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 للبنٌنمدرسة الشهٌد إبراهٌم المقادمة الثانوٌة 
  مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم الوسطى



 
 مشكلة البحث

نظراً للظروف التً ٌعٌشها مجتمعنا الفلسطٌنً، من احتالل 

صهٌونً وحصار، وما ٌتبعه من نظرة سوداوٌة للمستقبل، 

ورؤٌة غٌر واضحة، وما ٌترتب علٌها من ضغوطات اجتماعٌة، 

ونفسٌة، واقتصادٌة، على األسر الفلسطٌنٌة بمكوناتها، وعلى 

شرٌحة الطالب خاصة فً المرحلة الثانوٌة العامة، وتبعات هذه 

المرحلة من معدل، ونتٌجة، واعتبارها الحد الفاصل، وما 

ٌنعكس على نفسٌة الطالب من تشاؤم، وعدم ارتٌاح، 

ومسؤولٌة الوالدٌن تجاه أبنائهم هو التخفٌف من التشاؤم، 

 .وتعزٌز التفاؤل، واإلٌجابٌة، واألمل لدٌهم
 



 أهداف البحث

 :هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يمي
تحديد درجةة ممارسةة اللالةديد لةدلرهما فةي تالتةل الت ةا   1.

لةةةدال  ةةةان ال اللاةةةة الاامةةةةر مةةةد لج ةةةة ل ةةةر ال ةةةان 
 .أل س م

الكشةةع  ةةد ال ةةرلم وةةيد متلسةة ات درجةةات أفةةراد الايلةةة 2.
لحةةل دلر اللالةةديد فةةي تالتةةل الت ةةا   تاةةلال لمت يةةر ال ةةر  

 (.أدوير مميرشر ي)

الكشع  د االقتراحات التي تس م في ت ايل دلر اللالةديد 3.
 .في تالتل الت ا   لدال  ان ال اللاة الاامة



 أهمية البحث
 :تتبلور أهمٌة الدراسة من خالل التالً

ٌستفٌد من هذه الدراسة القائمٌن على العملٌة 

التربوٌة خاصة فً تخصٌص جزء من المناهج 
 .لتدعم التفاؤل

ٌستفٌد من هذه الدراسة الوالدان فً غرس التفاؤل 
 .فً نفوس أبنائهم

تفٌد القائمٌن على برامج اإلرشاد التربوي، 
 .  وتخصٌص جزء من خططهم لتعزٌز التفاؤل



 مصطلحات البحث
مجموعة من األنشطة أو األطر "ٌعرف بأنه : الدور -

السلوكٌة التً تحقق ما هو متوقع فً مواقف معٌنة 

وٌترتب على هذه األدوار، إمكانٌة التنبؤ بسلوك الفرد 

 (95:2001مرسً، ". )فً المواقف المختلفة
توقعات الفرد اإلٌجابٌة لألحداث الهامة فً : التفاؤل -

حٌاته المستقبلٌة، تجعله ٌنظر لألفضل وٌتوقع حدوث 

 (57:2012محٌسن، )الخٌر، والنجاح 
تقصد بها طالب الثانً عشر : طالب الثانوٌة العامة -

 .بفروعه العلمً واألدبً والشرعً
 

 



 الدراسات السابقة
 :الدراسات العربٌة: أولً 

 .(2016،قنٌطه)دراسة 

 .( 2015،قلجة)دراسة 

 (:2012محٌسن،)دراسة 
 (  2011جودة وأبو جراد،)دراسة 

 (2010الحمٌري،)دراسة

 (  2008نصر هللا، )دراسة 

 (2008القبٌسً، )دراسة 

 (  2008المحتسب،)دراسة 

 ً  :الدراسات األجنبٌة: ثانٌا
   (:Hoveida,2015)هوفٌدادراسة 
 .(Gonzalez,2015)غونزالٌزدراسة 

 (Tan,2011)دراسة تان
 
 
 



 منهجية البحث



 حدود البحث



 البحثعينة   وجمتمع 



 جمتمع و عينة البحث



 أدوات البحث



 نتائج البحث



 تىصيات البحث


