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 أألََملُ الَتَكيُّفْي َلدى طَ لَبَِة الَمرَْحلَِة اإلْعدادية في مدينة الديوانية

 الباحثة/ زهراء طالب كريم                                                                           دي.م.د علي حسين عا  يأ  

     dhafirflakeannaily@gmil.com                          جامعة الق ادسية/كلية اآلداب       

 ملخص البحث                                                       

تذكيل شخريِّة ُيَعجُّ األمُل التكيُّفي أحُج الخكائِد األساسية التي تمعب دورا ايجابيا في        
اإلنداف، وىػ مغ الجػانب التي القت اىتسامًا في  عمع الشفذ اإليجابي، أذ قامت جسمة مغ  

فاألمل التكيفي  ُيعخؼ بأنو البحػث  بألقاء الزػء  عمى دور االمل في  التكيف اإلنداني، 
ُدىع بالربِخ وا لرالبة، وبالتالي شخيقة تفكيخ ناجحة تجفع االفخاد الى التفاعل مع بيئتيع وتدوِّ

 facilitate)ويعج االمل التكيفي بحلظ عامل مديِّخ لمشجاح  زيادة احتساالت إنجاز اىجافيع
successs)  مغ خالؿ االىجاؼ التي تفخض عمى الذخز السثابخة عشجما يػاجو مذكالت ،

الثقة لمفخد و الحياة و مراعبيا وىػ بحلظ يسثل قػة ديشامية متعجدة األبعاد، ويتسيد بأنو يعصي 
 التشبؤ غيخ السحجود بإمكانية إنجاز او تحقيق الشجاح حاضخا و مدتؿبال .

 .  وٌهدف البحث الحالً تعرف ما ٌأتً:

 االعدادٌة . مدارسطلبة ال األمل التكٌفً لدى -1

اإلعدادٌـة  مدارسً االمل التكٌفً عند طالب الالفروق ذات الداللة االحصائٌة ف -2

 وطالباتها على حسب متؽٌرات النوع  والتخصص والصؾ.

ولتحمٌك اهداؾ البحث الحالً, لامت الباحثة ببناء ممٌاس لمٌاس األمل التكٌفً  وفك نظرٌة 

فمرة , بعد التحمك من الخصائص الساٌكومترٌة  37))سناٌدر( تألؾ بصورته النهائٌة من )

 (0.84) تكرار اإلختبار–بطرٌمة أختبار  0.86)بات )إذ وصل معامل الث)الصدق والثبات( 

( طالب وطالبة من 400وتحلٌل فمراته أحصائٌاً على عٌنة بلؽت )بمعادلة الفاكرونباخ 

طلبة المدارس االعدادٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة تم اختٌارهم بالطرٌمة الطبمٌة العشوائٌة 

األمل التكٌفً أستخرج الباحث نتائج بحثه وباألسلوب المتناسب , وبعد استكمال بناء ممٌاس 

عن طرٌك الحاسبة  (SPSS)عن طرٌك تحلٌل اجابات الطلبة ُمستعٌنة بالحمٌبة االحصائٌة

الكترونٌة وباستعمال مجموعة من الوسائل االحصائٌة منها )االختبار التائً لعٌنة واحدة, 

وتحلٌل التباٌن الثالثً  واالختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن ومعامل ارتباط بٌرسون ,

 وتوصلت الباحثة للنتائج التالٌة :

 . ًٌمتلن طلبة الدراسة اإلعدادٌة أمالً تكٌفٌا 

 ٌاإلعدادٌة  مدارسة فً األمل التكٌفً لدى طلبة الال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ً لمتؽٌر ال السادس(, وكذلن التخصص  -اناث(, والصؾ )الرابع -)ذكور جنستبعا
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 جنسوالصؾ( و)ال جنستوجد فروق أٌضاً عند تفاعل )المهنً( وال  -مًعل -)أدبً

 جنسفروق نتٌجة تفاعل الثالثة )ال والتخصص( و)الصؾ والتخصص( ولكن توجد

وهً أكبر  7.520)نجد أَن المٌمة الفائٌة المحسوبة بلؽت ) والتخصص والصؾ( إذ

 . (0.05لة )( عند مستوى دال3.00من المٌمة الفائٌة الجدولٌة البالؽة )

 وبناًء على النتائج التً توصل الٌها البحث وضعت الباحثة عدداً من التوصٌات هً:         

  توجٌه اِلمالكات التدرٌسٌة على إستخدام طرائك تعلٌمٌة تعزز األمل فً نفوس واذهان

 الطلبة لؽد أفضل.

  الطلبة وتنمٌة ٌنبؽً للمدرسٌن التركٌز بشكل أكبر على تحفٌز األمل التكٌفً لدى

مستوى توجهاتهم المستمبلٌة فً هذه المرحلة من خالل التواصل المستمر معهم 

 وارشادهم الى سبٌل تحمٌك طموحاتهم وتشجٌعهم على بذل المزٌد لبلوغ أهدافهم.

  ًاالستفادة من ممٌاس البحث فً الدراسات المستمبلٌة ,للتعرؾ على مستوى األمل التكٌف

 ختلفة.لدى شرائح اجتماعٌة م

        وكذلن عدد من الممترحات :      

  تصمٌم برامج ارشادٌة لتنمٌة األمل التكٌفً لدى مختلؾ المراحل العمرٌة, وخاصة

 الشباب.

  ربط متؽٌر البحث )األمل التكٌفً ( مع متؽٌرات أخرى مثل التوافك النفسً , وجودة

 الحٌاة .

  االعدادٌة لتبصٌر الطلبة بما لدٌهم من نماط إعداد بعض الندوات التوعوٌة فً المدارس

 لوة تساعدهم فً حٌاتهم المستمبلٌة.

 اإلعدادٌة( مفتاحٌة ) األمل التكٌفً, المدارسالكلمات ال     

The adaptive hope of  the preparatory student class 
abstract Research 

      Adaptive hope is one of the positive aspects that have a role in the 
human personality ,and one of the aspects that have received attention 
in positive psychology if a series of research shed light on the role of 
hope in human adaptation hope. Snyder knows the adaptive hope that 
the adaptive hope can be considered a successful strategy and away that 
helps individuals to interact with their environment and provide them 
with patience and solidity and thus increasing the odds of achieving their 
goals. Thus, adaptive hope is a path to success  (facilitate success) 
through the achievement of goals that require perseverance when the 
individual faces a bstacles and difficulties and thus is a dynamic 
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multidimensional force characterzed by giving the individual confidence 
and then the unspecified expectation to achieve and achieve success 

present and future.                                 .                                                             

The current search aim to identify: 

1-Adaptive hope of middle school students. 

2-Statistical significant differences in adaptive hope of preparatory stage 

students by type ,specialty and grade variables . 

To achieve the goals of the current research ,the researcher built an 
adaptive hope scale according to Snyder s theory, and the scale 
consisted of (37) paragraphs after checking the psychometric properties 
(honesty and consistency) and analyzing his paragraphs statistically on a 
sample of (400) student (female and male)  from junior high school 
students in Diwaniya city who were chosen by the random class method 
with distribution after the completion of the adaptive hope scals 
construction the researcher extracted the results of his research by 
analyzing the answers of students ,using the statistical bag SPSS through 
the electronic calculator , and using a set of statistical means, including 
the T-test for one sample, and the test. T tow independent samples , and 
the independent samples , and the analysis of triple variance ,and the  
researcher reached the following results:                                                         

1-Preparatory students have adaptive hope.                                                 

2-Adaptive hope is not affected by the factors of  type, specialization and 
grade ,But when reviewing the partial details of the interactions  show 
that there are differences  adaptive hope the professional specialization 
of the fourth grade males was higher  when compared with the 
professional specialization of the fourth grade female and the average 

difference (14.7).                                                                                              

Base on the results of the research, the researcher put number of 

recommendations :                                                                                           

1.Instruct teaching staff to use educational methods that enhance hope 
in the minds and minds of students for a better tomorrow. 

2.Teachers should focus more on stimulating  the adaptive hope of 
students through continuous communication with them, guide them 
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towards the path to achieving their aspirations and make more efforts to 
reach their goals.                                                                                              

3.Take advantage of the scale of research in future studies, to identify 
the level of adaptive hope for different social strata.                                 

The researcher also developed a number of proposals:                               

1.Desingn guiding programs to develop adaptive  hope for different age 
groups, especially young people.                                                                    

2.Linking variable of the research (The adaptive hope) with others 
variables such as psychological compatibility and quality of life.              

3.Preparing some awareness seminars in middle schools inform students 
of their strengths that will help them in their future lives .                         

Key words: Adaptive Hope, Preparatory stage students.                             

 ) التعريف بالبحث(  الفص          ل االول

 : Research problemمشكلة البحث  

ُتعتبخ مخحمة الجراسة اإلعجادية مخحمًة محػريًة في حياة الصمبة، كػنيا السخحمة التي تحجد 
مدتقبميع األكاديسي، كسا إف السخحمَة تمظ بالشدبة لمصالب، تشصػي عمى تعقيجاٍت كثيخة، مشيا ما 

الجدجية  يتعمق بالجانب الجراسي وصعػبة السشاىج الجراسية ومشيا ما يتعمق بالتغيخات الشفدية و
التي يسخ بيا الصالب نفدو، كػنو في ىحه  الفتخة  بسخحمػػػػػػػػة السخاىقة ولع يبمغ بعج مخحمة الشزج 

 Kwon, 2000, pو اإلدرؾ الشفدي والعقمي ولع يرل بعج حتى الى حالة الكساؿ الجدساني  
الكثيخ مغ التغيخات  (، فسخحمة السخاىقة التي تسثل فتخة الجراسة اإلعجادية تاجيا، تحسل معيا(45

الجدجية و الشفدية لمصالب نتيجة لعػامل بيػلػجية وإفخازات ىخمػنية كثيخة، كسا يسخ الصالب بتمظ 
كػف لجيو مجسػعة كبيخة مغ العالقات األسخية و السجرسية و تالسخحمة بتغيخات إجتساعية وت

ت إقترادية صعبة السجتسعية . إف ما يسخ بو السجتسع مغ ضخوؼ اجتساعية معقجة و مذكال
تتعمق برعػبة السعيذة او حتى السذكالت الدياسية التي يتأثخ بيا السجتسع ككل و كأفخاد وكثخة 
حاالت اإلنتحار خاصة بيغ شمبة ىحه السخحمة الجراسية، كل ىحا لو أثخًا فاعاًل عمى حياة الصمبة 

بحاجة دائسة لػجػد األمل  األمخ الحي قج يجعل مدتػى األمل التكيفي لجييع متجنيا . اإلنداف
فبػجػد األمل في حياة الصمبة تدداد قجرتيع (، al,1999,p.19) et Brown التكيفي في حياتو

عمى التكّيف مع البيئة و تشسػ مقجرتيع عمى رسع أىجافيع السدتقبمية، بيشسا ضعف مدتػى األمل 
خيجوف؟ والى أيغ في نفػس الصمبة يجعميع في حالة ضياع وتذتت دوف إف يعخفػا ماذا ي
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يتجيػف؟، إف الصمبة بحاجة دائسة الى وجػد األمل التكيفي حتى يدتصيعػف اإلستسخار في حياتيع 
 Curry)ع ػػويتسكشػف مغ تخصي العؿبات التي تعتػخض سبيميع، فمألمل دور في تحديغ مذاعخى

&Snyder, 2000,p34)عؿبات  . لكشسا ضعف األمل التكيفي قج يجعل الصمبة يدتدمسػف ألي
أو حػاجد تعتخض إنجاز مياميع أو أىجافيع وىحا ُيفقجىع حتى التفكيخ في َمدارات أو شخؽ 

 ,Curry & Snyder) أخخى لتجاوز ىحه العؿبات وبالتالي فقجاف الثقة و إنخفاض إحتخاـ الحات
2000, p.88   )( يؤكج سميجسافSeligman,2005 إف األحجاث السدعجة والزاغصة ،)
عبة والسعقجة التي تػاجو الصمبة الستفائميغ ىي نفديا التي يػاجييا الصمبة والطخوؼ الر

الستذائسيغ، إال أف الصمبة الستفائميغ يقِجروف عمى مقاومتيا بذكل أقػى، فيع يشيزػف مغ ججيج 
في  حتى عشجما تكػف ىحه الطخوؼ صعبة وقاسية وذلظ ناتج مغ كػنيع يستمكػف األمل التكيفي

( فميذ الحكاء والقجرة ىسا وحجىسا ُمحجدا الشجاح فحدب Seligman,2005. p. 412حياتيع )
في الفرػؿ الجراسية، بل إف وجػد األمل التكيفي لو دورًا رئيدًا و فاعاًل باإلضافة الى عاممي 
الحكاء والقجرة، وحتى الصمبة السػىػبيغ قج يفذمػف في تحقيق السدتػيات التي تتفق مع إمكانياتيع 

وا األمل التكيفي في حياتيع، وقج أجخَيت الكثيخ مغ البحػث الشفدية بيجؼ العثػر عمى إذا ما فقج
العػامل التي تعدز أو تديج مغ مدتػى التحريل الجراسي لجى الصمبة ، فُػِجج إف األمل التكيفي 

 ,Straker)ىػ أحج الجػانب السيسة التي تداعج عمى زيادة مدتػى التحريل الجراسي لجى الصمبة
2009, P. 67)  ( إذ أشار ىيخث.(Hearth, 1990  الى إف الحياة ترُعب بل قج تدتحيل

 .Hearth, 1990, P)بػياب األمل في الحياة، فيػ يسثل اإلرادة التي تداعج الفخد عمى  العير
. وإف فقجاف األمل قج يعيق عسمية التػجو الى السدتقبل، وذلظ كػف التػجو نحػ السدتقبل  (25

عمى األمل والتفاؤؿ المحاف يداعجاف الصمبة عمى التفكيخ في مدتقبميع، حتى يكػنػا يكػف مبشيًا 
 ,Snyderقادريغ عمى تحقيق ؾيسيع وأىجافيع ويجعميع أشخاص فعاليغ ومتسيديغ في السجتسع ) 

1999, p. 45 الشاجح يسيل الى إف يسأل نفدو بعػاشف الشجاح بجءًا مغ اإلجتياد(. والصالب 
وانتياًء بالتفػؽ لتحقيق الشجاح الباىخ، وإف جسيع ما نحققو مغ نجاحات و ما نشجدُه مغ مياـ ، 
إنسا ىػ مختبط بسجى إحداسشا باألمل مغ أجل التػجو صػب السدتقبل وتحقيق الشجاح في ىحه 

فالصمبة يختمفػف في تفديخىع لػاقع الحياة  .Desimone,2001.p,16) (Chang&الحياة  
، كسا أنيع يختمفػف في شخيقة تػجياتيع السدتقبميػة  و كٌل يشطخ لمغج مغ زاوية خاصة ، اليػمية

فقج يكػف البعُس متفائاًل بالسدتقبل و بإمكانية تحقيق رغباتو، وىحا يداعج في رفع مدتػى 
الصسػح لجييع ، بيشسا البعس األخخ تكػف لجيو نطخة سمبية بأف ىشاؾ صعػبات وعخاقيل تعيق 

 .Curry & Snyder, 2000, pتحقيق ما يدعى إليو وبالتالي يكػف مريخُه الفذل )تقجمو و 
(. ومغ وحي الػاقع السجتسعي الحي نعيذو والػاقع الجراسي الستجني في السجتسع ونطخًا لكػف 34

ىحه الجراسة تثسل محل إىتساـ الباحثة بسخحمة الجراسة اإلعجادية التي يعج األىتساـ بيا بسثابة 
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تسخار لمتقجـ العمسي و الشيػض بالػاقع التخبػي، تكسغ مذكمة البحث الحالي في مرجر إس
 اإلجابة عغ )الدؤاليغ( اآلتييغ : 

 . ما مدتػى األمل التكيػُّػفي لجى الصمبة في السخحمة االعجادية ؟ 

 شمبة الجراسة اإلعجادية ؟ لجىاألمل التكيفي فخوؽ ذات داللة أحرائية في . ىل تػجج 

 Importance of the researchلبحث: أهمية ا

إف حياة اإلنداف مميئة بالتغييخ والتقمب ما بيغ خيخ وشخ وسعادة وحدف وأمل ويأس، إنسا الحياة  
بجوف األمل ال ُتحَتسل وال ُتصاؽ، فاألمل يبعث في نفػس الصمبة حب الجراسة لتحقيق الشجاح، 

باألمل أصبح قخيب مغ تحقيق أىجافو فاألمل لو تأثيخات مفيجة لرحة  فالفخد كمسا كاف مفعساً 
اإلنداف الشفدية ولو اثخًا نفديًا شيبًا عمى خبخاتو وشاقاتو ما ُيسكِّشو مغ مػاجية األزمات و 

ويذيخ  .((Beth,1997,p10 السذاكل الشفدية التي قج يتعخض ليا في حياتو،
(Sumerlin,1997) ع  الى  Behaviorإف األمل التكيفي عادًة ما يكػف بسثابة سمػؾ مشطِّ

Directed)  لمشجاح وتحقيق األىجاؼ، وىػ الحي يجفع الفخد إلنجاز ميامو ، وإف األشخاص )
 ,Sumerlin R. John) ذوو األمل يستمكػف القجرة عمى إكتذاؼ حمػؿ لرشع غٍج أفزل 

1997,p. 101).  دراسة حيث ( في 2005صل إليو )الرالحي وىحا يشدجع تساما مع ما تػ
تشاوؿ األمل وتحقيق األىجاؼ وإرتباشو بالصبيعة الدايكػلػجية "لصمبة الجامعة"، و الجراسة ىحه قج 

" ،  عمى وفق متغيخ الجشذ كذف عغ الفخوؽ "شمبة الجامعة" واللجى  ىجفت الى ؾياس األمل 
ت نتائج الجراسة ُتذيخ إلى إف جسيع (  و مغ كال الجشديغ ، وكان156فبمغت عيشة البحث )

: 2005األفخاد  يتستعػف باألمل وال تػجج فخوؽ ذات داللة بيغ الحكػر واالناث )الرالحي ،
مغ خالؿ   (Facilitate success)  ويعج االمل بسثابة عامل مٍديٍخ لمشجاح. (10-130

عؿبات وىػ بحلظ يسثل قػة تحقيق األىجاؼ التي تتصمب السثابخة حيغ يػاجو الفخد الرعػبات وال
ديشامية متعجدة األبعاد، ويتسيد بإعصاء الذخز الثقة والتحكع في الشفذ، ومغ ثع التػقع غيخ 

(. (Beth, 1997, p.10السحجد بإنجاز أو تحقيق الشجاح في الػقت الحاضخ والسدتقبل 
ى االىجاؼ، ( إف األمل ىػ الكيؽية التي يشطخ بيا الشاس ال Snyder,2000وأوضح سشايجر )

حيث يػجج الكثيخ مغ األفكار التي يستمكيا الذخز حػؿ قجرتو عمى وضع شخيقة واحجة أو 
شخائق عجة، "مسكشة التشفيح"  تؤدي بو لبمػغ اليجؼ وقجرتو عمى اإلستسخار والتحخؾ، سعيا 
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(.  فاألمل يػلج (Snyder,2000,p.180لمػصػؿ الى أىجافو ولمحج مغ مذكالتو الشفدية 
جاد لجى الفخد أتجاه السدتقبل، إف يكػف متقبل لمحاضخ حتى يتسكغ مغ تقبل ما بعج اإلستع

الحاضخ و ىػ السدتقبل ، وكثيخًا مغ الشاس يخفقػف في الحياة العسمية، ألنيع ال يستمكػف وعيًا 
(.  كسا أشار 15: 2002بالسدتقبل والتعامل مع الحاضخ بعقمية الساضي )نػفل ،

( الى أف األمل التكيفي سسة معخؼية في الذخرية تتسثل عادة  (Snyder et al,1991سشايجر
بالجافعية نحػ تحقيق األىجاؼ، وتطيخ بػاسصة مكػناف ىسا التفكيخ نحػ إنجاز األىجاؼ الستبشاة 
مغ الفخد، وىي التي تعكذ ترسيسشا نحػ األىجاؼ ومكػف أخخ ىػ إعتقادات الفخد نحػ ماـية 

 2015أىجافػػػػو )العبػدي، جحة لتػليج األفكار السؤدية الى تحقيقاإلستخاتيجيات والخصط الشا
إعجاد اإلنداف لمحياة ليكػف مؤىال  كسا إف وجػد األمل التكيفي لجى الصمبة يعج بسثابة .(64":

لتحسل السدؤوليات وفق اإلمكانات الستػافخة عشجه وعشج السجتسع الحي يعير ؼيو عغ شخيق 
ذصة اإلندانية الستفاعمة والسداعجة في الترجي لمسذكالت التي يعاني السذاركة اإلجتساعية واألن

مشيا، حتى يتسكغ الفخد وأسختو واآلخخيغ مغ العير بدالـ وإزدىار والعير الدػي والتعاير 
يجعل الذخز يػاجو السذاكل بذكل فزاًل عغ إف األمل  (. Burns,2001,p.52)الدمسي 

ر الشتائج الصيبة التي يسكغ أف يرل إلييا، وإف األمل  فعاؿ ومخف، كسا ُيَسكِّغ الفخد مغ ترػُّ
(، واألمل التكيفي (Nurmi,1991,P.40يعسل عمى تفتيح الحىغ إلكتذاؼ السػاقف الججيجة  

يتسكغ الفخد وأسختو جة شػيمة كي يعج حالة إدراكية تخمق حالة مداجيو إيجابية يدتسخ مفعػليا م
واألخخيغ مغ العير بدالـ وإزدىار وقج أشمعت الباحثة عمى مجسػعة مغ الجراسات التي تصخقت 
الى متغيخ البحث )األمل التكيفي( وتسكشت مغ الحرػؿ عمى دراسات تذيخ ايزا الى العالقة 

مدتػى األمل الحي يتستع بو دراسة العارضي )التعخؼ عمى اإلرتباشية مع متغيخات اخخى ومشيا 
مدتػى األمل عشج شمبة الجامعة التعخؼ عمى (، تيجؼ الجراسة ىحه الى 2013شمبة الجامعة ، 
،حيث كذفت الشتائج التي تػصمت ليا  جشذفي متغيخي السخحمة الجراسية والو معخفة الفخؽ 

ؽ واضحة تخجع لستغيخي ال فخو الجراسة الى إف شمبة الجامعة يتستعػف بسدتػًا مختفع مغ األمل و 
( وكحلظ دراسة سكػت وسشايجر 2،  2013ذكػر_ اناث( والسخحمة الجراسية )العارضي،)  جشذال

Scott & Snyder ، ( ىجفت ىحه 2005)دور األمل في التػافق لجى عيشة مغ شمبة الجامعة
عيشة قج بمغ الجراسة الى التعخؼ عمى دور األمل في التػافق والكذف عغ العالقة حيث إف حجع ال

( مغ الصالب والصالبات، وأشارت الشتائج إلى إف ىشالظ عالقة إرتباشية دالة ومػجبٌة بيغ 158)
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ومغ خالؿ ما تع تقجيسو يسكغ إيجاز أىسية  ( .&Snyder,2005,45) Scott األمل والتػافق.
 البحث بسا أضافتو مغ معخفة عمسية مغ الجانبيغ الشطخي والتصبيقي.

الجراسات و البحػث التي تصخقت الى مفيػـ )األمل التكيفي( نادرة أف   األهمية النظرية:اواًل:  
و شحيحة، وىحا يبخز الحاجة الساسة لتشاوؿ البحث الحالي في مجاؿ "عمع الشفذ اإليجابي". 

( معًا، ما يجعل ومتغيخ أخخ متغيخ )األمل التكيفيوجػد بحػث ودراسات مدجت بيغ  عجـ كحلظ
الحالي لو صفة التسيُيد عغ البحػث األخخى لسا يزيفو مغ أضافو عمسية يخفج بو البحث 

تقع مفاـيع البحث ىحا، في )عمع الشفذ اإليجابي( و الحي أُىسل لفتخة و السكتبات الجامعية.
شػيمة نتيجة التخكيد عمى مجاؿ األمخاض الدايكػلػجية ، لحلظ فإف الجراسة في ىحا السجاؿ تسثل 

إف مخحمة الجراسة  ادة األىتساـ والبحث بكل اإليجابيات في شخرية الصالب.محاولة إلع
اإلعجادية تعج مغ السخاحل السيسة في حياة اإلنداف لسا تحسمو معيا مغ صخاعات وصعػبات 
عمى السدتػى الجراسي والشفدي، لحلظ فإف تشاوؿ ىحه الذخيحة مغ السجتسع تعج بسثابة تحجي لكل 

 اجو الباحثيغ عشج دراسة ىحه الذخيحة.الرعػبات التي قج تػ 

يسكغ وىحا  السؿياس )األمل التكيفي(  تع ترسيع مؿياس لستغيخ: ثانيًا: األهمية التطبيقية
نتائج البحث الحالي قج تداعج السدؤوليغ  وكحلظ في البحػث والجراسات القادمة. األستفادة مشو

البحػث مغ ىحا الشػع لجى ىحه السخحمة الجراسية والباحثيغ في ميجاف التخبية عمى إجخاء مديج مغ 
 وكذف ما تخؽية ىحه السخحمة مغ تعقيجات.

 اآلتي : أهجاُف البحث: يهجف البحثُ الى التٌعرف على 

 اإلعجادية. جارسألمُل التكيفُي لجى شمبِة السا 
  اإلعجادية ، عمى وفق متغيخات الشػع  سجارسفي االمل التكيفي لصمبِة الداللة الفخوؽ

 .سادس(–ميشي ( والرف )رابع-عمسي– )ُأناث _ ذكػر(، والتخرز ) أدبي

اإلعجادية في مجيشة الجيػانية، لمعاـ الجراسي  جارسحجد البحث الحالي بصمبِة السيت:  حجوُد البحث
 ( وعمى إختالؼ إختراصيع مغ الحكػر واالناث.2018-2019)

َفُه كٌل من: (Adaptive hopeاالمل التكيفي  المصطلحات: أواًل )تحجيج   عرَّ
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إستخاتيجية ناجحة تداعج األفخاد عمى التفاعل مع بيئتيع   Snyder,1990)) سنايجر -
وتدويجىع بالربخ والرالبة وبالتالي زيادة إحتساالت إنجاز آماليع وشسػحاتيع . 

((Snyder,1990,p.12 

إدراؾ الفخد بأنو مغ السسكغ تحقيق أىجاَفو و رغباَتو، وذلظ يجفع بو  (5002عبج الصمج )_     
الى السبادءة و  السثابخة و مػاصمة اإلصخار عمى تحقيق تمظ األىجاؼ، مدتخجمًا في ذلظ تػليج 
األفكار و التخصيط و إتباع سبل عسمية لإلنجاز، ُبػَية تحقيق األىجؼ، و يستمظ الفخد، "القجرة 

 (32،   2005و ُتحخِّؾ ُقػجرة الفخد "قػة اإلرادة و الذعػر بالُستعة" ) عبج الرسج  العالية لألداء"
( ,Snyder  (1990من خالل ما تقجم فإن الباحثة قج تبنت التعريف النظري لألمل التكيفي.

الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب في مؿياس األمل التكيفي  أما تعريُفه "إجرائيا" فهو:
 الحي تع بشاؤُه ألغخاض البحث الحالي.

 الفصل الثاني) اإلطار النظري(
ُيَعُج األمُل التكيُّفيُّ أحُج (Concept of the adaptive hope) أوَّاًل: مفهوُم األمل التكيفي 

في بشاء شخرية الفخد، و ىػ مغ الجػانب التي القت   جابياً الخكائد األساسية التي تمعُب دورًا إي
إىتسامًا في  عمع الشفذ اإليجابي،  إذ قامت جسمة مغ  البحػث  بإلقاء الزػء  عمى دوِر األمل 

(. إذ أصبح األمل مغ السفاـيع اليامة في Visser, 2009, p. 14في  التكيُّف اإلنداني )
فاألمل مغ وجية الشطخ سيكػلػجية مختمف عغ اإلستعساؿ الذائع والحي يخاه مجاؿ عمع الشفذ، 

العجيج مغ األفخاد عمى إنو يسثل )ضاىخة اإلنفعاؿ العاشفي(،فحيشسا يكػف لجى الذخز الخبخة 
فيػ يدتشفح كل الػسائل العسمية لتحقيق الغاية السخجػة. لحا أشار سشايجر الى إف األمل التكيفي 

جية ناجحة بػصفة شخيقة تداعج األفخاد عمى التفاعل مع بيئتيع وتدويجىع بالربخ يعتبخ إستخاتي
فاألمل ليذ مجخد  (. (Chang,1998,p.67والرالبة وبالتالي زيادة إحتساالت إنجاز أىجافيع 

عاشفة تػلج لجى الفخد شعػر جيج، بل ىػ نطاـ معخفي يدود الفخد بالقجرة  لتصػيخ مدتقبمة مغ 
افو ومغ ثع يذحشو بعاشفة لمؿياـ بسا ىػ مصمػب مشو مغ عسل مشاسب وبحلظ أجل تحقيق أىج

والبقاء عمى لجيو يداعج األمل التكيفي عمى نسػ الذخز وتحديغ مدتػى القجرات واإلمكانيات 
ويعج  .34:2015)السدار الرحيح في تشفيح السذاريع الجراسية والسيشية والسجتسعية.)العبػدي ،

مغ خالؿ األىجاؼ التي تتصمب  (facilitate successعامل مديخ لمشجاح األمل التكيفي بحلظ 
مغ الذخز السثابخة عشجما يػاجو العؿبات والرعػبات وىػ بحلظ يسثل قػة ديشامية متعجدة األبعاد 
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ويتسيد بإعصاء الفخد الثقة ومغ ثع التػقع غيخ السحجد بإنجاز أو تحقيق الشجاح في الػقت 
 (.33 2002:بج الخالق،الحاضخ والسدتقبل ) ع

لّخز ريظ التي فدخت مفيػـ األمل التكيفي ،  ((Snyder,1990ًا : نظرية سنايجر ثاني
ـ(، وقاؿ بأف األمل مجسػعة معخؼية قائسة 1990نطخيتو في ورقة عسمية نذخىا في عاـ ) سشايجر

عمى إحداس مدتسج تبادليًا بيغ القػة الشاجسة )التحجيج السباشخ لميجؼ( والدبل )التخصيط لتحقيق 
اليجؼ(، بعبارة أخخى، إنو مغ الزخوري إف يذعخ اإلنداف بإمتالؾ القػة )القجرة عمى تحقيق 

غييخ( والصخيق لتحقيق ىحا التغييخ سيقػد الجافع الذخز الى تحقيق األىجاؼ السحجدة إذا تع الت
.كسا أشارت نطخية سشايجر الى إف Marques & Pais, 2011, P. 89)تػفخ ىحيغ الذخشيغ )

األمل التكيفي يسكغ إف يؤثخ عمى العجيج مغ جػانب الحياة مثل التعمع والعسل والرحة، كسا ربط 
إف األشخاص الحيغ يصػروف إيسانيع  Snyderبػجػد اليجؼ، كحلظ أوضح سشاديخ  األمل

بقجرتيع ىع أشخاص يستمكػف األمل وقادريغ عمى وضع أىجاؼ واضحة وتخيل الصخائق السشاسبة 
(. وتعج محاولة التخمز مغ الصاقة الدمبية مغ Oliver, 2011, p. 12لتحقيق تمظ األىجاؼ )
التػجو نحػ الصاقة اإليجابية يكػف ذا تأثيخ كبيخ عمى عديسة اإلنداف أكثخ الحمػؿ فاعميًة، ف

وشسػحاتو، واألمخ ليذ صعبًا عمى اإلشالؽ، لكشو يحتاج إلى مالزمة األشخاص اإليجابييغ 
الحيغ لجييع روح األمل، فسغ وجية الشطخ الديكػلػجية إف األمل التكيفي َيسشح اإلنداف أكثخ مغ 

لرعاب، بل إنو يمعب دورًا فعااًل في الحياة برػرة مسيدة ، فاألمل مجخد تجاوز األحداف وا
التكيفي يعج عامال ميسًا في أي محاولة إلحجاث تغييخ يتدع بالػعي والتشطيع ويعج األمل التكيفي 
أحج الستغيخات الخئيدة في عمع الشفذ اإليجابي، وإف األمل التكيفي أحج العػامل الػاؾية مغ األثار 

لزغػط، كسا يعج األمل التكيفي مغ العػامل التي ليا دورًا في السداعجة عمى مػاجية الدمبية وا
العؿبات والرعػبات التي تػاجو الذخز وإنو يعصي شعػرًا بالثقة والتػقع غيخ السحجد بالشجاح 

 Schrank et).السدتقبل ولو دورًا في السداعجة لمػصػؿ الى تحقيق األىجاؼ في
al,2008,p.56)   ى أف اليأس أوؿ خصػة في شخيق الفذل، لحلظ يجب عميشا إف نحاربو كسا يخ

بكل شاقتشا، كػف الفذل بسجخد دخػلو حياتشا يحػليا مغ حياة مميئة باألمل والصسػح إلى حياة 
فاألمل يعج فزيمة ، مميئة بالتذاؤـ وضعيفة و غيخ قادرة عمى مػاجية الزغػط والرعػبات

في حياة البذخية ، إذ يجعميع يشطخوف الى العالع عمى إنو مكاف  بالغة القجـ و ليا أىسيٌة كبيخةٌ 
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فاألمل التكيفي يتػاجج دائسًا في يدتحق أف يعيذػا ؼيو، وبالتالي يرعب عمييع العير بجونٌو، 
 ,Snyder, 1999الحياة عمى الخغع مغ وجػد الكثيخ مغ  السػاقف التي تؤدي الى اليأس 

p.44)مكػنيغ ىسا (. يتكػف األمل التكيفي مغ: 

 وتسثل الصاقة السػجو نحػ اليجؼ الحي يدعى الذخز الػصػؿ إليو. المقجرة:. 1

تعشي التخصيط مغ أجل تحقيق األىجاؼ  السختمفة ومع وجػد أىجاؼ لجى الذخز  السبل:. 2
وىشاؾ  (. Sumerline,1997,p.25فإنو مغ السخجح إف يحجث التفكيخ في األمل التكيفي( )

، ؼبالخغع مغ إف األمل واألمل التكيفي، والفخؽ ىشا ضئيال ندبيًا بيغ السفيػميغ فخؽ بيغ مفيػمي
كل مغ األمل واألمل التكيفي يسثالف تػقعات عامة حػؿ السدتقبل إال أنيسا يختمفاف في كيؽية 
تأثيخىسا عمى سمػؾ الفخد ،فاألمل يقػـ عمى تػقع وإنتطار فخصة حجوث نتائج إيجابية في 

وف إف يكػف لو دور كبيخ في صشع ذلظ السدتقبل وتحقيق تػقعاتو. في حيغ إف السدتقبل مغ د
األمل التكيفي يعسل عمى تحخيظ الفخد نحػ أىجافو وتػقعاتو ويقػـ عمى الذعػر اإليجابي بأنو 
سيحقق أىجافو رغع الطخوؼ الرعبة التي يػاجييا. كسا إف األمل يديج مغ ثقة الذخز بشفدو 

والتسيُّد مغ خالؿ دافعيتو لبحؿ السديج مغ الجيػد أما األمل التكيفي فيػ يداعج ويػلج لجيو اإلبجاع 
الفخد عمى التخصيط ووضع األىجاؼ ويػلج لجيو القجرة عمى تجاوز الرعػبات والسذاعخ الدمبية 

(. وبذكل عاـ فإف Selezackova,2017,168-175إتجاه الحاضخ والشطخ الى السدتقبل.  )
ع مدتػًا مختفعًا مغ األمل لجى مقارنتيع باألشخاص مغ ذوي األمل األشخاص الحيغ لجيي

السشخفس فإنيع يكػنػف أكثخ إيجابية في تفكيخىع كسا أنيع يدعػف إلى بحؿ إمكاناتيع وقجراتيع 
في تحريل شسػحاتيع وىع أكثخ إيسانًا بسقجرتيع عمى الػصػؿ الييا وىع يخكدوف عمى الشجاح 

Lazarus,1999,p.90)إعجاد  ( يػضح الفخؽ بيغ األمل واألمل التكيفي1خصط )(. والس(
 . الباحثة(

                                                       

 

 

حدوث نتائج  األمل 

 اٌجابٌة

 انتظار تولع 

 تخطٌط األمل التكٌفً تحمٌك نتائج

 

وضع 

 األهداؾ



13 
 

إف الحي يجفع الصمبة الى الجج والسثابخة والديخ ىػ وجػد األمل بتحقيق مداعييع في الشجاح،    
فاألمل قػة دافعة تذخح صجور األشخاص وتجفعيع لألماـ وتبث الشذاط فييع وفي نفذ الػقت 
تبعج عشيع اليأس الحي يػلج لجييع اإلحباط والفذل، فقج ذكخ إف وجػد األمل والدعادة يداعج 

( لحلظ عمى األشخاص (Oliver, 2011, p. 60لشاس عمى السحافطة عمى نطخة أكثخ تفاؤاًل  ا
أف يفيسػا إف كل السذاعخ الدمبية قج تػلج فكخة الخػؼ، وحيغ تبحث عغ مرجر ىحا الخػؼ 
ستجج إنظ أنت مغ زرعت الخػؼ مغ السدتقبل بجاخمظ، لحلظ يجب إف يكػف لجيظ ىجؼ يػلج 

، كسا أشار سشايجر إلى إف مخحمة السخاىقة ىي متسثمة باألمل والتفاؤؿ لجيظ مذاعخ إيجابية
مخحمة الصسػح والبشاء، حيث يكػف األفخاد خالليا أكثخ اليامًا وتحجيًا في سعييع وراء شسػحاتيع 
وإنيع يخكدوف عمى الجانب السذخؽ مغ حياتيع، فإف كاف لجييع ىجؼ فإنيع سػؼ يفكخوف دومًا 

الجشذ ىػ عامل غيخ مؤثخ في مدتػى األمل التكيفي .ية تحقيق ذلظ اليجؼ وبكل عػاشفيع بكيؽ
مػف أىجافيع وشسػحاتيع عمى  فكل فخد لجيو رغبات يدعى إلى بمػغيا وإف األفخاد ذوي األمل يقػِّ
نحٍػ أكثُخ إيجابيًة ومتدسًا بالتحجي، ويدتخجمػف شخائق تػافؿية حتى لػ جابيتيع عػائق قػية، 

غ األىجاؼ التي يستمكيا الفخد والتي تتػافق مع قجراتو، فعميو أف يزع شخيقة أو فيشاؾ الكثيخ م
عجة شخائق قابمة لمتشفيح حتى يتسكغ مغ بمػغ ىجفو، ومػاصمة العسل و اإلستسخار سعيا لمػصػؿ 
الى شسػحو، فالصمبة بيحه الفئة العسخية يتستعػف بسدتػًا ال بأس بو مغ الشزج العقمي والػعي 

ة السجتسع وعساده، وغالبًا ما تكػف لجييع سمػكيات معيشة تتسثل بخغبتيع في بحؿ الجيج وىع ركيد 
في إكتداب التعمع والسبادرة والسذاركة في الكثيخ مغ األنذصة السختمفة مسا يؤدي كل ذلظ الى 

مجاالت  أربعةج حجد سشايجر ولق  (Snyder,1999,p.35تعديد الجافعية وتحقيق اإلنجاز. )
ىػ إدراؾ الفخد إف لحياتو معشًا ومغدى ، وإف لو أىجافًا يدعى  (معنى الحياة ) تكيفي ىيلألمل ال

الى تحؿيقيا ميسا تحسل مغ جيج ومذقة، وإف لمحياة معشًا في ؾيع اإلنداف وخبخاتو والسياـ التي 
يعشي نطخة الذخز اإليجابية  (األمل اإليجابي بالحياةو)يؤدييا، وإتجاىاتو الستكػنة لجيو . 

التفاؤلية مغ حيث ما يأمل إف يكػف عميو مدتقبمو وذلظ كقػة دافعة لو نحػ مدتقبٍل مذخٍؽ مميء 
وتعشي قجرة الفخد عمى مػاجية ومكافحة العؿبات (  قوة اإلرادة)وباألىجاؼ التي يخيج تحؿيقيا. 

يشذجىا ويربػا الييا، بحيث يكػف  والذجائج التي تعتخضو أثشاء الدعي في تحقيق أىجافو التي
وتعشي مجسػعة مغ  (األهجاف الحياتية)عازمًا عمى تحقيق أىجافِو رغع الرعػبات التي تعتخضو .

األىجاؼ الذخرية التي يقػـ بتعييشيا الذخز لشفدو كسشيج في حياتو يديخ عميو وذلظ لجعل 
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لسجاؿ العمسي أو العسمي أو األسخي حياتو أكثخ إيجابيًة وتفاعمية، سػاء كانت ىحه األىجاؼ في ا
أو اإلجتساعي بحيث يزع العجيج مغ األىجاؼ حتى إذا فذل في تحقيق ىجٍؼ ما، كاف لجيو 

 ((Snyder,1990,p.73ىجفًا آخخًا بجياًل عشو . 

   الفصل الثالث)إجراءات البحث(

الباحثةُ فً هذه الدراسة, المنهج الوصفً اإلرتباطً, لمالئمته  إستعملت:  هجٌّةُ البْحثناوال:ً م

عن العاللات واإلرتباط بٌن متؽٌرٌن أو أكثر والتعبٌر  للدراسة الحالٌة,  وألنه ٌهتم بالكشؾ

ً , من خالل معامالت اإلرتباط بٌن المتؽٌرات وهذا المنهج ٌحاول وصؾ الظاهرة  عنها كمٌا

الخطوات األولى  ا, وهذه المنهجٌة ذات لٌمة كبٌرة ألنها تمثلودراسة العاللة بٌن متؽٌراته

 ( 57-63, 1995.)ماٌرز,للتجرٌب
مجتمع البحث هو المجموعة ذات العناصر التً ٌرٌد الباحث إن ٌُعمم : ثانٌاً : مجتمع البحث 

(, وألجل إختٌار عٌنة البحث ,  159: 1992كلة علٌها )عودة , فتحً,النتائج المرتبطة بالمش

فمد ُحدد مجتمع البحث و الذي ٌتمثل بِـطلبِة المرحلِة اإلعدادٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة فبلػ مجتمع 

( طالباً وطالبة موزعٌن على المدارس اإلعدادٌة فً مركز مدٌنة الدٌوانٌة, 12935البحث )

( للتخصص االدبً فً حٌن بلػ التخصص المهنً 1883( للتخصص العلمً و)10433بوالع )

 ( طالباً وطالبة.  619)

أُختٌرت عٌنة البحث الحالً بالطرٌمة الطبمٌة العشوائٌة المتناسبة, بنسبة  ثالثا :ً عٌنة البحث 

( 58( للتخصص العلمً و )322( طالبا وطالبة وبوالع )400%( من مجتمع البحث فبلؽت )3)

إلعدادٌة فً ( للتخصص المهنً, موزعٌن على الجنسٌن بٌن المدارس ا20للتخصص األدبً و)

 مدٌنة الدٌوانٌة .

ً : أدا لامت الباحثة ببناء ممٌاس األمل التكٌفً )بناء ممٌاس األمل التكٌفً(    البحث  ةرابعا

ٌعتمد علٌه فً بناء ممٌاٍس لهذا ((Snyder,1990,p.12بإعتمادها على اإلطار النظري لسناٌدر 

الباحثة لعدد من الدراسات السابمة والمماٌٌس العربٌة التً لها عاللة  بعد  إستظهار المتؽٌر

  2005)( و) الصالحً , 2013بموضوع األمل التكٌفً واإلستفادة منها مثل دراسة )العارضً,

( وفً ضوء ما تمدم فمد لامت الباحثة  2011( و) جودة وأبو جراد, 2015و ) عبد الودود, 

لتكٌفً بعد تحدٌد مجاالته, مستعٌنة بالدراسات السابمة واإلطار بصٌاؼة فمرات ممٌاس األمل ا

( فمرة لممٌاس األمل التكٌفً 40النظري المعتمد فً هذا البحث, حٌث لامت الباحثة بصٌاؼة )

 وكانت جمٌع الفمرات تؽطً المجاالت األربعة التً تنتمً الٌها فكان المجال األول معنى الحٌاة 

بالحٌاة حٌث تكون والمجال الثالث لوة اإلرادة وٌتكون من إلٌجابٌة اوالمجال الثانً النظرة 

 . والمجال الرابع األهداؾ الحٌاتٌة

صدق الممٌاس: تحمك الصدق الظاهري لفمرات الممٌاس )األمل التكٌفً( فأصبحت عدد فمراته -

صدق ( ٌوضح ذلن. ثم تم أجراء التحلٌل اإلحصائً لؽرض التحمك من 1( فمرة والجدول )37)

( وعاللة درجة الفمرة 2بناء الممٌاس بطرٌمة المجموعتان الطرفٌتان كما موضح فً الجدول )
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( 37(فأصبحت عدد فمراته بصورته النهائٌة )3بالدرجة الكلٌة للممٌاس كما موضح فً الجدول )

لٌم مربع كاي آلراء المحكمٌن فً صالحٌة فمرات ممٌاس  (  ٌوضح ذلن1فمرة. والجدول)

 . الجدول أدناه تكٌفً كما فًاألمل ال

                     
 أرلام الفمرات                   

 

    
 عددها  

عدد    
 الموافمون

 2لٌمة كا  
 المحسوبة

مدى صالحٌة      
 الفمرة

1, 3 ,6 ,12 ,23 ,24 ,25 ,39  
,21 ,11 ,18 ,13             

 صالحة 18 18 12

9 ,30 ,19 ,20 ,17 ,27 ,26 ,8 
,33 ,34 ,14               

 صالحة 14.22 17 11

 صالحة 10.88 16 8 38, 29, 7, 22, 16, 15, 4, 2

 صالحة 5.55 14 6       10, 5, 35, 32, 31, 37

 ؼٌر صالحة 0.22 8 3                  28, 36, 40

    40 المجموع   

 ( فمرة.37ثالث فمرات وبمً الممٌاس ٌتكون من ) وبذلن فمد إستُبِعدت

 ( الموة التمٌٌزٌة لفمرات ممـٌاس األمل التكٌفً بطرٌمِة المجموَعتٌن الطرفٌتٌن 2جدول )

  
 ت 

 المجموعة العلٌا
118 

 المجموعة الدنٌا
118 

 
  tلٌمة 

 المحسوبة

 
 الداللة

 
 المرار

المتوسط 
 الحسابً

المتوسط  التباٌن
 الحسابً

 التباٌن

 
 

 معنى الحٌاة
 
 
 
 
 
 
 

 

 ممٌــزة دالـة 5.39 1.27 3.89 0.73 4.65 1

 ممٌــزة دالـة 4.68 1.22 1.71 1.28 2.51 2

 ممٌــزة دالـة 4.44 1.29 3.29 1.06 4.00 3

 ممٌــزة دالـة 6.30 1.22 3.72 0.78 4.60 4

 ممٌــزة دالـة 5.58 1.34 3.51 0.97 4.40 5

 ممٌــزة دالـة 6.35 1.31 2.36 1.36 3.52 6

 ممٌــزة دالـة 6.06 1.26 2.19 1.34 3.26 7

 ممٌــزة دالـة 10.11 1.34 3.48 0.43 4.85 8

 ممٌــزة دالـة 7.20 1.34 3.64 0.71 4.69 9

 ممٌــزة دالـة 9.28 1.32 2.20 1.26 3.83 10

 
 

 
النظرة 

اإلٌجابٌة 

 ممٌــزة دالـة 6.92 1.23 2.24 1.23 3.40 11

 ممٌــزة دالـة 8.76 1.51 2.93 1.07 4.49 12

 ممٌــزة دالـة 5.68 1.25 2.00 1.31 2.99 13

 ممٌــزة دالـة 5.82 1.26 3.75 0.82 4.59 14

 ممٌــزة دالـة 12.11 1.20 2.09 1.08 3.98 15
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 ممٌــزة دالـة 9.27 1.41 3.33 0.64 4.71 16 للحٌاة

 ممٌــزة دالـة 9.48 1.35 2.59 1.31 4.31 17

 ممٌــزة دالـة 3.66 1.29 2.34 1.46 3.03 18

 ممـٌزة دالـة 9.20 1.37 2.38 1.20 3.99 19

 ممٌــزة دالـة 12.38 1.29 3.31 0.36 4.92 20

 
 
 

 
 

 لوة اإلرادة
 
 

 

 ممٌــزة دالـة 6.76  1.14 4.04 0.48 4.84 21

 ممٌــزة دالـة 5.73 1.17 4.18 0.46 4.87 22

 ممٌــزة دالـة 4.70 1.32 3.06 1.13 3.85 23

 ممٌــزة دالـة 8.12 1.33 3.40 0.73 4.58 24

 ممٌــزة دالـة 8.27 1.40 3.17 0.84 4.46 25

 ممٌــزة دالـة 10.53 1.33 3.21 0.53 4.67 26

 ممٌــزة دالـة 7.50 1.27 3.90 0.46 4.87 27

 ممٌــزة دالـة 9.50 1.30 3.42 0.62 4.73 28

 ممٌــزة دالـة 6.13 1.13 3.95 0.68 4.73 29
 
 
 

األهداف 
 الحٌاتٌة

 ممٌــزة دالـة 8.78 1.15 3.89 0.33 4.90 30

 ممٌــزة دالـة 8.38 1.35 3.24 0.81 4.51 31

 ممٌــزة دالـة 9.85 1.10 3.64 0.51 4.79 32

 ممٌــزة دالـة 6.93 1.26 3.44 0.85 4.44 33

 ممٌــزة دالـة 9.31 1.15 3.64 0.59 4.80 34

 ممٌــزة دالـة 6.86 1.17 3.61 0.90 4.58 35

 ممٌــزة دالـة 4.41 1.31 3.55 1.12 4.28 36

 ممٌــزة دالـة 8.12 1.33 3.40 0.73 4.58 37
 

إن جمٌع الفمرات كانت ومن خالل حساب الموة التمٌزٌة للفمرات كما فً الجدول أعاله  نالحظ 

 ( فمرة.37دالة احصائٌا ولم تُحذؾ أي فمرة , وبمً الممٌاس ٌتكون من )

معامالت اإلرتباط  بٌرسون بٌن )درجِة الفمرة والدرجة الكُلٌة( على ( ٌوضح 3الجدول )

 ممٌاِس األمل التكٌفً.

 
 المجال

 

 ت
معامل 

ارتباط الفمرة 
بالدرجة 

 الكلٌة

 
 الداللة

 
 المجال

 
 ت

معامل 
ارتباط الفمرة 

بالدرجة 
 الكلٌة

 
 الداللة

 معنى الحٌاة

 دالـة 0.557 20  دالـة 0.309 1

  دالـة 0.253 2
 
 
 
 

 دالـة 0.405 21

 دالـة 0.363 22 دالـة 0.246 3

 دالـة 0.246 23 دالـة 0.325 4

 دالـة 0.423 24 دالـة 0.315 5

 دالـة 0.395 25 دالـة 0.332 6
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 دالـة 0.522 26 لوة اإلرادة دالـة 0.354 7

 دالـة 0.380 27 دالـة 0.469 8

 دالـة 0.487 28 دالـة 0.361 9

 دالـة 0.329 29 دالـة 0.452 10

 
 
 
 

 
 

النظرة 
اإلٌجابٌة   

 للحٌاة

  دالـة 0.388 11
 
 
 

 
 

األهداؾ 
 الحٌاتٌة

 دالـة 0.498 30

 دالـة 0.506 31 دالـة 0.415 12

 دالـة 0.483 32 دالـة 0.338 13

 دالـة 0.415 33 دالـة 0.277 14

 دالـة 0.473 34 دالـة 0.531 15

 دالـة 0.374 35 دالـة 0.471 16

 دالـة 0.270 36 دالـة 0.438 17

 دالـة 0.421 37 دالـة 0.245 18

    دالـة 0.443 19

ً بنسبة التبـاٌٌن الحمٌمً إلى التبـاٌُن : ثبات الممٌاس- ؾ الثبات إحصائٌا الكلً, أو مربع  ٌُعرَّ

(, وعلٌه  429,  2115معامل اإلرتباط بٌن العالمات الحمٌمٌة والعالمات الظاهرٌة )عودة , 

 -فإن الباحثة  إستخرجت ثبات الممٌاس بتلن الطرٌمتٌن وكما ٌأتً :

هذه الطرٌمة تتلخص : ( أو اإلتساق الخارجً (Retest –Testطرٌمة إعادة اإلختبار   -أوالً :

بتطبٌك الممٌاس على عٌنة ممثلة من األفراد, وبعدها ٌُعاد تطبٌك الممٌاس على ذات العٌنة مرة 

ولمد َعمدت الباحثة الى تطبٌك ممٌاس األمل التكٌفً , بعد ُمضً فترة مناسبة من الزمن  أخرى

ً وطالبة  (40عٌنة تتكون من )على إلستخراج الثبات بهذه الطرٌمة  من بعض مدارس طالبا

تطبٌك نفس  اإلعدادٌة , وبعد مضً أسبوعٌن من التطبٌك األول للممٌاس, لامت  الباحثة بإعادة

بٌرسون للتعرؾ على طبٌعة  الممٌاس مرة أخرى وعلى نفس العٌنة , وبإستعمال معامل إرتباط

( وهً لٌمة 0.86العاللة بٌن درجات التطبٌك األول والثانً ظهرت لٌمة معامل الثبات تساوي )

)معامل  -ثانٌا :( 58, 1985ثبات جٌدة فً المماٌٌس التربوٌة والنفسٌة .)عٌسوي , 

ٌر إلى اإلرتباط معامل الثبات الُمستخرج بهذه الطرٌمة ٌُش ألفاكرونباخ  لإلتساق الداخلً (

الداخلً بٌن فمرات الممٌاس حٌث إن هذا األسلوب ٌعتمد على إتساق أداء الفرد من فمرةٍ إلى 

ولؽرض حساب لٌمة الثبات بهذه الطرٌمة تم ( p79 , 1989أخرى ) ثورنداٌن وهٌجن , 

لٌمة  ( , وه0.84ًإستعمال معادلة الفاكرونباخ  للممٌاس ككل, حٌث بلؽت لٌمة معامل الثبات )

 ( معامالت ثبات ممٌاس األمل 4جدول )  ثبات جٌدة فً المماٌٌس التربوٌة والنفسٌة.

 معامل الثبات الطرٌمة
 0.86 إعادة اإلختبار

 0.84 كرونباخ -الفا
إن من المؤشرات اإلحصائٌة التً ٌنبؽً إن ٌتسم بها أي  المؤشرات اإلحصائٌة  للممٌاس: -

اإلعتدالً, والذي ٌمكن التعرؾ علٌه من خالل  التوزٌعممٌاس تتمثل فً معرفة  طبٌعة 

وإنه كلما تضائلت درجة  مؤشرٌن أساسٌٌن, هما الوسط الحسابً واإلنحراؾ المعٌاري,

بٌن  اإلنحراؾ المعٌاري وألتربت من الصفر, دل ذلن على وجود نوع من التمارب أو التجانس

( . وإذا كان الخطأ المعٌاري للتمدٌر p168, (1977لٌم درجات التوزٌع )أثناسٌوس و البٌاتً, 



18 
 

واحدة وتمدٌرها(, فأنه ٌُعتبر من المؤشرات اإلحصائٌة  ٌُعبر عنه ب )الفرق بٌن درجة حمٌمٌة

لٌمة هذا الخطأ مرتفعة فهذا ٌشٌر  المهمة والذي ٌساعد فً معرفة لوة التنبؤ, حٌث كُلّما كانت

هذه المٌمة وألتربت  جة المتولعة, وكلما َصؽرتالى وجود فرٌق كبٌر بٌن الدرجة الحمٌمٌة والدر

من الصفر فهذا ٌعنً إن الفروق بٌن تلن الدرجات منخفضة , كذلن فأن خاصٌة االلتواء 

وخاصٌة التفرطح تُعدان من خصائص التوزٌعات التكرارٌة , حٌث إن معامل االلتواء ٌُشٌر إلى 

وٌُشٌر ومعامل التفرطح إلى مدى تركٌز درجة تركٌز التكرارات عند المٌم المختلفة للتوزٌع, 

خالل نوع  فً منطمة ما, للتوزٌع اإلعتدالً, فمن الممكن التمٌٌز بٌن التوزٌعات من التكرارات 

( ٌوضح 5(  جدول ) 81, ص  1988كٌل من االلتواء والتفرطح ودرجتهما )الخلٌلً وعودة , 

  المؤِشـرات اإلحصـائٌة لممٌاس األمل التكٌفً

 المٌمة المؤشر االحصائً                    

 134.96 المتوسط الحسابً   

 16.594 اإلنحراف المعٌاري  

 37 عدد الفمرات النهائً

 185 أعلى درجة فرضٌة فً االختبار

 37 ألل درجة فرضٌة فً االختبار 

 111 المتوسط الفرضً 

 176 أعلى درجة فعلٌة ) والعٌة (
 72 ) والعٌة(ألل درجة فعلٌة 

 105 المدى
 147 المنوال

 163 الوسٌط 

 Skewness -0.281اإللتواء 

 Kurtosis  -0.012التفرطح 

و لو الحظنا لٌم المؤشرات اإلحصائٌة سابمة الذكر لممٌاس )األمل التكٌفً( , نرى إن تلن 

ممٌاس األمل مع أؼلب المؤشرات العلمٌة للمماٌٌس , حٌث تمترب درجات  المؤشرات متسمة

اإلعتدالً , مـا ٌسمح بتعمٌم نتائج تطبٌك هذا  التكٌفً وتكراراتها بشكٍل نسبً من التوزٌع

  التوزٌع اإلعتـدالً لدرجات افراد العٌِّنة ِلِممٌـاس االمل(  ٌوضح ذلن بٌانٌاً. 1الممٌاس, وشكل )

 

 ( الفصل الرابع )عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
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ل عرضاً للنتائج التً توصل الٌها البحث على وفك أهدافه وٌتضمن الفصل ٌتضّمن هذا الفص

منالشة تلن النتائج وتفسٌرها , فضالً عن االستنتاجات التً خرجت بها الباحثة وكذلن مجموعة 

 من التوصٌات والممترحات جاءت فً ضوء النتائج . 

للتحمُّك من هذا الهدؾ,  :طلبة المرحلة اإلعدادٌة لهدُف األول: التعُرف على االمل التكٌفً لدىا

طالب وطالبة من المرحلِة االعدادٌة , وفك  400)تم إجراء تحلٌل الجابات عٌِّنة البحث البالؽة )

وعند  139.29)ممٌاس األمل التكٌفً, فوجدت الباحثةُ, أن الوسَط الحسابً لعٌنة البحث لد بلػ )

( وبعد اختبار داللة الفرق بٌن 111الفرضً للممٌاس البالػ )ممارنة الوسط الحسابً مع الوسط 

المتوسطٌن باستعمال االختبار التائً لعٌنة واحدة ظهر أن هنان فرق بٌن المتوسطٌن , وباتجاه 

, وهً أكبر من المٌمة الجدولٌة (33.058) متوسط العٌنة , اذا ان المٌمة التائٌة المحسوبة بلؽت 

. (وهذا ٌعنً ان لدٌهم امل تكٌف399ً( ودرجة حرٌة )0.05ى داللة )( عند مستو1.96البالؽة )

نتائج اإلختبار التائً لعٌِّنٍة واحدة لداللة الفروق فً االمل ) ( أدناه ٌوضح ذلن.6والجدول )

 التكٌفً لدى طلبة اإلعدادٌة(

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابً

المتوسط 
 الفرضً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 tلٌمة 
 المحسوبة

 المرار الداللة

طلبة 
المرحلة 
 االعدادٌة

لدٌهم امل  دالة 33.058 17.12 111    139.29 400
 تكٌفً

( التً كشفت إن طلبة الجامعة لدٌهم مستوى 2013العارضً,)واتفمت هذه النتٌجة مع دراسة 

بعشوائٌة العالم ( االعتماد 2111االمل .وتختلؾ عن دراسة عبد )الستار ومهند ,مرتفع من 

النتٌجة ان طلبة الجامعة لدٌهم مستوى عالً من فمدان االمل. وٌمكن  وفمدان االمل حٌث كانت

تفسٌر هذه النتٌجة استنادا الى نظرٌة سناٌدر بأن األمل التكٌفً من الجوانب االٌجابٌة فً 

ط فٌهم وفً شخصٌة كل فرد فهو لوة دافعة تشرح صدور االشخاص وتدفعهم لألمام وتبث النشا

نفس الولت تبعد عنهم الٌأس الذي ٌولد لدٌهم االحباط والفشل فأن االمل والسعادة ٌساعد االفراد 

لذا من ٌؤدي دورا فاعال فً الحٌاة بصورة ممٌزة وفً المحافظة على نظرة أكثر تفاؤالً 

صور الضروري ان ٌكون لدى الطلبة المدرة على تحدٌد اهداؾ ذات معنى حتى ٌتمكنوا من ت

 انفسهم وٌكونوا لادرٌن على تحمٌك رؼباتهم وطموحاتهم .

الهدف الثانً: الكشف عن الفروق فً االمل التكٌفً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة حسب 

 –مهنً( والصف )رابع  -علمً –ذكور(، والتخصص )ادبً  –متغٌرات الجنس )اناث 

 لدى طلبة لمرحلة االعدادٌة على وفك لمعرفة داللة الفروق فً متؽٌرات االمل التكٌفً سادس(.

(, Three Way ANOVAهذه المتؽٌرات فمد عمدت الباحثة الى استخدام تحلٌل التباٌن الثالثً )

مل التكٌفً نتائج تحلٌل التباٌن الثالثً لداللة الفروق فً اال (7جدول ) فًفكانت النتائج كما 

  لجنس والتخصص والصف(ا )حسب متغٌراتِ 

 مصدر التباٌن 
مجموع المربعات 

 )النوع الثالث(
درجات 

 d.fالحرٌة 
متوسط 
 F المربعات

 Fلٌمة 
 الجدولٌة

 الداللة

 ؼٌر دالة 3.84 0.308 86.797 1 86.797 الجنس
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  ؼٌر دالـة 3.00 1.391 391.317 2 782.634 التخصص

 ؼٌر دالة 3.84 0.028 7.779 1 7.779 الصؾ

  ؼٌر دالة 3.00 1.061 298.456 2 596.913 الجنس * التخصص

 ؼٌر دالـة 3.84 0.124 35.014 1 35.014 الجنس * الصؾ

 ؼٌر دالـة 3.00 1.423 400.497 2 800.994 التخصص * الصؾ

التخصص * الجنس* 
 الصؾ

 دالة    3.00 7.520 2116.238 2 4232.477

     281.404 388 109184.630 الخطأ

      400 7877859.000 المجموع 

        399 116898.778 الكلً

 :( الى االت61ًوتشٌر نتائج المعالجة االحصائٌة فً الجدول )

( ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً درجات االمل التكٌفً لدى طلبة جنس)ال اوال:    
وهً ألل ( 0.308اذ بلؽت المٌمة الفائٌة المحسوبة )الجنس الدراسة االعدادٌة على وفك متؽٌر 

( وتتفك هذه الدراسة مع 0.05( عند مستوى داللة )3.84من المٌمة الفائٌة الجدولٌة البالؽة )

االمل وعاللته بتحمٌك االهداؾ والمكانة النفسٌة لدى طلبة الجامعة  2005)دراسة) الصالحً,

 . الجنسالتً اظهرت بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة على وفك متؽٌر 

لتخصص( ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً درجات االمل التكٌفً لدى طلبة ثانٌا:) ا
المرحلة االعدادٌة حسب متؽٌر اإلختصاص الدراسً حٌُث إن المٌمةُ الفائٌـــةُ المحسوبة  لد 

( 0.05( فً مستوى الداللة )3.00( وهً أدنى من نظٌرتها الجدولٌة التً بلؽت )1.391بلؽت )

, حٌث كشفت 2013)( و)الصالحً,2005جة مع الدراسة مع دراسة )بنهام ,, وتتفك هذه النتٌ

انسانً ( لدى طلبة  –نتائج الدراسة عن عدم وجود فرق حسب متؽٌر التخصص )علمً 

( التً هدفت الى التعرؾ على )اإلحساُس 2005الجامعة , وتختلؾ عن دراسة )عبد الصمد ,

ٌِّنٍة من طلبةِ  الماجستٌر, فكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بٌن  باألمِل والرؼبة بالتحكم( لع
 .مجموعتٌن المعٌدٌن والباحثٌن وكان الفرق لصالح الباحثٌن 

ثالثا: )الصؾ( ال ٌوجد فروق ذات داللة احصائٌة فً درجات االمل التكٌفً لدى طلبة الدراسة  
( وهذه 0.028سوبة )االعدادٌة على وفك متؽٌر الصؾ الدراسً اذ بلؽت المٌمة الفائٌة المح

وتتفك هذه   0.05)( عند مستوى داللة )3.84المٌمة ألُل من المٌمة الفائٌة الجدولٌة البالؽة )

التً هدفت الى دراسة مستوى االمل لدى طلبة الجامعة و  2013)النتٌجة مع دراسة )العارضً,

ٌشٌر الى عدم تأثٌر اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق فً متؽٌر المرحلة الدراسٌة وهذا 
  المرحلة الدراسٌة على متؽٌر االمل التكٌفً .

*التخصص( ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة لدرجات االمل التكٌفً لدى طلبة جنسرابعا: )ال
, حٌث كانت المٌمةُ الفائٌةُ خصـصمع الت جنسالاالعدادٌة وفماً لتفاعل كٌل من الدراسة 

وتتفك هذه (  3.00من المٌمة الفائٌة المحسوبة البالؽة ) ( وهً لٌمة أللُ 0.061المحسوبة )

( التً هدفت فً التعرؾ على دور االمل فً (Snyder&Scot.2005الدراسة مع دراسة 

التوافك لدى طلبة الجامعة ومعرفة الفروق على وفك متؽٌر النوع والتخصص وأظهرت نتائج 
التخصص  وأالجنس عل كٌل من ما لتفاالدراسة بأنه ال وجود لفروق ذا دالالت إحصائٌة , وف

  .الدراسً لدى الطلبة الجامعة
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خامسا:) النوع*الصؾ( ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً درجات االمل التكٌفً لدى طلبة  
 -أُـناث( مع الصِؾ الدراسً )الرابـع -المرحلة االعدادٌة وفما لتفاعل كٌل من النوع )ذكورٌ 

وأٌضا هً لٌمة ألُل من المٌمِة الفـائٌِة  0.124)الفـائٌة المحسوبة )السادس( حٌث بلؽت المٌمة 

, وتتفك هذه النتٌجة مع دراسة  0.05)(, فً مستوى داللة )3.84الجدولٌة, والتً بلؽت )

( التً تهدؾ الى التعرؾ على مستوى االمل لدى طلبة الجامعة  واظهرت 2013)العارضً ,

 اناث( والمرحلة الدراسٌة.-ؽٌر النوع االجتماعً )ذكورالنتائج عن عدم وجود فرق تبعا لمت

من  سادسا :) التخصص*الصؾ( ال وجود لفروق ذا دالالت احصائٌة  تُعزى لتفاعِل كلٌ 
( وهً 1.423مع أي من الصفوؾ الدراسٌـة حٌث بلؽت المٌمةُ الفائٌـةُ المحسوبة ) التخصص

( , وتتفك 0.05(, فً مستوى داللة )3.00ؽت )كذلن ألُل من المٌمِة الفائٌِة الجدولٌـة, التً بل

( التً تهدؾ الى بناء وتطبٌك ممٌاس االمل لدى طلبة 2005هذه النتٌجة مع دراسة )عبد الودود,

 انسانً(.  -الجامعة وكشفت النتائج عن عدم وجود فرق على وفك المرحلة والتخصص )علمً

فً درجات االمل التكٌفً  احصائٌةسابعا :)الجنس*الصؾ*التخصص( ٌوجد فرق ذو داللة 
حٌث بلؽت المٌمة الفائٌة  والصؾ الدراسً والتخُصصالجنس نتٌجة لتفاعالت بٌن متؽٌرات 

, (0.05)( فً مستوى داللة 3.00( وهً اكبر من المٌمة الفائٌة الجدولٌة )7.520المحسوبة)

عنوي لحساب لٌمة ولؽرض الكشؾ عن الفروق لجأت الباحثة الى استخدام اختبار الفرق الم
LSD)    .الحرجة لممارنة متوسط الفرق معها فكانت النتائج كما فً الجدول أدناه )

   لداللة تفاعل )الجنس والتخصص والصف(   LSDنتائج متوسطات الفروق مع لٌمة (8جدول)

 
 مهنً              علمي                   ادبً              التخصص
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