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امللخص:
هدف البحث احلايل للتعرف على م�ستوى الطموح لدى
عينة من املطلقات قبل الدخول وعالقته مب�ستوى التفا�ؤل لديهن،
ولتحقيق �أهداف البحث مت اختيار عينة متي�رسة من املطلقات
قبل الدخول من حمافظة رام اهلل والبرية يف دولة فل�سطني ،بلغت
( )87زوجة من املطلقات قبل الدخول ،وجرى تطوير مقيا�سني هما
مقيا�س الطموح ومقيا�س التفا�ؤل ،ومت التحقق من خ�صائ�صهما
ال�سيكومرتية .تو�صلت نتائج البحث �إىل وجود م�ستوى متو�سط من
الطموح والتفا�ؤل لدى الفتيات املطلقات ،و�إىل وجود عالقة �إيجابية
بني الطموح والتفا�ؤل ،و�إىل �أن الفتيات قبل الدخول ال يختلفن يف
الطموح ح�سب متغري امل�ستوى التعليمي ،وبناء على نتائج البحث
مت اخلروج ببع�ض التو�صيات ،منها العمل على االهتمام مب�ستوى
الطموح والتفا�ؤل لدى الفتيات املطلقات قبل الدخول ،وتنميته من
خالل برامج �إر�شادية.
الكلمات املفتاحية :الطموح ،التفا�ؤل ،املطلقات قبل الدخول

Abstract
The current study aimed at identifying the level of
ambition among a sample of women who were divorced
before marriage consummation and its relation to the
level of optimism among them. In order to achieve
the objectives of the study, a sample of divorced
women who did not consummate the marriage was
selected from Ramallah and al - Bireh governorate,
Palestine. The sample included 87 divorced women.
Two measures were used in the study, the measure
of ambition and the measure of optimism. Their
psychometric properties were verified. The results
of the study indicated an average level of ambition
and optimism among divorced women, and a positive
correlation between ambition and optimism. Based on
the results of the study, a number of recommendations
were made, including enhancing the levels of ambition
and optimism among divorced women through
extension programs.
Keywords: Ambition, Optimism, Divorced before
Consummation of Marriage.

املقدمة:
يعد الطالق قدميا قدم الإن�سانية ذاتها عرفته �رشيعة
حمورابي ،و�أقرته خمتلف الأديان ال�سماوية اليهودية وامل�سيحية
والإ�سالم .واهتمت باحلديث عنه و�سائل الإعالم ،يف حني جند
�أن هناك حمدودية من اهتمام الباحثني به .ومن خالل م�سح
البحوث والدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف هذا املو�ضوع وجد
الباحث اهتماما قليال بدرا�سته وخا�صة تلك الدرا�سات التي اهتمت
بالك�شف عن �آثاره املرتتبة على املطلق نف�سه بينما هناك اهتمام
كبري بت�أثريه على �شخ�صية الأبناء ،يف حني جند البحوث الأجنبية

وجهت اهتماما كبريا ووا�ضحا بدرا�سة الطالق من حيث �آثاره على
املطلق �أو على الأبناء ،وكذلك بالدرا�سات التجريبية التي تناولت �أثر
الربامج الإر�شادية والعالجية خلف�ض �آثار الطالق وهذا الأمر مل تهتم
به البحوث والدرا�سات العربية.
فظاهرة الطالق هي ظاهرة اجتماعية يزداد انت�شارها يف
املجتمع الفل�سطيني ب�صورة مت�سارعة نتيجة للم�شكالت والتحديات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،فقد بلغت ن�سبة الطالق حوايل
( )16%يف املجتمع الفل�سطيني يف العام 2015م (جملة دنيا
الوطن. )2016 ،
ويعد النجاح والف�شل من العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستوى الطموح
حيث ي�شعر ال�شخ�ص الناجح بنوع من الر�ضا عن الذات بينما الف�شل
ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالإحباط ،وت�ؤثر ال�صحة النف�سية على م�ستوى
الطموح �إذ �إن اال�ضطرابات النف�سية حتدث عندما يكون هناك بعد
بني م�ستوى طموح الفرد وم�ستوى قدراته؛ �أي بني ما يرغب يف فعله
وبني ما يقدر عليه بالفعل ،حيث يولد فيه ال�شعور بالنق�ص والعجز
وكره الذات (بيبي وني�س. )2017 ،
ويعد م�ستوى الطموح نتاجا للتفاعل بني وعي الفرد لذاته
والتعامل معها على �أنها ذات ومو�ضوع يف نف�س الوقت ،وقدرته
على حتقيق ما ي�ضعه لنف�سه من �أهداف ،مما يجعله مقدرا لذاته
ولبيئته وثقافته ،حيث �إن م�ستوى الطموح يعد م�ؤ�رشا مييز الفرد
وطريقته بالتعامل مع نف�سه وبيئته (بركات. )2008 ،
وي�ؤدي م�ستوى الطموح دورا يف توجيه �سلوك الفرد ،ويعد
�أحد حمددات ذلك ال�سلوك ويكت�سب ذلك املفهوم �أهميته يف حياة
الفرد ،واملجتمع لكونه �سمة لل�شخ�صية وقوة دافعة للإنتاج ،ويعك�س
م�ستوى الطموح التوجه امل�ستقبلي للفرد من خالل حتديده لهدفه
و�سعيه لتحقيق هذا الهدف ،متحديا ما يواجه من عقبات ،وخو�ضه
املخاطر متمتعا بروح املغامرة ،حتى يحقق هدفه مما ينعك�س
�إيجابيا على �شعور الفرد بالنجاح وال�سعادة.
وهناك بع�ض امل�ؤ�رشات ميكن من خاللها التعرف على �صفات
الفرد الطموح منها نظرته للحياة فالفرد املتفائل يقدم على احلياة
بنظرة با�سمة ،واالجتاه نحو التفوق ،وتقدير الأهداف وفق خطة
حمددة و�أهداف وا�ضحة ،وامليل للكفاح ،ويعني ذلك �أن الفرد يوظف
�إمكانياته وميني قدراته عن طريق اال�ستفادة من خرباته �سواء كانت
خربات (ف�شل /جناح)  ،وحتمل امل�سئولية واالعتماد على النف�س،
واملثابرة ورف�ض م�شاعر الف�شل وحتويلها �إىل تطلع جديد لتحقيق
جناحات م�ستقبلية و�إعادة ترتيب خططه مبا يتالءم مع الو�ضع
احلايل ولتوقعاته اجلديدة ،وعدم الر�ضا بالو�ضع الراهن وعدم
الإميان باحلظ ،وهذا يعنى �أن الفرد متفهم لذاته ومعرتف بقدراته
يف �إطار الواقع على �أن يكون العمل منا�سب ًا جلهده و�إمكانياته ولي�س
معتمدا على احلظ �أو ال�صدفة (عبد الفتاح. )2007 ،
ويتحدد م�ستوى الطموح لدى الفرد بتقديره لذاته ،والعالقة
بني م�ستوى الطموح وتقدير الذات عالقة ارتباطيه فاعل ة (�Ahma
 )vaara & Houston, 2007حيث �إنهما من و�سائل احلماية للنف�س
فالطموح هو رغبة يف حتقيق �أهداف الفرد و�صوال للتفوق والتميز
وتقدير الذات يعني االحتفاظ للذات باالحرتام و التقدير ،لذلك
فالفرد قد ي�ضطر �إىل حت�سني �أدائه واالرتفاع به تقديرا لذاته ،و�إن
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�شعور الإن�سان بالكفاءة يرفع م�ستوى الطموح لديه ،يف املقابل
ف�إن �شعوره بعدم الكفاءة يعمل على خف�ض م�ستوى الطموح لديه،
ومفهوم الكفاءة لدى الفرد يبنى على �أ�سا�س خربات النجاح والف�شل
يف حياته ،وتوجد عالقة ارتباطيه دالة موجبة بني م�ستوى الطموح
وتقدير الذات.
كما �أن م�ستوى الطموح يحدد �أي�ض ًا النظرة امل�ستقبلية للفرد
املنبثقة عن و�ضعه احلايل وما يتمتع به من م�ستوى الن�ضج (عبد
ال�سميع.)2004 ،
حيث �إن هناك بع�ض ال�سمات التي يتميز بها الإن�سان الطموح
والتي ميكن اكت�شافها ومعاملته على �أ�سا�سها ،وفيما يلي قائمة
مبجموعة من ال�سمات التي ترتبط بال�شخ�ص الطموح ،منها :ميله
�إىل الكفاح ،ونظرته �إىل احلياة متتاز بالتفا�ؤل ،وقدرته على حتمل
امل�س�ؤولية واالعتماد على النف�س يف �إجناز املهمات ،واملثابرة
وامليل �إىل التفوق وال�سري يف �إجناز الأعمال واملهمات وفق خطة
عمل (ال�شقور. )2012 ،
وقد عرف دوت�ش ( )Dutchوامل�شار اليه يف (البكور)2016 ،
الطموح ب�أنه الهدف الذي يعمل الفرد على حتقيقه ،ومفهوم م�ستوى
الطموح يكون له معنى �أو داللة حني ن�ستطيع �أن ندرك املدى الذي
عنده الأهداف املمكنة.
وكذلك ف�إن م�ستوى الطموح له �أثر كبري على نوع التوافق،
معر�ضا
ف�صاحب الطموح غري الواقعي  Unrealistic Aspirationلي�س
ً
أي�ضا
�
معر�ض
فقط للتذبذب يف الأداء ،ولزيادة احتماالت الف�شل بل
ً
ح�سا�سا جتاه ف�شله ويغري م�ستوى طموحه� ،إما
ل�سوء التوافق فيكون
ً
بخف�ضه �أو برفعه ويكون قل ًقا وم�ضطر ًبا نف�س ًيا عندما يف�شل مرة
�أخرى ،بينما �صاحب م�ستوى الطموح الأكرث واقعية ف�إنه ي�ستجيب
للف�شل ب�أ�سلوب خمتلف وال يخف�ض من تقديره لإمكاناته �إال بعد
الف�شل املتكرر ويعمل هذا بطريقة واقعية بدون �أن ي�شعر بالقلق
والإحباط. )Hurlock, 1980( .
ويعد الطموح و�سيلة هامة للك�شف عن التوافق �أو �سوء التوافق
فاملبالغة يف ذلك امل�ستوى مبا ال يتفق مع القدرات والإمكانيات قد
ي�ؤدي لال�ضطرابات النف�سية و�سوء التوافق ،خا�صة �إذا واجه الفرد
مرتفع الطموح وذو الإمكانيات القليلة ما يعوقه عن الو�صول �إىل
�أهدافه �أو حتقيق طموحاته.
واتفقت معظم نتائج الدرا�سات ب�ش�أن العالقة بني ال�شخ�صية
وم�ستوى الطموح على �أن اال�ضطرابات النف�سية ت�ؤدي بالفرد
�إىل و�ضع م�ستويات طموح غري واقعية� ،إما �أقل من �إمكانياته
وا�ستعداداته �أو �أكرث ،يف حني �أن ال�شخ�ص ال�سوي واملتوافق ي�ضع
�أهداف ًا واقعية تتنا�سب �إىل حد ما مع قدراته و�إمكانياته (ح�سني،
. )1993
و�أن الأفراد ذوي الطموح املرتفع يت�صفون ب�أنهم �أكرث مرح ًا
وتكيف ًا وثقة بالنف�س وتعاون ًا واتزان ًا وجدية من �أقرانهم ذوي
م�ستوى الطموح املنخف�ض ويرتبط الطموح طرديا مع االنب�ساط
وعك�سي ًا مع الع�صابية ()Chan & Joseph, 2000
وتعترب عملية التوافق مع احلياة اال�رسية ذات �أهمية بالن�سبة
لل�شخ�ص ملا لها من انعكا�س على التفاعل االجتماعي يف حميط
اجلامعة ،و�أن النجاح يف التوافق مرتبط بدرجة الن�ضج والبناء
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الذاتي وا�ستخدام العديد من الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات
)Lecci, 1999
وقد �أ�شارت نتائج العديد من الدرا�سات �إىل االرتباط بني
الطموح واالنب�ساطية وتقدير الذات ودوره يف حتقيق ال�سعادة
النف�سية للفرد و�أن مل�ستوى الطموح �أثرا مبا�رشا على الفرد (Abo
)Hilal, 2000
وم�ستوى الطموح هو الذي يحدد مفهوم الفرد عن ذاته ،وما
�إذا كان �سينظر �إىل نف�سه على �أنه ناجح �أو فا�شل ،ف�إذا كان م�ستوى
طموح الفرد �أعلى من �إمكانياته ف�إنه �سيتعر�ض للإحباط والف�شل،
و�إذا كان م�ستوي الطموح �أقل من قدراته في�ستطيع �أن يحقق املزيد
من النجاح ب�سهولة ،الأمر الذي ي�ؤدي للغرور الذاتي� ،أما �إذا كان
م�ستوى الطموح يتنا�سب مع الإمكانات فينجح يف الو�صول لأهدافه
مما يعطيه الإح�سا�س بالر�ضا والثقة بالنف�س (. )Hurlock, 1980
وي�شري كل من �إي وهاديل (� )Ey & Hodley, 2005إىل التفا�ؤل
بكونه مكونا معرفيا ( )Cognitive Structureويتكون من جمموعة
من التوقعات حول م�ستقبل الفرد ،وهذه التوقعات تعد عالمة
�إيجابية ممزوجة بالأمل ( )Hopefulو�أن التفا�ؤل ي�شكل بعدا هاما
من احلياة العقلية والطبيعية للفرد ،فالأفراد الذين لديهم نظرة
تفا�ؤلية للم�ستقبل يدركون الأحداث ال�سالبة ك�أحداث م�ؤقتة �أو
عابرة وهم �أكرث جناحا يف النواحي الدرا�سية واملهنية ،واملجاالت
ال�سيا�سية :و�أقل �إح�سا�سا باالكتئاب �أو القلق يف حياتهم.
ويف مو�ضع �آخر يعرف �سيلجمان ( )Seligman, 2006التفا�ؤل
ب�أنه الأ�سلوب �أو الطريقة التي ي�ستخدمها الفرد لزيادة التحكم
ال�شخ�صي وهو ميل �أو توجيه نحو اجلوانب الإيجابية يف احلياة،
ويعرف املجدالوي ( )2012التفا�ؤل ب�أنه توقع الفرد للأحداث التي
�ستح�صل له يف امل�ستقبل ب�أنها �ستكون ب�شكل �أف�ضل ،و�ستجلب اخلري
وال�سعادة والنجاح.
يعد تعريف التفا�ؤل والت�شا�ؤم من التعاريف املثرية للجدل
بني علماء النف�س ولي�س هناك تعريف متفق عليه لكل من التفا�ؤل
والت�شا�ؤم ،والتفا�ؤل هو ا�ستعداد كامن داخل الفرد يحدد التوقعات
الإيجابية للنتائج ب�شكل عام ،والت�شا�ؤم ب�أنه التوقعات ال�سلبية
للنتائج ب�شكل عام وبع�ضها �سمة ثنائية القطب من �سمات ال�شخ�صية،
و�أنه �سمة من ال�سمات ال�شخ�صية ولي�س حالة تت�صف بالثبات خالل
املواقف ،كما ي�شري �إىل �أن امل�شاعر الإيجابية ترتبط مبدى التوجه
نحو الأهداف ،يف حني ترتبط امل�شاعر ال�سلبية مبدى االبتعاد عن
هذه الأهداف ،و�أن املت�شائمني يتوقعون حدوث الأ�شياء ال�سيئة ،فيما
يتوقع املتفائلون حدوث الأ�شياء احل�سنة عامة ،جند بع�ض العلماء
يرون �أنهما �سمتان م�ستقلتان مع وجود تداخل بينهما ولذا فهما
بعدان م�ستقالن مع ارتباط قوي بينهما (االن�صاري)2001 ،
ويت�ضح مما �سبق �أن هناك اختالفا بني الباحثني يف النظر
للعالقة بني كل من مفهومي التفا�ؤل والطموح.

مشكلة البحث وأسئلته:
يعد الطالق م�شكلة متعددة اجلوانب تقو�ض الأ�رسة وت�ؤدي
�إىل انهيار احلياة الزوجية والأ�رسية بكاملها ،وال ترتتب �آثار الطالق
على الزوجة فقط بل كذلك على الزوج والأبناء واملجتمع ب�أكمله،
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ويعد الطالق جماال هاما من جماالت البحث وذلك ملا له من �آثار
�سلبية م�ؤكدة على طول عمر الإن�سان ورفاهيته ،فقد �أثبتت الدرا�سات
�أن �إنهاء العالقة الزوجية ارتبط باملعاناة ال�صحية وارتفاع ن�سب
الوفاة ،وانخفا�ض ال�شعور الذاتي بالرفاهية ،وم�ستوى مرتفع من
القلق واالكتئاب وق�صور يف م�ستوى الأداء الوظيفي للفرد (&Horn
. )Emery, Shim, 2012
ويف ال�سنوات الأخرية تزايدت معدالت انت�شار الطالق ب�صورة
تهدد �أمن املجتمع ومتا�سكه وا�ستقراره� ،سواء كان ذلك يف الدول
الأجنبية �أو العربية على حد �سواء ،مما ينذر بكثري من املخاطر
وامل�شكالت النف�سية والرتبوية واالجتماعية للمطلقني �أنف�سهم �أو
�أبنائهم و�أ�رسهم.
ومن خالل التقاء الباحث بعدد من املطلقات قبل الدخول،
الحظ تذبذبا يف الطموح لديهن والتفا�ؤل ،و�أراد درا�سة متغريين
�إيجابيني يهمان هذه الفئة التي حتتاج �إىل رعاية واهتمام ،وبناء
على ذلك يتجه البحث احلايل للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل :ما
الطموح والتفا�ؤل لدى عينة من املطلقات قبل الدخول وهل هناك
عالقة بني املتغريين؟
وانبثق عنه الأ�سئلة الآتية:
● ●ما م�ستوى الطموح لدى املطلقات قبل الدخول يف
حمافظة رام اهلل والبرية؟
● ●ما م�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول يف
حمافظة رام اهلل والبرية؟
● ●هل هناك عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α≤0.05
بني الطموح وم�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول؟

أهمية البحث:
�إن ارتفاع معدالت الطالق يف املجتمع العربي والفل�سطيني
خا�صة ي�شري �إىل وجود خلل يف الأ�رسة واملجتمع مما يحتم على
الباحثني �رضورة درا�سة ظاهرة الطالق ،كما تكمن �أهمية البحث
احلايل يف قلة الدرا�سات ال�سابقة –ح�سب علم الباحث  -التي
تناولت متغريات نف�سية �إيجابية كالطموح والتفا�ؤل لدى املطلقات
قبل الدخول ،وكذلك وجود ندرة يف الدرا�سات التي اهتمت بالك�شف
عن �آثار الطالق على املطلقات �أنف�سهن خا�صة يف مرحلة ما قبل
الدخول و�سوف يرثي املكتبة العربية يف هذا املجال ،كما تتحدد
الأهمية التطبيقية للبحث يف �أنه ميهد لدرا�سات يف امل�ستقبل تك�شف
عن الطموح والتفا�ؤل لديهن .وميكن اال�ستفادة من البحث احلايل يف
تقليل بع�ض م�شكالت املطلقات قبل الدخول .كما �أنه ميكن �أن ي�ستفيد
من هذا البحث كل من الباحثني واملتخ�ص�صني يف الرتبية الأ�رسية
والقائمني على مراكز الرتبية والتنمية االجتماعية ،والأكادمييني
يف تطوير برامج �إر�شادية لرفع م�ستوى الطموح والتفا�ؤل لديهن.

أهداف البحث:
ي�سعى البحث احلايل �إىل حتقيق الأهداف التالية:
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى الطموح لدى املطلقات قبل الدخول.
♦ ♦التعرف �إىل م�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول.

♦ ♦ا�ستق�صاء وجود عالقة دالة �إح�صائ ًيا بني الطموح
وم�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
◄◄الطموح)Aspiration( :
عرفه هوب (� )HooPأنه توقعات ال�شخ�ص و�أهدافه ومطالبه
املرتبطة ب�إجنازه امل�ستقبلي وهو م�ستوى توقعات الفرد ورغباته
املتمايزة يف حتقيق �أهدافه امل�ستقبلية يف �ضوء خرباته ال�سابقة
و�إطاره املرجعي (الزبيدي . )12 ،2006 ،ويعرف �إجرائي ًا ب�أنها
الدرجة التي حت�صل عليها املطلقات قبل الدخول على مقيا�س
طور لأغرا�ض هذا البحث.
الطموح الذي ّ
◄◄م�ستوى التفا�ؤل)Level of optimism( :
ويعرف التفا�ؤل ب�أنه�« :صفة جتعل الفرد وتوجهاته �إيجابية
نحو احلياة ب�صفة عامة ،ي�ستب�رش باخلري فيها ،وي�ستمتع باحلا�رض
ويحدوه الأمل يف م�ستقبل �أكرث �إ�رشاقا « (عرفات )7 :2009 ،ويعرف
�إجرائي ًا ب�أنه الدرجة التي حت�صل عليها املطلقات قبل الدخول على
طور لأغرا�ض هذا البحث.
مقيا�س م�ستوى التفا�ؤل الذي ّ
◄◄املطلقات قبل الدخول :هن كل الفتيات اللواتي خطنب
وعقدن القران على زوج ،ومل يكتمل الزواج ل�سبب �أو لآخر ،وي�سكن
يف حمافظة رام اهلل والبرية.

حدود البحث:
�أجري البحث يف �إطار احلدود واملحددات الآتية:
Ú Úحدود ب�رشية :طبق البحث على عينة من املطلقات قبل
الدخول.
Ú Úحدود مكانية :طبق البحث يف حمافظة رام اهلل والبرية يف
ال�ضفة الغربية يف دولة فل�سطني.
Ú Úحدود زمنية :طبق البحث خالل العام اجلامعي - 2018
.2019
Ú Úحدود مو�ضوعية :يتحدد البحث احلايل مبقايي�س البحث
احلايل وا�ستجابات �أفراد البحث احلايل على املقايي�س.

األدب النظري:
�إن انعكا�سات ظاهرة الطالق تعود على �سلوكيات الن�ساء
املطلقات والرجال املطلقني وب�صورة �أكرث �سوءاً و�رضراً على
املجتمع هي انعكا�ساتها على الأطفال من �أبناء املطلقات ،فعملية
الطالق ت�ؤدي �إىل �إح�سا�س الأبناء والأطفال باحلزن والأمل املكبوت،
الذي يزداد مع مرور الزمن بحرمانهم من الأب� ،أو من حبه،
واحت�ضان الأم ،وبرتاكم ذلك يرتتب عليه �إدراك الأطفال ملفاهيم
الكره واحلقد والأمل واحلزن والعنف ،ويجعلهم ميرون بهذه اخلربات
التي تزداد فاعليتها يف نفو�سهم با�ستمرار ،ما ي�ؤدي �إىل اكت�سابهم
م�شاعر العنف والبغ�ض والكره للآخرين واحل�سا�سية الزائدة ،جتاه
�أي نقد يوجه لهم ،وبرتاكم ذلك يتكون االجتاهات ال�سلبية التي
ت�صبح ك�أنها جزء من عملية تن�شئتهم االجتماعية.
�آثار الطالق على املر�أة ي�سبب للمر�أة التعا�سة طيلة حياتها
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مستوى الطموح لدى عينة من املطلقات قبل الدخول
وعالقته بالتفاؤل لديهن في محافظة رام اهلل والبيرة

أ .معتصم محمد عبد اللطيف محمد العبد

فن�سمع �أن فتاة طلقت ولديها طفل �أو اثنان ،مما يعني �أن عمرها
مل يتجاوز اخلام�سة والع�رشين �أو �أقل من الثالثني ,فت�صبح يف
غالب الأحوال تعي�سة �إن بقيت بدون زواج! وتعي�سة �إن تزوجت
(مو�سى. )2008 ،
وقد تتعدد الأ�سباب التي تكمن وراء انت�شار ظاهرة الطالق
بني الزوجني ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سات ،منها :درا�سة (عيا�ش،
� )2004أن من الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الطالق بني الزوجني� :سفر
الزوج �إىل اخلارج ،والزواج املبكر ،وفارق ال�سن بني الزوجني،
وتع�سف الزوج يف ا�ستعمال احلق املمنوح له ،و�سلوك �أحد الزوجني
ال�سيئ ،وتدخل الأهل يف احلياة الزوجية ،قد يكون �سبب ًا يف عملية
الطالق بني الزوجني .كما �أ�شارت نتائج درا�سة (ال�سعيد،)2014 ،
فقد بينت �أن ال�سبب الرئي�س يكمن يف البعد عن الدين.
ويرتتب على ذلك انعكا�ساتها ال�سلبية على �سلوكياتهم يف
جميع املواقف احلياتية من حيث ممار�سة العنف والت�سلط واحلقد
وحماولة ال�سيطرة على الآخرين واال�ستمتاع ب�آالم الآخرين الناجتة
عن املواقف االجتماعية املختلفة �سواء كان هو عن�رص �أو من
غريه؛ لأنه يريد �أن يرى �سلوكيات الآخرين عندما يتعر�ضون للظلم
واحلقد والعنف الذي مروا به هم �أنف�سهم يف فرتات �سابقة (اخلطيب،
. )2013
ويعرف الطموح ب�أنه �سمة من ال�سمات ال�شخ�صية تظهر يف
مقدار التفاوت بني ما يحققه الفرد من �أداء يف نطاق عمل معني
من حيث ال�رسعة والكفاءة وبني ما يتوقعه الفرد �أن يتحقق ويتحدد
ح�سب خربات النجاح والف�شل التي مر بها (بورا�س. )2017 ،
�إن م�ستوى الطموح ميثل دورا هاما يف حياة الفرد� ،إذ �إنه من
�أهم الأبعاد يف ذات ال�شخ�صية ،ذلك لأنه يعد م�ؤ�رشاً مييز ويو�ضح
�أ�سلوب تعامل الإن�سان مع نف�سه ومع بيئته وجمتمعه ،وم�ستوى
الطموح يحدد ن�شاط الأفراد االجتماعي وعالقتهم بالآخرين
ومدى تقبلهم للمعايري االجتماعية ،ويرتبط م�ستوى طموح الفرد
ب�إمكانيات ال�شخ�صية ،فكلما كان م�ستوى الطموح قريبا منها
كان الفرد قريبا من االتزان االنفعايل وال�صحة النف�سية (�إبراهيم،
. )2003
ويعد م�ستوى الطموح جزءا مهما و�أ�سا�سيا يف البناء النف�سي
للإن�سان فهو يبلور ويعزز االعتقادات التفا�ؤلية عند الفرد بكونه
قادرا على التعامل مع �أ�شكال خمتلفة من ال�ضغوط النف�سية،
فال�شخ�ص الذي ي�ؤمن بقدرته على حتقيق �أهداف معينة يكون قادراً
على �إدارة م�سار حياته الذي يحدده ب�صورة ذاتية وبن�شاط �أكرب،
وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل الإح�سا�س بال�سيطرة على البيئة وحتدياتها
()Schwarzer, 1997
ويت�سم الفرد الذي لديه طموح ب�أنه ال يقنع بالقليل وال ير�ضى
مب�ستواه احلايل و�إمنا يحاول �أن ي�صل �إىل م�ستوى �أبعد من و�ضعه
احلايل ،وال ي�ؤمن باحلظ وال يرتك الأمور تي�سري مبح�ض ال�صدفة ،وال
يخ�شى املغامرة �أو املناف�سة �أو الف�شل ،وال ينتظر حتى ت�أتيه الفر�صة،
ف�أمل ال�شخ�ص الطموح يف تزايد ،والنجاح يف حتقيق م�ستوى الطموح
يدفعه �إىل بذل جهد �أكرب حتى يحقق �أهدافا �أعلى ،ال يغ�ضب من
ت�أخر نتائج �أعماله فهو مت�أكد ب�أن ال�صعاب ميكن تذليلها باجلهد
والعمل واملثابرة ،فدافع الإجناز لدى ال�شخ�ص الطموح دائما مرتفع،
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ويتحمل ال�صعاب يف �سبيل الو�صول �إىل �أهدافه وال يعنيه الف�شل
لأنه ال ي�شعر بالي�أ�س فاخلربات تدفعه لتعديل م�ستوى طموحه مبا
يتوافق مع حدوده وقدراته الواقعية ،وهو متفائل وواقعي وللحياة
عنده معنى وميوله ومفهومه لذاته له ارتباط موجب مع م�ستوى
طموحه (الزهراين. )2009 ،
ويحدد دي�سي وريان ( )Desi & Ryan, 2008الطموح يف
ق�سمني طموح داخلي وطموح خارجي ،فالطموح الداخلي هو الذي
يعرب عن النمو املوروث والذي ي�ؤدي �إىل �إ�شباع احلاجات النف�سية
الأ�سا�سية الثالث (الكفاءة واال�ستقالل واالنتماء) � ،أما الطموح
اخلارجي فهو يعرب عن ال�سعي وراء الأهداف كو�سيلة ال ترتبط ب�شكل
مبا�رش ب�إ�شباع احلاجات النف�سية الأ�سا�سية.
ومن النظريات املف�رسة للطموح نظریة حمددات الذات التي
اعتربت �أن �أهداف احلیاة � life goalsأو ما میكن �أن یطلق علیها
الطمو ح  ،Aspirationsمیكن تق�سیمها لق�سمني طموح داخلي �Intrin
 sic aspirationsوطموح خارجي ( extrinsic aspirationsالطراونة,
 ، )2016ومن النظريات الأخرى التي ف�رست الطموح نظرية القيمة
الذاتية للهدف حيث ترى ا�سكالونا �أنه على �أ�سا�س القيمة الذاتية
للهدف يتقرر االختيار ،وال يعتمد االختيار على �أ�سا�س قوة �أو قيمة
الهدف الذاتية كما هي فح�سب ولكن يعتمد على القيمة الذاتية
بالإ�ضافة الحتماالت النجاح والف�شل املتوقعة� ،أي �أن القيمة الذاتية
للنجاح �أو وزن النجاح تعد نتيجة للقيمة نف�سها والحتماالت النجاح
(عبد الفتاح. )2007 ،
يعد مفهوم التفا�ؤل ،واملفهوم املقابل له الت�شا�ؤم من املفاهيم
احلديثة ن�سب ًيا التي دخلت �إطار البحث املكثف يف جمال علم نف�س
ال�صحة ،والتخ�ص�صات النف�سية الأخرى ،وي�شري التفا�ؤل �إىل ميل
الفرد لالعتقاد بحدوث النتائج الإيجابية� ،أو النجاح يف امل�ستقبل،
بينما ي�شري الت�شا�ؤم �إىل اعتقاد الفرد بحدوث النتائج ال�سلبية يف
امل�ستقبل)Augusto - Landa, et al., 2011( .
ويرى �شاير وكارفر (� )Shire & Carverأن التفا�ؤل �صفة
مهمة يف ال�شخ�صية ،تت�ضمن توقعات عامة حول امل�ستقبل .وقد
�أعطى كل منهما نواحي عدة ميكن التفريق فيها بني املتفائلني،
واملت�شائمني ،فاملتفائلون ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات مواجهة
متمركزة على امل�شكلة ت�ستند على العاطفة كالتقبل ،واال�ستعانة
باملدح ،وال�صياغة الإيجابية للموقف الذي يواجهونه ،يف حني مييل
املت�شائمون �إىل املواجهة من خالل الرف�ض الظاهر ،وعدم االهتمام
من الناحية العقلية ،وال�سلوكية بالأهداف التي تعرت�ضها امل�ؤثرات
بغ�ض النظر عما �إذا كانت احللول ممكنة للم�شكلة �أو ال (املو�سوي،
العنكو�شي. )2011 ،
ومن النظريات النف�سية املف�رسة للتفا�ؤل :نظرية
ال�سمات :والتي تف�رس ال�شخ�صية على �أنها جمموعة من ال�سمات،
وهذه ال�سمات تعد �صفات ثابتة ن�سبيا ،وهى ت�ؤثر على �سلوك الفرد
مما يتميز عن غرية من الأفراد ،لذا فهي تدل �ضمنا على ثبات
وعمومية ال�سلوك ،ومن �أ�شهر رواد هذه النظرية جوردن �ألبورت،
كاتل� ،أيزنك ،ونظرية الأمناط :وهي تت�شابه �إىل حد بعيد مع نظرية
ال�سمات �إذ �إن رواد هذه النظرية ي�صنفون النـا�س �إىل �أمنـاط معينـة
علـى �أ�سا�س �صفاتهم املزاجية �أو اجل�سمية �أو النف�سية ،فالنمط يطلق
على جمموعة من النا�س ي�شرتكون يف �سمات معينة مع اختالف
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ب�سيط يف درجة ات�سامهم بهذه ال�سمات (الأن�صاري. )2003 ،

الدراسات السابقة:
خالل ا�ستعرا�ض الباحث للدرا�سات ال�سابقة فلم يجد �أيا
من الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت مبو�ضوع البحث احلايل فقد
كانت الدرا�سات ال�سابقة موجهة للعينات العادية ،وفيما يلي �أبرز
الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة القريبة:
فقد هدفت درا�سة �شيلدون و�آخرون ()Sheldon, et al., 2004
�إىل معرفة العالقة بني حمتوى الأهداف ودوافع الأهداف وعالقتها
بالرفاهية ،من خالل معرفة �أي الطموحات ،والدوافع التي ي�سعى
الأفراد للو�صول �إليها وحتقيقها ،ولقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )221فردا ،ولقد ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س كا�رس وريان
( )2001لقيا�س حمتويات الأهداف ،وقد �أظهرت النتائج �أنه حتى
ميكننا التعرف على حمتويات الأهداف لدى الأفراد ،فال بد لنا من
معرفة ملاذا ،وما الذي يدفعهم لتلك الأهداف ،خا�صة و�أن طبيعة
تلك الأهداف هي التي تدلل على طبيعة رفاهيتهم ،وكذلك حتقيق
الرفاهية العالية يعتمد على �أن يكون �أهداف الفرد من اختياره،
وغري مفرو�ضة عليه.
وللك�شف عن الآثار النف�سية االجتماعية طويلة املدى لطالق
الوالدين على الأبناء ,كانت درا�سة “هوري لك ,وجنكريي� ,أرو»
( )HuurreLic; Junkkari; Aro, 2006على عينة تكونت من ()317
ممن بلغوا اثنني وثالثني عاماً ,وقد مروا بخرب طالق �آبائهم منذ
�ستة ع�رش عاماً ,وعينة من �أ�رس �سليمة عددها ( )1069فرداً,
ومت تقييم �آثار الطالق طويلة املدى يف مرحلة البلوغ و�شملت:
ال�سعادة النف�سية ,الأحداث ال�سلبية للحياة ,ال�شبكات االجتماعية,
وامل�ساندة .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الإناث من �أ�رس مطلقة ,مقارنة
بالإناث من �أ�رس �سليمة كن �أكرث عر�ضة للم�شكالت النف�سية ,و�أعلى
يف درجات بيك لالكتئاب ,وم�شكالت ال�صحة العامة ,والأعرا�ض
ال�سيكو�سوماتية وم�شكالت العالقات ال�شخ�صية .ومل توجد هذه
االختالفات يف الذكور .و�إن كانت م�شكالت البطالة ,وعدم اكتمال
التعليم ,والأحداث ال�سلبية للحياة �أكرث �شيوع ًا بني اجلن�سني على
خلفية الطالق ,وك�شفت الدرا�سة �أن طالق الوالدين كان م�ؤ�رشاً كافي ًا
لل�ضغوط يف مرحلة الطفولة ,وله ت�أثرياته التي ت�ستمر ب�شكل فعال
يف مرحلة البلوغ ,ويظهر يف نطاق �أو�سع بني الإناث.
وتناول امل�رصي وريا�ض ( )2007ال�ضغوط النف�سية
والدعم االجتماعي لدى املطلقني واملطلقات ،وفاعلية برنامج
تدريبي للتعامل مع ال�ضغوط النف�سية ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )708مطلقا ومطلقة ،وا�ستخدمت عينة ع�شوائية من (� )40سيدة
من املطلقات ،ا�ستخدمت هذه الدرا�سة ا�ستبيانات وهما :ال�ضغوط
النف�سية وا�ستبانة الدعم االجتماعي ،ومت بناء برنامج تدريبي
مل�ساعدة املطلقني ،و�أظهرت النتائج وجود �ضغوط نف�سية لدى
املطلقني واملطلقات بدرجة متو�سطة ،و�أن درجة ال�ضغوط النف�سية
لدى الذكور املطلقني كان �أقل ،مقارنة مع الإناث املطلقات،
و�أظهرت النتائج �أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
ال�ضغوط النف�سية تعزى ملتغري عدد �سنوات الطالق.
وهدفت درا�سة كاترينا (� )Katharina, 2010إىل الك�شف
عن العالقة ما بني الطموح الداخلي واخلارجي يف العمل و�إ�شباع

احلاجات املدركة مع ال�سعادة وذلك على عينة مكونة من 80
م�شاركا بواقع  24رجال و 56امر�أة تراوحت �أعمارهم ما بني
� 80 - 60سنة ،وذلك من خالل ا�ستخدام مقيا�س الطموح كا�رس
وريان ( ، )2001حيث دلت النتائج على وجود ارتباط ما بني �شكل
الطموح (داخلي وخارجي) واالرتياح يف �إدراك �إ�شباع احلاجات مع
ال�شعور بال�سعادة بالعمل وكذلك تبني �أن الدافع اخلارجي للعمل
ارتبط ب�شكل �ضعيف مع حاجتي الكفاءة واال�ستقالل ،ووجد ارتباط
عك�سي بني الطموح اخلارجي وال�شعور بال�سعادة ،وتبني �أي�ضا وجود
�أثر دال �إح�صائيا لل�شعور باالرتياح �أثناء العمل يف العالقة ما بني
دافعية العمل وال�شعور بال�سعادة.
وتناول القطيطات والبداينة ( )2011العالقة بني ال�ضغوط
االجتماعية العامة والدعم االجتماعي وا�سرتاتيجيات الت�أقلم
والو�صم لدى املطلقات قبل الدخول ،تكونت عينة الدرا�سة من جميع
املطلقات قبل الدخول وفئة الزواج الناجح يف حمافظة الطفيلة
والكرك وبلغ عددهن ( )320منهن ( )160مطلقة و ( )160امر�أة
متزوجة� ،أظهرت النتائج �أن املطلقات قبل الدخول يعانني من
ال�ضغوط العامة �أكرث من فئة الن�ساء ذوات الزواج الناجح ،و�أن فئة
املطلقات يعانني من الو�صم ،كما يت�سمن بتدين تقدير الذات ،و�أقل
ت�أقلما من فئة الن�ساء املتزوجات.
وهدفت درا�سة عبد املجيد (� )2012إىل قيا�س الفراغ
الوجودي لدى املطلقات ومت تطبيق مقيا�س الفراغ الوجودي من
�إعداد الباحث ،وتطبيقه على عينة الدرا�سة وقوامها ( )250مطلقة
مت اختيارهن بطريقة ع�شوائية من حمافظة بغداد ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل نتائج �أهمها :وجود فراغ وجودي لدى املطلقات ،كما بينت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ملتغري مدة الزواج
ومدة الطالق.
كما هدفت درا�سة البيلي وعلي (� )2014إىل الك�شف عن الثقة
بالنف�س وعالقتها بال�شعور بالوحدة النف�سية لدى املطلقات ،وكذلك
معرفة العالقة االرتباطية بني الثقة بالنف�س والوحدة النف�سية
للمطلقات ،كما ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س الثقة بالنف�س ،ومقيا�س
الوحدة النف�سية من �إعدادهما ،على عينة قوامها ( )300مطلقة يف
والية اخلرطوم بال�سودان ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ال�سمة العامة
تت�سم بالثقة بالنف�س لدى املطلقات باالنخفا�ض ،وكذلك وجود
عالقة ارتباطية بني الوحدة النف�سية والثقة بالنف�س لدى املطلقات،
كما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الوحدة النف�سية بني
املطلقات تعزى ملتغري امل�ستوى العمري.
وهدفت درا�سة ال�سعيد (� )2014إىل معرفة الأ�سباب التي تقف
وراء انت�شار ظاهرة الطالق يف املجتمع الفل�سطيني ،من وجهة نظر
املر�شدين العاملني يف املحاكم ال�رشعية و�سبل احلد منها ،وذلك من
خالل ا�ستبيان مفتوح وزع على �أفراد عينة الدرا�سة البالغة ()13
مر�شدا ومر�شدة ،العاملني يف املحاكم ال�رشعية مبحافظات غزة،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها :تف�ضيل زوجة الأب لأبنائها عن
�أبناء الأخريات ،وفارق ال�سن بني الزوجني ،وجهل �أحد الزوجني �أو
كالهما ب�أحكام احلياة الزوجية ،وكذلك ثقافة املقبلني على الزواج
ال زالت مفقودة و�سطحية ال ت�ؤهلهم ملواجهة �أعباء و�إجراءات
الزواج ،وعدم حتمل م�س�ؤولية الأ�رسة و�إهمالها ،وامل�شكالت املادية،
وعدم توافر ال�سكن امل�ستقل للزوجينْ  ،و�سوء طباع الزوج.
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مستوى الطموح لدى عينة من املطلقات قبل الدخول
وعالقته بالتفاؤل لديهن في محافظة رام اهلل والبيرة

أ .معتصم محمد عبد اللطيف محمد العبد

كما هدفت درا�سة عثمان (� )2016إىل الك�شف عن فاعلية
ا�ستخدام العالج املتمركز حول احلل يف خدمة الفرد يف حتقيق
امل�ساندة االجتماعية للمطلقات يف املجتمع ال�سعودي .وتكونت
جمموعة البحث من ( )85مطلقة بعيادة العالج الأ�رسى والزواجي
يف العيادات التخ�ص�صية النف�سية بالريا�ض ،كما متثلت �أدوات
البحث يف املقابالت الفردية واجلماعية ،وقيا�س امل�ساندة
االجتماعية للمطلقات .و�أظهرت نتائج البحث اخلربات امليدانية
عجز ورف�ض العديد من الأخ�صائيني االجتماعيني ا�ستخدام بع�ض
الأ�ساليب الطويلة التي ت�ستنزف الوقت واجلهد كالأ�ساليب الأ�سا�سية
يف نظرية �سيكولوجية الذات مثل :التاريخ التطوري و�أ�ساليب
اال�ستب�صار والإفراغ الوجداين ،مع �رضورة االهتمام بدرا�سة حا�رض
العميل والأ�سباب القريبة والواقعية املرتبطة بامل�شكلة.
كما هدفت درا�سة العتيبي ( )2015ملعرفة �أهمية امل�ساندة
االجتماعية ،كم�صدر للدعم النف�سي واالجتماعي الفعال ،الذي
حتتاجه املطلقة ملواجهة الآثار النف�سية ال�سلبية التي تقع املطلقة
فيها ،وال�صعاب التي تعوق التفاعل بينها وبني جمتمعها بالإ�ضافة
لظهور بع�ض امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية مثل االكتئاب
وانخفا�ض تقدير الذات لديها� .أي�ضا تناولت عالقة االكتئاب وتقدير
الذات ببع�ض العوامل الأخرى ،وهى العمر ،والعمل ،ووجود العمل لدى
املطلقة ،والفرتة الزمنية بعد الطالق ،وقد بلغ حجم العينة ()500
مطلقة من الالتي يقمن مبدينة الريا�ض ،مت اختيارهن بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة ،وتراوحت �أعمارهن ما بني (� )50 - 15سنة،
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت �إعداد ا�ستمارة البيانات الأولية ،و�أي�ضا
مقيا�س امل�ساندة االجتماعية من قبل الباحثة ،ومقيا�س االكتئاب
�إعداد بيك ( )1961ومقيا�س تقدير الذات �إعداد هود�سون ()1994
 ،و�أ�سفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية عك�سية �سالبة وذات
داللة �إح�صائية بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب لدى املطلقات،
ووجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة �إح�صائية بني امل�ساندة
االجتماعية وتقدير الذات لدى املطلقات.
كما ا�ستهدفت درا�سة �شنون ( )2016الك�شف عن طبيعة
العالقة بني الدافعية للإجناز وم�ستوى الطموح لدى عينة من طلبة
اجلامعة ،وهي درا�سة ميدانية مت فيها ا�ستخدام املنهج الو�صفي
االرتباطي كونه املالئم لطبيعة املو�ضوع ،ومت ا�ستخدام كل من
مقيا�سي الدافعية للإجناز لعبد اللطيف حممد خليفة ()2000
ومقيا�س م�ستوى الطموح ملعو�ض وعبد العظيم ( )2005للإجابة
عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة .وخل�صت النتائج �إيل وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني الدافعية للإجناز وم�ستوي الطموح لدى عينة الدرا�سة،
كما �أن الدافع للإجناز املرتفع يزيد من درجة التفا�ؤل وحتمل
الإحباط لدى الطالب اجلامعي ،مما يعني �أن ا�ستثارة اهتمام الطلبة
وتنمية �شعورهم بامل�س�ؤولية ،و�سعيهم نحو التفوق وتنمية روح
املثابرة وال�شعور ب�أهمية الزمن ،ي�ؤدي دورا �إيجابيا يف الرفع من
م�ستوى الطموح لديهم ،حيث يظهر هذا الأخري يف م�ستوى التفا�ؤل،
وو�ضع الأهداف وحتمل الإحباط الذي يواجه طلبة اجلامعة ،اخلا�صة
يف ع�رص يعرف تقدما تقنيا وتكنلوجيا
وهدفت درا�سة �أبو العال (� )2016إىل البحث عن العالقة بني
التفا�ؤل والت�شا�ؤم وبع�ض املتغريات النف�سية :تقدير الذات ،الطموح،
التوافق مع احلياة اجلامعية ،وحتديد الفروق بني اجلن�سني يف كل
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من التفا�ؤل والت�شا�ؤم من جهة وتقدير الذات والطموح والتوافق مع
احلياة اجلامعية من جهة �أخرى ،لدى عينة من طالب اجلامعة (ن =
 )604وا�ستخدمت من الأدوات :القائمة العربية للتفا�ؤل والت�شا�ؤم
(�أحمد عبد اخلالق) دليل تقدير الذات من �إعداد هود�سون(  (�Hud
 )sonوتعريب وتقنني (جمدي الد�سوقي) مقيا�س الطموح (حممد
عبد التواب معو�ض و�سيد عبد العظيم حممد) مقيا�س التوافق مع
احلياة اجلامعية ) (Bohadon, S. & Robert, B.تعريب وتقنني
(علي عبد ال�سالمعلي) وتو�صلت �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة
ودالة �إح�صائ ًيا بني الدرجات التي ح�صل الطالب والدرجات التي
ح�صلت عليها الطالبات ودرجات العينة الكلية على مقيا�س التفا�ؤل
ودرجاتهم على مقايي�س تقدير الذات والتوافق مع احلياة اجلامعية
والطموح .ووجود عالقة ارتباطية �سالبة ودالة �إح�صائ ًيا بني
الدرجات التي ح�صل عليها الطالب والدرجات التي ح�صلت عليها
الطالبات ودرجات العينة الكلية على مقيا�س الت�شا�ؤم ودرجاتهم
على مقايي�س تقدير الذات والتوافق مع احلياة اجلامعية والطموح.
وهدفت درا�سة الرواد وبدير (� )2017إىل التعرف على الدعم
االجتماعي املدرك وعالقته بالأمن النف�سي لدى املطلقات يف �ضوء
متغريي العمر وامل�ؤهل العلمي .وتكونت عينة الدرا�سة من ()170
مطلقة يف منطقة كفر قا�سم يف فل�سطني خالل الن�صف الثاين من
العام ( . )2016ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام مقيا�س
الدعم االجتماعي املدرك ،ومقيا�س الأمن النف�سي� .أظهرت النتائج
م�ستوى متو�سطا من الدعم االجتماعي املدرك ،والأمن النف�سي لدى
املطلقات يف كفر قا�سم .و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا
يف م�ستوى الدعم االجتماعي املدرك تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
ول�صالح ذوات امل�ؤهل اجلامعي ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف م�ستوى الدعم االجتماعي املدرك تعزى ملتغري العمر ،و�أظهرت
النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الأمن النف�سي
تعزى ملتغريي العمر وامل�ؤهل العلمي.
كما هدفت درا�سة من�صوري وحماين ولونا�س (� )2017إىل
معرفة العالقة بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم وم�ستوى الطموح لدى العبي
كرة القدم ،ولتحقيق ذلك ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
ملالءمته طبيعة الدرا�سة على عينة من  75العبا من � 03أندية العبي
كرة القدم على م�ستوى �أندية والية البويرة اختريوا بطريقة ع�شوائية
وطبق لهذا الغر�ض مقيا�سي �سيلكمان للتفا�ؤل والت�شا�ؤم ومقيا�س
م�ستوى الطموح �إعداد معو�ض وعبد العظيم ،وتو�صلت النتائج �إىل
�أن هناك عالقة موجبة ودالة بني التفا�ؤل وم�ستوى الطموح ،وهناك
عالقة �سالبة ودالة بني الت�شا�ؤم وم�ستوى الطموح ،وم�ستوى الطموح
كان مرتفع لدى العبي كرة القدم.
كما هدفت درا�سة عفيفي (� )2017إىل الك�شف عن الفروق
بني املطلقني واملطلقات يف �أ�ساليب �إدارتهم لل�ضغوط النف�سية
واالجتماعية التالية للطالق .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل تزايد �أعداد
املطلقني واملطلقات �سنويا .ومتثلت عينة الدرا�سة يف  100فرد
من املطلقني ب�شكل ر�سمي .وا�ستخدمت الدرا�سة كال من �أداة
املقابلة .وا�ستبيان �أ�ساليب �أداة ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية
للمطلقني موزع على ثالثة �أبعاد هي الأ�ساليب املعرفية والوجدانية
وال�سلوكية .و�أكدت على ح�صول الن�ساء على درجات �أعلى يف �أ�ساليب
التعامل مع هذه ال�ضغوط مما ي�ؤكد ا�ستخدامهن لأ�ساليب معرفية
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ووجدانية و�سلوكية يف التكيف مع الطالق .رغم �أنهن يع�شن يف ظل
ظروف �ضاغطة يف جمتمعاتنا العربية.
وهدفت درا�سة ربابعة (� )2017إىل الك�شف عن م�ستوى كل
من جودة احلياة والقيود االجتماعية وا�سرتاتيجيات املواجهة لدى
الإناث املعنفات يف حمافظة �إربد ،تكونت عينة الدرا�سة من ()107
�أنثى معنفة� .أظهرت النتائج �أن م�ستوى جودة احلياة و�أبعاده جاءت
بدرجة �ضعيفة با�ستثناء بعدي النمو ال�شخ�صي وتقبل الذات قد جاء
بدرجة متو�سطة .كما جاء م�ستوى ا�سرتاتيجيات املواجهة و�أبعاده
بدرجة �ضعيفة با�ستثناء بعد البحث عن الدعم االجتماعي فقد جاء
بدرجة متو�سطة .وجاء م�ستوى القبول االجتماعي بدرجة متو�سطة.
و�أظهرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
جودة احلياة تعزى ملتغري احلالة االجتماعية ل�صالح الإناث
والأرامل واملطلقات.
يظهر من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أهمية الطموح
والتفا�ؤل ب�شكل عام و�أن الطموح والتفا�ؤل يدر�س لدى فئات كثرية
ولكنه مل يدر�س لدى الفتيات قبل الدخول ،ولذلك ف�إن درا�سة تلك
املتغريات ي�سهم يف التعرف على وجودهما لدى فئة مهمة من فئات
املجتمع وهي فئة الفتيات قبل الدخول .و�سيعمل البحث احلايل على
اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف تطوير املقايي�س ويف منهجية
البحث ويف مناق�شة النتائج ،و�ست�ضيف على تلك الدرا�سات الربط
بني املتغريات لدى فئة الفتيات قبل الدخول ،وهذا ما مل يتم التطرق
له يف الدرا�سات ال�سابقة.

الطريقة واالجراءات:
منهجية البحث:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي نظراً ملنا�سبته لأغرا�ض
الدرا�سة.

جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من الفتيات املطلقات قبل الدخول يف
حمافظة رام اهلل والبرية يف دولة فل�سطني يف ال�سنوات اخلم�سة
الأخرية والتي بلغ عددهن فيها ( )1492مطلقة ،ح�سب �إح�صائية
ديوان قا�ضي الق�ضاة يف ال�ضفة الغربية لعام (. )2019

عينة البحث:
�أخذت عينة متي�رسة من حمافظة رام اهلل والبرية ح�سب
املتوفر ،حيث �أخذت العينة من جلان املر�أة ودائرة العمل الن�سائي،
وبلغ عدد �أفراد العينة املطبق عليهم ( )87فتاة مطلقة قبل الدخول
بن�سبة (. )6%

أدوات البحث:
لتحقيق �أهداف البحث ،طور مقيا�سان ،الأول لقيا�س م�ستوى
الطموح لدى الفتيات املطلقات قبل الدخول ،والثاين للتعرف �إىل
م�ستوى التفا�ؤل لدى الفتيات املطلقات قبل الدخول .وفيما يلي
تو�ضيح لكل مقيا�س:

أوال :مقياس الطموح للفتيات قبل الدخول
طور مقيا�س الطموح من خالل العودة للأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة ،وخا�صة البكور ( , )2016ال�شقور ()2012
وال�رسدي ويدح ( . )2015وقد ت�ألف املقيا�س ب�صورته الأولية من
( )40فقرة ودرجة كلية واحدة ،وتتم الإجابة عن فقرات املقيا�س
باختيار خيار من خم�س خيارات وهي :دائما ( ، )5غالبا (، )4
�أحيانا ( ، )3نادرا (� ، )2إطالقا (. )1
قام الباحث بالت�أكد من �صدق وثبات املقيا�س من خالل:
�1 .1صدق املحكمني حيث مت عر�ض املقيا�س على نخبة
من املتخ�ص�صني يف ميدان علم النف�س ،حيث قام ( )12حمكما
باالطالع على املقيا�س ،و�إبداء جملة من التعليقات واملالحظات
عليها وحذفت �سبع فقرات ،كما عدلت ( )12فقرة ،و�أ�صبح عدد
فقرات املقيا�س ( )33فقرة.
�2 .2صدق البناء الداخلي :مت التحقق من �صدق االت�ساق
الداخلي من خالل تطبيقه على فتيات قبل الدخول من خارج عينة
الدرا�سة وداخل املجتمع بواقع ( )30فتاة ،وح�سب معامل ارتباط
بري�سون بني كل فقرة من فقرات املجال والدرجة الكلية .وتبني
وجود االت�ساق الداخلي ،حيث تراوحت ما بني ()0.71 - 0.44
وجميعها دالة عند م�ستوى (.)0.05
3 .3معامل الفا كرونباخ :حيث ح�سب الثبات الكلي للمقيا�س
وجماالتها املختلفة عن طريق ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ ،وبلغ
للدرجة الكلية (. )0.85
4 .4التجزئة الن�صفية :ح�سب الثبات الكلي ملقيا�س الطموح
وجماالتها املختلفة بني الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن
طريق ح�ساب معامل الثبات املعدل ،وقد تبني �أن معامل الثبات
بطريقة التجزئة الن�صفية بلغ ()0.89
5 .5الثبات بطريقة الإعادة :كما مت ح�ساب الثبات بطريقة
الإعادة من خالل تطبيقه على العينة اال�ستطالعية ( )30فتاة مطلقة
قبل الدخول من خارج عينة الدرا�سة وداخل املجتمع ،و�إعادة تطبيقه
بعد �أ�سبوعني ،وقد تبني �أن الثبات بطريقة الإعادة بلغ ( )0.89مما
يدل على وجود درجة منا�سبة من الثبات (خريي. )1997 ،
ت�صحيح وتف�سري املقيا�س:
يتكون املقيا�س من درجة كلية واحدة ،ويتم تف�سري الدرجات
ح�سب املعادلة التالية لكل بعد :املدى= �أكرب قيمة – �أقل قيمة/
عدد الفئات ،فاملدى =  ،5-1/3املدى =  ،1وميكن تف�سري الدرجات
التي حت�صل عليها الفتاة قبل الدخول على م�ستوى الفقرة على النحو
الآتي :الدرجة ( )2.33 - 1م�ستوى منخف�ض من الطموح ،و (2.34
  )3.66م�ستوى متو�سط من الطموح ،و ( )5 - 3.67م�ستوىمرتفع من الطموح.
ثانيا :مقياس التفاؤل للفتيات قبل الدخول
وقد طور من قبل الباحث بهدف توفري مقيا�س يالئم عينة
الدرا�سة وهن فتيات قبل الدخول من خالل العودة للأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة وخا�صة (املجدالوي ،2012 ،الأن�صاري،
 ،2003واملو�سوي والعنكو�شي ، )2011 ،ويتكون املقيا�س من
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مستوى الطموح لدى عينة من املطلقات قبل الدخول
وعالقته بالتفاؤل لديهن في محافظة رام اهلل والبيرة

أ .معتصم محمد عبد اللطيف محمد العبد

 35عبارة وزعت على ثالثة مكونات فرعية ن�شري لها متبوعة
بتعريفاتها الإجرائية.
1 .1التوجه نحو امل�ستقبل :ا�ستجابة الفرد ملثريات (التفا�ؤل
بامل�ستقبل ،املرح ،روح الدعابة� ،إدراك هدف للحياة ،حل امل�شكالت،
الثقة بالنف�س ،التفا�ؤل باخلري) .
2 .2القدرة على الإجناز :ا�ستجابة الفرد ملثريات (�إجناز
الأعمال بكفاءة ،حتدي الظروف ال�صعبة ،ال�شعور بامل�سئولية ،القدرة
على التح�صيل الدرا�سي ،الطموح ،حتديد الأهداف) .
3 .3الر�ضا عن احلياة :ا�ستجابة الفرد ملثريات (الإقبال على
احلياة ،ال�صرب ،الر�ضا ،حب الآخرين ،تكوين عالقات طيبة مع
الأخرين) .
وقد حددت بدائل اال�ستجابة من خالل مراجعة املقايي�س
ال�سابقة املعنية بتقدير التفا�ؤل ،واختريت بدائل اال�ستجابة
اخلما�سية (دائماً ،غالبا� ،أحياناً ،نادراً ،اطالقا) بو�صفها الأن�سب
لعينة الدرا�سة ،وقد مت ح�ساب اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س من
خالل ح�ساب الثبات عن طريقالآتي:
قام الباحث بالت�أكد من �صدق وثبات املقيا�س من خالل:
�1 .1صدق املحكمني حيث عر�ض املقيا�س على نخبة من
املتخ�ص�صني يف ميدان علم النف�س ،وقام ( )12حمكم ًا باالطالع
على املقيا�س ،و�إبداء جملة من التعليقات واملالحظات عليها،
وحذفت �أربع فقرات ،كما عدلت ( )8فقرات ،و�أ�صبح عدد فقرات
املقيا�س ( )31فقرة.
�2 .2صدق البناء الداخلي :جرى التحقق من �صدق االت�ساق
الداخلي من خالل تطبيقه على فتيات قبل الدخول من خارج عينة
الدرا�سة وداخل املجتمع بواقع ( )30فتاة ،وح�سب معامل ارتباط
بري�سون بني كل فقرة من فقرات املجال والدرجة الكلية .وتبني
وجود االت�ساق الداخلي ،حيث تراوحت للأبعاد ()0.75 - 0.41
وللدرجة الكلية ( ،)0.64وجميعها دالة عند م�ستوى (.)0.05
3 .3معامل الفا كرونباخ :ح�سب الثبات الكلي للمقيا�س
وجماالتها املختلفة عن طريق ح�ساب معامل �ألف كرونباخ ،وبلغ
للدرجة الكلية (. )0.81
4 .4التجزئة الن�صفية :ح�سب الثبات الكلي ملقيا�س التفا�ؤل
وجماالتها املختلفة بني الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن
طريق ح�ساب معامل الثبات املعدل ،وقد تبني �أن معامل الثبات
بطريقة التجزئة الن�صفية بلغ ()0.85
5 .5الثبات بطريقة الإعادة :ح�سب الثبات بطريقة الإعادة من
خالل تطبيقه على العينة اال�ستطالعية ( )30فتاة قبل الدخول من
خارج عينة الدرا�سة وداخل املجتمع ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني
وقد تبني �أن الثبات بطريقة الإعادة بلغ ( )0.91وجميع الطرق تدل
على وجو درجة منا�سبة من الثبات.
ت�صحيح وتف�سري املقيا�س:
يتكون املقيا�س من درجة كلية واحدة ،ويتم تف�سري الدرجات
ح�سب املعادلة التالية لكل بعد :املدى= �أكرب قيمة – �أقل قيمة/
عدد الفئات ،فاملدى =  ،5-1/3املدى =  ،1وميكن تف�سري الدرجات
التي حت�صل عليها الفتاة قبل الدخول على م�ستوى الفقرة على النحو
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الآتي :الدرجة ( )2.33 - 1م�ستوى منخف�ض من التفا�ؤل ،و (2.34
  )3.66م�ستوى متو�سط من التفا�ؤل ،و ( )5 - 3.67م�ستوىمرتفع من التفا�ؤل.

إجراءات البحث:
لتحقيق �أهداف البحث ،اتبعت االجراءات الآتية:
1 .1ح�رص جمتمع البحث وهن الفتيات قبل الدخول يف رام اهلل
والبرية يف دولة فل�سطني.
2 .2القيام ب�أخذ عينة ممثلة ملجتمع البحث من حمافظة رام
اهلل والبرية.
3 .3تطوير مقايي�س البحث ،والتحقق من دالالت ال�صدق
والثبات لهما.
4 .4تطبيق �أدوات البحث على الفتيات املطلقات قبل الدخول.
5 .5تفريغ البيانات على احلا�سب الآيل با�ستخدام الربامج
الإح�صائية املنا�سبة والو�صول �إىل النتائج ومناق�شتها واخلروج
بالتو�صيات.

نتائج البحث ومناقشتها
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما الطموح لدى املطلقات قبل الدخول يف
حمافظة رام اهلل والبرية؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الطموح لدى الفتيات قبل الدخول,
وقد تبني �أن م�ستوى الطموح لدى الفتيات قبل الدخول كان بدرجة
متو�سطة ،وقد بلغ ( )2.51بانحراف معياري ( ،)1.51مما ي�شري �إىل
�أن الفتيات املطلقات لديهن م�ستوى طموح متو�سط ،ولكن يبدو �أنه
جاء بدرجة قليلة من امل�ستوى املتو�سط.
ويبدو �أن املطلقات رغم وجود الهدف لديهن الذي ي�سعني
�إىل حتقيقه �إال �أنهن ميلن �إىل الرتيث قليال يف الطموح لديهن،
ويبدو كذلك �أن ال�صحة النف�سية ت�ؤثر على م�ستوى الطموح ،حيث
يعد م�ستوى الطموح نتاجا للتفاعل بني الفرد والبيئة التي يعي�ش
فيها ،فظاهرة الطالق ت�ؤثر ب�شكل كبري يف الفتاة ونظرتها للم�ستقبل
خا�صة �أنها يف بداية حياتها ،وت�سعى الفتاة �إىل احلد من طموحها
نظرا لأن خربة الطالق تعد خربة م�ؤملة بحد ذاتها ،ولذلك جاء
امل�ستوى متو�سطا باحلد الأدنى منه ،ف�آثار الطالق تظهر على �شعور
املر�أة بالتعا�سة وال�ضيق والنكد وي�ؤثر يف تخطيطها للم�ستقبل.
ويعد الطموح مهما يف حياة الفتاة املطلقة قبل الدخول ملا
له من �أثر يف احلد من ن�شاطها االجتماعي وعالقاتها مع الآخرين
وتقبلها لفكرة �إعادة الزواج من جديد .ويبدو �أن الطموح اخلارجي
والداخلي يت�أثر لدى الفتاة ،وتتفق مع نتائج درا�سة عبد املجيد
( )2012التي �أ�شارت �إىل وجود فراغ وجودي لدى املطلقات ،وتتفق
مع نتائج درا�سة البيلي وعلي ( )2014التي �أ�شارت �أن ال�سمة العامة
تت�سم للثقة بالنف�س لدى املطلقات باالنخفا�ض ،وكذلك وجود عالقة
ارتباطية بني الوحدة النف�سية والثقة بالنف�س لدى املطلقات ،ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل �أن الفتيات ما زلن يف مقتبل العمر ولديهن
طموح متنوع �سواء �أكان مهنيا �أم حياتيا �أم او زواجيا من جديد،
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وهذا مما يرفع من م�ستوى الطموح لديهن ويجعله بدرجة متو�سطة.
ويف�رس الباحث نتائج ال�س�ؤال احلايل �إىل طبيعة العالقة التي
تتلقاها الفتاة من قبل �أ�رستها واملجتمع والدعم املقدم لها.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل
الدخول يف حمافظة رام اهلل والبرية؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول،
واجلدول ( )1يبني نتائج ذلك.

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون
بني م�ستوى الطموح وم�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول،
واجلدول ( )2يو�ضح النتائج
جدول (: )2
مستوى الطموح وعالقته بمستوى التفاؤل لدى المطلقات قبل الدخول

التوجه نحو
امل�ستقبل

القدرة على
االجناز

الر�ضا عن
احلياة

الدرجة الكلية
للتفا�ؤل

م�ستوى الطموح

**.46

**.49

**.31

**.64

م�ستوى الداللة

.00

.00

.00

.00

جدول (: )1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس التفاؤل لدى عينة من المطلقات قبل
الدخول

الأبعاد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

التقدير

الرتتيب

التوجه نحو امل�ستقبل

2.07

.85

منخف�ض

3

القدرة على االجناز

3.46

.63

متو�سط

1

الر�ضا عن احلياة

2.78

.91

متو�سط

2

الدرجة الكلية

3.05

1.06

متو�سط

يتبني من اجلدول (� )1أن املطلقات قبل الدخول حققن م�ستوى
متو�سطا ح�سابيا يف التفا�ؤل وقد جاء مبتو�سط ح�سابي ()3.05
وانحراف معياري ( ، )1.06بينما جاءت املتو�سطات مبتو�سط
ح�سابي تراوح بني املتو�سط واملنخف�ض ،حيث جاء التوجه نحو
امل�ستقبل بدرجة منخف�ضة ،بينما جاء الر�ضا عن احلياة والقدرة
على الإجناز بدرجة متو�سطة .مما يظهر احلاجة لدى املطلقات قبل
الدخول للعمل على رفع تفا�ؤلهن وتوجههن نحو امل�ستقبل.
حيث �إنه من خالل التفا�ؤل تبدو التوقعات التي حتملها
الفتاة املطلقة قبل الدخول ،ويبدو �أن ا�سرتاتيجياتها تختلف نتيجة
الطالق فتقل على �سبيل املثال ا�سرتاتيجية التقبل واال�ستعانة
باملدح وال�صياغة الإيجابية للمواقف التي تواجهها ،وقد جاءت
نظرة الفتاة �إىل امل�ستقبل بدرجة منخف�ضة مما ي�ؤكد احلاجة �إىل �أن
تتح�سن نظرتها للم�ستقبل ب�سبب الظرف الذي تعي�شه ،كما جاء ر�ضا
الفتاة املطلقة عن حياتها بالدرجة الثانية من حيث االنخفا�ض،
بينما جاء �أف�ضل بعد لديها يف حياتها هو بعد القدرة على الإجناز،
ويبدو �أن الفتاة ترغب يف �أن تنجز وحتقق ذاتها رغم الظرف الذي
مر عليها.
وتختلف نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة امل�رصي
وريا�ض ( )2007التي �أ�شارت �إىل �أن الإناث املطلقات ح�صلن
على م�ستوى �أعلى من الدعم االجتماعي ،وتتفق مع نتائج درا�سة
ربابعة ( )2017التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى متو�سط من القبول
االجتماعي .ويعزو الباحث امل�ستوى املتو�سط من التفا�ؤل عموما
لدى املطلقات قبل الدخول �إىل الدعم االجتماعي الذي تتلقاه الفتاة
من قبل املجتمع ،و�إىل طبيعة املجتمع املتكاتف والذي ي�ساند الفتاة
ويقف معها حتى تتجاوز �صعوبتها التي واجهتها يف بداية حياتها.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل هنالك عالقة دالة �إح�صائ ًيا ()α≤0.05
بني م�ستوى الطموح وم�ستوى التفا�ؤل لدى املطلقات قبل الدخول؟

يتبني من اجلدول ال�سابق وجود عالقة بني التفا�ؤل والطموح،
�إذ كلما زاد التوجه نحو امل�ستقبل والقدرة على االجناز والر�ضا عن
احلياة والدرجة الكلية للتفا�ؤل زاد الطموح لدى الفتيات املطلقات
قبل الدخول ،مما ي�ؤكد ما �أ�شارت له الدرا�سات ال�سابقة من �أن
املتغريين �إيجابيني وزيادة �أحدهما ي�ؤدي �إىل زيادة الأمر الآخر،
حيث جاءت العالقة طردية بني املتغريين.
وهذا ما ت�ؤكده درا�سة �شيلدون و�آخرون (Sheldon, et al.,
 ، )2004ودرا�سة كاترينا ( )Katharina, 2010التي ربطت الطموح
مع ال�سعادة .وتتفق مع نتائج درا�سة القطيطات والبداينة ()2011
التي �أ�شارت �إىل �أن املطلقات قبل الدخول يعانني من ال�ضغوط
العامة �أكرث من فئة الن�ساء ذوات الزواج الناجح.
كما تتفق مع نتائج درا�سة العتيبي ( )2015التي �أ�شارت
�إىل وجود عالقة ارتباطية عك�سية �سالبة وذات داللة �إح�صائية بني
امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب لدى املطلقات ،ومع نتائج درا�سة
الرواد وبدير ( )2017التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني الدعم االجتماعي والأمن النف�سي لدى املطلقات ،ويعزو
الباحث هذه النتيجة لكون املتغريين �إيجابيني ف�إذا حت�سن �أحدهما
يتح�سن الأخر ،وتتفق كذلك مع نتائج درا�سة من�صوري وحماين
ولونا�س ( ، )2017ونتائج درا�سة �شنون ( )2016الك�شف عن
طبيعة العالقة بني الدافعية للإجناز وم�ستوى الطموح ،ومع نتائج
درا�سة �أبو العال (� )2016إىل البحث العالقة بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم
وبع�ض املتغريات النف�سية :تقدير الذات ،الطموح ،التوافق مع احلياة
اجلامعية.

التوصيات:
بناء على نتائج البحث ،يو�صي الباحث مبا يلي:
1 .1اال�ستفادة من امل�ستوى املتو�سط للطموح والتفا�ؤل لدى
الفتيات يف ت�أهيلهن للبدء بحياة جديدة ناجحة.
2 .2العمل على حت�سني الطموح والتفا�ؤل لدى الفتيات
املطلقات قبل الدخول من خالل برامج �إر�شادية.
3 .3العمل على حت�سني التوجه نحو امل�ستقبل لدى الفتيات
املطلقات قبل الدخول نظرا لكونه منخف�ضا.
4 .4الربط بني الطموح والتفا�ؤل لدى الفتيات املطلقات قبل
الدخول لأن حت�سني �أحدهما �سي�ؤثر يف حت�سني الأمر الآخر.
5 .5اال�ستمرار بالقيام بالبحوث والدرا�سات التي تعنى
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مستوى الطموح لدى عينة من املطلقات قبل الدخول
وعالقته بالتفاؤل لديهن في محافظة رام اهلل والبيرة

أ .معتصم محمد عبد اللطيف محمد العبد

باملطلقات قبل الدخول مل�ساعدتهن يف جتاوز ال�صعوبة التي
يواجهنها يف احلياة.
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