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امللخص

يه ددًل كل ا دده كلا ددالع فلد د كلتع ددٍل ؤمد د مس ددتوى كلتل ددا

وكلت ددا م ل ددًى كلٓم ددة

كلمتميدَي وأقدٍكنهم كلعدداًيي  ،ومعٍفددة مسددتوى كلٓمددوى لددًيهم وٓ يعددة كلعهقددة وكتجا هددا ددي
كلتلددا

وكلت ددا م ومسددتوى كلٓمددوى وكلك ددل ؤد كللددٍو وفنداً لمت يددٍ كلجددنُ ،و ددي كلٓم ددة

كلمتميدَي وكلعدداًيي  ،وقددً تاننددن أ ددًكل كل ادده مد لدده قيدداُ كلتلددا

وكلت ددا م وكددٌل

قيدداُ مسددتوى كلٓمددوى لددًى أفدٍكً كلعينددةو وتكونددن ؤينددة كل ادده مد (ٓ )022ال داً وٓال ددة،

و وكقد د (ٓ )122ال د داً وٓال ددة مد د كلمتميد دَي  ،و(ٓ )122ال د داً وٓال ددة مد د كلع دداًيي ومد د
ٓهل كلثانوية فع تٍ يدة نيندوىو وكسدتلًم فدع كل اده منيداُ كلتلدا

– كلت دا م كلدٌي أؤدً

(كلاكد ددا  )0221 ،ومنيد دداُ مسد ددتوى كلٓمد ددوى كلد ددٌي أؤد ددً (ٍسد ددو )1984 ،و وتد ددم فيجد دداً
كلصددً كلٔددا ٍي وكلمنٓنددع لممنياسددي

عٍلددها ؤم د لجنددة م د كلل د كٍ وكلملتصددي فددع

كلتٍ ي ددة وؤم ددم كل ددنلُ ،أم ددا كلث ددان ف ددتم فيج دداً ٍٓين ددة فؤ دداًم ك لت دداٍو وؤولج ددن كل يان ددان
فاصائياً عً ك تم كًلالها لم

ٍنامج كلااسدول كللدع وكسدتلًمن كلوسدائ كإلاصدائع

كلموج ددوًم ل ددم كلاني ددة كإلاص ددائية ( )SPSSوكلمتمثم ددة د د (كلمتوس ددٓ كلاس ددا ع ،معامد د

ك ٍت ددآ ،ك لت دداٍ كلت ددائع)و ومد د نتددائج كل ا دده تمتد د ؤين ددة كل ادده مس ددتوى مد د كلتل ددا
ددك ؤ ددام ددالٍدم مد د وج ددوً ف ددٍو ٌكن ً ل ددة فاص ددائية ددي أفد دٍكً كلعين ددة وفند داً لمت ي ددٍ

كلجنُ ،و ي كلمتميَي وكلعاًيي و كما ينن كلنتائج أنه نا ؤهقة كٍت آيدة موج دة دي
كلتلا

– كلت ا م ومسدتوى كلٓمدوى لدًى كلٓم دةو وكدٌل ت دي ؤدًم وجدوً فدٍو ٌكن ً لدة
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

فاصائية فع مستوى كلٓموى ووفناً لمت يٍ كلجنُو وقً نوق ن كلنتائج فدع لدو كلً كٍسدان
كلسا نة وأً يان ؤمم كلنلُو

وف ددع ل ددو نتد دائج كل ا دده ق ددًم كل اا دده مجموؤ ددة مد د ك س ددتنتاجان وكلتوص دديان

وكلمنتٍاانو

مشكمة البحث
ك كلس ددمو ك نس ددانع ددو كلما ددوٍ كوس دداُ كل ددٌي ت ددًوٍ ؤمي دده معٔ ددم كلً كٍس ددان

عً كل اه فيه م أ م أ ااه ؤمم كلنلُ لما له مد نلد يعدوً ؤمد
كلتٍ وية وكلنلسية لٌل ُي ْ
كلمجتمعددان ك نسددانية للهددم مكونددان لصددية كللددًٍ وتاميمهددا وكسددتيعال ٓ يعتهدداو فا نسددا

كلٌي يعيِ فدع ؤصدٍ كلتٓدوٍ كلعممدع وفدٍ لده كلكثيدٍ مد كلمنجدَكن ؤمد كلصدعيً كلمداًي

وكلمعنددوي وكلتددع تام د فددع ٓياتهددا كثي د كًٍ م د كلمتاؤددل وكلنم د واالددة ؤددًم ك سددتنٍكٍ و ددع
ددأمُ كلااجددة فل د ً كٍسددة كلسددمو ك نسددانع وً كٍسددة كل لص دية كواددًم متكاممددة م د كج د

كلسدديٍٓم وكللهددم ؤميهددا وتوجيههددا ،لددٌك ناتدداو كليددوم ككثددٍ م د أي وقددن مل د فل د كلتعددٍل
كلعممع كلًقي ؤم كل لصدية وفهمهدا ،و ميتهدا فدع ملتمدل جوكن هدا كلنلسدية وك جتماؤيدة

وكلعنميددة ،وفهددم كلسددمو ك نسددانع يسدداؤً ؤم د كلك ددل ؤم د

ددٌ كللاؤميددة ،وكلوصددو فل د

كلتلسيٍ كلمناسل لمٔوك ٍ كلنلسية كلملتملةو (كلنيسع)051 : 1998 ،

وقددً كؤتمددً ؤممددا كلددنلُ ؤم د كفت دٍكْ م د ًك  :ك جمي د كلندداُ يننسددمو فل د

فئددان

يلٍجددو ؤنهددا ،فمددنهم م د تسدديٍٓ ؤم د سددموكه نَؤددة فل د توق د كلليددٍ ،وأايان داً

أل ددٍى تس دديٍٓ ؤم دديهم نَؤ ددة فلد د توقد د كل ددٍ ،وتوص ددل كلنَؤ ددة كوولد د

التل ددا

ويس ددم

صدداا ها متلددائهً ،ينمددا توصددل كلنَؤددة كلثانيددة الت ددا م ويسددم صدداا ها مت ددائماً ويتددًكو
كلندداُ كلكممتددي ويع ددٍو

هددا ؤ د اددا تهم كلوجًكنيددة وكلنلسددية تجددا موكقددل كلايددام ؤامددة،

وتنعكُ ٌ كلنَؤة كلتلا لية أو تم كلت ا مية ؤم سموكياتهم وؤهقتهم ك جتماؤية وؤمد

صاتهم كلنلسدية وكلجسدمية وؤمد مسدتوى ٓمواداتهم كلمسدتن ميةو (ك نصداٍي-3 ،0222 ،

)5
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ن ددا ان ددن ل ددٍوٍم فجد د كٍ

كياٍ ()0228

ددٌك كل ا دده اؤت دداٍ مول ددوؤاً ا ددًيثاً نسد د ياً و ددو

– كلت ددا م وؤهقت دده مس ددتوى ٓموا ددان كلٓم ددة كلمتميد دَي وكقد دٍكنهم كلع دداًيي  ،وو

كلًٍكسان كلنلسية اولهما اًيثة كلعهً ؤم كلمستوى كلعٍ ع ،وتكاً تكو ماًوًمو
ويمك ك تعٍل م كمة كل اه التسا ن كلتية :
التلا

– كلت ا م ؟

-

ك ٓم ة كلثانوية يتسمو

-

نا ؤهقة ي كلتلا

 -دد

ن ددا ف ددٍو ٌكن ً ل ددة ددي كلٓم ددة كلمتميد دَي وكقد دٍكنهم كلع دداًيي ف ددع كلتل ددا

– كلت ا م ومستوى كلٓموى لًى كلٓم ة ؟

كلت ا م؟ وما نوٕ كللٍو ت عا لمت يٍ كلجنُ؟و
ك

–

ٌ كلتسا ن يااو كل اه كلاالع كإلجا ة ؤنهاو

أهمية البحث
يس د ددع أي مجتمد د د فلد د د كلتٓ د ددوٍ وكلتن د ددًم وؤمد د د كلعٓ د ددا وك تك د دداٍ وكلتجًي د ددً،

وكلمجتمع ددان ؤم د د كلد ددتهل أنوكؤهد ددا وًٍجد ددة ٍقيهد ددا ك تمد ددن جي د د كل د د ال كلمتٓم د د فل د د
كلمستن

كلمًَ ٍ ،وك كلم سسدان كلتٍ ويدة وكلتعمميدة دع كلتدع تندوم دًوٍ مهدم ومد ثٍ فدع

لمد اٍكددة كلتجًيددً وكإل ددًكٕ فددع كلمجتمد  ،وكلتٍ يددة وكلتعمدديم مد كوسددُ كلتددع تعتمددً ؤميهددا
كلتنميددة كل دٍية إلؤددًكً فئددة كل د ال كل دوكؤع وكلمثنددل وكلم د ؤممي داً وتٍ وي داً ونلسددياً إلًكٍم
ؤممية كلتنًم وكلتٓدوٍ فدع ميداًي كلايدام كافدةو لدٌل تعدً كلتٍ يدة وكلتعمديم مٍامدة متميدَم فدع
ايد ددام كل د د ال فليهد ددا تنلد ددج ك فكد دداٍ وتتلد ددت ٓمواد دداتهم ناد ددو كلمسد ددتن و ويعد ددً ك تمد ددام
س ددموكيان كلٓم ددة وً كٍس ددة لص ددياتهم وكلعوكمد د كلمد د ثٍم مد د كلل ددٍوٍيان كلهَم ددة كَل ددة

معوقان كلتنمية كل ٍية ومٔا ٍ ا كلسم ية وك كلتدأثيٍكن وكلت يدٍكن كلتننيدة كلجًيدًم دال دا مدا
ئهٍ تأثيٍ ا ؤم كلسمو ك نسانع لم الو (كلًليمع)12-9 ،0224 ،
وم د

ددٌك كلمنٓم د ين ددع ك يتسددم سددمو كلٓم ددة و لصددياتهم سددمان تجعمهددم

قدداًٍي ؤم د تام د كلمس د ولية وك سددهام فددع لًمددة كلمجتم د وتٓددويٍ قً كٍتدده ك ًكؤيددة ،فٌ
توصددمن كلكثيددٍ م د كلً كٍسددان فل د ك

نددا سددمان وجًكنيددة ونلسددية ين ددع ك تتسددم هددا

كل لصية ك نسانية و لصدية كلٓالدل ليكدو ًوٍ مد ث كٍ فدع كلمجتمد وقداً كٍ ؤمد كلتلاؤد
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

م د ك ل دٍي و ونجددً ؤممددا كلددنلُ ينٔددٍو لمتلددا

– كلت ددا م وصددلها لمليددة ؤامددة تادديٓ

الاالددة كلنلسددية كلعامددة لملددًٍ وت د ثٍ تددأثي كًٍ وكلددااً ؤم د سددموكه وتوقعاتدده النس د ة لماالددٍ

وكلمستن

كلتلا

ون كٍ يمي فل كلتلا

أو ي مل ؤميه كلت ا مو ويؤكد عمماء النفسس عمن أ ميدة

ل نا كإلنسا متاٍ كًٍ م كلم داك كلتدع يمكد ك تلتد

صداته كلجسدًية وكلنلسدية،

وكلمتلائد يكددو أفل د توكفن داً لهنتنددا ن كلمهمددة أكثددٍ توكفن داً مد كلمت ددائم ،وأ دداٍن عددْ
كلًٍكسان كلاًيثة فلد ك كلتلدا

ؤامددة ،وك ً كٍسددة كلتلددا

وكلمدَكو ك يجدا ع أمد كٍ أساسديا لمتوكفد كلنلسدع ولمايدام

وتددأثيٍ ك يجددا ع ؤم د كلجوكنددل كلنلسددية وكلعهق دان ك جتماؤيددة

ٌكن أ مية تمتنع م ما تهًل فليه كلم سسان كلتٍ وية فع فاًكه نمدو مٍددول فدع سدمو

كلٓم ة

فع كلل

ك يتناسل م كلجوكنل كللعمية وكلنلسية لهماو (ك نصاٍي)11 ،0222 ،

وك تٍ ية وتعميم كلٓم ة ؤم كلصلان كلمٍت ٓة التلا

و ووج أ تد ًي كلم سسدان كلتٍ ويدة ًوٍ دا فدع ندا

أفل مد كل ندا ؤدالني

لصدية كلٓالدل وتدأ يمهم

لتام د د كلمس د د ولية ،وتنميد ددة قد ددًٍكتهم ؤم د د كلتعام د د م د د كلل د دٍي وكلتوكف د د معهد ددم وتنميد ددة
كلمماٍسددان ك يجا يددة وج ددل ؤميهددا ك تهددع ك جد دوك كلمناس د ة كلتددع تس دداؤً كلٓم ددة ؤمد د

كلنم ددو كلمتد دوكَ ف ددع جميد د كلجوكن ددلو فالتٍ ي ددة كلص دداياة كلت ددع تس ددع فلد د تانينه ددا معٔ ددم
كلم كٍاد د كلً كٍس ددية يج ددل ك تد د ًي ًو كًٍ مد د ث كًٍ ف ددع ته ددٌيل لص ددية كلٓم ددة مد د كلس ددم يان
وتٓويٍ ددا وجعمه ددا ق دداًٍم ؤمد د كلتوكفد د وتامد د كلمسد د ولية وكلعمد د

وكل ددعوٍ التلددا

ددٍوى كلتع دداو وكلمث ددا ٍم

ناددو كلمسددتن و وي ددك ٓم ددة كلثانويددة ومددنهم كلمتميددَو ٓميعددة متنًمددة،

وونهددم كل دٍياة كلمتمي دَم فددع فاددًكه كلت ي دٍكن كلجًيددًم وكل دداممة فددع مجددا ن كلايددام كافددة،
وونه د ددم ؤم د دداً كلمس د ددتن

وكلن د دداًٍي ؤمد د د فا د ددًكه كلت ي د ددٍ وموكجه د ددة كلم د ددكهن كلنلس د ددية

و جتماؤية ،و سيما عً ككمالهم كلًٍكسة وًلولهم ميدًك كلعمد وكإلنتداو ،وفلده ؤمد ك

كلٓم ة كلمتميَي وأقدٍكنهم كلعداًيي فدع مٍامدة كل د ال كلتدع تت مدوٍ فيهدا ؤناصدٍ كل لصدية
ددك وكل د  ،وتسددهم فددع كوًك وكإلنجدداَ س دوك ؤم د كلمسددتوى كللددًٍي أو كلجمدداؤع ممددا

ين ددع كلتلٓدديٓ لاي ددام كل د ال ومس ددتن مهم وكلالددأ ؤمد د ٓاقدداتهم وتؤيله ددا

ددك جي ددً،

وكلٓال ددل كلٓم ددوى ددو كل ددٌي يا دداو ك ياسد د ول ددعه وين ددًم ؤمد د تامد د كلمسد د ولية و
يل ددا ا وك كلايددام ؤنددً لهددا معن د و ين ددع كلددتلمّ منهددا وكندده متلائ د ووكقعددع ،ولهددٌك
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ف لصددية كلٓالددل كلٓمواددة ددع تم د كلتددع ي مددل ؤميهددا كلسددمو كلتلددا لع وك ؤت دَكَ وكلثنددة
ددالنلُ وكلٍد ددة فددع تاني د كنجدداَكن ك ي دٍم فددع كلمسددتن  ،وفددع تاني د مكانددة أفل د فددع

كلمجتم و (صال )6-4 : 0220 ،
وم د

نددا يمك د ف دٍكَ أ ميددة كل ادده كلاددالع م د كلناايددة كلنٍٔيددة وكلتٓ ينيددة فددع

مسدداؤًم وت صدديٍ كلمعنيددي فددع كلمجددا كلتٍ ددوي وكلنلسددع لتوجيدده كلٓم ددة م د لدده ؤمميددة
كلتٍ يددة وكلتعمدديم وك تمددام الجوكنددل كلنلسددية وكلعآليددة وك ٍتنددا هددم فل د مسددتوى ؤددا م د
كلٓمد ددوى ممد ددا يت د ددي ٍَٕ كوم د د متم د ددثهً فد ددع كلس د ددمو كلتلد ددا لع لمٓم د ددة و التد ددالع كس د ددتلاًم
كلم سسان كلتٍ وية وكلتعميمية م نتائج كل اه فع توجيه كلٓم ة وك ستلاًم م قًٍكتهمو

أهداف البحث

يهًل كل اه كلاالع فل -:

 -1قياُ كلتلا

– كلت ا م لًى كلٓم ة كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي و

 -0قياُ مستوى كلٓموى لًى كلٓم ة كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي و
 -3كلتعددٍل ؤم د كلعهقددة ددي كلتلددا

 -كلت ددا م ومسددتوى كلٓمددوى لددًى كلٓم ددة كلمتمي دَي

وكقٍكنهم كلعاًيي و

 -4كلتعٍل ؤم ً لة كللٍو كإلاصائية فع كلتلا
كلعاًيي وفناً لمت يٍ كلجنُو

 -كلت ا م لمٓم دة كلمتميدَي وكقدٍكنهم

 -5كلتعددٍل ؤمد ً لددة كللددٍو كإلاصددائية فددع مسددتوى كلٓمددوى لمٓم ددة كلمتميدَي وكقدٍكنهم
كلعاًيي وفنا لمت يٍ كلجنُو

حدود البحث

327

كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

يتاددًً كل ادده كلاددالع ٓم ددة كلمٍامددة كلثانويددة وكلمتمثمددة ثانويددة كلمتمي دَي لم نددي
وثانوية كلمتميَكن لم نان وثانويدة ؤمدٍ د ؤ دً كلعَيدَ لم ندي وثانويدة منديُ لم ندان ولمعدام

كلًٍكسع (0227-0226م)و
تحديد المصطمحات

أوالً  -التساؤل Optimism
ؤٍفه كهً م :

* دسننوق(  : )8766أندده م مي د يام د كل ددلّ ٓ يعيددا فل د كل ددعوٍ السددعاًم كلًكئمددة
كلمتاددًًم ايدده يعدديِ فددع أمد مسددتمٍ مهمداً كانددن كلٔددٍول ،ويتددًٍو مد كلٍلددا فلد
ك ن ٍكىو (ًسوقع)103 ،1988 ،

* مارشننال والفنن

 )Marshall & Lang, 1990م أندده كسددتعًكً لصددع لمتوق د

ك يجا ع لهاًكهو ()Marshall & Lang, 1990, p:1067و

* وتمنننر  )Witmer, 1992م أن دده م وجددوً معند د لماي ددام وكوم د كل ددًكئم فيمددا ي ددأتع دده
كلمستن مو ()Witmer, 1992, p:140

* شنناير وكاررننار  )Scheier & Carver, 1993م أندده كسددتعًكً كددام ًكل د كللددًٍ
لمتوقد د كلع ددام لا ددًوه ك

دديا كلجي ددًم وك يجا ي ددة ،أي توقد د كلنت ددائج كلٓي ددة ك يجا ي ددة

لهاًكه كلمستن ميةو ()Scheier & Carver, 1993, p:26-30و
* مهنندي  : )8772أندده مسدديٍٓم كلنٔ دٍم ك يجا يددة ،وتددٍجي كلتهددا ؤم د كل ددٍو (مهددًي،
)89 ،1994و

* عبنند الخننال  )8776 ،م أندده نٔ دٍم ناددو كلمسددتن

تجع د كللددًٍ يتوق د كوفل د وينتٔددٍ

اًوه كلليٍ ،ويًنو فل كلنجاى ويست عً ما له ٌل و (ؤ ً كللال )6 ،1998 ،و

* األفصنناري : )0222م ددو نٔددٍم كست دداٍ ناددو كلمسددتن

تجع د كللددًٍ يتوق د كوفل د

وينتٍٔ كلليٍ ويص و فل كلنجاى ما له ٌل و (ك نصاٍي)15 ،0222 ،و
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* اسننننننماعيل )0228 ،م أند د دده كسد د ددتعًكً كنلعد د ددالع ومعٍفد د ددع مصد د ددمم ،ونَؤد د ددة لهؤتند د دداً

ولهسددتجا ة كنلعالي داً تجددا كلل دٍي  ،وكتجددا كلموكقددل وكواددًكه ٍٓينددة كيجا يددة ووكؤددًم،
وتوق نتائج مستن مية جيًم ونافعةو (كسماؤي )56-54 ،0221 ،

* الحكاك  : )0228أنه منَؤة منٔمة لًى كللًٍ لتكدوي توقعدان مهمدة لنتدائج سداٍم فدع
كلمجا ن كلمهمة فع اياتهو (كلاكا )9-5 ،0221 ،

أما التعريف الفظري لمباحث :

أن دده مكس ددتعًكً لص ددع وج ددًكنع ومعٍف ددع يًفع دده فلد د كلميد د

ال ددعوٍ الس ددعاًم

كلًكئمة وكلمتجًًم تجا كلموكقل كلاياتية لملدًٍ وتجعمده يعديِ فدع أمد مسدتمٍ وتتسدم اياتده
المٍونة وكلتجًً وك ن ٍكىو

أما التعريف اإلجرائ( لمتساؤل :

مكلًٍج ددة كلت ددع ياصد د ؤمه ددا كلمس ددتجيل مد د ل دده كجا ت دده ؤد د فند دٍكن مني دداُ

(كلتلا

– كلت ا م) كلمستلًم فع ٌ كلًٍكسةو

ثافياً – التشاؤم Pessimism
ؤٍفه كهً م :

* دسننوق(  : )8766أندده مكلمي د كلددٌي يام د صدداا ه ؤم د كلاددَ وك نن دداْ ول ددية
ٍٔول كلايام مهماً كانن اسنة وؤاًيةو (ًسوقع)604 ،1988 ،

* مارشننال والفن

 : )Marshall & Lang, 1990أندده مكسددتعًكً لصددع أو سددمة

كامنة ًكل كللًٍ ت ًي فل كلتوق كلسم ع لألاًكه كلمستن ميةمو

()Marshall & Lang, 1990, p:711
* الكسار( وجابر  : )8771أنده مكسدتعًكً نلسدع ؤندً صداا ه لٍ يدة كلجاندل كلسدع فدع
أي مولوٕ وكلت الع ؤ كلجوكنل ك يجا يةو (كلكلافع وجا ٍ)073 ،1993 ،

* مهنندي  : )8772أنده  :سدديٍٓم كلنٔدٍم كلسددم ية لمايددام وتوقد كلنتددائج كلسدديئة وتٍجياهددا
ؤم كلليٍو (مهًي)029 ،1994 ،
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* عبنند الخننال

 : )8776أندده متوقد سددم ع لألاددًكه كلناًمددة يجعد كللددًٍ ينتٔددٍ اددًوه

كوسد دوأ وتوقد د كل ددٍ وكلل د د  ،ولي ددة كومد د  ،ويس ددت عً م ددا ل دده ٌلد د مو (ؤ ددً كلل ددال ،

)6 ،1998
* االفص ناري  : )0222أندده م ددعوٍ كللددًٍ نً كٍتدده ؤم د كلتوقعددان كلسددم ية ك كَ كواددًكه
ًو م ٍٍكن منٓنية أو وقائ أو مٔا ٍ ت ًي فل
فع اًوه كلنتائج ديٍ كلمتوقعة و التالع يصد

ٌك كل دعوٍ ،ممدا قدً يتسد ل أايانداً

كللدًٍ فدع قمدة كإلا دآ ممدا قدً يعٍلده

لمملآٍ وسو كلسمو مو (ك نصاٍي)18-17 : 0222 ،
* اسننننماعيل  : )0228أند دده مكسد ددتعًكً كنلعد ددالع ومعٍفد ددع مصد ددمم ،ونَؤد ددة لهؤتند دداً أو
لهستجا ة تجا ك لٍي وكتجدا كلموكقدل وك ادًكه ٍٓيندة سدم ية وتوقد نتدائج مسدتن مية

سيئة ولاٍممو (كسماؤي )56-54 ،0221 ،
* الحكنناك  : )0228أندده م نَؤددة منٔمددة لددًى كللددًٍ لتكددوي توقعددان مهمددة لنتددائج ديددٍ
ساٍم فع كلمجا ن كلمهمة م اياتهو (كلاكا )9-5 ،0221 ،
أما كلتعٍيل كإلجٍكئع لم ااه :

أندده مكسددتعًكً نلسددع وجددًكنع معٍفددع ًكلمددع ي د ًي فل د ك سددتجا ة تجددا كلمثي دٍكن

كلاياتية ؤامة ٍٓينة جامًم وفاقًم كلايوية وكوم وتوق نتائج مستن مية ديٍ ساٍمو

أمددا كلتعٍيددل ك ج كٍئددع لمت ددا م فهددو :مكلًٍجددة كلتددع ياص د ؤميهددا كلمسددتجيل مد
له كجا ته ؤ فنٍكن منياُ كلتلا

– كلت ا مم كلمستلًم فع ٌ كلًٍكسةو

ثالثاً  -مستوى الطموح Level Of Aspiration
ؤٍفه كهً م :

* الحسفنن(  : )8761أندده كلمعيدداٍ كلددٌي يندداُ فيدده نجدداى كل ددلّ أو ف ددمهو (كلالنددع،
)16 ،1983
* رسننول  : )8762أندده ممسددتوى توقعددان كل ددلّ وٍد تدده كلمتمددايَم فددع تانيد أ ًكفدده
كلمستن مية ؤم لو ل ٍته كلسا نة وكٓاٍ كلمٍجععو (ٍسو )57 ،1984 ،
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* عاقل  : )8766أنه ممستوى قياُ يلٍله كللًٍ ؤم نلسه ويٓم فلد كلوصدو فليده

وين دديُ كنجا كَت دده النسد د ة فلي دده ،و ددو ًليد د ؤمد د كلثن ددة ويتد دٍكوى كٍتلاؤد داً و وٓد داً اس ددل

كلنجاى وكلل

و (ؤاق )010 ،1988 ،

* الجبوري  : )0220أنه مكلمسدتوى أو كلهدًل كلدٌي يتوقعده كللدًٍ ويتٓمد لموصدو فليده
فع اياتهو (كلج وٍي)06 ،0220 ،

* مفسنن(  : )0221أندده م كو ددًكل كلتددع يسددع كللددًٍ فل د تانينهددا ؤنددً قيامدده سددمو
معي و (منسع)19 ،0223 ،

التعريننف الفظننري لمباحننث  :أندده ممسددتوى مد كو ددًكل كلمتوقعددة وكلتددع يلددعها كللددًٍ ؤمد
نلسه ويص و فل تانينها و ع تع يٍ ؤ ٍد اته كلمتميَم مو
أما كلتعٍيل كإلجٍكئع لمستوى كلٓموى فهو :

مكلًٍج ددة كلت ددع ياصد د ؤميه ددا كلمس ددتجيل مد د ل دده كجا ت دده ؤمد د فند دٍكن مني دداُ
مستوى كلٓموى كلمستلًم فع ٌ كلًٍكسة مو
رابعاً -المتميزين

عرره كالً من :

* السرور : )0222

ددأنهم كلٓم ددة كل ددٌي ل ددًيهم ق ددًٍكن ؤنمي ددة ومعٍفي ددة وكل دداة ومن ددًٍم ؤمد د فنج دداَ

كلمتوق د  ،ويددتم كلك ددل ؤددنهم م د ق د كلمتلصصددي

اسددتلًكم كلٓددٍ وكوسدداليل كللاصددة

ٌل و (كلسٍوٍ)51 ،0222 ،
* عبيد : )0222

ددأنهم أولئد د كوف دٍكً كل ددٌي يكددو ل ددًيهم قددًٍم ؤنمي ددة متمي دَم وكًكئه ددم ؤالي داً ًٍج ددة

متميَم و صي ة ًكئمية وفع مجا ن كلايام ؤامةو (ؤ يً)01 ،0222 ،
الخمسية الفظرية :
* وجهات فظر البعض من المفظرين ر( التساؤل  -التشاؤم :
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مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

ك كلتلا

وكلت ا م ما م سمان كل لصية ،وقً يكوندا وجهدي رلدٍي ل عدًي

لص ددية مد د كلٍت ددة كلٍكقي ددة ،مثمهم ددا ف ددع ٌلد د مثد د ك ن س ددآ وكلعص ددا يةو وكلل ددهل ددي
كل ااثي او كلنٍٔ فل كلعهقدة ،اولهما  :يرى ان التساؤل والتشناؤم سنمة ثفائينة ال طن

لهما قٓ ا متلاًك ولك فًٍ مٍكَ وكاً ؤم كلمتص

ايده يند كلتلدا

ؤمد كلٓدٍل

كلموج ددل كلمتٓ ددٍل ،وكلت ددا م ؤمد د كلٓ ددٍل كلس ددالل كلمتٓ ددٍلو والنننرأي الثننناف( ،ينننرى أن
التسنناؤل والتشنناؤم سننمتان مسننت بمتان ولكفهمننا مترابطتننان ،معن د ك لك د سددمة متصدده
ددي ملتم ددل كل ددًٍجان ؤمد د كلس ددمة كلوكا ددًم ،ولكد د ف ددًٍ موقد د ؤمد د

مس ددتنه نسد د يا يجمد د

متصد كلتلددا  ،مسددتنهً ؤد مٍكددَ ؤمد متص د كلت ددا م ،وك د

عددً يعت ددٍ كادداًي كلنٓددل

ي ًأ م كق ًٍجدة ؤمد كلتلدا

لديُ اللدٍوٍم ؤكسدا ًقيندا لمت دا مو و دٌك مدا ك داٍن فليده

كلًٍكسان ونتائجها ،أ كلتلا

وكلت ا م ليسا متلاًي ولديُ وجهدي لعممدة وكادًم ،فداللًٍ

قً يكو قمي كلتلا

لكنده لديُ مت دائما وكلعكدُ صداي و ويتلد كل ااده مد كلدٍأي كلنائد

اسددتنهلية كلسددمتي وك لكد منهمددا متصد مسددتن  ،و ددٌك يعنددع ك أيداً مد كلسددمتي ليسددن

اللٍوٍم ؤكسا لهلٍىو (ؤ ً كللال )04 ،1998 ،

وجهات فظر البعض من المفظرين ر( مستوى الطموح
* وجهة فظر ستاجفر

ند دداقِ سد ددتاجنَ مولد ددوٕ مسد ددتوى كلٓمد ددوى اؤت د دداٍ م د د أاس د د وسد ددائ قيد دداُ

كل لصددية فددع موقددل ك سددتجا ة ،وكسددتنً ؤم د ملددا يم نٍٔيددة كلمجددا  ،فهددو يددٍى ك تنيدديم
صد ددوٍم كلد ددٌكن تد ددتم فد ددع لد ددو فٓد دداٍ كللد ددًٍ كلمٍجعد ددع و د ددٌك د ددًوٍ يعتمد ددً ؤم د د ؤهقتد دده
الجماؤانٌ ،كته كلمثالية نجااه أو ف مه كل لصع وملهومه لمدا دو ممكد و فمد كلمدٍج

ك ااجددة كللددًٍ فل د ك ينسددل كلنجدداى فددع صددوٍم كلددٌكن ،تًفعدده فل د ك ياددًً ًفدده أؤم د
م كًكئهو
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* وجهة فظر شريف وشريف

كسددتلًم كلعالمددا ملددا يم نٍٔيددة كلمجددا  ،مددثه أثددٍ كلنجدداى وكلل د  ،وك تمددا لك دٍم

كإلٓاٍ كلمٍجعع ،فا ك اكدام تلتمدل ت عدا لممادًوًكن أو كلمندٍٍكن كلموجدوًم فدع كإلٓداٍ
كلمٍجعد ددع ،وك ك ميد ددة كإلٓد دداٍ كلمٍجعد ددع تكم د د دال د ددا فد ددع تمث د د كللد ددًٍ لممعد دداييٍ وكلند دديم
وكلمسددتويان كلتددع يعي ددها فددع الدداٍته ،وك كل ددٍٓ كلددٌي ياددًً ولد مسددتوى كلٓمددوى أي
تنًيٍ كًك كللًٍ المستن

لعم معي ينٔدٍ فليده ؤمد أسداُ كإلٓداٍ كلمٍجعدع وكلدٌي يدتم

كلعم فع لوئه ،أي معن سموكاً موقلياًو
* وجهة فظر ايزفك

جددا ن وجهددة نٔددٍ فددع لددو نٍٔيددة كلتاميد كلنلسددع معتمددًك ؤمد كلتلسدديٍ كلددٌي

جا ه (فموج ) فع مناق ته ؤ كص وؤائل كلٌكن كلمثالية ،فنً نسدل مسدتوى كلٓمدوى
فل د نٍٔيددة فٍويددً فنددا  :أندده فددع ؤددالم كلمث د يتوقددل كلكثيددٍ ؤم د مددا نسددميه كلمسددافة ددي
كلددٌكن كلانينيددة وكلددٌكن كلمثاليددة ،فدداٌك كانددن نددا فجددوم وكسددعة ددي كلوكق د وكلمث د كوؤم د ،
فاننا ن عٍ عًم ك ٍتياى وكل عوٍ الننّو

* وجهة فظر هيمموايت
ت ك ددً ؤمد د ك كلل ددًٍ يميد د فلد د ولد د

ددًل ل دده كس ددم  ،أي كاتم ددا تاسد د ق ددً

ياصد ؤميدده فددع كلمسددتن  ،وكسددتنًن فددع تلسدديٍ ا ؤمد نٍٔيددة كلمجددا مد ايدده كلعدداًكن
وكلتناليً وكلنيم كلسائًم فع كلمايٓ كلٌي يعيِ فيه كللًٍ ،فت كً ؤمد جاندل كلمنافسدة وكلدٌي
ي ًي فل ٍفد مسدتوى كلٓمدوى لتانيد ااجدان كللدًٍ وكلتدع قدً

تناسد ه و التدالع يتعدٍْ

لمل د ايدده يه د ٓ مسددتوى كلٓمددوى ،وكددٌل ت دديٍ فل د تددأثيٍكن كلنجدداى وكلل د فددع تاًيددً
مستوى كلٓموى ت عاً لمتٍ ية فع كلٓلولة وكلم كٍ نةو (ؤ ً كللتاى)61-58 ،1970 ،و

الدراسات الساب ة
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أوال  -:الدراسات العربية
 -8دراسة عبد الخال

)8776

ددًفن كلً كٍس ددة فلد د كلتع ددٍل ؤمد د كلعهق ددة ددي سد دمة كلتل ددا

وص دداة كلجس ددم،

و ممن كلعينة ؤم (ٓ )1222ال اً وٓال ة م كلجامعدةو وكسدتلًم كل ااده منيداُ كلصداة
كلعام ددة ومني دداُ كلتل ددا

 -كلت ددا م ك ددأًكتي لني دداُ مت يد دٍكن كل ا دده وت ددم كيج دداً كلص ددً

وكلث ددان لهمدداو وكسددتلًمن فددع كلً كٍسددة كلوسددائ ك اصددائية لمعالجددة يانددان كل ادده منهددا،
معام د ك ٍت ددآ ،كلتامي د كلعدداممعو وك دداٍن نتددائج كلً كٍسددة فل د وجددوً ؤهقددة كٍت آيددة ٌو
ً لة كاصائية ي مناييُ كلًٍكسة جميعها وأ مها ك ٍت آ كلموجدل دي كلتلدا

وكلصداة

كلجسميةو (ؤ ً كللال )45 : 1998 ،
 -0دراسة عبد المطيف وحمادة )8776
ًفن كلًٍكسة فل كلتعٍل ؤمد كلتلدا

 -كلت دا م وؤهقتده مد

عدًي كل لصدية

ك ن س ددآية وكلعص ددا يةو وأجٍي ددن ددٌ كلً كٍس ددة ف ددع كلكوي ددنو وكس ددتلًمن كلنائم ددة كلعٍ ددع
لمتلددا -كلت ددا م ،ومنيدداُ كيَند لم لصددية كلمعددٍل وًوكن كلنيدداُ مت ي دٍكن كل ادده ،عددً
ك تم كيجاً كلصدً وكلث دان لهمدا ،ولمعالجدة كل ياندان كسدتلًمن كلوسدائ ك اصدائية منهدا

 :معام د ك ٍت ددآ ،تاميد د كلت دداي  ،وكلتامي د كلع دداممعو وأ دداٍن نتددائج كلً كٍس ددة فل د وج ددوً
فددٍو

ددي كلددٌكوٍ وك ندداه ؤم د منيدداُ كلتلددا

ي كلتلا

وكلعصا ية وكلتلدا

واماًم)94-83 : 1998 ،

-كلت ددا مو وكددٌل وجددوً ؤهقددة كٍت آيددة

وكلجدنُو وجميعهدا كٍت آدان ًكلدة كاصدائياًو (ؤ دً كلمٓيدل

 -1دراسة الجبوري )0222

ددًفن كلً كٍسددة فل د قيدداُ كلت ددا م وك كتئددال ؤنددً كلمددًمني وديددٍ كلمددًني ؤم د

كلكاو  ،و ممن كلعينة ؤمد ( )152فدًٍكو وكسدتلًمن منيداُ كلت دا م ومنيداُ ك كتئدالو
وتددم كيجدداً كلصددً وكلث ددان لألًكتددي و وكسددتلًمن فددع كلً كٍسددة كلوسددائ ك اصددائية لمعالجددة

كل يانددان ،منهددا  :معام د ك ٍت ددآ ،ك لت دداٍ كلتددائع ،تامي د كلت دداي كلثنددائعو و ينددن نتددائج
كلًٍكسة أ كلمًمني يعانو م ك كتئال ككثدٍ مد ديدٍ كلمدًمني  ،و دم ككثدٍ ت دا ماً مد

ديٍ كلمًني و (كلج وٍي)88-0 ،0222 ،
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كلمجمً ()15

كلعًً ()4

 -2دراسة األفصاري )0222

ددًفن كلً كٍسددة فلد فؤددًكً منيدداُ لمتلددا

كياٍ ()0228

ديددٍ كلدوكقعع لددًى كلٓم ددة فددع كلمجتمد

كلكددويتعو و م ددن ؤينددة كل ادده ؤم د (ٓ )072ال ددا وٓال ددة فددع جامعددة كلكويددن  ،وتددم نددا
منياُ كل يانان كاصائياو كستلًمن كلوسائ ك اصدائية منهدا معدامهن ك ٍت دآ ،كلتاميد
كلعدداممع ،وكسددلٍن نتددائج كلً كٍس دة ؤد وجددوً فددٍو جو ٍيددة ددي كلجنسددي فددع كلتلددا

ديددٍ

كلوكقععو (ك نصاٍي)01-0 : 0222 ،
 -3دراسة الحكاك )0228
ددًفن كلً كٍس ددة فلد د

ن ددا مني دداُ كلتل ددا

– كلت ددا م ل ددًى ٓم ددة جامع ددة ددًكً،

و م ددن ؤينددة كلً كٍسددة (ٓ )412ال ددا وٓال ددةو ولتاني د

ددٌك كله ددًل اددًً ملهددوم كلتل ددا -

كلت ددا مو وتددم جمد كللندٍكن ،وتددم ؤددٍْ كللندٍكن ؤمد كلل د كٍ ل يددا مددًى صددهايتها ،وتددم
تاًي ددً ؤ ددًً كللند دٍكن ون ددوٕ كل ددًكئ فل ددافة فلد د َمد د ك جا ددةو وكس ددتلًم كل اا دده كلتاميد د

ك اص ددائع س ددتلٍكو كللص ددائّ كلس دديكومتٍية لممني دداُو وت ددم كيج دداً كلص ددً كلٔ ددا ٍي،

وصددً كل نددا  ،أمددا ث ددان كلمنيدداُ فددتم كيجدداً ؤ د ٍٓي د فؤدداًم ك لت دداٍ ،وٍٓينددة تامي د
كلت اي

معاًلة وكين و مغ معام كلث ان ()%83و (كلاكا )13-4 ،0221 ،

 -4دراسة اسماعيل )0228

ًفن كلًٍكسة فل كلتعدٍل ؤمد مندًكٍ وكتجدا كلعهقدة دي كلتلدا

وكلت دا م وكد

مد د د كل د ددعوٍ الوا د ددًم كلنلس د ددية ،وقمد د د كلم د ددون ،ووجه د ددة كللد د د ٓ ،وكلولد د د ك جتم د دداؤع
وك قتص دداًيو ومعٍف ددة كلل ددٍو ت ع ددا لمت ي ددٍ كلعم ددٍ وكلج ددنُو و م ددن ؤين ددة كلً كٍس ددة م د د

( )042م د د ٓد ددهل جامعد ددة أم كلند ددٍى ،وكسد ددتلًمن كلنائمد ددة كلعٍ يد ددة لمتلد ددا

– كلت د ددا م،

وكلنائمددة كلعٍ يددة لنمد كلمددون (كؤددًكً كامددً ؤ ددً كلددٍ كَ ) ومنيدداُ كلواددًم كلنلسددية ،ومنيدداُ

وج هددة كلل د ٓو وتددم كيجدداً كلصددً وكلث ددان لهددٌ كلمندداييُ عددًم ٓددٍ و اؤت اٍ مددا أًوكن
قيدداُ مت ي دٍكن كل ادده ،ولمعالجددة يانددان كلً كٍسددة تددم كسددتلًكم كلوسددائ ك اصددائية منهددا
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

معام ك ٍت آ ،ك لت داٍ كلتدائع ،تاميد كلت داي و وأسدلٍن نتدائج كلً كٍسدة ؤد وجدوً ؤهقدة
كٍت آيددة موج ددة ددي كلت ددا م وك د م د كل ددعوٍ الواددًم ،وقم د كلمددون ،ووجهددة كلل د ٓو
ووجوً فٍو ًكلة كاصائيا وفنا لمت يٍ كلجنُو (كسماؤي )81-51 ،0221 ،

 -5دراسة عم( )0223

ددًفن كلً كٍسددة فل د كلتعددٍل ؤم د مسددتوى كلتلددا

ددًكً وكلد د معٍف ددة كلل ددٍو ف ددع كلتل ددا

 -كلت ددا م لددًى ٓم ددة جامعددة

 -كلت ددا م ت عد داً لمت يد دٍكن ،كلج ددنُ ،كلتلص ددّ،

كلمٍامددة كلً كٍسددية ،وكلتعددٍل ؤم د نددوٕ كلعهقددة ينهمدداو و ددممن ؤينددة كلً كٍسددة ؤم د ()482
ٓال ددا وٓال ددة فددع جامعددة ددًكً ،وكسددتلًمن كل ااثددة منيدداُ كلتلددا

كلددٌي كؤددً (كلاكددا ،

 ،)0221وت ددم كيج دداً كلص ددً كلٔ ددا ٍي ،وص ددً كل ن ددا لممني دداُو أم ددا كلث ددان ف ددتم كيج دداً

ٍٓينة كؤاًم ك لتياٍ وٍٓينة كللاكٍونيايو ولمعالجة كل يانان كلتع تم كلاصو ؤميهدا عدً
كلتٓ يد د كلنه ددائع لممني دداُ ،ت ددم كس ددتلًكم كلوس ددائ ك اص ددائية منه ددا ك لت دداٍ كلن ددائع (T-

 ، )Testمعام د كٍت ددآ يٍسددو  ،معاًلددة كللاكٍونيدداي ،تامي د كلت دداي  ،ك ناددًكٍ كلمتعددًًو
وأ اٍن نتدائج كل اده دا ؤيندة كل اده يتمتعدو

مسدتوى مد كلتلدا

و ينن ؤًم وجوً فدٍو ٌكن ً لدة فدع مسدتوى كلتلدا

أؤمد مد كلمتوسدٓ،

وفد مت يدٍ كلجدنُ (ٌكدوٍ ،كنداه)

وف مت يٍ كلتلصّ (ؤممع ،كنسانع) ،وكلمٍامة كلًٍكسيةو (ؤمع)17-8 ،0225 ،
ثافيا  -:الدراسات األجفبية
 -8دراسة رايباك )Ryback, 1970

ًفن ٌ كلًٍكسة فل معٍفة تأثيٍ كلتاصي ؤم كلتلدا -كلت دا م و م دن ؤيندة

كلً كٍس ددة مد د ( )46تممي ددٌكً مد د م ددًكٍُ لاص ددةو أم ددا أًكم كل ا دده فه ددع ؤ دداٍم ؤد د كلت دداٍ
اسا ع صعلو وتدم تنسديم ؤيندة كل اده فلد مجمدوؤتي كلل د وكلنجداىو وتدم توَيد لمدُ

قصد ددّ ؤم د د ك د د مجم وؤد ددة وتد ددم كلتيد ددٍ كلمجمد ددوؤتع ول د د نهايد ددان كلنصد ددّ وقيد ددام
كلملاوص ددي

التياٍ ددا ،وت ددم تص ددنيلها فلد د ثهث ددة كص ددنال ممكن ددة ددع كلت ددا م ،كلتل ددا ،

كلاالددة كلوسددٓيةو وأ دداٍن نتددائج كلً كٍسددة فل د ؤددًم وجددوً فددٍو ٌكن ً لددة كاصددائية فددع
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كلمجمً ()15

كلتلا

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

ي كلاالتي ديٍ ك كلت ا م كا كك ٍ م ايه كلً لدة ك اصدائيةو ( Ryback,

)1970, P.112
 -0دراسة ستيبك وآخرون )Stipck, et.al,1981
ددًفن كلً كٍسددة فلد قيدداُ كلتلددا

ؤنددً ك ٓلددا ك مٍيكددا فيمددا يتعمد

توقعدداتهم

ك يجا يددة وكلسددم ية لألاددًكو و م ددن ؤينددة كلً كٍسددة م د (ٓ )176لددهو وتددم كسددتلًكم منيدداُ

كلتل ددا -كلت ددا م ( )OPSك ددأًكم ف ددع كل ا دده ع ددً ك ت ددم كيج دداً كلص ددً وكلث ددان لممني دداُ
وكسددتلم معام د ك ٍت ددآ كوسدديمة كاصددائية لمعالج ددة كل يانددان ،و ينددن نت ددائج كلً كٍسددة فلد د

وجوً فٍو ٌكن ً لة كاصائية ي كلجنسي فدع كلتلدا
تلا

وكلت دا م ،فٌ كاندن كلدٌكوٍ ككثدٍ

م ك ناهو (ك نصاٍي)04-19 ،0222 ،

 -2دراسة ستراك وآخرون )Strak, et.al, 1987

ًفن كلًٍكسة فل كلتعٍل ؤم كلتلا -كلت ا م عدً تمندع ٍندامج ؤهجدع سد ل

تن دداو كلكا ددو و وكس ددتلًم ف ددع كل ا دده ٓاٍي ددة من دداييُ منه ددا مني دداُ كلتوج دده نا ددو كلاي ددام

( ،)LOSومنيدداُ ك اددًكه كلسدداٍم وديددٍ كلسدداٍمو وتددم كسددتلٍكو صددً وث ددان كوًكتددي مد

ل دده مع ددامهن ك ٍت ددآو وك دداٍن نت ددائج كلً كٍس ددة ؤد د ًوٍ كلنَؤ ددة كلتلا لي ددة ف ددع فتم ددام
كل ٍنامج كلعهجعو وك كلٍ ية ك يجا ية ع ؤامد مادًً ومهدم لنجداى ؤمميدة كلتكيدل كلتدع

تمع فتٍم كلعهوو ()Strak, et.al, 1987, P.479-589
 -3دراسة شاير وآخرون )Scheier. Et.al, 1989
ددًفن كلً كٍسددة فل د معٍفددة رثدداٍ كلتلددا

ؤم د كلصدداة كل ًنيددة وكلنلسدديةو وكسددتلًم

منيدداُ كلتوجدده ناددو كلايددام ( )LOSكلددٌي كؤددً

ددايٍ وكدداٍفٍ فددع سددنة ()1985و وأ دداٍن

نتددائج كلً كٍسددة فلد رثدداٍ كلتلددا

فددع كلتن د النددًٍم ؤمد موكجهددة نتددائج كلصددًمان كلجسددًية،

ويدٍت ٓ كلتلددا

كيجا يدا اسددتٍكتيجيان كلموكجهددة مد كلم ددكمة ،وكلعهقددة ك يجا يددة كلنويددة ددي

مستوى كلتلا

ونمٓ كلايام ()Scheier. et.al, 1989, P:1024-1030
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

 -4دراسة ديمبروبروكس )Dember & Brooks, 1989
ددًفن كلً كٍسددة فل د

نددا منيدداُ كلتلددا -كلت ددا م لٓم ددة كلجامعددة ،و م ددن كلعينددة

ؤم (ٓ )122ال اً وٓال دةو وتدم فؤدًكً كلمنيداُ وجمد فن كٍتده مد ك سدت يا ك سدتٓهؤع،
وٍأي كلل د د كٍ  ،وكلً كٍسد ددان وكل اد ددوه كلسد ددا نةو وتد ددم كيجد دداً صد ددً كلمنيد دداُ ٍٓيند ددة كؤد دداًم

كلتٓ ي و وتم كيجاً كلصً كٌل ؤ ٍٓي معامهن ك ٍت آو

()Dember & Brooks, 1989, p.365

 -1دراسة شايير وكاررر )Seheier & Carver, 1993

ًفن كلًٍكسة فل معٍفة أثٍ كلنَؤة كلتلا لية ؤم كلتوكف كلصاعو و م دن ؤيندة

كلً كٍسددة مد (ٓ )152ال ددا وٓال ددة م د ٓم ددة كلجامعددة ك مٍيكيددةو وكسددتلًم منيدداُ كلتوجيدده
نا ددو كلايد ددام ( )LOSكلد ددٌي كؤ ددً كل ااثد ددا لنيد دداُ كلتلد ددا  ،وت ددم كيجد دداً كلصد ددً وكلث د ددان
لممني دداُو وكس ددتلًم ف ددع كلً كٍس ددة كلوس ددائ ك اص ددائية منه ددا مع ددامهن ك ٍت ددآ وكلتاميد د

كلعاممعو و ينن نتائج كلًٍكسة ك كلتلا

يدٍت ٓ سدم ياً مد كوؤدٍكْ كلجسدمية مدثه كلسدعا

وك جهاً وكلصٍكٕ وكستمٍ ك ٍت آ سم ياً مٍوٍ كلوقنو

()Seheier & Carver, 1993, p:196-208

 -5دراسة ياتس )Yates, 1998

ًفن كلًٍكسة فل كلتعٍل ؤم مسدتوى كلتلدا -كلت دا م وؤهقتده ا كتئدال لدًى

ٓددهل كلً كٍسددة ك تًكئيددة وكلمتوسددٓةو وأجددٍى ً كٍسددته ل ادده تٓددوٍ كلتلددا

كلٓهل ؤم مدًى ثدهه سدنوكن لمعٍفدة كلعهقدة دي

دٌك كلتٓدوٍ ومسدتوى مٍامدة كلً كٍسدة

وكلج ددنُ وك اس دداُ ا كتئ ددال ،فوج ددً ؤهق ددان ًكل ددة ددي كلتل ددا
وك كتئال كلٌي ي عٍو

وكلت ددا م لددًى

وكلت ددا م ل ددًى كلٓ ددهل

ه ومستوى كلمٍامة كلًٍكسية وكلجنُو ()Yates, 1998, p.1-3

 -6دراسة ياتس )Yates, 2000

318

مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلعًً ()4

كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

ًفن كلًٍكسة فل كلتعٍل ؤم كلتلا -كلت ا م لًى كلٓم ة فع كلتعمديم كلملدتمٓ،
كجٍين ٌ كلً كٍسدة الٍٓيندة كلٓوليدة وجمعدن كل ياندان ادو كلتلدا -كلت دا م لدًى كلٓدال
وؤم كللوٍ وق

ًلولهم لمتعميم كلملتمٓ ،و عً سنتي م ًلولهم لمتعميم كلملدتمٓ جمعدن

كل يانددان وكجٍيددن كلتامدديهن ك اصددائية ،وك دداٍن نتددائج كلً كٍسددة فل د وجددوً فددٍو اسددل
كلمٍامة كلًٍكسية وفٍو وفنداً لمت يدٍ كلجدنُ فدع كلتاصدي وكوسدمول كلتلدا لع وكلت دا معو

()Yates, 2000, p.2-13

 -7دراسة ماليك وجازال )Malik & Chazala, 2003

ددًفن كلً كٍسددة كلتعددٍل ؤمد مسددتوى كلتلددا -كلت ددا م وؤهقتدده اللد وٓ كلنلسددية

و التاصي كلًٍكسع لًى ٓم ة كلكميةو و م ن ؤينة كل اده ؤمد (ٓ )122ال دا وٓال دة مد

كميددان مًينددة وكليددَيو وكسددتلًمن فددع كلً كٍسددة كلت دداٍ كلتوجدده ناددو كلايددام لنيدداُ كلتلددا -

كلت ددا مو وكلت دداٍ كلنا ميددة لتام د كلل د وٓ كلنلسددية ()SVSو وت دديٍ نتددائج كلً كٍسددة فل د ك
كو لاّ م ٌوي كلتوجه ناو كلايام يكونو كق وقوؤدا تادن كللد وٓ كلنلسدية ،وكلٓم دة
ٌوي كلتوجدده ناددو كلتلددا

يكونددو م د ٌوي كلتاصددي كلعددالع فددع اددي يكددو كلمت ددائمو

ككثٍ ؤٍلة لمنم وكلتوتٍكن كلملٍٓةو ()Malik & Chazala, 2003. p.2-4
مفاقشة الدراسات الساب ة

عً كستعٍكْ كلًٍكسان كلسا نة كلعٍ ية وكوجن ية ت ي كلتع -:

 -1كلً كٍسددان كلتددع كسددتهًفن ً كٍسددة كلتلددا -كلت ددا م كناصددٍن فددع كلعنددًي ك ليدٍي مد
كلنٍ كلمالع وفع ًكية كوللية كلااليدة ،ممدا يدً ؤمد كنده مد كلملدا يم كلاًيثدة فدع
كلعموم كلتٍ وية وكلنلسية وك جتماؤية كلمهمة سيما مد ايده قياسدها ،ومعٍفدة كلعهقدة

م

عْ كلمت يٍكنو

 -0وت ي ك كدمل كلًٍكسان كسدتهًفن فلد قيداُ كلتلدا -كلت دا م تمدن مد لده كل ندا

أو أؤ د ددًن مني د دداُ لنياس د دده م د ددثه ً كٍس د ددة د ددايٍ وك د ددافيٍ  ،1987كلاك د ددا ،0221 ،

ياتُ و0222
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

 -3ت اينن كلًٍكسان فع ؤدًً فندٍكن مناييسدهما ،فٌ كاندن دي ( )8و ( ،)015أمدا كل اده
كلاالع كلٌي كؤتمً ؤم منياُ كلاكا  ،0221فنً مغ ؤًً فنٍكته ( )41فنٍمو

 -4كلعيند ددة  :ت ايند ددن أاجد ددام كلعيند ددان كلتد ددع ٓ ند ددن ؤميهد ددا كلمند دداييُ فكاند ددن فد ددع معٔد ددم
كلً كٍسددان كلسددا نة ددي ( )50و ( )1422فددًٍكً ،أمددا اجددم ؤينددة كل ادده كلاددالع م ددن

(ٓ )022ال اً وٓال ة وكانوك م ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )و

 -5كلث ددان  :كس ددتلًمن ٓ كٍئد د متنوؤ ددة ف ددع كلً كٍس ددان كلس ددا نة لاس ددال مع ددامهن ث ددان
مناييس د ددها منه د ددا ٍٓ :ين د ددة كؤ د دداًم ك لت د دداٍ ،وٍٓين د ددة كللاكٍون د دداي ،وٍٓين د ددة كلتجَئ د ددة

كلتص ددلية ،كم ددا ف ددع كل ا دده كلا ددالع ف ددتم كيج دداً كلث ددان وًكت ددع كل ا دده ٍٓين ددة كؤ دداًم
ك لت اٍو

 -6كلص ددً  :وف ددع مج ددا كلتاند د مد د ص ددً كلمني دداُ فن ددً كس ددتلًمن معٔ ددم كلً كٍس ددان
ٍٓينة كلصً كلٔا ٍي عٍله ؤم لجندة كلل د كٍ  ،أمدا فدع كل اده كلادالع فدتم كيجداً
كلص د ددً وًكت د ددع كل ا د دده وكلص د ددً كلتهَم د ددع عٍل د ددهما ؤمد د د لجن د ددة مد د د كلل د د د كٍ

وكلملتصي و

 -7كلوسددائ كإلاصددائية  :دال يددة كلً كٍسددان كلسددا نة كسددتلًمن كلوسددائ ك اصددائية منهددا
معامد ك ٍت ددآ ،كلتامي د كلعدداممع ،ك لت دداٍ كلتددائعو وفددع كل ادده كلاددالع تددم كسددتلًكم
كلوسائ ك اصائية  :معام ك ٍت آ ،ك لت اٍ كلتائعو

 -8أمددا لصددوّ نتددائج كلً كٍسددان كلسددا نة فسدديتم مناق ددتها م د نتددائج كل ادده فددع فص د
نتائج كل اهو
إجراءات البحث

لتاني أ ًكل كل اه قام كل ااه مجموؤة م ك ج كٍ كن و ع كالتع :

أوالً  :مجتمع البحث

تمث مجتم كل اه كلاالع ٓم ة كلثانويدة ممدثهً ثانويدة كلمتميدَي لم ندي وثانويدة

كلمتمي دَكن لم نددان وثانويددة ؤمددٍ د ؤ ددً كلعَيددَ لم نددي وثانويددة مندديُ لم نددان فددع مًيٍيددة
تٍ ية نينوى لمعام كلًٍكسع 0227-0226مو
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مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

ثافياً  :عيفة البحث

تدم تاًيددً ؤينددة كل ادده التيدداٍ ؤينددة ؤ دوكئية وكقد (ٓ )52الددل مد كد ثانويددة

لم ن ددي و(ٓ )52ال ددة مد د كد د ثانوي ددة لم ن ددان ومد د كلل ددٍٕ كلعمم ددع فن ددٓ ولمص ددل كلس دداًُ
كلثانوي ،وٌل

سد ل كقتصداٍ ثدانويتع كلمتميدَي وكلمتميدَكن ؤمد كللدٍٕ كلعممدع فندٓ ،و مدغ

ؤًً كفٍكً كلعينة (ٓ )022ال اً وٓال ةو وكلجًو ( )1يول ٌل و
جدول )8

عيفة البحث موزعة عم المدارس والجفس
عدد الطمبة

الجفس

اسم المدرسة
ثانوية كلمتميَي

52

ٌكوٍ

ثانوية كلمتميَكن

52

فناه

52

ٌكوٍ

52

فناه

ثانوية ؤمٍ

ؤ ً كلعَيَ

ثانوية منيُ

022

المجموع
ثالثاً  :أدوات البحث

ل ٍْ تاني ك ًكل كل اده كلادالع وقيداُ مت يدٍي كل اده (كلتلدا

– كلت دا م،

ومسدتوى كلٓمدوى)و تٓمدل وجدوً أًكتدي لنيدداُ دٌي كلمت يدٍي و و دالنٍٔ لاصدو كل اادده

ؤم كوًكتي  ،كوًكم كوول

ع منيداُ كلتلدا

– كلت دا م كلدٌي أؤدً (كلاكدا ،)0221 ،

وك ًكم كلثاني د ددة من ي د دداُ مس د ددتوى كلٓم د ددوى كل د ددٌي أؤ د ددً (ٍس د ددو )1984 ،و وق د ددام كل اا د دده
ا ج كٍ كن كلتية فع فؤًكً كلمنياسي وجعمهما صالاي لمتٓ ي ؤم ؤينة كلًٍكسةو

 -8م ياس التساؤل – التشاؤم
أ -وصف وتصحيح الم ياس

كؤدًكً كلمنيدداُ (كلاكددا  )0221 ،لنيدداُ كلتلددا

– كلت ددا م لددًى ٓم ددة كلجامعددة،

وتكدو كلمنيدداُ مد ( )80فندٍم ولكد فندٍم مددوقعي كاددً ما يمثد كلتلددا  ،وكلموقددل كلثددانع
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

يمثد كلت ددا م ،وكؤتمددً ؤمد ملتدداى تصدداي كلمنيدداُ و ددو ملتدداى مثنددل يولد ؤمد وٍقددة
ك جا ددة وكؤٓيددن (ًٍ )0جددة لم ددًي كلددٌي يندديُ كلتلددا  ،و (ًٍ )1جددة لم ددًي كلددٌي يندديُ

كلت ددا م ،و ددٌل تاسددل كلددًٍجان م د لدده كؤٓددا ك د فن دٍم أاددً كلددًٍجتي ( )0أو (،)1
وؤميدده فددا ًٍجددان كلتلددا

ددي ( )80كددأؤم ًٍجددة يمك د كلوصددو فليدده و (ًٍ )41جددة

كددأًن مسددتوى لمتلددا  ،وك كلمتوسددٓ كلنٔددٍي لممنيدداُ (5و ،)61وم د ياص د م د كف دٍكً
كلعيندة ؤمد ًٍجدة تسدداوي أو ككثدٍ مد ٌلد يدً ؤمد تمتعده مسددتوى مد كلتلدا

وكلعكددُ

ص دداي و ووجد د فؤ ددًكً كلمني دداُ وجعم دده ص ددالااً لمتٓ يد د ؤمد د ؤين ددة كل ا دده ق ددام كل اا دده
ا ج كٍ كن كلتية :

 -8الصد الظاهري

كلصً كلٔا ٍي و أاً كإلج كٍ كن كللٍوٍية ستلٍكو معامد صدً كلمنيداُ

وأفل د د وس د دديمة سد ددتلٍكجه د ددع ؤد ددٍْ فند د دٍكن كلمنيد دداُ ؤمد د د مجموؤد ددة مد د د كلل د د د كٍ

وكلملتص ددي وكول ددٌ ددلٍكئهم ا ددو م ددًى ص ددهاية فند دٍكن كلمني دداُ لمص ددلة كلمد دٍكً قياس ددهاو
(ؤوًم ولمي )168 ،1998 ،

وفع كل اه كلادالع ؤٍلدن فندٍكن منيداُ كلتلدا

– كلت دا م ؤمد مجموؤدة مد

كلل كٍ وكلملتصي فع كلتٍ ية وؤمم كلنلُ ،كلمما ()1و ل ٍْ معٍفدة رٍكئهدم ادو مدًى

ص ددهاية كللند دٍكن وقياس ددها لمتل ددا

– كلت ددا م ل ددًى كلٓم ددة كلمتميد دَي وكقد دٍكنهم كلع دداًيي ،

واص د كلمنيدداُ لن كٍتدده ؤم د كتلددا كلل د كٍ و نس د ة تٍكواددن ددي ( )%122-82لملن دٍكن
فيم ددا ؤ ددًك ع ددْ ك لٓ ددا كلم وي ددة وكلمٓ عي ددة كلت ددع ك دداٍ فليه ددا كلل د د كٍ وت ددم تص دداياهاو
كلمما ()0و
 -0الصد المفط (
تان د

ددٌك كلنددوٕ م د كلصددً م د لدده كؤٓددا تعٍيددل ًقي د لمٔددا ٍم كلسددموكية

كلتدع ينيسدها كلمنيداُ ومد لده كلتاميد كلمنٓندع للندٍكن كلمنيداُ ايده ت ٓدع كلجوكنددل

كلمهمددة لهددٌ كلٔ ددا ٍم ،وكلمنيدداُ كلص دداً منٓنيددا ددو كلمني دداُ كلددٌي يمثد د تمثدديهً س ددميماً

لممياًي كلمٍكً ًٍكستهاو ()Allen & Yan, 1979, p.96
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كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

 -ثبات الم ياس

يعددً ملهددوم كلث ددان مد كلملددا يم كوساسددية فددع كلنيدداُ ويتعددي تدوكفٍ فددع كلمنيدداُ

لك د د ددع يك د د ددو ص د د ددالااً لهس د د ددتلًكم ،وكيج د د دداً ث د د ددان كلمني د د دداُ ٍٓين د د ددة كؤ د د دداًم كلتٓ يد د د د

( )Test_Retestوكلتددع تعددً م د كوسدداليل كلمهمددة فددع كيجدداً كلث ددان فٌ تعٓينددا معمومددان
ؤ كستنٍكٍ كلنتائج و وجوً فاص َمنع ي كلتٓ يني و (ك و ل ًم)070 ،0222 ،و
و يجدداً كلث ددان هددٌ كلٍٓينددة قددام كل اادده تٓ يندده ؤم د ؤينددة تأللددن م د ()52

ٓال ددا وٓال ددة و لاص د َمنددع ددي كلتٓ ينددي كوو وكلثددانع منددًكٍ ( )02يومددا ،و اسددتلًكم

معام د كٍت ددآ يٍس ددو وجددً معامد د كلث ددان لممني دداُ (89و )2و ددو معامد د ث ددان ؤ ددالع،

و ٌل أص

كلمنياُ جا َ لمتٓ ي كلنهائعو كلمما ()3و

 -0م ياس مستوى الطموح :
أ -وصف وتصحيح الم ياس :
ل ددٍْ تاني د

ددًل كل ادده كلمتعم د

منياُ مستوى كلٓموى كلمعً م ق

نيدداُ مسددتوى كلٓمددوى تددم ك ؤتمدداً ؤم د

(ٍسو  )1984 ،وكلمتكو مد ( )66فندٍم قسدم منهدا

كيجدا ع وكللددٍ سددم ع ،ويتكدو مددًٍو ك سددتجا ة مد ( )5دًكئ ولمتصدداي فددا ك سددتجا ة
تتد ددًٍو م د د ( )5 ،4 ،3 ،0 ،1لملن د دٍكن ك يجا يد ددة و ( )1 ،0 ،3 ،4 ،5لملن د دٍكن كلسد ددم ية
واًًن أؤم ًٍجة دع ( )332وكوٓدأ ًٍجدة دع ()66و وكممدا كٍتلعدن ًٍجدة كلمسدتجيل
ؤ كلمتوسٓ كلنٍٔي لممنياُ كا ٌل ي يٍ فل مستوى ٓموى ؤا ٍ و
 صد الم ياس : -8الصد الظاهري :

يددٍى كيددًٍ ( )Kidder, 1987ك كلاصددو ؤم د كلص ددً كلٔددا ٍي ددو أاددً

ك جد كٍ كن كللدٍوٍية سدتلٍكو معامد صدً ك لت داٍ أو كلمنيداُ ( Kidder, 1987,
 ،)p:132وك أفل وسيمة سدتلٍكو كلصدً كلٔدا ٍي دع ؤدٍْ فندٍكن كلمنيداُ ؤمد
مجموؤددة م د كلل د كٍ وكلملتصددي وكولددٌ ددلٍكئهم اددو مددًى تنليددٌ فن دٍكن كلمنيدداُ لمصددلة

كلمٍكً قياسهاو (ؤوًم ولمي )137 ،1998 ،
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وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )

كلتلا

مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

ول ددٍْ تانيد د ك ددًكل كل ا دده وقي دداُ (مس ددتوى كلٓم ددوى) ق ددام كل اا دده ايج دداً
كلصدً كلٔددا ٍي لممنيدداُ عددٍْ فندٍكن كلمنيداُ ؤمد مجموؤددة مد كلل د كٍ وكلملتصددي

فع كلتٍ ية وؤمم كلدنلُ كلمماد ()1و وكولدٌ دلٍكئهم ادو صدهاية فندٍكن كلمنيداُ لمصدلة
كلم دٍكً قياسددهاو واصد د كلمنيدداُ لن كٍتدده ؤمد د كتلددا كلل د كٍ و نسد د ة تٍكواددن ددي (-92
 )% 122لملن د دٍكن فيمد ددا ؤد ددًك عد ددْ ك لٓد ددا كلمٓ عيد ددة وكلتد ددع ك د دداٍ فليهد ددا كلل د د كٍ وتد ددم
تصاياهاو
 -0الصد المفط ( :
يتاند

ددٌك كلنددوٕ مد كلصددً م د لدده كؤٓددا تعٍيددل ًقيد لمٔددا ٍم كلسددموكية

كلتدع ينيسدها كلمنيداُ ومد لده كلتاميد كلمنٓندع للندٍكن كلمنيداُ ايده ت ٓدع كلجوكنددل
كلتدع ينيسدها كلمنيداُ ومد لده كلتاميد كلمنٓندع للندٍكن كلمنيداُ ايده ت ٓدع كلجوكنددل

كلمهمددة لهددٌ كلٔددا ٍم ،وكلمني دداُ كلصدداً منٓني داً ددو كل ددٌي يمث د تمثدديهً سددميماً لممي دداًي
كلمٍكً ًٍكستهاو ()Allen & Yan, 1979, p:96

ج -ثبات الم ياس :

يعددً ملهددوم كلث ددان مد كلملددا يم كوساسددية فددع كلنيدداُ ويتعددي تدوكفٍ فددع كلمنيدداُ

لكع يكو صالااً لهستلًكمو

ولاسال كلث ان لممنياُ ٍٓينة فؤاًم كلتٓ ي ( )Test-Restartوكلتدع تعدً مد

ك ساليل كلمهمة فع كيجاً كلث دان فٌ تعٓيندا معمومدان ؤد كسدتنٍكٍ كلنتدائج و وجدوً فاصد

َمنع ي كلتٓ يني و (ك دو ل دًم)070 ،0222 ،و و يجداً كلث دان هدٌ كلٍٓيندة قدام كل ااده
تٓ يندده ؤم د ؤينددة تأللددن م د (ٓ )52ال داً وٓال ددة و لاص د َمنددع ددي كلتٓ ينددي كوو

وكلثددانع منددًكٍ ( )02يومددا و اسددتلًكم معام د كٍت ددآ يٍسددو وجددً معام د كلث ددان لممنيدداُ
(89و )2و ددو معامد ث ددان ؤددا ٍ  ،و ددٌل كصد كلمنيدداُ جددا َ لمتٓ يد كلنهددائع ،كلمماد
()4و

الوسائل االحصائية :
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ل ٍْ تاني ك ًكل كل اه وتامي كل ياندان ومعالجتهدا كاصدائيا فندً كسدتلًمن
كلوسددائ ك اصددائية وكلموجددوًم لددم كلاني ددة ك اصددائية ( )SPSSو اسددتلًكم كلااسددول،

وكلمتمثمة التع -:

 -1كلنس ة كلمئوية ،لاسال نس ة كتلا كلل كٍ و
 -0معام كٍت آ يٍسو  ،ستلٍكو معام كلث انو
 -3ك لت اٍ كلتائع ،لمعٍفة كللٍو

ي ًٍجان ؤينة كل اهو
(كلتكٍيتع واس )074-124 ،1996 ،

فتائ البحث ومفاقشتها :

سيتم ؤٍْ نتائج كل اه ومناق تها وف أ ًكل كل اه وكما يمع -:

أوالً  :الهدف األول :

تلد ددم كلهد ددًل كوو قيد دداُ كلتلد ددا –كلت د ددا م لد ددًى كلٓم د ددة كلمتمي د دَي وأق د دٍكنهم

كلعدداًيي و ولمتاند مد

ددٌك كلهدًل تددم تٓ يد منيدداُ كلتلددا –كلت ددا م ؤمد ؤينددة كل ادده،

وؤولج ددن كل يان ددان فاص ددائياً ع ددً كًلاله ددا ف ددع كلاني ددة ك اص ددائية ( ،)SPSSو اس ددتلًكم

ك لت اٍ كلتائع لعينة وكاًم ،ايه م ن كلنيمة كلتائية كلماسو ة (73و )12و دع كك دٍ مد

كلنيمددة كلتائيددة كلجًوليددة وكل ال ددة (96و )1وؤنددً مسددتوى (25و )2و ددع ًكلددة كاصددائية و ددٌك
يعنع ك كفٍكً ؤينة كل اه يتمتعو

مستوى م كلتلا و وكلجًو ( )0يول ٌل و
الجدول )0

ال يمة التائية المحسوبة والجدولية لم ياس التساؤل–التشاؤم
عدد أرراد

المتوسط

االفحراف

ال يمة التائية

ال يمة

مستوى

العيفة

الحساب(

المعياري

المحسوبة

التائية

الداللة

الجدولية

)2.23

022

490و76

785و11

73و12

96و1

ًكلة
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وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )

كلتلا

مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

ويمك د تلسدديٍ ددٌ كلنتيجددة ددأ
وكلع دداًيي يتمتع ددو

مس ددتوى مد د كلتل ددا

ددٌ كل دٍياة و ددم ٓم ددة كلثانويددة م د كلمتمي دَي
ويع ددوً ٌلد د كلد د كنه ددم ف ددع مٍام ددة تن ددٍٍ وتا ددًً

مسددتن مهم كلعممددع وكلمهنددع ،وكنهددم مٍامددة كل د ال كلمتٓم د وكلٓمددوى ناددو تاني د ٍد دداتهم
وميولهم و ٌك ما يًفعهم فل ك يتسم سموكهم التلا و
ثافياً  :الهدف الثاف( :

تل ددم كله ددًل كلثد ددانع قي دداُ مسد ددتوى كلٓم ددوى ل ددًى كلٓم د ددة كلمتميد دَي وكق د دٍكنهم

كلع دداًيي و ولتانيد د

ددٌك كله ددًل ت ددم تٓ يد د مني دداُ مس ددتوى كلٓم ددوى ؤمد د ؤين ددة كل ا ددهو

وؤولج د ددن كل يان د ددان كاص د ددائياً ع د ددً كًلاله د ددا ف د ددع ٍن د ددامج كلاني د ددة ك اص د ددائية ()SPSS
و استلًكم ك لت اٍ كلتائع لعيندة وكادًم ايده م دن كلنيمدة كلتائيدة كلماسدو ة (15و )8و دع

كك ٍ م كلنيمة كلتائية كلجًولية وكل ال ة (96و )1ؤنً مسدتوى (25و )2و دع ًكلدة فاصدائياً
و ٌك يعنع ك كفٍكً ؤينة كل اه يتمتعو مستوى ٓموى ؤا ٍ  ،وكلجًو ( )3يول ٌل و

الجدول )1
ال يمة التائية المحسوبة والجدولية لم ياس مستوى الطموح
عدد أرراد

المتوسط

االفحراف

ال يمة التائية

ال يمة

مستوى

العيفة

الحساب(

المعياري

المحسوبة

التائية

الداللة

الجدولية

)2.23

022

00و047

34و19

15و8

96و1

ًكلة

ويمكد د تلس دديٍ ددٌ كلنتيج ددة ؤمد د ك

كلمتميد دَي وأقد دٍكنهم كلع دداًيي يتمتع ددو

دد

كل د دٍياة مد د كل د د ال و ددم كلٓم ددة

مس ددتوى مد د كلٓم ددوى كل ددٌي ي ددًفعهم لموكك ددة كلاي ددام

وك تمام الًٍكسة وكلتنًم ل ٍْ كلاصو ؤم ك ًكل كلتع يٓماو لتانينهاو
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مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

ثالثاً  :الهدف الثالث :
تلددم

ددٌك كله ددًل كلتع ددٍل ؤمد د ً ل ددة كلل ددٍو

ددي كلتل ددا –كلت ددا م ومس ددتوى

كلٓموى لًى كلٓم ة كلمتميَي وكقٍكنهم كلعاًيي و فٌ قام كل ااه اًلا كل ياندان فدع ٍندامج
كلاني د ددة ك اصد ددائية ( ،)SPSSو اسد ددتلًكم ك لت د دداٍ كلتد ددائع ،ايد دده م د ددن كلنيمد ددة كلتائيد ددة
ندا

كلماسو ة (432و )7و ع ًكلة كاصائياً ؤنً مسدتوى ً لدة (25و)2و و دٌك يعندع ك

ؤهقة كٍت آية موج ة ي كلتلا –كلت ا م ومستوى كلٓموىو وكلجًو ( )4يول ٌل و

الجدول )2
يوضح داللة السرو لعيفة البحث المتميزين والعاديين) وعم م ياس( التساؤل–
التشاؤم ومستوى الطموح
المتوسط

االفحراف

78و11
34و19

المتغير

العدد

التساؤل -التشاؤم

022

49و76

مستوى الطموح

022

00و047

الحساب(

المعياري

ال يمة

ال يمة

التائية

التائية

المحسوبة

الجدولية

432و7

96و1

مستوى الداللة
)2.23
ًكلة

يتلد د مد د كلج ددًو ( )4ددأ كلنيم ددة كلتائي ددة كلماس ددو ة وكل ال ددة (432و )7و ددع
كك ٍ مد كلنيمدة كلتائيدة كلجًوليدة وكل ال دة (96و )1وؤندً مسدتوى ً لدة (25و )2و دٌك يعندع
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

أ

دٌ كلعهقدة ك ٍت آيدة كلموج دة ت ديٍ

نا ؤهقة كٍت آية موج ة ي كلمت يدٍي وك

فلد د ك كلٓم ددة كلمتميد دَي وكقد دٍكنهم كلع دداًيي يتمتع ددو

مس ددتوى مع ددي مد د كلتل ددا

مستوى م كلٓموى و ٌك ناتج م كلٓمأنينة وكل عوٍ اومد نادو مسدتن

ول ددًيهم

وكؤدً و دٌك يدًف

كلٓم ددة فل د موكك ددة كلعم د كلددً ول ،و معن د رلددٍ ؤنددًما نجددً ٓال داً يتسددم سددموكه التلددا

فنجً لًيه مستوى مد كلٓمدوى نادو كلمسدتن  ،و التدالع تجدً م ككثدٍ ايويدة ون دآ ومثدا ٍم

وت كٍ م موكك ي فع ًٍوسهم ولًيهم ٓاقان فعالة وم ثٍم فع كلمجتم كلٌي يعي و فيهو
رابعاً  :الهدف الرابع
تلددم

ددٌك كلهددًل كلتعددٍل ؤم د كللددٍو ٌكن كلً لددة ك اصددائية ؤم د منيدداُ

كلتلددا –كلت ددا م وفنددا لمت يددٍ كلجددنُ ولمٓم ددة كلمتميدَي وكلعدداًيي ولتانيد

ددٌك كلهددًل تددم

تٓ يد منيداُ كلتلدا –كلت دا م وأًلمددن كل ياندان فدع ٍندامج كلاني دة ك اصددائية ()SPSS
و استلًكم ك لت اٍ كلتائع ( )T-testفٔهٍن كلنتائج كلتية :

أ -توجدً فدٍ ٌكن ً لدة كاصدائية دي كلٓددهل كلمتميدَي و دي كلٓال دان كلمتميدَكن ؤمد
منياُ كلتلا –كلت ا م ولصال كلٓال ان كلمتميَكن ،وكلجًو ( )5يول ٌل و
الجدول )3
يوضح داللة السرو بين المتميزين ور اً لمتغير الجفس وعم م ياس التساؤل –
التشاؤم

العدد

المتوسط

االفحراف

الجفس

ذكور

52

694و70

971و13

إفاث

52

803و79

033و17

المتميزين

الحساب(

المعياري

ال يمة التائية

ال يمة التائية

814و6

22و0

المحسوبة

الجدولية

مستوى

الداللة عفد
)2.23
ًكلة

يتل م كلجًو ( )5وجدوً فدٍو ٌكن ً لدة كاصدائية دي كلٓدهل كلمتميدَي

و ددي كلٓال ددان كلمتميد دَكن وؤمد د مني دداُ كلتل ددا –كلت ددا مو وو كلنيم ددة كلتائي ددة كلماس ددو ة
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مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

وكل ال ة (814و )6كك ٍ م كلنيمة كلتائيدة كلجًوليدة (222و )0وؤندً مسدتوى (25و )2و دٌك
يعنددع ددأ كلٓال ددان كلمتمي دَكن يتميددَ مسددتوى م د كلسددمو كلتلددا لع فددع كلايددام كلً كٍسددية
كلعممية ويتٓمع فل كلمستن

ٍوى م كوم لتانيد أفلد ك نجداَكن ولدًيه ٍد دة فدع

كلوصددو فل د ًٍجددان متنًمددة فددع ايدداته كلمسددتن مية فددع اددي كلٓددهل كلمتمي دَي اصددموك
ؤم د ًٍجددان كق د  ،وقددً يٍج د كلس د ل فددع ٌل د لتددأثٍ م ددالٍٔول كل كٍ نددة وتاممهددم ؤددل
كلمس ولية أكثٍ كثيٍ م كلٓال ان كلمتميَكنو
ل -وجوً فٍو ٌكن ً لة كاصائية ي كلٓهل كلمتميَي و ي كلٓدهل كلعداًيي وؤمد
منياُ كلتلا –كلت ا م ،ولصال كلٓهل كلمتميَي  ،وكلجًو ( )6يول ٌل و
الجدول )4
يوضح داللة السرو لعيفة البحث المتميزين والعاديين) وعم م ياس التساؤل-
التشاؤم
العدد

الطال
الذكور

المتوسط

االفحراف

ال يمة

ال يمة التائية

مستوى

الحساب(

المعياري

التائية

الجدولية

الداللة

المحسوبة
المتميزين

52

139و239 75و14

العاديين

52

467و438 72و10

473و9

)2.23
22و0

ًكلة

يتل م كلجًو ( )6وجدوً فدٍو ٌكن ً لدة كاصدائية دي كلٓدهل كلمتميدَي
وكلٓهل كلعاًيي  ،وو كلنيمة كلتائية كلماسو ة وكل ال دة (473و )9كك دٍ مد كلنيمدة كلتائيدة
كلجًولية وكل ال ة (22و )0ؤنً مستوى ً لدة (25و )2ولصدال كلٓدهل كلمتميدَي  ،ويمكد
تلسدديٍ ٌلد فل د ك كلٓم ددة كلمتمي دَي قددًٍكتهم كلعنميددة وكلمعٍفيددة أؤم د م د كق دٍكنهم كلعدداًيي
و ٌك ما يجعمهم يتٓمعو فل ايا م كلمستن مية ٍوى م كلتلا

يص و لتانينهاو
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وكوم فدع تانيد دايدان

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )

كلتلا

مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

و -توجددً فددٍو ٌكن ً لددة كاصددائية ددي كلٓال ددان كلمتمي دَكن و ددي كلٓال ددان كلعاًيددان
وؤم د منيدداُ كلتلددا –كلت ددا م ،ولصددال كلٓال ددان كلمتميَيددان ،وكلجددًو ( )7يول د

ٌل و

الجدول  : )5يوضح داللة السرو بين الطالبات المتميزات والعاديات وعم م ياس
التساؤل  -التشاؤم
المتوسط

االفحراف

ال يمة التائية

الحساب(

المعياري

المحسوبة

الطالبات

العدد

المتميزات

52

146و064 78و14

العاديات

52

950و033 70و11

823و7

ال يمة

مستوى

التائية

الداللة

الجدولية

)2.23

22و0

ًكلة

يتلد د د مد د د كلج د ددًو ( )7وج د ددوً ف د ددٍو ٌكن ً ل د ددة كاص د ددائية د ددي كلٓال د ددان
كلمتميد دَكن وكلعاًي ددان وو كلنيم ددة كلتائي ددة كلماس ددو ة وكل ال ددة (823و )7كك ددٍ مد د كلنيم ددة
كلتائية كلجًولية وكل ال ة (22و )0ؤنً مستوى ً لة (25و )2ولصدال كلٓال دان كلمتميدَكنو
وتعَى ٌ كلنتيجدة كلد ك كلٓال دان كلمتميدَكن يتمدتع

كلمتمي دَم وكلتددع تجعمهددم يلكددٍو

مسدتوى مد كلدٌكا وكلندًٍم كلعنميدة

مسددتوى معددي ولددًيهم تٓمعددان مسددتن مية وسددعة فددع فً كٍ

أموٍ م كلًٍكسية وكلمهنية و التالع تجدً م يمتمكدو كلدٍوى كلتلا ليدة وكلتأمميدة لتانيد كل ايدان

كلمستن مية كلتع يٓماو لتانينهاو
ً-

توجددً فددٍو ٌكن ً لددة كاصددائية ددي كلٓددهل كلعدداًيي وكلٓال ددان كلعاًيددان وؤم د
منياُ كلتلا

– كلت ا م ،وكلجًو ( )8يول ٌل و
الجدول )6

يوضح داللة السرو بين الطال العاديين وعم م ياس( التساؤل -التشاؤم
متغير الجفس

العدد

المتوسط

االفحراف

الحساب(

المعياري
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ال يمة

ال يمة

مستوى

التائية

التائية

الداللة

المحسوبة

الجدولية

)2.23

مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلمجمً ()15

كلعًً ()4

ذكور عاديين

52

467و72

438و10

افاث عاديات

52

033و70

033و11

كياٍ ()0228

88و1

22و0

ديٍ ًكلة

يتل م كلجًو ( )8عًم وجوً فٍو ٌكن ً لة كاصائية ،و كلنيمدة كلتائيدة
كلماسد ددو ة وكل ال د ددة (88و )1كص د د ٍ م د د كلنيمد ددة كلتائيد ددة كلجًوليد ددة وكل ال د ددة (22و )0ؤند ددً
مستوى ً لة (25و)2و ويمك تلسيٍ ٌل فل كلتنداٍل وكلت دا ه فدع ك سدتعًكًكن وكلندً كٍن
كلعنميددة وكلمعٍفيددة لددًى كلٓم ددة فلددافة فل د كلٔددٍول كلاياتيددة كلمتناٍ ددة وونهددم ين ددأو فددع

مادديٓ يئ ددع وكا ددً ،نا يد د ؤد د ؤممي ددة كإلؤددًكً كلتٍ ددوي وكلتعميم ددع ددع نلس ددها ف ددع جميد د

كلمًكٍُ ،ولهٌك لم تٔهٍ فٍو ٌكن ً لة كاصائية ي مت يٍ كلجنُو
خامساً  :الهدف الخامس :
تلددم

ددٌك كلهددًل كلتعددٍل ؤم د كللددٍو ٌكن كلً لددة ك اصددائية ؤم د منيدداُ

مس ددتوى كلٓم ددوى وفند داً لمت ي ددٍ كلج ددنُ وكلٓم ددة كلمتميد دَي وكقد دٍكنهم كلع دداًيي ولتانيد د

ددٌك

كلهددًل ؤولجددن كل يانددان فاصددائياً عددً فًلالهددا فددع ٍنددامج كلاني ددة ك اصددائية (،)SPSS
و استلًكم ك لت اٍ كلتائع ( )T-testفٔهٍن كلنتائج كالتع-:

أ-

توجً فٍو ٌكن ً لدة كاصدائية دي كلٓدهل كلمتميدَي وكلٓال دان كلمتميدَكن وؤمد
منياُ مستوى كلٓموىو وكلجًو ( )9يول ٌل و
الجدول )7

يوضح داللة السرو بين الطمبة المتميزين والمتميزات وعم م ياس مستوى الطموح
الجفس

العدد

المتوسط

االفحراف

المتميزون

52

19و076

39و00

المتميزات

52

83و074

68و01

الحساب(

المعياري

ال يمة التائية

ال يمة التائية

33و1

22و0

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

)2.23

331

ديٍ ًكلة

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )

كلتلا

مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

يتل مد كلجدًو ( )9ك كلنيمدة كلتائيدة كلماسدو ة وكل ال دة (33و )1كصد ٍ مد
كلنيمد ددة كلتائيد ددة كلجًوليد ددة وكل ال د ددة (22و )0ؤند ددً مسد ددتوى ً لد ددة (25و )2و د ددع ديد ددٍ ًكلد ددة

فاصددائياًو ويمك د تلسدديٍ ددٌ كلنتيجددة ددأ كدده كلجنسددي (ٌكددو كًٍ وأندداه) لددًيهم مسددتوى م د

كلٓمددوى متندداٍل فيمددا ينهددا ولددًيهم م د كلٓمواددان كلمسددتن مية كلتددع يسددعو فل د تانينهددا

وكولٌ أًوكٍ م كلانينية وكلتع تستلاً مد ٓاقداتهم وقدًٍكتهم كلعنميدة وكلمعٍفيدة وكلجسدًية أي
ك كدده كلجنسددي لهمددا م د كلٓمواددان كلمسددتن مية ممددا يالددَ م فل د كلمثددا ٍم وموكك ددة كلعمددم
وكلتٓوٍكن كلجًيًم فع ؤالم كلمعٍفةو

ل -توج ددً ف ددٍو ٌكن ً ل ددة كاص ددائية ددي كلٓ ددهل كلمتميد دَي وكقد دٍكنهم كلع دداًيي وؤمد د
منياُ مستوى كلٓموىو وكلجًو ( )12يول ٌل و
الجدول )82
يوضح داللة السرو بين الطمبة المتميزون وأقرافهم العاديين
وعم م ياس مستوى الطموح
المتوسط

االفحراف

ال يمة التائية

ال يمة

مستوى

العدد

الجفس

الحساب(

المعياري

المحسوبة

التائية

الجدولية

الداللة

)2.23

المتميزين

52

19و076

39و00

العاديين

52

67و048

94و19

455و6

22و0

ًكلة

من الذكور

يتلد مد كلجددًو ( )12وجددوً فددٍو ٌكن ً لددة كاصددائية ،و

كلنيمددة كلتائيددة

كلماسد ددو ة وكل ال د ددة (455و )6كك د ددٍ م د د كلنيمد ددة كلتائيد ددة كلجًوليد ددة وكل ال د ددة (22و )0ؤند ددً
مسددتوى ً لددة (25و)2و ويمك د تلسدديٍ ٌل د

ددأ فئددة كل د ال م د كلٓم ددة لددًيهم ٓمواددان

مس ددتن مية سد دوك أكان ددن أكاًيمي ددة مهني ددة أم ف ددع كلاي ددام كلعام ددة وي ددأتع ًوٍ كإلؤ ددًكً كلتٍ ددوي

وكلتوجيدده كلعممددع فددع كلم سسددان كلتعميميددة لدده ًوٍ فددع ف دٍكَ وتكددوي مسددتوى كلٓمددوى لددًى
كلٓم ددة ،ولصوص داً لددًى كلٓم ددة كلمتمي دَي و ددٌك يٍج د كل د كمددتهكهم م د كلنددًٍكن كلعنميددة
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مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

وكلمعٍفيددة كلعاليددة كلتددع تجعمهددم ياممددو مس ددتويان م د كلٓمواددان كلمسددتن مية كلتددع تل ددو
كلٓم ة كلعاًيي و

و -توجددً فددٍو ٌكن ً لددة فاصددائية ددي كلٓال ددان كلمتمي دَكن وكلٓال ددان كلعاًيددان وؤم د
منياُ مستوى كلٓموى ،وكلجًو ( )11يول ٌل و
الجدول )88
يوضح داللة السرو بين الطمبة المتميزين والمتميزات وعم م ياس مستوى الطموح
المتوسط

االفحراف

ال يمة التائية

ال يمة

مستوى

الجفس من

العدد

الحساب(

المعياري

المحسوبة

التائية

الجدولية

الداللة

)2.23

متميزات

52

83و074

68و01

عاديات

52

74و056

90و17

432و9

22و0

ًكلة

اإلفاث

يتلد د مد د كلج ددًو ( )11وج ددوً ف ددٍو ٌكن ً ل ددة كاص ددائيةو فٌ م ددن كلنيم ددة

كلتائي ددة كلماس ددو ة وكل ال ددة (432و )9كك ددٍ مد د كلنيم ددة كلتائي ددة كلجًولي ددة وكل ال ددة (22و)0
وؤنددً مسددتوى ً لددة (25و)2و ويعددَى ٌل د ك لددتهل س د ل مسددتوك كلمعٍفددع وقددًٍكته
كلعنميددة فلددافة فل د ؤمميددة كإلؤددًكً كلتٍ ددوي وكلتعميمددع أًى فل د تكددوي مسددتوى ؤددا ٍ م د
كلٓم ددوى لتانيد د كل اي ددان كلمد دٍكً تانينها،فل ددافة فلد د لمد د

لص دديان قوي ددة ق دداًٍم ؤمد د

موكجه د ددة كلم د ددكهن وكلص د ددعو ان كلً كٍس د ددية كد د د ؤَيم د ددة وكص د ددًكٍ وموكجه د ددة كلتا د ددًيان

كلمستن ميةو
ً-

توجددً فددٍو ٌكن ً لددة فاصددائية ددي كلٓددهل كلعدداًيي وكلٓال ددان كلعاًيددان وؤم د
منياُ مستوى كلٓموى ،وكلجًو ( )10يول ٌل و
الجدول )80

يوضح داللة السرو بين الطال العاديين والطالبات العاديات وعم م ياس مستوى
الطموح
الجفس

العدد

المتوسط

الحساب(

االفحراف
المعياري

ال يمة التائية
المحسوبة

ال يمة التائية
الجدولية

مستوى
الداللة

)2.23

333

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )

كلتلا

مو ًو سميما سعيً كلم اٍ
ذكور عاديين

52

67و048

94و19

إفاث عاديات

52

74و056

90و17

66و1

22و0

ديٍ ًكلة

يتل م كلجًو ( )10عًم وجوً فدٍو ٌكن ً لدة كاصدائية ،فٌ م دن كلنيمدة
كلتائية كلماسو ة وكل ال ة (66و )1كص ٍ م كلنيمة كلتائيدة كلجًوليدة وكل ال دة (22و )0ؤندً
مسدتوى ً لددة (25و )2ويمكد تلسدديٍ ٌلد ك كده كلجنسددي لددًيهما مسددتوى ٓمددوى متندداٍل
وو كللت دٍم كلعمٍيددة و ددع مٍامددة كل د ال كلمتٓم د ناددو مسددتن

كلٓم ة

كَ ددٍ فلددافة فل د كؤت دَكَ

لصياتهم فع ٌ كللتٍم كلعمٍية مما تَيً م فص كٍ كًٍ وؤَيمة ناو كلٍقع وك ًَ داٍ

فع اياتهم كلمستن ميةو

االستنتاجات

فع لو نتائج كل اه كستنتج كل ااه ما يمع :

 -1تتميَ ؤينة كل اه مستوى معي م كلتلا  ،ولدًيهم مسدتوى ٓمدوى ؤدا ٍ ٍ ،ددم وجدوً
كلتهل فع كلًٍجة ي كلٓم ة

ك ؤامو

 -0ن ددا ؤهق ددة كٍت آي ددة موج ددة ددي كلتل ددا –كلت ددا م ومس ددتوى كلٓم ددوى ل ددًى كلٓم ددة
كلمتميَي وكقٍكنهم كلعاًيي و

 -3توجددً فددٍو ٌكن ً لددة كاصددائية فددع مسددتوى كلتلددا –كلت ددا م لددًى كلٓم ددة كلمتمي دَي
-4

وكقٍكنهم كلعاًيي وفناً لمت يٍ كلجنُو

توجً فٍو ٌكن ً لة كاصائية تٌكٍ فع مسدتوى كلٓمدوى لدًى كلٓم دة وفنداً لمت يدٍ

كلجنُو
التوصيات :

فع لو نتائج كل اه يوصع كل ااه ما يأتع :

ً -1ؤدم كلمندا ج كلتٍ ويدة وتعَيَ ددا فدع كلتأكيدً ؤمد ماتوياتهددا فدع تنميدة كلسدمو كلتلددا لع
وٍف مستوى كلٓموى لًى كلٓم ةو
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مجمة جامعة تكٍين لمعموم كإلنسانية
كلمجمً ()15

كياٍ ()0228

كلعًً ()4

 -0كإلفدداًم م د نتددائج كل ادده فددع ؤمميددة كلتوجيدده كلتٍ ددوي وكلتعميمددع لٓم ددة كلثانويددة
ؤامو

 -3كلتأكي ددً ؤمد د كلمسد د ولي وكلمهتم ددي

ددك

ددأموٍ كلتٍ ي ددة وكلتعمد ديم تٍجم ددة مله ددوم كلتل ددا –

كلت د ددا م ،ومسد ددتوى كلٓمد ددوى و يد ددا ك ميتهد ددا فد ددع كلعمميد ددة كلتعميميد ددة وأثد ددٍ فد ددع ك ًك
ألتاصيمعو
الم ترحات :

فع لو نتائج كل اه ينتٍى كل ااه كج كٍ كلًٍكسان كلتية -:

 -1فج كٍ ًٍكسان م ا هة لمًٍكسة كلاالية ؤم كلمٍكا كلًٍكسية كولٍى لٓم ة كلثانويةو
 -0فج د د كٍ ً كٍسد ددة تت عيد ددة لمعٍفد ددة كلتلد ددا
كلملتملةو

ؤم د د توقعد ددان كلنجد دداى فد ددع كلم كٍا د د كلً كٍسد ددية

 -3نا ٍكمج تعميمية وتٍ وية لتنمية كلسمو كلتلا لع لًى ٓم ة كلثانويةو
 -4فج كٍ ًٍكسة فع كيلية ٍف مستوى كلٓموى لًى كلٓم ةو

-1
-0

املصادر العربية واألجنبية

ك د ددو ل د ددًم ،س د د  : )0222( ،م د دداًق كلنيد دداُ كلنلسد ددع وكلتند ددويم كلتٍ د ددوي لمٓالد ددل
كلجامعع وكلمعمم كلجامعع ،6ٓ ،جمعية كلمٓا

كس ددماؤي  ،كام ددً كلس دديً مام ددً : )0221( ،كلتل ددا

كلتعاونية ،ؤما و

وكلت ددا م و ع ددْ كلمت يد دٍكن

كلنلسددية لددًى ؤينددة م د ٓددهل جامعددة أم كلنددٍى ،كلمجمددة كلتٍ ويددة ،كلمجمددً ،15
-3
-4

كلعًً  ،62صيل 0221م جامعة كلكوينو

ك نصاٍي ًٍ ،مامً : )0222( ،فؤًكً منياُ كلتلا

ديدٍ كلدوكقعع ،اده فدع

مجمة ًٍكسان نلسية ،مجمً  ،0ٕ ،11مصٍو

كلتكٍيت د ددع ،وًيد د د ياس د ددي  ،اسد د د مام د ددً ؤ د ددً كلع ي د ددًي : )1996( ،كلتٓ ين د ددان
ك اصددائية فددع اددوه كلتٍ يددة كلٍيالدديةً ،كٍ كلكتددل لمٓ اؤددة وكلن دٍ ،جامعددة

كلموص  ،كلموص و
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كلتلا

وكلت ا م وؤهقته مستوى كلٓموى لًى ٓم ة كلثانوية (كلمتميَي وأقٍكنهم كلعاًيي )
مو ًو سميما سعيً كلم اٍ

-5
-6

كلج ددوٍي ،ج دده ؤ ددً َي ددً : )0222( ،قي دداُ كلت ددا م وك كتئ ددال ؤن ددً كلم ددًمني
ؤم كلكاو ٍ ،سالة ماجستيٍ ديٍ من وٍم ،جامعة ًكً ،كمية كلًكلو

كلج ددوٍي ،سددنا لٓيددل اسددو  : )0220( ،مسددتوى كلٓمددوى وؤهقتدده نددوم تام د
كل لصد ددية لد ددًى ٓم د ددة كلجامعد ددة ،كلجامعد ددة كلمستنص د دٍية ،كميد ددة كلتٍ يد ددةٍ ،سد ددالة
ماجستيٍ (ديٍ من وٍم)و

-7
-8
-9

كلالن ددع ،ؤ ددً كلم ددنعم : )1983( ،موس ددوؤة ؤم ددم كل ددنلُ وكلتاميد د كلنلس ددع ،و،1
مكت ة مً ولع ،كلنا ٍمو

كلاكا  ،وجًك جعلٍ جوكً : )0221( ،ندا منيداُ كلتلدا
جامعة ًكً ،كمية كلتٍ ية ،ك

وكلت دا م لدًى ٓم دة

ٍ ًو

ًسددوقع ،كمددا ٌ : )1988( ،لي دٍم ؤمددم كلددنلُ ،مجمددً  ،1كلنددا ٍم ،كلددًكٍ كلًوليددة
لمن ٍو

-12

-11

كل ددًليمع ،لال ددً جم ددا جاس ددم : )0224( ،ن ددا مني دداُ كل لص ددية كلمنافن ددة ل ددًى
ٓم ددة كلجامعددةٍ ،سددالة ماجسددتيٍ ديددٍ من ددوٍم ،جامعددة ددًكً ،كميددة كلتٍ يددة (ك د

ٍ ً)و

ٍس ددو  ،لمي د د ك د د كٍ يم : )1984( ،قي دداُ مسد ددتوى كلٓمد ددوى ل ددًى ٓم د ددة كلمٍامدددة
كإلؤًكًيد ددة وؤهقتد دده د د عْ كلمت ي د دٍكن ( ند ددا وتٓ ي د د ) ،جامعد ددة د ددًكً ،كميد ددة

كلتٍ ية ،كٍٓواة ًكتو كٍ (ديٍ من وٍم)و
-10
-13

كلس ددٍوٍ ،ناًي ددة ايد د ( : )0222م ددًل فلد د تٍ ي ددة كلمتميد دَي وكلمو ددو ي ً ،كٍ
كللكٍ لمٓ اؤة وكلن ٍ وكلتوَي  ،ؤما  ،ك ًٍ و

صد ددال  ،سد ددا ٍم ؤ د دً كلد ددوًوً : )0220( ،كسد ددتٍكتيجيان كلتكيد ددل واد ددًكه كلايد ددام
وؤهقته ددا الص دداة كلنلس ددية لٓم ددة كلجامع ددة ،كٍٓوا ددة ًكت ددو كٍ (دي ددٍ من ددوٍم)،

جامعة ًكً ،كمية كلتٍ ية ،ك
-14

ًٍ

ؤاق د  ،ف ددالٍ : )1988( ،معجددم كلعم ددوم كلنلس ددية (كنكميددَي – ؤٍ ددع)ً ،كٍ كل كٍئددً
كلعٍ ع ،ل نا و
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كلمجمً ()15

-15
-16

كلعًً ()4

ؤ ددً كللددال  ،كام دً مامددً : )1998( ،كلتلددا

كياٍ ()0228

وصدداة كلجسددم  ً :كٍسددية ؤامميددة،

مجمة كلعموم ك جتماؤية60-45 ،)5( 06 ،و

ؤ د ددً كللتد دداى ،كاميميد ددا : )1970( ،مسد ددتوى كلٓمد ددوى وكل لصد ددية ،مكت د ددة كلند ددا ٍم
كلاًيثةً ،كٍ كلامامع لمٓ اؤة ،كلنا ٍمو

-17

ؤ ددً كلمٓي ددل ،اسد د  ،وام دداًم ل لد د م : )1998( ،كلتل ددا

– وكلت ددا م وؤهقتهم ددا

عددًي كل لصددية  :ك ن سددآية وكلعصددا ية ،مجمددة كلعمددوم ك جتماؤيددة ،كلكويددن،
-18
-19

كلعًً 1و

ؤ يً ،ماجً كلسيً ،)0222( ،تعمديم ك ٓلدا ٌوي كلااجدان كللاصدة ،مدًل فلد
كلتٍ ية كللاصةً ،1ٓ ،كٍ كلصلا لمن ٍ وكلتوَي  ،ؤما و

ؤمد د ددع ،أنتصد د دداٍ اي د د ددًٍ : )0225( ،كلتلد د ددا

– كلت د د ددا م وؤهقتهمد د ددا د د ددالجنُ

وكلتلصد ددّ وكلتاصد ددي كوكد دداًيمع لد ددًى ٓم د ددة جامعد ددة د ددًكً ،معهد ددً كللند ددو
-02
-01
-00

كلجميمةٍ ،سالة ماجستيٍ (ديٍ من وٍم)و

ؤددوًم ،كامددً سددميما  ،ولمي د يوسددل كللميمددع : )1998( ،كإلاصددا لم اادده فددع
كلتٍ ية وكلعموم ك نسانية ،ؤما ً ،كٍ كللكٍ لمن ٍ وكلتوَي و

كلنيسع ،مٍوك  : 1998 ،كل لصية ي نٍٔيان ؤمم كلدنلُ وكلعنيدًم كإلسدهمية،
مجمة ك ااه كليٍمو  ،سمسمة كلعموم ك نسانية وك جتماؤية ،كلمجمً 1ٕ ،14و

كلكلددافع ،ؤدده كلددًي  ،وجددا ٍ ؤ ددً كلاميددً : )1993( ،معجددم ؤمددم كلددنلُ وكلٓددل
كلنلسع ،كلنا ٍم ،كلنهلة كلعٍ يةو

-03

-04

منس ددع ،اسد د ؤم ددٍ دداكٍ : )0223( ،مس ددتوى كلٓم ددوى ل ددًى ؤين ددة مد د ٓم ددة

كلصددل كلثددانع كلثددانوي فددع مًينددة كٍ ددً فددع ك ًٍ وؤهقتدده د عْ كلمت ي دٍكن،

مجمة مٍكَ كل اوه كلتٍ وية ،جامعة قٍٓ ،كلعًً  ،04كلسنة 10و

مه ددًي ،ؤمد ددع )1994( ،م ند ددا منيد دداُ من ددن لسد ددمان لصد ددية ٓم د ددة كلمٍامدددة
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Optimism / pessimism and their relationship with the
distinguished student's level of aspiration and their ordinary
Peers : a contrastive study
By Dr. Suleiman Saeed Mubarak
Dept. of special education, college of basic education,
Mosul University.

Abstract
The present study aims at identifying the distinguished
student's level of Optimism and Pessimism and their ordinary peers.
The level of aspiration and the relationship between Optimism and
pessimism and its direction. It also aims at uncovering the
differences according to the sex variable and the differences
between distinguished students and their peers. The study goals
were achieved by measuring Optimism and pessimism and the level
of aspiration of the sample. The sample comprises 200 students
(male/female): 100 distinguished students and 100 ordinary students
among Mosul secondary school students. Al-Hakkak's measure of
Optimism and pessimism and Rasool's (1984) aspiration level
measure were used. The superficial logical validity for the two
measure was tested by presenting them to a committee of experts
and specialists while consistency was tested by retesting method.
The data were statistically processed by computer (SPSS)
represented by the mathematical average, correlative factor, t-test
and differential analysis. The findings of the study show that the
sample of study enjoys a general level of optimism despite the
significant differences between the members of the sample
according to the sex variable and between the distinguished and
ordinary students. It was also found out that there is a positive
correlation between Optimism and pessimism and the level of
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aspiration of the students. However there was no significant
conclusions, recommendations and suggestions.
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