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 اشودلص الدراسٕ

بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة  التعرؼ عمى العبلقةىدفت الدراسة إلى    
رحمة المتكسطة درجة تككيد الذات عند طمبة المالمرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة كتحديد 

مستكل الطمكح عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة، تحديد ك بمحافظة القنفذة، 
لمرحمة المتكسطة الكشؼ عف العبلقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح  لدل طمبة اك 

بمحافظة القنفذة، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي ك تككف مجتمع الدراسة مف 
( طالبان ك طالبة ك 917نفذة ك بمغت العينة النيائية )قالمرحمة المتكسطة بمحافظة ال طمبة

مكح ( ك مقياس مستكل الط3112الطيب )الذات مف إعداد محمد  مييـ مقياس تككيدُطبِّؽ ع
مستكل تككيد الذات  ، ك تكصمت الدراسة الى النتائج التالية :(3112)ةباظ مف إعداد آماؿ

دل طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة متكسط كأف أكثر ابعاد كمستكل الطمكح ل
كأف ىناؾ عبلقة دالة ىك الطمكح االجتماعي  كسطةالطمكح شيكعا لدل طبلب المرحمة المت

كؿ مف مستكل الطمكح كتككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة 1010احصائيا عند 
طا بتككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة كأكثر أبعاد الطمكح ارتبا بمحافظة القنفذة،

بمحافظة القنفذة ىك الطمكح الدراسي، كيكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجات تككيد 
الذات كدرجات مستكل الطمكح تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كيكجد فركؽ ذات داللة 

بعا لممستكل التعميمي احصائية في درجة تككيد الذات كدرجة مستكل الطمكح كأبعاده ت
 لمكالديف في اتجاه الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي كفكؽ الجامعي0

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

school 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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 اكدإ الدراسٕ :

المرحمة المتكسطة ىي مرحمة ثقافية عامة، غايتيا تربيػة الناشػت تربيػة إسػبلمية شػاممة      
يمتحػؽ بيػا م يمػر بػو ائص الطػكر الػذنمػك كخصػلعقيدتو كعقمو كجسمو كخمقػو، يراعػى فييػا 

الطالب غالبا في عمر الثانية عشر كينتيػي فػي نيايػة الخامسػة عشػر أم مػا يشػكؿ المرحمػة 
ىميػة فػي حيػاة الفػرد فيػك الػذم تككيػد الػذات أيحتػؿ كفػي ىػذه المرحمػة ىقة ،المبكرة مف المرا

احتػراـ كتقػدير الفػرد يادة يسمح لمفرد باستعادة السيطرة عمى حياتو، كيؤدم تككيد الذات إلى ز 
كعػف  لتػي يمػر بيػا عنػدما يعبػر عػف مشػاعرهك لآلخريف مف خبلؿ المكاقؼ المختمفػة ا لنفسو

مػف شخصػية  رأيو كيدافع عف رأيو دكف التعدم عمى حقكؽ اآلخريف، فُيعد تككيد الػذات جانبػان 
 في العبلقات االجتماعية مع اآلخريف0 الفرد يحدد نجاحو كفشمو

عنػػدما تحػػدث  1777اد اىتمػػاـ عممػػان الػػنفس بمفيػػـك " تككيػػد الػػذات " منػػذ عػػاـ كقػػد ز       
كلكػف ىػذا المفيػـك بػدأ يػدخؿ ميػداف ( 34، 3114في )الظاىر،  willoubghy)عنو )كلبي 

العبلج النفسي عمى يد المعالجيف السمككييف الجدد أصحاب مدرسة تعػديؿ السػمكؾ، فمقػد أكرد 
ضػػػػمف فنياتػػػػو العبلجيػػػػة ، فنيػػػػة "  (0، 3112 فػػػػي )الطيػػػػب،( wolpe  1702)كلػػػػب 

االستجابات التككيدية"، التي تستيدؼ عبلج المرضى الخجكليف كالييػابيف كالػذيف يعػانكف مػف 
    0 (بيا االجتماعية المخاكؼ المرضية االجتماعية ) الفك 

 الضػبلعيف باىتمػاـ كبيػر، كدراسػة (Self-assertion)كقد حظيت دراسة تككيػد الػذات      
مدرسػػي، أك ( سػػكان عمػػى المسػػتكل ال3114) ، دراسػػة بػػدر(3112)رفػػو (، دراسػػة 3111)

ثبتت نتائج تمؾ الدراسات األىمية الكبيرة لتككيػد الػذات  لمػا ليػا مػف المستكل الحياتي، حيث أ
أىمية في مساعدة األفراد عمى التصرؼ بميارة اجتماعية، عمى اعتبار أنيا تنمػي الػذات، فػي 

حباطنا ليا0 حيف التصرؼ بشكؿ  غير مؤكد لمذات يعتبر ىزيمة كا 
كتتأثر درجة تككيد الذات بعكامؿ منيا مستكل الذكان كالدافعية كمسػتكل الطمػكح كيػؤدم      

مستكل الطمػكح دكران ىامػان فػي حيػاة الفػرد كالجماعػة0 فيػك أحػد المتغيػرات ذات التػأثير البػال  
إنجػازات  األفػراد كتقػدـ األمػـ كالشػعكب  فيما يصدر عف اإلنسػاف مػف نشػاط0 كلعػؿ الكثيػر مػف

يرجع إلى تكافر القدر المناسب مف مستكل الطمكح باإلضافة إلػى تػكافر العكامػؿ األخػرل التػي 
ىػداؼ الكاقعيػة التػي يتبناىػا الفػرد فػي حياتػو نجاز كالتقدـ، كالذم يشير الى األتساعد عمى اإل 

خػػر ، ك يتػػأثر مكقػػؼ إلػػى آ حيػػث يختمػػؼ مػػف شػػخص آلخػػر كمػػفكيحػػاكؿ الكصػػكؿ إلييػػا ، 
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مػػف التغمػػب عمييػػا  بعكامػػؿ كثيػػرة كخبػػرات الفشػػؿ كالنجػػاح كالثػػكاب كالعقػػاب ىػػك الػػذم يمكنػػو
 (1،  3110)جكيدة ، 

إف مستكل الطمكح يعتبر قكة دافعة لمسمكؾ، ككؿ نجػاح يحققػو الفػرد يعػزل إلػى الطمػكح      
 ,Hudsonدراسػة ىادسػكف ) (، ك 3111) ر مف الدراسات كدراسة شػعبافحيث أشارت الكثي

(، أف الطمػػػػكح إذا كػػػػاف مناسػػػػبا 3114يقػػػػة )(،  دراسػػػػة رز 3113(، دراسػػػػة سػػػػالـ )2009
مكانياتػػو فسػػيناؿ خيػػرا كفيػػرا، فػػالطمكح ىػػك الكسػػيمة التػػي تسػػتمر بيػػا عجمػػة  لقػػدرات الفػػرد كا 
الحيػػاة فػػي تقػػدـ مسػػتمر كلػػيكف طمكحػػؾ لنفسػػؾ ككػػذلؾ لخدمػػة المجتمػػع الػػذم تعػػيش فيػػو 

و مػػف أىػػـ ح ىػػك سػػر النجػػاح كأساسػػو كىػػك مػػف أىػػـ مقكمػػات التقػػدـ كالرقػػي كمػػا أنػػفػػالطمك 
تككيػد الػذات ك ككاف ذلػؾ دافعػان لمباحثػة لمكشػؼ عػف العبلقػة بػيف ، مميزات الشخصية السكية

 0بمحافظة القنفذة مستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة

 اشللٕ الدراسٕ َأسٚلوًا:

صػػر تفجػػر المعمكمػػات كعصػػر التغيػػرات السػػريعة المفاجئػػة ممػػا يعتبػػر عصػػرنا الحػػالي ع     
يفتػػرض أف يكػػكف انسػػاف العصػػر عمػػى معرفػػة بجميػػع الميػػارات االجتماعيػػة البلزمػػة كتككيػػد 
الذات كالتي تساعد الفػرد عمػى أف يعبػر فػي ىػذا الػزمف عمػا يمػر بػو مػف مشػاعر كضػغكطات 

حكلػو  كأف يػتمكف مػف تكييػؼ  كتغيرات ككيػؼ يػدافع عػف حقكقػو كيػؤدم حقػكؽ اآلخػريف مػف
ظركفػػو كحاجاتػػو مػػع الكاقػػع المتغيػػر كأف يزيػػد مػػف خبراتػػو كتقيػػيـ ذاتػػو تقييمػػا مناسػػبا كيكػػكف 
عمى قدر مف الطمكح الذم يعد بمثابة الدافع الذم يشحذ اليمـ لمكاكبة تمػؾ التطػكرات فتككيػد 

ت كالسيما فػي المجػاؿ كفكرتو عف نفسو تؤثر في مستكل طمكحو في كافة المجاالالفرد لذاتو 
األكػػاديمي، كنظػػرا ألف المرحمػػة المتكسػػطة يصػػبح الطمبػػة فييػػا أكثػػر اختبلطػػا بػػالمجتمع فمػػف 
الميـ تككيدىـ لذاتيـ كايضا فيذه المرحمة يبدأ فييا الطمكح بػالنمك حيػث يصػبح الطمبػة أكثػر 

ىنػا بػرزت ك مػف كعيا بمستقبميـ كالحرص عمى نيؿ الدرجات التحصػيمية فػي مختمػؼ المػكاد، 
مشػػكمة الدراسػػة الحاليػػة فػػي معرفػػة العبلقػػة بػػيف تككيػػد الػػذات كمسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة 

    المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة مف خبلؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية :
ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة بػػيف تككيػػد الػػذات كمسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة المرحمػػة المتكسػػطة  10

 بمحافظة القنفذة؟
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تككيػػد الػػذات تعػػزل لمتغيػػر  أفػػراد عينػػة الدراسػػة لدرجػػةبػػيف تقػػديرات فػػركؽ  ىػػؿ تكجػػد 30
 (؟، الدخؿ الشيرم لمكالديف كالديفالمستكل التعميمي لم تحصيؿ الدراسي،ال ،)الجنس

 ،مستكل الطمكح تعزل لمتغيػر )الجػنسأفراد عينة الدراسة لىؿ تكجد فركؽ بيف تقديرات  20
 (؟، الدخؿ الشيرم لمكالديف لمكالديفمي المستكل التعميحصيؿ الدراسي، الت

 يداف الدراسٕ :أ

 ىداؼ التالية :دؼ الدراسة الحالية الى تحقيؽ األتي
العبلقػة بػيف تككيػد الػذات كمسػتكل الطمػكح لػدل طمبػة المرحمػة المتكسػطة التعرؼ عمػى  10

 بمحافظة القنفذة0
 0درجة تككيد الذات عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذةتحديد  30
 الطمكح عند طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0 درجة تحديد 20
بػػيف  α=1010حصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  الكشػػؼ عػػف كجػػكد  فػػركؽ ذات داللػػة إ 40

حصػيؿ الدراسػي، تقديرات  أفراد عينة الدراسة لدرجة تككيد الذات تعزل )لمتغير الجػنس ،الت
 (0، الدخؿ الشيرم لمكالديفديف، طبيعة عمؿ الكالالمستكل التعميمي لمكالديف

بػػيف  α=1010حصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  الكشػػؼ عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إ 00
 تحصػيؿ الدراسػي،الجػنس ،الراسػة لمسػتكل الطمػكح تعػزل) لمتغيػر تقديرات  أفراد عينػة الد
 (0، الدخؿ الشيرم لمكالديف، طبيعة عمؿ الكالديفكالديفالمستكل التعميمي لم

 اسٕ:أيمّٕ الدر
 يمّوًا الهظزِٕ:أَال : أ

تككيػػد الػػذات كمسػػتكل الطمػػكح عنػػد طمبػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػكفر كػػؿ مػػف تفيػػد فػػي  10
 المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة 0

أىمية المرحمة العمرية التي ييتـ بيا البحث كىػي المرحمػة المتكسػطة  كالتػي تعػد النػكاة  30
 0األساسية التي ينبني عمييا مستقبؿ المجتمعات

افظػػػة القنفػػػذةم حسػػػب مػػػا اتػػػيح لمباحثػػػة كلػػػى فػػػي محأل ف ىػػػذه الدراسػػػة تعػػػد الدراسػػػة اإ 20
التػػي سػػتبحث فػػي تككيػػد الػػذات كمسػػتكل الطمػػكح كعبلقتيمػػا لػػدل طمبػػة  االطػػبلع عميػػوم

 المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
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ات ك مسػػتكل الطمػػكح كذلػػؾ مػػف شػػأنو أف محاكلػػة التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف تككيػػد الػػذ 40
 0فراد يضعكف مستكل طمكح مناسب لقدراتيـ كامكانياتيـ جعؿ األي

 يمّٕ الوطبّكّٕ:ثانّا : األ

مكر كالمدرسػيف كالمرشػديف كالمػربيف فػي تػكفير تفيد ىذه الدراسة المعنييف مف أكليان األ 10
بيئة مناسبة لنمك مستكل الطمكح ككذلؾ في الكشؼ عػف ذكم الطمػكح المرتفػع كاسػتغبلؿ 

 يفيد المجتمع 0 ىذا الطمكح بما
رشػادية الكتسػاب ميػارة تككيػد الػذات مػف ائج ىذه الدراسة فػي إعػداد بػرامج إقد تسيـ نت 30

 قبؿ طمبة المدارس0
 حدَ  الدراسٕ: -

تككيد الذات كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل تقتصر الدراسة عمى قياس  ااحدَ  املُضُعّٕ:
 طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0

 ق 1422كؿ لعاـ في الفصؿ الدراسي األ  تـ تطبيؽ الدراسة :نّٕااحدَ  الزاا
 محافظة القنفذة 0المرحمة المتكسطة بالدراسة في مدارس  تـ تطبيؽ ااحدَ  امللانّٕ:
عمى عينة مف طبلب كطالبات المرحمة المتكسطة  ىذه الدراسة الباحثة تطبق :ااحدَ  البشزِٕ

 بمحافظة القنفذة0 
 اصطلحات الدراسٕ:

 ( :self-Assertionّد الذات )تُك .1

( تككيد الذات بأنو :"سمكؾ يقـك بو الفرد ، كىك يتألؼ مف 3110 ،7) Omarكيعرؼ      
 استجابات مستقمة مناسبة لمكضع أك الظركؼ المحيطة بالفرد"0

سمكؾ يعبر فيو الفرد عف حقكقو كمشاعره كانفعاالتو دكف الشعكر ىك  التعريؼ اإلجرائي:
بالدرجة الكمية المتحصؿ عمييا مف إجابة افراد  يعبر عنوإيذان اآلخريف كالذم بالذنب ك دكف 

 العينة عمى مقياس تككيد الذات المستخدـ في الدراسة الحالية0 
ىك األىداؼ التي يضعيا الفرد لذاتو في ( :level of ambition) اشوُٗ الطمُح 30

حقيقيا، كتتأثر بالعديد مف مجاالت تعميمية أك مينية أك أسرية أك اقتصادية كيحاكؿ ت
 (9، 3114المؤثرات الخاصة كبشخصية الفرد أك القكل البيئية المحيطة بو0     )باظة، 
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( مستكل الطمكح بأنو "سمة ثابتة نسبيا تميز األفراد 11، 3119كتعرؼ عبدالفتاح)    
بعضيـ عف بعض في االستعداد كالكصكؿ إلى أىداؼ فييا نكع مف الصعكبة، كيتضمف 

 لكفاح ك تحمؿ المسئكلية كالميؿ إلى التفكؽ" ا
سمة شخصية تميز الطبلب الذيف يضعكف ألنفسيـ أىداؼ كيسعكف  ىكالتعريؼ اإلجرائي:

لتحقيقيا كالذم يقاس بالدرجة الكمية المتحصؿ عمييا مف إجابة افراد العينة عمى مقياس 
 مستكل الطمكح المستخدـ في الدراسة الحالية0  

 زٓاإلطار الهظ  
 تُكّد الذاتاألَل:  احملُر

أصبح مفيكما كاسعا في الكقت الحاضر ليشمؿ كؿ التعبيرات المقبكلة اجتماعيا لقد    
كإمكانية الرفض المؤدب لطمب غير معقكؿ ،  فصاح عف الحقكؽ كالمشاعر الشخصية لئل

 كالتعبير المقبكؿ عف مشاعر الضيؽ كالسخط ك كذلؾ اإلعجاب ك االستحساف0
 المؤثرة في تككيف الذات: العكامؿ

 يمكف تحديد بعض العكامؿ المؤثرة في تككيف مفيـك الذات:ك 
 كتتمثؿ في الخصائص الجسمية، كالقدرة العقمية الذكان0 عكامؿ ذاتية: - 1
  الخصائص الجسمية: كيقصد بيا صكرة الجسـ كما تتضمنو مف خصائص مف حيث

لمبلمح المعيبة في نظر الفرد مف خبلؿ الطكؿ، الكزف، الحجـ، الشكؿ العاـ، الخمك مف ا
ف تقدير الفرد لذاتو0 تخفض مف الخصائص المعيبة لمجسـ المعايير الثقافية، حيث، أ

 (3110، 1772)دبيس،
  القدرة العقمية العامة)الذكان(:  يؤثر الذكان عمى إدراؾ الفرد لذاتو ك إدراكو التجاىات

 (341، 1799التي تكاجيو)زىراف،  ائؽاآلخريف نحكه، كالفرص المتاحة أمامو أك العك 
ككنو مف مفيـك لذاتو األكاديمية كبمدل ما حققو مف ضان تتأثر نظرة الفرد لذاتو بما أي

نجاح أك فشؿ كمف انطباعات كتفاعبلت كردكد أفعاؿ تجاه الحياة المدرسية كفي تحصيمو 
، 1722در،بياالدراسي مما يؤثر في مستكل طمكحو كتطمعاتو كمستقبمو الدراسي ككؿ0)

22)0 
يقصد بيا تمؾ المؤثرات كاالتجاىات االجتماعية التي يتأثر بيا الفرد  ػ العكامؿ االجتماعية:3

عمى أف مفيكـ الفرد عف ذاتو  (02،  1722، لذلؾ تؤكد  بيادر ) بالكسط الذم يعيش فيو 
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كس برفض ك يتأثر بنظرة اآلخريف إليو، كبما تحممو ىذه النظرة مف تقدير كاحتراـ أك الع
إىماؿ كعدـ تقبؿ، كيترؾ ذلؾ أثران  كبيران عمى دكر الفرد في المجتمع كمكانتو االجتماعية 
ككضعو االجتماعي الذم يترتب عميو مكاجية الفرد بالعديد مف المشكبلت النفسية أك تكافؽ 

 الفرد مع نفسو كاآلخريف0
ع مف الفرد نفسو مما سبؽ يتضح أف مفيكـ الذات ينمك كيتطكر إما بعكامؿ تنبك 

كالذكان أك الخصائص الجسمية أك مف البيئة المحيطة بو كنظرة اآلخريف لو ك مكانتو 
 االجتماعية كعبلقتو بأسرتو ك أفراد مجتمعو0

 الهظزِات املفشزٔ لوُكّد الذات :

 نظزِٕ الودلم :أ/

 يقـك مفيـك االستجابة التككيدية عمى أسس كؿ مف نظرية اإلشراط الكبلسيكي    
كاإلشراط اإلجرائي، كأف اإلنساف يكلد مستثارا كمنطمقا بالطبيعة، إال أف أغمب األطفاؿ يقابمكف 
العديد مف مصادر الكؼ في البيئة التي تشكؿ كميا عكامؿ شرطية، تؤدم إلى تعمميـ التقيد 

 فالتككيدية تعمؿ عمى تقكية، دب كعدـ المعارضة كعدـ المقاطعةفي السمكؾ كالمبالغة في األ
كتعزيز استجابات مضادة لمقمؽ، كتعمؿ عمى كفو في كؿ المكاقؼ التي يظير فييا ىذا 

السمككيات التككيديةم إذا ما تـ تطبيقيا بطريقة مبلئمة م االنفعاؿ، كفي نفس الكقت فإف 
عادة ما يتبعيا نتائج مرضية عديدة تقمؿ مف القمؽ بطريقة ممحكظة، كتؤدم بالفرد إلى 

 (30، 3112رفو ،)   بر مف الييمنة كالضبط لممكاقؼ االجتماعية0 الحصكؿ عمى قدر أك
 ب/نظزِٕ الوُكّد:

( 20، 3110التػػي كردت فػػي )بنػػي يػػكنس، Townend 1771نظريػػة التككيػػد لتكننػػد       
تقػػـك عمػػى افتػػراض أف لكػػؿ شػػخص حقػػكؽ إنسػػانية أساسػػية يجػػب أف تحتػػـر ، كأف ميػػارات 

 التككيد يمكف تنميتيا 0
د ىذه النظرية عمى الحقكؽ اإلنسانية األساسية كمػا يقابميػا مػف مسػئكليات، كمػف كتؤك      

ىػذه الحقػكؽ: الحػؽ فػي التعبيػػر عػف اآلران كاألفكػار حتػى لػػك اختمفػت مػع اآلخػريف، كالتعبيػػر 
عف المشاعر مع تحمؿ مسئكلية ذلؾ، كالحؽ في الرفض كالقبكؿ، أك تغييػر الػرأم دكف تقػديـ 

لية ارتكػػاب األخطػػان، كالحػػؽ فػػي قػػكؿ مػػا ال يعرفػػو الشػػخص كمػػا ال اعتػػذارات، كتحمػػؿ مسػػئك 
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يفيمو، أك في السؤاؿ عما يريد، أك الحؽ في احتراـ اآلخريف، كالحػؽ فػي أف يكػكف الشػخص 
 مستقبل أك ناجحا، أك اختبار التككيد كعدـ التككيد0

ر إلييػا عمػى كتفرؽ ىذه النظرية بػيف ثبلثػة أنػكاع مػف المسػالؾ فػي أم مكقػؼ يػتـ النظػ     
طػػكؿ متصػػؿ يمتػػد مػػف البلتككيػػد إلػػى العػػدكاف، كىػػذه األنػػكاع الثبلثػػة مرتبطػػة بمػػا إذا كػػاف 
الشػػخص يحتػػـر حقكقػػو كحقػػكؽ اآلخػػريف، كبمػػا إذا سػػمح لآلخػػريف بانتيػػاؾ حقكقػػو، أك بمػػا 

 سمح الشخص لنفسو بانتياؾ حقكؽ اآلخريف كىذه المسالؾ الثبلثة ىي :
تصػػرؼ الشػػخص بغيػػر تككيديػػة فػػي مكقػػؼ ال يؤكػػد حقكقػػو السػػمكؾ البلتككيػػدم : فيػػو ي -

 األساسية، كايضا يسمح لآلخريف بأف يستغمكه0
األساسػية،  تككيدية فػي مكقػؼ يؤكػد فيػو حقكقػوالتككيدم: فيو يتصرؼ الشخص بالسمكؾ  -

 كيتحمؿ مسؤكلية ذلؾ ، كايضا يحتـر كيعترؼ بحقكؽ اآلخريف0
نية في مكقؼ يؤكد فيػو حقكقػو عمػى حسػاب السمكؾ العدكاني: فيو يتصرؼ الشخص بعدكا -

  تباره أف لمشخص اآلخر حقكؽ0 حقكؽ اآلخريف، كال يضع في اع
 الذات : لوُكّد املمّزٔ اخلصاٙص

 لسمكؾ التككيدم:ا خصائص (93، 3114يذكر حسيف )    
السمكؾ التككيدم ىك سمكؾ نكعي: بحيث يتضمف عددا مف الميارات النكعية  10

يجابية ، ك رفض الطمبات غير كاالنفعاالت سكان السمبية أك اإل كالتعبير عف المشاعر
 المعقكلة مف اآلخريف0

التككيدية ليست حقا مطمقا لمفرد: فإذا كاف مف حؽ الفرد التعبير عف مشاعره كآرانه  30
 كأفكاره بصراحة ككضكح ، فمف حؽ اآلخريف ذلؾ ايضا 0

تصؿ فيي تقع في المنتصؼ التككيدية تقع عمى متصؿ: أم أف التككيدية تقع عمى م 20
، كيكجد عمى أحد طرفي المتصؿ العدكاف، كعمى الطرؼ اآلخر تكجد السمبية أك 

 اإلذعانية0
السمكؾ التككيدم سمككا متعمما كليس فطريا: أم أف الفرد يكتسب الميارات التككيدية  40

، مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية ، كمف خبلؿ الخبرات التي يمر بيا في حياتو 
 ك بالنمذجة كالمبلحظة كالتقميد 0
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نسبية التككيدية: أم أنو ليس مف الضركرم أف يككف ارتفاع مستكل التككيدية لدل  00
 ثاره السمبية 0فيدا دائما ، فيحتمؿ أف تككف لو آالفرد فاعبل كم

تختمؼ التككيدية باختبلؼ الجنس كالسف: فالتككيدية مثبل تنمك مع نمك العمر،  40
دييـ الميارات التككيدية مقارنة باألصغر عمرا ، كما كيختمؼ الذككر فالكبار تزداد ل

 كاإلناث في الميارات التككيدية 0   
يتنكع عبر المكاقؼ لتأثره بمتغيرات مختمفة تسيـ في تشكيمو: كتتضمف تمؾ  90

المتغيرات خصاؿ الفرد، كخصاؿ الطرؼ اآلخر في مكقؼ التفاعؿ، كخصائص 
قافي المحيط، كمدل حثيا أك كفيا لمتككيد ، ككذلؾ المكقؼ، كخصائص السياؽ الث

 0  النسبة لمفردمدل صعكبة المكقؼ ك درجة أىميتو ب
أف سمككيات االشخاص المؤكديف لذاتيـ كثيرة منيا قبكليـ لذاتيـ مما سبؽ يظير     

كلمعالـ الخارجي ك يخصصكف كقت أكبر ألنفسيـ كلدييـ معرفة بجكانب قكتيـ كضعفيـ ك 
عمى التعبير عف مشاعرىـ سكان إيجابية أك سمبية كىي صفات تنمك مع نمك الفرد ك  مقدرتيـ

تنمك بالمكاقؼ التي تحدث مع الفرد ك ردة فعمو حياليا ، أما األشخاص غير المؤكديف لذاتيـ 
فيظير لدييـ مشاكؿ صحية كاضطرابات سمككية ك يكاجيكف صعكبة في التعبير عف مشاعرىـ 

 االجتماعية 0 ك في بنان عبلقاتيـ
 : الُنات تُكّد الذات 

 :(36_36، 8655دي جانبين رئيسيين ىما )فرج،يتضمن السموك التوكي
أكال: الجانب المفظي: كلقياس الجكانب المفظية اعتمد الباحثكف عمى أسمكب التقدير 

ىذه األساليب الذاتي، كخصكصا المقاييس النفسية لقياس المككنات المفظية لمتككيد، كفي 
ييا أك يتخيؿ نفسو االستجابة التككيدية في مكاقؼ متنكعة كاج ر المبحكث معدؿ إصراريذك

حدىا لبلستجابة لممكقؼ المطركح، يعبر أك يختار كاحدا مف بيف عدة بدائؿ في مكاجيتيا، أ
عف االستجابة التككيدية، كاآلخر عف بدائؿ االستجابة العدكانية، كالثالث عف االستجابة 

 الخضكعية0 
يا: الجانب غير المفظي : كتعتبر الجكانب غير المفظية مف العناصر األساسية لمسمكؾ ثان

التككيدم ، كقدرة الفرد عمى استخداميا تزيد مف مياراتو التككيدية، حيث يشير بيرلي إلى أف 
استخداـ الفرد لمجكانب غير المفظية سيقكم تأثيره عمى الطرؼ اآلخر، كسيجعؿ رسالتو أكثر 
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ما عجزه عف استخداميا فيؤدم الى تقميؿ تأثير ىذا السمكؾ، كالسمكؾ غير المفظي تقببل ، أ
إما أف يككف سمككا خارجيا، إيمانات، حركات، إشارات، كفي ىذه الحالة يتـ قياسو مف خبلؿ 

ذا  دكارا تعذر فمف خبلؿ مشاىدتو كىك يؤدم أمبلحظة الفرد كىك يؤدم سمككا فعميا، كا 
كف السمكؾ غير المفظي داخميا فسيكلكجيا، كفي ىذه الحالة يقاس مصطنعة معممية، كقد يك

باألساليب كاألدكات العممية المبلئمة التي تمكف مف الحصكؿ عمى مؤشرات لبعض العمميات 
الفسيكلكجية ألدان االستجابات التككيدية في المكاقؼ المختمفة، مثؿ معدؿ نبض القمب 

 كمستكل ضغط الدـ0
تككيد الذات يككف إما لفظي كالتعبير عف المشاعر سكان إيجابية أك كمف ىنا يظير أف     

سمبية كتقاس بمعدؿ إصراره عمى تكرار االستجابة التككيدية لمكقؼ مكرر أك اختيار إجابة مف 
عدة بدائؿ لمكقؼ يتخيؿ الفرد أنو يكاجيو، أك غير لفظي كالحركات كاإلشارات كاإليمانات 

 0  كيقاس بمبلحظة سمككيات الفرد
 الثاني: مستكل الطمكح المحكر
الطمكح مف أىـ أسباب التطكر في العالـ فيك الدافع الذم يقـك بشحذ اليمـ ك يعد      

ترتيب األفكار لبلرتقان بمستكل الحياة مف مرحمة إلى أخرل كيعتبر مف المتغيرات التي ليا 
 سي كاجتماعي0تأثير في الحياة اليكمية لمفرد مف خبلؿ ما يحقؽ لو مف تكافؽ نف

 الطمُح : ازاحل 

نساف في حياتو بمراحؿ نمائية مختمفة مف فترة اإلخصاب حتى الممات، فيمر يمر اإل     
بمرحمة الرضاعة ثـ الطفكلة المبكرة ثـ الطفكلة المتأخرة، كالمراىقة، ثـ مرحمة الرشد 

تنمك قدراتو ك  كالشيخكخة ك في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تتسع مدركاتو، كتزداد خبراتو
مكر بنظرة مختمفة عف ذم قبؿ0 كما ينمك عقميا ينمك كذلؾ جسديا فيصبح ينظر إلى األ

كعاطفيا كاجتماعيا كنفسيا، ىذا النمك الذم يساعده عمى امتبلؾ القدرة عمى مكاجية الصعاب 
كيتطكر مف مرحمة نساف ينمك كح كباقي العمميات األخرل عند اإل كتحدييا0 كمستكل الطم

خرل0 فالطفؿ يطمح في أشيان، لكف ىؿ طمكح الطفؿ نفسو عند المراىؽ أك ة إلى أنمائي
الشيخ ؟ أكيد ال ، فمكؿ منيـ طمكحو الذم يناسب مستكاه كمرحمتو العمرية،   " فكمما كاف 

كسائؿ تحقؽ أىداؼ الطمكح، ككاف أقدر عمى التفكير في  والفرد أكثر نضكجا، كاف في متناكل
 (2320، 1777الغريب ،  الغايات")الكسائؿ ك 
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" 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 

 (320، 1721المكقؼ لذلؾ") يكسؼ، عرضة لمنككص كاالرتداد إذا ما دعا
كيفية بزكغ الطمكح عند الطفؿ منذ الصغر في  (10، 1724ي )عبد الفتاح ،ف كيصؼ ليفف

محاكالت عشكائية متكررة فيقكؿ : " إف مستكل الطمكح يظير عند األطفاؿ في مرحمة مبكرة 
 مف العمر، فيك يظير في رغبة الطفؿ تخطي الصعكبات مثؿ محاكلتو أف يقؼ عمى قدميو

ة مف ي أك جذب قطعك محاكلتو الجمكس عمى الكرس، أغير مستعيف بأحد، كأف يمشي كحده
 المبلبس"0 

لى جنب مع النمك العقمي أف نمك مستكل الطمكح يسير جنبا إ مف ىذا يمكف القكؿ  
كاالجتماعي كالعاطفي، إذا ما تكفرت الظركؼ المناسبة كالمشجعة أك المييئة  لنمك الطمكح، 

نما ىك دائـ النمك بنمك اإلنساف، إذ يمكف لذلؾ فإف مستكل الطمكح ال يقؼ عند حد معيف، كا  
القكؿ أف ىناؾ عبلقة بيف النمك كمستكل الطمكح، لكف قد يبقى ىذا الطمكح كامنا في أعماؽ 

 النفس إذا لـ تكف ىناؾ ظركؼ مساعدة0
 : طبّدٕ اشوُٗ الطمُح 

طبيعة مستوى الطموح عمى النحو  (86_81،  8651اميميا عبد الفتاح )لقد حددت ك
 ي:التال
والمقصود باالستعداد النفسي بالنسبة لمستوى الطموح ،  مستكل الطمكح كاستعداد نفسي :ـ 8

أن البعض من الناس عندىم الميل الى تقدير وتحديد أىدافيم في الحياة تقديرا يتسم إما 
بالطموح الزائد أو الطموح المنخفض وفي كمتا الحالتين فإن ىذا التحديد يتأثر بما لدى الفرد 

 عوامل تكوينية وعوامل التدريب والتربية والتنشئة. من
 ويتكون ىذا اإلطار من عاممين أساسيين : مكح كإطار تقدير كتقكيـ المكقؼ :ػ مستكل الط3

األول : التجارب الشخصية التي يمر بيا الفرد والتي يعمل عمى تكوين أساس يحكم بو عمى 
 مختمف المواقف واألىداف.

 والقيم والعادات واتجاىات الجماعة في تكوين مستوى الطموح.الثاني : أثر الظروف 
 مستكل الطمكح كسمة :ـ 6
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والسمة ما يميز بين الناس من حيث كيفية تصرفيم وسموكيم، وليذا نجد استجابات الناس       
متعددة تجاه موقف واحد، فمكل سماتو التي تميزه، ولكن ىذه السمة ليست مطمقة بل ىي ثابتة 

ليذا نجد تأثير مستوى الطموح بما لدى الفرد من استعدادات فطرية ومكتسبة و ما لديو نسبيا. و 
من اتجاىات وعادات وتقاليد يتأثر بيا من المواقف والظروف. فيناك ربط بين مستوى طموح 
الفرد وعوامل أخرى تتعمق بالتكوين النفسي والتدريب والتنشئة االجتماعية وما تحتويو من قيم 

تجاىات وتقاليد ، والتجارب والخبرات التي يمر بيا والتي تشكل إطاره المرجعي، وعادات وا
فيتبادل األثر والتأثير بين ىذه العوامل وبين مستوى الطموح وليذا يعد مستوى الطموح سمة من 
سمات الشخصية التي تختمف من شخص آلخر وتتغير طبقا لمتفاعل المستمر بين العوامل 

 ومستوى طموح الفرد. 
 ٔاشوُٗ الطمُح:علٖ  الدُاال املؤثز 

يختمف الطموح من فرد آلخر متأثرًا ببعض العوامل التي قد تتعمق بالفرد ذاتو منيا عوامل 
 ومنيا:شخصية 

: يتأثر مستوى طموح الفرد بمدى ما يمتمكو من قدرة عقمية، فكمما كان الفرد أكثر  الذكان- 1
بأن الفرد ( 868، 8654وبة ، كما أكد  راجح )صعقدرة استطاع القيام بتحقيق أىداف أكثر 

األكثر ذكاء قادر عمى فيم قدراتو و إمكاناتو ورسم مستوى الطموح لنفسو، بحيث يتناسب مع 
ىذه القدرات، وذلك عمى عكس األقل ذكاء فيو غير قادر عمى تحقيق أىدافو حيث يضع 

 بالفعل. لنفسو مستوى طموح يرتفع أو ينخفض كثيرًا عما يستطيع تحقيقو
: أن الطالب ذوي التحصيل المرتفع يكون مستوى الطموح لدييم مرتفعًا عكس  التحصيؿ- 3

 (.21، 1668التحصيل المنخفض )محمود، الطالب ذوي 
: يقصد بمفيوم الذات الصورة التي يكونيا الفرد عن نفسو من مفيكـ الفرد عف ذاتو - 2

انت أم ضعيفة، ذكيًا كان أو غبيًا، ميارات وخصائص جسمية وعقمية وانفعالية قوية ك
طموحًا مثابرًا أم خجواًل متسرعا، وفي ضوء تصور الفرد لنفسو يضع مستوى طموحو، وفكرتو 
عن نفسو ىي المسئولة عن رفع أو خفض مستوى طموحو، فاإلنسان الواثق من نفسو، ومن 

فق ن األىداف ما يتإمكاناتو ولديو وعي حقيقي بيا يختار لنفسو من األعمال ويضع لنفسو م
 (16، 8665وتمك اإلمكانات )مطر، 
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ومن ىنا يظير أن بعض العوامل قد ترفع مستوى الطموح مثل التعزيز الذي يتمقاه     
الفرد ونضجو وخبراتو الناجحة والبعض اآلخر قد يخفض مستوى الطموح كتصور الفرد لنفسو 

 ي مر بيا.التتصورا سمبيا وعدم معرفتو إلمكاناتو وخبرات الفشل 
  النظريات المفسرة لمستكل الطمكح :

يعتبر أدلر من المدرسة التحميمية ومن تالميذ )فرويد(، ولكنو انشق :   Adler/ نظرية أدلر 1
عنو بسبب عدم انسجامو مع العديد من أفكاره، وكون مع مجموعة من زمالئو ما يسمى 

 بالمدرسة التحميمية الجديدة.
لفرد لموصول إلى السمو و االرتقاء، وذلك تعويضا عن مشاعر النقص، يؤمن أدلر: بفكرة كفاح ا

لقد أصبحت ىذه الفكرة من نظريات الشخصية الجديدة، كما أنو يؤكد عمى أىمية الذات كفكرة 
مضادة لفكرة فرويد المتمثمة في األنا الدنيا و األنا الوسطى و األنا العميا، كما أكد عمى أىمية 

ما فعل فرويد) وعمى أىمية الحاضر بدال من أىمية الماضي ك العالقات االجتماعية
، ويعتبر أدلر االنسان كائنا اجتماعيا تحركو الحوافز االجتماعية (868، 1661العيسوي،

وأىدافو، يشعر بأسباب سموكو وباألىداف التي يحاول بموغيا ولديو القدرة عمى التخطيط ألعمالو 
 وتوجيييا.

( أنو عمى أساس قيمة الشيء  Escalonaترى اسكالونا ) لميدؼ :  / نظرية القيمة الذاتية3
الذاتية يتقرر االختيار، باإلضافة إلى احتماالت النجاح والفشل المتوقعة، والفرد سيضع توقعاتو 

 في حدود قدراتو. وتقوم ىذه النظرية عمى ثالث حقائق ىي:
 .ىناك ميل لدى األفراد لمبحث عن مستوى طموح مرتفع نسبيا 
 .كما أنو لدييم ميال لجعل مستوى الطموح يصل الى حدود معينة 
  أن ىناك فروقا كبيرة بين الناس فيما يتعمق بالميل الذي يسيطر عمييم لمبحث عن

النجاح وتجنب الفشل، فبعض الناس يظيرون الخوف الشديد من الفشل فيسيطر 
 .(882، 8666،ذاتية لميدف. )سرحان عمييم، وىذا ينزل من مستوى القيمة ال

تعتبر نظرية المجال أول نظرية فسرت ( :  Kurt Levine/ نظرية المجاؿ لكيرت ليفيف ) 2
مستوى الطموح وعالقتو بالسموك اإلنساني بصفة عامة، وىي النظرية الوحيدة التي تعرضت 
لتفسير مستوى الطموح مباشرة، وقد يرجع ذلك إلى األعمال المتعددة التي أسيم بيا ليفين 

 (.28، 8651مجال. )عبد الفتاح ، ميذه في ىذا الوتال
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 :ويظير من النظريات التي فسرت مستوى الطموح بعض النقاط 
  .أىمية العالقات االجتماعية وأىمية الحاضر في مستوى الطموح .8
 .تأكيد الذات محفز لمطموح ويدفع الفرد نحو التفوق  .1
 .ة الفشلمستوى الطموح يزيد بعد النجاح ويقل بعد الفشل حسب درج .6
أن مستوى الطموح ُيشعر الفرد بالرضا واالعتزاز بالذات مما يخمق لديو  .1

   .أىداف جديدة يسعى لتحقيقيا
  الدراسات الشاوبكٕ  

   تُكّد الذات : أَال :  راسات تهاَلت

لى التعرؼ عمى العبلقة بيف ميارات تككيد الذات ىدفت الدراسة إ( 3112دراسة رفو )     
مكانية التنبؤ بميارات تككيد الذات مف خبلؿ أساليب ة الكالدية ، ك إتنشئكبيف أساليب ال

( طالبة مف طالبات جامعة أـ القرل مكزعات  301التنشئة الكالدية ، شممت عينة الدراسة ) 
تائج : ىـ النكاتبعت المنيج الكصفي ككاف مف أعمى القسميف العممي كاألدبي بشكؿ متساك ، 

حصائية بيف ميارات تككيد الذات كأساليب التنشئة الكالدية مف لة إال تكجد عبلقة ذات دال 
حصائية في ال تكجد فركؽ ذات داللة إحيث الدرجة الكمية لمقيمة االرتباطية لكبل الكالديف ، 

ت لدل طالبات جامعة أـ القرل تبعا الختبلؼ التخصص الدراسي، ال تكجد ميارات تككيد الذا
تبعا الختبلؼ ميارات تككيد الذات لدل طالبات جامعة أـ القرل حصائية في فركؽ ذات داللة إ

      0 المستكل االقتصادم
لى التعرؼ عمى فعالية برنامج تكجيو جمعي ( التي ىدفت إ3111) الضبلعيفدراسة       

لتحسيف ميارتي تككيد الذات كحؿ النزاع لدل طمبة الصؼ التاسع، كقد استند البرنامج الى 
( طالبا تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف: 01ي المعرفي، كتككنت العينة مف )العبلج السمكك

جمكعة ضابطة لـ تخضع لمبرنامج (، كم34تجريبية تعرضت لمبرنامج االرشادم كبم  عددىا) 
( كما تـ استخداـ ثبلث أدكات في الدراسة كىي برنامج التكجيو 30رشادم يبم  عددىا )اإل 

كس، كمقياس حؿ النزاعات0 أظيرت نتائج الدراسة فعالية الجمعي، كمقياس تككيد الذات لرات
 برنامج التكجيو الجمعي في تحسيف ميارتي تككيد الذات كحؿ النزاعات0 

كؽ في كجية الضبط بيف لى التعرؼ عمى الفر ي ىدفت إ( كالت3114) دراسة بدر      
لطبلب كالطالبات ناث في المممكة العربية السعكدية ، ككذلؾ في الفركؽ بيف االذككر كاإل 
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البلئي داخؿ كخارج البيئة السعكدية كعبلقة كجية الضبط الداخمي كالخارجي بمستكل 
ة الضبط ) الداخمي غريب عبد الفتاح ( كمقياس كجيككيدية كطبؽ مقياس تككيد الذات )الت

خارج المممكة العربية طالب كطالبة داخؿ ك  311فاني ( عمى عداد عبلن كمالخارجي ( )إ
قياس حصائيا عمى مت الدراسة عف نتائج عديدة كمنيا أنو تكجد فركؽ دالة إسفر ية كأالسعكد

ناث لصالح الذككر في البيئة السعكدية، ال تكجد فركؽ بيف تككيد الذات بيف الذككر كاإل 
، أف كمما ث خارج المممكة العربية السعكديةكجيتي الضبط بيف تككيد الذات بيف الذككر كاإلنا

 كجية الضبط الخارجية قؿ تككيد الذات لديو 0 ماؿ الفرد نحك
 ثانّا :  راسات تهاَلت اشوُٗ الطمُح:

( كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف مستكل الطمكح لدل عينة مف 3119دراسة نيس )      
تبلميذ المرحمة الثانكية، كالكشؼ عف الفركؽ تبعا لمتغير الجنس كالمستكل االقتصادم 

 03مكالديف، مف خبلؿ إجران دراسة ميدانية عمى عينة مقدرة بلؤلسرة كالمستكل التعميمي ل
تمميذ كتمميذة مف ثانكيات مقاطعة قمار بالكادم كباستخداـ مقياس الطمكح معد مف طرؼ 
الباحثة، اظيرت النتائج كجكد مستكل متدني إلى متكسط لمطمكح لدل تبلميذ المرحمة 

في درجات مستكل الطمكح لدل تبلميذ فركؽ ذات داللة إحصائية الثانكية، ك تبيف كجكد 
المرحمة الثانكية تبعا لمتغير الجنس، المستكل االقتصادم لؤلسرة، المستكل التعميمي 

  لمكالديف0 
( كالتي ىدفت إلى محاكلة الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف 3114) دراسة رزيقة        

عمى المنيج الكصفي كتـ  الذكان االنفعالي كمستكل الطمكح لدل الطالب الجامعي ،اعتمد
تحديد عينة عشكائية بسيطة ، تـ تطبيؽ أداتيف كىما مقياس الذكان االنفعالي كمقياس 
مستكل الطمكح ككانت نتائج الدراسة في كجكد عبلقة ارتباط بيف الذكان االنفعالي كمختمؼ 

امعي كمما أبعاد مستكل الطمكح ، بمعنى كمما ارتفع نمك الذكان االنفعالي لدل الطالب الج
 ازداد ارتفاع مستكل الطمكح لديو 0

( كالتي ىدفت إلى معرفة العبلقة االرتباطية بيف دافعية 3113) دراسة سالـ         
اإلنجاز ك مكضع الضبط كمستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل الطمبة الجامعييف 

لبسيطة كشممت أدكات اختيرت بطريقة العينة العشكائية ا 320بالسكداف ، بم  حجـ العينة 
الدراسة عمى مقياس دافعية اإلنجاز جيسـ كنيجارد كقياس مكضع الضبط لجيمس كمقياس 
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مستكل الطمكح لكاميميا عبد الفتاح كدرجات أعماؿ السنة كاالمتحانات النيائية لكؿ عاـ 
نجاز تكجد عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بيف دافعية اإل ظيرت الدراسة بأنو دراسي 0 أ

ز تكجد عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بيف دافعية اإلنجاكالتحصيؿ الدراسي ،كما ك 
  كمستكل الطمكح 0

متباينة بيف ات ال( دراسة بعنكاف الطمكح Hudson, 2009أجرل ىادسكف )      
 كىدفت الدراسة إلى معرفة استمرار الطمكح عبر سنكات الدراسة لكي يصؿ الفرد طبلب الثانكم

( طبلب كتقسيميـ 11ليدفو، كتـ استخداـ دراسة طكلية عمى عينة الدراسة التي تككنت مف )
عمى مجمكعتيف كاستخداـ المنيج التجريبي، لممقارنة بيف مراحؿ نمك المجمكعتيف، ككجدت 
الدراسة انخفاض في مستكل الطمكحات عمى األغمب في المرحمة االنتقالية ما بيف المدرسة 

ة، كأكصت الدراسة بتكسيع المعرفة بالمرحمة االنتقالية الحرجة مف المدرسة إلى العميا كالكمي
 الكمية كضركرة االستمرار بطمكح عالي كمساعدة الطمبة عمى تجاكز ىذه المرحمة0

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
قامػػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ بمراجعػػة مػػا تمكنػػت مػػف الحصػػكؿ عميػػو مػػف دراسػػات    

ا صػػػمة بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة، كقػػػد كػػػاف اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه المراجعػػػة تغذيػػػة سػػػابقة ليػػػ
معمكماتيػا حتػػى تسػػتطيع اإللمػػاـ بمكضػكع كعناصػػر الدراسػػة، كقػػد تفاكتػت ىػػذه الدراسػػات فػػي 
اىدافيا كفرضياتيا كتساؤالتيا، باإلضافة إلى تفاكت األدكات المستخدمة في كػؿ منيػا كالعينػة 

كقد اسػتفادت ، جيا التي تكصمت إلييا كؿ دراسةلؾ اختبلؼ نتائالمستخدمة في كؿ دراسة ككذ
الباحثػػػة مػػػف ىػػػذه الدراسػػػات فػػػي رسػػػـ اإلطػػػار النظػػػرم لمدراسػػػة الحاليػػػة كفػػػي رسػػػـ تصػػػكرم 

ا لكضػػع ىػػدؼ الدراسػػة مكضػػع التنفيػػذ كتحديػػد األسػػاليب االحصػػائية لئلجػػرانات التػػي اتخػػذتي
   المناسبة0
ض الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيػث طبقػت كقد اتفقت الدراسة الحالية مع بع   

 0الباحثة الدراسة الحالية عمى عينة مف طبلب المرحمة المتكسطة 
كقد تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي أتيح لمباحثػة الحصػكؿ عمييػا     

ى مسػتكل مػدارس بدراستيا لبعض المتغيرات الديمكغرافية الجديدة ، كبأنيا الدراسة األكلى عمػ
 المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة التي بحثت عف عبلقة تككيد الذات بمستكل الطمكح0 
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 ثالجا: فزَض الدراسٕ:

ل الطمكح  لدل بيف تككيد الذات كمستك  ذات داللة احصائية  تباطيةتكجد عبلقة ار  10
 طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0

طمبة تككيد الذات لدل بيف متكسطات درجات  يةتكجد فركؽ ذات داللة احصائ 30
 0 المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة

طمبة مستكل الطمكح لدل ة بيف متكسطات درجات تكجد فركؽ ذات داللة احصائي 20
 0 المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة

بيف تقديرات أفراد  α= 1010ة احصائية عند مستكل الداللةتكجد فركؽ ذات دالل 40
لدرجة تككيد الذات تعزل لمتغير )الجنس، التحصيؿ الدراسي، المستكل  دراسةال عينة

 0(، الدخؿ الشيرم لمكالديفالتعميمي لمكالديف، طبيعة عمؿ الكالديف
بيف تقديرات أفراد  α=1010تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  00

ؿ الدراسي، المستكل لمستكل الطمكح تعزل لمتغير )الجنس، التحصي الدراسة عينة
 0(، الدخؿ الشيرم لمكالديفالتعميمي لمكالديف، طبيعة عمؿ الكالديف

 اهًحّٕ الدراسٕ َاجزا٘اتًا  

اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الكصفي االرتباطي حيث إف طبيعة الدراسة :اهًخ الدراسٕ
في درجتييما  ، ككذلؾ الفركؽتككيد الذات كمستكل الطمكحمكشؼ عف العبلقة بيف لتيدؼ 
ىذه الدراسة تحاكؿ كصؼ كتحميؿ ك  0طبلب كطالبات المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذةبيف 

العبلقة بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة العبلقة بيف 
 ، ككذلؾ الفركؽ في درجتييما في ضكن بعض المتغيرات الديمكغرافية0القنفذة

كطالبػات المرحمػة المتكسػػطة تػـ تحديػد مجتمػع الدراسػة بجميػع طػبلب : نػة الدراسػةمجتمػع كعي
( يمثػػػؿ البنػػػيف مػػػنيـ ) 2221باجمػػػالى )بمحافظػػػة القنفػػػذة فػػػي قطػػػاعي العرضػػػية الشػػػمالية 

( 1304( ، مػػنيـ)3432(، ككػػاف اجمػػالى العرضػػية الشػػمالية  ) 1941( ، كالبنػػات )3131
(، كالبنػات 249(، يمثػؿ البنػيف )1402ضية الجنكبية )( بنات ، كاجمالى العر 1194بنيف ، ) 

(0240 ) 
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مف قطاعي  الطبقيةقامت الباحثة باختيار عينة الدراسة عف طريؽ المعاينة العشكائية  كقد    
حيث قامت الباحثة ، مجتمع الدراسة( مف 1200) العرضية الشمالية كالجنكبية بنسبة

حافظة القنفذة بقطاعييا العرضية الشمالية إدارة التعميـ بممف  احصائية بالحصكؿ عمى
 ،( طالبان كطالبة917كقد بم  العدد النيائي ألفراد العينة )ق 1427م1422كالجنكبية لعاـ 

 كالجدكؿ التالي يبيف الخصائص الديمكغرافية لعينة الدراسة:
 انخصبئص انذَمىغشافُت نؼُىت انذساست (2جذول )

 انىسبت انؼذد انفئــبث انمتغُشاث

 انتحصُم انذساسٍ

 %9.0 65 %75 مه ألم إنً 70%مه

 %7.0 50 %80 مه ألم إنً 75%مه

 %12.1 87 %85 مه ألم إن80ً% مه

 %19.7 142 %90 مه ألم إن85ً% مه

 %16.4 118 %95 مه ألم إن90ً% مه

 %35.7 257 فأكثش  95%مه

 %111 917 انمجمىع

 

 انمستىي انتؼهُمٍ نهىانذَه

 %17.9 129 ابتذائٍ

 %20.4 147 متىسط

 %22.9 165 ثبوىٌ

 %24.1 173 جبمؼٍ

 %14.6 105 انجبمؼٍ فىق

 %111 917 انمجمىع

 انذخم انشهشٌ نهىانذَه

 %30.5 219 لاير أنف 5 مه ألم

 %30.9 222 لاير انف 10 مه ألم إنً 5 مه

 %22.0 158 لاير انف 15 مه ألم إنً 10 مه

 %16.7 120 شفبكث لاير انف 15 مه

 %111 917 انمجمىع

 :أ َات الدراسٕ

 :في الدراسة الحالية (3112)الطيب،  أكالن: مقياس تككيد الذات
 َصف املكّاض:

قػػاـ ( كقػػد Willoughby, 1934ىػػذا المقيػػاس فػػي األسػػاس مػػف إعػػداد ككلبػػي )
قػاـ  ف ثػـكمػ(، 1721بترجمة كنقؿ ىذا المقيػاس إلػى المغػة العربيػة د0 عبػد السػتار ابػراىيـ )

الػػذات  ة، كىػػك ييػػدؼ إلػػى تقػػدير درجػػة تككيػػد( بتطبيقػػو عمػػى البيئػػة المصػػري3112)الطيػػب، 
 0االنفعاليلدل الفرد، أم قدرتو عمى حرية التعبير 
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 طزِكٕ تصحّح املكّاض:

-7-4-1جابة "بنعـ" عمى العبارات )الذات كالتعبير عف الثقة، في اإل يظير تأكيد
مى درجة كاحدة ( كيحصؿ المفحكص ع13-19-12-31-31-32-34-30-37-21

قدير، كيحصؿ عمى "صفر" إذا جابتو فييا مطابقة لما جان في طريقة التعف كؿ عبارة تككف إ
جابتو مخالفة لذلؾ، كتكشؼ الدرجة الكمية )مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا كانت إ

 المفحكص( عف تأكيد الذات0
 اخلصاٙص الشّلُارتِٕ ملكّاض تُكّد الذات:

 دالالت صدؽ كثبات مقياس تككيد الذات:
 صدق املكّاض:

 : تيف عمى النحك التاليقيطر بمقياس تككيد الذات ( بحساب صدؽ 3112قاـ )الطيب، 
( مف أساتذة 11)حيث قاـ بعرض المقياس عمى  أكالن: الصدؽ الظاىرم )المحكميف(:

أكيد الذات، بنان عمى عمـ النفس كالطب النفسي، الذيف قرركا صبلحية العبارات لقياس ت
قامت الباحثة بحذؼ بعض العبارات كقامت ،  التعريؼ المستخدـ في المقياس لتأكيد الذات

بالتعديؿ عمى بعض العبارات حسب ما اجمع عميو السادة المحكميف فاصبح المقياس عبارة 
طالب  21فقرة كقامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى عينة استطبلعية بم  عددىا  39عف 

 كطالبة0
 :تـ أخذ الدرجة الكمية لمقياس تككيد الذات محكان لمحكـ عمى  ثانيان: المقارنة الطرفية

% مف 30% مف الدرجات لتمثؿ مجمكعة أعمى 30صدؽ مفرداتو، كتـ أخذ أعمى كأدنى 
% مف الدرجات المنخفضة في تككيد الذات ، 30الدرجات المرتفعة، كتمثؿ مجمكعة أدنى 

 " في المقارنة بيف المتكسطات جانت النتائج عمى النحك التالي:T"كباستخداـ اختبار 
 (2جذول )

" نذساست انفشوق بُه متىسطبث انمجمىػبث انطشفُت )األسببػً األػهً، واألسببػً Tوتبئج اختببس "

 األدوً( فٍ تىكُذ انزاث

 انمتغُشاث
حجم 

 انؼُىت
 انمتىسط

االوحشاف 

 انمؼُبسٌ

دسجت 

 انحشَت
 (Tلُمت )

مستىي 

 دالنتهب

األسببػٍ 

 األػهً
9 16.8 .971 

15 93237 1311 

 1.99 10.6 8 األسببػٍ األدوً
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( لممقارنػة الطرفيػة لمقيػاس )تككيػد الػذات( بمغػت T( أف قيمػة )3يتضح مف الجدكؿ رقـ )    
( كبالتػالي ىػي دالػة 1010( كىػك أقػؿ مػف )Sig = 0.00( كبمػ  مسػتكل داللتيػا )20327)

عنػػي كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات مجمكعػػة األربػػاعي إحصػػائيان، ممػػا ي
األعمى كمتكسطات مجمكعػة األربػاعى األدنػى فػي تككيػد الػذات، ممػا يػدؿ عمػى تمتػع مقيػاس 
تككيػػد الػػذات بدرجػػة مقبكلػػة مػػف الصػػدؽ التمييػػزم، كبالتػػالي قػػدرة المقيػػاس عمػػى التمييػػز بػػيف 

 مرتفعي كمنخفضي تككيد الذات0 
 مقياس:ثبات ال 

 ( بحساب ثبات مقياس تككيد الذات بطريقتيف عمى النحك التالي: 3112قاـ )الطيب، 
   عادة تطبيقو بفاصؿ زمني تـ تطبيؽ المقياس ثـ إعادة التطبيؽ: أكالن: طريقة التطبيؽ كا

( طالب كطالبة في مرحمة التعميـ 411قدره خمسة عشرة يكمان، عمى عينة مككنة مف )
 (1073تباط بيف الدرجات في التطبيقيف )الجامعي، كبم  االر 

 حيث تـ استخداـ معادلة كيكدر ريتشاردستكف إليجاد : ثانيان: طريقة االتساؽ الداخمي
كقد ، (1044ف ىذا المعامؿ بمغت قيمتو )معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس ، كقد كجد أ

فقرة في  30( ليصبح عدد فقرات المقياس 31َك 19قامت الباحثة بحذؼ العبارتيف )
 الصكرة النيائية0

  عف طريؽ معامبلت تككيد الذات قامت الباحثة بحساب الثبات لمقياس : الفا كركنباخ
قيمة معامؿ الثبات حسب ألفا كركنباخ لمقياس تككيد ، ككانت لممقياسالفا كركنباخ 
( كىي قيمة عالية كبالتالي فإف المقياس يتسـ بالثبات ككضكح 1092الذات بم  )

 رات0العبا
 (2002، اكّاض اشوُٗ الطمُح )وباظٌثانًّا: 

 َصف املكّاض:

، كىك ييدؼ لقياس مستكل الطمكح داد د0 أماؿ عبد السميع مميجي باظوعىذا المقياس مف إ
مكانية تحقيؽ الفرد ألىدافو0المتعمؽ بالتحصيؿ المدرسي   كالعبلقات الشخصية مع اآلخريف، كا 

)بعد الطمكح الدراسى ( كيشتمؿ عمى ) ى ثبلث أبعاد ( عبارة مكزعة عم03كىك يشتمؿ عمى )
( فقرة ، كالطمكح االجتماعى كيشتمؿ عمى 12( فقرة، كالطمكح المينى كيشتمؿ عمى ) 32
 ( فقرات 70)
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نادران  –)إطبلقان جابة عمى مقياس مستكل الطمكح في خمس اختيارات تقع اإل تصحّح املكّاض:
 تككف أعمىعمى التكالي كبالتالي  (4 –مف )صفر  الدرجاتتعطى  تمامان( –غالبان  –أحيانان  –

كتكشؼ الدرجة الكمية )مجمكع 0 ( درجة121يحصؿ عمييا الفرد في مقياس الطمكح ) درجة
 الدرجات التي يحصؿ عمييا المفحكص( عف مستكل الطمكح0

 :دالالت صدؽ كثبات مقياس تككيد الذات 
بطريقتيف عمى  مستكل الطمكحمقياس ( بحساب صدؽ 3112، باظو) قامت :صدق املكّاض
 النحك التالي: 

  ساتذة األمف  عددبعرض المقياس عمى  قامتأكالن: الصدؽ الظاىرم )المحكميف(: حيث
ب نفي الصحة النفسية، كتـ استبعاد البنكد التي لـ تمقى اتفاؽ كافي مف جاالمتخصصيف 

لبعض اآلخر كما اتفؽ قامت الباحثة بحذؼ بعض العبارات كالتعديؿ عمى ا، المحكميف
فقرة كقامت  49عميو السادة المحكميف بما يناسب عينة الدراسة فاصبح المقياس 

 طالب كطالبة 21الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة استطبلعية بم  عددىا 
 امؿ صدؽ المقارنة الطرفية بيف األرباعي ثانيان: المقارنة الطرفية: حيث تـ حساب مع

شارت نتائجو إلى كجكد فركؽ دالة دنى لدرجات العينة، كقد أرباعي األاألعمى كاأل 
في رباعي األدنى ( بيف متكسطات درجات األرباعي األعمى كاأل 1011حصائيان عند )إ

، األمر الذم أكد عمى قدرة المقياس عمى الدرجة الكمية كاألبعاد لمقياس مستكل الطمكح
 لدييـ0 مستكل الطمكحالتمييز بيف األفراد مف حيث 

طبيػؽ طريقػة التب مسػتكل الطمػكحبحساب ثبات مقياس ( 3112، قامت  )باظو ثبات املكّاض:
يكمػان،  عشػريفعػادة تطبيقػو بفاصػؿ زمنػي قػدره تـ تطبيؽ المقيػاس ثػـ إحيث عادة التطبيؽ: كا  

، مػف كميػة التربيػة بكفػر الشػيخ جامعػة طنطػاطالبػة ( 01)( طالب ك01عمى عينة مككنة مف )
كمػػػا بمػػػ  لمجمكعػػػة  (1097فػػػي التطبيقػػػيف )لمجمكعػػػة الطػػػبلب ف الػػػدرجات كبمػػػ  االرتبػػػاط بػػػي

 (10210) التطبيقيفالطالبات في 
 بطريقة الفا كركنباخ ككانت لمقياس مستكل الطمكح تـ حساب الثبات   :املكّاض ثبات

 النتائج عمى النحك التالي:



 توكيد الذات وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفذة"

- 424 - 
 

 حسبة انثببث بطشَمت انفب كشووببخ( 3جذول )

 ُم انفب كشووببخل ػذد انؼببساث األبؼبد

 1397 24 انطمىح انذساسٍ

 1397 13 انطمىح انمهىٍ

 1395 9 انطمىح االجتمبػٍ

 1371 45 انذسجت انكهُت

كانت مرتفعة كتراكحت ألبعاد الدراسة أف قيـ معامبلت الفا كركنباخ ( يظير 2مف جدكؿ )
 ( 1071مية )بينما بمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لمدرجة الك( 1071 – 1020) بيف 

 عالية تدؿ عمى الثبات العالي لممقياس0 كبالتالي ىي  درجة
 : أساليب المعالجة اإلحصائية:ان رابع

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

 سابي كاالنحراؼ المعيارم كذلؾ مف أجؿ التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسط الح
 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 العبلقات بيف متغيرات )الدراسة(0

  استخداـ اختبار((T كاختبار ( تحميؿ التبايفAnova لمتحقؽ مف الصدؽ التميزم )
ألدكات الدراسة، ككذلؾ الختبار الفركؽ بيف أفراد العينة عمى مستكل تككيد الذات 

 كالطمكح الميني  تبعان لبعض المتغيرات الديمكغرافية0
 ( اختبار شيفيوscheffe  )داللة الفركؽ في تككيد الذات كمستكل متحقؽ مف ل

 ه لدل أفراد العينة تبعا لبعض المتغيرات الديمكغرافية0الطمكح كأبعاد

 نواٙخ الدراسٕ َتفشرييا َاهاقشوًا

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة كتفسيرىا كمناقشتيا في ضكن اإلطار 
بتككيد الذات كمستكل الطمكح في ضكن النظرم كالدراسات السابقة لمدراسة الحالية المتعمقة 

كذلؾ عمى النحك ديمكغرافية لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة بعض المتغيرات ال
 التالي:
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ارتباطية ذات داللة  عبلقةتكجد "أنو كينص عمى :األكؿ كتفسيره كمناقشتو أكالن: نتائج الفرض
" بيف تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذةاحصائية 

( بيف Pearson Correlationتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف ) ذا الفرضىكلئلجابة عف 
درجات تككيد الذات كدرجات مستكل الطمكح لدل طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة، 

 كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:
حهت ( مؼبمالث استببط بُشسىن نهؼاللت بُه تىكُذ انزاث ومستىي انطمىح نذي طهبت انمش4جذول )

 انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة

 أبؼبد مستىي انطمىح 
 لُمت مؼبمم االستببط مغ 

 انذسجت انكهُت نتىكُذ انزاث
 انذالنت االحصبئُت

 (1311دال ػىذ ) (**)239. انذساسٍ انطمىح

 (1311دال ػىذ ) (**)224. انمهىٍ انطمىح

 (1315دال ػىذ ) (*)190. االجتمبػٍ انطمىح

 ممُبس ػهً انكهُت انذسجت

 انطمىح مستىي
 (1311دال ػىذ ) (**) 283.

أف معامبلت االرتباط بيف كؿ مف مستكل الطمكح كالدرجة  مف الجدكؿ السابؽ يظير 
الكمية لتقديرات تككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة، كانت دالة 

شير إلى كجكد عبلقة كىي ارتباطات مكجبة مما ي 1011ك  1010حصائيان عند مستكل إ
رحمة المتكسطة بمحافظة طردية بيف مستكل تككيد الذات كمستكل الطمكح لدل طمبة الم

أف أكثر أبعاد الطمكح ارتباطان بمستكل تككيد الذات لدل طمبة المرحمة  كما يظير، القنفذة0
ميني ( يميو الطمكح ال10327المتكسطة بمحافظة القنفذة الطمكح الدراسي بمعامؿ ارتباط )

( كفي المرتبة األخيرة يأتي الطمكح االجتماعي بمعامؿ ارتباط 10334بمعامؿ ارتباط )
(101710) 

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الفرد صاحب تككيد الذات المرتفع يمتمؾ القدرة  
عمى رؤية نفسو كما فييا مف قدرات ككفانات، كىك  يقدر نفسو حؽ قدرىا دكف غطرسة، 

تككف لديو رؤية عما يطمح إليو مستقببلن، حيث يشعر أف الفرصة أمامو لمنجاح كبالتالي ت
كالتقدـ في الحياة ،ال سيما كأنو يشعر بأف قدراتو كاستعداده بؿ كذكانه يؤىمو لمنجاح ك التقدـ 
في الحياة؛ مما يؤدم إلى إيمانو بضركرة المثابرة في الحياة مف أجؿ الحصكؿ عمى المكانة 

 تي تجعمو راضيان عف نفسو، كىذا بطبيعة الحاؿ يؤدم إلى ارتفاع مستكل الطمكح0المطمكبة كال
حصائية تكجد فركؽ ذات داللة إكينص عمى " :تفسيره كمناقشتوالرابع ك  : نتائج الفرضثانيان 

أفراد عينة الدراسة لدرجة تككيد الذات تعزل  بيف تقديرات α=1010عند مستكل الداللة  
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لكالديف، الدخؿ المستكل التعميمي لمكالديف، طبيعة عمؿ ا)الجنس ،التحصيؿ الدراسي، لمتغير 
ما تـ ( لعينتيف مستقمتيف، كTجران اختبار )إتـ  ىذا الفرض" كلئلجابة عف الشيرم لمكالديف(

 بيف النتائج:ة تكؿ التاليا، كالجد(Anova) جران تحميؿ التبايفإ
 :أَاًل: اجلهص

تمذَشاث طالة انمشحهت انمتىسطت بمحبفظت ( نهتحمك مه دالنت انفشوق فٍ Tاختببس ) (5) جذول

 تبؼبً نمتغُش انجىسانمىفزة  نذسجت تىكُذ انزاث 

 انفئبث انمتغُش
حجم 

 انؼُىت
 انمتىسط

االوحشاف 

 انمؼُبسٌ

 دسجبث 

 انحشَت
 (Sigلُمت ) (Tلُمت )

انذالنت 

 اإلحصبئُت

تىكُذ 

 انزاث

 2.70 12.78 325 ركش
919 -53197 3111 

دانت ػىذ 

 4.95 14.37 394 أوثً (1311)

لداللة الفركؽ في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة ( T) ةأف قيم ( يظير0مف الجدكؿ )     
( كىي دالة 00127بمغت قيمتيا )بمحافظة القنفذة  لدرجة تككيد الذات تبعان لمتغير الجنس 

حصائية في درجات تقدير لؾ فركؽ ذات داللة إير إلى أف ىنا( مما يش1011حصائيان عند )إ
الذات لدل طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير الجنس، كىذه الفركؽ 
 لصالح أك في اتجاه اإلناث )الطالبات( حيث بم  متكسط درجات تككيد الذات لدل الطالبات

 دراسة الشيخ خميؿك  افقتىذه النتيجة تك ك ، ( لمذككر )الطبلب(13039مقابؿ )( 14029)
حصائية في درجة تقدير الذات كدرجة تككيد فركؽ ذات داللة إ ( التي أظيرت نتائجيا3114)

 الذات ككانت ىذه الفركؽ لصالح الذككر0  
كعميو ترل الباحثة أف سبب كجكد فركؽ دالة احصائيا في درجات تككيد الذات لصالح     

تغيرت كنظرة المجتمع لمفتاة تغيرت كأصبح تعامؿ اآلبان اإلناث يعزل الى أف أساليب التربية 
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  
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 الدخل الشًزٓ للُالدِو: املشوُٗ الودلّمْ للُالدِواسْ، الوحصّل الدر ثانًّا:

نهتحمك مه دالنت انفشوق فٍ تمذَشاث طالة انمشحهت  (Anova)تحهُم انتببَه اختببس ( 6) جذول
انمستىي انتؼهُمٍ  انتحصُم انذساسٍ،انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة  نذسجت تىكُذ انزاث تبؼبً نمتغُشاث )

 انذَه، انذخم انشهشٌ نهىانذَه(نهىانذَه، طبُؼت ػمم انى

 انمتغُش
مصذس 
 انتببَه

 مجمىع
 انمشبؼبث

دسجبث 
 انحشَت

متىسط 
 انمشبؼبث

 (Fلُمت )
لُمت 

(Sig) 
انذالنت 

 اإلحصبئُت

انتحصُم 
 انذساسٍ

بُه 
 انمجمىػبث

133.138 5 19.020 
 غُش دانت 362. 1.099

داخم 
 انمجمىػبث

12300.539 711 17.300 

انمستىي 
مٍ انتؼهُ

 نهىانذَه

بُه 
 انمجمىػبث

215.461 4 43.092 
2.515 .029 

ػىذ  دانت
داخم  (1315)

 انمجمىػبث
12218.216 713 17.136 

انذخم 
انشهشٌ 
 نهىانذَه

بُه 
 انمجمىػبث

55.774 3 13.944 
 غُش دانت  523. 804.

داخم 
 انمجمىػبث

12377.903 714 17.336 

في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة  تكجد فركؽ  و الأن ( يظير4مف الجدكؿ )     
، الدخؿ الشيرم التحصيؿ الدراسيبمحافظة القنفذة  لدرجة تككيد الذات تبعان لمتغيرات )

 0 (1010غيرات أكبر مف )ليذه المت( F)مستكيات داللة قيـ لمكالديف( حيث كانت 
المرحمة المتكسطة بمحافظة حصائيان في تقديرات طبلب أف ىنالؾ فركؽ دالة إ بينما يظير  

F (30101 )القنفذة لدرجة تككيد الذات تبعان لممستكل التعميمي لمكالديف، حيث بمغت قيمة 
( كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ اجران اختبار شيفيو 1010ككانت دالة احصائيان عند )

 لممقارنات المتعددة كما يبيف الجدكؿ التالي:
( نذالنت انفشوق فٍ تمذَشاث طالة انمشحهت انمتىسطت بمحبفظت Scheffe( اختببس شُفًُ )9جذول )

 انمىفزة  نذسجت تىكُذ انزاث تبؼبً نمتغُش انمستىي انتؼهُمٍ نهىانذَه

 انذالنت اإلحصبئُت (Sigلُمت ) انفشق فٍ انمتىسط انممبسوبث انفئبث

 ابتذائٍ

 غُش دانت 977. 01471.- متىسط

 (1315ػىذ )دانت  030. (*)1.05652- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 011. (*)1.23095- جبمؼٍ

 غُش دانت 440. 42016.- انجبمؼٍ فىق

 متىسط

 غُش دانت 977. 01471. ابتذائٍ

 (1315دانت ػىذ ) 027. (*)1.04181- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 009. (*)1.21623- جبمؼٍ

 غُش دانت 444. 40544.- انجبمؼٍ فىق

 ثبوىٌ
 (1315دانت ػىذ ) 030. (*)1.05652 ابتذائٍ

 (1315دانت ػىذ ) 027. (*)1.04181 متىسط
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 غُش دانت 699. 17443.- جبمؼٍ

 غُش دانت 218. 63636. انجبمؼٍ فىق

  جبمؼٍ

 (1315دانت ػىذ ) 011. (*)1.23095 ابتذائٍ

 (1315دانت ػىذ ) 009. (*)1.21623 متىسط

 غُش دانت 699. 17443. ثبوىٌ

 غُش دانت 114. 81079. انجبمؼٍ فىق

 انجبمؼٍ فىق

 غُش دانت 440. 42016. ابتذائٍ

 غُش دانت 444. 40544. متىسط

 غُش دانت 218. 63636.- ثبوىٌ

 غُش دانت 114. 81079.- جبمؼٍ

 -Scheffe( كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة )9مف الجدكؿ )   
Multiple Comparisons) تقديرات طبلب المرحمة أف المقارنات في متكسطات  يظير

جمت فركقان ، سالمتكسطة بمحافظة القنفذة لدرجة تككيد الذات تبعان لممستكل التعميمي لمكالديف
بيف الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي ( 1010حصائيان عند مستكل معنكية )مكجبة كدالة إ

مستكل التعميمي لكالدييـ ثانكم أك جامعي في اتجاه الطبلب ال لكالدييـ ابتدائي كالطبلب الذيف
كدالة كما سجمت فركقان مكجبة 0 الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ ثانكم أك جامعي

( بيف الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ 1010حصائيان عند مستكل معنكية )إ
لكالدييـ جامعي في اتجاه الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي كاف كالطبلب الذيف  ثانكم

، كبيف الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي
في اتجاه الطبلب الذيف كاف  المستكل التعميمي لكالدييـ متكسطجامعي كالطبلب الذيف كاف 

و كمما ارتفع المستكل التعميمي ىذه النتيجة إلى أنك  المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي0
 0الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تككيدلمكالديف كمما زاد مستكل 

كتعزك الباحثة سبب ذلؾ إلى أنو كمما زاد مستكل تعميـ الكالديف يصبح لدييـ كعي 
ستماع ليـ أكبر في التعامؿ مع ابنائيـ كبناتيـ في السماح ليـ بالتعبير عف آرائيـ كاال

 كمحاكرتيـ مما يزيد مف مستكل تككيد الذات لدييـ0  
 :تفشريٍ َاهاقشوٌاخلااص َ : نواٙخ الفزضثالجًا

بيف  α=1010حصائية عند مستكل الداللة  تكجد فركؽ ذات داللة إكينص عمى "
حصيؿ الدراسي، تقديرات  أفراد عينة الدراسة لمستكل الطمكح تعزل لمتغير )الجنس ،الت

ىذا " كلئلجابة عف لكالديف، الدخؿ الشيرم لمكالديف(كل التعميمي لمكالديف، طبيعة عمؿ االمست
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(، Anovaجران تحميؿ التبايف )لعينتيف مستقمتيف، كما تـ إ (Tجران اختبار )تـ إ الفرض
 كالجداكؿ التالية تبيف النتائج:

 :: الوحصّل الدراسْأَال

تمذَشاث طالة انمشحهت تحمك مه دالنت انفشوق فٍ نه (Anova)اختببس تحهُم انتببَه  (9جذول )

 انتحصُم انذساسٍنمتغُش  انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة نذسجت مستىي انطمىح وأبؼبدي تبؼبً 

 انمتغُش
مصذس 

 انتببَه

 مجمىع

 انمشبؼبث

دسجبث 

 انحشَت

متىسط 

 انمشبؼبث
 (Fلُمت )

لُمت 

(Sig) 

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 انذساسٍ انطمىح

بُه 

 ثانمجمىػب
11575.062 7 1653.580 

5.170 .000  
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
227420.721 711 319.860 

 انمهىٍ انطمىح

بُه 

 انمجمىػبث
5555.088 7 793.584 

5.554 .000 
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
101598.498 711 142.895 

 انطمىح

 االجتمبػٍ

بُه 

 انمجمىػبث
2280.965 7 325.852 

4.908 .000 
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
47202.720 711 66.389 

 انكهُت انذسجت

 ممُبس ػهً

 انطمىح مستىي

بُه 

 انمجمىػبث
51210.135 7 7315.734 

6.363 .000  
دانت ػىذ  

داخؿ  (1311)
 1149.801 711 817508.168 المجمكعات

في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة  ركؽأنو تكجد ف يظير (2مف الجدكؿ )     
التحصيؿ الدراسي، حيث كانت قيـ تبعان لمتغير  مستكل الطمكح كأبعاده القنفذة لدرجة 
(، كلمعرفة 1011مف ) أقؿ لكؿ األبعاد كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح( Fمستكيات داللة )

 :ة تبيف النتائجكؿ التالياالجدلمتعددة، ك اختبار شيفيو لممقارنات اجران اتجاه ىذه الفركؽ تـ إ



 توكيد الذات وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفذة"

- 443 - 
 

 مستىَبث انطمىح انمذسسٍ نذي( نذالنت انفشوق فٍ Scheffeاختببس شُفًُ ) (7 جذول )

 انتحصُم انذساسٍطالة انمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش 

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط 

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت 

 اإلحصبئُت

 ألم إنً 70% مه

 %75مه

 

 غُش دانت 995. 2.17385- 80%مه ألم إنً 75 %مه

 غُش دانت 952. 3.09637- 85%مه ألم إن80ً% مه

 غُش دانت 214. 7.13272- %90مه ألم إن85ً% مه

 غُش دانت 757. 4.47588- %95مه ألم إنً 90%مه

 (1315دانت ػىذ ) 001. (*)11.40287- فأكثش95% مه

 ألم إنً 75% مه

 %80مه

 غُش دانت 995. 2.17385 %75مه ألم إنً 70% مه

 غُش دانت 1.000 92253.- 85%مه ألم إن80ً% مه

 غُش دانت 723. 4.95887- %90مه ألم إن85ً% مه

 غُش دانت 989. 2.30203- %95مه ألم إنً 90%مه

 (1315دانت ػىذ ) 049. (*)9.22903- فأكثش95% مه

 ألم إن80ً% مه

 85%مه

 غُش دانت 952. 3.09637 %75مه ألم إنً 70% مه

 غُش دانت 1.000 92253. 80%مه ألم إنً 75 %مه

 غُش دانت 738. 4.03634- %90مه ألم إن85ً% مه

 غُش دانت 998. 1.37951- %95مه ألم إنً 90%مه

 (1315دانت ػىذ ) 016. (*)8.30650- فأكثش95% مه

 ألم إن85ً% مه

 %90مه

 غُش دانت 214. 7.13272 %75مه ألم إنً 70% مه

 غُش دانت 723. 4.95887 80%مه ألم إنً 75 %مه

 غُش دانت 738. 4.03634 85%مه ألم إن80ً% مه

 غُش دانت 921. 2.65684 %95مه ألم إنً 90%مه

 غُش دانت 390. 4.27015- فأكثش95% مه

 ألم إنً 90%مه

 %95مه

 غُش دانت 757. 4.47588 %75مه ألم إنً 70% مه

 غُش دانت 989. 2.30203 80%مه ألم إنً 75 %مه

 غُش دانت 998. 1.37951 85%مه ألم إن80ً% مه

 غُش دانت 921. 2.65684- %90مه ألم إن85ً% مه

 (1315دانت ػىذ ) 034. (*)6.92699- فأكثش95% مه

 فأكثش95% مه

 (1315دانت ػىذ ) 001. (*)11.40287 %75مه ألم إنً 70% مه

 (1315دانت ػىذ ) 049. (*)9.22903 80%مه ألم إنً 75 %مه

 (1315دانت ػىذ ) 016. (*)8.30650 85%مه ألم إن80ً% مه

 غُش دانت 390. 4.27015 %90مه ألم إن85ً% مه

 (1315دانت ػىذ ) 034. (*)6.92699 %95مه ألم إنً 90%مه

 -Scheffeمقارنات المتعددة )كالذم يبيف اختبار شيفيو لم (7مف الجدكؿ )     
Multiple Comparisons )طبلب لمستكيات الطمكح المدرسي أف المقارنات في  يظير

سجمت فركقان مكجبة كدالة  ،تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسيالمرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة 
 سابؽ )مفبيف الطبلب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي لمعاـ ال( 1010حصائيان عند )إ
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ت نسب في اتجاه الطبلب الذيف كان، ب في بقية فئات التحصيؿ الدراسيفأكثر( مع الطبل%95
 فأكثر(950% تحصيميـ الدراسي )مف

( اف درجات عينة الدراسة 3110اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة باحمد )
لمثابرة في الدراسة كدراسة عمى بعد النظرة لمدراسة مرتفع كايضا مرتفع في بعد الميؿ الى ا

تحصيؿ الدراسي دالة في مستكل الطمكح كال( التي تكصمت إلى انو تكجد فركؽ 3112بركات)
 0لدل عينة الدراسة

ك تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كمما زاد التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة سيزيد تبعا لذلؾ 
طعـ النجاح في الدراسة مستكل الطمكح المدرسي حيث يصبح ذلؾ عادة لو بعد أف يتذكؽ 

كزيادة التحصيؿ الدراسي مما يزيد مستكل الطمكح الدراسي لديو كربما يتمقى ايضا تشجيع 
   مف كالديو مما يزيد مف طمكحو الدراسي0

( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح انمهىٍ نذي طالة Scheffe( اختببس شُفًُ )11)جذول 

 تبؼبً نمتغُش انتحصُم انذساسٍانمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة 

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط
 (Sigلُمت )

 انذالنت

 اإلحصبئُت

 %75مه ألم إنً 70% مه

 

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 855. 3.14769-

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 477. 4.17666-

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 194. 4.87530-

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 غُش دانت 512. 3.81956-

 فأكثش95% مه
-

8.41898(*) 
.000 

دانت ػىذ 

(1315) 

 %80مه ألم إنً 75% مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 855. 3.14769

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 999. 1.02897-

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 979. 1.72761-

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 غُش دانت 1.000 67186.-

 غُش دانت 152. 5.27128- فأكثش95% مه

 85%مه ألم إن80ً% مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 477. 4.17666

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 999. 1.02897

 غُش دانت 999. 69864.- ألم إن85ً% مه
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 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط
 (Sigلُمت )

 انذالنت

 اإلحصبئُت

 %90مه

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 ش دانتغُ 1.000 35710.

 غُش دانت 149. 4.24232- فأكثش95% مه

 %90مه ألم إن85ً% مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 194. 4.87530

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 979. 1.72761

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 999. 69864.

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 غُش دانت 992. 1.05574

 غُش دانت 157. 3.54368- فأكثش95% مه

 %95مه ألم إنً 90%مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 512. 3.81956

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 1.000 67186.

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 1.000 35710.-

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 992. 1.05574-

 فأكثش95% مه
-

4.59942(*) 
.037 

ػىذ دانت 

(1315) 

 

 فأكثش95% مه

 

 ألم إنً 70% مه

 %75مه

 

8.41898(*) 

 

.000 

 

دانت ػىذ 

(1315) 

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 152. 5.27128

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 149. 4.24232

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 157. 3.54368

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
4.59942(*) .037 

ت ػىذ دان

(1315) 

 -Scheffe( والذي يبين اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة )86من الجدول )     
Multiple Comparisonsأن المقارنات في متوسطات مستويات الطموح الميني  ( يظير

سجمت فروقًا موجبة  لطالب المرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي،
( بين الطالب الذين كانت نسب تحصيميم الدراسي 6.62ائيًا عند مستوى معنوية )حصودالة إ

فأكثر( مع الطالب الذين كانت نسب تحصيميم الدراسي في العام 95% لمعام السابق )من
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%( والذين تتراوح نسب تحصيميم الدراسي في 75من أقل إلى 70% السابق تتراوح بين )من
%( ، في اتجاه الطالب الذين كانت نسب 95من قلأ إلى 90%العام السابق بين )من

تتوافق ىذه النتيجة مع ما ورد في ، (فأكثر95% تحصيميم الدراسي في العام السابق )من
االطار النظري بأن الطالب ذوي التحصيل المرتفع يكون مستوى الطموح الميني لدييم مرتفعا 

 .21، 1668لتحصيل المنخفض.)محمود،عكس الطالب ذوي ا
يو ترى الباحثة بأن ىناك عالقة طردية بين التحصيل الدراسي والطموح الميني تعزى وعم

الى أن اإلطار الثقافي واالجتماعي اختمف في ىذا الوقت مما جعل نظرة الطمبة لمعمم والتحصيل 
الدراسي أنو الطريق المؤدي الى فرص افضل في اختيار المين الجيدة مما زاد من طموحيم 

 الميني. 
نذي طالة انمشحهت انمتىسطت  االجتمبػٍ( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح Scheffeاختببس شُفًُ ) (11) جذول

 بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش انتحصُم انذساسٍ

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت

 اإلحصبئُت

 ألم إنً 70% مه

 %75مه

 

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 927. 1.80154-

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 422. 2.97878-

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 089. 3.78548-

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 غُش دانت 270. 3.19035-

 فأكثش95% مه

-

5.55881(

*) 

.000 
دانت ػىذ 

(1315) 

 ألم إنً 75% مه

 %80مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه

 

1.80154 

 

 غُش دانت 927.

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 985. 1.17724-

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 823. 1.98394-

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 غُش دانت 961. 1.38881-

 غُش دانت 116. 3.75728- فأكثش95% مه

 ألم إن80ً% مه

 85%مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 422. 2.97878

 ألم ًإن 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 985. 1.17724

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 991. 80670.-

 غُش دانت 1.000 21157.- ألم إنً 90%مه
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 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت

 اإلحصبئُت

 %95مه

 غُش دانت 262. 2.58003- فأكثش95% مه

 ألم إن85ً% مه

 %90مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 089. 3.78548

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 823. 1.98394

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 991. 80670.

 ألم إنً 90%مه

 %95مه
 غُش دانت 997. 59513.

 غُش دانت 505. 1.77333- فأكثش95% مه

 ألم إنً 90%مه

 %95مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه
 غُش دانت 270. 3.19035

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 961. 1.38881

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 1.000 21157.

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 997. 59513.-

 236. 2.36846- فأكثش95% مه
دانت ػىذ 

(1315) 

 فأكثش95% مه

 ألم إنً 70% مه

 %75مه

5.55881(

*) 
.000 

دانت ػىذ 

(1315) 

 ألم إنً 75 %مه

 80%مه
 غُش دانت 116. 3.75728

 ألم إن80ً% مه

 85%مه
 غُش دانت 262. 2.58003

 ألم إن85ً% مه

 %90مه
 غُش دانت 505. 1.77333

% فأكثش75مه  2.36846 .236 
دانت ػىذ 

(1315) 

 Scheffe- Multipleكالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ) (11مف الجدكؿ )     
Comparisonsلطبلب  أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح االجتماعي ( يظير

سجمت فركقان مكجبة كدالة  المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير التحصيؿ الدراسي،
( بيف الطبلب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي لمعاـ 1010حصائيان عند مستكل معنكية )إ

فأكثر( مع الطبلب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي في العاـ السابؽ  95% السابؽ )مف
%( كالذيف تتراكح نسب تحصيميـ الدراسي في العاـ 75مف إلى أقؿ 70% راكح بيف )مفتت

%( ، في اتجاه الطبلب الذيف كانت نسب تحصيميـ 95مف  أقؿ إلى 90%السابؽ بيف )مف
 فأكثر(950% الدراسي في العاـ السابؽ )مف
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بثقة أكبر في  كعميو ترل الباحثة باف الطمبة ذكم التحصيؿ الدراسي المرتفع يشعركف    
أنفسيف فتزيد الميارات االجتماعية التي يتميزكف بيا كيسعكف لتبادؿ الخبرة كالفائدة مع مف 
      حكليـ كتككيف عبلقات كاسعة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ مما ينمي الطمكح االجتماعي لدييـ0

 : المستكل التعميمي لمكالديف:ثانيا
ك مه دالنت انفشوق فٍ تمذَشاث طالة انمشحهت انمتىسطت نهتحم (Anova)تحهُم انتببَه  (12جذول )

 بمحبفظت انمىفزة نذسجت مستىي انطمىح وأبؼبدي تبؼبً نمتغُش انمستىي انتؼهُمٍ نهىانذَه

 انمتغُش
مصذس 

 انتببَه

 مجمىع

 انمشبؼبث

دسجبث 

 انحشَت

متىسط 

 انمشبؼبث
 (Fلُمت )

لُمت 

(Sig) 

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 انذساسٍ انطمىح

بُه 

 نمجمىػبثا
9562.024 4 2390.506 

7.439 .000  
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
229433.759 714 321.336 

 انمهىٍ انطمىح

بُه 

 انمجمىػبث
3158.480 4 789.620 

5.421  .000 
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
103995.105 714 145.651 

 االجتمبػٍ انطمىح

بُه 

 انمجمىػبث
1706.221 4 426.555 

6.375 .000 
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
47777.464 714 66.915 

 ػهً انكهُت انذسجت

 مستىي ممُبس

 انطمىح

بُه 

 انمجمىػبث
37031.546 4 9257.886 

7.948  .000  
دانت ػىذ 

داخم  (1311)

 انمجمىػبث
831686.757 714 1164.827 

و تكجد فركؽ في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة أن ( يظير13مف الجدكؿ )     
القنفذة لدرجة مستكل الطمكح كأبعاده  تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف، حيث كانت 

(، 1011( لكؿ األبعاد كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح أقؿ مف )Fقيـ مستكيات داللة )
شيفيو لممقارنات المتعددة، كالجداكؿ التالية تبيف  كلمعرفة اتجاه ىذه الفركؽ تـ اجران اختبار

 النتائج:
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( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح انمذسسٍ نذي طالة Scheffeاختببس شُفًُ ) (13جذول )

 انمستىي انتؼهُمٍ نهىانذَهانمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش 

 انمتىسط  انفشق فٍ انممبسوبث انفئبث
لُمت 

(Sig) 
 اإلحصبئُتانذالنت 

 ابتذائٍ

 

 غُش دانت 746. 3.01614- متىسط

 غُش دانت 244. 4.92572- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 000. (*)10.39383- جبمؼٍ

 (1315دانت ػىذ ) 027. (*)7.81750- انجبمؼٍ فىق

 متىسط

 

 غُش دانت 746. 3.01614 ابتذائٍ

 غُش دانت 927. 1.90959- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 010. (*)7.37769- جبمؼٍ

 غُش دانت 356. 4.80136- انجبمؼٍ فىق

 ثبوىٌ

 

 غُش دانت 244. 4.92572 ابتذائٍ

 غُش دانت 927. 1.90959 متىسط

 غُش دانت 098. 5.46810- جبمؼٍ

 غُش دانت 796. 2.89177- انجبمؼٍ فىق

 جبمؼٍ

 

 (1315دانت ػىذ ) 000. (*)10.39383 ابتذائٍ

 (1315دانت ػىذ ) 010. (*)7.37769 متىسط

 غُش دانت 098. 5.46810 ثبوىٌ

 غُش دانت 853. 2.57633 انجبمؼٍ فىق

 انجبمؼٍ فىق

 

 (1315دانت ػىذ ) 027. (*)7.81750 ابتذائٍ

 غُش دانت 356. 4.80136 متىسط

 غُش دانت 796. 2.89177 ثبوىٌ

 غُش دانت 853. 2.57633- جبمؼٍ

 Scheffe- Multipleكالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ) (12مف الجدكؿ )    
Comparisonsأف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح المدرسي لطبلب  ( يظير

سجمت فركقان  ،المستكل التعميمي لمكالديفالمرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير 
المستكل التعميمي  بيف الطبلب الذيف كاف( 1010د مستكل معنكية )حصائيان عنمكجبة كدالة إ
، في اتجاه الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعيمع الطبلب  لكالدييـ ابتدائي

كمع الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي  0المستكل التعميمي لكالدييـ جامعيالذيف كاف 
الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ فكؽ  لكالدييـ فكؽ الجامعي في اتجاه

الجامعي0  كذلؾ أظيرت النتائج فركقان بيف الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ 
كىذه  متكسط مع الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي في اتجاه الجامعييف،

كح المدرسي لطبلب تعميمي لمكالديف كمما زاد الطمالنتيجة تشير إلى أنو كمما ارتفع المستكل ال
جان في االطار النظرم أف  كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما، ة بمحافظة القنفذةالمرحمة المتكسط
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الظركؼ عمى ذلؾ كما أنو عرضو مستكل الطمكح ينمك كيتطكر تطكر سريع إذا ساعدتو 
 (32، 1721لمنككص كاالرتداد إذا اعاقتو الظركؼ )يكسؼ،

يو ترل الباحثة بأف المستكل التعميمي كمما زاد سيككنكف خير قدكة ألبنائيـ في العمـ كعم
كاالجتياد كالمثابرة كايضا حينما يزداد المستكل التعميمي لمكالديف يككنكف خير معينيف ألبنائيـ 

 كبناتيـ كمساعدتيـ في دركسيـ مما يزيد الطمكح الدراسي لدييـ0
نذي طالة  انمهىٍ( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح Scheffeاختببس شُفًُ ) (14جذول )

 انمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش انمستىي انتؼهُمٍ نهىانذَه

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط 

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت 

 اإلحصبئُت

 ابتذائٍ

 

 غُش دانت 836. 1.75273- متىسط

 دانت غُش 127. 3.80789- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 003. (*)5.59815- جبمؼٍ

 (1315دانت ػىذ ) 023. (*)5.36633- انجبمؼٍ فىق

 متىسط

 

 غُش دانت 836. 1.75273 ابتذائٍ

 غُش دانت 689. 2.05516- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 090. 3.84542- جبمؼٍ

 غُش دانت 242. 3.61361- انجبمؼٍ فىق

 ثبوىٌ

 

 غُش دانت 127. 3.80789 ابتذائٍ

 غُش دانت 689. 2.05516 متىسط

 غُش دانت 762. 1.79026- جبمؼٍ

 غُش دانت 899. 1.55844- انجبمؼٍ فىق

 جبمؼٍ

 

 (1315دانت ػىذ ) 003. (*)5.59815 ابتذائٍ

 غُش دانت 090. 3.84542 متىسط

 غُش دانت 762. 1.79026 ثبوىٌ

 دانت غُش 1.000 23182. انجبمؼٍ فىق

 انجبمؼٍ فىق

 

 (1315دانت ػىذ ) 023. (*)5.36633 ابتذائٍ

 غُش دانت 242. 3.61361 متىسط

 غُش دانت 899. 1.55844 ثبوىٌ

 غُش دانت 1.000 23182.- جبمؼٍ

 Scheffe- Multipleكالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ) (14مف الجدكؿ )
Comparisonsلطبلب  المينينات في متكسطات مستكيات الطمكح أف المقار  ( يظير

سجمت فركقان  المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف،
( بيف الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي 1010حصائيان عند مستكل معنكية )مكجبة كدالة إ

التعميمي لكالدييـ جامعي، في اتجاه الطبلب لكالدييـ ابتدائي مع الطبلب الذيف كاف المستكل 
الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي0 كمع الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي 
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التعميمي لكالدييـ فكؽ لكالدييـ فكؽ الجامعي في اتجاه الطبلب الذيف كاف المستكل 
عميمي لمكالديف كمما زاد الطمكح كىذه النتيجة تشير إلى أنو كمما ارتفع المستكل التالجامعي0 
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الكالديف قدكة ،مرحمة الثانكية بمحافظة القنفذةلطبلب ال الميني

كيسمع الطمبة مف كالدييـ ذكم التعميـ العالي كيؼ بذلكا الجيد في طمب العمـ كالمثابرة مما 
 كحيـ الميني0جعميـ يحصمكف عمى ميف أفضؿ كذلؾ يشجع الطمبة كيزيد مف طم

( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح االجتمبػٍ نذي طالة Scheffeاختببس شُفًُ ) (15جذول )

 انمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش انمستىي انتؼهُمٍ نهىانذَه

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط 
 (Sigلُمت )

 انذالنت 

 اإلحصبئُت

 ابتذائٍ

 

 غُش دانت 961. 77741.- متىسط

 غُش دانت 053. 2.94884- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 005. (*)3.69758- جبمؼٍ

 (1315دانت ػىذ ) 010. (*)3.92027- انجبمؼٍ فىق

 متىسط

 

 غُش دانت 961. 77741. ابتذائٍ

 غُش دانت 243. 2.17143- ثبوىٌ

 (1315دانت ػىذ ) 039. (*)2.92018- جبمؼٍ

 غُش دانت 061. 3.14286- ٍانجبمؼ فىق

 ثبوىٌ

 

 غُش دانت 053. 2.94884 ابتذائٍ

 غُش دانت 243. 2.17143 متىسط

 غُش دانت 950. 74875.- جبمؼٍ

 غُش دانت 924. 97143.- انجبمؼٍ فىق

 جبمؼٍ

 

 (1315دانت ػىذ ) 005. (*)3.69758 ابتذائٍ

 (1315دانت ػىذ ) 039. (*)2.92018 متىسط

 غُش دانت 950. 74875. ثبوىٌ

 غُش دانت 1.000 22268.- انجبمؼٍ فىق

 انجبمؼٍ فىق

 

 (1315دانت ػىذ ) 010. (*)3.92027 ابتذائٍ

 غُش دانت 061. 3.14286 متىسط

 غُش دانت 924. 97143. ثبوىٌ

 غُش دانت 1.000 22268. جبمؼٍ

 Scheffe- Multipleدة )كالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعد (10مف الجدكؿ )
Comparisonsاالجتماعي لطبلب الطمكح أف المقارنات في متكسطات مستكيات  ( يظير

سجمت فركقان  المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير المستكل التعميمي لمكالديف،
تعميمي ( بيف الطبلب الذيف كاف المستكل ال1010حصائيان عند مستكل معنكية )مكجبة كدالة إ

لكالدييـ ابتدائي مع الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي، في اتجاه الطبلب 
الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي0 كمع الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي 
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لكالدييـ فكؽ الجامعي في اتجاه الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ فكؽ 
عي0  كذلؾ أظيرت النتائج فركقان بيف الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ الجام

كتعزك ، متكسط مع الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي في اتجاه الجامعييف
الباحثة كجكد فركؽ دالة احصائيا في مستكل الطمكح االجتماعي تبعا لمتغير المستكل 

اف الطمبة يسمعكف كممات التقدير كالثنان مف المجتمع مف حكليـ كبأنيـ  التعميمي لمكالديف
 سيصبحكف ككالدييـ بمستكل تعميـ عالي مما يزيد مف طمكحيـ االجتماعي0

 : الدخل الشًزٓ للُالدِو:ثالجًا

نهتحمك مه دالنت انفشوق فٍ تمذَشاث طالة انمشحهت انمتىسطت  (Anova)تحهُم انتببَه  (16جذول )

 انذخم انشهشٌ نهىانذَهظت انمىفزة نذسجت مستىي انطمىح وأبؼبدي تبؼبً نمتغُش بمحبف

 انمشبؼبث مجمىع مصذس انتببَه انمتغُش
دسجبث 

 انحشَت

متىسط 

 انمشبؼبث
 (Fلُمت )

لُمت 

(Sig) 

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 انطمىح

 انذساسٍ

 1653.580 7 11575.062 بُه انمجمىػبث

5.170 .000 
دانت ػىذ 

(1311) 
اخم د

 انمجمىػبث
227420.721 711 319.860 

 انمهىٍ انطمىح

 793.584 7 5555.088 بُه انمجمىػبث

5.554 .000 
دانت ػىذ 

(1311) 
داخم 

 انمجمىػبث
101598.498 711 142.895 

 انطمىح

 االجتمبػٍ

 325.852 7 2280.965 بُه انمجمىػبث

4.908 .000 
دانت ػىذ 

(1311) 
داخم 

 انمجمىػبث
47202.720 711 66.389 

 انكهُت انذسجت

 ممُبس ػهً

 مستىي

 انطمىح

 7315.734 7 51210.135 بُه انمجمىػبث

6.363 .000 
دانت ػىذ 

(1311) 
داخم 

 انمجمىػبث
817508.168 711 1149.801 

أنو تكجد فركؽ في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة  ( يظير14مف الجدكؿ )     
رجة مستكل الطمكح كأبعاده  تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف، حيث كانت قيـ القنفذة لد

رفة كلمع 0(1011( لكؿ األبعاد كالدرجة الكمية لمستكل الطمكح أقؿ مف )Fمستكيات داللة )
 جران اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة، كالجداكؿ التالية تبيف النتائج:اتجاه ىذه الفركؽ تـ إ



 توكيد الذات وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفذة"

- 403 - 
 

طالة  نذي انمذسسٍ( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح Scheffeاختببس شُفًُ ) (19جذول )

 انذخم انشهشٌ نهىانذَهانمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش 

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط 

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت 

 اإلحصبئُت

 لاير أنف 5 مه ألم

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
 غُش دانت 223. 2.09793-

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
-7.20649(*) .000 

دانت ػىذ 

(1315) 

 006. (*)5.62991- كثشفأ لاير انف 15 مه
دانت ػىذ 

(1315) 

 انممبسوبث انفئبث
انفشق فٍ 

 انمتىسط

لُمت 

(Sig) 

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف 10

 غُش دانت 223. 2.09793 لاير أنف 5 مه ألم

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
-5.10856(*) .007 

دانت ػىذ 

(1315) 

 غُش دانت 085. 3.53198- كثشفأ لاير انف 15 مه

 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف 15

 000. (*)7.20649 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
5.10856(*) .007 

نت ػىذ دا

(1315) 

 غُش دانت 471. 1.57658 كثشفأ لاير انف 15 مه

 لاير انف 15 مه

 كثشفأ

 006. (*)5.62991 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
 غُش دانت 085. 3.53198

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
 غُش دانت 471. 1.57658-

 -Scheffeذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة )كال (19مف الجدكؿ )
Multiple Comparisonsالمدرسي  الطمكحأف المقارنات في متكسطات مستكيات  ( يظير

لمكالديف، سجمت فركقان  الدخؿ الشيرملطبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير 
 الدخؿ الشيرمبيف الطبلب الذيف كاف ( 1010حصائيان عند مستكل معنكية )كدالة إمكجبة 
 إلى 10 )مفلكالدييـ  الدخؿ الشيرممع الطبلب الذيف كاف  لاير( ألؼ 5 مف )أقؿلكالدييـ 

، كثر(فأ لاير الؼ 15 لاير( كالذيف يتراكح الدخؿ الشيرم لكالدييـ بيف )مف الؼ 15 مف أقؿ
0  كذلؾ أظيرت لاير( ألؼ 5 مف )أقؿلكالدييـ الدخؿ الشيرم في اتجاه الطبلب الذيف كاف 

 الؼ 10 مف أقؿ إلى 5 )مفلكالدييـ  الدخؿ الشيرمالنتائج فركقان بيف الطبلب الذيف كاف 
في  لاير( الؼ 10 مف أقؿ إلى  5)مفلكالدييـ  الدخؿ الشيرممع الطبلب الذيف كاف  لاير(
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، كىذه النتيجة لاير( الؼ  15مف أقؿ إلى 10 الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )مفاتجاه 
لطبلب المرحمة  المدرسيلمكالديف كمما زاد الطمكح  الدخؿ الشيرمتشير إلى أنو كمما ارتفع 

كترل الباحثة أف الكالديف ذكم الدخؿ المرتفع ربما يعززكف ، افظة القنفذةة بمحالمتكسط
 ابنائيـ كبناتيـ ماديا لتشجيعيـ عمى الدراسة مما يزيد مف طمكح ابنائيـ الدراسي0

نذي طالة  انمهىٍ( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح Scheffeاختببس شُفًُ ) (19جذول )

 انمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش انذخم انشهشٌ نهىانذَه

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط 

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت 

 اإلحصبئُت

 لاير أنف 5 مه ألم

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
 غُش دانت 812. 27521.-

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف

-

3.05728(*) 
.016 

دانت ػىذ 

(1315) 

 كثشفأ لاير انف 15 مه
-

2.94030(*) 
.034 

دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف

 غُش دانت 812. 27521. لاير أنف 5 مه ألم

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف

-

2.78207(*) 
.028 

دانت ػىذ 

(1315) 

 غُش دانت 053. 2.66509- كثشفأ لاير انف 15 مه

 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف 15

 016. (*)3.05728 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
2.78207(*) .028 

دانت ػىذ 

(1315) 

 غُش دانت 937. 11698. كثشفأ لاير انف 15 مه

 لاير انف 15 مه

 كثشفأ

 034. (*)2.94030 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
 غُش دانت 053. 2.66509

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
 غُش دانت 937. 11698.-

 Scheffe- Multipleكالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ) (12مف الجدكؿ )    
Comparisonsلطبلب  الطمكح المينيأف المقارنات في متكسطات مستكيات  ( يظير

سجمت فركقان مكجبة  المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف،
( بيف الطبلب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ 1010حصائيان عند مستكل معنكية )كدالة إ
 15 مف أقؿ إلى 10 لاير( مع الطبلب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )مف ألؼ 5 مف )أقؿ
كثر(، في اتجاه فأ لاير الؼ 15 لاير( كالذيف يتراكح الدخؿ الشيرم لكالدييـ بيف )مف الؼ
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(0  كذلؾ أظيرت النتائج كثرفأ لاير الؼ 15 مفالطبلب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )
لاير( مع  الؼ 10 مف أقؿ إلى 5 يف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )مففركقان بيف الطبلب الذ

لاير( في اتجاه الذيف  الؼ 10 مف أقؿ إلى  5الطبلب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )مف
لاير(، كىذه النتيجة تشير إلى أنو  الؼ  15مف أقؿ إلى 10 كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )مف
ة لطبلب المرحمة المتكسط المينيكالديف كمما زاد الطمكح كمما ارتفع الدخؿ الشيرم لم

كترل الباحثة أف ذلؾ يعزك إلى أف االبنان يعتادكف عمى مستكل كدخؿ ، بمحافظة القنفذة
شيرم معيف كيتخذكف الكالديف قدكة حيث يسعكف إلى تحقيؽ ما حققو كالدييـ أك أكثر مما 

 يزيد الطمكح الميني لدييـ0 
( نذالنت انفشوق فٍ مستىَبث انطمىح االجتمبػٍ نذي طالة Scheffeشُفًُ ) اختببس (17جذول )

 انذخم انشهشٌ نهىانذَهانمشحهت انمتىسطت بمحبفظت انمىفزة تبؼبً نمتغُش 

 انممبسوبث انفئبث
 انفشق فٍ

 انمتىسط 

لُمت 

(Sig) 

 انذالنت 

 اإلحصبئُت

 لاير أنف 5 مه ألم

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
-1.96403(*) .013 

دانت ػىذ 

(1315) 

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
-2.52144(*) .003 

دانت ػىذ 

(1315) 

 003. (*)2.75457- كثشفأ لاير انف 15 مه
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف

 013. (*)1.96403 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
 غُش دانت 516. 55742.-

 غُش دانت 398. 79054.- كثشفأ لاير انف 15 مه

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف

 003. (*)2.52144 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
 غُش دانت 516. 55742.

 غُش دانت 815. 23312.- كثشفأ لاير انف 15 مه

 كثشفأ لاير انف 15 مه

 003. (*)2.75457 لاير أنف 5 مه ألم
دانت ػىذ 

(1315) 

 10 مه ألم إنً 5 مه

 لاير انف
 غُش دانت 398. 79054.

 15 مه ألم إنً 10 مه

 لاير انف
 غُش دانت 815. 23312.
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 -Scheffeكالذم يبيف اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ) (17مف الجدكؿ )     
Multiple Comparisons) أف المقارنات في متكسطات مستكيات الطمكح  يظير

 االجتماعي لطبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف،
( بيف الطبلب الذيف كاف 1010حصائيان عند مستكل معنكية )سجمت فركقان مكجبة كدالة إ
ة فئات الدخؿ الشيرم لمكالديف، في لاير( مع بقي ألؼ 5 مف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )أقؿ

0 كىذه النتيجة كثر(فأ لاير الؼ 15 مفاتجاه الطبلب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )
االجتماعي لطبلب المرحمة  تشير إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ الشيرم لمكالديف كمما زاد الطمكح

أنو في ىذا الكقت نجد المجتمع كترل الباحثة أف ذلؾ يعزك إلى ، ة بمحافظة القنفذةالمتكسط
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 
 دص الهواٙخ َالوُصّات َاملكرتحاتال

 الدص الهواٙخ:

 بيف كؿ مف مستكل الطمكح  1010حصائيان عند دالة إمكجبة ج كجكد عبلقة أظيرت النتائ
 كتقديرات تككيد الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة 0 

  أظيرت النتائج أف أكثر أبعاد الطمكح ارتباطان بمستكل تككيد الذات لدل طمبة المرحمة
( يميو الطمكح 10327ؿ ارتباط )المتكسطة بمحافظة القنفذة الطمكح الدراسي بمعام

( كفي المرتبة األخيرة يأتي الطمكح االجتماعي بمعامؿ 10334الميني بمعامؿ ارتباط )
 (101710ارتباط )

 في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة   فركؽ أظيرت النتائج أنو ال تكجد
، الدخؿ لمستكل التعميمى لمكالديفا التحصيؿ الدراسي،لدرجة تككيد الذات تبعان لمتغيرات )

 الشيرم لمكالديف(0
 حصائيان في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة يرت النتائج أف ىنالؾ فركؽ دالة إأظ

بمحافظة القنفذة لدرجة تككيد الذات تبعان لممستكل التعميمي لمكالديف،  في اتجاه الطبلب 
مي نو كمما ارتفع المستكل التعميالذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي، أم أ

 الذات لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0 لمكالديف كمما زاد مستكل تككيد
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 حصائية في مستكيات الطمكح المدرسيو تكجد فركؽ ذات داللة إأظيرت النتائج أن 
تبعان  لدل طبلب المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة كالطمكح الميني كالطمكح االجتماعي

لمتغير التحصيؿ الدراسي في اتجاه الطبلب الذيف كانت نسب تحصيميـ الدراسي في العاـ 
 فأكثر(0 95% السابؽ )مف

 حصائية في تقديرات طبلب المرحمة المتكسطة و تكجد فركؽ ذات داللة إأظيرت النتائج أن
عميمي لمكالديف،  بمحافظة القنفذة لدرجة مستكل الطمكح كأبعاده  تبعان لمتغير المستكل الت

في اتجاه الطبلب الذيف كاف المستكل التعميمي لكالدييـ جامعي كفكؽ الجامعي0 أم أنو 
المدرسي لطبلب المرحمة كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف كمما زاد الطمكح 

 ة بمحافظة القنفذة0المتكسط
 ب المرحمة المتكسطة حصائية في تقديرات طبلو تكجد فركؽ ذات داللة إأظيرت النتائج أن

بمحافظة القنفذة لدرجة مستكل الطمكح كأبعاده  تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم لمكالديف،  
لاير(،  الؼ  15مف أقؿ إلى 10 في اتجاه الطبلب الذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ)مف

كمما كثر(0  بما يشير إلى أنو  فأ لاير الؼ 15 كالذيف كاف الدخؿ الشيرم لكالدييـ )مف
ة االجتماعي لطبلب المرحمة المتكسط ارتفع الدخؿ الشيرم لمكالديف كمما زاد الطمكح

 بمحافظة القنفذة0
 الوُصّات:

في ضكن ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج حكؿ تككيد الذات كعبلقتو بمستكل الطمكح، فإف 
  الباحثة تكصي بما يمي:

  خبلؿ تكظيؼ استراتيجية المحاضرة تكظيؼ استراتيجيات ترفع مستكل تككيد الذات مف
 كالمناظرة، كالتمثيؿ المسرحي، كالعصؼ الذىني، كلعب األدكار، كاألسمكب القصصي0

  إرشاد اآلبان كاألميات إلى أفضؿ أساليب التنشئة الكالدية السكية التي تزيد مف ميارات
 كانب الحياة0تككيد الذات لدل األبنان، كبالتالي تساعدىـ عمػى تحقيؽ النجاح في شتى ج

  بمحافظة القنفذة كبشكؿ خاص الذككر  المتكسطةضركرة االىتماـ بإكساب طمبة المرحمة
نتائج الدراسة الحالية أظيرت  منيـ ميارات تككيد الذات كتكفير برامج لتنميتيا، حيث أف

 ي مستكيات تككيد الذات لدييـ مقارنة بالطالبات0تدن
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 لتحسيف المتكسطة قدمة لطمبة المرحمة التكسع في خدمات اإلرشاد الطبلبي الم ،
 .مستكيات كؿ مف الطمكح كتككيد الذات لدييـ

  البحُث َالدراسات املكرتحٕ:
  استكماالن لمجيد الذم بدأتو الدراسة الحالية فإف الباحثػة تكصي بإجران بعض الدراسات مثؿ:

 ربية إجران دراسة مشابية تطبؽ في مناطؽ أك محافظات أخرل في المممكة الع
 السعكدية كمقارنة النتائج مع نتائج الدراسة الحالية0

 مستكل المممكة  المتكسطة عمى القياـ بدراسات عمى طبلب كطالبات المرحمة
كمستكل الطمكح عمى التحصيؿ  ثر مستكيات تككيد الذاتلمعرفة أ العربية السعكدية

 الدراسي0
  بلقتو بمتغيرات أخرل كعبلقتو ، كدراسة عتككيد الذاتإجران المزيد مف الدراسات حكؿ

 0فكير العممي، كالتعامؿ االجتماعيبالت
 لدل طبلب  كتككيد الذات إعداد برامج إرشادية تساعد عمى رفع مستكل الطمكح

 المرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة0
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 املزاجع:َ املصا رقاٙمٕ 

 املصا ر:

 دينة المنكرةالقرآف الكريـ مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالم
 ، بيركت30ج1، ج01 لساف المساف0 دار الكتب العممية ،ط(1772ابف منظكر، ابك الفضؿ )

 المراجع العربية:
(0 نظريات اإلرشاد النفسي كالتربكم0 األردف، عماف: دار  3117بك أسعد، أحمد كعربيات، أحمد ) ا

 المسيرة لمنشر كالتكزيع0
دار النيضة 0 بيركت : االحصان النفسي كاالجتماعي كالتربكم( 0  1729ابك النيؿ ، محمكد السيد  )

 العربية0
 .الجامعية، اإلسكندرية المعرفة دار كالتكافؽ0 الذات 0 سيككلكجية(1729) أحمد إبراىيـ زيد، بكا

( 0 مقياس مستكل الطمكح لممراىقيف كالشباب ، كراسة التعميمات0 مكتبة  3114باظو ، آماؿ ) 
 القاىرة 0االنجمك المصرية، 

( 0 كجية الضبط كتككيد الذات )دراسة مقارنة بيف طبلب الجامعة 3114بدر، فائقة محمد  )
جامعة  المقيميف في المممكة العربية السعكدية كخارجيا(0 كمية اآلداب كالعمـك االنسانية :

 الممؾ عبد العزيز، جدة ، المممكة العربية السعكدية 0
كدكرىا التربكم في التكجيو الخمقي لفتيات المرحمة  األسرة"( 0 1722بيادر، سعدية )
 رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة000"المتكسطة
عبلقة االتزاف االنفعالي بمستكيات تككيد الذات عند عينة مف طمبة "(0 3110بني يكنس، محمد )

لؤلبحاث، العمـك االنسانية،  0 رسالة ماجستير، مجمة جامعة النجاح"الجامعة األردنية
 ، الجامعة األردنية0 703م730(: 2)ع(، 17)مج

التبلميذ المتمدرسيف بمركز  عبلقة مستكل الطمكح بالتحصيؿ الدراسي لدل"(31100جكيدة ، باحمد  )
كلكد معمرم تيزم 0 رسالة ماجستير  ، جامعة م "التعميـ كالتككيف عف بعد بكالية تيزم كزك

 كزك ، الجزائر
(0اإلرشاد النفسي )النظرية، التطبيؽ التكنكلكجيا(0 عماف، األردف: 3114حسيف، طو عبد العظيـ )

 دار الفكر0
أثر الممارسة الكالدية كبعض المتغيرات الديمكغرافية المتعمقة بالكالديف  "(31140الحكسني، بدرية )

بسمطنة ساسي عمى مفيـك الذات كتككيد الذات لدل طالبات مرحمة ما بعد التعميـ األ
 0 رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية0"عماف
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( 0 دراسة لبعض العكامؿ المرتبطة بمفيـك الذات لدل المشمكليف ، 1772دبيس ، سعيد عبداهلل ) 
  0( 2) ، ع(3ج)، دراسات نفسية

بالذكان كالتحصيؿ الدراسي  ساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيما"أ(31120نجاح أحمد محمد ) الدكيؾ ،
 لدل االطفاؿ في مرحمة الطفكلة المتأخرة 0رسالة ماجستير ، الجامعة االسبلمية ، غزة 0

 ، المكتب المصرم الحديث ، القاىرة 0 7( 0 أصكؿ عمـ النفس ، ط  1729راجح ، أحمد ) 
0 مجمة "الجامعي  الطالب الذكان االنفعالي كعبلقتو بمستكل الطمكح لدل"(31140رزيقة ، محدب )

 ( 0جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ، الجزائر 140العمكـ االنسانية كاالجتماعية 0 العدد )
( 0 ميارات تككيد الذات كعبلقتيا بأساليب التنشئة الكالدية لدل  3112رفو ، سمر سعكد عبدالعزيز )

 مكة 0عينة مف طالبات جامعة اـ القرل 0 رسالة ماجستير 0 جامعة اـ القرل ، 
، فيـ كتحميؿ البيانات االحصائية 0 الطبعة  spss(0النظاـ االحصائي 3114الزغبي ، محمد ببلؿ )

 الثالثة 0 االردف : دار كائؿ لمنشر 
 (0 عمـ نفس النمك0 عالـ الكتب، القاىرة0 1799زىراف، حامد عبد السبلـ ) 

ضع الضبط ، كمستكل الطمكح ، عبلقة دافعية االنجاز بمك "(31130سالـ ،ىبة اهلل محمد الحسف )
0 المجمة العربية لتطكير  "كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب مؤسسات التعميـ العالي بالسكداف

 ( 0 جامعة الخرطـك ، السكداف 40التفكؽ 0 العدد)
0  "العبلقة بيف مستكل الطمكح كالرضا الميني لبلخصائييف االجتماعييف "( 17720سرحاف، نظمية)

 (320)ع0 (9س)0 مجمة عمـ النفس
الطمكح لدل المعاقيف  الخجؿ كعبلقتو بتقدير الذات كمستكل"(31110شعباف ، عبد ربو عمي  )

 0رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية، غزة 0 "بصريا
السمكؾ العدكاني كعبلقتو بتقدير الذات كتككيد الذات  "(31140الشيخ خميؿ ، جكاد محمد سعدم )
 0 رسالة دكتكراه 0 غزة 0"ية بمحافظة غزة لدل طمبة المرحمة الثانك 

 0عماف :دار المسيرة   (0اساسيات البحث العممي3119الضامف ، منذر )
فاعمية برنامج تكجيو جمعي لتحسيف ميارتي تككيد الذات كحؿ  "(31110الضبلعيف ، أنس صالح  )

، جامعة  ررسالة ماجستي 0"النزاعات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في محافظة الكرؾ
 مؤتة ، الكرؾ 
 (0تعميمات اختبار تككيد الذات 0 القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية3112الطيب ، عبد الظاىر )
 (0 مفيكـ الذات بيف النظرية كالتطبيؽ0 األردف، عماف: دار كائؿ لمنشر0 3114الظاىر، قحطاف أحمد)

0 دراسات "تقبؿ الذات كالتكافؽ النفسيالعبلقة بيف "(0  1771عبد الحميد، جابر كالشيخ، سميماف ) 
 القاىرة، مطبعة دار نشر الثقافة0 0نفسية في الشخصية العربية
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0عماف :دار  3ط(0 منيجية البحث العممي )القكاعد كالمراحؿ كالتطبيقات (0 1777عبيدات ، محمد  )
 كائؿ لمنشر 
 ار النيضة العربية0(0 مستكل الطمكح كالشخصية 0 بيركت : د3119عبدالفتاح ،كاميميا  )
(0القياس النفسي )النظرية كالتطبيؽ ( 0 الطبعة الثالثة 0 القاىرة : دار  1772عبدالرحمف ، سعد )

 الفكر العربي0
( 0 االختبارات كالمقاييس 0 الطبعة الثانية 0  1772عبد الرحمف ،سعد كنجاتي ،محمد عثماف )

 بيركت :دار الشركؽ0
مستكل الطمكح كعبلقتو بالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طبلب "(0 3119العتيبي، محمد حكاؿ )
 0 رسالة دكتكراة0 الرياض، المممكة العربية السعكدية0"جامعة شقران

(0القياس النفسي بيف النظرية كالتطبيؽ 0 االسكندرية : دار المعرفة 1772عكض ، عباس محمكد  )
 الجامعية0

كيد الذات 0 دار الجيؿ لمطباعة كالنشر، القاىرة، ( 0 ميارات تك  1729عبد العظيـ حسيف، محمد ) 
 مصر0
0 القاىرة :  ر0 رسالة ماجستي" االتزاف االنفعالي كعبلقتو بمستكل الطمكح "(31130عمي، آماؿ )

 جامعة عيف شمس 0
 لبناف : دار المعرفة 0 0 (0 عمـ النفس التربكم 3114العيسكم ، عبد الرحمف )

تكجييية 0 القاىرة : مكتبة االنجمك -تفسيرية -مـ دراسة نفسية ( 0 التع1777الغريب ، رمزية )
 المصرية 0

 (0 تككيد الذات: مدخؿ لتنمية الكفانة الشخصية 0بيركت: دار النيضة العربية1722فرج ، طريؼ )
( 0 المدخؿ إلى عمـ  3113عيسى كالمكسكم ، حسف ) الكناني ، ممدكح  كالكندرم ، أحمد كجابر ،

 ، دكلة اإلمارات العربية المتحدة 0 3الفبلح لمنشر كالتكزيع ، ط النفس 0 مكتبة 
0  "مستكل الطمكح لدل المعكقيف بدنيا كعبلقتو بمستكل طمكح اآلبان"( 0 1772مطر ، عبد الفتاح )

 ، كمية التربية ، جامعة الزقازيؽ 0 رسالة ماجستير
ة الثانكية كعبلقتو ببعض مستكل الطمكح لدل عينة مف تبلميذ المرحم"(31190نيس، حكيمة )

، الجزائر ، ( 3)ع(0)مج،0 مجمة العمـك النفسية كالتربكية0 "المتغيرات مدراسة ميدانية بكالية الكادم
 329م349ص

دراسة ميدانية في عبلقة االتجاىات الكالدية في التنشئة االجتماعية "(17210، محمد )يكسؼ
0 0 رسالة ماجستير "كاالجتماعيبمستكل طمكح االبنان في ضكن المستكل االقتصادم 

 عيف شمسالقاىرة : جامعة 
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