمة حكؿ الرضا الكظيفي 
كاألداء الكظيفي، كأف االتزاف االنفعالي الذم يعكس الميكؿ لمثقة كالثبات كاف المؤشر بجكىر التقييـ 

الذاتي، كبالتحديد فقد كجد الباحثاف أف ىناؾ عبلقة إيجابية ما بيف االتزاف االنفعالي كالرضا الكظيفي 
. كاألداء الكظيفي
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 فيدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف السعادة Hills & Argyle, (2001)أما دراسة ىيمز ك آرجمز 
مف مقيمي اكسفكرد شير، حيث  (244)ككؿ مف االنبساط كاالتزاف االنفعالي، حيث تككنت العينة مف 

. سنة (85- 18)امرأة تراكحت أعمارىـ ما بيف  (143)رجؿ ك (101)اشتممت عمى 
لقياس السعادة، كما استخدـ  (OHI( )Oxford Happiness Inventory)استخدـ الباحث مقياس 

، ككذلؾ استخدـ مقياس تقييـ الذات (Eysench Personality Questionnaire)استبانة الشخصية 
(Self-Esteem Scale)  لركزنبرج(Rosenberg,(1989 كمقياس الرضا عف الحياة ،
(Satisfaction With Life Scale .)

: كأشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي
يرتبط االتزاف االنفعالي بشكؿ كبير بالسعادة كالرضا عف الحياة كالتقييـ الذاتي أكثر مف  -

. االنبساط
في المتغيرات المختمفة يعتبر االتزاف االنفعالي المؤشر األقكل لمسعادة كالرضا عف الحياة  -

 .كالتقييـ الذاتي أكثر مف االنبساط، كما تكضح االختبلفات في كؿ تردد أكثر مف االنبساط

أشارت النتائج في ما يتعمؽ بالمشاركيف مف الشباب إلى أف االتزاف االنفعالي مؤشر ذك أىمية  -
. فيما يتعمؽ بالسعادة ككؿ، بينما ال يبدك ذلؾ فيما يتعمؽ باالنبساط

 
 إلى معرفة العبلقة بيف االتزاف االنفعالي، كتقدير الذات، Sullivan, (2000)كىدفت دراسة سكليفاف 

ذكران  (42)، (Loyola)طالبان مف كمية لكيكال  (84)كالتناسؽ الحسي، حيث تككنت عينة الدراسة مف 
عامان، كقد استخدـ الباحث مقياس تقدير الذات كمقياس  (22-18)أنثى، تراكحت أعمارىـ بيف  (42)ك

 Rosenberg Self-Esteem Scale, and the)التكجو نحك الحياة مف إعداد ركزنبرؽ 

Orientation to Life Scale) كمقياس االتزاف االنفعالي ،(Mini-marker Set) .
كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة ميمة بيف االتزاف االنفعالي كتقدير الذات ككذلؾ بيف االتزاف 

االنفعالي كالتناسؽ الحسي، كأف ىذه النتيجة تتقارب مع النتائج التي تكصمت إلييا دراسات مشابية في 
. مجتمعات أخرل

 دراسة ىدفت إلى اختبار الفرضيات الخمس الكبيرة التي تتعمؽ Caligiuri, (2000)كأجرل كاليجكرم 
حيث افترضت  (االتزاف االنفعالي، كاالنبساط، كالكعي، كاالنفتاح، كالمكافقة)بخصائص الشخصية كىي 

. الدراسة معياريف لنجاح المغتربيف األكؿ إنياء الميمة في كقت سريع، كالثاني مستكل أداء المشرفيف
مشرفان مف شركة معمكمات تقنية مقرىا في  (94)مستخدمان مغتربيف ك (143)كتككنت عينة الدراسة مف 
 لقياس العكامؿ الخمسة التي (HPI- Hogan Personality Inventory)أمريكا قامكا بتعبئة مقياس 

تتعمؽ بخصائص الشخصية، كتكصمت الدراسة إلى أف االتزاف االنفعالي كاالنبساط ك المكافقة ارتبطت 
. سمبيان برغبة المغتربيف في إنياء ميمتيـ، أما الكعي فقد ارتبط إيجابيان بأداء المشرفيف لميمتيـ المغتربة
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 دراسة ىدفت إلى تقييـ العبلقة بيف ميزات Borella et al., (1999)كأجرل بكريبل كآخركف 

الشخصية المستقرة، كالحالة المزاجية، كرد الفعؿ المناعي، كفحص اإلجياد، حيث تككنت عينة الدراسة 
كاستخدـ .  طالبان مف طبلب كمية عسكرية في مستكل السنة الثانية في مكدينا بإيطاليا (277)مف 

  Big Five Questionnaire (BFQ, ES Scale)الباحث مقياس الصفات الخمس لمشخصية 
، Eysenck Personality Inventoryلقياس االتزاف االنفعالي كقياس إيزنؾ لقياس الشخصية 

  .State-Trait-Anxiety Inventory( STAI)كمقياس صفة القمؽ 
ارتبط االتزاف االنفعالي إيجابيان مع الحالة المزاجية المستقرة، كما : كقد جاءت النتائج عمى النحك التالي

ارتبط االتزاف االنفعالي سمبيان بحالة القمؽ، كلـ تظير عبلقة بيف االتزاف االنفعالي كرد الفعؿ المناعي 
. كاإلجياد

 
 بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير االتزاف االنفعالي Kaiser & Ozer, (1997)كقاـ قيسر كأكزر 

طالبان كطالبةن مف جنسيات  (264)عمى الضغط المتكقع كالضغط الرجعي، كتككنت عينة الدراسة مف 
مختمفة، كفي مستكل سنة أكلى في جامعة كاليفكرنيا، قامكا بتعبئة مقياس االتزاف االنفعالي، كما قدمكا 

أشير تـ تقييـ مجمكعة األىداؼ نفسيا  (6)مجمكعة أىدافيـ مقدرة عمى أساس الضغط المتكقع، كبعد 
. عمى أساس الضغط الرجعي

كأكضحت النتائج بشكؿ عاـ أف االتزاف االنفعالي كالضغط المتكقع يعتبر متصبلن كمتنبئان بالضغط 
الرجعي، كلكف ليس ىناؾ أم عبلقة بيف االتزاف االنفعالي كالضغط المتكقع، كما أشارت النتائج إلى 
أنو في المجاؿ الصحي كاف ىناؾ ارتباط بيف االتزاف االنفعالي ككؿ مف الضغط التكقعي كالرجعي، 

. كأف االتزاف االنفعالي ال يرتبط بأم نكع مف الضغط في المجاالت التنظيمية كالمادية
 

 دراسة عف أثر التربية العقبلنية عمى التفكير العقبلني Li-Chuan, (1996)كما قدـ لي شيكف 
كاالتزاف االنفعالي كتقدير الذات لدل عينة مف طبلب الجامعة، حيث أعد برنامج في التربية العقبلنية 

يعتمد عمى مبادئ العبلج العقبلني االنفعالي قد قدمو إليس، كتبيف مف نتائج الدراسة أف طبلب 
المجمكعة التجريبية قد تحسنكا في مستكل االتزاف االنفعالي كمستكل تقدير الذات، حيث أكد أف التربية 
العقبلنية أدت إلى تحسف مستكل االتزاف االنفعالي كارتفاع مستكل تقدير الذات كالتفكير العقبلني لدل 

. طبلب المجمكعة التجريبية بالمقارنة مع المجمكعة الضابطة
 دراسة (2001) كما كرد في المزيني، Katz & Campbell, (1994)كأجرل كؿ مف كاتس ككامبيؿ 

، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف "الترددية مقابؿ التعبير االنفعالي كالسكاء النفسي"بعنكاف 
سمة التردد كاالزدكاجية مقابؿ التعبير االنفعالي كبيف متكسط مستكيات الصحة النفسية كالجسمية، كقد 
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( 41)طالبان كطالبةن مف جامعة ككلكمبيا اإلنجميزية، حيث تـ اختيار  (66)تككنت عينة الدراسة مف 
. عامان  (17-32)طالبان تتراكح أعمارىـ بيف  (25)طالبةن ك

كتكصؿ الباحثاف إلى أف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف التعبير االنفعالي كبيف الصحة النفسية كالجسمية، 
فكمما كاف التعبير االنفعالي متكازنان كانت الصحة النفسية كالجسمية أعمى ككمما كاف التعبير االنفعالي 

. مضطربان كانت الصحة النفسية كالجسمية متردية
 بعنكاف رد الفعؿ االنفعالي كاالتزاف Shukla & Prakash, (1990)كىناؾ دراسة لشككبل كبراكاش 

االنفعالي عند ثبلث جماعات دينية في اليند، ىدفت إلى بحث العبلقة بيف صفات الشخصية كرد 
الفعؿ االنفعالي كاالتزاف االنفعالي في جماعات دينية في اليند، فقد افترض الباحثاف أف العقيدة الدينية 

. كالنظاـ المعيف لممارسات الدينية لدل الفرد تؤثر عمى تركيب شخصيتو
شخص مف ثبلث مجمكعات دينية كىي الينكد كالمسممكف  (300)تككنت عينة الدراسة مف 

 Adult Personality)كالمسيحيكف، حيث استخدـ الباحثاف استبانة تقييـ الشخصية لدل البالغيف

Assessment Questionnaire). 
مف الينكد، كقد  (رد فعؿ انفعالي)كقد أشارت النتائج إلى أف المسيحييف كالمسمميف أقؿ تجاكبان انفعاليان 

أرجع الباحثاف ىذا االختبلؼ إلى طبيعة الديانة اليندكسية التي تسمح بحرية أكثر، كما أف طبيعة 
. الديانة تدعك لبلنفتاحية

كما أشارت نتائج الدراسة أيضان إلى أف عدـ االتزاف االنفعالي يبدك كاضحان بيف الينكد كالمسيحييف 
مقارنة مع المسمميف الذيف يتمتعكف باتزاف انفعالي أكبر، كعزا الباحثاف ذلؾ إلى طبيعة الديف 

. اإلسبلمي، حيث ىنالؾ قكانيف كأنظمة ثابتة تعكس االتزاف كالثبات عمى أفرادىا كأتباعيا
 
 
 
 

: الدراسات التي تناولت العالقة بين مستوى الطموح واالتزان االنفعالي والصحة النفسية
 

دراسة ىدفت إلى بحث أثر التكافؽ النفسي كالجنس عمى كؿ مف مستكل  (2001)أجرت الصرايرة، 
. الطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية التابعة لتربية الكرؾ

طالبان كطالبةن اختيركا بالطريقة العشكائية كاستخدمت الباحثة في  (658)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
أحدىما لقياس التكافؽ النفسي، كالثاني لقياس مستكل الطمكح، كما اعتمدت : ىذه الدراسة مقياسيف

 كمحؾ 2000/2001معدالت طمبة الصؼ العاشر األساسي في الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي 
. لمتحصيؿ الدراسي
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كقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف التكافؽ النفسي كالجنس عمى مستكل 
الطمكح، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ في التحصيؿ الدراسي تعزل الختبلؼ مستكل 

التكافؽ النفسي، في حيف أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ في التحصيؿ الدراسي بيف الذككر كاإلناث 
كلصالح اإلناث، كما تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ في التكافؽ النفسي بيف الذككر كاإلناث 

. لصالح الذككر

 

، بدراسة (2003)، كما كرد في خميؿ، Maw & Beekos, (2000)كقاـ كؿ مف ماك كبيككس 
طكلية تتعمؽ بمستكل الطمكح األكاديمي كمستكل الطمكح الميني لدل اإلناث، ككاف ىدؼ الدراسة 

محاكلة التعرؼ عمى العبلقة بيف الخصائص النفسية، كمتغيرات العائمة، كالتقدـ األكاديمي في 
المدرسة، كاالختبلفات العرقية كبيف مستكل الطمكح األكاديمي كالميني، كذلؾ بتتبع الطبلب الحاصميف 

.  عمى شيادة المدرسة العميا
ما نكع العمؿ الذم تتكقعيف أف تشغميو ببمكغؾ سف الثبلثيف؟ كذلؾ : كقد تـ استخداـ السؤاؿ المسحي

لقياس مستكل الطمكح الميني، باإلضافة إلى اختبارات أخرل لقياس متغيرات الدراسة، عمى عينة 
حالة مف طالبات الصؼ العاشر، تـ اشتقاقيف مف الدراسة الطكلية التعميمية  (5670)مككنة مف 
، كتـ تتبعيف إلى ما بعد دراستيف National Educational Longitudinal Studyالكطنية، 

.  بالمدرسة العميا
كقد تضمنت العينة اختبلفات عرقية، حيث تضمنت طالبات أمريكيات آسيكيات، أسبانيات، كأمريكيات 
أفريقيات، كأمريكيات أصميات، ككاف مف نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان فيما بيف الطالبات 
المرتفعات ػ المنخفضات في مستكل الطمكح األكاديمي كالميني، فيما يتعمؽ بالخصائص النفسية، 
كذلؾ لصالح مجمكعة المرتفعات في مستكل الطمكح األكاديمي كالميني، فقد أكضحت الدراسة أف 

ىؤالء الطالبات لدييف مفيـك أعمى عف ذكاتيف، كيتميزف بكجية ضبط داخمية، عبلكة عف أنيف يقضيف 
.  كقتان طكيبلن في التفكير في خطط ما بعد المدرسة الثانكية

كما كاف مف نتائج الدراسة أف ىؤالء الطالبات المرتفعات في مستكل الطمكح األكاديمي كالميني ينتميف 
إلى آباء مف مستكل اقتصادم كتعميمي كميني مرتفع، كما أنيف يتمتعف بتقدـ أكاديمي في القراءة 
كميارات الحساب، كأخيران فقد تفكقت مجمكعة الطالبات األمريكيات اآلسيكيات في مستكل الطمكح 

األكاديمي كالميني، في حيف حصمت مجمكعة مف الطالبات األسبانيات عمى أقؿ مستكل مف الطمكح 
. األكاديمي كالميني
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كالتي كاف اليدؼ منيا دراسة العبلقة االرتباطية  (2001)في محمكد،  (1993)كىناؾ دراسة حمادة، 
بيف مستكل الطمكح ككبلن مف العصابية كالتكيؼ النفسي كالعائمي لدل الطبلب، كالعينة اشتممت عمى 

طالبان كطالبةن مف طبلب السنة األكلى كالرابعة بجامعة اإلسكندرية مف كميات نظرية كعممية،  (520)
سنة، كقد تـ استخداـ استبياف مستكل الطمكح كاختبار األعصبة  (33-16)كتراكحت أعمارىـ ما بيف 

: كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة. النفسية كاختبار التكافؽ لمطمبة
بمعنى أنو كمما . تكجد عبلقة عكسية سالبة بيف مستكل الطمكح كبيف الميكؿ لمعصابية -ٔ

. انخفض الطمكح زادت كارتفعت الميكؿ العصابية كالعكس
تكجد عبلقة طردية مكجبة بيف مستكل الطمكح كبيف التكيؼ النفسي كالعائمي لدل أفراد العينة  -ٕ

 .بمعنى أنو كمما ارتفع مستكل الطمكح ارتفع معو كؿ مف التكيؼ النفسي كالعائمي. ككؿ

 .الذككر أكثر طمكحان مف اإلناث -ٖ

 
فكاف ىدفيا دراسة العبلقة بيف التكافؽ  (2001)كما كرد في بدكر،  (1989)أما دراسة مرحاب، 

دراسة مقارنة بيف الجنسيف في مرحمة المراىقة، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى . النفسي كمستكل الطمكح
طالبان كطالبةن في مرحمة المراىقة، استخدـ الباحث اختبار التكافؽ النفسي  (432)عينة مؤلفة مف 

، كمف أىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف (كامميا عبد الفتاح)، كاستبياف مستكل الطمكح (بؿ. ىيكـ)
: نتائج
يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ النفسي العاـ كبيف مستكل الطمكح لدل المراىقيف  -ٔ

. كالمراىقات
 .يكجد عبلقة مكجبة بيف األبعاد الفرعية لمتكافؽ النفسي كبيف مستكل الطمكح -ٕ

 .إف ذكم مستكل الطمكح العالي أكثر تكافقان مف ذكم مستكل الطمكح المنخفض -ٖ

تكجد فركؽ بيف ذكم مستكل الطمكح العالي كبيف ذكم مستكل الطمكح المنخفض مف حيث  -ٗ
 .أبعاد التكافؽ النفسي المختمفة

تكجد فركؽ بيف الجنسيف في مستكل الطمكح مف حيث مستكيات التكافؽ العاـ كباقي أبعاده  -٘
 .المختمفة

 
كاليدؼ منيا ىك معرفة مدل العبلقة  (2001) كما كرد في محمكد، Kevin, (1988)دراسة كيفف 

القدرة العقمية، كاالتجاىات المعرفية كاالنفعالية كمستكل الطمكح الميني : بيف المتغيرات اآلتية
مف  (15-12)طالب كطالبة مف المرحمة العمرية ما بيف  (500)تككنت عينة الدراسة مف . كالتعميمي

طبلب الصؼ األكؿ الثانكم، كقد تـ استخداـ استبياف االتجاىات االنفعالية كالطمكح كاختبار القدرة 
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العقمية كمف أىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج ىك أف القدرة العقمية كاالتجاىات االنفعالية 
. تسيـ في مستكل الطمكح لدل أفراد العينة

 

إلى البحث في العبلقة بيف مستكل الطمكح ككؿ مف االتزاف  ((1983كىدفت دراسة المساعيد، 
. االنفعالي كالتخصص الدراسي كالجنس عند طبلب كطالبات الصؼ الثالث الثانكم في األردف

كتككف مجتمع الدراسة مف طبلب كطالبات الصؼ الثالث الثانكم في إربد، أما عينة الدراسة فتككنت 
مدرسة لمذككر كاإلناث في  (13)طالبان كطالبةن، اختيركا بالطريقة الطبقية العشكائية مف  (350)مف 
. إربد

كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداتيف لمقياس، األكلى استبياف كضعو عبد الكىاب العيسى، 
لقياس مستكل الطمكح عند الطبلب كالطالبات، كالثانية استبياف لقياس االتزاف االنفعالي عند  ((1973

أفراد العينة أعده الباحث لغرض ىذه الدراسة، كقد تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد العينة في 
.  مدارسيـ

 كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح لمطبلب 
كالطالبات كاالتزاف االنفعالي لدييـ، كما كجد أف الطبلب لدييـ مستكل طمكح أعمى مف مستكل 

الطمكح لمطالبات، كتبيف أف طبلب التخصص العممي لدييـ مستكل طمكح أعمى مف مستكل طمكح 
طبلب التخصص التجارم، كما أف لدييـ مستكل طمكح أعمى مف مستكل طمكح باقي التخصصات 

.  الدراسية األخرل، كلكف ليس بداللة إحصائية

كأظيرت الدراسة أف الطالبات ذكات التخصص العممي لدييف مستكل طمكح أعمى مف مستكل طمكح 
الطالبات ذكات التخصص األدبي كالتجارم، كما أف الطالبات ذكات التخصص األدبي لدييف مستكل 

. طمكح أعمى مف مستكل طمكح الطالبات ذكات التخصص التجارم

 

دراسة عف أثر التكتر عمى الطمكح التعميمي  (2002) في الذكاد، Khan, (1983)كأجرل خاف 
طالبان يعانكف مف تكتر كقمؽ  (151)كالكظيفي كالميني لمشباب الجامعي، كذلؾ عمى عينة تتككف مف 

استخدـ الباحث مقياس الطمكح التعميمي . طالبان ال يعانكف مف القمؽ كالتكتر (157)شديديف، ك
مف المجمكعة األكلى ذات التكتر كالقمؽ العالي في  (%50)كأكضحت نتائج الدراسة أف . كالميني
مف المجمكعة الثانية ذات القمؽ كالتكتر الخفيؼ قد عبركا عف ترددىـ فيما يتصؿ  (%33)مقابؿ 

مف  (%62)مف المجمكعة األكلى،  (%39)بمستكل كنكع الدراسة التي يكدكف استكماليا، بينما عبر 
كما أكضحت نتائج الدراسة فركقان بيف المجمكعتيف تتصؿ . المجمكعة الثانية عف اختيار ميني محدد
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دراؾ اليدؼ كاالتجاه لدل طبلب الجامعة، ككذلؾ إدراؾ المستقبؿ لدييـ كما . بنكع االختيار الميني، كا 
أكضحت نتائج الدراسة أف التردد كالشؾ كانعداـ الثقة في المستقبؿ قد تككف مسؤكلة عف التكتر العالي 

. لدل ىؤالء الطبلب بما يؤثر عمى مستكل طمكحاتيـ

 

كتيدؼ . عف التطمع بيف الشباب الجامعي في عبلقتو بمفيـك الذات (1975)كفي دراسة قشقكش، 
الدراسة إلى بحث العبلقة بيف الطمكح األكاديمي كالميني لدل الشباب الجامعي، كدراسة بعض أبعاد 
مفيـك الذات لدييـ، كقد استخدـ الباحث مقياسيف، إحداىما لقياس مستكل الطمكح األكاديمي، كاآلخر 

طالب  (200)لقياس مستكل الطمكح مف إعداد قشقكش، كاختبارات أخرل عمى عينة تتككف مف 
كطالبة بكمية التربية، جامعة عيف شمس ممف لـ يسبؽ ليـ الرسكب أثناء دراساتيـ الجامعية، كمف 

ككاف مف نتائج الدراسة كجكد فركؽ حقيقية فيما بيف مجمكعتي مستكل الطمكح . المنقكليف لمفرقة الرابعة
األكاديمي كالميني المرتفع، كمستكل الطمكح األكاديمي كالميني المنخفض مف حيث درجة تقبؿ 

الذات، كدرجة تقبؿ اآلخريف، كدرجة اإلحساس بالتباعد عف الشخص العادم، ككانت كؿ ىذه الفركؽ 
لصالح مستكل الطمكح األكاديمي كالميني المرتفع، كما كحدث عبلقة بيف مستكل الطمكح األكاديمي 

كالميني كدرجة االستبصار بالذات، حيث كجد أف مستكل الطمكح األكاديمي كالميني المرتفع تصاحبو 
درجة مرتفعة مف االستبصار بالذات، كما أف مستكل الطمكح األكاديمي كالميني المنخفض تصاحبو 

. درجة منخفضة مف االستبصار بالذات

ىدفت لمتعرؼ عمى طبيعة نكع االرتباط بيف الطمكح  (1973)كفي دراسة أخرل أجراىا العيسى، 
كظاىرة سمككية، كبيف سمة االنبساط كاالنطكاء كسمة انفعالية لدل طبلب جامعة بغداد مف مختمؼ 

مقياس مستكل : سنة، طبؽ الباحث عمييـ مقياسيف (28-17)الكميات، ممف تتراكح أعمارىـ بيف 
الطمكح كمقياس االنبساط كاالنطكاء، مف إعداد الباحث نفسو، كحاكلت الدراسة أيضان إيجاد أثر الجنس 

. كالحالة االقتصادية لعائمة الفرد عمى مستكل طمكحو

كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف الطمكح كاالنبساط، كعبلقة سمبية بيف الطمكح 
كاالنطكائية، إذ إف الطمبة ذكم الطمكح المرتفع ىـ أكثر ميبلن لبلنبساطية مف االنطكائية، كما أشارت 

نتائج الدراسة أيضان إلى أف مستكل طمكح الطمبة الذككر أعمى مف مستكل طمكح اإلناث، كما تكصمت 
الدراسة إلى أف طمكح الفرد يتأثر بالحالة االقتصادية لمعائمة، فالطمبة الذيف ينتمكف ألسرة تعيش في 

. حالة اقتصادية عالية، ىـ أكثر طمكحان مف األفراد الذيف يعيشكف في حالة اقتصادية متدنية
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بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي،  ((1961قامت عبد الفتاح، 
كما ىدفت إلى المقارنة بيف األسكياء كغير األسكياء الذيف يمثميـ العصابيكف بصفة عامة، ككذلؾ 

ىدفت الدراسة إلى معرفة قدرة التجارب المعممية المستخدمة لقياس مستكل الطمكح، عمى التمييز بيف 
. األفراد، كاستخداـ كسيمة تختمؼ عف االختبارات المعممية كىي االستبياف لمكشؼ عف مستكل الطمكح

كتككنت عينة الدراسة مف طمبة الجامعة، كقد أخذت الحاالت مف العيادة النفسية بكمية التربية بجامعة 
عيف شمس، كىي العيادة التي يتردد عمييا المضطربكف مف الطمبة مف كافة كميات الجامعة، كقد 

. تككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف األكلى تجريبية كالثانية ضابطة

كتكصمت النتائج إلى أف ىناؾ فركقان بيف األسكياء كالعصابييف في مستكل الطمكح، كبينت أيضان أف 
األسكياء يمكنيـ الحكـ عمى أىدافيـ، كعمى العكس مف ذلؾ العصابيكف، أما بالنسبة لؤلدكات التي 
تستخدـ في قياس مستكل الطمكح، فقد تبيف أف االستبانة تظير اتجاىات الفرد في مختمؼ مكاقؼ 

حياتو، لذلؾ فيك أقدر عمى كشؼ مستكل الطمكح، أما االختبارات المعممية فإف العمؿ بيا يتكقؼ عمى 
قدرة الفرد في أداء االختبار أك التجربة، كبذلؾ ال نستطيع الحكـ بدقة عمى مستكل طمكح الفرد عف 

. طريؽ ىذه االختبارات

 

 

: تعميق عام عمى الدراسات السابقة

 

. الدراسات التي تناولت مستوى الطموح: أوالً 

: بعد عرض الدراسات السابقة العربية التي تناكلت مستكل الطمكح يمكف مبلحظة األمكر التالية

إف الفئات التي أخذت منيا عينات الدراسات المختمفة كانت إما مف طبلب المرحمة الثانكية،  -
، (1999)، كالشايب، ((2001، كبدكر، (2001)، كمنسي، (2002)كما في قندلفت، 

سماعيؿ، (1995)كالشرعة،  ، أك مف طبلب (1990)، كأبك ىبلؿ كأتكنسكف، (1990)، كا 
، كيكسؼ، ((2002، كخميؿ، (2002)، كالذكاد، (2004)الجامعات، كما عند الطيطي، 

، (1989)، كليمة، (1990)، كخميؿ، (1990)، كدسكقي، (1996)، كدمنيكرم، ((1999
، أما دراسة عبد الفتاح، (1987)، كأبك ناىية، ((1987، كحجازم، (1988)كجابر كعمر، 

طالبان كطالبةن،  (21)عددىـ ( دراسات عميا)فقد أخذت عينتيا مف فصؿ دراسي  ((1984
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معظميـ يعممكف أصبلن في مكاف عمؿ كاحد اقتضتو طبيعة الدراسة، في حيف تككنت عينة 
. مف أزكاج كزكجات في مدينة دمشؽ ((2000دراسة الحمبي، 

: أىـ العكامؿ التي فحصت عبلقتيا بمستكل الطمكح في تمؾ الدراسات ىي -

سماعيؿ، ((2000، كالحمبي، ((2004فقد تكصؿ كؿ مف الطيطي، : الجنس -ٔ ، كا 
، إلى عدـ كجكد أثر لعامؿ الجنس عمى مستكل الطمكح، كقد تكصؿ كؿ ((1990

، ((1990، كالخطيب، (1995)، كالشرعة، (1999)، كالشايب، (2001)مف منسي، 
، إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في (1989)كليمة، 

. مستكل الطمكح كلصالح الذككر

 فركقان دالة إحصائيان بيف 1990))لـ تجد الخطيب، : (عممي، أدبي)التخصص  -ٕ
( 2001)التخصصات العممية كاألدبية في مستكل الطمكح الميني، كتكصؿ منسي، 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كاضحة في مستكل الطمكح بيف الذككر 
أنفسيـ، كفؽ التخصص األدبي كالعممي كالتمريضي، ككانكا األعمى طمكحان دكف 
فركؽ ذات داللة إحصائية مقارنة بمستكل طمكح التخصص الصناعي كالفندقي 
كالتجارم، كأظيرت نتائج ىذه الدراسة أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
مستكل الطمكح بيف الطالبات يرجع لتخصصيف، فكاف أعمى مستكل طمكح عند 

 . طالبات التخصص العممي، ثـ األدبي، ثـ االقتصاد المنزلي، ثـ التجارم

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (1989)تكصؿ ليمة، : الترتيب الكالدم -ٖ
تعزل إلى ترتيب المبحكث بيف اإلخكة كاألخكات في األسرة كبيف مستكل الطمكح، كما 

إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف  ((1988تكصؿ كؿ مف جابر كعمر، 
المجمكعات الثبلث ذات الترتيب الكالدم األكؿ كاألكسط كاألخير في درجات مستكل 

 .الطمكح

إلى أف ىناؾ فركقان في  (2001)حيث تكصؿ منسي، : المستكل التعميمي لمكالديف -ٗ
مستكل الطمكح تعزل لممستكل التعميمي لؤلب كاألـ، ككاف كمما ارتفع المستكل 

العممي لمكالديف زاد مستكل طمكح أبنائيـ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف أعمى مستكل 
طمكح كاف لمطمبة الذككر كاإلناث، ممف آباؤىـ كأمياتيـ في مستكل تعميـ الدبمكـ، ثـ 

 . الدرجة الجامعية فما فكؽ، ثـ الثانكم عمى التكالي

فقد أظيرت فرقان في مستكل الطمكح بيف الطمبة تبعان لمستكل  ((1995أما دراسة الشرعة، 
تعميـ آبائيـ، حيث كجد أف مستكل طمكح الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ آبائيـ الثانكية 
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العامة كالبكالكريكس مف جية كالدراسات العميا مف جية أخرل، أعمى مف مستكل طمكح 
إلى كجكد  ((1989الطمبة الذيف كاف تعميـ آبائيـ دكف الثانكية العامة، كتكصؿ ليمة، 

 .عبلقة دالة إحصائيان بيف مينة األب كمستكل الطمكح ككذلؾ مستكل تعميـ األب

فقد استخدـ استبياف مستكل الطمكح لمراشديف مف : مف حيث استخداـ مقياس لمستكل الطمكح -
إعداد كاميميا عبد الفتاح في عشٍر مف الدراسات السابقة، أما باقي الدراسات فقد استخدمت 

: فييا كاحدة مف األدكات التالية

. 1973))استبياف مستكل الطمكح مف إعداد عبد الكىاب عيسى،  -ٔ

 .(1988)، مف إعداد جابر كعمر، (ط)مقياس تككيف المفردات  -ٕ

 .(1961)التجارب المعممية، مف إعداد عبد الفتاح،  -ٖ

. كىناؾ عدد مف الدراسات التي قاـ فييا الباحث باستخداـ أداة أعدىا بنفسو

أما بالنسبة لمدراسات األجنبية السابقة المتعمقة بمستكل الطمكح يمكف اإلشارة إلى المبلحظات 
: التالية

. إف عينة الدراسة المختارة في معظميا مف طمبة المرحمة الثانكية -ٔ
 إيمف مثبلن  انظر ،تميزت بعض الدراسات األجنبية بأنيا قارنت بيف أعراؽ مختمفة -ٕ

، Kim & Valadez, (1995)، ككـ كفااليدز Ellen et al, (1996) كآخركف
 .Horowitz & Mosher, (1997)كىكركتيز كمكشير 

تميزت ىذه الدراسات بأنيا تناكلت بعض المتغيرات الميمة التي تؤثر في مستكل  -ٖ
الطمكح، كالتي اشتركت فييا مع الدراسة الحالية مثؿ مستكل تعميـ الكالديف، كمكاف 

 .السكف، كالتخصص، كالجنس

 
 

الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي : ثانياً 

: بعد مراجعة الدراسات العربية السابقة المتعمقة باالتزاف االنفعالي يمكف اإلشارة إلى بعض المبلحظات

إف العينة في ىذه الدراسات جاءت في معظميا مف طمبة الجامعات، كذلؾ عند  -
بينما . (1992)، كالسيد، (1993)، كعيد، (2001)، كالمزيني، ((2003الشعراكم، 

مف قادة النشاط الكشفي مف الجنسيف،  (2004)تككنت عينة الدراسة عند ضحيؾ، 
. مف السائقيف ((1992كدراسة عبادة، 
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إف أداة قياس االتزاف االنفعالي المستخدمة في ىذه الدراسات ىي إستبانة االتزاف  -
، كدراسة المزيني، (2004)عادؿ العدؿ في دراسة ضحيؾ، . االنفعالي مف إعداد د

، كدراسة السيد، ((2001، كدراسة الشعراكم، (2003)، أما دراسة عيد، ((2001
سامية القطاف، . د.، فقد استخدمت مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد أ((1992
1986).) 

القيـ : المتغيرات التي تـ فحص عبلقتيا باالتزاف االنفعالي في ىذه الدراسات ىي -
العامة، كالقيـ الدينية، كاالغتراب، كالمكانة السكسيكمترية، كالسمككيات الخاطئة لقيادة 

الجنس، كالمؤسسة، : السيارات، باإلضافة إلى بعض المتغيرات الديمغرافية مثؿ
لمتحقؽ مف فاعمية  ((2003كالخبرة، كالتأىيؿ الكشفي، كقد جاءت دراسة الشعراكم، 

 .برنامج إرشادم عقبلني ػ انفعالي سمككي في تحسيف مستكل االتزاف االنفعالي

أظيرت نتائج الدراسات السابقة كجكد ارتباط مكجب ذم داللة إحصائية بيف كؿ مف  -
القيـ العممية كاالجتماعية كاالقتصادية كاالتزاف االنفعالي، كما أظيرت كجكد عبلقة 

مكجبة ذات داللة إحصائية بيف القيـ الدينية كاالتزاف االنفعالي، انظر ضحيؾ، 
 (.(2001، كالمزيني، (2004)

أف االتزاف االنفعالي كاالغتراب ضداف  (1993)كما أظيرت نتائج دراسة عيد،  -
أف االتزاف االنفعالي يرتبط بكجو عاـ  ((1992كنقيضاف، كما تبيف مف دراسة السيد، 

. بارتفاع مكانة االختيار السكسيكمترم كانخفاض مكانة النبذ السكسيكمترم

 
: كمف خبلؿ عرض الدراسات األجنبية السابقة المتعمقة باالتزاف االنفعالي يمكف مبلحظة األمكر التالية

جاءت بعض ىذه الدراسات طكلية بخبلؼ الدراسات العربية التي خمت مف ىذا األسمكب،  -ٔ
 .Ferguson, (2003)انظر فيرجسكف 

أظيرت نتائج معظـ ىذه الدراسات االرتباط اإليجابي لبلتزاف االنفعالي مع المتغيرات األخرل،  -ٕ
، كالتكافؽ النفسي في Rigby, (2005)مثؿ الرضا عف الحياة كاالنبساط في دراسة رجبي 

، Vitters, (2001)، كاالنبساط كالرفاىية في دراسة فترس Mann, (2003)دراسة ماف 
 ,Judg & Bonoكتقدير الذات كالرضا الكظيفي كاألداء الكظيفي كما في دراسة جج كبكنك 

، كجميع ىذه Hills & Argyle, (2001)كالسعادة كما في دراسة ىيمز كآرجمز ، (2001)
الدراسات أظيرت  مدل التأثير اإليجابي لبلتزاف االنفعالي عمى المتغيرات  المختمفة التي 

 .تمت دراستيا
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جاءت بعض الدراسات تمخيصان لدراسات سابقة تتعمؽ باالتزاف االنفعالي، مثؿ دراسة بارؾ  -ٖ
دراسة، كما قاـ الباحثاف في  (15) التي لخصت نتائج Barrick et al., (2001)كآخريف 

 بجمع معمكمات تتعمؽ بالدراسة مف أبحاث Judg & Bono, (2001)دراسة جج كبكنك 
رسالة دكتكراه غير  (244)بحثان منشكران ك (536)كدراسات تتعمؽ باالتزاف االنفعالي كعددىا 

 .منشكرة

كأخيران يجب اإلشارة إلى أف ىذه الدراسات جاءت مختمفة عف الدراسة الحالية كذلؾ في تناكليا 
لممتغيرات التي تـ فحص عبلقتيا باالتزاف االنفعالي، األمر الذم ال يسمح لنا بإجراء مقارنة بيف 

نتائجيا كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذا البحث، مع العمـ أف ىذه الدراسات جاءت ذات قيمة 
كتمت االستفادة منيا مف الناحية النظرية كالعممية، كلكف ما نستطيع قكلو إف البحث الحالي استطاع 

أف يجمع بيف مجمكعة مف المتغيرات الميمة التي تـ فحص عبلقتيا باالتزاف االنفعالي كمستكل 
الطمكح كىي الجنس، كالتخصص، كالديانة، كمكاف السكف، كمستكل تعميـ األب، كمستكل تعميـ األـ 

 .بشكؿ لـ تتناكلو الدراسات المذككرة

الدراسات التي تناولت العالقة بين مستوى الطموح واالتزان االنفعالي والصحة النفسية بشكل : ثالثاً 
. عام

مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت عبلقة مستكل الطمكح باالتزاف االنفعالي نجد 
أنيا نادرة، كيعتقد الباحث أف ندرة الدراسات في ىذا المجاؿ إنما تدؿ عمى أىمية البحث، إذ حاكؿ 
الباحث اختيار الدراسات التي ليا صمة في المكضكع كالتي بحثت عبلقة مستكل الطمكح باالتزاف 

االنفعالي كالصحة النفسية بشكؿ عاـ، كبعد اإلطبلع عمى ىذه الدراسات يمكف القكؿ بأف العبلقة بينيا 
مكجبة، إذ أف األشخاص األسكياء ذكك التكافؽ المرتفع يمتازكف بمستكل طمكح مرتفع ككاقعي، بعكس 
األشخاص غير األسكياء الذيف يمتازكف بانخفاض في مستكل الطمكح، كقد يككف السبب في ذلؾ ىك 
أف األفراد ذكم االتزاف االنفعالي المرتفع، يستطيعكف تقييـ كتكقع مقدرتيـ الصحية في العمؿ كالدراسة، 

كما أنو ال تكجد تعقيدات نفسية تمنعيـ مف االستمرار في مكاصمة جيكدىـ لتحسيف أحكاليـ كبمكغ 
أما بالنسبة لؤلفراد ذكم االتزاف االنفعالي المنخفض، فيناؾ عدة أسباب نفسية كاجتماعية، . أىدافيـ

تجعميـ يضعكف ألنفسيـ مستكل منخفض مف الطمكح، فمشاكميـ الخاصة، كالقمؽ الذم يعانكف منو، 
كعدـ ثقتيـ بأنفسيـ كبمف حكليـ، كؿ ىذه األمكر كغيرىا تجعميـ يشعركف بعدـ الثقة بقدراتيـ، كبالتالي 

الخكؼ مف التطمع لمستكل أعمى أك التغير نحك األفضؿ، كىذا ينعكس عمى مستكل الطمكح لدييـ 
. كيجعمو منخفضان 
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كما كجد الباحث إجماعان عمى العبلقة اإليجابية في ما بيف مستكل الطمكح كمفيكـ الذات، ذلؾ ألف 
النظرة اإليجابية لمذات تييئ لصاحبيا القدرة عمى التعامؿ الناجح في الحياة، كما أف الفرد المتكافؽ مع 

كما كجد . ذاتو، الكاثؽ مف نفسو يتكقع النجاح بدرجة أكبر مف صاحب النظرة السمبية إلى الذات
الباحث اتفاقان عمى أف مرتفعي الطمكح ينتمكف إلى آباء مف مستكل اقتصادم كتعميمي متكسط، فقد 

تبيف أف ىناؾ فركقان في مستكل الطمكح تعزل لممستكل التعميمي لؤلب كاألـ، ككاف كمما ارتفع المستكل 
العممي لمكالديف زاد مستكل طمكح أبنائيـ، كما أظيرت النتائج أف أعمى مستكل طمكح كاف لمطمبة 

الذككر كاإلناث، ممف آباؤىـ كأمياتيـ في مستكل تعميـ الدبمكـ، كىذا ما اتفقت معو الدراسة الحالية، 
كما أبرزت الدراسات السابقة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل إلى ترتيب المبحكث بيف اإلخكة 

. كاألخكات في األسرة كبيف مستكل الطمكح، كالذم أظيرتو نتيجة الدراسة الحالية أيضان 

، فقد تبيف مف نتائج الدراسات السابقة أف الطبلب ذكم (عممي، أدبي)أما بالنسبة لمتخصص الدراسي 
التخصص العممي لدييـ مستكل طمكح أعمى مف مستكل طمكح باقي التخصصات الدراسية األخرل، 

. كما تبيف أيضان أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف مستكل الطمكح كالتخصص العممي لمطبلب كالطالبات

أما بالنسبة لمدراسات السابقة سكاءن منيا العربية أك األجنبية المتعمقة باالتزاف االنفعالي فقد الحظ 
كالرضا عف الحياة، ، القيـ: الباحث العبلقة اإليجابية بيف االتزاف االنفعالي كالمتغيرات المختمفة، مثؿ

كاالنبساط، كالتكافؽ النفسي، كالرفاىية، كالرضا الكظيفي، كاألداء الكظيفي، كتقدير الذات، كالسعادة، 
كجميع ىذه الدراسات أظيرت مدل التأثير اإليجابي لبلتزاف االنفعالي عمى ىذه المتغيرات التي تمت 

. دراستيا
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الطريقة واإلجراءات 
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الفصل الثالث 
 

الطريقة واإلجراءات 
 

منيج الدراسة   -
 مجتمع الدراسة -

 عينة الدراسة -

 أدوات الدراسة -

 متغيرات الدراسة -

 إجراءات الدراسة  -

المعالجة اإلحصائية  -
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الفصل الثالث 
الطريقة واإلجراءات 

 
جراءات  يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمع الدراسة، كعينة الدراسة، كأدكات الدراسة، كا 

. تطبيؽ األدكات، ككذلؾ التحميؿ اإلحصائي
 

: منيج الدراسة
لغايات ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي، حيث أنو المنيج المناسب في مثؿ 
ىذه الدراسات التربكية كالنفسية، ذلؾ أف المنيج الكصفي يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر كممارسات 
قائمة مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا، كالمنيج االرتباطي 

يسعى إلى المقارنة بيف مجمكعتيف منفصمتيف أك أكثر مف العكامؿ كذلؾ باستخداـ مقاييس كمية، كما 
. أف إيجاد العبلقة سمة أساسية في البحث االرتباطي

 
: مجتمع الدراسة

َف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الحادم عشر في محافظات جنكب الضفة الغربية لمعاـ  َتَككَّ
 طالبان كطالبةن، حيث بمغ عدد الطمبة الذككر (11031)ـ، البالغ عددىـ 2004-2005الدراسي 
 طالبةن، كذلؾ استنادان إلى إحصائيات كزارة التربية (5751) طالبان، في حيف بمغ عدد الطالبات (5280)

، حيث تـ أخذ ىذه األعداد مف مكاتب مديريات 2005-2004كالتعميـ الفمسطينية لمعاـ الدراسي 
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يبيف تكزيع أفراد مجتمع الدراسة  (1)كالجدكؿ . التربية كالتعميـ في بيت لحـ، كالخميؿ، كجكنب الخميؿ
. كفؽ المديرية، كالجنس، كالتخصص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)جدكؿ 

تكزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس كالتخصص 
 

المجمكع التخصص األدبي التخصص العممي الجنس المديرية 

بيت لحـ 
 1166 0814 352ذككر 

 1336 1006 330إناث 

الخميؿ 
 2436 1505 931ذككر 

 2614 1736 878إناث 

جنكب الخميؿ 
 1678 1137 541ذككر 

 1801 1404 397إناث 

 *11031 7602 3429 المجمكع 
.  كزارة التربية كالتعميـ العالي، بيت لحـ، الخميؿ، جنكب الخميؿ*
 

: عينة الدراسة
مف المجتمع بالطريقة الطبقية العشكائية حسب متغير  (%5)تـ اختيار عينة الدراسة التي تشكؿ حكالي 

 طالبان ك (265) طالبان كطالبةن، منيـ (552)التخصص كالجنس كالمديرية، حيث بمغ حجـ العينة 
.  طالبةن (287)
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%( 20%-5)أنو في حالة البحكث الكصفية تتراكح العينة غالبان ما بيف  (2002)حيث يرل األغا، 
لمجتمع مككف  (%10)لمجتمع مككف مف عشرات اآلالؼ، ك (%5)تبعان لحجـ المجتمع، فتككف العينة 

. لمجتمع مككف مف عدة مئات (%20)مف بضعة آالؼ ك
: بيانان بخصائص العينة الديمغرافية (2)كيكضح الجدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 

( 2)جدكؿ 
خصائص العينة الديمغرافية الخاصة بالطبلب 

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

   الجنس

 47.2 253ذكر 

 52.8 283أنثى 

   التخصص

 36.4 195 عممي

 63.6 341 أدبي

   مكان السكن

 42.7 229 مدينة

 39.9 214قرية 

 17.4 93مخيم 

   الترتيب الوالدي

 24.1 128 األول

 61.4 326الوسط 

 14.5 77األخير 

   المستوى التعميمي لألب

 10.6 56 أميّي 

 58.9 310ثانوية عامة فما دون 



 78 

 12.0 63دبموم 

 18.4 97بكالوريوس فأعمى 

   المستوى التعميمي لألم

 22.0 116 أميّية

 58.4 308ثانوية عامة فما دون 

 10.4 55دبموم 

 9.1 48 بكالوريوس فأعمى

   الديانة

 95.0 509 ة/مسمم

 5.0 27 ة/مسيحي

 
 

: أدوات الدراسة
: استخدـ الباحث األدكات التالية لجمع البيانات البلزمة لمدراسة

استمارة بيانات شخصية لمحصكؿ عمى المعمكمات الديمغرافية الخاصة بكؿ طالب، كذلؾ فيما  -ٔ
الجنس، كالتخصص، كالديانة، كمكاف السكف، كالترتيب الكالدم، كالمستكل التعميمي : يتعمؽ بػ

 .لؤلب، كالمستكل التعميمي لؤلـ

 :مقياس مستكل الطمكح -ٕ

 لقياس مستكل الطمكح لدل 2001))تمت االستعانة بمقياس مستكل الطمكح لمصافي كمحمد، 
أفراد عينة الدراسة، حيث استخدـ ىذا المقياس مف قبؿ الباحثيف في حينو لقياس مستكل الطمكح 

لدل عينة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم في بعض مدارس مدينتي أبيا كخميس مشيط بالمممكة 
فقرة تـ صياغتيا مف قبؿ الباحثيف في حينو عمى  (40)العربية السعكدية، كتككف المقياس مف 

ضكء التحديد اإلجرائي الكارد في تعريؼ مستكل الطمكح، كبعد مراجعة كثير مف مقاييس مستكل 
الطمكح أك التطمع كاستبياناتو، كتـ تطبيؽ المقياس في حينو عمى عينة التقنيف، كتـ حساب الثبات 

، كما أعيد إجراء االختبار بعد مضي (0.89)بطريقة التجزئة النصفية، كبمغت قيمة معامؿ الثبات 
أسبكعيف عمى عينة التقنيف، كتـ حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ كبمغ معامؿ الثبات لممقياس 

(0.87 .)
 

: صدق المقياس
لجأ الباحث الحالي إلى آراء  (2001)باإلضافة إلى صدؽ المقياس كثباتو لدل الصافي كمحمد، 

المحكميف، إذ عرض االستبانة عمى عدد مف األساتذة المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربكم 
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كاإلرشاد كالتكجيو النفسي في كؿ مف جامعات بيرزيت كالقدس كبيت لحـ كالخميؿ كالقدس المفتكحة 
، كفي ضكء مبلحظات المحكميف تمت إضافة كتعديؿ كحذؼ كتثبيت فقرات ىذه (4ممحؽ رقـ )

، كلحساب (2ممحؽ رقـ )فقرة  (32)االستبانة بحيث أصبحت بصكرتيا الحالية التي تتككف مف 
مكافؽ بشدة، مكافؽ، )استجابات أفراد العينة عمى فقرات المقياس تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي 

كتمثمت الفقرات السمبية عمى المقياس في األرقاـ التالية . (محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة
(1,5,6,9,11,17,18,20,21,23,24,26,28) .

 
: ثبات المقياس

، حيث (Cronbach Alpha)تـ حساب معامؿ ثبات المقياس باستخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا 
. (0.81)بمغ معامؿ الثبات 

 :مقياس االتزاف االنفعالي -ٖ

اليدؼ مف إعداد ىذا المقياس ىك التكصؿ إلى أداة لقياس االتزاف االنفعالي لدل طبلب المرحمة 
. الثانكية مف الجنسيف، يتناسب مع خصائص تمؾ المرحمة

 
: خطوات إعداد المقياس

إجراء مسح شامؿ كتـ اإلطبلع عمى أىـ المقاييس السابقة التي اىتمت كقامت بقياس االتزاف  -ٔ
. االنفعالي، كالتي استطاع الباحث الحصكؿ عمييا

تحديد أبعاد االتزاف االنفعالي مف كاقع اإلطار النظرم لمبحث الحالي كمف الدراسات السابقة،  -ٕ
تقدير الذات، كالسعادة، كالقمؽ، : مع التكصؿ إلى تعريؼ لبلتزاف االنفعالي، كىذه األبعاد ىي

 .كالشعكر بالذنب

تـ اإلطبلع عمى بعض المقاييس العربية كاألجنبية كاالستعانة ببعض عبارات تمؾ المقاييس،  -ٖ
 : كىي عمى النحك التالي

. عادؿ العدؿ. مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد د -
 .سامية القطاف. ، إعداد د(2)، (1)مقياس االتزاف االنفعالي صكرة  -

اإلطبلع عمى مقياس االتزاف االنفعالي الذم أعده في البيئة األجنبية العالـ سيربرياككؼ  -
Serebriakoff, V. تحت عنكاف "Emotional Stability" كالذم قاـ بنقمو إلى العربية 

 .أحمد عبادة. كتقنينو د

 International Personality Item"اإلطبلع عمى قائمة مقاييس الشخصية العالمي  -

Pool"كالذم يضـ عددان كبيران مف العبارات التي تقيس األبعاد المختمفة لمشخصية  .
(http://ipip.ori.org/indextest.htm). 
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-Personality Test"اإلطبلع عمى مقياس االتزاف االنفعالي عمى مركز مقياس الشخصية  -

Center". 

 
: صياغة عبارات المقياس

فقرة  (38)تـ كضع عبارات تقيس كؿ بعد مف أبعاد المقياس، كتضمف المقياس في سكرتو النيائية 
: مكزعة عمى أربعة أبعاد ىي

(. 10-1)كيضـ الفقرات مف : بعد تقدير الذات -
 (.20-11)كيضـ الفقرات مف : بعد السعادة -

 (.30-21)كيضـ الفقرات مف : بعد القمؽ -

 (.38-31)كيضـ الفقرات مف : بعد الشعكر بالذنب -

كلحساب استجابات أفراد العينة عمى فقرات المقياس تـ اختيار مقياس ليكرت الخماسي، بحيث يختار 
، (مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة): المفحكص إحدل االستجابات التالية
، كقد (سمبية أك إيجابية)حسب العبارة  (1-5)أك مف  (5-1)كتحكؿ ىذه االستجابة إلى درجة مف 

: تمثمت الفقرات السمبية في المقياس عمى النحك التالي
(1,4,5,9,12,13,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38). 

 

: صدق أداة الدراسة
قاـ الباحث بتكزيع استمارة تحكيـ عمى عدد مف األساتذة المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربكم 
كاإلرشاد كالتكجيو النفسي في كؿ مف جامعات بيرزيت كالقدس كبيت لحـ كالخميؿ كالقدس المفتكحة 

، إلبداء الرأم في فقرات المقياس، كذلؾ لمعرفة مدل تطابؽ العبارات مع األبعاد (4ممحؽ رقـ )
الخاصة بيا، كلقد رأت المجنة تكضيح بعض العبارات غير الكاضحة، أك تغيير بعض العبارات، التي 

كفي ضكء مبلحظات المحكميف . قد ال تتناسب مع عينة الدراسة، حيث تـ التكضيح كالتعديؿ لمعبارات
.  تمت إضافة كتعديؿ كحذؼ كتثبيت فقرات ىذه االستبانة بحيث أصبحت بصكرتيا الحالية

 
: ثبات أداة الدراسة

تـ حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات 
(.  3)، كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ Cronbach Alpha))كركنباخ ألفا 

 
( 3)جدكؿ 

 ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا
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األبعاد  الرقـ

 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات

 0.72 10 تقدير الذات .1

 0.69 10 السعادة .2

 0.74 10 القمؽ .3

 0.76 8الشعكر بالذنب . 4

 0.78 38الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي . 5

 0.81 32مستكل الطمكح . 6

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة مقبكلة 
.  مف الثبات

 
: متغيرات الدراسة

: المتغيرات المستقمة
. ذكر، أنثى: الجنس -ٔ
 .عممي، أدبي: التخصص -ٕ

 .مدينة، قرية، مخيـ: مكاف السكف -ٖ

 .األكؿ، األكسط، األخير: الترتيب الكالدم -ٗ

 .مسمـ، مسيحي: الديانة -٘

، بكالكريكس فأعمى: المستكل التعميمي لؤلب -ٙ  .أمي، الثانكية العامة فما دكف، دبمـك

، بكالكريكس فأعمى: المستكل التعميمي لؤلـ -ٚ  .أمية، الثانكية العامة فما دكف، دبمـك

 
: المتغيرات التابعة

. االتزاف االنفعالي -ٔ
 .مستكل الطمكح -ٕ

 
: إجراءات الدراسة
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بعد الحصكؿ عمى المكافقة المطمكبة مف الجيات المعنية كاختيار أدكات الدراسة المناسبة كالتأكد مف 
مقياس االتزاف االنفعالي، كمقياس )صدقيا كثباتيا تـ تحديد عينة الدراسة، ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ 

. ـ2005/2004عمى أفراد عينة الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  (مستكل الطمكح
كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبانات التي أجاب أفراد العينة عمييا، قاـ الباحث بفرز كتصنيؼ 

 (16) لفحصيا كالتأكد مف اإلجابة عمييا بطريقة صحيحة، كقد تبيف لمباحث أف االستباناتىذه 
.  استبانة(552) استبانة مف أصؿ (536)استبانة قد فقدت، كبذلؾ يككف العدد المتبقي مف االستبانات 

بعد ذلؾ قاـ الباحث بمراجعتيا نيائيان، تمييدان لتفريغيا عمى الحاسكب لعمؿ المعالجات اإلحصائية 
. المناسبة

 
 
 

: المعالجة اإلحصائية
 ، كقد أدخمت إلى الحاسكب لمحاسكبإلدخالياحث بمراجعتيا تمييدان اـ البابعد جمع بيانات الدراسة، ؽ

 5مكافؽ بشدة )اإلجابة  أعطيت المفظية إلى رقمية، حيث اإلجاباتبإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ 
 درجات، غير مكافؽ درجتاف، كأعطيت اإلجابة غير مكافؽ بشدة 3 درجات، محايد 4درجات، مكافؽ 

الدرجة، ادت دزابحيث كمما ، كذلؾ في الفقرات المكجبة، كقد عكست في الفقرات السالبة، (درجة كاحدة
، كقد تـ تقسيـ الطمبة صحيحازدادت درجة االتزاف االنفعالي، كمستكل الطمكح لدل الطمبة كالعكس 

إلى ثبلثة مستكيات حسب أدائيـ عمى استبانة مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي، كىذه المستكيات 
، كقد تـ ىذا التقسيـ كفؽ معيار إحصائي ىك انحراؼ معيارم عف عاٍؿ، كمتكسط، كمنخفض، : ىي

كالمستكل المنخفض أقؿ مف  (ع+ـ)المتكسط الحسابي، حيث يعتبر المستكل العالي لمقيمة أكبر مف 
 .كالمستكل المتكسط ىك ما كاف بينيما (ع-ـ)
المتكسطات كالنسب المئكية، ك البلزمة لمبيانات، باستخراج األعداد، اإلحصائية المعالجة تتـقد ك

، عف طريؽ (α≤0.05) فرضيات الدراسة عند المستكل تفحصقد ك. االنحرافات المعياريةكالحسابية، 
 One Way)اختبار تحميؿ التبايف األحادمك، (t-test)اختبار ت :  التاليةاإلحصائيةاالختبارات 

Analysis of Variance)، كاختبار تككي (Tukey Test) كمعامؿ االرتباط بيرسكف ،(Pearson 

Correlation)معامؿ الثبات كركنباخ ألفا ، ك(Cronbach Alpha) ،كذلؾ باستخداـ الحاسكب ،
(. SPSS) اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيةباستخداـ برنامج الرـز 
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الفصل الرابع 
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نتائج الدراسة 

 
 
 
 
 

الفصل الرابع 
نتائج الدراسة 

 
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامبلن كمفصبلن لنتائج الدراسة، كذلؾ لئلجابة عف تساؤالت الدراسة كأىدافيا 

.  كلمتحقؽ مف صحة فرضياتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة

 

: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

ما درجة مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية؟   
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ استخرجت األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية، كذلؾ كما ىك كاضح 
(.  4)في الجدكؿ 

( 4)جدكؿ 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل الطمكح 

لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية 
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االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المتغير 

 0.43 3.59 536مستكل الطمكح 

 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 
الضفة الغربية كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

كقد تبيف مف تحميؿ البيانات أف عينة الدراسة مكزعة عمى ثبلثة مستكيات في مستكل . (3.59)
(. 5)الطمكح، مستكل مرتفع، كمتكسط، كمنخفض، كما يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

 

 

( 5)جدكؿ رقـ 

األعداد كالنسب المئكية لدرجة مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة 
الغربية 

النسبة المئكية العدد الدرجة المتغير 

مستكل الطمكح 

 17.9 96منخفضة 

 64.0 343متكسطة 

 18.1 97مرتفعة 

 

:  كيتكزع أفراد العينة عمى المستكيات الثبلثة في مستكل الطمكح كىي كما يمي

. مف مجمكع أفراد العينة% (18.1)المستكل المرتفع، كيقع ضمنو  -ٔ

 .مف مجمكع أفراد العينة% (64.0)المستكل المتكسط، كيقع ضمنو  -ٕ

.  مف مجمكع أفراد العينة% (17.9)المستكل المنخفض، كيقع ضمنو  -ٖ
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: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

ما درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية؟   
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني استخرجت األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لدرجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية، كذلؾ كما ىك 
(.  6)كاضح في الجدكؿ 

 

 

 

 

 

 

( 6)جدكؿ 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة االتزاف االنفعالي 

لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد األبعاد 

 0.48 3.56 536 تقدير الذات
 0.61 3.35 536 السعادة
 0.64 3.24 536 القمؽ

 0.61 2.53 536الشعكر بالذنب 
 0.40 3.21 536الدرجة الكمية 

 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 
الضفة الغربية كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

، تبله البعد الخاص بالسعادة (3.56)تقدير الذات بمتكسط حسابي : ، كقد جاء في مقدمتيا(3.21)
كقد . (2.53)، كأخيران البعد الخاص بالشعكر بالذنب بمتكسط حسابي (3.24)، فبعد القمؽ (3.35)
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تبيف مف تحميؿ البيانات أف عينة الدراسة مكزعة عمى ثبلثة مستكيات في درجة االتزاف االنفعالي، 
(. 7)مستكل مرتفع، كمتكسط، كمنخفض كما يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

( 7)جدكؿ رقـ 

األعداد كالنسب المئكية لدرجة االتزاف االنفعالي كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في 
محافظات جنكب الضفة الغربية 

النسبة المئكية العدد الدرجة المتغير 

االتزاف االنفعالي 

 16.5 88منخفضة 

 67.7 360متكسطة 

 15.8 84مرتفعة 

 

 

: كيتكزع أفراد العينة عمى المستكيات الثبلثة في درجة االتزاف االنفعالي كىي كما يمي

. مف مجمكع أفراد العينة (15.8)المستكل المرتفع، كيقع ضمنو  -ٔ

. مف مجمكع أفراد العينة (67.7)المستكل المتكسط، كيقع ضمنو  -ٕ

. مف مجمكع أفراد العينة (16.5)المستكل المنخفض، كيقع ضمنو  -ٖ

 
: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

ىؿ ىناؾ فركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 
الجنس، كالتخصص، كمكاف السكف، كالترتيب الكالدم، : الضفة الغربية كفقان لمتغيرات الدراسة

كالمستكل التعميمي لؤلب، كالمستكل التعميمي لؤلـ، كالديانة؟ 

 

كسيتـ عرض النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ بتناكؿ كؿ متغير عمى حدة كتكضيح عبلقتو بكؿ مف 
. مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي

:  كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما:متغير الجنس -ٔ
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في مستكل (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل :الفرضية األكلى- 
.   الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

في درجة االتزاف (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثامنة -
. االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

لمفركؽ في مستكل الطمكح  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضيتيف األكلى كالثامنة استخدـ اختبار ت 
كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس، 

(. 8)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 

 

 

 

( 8)جدكؿ 

لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في  (t-test)نتائج اختبار ت 
محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس 

 العدد الجنس األبعاد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات
 0.48 3.61 253ذكر 

534 1.975 0.049 
 0.48 3.52 283 أنثى

 السعادة
 0.60 3.40 253 ذكر

534 

 

1.899 

 

0.058 
 0.61 3.30 283 أنثى

 القمؽ
 0.67 3.33 253 ذكر

534 2.756 0.006 
 0.61 3.17 283 أنثى

 الشعكر بالذنب
 0.65 2.60 253 ذكر

534 2.592 0.010 
 0.57 2.47 283 أنثى

 الدرجة الكمية
  0.40 3.27 253 ذكر

534 

 

3.388 0.001 
 0.40 3.15 283 أنثى

 0.169- 1.377 534 0.43 3.56 253 ذكر مستكل الطمكح
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 0.42 3.62 283 أنثى

 

في مستكل ( α≤0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس، فقد كاف 

مستكل الطمكح متكسطان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ جنسيـ، سكاء الذككر منيـ بمتكسط حسابي 
(. 3.62)أك اإلناث بمتكسط حسابي  (3.56)

في  (α≤0.05)كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

الجنس، كقد كانت الفركؽ في بعد تقدير الذات كالدرجة الكمية كلصالح الطمبة الذككر ككانت أيضان في 
أبعاد القمؽ كالشعكر بالذنب كلصالح اإلناث، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في 

(. 8)الجدكؿ رقـ 
:  كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما:متغير التخصص -ٕ

في مستكل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية الثانية -
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

.   التخصص
في درجة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية التاسعة -

االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 
 .التخصص

 
لمفركؽ في مستكل الطمكح  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضيتيف الثانية كالتاسعة استخدـ اختبار ت 

كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 
(. 9)التخصص، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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( 9)جدكؿ 

لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية  (t-test)نتائج اختبار ت 

في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص 

 

 العدد التخصص األبعاد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات
 0.52 3.60 195 عممي

534 1.360 0.175 
 0.46 3.54 341 أدبي

 السعادة
 0.64 3.40 195 عممي

534 1.396 0.163 
 0.59 3.32 341 أدبي

 القمؽ
 0.67 3.30 195 عممي

534 1.449 0.148 
 0.63 3.21 341 أدبي

 الشعكر بالذنب
 0.56 2.55 195 عممي

534 0.449 0.618 
 0.64 2.52 341 أدبي

 الدرجة الكمية
 0.42 3.25 195 عممي

534 1.712 0.088 
 0.39 3.18 341 أدبي
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 مستكل الطمكح
 0.45 3.69 195 عممي

534 3.936 0.001 
 0.40 3.54 341 أدبي

 

في مستكل ( α≤0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص، كقد 
كانت الفركؽ لصالح الطمبة في التخصص العممي، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى، بمتكسط 

. لدل الطمبة في التخصص األدبي (3.54)مقابؿ  (3.69)حسابي 

( α≤0.05)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير التخصص، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا المختمفة لدل الطمبة 
كعمى اختبلؼ التخصص في المرحمة الثانكية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في 

(. 9)الجدكؿ 

:  كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما: متغير الديانة -ٖ
في مستكل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية الثالثة -

. الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة
في درجة االتزاف (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية العاشرة -

 .االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة

لمفركؽ في مستكل الطمكح  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضيتاف الثالثة كالعاشرة استخدـ اختبار ت 
كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة، 

(. 10)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

( 10)جدكؿ 
لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في  (t-test)نتائج اختبار ت 

محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة 
 

 العدد الديانة األبعاد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات
 0.48 3.57 509 ة/مسمـ

534 0.886 0.376 
 0.56 3.48 27 ة/مسيحي



 92 

 السعادة
 0.61 3.36 509 ة/مسمـ

534 0.749 0.454 
 0.68 3.27 27 ة/مسيحي

 القمؽ
 0.64 3.25 509 ة/مسمـ

534 1.290 0.198 
 0.73 3.09 27 ة/مسيحي

 الشعكر بالذنب
 0.61 2.53 509 ة/مسمـ

534 0.238 0.812 
 0.68 2.50 27 ة/مسيحي

 الدرجة الكمية
 0.40 3.21 509 ة/مسمـ

534 1.197 0.232 
 0.44 3.11 27 ة/مسيحي

 مستكل الطمكح
 0.43 3.59 509 ة/مسمـ

534 0.411 0.681 
 0.43 3.56 27 ة/مسيحي

في مستكل ( α≤0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة، فقد كاف 

مستكل الطمكح متكسطان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ دياناتيـ، سكاء لدل الطمبة مف المسمميف منيـ 
   (.3.56)أك المسيحييف  (3.59)بمتكسط حسابي 

 (α≤0.05)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير الديانة، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة االتزاف االنفعالي بأبعاده المختمفة لدل الطمبة كعمى 
(. 10)اختبلؼ الديانة، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

 
 :كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما: متغير مكان السكن -ٗ

في مستكل ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية الرابعة -
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف 

 .  السكف

في درجة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الحادية عشرة -
االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

 .مكاف السكف

 One)لمتحقؽ مف صحة الفرضيتيف الرابعة كالحادية عشر استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Way Analysis of Variance)  لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة
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الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، كذلؾ كما ىك كاضح في 
(. 11)الجدكؿ 

 

 

 

 

 

 
 

( 11)جدكؿ 

لمفركؽ في مستكل  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير مكاف السكف 

 مصدر التبايف األبعاد
درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات

 1.943 3.887 2 بيف المجمكعات

 124.485 533 داخؿ المجمكعات 0.001 8.321
0.234 

 128.372 535 المجمكع

 السعادة

 1.090 2.181 2 بيف المجمكعات

 199.675 533 داخؿ المجمكعات 0.055 2.911
0.375 

 201.856 535 المجمكع

 القمؽ

 1.184 2.369 2 بيف المجمكعات

 221.651 533 داخؿ المجمكعات 0.059 2.848
0.416 

 224.020 535 المجمكع

 الشعكر بالذنب

 1.711 3.422 2 بيف المجمكعات

 201.000 533 داخؿ المجمكعات 0.011 4.535
0.160 

 204.522 535 المجمكع

 0.001 8.541 0.868 2.739 2 بيف المجمكعاتالدرجة الكمية 
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لبلتزاف 
 االنفعالي

 85.454 533 داخؿ المجمكعات
0.183 

 88.192 535 المجمكع

 مستكل الطمكح

 0.868 1.736 2 بيف المجمكعات

 97.364 533 داخؿ المجمكعات 0.009 4.751
0.183 

 99.099 535 المجمكع

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
(0.05≥α ) في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل

لممقارنات  (Tukey Test)لمتغير مكاف السكف، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 
الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة 

(. 12)الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
في  (α≤0.05)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 
تقدير الذات، كالشعكر بالذنب، كالدرجة الكمية لبلتزاف : مكاف السكف، كقد كانت الفركؽ في أبعاد

لممقارنات الثنائية البعدية  (Tukey)االنفعالي، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 
لمفركؽ في درجة االتزاف االنفعالي في ىذه األبعاد لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 

(. 12)الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

( 12)جدكؿ 
لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف  (Tukey Test)نتائج اختبار تككي 

االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف 
 

مخيـ قرية مدينة المقارنات األبعاد 

تقدير الذات 
- 0.1641* 0.0806 مدينة 

- 0.2447*  قرية 

   مخيـ 

الشعكر بالذنب 
- 0.1681 0.0614 مدينة 

- 0.2295*  قرية 

   مخيـ 
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الدرجة الكمية 
لبلتزاف االنفعالي 

- 0.1108 0.0904* مدينة 

- 0.2012*  قرية 

   مخيـ 

مستكل الطمكح 
- 0.0936 0.0678 مدينة 

- 0.1614*  قرية 

   مخيـ 

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ إلى أف الفركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة 
المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، كانت بيف الطمبة مف 

، (3.70)كالطمبة مف سكاف المخيمات بمتكسط حسابي  (3.53)سكاف القرل بمتكسط حسابي 
كلصالح الطمبة مف سكاف المخيمات، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى كذلؾ كما ىك كاضح مف 

(.    13)المتكسطات الحسابية في الجدكؿ رقـ 
كما تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أيضان إلى أف الفركؽ في درجة االتزاف 

االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، 
بالنسبة لبعد تقدير الذات كانت الفركؽ بيف الطمبة مف سكاف المدف كالطمبة مف سكاف : كانت كما يمي

المخيمات، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة مف سكاف القرل كالطمبة مف سكاف المخيمات كلصالح 
الطمبة مف سكاف المخيمات الذيف كانت درجة تقدير الذات عندىـ أعمى، أما بالنسبة لبعد الشعكر 
بالذنب فكانت الفركؽ بيف الطمبة مف سكاف القرل كالطمبة مف سكاف المخيمات كلصالح الطمبة مف 

سكاف القرل الذيف كانت درجة الشعكر بالذنب عندىـ أعمى، كبالنسبة لمدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي 
كانت الفركؽ بيف الطمبة مف سكاف المدف كالطمبة مف سكاف القرل، كلصالح الطمبة مف سكاف المدف 
الذيف كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ أعمى، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة مف سكاف القرل 

كالطمبة مف سكاف المخيمات كلصالح الطمبة مف سكاف المخيمات الذيف كانت درجة االتزاف االنفعالي 
(. 13)عندىـ أعمى كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ رقـ 
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( 13)جدكؿ 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة 
المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف 

 

المتكسط العدد مكاف السكف األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

تقدير الذات 
 0.47 3.57 229مدينة 

 0.50 3.48 214قرية 

 0.45 3.73 93مخيـ 

السعادة 
 0.59 3.38 229مدينة 

 0.64 3.28 214قرية 

 0.58 3.46 93مخيـ 

القمؽ 
 0.64 3.28 229مدينة 

 0.64 3.16 214قرية 

 0.66 3.33 93مخيـ 

الشعكر بالذنب 
 0.60 2.53 229مدينة 

 0.61 2.47 214قرية 

 0.63 2.70 93مخيـ 

الدرجة الكمية 
لبلتزاف االنفعالي 

 0.40 3.22 229مدينة 

 0.39 3.13 214قرية 

 0.39 3.33 93مخيـ 

مستكل الطمكح 
 0.42 3.60 229 مدينة

 0.42 3.53 214 قرية

 0.43 3.70 93 مخيـ
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: كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما: الترتيب الوالدي -٘

في مستكل  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية الخامسة -
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب 

.   الكالدم
في درجة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثانية عشرة -

االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 
 .الترتيب الكالدم

 One)لمتحقؽ مف صحة الفرضيتيف الخامسة كالثانية عشرة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Way Analysis of Variance)  لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة
الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم، كذلؾ كما ىك كاضح في 

(. 14)الجدكؿ 
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( 14)جدكؿ 

لمفركؽ في مستكل  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 

 لمتغير الترتيب الكالدم

 مصدر التبايف األبعاد
درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات

 0.546 1.092 2 بيف المجمكعات

 125.788 528 داخؿ المجمكعات 0.102 2.291
0.238 

 126.879 530 المجمكع

 السعادة

 0.872 1.745 2 بيف المجمكعات

 198.119 528 داخؿ المجمكعات 0.099 2.325
0.375 

 199.864 530 المجمكع

 القمؽ

 0.060 0.119 2 بيف المجمكعات

 220.423 528 داخؿ المجمكعات 0.867 0.143
0.417 

 220.542 530 المجمكع

الشعكر 
 بالذنب

 0.951 1.902 2 بيف المجمكعات

 201.057 528 داخؿ المجمكعات 0.083 1.564
0.381 

 202.959 530 المجمكع

الدرجة الكمية 
لبلتزاف 
 االنفعالي

 0.255 0.511 2 بيف المجمكعات

 86.238 528 داخؿ المجمكعات 0.210 1.185
0.163 

 86.749 530 المجمكع

مستكل 
 الطمكح

 0.220 0.440 2 بيف المجمكعات

 98.054 528 داخؿ المجمكعات 0.306 1.185
0.186 

 98.494 530 المجمكع

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
(0.05≥α)  في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل
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لمتغير الترتيب الكالدم، فقد كاف مستكل الطمكح متكسطان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ ترتيبيـ الكالدم، 
(. 15)كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

( α≤0.05)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير الترتيب الكالدم، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا المختمفة لدل الطمبة 
(. 15)كعمى اختبلؼ الترتيب الكالدم، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
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 (15)جدكؿ 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة 
المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم 

 

العدد الترتيب الكالدم األبعاد 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

تقدير الذات 
 0.45 3.64 128األكؿ 

 0.50 3.54 326الكسط 

 0.48 3.51 77األخير 

السعادة 
 0.63 3.45 128األكؿ 

 0.60 3.32 326الكسط 

 0.61 3.33 77األخير 

القمؽ 
 0.63 3.27 128األكؿ 

 0.65 3.24 326الكسط 

 0.62 3.26 77األخير 

الشعكر بالذنب 
 0.61 2.52 128األكؿ 

 0.58 2.51 326الكسط 

 0.72 2.68 77األخير 

الدرجة الكمية 
لبلتزاف االنفعالي 

 0.40 3.26 128األكؿ 

 0.40 3.18 326الكسط 

 0.39 3.22 77األخير 

مستكل الطمكح 
 0.45 3.61 128 األكؿ

 0.42 3.60 326 الكسط

 0.40 3.53 77 األخير
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 :كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما: متغير المستوى التعميمي لألب -ٙ

في مستكل  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية السادسة -
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل 

.   التعميمي لؤلب

في درجة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية الثالثة عشرة -
االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

.   المستكل التعميمي لؤلب

 

 One)لمتحقؽ مف صحة الفرضيتيف السادسة كالثالثة عشرة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Way Analysis of Variance)  لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة
الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كذلؾ كما ىك 

(. 16)كاضح في الجدكؿ 
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( 16)جدكؿ 

لمفركؽ في مستكل  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
الطمكح كدرجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية 

تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب 

 مصدر التبايف األبعاد
درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات

 0.960 2.881 3 بيف المجمكعات

 124.420 522 داخؿ المجمكعات 0.008 4.029
0.238 

 127.301 525 المجمكع

 السعادة

 0.982 2.945 3 بيف المجمكعات

 193.366 522 داخؿ المجمكعات 0.048 2.650
0.370 

 196.311 525 المجمكع

 القمؽ

 0.267 0.801 3 بيف المجمكعات

 220.653 522 داخؿ المجمكعات 0.595 0.632
0.423 

 221.454 525 المجمكع

الشعكر 
 بالذنب

 0.648 1.945 3 بيف المجمكعات

 198.681 522 داخؿ المجمكعات 0.165 1.704
0.381 

 200.627 525 المجمكع

 الدرجة الكمية

 0.528 1.583 3 بيف المجمكعات

 85.062 522 داخؿ المجمكعات 0.022 3.239
0.163 

 86.646 525 المجمكع

مستكل 
 الطمكح

 0.831 2.494 3 بيف المجمكعات

 95.155 522 داخؿ المجمكعات 0.004 4.561
0.182 

 97.650 525 المجمكع

 

تشير المعطيات الكارد في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
(0.05≥α)  في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل

( Tukey Test)لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 
لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 

(. 17)الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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في  (α≤0.05)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

تقدير الذات، كالسعادة، كالدرجة الكمية لبلتزاف : المستكل التعميمي لؤلب، كقد كانت الفركؽ في أبعاد
لممقارنات الثنائية البعدية  (Tukey)االنفعالي، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 

لمفركؽ في درجة االتزاف االنفعالي في ىذه األبعاد لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 
(. 17)الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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( 17)جدكؿ 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف  (Tukey Test)نتائج اختبار تككي 
االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل 

التعميمي لؤلب 

ثانكية عامة أمّي المقارنات األبعاد 
فما دكف 

بكالكريكس دبمـك 
فأعمى 

تقدير الذات 

- 0.2594*- 0.2306- 0.1354 أمّي 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  0.0951 -0.1240 -

- 0.0288   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

السعادة 

- 0.2048- 0.3073*- 0.1618 أمّي 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  0.1455 -0.0430 -

 0.1025   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

 
الدرجة الكمية 

لبلتزاف 
االنفعالي 

 

- 0.1553- 0.2131*- 0.0987 أمّي 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  0.1145 -0.0566 -

 0.0579   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

مستكل الطمكح 

- 0.1343- 0.2666*- 0.0831 أمّي 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  *0.1835 -0.0512 -

 0.1323   دبمـك 

بكالكريكس  
فأعمى 

    

 

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة 
الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كانت بيف الطمبة 
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الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي كدبمكـ، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي 
آلبائيـ ثانكية عامة فما دكف كدبمكـ، لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ دبمكـ، الذيف كاف 

(. 18)مستكل الطمكح عندىـ أعمى، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ رقـ 

كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف الفركؽ في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية 
بالنسبة : في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كانت كما يمي

لبعد تقدير الذات كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي كبكالكريكس فأعمى، 
لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ بكالكريكس فأعمى الذيف كانت درجة تقدير الذات عندىـ 

كبالنسبة لبعد السعادة كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي كدبمكـ، . أعمى
أما . لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ دبمـك الذيف كانت درجة السعادة عندىـ أعمى

بالنسبة لمدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي 
كدبمكـ، لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ دبمـك الذيف كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ 

(.  18)أعمى، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

( 18)جدكؿ 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة 
المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب 
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العدد المستكل التعميمي لؤلب األبعاد 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

تقدير الذات 

 0.50 3.41 56أمّي 

 0.47 3.54 310ثانكية عامة فما دكف 

 0.51 3.64 63دبمـك 

 0.49 3.67 97بكالكريكس فأعمى 

السعادة 

 0.64 3.19 56أمّي 

 0.60 3.35 310ثانكية عامة فما دكف 

 0.54 3.49 63دبمـك 

 0.64 3.39 97بكالكريكس فأعمى 

القمؽ 

 0.71 3.16 56أمّي 

 0.64 3.24 310ثانكية عامة فما دكف 

 0.64 3.29 63دبمـك 

 0.62 3.30 97بكالكريكس فأعمى 

الشعكر بالذنب 

 0.59 2.51 56أمّي 

 0.62 2.52 310ثانكية عامة فما دكف 

 0.61 2.70 63دبمـك 

 0.60 2.50 97بكالكريكس فأعمى 

الدرجة الكمية 
لبلتزاف االنفعالي 

 0.44 3.10 56أمّي 

 0.40 3.19 310ثانكية عامة فما دكف 

 0.36 3.31 63دبمـك 

 0.40 3.25 97بكالكريكس فأعمى 

مستكل الطمكح 

 0.40 3.49 56 أميّ 

 0.42 3.57 310 ثانكية عامة فما دكف

 0.43 3.75 63 دبمكـ

 0.43 3.62 97بكالكريكس فأعمى 

 :كالفرضيتاف المرتبطتاف بيذا المتغير ىما: متغير المستوى التعميمي لألم -ٚ
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 في مستكل (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية السابعة -
الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل 

.   التعميمي لؤلـ

في  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل : الفرضية الرابعة عشرة -
درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 

.   لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ
 

 One) لمتحقؽ مف صحة الفرضيتيف السابعة كالرابعة عشرة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Way Analysis of Variance) لمفركؽ في مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة 
الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كذلؾ كما ىك كاضح 

(. 19)في الجدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 19)جدكؿ 
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لمفركؽ في مستكل  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

المستكل التعميمي لؤلـ 

 

 مصدر التبايف األبعاد
درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تقدير الذات

 2.683 8.049 3 بيف المجمكعات

 118.800 523 داخؿ المجمكعات 0.000 11.811
0.227 

 126.849 526 المجمكع

 السعادة

 1.834 5.501 3 بيف المجمكعات

 194.135 523 داخؿ المجمكعات 0.002 4.940
0.371 

 199.637 526 المجمكع

 القمؽ

 0.736 2.209 3 بيف المجمكعات

 219.327 523 داخؿ المجمكعات 0.155 1.756
0.419 

 221.536 526 المجمكع

الشعكر 
 بالذنب

 1.054 3.162 3 بيف المجمكعات

 197.577 523 داخؿ المجمكعات 0.040 2.790
0.378 

 200.739 526 المجمكع

الدرجة الكمية 
لبلتزاف 
 االنفعالي

 1.192 3.576 3 بيف المجمكعات

 83.798 523 داخؿ المجمكعات 0.000 7.440
0.160 

 87.375 526 المجمكع

مستكل 
 الطمكح

 0.929 2.786 3 بيف المجمكعات

 94.104 523 داخؿ المجمكعات 0.002 5.161
0.180 

 96.890 526 المجمكع

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
(0.05≥α)  في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل

( Tukey Test)لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 
لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب 

(. 20)الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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في  (α≤0.05)كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 

تقدير الذات، السعادة، الشعكر بالذنب، كالدرجة : المستكل التعميمي لؤلـ، كقد كانت الفركؽ في أبعاد
لممقارنات  (Tukey)الكمية لبلتزاف االنفعالي، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 

الثنائية البعدية لمفركؽ في درجة االتزاف االنفعالي في ىذه األبعاد لدل طمبة المرحمة الثانكية في 
محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(20 .)
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( 20)جدكؿ 
لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل الطمكح كدرجة االتزاف  (Tukey)نتائج اختبار تككي 

االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل 
التعميمي لؤلـ 

ثانكية عامة أمّية المقارنات األبعاد 
فما دكف 

بكالكريكس دبمـك 
فأعمى 

تقدير الذات 

- 0.4302*- 0.3165*- 0.1279 أمّية 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  *0.1886 -*0.3023 -

- 0.1136   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

السعادة 

- 0.3518*- 0.2718*- 0.1141 أمّية 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  0.1577 -0.2377 -

- 0.0800   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

الشعكر بالذنب 

- 0.0306- 0.0803 0.1242 أمّية 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  *0.2045 -0.1548 -

 0.0497   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

الدرجة الكمية 
لبلتزاف االنفعالي 

- 0.2612*- 0.1896*- 0.0292 أمّية 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  *0.1604 -*0.2320 -

- 0.0716   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 

مستكل الطمكح 

- 0.2441*- 0.1331- 0.1558* أمّية 

ثانكية عامة فما 
دكف 

  0.0227 0.0883 -

- 0.1109   دبمـك 

    بكالكريكس فأعمى 
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تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة 
الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كانت بيف الطمبة 

الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمّية كثانكية عامة فما دكف، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي 
ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى، ككانت الفركؽ أيضان بيف 
الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمّية كبكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة الذيف المستكل 

التعميمي ألمياتيـ بكالكريكس فأعمى، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى، كذلؾ كما ىك كاضح 
(.    21)مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

 

كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف الفركؽ في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية 
بالنسبة : في محافظات جنكب الضفة الغربية التي تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كانت كما يمي

لبعد تقدير الذات كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمّي كدبمكـ، كأمّي 
كبكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس فأعمى الذيف 

كانت درجة تقدير الذات عندىـ أعمى، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي 
ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف كدبمكـ، كثانكية عامة فما دكف كبكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة 
الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس فأعمى الذيف كانت درجة تقدير الذات عندىـ 

أما بالنسبة لبعد السعادة فكانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ أمّي كدبمكـ، . أعمى
كأمّي كبكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمكـ كبكالكريكس فأعمى 

كبالنسبة لبعد الشعكر بالذنب، كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف . الذيف كانت درجة السعادة عندىـ أعمى
المستكل التعميمي ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف كدبمكـ، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي 

كأخيران كبالنسبة لمدرجة . ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف، الذيف كانت درجة الشعكر بالذنب عندىـ أعمى
الكمية لبلتزاف االنفعالي كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمّي كدبمكـ، كأمّي 
كبكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس فأعمى الذيف 
كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ أعمى، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي 
ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف كدبمكـ، كثانكية عامة فما دكف كبكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة 

الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس فأعمى الذيف كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ 
(.    21)أعمى، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
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( 21)جدكؿ 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل الطمكح كدرجة االتزاف االنفعالي لدل 
طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ 

العدد المستكل التعميمي لؤلب األبعاد 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

تقدير الذات 

 0.51 3.41 116أمّي 

 0.46 3.54 308ثانكية عامة فما دكف 

 0.50 3.73 55دبمـك 

 0.43 3.85 48بكالكريكس فأعمى 

السعادة 

 0.61 3.23 116أمّي 

 0.60 3.34 308ثانكية عامة فما دكف 

 0.61 3.50 55دبمـك 

 0.58 3.58 48بكالكريكس فأعمى 

القمؽ 

 0.63 3.24 116أمّي 

 0.62 3.21 308ثانكية عامة فما دكف 

 0.68 3.31 55دبمـك 

 0.74 3.42 48بكالكريكس فأعمى 

الشعكر بالذنب 

 0.66 2.59 116أمّي 

 0.59 2.47 308ثانكية عامة فما دكف 

 0.62 2.67 55دبمـك 

 0.61 2.62 48بكالكريكس فأعمى 

الدرجة الكمية 

 0.42 3.15 116أمّي 

 0.38 3.18 308ثانكية عامة فما دكف 

 0.42 3.34 55دبمـك 

 0.41 3.41 48بكالكريكس فأعمى 

مستكل الطمكح 

 0.39 3.47 116 أمّية

 0.42 3.62 308 ثانكية عامة فما دكف

 0.44 3.60 55 دبمكـ

 0.47 3.71 48بكالكريكس فأعمى 
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: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

بيف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي  (α≤0.05)ىؿ ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية؟  

 :كالفرضية المرتبطة بيذا السؤاؿ ىي الفرضية الخامسة عشرة
بيف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي لدل  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية

 Pearson)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة عشرة استخدـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

correlation)  لمعبلقة بيف درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا المختمفة كمستكل الطمكح لدل طمبة
(. 22)المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

( 22)جدكؿ 
لمعبلقة بيف درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا  (Pearson correlation)نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف 

المختمفة كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية 
 

الداللة اإلحصائية  (ر)قيمة العدد المتغيرات 

 0.000 0.425** 536تقدير الذات 

 0.000 0.366** 536السعادة 

 0.000 0.363** 536القمؽ 

 0.087 0.074 536الشعكر بالذنب 

 0.000 0.456** 536الدرجة الكمية 

 
بيف  (α≤0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند المستكل 

كمستكل الطمكح لدل  (تقدير الذات، السعادة، القمؽ، كالدرجة الكمية)درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا 
طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية، بحيث كمما ازدادت درجة االتزاف االنفعالي 

مقابؿ ذلؾ لـ تظير أية عبلقة دالة . لدل الطمبة ازداد مستكل الطمكح عندىـ كالعكس صحيح
.     إحصائيان بيف بعد الشعكر بالذنب كمستكل الطمكح لدل الطمبة
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 الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات 

 
. يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة كفقان ألسئمتيا كفرضياتيا، ثـ عرضان لمتكصيات

 
: األولمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 

 محافظات جنكب الضفة الغربية؟ م ؼالثانكيةما مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة 
 

 مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة  درجةأظيرت نتائج الدراسة أف
 .(3.59)، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس متكسطةالغربية كانت 

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى طبيعة الظركؼ التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني، حيث نجد أنو رغـ 
كؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية، كرغـ كؿ ما تعرض لو ىذا الشعب مف حركب كنكسات كتشريد 
كانتزاع لؤلرض كاإلنساف؛ فيك شعب متعمـ مثقؼ يحب العمـ كيقبؿ عميو، كيبلحظ ذلؾ في األعداد 

الكبيرة مف أبناء الشعب الفمسطيني التي تقبؿ عمى التعميـ بالرغـ مف كؿ ىذه الظركؼ، كىذا ما أكدتو 
نتيجة سمسمة الدراسات التحميمية المعمقة التي قاـ بيا الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، حيث 

: أظيرت ىذه الدراسات مجمكعة مف المعطيات الميمة كىي
، حيث انخفضت إلى (2003)كحتى عاـ  (1997)نسبة األمية استمرت باالنخفاض مف عاـ  -

. النصؼ تقريبان لكبل الجنسيف
 .تزايدت نسبة حممة الدرجات العممية العميا مف بكالكريكس فأعمى ببطء مع الزمف -

 .مف الشباب الفمسطيني يرل أف التعميـ يترأس اىتماماتيـ (%58)أظيرت الدراسة أف  -

يرل الشباب الفمسطيني أف رفع الميارات لمقكل البشرية يعتمد عمى التعميـ كعناصره المختمفة  -
(. 2005)عارؼ كدراغمة،  (93%)

 كما نجد أف الشخص الذم حـر مف فرصة التعميـ قد أبدع في مجاؿ آخر مف مجاالت الحياة، حيث 
أظيرت نتيجة الدراسة السابقة أيضان أف ثبلثة أرباع أصحاب مؤسسات العمؿ المختمفة مستكاىـ العممي 

ثانكم عمى األكثر، كما أشارت الدراسة أيضان أف العمؿ يعتبر في مقدمة االىتمامات لدل أبناء 
المجتمع الفمسطيني، مما يؤكد أف ىذا المجتمع جاد يسعى لمحصكؿ عمى رزقو بالعمؿ كالجد لمكصكؿ 

رغـ كؿ الظركؼ كالعقبات كالصعاب التي : ككأف اإلنساف الفمسطيني يريد أف يقكؿ، إلى ما يتطمع إليو
نعيشيا إال أنو ال بد أف تككف لدينا إرادة كعزيمة كطمكح كتصميـ في بمكغ اليدؼ، فنجده يكافح كيثابر 
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كيتحدل في جميع مجاالت الحياة، كىذا بدكره ينطبؽ عمى شخصية الطالب الفمسطيني الذم يصؿ إلى 
مدرستو كؿ يكـ متحديان بذلؾ جميع الظركؼ التي يمر بيا ككأف ىذه الظركؼ تكلد لديو نكعان مف 

. التحدم كالطمكح كرغبة أكبر كعزيمة أشد في الكصكؿ إلى ىدفو
 التي أشارت إلى أف مستكل الطمكح 2004))كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الطيطي، 

. لدل الطمبة كاف مرتفعان 
 

: الثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 
ما درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية؟ 

 
مف خبلؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، يتبيف أف درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة 

الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 
 .(3.21)عمى الدرجة الكمية لممقياس 

كيفسر الباحث ىذه النتيجة بطبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا الطبلب، كىي مرحمة المراىقة، حيث 
تتبمكر كتنضج مظاىر النمك االنفعالي كتؤثر العديد مف العكامؿ في ظيكر انفعاالت المراىؽ، فبل شؾ 
أف التغيرات الجسمية الداخمية كالخارجية، كالعمميات كالقدرات العقمية، كالعبلقات العائمية، كميا عكامؿ 

.  ليا تأثيرىا المباشر عمى االنفعاالت في تمؾ المرحمة

 

إلى أف المراىؽ في تمؾ المرحمة يشعر بكيانو  (2002) في الخريبي، 1997))كقد أشار بكر، 
المستقؿ كالمتميز كالمتكامؿ كيدرؾ بشكؿ تدريجي أىمية استقبلليتو المتزايدة ككطأة الكاجبات كاليمكـ، 
كيسعى المراىؽ إلى أف تككف سرعة نمكه النفسي كالعاطفي مكازية لسرعة نمكه البدني، كغالبان ما تنشأ 

الصراعات كالمعاناة مف عدـ قدرة النفس كالعاطفة عمى مكاكبة نمك الجسـ كالمعطيات المستحدثة، فيذه 
المرحمة تتسـ بسرعة التغيرات كىذا يتطمب جيدان كعمبلن إلرساء قاعدة لمتكافؽ كالتكيؼ كاالنسجاـ بيف 
مجمكعة المتغيرات كلعؿ أىـ تبعات تمؾ المرحمة ىك كاقع االستقبللية المتزايدة عف العائمة كضركرات 

. االعتماد عمى النفس كالتعاكف كالتفاعؿ مع اآلخريف

 

كيعتقد الباحث الحالي أنو مف الطبيعي أف تتميز ىذه المرحمة بدرجة متكسطة مف االتزاف االنفعالي 
حيث إف تمؾ المرحمة ىي مرحمة الثكرة كالتمرد عمى السمطة الكالدية سكاءن في المدرسة أك داخؿ 

المؤسسات المختمفة التي يتعامؿ معيا المراىؽ انفعاليان، سكاءن بطرؽ مباشرة أك غير مباشرة، حيث 
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يسعى المراىؽ إلى تحقيؽ النضج في مظاىره المتعددة، التي يمكف أف يصؿ إلييا المراىؽ في كثير 
. مف الحاالت في نياية مرحمة المراىقة

، التي أظيرت أف الطبلب يتمتعكف بدرجة ((2001كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المزيني، 
.  متكسطة مف االتزاف االنفعالي

 
: مناقشة نتائج الفرضية األولى

في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس

 
 في مستكل الطمكح (α≤0.05 )أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس، فقد كاف مستكل 
أك  (3.56)الطمكح متكسطان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ جنسيـ، سكاء الذككر منيـ بمتكسط حسابي 

(. 3.62)اإلناث 
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى التغير النسبي الذم شيده المجتمع الفمسطيني في الكقت الحاضر 
عطاؤىا حرية أكبر إلى حد ما في االختيار، فقد أصبح المجتمع ييتـ بتعميـ  بالنسبة لتعميـ الفتاة كا 

الفتاة كيتكقع إنجازىا لؤلعباء المككمة إلييا كالكاجبات، كأصبحت تتساكل تقريبان مع الرجؿ في األىداؼ 
كالطمكحات، بؿ كتنافسو عمى تحقيؽ ىذه الطمكحات كاألىداؼ في بعض األحياف، كما أف رغبة الفتاة 

في تكممة مسيرة التعميـ ربما أعطتيا دفعة لكي تتميز كتتساكل مع الرجؿ، ما جعميا أكثر طمكحان 
كسعيان لتحقيؽ العديد مف األىداؼ كاستغبلؿ كؿ اإلمكانيات في تحقيقيا، كفي ىذا الصدد أشارت 

أف نسبة األمية في المجتمع الفمسطيني استمرت باالنخفاض لكبل  (2005)دراسة عارؼ كدراغمة، 
الجنسيف خبلؿ الثماني سنكات الماضية، كأظيرت الدراسة التغير الذم حصؿ لمتكسطات سنكات 

الدراسة بنجاح، حيث ظير أف ىنالؾ تحسنان ممحكظان لتحصيؿ اإلناث، كما أف نسبة حممة الدرجات 
. العممية العميا بكالكريكس فأعمى تزايدت مع الزمف ككانت أسرع عند اإلناث مف الذككر

 

كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى عدـ كجكد فرؽ في مستكل 
سماعيؿ، 2004))الطمكح يعزل لمتغير الجنس، كمف ىذه الدراسات دراسة الطيطي،  ، (1990)، كا 

، في حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة منسي، (2000)، كالحمبي، (2001)كالصرايرة، 
، كالخطيب، 1995))، كالشرعة، 1999))، كالشايب، 1998))، كمكنيرني كككلماف، (2001)
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، التي أظيرت فركقان دالة 1983))، كالمساعيد، (1973)، كالعيسى، 1989))، كليمة، ((1990
. إحصائيان بيف الذككر كاإلناث عمى مستكل الطمكح لصالح الطبلب الذككر

 
: مناقشة نتائج الفرضية الثانية

في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص

 
في مستكل الطمكح لدل  (α≤0.05)أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص، كقد كانت الفركؽ 
لصالح الطمبة في التخصص العممي، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى، بمتكسط حسابي 

. لدل الطمبة في التخصص األدبي (3.54)مقابؿ  (3.69)
كقد تعزل ىذه النتيجة في ىذا البحث إلى أف الدراسة في التخصص العممي تتيح لمدارسيف مجاالن 

كاسعان بعد الثانكية لبللتحاؽ بأنكاع متعددة مف الدراسات، كخاصة التخصصات العممية منيا كالتي ليا 
مكانة اجتماعية كذات مردكد مادم جيد بالمقارنة مع التخصصات األدبية، كبذلؾ فإف ىذه الميزة 
لمتخصص العممي تككف أحد العكامؿ التي تجعؿ مستكل طمكح طبلب التخصص العممي مرتفعان 

مقارنةن مع غيرىـ مف التخصصات الدراسية األخرل، أما إذا نظرنا إلى مجاالت الدراسة التي يتيحيا 
التخصص األدبي، فنجد أنيا محدكدة كما أنيا ليست ذات فائدة مادية جيدة كما ىك الحاؿ بالنسبة 

لمتخصصات العممية، كلذلؾ فإف ىذا المجاؿ المحدكد ككثرة األفراد المتخرجيف مف الدراسات األدبية، 
يجعؿ التخصص األدبي غير مرغكب فيو، كينعكس ذلؾ عمى مستكل طمكح الطبلب في ىذا 

. التخصص، ما يجعمو منخفضان مقارنةن مع مستكل طمكح طبلب التخصص العممي
 

ًَ بالطبلب  كما يعتقد الباحث أف ارتفاع مستكل الطمكح عند الطبلب ذكم التخصص العممي مقارنةن
ذكم التخصص األدبي؛ ربما يرجع إلى طبيعة المكاد العممية التي تتطمب أعماؿ البحث كالفكر 

كالتجريب كاالستقصاء، فيقدـ عمييا الطبلب ذكك الطمكح المرتفع الذيف حققكا نجاحان كعبلمات عالية 
في السنكات السابقة مف الدراسة، كزاد مستكل الطمكح لدييـ لتحقيؽ المزيد مف النجاح كالتفكؽ، أما 

. المقررات الدراسية لمفرع األدبي فيي تدفع الطالب باستمرار إلى الحفظ
 

، كالعيسى، 2001))، كدراسة منسي، (1983)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المساعيد، 
، التي أظيرت فركقان في (1996)، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ببلكر كآخريف، (1973)
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مستكل الطمكح لصالح الطمبة الممتحقيف بالمدارس التي تدرس العمـك كالرياضيات مقارنة بالطمبة 
العادييف الذيف لـ يمتحقكا بمثؿ ىذه المدارس، في حيف اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

. ، التي لـ تجد فركقان بيف التخصصات العممية كاألدبية في مستكل الطمكح(1990)الخطيب، 
 

: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
 في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة
 

في مستكل الطمكح  (α≤0.05)أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة، فقد كاف مستكل 
الطمكح متكسطان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ دياناتيـ، سكاءن لدل الطمبة مف المسمميف منيـ بمتكسط 

(. 3.56)أك المسيحييف  (3.59)حسابي 
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى كحدة الحاؿ بيف المسمميف كالمسيحييف في مدينة بيت لحـ، فيـ 
يسكنكف نفس المنطقة، بؿ كنفس البناية في بعض األحياف، كما أف الطبلب المسمميف كالمسيحييف 

يتمقكا تعميميـ في نفس المدارس كفي نفس الجامعات فيما بعد، كما أف الكضع االقتصادم لممسمميف 
كالمسيحييف في مدينة بيت لحـ متشابو، كربما كاف لظركؼ االحتبلؿ كخصكصان في سنكات االنتفاضة 
األثر األكبر في تساكم ىذه الظركؼ، حيث شيدت مدينة بيت لحـ خبلؿ السنكات الخمس الماضية 

الكثير مف الممارسات اإلسرائيمية، مف اجتياحات كقصؼ كىدـ لمبيكت كاستشياد العديد مف أبناء 
المدينة المسمميف كالمسيحييف، حيث لـ تميز قكات االحتبلؿ فييا بيف مسيحي كمسمـ، فالمعاناة كاحدة 

لكمييما، كؿ ذلؾ كاف لو األثر الكبير في تساكم الطبلب، سكاء كانكا مسيحييف أك مسمميف، في 
. مستكل الطمكح

 
: مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

 في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف

 
 في مستكل الطمكح لدل (α≤0.05)أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، حيث كانت بيف 
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الطمبة مف سكاف القرل كالطمبة مف سكاف المخيمات، كلصالح الطمبة مف سكاف المخيمات، الذيف كاف 
.    مستكل الطمكح عندىـ أعمى

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى الظركؼ الخاصة التي مر بيا سكاف المخيمات، فجميع مف يعيشكف 
في المخيمات ىـ مف البلجئيف الذيف فقدكا أرضيـ كنزحكا عنيا كعانكا مرارة التيجير كاالقتبلع مف 
أرضيـ األصمية، كيعتقد الباحث أف ىذه الظركؼ رغـ قسكتيا إال أنيا كلدت لدل ىؤالء الناس نكعان 

صرار لبناء قدراتيـ كمستقبميـ مف جديد، كربما  مف التحدم كمكاجية الظركؼ بكؿ قكة كعزيمة كا 
مف المثقفيف كرجاؿ . أعطتيـ ىذه الظركؼ أيضان دفعة قكية نحك األفضؿ، فيناؾ نسبة ال يستياف بيا

األعماؿ كاألطباء كالميندسيف في المجتمع الفمسطيني أصبلن ىـ مف سكاف المخيمات، كىذه النسبة 
تساكم بؿ كتفكؽ النسبة لدل سكاف المدف كالقرل، كىذا ما أكدتو نتيجة الدراسات التحميمية المعمقة 

التي قاـ بيا الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، كالذم تبيف مف خبلؿ ىذه الدراسات أف نسبة الذيف 
التحقكا في التعميـ كتخرجكا أعمى في المخيمات منيا في كؿ مف الحضر كالريؼ، ككما ظير أيضان أف 
نسبة الذيف لـ يمتحقكا بالتعميـ أعمى في الريؼ منيا في كؿ مف المخيمات كالحضر، كما أف المخيمات 

تتصدر أعمى نسبة لمستكل تعميـ الدبمـك المتكسط بالمقارنة بباقي التجمعات األخرل داخؿ المجتمع 
(. 2005عارؼ كدراغمة، )الفمسطيني 

مف ىذا نستنتج أنو رغـ كؿ الصعاب كالعقبات كالتحديات؛ فيناؾ إرادة قكية كطمكح مرتفع لبناء 
. مستقبؿ أفضؿ كإلثبات الذات عند سكاف المخيمات

كيرل الباحث أف ىناؾ سببان آخر في حصكؿ ىؤالء الطبلب عمى درجة مرتفعة مف مستكل الطمكح، 
خصكصان ، كىك ما حظي بو سكاف المخيمات مف اىتماـ كبير كتركيز مف جيات كمنظمات مختمفة

ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف، حيث قدمت ليـ ىذه المنظمة الكثير مف المساعدات في 
جميع مجاالت الحياة، كالصحة كالتعميـ كالسكف كغيرىا، حيث قامت كمنذ النكبة بتكفير المكاد الغذائية 
األساسية بشكؿ مستمر كدكرم كأنشأت ليـ المدارس كالعيادات الطبية، كحتى المعاىد كالجامعات في 

الكقت الحاضر أصبحت تمنح درجة البكالكريكس في مختمؼ التخصصات، كىناؾ أيضان مراكز 
. التدريب كالتأىيؿ الميني التي تقـك بتعميـ كتأىيؿ الطبلب لمميف المختمفة كفي جميع المجاالت

 
، كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (1980)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ماني، 

. ، التي أظيرت أف الطبلب مف المدف كاف لدييـ مستكل طمكح أعمى مف سكاف الريؼ1992))ىاس، 
 

: مناقشة نتائج الفرضية الخامسة
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في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم

في مستكل الطمكح  (α≤0.05)أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم، فقد كاف 

. مستكل الطمكح متكسطان لدل الطمبة كعمى اختبلؼ ترتيبيـ الكالدم
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى حجـ األسرة في المجتمع الفمسطيني حيث تتميز معظـ األسر في 
المجتمع الفمسطيني بالعدد الكبير مف األبناء، الذم يجعؿ مف الصعب تحديد اختبلؼ كبير بيف ىؤالء 
األبناء في أسمكب التربية كالتنشئة االجتماعية، فالطفؿ في األسرة كبيرة الحجـ يستمد كثيران مف الخبرات 

كالتجارب كأنماط التنشئة االجتماعية عف طريؽ تقميد باقي إخكتو داخؿ األسرة، كيككف مف الصعب 
عمى اآلباء مبلحظة سمكؾ الطفؿ كتعديمو في كثير مف األحياف، كما أف الباحث يعتقد أف ىناؾ سببان 

آخر ليذه النتيجة، كىك أف العاطفة ىي التي تغمب في طريقة كأسمكب تربية األبناء كتنشئتيـ 
االجتماعية عمى اختبلفيا فيي كاحدة مع جميع األبناء ميما كاف ترتيبيـ في األسرة، كىذه النتيجة 

 كالتي أظيرت أنو ال تكجد 1989))، كليمة، (1988)تتفؽ مع نتيجة دراسة كؿ مف جابر كعمر، 
. فركؽ دالة إحصائيان بيف ذكم الترتيب الكالدم األكؿ كاألكسط كاألخير في درجات مستكل الطمكح

 
: مناقشة نتائج الفرضية السادسة

 في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

في مستكل الطمكح لدل  (α≤0.05)أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، التي 
كانت بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي كدبمكـ، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف 

المستكل التعميمي آلبائيـ ثانكية عامة فما دكف كدبمكـ، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ 
. دبمكـ، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى

كيفسر الباحث ىذه النتيجة بأنيا ربما تعكد إلى المكانة االجتماعية كالعممية التي يحرص عمييا اآلباء 
لدل أبنائيـ، حيث يشعركف أف أبناءىـ امتداد ليـ كنجاحيـ يعني نجاحان ألبنائيـ، أما سبب االرتفاع 
في مستكل الطمكح عند األبناء ممف آباؤىـ يحممكف درجة الدبمكـ، فإنو قد يرجع إلى أف ىذه الشيادة 
ىي في الكاقع شيادة مسمكية أكثر منيا درجة عممية، كتزكدىـ بيا كميات المجتمع بمساقات تربكية 

كمسمكية كنفسية أكثر ممف يحممكف الشيادات الجامعية األخرل، أم أف ىؤالء حممة الدبمكـ ىـ أصبلن 
رشادىـ . مؤىمكف لمتعامؿ مع الطمبة كفيـ نفسياتيـ كخصائصيـ، كلدييـ القدرة العالية عمى تقكيميـ كا 
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، التي أظيرت فركقان في مستكل الطمكح تعزل (2001)كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة منسي، 

لممستكل العممي لؤلب كالمستكل العممي لؤلـ، ككاف كمما ارتفع المستكل العممي لمكالديف زاد مستكل 
طمكح أبنائيـ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف أعمى مستكل طمكح كاف لمطمبة الذككر كاإلناث ممف 

، 1989))، كليمة، (1995)آباؤىـ كأمياتيـ في مستكل تعميـ الدبمكـ، كتتفؽ أيضان مع دراسات الشرعة، 
، التي أظيرت فركقان في مستكل الطمكح تعزل لممستكل العممي لؤلب، كما ((2000كماك كبيككس، 

، التي أظيرت أف الطمبة األعمى في مستكل الطمكح 1996))أنيا تتفؽ مع نتيجة دراسة إيمف كآخريف، 
. ىـ ممف ينحدركف مف آباء يتسمكف بمستكيات تعميمية أعمى

 
: مناقشة نتائج الفرضية السابعة

في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

 
في مستكل الطمكح لدل  (α≤0.05)أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، حيث 
كانت بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمّية كثانكية عامة فما دكف، كلصالح الطمبة الذيف 

المستكل التعميمي ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف، الذيف كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى، ككانت 
الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمّية كبكالكريكس، كلصالح الطمبة الذيف 

.    المستكل التعميمي ألمياتيـ بكالكريكس، حيث كاف مستكل الطمكح عندىـ أعمى
كيفسر الباحث ىذه النتيجة بأف األـ التي حصمت عمى شيادة جامعية عمى األقؿ أك أنيا تمكنت مف 
الكصكؿ إلى مرحمة تعميمية معينة تتمتع بقدر جيد مف مستكل الطمكح، كخصكصان أف نسبة كبيرة مف 
األميات في المجتمع لـ يتمكف مف الحصكؿ عمى درجات عممية لظركؼ معينة، كىذا بدكره ينعكس 
عمى األبناء، حيث إف الطمكح يتككف عند الفرد منذ الصغر، كيعتقد الباحث أف ىؤالء األميات قد 

اعتمدف طريقة معينة في التربية تعكس طمكحيف عمى أبنائيف، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
. 1995))، كالشرعة، (2000)، كماك كبيككس، (2001)منسي، 

 
: الثامنة  الفرضيةمناقشة نتائج

في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة ( α≤0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
. المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس
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في درجة ( α≤0.05)أظيرت نتائج فحص الفرضية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس، 

 كالدرجة الكمية، كلصالح الطمبة ،الشعكر بالذنبكالقمؽ، كتقدير الذات، : كقد كانت الفركؽ في أبعاد
 .الذككر، الذيف كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ في ىذه األبعاد األعمى

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى اختبلؼ طبيعة الحياة االجتماعية التي يتعرض ليا كؿ مف أفراد 

الجنسيف، مع اختبلؼ طبيعة عكامؿ التنشئة االجتماعية التي يقرىا مجتمعنا لكؿ مف الجنسيف، كالتي 
تمعب دكران كبيران في اكتساب كؿ منيـ مستكل معينان ليذه السمة كتعمميا، كما يتعممكف استجابات 

التكيؼ لمبيئة كمكاقفيا، فالظركؼ االجتماعية المحيطة بالفتاة بالرغـ مف ما طرأ عمييا مف تغير قميؿ 
في إعطاء الفتاة جزءن بسيطان مف حقكقيا، إال أنيا بقيت حتى اآلف تعمؿ عمى الحماية الزائدة كالخكؼ 
المبالغ فيو كعدـ تربية الفتاة عمى الثقة بالنفس كتحمؿ المسؤكلية؛ كالذم يؤدم بدكره إلى شعكر الفتاة 
بالقمؽ كالخكؼ المستمر كعدـ تقديرىا لذاتيا، ما يجعميا تشعر دائمان بأنيا ال تستطيع أف تسيطر عمى 
ما يحدث ليا في حياتيا، كخصكصان في ىذه المرحمة الحساسة مف حياتيا كالذم ينعكس بدكره عمى 

.  اتزانيا االنفعالي

أما بالنسبة لمذككر فإف التنشئة االجتماعية كالثقافة السائدة تعطي ليـ حرية أكبر كعدـ اىتماـ كخكؼ 
مف المستقبؿ، فالذكر مف كجية نظر األىؿ غير مقيد في تحركاتو أك اختياره ألصدقائو، ما يشعره 

 .بدرجة أكبر مف االستقبللية كالثقة بالنفس كالسمطة

 الذككر بيف فركؽ تكجد أنو أظيرت التي ،(1997) ناىية، أبك دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه اتفقت كقد

، كتتعارض ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المزيني، الذككر كلصالح االنفعالي االتزاف في كاإلناث
، التي أظيرت أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية في مستكل االتزاف االنفعالي ككانت ((2001

. الفركؽ لصالح الطالبات

 

: الفرضية التاسعةمناقشة نتائج 
في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. التخصصالمرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل إلى متغير 
( α≤0.05 )دلت نتيجة فحص ىذه الفرضية عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل 
، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا المختمفة لدل الطمبة التخصصلمتغير 

.  في المرحمة الثانكيةالتخصصكعمى اختبلؼ 
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كيفسر الباحث ىذه النتيجة بتساكم المعاممة لمطبلب داخؿ المدرسة عمى اختبلؼ تخصصاتيـ سكاءن 
كانت عممية أك أدبية، حيث تكفر المدرسة جكان انفعاليان يمارس فيو الطالب كؿ ما اكتسبو مف قكاعد 
السمكؾ المقبكؿ اجتماعيان كانفعاليان، فيك يتدرب كيمارس تمؾ القكاعد كالميارات األساسية لكي يحدث 

تناغـ اجتماعي كانفعالي لمطالب، فزمبلء الدراسة كما تمثمو صحبتيـ مف إشباع لمجكانب النفسية 
لمطالب كعممية التحصيؿ الدراسي كاالشتراؾ في ممارسة األنشطة البلصفية تساعد عمى بناء شخصية 

. الطبلب عمى اختبلؼ تخصصاتيـ

كىناؾ تفسير آخر ليذه النتيجة كىك تشابو البنية االجتماعية األساسية التي نشأ بيا الطمبة مف كبل 
التخصصيف، مف حيث أساليب التنشئة االجتماعية كالعقيدة الدينية، حيث تككف ىذه العكامؿ قد أثرت 

. في تككيف شخصية الطمبة قبؿ أف يصمكا إلى المرحمة التي يتفرعكف فييا إلى تخصصات مختمفة

 

، التي أظيرت أف ميؿ الفرد لبلنطكاء ((1973كقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة العيسى، 
كاالنبساط يتأثر بنكع تخصصو الدراسي فاالنبساط قد الـز أفراد التخصص العممي، بينما االنطكاء الـز 

. أفراد التخصص األدبي

 

: العاشرة  الفرضيةمناقشة نتائج
في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة
 

في درجة االتزاف ( α≤0.05)أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الديانة، فقد كاف 

 .ىناؾ تقارب في درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا المختمفة لدل الطمبة كعمى اختبلؼ الديانة
 

، التي أشارت إلى أف المسمميف ((1990كىذه النتيجة تتعارض مع نتيجة دراسة شككبل كبراكاش، 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى كجكد عناصر . يتمتعكف باتزاف انفعالي أكبر مف المسيحييف كالينكد

مشتركة كثيرة بيف الديانتيف، كما أف الظركؼ السياسية التي يعيشيا الطبلب مف كمتا الديانتيف 
اإلسبلمية كالمسيحية ىي ظركؼ كاحدة، كىي الظركؼ التي مرت بيا األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ 

، حيث أف االحتبلؿ (انتفاضة األقصى)كمدينة بيت لحـ بشكؿ خاص خبلؿ السنكات الخمس الماضية 
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كما إف الطبلب . كما قاـ بو مف اجتياحات كقصؼ كىدـ لمبيكت لـ يفرؽ بيف مسمـ أك مسيحي
يشترككف في كثير مف نكاحي الحياة، فيـ يسكنكف المنطقة نفسيا كيتمقكف تعميميـ في المدارس نفسيا 
كتربطيـ كثير مف نكاحي الحياة األخرل، كؿ ذلؾ كاف لو األثر الكبير في تحمييـ بدرجة متقاربة مف 

. االتزاف االنفعالي

 
: الحادية عشرةمناقشة نتائج الفرضية 

في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف

 
في درجة االتزاف االنفعالي ( α≤0.05) النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل تأظير

لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير مكاف السكف، كقد كانت 
 فكانتتقدير الذات بيف الطمبة مف سكاف المدف كالطمبة مف سكاف المخيمات، : الفركؽ في أبعاد

الفركؽ أيضان بيف الطمبة مف سكاف القرل كالطمبة مف سكاف المخيمات كلصالح الطمبة مف سكاف 
كانت الفركؽ ؼ أما بالنسبة لبعد الشعكر بالذنب ،المخيمات الذيف كانت درجة تقدير الذات عندىـ أعمى

 الذيف كانت القرلبيف الطمبة مف سكاف القرل كالطمبة مف سكاف المخيمات كلصالح الطمبة مف سكاف 
كانت الفركؽ بيف ؼ ؛بالنسبة لمدرجة الكمية لبلتزاف االنفعاليأما  ،درجة الشعكر بالذنب عندىـ أعمى

الطمبة مف سكاف المدف كالطمبة مف سكاف المخيمات كلصالح الطمبة مف سكاف المخيمات الذيف كانت 
. درجة االتزاف االنفعالي عندىـ أعمى

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى الظركؼ الخاصة التي مر بيا سكاف المخيمات، فمعظـ مف يعيشكف 

في المخيمات ىـ في األصؿ مف البلجئيف الذيف فقدكا أرضيـ كعانكا مرارة التيجير كالتغريب كاالقتبلع 
ثبات الذات كالثقة بالنفس  مف أكطانيـ األصمية، كربما كلدت لدييـ ىذه الظركؼ شعكران قكيان بالتحدم كا 
مكانياتيـ، كما أف ىؤالء السكاف لـ يتكفر ليـ الدعـ المادم كاالجتماعي مف المحيط، ما  كبقدراتيـ كا 

مكانياتيـ الذاتية التي مكنتيـ مف االستمرار كالعيش حياة  جعميـ يعتمدكف عمى أنفسيـ كعمى قدراتيـ كا 
كريمة رغـ كؿ الصعاب، ما خمؽ لدييـ شعكران بتقدير الذات كالسعادة، كبالتالي ارتفاع درجة االتزاف 

االنفعالي لدييـ، كأكبر شاىد عمى ذلؾ ما حققو كثير مف سكاف المخيمات مف إنجازات عمى الصعيد 
. المادم كالثقافي كاالجتماعي كفي شتى مجاالت الحياة

  
: الثانية عشرةمناقشة نتائج الفرضية 
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في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم

 
في درجة االتزاف ( α≤0.05)أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الترتيب 
الكالدم، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة االتزاف االنفعالي بأبعادىا المختمفة لدل الطمبة كعمى اختبلؼ 

. الترتيب الكالدم
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى حجـ األسرة في المجتمع الفمسطيني حيث تتميز معظـ األسر في 
المجتمع الفمسطيني بالعدد الكبير مف األبناء الذم يجعؿ مف الصعب تحديد اختبلؼ كبير بيف ىؤالء 

األبناء في أسمكب التربية كالتنشئة االجتماعية، فالطفؿ في األسرة كبيرة الحجـ يستمد كثيران مف الخبرات 
كالتجارب كأنماط التنشئة االجتماعية عف طريؽ تقميد باقي إخكتو داخؿ األسرة، كيككف مف الصعب 

عمى اآلباء مبلحظة سمكؾ الطفؿ كتعديمو في كثير مف األحياف، كما أف الباحث يعتقد أف ىناؾ سببان 
آخر ليذه النتيجة كىك أف العاطفة ىي التي تغمب في طريقة كأسمكب تربية األبناء كتنشئتيـ 

. االجتماعية عمى اختبلفيا، فيي كاحدة مع جميع األبناء ميما كاف ترتيبيـ في األسرة

 
: الثالثة عشرةمناقشة نتائج الفرضية 

في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
 .  المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب

في درجة االتزاف االنفعالي ( α≤0.05)أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، 

 كبالنسبة لبعد تقدير الذات ،تقدير الذات كالدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي: كقد كانت الفركؽ في بعدم
كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي كبكالكريكس، كلصالح الطمبة الذيف 

 أما بالنسبة لمدرجة ،المستكل التعميمي آلبائيـ بكالكريكس الذيف كانت درجة تقدير الذات عندىـ أعمى
كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ أمّي كدبمكـ، كلصالح ؼالكمية لبلتزاف االنفعالي 

.  كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ أعمىحيثالطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ دبمـك 
 

كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف البيئات االجتماعية التي تمتاز بتحصيؿ عممي تككف أكثر اىتمامان 
بقضايا تطكير الذات كاالتزاف االنفعالي، كربما أقدر عمى تنمية كتعزيز ىذه القضايا لدل األبناء، 
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مقارنة مع البيئات األقؿ مف حيث التحصيؿ العممي، كخصكصان أف تقدير الذات كاالتزاف االنفعالي 
مكتسباف كخاضعاف لمتعمـ في كثير مف جكانبيما، كيعتقد الباحث أف التعميـ يؤثر تأثيران جكىريان في بناء 

شخصية اإلنساف كيعبر عف كثير مف أساليبو كمعتقداتو في الحياة فالشخص المتعمـ يختمؼ في 
أساليب تعاممو عف الشخص األمي، أما بالنسبة لمفركؽ التي ظيرت في تقدير الذات كلصالح الطمبة 
الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ بكالكريكس، ككذلؾ الفركؽ التي ظيرت في درجة االتزاف االنفعالي 
لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ دبمكـ، أم أف ىذه الفركؽ جاءت لصالح المستكيات 

الثقافية المتكسطة، فيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف نمكذج الشخصية الذم يعتاده الطفؿ في أسرتو كالذم 
تعتمد عميو عممية التنشئة االجتماعية يتأثر باختبلؼ المستكل الثقافي كاالجتماعي لؤلسرة، فنبلحظ أف 
التنشئة في المستكيات االجتماعية كالثقافية الدنيا تصطبغ بالطاعة التي يبالغ األب في فرضيا عمى 
أبنائو، كنجد أف تمؾ التنشئة تصطبغ في المستكيات االجتماعية المتكسطة بالمحافظة عمى العادات 

( 2002) في الخريبي، 1993))كالتقاليد كالقيـ كتعكيد األطفاؿ عمى ضبط النفس، كقد ذكرت السيد، 
أف األسرة مف الطبقة المتكسطة تستخدـ عادة أساليب اإلثابة كالحب كالتقدير في عممية التنشئة 

االجتماعية، كتككف أكثر مركنة في غرس العادات كالقيـ في التعامؿ مع أبنائيا، كنادران ما يستخدـ 
العقاب البدني، كتخطط ىذه األسر عادة لمستقبؿ أبنائيا في سف مبكرة، كبذلؾ تؤكد عمى القيـ 

المرتبطة بالدكر اإليجابي لؤلبناء، مثؿ االستقبللية كاالعتماد عمى النفس كالسعي لمنجاح كتقديره، 
. كحسف استخداـ الكقت، كالدقة في األداء كالمبادرة كاحتراـ اآلخريف

 
 

: الرابعة عشرةمناقشة نتائج الفرضية 
في درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

 
في درجة االتزاف االنفعالي ( α≤0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل أظيرت النتائج 

لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، 
 . الشعكر بالذنب، كالدرجة الكمية لبلتزاف االنفعاليكالسعادة، كتقدير الذات، : كقد كانت الفركؽ في أبعاد

 كدبمكـ، ةفبالنسبة لبعد تقدير الذات كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمي
 كبكالكريكس، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس الذيف كانت ةكأمي

درجة تقدير الذات عندىـ أعمى، ككانت الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ 
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ثانكية عامة فما دكف كبكالكريكس، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ بكالكريكس الذيف 
 . كانت درجة تقدير الذات عندىـ أعمى

 كبكالكريكس، ةأما بالنسبة لبعد السعادة فكانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمي
 ،كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ بكالكريكس الذيف كانت درجة السعادة عندىـ أعمى

 ةكبالنسبة لبعد الشعكر بالذنب، كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمي
 الذيف كانت بكالكريكس فأعمى، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ كبكالكريكس فأعمى

 كانت الفركؽ بيف ، كأخيران كبالنسبة لمدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي،درجة الشعكر بالذنب عندىـ أعمى
 كبكالكريكس، كلصالح الطمبة الذيف ة كدبمكـ، كأميةالطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ أمي

المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس الذيف كانت درجة االتزاف االنفعالي عندىـ أعمى، ككانت 
الفركؽ أيضان بيف الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ ثانكية عامة فما دكف كدبمكـ، كثانكية عامة 
فما دكف كبكالكريكس، كلصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس الذيف كانت 

. درجة االتزاف االنفعالي عندىـ أعمى
 

يتضح مف خبلؿ فحص الفرضية الرابعة عشرة أف درجة االتزاف االنفعالي بأبعاده المختمفة جاءت 
لصالح الطمبة الذيف المستكل التعميمي ألمياتيـ دبمـك كبكالكريكس، أم أف ىؤالء األميات مف الطبقة 
المتكسطة مف حيث الثقافة كالتعميـ، كىذه النتيجة جاءت مشابية لنتيجة الفرضية الثالثة عشرة التي 

أظيرت أف درجة االتزاف االنفعالي كانت لصالح الطبلب الذيف المستكل التعميمي آلبائيـ دبمـك 
. كبكالكريكس، كبناء عمى ذلؾ يمكف تفسير ىذه النتيجة كما فسرت نتيجة الفرضية الثالثة عشرة

 
: مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشرة

بيف درجة االتزاف االنفعالي كمستكل  (α≤0.05)تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية

 
بيف درجة االتزاف  (α≤0.05)أظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند المستكل 

االنفعالي كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات جنكب الضفة الغربية، بحيث كمما 
. ازدادت درجة االتزاف االنفعالي لدل الطمبة ازداد مستكل الطمكح عندىـ كالعكس صحيح

كيرل الباحث أف ىذه النتيجة طبيعية كمنطقية، فمف الرجكع لمتعريؼ اإلجرائي لبلتزاف االنفعالي في 
صميـ عممية التكافؽ كىك حالة مف الشعكر بالرضا كالسعادة كالتفاؤؿ نتيجة  ىذا البحث، كالذم يعتبر

تقدير الفرد لذاتو، كالتحرر مف الشعكر باإلثـ كالقمؽ كمف سيطرة بعض األفكار كالمشاعر،  نجد أنو 
بيذا المعنى يعتبر مف العكامؿ التي تساعد في أف يعرؼ الفرد قدراتو الحقيقية في مجاالت كثيرة، 
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كيساعده لمعرفة كثير مف المعمكمات حكؿ الميف كأنكاع الدراسات، ما يرفع مف مستكل طمكحو، كذلؾ 
يككف الفرد ذك االتزاف االنفعالي المرتفع أكثر ثقة بنفسو كباآلخريف، كىذا أيضان يساعد في أف يككف 

.  لمفرد مستكل طمكح مرتفع
مف المناقشة السابقة لعبلقة االتزاف االنفعالي بمستكل الطمكح، نجد أف االتزاف االنفعالي لمفرد يشكؿ 

أحد المحددات الميمة لمستكل طمكحو، فإذا كاف لديو اتزاف انفعالي مرتفع فمف المتكقع أف يككف لديو 
مستكل طمكح مرتفع، ككذلؾ الحاؿ إذا كاف لديو اتزاف انفعالي منخفض يككف لديو مستكل طمكح 

منخفض في أغمب األحياف، كىذا ما أكدتو معظـ الدراسات التي استطاع الباحث اإلطبلع عمييا كالتي 
تناكلت العبلقة بيف مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي كالصحة النفسية بشكؿ عاـ كالتي أجمعت عمى 

 & Maw، كماك كبيككس (2001)الصرايرة، االرتباط كالعبلقة اإليجابية بينيما، كمف ىذه الدراسات 

Beekos, (2000)،  ،ككيفف (1989)، كمرحاب، (1993)كحمادة ،Kevin, (1988) ،كالمساعيد ،
 (.(1961، كعبد الفتاح، ((1973، كالعيسى، (1975)، كقشقكش، Khan, (1983)، كخاف ((1983

 
كمف جية أخرل فإف االتزاف االنفعالي المرتفع يؤثر في حياة األفراد بشكؿ عاـ، فيك يساعد في تكفير 

الظركؼ المبلئمة التي مف خبلليا يستطيع األفراد التعرؼ عمى قدراتيـ الحقيقية، كاستعماليا عمى 
الكجو األكمؿ في الدراسة كالعمؿ، كما أف األفراد ذكم االتزاف االنفعالي المرتفع لدييـ عبلقات 

اجتماعية جيدة مع اآلخريف في أغمب األحياف، كىذا بدكره يييئ ليـ الظركؼ المبلئمة لمتعرؼ عمى 
كثير مف األعماؿ كالنشاطات كبرامج الدراسة المختمفة، كما أف تمتعيـ بعبلقات اجتماعية جيدة يساعد 

في تعرفيـ عمى تجارب اآلخريف كينمي لدييـ المثابرة عمى العمؿ، حيث إف التعرؼ عمى تجارب 
اآلخريف  كأسمكبيـ في الحياة سكاءن كانت صحيحة أـ خاطئة يساعد الفرد ذا االتزاف االنفعالي المرتفع 

مما سبؽ نجد أف االتزاف . في أف يتبع السمكؾ الصحيح الذم يؤدم إلى نتائج إيجابية عمى حياتو
. االنفعالي لمفرد لو عبلقة بمستكل طمكحو
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: التوصيات
 

: بناءن عمى نتائج الدراسة الحالية يقدـ الباحث التكصيات التالية
يكصي الباحث بكضع برامج لرفع مستكل طمكح الطمبة، كخصكصان طمبة التخصصات  -ٔ

األدبية، كيمكف أف تعتمد ىذه البرامج عمى تكعية الطمبة بالميف كالتخصصات المتكفرة كتمؾ 
 .التي يحتاجيا المجتمع

ضركرة اىتماـ اآلباء كالمعممكف كالمرشدكف التربكيكف بتنمية مستكل الطمكح كاالتزاف  -ٕ
االنفعالي لدل أبنائيـ كطمبتيـ، كخصكصان الطالبات مف خبلؿ منحيـ الفرصة لمتعبير عف 

 .انفعاالتيف، كبث الثقة في أنفسيف كبقدراتيف عمى العمؿ كالنجاح

االلتزاـ بتعاليـ الديف اإلسبلمي، كالمتمثؿ بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية كالذم لو كبير األثر  -ٖ
 .في شعكر المرء باليدكء كالسكينة كاالتزاف النفسي

ضركرة تشجيع نمكذج التعايش المشرؽ بيف المسمميف كالمسيحييف في مدينة بيت لحـ كالذم  -ٗ
تبيف في ىذه الدراسة حيث تساكل المسممكف كالمسيحيكف في مستكل الطمكح كاالتزاف 

 .االنفعالي
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يكصي الباحث األفراد بضركرة تجنب االنفعاالت الحادة، كأف يحاكلكا قدر اإلمكاف ضبط  -٘
انفعاالتيـ كالسيطرة عمييا، لما لبلنفعاالت الحادة مف آثار سمبية كثيرة عمى الصحة النفسية 

 .كالجسمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مقترحات الدراسة  
:  كمنيامستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي إجراء المزيد مف البحكث في مفاىيـ يقترح الباحث

تقدير الذات، : إجراء المزيد مف البحكث المتعمقة بعبلقة االتزاف االنفعالي بمتغيرات أخرل مثؿ -ٔ
كالرضا الكظيفي كاألداء الكظيفي، كاالنبساط، كالثقة بالنفس، كالميكؿ المينية لدل عينات مف 

. مستكيات عمرية مختمفة
 .إجراء دراسات مشابية تتناكؿ تخصصات دراسية أخرل كالتجارم كالصناعي -ٕ

عمى االتزاف  (المستكل المدرسي كالجامعي)إجراء دراسة مقارنة بيف مستكيات عممية مختمفة  -ٖ
 .االنفعالي كمستكل الطمكح

القياـ بدراسات معمقة عمى مستكل الطمكح كاالتزاف االنفعالي كعبلقتيا بالتحصيؿ األكاديمي  -ٗ
 .كالكضع االقتصادم كاالجتماعي لمكالديف

عمؿ دراسات مسحية كطكلية، األمر الذم يسمح لمباحث في الكشؼ عف التغيرات التي  -٘
 .حصمت في درجة االتزاف االنفعالي كمستكل الطمكح عبر فترات زمنية متتالية
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استعماؿ االختبارات المكجكدة في ىذه الدراسة مف قبؿ المرشديف كالمرشدات ألنيا قد تعطي  -ٙ
مؤشرات تساعدىـ في تحديد الطمبة الذيف ىـ بحاجة إلى اإلرشاد كالتكجيو في مجاؿ االتزاف 

 .االنفعالي كمستكل الطمكح، كبالتالي التكيؼ العاـ لمطمبة
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( 1)ٍِحك 

 ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ

 

 
 

 

 

 

:  أخزٟ اٌطبٌجخ/ أخٟ اٌطبٌت

 

: رح١خ غ١جخ ٚثؼذ

 

 ٠مَٛ اٌجبحش ثذساعخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِغزٜٛ اٌطّٛح ٚػاللزٗ ثبالرضاْ االٔفؼبٌٟ ٌذٜ غٍجخ اٌّشحٍخ 

اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِحبفظبد جٕٛة اٌعفخ، ِٓ خالي فمشاد ٘زٖ االعزجبٔخ، ٚلذ ٚلغ ػ١ٍه االخز١بس ػشٛائ١بً 

ٞ ظّٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ، ٌزٌه ٠شجٝ ِٕه اإلجبثخ ػٓ األعئٍخ اٌّشفمخ ثىً أِبٔخ ٚثّب ٠ٕطجك ػٍٝ /ٌزىْٛ

عزمذ١ِٕٙب ٌٓ رغزخذَ إالّ ألغشاض اٌجحش اٌؼٍّٟ، / حبٌزه، ِٕٛ٘بً ٌه أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ عزمذِٙب

.  ٚع١حبفظ ػٍٝ عش٠زٙب

 

 

ِغ جض٠ً اٌشىش ٚػظ١ُ االِزٕبْ ٌزؼبٚٔه 
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       اٌّششف                                                                         اٌجبحش

 ر١غ١ش ػجذ هللا                                                                     ِحّذ إٌّٛسح.  د

ػ١ّذ اٌجحش اٌؼٍّٟ                                                        

   جبِؼخ اٌمذط                                                               ِذ٠ش٠خ رشث١خ جٕٛة اٌخ١ًٍ                                    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث١بٔبد ػبِخ : اٌجضء األٚي

 

داخً اٌّشثغ اٌزٞ ٠ٕطجك ػٍٝ حبٌزه  (X) ظغ إشبسح 

 

اٌجٕظ                 روش                            أٔضٝ - 1

 _______________________________________________________

 

اٌزخصص                ػٍّٟ                              أدثٟ    - 2

 ____________________________________________________

 

ِىبْ اٌغىٓ               ِذ٠ٕخ                            لش٠خ                    ِخ١ُ  - 3

 ____________________________________________________

 

اٌزشر١ت اٌٛالدٞ          األٚي                      األٚعػ                      األخ١ش - 4

 ______________________________________________________

 

اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألة                أِٟ                     اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ فّب دْٚ  - 5

  

                 دثٍَٛ                 ثىبٌٛس٠ٛط فأػٍٝ                              

 ___________________________________________________

 

اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ                 أ١ِخ                     اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ فّب دْٚ  - 6

  

                 دثٍَٛ                  ثىبٌٛس٠ٛط فأػٍٝ                              

 _____________________________________________________

 

اٌذ٠بٔخ                           ِغٍُ                               ِغ١حٟ - 7

 _________________________________________________________
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( 2)ٍِحك 

 اعزجبٔخ ِغزٜٛ اٌطّٛح
ِٛافك  اٌؼجبسح اٌشلُ

 ثشذح

غ١ش  ِحب٠ذ ِٛافك

 ِٛافك

غ١ش ِٛافك 

 ثشذح

      .أشؼش ثبٌزشدد رجبٖ ِٛالف رٕطٛٞ ػٍٝ إٌّبفغخ  .1

      .أرٛلغ إٌجبح ف١ّب ٠فشً ف١ٗ غ١شٞ  .2

      .أظغ ٌٕفغٟ أ٘ذافبً ِغزمج١ٍخ أعؼٝ إٌٝ رحم١مٙب  .3

      .أشؼش ثبالسر١بح ح١ٓ أرفٛق ػٍٝ صِالئٟ فٟ اٌفصً  .4

٠ٕزبثٕٟ اٌشؼٛس ثبٌع١ك ػٕذِب أحصً ػٍٝ اٌحذ األدٔٝ اٌالصَ   .5

 .ٌٍٕجبح

     

      .ِٛالف اٌفشً رض٠ذٟٔ إحجبغبً ٚرمًٍ ِٓ حّبعٟ ٌجذء ػًّ جذ٠ذ  .6

      .أ٘زُ ثبألػّبي اٌجذ٠ذح ٚأعؼٝ إلٔجبص٘ب  .7

      .٠شغٍٕٟ اٌزفى١ش فٟ اٌّغزمجً  .8

      .أػزّذ ػٍٝ ِغبػذح ا٢خش٠ٓ فٟ رحم١ك ٔجبحٟ  .9

      .االشزشان فٟ اٌّغبثمبد اٌؼ١ٍّخ أِش ُِٙ ٌٟ  .10

      .أشؼش ثبًٌٍّ ػٕذ رؼٍُ شٟء جذ٠ذ  .11

      .أصك فٟ أْ رحم١ك إٌجبح فٟ اٌح١بح ٠غزٍضَ ػّالً شبلبً ٚددٚثبً   .12

      .أحبٚي إٔجبص ِب ٠ٛوً إٌٟ ِٓ ِٙبَ ِّٙب وبٔذ صؼٛثزٙب  .13

      .أعؼٝ إٌٝ شغً ٚو١فخ ِشِٛلخ اجزّبػ١بً   .14

      .أ٘زُ ثبٌجشاِج ٚإٌذٚاد اٌزٟ رزٕبٚي وً جذ٠ذ  .15

      .رزفك دسجبرٟ فٟ االِزحبْ ِغ رٛلؼبرٟ ٌٕفغٟ  .16

      .أرجٕت أْ أوْٛ فٟ ِٛظغ رم٠ُٛ ِٓ لجً ا٢خش٠ٓ  .17

      .أشؼش ثبٌزؼت ػٕذ إٔجبصٞ ألٞ ػًّ جذ٠ذ  .18

      .أحت اٌجذء فٟ أٞ ػًّ جذ٠ذ ٌُ ٠غجمٕٟ إ١ٌٗ أحذ ِٓ لجً  .19

      .أشؼش ثأْ أ٘ذافٟ فٟ اٌح١بح صؼجخ إٌّبي  .20

      .اعزىّبي دساعزٟ ٠ّضً ػجئبً وج١شاً ثبٌٕغجخ ٌٟ  .21

      .أسغت فٟ إٔجبص األػّبي اٌصؼجخ ٚاٌزغٍت ػ١ٍٙب  .22

      .أرشدد فٟ اٌم١بَ ثأػّبي جذ٠ذح  .23
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      .٠ؼٛد رفٛلٟ إٌٝ اٌحظ ٚاٌّصبدفخ  .24

      .أشؼش ثغؼبدح غبِشح ػٕذ ٔجبحٟ فٟ إٔجبص أ٘ذافٟ  .25

      .أرشن األػّبي اٌزٟ أفشً فٟ إٔجبص٘ب  .26

أظغ ٌٕفغٟ ِؼب١٠ش ػب١ٌخ ٌٍٕجبح ال ثذ أْ أصً إ١ٌٙب فٟ وً ػًّ   .27

 .أوٍف ثٗ

     

      .أسفط األػّبي اٌزٟ رغزغشق ِٕٟ جٙذاً وج١شاً   .28

      .أعؼٝ إٌٝ رحم١ك أ٘ذافٟ اٌشخص١خ ثٕفغٟ  .29

أعؼٝ إٌٝ أْ ٠ىْٛ ٌٟ دٚس ثبسص ف١ّب ٠غٕذ إٌٝ اٌجّبػخ ِٓ   .30

 .أػّبي

     

اٌفشً فٟ ثؼط اٌّٛالف ال ٠ؼ١مٕٟ ػٓ رىشاس اٌّحبٚالد ٌٍٕجبح   .31

 .ف١ٙب

     

      .٠ذفؼٕٟ إٌجبح إٌٝ رحم١ك اٌّض٠ذ ِٓ إٌجبح  .32

 
 

 

( 3)ٍِحك 
اعزجبٔخ االرضاْ االٔفؼبٌٟ :                         اٌجضء اٌضبٟٔ

 أِبَ وً فمشح ِٓ فمشاد االعزجبٔخ ٚأعفً االخز١بس اٌزٞ رشؼش ثأٔٗ ٠ٕطجك ػ١ٍه (x)ظغ إشبسح 
ِٛافك  اٌؼجبسح اٌشلُ

 ثشذح

غ١ش  ِحب٠ذ ِٛافك

 ِٛافك

غ١ش ِٛافك 

 ثشذح

      .ٔبدساً ِب أوْٛ فخٛساً ثّب حممذ ِٓ إٔجبصاد  .1

      .أػزمذ إٟٔٔ ِحجٛة جذاً ِٓ صِالئٟ  .2

      .أرمجً آساء ا٢خش٠ٓ حزٝ ٌٛ خبٌفذ سأ٠ٟ  .3

      .أٔظش إٌٝ ٔفغٟ وض١شاً ػٍٝ إٟٔٔ فبشً  .4

      .أسغت وض١شاً فٟ أْ أوْٛ شخصبً آخش  .5

      .٠ّىٕٕٟ اٌزحذس أِبَ حشذ ِٓ إٌبط ثغٌٙٛخ  .6

      .أسحت وض١شاً ثبٌّٕبلشبد ٚاٌحٛاساد  .7

      .ِؼظُ إٌبط ٠ّزذحٕٟٛٔ  .8

      .أجذ صؼٛثخ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ أصذلبء جذد  .9

      .٠غزط١غ اإلٔغبْ أْ ٠زغٍت ػٍٝ اٌّصبػت ِّٙب وبٔذ  .10

      .أشؼش ثبٌٙذٚء اٌذاخٍٟ ٚاالغّئٕبْ ِؼظُ اٌٛلذ  .11

      .أػزمذ إٟٔٔ ٌغذ عؼ١ذ اٌحظ  .12

      .أشؼش ثبالوزئبة ػٕذ اعز١مبوٟ فٟ اٌصجبح  .13

      .أٔب ساٍض رّبِبً ػٓ ح١برٟ ٚٔفغٟ  .14

      .أٔب ِزفبئً جذاً ثبٌّغزمجً  .15

      .أػزمذ أْ وً ٠َٛ جذ٠ذ ٠حًّ ٌٟ ِفبجأح عؼ١ذح  .16

      .ِب ثمٟ ِٓ ػّشٞ عٛف ٠ىْٛ أوضش عؼبدح  .17

      .أشؼش دائّبً ثبٌٙذٚء اٌذاخٍٟ  .18

      .رٕزبثٕٟ وض١شاً حبالد اٌفزٛس ٚاٌالِجبالح  .19

      .أسٜ إٟٔٔ أعزط١غ اٌّشٚٔخ ٚاٌزى١ف ِغ اٌّشىالد اٌح١بر١خ  .20

      .أشؼش أْ ثذاخٍٟ وض١شاً ِٓ اٌصشاػبد  .21

      .أشؼش أْ ا٘زّبِبرٟ رزغ١ش ثغشػخ  .22

      .أشؼش وض١شاً ثبٌخٛف ٚاٌش٘جخ ِٓ اٌّٛالف اٌجذ٠ذح  .23
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      .أرٕبٚي وض١شاً ِٓ اٌؼمبل١ش اٌّٙذئخ ٚإٌِّٛخ  .24

      .أفشً فٟ اٌزشو١ض فٟ لع١خ ٚاحذح ٚرج١ّغ األفىبس حٌٛٙب  .25

      .أشؼش أْ وً ٠َٛ جذ٠ذ ٠حًّ ٌٟ ِصبئت  .26
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