"توكيد الذات وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة المرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة"
إعداد :سماح عمي محمد الشمراني

قسم الرتبية وعلم النفس -كلية الرتبية -جامعة الباحة -اململكة العربية السعودية
مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة

بمحافظة القنفذة كتحديد درجة تككيد الذات عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،ك تحديد مستكل

الطمكح عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كالكشؼ عف العالقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح

لدل طمبة ا لمرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي ك تككف مجتمع
الدراسة مف طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ك بمغت العينة النيائية ( )917طالبان ك طالبة ك طُبِّؽ
عمييـ مقياس تككيد الذات مف إعداد محمد الطيب ( )3112ك مقياس مستكل الطمكح مف إعداد آماؿ

باظة( ،)3112ك تكصمت الدراسة الى النتائج التالية  :مستكل تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طالب
المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة متكسط كأف أكثر ابعاد الطمكح شيكعا لدل طالب المرحمة المتكسطة ىك

الطمكح االجتماعي كأف ىناؾ عالقة دالة احصائيا عند 1010كؿ مف مستكل الطمكح كتككيد الذات لدل طمبة
المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كأكثر أبعاد الطمكح ارتباطا بتككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة ىك الطمكح الدراسي ،كيكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجات تككيد الذات كدرجات

مستكل ا لطمكح تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،كيكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة تككيد الذات
كدرجة مستكل الطمكح كأبعاده تبعا لممستكل التعميمي لمكالديف في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي

لكالدييـ جامعي كفكؽ الجامعي0

الكممات المفتاحية :تككيد الذات  ،مستكل الطمكح  ،طمبة المرحمة المتكسطة0

Abstract
The study aimed to uncover the degree of self-assertion among the
students of the intermediate stage in Qunfudah Governorate, and to
reveal the level of ambition among the students of the intermediate
stage in Qunfudah Governorate and to reveal the relationship
between self-assertion and the level of ambition among the
intermediate students in Qunfudah. (719) students and applied a
measure of self-confidence by Mohammed Al-Tayeb (2013) and the
level of ambition by Amal Bada(2008), and the study reached the
following results: The level of self-assertion and level of ambition
among middle school students in general is average. The most
common ambition of middle-school students in the county is social
ambition. A statistically significant relationship exists at 0.05
between both the level of ambition and the self-assertion of middleschool students in Qunfudah governorate. The most ambitious
dimension associated with self-assertion is academic ambition.
There are statistically significant differences in the degrees of
assertiousness and levels of ambition depending on the gender
variable for the benefit of females.
Keywords: self-assertion, level of ambition, students in the middle
stage .
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مقدمة الدراسة :
المرحمػػة المتكسػػطة ىػػي مرحمػػة ثقافيػػة عامػػة ،نايتيػػا تربيػػة الناشػػع تربيػػة إسػػالمية شػػاممة لعقيدتػػو كعقمػػو

كجسمو كخمقو ،يراعى فييا نمك كخصائص الطكر الذم يمر بو يمتحؽ بيا الطالب نالبا في عمر الثانيػة عشػر
كينتيػػي فػػي نيايػػة الخامسػػة عشػػر أم مػػا يشػػكؿ المرحمػػة المبك ػرة مػػف الم ارىقػػة ،كفػػي ىػػذه المرحمػػة يحتػػؿ تككيػػد

الذات أىمية في حياة الفرد فيك الذم يسمح لمفرد باستعادة السيطرة عمى حياتػو ،كيػؤدم تككيػد الػذات إلػى زيػادة
احتراـ كتقدير الفرد لنفسو ك لآلخريف مف خالؿ المكاقؼ المختمفة التػي يمػر بيػا عنػدما يعبػر عػف مشػاعره كعػف
رأيو كيدافع عف رأيو دكف التعدم عمى حقكؽ اآلخريفُ ،فيعد تككيد الذات جانبان مف شخصػية الفػرد يحػدد نجاحػو
كفشمو في العالقات االجتماعية مع اآلخريف0
كقػ ػػد زاد اىتمػ ػػاـ عممػ ػػاو الػ ػػنفس بمفيػ ػػكـ ع تككيػ ػػد الػ ػػذات ع منػ ػػذ عػ ػػاـ  1777عنػ ػػدما تحػ ػػدث عنػ ػػو (كلبػ ػػي

 (willoubghyفػػي (الظ ػػاىر )32 ،3112،كلكػػف ىػػذا المفي ػػكـ بػػدأ يػػدخؿ ميػػداف الع ػػالج النفسػػي عمػػى يػػد

المعػالجيف السػػمككييف الجػدد أصػػحاب مدرسػػة تعػديؿ السػػمكؾ ،فمقػػد أكرد (كلػب  )1702 wolpeفػػي (الطيػػب،

 )0 ،3112ضػػمف فنياتػػو العالجيػػة  ،فنيػػة ع االسػػتجابات التككيديػػةع ،التػػي تسػػتيدؼ عػػالج المرضػػى الخجػػكليف
كالييابيف كالذيف يعانكف مف المخاكؼ المرضية االجتماعية ( الفكبيا االجتماعية ) 0

كقد حظيت د ارسػة تككيػد الػذات ) (Self-assertionباىتمػاـ كبيػر ،كد ارسػة الضػالعيف ( ،)3111د ارسػة

رفػػو ( ،)3112د ارسػػة بػػدر ( )3112س ػكاو عمػػى المسػػتكل المدرسػػي ،أك المسػػتكل الحيػػاتي ،حيػػث أثبتػػت نتػػائج
تمػػؾ الد ارسػػات ااىميػػة الكبي ػرة لتككيػػد الػػذات لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة فػػي مسػػاعدة ااف ػراد عمػػى التصػػرؼ بميػػارة

اجتماعية ،عمى اعتبار أنيا تنمي الذات ،في حيف التصرؼ بشكؿ نير مؤكد لمذات يعتبر ىزيمة كاحباطنا ليا0

كتتػثثر درجػة تككيػد الػػذات بعكامػؿ منيػا مسػػتكل الػذكاو كالدافعيػة كمسػتكل الطمػػكح كيػؤدم مسػتكل الطمػػكح

دك انر ىامان في حياة الفرد كالجماعة 0فيك أحد المتغيرات ذات التثثير البػال فيمػا يصػدر عػف اإلنسػاف مػف نشػاط0
كلعػػؿ الكثيػػر مػػف إنجػػازات اافػراد كتقػػدـ اامػػـ كالشػػعكب يرجػػع إلػػى تػكافر القػػدر المناسػػب مػػف مسػػتكل الطمػػكح
باإلضافة إلى تكافر العكامؿ ااخرل التي تساعد عمى اإلنجاز كالتقدـ ،كالػذم يشػير الػى ااىػداؼ الكاقعيػة التػي
يتبناىػػا الفػػرد فػػي حياتػػو كيحػػاكؿ الكصػػكؿ إلييػػا  ،حيػػث يختمػػؼ مػػف شػػخص آلخػػر كمػػف مكقػػؼ إلػػى آخػػر  ،ك

يتثثر بعكامؿ كثيرة كخبرات الفشؿ كالنجاح كالثكاب كالعقاب ىك الذم يمكنو مف التغمب عمييػا (جكيػدة 3110 ،

)1 ،

إف مسػػتكل الطمػػكح يعتبػػر قػػكة دافعػػة لمسػػمكؾ ،ككػػؿ نجػػاح يحققػػو الفػػرد يعػػزل إلػػى الطمػػكح حيػػث أشػػارت

الكثير مف الدراسات كدراسة شعباف ( ،)3111كدراسة ىادسػكف (  ،)Hudson, 2009د ارسػة سػالـ (،)3113

د ارسػػة رزيقػػة ( ،)3112أف الطمػػكح إذا كػػاف مناسػػبا لقػػدرات الفػػرد كامكانياتػػو فسػػيناؿ خي ػ ار كفي ػرا ،فػػالطمكح ىػػك
الكسػػيمة التػػي تسػػتمر بيػػا عجمػػة الحيػػاة فػػي تقػػدـ مسػػتمر كلػػيكف طمكحػػؾ لنفسػػؾ ككػػذلؾ لخدمػػة المجتمػػع الػػذم

تعػػيش فيػػو فػػالطمكح ىػػك سػػر النجػػاح كأساسػػو كىػػك مػػف أىػػـ مقكمػػات التقػػدـ كالرقػػي كمػػا أن ػو مػػف أىػػـ ممي ػزات
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الشخصية السكية ،ككاف ذلؾ دافعان لمباحثة لمكشؼ عػف العالقػة بػيف تككيػد الػذات ك مسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة
المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
يعتبػػر عصػرنا الحػػالي عصػػر تفجػػر المعمكمػػات كعصػػر التغيػرات السػريعة المفاجئػػة ممػػا يفتػػرض أف يكػػكف

انساف العصر عمى معرفة بجميع الميارات االجتماعية الالزمة كتككيد الذات كالتػي تسػاعد الفػرد عمػى أف يعبػر
في ىذا الػزمف عمػا يمػر بػو مػف مشػاعر كضػغكطات كتغيػرات ككيػؼ يػدافع عػف حقكقػو كيػؤدم حقػكؽ اآلخػريف
مػػف حكلػػو كأف يػػتمكف مػػف تكييػػؼ ظركفػػو كحاجاتػػو مػػع الكاقػػع المتغيػػر كأف يزيػػد مػػف خب ارتػػو كتقيػػيـ ذاتػػو تقييمػػا

مناسػػبا كيكػػكف عمػػى قػػدر مػػف الطمػػكح الػػذم يعػػد بمثابػػة الػػدافع الػػذم يشػػحذ اليمػػـ لمكاكبػػة تمػػؾ التطػػكرات فتككيػػد

الفرد لذاتو كفكرتو عف نفسو تؤثر في مستكل طمكحو في كافة المجاالت كالسيما في المجاؿ ااكػاديمي ،كنظػ ار
اف المرحمػػة المتكسػػطة يصػػبح الطمبػػة فييػػا أكثػػر اختالطػػا بػػالمجتمع فمػػف الميػػـ تككيػػدىـ لػػذاتيـ كايضػػا فيػػذه

المرحم ػػة يب ػػدأ فيي ػػا الطم ػػكح ب ػػالنمك حي ػػث يص ػػبح الطمب ػػة أكث ػػر كعي ػػا بمس ػػتقبميـ كالح ػػرص عم ػػى ني ػػؿ ال ػػدرجات

التحصػػيمية فػػي مختمػػؼ الم ػكاد ،ك مػػف ىنػػا بػػرزت مشػػكمة الد ارسػػة الحاليػػة فػػي معرفػػة العالقػػة بػػيف تككيػػد الػػذات
كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية :
 01ىؿ تكجد عالقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة؟

 03ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لدرجػػة تككيػػد الػػذات تعػػزل لمتغيػػر (الجػػنس ،التحصػػيؿ
الدراسي ،المستكل التعميمي لمكالديف  ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)؟

 02ى ػػؿ تكج ػػد ف ػػركؽ ب ػػيف تق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لمس ػػتكل الطم ػػكح تع ػػزل لمتغي ػػر (الج ػػنس ،التحص ػػيؿ
الدراسي ،المستكل التعميمي لمكالديف  ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)؟

أىداف الدراسة :

تيدؼ الدراسة الحالية الى تحقيؽ ااىداؼ التالية :
 01التعرؼ عمى العالقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
 03تحديد درجة تككيد الذات عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
 02تحديد درجة الطمكح عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0

 02الكشػػؼ عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  α=1010بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة
الد ارسػة لدرجػة تككيػد الػذات تعػػزل (لمتغيػر الجػنس ،التحصػيؿ الد ارسػػي ،المسػتكل التعميمػي لمكالػديف ،طبيعػػة

عمؿ الكالديف ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)0

 00الكشػػؼ عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  α=1010بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة
الد ارسػػة لمسػػتكل الطمػػكح تعػػزل( لمتغيػػر الجػػنس ،التحصػػيؿ الد ارسػػي ،المسػػتكل التعميمػػي لمكالػػديف ،طبيعػػة
عمؿ الكالديف ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)0
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أىمية الدراسة:
أوال  :أىميتيا النظرية:

 01تفيػػد فػػي التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػكفر كػػؿ مػػف تككيػػد الػػذات كمسػػتكل الطمػػكح عنػػد طمبػػة المرحمػػة المتكسػػطة
بمحافظة القنفذة 0

 03أىمية المرحمة العمرية التي ييتـ بيا البحث كىي المرحمػة المتكسػطة كالتػي تعػد النػكاة ااساسػية التػي ينبنػي
عمييا مستقبؿ المجتمعات0
 02إف ىػػذه الد ارسػػة تعػػد الد ارسػػة ااكلػػى فػػي محافظػػة القنفػػذةم حسػػب مػػا اتػػيح لمباحثػػة االطػػالع عميػػوم التػػي
ستبحث في تككيد الذات كمستكل الطمكح كعالقتيما لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
 .4محاكلة التعرؼ عمى العالقة بيف تككيد الػذات ك مسػتكل الطمػكح كذلػؾ مػف شػثنو أف يجعػؿ اافػراد يضػعكف
مستكل طمكح مناسب لقدراتيـ كامكانياتيـ 0

ثانيا  :األىمية التطبيقية:

 01تفيػػد ىػػذه الد ارسػػة المعنيػػيف مػػف أكليػػاو اامػػكر كالمدرسػػيف كالمرشػػديف كالم ػربيف فػػي تػػكفير بيئػػة مناسػػبة لنمػػك
مستكل الطمكح ككذلؾ في الكشؼ عف ذكم الطمكح المرتفع كاستغالؿ ىذا الطمكح بما يفيد المجتمع 0

 03قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في إعداد برامج إرشادية الكتساب ميارة تككيد الذات مف قبؿ طمبة المدارس0

 -حدود الدراسة:

الحدكد المكضكعية :تقتصر الدراسة عمى قياس تككيد الذات كعالقتو بمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة
المتكسطة بمحافظة القنفذة0

الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي ااكؿ لعاـ  1222ق
الحدكد المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة في مدارس المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة 0
الحدكد البشرية :طبقت الباحثة ىذه الدراسة عمى عينة مف طالب كطالبات المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0

مصطمحات الدراسة:
 .1توكيد الذات (: )self-Assertion

كيعرؼ  ) 7 ،3110( Omarتككيد الذات بثنو :عسمكؾ يقكـ بو الفرد  ،كىك يتثلؼ مف استجابات مستقمة

مناسبة لمكضع أك الظركؼ المحيطة بالفردع0
التعريف اإلجرائي :ىك سمكؾ يعبر فيو الفرد عف حقكقو كمشاعره كانفعاالتو دكف الشعكر بالذنب ك دكف إيذاو
اآلخريف كالذم يعبر عنو بالدرجة الكمية المتحصؿ عمييا مف إجابة افراد العينة عمى مقياس تككيد الذات
المستخدـ في الدراسة الحالية0
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 .2مستوى الطموح (: )level of ambitionىك ااىداؼ التي يضعيا الفرد لذاتو في مجاالت تعميمية أك
مينية أك أسرية أك اقتصادية كيحاكؿ تحقيقيا ،كتتثثر بالعديد مف المؤثرات الخاصة كبشخصية الفرد أك

القكل البيئية المحيطة بو0

(باظة)9 ،3112 ،

كتعرؼ عبدالفتاح(  )11 ،3119مستكل الطمكح بثنو عسمة ثابتة نسبيا تميز اافراد بعضيـ عف بعض في
االستعداد كالكصكؿ إلى أىداؼ فييا نكع مف الصعكبة ،كيتضمف الكفاح ك تحمؿ المسئكلية كالميؿ إلى التفكؽع
التعريف اإلجرائي:ىو سمة شخصية تميز الطالب الذيف يضعكف انفسيـ أىداؼ كيسعكف لتحقيقيا كالذم
يقاس بالدرجة الكمية المتحصؿ عمييا مف إجابة افراد العينة عمى مقياس مستكل الطمكح المستخدـ في الدراسة

الحالية0
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اإلطار

النظري

المحور األول :توكيد الذات

لقدأصبح مفيكما كاسعا في الكقت الحاضر ليشمؿ كؿ التعبيرات المقبكلة اجتماعيا لإلفصاح عف الحقكؽ

كالمشاعر الشخصية كإمكانية الرفض المؤدب لطمب نير معقكؿ  ،كالتعبير المقبكؿ عف مشاعر الضيؽ
كالسخط ك كذلؾ اإلعجاب ك االستحساف0
العوامل المؤثرة في تكوين الذات:

كيمكف تحديد بعض العكامؿ المؤثرة في تككيف مفيكـ الذات:
 - 1عوامل ذاتية :كتتمثؿ في الخصائص الجسمية ،كالقدرة العقمية الذكاو0
 الخصائص الجسمية :كيقصد بيا صكرة الجسـ كما تتضمنو مف خصائص مف حيث الطكؿ ،الكزف،
الحجـ ،الشكؿ العاـ ،الخمك مف المالمح المعيبة في نظر الفرد مف خالؿ المعايير الثقافية ،حيث ،أف

الخصائص المعيبة لمجسـ تخفض مف تقدير الفرد لذاتو( 0دبيس0)311 ،1772،
 القدرة العقمية العامة(الذكاء) :يؤثر الذكاو عمى إدراؾ الفرد لذاتو ك إدراكو التجاىات اآلخريف نحكه،
كالفرص المتاحة أمامو أك العكائؽ التي تكاجيو(زىراف )321 ،1799 ،أيضان تتثثر نظرة الفرد لذاتو بما

ككنو مف مفيكـ لذاتو ااكاديمية كبمدل ما حققو مف نجاح أك فشؿ كمف انطباعات كتفاعالت كردكد أفعاؿ

تجاه الحياة المدرسية كفي تحصيمو الدراسي مما يؤثر في مستكل طمكحو كتطمعاتو كمستقبمو الدراسي
ككؿ(0بيادر0)22 ،1722،
2ـ العوامل االجتماعية :يقصد بيا تمؾ المؤثرات كاالتجاىات االجتماعية التي يتثثر بيا الفرد بالكسط الذم

يعيش فيو  ،لذلؾ تؤكد بيادر (  )02 ، 1722عمى أف مفيكـ الفرد عف ذاتو يتثثر بنظرة اآلخريف إليو ،كبما
تحممو ىذه النظرة مف تقدير كاحتراـ أك العكس برفض ك إىماؿ كعدـ تقبؿ ،كيترؾ ذلؾ أث انر كبي انر عمى دكر

الفرد في المجتمع كمكانتو االجتماعية ككضعو االجتماعي الذم يترتب عميو مكاجية الفرد بالعديد مف
المشكالت النفسية أك تكافؽ الفرد مع نفسو كاآلخريف0
كمما سبؽ يتضح أف مفيكـ الذات ينمك كيتطكر إما بعكامؿ تنبع مف الفرد نفسو كالذكاو أك الخصائص
الجسمية أك مف البيئة المحيطة بو كنظرة اآلخريف لو ك مكانتو االجتماعية كعالقتو بثسرتو ك أفراد مجتمعو0

النظريات المفسرة لتوكيد الذات :
أ/نظرية التعمم :

يقكـ مفيكـ االستجابة التككيدية عمى أسس كؿ مف نظرية اإلشراط الكالسيكي كاإلشراط اإلجرائي ،كأف

اإلنساف يكلد مستثا ار كمنطمقا بالطبيعة ،إال أف أنمب ااطفاؿ يقابمكف العديد مف مصادر الكؼ في البيئة التي
تشكؿ كميا عكامؿ شرطية ،تؤدم إلى تعمميـ التقيد في السمكؾ كالمبالغة في اادب كعدـ المعارضة كعدـ
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المقاطعة ،فالتككيدية تعمؿ عمى تقكية كتعزيز استجابات مضادة لمقمؽ ،كتعمؿ عمى كفو في كؿ المكاقؼ التي
يظير فييا ىذا االنفعاؿ ،كفي نفس الكقت فإف السمككيات التككيديةم إذا ما تـ تطبيقيا بطريقة مالئمة م عادة
ما يتبعيا نتائج مرضية عديدة تقمؿ مف القمؽ بطريقة ممحكظة ،كتؤدم بالفرد إلى الحصكؿ عمى قدر أكبر مف
الييمنة كالضبط لممكاقؼ االجتماعية0

(رفو )30 ،3112،

ب/نظرية التوكيد:
نظريػػة التككيػػد لتكننػػد  Townend 1771التػػي كردت فػػي (بنػػي يػػكنس )20 ،3110،تقػػكـ عمػػى افتػراض

أف لكؿ شخص حقكؽ إنسانية أساسية يجب أف تحترـ  ،كأف ميارات التككيد يمكف تنميتيا 0

كتؤكد ىذه النظرية عمى الحقكؽ اإلنسانية ااساسية كما يقابميػا مػف مسػئكليات ،كمػف ىػذه الحقػكؽ :الحػؽ

في التعبير عف اآلراو كاافكار حتى لك اختمفػت مػع اآلخػريف ،كالتعبيػر عػف المشػاعر مػع تحمػؿ مسػئكلية ذلػؾ،

كالحؽ في الرفض كالقبكؿ ،أك تغيير الرأم دكف تقديـ اعتػذارات ،كتحمػؿ مسػئكلية ارتكػاب ااخطػاو ،كالحػؽ فػي
قكؿ ما ال يعرفو الشخص كما ال يفيمو ،أك في السؤاؿ عما يريػد ،أك الحػؽ فػي احتػراـ اآلخػريف ،كالحػؽ فػي أف

يككف الشخص مستقال أك ناجحا ،أك اختبار التككيد كعدـ التككيد0

كتفػرؽ ىػذه النظريػة بػيف ثالثػة أنػكاع مػف المسػالؾ فػي أم مكقػؼ يػتـ النظػر إلييػا عمػى طػكؿ متصػؿ يمتػػد

مػف الالتككيػد إلػى العػدكاف ،كىػذه اانػكاع الثالثػة مرتبطػة بمػا إذا كػاف الشػخص يحتػرـ حقكقػو كحقػكؽ اآلخػريف،

كبمػػا إذا سػػمح لآلخ ػريف بانتيػػاؾ حقكقػػو ،أك بمػػا سػػمح الشػػخص لنفسػػو بانتيػػاؾ حقػػكؽ اآلخ ػريف كىػػذه المسػػالؾ

الثالثة ىي :

 السػػمكؾ الالتككيػػدم  :فيػػو يتصػػرؼ الشػػخص بغيػػر تككيديػػة فػػي مكقػػؼ ال يؤكػػد حقكقػػو ااساسػػية ،كايضػػايسمح لآلخريف بثف يستغمكه0

 السمكؾ التككيدم :فيو يتصػرؼ الشػخص بتككيديػة فػي مكقػؼ يؤكػد فيػو حقكقػو ااساسػية ،كيتحمػؿ مسػؤكليةذلؾ  ،كايضا يحترـ كيعترؼ بحقكؽ اآلخريف0

 السمكؾ العدكاني :فيو يتصرؼ الشخص بعدكانيػة فػي مكقػؼ يؤكػد فيػو حقكقػو عمػى حسػاب حقػكؽ اآلخػريف،كال يضع في اعتباره أف لمشخص اآلخر حقكؽ0

الخصائص المميزة لتوكيد الذات :
يذكر حسين ( )72 ،2004خصائص السموك التوكيدي:
 01السموك التوكيدي ىو سموك نوعي :بحيث يتضمف عددا مف الميارات النكعية كالتعبير عف المشاعر
كاالنفعاالت سكاو السمبية أك اإليجابية  ،ك رفض الطمبات نير المعقكلة مف اآلخريف0
 03التوكيدية ليست حقا مطمقا لمفرد  :فإذا كاف مف حؽ الفرد التعبير عف مشاعره كآراوه كأفكاره بصراحة
ككضكح  ،فمف حؽ اآلخريف ذلؾ ايضا 0
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 02التوكيدية تقع عمى متصل  :أم أف التككيدية تقع عمى متصؿ فيي تقع في المنتصؼ  ،كيكجد عمى
أحد طرفي المتصؿ العدكاف ،كعمى الطرؼ اآلخر تكجد السمبية أك اإلذعانية0

 02السموك التوكيدي سموكا متعمما وليس فطريا :أم أف الفرد يكتسب الميارات التككيدية مف خالؿ
عممية التنشئة االجتماعية  ،كمف خالؿ الخبرات التي يمر بيا في حياتو  ،ك بالنمذجة كالمالحظة

كالتقميد 0

 00نسبية التوكيدية :أم أنو ليس مف الضركرم أف يككف ارتفاع مستكل التككيدية لدل الفرد فاعال كمفيدا
دائما  ،فيحتمؿ أف تككف لو آثاره السمبية 0

 02تختمف التوكيدية باختالف الجنس والسن :فالتككيدية مثال تنمك مع نمك العمر ،فالكبار تزداد لدييـ
الميارات التككيدية مقارنة بااصغر عم ار  ،كما كيختمؼ الذككر كاإلناث في الميارات التككيدية 0

 09يتنوع عبر المواقف لتأثره بمتغيرات مختمفة تسيم في تشكيمو :كتتضمف تمؾ المتغيرات خصاؿ الفرد،
كخصاؿ الطرؼ اآلخر في مكقؼ التفاعؿ ،كخصائص المكقؼ ،كخصائص السياؽ الثقافي المحيط،
كمدل حثيا أك كفيا لمتككيد  ،ككذلؾ مدل صعكبة المكقؼ ك درجة أىميتو بالنسبة لمفرد0
مما سبؽ يظير أف سمككيات االشخاص المؤكديف لذاتيـ كثيرة منيا قبكليـ لذاتيـ كلمعالـ الخارجي ك
يخصصكف كقت أكبر انفسيـ كلدييـ معرفة بجكانب قكتيـ كضعفيـ ك مقدرتيـ عمى التعبير عف مشاعرىـ
سكاو إيجابية أك سمبية كىي صفات تنمك مع نمك الفرد ك تنمك بالمكاقؼ التي تحدث مع الفرد ك ردة فعمو

حياليا  ،أما ااشخاص نير المؤكديف لذاتيـ فيظير لدييـ مشاكؿ صحية كاضطرابات سمككية ك يكاجيكف
صعكبة في التعبير عف مشاعرىـ ك في بناو عالقاتيـ االجتماعية 0
 مكونات توكيد الذات :

يتضمف السمكؾ التككيدم جانبيف رئيسييف ىما (فرج21 ،1722،م:)22
أوال :الجانب المفظي :كلقياس الجكانب المفظية اعتمد الباحثكف عمى أسمكب التقدير الذاتي ،كخصكصا
المقاييس النفسية لقياس المككنات المفظية لمتككيد ،كفي ىذه ااساليب يذكر المبحكث معدؿ إصرار االستجابة

التككيدية في مكاقؼ متنكعة كاجييا أك يتخيؿ نفسو في مكاجيتيا ،أك يختار كاحدا مف بيف عدة بدائؿ
لالستجابة لممكقؼ المطركح ،يعبر أ حدىا عف االستجابة التككيدية ،كاآلخر عف بدائؿ االستجابة العدكانية،

كالثالث عف االستجابة الخضكعية0

ثانيا :الجانب غير المفظي  :كتعتبر الجكانب نير المفظية مف العناصر ااساسية لمسمكؾ التككيدم  ،كقدرة

الفرد عمى استخداميا ت زيد مف مياراتو التككيدية ،حيث يشير بيرلي إلى أف استخداـ الفرد لمجكانب نير المفظية
سيقكم تثثيره عمى الطرؼ اآلخر ،كسيجعؿ رسالتو أكثر تقبال  ،أما عجزه عف استخداميا فيؤدم الى تقميؿ

تثثير ىذا السمكؾ ،كالسمكؾ نير المفظي إما أف يككف سمككا خارجيا ،إيماوات ،حركات ،إشارات ،كفي ىذه
الحالة يتـ قياسو مف خالؿ مالحظة الفرد كىك يؤدم سمككا فعميا ،كاذا تعذر فمف خالؿ مشاىدتو كىك يؤدم
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أ دكا ار مصطنعة معممية ،كقد يككف السمكؾ نير المفظي داخميا فسيكلكجيا ،كفي ىذه الحالة يقاس بااساليب
كاادكات العممية المالئمة التي تمكف مف الحصكؿ عمى مؤشرات لبعض العمميات الفسيكلكجية اداو
االستجابات التككيدية في المكاقؼ المختمفة ،مثؿ معدؿ نبض القمب كمستكل ضغط الدـ0
كمف ىنا يظير أف تككيد الذات يككف إما لفظي كالتعبير عف المشاعر سكاو إيجابية أك سمبية كتقاس

بمعدؿ إص ارره عمى تكرار االستجابة التككيدية لمكقؼ مكرر أك اختيار إجابة مف عدة بدائؿ لمكقؼ يتخيؿ
الفرد أنو يكاجيو ،أك نير لفظي كالحركات كاإلشارات كاإليماوات كيقاس بمالحظة سمككيات الفرد0
المحور الثاني :مستوى الطموح

يعد الطمكح مف أىـ أسباب التطكر في العالـ فيك الدافع الذم يقكـ بشحذ اليمـ ك ترتيب اافكار لالرتقاو

بمستكل الحياة مف مرحمة إلى أخرل كيعتبر مف المتغيرات التي ليا تثثير في الحياة اليكمية لمفرد مف خالؿ ما
يحقؽ لو مف تكافؽ نفسي كاجتماعي0
 مراحل الطموح :

يمر اإل نساف في حياتو بمراحؿ نمائية مختمفة مف فترة اإلخصاب حتى الممات ،فيمر بمرحمة الرضاعة ثـ
الطفكلة المبكرة ثـ الطفكلة المتثخرة ،كالمراىقة ،ثـ مرحمة الرشد كالشيخكخة ك في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ
تتسع مدركاتو ،كتزداد خبراتو كتنمك قدراتو فيصبح ينظر إلى اامكر بنظرة مختمفة عف ذم قبؿ 0كما ينمك عقميا
ينمك كذلؾ جسديا كعاطفيا كاجتماعيا كنفسيا ،ىذا النمك الذم يساعده عمى امتالؾ القدرة عمى مكاجية الصعاب

كتحدييا 0كمستكل الطمكح كباقي العمميات ااخرل عند اإلنساف ينمك كيتطكر مف مرحمة نمائية إلى أخرل0
فالطفؿ يطمح في أشياو ،لكف ىؿ طمكح الطفؿ نفسو عند المراىؽ أك الشيخ ؟ أكيد ال  ،فمكؿ منيـ طمكحو

الذم يناسب مستكاه كمرحمتو العمرية،

ع فكمما كاف الفرد أكثر نضكجا ،كاف في متناكلو كسائؿ تحقؽ أىداؼ

الطمكح ،ككاف أقدر عمى التفكير في الكسائؿ كالغاياتع( الغريب 0)232 ،1777 ،

ع مستكل الطمكح ينمك كيتطكر بتقدـ العمر ،كىذا النمك قد يككف عرضة لمتغيرات إذا أعاقتو الظركؼ ،كما
يككف عرضة لمتطكر السريع إذا ساعدتو الظركؼ عمى ذلؾ ،كما أنو أيضا عرضة لمنككص كاالرتداد إذا ما

دعا المكقؼ لذلؾع( يكسؼ0)32 ،1721،

كيصؼ ليفف في (عبد الفتاح  )10 ،1722،كيفية بزكغ الطمكح عند الطفؿ منذ الصغر في محاكالت عشكائية
متكررة فيقكؿ  :ع إف مستكل الطمكح يظير عند ااطفاؿ في مرحمة مبكرة مف العمر ،فيك يظير في رنبة

الطفؿ تخطي الصعكبات مثؿ محاكلتو أف يقؼ عمى قدميو نير مستعيف بثحد ،كأف يمشي كحده ،أك محاكلتو
الجمكس عمى الكرسي أك جذب قطعة مف المالبسع0
مف ىذا يمكف القكؿ أف نمك مستكل الطمكح يسير جنبا إلى جنب مع النمك العقمي كاالجتماعي كالعاطفي ،إذا
ما تكفرت الظركؼ المناسبة كالمشجعة أك المييئة لنمك الطمكح ،لذلؾ فإف مستكل الطمكح ال يقؼ عند حد

معيف ،كانما ىك دائـ النمك بنمك اإلنساف ،إذ يمكف القكؿ أف ىناؾ عالقة بيف النمك كمستكل الطمكح ،لكف قد
يبقى ىذا الطمكح كامنا في أعماؽ النفس إذا لـ تكف ىناؾ ظركؼ مساعدة0

01

 طبيعة مستوى الطموح :

لقد حددت كاميميا عبد الفتاح (13 ، 1722م )12طبيعة مستكل الطمكح عمى النحك التالي:
1ػ مستوى الطموح كاستعداد نفسي  :كالمقصكد باالستعداد النفسي بالنسبة لمستكل الطمكح  ،أف البعض مف

الناس عندىـ الميؿ الى تقدير كتحديد أىدافيـ في الحياة تقدي ار يتسـ إما بالطمكح الزائد أك الطمكح المنخفض

كفي كمتا الحالتيف فإف ىذا التحديد يتثثر بما لدل الفرد مف عكامؿ تككينية كعكامؿ التدريب كالتربية كالتنشئة0
2ـ مستوى الطموح كإطار تقدير وتقويم الموقف  :كيتككف ىذا اإلطار مف عامميف أساسييف :

ااكؿ  :التجارب الشخصية التي يمر بيا الفرد كالتي يعمؿ عمى تككيف أساس يحكـ بو عمى مختمؼ المكاقؼ

كااىداؼ0

الثاني  :أثر الظركؼ كالقيـ كالعادات كاتجاىات الجماعة في تككيف مستكل الطمكح0

2ػ مستوى الطموح كسمة :

كالسمة ما يميز بيف الناس مف حيث كيفية تصرفيـ كسمككيـ ،كليذا نجد استجابات الناس متعددة تجاه

مكقؼ كاحد ،فمكؿ سماتو التي تميزه ،كلكف ىذه السمة ليست مطمقة بؿ ىي ثابتة نسبيا 0كليذا نجد تثثير
مستكل الطمكح بما لدل الفرد مف استعدادات فطرية كمكتسبة ك ما لديو مف اتجاىات كعادات كتقاليد يتثثر بيا
مف المكاقؼ كالظركؼ 0فيناؾ ربط بيف مستكل طمكح الفرد كعكامؿ أخرل تتعمؽ بالتككيف النفسي كالتدريب
كالتنشئة االجتماعية كما تحتكيو مف قيـ كعادات كاتجاىات كتقاليد  ،كالتجارب كالخبرات التي يمر بيا كالتي

تشكؿ إطاره المرجعي ،فيتبادؿ اا ثر كالتثثير بيف ىذه العكامؿ كبيف مستكل الطمكح كليذا يعد مستكل الطمكح
سمة مف سمات الشخصية التي تختمؼ مف شخص آلخر كتتغير طبقا لمتفاعؿ المستمر بيف العكامؿ كمستكل

طمكح الفرد0
 العوامل المؤثرة عمى مستوى الطموح:
يختمؼ الطمكح مف فرد آلخر متثث انر ببعض العكامؿ التي قد تتعمؽ بالفرد ذاتو منيا عكامؿ شخصية كمنيا:

- 1الذكاء  :يتثثر مستكل طمكح الفرد بمدل ما يمتمكو مف قدرة عقمية ،فكمما كاف الفرد أكثر قدرة استطاع
القياـ بتحقيؽ أىداؼ أكثر صعكبة  ،كما أكد راجح ( )121 ،1729بثف الفرد ااكثر ذكاو قادر عمى فيـ

قدراتو ك إمكاناتو كرسـ مستكل الطمكح لنفسو ،بحيث يتناسب مع ىذه القدرات ،كذلؾ عمى عكس ااقؿ ذكاو

فيك نير قادر عمى تحقيؽ أىدافو حيث يضع لنفسو مستكل طمكح يرتفع أك ينخفض كثي انر عما يستطيع تحقيقو

بالفعؿ0

- 2التحصيل  :أف الطالب ذكم التحصيؿ المرتفع يككف مستكل الطمكح لدييـ مرتفعان عكس الطالب ذكم
التحصيؿ المنخفض (محمكد0)03 ،3111 ،

 - 3مفيوم الفرد عن ذاتو  :يقصد بمفيكـ الذات الصكرة التي يككنيا الفرد عف نفسو مف ميارات كخصائص
جسمية كعقمية كانفعالية قكية كانت أـ ضعيفة ،ذكيان كاف أك نبيان ،طمكحان مثاب انر أـ خجكالن متسرعا ،كفي ضكو

تصكر الفرد لنفسو يضع مستكل طمكحو ،كفكرتو عف نفسو ىي المسئكلة عف رفع أك خفض مستكل طمكحو،
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فاإلنساف الكاثؽ مف نفسو ،كمف إمكاناتو كلديو كعي حقيقي بيا يختار لنفسو مف ااعماؿ كيضع لنفسو مف

ااىداؼ ما يتفؽ كتمؾ اإلمكانات (مطر)31 ،1772 ،

كمف ىنا يظير أف بعض العكامؿ قد ترفع مستكل الطمكح مثؿ التعزيز الذم يتمقاه الفرد كنضجو كخبراتو
الناجحة كالبعض اآلخر قد يخفض مستكل الطمكح كتصكر الفرد لنفسو تصك ار سمبيا كعدـ معرفتو إلمكاناتو

كخبرات الفشؿ التي مر بيا0

النظريات المفسرة لمستوى الطموح :
 /1نظرية أدلر  : Adlerيعتبر أدلر مف المدرسة التحميمية كمف تالميذ (فركيد) ،كلكنو انشؽ عنو بسبب عدـ
انسجامو مع العديد مف أفكاره ،كككف مع مجمكعة مف زمالئو ما يسمى بالمدرسة التحميمية الجديدة0

يؤمف أدلر :بفكرة كفاح الفرد لمكصكؿ إلى السمك ك االرتقاو ،كذلؾ تعكيضا عف مشاعر النقص ،لقد أصبحت

ىذه الفكرة مف نظريات الشخصية الجديدة ،كما أنو يؤكد عمى أىمية الذات كفكرة مضادة لفكرة فركيد المتمثمة
في اانا الدنيا ك اانا الكسطى ك اانا العميا ،كما أكد عمى أىمية العالقات االجتماعية كعمى أىمية الحاضر

بدال مف أىمية الماضي كما فعؿ فركيد( العيسكم ،)111 ،3112،كيعتبر أدلر االنساف كائنا اجتماعيا تحركو

الحكافز االجتماعية كأىدافو ،يشعر بثسباب سمككو كبااىداؼ التي يحاكؿ بمكنيا كلديو القدرة عمى التخطيط
اعمالو كتكجيييا0
 /2نظرية القيمة الذاتية لميدف  :ترل اسكالكنا (  ) Escalonaأنو عمى أساس قيمة الشيو الذاتية يتقرر

االختيار ،باإل ضافة إلى احتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة ،كالفرد سيضع تكقعاتو في حدكد قدراتو 0كتقكـ ىذه
النظرية عمى ثالث حقائؽ ىي:

 ىناؾ ميؿ لدل اافراد لمبحث عف مستكل طمكح مرتفع نسبيا0
 كما أنو لدييـ ميال لجعؿ مستكل الطمكح يصؿ الى حدكد معينة0
 أف ىناؾ فركقا كبيرة بيف الناس فيما يتعمؽ بالميؿ الذم يسيطر عمييـ لمبحث عف النجاح كتجنب
الفشؿ ،فبعض الناس يظيركف الخكؼ الشديد مف الفشؿ فيسيطر عمييـ ،كىذا ينزؿ مف مستكل
القيمة الذاتية لميدؼ( 0سرحاف 0)110 ،1772،

 /3نظرية المجال لكيرت ليفين (  : ) Kurt Levineتعتبر نظرية المجاؿ أكؿ نظرية فسرت مستكل الطمكح
كعالقتو بالسمكؾ اإلنساني بصفة عامة ،كىي النظرية الكحيدة التي تعرضت لتفسير مستكل الطمكح مباشرة،

كقد يرجع ذلؾ إلى ااعماؿ المتعددة التي أسيـ بيا ليفيف كتالميذه في ىذا المجاؿ( 0عبد الفتاح ،1722 ،
0)01
 كيظير مف النظريات التي فسرت مستكل الطمكح بعض النقاط:
 01أىمية العالقات االجتماعية كأىمية الحاضر في مستكل الطمكح0
 03تثكيد الذات محفز لمطمكح كيدفع الفرد نحك التفكؽ 0

 02مستكل الطمكح يزيد بعد النجاح كيقؿ بعد الفشؿ حسب درجة الفشؿ0
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 02أف مستكل الطمكح ُيشعر الفرد بالرضا كاالعتزاز بالذات مما يخمؽ لديو أىداؼ جديدة يسعى
لتحقيقيا0

الدراسات السابقة
أوال  :دراسات تناولت توكيد الذات :
دراسة رفو ( )3112ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف ميارات تككيد الذات كبيف أساليب
التنشئة الكالدية  ،ك إ مكانية التنبؤ بميارات تككيد الذات مف خالؿ أساليب التنشئة الكالدية  ،شممت عينة
الدراسة (  ) 301طالبة مف طالبات جامعة أـ القرل مكزعات عمى القسميف العممي كاادبي بشكؿ متساك ،
كاتبعت المنيج الكصفي ككاف مف أىـ النتائج  :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ميا ارت تككيد الذات
كأساليب التنشئة الكالدية مف حيث الدرجة الكمية لمقيمة االرتباطية لكال الكالديف  ،ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في ميارات تككيد الذا ت لدل طالبات جامعة أـ القرل تبعا الختالؼ التخصص الدراسي ،ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات تككيد الذات لدل طالبات جامعة أـ القرل تبعا الختالؼ المستكل
االقتصادم0
دراسة الضالعيف ( )3111التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تكجيو جمعي لتحسيف ميارتي
تككيد الذات كحؿ النزاع لدل طمبة الصؼ التاسع ،كقد استند البرنامج الى العالج السمككي المعرفي ،كتككنت
العينة مف ( ) 01طالبا تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف :تجريبية تعرضت لمبرنامج االرشادم كبم عددىا( ،)32
كمجمكعة ضابطة لـ تخضع لمبرنامج اإلرشادم يبم عددىا ( ) 30كما تـ استخداـ ثالث أدكات في الدراسة
كىي برنامج التكجيو الجمعي ،كمقياس تككيد الذات لراتكس ،كمقياس حؿ النزاعات 0أظيرت نتائج الدراسة
فعالية برنامج التكجيو الجمعي في تحسيف ميارتي تككيد الذات كحؿ النزاعات0
دراسة بدر ( )3112كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى الفركؽ في كجية الضبط بيف الذككر كاإلناث في
المممكة العربية السعكدية  ،ككذلؾ في الفركؽ بيف الطالب كالطالبات الالئي داخؿ كخارج البيئة السعكدية
كعالقة كجية الضبط الداخمي كالخارجي بمستكل التككيدية كطبؽ مقياس تككيد الذات (نريب عبد الفتاح )
كمقياس كجية الضبط ( الداخمي مالخارجي ) (إعداد عالو كفاني ) عمى  311طالب كطالبة داخؿ كخارج
المممكة العربية السعكدية كأسفرت الدراسة عف نتائج عديدة كمنيا أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا عمى مقياس
تككيد الذات بيف الذككر كاإل ناث لصالح الذككر في البيئة السعكدية ،ال تكجد فركؽ بيف كجيتي الضبط بيف
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تككيد الذات بيف الذككر كاإلناث خارج المممكة العربية السعكدية ،أف كمما ماؿ الفرد نحك كجية الضبط
الخارجية قؿ تككيد الذات لديو 0
ثانيا  :دراسات تناولت مستوى الطموح:
دراسة نيس ( )3119كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف مستكل الطمكح لدل عينة مف تالميذ المرحمة
الثانكية ،كالكشؼ عف الفركؽ تبعا لمتغير الجنس كالمستكل االقتصادم لألسرة كالمستكل التعميمي لمكالديف ،مف
خالؿ إجراو دراسة ميدانية عمى عينة مقدرة ب 03تمميذ كتمميذة مف ثانكيات مقاطعة قمار بالكادم كباستخداـ
مقياس الطمكح معد مف طرؼ الباحثة ،اظيرت النتائج كجكد مستكل متدني إلى متكسط لمطمكح لدل تالميذ
المرحمة الثانكية ،ك تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات مستكل الطمكح لدل تالميذ المرحمة
الثانكية تبعا لمتغير الجنس ،المستكل االقتصادم لألسرة ،المستكل التعميمي لمكالديف0
دراسة رزيقة ( )3112كالتي ىدفت إلى محاكلة الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الذكاو االنفعالي
كمستكل الطمكح لدل الطالب الجامعي ،اعتمد عمى المنيج الكصفي كتـ تحديد عينة عشكائية بسيطة  ،تـ
تطبيؽ أداتيف كىما مقياس الذكاو االنفعالي كمقياس مستكل الطمكح ككانت نتائج الدراسة في كجكد عالقة
ارتباط بيف الذكاو االنفعالي كمختمؼ أبعاد مستكل الطمكح  ،بمعنى كمما ارتفع نمك الذكاو االنفعالي لدل
الطالب الجامعي كمما ازداد ارتفاع مستكل الطمكح لديو 0
دراسة سالـ ( ) 3113كالتي ىدفت إلى معرفة العالقة االرتباطية بيف دافعية اإلنجاز ك مكضع الضبط
كمستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل الطمبة الجامعييف بالسكداف  ،بم حجـ العينة  320اختيرت بطريقة
العينة العشكائية البسيطة كشممت أدكات الدراسة عمى مقياس دافعية اإلنجاز جيسـ كنيجارد كقياس مكضع
الضبط لجيمس كمقياس مستكل الطمكح لكاميميا عبد الفتاح كدرجات أعماؿ السنة كاالمتحانات النيائية لكؿ
عاـ دراسي  0أظيرت الدراسة بثنو تكجد عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ
الدراسي ،كما كتكجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بيف دافعية اإلنجاز كمستكل الطمكح 0
أجرل ىادسكف (  ) Hudson, 2009دراسة بعنكاف الطمكحات المتباينة بيف طالب الثانكم كىدفت
الدراسة إلى معرفة استمرار الطمكح عبر سنكات الدراسة لكي يصؿ الفرد ليدفو ،كتـ استخداـ دراسة طكلية عمى
عينة الدراسة التي تككنت مف ( ) 11طالب كتقسيميـ عمى مجمكعتيف كاستخداـ المنيج التجريبي ،لممقارنة بيف
مراحؿ نمك المجمكعتيف ،ككجدت الدراسة انخفاض في مستكل الطمكحات عمى اانمب في المرحمة االنتقالية
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ما بيف المدرسة العميا كالكمية ،كأكصت الدراسة بتكسيع المعرفة بالمرحمة االنتقالية الحرجة مف المدرسة إلى
الكمية كضركرة االستمرار بطمكح عالي كمساعدة الطمبة عمى تجاكز ىذه المرحمة0
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بمراجعة ما تمكنت مف الحصػكؿ عميػو مػف د ارسػات سػابقة ليػا صػمة بمكضػكع

الد ارسػة الحاليػة ،كقػد كػاف اليػدؼ مػف ىػذه المراجعػة تغذيػة معمكماتيػا حتػى تسػتطيع اإللمػاـ بمكضػكع كعناصػػر

الد ارسػ ػػة ،كقػ ػػد تفاكتػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػات فػ ػػي اىػ ػػدافيا كفرضػ ػػياتيا كتسػ ػػاؤالتيا ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى تفػ ػػاكت اادكات
المسػػتخدمة فػػي كػػؿ منيػػا كالعينػػة المسػػتخدمة فػػي كػػؿ د ارسػػة ككػػذلؾ اخػػتالؼ نتائجيػػا التػػي تكصػػمت إلييػػا كػػؿ

د ارسػػة ،كقػػد اسػػتفادت الباحثػػة مػػف ىػػذه الد ارسػػات فػػي رسػػـ اإلطػػار النظػػرم لمد ارسػػة الحاليػػة كفػػي رسػػـ تصػػكرم

لإلجراوات التي اتخذتيا لكضع ىدؼ الدراسة مكضع التنفيذ كتحديد ااساليب االحصائية المناسبة0

كقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث طبقػت الباحثػة الد ارسػة الحاليػة

عمى عينة مف طالب المرحمة المتكسطة 0

كق ػػد تمي ػػزت الد ارس ػػة الحالي ػػة ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي أت ػػيح لمباحث ػػة الحص ػػكؿ عميي ػػا بد ارس ػػتيا ل ػػبعض

المتغيػ ػرات الديمكنرافي ػػة الجدي ػػدة  ،كبثني ػػا الد ارس ػػة ااكل ػػى عم ػػى مس ػػتكل م ػػدارس المرحم ػػة المتكس ػػطة بمحافظ ػػة

القنفذة التي بحثت عف عالقة تككيد الذات بمستكل الطمكح0
ثالثا :فروض الدراسة:

 01تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة
المتكسطة بمحافظة القنفذة0

 03تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات تككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة 0
 02تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة 0

 02تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة α= 1010بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة
تككيد الذات تعزل لمتغير (الجنس ،التحصيؿ الدراسي ،المستكل التعميمي لمكالديف ،طبيعة عمؿ

الكالديف ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)0
 00تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  α=1010بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل
الطمكح تعزل لمتغير (الجنس ،التحصيؿ الدراسي ،المستكل التعميمي لمكالديف ،طبيعة عمؿ الكالديف،
الدخؿ الشيرم لمكالديف)0
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منيجية الدراسة واجراءاتيا
منيج

الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الكصفي االرتباطي حيث إف طبيعة الدراسة تيدؼ لمكشؼ

عف العالقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح ،ككذلؾ الفركؽ في درجتييما بيف طالب كطالبات المرحمة
المتكسطة بمحافظة القنفذة 0كىذه الدراسة تحاكؿ كصؼ كتحميؿ العالقة بيف العالقة بيف تككيد الذات كمستكل
الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،ككذلؾ الفركؽ في درجتييما في ضكو بعض المتغيرات
الديمكنرافية0
مجتمــع وعينــة الدراســة :تػػـ تحديػػد مجتمػػع الد ارسػػة بجميػػع طػػالب كطالبػػات المرحمػػة المتكسػػطة بمحافظػػة القنفػػذة
ف ػػي قط ػػاعي العرض ػػية الش ػػمالية باجم ػػالى ( )2221يمث ػػؿ البن ػػيف م ػػنيـ (  ، )3131كالبن ػػات ( ،)1921كك ػػاف
اجمػػالى العرضػػية الشػػمالية (  ، )3232مػػنيـ( )1302بنػػيف  )1192 ( ،بنػػات  ،كاجمػػالى العرضػػية الجنكبيػػة
( ،)1202يمثؿ البنيف ( ،)229كالبنات (0 )022
كقد قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة عف طريؽ المعاينة العشكائية الطبقية مف قطاعي العرضية
الشمالية كالجنكبية بنسبة ( )1200مف مجتمع الدراسة ،حيث قامت الباحثة بالحصكؿ عمى احصائية مف إدارة
التعميـ بمحافظة القنفذة بقطاعييا العرضية الشمالية كالجنكبية لعاـ 1222م1227ق كقد بم العدد النيائي
افراد العينة ( )917طالبان كطالبة ،كالجدكؿ التالي يبيف الخصائص الديمكنرافية لعينة الدراسة:
جدول ()2الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
المتغيرات

التحصيل الدراسي

الفئــات

العدد

النسبة

من %70إلى أقل من% 75

65

%9.0

من %75إلى أقل من% 80

50

%7.0

من %80إلى أقل من% 85

87

%12.1

من %85إلى أقل من% 90

142

%19.7

من %90إلى أقل من% 95

118

%16.4

من  %95فأكثر

257

%35.7

719

%100

ابتدائي

129

%17.9

متوسط

147

%20.4

ثانوي

165

%22.9

جامعي

173

%24.1

فوق الجامعي

105

%14.6

المجموع

المستوى التعميمي لموالدين
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العدد

النسبة

الفئــات

المتغيرات

719

%100

أقل من  5ألف لاير

219

%30.5

من  5إلى أقل من  10الف لاير

222

%30.9

من  10إلى أقل من  15الف لاير

158

%22.0

من  15الف لاير فاكثر

120

%16.7

719

%100

المجموع

الدخل الشيري لموالدين

المجموع

أدوات الدراسة:
أوالً :مقياس توكيد الذات (الطيب )2013 ،في الدراسة الحالية:
 وصف المقياس:

ىػذا المقيػاس فػي ااسػاس مػف إعػداد ككلبػي ( )Willoughby, 1934كقػد قػاـ بترجمػة كنقػؿ ىػذا المقيػاس إلػى

المغػػة العربيػػة د 0عبػػد السػػتار اب ػراىيـ ( ،)1721كمػػف ثػػـ قػػاـ (الطيػػب )3112 ،بتطبيقػػو عمػػى البيئػػة المص ػرية،
كىك ييدؼ إلى تقدير درجة تككيد الذات لدل الفرد ،أم قدرتو عمى حرية التعبير االنفعالي0
 طريقة تصحيح المقياس:

يظير تثكيد الػذات كالتعبيػر عػف الثقػة ،فػي اإلجابػة عبػنعـع عمػى العبػارات (-31-31-12-19-13-7-2-1
 )21-37-30-32-32كيحصػؿ المفحػػكص عمػى درجػػة كاحػػدة عػف كػػؿ عبػارة تكػػكف إجابتػػو فييػا مطابقػػة لمػػا
جاو في طريقػة التقػدير ،كيحصػؿ عمػى عصػفرع إذا كانػت إجابتػو مخالفػة لػذلؾ ،كتكشػؼ الدرجػة الكميػة (مجمػكع
الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص) عف تثكيد الذات0
 الخصائص السيكومترية لمقياس توكيد الذات:
دالالت صدق وثبات مقياس توكيد الذات:
صدق المقياس:

قاـ (الطيب )3112 ،بحساب صدؽ مقياس تككيد الذات بطريقتيف عمى النحك التالي:

أوالً :الصـــدق الظـــاىري (المحكمـــين) :حيػػث ق ػػاـ بعػػرض المقي ػػاس عمػػى ( )11م ػػف أسػػاتذة عم ػػـ الػػنفس كالط ػػب
النفسػػي ،الػػذيف قػػرركا صػػالحية العبػػارات لقيػػاس تثكيػػد الػػذات ،بنػػاو عمػػى التعريػػؼ المسػػتخدـ فػػي المقيػػاس لتثكيػػد

الذات  ،قامت الباحثة بحذؼ بعض العبارات كقامت بالتعديؿ عمى بعض العبارات حسػب مػا اجمػع عميػو السػادة
المحكميف فاصبح المقياس عبارة عػف  39فقػرة كقامػت الباحثػة بتطبيػؽ ااداة عمػى عينػة اسػتطالعية بمػ عػددىا

 21طالب كطالبة0

 ثانياً :المقارنة الطرفيـة :تػـ أخػذ الدرجػة الكميػة لمقيػاس تككيػد الػذات محكػان لمحكػـ عمػى صػدؽ مفرداتػو ،كتػـ
أخذ أعمى كأدنػى  %30مػف الػدرجات لتمثػؿ مجمكعػة أعمػى  %30مػف الػدرجات المرتفعػة ،كتمثػؿ مجمكعػة

أدنى  %30مف الدرجات المنخفضة في تككيد الذات  ،كباستخداـ اختبار عTع فػي المقارنػة بػيف المتكسػطات
جاوت النتائج عمى النحك التالي:
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جدول ()2

نتائج اختبار " "Tلدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية (األرباعى األعمى ،واألرباعى
األدنى) في توكيد الذات
االنحراف

المتغيرات

حجم العينة

المتوسط

األرباعي األعمى

9

16.8

.971

األرباعي األدنى

8

10.6

1.99

المعياري

درجة الحرية

قيمة ()T

15

8.239

مستوى
داللتيا
0.00

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )3أف قيمػػة ( )Tلممقارنػػة الطرفيػػة لمقيػػاس (تككيػػد الػػذات) بمغػػت ( )20327كبم ػ

مستكل داللتيا ( )Sig = 0.00كىك أقؿ مف ( )1010كبالتالي ىي دالة إحصائيان ،مما يعني كجػكد فػركؽ ذات
داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات مجمكعػػة ااربػػاعي ااعمػػى كمتكسػػطات مجمكعػػة ااربػػاعى اادنػػى فػػي تككيػػد

الذات ،مما يدؿ عمى تمتع مقياس تككيد الذات بدرجة مقبكلة مف الصدؽ التمييزم ،كبالتالي قدرة المقيػاس عمػى
التمييز بيف مرتفعي كمنخفضي تككيد الذات0
 ثبات المقياس:

قاـ (الطيب )3112 ،بحساب ثبات مقياس تككيد الذات بطريقتيف عمى النحك التالي:
 أوالً :طريقة التطبيق واعادة التطبيق :تـ تطبيؽ المقياس ثـ إعادة تطبيقو بفاصؿ زمني قدره خمسة عشرة
يكمان ،عمى عينة مككنة مف ( )211طالب كطالبة في مرحمة التعميـ الجامعي ،كبم االرتباط بيف الدرجات
في التطبيقيف ()1073

 ثانياً :طريقة االتساق الداخمي :حيث تـ استخداـ معادلة كيكدر ريتشاردستكف إليجاد معامؿ االتساؽ
الداخمي لممقياس  ،كقد كجد أف ىذا المعامؿ بمغت قيمتو ( ،)1022كقد قامت الباحثة بحذؼ العبارتيف

(َ 19ك  )31ليصبح عدد فقرات المقياس  30فقرة في الصكرة النيائية0
 الفا كرونباخ  :قامت الباحثة بحساب الثبات لمقياس تككيد الذات عف طريؽ معامالت الفا كركنباخ
لممقياس ،ككانت قيمة معامؿ الثبات حسب ألفا كركنباخ لمقياس تككيد الذات بم ( )1092كىي قيمة عالية
كبالتالي فإف المقياس يتسـ بالثبات ككضكح العبارات0
ثانياً :مقياس مستوى الطموح (باظو)2008 ،
وصف المقياس:

ىذا المقياس مف إعداد د 0أماؿ عبد السميع مميجي باظو ،كىك ييدؼ لقياس مستكل الطمكح المتعمؽ

بالتحصيؿ المدرسي كالعالقات الشخصية مع اآلخريف ،كامكانية تحقيؽ الفرد اىدافو 0كىك يشتمؿ عمى ()03
عبارة مكزعة عمى ثالث أبعاد (بعد الطمكح الدراسى ) كيشتمؿ عمى (  )32فقرة ،كالطمكح المينى كيشتمؿ عمى
(  )12فقرة  ،كالطمكح االجتماعى كيشتمؿ عمى ( )7فقرات 0
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تصحيح المقياس :تقع اإلجابة عمى مقياس مستكل الطمكح في خمس اختيارات (إطالقان – ناد انر – أحيانان –
نالبان – تمامان) تعطى الدرجات مف (صفر –  )2عمى التكالي كبالتالي تككف أعمى درجة يحصؿ عمييا الفرد
في مقياس الطمكح ( )121درجة 0كتكشؼ الدرجة الكمية (مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص) عف

مستكل الطمكح0

 دالالت صدق وثبات مقياس توكيد الذات:
صدق المقياس:قامت (باظو )3112 ،بحساب صدؽ مقياس مستكل الطمكح بطريقتيف عمى النحك التالي:
 أوالً :الصدق الظاىري (المحكمين) :حيث قامت بعرض المقياس عمى عدد مف ااساتذة المتخصصيف في

الصحة النفسية ،كتـ استبعاد البنكد التي لـ تمقى اتفاؽ كافي مف جانب المحكميف ،قامت الباحثة بحذؼ

بعض العبارات كالتعديؿ عمى البعض اآلخر كما اتفؽ عميو السادة المحكميف بما يناسب عينة

الدراسة فاصبح المقياس  29فقرة كقامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة استطالعية بم عددىا

 21طالب كطالبة

 ثانياً :المقارنة الطرفية :حيث تـ حساب معامؿ صدؽ المقارنة الطرفية بيف اارباعي ااعمى كاارباعي
اادنى لدرجات العينة ،كقد أشارت نتائجو إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند ( )1011بيف متكسطات

درجات اارباعي ااعمى كاارباعي اادنى في الدرجة الكمية كاابعاد لمقياس مستكل الطمكح ،اامر الذم
أكد عمى قدرة المقياس عمى التمييز بيف اافراد مف حيث مستكل الطمكح لدييـ0
ثبات المقياس :قامت (باظو )3112 ،بحساب ثبػات مقيػاس مسػتكل الطمػكح بطريقػة التطبيػؽ كاعػادة التطبيػؽ:
حيث تـ تطبيؽ المقيػاس ثػـ إعػادة تطبيقػو بفاصػؿ زمنػي قػدره عشػريف يكمػان ،عمػى عينػة مككنػة مػف ( )01طالػب
ك( )01طالبػػة مػػف كميػػة التربيػػة بكفػػر الشػػيخ جامعػػة طنطػػا ،كبم ػ االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات لمجمكعػػة الطػػالب فػػي

التطبيقيف ( )1097كما بم لمجمكعة الطالبات في التطبيقيف (0)1021
 ثبات المقياس :تـ حساب الثبات لمقياس مستكل الطمكح بطريقة الفا كركنباخ ككانت النتائج عمى النحك
التالي:
جدول ( )3حساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ
األبعاد

عدد العبارات

قيم الفا كرونباخ

الطموح الدراسي

32

1027

الطموح الميني

12

1027

الطموح االجتماعي

2

1020

الدرجة الكمية

45

0.90
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مف جدكؿ ( )2يظير أف قيـ معامالت الفا كركنباخ كانت مرتفعة كتراكحت ابعاد الدراسة بيف (– 1020

 )1071بينما بمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية ( )1071كبالتالي ىي درجة عالية تدؿ عمى
الثبات العالي لممقياس0
رابعاً :أساليب المعالجة اإلحصائية:

استخدمت الباحثة عددان مف أساليب المعالجة اإلحصائية التي تسيـ في التحميؿ الدقيؽ لمبيانات التي تـ
الحصكؿ عمييا كاآلتي:

 التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كذلؾ مف أجؿ قياس درجات افرد
العينة في كؿ مف تككيد الذات كمستكل الطمكح0

 معامؿ ألفا كركنباخ كمعامؿ ارتباط بيرسكف ذلؾ لقياس صدؽ االتساؽ الداخمي كثبات أدكات الدراسة0
ككذلؾ لقياس العالقات بيف متغيرات (الدراسة)0

 استخداـ اختبار ( (Tكاختبار تحميؿ التبايف ( )Anovaلمتحقؽ مف الصدؽ التميزم ادكات الدراسة،
ككذلؾ الختبار الفركؽ بيف أفراد العينة عمى مستكل تككيد الذات كالطمكح الميني تبعان لبعض

المتغيرات الديمكنرافية0

 اختبار شيفيو ( ) scheffeلمتحقؽ مف داللة الفركؽ في تككيد الذات كمستكل الطمكح كأبعاده لدل
أفراد العينة تبعا لبعض المتغيرات الديمكنرافية0
نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة كتفسيرىا كمناقشتيا في ضكو اإلطار النظرم كالدراسات
السابقة لمدراسة الحالية المتعمقة بتككيد الذات كمستكل الطمكح في ضكو بعض المتغيرات الديمكنرافية لدل
طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة كذلؾ عمى النحك التالي:
أوالً :نتائج الفرض األول وتفسيره ومناقشتو:كينص عمى أنو عتكجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف
تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذةع كلإلجابة عف ىذا الفرض تـ

حساب معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlationبيف درجات تككيد الذات كدرجات مستكل الطمكح
لدل طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:

جدول ( )4معامالت ارتباط بيرسون لمعالقة بين توكيد الذات ومستوى الطموح لدى طمبة المرحمة المتوسطة
بمحافظة القنفذة
أبعاد مستوى الطموح

قيمة معامل االرتباط مع
الدرجة الكمية لتوكيد الذات

الطموح الدراسي

)**(.239

21

الداللة االحصائية
داؿ عند ()1011

الطموح الميني

)**(.224

داؿ عند ()1011

الطموح االجتماعي

)*(.190

داؿ عند ()1010

الدرجة الكمية عمى مقياس مستوى الطموح

)**( .283

داؿ عند ()1011

مف الجدكؿ السابؽ يظير أف معامالت االرتباط بيف كؿ مف مستكل الطمكح كالدرجة الكمية لتقديرات
تككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كانت دالة إحصائي نا عند مستكل  1010ك 1011
كىي ارتباطات مكجبة مما يشير إلى كجكد عالقة طردية بيف مستكل تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة
المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،0كما يظير أف أكثر أبعاد الطمكح ارتباطان بمستكل تككيد الذات لدل طمبة
المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة الطمكح الدراسي بمعامؿ ارتباط ( )10327يميو الطمكح الميني بمعامؿ
ارتباط ( )10332كفي المرتبة ااخيرة يثتي الطمكح االجتماعي بمعامؿ ارتباط (0)10171
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الفرد صاحب تككيد الذات المرتفع يمتمؾ القدرة عمى رؤية نفسو
كما فييا مف قدرات ككفاوات ،كىك يقدر نفسو حؽ قدرىا دكف نطرسة ،كبالتالي تتككف لديو رؤية عما يطمح
إليو مستقبالن ،حيث يشعر أف الفرصة أمامو لمنجاح كالتقدـ في الحياة ،ال سيما كأنو يشعر بثف قدراتو كاستعداده
بؿ كذكاوه يؤىمو لمنجاح ك التقدـ في الحياة؛ مما يؤدم إلى إيمانو بضركرة المثابرة في الحياة مف أجؿ
الحصكؿ عمى المكانة المطمكبة كالتي تجعمو راضي نا عف نفسو ،كىذا بطبيعة الحاؿ يؤدم إلى ارتفاع مستكل
الطمكح0
ثانياً :نتائج الفرض الرابع وتفسيره ومناقشتو :كينص عمى "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة

 α=1010بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تككيد الذات تعزل لمتغير (الجنس ،التحصيؿ

الدراسي ،المستكل التعميمي لمكالديف ،طبيعة عمؿ الكالديف ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)" كلإلجابة عف ىذا الفرض
تـ إجراو اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كما تـ إجراو تحميؿ التبايف ( ،)Anovaكالجداكؿ التالية تبيف النتائج:
أوالً :الجنس:

جدول ( )5اختبار ( )Tلمتحقق من داللة الفروق في تقديرات طالب المرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة
لدرجة توكيد الذات تبعاً لمتغير الجنس
المتغير
توكيد الذات

الفئات حجم العينة

المتوسط

االنحراف
المعياري

ذكر

325

12.78

2.70

أنثى

394

14.37

4.95
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درجات
الحرية
919

قيمة ()T

قيمة ()Sig

00127-

1110

الداللة

اإلحصائية
دالة عند
()0.01

مف الجدكؿ ( )0يظير أف قيمة ( )Tلداللة الفركؽ في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة
لدرجة تككيد الذات تبعان لمتغير الجنس بمغت قيمتيا ( )00127كىي دالة إحصائيان عند ( )1011مما يشير إلى
أف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات تقدير الذات لدل طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة
تبعان لمتغير الجنس ،كىذه الفركؽ لصالح أك في اتجاه اإلناث (الطالبات) حيث بم متكسط درجات تككيد الذات
لدل الطالبات ( )12029مقابؿ ( )13039لمذككر (الطالب) ،كىذه النتيجة تكافقت كدراسة الشيخ خميؿ
( )3112التي أظيرت نتائجيا فركؽ ذات داللة إ حصائية في درجة تقدير الذات كدرجة تككيد الذات ككانت
ىذه الفركؽ لصالح الذككر0
كعميو ترل الباحثة أف سبب كجكد فركؽ دالة احصائيا في درجات تككيد الذات لصالح اإلناث يعزل الى أف
أساليب التربية تغيرت كنظرة المجتمع لم فتاة تغيرت كأصبح تعامؿ اآلباو مع بناتيـ أرقى كبو مزيد مف الثقة
كاالنصات كالحكار كتكفير الحماية المعتدلة ليف مما جعؿ اإلناث يتحمكف بتككيد ذات عالي كالتعبير عف
أنفسيف كعف مشاعرىف دكف خجؿ أك خكؼ كالدفاع عف حقكقيف0
ثانياً :التحصيل الدراسي ،المستوى التعميمي لموالدين الدخل الشيري لموالدين:

جدول ( )6اختبار تحميل التباين ) (Anovaلمتحقق من داللة الفروق في تقديرات طالب المرحمة المتوسطة
بمحافظة القنفذة لدرجة توكيد الذات تبعاً لمتغيرات (التحصيل الدراسي ،المستوى التعميمي لموالدين ،طبيعة
عمل الوالدين ،الدخل الشيري لموالدين)

المتغير
التحصيل الدراسي
المستوى التعميمي
لموالدين

الدخل الشيري لموالدين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

133.138

5

19.020

داخل المجموعات

12300.539

711

17.300

بين المجموعات

215.461

4

43.092

داخل المجموعات

12218.216

713

17.136

بين المجموعات

55.774

3

13.944

داخل المجموعات

12377.903

714

17.336

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ()F

قيمة

()Sig

الداللة اإلحصائية

1.099

.362

غير دالة

2.515

.029

دالة عند ()0.05

.804

.523

غير دالة

مف الجدكؿ ( )2يظير أنو ال تكجد فركؽ في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة
تككيد الذات تبعان لمتغيرات (التحصيؿ الدراسي ،الدخؿ الشيرم لمكالديف) حيث كانت قيـ مستكيات داللة ()F
ليذه المتغيرات أكبر مف (0)1010
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بينما يظير أف ىنالؾ فركؽ دالة إحصائيان في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة
تككيد الذات تبعان لممستكل التعميمي لمكالديف ،حيث بمغت قيمة  )30101( Fككانت دالة احصائي نا عند ()1010
كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ اجراو اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة كما يبيف الجدكؿ التالي:
جدول ( )7اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في تقديرات طالب المرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة
لدرجة توكيد الذات تبعاً لمتغير المستوى التعميمي لموالدين
الفئات

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

المقارنات

الفرق في المتوسط

قيمة ()Sig

الداللة اإلحصائية

متكسط

-.01471

.977

نير دالة

ثانكم

)*(-1.05652

.030

دالة عند ()1010

جامعي

)*(-1.23095

.011

دالة عند ()1010

فكؽ الجامعي

-.42016

.440

نير دالة

ابتدائي

.01471

.977

نير دالة

ثانكم

)*(-1.04181

.027

دالة عند ()1010

جامعي

)*(-1.21623

.009

دالة عند ()1010

فكؽ الجامعي

-.40544

.444

نير دالة

ابتدائي

)*(1.05652

.030

دالة عند ()1010

متكسط

)*(1.04181

.027

دالة عند ()1010

جامعي

-.17443

.699

نير دالة

فكؽ الجامعي

.63636

.218

نير دالة

ابتدائي

)*(1.23095

.011

دالة عند ()1010

متكسط

)*(1.21623

.009

دالة عند ()1010

ثانكم

.17443

.699

نير دالة

فكؽ الجامعي

.81079

.114

نير دالة

ابتدائي

.42016

.440

نير دالة

متكسط

.40544

.444

نير دالة

ثانكم

-.63636

.218

نير دالة

جامعي

-.81079

.114

نير دالة

مف الجدكؿ ( )9كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ()Scheffe- Multiple Comparisons
يظير أف المقارنات في متكسطات تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة تككيد الذات تبع نا

لممستكل التعميمي لمكالديف ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية ( )1010بيف الطالب الذيف
كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ابتدائي كالطالب الذيف المستكل التعميمي لكالدييـ ثانكم أك جامعي في اتجاه

الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ثانكم أك جامعي 0كما سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند

مستكل معنكية ( )1010بيف الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ثانكم كالطالب الذيف كاف المستكل
التعميمي لكالدييـ جامعي في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي ،كبيف الطالب الذيف
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كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي كالطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ متكسط في اتجاه

الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي 0كىذه النتيجة إلى أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي
لمكالديف كمما زاد مستكل تككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
كتعزك الباحثة سبب ذلؾ إلى أنو كمما زاد مستكل تعميـ الكالديف يصبح لدييـ كعي أكبر في التعامؿ مع ابنائيـ
كبناتيـ في السماح ليـ بالتعبير عف آرائيـ كاالستماع ليـ كمحاكرتيـ مما يزيد مف مستكل تككيد الذات لدييـ0
ثالثاً :نتائج الفرض الخامس وتفسيره ومناقشتو:
كينص عمى عتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  α=1010بيف تقديرات أفراد عينة

الدراسة لمستكل الطمكح تعزل لمتغير (الجنس ،التحصيؿ الدراسي ،المستكل التعميمي لمكالديف ،طبيعة عمؿ

الكالديف ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)ع كلإلجابة عف ىذا الفرض تـ إجراو اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كما تـ
إجراو تحميؿ التبايف ( ،)Anovaكالجداكؿ التالية تبيف النتائج:
أوال :التحصيل الدراسي:
جدول ( )8اختبار تحميل التباين ) (Anovaلمتحقق من داللة الفروق في تقديرات طالب المرحمة المتوسطة
بمحافظة القنفذة لدرجة مستوى الطموح وأبعاده تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي
المتغير
الطموح الدراسي
الطموح الميني
الطموح االجتماعي
الدرجة الكمية عمى

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

11575.062

7

1653.580

داخل المجموعات

227420.721

711

319.860

بين المجموعات

5555.088

7

793.584

داخل المجموعات

101598.498

711

142.895

بين المجموعات

2280.965

7

325.852

داخل المجموعات

47202.720

711

66.389

بين المجموعات

51210.135

7

7315.734

817508.168

711

1149.801

مصدر التباين

مقياس مستوى الطموح داخل المجموعات

قيمة ()F

قيمة
()Sig

5.170

.000

5.554

.000

4.908

.000

6.363

.000

الداللة اإلحصائية
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01

مف الجدكؿ ( )2يظير أنو تكجد فركؽ في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة
مستكل الطمكح كأبعاده تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي ،حيث كانت قيـ مستكيات داللة ( )Fلكؿ اابعاد
كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح أقؿ مف ( ،)1011كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ إجراو اختبار شيفيو لممقارنات
المتعددة ،كالجداكؿ التالية تبيف النتائج:
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جدول (  )9اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح المدرسي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي
الفئات

من  %70إلى أقل من%75

من  %75إلى أقل من%80

من %80إلى أقل من%85

من %85إلى أقل من%90

من %90إلى أقل من%95

من %95فأكثر

الفرق في

قيمة

الداللة

المتوسط

()Sig

اإلحصائية

مف % 75إلى أقؿ مف%80

-2.17385

.995

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

-3.09637

.952

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-7.13272

.214

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-4.47588

.757

نير دالة

مف %95فثكثر

)*(-11.40287

.001

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

2.17385

.995

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

-.92253

1.000

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-4.95887

.723

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-2.30203

.989

نير دالة

مف %95فثكثر

)*(-9.22903

.049

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

3.09637

.952

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

.92253

1.000

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-4.03634

.738

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-1.37951

.998

نير دالة

مف %95فثكثر

)*(-8.30650

.016

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

7.13272

.214

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

4.95887

.723

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

4.03634

.738

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

2.65684

.921

نير دالة

مف %95فثكثر

-4.27015

.390

نير دالة

مف  %70إلى أقؿ مف%75

4.47588

.757

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

2.30203

.989

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

1.37951

.998

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-2.65684

.921

نير دالة

مف %95فثكثر

)*(-6.92699

.034

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

)*(11.40287

.001

دالة عند ()1010

مف % 75إلى أقؿ مف%80

)*(9.22903

.049

دالة عند ()1010

مف %80إلى أقؿ مف%85

)*(8.30650

.016

دالة عند ()1010

مف %85إلى أقؿ مف%90

4.27015

.390

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

)*(6.92699

.034

دالة عند ()1010

المقارنات
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مف الجدكؿ ( )7كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ( Scheffe- Multiple
 )Comparisonsيظير أف المقارنات في مستكيات الطمكح المدرسي لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة
القنفذة تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند ( )1010بيف الطالب الذيف
كانت نسب تحصيميـ الدراسي لمعاـ السابؽ (مف %95فثكثر) مع الطالب في بقية فئات التحصيؿ الدراسي،
في اتجاه الطالب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي (مف %95فثكثر)0
اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة باحمد ( )3110اف درجات عينة الدراسة عمى بعد النظرة لمدراسة
مرتفع كايضا مرتفع في بعد الميؿ الى المثابرة في الدراسة كدراسة بركات( )3112التي تكصمت إلى انو تكجد
فركؽ دالة في مستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة الدراسة0
ك تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كمما زاد التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة سيزيد تبعا لذلؾ مستكل الطمكح المدرسي
حيث يصبح ذلؾ عادة لو بعد أف يتذكؽ طعـ النجاح في الدراسة كزيادة التحصيؿ الدراسي مما يزيد مستكل
الطمكح الدراسي لديو كربما يتمقى ايضا تشجيع مف كالديو مما يزيد مف طمكحو الدراسي0
جدول ( )10اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح الميني لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي
الفئات

من  %70إلى أقل من%75

من  %75إلى أقل من%80

من %80إلى أقل من%85

الفرق في

قيمة

()Sig

اإلحصائية

مف % 75إلى أقؿ مف%80

-3.14769

.855

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

-4.17666

.477

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-4.87530

.194

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-3.81956

.512

نير دالة

مف %95فثكثر

)*(-8.41898

.000

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

3.14769

.855

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

-1.02897

.999

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-1.72761

.979

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-.67186

1.000

نير دالة

مف %95فثكثر

-5.27128

.152

نير دالة

مف  %70إلى أقؿ مف%75

4.17666

.477

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

1.02897

.999

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-.69864

.999

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

.35710

1.000

نير دالة

المقارنات

المتوسط
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الداللة

الفرق في

قيمة

()Sig

اإلحصائية

مف %95فثكثر

-4.24232

.149

نير دالة

مف  %70إلى أقؿ مف%75

4.87530

.194

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

1.72761

.979

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

.69864

.999

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

1.05574

.992

نير دالة

مف %95فثكثر

-3.54368

.157

نير دالة

3.81956

.512

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

.67186

1.000

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

-.35710

1.000

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-1.05574

.992

نير دالة

)*(-4.59942

.037

دالة عند ()1010

)*(8.41898

.000

مف % 75إلى أقؿ مف%80

5.27128

.152

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

4.24232

.149

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

3.54368

.157

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

)*(4.59942

.037

دالة عند ()1010

الفئات

من %85إلى أقل من%90

المقارنات

المتوسط

مف  %70إلى أقؿ مف%75
من %90إلى أقل من%95

مف %95فثكثر
مف  %70إلى أقؿ مف%75
من %95فأكثر

الداللة

دالة عند ()1010

مف الجدكؿ ( )11كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ( Scheffe- Multiple
 )Comparisonsيظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح الميني لطالب المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية
( )1010بيف الطالب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي لمعاـ السابؽ (مف %95فثكثر) مع الطالب الذيف
كانت نسب تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ تتراكح بيف (مف  %70إلى أقؿ مف )%75كالذيف تتراكح نسب
تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ بيف (مف %90إلى أقؿ مف ، )%95في اتجاه الطالب الذيف كانت نسب
تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ (مف %95فثكثر) ،تتكافؽ ىذه النتيجة مع ما كرد في االطار النظرم بثف
الطالب ذكم التحصيؿ المرتفع يككف مستكل الطمكح الميني لدييـ مرتفعا عكس الطالب ذكم التحصيؿ
المنخفض(0محمكد003 ،3111،
كعميو ترل الباحثة بثف ىناؾ عالقة طردية بيف التحصيؿ الدراسي كالطمكح الميني تعزل الى أف اإلطار
الثقاف ي كاالجتماعي اختمؼ في ىذا الكقت مما جعؿ نظرة الطمبة لمعمـ كالتحصيؿ الدراسي أنو الطريؽ المؤدم
الى فرص افضؿ في اختيار الميف الجيدة مما زاد مف طمكحيـ الميني0
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جدول ( )11اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح االجتماعي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي
الفئات

من  %70إلى أقل من%75

المقارنات
مف % 75إلى أقؿ مف%80

-1.80154

.927

مف %80إلى أقؿ مف%85

-2.97878

.422

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-3.78548

.089

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-3.19035

.270

نير دالة

)*(-5.55881

.000

دالة عند ()1010

1.80154

.927

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

-1.17724

.985

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-1.98394

.823

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-1.38881

.961

نير دالة

مف %95فثكثر

-3.75728

.116

نير دالة

مف  %70إلى أقؿ مف%75

2.97878

.422

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

1.17724

.985

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-.80670

.991

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

-.21157

1.000

نير دالة

مف %95فثكثر

-2.58003

.262

نير دالة

مف  %70إلى أقؿ مف%75

3.78548

.089

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

1.98394

.823

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

.80670

.991

نير دالة

مف %90إلى أقؿ مف%95

.59513

.997

نير دالة

مف %95فثكثر

-1.77333

.505

نير دالة

مف  %70إلى أقؿ مف%75

3.19035

.270

نير دالة

مف % 75إلى أقؿ مف%80

1.38881

.961

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

.21157

1.000

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

-.59513

.997

نير دالة

مف %95فثكثر

-2.36846

.236

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

)*(5.55881

.000

دالة عند ()1010

مف % 75إلى أقؿ مف%80

3.75728

.116

نير دالة

مف %80إلى أقؿ مف%85

2.58003

.262

نير دالة

مف %85إلى أقؿ مف%90

1.77333

.505

نير دالة

مف %70فثكثر

2.36846

.236

دالة عند ()1010

مف  %70إلى أقؿ مف%75

من %80إلى أقل من%85

من %85إلى أقل من%90

من %90إلى أقل من%95

من %95فأكثر

المتوسط

()Sig

اإلحصائية
نير دالة

مف %95فثكثر

من  %75إلى أقل من%80

الفرق في

قيمة

الداللة
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مف الجدكؿ ( )11كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ( Scheffe- Multiple
 )Comparisonsيظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح االجتماعي لطالب المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية
( )1010بيف الطالب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي لمعاـ السابؽ (مف %95فثكثر) مع الطالب الذيف
كانت نسب تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ تتراكح بيف (مف  %70إلى أقؿ مف )%75كالذيف تتراكح نسب
تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ بيف (مف %90إلى أقؿ مف  ، )%95في اتجاه الطالب الذيف كانت نسب
تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ (مف %95فثكثر)0
كعميو ترل الباحثة باف الطمبة ذكم التحصيؿ الدراسي المرتفع يشعركف بثقة أكبر في أنفسيف فتزيد
الميارات االجتماعية التي يتميزكف بيا كيسعكف لتبادؿ الخبرة كالفائدة مع مف حكليـ كتككيف عالقات كاسعة مف
أجؿ تحقيؽ أىدافيـ مما ينمي الطمكح االجتماعي لدييـ0
ثانيا :المستوى التعميمي لموالدين:
جدول ( )12تحميل التباين ) (Anovaلمتحقق من داللة الفروق في تقديرات طالب المرحمة المتوسطة
بمحافظة القنفذة لدرجة مستوى الطموح وأبعاده تبعاً لمتغير المستوى التعميمي لموالدين
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

9562.024

4

2390.506

داخل المجموعات

229433.759

714

321.336

بين المجموعات

3158.480

4

789.620

داخل المجموعات

103995.105

714

145.651

بين المجموعات

1706.221

4

426.555

داخل المجموعات

47777.464

714

66.915

الدرجة الكمية عمى مقياس

بين المجموعات

37031.546

4

9257.886

مستوى الطموح

داخل المجموعات

831686.757

714

1164.827

المتغير
الطموح الدراسي
الطموح الميني
الطموح االجتماعي

مصدر التباين

قيمة ()F

قيمة

()Sig

الداللة اإلحصائية

7.439

.000

دالة عند ()0.01

5.421

.000

دالة عند ()0.01

6.375

.000

دالة عند ()0.01

7.948

.000

دالة عند ()0.01

مف الجدكؿ ( )13يظير أنو تكجد فركؽ في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة
مستكل الطمكح كأبعاده تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف ،حيث كانت قيـ مستكيات داللة ( )Fلكؿ
اابعاد كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح أقؿ مف ( ،)1011كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ اجراو اختبار شيفيو
لممقارنات المتعددة ،كالجداكؿ التالية تبيف النتائج:
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جدول ( )13اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح المدرسي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير المستوى التعميمي لموالدين
الفئات

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

المقارنات

الفرق في المتوسط

قيمة ()Sig

الداللة اإلحصائية

متوسط

-3.01614

.746

غير دالة

ثانوي

-4.92572

.244

غير دالة

جامعي

)*(-10.39383

.000

دالة عند ()0.05

فوق الجامعي

)*(-7.81750

.027

دالة عند ()0.05

ابتدائي

3.01614

.746

غير دالة

ثانوي

-1.90959

.927

غير دالة

جامعي

)*(-7.37769

.010

دالة عند ()0.05

فوق الجامعي

-4.80136

.356

غير دالة

ابتدائي

4.92572

.244

غير دالة

متوسط

1.90959

.927

غير دالة

جامعي

-5.46810

.098

غير دالة

فوق الجامعي

-2.89177

.796

غير دالة

ابتدائي

)*(10.39383

.000

دالة عند ()0.05

متوسط

)*(7.37769

.010

دالة عند ()0.05

ثانوي

5.46810

.098

غير دالة

فوق الجامعي

2.57633

.853

غير دالة

ابتدائي

)*(7.81750

.027

دالة عند ()0.05

متوسط

4.80136

.356

غير دالة

ثانوي

2.89177

.796

غير دالة

جامعي

-2.57633

.853

غير دالة

مف الجدكؿ ( )12كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ( Scheffe- Multiple
 )Comparisonsيظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح المدرسي لطالب المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائي نا عند مستكل
معنكية ( )1010بيف الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ابتدائي مع الطالب الذيف كاف المستكل
التعميمي لكالدييـ جامعي ،في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي 0كمع الطالب الذيف
كاف المستكل التعميمي لكالدييـ فكؽ الجامع ي في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ فكؽ
الجامعي 0كذلؾ أظيرت النتائج فركقان بيف الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ متكسط مع الطالب
الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي في اتجاه الجامعييف ،كىذه النتيجة تشير إلى أنو كمما ارتفع
المستكل التعميمي لمكالديف كمما زاد الطمكح المدرسي لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كتتفؽ ىذه
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النتيجة مع ما جاو في االطار النظرم أف مستكل الطمكح ينمك كيتطكر تطكر سريع إذا ساعدتو الظركؼ عمى
ذلؾ كما أنو عرضو لمنككص كاالرتداد إذا اعاقتو الظركؼ (يكسؼ)32 ،1721،
كعميو ترل الباحثة بثف المستكل التعميمي كمما زاد سيككنكف خير قدكة ابنائيـ في العمـ كاالجتياد كالمثابرة
كايضا حينما يزداد المستكل التعميمي لمكالديف يككنكف خير معينيف ابنائيـ كبناتيـ كمساعدتيـ في دركسيـ مما
يزيد الطمكح الدراسي لدييـ0
جدول ( )14اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح الميني لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير المستوى التعميمي لموالدين
الفئات

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

الفرق في

المقارنات

المتوسط

قيمة ()Sig

الداللة

اإلحصائية

متوسط

-1.75273

.836

غير دالة

ثانوي

-3.80789

.127

غير دالة

جامعي

)*(-5.59815

.003

دالة عند ()0.05

فوق الجامعي

)*(-5.36633

.023

دالة عند ()0.05

ابتدائي

1.75273

.836

غير دالة

ثانوي

-2.05516

.689

غير دالة

جامعي

-3.84542

.090

دالة عند ()0.05

فوق الجامعي

-3.61361

.242

غير دالة

ابتدائي

3.80789

.127

غير دالة

متوسط

2.05516

.689

غير دالة

جامعي

-1.79026

.762

غير دالة

فوق الجامعي

-1.55844

.899

غير دالة

ابتدائي

)*(5.59815

.003

دالة عند ()0.05

متوسط

3.84542

.090

غير دالة

ثانوي

1.79026

.762

غير دالة

فوق الجامعي

.23182

1.000

غير دالة

ابتدائي

)*(5.36633

.023

دالة عند ()0.05

متوسط

3.61361

.242

غير دالة

ثانوي

1.55844

.899

غير دالة

جامعي

-.23182

1.000

غير دالة

مف الجدكؿ ( )12كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ()Scheffe- Multiple Comparisons
يظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح الميني لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان
لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف ،سجمت فركق نا مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية ( )1010بيف
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الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ابتدائي مع الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ
جامعي ،في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي 0كمع الطالب الذيف كاف المستكل
التعميمي لكالدييـ فكؽ الجامعي في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ فكؽ الجامعي 0كىذه
النتيجة تشير إلى أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف كمما زاد الطمكح الميني لطالب المرحمة الثانكية
بمحافظة القنفذة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الكالديف قدكة كيسمع الطمبة مف كالدييـ ذكم التعميـ العالي كيؼ
بذلكا الجيد في طمب العمـ كالمثابرة مما جعميـ يحصمكف عمى ميف أفضؿ كذلؾ يشجع الطمبة كيزيد مف
طمكحيـ الميني0
جدول ( )15اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح االجتماعي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير المستوى التعميمي لموالدين
الفئات

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

الفرق في

المقارنات

المتوسط

قيمة ()Sig

الداللة
اإلحصائية

متكسط

-.77741

.961

نير دالة

ثانكم

-2.94884

.053

نير دالة

جامعي

)*(-3.69758

.005

دالة عند ()1010

فكؽ الجامعي

)*(-3.92027

.010

دالة عند ()1010

ابتدائي

.77741

.961

نير دالة

ثانكم

-2.17143

.243

نير دالة

جامعي

)*(-2.92018

.039

دالة عند ()1010

فكؽ الجامعي

-3.14286

.061

نير دالة

ابتدائي

2.94884

.053

نير دالة

متكسط

2.17143

.243

نير دالة

جامعي

-.74875

.950

نير دالة

فكؽ الجامعي

-.97143

.924

نير دالة

ابتدائي

)*(3.69758

.005

دالة عند ()1010

متكسط

)*(2.92018

.039

دالة عند ()1010

ثانكم

.74875

.950

نير دالة

فكؽ الجامعي

-.22268

1.000

نير دالة

ابتدائي

)*(3.92027

.010

دالة عند ()1010

متكسط

3.14286

.061

نير دالة

ثانكم

.97143

.924

نير دالة

جامعي

.22268

1.000

نير دالة

مف الجدكؿ ( )10كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ()Scheffe- Multiple Comparisons
يظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح االجتماعي لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة
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تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية ( )1010بيف
الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ابتدائي مع الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ
جامعي ،في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي 0كمع الطالب الذيف كاف المستكل
التعميمي لكالدييـ فكؽ الجامعي في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ فكؽ الجامعي 0كذلؾ
أظيرت النتائج فركقان بيف الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ متكسط مع الطالب الذيف كاف
المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي في اتجاه الجامعييف ،كتعزك الباحثة كجكد فركؽ دالة احصائيا في مستكل
ال طمكح االجتماعي تبعا لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف اف الطمبة يسمعكف كممات التقدير كالثناو مف
المجتمع مف حكليـ كبثنيـ سيصبحكف ككالدييـ بمستكل تعميـ عالي مما يزيد مف طمكحيـ االجتماعي0
ثالثاً :الدخل الشيري لموالدين:
جدول ( )16تحميل التباين ) (Anovaلمتحقق من داللة الفروق في تقديرات طالب المرحمة المتوسطة
بمحافظة القنفذة لدرجة مستوى الطموح وأبعاده تبعاً لمتغير الدخل الشيري لموالدين
المتغير

متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

بيف المجمكعات

11575.062

7

1653.580

داخؿ المجمكعات

227420.721

711

319.860

بيف المجمكعات

5555.088

7

793.584

داخؿ المجمكعات

101598.498

711

142.895

بيف المجمكعات

2280.965

7

325.852

داخؿ المجمكعات

47202.720

711

66.389

الدرجة الكمية عمى مقياس

بيف المجمكعات

51210.135

7

7315.734

مستوى الطموح

داخؿ المجمكعات

817508.168

711

1149.801

الطموح الدراسي
الطموح الميني
الطموح االجتماعي

المربعات

قيمة ()F

قيمة

()Sig

5.170

.000

5.554

.000

4.908

.000

6.363

.000

الداللة اإلحصائية
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01
دالة عند ()0.01

مف الجدكؿ ( )12يظير أنو تكجد فركؽ في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة
مستكل الطمكح كأبعاده تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف ،حيث كانت قيـ مستكيات داللة ( )Fلكؿ اابعاد
كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح أقؿ مف ( 0)1011كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ إجراو اختبار شيفيو لممقارنات
المتعددة ،كالجداكؿ التالية تبيف النتائج:
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جدول ( )17اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح المدرسي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير الدخل الشيري لموالدين
الفئات

أقل من  5ألف لاير

الفئات

من  5إلى أقل من  10الف لاير

من  10إلى أقل من  15الف لاير

من  15الف لاير فأكثر

الفرق في

قيمة

()Sig

اإلحصائية

من  5إلى أقل من  10الف لاير

-2.09793

.223

نير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

)*(-7.20649

.000

دالة عند ()1010

من  15الف لاير فأكثر

)*(-5.62991

.006

دالة عند ()1010

المقارنات

الفرق في المتوسط

المقارنات

المتوسط

قيمة
()Sig

الداللة

الداللة اإلحصائية

أقل من  5ألف لاير

2.09793

.223

نير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

)*(-5.10856

.007

دالة عند ()1010

من  15الف لاير فأكثر

-3.53198

.085

نير دالة

أقل من  5ألف لاير

)*(7.20649

.000

دالة عند ()1010

من  5إلى أقل من  10الف لاير

)*(5.10856

.007

دالة عند ()1010

من  15الف لاير فأكثر

1.57658

.471

نير دالة

أقل من  5ألف لاير

)*(5.62991

.006

دالة عند ()1010

من  5إلى أقل من  10الف لاير

3.53198

.085

نير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

-1.57658

.471

نير دالة

مف الجدكؿ ( )19كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ()Scheffe- Multiple Comparisons

يظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح المدرسي لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان

لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية ( )1010بيف الطالب
الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (أقؿ مف  5ألؼ لاير) مع الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف

10إلى أقؿ مف  15الؼ لاير) كالذيف يتراكح الدخؿ الشيرم لكالدييـ بيف (مف  15الؼ لاير فثكثر) ،في اتجاه
الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (أقؿ مف  5ألؼ لاير) 0كذلؾ أظيرت النتائج فركقان بيف الطالب

الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  5إلى أقؿ مف  10الؼ لاير) مع الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم
لكالدييـ (مف  5إلى أقؿ مف  10الؼ لاير) في اتجاه الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  10إلى أقؿ

مف  15الؼ لاير) ،كىذه النتيجة تشير إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ الشيرم لمكالديف كمما زاد الطمكح المدرسي
لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كترل الباحثة أف الكالديف ذكم الدخؿ المرتفع ربما يعززكف ابنائيـ
كبناتيـ ماديا لتشجيعيـ عمى الدراسة مما يزيد مف طمكح ابنائيـ الدراسي0

34

جدول ( )18اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح الميني لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير الدخل الشيري لموالدين
الفئات

أقل من  5ألف لاير

من  5إلى أقل من  10الف لاير

من  10إلى أقل من  15الف لاير

من  15الف لاير فأكثر

المقارنات

الفرق في
المتوسط

قيمة ()Sig

الداللة
اإلحصائية

من  5إلى أقل من  10الف لاير

-.27521

.812

غير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

)*(-3.05728

.016

دالة عند ()0.05

من  15الف لاير فأكثر

)*(-2.94030

.034

دالة عند ()0.05

أقل من  5ألف لاير

.27521

.812

غير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

)*(-2.78207

.028

دالة عند ()0.05

من  15الف لاير فأكثر

-2.66509

.053

غير دالة

أقل من  5ألف لاير

)*(3.05728

.016

دالة عند ()0.05

من  5إلى أقل من  10الف لاير

)*(2.78207

.028

دالة عند ()0.05

من  15الف لاير فأكثر

.11698

.937

غير دالة

أقل من  5ألف لاير

)*(2.94030

.034

دالة عند ()0.05

من  5إلى أقل من  10الف لاير

2.66509

.053

غير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

-.11698

.937

غير دالة

مف الجدكؿ ( )12كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ()Scheffe- Multiple Comparisons
يظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح الميني لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان
لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية ( )1010بيف الطالب
الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (أقؿ مف  5ألؼ لاير) مع الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف
10إلى أقؿ مف  15الؼ لاير) كالذيف يتراكح الدخؿ الشيرم لكالدييـ بيف (مف  15الؼ لاير فثكثر) ،في اتجاه
الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  15الؼ لاير فثكثر) 0كذلؾ أظيرت النتائج فركقان بيف الطالب
الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  5إلى أقؿ مف  10الؼ لاير) مع الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم
لكالدييـ (مف  5إلى أقؿ مف  10الؼ لاير) في اتجاه الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  10إلى أقؿ
مف  15الؼ لاير) ،كىذه النتيجة تشير إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ الشيرم لمكالديف كمما زاد الطمكح الميني
لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة ،كترل الباحثة أف ذلؾ يعزك إلى أف االبناو يعتادكف عمى مستكل
كدخؿ شيرم معيف كيتخذكف الكالديف قدكة حيث يسعكف إلى تحقيؽ ما حققو كالدييـ أك أكثر مما يزيد الطمكح
الميني لدييـ0
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جدول ( )19اختبار شيفيو ( )Scheffeلداللة الفروق في مستويات الطموح االجتماعي لدى طالب المرحمة
المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعاً لمتغير الدخل الشيري لموالدين
الفئات

أقل من  5ألف لاير

من  5إلى أقل من  10الف لاير

من  10إلى أقل من  15الف
لاير

من  15الف لاير فأكثر

الفرق في

قيمة

الداللة

المتوسط

()Sig

اإلحصائية

من  5إلى أقل من  10الف لاير

)*(-1.96403

.013

دالة عند ()1010

من  10إلى أقل من  15الف لاير

)*(-2.52144

.003

دالة عند ()1010

من  15الف لاير فأكثر

)*(-2.75457

.003

دالة عند ()1010

أقل من  5ألف لاير

)*(1.96403

.013

دالة عند ()1010

من  10إلى أقل من  15الف لاير

-.55742

.516

نير دالة

من  15الف لاير فأكثر

-.79054

.398

نير دالة

أقل من  5ألف لاير

)*(2.52144

.003

دالة عند ()1010

من  5إلى أقل من  10الف لاير

.55742

.516

نير دالة

من  15الف لاير فأكثر

-.23312

.815

نير دالة

أقل من  5ألف لاير

)*(2.75457

.003

دالة عند ()1010

من  5إلى أقل من  10الف لاير

.79054

.398

نير دالة

من  10إلى أقل من  15الف لاير

.23312

.815

نير دالة

المقارنات

مف الجدكؿ ( )17كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ( Scheffe- Multiple
 )Comparisonsيظير أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح االجتماعي لطالب المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف ،سجمت فركقان مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل معنكية
( )1010بيف الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (أقؿ مف  5ألؼ لاير) مع بقية فئات الدخؿ الشيرم
لمكالديف ،في اتجاه الطالب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  15الؼ لاير فثكثر) 0كىذه النتيجة تشير
إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ الشيرم لمكالديف كمما زاد الطمكح االجتماعي لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة
القنفذة ،كترل الباحثة أف ذلؾ يعزك إلى أنو في ىذا الكقت نجد المجتمع يقيس النجاح أك قدر الشخص بما
يكسب مف ماؿ فكمما زاد الدخؿ الشيرم لمكالديف زادت الرفاىية في تعامؿ المجتمع معيـ في ظؿ ما نشاىد
سيزداد حينيا لدل الطمبة الطمكح االجتماعي0
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ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات
ممخص النتائج:
 أظيرت النتائج كجكد عالقة مكجبة دالة إحصائيان عند  1010بيف كؿ مف مستكل الطمكح كتقديرات تككيد
الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة 0
 أظيرت النتائج أف أكثر أبعاد الطمكح ارتباط نا بمستكل تككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة
القنفذة الطمكح الدراسي بمعامؿ ارتباط ( )10327يميو الطمكح الميني بمعامؿ ارتباط ( )10332كفي
المرتبة ااخيرة يثتي الطمكح االجتماعي بمعامؿ ارتباط (0)10171
 أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة تككيد
الذات تبعان لمتغيرات (التحصيؿ الدراسي ،المستكل التعميمى لمكالديف ،الدخؿ الشيرم لمكالديف)0
 أظيرت النتائج أف ىنالؾ فركؽ دالة إحصائيان في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة
تككيد الذات تبعان لممستكل التعميمي لمكالديف ،في اتجاه الطالب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ
جامعي ،أم أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف كمما زاد مستكل تككيد الذات لدل طمبة المرحمة
المتكسطة بمحافظة القنفذة0
 أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكيات الطمكح المدرسي كالطمكح الميني
كالطمكح االجتماعي لدل طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي في
اتجاه الطالب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ (مف %95فثكثر)0
 أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة
لدرجة مستكل الطمكح كأبعاده تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف ،في اتجاه الطالب الذيف كاف
المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي كفكؽ الجا معي 0أم أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف كمما زاد
الطمكح المدرسي لطالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
 أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة
لدرجة مستكل الطمكح كأبعاده تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف ،في اتجاه الطالب الذيف كاف الدخؿ
الشيرم لكالدييـ(مف  10إلى أقؿ مف  15الؼ لاير) ،كالذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ (مف  15الؼ لاير
فثكثر) 0بما يشير إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ الشيرم لمكالديف كمما زاد الطمكح االجتماعي لطالب المرحمة
المتكسطة بمحافظة القنفذة0
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التوصيات:
في ضكو ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج حكؿ تككيد الذات كعالقتو بمستكل الطمكح ،فإف الباحثة تكصي بما
يمي:
 تكظيؼ استراتيجيات ترفع مستكل تككيد الذات مف خالؿ تكظيؼ استراتيجية المحاضرة كالمناظرة ،كالتمثيؿ
المسرحي ،كالعصؼ الذىني ،كلعب اادكار ،كااسمكب القصصي0
 إرشاد اآلباو كااميات إلى أفضؿ أساليب التنشئة الكالدية السكية التي تزيد مف ميارات تككيد الذات لدل
اابناو ،كبالتالي تساعدىـ عمػى تحقيؽ النجاح في شتى جكانب الحياة0
 ضركرة االىتماـ بإكساب طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة كبشكؿ خاص الذككر منيـ ميارات
تككيد الذات كتكفير برامج لتنميتيا ،حيث أف نتائج الدراسة الحالية أظيرت تدني مستكيات تككيد الذات
لدييـ مقارنة بالطالبات0
 التكسع في خدمات اإلرشاد الطالبي المقدمة لطمبة المرحمة المتكسطة  ،لتحسيف مستكيات كؿ مف الطمكح
كتككيد الذات لدييـ.
البحوث والدراسات المقترحة:
استكماالن لمجيد الذم بدأتو الدراسة الحالية فإف الباحثػة تكصي بإجراو بعض الدراسات مثؿ:
 إجراو دراسة مشابية تطبؽ في مناطؽ أك محافظات أخرل في المممكة العربية السعكدية كمقارنة
النتائج مع نتائج الدراسة الحالية0
 القياـ بدراسات عمى طالب كطالبات المرحمة المتكسطة عمى مستكل المممكة العربية السعكدية لمعرفة
أثر مستكيات تككيد الذات كمستكل الطمكح عمى التحصيؿ الدراسي0
 إجراو المزيد مف الدراسات حكؿ تككيد الذات ،كدراسة عالقتو بمتغيرات أخرل كعالقتو بالتفكير
العممي ،كالتعامؿ االجتماعي0
 إعداد برامج إرشادية تساعد عمى رفع مستكل الطمكح كتككيد الذات لدل طالب المرحمة المتكسطة
بمحافظة القنفذة0
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قائمة المصادر والمراجع:
المصادر:

القرآف الكريـ مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة

ابف منظكر ،ابك الفضؿ ( 0)1772لسان المسان .دار الكتب العممية ،ط ،1ج1ج ،3بيركت0
المراجع العربية:
ابك أسعد ،أحمد كعربيات ،أحمد (  0) 3117نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي .ااردف ،عماف :دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع0

ابك النيؿ  ،محمكد السيد ( 0 ) 1729االحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي  0بيركت :دار النيضة العربية0
ابك زيد ،إبراىيـ أحمد ( .)1729سيكولوجية الذات والتوافق 0دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
باظو  ،آماؿ (  0 ) 3112مقياس مستوى الطموح لممراىقين والشباب  ،كراسة التعميمات 0مكتبة االنجمك
المصرية ،القاىرة 0

بدر ،فائقة محمد ( . )3112وجية الضبط وتوكيد الذات (دراسة مقارنة بين طالب الجامعة المقيمين في
المممكة العربية السعودية وخارجيا) 0كمية اآلداب كالعمكـ االنسانية  :جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة

 ،المممكة العربية السعكدية 0

بيادر ،سعدية ( 0 )1722عااسرة كدكرىا التربكم في التكجيو الخمقي لفتيات المرحمة المتكسطةع00رسالة
ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة0
بني يكنس ،محمد ( 0)3110ع عالقة االتزاف االنفعالي بمستكيات تككيد الذات عند عينة مف طمبة الجامعة
ااردنيةع .رسالة ماجستير ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،العمكـ االنسانية ،مج( ،)17ع(:)2
730م ،703الجامعة ااردنية0

جكيدة  ،باحمد (0)3110ع عالقة مستكل الطمكح بالتحصيؿ الدراسي لدل التالميذ المتمدرسيف بمركز التعميـ
كالتككيف عف بعد بكالية تيزم كزكع  0رسالة ماجستير  ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك  ،الجزائر
حسيف ،طو عبد العظيـ (0)3112اإلرشاد النفسي (النظرية ،التطبيق التكنولوجيا) .عماف ،ااردف :دار الفكر0

الحكسني ،بدرية (0)3112ع أثر الممارسة الكالدية كبعض المتغيرات الديمكنرافية المتعمقة بالكالديف عمى مفيكـ
الذات كتككيد الذات لدل طالبات مرحمة ما بعد التعميـ ااساسي بسمطنة عمافع .رسالة ماجستير،

كمية الدراسات العميا ،الجامعة ااردنية0

دبيس  ،سعيد عبداهلل (  0 )1772دراسة لبعض العكامؿ المرتبطة بمفيكـ الذات لدل المشمكليف  ،دراسات
نفسية ،ج( ،)3ع (0 )2

الدكيؾ  ،نجاح أحمد محمد (0)3112عأساليب المعاممة الكالدية كعالقتيما بالذكاو كالتحصيؿ الدراسي لدل
االطفاؿ في مرحمة الطفكلة المتثخرة 0رسالة ماجستير  ،الجامعة االسالمية  ،نزة 0
راجح  ،أحمد (  0 ) 1729أصول عمم النفس  ،ط  ، 7المكتب المصرم الحديث  ،القاىرة 0
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رزيقة  ،محدب (0)3112عالذكاو االنفعالي كعالقتو بمستكل الطمكح لدل الطالب الجامعي ع 0مجمة العموم
االنسانية واالجتماعية  0العدد (0 )12جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك  ،الجزائر 0

رفو  ،سمر سعكد عبدالعزيز ( 0 ) 3112ميارات تككيد الذات كعالقتيا بثساليب التنشئة الكالدية لدل عينة مف
طالبات جامعة اـ القرل  .رسالة ماجستير  0جامعة اـ القرل  ،مكة 0
الزنبي  ،محمد بالؿ (0)3112النظام االحصائي  ، spssفيم وتحميل البيانات االحصائية  0الطبعة الثالثة 0
االردف  :دار كائؿ لمنشر

زىراف ،حامد عبد السالـ (  0) 1799عمم نفس النمو 0عالـ الكتب ،القاىرة0
سالـ ،ىبة اهلل محمد الحسف (0)3113ع عالقة دافعية االنجاز بمكضع الضبط  ،كمستكل الطمكح  ،كالتحصيؿ
الدراسي لدل طالب مؤسسات التعميـ العالي بالسكدافع  .المجمة العربية لتطوير التفوق  0العدد()2
 0جامعة الخرطكـ  ،السكداف 0

سرحاف ،نظمية(0 )1772ع العالقة بيف مستكل الطمكح كالرضا الميني لالخصائييف االجتماعييفع  0مجمة عمم
النفس 0س(0 )9ع(0)32
شعباف  ،عبد ربو عمي (0)3111عالخجؿ كعالقتو بتقدير الذات كمستكل الطمكح لدل المعاقيف بصرياع 0رسالة
ماجستير ،الجامعة االسالمية ،نزة 0

الشيخ خميؿ  ،جكاد محمد سعدم (0)3112ع السمكؾ العدكاني كعالقتو بتقدير الذات كتككيد الذات لدل طمبة
المرحمة الثانكية بمحافظة نزة ع 0رسالة دكتوراه  0نزة 0
الضامف  ،منذر (0)3119اساسيات البحث العممي 0عماف :دار المسيرة

الضالعيف  ،أنس صالح (0)3111ع فاعمية برنامج تكجيو جمعي لتحسيف ميارتي تككيد الذات كحؿ النزاعات
لدل طمبة الصؼ التاسع ااساسي في محافظة الكرؾ" .رسالة ماجستير  ،جامعة مؤتة  ،الكرؾ

الطيب  ،عبد الظاىر (0)3112تعميمات اختبار توكيد الذات  0القاىرة :مكتبة االنجمك المصرية
الظاىر ،قحطاف أحمد( 0)3112مفيوم الذات بين النظرية والتطبيق .ااردف ،عماف :دار كائؿ لمنشر0
عبد الحميد ،جابر كالشيخ ،سميماف (  0) 1771عالعالقة بيف تقبؿ الذات كالتكافؽ النفسيع 0دراسات نفسية في
الشخصية العربية 0القاىرة ،مطبعة دار نشر الثقافة0
عبيدات  ،محمد ( 0)1777منيجية البحث العممي (القواعد والمراحل والتطبيقات ) .ط0 3عماف :دار كائؿ
لمنشر

عبدالفتاح ،كاميميا ( 0)3119مستوى الطموح والشخصية  0بيركت  :دار النيضة العربية0
عبدالرحمف  ،سعد (0) 1772القياس النفسي (النظرية والتطبيق )  0الطبعة الثالثة  0القاىرة  :دار الفكر
العربي.
عبد الرحمف ،سعد كنجاتي ،محمد عثماف ( 0 ) 1772االختبارات والمقاييس  0الطبعة الثانية  0بيركت :دار
الشركؽ0
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العتيبي ،محمد حكاؿ ( 0)3119عمستكل الطمكح كعالقتو بالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب جامعة شقراوع0
رسالة دكتوراة 0الرياض ،المممكة العربية السعكدية0
عكض  ،عباس محمكد
الجامعية0

(0)1772القياس النفسي بين النظرية والتطبيق  0االسكندرية  :دار المعرفة

عبد العظيـ حسيف ،محمد (  0 ) 1729ميارات توكيد الذات  0دار الجيؿ لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،مصر0
عمي ،آماؿ (0)3113ع االتزاف االنفعالي كعالقتو بمستكل الطمكح ع 0رسالة ماجستير  0القاىرة  :جامعة عيف
شمس 0

العيسكم  ،عبد الرحمف ( 0) 3112عمم النفس التربوي  0لبناف  :دار المعرفة 0
الغريب  ،رمزية ( 0 )1777التعمم دراسة نفسية  -تفسيرية-توجييية  0القاىرة  :مكتبة االنجمك المصرية 0
فرج  ،طريؼ ( 0)1722توكيد الذات :مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية 0بيركت :دار النيضة العربية
الكناني  ،ممدكح كالكندرم  ،أحمد كجابر ،عيسى كالمكسكم  ،حسف (  0 ) 3113المدخل إلى عمم النفس 0
مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع  ،ط  ، 3دكلة اإلمارات العربية المتحدة 0
مطر  ،عبد الفتاح (0 ) 1772ع مستكل الطمكح لدل المعكقيف بدنيا كعالقتو بمستكل طمكح اآلباوع  0رسالة
ماجستير  ،كمية التربية  ،جامعة الزقازيؽ 0

نيس ،حكيمة (0)3119عمستكل الطمكح لدل عينة مف تالميذ المرحمة الثانكية كعالقتو ببعض المتغيرات
مدراسة ميدانية بكالية الكادمع 0،مجمة العموم النفسية والتربوية 0مج()0ع( ، )3الجزائر  ،ص329م329

يكسؼ ،محمد (0)1721ع دراسة ميدانية في عالقة االتجاىات الكالدية في التنشئة االجتماعية بمستكل طمكح
االبناو في ضكو المستكل االقتصادم كاالجتماعيع  0رسالة ماجستير 0القاىرة  :جامعة عيف شمس
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