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 أ/ وفاء عبد اللطيف ميرة
 :تقديم 

لتحقيللا اصلللا اام وااللدافاام يف  لألفللرادالدافعللة  األساسلليةأحللد اجلوا لل   Level Of Aspirationميثللا الوحللوح 
بغزيلرة  تبلار  دافعلا للحيلاة, فلالوحوح ملر ب  احلياة, وقد ااتم علحاء النفس على اختالف مآرهبم هبذا ادلوضوع على اع

يف ف للر ادلللر  بالغايللة والبحلل  علل  التحيللز  امثللاف فرويللد , بللا ومللر ب  احليللاة  يف ف للر التحليليللال  ال السللي يال ملل 
ورللمام.   فللروم واري سللون أمثللافالتحليللا النفسلل  ملل    قحقيللا األ للا يف ف للر رالبيللة روادالتحليللل , بللا أألللا األسللا  يف

درالللات الفاعليلللة مللل  وا لللة النظلللر  اعلللل لتحقيلللا اللللذات وقحقيلللا  أسلللا ن احملافظلللة عللللى درالللة مللل  الوحلللوح كحلللا أ
مللل  علحلللاء اللللنفس ادل تحلللال بالدافعيلللة عللللى واللل  اخل لللو    لللا ملللا لو وروالللر . كحلللا االللتم العديلللدكحلللا يعرف  اإل سلللا ية

ألشللصا  يللتم اكتسللاهبا ملل  خللالف بللالوحوح كاسللا  لتحقيللا األاللداف واإلصلللا . فحسللتوق الوحللوح اللو قللوة دافعللة ل
البيئللة إخي لتلللت مسللتوو الوحللوح بللاختالف ايتحللع الللذق ينتحلل  إليلل  الفللرد ولتلللت أي للا بللاختالف العحللر واجلللنس. 

(Pavan, Corsine, 187; 1987) 

مسلتوق الوحلوح للدو  نأإىل  Nancy Bell & Robert Bell 0771ا وأشلار كلا مل   ا سل  بيلا وروبلرت بل
اقال زلللدد اللام لمقللدام علللى ادلصللا رة وي تسلل  مسللتوو الوحللوح ملل  م للادر خارايللة علل  األسللرة أو الشللباو وادلللرا

 أق ادف زلدد للفرد يف أ شوة حيا   قد يستويع أو ال يستوع قحقيق ا. (TARGET)ة للفرد بوضع يداخل
ووصللوذلا إىل احلللد  كحللا يعتللت مسللتوق الوحللوح  سللا لللدو األفللراد ملل  حيلل  األاللداف اللل  يوحلل  الفللرد يف قحقيق للا

ادلناسلل  للل  شص لليا وزلاولللة قحللدو العقبللات وال للغوس والوصللوف إىل مسللتوق  حللوح واقعلل  يتناسلل  مللع إم ا يللات 
الفللرد واجلوا لل  اإلةابيلللة يف شص لليت  أو زلاولللة  علللويي اجلوا لل  السللللبية يف الشص للية أو احلللد مللل  اللذ  اجلوا للل . 

 (2112)باظة, 
, ف ل  متثلا ادلرحللة الفاصللة بلال الوفوللة والرشلد ومرحللة البلدء يف اإل سلانة يف حيلاة وحي  متثا ادلرااقلة مرحللة حا ل

الدراسللات ادليدا يلللة  أشللارت شلل ا اذلويللة ادلر  لللزة بدراللة كبللمة عللللى أاللداف الفللرد الدراسلللية وادل نيللة يف احليللاة, وقلللد 
قيللا  الدافعيللة لللدو ادلللرااقال يف اللذ   ةيللةوأواصلللا اام. وألةيللة ادلوضللوع  األفللرادادلصتلفللة علللى الللر الوحللوح يف حيللاة 

( )عبللللد الفتللللاح, 0772القيللللا  العربيللللة واللللل  ملللللا مقيللللا  )زلحللللد,  أدواتادلرحلللللة, فقللللد قامللللا الباحثللللة  رااعللللة 
(, 2113(, )معلللللللوا وعبلللللللد العظللللللليم, 2112(, )علللللللل , 2112, أباظلللللللة(, )0776 اايلللللللة,  أبلللللللو(, )0771

لقيلللا  الوحلللوح للللدو ادللللرااقال يف  أداةاستشلللعرت الباحثلللة ضلللرورة بنلللاء  الظلللروف الثقافيلللة, والعحريلللة فقلللد والخلللتالف
ادلحل ة العربية السعودية. و ايت الدراسلة احلاليلة اسلتةابة لسلد الذ  احلاالة حيل   قلدم مقيلا  الوحلوح للحلرااقال يف 

 اجلا  .ال   ت  مولوقيت  كاداة لقيا  اذا ادلحل ة العربية السعودية, مت ة خ ائ   الساي ومرتية 
 :اإلطار النظري 
 :مستوى الطموح 

الوحوح با   سلوك قوق ينزع ضللو الدف زللدد مل  مستوو  Norbert sillamy( 0761برت سيالم  )ر يعرف  و 
ة القابلللة للتللدري , ف للو الرربللة الشللديدة اللل   عللا وير فللع عنللدما  ت للرر ادل حلل ادين أو اعللل  للرف ادلوضللوع  سللتوق 
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الفلرد للحعيللار عنللد  اسللتصدامإىل  Goldenson( 0762. كحللا يشلم اولد سللون )اإل سلان ينللدفع ضلللو الدف معللال
( بادلعيلللار أو اإل لللار ادلراعللل  اللللذق يتحلللدد يف إ لللار  خلللتات 0766) دسلللوق . ويعرفللل  مغلللزووضلللع  ألالللداف خيات 

رد شلللا كللان الفللرد و قللدير  لذا لل , وشللعور  بالنةللاح أو الفشللا أو بلللوف مللا يتوقعلل  لنفسلل  علل   ريللا قيللا  مللا حققلل  الفلل
( با لل  مللدو قللدرة الفللرد علللى وضللع و وللي  أادافلل , يف اوا لل  حيا لل  ادلصتلفللة 0773ي للبوا إليلل . وي للف  عويللة )

وزلاولللة الوصللوف إىل قحقيللا اللذ  األاللداف متصويللا كللا ال للعوبات  للا يتفللا والت للوي  النفسلل  للفللرد وإ للار  ادلراعلل  
( إىل أن مسلتوو الوحلوح الو دليلا عللى 2111ب . كحا أشار عاقا )و بعا إلم ا يات الفرد وختا   السابقة ال  مر 

, والو ملا يفرضل  الفلرد عللى  فسل  وابو لا حسل  النةلاح والفشلا ومسلتوو الوحلوح ار فاعلالقة الفلرد بنفسل  ويلرتاوح 
( مسللتوق الوحللوح إارائيللا با لل   اللو خيللل  2112وحلل  بالوصللوف إليلل  ويقلليس مللا أصلللز  ملل  خالللل . ويعللرف عللل  )وي

يللدفع الفلللرد للوصلللوف إىل  أنتوو اإلةلللان مللل  األداء ادلتوقللع ضللللو قحقيلللا اللدف بعيلللد ادللللدو  سللبيا, واللللذق مي للل  ادلسلل
 م ا   أعلى شلا او علي  وفقا لقدرا   وإم ا يا   و ولعا   ادلستقبلية.

 وم  خالف التعريفات ادلتاحة مي   قحديد مف وم الوحوح م  خالف اجلوا   ال  يركز علي ا و شحا 
  فسلليا  ف للا فللرد يقللوم بتحديللد أادافلل  يف احليللاة واللذ  األاللداف اللل  ر  للا  اسللتعدادا باعتبللار مسللتوو الوحللوح 

لنفس  قد متثا مستوو م  الوحوح العلا  أو مسلتوو مل  الوحلوح ادللنصفي ويف كلتلا احللالتال فللن الذا التحديلد 
 ية والتنشئة.يتالر  ا لدو الفرد م  عواما   وينية وعواما التدري  والرتب

  وصلفا إل لار  قلدير و قلوو ادلواقلت  والذا اإل لار يت لون مل  علاملال, األوف  التةلارو  باعتبلار مستوو الوحوح
 الشص ية ال  مير هبا الفرد يف حيا   و عحا على   وي  أسا  حي م ب  الفرد على سلتلت ادلواقت.

  ي  مسللللتوق الوحللللوح. وملللل  خللللالف  فاعللللا العللللاملال والقلللليم التقاليللللد والعللللادات يف   للللو  اال االلللاتوالثللللاين  دور
 .ادلواقتالسابقال يتش ا لدو الفرد إ ار حيت م إلي  يف مجيع 

  ا صللللد مللل  حيللل  كيفيلللة   لللرف م وسللللوك م وللللذالنلللا   لللة  والسلللحة ملللا مييلللز هبلللا بلللال  باعتبلللار مسلللتوو الوحلللوح
أن  االعتبلارمتيلز  ول ل  ملع األخلذ يف  النا   ا  موقت واحد متعددة فل ا فرد  ا   الشص ية ال  استةابات

 اسللتعداداتة  سللبيا, ذلللذا صلللد  للالر مسللتوو الوحللوح  للا لللدو الفللرد ملل    السللحة ليسللا مولقللة وإثللا الل  لابللاللذ
وعللللادات و قاليللللد ويتللللالر بللللادلواقت والظللللروف. )ال نللللاين وال نللللدرق,  ا االلللاتفوريللللة وم تسللللبة ومللللا لديلللل  ملللل  

2112.) 

اذ  التعريفات  الرت با االات عللم اللنفس ادلصتلفلة والل   ناوللا الوحلوح بولر  سلتلفلة. وقلد  أنومع ما سبا خيكر  صلد 
إىل قسلحال  حلوح داخلل  و حلوح خلارا ,  (Aspiration)الوحلوح  Deci & Ryan( 2116قسم ديسل  ورايل  )

ية الللثالث )ال فللاءة, احلااللات النفسللية األساسلليلليدق إىل إشللباع  فللالوحوح الللداخل  اللو الللذق يعللت علل  ادلللوروث والللذق
(, أمللا الوحللوح اخلللارا  يعللت علل  السللع  وراء األاللداف كوسلليلة ال  للر ب  بشلل ا مباشللر بلشللباع واال تحللاء, واالسللتقالف

(, كحا متيز ماكيال د وفريدمان بال مسلتويال 2100؛ القوناين (Deci & Ryan, 2008احلااات النفسية األساسية. 
ادلباشلللر والوحلللوح ادلسلللتقبل , فلللالفرد ي لللع لنفسللل  أالللدافا  تعللللا باحلاضلللر و تعللللا مللل  الوحلللوح, حيللل  متيلللز بلللال الوحلللوح 

بادلسللتقبا القريلل  وادلسللتقبا البعيللد. وبالتللا  فلللن احل للم عللل  شص للية اإل سللان ي للون ملل  خللالف مللا لديلل  ملل  مسللتوق 
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 حوحلل  ف لحللا كللان  لتحقيللا مسللتوو ااتحاعيللابللا مللا يقللوم بلل  ملل  أعحللاف مقبولللة  - حللوح. واللذا ال ي فلل  يف حللد خيا لل 
الفللرد راضلليا علل  أدائلل  وإن   ي للا إىل ادلسللتوق الللذق حللدد  فلللن اللذا يللنع س إةابللا ضلللو خيا لل  وهبللذا يللنع س  وقللع الفللرد 

 (2101على أةية أدائ . )شعبان, 
يف  تاال االلاملل  النظريللات ادلفسللرة دلسللتوو الوحللوح بللال ثم ملل   العديللدوكحللا سللبا يف  عريفللات الوحللوح صلللد أي للا  للالر 

 باأل لاعلم النفس, فعلى سبيا ادلثاف ال احل ر  سم رريزة احلياة يف  ظرية فرويد التحليلية إ  الوحوح وةد  فرويلد متحلثال 
  باعتبللار ادلثاليللة وال حللاف, إال أن الوحللوح كللان بللار ا بدراللة كبللمة يف  ظريللة ادلللر التحليليللة, حيلل  ينظللر أدلللر إىل اإل سللان 

احليا يلة والل  يسلع  ااالدا لبلور لا كحلا أن لديل  القلدرة عللى التصولي   وأادافل  االاتحاعيلةاحللوافز  قحرك  ااتحاعياكائنا 
عند أدلر الذات اخلالقة وال  يراع لا دلف لوم الفلرد عل  خيا ل  حيل   سلعى الذ  . وم  ادلفاايم األساسية او واي  ألعحال  

ملل  أاللا  ال فللاحعلل  رللم  يف حيا لل . ويعللد أدلللر مبللدأ  يللز ميالللذات اخلالقللة إىل قحقيللا أسلللوو اإل سللان الشص لل  والللذق 
ف ل  الغايلة الل  يسلع  اإل سلان لتحقيق لا.  مول  فورق فاال سان منذ ميالد  ا   وفا   يسع  م  االا التفلو   التفو 

يف  إليلل ف للو يعتللت الوحللوح سلللوك  للا ا علل  دافللع ال حللاف, أق أن الفللرد ال يتللالر  للا حيللدث للل  يف ادلاضلل  بللا  للا يوحلل  
دورا يف مسلتوا   واالاتحاعيلةادلسلتقبا. كحلا ربل  فلروم مسلتوو الوحلوح بوبيعلة الفلرد الفوريلة كلذل   لعل  اخللتات البيئيلة 

مسلتوق الوحلوح الو مف وملا  أن, ويلرق السللوكيون واإلبلداععند الفرد, ف و  عبم ع  احلااة إىل التةاو  ع   ريلا اخلللا 
الوحلوح الو  عبلم عل  فعاليلة اللذات والو  أنيلرق سل نر  إخيم لدرا مل  م لادر السللوك  اعتبلار ال مي ل   أل ل رم سلوك  

مسلللتوق  أناإل سلللا ية فلللرتق النظريلللة  أملللاالفلللرد يف قدر للل  عللللى أداء سللللوك معلللال,  لقلللةعحليلللة  وقلللع, والللذا التوقلللع يشلللم إىل 
ات والداراا والو  تلاج لقلوو وموالل  روار  ا ااا قوام  اعتبار اللذ أعتت الوحوح يش ا اا با م حا يف الشص ية فقد 
مسللتوق الوحللوح اللو  عبللم علل  سللع  الفللرد لتحقيللا خيا لل  واللو ملل  حااللات  أنورربللات التقللدير االاتحللاع  وخيكللر ماسلللو 

قحسلل  احليللاة وال  عحلللا علي للا فقلل . ويشللحا علللى حاالللات االصلللا  والقبللوف واالستحسللان وال فايللة والتقلللدير النحللو اللل  
 (2101؛ مظلوم, 2114؛ عبد الرمح , 2111واالحرتام. )س م, 

ا  ظريللة   , حيلل    حلليعالقتلل  بالسلللوك اإل سللا اللل  فسللرت مسللتوق الوحللوح و  النظريللات و عتللت  ظريللة ايللاف ملل  اوائللا
واللود عوامللا  عحللا   إىلليفللال  أشللارأةيللة الوحللوح, فقللد  أبللر تأحللد أاللم النظريللات اللل   Keart Levinكللمت ليفللال 

مجيعللا يف مللا ا للا  مسللتوق الوحللوح, حيلل  أن شللعور الفللرد بالرضللا علل  الللنفس و قللدير  أمجل للادرسللة, كللدافع للللتعلم يف ادل
مسللتوق الوحللوح للللا  أنالللذات ةعللل  يسللعى إىل ادلزيللد ملل  اللذا الشللعور, وةعللل  يوحلل  يف قحقيللا أاللداف ابعللد, حيلل  

ئا  حلل  الفللرد إىل قحقيللا اللدف  خللر الفللرد  رت لل  بع لل ا علللى األخللر, وكلحللا قحقللا شللي وأاللدافأاللداف اديللدة للفللرد, 
شللا سلبق , واحلاللة العقليلة يف الذ  ادلرحللة  سلح   سلتوق الوحلوح وقلد حلدد ليفلال العواملا  أصلع  قحقيقل عادة ملا ي لون 

يستويع أن لتلار أف لا وسليلة لتحقيلا مسلتوو  حوحل  ادليلرة على الوحوح و شحا  عاما الن ا  فالفرد األكثر   ةا 
ا متاحة القدرة العقلية  حي   ساعد الفرد على قحقيلا أالداف أكثلر صلعوبة, وعاملا النةلاح والفشلا  م  بال عدة وسائ

ذق يليدق لمحبلاس, وعاملا الوحلوح ع لس الفشلا الل مسلتوقيف رفلع الذق ل  دور م لم يف الوحلوح ألن النةلاح يسلاعد 
صللاحلة كللان مسللتوق  حوحلل   قللوو ا فعاليللة فيلل  الفللرد ف لحللا سللاد     ويق للد بلل  اجلللو العللام الللذق يعحللااال فعاليللةالقللوو 

ادلنافسلة بلال اللزمالء  ليدق إىل رفلع مسلتوق الوحلوح وعاملا مسلتوق  أنوادلنافسلة  حيل   االاتحاعيةعاليا, وعاما القوو 
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ع الللزمالء  فحعرفلل  الفللرد دلسللتوا  مقار للة بزمالئلل  يدفعلل  إىل قحقيللا أاللداف أف للا, وأخللما  ظللرة الفللرد إىل ادلسللتقبا  فحللا يتوقلل
؛ 0771, سللللرحان, 0771احلاضللللرة. )الغريلللل ,  أادافلللل الفللللرد قحقيقلللل  يف ادلسللللتقبا ملللل  أاللللداف ي للللون للللل   للللالم علللللى 

 (2111, عيسوق, 2110الشرقاوق, 
وا للة  ظللر ادلعرفيللة )قيحللة اذلللدف( أن الوحللوح يقللوم علللى عوامللا أساسللية  شللحا ميللا ملل   Esaclonaو للرق أسلل الو ا 

, وميلا األفلراد جلعلا مسلتوق الوحلوح ي لا ار فاعل  إىل حلدود معينلة وقلد  سلبيافلع األفراد للبحل  عل  مسلتوق  حلوح مر 
أكدت واود فرو  كبمة بال النا  وخيل  فيحا يتعلا بادليا الذق يسليور عللي م للبحل  عل  النةلاح والبعلد عل  الفشلا.  

دلقابللا يللزداد  حللوح الفللرد بعللد أةيللة عوامللا أخللرق من للا اخلللتات السللابقة, ورربللات الفللرد, وأادافلل  ول لل  يف ا أبللر تكحللا 
النةللاح كحللا أ لل  يللزداد بعللد الفشللا ول لل  يف أوف والللة يتنللاقز مسللتوق  حوحلل  ا يتزايللد, وبالتللا  فلللن الفللرد ادلعتللاد علللى 

الوحللوح ملل  مسللتوو  Estangerالفشللا لتلللت مسللتوق  حوحلل  علل  الشللصز الللذق يللنة  دائحللا. وقللد اعتللت سللتاصلر 
 قيلليم صللورة الللذات  للتم يف حللدود إ للار الفللرد ادلراعلل   أنواللو يللرو  االسللتةابةموقللت وسللائا قيللا  الشص للية يف  أف للا

ينس  النةلاح إىل صلورة اللذات  دفعل  إىل  أنحااة الفرد إىل  أنواذا بدور  يتم بناء على عالقت  باجلحاعات, وقد را  
 (2112 دو,  أبو؛ 2110دليل  إىل خيات أكثر مثالية. )زلحود,  أدائ م   اعل حيدد  حوحات  أن

 :العوامل املؤثرة علي مستوً الطموح 
يشللم البللاحثون إىل  للالر مسللتوق الوحللوح  ةحوعللة ملل  العوامللا واللل  مي لل   لصي لل ا يف لللالث رلللاالت  األوف من للا 

بولة العواملا ادلر العقلية وحالت  الوادا ية و ظر   ادلستقبلية, ويتعلا الثاين من لا بتلل   يتعلا بالشصز و  وين  وقدرا  
بالبيئة م  حوف الفرد وأسر  , ويتعلا اياف الثال  بالثقافة واحل ارة والقرارات والقوا ال ادلنظحلة, والل   عتلت معرفلة أو 
مشلللةعة عللللى ظ لللور القلللدرات اخلاصلللة وقحقيلللا مسلللتويات الوحلللوح الللل  ي لللف ا الفلللرد أو اذليئلللة التلللابع ذللللا مللل   عليحللل  

 ء السياسلة أو العائليلة أو االاتحاعيلةسوا MARGINALTYفرد باذلامشية وم نت  وخدمت  ورماا, ف لحا شعر ال
أو األدائيللة ضللعت قحقيللا أادافلل  وبالتللا    يسللتوع قحقيللا مسللتوو  حللوح يتناسلل  مللع إم ا يا لل . وانللاك ال ثللم ملل  

ءات السلبع على مستوق الوحوح من لا  القلدرة عللى اللتعلم وأسللوو حلا ادلشل الت كح لارة, اللذكاالعواما ال   يلر 
للدو  واال االات واالاتحاملاتوال لب  اللذايت للفلرد والقلدرة عللى التحلدق, ادليلوف  واال فعلا ادلعروفة, الن ا ادلعريف 

الفرد, ادلنافسة مع اآلخري  ومع الذات, ادليلرات احل لارية والثقافيلة احمليولة بلالفرد, ادليلوف ال حاليلة والنظلرة ادلسلتقبلية, 
, اخلللتة لللدو الفللرد ملل  حيلل  RISK TAKINGو, اإلقللدام علللى ادلصللا رة لللدو الفللرد أسلللوو الثللواو والعقللا

والتح لليا الدراسلل , مسللتوق التحتللع بال للحة  األداءمواا للة النةللاح والفشللا, القللدرة علللى قححللا ال للغوس, مسللتوو 
 اإلعاقللة وقحللدي ا, (, مسللتوق الرضللا الللذايت, شلارسللة الفللرد دلي للا يزم التعللويي,  للالماالاتحاعيللة -اجلسللحية -النفسللية)

(, )باظللة, 0762اللودة احليللاة أو أسلللوو احليللاة ومعللى احليللاة لللدو الفللرد, وأخللما القللدرة علللى صللنع القللرار. )النعلليم, 
 (.2111(, )عيسوق, 2112

 :مظاهر مستوي الطموح 
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راللا ادلصتلفللة ميثللا الوحللوح أحللد السللحات الشص للية لم سللان اللل  متيللز  علل  رللم , وبالتللا  فلللن اللذ  السللحة ذلللا مظاا
 ( إىل لاللة مظاار دلستوق الوحوح مت املة مع بع  ا البعي وا  0771لدو الفرد حي  أشارت البار )

 .  مظ ر معريف  ما يدرك  الفرد م  صواو وخوا وما لدي  م  مف وم حوف خيا 
  بعحلا معلال أو  أو عدم الرضلا عنلد القيلام باالر ياحواداين ما حيحل  الفرد م  مشاعر وأحاسيس وعوا ت مظ ر

 الع س.

  مظ ر  زوع   كا ما يقوم ب  الفرد م  رل ود يف سبيا قحقيا أاداف . فحةحوعة العناصر ال   سلاعد الفلرد عللى
إدراك ادلثم اخلارا  واخلتات وادلعارف ال   ت لا  سلتوق  حوحل  ومف ومل  عل  خيا ل  وملا يلر ب  هبلا مل  مظلاار 

بيا قحقيللا أادافلل  و حوحا لل   علللد ملل  ادلظللاار ادلحيللزة دلسللتوق الوحلللوح. ومللا يقللوم بلل  ملل  أعحلللاف يف سلل ا فعاليللة
 (0771)البار, 

 فيحا يل   إةا ااإىل رلحوعة م  السحات ال  يتسم هبا الشصز الوحوح وال  مي   ( 2111احللا ) أشارتكحا 
  وضع  احلا .بالقليا وال يرض   ستوا  احلا  وإثا حياوف أن ي ا إىل مستوو أبعد م  ال يقنع 
  سم  حي ال دفة. األمورال ييم  باحلظ وال يرتك  

 .ال لش  ادلغامرة أو ادلنافسة أو الفشا 

  ا ي  الفرصة فاما الشصز الوحلوح يف  زايلد, والنةلاح يف قحقيلا مسلتوو الوحلوح يدفعل  إىل بلذف  حىتال ينتظر 
 ا د أكت حىت حيقا أادافا أعلى

  ال عاو مي ل   لذليل ا باجل لد والعحلا وادلثلابرة فلدافع اإلصللا  للدو  متاكدف و  ال يغ   م   اخر  تائا أعحال
 الشصز الوحوح دائحا مر فع.

  ال يشلللعر باليلللا  فصلللتات  دفعللل  لتعلللديا  أل للل يتححلللا ال لللعاو يف سلللبيا الوصلللوف إىل أادافللل  وال يعنيللل  الفشلللا
 مستوو  حوح   ا يتوافا مع حدود  وقدرا   الواقعية.

  موالل  مللع مسللتوو  ار بللاسوللحيللاة عنللد  معللال ةلل  أال يللتصلز من للا وميوللل  ومف وملل  لذا لل  للل   متفائللا واقعلل
 (2111 حوح . )احللا, 

 :الدراساث السابقت 
 أادافللل  شللم الدراسللات ادليدا يللة إىل ألللر مسللتوق الوحللوح علللل  رالبيللة ادلصراللات السلللوكية للفللرد ودافعيتلل  ومسللتوق 

( إىل 0761 لللا. فعللللى سلللبيا ادلثلللاف  شلللم دراسلللة أواسلللتا كلللالرك أيلللدق الللا )ومسلللتوق متسللل   هبلللا والسلللع  لتحقيق
مستوق الوحوح  ف وم الذات لدو رلحوعلة مل  الولالو ادللرااقال. كحلا أوضلحا دراسلة باربلارا  يلسل  بافلان  ار باس

حللر واللنس اللدف ادل نللة الن للائ  يتللالر  وقللع الوحللوح وع اختيللار( واللل   ناولللا مسللتوو الوحللوح الللواقع  أن 0765)
مسلتوق الوحلوح  ف لوم اللذات  ار باس ( إىل0771األ فاف. كحا  وصلا دراسة ااكلال روينسون واربارت اورن )

 يلللد  تلبللل  واسلللتال دا لللدق للللدق  لللالو ادلدرسلللة العليلللا بالقلللدرة عللللى القيلللادة الذا يلللة الفعاللللة. كحلللا  بلللال مللل  دراسلللة 
وادل لال  األكلادمي الوحلوح  ار بلاسمي  وادل لال واللذكاء, إىل ( وال   ناولا فحز العالقة بال الوحوح األكلاد2112)
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واللللذكاء, والواابلللات ادلنزليلللة وأن التلللدخا األبلللوق قلللد يسلللاام يف  يلللادة الوحلللوح األكلللادمي  عنلللدما يتفاعلللا بالعواملللا 
 ادلصتلفة.

ا األاللداف, إ  واللود عالقللة بللال الوحللوح ودور األ للا واألداء يف قحقيلل Vansteenkiste( 2115وا ت لا دراسللة )
الوحللوح اللللداخل  مللر ب  بشلل ا إةلللان بال للحة النفسلللية واحلااللات النفسلللية  أن( 2117دراسللة ثيللل  ) وأوضللحا

( عللللى والللود عالقلللة ملللا بلللال شللل ا 2101عللللى ع لللس الوحلللوح اخللللارا , كحلللا كشلللفا دراسلللة كا رينلللا ) ةساسللليال
( 2101بالسللعادة, أمللا دراسللة  تاشللا )الوحللوح )داخللل  وخللارا ( يف العحللا وإشللباع احلااللات ادلدركللة مللع الشللعور 

اللذايت ادللدعوم مل  الواللدي  للشلعور  االسلتقالفأاداف احلياة الداخلية مفيدة علت الثقافلات يف  عزيلز  أنفتوصلا إىل 
بالرفاايلللة, وان أالللداف احليلللاة الداخليلللة متاصللللة يف  يلللادة شلللعور ادلراالللا بالرفاايلللة ومي للل  للواللللدي  أن يلللدعحوا الللذ  

 خالف دعم استقالذلم الذايت. األاداف م 
( م  دراست  ع  أللر أسلالي  التنشلئة 0771كحا أكدت خيل  العديد م  الدراسات العربية, حي  ا ت   إ اعيا )

 األللرادلصتلفلة عللى درالة الوحلوح فتبلال  األسلالي الوالدية ادلسئولة ع  رفع مسلتوق الوحلوح, و بلال مل   تائة لا اللر 
اخلا ئلة  لألسلالي , يف حلال  بلال والود اللر األبناءبية والعالقات الدافئة على مستوو  حوح االةا لألسالي االةان 

( ا ل   والد 2112, و بلال مل  دراسلة  وفيلا )األبنلاءللقللا عللى مسلتوو  حلوح  وادلثلمةالقائحة عل  السليورة والقحلع 
 أن( 2113دراسلللة حسلللان ) وأشلللارت, ا ذات ومسلللتوو الوحلللوح ودافعيلللة االصللللبلللال الفعاليلللة العاملللة للللل إةابيلللةعالقلللة 

والرضل  عل  احليلاة, و وصللا  األكلادمي اةابيلة  سلتوو و وعيلة الوحلوح واإلصللا  داين ل  عالقلة م و ات الذكاء الوا
( ا    واد عالقة اةابية بال مسلتوق الوحلوح و قلدير اللذات عنلد اللذكور واإل لاث, ووالدت 2115دراسة النا ور )
اللللذي   ر فللع لللدي م احلااللات النفسللية ومف للوم الللذات يللزداد مسللتوو الوحللوح  األفللراد أن (2100دراسللة القونللاين )

 عندام.
 :اإلجراءاث التقنينيت للمقياس 
 :وصف املقياس 

, والعربيللة )زلحللد, (O'Brien, 1993) (Kasser, 2002)بعللد ا للالع الباحثللة علللى مقللاييس الوحللوح الغربيللة 
(, )معللللوا وعبللللد 2112(, )علللللى, 2112(, )باظللللة, 0776ة,  اايلللل أبللللو)(, 0771(, )عبللللد الفتللللاح, 0772
(, ادلتاحلللة  بلللال ذللللا والللود ضلللرورة لبنلللاء مقيلللا  لقيلللا  الوحلللوح للللدو ادللللرااقال مللل  اا للل  ويراعللل  2113العظللليم, 

 اخل وصية الثقافية للحةتحع السعودق. وقد ا ت ا الباحثة إىل قحديد ستة أبعاد ملا 
 .النظرة للحياة وادلستقبا 
  ضلو التفو  والنةاح. اال ا 

 .قحديد األاداف واخلوة و نفيذاا 

 .ادليا إىل ال فاح وادلثابرة 

  على النفس. واالعتحادقححا ادلسيولية 
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 .الثقة بالنفس 

( عبارة للحقيا  يف صور   األولية, وبعلد عرضل ا عللى علدد مل  أع لاء ايئلة التلدريس يف 32وقد قاما الباحثة ب يارة )
( عبلارة, وقلد ا التعللديا يف بعلي عبللارات 33) االختبللارفة لللالث عبلارات لي لب  عللدد عبلارات قسلم عللم الللنفس ا إضلا
 ام, حي  ملا ما يل   ادلقيا  بناء عل  مرئيا

 المقياس ومفردات كل بعد: أبعاد( 1جدول )

النظرة للحياة 
 وادلستقبا

ضلو  اال ا 
 التفو  والنةاح

قحديد األاداف 
 واخلوة و نفيذاا

ال فاح  ادليا إىل
 وادلثابرة

قححا ادلسيولية 
على  واالعتحاد
 النفس

 الثقة بالنفس

0 2 1 2 3 4 
5 6 7 01 00 02 
01 02 03 04 05 06 
07 21 20 22 21 22 
23 24 25 26 17 27 
11 10 12 11 23 12 
13 14 15 16  21 
20 22 21 22  24 
31 25 26 27   
31 30 32 32   
33      
( للعبلارات 3) نوبلا.....ا((, و تلدرج اللدراات مل  ) أو انكرت ادلتدرج مل  سلس  ادلقيا  وفقا دلدرج الويتم   حي  

للحفلردات ادلوابلة, يف حلال   لح  العبلارات السللبية ع سليا  وخيلل للعبلارة ال  نوبلا مولقلا ( 0 نوبا متاملا إ  الدرالة )
)مولقلا(. وخيلل  كحلا يف اجللدوف  اختيلارعنلد  وخيلل ل  السلا اال لا ( يف العبلارات خيات 0حي   عولى أقلا درالة وال  )

 التا . وعلى اذا األسا   تدرج الدراات ال لية للحقيا  وفقا دلا يل  
 
 

 المقياس: أبعاد( مدى درجات كل بعد من 2جدول )
 الدراة الد يا الدراة العليا البعد

 00 33 النظرة للحياة وادلستقبا
 01 31 ضلو التفو  والنةاح اال ا 

 01 31 قحديد األاداف واخلوة و نفيذاا
 01 31 ادليا إىل ال فاح وادلثابرة

 4 11 على النفس واالعتحادقححا ادلسيولية 
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 6 21 الثقة بالنفس
 33 251 الدراة ال لية

 :عينة الدراسة األولى 
سلتلفللة وفقللا  أعحللارة وملل  ملل  ادلللرااقال يف ادلرحلللة الثا ويللة ملل  صللفوف سلتلفلل 001ا  وبيللا الدراسللة علللى عينللة ملل  

 للةداوف التالية 
 ( عينة الدراسة وفقا دلتغم ال ت الدراس 1ادوف )

 النسبة% العدد  ال ت الدراس 
 %1134 15 األوف لا وق

 %2333 26 لا وقالثاين 
 %2137 23 لا وقالثال  
 %011 001 ايحوع
 ( عينة الدراسة وفقا دلتغم الس  2ادوف )
 النسبة % العدد الس  

 %0432 06 سنة 03
 %1036 13 سنة  04
 %1730 21 سنة 05
 %0235 02 سنة  06

 %011 001 ايحوع
 :االتساق الداخلي بين البند والمحور 

 األبعلادمل   إليلةيف زلاولة للتاكد م  ا سلا  ادلقيلا  قاملا الباحثلة  سلاو العالقلة بلال كلا مفلردة والبعلد الل   نتحل  
 ال  ملا للحقيا  و  الستة

 :إليهاالمنتمية  باألبعاد( اتساق المفردات 5جدول )
النظرة للحياة 
 وادلستقبا

ضلو التفو   اال ا 
 والنةاح

قحديد األاداف واخلوة 
 و نفيذاا

ادليا إىل ال فاح 
 وادلثابرة

 واالعتحادقححا ادلسيولية 
 الثقة بالنفس عل  النفس

 االر باس م االر باس م  باساالر  م االر باس م االر باس م االر باس م
0 13622** 02 13617** 22 13510** 12 13421* 22 13514** 26 13520** 
2 13732** 01 13563** 21 13575** 11 13712** 21 13725** 27 13646** 
1 13541** 02 13663** 22 13700** 12 13521** 22 13626** 31 13723** 
2 13402* 03 13420* 23 13411* 13 13620** 23 13555** 30 13657** 
3 13557** 04 13507** 24 13632** 14 1372** 24 13714** 32 13516** 
4 13500** 05 13604** 25 1356** 15 13534** 25 13635** 31 13417* 
5 13661** 06 13637** 26 13523** 16 13613**   32 13562** 
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6 13710** 07 13703** 27 13675** 17 13546**   33 13715** 
7 13505** 21 13627** 11 1353** 21 13741**     
01 13570** 20 13670** 10 13551** 20 13623**     
00 13611**           

 :ثانيا: االتساق الداخلي بين المحور والدرجة الكلية للمقياس 
 مع الدرجة الكلية للمقياس:االبعاد  ( اتساق 6جدول )
 الداللة االر باس احملاور

 1310 13721 احملور األوف  النظرة للحياة وادلستقبا
 1310 13664 احملور الثاين  اال ا  ضلو التفو  والنةاح

 1310 13572 يد األاداف واخلوة و نفيذاااحملور الثال   قحد
 1310 13532 احملور الرابع  ادليا إىل ال فاح وادلثابرة

 1310 13624 احملور اخلامس  قححا ادلسئولية واالعتحاد على النفس
 1310 13671 احملور الساد   الثقة بالنفس

والود عالقلة بلال مجيلع  (3رقلم ) أعلال ئا باجللدوف , حيل   بلال مل  النتلابابعادالاقاما الباحثة  ساو ا سا  ادلفلردات 
( فيحلللا علللدا سلللس عبلللارات مللل  رلحلللوع 1310الللا وخيلللل  يف الغالللل  عنلللد مسلللتوق دالللللة عنلللد مسلللتوق )ادلفلللردات وأبعاد

(... كحلا قاملا الباحثلة  سلاو ان ا سلا  الدرالة 1313 سلتوق دالللة عنلد مسلتوو ) بابعادالاالعبارات حي  ار بولا 
(, ويف الذا ميشلر عللى متاسل  1310مع الدراة ال لية للحقيا  و بال والود عالقلة داللة عنلد مسلتوق )ال لية ل ا بعد 

 بالدراة ال لية للحقيا . األبعادك وا سا  , ومتسابابعادااوا سا  مفردات ادلقيا  
  االختباراتساق وثبات: 

علل   ريللا  وأي للابممان, ايومتللان, علل   ريللا مجيللع قلليم معامللا ألفللا, التةزئللة الن للفية سلل ا حسللاو لبللات االختبللار
 .االختبارإعادة 

 ( ومعامالت الثبات:ألفا(: معامالت االتساق الكلي )7جدول )
 إعادة االختبار ايومتان سبممان التةزئة الن فية ألفامعاما  احملاور

 13546 13674 13715 13662 13702 احملور األوف  النظرة حلياة وادلستقبا
 13617 13601 13672 13614 13612  ا  ضلو التفو  والنةاحاحملور الثاين  اال

 13652 13527 13640 13534 13552 احملور الثال   قحديد األاداف واخلوة و نفيذاا
 13705 13661 13726 13644 13675 وادلثابرة ال فاحاحملور الرابع  ادليا إىل 

 13524 13633 13703 13624 1.652 احملور اخلامس  قححا ادلسئولية واالعتحاد على النفس
 13666 13610 13711 13622 13633 احملور الساد   الثقة بالنفس

 13725 13551 13650 13552 13572 بات االستحارة ك ال
 ( متتع ادلقيا  بدراات لبات ايدة, حي  يظ ر م  النتائا ما يل  5يت   م  اجلدوف أعال  رقم )

 معللامالت عاليللة  ظ للر ا سللا  ( والل  13702( و)13612حقيللا  بللال ) للدراا معللامالت اال سللا  ال للل  لل
 ايد للحقيا .



 م 2102يو .. العدد السابع والعشرون .. اجلزء الثاين .. يول

 

 (ASEPدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )

212 

  ( 13534ة الن لللللفية بلللللال )معلللللامالت سلللللبممان للثبلللللات بالتةزيئلللللاظ لللللر ادلقيلللللا  لبا لللللا عاليلللللا, حيللللل   لللللدراا
 (.13715( و)13527(, كحا  دراا معامالت اومتان للثبا بالتةزئة الن فية بال )13662و)

 ( مراالا يف ادلرحللة الثا ويلة, ا  بلا عللى  فلس العينلة 11ا  على عينلة عشلوائية م و لة مل  )كحا ا  وبيا ادلقي
  ايلدة بدرالة أي لامعامالت الثبات بعادة االختبار متتلع االختبلار  أظ رت. وقد أسبوعالويف  فس الظروف بعد 

 (.13725( إىل )13524م  الثبات حي   دراا ادلعامالت م  )

 قياس مستوى الطموح:العالقة بين إبعاد م 
 بين إبعاد مقياس مستوى الطموح االرتباط( معامل 8جدول )

 
النظرة للحياة 
 وادلستقبا

اال ا  ضلو التفو  
 والنةاح

قحديد األاداف واخلوة 
 و نفيذاا

ادليا إىل ال فاح 
 وادلثابرة

قححا ادلسئولية واالعتحاد 
 على النفس

ضلو التفو   اال ا 
    - **13572 والنةاح

قحديد األاداف واخلوة 
   - **13514 **13661 و نفيذاا

  - **13606 **13516 **13640 ادليا إىل ال فاح وادلثابرة
قححا ادلسئولية واالعتحاد 

 على
13716** 13547** 13732** 13741** - 

 **13633 **13547 **13566 **13627 13625 الثقة بالنفس
 باس  ردق بال إبعاد مقيا  مستوق الوحوح لعينة مل  ادللرااقال يف ادلرحللة الثا ويلة ( واود عالقة ار 6يت   م  اجلدوف )
 (.1310عند مستوو داللة )

 :الصدق التمييزي للمقياس 
للحقيلللا  قاملللا  سلللاو الفلللرو  بلللال عينلللة الدراسلللة  بعلللا لل لللت يف زلاوللللة مللل  الباحثلللة حلسلللاو ال لللد  التحييلللزق 

 (  تائا اذا التحليا.02 -7 ة باجلداوف )الدراس  والعحر ومتثا البيا ات ادللص
 ( تحليل التباين لدرجات العينة في الطموح تبعا لمتغير الصف الدراسي9جدول )

 متوس  ادلربعات رلحوع ادلربعات 
دراات 
 الداللة قيحة )ف( احلرية

 2 04423027 11263275 بال ايحوعات
 015 163522 20233153 داخا ايحوعات 1310 223733

   017  52513451 ايحوع
شلللا يللدف (1310مسللتوق ) ( والل  قيحللة دالللة إح للائيا علل 223733قيحللة )ف( كا للا ) أن( 7يت لل  ملل  اللدوف )

علللى واللود فللرو  بللال دراللات ادلللرااقال يف ادلرحلللة الثا ويللة يف مقيللا  مسللتوق الوحللوح  بعللا دلتغللم ال للت الدراسلل , 
 يفي  للحقار ات ادلتعددة واجلدوف التا  يوض  خيل  ودلعرفة ا ا  الداللة ا  وبيا اختبار ش
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1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1  1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1  

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة11جدول )
األوف للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا وق م   

0243372 
الثلللللللللللللللللللللللللللللاين للللللللللللللللللللللللللللللا وق م  

0133415 
الثالللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللا وق م  

0173222 
   - األوف لا وق
  - **73102 الثاين لا وق
 - *13403 **023425 الثال  لا وق

مقيلا  مسلتوو الوحلوح, حيل  بلل  واود فرو  بال دراات ادلرااقال يف ادلرحلة الثا وية يف ( 01يت   م  ادوف )
, وأخللما 0133415يليلل   للالو ال للت الثللاين لللا وق  توسلل  , 0173222متوسلل   للالو ال للت الثاللل  لللا وق 

 .0243372لا وق  توس   الو ال ت األوف 
 دراة الوحوح  بعا دلتغم الس ( قحليا التباي  لدراات عينة الدراسة يف 00ادوف )

 الداللة قيحة )ف( دراات احلرية متوس  ادلربعات رلحوع ادلربعات 
 1310 023762 1 5273032 20653242 بال ايحوعات

 014 343037 37323612 داخا ايحوعات
   017  60213242 ايحوع

( شللا يلدف 1310لة إح ائيا عند مستوو )( واى قيحة دا023762( إن قيحة )ف( كا ا )00يت   م  ادوف )
علللى واللود فللرو  يف دراللات ادلللرااقال يف ادلرحلللة الثا ويللة يف مقيللا  مسللتوو الوحللوح  بعللا دلتغللم السلل , ودلعرفللة ا للا  

 الداللة ا  وبيا اختبار شيفي  للحقار ات ادلتعددة واجلدوف التا  يوض  خيل  
 دة( اختبار شيفيه للمقارنات المتعد12جدول )

م   سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة 03 
0233111 

م   سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة 04
0103463 

م   سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة 05
0153711 

م   سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنة 06
0173263 

    - سنة 03
   - **43132 سنة 04
  - **13222 **023374 سنة 05
 - 03133 **53411 **013732 سنة 06

حيل  بلل  وحلوح, ( واود فرو  بال دراات ادلرااقال يف ادلرحلة الثا وية يف مقيلا  مسلتوو ال02يت   م  ادوف )
, يليل  ادللرااقال سل  0153711, 0173263سنة على التوا   05سنة وادلرااقال س   06متوس  ادلرااقال س  

 (.0233111سنة  توس  ) 03( وأخما ادلرااقال س  0103463سنة  توس  ) 04
 :الصدق التالزمي للمقياس 

وحللوح )لللدو ادللرااقال والشللباو( ملل  مقيللا  مسلتوو القيللا  و للتاكلد ملل  ال للد  التال مل  قامللا الباحثللة بتوبيلا ادل
( مرااقللا, وقللد  بللال ملل   تللائا الدراسللة متتللع ادلقيللا  بدراللة مقبولللة ملل  31( علللى عينللة ملل  )2112إعللداد )باظللة, 

 13343بمسللون بللال دراللات ادلقياسللال ( حيلل  بللل  معامللا ار بللاس 01ال للد  التال ملل , وكحللا يتبللال ملل  اجلللدوف )
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يعتحلد علي للا لقيللا  الوحللوح  كللاداةوولوقيللة ادلقيللا    (. واللذا يشللم إىل صلالحية1310نلد مسللتوو )وال  قيحللة دالللة ع
 لدو ادلرااا السعودق.

 (: معامل ارتباط بيرسون بين درجات المقياس ومقياس مستوى الطموح )لدى13جدول )
 المراهقين والشباب(

مقيا  الوحوح إعداد ) ماف باظة,  
2112) 

 ادلقيا 
 13343 باس بمسونمعاما ار 

 13111 الداللة
 31 العينة

 :اخلامتت 
,  واال سللا ادلقيللا  الللذق ا إعللداد  ملل  قبللا الباحثللة قللد اظ للر دراللات عاليللة ملل  الثبللات  أن بللال ملل   تللائا الدراسللة 

والتحييللزق, وعلللى اللذا األسللا  يظ للر ادلقيللا  صللالحية ايللدة كللاداة  ألتقللارنكحللا أظ للر دراللات عاليللة ملل  ال للد  
 أدواتملل   أداةي للون  أنوادل نيللة, فلليح    ةواألكادمييلل واالاتحاعيللةلقيللا  يف اللذا ايللاف ادل للم ملل  الناحيللة النفسللية ل

ادلرحلة م  الر كبلم عللى حيلاة ادللرااقال ادلسلتقبلية, ففي لا  ت ل  البح  العلح  يف رلاف ثو ادلرااقال, وخيل  دلا ذلذ  
 ادلصتلفة. وأاداف مم ادلستقبلية بناء على حاااام مالم  شص ياام األولية و تحدد  حوحاا

 :قائمت املراجع العربيت 
. القللاارة  م تبللة 0س مقيللا  الوحللوح األكللادمي  )للحرحلللة الثا ويللة(.(. 0776أبللو  اايللة, صللالح الللدي  ) -0

 االصللو ادل رية.
لوحوح للدق  الميلذ ومستوق ا ألسباوعالقت  ب ا م  الغزو  اإلبداع التف م (. 2112أبو  دو, خالد ) -2

رسللالة مااسللتم رللم منشللورة, كليللة الرتبيللة, اجلامعللة اإلسللالمية, رللزة   ال للفال اخلللامس والسللاد  االبتللدائيال.
 فلسوال.

 . اإلس ندرية  مركز اإلس ندرية لل تاو.0س سي ولواية الشص ية.(. 2111أمحد, س م كاما ) -1

ادلسئولة ع  رفع مسلتوق الوحلوح يف ضلوء  لوالدي أدراسة لبعي أسالي  التنشئة (. 0771, أمحد )إ اعيا -2
 .052-051  (,01)2رسالة مااستم. رللة علم النفس.  بعي ادلتغمات الدميغرافية.

مقيلللا  مسلللتوق الوحلللوح للللدو ادللللرااقال والشلللباو )كراسلللة (. 2112باظللل ,  ملللاف عبلللد السلللحيع مليةللل  ) -3
 القاارة  م تبة األصللو ادل رية. التعليحات(.

الرضا الوظيف  وعالقت   ستوق الوحوح لدق ادلحرضلات السلعوديات . (0771) لو ف ا عيدرو البار, لو  -4
م للة   للدين ميدا يللة بادلستشللفيات احل وميللة دراسللة  وعالقللة كللا من حللا بللبعي ادلتغللمات الشص للية وادل نيللة.

 .القروادة. رسالة مااستم. كلية الرتبية. اامعة أم  -ادل رمة
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وعالقت ا  ستوق الوحلوح ودافعيلة اإلصللا  عنلد  لالو الثلا وق العلام فاعلية الذات (. 2112 وفيا, زلحد ) -5
 الرتبوية, اامعة القاارة. والبحوثمع د الدراسات  والفال.

دراسلللة ميدا يلللة يف دمشلللا. رسلللالة  الوحلللوح ودور  يف العالقلللات الزوايلللة.مسلللتوق (. 2111احلللللا, حنلللان ) -6
 مااستم رم منشورة. اامعة دمشا.

اللللذكاء الوحلللداين وعالقتللل  ب لللا مللل  مسلللتوق و وعيلللة الوحلللوح والرضلللا عللل  احليلللاة (. 2113أمحلللد ) خلللان, -7
مااسلللتم رلللم منشلللورة, كليلللة الرتبيلللة, اامعلللة علللال ملللس. رسلللالة  الو اجلامعلللة.للللدو  للل األكلللادمي واإلصللللا  

 القاارة  م ر.

القللاارة   الللنفس(.خيخللمة علللوم الللنفس ) عريللت م للولحات أعللالم علللوم (. 0766دسللوق , كحللاف زلحللد ) -01
 م تبة الدار الدولية للنشر والتو يع.

عللم رلللة  عيال.احلعالقة بال مستوق الوحلوح والرضلا ادل لال لألخ لائيال اإلاتال (.0771سرحان,  ظحية ) -00
 النفس. السنة السابعة, العدد الثام  والعشرون.

القلللاارة  م تبلللة االصلللللو  و قوميللل (.الدافعيلللة واإلصللللا  )األكلللادمي  وادل لللال (. 2110الشلللرقاوق, أ لللور زلحلللد ) -02
 ادل رية.

رسلالة مااسلتم. كليلة  اخلةلا مل  ومسلتوق الوحلوح للدو ادلعلاقال ب لريا.( 2101شلعبان, عبلد ربل  علل  ) -01
 قسم علم النفس. اجلامعة اإلسالمية, رز   فلسوال. -الرتبية

 ة  م تبة القاارة.القاار  بال مستوق الوحوح والشص ية. العالقة(. 0771عبد الفتاح, كاميليا ) -02

القلاارة   السلحعية والعلاديال(. اإلعاقلةار مستوق الوحوح )يف رلاف اختي(. 2112عل , زلحد النون زلحد ) -03
 م تبة الن  ة ادل رية.

 الوبعة الثا ية, الرياا  دار الزاراء.  ظريات الشص ية.(. 2114عبد الرمح , زلحد السيد ) -04

يلللة لألبنلللاء وعالقت حلللا  سلللتوق الوحلللوح )دراسلللة مقار لللة بلللال  الميلللذ ادلعامللللة الوالد(. 0773عويلللة إبلللراايم ) -05
 رسالة مااستم. مع د الدراسات العليا للوفولة, اامعة عال مس. ادلرحلة اإلعدادية(.

اإلسللللل ندرية  منشلللللاة ادلعلللللارف  ة.وادلقلللللاييس النفسللللل االختبلللللارات(. 2111عيسلللللوق, عبلللللد اللللللرمح  زلحلللللد ) -06
 باإلس ندرية.

 م تبة األصللو ادل رية. القاارة  م ر.  واي ية. - فسمية -التعلم دراسة  فسية(. 0771الغري , رمزية ) -07

العللال  م تبللة الفللالح للنشللر  ادلللدخا إىل علللم الللنفس.(. 2112زلحللد ) امحللد ال نللاين, شلللدوح وال نللدرق,  -21
 والتو يع.

سلتوق الوحلوح للدو احلااات النفسلية ومف لوم اللذات وعالقت حلا  (. 2100القوناين, عالء  م موس  ) -20
قسللم علللم الللنفس.  -رسللالة مااسللتم. كليللة الرتبيللة  لبللة اامعللة األ اللر بغللز  يف ضللوء  ظريللة زلللددات الللذات.

 اامعة األ ار, رز   فلسوال.
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 دراسلللة دلسلللتوو الوحلللوح وعالقتللل  بلللبعي القلللدرات العقليلللة والسلللحات(. 0772زلحلللد, سللليد عبلللد العظللليم ) -22
 . كلية الرتبية, اامعة ادلنيا.مااستمرسالة  النحو. للشص ية خالف بعي مراحا اال فعالية

وعالقتللل   سلللتوق الوحلللوح للللدق  لللالو الثلللا وق العلللام والفلللال  االرلللرتاودراسلللة (. 2110زلحلللود, شلللريت ) -21
 رسالة مااستم رم منشورة. اامعة عال مس. القاارة  م ر. ال ناع .

 للوادث احليللاة ال للاروة لللدو  لبللة  مسللتوق الوحللوح األكللادمي  وعالقتلل (. 2102مظلللوم, علللى حسللال ) -22
 (.0, العدد/)06/سلة )أ( العلوم اإل سا ية. ايلدرللة اامعة بابا. سل اجلامعة.

 القاارة  م تبة األصللو ادل رية. مقيا  مستوق الوحوح.(. 2113معوا, زلحد وعبد العظيم, سيد ) -23

الو الثاللل  للللا وق ادلسلللتةدي  مسلللتوق الوحللوح وعالقتللل  بتقلللدير الللذات عنلللد  للل(, 2116النللا ور, رشلللا ) -24
 رسالة مااستم رم منشورة. كلية الرتبية, قسم إرشاد  فس . اامعة دمشا. وادلعيدي .

دراسللة  عل  العحللا بلال ادلدرسلات وعالقتلل   سلتوو الوحلوح.الرضلا (. 0762النعليم, موضل  ف لد عبللد ا  ) -25
 مااستم. اامعة ادلل  سعود.
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 اس مستوي الطموح للمراهقينمقي 

 مولقا  ادرا  أحيا ا رالبا متاما العبارات م
      راض  ع  حيايت بش ا عام أ ا 0
      ارر  يف مواصلة دراس  العليا 2
      أاداف زلددة حليايت أضع 1
      على ا فعااليت واضبو ا عند مواا ة الشدائد أ غل  2
       اعتحد على  فس  يف حا مشاكل 3
      (-) أدائ اشعر بعدم الرض  ع   4
      أميا إىل التةديد يف حيايت 5
      ارر  يف  علم معلومات اديدة لتةديد و ووير أدائ  6
      اعحا ب ا ما يف وسع  لتحقيا األاداف 7

      لتحقيا  حوحايت ررم فشل  يف بعي ادلواقت اسع  01
      (-وليات عائلية )يلق  عل  مسي  أني ايقال  00
      استويع   وي  عالقات ايدة مع احمليوال ن 02
      مثل ا أكون أن أمتى  قدوة متحيزة يف احلياة  01
      اشرتك يف مسابقات ادلتفوقال دلنافسة اآلخري  والتفو  علي م 02
      (-بعحا   يسبا   إعداد خوة ل  ) أقوم 03
      قدريت علة األداء شلا يعو  أ لز 04
      (-عحا   ساعدة اآلخري  )أصلز أ 05
      (-اشعر بالفشا يف   وي  عالقات مع اآلخري  ) 06
      احلياة مجيلة بقدر ما في ا م  عقبات 07
      وبذف اجل د يف العحا التفاؤفررب  يف التفو   دفعال إىل  21
      رقيتسع مدو أادايف م  مرحلة آلخ 20
      لدق قحدق أكثر م  اآلخري  22
      ادلسئولية عند القيام بعحا ما أقححا 21
      (-اخش  ادلغامرات خوفا م  الفشا ) 22
      (-اشعر باليا   تيةة ل ثرة ادلش الت ال  واا ت ا يف حيايت ) 23
      لالمتيا قدرايت العقلية  يالال  أناشعر  24
      أادايفادلعوقات ال  قحوف دون قحقيا   عل أ غل  25
       حوح  ال يتوقت ما دما عل  قيد احلياة 26
      (- حوحايت بسيوة ال قحتاج إىل رل ود لتحقيق ا ) 27
      (أ زوج) أسرةارر  يف   وي   11
      فعال إىل التفو لناء احمليوال ن عل  أدائ  يد 10
      عند عحا زلدد أقتوال  أادايف تواصا  12
      (-ييلر على أصدقائ  يف إضعاف عزمي  للنةاح والتفو  ) 11
      قدرايت الشص ية  علال قادر عل  قيادة ايحوعات 12
      (- بدو   احلياة دون أما ) 13
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      (-ررب  يف التفو   سب    القلا ) 14
      استويع التصوي  لعدد م  األاداف وادل ام يف  فس الوقا 15
      ار   عندما ي يع وق  دون القيام بعحا اادف 16
      يف أق عحا مجاع  األكتكثما إ  القيام بالقس    أميا 17
      أادايفاشعر بالسعادة بعد قحقيا  21
      م  اي وفيف ظروف احلياة خوفا  االستقرار أح  20
      سبا   احل وف على اوائز و قديرات على  فوق  22
      يف قحقيا  حوحايت وأادايف حس  أةيت ا  مرو ة لدق  21
      أشعر بالذ   إخيا ق رت يف بعي األعحاف 22
      الشص ية أمورقا ذ دائحا القرار ادلناس  يف  23
      أادايف  أحقا سوفبا ال  ألا 24
      با ال قد أصب  شصز عظيم كثمة راودين أف ار   25
       تائا   رفايت   ون موابقة للصوة ال  وضعت ا 26
      للتفو  أصا حىتا دق  أواصا 27
      أف ر كثما يف التصوي  دلستقبل  31
      ا ح  دائحا يف الوصوف إىل مستوو شلتا  30
      (-لتحقيا )مستحيلة ا أادايف أن أاد 32
      (-مستقبل  رم واض  ادلعا  وال استويع  غم  ) أناشعر  31
      يعوقال الشعور بالفشا واإلحباس ع  قحقيا بعي أادايف 32
      والدق يساعدين يف التصوي  دلستقبل  33
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