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  الشكر والتقدير
 

 بالفضػؿ ( واعتراًفػا٠٤ آيػة " )النمػؿومن شكر فإنماا يشاكر لنفساوتعالى: " قولو مف انطالقاً 

 حظيػت مػا عمػى ذي الفاضؿ الدكتور محمػد عجػوةألستا والتقدير الشكر خالصب أتقدـ ألىمو

 .… سديد ونصح ، مفيد وتوجيو جميؿ وصبر كريـ مف إشراؼ بو

 والبعيػد سػياًل، العصػي جعػؿ مػا مالحظاتػو، ودقػة رأيػو، وسػديد وتجاربػو عممو مف نيمنح فقد

 . نوالً  أقرب

يف عمػػػى تقػػػبميـ مناقشػػػة الرسػػػالة واثرا يػػػا كمػػػا اتقػػػدـ بجزيػػػؿ الشػػػكر والتقػػػدير الػػػى الممتحنػػػ

خالػد  والػدكتور الفاضػؿ كماؿ مخػامرةبالتعديالت التي يرتؤىا مناسبة، وىـ الدكتور الفاضؿ 

 كتمو.

كما اتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير عمى كافة اعضاء اليي ة التدريسية في كمية التربية، وعمى 

 .راسيـ عميد الكمية الدكتور الفاصؿ كماؿ مخامرة
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 الممخص 
ىدفت الدراسة التعرؼ الى جودة الحياة وعالقتيا بمستوى الطموح المستقبمي لدى عينة 

مف طمبة البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ، ومف أجؿ تحقيؽ اىداؼ 

طالب وطالبة مف طمبة ( 507مجتمع الدراسة بمغت )مف طبقية اختيار عينة عشوا ية الدراسة تـ 

حيث بمغ عدد طمبة برنامج المكثؼ ، البرنامجيف العادي والمكثؼ في كمية التربية/جامعة الخميؿ

( طالبا وطالبة. وتـ استخداـ المنيج 323( طالبا وطالبة،  وبمغ طمبة البرنامج العادي )484)

، مقياس جودة الحياة، ومقياس مقياسيف لمدراسة وتـ تطويرالوصفي الرتباطي في الدراسة، 

 .الطموح المستقبمي، وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات ادوات الدراسة

ف ىناؾ عالقة موجبة طردية بيف جودة الحياة أالنتا ج اآلتية: توصمت الدراسة الى 

 ةلمدرجة الكمي معامؿ ارتباط بيرسوفوالطموح المستقبمي لدى طمبة البرنامجيف، حيث كاف 

مستوى جودة الحياة لدى طمبة البرنامج  ف  أوىي قيمة عالية، كما اظيرت النتا ج  (0.754)

منيا لدى طمبة البرنامج العادي حيث بمغت الدرجة الكمية لممتوسط الحسابي لطمبة  أعمىالمكثؼ 

(، كذلؾ فيما يتعمؽ 3077(  في حيف بمغت لدى طمبة البرنامج العادي )4044البرنامج المكثؼ )

حيث بمغ المتوسط  أعمى طموح طمبة البرنامج المكثؼ لدييـ مستوى ف  أبمستوى الطموح إذ تبيف 

 ( 3085( في حيف بمغ لدى طمبة البرنامج العادي )4044الحسابي لمدرجة الكمية )

تبعا لبرنامج العادي وجود فروؽ في جودة الحياة لدى طمبة ا النتا ج أيضاظيرت أكما 

بمتوسط  والقسـ لصالح عمـ النفس (0308بمتوسط حسابي ) الناث)الجنس لصالح لمتغير 

والمستوى ( 3088بمتوسط حسابي )والمعدؿ لصالح المعدؿ العالي)ممتاز(  (3.85حسابي )

ولـ تظير فروؽ لدى طمبة  ،(3093بمتوسط حسابي) السنو الولى()الدراسي لصالح طمبة 



 س

 

رت فروؽ تبعا لمتغير )المعدؿ لصالح المعدؿ القسـ، وظيو  البرنامج المكثؼ تبعا لمتغير الجنس

 .(3094بمتوسط حسابي) ، والمستوى الدراسي لصالح سنو اولى((4042بمتوسط حسابي) العالي

أما عمى مستوى الطموح فقد تبيف وجود فروؽ لدى طمبة البرنامج العادي تبعا لمتغيرات )الجنس 

بمتوسط  لمعدؿ العالي، والمعدؿ لصالح ا(3087بمتوسط حسابي ) لصالح الناث

، في حيف لـ (4044بمتوسط حسابي ) ، والمستوى الدراسي لصالح سنو اولى((3094حسابي)

تظير أي فروؽ تبعا لمتغير القسـ، أما لدى طمبة البرنامج المكثؼ، لـ يكف ىناؾ اي فروؽ تبعا 

صالج المعدؿ )الجنس، القسـ، المستوى الدراسي( وظيرت فروؽ تبعا لمتغير المعدؿ للمتغيرات 

    .(4049بمتوسط حسابي) العالي

جراء المزيد مف الدراسات حوؿ جودة الحياة وبناء عمى ذلؾ أوصت الباحثة بضرورة إ

كذلؾ الىتماـ ذوي الحتياجات الخاصة، طمبة الجامعات مف وعالقتيا بمستوى الطموح لدى 

ير المنح الدراسية لتمكيف الطمبة بالطمبة الدراسيف بكمية التربية في جامعة الخميؿ، مف حيث توف

بيف مع  لطمبة كمية التربية الثقافيالكاديمي و  مف استكماؿ دراستيـ الجامعية، وتعزيز التبادؿ

، والمساعدة في الحصوؿ عمى وظا ؼ مف خالؿ دا رة الخريجيف في الفمسطينيةالجامعات 

 الدراسيف في كمية التربية.ياة ومستوى طموح افضؿ لدى الطمبة الجامعة،  وىذا يحقؽ جودة ح

الكممات المفتاحية: جودة الحياة، مستوى الطموح، البرنامج العادي، البرنامج المكثؼ، جامعة 

 الخميؿ.
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Abstract  

 

The study aimed at identifying the quality of life and its relation to the level of future 

ambition in a sample of the regular and intensive program students in the Faculty of 

Education at Hebron University. In order to achieve the objectives of the study, a 

stratified random sample of the study population consisted of (507) was selected of all 

students in both programs. The number of students in the intensive program is 184 

students, and the number of students from the regular program is (323) students. A 

descriptive and relational approach was used in the study. Two scales of the study was 

developed in the study, which are the quality of life scale and the future ambition 

scale. The validity and stability of the study tools were verified. 

The study found that there was a positive correlation between the quality of life and 

the future ambition of the students of the two programs. Pearson correlation 

coefficient was 0.754, which is a high value. The results showed that the quality of 

life of the intensive program students was higher than that of the regular program 

students. The total score for the athematic average of the students of the intensive 

program is (4.00), while the total score for the athematic average of regular program 

students is (3.77). Regarding  the level of future of ambition, it was found that the 

students of the intensive program have a higher level of ambition, in which the 

average of the total score of the students of the intensive program is (4.00),and the 

average of the total score of the students of the regular program is (3.85). 

The results of the study also showed that there are differences in quality of life among 

the students of the regular program according to sex variable for females with an 

average of (3.80), the department variable for the department of psychology with an 

average of (3.85) , the GPA variable for the high GPA (excellent/A) with an average 

of (3.88), and the educational level for the first year with an average of (3.93). There 

were no differences among the students of the intensive program according to sex and 

department variables. However, there are no differences in the GPA variable for the 

high GPA (excellent/A) with an average of (4.02), and the educational level for the 

first year with an average of (3.94). 

There are differences in quality of life according to the level of  ambition among the 

students of the regular program according to sex variable for females with an average 

of (3.87), the GPA variable for the high GPA (excellent/A) with an average of (3.91) 
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and the educational level for the first year with an average of (4.00), while there are 

no differences in the department variable. There were no differences among the 

students of the intensive program according to (sex, department, and educational 

level). However, there are differences in the GPA variable for the high GPA 

(excellent/A) with an average of (4.19) 

The researcher recommended the need to conduct more studies on the quality of life 

and its relation to the level of ambition in different samples in the society, especially 

students with special needs. Also, she recommended raising the level of students’  

interest in Hebron university, through providing scholarships to enable students to 

complete their university studies. Also, the university should promote academic 

cooperation programs and help the students finding job opportunities through the 

undergraduate students office, which will lead the students to achieve a higher quality 

of life. 

 

Key words: Quality of Life, Level of ambition, Regular Program, Intensive Program, 

Hebron University.  
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة

 المقدمة
فنوع الحياة يحدد نمط السموؾ  تحدد طبيعة حياة الفرد مشروعو وطموحو المستقبمي،

نحو المستقبؿ، فتْكوف الظروؼ الحياتية المحدد الوؿ لمستوى جودة الحياة  وطريقة تفكير الفرد

والطموح  في التخطيط لمحياة المستقبمية ، فيي إما أف تفتح اآلفاؽ نحو رؤية مستقبؿ أفضؿ، 

عمى كافة المستويات الحياتية، سواء المستقبؿ الكاديمي أو الجتماعي أو الميني،  مثؿ العمؿ 

الدخؿ، أو تحسيف التفاعؿ الجتماعي بتكويف عالقات مع الفراد في المجتمع، وتحسيف مستوى 

 أو تقمؿ مف مستوى التفكير اإليجابي الذي يؤثر عمى جودة الحياة وييدد الطموح المستقبمي لمفرد.

 ،وظير مفيوـ جودة الحياة ضمف مفاىيـ كثيرة تـ التركيز عمييا مف قبؿ عمماء البي ة  

ـ ميـ لمحياة و وعمـ النفس كوف ىذا المفي ،والدارة ،وعمـ الجتماع ،لنفسيوالطب ا ،والصحة

 بالجانب النفسي اليجابيالنسانية، كالرضا عف الحياة، ومعنى الحياة، وذلؾ في سبيؿ التعريؼ 

التي يجب اف تتوافر في حياة الفراد في المجتمع، إذ كاف التركيز في السابؽ عمى كؿ ما ىو 

وؿ العموـ التي بحثت في فيـ ؿ معالجتو، فعمـ النفس مف أمف أج اإلنساففي سموؾ  سمبي

وتحديد المتغيرات  المؤثرة في جودة  حياة النساف، وقد تعددت جوانب البحث في ىذا المفيـو 

الجانب اليجابي في شخصية  فشممت الخبرات الذاتية والسمات اليجابية والشخصية؛ إذ إف  

 (.2016وحميداني، )بخوش اإلنساف ىو األىـ

وباعتبار جودة الحياة، مف المفاىيـ الحديثة التي أطمقت عمى ىذه الظروؼ كونيا تشمؿ 

كؿ ما يتعمؽ بالفرد مف جودة حياتو عمى الجانب القتصادي والصحي والجتماعي والثقافي 
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جودة ( مف كوف ىذه البعاد كافة تسيـ في تحديد Power, 2006)بور وىو ما يراه والتعميمي، 

مكونات  ف  أ( 2016خرى، فيما يؤكد الغامدي)أالحياة، كوف ىذه الجودة تختمؼ مف بي ة الى 

جودة الحياة ذاتية وموضوعية، وذلؾ مف خالؿ وعي الفرد بضرورة تحقيؽ التوازف بيف الجوانب 

 الجسمية والنفسية والجتماعية لتحقيؽ الرضا عف الحياة، أما الدراؾ الذاتي فيكوف مف خالؿ

تقييـ الفرد لمجوانب الموضوعية لمحياة ايضا كالتعميـ والعمؿ ومستوى المعيشة وىو أيضا ما 

 .( 2014اشارت اليو الجناعي)

التعميـ الجامعي مف المراحؿ التي تؤثر في تنمية مدركات المتعمميف نحو  مرحمة عدتو 

ذلؾ فإف نظرتيـ لجودة ، لىي المراىقة جودة حياتيـ، إذ اف الطمبة يمروف بمرحمة نما ية ميمة

ىداؼ ا عمى طموحيـ المستقبمي في النجاز وتحقيؽ األيضً  يـ الدراسي وأداأالجياة تؤثر عمى 

 (.2014الذاتية والموضوعية)عبد المطمب، 

ف تقييـ جودة الحياة الجامعية يكوف مف خالؿ تقييـ ( الى أ2006)والبيادلي ويشير كاظـ

مطالب، واىميتيا في تحقيؽ التواصؿ بيف الطمبة واعضاء مستوى الخدمات الجامعية المقدمة ل

عمى كافة المجالت التي  وما يبقدر لمطمبة مف خدمات وبرامج تشبع حاجاتيـىي ة التدريس، 

 .ـتسيـ في تحقيؽ جودة حياة افضؿ لي

عاؿ مف الطموح  ؾ الطالب الجامعي لمستوىا( إف  ادر 2014ووضح عبد المطمب)

 ىداؼوتحقيقو لألتحصيمة األكاديمي، ا لتأثيرة عمى نظرً بالنسبة لمطالب مية مف الى المستقبمي لو

، مع الطمبة اآلخريفكعالقاتو  ةالجامعي حياتو، كذلؾ تأثيرىا عمى الى تحقيقيا التي يسعى الفعمية

يحد مف الطموح  أفْ  وعكس ىذا يمكفخالؿ المحاضرات،  لممحتوى الدراسي فيومدى استيعابو 

و يضع حدا لمستقبمو التعميمي مف أالب بعدـ التفكير باستكماؿ الدراسات العميا، المستقبمي لمط

 خالؿ اإلكتفاء بما حصؿ عميو. 
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الوعي بالمستقبؿ مف أىـ  ف  أ( الى 2017وفي نفس السياؽ يشير خزعمي والمومني)

لؾ اعتبرت ساليب مواجية التحديات والتغيرات اليومية، تحديًدا إذا تـ ذلؾ عف طريؽ التعميـ، لذأ

الجامعات أف  ىذه المرحمة ميمة في إعداد الطالب لتحقيؽ مستقبؿ ناجح، إذ تمكنيـ مف تصور 

يساعده في التفكير في الطموح المستقبمي لمطالب الجامعي فمستقبميـ، ووضع الخطط اليادفة، 

الذي و يحد مف دافعيتيـ نحو التعمـ، وتحقيؽ طموحاتيـ وتحقيؽ أىدافو، أو  استكماؿ دراستو

 تدني مستوى التعميـ الجامعي لدييـ.إلى  يؤدي

ف الفرد بعاد الذات الشخصية النسانية، كونو مؤشر التمييز بيأويعد الطموح مف أىـ 

 دوار والمسؤوليات الممقاة عميو، وبيف الفرد غير المتقبؿ لذلؾ، ألف  النشيط المتقبؿ لجميع األ

ذلؾ عمى الكفاءة والخبرات التي اكتسبيا خر ويعتمد آمستوى الطموح يختمؼ مف شخص الى 

 (.2011؛ قطناني، 2017الفرد في حياتو واستمراره في البحث والمعرفة والتعميـ )حيسف، 

كما يسيـ الطموح في تعزيز نظرة الفرد الى الحياة ورضاه عنيا، فإذا تمكف الطالب 

ي التعميـ، مع توافر الظروؼ ا بالستمرارية فؽ والنجاح، وأيضً يالجامعي مف تحقيؽ طموحو بالتوف

 الحياتية المؤدية لموصوؿ الى كؿ ما يرغب بتحقيقو يكوف لديو جودة حياة عالية. 

وتحقيؽ التوافؽ بيف جودة الحياة والطموح المستقبمي لمطالب الجامعي يعتمد عمى عوامؿ 

، وقد يتأثر اأيضً  يؤثر التخصصو  ىذا التوافؽ، كماعمى  الجتماعية، فقد تؤثر بينو الطالب عدة

  .بمكاف الدراسة كالجامعة التي يدرس بيا

واىتمت الدراسات السابقة بجودة الحياة لدى طمبة الجامعة وعالقتيا بتمغيرات مخمتفة 

فاءه المدركة والرضا عف التخصص، كقمؽ المستقؿ، والتفكير البداعي، والتحصيؿ الدراسي والك

ل إات السابقة لجودة الحياة مع الطموح المستقبمي، ا بالصحة النفسية، ولـ تتطرؽ الدراسيضً وأ

 ( وتـ تطبيقيا عمى طمبة نفس الجامعة.2017مف خالؿ دراسة واحدة وىي دراسة)حيسف، 
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 مشكمة الدراسة 
طبيعة ل بناء رؤيةعمى أنيا مف المراحؿ الميمة في  ينظر إلى مرحمة التعميـ الجامعي

طموحات وأىداؼ مستقبميو يسعى إلى  قيؽه الحياة ولتحالحياة التي يعيشيا الفرد وفمسفتو في ىذ

يكتسبو مف معارؼ تحقيقيا ، ول شؾ أف وجود الطالب في بي ة  الجامعية يساعده عمى ذلؾ بما 

 ، كما أف  لمثقافة المجتمعية أيضا دور مساند في ذلؾ.وخبرات وميارات

إلى الحياة والنجاح في  النجاح في بناء اتجاىات إيجابية في نظرة الطالب الجامعي إف  

عمى الصعيد  سواءً  ا في حياتوا ناجحً يصبح إنسانً  سيساعده عمى أفْ  إليو تحقيؽ كؿ ما يطمح

 الفردي والجتماعي .

 الخميؿ حدى طالبات البرنامج المكثؼ التابع لكمية التربية في جامعوإالباحثة  وباعتبار

فقد لحظت  الجامعة ذاتيا فيرشاد ر في اإلالتحقت ببرنامج الماجستي ثـ في مرحمة البكالوريوس

ومف  ،وفي تصورىا ألىداؼ وطموحات مستقبمية ،في نظرتيا لمحياةحدث ىناؾ تغيير كبير  أف  

ا لمتفكير دافعً  وكانت ىذه المبررات ،ضمنيا اللتحاؽ ببرنامج الماجستير والسعي نحو الدكتوراه

يف جودة الحياة والطموح المستقبمي لدى الطمبة حوؿ العالقة التي تربط بتتمحور  دراسةفي كتابة 

ىناؾ  الجامعييف الدارسيف في جامعو الخميؿ في كال البرنامجيف المكثؼ والعادي لكوف أف  

اختالؼ في الخمفية الثقافية الجتماعية لدى الطمبة مف عرب النقب مقارنة مع الطمبة في 

 .لفمسطينيةالمحافطات الشمالية االبرنامج العادي القاطنيف في 

  حوؿ السؤاؿ الر يسي التالي:والتي تتمحور مف ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة 

ومستوى الطموح المستقبمي لدى  جودة الحياةبين دالة إحصائًيا  ارتباطية عالقة ىل يوجد

  عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل؟
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 راسة أسئمة الد
 اآلتية:  الفرعية وتفرع عف السؤاؿ الر يس لمدراسة الس مة

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي ما مستوى جودة الحياة  :الولالسؤال 

  والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ؟

ي البرنامج العادي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف ف: ما مستوى الطموح المستقبمي انيالسؤال الث

 والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ؟

في المتوسطات الحسابية لمستوى جودة  فروؽ ذات دللة احصا يةىناؾ ىؿ : ثالثالسؤال ال

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة  الحياة

 ؟(عدؿ التراكمي والقسـ والمستوى الدراسيوالم الجنس) متغيرات حسب الخميؿ

في المتوسطات الحسابية لمستوى الطموح  فروؽ ذات دللة احصا يةىناؾ ىؿ : رابعالسؤال ال

المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة 

 ؟ (لقسـ والمستوى الدراسيوالمعدؿ التراكمي وا الجنس) الخميؿ حسب متغيرات

 أىمية الدراسة 
 ىمية التطبيقية وىي كما يأتي:ىمية النظرية واألتمكف أىمية الدراسة في األ

 األىمية النظرية: .1

ومستوى الطموح لدى طمبة الجامعة يا استكماًل لألدب التربوي المتعمؽ بمفيوـ جودة الحياة، ن  أ -

في الجامعة،  لدى الطمبةلتطوير جودة الحياة لدى  مرحمة عمرية ميمة تحتاج الى دراسات في

حيث لـ تجد الباحثة ال دراسة واحدة في ىذا المجاؿ وكانت الدراسة عمى نفس الطمبة في 

 . تابعيف لكمية التربية فيي عمى برنامجيف مختمفيفا ىذه الدراسة م  أالبرنامج في الجامعة، 
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البرنامج مختمفة حيث اختالؼ طمبة  اواجتماعيً  اثقافيً  ف تيف مختمفتيف الدراسة مفعينة كوف  -

الضفة الغربية، البرنامج العادي وىـ مف طمبة منطقة النقب عف طمبة المكثؼ والساكنيف في 

جودة الحياة والطموح المستقبمي لختالؼ العالقة بيف وىذه العينة بحاجة الى دراسة في مجاؿ 

 التي يعيشيا طمبة البرنامجيف.الظروؼ 

 ية التطبيقية األىم.2

عرب النقب الدارسيف في جامعة الخميؿ  طمبةالدراسة الولى التي تطبؽ عمى قد تكوف ىذه  -

حيث نوع فيما يتعمؽ بجودة الحياة ومستوى الطموح لدى طمبة جامعة الخميؿ لذلؾ تعد ميمة مف 

 العالقة التي تبحث فييا، واختبار الجامعة التي يدرس فييا الطمبة مف عرب النقب.

فتح المجاؿ لعمؿ دراسة مقارنو بيف جودة الحياة والطموح  نتا ج ىذه الدراسة يمكف مف خالؿ -

جامعات فمسطينية، سواء الطمبة العادييف او عدة لدى الطمبة مف عرب النقب الدارسيف في 

 الحتياجات الخاصة.الطمبة ذوي 

ة بالطمبة مثؿ )قمؽ البحث في متغيرات أخرى ذات عالقف تفيد نتا ج ىذه الدراسة يمكف أ -

 المستقبؿ، وتشكيؿ اليوية، لدى ىؤلء الطمبة

ادارة الجامعات ودوا ر شؤوف الطمبة فييا عمى توفير يمكف أف تفيد نتا ج ىذه الدراسة  -

زيد ت وامج تعميميحاجات الطمبة وبالتالي تقديـ بر  لشباعوالظروؼ المناسبة المتطمبات الالزمة 

 .وح المستقبمي لدي ىؤلء الطمبةة الحياة والطممف مستوى جود
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 أىداف الدراسة
 تسعى الدراسة لتحقيؽ الىداؼ اآلتية: 

العالقة الرتباطية بيف جودة الحياة ومستوى الطموح المستقبمي لدى عينة  معرفة شكؿ وقوة.1 

 .مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ مستوى جودة الحياة ؼ عمى . التعر 2

 .في كمية التربية في جامعة الخميؿ

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي مستوى الطموح المستقبمي . التعرؼ عمى 3

 .والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج  في مستوى جودة الحياة الؼ. التعرؼ عمى الخت4

والمعدؿ التراكمي  الجنس متغيرات حسب العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

 . والقسـ والمستوى الدراسي

في مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في  . التعرؼ عمى الختالؼ5

والمعدؿ  الجنس رنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب متغيراتالب

 التراكمي والقسـ والمستوى الدراسي؟

 فرضيات الدراسة
  ا الى اس مة الدراسة تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:استنادً 

في (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات دللو إحصا ية عند مستوى الدللةل  :الولىالفرضية 

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية 

  .في جامعة الخميؿ
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في (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات دللو إحصا ية عند مستوى الدللةل  الثانية:الفرضية 

العادي والمكثؼ في كمية  مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج

 التربية في جامعة الخميؿ

في (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات دللو إحصا ية عند مستوى الدللةل  :الثالثةالفرضية 

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية 

 .عدؿ التراكمي، القسـ، المستوى الدراسي()الجنس، الم في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير

في (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات دللو إحصا ية عند مستوى الدللةل : الرابعةالفرضية 

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية 

 .التراكمي، القسـ، المستوى الدراسي()الجنس، المعدؿ التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

 حدود الدراسة
 /فمسطيفجامعة الخميؿالحدود المكانية: 

لدة طمبة كمية التربية في  دراسة العالقة بيف جودة الحياة والطموح المستقبميالحدود الموضوعية: 

 البرنامج العادي والمكثؼ في جامعة الخميؿ.

 (2018-2017)ف العاـ الكاديميالفصؿ الدراسي الثاني مالحدود الزمانية: 

طمبة كمية التربية في جامعة الخميؿ مف طالب  البرنامج العادي  والذي ينتمي الحدود البشرية: 

اليو الطمبة المسجميف مف محافظات الضفة الغربية المختمفة، والمكثؼ والذي يضـ طمبة النقب 

 التربية، عمـ النفس(الدارسيف في كمية التربية في جامعة الخميؿ بأقسامو)أصوؿ 

 جامعة الخميؿ، طمبة كمية التربية ب جودة الحياة، الطموح المستقبمي، الحدود المفاىيمية: 
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 مصطمحات الدراسة
درجة إحساس الفرد بالتحسف المستمر لجوانب منظمة الصحة العالمية بأن يا  وتعرفوجودة الحياة: 

ية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والجسمية، شخصيتو في األبعاد النفسية، والعقمية، والجتماع

 .(WHO, 1995)والتنسيؽ بينيا، مع تيي ة المناخ المزاجي والنفعالي المناسبيف لمعمؿ والنجاز

فراد عينة الدراسة عمى مقياس ؿ عمييا أيا متوسط الدرجات الكمية التي يحصا: بأن  جرا يً إوتعرفيا 

 جودة الحياة الخاص بيذه الدراسة.

المستوى او اليدؼ الذي يضعو الفرد لنفسو في مختمؼ مجالت الحياة  :ىو مستوى الطموح

)ميرة،  مكاناتو في ضوء خبراتو السابقةا  ليو بجد ومثابرة بنا عمى قدراتو و إويحاوؿ الوصوؿ 

2012). 

ياس فراد عينة الدراسة عمى مقالدرجات الكمية التي يحصؿ عمييا أيا متوسط ا بأن  جرا يً وتعرؼ إ

 الطموح المستقبمي  الخاص بيذه الدراسة.

ىو برنامج في كمية التربية في جامعة الخميؿ وتـ افتتاحو لطمبة منطقة النقب  البرنامج المكثف:

الدارسيف في جامعة الخميؿ، وتكوف الدراسة فيو مكثفة، ولكف بنفس الخطة الدراسية المعموؿ بيا 

 .(2018)جامعة الخميؿ، في البرنامج العادي
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 الفصل الثاني                                 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 طار النظرياإل

العالقة بجودة الحياة ومستوى  جمع وترتيب المادة النظرية ذات ييدؼ ىذا الفصؿ الى

مدراسات السابقة العربية لضافة الى سرد إالطموح والمذاف يمثالف متغيري الدراسة، لمتعريؼ بيما، 

 .والجنبية ذات العالقة بجودة الحياة، ومستوى الطموح

 جودة الحيبة :أولا 

ؾ عمـ دارة، كذلعمـ اإل منيا جتماعيةوا   نسانيةعمـو إ في عدةمفيـو جودة  ظير

ىتماـ بشكؿ كبير مف قبؿ عمـ النفس عمى مفيـو جودة الحياة جتماع، وعمـ النفس، وانصب اإلاإل

فجودة الحياة تعبر عف اإلدراؾ الذاتي ، فراد في حياتيـ وتحقيقيـ لذاتيـنجاح األ تؤثر فيكونيا 

 أظيرت أف   شكؿ عاـىتماـ الدراسات النفسية الحديثة بمفيـو الجودة بل لطبيعة ىذه الحياة، ونظًرا

وارتباطيا ا، ويرجع ذلؾ لرتباطيا بالصحة البدنية والعقمية والنفسية،  ميمً جودة الحياة مجالً 

 .(Cillison, et al., 2008)بأنماط تفكير وسموؾ غير عادي

ويرجع مفيوـ جودة الحياة إلى عمـ النفس اإليجابي، والذي يعيد إلى الفرد شعوره بالرضا 

وء ظروفو الحياتية، فكؿ فرد ينظر لجودة الحياة بطريقة مختمفة، فالفقير ينظر والسعادة في ض

لجودة الحياة في الماؿ، والمريض يشعر بجودة الحياة بالصحة، واألسير إلى جودة الحياة بالحرية 

 التعديؿ اليجابيالتغير في عمـ النفس في  إحداث ، ويالحظ أف عمـ النفس اإليجابي ييدؼ إلى

، ومنذ وجود اإلنساف فى ىذه الحياة وىو يبحث حياة ومستقبؿ أفضؿلحياة مف أجؿ بناء ا لجوانب

جودة الحياة إضافة الى كوف ، عما يثرييا بما يعود عميو باألمف واألماف والستقرار والرفاىية
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خدمات مساندة وجود الدوف  عادة ما يكوف ضعيفا وتغمب الشخص عمى العقبات التي تواجيو

 (.2005)الضعيؼ، مف الخريف جابييلدعـ إالو 

منذ حوالي "ستيف عاـ" وبدأ الىتماـ بجودة ظير مفيوـ جودة الحياة  ويمكف القوؿ إف  

الحياة كمفيوـ مرتبط بعمـ النفس اإليجابي حيث يؤكد أصحاب ىذا التجاه عمى أىمية تبني نظرة 

اؼ الصحية لمعديد مف فأصبح مفيوـ جودة الحياة كما يرى مف األىد  إيجابية عف الشخص،

 .(Ring, 2007)المنظمات واليي ات الحكومات

 مفيوم جودة الحياة

تتعد المفاىيـ والتعريفات التي توضح ىذا المفيـو كثيرة، وذلؾ تبعا لالتجاىات 

مف أف معنى   (Frankl, 1990)فرانكؿفة، ومف التعريفات ليذا المفيوـ ما يراه موالنظريات المخت

األساسي الذي يساعد اإلنساف عمى البقاء حتى في أسوء الظروؼ، كما الحياة ىو الشيء 

يساعده عمى تجاوز ذاتو والتوجو بإيجابية في الحياة والتوجو نحو المستقبؿ بتفاؤؿ مف خالؿ 

اكتشافو لمجوانب اإليجابية والقدرات واإلمكانيات التي بداخمو بدًل مف تركيزه عمى الجوانب 

 السمبية في شخصيتو.

مفيـو بتعريؼ جودة الحياة، باعتبارىا  ( WHO,1995منظمة الصحة العالمية)تمت واى

اضافة الحالة النفسية والروحية و كذلؾ فيما يتعمؽ بفي الصحة الجسمية لمفرد، واسع يؤثر 

 ورأت بأف الجودة تكوف مف خالؿمعالقات الجتماعية، وعالقتيا بمظاىر الستقرار البي ي، ل

سعادة النفسية، مستوى الستقاللية، العالقات الجتماعية، البي ة والمعتقدات )الصحة الجسمية، ال

 .الشخصية، الدينية والروحية(
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جودة الحياة مفيوـ يضـ كؿ  ف  أ( 2011نسكو كما ورد عند المالكي)وتوضح منظمة اليو 

ساسية، األ شباع المادي لمحاجاتفراد، وىو يتسع ليشمؿ اإلب الحياة المختمفة كما يدركيا األجوان

 شباع المعنوي الذي يحقؽ التوافؽ النفسي لمفرد مف خالؿ تحقيقو لذاتو.واإل

ـ الفرد لمستوى الخدمات المادية والمعنوية التي تقدـ يو تقيويمكف تعريؼ ىذا المفيوـ بأن  

لو، ومدى قدرتيا عمى إشباع حاجاتو الذاتية والموضوعية، في سياؽ اإلطار الثقافي والقيمي 

عيش فيو، وانعكاس ذلؾ عمى حالتو الصحية والنفسية وعالقاتو الجتماعية وتوافقو مع الذي ي

 .(2010البي ة المحيطة)أنور وعبد الصادؽ، 

يا درجة إحساس الفرد بالتحسف المستمر لجوانب شخصيتو في ( بأن  2006ويرى حبيب)

والجسمية والتنسيؽ بينيما، النواحي النفسية والمرضية واإلبداعية والثقافية والرياضية والشخصية 

مع تيي ة المناخ المزاجي والنفعالي المناسبيف لمعمؿ واإلنجاز والتعمـ المتصؿ بالعادات 

والميارات والتجاىات، وكذلؾ تعمـ حؿ المشكالت وأساليب التوافؽ والتكيؼ وتبني منظور 

بالقدر المتوازف  التحسف المستمر لألداء كأسموب حياة وتمبية الفرد لحتياجاتو ورغباتو

والستمرارية فيتولد األفكار والىتماـ باإلبداع والبتكار والتعمـ التعاوني بما ينمي مياراتو النفسية 

 الجتماعية.

مفيـو جودة الحياة مف المفاىيـ الميمة  أف   (Cillison, et. al. 2008) سيميسوف ويؤكد

المفيوـ في تكويف الشخصية اإلنسانية. ومدى  مف الناحية النفسية، نظرًا لمدور الذي يقوـ بو ىذا

تأثيره عمى جوانب الفرد المختمفة مف قدرات عقمية وجسمية وميارات اجتماعية، ومدى نظرة الفرد 

( اف جودة الحياة 2015لمحياة التي يعيشيا ومدى رضا الفرد عف حياتو، كما يعتبر)العجمي،

دة والرضا عف الحياة كناتج لظروؼ المعيشة وىي مؤشر لمتوافؽ النفسي، كما تعبر عنو بالسعا
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الحياتية لألفراد وعف اإلدراؾ الذاتي لمحياة، حيث ترتبط جودة الحياة باإلدراؾ الذاتي لمحياة، لكوف 

ىذا اإلدراؾ يؤثر عمى تقييـ الفرد لمجوانب الموضوعية لمحياة كالتعميـ والعمؿ ومستوى المعيشة 

أىمية ىذه الموضوعات بالنسبة لمفرد في وقت معيف وظروؼ والعالقات الجتماعية مف ناحية، و 

 معينة مف ناحية أخرى.

وعى الفرد بتحقيؽ التوازف جودة الحياة ىي  ومف التعريفات السابقة يمكف الستنتاج أف  

لتحقيؽ الرضا عف الحياة واإلستمتاع بيا والوجود  والجتماعيةبيف الجوانب الجسمية والنفسية 

كناتج لظروؼ المعيشة الحياتية لألفراد وعف  النفسيالحياة تعبر عف التوافؽ  فجودة، اإليجابى

لمحياة لكوف ىذا اإلدراؾ الذاتى  الذاتيلمحياة، حيث ترتبط جودة الحياة باإلدراؾ  الذاتياإلدراؾ 

يؤثر عمى تقييـ الفرد لمجوانب الموضوعاتية لمحياة كالتعميـ ومستوى المعيشة والعالقات 

مف ناحية، وأىمية ىذه الموضوعات بالنسبة لمفرد فى وقت معيف وفى ظروؼ معينة  الجتماعية

 .مف ناحية آخرى

 أبعاد جودة الحياة

ىي: البعد المتعمؽ بجودة بعاد جودة الحياة أثالث ( 2012؛ وأحمد، 2013)الفميت، حدد

و فيما يخص الفراد الحياة الذاتية، والذي يعني قدرة الفرد الذاتية عمى الحكـ عمى كؿ ما يحيط ب

ا البعد الثاني فيو يتعمؽ بجودة الحياة الوجدانية، وىذا قدرة الفرد عمى تحقيؽ الشعور والبي ة، أم  

لى تصبح ىذه الحياة تستحؽ،  كيالمتعمؽ بمعنى الحياة وما يجب العمؿ عميو  مدى يشعر  أيوا 

لحياة الموضوعية، والتي يقصد والروحي، ويتمثؿ البعد الثالث في جودة ا النفسيالفرد بالتوازف 

وضاع ومعاير وعادات، أبيا العالقة التي يكونيا الفرد مع المحيط الخارجي وما يشممو مف 

 حساس الفرد بالقدرة عمى تحقيؽ الحاجات المختمفة.ا  و 
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بعاد لجودة الحياة تتمثؿ في الحياة التفاؤلية وتقدير أىناؾ ستو  ( أف  2004فيما يرى عزب)

عات المستقبمية، والممارسات الدينية، والحالة الصحية العامة، كذلؾ الرضا عف الذات، والتوق

 المينة.

جودة المعيشة  :ثمانية أبعاد لجودة الحياة، ىي (Schalock, 2004) ووضع شالوؾ

النفعالية التي تشمؿ الشعور بالمف والجوانب الروحية، كذلؾ الرضا والسعادة، ثـ العالقات بيف 

ي تشمؿ الصداقات والجوانب المختمفة والعالقات السرية، ثـ جودة المعيشة المادية، الفراد، والت

جودة ، و الرتقاء الشخصي: ويشمؿ مستوى التعميـ، والميارات الشخصية، ومستوى النجازو 

المعيشة الجسمية: وتشمؿ الحالة الصحية، والتغذية، والنشاط الحركي، والرعاية الصحية، 

محددات الذات: وتشمؿ الستقاللية، ، و وقت الفراغ، ونشاطات الحياة اليوميةوالتأميف الصحي، و 

التفاعؿ الجتماعي: ويشمؿ ، و والقدرة عمى الختيار الشخصي، وتوجيو الذات، واألىداؼ والقيـ

القبوؿ الجتماعي، والمكانة الجتماعية، وخصا ص بي ة العمؿ، والتكامؿ والمشاركة الجتماعية، 

الحقوؽ: وتشمؿ الخصوصية، والحؽ في النتخاب والتصويت، وأداء ، و طوعيوالنشاط الت

 .الواجبات، والحؽ في الممكية

جودة الحياة  ف  أ( 2017)( كما ورد عند حيسف1999وبينت موسوعة عمـ النفس)

سري والتزاف النفعالي، كذلؾ تضـ الحالة الصحية والستقرار األساسية أتتضمف سبعة محاور 

الميني وتواصؿ العالقات داخؿ البناء العا مي، واستمرار وتواصؿ العالقات الجتماعية الستقرار 

 خارج نطاؽ العا مة والستقرار والتوازف الجسمي.



47 

 

  التجاىات النظرية في تفسير جودة الحياة

تباينت تعريفات جودة الحياة بتبايف األطر النظرية الطارحة ليذا المفيوـ وتتمثؿ في ما 

 :يمي

ا لمسموؾ اإلنساني، ا أساسيً تناوؿ الفالسفة مفيوـ جودة الحياة بوصفو دافعً  :تجاه الفمسفيال 

يتحمى بالفضا ؿ حتى يصؿ بحياتو إلى السعادة ويشعر  عمى الفرد أف   وأشار أرسطو بأف  

لإلنساف مجموعة كبيرة مف القدرات يستعمميا لموصوؿ إلى غايتو في الحياة،  بجودتيا، ويرى أف  

جودة الحياة ىي السعادة  أشاروا إلى أف   )ابف سينا، الفارابي(الفالسفة العرب والمسمميفا أم  

جودة حيث تأتي األرضية التي ترتبط بالماؿ والحياة لموصوؿ باإلنساف إلى غاياتو وممذاتو، 

سياسة النفس أصعب عمى الفرد مف أي فلفرد وتدبره ألموره العا مية، الحياة مف خالؿ قدرات ا

 .(2010حسف، )ةسياس

يعرؼ أصحاب التجاه الجتماعي "جودة الحياة" مف منظور يركز عمى  :التجاه الجتماعي

األسرة والمجتمع وعالقات األفراد والمتطمبات الحضارية، والسكاف، والدخؿ، والسكف، والمتغيرات 

ف عمى المؤشرات فعمماء الجتماع عند اىتماميـ بدراسة جودة الحياة يركزو  ،ػالجتماعية األخرى

الموضوعية في الحياة مثؿ: معدلت المواليد، ومعدلت الوفيات، ومعدؿ ضحايا األمراض 

المختمفة، ونوعية السكف، والمستويات التعميمية ألفراد المجتمع إضافة إلى مستوى الدخؿ... إلخ 

مجتمع وىذه المؤشرات تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، كما تختمؼ مف جماعة إلى أخرى داخؿ ال

 (.2015؛ حسف، 2001الواحد)ىاشـ، 
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لقد بدأ الىتماـ بمفيوـ جودة الحياة في المجاؿ الطبي حيث لحظ األطباء  :التجاه الطبي

العالقة بيف الحالة الصحية لمفرد وجودة الحياة مف خالؿ معايير الجودة في الرعاية الصحية 

المريض جودة الحياة مف خالؿ  وضرورة الىتماـ بقضايا الحياة لدى المرضي، حيث يدرؾ

معايير الجودة في رعاية الحياة بصورة تختمؼ عف األسوياء، والعمؿ عمى تنمية شبكة العالقات 

فعالة، وييدؼ ىذا التجاه إلى تحسيف نوعية  واستراتيجياتالجتماعية لدييـ مف خالؿ تدخالت 

عقمية( وذلؾ عف طريؽ البرامج  حياة األفراد الذيف يعانوف مف أمراض مختمفة )جسمية، نفسية،

 (. 2008اإلرشادية والعالجية )عبد اهلل، 

يركز التجاه النفسي عمى إدراؾ الفرد كمحدد أساسي لممفيوـ وعالقة المفيـو  :التجاه النفسي

شباعيا كما وضحيا ماسمو في  بالمفاىيـ النفسية األخرى، وأىميا القيـ والحاجات النفسية وا 

ذات ومستوى الطموح لدى األفراد، فالعنصر األساسي لجودة الحياة يتضح في نظريتو، وتحقيؽ ال

العالقة النفعالية القوية بيف الفرد وبي تو، ىذه العالقة تتوسطيا مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاتو، 

فاإلدراؾ ومعو بقية المؤشرات النفسية تمثؿ المخرجات التي تظير مف خالليا نوعية حياة الفرد، 

لممنظور النفسي فإف جودة الحياة ىي البناء الكمي الشامؿ الذي يتكوف مف المتغيرات ووفقا 

المتنوعة التي تيدؼ إلى إشباع الحاجات األساسية لألفراد، بحيث يمكف قياس ىذا اإلشباع 

 (.2015مسعودي، ؛ 2014بمؤشرات موضوعية ومؤشرات ذاتية)عمياف، 

  :جودة الحياة فى ضوء النظرية التكاممية

فيما جديدا لمحياة الجيدة،  Ventegodt et al, 2003)خروف)فينتيجودت وآ يرى

فوضحوا مف خالؿ النظرية التكاممية أف الحياة الجيدة ىدؼ إنساني دا ـ التجدد، وأنو بالرغـ مف 

حاجة مفيوـ جودة الحياة لمتوضيح والشرح إل أنو بدييى وعاـ، كما أف الحياة الجيدة تتحقؽ مف 
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وعة سموكيات العممية التي تساعد عمى إدارة متطمبات الحياة والستمتاع بالمعيشة خالؿ مجم

وكذلؾ الشعور بجودة الحياة أف يؤكد الفرد في نفسو اتجاىات إيجابية نحو الحياة ويسعى دا مًا 

 الى بالبحث عف معنى وعمؽ لحياتو وىذا ينعكس عميو بالشعور بالسعادة والتفاؤؿ

 قياس جودة الحياة
( أف مف أىـ المقاييس التي يمكف استخداميا في قياس جودة 2006ح منسي وكاظـ)وض

(، وتضمف ىذا المقياس الجودة الذاتية وذلؾ في 1992الحياة ومنيا مقياس جودة الحياة لفريش)

اربعة عشر مجال لمحياة، ويطمب مف الفرد تقدير رضاه عف مجاؿ معيف واحد ليحدد القياس، 

(، وىذا المقياس وضع مف قبؿ منظمة الصحة العالمية، 1997العالمية)ومقياس جودة الصحة 

( بند في مرحمتو الولى، 100ليكوف مقياسا شامال لكافة الفراد في العالـ، وتكوف المقياس مف)

( دولة تحت اشراؼ المنظمة نفسيا، ويسمح ىذا المقياس في 15ثـ تـ اعدادىا وتكييفيا في)

مياديف لجودة الحياة وىي )الصحة الجسمية، الصحة النفسية، صورتو المطولة بتقدير ستة 

 الستقاللية، العالقات الجتماعية، المحيط، الجانب الروحي(.

(: والذي يتكوف ىذا 1999( مقياس تقييـ جودة الحياة ليورترف)2009وبيف عمراف)

األمراض، الحياة  ( ابعاد لجودة الحياة تتمثؿ في )الصحة،5( بند، ويقـو بقياس )15المقياس مف)

المستقبمية، العالقات الجتماعية، النواحي الجسمية، السعادة، الستجابة( ويتكوف الجابة بنعـ أو 

 (.2009( لجودة الحياة العادية)عمراف، 1ل وتعطي )صفر( في لجودة الحياة السي ة، )

 األفراد أف في تتمثؿ جودة الحياة قياس في الباحثيف تواجو وىناؾ بعض الصعوبات التي

 حياتيـ عف رضاىـ األفراد الشخصية ويربط انطباعاتيـ عمي حياتيـ جودة تقييـ في يعتمدوف

 بناءل ( أف2001ىاشـ)ر أشا والبعد النفسي، لذلؾ الجتماعي المجاؿ في بأدوارىـ قياميـ بمدى

وىي التركيز عمى المؤشرات سواء  أسس يعتمد عمي أف يجب الحياة جودة في مقياس أي
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موضوعية او الذاتية لجودة الحياة، كذلؾ اف يؤخذ بعيف العتبار كؿ ما سبؽ فيما يخص جودة ال

الحياة، اضافة الى التحقؽ مف الصدؽ والثبات لممقياس، واف تكوف المغة سيمة، كذلؾ اف يتـ 

العتماد عمى وجية نظر الفرد وليس الخريف واف يكوف المقياس شامال لكؿ ما يتعمؽ بحياة 

 اد.الفر 

 جودة حياة الطالب الجامعي

مستويات التعميـ الذي يحصؿ عميو الفرد في المجتمع، وىو  أعمىيعد التعميـ الجامعي 

المرحمة األخيرة في الحصوؿ عمى التعميـ بمستوياتو المختمفة ودرجاتو المتعددة، والتعميـ الجامعي 

لقتصادية والسياسية والثقافية، في توليد القوى العاممة في مختمؼ المجالت العممية وا يساعد

فالعنصر البشري ىو اساس كؿ ىذه العمميات، لذلؾ يعد تكيؼ الطالب الجامعي وشعوره بالرضا 

والرتياح عف نوعية الحياة الجامعية، أحد اىـ مظاىر جودة الحياة لمطالب الجامعي، والذي 

داء الجيد الذي ينعكس عمى ُيفرض عمى الجامعة قياسو وتحقيقو مف اجؿ تمكيف الطالب مف ال

 (.2006انتاجيتو وتحصيمو)ابراىيـ وصديؽ، 

 الكفاءة درجة إلى وصولو ىي الطمبة الحياة جودة (Tayler, 2005)تايمور وقد عرفت 

 األعماؿ أدا و أثناء والسعادة بالرضا وشعوره الحياة، في نجاحو إلى يؤدي مما في التعميـ والجودة

 التي األعماؿ بعض وأداء التعميـ في الكفاءة درجة عمى بحصولو عنيا التي يعبر الدراسية،

 في والفعاؿ الذاتي والتحكـ والجتماعية الشخصية بالمس ولية الحياة وشعوره في تتميز بالجودة

 مع تفاعمو نتيجة الداخمية الدافعية مستويات ارتفاع حؿ مشكالتو، مع عمى وقدرتو وبي تو حياتو

مكانية باألمف النفسي فييا ريشع جيدة تعميمية بي ة دارة النجاح وا   ويشعر المعمـ مف جيدة وا 

 ومعاونيو. زمال و مف الجتماعية بالمساندة
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 وصقؿ الطمبة حياة تنظيـ في كبير بدور ( أف الجامعات تقـو2017ووضح النادر)

 وتعميـ تربية مف الجامعية الحياة تحتوييا التي الختصاصات والمجالت مختمؼ في السموكيات

 تيدؼ األمد، وقصيرة طويمة أىداؼ مف تحتويو وما لمطموحات والرغبات وتوجيو وتنظيـ وتيذيب

 والبي ية والعقمية والروحية النفسية احتياجاتيـ الطمبة لتمبية تربية إلى النياية في جميعيا

 ىاتالتجا وغرس المعارؼ، إكسابيـ مف خالؿ والنفسية، والصحية والعاطفية والجتماعية

 فييـ. اإليجابية

أف الدعـ والبي ة األسرية المنظمة  (Peraira, et. al., 2008)بيرارا واخروف فيما بيف

 مف تماسؾ أسري عاؿ لو إيجابيات مضمونة لجودة الحياة وزيادة نسبة التحصيؿ الدراسي. 

اقترح بعض العينات مف ثقافات مختمفة في آسيا والشرؽ األوسط، و  (Lwasski) ودرس لواساكي

يؤدي الى تحسيف جودة الحياة)التعميـ والتنمية البشرية والتواصؿ  ىـ ما يمكف أفْ أ وبيف أف  

المشاعر  الجتماعي والثقافي، والبحث عف معنى في الحياة، واليوية وتقدير الذات( ووجد أف  

مف اىـ ما يمكف  اليجابية المرتبطة بالتفاؤؿ والسعادة توجد في الحياة الجيدة والتنعـ وكاف التعميـ

 .(Lwasski, 2007)يؤدي إلى الرضا عف الحياة أفْ 

ىناؾ مجموعة مف العوامؿ  الى أف   (Barry, et. al. 2007) وآخروف باري وتوصمت

تؤثر في جودة حياة الطالب الجامعي وىي الصحة والماؿ والعالقات األسرية والدعـ  يمكف أفْ 

 والتخطيط لو والترفيو والتفاعؿ المجتمعي.مف األناس اآلخريف وأثر القيـ والمستقبؿ 

 فْ أجودة الحياة الجامعية يجب  ما أف  ( في درستي2012وجميؿ) بووضحت عبد الوىا

تتضمف الحرص عمى التقدير الذاتي واقامة العالقات اليجابية مع الخريف، كذلؾ الحرص عمى 
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ؿ الجامعة، اضافة إلى التحكـ الدبية والعممية والجتماعية المختمفة داخ باألنشطةالىتماـ 

داء اكاديمية أجؿ الحصوؿ عمى أاسة، والعمؿ عمى تنظيـ الوقت مف بالنفعالت اثناء الدر 

( إلى ذلؾ مساندة المدرسيف والزمالء، والرضا مف قبؿ 2014افضؿ، واضاؼ عبد المطمب )

معية عالية، الطالب عف الدراسة والتخصص المختار، وىو الذي يضمف لمطالب جودة حياة جا

( أف  جودة الحياة الجامعية تعد معياًرا ميما لجودة الحياة بشكؿ عاـ، إذ 2016وأضاؼ عابديف)

إن يا تساعد الطالب عمى تحقيؽ التوافؽ مع بي تو التعميمية، فإذا توفرت في ىذه البي ة الخدمات 

سة وتحقيؽ ذاتو، يسيـ المناسبة التي تسمح لمطالب بإشباع حاجاتو التعميمية والستمتاع بالدرا

 ذلؾ في رفع مستوى جودة الحياة لديو.

 المعايير عف ةعبار  ىي التعميـ مجاؿ في لمطمبة الحياة جودة ف  أوتخمص الباحثة إلى 

 الجانب وتنمية تطوير إلى تيدؼ التي واإلجراءات األنشطة فييا فعاليات تصب التي والمؤشرات

 لمطمبة بالنسبة ةيالتعميم العممية في المؤثرة العوامؿ مف عدد مف معرفة لبد ىنا ومف التعميمي

 الميارية، اإلمكانيات الجسمية، اإلمكانيات والعقمية، بالقدرات الذىنية المتمثمة الجامعييف

 التقنيات أفضؿ توفير الجامعية اإلدارة مف مما يتطمب النفسية، الدوافع والطموح، التوجيات

 الجامعي. الطالب لدى والمعرفي الفكري الرتقاء بالمستوى لغرض والكمية النوعية والمعمومات

 مستوى الطموح ثانًيا: 
 ومف السيكولوجي، ادبيات في المستعممة الحديثة المفاىيـ مف الطموح مستوى يعتبر

 والمدرسية الجتماعية فروعيا بمختمؼ النفسية الدراسات في الجديدة المتناولة الصطالحات

 الحقيقية البداية تحديد في الباحثيف بيف ىناؾ اختالفات ذلؾ ومع واإلنتاجية والصناعية والتربوية

 ,Dumboإلى) يرجع ذلؾ مف فيناؾ النفسية والدراسات البحوث في مرة ألوؿ لستخدامو
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عممية  تجربة في وذلؾ الطموح مستوى اصطالح استخداـ في الفضؿ ليا يعود التيو  (1931

 مالحظة مع واحد ليدؼ بالنسبة ما، فعالية في عمييا صوؿالح يتـ التي المستويات لمالحظة

 (.2016اليدؼ)بمعربي وبوفاتح،  ليذا المستويات عمى تأرجح تؤثر التي العوامؿ

 مفيوم مستوى الطموح
 تنوعت تعريفات الطموح في الدراسات، وبعد أىـ تعريؼ لمطموح ىو تعريؼ دامبو 

وقد  لذي يتنمى النساف الوصوؿ اليووالذي ينص عمى اف الطموح ىو مستوى النجاح ا

(ىذا التعريؼ عندما قامت بالبحث عف النجاح والفشؿ والتعويض Dumbo,1931)حددت

والصراع، وقد توصمت الى اف العنصر الساسي في الطموح، ىو فقط النجاح، والذي يمكف لو 

اقتصرت عميو تجاوز كافة العناصر الخرى عندما يتحقؽ، لذلؾ عندما قامت بتعريؼ الطموح 

 .(1989)ابو شكور، فقط

في  معيفيدؼ والذي يتحدد بد افر قوي لدى الالسموؾ ذلؾ الو بأن  ( 2005)شبير،رفووع

رر و متدني، ولكنو يرتفع عندما تتكأيكوف ىذا السموؾ بمستوى عالي عادة ما موضوع ما و 

نحو الوصوؿ الى ىدؼ و التطمع ( بأن  2010عرفو النوبي)، فيما الميمة مع المحاولت المستمرة

 نجاز معيف.إأو 

ا تفرؽ بيف الفراد مستوى الطموح ىو"سمة ثابتة نسبيً  ف  إ (1990ووضحت عبد الفتاح)

طاره المرجعي، ويتحدد بحسب  في الوصوؿ الى مستوى معيف يتفؽ والتكويف النفسي لمفرد وا 

 .النجاح والفشؿ التي مر بيا الفردخبرات 

و اليدؼ الذي يقوـ الفرد بوضعو لنفسو توى الطموح بأن  ( مس2010فيما يعرؼ النوبي )

يعيقو مف عقبات  فْ أفي مجاؿ معيف ثـ يبدأ السعى مف أجؿ تحقيقو والتغمب عمى كؿ ما يمكف 
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مف أجؿ الوصوؿ الى اليدؼ، ويتحدد محاولت الفرد بالستمرار في تحقيؽ ىذا اليدؼ حسب 

 الخبرات والنجاح والفشؿ التي مر بيا.

مستوى الطموح ىو قدرة الفرد عمى رسـ  ف  أالستنتاج مف التعريفات السابقة ويمكف 

ىداؼ العامة التي يسعى الى تحقيقيا في المستقبؿ ضمف حدود وامكانيات تتعمؽ بقدراتو األ

 ىدافو. أتواجيو خالؿ مرحمة تحقيؽ  فْ ى المعيقات والمشكالت التي يمكف أالذاتية، والتغمب عم

 لمستوى الطموحالنظريات المفسرة 
 تناولت التجاىات المختمفة لعمـ النفس مستوى الطموح، ومف أىـ ىذه النظريات ما يأتي:

وتشير ىذه النظرية إلى اف سموؾ النساف في بحثو عف اليدؼ يعتمد النشاط نظرية مكدوجل: 

ىدؼ مع  القصدي، وىو النشاط العقمي بادراؾ موقفي التنبؤ بالنتا ج الحادثة والسعي نحو تحقيؽ

نساف إلى تحقيؽ ذاتو، عندما يتـ بموغ اليدؼ المتوقع، ىذا يوصؿ اإل ياحوجود شعور بالرت

في سبيؿ  لألخريفبحيث اف ىدؼ الفرد يكوف متوقعا، ويسعى إلى تحقيقو مف خالؿ منافستو 

 .(2010ىداؼ الفرد وتوجياتو ىي التي تحدد سموكو الراىف )النوبي، أ ف  أتحقيؽ ذلؾ، بمعنى 

ركز فرويد عمى مراحؿ النمو الولى، والتي مف خالليا يمكف ظرية التحميل النفسي )فرويد(: ن

تماسؾ الشخصية يكمف في قوة  ف  أكد أ، و ا ومستقبالً حاضرً  تولمفرد اف تتفاعؿ وتنمو شخصي

البناء النفسي الداخمي لمفرد، ومرجع قوة النا لديو ىي التي تعمؿ عمى التوفيؽ بيف الرغبات 

النا تمثؿ مؤشر الميزاف  ف  إذ إمف جية اخرى،  عمىفز اليو، وضوابط ومعايير النا األوحا

يمجا إلى استخداـ ميكانيزمات  فْ الضماف المحافظة عمى توازف الفرد، ويرى اف الفرد يمكف 

الدفاع، والتي تتبايف ما بيف السقاط والتعويض، وذلؾ كونو يحاوؿ التنفيس عف الحباط وعدـ 

عمى وضع وادراؾ الطموح الواقعي لمنجاح في تحقيؽ الىداؼ والوصوؿ إلى الغايات  القدرة

 (.2010النوبي، المنشودة )
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قة، ثيرى ادلر اف الفرد مدفوع مف قبؿ رغبات كبيرة مف اجؿ تحقيؽ النتصار والنظرية ادلر: 

ؽ الشيرة، واخر حققيا عف طريتف كمي واثبات جودة الحياة لديو في التفوؽ العممي وغيره، وىنا

و يتجو بكؿ قوتو لمتعويض عف النقص والقصور الذي عف طريؽ السيطرة عمى الخريف، لذلؾ فإن  

عند فشمو في التعويض  ةعميو يمجا الفرد إلى وسا ؿ ممتويلديو بصورة تؤدي إلى تعويض زا د، و 

و ييواج فْ أالفرد ية زا دة، وبالتالي يحاوؿ عف العجز لديو، ويتحوؿ ىذا التعويض إلى ليفة مرض

يحقؽ مستوى عالي مف التطوير في الذي و  الرفعةجؿ أوالسعي مف  والشجاعةمف خالؿ التفاؤؿ 

 .(2004عالقاتو الجتماعية لمتأكيد عمى التقدـ في المستقبؿ)العيسوي، 

 عالـ و فين  أحيث ميز ايزنؾ بيف العصابييف والسوياء في مستوى الطموح حيث نظرية ايزنك: -

 الفجوة كانت فإذا المثالية والذات الحقيقية بيف الذات المسافة نسميو ما عمى الكثير يتوقؼ المثؿ

 في المفرط الرتفاع والنقص، وفسر واإلثـ الرتياح بعدـ نشعر فإننا والمثؿ الواقع بيف واسعة

لميو)ابو  الزا د بالنمو فيفسره النخفاض المفرط أما ،عمىاأل لألنا الزا د بالنمو الطموح مستوى

 (.2004ندى، 

 أساس عمى يتقرر الختيار أف حيث (Escalonaاسكالونا) الذاتية لميدف: القيمة نظرية -

 قدراتو حدود ضمف توقعاتو ويضع يحدد الفرد أف حيث لميدؼ الذاتية إسكالونا القيمة قدمت

مكاناتو  :ىي حقا ؽ الثث عمى تقـو النظرية وىذه والفشؿ النجاح عمى احتمالت بناءً  وأيضا وا 

 وى مست لجعؿ يميموف نسبيًا، وأيضا مرتفعة طموح مستويات عف لمبحث يميموف األفراد أف  

 عف البحث رغبتيـ في الناس بيف كبيرة فروؽ معينة، وجود حدود إلى ارتفاعو يصؿ الطموح

 لقيمةا مستوى مف يقمؿ مما الفشؿ مف شديداً  خوفاً  أفراد يظيروف فيناؾ اإلخفاؽ وتجنب النجاح

 .(2004ابو ندى، لميدؼ) الذاتية
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 طبيعة الطموح
والمقصود بالستعداد ، ظيرت طبيعة مستوى الطموح مف خالؿ اعتباره استعدادا نفسيا

بعض الناس عندىـ الميؿ إلى تقدير وتحديد أىدافيـ في  النفسي بالنسبة لمستوى الطموح، أف  

لمنخفض، وىذا العتبار في تحديد طبيعة مستوى الحياة تقديرًا يتسـ بالطموح الزا د أو الطموح ا

الطموح يدفعنا إلى مناقشة فكرة الوراثة أو فكرة الكتساب، غير أف ىذه النقطة لـ تعد موضوعًا 

لممناقشة، ألف لكؿ فرد تكوينو البيولوجي الخاص، وىو في الوقت نفسو ل يعيش منعزل عف 

ييا، ومف ثـ يمكف القوؿ بأف مستوى الطموح لدى التفاعالت الجتماعية في البي ة التي يعيش ف

 .(1990كؿ فرد يتأثر بالعوامؿ التكوينية وعوامؿ التدريب والتنش ة المختمفة)عبد الفتاح، 

 ( أف  1992كذلؾ ظيرت باعتباره وصفا إلطار تقديـ وتقويـ المواقؼ، ويشير عبد الوىاب)

 :ىما مستوى الطموح في ىذا اإلطار يتكوف مف عامميف أساسيف

: التجارب الشخصية مف نجاح وفشؿ التي يمر بيا الفرد والتي تعمؿ عمى تكويف أساس يحكـ أوًل 

 بو عمى مختمؼ المواقؼ واألىداؼ.

 .ا: أثر الظروؼ والقيـ والتقاليد والعادات واتجاىات الجماعة في تكويف مستوى الطموحثانيً 

 أنواع مستوى الطموح
الجتماعي وىو طموح الشعوب المختمفة في التميز تتمثؿ أنواع الطموح في الطموح 

والحصوؿ عمى الرفاىية والرقي، وارتفاع مستوى الطموح تعد ظاىرة تتسـ بيا المجتمعات الحديثة، 

 طموحات وازدىر نشأت المجتمع تقدـ العيش فكمما مف محدود قدر تحقيؽ إلى لموصوؿ وتسعى

 طموحات الواحد فمستويات المجتمع داخؿ كثيرا حاؿال يختمؼ ول الجديد، الواقع مع تتالءـ جديدة
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 وأفراد الطمبة وآلباء كاف القريب آخر، ففي إلى زمف ومف آخر إلى شخص مف تختمؼ أفراده

 عرفتو وما مرور الزمف مع ولكف والطب والمحاماة والتعميـ التدريس ميف في يطمحوف المجتمع

 تغيرت أفراد المجتمع طموحات أف ؾش الحياة، فال مناحي في سريع تطور مف المجتمعات

 (.2013جديدة )صالحي،  ميف لظيور

 كاف سواء واحد، بشخص الخاص الطموح ذلؾ أما النوع الثاني فيو الطموح الفردي ىو

 في الحؽ فرد فمكؿ األساس ىذا وعمى رياضًيا عممًيا أو مينًيا، أو أو سياسًيا، أو مدرسيا الطموح

 واقعو مع ويتناسب قدراتو،مو  امكانياتو مع بما يتفؽ الطموح ياتمستو  مف مناسبا يراه ما تبني

 يطمح وآخر مستقر، عمؿ في يطمح الذي فترى الشخص إنساف لكؿ مشروع حؽ فيو وبي تو،

 عمى الحصوؿ في ويطمح عممي، أو ميني أو نجاح دراسي، في يطمح كذلؾ سعيدة حياة في

 ثقافية أو اجتماعية أو عسكرية أو حزبية أو سياسية أو أو حزبية، رياضية، أو عممية، مكاسب

 .(2013تجارية)صالحي،  أو

 قياس مستوى الطموح
الحؿ المنيجي الذي يمكف العتماد عميو كأداة يمكف قياس الطموح بطرؽ مختمفة منيا 

سيكولوجية قابمة لمقياس تفيد في تفسير سمة الطموح مف خالؿ التطرؽ إلى عوامؿ وسمات 

وتفسير الستجابات الخاصة بعينات السموؾ المراد قياسيا، وتعميؽ  ر يسية في الشخصية

مفيوميا في التفسير عف طريؽ تنظيـ عدد مف العوامؿ المؤسسة ليذا المفيوـ حيث تنتظـ نوعية 

الطموح في ثالث ف ات: األولى تعني التمسؾ بالتوقعات حتى في حالة الفشؿ في تحقيؽ 

ف التوقعات بما يتناسب مع تغيير األىداؼ، والثالثة تعني األىداؼ، والثانية تعني التعديؿ م

 .(2007الناطور، )التخمي عف التوقعات لعدـ القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ



28 

 

التجارب  ايضا استخداـقياس مستوى الطموح مف طرؽ  ف  ( أ2017ت حيسف)فيما وضح

 إعطا و ثـ طريقة استخدامو مع الشخص عمى المستخدـ الجياز عرضمف خالؿ  المعممية 

 أفْ  يتوقع التي النتيجة نسالو ماىي الشخص يتدرب أفْ  وبعد مرات عدة العمؿ يجرب بأفْ  الفرصة

 نخبره ثـ تدوف ثـ الدرجة ىذه عما تكوف نسالو الفعمي األداء وبعدا إجابتو تدوف ثـ عمييا يتحصؿ

 ودرجة الطموح درجة تكوف عدة مرات، وىكذا العممية وتكرر فعمف عمييا تحصؿ التي بالدرجة

 األداء بطرح يحسب حيث اليدؼ الطموح باختالؼ ويقاس الفعمي، الداء ودرجة عميو الحكـ

 األداء درجة مف أعمى المتوقع األداء درجة عندما تكوف موجبة وتكوف المتوقع األداء مف الفعمي

 .الفعمي األداء درجة مف أقؿ األداء المتوقع كاف إف سالبة وتكوف الفعمي،

والتجارب  في الحياة الفعمية المواقؼ طريؽ عفطريقة الثالثة لقياس الطموح فيي أما ال

 عف اإلجابة البحث استيدؼ وقدا المعممية التجارب اليومية وبيف الحياة شواىد بيف بالربط وذلؾ

 ظروؼ مف قريبة الطموح مستوى قياس في تستخدـ التي الوسا ؿ التجريبية ىؿ: التالي السؤاؿ

 ونستطيع  لحياتنا اليومية األحداث تمثؿ إنيا الثقة مف بشي القوؿ نستطيع مية واننااليو  حياتنا

 محاولة ايضا وتعتبر ، الدراسة ىذه تسمكو الذي الفعمي السموؾ إنيا ونقوؿ تعميميا،: بالتالي

 .(2014الطموح)ميسة،  مستوى في التجريبية النتا ج صدؽ التأكيد مف

 موحالعوامل المؤثرة في مستوى الط

مستوى الطموح منيا عوامؿ ذاتية تتعمؽ بالشخص نفسو ومنيا  تعدد العوامؿ المؤثرة في

عوامؿ بي ية واجتماعية، وما تقدمو مف أنماط مختمفة مف الثقافات والمرجعيات ولكف ىذه العوامؿ 

 يختمؼ مقدار تأثيرىا مف شخص ألخر حسب العمر والمرحمة التعميمية التي وصؿ إلييا، ومنيا:
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يرتبط الذكاء بتحديد الفرد لمستوى طموحو، ويتوقؼ مستوى الطموح عمي قدرة الفرد الذكاء:  -أ

و القياـ بتحقيؽ أىداؼ أبعد و أكثر صعوبة، تالعقمية، فكمما كاف الفرد أكثر قدرة كاف في استطاع

بحيث يمكف القوؿ أف الذكاء يمد الفرد بالقدرة عمي الستبصار ووسا ؿ تدبير الفرص وحؿ 

 (. 2001المشاكؿ والتغمب عمى العوا ؽ واستخالص النتا ج والقدرة عمي التوقع )محمود، 

وقد يؤثر الذكاء بشكؿ غير مباشر، ذلؾ مػف الفرد ضعيؼ الذكاء ينظر إليو الناس عمى أنو 

عاجز عف المشاركة والعمؿ اإليجابي ومف ثـ قد ينخفض مف مستوى طموحو، وىنا تظير لدى 

مات التكالية والنسحاب ويعجزوف عف تحديد األىداؼ بصورة واقعية والعكس ىؤلء األفراد س

وتزداد  ألفعالوتكوف التوقعات بالنسبة لألذكياء، حيث تقوى لدييـ التجاىات اإليجابية والمشاركة 

 (.1999ثقتيـ بأنفسيـ ويحققوف مزيدا مف النجاح فيرفعوف مف مستوى طموحيـ)الشايب، 

توى الطموح بأشكاؿ متعددة فاألفراد األذكياء نراىـ أكثر استبصار ويؤثر الذكاء في مس

بقدراتيـ وبالفرص المتاحة أماميـ وبالعوا ؽ التي قد تمنعيـ مف الوصوؿ إلى أىدافيـ، ولذا فمف 

مكانياتيـ عمي  المتوقع أفْ  يساعد ذلؾ عمى وضع مستويات طموح واقعية متناسبة مع قدراتيـ وا 

اء، وباإلضافة إلى ذلؾ فإف رد فعؿ األذكياء إزاء الفشؿ يختمؼ في طبيعة عكس األفراد األقؿ ذك

 .(2010عف رد فعؿ األقؿ ذكاء، ويؤثر في وضع مستويات طموحيـ)الرفاعي، 

نجاح الفرد في أي عمؿ يتوقؼ عمي ما يتمتع بو مف ذكاء خاصة في  وترى الباحثة أف  

ر كؿ إمكاناتو المتاحة وقدراتو المختمفة الفرد الذكي يستطيع أف يستثم مجاؿ الدراسة، وأف  

ا لمحصوؿ عمى ما يريد وذلؾ بوضع خطط ولو أخفؽ في وقت مف األوقات، فيذا يزيده إصرارً 

 .لمواصمة العمؿ لتحقيؽ ما يريد
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أكدت العديد مف الدراسات العربية األجنبية عمي وجود عالقة بيف مستوى التحصيل:  -ب

ف الطالب ذوي المستوى التحصيمي المرتفع يتمتعوف بمستوى أحيث التحصيؿ ومستوى الطموح،  

 (2007الناطور، عاؿ مف الطموح بعكس ذوي المستوى التحصيمي المنخفض )

 في الكبير األثر ليا يكوف فاشمة أو ناجحة خبرات مف الفرد بو يمر ما فالخبرات السابقة: إ -ج

 المحافظة عمى ىنا الفرد ويعمؿ موحوط مف تزيد الفرد لدى النجاح الفرد، فخبرات طموح مستوى

 خفض إلى تؤدي فإنيا الفشؿ خبرات اأم   والنمو التقدـ مف إلى مزيد يدفعو مما نجاحو عمى

 (.2001بالعجز والحباط )محمود،  الفرد وتصيب الطموح مستوى

 تيال ىي الفرد فييا يعيش التي الجتماعية البي ة أف حيثالعوامل البيئية والجتماعية :  -د

 الطموح مستوى نمو في الكبير والدور األثر ليا فأف واإلطار المرجعي، والثقافة بالمفاىيـ، تمده

 لطبيعة وأيضا والذاتية الخاصة، قدراتو حسب آلخر مف فرد التأثير ىذا يختمؼ ولكف الفرد، لدى

 طموح مستوى نمو إلى تؤدي والتي لمفرد، البي ة الجتماعية ىذه تقدميا التي والقيـ المفاىيـ ىذه

 يعيشوف الذيف فاألفراد الطموح، مستوى في نمو كبير دور ليا واألسرة واقعي، غير أو واقعي،

 يستطيعوف إمكانياتيـ، مع بطموحات تتناسب تزودىـ وبي تيـ اجتماعيًا، مستقرة ألسر وينتموف

 (.2011مستقرة )القطناني،  غير ألسر ينتموف الذيف مف أكثر أىدافيـ تحقيؽ

 طموح الكاديمي ال

يعد مستوى الطموح بعدا ىاما مف أبعاد الشخصية اإلنسانية بما لو مف تأثير عمى حياة 

الفرد والجماعة، ويما يترتب عميو مف نتا ج لذلؾ فقد حظي ىذا المفيوـ بالكثير مف الدراسات 

مو وفكرتو التي حاولت تحديد طبيعتو، ويمقي مستوى الطموح الضوء عمى توقعات الفرد عف مستقب

 .عف ذاتو ويكوف لنجاح الفرد أو فشمو في تحديد طموحاتو أثرا في صورتو عف ذاتو بوجو عاـ
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( بأنو األىداؼ التي يضعيا الفرد لذاتو في مجالت تعميمية أو 2004وتعرفو )أباظة، 

مينية أو أسرية أو اقتصادية ويحاوؿ تحقيقيا، وتتأثر بالعديد مف المؤثرات الخاصة بشخصيتو 

ذا تناسب مستوي الطموح مع إمكانيات الفرد وقدراتو الحالية كانت  والقوي البي ية المحيطة بو، وا 

ذا لـ يتناسب معيا ظير الضطراب، وبالتالي يحاوؿ الفرد تخطي العقبات التي تحوؿ  السوية وا 

دوف تحقيؽ أىدافو، وأحيانا أخري يشعر بالفشؿ واإلحباط وينخفض مستوي طموحو، ويدفع 

وى الطموح الفرد لألداء والتفوؽ كما يعتبر مف خصا ص الشخصية الصمبة التي تتحمؿ مست

 .الضغوط وتتصؼ بالتحدي والضبط واللتزاـ

أف الطموح األكاديمي  (Andreopoulos et al, 2008) انديروبولوس واخروف وأوضح

ت طويمة في يرفع مف األداء األكاديمي حتى لمطالب الديف تضطرىـ ظروفيـ أف يقضوا ساعا

العمؿ أثناء الدراسة، إذ أنو يساىـ في إكسابيـ كفاءة إدارة الوقت وتوظيفو في سبيؿ إنجاز المياـ 

 .المتعددة لمدراسة والعمؿ

الطموح األكاديمي يتأثر بعدة عوامؿ منيا الذكاء،  ( أف  2011وأوضحت )المصري، 

الوالديف، التنافس مع اآلخريف،  الجنس، معايير الطبقة الجتماعية، الحياة األسرية وطموحات

توقعات الجماعة المرجعية، وسا ؿ اإلعالـ وسمات الشخصية، كما أف اآلباء واألميات واألقارب 

يؤثروف عمي مستوي الطموح فالتمميذ عادة يضع لنفسو مستوي طموح يالءـ معايير الجماعة التي 

 .ينتمى إلييا

جتمع فمقد أشارت العديد مف الدراسات أف الطموح مف أىـ أسرار نجاح الفرد والم ولف  

خبرات النجاح تؤثر إيجابيا في رفع مستوي الطموح فاإلنساف عندما ينجح في أمر ما فاف ذلؾ 

يزيد مف ثقتو بنفسو، ويرفع مف مستوي طموحو فالنجاح يولد النجاح في أغمب األحياف، ومثؿ 
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كؿ ىذا يزيد مف مستوي طموحو بينما ىذا النجاح يعطي الفرد فرصة أفضؿ في نظرتو لممستقبؿ و 

الفشؿ فيو عمي النقض تماما، فتكرار الفشؿ عند اإلنساف يعطيو فكرة سمبية عف ذاتو ويقمؿ مف 

ثقتو بنفسو، لذلؾ فانو يمكف القوؿ إف مستوي الطموح يرتفع وينخفض نسبيا، كمما وصؿ األداء 

 .(2005 ،أو لـ يصؿ إلي مستوي الطموح )شبير

إلى ضرورة تطوير أنظمة التعميـ العالي   (Hallonsten, 2012) لنستوفىا ولقد دعا

ورأى أف النظاـ األكاديمي الجامعي العالمي يحتاج إلى مراجعة، ألنو يحجب التنوع البعيد المدى 

لمطموح األكاديمي لمطالب، ولفت انتباه المسؤوليف بمؤسسات التعميـ العالي في السويد وغيرىا 

 Academic scholarship ى ضرورة الىتماـ بما يسمى بالثقافة األكاديميةمف دوؿ العالـ إل

 .وذلؾ بالنسبة لمطالب الوافديف مف بمداف أجنبية وبالنسبة لمطالب المحمييف
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 الدراسات السابقة
يضـ ىذا القسـ مف الدراسة، الدراسات التعمقة بجودة الحياة ومستوى الطموح، سواء العربية او 

ية حوؿ جودة الحياة، وأيضا الدراسات العربية والجنبية بؾ الدراسات العربية والجنالجنبية، كذل

 حوؿ مستوى الطموح.

 المتعمقة بجودة الحياة والجنبية الدراسات العربيةأول:  
ىدفت الدراسة الى البحث في جودة الحياة وعالقتيا بتقدير الذات لدى  (2018دراسة مراكشي )

ب متغير الجنس، وتكونت عينة الدراسة مف عينة عشوا ية بمغت جامعة سطيؼ، وذلؾ حس

( طالب وطالبة، وتـ اختيارىـ بشكؿ عشوا ي، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 90)

الرتباطي، واظيرت نتا ج الدراسة انو توجد عالقة ارتباطية بيف جودة الحياة وتقدير الذات لدى 

كذلؾ ل يوجد فروؽ ذات دللة احصا ية في جودة الحياة الطمبة الجامعييف تعزى لمتغير الجنس، 

 تعزى لمتغير الجنس، ول توجد فروؽ دالة احصا ية في تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى جودة الحياة لدى طالب  (2017دراسة القحطاني )

 .بجودة الحياة لدى الطالب الجامعييفوالتعرؼ عمى السمات الشخصية المرتبطة  .الجامعة

والتوصؿ لمعادلة تنبؤيو بيف جودة الحياة كمتغير تابع وسمات الشخصية كمتغير مستقؿ. 

والتعرؼ عمى الفروؽ بيف منخفضي ومرتفعي جودة الحياة في سمات الشخصية. وقد أشارت 

لمستوى المرتفع. كما نتا ج الدراسة إلى أف مستوى جودة الحياة لمطالب الجامعييف يعد ضمف ا

أشارت الدراسة أف ىناؾ عالقة عكسية سالبة بيف الدرجة الكمية لمقياس جودة الحياة وبيف بعد 

العصابية لمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية. وأف ىناؾ عالقة طردية )موجبة( بيف 

برى لمشخصية درجات أبعاد مقياس جودة الحياة وبيف درجة أبعاد مقياس العوامؿ الخمسة الك

)النبساط. الطيبة. يقظة الضمير(. أف العالقة منعدمة أو شبو منعدمة بيف درجات أبعاد مقياس 
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جودة الحياة وبيف درجة بعد الصفاوة لمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية. كما أشارت إلى 

وجود فروؽ %( مف التبايف الكمي لدرجة جودة الحياة. كما بينت 65أف سمات الشخصية تفسر)

ذات دللة إحصا ية بيف متوسطات درجات عينة منخفضي جودة الحياة ومتوسطات درجات 

 .عينة مرتفعي جودة الحياة في السمات الشخصية

جودة الحياة لدي طمبة جامعة البمقاء  ىىدفت الدراسة التعرؼ عمي مستو  (2017دراسة النادر )

الجنس، التخصص، )جودة الحياة تبعا لمتغير التطبيقية، إضافة إلي تحديد الفروؽ في مستوي 

( طالبا وطالبة مف طالب السنة األولي 119ممارسة النشاط البدني(، تكونت عينة الدراسة مف )

طالبة طبؽ عمييـ مقياس جودة الذي يحتوي عمي  (65( طالبا، )54مف طالب الجامعة، بواقع )

صحة النفسية، العالقات مع اآلخريف، إدارة ( فقرة، تقيس األبعاد التالية، البعد الجسمي، ال40)

الوقت، القيـ، كما تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس، استخدـ الباحث لمعالجة البيانات الرزمة 

ممثمة بالمتوسطات الحسابية، النحراؼ المعياري، تحميؿ التبايف األحادي  spss اإلحصا ية

تع طمبة جامعة البمقاء التطبيقية بالكميات العممية وكرونباخ ألفا لمثبات. أشارت نتا ج الدراسة يتم

ولكال الجنسيف وممارسي النشاط البدني بجودة حياة بمستوي مرتفع في األبعاد التالية البعد 

الجسمي، الصحة النفسية العالقات الجتماعية إدارة الوقت القيـ يتمتع الطمبة الممارسيف لمنشاط 

امعي. وفي ضوء نتا ج الدراسة يوصي الباحث بأىمية البدني جودة حياة عمى المستوي الج

تسميط الضوء عمى أىمية جودة الحياة لغير الرياضييف لتشجيعيـ عمى ممارسة األنشطة ألىميتيا 

لبناء األفراد جسميا واجتماعيا وأخالقيا ونفسيا ومياريا إف الممارسة الرياضية تعمؿ عمى الرتقاء 

 .بالرفاىية ألفراد المجتمع

 لدى لمتعمـ والدافعية الحياة جودة مستوى قياس إلى الحالية الدراسة ىدفت (2017ة السود)دراس

 جودة خالؿ مف لمتعمـ بالدافعية التنبؤ وىؿ يمكف بينيما، العالقة ومعرفة الوادي، جامعة طمبة
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 يارىـتـ اخت وطالبة طالبا (18مف) الع ينة وتكو نت الوصفي، المنيج الدراسة اتبعت وقد الحياة؟،

 توص مت وقد لمتعمـ، الدافعية ومقياس الحياة جودة مقياس ىما؛ مقياساف تب ني وتـ طبقية، بطريقة

 الجامعة، طمبة لدى مستوى مرتفع في كؿ مف جودة الحياة والدافعية لمتعمـ وجود إلى  الدراسة

لمتعمـ، وانو  يةوالدافع جودة الحياة بيف إحصا يا دالة ارتباطية عالقة وجود النتا ج أظيرت كما

 يمكف التنبؤ بالدافعية لمتعمـ مف خالؿ جودة الحياة.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العالقة بيف الصالبة النفسية وجودة الحياة لدى  (2016مريم)دراسة 

( طالبة مف جامعة الممؾ سعود. وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتا ج 307عينة مكونة مف )

جبة دالة إحصا يًا بيف الصالبة النفسية وجودة الحياة في الدرجة مف أىميا: وجود عالقة مو 

الكمية وكافة األبعاد الفرعية باستثناء عدـ وجود عالقة بيف بعد التحكـ وجودة الحياة الصحية، 

دارتو. وجود مستوى متوسط مف الصالبة النفسية، ومستوى فوؽ المتوسط  وجودة شغؿ الوقت وا 

مستوى متوسط عمى بعد جودة العواطؼ والوجداف، وشغؿ الوقت. مف جودة الحياة، باستثناء 

وجود فروؽ دالة إحصا يًا بيف متوسط درجات الطالبات وفقًا لمتغير التخصص العممي وذلؾ 

دارة األعماؿ( وكذلؾ توجد فروؽ دالة تعزى لمتغير المعدؿ  لمصمحة تخصص )عمـ النفس وا 

ذلؾ عمى كٍؿ مف الصالبة وجودة الحياة. يمكف التراكمي لمصمحة تقدير)جيد جدًا وممتاز( ول

 .التنبؤ مف خالؿ اللتزاـ والتحدي بمستوى جودة الحياة

الى معرفة شعور طمبة جامعة بغداد بجودة الحياة، ىدفت الدراسة  (2016دراسة حمو )

ومتغيرات البحث النوع) ذكر، انثى(، التخصص الدراسي)عممي ، انساني( والمرحمة الدراسية 

 (240) ية ، رابعة( ، وتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف طمبة جامعة بغداد مكونة مف )ثان

وقد أظيرت .طالب وطالبة توزعوا بالتساوي عمة كميات اليندسة والعموـ واآلداب والعمـو السياسية

النتا ج اف طمبة جامعة بغداد لدي شعور مقبوؿ بجودة الحياة، واف الذكور اكثر اىتماما مف 
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في مجالي جودة الصحة النفسية والعواطؼ ، واف أفراد العينة مف التخصص اإلنساني  اإلناث

اكثر اىتماما بمجالي )جودة شغؿ الوقت وأدارتو( و)جودة التعميـ والدراسة( مف أفراد العينة مف 

ذوي التخصصات العممية، أما بالنسبة لمتغير المرحمة الدراسية فقد أظيرت النتا ج انو ليس ىناؾ 

 وقا دالة إحصا يا بيف أفراد العينة بجميع مجالت المقياس الستة.فر 

ىدؼ البحث الحالي إلى قياس ميارات إدارة الوقت والتعرؼ عمى مستوى جودة  (2015حسن)

الحياة لدى طالبات كمية التربية جامعة الدماـ،  كما ىدفت الدراسة تحديد مدى تمايز ميارات 

 –تربية جامعة الدماـ في ضوء متغيرات )التخصص األكاديميإدارة الوقت لدى طالبات كمية ال

( طالبة مف 250التحصيؿ الدراسي وقد تكونت عينة الدراسة الحالية مف ) – المستوى التعميمي

تمتع  :طالبات المستوى األوؿ والسابع بكمية التربية بالدماـ، وقد أسفرت نتا ج الدراسة ما يمي

سط مف ميارات إدارة الوقت تمتع طالبات كمية التربية بمستوى طالبات كمية التربية بمستوى متو 

متوسط لجودة الحياة األكاديمية والجتماعية واألسرية والنفسية اشتركت ميارات إدارة الوقت 

وجدت فروؽ دالة إحصا يا في ميارات إدارة الوقت ترجع   .وأبعاد جودة الحياة في بناء عاممي

التحصيؿ الدراسي في حيف لـ تسفر النتا ج عف فروؽ تعزي إلى إلى متغير المستوى التعميمي و 

وجدت عالقة ارتباطيو دالة إحصا يا بيف ميارات إدارة الوقت وجودة  متغير التخصص األكاديمي

الحياة وبيف ميارات إدارة الوقت والتحصيؿ الدراسي ميارات إدارة الوقت منبئ جيد بجودة الحياة 

 .معة الدماـلدى طالبات كمية التربية جا

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى المكونات العاممية لمفيوـ جودة حياة ( 2015دراسة الحسينان )

( طالب 228الطالب الجامعية لدى طالب وطالبات جامعة المجمعة، وقد بمغت عينة الدراسة )

لبناء وطالبة مف الكميات النظرية والكميات العممية في الجامعة، وتوصمت الدراسة إلى أف ا

العاممي لجودة حياة الطالب الجامعية ينتظـ في مكونيف ىما: جودة الحياة الذاتية، وجودة إدارة 
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الذات. وأف مستوى جودة حياة الطالب فوؽ المتوسط في الدرجة الكمية وكذلؾ في أبعاد جودة 

لكمية حياة الطالب الجامعية. كما أبرزت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصا ية في الدرجة ا

لصالح اإلناث. كما أبرزت وظير فروؽ في متغير الجنس لمقياس جودة حياة الطالب الجامعية، 

، وظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصا ية في الدرجة الكمية لممقياس وأبعاده المختمفة

ختالؼ التحصيؿ لفروقا وكاف ىناؾ لصالح طالب الكميات العممية.  فروؽ لمتغير الكمية

اختالؼ اضافة الى فروؽ في اسي )منخفض/مرتفع( لصالح الطالب مرتفعي التحصيؿ، الدر 

 .عمى( وكاف لصالح الطالب في المستويات األعمىاألدنى /األ (المستوى األكاديمي

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف جودة الحياة والكفاءة الدراسية  (2015العمروسي )

المرحمة -غيرات )المستوى القتصادي الجتماعي الثقافي لألبويفإلى جانب التعرؼ عمى أثر مت

مدة اإلقامة في المممكة العربية السعودية( عمى درجات -ثانوي" -التعميمية "متوسط )إعدادي( 

كؿ مف جودة الحياة والكفاءة الدراسية، لدى عينة مف الطالبات المصريات المقيمات بالمممكة 

( طالبة مف طالبات المرحمة المتوسطة والمرحمة 60لعينة مف )العربية السعودية، وتكونت ا

خميس مشيط(، وأسفرت الدراسة عف -الثانوية المقيدات ببعض المدارس الحكومية بمدينتي )أبيا

نتا ج أىميا ما يمي:  وجود عالقة ارتباطيو موجبة ذات دللة إحصا ية بيف جودة الحياة )كأبعاد 

 .(ية )في بعدي الدافعية لإلنجاز والتعاوف الدراسي، والدرجة الكميةودرجة كمية( والكفاءة الدراس

توجد فروؽ ذات دللة إحصا ية بيف متوسطي درجات طالبات المرحمة المتوسطة )اإلعدادية( 

ودرجات طالبات المرحمة الثانوية في جودة الحياة )كأبعاد ودرجة كمية( عمى مقياس جودة الحياة 

، وفقا لممرحمة التعميمية، وذلؾ لصالح طالبات المرحمة الثانوية. يوجد ومقياس الكفاءة الدراسية

فروؽ داؿ إحصا يا بيف متوسطي درجات الطالبات المصريات المقيمات بالسعودية في بعد 

)الدافعية لإلنجاز( عمى مقياس الكفاءة الدراسية، وذلؾ لصالح الطالبات المصريات المقيمات 
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قتصادي الجتماعي الثقافي المرتفع لوالدييف. ل توجد فروؽ ذات بالسعودية ذوات المستوي ال

دللة إحصا ية بيف متوسطي درجات الطالبات المصريات المقيمات بالسعودية في أبعاد الكفاءة 

الدراسية والدرجة الكمية عمى مقياس الكفاءة الدراسية، بينما توجد فروؽ ذات دللة إحصا ية في 

لدرجة الكمية عمى مقياس جودة الحياة، وفقا لمتغير مدة اإلقامة بعد المعيار الخارجي وا

 .بالسعودية

طمبة جامعتي دشمؽ ىدفت الدراسة الى معرفة مستوى جودة الحياة لدى  (2013دراسة نعيسة )

والتخصص وقد بمغ عدد افراد عينة الدراسة  وفؽ متغيرات المحافظة والنوع الجتماعي وتشريف

ف الجامعتيف وتمثمت اىـ النتا ج في وجود مستوى متدف مف جودة الحياة ( طالبا وطالبة م360)

لدى طمبة الجامعتيف وعدـ وجود عالقة بيف دخؿ السرة وجودة الحياة، ووجود عالقة بيف 

مف مستوى جودة  أعمىالمتغيرات الثالث وجودة الحياة واف مستوى جودة الحياة لدى طمبة دمشؽ 

 الحياة لدى طمبة تشريف.

وصؼ طبيعة العالقة بيف ىدفت الدراسة الى  (,Al-Huwailah 2017 ( سة الحويمةدرا

جودة الحياة والذكاء العاطفي لدى عينة مف طالب جامعة الكويت ، وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ 

طالب مف  400بيف الذكور واإلناث اإلناث في متغيرات الدراسة ، تتكوف عينة الدراسة مف 

( سنة 0.72 - 21.38( مف اإلناث بمتوسط عمر )200ف الذكور و )م 200جامعة الكويت ، 

، وتشمؿ الدراسة أدوات قياس الذكاء العاطفي ، وقياس نوعية الحياة. وأظيرت النتا ج أف وجود 

عالقة ترابطية لو دللة إحصا ية ايجابية بيف أبعاد الذكاء العاطفي وبيف أبعاد نوعية الحياة. 

ذات دللة إحصا ية بيف الذكور واإلناث في نوعية الحياة والذكاء  وايضا اتضح أف ىناؾ فروؽ

 .العاطفي لصالح الطالبات
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عالقة بيف ىدفت الدراسة الى البحث في ال (,Tekinarslan 2017)دراسة تيكنارسالن 

استخداـ النترنت الشكالي والكت اب ومستويات جودة الحياة لدى الفراد مف المور المقمقة 

ايد في الكثير مف المجتمعات. واحد أىـ اغراض ىذه الدراسة ىو دراسة العالقة بشكؿ متز 

الرتباطية بيف استخداـ النترنت الشكالي والكت اب ومستويات جودة الحياة لدى طالب 

الجامعات التركية. وباإلضافة الى ذلؾ فاف ىذه الدراسة تسعى الى البحث في ما اذا كانت 

وجدت، توقعت تمقا يا مستويات جودة الحياة لدى الطالب في المجالت  معامالت الرتباط ،واف

 WHOQOL العالميةحة ػلصا ةػمظمن هػعدر لصاة الحياا عيةولنس الم وي لممقياالمختمفة 

BREF ) بشكؿ كبير. وأيضا فاف ىذا البحث درس ما اذا كاف احد متغيرات الدراسة لديو تأثير)

العالمية  حة ػلصا ةػمظمن هػعدر لصاة الحياا عيةولنالم وي  سممقياا متوسط بيف العالقة بيف

طالبا مشاركا مف مرحمة البكالوريوس  758ومتغيرات الدراسة الخرى.  تـ جمع البيانات مف 

ذكور( مف كميات مختمفة في جامعة حكومية في تركيا. وقد تـ استخداـ  327اناث و 431)

در لصاة الحياا عيةولنس الم وي ممقيابيؾ لالكت اب وااستمارة المعمومات الديموغرافية ومقياس 

لجمع البيانات مف طالب   OCSوالمقياس المعرفي لشبكة النترنتحة ػلصا ةػمظمن هػع

استخداـ النترنت الشكالي  مستويات  ف  أالبكالوريوس في الجامعات التركية. وأظيرت النتا ج 

مستويات جودة الحياة ويرتبطف ارتباطا ايجابيا مع الكت اب لدى الطمبة بينيما ارتباط سمبيا مع 

بعضيما البعض. واظيرت نتا ج تحميؿ النحدار اليرمي  أف مستويات استخداـ النترنت 

الشكالي لدى الطالب الذيف لدييـ تحكـ اقؿ في الندفاع تتوسط بشكؿ جز ي العالقة بيف 

 هػعدر لصاة الحياا عيةولنس الم وي ممقياالكت اب ومستويات جودة الحياة  في كؿ مجالت ا

 العالمية. حة ػلصا ةػمظمن
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فحص جودة  ىدفت الدراسة الى( (Radovanović et al. 2017دراسة رادوفانوفك واخرون

حياة المراىقيف مف أجؿ تقييـ مدى منفعتيا لغرض التعميـ مدى الحياة بشكؿ فعاؿ. تكونت العينة 

الصؼ الثاني عشر الثانوي في إقميـ صربيا. وتـ تقييـ ا مف الصؼ التاسع إلى تمميذً  220مف 

نوعية حياة المستجيبيف مف خالؿ استبياف حوؿ جودة الحياة وقد تـ فحص ما يمي: األداء 

العاطفي والجتماعي والبدني. وأظيرت نتا ج البحث وجود مستوى عاٍؿ مف جودة الحياة يتعمؽ 

ي حيف يتـ اف بعد األداء العاطفي كانت درجتو أقؿ بجوانب األداء البدني واألداء الجتماعي ، ف

جودة. وكشؼ تحميؿ العوامؿ ستة عوامؿ مستقمة نسبيا حيث تشير النتا ج إلى أف جودة حياة 

 الطالب ل تزاؿ غير ُمحسنة وأنو مف الميـ العمؿ بشكؿ منيجي في ىذا المجاؿ.

دفت الدراسة ى (Nguyen; Shultz& Westbrook, 2012) ناجوين واخرون دراسة

لمتعرؼ عمى العالقة بيف جودة الحياة الجامعية وكال مف الصالبة النفسية والدافعية لمتعمـ وادراؾ 

( طالبا مف الطالب 1024القيمة الوظيفية لتخصص ادارة العماؿ، وتكونت عينة الدراسة مف )

لى اف الصالبة النفسية الفتنامييف المنظميف في كمية ادارة العماؿ في فيتناـ، وتوصمت الدراسة ا

في التعمـ والدافعية نحو التعمـ ليا تأثير موجب عمى ادراكؾ الطالب لجودة الحياة الجامعية، 

 .أعمىوكمما توفرت الصالبة والدافعية كمما كاف جودة الحياة الجامعية 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى التعرؼ  (Cillison, et al,2008) وآخرون سيميسون دراسة

ى جودة الحياة والحاجة الى الرضا النفسي بعد النتقاؿ الى المدرسة الثانوية، وتكونت عينة عم

( طالبا، وتوصمت النتا ج الى تسجيؿ تحسف في جودة الحياة، كما اسفرت 63الدراسة مف )

يوفر   ف  أالدعـ لتمبية الحتياجات لمحكـ الذاتي والقدرة عمى التصاؿ مف شأنو  ف  أالنتا ج عف 

 ف  ألطريؽ الكثر نجاحا، لتعزيز جودة الطالب لالنتقاؿ الى المدارس العميا، وتشير الدراسة الى ا

 .عمىبانتقاؿ الطالب الى المراحؿ التعميمية األ تتأثرجودة الحياة 
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وىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى جودة الحياة لدى   (Yu, & Lee, 2008) يا و لي دراسة

( طالبا في 228ي المرحمة الجامعية، وبمغت عينة الدراسة )عينة مف الطالب الكورييف ف

الجامعة، تـ تطبيؽ مقياس جودة الحياة الجامعية عمييـ وتوصمت النتا ج الى اف ىناؾ عدة 

عوامؿ ذات تأثير قوي عمى جودة الحياة الجامعية لدى في المرحمة الجامعية منيا الخدمات 

مات الدارية، والعالقات بيف الزمالء ومع المحاضريف، التربوية المقدمة مف الجامعة، كذلؾ الخد

 يضا التسييالت التي يمكف تقديميا لمطمبة اثناء مرحمة الدراسة. أ

 المتعمقة بمستوى الطموحجنبية واأل الدراسات العربية  ثانًيا:
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى التصورات المستقبمية لدى ( 2017دراسة خزعمي ومومني )

( تـ 410كمية اربد الجامعية وعالقتيا بمستوى الطموح لدييف، تكونت عينة الدراسة مف ) طالبات

وتوصمت الدراسة الى اف ىناؾ عالقة بيف التصورات المستقبمية  اختيارىف بالطريقة العشوا ية،

ومستوى الطموح لدى الطالبات، كما تبيف اف ارتفاع التصورات المستقبمية يكوف لدى الطالبات 

 اتي لدييف مستوى طموح اكاديمي عالي.المو 

 ومستوى النفسي الغتراب بيف العالقة عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت (2017دراسة العنزي )

 بيف فروؽ ىناؾ كاف إذا ما ومعرفة ، الشمالية الحدود جامعة وطالبات طالب لدى الطموح

 مف الدراسة عينة تكونتو  .الدراسة عينة لدى الطموح ومستوى النفسي الغتراب في الجنسيف

 عالقة وجود  إلى الدراسة ج نتا أشارت  .طالبة (242)طالبا( 711) بواقع وطالبة طالبا (324)

 التنبؤ يمكفو  .الشمالية الحدود جامعة طمبة لدى الطموح ومستوى النفسي الغتراب بيف ارتباطية

 فروؽ وجود  )الالمعيارية -دالتمر  -الالمعنى (النفسي الغتراب أبعاد خالؿ مف الطموح بمستوى

 لمتغير تبعا النفسي الغتراب في والطالبات الطالب درجات متوسطات بيف احصا ية دللة ذات
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 الطالب درجات متوسطات بيف احصا ية دللة ذات فروؽ وجود عدـو  .الطالبات الحصل الجنس

 .الجنس لمتغير تبعا الطموح مستوى في والطالبات

قمؽ المستقبؿ ى ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي مستو  (2017دراسة بوراس وعرعار)

والطموح، باإلضافة إلي التعرؼ عمي نوع العالقة بيف قمؽ المستقبؿ ومستوي الطموح لدي عينة 

مف طمبة الدكتوراه، وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي الرتباطي حيث توصمت نتا ج الدراسة إلي 

ة بيف قمؽ المستقبؿ ومستوي الطموح لدي عينة مف طمبة انو: توجد عالقة ارتباطية موجب

الدكتوراه، وجود مستوي مرتفع في كؿ مف قمؽ المستقبؿ ومستوي الطموح لدي عينة الدراسة. 

وكذا عدـ وجود فروؽ في قمؽ المستقبؿ ومستوي الطموح في المتغيريف الوسيطييف التالييف: نوع 

 .التسجيالت في الدكتوراهالنظاـ الدراسي ) كالسيؾ، ؿ ـ د (، عدد 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة قمؽ المستقبؿ لدى  (2017دراسة دراسة الزبير وديوا)

حنتوب بجامعة الجزيرة ومدى ارتباطو بمستوى الطموح لدييف، واستخدمت  – طالبات كمية التربية

ياس مستوى الطموح الدراسة المنيج الوصفي مستعينة بمقياسي قمؽ المستقبؿ لزينب شقير ومق

لصالح الديف أبو ناىية والذيف قاـ الباحثاف بتحكيميما عمى البي ة السودانية، تـ اختيار عينة 

( طالبة مف كؿ قسـ مف أقساـ الكمية الثمانية مف 50( طالبة بواقع )400طبقية عشوا ية مف )

سة: أف درجة قمؽ جميع المستويات الدراسية، وتمثمت أىـ النتا ج التي توصمت إلييا الدرا

حنتوب منخفضة، وأثبتت الدراسة أف مستوى الطموح لدى  –المستقبؿ لدى طالبات كمية التربية 

الطالبات متوسط وأف ىناؾ عالقة موجبة دالة إحصا يًا بيف قمؽ المستقبؿ ومستوى الطموح لدى 

ف الطالبات تعزى ىؤلء الطالبات، كما أثبتت الدراسة عدـ وجود فروؽ في درجة قمؽ المستقبؿ بي

مدينة(، أوصت الدراسة بضرورة توجيو بعضًا مف برامج اإلرشاد -إلى مكاف النشأة )قرية

 .األكاديمي لرفع مستوى الطموح لدى الطالبات وتحفيز الدافعية لإلنجاز
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 مستوى في المؤثرة العوامؿ عف" الكشؼ إلى  ىدفت  الدراسة (2016دراسة بمعربي وبوفاتح)

 معرفة إلى تسعى كما ،"األغواط بولية الثانية ثانوي السنة تالميذ مف عينة لدى الدراسي الطموح

 عينة عمى األغواط ثانويات ببعض الدراسة إجراء وتـ الطموح، مستوى في تأثيراً  األكثر العامؿ

 ثانوي الثانية السنة تالميذ يتمتع  :التالية النتا ج عف الدراسة وكشفت ، تمميذاً   (88) قواميا

 العامؿ ىو الدراسي الطموح مستوى عمى تأثيراً  األكثر العامؿ  .مرتفع دراسي طموح ستوىبم

 لصالح الدراسي الطموح مستوى في الجنسيف بيف إحصا ية دللة ذات فروؽ توجد  .الشخصي

 الدراسي الطموح مستوى في واألدبيف العممييف بيف إحصا ية دللة ذات فروؽ توجد ل  .."اإلناث

 .الدراسة عينة لدى

ىدفت الدراسة الى  قياس اللتزاـ الكاديمي لدى طمبة الجامعة ،  (2015دراسة الساعدي )

عينة البناء البالغة بمغت والتعرؼ عمى مستوى الطموح الميني والكاديمي لدى طمبة الجامعة ، 

لي ولدييـ طالب وطالبة. وقد أظيرت النتا ج أف طمبة الجامعة يتمتعوف بالتزاـ أكاديمي عا 400

بيف اللتزاـ الكاديمي وكؿ مف الطموح  إيجابيةطموح ميني وأكاديمي مرتفع وىناؾ عالقة 

توجد فروؽ  وتوجد فروؽ في العالقة لصالح التخصص العممي، ول الميني والطموح الكاديمي،

 في العالقة بالنسبة لممتغير الجنس.

لستقرار النفسي ومستوى الطموح لدى ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ا( 2012دراسة ميرة )

( طالب وطالبة تـ اختيارىـ عشوا يا مف طمبة 200طمبة الجامعة، تكونت عينة الدراسة مف )

، اظيرت نتا ج الدراسة وجود استقرار نفسي ومستوى 2011-2010جامعة بغداد لمعاـ الدراسي 

لستقرار النفسي تبعا طموح لدى عينة البحث، كذلؾ وجود فروؽ ذات دللة احصا ية في ا

لمتغير الجنس ولصالح الذكور، كذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصا ية في مستوى الطموح 

 .بيف الذكور والناث، وايضا وجود عالقة ارتباطية دالة بيف الستقرار النفسي ومستوى الطموح 
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ح طمبة ىدفت الى التعرؼ عمى مستوى طمو ( Subramanian,2015) سوبرامانيان دراسة

المرحمة الثانوية في كويمباتور، والكشؼ عف الفرؽ في مستوى الطموح لدييـ وفقا لمجنس 

( طالبا 150والتخصص والمؤىؿ العممي ألولياء المور، واختيرت عينة عشوا ية بسيطة قواميا )

 ، واظيرت ابرز النتا ج( لتحقيؽ المنيج الوصفي التحميمي76( طالبة، و)74وطالبة تكونت مف )

اف مستوى الطموح لدى الطمبة في كومباتور كاف متواضعا، مما اظيرت وجود فروؽ في متوسط 

مستوى الطموح يعزى لمتغير التخصص ولصالح التخصص العممي، ويعزى لمتغير المؤىؿ 

العممي لولياء المور لصالح ذوي المؤىالت العممية العميا، ول يوجد فرؽ في متوسط مستوى 

 غير الجنس.الطموح يعزى لمت

ىدفت الدراسة الى تقصي مستوى الطموح لمطمبة وفؽ ( kumari, 2015)كوماري دراسة 

تقدير الذات وتقصي اثر الداء الكاديمي لمطمبة عمى مستوى الطموح، واختيرت عينة عشوا ية 

( طالبا وطالبة، وذلؾ باستخداـ المنيج الوصفي،  300طبقية مف طمبة المدارس، بمغت )

مستوى الطموح يعتمد عمى دور السرة واولياء المور في تثقيؼ ابنا يـ، اذ  ف  ألنتا ج واظيرت ا

 اظيرت النتا ج حيازة مستوى طموح الطمبة عمى الدرجة المتوسطة.

ىدفت الدراسة ( Rajesh&Chandrasekaran, 2014) راجيش وشاندراسيكاران دراسة

ة في مدينة تشيناي باليند، كما ىدفت الى المدارس الثانوي الى التعرؼ عمى مستوى طموح طمبة

( طالبا وطالبة 300تسميط الضوء عمى طبيعة الطموح لدى الطمبة، وتكونت عينة الدراسة مف )

في المدرسة الثانوية المختارة مف مدينة تشيناي، واعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي التحميمي، 

ستوى طموح الذكور، كما تتراوح طبيعة مف م أعمىوكشفت النتا ج اف مستوى طموح الناث 

 طموح الطمبة بيف الطموح التعميمي والطموح الميني والقتصادي.
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ىدفت الدراسة الى معرفة اثر الطموح الداخمي (Niemiec et al, 2009)نيميك دراسة

 84( فردا بواقع 240والخارجي عمى الفراد ما بعد الحياة الجامعية، وتكونت عينة الدراسة مف )

مف الناث مف الفراد الخريجيف، وتوصمت الدراسة الى اف الطموح الداخمي  156مف الذكور، و

مرتبط بشكؿ ايجابي بالصحة النفسية، عمى عكس الطموح الخارجي، كذلؾ الطموح الداخمي لو 

عالقة ايجابية بالحاجات النفسية الساسية، حيث اف الطموح بأشكالو كاف لو ارتباط سمبي او 

 بالصحة النفسية لألفراد الخريجيف. ايجابي

 : الدراسات المتعمفة بجودة الحياة ومستوى الطموحثالثًا
 الطموح بمستوى الحياة جودة عالقة معرفة الي الحالية سةاالدر  تيدؼ( 2017دراسة حيسن )

 ومف ، الحياة جودة في والتخصص الجنس متغير بيف الفرؽ ومعرفة الجامعي، الطالب لدى

 ل وان   الي النتا ج اشارت وقد .الطموح مستوى في والتخصص الجنس بيف الفرؽ اايضً  حيث

 عالقة توجد ل ون  أ عمى دؿ كما. الطموح ومستوى الحياة جودة بيف احصا يا دالة عالقة توجد

 احصا يا دالة فروؽ وجود عدـ اظيرت كما الجنس، متغير الي يعزى الحياة جودة بيف ارتباطية

 وجود عدـ اايض النتا ج واظيرت الجمفة، جامعة طمبة لدي التخصص ومتغير الحياة جودة بيف

 فروؽ وجود عدـ ظيرتأ كما الجنس، متغير الي يعزى الطموح مستوى في احصا يً إ دالة فروؽ

 .الجمفة جامعة طمبة لدي التخصص متغير الي يعزى الطموح مستوى في احصا يً إ دالة

 في التمريض كمية طمبة اتجاىات معرفة إلى راسةالد ىذه ىدفت (2016دراسة الرواشدة )

 الفروؽ معرفة إلى ىدفت وكما الحياة وجودة الطموح بمستوى وعالقتيا المينة نحو مؤتو جامعة

 الطالب جنس لمتغير تبعاً  الحياة وجودة الطموح ومستوى التمريض مينة نحو لتجاىاتا في

 مستوى مف التمريض كمية مف وطالبة طالباً  (105) مف الدراسة عينة تكونت .الدراسي والمستوى

 ما النتا ج أظيرت (2016) الجامعي العاـ مف طالبة( 77)و طالباً  (28) منيـ البكالوريوس
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 فروؽ توجد ل كما التمريض، كمية طمبة لدى التمريض مينة نحو سمبية تجاىاتا توجد ل :يمي

 .الدراسي مستواه أو الطالب لجنس تعزى التمريض مينة نحو لتجاها في حصا يةا  دللة ذات

 الطموح مستوى بيف إيجابية عالقة ووجود.الدراسة عينة افراد لدى الطموح مستوى رتفاعأيضا ل

 مستوى في حصا يةا دللة ذات فروؽ وجود عدـ، كذلؾ المينة نحو واتجاىاتيـ الطمبة لدى

 الدراسي المستوى تالؼخاب الطموح مستوى اختمؼ بينما الطالب جنس لمتغير تعزى الطموح

 متوسطاً  كاف الطمبة لدى الحياة جودة مستوى أف النتا ج بينت كما .األولى السنة طمبة ولصالح

 النفسية، والصحة العواطؼ، وجودة التعمـ، وجودة والجتماعية، األسرية الحياة جودة بعد في

 . التمريض مينة نحو واتجاىاتيـ الحياة جودة بيف إيجابية عالقة ووجود .الوقت شغؿ وجودة

 التعميق عمى الدراسات السابقة 
اىتمت الدراسات السابقة بالتطرؽ إلى جودة الحياة وعالقتيا بمتغيرات مف حيث المتغيرات، 

وجود عالقة و تقدير الذات، وتوصمت إلى المستقبؿ، او الصالبة النفسية، أ مختمفة، كقمؽ

ياة حيث كانت العالقة بيف جودة الحياة والمتغيرات جودة الحو ارتباطية طردية مع ىذه المتغيرات، 

( التي درست جودة الحياة وعالفتيا بتقدير الذات، 2018الخرى مرتفعة كدراسة مراكشي )

( التي درست مستوى جودة الحياة لدى الطمبة، كذلؾ دراسة 2017ودراسة القحطاني)

 ة الحياة مع الدافعية لمتعمـ.( فقد درست مستوى جود2017( أما دراسة السود )2017النادر)

 واستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة وتفسير النتا ج.

والدراسة الحالية انفردت بدراسة جودة الحياة بالطموح المستقبمي، ولـ يتـ دراسة المتغيريف في 

 الدراسات السابقة مًعا.

عف الدراسات السابقة في كونيا قارنت بيف برنامجيف مختمفيف في  وقد اختمفت الدراسة الحالية

في كال البرنامجيف بينما في كما قارنت بيف متغيرات الدراسة كمية التربية في جامعة الخميؿ ، 
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الدراسات السابقة كانت الف ة مف نفس الجامعة او نفس الكمية ولـ تقارف برنامجيف معا كدراسة 

 (.2017حيسف)

غيرات الدراسة تناولت ىذه الدراسة اربعة متغيرات )الجنس، المستوى الدراسي، القسـ، مف حيث مت

والمعدؿ التراكمي( ولـ تتطرؽ الدراسات السابقة الى متغير القسـ داخؿ الكمية)عمـ نفس، قسـ 

 أصوؿ تربية(.

عالقة ومف حيث النتا ج فالدراسات السابقة كانت العالقة بيف جودة الحياة والمتغيرات ذات 

( والتي درست جودة الحياة مع الطموح لـ تجد 2017ارتباطية قوية، في حيف اف دراسة حيسف)

عالقة بيف المتغيريف وىي الدراسة الوحيدة التي توصمت الى ىذه النتيجة، واختمفت مع الدراسة 

 الحالية. 
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 الفصل الثالث 

 إجراءات الدراسة

 منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 راسة عينة الد

 دوات الدراسة أ

 صدق الداة 

 ثبات الداة 

 اجراءات الدراسة 

المعالجة الحصائية 
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 الفصل الثالث                                   

 الطريقة واإلجراءات
ىذا الفصؿ مف الدراسة الخطوات والمراحؿ وفقا لممنيج العممي، مف خالؿ تحديد  سيعرض

جراءات يس الدراسةومقايعينو، المجتمع الدراسة و  الالزمة اإلحصا ية  المعالجة، و الدراسة، وا 

 لفرضيات الدراسة.

 منيج الدراسة
، وىو المنيج الذي ييدؼ إلى الرتباطيالدراسة، اتبعت الباحثة المنيج الوصفي  أىداؼلتحقيؽ 

تـ استخداـ ىذا المنيج ألنو بال ـ طبيعة و وصؼ خصا ص الظاىرة وجمع معمومات عنيا، 

    .ؼ الدراسةوأىدا

 مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة كمية التربية في جامعة الخميؿ في البرنامجيف العادي، والمكثؼ 

الذي يضـ عرب النقب المسجميف في كمية التربية في جامعة الخميؿ وذلؾ لمعاـ الدراسي 

 رة التسجيؿ في (، والمنتظميف في الدراسة والبالغ عددىـ حسب احصاءات دا2017-2018)

( ، فيما بمغ عدد 1073، وبمغ عدد طمبة البرنامج العادي )طالبا وطالبة (1685) الجامعة

 .( طالبا وطالبة612طالب البرنامج المكثؼ )

 عينة الدراسة
( طالب وطالبة في البرنامجيف العادي والمكثؼ في قسمي 547بمغت )طبقية ىي عينة عشوا ية 

( طالبا وطالبة، منيـ 484برنامج المكثؼ )الحيث بمغ عدد طمبة  أصوؿ التربية وعمـ النفس،

، في حيف عمـ النفس( طالبا وطالبة في قسـ 44( طالبا وطالبة في قسـ أصوؿ التربية، و)443)
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( طالبا وطالبة مف قسـ 245( طالبا وطالبة، منيـ )323بمغت عينة طمبة البرنامج العادي )

توزيع أفراد عينة الدراسة  (1رقـ )الجداوؿ يوضع و  النفس.( مف قسـ عمـ 77اصوؿ التربية، و)

 الدراسة:حسب متغيرات 

امج، الجنس، المعدل التراكمي، القسم ن)البر  الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1)رقم جدول 
 .، المستوى الدراسي(

 النسبت المئويت العدد المستوى المتغير

 63.7 323 العادي البرنامج

 36.3 184 المكثؼ

 14.6 74 ذكر الجنس

 85.4 433 أنثى

 3.9 20 69-60 المعدل التراكمي

70-79 260 51.3 

80-89 210 41.4 

 3.4 17 فما فوؽ 90

 76.5 388 أصوؿ التربية القسم

 23.5 119 عمـ النفس

 12.4 63 أولى المستوى الدراسي

 20.1 102 ثانية

 28.8 146 ثالثة

 38.7 196 ابعةر 
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 :أدوات الدراسة

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ مقياسي الدراسة، وذلؾ كما ىو موضح: 

( ودراسة 2447ف )سا إلى دراسة حياستنادً  تطويرهوالذي تـ  أوًل: مقياس جودة الحياة:

ف المقياس وتكو ، (2446، ودراسة منسي وكاظـ )(2447( ودراسة النادر)2445الحسيناف)

( فقرة، مع اجراء تعديالت 37( فقرة، وبقي في صورتو النيا ية )37بصورتو الوليو مف )

 الخصا ص السيكومترية لمقياس جودة الحياة ليتناسب مع أىداؼ وأس مة الدراسة.

 لمقياس جودة الحياة صدق المحكمين
اد وعمـ النفس مف ذوي الختصاص في الرش المحكميف مجموعة مف عمى تـ عرض المقياس

مف حيث: مدى وضوح لغة  المقياسُطمب منيـ إبداء الرأي في فقرات ( والذيف 3)ممحؽانظر 

ضافة أي معمومات أو  الفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس، وا 

 ا ية.، ووفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج الستبانة بصورتيا النيتعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة

 الصدق الداخمي

 Pearson)مف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضًا بحساب معامؿ الرتباط بيرسوف

Correlation)  (:2، 3وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )مع الدرجة الكمية،  المقياسلفقرات 
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مستوى جودة الحياة س لفقرات مقيبا (Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2جدول )
 لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل

انذانت Rقٍمتانرقم

اإلحصائٍت

انذانت Rقٍمتانرقم

اإلحصائٍت

انذانت Rقٍمتانرقم

اإلحصائٍت

4 
4.542

**
 40444 

44 
4.652

**
 40444 

27 
4.524

**
 40444 

2 
4.364

**
 40444 

45 
4.639

**
 40444 

28 
4.578

**
 40444 

3 
4.364

**
 40444 

46 
4.505

**
 40444 

29 
4.303

**
 40444 

4 
4.113

*
 40444 

47 
4.579

**
 40444 

34 
4.494

**
 40444 

5 
4.345

**
 40444 

48 
4.616

**
 40444 

34 
4.242

**
 40444 

6 
4.387

**
 40444 

49 
4.640

**
 40444 32 4.202

**
 40444 

7 
4.379

**
 40444 

24 
4.509

**
 40444 

33 
4.346

**
 40444 

8 
4.495

**
 40444 

24 
4.527

**
 40444 34 4.306

**
 40444 

9 
4.515

**
 40444 

22 
4.350

**
 40444 

35 
4.602

**
 40444 

44 
4.418

**
 40444 

23 
4.342

**
 40444 36 4.637

**
 40444 

44 
4.191

**
 40444 

24 
4.526

**
 40444 

37 
4.542

**
 40444 

42 
4.568

**
 40444 

25 
4.526

**
 40444    

43 
4.667

**
 40444 

26 
4.489

**
 40444    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). (0.0.االرتباط عالي عند  مستوى )               

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed(. (   0.0.توى )االرتباط عالي عند  مس  



(، أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة 2،3تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ )

الكمية لممحور دالو احصا يًا مما يشير إلى قوة التساؽ الداخمي لمفقرات، وىذا بالتالي يعبر عف 

 صدؽ كؿ محور في قياس ما وضع مف أجؿ قياسو.

  ةمقياس جودة الحياثبات 

كما ىو موضح في الجدوؿ كرونباخ الفا، أداة الدراسة بمعادلة الثبات حساب ثبات ب الباحثة قامت

 (: 3رقـ )

 معامل كرونباخ ألفا لثبات إداة الدراسة نتائج(: 3جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور
 0.88 37 جودة الحياة
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لفقرات ثبات كرونباخ ألفا المعامؿ  مةجميع قي (، أف  3.3تشير المعطيات اواردة في الجدوؿ رقـ )

أداة  أف  تشير الى  مما ،(0.88)جودة الحياة لمقياس مرتفعة، حيث بمغت قيمة الثبات المقياس 

 .بدرجة عالية مف الثبات وقابمة لالعتماد ولتحقيؽ أىداؼ الدراسةتمتع الدراسة 

(  2442دراسة الحيدري)ًدا عمى تطويره اعتماوالذي تـ  ثانيًا: مقياس الطموح المستقبمي:

بما يتناسب مع أىداؼ  ( وتـ تعديؿ الفقرات2442اسة عبد المجيد )( ودر 2444ودراسة ميسة )

( فقرة. ويظير 36والمكوف مف ) والخصا ص السيكومترية لمقياس الطموح وأس مة الدراسة الحالية،

 (.2المقياس بصورتو النيا ية في )الممحؽ رقـ 

 قياس الطموح المستقبميلم صدق المحكمين
 المقياس بعرضو، ومف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ (4)ممحؽ األولية المقياس بصورتو تـ تطوير

عمى المشرؼ الذي قاـ بعمؿ التعديالت الالزمة عمييا ومراجعتيا، ثـ تـ عرضيا عمى  المحكميف 

ح لغة الفقرات مف حيث: مدى وضو  يـ إبداء الرأي في فقرات المقياسُطمب من( والذيف 3)ممحؽ

ضافة أي معمومات أو تعديالت أو  وسالمتيا لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس، وا 

 .(2)ممحؽ، ووفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج الستبانة بصورتيا النيا يةفقرات يرونيا مناسبة

 الصدق الداخمي

 Pearson)باط بيرسوفمف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضًا بحساب معامؿ الرت

Correlation)  (:4)وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ، عمى الدرجة الكميةجح المقياسلفقرات 
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الطموح المستقبمي لدى لفقرات مقياس  (Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 4جدول )
 التربية في جامعة الخميلعينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية 

انذانت Rقٍمتانرقم

اإلحصائٍت

انذانت Rقٍمتانرقم

اإلحصائٍت

انذانت Rقٍمتانرقم

اإلحصائٍت

4 
4.518

**
 40444 

43 
4.527

**
 40444 

25 
4.426

**
 40444 

2 
4.486

**
 40444 

44 
4.408

**
 40444 

26 
4.336

**
 40444 

3 
4.628

**
 40444 

45 
4.606

**
 40444 

27 
4.335

**
 40444 

4 
4.574

**
 40444 

46 
4.460

**
 40444 

28 
4.524

**
 40444 

5 
4.546

**
 40444 

47 
4.462

**
 40444 

29 
4.534

**
 40444 

6 
4.548

**
 40444 

48 
4.442

**
 40444 

34 
4.537

**
 40444 

7 
4.367

**
 40444 

49 
4.475

**
 40444 

34 
4.521

**
 40444 

8 
4.581

**
 40444 

24 
4.630

**
 40444 32 4.616

**
 40444 

9 
4.131

**
 40443 

24 
4.352

**
 40444 

33 
4.506

**
 40444 

44 
4.531

**
 40444 

22 
4.328

**
 40444 34 4.537

**
 40444 

44 
4.356

**
 40444 

23 
4.216

**
 40444 

35 
4.444

**
 40444 

42 
4.508

**
 40444 

24 
4.555

**
 40444 36 4.532

**
 40444 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). (0.0.االرتباط عالي عند  مستوى )               

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed(. (   0.0.االرتباط عالي عند  مستوى )  

فقرات مع الدرجة الجميع قيـ مصفوفة ارتباط  (، أف  4) المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ تشير

، وىذا بالتالي يعبر عف مفقراتدالو احصا يًا مما يشير إلى قوة التساؽ الداخمي ل لممقياس الكمية

 صدؽ كؿ محور في قياس ما وضع مف أجؿ قياسو.

 
  مقياس الطموح المستقبميثبات 

كما ىو موضح في الجدوؿ كرونباخ الفا، أداة الدراسة بمعادلة الثبات حساب ثبات ب الباحثة قامت

 (: 5رقـ )

 داة الدراسةأمعامل كرونباخ ألفا لثبات  نتائج(: 5دول )ج

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور
 0.87 36 مستوى الطموح المستقبمي
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جميع قيـ معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة  (، أف  5واردة في الجدوؿ رقـ )لتشير المعطيات ا

 أف  تشير الى  مما(، 0.87المستقبمي ) الطموح لمقياس، حيث بمغت قيمة الثبات لممقياسالكمية 

 .بدرجة عالية مف الثبات وقابمة لالعتماد ولتحقيؽ أىداؼ الدراسةتمتع أداة الدراسة 

 متغيرات الدراسة :

 المتغيرات المستقمة وىي:

 البرنامج ولو مستوياف )العادي، المكثؼ( -1

 الجنس ولو مستوياف )ذكر، أنثى( -2

 فما فوؽ( 90، 89-80، 79-70، 69-60بعة مستويات )المعدؿ التراكمي ولو أر  -3

 .القسـ ولو مستوياف )أصوؿ التربية، عمـ النفس( -4

 .المستوى الدراسي ولو أربعة مستويات )أولى، ثانية ، ثالثة، رابعة( -5

 .مستوى الطموح المستقبميوعالقتيا ب جودة الحياةالمتغير التابع: 

 إجراءات الدراسة
لدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة، وذلؾ مف أجؿ صياغة الطالع عمى ا تـ-

 المادة النظرية، بناء مقاييس الدراسة. 

( 37تـ بناء مقياس جودة الحياة، مف خالؿ الطالع عمى الدراسات السابقة، وتكوف مف ) -

 فقرة. 

قة، وتحديدا دراسة تـ بناء مقياس الطموح المستقبمي مف خالؿ الطالع عمى الدراسات الساب-

 (. 2442الحيدري)

تـ عرض المقياسيف عمى المشرؼ والمحكميف لتخاذ الجراءات الالزمة بحذؼ او اضافة او -

 تعديؿ الفقرات بما يتناسب مع موضوع الدراسة، وتـ اعتماد الداة في صورتيا النيا ية.



56 

 

المكثؼ والعادي، في قسمي  تـ اختيار افراد مجتمع الدراسة مف الطمبة في برنامجي التربية -

اصوؿ التربية وعمـ النفس، وقد بمغ عدد المجتمع مف خالؿ الحصا ية الرسمية التي تـ الحصوؿ 

 طالبا وطالبة. 4685عمييا مف دا رة التسجيؿ في الجامعة 

قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع   -

مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحثة أف عدد  تالستبيانا

 ( استبانو.547المستردة الصالحة والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصا ي: ) تالستبيانا

 جؿ الوصوؿ الى النتا ج.( مف أSPSSتـ استخداـ برنامج الرـز الحصا ية )-

 المعالجة اإلحصائية
يانات باستخراج النسب المؤية والمتوسطات الحسابية والنحرافات تمت المعالجة اإلحصا ية لمب

األحادي تحميؿ التبايف (، واختبار t- testالمعيارية لكؿ فقرة مف فقرات الستبانة، واختبار )ت( )

(one way ANOVA)( ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،Cronbach 

Alphaاإلحصا ية ) (، وذلؾ باستخداـ الرـزSPSS( )Statistical Package For Social 

Sciences وتفسر المتوسطات الحسابية تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة.)

 ومستوى الطموح المستقبمي حسب المقياس الوزني التالي:

مستوى جودة الحياة ومستوى  متوسط الحسابيال
 الطموح المستقبمي 

 منخفض 4-2033

 متوسط 2034-3066

 عالي 5044 -3067

 5( /444وتـ حساب الوزف النسبي كما يمي: الوزف النسبي= )المتوسط الحسابي * 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
حسب الس مة والفرضيات التي تـ صياغتيا في الفصؿ  تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتا ج الدراسة

 وؿ مف الدراسة لالجابة عمييا.ال

 نتائج أسئمة الدراسة:
بين جودة  ذات دللة احصائية ىل يوجد عالقة ارتباطية: الرئيسالنتائج المتعمقة بالسؤال 

الحياة ومستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامجين العادي 
 ؟ والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل

جودة الحياة معامؿ الرتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف  تـ استخداـإلجابة عف ىذا السؤاؿ ل

ومستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامجيف العادي والمكثؼ في 

 (.6كمية التربية في جامعة الخميؿ، كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

ط بيرسون بين جودة الحياة ومستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة (:نتائج معامل ارتبا6جدول )
 الدراسين في البرنامجين العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل

درجات  المتغيرات البرنامج
 األرتباط

 مستوى الدللة

جودة الحياة * مستوى الطموح  العادي
 المستقبلي

167.0* 16111 

الحياة * مستوى الطموح  جودة المكثف
 المستقبلي

16..0* 16111 

 0.05* دالة احصا يًا عف مستوى الدللة 

بيف جودة الحياة ومستوى  معامؿ ارتباط بيرسوفأف  (6رقـ )تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 

وىذا يدؿ عمى (، 0.000(، ومستوى الدللة )0.761)في البرنامج العادي  الطموح المستقبمي

طردية موجبة قوية دالة احصا يًا بيف مستوى جودة الحياة ومستوى الطموح  عالقةد وجو 

المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ. 
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(، ومستوى الدللة 0.695)في البرنامج المكثؼ  معامؿ ارتباط بيرسوفوتبيف أيضًا أف 

طردية موجبة قوية دالة احصا يًا أيضًا بيف مستوى جودة  عالقةيدؿ عمى وجود  وىذا(، 0.000)

الحياة ومستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في كمية 

 التربية في جامعة الخميؿ.

 

الدراسين في لدى عينة من الطمبة : ما مستوى جودة الحياة األولالنتائج المتعمقة بالسؤال 

 البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل؟

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات تـ حساب لإلجابة عف السؤاؿ السابؽ 

لدى عينة مف مستوى جودة الحياة عف التي تعبر كافة الستبانة  فقرات الدراسة عمى عينةأفراد 

، كما ىو موضح في في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿالطمبة الدراسيف 

 .(4)ممحؽ  (7الجدوؿ رقـ )

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عمى وقد جاءت 

في لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية جودة الحياة مقياس 

( وىذا 40393معياري )النحراؼ ل( وا3077)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف جامعة الخميؿ

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية مستوى جودة الحياة أف يدؿ عمى 

 جاء بدرجة عالية.التربية في جامعة الخميؿ 

وفقرة واحدة  بدرجة متوسطة، ( فقرات9)، ( فقرة27)وعدد الفقرات التي جاءت بدرجة عالية 

 أعمىعمى "  مصدر تفاؤلي ثقتي باهلل" ونصيا  32رقـ . وحصمت الفقرة جاءت بدرجة منخفضة

" استمتع عند القياـ بالرحالت الجماعية "  ونصيا 23رقـ  (، ويمييا فقرة4.76متوسط حسابي )
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ر أف  مصاعب الحياة تزداد يوما أشع"  ونصيا 31رقـ  (. وحصمت الفقرة4.40بمتوسط حسابي )

 (.1.98" عمى أقؿ متوسط حسابي ) بعد يوـ

 فقرات الدراسة عمى عينةحساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد  وتـ

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج مستوى جودة الحياة عف التي تعبر  كافة الستبانة

 .(5)ممحؽ (7، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )ة التربية في جامعة الخميؿالمكثؼ في كمي

مستوى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة عمى وجاءت 

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة جودة الحياة 

( وىذا يدؿ عمى 40385معياري )النحراؼ ل( وا4044)لمدرجة الكميةحسابي المتوسط ال أف الخميؿ

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في كمية التربية في مستوى جودة الحياة أف 

 جاء بدرجة عالية.جامعة الخميؿ 

مت الفقرة وحص بدرجة متوسطة، ( فقرات5)، ( فقرة32)وعدد الفقرات التي جاءت بدرجة عالية 

رقـ  (، ويمييا فقرة4.76متوسط حسابي ) أعمىعمى "  مصدر تفاؤلي ثقتي باهلل"  ونصيا 32رقـ 

(. وحصمت الفقرة 4.42بمتوسط حسابي )" استمتع عند القياـ بالرحالت الجماعية "  ونصيا 8

" عمى أقؿ متوسط حسابي  أشعر أف  مصاعب الحياة تزداد يوما بعد يوـ" ونصيا  31رقـ 

(2.57). 

 الدراسة عمى عينةحساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد وتـ 

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في كمية التربية مستوى جودة الحياة عف التي تعبر  الدرجات الكمية

 (.8، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )في جامعة الخميؿ
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جودة الحياة والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى  (: المتوسطات الحسابية8جدول )
 لدى عينة من الطمبة الدراسين في كمية التربية في جامعة الخميل

 الرقم

 الدرجة النسبة المؤية النحراف المعياري المتوسط الحسابي البرنامج

 عانٍت 75.4 4.39364 3.7719 العادي 4

 عانٍت 80.0 4.38581 4.0001 المكثؼ 2

الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  (8رقـ )يالحظ مف الجدوؿ 

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في جودة الحياة  فقرات مقياسلستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

لمدرجة ابي المتوسط الحس أف   البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

لدى عينة مستوى جودة الحياة  أف  ( وىذا يدؿ عمى 40445معياري )النحراؼ ل( وا3085)الكمية

جاء بدرجة كمية التربية في جامعة الخميؿ  البرنامج العادي والمكثؼ في مف الطمبة الدراسيف في

(،  4044) اعمى مف العادي متوسط حسابي أعمىعالية. وحصؿ البرنامج المكثؼ عمى 

 (.4039(، وانحراؼ معياري )3077عادي حصؿ عمى متوسط حسابي )والبرنامج ال

لدى عينة من الطمبة الدراسين : ما مستوى الطموح المستقبمي نيالثاالنتائج المتعمقة بالسؤال 

 في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل؟

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعياريةحساب قامت الباحثة بلإلجابة عف ىذا السؤاؿ 

لدى عينة  مقياس الطموح المستقبميفقرات  الدراسة عمى عينةلستجابات أفراد  واألوزاف النسبية

مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ، كما ىو موضح في 

 .  (6)ممحؽ (9الجدوؿ رقـ )

الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لستجابات أفراد عينة  المتوسطات وجاءت

الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في  مستوىالدراسة عمى 

( وانحراؼ معياري 3086)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف   كمية التربية في جامعة الخميؿ
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الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في مستوى  أف  عمى ( وىذا يدؿ 40354)

وعدد الفقرات التي جاءت جاء بدرجة عالية.   البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ

 وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة. بدرجة متوسطة، ( فقرات5)، ( فقرة30)بدرجة عالية 

عمى " نساف الى تحقيؽ ذاتو في الحياةإيسعى كؿ  فْ أيجب  " ونصيا 14رقـ  وحصمت الفقرة

لدي قناعة بأف  الحياة فرص يجب "  ونصيا 13رقـ  (، ويمييا فقرة4.46متوسط حسابي ) أعمى

أشعر " ونصيا 5رقـ  (. وحصمت الفقرة4.37بمتوسط حسابي )" استغالليا وفي الوقت المناسب

" عمى أقؿ متوسط حسابي  طموحاتي المستقبمية بالقمؽ مف الصعوبات والتي ستحوؿ دوف تحقيؽ

(2.07.) 

 

 عينةلستجابات أفراد  واألوزاف النسبية حساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعياريةوتـ 

المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ  مقياس الطموحفقرات  الدراسة عمى

 . (7)ممحؽ  (10يؿ، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )في كمية التربية في جامعة الخم

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لستجابات أفراد عينة  وجاءت

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في  الطموح المستقبمي مستوىالدراسة عمى 

( وانحراؼ معياري 4044)لمدرجة الكميةالحسابي المتوسط  أف كمية التربية في جامعة الخميؿ

الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في  مستوىأف ( وىذا يدؿ عمى 40359)

وعدد الفقرات التي جاءت  ،جاء بدرجة عالية البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

 فْ أيجب "  ونصيا 14رقـ  وحصمت الفقرة بدرجة متوسطة، ( فقرات4)، ( فقرة32)بدرجة عالية 

 (، ويمييا فقرة4.56متوسط حسابي ) أعمىعمى "  نساف الى تحقيؽ ذاتو في الحياةإيسعى كؿ 

بمتوسط " لدي قناعة بأف  الحياة فرص يجب استغالليا وفي الوقت المناسب"  ونصيا 13رقـ 
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لصعوبات والتي ستحوؿ دوف أشعر بالقمؽ مف ا"  ونصيا 5رقـ (. وحصمت الفقرة 4.47حسابي )

  (.2.38" عمى أقؿ متوسط حسابي ) تحقيؽ طموحاتي المستقبمية

 الدراسة عمى عينةحساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد وتـ 

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في كمية مستوى الطموح المستقبمي عف التي تعبر  الدرجات الكمية

 (.44، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )ة في جامعة الخميؿالتربي

الطموح (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى 11جدول )
 لدى عينة من الطمبة الدراسين في كمية التربية في جامعة الخميلالمستقبمي 

 الرقم

 الدرجة النسبة المؤية المعياريالنحراف  المتوسط الحسابي البرنامج

 4.354 3.8613 العادي 4
 عانٍت 77.2

 4.3591 4.0495 المكثف 2
 عانٍت 81.0

الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (11رقـ )يالحظ مف الجدوؿ 

راسيف في لدى عينة مف الطمبة الدمستوى الطموح المستقبمي لستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

لمدرجة المتوسط الحسابي  أف   البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

لدى مستوى الطموح المستقبمي  أف  ( وىذا يدؿ عمى 40366معياري )النحراؼ ل( وا3092)الكمية

برنامج جاء بدرجة عالية. وحصؿ ال عينة مف الطمبة الدراسيف في كمية التربية في جامعة الخميؿ

 (.3086(، والبرنامج العادي بمتوسط حسابي )4044) اعمى المكثؼ عمى متوسط حسابي
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في المتوسطات الحسابية  فروق ذات دللة احصائيةىناك ىل : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال 

لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية  لمستوى جودة الحياة

متغيرات البرنامج والجنس والمعدل التراكمي والقسم والمستوى  حسب ربية في جامعة الخميلالت

 الدراسي ؟

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللاةل  نتائج الفرضية األولى: "
مان الطمباة الدراساين فاي كمياة التربياة فاي جامعاة الخميال  في مستوى جاودة الحيااة لادى عيناة

 "البرنامجيعزى لمتغير 
عينػة  أفػرادالمتوسػطات الحسػابية لسػتجابة و حساب نتا ج اختبار "ت" ب األولىحص الفرضية تـ ف

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في كمية التربية في جامعػة الخميػؿ  فيالدراسة 

 . البرنامجير لمتغ حسب

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف في  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتا ج اختبار "ت"  (:42جدوؿ رقـ )
 البرنامجمتغير  الطمبة الدراسيف في كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب

المتوسط  العدد البرنامج
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 0.39364 3.7719 323 العادي
545 6.323 0.000 

 0.38581 4.0001 184 المكثؼ

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة د فروؽ في و وج (42يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

. وكانت الفروؽ لصالح البرنامجتعزى لمتغير الدراسيف في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

اما البرنامج العادي فبمغ  .(40385( وانحراؼ معياري )4044بمتوسط حسابي ) مج المكثؼالبرنا

 وبذلؾ تـ رفض الفرضية األولى.  (4039( والنحراؼ المعياري )3077المتوسط الحسابي )
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في (α≤1610)توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللةل نتائج الفرضية الثانية: "
حياة لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية مستوى جودة ال

 "الجنسالتربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 
عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية لستجابة و حساب نتا ج اختبار "ت" الثانية بحص الفرضية تـ ف

البرنامج العادي والمكثؼ في  مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف فيفي الدراسة 

 . الجنسلمتغير  كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب

في مستوى جودة الحياة لدى عينة  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:13جدول )
 الجنستغير م من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل حسب

المتوسط  العدد الجنس البرنامج
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 0.40707 3.5541 38 ذكر العادي
324 3.703 0.000 

 0.38328 3.8009 285 أنثى

 0.32323 4.0541 36 ذكر المكثؼ
482 

 

0.934 0.351 

 0.39943 3.9870 148 أنثى

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة د فروؽ في و ( وج43بيف مف خالؿ الجدوؿ )يت

الجنس، وكانت تعزى لمتغير الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

البرنامج أما . (0.383( وانحراؼ معياري )3.80بمتوسط حسابي ) الفروؽ لصالح اإلناث

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في توجد فروؽ في أنو ل  فتبيفالمكثؼ 

 الجنس.تعزى لمتغير البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ 
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في (α≤1610)نتائج الفرضية الثالثة: " ل توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة
سين في البرنامج العادي والمكثف في كمية مستوى جودة الحياة لدى عينة من الطمبة الدرا

 "المعدل التراكميالتربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 
 عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية لستجابة  الثالثةلفحص الفرضية و 

تربية جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية ال مقياس

 . المعدؿ التراكميفي جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

جودة الحياة لمقياس  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد عينة الدراسة (:14)جدول 
لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 

 التراكمي المعدل
 النحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد المعدل التراكمي البرنامج

 0.44207 3.2324 15 69-60 العادي

70-79 177 3.8007 0.36511 

80-89 125 3.7905 0.37923 

 0.49679 3.8829 6 فما فوؽ 90

 0.80982 3.5784 5 69-60 المكثؼ

70-79 83 3.9655 0.40495 

80-89 85 4.0550 0.31754 

 0.38020 4.0295 11 فما فوؽ 90

مستوى جودة الحياة لدى عينة في  ذات دللة احصا يةوجود فروؽ  (44)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

 one way)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  فروؽ، ولمعرفة دللة الالمعدؿ التراكمي

ANOVA) ( 51كما يظير في الجدوؿ رقـ:) 
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العينة في مستوى جودة الحياة لدى عينة من  أفرادلستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (16)لجدو
 المعدل التراكمييل يعزى لمتغير الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخم

مجموع  مصدر التباين البرنامج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 10.876 1.543 3 4.630 بيف المجموعات العادي

 

0.000 

 0.142 319 45.265 داخؿ المجموعات 
 322 49.895 المجموع 

 2.897 0.418 3 1.254 موعاتبيف المج المكثؼ

 

0.037 

 0.144 180 25.985 داخؿ المجموعات 
 183 27.240 المجموع 

فروؽ دالة إحصا يًا في مستوى جودة الحياة لدى عينة مف  انو يوجد ( 16مف الجدوؿ )يالحظ  

المعدؿ ير الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغ

( وانحراؼ معياري 3.88فما فوؽ بمتوسط حسابي ) 90وكانت الفروؽ لصالح معدؿ  التراكمي،

( ومستوى الدللة 2.897)في البرنامج المكثؼ قيمة ؼ لمدرجة الكمية أف  وتبيف أيضًا  (.0.496)

وى ( أي أنو توجد فروؽ دالة إحصا يًا في مستα≥0.05مف مستوى الدللة ) أقؿ( وىي 0.037)

جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة 

بمتوسط  89-80وكانت الفروؽ لصالح معدؿ مف المعدؿ التراكمي، الخميؿ يعزى لمتغير 

( لبياف اتجاه LSDوتـ فحص نتا ج اختبار ). (0.317( وانحراؼ معياري )4.05حسابي )

 ي:الفروؽ وىي كما يم
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لستجابات أفراد عينة LSD(: نتائج اختبار )17الجدول )
 الدراسة حسب متغير المعدل التراكمي

 مستويات متغير المتغيرات البرنامج
 المعدل التراكمي

الفروق في 
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

0.56830- 79-70 69-60 العادي
*
 0.000 

80-89 -0.55805
*
 0.000 

0.65045- فما فوؽ 90
*
 0.000 

0.38711- 79-70 69-60 المكثؼ
*

 0.028 

80-89 -0.47663
*

 0.007 

0.45111- فما فوؽ 90
*

 0.029 

 
في  (α≤1610)توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللةل نتائج الفرضية الرابعة: "

الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية  مستوى جودة الحياة لدى عينة من
 "القسمالتربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية لستجابة و حساب نتا ج اختبار "ت" الرابعة بحص الفرضية تـ ف

والمكثؼ في  مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العاديفي الدراسة 

 . القسـلمتغير  كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب

في مستوى جودة الحياة لدى عينة  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:18جدول )
 القسممتغير  من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل حسب

المتوسط  العدد القسم امجالبرن
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 0.39367 3.7457 245 أصوؿ التربية العادي
324 2.156 0.033 

 0.38453 3.8541 78 عمـ النفس

 0.37505 4.0009 143 أصوؿ التربية المكثؼ
482 

 

0.052 0.958 

 0.42617 3.9974 41 عمـ النفس

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة فروؽ في  وجود( 48يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

، وكانت القسـتعزى لمتغير الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

. وتبيف (40384( وانحراؼ معياري )3085بمتوسط حسابي ) الفروؽ لصالح قسـ عمـ النفس
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(، أي 40956(، ومستوى الدللة )40452أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية في البرنامج المكثؼ ) أيضاً 

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ أنو ل توجد فروؽ في 

 .القسـتعزى لمتغير في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

في (α≤1610)ات دللو إحصائية عند مستوى الدللةنتائج الفرضية الخامسة: ل توجد فروق ذ
مستوى جودة الحياة لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية 

 "المستوى الدراسيالتربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 
عمى عينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية لستجابة  الخامسةلفحص الفرضية و 

جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية  مقياس 

 . المستوى الدراسيفي جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

جودة الحياة  لمقياس المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد عينة الدراسة (:19)جدول 
ة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير لدى عينة من الطمب
 المستوى الدراسي

 النحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد المستوى الدراسي البرنامج

 0.33408 3.9384 25 أولى العادي

 0.39264 3.7838 58 ثانية

 0.43192 3.6594 123 ثالثة

 0.33117 3.8487 117 رابعة

 0.39813 3.9467 38 أولى المكثؼ

 0.31628 4.0387 44 ثانية

 0.23911 4.0811 23 ثالثة

 0.44522 3.9808 79 رابعة

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة وجود فروؽ ظاىرية في  (49)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

المستوى تربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية ال

كما  (one way ANOVA)األحاديتـ استخداـ تحميؿ التبايف  ، ولمعرفة دللة الفروؽالدراسي

 (:02يظير في الجدوؿ رقـ )
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العينة في مستوى جودة الحياة لدى عينة من  أفرادلستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (20)لجدو
المستوى الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير الطمبة 
 الدراسي

مجموع  مصدر التباين البرنامج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 6.676 0.982 3 2.947 بيف المجموعات العادي
 

0.000 
 

 0.147 319 46.947 عاتداخؿ المجمو 
 322 49.895 المجموع 

 0.791 0.118 3 0.354 بيف المجموعات المكثؼ
 

0.501 
 

 0.149 180 26.885 داخؿ المجموعات
 183 27.240 المجموع 

فروؽ دالة إحصا يًا في مستوى جودة الحياة لدى عينة مف وجود  ( 20مف الجدوؿ )يالحظ  

المستوى في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير الطمبة الدراسيف 

( وانحراؼ معياري 3.93بمتوسط حسابي ) الدراسي، وكانت الفروؽ لصالح طمبة سنة أولى

( ومستوى الدللة 0.791)في البرنامج المكثؼ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية. وتبيف ايضًا (0.334)

توجد فروؽ دالة إحصا يًا في مستوى جودة ل توى الدللة أي أنو مف مس أكبر( وىي 0.501)

الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

( لبياف اتجاه الفروؽ وىي LSDالمستوى الدراسي. وتـ فحص نتا ج اختبار )يعزى لمتغير 

 كمايمي:

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لستجابات أفراد عينة LSDار )(: نتائج اختب21الجدول )
 الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي

الفروق في   المتغيرات البرنامج
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

27896..- أولى ثالثة العادي
*
 0.001 

12437..- ثانية
*
 0.043 

18928..- رابعة
*
 0.000 
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في المتوسطات الحسابية  فروق ذات دللة احصائيةىناك ىل : الرابع تعمقة بالسؤالالنتائج الم

لمستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في 

كمية التربية في جامعة الخميل حسب متغيرات البرنامج والجنس والمعدل التراكمي والقسم 

 والمستوى الدراسي؟

 لمفرضيات التالية: المتغيرات الخاصة بالطموح ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويل

 (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصاائية عناد مساتوى الدللاةل نتائج الفرضية األولى: "
فااي مسااتوى الطمااوح المسااتقبمي لاادى عينااة ماان الطمبااة الدراسااين فااي كميااة التربيااة فااي جامعااة 

 "البرنامجالخميل يعزى لمتغير 
عينػة  أفػرادالمتوسػطات الحسػابية لسػتجابة و حساب نتا ج اختبار "ت" ب األولىحص الفرضية تـ ف

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مػف الطمبػة الدراسػيف فػي كميػة التربيػة فػي جامعػة  فيالدراسة 

 . البرنامجلمتغير  الخميؿ حسب

في مستوى الطموح المستقبمي لدى  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:22جدول )
 البرنامجمتغير  عينة من الطمبة الدراسين في كمية التربية في جامعة الخميل حسب

المتوسط  العدد البرنامج
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت"

مستوى 
 الدللة

 0.35408 3.8613 323 العادي
545 4.726 0.000 

 0.35917 4.0495 184 لمكثؼا

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف فروؽ في  وجود( 22يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

. وكانت الفروؽ لصالح البرنامجتعزى لمتغير الطمبة الدراسيف في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

وبذلؾ تـ رفض الفرضية ، (40359( وانحراؼ معياري )4044بمتوسط حسابي ) البرنامج المكثؼ

 األولى. 
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في (α≤1610)توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللةل نتائج الفرضية الثانية: 
مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في 

 "الجنسكمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 
عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية لستجابة و حساب نتا ج اختبار "ت" الثانية ب حص الفرضيةتـ ف

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في الدراسة 

 . الجنسمتغير  والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب

في مستوى الطموح المستقبمي لدى  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:23جدول )
متغير  عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل حسب

 الجنس
المتوسط  العدد الجنس البرنامج

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 0.31136 3.7398 38 ذكر العادي
324 2.267 0.024 

 0.35676 3.8775 285 أنثى

 0.35016 4.0054 36 ذكر المكثؼ
482 0.821 0.413 

 0.36168 4.0602 148 أنثى

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف فروؽ في وجود ( 23يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

. الجنستعزى لمتغير ة التربية في جامعة الخميؿ الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمي

. وتبيف أيضًا (40356( وانحراؼ معياري )3087بمتوسط حسابي ) وكانت الفروؽ لصالح اإلناث

(، أي أنو ل 40443(، ومستوى الدللة )40824قيمة "ت" لمدرجة الكمية في البرنامج المكثؼ ) أف  

عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في مستوى الطموح المستقبمي لدى توجد فروؽ في 

 . الجنستعزى لمتغير كمية التربية في جامعة الخميؿ 
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في (α≤1610)نتائج الفرضية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة

في مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف 

 "المعدل التراكميكمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 

مستوى عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية لستجابة  الثالثةلفحص الفرضية و 

الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية 

 . المعدؿ التراكميلمتغير في جامعة الخميؿ يعزى 

لمستوى الطموح  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد عينة الدراسة (:24)جدول 
المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل 

 يعزى لمتغير المعدل التراكمي
 النحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد عدل التراكميالم البرنامج

 0.16583 3.5259 15 69-60 العادي

70-79 177 3.8475 0.35582 

80-89 125 3.9131 0.35149 

 0.17916 4.0278 6 فما فوؽ 90

 0.27958 3.6278 5 69-60 المكثؼ

70-79 83 3.9886 0.36510 

80-89 85 4.1144 0.33155 

 0.36448 4.1995 11 فما فوؽ 90

مستوى الطموح المستقبمي في ذات دللة احصا ية وجود فروؽ  (24)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 
لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

 one)األحادي حميؿ التبايف تـ استخداـ ت ، ولمعرفة دللة الفروؽالمعدؿ التراكمييعزى لمتغير 

way ANOVA) ( 00كما يظير في الجدوؿ رقـ:) 
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العينة في مستوى الطموح المستقبمي لدى  أفرادلستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (25)لجدو
المعدل ير عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغ

 التراكمي
مجموع  مصدر التباين البرنامج

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 6.196 0.741 3 2.223 بيف المجموعات العادي

 

0.000 

 0.120 319 38.147 داخؿ المجموعات 
 322 40.370 المجموع 

 4.959 0.601 3 1.802 بيف المجموعات المكثؼ

 

0.002 

 0.121 180 21.805 داخؿ المجموعات 
 183 23.607 المجموع 

فروؽ دالة إحصا يًا في مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة وجود  ( 25مف الجدوؿ )يالحظ  

المعدؿ مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

( 4.02فما فوؽ بمتوسط حسابي ) 90ؿ تراكمي، وكانت الفروؽ لصالح المعدؿ التراكمي ال

في البرنامج  أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية. وتبيف أيضًا (0.179وانحراؼ معياري )

( أي أنو α≥0.05مف مستوى الدللة ) أقؿ( وىي 0.002( ومستوى الدللة )4.959)المكثؼ

وى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في توجد فروؽ دالة إحصا يًا في مست

وكانت الفروؽ  .المعدؿ التراكميالبرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

 (.0.364( وانحراؼ معياري )4.19فما فوؽ بمتوسط حسابي ) 90ؿ لصالح المعدؿ التراكمي 

 اه الفروؽ وىي كما يمي:( لبياف اتجLSDوتـ فحص نتا ج اختبار )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لستجابات أفراد عينة LSD(: نتائج اختبار )26الجدول )
 الدراسة حسب متغير المعدل التراكمي

الفروق في   المتغيرات البرنامج
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

0.32153- 79-70 69-60 العادي
*
 0.001 

80-89 -0.38719
*
 0.000 

0.50185- فما فوؽ 90
*
 0.003 

0.36084- 79-70 69-60 المكثؼ
*

 0.026 

80-89 -0.48660
*

 0.003 

0.57172- فما فوؽ 90
*

 0.003 

70-79 60-69 0.36084
*

 0.026 

80-89 -0.12576
*

 0.020 

 
في (α≤1610)للةتوجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدل نتائج الفرضية الرابعة: "

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في 
 "القسمكمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية لستجابة و حساب نتا ج اختبار "ت" الرابعة بحص الفرضية تـ ف

ستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ مستوى الطموح المفيالدراسة 

 . القسـلمتغير  في كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب

في مستوى الطموح المستقبمي لدى  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:27جدول )
 القسممتغير  مكثف في كمية التربية في جامعة الخميل حسبعينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي وال

المتوسط  العدد القسم البرنامج
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 0.36195 3.8529 245 أصوؿ التربية العادي
324 0.749 0.454 

 0.32897 3.8875 78 عمـ النفس

 0.36164 4.0270 143 أصوؿ التربية المكثؼ
482 1.595 0.112 

 0.34319 4.1280 41 عمـ النفس

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة ( أنو ل توجد فروؽ في 27يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

. القسـتعزى لمتغير مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ 
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(، ومستوى الدللة 40595ة "ت" لمدرجة الكمية في البرنامج المكثؼ )وتبيف أيضًا أف قيم

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف (، أي أنو ل توجد فروؽ في 40422)

 . القسـتعزى لمتغير في البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

في (α≤1610)دللو إحصائية عند مستوى الدللةنتائج الفرضية الخامسة:ل توجد فروق ذات 
مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في 

 "المستوى الدراسيكمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 
ة عينة الدراس أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية لستجابة  الخامسةلفحص الفرضية و 

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في عمى

 . المستوى الدراسيكمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

مستوى الطموح ل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد عينة الدراسة (:28)جدول 
ة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل المستقبمي لدى عين

 المستوى الدراسييعزى لمتغير 
 النحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد المستوى الدراسي البرنامج

 0.31654 4.0033 25 أولى العادي

 0.31912 3.8515 58 ثانية

 0.38245 3.7949 123 ثالثة

 0.33522 3.9055 117 رابعة

 0.38533 4.0000 38 أولى المكثؼ

 0.40317 4.0783 44 ثانية

 0.29057 4.1570 23 ثالثة

 0.33642 4.0260 79 رابعة

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف وجود فروؽ ظاىرية في  (28)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

مكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي وال

 one way)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  ، ولمعرفة دللة الفروؽالمستوى الدراسي

ANOVA) ( 02كما يظير في الجدوؿ رقـ:) 
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ي لدى العينة في مستوى الطموح المستقبم أفرادلستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (30)لجدو
عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل يعزى لمتغير 

 المستوى الدراسي
مجموع  مصدر التباين البرنامج

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 3.482 0.427 3 1.280 بيف المجموعات العادي

 

0.016 

 0.123 319 39.090 داخؿ المجموعات 
 322 40.370 المجموع 

 1.137 0.146 3 0.439 بيف المجموعات المكثؼ

 

0.336 

 0.129 180 23.169 داخؿ المجموعات 
 183 23.607 المجموع 

لدى  فروؽ دالة إحصا يًا في مستوى الطموح المستقبميوجود ( 30مف الجدوؿ رقـ )يالحظ  

عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

( وانحراؼ 4.00بمتوسط حسابي ) المستوى الدراسي، وكانت الفروؽ لصالح طمبة سنة أولى

( 1.137)في البرنامج المكثؼ  أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية. وتبيف أيضًا (0.316معياري )

توجد فروؽ دالة ل ( أي أنو α≥0.05مف مستوى الدللة ) أكبر( وىي 0.336الدللة )ومستوى 

إحصا يًا في مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في 

( LSDالمستوى الدراسي. وتـ فحص نتا ج اختبار )كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى لمتغير 

 ه الفروؽ وىي كما يمي:لبياف اتجا

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لستجابات أفراد عينة LSD(: نتائج اختبار )31الجدول )
 الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي

الفروق في   المتغيرات البرنامج
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

20839..- أولى ثالثة العادي
*
 0.007 

11057..- رابعة
*
 0.015 
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لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في  مستوى جودة الحياةمقارنو 
والمستوى  الجنس والمعدؿ التراكمي والقسـ)متغيرات  حسب كمية التربية في جامعة الخميل

 .(الدراسي

في  العينة أفرادلستجابات  لةالمتوسطات الحسابية واألعداد والنحرافات المعيارية ومستوى الدل  (:32جدول )
مستوى جودة الحياة لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة 

 دراسةال اتمتغير  الخميل حسب
المتوسط  العدد المستويات المتغير البرنامج

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 مستوى الدللة

 0.40707 3.5541 38 ذكر الجنس العادي
0.000 

 0.38328 3.8009 285 أنثى

 0.32323 4.0541 36 ذكر المكثؼ
0.351 

 0.39943 3.9870 148 أنثى

المعدل  العادي
 التراكمي

60-69 15 3.2324 0.44207 
0.000 

70-79 177 3.8007 0.36511 

80-89 125 3.7905 0.37923 

 0.49679 3.8829 6 فما فوؽ 90

 0.80982 3.5784 5 69-60 المكثؼ
0.037 

70-79 83 3.9655 0.40495 

80-89 85 4.0550 0.31754 

 0.38020 4.0295 11 فما فوؽ 90

 0.39367 3.7457 245 أصوؿ التربية القسم العادي
0.033 

 0.38453 3.8541 78 عمـ النفس

 0.37505 4.0009 143 أصوؿ التربية المكثؼ
0.958 

 0.42617 3.9974 41 عمـ النفس

المستوى  العادي
 الدراسي

 0.33408 3.9384 25 أولى
0.000 

 0.39264 3.7838 58 ثانية

 0.43192 3.6594 123 ثالثة

 0.33117 3.8487 117 رابعة

 0.39813 3.9467 38 أولى المكثؼ
0.501 

 0.31628 4.0387 44 ثانية

 0.23911 4.0811 23 ثالثة

 0.23911 4.0811 23 رابعة

مف الذكور في  أعمىالذكور في البرنامج المكثؼ لدييـ جودة حياة  ف  أ الجنس متغيرل تبعايتبيف 

( فيما بمغ 4.00البرنامج العادي حيث بمغ المتوسط الحسابي لمذكور في البرنامج المكثؼ )
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لالناث المتوسط الحسابي وى الناث حيث بمغ (، كذلؾ عمى مست3.5لمذكور في البرنامج العادي)

 بمتغير (، أما فيما يتعمؽ3.9لالناث في البرنامج المكثؼ ) بمغ( فيما 3.8في البرنامج العادي )

منيا عمى جميع  أعمىجودة الحياة لدى طمبة البرنامج المكثؼ،  ف  ، فقد تبيف أالمعدل التراكمي

( فيما بمغ 3.2( لمبرنامج العادي )69-60معدؿ )المعدلت مف البرنامج العادي، حيث بمغ لم

( 3.8( جاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي )79-70(، وعمى المعدؿ )3.57لممكثؼ )

( جاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي 89-80(، وعمى المعدؿ )3.96ولمبرنامج المكثؼ )

وؽ( جاء المتوسط الحسابي فما ف-90(، وعمى المعدؿ )4.00(، والبرنامج المكثؼ )3.79)

 (.4.00(، والبرنامج المكثؼ )3.88لمبرنامج العادي )

لمبرنامج المكثؼ منيا لمبرنامج العادي، حيث  أعمىجاءت جودة الحياة  مستوى البرنامجوعمى 

( في حيف كانت لمبرنامج 3.7بمغ المتوسط الحسابي لصوؿ التربية في البرنامج العادي )

حسابي لمبرنامج بمتوسط عمـ النفس جاء ف ،قسمال متغير مستوىعمى أما (، 4.00المكثؼ )

متغير (، وقد جاءت جودة الحياة عمى 3.99( في حيف كاف لمبرنامج المكثؼ )3.85العادي )

لمبرنامج المكثؼ، منيا لمبرنامج العادي باستثناء السنو الولى فقد كانت  أعمى المستوى الدراسي

( 3.94( لمبرنامج العادي و)3.93حيث جودة الحياة حيث بمغت )النتيجة تقريبا متساوية مف 

( والمكثؼ 3.78لمبرنامج المكثؼ، وبمغ المتوسط الحسابي لمسنو الثانية في البرنامج العادي )

 (3.84(  ومستوى السنة الرابعة )4.00( والمكثؼ )3.65(، ومستوى السنو الثالثة )4.00)

 (.4.00والمكثؼ )
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 قات تم استخراج مستوى الدللة لممتغيرات كما يأتي:ولتحديد حجم الفرو 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة لستجابات أفراد العينة في مستوى جودة الحياة لدى عينة 33جدول )
 .من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل حسب متغيرات الدراسة

المتوسط  العدد المستويات برنامجال المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 مستوى
 الدللة

 40444 50834 72 0.40707 3.5541 38 ذكر الجنس العادي

 0.32323 4.0541 36 ذكر المكثؼ

 40444 40723 434 0.38328 3.8009 285 أنثى العادي

 0.39943 3.9870 148 أنثى المكثؼ

  العادي
 

المعدل 
 التراكمي

60-69 15 3.2324 0.44207 48 40228 40235 

 0.80982 3.5784 5 69-60 المكثؼ

 40444 30274 258 0.36511 3.8007 177 79-70 العادي

 0.40495 3.9655 83 79-70 المكثؼ

 40444 50294 248 0.37923 3.7905 125 89-80 العادي

 0.31754 4.0550 85 89-80 المكثؼ

 40545 40683 45 0.49679 3.8829 6 فما فوؽ 90 العادي

 0.38020 4.0295 11 فما فوؽ 90 المكثؼ

 40444 60286 386 0.39367 3.7457 245 أصوؿ التربية القسم العادي

 0.37505 4.0009 143 أصوؿ التربية المكثؼ

 40476 40844 447 0.38453 3.8541 78 عمـ النفس العادي

 0.42617 3.9974 41 عمـ النفس المكثؼ

المستوى  العادي
 الدراسي

 40932 40486 64 0.33408 3.9384 25 أولى

 0.39813 3.9467 38 أولى المكثؼ

 40444 30524 444 0.39264 3.7838 58 ثانية العادي

 0.31628 4.0387 44 ثانية المكثؼ

 40444 40545 444 0.43192 3.6594 123 ثالثة العادي

 0.23911 4.0811 23 ثالثة المكثؼ

 0.018 2.381 194 0.33117 3.8487 117 رابعة العادي

 0.44522 3.9808 79 رابعة المكثؼ

مستويات الذكور وكذلؾ اإلناث وكانت فروؽ في  وجود متغير الجنستبعا ل مف النتا ج يتبيف

رنامج المكثؼ. وتبيف أيضًا في متغير المعدؿ التراكمي وجود فروؽ في الفروؽ لصالح الب

لصالح البرنامج المكثؼ. وتبيف  ( وكانت الفروؽ89-80، مف 79-70مستويات المعدلت )مف 

في متغير القسـ وجود فروؽ في تخصص أصوؿ التربية وكانت الفروؽ لصالح البرنامج المكثؼ 
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ي تبيف وجود فروؽ في مستويات )سنة ثانية وثالثة ورابعة( ايضًا. وفي متغير المستوى الدراس

 وكانت الفروؽ لصالح البرنامج المكثؼ.

لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف الطموح المستقبمي مستوى مقارنو 
وى الجنس والمعدؿ التراكمي والقسـ والمست)متغيرات  حسب في كمية التربية في جامعة الخميل

 .(الدراسي

في  العينة أفرادلستجابات  المتوسطات الحسابية واألعداد والنحرافات المعيارية ومستوى الدللة (:34جدول )
لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في  الطموح المستقبميمستوى 

 دراسةال اتمتغير  جامعة الخميل حسب
المتوسط  العدد المستويات متغيرال البرنامج

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 مستوى الدللة

 0.024 0.31136 3.7398 38 ذكر الجنس العادي

 0.35676 3.8775 285 أنثى

 0.413 0.35016 4.0054 36 ذكر المكثؼ

 0.36168 4.0602 148 أنثى

المعدل  العادي
 التراكمي

60-69 15 3.5259 0.16583 0.000 

70-79 177 3.8475 0.35582 

80-89 125 3.9131 0.35149 

 0.17916 4.0278 6 فما فوؽ 90

 0.002 0.27958 3.6278 5 69-60 المكثؼ

70-79 83 3.9886 0.36510 

80-89 85 4.1144 0.33155 

 0.36448 4.1995 11 فما فوؽ 90

 0.454 0.36195 3.8529 245 أصوؿ التربية القسم العادي

 0.32897 3.8875 78 عمـ النفس

 0.112 0.36164 4.0270 143 أصوؿ التربية المكثؼ

 0.34319 4.1280 41 عمـ النفس

المستوى  العادي
 الدراسي

 0.016 0.31654 4.0033 25 أولى

 0.31912 3.8515 58 ثانية

 0.38245 3.7949 123 ثالثة

 0.33522 3.9055 117 رابعة

 0.336 0.38533 4.0000 38 أولى المكثؼ

 0.40317 4.0783 44 ثانية

 0.29057 4.1570 23 ثالثة

 0.33642 4.0260 79 رابعة

اف الذكور في البرنامج المكثؼ  متغير الجنسعمى مستوى ( 28.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

امج العادي حيث بمغ المتوسط الحسابي لمذكور مف الذكور في البرن أعمىلدييـ مستوى طموح 
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(، كذلؾ عمى مستوى 3.7( فيما بمغ لمذكور في البرنامج العادي)4.00في البرنامج المكثؼ )

المتوسط الحسابي ( فيما كاف 3.8في البرنامج العادي )المتوسط الحسابي الناث حيث بمغ 

 ف  أ، فقد تبيف بالمعدل التراكمي تغيربم (، أما فيما يتعمؽ4.00في البرنامج المكثؼ ) لالناث

منو عمى جميع المعدلت مف البرنامج  أعمىلدى طمبة البرنامج المكثؼ،  مستوى الطموح

(، وعمى 3.62( فيما بمغ لممكثؼ )3.52( لمبرنامج العادي )69-60العادي، حيث بمغ لممعدؿ )

(، 3.98لمبرنامج المكثؼ )( و 3.84( جاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي )79-70المعدؿ )

(، والبرنامج المكثؼ 3.91( جاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي )89-80وعمى المعدؿ )

(، 4.00فما فوؽ( جاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي )-90(، وعمى المعدؿ )4.11)

 (.4.19والبرنامج المكثؼ )

صوؿ التربية في ألقسـ الحسابي  بمغ المتوسطف مستوى الطموح جاء البرنامج متغيروعمى 

وىذا يشير الى مستوى  (،4.00( في حيف كانت لمبرنامج المكثؼ )3.85البرنامج العادي )

حسابي اء بمتوسط جفعمـ النفس  ،قسمالمتغير ا عمى أم   طموح أعمى لدى البرنامج المكثؼ،

المستوى  متغير ، وقد جاء(4.12( في حيف كاف لمبرنامج المكثؼ )3.88لمبرنامج العادي )

لمبرنامج المكثؼ، منو لمبرنامج العادي باستثناء السنو الولى فقد كانت النتيجة  أعمى الدراسي

( لمبرنامج العادي 4.00) المتوسط الحسابي حيث بمغ مستوى الطموحمتساوية مف حيث 

( 3.85) ( لمبرنامج المكثؼ، وبمغ المتوسط الحسابي لمسنو الثانية في البرنامج العادي4.00و)

(  ومستوى السنة الرابعة 4.15( والمكثؼ )3.79(، ومستوى السنو الثالثة )4.00والمكثؼ )

 (.4.02والمكثؼ ) (3.90)
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 ولتحديد حجم الفروقات تم استخراج مستوى الدللة لممتغيرات كما يأتي:

الطموح المستقبمي لدى عينة في مستوى  العينة لستجابات أفراد لمعينات المستقمةنتا ج اختبار "ت"  (:35جدوؿ )
 الدراسة اتمتغير  مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ حسب

المتوسط  العدد المستويات البرنامج المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 مستوى
 الدللة

 0.31136 3.7398 38 ذكر الجنس العادي
72 30453 40444 

 0.35016 4.0054 36 ذكر المكثؼ

 0.35676 3.8775 285 أنثى العادي
434 50432 40444 

 0.36168 4.0602 148 أنثى المكثؼ

المعدل  العادي
 التراكمي

60-69 15 3.5259 0.16583 
48 40442 40334 

 0.27958 3.6278 5 69-60 المكثؼ

 0.35582 3.8475 177 79-70 العادي
258 20957 40443 

 0.36510 3.9886 83 79-70 المكثؼ

 0.35149 3.9131 125 89-80 العادي
248 40467 40444 

 0.33155 4.1144 85 89-80 المكثؼ

 0.17916 4.0278 6 فما فوؽ 90 العادي
45 40474 40344 

 0.36448 4.1995 11 فما فوؽ 90 المكثؼ

 0.36195 3.8529 245 أصوؿ التربية القسم العادي
386 40574 40444 

 0.36164 4.0270 143 أصوؿ التربية المكثؼ

 0.32897 3.8875 78 عمـ النفس العادي
447 30735 40444 

 0.34319 4.1280 41 عمـ النفس المكثؼ

المستوى  العادي
 الدراسي

 0.31654 4.0033 25 أولى
64 40436 40974 

 0.38533 4.0000 38 أولى مكثؼال

 0.31912 3.8515 58 ثانية العادي
444 30474 40442 

 0.40317 4.0783 44 ثانية المكثؼ

 0.38245 3.7949 123 ثالثة العادي
444 40349 40444 

 0.29057 4.1570 23 ثالثة المكثؼ

 0.33522 3.9055 117 رابعة العادي
194 20465 40445 

 0.33642 4.0260 79 رابعة مكثؼال

 

مستويات الذكور فروؽ في  وجود، متغير الجنس حسب( 27.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

وكذلؾ اإلناث وكانت الفروؽ لصالح البرنامج المكثؼ. وتبيف أيضًا في متغير المعدؿ التراكمي 
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لصالح  لفروؽ( وكانت ا89-80، مف 79-70وجود فروؽ في مستويات المعدلت )مف 

البرنامج المكثؼ. وتبيف في متغير القسـ وجود فروؽ في تخصص أصوؿ التربية وكانت الفروؽ 

لصالح البرنامج المكثؼ ايضًا. وفي متغير المستوى الدراسي تبيف وجود فروؽ في مستويات 

 )سنة ثانية وثالثة ورابعة( وكانت الفروؽ لصالح البرنامج المكثؼ.
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 امسالفصل الخ

 مناقشة النتائح والتوصيات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائح والتوصيات 


  راسة وفرضياتيا.نتا ج اس مة الديتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة 

 نتائج أسئمة الدراسة:
جودة بين  ذات دللة احصائية ارتباطية عالقة ىل يوجد: الرئيسنتائج المتعمقة بالسؤال ال

تقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي ومستوى الطموح المس الحياة

  ؟والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل

جودة الحياة ومستوى الطموح مستوى بيف موجبة قوية  طردية عالقةوجود أشارت النتا ج الى 

، عة الخميؿفي كمية التربية في جامالدراسيف في البرنامج العادي  المستقبمي لدى عينة مف الطمبة

( والتي توصمت الى 2017،  واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة حيسف)وكذلؾ لمبرنامج المكثؼ

 عدـ وجود عالقة ارتباطية بيف جودة الحياة ومستوى الطموح.

صوؿ التربية وعمـ النفس أ قسميالدارسيف في الطمبة  ف  أبىذه النتيجة  ويمكف تفسير

لتوجو اليجابي بابيعة المساقات التي يدرسونيا تعمؽ شعورىـ الحياة، فط نحولدييـ نظرة ايجابية 

، والتفكير في المستقبؿ، سواء كاف في مجاؿ العمؿ والحصوؿ عمى الوظا ؼ، أو في لحياةنحو ا

 عالقة ووجود و عمى مستوى تكويف اسرة مف خالؿ الزواج، مجاؿ استكماؿ الدراسة الجامعية، أ

يأتي نتيجة لما يحصؿ عميو الطالب مف  برامج كمية التربية، بيف جودة الحياة والطموح في جميع

وأيضا  أو مف قبؿ زمالءه الطمبة، الدعـ والرشاد خالؿ مرحمة الجامعة مف قبؿ الكادر التدريسي،

، فمستوى جودة الحياة مف ادارة الجامعة، والذي يدعـ توجيات الطالب الكاديمية نحو المستقبؿ

مفاىيـ المختمفة، كالحاجات والدراؾ الذاتي لما يرغب الطالب في الجامعية يرتبط بتحقيؽ ال
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كما اف شعور الطمبة بالصحة  ضافة الى التوجو نحو تحقيؽ الطموح الذي يسعى اليو،إتحقيقو، 

ر ي. كما اف شعور الفرد المستمر بتقدعف الذات يسيـ في رفع مستوى جودة الرضاالنفسية و 

كؿ ذلؾ والنتماء الييـ، قتو الطيبة معيـ، وشعوره بالتقبؿ الزمالء لو في مجاؿ تخصصو، وعال

يؤدي الى تحقيؽ  يساعد عمى رفع  جودة الحياة لديو، فيتحقؽ لديو مستوى عاؿ مف الرضا

مستوى عاؿ مف الطموح، فكما وضح ماسمو في نظريتو فإف تحقيؽ الحاجات يرفع مف مستوى 

وىو ما اثبتتو نتا ج  نحو تحقيؽ طموحو المستقبمي، نظرة الفرد اليجابية لذاتو وبالتالي التوجو 

  .تبعا لمتغيري الدراسة جودة الحياة والطموح المستقبمي الدراسة 

في حيف بمغ  (، 4044) بمغالمكثؼ لمبرنامج اشارت نتا ج الدراسة اف المتوسط الحسابي كما 

جودة الحياة وعالقتيا ف مستوى أ(، وىذا يدلؿ عمى 3077)مبرنامج العادي المتوسط الحسابي ل

ج منيا لدى الطمبة المسجميف في البرنام أعمى بالطموح المستقبمي لدى طمبة البرنامج المكثؼ

 عمـ النفس.قسـ و في العادي سواء في اصوؿ التربية، أ

ولدييـ مستوى دخؿ طمبة البرنامج المكثؼ ىـ مف منطقة النقب، ف بأ ويمكف تفسير ىذه النتيجة 

الستقرار السري ، و مرتفع المستوى القتصادي لمطمبةف، مبة البرنامج العادياسري أعمى مف ط

وىذا طبيعة الدواـ المكثؼ مف خالؿ الدواـ يوميف في السبوع للطمبة، إضافة ألغمب امتحقؽ 

مستوى جودة فيكوف ستقرار مستوى الدخؿ، ليسيـ في عدـ تعطيؿ الطمبة عف العمؿ، ويؤدي 

، ومف السباب الخرى الىتماـ الذي توليو الجامعة طمبة البرنامج المكثؼ مف أعمىلدييـ  لحياةا

ليؤلء الطمبة كونيـ سيحمموف رسالة الجامعة الفمسطينية الى البي ة التي يعيشوف فييا ودرسوا في 

دارة الجامعة دور إمدارسيا التي تعتمد عمى مناىج الوطنيات السرا يمي، فكاف ليذا الىتماـ مف 

الطمبة مف خالؿ دراستيـ في جامعة الخميؿ  في تقدـ الطمبة والرغبة في الدراسة، وأيضا فإف  كبير 

الفمسطينيف الطمبة لدييـ فرص التواصؿ مع  ورفع ،تعززت لدييـ اليوية الوطنية الفمسطينية
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،  حيث شعروا كانوا يبحثوف عنياوالتعرؼ عمى الثقافة الفمسطينية التي  ،الدارسيف في الجامعة

وىذا يسيـ في رفع مستوى النظرة اليجابية لمحياة لدى طمبة ، فمسطينيتيـ مف خالؿ ىذا البرنامجب

منو  أعمىالبرنامج المكثؼ، كذلؾ فإف مجاؿ الحصوؿ عمى المنح الدراسية لطمبة منطقة النقب 

 لطمبة البرنامج العادي، وىذا يشجع عمى الستمرار في التحصيؿ الكاديمي لمستويات دراسية

عميا، ويؤكد ذلؾ التحاؽ الطمبة ببرنامج الماجستير، كوف مجاؿ العمؿ متوفر، والحد الدنى 

 جور يتناسب مع مستويات المعيشة، وىذا كمو يزيد مف مستوى طموحيـ المستقبمي.لأل

، حيث المحافظات الشمالية الفمسطينيةوبالمقارنو مع طمبة البرنامج العادي، وىـ مف طمبة   

فض لالسرة، واعتماد الطالب بشكؿ كبير عمى الىؿ كوف البرنامج العادي ىو الدخؿ المنخ

برنامج دواـ يومي فال يوجد مجاؿ لمطالب لمعمؿ والعتماد عمى نفسو، وىذا يقمؿ مف وجودة 

الحياة لديو لعدـ توفر كافة المكانات، التي تتوفر لطالب البرنامج المكثؼ وكوف الطمبة يعوف 

، وطنية الفمسطينية فيكوف التعامؿ معيـ أقؿ جودة مف حيث الىتماـ بمساعدتيـا اليوية التمامً 

كذلؾ ضعؼ وجود فرص الدراسة المجانية والمنح الدراسية يقمؿ مف مستوى جودة الحياة مقارنو 

 بالبرنامج المكثؼ.
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لدى عينة من الطمبة  : ما مستوى جودة الحياةاألولمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 

  دراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل؟ال

ىناؾ جودة عالية لمحياة لدى طمبة البرنامجيف، اذ  عمى مستوى جودة الحياة اظيرت النتا ج أف  

( وىذا يدؿ عمى 40445معياري )النحراؼ ل( وا3.85)الكميةبمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 

لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية الحياة مستوى جودة أف 

 .عاليةبدرجة  جاء التربية في جامعة الخميؿ

الفقرات التي حصمت عمى متوسط حسابي عالي فيما يتعمؽ بجودة  ف  أأظيرت نتا ج الدراسة و 

الثقة باهلل ىي مصدر  ف  أ الحياة في البرنامجيف، كانت نابعة مف التوجو الديني، أذ يرى الطمبة

التفاؤؿ، كذلؾ التواصؿ الجتماعي مف خالؿ الستمتاع بالرحالت الجماعية، في حيف حصمت 

، بمعنى اف الحياة ل عمى أقؿ متوسط حسابي أشعر أف  مصاعب الحياة تزداد يوما بعد يوـفقرة 

( ودراسة 2017النادر ) وتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة يوجد فييا صعوبات كبيرة بالنسبة لمطمبة

 ف  أفي ( (Radovanović et al. 2017ودراسة رادوفانوفيؾ واخروف ( 2017السود )

( والتي 2015حسف )مستوى جودة الحياة عاؿ لدى طمبة الجامعات، واختمفت مع دراسة 

( 2013نعيسة )توصمت الى تمتع الطمبة بمستوى متوسط مف جودة الحياة، كذلؾ مع دراسة 

 .نت اف مستوى جودة الحياة متدف في جامعتي دمشؽ وتشريفوالتي بي

وجود الوازع الديني يساعد في رفع مستوى الثقة بالنفس، كوف  بأف  ىذه النتيجة ويمكف تفسير 

الحياة مرتبطة باليماف باهلل، وأف التقدـ في الحياة يكوف مف خالؿ اليماف بأف اهلل سبحانو 

التفوؽ اذا ما كاف لديو عمؿ ومثابرة والتزاـ، وىدؼ يسعى الى وتعالى يمكف النساف مف النجاح و 

معناىا الذي يرفع جودة  ، وبالتواصؿ الجتماعي مع الخريف تصبح لمحياةبالمستقبؿ تحقيقو

وىذا يدعـ التفكير في المستقبؿ بشكؿ ايجابي لدى طمبة الجامعة، ويحفزىـ عمى  الحياة لدييـ،
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ة بيف الزمالء، كذلؾ بيف الطمبة والكادر الكاديمي والداري في الدراسة، في ظؿ العالقة المميز 

 الجامعة.

لدى عينة من الطمبة  الطموح المستقبمي: ما مستوى الثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 

 الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في جامعة الخميل؟

لمدرجة المتوسط الحسابي  أف  قد اظيرت النتا ج أما عمى مستوى الطموح المستقبمي ف

 الطموح المستقبمي مستوى أف مستوى( وىذا يدؿ عمى 40366نحراؼ معياري )ل( وا3092)الكمية

 لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ

تحقيؽ ذاتو في سة يروف أف عمى الفرد اف يسعى لوتبيف اف افراد عينة الدرا .جاء بدرجة عالية

، وانيـ ل قناعة بأف  الحياة فرص يجب استغالليا وفي الوقت المناسب ولديواف يكوف  الحياة

وتتفؽ مع دراسة  المستقبمية يـالتي ستحوؿ دوف تحقيؽ طموحاتالصعوبات  تجاهبالقمؽ  يشعروف

الذات لدى الفراد حيث كانت العالقة ايجابية، ( في اف جودة الحياة تعزز تقدير 2018مراكشي )

 ف  أوالتي وضحت  (Nguyen; Shultz& Westbrook, 2012) نيجويـ وآخروف ودراسة

 الدافعية نحو التعمـ تسيـ في رفع مستوى جودة الحياة.

والمثابرة والتصميـ ف الطموح المستقبمي يحتاج الى قوة الرادة، أىذه النتيجة الى  ويمكف تفسير

استغالؿ الوقت  أف  يدرؾ  ، كذلؾ فيومطالب الجامعيىذا يرفع مف مستوى الطموح المسيتقبمي لو 

يرتكز عمى الخمفية العممية المناسب لموصوؿ الى اليدؼ ىو ما يجب التركيز عميو، فالطموح 

 فْ أيكوف آني ويمكف  والكاديمية والثقافية والجتماعية لمطمبة، والسعي الى تحقيقيا يمكف أف  

يكوف بعيد المدى وذلؾ حسب النظرة المستقبمية لمطالب تجاه الحياة، ونوعيو اليدؼ الذي يطمح 

، والحصوؿ عمى التشجيع الالـز مف افراد المجتمع الخروف يساعد في زيادة في الوصوؿ اليو

ى الرغبة والدافع لتحقيؽ الطموح، إذ اف المجتمعات اليجابية تسعى دا ما الى تشجيع ابناءىا عم
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التحصيؿ وبذؿ الجيد والنظر الى المستقبؿ، في حيف اف مجتمعات اخرى ل تيتـ بالنجاز 

(  ودراسة بمعربي 2017خزعمي ومومني )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الكاديمي لبناءىا.

والتي بينت اف ىناؾ مستوى طموح عاؿ  (2015الساعدي )دراسة ، ودراسة (2016وبوفاتح )

 لدى الطمبة.

لدى طمبة البرنامج  منو أعمىالطموح المستقبمي لدى طمبة البرنامج المكثؼ  كف تفسير كوفويم

في النظرة المستقبمية لمحياة، وذلؾ  أعمىطمبة البرنامج المكثؼ لدييـ جودة  العادي في بأف  

حيث  بسبب توفر الظروؼ والعوامؿ المساعدة عمى ذلؾ، كالدخؿ الجيد، والستقرار الجتماعي

مب الطمبة حققوا استقرارا اجتماعيا مف خالؿ الزواج، فأصبح ىدؼ العمؿ والزواج محقؽ ف اغأ

في منطقة ، اضافة الى وجود اىتماـ بالتعميـ وبالتالي سيتـ الىتماـ بالىداؼ الخرى كالتعمـ

المكانيات ىذه ، ويؤدي توفر مف خالؿ المنح الجامعية والستمرار في التحصيؿ الدراسيالنقب 

ات التي يسعى الطالب الى تحقيقيا وىذا رفع مستوى القدرة  والكفاءة عمى تحقيؽ الطموح الى

يرفع مف مستوى  والجتماعي ( التي بينت اف الستقرار النفسي2012يتفؽ مع دراسة ميرة )

 الطموح لدى الطمبة.

ة لمستوى ىناك اختالف في المتوسطات الحسابيىل : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 

لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية التربية في  جودة الحياة

 ؟ (والمستوى الدراسيوالمعدل التراكمي والقسم  الجنس) متغيرات حسب جامعة الخميل

 متغير الجنس-0

الدراسيف في  مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبةأنو توجد فروؽ في اشارت النتا ج الى 

الجنس، وكانت الفروؽ لصالح تعزى لمتغير البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ 
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مستوى جودة الحياة لدى عينة مف أنو ل توجد فروؽ في فتبيف  في البرنامج المكثؼا أم   اإلناث

 الجنسى لمتغير تعز الطمبة الدراسيف في البرنامج المكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

نظرة الطالب الجامعي الى الحياة ىي نظرة تفاؤؿ وأمؿ في  ىذه النتيجة الى أف   ويمكف عزو

المستقبؿ، حيث اف لدييـ ثقة باهلل، ولدييـ إصرار وعزيمة وارادة عمى التقدـ نحو المستقبؿ وعمى 

مستوى جودة الحياة ، أما كوف دوف الغفاؿ بأف ىذه المرحمة ىي مرحمة مراىقة جميع المستويات

المسؤولية الممقاة عمى  يعود ذلؾ الى كوفف الذكورمنيا لدى  أعمىلدى طالبات البرنامج العادي 

والتفكير في تكويف السرة عاتؽ الطمبة الذكور أكبر منيا عمى الناث، حيث الحاجة الى العمؿ، 

البحث عف العمؿ مف  التوجو نحووالزواج في ظؿ الوضع القتصادي المتدني، فيسيـ ذلؾ في 

أو تأجيميا أو التسويؼ اىماؿ الطموحات المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي و رفع مستوى الدخؿ جؿ أ

فيما تعمؿ الطالبات عمى الستمرار في الدراسة الجامعية كوف المسؤولية عف السرة ، فييا

وى مجاؿ اذا كانت متزوجة، واذا لـ تكف متزوجة فيكوف مست تنحصر في اعماؿ محددة فقط

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  ،الذي تسعى الى تحقيؽ ذاتيا فيوالدراسة لدييا ىو المجاؿ 

نس وكانت النتيجة ( في أنو توجد فروؽ في جودة الحياة تبعا لمتغير الج2445الحسيناف )

( التي وضحت انو ل يوجد فروؽ بيف 2447لصالح الناث، فيما اختمفت مع دراسة حيسف)

 (. 2448لناث في مستوى جودة الحياة بشكؿ عاـ، كذلؾ دراسة مراكشي )الذكور وا

أما البرنامج المكثؼ فإف فرص الحصوؿ عمى المنح الدراسية متساو لدى الذكور والناث كذلؾ  

مستوى الدخؿ مرتفع لدى الذكور والناث، حيث يوجد دعـ مف قبؿ الحكومة التي توفير ليـ 

ة  اذا لـ تتوفر فرص العمؿ، وىذا يعزز جودة مشتركة لمحياة تبعا برامج البطالالدخؿ مف خالؿ 

 لمتغير الجنس.
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 المعدل التراكميمتغير -2

راء الطمبة تبعا آف ىناؾ فروؽ في أفيما اظيرت نتا ج فحص الفرضية المتعمقة بالمعدؿ التراكمي 

ي البرنامج كذلؾ ففما فوؽ،  90وكانت الفروؽ في البرنامج العادي لصالح معدؿ لممعدؿ 

 المكثؼ.

 أعمىف ذوي المعدلت العالية يكوف مستوى جودة الحياة لدييـ ىذه النتيجة الى أ ويمكف تفسير

حيث توفر الظروؼ القتصادية والجتماعية التي تسمح ليـ بمتابعة الدراسة دوف النظر الى 

مستوى الذكاء لدييـ  كذلؾ القدرة عمى التأقمـ مع الظروؼ المحيطة كوف اعباء الحياة المختمفة،

، ويزيد الصرار لدييـ عادة ما يكوف مرتفع، ويكوف مستوى نظرتيـ لمحياة المستقبمية ايضا مرتفع

عمى رفع مستوى التحصيؿ الدراسي لستكماؿ الدراسة الكاديمية لممستويات العميا، فيما يكوف 

في كيفية الحصوؿ عمى  الطمبة ذوي الظروؼ المعيشية المتدنية بحاجة الى العمؿ، والتفكير

وىو ما القسط الدراسي، وغيرىا مف متطمبات الدراسة، فيؤدي ذلؾ الى نظرة اقؿ نحو الحياة، 

 أعمىة حياة ( في كوف الفراد ذوي المعدؿ )ممتاز( لدييـ جود2016توصمت اليو دراسة مريـ)

 .مف غيرىـ مف الطمبة

 متغير القسم -3

(، 5.122أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) القسـمتغير عمقة بفيما اظيرت نتا ج فحص الفرضية المت

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة (، أي أنو توجد فروؽ في 2.531ومستوى الدللة )

لصالح قسـ  ،القسـتعزى لمتغير  الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ

 غير القسـ في البرنامج المكثؼ.، ول توجد فروؽ تبعا لمتعمـ النفس

ىذه النتيجة الى اف طمبة البرنامجيف لدييـ نفس الخطط الدراسية، ويتـ تدريسيـ  ويمكف تفسير

بنفس الكادر الكاديمي المميز، لذلؾ فإف جودة الحياة لدييـ عالية بشكؿ عاـ، سواء في قسـ 
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لعادي لدييـ فروؽ بسيطة، فيذا ل اصوؿ التربية، او في قسـ عمـ النفس، وكوف طمبة البرنامج ا

يشكؿ فرؽ حقيقي في اختالؼ النظرة لمحياة، والتفاعؿ اليجابي نحوىا، حيث اف برنامج عمـ 

النفس مف البرامج التي تحث عمى النظرة الشاممة لمحياة مف خالؿ مكوناتيا المختمفة الذاتية 

نفسية والجتماعية، وكوف الطمبة مف والموضوعية، والتي تيتـ بالتوازف بيف الجوانب الجسمية وال

كوف مستوى جودة الحياة لدييـ عاؿ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت الدراسيف ليذه المناىج، في

 لدى طمبة عمـ النفس. أعمى( في كوف الجودة 0252اليو دراسة مريـ )

 متغير المستوى الدراسي-4

وجود فروؽ ظاىرية في  ستوى الدراسيالم متغيرفيما اظيرت نتا ج فحص الفرضية المتعمقة ب

مستوى جودة الحياة لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في 

انت الفروؽ لصالح طمبة سنة أولى، ولـ تظير وك، المستوى الدراسييعزى لمتغير  جامعة الخميؿ

 أي فروؽ تبعا لممستوى الدراسي لدى طمبة البرنامج المكثؼ.

ىذه النتيجة الى كوف طمبة السنو الولى حديثي الدخوؿ الى الجامعة ولدييـ الرغبة  ويمكف تفسير

و أسواء في البرنامج المكثؼ  القوية في التفوؽ والبداع والحصوؿ عمى التحصيؿ العالي

 ، ويكوف لدييـ الرادة العالية ولـ يتعرضوا ألي مف العقبات بعد، وأيضا ليسالبرنامج العادي

لدييـ تصور مستقبمي عما سيتـ خالؿ المراحؿ الدراسية، فيكوف مستوى الجتياد في الدراسة، 

منو في السنوات التالية، حيث يكوف الطالب قد استقر  أعمىوالتحضير لممساقات الدراسية 

فيما يخص الجامعة وانظمتيا والدا رة والمساقات المطروحة والرشاد  أعمىواصبح لديو معرفة 

 ديمي.الكا
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مستوى ىناك اختالف في المتوسطات الحسابية لىل :الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة 

الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي والمكثف في كمية 

 ؟والمستوى الدراسيوالمعدل التراكمي والقسم  الجنس متغيرات التربية في جامعة الخميل حسب

 متغير الجنس-4

مستوى الطموح فروؽ في الى وجود  ، الجنس متغيرفيما اظيرت نتا ج فحص الفرضية المتعمقة ب

المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي في كمية التربية في جامعة الخميؿ 

 ولصالح اإلناث.، الجنستعزى لمتغير 

 أعمىودة الحياة، إذ اف تحقؽ مستوى جودة حياة ويمكف تفسير ىذه النتيجة كما في مستوى ج

لدى طالبات البرنامج العادي، يؤدي الى تحقؽ مستوى طموح عالي، وىذا ناتج عف طبيعة 

المسؤوليات، حيث ل تكمؼ الفتاة بالعمؿ او النفاؽ عمى السرة، لذلؾ يكوف مجاؿ الىتماـ 

ذا كانت لدييا منصب عمى استكماؿ الدراسة الجامعية، إذا لـ ت حقؽ استقرارا اسريا بالزواج، وا 

اضافة الى أف حجـ البداع واإلصرار متزوجة تكوف حجـ المسؤوليات لدييا اقؿ مف الذكور، 

لذلؾ يكوف مرتبع لدى الفتيات وذلؾ لثبات القدرة والستحقاؽ لمدراسة والعمؿ مقارنو بالذكور، 

( ودراسة العنزي 2445دراسة الساعدي)مع وتتفؽ ىذه النتيجة ، أعمىجاء مستوى الطموح لدييا 

في كوف ىناؾ فروؽ ظاىرة في مستوى  (2016دراسة بمعربي وبوفاتح)( واختمفت مع 2447)

( في عدـ وجود 2447حيسف)، واختمفت مع دراسة الطموح تبعا لمتغير الجنس ولصالح الناث

 فروؽ بيف الجنسيف في مستوى الطموح.

 متغير المعدل التراكمي-2

فروؽ دالة الى وجود المعدؿ التراكمي  متغيراظيرت نتا ج فحص الفرضية المتعمقة ب فيما

مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي إحصا يًا في 
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وكانت الفروؽ لصالح  ،المعدؿ التراكميلمتغير  والمكثؼ في كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى

 .عمىراكمي األالمعدؿ الت

 أعمىمستوى الطموح لدى الطمبة المتفوقيف عادة ما يكوف  ف  بأيضا أىذه النتيجة  ويمكف تفسير

محصوؿ عمى نتا ج عى الطمبة ذوي المعدلت العالية لمنو لدى الطمبة غير المتفوقيف، حيث يس

عونيا استكماؿ تعميميـ الجامعي، فتكوف نظرتيـ لتحقيؽ الىداؼ التي يضمف اجؿ  فضؿأ

 ، ويبذلوف في سبيؿ ذلؾ كؿ ما يمكف مف جيد ميما كانت الظروؼ صعبة.أعمىنصب اعينيـ 

شعر مف كما يعد الدافع لالنجاز مكوف أساسي في سعي الطالب لتحقيؽ ذاتو وتوكيدىا، حيث ي

خالؿ ما ينجزه مف أىداؼ بأسموب حياة أفضؿ، ومستويات أعظـ لوجوده النساني، ويعتمد عادة 

 الطموح عمى المناخ النفسي والجتماعي في الجامعة. تنمية 

 متغير القسم-3

مستوى الطموح أنو ل توجد فروؽ في القسـ  متغيرفيما اظيرت نتا ج فحص الفرضية المتعمقة ب

المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البرنامج العادي والمكثؼ في كمية التربية في جامعة 

اف برامج عمـ النفس وأصوؿ التربية يكوف فييا بذلؾ  ويمكف تفسير. القسـتعزى لمتغير  الخميؿ

التوافؽ والتكيؼ النفسي حيث مستوى التنافس متقارب بيف الطمبة، ومستوى الطموح عاليا 

 عمى اف الطمبة يمتمكوفوالجتماعي والكاديمي لدى الطمبة جاء بدرجة مرتفعة، ويدؿ ذلؾ 

التزاف النفعالي لدييـ والصحة النفسية والتي تسيـ في تقريب  شخصية عالية ناتجة عف مقومات

 الفرد مف تحقيؽ اىدافو.

 متغير المستوى الدراسي-4

أنو توجد فروؽ دالة المستوى الدراسي  متغيرفيما اظيرت نتا ج فحص الفرضية المتعمقة ب

رنامج العادي في مستوى الطموح المستقبمي لدى عينة مف الطمبة الدراسيف في البإحصا يًا في 
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انت الفروؽ لصالح طمبة سنة وك ،المستوى الدراسيلمتغير  كمية التربية في جامعة الخميؿ يعزى

  .أولى

دوا دكونيـ ح أعمىطمبة السنو الولى يكوف مستوى الطموح لدييـ  ويمكف عزو ذلؾ الى أف  

لمختار، ويرفع اليدؼ الوؿ في حياتيـ وىو الحصوؿ عمى شيادة البكالوريوس في التخصص ا

مستوى الطموح لدييـ في حاؿ استمرار النجاح والقدرة عمى التخطيط لمحياة المستقبمية بنظرة 

ف أمتفا مة مف خالؿ القدرة عمى استثمار الفرص والتغمب عمى المعوقات والصعوبات التي يمكف 

توجو ايجابي  كما تكوف لدييـالىداؼ التي يسعوف الى تحقيقيا،  ا في سبيؿ تحقيؽتشكؿ عا قً 

نحو الدراسة الجامعية، وحضور المحاضرات والىتماـ بالدراسة وفيـ محتوى ومضموف المواد 

وتتفؽ ىذه  لعدـ معرفتو المسبقة بالتحديات التي يمكف اف تواجيو في الحياة الجامعية الدراسية،

سنو الولى ( والتي اظيرت اف مستوى الطموح لدى طمبة ال2016النتيجة مع دراسة الرواشدة )

 .أعمىيكوف 

فيمكف تفسير النتا ج كما  لجودة الحياة والطموح المستقبمي أما فيما يتعمؽ بالمقارنو بيف المتغيرات

 : يأتي

 مستوى جودة الحياة -

الذكور في البرنامج المكثؼ  ف  عمى مستوى متغير الجنس أ( 27.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

ر في البرنامج العادي حيث بمغ المتوسط الحسابي لمذكور في مف الذكو  أعمىلدييـ جودة حياة 

 (.3.5( فيما بمغ لمذكور في البرنامج العادي)4.00البرنامج المكثؼ )

وىذا ُيفسر بما  أعمىومع ارتفاع جودة الحياة لدى الذكور، إل انيا لدى البرنامج المكثؼ جاءت 

ت، إذ لدييـ عمى المستوى الجتماعي يحققو الطمبة الذكور في البرنامج المكثؼ مف انجازا

استقرار اسريا بالزواج، كذلؾ عمى المستوى القتصادي، فالحصوؿ عمى العمؿ أمر سيؿ ويسير، 
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وفي حاؿ عدـ توفر العمؿ يتـ توفير مخصصات لمطالب مف خالؿ برنامج البطالة، كذلؾ عمى 

ء الى الوطف الفمسطيني، كونو المستوى الثقافي، فيو التحؽ بالجامعة مف اجؿ الشعور بالنتما

 مف الدراسيف في البي ة السرا يمية والتي تعزز الثقافة الييودية عمى حساب القومية الفمسطينية.

( فيما كاف لالناث في 3.8كذلؾ عمى مستوى الناث حيث بمغ لالناث في البرنامج العادي )

ذ اف الشعور بالستقرار السري ويمكف تفسير ذلؾ كما لدى الذكور، إ (،3.9البرنامج المكثؼ )

والقتصادي، وتوفر كافة المكانات لمفتاة لتتفرغ لمدراسة فقط يساعدىا في الحصوؿ عمى جودة 

حياة افضؿ، وكوف البرنامج يعتمد دواـ يوميف فقط، فيذا يساعد الطالبات في البرنامج المكثؼ 

واـ الفتيات في البرنامج العادي طيمة عمى القياـ بكافة المسؤوليات الممقاة عمييف، في حيف اف د

 اياـ السبوع يقمؿ مف الشعور بجودة الحياة في الدراسة وفي غيرىا مف المور الخرى.

 أعمىأما فيما يتعمؽ بالمعدؿ التراكمي، فقد تبيف اف جودة الحياة لدى طمبة البرنامج المكثؼ، 

( لمبرنامج العادي 69-60ممعدؿ )منيا عمى جميع المعدلت مف البرنامج العادي، حيث بمغ ل

( جاء المتوسط الحسابي لمبرنامج 79-70(، وعمى المعدؿ )3.57( فيما بمغ لممكثؼ )3.2)

( جاء المتوسط الحسابي 89-80(، وعمى المعدؿ )3.96( ولمبرنامج المكثؼ )3.8العادي )

فوؽ( جاء فما -90(، وعمى المعدؿ )4.00(، والبرنامج المكثؼ )3.79لمبرنامج العادي )

 (.4.00(، والبرنامج المكثؼ )3.88المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي )

، وىذا أعمىوعمى مستوى المعدؿ التراكمي، نجد اف طمبة البرنامج المكثؼ لدييـ جودة حياة 

يمكف تفسيره بحالة الستقرار التي يعيشيا الطمبة في البرنامج المكثؼ كوف نظرتيـ الى الحياة 

ر مف الطمبة العادييف، فيـ عمى جميع المستويات يستطيعوف تحقيؽ اىدافيـ، سواء ايجابية اكث

الجتماعي او القتصادي او التعميمي او الثقافي، او الترفييي، فيما ل يستطيع طمبة البرنامج 

العادي الحصوؿ عمى كؿ ىذه المتيازات، وسواء كاف المعدؿ منخفض، او مرتفع، فالطالب ذو 
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كاديمي المنخفض في البرنامج العادي ل يستطيع الدراسة بشكؿ كامؿ كونو يعمؿ التحصيؿ ال

او يساعد السرة، او ليس لديو فرص في تحقيؽ مناخ تعميمي مرتفع في البيت، لسباب متعددة، 

منيا الظروؼ القتصادية، في حيف اف طالب البرنامج المكثؼ لديو كؿ ىذه المكانيات وعدـ 

رتفع يعود الى نظرتو الى التعميـ، كوف غاية او وسيمة، ويتضح في ظؿ حصولو عمى معدؿ م

توفر المكانيات لطمبة البرنامج المكثؼ، اف التعميـ لذوي التحصيؿ المنخفض منيـ ىو وسيمة 

 وليس ىدفا اساسيا يسعى الى تطوير نفسو فيو، وانما ليكوف لديو مؤىال عمميا. 

قوف مف البرنامجيف، والذيف يسعوف الى تحقيؽ اىدافيـ، في حيف يختمؼ ذلؾ لدى الطمبة المتفو 

ولكف بجودة حياة عالية لدى المكثؼ، وجودة حياة اقؿ مع اصرار وعزيمة وتحدي لدى طمبة 

 البرنامج العادي.

لمبرنامج المكثؼ منيا لمبرنامج العادي، حيث  أعمىوعمى مستوى البرنامج جاءت جودة الحياة 

( في حيف كانت لمبرنامج 3.7ؿ التربية في البرنامج العادي )بمغ المتوسط الحسابي لصو 

(، أما عمى مستوى قسـ عمـ النفس فجاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي 4.00المكثؼ )

 .(3.99( في حيف كاف لمبرنامج المكثؼ )3.85)

لمكثؼ، وتعزيز ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى الىتماـ الذي توليو ادارة الجامعة لطمبة البرنامج ا

استمرار قدوـ الطمبة مف الداخؿ لمدراسة في ىذا البرنامج كونو مف البرامج الميمة، ويسيـ في 

رفع مستوى التواصؿ بيف الطمبة مف الداخؿ الفمسطيني واخوانيـ الفمسطينيف في مدينة الخميؿ، 

جد لدى الطمبة الفرصة وأيضا يسيـ في رفع مستوى النتماء لمثقافة الفمسطينية، وىذا الىتماـ او 

في الحصوؿ عمى الدرجة الجامعية مع ىذه المتيازات، في حيف اف طمبة البرنامج العادي ل 

 يحصموف عمى كؿ ىذه المتيازات.
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لمبرنامج المكثؼ، منيا لمبرنامج العادي  أعمىوقد جاءت جودة الحياة عمى المستوى الدراسي  

ة تقريبا متساوية مف حيث جودة الحياة حيث بمغت باستثناء السنو الولى فقد كانت النتيج

( لمبرنامج المكثؼ، وبمغ المتوسط الحسابي لمسنو الثانية في 3.94( لمبرنامج العادي و)3.93)

(  4.00( والمكثؼ )3.65(، ومستوى السنو الثالثة )4.00( والمكثؼ )3.78البرنامج العادي )

 .(4.00والمكثؼ ) (3.84ومستوى السنة الرابعة )

 مستوى الطموح -

عمى مستوى متغير الجنس اف الذكور في البرنامج ( 29.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

مف الذكور في البرنامج العادي حيث بمغ المتوسط الحسابي  أعمىالمكثؼ لدييـ مستوى طموح 

 .(3.7( فيما بمغ لمذكور في البرنامج العادي)4.00لمذكور في البرنامج المكثؼ )

ير ىذه النتيجة بأف وجود جودة حياة عالية لدى الذكور في البرنامج المكثؼ يساعد ويمكف تفس

في رفع مستوى الطموح لدييـ في استكماؿ التعميـ الجامعي، حيث اف العا ؽ الوحيد اماـ 

الستكماؿ الجامعي لدى طمبة البرنامج العادي يكمف في المستوى القتصادي، واذا ما تحقؽ 

يكوف ىناؾ عا ؽ، ومع توفر الدخؿ المرتفع لدى طمبة البرنامج المكثؼ يسيـ الدخؿ المرتفع لف 

ذلؾ في رفع مستوى الطموح لدييـ في كافة مجالت الحياة، حيث يمكف تذليؿ العقبات التي 

تواجو الطالب، ويكوف العتماد فقط عمى مستوى الذكاء والقدرة عمى التحصيؿ، في حيف عدـ 

لدى الطالب في لبرنامج العادي يقمؿ مف مستوى الطموح لديو كونو  توفر مستوى الدخؿ المرتفع

سيسعى لمحصوؿ عمى منح دراسية، وعدـ توفرىا يعني البتعاد عف الستكماؿ الدراسي والبحث 

 عف العمؿ واستقرار اسري.

( فيما كاف لالناث في 3.8كذلؾ عمى مستوى الناث حيث بمغ لالناث في البرنامج العادي )

(، ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف المسؤوليات الممقاة عمى الطالبة في 4.00مج المكثؼ )البرنا
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منيا في البرنامج المكثؼ، اضافة الى كوف الطالبات في البرنامج العادي  أعمىالبرنامج العادي 

يؤثر عمييف عدـ وجود العمؿ، وضعؼ الدخؿ السري في التوجو نحو استكماؿ التعميـ الجامعي 

واذا تمكنت الطالبة مف الستكماؿ فيما بعد يعتمد ذلؾ عمى ي حالة توفر المنح الدراسية، إل ف

مستوى الدخؿ لدى الزوج، في حيف اف وجود نظاـ البطالة لمطالبات في البرنامج المكثؼ يساعد 

رفع مستوى الطموح لدييف في بشكؿ اكبر عمى العتماد عمى ذاتيا في الدراسة، وىذا يؤدي الى 

 كماؿ الدراسة الجامعية. است

 أعمىأما فيما يتعمؽ بالمعدؿ التراكمي، فقد تبيف اف مستوى الطموح لدى طمبة البرنامج المكثؼ، 

( لمبرنامج العادي 69-60منيا عمى جميع المعدلت مف البرنامج العادي، حيث بمغ لممعدؿ )

ط الحسابي لمبرنامج ( جاء المتوس79-70(، وعمى المعدؿ )3.62( فيما بمغ لممكثؼ )3.52)

( جاء المتوسط الحسابي 89-80(، وعمى المعدؿ )3.98( ولمبرنامج المكثؼ )3.84العادي )

فما فوؽ( جاء -90(، وعمى المعدؿ )4.11(، والبرنامج المكثؼ )3.91لمبرنامج العادي )

 (.4.19(، والبرنامج المكثؼ )4.00المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي )

يرتفع لدييـ مستوى الطموح كمما كاف النتيجة بأف طمبة البرنامج العادي  ويمكف تفسير ىذه

، وىذا يؤكد اف مستوى الطموح مرتبط بالجتياد والتفوؽ، والرغبة في تحقيؽ أعمىالمعدؿ 

المستويات العميا مف التعميـ الجامعي، ويعود ذلؾ الى مجموعة مف السباب ليا عالقة بطبيعة 

يعيشيا الطالب في البرنامج العادي كونو مف منطقة تعاني مف الحتالؿ الظروؼ الحياتية التي 

السرا يمي وىناؾ مستوى متدني مف العمؿ، ل يسمح برفع مستوى الطموح لمطالب ذو المعدؿ 

المنخفض، في حيف اف طمبة البرنامج المكثؼ لدييـ امكانيات مختمفة تسمح ليـ بالتفكير 

ف حجـ الصعوبات والعقبات اماميـ تقؿ بوجود الدخؿ الجيد، بتحقيؽ الىداؼ المستقبمية، كو 

فنرى اف حجـ الفروؽ مرتفع في مستوى الطموح وفرص العمؿ، والستقرار النفسي والجتماعي. 
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( ىناؾ فرؽ في المتوسط الحسابي يبمغ عشر 69-60بيف البرنامج العادي والمكثؼ، فمعؿ )

كذلؾ في باقي المعدلت، ومع ارتفاعو لدى طمبة (، 79-70درجات تقريبا، ويرتفع في المعدؿ )

البرنامج العادي، ال انو لدى البرنامج المكثؼ يكوف مرتبع بدرجة اكبر، حيث تزداد الفرص في 

الحصوؿ عمى المنح واستكماؿ التعميـ والحصوؿ عمى الحوافز المختمفة مف الجيات المختصة 

حصوؿ عمى منح دراسية لدى طمبة البرنامج بالتعميـ العربي في النقب، في حيف اف مستوى ال

 العادي تكوف قميمة بؿ نادرة، ال لمطمبة المتفوقوف بدرجة عالية. 

لمبرنامج المكثؼ منيا لمبرنامج العادي، حيث  أعمىوعمى مستوى البرنامج جاء مستوى الطموح 

لمبرنامج  ( في حيف كانت3.85بمغ المتوسط الحسابي ألصوؿ التربية في البرنامج العادي )

(، أم ا عمى مستوى قسـ عمـ النفس فجاء المتوسط الحسابي لمبرنامج العادي 4.00المكثؼ )

 (4.12حيف كاف لمبرنامج المكثؼ )( في 3.88)

 ف  إويمكف عزو ذلؾ الى الرغبة لدى الطمبة في البرنامج المكثؼ لمدراسة في كمية التربية، حيث 

والتدريس في النقب مرتفعة ليذا المجاؿ، لذلؾ تتوفر  الىتماـ بموضوعات الرشاد وعمـ النفس

لدييـ كونيـ يدرسوف في اقساـ  أعمىفرص العمؿ بشكؿ فوري، فيكوف ىناؾ مستوى طموح 

يرغبوف في البداية لاللتحاؽ بيا، في حيف اف طمبة البرنامج العادي قد يكوف التحاقيـ بالبرنامج 

 وا يطمحوف لاللتحاؽ بيا.لعدـ قدرتيـ عمى اللتحاؽ ببرامج اخرى كان

لمبرنامج المكثؼ، منو لمبرنامج العادي باستثناء  جاء مستوى عمى المستوى الدراسي أعمى وقد

( لمبرنامج 4.00السنو الولى فقد كانت النتيجة متساوية مف حيث مستوى الطموح حيث بمغت )

ية في البرنامج العادي ( لمبرنامج المكثؼ، وبمغ المتوسط الحسابي لمسنو الثان4.00العادي و)

(  ومستوى السنة 4.15( والمكثؼ )3.79(، ومستوى السنو الثالثة )4.00( والمكثؼ )3.85)

 (.4.02والمكثؼ ) (3.90الرابعة )
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ويمكف تفسير ىذه النتيجة كما في السابؽ الى الرغبة لدى طمبة البرنامج المكثؼ في الدراسة 

عمؿ عالية في ىذا المجاؿ في النقب، حيث  بكمية التربية وبيذه التخصصات لوجود فرص

اىتماـ وزارة المعارؼ السرا يمية بالرشاد النفسي والتربوي في المدارس، كذلؾ فإف مستوى 

التطبيؽ العممي في المدارس مرتفع وىذا يشجع الطالب عمى الدراسة، ويرفع مف مستوى طموحو 

 المستقبمي كمما اقترب مف التخرج.
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 التوصيات 
 الدراسي ما يأتي: توصي 

طمبة غير اجراء المزيد مف الدراسات حوؿ جودة الحياة وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينات  -

كذلؾ دراسات اخرى تربط وتحديدا ذوي الحتياجات الخاصة  الجامعي مف المجتمع عادييف

 مستوى الجودة بقمؽ المستقبؿ او متغيرات اخرى.

 عمى مستوى جميع الكميات في جامعة الخميؿ دراسية مكثفة  أكاديمية الىتماـ بعمؿ برامج -

رفع مف مستوى جودة و لما لو مف اىمية كبيرة في تعزيز ييا لمدراسة ف النقبالطمبة مف لجذب 

في الجامعات الدراسي الستمرار لتحقيؽ الحياة لدييـ ويعزز مستوى الطموح المستقبمي لدييـ 

 .او الخارجية الفمسطينية

مف حيث توفير المنح ى الىتماـ بالطمبة الدراسيف بكمية التربية في جامعة الخميؿ، رفع مستو  -

مع  الثقافيالكاديمي و وتعزيز التبادؿ  الدراسية لتمكيف الطمبة مف استكماؿ دراستيـ الجامعية،

ة، والمساعدة في الحصوؿ عمى وظا ؼ مف خالؿ دا رة الخريجيف في الجامعات العربية والجنب

 وىذا يحقؽ جودة حياة ومستوى طموح افضؿ لدى الطمبة. ة، الجامع

ز التفاعؿ بيف الطمبة في الكميات المختمفة مف خالؿ النشاطات الرياضية والجتماعية يتعز   -

تعمؿ عمى تمكيف الطالب خالؿ حيث اف ىذه النشاطات والعممية والثقافية والرحالت الترفييية، 

خمؽ جودة حياة عالية لدى  النمو الكاديمي الذي يسيـ في مرحمة الجامعة ومساعدتو في تحقيؽ

 الطمبة لتعزيز طموحيـ المستقبمي.
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 الولية مقياس جودة الحياة والطموح المستقبمي في صورتو ( 1ممحق )
 
 

 جامعة الخميل
 ت العميا والبحث العمميعمادة الدراسا

 ماجستير التوجيو والرشاد النفسي
 حضرة الستاذ/الدكتور __________________ المحتـر 

 مف جامعة: ___________
 تحية طيبة وبعد،،

 رشاد النفسي والتربوي بعنواف: تقـو الباحثة بإجراء دراسة في مجاؿ اإل
نة من طالب منطقة النقب الدارسين في جودة الحياة وعالقتيا  بالطموح المستقبمي لدى عي

 (ةكمية التربية في جامعة الخميل)دراسة مقارن
 

لذلؾ أرجو مف حضرتكـ استعراض فقرات المقاييس)مقياس جودة الحياة(، )ومقياس الطموح 
المستقبمي( وذلؾ لتحكيـ الفقرات لممقياسيف مف حيث الصياغة المغوية ومدى مناسبتيا لعنواف 

 .الدراسة
 لص تقديري وشكري لتعاونكم معيمع خا

 
 الباحثة: أفنان السالمين

 ت األساسيةالجزء األول: البيانا
 الرجاء وضع دا رة حوؿ رمز اإلجابة التي تنطبؽ عميؾ:

 
   انثى ❒   ذكر           ❒               : الجنس

 ❒     ا     جيد جدً  ❒  جيد        ❒         مقبوؿ    ❒ :      المعدؿ التراكمي

 ممتاز    

 قسـ عمـ النفس ❒  قسـ أصوؿ التربية              ❒ :   القسـ              

 رابعة ❒   ثالثة          ❒     ثانية    ❒         أولى    ❒:    المستوى الدراسي   
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 مقياس: جودة الحياةالجزء الثاني: 
 

ف السياؽ الثقافي والقيمي الذي يعيش أدراؾ الفرد لوضعو في الحياه ضم: مفيوم جودة الحياة
فيو، ومدى تطابؽ أو عدـ تطابؽ ذلؾ مع أىدافو وتوقعاتو وقيمو والمتعمقة بالجانب الصحي 

 (,WHO 1998والنفسي والجتماعي لو وعالقتو بالبي ة بصفة عامة. منظمة الصحة العالمية)
 

 الفقرات الرقم
غير  مناسبة

 مناسبة
 التعديل

    بالحيوية والنشاط في حياتيلدي إحساس عالي   .1
    .ي قريب مف الصدقاءشعر أن  أ  .2

3.  
الطمبة الذيف يقدموف لي الدعـ لدى عالقات طيبة مع 

 .والمساندة
   

أشعر بنوع مف الختالؼ الفكري مع الخريف المحيطيف   .4
 .بي

   

    .أىتـ بوجود تناسؽ بيف نظرتي لمحياة والثقافة المجتمعية  .5
    .ي التوافؽ  مع الخريف في النظرة لمحياةأجد صعوبة ف  .6
    .نظرتي لمحياة ترتبط بالواقع  .7
    الحياة جميمة تحتاج الى مف يفيميا  .8
    كمما تعممت أكثر تزداد نظرتي التفاؤلية لممستقبؿ.  .9

10.  
سيحسف تخصصي في الجامعة مف مستوى حياتي 

 .المستقبمية
   

    دافي المستقبمية.لف تحقؽ دراستي في الجامعة  كؿ أى  .11
    واجو مواقؼ الحياة بكؿ ثقة واقتدار.أ  .12

لدي  القدرة عمى اتخاذ القرارات الخاصة بالمستقبؿ   .13
 وبنجاح.

   

    أجد لمحياة معنى واضح.   .14

15.  
أنجازاتي الكاديمية تدفعني بأتجاه تطوير طموحاتي 

 المستقبمية.
   

    ي مقبوؿ إجتماعًيا ومف الجميعأشعر أن    .16
    أشعر باألمف والستقرار النفسي في حياتي  .17
     .لدي معنويات عالية تجعمني اواجة مصاعب الحياة  .18
    لدي تقدير ايجابي لذاتي سببو نجاحي في الحياة.  .19
    نشطة المجتمعية في اوقات فراغياستمتع بمزاولة األ  .20
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    لدي القدرة عمى التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة في الحياة.  .21
    نمط حياتي متغير وفؽ التطورات في الحياة  .22
    استمتع عند القياـ بالرحالت الجماعية   .23

24.  
اىتـ بتوفير وقت لمنشاطات الحياتية المختمفة 

 )الجتماعية، الثقافية، الترفييية(
   

    أحاوؿ اف اقـو بالمياـ  ضمف خطط واضحة  .25

26.  
ؽ أنجز المياـ الموكمة الي  في الوقت المحدد ووف

 المعايير المطموبة.
   

    أشعر بأنني محظوظ في ىذه الحياة  .27

28.  
لدي قدرات عمى مواكبة التغيرات المستقبمية والتوافؽ 

 معيا سربعا.
   

    ابتعد عف التقميد الروتيني لالخريف في ممارساتي الحياتية  .29
    الفرص متاحة أمامي لكتساب ميارات حياتية جديدة  .30
    لحياة تزداد يوما بعد يوـأشعر أف  مصاعب ا  .31
    أنا متفا ؿ ومصدر تفاؤلي ثقتي باهلل  .32
    استمتع بالحياة الجامعية لوجودي مع زمال ي بالجامعة  .33
    ل أرى لمجانب المادي دور في تحديد جودة حياتي  .34
    تقديري لذاتي المرتفع أحد اسباب نجاحي في الحياة  .35
    يده مستقبالً لدى رؤية واضحة لمحياة التي أر   .36
    أشعر أف  المستقبؿ يحمؿ لي كؿ ما ىو سعيد  .37
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 مقياس الطموح المستقبمي
مستوى النجاح الذي  وىو مطموحأوؿ تعريؼ ل (Dumbo,1931)يعد تعريؼمفيوم الطموح : 

 (.1989شكور، ) يتنمى النساف الوصوؿ اليو

غير  مناسبة الفقرات الرقـ
 مناسبة

 التعديؿ

ة لتحقيؽ أىدافي المستقبمية كما خططت أعمؿ بكؿ ثق  .1
 .ليا

   

    .مف اآلخريف أعمىأشعر أْف مستوى طموحي المستقبمي   .2
    .اضع اىدافي بنفسي واسعى لتحقيقيا  .3
    .أسعى جاىًدا إلى تطوير مياراتي الدراسية وباستمرار  .4
أشعر بالقمؽ مف الصعوبات والتي ستحوؿ دوف تحقيؽ   .5

 .طموحاتي المستقبمية
   

    .أشعر أف  مستقبمي محدد ل أستطيع تغيره  .6
    أعمؿ عمى تغيير اولوياتي في الحياة وبأستمرار  .7
دافعيتي لالنجاز الكاديمي عالية  بالرغـ مف كؿ   .8

 .التحديات
   

فشمي في أداء المياـ يقمؿ مف مستوى طموحي   .9
 .المستقبمي

   

    .لدي رؤية واضحة حوؿ مستقبمي الميني  .10
استعيف بالخريف ذوي الخبرة  لتحقيؽ طموحاتي   .11

 .المستقبمية
   

    أسعى ألْف يكوف لي مركًزا مرموًقا في المستقبؿ  .12
لدي قناعة بأف  الحياة فرص يجب استغالليا وفي الوقت   .13

 .المناسب
   

     .نساف الى تحقيؽ ذاتو في الحياةإيسعى كؿ  فْ أيجب   .14
    .ليوإيؽ ما أطمح لدي تفكير مرف يمكنني مف تحق  .15
    .النجاح في الحياة وليد الجيد وليس الحظ ف  أؤمف أ  .16
    .جيد نفسي لتحقيؽ طموحات لـ ينجح بيا الخروفأ  .17
يكوف أدا ي متميزا حتى ولو كاف بصورة  سعى ألفْ أ  .18

 .جماعية
   

    سعى الى كؿ معرفة جديدة تخدمني في المستقبؿأ  .19
ب الولى في أي منافسة أشارؾ حتؿ المراتأ فْ أميؿ إلى أ  .20

 .بيا
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    .فضؿ مف الماضيأأدراكي  لواقع الحاؿ   .21
 فْ ألقتدي بنماذج لشخصيات ناجحة في الحياة واسعى أ  .22

 .أكوف مثميا
   

    .ىدافي مستحيمة التحقيؽ في المستقبؿأبعض  أف  رى أ  .23
لدي مستوى عالي مف الكفاءة الذاتية لتحقيؽ طموحاتي    .24

  .ةالمستقبمي
   

    فكاري نحو المستقبؿأالدراسة الجامعية تدعـ   .25
    .خريف مف اآلطرحيا قبوًل أفكاري التي أتمقى   .26
    .أتابع البرامج لشخصيات ليا طموح عالي في الحياة  .27
    .تساعدني الدراسة الجامعية عمى التنبؤ بالمستقبؿ  .28
    .حقؽ النجاح في المياـ  وفي ظروؼ مختمفةأ  .29
    .حاتي في الحياة ل تتوقؼ عند حد معيفطمو   .30
    .المعايير المطموبة  أعمىعماؿ وفؽ نجز األأ  .31
ستساعدني دراستي في الجامعة عمى الوصوؿ الى   .32

 .مراكز اجتماعية مرموقو في المستقبؿ
   

    .دوار اجتماعية في المستقبؿأتطمع لشغؿ عدة أ  .33
    ىداؼ حياتي.أسمى أتفوقي في الدراسة ىو   .34
    جد مف يساعدني لتحقيؽ طموحاتي المستقبميةأ  .35
    .السعادة تكمف في تحقيؽ النجاح في كؿ عمؿ أقـو بو  .36

 
 
 



422 

 

 النيائية مقياس جودة الحياة والطموح المستقبمي بصورتو( 2ممحق )


 
 
 
 

 جامعة الخميل
 كمية العموم التربوية
 استبانو الدراسة

 الطالب/ةعزيزي 
       ،تحية طيبة وبعد

 طمبةجودة الحياة وعالقتيا بالطموح المستقبمي لدى عينة من  تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف "
 ويأتي ذلؾ استكمالً " (ةمنطقة النقب الدارسين في كمية التربية في جامعة الخميل)دراسة مقارن

 الخميؿ، كمية التربية في جامعة لمتطمبات درجة الماجستير مف قسـ التوجيو والرشاد النفسي/
جابة الالتكـر بومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتصميـ ىذه الستبانو، نرجو منؾ 

لجابتؾ مف أىمية في الحصوؿ عمى النتا ج، عمًما أف  ىذه لما عمييا بأمانو وموضوعية ودقة، 
  .ألغراض البحث العمميتامة، وىي فقط بسرية المعمومات سيتـ التعامؿ معيا 

 جزيل الشكر والتقدير والحترام مع 

 أفنان السالمين  :ةالباحث

 إشاراف: د. محمد عجوة
 ت األساسيةالجزء األول: البيانا

 الرجاء وضع دا رة حوؿ رمز اإلجابة التي تنطبؽ عميؾ:
   انثى ❒  ذكر         ❒:                الجنس.1
فما  90 ❒   89-80 ❒     79-70  ❒      69-60 ❒ :      المعدؿ التراكمي.2

    فوؽ
 عمـ النفسقسـ  ❒  أصوؿ التربية              قسـ ❒ :              .القسـ3
 رابعة ❒   ثالثة          ❒     ثانية    ❒         أولى    ❒:   المستوى الدراسي   .4
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 مقياس: جودة الحياةالجزء الثاني: 
 

ي الحياه ضمف السياؽ الثقافي والقيمي الذي يعيش أدراؾ الفرد لوضعو ف: مفيوم جودة الحياة
فيو، ومدى تطابؽ أو عدـ تطابؽ ذلؾ مع أىدافو وتوقعاتو وقيمو والمتعمقة بالجانب الصحي 

 (,WHO 1998والنفسي والجتماعي لو وعالقتو بالبي ة بصفة عامة. منظمة الصحة العالمية)
 

 الفقرات الرقم
موافق 
 بشدة

 رض بشدةمعا معارض محايد موافق

      لدي إحساس عالي بالحيوية والنشاط في حياتي  .38
      .قريب مف الصدقاء أنا  .39

40.  
مدعـ ل اتعامؿ معيـ الطمبة الذيف لدى عالقات طيبة مع 

 .والمساندة
     

       .أشعر بنوع مف الختالؼ الفكري مع الخريف  .41
      وثقافة مجتمعي.بيف نظرتي لمحياة  تناغـأىتـ بوجود   .42
      .أجد صعوبة في التوافؽ  مع الخريف في النظرة لمحياة  .43
      .بالواقع مرتبطةنظرتي لمحياة   .44
      الحياة جميمة تحتاج مف يفيميا  .45
      تزداد نظرتي التفاؤلية لممستقبؿ.اختصاصي كمما تعممت   .46

47.  
سيحسف تخصصي في الجامعة مف مستوى حياتي 

 .المستقبمية
     

      ؽ دراستي في الجامعة أىدافي المستقبمية.لف تحق  .48
      وكفاءةواجو مواقؼ الحياة بكؿ ثقة أ  .49

50.  
اتخاذ القرارات الخاصة  النجاح في لدي  القدرة عمى
 بالمستقبؿ وبنجاح.

     

      أجد لمحياة معنى واضح.   .51

52.  
أنجازاتي الكاديمية تدفعني بأتجاه تطوير طموحاتي 

 المستقبمية.
     

      ي مقبوؿ إجتماعًيا ومف الجميعأشعر أن    .53
      أشعر باألمف والستقرار النفسي في حياتي  .54
       .لدي معنويات عالية تجعمني اواجة مصاعب الحياة  .55
      تقديري اليجابي لذاتي سببو نجاحي في الحياة  .56
      نشطة المجتمعية في اوقات فراغياستمتع بمزاولة األ  .57
      درة عمى التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة في الحياة.لدي الق  .58
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      نمط حياتي متغير وفؽ التطورات في الحياة  .59
      استمتع عند القياـ بالرحالت الجماعية   .60

61.  
اىتـ بتوفير وقت لمنشاطات الحياتية المختمفة 

 )الجتماعية، الثقافية، الترفييية(
     

      واضحة أحاوؿ اف اقـو بالمياـ  ضمف خطط  .62

63.  
أنجز المياـ الموكمة الي  في الوقت المحدد وفؽ المعايير 

 المطموبة.
     

      أشعر بأنني محظوظ في ىذه الحياة  .64

65.  
لدي قدرات عمى مواكبة التغيرات المستقبمية والتوافؽ 

 معيا سربعا.
     

      ابتعد عف التقميد الروتيني لالخريف في ممارساتي الحياتية  .66
      فرص متاحة أمامي لكتساب ميارات حياتية جديدةال  .67
      أشعر أف  مصاعب الحياة تزداد يوما بعد يوـ  .68
      مصدر تفاؤلي ثقتي باهلل  .69
      استمتع بالحياة الجامعية لوجودي مع زمال ي بالجامعة  .70
      ل أرى لمجانب المادي دور في تحديد جودة حياتي  .71
      فع أحد اسباب نجاحي في الحياةتقديري لذاتي المرت  .72
      لدى رؤية واضحة لمحياة التي أريده مستقبالً   .73
      أشعر أف  المستقبؿ يحمؿ لي كؿ ما ىو سعيد  .74
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 مقياس الطموح المستقبمي
سمة ثابتة نسبيا تفرؽ بيف الفراد في الوصوؿ الى مستوى معيف يتفؽ والتكويف مفيوم الطموح : 

طاره المرجعي، ويتحدد بحسب خبرات النجاح والفشؿ التي مر بيا الفردالنفسي لمفرد  )عبد  وا 
 (1991الفتاح، 

موافق  الفقرات الرقـ
 بشدة

 معارض بشدة معارض محايد موافق

      .أىدافي المستقبمية كما خططت ليا انجز بثقة  .37
      .مف اآلخريف أعمىمستوى طموحي المستقبمي   .38
      بنفسي. قيقيااضع اىدافي واسعى لتح  .39
      .أسعى جاىًدا إلى تطوير مياراتي الدراسية وباستمرار  .40
أشعر بالقمؽ مف الصعوبات والتي ستحوؿ دوف تحقيؽ   .41

 .طموحاتي المستقبمية
     

      ميما تغيرت الظروؼأشعر أف  مستقبمي محدد   .42
      أعمؿ عمى تغيير اولوياتي في الحياة وبأستمرار  .43
لالنجاز الكاديمي عالية  بالرغـ مف كؿ دافعيتي   .44

 .التحديات
     

فشمي في أداء المياـ يقمؿ مف مستوى طموحي   .45
 .المستقبمي

     

      .لدي رؤية واضحة حوؿ مستقبمي الميني  .46
استعيف بالخريف ذوي الخبرة  لتحقيؽ طموحاتي   .47

 .المستقبمية
     

      ستقبؿأسعى ألْف يكوف لي مركًزا مرموًقا في الم  .48
لدي قناعة بأف  الحياة فرص يجب استغالليا وفي الوقت   .49

 .المناسب
     

       .نساف الى تحقيؽ ذاتو في الحياةإيسعى كؿ  فْ أيجب   .50
      .ليوإلدي تفكير مرف يمكنني مف تحقيؽ ما أطمح   .51
      .النجاح في الحياة وليد الجيد وليس الحظ ف  أؤمف أ  .52
      بيا. ؽ طموحات لـ ينجح الخروفجيد نفسي لتحقيأ  .53
يكوف أدا ي متميزا حتى ولو كاف بصورة  سعى ألفْ أ  .54

 .جماعية
     

      سعى الى كؿ معرفة جديدة تخدمني في المستقبؿأ  .55
حتؿ المراتب الولى في أي منافسة أشارؾ أ فْ أميؿ إلى أ  .56

 .بيا
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      .فضؿ مف الماضيأأدراكي  لواقع الحاؿ   .57
 فْ ألقتدي بنماذج لشخصيات ناجحة في الحياة واسعى أ  .58

 .أكوف مثميا
     

      .ىدافي مستحيمة التحقيؽ في المستقبؿأبعض  أف  رى أ  .59
مف الكفاءة الذاتية لتحقيؽ طموحاتي  لدي مستوى عاؿٍ    .60

  .المستقبمية
     

      فكاري نحو المستقبؿأالدراسة الجامعية تدعـ   .61
      .خريف مف اآلطرحيا قبوًل أ فكاري التيأتمقى   .62
      .أتابع البرامج لشخصيات ليا طموح عالي في الحياة  .63
      .تساعدني الدراسة الجامعية عمى التنبؤ بالمستقبؿ  .64
      .حقؽ النجاح في المياـ  وفي ظروؼ مختمفةأ  .65
      .طموحاتي في الحياة ل تتوقؼ عند حد معيف  .66
      .المعايير المطموبة  ىأعمعماؿ وفؽ نجز األأ  .67
ستساعدني دراستي في الجامعة عمى الوصوؿ الى   .68

 .مراكز اجتماعية مرموقو في المستقبؿ
     

      .دوار اجتماعية في المستقبؿأتطمع لشغؿ عدة أ  .69
      ىداؼ حياتي.أسمى أتفوقي في الدراسة ىو   .70
      جد مف يساعدني لتحقيؽ طموحاتي المستقبميةأ  .71
      .السعادة تكمف في تحقيؽ النجاح في كؿ عمؿ أقـو بو  .72
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 ( محكمي الستبانو 3ممحق )
 الجامعة  السم 

 جامعة القدس المفتوحة أ.د. زياد بركات  

 جامعة القدس المفتوحة أ.د. يوسؼ عواد 

 جامعة القدس المفتوحة د. خالد كتمو

 جامعة الخميؿ د. ابراىيـ المصري

 جامعة الخميؿ اصر السويطيد.عبد الن

 جامعة القدس د. نبيؿ عبد اليادي

 جامعة القدس د.سيير الصباح

 جامعة القدس د. سمير شقير

 جامعة القدس د. سعيد عوض 

 جامعة القدس د.اياد الحالؽ
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في لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي في كمية التربية  جودة الحياةمستوى : (4ممحؽ)
 جامعة الخميل

 

تالستداباثأفرادعٍىتانذراستعهىفقراثمقٍاس(:انمتوسطاثانحسابٍتواالوحرافاثانمعٍار204ٌخذول)

خودةانحٍاةنذىعٍىتمهانطهبتانذراسٍهفًانبروامحانعاديفًكهٍتانتربٍتفًخامعتانخهٍم

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

لنسبة ا
 المؤية

 الدرجة

 عالية 95.2 647.. 4.76 مصدر تفاؤلي ثقتي باهلل 32

 عالية 88 775.. 4.40 استمتع عند القياـ بالرحالت الجماعية  23

 عالية 84 542.. 4.20 .مدعـ والمساندةاتعامؿ معيمم الطمبة الذيف لدى عالقات طيبة مع  3

 عالية 84 933.. 4.20  ي بالجامعةاستمتع بالحياة الجامعية لوجودي مع زمال 33

 عالية 83.2 907.. 4.16 الحياة جميمة تحتاج مف يفيميا 8

 عالية 83 899.. 4.15 .سيحسف تخصصي في الجامعة مف مستوى حياتي المستقبمية 44

 عالية 82.8 771.. 4.14 .قريب مف الصدقاء أنا 2

 عالية 80.4 932.. 4.02 الحياتية ابتعد عف التقميد الروتيني لالخريف في ممارساتي 29

 عالية 80.2 904.. 4.01 ي مقبوؿ إجتماعًيا ومف الجميعأشعر أن   46

 عالية 79.8 720.. 3.99 نمط حياتي متغير وفؽ التطورات في الحياة 22

 عالية 78.6 892.. 3.93 تقديري لذاتي المرتفع أحد اسباب نجاحي في الحياة 35

 عالية 78 849.. 3.90 .بالواقع مرتبطةنظرتي لمحياة  7

 عالية 77.8 1.034 3.89 تزداد نظرتي التفاؤلية لممستقبؿ.اختصاصي كمما تعممت  9

 عالية 77.2 915.. 3.86 لدى رؤية واضحة لمحياة التي أريده مستقبالً  36

 عالية 77 845.. 3.85 لدي القدرة عمى التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة في الحياة. 24

 عالية 76.8 989.. 3.84 ر باألمف والستقرار النفسي في حياتيأشع 47

 عالية 76.8 877.. 3.84 تقديري اليجابي لذاتي سببو نجاحي في الحياة 49

اىتـ بتوفير وقت لمنشاطات الحياتية المختمفة )الجتماعية، الثقافية،  24
 الترفييية(

3.83 1.016 

76.6 

 عالية

 عالية 76.6 1.012 3.83 ساب ميارات حياتية جديدةالفرص متاحة أمامي لكت 34

 عالية 76.4 844.. 3.82 وكفاءةواجو مواقؼ الحياة بكؿ ثقة أ 42

 عالية 76 777.. 3.80 اتخاذ القرارات الخاصة بالمستقبؿ وبنجاح. النجاح في لدي  القدرة عمى 43

 عالية 75.6 833.. 3.78 لدي إحساس عالي بالحيوية والنشاط في حياتي 4

 عالية 75.2 862.. 3.76 أنجازاتي الكاديمية تدفعني بأتجاه تطوير طموحاتي المستقبمية. 45

 عالية 75.2 976.. 3.76 .لدي معنويات عالية تجعمني اواجة مصاعب الحياة 48
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 عالية 75 1.032 3.75 أشعر أف  المستقبؿ يحمؿ لي كؿ ما ىو سعيد 37

 عالية 74.8 826.. 3.74 ف خطط واضحةأحاوؿ اف اقـو بالمياـ  ضم 25

 عالية 74.6 766.. 3.73 لدي قدرات عمى مواكبة التغيرات المستقبمية والتوافؽ معيا سربعا. 28

 متوسطة 73.2 931.. 3.66 أنجز المياـ الموكمة الي  في الوقت المحدد وفؽ المعايير المطموبة. 26

 متوسطة 72 848.. 3.60 مجتمعي. وثقافةبيف نظرتي لمحياة  تناغـأىتـ بوجود  5

 متوسطة 71.2 895.. 3.56 .أشعر بنوع مف الختالؼ الفكري مع الخريف 4

 متوسطة 71 1.123 3.55 لف تحقؽ دراستي في الجامعة أىدافي المستقبمية. 44

 متوسطة 71 912.. 3.55 أجد لمحياة معنى واضح. 44

 متوسطة 66.6 1.036 3.33 قات فراغينشطة المجتمعية في او استمتع بمزاولة األ 24

 متوسطة 66.6 1.235 3.33 أشعر بأنني محظوظ في ىذه الحياة 27

 متوسطة 61.8 1.181 3.09 ل أرى لمجانب المادي دور في تحديد جودة حياتي 34

 متوسطة 59 878.. 2.95 .أجد صعوبة في التوافؽ  مع الخريف في النظرة لمحياة 6

 منخفضة 39.6 994.. 1.98 الحياة تزداد يوما بعد يوـ أشعر أف  مصاعب 34

 عبليت 75.4 0.39364 3.7719 الدرجة الكمية
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لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج المكثف في كمية جودة الحياة مستوى  (5ممحق )
 التربية في جامعة الخميل



ستداباثأفرادعٍىتانذراستنمستوىخودةانحٍاة(:انمتوسطاثانحسابٍتواالوحرافاثانمعٍارٌتال304خذول)

نذىعٍىتمهانطهبتانذراسٍهفًانبروامحانمكثففًكهٍتانتربٍتفًخامعتانخهٍم

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 95.2 598.. 4.76 مصدر تفاؤلي ثقتي باهلل 32

 عالية 88.4 792.. 4.42 مة تحتاج مف يفيمياالحياة جمي 8

 عالية 88 627.. 4.40 .مدعـ والمساندةاتعامؿ معيـ ل الطمبة الذيف لدى عالقات طيبة مع  3

 عالية 87.4 785.. 4.37 .سيحسف تخصصي في الجامعة مف مستوى حياتي المستقبمية 44

 عالية 87 738.. 4.35 تزداد نظرتي التفاؤلية لممستقبؿ.اختصاصي كمما تعممت  9

 عالية 86.8 721.. 4.34 استمتع عند القياـ بالرحالت الجماعية  23

 عالية 86 743.. 4.30 أنجازاتي الكاديمية تدفعني بأتجاه تطوير طموحاتي المستقبمية. 45

 يةعال 85.6 689.. 4.28 اتخاذ القرارات الخاصة بالمستقبؿ وبنجاح. النجاح في لدي  القدرة عمى 43

 عالية 84 795.. 4.20 تقديري اليجابي لذاتي سببو نجاحي في الحياة 49

 عالية 83.6 700.. 4.18 ي مقبوؿ إجتماعًيا ومف الجميعأشعر أن   46

 عالية 83.2 748.. 4.16 .قريب مف الصدقاء أنا 2

 عالية 83 868.. 4.15 تقديري لذاتي المرتفع أحد اسباب نجاحي في الحياة 35

 عالية 82.8 904.. 4.14 دى رؤية واضحة لمحياة التي أريده مستقبالً ل 36

 عالية 82.4 828.. 4.12 أجد لمحياة معنى واضح. 44

 عالية 81.8 798.. 4.09 وكفاءةواجو مواقؼ الحياة بكؿ ثقة أ 42

 عالية 81.4 744.. 4.07 أحاوؿ اف اقـو بالمياـ  ضمف خطط واضحة 25

 عالية 81 931.. 4.05 قرار النفسي في حياتيأشعر باألمف والست 47

اىتـ بتوفير وقت لمنشاطات الحياتية المختمفة )الجتماعية، الثقافية،  24
 الترفييية(

4.05 ..773 

81 

 عالية

 عالية 81 851.. 4.05 الفرص متاحة أمامي لكتساب ميارات حياتية جديدة 34

 عالية 80.8 957.. 4.04 رساتي الحياتيةابتعد عف التقميد الروتيني لالخريف في مما 29

 عالية 80.8 957.. 4.04 استمتع بالحياة الجامعية لوجودي مع زمال ي بالجامعة 33

 عالية 80 881.. 4.00 .بالواقع مرتبطةنظرتي لمحياة  7

 عالية 79.8 800.. 3.99 لدي القدرة عمى التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة في الحياة. 24

 عالية 79.8 735.. 3.99 متغير وفؽ التطورات في الحياة نمط حياتي 22

 عالية 79.6 846.. 3.98 لدي إحساس عالي بالحيوية والنشاط في حياتي 4
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 عالية 79.6 975.. 3.98 .لدي معنويات عالية تجعمني اواجة مصاعب الحياة 48

 عالية 79.6 1.016 3.98 أشعر أف  المستقبؿ يحمؿ لي كؿ ما ىو سعيد 37

 عالية 79.4 874.. 3.97 وثقافة مجتمعي.بيف نظرتي لمحياة  تناغـأىتـ بوجود  5

 عالية 78.4 813.. 3.92 أنجز المياـ الموكمة الي  في الوقت المحدد وفؽ المعايير المطموبة. 26

 عبليت 78.2 794.. 3.91 لدي قدرات عمى مواكبة التغيرات المستقبمية والتوافؽ معيا سربعا. 28

 عبليت 76.8 870.. 3.84 نشطة المجتمعية في اوقات فراغيستمتع بمزاولة األا 24

 عبليت 74.8 1.236 3.74 لف تحقؽ دراستي في الجامعة أىدافي المستقبمية. 44

 متوسطة 73 1.019 3.65 .أشعر بنوع مف الختالؼ الفكري مع الخريف 4

 متوسطة 71.8 1.009 3.59 أشعر بأنني محظوظ في ىذه الحياة 27

 متوسطة 68.4 1.234 3.42 ل أرى لمجانب المادي دور في تحديد جودة حياتي 34

 متوسطة 58.2 1.085 2.91 .أجد صعوبة في التوافؽ  مع الخريف في النظرة لمحياة 6

 متوسطة 51.4 1.162 2.57 أشعر أف  مصاعب الحياة تزداد يوما بعد يوـ 34

 عبليت 80 0.38581 4.0001 الدرجة الكمية
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ستوى الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج العادي : م( 6ممحق )
 في كمية التربية في جامعة الخميل

(:انمتوسطاثانحسابٍتواالوحرافاثانمعٍارٌتواألوزانانىسبٍتالستداباثأفرادعٍىتانذراست504خذول)

هانطهبتانذراسٍهفًانبروامحانعاديفًكهٍتانتربٍتفًخامعتانخهٍمنمستوىانطموذانمستقبهًنذىعٍىتم

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 89.2 621.. 4.46 .نساف الى تحقيؽ ذاتو في الحياةإيسعى كؿ  فْ أيجب  44
 عالية

 87.4 733.. 4.37 .وفي الوقت المناسبلدي قناعة بأف  الحياة فرص يجب استغالليا  43
 عالية

 86.6 754.. 4.33 أسعى ألْف يكوف لي مركًزا مرموًقا في المستقبؿ 42
 عالية

 86.6 645.. 4.33 سعى الى كؿ معرفة جديدة تخدمني في المستقبؿأ 49
 عالية

 85.6 826.. 4.28 .السعادة تكمف في تحقيؽ النجاح في كؿ عمؿ أقـو بو 36
 عالية

 84.8 740.. 4.24 .يكوف أدا ي متميزا حتى ولو كاف بصورة جماعية سعى ألفْ أ 48
 عالية

 82.8 776.. 4.14 .طموحاتي في الحياة ل تتوقؼ عند حد معيف 34
 عالية

 82.4 703.. 4.12 .ليوإلدي تفكير مرف يمكنني مف تحقيؽ ما أطمح  45
 عالية

 82.2 868.. 4.11 تقبؿفكاري نحو المسأالدراسة الجامعية تدعـ  25
 عالية

 81.8 753.. 4.09 .فضؿ مف الماضيأأدراكي  لواقع الحاؿ  24
 عالية

 81.2 865.. 4.06 .أسعى جاىًدا إلى تطوير مياراتي الدراسية وباستمرار 4
 عالية

ستساعدني دراستي في الجامعة عمى الوصوؿ الى مراكز اجتماعية مرموقو  32
 .في المستقبؿ

4.05 ..946 

81 

 عالية

 81 929.. 4.05 ىداؼ حياتي.أسمى أتفوقي في الدراسة ىو  34
 عالية

 80.8 891.. 4.04 .النجاح في الحياة وليد الجيد وليس الحظ ف  أؤمف أ 46
 عالية

 80.4 946.. 4.02 .حتؿ المراتب الولى في أي منافسة أشارؾ بياأنْ أميؿ إلى أ 24
 عالية

 80.4 845.. 4.02 .اعية في المستقبؿدوار اجتمأتطمع لشغؿ عدة أ 33
 عالية

 79.4 797.. 3.97 بنفسي. اضع اىدافي واسعى لتحقيقيا 3
 عالية

 79.2 759.. 3.96 .تساعدني الدراسة الجامعية عمى التنبؤ بالمستقبؿ 28
 عالية

 78.4 900.. 3.92 .أكوف مثميا فْ قتدي بنماذج لشخصيات ناجحة في الحياة واسعى ألأ 22
 عالية

 78.2 787.. 3.91 .خريف مف اآلطرحيا قبوًل أفكاري التي أتمقى  26
 عالية

 77.8 719.. 3.89 .استعيف بالخريف ذوي الخبرة  لتحقيؽ طموحاتي المستقبمية 44
 عالية

 77.8 787.. 3.89 بيا. جيد نفسي لتحقيؽ طموحات لـ ينجح الخروفأ 47
 عالية

 77.8 706.. 3.89 .ؼ مختمفةحقؽ النجاح في المياـ  وفي ظرو أ 29
 عالية

 76.8 946.. 3.84 .أتابع البرامج لشخصيات ليا طموح عالي في الحياة 27
 عالية

 76.4 973.. 3.82 جد مف يساعدني لتحقيؽ طموحاتي المستقبميةأ 35
 عالية

 76.2 834.. 3.81 أعمؿ عمى تغيير اولوياتي في الحياة وبأستمرار 7
 عالية
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 76.2 772.. 3.81 .مف الكفاءة الذاتية لتحقيؽ طموحاتي المستقبمية عاؿٍ لدي مستوى   24
 عالية

 75.8 978.. 3.79 .دافعيتي لالنجاز الكاديمي عالية  بالرغـ مف كؿ التحديات 8
 عالية

 75.4 814.. 3.77 .المعايير المطموبة  أعمىعماؿ وفؽ نجز األأ 34
 عالية

 75.2 747.. 3.76 .خططت ليا أىدافي المستقبمية كما انجز بثقة 4
 عالية

 71 984.. 3.55 .لدي رؤية واضحة حوؿ مستقبمي الميني 44
 متوسطة

 70.6 871.. 3.53 .مف اآلخريف أعمىمستوى طموحي المستقبمي  2
 متوسطة

 64.8 1.026 3.24 ميما تغيرت الظروؼأشعر أف  مستقبمي محدد  6
 متوسطة

 59.2 1.162 2.96 .ستوى طموحي المستقبميفشمي في أداء المياـ يقمؿ مف م 9
 متوسطة

 58.6 1.089 2.93 .ىدافي مستحيمة التحقيؽ في المستقبؿأبعض  أف  رى أ 23
 متوسطة

أشعر بالقمؽ مف الصعوبات والتي ستحوؿ دوف تحقيؽ طموحاتي  5
 .المستقبمية

2.07 ..936 

41.4 

 منخفضة

 0.35408 3.8613 الدرجة الكمية
..07 

 عالية
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الطموح المستقبمي لدى عينة من الطمبة الدراسين في البرنامج المكثف في  مستوى (7ممحق )
 كمية التربية في جامعة الخميل

(:انمتوسطاثانحسابٍتواالوحرافاثانمعٍارٌتواألوزانانىسبٍتالستداباثأفرادعٍىتانذراست604خذول)

راسٍهفًانبروامحانمكثففًكهٍتانتربٍتفًخامعتانخهٍمنمستوىانطموذانمستقبهًنذىعٍىتمهانطهبتانذ

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 91.2 624.. 4.56 .نساف الى تحقيؽ ذاتو في الحياةإيسعى كؿ  فْ أيجب  44
 عالية

 89.4 685.. 4.47 .مناسبلدي قناعة بأف  الحياة فرص يجب استغالليا وفي الوقت ال 43
 عالية

 87.8 660.. 4.39 .أسعى جاىًدا إلى تطوير مياراتي الدراسية وباستمرار 4
 عالية

 87.8 760.. 4.39 سعى الى كؿ معرفة جديدة تخدمني في المستقبؿأ 49
 عالية

 87.2 831.. 4.36 .السعادة تكمف في تحقيؽ النجاح في كؿ عمؿ أقـو بو 36
 عالية

 87 723.. 4.35 ألْف يكوف لي مركًزا مرموًقا في المستقبؿأسعى  42
 عالية

 86.6 727.. 4.33 .طموحاتي في الحياة ل تتوقؼ عند حد معيف 34
 عالية

 86.4 823.. 4.32 .النجاح في الحياة وليد الجيد وليس الحظ ف  أؤمف أ 46
 عالية

اعية مرموقو ستساعدني دراستي في الجامعة عمى الوصوؿ الى مراكز اجتم 32
 .في المستقبؿ

4.32 ..754 

86.4 

 عالية

 86.2 714.. 4.31 .ليوإلدي تفكير مرف يمكنني مف تحقيؽ ما أطمح  45
 عالية

 85.6 714.. 4.28 فكاري نحو المستقبؿأالدراسة الجامعية تدعـ  25
 عالية

 85.6 764.. 4.28 ىداؼ حياتي.أسمى أتفوقي في الدراسة ىو  34
 عالية

 85.4 746.. 4.27 بنفسي. اىدافي واسعى لتحقيقيااضع  3
 عالية

 85.2 815.. 4.26 .حتؿ المراتب الولى في أي منافسة أشارؾ بياأنْ أميؿ إلى أ 24
 عالية

 84.8 789.. 4.24 .يكوف أدا ي متميزا حتى ولو كاف بصورة جماعية سعى ألفْ أ 48
 عالية

 83.8 654.. 4.19 . المعايير المطموبة أعمىعماؿ وفؽ نجز األأ 34
 عالية

 83.6 721.. 4.18 .حقؽ النجاح في المياـ  وفي ظروؼ مختمفةأ 29
 عالية

 83.4 802.. 4.17 .مف الكفاءة الذاتية لتحقيؽ طموحاتي المستقبمية لدي مستوى عاؿٍ   24
 عالية

 83.4 784.. 4.17 .تساعدني الدراسة الجامعية عمى التنبؤ بالمستقبؿ 28
 عالية

 83.2 733.. 4.16 .فضؿ مف الماضيأأدراكي  لواقع الحاؿ  24
 عالية

 83 716.. 4.15 .دافعيتي لالنجاز الكاديمي عالية  بالرغـ مف كؿ التحديات 8
 عالية

 82.4 834.. 4.12 .دوار اجتماعية في المستقبؿأتطمع لشغؿ عدة أ 33
 عالية

 82.2 749.. 4.11 .أىدافي المستقبمية كما خططت ليا انجز بثقة 4
 عالية

 82 797.. 4.10 بيا. جيد نفسي لتحقيؽ طموحات لـ ينجح الخروفأ 47
 عالية

 81.6 852.. 4.08 .أكوف مثميا فْ قتدي بنماذج لشخصيات ناجحة في الحياة واسعى ألأ 22
 عالية

 79.8 732.. 3.99 .لدي رؤية واضحة حوؿ مستقبمي الميني 44
 عالية
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 79.4 865.. 3.97 .الخبرة  لتحقيؽ طموحاتي المستقبمية استعيف بالخريف ذوي 44
 عالية

 79.4 701.. 3.97 .خريف مف اآلطرحيا قبوًل أفكاري التي أتمقى  26
 عالية

 78.6 953.. 3.93 .أتابع البرامج لشخصيات ليا طموح عالي في الحياة 27
 عالية

 77.8 1.108 3.89 جد مف يساعدني لتحقيؽ طموحاتي المستقبميةأ 35
 عالية

 76 861.. 3.80 .مف اآلخريف أعمىمستوى طموحي المستقبمي  2
 عالية

 75.2 951.. 3.76 أعمؿ عمى تغيير اولوياتي في الحياة وبأستمرار 7
 عالية

 65.2 1.094 3.26 ميما تغيرت الظروؼأشعر أف  مستقبمي محدد  6
 متوسطة

 64 1.252 3.20 .بؿىدافي مستحيمة التحقيؽ في المستقأبعض  أف  رى أ 23
 متوسطة

 62 1.131 3.10 .فشمي في أداء المياـ يقمؿ مف مستوى طموحي المستقبمي 9
 متوسطة

أشعر بالقمؽ مف الصعوبات والتي ستحوؿ دوف تحقيؽ طموحاتي  5
 .المستقبمية

2.38 ..978 

47.6 

 متوسطة

 0.35917 4.0495 الدرجة الكمية
10 

 عالية

 


