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 جامعة أو معيد. 
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الشكر والتقدير

ابدأ بالصالة والسالم عمى خاتم األنبياء محمد صَل اهلل عميو وسمم وعمى الو وصحبو وسمم، و بحمد اهلل 
 العمي القدير الذي منحني ىذه القدرة عمى انجاز ىذه الدراسة  وبعد...

لى جميع أساتذة جامعة الصمود واإلباء جامعة ا عاالسم الالم يسرني إن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لقدس وا 
. وأخص  الزبابدةأساليب التدريس كاًل باسمو مع احترام األلقاب الذين ساىموا في استمرار تعميمنا في فرع 

الذي   ،عفيف حافظ زيدان الذي تفضل باإلشراف عمى رسالتي فانو نعَم المشرفاألستاذ الدكتور بالذكر 
 اهلل منارة وقدوة وعونًا لطمبة العمم في وطننا الحبيب. قدم كل ما بوسعو لنجاح عممي وزمالئي ، جعمو 

وأتقدم بالشكر لمسادة المحكمين  الذين بذلوا جيدًا طيبًا ومشكورًا في تحكيم أدوات ىذه الرسالة وأخص 
وأتقدم أيضًا بالشكر إلى السادة  ،بالذكر أعضاء ىيئة التدريس في قسم أساليب التدريس في جامعة القدس

كما وأتقدم بالشكر عمى مالحظاتيم المفيدة،  ،والدكتور مازن ربايعة ،محسن عدس لدكتورالممتحنين ا
 .الجزيل إلى كل من قدم لي المساعدة النجاز ىذه الدراسة

والحمد هلل رب العالمين

 الباحثة          
حمد خميميةأرشا عزت 



 ج

الممخص
مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية وعالقتو ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

 ،الجنس، والفرع الدراسي، ومستوى التحصيلفي ضوء متغيرات  ،بتصوراتيم حول الدروس الخصوصية
 ( فقرة، واستبانة28وتكونت من )استبانة  مستوى الطموح ولتحقيق ىذا الغرض تم بناء أداتين وىما 

حيث  ،األدواتوتم التأكد من صدق وثبات ( فقرة، 82وتكونت من ) التصورات حول الدروس الخصوصية
في  8102الدراسي  عامالاألول من لثانوية المسجمين لمفصل االمرحمة من طمبة  عمى عينة األداتينطبقت 

( ذكور 011منيم ) ،( طالب وطالبة852حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،قباطيةتربية  دارس مديريةم
 .إناث( 052و)

كانت  قباطية لثانوية العامة في مديرية تربيةمستوى الطموح لدى طمبة ا إنبينت الدراسة النتائج التالية: 
عالية، كما أنو ال توجد فروق في مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية تقدير رجة بد

 قباطية تعزى لمتغير الجنس.
في مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية  حصائياً دالة إ كما تبين وجود فروق 

لدراسي، وبناًء الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الفرع او  ،قباطية يعزى لمتغير مستوى التحصيل
تقدير التصورات حول الدروس الخصوصية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية جاء بدرجة 

 عالية.
في التصورات حول الدروس الخصوصية لدى طمبة حصائيا ً إ دالةفروق وبينت نتائج الدراسة ايضًا وجود  

ولم تجد  ة في مديرية تربية قباطية تعزى لمتغير الجنس، وكانت الفروق لصالح الذكور،المرحمة الثانوي
الثانوية في في التصورات حول الدروس الخصوصية لدى طمبة المرحمة  إحصائياً دالة  اً فروقالدراسة 

 .الفرع الدراسيالتحصيل أو يعزى لمتغير  مديرية تربية قباطية
بين مستوى الطموح  ≥ α) (0.05  داللو إحصائية عند مستوى الداللة عالقة طردية ذات كما تبين وجود

أي أنو كمما زاد  ،وتصوراتيم حول الدروس الخصوصيَّةلدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية 
مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية زاد ذلك من تصوراتيم نحو الدروس الخصوصية.
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The level of Ambition and its relation to the perceptions 

aboute private lessons among secondary school students in 

Qabatiya Education Directorate  

Prepared by: Rasha. I. Khleleiah  

Supervised by: Prof. Afif H. Zeidan 

Abstract:

The aim of this study was to determine the level of ambition among secondary 

school students in Qabatiya Education Directorate and its relation to their 

perceptions of private lessons, in light of the variablesof gender, the academic 

branch, and the achievement level. To achieve this purpose, two instruments 

were constructed, namely, the level of ambition, which consisted of (28) 

paragraphs, and the identification of the perceptions about the private lessons, 

which consisted of (28) paragraphs. The validity of the two instruments was 

verified. The sample of the study consisted of (257) students, including (109) 

males and (158) females. 

The study showed the following results: The level of ambition among high 

school students in Qabatiya Education Directorate was very high.There are no 

differences in the level of ambition among secondary due to gender variable. 

There were significant differences in the level of ambition among secondary 

school students in the Directorate of Qabatiya Education due to the variable of 

achievement and  branch. 

 Based on the responses of the sample members of the study on the perceptions 

of the private lessons of the secondary school students in the Qabatiya Education 

Directorate Directorate came with a high degree. 

There were differences in perceptions about the private lessons of secondary 

school students in the Qabatiya Education Directorate due to the gender variable. 

Differences were in favor of males, there were no statistically significant 

differences in the perceptions of private lessons among secondary school 



 
و

students in Qabatiya Education Directorate due to the variable achievement and 

branch. 

There were also a statistically significant relationship at the level of  

(α ≤0.05) between the level of ambition among secondary school students in the 

Directorate of Qabatiyya education and their perceptions about the private 

lessons, that is, the higher the level of ambition among secondary students, the 

more their perceptions of private lessons. 
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 ولالفصل األ 

 خمفية الدراسة ومشكمتيا
 

 المقدمة: 1:1
كيرتقي بمستكاه  ليحققياالمستقبمية   أىداؼ الفردلمكصكؿ إلى  األساسييعد الطمكح الداعـ 

العممي كاالجتماعي، كيعتبر التعميـ السمـ الرفيع الذم يدعـ الفرد كيجعمو يرتقي كيتقدـ في العمـ 
في  كأسرىـ  نرل اىتماـ الطمبة كاثر بارز في حياة الفرد أىميةكالحياة كالتكنكلكجيا، كلما لمتعميـ مف 

مرحمة الثانكية العامة كخاصة التكجييي في الحصكؿ عمى التحصيؿ العالي لتحقيؽ ىدؼ مراد كأف 
جيمو بالحصكؿ  إفراديتميز بيف  إفالجامعات أك  إحدليتقدـ لمحصكؿ عمى التخصص المرغكب في 

لكالديو، كلتحقيؽ ذاؾ  أرضاءن مستكل مف التحصيؿ أك لمحصكؿ عمى عالمة النجاح أك  أعمىعمى 
كمف ىنا نبعت العالقة بيف مستكل  الخصكصيَّةالطمكح المتأللئ يمجئ معظـ الطمبة لتمقي الدركس 

مف نكعيا التي  األكلى، مما جعؿ ىذه الدراسة الخصكصيَّةالطمكح كتصكرات الطمبة حكؿ الدركس 
 .الخصكصيَّةتربط العالقة النكعية بيف الطمكح كالدركس 

الكبير في انتشار ظاىرة الدركس  األثرالمستخدـ في التدريس   كألسمكبوبقى لممعمـ كي
، مع ألبنائيـفي تكفير أفضؿ الفرص التعميمية  األىؿلدل الطمبة، مما يزيد مف رغبة  الخصكصيَّة
 .األسرالمادية لدل بعض  اإلمكاناتكالضركريات رغـ ضعؼ  األساسياتاعتبارىا مف 

يعد الطمكح الدافع الداخمي لدل الفرد ليسمك بكؿ ما يرضي ربو كذاتو كمجتمعو ليرتقي 
كحاجات كقدراتو ليتقدـ كيصبك  إمكاناتوكيكاكب مجريات دكالب الحياة المتسارع، فيخطط  حسب 

مف استخدـ مصطمح مستكل الطمكح في دراستو عف  أكؿ DEMBOديمبك أفليدفو المنشكد، حيث 
(، كيرتبط الطمكح بالذكاء العقمي كما جاء 1984كالتعكيض كالصراع )عبد الفتاح،  النجاح كالفشؿ

الشخصية الخاصة التي  أبعادهفي بعض الدراسات كاألبحاث حيث انو يختمؼ مف فرد ألخر حسب 
 تجعمو يسعى لألداء المرضي أك الممتاز.
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تيـ مف فرد آلخر، كتمؾ حكمة تختمؼ كتتبايف قدراتيـ كاستعدادا اإلفراد إف( 1993) كيرل الشناكم
 أفالعمؿ كطرؽ الكسب في الحياة كال يمكف  أنماطمع  اإلفراد أنماطالخالؽ في خمقو حتى تتفؽ 

يستقبؿ الطمبة جميعان المعارؼ كالميارات كاالتجاىات بدرجة كاحدة، فيناؾ مف يتعثر في مادة  
 .أخرلكيتفكؽ في مادة 

السمبية  باآلثار األمكر كأكلياء( في ضكء تكصياتو عمى تكعية الطالب 2012) الدعجاني أشاركقد  
المختمفة لدل الطمبة، الف المشكمة ظيرت بعد  بأنكاعوعمى ميارات التفكير  الخصكصيَّةلمدركس 

المقبميف عمييا بصكرة  إعداداالعتماد عمييا في كؿ الطبقات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية، كتزايد 
كلما إلى ىذه الظاىرة مف انتشار الفت رجكت اهلل الفتة بعدما كانت مقتصرة عمى المتأخريف دراسيان، 

 في بحثي في ىذه الدراسة. أكفؽ إف
 
 مشكمة الدراسة:  2:  1
ليا ، كخاصة مرحمة التكجييي التي مف خالكأسرتوىمية كبيرة في حياة الفرد ألمتحصيؿ الدراسي  أف  

يدرؾ الطالب باف التحصيؿ الدراسي ليس فقط تجاكز مراحؿ دراسية متتالية بنجاح، بؿ ىناؾ جكانب 
الختيار نكع الدراسة كالمينة المستقبمية التي تحدد الدكر  اإلجباريةالطريؽ  يىامة جدان في حياتو في

أك  أسريةاالجتماعي الذم سيقكـ بو كالمكانة االجتماعية التي يستحقيا، كلكف لعدة ظركؼ )ذاتية أك 
مدرسية( قد يفشؿ الفرد في تحقيؽ الدرجات التي تسمح لو باختيار ليس فقط نكع الدراسة التي يميؿ 

بعادهمة التعميـ في مؤسستو التعميمية ، بؿ حتى مكاصإلييا كانت طمكحاتو  إذاعنيا نيائيان، لكف  كا 
راسي بتفكؽ كامتياز بيف كالسركر كالرغبة في مكاصمة مشكاره الد باألمؿكبيرة كنظرتو لممستقبؿ مشعة 

تي المراكز التعميمية ال بأحدكأف يمتحؽ  كأىدافو   لتحقيؽ مراده   أخرلفانو سيبحث عف سبؿ زمالئو، 
 (.2015)جكيدة،  فردم تركز عمى الطالب بشكؿ

ظاىرة في الجانب المتعمؽ بانتشار  خالؿ رؤية الباحثة لمكاقع االجتماعيبرزت مشكمة الدراسة مف 
كبيف مختمؼ طمبة المرحمة الثانكية  لدل في جميع الصفكؼ التعميمية كباألخصالخصكصيَّة الدركس 

فيـ المادة العممية مف لكجو إلى المراكز التعميمية الخاصة كذلؾ مف خالؿ التالمستكيات الدراسية 
، مما يزيد مف طمكح كتصكر الطمبة لممستقبؿ بنظرة المدرسية البيئة التعميمية إطارالمعمميف خارج 

 الخصكصيَّةككذلؾ تشجيع األىالي ألبنائيـ لتمقي الدركس  ايجابية تقربيـ مف طمكحاتيـ الدراسية،
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كبناءن عمى  مقترنة اقتراف كثيؽ كقكم في النجاح أك حتى التفكؽ كالتميز، أنيابار كنظرتيـ ليا عمى اعت
 الرئيس اآلتي : ؿمشكمة  الدراسة في السؤا تحديدذلؾ يمكف 

مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية وما عالقتو بتصوراتيم حول  ما
 ؟ الخصوصيَّةالدروس 

 
 الدراسة:أسئمة  3:  1

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: 
  ؟ما مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية السؤال األول:

تربية قباطية   : ىؿ يختمؼ مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديريةلسؤال الثانيا
    كالفرع الدراسي(؟ ،كمستكل التحصيؿ ) الجنس،متغيرات باختالؼ 

لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية  الخصكصيَّة: ما التصكرات حكؿ الدركس السؤال الثالث
 قباطية ؟

ة مديري لدل طمبة المرحمة الثانكية في الخصكصيَّة: ىؿ تختمؼ التصكرات حكؿ الدركس السؤال الرابع
   ، كمستكل التحصيؿ، كالفرع الدراسي(؟)الجنسمتغيرات  حسب تربية قباطية

ىؿ تكجد عالقة بيف مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية : السؤال الخامس
 ؟  الخصكصيَّةقباطية كتصكراتيـ حكؿ الدركس 

 

 فرضيات الدراسة:  4: 1 
 كما يأتي:صفرية فرضيات  إلىالثاني كالرابع كالخامس  األسئمةتـ تحكيؿ 

 بيف ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية األولى:
متكسطات مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية تعزل 

 لمتغير الجنس.
 بيف ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثانية:

 متكسطات مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية تعزل
 لمتغير مستكل التحصيؿ.
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متكسطات  بيف ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الثالثة:
لمتغير الفرع  مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية تعزل

 الدراسي.
 بيف ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الرابعة:

متكسطات تصكرات طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس 
 تعزل لمتغير الجنس.  الخصكصيَّة

 بيف ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  الفرضية الخامسة:
متكسطات تصكرات طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس 

 لمتغير مستكل التحصيؿ. تعزل الخصكصيَّة

 بيف ≥ α) (0.05: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية السادسة
 متكسطات تصكرات طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس

 تعزل لمتغير الفرع الدراسي. الخصكصيَّة
 مستكل بيف ≥ α) (0.05عند مستكل الداللة  إحصائيةذات داللة ال تكجد عالقة  :الفرضية السابعة

حكؿ  الدركس  يـصكراتتك  الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية
 . الخصكصيَّة

  
 أىمية الدراسة:  5:  1

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يأتي: 
رتباطية  ر تعتبر ىذه الدراسة في حدكد عمـ الباحثة مف الدراسات الجديدة التي تبحث في العالقة اال -

قباطية كعالقتو بتصكراتيـ  بيف مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية 
 . الخصكصيَّةبالدركس 

طمكحات كتصكرات فئة طمبة المرحمة  لمطمبة ككنيا تبحث في تحديد مستكلتعتبر الدراسة ىامة  -
 الثانكية في مديرية تربية قباطية كىي أىـ كأصعب فترة يمر بيا الطالب.

كرات طمبة المرحمة الثانكية حكؿ األدب التربكم بأبحاث تسد الفجكة في تصالدراسة تغني  قد - 
 . الخصكصيَّةالدركس 
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ـ تصكر لمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية يتقد قد تفيد الدراسة في  -
 قباطية.

معرفة بمستكل الطمكح لدل طمبة الثانكية العامة ككذلؾ بتصكراتيـ حكؿ  قد تعطي لممعمميف -
 . الخصكصيَّةالدركس 

 
 أىداف الدراسة: 6:  1
، مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية معرفة ىذه الدراسة إلى تىدف 
، دكر بعض المتغيرات في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطيةك 

دكر بعض المتغيرات في ك  ، ةالخصكصيَّ إلى تصكرات طمبة المرحمة الثانكية حكؿ الدركس  كالتعرؼ
، كما ىدفت الدراسة الخصكصيَّةتصكرات طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس 

لدل طمبة  الخصكصيَّة العالقة االرتباطية بيف مستكل الطمكح كالتصكرات حكؿ  الدركس إلى معرفة
 المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية.

 
 الدراسة:  داتحدم  7:  1
 طمبة المرحمة الثانكية.البشري:  دحدمال
 مدارس مديرية التربية كالتعميـ في محافظة قباطية.المكاني:  دحدمال     

 . 2017/2018 الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسيالزماني:  دحدمال     

 الكاردة فييا.: تحددت مفاىيـ ىذه الدراسة بالتعريفات كالمصطمحات المفاىيمي دحدمال
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 مصطمحات الدراسة:  8:  1 
 

مكانياتو )أبك الغنـ،: مستوى الطموح  ىك مقدار ما يتكقع الفرد الكصكؿ إليو مف خالؿ تقديره لقدراتو كا 
التصكرات كالتأمالت المستقبمية التي كتعرؼ الباحثة مستكل الطمكح بأنو:  (.14: 2013

مكاناتو يصبك الفرد إلى تحقيقيا بناءن عمى سمة مميزة لمفرد تتأثر بذاتو ، خبراتو كقدراتو كا 
كىي مكجو لسمكؾ ، كبخبراتو الشخصية بالنجاح كالفشؿ كبقدراتو العقمية كبمجتمعو المحيط

إذ يعد ىك المستكل الذم يحصؿ عميو الطالب في مقياس ، الفرد لتحقيؽ ىدفو المستقبمي
 ىذه الدراسة.مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في 

 
يـ الطالب كالطالبات الذيف يقعكف في الفترة العمرية التي تمتد يعرؼ إجرائيان بأن طمبة المرحمة الثانوية:

(عاـ، كالمسجمكف في المدارس الثانكية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي 18-15مف سف )
التربية كالتعميـ العالي فػي كزارة ، إذ أف (20182018-2017فػي فمسطيف لمعاـ الدراسي)

 .تحدد المرحمة الثانكية في صفيف كىما الصؼ الحادم عشر كالثاني عشر فمسطيف
 

: ىي مؤسسة تربكية عامة تدير شؤكف التعميـ في جزء كبير مف مدارس محافظة مديرية تربية قباطية
باالستقالؿ المالي جنيف منذ تكلي السمطة الفمسطينية لمياـ اإلشراؼ عمى التعميـ، إذ تتمتع 

 (. 2003)ربايعة،  كزارة التربية كالتعميـ العالي فػي فمسطيفكاإلدارم تحت كصاية 
 

المعرفية الذىنية التي يحمميا أك يتبناىا المتعمـ، كتتضمف  لبنىاألفكار أك التصكرات أك ا صورات:الت
مع التصكرات مضاميف كمفاىيـ  قبمية يككنيا المتعمـ نتيجة مركره بخبرات سابقة، كتفاعمو 

البيئة المحيطة بو في محاكلتو لمتكيؼ معيا، كتككف ىذه التصكرات متماسكة كمقاكمة لالختفاء 
بكثرة لدل الطمبة في مراحؿ التعميـ المختمفة، كلتعديميا يجب أك التغيير أك التعديؿ، كتنتشر 

عادة بناء تفسيراتيـ بصكرة  صحيحة، كلعمؿ ذلؾ  ينبغي  تحدم المفاىيـ التي يحمميا الطمبة، كا 
أكالن الكشؼ عف أفكارىـ كتصكراتيـ ثـ العمؿ عمى تعديميا كتصكيبيا في أذىاف الطمبة 
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ثة تعتمد عمى أساليب التعمـ الذاتي، كأساليب التعمـ عف باستخداـ استراتيجيات كأساليب حدي
 طريؽ حؿ المشكالت، كالتعمـ بالتجريب كاالستكشاؼ، مستخدميف بذلؾ أنشطة مخصصة لذلؾ

  (.2016)ممكاكم كالمعمرم، 
 

سي المحدد في ادر الطالب خارج الجدكؿ المعمـ عمى ال اي يمقييركس التالدىي  :الخصوصيَّةالدروس 
فيو الدرس سكاء كاف نظير أجر يتفؽ عميو أـ كاف  تمقىالدراسة أيان كاف المكاف الذم يخطة 

إقباؿ الطمبة في  كتعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا (.2016)غزاؿ،  معكنة يقدميا المعمـ بدكف أجر
بحيث يككف  لمدراسة عمى يد معمـ مف خارج المدرسة مرحمة تعميمية معينة )الثانكية العامة(

 .جيد منتظـ كمكرر كباجر كخارج الجدكؿ الدراسي المعتمد في المدارسال
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 الفصل الثاني. 

 
 اإلطار النظري.

 المحور األول: مستوى الطموح.       
 .الخصوصيَّةالمحور الثاني: الدروس       

 
 الدراسات السابقة

 دراسات اىتمت بمستوى الطموح.      
 عربية. الدراسات ال       

 جنبية.األدراسات ال       
 .الخصوصيَّةدراسات اىتمت بالدروس       
 عربية. الدراسات ال       

 جنبية.األدراسات ال       
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري
 المحور األول: مستوى الطموح.

 المقدمة.
، دكران في التكافؽ كالتكيؼ النفسي كاالجتماعيمف المؤثرات كالمتغيرات التي تمعب  يعد مستكل الطمكح

كبقدر ما يستطيع الفرد مف تحقيؽ ليذا الطمكح أك اإلخفاؽ  في الكصكؿ إلى مستكل معيف فاف ىذا 
 كالمجتمعإف لمطمكح دكران ميمان في حياة الفرد ، ينعكس ايجابيان أك سمبيان عمى نفسيتو كعمى مف حكلو

كيستطيع ، كلديو القدرة عمى تحديد أىداؼ حياتو المستقبمية، ه مستقبموالف الفرد يتميز بالتفاؤؿ اتجا
التغمب عمى ما قد يقابمو مف عكائؽ كال يستسمـ لمفشؿ كيتحمؿ كيكاجو الصعاب كيبعد عف اإلحباط 

 (.2011، كاليأس ليشعر بقيمة الحياة كمعناىا )المصرم
كيظير ذلؾ بكضكح في الكـ اليائؿ ، مماءيحظى مستكل الطمكح باىتماـ بالغ مف جانب الباحثيف كالع

مف البحكث كالدراسات كالتي أحتؿ فييا مكضكع الطمكح مكانان بارزان حيث يمقى مستكل طمكح األفراد 
كمشاكؿ التطكر الدراسي كعالقة الطمكح بالذكاء كالتحصيؿ كالذات ، الضكء عمى مالمح المستقبؿ

، فركؽ المكجكدة بيف األفراد في الذكاء كالشخصيةكما يمكف أف يمقى الضكء عمى مدل ال، الشخصية
 لذلؾ فقد يصبح معرفة مستكل الطمكح كسيمة تشخيصية تنبؤية لسمكؾ الفرد في المستقبؿ.

كيؤدم مستكل الطمكح دكران ىامان في حياة الفرد كالمجتمع نظران ألنو أحد المتغيرات ذات التأثير البالغ 
اؾ الكثير مف انجازات األفراد كتقدـ األمـ كالشعكب يرجع إلى كىن، فيما يصدر عف اإلنساف مف نشاط

باإلضافة إلى تكفر العكامؿ األخرل التي تساعد عمى ىذا ، تكفر القدر المناسب مف مستكل الطمكح
فضالن عف ارتباط  مستكل الطمكح بالكفايات اإلنتاجية كما أف الكفايات اإلنتاجية  ترتبط كمان ، االنجاز

 (.2016، ان إيجابيان بالمستكل العالي مف الطمكح )البحيرمككيفان ارتباط
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 مستوى الطموح.تعريف  2.  2
( أف مستكل الطمكح يعد سمة عمى أساس انو استعداد عاـ أك صفة سمككية ثابتة 2008يرل قربي )

نسبيان، تتأثر بما لدل الفرد مف استعدادات فطرية كمكتسبة، كما لديو مف عادات كأساليب، أال أنيا مف 
كف مستكل الطمكح ناحية أخرل تتأثر بالمكاقؼ المختمفة في المجاؿ السمككي، أم أننا ال نتكقع أف يك

يقسـ الطمكح إلى قسميف: الطمكح الداخمي كالطمكح كسمة عامة كثابتة في كؿ المكاقؼ كالظركؼ. 

كالطمكح الداخمي كىك الذم يعبر عف النمك المكرث كالذم يؤدم إلى إشباع الحاجات  الخارجي،
الخارجي كىك يعبر عف السعي أما الطمكح ، النفسية األساسية الثالث )الكفاءة، االستقالؿ، االنتماء(

 ,Deci & Ryanكراء األىداؼ ككسيمة الرتباط شكمي مباشر بإشباع الحاجات النفسية األساسية )
(. كالطمكح طاقة داخمية تتشكؿ نتيجة تفاعؿ عنصريف ىما كعي الفرد بذاتو، كمقدرتو عمى 2008

عمى الفعؿ، كتنفيذ أىدافو بحيث مكاجية نفسو بأف يجعؿ مف نفسو ذاتان كمكضكعان، كالثاني مقدرتو 
 (.2008يشعر بتقديره لذاتو، كتحقيقو ليا ككذلؾ البيئة الثقافية لمفرد )بركات، 

 
كسعيو ، ( مستكل الطمكح في دراستو بأنيا قدرة الطمبة في تحديد أىدافو2014عرؼ عبد الكىاب )

بالدرجة التي يحصؿ عمييا  كتحدد، نحك التقدـ لمكصكؿ إلى مراتب أعمى في تحقيؽ أىدافو الدراسية
 الطالب بناءن عمى االستبياف.

إف كممة الطمكح مصطمح متداكؿ بيف العامة مف الناس كبيف الخاصة مف الباحثيف كالدارسيف كخاصة 
، ككانت تمؾ االصطالحات شائعة عمى نحك غير دقيؽ، في المجتمعات األخذة في التقدـ كالتطكر

حيث جاء أكؿ ، تعرؼ الطمكح مبينة الكثير مف إبعاده المختمفة حتى جاءت الدراسات كاألبحاث التي
تعريؼ لمستكل الطمكح في  دراسة ىكبي عف عالقة النجاح كالفشؿ بمستكل الطمكح حيث عرفو"بأنو 

 (.1984، )عبد الفتاح أىداؼ الشخص أك غاياتو أك ما ينتظر منو القياـ بو في ميمة معينة"
كباختالؼ مدل ، مفت باختالؼ العمماء المفسريف لذلؾ المفيكـلقد تنكعت تعريفات الطمكح كاخت

 الطمكح المطمكب الكصكؿ إليو.
( مستكل الطمكح بأنو: مستكل األداء المتكقع مف الفرد كالقدرة عمى كضع 2010كقد عرؼ شعباف )

مكاناتو.، األىداؼ كالعمؿ عمى تحقيقيا  في ضكء طاقاتو كخبراتو كا 
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مستكل الطمكح بأنو سمة ثابتة نسبيان تفرؽ بيف اإلفراد لمكصكؿ  (2004)كعرؼ أبك سمرة كآخركف 
كيحدد حسب خبرات النجاح كالفشؿ ، إلى مستكل معيف يكافؽ التككيف النفسي كاإلطار المرجعي لمفرد

 التي مر بيا . 
( مستكل الطمكح بأنو: المعيار الذم يضع فيو الشخص أىدافو القريبة كالبعيدة 1996عرؼ عكض )ك 

 في حياتو كيتكقع الكصكؿ إلييا عف طريؽ الكصكؿ إلى أىدافو بناءن عمى خبراتو ك قدراتو.
( مستكل الطمكح بأنو ىك الحد  األقصى لألداء المتكقع كالذم يضعو الفرد 2004كقد عرؼ حسيب )

كالظركؼ ، كالمككف السيككلكجي، كمستكل القدرات، مراعيان مظاىر النمك، لذاتو في مرحمة معينة
كقد يككف مستكل الطمكح غير كاقعيان إذا كاف مرتفعان مبالغان فيو أك منخفضان دكف ، الجتماعيةا

 أك كاقعيان  معتدالن إذا كاف مناسبان كيمكف تحقيقو.، المستكل
 

 كيتضح لمباحثة إف جميع التعريفات تتفؽ كتركز عمى إف الطمكح:
ألىداؼ في تحقيؽ لك ،  العممي أك األسرممستكل يرغب الفرد بانجازه سكاء في الجانب الميني أك 

، بالتفاؤؿ اإلحباطالفرد يكاجو  يجعؿ، عنصر مف عناصر الدافعية، كىك جكانب الحياة المختمفة
 كيختمؼ مف فرد ألخر.، يؤسس الطمكح بناءن عمى القدرات كاإلمكانيات الشخصية لمفردك 

القكة كالسعي برغبة لمحصكؿ عمى ما  امتالؾ الحافز لبمكغ حيث تعرؼ الباحثة مستكل الطمكح بأنو:
ىي التصكرات كالتأمالت المستقبمية التي يصبك الفرد إلى حيث، يعتبر  لتحقيؽ ىدؼ معيف  أعمىىك 

مكاناتو، سمة مميزة لمفرد تتأثر بذاتو كبخبراتو الشخصية بالنجاح  تحقيقيا بناءن عمى خبراتو كقدراتو كا 
حيط، كىي مكجو لسمكؾ الفرد لتحقيؽ ىدفو المستقبمي، إذ يعد كالفشؿ كبقدراتو العقمية كبمجتمعو الم

ىك المستكل الذم يحصؿ عميو الطالب في مقياس مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في ىذه 
 الدراسة.
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 .العوامل المحددة لمستوى الطموح
 كىي كاآلتي: ( في دراستو العكامؿ المحددة لمستكل الطمكح2012كضح أبك عمرة )

 .خبرات النجاح والفشل -1
مف أىـ العكامؿ المحددة لمستكل الطمكح ارتفاعان أك انخفاضان. إدراؾ  الفرد لمكقفو أك مركزه في كؿ 

فالنجاح مف ، كالقكل التي تسيطر عميو في ىذه المكاقؼ، مقياس مرجعي يتفؽ مع المكقؼ الحالي
كما أف ميؿ مستكل الطمكح  إلى االرتفاع بعد ، بو شأنو رفع مستكل الطمكح كالفشؿ مف شأنو النزكؿ

كتشير الدراسات إلى أف مستكل الطمكح يميؿ إلى ، النجاح أقكل مف ميمو إلى اليبكط بعد الفشؿ
كما أف الفرد يعتبر ما قاـ بو نجاحان أك ، االرتفاع إلى االرتفاع بعد النجاح كالى االنخفاض بعد الفشؿ

 المستكل الذم كاف يطمح إليو كليس تبعا لمقدار إجادتو. فشال تبعا لمدل اقترابو مف 
كالحقيقة إف األطفاؿ الذيف ال تتاح ليـ فرص ، عمى مستكل أدائنا فعال مستكل الطمكح باألساس يعتمد

مكاجية التحدم بمختمؼ صكره تككف احتماالت تحسف مياراتيـ اقؿ مف غيرىـ ممف شجعكا عمى 
في األداء أك ممف أتيحت ليـ فرص مكاجية التحدم لبمكغ األداء  النضاؿ كالمجاىدة مف أجؿ التفكؽ

 .ؿاألفض
 مستوى الطموح ومفيوم الذات. -2

يعد مفيكـ الذات مف العكامؿ اليامة كالمؤثرة في مستكل طمكح الفرد كقد اىتـ عدد مف الباحثيف 
دراستو إلى كجكد (  في 2010بدراسة العالقة بيف مفيكـ الذات كمستكل الطمكح فتكصؿ أبك العال )

 عالقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائيان بيف مقياس التفاؤؿ كمقياس تقدير الذات كمستكل الطمكح.
 مستوى الطموح والتحصيل. -3

تكجد عالقة كثيقة بيف مستكل الطمكح كدرجة التحصيؿ حيث أظيرت نتائج بعض الدراسات إلى إف 
إما ذكم التحصيؿ المتكسط ، مستكل طمكح عاؿالمتعمميف ذكم التحصيؿ المرتفع كانكا يتمتعكف ب

 كذكم التحصيؿ الضعيؼ يتمتعكف بمستكل الطمكح المنخفض.، كانكا يتمتعكف بمستكل طمكح متكسط
 مستوى الطموح وسمات الشخصية. -4

فتكصؿ سيزر  ، تكصؿ الباحثيف إلى كجكد عالقة بيف سمات الشخصية كمستكل الطمكح لدل الفرد
ألطفاؿ لمعرفة العالقة بيف مستكل الطمكح كالثقة بالنفس إلى إف المجمكعة في دراسة عمى عدد مف ا
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لدييا ثقة كبيرة في النفس ناجحة كمرتفعة في ، التي أظيرت مستكيات طمكح ايجابية كانت كاقعية
 تحصيميا.

 مستوى الطموح والقدرات العقمية.  -5
كلكف طمكح ذكم ، ؽ كاإلمكانيةأكضحت نتائج الدراسات إف طمكح المتفكقيف عقميا طمكح كاقعي يتف

فالطالب المتفكؽ ، القدرات العقمية المنخفضة يعتبر مجرد حمـ أك أمؿ كال يتحقؽ بالفعؿ إذا ما تتبعناه
مكانياتو كلكف الطالب العادم يطمح بما ىك أكثر ، حيف يطمح في شيء فيك يقيسو حسب قدراتو كا 

 مف إمكانياتو.
 الجنسين.مستوى الطموح والفروق بين   -6

تكصمت أكثر مف دراسة قامت لبحث الفركؽ بيف الجنسيف عمى متغير مستكل الطمكح إلى إف مستكل 
كاف الذككر أكثر اتفاقا كثباتا في تقديرىـ لمستكل ، طمكح الذككر أعمى مف مستكل طمكح اإلناث

ألدائيف عمى  الطمكح مف اإلناث كاف تحقير الذككر لعمميـ اقؿ مف تحقير اإلناث لعمميف بالنسبة
 االختبارات.

 مستوى الطموح واألقران والجماعة المرجعية.  -7
كالمعايير التي تضعيا ، لألقراف كالجماعات المرجعية دكرا ىاما فيما يضعو الفرد لمستكل طمكحو

كلكحظ داخؿ الفصؿ الذم يسكده جك المنافسة بيف ، الجماعة ليا دكر مؤثر في اختيار الفرد ألىدافو
ع مستكل طمكحيـ عف الفصكؿ الخالية مف المنافسة كعادة ما يتأثر مستكل الطمكح لمطمبة الطمبة يرتف

 داخؿ الفصؿ بتكقعات األصدقاء المقربيف كخاصة في فصكؿ المتفكقيف.
 مستوى الطموح والعوامل األسرية. -8

ريقة مقصكدة أك إف المستكل التعميمي كالميني لإلباء كاألميات يؤثر تأثيران بالغان عمى طمكح األبناء بط
عفكية كأف يسعى الطفؿ إلى تقميد األبكيف في ما يصدر منيما مف سمككيات كتصرفات كما يقكمكف 

، تمزمو عمييما أك عمى األب في اغمب األحياف المينة التي يمارسيا، بو مف إعماؿ كنشاطات
رشاداتيما كأرائيما عند كقد يتأثر بنصائحيما كا  ، ىماالطفؿ يقمد كيحاكي كالديو أك أحدكبطبيعة الحاؿ 

كقد يفعؿ ذلؾ انطالقا مف إف إحدل الكالديف يمتمؾ نظرة ، اختياراتو الدراسية الحالية أك المستقبمية
كقد تككف الميف ، دقيقة عف الكاقع كالحياة كليما مف الخبرة كالحكمة ما يجعمو يتكقع حيثيات المستقبؿ

كما يؤكد ، كرضا مف طرؼ األبناء فيريد ممارستياالتي يمارسيا إحدل الكالديف محؿ إعجاب كتقدير 
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محمد عبد المؤمف حسيف في كتابو مشكالت الطفؿ المدرسية باف الكضع الميني لألب أك إالـ يؤثر 
 % مف أبناء اآلباء في ميف نصؼ ميارية أك في إعماؿ بدنية.47فقد طمح ، عمى طمكح األبناء

، يجعميما يحافظاف عميو بكاسطة نقمو في شكؿ طمكحات ألكالدىـإف المستكل الميني المرتفع لمكالديف 
 كحثيـ عمى تجسيده في مسارىـ الدراسي كالميني.  

 
 مستوى الطموح األكاديمي.

كيمعب دكران في التكافؽ كالتكيؼ النفسي ، يعد الطمكح مف المتغيرات التي ليا تأثير في الحياة اليكمية
، تحقيؽ ىذا الطمكح أك اإلخفاؽ في الكصكؿ إلى مستكل معيف فعمى قد ما يستطيع مف، كاالجتماعي

كاف لمطمكح دكران ميمان في حياة الفرد ، فاف ىذا ينعكس إيجابان كسمبان عمى نفسية الفرد كنحك اآلخريف
، كلديو المقدرة عمى تحديد أىداؼ آتية، ألف الفرد الطمكح يتميز بالتفاؤؿ اتجاه مستقبمو، كالمجتمع

كبالتام فانو يشعر ، كال يستسمـ لمفشؿ كيتحمؿ اإلحباط، مب عمى ما قد يقابمو مف عكائؽكيستطيع التغ
 بقيمة الحياة كمعناىا.

كيعد الطمكح مف أىـ السمات التي أدت إلى التطكر السريع الذم شيده العالـ في اآلكنة األخيرة فيك 
، حياة مف مرحمة إلى أخرل متقدمةالدافع الذم يقكـ بشحذ اليمـ كترتيب األفكار لالرتقاء بمستكل ال

كما داـ الطمكح مكجكدان عند اإلنساف فال يكجد سقؼ لمتطكر العممي كالحضارم ألنو مف العكامؿ 
الميمة المؤثرة فيما يصدر عف اإلنساف مف نشاطات كأفكار كيقاس مستكل تقدـ امة مف األمـ بما 

كابت التي يمكف أف تميز أنسانان عف آخر لدل أفرادىا مف طمكح كيمكف اعتبار الطمكح احد أىـ الث
 (.2013، كيتأثر ىذا الثابت بالعكامؿ البيئية كالنفسية كاالجتماعية )المطيرم

 
 العوامل المؤثرة في مستوى الطموح.

 العوامل الشخصية . 
 حيث ، الذكاء لو دكر ىاـ في تحديد مستكل الطمكح لدل األفراد، كالذكاء كالقدرات العقمية

ة مف الباحثيف اف ىناؾ عالقة بيف الذكاء كالتحصيؿ كبالتالي ىناؾ عالقة بيف الذكاء أظير مجمكع
، فقد يضع الفرد مستكيات طمكح معينة في ضكء معرفتو بقدراتو العقمية الكامنة، كمستكل الطمكح

حيث يختمؼ رد فعؿ اإلفراد األذكياء نحك مكاقؼ الفشؿ عف رد الفعؿ لدل األقؿ ذكاء كيؤثر في 
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سقاط المكـ عمى  كضع مستكيات طمكحيـ فقد يعمد الطالب الذكي إلى تنمية مشاعر عدـ الكفاءة كا 
اآلخريف فيك يفشؿ في التعرؼ عمى حقيقة إمكانياتو كال يخفض مف مستكل طمكحاتو لتصبح أكثر 

فؽ مع إف األفراد ذكم الذكاء المرتفع يضعكف غالبان مستكيات طمكح تتفؽ مع قدراتيـ كما تت، كاقعية
 الفرص التي تتاح ليـ. 

 فبعض اإلناث ، نكع الفرد)الجنس( يختمؼ األكالد عف البنات في مركنة مستكل الطمكح
حيث يرفعف مستكل ، كأنيف أكثر مركنة في مستكل طمكحيف، يظيرف استجابات أكثر نمكذجية

، ف مف الذككركذلؾ بمقارنتيف بنظرائي، طمكحيف في حالة النجاح كيخفضف طمكحيف في حالة الفشؿ
 كقد يككف العكس مف ذلؾ حيث تككف نتائج الباحثيف كالن حسب نتائج دراستو.

 حيث ، عامؿ النضج كمما كاف الفرد أكثر نضجان كمما كاف قادران عمى تحقيؽ أىداؼ طمكحاتو
فالفرد يتأثر منذ طفكلتو بالكالديف ثـ ، يككف قادر عمى التفكير في الكسائؿ كالغايات عمى السكاء

أال إف القدرات الخاصة كالكامنة في الشخص نفسو ىي التي ، المدرسيف في كضع مستكل طمكحوب
 تكصمو إلى المستكل الذم يناسبو مف الطمكح.

  الدكافع كالحاجات حيث يتكقؼ مستكل الطمكح عمى حسب قكة دكافع الفرد كحاجاتو التي
 حالو  أكثر.يسعى لتحقيقيا كإلشباع حاجة أساسية ليصبح الفرد كثكقان في 

 تقدير الذات كعالقتو بمستكل الطمكح عالقة ارتباطية حيث إنيما مف كسائؿ حماية النفس ،
مما يدفعو ، فالطمكح رغبة في التميز كالتفكؽ كالكصكؿ إلى تقدير الذات كاالحتراـ كالسمك بالنفس

كالطمكح ىك ، الحتراـاف تقدير الذات يعني االحتفاظ لمذات باإلجالؿ كا، لتحسيف أدائو كاالرتقاء بو
لذا فالتفاعؿ مكجب بيف تقدير الفرد لذاتو ، رغبة الفرد في تحقيؽ أىدافو كصكالن لمتفكؽ كالكماؿ

 (.1999، كمستكل الطمكح )الشايب
 كؿ مستكل طمكح يتحدد بحسب النمط الشخصي ، نمط الشخصية كعالقتو بمستكل الطمكح

، مستكل طمكحو كىك ما يؤكده عدد كبير مف العمماءىناؾ عالقة بيف نمط شخصية الفرد كبيف ، لمفرد
يضع ، فالفرد الذم تك كف  كقد اىتزت لو صكرتو لذاتو، كاىتماـ كركنباخ بأثر مفيكـ الذات عند الفرد

 أحيانان مستكل مرتفع مف الطمكح كال يتنازؿ حتى لك تعرض لخبرات متكررة مف الفشؿ. 
 مكانات كسمات معينة يجب أف ل، الصحة النفسية كعالقتيا بمستكل الطمكح كؿ فرد قدرات كا 

يعييا بصكرة كاقعية كما ىي كاف يدرؾ نكاحي القكة كالضعؼ فيو بحيث يتاح لو استثمار نكاحي القكة 
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فكثير مف الطاقات أىدرت كضاعت بسبب عدـ إدراؾ أصحابيا لما يتمتعكف ، كتقبؿ نكاحي الضعؼ
ـ مظاىر االختالؿ كاالضطراب النفسي عدـ معرفة كمف أى، بو مف إمكانات أنعـ اهلل بيا عمييـ

 كما ذكر  ، إما تضخيميا أك التيكيف مف شأنيا، الشخص لقدراتو
مكانياتو كاستمتاع الفرد بعالقات ، مف مؤشرات الصحة النفسية تقبؿ الفرد لمحقائؽ المتعمقة بقدراتو كا 

شباع الفرد لحاجاتو، الصائبةكالقدرة عمى اتخاذ القرارات ، كنجاحو بعممو كرضاه، اجتماعية كالثبات ، كا 
 (. 2014، كالمركنة كغيرىا الكثير)عبد الكىاب، كتنكع  النشاطات الشخصية كشمكليا، االنفعالي

 
 درس الباحثكف مفيكـ األمؿ كعالقتو مع بعض ، األمؿ كأثره في تحقيؽ مستكل الطمكح

 المتغيرات كىي كاآلتي:
كبالقبكؿ ، األمؿ بالتكافؽ النفسي حيث يرتبط بالتنافس المدرس_ األمؿ كالتكافؽ النفسي: يرتبط 

فاألمؿ يزداد في الحاالت الكجدانية ، كالقدرة الرياضية كالمظير الجسمي، االجتماعي
 السمبية.

_ األمؿ كحؿ المشكمة: إذ رأت الدراسات كاألبحاث إف األمؿ عامؿ ميـ في سمكؾ المكاجية 
فرضية إف لألمؿ عالقة ايجابية مع سمكؾ حؿ إذ عززت األبحاث  ،كحؿ المشكالت

 المشكالت.
_ األمؿ كعالقتو باالىتماـ بالصحة: لقد بينت بعض الدراسات إف ىناؾ فكائد قد جناىا أشخاص 

 مف ذكم األمؿ في المستكل العالي حيث كانكا أكثر مكاجية كاقؿ شعكر باالكتئاب.
مشاعر األمؿ تعتمد عمى  الباحثيف إفض _ األمؿ كعالقتو بنشا اآلليات الدفاعية: افترض بع

ذكم األمؿ المنخفض مبالكف إلى  إف األفراد  كا كقد أكضح، نمط الدفاع الذم يمارسو الفرد
استخداـ األساليب )األنماط( الدفاعية غير الناضجة في حيف يميؿ األفراد مف ذكم األمؿ 

 (.2014، العالي إلى ممارسة األنماط الناضجة مف الدفاع )عبد الكىاب
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 طبيعة مستوى الطموح.

 .مستوى الطموح باعتباره استعدادًا نفسياً 
كالمقصكد باالستعداد النفسي بالنسبة لمستكل الطمكح إف بعض الناس لدييـ الميؿ إلى تحديد أىدافيـ 
تحديدان يتصؼ بالطمكح الزائد أك المنخفض كال بد مف القكؿ إف مستكل الطمكح لدل كؿ فرد يتأثر 

 لكراثة كعكامؿ التدريب كالتربية كالتنشئة المختمفة. با
 

 مستوى الطموح باعتباره وصفًا إلطار تقدير وتقويم المواقف.
إف بعض األفراد عندىـ الميؿ إلى تقدير كتحديد أىدافيـ في الحياة تقديران يتسـ أما بالطمكح الزائد أك 

، ألف لكؿ فرد تككيف بيكلكجي خاص، االكتسابكىذا ما يدفعنا إلى فكرة مناقشة الكراثة أك ، المنخفض
كمف ثـ ، كفي نفس الكقت أنو ال يعيش منعزالن عف التفاعالت االجتماعية في البيئة التي يعيش فييا

كعكامؿ التدريب كالتربية كالتنشئة المختمفة ، يمكف القكؿ بأف مستكل الطمكح يتأثر بالعكامؿ التككينية
 (.10: 1990، )عبد الفتاح

 
 وى الطموح باعتباره سمة.مست

إف مستكل الطمكح يمكف القكؿ انو سمة عمى أساس انو استعداد عاـ أك صفة سمككية ثابتة نسبيان 
تتأثر بما لدل الفرد مف استعدادات مكركثة أك مكتسبة ككذلؾ تتأثر بالمكاقؼ المختمفة في المجاؿ 

ثابتة ثباتان مطمقان في كؿ المكاقؼ بؿ السمككي أم إننا ال نتكقع إف يككف مستكل الطمكح سمة عامة 
 (. 45:2004، نسبيان كاعتبارا لممكقؼ كعناصره المختمفة") أبك ندم

 
 جوانب مستوى الطموح.

 (.1989إف لمطمكح عدة جكانب حسب ما يرل مرحاب )
 كىك نكع األداء الذم يعتبره الفرد ىامان عند القياـ بعمؿ ما.، األداء .1
 الفرد حدكثو عند قيامو بأداء إعمالو.كىك ما يتكقع ، التكقع .2
 كتعد تمؾ الجكانب  الثالث  الطمكح.، أىمية األداء في العمؿ الذم يقكـ بو .3
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 (:2003، حيث مف الممكف تحقيؽ الطمكح كرفع مستكاه بإتباع  كصايا ميمة منيا )نادر

لمشاركة بالفعاليات عمى الفرد إف يقدـ كؿ ما يمكف إف يقدمو لممجتمع كعميو إف ال يعزؿ نفسو عف ا .1
 المتنكعة داخؿ مجتمعو.

إف الختيار المينة دكران أساسيا في تحقيؽ الذات إذ إف اختيار المينة كالمينة نفسيا مرتبطاف  .2
 مباشرة بالحرية كالكاجب كالمسؤكلية.

عمى الفرد إف يشعر نفسو بقكة انو ال مجاؿ أمامو لمخيار بيف ذاتو كاآلخر كبيف أمتو كاألمـ  .3
 فعميو إف يعتز بنفسو كبأمتو.، األخرل

إف السيكلة عدك لدكد لكؿ إبداع ككؿ  تقدـ إذ إف المشكمة ليست في عدـ كجكد التحديات بؿ في  .4
 كمف اجؿ تنمية الذات البد مف )معاكسة الظركؼ(.، طريقة اإلحساس بيا

رد بالقكاعد البيئة المالئمة ليا أثر كبير في تحقيؽ الذات ألف البيئة الضاغطة التي تقيد الف .5
 كالضكابط سكؼ تعمؿ عمى عدـ تحقيؽ المسار الطبيعي لتحقيؽ الذات.

 
 .سمات الشخص الطموح

 ( أف الشخص الطمكح يتميز ببعض السمات مف أبرزىا ما يمي:2002ترل قندلفت ) 
 يعتبر المنافسة عامالن مساعدان لتطكير نفسو. .1
نتائج جيده إلى إف يصؿ إلى النجاح في يعمؿ عمى االستفادة مف فشمو كأخطائو  كيصبر عمى  .2

 أىدافو كأفعالو.
 يؤمف إف الجيكد كالمثابرة  تساعده في التغمب عمى الصعاب التي تكاجيو. .3
 يطكر نفسو بشكؿ مستمر. .4
 لديو القدرة عمى التكاصؿ االجتماعي. .5
 يتأقمـ مع الصعكبات كالمشاكؿ بسيكلة كمركنة كيتكصؿ إلى الحؿ بشكؿ سريع. .6
 تغيرات الحياة بشكؿ مرف كسيؿ.يتعامؿ مع م .7
 متكازف في انفعاالتو. .8
 لديو أفكار ايجابية عف نفسو كعف اآلخريف. .9
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 لو  قدرة في التخطيط ألىدافو المستقبمية كمتفائؿ في نظرتو لممستقبؿ. .10
 ال يخشى المغامرة أك المنافسة. .11
 ال يؤمف بالحظ كال يترؾ األمكر تسير بمحض الصدفة. .12
نما يحاكؿ الكصكؿ إلى مستكل أبعد.ال يقتنع بالقميؿ كال ي .13  رضى بمستكاه كا 
يتحمؿ الصعاب لتحقيؽ أىدافو كال يشعر باليأس فخبراتو تدفعو إلى تعديؿ مستكل طمكحو بما  .14

 يتفؽ كقدرتو.
 النجاح في تحقيؽ طمكحو يدفعو إلى بذؿ جيدان اكبر حتى يحقؽ أىدافان عالية. .15
 كالعمؿ كالمثابرة كال يغضب مف تأخر نتائج إعمالو.متأكد مف إف الصعاب يمكف تذليميا بالجد  .16

 
 (.2011لزناتي )اأما الشخص الذم يمتاز بمستكل طمكح منخفض فانو يتسـ بتمؾ الصفات كما يرل 

 ال ينظر إلى المراكز المرمكقة بالمجتمع. .1
مكاناتو. .2  يضع طمكحات ال تتناسب مع قدراتو كا 
 غير مستقر انفعاليان. .3
 العقكبات كالصعكبات التي تكاجيو.يستسمـ بسيكلة أماـ  .4
 يعتقد باف مستقبمو محدد كال يسع   إلى تغيره أك تحسينو. .5
 سمبي في أفكاره كينظر إلى الحياة نظرة تشاؤمية. .6
 

 . أىمية دراسة مستوى الطموح
لذا فمف الممكف تنمية أك تعديؿ ، قد تكشؼ دراسة مستكل الطمكح عف العكامؿ كالقكل الكامنة لمفرد

كما تمثؿ دراسة مستكل الطمكح إحدل المؤثرات كالمنبئات لمكشؼ عما تككف عميو ، الطمكحمستكل 
مما يعكد عمى ، كدراستيا بطريقة عممية؛ قد تساعد عمى تحقيؽ التكافؽ الشخصي لألفراد، الشخصية

 المجتمع بزيادة اإلنتاج كبفكائد أخرل.
يجعميـ يحاكلكف مكاءمة قدراتيـ ، ة فيوكبعض العكامؿ المؤثر ، إف معرفة األفراد بطبيعة طمكحيـ

مكانياتيـ مع ىذه الطمكحات  مما يعدـ شعكرىـ باإلحباط كالفشؿ.  كا 
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حيث ، إف دراسة مستكل الطمكح كما تسفر عنو مف نتائج؛ قد تساعد عمى تطكير العممية التعميمية
ؤثر في مستكل الطمكح تقدـ لممسئكليف مف كاضعي السياسة كالخطط التعميمية إطاران تجريبيا  عما ي

 كطرؽ التدريس بما يتماشى مع تمؾ النتائج.، مف عكامؿ؛ كعميو  يحاكلكف تطكير كتعديؿ المناىج
حيث يمقي الضكء عمى مالمح المستقبؿ مف حيث ، يمعب الطمكح دكران ىامان في حياة الفرد كالمجتمعك 

 (.2014، مشاكؿ التطكر كالتخمؼ )عبد الكىاب
 

 . طموحطرق قياس مستوى ال
نتيجة لالىتماـ الكبير الذم أكاله العمماء كالباحثكف لمستكل الطمكح فاف قياس مستكل الطمكح شيد 

 مما يظير  أسمكباف لقياسو كىما:، تطكر ممحكظ في السنكات األخيرة
 األسموب المعممي:

، مؿ معيفكىك إجراء التجارب المعممية التي يقكـ فييا الشخص المراد قياس مستكل طمكحو بأداء ع
كالطريقة التقميدية باف يعرض الجياز المستخدـ عمى الشخص مع طريقة استخدامو ثـ إعطائو الفرصة 
ألف يجرب العمؿ عدة مرات كبعد أف يتدرب الشخص يسأؿ ما ىي الدرجة التي يتكقع إف يحصؿ 

كقعاتو ثـ نخبره عمييا كتدكف إجابتو كبعد األداء الفعمي يسأؿ عما يظف إف تككف ىذه الدرجة كتدكف ت
 بالدرجة التي صؿ عمييا فعالن كتكرر العممية عدة مرات.

كىكذا يككف ىناؾ درجة لمطمكح كدرجة لمحكـ عميو كدرجة لألداء الفعمي كيقاس الطمكح باختالؼ 
اليدؼ حيث يحسب بطرح األداء الفعمي مف األداء المتكقع  كتككف مكجبة عندما تككف درجة األداء 

ف درجة األداء الفعمي كتككف سالبة إف كاف األداء المتكقع اقؿ مف درجة األداء المتكقع أعمى م
 الفعمي.

كىناؾ مقياس أخر مشابو إلى حد ما بالمقياس السابؽ يطمؽ عميو اختالؼ الحكـ كيحسب بالفرؽ 
حيث تطرح درجة األداء الفعمي مف درجة الحكـ لنفس ، األداء الفعمي كالحكـ عميو بعد األداء

كسالبا عندما يككف األداء الفعمي أعمى ، كيعتبر مكجبا عندما تككف أعمى مف األداء الفعمي، المحاكلة
 مف الحكـ.
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، مف عيكب ىذا األسمكب شعكر المفحكص أنو مكقؼ مصطنع كشعكره بالتكتر مما يؤثر عمى أدائو
ثيقة الصمة باإلحداث كزمالؤه إف بعض التجارب المعممية مصطنعة قد ال تككف ك  Childكيرل تشايمد 

 الحقيقية كالكاقعية في حياتنا.
 

 األسموب السيكومتري:
كزمالؤه إف بعض التجارب  Childكىك قياس مستكل الطمكح عبر المكاقؼ الحياتية ككما يرل تشايمد 
 (.1984، المعممية قد ال تككف كثيقة الصمة باإلحداث في حياتنا)عبد الفتاح

عمى االستبيانات التي تتككف مف أسئمة مفتكحة تتعمؽ برغبات الفرد  كيعتمد األسمكب السيككمترم
كقد تعتمد أحيانان عمى األسئمة المغمقة خاصة إذا كانت فئة المفحكصيف مف ، المستقبمية كطمكحاتو

 (.2004، المراحؿ العمرية الدنيا )أبك ندم
 
 النظريات المفسرة لمستوى الطموح. 

مستكل الطمكح بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف حيث مكاطف الضعؼ تعددت النظريات التي تناكلت 
كما كردت في دراسة عبد  كالقكة بالشخصية كطرؽ استجابة الفرد كتحديده ألىدافو كمف تمؾ النظريات

 :(1990الفتاح )
 _ نظرية القيمة الذاتية لميدف.

كاالختيار ال يعتمد عمى أساس  ،ترل "أسكا لكنا" انو عمى أساس القيمة الذاتية لميدؼ يتقرر االختيار
يعتمد عمى القيمة الذاتية باإلضافة الحتماالت النجاح بؿ ، قكة أك قيمة اليدؼ الذاتية كما ىي فحسب

كفي عبارة بسيطة فاف القيمة الذاتية لمنجاح أك كزف النجاح تعتبر نتيجة لمقيمة ، كالفشؿ المتكقعة
 نفسيا.

 منجاح كالفشؿ المتكقعة في المستقبؿ كمف أىميا:كما إف ىناؾ عكامؿ تقرر االحتماالت ل
فانو سيعرؼ جيدا ما ىك ، الخبرة السابقة: إف يككف لدل الفرد خبرة كبيرة في نشاط معيف -1

 المستكل الذم يتكقع إف يصؿ إليو أك ال يصؿ.
فميس مف المحتمؿ الكصكؿ إلى ، بناء ىدؼ النشاط: حيث تحدد األىداؼ بحد أعمى كحد أدنى -2

 ء.أعمى أدا
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الرغبة كالخكؼ المتكقع: يتمثؿ في الحكـ عمى احتماؿ النجاح كالفشؿ بالنسبة إلى مستكل معيف  -3
 كلكنو يتقرر أيضان متأثرا بالرغبات كالمخاكؼ.، ال يتقرر فحسب بكاسطة االعتبارات الكاقعية

الجماعة المقاييس المرجعية التي تقـك عمييا القيمة الذاتية: أم إف اإلفراد يتأثركف بمستكيات  -4
كما إف التحصيؿ ، كعادة ما يككف طمكح الفرد متماشيان مع طمكح الجماعة، التي ينتمكف إلييا

السابؽ يحدد احتماالت التحصيؿ في المستقبؿ كعادة ما تككف لدل الفرد الرغبة في الكصكؿ 
 إلى منطقة أبعد مف التي سبؽ أف كصؿ إلييا. 

 و يتطابؽ تقريبا مع أدائو لممستقبؿ.الكاقعية: إذا كاف الشخص كاقعيا فاف تكقع -5
، االستعداد لممخاطرة: أم إف التقميؿ مف قيمة الفشؿ تعني سيككلكجيا إف الفرد ال يخاؼ الفشؿ -6

 كىذه تميؿ إلى تحريؾ القكة الذاتية كبالتالي حفظ اليدؼ.
تبعد  كجكد الفرد داخؿ أك خارج منطقة الفشؿ: يعتبر الميؿ لالبتعاد عف الفشؿ أك القكة التي -7

 خاصة إذا كاف يرل في الحاضر منطقة النجاح أك الفشؿ.، الفرد عف الفشؿ كظيفة لمكقؼ الفرد
التحصيؿ أك عدـ تحصيؿ مستكل الطمكح: بعد إف يحدد مستكل الطمكح كيجرم  رد الفعؿ -8

 بالعمؿ، فاف ردكده أك استجاباتو تككف كما يأتي:
 الشعكر بالنجاح أك الفشؿ.

 عف الشعكر بالفشؿ.التبرير أك االبتعاد 
 االستمرار في العمؿ بمحاكلة جديدة أك التكقؼ.

إف القيمة الذاتية لميدؼ إلى جانب الشعكر بالنجاح أك الفشؿ يحدداف اختيار الفرد ليذا اليدؼ 
كلذلؾ فاف ىناؾ ميال لدل اإلفراد لمبحث عف مستكل ، باإلضافة لمتعرؼ عمى حدكد منطقة قدرتو

 طمكح مرتفع نسبيا .
 (. Kurt Levinنظرية المجال لميقين )كيرت ليفين_ 

تعتبر أكؿ نظرية فسرت مستكل الطمكح كعالقتو بالسمكؾ اإلنساني بصفة عامة كىي النظرية الكحيدة 
كقد يرجع السبب في ذلؾ لإلعماؿ المتعددة التي أسيـ بيا ، التي تعرضت لتفسير مستكل الطمكح

إف سمكؾ الفرد يبقى عمال مشتركان بيف الفرد كبيئتو كينظر  كيشير إلى، ليفيف كطالبو في ىذا المجاؿ
، كالتي يسترشد فييا بخبراتو السابقة، إلى دافعية الفرد عمى أنيا تعتمد عمى إدراكو  لممؤثرات البيئية

كعناصر مجاالت الحياة ، كيرل ليفيف إف السمكؾ ىك محصمة عممية تفاعؿ بيف القكل الخارجية
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كيشير ليفيف إلى ، اؼ التي يبحث عنيا كىكذا المكاقؼ التي يحاكؿ إف يتجنبيااألخرل متضمنان األىد
 إف ىناؾ العديد مف القكل التي تعتبر دافعة كمؤثرة في مستكل الطمكح منيا:

_ عامؿ النضج: كمما كاف الفرد ناضجا كاف تحقيؽ أىدافو كطمكحو أسيؿ نظرا لككنو قادرا عمى 
 ى السكاء.التفكير في الغايات كالكسائؿ عم

 _ القدرة العقمية: كمما كانت القدرات العقمية عالية كانت أىدافو كطمكحاتو أكثر صعكبة.
، _ النجاح كالفشؿ:عندما يشعر الناجح بالرضا فاف ذلؾ يؤثر عمى مستكل الطمكح بشكؿ ايجابي

 فالنجاح كالفشؿ يؤثراف عمى األداء الالحؽ بكاسطة التأثير في احتماؿ النجاح.
كيجعمو يعمؿ عمى تنظيـ ، اب كالعقاب: الثكاب المادم كالمعنكم يرفع مف مستكل الطمكح لمفرد_ الثك 

 نشاطو كتكجييو نحك تحقيؽ اليدؼ.
، حيث يشعر الفرد بتقبؿ اآلخريف لو، _ القكل االنفعالية: كىي طبيعة الجك الذم يمارس فيو العمؿ

نتاجو عجابيـ بنشاطو كا  مما يعمؿ عمى رفع مستكل ، الزمالء كالمسئكليفكعالقتو الجيدة ب، كتقديرىـ كا 
 كعكس ذلؾ غير صحيح.، الطمكح لدل الفرد

، _ القكل االجتماعية كالمنافسة: حيث إف المنافسة بيف الزمالء تؤدم إلى رفع مستكل طمكح الفرد
 كلكف ال بد إف ال تنقمب ىذه المنافسة إلى أنانية أك تنازع.

د لمستكل زمالء كمقارنتو بمستكاه الشخصي قد يككف سببا في رفع _ مستكل الزمالء: إف معرفة الفر 
 كدفعو لمعمؿ كتعبئة جيكده نحك تحقيؽ اليدؼ.، مستكل طمكحو

_ نظرة الفرد إلى المستقبؿ: إف ما يتكقع الفرد تحقيقو مستقبال مف أىداؼ يككف لو تأثير عمى أىدافو 
حاضرة بشكؿ يساعده عمى الكصكؿ ألىدافو  الحاضرة حيث أف نظرتو المستقبمية تجعمو يحدد أىداؼ

 المستقبمية كتحقيقيا.
 (.Adlerنظرية أدلر )

فيك لو أىداؼ في حياتو يسعى ، يعتبر أدلر اإلنساف كائف اجتماعي تحركو دكافع اجتماعية في الحياة
االعتبارات كتعتبر تمؾ ، كاضعا في اعتباره تقدير المجتمعات كاعتباراتو المختمفة، إلى تحقيقيا

، كيحددىا مف خالؿ قدراتو كتخطيطو إلعمالو كتكجيياتو ليا، االجتماعية بمثابة حكافز تحرؾ سمككو
 حيث استخدـ أدلر عدة مفاىيـ منيا :
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الذات الخالقة: أم ذات الفرد التي تدفعو إلى البناء كاالبتكار كتكظيؼ المعطيات لتصنع منيا شيئا  .1
 يطمح إليو الفرد.

 يؿ التفكؽ.الكفاح في سب .2
 أسمكب الحياة كيتضمف نظرة الفرد لمحياة مف حيث التفاؤؿ كالتشاؤـ. .3
األىداؼ النيائية: حيث يفرؽ الفرد الناضج بيف األىداؼ النيائية القابمة لمتحقيؽ كاألىداؼ الكىمية  .4

فرد كالتي يضع الفرد فييا اعتبارا لحدكد إمكاناتو كقدراتو لتحقيقيا، كيرجع ذلؾ إلى سكء تقدير ال
 لذاتو. 
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 .الخصوصيَّةالدروس   :المحور الثاني

 
 المقدمة. 

يسعى طالب العمـ لكؿ ما يقربو لمسمك بذاتو كرفع مستكاه العممي كاالجتماعي كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ 
مما يجعمو يسعى لرفع مستكاه ألتحصيمي الدراسي لتتكفر كتفتح لو أبكاب ، أىدافو المرسكمة بمخيمتو

 .الخصكصيَّةالحياة مف مجاالت تخصصية كغيره مما يجعمو يمجئ لمدركس 
أثرىا الكاضح عمى التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة كخاصة طمبة  الخصكصيَّةحيث إف لمدركس 

كىي حصص  الخصكصيَّةلمحصكؿ عمى الدركس إذ يمجأ الطمبة ألسباب متعددة ، الثانكية العامة
خارج المدرسة كالتي يعطييا معمميف كمعممات مف خارج المدرسة أك مف مكظفييا كذلؾ بنظاـ 

يعكد إلى كثرة   الخصكصيَّةإذ إف أسباب لجكء الطمبة إلى الدركس ، الساعات مقابؿ مبمغ مالي معيف
إذ تعكد األسباب أيضا إلى عدـ اىتماـ بعض ، كاحدالمناىج التعميمية كزيادة عدد الطمبة في الصؼ ال

لى إف ، إال إف بعض أكلياء األمكر يضع المكـ عمى المدرسة، المعمميف كالمعممات بالمناىج الدراسية كا 
كقد يذكر أيضان أسباب أخرل لمتدني الحاصؿ ، المناىج التي تدرس ىي المسئكلة عف ضعؼ الطمبة

إذ انو ليس ، نظيمية مف أكلياء األمكر في النكاحي التعميمية ألبنائيـكعدـ المتابعة الت، في المستكيات
 مف الممكف حصر األسباب.

إذ تسيـ ، كذلؾ لزيادة المردكد المالي ليـ الخصكصيَّةكقد يشجع بعض المعمميف عمى الدركس   
لكاجبات في رفع دافعية االنجاز لمطمبة إذ سيمت عمييـ عممية المراجعة كحؿ ا الخصكصيَّةالدركس 

مما يزيد مف رغبة الطمبة لمتفكؽ كالمنافسة كخمؽ جك صفي تفاعمي كتحسيف ، المنزلية بسيكلة كيسر
 نكع العالقة بيف المعمـ كالطمبة.

لقد زاد اىتماـ األسرة بمستقبؿ أكالدىا في كقتنا الحالي مع المحافظة عمى رفع مستكاىـ ألتحصيمي لما 
إال ، تقبمية باختيار نكع الدراسة أك المينة  كتحديد دكره االجتماعيلو مف اثر ايجابي عمى حياتيـ المس

أف األفراد يتفاكتكف في درجة االستيعاب كسرعة الفيـ إذ يظير ذلؾ جميان في مستكيات الطمبة 
مف رأس األكلكيات داخؿ األسر كلدل الطمبة   الخصكصيَّةمما جعؿ مف الدركس ، التحصيمية

قد تحدثت ، مما جعميا ظاىرة شائعة كمنتشرة بشكؿ جمي ككاضح، كخاصة في مرحمة الثانكية العامة
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الباحثة خالؿ جكلتيا في المدارس الثانكية مع بعض طالبات الفصؿ الدراسي  كالحظت إف اخذ 
تي االنجميزم كالرياضيات كذلؾ مف خالؿ أمر مفركغ منو كخاصة في ماد الخصكصيَّةالدركس 

إجابتيف عف سؤاؿ كانت الباحثة قد طرحت و عمييف كىك: مف تأخذ  الدركس خصكصية ؟ كبأم 
 المكاد؟. 

مف الظكاىر المنتشرة في المنظكمة  التعميمية  لما ليا مف اثر كاضح عمى  الخصكصيَّةتعد الدركس 
تقبمية  نظرة ايجابية طمكحة متفائمة لكؿ ما ىك آتي رفع مستكل طمكح الطمبة  كجعؿ نظرتيـ المس

( حكؿ اتجاىات طالب كطالبات المرحمة 2012كيتضح ذلؾ كما ىك مبيف بدراسة الدعجاني )، بالغد
 الخصكصيَّةإذ أظيرت النتائج إف اتجاىات الطمبة نحك الدركس ، الخصكصيَّةالثانكية نحك الدركس 

لصالح المدارس الحككمية مقارنة مع التعميـ األىمي في مدينة ك ، عالية كعالية جدان لصالح الطالب
 الرياض.

أف أكثرية الطمبة األمارتيف في مرحمة الثانكية العامة  اسة حديثة أجرتيا كمية دبيكما أظيرت در 
كمف الكاقع المؤسؼ إف معظـ المدرسيف الذيف يعطكف الدركس ، يتمقكف دركسان خصكصية

 (.2014، ف يقكمكف بتدريس طالبيـ في األقساـ النظامية )صدقاكمىـ أنفسيـ الذي الخصكصيَّة
 
 .الخصوصيَّةتعريف الدروس  

منيا عمى سبيؿ  الخصكصيَّةىناؾ الكثير مف المفاىيـ كالمصطمحات التي تطمؽ عمى الدركس 
، تسميع المعرفة، المتاجرة العممية التربكية، الخصكصيَّةمافيا الدركس ، المثاؿ: النظاـ التعميمي المكازم

ففي ، كما يختمؼ تعريفيا مف بمد إلى أخر، التدريس الخاص، نظاـ تعميـ الظؿ، السكؽ السكداء لمتعميـ
 " التدريس الخاص.private tuitionالمجتمعات الناطقة بالمغة االنجميزية يفضؿ استخداـ "

أكجدكا التأسيس الرسمي  بينما يطمؽ عمييا اسـ مراكز أكاديمية أك معاىد مف قبؿ المخططيف الذيف
" كفي المممكة المتحدة تعرؼ باسـ jukuباسـ" الخصكصيَّةففي الياباف تعرؼ مراكز الدركس ، ليا
"crammers" كفي ككريا الجنكبية تعرؼ باسـ "hakwon أما في اليكناف  فتعرؼ باسـ "
"frontisera" ك "dersane ،(.2007" في تركيا )التميمي 

مف بحث إلى أخر كمف دراسة إلى أخرل كالن حسب  الخصكصيَّةلدركس حيث تعددت تعريفات ا
 أيديكلكجيتو كاتجاىاتو كخبراتو كمف تمؾ التعريفات ما يمي: 
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بأنيا: الدركس التي يمقييا المعمـ عمى الطمبة خارج الجدكؿ المدرسي  الخصكصيَّةعرفت الدركس 

الدرس سكاء كاف نظير أجر يتفؽ عميو أـ كاف  المحدد في خطة الدراسة أيان كاف المكاف الذم يمقي فيو
 (.1994، معكنة يقدميا المعمـ بدكف أجر)غزاؿ كسميماف

 
( بأنيا: تمؾ الدركس الخاصة التي تتـ  بيف معمـ كطالب ما زاؿ عمى 2014كقد عرفتيا التميمي )

ا تدريس مبحث يتـ بمكجبي، كبعيدان عف إشراؼ الدكلة كخارج ساعات الدكاـ الرسمي، مقاعد الدراسة
 دراسي أك أكثر مقابؿ اجر يحدد مف قبؿ طرفيف  كحسب اتفاقيـ.

 
عمى أنيا كؿ جيد تعميمي مكرر يحصؿ عميو الطالب  الخصكصيَّة( الدركس 1994كعرؼ البكىي  )

 منفردان  أك في مجمكعة نظير مقابؿ مادم يدفع لمقائـ بو.
 

حكار اليدؼ منو عرض مشكمة الدرس ( التعمـ الخاص بأنو:  ,Saini 2014) كتعرؼ سايني 
كذلؾ ، كباستخداـ الطرؽ المختمفة، إذ يمكف مف خالليا إف يتعمـ الطالب بطرؽ فاعمة، كطريقة حميا

الكاجب ، كفيـ المادة المعركضة، كاالستماع اليو، عف طريؽ حديث الطالب إلى المعمـ بخصكصية
 يـ.كصناعة الحمكؿ لممشكالت الدراسية التي تكاجي، تعمميا

 
بأنيا: كؿ جيد تدريسي يقكـ بو المعمـ  الخصكصيَّة( الدركس 2011كعرؼ أبك كميمية كصياـ )

بانتظاـ بأجر يتقاضاه مف الطمبة خارج الجدكؿ المدرسي  المحدد في خطة الدراسة سكاء تـ ذلؾ في 
 منزؿ المعمـ أك الطالب أك أماكف أخرل خارج المنظكمة التعميمية. 

 
بأنيا: عممية نظامية تتـ بيف معمـ كطالب أك مجمكعة  الخصكصيَّة( الدركس 2007كعرؼ التميمي )

كبعيدان عف أشراؼ الدكلة كخارج ساعات الدكاـ الرسمي كغالبان في ، طمبة ما زالكا عمى مقاعد الدراسة
يتـ بمكجبيا تدريس مادة دراسية أك أكثر ، المساء كفي عطؿ نياية األسبكع كخالؿ العطؿ المدرسية

 ابؿ اجر يحدد مف قبؿ طرفيف كحسب اتفاقيـ. مق
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 الخصكصيَّةالتعريؼ اإلجرائي لمدركس 

لمدراسة عمى يد معمـ مف خارج المدرسة  ىك إقباؿ الطمبة في مرحمة تعميمية معينة )الثانكية العامة(
 .  بحيث يككف الجيد منتظـ كمكرر كباجر كخارج الجدكؿ الدراسي المعتمد في المدارس 

 
 .الخصوصيَّةتاريخ الدروس  

بدأ اإلنساف في التعميـ منذ أف كجد عمى األرض فيك يتعمـ ما يحيط بو مف مككنات البيئة ليستفيد مف 
كمستقبؿ )طالب( ، كيجب في حالة التعميـ مف كجكد مرسؿ )معمـ(، معطياتيا كيتجنب ما يضره

لخاص )الخصكصي( عمى شكؿ جمسات فالمستقبؿ يتمقى العمـ مف المرسؿ بعدة طرؽ منيا التدريس ا
تعميمية يشترؾ فييا فرد كاحد أك مجمكعة بأجر أك بدكنو. كيعتقد أف أكؿ مف مارس الدركس 

( ؽ.ـ حيث 399 - 347في التربية ىك الفيمسكؼ كالمربي اليكناني المشيكر سقراط ) الخصكصيَّة
خاصان لإلسكندر المقدكني كالكالة كاف معممان ألفالطكف كأفالطكف معممان ألرسطك الذم أصبح معممان 

 (.2001، الحربييـ كتأديبيـ في ذاؾ العصر. )الميسكركف يحضركف معمميف لتعميـ أبنائ
، كالتعميـ في عصر االحتالؿ كاف في البالد العربية في مجممو تعميمان دينيان بحتان يؤدم في الكتاتيب

كربما ، كبعض الدركس في المغة العربية، ككاف يعتمد عمى تحفيظ القرآف كشيء مف الحديث النبكم
ككاف تعميما حران بعيدان عف سيطرة الدكلة كال يكمؼ طالبو إال ، أضيؼ بعض المعمكمات عف الحساب

الشيء القميؿ. فإذا أنيى الطالب مرحمة الكتاب لجأ إلى التعميـ في المساجد الكبرل كانت تعمـ طالبيا 
عربية كنادران ما كانت تعمـ بعض العمكـ اإلنسانية مثؿ األدب كأيضان بعض العمكـ ال، العمكـ الشرعية

 .كالتاريخ كالفمسفة كالمنطؽ 
 

كقد صبغ االحتالؿ ، كقرر االحتالؿ عمى مصر تدريس بعض المقررات التعميمية بالمغة اإلنجميزية
عندما ربط ممارستيا بإذف مف ، بصبغة الشرعية عف كجكدىا كالعمؿ عمى تقنينيا الخصكصيَّةالدركس 

حيث حـر مف ممارستيا الفئات اإلدارية كالمينية العميا كبذلؾ ، النظارة كالسماح لفئات معينة بيا
 .(1997، فكزمة أك دخؿ إضافي لممارستيا )نكعان مف المعاكنة المالي الخصكصيَّةاعتبرت الدركس 
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ت عف بناء المدارس كتحكل كقفت الدكؿبعد أف ت الخصكصيَّةركس كفي الستينات بدأت تنفجر الد
كتحكلت الدراسة في المدارس ، 1967إلعادة بناء القكات المسمحة بعد ىزيمة  معظـ مكارد الدكؿ

كزادت إلى ظيكر األزمة كبدأ الطالب في المجكء إلى ، لفترتيف كثالث كتقمصت الحصص الدراسية
تمكنكا مف االلتحاؽ بالجامعات كزادت لي، لمحاكلة الحصكؿ عمى أكبر مجمكع الخصكصيَّةالدركس 

 (.2001)أحمد،  اؽ بالتعميـ الجامعياألزمة بزيادة الراغبيف في االلتح
ليست في حقيقتيا سكل امتداد لصكرة التفاكت الطبقي في  الخصكصيَّةكىكذا فإف ظاىرة الدركس 

كيبرز اليـك ، ألغنياء فقطمجتمع ما قبؿ الثكرة حينما كاف التعميـ قاصران في الغالب عمى القادريف كا
في المجتمع  الخصكصيَّةكاقع اجتماعي كاقتصادم كسياسي يساعد عمى تفشي ظاىرة الدركس 

أدت إلى كجكد تفاكت كبير في الدخؿ أك لمف يدفع أكثر ، فسياسة االنفتاح االقتصادم كالخصخصة
 ،ىسك )م ليـدمة كضعؼ الخدمات التعميمية المق، إلى جانب تدني المستكل المادم لممعمميف

1996.) 
جذكر متراكمة اآلثار كىي قديمة قدـ النظـ التعميمية  الخصكصيَّةكمما سبؽ يتضح أف لتاريخ الدركس 

فالظاىرة ليست ظاىرة حديثة رغـ تعاقب األجياؿ كاختالؼ األسباب كتعدد كجيات النظر ، ذاتيا
داخؿ أساليبنا كنظمنا التعميمية كما أنيا لـ تأتي مف فراغ بؿ أتت مف ، حكليا عمى مر العصكر

قطع كجكدىا في أم كقت حتى أصبحت جزء ال يتجزأ عف النظاـ التعميمي في ن، حيث لـ ينفسيا
 (.2009، )مرعي الدكؿ العربية

 
 .الخصوصيَّةأسباب انتشار الدروس  

في  التكسع، الخصكصيَّة( في دراستو أف مف أسباب انتشار الدركس 2012)كالخميس يرل األمعرم 
مما يزيد مف ، التعميـ_ باإلضافة إلى المجانية_ في قبكؿ المدارس الحككمية ألعداد كبيرة مف الطمبة

كنتيجة لذلؾ نجد إف بعض الطمبة يالقكف صعكبات تعميمية  في ، كثافة الطمبة في الفصؿ  الكاحد
منافسة بيف الفئات احتدت ال، كمع زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميـ العالي، المدارس النظامية

 مف اجؿ تاميف مكاصمة األبناء لمتعميـ أك مف اجؿ إكماؿ التعميـ العالي. ، المختمفة في المجتمع
ىي ارتفاع معدالت األمية بالنسبة  الخصكصيَّةكذلؾ نجد إف مف أسباب انتشار ظاىرة الدركس 

سكاء بكعي منيـ أك ، يَّةالخصكصفيـ يساعدكف بدكرىـ في انتشار ظاىرة الدركس ، ألكلياء األمكر
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باإلضافة إلى ، فيـ ييتمكف بالتعميـ األكاديمي بغض النظر عف قدرات أبنائيـ كميكليـ، دكف كعي
ذلؾ فقد ضعفت رقابة األىؿ عمى أبنائيـ كعدـ متابعة مستكاىـ الدراسي أكالن بأكؿ كالتأكد مف قياميـ 

كؽ أبنائيـ يجعميـ يحرصكف عمى تكفير كما إف حرصيـ عمى تف، بأداء الكاجبات كمذاكرة الدركس
كخصكصان في الدكؿ الغنية كدكؿ الخميج العربي حيث ، المدرسيف الخصكصييف ليـ في جميع المكاد

في  الخصكصيَّةيؤدم الدخؿ المادم المرتفع لألسرة إلى تشجيعيا في انخراط أبنائيا في الدركس 
 اغمب المكاد.

عداده أك عدـ تكافر ، س نفسوكمف األسباب أيضان ما يرجع إلى المدر  مف حيث ضعؼ مستكاه كا 
، مما يؤثر عمى مستكل األداء في الفصكؿ الرسمية، المدرسيف المؤىميف تربكيان في مختمؼ المكاد

باإلضافة إلى إف بعض المعمميف ييمؿ التدريس في الصؼ  تشجيعان لمطمبة عمى االلتحاؽ بالدرس 
 الخصكصي في المنزؿ.

 .الخصوصيَّة( أن ىناك أسباب أخرى النتشار الدروس 1993ويرى الشناوي )
المعمـ: كخاصة عندما يككف غير قادر عمى القياـ بعممية التدريس بأكمؿ كجو كغير متمكف مف مادة 

 مما يجعؿ الطمبة يمجئكف إلى معمـ آخر يساعدىـ عمى فيـ كاستيعاب المادة التعميمية.، تخصصو
شؾ فيو أف المعمميف متفاكتيف في قدراتيـ العممية كمياراتيـ  مما ال، يعد المعمـ مطبكع كمصنكع

كثيرا مف المعمميف مف يقكـ بكاجبو عمى أكمؿ كجو ، كخبراتيـ كسماتيـ الشخصية المتباينة، التعميمية
 راجيا خير الدنيا كاألخرل.  

 المدرسة: التكسع الكمي في التعميـ دكف التكسع النكعي في اإلمكانيات.
 يفتقد الطالب المكاف المناسب لمدراسة كالمشجع عمى ذلؾ. األسرة: حيث

مما يدفع الطمبة ألخذ ، المجتمع نفسو: كالذم يحث الطمبة لمحصكؿ عمى الشيادات كالمبالغة في ذلؾ
 .الخصكصيَّةالدركس 

 لتقميد اقرأنو كالمفاخرة بذلؾ. الخصكصيَّةالطالب: قد يمجأ إلى الدركس 
درات الطالب كاستعداداتيـ تختمؼ كتتبايف مف فرد ألخر كمف كقت إلى ( إف ق1993يرل الشناكم )  

كتمؾ حكمة اهلل في خمقو حتى تتفؽ مع أنماط العمؿ كطرؽ الكسب كالمعيشة في الحياة  مف ، أخر
فمنيـ مف يتعثر ، غير الممكف إف يستقبؿ الطمبة جميعان المعارؼ كالميارات كاالتجاىات بدرجة كاحدة
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كما يرل إف لمجانية التعميـ األثر الكاضح النتشار الدركس ، في جانب أخرفي جانب كيتفكؽ 
 . الخصكصيَّة

 .الخصوصيَّةمبررات استخدام الدروس  
كتعمـ كيفية ، تعمـ تقنيات تقديـ االختبارات الخصكصيَّةلعؿ مف أىـ أسباب التحاؽ الطمبة لمدركس 

يقدميا المدرسكف الخصكصيكف ، ات محددةكاالستفادة مف ميار ، االعتماد عمى الذات في الدراسة
كاالختصار مف المادة الدراسية ، لصفكؼ معينة في مكاد معينة كربما ألجزاء معينة مف المنياج

إضافة إلى قمؽ الطمبة إذا لـ يكف الخكؼ مف االمتحانات ، كالتركيز عمى مادة االمتحاف فقط، الكبرل
ذاتو كذلؾ الف نتائج االمتحانات عبارة عف السمـ حيث أصبحت االمتحانات غرضا في حد ، المدرسية

ففي عدة دكؿ تؤكد ، الكحيد لمصعكد االجتماعي بيف الطبقات االجتماعية كخاصة الفقيرة منيا
الككنفكشية عمى إف اإلنساف الجيد ىك المتعمـ كالذم يحقؽ ذاتو مف خالؿ التعميـ األكاديمي بدال مف 

ـ المدرسي لتزكيد الطمبة  بالمكضكعات التي قد تككف محالن كبذلؾ أخضع النظا، المعرفة العممية
كأصبح مف شأف المعمميف قاصران عمى إعطاء األسئمة كنماذج اإلجابة كعدـ ، لألسئمة في االمتحانات

حيث أصبح التركيز كاالعتماد ، االىتماـ باألنشطة التعميمية التي تزكد الطمبة بالبحث كاالستقصاء
ىماؿ االطالع عمى الكتب)التميميعمى المذكرات المختصر   (.    2007، ة كا 

 
 .الخصوصيَّةمقترحات لمواجية الدروس  

كالتي طفت عمى سطح الحياة االجتماعية  أصبحت مف المشكالت المتفاقمة الخصكصيَّةأف الدركس 
حيث تمثؿ تناقض مف التناقضات التي تفرض نفسيا عمى حياتنا ، بإلحاح في األعكاـ األخيرة

أف ىذه المشكمة التي تخيـ بظالليا كتساؤالتيا عمى الكظيفة التربكية التي ، ماعية المعاصرةاالجت
يؤدييا نظاـ التعميـ تكشؼ عف اآلثار النفسية سكاء عمى األبناء المستفيديف أك عمى اإلباء الذيف 

م الذم يترتب فضالن عف الجانب االجتماعي كاالقتصاد، يحممكف نصيبان كافران مف ىذه اآلثار النفسية
 (. 154: 1998، عمى الكيفية التي يؤدل بيا ىذا النظاـ التعميمي كظيفتو التربكية )أحمدػ

% مف المدراء يرل إمكانية القضاء عمى الدركس 30( أف 1995كقد أكضحت دراسة عيد كآخركف )
فيض عف طريؽ تحسيف المستكل المادم لممدرس كرفع مكافآت مجمكعات التقكية كتخ الخصكصيَّة

% مف المكجييف أف تدريس المدرسيف لمدركس 39كثافة الصفكؼ كتعميـ فكرة المدرس المساعد كيرىى
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لو تأثير عمى أدائو في المدرسة حيث أف المدرس المرىؽ ال يستطيع أف يؤدم عممو كما  الخصكصيَّة
 يجب.

مى الطمبة كالمعمميف ع الخصكصيَّةلقد كرد  في العديد مف الدراسات السابقة  سمبيات كمضار الدركس 
حتى أف البعض أطمؽ عمى عنكاف دراستو االسـ الذم يكحي بالنتيجة السمبية مف  ، كالعممية التعميمية

كقد ، أفقدت المعمـ قامتو كقيمتو الخصكصيَّة( كالتي عنكانيا الدركس 2012مثؿ دراسة فضؿ اهلل )
بالتعميـ العاـ  الخصكصيَّة( مقترحات لمكاجية الدركس 2011) تصكر كؿ مف أبك كميمية كصياـ

 يتمثؿ في المتطمبات التربكية اآلتية :
لى دكرىا التعميمي كالتربكم كامالن ك العكدة لممدرسة كمنظكمة تعميمية  -  .ا 
ضركرة تجكيد العممية التعميمية داخؿ المدرسة بما يحد مف حاجة الطالب إلى االستفادة بالدركس  -
 ككضع الخطط لتحسيف ظركؼ المدارس. صكصيَّةالخ
ضركرة عدـ التمييز في المعاممة مف قبؿ المعمميف مف التالميذ كفقا لمستكاىـ االجتماعي كعالقتيـ  -

 بأسرىـ كأكلياء األمكر مما يزيد مف إحساس التالميذ بعدـ االىتماـ.
كاالستفسار عما ال يستطيع ضركرة انتظاـ الطالب في الحضكر لممدرسة كمتابعة شرح المدرس  -

استيعابو ضركرة التعاكف بيف األسرة كالمدرسة مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ كمجالس اآلباء كالمعمميف 
 كمجالس األمناء كمنظمات المجتمع المدني في مجاؿ التعميـ.

 مراعاة إلزاـ الطالب بقكاعد الضبط كالربط داخؿ الفصكؿ. -
مكتبات كالكتب كالمشاركة في الندكات كالمحاضرات كالتعميـ تشجيع التالميذ عمى البحث في ال -

 الجماعي لتشجيعيـ عمى القراءة اليادفة.
إعادة النظر مف كقت آلخر في محتكيات المناىج الدراسية كالعمؿ عمى صياغتيا بالشكؿ الذم  -

 يكاكب متطمبات الحياة العممية.
ؽ األىداؼ التربكية كعدـ المجكء إلى الدركس تكفير كسائؿ الجذب لمتالميذ في المدارس حتى يتحق -

 .الخصكصيَّة
كلكف تككيف ، تكعية أكلياء األمكر بأف الغاية مف التعميـ ليس فقط الحصكؿ عمى أعمى الدرجات -

 كتككيف شخصية تعتمد عمى نفسيا.، شخصية لدييا القدر الكافي مف الثقافة كالميارة
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الؿ عقد الدكرات التدريبية المتعمقة بأساليب طرؽ التدريس مف خ، االىتماـ بتنمية المعمميف مينيا -
 الحديثة. 

 الخصكصيَّةتكعية األسر بضركرة متابعة أبنائيـ في مختمؼ المراحؿ الدراسية كبياف حظر الدركس  -
 عمى العممية التعميمية.

كؿ ظاىرة حيث أف ل الخصكصيَّة( اآلثار المترتبة عمى الدركس 2012) كالخميس كقد ذكر األمعرم 
 .الخصكصيَّةيجابيات كسمبيات الدركس كفيما يمي ا، االيجابي كالسمبي، اجتماعية جانباف متقابالف

 .الخصوصيَّةاآلثار االيجابية لمدروس  
فنرل فريقا ، الخصكصيَّةتباينت آراء جميع أطراؼ العممية التربكية حكؿ جدكل كنفع الدركس 

 تتمثؿ في اآلتي:، ليا آثاران ايجابية الخصكصيَّةيرل أف الدركس 
كما أنيا ، كتزيد مف فرص التفكؽ، تؤدم إلى تقكية الطمبة الضعاؼ في بعض المكاد الدراسية .1

 تعكد الطمبة لممكاظبة عمى المذاكرة كاالىتماـ بالدركس لمحصكؿ عمى درجات أعمى.
 مادة التعميمية.مما يقرب الطالب كيحببو مف ال، تكثؽ العالقة بيف المدرس كالطمبة .2
تساعد في حؿ بعض المشكالت التي قد يتعرض ليا الطمبة كاالنقطاع عف المدرسة بسبب  .3

 كضعؼ مستكل المعمـ أكاديميان كتربكيان.، المرض أك إصابة طالب في حادث مثالن 
 تعتبر كبديؿ لألسرة في األشراؼ عمى أبنائيا عمميان. .4
 ميف الختبارات الدكر الثاني.تعتبر كبديؿ لممدرسة في إعداد الطمبة المكم .5
 تشجع كتدفع الطمبة لمقياـ بالكاجبات. .6

 
 .الخصوصيَّة. اآلثار السمبية  لمدروس 8 .1

بأنيا كانت السبب المباشر في تخريب  الخصكصيَّةكمف ناحية أخرل نرل فريقا يتيـ الدركس 
تتمثؿ السمبيات إذ ، ككراء السمبيات التي يعاني منيا التعميـ الحالي، التعميـ في مدارسنا

 باآلتي:
انحسار قيـ اإلبداع كاالنجاز لمطالب حيث تعكده االعتماد عمى الغير كاالتكالية كعدـ الثقة  .1

 كييدد مستقبمو.، مما يؤثر في تككيف شخصية الطالب، بالنفس
 تراجع بعض القيـ األخالقية سكاء الطالب أك المعمـ. .2
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اعتمادان مباشران عمييا فييممكف  الخصكصيَّةيعتمد الكثير مف الطمبة ممف يأخذكف الدركس  .3
مما يسبب كثرة الغياب عف المدرسة كما أنيـ ال ييتمكف بالفركض كالكاجبات ، المدرسة تمامان 

 التي يكمفيـ بيا المدرسكف في المدرسة.
كتحط مف كرامتو كتجعمو ييمؿ في عممو األساسي في ، ترىؽ المدرس ذىنيان كجسميان  .4

 المدرسة. 
إذ انو بسبب استعداد ، بطريقة غير مباشرة في ضياع كاستنزاؼ كثير مف كقت الطمبةتسبب  .5

الطمبة لمدرس في منزلو أك ذىابو ألخذ الدرس في منزؿ المدرس يقتؿ كثيران مف الكقت الذم 
 بإمكانو إف يستغمو في التحصيؿ الدراسي.

ىك فقط  مف يمكنو  حيث إف الطالب المقتدر ماليان ، اإلخالؿ بمبدأ تساكم فرص التعميـ .6
كما تمثمو مف خدمات تعميمية متميزة يحـر منيا غيره مف  الخصكصيَّةالحصكؿ عمى الدركس 
 الطمبة غير المقتدريف.

 تؤثر في احتراـ الطمبة لمنظاـ المدرسي كالمكائح المعمكؿ بيا في المدرسة. .7
مكانيات أكلياء األمكر .8  (. 2000، ماديان )إبراىيـكتككف كراء إرىاقيـ ، تستنزؼ كثيرا مف ماؿ كا 

 
وعبيدات  ما ورد في دراسة التميمي حسب الخصوصيَّةالنظريات التي تقوم عمييا الدروس 

(2007.) 
  The Human Capital Theory_ نظرية رأس الماؿ البشرم: 

تقكـ ىذه النظرية عمى إف األفراد مف ذكم المستكل التعميمي األعمى يحصمكف عمى دخؿ أعمى 
كاف الكسب األعمى يعكس فرصة ، كامتيازات أفضؿ مف األفراد مف ذكم المستكيات الدنيا مف التعميـ

مكافأة االتجاىات كالميارات المتكفرة مف خالؿ العممية التعميمية. فالتعميـ ما ىك إال أداة تصفية أك 
ال يستطيع تخطي ك ، أداة فرز)غربمة( لتكزيع األفراد المتعمميف عمى مناصب مختمفة في المجتمع

عمى  الخصكصيَّةصعكبات عممية التعمـ إال الطمبة المكىكبيف فقط كبذلؾ يمكف النظر إلى الدركس 
أنيا تكريس لنظرية رأس الماؿ البشرم كذات صمة كثيقة بالعرض كالطمب في السكؽ فيي تمعب دكران 

أما عف ، لياء أمكرىـ عميياكيعد ىذا سبب مف أسباب إقباؿ الطمبة كأك ، في إثراء العائد االقتصادم
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 الخصكصيَّةالنقد المكجو ليذه النظرية فيك تفصيؿ استثمار المصادر المالية المستخدمة في الدركس 
 في مجاالت أخرل.

  The Function Theory_ النظرية الكظيفية )نظرية الجدارة(:
كالخبرات الالزمة لشغؿ يرل أنصار ىذه النظرية أف التعميـ ضركرم لتدريب األفراد عمى الميارات 

كىك المفتاح الرئيسي المؤدم إلى تقميؿ التفرقة الطبقية عف طريؽ ، الكظائؼ كالميف في المجتمع
كتؤكد ىذه النظرية عمى إف ، تكفير المعرفة كالميارة لمفقراء حتى يتمكنكا مف االرتفاع إلى مستكل أعمى

كلذلؾ فبقدر ما يتعممكف سيككنكف أقدر ، الفقراء يعيشكف في مستكل منخفض ألنيـ يفقدكف التعميـ
لذا فاف فرص االرتقاء االجتماعي كاالقتصادم تعتمد ، عمى اإلنتاجية كبالتالي يرتفع مستكاىـ الطبقي

كلذلؾ فاف العائدات مف ، بشكؿ رئيسي عمى القدرات كالميارات التي يتعمميا الفرد في النظاـ التعميمي
 .الدكؿ المتطكرة أعمى في الدكؿ النامية عنيا في  الخصكصيَّةتمقي الدركس 

 The Technical Function Theory_ النظرية الكظيفية التقنية:  
كقد تفرعت ىذه النظرية عف النظرية الكظيفية كتفيد بأنو كمما تطكر المجتمع مف الناحية االقتصادية 

ميمية التي تتماشى مع متطمبات المجتمع كالصناعية زاد الطمب عمى تكفر تمؾ الميارات فقد ازداد التع
المتطكر كأصبح مف الضركرم لمفرد البقاء في المدرسة مدة أطكؿ حتى يحصؿ عمى مؤىالت عالية 

 .الكظيفي كمف ثـ يتمكف مف االرتقاء في السمـ
  The Trait Theory _ نظرية السمات:

ف السمات كالخصائص الشخصية تفترض نظرية السمات إف المعمـ الكؼء يجب أف يتكافر فيو عدد م
كالممارسات الصفية التي تمثؿ ، كالعادات، كاالتجاىات، كالمكاىب، كالخبرة، بما فييا األعداد التعميمي

كلذلؾ يبحث المعممكف عف االعتزاز الميني متطكعيف في ػأخذ المزيد مف ، االحتراؼ في التعميـ
فيـ يحاكلكف إعادة الشرعية لمينتيـ ، صيَّةالخصك المسؤكلية كاألعباء اإلضافية عف طريؽ الدركس 

كتحديد سمطتيـ كشرعية احترافيـ . كما يستجيب المدرسكف الخصكصيكف لإلشارات التي يبعثيا 
كلذلؾ فيـ مبدعكف كمرتبطكف ، السكؽ مف خالؿ قدرتيـ عمى اكتشاؼ حاجات الطمبة كالتجاكب معيا

كغالبان ما يتمتع المدرسكف الخصكصيكف بقيمة اجتماعية أعمى كدخؿ ، ارتباطا كثيقا بحاجة السكؽ
كيجد بعض المعمميف ، الخصكصيَّةمادم أفضؿ في نظاـ تعميـ الظؿ المقدـ عف طريؽ الدركس 

  ـ.أماـ طالبيكيفتحكف آفاؽ المستقبؿ  الخصكصيَّةأنفسيـ عندما يحققكف النجاح كمعمميف لمدركس 
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 الدراسات السابقة

 مستوى الطموح.اىتمت ب دراسات 
تعتبر دراسة مستكل الطمكح مقياسان لمشخصية تفيدنا في معرفة أسمكب تنشئة الفرد كنمكه كالتجارب 

كما  تفيدنا في معرفة النماذج كالمثؿ العميا التي أحاطت بالفرد ككاف ليا ، كالخبرات التي مر بيا
في أخر تغريدنان لو في تكتير قبؿ ساعات  ككما قاؿ إبراىيـ ألفقي، تأثيرىا في تككيف مستكل طمكحو

قميمة مف رحيمو "أبتعد عف األشخاص الذيف يحاكلكف التقميؿ مف طمكحؾ بينما العظماء ىـ الذيف 
 يشعركنؾ انؾ باستطاعتؾ إف تصبح كاحدان منيـ ".

 
 عربية.الدراسات ال

ي قائـ عمى الذات لرفع إلى التحقؽ مف فعالية استخداـ برنامج تدريب (2018دراسة الجبار )ىدفت 
مستكل الطمكح األكاديمي لتحسيف القيـ لدل طالب التعميـ الثانكم الفني، كاختبار مدل استمرارية 
تأثير البرنامج نفسو بعد مضي شير مف تطبيؽ البرنامج ليذا اليدؼ كتـ استخداـ المنيج التجريبي، 

ضابطة( متكسط  10تجريبية،  10( متدربان منيـ )20حيث طبقت الدراسة عمى عينة تككنت مف )
( كتـ قياس أدائيـ بكاسطة مقياس إدارة الذات 1554عاـ( كانحراؼ معيارم ) 19-16أعمارىـ )

كمقياس مستكل الطمكح األكاديمي كمقياس أزمة القيـ قبميان كبعديان، كتـ استخداـ اختبار كلكككسكف 
مة، الختبار صحة فركض الدراسة، كقد لممجمكعات المترابطة كاختبار ماف كتني لممجمكعات المستق

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب درجات 
المجمكعة التجريبية كمتكسطات رتب درجات المجمكعة الضابطة عمى مقياس إدارة الذات كمقياس 

جمكعة التجريبية، كجكد فركؽ ذات داللة الطمكح كمقياس أزمة القيـ بعد تطبيؽ البرنامج لصالح الم
إحصائية بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كمتكسطات رتب درجاتيـ 
في القياس البعدم عمى مقياس إدارة الذات كمقياس الطمكح كمقياس أزمة القيـ لصالح القياس البعدم 

لة إحصائية بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج، كعدـ كجكد فركؽ ذات دال



37 

 

التجريبية في القياس البعدم كمتكسطات رتب درجاتيـ في القياس التبعي عمى مقياس مستكل الطمكح 
 كعمى مقياس القيـ.

الضبط االجتماعي   إلى التعرؼ إلى العالقة بيف أساليب  (2017دراسة  الشجراوي ) ىدفت
، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي أالرتباطي، عند طمبة المرحمة الثانكية كمستكل الطمكح

( فقرة كالثانية  47كاستخدمت الباحثة استبيانيف األكؿ ألساليب الضبط االجتماعي كتككنت مف )
( طالبان كطالبة مف 367كتككنت عينة الدراسة مف )، ( فقرة42استبانة لمستكل الطمكح كتككنت مف )

كقد أظيرت النتائج بأنو ال تكجد عالقة بيف أساليب الضبط االجتماعي ، ة عماف الرابعةطمبة مديري
كما يكجد فركؽ ، كقد تكصمت النتائج إلى كجكد مستكل الطمكح مرتفع كمستكل الطمكح لدل الطمبة.

 في مستكل الطمكح تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
 
 قتيا بمستكل الطمكح لدل أبناء مرضى الفصاـ العقميالطمأنينة النفسية كعال (2016الغمري ) درسو 

كتككنت عينة ، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل الطمكح لدل أبناء مرضى الفصاـ العقمي
( مف أبناء مرضى الفصاـ العقمي المتردديف عمى عيادة الكسطي مف الفئة العمرية 197الدراسة مف )

كقد استخدمت الباحثة مقياس الطمأنينة النفسية  ، كائيةكتـ اختيارىـ بطريقة عش، ( سنة13-18)
كقد تكصمت النتائج إلى كجكد ، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كمقياس مستكل الطمكح

ككجكد ، %( لدل أبناء مرضى الفصاـ العقمي65.83مستكل مقبكؿ مف الطمأنينة النفسية بكزف نسبي)
ككجكد عالقة ، %( لدل أبناء مرضى الفصاـ العقمي79.92ي)مستكل متكسط مف الطمكح بكزف نسب

طردية ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطمأنينة النفسية ك متكسط درجات مستكل 
 الطمكح لدل أبناء مرضى الفصاـ العقمي.

 
طمبة الحاجات اإلرشادية كالطمكح األكاديمي لدل فقد فحصت  (2016دراسة رمضان وسرحان )أما 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ بمستكل الحاجات ، الجامعة الساكنيف كغير الساكنيف في األقساـ الداخمية
األقساـ الداخمية( لدل طمبة ، اإلرشادية كالطمكح األكاديمي بنحك عاـ ككفؽ متغير السكف)البيت

، طمكح الباحثيف كاآلخر لمستكل، احدىما: الحاجات اإلرشادية، كتـ إعداد مقياسيف، جامعة كرككؾ
العممية كاإلنسانية كالتي ، كتـ تطبيقيف عمى عينة الدراسة التي تـ اختيارىا عشكائيان مف كميات الجامعة
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( كميات لكؿ تخصص 4منيا)، ( كميات8مكزعيف عمى )، (طالب كطالبة300بمغ عددىا )
القيمة التائية ، النسبي كاستخدـ الباحثاف الكسائؿ اإلحصائية التالية)الكزف، أنساني(، دراسي)عممي

 كمعامؿ ارتباط بيرسكف( كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج كىي:، لعينة كاحدة كلعينتيف مستقمتيف
إف طمبة جامعة كرككؾ بنحك عاـ لدييـ حاجات في المجاؿ الدراسي أكثر مف حاجاتيـ في المجالت 

لداخمية أكثر حاجة في المجاليف الدراسي كاف الطمبة الساكنيف في األقساـ ا، األخرل ثـ المجاؿ النفسي
ف طمبة جامعة كرككؾ بنحك عاـ لدييـ مستكل طمكح ك  كالنفسي مف الطمبة الساكنيف في البيت. ا 

كفي ، كالطمبة الساكنيف في األقساـ الداخمية أكثر طمكحان مف الطمبة الساكنيف في البيت، أكاديمي جيد
 صيات.ضكء النتائج كتب الباحثاف مجمكعة مف التك 

 
ىدفت الدراسة إلى العالقة بيف االتجاه نحك التعميـ الصناعي  (2016وشديفات )  زواىرةال كدرس

كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة الزرقاء في ضكء بعض المتغيرات كىي: مستكل 
الباحثاف باستخداـ  كقاـ، ( طالبا160كتككنت عينة الدراسة مف )، كالمستكل الدراسي، تعميـ الكالديف

 (.2010كمقياس مستكل الطمكح مف إعداد الرفاعي )، مقياس االتجاه نحك التعميـ الصناعي
كمستكل الطمكح لدل طمبة ، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة بيف االتجاه نحك التعميـ الصناعي

ة بينيما تعزل لمتغير ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة في العالق، المرحمة الثانكية بمحافظة الزرقاء
ككذلؾ كجكد فركؽ في مستكل االتجاه ، المستكل التعميمي لمكالديف لصالح مستكل التعميـ االبتدائي

كلصالح الصؼ الثاني ، كمستكل الطمكح تعزل لمتغير مستكل الدراسة، ، نحك التعميـ الصناعي
 الثانكم.

 
كمستكل الطمكح لدل طمبة الثانكية العامة قمؽ المستقبؿ كعالقتو بفاعمية الذات  (2015عابد ) درسو 

بحثت ىذه الدراسة عف العالقة بيف قمؽ المستقبؿ كفاعمية الذات كمستكل الطمكح ، في محافظة غزة "
كالتخصص كمستكل ، لدل طمبة الثانكية العامة في مديرية شرؽ غزة في ضكء متغير الجنس

كاستخدمت الباحثة المنيج ، الثانكية العامة( مف طمبة 220كبمغت عينة الدراسة )، ، التحصيؿ
كمقياس ، حيث قامت الباحثة باستخداـ األدكات التالية: )مقياس لقمؽ المستقبؿ، الكصفي التحميمي

كمقياس مستكل الطمكح( كتكصمت لنتيجة انو يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ، لفاعمية الذات
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ككجكد عالقة ارتباطية بيف فاعمية الذات كمستكل الطمكح ، قمؽ المستقبؿ كفاعمية الذات لدل الطمبة
، فاعمية الذات، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أفراد العينة لمستكل قمؽ المستقبؿ

كتكجد فركؽ بيف مستكل فاعمية ، كمستكل الطمكح  لدل الطمبة تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر
الثانكية العامة تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي كال تكجد فركؽ بيف الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة 

 مستكل فاعمية الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة الثانكية العامة تعزل لمتغير الفرع الدراسي.
 
إلى التعرؼ عمى مستكل الذكاء االنفعالي كمستكل الطمكح كاتخاذ  (2014دراسة أبو عودة ) ىدفتو

كالكشؼ عف العالقة بيف الذكاء ، بة الصؼ العاشر األساسي في قطاع غزةالقرار لدل عينة مف طم
كتككنت أدكات ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، االنفعالي كمستكل الطمكح كاتخاذ القرار

كتـ التطبيؽ ، كمقياس التخاذ القرار، كمقياس لمستكل الطمكح، الدراسة مف: مقياس لمذكاء االنفعالي
، ( مف طمبة الصؼ العاشر األساسي اختيرت بالطريقة الطبقية العشكائية640بمغت ) عمى عينة

كتكصمت الدراسة إلى إف مستكيات الذكاء االنفعالي  كمستكل الطمكح كمستكل اتخاذ القرار كانت 
كتكجد عالقة ارتباطية مكجبة بيف المتغيرات الثالث لدل طمبة الصؼ العاشر في ، مرتفعة لدل الطمبة

كال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في متكسط الذكاء االنفعالي لدل الطمبة تعزل لمتغيرات ، ع غزةقطا
، كمكاف السكف، بينما أظيرت فركؽ تعزل لمجنس، الترتيب الكالدم، تعميـ إالـ، التالية:حجـ األسرة

كما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في متكسط اتخاذ القرار لدل الطمبة ، كالتقدير الدراسي، كتعميـ األب
، بينما ظيرت الفركؽ في المتغيرات التالية: الجنس، تعزل: لحجـ األسرة كتعميـ إالـ كالترتيب الكالدم

 التقدير الدراسي.، تعميـ األب، مكاف السكف
 
ىدفت ، فعية لمتعمـ كمستكل الطمكحالكفاءة االجتماعية كعالقتيا بالدا (2014عبد الوىاب ) درسو 

كقد استخدـ الباحث ، إلى إيجاد العالقة بيف الكفاءة االجتماعية كالدافعية لمتعمـ كمستكل الطمكح
( طالب كطالبة بكالية )مستغانـ( حيث 624كتككنت عينة الدراسة مف )، المنيج الكصفي التحميمي

كفاءة االجتماعية ك استبياف الدافعية لمتعمـ كاستبياف استبياف ال، استخدـ لجمع البيانات ثالث استبيانات
كأسفرت نتائج الدراسة إلى ما يمي: نتنبأ ب )الدافعية لمتعمـ( في ضكء متغيريف ) ، مستكل الطمكح
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كعمى أساس ىذه النتيجة تكجد عالقة بيف المتغيريف المستقميف ، الكفاءة االجتماعية كمستكل الطمكح(
 مستكل الطمكح( كالمتغير التابع)الدافعية لمتعمـ(.) الكفاءة االجتماعية ك 

 
إلى التعرؼ عمى مستكل الميكؿ المينية لدل طمبة الصؼ التاسع  (2014دراسة أبو زغيمة ) ىدفتك 

( طالب كطالبة مف الصؼ 500كتككنت العينة مف )، في قرل بئر السبع كعالقتو بمستكل الطمكح
المقية( كقد تـ االختيار ، شقيب السالـ، كسيفة، )رىطالتاسع مف أربع مدف كقرل في بئر السبع 

 %( مف مجتمع الدراسة. 30بالطريقة الطبقية العشكائية كبنسبة )
، استخدمت الباحثة أداتيف لجمع البيانات ىما: مقياس الميكؿ المينية كمقياس مستكل الطمكح

الطمكح كانت متكسطة في كتكصمت النتائج إلى إف درجة مستكل الميكؿ المينية كدرجة مستكل 
كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان لمميكؿ المينية تبعا لمتغير ، المقياس ككؿ كفي المجاالت الفرعية لو

كعدـ كجكد فركؽ ، الجنس باستثناء البيئة العقمية كالتقميدية كالمغامرة كالفنية فقد كانت لصالح اإلناث
ؤىؿ العممي لألـ لمدرجة الكمية باستثناء: البيئة العقمية دالة إحصائيان لمميكؿ المينية تبعا لمتغير الم

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بمستكل الطمكح  تبعا لمتغير الجنس في الدرجة الكمية ، كالتقميدية
ككجكد عالقة ذات داللة إحصائية ، كالمجاالت باستثناء مجاالت المثابرة كالنشاط كانت لصالح الذككر

، تكل الطمكح لدل طمبة الصؼ التاسع في قرل بئر السبع في الدرجة الكميةبيف الميكؿ المينية كمس
ككذلؾ كجكد عالقات ايجابية بيف البيئة العقمية كالبيئة االجتماعية مع مستكل الطمكح كقد ذكرت 

 الباحثة التكصيات الالزمة في نياية دراستيا.
 

كمستكل الطمكح الدراسي باالنجاز األكاديمي(  عالقة التكافؽ االجتماعيال (2014حاج )ودرس 
ىدفت إلى دراسة عالقة التكافؽ النفسي االجتماعي كمستكل الطمكح الدراسي باالنجاز األكاديمي لدل 

( طالب 283كتككنت عينة الدراسة مف)، كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي، تالميذ الطكر الثانكم
كأدكات ىذه الدراسة اختبار الشخصية ، ارىـ بطريقة عشكائيةكطالبة مف الطكر الثانكم كتـ اختي

كمقياس مستكل الطمكح األكاديمي "لصالح الديف أبك ، لممرحمة اإلعدادية كالثانكية"لمحمكد عطية ىنا"
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: كجكد ، ناىية" باإلضافة إلى معدالت الطمبة التحصيمية السنكية

كعدـ كجكد فركؽ جنسية دالة ، ة إحصائيا في التكافؽ النفسي كفي التكافؽ االجتماعيفركؽ جنسية دال
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ككجكد فركؽ بعد العقبات ، بعد العقبات األسرية كالمادية، إحصائيا في بعدم الطمكح األكاديمي
ي ككجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الدرجة الكمية إلبعاد التكافؽ النفس، المدرسية كالدراسية

كال تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ، كعدـ كجكدىا لدل الذككر، كاالنجاز األكاديمي لدل اإلناث
كال تكجد عالقة ، بيف الدرجة الكمية إلبعاد التكافؽ االجتماعي كاالنجاز األكاديمي لدل الذككر كاإلناث

 مي لدل الذككر كاإلناث.ارتباطية دالة إحصائيا بيف إبعاد الطمكح األكاديمي كاالنجاز األكادي
 

إلى معرفة العالقة بيف التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح كقمؽ  ىدفت فقد (2013لفقي )دراسة اأما  
( طالبان كطالبة بالصؼ الثالث 160كتككنت عينة الدراسة مف )، المستقبؿ لدل طالب الثانكية العامة

بمدينة بنيا محافظة القميكبية بمتكسط  الثانكم العاـ)عممي كأدبي( المقيديف بالمدارس الحككمية
كاستخدمت الباحثة ثالثة أدكات كىي مقياس التنظيـ الذاتي كمقياس مستكل الطمكح ، ( عامان 18عمر)

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: كجكد عالقة ، كمقياس قمؽ المستقبؿ لدل طالب الثانكية
ككجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف التنظيـ الذاتي ، كحارتباطية مكجبة بيف التنظيـ الذاتي كمستكل الطم

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الذككر ك متكسطي ، كقمؽ المستقبؿ
كعدـ كجكد فرؽ بينيما مف ، درجات اإلناث في كؿ مف التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ

ككجكد فركؽ ذات داللة ، الذاتي كمستكل الطمكححيث التخصص )عممي/ أدبي( في التنظيـ 
إحصائية بيف متكسطي درجات الذككر ك متكسطي درجات اإلناث في قمؽ المستقبؿ لصالح 

كأخيران يمكف التنبؤ بالتنظيـ الذاتي في ضكء مستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ لدل ، التخصص العممي
 طالب كطالبات الثانكية العامة.

 
المناخ الدراسي كعالقتو بمستكل الطمكح لدل طمبة كمية الفنكف الجميمة  (2012دراسة جبر )ىدفت ك 

في جامعة بابؿ( إلى تحديد المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانكية مف كجية نظر اإلدارة 
كقد تككنت ، المدرسية كالييأة التدريسية في ضكء ما يحدده استبياف كصؼ المناخ التنظيمي السائد

كقد كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كما تراه ، ( مديران 22( مدرس كمدرسة ك)309مف )العينة 
فاإلدارة ترل إف النظاـ السائد ىك ، المدرسة كالييأة التدريسية في كصفيـ لممناخ التنظيمي في المدارس
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خ السائد ىك بينما الييأة التدريسية ترل المنا، ( مدرسة ثانكية12النظاـ المفتكح كالذم ظير في )
 ( مدارس ثانكية.10المناخ المغمؽ كالذم ظير في )

 
العالقة بيف  األمف  النفسي كالطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل  (2012دراسة أبو عمرة ) كأكضحت

األب( ، طمبة الثانكية العامة  بمدينة غزة بيف أبناء الشيداء كاقرأنيـ تبعان لممتغيرات التالية)الجنس
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب كطالبات الثاني ، المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ الباحث 

( طالبان 7934كالبالغ عددىـ ) 2012-2011عشر لممرحمة الثانكية في محافظة غزة لمعاـ الدراسي 
( أداة بنسبة 286( طالبان كطالبة كتـ استرداد )320كتككنت عينة الدراسة األصمية مف )، كطالبة

كاستخدـ ، تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية ألبناء الشيداء كالعشكائية لألبناء العاديف% حيث 86
كالثالث كشؼ بمعدؿ ، كالثاني مقياس الطمكح، األكؿ مقياس األمف النفسي، الباحث ثالث أدكات

يف في إذ تعد دراستو مقارنة بيف أبناء الشيداء كاقرأنيـ العادي، الطمبة في العاـ الدراسي الماضي
 محافظة غزة.

 
لمكشؼ عف مستكل التكجو نحك الحياة كعالقتو بمستكل الطمكح لدل   (2011دراسة دقة ) ىدفتك 

( طالب كطالبة مف طمبة 600كتككف عينة الدراسة مف )، طمبة الجامعة األردنية في عماف
طبيؽ مقياس كتـ ت، البكالكريكس في الجامعة األردنية مف مختمؼ التخصصات العممية كاإلنسانية

كقد أشارات النتائج إلى إف تكجو عينة الدراسة نحك الحياة ، التكجو نحك الحياة كمقياس مستكل الطمكح
كفي مجاؿ الفركؽ اإلحصائية بيف متغيرات الدراسة في ، كمستكل الطمكح كانت بدرجة متكسطة

حصائية في مستكل مستكل التكجو نحك الحياة فقد كشفت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ
كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ، التكجو نحك الحياة تعزل إلى أثر الجنس

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ، ككانت لصالح كؿ مف ممتاز كجيد جدان ، إلى أثر التحصيؿ
 تعزل إلى أثر التخصص.

ككجكد ، كالتخصص، إحصائية تعزل إلى أثر الجنسككشفت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
كجاءت الفركؽ لصالح ، فركؽ ذات  داللة إحصائية تعزل إلى أثر التحصيؿ في مستكل الطمكح
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ككشفت عف كجكد عالقة ايجابية دالة إحصائيان بيف التكجو نحك الحياة كمستكل ، ممتاز كجيد جدان 
 الطمكح لدل طمبة الجامعة األردنية.

 
إلى التعرؼ عمى الخجؿ كعالقتو بتقدير الذات كمستكل الطمكح لدل  (2010) سة شعباندرا كىدفت

كما ىدفت ، بمدرسة النكر كاألمؿ بمدينة غزة، بالمرحمة اإلعدادية كالثانكية، الطمبة المعاقيف بصريان 
كمستكل ، كمدل عالقة الخجؿ بكؿ مف تقدير الذات، إلى التعرؼ عمى مستكل تمؾ المتغيرات

كاستخدـ ، مقياس مستكل الطمكح(، مقياس الذات، كتـ تطبيؽ أدكات الدراسة)مقياس الخجؿ، حالطمك 
، االنحراؼ المعيارم، المتكسطات الحسابية، الباحث األساليب اإلحصائية التالية)معامؿ كركنباخ ألفا

 اختبار ماف كبنتي (. ، معامؿ ارتباط بيرسكف
 أفكىذا يشير إلى ، %8356النسبي مف الطمكح بمغ  كأظيرت الدراسة إلى نتائج منيا: إف الكزف

كعدـ ، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح تعزل لمتغير الجنس، الطمكح عالي
كعدـ كجكد فركؽ ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح تعزل لمتغير )درجة اإلعاقة(

 .تعزل لمتغير )سبب حدكث اإلعاقة(ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح 
 
في التعرؼ عمى عالقة مفيكـ الذات بمستكل الطمكح لدل طمبة  (2009دراسة بركات )اىتمت ك 

كالتحصيؿ ، كالتخصص، جامعة القدس المفتكحة كعالقتيما ببعض المتغيرات منيا: الجنس
ستكل الطمكح عمى عينة مقياس مفيكـ الذات كمقياس م، ليذا الغرض طبؽ مقياساف ىما، األكاديمي

كأظيرت نتائج الدراسة إف مستكل ، طالبان  (181)، طالبة (197) ( طالبان كطالبة378مككنة مف )
مفيكـ الذات كمستكل الطمكح لدل إفراد الدراسة ىما بالمستكل المتكسط كاف ىناؾ ارتباطان مكجبان بيف 

ئيان في درجات الطالب عمى مقياسي كما بينت كجكد فركؽ دالة إحصا، مفيكـ الذات كمستكل الطمكح
مفيكـ الذات كمستكل الطمكح تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي لصالح فئة الطالب ذكم التحصيؿ 

 كعدـ كجكد فركؽ جكىرية في ىذه الدرجات تبعان لمتغيرم الجنس كالتخصص.، المرتفع
 

الطمكح كعالقتو ببعض المتغيرات في ضكء الثقافة  مستكللفحص  (2005) دراسة شبيرجاءت كقد 
حيث ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف مستكل الطمكح ، السائدة لدل طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة



44 

 

كأيضا إلى التعرؼ عمى ، كالذكاء كبعض المتغيرات الديمكغرافية لدل طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة
( طالب 370تككنت عينة الدراسة مف )، تكل االقتصادم االجتماعيالعالقة بيف مستكل الطمكح كالمس

كطبؽ الباحث عمى عينة الدراسة ثالث أدكات كىي مقياس المستكل ، كطالبة مف الجامعة اإلسالمية
كاختبار الذكاءات المتعددة  أبعادكمقياس لمستكل الطمكح كتككف مف سبعة ، االقتصادم االجتماعي
كتكصمت النتائج إلى انو يكجد فركؽ في مقياس الذكاء كمقياس الطمكح لدل ، كتككف مف ثمانية إبعاد

كال ، كتكجد عالقة بيف مستكل الطمكح كدرجاتيـ عمى مقياس الذكاء، الطمبة يعزل لممعدؿ التراكمي
كيكجد عالقة ارتباطية عكسية بيف المستكل ، يكجد فركؽ بيف الطالب كالطالبات في مقياس الطمكح

 جتماعي كمستكل الطمكح.االقتصادم اال
 

إلى تحديد عالقة التفكير اإلبداعي بكؿ مف العزك السببي كمستكل  (2004) دراسة أبو نديىدفت 
الطمكح كالتعرؼ عمى الفركؽ بينيما لدل طمبة الصؼ الخامس كالسادس االبتدائي في مدارس ككالة 

كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في كؿ مف التفكير ، الغكث لالجئيف في محافظة رفح
كلتحقيؽ األىداؼ تـ تطبيؽ اختبار تكرانس لمتفكير ، اإلبداعي كالعزك السببي كمستكل الطمكح

كتـ تطبيؽ األدكات عمى عينة تككنت مف ، كمقياس لمعزك السببي كمقياس لمستكل الطمكح، اإلبداعي
ج الدراسة إلى: كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف التفكير اإلبداعي كأسفرت نتائ، ( مف الطمبة261)

بعاد العزك األخرل كىي)العزك لمقدرة، كبعد العزك لمجيد ، كعدـ كجكد عالقة بيف التفكير اإلبداعي كا 
ككجكد عالقة ارتباطية مكجبة ذات داللة ، العزك غير المحدد(، العزك لمحظ، العزك لمستكل الصعكبة

كالعزك ، ال يكجد عامؿ عاـ بيف التفكير اإلبداعي، التفكير اإلبداعي كمستكل الطمكح إحصائية بيف
كال يكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التفكير اإلبداعي ، كمستكل الطمكح، السببي

كالعزك لمستكل ، كعد ـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في إبعاد العزك لمقدرة، كمستكل الطمكح
 العزك لمحظ.، بةالصعك 
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 جنبية.األدراسات ال 

دراسة ركزت ال، المرحمة الثانكيةبعد  قواألكاديمي كتحقي الطمكح ( Saager, 2004)درس  ساجر 
كاستخدمت ىذه ، عمى الجكانب النظرية لمطمكح األكاديمي مف خالؿ دراسة طكلية لدل المتعمميف

 الطمكح األكاديمي عمى االختيار بعد الثانكم.الختبار تأثير العينة  ألفرادبيانات الدراسة 
كمؤثر في استكماؿ الطالب ، كقد أشارت النتائج إلى إف الطمكح متغير ميـ جدان  كذك داللة إحصائية 

كما أشارات النتائج إلى إف لمطمكح األكاديمي دكر كبير في التأثير ، لسنكاتو األربع )الميسانس(
 صيؿ الدراسي.االيجابي لاللتحاؽ الجامعي كالتح

 
العالقة بيف القدرة العقمية كسمات الشخصية  (Margoribanks, 2004)مارجكريبانؾ كدرس 

( طالبان كطالبة مف مراحؿ التعميـ الثانكم 1500كتككنت عينة الدراسة مف)، كمستكل الطمكح
كالتحصيمية  كبعض كقد خمصت النتائج إلى كجكد ارتباط داؿ كمكجب بيف القدرة العقمية  كالجامعي.

كما بينت النتائج كجكد فركؽ في مستكل الطمكح ككؿ مف متغيرم ، سمات الشخصية كمستكل الطمكح
 الجنس كالتخصص الدراسي لصالح الذككر كالطالب مف التخصصات العممية كالمينية.

 
مستكل الطمكح لدل طمبة العمكـ كاآلداب  إلى معرفة (Bandey, 2002) باندم ىدفت دراسةك 

نصفيـ مف كمية ، ( طالبان كطالبة100كتككنت عينة الدراسة مف )، كعالقتو باالنبساطية كالعصابية
كقد تكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة في مستكل الطمكح ، العمكـ كالنصؼ األخر مف كمية اآلداب

كما تكصمت أيضان إلى عدـ كجكد فركؽ في مستكل  ،تعزل لنكع الكمية لصالح طالب كمية العمكـ
 كما تبيف إف مستكل الطمكح لدل الطالب كاف مرتفعا إجماالن. ، الطمكح تبعان لمتغير الجنس

 
( مف الطمبة الجامعييف األمريكييف مف أصكؿ 68مقابالت مع ) بإجراء  (Louie, 2001)لكم قاـ و

كفي ، البالغ بتحقيؽ مستكيات تعميمية مرتفعة ألبنائيـكالتي أكضحت اىتماـ اإلباء ، صينية كآبائيـ
كأكدت ، سبيؿ ذلؾ فيـ يتخذكف مختمؼ الكسائؿ مف أجؿ تحقيؽ أماليـ كطمكحاتيـ لتعميـ أبنائيـ
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كالسمبي بيف التشاـؤ ، الدراسة عمى االرتباط االيجابي بيف التفاؤؿ كمستكل الطمكحات التعميمية
 اإلباء.كمستكل الطمكحات التعميمية لدل 

ىدفت ىذه  الدراسة إلى تحديد سبب إف الطالبات المتسربات فقد  (Leach, 2001) دراسة ليشأما 
كما عمى المدرسة فعمو مف اجؿ ، مف المدرسة المتكسطة يسجمف غيابان زمنيان دائمان عف المدرسة

ثالث إناث كتككنت عينة الدراسة مف ، تخفيؼ معدالت التسرب كما أثر الضبط االجتماعي عمييف
كأظيرت النتائج إف ، كتحميؿ الكثائؽ، كالمقابالت، مراىقات كتـ جمع البيانات مف خالؿ: المالحظات

اإلناث كقعف ضحية لألىؿ كالعائمة كالمدرسيف أك المدارس كالنظاـ القانكني كالمجتمع بشكؿ عاـ 
 درسي.كالطالبات أنفسيف مما خفض نسبة الطمكح لدييف كأدل إلى سمكؾ التسرب الم

  
إلى معرفة تأثير المناخ المدرسي في المرحمة الثانكية عمى ( MILLER, 1999) ميمردراسة  ىدفتك 

بيف المناخ  إحصائيةنتائجيا عف كجكد فركؽ ذات داللة  أسفرتمستكل الطمكح لدل الطالب، كالتي 
المدرسي المفتكح ، كالمناخ المدرسي المغمؽ في مستكل طمكح طالب المرحمة الثانكية كذلؾ لصالح 

 المدارس ذات المناخ المدرسي التقدمي.
 
إلى معرفة اثر تفاعؿ سمكؾ المدرس كاتجاه التمميذ  تودراسفي ( Golden, 1996) جكلدف تعرؼ  ك 

كانت عينة الدراسة تتككف مف دافعية االنجاز كمستكل الطمكح لدل الطالب ك  نحك المدرسة عمى
( طالبان كطالبة مف الصؼ الخامس مختاريف مف عشر مدارس ابتدائية  بمدينة جينسفيؿ 300)

 عمى الطالب كالمادة الدراسية معان ان اف سمكؾ المدرس مركز كمما ك بأنوالنتائج  أكضحتبنيكيكرؾ، كقد 
الفصؿ  إنتاجية أف أكضحتلالنجاز، كما  دافعتيو  اه الطالب ايجابيا نحك المدرسة كترتفع كمما كاف اتج

 تتأثر بمستكل الطمكح لدل الطمبة.  
 

إلى معرفة العالقة بيف المناخ دراسة ال ىذه  ىدفت (Nachtwey,1994) دراسة ناشتكم كدرس  
مدرسة ( طالبا مف ال132العينة )المدرسي ككؿ مف مستكل الطمكح كالحاجة لالنجاز،  كبمغ حجـ 

ىناؾ فركقان دالة عمى إبعاد مستكل الطمكح كالحاجة لالنجاز لصالح  إفالثانكية، كأظيرت النتائج 
 المناخ المدرسي المفتكح ذات الضبط الديمقراطي.

 
عف مستكل الطمكح لدل طالب العمكـ  (Bandey.R.B.et al,1987)باندم   دراسةكاف مكضكع 

( طالبان مف كميات العمكـ، 50عينة الدراسة مف ) كتككنت، كالعصبيةكعالقتو باالنبساط  كاآلداب
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، كاجر عمى العينة مقياس لمستكل الطمكح، كبينت النتائج كجكد فركؽ اآلداب( طالبان مف كميات 50ك)
 جكىرية في مستكل الطمكح لصالح طالب كميات العمكـ.

 
 .ة بالطموحالمتعمق تعقيب عمى الدراسات السابقة 

ظير مف الدراسات السابقة أنيا تتحدث عف عالقة الطمكح بمتغيرات أخرل متعددة منيا قمؽ المستقبؿ 
( التي تحدثت عف عالقة مستكل الطمكح بالضغكط 2014كدراسة أبك شنب )، كالتحصيؿ األكاديمي

 كغيرىا مف الدراسات المتعددة. ، النفسية كفاعمية الكقت لدل طالب كمية االقتصاد
إذ يعد الطمكح الدافع الداخمي ، ىناؾ دكران ىامان لمستكل الطمكح  في حياة اإلفراد عامة كالطمبة خاصة

لمفرد الذم يحفزه كيقكم دافعيتو لمقياـ بالسمككيات المعينة كالمعني الكصكؿ بيا إلى ىدؼ كطمكح 
أمالو عمى كؿ مف حكلو ليشجع كيرفع مف األمؿ إذ يعكس الشخص الطمكح دافعتيو ك ، المستقبؿ

 بالمستقبؿ األتي لمطمبة كاألساتذة.
كثرت األبحاث كالدراسات التي تتحدث عف مستكل الطمكح ككثر انتشارىا مف بعد عاـ ألفيف فقد 

 دراسة تتحدث عف مستكل الطمكح حسب عمـ الباحثة. 75صدر نحك أكثر مف 
عمى الطالب كتحصيمو إال أف  الخصكصيَّةمبيات كتأثير الدركس إال أف معظـ الدراسات تتحدث عف س

( أشارت نتائجيا إلى أف أفراد العينة ككؿ ابدكا أراء اقرب إلى االيجابية نحك 1999دراسة البطش )
إذ ، كما أشارت إلى تفاكت اآلراء تبعان إلى الفئات الثالث التي شممتيا الدراسة، الخصكصيَّةالدركس 

 مقارنة مع المعمميف كأكلياء األمكر. الخصكصيَّةاء أكثر ايجابية نحك الدركس اظير الطمبة أر 
كلقد اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداـ األساليب اإلحصائية ككذلؾ في 

 المنيج المتبع كىك المنيج الكصفي.
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 .الخصوصيَّةدراسات اىتمت بالدروس 

 عربية.الدراسات ال
في مقررات  الخصكصيَّةإلى الكشؼ عف أسباب انتشار الدركس  (2017لغانم )ا دراسةىدفت 

الرياضيات بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر معممي الرياضيات كمعرفة اآلثار التربكية المترتبة عمى 
اعتمد  ، في مقررات الرياضيات بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر المعمميف الخصكصيَّةالدركس 

( معمـ مف معممي 183كتككنت عينتيا مف )، الباحث  في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ أداتيف  ، الرياضيات بالمرحمة الثانكية في منطقة القصيـ بالسعكدية

في  خصكصيَّةالاألكؿ مكجو لمعممي الرياضيات حكؿ أسباب الدركس ، لمدراسة تككنت مف استبيانيف
ككاف االستبياف الثاني مكجو لمعممي الرياضيات حكؿ اآلثار التربكية لمدركس ، الرياضيات
كتكصمت الدراسة عمى أكثر أسباب انتشار الدركس ، عمى طالب المرحمة الثانكية الخصكصيَّة
ؿ عمى في مقررات الرياضيات يعكد إلى صعكبة المكضكعات المقررة كالرغبة في الحصك  الخصكصيَّة

كتكصمت أيضا إلى إف أكثر ، معدالت مرتفعة كعدـ مناسبة بعض المكضكعات لقدرات الطالب
تزيد مف اعتماد الطالب عمى الممخصات ، التأثيرات التربكية ىي: تضعؼ التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ

دىكر القيـ ت، تزيد مف الكراىية بيف المعمميف مما يؤثر عمى المناخ المدرسي، كالحفظ كاالستظيار
 تساعد ضعيفي التحصيؿ كتزكدىـ بأسئمة كتماريف إضافية. ، المينية كالتربكية لدل معممي الرياضيات

 
كمسؤكلية المعمميف في ، بيف الطمبة الخصكصيَّةمكضكع الدركس  (2017دراسة قادري )تناكلت ك 

كقامت ، التحميمي المقارفكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنيج ، المرحمة الثانكية
يدرسكف في مدينة ، ( ذككر95)، (إناث203)، (298باختيار عينة عشكائية مف الطمبة تككنت مف )

كأظيرت النتائج إف اإلقباؿ ، "الخصكصيَّةكطبقت الباحثة عمييـ استبياف"اإلقباؿ عمى الدركس ، كىراف
كال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف ، ةجاء بيف الدرجة المرتفعة كالمتكسط الخصكصيَّةعمى الدركس 

كالتخصص ، كاإلناث(، يعزل لمتغير الجنس)الذككر الخصكصيَّةالطمبة في إقباليـ عمى الدركس 
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كفي ضكء النتائج تـ تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات التي  قد تفتح آفاقان لمباحثيف ، الدراسي
 في ىذا المضمار. 

 
إلى تقصي أثر التعمـ الخصكصي باستخداـ برنامج تعميمي محكسب  (2017خصاونة ) دراسة ىدفت

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ صمـ ، في تنمية ميارات األعراب لدل طالب الصؼ التاسع في محافظة اربد
كاعد اختباران يقيس ميارات األعراب لدل ، الباحث برنامجان محكسبان مف نمط التعمـ الخصكصي

كتـ تكزيعيما عشكائيا عمى ، تـ اختيارىا قصديان مف مدرستيف، بان (طال77تككنت العينة مف )، الطالب
كمجمكعة تجريبية بمغ عدد أفرادىا ، (طالبان 39المجمكعتيف كىما: مجمكعة ضابطة بمغ عددىا )

 (طالبان.38)
 الخصكصيَّةىدفت إلى الكشؼ عف ظاىرة انتشار الدركس فقد  (2016عسكر والشرحي )دراسة  أما

لإلناث في مدينة دير البمح كأسباب ظيكرىا كعالجيا حيث طبؽ فريؽ البحث عينة  لممرحمة الثانكية
( طالبة مف جميع مدارس 100عشكائية مف جميع المدارس الثانكية في المدينة ككانت العينة مقدارىا)

الثانكية العامة كذلؾ لمعرفة سبب لجكئيف ليذه الدركس بالرغـ اف جميع دركس المناىج الدراسية قد 
كقد استخدـ فريؽ ، كأيضا تـ معرفة آراء المجتمع حكؿ ىذه الظاىرة، شرحيا مف قبؿ المعممات تـ

البحث عدة مناىج لمكصكؿ إلى المعمكمات الصحيحة كالدقيقة منيا المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي 
الشرح  فقد افترض فريؽ البحث أنو تـ استعماؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة سكؼ يغير مف أسمكب

كبذلؾ سكؼ يككف االستيعاب لدل الطمبة أكبر مف أساليب الشرح االعتيادية فالمتغير المستقؿ في 
ىذا المنيج؛ الكسائؿ التكنكلكجيا كالمتغير التابع: رفع مستكل االستيعاب لدل الطمبة فبينت النتائج إف 

نيا سكؼ تنتشر في اآلكنة القا الخصكصيَّةالدركس  دمة لكثرة إقباؿ الطالبات سائدة بشكؿ كبير كا 
كيجب إيجاد حؿ جذرم ليذه الظاىرة كيجب التغيير في األساليب التعميمية عند شرح الدركس ، عمييا

 .كيجب إيجاد دركس تقكية داخؿ المدارس
 

لدل أبناء األسر السعكدية في المدينة  الخصكصيَّةنسب انتشار الدركس  (2016الزيودي ) كدرس
المكاد ، المكاد الدراسية، المرحمة التعميمي، المنكرة في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافية )جنس االبف

معدؿ االتفاؽ ، مستكل دخؿ األسرة، المستكل التعميمي لكلي أمر الطالب، الدراسية التي يدرسيا األبناء
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كاستخدـ الباحث المنيج ، كاتجاىات األسر نحكىا، عمى مبرراتياباإلضافة إلى التعرؼ ، عمييا(
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ أداة تككنت ، ( أسرة394كتككنت عينتيا مف )، الكصفي التحميمي

كالجزء ، ( فقرة22كتككف الجزء الثاني مف )، مف ثالثة أجزاء؛ األكؿ يتعمؽ بالمتغيرات الديمكغرافية
شارات النتائج إلى أف طمبة المرحمة الثانكية ىـ األكثر لجكءان لمدركس ، فقرة( 16الثالث مف ) كا 
كمكاد ، كاف النسبة األعمى مف األسر تخصص مدرسيف خصكصييف في المكاد العممية، الخصكصيَّة

كفي ، كاف النسبة األعمى كانت في األسر التي مستكل الكالد التعميمي فييا اقؿ مف ثانكم، المغات
إما مبررات المجكء ، لاير(3000لاير_1000لتي يبمغ معدؿ دخميا الشيرم ضمف الفئة )مف األسر ا

فقد تركزت عمى عكامؿ كأسباب تتعمؽ بالمدرسة بالدرجة األكلى كمستكل  الخصكصيَّةلمدركس 
كعكامؿ تتعمؽ باألسرة ، كطرؽ التقكيـ، ككثرة الكاجبات المدرسية، كأساليب تدريس المعمميف، التدريس

كالحرص عمى القبكؿ ، كقمة متابعة األسرة لدراسة األبناء، كضعؼ مستكاىـ التعميمي، لطمبة أنفسيـكا
 .الخصكصيَّةكما بينت الدراسة غمبة االتجاىات السمبية لألسر مف الدركس ، بالجامعة

 
عمى التحصيؿ  الخصكصيَّةالدركس  إلى معرفة تأثير (2014شربي وصقر ونسيل ) دراسةسعت 

كلتحقيؽ اليدؼ فقد اعتمدت الباحثات عمى المنيج ، الدراسي لدل تالميذ مرحمة الثانكية العامة
( تمميذا كاختيرت 40الكصفي كاعدت االستمارة التي تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة التي تككنت مف )

ة إلى النتائج التالية: كقد تكصمت الدراس، طريقة المسح الشامؿ عمى الذم كزعت عمييـ االستمارة
عمى المستكل التحصيمي لمتمميذ ايجابيا مف خالؿ سعيو إلى النتائج التي  الخصكصيَّةتنعكس الدركس 

فيي تدفعو إلى الثقة بالنفس كتحفزه عمى األداء الجيد كتخمؽ جزءا  الخصكصيَّةالدركس كجدىا في 
عمى التحصيؿ  الخصكصيَّةالدركس تؤثر كما ، مف التفاعؿ لمجيد العممي المنتج أم التحصيؿ الجيد

ممجأ يقبؿ عميو الطمبة ألسباب  الخصكصيَّةإذ تعتبر الدركس ، الدراسي بالنسبة لطمبة الثانكية العامة
 مختمفة كمتباينة سعيان إلى مضاعفة النتائج كالنجاح كالتفكؽ الدراسي.

 
 الخصكصيَّةالتي ىدفت إلى تقصي أسباب انتشار ظاىرة الدركس  (2014التميمي ) دراسةأما 

كنتائجيا التربكية المترتبة عمى طالب المرحمة الثانكية في منطقة الزرقاء باألردف مف كجية نظر 
حيث أعدت استبانة كطبقتيا عمى عينة مككنة مف ، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي، الطالب
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ىي  الخصكصيَّةالدراسة إلى إف أىـ أسباب انتشار الدركس تكصمت ك ، ( طالب كطالبة573)
، كضعؼ مستكل بعض المعمميف، صعكبة بعض المقررات كالرغبة في الحصكؿ عمى درجات عالية

 .كتعكض النقص في كفاءة معممي الصؼ، كاىـ أثارىا التربكية أنيا تساعد في اإلعداد لالختبارات
 

مف كجية نظر  الخصكصيَّةأسباب تفشي ظاىرة الدركس  دراسة لتقصي (2014صدقاوي ) كأجرل
طمبة السنكات األكلى ، كأكلياء أمكر، ( مشارؾ في البحث مف معمميف40397عينة البحث المقدرة ب)

كالية اختيرت  17كفي، 2014/ 2013الثالثة ثانكم في السنة الدراسية، الرابعة متكسط، متكسط
أظيرت النتائج إلى إف نسبة الطمبة الذيف يتمقكف الدركس ك ، ريفية(، شبو حضرية، عشكائيان)حضرية

كفي ، %48.73كفي الصؼ الرابعة المتكسط، %40.90في الصؼ الخامس االبتدائي  الخصكصيَّة
، إف أكثر المكاد التي تؤخذ فييا الدركس الرياضيات كالفيزياء كالمغة الفرنسية، %66.91الثالثة ثانكم 

 كنفسية.، كاجتماعية، كبيداغكجية، ألسباب  تربكية كاف أسباب تفشي الظاىرة يعكد
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آراء طمبة كمعمميف النظاـ المكحد  (2013الصويالن ) س  كدر 
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ ، الخصكصيَّةلممرحمة الثانكية في العكامؿ المسببة  في تفشي ظاىرة الدركس 

األسرة كاالمتحانات. ، اإلدارة المدرسية، المعمـ، المنيج، ضمنت خمسة محاكر رئيسية تطبيؽ استبانة
( مف المعمميف مف 257ك)، ( مف الطمبة1634كقد تـ تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة المككنة مف )

، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا، الدارس الحككمية في المحافظات الست في دكلة الككيت
كعبء االختبارات كالمنيج كضغكط ، صعكبة االختبارات كضعؼ مستكل المعمميف بالنسبة لمطمبة

كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لممعمميف لمتغير ، اإلدارة المدرسية بالنسبة لممعمميف
بة ككما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنس، االختبارات كالمعمـ ككانت لصالح اإلناث

لممعمميف لمتغير اإلدارة ككاف لصالح الذككر. باإلضافة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير 
كاقترحت الدراسة عدد ، المنيج بيف المعمميف في التخصصيف العممي كاألدبي ككانت لصالح األدبي

راسة كالتدريس مف التكصيات مف أىميا تقسيـ الكتاب المدرسي إلى أجزاء منفصمة لتسييؿ عممية الد
كعمؿ حصة لممتابعة كتصميـ برنامج لالستشارات الدراسية كتفعيؿ مجمس أكلياء األمكر كالمعمميف 

 كالطمبة. 
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إلى تحديد الدكافع كالعكامؿ التي ساىمت في انتشار  (2012والخميس ) معريألا دراسةىدفت ك 

ف المنيج الكصفي ألغراض كاستخدمت الباحثتا، كتأثيرىا عمى صحة الطمبة الخصكصيَّةالدركس 
، كتقتصر عينة الدراسة عمى عينة عشكائية مف طالب كطالبات الصؼ الثالث عممي كأدبي، الدراسة

كمف النتائج التي تكصمت ، كالصؼ الرابع عممي كأدبي مف مدارس األحمدم التعميمية في الككيت
كاف ، كاإلناث( بنسبة متقاربة جدان ، منتشرة بيف الجنسيف )الذككر الخصكصيَّةإلييا الدراسة إف الدركس 

تجعؿ الطالب اتكالي يعتمد عمى المدرس الخصكصي كيعتبر عبئان ماليان عمى  الخصكصيَّةالدركس 
كأيدت الطالبات ، الخصكصيَّةكاف نظاـ الجامعات يدفع الطمبة لمحصكؿ عمى الدركس ، العائمة

كانب الضعؼ التي يحتاجيا الطمبة في مجمكعات التقكية التي تقاـ في المدارس  كالتي تعالج ج
 .الخصكصيَّةكقدمت الباحثتاف التكصيات كالمقترحات التي تحد مف انتشار ظاىرة الدركس ، المكاد

 
إلى معرفة اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية كاإلعدادية نحك  (2012جاسم وعبد الكريم )دراسة  سعت

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في ، اتالتدريس المدرسي كالخصكصي عمى كفؽ بعض المتغير 
كتـ اختيار العينة بالطريقة ، التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحك التدريس المدرسي كالخصكصي

كاستخدـ مقياسيف احدىما لالتجاىات نحك التدريس المدرسي كأخر لقياس اتجاىات ، الطبقية العشكائية
النتائج إلى إف اتجاىات التدريس الخصكصي أعمى مف كتكصمت ، الطمبة نحك التدريس الخصكصي

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات الطمبة نحك التدريس المدرسي ، التدريس المدرسي لدل الطمبة
غير ، الخبرة بالتدريس الخصكصي)دارس، لدل الطمبة)عينة البحث( تبعا لمتغيرم)التخصص

المستكل ألتحصيمي ، )المستكل االقتصادم لألسرةكعدـ كجكد فركؽ بيف  تبعا لمتغيرم، دارس((
 لألب(.

إلػػى التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات الطػػالب كالطالبػػات بالمرحمػػة الثانكيػػة  (2012الةةدعجاني )دراسةةة ىػػدفت ك 
، كالعالقػػة بػػيف تكجيػػات الطػػالب كمؤىػػؿ كخبػػرة معممػػييـ، الخصكصػػيَّةبمنطقػػة الريػػاض نحػػك الػػدركس 
حيث أعد استبانة لقياس اتجاىات الطػالب كالطالبػات كطبقيػا عمػى ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي

كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد اتجاىػػات ايجابيػػة عاليػػة نحػػك ، ( طالػػب كطالبػػة200عينػػة مككنػػة مػػف )
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كاف طػػػالب كطالبػػػات المػػػدارس ، خاصػػػة لػػػدل طػػػالب كطالبػػػات القسػػػـ العممػػػي، الخصكصػػػيَّةالػػػدركس 
 مف طالب كطالبات المدارس األىمية. خصكصيَّةالالحككمية أكثر إقباالن عمى الدركس 

 
مف كجية نظر _  الخصكصيَّةعف أسباب تفشي ظاىرة الدركس  (2012المرعشمي )دراسة تحدثت 

فقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة ، المعمميف كالطالب كأكلياء األمكر_ كسبؿ الحد مف انتشارىا
( معمـ 101)، ( مديران 89عينة عشكائية بسيطة شممت ) كتـ اختيار، المنيج الكصفي التحميمي المقارف

( مف أكلياء األمكر في مرحمة التعميـ األساسي في مدينتي 129)، ( طالبان كطالبة146)، كمعممة
ككانت ابرز نتائج الدراسة: عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ، حمص كحماة بسكريا

الطالب( حكؿ أسباب تفشي ظاىرة ، أكلياء األمكر، المعمميف، متكسطات إفراد العينة ) المدراء
. كما بينت الدراسة إف أكلياء األمكر يحممكف المسؤكلية في انتشار الظاىرة لمدير الخصكصيَّةالدركس 

كما بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إفراد العينة ) ، المدرسة بالدرجة األكلى
 .الخصكصيَّةالطالب( حكؿ سبؿ الحد مف انتشار ظاىرة  الدركس ، ء األمكرأكليا، المعمميف، المدراء

 
كاألسباب كاآلثار ، في األردف الخصكصيَّةالتعرؼ إلى ظاىرة الدركس  (2007الحباشنة ) كدرس

( 132ك)، ( كلي أمر1037منيـ)، ( فردان 1302كتككنت عينة الدراسة مف )، التربكية الناجمة عنيا
تـ تطبيؽ أداتي ، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية، ( معممان كمعممة133ك)، طالبان كطالبة

كأظيرت ، كالثانية: مكجية إلى الطمبة كالمعمميف، الدراسة؛ األكلى: كانت مكجية إلى كلي األمر
كأف أعمى نسبة كانت عند ، الخصكصيَّة% مف أجمالي العينة يتمقكف الدركس 54النتائج إلى إف 

نيا ، متكسطة الدخؿاألسر  كاف أعمى نسبة في اإلنفاؽ كانت مف نصيب مرحمة الثانكية العامة كا 
% مف أكلياء األمكر التي يحصؿ أبناؤىا عمى 35.4كاف ، تتركز عمى الرياضيات كالمغة االنجميزية

ـ مف كجية نظر الطمبة أنفسي، كاف المؤىؿ العممي لكلي األمر الثانكية العامة الخصكصيَّةالدركس 
إف األسباب تعكد إلى ضعؼ مستكل الطمبة كالرغبة في الحصكؿ عمى معدالت عالية ككذلؾ األمر 

كالحؿ األمثؿ لتمؾ الظاىرة ىك استخداـ أساليب تدريس حديثة متجددة مف ، بالنسبة ألكلياء األمكر
زيادة ك ، إما مف كجية نظر أكلياء األمكر فيي تفعيؿ دكر المعمـ داخؿ الصؼ، كجية نظر الطمبة

 ركاتب المكظفيف مف كجية نظر المعمميف.
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كنتائجيا في  الخصكصيَّةإلى التعرؼ عف أسباب الدركس  (2007)وعبيدات  التميميدراسة  سعتك 

كتككنت عينة ، المدارس الثانكية في األردف مف كجية نظر مديرم كمعممي كطمبة المدارس الثانكية
( طالب كطالبة في مديرية تربية الزرقاء 500معمـ كمعممة ك)( 500( مديران كمديرة ك)20الدراسة مف )

كتككنت أداة الدراسة مف ثالثة استبيانات إلفراد عينة ، األكلى كالثانية ممف أجابكا عف أسئمة الدراسة
الدراسة المككنة مف المدير كالمعمـ كالطالب تتككف كؿ استبانو مف مجاليف ىما أسباب انتشار الدركس 

مف كجية  الخصكصيَّةكأظيرت النتائج أسباب انتشار الدركس ، النتائج المترتبة عميياك  الخصكصيَّة
إما مف كجية نظر ، الخصكصيَّةلتحاؽ بالدركس نظر المدراء ككاف أىميا تشجيع المعمـ الطمبة اال

إما ، الخصكصيَّةالمعمميف فاف انخفاض دخؿ المعمـ احد أىـ األسباب  التي أدت النتشار الدركس 
يمييا قتؿ ركح اإلبداع ، سباب عند الطمبة فقد تمثمت أكالن في عدـ انتظاـ الطمبة في الدكاـ المدرسياأل

 عمى غيرىـ. الخصكصيَّةكتشكيش الطمبة الذيف يأخذكف الدركس ، عند الطمبة
 

إلى التعرؼ عمى دكر المعمـ في مراعاة الفركؽ الفردية لدل الطمبة  (2009بركات ) دراسةىدفت ك 
كذلؾ في ضكء بعض المتغيرات: الجنس كنكع المدرسة كالمؤىؿ العممي كعدد ، كجية نظره نفسومف 

الدكرات التأىيمية أثناء الخدمة كالتخصص كسنكات الخبرة. ليذا الغرض تـ تطبيؽ استبياف لقياس  
كزعيف م، ( معمـ كمعممة200دكر المعمـ في مراعاة الفركؽ الفردية لدل الطمبة عمى عينة مككنة مف )

كأظيرت النتائج إلى :إف لممعمـ دكران ايجابيان ككبيران في مراعاة الفركؽ ، بالتساكم بيف الذككر كاإلناث
ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجات المعمميف في مراعاتيـ لمفركؽ الفردية بيف ، الفردية لدل الطمبة

الحاسكب كالمكاد ، م التخصصكذلؾ لمصمحة المعمميف مف ذك ، طالبيـ تعزل إلى متغير التخصص
التجارية. كعدـ كجكد فركؽ جكىرية بيف درجات المعمميف في مراعاتيـ لمفركؽ الفردية بيف طالبيـ 

 كسنكات الخبرة.، عدد الدكرات، المؤىؿ العممي، نكع المدرسة، تعزل إلى أم مف المتغيرات: الجنس
 

 الخصكصيَّةاألبعاد االجتماعية كاالقتصادية لظاىرة الدركس في  (2006دراسة عرابي ) كبحثت
كانعكاساتيا عمى األسر المصرية" التي ىدفت إلى معرفة األبعاد االجتماعية كاالقتصادية لظاىرة 

فقد تكصمت الدراسة إلى تعدد األسباب ، كانعكاساتيا عمى األسر المصرية الخصكصيَّةالدركس 
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كما أثبتت نتائج الدراسة أف لمدركس  الخصكصيَّةد الطمبة عمى الدركس كالعكامؿ الكامنة كراء اعتما
مما يستمـز ، آثار ايجابية كأخرل سمبية إال إف السمبيات تفكؽ االيجابيات في أحياف كثيرة الخصكصيَّة

 أف تحدث مكاجية حاسمة لمقضاء عمييا.
 
 جنبية.األدراسات ال
التعرؼ عمى أثر التعمـ الخصكصي في أداء  إلى ( Egunjobi, 2014) دراسة أكليسجفدفت ىك 

كاختار الباحث عينة ، استخدـ فييا المنيج شبو التجريبي، طمبة المرحمة الثانكية في مادة الجغرافيا
، كأعد الباحث اختباران لمطمبة، ( طالبان مف طمبة المدارس الخاصة في نيجيريا80عشكائية تككنت مف )

درست المجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية كالمجمكعة ، الدراسةكبرنامجان حاسكبيان إلغراض 
كأظيرت النتائج فركؽ لصالح ، التجريبية باستخداـ برنامج حاسكبي معد بطريقة التعمـ الخصكصي

 كلـ يظير فرؽ يعزل لمتغير الجنس.، الطمبة الذيف درسكا بطريقة التعمـ الخصكصي
 

بالنسبة  الخصكصيَّةإلى التعرؼ عمى فكائد كسمبيات الدركس  (Bray, 2013) برم ت دراسةىدف
، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالمنيج المقارف، لمطالب في ىكنج ككنج مف كجية نظر مقارنة

كتكصمت الدراسة إلى النتائج ، ككانت األداة عبارة عف استبانة طبقت عمى طالب المرحمة الثانكية
ترتفع إلى ، % مف طالب المرحمة الثانكية يحصمكف عمى دركس خصكصية50التالية: أف أكثر مف 

كاف ىذه الدركس تأخذ إشكاؿ مختمفة منيا ما ىك ، % في الصؼ األخير مف المرحمة الثانكية70
كمنيا ما ىك في شكؿ محاضرات في المراكز ، كمنيا ما ىك عمى شكؿ مجمكعات صغيرة، فردم
كتمثؿ ، التي حددتيا الدراسة أنيا تضيع كقت الطالب كصيَّةالخصكأىـ سمبيات الدركس ، الكبيرة

 أما فكائدىا فتتمثؿ في تقديـ الدعـ لمطالب ضعفي المستكل.، عبء عمى االقتصاد األسرم
 

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العكامؿ التي تؤدم إلى تزايد الدركس ( Han, 2010) كدرس ىاف
حيث ، كاستخدـ الباحث المنيج االثنكجرافي، في ىكنج ككنج بالمرحمة الثانكية كاالبتدائية الخصكصيَّة

 الخصكصيَّةقاـ بعمؿ لقاءات كمقابالت كزيارات منزلية مع عينة مف المشاركيف في الدركس 
( فر مف الطالب كالمعمميف كأكلياء األمكر بصفتيـ الشركاء الثالثة في الدركس 15بمغت)
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كتكصمت الدراسة إلى كجكد عكامؿ اجتماعية كاقتصادية تدفع إلى تزايد اإلقباؿ عمى ، الخصكصيَّة
كالرغبة في الحصكؿ عمى الدرجات المرتفعة كتحسيف المستكل االقتصادم  الخصكصيَّةالدركس 

في تحسيف مستكل  الخصكصيَّةكاعتقاد الطالب كأكلياء األمكر في أىمية الدركس ، كاالجتماعي
 الطالب.
في  الخصكصيَّةإلى تعرؼ مدل انتشار الدركس  (Dindyal, 2007) دندياؿ دراسة ىدفت

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كأعد بطاقة مقابمة شخصية ، الرياضيات في دكلة مكريشيكس
، ( طالب28ك)، ( معمميف6كقاـ بتطبيقيا عمى عينة مككنة مف )، لمطالب كأكلياء األمكر كالمعمميف

ظاىرة  الخصكصيَّةكتكصمت الدراسة إلى إف الدركس ، اء األمكر بالمرحمة الثانكية( مف أكلي5ك)
كذلؾ يرجع لعدة أسباب منيا: ، منتشرة في مكريشيكس خاصة في الرياضيات في المرحمة الثانكية

كعدـ كفاية ، كاستكماؿ المنيج، كرغبتيـ في تحسيف مستكاىـ، ضعؼ المستكل ألتحصيمي لمطالب
عدة  الخصكصيَّةكلمدركس ، كالحاجة لمزيد مف التطبيقات في المسائؿ المختمفة، المدرسةالشرح في 

 مدرسة إضافية.، دركس خصكصية، مسميات كأشكاؿ منيا: دركس التقكية
 
دراستيما إلى دراسة العكامؿ التي ( Tansel & Bircan, 2005)دراسة تانسؿ كبيركاف ىدفت و

في مساعدة الطمبة في الحصكؿ  الخصكصيَّةكأثر الدركس ، الخصكصيَّةأدت إلى انتشار الدركس 
عمى نتائج المتقدميف  الخصكصيَّةكذلؾ بدراسة أثر الدركس ، عمى القبكؿ الجامعي في تركيا

حيث تككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف جميع الطمبة المتقدميف ، المتحانات القبكؿ الجامعي
 (.2002االمتحانات باستخداـ نتائج المسح لعاـ ) المتحانات القبكؿ الجامعي كأداؤىـ في ىذه

كاف أداؤىـ أفضؿ في امتحانات  الخصكصيَّةأشارات النتائج إلى إف الطمبة الذيف يتمقكف الدركس 
كاف الطمب المتزايد عمى التعميـ في الجامعات الرسمية يقؼ كراء انتشار الدركس ، القبكؿ الجامعي

، الحككمية رمزية إذا ما تـ مقارنتيا مع رسكـ الجامعات الخاصةكأف الرسكـ الجامعية ، الخصكصيَّة
 باإلضافة إلى إف عائدات التعميـ الجامعي عالية كتكفر كضع اجتماعي رفيع المستكل. 

 
في تحصيؿ الطمبة  الخصكصيَّةإلى تحديد أثر الدركس ( Sang, 2005) كىدفت دراسة سانؾ كبيؾ

( طالبان في المدارس الثانكية 350تككنت عينة الدراسة مف )في مادة الرياضيات كاتجاىيـ نحكىا. ك 
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في  الخصكصيَّةكقسمت المكاضيع إلى ثالث مجمكعات بناءن عمى خبرة الطمبة كعمى تمقي الدركس 
في مادة الرياضيات  الخصكصيَّةكأشارت النتائج إلى كجكد عالقة قكية بيف الدركس ، مادة الرياضيات

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ضمف المجمكعة الكاحدة في اتجاىاتيـ  كالى عدـ، كالتحصيؿ العممي
اختياران منطقيان  الخصكصيَّةكخالصة الدراسة تكمف في اعتبار إف الدركس ، نحك مادة الرياضيات

 لمطمبة كأكلياء أمكرىـ ضمف سياؽ الحصكؿ عمى عالمات جيدة تمكنيـ مف االلتحاؽ بالجامعة.
 

 .الخصوصيَّةالدروس ب المتعمقة سابقةتعقيب عمى الدراسات ال
ركزت عمى سمبيات الدركس  الخصكصيَّةالحظت الباحثة إف معظـ الدراسات التي تناكلت الدركس 

كعالقة تمؾ الظاىرة بالتحصيؿ ، كعمى أسباب انتشار تمؾ الظاىرة كمدل العالج منيا الخصكصيَّة
ف الدركس ، األكاديمي إضافة إلى مادة ، تؤخذ في اغمب األحياف لممقررات العممية الخصكصيَّةكا 

 االنكميزم  ألنيا المغة الدخيمة عمى المجتمعات العربية.
التي أجريت حكؿ الدركس  -عمى حد عمـ الباحثة -لكحظ إف ىناؾ قمة في عدد الدراسات 

الطمكح لدل الطمبة رغـ أىمية ىذه الدراسة في رفع مستكل ، كعالقتيا بمستكل الطمكح الخصكصيَّة
لما قد يتعرض لو الطمبة مف ضغكطات نفسية داخؿ أك خارج جدراف المدرسة كخاصة في المرحمة 

 الثانكية عند تركيز األىالي في حصكؿ أبنائيـ عمى المعدالت العالية.
تركزت في   الخصكصيَّةكما الحظت الباحثة  أف معظـ الدراسات التي تتحدث عف ظاىرة الدركس 

 نات كمنيا الدراسات التالية:التسعي
(، 1993) كالشامي كآؿ ناجي (، زكرم1991(، محمكد )1991(، إبراىيـ )1990سيد كالشريؼ )

(، حسف 1996(، بدراف )1995(، البشير )1994(، غزاؿ )1994(، البكىي )1993الشناكم )
 (. 1999راسة عفانة كالعاجز)، كد(1999، محمكد ) (1999البطش )(، 1996)
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في إنيا تعتمد المنيج الكصفي كما أف معظميا ك 

 في المرحمة الثانكية. الخصكصيَّةتناكؿ قضية الدركس 
كتختمؼ  ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في إنيا تيتـ بمستكل الطمكح كعالقتو بتصكرات طمبة 

كاخذ  أدكات ، ، كيستفاد منيا  في اختيار منيج الدراسةخصكصيَّةالالثانكية العامة نحك الدركس 
جراءات  تطبيؽ األدكات، الدراسة  كرصد النتائج، كا 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان تفصيميان  لإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، مف حيث 

، كأدكات العينة اختيرت بيا التي كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا كالطريقةالمنيج المتبع كمف حيث 

جراءات الصدؽ كالثبات كخطكات تطبيقيا كمتغيرات الدراسة، كأساليب  الدراسة كطرؽ إعدادىا، كا 

 مكصكؿ إلى النتائج .لالمعالجة اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات 

 

 منيج الدراسة   1:  3

. كيعػػرؼ بأنػػو المػػنيج رتبػػاطيالمػػنيج الكصػػفي اال اسػػتخدمت الباحثػػةمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 

الػػذم يػػدرس ظػػاىرة أك حػػدثان أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػان يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا عمػػى معمكمػػات تجيػػب عػػف 

دكف تػػدخؿ مػػف الباحثػػة فييػػا. كالتػػي تحػػاكؿ الباحثػػة مػػف خاللػػو كصػػؼ الظػػاىرة مكضػػكع  دراسػػةأسػػئمة ال

يف المككنػػػات كاآلراء التػػػي تطػػػرح حكليػػػا، كالعمميػػػات التػػػي الدراسػػػة، كتحميػػػؿ بياناتيػػػا، كبيػػػاف العالقػػػة بػػػ

متحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي منػػاىج البحػػث المخصػػص لتتضػػمنيا كاآلثػػار التػػي تحػػدثيا، كىػػك أحػػد أشػػكاؿ 

خضػػػػاعيا لمدراسػػػػات الدقيقػػػػة بػػػػالفحص  المػػػػنظـ لكصػػػػؼ الظػػػػاىرة أك المشػػػػكمة، كتصػػػػنيفيا كتحميميػػػػا كا 

 كالتحميؿ.

 مجتمع الدراسة  2:  3

مديرية تربية قباطية في الفصؿ  مدارس مجتمع الدراسة مف جميع طمبة المرحمة الثانكية في تككف

( طالبان كطالبةن حسب  1980( كالبالغ عددىـ ) 2018_2017الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )

 اإلحصائية الرسمية لمديرية تربية قباطية.
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 عينة الدراسة  3:  3

%( 13( طالبان كطالبة مف المجتمع الكمي بنسبة )257ث اشتممت عمى )ية، حيعنقكدتـ اختيار عينة 

( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، كيظير اف 1.3يبيف الجدكؿ )ومف مجتمع الدراسة، 

% 27.6%  لإلناث. كيبيف متغير مستكل التحصيؿ أف نسبة 57.6لمذككر، كنسبة  %42.4نسبة 

% 7.8% لمستكل جيد، كنسبة 23.3% لمستكل جيد جدان، كنسبة 41.2لمستكل ممتاز، كنسبة 

% لمفرع 47.5% لمفرع العممي، كنسبة 23لمستكل متكسط. كيبيف متغير الفرع الدراسي أف نسبة 

 % لمفرع الصناعي. 21.8% لمفرع التجارم، كنسبة 7.8األدبي، كنسبة 
 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدكؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 42.4 109 ذكر الجنس

 57.6 148 أنثى

 27.6 71 ممتاز مستوى التحصيل

 41.2 106 جيد جدان 

 23.3 60 جيد

 7.8 20 متكسط

 23.0 59 عممي الفرع الدراسي

 47.5 122 أدبي

 7.8 20 تجارم

 21.8 56 صناعي
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 أدوات الدراسة  4:  3
 استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة أداتيف ىما:

 : مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطيةاستبانة : والً أ
عد مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية بلقياس الباحثة أداة اعتمدت 

دراسة  كعمى عدد مف الدراسات السابقة مثؿ الخاص بيذا المكضكع طالع عمى األدب التربكماال
بحيث قامت الباحثة  األداةثـ قامت بتطكير ىذه  ،(2016كدراسة الغمرم )، (2013الشرافي )

مع بإضافة بعض التعديالت عمى ىذه الفقرات مف حيث تغيير بعض العبارات كالكممات حتى تتالءـ 
قامت الباحثة بكضع أداة لقياس مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة طمبة المرحمة الثانكية، كبذلؾ 

فقراتيا  معظـ( فقرة، ككانت 28الثانكية في مديرية تربية قباطية ، بحيث تككنت ىذه االستبانة مف )
كانت  (23(، كرقـ)21(، كرقـ)19(، كرقـ)18(، كرقـ)16)رقـفقرة  ات التالية:ايجابية، ما عدا الفقر 

سمبية لمعرفة صدؽ المستجيبيف، كاستخدمت مقياس ليكرت الخماسي )كبيرة جدان، كبيرة،  اتفقر 
 . استبانة الطمكح بصكرتيا النيائية( 1الممحؽ رقـ )كيبيف   ،، قميمة، قميمة جدان(متكسطة

 
 : وثباتيامستوى الطموح  صدق استبانة

مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف التربكييف  قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االستبانة
مف  ،ىذا المجاؿكالمتخصصيف مف مدرسييف جامعييف كحممة الدكتكراه في التربية كعمـ النفس في 

مستكل الطمكح لدل طمبة متيا لقياس ئمف أجؿ إبداء الرأم في مدل مال ذكم الخبرة في التعميـ
، كمدل سالمة الصياغة المغكية لمفقرات، كعمى ضكء يةالمرحمة الثانكية في مديرية تربية قباط

المالحظات التي أشاركا إلييا تـ إعادة صياغة بعض الفقرات، كتـ حذؼ بعض الفقرات، حتى خرجت 
كلمتأكد مف ثبات  ،لجنة التحكيـ أعضاء أسماء (3ممحؽ رقـ )كيبيف ال ،االستبانة في شكميا النيائي

االستبانة عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، كمف خارج عينة قامت الباحثة بتطبيؽ االستبانة 
الدراسة لمتحقؽ مف ثبات االستبانة، كقد تـ استخداـ معادلة كركنباخ الفا إليجاد معامؿ الثبات، كالذم 

 .تفي بغرض الدراسة كىذه النتيجة  ،(0.74)بمغ 
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 : الخصوصيَّةحول الدروس الطمبة تصورات  ثانيًا: استبانة

عمى اطالع  عدب حكؿ الدركس الخصكصالطمبة تصكرات لقياس  الباحثة استبانةاعتمدت 

 اتدك األكضكع، كقد استفادت الباحثة مف التربكم السابؽ الخاص بيذا الم األدبالباحثة عمى 
تـ  إذ (،2006(، كدراسة عرابي )2012كدراسة الدعجاني ) ،(2014التميمي ) دراسة المستخدمة في
بحيث قامت الباحثة بإضافة بعض التعديالت عمى ىذه الفقرات مف حيث تغيير  األداةتطكير ىذه 

. حيث قامت طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطيةبعض العبارات كالكممات حتى تتالءـ مع 
بحيث تككنت ىذه االستبانة  ،الخصكصيَّةحكؿ الدركس الطمبة تصكرات الباحثة بكضع أداة لقياس 

كاستخدمت مقياس ليكرت الخماسي )كبيرة جدان، كبيرة،  ككانت جميع فقراتيا ايجابية،( فقرة، 28مف )

حكؿ الدركس الطمبة تصكرات  استبانة (2الممحؽ رقـ )، كيبيف متكسطة، قميمة، قميمة جدان(
 .بصكرتيا النيائية الخصكصيَّة

 
 : وثباتيا حول الدروس الخصوصالطمبة تصورات  صدق استبانة

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف التربكييف 
كالمتخصصيف مف مدرسييف جامعييف كحممة الدكتكراه في التربية كعمـ النفس في جامعة القدس 

( مف أجؿ 3، مف ذكم الخبرة في التعميـ كما في ممحؽ رقـ )أخرلقدس المفتكحة كجامعات كجامعة ال
سالمة  ، كمدلالخصكصيَّةحكؿ الدركس الطمبة تصكرات متيا لقياس ئإبداء الرأم في مدل مال

تـ إعادة صياغة المحكميف  يياالصياغة المغكية لمفقرات، كعمى ضكء المالحظات التي أشاركا إل
كلمتأكد مف ثبات  بعض الفقرات، كتـ حذؼ بعض الفقرات، حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي.

قامت الباحثة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، كمف خارج عينة االستبانة 
إليجاد معامؿ الثبات، كالذم  إلفاالدراسة لمتحقؽ مف ثبات االستبانة، كقد تـ استخداـ معادلة كركنباخ 

 مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة عالية مف الثبات. ( 0.879)بمغ 
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 :اإلحصائيات الدراسة صدق أدو 

لفقػرات االسػتبانة مػع الدرجػة الكميػة تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتبػاط بيرسػكف 

 كاتضػػح كجػػكد داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع فقػػرات االسػػتبانة كيػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ اتسػػاؽ داخمػػيلػػألداة، 

 ية تبيف ذلؾ:آلتبيف الفقرات. كالجداكؿ ا مناسب
مستكل الطمكح لدل ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 2.3جدكؿ )

 طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية
لة الالد Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية

لة الالد Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية

لة الالد Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية

1 0.440** 0.000 11 0.478** 0.000 21 0.238** 0.000 

2 0.472** 0.000 12 0.294** 0.000 22 0.443** 0.000 

3 0.471** 0.000 13 0.432** 0.000 23 0.308** 0.000 

4 0.432** 0.000 14 0.409** 0.000 24 0.365** 0.000 

5 0.410** 0.000 15 0.458** 0.000 25 0.358** 0.000 

6 0.425** 0.000 16 0.244** 0.000 26 0.470** 0.000 

7 0.290** 0.000 17 0.364** 0.000 27 0.254** 0.000 

8 0.432** 0.000 18 0.308** 0.000 28 0.460** 0.000 

9 0.387** 0.000 19 0.316** 0.000    

10 0.209** 0.001 20 0.250** 0.000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

التصكرات حكؿ ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 3.3جدكؿ )

 لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية الخصكصيَّةالدركس 
 لةالالد Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية

لة الالد Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية

 لةالالد Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية

1 0.310** 0.000 11 0.378** 0.000 21 0.512** 0.000 

2 0.455** 0.000 12 0.584** 0.000 22 0.587** 0.000 

3 0.551** 0.000 13 0.423** 0.000 23 0.504** 0.000 

4 0.558** 0.000 14 0.575** 0.000 24 0.520** 0.000 

5 0.584** 0.000 15 0.408** 0.000 25 0.490** 0.000 

6 0.659** 0.000 16 0.463** 0.000 26 0.532** 0.000 

7 0.598** 0.000 17 0.596** 0.000 27 0.456** 0.000 

8 0.491** 0.000 18 0.508** 0.000 28 0.463** 0.000 

9 0.250** 0.000 19 0.492** 0.000    

10 0.373** 0.000 20 0.462** 0.000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 إجراءات الدراسة  5:  3

 تـ إتباع الخطكات التالية إلجراء الدراسة :   

أدكات الدراسة كىي عبارة عف استبانة لقياس درجة مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة  كتصميـبناء _ 

لدل طمبة  الخصكصيَّةالثانكية في مديرية تربية قباطية، كاستبانة لقياس التصكرات حكؿ الدركس 

المحكمة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية، كذلؾ بالرجكع إلى العديد مف البحكث كالدراسات 

 كالكتب ذات الصمة بمكضكع الدراسة.  

_ تـ عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف مف أجؿ أخذ مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ بما 

 يختص بمكضكع الصياغة كالمحتكل كالبناء،  لمكصكؿ إلى الصكرة النيائية ليذه األدكات.  

( 350تـ التأكد مف عددىا حيث تـ تكزيع )_ كزعت األدكات عمى أفراد عينة الدراسة، ثـ جمعت ك 

( استبانة خضعت لمتحميؿ اإلحصائي، كمف ثـ قامت الباحثة بتفريغيا 257استبانة كتـ استرجاع )

 المناسبة لمتغيرات الدراسة. ءباستخداـ أنكاع اإلحصا النتائج بعد تحميميا إحصائيان  خراجالست
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  متغيرات الدراسة  6:  3

  المتغيرات المستقمة:

 كىك مستكياف )ذكر، كأنثى(.  الجنس:
 ) ممتاز، جيد جدان، جيد، متكسط (.:مستوى التحصيل

 (.)عممي، أدبي، تجارم، صناعي :الفرع الدراسي
 

  المتغيرات التابعة:

 مستكل الطمكح. 
 . الخصكصيَّةتصكرات طمبة الثانكية حكؿ الدركس 

 
 المعالجة اإلحصائية  7:  3

كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيػا أرقامػان معينػة(، كذلػؾ تمييػدان بعد جمع االستبيانات 

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات 

ئية الػػػرـز اإلحصػػػابكاسػػػطة ، كقػػػد تمػػػت المعالجػػػة اإلحصػػػائية لمبيانػػػات يػػػاكفقػػػان ألسػػػئمة الدراسػػػة كبيانات

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)  اسػػتخراج كالػػذم تػػـ مػػف خاللػػو

 -t)  )ت( ختبػاركأجػراء االمتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة، 

test) لمعينات المستقمة( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم ،one way ANOVA) تغير لمعرفة أثر الم

 Cronbach، كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا )المسػػتقؿ عمػػى المتغيػػر التػػابع

Alpha). 
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 الرابعالفصل 

 

 نتائج الدراسة

 تمييد  1.  4

       دراسة كىكمكضكع العرضان لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف تضمف  ىذا الفصؿ 

" مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية كعالقتو بتصكراتيـ حكؿ الدركس 

"، كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  الخصكصيَّة

يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة  تـ الحصكؿ عمييا. كحتى البيانات اإلحصائية التي

 الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 ةالحسابي اتمتوسطالمدى  الدرجة
 فأقؿ 2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متكسطة

 فما فكؽ 3.68 عالية
 

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ؟  مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطيةما 

لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة 

مسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة  السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى فقػػرات االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

 ( يكضح ذلؾ. 1.4) الجدكؿة تربية قباطية، ك المرحمة الثانكية في مديري
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(: المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة 1.4) الجػػػػدكؿ

 لمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

 عالية 0.91 4.37 أفكِّر كثيران في مستقبمي. 26

 عالية 0.92 4.35 أحاكؿ الكصكؿ إلى اإلتقاف في العمؿ الذم أنجزه. 28

 عالية 0.85 4.23 أسعى جاىدنا لتحقيؽ األىداؼ التي رسمتيا لمستقبمي. 2

 عالية 0.95 4.13 أسعى إلى أْف أككف المتميز بيف زمالئي. 6

 عالية 0.93 4.12 تحدِّيات المستقبؿ.أستعدَّ لمكاجية  8

 عالية 1.08 4.07 أسعى ألف أككف شخصية اجتماعية فاعمة. 17

 عالية 1.00 4.03 أرل أفَّ الجيد الشخصيَّ يذلِّؿ العقبات كيزيد اإلصرار كاإلرادة. 13

ُـّ في التفكُّؽ في األعماؿ التي أميؿ إلييا. 20  عالية 1.20 4.02 أىت

 عالية 1.02 4.00 بالتفاؤؿ نحك المستقبؿ.أشعر  1

 عالية 0.94 3.98 أثؽ بقدرتي في الحصكؿ عمى تقديٍر عاٍؿ.   3

 عالية 1.05 3.98 أعتقد أفَّ المعاناة تككف دافعنا لمنجاح. 10

 عالية 1.12 3.98 تراكدني كثيران فكرة أنَّني سأصبح شخصان م يمان في المستقبؿ. 24

 عالية 1.15 3.95 لتحمُّؿ المسؤكلية.لدمَّ استعداد  15

 عالية 1.14 3.93 أميؿ إلى االستزادة في المعمكمات مف مصادر متنكِّعة. 25

 عالية 1.10 3.85 أرل أفَّ كثيران مف طمكحاتي قابمة لمتحقيؽ. 11

ْكِء إمكاناتي المعرفية. 14  عالية 1.00 3.82 أحدِّد أىدافي في ض 

 عالية 1.06 3.79 مكافحان.أع دُّ نفسي شخصان  22

 عالية 1.20 3.72 أتضايؽ عند تأخُّر ظيكر نتائج عممي لفترة طكيمة. 9
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 عالية 1.57 3.72 أفكر في ترؾ التعم ـ الثانكّم بسبب غمكض المستقبؿ. 19

 عالية 1.34 3.71 أخشى الفشؿ في نتائج االمتحانات. 23

 عالية 1.09 3.70 أرل أفَّ إخفاقي ال ي قمِّؿ مف طمكحي. 5

 متوسطة 1.26 3.62 أرل نفسي قنكعان راضيان بالقميؿ. 27

 متوسطة 1.09 3.54 أستطيع استبداؿ أىداٍؼ جديدة بالتي لـ تحقَّؽ. 12

 متوسطة 1.27 3.53 أ كِمف  بالحظكظ كالف ر ص. 7

4 .  متوسطة 1.11 3.41 أميؿ إلى القياـ بالعمؿ األصعب في أمِّ عمؿ جماعيٍّ

 متوسطة 1.29 3.28 باليأس عند مكاجيتي مشكمة في الصؼ. أشعر 16

 متوسطة 1.34 3.12 أشعر بأنني أقؿُّ حماسان في العمؿ مف المحيطيف بي. 21

 متوسطة 1.34 2.89 أرل أفَّ مصير مستقبمي محدَّد كمحسكـ. 18

 عالية 0.40 3.81 الدرجة الكمية

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد  المتعمػػؽ فػػي( 1.4) الجػػدكؿيالحػػظ مػػف 

عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة قباطيػػة أف المتكسػػط 

( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف مسػػػتكل الطمػػػكح لػػػدل 0.40( كانحػػػراؼ معيػػػارم )3.81الحسػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)

 عالية.تقدير مديرية تربية قباطية جاء بدرجة طمبة المرحمة الثانكية في 

( فقػػرات جػػاءت 7( فقػػرة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)21( أف )1.4رقػػـ ) الجػػدكؿكمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي 

(، 4.37" عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي ) أفكِّػػر كثيػػران فػػي مسػػتقبميبدرجػػة متكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة " 

(. كحصػمت 4.35" بمتكسػط حسػابي ) لعمؿ الػذم أنجػزهأحاكؿ الكصكؿ إلى اإلتقاف في اكيمييا فقرة " 

(، يمييػػا الفقػػرة " 2.89" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي ) أرل أفَّ مصػػير مسػػتقبمي محػػدَّد كمحسػػكـالفقػػرة " 

 (.3.12" بمتكسط حسابي ) أشعر بأنني أقؿُّ حماسان في العمؿ مف المحيطيف بي
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4
ىل يختمف مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية  باختالف 

 )الجنس، ومستوى التحصيل، والفرع الدراسي(؟

 لفرضيات التالية:اختبار اعن ىذا السؤال تم  إلجابةول  

 نتائج الفرضية األولى: 

فةةةي متوسةةةطات مسةةةتوى  ≥α) (0.05ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة 

 الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية تعزى لمتغير الجنس.

تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األكلػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" كالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة 

متغيػر الجػنس، الدراسة في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطيػة حسػب ل

 (. 2.4) الجدكؿكما ىك مكضح في 

(: نتػػائج اختبػػار "ت" لمعينػػات المسػػتقمة السػػتجابة أفػػراد العينػػة فػػي مسػػتكل الطمػػكح لػػدل 2.4) الجػػدكؿ

 طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 داللةمستوى ال "tقيمة"

 0.83 0.21 0.42 3.82 109 ذكر

 0.39 3.81 148 أنثى

     مف مستكل الداللة كىي أعمى  (0.83( أف مستكل الداللة )2.4) الجدكؿيتبيف مف خالؿ 

0.05) (α ≤  أم أنو ال تكجد فركؽ في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية

 . المتعمقة بمتغير الجنس تعزل لمتغير الجنس. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى قباطية

 نتائج الفرضية الثانية: 

فةةةي متوسةةةطات مسةةةتوى  ≥α) (0.05ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة 

 الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية تعزى لمتغير مستوى التحصيل.
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كلفحػػص الفرضػػية الثانيػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 

 فالجػدكالك الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مسػتكل التحصػيؿ، 

 . يكضحاف ذلؾ (4.4)، (3.4)

لمسػػػتكل المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة  (:3.4) الجػػػدكؿ

 الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى التحصيل
 39. 3.93 71 ممتاز

 36. 3.87 106 جيد جدان 
 35. 3.68 60 جيد

 53. 3.45 20 متكسط
( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكيػة فػي 3.4رقـ ) الجدكؿيالحظ مف 

مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مستكل التحصػيؿ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف 

 (:4.4رقـ ) الجدكؿ( كما يظير في one way ANOVAاألحادم )

: نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم السػػتجابة أفػػراد العينػػة فػػي مسػػتكل الطمػػكح لػػدل (4.4) الجػػدكؿ

 طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 11.39 1.68 3 5.056 بيف المجمكعات

 

0.00  * 

 0.14 253 37.420 داخؿ المجمكعات 

 256 42.476 المجمكع 
 ≥ α) (0.05 دالة إحصائيا عند مستكل الداللة*

( كىي أقؿ 0.01( كمستكل الداللة )11.39) ( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية4.4) الجدكؿيالحظ مف  

أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الطمكح لدل طمبة  ≥ α) (0.05مف مستكل الداللة 
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المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ، كبذلؾ تـ رفض الفرضية 

 .المتعمقة بمتغير مستكل التحصيؿ الثانية

 (:5.4) الجدكؿفي  لبياف اتجاه الفركؽ كىي كما  (LSDكتـ فحص نتائج اختبار ) 

( لممقارنػػات البعديػػة بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابات أفػػراد LSD(: نتػػائج اختبػػار )5.4) الجػػدكؿ

 عينة الدراسة حسب متغير مستكل التحصيؿ

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  

 35. 054. جيد جدان  ممتاز

 0.0 *245. جيد

 0.0 *483. متكسط

 002. *190. جيد جيد جدان 

 0.0 *420. متكسط

 017. *237. متكسط جيد

 

ككانت الفركؽ بيف التحصيؿ الممتاز كالجيد لصالح الممتاز، كبيف الممتاز كالمتكسط لصالح الممتاز، 

لصالح الجيد جدان، كبيف الجيد كبيف جيد جدان كجيد لصالح جيد جدان، كبيف جيد جدان كمتكسط 

 كالمتكسط لصالح جيد.
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

فةي متوسةطات مسةتوى  ≥α) (0.05ال توجد فروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة 

 الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية تعزى لمتغير الفرع الدراسي.

لثػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى تػػـ فحػػص الفرضػػية الثا

 مستكل الطمػكح لػدل طمبػة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة قباطيػة يعػزل لمتغيػر الفػرع الدراسػي

 .  يكضحاف ذلؾ (7.4)، (6.4) فالجدكالك 

لمسػتكل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:6.4) الجدكؿ

 الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير الفرع الدراسي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفرع الدراسي

 0.36 3.84 59 عممي

 0.40 3.77 122 أدبي

 0.41 3.59 20 تجارم

 0.40 3.95 56 صناعي

( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي مسػػػتكل الطمػػػكح لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة 6.4رقػػػـ ) الجػػػدكؿيالحػػػظ مػػػف 

الثانكية في مديريػة تربيػة قباطيػة يعػزل لمتغيػر الفػرع الدراسػي، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ 

 .(7.4الجدكؿ رقـ )( كما يظير في one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )

: نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم السػػتجابة أفػػراد العينػػة فػػي مسػػتكل الطمػػكح (7.4)الجػػدكؿ

 لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير الفرع الدراسي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "قيمة "ف
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 5.08 0.80 3 2.416 بيف المجمكعات
 

 * 0.00 
 0.15 253 40.060 داخؿ المجمكعات  

 256 42.476 المجمكع 
 ≥ α) (0.05 دالة إحصائيا عند مستكل الداللة*
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أم  ≥ α) (0.05مف مستكل الداللة أقؿ كىي ( 0.01الداللة )مستكل ( أف 7.4) الجدكؿ فيالحظ م

أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية 

. كتـ المتعمقة بمتغير الفرع الدراسي يعزل لمتغير الفرع الدراسي، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة

 .(8.4) الجدكؿفي  لبياف اتجاه الفركؽ كىي كما  (LSDفحص نتائج اختبار )

( لممقارنػػات البعديػػة بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابات أفػػراد LSD(: نتػػائج اختبػػار )8.4) الجػػدكؿ

 عينة الدراسة حسب متغير الفرع الدراسي

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات

 0.23 0.07 أدبي عممي
 0.01 *0.24 تجارم

 0.12 0.11- صناعي
 0.07 0.17 تجارم أدبي

 0.01 *0.18- صناعي
 0.01 *0.36- صناعي تجارم

 

ككانت الفركؽ بيف الفرع العممي كالتجارم لصالح العممي، كبيف األدبي كالصناعي لصالح الصناعي، 

 كبيف التجارم كالصناعي لصالح الصناعي.

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.2.4

 ؟ لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية الخصوصيَّةالتصورات حول الدروس ما 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات 

لػػدل  الخصكصػػيَّةالتصػػكرات حػػكؿ الػػدركس  أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى فقػػرات االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

 . يكضح ذلؾ (9.4) الجدكؿك  مديرية تربية قباطيةطمبة المرحمة الثانكية في 
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد عينػة الدراسػة لمتصػكرات 9.4) الجدكؿ

 لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية الخصكصيَّةحكؿ الدركس 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 درجة

 التقدير

 عالية 0.95 4.27 .الخصكصيَّةتؤدم صعكبة المكاد إلي إقباؿ الطمبة عمى الدركس  1

عمى تبسيط المعمكمات كتقريبيا إلى  الخصكصيَّةتعمؿ الدركس  12
 الكاقع. 

 عالية 0.88 4.21

 عالية 0.84 4.13 عمى تفعيؿ المشاركة الصفية. الخصكصيَّةتساعد الدركس  13
 عالية 0.87 4.08 عمى تحسيف أداء الطالب. الخصكصيَّةتعمؿ الدركس  14
 عالية 1.04 4.02 عممية المراجعة لممادَّة التعميمية. الخصكصيَّةت سيِّؿ الدركس  8
مف نتائج الطمبة في المكاد الدراسية  الخصكصيَّةت حسف الدركس  5

 مما يساعد عمى التفكُّؽ.
 عالية 1.00 3.99

تسبب العالمات المتدنية إلي إقباؿ الطمبة عمى الدركس  2
 . الخصكصيَّة

 عالية 1.10 3.98

 عالية 1.10 3.96 في حؿِّ الكاجبات البيتية كف يميا. الخصكصيَّةتساعد الدركس  10
د الدركس  21 الطمبة بممخصات ت عينيـ عمى زيادة  الخصكصيَّةت زكِّ

.  التحصيؿ الدراسيِّ
 عالية 0.95 3.93

عمى الكشؼ عف نقاط الضعؼ لدل  الخصكصيَّةت ساعد الدركس  26
 الطمبة كمعالجتيا.

 عالية 1.05 3.89

 عالية 1.04 3.87 خبرات الطمبة. الخصكصيَّةت عزز الدركس  22
نماذج مف األمثمة كاألسئمة التي ال  الخصكصيَّةتكفر الدركس  28

.  تتكفَّر في الصَّؼِّ الدراسيِّ
 عالية 1.10 3.87

 عالية 1.07 3.85 مف ثقة الطمبة بنفسيـ. الخصكصيَّةتزيد الدركس  17
 عالية 1.10 3.83 الطالب مف المعمـ فيعتبره صديؽ. الخصكصيَّةت قرب الدركس  27

الزماف كالمكاف المناسبيف لمطمبة مما  الخصكصيَّةتكفر الدركس  6
 يزيد مف اإلقباؿ عمييا. 

 عالية 1.03 3.79

 مف دافعية الطمبة لمتعمُّـ. الخصكصيَّةتزيد الدركس  4
 

 عالية 1.13 3.78
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الكقت الكافي لفيـ النشاطات التعميمية  الخصكصيَّةتكفِّر الدركس  24
 كاستيعابيا.

 عالية 1.06 3.77

 متوسطة 1.22 3.66 .الخصكصيَّةي قدِّـ المعمـ أفكاران جديدة في الدركس  16
مف ف ر ص  القبكؿ بالتخصُّص الذم  الخصكصيَّةتزيد الدركس  7

 أرغب فيو في الجامعة.
 متوسطة 1.27 3.64

 متوسطة 1.00 3.63 مف المشتتات مما يجعميا أكثر فاعمية. الخصكصيَّةت قمؿ الدركس  19
كان مف التّنافس بيني كبيف زمالئ الخصكصيَّةت خمؽ الدركس  18  متوسطة 1.16 3.62 ي.ج 
 متوسطة 1.25 3.60 الفركؽ الفردية. الخصكصيَّةتراعي الدركس  25
يَّة اختيار معمِّـ المادَّة . الخصكصيَّةت حقِّؽ الدركس  23 رِّ  متوسطة 1.17 3.59 لمطمبة ح 
 متوسطة 1.22 3.57 عمى خفض قمؽ االمتحاف. الخصكصيَّةتعمؿ الدركس  3

 متوسطة 1.34 3.29 البديؿ لعدـ اىتماـ المعمـ كجدِّيَِّتو. الخصكصيَّةت قدِّـ الدركس  20
 متوسطة 1.12 3.28 .الخصكصيَّةانخفاض المشاركة الصفية يدفع الطمبة إلى الدركس  15

 متوسطة 1.30 3.19 الطمبة إلى تقميد بعضيـ البعض. الخصكصيَّةتدفع ظاىرة الدركس  11

 متوسطة 1.46 2.63 الطمبة عمى الغياب عف المدرسة. الخصكصيَّةت شجع الدركس  9
 عالية 0.53 3.74 الدرجة الكمية

 

المتكسػػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػػة السػتجابات أفػػراد  المتعمقػة فػي( 9.4) الجػػدكؿيالحػظ مػف 

لػدل طمبػة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة  الخصكصػيَّةعينة الدراسة عمى التصكرات حكؿ الػدركس 

( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف 0.53( كانحػػػراؼ معيػػػارم )3.74قباطيػػػة أف المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)

لدل طمبة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة قباطيػة جػاء بدرجػة  الخصكصيَّةالتصكرات حكؿ الدركس 

 عالية.

( فقػػػرة جػػػاءت 11( فقػػػرة جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة ك)17( أف )9.4رقػػػـ ) الجػػػدكؿكمػػػا كتشػػػير النتػػػائج فػػػي 

"  الخصكصػيَّةبدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " تؤدم صػعكبة المػكاد إلػي إقبػاؿ الطمبػة عمػى الػدركس 

عمػى تبسػيط المعمكمػات  الخصكصػيَّة(، كيمييا فقرة " تعمؿ الدركس 4.27عمى أعمى متكسط حسابي )

الطمبػة  الخصكصػيَّة(. كحصػمت الفقػرة " ت شػجع الػدركس 4.21كتقريبيا إلى الكاقػع " بمتكسػط حسػابي )
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(، يمييػػا الفقػػرة " تػػدفع ظػػاىرة الػػدركس 2.63عمػػى الغيػػاب عػػف المدرسػػة " عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي )

 .(3.19الطمبة إلى تقميد بعضيـ البعض " بمتكسط حسابي ) الخصكصيَّة

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.2.4

مديرية تربية  لدى طمبة المرحمة الثانوية في الخصوصيَّةىل تختمف التصورات حول الدروس 

   )الجنس، ومستوى التحصيل، والفرع الدراسي(؟متغيرات  حسب قباطية

 :آلتيةاعن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات  ولإلجابة

في متكسطات تصكرات طمبة  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 تعزل لمتغير الجنس.  الخصكصيَّةالمرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس 

في متكسطات تصكرات طمبة  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 لمتغير مستكل التحصيؿ. تعزل الخصكصيَّةالثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس المرحمة 

في التصكرات حكؿ الدركس   ≥ α) (0.05 تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ال

 .لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير الفرع الدراسي الخصكصيَّة

  الفرضية الرابعة:نتائج 

بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" كالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة  الرابعػػػةتػػػـ فحػػػص الفرضػػػية 

لػدل طمبػة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة قباطيػة  الخصكصيَّةالدراسة في التصكرات حكؿ الدركس 

 . يكضح ذلؾ (10.4) ، كالجدكؿحسب لمتغير الجنس

(: نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتقمة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة فػػػي التصػػػكرات حػػػكؿ 10.4) الجػػػدكؿ

 لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حسب متغير الجنس الخصكصيَّةالدركس 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

 مستوى الداللة "t" قيمة االنحراف المعياري

 *  0.01 2.60 0.51 3.8470 109 ذكر
 0.54 3.6735 148 أنثى

 ≥ α) (0.05 دالة إحصائيا عند مستكل الداللة*
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 ≥ α) (0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة (0.01)مستكل الداللة ( أف10.4) الجدكؿيتبيف مف خالؿ 

لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية  الخصكصيَّةأنو تكجد فركؽ في التصكرات حكؿ الدركس  أم

 تربية قباطية تعزل لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الذككر. كبذلؾ تـ رفض الفرضية األكلى

 . المتعمقة بمتغير الجنس

 

 الفرضية الخامسة:نتائج 

في متكسطات تصكرات طمبة  ≥ α) (0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 لمتغير مستكل التحصيؿ. تعزل الخصكصيَّةالمرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حكؿ الدركس 

كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمػى التصػكرات 

لػدل طمبػة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة قباطيػة يعػزل لمتغيػر مسػػتكل  الخصكصػيَّةحػكؿ الػدركس 

 .  يكضحاف ذلؾ (12.4)، (11.4) فالجدكالك  التحصيؿ

عمػػػى المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة  (:11.4) الجػػػدكؿ

كية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير لدل طمبة المرحمة الثان الخصكصيَّةلتصكرات حكؿ الدركس ا

 مستكل التحصيؿ

المتوسط  العدد مستوى التحصيل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.52430 3.7425 71 ممتاز
 0.56269 3.7335 106 جيد جدان 

 0.48818 3.7786 60 جيد
 0.64044 3.7411 20 متكسط

لػدل  الخصكصػيَّة( كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي التصػكرات حػكؿ الػدركس 11.4رقػـ ) الجدكؿيالحظ مف 

طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطيػة يعػزل لمتغيػر مسػتكل التحصػيؿ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ 

 (:12.4رقـ ) الجدكؿ( كما يظير في one way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
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ائج اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة فػػػي التصػػػكرات حػػػكؿ : نتػػػ(12.4)الجػػػدكؿ

لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة الثانكيػػػة فػػػػي مديريػػػة تربيػػػة قباطيػػػة يعػػػزل لمتغيػػػر مسػػػػتكل  الخصكصػػػيَّةالػػػدركس 

 التحصيؿ

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.092 0.027 3 0.081 المجمكعات بيف

 

0.96 

 0.294 253 74.341 داخؿ المجمكعات 

 256 74.423 المجمكع 

 

أم  ≥α) (0.05( أكبر مف مستكل الداللة0.964الداللة )مستكل ( أف 12.4) الجدكؿيالحظ مف  

لدل طمبة المرحمة الثانكية  الخصكصيَّةأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التصكرات حكؿ الدركس 

المتعمقة  في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية

 . بمتغير مستكل التحصيؿ

 

 : لسادسةنتائج الفرضية ا

في التصورات حول الدروس   ≥α) (0.05  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

 .لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية يعزى لمتغير الفرع الدراسي  ةالخصوصيَّ 

حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينػة الدراسػة عمػى مف خالؿ  سادسةتـ فحص الفرضية ال

يعزل لمتغير  لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية الخصكصيَّةالتصكرات حكؿ الدركس 

 . يكضحاف ذلؾ (14.4)، (13.4) فالجدكالك  الفرع الدراسي
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عمػػػى المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة  (:13.4) الجػػػدكؿ

يعزل لمتغير  لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية الخصكصيَّةلتصكرات حكؿ الدركس ا

 .الفرع الدراسي

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفرع الدراسي

 0.59170 3.6786 59 عممي

 0.51040 3.8229 122 أدبي

 0.52064 3.6750 20 تجارم

 0.54120 3.6798 56 صناعي

 

لػدل  الخصكصػيَّة( كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي التصػكرات حػكؿ الػدركس 13.4رقػـ ) الجدكؿيالحظ مف 

طمبة المرحمة الثانكية في مديريػة تربيػة قباطيػة يعػزل لمتغيػر الفػرع الدراسػي، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ 

 (:14.4رقـ ) الجدكؿ( كما يظير في one way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

نػػػة فػػػي التصػػػكرات حػػػكؿ : نتػػػائج اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم السػػػتجابة أفػػػراد العي(14.4)الجػػػدكؿ

 لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير الفرع الدراسي الخصكصيَّةالدركس 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1.54 0.445 3 1.335 بيف المجمكعات

 

0.20 

 0.289 253 73.087 داخؿ المجمكعات 

 256 74.423 المجمكع 

  ≥ α) (0.05مف مستكل الداللة أكبر  (0.204مستكل الداللة ) ( أف14.4) الجدكؿ فيالحظ م

لدل طمبة  الخصكصيَّةأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التصكرات حكؿ الدركس  مما يدؿ عمى
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سادسة يعزل لمتغير الفرع الدراسي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ال المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية

 متغير الفرع الدراسي. المتعمقة ب

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:   5.2.4

ىل توجد عالقة بين مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية 

 ؟  الخصوصيَّةوتصوراتيم حول الدروس 

 :سابعة كىيمفرضية الللإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو 

بةةين مسةةتوى الطمةةوح لةةدى   ≥α) (0.05عنةةد مسةةتوى الداللةةة  إحصةةائيةيوجةةد عالقةةة ذات داللةةة ال 

 .الخصوصيَّةطمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية وتصوراتيم حول الدروس 

بػيف مسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة  اإلحصػائيةكالداللػة  تـ فحص الفرضية بحساب معامؿ ارتباط بيرسػكف

 (15.4) كالجػػدكؿ ،الخصكصػػيَّةالمرحمػػة الثانكيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة قباطيػػة كتصػػكراتيـ حػػكؿ الػػدركس 

 يكضح ذلؾ.

بػػيف مسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة  لمعالقػػة اإلحصػػائية(: معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كالداللػػة 15.4) الجػػدكؿ

 .الخصكصيَّةالمرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية كتصكراتيـ حكؿ الدركس 

 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات

التصورات حول  مستوى الطموح

الخصوصيَّةالدروس   

0.27 0.00 * 

 ≥ α) (0.05 دالة إحصائيا عند مستكل الداللة*

(، كمستكل 0.27ية )( أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكم15.4رقـ ) الجدكؿيتبيف مف خالؿ 

أم أنو تكجد عالقة طردية ذات داللو  ≥ α) (0.05مف مستكل الداللة قؿ كىك أ (0.00الداللة )

بيف مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية ≥α)  (0.05  إحصائية عند مستكل الداللة

 أحدىما زاد اآلخر.أم أنو كمما زاد  ،الخصكصيَّةكتصكراتيـ حكؿ الدركس قباطية تربية 
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  :الفصل الخامس

  .مناقشة النتائج

 

 .األول الدراسة سؤالمناقشة نتائج   5 . 1

 .الثاني الدراسة سؤالمناقشة نتائج 5 . 2  

 .الثالث الدراسة سؤالمناقشة نتائج   5 . 3

 .الرابع الدراسة سؤالمناقشة نتائج   5 . 4

  .الخامس الدراسة سؤالمناقشة نتائج   5 . 5

 .المقترحاتو  التوصيات  5 . 6
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 الخامسالفصل 

 

 مناقشة النتائج

لمناقشة نتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك  تضمف ىذا الفصؿ عرضان 

مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية وعالقتو بتصوراتيم حول  "

الدراسة استخدمت الباحثة أداتيف لجمع المعمكمات كىما:  أىداؼ" كلتحقيؽ  الخصوصيَّةالدروس 

الدركس حكؿ طمبة المرحمة الثانكية  تصكراتلقياس  كالثانية استبانة  ،مستكل الطمكحلقياس  استبانة 

 ، ككانت مناقشة النتائج كما يمي: الخصكصيَّة

 

 األول الدراسة سؤالمناقشة نتائج   5 .1
   ؟ما مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية السؤال األول:

التي  الدراسةممتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ل الباحثة جااستخر بعد 

، أكضحت النتائج  أف مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية تعبر عف

 مستكل الطمكح لدل طمبة الثانكية جاء بتقدير عالي.

الطمبة التأممية ألىدافيـ المستقبمية، ككذلؾ اعتبار ارتفاع  نظرة إلىالسبب يعكد  إفكترل الباحثة 

الطمكح لدييـ مشجع إلتقاف العمؿ كزيادة النشاط في االنجازات كالكاجبات، مما يبعدىـ عف االعتماد 

عمى اآلخريف في العمؿ كاالتكاؿ عمى النفس لزيادة الشعكر باالنجاز مما يجعؿ مستقبميـ غير محدد 

ك مف الفرد نفسو، أال أف الباحثة تستدؿ مف خالؿ النتائج إلى أف طمبة الثانكية كمحسكـ مف الغير أ

جاء معظـ تفكيرىـ في المستقبؿ اآلتي، حيث يحاكؿ الطمبة الكصكؿ إلى اإلتقاف في عممو الذم ينجزه 
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مف خالؿ جيده الذاتي  لكي يحدد مصير مستقبمو الذم يعتمد عمى تمؾ الفترة الحاسمة، حيث يشعر 

 حماسة كالجد مف اجؿ تطكير ذاتو كأمكانايتو  كقدراتو  لمكصكؿ إلى ىدفو كتحقيؽ طمكحاتو.   بال

دراسة رمضاف كسرحاف تفقت نتائج ىذه الدراسة مع اغمب الدراسات السابقة المكجكدة كمنيا اك 

أبك عكدة  ، كدراسةطمبة جامعة كرككؾ ( حيث كاف مستكل الطمكح األكاديمي جيد  لدل2016)

 كدراسة، الصؼ العاشر األساسي في قطاع غزة ( حيث كاف مستكل الطمكح مرتفع لدل طمبة2014)

أبك  ، كدراسةمتكسط مستكل ذكالدراسة  إفرادمستكل الطمكح لدل حيث كاف  (2014عبد الكىاب)

أظيرت حيث  (2013) دراسة المكمني كمتكسطة، كانت درجة مستكل الطمكح حيث  (2014زغيمة )

بدرجة مرتفعة عمى  تجاء حيث طمبة الصؼ الثاني الثانكمأسر  لدل مستكل طمكح النتائج إلى إف

( بكجكد مستكل متكسط مف الطمكح بكزف 2016ككذلؾ مع دراسة الغمرم)، األداء ككؿ

 .( لدل أبناء مرضى الفصاـ%79.92نسبي)

 .Leach(2001) دراسة ليش ، كkagan et al. (2004) كآخركفكاجاف  كاختمفت مع دراسة 

 

 الثاني  الدراسة سؤالمناقشة نتائج  5 .2

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

 نتائج الفرضية األولى:  مناقشة

في متوسطات مستوى  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "

 ."تعزى لمتغير الجنس الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية

لمعرفة قبكؿ أك رفض الفرضية  فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت"قامت الباحثة ب

مستكل  المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة فياستخرجت ك  الصفرية السابقة الذكر،

 .ر الجنسالطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية حسب متغي

مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية أنو ال تكجد فركؽ في حيث تبيف 

  .المتعمقة بمتغير الجنس . كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلىتعزل لمتغير الجنس
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النفسية  كتبيف لمباحثة إف أسباب تمؾ النتائج تعكد إلى إف الطالب كالطالبات يتعرضكف لنفس البيئات

 مما يجعميـ متساكيف في مستكل الطمكح. كاالجتماعية كالمادية

كتستدؿ الباحثة أف طمكح الطالب أعمى في ىذه الدراسة كذلؾ مف خالؿ نتيجة الفرضية الرابعة حيث 

تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر كما تظير  الخصكصيَّةتكجد فركؽ في التصكرات حكؿ الدركس 

ابعة كجكد عالقة طردية بيف مستكل الطمكح كتصكرات الطمبة حكؿ الدركس نتائج الفرضية الس

 ىناؾ تصكرات عالية لدل الطالب تظير باف ىناؾ طمكح عالي لدييـ. أف، مما يبيف الخصكصيَّة

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  حيث (2013دراسة الفقي ) تمؾ النتيجة معكاتفقت 

متكسطي درجات اإلناث في كؿ مف التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح كقمؽ  متكسطي درجات الذككر ك

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح تعزل  (2010دراسة شعباف) ،المستقبؿ

حيث ال يكجد فركؽ بيف الطالب كالطالبات في مقياس  (2005دراسة شبير )الجنس، لمتغير 

 . الطمكح

متكسطات أفراد بيف فركؽ ذات داللة إحصائية  ( حيث أظيرت كجكد2015كاختمفت مع دراسة عابد )

، كفي دراسة أبك رالعامة تعزل لمتغير الجنس لصالح الذكك الثانكية الطمكح  لدل طمبة  العينة لمستكل

، كدراسة أبك تكجد فركؽ دالة إحصائيا في متكسط الذكاء االنفعالي لدل الطمبة تعزل ( 2014عكدة )

بمستكل الطمكح  تبعان لمتغير الجنس في الدرجة الكمية  إحصائيان دالة كجكد فركؽ  (2014زغيمة )

 .حيث كانت لصالح الذككر كالمجاالت باستثناء مجاالت المثابرة كالنشاط

  

 نتائج الفرضية الثانية:  مناقشة

في متوسطات مستوى  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "

 ."الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية تعزى لمتغير مستوى التحصيل

عمى مستكل كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

، حيث مستكل التحصيؿ الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير

كتعكد األسباب في ذلؾ مف كجية بينت النتيجة باف ىناؾ فركؽ تعزل لمستكل التحصيؿ األعمى، 
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نظر الباحثة إلى إف الطمبة الذيف يحصمكف عمى تقدير ممتاز أك جيد جدان يمنحكا تشجيعان كدافعية 

 داخمية كخارجية مما يرفع  مستكل الطمكح لدييـ. 

البعض، حيث كؿ ما اقترب الطالب مف زميمو الذم يعمكه في  بعضيـكما أف الطمبة يؤثركف كيتأثركف 

 المستكل ألتحصيمي يزيد ذلؾ مف طمكحاتو كمعنكياتو مما يؤثر عمى تحصيمو لألفضؿ.

كما أف لكؿ درجة تحصيؿ عالية يحصؿ عمييا الطالب في مادة دراسية معينة األثر الكاضح الجمي 

 معنكيات كطمكح الطالب مما يشجعو كيعطيو الحافز كالدافع إلى األماـ.عمى 

حيث كاف ىناؾ فركؽ في مستكل الطمكح تعزل  (2014أبك عكدة )اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة 

في درجات  إحصائيان فركؽ دالة  كجكدحيث ( 2014كدراسة عبد الكىاب ) التحصيؿ الدراسي،لمتغير 

لصالح فئة  الذات كمستكل الطمكح تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي الطالب عمى مقياسي مفيكـ

انو يكجد فركؽ في مقياس الذكاء حيث  (2005دراسة شبير ) الطالب ذكم التحصيؿ المرتفع،

 .كمقياس الطمكح لدل الطمبة يعزل لممعدؿ التراكمي

 

 نتائج الفرضية الثالثة:  مناقشة

في متوسطات مستوى  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 

 ".الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية تعزى لمتغير الفرع الدراسي

أف ىناؾ فركؽ عمى مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية ستجابة أفراد عينة الدراسة مف اتبيف  

 .  مديرية تربية قباطيةمدارس في  يعزل لمتغير الفرع الدراسيفي مستكل الطمكح  

حيث تعزك الباحثة ذلؾ الف الطمبة في الفرع العممي لدييـ طمكح أعمى مف الفرع التجارم  بسبب 

ستكل ارتفاع التحصيؿ الدراسي لدييـ منذ الصغر حيث التشجيع كالدافعية الداخمية التي تنمي م

 الطمكح كترفعو.

كما أف الطمكح يرتفع لدل طمبة الفرع الصناعي مقارنتان مع الفرع األدبي كالتجارم كذلؾ يعكد لألسباب 

 اآلتية مف كجية نظر الباحثة:
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في الفرع الصناعي ىناؾ جانب عممي يقرب الطمبة مف ما يتـ تدكينو في الكراسات المدرسية، إذ 

مف خالؿ التطبيؽ العممي المرئي لدل الطمبة مما يزيد مف إمكانياتيـ  يقترب المفيكـ العممي المجرد

كقدراتيـ كيزيد كينمي مف ركح العمؿ الجماعي مما يؤدم إلى زيادة  مستكل الطمكح في نظرتيـ 

 المستقبمية المشرقة لألياـ القادمة.

حيث ال تكجد فرؽ بينيما مف حيث التخصص )عممي/  (2013دراسة الفقي ) معاختمفت ىذه الدراسة 

فركؽ جكىرية  حيث ال تكجد (2014كدراسة عبد الكىاب )أدبي( في التنظيـ الذاتي كمستكل الطمكح، 

 مستكل فاعمية الذاتبيف حيث ال تكجد فركؽ  (2015) دراسة عابد ،كالتخصص تبعان لمتغيرفي 

 .عزل لمتغير الفرع الدراسيت كمستكل الطمكح لدل طمبة الثانكية العامة

 

  .الثالث الدراسة سؤال مناقشة نتائج 5 .3

 ؟لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية الخصوصيَّةالتصورات حول الدروس ما 

التصكرات حكؿ  أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف تبيف مف خالؿ استجابات

التصكرات حكؿ الدركس أف ، لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية الخصكصيَّةالدركس 

 عالية.تقدير جاء بدرجة  لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية الخصكصيَّة
 

لصعكبة  الخصكصيَّةمعظـ الطمبة يقبمكف عمى الدركس  كترل الباحثة إف األسباب تعكد إلى إف

حيث  بشكؿ اكبر الخصكصيَّةتؤدم صعكبة المكاد إلي إقباؿ الطمبة عمى الدركس المنياج حيث 

، إذ تعكد األسباب أيضان إلى عمى تبسيط المعمكمات كتقريبيا إلى الكاقع الخصكصيَّةتعمؿ الدركس 

 الخصكصيَّةتدفع ظاىرة الدركس ك ، الحصكؿ عمى معدالت عاليةضعؼ مستكل الطمبة كالرغبة في 

مما يزيد مف انتشار تمؾ  حيث يقتدكف بمقارنة أنفسيـ بالزمالء قميد بعضيـ البعضالطمبة إلى ت

 (. 2007) اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الحباشنةالظاىرة حيث 
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 الرابع الدراسة سؤالمناقشة نتائج  5 .4

 :اآلتية عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات ولإلجابة

 : الرابعةنتائج الفرضية  مناقشة

في متوسطات تصورات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

 ".تعزى لمتغير الجنس الخصوصيَّةالدروس طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية حول 

لدل  الخصكصيَّةالتصكرات حكؿ الدركس تكجد فركؽ في  أنو (0.010مستكل الداللة ) أكضحت قيمة

، ، ككانت الفركؽ لصالح الذككرطمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية تعزل لمتغير الجنس

أعمى عند اإلناث  األغمبالمستكل التحصيمي الذم يككف في   إلىالسبب في ذلؾ يعكد كترل الباحثة 

، كما أف طالب الثانكية العامة الخصكصيَّةمما يزيد مف مستكل تصكر الطمبة الذككر نحك الدركس 

 .الخصكصيَّةيختمفكف في معتقداتيـ كأرائيـ  حكؿ الدركس 

( التي 2009بركات ) كتعارضت الدراسة مع نتائج دراسة نتائج دراسة.كقد اتفقت ىذه الدراسة مع  

 لصالح اإلناث.كجدت فركقا 

 

 : خامسةنتائج الفرضية ال مناقشة

في متوسطات تصورات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "

لمتغير مستوى  تعزى الخصوصيَّةالدروس طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية حول 

 ." التحصيل

 ≥ α) (0.5( كىي أكبر مف مستكل الداللة0.964)فرضية السابقة يساكمفي تمؾ الالداللة أف مستكل 

لدل طمبة المرحمة  الخصكصيَّةالدركس أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التصكرات حكؿ 

 خامسةكبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ال الثانكية في مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ،

 .المتعمقة بمستكل التحصيؿ
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التحصيمية تصكراتيـ كاحدة حكؿ الدركس الطمبة بجميع مستكياتيـ  إفإلى الباحثة السبب  ككتعز  

الف ذك المستكل الضعيؼ أك ذك المستكل التحصيمي العالي يمجئكف لمدركس  الخصكصيَّة

كذلؾ إما لمحصكؿ عمى عالمة النجاح أك لمحصكؿ عمى االمتياز أك إلرضاء رغبة  الخصكصيَّة

 األىؿ .

كاتفقت ، (2007الحباشنة ) دراسةك (، 2016الزيكدم ) كتعارضت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة

  (.2012مع دراسة الدعجاني )

 

 : لسادسةنتائج الفرضية ا مناقشة

في متوسطات تصورات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "

تعزى لمتغير الفرع  الخصوصيَّةالدروس طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية حول 

 ." الدراسي

 ≥ α) (0.05ف مستكل الداللة ( كىي أكبر م0.204)في الفرضية السابقة يساكم مستكل الداللة أف 

لدل طمبة المرحمة  الخصكصيَّةأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التصكرات حكؿ الدركس 

السادسة المتعمقة يعزل لمتغير الفرع الدراسي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية  الثانكية في مديرية تربية قباطية

 . بمتغير الفرع الدراسي

 الخصكصيَّةفي ذلؾ إلى إف الطمبة في جميع الفركع يمجئكف إلى الدركس كتعزم الباحثة السبب  

ارم كالن مف لتحقيؽ أىدافيـ كآماليـ المستقبمية، كما أف الفرع العممي ك األدبي ك الصناعي ك التج

تمؾ الفركع  يحتكم عمى مادة الرياضيات كاالنكميزم التي يعاني منيا معظـ طمبة الثانكية العامة 

 كاألغمب  يأخذ الدركس الخاصة لتمؾ المكاد أما لمتميز ك التفكؽ أك لمحصكؿ عمى عالمة النجاح.

(، كدراسة 2012جاسـ كعبد الكريـ ) دراسةك  (،2017دراسة قادرم ) كقد اتفقت ىذه الدراسة مع

 .(2012الدعجاني )
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 .الخامس الدراسة سؤالمناقشة نتائج  5 .5

 مفرضية التالية:للإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو 

 السابعة:نتائج الفرضية  مناقشة

بين مستوى الطموح لدى  ≥ α) (0.05 عند مستوى الداللة إحصائيةوجد عالقة ذات داللة "ال ت

 ."الخصوصيَّةطمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية قباطية وتصوراتيم حول الدروس 

ذات داللو إحصائية عند مستكل كشفت نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف عف كجكد عالقة طردية ايجابية 

بيف مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية  ≥ α) (0.05 الداللة

، أم أنو كمما زاد مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية زاد الخصكصيَّةكتصكراتيـ حكؿ الدركس 

، أك كمما زادت تصكرات طمبة المرحمة الثانكية  حكؿ الخصكصيَّةمف تصكراتيـ نحك الدركس ذلؾ 

 زاد مستكل الطمكح لدييـ. صيَّةالخصك الدركس 

إف الطمبة تسعى لتحقيؽ أىدافيا المستقبمية حيث تصبك  كترل الباحثة إف األسباب في ذلؾ تعكد إلى 

 .الخصكصيَّةنظرتيـ لما ىك أجمؿ نحك تطمعاتيـ المستقبمية كبناءن عميو تؤخذ الدركس 

كمف كجية نظر الباحثة قد تعكد األسباب في ذلؾ إلى إف بعد النظرة لمدراسة العممية في المرحمة 

الثانكية، كنظرتيـ بأنيـ سيغادركف المدرسة فيضع الطمبة نصب أعينيـ ىدؼ يصبك إليو، فيفكر الفرد 

عي منيـ بأنو إذا حصؿ عمى مقعد جامعي سيحصؿ مستقبالن عمى كظيفة محترمة كمركز اجتما

ذا لـ يجتاز مرحمة الثانكية بنجاح فإما بأنو سيصبح عاطالن عف العمؿ أك  مرمكؽ كراتب مرتفع، كا 

يحصؿ عمى عمؿ ذم راتب متدني أك شاؽ. مما يتشكؿ مستكل طمكح عالي كحافز داخمي، 

باإلضافة إلى كضكح اليدؼ إمامو، إذ يككف قد كضع تصكران لمستقبمو كيجيد ألجمو مما يؤدم إلى 

( 2014الفالح) كتعارضت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة. الخصكصيَّةتصكراتيـ نحك الدركس دة زيا

 .الخصكصيَّةالتي ىدفت إلى تقديـ مجمكعة مف اآلليات لمحد مف انتشار الدركس 

إذ ال يكجد عالقة بيف أساليب الضبط االجتماعي  ،(2017كتعارضت أيضان مع دراسة الشجراكم)

 كمستكل الطمكح.
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(التي تكصمت إلى إف أىـ أسباب انتشار 2014التميمي) كاتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة

ىي صعكبة بعض المقررات كالرغبة في الحصكؿ عمى درجات عالية، كضعؼ  الخصكصيَّةالدركس 

مستكل بعض المعمميف، كاىـ أثارىا التربكية أنيا تساعد في اإلعداد لالختبارات، كتعكض النقص في 

( كالتي تكصمت إلى كجكد اتجاىات ايجابية 2012اءة معممي الصؼ، كمع دراسة الدعجاني )كف

 .الخصكصيَّةعالية نحك الدركس 

 

 .مقترحاتال و التوصيات 6.  5
 بما يأتي:الباحثة في ضكء نتائج الدراسة تكصي 

الصغر ؿ كاالتجاىات منذ العمؿ عمى تعزيز كتطكير مستكل الطمكح كاالكتشاؼ المبكر لمميك  .1

دمج الطمبة ببرامج كفعاليات تربط بيف التعميـ كالمجتمع المحيط كإجراء الزيارات ، ك لتنميتيا

  .الميدانية لمجامعات

 عقد ندكات ثقافية لتنمية الطمكح في نفكس الطمبة، كتجديده باستمرار. .2

عف طريؽ تعزيز الذات  الخصكصيَّةانجاز برامج بالتعاكف مع األسرة لمحد مف الدركس  .3

كاالعتماد عمى النفس، كتعزيز دكر المعمـ بالمجتمع لما لو مف تأثير كاضح في العممية 

 التعميمية.

 إجراء دراسات مقارنة بيف مستكل الطمكح كالجندر في قطاعات العمؿ المختمفة. .4

 .الخصكصيَّةإجراء دراسات تربط بيف اثر التنكع في أساليب التدريس لمحد مف الدركس  .5
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مجمة البحوث النفسية والتربوية، ،  ،لدل طالب كمية االقتصاد المنزلي جامعة  المنكفية

 .65-111: (2) 29التربية جامعة المنكفية،كمية 

األمن النفسي وعالقتو بمستوى الطموح والتحصيل (. 2012أبك عمرة، عبد المجيد عكاد مرزكؽ. )
 ، جامعة األزىر، غزة.غير منشكرة ، رسالة ماجستيرالدراسي لدى طمبة الثانوية العامة

 كعالقتيما بتقدير الذات كمستكل الطمكح(. التفاؤؿ كالتشاؤـ 2010أبك العال، محمد اشرؼ احمد. )
مجمة دراسات عربية في كالتكافؽ مع الحياة الجامعية لدل عينة مف الطالب كالطالبات، 

 .339-398، (2) 9 ،، مصرعمم النفس

الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح واتخاذ القرار لدى طمبة (. 2014أبك عكدة، حسيف حسف احمد. )
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ظاىرة العنف الطالبي وعالقتو بمستوى الطموح ومفيوم الذات (. "2013أبك الغنـ، طالؿ سالمة. )
"، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة أـ درماف اإلسالمية، وبعض المتغيرات الديموعرافية

 السكداف.

(. المتطمبات التربكية لمكاجية الدركس 2011أبك كميمية، ىادية محمد رشاد، كصياـ، إيماف تكفيؽ. )
(، 111، مصر، ع)مجمة القراءة والمعرفةبمدارس التعميـ بمحافظة دمياط،  الخصكصيَّة

68-54. 

الطموح التفكير اإلبداعي وعالقتو بكل من العزو السببي ومستوى (. 2004أبك ندم، خالد محمكد. )
،  غير منشكرة ، رسالة ماجستيرلدى تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائيين

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ، مكتبة المعارؼ الحديثة، اإلسكندرية ، مصر. في التربية المقارنة(. 1998أحمد، إبراىيـ احمد. )

دار الفكر س، األسباب، والعالج، إدارة األزمات التعميمية في المدار (. 2001أحمد، إبراىيـ احمد. )
 ، اإلسكندرية ، مصر. العربي

كأثرىا عمى صحة  الخصكصيَّة(. الدركس 2012معرم، ىناء غالب  كالخميس، نداء عبد الرازؽ. )ألا
، مجمة كمية التربيةالطمبة في المرحمة الثانكية في دكلة الككيت أسبابيا كطرؽ عالجيا، 

 .645-678 ، (36)1، رمص جامعة عيف شمس،

(. الصالبة النفسية كعالقتيا بمستكل الطمكح 2016البحيرم، كائؿ جالؿ االسيكطي عبد المقصكد. )
المجمة العممية لمتربية كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب كمية التربية الرياضية بالزقازيؽ، 

 . 490-507: (77) 2ج ، مصر  ،البدنية والرياضة
التربية  مجمة: ظاىرة مجتمعية أـ ظاىرة تعميمية، الخصكصيَّة. الدركس (1996) ، شبؿ.بدراف

 .43، ع13مصر، س المعاصرة،
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(. عالقة مفيكـ الذات بمستكل الطمكح لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة 2009) بركات، زياد.
، جامعة القدس المجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحة عن بعدكعالقتيما ببعض المتغيرات، 

 .255-219 ، (2)1، فمسطيفالمفتكحة، طكلكـر
مف كجية النظر  الخصكصيَّة(. سمبيات كايجابيات ظاىرة الدركس 1995البشير، محمد مزمؿ. )
 .2، السكداف، عمجمة كمية التربيةالتربكية، 

 مجمة دراسات، الخصكصيَّة(. تقييـ األفراد في المجتمع لمدركس 1999البطش، محمد كليد مكسى. )
 .342-368 :(2)26، ، االردفالعموم التربوية

في مراحؿ التعميـ بدكلة  الخصكصيَّة(. الدركس 1994كالسادة، حسيف بدر. )  البكىي، فاركؽ شكقي
 ، الككيت،المجمة التربويةالبحريف: حجميا كأسبابيا كسبؿ التغمب عمييا، دراسة ميدانية، 

8(32) :85-23. 

كأثارىا التربكية عمى  الخصكصيَّة(. أسباب ظاىرة الدركس 2014محمد رضا عمي. )التميمي، إيماف 
الجامعة  دراسات العموم التربوية،مجمة طمبة المرحمة الثانكية، في محافظة الزرقاء، 

 . 728-708: (2)41، األردنية، عمادة البحث العممي

 الخصوصيَّةأسباب انتشار ظاىرة الدروس (. 2007. )محمد أسامةكعبيدات،  التميمي، رابعة خالد
،الجامعة  غير منشكرة ، رسالة ماجستيرونتائجيا في المدارس الثانوية في األردن

 الياشمية، األردف.

اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية (. 2012كعبد الكريـ، نكر ميدم. ) ر جاسـ، شاكر مبد
، بحث مستؿ مف رسالة بعض المتغيراتنحو التدريس المدرسي والخصوصي عمى وفق 

 العراؽ.كمية التربية لمبنات، ، جامعة بغداد،  غير منشكرة ماجستير
فعالية برنامج تدريبي قائم عمى إدارة الذات لرفع مستوى (. 2018بيكمي. ) الجبار، محمد عبد اهلل

ماجستير، ، رسالة الطموح األكاديمي وتحسين القيم لدى طالب التعميم الثانوي الفني
 جامعة كفر الشيخ، مصر.
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(. المناخ الدراسي كعالقتو بمستكل الطمكح لدل طمبة كمية الفنكف الجميمة 2012جبر، حسيف عبيد. )
 .211-184(، 2)2، مجمة مركز بابل لمدراسات الحضارية والتاريخية في جامعة بابؿ،

عالقة مستوى الطموح بالتحصيل الدراسي لدى التالميذ المتمدرسين (. 2015. )بأحمدجويدة، 

، جامعة  غير منشورة ، رسالة ماجستيربمزكش التعليم والتكوين عن بعد بوالية تيشي وسو

 مولود معمري، الجزائر.

عالقة التوافق النفسي االجتماعي ومستوى الطموح الدراسي باالنجاز  (.2014حاج، شتكاف. )
 جامعة كىراف، الجزائر. ، غير منشكرة سالة ماجستير، ر األكاديمي

(. استطالع حكؿ ظاىرة الدركس 2007الديف. ) كالنعيمي، عز  الحباشنة، ميسر خميؿ سميماف
، ، األردفرسالة المعمممجمة : األسباب كاآلثار التربكية المترتبة عمييا، الخصكصيَّة

45(3) ، 57-55. 
مجمة التشخيص كالعالج،  الخصكصيَّة. ظاىرة الدركس (1996) ، محمد صديؽ محمد.حسف

 .119، ع25قطر، س التربية،

محافظة الرس  ، كزارة المعارؼ،الخصوصيَّةبحث الدروس (. 2001الحربي، نادم بف عكاد. )
  .بالسعكدية

القمق التنافسي كدالة تفاعمية بين الجنس ودافعية االنجاز (. 2004حسيب، حسيب محمد. )
مؤتمر السنكم الحادم عشر)الشباب مف ال، الطموح لدى طالب المرحمة الثانويةومستوى 

 ، ديسمبر.11، رقـ المؤتمر1اجؿ مستقبؿ أفضؿ( مصر، مج 

أثر التعمم الخصوصي باستخدام برنامج تعميمي محوسب (.2017خصاكنة، منقذ عبد الرحمف طو. )
 رسالة ماجستير ظة اربد،في تنمية ميارات اإلعراب لدى طالب الصف التاسع في محاف

 ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف.  غير منشكرة

(. اتجاىات طالب كطالبات المرحمة الثانكية بمدينة الرياض نحك 2012حمد بف زيد. )أالدعجاني، 
 27 ، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ،، مجمة دراسات تربوية ونفسيةالخصكصيَّةالدركس 

(77) ،131- 163 . 
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التوجو نحو الحياة وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة (. 2011نيفيف فتحي. )دقة، 
 ، جامعة عماف العربية، األردف.غير منشكرة ، رسالة ماجستيراألردنية في عمان

تحميل وتقويم منياج المغة العربية لمصف األول أساسي (. 2003ربايعة، مازف أحمد محمكد. )
، وأعضاء لجنة تأليف المقرر نممين والمشرفين التربوييبفمسطين من وجية نظر المع

 أطركحة دكتكراة غير منشكرة، جامعة النيميف، السكداف.

(. الحاجات اإلرشادية كالطمكح األكاديمي 2016ىادم صالح  كسرحاف، جناف قحطاف. ) رمضاف،
، جامعة األستاذمجمة لدل طمبة الجامعة الساكنيف كغير الساكنيف في األقساـ الداخمية، 

 .254-233 ، (218)2كرككؾ، 
 "، القاىرة.دراسة تجريبية في التفوق الدراسي لدى طمبة الجامعات (."1961). الزبادم، محمكد

. (1993)، عمر محمد مدني كالشامي، إبراىيـ عبد اهلل كآؿ ناجي، محمد بف عبد اهلل. زكرم
ميدانية عمى مدارس التعميـ العاـ في مجمكعات التقكية بيف النظرية كالتطبيؽ: دراسة 

مجمة مركز البحوث التربوية  مدينة اليفكؼ بمنطقة اإلحساء، المممكة العربية السعكدية،
 .3، ع2س بجامعة قطر،

مقارنة بين مستويات اإلدارة الذاتية في كل من مركز التحكم ومستوى (. 2011الزناتي، أسماء. )
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القاىرة،  ،امعةالطموح وفاعمية الذات لدى طالب الج

 مصر.

(. االتجاه نحك التعميـ الصناعي كعالقتو 2016الزكاىرة، محمد خمؼ كشديفات، سمير عكاد. )
مجمة جامعة القدس بمستكل الطمكح لدل طالب المرحمة الثانكية بمحافظة الزرقاء، 

 . 198 -173(: 4) 4والدراسات،  لألبحاث المفتوحة

لدى األسر السعودية واتجاىاتيم نحوىا في  الخصوصيَّةالدروس (. 2016الزيكدم، ماجد محمد. ) 
 (. 141) ، جامعة طيبة، المدينة المنكرة،ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية
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. ممخص الندكة التي إقامتيا الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ (1999) ، سعيد محمد .السعيد
الدراسات في المناىج وطرق  مجمة، الخصكصيَّةرة الدركس التدريس كمكضكعيا ظاى

 .58مصر، ع التدريس،

تقاف تعمـ مادة  الخصكصيَّة. الدركس (1990) ، صالح الديف حسيف.كالشريؼ ، أماـ مصطفىسيد كا 
مجمة كمية التربية الرياضيات لطمبة الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة أسيكط: دراسة تجريبية، 

 (.6) 1، مصر، بأسيوط

(. نكع التعميـ كالفركؽ الفردية بيف الجنسيف في مستكل الطمكح في 1999سميـ محمد سميـ. ) الشايب،
 .158-175: 50، ع13مصر، س مجمة عمم النفس،سيناء، 

(. دراسة لمستوى الطموح وعالقتو ببعض المتغيرات في ضوء 2005شبير، تكفيؽ محمد تكفيؽ. )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.الجامعة اإلسالمية بغزةالثقافة السائدة لدى طمبة 

(. أساليب الضبط االجتماعي  كمستكل الطمكح  عند طمبة المرحمة 2017الشجراكم، صباح صالح. )
 ،(4)1المجمة العربية لمعمـك كنشر األبحاث،، مجمة العموم التربوية والنفسيةالثانكية، 

263- 280. 
اإلنياك النفسي وعالقتو بكل من قمق المستقبل (. 2013الشرافي، ماىر مكسى مصطفى. )

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة ومستوى الطموح لدى العاممين في اإلنفاق
 اإلسالمية، غزة.

وتأثيرىا عمى  الخصوصيَّةالدروس  (.2014كنسيؿ، جييدة. ) شربي، ككثر كصقر، فاطمة 
، بحث ليسانس، جامعة قاصدم مرباح، التحصيل الدراسي لدى تالميذ مرحمة البكالوريا

 كرقمة، الجزائر.

الخجل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى المعاقين  (.2010شعباف، عبد ربو عمي. )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.غير منشكرة رسالة ماجستيربصريًا، 

 ، سبتمبر.(3آفاؽ تربكية، قطر، ) ،الخصوصيَّةالدروس (. 1993الشناكم، محمد عمي. )
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في المنظومة التربوية بين األسباب والتأثير عمى  الخصوصيَّةالدروس (. 2014صدقاكم، كماؿ. )
 ت، الجزائر. تيارا، جامعة ابف خمدكف التحصيل الدراسي لمتالميذ في االمتحانات الرسمية

بدكلة الككيت في ضكء  الخصكصيَّة(.عكامؿ انتشار ظاىرة الدركس 2013الصكيالف، زىاء فيد. )
 ،27(107)، الككيت، المجمة التربويةالنظاـ المكحد لممرحمة الثانكية: دراسة ميدانية، 

52-13. 

(.  قمق المستقبل وعالقتو بفاعمية الذات ومستوى الطموح لدى طمبة 2015عابد، ىياـ زياد. )
 عة اإلسالمية، غزة.، الجام غير منشكرة رسالة ماجستير الثانوية العامة في محافظة غزة،

 ، دار النيضة العربية، لبناف.مستوى الطموح والشخصية (.1984عبد الفتاح، كاميميا. )

، القاىرة، دراسات في سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية(. 1990عبد الفتاح، كاميميا. )
  نيضة مصر لمطباعة كالنشر.

، وعالقتيا بالدافعية لمتعمم ومستوى الطموحالكفاءة االجتماعية (. 2014عبد الكىاب، جناد. )
 ة، جامعة كىراف، الجزائر.ار أطركحة دكتك 

وانعكاساتيا  الخصوصيَّةاألبعاد االجتماعية واالقتصادية لظاىرة الدروس  (.2006عرابي، مركة. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة عمى األسر المصرية

 المنصكرة، مصر.

لممرحمة الثانوية في  الخصوصيَّةانتشار ظاىرة الدروس  (.2016عسكر، ريما  كالشرحي، سجى. )
، مجمس البحث العممي، كزارة التربية كالتعميـ العاليمدينة دير البمح وأسباب ظيورىا، 

 .مديرية التربية كالتعميـ، غزة
كطرؽ  أسبابيابمحافظة غزة_  الخصكصيَّة(."ظاىرة الدركس 1999). كالعاجز، فؤاد  عفانة، عزك

 .69-121:(1)3، مجمة كمية التربية ،عالجيا"

 .مصر القاىرة، ،، دار المعارؼ2، طالموجز في الصحة النفسية(. 1996عكض، عباس. )
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في الرياضيات كأثارىا  الخصكصيَّةأسباب انتشار ظاىرة الدركس  (.2017الغانـ، ماىر بف محمد. )
مجمة العموم التربكية عمى طالب المرحمة الثانكية مف كجية نظر معممييـ: دراسة تحميمية، 

 .313-350 ، (1)25، مصر التربوية،

كلطؼ اهلل أماـ  كدسكقي، صالح   كعبد الجميؿ  كشنكدة، شنكدة سمعاف عيد، محمد عبد العزيز 
المجمة (. كاقع التعميـ اإلعدادم ككيفية تطكيره، 1995. )، زينات محمد محمدكطبالة

 . 250-270 ، (2)3مصر،  المصرية لمتنمية والتخطيط،

كعالقتيا بعادات  الخصكصيَّة(. الدركس 1994غزاؿ، عبد الفتاح كسميماف، السيد سميماف محمد. )
 ،بأسيوطالتربية مجمة كمية االستذكار كاالتجاىات نحك الدراسة لدل طالب الثانكم العاـ، 

 .1213-1234 (،10) 2مصر، 

 ، مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.المشكالت السموكية (.2016غزاؿ، عبد الفتاح. )

الطمأنينة النفسية وعالقتيا بمستوى الطموح لدى أبناء (. 2016الغمرم، مريـ محمد سالـ. )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة. غير منشكرة ، رسالة ماجستيرمرضى الفصام العقمي

(. التنظيـ الذاتي كعالقتو بمستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ لدل طالب 2013الفقي، آماؿ إبراىيـ. )
 .11-56 (،38)2، السعكدية -دراسات عربية في التربية وعمم النفسالثانكية العامة، ، 

، اإلداريةمجمة التنمية أفقدت المعمـ قامتو كقيمتو،  الخصكصيَّة(. الدركس 2012فضؿ اهلل، ىاجر. )
 (.137) 29مصر، 

 ، دار الكتب، القاىرة، مصر.وتأصيل وتحميل الخصوصيَّةالدروس  (.1997فكزم، فاطمة. )

بيف مطالب التالميذ كمسئكلية األساتذة: دراسة مقارنة  الخصكصيَّة(. الدركس 2017قادرم، حميمة. )
، جامعة الجمفة، مجمة دراسات وأبحاثلثانية مف التعميـ الثانكم، عمى تالميذ المرحمة ا

 .1-16: (26)، الجزائر
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االنطواء لدى عينة من طمبة  -العالقة بين مستوى الطموح وبعد االنبساط(. 2008قربي، سكسف. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مدارس المثمث الشمالي في ضوء بعض المتغيرات

 اربد، األردف.اليرمكؾ، 

ماجستير ، رسالة التعميم الميني وعالقتو بمستوى الطموح وتنمية القدرات(. 2002قندلفت، أكلجا. )
 سكريا. ،دمشؽجامعة غير منشكرة، 

كبعض سمات  الخصكصيَّة. دراسة مقارنة لالتجاه نحك الدركس (1991) ، حمدم شاكر.محمكد
الشخصية لدل المعتمديف كغير المعتمديف عمى الدركس الخصكصي بالمرحمة الثانكية 

 (.7) 2 ،مصر ،بأسيوطمجمة كمية التربية  ،أسيكطبمدينة 
 الخصكصيَّة. دراسة لبعض أبعاد ظاىرة الدركس (1999)، ناصر عبد الرزاؽ محمد. محمكد

 (.13، مصر، ع)كمية التربية بأسوان مجمةبمرحمتي التعميـ االبتدائي كاإلعدادم، 

 دار األماف، المغرب. سيكولوجيا التوافق النفس ومستوى الطموح(. 1989مرحاب، صالح احمد. )

مف كجية نظر)المدراء،  الخصكصيَّةأسباب تفشي ظاىرة الدركس (.2012المرعشمي، نسيبة. )
، ص 50، ع  مجمة الفتح المعمميف، الطالب، أكلياء األمكر( كسبؿ الحد مف انتشارىا،

177 – 202 . 

مكتبة ، الخصوصيَّةالوسائط المتعددة ودورىا في مواجية الدروس (. 2009مرعي، السيد محمد. )
 االنجمك المصرية، القاىرة، مصر.

قمق المستقبل بكل من فاعمية الذات ومستوى الطموح لدى عينة من  (.2011المصرم، نفيف. )
 ، جامعة األزىر، غزة.  غير منشكرة رسالة ماجستير .طمبة جامعة األزىر

أنماط السموك اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية (. 2013المطيرم، رشداف مييؿ نيار. )
الحكومية في دولة الكويت وفقًا لنظرية ليكرت وعالقتيا بالطموح األكاديمي لدى 

بكية ، جامعة عماف العربية، ، كمية العمـك التر غير منشكرة رسالة ماجستير المعممين،
 األردف.
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(. أثر استخداـ المحاكاة الحاسكبية في تعديؿ 2016ممكاكم، آماؿ رضا كالمعمرم، راشد بف جمعة. )
التصكرات الفيزيائية البديمة المتعمقة بالحركة الدكرية لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في 

(، 2) 10 اليرمكؾ، األردف، جامعة ،مجمة الدراسات التربوية والنفسية سمطنة عماف،
318-338. 

، دار المعرفة التعميم والفرص المتكافئة، مدخل فسيولوجيا التعميم(. 1996، سعيد عبده. ) ىسك م
 الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

قدرة مستوى الطموح بالتنبؤ بالضغوط النفسية في ضوء بعض  .(2013). المكمني، فاطمة احمد
، رسالة أستاذ مساعد، جامعة الثانوية العامة في مدينة اربدالمتغيرات لدى أسر طمبة 

 . جرش، األردف

 ، دمشؽ.غياب األب وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدى األبناء(. 2003نادر، نجكل. )

 بيركت، دار الشركؽ. المنجد في المغة العربية المعاصرة،(. 2000أنطكاف كآخركف. ) ،نعمة
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 حضرة الطالب/ة المحترم/ة:

 تحية طيبة وبعد:
مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية  تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف "

"، كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة  الخصوصيَّةقباطية وعالقتو بتصوراتيم حول الدروس 
يرجى مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ  ،أساليب التدريس مف جامعة القدسالماجستير في 

أماـ كؿ فقرة  (√)عمى جميع فقرات االستبانة، كذلؾ بكضع إشارة  االستجابةالبيانات مف خالؿ 
 تعتقد أنيا تنطبؽ عميؾ، عممان باف جميع إجاباتؾ سكؼ تستخدـ لغايات البحث العممي فقط.

 
 كشكران لكـ لحسف تعاكنكـ

 
 رشا خميميةالباحثة : 

 الجزء األول:
 المعمومات الشخصية : 

 ( في المكان الذي ينطبق عمى حالتك √الرجاء وضع إشارة )
 أنثى □ذكر                □                الجنس  :

 متكسط □جيد         □   جيد جدان      □ممتاز               □        مستوى التحصيل:
 صناعي      □تجارم       □أدبي            □عممي                □:           الفرع الدراسي

 (1ممحق رقم )
 أستبانة مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية

 

 

 الدراسات العمياعمادة 
 جامعة القدس    
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 مستوى الطموح

 
 الدرجة الفقرة الرقم

 اقميمة جد   قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جد  
      .شعر بالتفاؤؿ نحك المستقبؿأ 1
      .ا لتحقيؽ األىداؼ التي رسمتيا لمستقبميأسعى جاىدن  2
        عاٍؿ. الحصكؿ عمى تقديرٍ  فيبقدرتي  أثؽ 3
      .عمؿ جماعيٍّ  في أمِّ  صعبميؿ إلى القياـ بالعمؿ األأ 4
      .ؿ مف طمكحيقمِّ خفاقي ال ي  إ فَّ أأرل  5
      .بيف زمالئي لمتميزأككف ا فْ أأسعى إلى  6
      .صر  بالحظكظ كالف   ف  مِ ك أ   7
      .المستقبؿيات لمكاجية تحدِّ  ستعدَّ أ 8
      .ر ظيكر نتائج عممي لفترة طكيمةأتضايؽ عند تأخُّ  9

      .لمنجاح االمعاناة تككف دافعن  فَّ أعتقد أ 10
      .قابمة لمتحقيؽ طمكحاتيمف  كثيران  فَّ أأرل  11
      قَّؽ.التي لـ تحجديدة ب ستطيع استبداؿ أىداؼٍ أ 12
      كيزيد اإلصرار كاإلرادة. ؿ العقباتيذلِّ  الجيد الشخصيَّ  فَّ أأرل  13
      .إمكاناتي المعرفية ءِ كْ د أىدافي في ض  حدِّ أ 14
      .ؿ المسؤكليةاستعداد لتحمُّ  مَّ لد 15
      .باليأس عند مكاجيتي مشكمة في الصؼ شعرأ 16
      .أسعى ألف أككف شخصية اجتماعية فاعمة 17
      .د كمحسكـمصير مستقبمي محدَّ  فَّ أأرل  18
      بسبب غمكض المستقبؿ. ـ الثانكمّ ترؾ التعم  أفكر في  19
ُـّ أ 20       .ميؿ إليياأعماؿ التي ؽ في األفي التفكُّ  ىت
      .في العمؿ مف المحيطيف بي حماسان  قؿُّ أشعر بأنني أ 21
      .مكافحان  نفسي شخصان  دُّ ع  أ 22
      .نتائج االمتحاناتفي  أخشى الفشؿ 23
 .في المستقبؿ يمان م   ني سأصبح شخصان فكرة أنَّ  تراكدني كثيران  24
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 الدرجة الفقرة الرقم
 اقميمة جد   قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جد  

      .عةميؿ إلى االستزادة في المعمكمات مف مصادر متنكِّ أ 25
      .في مستقبمي ر كثيران أفكِّ  26
      .القميؿراضيان ب نفسي قنكعان  أرل 27
      .أحاكؿ الكصكؿ إلى اإلتقاف في العمؿ الذم أنجزه 28

 
 

 انتيت االستبانة
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 المحترم/ة:ة حضرة الطالب/ة

 تحية طيبة وبعد:
مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية في مديرية تربية  تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف "

"، كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة  الخصوصيَّةقباطية وعالقتو بتصوراتيم حول الدروس 
في استكماؿ  يرجى مف حضرتؾ التعاكف ،الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس

أماـ كؿ فقرة  (√)عمى جميع فقرات االستبانة، كذلؾ بكضع إشارة  االستجابةالبيانات مف خالؿ 
 تعتقد أنيا تنطبؽ عميؾ، عممان باف جميع إجاباتؾ سكؼ تستخدـ لغايات البحث العممي فقط.

 
 كشكران لكـ لحسف تعاكنكـ

 
 رشا خميميةالباحثة : 

 الجزء األول:
 المعمومات الشخصية : 

 ( في المكان الذي ينطبق عمى حالتك √الرجاء وضع إشارة )
 أنثى □ذكر                □                الجنس  :

 متكسط □جيد         □  جيد جدان       □ممتاز               □        مستوى التحصيل:
 صناعي      □تجارم       □أدبي            □عممي                □:           الفرع الدراسي

 

 
 (2ممحق رقم )

  الخصوصيَّةأستبانة تصورات الطمبة حول الدروس 
 

 

 عمادة الدراسات العميا
 جامعة القدس    
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 الخصوصيَّةحول الدروس الطمبة تصورات 
 
 الدرجة الفقرة الرقم

 قميمة جد ا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جد ا
إقباؿ الطمبة عمى الدركس  ىتؤدم صعكبة المكاد إل 1

 .الخصكصيَّة
     

إقباؿ الطمبة عمى الدركس  ىتسبب العالمات المتدنية إل 2
 . الخصكصيَّة

     

      عمى خفض قمؽ االمتحاف. الخصكصيَّةتعمؿ الدركس  3
      مف دافعية الطمبة لمتعمُّـ. الخصكصيَّةتزيد الدركس  4
مف نتائج الطمبة في المكاد الدراسية  الخصكصيَّةت حسف الدركس  5

 مما يساعد عمى التفكُّؽ.
     

الزماف كالمكاف المناسبيف لمطمبة مما  الخصكصيَّةتكفر الدركس  6
 يزيد مف اإلقباؿ عمييا. 

     

مف ف ر ص  القبكؿ بالتخصُّص الذم  الخصكصيَّةتزيد الدركس  7
 أرغب فيو في الجامعة.

     

      عممية المراجعة لممادَّة التعميمية. الخصكصيَّةت سيِّؿ الدركس  8
      عف المدرسة.عمى الغياب الطمبة  الخصكصيَّةالدركس  شجعت   9

      في حؿِّ الكاجبات البيتية كف يميا. الخصكصيَّةتساعد الدركس  10
الطمبة إلى تقميد بعضيـ  الخصكصيَّةتدفع ظاىرة الدركس  11

 البعض.
     

عمى تبسيط المعمكمات كتقريبيا إلى  الخصكصيَّةتعمؿ الدركس  12
 الكاقع. 

     

      عمى تفعيؿ المشاركة الصفية. الخصكصيَّةتساعد الدركس  13
      .أداء الطالبعمى تحسيف  الخصكصيَّةتعمؿ الدركس  14
المشاركة الصفية يدفع الطمبة إلى الدركس  انخفاض 15

 .الخصكصيَّة
     

      .الخصكصيَّةجديدة في الدركس  ي قدِّـ المعمـ أفكاران  16
      مف ثقة الطمبة بنفسيـ. الخصكصيَّةتزيد الدركس  17



111 

 

 
 
 الدرجة الفقرة الرقم

 قميمة جد ا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جد ا
كان  الخصكصيَّةت خمؽ الدركس  18       مف التّنافس بيني كبيف زمالئي. ج 
مف المشتتات مما يجعميا أكثر  الخصكصيَّةت قمؿ الدركس  19

 فاعمية.
     

      البديؿ لعدـ اىتماـ المعمـ كجدِّيَِّتو. الخصكصيَّةت قدِّـ الدركس  20
د الدركس  21 الطمبة بممخصات ت عينيـ عمى زيادة  الخصكصيَّةت زكِّ

.  التحصيؿ الدراسيِّ
     

      خبرات الطمبة. الخصكصيَّةالدركس  عززت   22
يَّة اختيار معمِّـ المادَّة . الخصكصيَّةت حقِّؽ الدركس  23 رِّ       لمطمبة ح 
الكقت الكافي لفيـ النشاطات  الخصكصيَّةتكفِّر الدركس  24

 التعميمية كاستيعابيا.
     

      الفركؽ الفردية. الخصكصيَّةتراعي الدركس  25
عمى الكشؼ عف نقاط الضعؼ  الخصكصيَّةت ساعد الدركس  26

 لدل الطمبة كمعالجتيا.
     

      الطالب مف المعمـ فيعتبره صديؽ. الخصكصيَّةت قرب الدركس  27
نماذج مف األمثمة كاألسئمة التي ال  الخصكصيَّةتكفر الدركس  28

.  تتكفَّر في الصَّؼِّ الدراسيِّ
     

 
 انتيت االستبانة
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 (3ممحق رقم )

 األعضاء المحكمين
 

 
 
 

 

 

 

 

 مكةةةةةةان العةةةةةةمل المحكةةةةةةةةم الةةةةةرقةةةم
 جامعة القدس المفتوحة. أ.د. حسن السموادي. 1
 جامعة القدس المفتوحة. أ.د. حسني عوض. 2
 جامعة القدس. أ.د. محمود أبو سمرة.  3
 جامعة القدس. د. إبراىيم عرمان. 4
 المفتوحة.جامعة القدس  د. حسن قاللوة. 5
 جامعة القدس. د. ربيع عويس. 6
 جامعة القدس. د. زياد قباجة. 7
 جامعة القدس المفتوحة. د. عمر عتيق. 8
 جامعة القدس المفتوحة. د. مازن ربايعة. 9

 جامعة القدس. د. محسن عدس.  10
 جامعة القدس المفتوحة. د. محمود ربايعة. 11
 التربوية. كمية العموم د. مروان ربايعة. 12
 جامعة فمسطين التقنية، خضوري. د. نيى عطير. 13
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 (4ممحق رقم )

 تسييل الميمة.
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 فيرس المالحق:

 

 الصفحة عنكاف الممحؽ رقـ الممحؽ

 106  .مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكيةاستبانة  1

 109 . الخصكصيَّةحكؿ الدركس استبانة تصكرات الطمبة  2

 112 األعضاء المحكميف. 3

4 
 تسييؿ الميمة.
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 فيرس الجداول:
رقـ 
 الجدكؿ

رقـ  عنكاف الجدكؿ
 الصفحة 

 59 .الدراسةتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  1.3
( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 2.3

 .مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطيةفقرات 
63 

( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 3.3
لدل طمبة المرحمة الثانكية في  الخصكصيَّةالتصكرات حكؿ الدركس فقرات 

 .مديرية تربية قباطية

64 

كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة المتكسطات الحسابية  1.4
 .مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطيةل

68 

مسػػػػتكل فػػػػي  العينػػػػة أفػػػػرادالسػػػػتجابة لمعينػػػػات المسػػػػتقمة نتػػػػائج اختبػػػػار "ت"  2.4
متغيػػر  الطمػكح لػػدل طمبػة المرحمػػة الثانكيػػة فػي مديريػػة تربيػػة قباطيػة حسػػب

 جنس.ال

70 

 المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة 3.4
مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة قباطيػة يعػزل ل

 مستكل التحصيؿ.لمتغير 

71 

فػػػي مسػػػتكل العينػػػة  أفػػػرادالسػػػتجابة  األحػػػادمنتػػػائج اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف  4.4
الطمػكح لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة فػي مديريػػة تربيػػة قباطيػػة يعػػزل لمتغيػػر 

 مستكل التحصيؿ.

71 

( لممقارنػػػػػػات البعديػػػػػػة بػػػػػػيف المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية LSDنتػػػػػػائج اختبػػػػػػار ) 5.4
 متغير مستكل التحصيؿ.الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب 

72 

 المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػةالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات  6.4
مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمػة الثانكيػة فػي مديريػة تربيػة قباطيػة يعػزل ل

  الفرع الدراسي.لمتغير 

73 

فػػػي مسػػػتكل العينػػػة  أفػػػرادالسػػػتجابة  األحػػػادمنتػػػائج اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف  7.4
قباطيػػة يعػػزل لمتغيػػر الطمػكح لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة فػي مديريػػة تربيػػة 

 الفرع الدراسي.
 

73 
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( لممقارنػػػػػػات البعديػػػػػػة بػػػػػػيف المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية LSDنتػػػػػػائج اختبػػػػػػار ) 4.8
 متغير الفرع الدراسي.الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب 

74 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة  9.4
لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانكيػػػػة فػػػػي  الخصكصػػػػيَّةلمتصػػػػكرات حػػػػكؿ الػػػػدركس 

 مديرية تربية قباطية.

75 

التصػػكرات فػػي  العينػػة أفػػرادالسػػتجابة لمعينػػات المسػػتقمة نتػػائج اختبػػار "ت"  10.4
لػػػدل طمبػػػة المرحمػػة الثانكيػػػة فػػػي مديريػػػة تربيػػػة  الخصكصػػػيَّةحػػكؿ الػػػدركس 
 الجنس.متغير  قباطية حسب

77 

 كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػةالمتكسػػطات الحسػػابية  11.4
لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانكيػػػػة فػػػػي  الخصكصػػػػيَّةحػػػػكؿ الػػػػدركس  متصػػػػكراتل

 مستكل التحصيؿ.مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير 

78 

فػي التصػكرات العينػة  أفػرادالسػتجابة  األحػادمنتائج اختبار تحميؿ التبػايف   12.4
لػػػدل طمبػػػة المرحمػػة الثانكيػػػة فػػػي مديريػػػة تربيػػػة  الخصكصػػػيَّةحػػكؿ الػػػدركس 

 مستكل التحصيؿ.قباطية يعزل لمتغير 

79 

 المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة 13.4
لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانكيػػػػة فػػػػي  الخصكصػػػػيَّةحػػػػكؿ الػػػػدركس  متصػػػػكراتل

 الفرع الدراسي. مديرية تربية قباطية يعزل لمتغير

80 

فػػي التصػػكرات العينػػة  أفػػرادالسػػتجابة  األحػػادمنتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف  14.4
لػػػدل طمبػػػة المرحمػػة الثانكيػػػة فػػػي مديريػػػة تربيػػػة  الخصكصػػػيَّةحػػكؿ الػػػدركس 

 .الفرع الدراسيقباطية يعزل لمتغير 

80 

ل مستكل الطمكح لدبيف  معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية لمعالقة 4.15
تصكراتيـ حكؿ الدركس ك طمبة المرحمة الثانكية في مديرية تربية قباطية 

 .الخصكصيَّة
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 :فيرس المحتويات
 الصفحة  المكضكع 
 ق اإلىداء.

 ك إقرار.

 ز الشكر كالتقدير. 

 ح الممخص بالمغة العربية.

 ط الممخص بالمغة اإلنجميزية. 

 الفصل األول
 .الدراسة وأىميتياخمفية 
 1 المقدمة.

 2 مشكمة الدراسة. 

 3 أسئمة الدراسة.

 3 فرضيات الدراسة. 

 4 أىمية الدراسة.

 5 أىداؼ الدراسة.

 5 الدراسة. اتدمحد

 6 مصطمحات الدراسة.

 الفصل الثاني
 .اإلطار النظري والدراسات السابقة

 9 .مستكل الطمكح: المحكر األكؿ

 25 .الخصكصيَّةالمحكر الثاني: الدركس 

 36 اىتمت بمستكل الطمكح. دراسات

 36 .عربيةالدراسات ال

 45 .جنبيةاألدراسات ال  

 47 تعقيب عمى الدراسات السابقة المتعمقة بالطمكح.  
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 48 .الخصكصيَّةاىتمت بالدركس  دراسات  

 48 .عربيةالدراسات ال  

 55 .جنبيةاألدراسات ال  

 57 .الخصكصيَّةتعقيب عمى الدراسات السابقة المتعمقة بالدركس   

 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات.

 59 منيج الدراسة.

 59 مجتمع الدراسة. 

 60 عينة الدراسة.

 61 أدكات الدراسة.

 63 صدؽ أدكات الدراسة اإلحصائي.

 64 إجراءات الدراسة.

 65 متغيرات الدراسة.

 65 المعالجة اإلحصائية. 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة. 

 67 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

 70 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 74 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

 77 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

 81 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج.

 83 مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة األكؿ. 

 84 مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الثاني.
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 87 مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الثالث.

 88 مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الرابع.

 90 مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة الخامس.

 91 المقترحات.ك  التكصيات

 المراجع.
 92 العربية.قائمة المراجع 

 102 قائمة المراجع األجنبية.

 الفيارس.
 114 فيرس المالحؽ.

 115 فيرس الجداكؿ.

 117 فيرس المحتكيات.
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