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مستوى اهلناء الذاتي وعالقته بالطموح واإليثار 
 لدى طلبة جامعة مؤتة

 **جهاد سليمان القرعان                                  *لبنى إبراهيم الخطيب

 

 

الطموح واإليثار، ولتحقيق أهداف الدراسة تم  هدفت الدراسة التعرف على مستوى الهناء الذاتي لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقته بمستوى  _امللخص

ة تطوير مقياس مستوى الهناء الذاتي، ومقياس مستوى الطموح، ومقياس اإليثار، وتم التأكد من دالالت صدقها وثباتها، و تكونت عينة الدراس

 من طلبة جامعة مؤتة تم اختيارهم بالطريقة العنقودية العشوائية، وتو 755من)
ً

 وطالبة
ً
صلت نتائج الدراسة إلى أن: مستوى الهناء الذاتي لدى ( طالبا

ه يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية  ومستوى الطموح واإليثار كانا متوسطين، وأشارت النتائج إلى أنّ
ً
بين متغير   طلبة جامعة مؤتة كان مرتفعا

فروق بين املتوسطات الحسابية في مستوى الهناء الذاتي ومستوى  مستوى الهناء الذاتي ومستوى الطموح واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة، ووجود 

فروق في مستوى الهناء الذاتي ومستوى الطموح لدى طلبة  الطموح لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للنوع االجتماعي لصالح الذكور، كما بينت النتائج

ود فروق في مستوى الهناء الذاتي واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى جامعة مؤتة تعزى لنوع الكلية لصالح الكليات العلمية، وتبين كذلك عدم وج

ظهر الن تائج وجود  للنوع االجتماعي، وعدم وجود فروق في كل من مستوى الهناء الذاتي واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى لنوع الكلية، كما ولم تُ

 عي ونوع الكلية.فروق في املتغيرات الثالثة تعزى للتفاعل بين النوع االجتما

 .الهناء الذاتي، مستوى الطموح، اإليثار، طلبة جامعة مؤتة: فتاحيةاملكلمات ال
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 مؤتة  جامعة طلبة  لدى واإليثار  بالطموح وعالقته الذاتي الهناء مستوى 
 . املقدمة 1

 بما يدعى علم       
ً
 خاصا

ً
في أواخر القرن العشرين وجه العلماء اهتماما

تجلب السعادة النفس اإليجابي، وتركز البحث العلمي فيه على األسباب التي 

للفرد، إذ أن من أهدافه املساعدة على رفع مستوى الشعور بأهمية الحياة 

اإليجابية، أي من خالل الشعور بمزيد من السعادة والفرح والرضا، مما 

يؤدي إلى رفع املناعة النفسية للفرد ليتمكن من مقاومة شتى املشكالت 

طات الحياة اليومية، ويعد النفسية التي منها التوتر والقلق الناجمة عن ضغو 

الهناء الذاتي من املصطلحات الحديثة في علم النفس اإليجابي، الذي يجهل 

 ألهميته 
ً
الكثير من األفراد ما يضفيه على حياتهم من استقرار وسعادة، ونظرا

في معيشتهم ومستوى طموحاتهم وقوة اإليثار لديهم، سوف يتم تسليط 

في ازدهار الحياة، حيث أن الهناء الذاتي له املتغير وأهميته  الضوء على هذا

عالقة وثيقة بالطريق الصحيح إلنجاز األهداف التي يسعى إليه الفرد، فبقدر 

بقدر ما تكون الشخصية متميزة وفّعالة وأكثر  ما تكون الهمم مرتفعة

إيجابية، وبهذا تنعكس اإليجابية على املجتمع بشكل عام وعلى الفرد بشكل 

 باإليثار، الذي يعد من أرقى آليات خاص، ويرتبط ا
ً
 وثيقا

ً
لهناء الذاتي ارتباطا

النفس االجتماعية التي تؤثر في التفاعل االجتماعي بين األفراد، فيربط 

عالقات الفرد باآلخرين وهو املرآة الحقيقية للتعاطف مع الغير واالتصال بهم 

العديد من  والتضحية من أجلهم، ويعتمد السلوك االجتماعي اإليجابي على

املتغيرات والدوافع األساسية من أهمها الهناء الذاتي ومستوى الطموح 

 واإليثار، التي تعتبر شعار النفوس الكبيرة الساعية لخدمة اإلنسانية.

وظهر االهتمام املتزايد بالهناء الذاتي بصورة واضحة نتيجة للتغيرات      

تمع، مما أثر على حياة األفراد الكبيرة في التفاعالت الحياتية بين أفراد املج

بشكل إيجابي أو سلبي، ومن ثم أصبح مفهوم الهناء الذاتي وعالقته بالفروق 

الفردية والعالقات االجتماعية واحترام الذات وبعض العوامل األخرى 

 للباحثين والدارسين 
ً
 مهما

ً
 .[1] موضوعا

ل معرفي ووجداني، ويوصف الهناء الذاتي بأنه التقييم الذاتي للحياة بشك       

وله دور كبير كمؤشر لجودة الحياة وإنجاز األهداف الذاتية ومواجهة 

 . [2] صعوبات الحياة واالستمتاع بها

 تقييم األفراد للمشاعر اإليجابية والسلبية والرضا عن الحياة،      
ً
وهو أيضا

 للمشاعر اإليجابية، وندرة من املشاعر السلبية
ً
، فإذا تعرض األفراد كثيرا

يشعرون بالرضا عن حياتهم، فعندئذ يتولد لديهم إحساس عاٍل بالهناء 

   .[3]  الذاتي

 عديدة على شخصية        
ً
وقد أثبتت الدراسات أن الهناء الذاتي يترك آثارا

التي أشارت نتائجها إلى وجود تأثير [ 4] الفرد في املجتمع، منها: دراسة الفونس

ملدركة لكل من الرضا عن الحياة والوجدان إيجابي على املساندة االجتماعية ا

[ التي وجدت ارتباط عوامل الشخصية الخمس 5املوجب، ودراسة فاجلي ] 

 الكبرى والعرفان بشكل إيجابي بالرضا عن الحياة والهناء الذاتي.

 في  
ً
 مهما

ً
وهناك عالقة بين الهناء الذاتي ومستوى الطموح حيث يؤدي دورا

حدد مستقبله وآماله، كما أن حياته ال تكمن في حياة الفرد، فعلى أساسه يت

 في كيفية استغالله، ومدى مناسبته لقدرات 
ً
مستوى الطموح فقط، بل أيضا

الفرد وإمكاناته، فالشباب يختلفون من حيث أنماط طموحهم التي يسعون 

إليها، فإن كان بعضهم لهم طموحاتهم االقتصادية، فهناك من له طموحاته 

ا هناك من يسعى لتحقيق طموحات ثقافية، وآخر يريد أن االجتماعية، بينم

 .[6] يحقق طموحاته املهنية

 في حياة الفرد، إذ أنه من أهم األبعاد        
ً
 هاما

ً
ويحتل مستوى الطموح مكانا

 يميز 
ً
ويوضح أسلوب  في ذات الشخصية اإلنسانية، ذلك ألنه يعد مؤشرا

. [7] أبو زيادة الذي يعيش فيهتعامل الفرد مع نفسه ومع البيئة واملجتمع 

[ إلى أن هناك وجود عالقة وثيقة بين 8وكما أكدت ذلك دراسة حسان ]

مستوى الطموح ومتغيرات أخرى، كأبعاد الرضا عن الحياة لدى طالب 

 الجامعة.

كما أن اإليثار مع الغير يؤثر على حياة الفرد ويشعره بالرضا والهناء       

تصف باإليثارية هو فرد يتصف باالجتماعية ويعمل الذاتي، فإن الفرد الذي ي

من أجل اآلخرين، ولديه القدرة على تكوين العالقات الجيدة بسهولة 

Nussbaum [9] فهذا السلوك السامي، ال ينقص من مكانة وشأن الفرد، بل .

 لآلخرين 
ً
 في شخصيتك، وتقديرا

ً
 متوازنا

ً
 و انفتاحا

ً
إنه سلوك يكرس هناًء ذاتيا

املعطائين، ومن هنا فإن السعادة وإدراك الهناء الذاتي يساعدان على تقوية 

 بمجرد أن تق Hamiltonالجهاز املناعي للفرد، ويقول هاميلتون 
ً
دم شيئا

لآلخرين فإن دماغك يبدأ بإفراز بعض الهرمونات التي تجعل الفرد يشعر 

 . [10] بالسعادة مما يشعره بأنه يقوم بالش يء الصحيح

  ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن السلوك اإليثاري املرتفع       

 بالتقمص الوجداني وا
ً
إليثار واملسؤولية االجتماعية املرتفعة ارتبطت إيجابيا

 [.  11كدراسة ستيل وشريبر وجلتينين وجلين ورايت وكسلر ]

ومن هنا نرى أن الهناء الذاتي استحوذ على انتباه الكثير من الباحثين       

 ألهميته في األوساط االجتماعية عامة وعلى الصعيد الفردي 
ً
والدارسين نظرا

، لدراسة أسبابه وأهميته وسبل الوصول إليه وآثاره ا
ً
إليجابية على خاصة

شخصية الفرد في حاضره ومستقبله، وفي مجاالت عدة منها مستوى الطموح 

 واإليثار.

 مشكلة الدراسة . 2

 ألهمية مفهوم الهناء الذاتي على حياة ومستوى طموح وعطاء الفرد      
ً
نظرا

والذي يجهل فوائده وأسراره الكثير من األفراد, ظهر اهتمام الباحثين بما 

بعلم النفس اإليجابي حيث أن الهناء الذاتي يعد من املصطلحات يسمى 

 الحديثة فيه والذي يرتكز على ما يجلب السعادة والرضا والتفاؤل للفرد.

ومن خالل مراجعة األدب النظري تبين مدى أهمية علم النفس اإليجابي في      

تباره أحد وقتنا الحاضر، وإننا بحاجة ماسة إلى الشعور بالهناء الذاتي باع

املفاهيم املهمة في حياة الفرد أكثر من أي وقت مض ى، كما ولوحظ قلة في 

عدد الدراسات حسب علم الباحثان التي أجريت في هذا املجال في األردن 

 خالل الرجوع إلى قاعدة البيانات املوجودة في الجامعات األردنية، 
ً
عموما

ه مع متغيرات أخرى حيث تناولت أغلب الدراسات الهناء الذاتي وعالقت

كمتغير التسامح وتقدير الذات، ومن أمثلة الدراسات التي تناولت هذه 

[، ودراسة 12، ودراسة وود وجوزيف ومالتبي ][4] املتغيرات دراسة الفونس

[، التي أشارت نتائج دراساتهم إلى أن الهناء الذاتي له آثار إيجابية 5فاجلي ] 

االجتماعية والرضا عن الحياة  على القيم الشخصية للفرد واملساندة

 ومستوى النمو الشخص ي.
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وبالتالي سعت الدراسة إلى الوقوف على املتغيرات التي من شأنها تفسير وفهم 

مستوى الهناء الذاتي وعالقته بمستوى الطموح واإليثار، من خالل اإلجابة 

 عن األسئلة اآلتية:

 أ. أسئلة الدراسة 

 الطلبة في جامعة مؤتة؟ما مستوى الهناء الذاتي لدى  – 1

 ما مستوى الطموح لدى الطلبة في جامعة مؤتة؟ – 2

 ما مستوى اإليثار لدى الطلبة في جامعة مؤتة؟ – 3

( بين مستوى α≥0.05هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4

 الهناء الذاتي وكل من مستوى الطموح واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة؟

( في مستوى α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )هل  – 5

الهناء الذاتي ومستوى الطموح واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى ملتغيرات 

 )النوع االجتماعي ونوع الكلية( والتفاعل بينهما؟

 أهداف الدراسة  ب.

 الكشف عن مستوى الهناء الذاتي لدى الطلبة في جامعة مؤتة. •

 عن مستوى الطموح لدى الطلبة في جامعة مؤتة.الكشف  •

 الكشف عن مستوى اإليثار لدى الطلبة في جامعة مؤتة. •

الكشف عن العالقة بين الهناء الذاتي وكل من مستوى الطموح واإليثار عند  •

 الطلبة في جامعة مؤتة.

الكشف عن الفروق بين الهناء الذاتي وكل من مستوى الطموح واإليثار  •

 ف النوع االجتماعي ونوع الكلية.باختال 

 أهمية الدراسةج.  

ألهمية النظرية: ستسهم هذه الدراسة في إثراء األدب النظري املتعلق في ا

موضوع الهناء الذاتي وعالقته بمستوى الطموح واإليثار، حيث انبثقت أهمية 

)الجامعي(، التي الدراسة من أهمية الفئة التي استهدفتها وهي مرحلة الشباب 

 في 
ً
تعتبر من أكثر املراحل العمرية املهمة في حياة الفرد، كما أنها ستسهم أيضا

جذب اهتمام الباحثين والدارسين واملهتمين بمجال علم النفس اإليجابي، 

 بربطه مع متغيرات أخرى، وتظهر أهمية هذه 
ً
والتوسع في دراسته مستقبال

ما عن الدراسات السابقة األخرى التي الدراسة من حيث كونها تختلف لحٍد 

أجريت حول الهناء الذاتي في تناولها مستوى الهناء الذاتي وعالقته بمستوى 

 الطموح واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة.

األهمية التطبيقية: انبثقت أهمية الدراسة من أهمية الفئة التي استهدفتها 

كثر املراحل العمرية املهمة في وهي مرحلة الشباب )الجامعي(, والتي تعتبر من أ

حياة الفرد, وذلك في إمكانية تطوير أساليب إرشادية ستسهم في توعية وتبني 

منهج التفكير اإليجابي وانتشاره بين األفراد، وتدريب املرشدين العاملين في 

 امليدان التربوي على استخدامه.

 د. مصطلحات الدراسة

ي لنوعية الحياة ككل أو حكم بالرضا عن الهناء الذاتي: يعرف بأنه تقييم معرف

الحياة التي يقوم بها الفرد تجاه حياته ويشمل هذا التقييم الجانبين املزاجي 

 الدرجة التي يحصل عليها املفحوص  [13] واملعرفي سالمة
ً
 . وإجرائيا

 على مقياس مستوى الهناء الذاتي الذي تم تطويره ألغراض الدراسة.

على أنه سمة ثابتة  [14] معوض وعبد العظيم مستوى الطموح: كما عرفه

 تشير إلى أن الشخص الطموح هو الذي يتسم بالتفاؤل واملقدرة على 
ً
نسبيا

 
ً
وضع األهداف، وتقبل كل ما هو جديد وتحمل الفشل واإلحباط. وإجرائيا

الدرجة التي يحصل عليها املفحوص على مقياس مستوى الطموح الذي تم 

 .تطويره ألغراض الدراسة

بأنه ذلك السلوك الذي يقوم به الفرد بمجهود ما  [15] اإليثار: عرفه إبراهيم

، وعن قصد بهدف التخفيف من معاناة اآلخرين، وتحقيق اإلفادة 
ً
تطوعيا

لهم، دون رغبة في تلقي أي منفعة من اآلخرين جراء هذا العمل. ويعرف 

 بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص على مقياس اإل 
ً
عد إجرائيا

ُ
يثار الذي أ

 ألغراض الدراسة.

طلبة جامعة مؤتة: وهم طلبة البكالوريوس امللتحقين بجامعة مؤتة خالل 

من الفصل الدراس ي الثاني املوزعين على الكليات العلمية  2017/  2016سنة 

 واإلنسانية.

 حدود الدراسة ه. 

الثاني من الحدود الزمانية: يتحدد إجراء هذه الدراسة بالفصل الدراس ي 

 . 2017/ 2016العام الدراس ي 

 الحدود البشرية واملكانية: اقتصرت على طلبة جامعة مؤتة.

الحدود املوضوعية: تتحدد نتائج هذه الدراسة بصدق األدوات املستخدمة 

 ألغراض الدراسة من خالل اإلجابة عن فقراتها من قبل أفراد عينة الدراسة.

انية في الحصول على نتائج أداة ومن محددات الدراسة: الصعوبة امليد

 لكبر حجم العينة وتعدد الكليات.
ً
 الدراسة نظرا

 الدراسات السابقة . 3

يتناول هذا الجزء مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات 

 الدراسة الحالية أو العالقة فيما بينهما:

دراسة بهدف التعرف على  [16]  وفي إطار الدراسات األجنبية، قدم باندي     

مستوى الطموح وعالقته بالشخصية االنبساطية والعصابية لدى طلبة كلية 

، نصفهم من 100العلوم واآلداب، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

كلية العلوم والنصف اآلخر من كلية اآلداب، واستخدم مقياس ي السعادة 

ق دالة في مستوى الطموح تعزى والطموح، وقد أظهرت النتائج وجود فرو 

 ملتغير  لنوع الكلية لصالح طالب كلية العلوم،
ً
وفروق في مستوى الطموح تبعا

 
ً
 أظهرت النتائج أن مستوى الطموح لدى الطالب كان مرتفعا

ً
الجنس، وايضا

.
ً
 إجماال

ملعرفة مستوى الطموح وعالقته بضبط  [17]  كما وهدفت دراسة بريس      

 542ن الطالب الجامعيين، وبلغ عدد العينة )الذات لدى عينة م
ً
( طالبا

، في حين استخدم مقياس ضبط الذات ومقياس مستوى الطموح، 
ً
وطالبة

وقد أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين ضبط الذات ومستوى الطموح، 

كما بينت النتائج عدم وجود فروق بين مستوى الطموح وضبط الذات 

 العمر.ومتغيرات الجنس والتخصص و 

[ التي أجريت بهدف معرفة العالقة في 18] وأشارت دراسة شيلدون وكرايجر    

قييم لدى طالب القانون من تمستوى الهناء الذاتي ومستوى الدافعية وال

( من طالب علم النفس في جامعة 235جامعة فلوريدا، على عينة بلغت )

مسح القيم ميسوري من الجنسين، واستجابوا ملقاييس الهناء الذاتي و 

واالتجاهات األساسية، وأشارت النتائج إلى أن طالب القانون حصلوا على 

درجات أعلى في مقاييس الهناء الذاتي عن طالب علم النفس واختلف مستوى 

الهناء الذاتي باختالف املرحلة الدراسية حيث ظهرت مستويات أعلى للهناء 

 الى وجود فروق الذاتي في املراحل الدراسية املتقدمة، وأشارت ال
ً
نتائج أيضا

 بين طالب القانون وطالب علم النفس في اتجاه طالب القانون 
ً
دالة أحصائيا



912020 

4 

 من نتائج تحليل 
ً
في الوجدان االيجابي والرضا عن الحياة، واتضح ايضا

 االنحدار أن القيم تنبئ بمستوى الرضا عن الحياة والوجدان االيجابي.

دراسة من أجل الكشف عن العالقة بين  [19] مارجوريبانكسوقدم       

مستوى الطموح لدى الشباب وسماتهم الشخصية وقدراتهم، وقد تكونت 

 من املرحلة الجامعية، ُوظف مقياس 1500) عينة الدراسة من
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

للشخصية ومقياس مستوى الطموح، وتوصلت النتائج إلى وجود  katelكاتل 

ب بين القدرة العقلية وسمات الشخصية ومستوى الطموح، كما ارتباط موج

بينت وجود فروق في مستوى الطموح في متغير الجنس والتخصص الدراس ي 

 لصالح الذكور في التخصصات العلمية واملهنية.

[ التي جاءت من أجل معرفة أبعاد الثقة بين األصدقاء 20أما دراسة سيد ]     

 من 406ح عن الذات، لعينة من)وعالقتها باإليثار واإلفصا
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

 و)221جامعة القاهرة منها )
ً
 من كليات العلوم والحقوق 185( طالبا

ً
( طالبة

والزراعة والهندسة، واستخدم مقياس الثقة في األصدقاء ومقياس اإليثار 

ومقياس اإلفصاح عن الذات ومقياس قوة الصداقة، وأظهرت النتائج وجود 

ي دال بين جميع أبعاد الثقة في األصدقاء بمختلف أبعاد اإليثار، ارتباط إيجاب

بينما لم يرتبط بعد الثقة في إمكان االعتماد على األصدقاء واستمرار العالقة 

باألصدقاء ببعد املساعدة اإليثارية الطارئة لدى اإلناث، وكشف معامل 

معامالت االرتباط الجزئي لعينتي الذكور واإلناث عن انخفاض معظم قيم 

االرتباط بين أبعاد الثقة في األصدقاء ومتغيرات كل من اإليثار واإلفصاح عن 

الذات كما لم يصل بعضها إلى مستوى الداللة عند عزل أثر متغير الثقة 

بالنفس، وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ارتفاع الثقة بالنفس 

رتباط بين أبعاد الثقة في وانخفاضها عند الذكور في الكثير من معامالت اال 

 األصدقاء وكل من اإليثار واإلفصاح عن الذات.

كانت بهدف التعرف على العالقة بين  [ 8] والدراسة التي أجراها حسان      

الذكاء الوجداني وبكل من مستوى ونوعية الطموح والرضا عن الحياة 

  (269) واإلنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة، وتكونت عينته من
ً
طالبا

 من جامعة جنوب الوادي بمصر، واستخدم الباحث مقياس الذكاء 
ً
وطالبة

الوجداني، ومقياس مستوى ونوعية الطموح، ومقياس الرضا عن الحياة، 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مكونات 

ت الذكاء الوجداني ومستوى ونوعية الطموح لدى طالب الجامعة، ووجد

عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى ونوعية الطموح وأبعاد الرضا 

 عن الحياة لدى طالب جامعة.

بدراسة لغايات التعرف على سلوك اإليثار  [21] وقام مانير وجيلوت     

ومشاعر التعاطف الوجداني عبر بعض افتراضات عن دوافع اإليثار، وقد 

 من 154تكونت العينة من )
ً
طالب علم النفس بجامعة والية فلوريدا ( طالبا

 و)101األمريكية موزعين على النحو التالي: )
ً
، وقد طبقت 53( طالبة

ً
( طالبا

عليهم مجموعة من األدوات في مواقف تجريبية من خالل سيناريوهات سلوك 

( باإلضافة إلى مقياس سلوك اإليثار، Sealandiاإليثار، منها أداة )سيالديني 

د الهوية وآخر لإليثار والتعاطف الوجداني، وقد أظهرت ومقياس لتحدي

النتائج وجود تأثير رئيس في عالقات االرتباط بين مشاعر التفرد والرغبة في 

 لدى األقرباء عن الغرباء، وأتضح من النتائج 
ً
اإليثار وكان ذلك أكثر وضوحا

اء بشكل أكثر قربأن األنانية والتعاطف كانا مرتبطين بالرغبة في اإليثار لدى األ

.
ً
 وضوحا

[ من أجل فحص دور السلوك 11وفي حين جاءت دراسة ستيل وآخرون ]      

اإليثاري والتقمص الوجداني واملسؤولية االجتماعية في سلوك التبرع بالدم، 

 جامعي 12064) حيث أجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

على العينة مقياس روشتون  سنة فأكثر، وطبق 18بأعمار زمنية من 

Rochton  ومقياس املسؤولية االجتماعية، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن

السلوك اإليثاري املرتفع واملسؤولية االجتماعية املرتفعة كانا مرتبطان 

بالتكرار املتزايد للتبرع بالدم في املاض ي وإلى ارتباط إيجابي بين التقمص 

 الوجداني واإليثار.

[ للتعرف على حب الحياة ومدى 22ءت دراسة عبد الخالق ]وجا      

استقالليته أو ارتباطه بمتغيرات الهناء الشخص ي أو الحياة الطيبة، 

 من جامعتي الكويت وبيروت 542) واشتملت عينة الدراسة على
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

العربية ممن يدرسون في تخصصات وسنوات مختلفة، واستخدمت املقاييس 

ياس حب الحياة، ومقياس األمل، ومقياس الرضا عن الحياة، التالية مق

ومقياس التفاؤل، ومقياس تقدير الذات، وأسفرت نتائج التحليل العاملي 

عن استخراج عامل واحد سمي الهناء الشخص ي والصحة النفسية، ومن ثم 

يعد متغير حب الحياة إضافة جديدة إلى املجال غير مستقلة عنه، بل 

ه في ذلك مثل بقية متغيرات الهناء الشخص ي أو الحياة مرتبطة به، مثل

 الطيبة. 

[ التي هدفت إلى معرفة عالقة مفهوم الذات 23وأشارت دراسة بركات ]     

بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة وعالقتها ببعض 

املتغيرات، حيث طبق مقياسان، األول لقياس مفهوم الذات، والثاني ملستوى 

 وتم تقسيمهم إلى)378وح على عينة مكونة من)الطم
ً
 وطالبة

ً
( 181( طالبا

 و)
ً
، وقد أظهرت نتائج البحث أن مستوى مفهوم الذات 197طالبا

ً
( طالبة

ومستوى الطموح لدى أفراد الدراسة هما باملستوى املتوسط، وإن هناك 

 بين مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة، كم
ً
 موجبا

ً
ا ارتباطا

بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في درجات الطلبة على مقياس ي 

 ملتغير التحصيل الدراس ي لصالح فئة 
ً
مفهوم الذات ومستوى الطموح تبعا

الطلبة ذوي التحصيل املرتفع، وعدم وجود فروق جوهرية في هذه الدرجات 

 ملتغيري الجنس والتخصص.
ً
 تبعا

[ على معرفة العالقة بين أولويات 24ي ]وغايدوعملت دراسة جوشان       

( طالب جامعي، 200القيم والهناء الذاتي، واجريت على عينة مكونه من )

يجابي أكثر من غيرها على زيادة الهناء اوكشفت أن هناك بعض القيم لها تأثير 

الذاتي، وتم إستخدام مقياس القيم ومقياس الهناء الذاتي، وقد دلت نتائج 

قيمة االنجاز، والعادات، والتقاليد، كانتا مرتبطتين بشكل  الدراسة على أن 

كبير بالهناء الذاتي في حين كانت قيم السلطة، والتوجه الذاتي، والعاملية، 

 واإلحسان مرتبطة بالهناء الذاتي بشكل أقل. 

للكشف عن  [25في حين جاءت دراسة كاشدن و ميشرا و برين وفرو ]     

 اء الذاتي لدى طالب الجامعة، وتألفت العينة منالعالقة بين العرفان والهن

، وتضمنت أدوات الدراسة استبيان عرفان )190)
ً
 جامعيا

ً
( GQ_6( طالبا

وقائمة الوجدان املوجب والوجدان السالب ومقياس االحتياطات النفسية 

لقياس الهناء الذاتي، وكشفت نتائج الدراسة أن العالقة بين العرفان والهناء 

 الذاتي لدى اإلناث أقوى منها لدى الذكور.

[ للتعرف على سلوك اإليثار وعالقته 26كما وجاءت دراسة كاظم ومحمد ]     

( 150التملك لدى طلبة الجامعة، باستخدام عينة من ) -بأسلوب الكينونة
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 من طلبة الجامعة املستنصرية، واستخدم مقياس السلوك 
ً
 وطالبة

ً
طالبا

 لدى طلبة اإليثاري، وأشارت ا
ً
لنتائج إلى أن السلوك اإليثاري كان منخفضا

 ذي داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في 
ً
الجامعة ولم يظهر هناك فرقا

السلوك اإليثاري، وكما أتضح أن األفراد ذوي أسلوب الكينونة كان مستوى 

 
ً
مقارنة بأقرانهم من ذوي أسلوب التملك  السلوك اإليثاري لديهم مرتفعا

 انخفض لديهم سلوك اإليثاري. والذين

التي هدفت ملعرفة العالقة بين الحاجات  [27] وتوصلت دراسة القطناني     

النفسية ومفهوم الذات بمستوى الطموح لدى جامعة األزهر بغزة في ضوء 

 من طالب 530نظرية محددات الذات، وتكونت العينة من )
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

ويات والتخصصات، واستخدم مقياس الجامعة موزعين على جميع املست

الحاجات النفسية، ومقياس مفهوم الذات، ومقياس الطموح، وتوصلت 

 في الحاجة لالنتماء والطموح بين 
ً
النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

مجموعتي الكليات األدبية والعلمية لصالح الكليات األدبية، وجود فروق دالة 

 بين متوسط درجات مجمو 
ً
عتي الطالب والطالبات في الدرجة الكلية إحصائيا

 للطموح لصالح اإلناث.

[ دراسة للتعرف على القيم كمنئبات بالرضا عن الحياة 28وأجرت شلبي ]

، وفيرنون Portكأحد مكونات الهناء الشخص ي، واستخدم مقياس البورت 

Vernon وليندزي ،Lindsay( من طلبة 103، و بلغت عينة الدراسة )

ليا، وخلصت النتائج الدراسة الى وجود عالقة موجبة دالة الدراسات الع

 بين الدرجة الكلية للرضا عن الحياة، وكل من القيم الدينية، 
ً
إحصائيا

 لقوة 
ً
واالجتماعية، والنظرية، والسياسية، واالقتصادية على التوالي تبعا

االرتباط باالضافة إلى إمكانية التنبؤ من خالل القيم الشخصية بمستوى 

 رضا عن الحياة لدى افراد العينة.ال

[ ملعرفة عالقة كل من التقدير والعرفان 5كما جاءت دراسة فاجلي ]     

وعوامل الشخصية الخمس الكبرى بالرضا عن الحياة والهناء الذاتي، وتألفت 

، وتضمنت أدوات الدراسة مقياس التقدير، 243العينة من)
ً
 جامعيا

ً
( طالبا

سمات الشخصية الخمس الكبرى، ومقياس الرضا ومقياس العرفان, وقائمة 

عن الحياة ومقياس الهناء الذاتي، وكشف النتائج من خالل استخدام 

تحليالت االنحدار ومعامالت االرتباط عن أن التقدير أسهم بشكل فريد في 

التنبؤ بالرضا عن الحياة والهناء الذاتي، وأظهر بعد التركيز على التملك كأحد 

 بالرضا عن الحياة والهناء الذاتي، أعلى من ارتباطات أبعاد التغيير 
ً
ارتباطا

عوامل الشخصية الخمس الكبرى أو العرفان بشكل إيجابي دال بالرضا عن 

 الحياة والهناء الذاتي.

ألجل معرفة عالقة الذكاء االنفعالي   [29] زريقة وفي الدراسة التي قدمتها     

 في 90ى عينة من )بمستوى الطموح لدى الطالب الجامعي، عل
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية من كل التخصصات واملستويات 

الدراسية الثالثة، من جامعة مولود معمري، وتم تطبيق أداتين لجمع 

املعلومات مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس مستوى الطموح، وأظهرت 

نفعالي ومختلف أبعاد مستوى النتائج وجود عالقة ارتباط بين الذكاء اال 

الطموح، بمعنى كلما ارتفع نمو الذكاء االنفعالي لدى الطالب الجامعي كلما 

 ازداد وارتفاع مستوى الطموح لديه.

[ للتعرف على الخصائص السيكومتوية 4في حين هدفت دراسة الفونس ]      

إشباع ملقاييس املساندة اإلجتماعية املدركة ومواجهة الضغوط املحتملة و 

اإلحتياجات األساسية والهناء الذاتي لدى عينة من الشباب الجامعي، وقد 

 من كلية التربية املوسيقية جامعة 100بلغت عينة الدراسة )
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

حلوان، وإستخدام مقياس املساندة اإلجتماعية املدركة، ومقياس مواجهة 

ية، ومقياس الهناء الضغوط املحتملة، ومقياس إشباع اإلحتياجات األساس

الذاتي، وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي دال للمساندة االجتماعية 

املدركة على كل من الرضا عن الحياة، وعلى الوجدان املوجب، في حين تؤكد 

 على مستوى الهناء الذاتي للفرد، وتؤكد 
ً
أن اإلحباط في اإلشباع تؤثر سلبيا

 اعية في تحقيق الهناء الذاتي.الدور اإليجابي للمساندة اإلجتم

[ ملعرفة النمذجة البنائية للتسامح النفس ي في 30وجاءت دراسة ابراهيم ]     

عالقتها بكل من العرفان وعوامل الشخصية الخمس الكبرى والهناء الذاتي 

( من طلبة الجامعة، حيث طبق 396لدى طالب الجامعة، وتألفت العينة من )

قياس العوامل الشخصية الخمس الكبرى، عليهم مقياس العرفان، وم

ومقياس التسامح، ومقياس الهناء الذاتي، وأسفرت عن النتائج التالية حيث 

تم أستخراج أفضل نموذج حقق حسن مطابقة مع بيانات عينة الدراسة 

والذي تضمن مسارات موجبة دالة أحصائية عند مستوى متغيري العرفان، 

مسار سالب دال أحصائيا عند مستوى  واالنبساطية الى التسامح، وكذلك

متغير العرفان الى الوجدان املوجب، ومسارات موجبة دالة أحصائية عند 

 مستوى متغير التسامح الى متغير الرضا عن الحياة والوجدان املوجب.

من خالل عرض الدراسات السابقة يتبين تنوع أهداف تلك الدراسات،       

لهناء الذاتي، تبنت املنهج الوصفي إذ ركزت فالدراسات التي تناولت مستوى ا 

على استكشاف عالقة مستوى الهناء الذاتي بمجموعة من املتغيرات، 

التي هدفت إلى معرفة العالقة بين كل من التقدير  [5] كدراسة فاجلي

والعرفان وعوامل الشخصية الخمس الكبرى بالرضا عن الحياة والهناء 

[ التي هدفت إلى معرفت العالقة بين 24] الذاتي، ودراسة جوشان لو وغايدي

[ التي هدفت إلى معرفة 16أولويات القيم والهناء الذاتي، ودراسة باندي ]

مستوى الطموح وعالقته بالشخصية االنبساطية والعصابية. هذا وقد 

توصلت نتائج الدراسات السابقة في أغلبها إلى وجود عالقة بين مستوى الهناء 

 ،[30]إبراهيم امل الشخصية الخمس الكبرى كدراسة الذاتي والعرفان وعو 

[، وهناك من الدراسات ما أثبت عالقة مستوى 25ودراسة كاشدن وآخرون ]

الهناء الذاتي باملساندة اإلجتماعية املدركة وإشباع اإلحتياجات األساسية 

 . [4] كدراسة الفونس

اء الذاتي، كانت ومن هنا نجد أن أغلب الدراسات التي تناولت مستوى الهن      

على طلبة املرحلة الجامعية مع إختالف الكليات، وبالتالي إشتركت هذه 

الدراسة مع غيرها من الدراسات التي تناولت مستوى الهناء الذاتي بالفئة 

زت باملتغيرات التي تناولتها  العمرية املختارة )املرحلة الجامعية(، وحيث أنها تميَّ

تها بمستوى الطموح واإليثار، وإنها أجريت )مستوى الهناء الذاتي( وعالق

 في األردن وبادواتها التي طورت.
ً
 تحديدا

 الطريقة واالجراءات . 4

اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي بشقيه التحليلي واالرتباطي، وضمن       

هذا املنهج تم استخدام املقاييس الخاصة بالدراسة التي تم تطبيقها على 

واستخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي  جامعة مؤتة،عينة من طلبة 

والتحليلي للبيانات وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة التي تم الحصول عليها 

 
ً
 مكتبيا

ً
بعد تطبيق املقاييس على عينة الدراسة، وتضمنت املنهجية مسحا

 لألدبيات والدراسات التطبيقية والنظرية املتعلقة بموضوعها 

 لبناء اإلطار النظري للدراسة. من املصادر املتوفرة
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 مجتمع الدراسة أ. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة مؤتة والبالغ عددهم      

، منهم )17296)
ً
 وطالبة

ً
 و)8678( طالبا

ً
، حسب 8618( طالبا

ً
( طالبة

إحصائيات وحدة القبول والتسجيل بجامعة مؤتة للعام الدراس ي 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع ( يبين 1) ، والجدول 2017/ 2016

 االجتماعي ونوع الكلية.

 1 جدول 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع االجتماعي ونوع الكلية  

 العدد  نوع الكلية النوع االجتماعي

 3632 علمية ذكور 

 5046 إنسانية

 8678 مجموع الذكور 

 3402 علمية إناث

 5216 إنسانية

 8618 مجموع اإلناث 

 17296 املجموع العام

 الدراسة  عينةب. 

 من مراحل على العنقودية العشوائية العينة أساس على العينة اختيار تم

( 755) الدراسة عينة أفراد عدد بلغ وقد الكلية، نوع حسب الدراسة مجتمع

 
ً
( 2)  والجدول  الدراسة، مجتمع من%( 4.5) نسبته ما شكلوا وطالبة طالبا

 :الكلية ونوع االجتماعي النوع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يبين 

 2 جدول 

 الكلية ونوع االجتماعي  النوع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 

 العدد  الكليةنوع  النوع االجتماعي

 180 علمية ذكور 

 205 إنسانية

 385 مجموع الذكور 

 114 علمية إناث

 256 إنسانية

 370 مجموع اإلناث 

 755 املجموع

 الدراسة أدواتج. 

 مستوى  على تعرفلل األول  مقاييس ثالثة تطوير تم الدراسة، أهداف لتحقيق

 على  للتعرف والثالث الطموح، مستوى  على للتعرف والثاني الذاتي، الهناء

 .مؤتة جامعة طلبة لدى اإليثار

 بالرجوع الذاتي للهناء خاص  مقياس تطوير تم : الذاتي الهناء مستوى  مقياس 

 بموضوع العالقة ذات واملقاييس السابقة، والدراسات النظري  األدب إلى

 الحربي  ،[31] قشطة[ 4] الفونس: اآلتية املقاييس إلى الرجوع تم إذ الدراسة

 تكون  إذ ملقياس، فقرات تحديد في ذلك من واإلفادة ،[32]  أحمد ،[10]

 لدى  الذاتي الهناء مستوى  لقياس فقرة( 49) من األولية بصورته املقياس

 تدرجت وقد وثباته، صدقه من التأكد قبل ، مؤتة جامعة طلبة من عينة

 وذلك الخماس ي، ليكرت سلم وفق املقياس فقرات من فقرة كل عن اإلجابة

،: )اآلتي الترتيب وفق
ً
، دائما

ً
، غالبا

ً
، أحيانا

ً
  قليال

ً
 الدرجات  ويأخذ ،(نادرا

 .الترتيب على( 1 ،2 ،3 ،4 ،5) التالية

 صدق دالالت  من التحقق تم : الذاتي الهناء مستوى  مقياس وثبات صدق

 :بطريقتين  املقياس

 
ً
 األولية بصورته املقياس عرض خالل من املحكمين صدق باستخدام: أوال

 في  املتخصصين مؤته جامعة أساتذة من( 11) على فقرة،( 49) من واملكون 

 على  التعديل وتم والتقويم، والقياس النفس وعلم الخاصة والتربية اإلرشاد

 الفقرة، على لإلبقاء%( 80) اتفاق بنسبة وآرائهم، مقترحاتهم ضوء في املقياس

 أصبح وبهذا فقرة،( 22) حذف وتم ، فقرة( 16) صياغة إعادة تم حيث

  املقياس
ً
 يمكن درجة أعلى وتكون  فقرة( 27) من  النهائية بصورته مكونا

 على  الحكم ويتم ،(27) درجة وأدنى( 135) املقياس على عليها الحصول 

 :التالي( 3) الجدول  على باالعتماد املستوى 

 3 جدول 

 الذاتي  الهناء مستوى  مقياس تصحيح 

 املستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي  املتوسط الحسابي 

 فما فوق  3.68

3.67 – 2.34 

2.33 – 1 

 مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 
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ً
 الفقرة درجة بين  االرتباط بحساب الداخلي البناء صدق باستخدام: ثانيا

( 47) بلغت استطالعية عينة على إليه تنتمي  الذي للمقياس الكلية والعالمة

 
ً
، طالبا

ً
  اختيارهم وتم وطالبة

ً
 في إدخالهم يتم ولم املجتمع داخل من عشوائيا

 :االرتباط معامالت يبين ( 4) والجدول  الدراسة، عينة

 4 جدول 

 الذاتي  الهناء مستوى  ملقياس الداخلي البناء صدق 

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 

1 **.592 10 **.808 19 **.498 

2 **.577 11 **.694 20 **.647 

3 **.671 12 **.836 21 **.596 

4 **.786 13 **.574 22 **.441 

5 **.659 14 **.534 23 **.531 

6 **.578 15 **.375 24 **.550 

7 **.624 16 **.757 25 **.601 

8 **.716 17 **.553 26 **.674 

9 **.617 18 **.437 27 **.701 

 بناء صدق مؤشرات الذاتي الهناء ملقياس تحقق بأنه( 4) الجدول  من يتبين      

 وجميعها( 0.836-0.375) بين  االرتباط معامالت  تراوحت حيث جيدة، داخلي

 .إحصائية داللة ذات

 باستخدام املقياس ثبات من التحقق تم: الذاتي الهناء مستوى  مقياس ثبات

 معامل  وطريقة ،(Test R- Test) تطبيقه وإعادة االختبار تطبيق طريقة

 بفاصل  تطبيقه وأعيد االختبار طبق حيث ،(Cronbach Alpha) الفا نباخو كر 

 من املكونة االستطالعية العينة على التطبيق وإعادة التطبيق بين أسبوعين 

(47 ) 
ً
، طالبا

ً
 ثبات من التأكد تم وقد االرتباط، معامل واستخراج وطالبة

 وكانت ألفا، كرونباخ ثبات معامل باستخدام للمقياس الداخلي البناء

 (.5) الجدول  في مبين  هو كما الثبات معامالت

 5 جدول 

 الذاتي  الهناء مستوى  ملقياس  الثبات معامالت قيم

 طريقة إعادة اإلختبار معامل ثبات كرونباخ الفا عدد الفقرات املقياس 

 *0.88 0.90 27 مقياس مستوى الهناء الذاتي 

 بالرجوع الطموح ملستوى  خاص مقياس تطوير تم: الطموح مستوى  مقياس

 بموضوع العالقة ذات واملقاييس السابقة، والدراسات النظري  األدب إلى

 بوفاتح ،[34] شبير ،[33] علوان  اآلتية املقاييس إلى الرجوع تم إذ الدراسة

 بصورته املقياس تكون  إذ ملقياس، فقرات تحديد في ذلك من واإلفادة ،[35]

 جامعة طلبة من عينة لدى الطموح مستوى  لقياس فقرة( 50)من األولية

 طلبة لدى الطموح مستوى  قياس بهدف وثباته، صدقه من التأكد قبل مؤتة،

 سلم  وفق املقياس فقرات من فقرة كل عن اإلجابة تدرجت وقد مؤتة، جامعة

،: )اآلتي الترتيب وفق وذلك الخماس ي، ليكرت
ً
، دائما

ً
، غالبا

ً
، أحيانا

ً
  قليال

ً
 نادرا

 .الترتيب على( 1 ،2 ،3 ،4 ،5) التالية الدرجات ويأخذ ،(

 املقياس صدق دالالت من التحقق تم: الطموح مستوى  مقياس وثبات صدق

 :بطريقتين 

 
ً
 األولية بصورته املقياس عرض خالل من املحكمين صدق باستخدام: أوال

 في  املتخصصين مؤتة جامعة أساتذة من( 11) على فقرة،( 50) من واملكون 

 على  التعديل وتم والتقويم، والقياس النفس وعلم الخاصة والتربية اإلرشاد

 الفقرة، على لإلبقاء%( 80) اتفاق بنسبة وآرائهم، مقترحاتهم ضوء في املقياس

 أصبح وبهذا فقرة،( 20)  حذف وتم فقرة، ( 15) صياغة إعادة تم حيث

  املقياس
ً
 يمكن درجة أعلى وتكون . فقرة( 30) من النهائية بصورته مكونا

 على  الحكم ويتم ،(30) درجة وأدنى( 150) املقياس على عليها الحصول 

 :التالي( 6) جدول  على باالعتماد املستوى 

 6 جدول 

 الطموح  مستوى  مقياس تصحيح 

 املستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي  الحسابي املتوسط 

 فما فوق  3.68

3.67 – 2.34 

2.33 – 1 

 مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

 
ً
 الفقرة  درجة بين  االرتباط بحساب الداخلي البناء صدق خالل من: ثانيا

( 47) بلغت استطالعية عينة على إليه تنتمي  الذي للمقياس الكلية والعالمة

 
ً
، طالبا

ً
  اختيارهم وتم وطالبة

ً
 في إدخالهم يتم ولم املجتمع داخل من عشوائيا

 :االرتباط معامالت يبين ( 7) والجدول  الدراسة، عينة

 الطموح  مستوى   ملقياس الداخلي البناء صدق  7 جدول 

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  االرتباطمعامل  رقم الفقرة 

1 *.360 11 **.604 21 **.625 

2 **.419 12 **.538 22 **.639 
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 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  االرتباطمعامل  رقم الفقرة 

3 **.592 13 *.316 23 **.544 

4 **.435 14 *.332 24 **.640 

5 **.571 15 **.585 25 **.458 

6 **.536 16 **.384 26 *.347 

7 **.587 17 **.632 27 **.620 

8 **.605 18 **.524 28 **.466 

9 **.669 19 **.645 29 **.572 

10 **.487 20 **.612 30 **.512 

 صدق مؤشرات الطموح مستوى  ملقياس تحقق بأنه( 7)  الجدول  من يتبين 

( 0.699 – 0.316) بين  االرتباط معامالت تراوحت حيث جيدة، داخلي بناء

 .إحصائية داللة ذات وجميعها

 بواسطة املقياس ثبات من التحقق تم: الطموح مستوى  مقياس ثبات     

 الفا  كرنباخ معامل وطريقة ،(Test R- Test) تطبيقه وإعادة االختبار تطبيق

(Cronbach Alpha)، بين  أسبوعين  بفاصل االختبار تطبيق أعيد حيث 

 ( 47) من املكونة االستطالعية العينة على التطبيق وإعادة التطبيق
ً
 طالبا

،
ً
 الداخلي  البناء ثبات من التأكد تم وقد االرتباط، معامل واستخراج وطالبة

 كما الثبات معامالت وكانت ألفا، كرونباخ ثبات معامل باستخدام للمقياس

 (. 8) الجدول  في مبين  هو

   8جدول 

 الطموح  مستوى  ملقياس  الثبات معامالت قيم

 طريقة إعادة اإلختبار معامل ثبات كرونباخ الفا عدد الفقرات املقياس 

 *0.87 0.90 30 مقياس مستوى الطموح 

 النظري  األدب إلى بالرجوع لإليثار خاص مقياس تطوير تم: اإليثار مقياس

 الرجوع تم إذ الدراسة بموضوع العالقة ذات واملقاييس السابقة، والدراسات

  ، [38] الشربيني  ،[37] ومحمود الشروبجي ،[36] اليازجي: اآلتية املقاييس إلى

 تكون  إذ ملقياس، فقرات تحديد في ذلك من واإلفادة ،[26] ومحمد كاظم

 من عينة لدى  اإليثار مستوى  لقياس فقرة( 39) من األولية بصورته املقياس

 مستوى  قياس بهدف وثباته، صدقه من التأكد قبل مؤتة، جامعة طلبة

 فقرات  من فقرة كل عن اإلجابة تدرجت وقد مؤتة، جامعة طلبة لدى اإليثار

،: )اآلتي الترتيب وفق وذلك الخماس ي، ليكرت سلم وفق املقياس
ً
، دائما

ً
 غالبا

،
ً
، أحيانا

ً
  قليال

ً
 .الترتيب على( 1 ،2 ،3 ،4 ،5) التالية الدرجات  ويأخذ ،( نادرا

 :بطريقتين  املقياس صدق دالالت من التحقق تم: اإليثار مقياس وثبات صدق

 
ً
 األولية بصورته املقياس عرض خالل من املحكمين  صدق خالل من: أوال

 في  املتخصصين مؤتة جامعة أساتذة من( 11) على فقرة،( 39) من واملكون 

 على  التعديل وتم والتقويم، والقياس النفس وعلم الخاصة والتربية اإلرشاد

 الفقرة، على لإلبقاء%( 80) اتفاق بنسبة وآرائهم، مقترحاتهم ضوء في املقياس

 أصبح وبهذا فقرة،( 17) حذف وتم ، فقرة( 17) صياغة إعادة تم حيث

  املقياس
ً
 يمكن درجة أعلى وتكون . فقرة( 22) من النهائية بصورته مكونا

 على  الحكم ويتم ،(22) درجة وأدنى( 110) املقياس على عليها الحصول 

 :التالي( 9) جدول  على باالعتماد املستوى 

 9 جدول 

 اإليثار مقياس تصحيح 

 املستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي  املتوسط الحسابي 

 فما فوق  3.68

3.67 – 2.34 

2.33 – 1 

 مرتفع 

 متوسط 

 منخفض 

  الداخلي البناء صدق باستخدام املقياس صدق من التحقق تم كما     

 إليه تنتمي  الذي للمقياس الكلية والعالمة الفقرة درجة بين  االرتباط بحساب

 ( 47) بلغت استطالعية عينة على
ً
، طالبا

ً
  اختيارهم وتم وطالبة

ً
 من عشوائيا

 يبين ( 10) والجدول  الدراسة، عينة في إدخالهم يتم ولم املجتمع داخل

 :االرتباط معامالت

 10 جدول 

 اإليثار ملقياس الداخلي البناء صدق 

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 

1 **.499 12 **.497 

2 **.377 13 **.515 

3 **.531 14 **.552 

4 **.559 15 **.533 

5 **.554 16 **.456 

6 **.513 17 **.568 
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 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 

7 **.507 18 **.572 

8 **.545 19 **.522 

9 **.456 20 **.522 

10 **.546 21 **.487 

11 **.510 22 *.372 

 بناء صدق مؤشرات اإليثار ملقياس تحقق بأنه( 10) الجدول  من يتبين      

 وجميعها( 0.568-0.372) بين  االرتباط معامالت  تراوحت حيث جيدة، داخلي

 .إحصائية داللة ذات

 املعادالت باستخدام املقياس ثبات من التحقق تم: اإليثار مقياس ثبات

 -Test R) تطبيقه وإعادة االختبار تطبيق طريقة شملت املناسبة، اإلحصائية

Test)، الفا كرنباخ معامل وطريقة (Cronbach Alpha)، االختبار طبق حيث 

 العينة على التطبيق وإعادة التطبيق بين أسبوعين  بفاصل تطبيقه وأعيد

 ( 47) من املكونة االستطالعية
ً
، طالبا

ً
  وقد  االرتباط، معامل واستخراج وطالبة

 كرونباخ ثبات معامل باستخدام للمقياس الداخلي البناء ثبات من التأكد تم

 (.11) الجدول  في مبين  هو كما الثبات معامالت وكانت ألفا،

 11 جدول 

 اإليثار ملقياس الثبات معامالت قيم 

 طريقة إعادة اإلختبار معامل ثبات كرونباخ الفا عدد الفقرات املقياس 

 *0.85 0.89 22 مقياس اإليثار

 :اآلتي وفق تمت حيث: الدراسة إجراءات

 .باملوضوع املتعلقة السابقة والدراسات النظري  األدب مراجعة •

 صدقها دالالت من التأكد تم ثم وتطويرها، الدراسة مقاييس على الحصول  •

 .للمقاييس النهائية للصورة والتوصل وثباتها،

 قبل  من الدراسة لتطبيق املوافقات  على والحصول  الدراسة أفراد تحديد  •

 .الجامعة

 شكل  على الدراسة عينة على الدراسة في املستخدمة املقاييس تطبيق •

 فيما الطلبة استفسارات عن ولإلجابة وتوضيحها، التعليمات وقراءة شعب،

 وتوضيح  الباحثان، قبل من الدراسة في املستخدمة املقاييس فقرات يخص

 هذه  وإن تامة بسرية تعامل سوف إجاباتهم وأن الدراسة من الهدف

 .فقط العلمي  البحث ألغراض تستخدم سوف املعلومات

 النتائج واستخراج( spss)  اإلحصائي التحليل برنامج على البيانات تفريغ  •

 .املناسبة بالتوصيات للخروج ومناقشتها

  ومناقشتها نتائجال. 5

 
ً
 طلبة لدى الذاتي الهناء مستوى  ما: األول  بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال

  مؤتة؟ جامعة

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات إيجاد تم السؤال هذا عن لإلجابة

 مستوى  مقياس فقرات على الدراسة عينة طلبة لتقديرات واملستوى  املعيارية

 :النتائج هذه يوضح( 12) والجدول  الذاتي، الهناء

 12 جدول 

 مؤتة  جامعة  طلبة لدى الذاتي الهناء ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم 

 احب أن أكون   26
ً
 وخلوقا

ً
 مميزا

ً
 مرتفع  1 93. 3.92 شخصا

 مرتفع  2 92. 3.91 افرح بالتنزه مع أصدقائي  3

 مرتفع  3 93. 3.90 السعادة عندما أفكر فيما حققُت تغمرني  19

 مرتفع  4 91. 3.89 ُسمعتي الطيبة تزيد من سعادتي  9

 مرتفع  5 92. 3.88 اتغلب على لحظات اليأس التي تنتابني  6

 مرتفع  6 91. 3.87 امتلك أصدقاء كثر ومميزين 23

 مرتفع  7 95. 3.86 والدي مصدر سعادتي  10

 مرتفع  8 96. 3.85 ارتاح لوجودي مع اآلخرين وليس للوحدة مكان بحياتي  5

 مرتفع  9 91. 3.84 رى من حولي سعداء أاحب أن  25

 مرتفع  10 93. 3.83 اسعى لالبداع في الحياة بتجربة كل ما هو جديد 20

 مرتفع  11 91. 3.82 اسعى أن أكون في احسن حال  27

 مرتفع  12 90. 3.78 أتوافق مع من حولي وارتاح لهم  18

 مرتفع  13 90. 3.77 استمتع بوجودي مع أسرتي  8

 مرتفع  14 92. 3.76 اتطلع بأنه ينتظروني مستقبل واعد 7

 مرتفع  15 89. 3.74 أنام بهدوء وبدون أحالم ُمزعجة  1

 مرتفع  16 87. 3.73 يصفني اآلخرين أنني محبوب و ودود ومعطاء و مبادر 21

 مرتفع  17 93. 3.72 استطيع تغيير سلوكي وطريقة تفكيري حتى أتمكن من إنجاز مهامي  17
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 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم 

 مرتفع  18 86. 3.71 تفهم اآلخرين لي يشعرني بالسعادة  11

 متوسط  19 96. 3.50 واالجتماعيةمقتنع وراٍض عن ظروفي االسرية   13

 متوسط  20 98. 3.46 أعتقد أن ظروفي سوف تتحسن واأليام تخبئ لي مفاجآت سارة  15

 متوسط  21 89. 3.42 عندي أمل في الحياة 14

 متوسط  22 99. 3.41 استمتع بتبادل الحديث مع األسرة واألصدقاء 22

 عن رأي اآلخرين أعبر عن رأي بصراحة حتى لو كان  16
ً
 متوسط  23 92. 3.40 مختلفا

 متوسط  24 91. 3.39 الحياة مليئة باملعاني التي تستحق أن نعيشها 12

 متوسط  25 99. 3.35 ابتعد عن مقارنة نفس ي باآلخرين  24

 وال أتضايق ألي سبب  4
ً
 متوسط  26 97. 3.34 اتفاءل دائما

 متوسط  27 99. 3.33 السعادة موجودة في كل أوقات حياتي  2

 مرتفع  -- 41. 3.68 الكلي 

 مؤتة جامعة طلبة لدى الذاتي الهناء مستوى  أن ( 12) الجدول  من يالحظ     

  جاء
ً
 على  أما ،(0.41) معياري  وانحراف( 3.68) حسابي وبمتوسط مرتفعا

 األرقام ذوات وهي مرتفعة تقديرات فقرة 18 حققت فقد الفقرات مستوى 

(26، 3، 19، 9، 6، 23، 10، 5، 25 ، 20، 27، 18، 8، 7، 1، 21، 17، 11 )

 – 3.92) بين  الحسابية أوساطها وتراوحت املستوى، حسب الترتيب على

 ، 15 ،13) األرقام ذوات وهي متوسطة تقديرات على فقرات وحصلت( 3.71

 بين  الحسابية أوساطها وتراوحت الترتيب، على( 2 ،4 ،24 ،12 ،16 ،22 ،14

 أكون  أن  أحب " على  تنص والتي ( 26) رقم الفقرة جاءت وقد ،(3.33 – 3.50)

 
ً
  شخصا

ً
  مميزا

ً
 بلغ  حسابي وبمتوسط مرتفع وبمستوى  األولى املرتبة في" وخلوقا

 تنص والتي ( 2) رقم الفقرة جاءت بينما ،(0.93) معياري  وانحراف( 3.92)

 وبمتوسط األخيرة املرتبة في" حياتي أوقات كل في موجودة السعادة "على

 أن ( 12) الجدول  من ويظهر ،(0.99) معياري  وانحراف( 3.33) بلغ حسابي

 قد املقياس هذا فقرات على الدراسة عينة لتقديرات املعيارية االنحرافات

 فقرات نحو التقديرات في التجانس إلى يشير مما( 0.86 – 0.99) بين  تراوحت

 .املقياس

 هناء بمستوى  يتمتعون  مؤتة جامعة طلبة أن  إلى السابقة النتائج وتشير      

 والتي  الحياة عن العامة اإليجابية اتجاهاتهم خالل من وذلك مرتفع، ذاتي

 فيكونوا قيمتها، وتقدير بها واالستمتاع وفهمها معها التعامل حسن عن تعبر

 بطرق  مشكالتهم لحل استعداد ولديهم اجتماعية وكفاءة بأنفسهم ثقة أكثر

 منها الطلبة سلوكات على قوية إيجابية آثار وجود إلى النتائج وتعزى  أفضل،

 عندما  إيجابية وأكثر مختلفة بطريقة يفكرون  حيث اإليجابي التفكير

 هذه أن إلى ذلك في السبب يعزى  وقد عام، بشكل الذاتي بالهناء يشعرون 

 والدراسية العمرية املرحلة هذه في وهم الجامعة، طلبة على أجريت الدراسة

 
ً
 جديدة  وعالقات صداقات ويكونون  حياتهم، في مستمتعين  يكونوا ما غالبا

 دراسة مع النتيجة واتفقت . واإلبداع التميز إلى يسعون  أنهم كما ومميزة،

 التي [ 28] وشلبي  ،[24]  وغايدي لو جوشان  ودراسة[ 18] وكرايجر شيلدون 

  جاء الذاتي الهناء أن  إلى نتائجها أشارت
ً
 بعض مع إيجابية عالقة وذا مرتفعا

 .واالجتماعية اإليجابية والقيم الحياة عن الرضا كمتغير املتغيرات

 جامعة في الطلبة لدى الطموح مستوى  ما: الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 مؤتة؟

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال على لإلجابة

 الطموح مستوى  مقياس فقرات على الدراسة عينة أفراد لتقديرات واملستوى 

 :النتائج هذه يوضح( 13) والجدول  ككل، للمقياس العام واملستوى 

 13 جدول 

 مؤتة جامعة  طلبة لدى الطموح ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي 

 املستوى  الرتبة االنحرافاملعياري 

 مرتفع  1 98. 3.81 لدي القدرة على استغالل امكاناتي إلى أقص ى حد ممكن  28

 مرتفع  2 98. 3.80 اؤمن أن الفشل من خطوات طريق النجاح 6

 مرتفع  3 97. 3.78 األسئلة التي يعجز عنها زمالئي أتميز عندما أجيب عن  17

 مرتفع  4 94. 3.75 اسعى إلى أن اكون في مهنة مرموقة  10

 مرتفع  5 97. 3.75 اسعى لتحقيق طموحاتي الحياتية 21

 بديلة  27
ً
 مرتفع  6 99. 3.73 اضع لنفس ي أهدافا

 مرتفع  7 98. 3.70 أفضل الحصول على عمل مع مواصلة الدراسة 16

 مرتفع  8 97. 3.69 اسعى لتحقيق اإلتقان في كل عمل اقوم به 26

 مرتفع  9 1.01 3.68 دراستي الجامعية تشجعني على تحقيق أهدافي في الحياة 19

 متوسط  10 93. 3.67 اجد صعوبة في التعاون بيني وبين زمالئي في مجال الدراسة  1

 متوسط  12 99. 3.67 لدي ثقة عالية في نفس ي  5

 متوسط  11 97. 3.67 أقوم بوضع أهدافي بنفس ي  15
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املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي 

 املستوى  الرتبة االنحرافاملعياري 

 متوسط  13 1.04 3.66 اضع خطة محددة لكل عمل انوي القيام به 30

 متوسط  14 94. 3.65 اواجه صعوبة املواد الدراسية وأتحداها 4

 متوسط  15 99. 3.62 أبادر في حل مشكالتي الخاصة بمفردي  3

 متوسط  16 1.04 3.62 للوصول إلى أعلى املراتب استمر في مواصلة دراس ي  8

 متوسط  17 96. 3.60 لدي القدرة على التوافق مع اي متغيرات تحدث في املستقبل  25

 متوسط  18 96. 3.59 ارغب أن اكون القائد في جميع األعمال التي أقوم بها 14

 متوسط  19 94. 3.50 مغامرات جديدة متميزة اعمل على تطوير نفس ي ألكون األفضل وال اتردد في خوض  24

 متوسط  20 1.07 3.49 اختار األعمال التي تحتوي التحدي والتنافس 2

 متوسط  21 92. 3.48 التعب وامللل ال تعيق إنجازي ملا أريد تحقيقه 13

 متوسط  22 95. 3.46 دراستي الجامعية تؤهلني إلتخاذ قرارات واعية 23

 متوسط  23 96. 3.44 الفرصة املناسبة لحياة أفضل اسعى للوصول إلى  12

 متوسط  24 95. 3.40 اسعى أن اكون في وضع اقتصادي مريح في املستقبل  29

 متوسط  25 96. 3.38 اتخذ الشخص الناجح في حياته العملية والعلمية قدوة لي 18

 ذو مكانة في املجتمع  20
ً
 متوسط  26 98. 3.38 أسعى أن اكون شخصا

 متوسط  27 97. 3.35 ابذل جهد للتوافق مع زمالئي في محيطي  7

 متوسط  28 1.01 3.35 اؤمن بأن نجاح الفرد في الحياة يعود لجهده   9

 للحظ  11
ً
 متوسط  29 1.02 3.33 اعتقد أن حياتي ال تسير وفقا

 متوسط  30 1.04 3.32 آفاقي في الحياة غير محدودة  22

 متوسط  -- 50. 3.58 الكلي 

 جاء مؤتة جامعة طلبة لدى الطموح مستوى  أن ( 13) الجدول  من يالحظ     

 
ً
 على أما ،(0.50) معياري  وانحراف( 3.58) حسابي وبمتوسط متوسطا

 األرقام ذوات وهي مرتفعة تقديرات فقرات 9 حققت فقد الفقرات مستوى 

 املستوى، حسب الترتيب على( 19 ،26 ،16 ،27 ،21 ،10 ،17 ،6 ،28)

 على  فقرات وحصلت( 3.68 -3.81) بين  الحسابية أوساطها وتراوحت

 ،24 ،14 ،25 ،8 ،3 ،4 ،30 ،15 ،5 ،1) األرقام، ذوات وهي متوسطة تقديرات

 وتراوحت  الترتيب، على( 22 ،11 ،9 ،7 ،20 ،18 ،29 ،12 ،23 ،13 ،2

 والتي ( 28) رقم الفقرة جاءت وقد ،(3.32 -3.67) بين الحسابية أوساطها

 املرتبة في" ممكن حد أقص ى  إلى امكاناتي استغالل على القدرة لدي" على تنص

 معياري  وانحراف( 3.81)  بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع وبمستوى  األولى

 غير الحياة في  آفاقي" على تنص والتي ( 22) رقم الفقرة  جاءت بينما ،(0.98)

 معياري  وانحراف( 3.32) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة املرتبة في" محدودة

 عينة لتقديرات املعيارية االنحرافات أن ( 13) الجدول  من ويظهر(. 1.04)

 يشير مما( 0.92 – 1.07) بين  تراوحت قد  املقياس هذا فقرات على الدراسة

 .املقياس فقرات  نحو التقديرات في التجانس إلى

 طموح بمستوى  يتمتعون  مؤتة جامعة طلبة أن  إلى السابقة النتائج تشير       

 الطالب شخصية على إيجابي تأثير ذا يكون  األحيان  غالب في وهو متوسط،

 و بدقة مستقبله رسم من طموحه يمكنه الحياة، تحديات من فبالرغم

 واالقتصادي  الدراس ي  الصعيد على إليه يطمح ما إلى للوصول  وضوح

  لها، يسعى التي  املرموقة املكانة إلى يصل وبالتالي واالجتماعي،
ً
 ذلك في مواجها

  تقف التي  األزمات كل
ً
 الظروف إلى النتيجة هذه عزو  ويمكن أمامه، عائقا

 حيث  من الفترة، هذه في األردني مجتمعنا يعيشها التي  واملعيشية االقتصادية

 الدراسية، التخصصات غالبية في وذلك املستقبلية الوظيفية الفرص قلة

 للطالب تهيء ال الجامعة أن  إلى باإلضافة الطالب، طموح على تؤثر قد والتي 

 التي اإلرشادية البرامج بها تتوفر وال نفسه، يطور  لكي املناسبة الظروف

 الفرص  له وتهيء املستقبلية، املهنية الحياة على التعرف على تساعده

 قد ما لتذليل الكافية املعرفة توفر وعدم املستقبلية، للحياة للتخطيط

 .املستقبل في معيقات من يواجهه

 بركات اليها توصل التي  النتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة وانسجمت      

 لدى الطموح مستوى  أن  دراستيهما نتائج أظهرت التي [ 8] وحسان [ 23]

، كان األفراد
ً
  هناك وإن متوسطا

ً
  ارتباطا

ً
 ومستوى  الذات مفهوم بين  موجبا

 مستوى  بين موجبة عالقة توجد أنه كما الجامعة، طلبة لدى الطموح

 فيما. األكاديمي  والتحصيل الوجدني كالذكاء املتغيرات وبعض الطموح

 لدى الطموح مستوى  أن أظهرت التي [ 16] باندي دراسة مع النتيجة اختلفت

  كان  الطالب
ً
  مرتفعا

ً
 .إجماال

 جامعة في الطلبة لدى اإليثار مستوى  ما: الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 مؤتة؟

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال على لإلجابة

 واملستوى  اإليثار مقياس فقرات على الدراسة عينة أفراد لتقديرات واملستوى 

 :النتائج هذه يوضح( 14) والجدول  ككل، للمقياس العام
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 14 جدول 

 مؤتة جامعة طلبة لدى اإليثار  ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 

 املستوى  الرتبة االنحرافاملعياري  املتوسطالحسابي  الفقرة الرقم 

 مرتفع  1 95. 3.79 املساعدة في مجال العمل تنتابني السعادة عندما اقدم املشورة أو  6

 مرتفع  2 96. 3.79 للحياة معنى حين اقدم املساعدة اآلخرين  9

 مرتفع  3 96. 3.75 أساعد من يحتاج بما أدخره من نقود  10

 مرتفع  4 97. 3.75 أتمنى لآلخرين ما أتمناه لنفس ي 21

 مرتفع  5 97. 3.73 اوجه اآلخرين إلى الصواب حتى ال يقعوا في الخطأ 5

 مرتفع  6 96. 3.72 ادرس مع زميلي في كتابي في حال فقده كتابه قبل اإلمتحان  16

 مرتفع  7 96. 3.70 أحاول مساعدة اآلخرين قدر املستطاع  4

 متوسط  8 95. 3.67 أساعد زمالئي على تخطي املشاكل التي يتعرضون لها  15

 متوسط  9 1.05 3.62 حين اساعد اآلخرين ال انتظر الشكر  8

 متوسط  10 96. 3.61 أميل إلى الحديث مع اآلخرين حول املصلحة العامة 3

 متوسط  11 1.07 3.60 اتنازل عن الجائزة لزميلي إن كانت واحدة وحصلنا على نفس املرتبة  19

 متوسط  12 94. 3.58 اقدم املساعدة لآلخرين في حل بعض املشاكل التي يتعرضون لها دون مقابل  14

 متوسط  13 93. 3.49 افضل الحديث عن حسنات اآلخرين  2

 متوسط  14 92. 3.48 أشارك في األعمال التطوعية في املنظمات الخيرية في اوقات فراغي 13

 متوسط  15 1.03 3.45 اشرح لزميلي ما فاته من املحاضرات إن تغيب عنها  17

 متوسط  16 93. 3.44 انشغالياتوقف إلرشاد اآلخرين بالرغم من  12

 متوسط  17 1.02 3.44 اسعى إلى حل الخالفات بين اآلخرين  20

 متوسط  18 98. 3.43 أرغب أن اكون ضمن الجماعات التي تحث على التكامل االجتماعي  1

 متوسط  19 93. 3.43 اعطي زميلي ما يحتاج من أدوات دراسية حتى لو كنت بحاجة لها  7

 متوسط  20 96. 3.40 تأجيل اإلمتحان إذا قرر زمالئي ذلك حتى لو كنت مستعد له اوافق على  18

 متوسط  21 99. 3.36 أستمر في معاونة اآلخرين مهما كانت الظروف  11

 متوسط  22 1.02 3.34 أعطي السعادة لآلخرين على قدر استطاعتي 22

 متوسط  -- 52. 3.57 الكلي 

 مؤتة جامعة طلبة لدى اإليثار مستوى  أن ( 14) الجدول  خالل من يالحظ      

  جاء
ً
 على أما ،(0.52) معياري  وانحراف( 3.57) حسابي وبمتوسط متوسطا

 األرقام ذوات وهي مرتفعة تقديرات فقرات 7 حققت فقد الفقرات مستوى 

 أوساطها وتراوحت املستوى، حسب الترتيب على( 4 ،16 ،5 ،21 ،10 ،9 ،6)

 متوسطة تقديرات على الفقرات باقي وحصلت( 3.70 – 3.79) بين الحسابية

 ،11 ،18 ،7 ،1 ،20 ،12 ،17 ،13 ،2 ،14 ،19 ،3 ،8 ،15) األرقام ذوات وهي

 وقد  ،(3.34 – 3.67) بين  الحسابية أوساطها وتراوحت الترتيب، على( 22

 املشورة  اقدم عندما السعادة تنتابني " على تنص والتي ( 6) رقم الفقرة جاءت

 وبمتوسط مرتفع وبمستوى  األولى املرتبة في" العمل مجال في  املساعدة أو

( 22)  رقم الفقرة جاءت بينما ،(0.95) معياري  وانحراف( 3.79) بلغ حسابي

 املرتبة في" استطاعتي  قدر  على  لآلخرين السعادة أعطي" على  تنص والتي 

 من يظهر كما ،(1.02) معياري  وانحراف( 3.34) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة

 فقرات  على الدراسة عينة لتقديرات املعيارية االنحرافات أن ( 14) الجدول 

 في  التجانس إلى يشير مما( 0.92 –1.07) بين  تراوحت قد املقياس هذا

 .املقياس فقرات نحو التقديرات

 من متوسط بمستوى  يتمتعون  مؤتة جامعة طلبة أن  سبق مما يتبين      

 بعضهم  مع فيه الطلبة ويندمج يتفاعل الجامعة مجتمع أن  حيث اإليثار،

 طبيعة ويتفهم املستطاع قدر اآلخر يساعد أن  منهم كل ويحاول  البعض،

 الجامعة طلبة بين  يوجد أنه إلى متوسطه أنها في السبب عزو  يمكن و اآلخر،

 لذلك به، يرغبون  فيما متقدمة ومراكز مرتفعة درجات على للحصول  تنافس

 فاتهم  ما شرح في باملساعدة زمالئهم على الطلبة بعض يبخل أن  املمكن من

 لذلك، مستعدين كانوا وإن  حتى  االمتحان  موعد تأجيل أو املحاضرات من

 غالب إنه حيث
ً
  بعضهم ينتظر ما ا

ً
 في  السبب يعود قد وكما العمل، لهذا مقابال

 وذلك زمالئه بين  خالفات من ينشأ قد ما حل على الطالب قدرة عدم إلى ذلك

 
ً
 مع واتفقت. سنه وصغر خبرته قلة بسبب األمور  هذه ملثل تقديره لعدم نظرا

 بع  مع لإليثار ايجابية عالقة وجود نتائجها أوضحت التي [ 20] سيد دراسة

 التي [ 26] ومحمد كاظم دراسة مع  واختلفت الذات، عن كاإلفصاح املتغيرات

  كان  اإليثاري  السلوك أن  إلى نتائجها أشارت
ً
 الجامعة، طلبة لدى منخفضا

 اإليثاري  السلوك أن عن نتائجها أسفرت التي [ 11] وآخرون ستيل دراسة ومع

  جاء
ً
 . مرتفعا

 عند  إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل: الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج

 واإليثار  الطموح مستوى  من وكل الذاتي الهناء مستوى  بين ( α≤0.05) مستوى 

 مؤتة؟ جامعة طلبة لدى

  الجدول  في كما بيرسون  ارتباط معامل استخدام تم السؤال عن لإلجابة

(15:) 
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 15 جدول 

 مؤتة جامعة طلبة لدى  واإليثار  الطموح مستوى   من  وكل الذاتي الهناء مستوى  بيرسون  ارتباط معامالت

 االيثار مستوى الطموح   البعد 

 373.** 391.** معامل االرتباط الهناء الذاتي

 000. 000. الداللة

 عند إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة وجود( 15) الجدول  من يتبين       

 الطموح ومستوى  الذاتي الهناء مستوى  متغير بين( α≤0.05) الداللة مستوى 

 عالقة وجود تبين كما ،(0.391)بلغ ارتباط بمعامل مؤتة، جامعة طلبة لدى

 متغير بين ( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات ايجابية

  بلغ  ارتباط بمعامل مؤتة، جامعة طلبة لدى واإليثار الذاتي الهناء مستوى 

(0.373 .) 

 يستمتعون  الذاتي بالهناء يشعرون  الذين أن  إلى النتيجة هذه تعزى  وقد     

 إدراكهم وكذلك يعيشونها، التي  الحياة عن رضاهم خالل من وذلك بحياتهم

 لهذه وتقديرهم ذاتهم عن رضاهم خالل من باالستمتاع والشعور  الرضا لهذا

  عليها ينعكس بما الذات
ً
 والهناء واملتعة بالبهجة اإلحساس خالل من إيجابيا

 الراهنة اللحظة يعيش أن  على الفرد قدرة  يعكس الذاتي الهناء ألن  ذلك

  آمن بشكل
ً
 يشعر فهو ولهذا السالبة، االنفعاالت قيود كل من فيها متحررا

 بمستوى  ينبئ  بالهناء الشعور  أن  وكما الحياة، جوانب كل عن والرضا بالهناء

 حيث  االجتماعية، العالقات في واإليجابية العامة، النفسية الصحة من عاٍل 

 على  والقدرة والعطاء، الحب  في أعلى درجات  على السعداء هؤالء يحصل

 على  والقدرة معهم، بفاعلية والتعامل بهم، الظن وحسن باآلخرين، الثقة

 هذه  واتفقت. لديهم املساعدة وسلوك واإلبداع والنجاح، القرارات، اتخاذ

 إحصائية داللة ذات عالقة وجود أظهرت التي [ 8] حسان  دراسة مع النتيجة

 الجامعة، طالب لدى الطموح ونوعية ومستوى  الوجداني الذكاء مكونات بين 

 للمساندة  دال إيجابي تأثير وجود أكدت التي [ 4] الفونس دراسة ومع

 املوجب، الوجدان  وعلى الحياة، عن الرضا من كل على املدركة االجتماعية

  االجتماعية للمساندة وأن 
ً
  دورا

ً
 تؤكد  حين  في الضغوط، مع التعامل في إيجابيا

  يؤثر اإلشباع في اإلحباط أن 
ً
 وتؤكد للفرد، الذاتي الهناء مستوى  على سلبيا

 .الذاتي الهناء تحقيق في االجتماعية للمساندة اإليجابي الدور 

 عند  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :الخامس بالسؤال املتعلقة النتائج 

 لدى  واإليثار الطموح ومستوى  الذاتي الهناء مستوى  في( α≤0.05) مستوى 

 والتفاعل ( الكلية ونوع االجتماعي النوع) ملتغيرات تعزى  مؤتة جامعة طلبة

 بينهما؟

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال  عن لإلجابة

  مؤتة جامعة طلبة لدى واإليثار الطموح ومستوى  الذاتي الهناء ملستوى 
ً
 تبعا

 (:  16) الجدول  في كما الكلية ونوع االجتماعي للنوع

 

 16 جدول 

  مؤتة  جامعة طلبة لدى واإليثار  الطموح ومستوى  الذاتي الهناء ملستوى  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
 
 الكلية ونوع االجتماعي للنوع تبعا

 اإليثار مستوى الطموح  الهناء الذاتي   فئة املتغير  املتغير 

 3.60 3.62 3.72 املتوسط الحسابي  ذكور  النوع االجتماعي

 385 385 385 العدد 

 50. 49. 40. االنحراف املعياري 

 3.54 3.53 3.64 املتوسط الحسابي  اناث

 370 370 370 العدد 

 54. 51. 41. االنحراف املعياري 

 3.60 3.63 3.70 املتوسط الحسابي  علمية نوع الكلية

 294 294 294 العدد 

 52. 49. 43. االنحراف املعياري 

 3.55 3.54 3.67 املتوسط الحسابي  انسانية

 461 461 461 العدد 

 52. 50. 39. االنحراف املعياري 

 الحسابية املتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 16) الجدول  من يتبين     

  مؤتة جامعة طلبة لدى واإليثار الطموح ومستوى  الذاتي الهناء ملستوى 
ً
 تبعا

 املتغيرات بين  املشترك االرتباط معامل بلغ  وقد الكلية، ونوع االجتماعي للنوع

 Box's Test of)  اختبار  خالل  من  التباين  تجانس  فحص  وتم  ،(0.073)  الثالثة

Equality of Covariance Matrices)، قيمة كانت حيث (Box'sM) = 

 وتم كما ،(0.000) داللتها ومستوى  ، 2.852 = (ف) وقيمة( 51.742)

  التوزيع اعتدالية من التحقق عن االستعاضة
ً
 أكثر) العينة حجم لكبر نظرا

 Tow) الثنائي التباين تحليل استخدام تم الفروق تلك داللة وملعرفة ،(30من

Way ANOVA )(: 17) الجدول  في كما 
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 17  جدول 

  الطموح ومستوى  الذاتي الهناء ملستوى  الحسابية املتوسطات بين الفروق لداللة( Tow Way ANOVA) الثنائي التباين تحليل ونتائج الخطأ تبين تجانس فحص اختبار 

  مؤتة  جامعة طلبة لدى واإليثار 
 
 بينهما والتفاعل الكلية ونوع االجتماعي للنوع تبعا

aLevene's Test of Equality of Error Variances  درجة   مجموع املربعات  مصدر التباين  املتغير

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

مستوى  ف

 .F df1 df2 Sig الداللة 

 021. 5.337 886. 1 886. النوع االجتماعي الهناء الذاتي 327. 751 3 1.153

 429. 627. 104. 1 104. نوع الكلية    

 881. 022. 004. 1 004. نوع الكلية  *النوع    

   166. 751 124.603 الخطأ    

    754 125.812 الكلي املصحح    

مستوى   060. 751 3 2.480

 الطموح

 039. 4.258 1.066 1 1.066 النوع االجتماعي

 035. 4.460 1.116 1 1.116 نوع الكلية    

 795. 068. 017. 1 017. نوع الكلية  *النوع    

   250. 751 187.973 الخطأ    

    754 190.641 الكلي املصحح    

 101. 2.702 733. 1 733. النوع االجتماعي اإليثار 422. 751 3 937.

 377. 782. 212. 1 212. نوع الكلية    

 399. 712. 193. 1 193. نوع الكلية  *النوع    

   271. 751 203.654 الخطأ    

    754 204.855 الكلي املصحح    

 إلى ليفين الختبار الخطأ تباين تجانس قيم أن  إلى( 17) الجدول  من يظهر     

 ومستوى  الذاتي الهناء ملستوى ( 0.937 ،2.480 ،1.153) ( =ف) قيم أن 

 الداللة مستوى  عند دالة ليست القيم وهذه الترتيب، على وااليثار الطموح

(α≤0.05 )تحليل  استخدام تم وعليه الخطأ تباين تجانس  على يدل مما 

 .الثنائي التباين

 ومستوى  الذاتي الهناء مستوى  في فروق وجود( 17) الجدول  من ويالحظ      

( ف) قيم كانت حيث االجتماعي، للنوع تعزى  مؤتة جامعة طلبة لدى الطموح

 في  فروق ويوجود الذكور، ولصالح الترتيب، على( 4.258 ،5.337) = املحسوبة

 قيمة كانت حيث الكلية، لنوع تعزى  مؤتة جامعة طلبة لدى الطموح مستوى 

 وجود عدم يالحظ بينما العلمية، الكليات ولصالح( 4.460= ) املحسوبة( ف)

 للنوع تعزى  مؤتة جامعة طلبة لدى االيثار في الحسابية املتوسطات بين  فروق

 في  فروق وجود وعدم ،(2.702) = املحسوبة( ف) قيمة كانت حيث االجتماعي،

 لنوع تعزى  مؤتة جامعة طلبة لدى وااليثار الذاتي الهناء مستوى  من كل

 ولم  الترتيب، على( 0.782 ،0.627) = املحسوبة( ف) قيم كانت حيث الكلية،

 النوع بين  للتفاعل تعزى  الثالثة املتغيرات في فروق وجود النتائج تظهر

 .الكلية ونوع االجتماعي

 االجتماعي، للنوع تعزى  الطموح مستوى  في فروق وجود النتائج أشارت كما     

  أكثر الذكور  أن  تبين  حيث
ً
 إلى  النتيجة هذه تعزى  وقد اإلناث، من طموحا

 للذكر تعطي والتي  واالجتماعية األسرية التنشئة ومنها العوامل من العديد 

  أكثر فاإلناث وباملقابل واالختالط التحرك حرية
ً
 واملشاركة، الحركة في تقييدا

 بين االجتماعية والتنشئة األسرية املعاملة أساليب طبيعة في االختالف وهذا

 يفرض  حيث ذكوري مجتمع األغلب على األردني فاملجتمع واإلناث، الذكور 

 الذكور  يمنح وباملقابل والطاعة، املسايرة السلوكات بعض في الفتاة على

  يكون  أن  عليه يفرض حيث واسعة صالحيات
ً
  حكيما

ً
 مهنية مكانة وذا وذكيا

 في اإلناث من أعلى الذكور  كان  لذا اإلعالة، على القدرة ولديه الرأي وسديد

 .الطموح مستوى 

 الطموح مستوى  في أعلى العلمية الكليات طلبة أن  إلى النتائج بينت كما      

 العلمية، الكليات خريجي أمام أكثر مفتوح العمل سوق  أن إلى ذلك يعزى  وقد

 ومجال  والهندسة، كالطب تقدير لها كليات على اشتمالها إلى باإلضافة

 .واسع بها الشهرة

 وهذا  االجتماعي، للنوع تعزى  اإليثار في فروق وجود عدم على النتائج ودلت      

 الجنسين، كال عند السمة هذه تزرع والجامعة واألسرة املجتمع أن  على يؤكد

 الخدمات وتوفير التعامل حيث من الجنسين  بين  تميز ال فالجامعة لذا

  أكثر أصبح واملجتمع األسرة أن  كما التعليمية، والظروف
ً
 تربية بأهمية وعيا

 شخصيتها، في املختلفة الجوانب بتنمية واالهتمام بالنفس، الثقة على الفتاة

 ذلك عزو  ويمكن كما اإليثار، في واإلناث الذكور  بين  الفروق تالشت هنا ومن

 السلوكات  بعض في تأثير لها يكون  قد مجتمعنا في والتقاليد العادات أن  إلى

 وال أحدهما على تقتصر فال واإلناث، الذكور  على تفرض حيث اإليثار، ومنها

 على السلوكات هذه على واألنثى  الذكر تنش ئ  فهي السمة، هذه في بينهما تميز

 .سواء حد

 عزوه فيمكن الكلية للنوع تعزى  اإليثار في فروق وجود بعدم يتعلق وفيما      

 التنشئة أساليب لنفس يتعرضون  كلياتهم اختالف وعلى الجامعة طلبة أن  إلى

  االجتماعية،
ً
 اختالف رغم املوحدة، واإلرشادات التوجيهات إلى إضافة

 الحرص في املثقف وغير املثقف يتساوى  حيث األسر، لبعض الثقافي املستوى 

  أبنائه، تعليم على
ً
  التشابه إلى السبب عزو  فيمكن سبق ما على عالوة

ً
 نسبيا

 الحال  وكذلك الجامعة، خارج للطلبة واملجتمعية األسرية الظروف بين 

 نوع عن النظر بغض األسلوب وبنفس الطلبة جميع مع تتعامل فالجامعة

 .الكلية
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 أظهرت التي [ 26] وكاظم محمد دراسة مع السابقة النتيجة واتفقت     

 كما واإلناث، الذكور  بين  اإليثاري  السلوك في فروق وجود عدم نتائجها

 مستوى  في دالة فروق وجود بينت التي [ 16] باندي دراسة مع واتفقت

 من معها اختلفت بينما العلوم، كلية طالب لصالح الكلية لنوع تعزى  الطموح

  الطموح مستوى  في فروق وجود عدم حيث
ً
 مع  واتفقت الجنس، ملتغير تبعا

 الطموح مستوى  في فروق وجود أظهرت التي [ 19] مارجوريبانكس دراسة

 التخصصات  في الذكور  لصالح الدراس ي  والتخصص الجنس ملتغيري  تعزى 

 وجود عدم إلى نتائجها أشارت التي [ 23] بركات دراسة مع واختلفت. العلمية

 ومع والتخصص، الجنس ملتغيري  تعزى  الطموح مستوى  في جوهرية فروق

 اإلناث  لصالح كانت الطموح في الفروق بأن  أظهرت التي [ 27] القطناني دراسة

 وجود عدم أكدت التي [ 17] بريس دراسة مع وكذلك األدبية، والتخصصات

 .والتخصص الجنس ملتغيري  تعزى  الطموح مستوى  في فروق

 التوصيات. 6

 
ً
 :يلي بما، التوصية يمكن الدراسة نتائج على بناءا

 وأساليب أهميته حيث من الذاتي الهناء حول  الدراسات إجراء في التوسع •

 إتخاذ أو التفاؤل، أو النفس ي، األمن مثل أخرى  بمتغيرات وعالقته منه اإلفادة

 .األردنية البيئة في القرار،

 على  الذاتي الهناء بآثار الطلبة لتوعية تأهيلية برامج وضع على العمل •

 . واإليثار الطموح بمستوى  وعالقتها الطالب شخصية

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

 املساندة ملقاييس السيكومتوية الخصائص(. 2016. )خزام الفونس،[ 4]

 اإلحتياجات وإشباع املحتملة الضغوط ومواجهة املدركة اإلجتماعية

 دراسة)الجامعي الشباب من عينة لدى الذاتي والهناء األساسية

 .مصر شمس، عين  جامعة(. منشورة غير ماجستير

 الطموح بمستوى  وعالقته الذات فاعلية(. 2002. )محمد توفيق،[ 6]

 رسالة) الفني  والثانوي  العام الثانوي  طالب عند اإلنجاز ودافعية

 جامعة التربوية، والبحوث الدراسات معهد(. منشورة غير ماجستير

 .مصر القاهرة،
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ABSTRACT _This study aims at the identification of level of self happiness for students of Mu'tah 

University and its relation to ambition and unselfishness. For this purpose, the study the scales of self 

happiness, ambition and unselfishness have been developed, the significance of each has been verified. 

Sample of study consists of (755) students of Mu'tah University. Students have been chosen using random 

cluster method. The findings of the study are that level of self happiness is high for students of Mu'tah 

University, and that levels of ambition and unselfishness are moderate. The findings have also indicated 

that there is a positive relation of statistical significance between variable of level of self happiness and 

level of ambition and unselfishness for students of Mu'tah University, and that differences in the 

arithmetical levels of levels of self happiness and ambition for the students are due to gender in favour of 

males, and that there are differences in level of self happiness and level of ambition due to faculty in 

favour of scientific ones. It has been revealed also that there are no differences in the level of self 

happiness and unselfishness for students of Mu'tah University due to gender, and the nonexistence of 

differences in the levels of self happiness and unselfishness for the students due to faculty type. Further, 

there have been no differences in the three variables due to interaction between gender and type of 

faculty. 
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