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 الممخص:

 جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل النفسػػػي بالينػػػاء كعبلقتػػػو الػػػذات تسػػػاميعمػػػى لتعػػػرؼ الدراسػػػة إلػػػى اىػػػدفت 

كقػػد تػػـ اختيػػارىـ  ،طالػػب كطالبػػة مػػف طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ( 313تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  ك ، الخميػػؿ

االرتبػػػاطي مػػػف خػػػبلؿ تطبيػػػؽ مقيػػػاس  الكصػػػفي المػػػنيج اسػػػتخداـكجػػػرل  بالطريقػػػة العشػػػكائية البسػػػيطة،

المقيػػاس تسػػامي كتضػػّمف  طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ عمػػى عينػػة مػػف النفسػػي الينػػاءكمقيػػاس ، الػػذات تسػػامي

 .فقرة( 30  مقياس اليناء النفسي( فقرة، ك 24الذات  

 النفسػي كالينػاء الػذات تسػامي بػيف إحصػائيان  دالة قكية طردية عبلقة كجكد تكصمت الدراسة إلى

 بدرجػػػة جػػػاء الخميػػػؿ جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل الػػػذات تسػػػامي مسػػػتكل أف تبػػػيف، ك الخميػػػؿ جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل

 فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد عػدـ تبػيفبدرجة مرتفعة، كما اليناء ، بينما كاف مستكل متكسطة

 الخميػؿ جامعػة طمبػة لػدل النفسػي كالينػاء  الػذات تسػامي حػكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات متكسطات

 تعمػيـ مسػتكل األب، تعمػيـ مسػتكل األسرة، دخؿ معدؿ التخصص، السكف، مكاف الجنس، لمتغير تعزل

، كلكػػف تبػػيف أف ىنػػاؾ فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر السػػنة الدراسػػة لصػػالى طمبػػة السػػنة  األكلػػى، الثانيػػة، (األـ

 الثالثة( مقابؿ طمبة السنة الرابعة لصالى كؿ مف طمبة السنة  األكلى، الثانية، الثالثة(.

 الينػاء الػذات تسػامي لتعزيػز تدريبيػة أنشػطة تقػديـباحثػة الب أكصػتنتػائج السػابقة، الفي ضػكء ك 

تضميف بعض مقػررات عمػـ الػنفس بعػض التكجييػات كاالسػتراتيجيات  ،الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي

التػػي تسػػاعد الطمبػػة عمػػى الشػػعكر بالينػػاء النفسػػي مػػف خػػبلؿ رفػػع مسػػتكل تسػػامي الػػذات كتػػدعيـ الػػذات 

 .اإليجابي

 الخميل جامعة النفسي، طمبة اليناء الذات، تساميالكممات المفتاحية: 
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Self-Transcendence and Its Relation to Psychological Well being 

among a sample of Hebron University Students 

 

Abstract: 

The study aimed to identify self-transcendence and its relationship to 

psychological well-being among Hebron University students. The study 

sample consisted of (313) students from Hebron University, and they were 

selected by a simple random method. The psychological scale included (24) 

items, and the psychological contentment scale (30) items. 

The study concluded that there is a strong direct statistically significant 

relationship between self-transcendence and psychological well-being among 

the students of Hebron University. The study sample members on self-

transcendence and psychological well-being among Hebron University 

students due to the variable gender, place of residence, specialization, family 

income rate, father’s education level, mother’s education level), but it was 

found that there are differences due to the study year variable in favor of 

students of the (first, second and third year) in return for students of the fourth 

year in favor of each of the students of the year (first, second, and third). 

In light of the previous results, the researcher recommends that providing 

training activities to promote self-transcendence and psychological well-being 

among students of Hebron University, including in some psychology courses 

some directions and strategies that help students to feel psychological 

contentment by raising the level of self-transcendence and positive self-

support. 

Keywords: self-transcendence, psychological contentment, Hebron University 

students 
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا

 المقدمة

عندما تحتكينا أسرة كأصػدقاء كزمػبلء كرفقػاء أك أم نػكع مػف الجماعػات االجتماعيػة يجػد اإلنسػاف نفسػو 

بالػػدؼء كالطمأنينػػة كاألمػػف النفسػػي مػػف مجػػرد ذلػػؾ االنتمػػاء، كالػػذم يشػػبع منيػػا، كيشػػعر اإلنسػػاف  ان جػػزء

بمكجبو حاجة إنسانية أساسية تتمثؿ في االنتماء،  ك يحظى بالقبكؿ كالحب كتبػادؿ المشػاعر اإلنسػانية 

ف كأنػو يكجػد مػف يشػعرنا بأننػا كأننػا ميمػكف فػي حيػاة اآلخػري ان فعندما نعمـ أف لنا قيمة كقػدر  .مع اآلخريف

 .منو نستطيع بكؿ يسر التغمب عمى الكحدة النفسية كمجابية أم شعكر بالعزلة أك التباعد ان زءج

في أكاخر القرف العشريف كجو العمماء اىتمامان خاصان نحك عمـ النفس اإليجابي الذم يركز عمى أسػباب 

كالفػػرح كرفػػع مسػػتكل جمػػب السػػعادة لمفػػرد مػػف أجػػؿ الشػػعكر بأىميػػة الحيػػاة كالشػػعكر بالمزيػػد مػػف السػػعادة 

ات تختمػؼ مػف فػرد إلػى آخػر ة تتفػاكت بػيف شػخص كآخػر كالحاجػاالرضا لدل الفرد، كلكػف أحػداث الحيػ

 (.2020ة إلى أخرل  الخطيب كقرعاف، كمف بيئ

يتجػػاكز مفيػػـك يتقػػدير الػػذاتي باعتبػػاره الجانػػب التقييمػػي الكجػػداني لمفيػػـك الػػذات كمػػا كػػاف يػػرل أنصػػار 

يػا عمـ النفس مجرد ارتيػاح الشػخص لذاتػو كقبكلػو ليػا كرضػاه عنيػا كشػعكره بقيمت المدرسة اإلنسانية في

يتضمف عامميف أساسييف أعيد تعريفو في ضكئيما؛ كمػف ثػـ لػـ يعػد  ان نفسي ان كجدارتيا، إلى اعتباره تككين

يصػػاغ تعريػػؼ تقػػدير الػػذات بداللػػة شػػعكر الشػػخص بحسػػف الحػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بذاتػػو، بػػؿ أضػػحى دالػػة 

بمعنػػػى أف رضػػػػا  الشػػػػعكر بقيمػػػة الػػػػذات كاحتراميػػػا كجػػػػدارتيا، ؿ بػػػػيف بعػػػدم، الكفػػػػاءة كاالقتػػػدار،لمتفاعػػػ

الشػػخص عػػف ذاتػػو كقبكلػػو كاحترامػػو ليػػا كشػػعكره بقيمتيػػا كجػػدارتيا دالػػة لقدرتػػو عمػػى األداء الجيػػد القػػائـ 
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ءن بالػػذات كارتقػػاءن كمػػف ثػػـ اإلثمػػار اإليجػػابي فػػي الحيػػاة ارتقػػا ،عمػػى الػػتمكف كالجػػدارة كاالقتػػدار كالكفػػاءة

 . (Mruk, 2019) باآلخريف

 life span development theory الحياة مدل النفسي النمك نظرية إطار فيي التساميي مفيكـ نشأ

 خػػبلؿ أم الكفػػاة كحتػػى الػػكالدة مػػف العمػػر مراحػػؿ كافػػة عبػػر كيتطػػكرف يرتقػػكف األفػػراد أف تتضػػمف التػػي

 مصػػطمى كاشػػتؽ النفسػػي، النمػػك مراحػػؿ مػػف األخيػػرة بالمرحمػػة التسػػامي كيتعمػػؽ المختمفػػة، العمػػر مراحػػؿ

 عػػف الشػػخص اسػػتعبلء يعنػػي كالػػذمي transcend يتجػػاكز أك يترقػػى أك يتسػػامىي الفعػػؿ مػػفي التسػػاميي

 مثػػالي ىػػك مػػا بكػػؿ كالتعمػػؽ الضػػيقة ذاتػػو حػػدكد كتجػػاكز بػػؿ لػػو قيمػػة كال زائػػؿ مػػادم ىػػك مػػا كػػؿ حػػدكد

 (.McCarth, 2011  كمعيارم قيمي مفارؽ

( أف تسامي الػذات أىػـ مؤشػرات الينػاء لككنػو يجعػؿ الفػرد يترفػع عػف Bastian et al; 2010كأشار  

 كؿ ما ىك مادم كالتركيز عمى كؿ أمر ركحي كمثالي، مما يؤدم إلى تحقيؽ السعادة الركحية لمفرد.

بفقػػػداف كضػػػعؼ ( أف األفػػػراد الػػػذيف لػػػدييـ مشػػػكبلت نفسػػػية يتسػػػمكف 2018كذكػػػر الػػػذىبي كالسػػػمماني  

تسػػامي الػػذات مقارنػػة بػػاآلخريف مػػف بػػيف عامػػة النػػاس، كمػػا أنيػػـ يتسػػمكف بالتعػػالي، كالتفػػاخر بالػػذات، 

كالجحػػكد، لػػذا يعػػاني ىػػؤالء مػػف فقػػداف المركنػػة النفسػػية كالسػػكينة فػػي مكاجيػػة المكاقػػؼ ممػػا يػػؤثر عمػػى 

 مستكل اليناء النفسي لدييـ.

كتميػزت عػف بعضػيا  آلخػر، فػردو  مػف النسػبية أىميتيػا درجػة فػي كتتفػاكت لمفرد النفسية الحاجات تتعددف

 يكػاد المجتمػع فػي األفػرادالبعض كلكف ىناؾ ما يجمعيا في حكر كاحد كىػك الحاجػات النفسػية فغالبيػة 

 السػكية النفسػية كلمصػحة النفسػي لمنمػك أمران ضػركريان  ، كىذاالنفسية الحاجة إشباع أف عمى اتفاؽه  لدييـ

الفػرد  لػدل النفسػي الينػاء بتحقيػؽ تػرتبط اإليجابيػة النفسػية الصػحة أف ، كمػاالحيػاة مراحػؿ شػتى فػي

 .(2017ىدركس كالفرا،  
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د باليناء بصكرة كاضحة نتيجة التغيرات الكبيرة فػي التفػاعبلت الحياتيػة بػيف أفػراد االىتماـ المتزايكظير 

أصػػػبى لػػػو عبلقػػػة بػػػالفركؽ الفرديػػػة المجتمػػػع، ممػػػا أثػػػر عمػػػى األفػػػراد بشػػػكؿ إيجػػػابي أك سػػػمبي، كمػػػف ثػػػـ 

كالعبلقات االجتماعية كاحتراـ الذات كتسامي الذات كغيرىا مف العكامؿ، لذلؾ تـ كصفو بأنو تقييـ ذاتي 

ر فػػي مسػػتكل جػػكدة الحيػػاة كتحقيػػؽ األىػػداؼ الذاتيػػة لمفػػرد يػػلمحيػػاة بشػػكؿ معرفػػي ككجػػداني، كلػػو دكر كب

 (.Isiklar, 2012  كاالستمتاع بيا

 شخصية طريقة تعكس كمعرفية سمككية، مككنات يتضمف نفسينا تركيبنا اليناء النفسي اعتبار كيمكف

 كاالرتياح كاآلخريف الذات مع كالسبلـ كاليدكء الطمأنينة، بمشاعر كتقترف الحياة، في لئلنساف فردية

 أىـ بالذات ، كالتساميالسمبية أك اإليجابية كأحداثيا الحياة ظركؼ عف النظر بغض العاـ النفسي

 بالركحي كيتعمؽ زائؿ مادم ىك ما كؿ عف يترفع الشخص يجعؿ لككنو اليناء النفسي مؤشرات

 (.2016، أبك الحبلكة ك  الشربيني  بالسعادة يعرؼ ما لديو كيتحقؽ كالمثالي،

السعادة كما يتعمؽ بيا مف خبرات إيجابية كراحػة بػاؿ كصػمكد نفسػي كقد أكد عمـ النفس اإليجابي عمى 

الينػػاء النفسػػي فػػي اتجػػاه المزيػػد مػػف اإليجابيػػة فػػي إذ يػػدفع  ،يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ تصػػالى الفػػرد مػػع ذاتػػو 

لبنيػة النفسػية الداخميػة االتعامؿ مع الذات، كمع اآلخريف كمع منغصات الحياة، مما يؤثر بإيجابية عمػى 

 (.Cohrs et al, 2013اتو االجتماعية  لمفرد كعبلق

كيظير اليناء النفسي مف خبلؿ التقييـ الشخصي سكاء كاف إيجابي أك سػمبي لمحيػاة التػي يعيشػيا الفػرد 

كالمشػػاعر التػػػي يشػػػعرىا أك األحػػػداث المرغكبػػػة أك غيػػػر المرغكبػػػة مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاعر السػػػارة أك غيػػػر 

 (.2019 عمة كالطاىر، السارة مما يشير إلى مستكل اليناء النفسي 
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يعتبر مف المفاىيـ المركبة في عمـ النفس، كيتداخؿ في مؤشراتو مع مفاىيـ أخرل مثؿ كاليناء النفسي 

الخ، مما يشير إلى أف ىناؾ ارتباط بيف الصحة النفسية  التكازف االنفعالي...ك تسامي الذات، 

 (.2019زيد، كالمتغيرات السابقة ليصؿ الفرد إلى السعادة النفسية  

جميػػػػع أنحػػػػاء العػػػػالـ تشػػػػيد تكجيػػػػان كبيػػػػران لتجػػػػاكز  يأف الجامعػػػػات فػػػػ( 2019 عمػػػػة كالطػػػػاىر، كبػػػػيف 

مسػػػؤكلياتيا المنحصػػػرة بالنجػػػاح األكػػػاديمي كالمينػػػي كتكسػػػيع نطػػػاؽ مسػػػؤكلياتيا لتشػػػمؿ الينػػػاء النفسػػػي 

لمطالػػب كقػػدرتيا عمػػى بنػػاء حيػػاة حيكيػػة، كالقػػدرة عمػػى الصػػمكد، كتحديػػد الغػػرض مػػف الحيػػاة، كالمشػػاركة 

 ة العقمية. حصد الفسيكلكجية فضبلن عف فكائد الانب الفكائاالجتماعية الفعالة كأيضان تشمؿ ج

فػي المتغيػرات األخػرل فقػد ا تأثرىػ كأظيػرتي اليناء النفسػي ف تكىناؾ مجمكعة مف الدراسات التي بحث

( تػػػأثر الينػػػاء النفسػػػي بتسػػػامي الػػػذات، بينمػػػا بينػػػت دراسػػػة أحمػػػد كعمػػػي 2019بينػػػت دراسػػػة الضػػػبع  

حػػػب الحيػػػػاة كمسػػػتكل االكتئػػػاب، كمػػػػا بينػػػت دراسػػػػة الخطيػػػب كقرعػػػػاف ( تػػػأثر الينػػػاء النفسػػػػي ب2016 

( التػػي أجريػػت عمػػى طمبػػة جامعػػة مؤتػػة أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف الينػػاء النفسػػي كمسػػتكل الطمػػكح 2020 

( فقػد بيػت أف تقػدير الػذات لػو يػؤثر بشػكؿ كاضػى فػي مسػتكل الينػاء 2008كاإليثار، أما دراسة أحمد  

الطمبػػػػة الجػػػػامعييف أظيػػػػرت أف مسػػػػتكل الػػػػذكاء  ىأجريػػػػت عمػػػػ التػػػػي (2020النفسػػػػي، كدراسػػػػة طػػػػاىر  

أف مسػػتكل الينػاء النفسػػي  ةالباحثػ تجػدك االنفعػالي يتػأثر بمسػػتكل الينػاء النفسػي، كمػػف خػبلؿ مػا سػػبؽ 

 يؤثر كيتأثر بالعديد مف الجكانب. 

 جامعة الخميؿتسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمبحث في 
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 وأسئمتيا مشكمة الدراسة

تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في دراسة تسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ، 

كمف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى الكاقع الذم يعيش فيو طمبة الجامعة في ظػؿ األزمػة الحاليػة فػإف ىنػاؾ 

ي يعػاني منيػا كػؿ العديد مف المخاكؼ التي تدكر حكؿ الطمبػة ككػذلؾ ىنػاؾ مجمكعػة مػف الضػغكط التػ

طالب بسبب عدـ استقرار الكضع الصحي في الببلد ككذلؾ بسبب األساليب التعميمية التي يتـ تطبيقيا 

في ظؿ جائحة ككركنا، لذا فنجد أف مستكل اليناء النفسي لدل الطمبة تأثر بشػكؿ كاضػى فػي ظػؿ ىػذه 

 ة الرئيس: عف سؤاؿ الدراسجاءت ىذه الدراسة لتحاكؿ اإلجابة لذلؾ التغيرات، 

 ؟ما عبلقة تسامي الذات باليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ

 وبناء عمف سؤال الدراسة الرئيس يتفرع عدد من األسئمة وىي:

 ما درجة تسامي الذات لدل طمبة جامعة الخميؿ؟ .1

 ما درجة اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ؟ .2

ىؿ ىناؾ فركؽ في متكسطات درجات تسامي الذات كاليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ  .3

 الجنس، مكاف السكف، التخصص، السنة الدراسية، معدؿ دخؿ األسرة، كفقان لمتغيرات الدراسة 

 مستكل تعميـ األب، مستكل تعميـ األـ(؟

 فرضيات الدراسة 

درجات بيف متكسطات (   ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   فركؽال تكجد  .1

 .تعزل لمتغير الجنساليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ ك تسامي الذات 
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تسامي الذات درجات في (  ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   .2

 .مكاف السكفتعزل لمتغير  اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك 

درجات في متكسطات (  ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   .3

 .تعزل لمتغير التخصص اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك تسامي الذات 

درجات ات ( في متكسط ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   .4

 .تعزل لمتغير السنة الدراسية اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك تسامي الذات 

تسامي الذات درجات في (  ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   .5

 .معدؿ دخؿ األسرةتعزل لمتغير  اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك 

درجات ( في متكسطات  ≥ 0.05عند مستكل الداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .6

 .تعزل لمتغير مستكل تعميـ األب اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك تسامي الذات 

تسامي الذات درجات ( في  ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   .7

 مستكل تعميـ األـ.تعزل لمتغير  اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك 

تسامي الذات كاليناء  بيف( α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة   عبلقةال تكجد  .8

 النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ.
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 أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية:

كبذلؾ فيي  تسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة الجامعاتندرة الدراسات التي تناكلت  .1

 تسيـ في استكماؿ الدراسات المتعمقة بيذا الحقؿ المعرفي عمى المستكل المحمي كالعربي.

بكصفو متغير يستحؽ الدراسة كالبحث مف خبلؿ الكشؼ عنو  اليناء النفسيتتضى أىمية متغير  .2

 كالتعرؼ عمى المتغيرات التي ترتبط بو، فضبلن عف أىميتو في المجاالت النفسية كالتربكية

 .كالفكرية كاالجتماعية كالمعرفية

أىمية العينة حيث يشكؿ الشباب الجامعي شريحة ميمة في المجتمع، بكصفيـ شريحة فاعمة  .3

تسيـ في بناء المجتمع، كىـ طاقة المجتمع التي تضفي عميو طابعان حيكيان، لذلؾ فيناؾ 

 ضركرة إللقاء الضكء عمى ىذه المرحمة.

 األىمية التطبيقية:

باليناء  كعبلقتوتسامي الذات دكر في التعرؼ عمى  النفسيمختصيف في المجاؿ مساعدة ال .1

 لمشباب الجامعي. اليناءاألمر الذم يساىـ في معرفة العكامؿ المساعدة عمى تحقيؽ ، النفسي

التكصؿ إلى نتائج جديدة، ككف الدراسة الحالية ستطبؽ عمى سياؽ اجتماعي كثقافي مختمؼ عف  .2

السياقات االجتماعية كالثقافية التي طبقت فييا الدراسات السابقة فيما يتعمؽ باليناء النفسي، كفي 

التي  ثةالباح، فيي الدراسة األكلى عمى حد عمـ تسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسيالكشؼ عف 

 بحثت في ذلؾ.
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يمكف  كؿ مف تسامي الذات كاليناء النفسيتسيـ في تزكيد الباحثيف بمقياس متخصص لقياس  .3

 .استخدامو في البيئة الفمسطينية

 حدود الدراسة:

 تسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿالحدود الموضوعية:  .4

 طمبة جامعة الخميؿ  الحدود البشرية: .2

 ـ.2020/2021مف العاـ الدراسي  الثانيالفصؿ الدراسي   الحدود الزمانية: .3

 جامعة الخميؿ. الحدود المكانية: .4

 أىداف الدراسة:

:تحقيق األىداف اآلتية الدراسة إلف تىدف  

 الخميؿدرجة تسامي الذات لدل طمبة جامعة التعرؼ عمى  .1

 درجة اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿالتعرؼ عمى  .2

 اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك تسامي الذات درجات فركؽ في متكسطات التعرؼ عمى  .3

 الجنس، مكاف السكف، التخصص، السنة الدراسية، معدؿ دخؿ األسرة، كفقان لمتغيرات الدراسة 

 مستكل تعميـ األب، مستكل تعميـ األـ(

 .طمبة جامعة الخميؿاليناء النفسي لدل ك تسامي الذات  عبلقة بيفالالتعرؼ عمى  .4
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 مصطمحات الدراسة:

 اليناء النفسي .4

تقييـ معرفي لنكعية الحياة ككؿ أك حكـ بالرضا عف الحياة التي يقـك بيا الفرد تجاه حياتو عبارة عف 

 .(2020، الخطيب كقرعاف كيشمؿ ىذا التقييـ جانبيف المزاجي كالمعرفة 

لؤلفراد عمى حياتيـ كىذه التقييمات يمكف أف تككف ( بأنو األحكاـ التقييمية 2008كيعرفو أحمد  

 معرفية  الرضا عف العمؿ، الرضا عف الحياة( أك كجدانية  كجكد المتعة(.

بأنو االحساس اإليجابي بحسف الحاؿ كما يرصد المؤشرات التي تدؿ  (2019 عمة كالطاىر، كما يعرفو

بالنسبة  قيمةسعيو لتحقيؽ أىداؼ ذات  عمى ارتفاع مستكيات الرضا لمفرد عف ذاتو كحياتو مف خبلؿ

قامة عبلقات إيجابية متبادلة مع اآلخريف كاالستمرار فييا.  لو، كاستقبلليتو في تحديد مسار حياتو كا 

رجع في كثير مف ينسبيان الذم  ة( بأنو عبارة عف اإلحساس بالسعادة الدائم2008كيعرفو عكاشة  

 كتكافؽ بنكعيو النفسي كاالجتماعي.األحياف إلى إشباع جكانب النفس مف رضا 

كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو مدل رضا الفرد عف ذاتو كيتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ تقبؿ الذات كالعبلقات 

اإليجابية كاالستقبللية كالسيطرة عمى البيئة كالحياة اليادفة كيتـ قياس ذلؾ مف خبلؿ استبانة أعدت 

 لذلؾ خصيصان. 
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 تسامي الذات: .2

فيـ حدكد الذات داخؿ الشخصية كالشعكر بالرفاه كالتركيز عمى أشياء أكبر مف الذات عف ىك تكسيع 

عبلت البيف شخصية لكي يؤثر في مجاالت الحاضر كالمستقبؿ  الذىبي كالسمماني، اطريؽ التف

2018.) 

( بأنو مصطمى يتجاكز تحقيؽ الذات مف خبلؿ ارتباطو بشكؿ كبير بالرضا 2015كيعرفو سميمكف  

 النفسية.اناة الحياة بحيث يؤثر في ذلؾ إيجابيان بشكؿ قكم جدان كما لو تأثير سمبي عمى المععف 

ثراء كجدانو ليتسامى  (2017أحمد   كيعرفو بأنو إمكانية تكظيؼ إمكانيات اإلنساف العقمية كاالبداعية كا 

ـ ىذا مف خبلؿ بعكاطفو كمشاعره كقيمو اإلنسانية كتككف محصمة جكدة الحياة كجكدة المجتمع كيت

 المدرسة كالجامعة كبيئة العمؿ بالتركيز عمى التعميـ كالتثقيؼ كالتدريب.ك  األسرة

( بأنو آلية نفسية ال شعكرية يتـ فييا تحكيؿ الصراعات كالنزعات 2018كيعرفو ىاشـ كعبد الرسكؿ  

خفض القمؽ  الغريزية غير المقبكلة إلى نشاطات كمجاالت مفيدة كسميمة كمقبكلة اجتماعيا بيدؼ

 كالتكتر.

كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خبلؿ إجاباتيـ عمى مقياس تسامي 

الذم يمثؿ اآلليات البلشعكرية التي تعمؿ عمى خفض مستكل االضطرابات النفسية لدل الذات 

 الطالب.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 لنظرياإلطار ا

 أواًل تسامي الذات

 ًا اليناء النفسيثاني

 دراسات السابقة:

 عربيةدراسات 

 أجنبيةدراسات 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة:

تسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة ة التي تتمحكر حكؿ يتناكؿ ىذا البحث المادة النظر 

التطرؽ إلى الدراسات السابقة العربية كاألجنبية التي تتمحكر حكؿ مكضكع  ، كمف ثـ تـجامعة الخميؿ

 الدراسة.

 أواًل تسامي الذات:

داد التكتر عتبر التسامي مف اآلليات الدفاعية التي يمجأ إلييا اإلنساف عندما تضيؽ عميو األمكر كيز ي

األفراد، كيشير تسامي الذات إلى عتبر مف أكثر اآلليات الدفاعية انتشاران بيف يبأعمى درجات الشدة، ك 

تمتع الفرد بصحة نفسية عالية، كيتـ التحكـ في درجات تسامي الذات كالدكافع كالرغبات الداخمية 

المكبكتة في النفس كاألحاسيس كالمشاعر التي تتحكؿ إلى أعماؿ مقبكلة كتجد الرضا مف أفراد 

 (.2017المجتمع  أحمد، 

( إلى القدرة عمى البحث عف القيـ كالغايات السامية حيث 2012ع  يشير تسامي الذات كما ذكر الضب

الشخص عمى الشعكر بأنو مؤثر  ةيتـ تخطي الذات كتجاكز المصالى كاالىتمامات الشخصية كقدر 

 .أجميـخريف كالتضحية مف لبلبمقدار العطاء 

اليدكء كممارسة التأمؿ لة ا( أنو يمكف تحقيؽ تسامي الذات مف خبلؿ البقاء في حEckl, 2017كبيف  

بداع لكؿ النشاطات التي يقكـ فييا الفرد، كما يجب أف يتـ تخصيص كقتان كافيان مف أجؿ اإل كاالستماع

أف تدخؿ إلى الحياة اليكمية، ككضع األفكار كالمشاعر عمى مدكنة مف أجؿ  ةكالسماح لؤلفكار االبداعي
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ر فيو الفرد مف تسامي مف خبلؿ الخركج إلى ممارسة التخميف بما يشعك تقييميا في فترات الحقة، 

التميز في كؿ ما يتـ فعمو في أحداث الحياة  تحقيؽلتفكير العميؽ مف أجؿ كا الطبيعة كاالنخراط

 اليكمية، بشرط اف تككف األفكار التي يتـ تناكليا غير ضارة كال تحد مف حرية اآلخريف.

أنو عبارة عف سمة شخصية مرتبطة بتجربة كيتميز تسامي الذات في النظرة الرئيسية لمشخصية ب

الجكانب الركحانية لمذات، كتسامي الذات يشير إلى التحركات المعركفة لمذات لمحصكؿ عمى منظكر 

أكسع كالذم يساعد الفرد في اكتشاؼ أك صنع جديد لحياة الفرد، فالفرد يتكحد مع القيـ كالمثؿ كيجعميا 

أنو تكسع لمحدكد التصكرية في داخؿ الفرد مف خبلؿ  تصؼ نظرية تسامي الذات حيث داخؿ ذاتو،

لى الخارج مف خبلؿ االىتماـ بقضايا  فعاليات تأممية عميقة حكؿ المشاعر الخاصة بالكعي الذاتي كا 

مثؿ رفاىية اآلخريف، كالحكمة، كالنزاىة كالتفكير التحميمي الذم يطكر الفرد ذاتو مف خبلليا  الذىبي 

 (.2018كالسميماني، 

( أف األشخاص الذيف يتمتعكف بتسامي الذات يتمتعكف بمجمكعة مف 2017العبيدم كالجبكرم   كذكر

الصفات أىميا: التديف الذم يمثؿ الفمسفة الدينية كاألخبلقية في الحياة، كالحيكية كتمثؿ شعكر الفرد 

صفى الذم يشير بقكة داخمية تبعث الحيكية لآلخريف، كالمرح الذم يمثؿ الجانب المشرؽ مف الحياة، كال

إلى اإليجابية نحك اآلخريف، كاألمؿ الذم يجعؿ لمحياة ىدفان مف خبلؿ التخطيط لممستقبؿ، كاالمتناف 

 لمخالؽ كالطبيعة كالحياة ذاتيا بما فييا مف أحداث متميزة.

 اإلنساف يكتشؼ عندما العطاء عمى بالقدرة اإلنساف ( أف تسامي الذات يمدّ 2017السعدم   تأشار ك 

 ىذا عمى الحفاظ أجؿ مف كيضحي كاأللـ، المعاناة لتحمؿ أكثر يصبى مستعدان  فإنو لحياتو معنى

 يجب كتجاكزىا لذلؾ الذات بتسامي ماانك  الذات  بتحقيؽ ليس اإلنساني لمكجكد الحقيقي المعنى، اليدؼ

 لحياتو. معنى يكجد ال كبدكف ذلؾ بالمستقبؿ إيماف لديو يككف أف
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 العطاء عمى بالقدرة اإلنساف يمد الذم الحياة بمعنى في تسامي الذات اإليمافكمف العكامؿ التي تؤثر 

 التي القيمة إدراؾ مباشر نحك عمى نستطيع كنا فا  ك  ،ليعـّ اإلنسانية التأثير بذلؾ الذات، فيمتد كتسامي

 كما ذاتيا،  حياتو مف أغمى يعتبرىا كقيمة معنى فييا ليحقؽ اإلنساف يسعى الحياة، عندما عمييا تنطكم

الذات،  تحقيؽ يتجاكز الذم "الذات تسامي" إلى المعبر ىك الحياة معنى ( أفّ 2006الحايؾ   يضيؼ

 آخر. إلى مكقؼ آخر، كمف إلى شخص مف يختمؼ فمعنى الحياة

 بدكافع المرتبطة النفسية الطاقة تحكيؿ يعني كاإلعبلء كمقبكؿ ناجى كدفاع العمماء مف كثير يصنفوك 

نجازات أىداؼ إلى إشباعيا عمى قيكدان  يضع المجتمع  ىذه تصبى بحيث المجتمع يقبميا أخرل كا 

 أنيا يعني كىذا ممحة غير منيا كبير جزء مف أك طاقتيا مف جردت كقد المجتمع التي يعتبرىا الدكافع

 التحميؿ مدرسة الفرد، كفي لدل القمؽ تثير تعد كلـ الذات أك الشخصية عمى تشكؿ خطران  تعد لـ

 المرض لمكقاية مف األنا بيا تقـك التي البلشعكرية العممية إلى اإلعبلء أك" التسامي "يشير النفسي

 تتخمى النزعة أف قكاميا خاصة حضارية أىمية اكتسبت عممية كىي الحرماف عف الناجـ النفسي

 ذاتيا لـ في كلكنيا عنو تخمت بما تككينا يتصؿ ىدفا ليا كتتخذ المذة التماس في ىدفيا عف الجنسية

كغير  المستيجنة الدكافع بعض طاقة كتكجيو تحكيؿ بعممية تقـك األنا أف بمعنى جنسي طابع ذات تعد

بؿ  الجنسية الطاقات عمى التسامي يقتصر كال ،اجتماعيان  قبكالن  تمقى مكضكعات إلى اجتماعيان  المقبكلة

كثيرة  اإلعبلء عمى كاألمثمة العدكاني طابعيا مف األخرل ىي كتجردىا العدكانية الطاقات كذلؾ يشمؿ

إلى  يتجو الذم كالطالب لمرضاه حيةالرك  العمميات يجرم حيف العدكانية لحكافزه مخرجا يجد قد فالجراح

 (.2015العدكانية  التمكلي،  لدكافعو إعبلء يحقؽ فييا كالتفكؽ الرياضية األلعاب ممارسة

( أف ىناؾ ثبلث مستكيات لتسامي الذات تمثمت في البحث عف المثؿ العميا Wong, 2016كبيف  

مف خير كجماؿ التي تمثؿ المعنى النيائي، أما المستكل الثاني تمثؿ في البحث عف المعنى الظاىر 
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الذم يتمثؿ في الفضكؿ كالتعاطؼ خبلؿ لحظة معينة، أما المستكل الثالث تمثؿ في الكماؿ مف أجؿ 

 ا ىك أبعد مف تحقيؽ الذات كالسعي مف أجؿ ذلؾ.الكصكؿ إلى م

 نظريات تفسر تسامي الذات:

 منيا:ىناؾ العديد مف النظريات التي تناكلت تسامي الذات 

 :(Reedنظرية ريد   .4

تبيف أف تسامي الذات يظير مف خبلؿ مساعدة اآلخريف كيتـ تطكيره مف خبلؿ المشاركة كالحكمة  

األحداث اليكمية مف فرح كحزف كمكت، حيث أظيرت ىذه النظرية  كتغيير سمككيات اآلخريف، كتقبؿ

التي تعمقت في مجاؿ التمريض أف قبكؿ ىذه األحداث في الحياة اليكمية تعمؿ عمى تحسيف الجانب 

، كقد أكدت ىذه النظرية عمى أف النفسي لدل المريض، كما أنو يساعد المريض في مكاجية المرض

 (.Milani et al, 2015  مف خبلؿ تسامي الذات اليناء النفسي يتحقؽ تمقائيان 

 :( Frankelنظرية فرانكل   .2

أظيرت أف االضطرابات النفسية تظير نتيجة الفشؿ في تمبية الحاجات الركحية مف أجؿ الكصكؿ إلى 

الفرح كالنجاح كمف ىنا نجد أف كينكنة اإلنساف مميئة بمعاف عميو أف يحققيا كمف خبلؿ تحقيؽ يظير 

مف خبلؿ اف تسامي الذات يجب أف يتـ تكجيييا  فرانكؿكد بينما ألديو درجة مف تسامي الذات، 

الغرائز، فاإلنساف ليس مجرد مخمكؽ تحركو دكافعو، إنما ىك مخمكؽ أدبي قادر عمى االستجابة 

لؤلفضؿ، كلكنو ال يشبع بيذه االستجابة إنما ينظر دائمان نحك التسامي ألف شخصيتو يحركيا دافع 

الدفاع لمتسامي عمى تسامي الذات أحد ميكانزمات  فرانكؿتبر ، كقد اعديناميكي لفيـ القيـ األخبلقية

 (.Wong,2016  الغرائز كالرغبات
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( بأنيا المستكل السادس مف الحاجات ينظر Maslow,1958كتسامي الذات كما تحدث عنيا ماسمك  

فييا الفرد بشمكلية أكثر ألحداث الحياة بحيث يتـ التركيز عمى اليدؼ الجماعي مف خبلؿ القيـ 

المجتمعية بحيث ال يتـ تككيف ذكات األفراد بالتمركز حكؿ الذات، كلكف بتسامييا عمى آراء اآلخريف 

تسامي الذات  يعتبرلذلؾ دة، كيصبى التفكير بشكؿ أشمؿ، بحيث يتـ التحرر مف طريقة التفكير المحد

 (.2018أحد مستكيات الحاجات التي يسعى اإلنساف إلى تحقيقيا  الحربي، 
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 اليناء النفسي :ثانياً 

 بكافة اإلشباع إلى األحياف مف كثير يرجع في الذم نسبيان  الدائـ بالسعادة حساساإل عف ىك عبارة

 (.2016كاالجتماعي  أحمد كعثماف،  النفسي بنكعيو كالتكافؽ النفس، عف كالرضا جكانبو،

و تقييـ ذاتي لمحياة بشكؿ معرفي ككجداني كلو دكر كبير كمؤشر لجكدة الحياة نيكصؼ اليناء بأ

نجاز األىداؼ الذاتية كمكاجية صعكبات الحياة كاالستمتاع بيا    (.Eroglu, 2012كا 

(  أف اليناء النفسي طريقة أك أسمكب الفرد في الحياة بحيث تتضمف مككنات Floody,2015كذكر  

كالتقبؿ كالرضا عف  لبلرتياحمعرفية كسمككية تقترف بشعكره باليدكء كالسبلـ النفسي كالطمأنينة كدالة 

 الذات كعف اآلخريف.

  :كاليناء النفسي األمثؿ في الحياة يتضمف

  .. ارتفاع معامؿ الكجداف المكجب1

  .. انخفاض معامؿ الكجداف السمبي2

  .ارتفاع معامؿ الرضا عف الحياة .3

فيما يعبر عنو إجماالن بمدخؿ اليناء القائـ عمى الفضائؿ كاألخبلقيات كاإلنجاز، عمى ذلؾ يمكف 

  :التعبير عف حالة ياليناء األمثؿي تبعنا لذلؾ في المعادلة التالية

). ,Keyesاألداء النفسي الكظيفي اإليجابي× المشاعر اإليجابي اليناء األمثؿ = ارتفاع معامؿ 

Shmotkin & Ryff, 2002)  
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( أف اليناء النفسي يمكف فيمو مف خبلؿ كصفو انعكاسان لدرجة الرضا عف 2010كيرل أبك ىاشـ  

سية الحياة أك لمعدالت تكرار حدكث االنفعاالت، كشدة االنفعاالت، لذلؾ ينبغي أف تؤخذ الراحة النف

بعيف االعتبار حيث تتصؿ بالرضا عف الحياة كاالستمتاع كالشعكر بالبيجة كالعناء بما يتضمنو مف 

بشكؿ مباشر في التكافؽ النفسي النفسي  اليناءقمؽ كاكتئاب كصحة عامة كأمف نفسي، حيث يرتبط 

 االنفعالي.كالدراسي كالميني، كىذا يؤدم إلى التكازف  المتمثؿ في التكافؽ الشخصي كاالجتماعي

كتظير أىمية اليناء النفسي مف خبلؿ االىتماـ بالجانب الركحي الذم يتميز بو اإلنساف عف غيره مف 

الكائنات الحية، لذلؾ نجد أف اإليماف كالسكينة ىي صماـ األماف مف أجؿ مكاجية الحياة كضغكطاتيا 

كالراحة كالرضا إلى داخؿ اإلنساف، كما حيث تعمؿ السكينة النفسية عمى بث الطمأنينة كاليدكء كالسبلـ 

 (.2011أنيا تبث الصبر كالتككؿ عمى اهلل في السراء كالضراء  البساطي، 

( اليناء النفسي انفعاؿ التقبؿ كالرضا، فيي تتميز بالقدرة عمى Lee et al, 2013كما يجسد  

مبية كالشعكر باالنتماء، االحتفاظ باألمف كالسبلـ النفسي الداخمي، كاالنفصاؿ عف االنفعاالت الس

كاالندفاع نحك العطاء كالثقة بالنفس كتقبؿ المكاقؼ كاالتجاه نحك التغيير كالتحرر مف المخاكؼ كاآلالـ 

 كقمؽ المستقبؿ، كالعفك عف الذات كاآلخركف.

 كمتقبؿ محبكبه  بأنو الفرد شعكر ىك أىـ أعراض اليناء النفسي مف أف ( إلى2013أشار تعكينات  ك 

 كالتيديد بالخطر شعكره كندرة لجماعةو  باالنتماء كشعكره بدؼءو كمكدة، يعاممكنو الذيف خريفاآل مف

 العاـ بالسعادة اإلحساس مف بكؿ يرتبط اليناء النفسي ( أف2019ذكر أبك حامد   في حيف كالقمؽ

 عف كالرضا كالطمأنينة كاالرتياح كالبيجة بالسعادة كالتفاؤؿ الفرد عكركشالنفسية،  كالطمأنينة كالسكينة

 الحياة.
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لميناء النفسي آثار كاضحة عمى مف يتمتعكف باليناء النفسي فيـ  ( أف2019كأشار التميمي كناصر  

ألنفسيـ كأكثر كفاءة اجتماعية كلدييـ استعداد لحؿ مشكبلتيـ يككنكف أكثر ثقة بالنفس كأكثر تقديران 

المؤشرات السمككية كاالنفعالية التي تدؿ عمى ارتفاع ك ، كيتـ التحكـ في ىذه اآلثار بطريقة أفضؿ

مستكيات رضا الفرد عف حياتو بشكؿ عاـ، كيتأثر اليناء النفسي باالستقبللية كالتمكيف البيئي كالتطكر 

 الشخصي كالعبلقات اإليجابية مع اآلخريف كالحياة اليادفة كتقبؿ الذات.

 يعيش لكي لئلنساف، تكافرىا التي يجب المطالب أىـ أحد اليناء النفسي ( أف2014كذكر الحربي  

 لمفرد الكريـ العيش يتكافر اليناء النفسي ال كبغياب كالسكينة، االستقرار يسكدىا ىادئة مطمئنة حياة

 كؿ كتؤدم كجو، أحسف عممو عمى فرد كؿ يؤدم كالسكينة النفسية اليناء النفسي ظؿ كالمجتمع، ففي

 المبدع كالفكر المعبرة تنطمؽ الكممة مف اليناء كالسكينة جك كفي األداء، صكر كاجبيا بأحسف جماعة

 يؤدم سعيدان  يصبى فإنو ليناء النفسي لمفردالى ، اذ يؤدم إالجيد المستمر المتقف كالتحصيؿ كالعمؿ

 كراء تقؼ التي الحاجات كاستقرار، لذا فالحاجة إلى اليناء النفسي مف أبرز ىدكءجك  في كاجباتو

 شئكف يدير الفرد تجعؿ التي المكضكعات الميمة مف البشرم، فاليناء النفسي عجمة السمكؾ استمرارية

الفرد  كيجعؿ لمفرد، النفسية الصحة مظاىر يعد مف لذلؾ المجتمع، بناء في اآلخريف حياتو كيشارؾ

 طمأنينة.بكؿ  يريد لما المدرؾ اإلنساف بنظرة حياتو بيا في يمر قد التي كالضغكط المكاقؼ مع يتعامؿ

( سبعة أنكاع مف األدلة التي تشير إلى اليناء Diener and Chan, 2011دينيز كشاف   أشار كقد

النفسي المرتفع تمثمت في الرضا عف الحياة، كغياب المشاعر السمبية كالتفاؤؿ كالمشاعر اإليجابية، 

 كالطمأنينة كالسكينة النفسية، ككذلؾ احتراـ كتقدير الذات.

( أف ىناؾ مظيريف لميناء الشخصي ىما األكؿ االنفعالي Kahnemant at el, 2010 كما بيف 

الذم يشير إلى نكعية االنفعاالت لمخبرات اليكمية لمفرد ما بيف الفرح كالتكتر كالضغكط كالحزف 
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كالثاني تقييـ الحياة مف خبلؿ أفكار  السارة أك غير سارة،كالغضب كاأللفة كالتي تشير إلى الحياة 

ناس كالعبلقات التي تربط فيما بينيـ، كىذا يرتبط بشكؿ مباشر بمستكل دخؿ الفرد كمستكل التعميـ ال

 ككذلؾ الصحة الجسدية.

 أبعاد اليناء النفسي:

 ( إلى األبعاد اآلتية:2019أشار عمة كالطاىر  

كاإلمكانيات : يشير إلى القدرة عمى تحقيؽ الذات إلى أقصى مدل تسمى بو القدرات تقبل الذات

 كاالتجاه اإليجابي نحك الذات.

تشير إلى قدرة الفرد عمى إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع  العالقات االجتماعية اإليجابية:

 اآلخريف قائمة عمى الثقة كالتكاد كالتعمـ مف اآلخريف.

ات كضبط كتنظيـ السمكؾ : تشير إلى القدرة عمى تقرير مصير الذات كاالعتماد عمى الذاالستقاللية

 الشخصي أثناء التفاعؿ مع اآلخريف.

: يشير إلى القدرة عمى تخيؿ البيئة المناسبة لو مف خبلؿ المركنة الشخصية أثناء السيطرة عمف البيئة

 التكاجد في السياقات البيئية المختمفة.

صرفاتو كأفعالو نحك : تشير إلى أف يككف لدل الفرد ىدؼ في الحياة كرؤية تكجو تالحياة اليادفة

 كؿ العقبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ. كتجاكزتحقيؽ الذات مع المثابرة كاإلصرار 

 : يشير إلى قدرة الفرد عمى تنمية قدراتو كامكانياتو الشخصية إلثراء حياتو الشخصية.النمو الشخصي
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يؽ الذات مف مف خبلؿ نظريتو عمى الحاجات النفسية كتعتبر تحق( Maslow,1958ماسمك  ركز 

ضمف الحاجات التي يسع الفرد إلى تحقيقيا، كيشير ىذا إلى أف الرفاىية تتميز بالسركر كالسعادة بحد 

ذاتيا مما يؤدم إلى الرضا كالمتعة في الحياة كمف خبلؿ الحصكؿ عمى السعادة في المقاـ األكؿ 

تياجات ميمة يجب عمى كتتضمف ىذه النظرية عمى احيظير لدل الفرد مستكل مف اليناء النفسي، 

 ركزكقد الفرد تحقيقيا مف أجؿ النمك كالعمؿ بشكؿ كامؿ، فيبدأ الفرد بتمبية تمؾ الحاجات األساسية، 

ركجرز عمى تحقيؽ الذات مف أجؿ الكصكؿ إلى اليناء النفسي فمف خبلؿ تحقيؽ الذات يتمتع الفرد 

 (.Panahi et al, 2013مستكل مف اليناء النفسي   مستكل مف السعادة التي تؤدم إلى ظيكرب
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 تسامي الذات واليناء النفسيالعالقة بين  ثالثاً 

اإلحساس اإليجابي بحسف الحاؿ كما يرصد مف المؤشرات السمككية التي  ر اليناء النفسي عفيعبّ ك 

تشير إلى ارتفاع مستكل رضا الفرد عف ذاتو كالحياة التي يعيشيا ككذلؾ عمى سعيو المتكاصؿ لتحقيؽ 

أىدافو كاستقبلليتو في تحديد مسار حياتو مف خبلؿ إقامة العبلقات االجتماعية اإليجابية المتبادلة مع 

اإلحساس العاـ لمسكينة بتسامي الذات ك يف كاالستمرار فييا، كما أف اليناء النفسي يرتبط اآلخر 

 .(2019عمة كالطاىر،   كالطمأنينة النفسية

لككنو  اليناء النفسيتسامي بالذات أىـ مؤشرات ال( أف 2016  أبك حبلكةك  الشربينيكأفادت دراسة 

يجعؿ الشخص يترفع عف كؿ ما ىك مادم زائؿ كيتعمؽ بالركحي كالمثالي، كيتحقؽ لديو ما يعرؼ 

، كفي إطار ذلؾ تعد السكينة النفسية دالة بالسعادة الناتجة عف التكجييات األخبلقية كالركحية لمشخص

ت كالتعمؽ بكؿ ما ىك لتحقيؽ الشخص لذاتو كلتعبيره عف أصالتو الذاتية، كتطمعو نحك التسامي بالذا

 معنكم كركحي مفارؽ لممادم.

حساس باالستقرار كقكة النفس كالطمأنينة النفسي يعبر عف اإل اليناء أف( 2019  ذكيبكما ذكر 

قممة مع ما يدكر حكؿ الفرد، كقد بيف لمكصكؿ إلى فيـ كتحقيؽ الذات كتقديرىا، لتصبى متأ

 Alegre,2008حيث يتأثر كؿ ناء النفسي كالطمأنينة كتسامي الذات ر بيف الي( أف ىناؾ ارتباط مباش

 الشعكر بالراحة ( بأف اليناء النفسي يعبر عف2019شكؿ إيجابي باآلخر، كما بيف ذكيب  منيما ب

 كتقبؿ كالقمؽ مف الخكؼ كالتحرر الجماعة في كاألمف الذات كاألمؿ كتقبؿ كالتفاؤؿ كاالستقرار النفسية

 Bordovskaia، كما أظير  كالقناعة بالرضا الشعكر كبالتاليليـ  اآلخر كحب اآلخريف

Baeva,2015أىـ مؤشرات مف بالنفس كتسامي الذات  كالثقة كالسعادة ( أف الطمأنينة النفسية كالراحة 

 اليناء النفسي.
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 سابقة:دراسات  رابعاً 

 :تقسيـ الدراسات السابقة إلى محكريف كىماتـ 

 الدراسات العربية

 مؤتة جامعة طمبة لدل الذاتي اليناء مستكل عمى ( إلى التعرؼ2020الخطيب كقرعاف   دراسة ىدفت

 الذاتي، اليناء مستكل مقياس تـ تطكير الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ كاإليثار، الطمكح بمستكل كعبلقتو

 تـ مؤتة جامعة طمبة مف (755  الدراسة مف عينة كتككنت اإليثار، كمقياس الطمكح، مستكل كمقياس

 مستكلك  الذاتي اليناء مستكل أف إلى الدراسة كتكصمت نتائج العشكائية، العنقكدية بالطريقة اختيارىـ

جابية بيف متغير مستكل اليناء إيأنو تكجد عبلقة  إلى النتائج كأشارت متكسطيف، كانا كاإليثار الطمكح

مستكل الطمكح كاإليثار لدل الذاتي كمستكل الطمكح كاإليثار لدل طمبة جامعة مؤتة، ككجكد فركؽ في 

طمبة جامعة مؤتة لصالى الذككر كالكميات العممية، كعدـ كجكد مستكل اليناء الذاتي كمستكل الطمكح 

 كاإليثار لدل طمبة جامعة مؤتة تعزل لمنكع االجتماعي.

( إلى فحص العبلقات المشتركة بيف متغيرات تسامي الذات كالسكينة 2019ىدفت دراسة أبك دراز  

نفسية كاليناء النفسي، كمعرفة القكة التنبؤية لتسامي الذات كالسكينة النفسية باليناء النفسي، تككنت ال

( طالبان كطالبة مف كمية التربية في جامعة األقصى في الفصؿ الثاني لمعاـ 597عينة الدراسة مف  

رتباطي، كما تـ (. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي اال2019-2018الدراسي  

( مقياس السكينة النفسية إعداد 2014استخداـ أدكات الدراسة : مقياس تسامي الذات ترجمة  ىيبة،

(. كقد تكصمت الدراسة إلى أف مستكل 2013كمقياس اليناء النفسي إعداد شند كآخريف   الباحثة،

%( كأف مستكل 82.30تسامي الذات مرتفع، حيث كاف الكزف النسبي لمقياس تسامي الذات بمغ 

( كأف مستكل %85.38السكينة النفسية مرتفع، حيث كاف الكزف النسبي لمقياس السكينة النفسية بمغ 
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%( كأف جميع متغيرات 79.2 النسبي لمقياس اليناء النفسي بمغ، حيث كاف الكزف اليناء النفسي مرتفع

لطمبة الجامعة أسيـ في تفسير ما  الدراسة ارتبطت بعبلقات إيجابية دالة إحصائيان، كأف تسامي الذات

%( مف التبايف في اليناء النفسي ، تبلىا السكينة النفسية في تفسير ما نسبتو 52.7نسبتو  

( مف التبايف في اليناء النفسي. كال تكجد فركؽ بيف متغيرات كؿ مف الجنس كالمستكل 39.2 %

لنفسية . كال تكجد فركؽ بيف متغيرات كالتخصص كالتفاعؿ بينيما عمى كؿ مف تسامي الذات كالسكينة ا

كؿ مف الجنس كالمستكل كالتفاعؿ بينيما عمى اليناء النفسي بينما يكجد فركؽ في تأثير متغير 

 التخصص لصالى تخصص العمـك اإلنسانية.

( إلى قياس مستكل الذكاء االنفعالي كاليناء النفسي لدل عينة مف 2019ىدفت دراسة عمة كالطاىر  

طالب، كتـ تطبيؽ  (388 طمبة جامعة  األغكاط كالجمفة، كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 

لطمبة متكسط، مقياس الذكاء االنفعالي كمقياس اليناء النفسي، كتبيف أف مستكل الذكاء االنفعالي لدل ا

ككذلؾ مستكل اليناء النفسي كاف متكسطان، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ في مستكل الذكاء االنفعالي 

كمستكل اليناء النفسي تعزل إلى متغيرم طبيعة النظاـ كالسف، بينما تبيف أف ىناؾ فركؽ في مستكل 

 اليناء النفسي يعزل إلى متغير الذكاء.

دفت إلى التعرؼ عمى الشخصية المبدعة لدل طمبة كمية التربية ( ى2019دراسة التميمي كناصر  

األساسية كعبلقتيا باليناء النفسي، تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميؿ مف خبلؿ تطبيؽ مقياس 

( طالبان كطالبة، أظيرت النتائج أف طمبة كمية 320الشخصية المبدعة كمقياس اليناء النفسي عمى  

في مف اليناء النفسي، كىناؾ فركؽ  عالي ك شخصية مبدعة كىـ يتمتعكف بمستكلالتربية األساسية ذ

كاإلناث لصالى اإلناث، كما أف ىناؾ ارتباط داؿ إحصائيان بيف  كرمستكل اليناء النفسي بيف الذك

 ( حسب معامؿ ارتباط بيرسكف.0.89لنفسي قدره  ء االشخصية المبدعة كالينا
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( إلى قياس عبلقة تسامي الذات بالتفكير الناقد لدل طمبة 2018  يىدفت دراسة الذىبي كالسممان

( فقرة، كمقياس 24جامعة بغداد، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس تسامي الذات المككف مف  

( طالب كطالب باتباع المنيج الكصفي 400( فقرة، كتـ تطبيقيما عمى  25التفكير الناقد المككف مف  

تفكقكف عمى اإلناث عمى مقياس تسامي الذات بينما ال يختمؼ يالنتائج أف الذككر  االرتباطي، كأظيرت

 الذككر عف اإلناث في مستكل التفكير الناقد.

( ىدفت إلى تنمية تسامي الذات باستخداـ برنامج إرشادم قائـ عمى العبلج 2018دراسة عبد الحميد  

( 22طكات المنيج التجريبي، بمغ عددىف  الكجكدم لدل عينة مف الفتيات الجامعيات، تـ إتباع خ

( طالبة كمجمكعة 11( طالبة كمجمكعة تجريبية ك 11طالبة مف جامعة القاىرة، تـ تقسيميـ إلى  

ضابطة، كلمتحقؽ مف الكفاءة السيككمترية لمقياس تسامي الذات تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف 

نصفية، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية كالتحميؿ العاممي ككذلؾ معادلة الثبات كالتجزئة ال

 البرنامج اإلرشادم القائـ عمى العبلج الكجكدم في تنمية تسامي الذات لدل الفتيات الجامعيات.

الطمأنينة  بيف السببية لمعبلقة مقترح نظرم نمكذج بناء إلى (2017ىدركس كالفرا   دراسة ىدفت

 النمكذج صحة مف التحقؽ ثـ حفظة القرآف الكريـ، كمفالنفسية كالتضحية كسمكؾ حماية الذات لدل 

  مف عينة الدراسة تككنت لبلنتماء الكطني المباشر كغير المباشر التأثير فحص خبلؿ مف المقترح

 االنتماء الكطني :ىي إعدادىما مف مقاييس أربعة الباحثاف كاستخدـ الكريـ، لمقرآف حافظان  (265 

متغير  أف المسار تحميؿ نتائج أشارت كقد الذات، حماية سمكؾك  كالتضحية النفسية كالطمأنينة

حماية  كسمكؾ التضحية مف ككؿ الكطني االنتماء بيف العبلقة في الكسيط دكر يمعب النفسية الطمأنينة

 .جزئيان  التكسط ىذا ككاف حده، عمى كؿه  الذات
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( لفحص العبلقة بيف أساليب مكاجية الضغكط النفسية كاليناء النفسي في 2017ىدفت دراسة عمي  

نياية فترة المراىقة كبداية الرشد، اعتمدت الباحثة عمى المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف 

 ي.طبلب، ككشفت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في اليناء النفس (505 

( لمعرفة فاعمية برنامج إرشادم لتدعيـ حب الحياة كاليناء 2016ىدفت دراسة أحمد كعثماف  

الشخصي لمرضى االكتئاب الخالي مف أعراض ذىانية بمستشفى كسبل التعميمي، استخدـ الباحثاف 

جي مرضان، كتـ استخداـ مقياس حب الحياة كبرنامج عبل (40 المنيج التجريبي، كشممت عينة الدراسة 

يدعـ حب الحياة كاليناء الشخصي، كتكصمت الدراسة إلى فعالية التدخؿ اإلرشادم لتحسيف اليناء 

الشخصي كحب الحياة، كال تكجد فركؽ في تحسيف اليناء الشخصي كحب الحياة تعزل إلى متغير 

 النكع كالحالة االجتماعية ، كالمينة.

( لمتعرؼ عمى الخصائص السيككمترية لمقاييس المساندة 2016في حيف ىدفت دراسة الفكنس  

شباع االحتياجات األساسية كاليناء الذاتي لدل عينة  االجتماعية المدركة كمكاجية الضغكط المحتممة كا 

يقية بجامعة ( طالبان كطالبة مف كمية التربية المكس100مف الشباب الجامعي، كقد بمغت عينة الدراسة  

حمكاف، كاستخداـ مقياس المساندة االجتماعية المدركة، كمقياس مكاجية الضغكط المحتممة، كمقياس 

إشباع االحتياجات األساسية كمقياس اليناء الذاتي، كتكصمت النتائج إلى كجكد تأثير إيجابي لممساندة 

حباط في كجب، في حيف أف اإلة عمى كؿ مف الرضا عف الحياة كعمى الكجداف المكاالجتماعية المدر 

اإلشباع تؤثر سمبان عمى مستكل اليناء الذاتي لمفرد، كتؤكد الدكر اإليجابي لممساندة االجتماعية في 

 تحقيؽ اليناء الذاتي.

 النفسية السكينة لمككنات العاممية البنية عف ( إلى الكشؼ2016  أبك حبلكةك  ىدفت دراسة الشربيني

 عمى عينة مفردة، كطبؽ (90مف   مككنا النفسية لمسكينة مقياسنا الباحثاف الجامعة، كضع طبلب لدل
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كطالبة، ككشؼ النتائج عف ارتفاع قيـ معامبلت  ( طالبنا650قكاميا   دمنيكر جامعة طبلب مف

مقياس السكينة النفسية كالتكجيات الركحية في الحياة، كالرفؽ بالذات، كالتكجو نحك العفك، كالصمكد 

 مكؾ االجتماعي اإليجابي.النفسي كالس

( إلى فحص بنية تسامي الذات مف خبلؿ مقياس تـ إعداده مف قبؿ 2014كما ىدفت دراسة ىيبة  

 Reed,1986  التربية في جامعة عيف شمس،  كمية( طالبان مف 181( طبؽ عمى عينة مقدارىا

لعاممي التككيدم، كقد كاستخدـ التحميؿ االستكشافي بطريقة المككنات األساسية مف خبلؿ التحميؿ ا

تكصمت الدراسة إلى أف تسامي الذات يتككف مف عامميف ىما: التسامي الشخصي كتسامي الذات 

 االجتماعي، فكجدت الدراسة أنو ال يكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في تسامي الذات.

 الدراسات األجنبية

اآلثار الركحانية كتسامي الذات ( دراسة اليدؼ منيا تقييـ Kim et al,2018  كيـ كآخركف أجرل

( مف آباء كأميات األطفاؿ، 197عمى اكتئاب طبلب الكميات الككرية، تككنت عينة الدراسة مف  

كأشارت النتائج أف المنظكر الركحي مرتبط بانخفاض االكتئاب عبر مسار المتغير الكسيط تسامي 

يات كتسامي الذات باكتئاب األطفاؿ الذات لؤلفراد، ككاف ىناؾ ارتباط بيف المنظكر الركحي لؤلم

 ككذلؾ عند اآلباء.

( إلى التعرؼ عمى مستكل اليناء النفسي Roslan et al,2017  ركسبلف كآخركف كىدفت دراسة

طالب مف طمبة الدراسات العميا،  (192(لدل طمبة الدراسات العميا، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى 

 ا يمتمككف مستكل عاؿو مف مستكل اليناء النفسي.كأظيرت النتائج أف طبلب الدراسات العمي
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( إلى الكشؼ عف العبلقة بيف Shaheen & Shaheen, 2016  شاىيف كشاىيف ىدفت دراسة

( طالب كطالبة تـ تطبيؽ 100الذكاء االنفعالي باليناء النفسي بيف الطبلب كتككنت العينة مف  

رت النتائج أف الطالبات سجمف مستكل أعمى مقياس اليناء النفسي كمقياس الذكاء االنفعالي، كأظي

 بكثير مف الذككر عمى مستكل الذكاء االنفعالي، كلـ يكف ىناؾ فرؽ بيف الجنسيف في اليناء النفسي.

مي تسا( بدراسة اليدؼ منيا معرفة العبلقة بيف Joshanloo et al, 2016  جكشف لك كآخركف كقاـ

الذات كالمتعة الذاتية كالمحافظة كالتعزيز الذاتي بمفاىيـ السعادة كالرضا عف الحياة، تـ تطبيؽ مقياس 

أف تسامي ك متعددة المستكيات  النمكذج( طالب جامعي، حيث أظيرت نتاج 2715الدراسة عمى  

الذاتي تتفاعؿ في آثارىا الذات يتنبأ برضا الحياة بشكؿ إيجابي مرتفع، ككجد أف المتعة الذاتية كالتعزيز 

 .مع الرضا عف الحياة

 طمبة يستخدميا التي الدفاعية اآلليات إلى التعرؼ إلى ( Gokdage, 2015  كككدج ىدفت دراسة

 شيكعا األكثر النفسية الدفاع آليات مف آليات عشر البحث ىذا تناكؿ لمكاجية المكاقؼ، الجامعة

 أحبلـ التسامي، اإلزاحة، العكسي، التككيف العقمنة، النككص، التقمص، اإلسقاط، الكبت نكار،اإل(ىي

 الذككر مف مف (252  ك اإلناث مف (235  كطالبة طالبان  (587  مف الدراسة عينة كتككنت (اليقظة

 البحث ىذا النفس، كتكصؿ عمـ مقرر درسكا كالذيف تركيا في األناضكؿ بجامعة االتصاالت عمـك كمية

كاالزاحة(  كاإلنكار  الكبت (ىي ناثاإل مف خاصة كتكراران  شيكعان  األكثر المستخدمة اآلليات أف إلى

 اإلناث بيف الفرؽ كأف الذككر، استخداـ مف مرتيف أعمى اإلناث استخدمتيا التسامي آلية أف كجد كذلؾ

 .اإلناث لصالى كالنككص اإلسقاط آليتي في كاف كالذككر

( إلى التعرؼ عمى مستكل اليناء النفسي لدل طمبة السنة األكلى، Punia, 2015  بكنيا ىدفت دراسة

سنة، ككانت األدكات  21طالب كطالبة، مف متكسط العمر  (100 ككانت عينة الدراسة مككنة مف 
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المعتمدة مقياس كاركؿ ريؼ لميناء النفسي الذم يتككف مف سمسمة مف البنكد التي تعكس المجاالت 

ظيرت النتائج أف غالبية الطبلب لدييـ مستكل عاؿو مف اليناء النفسي، حيث ة لميناء النفسي، كأميمال

سجؿ مؤشر عاؿ في كؿ مف الغرض مف الحياة كالنمك الشخصي، كالتعامؿ البيئي كاالستقبللية، 

كالعبلقات اإليجابية مع اآلخريف كتقبؿ الذات، كعدـ كجكد فركؽ بيف أبعاد اليناء النفسي لدل الطمبة 

 ككجكد فركؽ بيف الجنسيف في اليناء النفسي لصالى اإلناث.الجامعييف 

( إلى التحقؽ مف العبلقة بيف التأقمـ كالذكاء االنفعالي كاليناء Maria, 2015  ماريا دراسة تىدفك 

الطبلب الجامعييف  مف ( 205النفسي بيف طبلب المرحمة الجامعية. كقد تـ اختيار مائتيف كخمسة  

إناث( بشكؿ عشكائي مف خمسة أقساـ في كمية العمكـ االجتماعية جامعة نيجيريا  76ذككر،   129 

، أدكات البحث المستخدمة ىي (24 سنة كبمغ متكسط أعمارىـ  (35ك  18 كتتراكح أعمار ما بيف 

تخداـ تصميـ المسى المقطعي مقياس اليناء النفسي، كمقياس التكيؼ، كمقياس الذكاء االنفعالي، تـ اس

 رتفاع مستكل كؿ مف الذكاء االنفعالي كاليناء النفسي.لى المدراسة، كتشير النتيجة ا

( التحقؽ مف طبيعة العبلقة بيف الذكاء Rathnakara,2014  راثناكارا ككاف اليدؼ مف دراسة

ص الذيف يتابعكف درجات االنفعالي كاليناء النفسي لممديريف التنفيذييف في القطاعيف العاـ كالخا

( مشارؾ في 200الماجستير مف مختمؼ الجامعات الكطنية المعترؼ بيا، تـ أخذ عينة تتككف مف  

تبار، تـ استخداـ التحميؿ التبايف األحادم كالثنائي المتغير لتحميؿ البيانات األكلية ككانت النتائج خاال

الذكاء االنفعالي كاليناء النفسي لممديريف  الرئيسية لمدراسة ىي كجكد عبلقة إيجابية معتدلة بيف

التنفيذييف، أيضا ىناؾ تأثير إيجابي كبير مف الذكاء االنفعالي عمى اليناء النفسي يتمتع المكظفيف 

 األذكياء بمستكل أعمى مف اليناء النفسي.
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( إلى معرفة بيف تسامي الذات كالمادية لدل طمبة الجامعة في Can, 2013  كاف كىدفت دراسة

( طالبان طبؽ عمييـ مقياس داكسكف لمقيـ، كمقياس كمكنينجر 143تركيا، تككنت عينة الدراسة مف  

لمستكل المزاج كمقياس بيؾ لبلكتئاب، كمقياس اليأس كالتعاطؼ، أظيرت النتائج عدـ كجكد عبلقة 

لمادية، بينما تبيف أف ىناؾ عبلقة سمبية كبيرة بيف التحديد عبر الشخصية بيف درجات تسامي الذات كا

كالسعادة المادية كأف الطمبة الذيف لدييـ النزعة المادية عالية نسبيان مف المرجى أف درجاتيـ منخفضة 

 في التعاطؼ.

 الشخصية كالعرفاف كعكامؿ التقدير مف كؿ عبلقة لمعرفة (Fagley, 2012فاجمي   دراسة جاءت كما

 كتضمنت طالبان جامعيان، (243  مف كتألفت العينة الذاتي، كاليناء الحياة عف بالرضا الكبرل الخمس

 كمقياس الكبرل، الخمس الشخصية سمات كقائمة العرفاف التقدير، كمقياس مقياس الدراسة أدكات

 بالرضا في التنبؤ فريد بشكؿ أسيـ التقدير أف النتائج ككشؼ الذاتي، اليناء كمقياس الحياة الرضا عف

 الحياة عف بالرضا التغيير كأحد أبعاد التممؾ عمى التركيز بعد كأظير الذاتي، كاليناء الحياة عف

 داؿ إيجابي بشكؿ العرفاف أك الكبرل الخمس الشخصية ارتباطات عكامؿ مف أعمى الذاتي، كاليناء

 .الذاتي كاليناء عف الحياة بالرضا
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 الدراسات السابقة:التعقيب عمف 

 من حيث اليدف:

 مؤتة جامعة طمبة لدل الذاتي اليناء مستكل عمى ( إلى التعرؼ2020الخطيب كقرعاف   دراسة ىدفت

( إلى فحص العبلقات المشتركة 2019كما ىدفت دراسة أبك دراز   كاإليثار، الطمكح بمستكل كعبلقتو

( إلى 2019النفسي، كىدفت دراسة عمة كالطاىر   بيف متغيرات تسامي الذات كالسكينة النفسية كاليناء

( ىدفت إلى التعرؼ 2019قياس مستكل الذكاء االنفعالي كاليناء النفسي، كدراسة التميمي كناصر  

( إلى قياس 2018عمى الشخصية المبدعة كعبلقتيا باليناء النفسي، كىدفت دراسة الذىبي كالسمماف  

( ىدفت إلى تنمية تسامي الذات 2018كدراسة عبد الحميد  عبلقة تسامي الذات بالتفكير الناقد، 

( إلى فحص بنية 2014باستخداـ برنامج إرشادم قائـ عمى العبلج الكجكدم، كما ىدفت دراسة ىيبة  

 السببية لمعبلقة مقترح نظرم نمكذج بناء إلى ( 2017ىدركس كالفرا    دراسة تسامي الذات، كىدفت

( لفحص العبلقة بيف 2017حية كسمكؾ حماية الذات كىدفت دراسة عمي  الطمأنينة النفسية كالتض بيف

( لمعرفة فاعمية 2016أساليب مكاجية الضغكط النفسية كاليناء النفسي كىدفت دراسة أحمد كعثماف  

( لمتعرؼ 2016برنامج إرشادم لتدعيـ حب الحياة كاليناء الشخصي، في حيف ىدفت دراسة الفكنس  

ترية لمقاييس المساندة االجتماعية المدركة كمكاجية الضغكط المحتممة عمى الخصائص السيككم

شباع االحتياجات األساسية كاليناء الذاتي ىدفت دراسة أبك حبلكة كالشربيني    ( إلى الكشؼ2016كا 

( دراسة اليدؼ منيا تقييـ Kim et al,2018النفسية، كأجرل   السكينة لمككنات العاممية البنية عف

 ,Maria( كدراسة  Roslan,2017حانية كتسامي الذات عمى اكتئاب، كىدفت دراسة  اآلثار الرك 

( كدراسة Shaheen, 2016( إلى التعرؼ عمى مستكل اليناء النفسي كىدفت دراسة  2015

 Rathnakara,2014 إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء االنفعالي باليناء النفسي، كقاـ )
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 Joshanloo et al, 2016 اسة اليدؼ منيا معرفة العبلقة بيف تسامي الذات كالمتعة الذاتية ( بدر

 ( Gokdage, 2015كالمحافظة كالتعزيز الذاتي بمفاىيـ السعادة كالرضا عف الحياة، كىدفت دراسة  

كىدفت دراسة  لمكاجية المكاقؼ، الجامعة طمبة يستخدميا التي الدفاعية اآلليات إلى التعرؼ إلى

 Punia, 2015 التعرؼ عمى مستكل اليناء النفسي، كىدفت دراسة  ( إلىCan, 2013 إلى معرفة )

 التقدير مف كؿ عبلقة لمعرفة (Fagley, 2012فاجمي   دراسة جاءت بيف تسامي الذات كالمادية، كما

 الذاتي. كاليناء الحياة عف بالرضا الكبرل الخمس الشخصية كالعرفاف كعكامؿ

 من حيث العينة: 

( 2019كدراسة أبك دراز   مؤتة جامعة طمبة ( إلى مف2020الخطيب كقرعاف   ةدراس تككنت عينة

( مف طمبة جامعة األغكاط 2019مف طمبة كمية التربية في جامعة األقصى كدراسة عمة كالطاىر  

( مف طمبة كمية التربية األساسية كدراسة الذىبي كالسمماف 2019كالجمفة، كدراسة التميمي كناصر  

( مف طالبات جامعة القاىرة، كدراسة 2018طمبة جامعة بغداد، كدراسة عبد الحميد  ( مف 2018 

مف حفظة  ( 2017ىدركس كالفرا   ( مف كمية التربية في جامعة عيف شمس، كدراسة2014ىيبة  

( مف الطمبة في فترة المراىقة كبداية الرشد، كدراسة أحمد كعثماف 2017القرآف الكريـ، كدراسة عمي  

( مف الشباب 2016مف مرضى االكتئاب بمستشفى كسبل التعميمي، كدراسة الفكنس   (2016 

دمنيكر، كداسة  جامعة طبلب ( مف2016الجامعي بجامعة حمكاف، كدراسة أبك حبلكة كالشربيني  

 Kim et al,2018  طبلب الكميات الككرية، كدراسة )Roslan,2017 ،مف طمبة الدراسات العميا )

( مف طمبة السنة األكلى، Punia, 2015جامعة، كدراسة   طمبة مف ( Gokdage, 2015كدراسة  

( مف طمبة كمية العمكـ االجتماعية جامعة نيجيريا كدراسة Maria, 2015كدراسة  
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 Rathnakara,2014  مف المديريف التنفيذييف في القطاعيف العاـ كالخاص، كدراسة )Can, 

 ( مف طمبة الجامعة في تركيا.2013

 حيث النتائج:من  

 كانا كاإليثار الطمكح كمستكل الذاتي اليناء مستكل ( إلى أف2020الخطيب كقرعاف   دراسة تكصمت

( تكصمت الدراسة إلى أف مستكل تسامي الذات مرتفع، كمستكل 2019كدراسة أبك دراز   متكسطيف،

كدراسة عمة كالطاىر اليناء النفسي مرتفع، كأف جميع متغيرات الدراسة ارتبطت بعبلقات إيجابية، 

( أظيرت أف 2019( بينت أف مستكل اليناء النفسي كاف متكسطان، كدراسة التميمي كناصر  2019 

طمبة كمية التربية األساسية ذك شخصية مبدعة كىـ يتمتعكف بمستكل مف اليناء النفسي، كدراسة 

تسامي الذات، كدراسة ( ظيرت أف الذككر تفكقكف عمى اإلناث عمى مقياس 2018الذىبي كالسمماف  

عمي   ( تكصمت إلى أنو ال يكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في تسامي الذات، كدراسة2014ىيبة  

( كشفت عف عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في اليناء النفسي، كدراسة أحمد كعثماف 2017 

عزل إلى متغير النكع ( أظيرت أنو ال تكجد فركؽ في تحسيف اليناء الشخصي كحب الحياة ت2016 

( إلى كجكد اإليجابي لممساندة 2016كالحالة االجتماعية، كالمينة، في حيف تكصمت دراسة الفكنس  

( كشؼ عف ارتفاع قيـ 2016االجتماعية في تحقيؽ اليناء الذاتي، كدراسة أبك حبلكة كالشربيني  

الرفؽ بالذات، كالتكجو نحك العفك، معامبلت مقياس السكينة النفسية كالتكجيات الركحية في الحياة، ك 

( أشارت أف المنظكر Kim et al,2018كالصمكد النفسي كالسمكؾ االجتماعي اإليجابي، كدراسة  

الركحي مرتبط بانخفاض االكتئاب عبر مسار المتغير الكسيط تسامي الذات لؤلفراد، كدراسة 

 Roslan,2017 ل عاؿو مف مستكل اليناء ( كأظيرت أف طبلب الدراسات العميا يمتمككف مستك

( أظيرت النتائج أنو لـ يكف ىناؾ فرؽ بيف الجنسيف في اليناء Shaheen, 2016النفسي، كدراسة  
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( أظيرت أف تسامي الذات يتنبأ برضا الحياة بشكؿ Joshanloo et al, 2016النفسي، كدراسة  

مستكل عاؿو مف اليناء  ( أظيرت أف غالبية الطبلب لدييـPunia, 2015إيجابي مرتفع، كدراسة  

( تشير الى ارتفاع مستكل كؿ مف الذكاء االنفعالي كاليناء النفسي، Maria, 2015النفسي، كدراسة  

( أظيرت كجكد عبلقة إيجابية معتدلة بيف الذكاء االنفعالي كاليناء Rathnakara,2014كدراسة  

جكد عبلقة بيف درجات تسامي ( أظيرت عدـ ك Can, 2013النفسي لممديريف التنفيذييف، كدراسة  

 الشخصية ارتباطات بيف عكامؿ ىناؾ أف كشفت (Fagley, 2012فاجمي   الذات كالمادية، كدراسة

 .الذاتي كاليناء عف الحياة بالرضا داؿ إيجابي بشكؿ العرفاف أك الكبرل الخمس

يا ككذلؾ تـ االستفادة استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إعداد مقاييس الدراسة مف أجؿ تطبيق 
مف الدراسات السابقة في إغناء الجانب النظرم لمدراسة كمدل مبلئمة ىذه النتائج مع نتائج الدراسات 
المشابية التي طبقت في مجتمعات أخرل، كما تميزت ىذه الدراسة مف خبلؿ الربط بيف مكضكع 

  طمبة الجامعات.تسامي الذات كاليناء النفسي لمعرفة العبلقة بينيما خاصة  لدل 
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 أواًل منيج الدراسة

 ثانيًا مجتمع الدراسة

 ثالثًا عينة الدراسة

 رابعًا أدوات الدراسة

 خامسًا متغيرات الدراسة

 سادسًا إجراءات الدراسة

 سابعًا األساليب اإلحصائية
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 بتحديػد بدايػة الدراسػة، فػي اتباعيػا تـ التي الفصؿ كصفان كامبلن لمطريقة كاإلجراءات ىذا تناكؿي

 تػػػـ التػػػي األدكات إلػػػى باإلضػػػافة الدراسػػػة، كعينػػػة مجتمػػػع كتعريػػػؼ كصػػػؼك  اتباعػػػو، تػػػـ الػػػذم المػػػنيج

 التػػػي اإلحصػػػائية المعالجػػػات يتضػػػمف كمػػػا ،ككيفيػػػة التحقػػػؽ مػػػف خصائصػػػيا السػػػيككمترية اسػػػتخداميا

 .الدراسة أسئمة عف لئلجابة استخدمت

 منيج الدراسةأواًل 

تسػامي الػذات  لقيػاس الدراسػة، ألغػراض لمبلءمتػو نظػران  ،التحميمػي الكصػفي المػنيج استخداـ تـ

ـّ تحميؿ البياناتكعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ  .المناسبة اإلحصائية بالطرؽ ، كت

 مجتمع الدراسةثانيًا 

 ( طالػػب كطالبػػة9743كالبػػالغ عػػددىـ   طمبػػة جامعػػة الخميػػؿتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع 

خػذ مػا أ%( مف الطمبة ىـ مػف اإلنػاث، كتػـ 70، كما يقارب  حسب القبكؿ كالتسجيؿ مف العاـ الدراسي

( 313%( مف مجتمع الدراسة كعينة بالطريقة العشكائية البسيطة، فأصبى عدد أفراد العينة  3.2نسبة  

 طالب كطالبة.
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 دراسةعينة الثالثًا 

، ( طالػب كطالبػة مػف خػارج عينػة الدراسػة األساسػية50: حيث تـ اختيػار  العينة االستطالعية - أ

تسػػامي الػػذات كعبلقتػػو بالينػػاء النفسػػي لػػدل طمبػػة  كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف صػػبلحية أدكات الدراسػػة 

 ( مف حيث دالالت صدقيا كثباتيا.جامعة الخميؿ

ــة  - ب ( اسػػتبانة عمػػى طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ،  351: قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع  لمدراســة األساســيةالعين

كقػػد تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة العشػػكائية البسػػيطة، حيػػث بمغػػت االسػػتبانات المسػػترجعة كالصػػالحة 

الفعمية التي أجريت عمييػا عمميػات التحميػؿ  تككنت عينة الدراسة( استبانة، لذلؾ 313لمتحميؿ  

، كالجػػدكؿ التػػالي يكضػػى خصػػائص الخميػػؿ طالػػب كطالبػػة مػػف جامعػػة( 313ف  مػػ اإلحصػػائي

 العينة الديمكغرافية.

 لعينة الدراسة(: الخصائص الديموغرافية 1جدول  

  المئوية النسبة التكرارات مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 42.5 133 ذكر

 57.5 180 أنثى

 %400 343 المجموع

 مكان السكن

 32.9 103 قرية

 57.8 181 مدينة

 9.3 29 مخيـ

 %400 343 المجموع

 التخصص
 42.2 132 كميات أدبية

 57.8 181 كميات عممية
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 %400 343 المجموع

 السنة الدراسية

 35.5 110 األكلى

 37.4 117 الثانية

 12.8 40 الثالثة

 14.7 46 الرابعة

 %400 343 المجموع

 معدل دخل األسرة

 8.0 25 منخفض

 78.0 244 متكسط

 14.0 44 مرتفع

 %400 343 المجموع

 مستوى تعميم األب

 52.4 164 ثانكم فأقؿ

 16.0 50 دبمـك

 31.6 99 جامعي فأعمى

 %400 343 المجموع

 مستوى تعميم األم

 61.3 192 ثانكم فأقؿ

 11.8 37 دبمـك

 26.9 84 جامعي فأعمى

 %400 343 المجموع
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 دوات الدراسةأرابعًا 

 تسامي الذات مقياس 

عدد مف  مراجعة بعد كذلؾ ،تسامي الذات لدل طمبة جامعة الخميؿقامت الباحثة بتطكير مقياس 

أبك دراز كدراسة الدراسة،  مكضكع تناكلت التيالسابقة  كالدراسات في األبحاثتسامي الذات مقاييس 

 .(2014ىيبة  ، كدراسة (2018  يالذىبي كالسمماندراسة ، ك (2019 

(، كيتـ اإلجابة عمى فقرات المقياس عف 1( فقرة  الممحؽ 24المقياس بصكرتو النيائية  كتضّمف 

طريؽ اختيار الطالب عمى سّمـ االستجابة الذم يتبع الفقرة كفؽ تدريج ليكرت الخماسي، كىي كاآلتي: 

( 3رجات، درجة متكسطة كتعطى  ( د4( درجات، درجة كبيرة كتعطى  5درجة كبيرة جدان كتعطى  

( درجات، كتككف الدرجة العميا 1( درجات، درجة قميمة جدان كتعطى 2درجات، درجة قميمة كتعطى  

 .24= 24×1، كالدرجة األدنى عميو 120=24×5عميو 

 الخصائص السيكومترية لممقياس 

 الظاىري صدقال

( 9عمى  بصكرتو األكلية لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لممقياس قامت الباحثة بعرض المقياس 

انظػر  الممحػؽ  فػي الجامعػات الفمسػطينية مػف ذكم االختصػاص كالخبػرة األساتذة العػامميف محكميف مف

مػػيف مػػف حيػػث كبعػػد األخػػذ بػػلراء المحك ،سايػػ، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ التكصػػؿ إلػػى الصػػدؽ الظػػاىرم لممق(2

تسػامي الػذات لػدل طمبػة لقيػاس مسػتكل  ( فقرة24بصكرتو النيائية  ف المقياس كك افة كالحذؼ، كتاإلض

 (.1ممحؽ  ال جامعة الخميؿ
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 صدق االتساق الداخمي 

                    بحسػػػػػػػػػػػاب معامػػػػػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػػػػػكف االتسػػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػػداخمي  تػػػػػػػػػػػـ التحقػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػدؽ

 Pearson correlation لفقػػرات المقيػػاس مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس، كذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػى فػػي )

 اآلتي: الجدكؿ

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من  (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون  2جدول  

 فقرات تسامي الذات لدى طمبة جامعة الخميل مع الدرجة الكمية لممقياس

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون  ر(

القيمة االحتمالية 

 Sig.) 

 0.000 **0.623 بيا االستمتاع يمكنني كاىتمامات ىكايات لدم  .1

 0.000 **0.503 مسؤكليات كلديو ناضج كشخص نفسي أتقبؿ  .2

 0.000 **0.673  معيـ كأتشارؾ اآلخريف مع أتكاصؿ  .3

 0.000 **0.543 حياتي الحالية مع نفسيان  أتكافؽ  .4

 0.000 **0.433 نمكم مراحؿ في تحدث التي التغيرات مع أتكافؽ  .5

 0.000 **0.553 كمياراتي خبراتي اآلخريف أشارؾ  .6

 0.000 **0.569 السابقة لخبراتي معنى أجد  .7

 0.000 **0.686 اآلخريف لمساعدة أسعى  .8

 0.000 **0.553 لتعمـ مستمر اىتماـ لدم  .9

 0.000 **0.637 حياتي في الصعكبات تجاكز عمى قادر أنا  .10
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون  ر(

القيمة االحتمالية 

 Sig.) 

 0.000 **0.636 بصعكباتيا الحياة أتقبؿ  .11

 0.000 **0.653 الركحية لمعتقداتي معنى أجد  .12

 0.000 **0.539 بمساعدتي لآلخريف أسمى  .13

 0.000 **0.567 أعيشيا التي بحياتي أستمتع  .14

 0.000 **0.733 السابقة اخفاقاتي أنسى  .15

 0.000 **0.733 اشارؾ باألعماؿ التطكعية في المجتمع  .16

 0.000 **0.636 التـز بكاجباتي تجاه االخريف  .17

 0.000 **0.634 ابتعد عف المكاقؼ التي تتطمب مساعدة االخريف  .18

 0.000 **0.514 اتطمع دائما لممثاليات  .19

 0.000 **0.553 اشعر بالممؿ مف الحياة التي أعيش فييا  .20

 0.000 **0.609 االنساف الذم يعيش لنفسو ال يستحؽ الحياة  .21

 0.000 **0.548 أسعى لتكريس حياتي ليدؼ ما  .22

 0.000 **0.793 أشعر باالمتناف لكؿ مف قدـ لي معركفان   .23

 0.000 **0.864 اتطمع بشغؼ الى كؿ ما ىك جديد في حياتي  .24
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إلػى أف جميػع قػيـ مصػفكفة ارتبػاط فقػرات المقيػاس  السػابؽ تشير المعطيات الكاردة فػي الجػدكؿ

 .فقرات المقياسبيف داخمي  اتساؽ كجكدمع الدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيان، مما يشير إلى 

 لممقياس:  ثباتال

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ-

بعد تطبيؽ األداة عمى عينة  ، كركنباخالثبات ألفا  مؿمعامف خبلؿ حساب الثبات  تـّ 

تسامي الذات أف قيمة معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لمقياس ك ( طالبان كطالبة، 50استطبلعية مككنة مف  

(، مما يشير إلى 0.84، حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ  مرتفعةكانت  لدل طمبة جامعة الخميؿ

 .الدراسةتحقيؽ أىداؼ ليصمى لمتطبيؽ أف المقياس يتمتع بدرجة 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

نصػفي المقيػاس،  ةاالنحرافػات المعياريػ تساكمعدـ بسبب جتماف لمتصحيى استخداـ معادلة  تـّ   

(، 0.81  مأف معامػؿ ثبػات المقيػاس يسػاك ، ف خػبلؿ اسػتخداـ التجزئػة النصػفيةيكضى نتائج الثبات م

يعطػػػى درجػػػة مػػػف الثقػػػة عنػػػد اسػػػتخداـ مػػػف الثبػػػات، ك  يتمتػػػع بدرجػػػة جيػػػدةكىػػػك يشػػػير إلػػػى أف المقيػػػاس 

 ة.الحالي لدراسةفي االمقياس كأداة لمقياس 

 اليناء النفسي لدى طمبة جامعة الخميلمقياس 

 وصف المقياس

 الػكاردة المقػاييس عمػى باالعتمػاد اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ مقياس الباحثة طّكرت

أبػك دراز مثػؿ دراسػة  الينػاء النفسػي لػدل طمبػة جامعػة الخميػؿالمتعمقػة بمكضػكع  الدراسػاتعدد مػف  في

 المقيػػاس تضػّمفحيػث  ،(2019التميمػػي كناصػر  ، كدراسػة (2019عمػة كالطػاىر  ، كدراسػة (2019 
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 الطالػب اختيار طريؽ عف المقياس فقرات عمى اإلجابة كيتـ ،(1 الممحؽ ، فقرة( 30  النيائية بصكرتو

درجػػػة كبيػػرة جػػػدان : كػػاآلتي كىػػي الخماسػػػي، ليكػػرت تػػػدريج كفػػؽ الفقػػرة يتبػػػع الػػذم االسػػػتجابة سػػّمـ عمػػى

( درجػػات، درجػػة 3( درجػػات، درجػػة متكسػػطة كتعطػػى  4( درجػػات، درجػػة كبيػػرة كتعطػػى  5كتعطػػى  

( درجػػػػػػات، كتكػػػػػكف الدرجػػػػػة العميػػػػػا عميػػػػػػو 1( درجػػػػػات، درجػػػػػػة قميمػػػػػة جػػػػػدان كتعطػػػػػى 2قميمػػػػػة كتعطػػػػػى  

 .30= 30×1األدنى عميو  ، كالدرجة150=30×5

 الخصائص السيكومترية لممقياس

 :الصدق

 (الظاىري الصدق  المحكمين صدق

 محكمػان ( 9  األكليػة عمػى بصػكرتو المقياس بعرض الباحثة قامت لممقياس الظاىرم الصدؽ مف لمتحقؽ

 أجػؿ مػف كذلػؾ ،(2 الممحػؽ  كالخبػرة االختصػاص ذكم الفمسطينية الجامعات في العامميف األساتذة مف

عػػادة تعػػديؿ تػـ المحكمػػيف بػػلراء األخػػذ كبعػػد لممقيػاس، الظػػاىرم الصػػدؽ إلػػى التكصػؿ  بعػػض صػػياغة كا 

 (.1 الممحؽ  فقرة( 30  النيائية بصكرتو المقياس كتضّمف الفقرات،

 صدق االتساق الداخمي 

لفقػػرات ( Pearson correlationتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف  

 .(3المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ كما ىك كاضى في الجدكؿ  
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 لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون  3جدول  

 اليناء النفسي لدى طمبة جامعة الخميل مع الدرجة الكمية لممقياس

 الفقرات الرقم
ارتباط معامل 

 بيرسون  ر(

القيمة االحتمالية 

 Sig.) 

 0.000 **0.663 كمعنى قيمة ذات حياتي بأف أشعر  .1

 0.003 **0.959 الحياة في امكاناتي جيدان  أدرؾ  .2

 0.000 **0.705 بنفسي ثقة لدم  .3

 0.000 **0.387 ناجحة االجتماعية عبلقاتي  .4

 0.000 **0.550 بادر في حؿ مشكبلتي الخاصة بمفردمأ  .5

 0.000 **0.794 الكثير لي يعني كجكدم  .6

 0.000 **0.602 خاصة كقناعات معايير لنفسي أضع  .7

 0.000 **0.839 بالناس االختبلط أحب  .8

 0.000 **0.854 الحياة في كالتغيير التجديد أحب  .9

 0.000 **0.566 الميارات مف الكثير امتبلؾ إلى أسعى  .10

 0.000 **0.621 محددة أىداؼ كفؽ أسير  .11

 0.000 **0.420 تبلفييا كأحاكؿ قصكرم جكانب أرصد  .12

 0.000 **0.490 بنجاح مياـ مف لدم ما أنجز  .13

 0.000 **0.485 حياتي بأىمية يشعرني ما كؿ عف أبحث  .14

 0.000 **0.518 حياتي أىداؼ تحقيؽ في امكانياتي تكظيؼ أستطيع  .15

 0.000 **0.795 اجتماعية قيمة ذك شخص بأنني أشعر  .16

 0.000 **0.475 الصداقات تككيف في أبادر  .17

 0.000 **0.466 أعيش لكي الجماعة أساير  .18

 0.000 **0.884 متميزة شخصيتي  .19

 0.001 **0.493 أفعالي عمى لمحكـ بي خاصة معايير أضع  .20

 0.000 **0.894 أضع خطة محددة لكؿ عمؿ انكم القياـ بو  .21
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 الفقرات الرقم
ارتباط معامل 

 بيرسون  ر(

القيمة االحتمالية 

 Sig.) 

 0.000 **0.944 كاجو صعكبة المكاد الدراسية كاتحداىاأ  .22

 0.000 **0.847 استمر في مكاصمة دراستي لمكصكؿ الى اعمى المراتب  .23

 0.000 **0.748 لدم القدرة عمى التكافؽ مع أم متغيرات تحدث في المستقبؿ  .24

 0.000 **0.848 ف اككف القائد في جميع االعماؿ التي اقـك بياأرغب أ  .25

 0.000 **0.406 عمؿ عمى تطكير نفسي ألككف االفضؿأ  .26

 0.000 **0.762 تردد في خكض مغامرات جديدة متميزةأال   .27

 0.000 **0.461 ف حياتي ال تسير كفقا لمحظأعتقد أ  .28

 0.000 **0.849 فاقي في الحياة غير محدكدةآ  .29

 0.000 **0.501 بذؿ جيد لمتكافؽ مع زمبلئي في محيطيأ  .30

 مػع المقيػاس فقػرات ارتبػاط مصػفكفة قيـ جميع أف إلى( 3  الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 .المقياس فقرات بيف داخمي اتساؽ كجكد إلى يشير مما إحصائيان، دالة لممقياس الكمية الدرجة

   :ثباتال

 ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة

، أف قيمػػة معامػػؿ ثبػػات ألفػػا كركنبػػاخ كركنبػػاخالثبػػات ألفػػا  مػػؿمعامػػف خػػبلؿ حسػػاب الثبػػات  تػػـّ 

كانػت مرتفعػػة، حيػػث بمغػت قيمػػة معامػؿ ألفػػا كركنبػػاخ  طمبػػة جامعػة الخميػػؿالينػػاء النفسػي لػػدل لمقيػاس 

تحقيػؽ أىػداؼ ك يصمى لمتطبيػؽ ك (، مما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات، 0.90 

 .الدراسة
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

تجزئػة المقيػاس إلػى  كذلػؾ مػف خػبلؿحساب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات نصػفي المقيػاس،  تـّ 

، ثػػـ إيجػػاد مجمػػكع درجػػات المبحػػكثيف لكػػؿ نصػػؼ مػػف المقيػػاس، ثػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط نصػػفيف

(، كىػك يشػير 0.855  مأف معامػؿ ثبػات المقيػاس يسػاك سػبيرماف بػراكف، اسػتخداـ معادلػة  بينيما، كتػـّ 

د اسػتخداـ المقيػاس كػأداة يعطى درجػة مػف الثقػة عنػمف الثبات، ك  يتمتع بدرجة مناسبةإلى أف المقياس 

 ة.الحالي لدراسةفي المقياس 

 متغيرات الدراسةخامسًا 

 تسامي الذات كعبلقتو باليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ :المتغيرات التابعة

مسػػتكل ، معػػدؿ دخػػؿ األسػػرة، السػػنة الدراسػػية، التخصػػص، مكػػاف السػػكف، : الجػػنسالمســتقمةالمتغيــرات 

 .تعميـ األـمستكل ، تعميـ األب

 إجراءات الدراسةسادسًا 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإجراء الدراسة كفؽ عدد مف المراحؿ، كىي كاآلتي:

  إعػػداد مقيػػاس الدراسػػة، كذلػػؾ بعػػد االطػػبلع عمػػى عػػدد مػػف المقػػاييس التػػي كردت فػػي الدراسػػات

 السابقة

  ـّ تكزيعيػػا، كتػػـ جمػػع جمػػع البيانػػات، حيػػث حرصػػت الباحثػػة عمػػى اسػػترجاع جميػػع النسػػخ التػػي تػػ

 ( نسخة صالحة لمتحميؿ.313 

 .ـّ إجراء المعالجة اإلحصائية البلزمة لتحميؿ النتائج  ت
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 .تفسير كاستخبلص النتائج 

 األساليب اإلحصائيةسابعًا 

ـّ استخداـ ةدراسالتحميؿ بيانات ل  : صائية لمعمكـ االجتماعيةحزمة البرامج االح ت

, Version (25)Package for the Social SciencesStatistical  :SPSS 

 اإلحصائية التالية: األساليباستخداـ  تـّ حيث 

 كالنسب المئكية لمعرفة خصائص المجتمع الديمكغرافية.التكرارات  -1

 االنحرافات المعيارية.ك  المتكسطات الحسابية -2

 .لمقياساختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات ا -3

 بطريقة التجزئة النصفية.  المقياس ثباتلمعرفة سبيرماف براكف رتباط االمعامؿ  -4

 معامؿ ارتباط بيرسكف. -5

( لمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات عينتػػيف Independent samples t-Testاختبػػار  ت(   -6

 مستقمتيف.

( لمعرفػػػة الفػػػركؽ فػػػي متكسػػػطات أفػػػراد المجتمػػػع ANOVAاختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم   -7

 .اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿك الذات تسامي  عمى مقياسي
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الينــاء النفســي لــدى طمبــة و تســامي الــذات لمقياســي  مفتــاح التصــحيح لقــراءة المتوســطات الحســابية

 جامعة الخميل

 اليناء النفسي لدى طمبة جامعة الخميلو تسامي الذات لمقياسي  ح التصحيحتا(: مف4جدول  

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 منخفضة 46.6% -% 20 4.00-2.33

 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67

 مرتفعة 400% -% 73.5 3.68-5.00

 

 تـّ حساب طكؿ الفترة في المتكسط الحسابي كفؽ المعادلة اآلتية:

 3 /الحد األدنى لبلستجابة(  –طكؿ الفترة =  الحد األقصى لبلستجابة 

 كبما أف المقياس كاف كفؽ تدريج ليكرت الخماسي فإف:

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5طكؿ الفترة =  

 :تيةكفؽ المعادلة اآل النسبة المئكيةتـّ حساب ككذلؾ 

 %100 ×عدد البدائؿ(  ÷=  الكسط الحسابي  النسبة المئكية
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة:

ـّ التكصػؿ ليػا بعػد إجػراء اليتضمف ىذا الفصؿ   لبيانػاتي حصػائؿ اإلتحميػعرضان لنتػائج الدراسػة التػي تػ

 الدراسة.

 نتائج الدراسة

 ؟تسامي الذات لدى طمبة جامعة الخميلمستوى : ما ولالسؤال األ نتائج 

مسػتكل استخراج المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لقيػاس  تـّ  ،السؤاؿمى لئلجابة عك 

 (.5، كذلؾ كما ىك مكضى في الجدكؿ  تسامي الذات لدل طمبة جامعة الخميؿ

مستوى تسامي الذات لدى طمبة جامعة لقياس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول  

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الخميل

ترتيب 

 الفقرة

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 1.02 4.07 أشعر باالمتناف لكؿ مف قدـ لي معركفان   .1 23

 مرتفعة 0.91 4.01 مسؤكليات كلديو ناضج كشخص نفسي أتقبؿ  .2 2

 مرتفعة 0.95 4.01 اآلخريف لمساعدة أسعى  .3 8

 مرتفعة 1.06 3.99 اتطمع بشغؼ الى كؿ ما ىك جديد في حياتي  .4 24
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 مرتفعة 1.03 3.96 بيا االستمتاع يمكنني كاىتمامات ىكايات لدم  .5 1

 مرتفعة 1.05 3.83  معيـ كأتشارؾ اآلخريف مع أتكاصؿ  .6 3

 مرتفعة 1.03 3.83 أسعى لتكريس حياتي ليدؼ ما  .7 22

 مرتفعة 1.04 3.82 الركحية لمعتقداتي معنى أجد  .8 12

 مرتفعة 1.12 3.69 لتعمـ مستمر اىتماـ لدم  .9 9

 مرتفعة 1.11 3.69 حياتي في الصعكبات تجاكز عمى قادر أنا  .10 10

 متكسطة 1.11 3.65 التـز بكاجباتي تجاه االخريف  .11 17

 متكسطة 1.18 3.59 اتطمع دائما لممثاليات  .12 19

 متكسطة 1.05 3.58 كمياراتي خبراتي اآلخريف أشارؾ  .13 6

 متكسطة 1.05 3.55 بصعكباتيا الحياة أتقبؿ  .14 11

 متكسطة 1.05 3.51 نمكم مراحؿ في تحدث التي التغيرات مع أتكافؽ  .15 5

 متكسطة 1.07 3.51 السابقة لخبراتي معنى أجد  .16 7

 متكسطة 1.21 3.41 أعيشيا التي بحياتي أستمتع  .17 14

 متكسطة 1.14 3.41 التطكعية في المجتمعاشارؾ باألعماؿ   .18 16

 متكسطة 1.15 3.39 بمساعدتي لآلخريف أسمى  .19 13

 متكسطة 1.17 3.37 حياتي الحالية مع نفسيان  أتكافؽ  .20 4

 متكسطة 1.32 3.27 االنساف الذم يعيش لنفسو ال يستحؽ الحياة  .21 21

 متكسطة 1.26 3.23 اشعر بالممؿ مف الحياة التي أعيش فييا  .22 20

 متكسطة 1.21 3.14 السابقة اخفاقاتي أنسى  .23 15

 متكسطة 1.41 2.85 ابتعد عف المكاقؼ التي تتطمب مساعدة االخريف  .24 18

 متوسطة 0.52 3.64 الدرجة الكمية لمستوى تسامي الذات لدى طمبة جامعة الخميل

تسامي الذات لدل طمبة جامعة الخميؿ مستكل أف إلى ( 5تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ  

 .(0.52( كانحراؼ معيارم  3.61، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية  متكسطةبدرجة  جاء
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أشعر باالمتناف لكؿ مف قدـ لي أعمى درجة حصمت عمييا الفقرة  ( أف 5يتضى مف الجدكؿ  ك 

( كانحػػػراؼ معيػػػارم 4.07لمدرجػػػة الكميػػػة  حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي مرتفعػػػة جػػػاء بدرجػػػة ( معركفػػػان 

حيػػث بمػػغ مرتفعػػة جػػاء بدرجػػة ( أتقبػػؿ نفسػػي كشػػخص ناضػػج كلديػػو مسػػؤكلياتتبلىػػا الفقػػرة   (1.02 

أسػػػعى لمسػػػاعدة تبلىػػػا الفقػػػرة   (،0.91( كانحػػػراؼ معيػػػارم  4.01المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة  

( كانحػػراؼ معيػػارم 4.01لمدرجػػة الكميػػة  حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي مرتفعػػة جػػاء بدرجػػة ( اآلخػػريف

جاء  (ابتعد عف المكاقؼ التي تتطمب مساعدة االخريفبينما أقؿ درجة حصمت عمييا الفقرة    (،0.95 

 .(1.41( كانحراؼ معيارم  2.85حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية   ،متكسطةبدرجة 

 ؟ لدى طمبة جامعة الخميل اليناء النفسيمستوى : ما الثانيالسؤال نتائج 

مسػتكل استخراج المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لقيػاس  تـّ  ،السؤاؿمى لئلجابة عك 

 (.6، كذلؾ كما ىك مكضى في الجدكؿ  اء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿالين

لدى طمبة جامعة  مستوى اليناء النفسيلقياس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول  

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي الخميل

ترتيب 

 الفقرة

 رقم الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.92 4.09 بنفسي ثقة لدم  .1 3

 مرتفعة 0.97 4.01 اعمؿ عمى تطكير نفسي ألككف االفضؿ  .2 26

 مرتفعة 0.95 3.98 الميارات مف الكثير امتبلؾ إلى أسعى  .3 10

 مرتفعة 1.04 3.97 الحياة في كالتغيير التجديد أحب  .4 9

 مرتفعة 0.97 3.94 حياتي بأىمية يشعرني ما كؿ عف أبحث  .5 14

 مرتفعة 1.05 3.93 كمعنى قيمة ذات حياتي بأف أشعر  .6 1

 مرتفعة 1.11 3.92 خاصة كقناعات معايير لنفسي أضع  .7 7
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 مرتفعة 0.85 3.91 الحياة في امكاناتي جيدان  أدرؾ  .8 2

 مرتفعة 0.98 3.87 متميزة شخصيتي  .9 19

 مرتفعة 0.99 3.87 ارغب اف اككف القائد في جميع االعماؿ التي اقـك بيا  .10 25

 مرتفعة 0.99 3.86 لدم القدرة عمى التكافؽ مع أم متغيرات تحدث في المستقبؿ  .11 24

 مرتفعة 1.15 3.85 الكثير لي يعني كجكدم  .12 6

 مرتفعة 1.11 3.83 ال اتردد في خكض مغامرات جديدة متميزة  .13 27

 مرتفعة 1.02 3.82 بنجاح مياـ مف لدم ما أنجز  .14 13

 مرتفعة 1.05 3.81 ناجحة االجتماعية عبلقاتي  .15 4

 مرتفعة 0.94 3.81 اجتماعية قيمة ذك شخص بأنني أشعر  .16 16

 مرتفعة 1.05 3.81 اعمى المراتباستمر في مكاصمة دراستي لمكصكؿ الى   .17 23

 مرتفعة 1.04 3.79 ابادر في حؿ مشكبلتي الخاصة بمفردم  .18 5

 مرتفعة 1.05 3.74 أفعالي عمى لمحكـ بي خاصة معايير أضع  .19 20

 مرتفعة 1.08 3.73 افاقي في الحياة غير محدكدة  .20 29

 مرتفعة 0.97 3.72 حياتي أىداؼ تحقيؽ في امكانياتي تكظيؼ أستطيع  .21 15

 مرتفعة 1.03 3.71 اكاجو صعكبة المكاد الدراسية كاتحداىا  .22 22

 متكسطة 1.04 3.64 أضع خطة محددة لكؿ عمؿ انكم القياـ بو  .23 21

 متكسطة 1.02 3.61 محددة أىداؼ كفؽ أسير  .24 11

 متكسطة 1.17 3.57 اعتقد اف حياتي ال تسير كفقا لمحظ  .25 28

 متكسطة 1.14 3.56 الصداقات تككيف في أبادر  .26 17

 متكسطة 1.21 3.55 بالناس االختبلط أحب  .27 8

 متكسطة 1.01 3.52 تبلفييا كأحاكؿ قصكرم جكانب أرصد  .28 12

 متكسطة 1.19 3.48 أعيش لكي الجماعة أساير  .29 18

 متكسطة 1.06 3.46 ابذؿ جيد لمتكافؽ مع زمبلئي في محيطي  .30 30

 مرتفعة 0.54 3.78 جامعة الخميلالدرجة الكمية لمستوى اليناء النفسي لدى طمبة 
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 جػػاءالينػاء النفسػي لػدل طمبػة جامعػة الخميػؿ مسػػتكل أف إلػى ( 6تشػير المعطيػات الػكاردة فػي الجػدكؿ  

 .(0.54( كانحراؼ معيارم  3.78، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية  مرتفعةبدرجة 

جػػاء بدرجػػة ( لػػدم ثقػػة بنفسػػيأعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة  ( أف 6يتضػػى مػػف الجػػدكؿ  ك 

تبلىػػػا الفقػػػرة  (0.92( كانحػػػراؼ معيػػػارم  4.09حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة  مرتفعػػػة 

حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة مرتفعػػة جػػاء بدرجػػة ( اعمػػؿ عمػػى تطػػكير نفسػػي ألكػػكف االفضػػؿ 

جػاء ( امػتبلؾ الكثيػر مػف الميػاراتأسػعى إلػى تبلىػا الفقػرة   (،0.97( كانحراؼ معيارم  4.01الكمية  

بينمػػا   (،0.95( كانحػػراؼ معيػػارم  3.98حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة  مرتفعػػة بدرجػػة 

حيػث  ،متكسطةجاء بدرجة  (ابذؿ جيد لمتكافؽ مع زمبلئي في محيطيأقؿ درجة حصمت عمييا الفقرة  

 .(1.06معيارم  ( كانحراؼ 3.46بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية  

اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات : الثالـث السؤال

الجـنس، مكـان السـكن،  تعـزى لمتغيـر  الخميـل جامعـة طمبـة لـدى النفسي واليناء الذات تساميحول 

 ؟(األمالتخصص، السنة الدراسية، معدل دخل األسرة، مستوى تعميم األب، مستوى تعميم 

 لإلجابة عن التساؤل السابق تم تحميل الفرضيات اآلتية: 

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .4

 الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامياستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

  الجنستعزى لمتغير 
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( Independent Sample t-Testاختبػػار  ت(   ـااسػػتخدلفحػػص الفرضػػية السػػابقة تػػـ ّ 

 لػػدل النفسػػي كالينػػاء الػػذات تسػػامي حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتكسػػطات فػػي إليجػػاد الفػػركؽ 

 .الجنس لمتغير تعزل الخميؿ جامعة طمبة

ف عمف الفروق في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample t-Testنتائج اختبار  ت(   :(7جدول  

 الجنس لمتغير تعزى الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة أفراد استجابات

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 تسامي الذات 
 0.59 3.60 133 ذكر

0.034 0.973 
غير 
 0.46 3.60 180 أنثى دالة

 اليناء النفسي 
 0.62 3.69 133 ذكر

1.379 0.118 
غير 
 0.45 3.84 180 أنثى دالة

 الدرجة الكمية
 0.58 3.65 133 ذكر

1.308 0.192 
غير 
 0.41 3.72 180 أنثى دالة

 344(، درجات الحرية = 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  

متكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ( إلػػػى 7النتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ  تشػػػير 

 لمتغيػر تعػزل الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي كاليناء الذات تسامي حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

مػػف مسػػتكل داللػػة  أكبػػر( كىػػي 0.192 الداللػػة اإلحصػػائية عمػػى الدرجػػة الكميػػة ، حيػػث بمغػػت الجػػنس

 0.05). 

متكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ( إلػػػى 7تشػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ  ك 

، حيػث الجػنس لمتغيػر تعػزل تسامي الذات لدل طمبة جامعة الخميػؿ حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 .(0.05مف مستكل داللة   أكبر( كىي 0.973 الداللة اإلحصائية بمغت 
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 اسػػتجاباتمتكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عػػدـ ( إلػػى 7تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ  ك 

، حيػػث بمغػػت الجػػنس لمتغيػػر تعػػزل لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ الينػػاء النفسػػي حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد

 .(0.05مف مستكل داللة   أكبر( كىي 0.118 الداللة اإلحصائية 

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2

 الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميالدراسة حول استجابات أفراد عينة 

  مكان السكنتعزى لمتغير 

ـّ اسػتخداـ  ( لمعرفػة الفػركؽ ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  لفحص الفرضية السابقة ت

 جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل النفسػػػي كالينػػػاء الػػػذات تسػػػامي حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات فػػي 

 (.8،9  الجدكليف، كذلؾ كما ىك مكضى في تعزل لمتغير مكاف السكف الخميؿ

 الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات8جدول  

 تعزى لمتغير مكان السكن الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميحول 

المتوسط  العدد مكان السكن المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تسامي الذات 

 0.50 3.66 103 قرية

 0.50 3.60 181 مدينة 

 063 3.41 29 مخيـ

 0.52 3.60 343 المجموع

 اليناء النفسي 

 0.49 3.84 103 قرية

 0.50 3.77 181 مدينة 

 0.81 3.62 29 مخيـ

 0.54 3.78 343 المجموع
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المتوسط  العدد مكان السكن المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الكمية

 0.46 3.75 103 قرية

 0.46 3.68 181 مدينة 

 0.70 3.52 29 مخيـ

 0.49 3.69 343 المجموع

 أفراد استجاباتف عمف الفروق في متوسطات ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي  : (9جدول  

 تعزى لمتغير مكان السكن الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 تسامي الذات

 بين المجموعات
1.349 2 0.675 

2.485 0.085 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

84.137 310 .271 

 المجموع
85.486 312  

 اليناء النفسي 

 بين المجموعات
1.080 2 0.540 

1.859 0.158 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

90.023 310 0.290 

 المجموع
91.102 312  

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات
1.208 2 0.604 

2.484 0.085 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

75.370 310 0.243 

 المجموع
76.578 312  

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  
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 اسػتجاباتمتكسػطات كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عػدـ ( 9، 8  يفكليتضى مف الجد

تعػػزل لمتغيػػر مكػػاف  الخميػػؿ جامعػػة طمبػػة لػػدل النفسػػي كالينػػاء الػػذات تسػػاميحػػكؿ  الدراسػػة عينػػة أفػػراد

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.085  الداللة اإلحصائية، حيث كانت السكف

متكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ( 9، 8  الجػػػدكليفيتضػػػى مػػػف كمػػػا ك 

، تسامي الذات لدل طمبػة جامعػة الخميػؿ تعػزل لمتغيػر مكػاف السػكف حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.085  اإلحصائيةحيث كانت الداللة 

 حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي كعػػػدـ 

 ، حيػػث كانػػت الداللػػة اإلحصػػائيةالينػػاء النفسػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ تعػػزل لمتغيػػر مكػػاف السػػكف

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر  (0.158 

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .3

 الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميالدراسة حول استجابات أفراد عينة 

 التخصصتعزى لمتغير 

( Independent Sample t-Testاختبػػار  ت(   ـااسػػتخدلفحػػص الفرضػػية السػػابقة تػػـ ّ 

 لػػدل النفسػػي كالينػػاء الػػذات تسػػامي حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتكسػػطات فػػي إليجػػاد الفػػركؽ 

 .التخصص لمتغير تعزل الخميؿ جامعة طمبة
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ف عمف الفروق في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample t-Testنتائج اختبار  ت(   :(40جدول  

 التخصص لمتغير تعزى الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 العدد التخصص المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 تسامي الذات 
 0.49 3.67 132 كميات أدبية

1.183 0.147 
غير 

 0.53 3.55 181 كميات عممية دالة

 اليناء النفسي 
 0.53 3.82 132 كميات أدبية

1.192 0.234 
غير 

 0.54 3.75 181 كميات عممية دالة

 الدرجة الكمية
 0.48 3.74 132 كميات أدبية

1.702 0.090 
غير 

 0.50 3.65 181 كميات عممية دالة

 344(، درجات الحرية = 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  

متكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ( إلػػػى 10النتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ  تشػػػير 

 لمتغيػر تعػزل الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي كاليناء الذات تسامي حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

مػف مسػتكل داللػة  أكبػر( كىػي 0.090 الداللة اإلحصائية عمى الدرجػة الكميػة ، حيث بمغت التخصص

 0.05). 

متكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عػػدـ ( إلػػى 10تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ  ك 

، التخصػػص لمتغيػػر تعػػزل تسػػامي الػػذات لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجابات

 .(0.05مف مستكل داللة   أكبر( كىي 0.147 الداللة اإلحصائية حيث بمغت 
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 اسػتجاباتمتكسػطات كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عػدـ ( إلػى 10تشير النتائج فػي الجػدكؿ  ك 

، حيػث بمغػت التخصػص لمتغيػر تعػزل لدل طمبػة جامعػة الخميػؿ اليناء النفسي حكؿ الدراسة عينة أفراد

 .(0.05مف مستكل داللة   أكبر( كىي 0.234 الداللة اإلحصائية 

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .4

 الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميالدراسة حول استجابات أفراد عينة 

 السنة الدراسيةتعزى لمتغير 

ـّ اسػتخداـ  ( لمعرفػة الفػركؽ ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  لفحص الفرضية السابقة ت

 جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل النفسػػػي كالينػػػاء الػػػذات تسػػػامي حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات فػػي 

 (.11،12  الجدكليف، كذلؾ كما ىك مكضى في تعزل لمتغير السنة الدراسية الخميؿ

حول  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات44جدول  

 تعزى لمتغير السنة الدراسية الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي

 المتغير
 العدد السنة الدراسية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 تسامي الذات

 0.49 3.62 110 األكلى

 0.45 3.63 117 الثانية

 0.62 3.67 40 الثالثة

 0.61 3.39 46 الرابعة

 0.52 3.60 343 المجموع

 ليناء النفسيا

 0.52 3.82 110 األكلى

 0.51 3.82 117 الثانية

 0.54 3.74 40 الثالثة
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 المتغير
 العدد السنة الدراسية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.58 3.60 46 الرابعة

 0.54 3.78 343 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.46 3.72 110 األكلى

 0.45 3.73 117 الثانية

 0.56 3.70 40 الثالثة

 0.56 3.49 46 الرابعة

 0.49 3.69 343 المجموع

 أفراد استجاباتمتوسطات ف عمف الفروق في ( لمتعر  ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  نتائج : (42جدول  

 تعزى لمتغير السنة الدراسية الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 تسامي الذات 

 بين المجموعات
2.457 3 0.819 

 داخل المجموعات دالة *0.029 3.048
83.029 309 0.269 

 المجموع
85.486 312  

 اليناء النفسي

 بين المجموعات
1.876 3 0.625 

2.165 0.092 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

89.227 309 0.289 

 المجموع
91.102 312  

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات
2.024 3 0.675 

 داخل المجموعات دالة *0.040 2.796
74.554 309 0.241 

 المجموع
76.578 312  

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  
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 اسػػتجاباتمتكسػػطات ( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 12، 11يتضػػى مػػف الجػػداكؿ  

تعػػزل لمتغيػػر السػػنة  الخميػػؿ جامعػػة طمبػػة لػػدل النفسػػي كالينػػاء الػػذات تسػػامي حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد

 . (، كىي دالة إحصائيان 0.05 كىي أقؿ مف  (0.040  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةالدراسية

متكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عػػدـ ( 12، 11يتضػػى مػػف الجػػداكؿ  كمػػا ك 

، تسامي الذات لدل طمبة جامعة الخميؿ تعزل لمتغير السنة الدراسية حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.092  حيث كانت الداللة اإلحصائية

الينػػاء  حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي ك 

 حيػػػػث كانػػػػت الداللػػػػة اإلحصػػػػائية ،بػػػػة جامعػػػػة الخميػػػػؿ تعػػػػزل لمتغيػػػػر السػػػػنة الدراسػػػػيةالنفسػػػػي لػػػػدل طم

 . (، كىي دالة إحصائيان 0.05 كىي أقؿ  (0.029 

ـّ كإليجػػاد مصػػدر الفػػركؽ  ( لممقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة لمفػػركؽ، كذلػػؾ كمػػا ىػػك LSDـ اختبػػار  ااسػػتخدتػػ

 .(13الجدكؿ  في كاضى 

 السنة الدراسيةلمتغير  تبعاً ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق LSD(: نتائج اختبار  43جدول  

 الرابعة الثالثة الثانية األكلى المقارنات المجال

تسامي 
 الذات

 0.235063    األكلى

 0.246957    الثانية

 0.280707    الثالثة

     الرابعة

الدرجة 
 الكمية

 0.227345    األكلى

 0.231194    الثانية

 0.209030    الثالثة

     الرابعة

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى  
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طػػػبلب السػػػنة األكلػػػى بػػػيف متكسػػػطات أف الفػػػركؽ  إلػػػىالمقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة نتػػػائج تشػػػير 

أيضػان الػى تشػير المقارنػات . كمػا طبلب السػنة األكلػىحيث كانت الفركؽ لصالى  كطبلب السنة الرابعة

طػبلب حيث كانت الفركؽ لصػالى  طبلب السنة الثانية كطبلب السنة الرابعةبيف متكسطات الفركؽ أف 

طػػبلب السػػنة الثالثػػة كطػػبلب بػػيف متكسػػطات الفػػركؽ أيضػػان الػػى أف تشػػير المقارنػػات كمػػا  .السػػنة الثانيػػة

 .ثةطبلب السنة الثالحيث كانت الفركؽ لصالى  السنة الرابعة

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .5

 الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميالدراسة حول استجابات أفراد عينة 

 معدل دخل األسرةتعزى لمتغير 

ـّ اسػتخداـ  ( لمعرفػة الفػركؽ ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  لفحص الفرضية السابقة ت

 جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل النفسػػػي كالينػػػاء الػػػذات تسػػػامي حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات فػػي 

 (.14،15  الجدكليف، كذلؾ كما ىك مكضى في معدؿ دخؿ األسرة تعزل لمتغير  الخميؿ

حول  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات44جدول  

 معدل دخل األسرةتعزى لمتغير  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي

 المتغير
 العدد معدل دخل األسرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 تسامي الذات

 0.46 3.41 25 منخفض

 0.51 3.60 244 متكسط

 0.59 3.69 44 مرتفع

 0.52 3.60 343 المجموع

 0.61 3.67 25 منخفض ليناء النفسيا
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 المتغير
 العدد معدل دخل األسرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.51 3.78 244 متكسط

 0.64 3.83 44 مرتفع

 0.54 3.78 343 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.50 3.54 25 منخفض

 0.47 3.69 244 متكسط

 0.57 3.76 44 مرتفع

 0.49 3.69 343 المجموع

 أفراد استجاباتمتوسطات ف عمف الفروق في ( لمتعر  ANOVAاألحادي  نتائج اختبار تحميل التباين : (45جدول  

 معدل دخل األسرةتعزى لمتغير  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 تسامي الذات 

 بين المجموعات
1.289 2 .644 

2.373 0.095 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

84.197 310 .272 

 المجموع
85.486 312  

 اليناء النفسي

 بين المجموعات
.416 2 .208 

0.712 0.492 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

90.686 310 .293 

 المجموع
91.102 312  

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات
.792 2 .396 

1.620 0.199 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

75.785 310 .244 

 المجموع
   

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  
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متكسػػػػػطات كجػػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي عػػػػػدـ ( 15، 14  الجػػػػػدكليفيتضػػػػى مػػػػػف 

تعػزل لمتغيػر  الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي كاليناء الذات تسامي حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

دالة غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.199  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةمعدؿ دخؿ األسرة 

 . إحصائيان 

متكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عػػدـ ( 15، 14  الجػػدكليفيتضػػى مػػف كمػػا ك 

معػػدؿ دخػػؿ تسػػامي الػػذات لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ تعػػزل لمتغيػػر  حػػكؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجابات

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.095  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةاألسرة 

 حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي كعػػػدـ 

  حيث كانت الداللة اإلحصائية ،معدؿ دخؿ األسرةاليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ تعزل لمتغير 

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر  (0.492 

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .6

 الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميالدراسة حول استجابات أفراد عينة 

 مستوى تعميم األبتعزى لمتغير 

ـّ اسػتخداـ  ( لمعرفػة الفػركؽ ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  لفحص الفرضية السابقة ت

 جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل النفسػػػي كالينػػػاء الػػػذات تسػػػامي حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات فػػي 

 (.16،17  الجدكليف، كذلؾ كما ىك مكضى في مستكل تعميـ األبتعزل لمتغير  الخميؿ
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حول  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات46جدول  

 مستوى تعميم األبتعزى لمتغير  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي

 المتغير
 العدد تعميم األبمستوى 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 تسامي الذات

 0.52 3.58 164 ثانكم فأقؿ

 0.49 3.58 50 دبمـك

 0.53 3.64 99 جامعي فأعمى

 0.52 3.60 343 المجموع

 ليناء النفسيا

 0.54 3.77 164 ثانكم فأقؿ

 0.47 3.70 50 دبمـك

 0.56 3.84 99 جامعي فأعمى

 0.54 3.78 343 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.49 3.67 164 ثانكم فأقؿ

 0.44 3.64 50 دبمـك

 0.51 3.74 99 جامعي فأعمى

 0.49 3.69 343 المجموع
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 أفراد استجاباتمتوسطات ف عمف الفروق في ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي  : (47جدول  

 مستوى تعميم األبتعزى لمتغير  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 تسامي الذات 

 بين المجموعات
0.242 2 0.121 

0.439 0.645 
غير 

 دالة
 المجموعاتداخل 

85.245 310 0.275 

 المجموع
85.486 312  

 اليناء النفسي

 بين المجموعات
0.718 2 0.359 

1.231 0.293 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

90.385 310 0.292 

 المجموع
91.102 312  

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات
0.418 2 0.209 

0.851 0.428 
غير 

 دالة
 المجموعاتداخل 

76.159 310 0.246 

 المجموع
76.578 312  

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  

متكسػػػػػطات كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي عػػػػػدـ ( 17، 16  الجػػػػػدكليف يتضػػػػػى مػػػػػف

تعػزل لمتغيػر  الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي كاليناء الذات تسامي حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

دالػة غيػر (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.428  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةمستكل تعميـ األب

 . إحصائيان 
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متكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عػػدـ ( 17، 16  الجػػدكليفيتضػػى مػػف كمػػا ك 

مسػتكل تعمػيـ تسػامي الػذات لػدل طمبػة جامعػة الخميػؿ تعػزل لمتغيػر  حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.645  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةاألب

 حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي كعػػػدـ 

حيػػػػث كانػػػػت الداللػػػػة  ،مسػػػػتكل تعمػػػػيـ األبالينػػػػاء النفسػػػػي لػػػػدل طمبػػػػة جامعػػػػة الخميػػػػؿ تعػػػػزل لمتغيػػػػر 

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر  (0.293  اإلحصائية

متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .7

تعزى  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تساميالدراسة استجابات أفراد عينة 

 مستوى تعميم األملمتغير 

ـّ اسػتخداـ  ( لمعرفػة الفػركؽ ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  لفحص الفرضية السابقة ت

 جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل النفسػػػي كالينػػػاء الػػػذات تسػػػامي حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات فػػي 

 (.18،19  يفكلالجد، كذلؾ كما ىك مكضى في األـ مستكل تعميـ تعزل لمتغير  الخميؿ

حول  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات48جدول  

 األممستوى تعميم تعزى لمتغير  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي

 المتغير
 العدد األممستوى تعميم 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 تسامي الذات
 0.55 3.61 192 ثانكم فأقؿ

 0.46 3.49 37 دبمـك
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 المتغير
 العدد األممستوى تعميم 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.47 3.61 84 جامعي فأعمى

 0.52 3.60 343 المجموع

 ليناء النفسيا

 0.55 3.76 192 ثانكم فأقؿ

 0.45 3.64 37 دبمـك

 0.53 3.87 84 جامعي فأعمى

 0.54 3.78 343 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.51 3.69 192 ثانكم فأقؿ

 0.43 3.56 37 دبمـك

 0.46 3.74 84 جامعي فأعمى

 0.49 3.69 343 المجموع

 أفراد استجاباتمتوسطات ف عمف الفروق في ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي  : (49جدول  

 األممستوى تعميم تعزى لمتغير  الخميل جامعة طمبة لدى النفسي واليناء الذات تسامي حول الدراسة عينة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 تسامي الذات 
 بين المجموعات

0.516 2 0.258 

0.942 0.391 
غير 

 المجموعاتداخل  دالة
84.970 310 0.274 
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 المجموع
85.486 312  

 اليناء النفسي

 بين المجموعات
1.540 2 0.770 

2.665 0.071 
غير 

 دالة
 داخل المجموعات

89.563 310 0.289 

 المجموع
91.102 312  

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات
0.847 2 0.423 

1.733 0.179 
غير 

 دالة
 المجموعاتداخل 

75.731 310 0.244 

 المجموع
76.578 312  

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  

متكسػػػػػطات كجػػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي عػػػػػدـ ( 19، 18  يفكلالجػػػػػديتضػػػػى مػػػػػف 

تعػزل لمتغيػر  الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي كاليناء الذات تسامي حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

دالػة غيػر (، كىػي 0.05 كىػي أكبػر مػف  (0.391  ، حيث كانت الداللػة اإلحصػائيةاألـمستكل تعميـ 

 . إحصائيان 

متكسػػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عػػدـ ( 19، 18  يفكلالجػػديتضػػى مػػف كمػػا ك 

مسػتكل تعمػيـ تسػامي الػذات لػدل طمبػة جامعػة الخميػؿ تعػزل لمتغيػر  حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر مف  (0.071  ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةاألـ

 حػػػكؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتكسػػػطات كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي كعػػػدـ 
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 حيث كانت الداللة اإلحصػائية ،األـمستكل تعميـ اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ تعزل لمتغير 

 . دالة إحصائيان غير (، كىي 0.05 كىي أكبر  (0.179 

الينـاء النفسـي لـدى طمبـة و تسـامي الـذات  توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين: ىـل السؤال الرابع

 ؟ جامعة الخميل

 السؤاؿ تـ تحميؿ الفرضية اآلتية:كمف ىذا 

تسامي الذات  بين( α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   عالقةال توجد  .8

 .واليناء النفسي لدى طمبة جامعة الخميل

ـّ اسػػػتخداـ كلفحػػػص الفرضػػػية السػػػابقة تسػػػامي إليجػػػاد العبلقػػػة بػػػيف  (بيرسػػػكف معامػػػؿ ارتبػػػاط  تػػػ

دالػة إحصػائيان  قكيػة طرديةكجكد عبلقة  ، أظيرت النتائججامعة الخميؿ اء النفسي لدل طمبةالذات كالين

( بداللة 0.735  معامؿ االرتباط ، حيث بمغتسامي الذات كاليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿبيف 

 . اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿزاد تسامي الذات   كمما زادأم أنو (، 0.000إحصائية  
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 الخامسالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 مقدمة:

ـّ التكصؿ ليا، كمف ثـ التكصياتيتضمف ىذا الفصؿ   .عرضان لمناقشة نتائج الدراسة التي ت

 نتائج الدراسة مناقشة

 ؟الخميل تسامي الذات لدى طمبة جامعةمستوى : ما ولالسؤال األ مناقشة نتائج 

أف مسػػتكل تسػػامي الػػذات لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ جػػاء بدرجػػة متكسػػطة، حيػػث بمػػغ المتكسػػط 

كتعػزك الباحثػة ىػذه النتيجػة إلػى أف معظػـ (. 0.52( كانحػراؼ معيػارم  3.61الحسابي لمدرجة الكمية  

ابركف طمبػة الجامعػة يشػعركف بتسػامي الػذات بػدرجات متفاكتػة، حيػث أف ىنػاؾ مجمكعػة مػف الطمبػة مثػػ

يجابيػػة، كىنػػاؾ إمػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى أىػػدافيـ بكػػؿ كفػػاءة، كلػػدييـ رغبػػة قكيػػة فػػي فيػػـ ذكاتيػػـ بصػػكر 

مجمكعة مف الطمبة ال يحققكف ذكاتيـ كذلؾ ألف ىناؾ بعض الظركؼ منعتيـ مف تحقيؽ  أىدافيـ مما 

نتيجػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػع  نتيجػػة دراسػػة أبػػك دراز  ختمػػؼتسػػامي الػػذات، كتيشػػعرىـ بمسػػتكل أقػػؿ مػػف 

(كالتػػي ىػػدفت 2018أمػػا دراسػػة عبػػد الحميػػد  ( التػػي أظيػػرت أف مسػػتكل تسػػامي الػػذات مرتفػػع، 2019 

إلػػى تنميػػة تسػػامي الػػذات باسػػتخداـ برنػػامج إرشػػادم قػػائـ عمػػى العػػبلج الكجػػكدم لػػدل عينػػة مػػف الفتيػػات 

البرنامج اإلرشادم القائـ عمى العبلج الكجكدم في تنمية تسامي الجامعيات، أسفرت النتائج عف فاعمية 

 الذات لدل الفتيات الجامعيات، مما يؤكد أىمية تنمية مفيـك تسامي الذات لدل الطمبة الجامعييف.
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 ؟ لدى طمبة جامعة الخميل اليناء النفسيمستوى : ما الثانيالسؤال نتائج مناقشة 

أف مسػػتكل الينػػاء النفسػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ جػػاء بدرجػػة مرتفعػػة، حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي 

تعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة أف لػػدل طمبػػة الجامعػػة (. 0.54( كانحػػراؼ معيػػارم  3.78لمدرجػػة الكميػػة  

لطمبػة فػي مستكل مف الثقػة بػالنفس، ممػا يجعػؿ لػدل الطمبػة العزيمػة مػف أجػؿ تطػكير أنفسػيـ، كمػا أف ا

الجامعػػة يسػػعكف باسػػتمرار إلػػى تطػػكير ميػػاراتيـ لػػذلؾ ظيػػرت ىػػذه النتيجػػة. خاصػػة كأف الطمبػػة ينتمػػكف 

، كمػػا أف الجامعػػة تعمػػؿ عمػػى تػػكفير البيئػػة المناسػػبة بالفعػػؿ إلػػى جػػامعتيـ كتخصصػػاتيـ بصػػكرة كاقعيػػة

بػػر قػػدر ممكػػف مػػػف لتعمػػيـ الطمبػػة ككػػذلؾ يػػتـ إرشػػادىـ كتػػكفير ليػػـ مػػػا يحتػػاجكف مػػف أجػػؿ اكتسػػاب اك

 .الميارات التعميمية

  ( Punia, 2015دراسػة  ك  (Roslan,2017دراسػة  ك  (2019  دراز أبػكتتفؽ ىذه النتيجة مػع دراسػة 

 عمػة دراسػةك  (2020الخطيػب كقرعػاف   دراسػةتختمؼ ىذه النتيجة مع بينما ( Maria, 2015دراسة  ك 

دراسػة التميمػي كناصػر اتفقت مػع ك  التي أظيرت أف مستكل اليناء النفسي متكسط. ( 2019  كالطاىر

 .مف اليناء النفسي عالي ( التي أظيرت النتائج أف أفراد عينة الدراسة يتمتعكف بمستكل2019 

اسـتجابات أفـراد ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات : الثالـث السـؤالمناقشة نتائج 

الجـنس،  لمتغيـر  تسامي الذات والينـاء النفسـي لـدى طمبـة جامعـة الخميـل تعـزىعينة الدراسة حول 

مكــان الســكن، التخصــص، الســنة الدراســية، معــدل دخــل األســرة، مســتوى تعمــيم األب، مســتوى تعمــيم 

 ؟(األم

تسػامي  حػكؿ الدراسػة عينػة أفػراد اسػتجاباتمتكسػطات كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عدـ تبيف 

، كتعػزك الباحثػة ىػذه النتيجػة إلػى الجػنس لمتغيػر تعػزل لدل طمبة جامعة الخميؿ كاليناء النفسي الذات 

 كمػا بكضػكح، أىػدافيـ تحديػد عمػى كالخبػرة القػدرة لدييـ أصبى الجنسيف كبل مفجامعة الخميؿ  طمبة أف
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 كتجعميػـ أىػدافيـ، تحقيػؽ مف يمكنيـ الذم األمر العممية حياتيـ في كالتركيز االندماج يستطيعكف أنيـ

عػػب دكران فػػي تحقيػػؽ االسػػتمرار فػػي حيػػاتيـ بشػػكؿ يحقػػؽ ليػػـ تسػػامي الػػذات كالػػذم بػػدكره يم عمػػى قػػادريف

 .اليناء النفسي

 ىيبة دراسةك  (2019دراسة أبك دراز  ك  (2020الخطيب كقرعاف   دراسةتتفؽ ىذه النتيجة مع 

كىـ  (Shaheen, 2016دراسة  ك ( 2016دراسة أحمد كعثماف  ك  (2017دراسة عمي  ك  (2014 

دراسة التميمي ، بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع لمتغير الجنس تبعان جميعان أظيرت عدـ كجكد كزف 

 ,Puniaدراسة  ك ( Gokdage, 2015دراسة  ك  (2018دراسة الذىبي كالسمماف  ك  (2019كناصر  

 اإلناث.التي أظيرت فركقان لصالى  (2015

تسػامي حػكؿ  الدراسػة عينػة أفػراد اسػتجاباتمتكسػطات كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عدـ تبيف 

كتعػزل ىػذه النتيجػة إلػى أف ، لمتغير مكػاف السػكف الذات كاليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ تعزل

تطػػكير أنفسػػيـ كبنػػاء مجتمػػع ليكػػكف لػػدييـ الخبػػرة  عمػػى اخػػتبلؼ مكػػاف السػػكف ليػػـ جامعػػة الخميػػؿطمبػػة 

أفضػػؿ مػػف خػػبلؿ فيػػـ سػػمكؾ الفػػرد كالجماعػػة ممػػا يكلػػد لػػدييـ القػػدرة كالفعاليػػة الشخصػػية، فيصػػبى لػػدييـ 

كالمثػابرة كمكاصػمة بػذؿ الجيػد  كالينػاء النفسػيحالة مف التركيز العميؽ كاالندماج التاـ كالشعكر بالمتعة 

أبػػك دراز كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة  ،الػػذاتتسػػامي  يحقػػؽ ليػػـ، كىػػذا أىػػدافيـفػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ 

 .التي أظيرت فركقان لصالى التخصصات اإلنسانية. (2019 

 عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتكسػطات كجػػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية فػػي عػدـ تشػير النتػػائج إلػػى 

تعػػزك ، التخصػػص لمتغيػػر تسػػامي الػػذات كالينػػاء النفسػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ تعػػزل حػػكؿ الدراسػػة

إال أنيػػػـ  طمبػػػة جامعػػػة الخميػػػؿأنػػػو بػػػالرغـ مػػػف اخػػػتبلؼ التخصصػػػات لػػػدل الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى 

التػػي تحقػػؽ ليػـ مسػػتكل مػػف يتمتعػكف بالقػػدرة عمػػى تحديػد األىػػداؼ بكضػػكح، كمػا أنيػػـ يتمتعػػكف بػالخبرة 
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ناسػػػبة لحػػػدكث ، كبالتػػػالي تػػػكفر الظػػػركؼ المبالينػػػاء النفسػػػيجػػػكدة الحيػػػاة، كيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ شػػػعكرىـ 

 .دل الطمبة بغض النظر عف تخصصاتيـل مي الذاتاتس

تسػامي الػذات  حػكؿ الدراسػة عينػة أفػراد استجاباتمتكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تبيف 

بػػػيف متكسػػػطات أف الفػػػركؽ ك ، لمتغيػػػر السػػػنة الدراسػػػية كالينػػػاء النفسػػػي لػػػدل طمبػػػة جامعػػػة الخميػػػؿ تعػػػزل

ككػػذلؾ . طػػبلب السػػنة األكلػػىحيػػث كانػػت الفػػركؽ لصػػالى  كطػػبلب السػػنة الرابعػػةطػػبلب السػػنة األكلػػى 

حيػػث كانػػػت الفػػركؽ لصػػػالى  طػػبلب السػػػنة الثانيػػة كطػػػبلب السػػنة الرابعػػػةبػػيف متكسػػػطات فػػػركؽ ىنػػاؾ 

حيث  طبلب السنة الثالثة كطبلب السنة الرابعةبيف متكسطات فركؽ ىناؾ أيضان ك  .طبلب السنة الثانية

، تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى اقتراب طمبة السنة الرابعػة مػف طبلب السنة الثالثةكانت الفركؽ لصالى 

كمػػا يمػػر فيػػو خريجػػي إلػػى الحيػػاة المسػػتقبمية بعػػد انتيػػاء الدراسػػة فػػي الجامعػػة  فيػػـ ينظػػركفالتخػػرج لػػذا 

ظير في المجتمػع ممػا يقمػؿ مػف مسػتكل الينػاء النفسػي كىػذا يم المرتفع الذحجـ البطالة الجامعات مف 

 تسامي الذات.ينعكس عمى 

 حكؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في عدـ  أظيرت النتائج

تعػزك الباحثػة  ،معػدؿ دخػؿ األسػرةلمتغيػر  تسامي الذات كاليناء النفسي لدل طمبة جامعػة الخميػؿ تعػزل

ألنيػػـ  التحقػػكا بالجامعػػة؛ إال أنيػػـ مسػػتكل الػػدخؿ لػػدييـبغػػض النظػػر عػػف  جامعػػة الخميػػؿإلػػى أف طمبػػة 

يريدكف تحقيؽ األىداؼ التي كضعكىا ألنفسيـ، كىـ يعممكف مػف أجػؿ تحقيقيػا مػف خػبلؿ التركيػز التػاـ 

 أىدافيـ.حقيؽ كاالندماج في ميمتيـ التعميمية، كذلؾ فإنيـ يعممكف أثناء مسيرتيـ الدراسية عمى ت

 حكؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في عدـ  أظيرت النتائج

كقػػد يعػػكد ، مسػػتكل تعمػػيـ األبلمتغيػػر  تسػػامي الػػذات كالينػػاء النفسػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ تعػػزل

يقبمػػكف بنشػػاط كحيكيػػة إلػػى الػػتعمـ كتنميػػة  طمبػػة جامعػػة الخميػػؿالسػػبب فػػي ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف معظػػـ 
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فػػإف اآلبػػاء يسػػعكف إلػػى تشػػجيع أبنػػائيـ عمػػى تحقيػػؽ ذكاتيػػـ بحيػػث يػػتـ قػػدراتيـ العمميػػة كالمعرفيػػة، لػػذا 

 تحقيؽ مستكل مف اليناء النفسي.

 حكؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في عدـ  أظيرت النتائج

كتعػػزل ىػػذه ، األـمسػػتكل تعمػػيـ لمتغيػػر  الػػذات كالينػػاء النفسػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة الخميػػؿ تعػػزلتسػػامي 

النتيجة إلى أف ما تكفره ثقافة المجتمع مف تدعيمات تساعد عمى نمك الشخصية نمكان يتفػؽ مػع ممارسػة 

النفسػػي ممػػا يػػؤدم إلػػى تتسػػامي الػػذات لػػدييـ كتحقيػػؽ مسػػتكل الينػػاء ، الطمبػػة مػػف أجػػؿ تحقػػي طمػػكحيـ

 بغض النظر عف مستكل تعميـ األـ.

اليناء النفسـي و تسامي الذات  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين: ىل مناقشة نتائج السؤال الرابع

 ؟لدى طمبة جامعة الخميل

تسػامي الػذات كالينػاء النفسػي لػدل طمبػة بػيف دالػة إحصػائيان  قكيػة طرديػةكجكد عبلقة إلى  النتائجتشير 

لػػدل طمبػػة  الخميػػؿ جامعػػة طمبػػة لػػدل النفسػػي الينػػاء زاد الػػذات تسػػامي كممػػا زادأم أنػػو  ،الخميػػؿجامعػػة 

 .(2019  دراز أبكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  ،جامعة الخميؿ

تعتبػر  جامعػة الخميػؿلػدل طمبػة  تسامي الذات كاليناء النفسيأف عبلقة تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى  

 الينػػاء النفسػػيكػػاف مسػػتكل  تسػػامي الػػذاتكممػػا ارتفػػع  بحيػػث، حيػػاة الطالػػبمػػف الجكانػػب الميمػػة فػػي 

كأىدافػو، كىػذا  يسػعى إلػى تحقيػؽ ذاتػومرتبط بميمة الطالب الػذم  تسامي الذات يجعؿا، كىذا ما مرتفعن 

 . يناء النفسييحقؽ ليـ البشكؿ ايجابي كالذم تسامي ذات يدؿ عمى أف الطمبة عندما يمتمككف 
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 التوصيات

 مف خبلؿ النتائج السابقة تكصي الباحثة:

أف تعمؿ الجامعة عمى عقد كرشات عمؿ لرفع مستكل تسامي الذات لدل الطمبة كتدريبيـ عمى  .1

 كيفية الكصكؿ إلى درجة اليناء النفسي.

لدل الطمبة  تسامي الذاتعمى القائميف عمى العممية التعميمية في الجامعات العمؿ عمى تعزيز  .2

 .اليناء النفسيكالمحافظة عميو مف خبلؿ تكفير العكامؿ في البيئة التعميمية التي تعمؿ عمى زيادة 

تضميف بعض مقررات عمـ النفس بعض التكجييات كاالستراتيجيات التي تساعد الطمبة عمى  .3

 الشعكر باليناء النفسي مف خبلؿ رفع مستكل تسامي الذات كتدعيـ الذات اإليجابي.

 .اإليجابي النفس عمـ الى التطرؽ خبلؿ مف تسامي الذات كاليناء النفسي بأىمية الطمبة تكعية .4

 .مف أجؿ تحقيؽ اليناء النفسي ليـ مشاعرىـ عف التعبير عمى الطبلب تشجيع .5

 اليناء النفسي لدل طمبة جامعة الخميؿ. الذات تسامي لتعزيز تدريبية أنشطة ـتقدي .6

 .الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي باليناء كمنبئات النفسية كالسكينة الذات تساميدراسة  .7
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 كمية التربية
 كالتربكم قسـ عمـ النفس االرشادم

 
 االستاذ/ة الدكتكر/ة الفاضؿ/ة : 
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

ي. الخميؿ جامعة طمبة لدل النفسي باليناء كعبلقتو الذات تسامي تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف: ي
كنظرا لما ، كالسكينة النفسية، كاليناء النفسي تسامي الذات لقياسثبلث مقاييس  تطكيرلذلؾ فقد تـ 

تتمتعكف بو مف خبرة كدراية في ىذا المجاؿ، تأمؿ الباحثة منكـ تحكيـ ىذه األدكات مف خبلؿ إبداء 
 مبلحظاتكـ كمقترحاتكـ مف حيث:

o .الصياغة المغكية لمفقرات 
o .مدل مبلئمة الفقرات لمجاالت الدراسة 
o .أم تعديبلت أك مقترحات تركنيا مناسبة 

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ
 

 عزيزة أبك فارة: الباحثة

 البيانات العامة:

 انثف     (   ذكر     ( الجنس: 

 سنة     ( 22أكثر من   سنة     ( 22-49  سنة     ( 49أقل من  العمر:

 عموم انسانية     (  التخصص: عموم طبيعية     (
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 ثالثة     (   ثانية     (  أولف     ( السنة الدراسية:

     ( خامسة  رابعة     (

     ( مخيم      ( قرية      ( مدينة :مكان السكن
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بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 

      لدم ىكايات كاىتمامات يمكنني االستمتاع بيا  .1

      أتقبؿ نفسي كشخص ناضج كلديو مسؤكليات  .2

      أتكاصؿ مع اآلخريف كأتشارؾ معيـ   .3

      أتكافؽ نفسيان مع حياتي  .4

      أتكافؽ مع التغيرات التي تحدث في مراحؿ نمكم  .5

      أشارؾ اآلخريف خبراتي كمياراتي  .6

      أجد معنى لخبراتي السابقة  .7

      أسعى لمساعدة اآلخريف  .8

      لدم اىتماـ مستمر لتعمـ  .9

      قادر عمى تجاكز الصعكبات في حياتيأنا   .10

      أتقبؿ الحياة بصعكباتيا  .11

      أجد معنى لمعتقداتي الركحية  .12

      أسمى لآلخريف بمساعدتي  .13

      أستمتع بحياتي التي أعيشيا  .14

      أنسى اخفاقاتي السابقة  .15
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 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 

      أشعر بأف حياتي ذات قيمة كمعنى  .16

      أدرؾ جيدان امكاناتي في الحياة  .17

      لدم ثقة بنفسي  .18

      عبلقاتي االجتماعية ناجحة  .19

      أكاجو مشكبلتي  .20

      كجكدم يعني لي الكثير  .21

      خاصة أضع لنفسي معايير كقناعات  .22

      أحب االختبلط بالناس  .23

      أحب التجديد كالتغيير في الحياة  .24

      أسعى إلى امتبلؾ الكثير مف الميارات  .25

      أسير كفؽ أىداؼ محددة  .26

      أرصد جكانب قصكرم كأحاكؿ تبلفييا  .27

      أنجز ما لدم مف مياـ بنجاح  .28

      أبحث عف كؿ ما يشعرني بأىمية حياتي  .29
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 حياتي

     

      أشعر بأنني شخص ذك قيمة اجتماعية  .31

      أبادر في تككيف الصداقات  .32

      أساير الجماعة لكي أعيش  .33

      شخصيتي متميزة  .34
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اننهبئية(االستجبنةفيصىرتهب3مهحك)

 
 جامعة الخميل

 عمادة الدراسات العميا
 

 تحية طيبة وبعد... 

ي، تسامي الذات وعالقتو باليناء النفسي لدى طمبة جامعة الخميل بإجراء دراسة بعنكاف: ي ةقـك الباحثت
التكـر باإلجابة  ةن . راجياالرشاد النفسيكذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

 ( أماـ العبارة التي تتفؽ ككجية نظرؾ. xعف فقرات اإلستبانة ككضع إشارة  

لكـ جيكدكـ كأمانتكـ العممية كحرصكـ عمى إنجاح ىذه الدراسة، عمما أف إجابتؾ سػتككف سػرية،  شاكرةن 
 كال تشكؿ أم نكع مف االختبار، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

 
 شكرم لحسف تعاكنكـ مع خالص

 
 الباحثة: عزيزة ابو فارة.                                                                 

 إشراف: د. حاتم عابدين.                                                                        
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 البيانات األولية:  أوال:
 الصفة التي تنطبق عمف حالتك: ضع دائرة حول

 
 . أنثف.2 . ذكر.4 * الجنس:

 . مدينة2 . قرية 4 * مكان السكن

  . مخيم.3

 . كميات عممية2 . كميات ادبية4 * التخصص

 . الثانية2 . االولف4 * السنة الدراسية

 . الرابعة4 . الثالثة3

*معدل دخل 
 االسرة

 .متوسط2 .منخفض4

  .مرتفع3 

تعميم *مستوى 
 األب

 .دبموم2 .ثانوي فاقل4

  .جامعي فأعمف3 

*مستوى تعميم 
 األم

 .دبموم2 .ثانوي فاقل4

  .جامعي فأعمف3 
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 هقٍاس تساهً الذات:ثانٍا: 

.( فً الوزبع الذي ٌتفق ووجهة نظزك أهام كل فقزة هن الفقزات xٌزجى وضع شارة )

بدرجة  الفقرة الرقـ
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

      بيا االستمتاع يمكنني كاىتمامات ىكايات لدم 1
      مسؤكليات كلديو ناضج كشخص نفسي أتقبؿ 2
       معيـ كأتشارؾ اآلخريف مع أتكاصؿ 3
      حياتي الحالية مع نفسيان  أتكافؽ 4
      نمكم مراحؿ في تحدث التي التغيرات مع أتكافؽ 5
      كمياراتي خبراتي اآلخريف أشارؾ 6
      السابقة لخبراتي معنى أجد 7
      اآلخريف لمساعدة أسعى 8
      لتعمـ مستمر اىتماـ لدم 9
      حياتي في الصعكبات تجاكز عمى قادر أنا 10
      بصعكباتيا الحياة أتقبؿ 11
      الركحية لمعتقداتي معنى أجد 12
      بمساعدتي لآلخريف أسمى 13
      أعيشيا التي بحياتي أستمتع 14
      السابقة اخفاقاتي أنسى 15
      اشارؾ باألعماؿ التطكعية في المجتمع 16
      التـز بكاجباتي تجاه االخريف 17
      ابتعد عف المكاقؼ التي تتطمب مساعدة االخريف 18
      اتطمع دائما لممثاليات 19
      اشعر بالممؿ مف الحياة التي أعيش فييا 20
      االنساف الذم يعيش لنفسو ال يستحؽ الحياة 21
      أسعى لتكريس حياتي ليدؼ ما 22
      أشعر باالمتناف لكؿ مف قدـ لي معركفان  23
      اتطمع بشغؼ الى كؿ ما ىك جديد في حياتي 24



  



98 
 

 :النفسًالهناء هقٍاس : ثالثا  

.( فً الوزبع الذي ٌتفق ووجهة نظزك أهام كل فقزة هن الفقزات xٌزجى وضع شارة )

 

بدرجة  الفقرة الرقـ
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جدا

      كمعنى قيمة ذات حياتي بأف أشعر 1
      الحياة في امكاناتي جيدان  أدرؾ 2
      بنفسي ثقة لدم 3
      ناجحة االجتماعية عبلقاتي 4
      ابادر في حؿ مشكبلتي الخاصة بمفردم 5
      الكثير لي يعني كجكدم 6
      خاصة كقناعات معايير لنفسي أضع 7
      بالناس االختبلط أحب 8
      الحياة في كالتغيير التجديد أحب 9
      الميارات مف الكثير امتبلؾ إلى أسعى 10
      محددة أىداؼ كفؽ أسير 11
      تبلفييا كأحاكؿ قصكرم جكانب أرصد 12
      بنجاح مياـ مف لدم ما أنجز 13
      حياتي بأىمية يشعرني ما كؿ عف أبحث 14
      حياتي أىداؼ تحقيؽ في امكانياتي تكظيؼ أستطيع 15
      اجتماعية قيمة ذك شخص بأنني أشعر 16
      الصداقات تككيف في أبادر 17
      أعيش لكي الجماعة أساير 18
      متميزة شخصيتي 19
      أفعالي عمى لمحكـ بي خاصة معايير أضع 20
      أضع خطة محددة لكؿ عمؿ انكم القياـ بو 21
      اكاجو صعكبة المكاد الدراسية كاتحداىا 22
      لمكصكؿ الى اعمى المراتباستمر في مكاصمة دراستي  23
لدم القدرة عمى التكافؽ مع أم متغيرات تحدث في  24

 المستقبؿ
     

      ارغب اف اككف القائد في جميع االعماؿ التي اقـك بيا 25
      اعمؿ عمى تطكير نفسي ألككف االفضؿ 26
      ال اتردد في خكض مغامرات جديدة متميزة 27
      حياتي ال تسير كفقا لمحظاعتقد اف  28
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      افاقي في الحياة غير محدكدة 29
      ابذؿ جيد لمتكافؽ مع زمبلئي في محيطي 30

 

 


