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 امللخص : 
هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى الطموح لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة مصراتة وما إذا كانت هناك فروق يف مستوى الطموح     

" طالبا وطالبة, مت اختيارهم بطريقة العينة العشوائية, واستخدم 278البحث من " ترجع للجنس والتخصص , وتكونت عينة
أن مستوى الطموح يوجد بدرجة متوسطة  إىلالباحثان مقياس مستوى الطموح من اعداد "امال آابطه ", وتوصلت نتائج الدراسة 

طات درجات الذكور واالانث يف مستوى الطموح تبعاً لدى افراد العينة , كما مل جتد نتائج الدراسة فروق احصائية دالة بني متوس
 اانث( والتخصص.     -ملتغريي اجلنس )ذكور

 متغريي اجلنس واالختصاص     –فروق إحصائية  –طريقة العينة العشوائية  –الكلمات املفتاحية : مستوى الطموح 
 

The level of Ambition to sample of  Students of the Faculty of Education  

 
Abstract 
The study aimed to know the level of ambition to students of the Faculty of Education at the 

University of  Misurata , and whether there are differences in the level of ambition due to 

gender and specialization, and the sample of research consisted of "278" students, who were 

chosen in the random sample method, and the researchers used the level of ambition by 

"Amal Abaza ", And the results of the study found that the level of ambition is present at an 

average degree for the members of the sample. Also, the results of the study did not find 

significant statistical differences between the averages of the degrees of males and females in 

the level of ambition according to the variables of gender (male-female) and specialization. 

 

Keywords : Level of ambition – random sample method - statistical differences - the 

variables of gender and specialization.  
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 Introductionاملقدمة: 
يعد الشباب مستقبل األمة وحاضرها القوي, فهو الرصيد احلقيقي لكل أمة, وخمزوهنا الثمني من القوى البشرية, وهو العنصر     

األكثر أمهية وحيوية يف عملية التخطيط ملستقبلها, كما أنه قوة اجتماعية ووزن ال ُيستهان به بني القوى االجتماعية األخرى. 
هذا الشباب ال يوجد يف معزل عن جمرايت احلياة من حوله؛ ولذلك فإن دوره يؤثر يف هذه اجملرايت ويتأثر هبا مبا قد ينعكس و 

على سلوكه وأخالقياته وشكل عالقاته االجتماعية وانتماءاته, وهذا األمر يعين  أن اجملتمع ميلك يف بنائه قوة هامة من قواه 
يوظف هذه القوة بشكل مالئم وفعال, واستثمر طاقاهتا على حنو سليم ؛ كانت هذه القوة إجيابية  األساسية. وإذا ما استطاع أن

وبّناءة, واستطاعت أن متارس أمورها بشكل صحيح مما يؤدي إىل حتديث اجملتمع والنهوض به, والسري حنو مستقبل أكثر رفاهية 
كاانته اليت ال حدود هلا فإنه يصبح مهددا ابلعديد من الظواهر اليت هتدد واستقرارا. أما إذا فشل اجملتمع يف استيعاب قوة شبابه وإم

أمنه واستقراره, وتعوقه عن التنمية هذا فضال عن احتمالية أن يصاب اجملتمع ابلفوضى وتتبدد طاقاته يف التصدي للعديد من 
 الشبابية خباصة .الظواهر السلوكية املرضية اليت قد تشيع يف بنائه االجتماعي بعامة ويف طليعته 

ويلعب الطموح دورًا مهما يف حياة الفرد ويعد مؤشرًا مييز ويُوضح أسلوب تعامل اإلنسان مع نفسه ومع بيئته وجمتمعه,     
والطموح حيدد نشاط األفراد االجتماعي وعالقته ابألخرين, وخيتلف الشباب من حيث أمناط الطموح الذي يسعون إليها, 

صادية, وآخر له طموحات اجتماعية, واثلث له طموحات ثقافية, ورابع له طموحات مهنية, وطاملا فبعضهم له طموحات اقت
مستوى الطموح موجود لدى األفراد و بنسب متفاوتة من فرد ألخر, فال ميكن وضع حدود للتطور العلمي والتكنولوجي, حيث 

 إن تقدم اجملتمعات وتطور األمم يقاس مبا لدى أفرادها من طموحات.
حظيت دراسة مستوى الطموح ابهتمام ابلغ من جانب الباحثني, واملنشغلني يف جمال علم النفس, ويظهر بوضوح يف ولقد      

الكم اهلائل من البحوث والدراسات اليت احتل فيها موضوع الطموح مكاان ابرزا, فقد ألقى مستوى طموح األفراد الضوء على 
والتخلف للمجتمع, ومن جهة أخرى فإنه يلقي الضوء على مدى الفروق املوجودة بني مالمح املستقبل من حيث مشاكل التطور 

 . [9] الذكاء والشخصية؛ لذلك فقد يصبح معرفة مستوى الطموح وسيلة تشخيصية تنبؤيه لسلوك الفرد يف املستقبل
   : Problem of the Study مشكلة الدراسة

مجتمعات, فعليهم تقع اآلمال وإبرادهتم اجلادة وسواعدهم تتحقق الطموحات مما الشك فيه أن الشباب هم مصدر قوة لل     
وال السامية, أما إذا احنرفوا فإهنم يكونون سببًا يف تدمري أنفسهم أواًل, وتدمري جمتمعهم وحتطيم آماهلم وآماله اثنياً, واملتأمل يف أح

نه مير بتغريات اجتماعية وثقافية واقتصادية هائلة غريت الكثري من اجملتمع العريب بصفة عامة, واجملتمع اللييب بصفة خاصة , جيد أ
بنيته, وطالت أفراده مبختلف فئاته العمرية وخاصة فئة الشباب, حيث تتصف تلك التغريات ابلسرعة , فخالل العشر سنوات 

ل من أبرزها: تغري وظائف األسرة, األخرية واجه الشباب العديد  من التحدايت والتغريات اليت كان أثرها كبريًا على سلوكه لع
واالنفتاح اإلعالمي, وتردي األوضاع االقتصادية, والعوملة, ويف ظل هذه األمواج املتالطمة من التغريات والتحدايت ُوجب على 
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إثبات الفرد مواجهة تلك التغريات حبكمة وحنكة, وأن يكون قادراً على الكفاح يف مواجهة الصعاب, واقتحام املخاطر؛ من أجل 
أهدافه بدقة  إىلاألمام, ويطمح يف الوصول  إىلالذات وحتقيق طموحاته, فإما أن يكون شعلة من احليوية والنشاط دائم التطلع 

 الراحة, ويرضي ابلفتات.  إىلوعناية متجاوزاً الصعاب واحملن, أو قد يكون ال شيء خامداً يركن 
الفئة املعول عليها يف تطور وتقدم اجملتمع وحتقيق أهدافه , فإن هلذه الفئة فإذا توجهنا إىل الطالب اجلامعي ابعتبارها      

طموحات مستقبلية ختتلف درجتها من طالب ألخر, وذلك على حسب إمكاانت وقدرات الطالب الذاتية والبيئية, واالقتصادية 
كل طموحات طالهبا, وليست جمرد بيئة   واالجتماعية, ويتطلب حتقيق هذه الطموحات بيئة تعليمية مناسبة قادرة على استيعاب

انقلة للمعرفة, وحتويل املتعلم إىل وعاء حلفظ املعلومات وبشكل مؤقت, ومن هذا املنطلق جاءت فكرة هذا البحث الذي يهدف 
إىل الكشف عن مستوى الطموح لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة مصراتة, وما إذا كانت هناك فروق يف مستوى الطموح تعزى 

 جنس والتخصص. لل
 ويف ضوء ما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:

 ما مستوي الطموح لدى طلبة كلية الرتبية جامعة مصراتة؟-1 
 إانث(؟ -_  هل خيتلف مستوى الطموح ابختالف اجلنس )ذكور2
 علمي( ؟–_ هل خيتلف مستوى الطموح ابختالف التخصص )أديب 3

  Importance of the Study أمهية الدراسة: 
  -تكمن أمهية البحث يف اآليت :

حيتل مستوى الطموح موضعا حيواي وله مكانة أساسية يف حياة الفرد فمن خالله يستطيع الفرد أن حيدد أهدافه ومسرياته  -1
 املستقبلية, والطموح لدى الفرد من أهم السبل اليت تساعده على التطور والرقي يف اجملتمع.

كمن أمهية البحث يف الكشف عن مستوى الطموح لدى طالب كلية الرتبية جبامعة مصراتة , وذلك من خالل تفسري _ ت2
النتائج واإلجاابت اليت نستنتجها من إجابة الطالب على فقرات االستبيان, والتوصيات اليت سنقدمها, وما ميثله رفع مستوى 

 ة قدراهتم مما يساعد يف تطور اجملتمعات, وتقدمها العلمي والثقايف .الطموح من  أمهية يف بناء شخصيات األفراد وتنمي
 _إنه ينسجم مع ما تنادي به الرتبية احلديثة يف رفع مستوى الطموح لدى املتعلمني لتلقي العلم واملعرفة بشكل اجيايب وفعال .3
اليب تعليمية حديثة ومبتكرة تزيد من مستوى _ميكن أن يساعد املهتمني واملتخصصني يف جمال الرتبية والتعليم على اتباع أس4

 الطموح لدى الطالب . 
  Aims of Study أهداف الدراسة :

 هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على:
   مستوى الطموح لدى طالب كلية الرتبية جامعة مصراته -1
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 إانث(–الفروق يف مستوى الطموح تبعاً الختالف اجلنس )ذكور  -2
 أديب(  –ستوى الطموح تبعاً الختالف التخصص)علمي الفروق يف م -3

  Limitations of the Study حدود الدراسة:
 اقتصر البحث على احلدود اآلتية : 

مت إجراء البحث على عينة من طلبة كلية الرتبية يف التخصصات )اللغة العربية , معلم فصل , اإلدارة احلدود البشرية : _ 1
 مياء , األحياء (. والتخطيط الرتبوي , الكي

 مت إجراء البحث يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة .احلدود املكانية : _ 2
 (.2019مت إجراء البحث خالل العام اجلامعي )احلدود الزمنية :  -3

  Terms and concepts of the Studyمصطلحات الدراسة: 
قيقه من أهداف ذات مستوى دحدد يف جوانب هو كل ما يتطلع الفرد إىل حت Ambition Levelمستوى الطموح :  

 .[28] حياته املختلفة أسراي وأكادمييا أو مهنيا, ويكون للخربات اليت مر هبا الفرد يف حياته دور مهم يف حتديد مستوى اهلدف
  -اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تبطة ابملستقبل, حيث يعد الطموح من صفات الفرد السوية مما يعترب الطموح من املتغريات وثيقة الصلة ابلنظرة التفاؤلية واملر     
ينعكس بصورة إجيابية على الصحة النفسية للفرد اليت تورث بدورها نظرة أكثر إجيابية حنو الغد والعمل للوصول لألفضل, ومستوى 

خيتلف بني البشر من حيث املستوى  الطموح مرتبط ارتباطا وثيقا بفهم الفرد لذاته وإدراكها ضمن املوضوعية الشخصية, والطموح
والنوع, أما الذي حيدد املستوى فهو يرجع إىل فهم الفرد إلمكانياته  وقدراته بشكل سوي بدون إسراف ومبكانه الفرد االجتماعية, 

أما وبذلك خيتلف الناس عن بعضهم اختالفا كبرياً من حيث مستوايت طموحهم, ويشعر الفرد ابلنجاح إن بلغ مستوى طموحه, 
إن قصر عن بلوغه شعر ابلفشل واإلخفاق فكأن مستوى الطموح معيار حيكم به على جناحه أو فشله فيما يقوم به من أعمال 
وفيما يستهدف حتقيقه من غاايت, ومستوى طموح الفرد وثيق الصلة بفكرة الفرد عن نفسه, ومبكانته االجتماعية ورغبته يف 

 . [17] ها؛ لذا يزداد اعتباره وتقديره لنفسه مىت أفلح يف الوصول إىل مستوى طموحهالظفر ابحرتام اجلماعة اليت يعيش في
 طموح : مفهوم مستوى ال

حبر الطموح املوج , أي مرتفع املوج , وطموح املوج , وطموح ببصره يطمح طمحا : َشَخَص, وأطمح فالن الطموح يف اللغة:  -
احه: تكر بنظرها ميينا ومشاال إىل غري زوجها وحبر طموح املوج : مرتفع, و بصره: رفعه, ورجل طماح :بعيد الطرف, وامرأة طم

 .   [1] طمح: أي أبعد يف الطلب
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هو عنصر من عناصر الدافعية يتعلق ابهلدف الذي يطمح الفرد يف الوصول إليه , فاإلجناز الذي  مفهوم الطموح اصطالحاً: -
حيدد اجتاه سلوك الفرد ومعيارًا يقيس به الفرد جناحه, أو فشله فيما حققه فعال  يتوقع الفرد أن حيققه يف عمل معني , ميثل هدفًا

[10]. 
هو هدف ذو مستوى دحدد يتوقع, أو يتطلع الفرد إىل حتقيقه يف جانب معني من حياته, وختتلف درجة أمهية هذا اهلدف لدى  -

د يف اجلانب الواحد, ويتحدد مستوى هذا اهلدف وأمهيته يف الفرد ذاته ابختالف جوانب احلياة كما ختتلف هذه الدرجة بني األفرا
 (. 120:ص2002ضوء اإلطار املرجعي)دحمد, أمحد ,

 العوامل املؤثرة يف مستوى الطموح :
 -أوالً :العوامل الذاتية:

اح وتتمثل يف حالة :الثواب هو "األثر الذي يتبع األداء أو االستجاابت ويؤدي إىل الشعور ابلرضا أو االرتي _الثواب والعقاب1
 الرضا واالرتياح يف سعي املتعلم للحصول على هذا املثري أو االحتفاظ به .

فاالستجابة اليت نثاب عليها, ونكافأ عليها منيل إىل تكرارها ألهنا مقبولة للفرد واجلماعة ومرحية للشخصية أما االستجابة اليت 
 .     [26] من طرف الفرد واجلماعة ومضرة للشخصيةنعاقب عليها نعمل على تفاديها , ألهنا غري مقبولة 

ولكنه ال يتلقى أي دعم أو ثواب أو مدح من -إن التلميذ الذي يطمح إىل احلصول على معدل جيد, وحيقق أداؤه ذلك     
فالتالميذ قد ينخفض مستوى طموحه كرد فعل على اإلمهال الذي حصل له.  -احمليطني به سواء أكانوا أولياء أمور, أم مدرسني

يتعلمون بسرعه وفعالية من الثواب أكثر من العقاب, فمجهوداهتم تزداد إذا ما كفئوا هذا ما خيلق عندهم االطمئنان, وقد يؤدي 
العقاب إىل ظهور مشاكل سلوكية تعيق عملية التعلم . "فقد تزيد املبالغة يف استخدام العقاب من مستوى الطموح لدى الطفل 

اسب قدراته, و يدفعه إىل مواقف حرجة, ورمبا يؤدي إىل املزيد من اإلحساس ابلفشل, وأن يصبح الفشل  بشكل اصطناعي ال ين
 (176:ص1998كبعد من أبعاد الشخصية, وابلتايل تكون الشخصية غري الكفء" )احلنفي ,

 :_خربات النجاح والفشل2
ذلك املستوى, كما أن احتماالت ارتفاع مستوى النجاح عادة يؤدي إىل رفع مستوى الطموح , بينما الفشل يؤدي إىل خفض 

 الطموح تزداد تبعا الزدايد حجم النجاح, واحتماالت اخنفاضه تزداد تبعا الزدايد حجم الفشل. 
 :_مفهوم الذات3

ة إن مفهوم الذات قوة دافعه للسلوك, فهي تدفع مبستوى الطموح لالرتقاء, وابلفرد للشعور بكيانه ووجوده, وهذا يكون يف حال
اإلدراك اإلجيايب للذات أما إذا كان اإلدراك للذات سلبياً, فإنه ال دحالة من اخنفاض مستوى طموحه , فكثريًا ما تكون فكرة الفرد 
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عن نفسه انقصة أو غري صحيحة, وذلك مليل اإلنسان إىل أن يعمى عن رؤية عيوبه, فنحن نرى أنفسنا كما حنن ال كما هي 
 امل ابلغ األثر يف توجيه سلوكه ورسم مستوى طموحه.                                                             عليها يف الواقع , لكنها ع

 _القدرة العقلية :4
يؤكد األسود أن كلما ارتفع مستوى الذكاء ارتفع مستوى الطموح , وكلما اخنفض مستوى الطموح الذكاء اخنفض, ووجد أن 

                                                                                     . [7] توى طموحه نتيجة لفشله؛ ألنه يضع لنفسه أهدافا غري واقعيةالذكي مييل إىل خفض مس
 _التوافق النفسي: 5

, وأكثر تقباًل حلدود إمكانياته اإلنسان السوي هو الشخص األكثر استبصارًا بذاته, وقدارته والعوائق اليت تواجهه يف حتقيق أهدافه
 , وذلك بسبب إدراكه املوضوعي لذاته وللعامل , مما يساعده على وضع طموح أكادميي واقعي يتناسب مع إمكانياته وقدراته.

أن املضطربني انفعالًيا مييلون إىل وضع مستوايت واقعية مرتفعة جًدا _ غري واقعية _ يف  Hurlock (1967وترى)هري لوك
ن املتوافقني انفعالًيا يضعون مستوايت طموح واقعية تتفق مع إمكانياهتم وقدراهتم, وتبني أيضا أن الشخص الذي يعاين قلًقا حني أ

الثقة خبرباته وقدراته؛ إذا الشخص  الواثق من  وقليلبسيطا مييل إىل وضع مستوايت طموح عالية أكثر من الشخص مرتفع القلق, 
ن مستوى طموحاته بعد النجاح وخيفضه بعد الفشل, على عكس غريه من األشخاص املضطربني, نفسه واملتوافق معها يرفع م

وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات اإلكلينيكية من أن النواحي االنفعالية للشخصية تؤثر يف حتديد مستوى الطموح لدى 
 .                      [4]الفرد

  -اثنيا: العوامل األسرية:
تعترب األسرة اخللية األوىل اليت عرفها اجملتمع اإلنساين واليت مرت بعدة مراحل وأشكال , ولقد عرفت األسرة ة األسرية : الرتبي -1

على أهنا "مجاعية أولية تقوم العالقات بني أفرادها على أساس الوجه للوجه , ومن هنا أتت خطورة أتثريها يف تنشئة 
   .[22]الطفل"

سرة املتضمن للقسوة, والعقاب, واحلرمان من إشباع احلاجات النفسية واإلمهال وسوء املعاملة, وعدم فأسلوب الرتبية عند األ
السماح ابلتعبري عن أنفسهم بكل حرية سيؤدي حتما إىل اخنفاض مستوى طموحهم, هذا ما توصلت إليه دراسة )صابر حجازي 

ح واجتاهات اآلابء يف التنشئة االجتماعية اليت تتسم ابلتقبل (, حيث أكدت وجود عالقة إجيابية بني مستوى الطمو 1984املوىل
 .                                                       [27]والدميقراطية, وعالقة سلبية بني مستوى الطموح  واالجتاهات اليت تتسم ابلتسلط والتدليل املفرط

ستوى االقتصادي, واالجتماعي على مستوايت, وأمناط الطموح نأن : يؤثر املاملستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة -2 
يكون ذو املستوايت العليا على قدر عال من الطموح , لتوفر كل ما يريده بني يديه . كما أن املستوى االقتصادي واالجتماعي 
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اوز الظروف ابلتغلب عليها املنخفض قد يكون دافًعا إىل درجة أعلى من الطموح ألنه يشحن من عزمية الشخص للتحدي, وجت
 . [13]وإثبات قدراته 

 :طموح الوالدين أو األهل - 3 
يؤكد )جليل وديع شكور( على أن االابء يف تعاملهم مع أبنائهم يركزون على هذه األمور ويثريون ذلك يف نفوس أبنائهم  

إنه سيصبح يف املستقبل طبيبا , وأن حيبب إليه  ابلتشجيع والرتكيز ويقول يف هذا : "يكفي األب مثال أن يقول لولده منذ الصغر
هذه املهنة عند زايرهتما لعيادة الطبيب, فيبني مركزه االجتماعي , وحاجة الناس أليه, ويبني له أاثث مكتبه الفخم, ومدخوله 

 . [23]ويوضح له كل تبعات املهنة, أو أية مهنة تشاهبها , ويكفي ذلك لرتسم يف خميلة الطفل معامل الطموح"
 العوامل املدرسية :اثلثا : 

تعترب املدرسة مصدرا لتعليم وتثقيف التلميذ حيث هتدف إىل "العمل على تربية الطفل وتكوين شخصيته _البيئة املدرسية : 1  
مسؤولة  من مجيع جوانبها, فالرتبية الناجحة يف الوقت احلاضر ال تقتصر مهمتها على تزويد التلميذ ابملعارف, واملعلومات بل هي 

كل املسؤولية على أن حيقق التلميذ القدرة على حسن التوافق االجتماعي  واالنفعايل ابإلضافة إىل العناية ابلتحصيل العلمي, 
 .[6] ابء أمام أبنائهم طوال اليوم حيث أخدهتم أعماهلم بعيًدا عن منازهلمفهي اليوم تقوم مقام الوالدين نظرًا لعدم تواجد اآل

يُعترب املدرس أحد الشخصيات اليت هلا أتثري على التلميذ , فهو صاحب التغيري والتشكيل والتأثري على  :_شخصية املدرس2
شخصية املتعلم مبا يتصف به من صفات , وبناء على ذلك يتحدد مستوى طموح التالميذ بني االرتفاع, واالخنفاض حسب 

منه الطفل النواحي الثقافية, واخللقية اليت تساعده على أن يسلك مميزات املعلم , فاملدرس هو النموذج, واملصدر الذي يستمد 
 سلوكا سواي.

ومما ال شك فيه أن البيئة املدرسية تعتمد على مجاعات متعددة منها مجاعة التالميذ ومجاعة النشاط ومجاعة _مجاعة الرفاق:  3
على تكوين اجتاهات الفرد, وكذلك على أسلوب القسم, هذه اجلماعة اليت تؤثر على سلوك الفرد يف عدة جوانب, فهي تؤثر 

 .[24] اجتاهاته للمواقف االجتماعية املختلفة , كما تؤثر على درجة طموح الفرد
 من اخلصائص اليت ميتاز هبا الشخص الطموح عن غريه ما يلي :خصائص الشخص الطموح: 

به, أي ال يرى أن وضعه احلاضر أحسن ما ميكن أن  .ال يقتنع ابلقليل وال يرضى مبستواه الراهن ويعمل دائما على النهوض1
 يصل إليه .

 .ال يؤمن ابحلظ, وال يعتقد أن مستقبل اإلنسان دحدد ال ميكن تغيريه, وال يرتك األمور للظروف.2
 .ال خيشى املغامرة, أو املنافسة, أو املسؤولية, أو الفشل .3
 .ال جيزع إن مل تظهر نتائج جهوده سريًعا .4
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املتفائلة إىل احلياة واالجتاه حنو التفوق, وامليل حنو الكفاح, وحتديد األهداف, واخلطة, وحتّمل املسؤولية, واالعتماد على .النظرة 5
 . [30]النفس, واملثابرة 

 النظرايت املفسرة ملستوى الطموح : -
 النظرايت اليت سنعرضها : لقد اختلفت النظرايت النفسية يف تفسري مستوى الطموح حبسب اجلانب الذي ركزت عليه هذه

( أسس هذه النظرية مث متت دراسة هذه النظرية Escalona 1940وضعت ) أسكالوان نظرية القيمة الذاتية للهدف :  -1
( بعض التعديالت حيث ربط  (Gold and Leven)( مث أدخل عليها) جولد وليفن  Fastangerعلى يد )فستنجر 

وعلى إطار واسع , حيث كانت ترى إسكالوان أنه على أساس قيمة اهلدف الذاتية يتقرر  هذه النظرية بفكرة األطر املرجعية,
االختيار إضافة الحتماالت النجاح, والفشل املتوقعة أي أن القيمة الذاتية للنجاح تعترب نتيجة للقيمة نفسها, والحتماالت 

 . [3] النجاح
 وهذه النظرية حتاول تفسري ثالث حقائق :

 ى األفراد ليبحثوا عن مستوى طموح مرتفع نسبيا ..هناك ميل لد1
 .كما أن لدى األفراد ميالً جلعل مستوى الطموح يصل إىل حدود معينة .2
 .امليل لوضع مستوى الطموح بعيًدا جًدا عن املنطقة الصعبة جًدا والسهلة جًدا .3

الذي يسيطر عليهم, ويتحكم فيهم لتجنب الفشل , إن هناك فروقا كبرية جًدا بني الناس فيما يتعلق ابمليل  Escalonaوتقول 
 .                                          [30]أو البحث عن النجاح 

يعترب "أدلر" من املدرسة التحليلية وتالميذه "فرويد" ولكنه انشق عن "فرويد" بسبب أرائه يف اجلنس,  نظرية الفريد أدلر: -2
اره , وكون هو وجمموعة معه ما يعرف ب "التحليلية اجلديدة " ويؤمن "أدلر" بفكرة كفاح الفرد وعدم انسجامه مع العديد من أفك

للوصول إىل السمو, واالرتفاع؛  وذلك تعويضا عن مشاعر النقص, فقد أصبحت هذه الفكرة من النظرايت الشخصية اجلديدة , 
لر" على أمهية الذات كفكرة مضادة لفكرة فرويد املتمثلة يف فكرة الكفاح, أو السعي وراء الشعور ابألمان, كذلك فقد أ كد "أد

األان, و األان الوسطى, و األان األعلى كذلك أكد "أدلر" أمهية العالقات االجتماعية وعلى أمهية احلاضر بدال من توكيد أمهية 
 .                                   [21] املاضي كما فعل "فرويد"

نسان كائًنا اجتماعًيا حتركه ُأساًسا للحوافز االجتماعية, وأهدافه للحياة ولديه القدرة على التخطيط ألعماله ويعترب "أدلر" اإل 
 وتوجيهها, ومن املفاهيم األساسية عنده ما أييت :

 فرد. وتعين ذات الفرد اليت تدفعه إىل االبتكار, وتوظيف املعطيات؛ لتصنع منها شيًئا يطمح إليه ال الذات اخلالقة : -
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يعترب الكفاح فطراًي, فالفرد يسعى حنو التفوق من ميالده, وحىت مماته, ولكن الدراسة تفرق بني الكفاح يف سبيل التفوق :  -
 أسلوب الكفاح الذي يكون أساسه ذات واعية, وخالقة يف اختيار األهداف, وطريقة الوصول إليها .

التفاؤل , حبيث يسري خبطى هادئة, والتخطيط هلا, والتشاؤم يرجع إىل  يتضمن نظرة الفرد للحياة من حيثأسلوب احلياة :  -
مشاعر النقص والدونية, فتحديد خربات الفرد واستعداداته ملثل هذه املشاعر حُتدد من خالل موقف الفرد, واجتاهه, فهناك أفراد 

 يسعون دائًما إىل أن يتخلصوا من مشاعر النقص ويقودوهنا بلوًغا لتحقيق ذاهتا.
حيث يفرق الناضج بني األهداف القابلة للتحقيق, واألهداف الومهية اليت ال يضع الفرد فيها اعتبارًا األهداف النمائية :  -

حلدود إمكانياته, وقدراته لتحقيقها, ويرجع ذلك إىل سوء تقدير الفرد لذاته, ويعترب "أدلر" مبدأ الكفاح من أجل التفوق الغاية 
 .                                                      [32]بلوغها , وتعترب الغاية عامل حاسم يف توجيه سلوك الفرد اليت يسعى مجيع البشر ل

 نظرية الفرد إىل املستقبل : -3
د حيث إن ما يتوقع الفرد حتقيقه مستقباًل من أهداف يكون له أتثري على أهدافه احلاضرة حيث أن نظرته املستقبلية جتعله حيد

 .        [25]أهدافاً حاضرة بشكل يساعده على الوصول ألهدافه املستقبلية وحتقيقها 
 نظرية احلاجات :  -4

" حيث يصور مستوى الطموح يف ضوء تفسريه حلالة السعادة أو املتعة اليت 1964ظهرت هذه النظرية على يد "دافيد ماكليالند
ح هذا األخري أن هناك ارتباطًا وثيقًا بني األحداث اإلجيابية اليت مر هبا الفرد يف يشعر هبا الفرد نتيجة حاجته لإلجناز , فقد أوض

 السابق , وما حيققه من نتائج هامة يف املواقف اإلجنازية املختلفة .
 فريى أن لألفراد ثالث فئات أساسية من احلاجات يسعون  لتحقيقها يف جمتمعاهتم, وهي كاآليت : 

"ماكليالند" أن األفراد الذين يطمحون للوصول إىل السيطرة والتحكم يسعون إىل العمل يف الوظائف اليت يعترب احلاجة للقوة :  -
 متكنهم من حتقيق تلك السيطرة, وقد تناولت إحدى الدراسات حاجة الرؤساء إىل دافع القوة .

لعمل ابملنظمات وإقامة عالقات اجتماعية يرى أن األفراد الذين يسعون إىل حتقيق االنتماء يطمحون يف ااحلاجة لالنتماء :  -
 جيدة فهم مييلون إىل التفاعل والنشاط االجتماعي .

يعترب أن األفراد الذين يطمحون يف تقدمي نتائج متميزة خيتلفون يف قوة الدافع لإلجناز, فالذين ميتلكون دافع احلاجة لإلجناز :  -
, ويستغلوهنا بشكل إجيايب أكثر من غريهم, فاملسريون الذين حققوا قوي لإلجناز يستفيدون من حاالت الفشل اليت تصادفهم

 تجناًحا يف ظل البيئة اليت متتاز حبدة املنافسة ميثلون دافعاً قوايً لإلجناز؛ ألن هذا النوع يبحث عن حل املشكالت لتحقيق طموحا
 عالية املستوى, وهذا النوع من األفراد ميتازون مبا أييت :

 املناصب اليت تضع هلم قدرًا كافًيا من املسؤولية,  واالستقاللية . .يطمحون إىل شغل1
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           .  [16] .يطمحون إىل حتقيق األهداف الصعبة نسبًيا, ولديهم دافع قوي للمثابرة, واإلجناز أكرب من إجنازات األخرين2
 -الدراسات السابقة:

( طالباً, وطالبة من 233وح , وذلك لدى عينة تكونت من )( دراسة استهدفت معرفة مستوى الطم2002أجرى )اجلبوري ,  
طالب اجلامعة ابلعراق . استخدم مقياس مستوى الطموح املهين واألكادميي, إعداد الباحثة. وأوضحت نتائج الدراسة ارتفاع 

 مستوى الطموح املهين واألكادميي لدى أفراد العينة .
معرفة املتغريات االجتماعية احملددة ملستوايت وأمناط الطموح االجتماعي,  إىل( دراسة هدفت 2002كما أجرى )التوجيري ,     

( طالب, استخدم مقياس الطموح االجتماعي من إعداد الباحثة . 400وعالقته ببعض املتغريات, وذلك لدى عينة تكونت من )
 خصص الدراسي.وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف مستوايت الطموح تعزى ملتغريي اجلنس و الت

( دراسة من بني أهدافها معرفة ما إذا كان هناك فروقًا يف مستوى الطموح ترجع للجنس , وذلك 2005وأجرى )الشاملي,   
ت العليا . استخدم يف الدراسة مقياس مستوى الطموح . وأوضحت ا( طالب وطالبة من الدراس200لدى عينة تكونت من )

 إحصائياً بني اجلنسني يف مستوى الطموح.    نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة
( هدفت إىل معرفة العالقة بني مفهوم الذات, ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة 2008ويف دراسة أجراها )بركات ,     

( طالباً, وطالبة . وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود 378القدس املفتوحة, وعالقته ابلتخصص, وذلك لدى عينة تكونت من )
 فروق ذات داللة إحصائية تبعاً ملتغريي اجلنس, والتخصص على مقياس مستوى الطموح.

( دراسة هدفت إىل معرفة دور اجلامعة يف تنمية الطموح لدى طالهبا حنو التفوق من خالل معرفة 2009كما أجرى )األسود ,   
( طالباً, وطالبة من جامعة األزهر, 272نت من )الفروق اجلوهرية اليت تُعزى ملتغري التخصص األكادميي, وذلك لدى عينة تكو 

والقدس املفتوحة بغزة . وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائًيا لدور اجلامعة يف تنمية الطموح الدراسي لدى 
 طالهبا تعزى ملتغري التخصص األكادميي. 

ل بكل من فاعلية الذات, ومستوى الطموح, وذلك ( دراسة هدفت إىل معرفة عالقة قلق املستقب2009وأجرى غالب )     
(( من كلية اآلداب جامعة الطائف .استخدم 320(( طالب من كلية العلوم و 400( طالًبا منهم 720لدى عينة تكونت من )

حث ) مقياس قلق املستقبل من إعداد الباحث, ومقياس فاعلية الذات من إعداد " عادل العدل " ومقياس الطموح من إعداد البا
معوض وعبد العظيم ( . وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب يف قلق 
املستقبل ودرجاهتم يف مستوى الطموح , كما وجدت فروقًا ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب كلية العلوم 

للتخصص والسنة الدراسية , وذلك لصاحل طالب كلية العلوم  كما ميكن التنبؤ وطالب اآلداب على مقياس قلق املستقبل تبًعا 
 بقلق املستقبل يف ضوء فاعلية الذات ومستوى الطموح .
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إذا كان مستوى الطموح خيتلف ابختالف اجلنس  ويف دراسة عن معرفة مستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية وما    
( طالباً وطالبة من الثانوية احمللية املتمة . استخدم الباحث استبيان 80دى عينة تكونت من )( , وذلك ل2011أجراها )دحمد , 

مستوى الطموح  لكاميليا عبدالفتاح . وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الطموح لدى الطالب مرتفع , وتوجد فروق يف 
 مستوى الطموح لصاحل اإلانث.

دفت إىل التعرف إىل العالقة بني األمن النفسي والطموح والتحصيل الدراسي , ( دراسة ه2012كما أجرى أبو عمرة )      
( طالًبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة مبدينة غزة بني أبناء الشهداء وأقراهنم . استخدم 320وذلك لدى عينة تكونت من )

من إعداد الباحث, والثالث كشف مبعدل  الباحث ثالث أدوات, األول مقياس األمن النفسي, والثاين مقياس الطموح, ومها
(  a ≤ 05.0الطلبة يف العام الدراسي املاضي . وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )

 لطموح .بني متوسطات درجات طلبة الثانوية العامة من أفراد العينة العاديني, وبني متوسطات أقراهنم أبناء الشهداء يف مقياس ا
( 2014وعن الكشف عن العالقة بني قلق املستقبل ومستوى الطموح لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة البصرة أجرى )حبيب ,    

    ( طالب وطالبة . استخدم الباحث مقياس مستوى الطموح من إعداد 100, هذه الدراسة , وذلك لدى عينة تكونت من )
 أن عينة البحث تتمتع مبستوى طموح جيد.) احلياوي( .وأوضحت نتائج الدراسة 

( إىل معرف مستوى الطموح  . استخدم مقياس مستوى الطموح إعداد الباحث . وأوضحت 2016هدفت دراسة )عبيد ,    
 نتائج الدراسة أن مستوى الطموح لدى الطالبات كان منخفضاً .

ستوى الطموح, والرضا عن التخصص الدراسي لدى الطلبة ( هدفت إىل معرفة العالقة بني م2017ويف دراسة أجراها) أمني ,   
( طالبًا وطالبة . استخدم  مقياس مستوى الطموح من إعداد الباحث . 89اجلامعيني,  وذلك لدى عينة تكونت من )

وأوضحت  نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الطموح تُعزى ملتغري التخصص, ولعدم وجود فروق يف 
 مستوى الطموح تُعزى ملتغري اجلنس.                      

( دراسة من بني ٍأهدافها التعرف على مستوى الطموح وما إذا كان مستوى الطموح خيتلف 2018كما أجرى )بكر,       
ابمللكة  ( طالب وطالبة من طالب جامعة اجلوف بكلية االدآب والعلوم300ابختالف اجلنس , وذلك لدى عينة تكونت من )

العربية السعودية . استخدم الباحث استبيان مستوى الطموح لكاميليا عبدالفتاح . وأوضحت نتائج الدراسة أن عددًا كبريًا من 
 أفراد العينة لديهم مستوى طموح مرتفع , مع عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث يف مستوى الطموح .  

 إجراءات الدراسة : 
 Methodology  Study ة:منهج الدراس -أواًل:

احلقائق الدقيقة,  إىلاستخدم الباحثان املنهج الوصفي  ملالءمته لطبيعة البحث, نظرًا ملا يوفره هذا املنهج من إمكانية التوصل 
 والظروف القائمة املتعلقة مبوضوع البحث.
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 Study Population  جمتمع الدراسة : -اثنياً:
ستوى الطموح لدى طالب كلية الرتبية مبدينة مصراتة, فإن جمتمع البحث قد اشتمل الكشف عن م إىلمبا أن البحث يهدف 

( ختصصات 5( موزعني على )1155( والبالغ عددهم )2019-2018على مجيع طلبة وطالبات كلية الرتبية للعام اجلامعي )
 واجلدول التايل يوضح توزيع أفراد جمتمع البحث على التخصصات.

 البحث حسب التخصص ونوع اجلنس(توزيع جمتمع 1جدول )

 إانث ذكور عدد الطلبة التخصص ت

 194 4 198 األحياء 1

 172 99 271 اإلدارة والتخطيط الرتبوي 2

 71 0 71 كيمياء 3

 313 33 346 اللغة العربية 4

 257 12 269 معلم فصل 5

 1007 148 1155 5 جمموع

 Research Sample عينة البحث: -اثلثاً:  
( ذكور مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية الطبقية النسبية 35( إانث و)243( طالباً وطالبة منهم )278عينة الدراسة من )تكونت 
 ( أقسام بكلية الرتبية جامعة مصراتة , ويوضح اجلدول التايل وصًفا للعينة من حيث التخصص .(5من عدد 

 ( توزيع عينة البحث حسب التخصص ونوع اجلنس2جدول )

 اجملموع إانث ذكور التخصص سلسلالت

 48 47 1 األحياء 1

 65 41 24 اإلدارة والتخطيط الرتبوي 2

 17 17 0 كيمياء 3
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 حسب التخصص ( توزيع عينة3جدول )

 النسبة التكرار القسم

 6.5 18 كيمياء

 16.9 47 أحياء

 23.4 65 معلم فصل

 29.9 83 اللغة العربية

 23.4 65 إدارة

 %100 278 اجملموع

 
 Research Tool أداة البحث : -رابعاً:

  -مقياس مستوي الطموح: 
" بندًا , واملرتبط  ابلتحصيل "52( على البيئة املصرية واملكون من 2004أعد هذا املقياس )أمال أابظة,  -:وصف املقياس

والعالقات الشخصية مع اآلخرين, وإمكانية حتقيق الفرد أهدافه, وتقع اإلجابة على املقياس يف مخسة بدائل, وهي  الدراسي,
 ( على الرتتيب, وفقا للمستوايت األتية :(0_1_2_3_4)إطالقًا_ اندرًا _ أحيااًن_ غالًبا _متاًما ( ابلدرجات  

 
 
 

 83 75 8 اللغة العربية 4

 65 62 3 معلم فصل 5

 278 242 36 5 جمموع
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 ( وصف مقياس مستوى الطموح4جدول )

 املستوى الرابع املستوى الثالث املستوى الثاين املستوى األول

51_1 103_52 155_104 208_156 

 -:صدق املقياس
فقرة على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة,  "52مت عرض الصورة املبدئية ملقياس مستوى الطموح الذي بلغ عدد فقراته " 

م حول مدى مالئمتها للبيئة الليبية , ويف ضوء توجيهات احملكمني , , وذلك إلبداء رأيهواالختصاص يف جمال الرتبية وعلم النفس
 قام الباحثان بتعديل الفقرات اليت مت االتفاق على تعديلها. 

 (  ثبات مقياس مستوى الطموح5جدول )

 املستوى الرابع املستوى الثالث املستوى الثاين املستوى األول

49_1 99_50 149_100 200_150 

  لي للمقياس :االتساق الداخ
للتحقق من صدق االتساق الداخلي قام الباحثان حبساب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس, والدرجة الكلية   

  للمقياس, ويوضح اجلدول التايل قيمة معادالت االرتباط, وداللتها اإلحصائية لكل فقرة من فقرات املقياس .
 لكل فقرة من فقرات املقياس ملستوى الطموح( قيمة معادالت االرتباط 6جدول )

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

1 0.584 18 0.552 35 0.533 
2 0.377 19 0.415 36 0.610 
3 0.436 20 0.337 37 0.635 
4 0.348 21 0.369 38 0.574 
5 0.441 22 0.495 39 0.584 
6 0.553 23 0.595 40 0.518 
7 0.089 24 0.331 41 0.487 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
 

16 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

8 0.517 25 0.577 42 0.451 
9 0.526 26 0.612 43 0.673 

10 0.401 27 0.450 44 0.494 
11 0.449 28 0.442 45 0.560 
12 0.539 29 0.493 46 0508 
13 0.482 30 0.444 47 0.571 
14 0.624 31 0.488 48 0.320 
15 0.612 32 0.598 49 0.605 
16 0.388 33 0.269 50 0.531 
17 0.608 34 0.282   

   
 ثبات املقياس:

" 35مت حساب ثبات املقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق, حيث مت تطبيق املقياس على عينة من جمتمع البحث قوامها "  
ثان إبعادة تطبيق املقياس على نفس ( يوماً قام الباح21طالباً, طالبة, واليت مت استبعادها عند التطبيق النهائي لألداة, وبعد مرور )

" مما يدل أن املقياس يتسم 0,01" وهي درجة دالة عند "0,66اجملموعة وابستخدام معامل ارتباط بريسون, بلغ معامل الثبات "
 بدرجة من الثبات, وإمكانية تطبيقه على العينة الفعلية.  

 عرض النتائج حتليلها وتفسريها: -

 ستوى الطموح لدى طلبة كلية الرتبية جامعة مصراتة اهلدف األول: التعرف على م
للتحقق من هذا اهلدف قام الباحثان حبساب املتوسط, واالحنراف املعياري لدرجات عينة البحث ككل يف مستوى الطموح      

 ( يوضح املتوسط واالحنراف املعياري لدرجات عينة البحث ككل يف مستوى الطموح7واجلدول )
 واالحنراف املعياري لدرجات عينة البحث ككل يف مستوى الطموح ( املتوسط7جدول )

 االحنراف املعياري املتوسط ن املتغري
 20.0608 143.2050 278 مستوى الطموح

(, وهذه القيمة تعرب عن وقوع مستوى طموح 143.2يتضح من اجلدول السابق, أن متوسط درجات عينة البحث بلغ )      
 الثالث؛ أي: يف املستوى املتوسط.عينة البحث يف املستوى 
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ابلنظر للجدول السابق يتضح, أن مستوى الطموح لدى أفراد العينة, جاء يف املستوى املتوسط, والطموح كأي مسة أو قدرة     
أخرى تتوافر لدى بعض األفراد بشكل كبري, وبعضهم اآلخر بشكل متوسط, وضعيف, وبعض االستجاابت جاءت يف املستوى 

 الضعيف.القوي, و 
( حيث أشارت نتائجها إىل أن أفراد عينتها يتمتعون مبستوى طموح 2014وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع دراسة )حبيب ,    

 جيد .
( واليت أشارت نتائجها 2018( ,  )بكر , 2011( , )دحمد, 2002كما ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة )اجلبوري ,   

 ح مرتفع . إىل متتع أفرادها مبستوى طمو 
ميكن تفسري ذلك, بسب قلة فرص العمل للخرجيني الذي يؤثر يف مستوى طموحاهتم, وخاصة يف بعض التخصصات اليت     

وصلت إىل درجة الفائض لدى اخلرجيني, وذلك مما يثري لديهم إحساسا ابإلحباط, وينقص من مستوى الطموح لديهم, ونأن 
علهم يواجهون ضغوطًا شخصية وانفعالية تتعلق إبجياد وظيفة مناسبة ذات مردود مادي الطالب اخلرجيني, واملتوقع خترجهم, جي

 جيد أم ال.
 إانث( ألفراد عينة الدراسة. -التعرف على داللة الفروق اإلحصائية يف مستوى الطموح وفقاً ملتغري اجلنس )ذكور  اهلدف الثاين:

جات الذكور, واإلانث على مقياس مستوى الطموح ابستخدام وللتحقق من هذا اهلدف مت حساب الفرق بني متوسطي در   
 ( يوضح داللة الفروق بني متوسطي درجات الذكور واإلانث على املقياس7اختبار "ت" لعينتني جدول  رقم )
 يوضح داللة الفروق بني متوسطي درجات الذكور, واإلانث على املقياس( 7جدول رقم )

 الداللة ت حنرافاال املتوسط العدد اجلنس املتغريات

مستوى 
 الطموح

 0.754 1.366 12.255 123.46 35 ذكور
   14.063 124.17 243 اانث

 
 .ا للجنسيف مستوى الطموح وفقً  0.05اجلدول السابق يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  إىلابلنظر     
( , )أمني , 2002( , )بركات, 2005( , )الشاملي, 2002وتتفق نتيجة هذا اهلدف مع دراسة كل من )التوجيري,    

 إانث(.  -( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف مستوى الطموح تُعزى للجنس)ذكور2018( , )بكر, 2017
 ( اليت وجدت فروق يف مستوى الطموح لصاحل اإلانث . 2011يف حني اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دحمد ,    
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فسري ذلك على أنه ال توجد روح املنافسة بني الطالب, وال توجد دافعية من قبل األسرة, وعدم التخطيط, ووضع وميكن ت   
أهداف مستقبلية لتحقيقها, والوضع االقتصادي املرتدي, ابإلضافة اىل أن الطالب يتلقون نفس املناهج التعليمية, ونفس 

 ب التعامل مع اجلنسني على حد سواء  . االسرتاتيجيات التقليدية التدريسية, وأصبحت أسالي
اديب( ألفراد عينة  –اهلدف الثالث: التعرف على داللة الفروق اإلحصائية يف مستوى الطموح وفقًا ملتغري التخصص )علمي 

 الدراسة.
 تخصص.للتحقق من هذا اهلدف مت استخدام حتليل التباين أحادي االجتاه للتعرف على الفروق ملستوى الطموح وفًقا لل 

 " وداللتها اإلحصائية بني متوسطي الذكور واإلانث يف مستوى الطموح وفقاً للتخصصF( قيمة "8جدول )

مصدر  املتغريات
 التباين

درجات  جمموع املربعات
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 الداللة fفئة 

مستوى 
 الطموح

بني 
 اجملموعات

667.206 4 166.802 0.870 0.482 

داخل 
 اجملموعات

52317.053 273 191.638   

    277 52984.259 الكلي 

   
 يتبني من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري التخصص 

( اليت أشارت نتائجها إىل عدم 2009( , )األسود, 2008( , )بركات, 2002وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )التوجيري,    
 وح يعزى للتخصص.  وجود فروق يف مستوى الطم

 ( اليت وجدت فروق يف مستوى الطموح يعزى للتخصص .   2017يف حني اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )أمني ,  
وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل التفاوت العمري بني الطالب وعدم االستقرار يف نفس التخصص الدراسي والنظرة السلبية   

 هدف واحد وهو التخرج من الكلية واحلصول على وظيفة تعينهم, ولعل السبب يف ذلك يعود إىل للمستقبل؛ وألهنم يسعون إىل
التشابه بني التخصصني العلمي, واألديب يف التفوق الدراسي, ومستوى الطموح, وميكن أن تُفسر هذه النتيجة نأن التخصصات 
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وم االختبار التحصيلي الذي يفسر مدى تفوق الطالب بناء األدبية والعلمية واحده يف مستوايت الطموح, وهذا يتدرج حتت مفه
 على الدرجات اليت حيصلون عليها هبذا املعىن وال يوجد حتقيق مستوى الطموح إذ أن املعايري اثبتة وواحدة بينهما.

  -يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج وضع الباحثان جمموعة من التوصيات واملقرتحات منها:
 -يات :أواًل: التوص

 االهتمام بطرق التنمية, ورفع مستوى الطموح عند طلبة كلية الرتبية . -1
 _ عمل برامج, ومسابقات لرفع مستوى الطموح  لدى الطلبة داخل الكلية .2
 . مساعدة الطلبة على التخلص من األفكار السلبية اليت تعيقهم عن حتقيق طموحاهتم.3
عالية الكتشاف الطلبة ذوي الطموحات العالية؛ الستثمار قدراهتم وإمكانياهتم, . توفري معلمني ذوي كفاءات, ومهارات 4

 وحتقيق طموحاهتم .
ضرورة التعامل مع الشباب على أهنم جزء من اجملتمع فمشكالت الشباب جزء ال يتجزأ من مشكالت اجملتمع, وينبغي  -5

منهجية ُتسهم يف حتقيق التالؤم بني اخلرجيني, للقائمني على قضااي الشباب من مؤسسات تعليمية, وإعالم وضع خطط 
 ومتطلبات سوق العمل؛ لتجنب اإلحباط الذي يعاين منه اخلريج, والرفع من مستوى طموحه من خالل توفري فرص العمل أمامه.

 -اثنياً: املقرتحات :
 استكماال هلذا البحث يقرتح الباحثان مجلة من املقرتحات إلجراء حبوث الحقة منها :

 عمل برامج ختص األسرة من أجل تعامل أفضل حىت يتم تنمية مستوى الطموح._ 1
_ القيام بدراسات يف جمال مستوى الطموح تتناول متغريات جديدة مثل : عالقة مستوى الطموح ابلوضع االقتصادي 2

 واالجتماعي .
                            موحاهتم ..إجراء حبوث هتدف إىل معرفة مدى أتثري العمل اجلماعي بني الطالب على مستوى ط3
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