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 :المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين الهناء الذاتي ومستوى الطموح لدى طالبات المرحلة الثانوية، وأيًضا 

الصف   –)التخصص الدراسي    التعرف على الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في مقياس الهناء الذاتي في ضوء
الدراسي( والتعرف على الفروق بين متوسطات درجات الطالبات على مقياس مستوى الطموح في ضوء )التخصص الدراسي 

بإدارة غرب شبرا -( طالبة من طالبات مدرسة بيجام الثانوية بنات  120الصف الدراسي(، وتكونت عينة الدراسة من )   –
(، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقامت الباحثة بتطبيق 1,14وانحراف معياري )  (16,54الخيمة بمتوسط حسابي )

األدوات التالية: مقياس الهناء الذاتي، ومقياس مستوى الطموح )إعداد الباحثة(، وذلك بعد التحقق من الصدق والثبات لهما.  
رجة الكلية لمقياس الهناء الذاتي وأبعاده الفرعية والدرجة وقد توصلت النتائج إلى: وجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بين الد 

أدبي( في    –الكلية لمقياس مستوى الطموح وأبعاده الفرعية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص )علمي  
حصائية بين الصف الدرجة الكلية لمقياسي الهناء الذاتي ومستوى الطموح وأبعادهما الفرعية، وعدم وجود فروق ذات داللة إ

الفرعية وأبعادهما  الطموح  ومستوى  الذاتي  الهناء  لمقياسي  الكلية  الدرجة  في  الثانوي  والثالث   .األول 
 

   .طالبات المرحلة الثانوية -  مستوى الطموح  -  الهناء الذاتيالكلمات المفتاحية:  
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Abstract: 
      The study aimed to identify the correlation between subjective well-being and the level of 
aspiration among female secondary school students, and also to identify the differences between 
the average grades of female students in the measure of Subjective well-being in the light of 
(scholastic specialization – grade level) and to identify the differences between the average grades 
of female students on the scale of the level of aspiration in The study sample consisted of (120) 
female students from Bejam Secondary School for Girls – West Shubra El-Kheima administration, 
with an arithmetic mean of (16.54) and a standard deviation of (1.14). The study relied on the 
descriptive approach, and the researcher applied the following tools The subjective well-being 
scale, the Level of aspiration scale (prepared by the researcher), after verifying its validity and 
reliability. The results concluded: There is a positive, statistically significant relationship between 
the total score of the scale of subjective well-being and its sub-dimensions and the total score of 
the scale of Level of aspiration and its sub-dimensions, there are no statistically significant 
differences between the specialization (scientific – literary) in the total score of the two scales of 
subjective well-being and the level of aspiration and their sub-dimensions, There are no statistically 
significant differences between the first and third secondary grades in the total score of the 
subjective well-being scales and the level of aspiration and their sub-dimensions. 
 
Keywords: subjective well-being- Level of Aspiration- Secondary school students. 
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 مقدمة الدراسة:
مرحلة         الثانوية  المرحلة  الط  يف  مهمةتعد   الب حياة 
 بشكل   الشخصية  مالمح  فيها   تتبلور  التي  المرحلة  فهي

إنها  واضح؛ ف  حيث  حاسمة  مستقبله  يمرحلة    متحديد 
   .المرحلة المؤهلة لدخول الجامعة  يفه  يوالمهن  يالدراس

 يأحد موضوعات علم النفس اإليجاب  يالهناء الذات  يعد و      
الشخصية ويركز    ييهتم بدراسة الجوانب اإليجابية ف  يالذ 

وتدعيمها القوة  جوانب  جوانب   ، على  تتالشى  ثم  ومن 
يعبر عن تقييمات األفراد   يالضعف لدى الفرد، فالهناء الذات 

 أو الحاضر أو المستقبل.  ي الماض  يسواء ف  ،ياتهم ككللح

ف        الجميع  تحقيق    يويسعى  إلى  المختلفة  الثقافات 
الذات هدفً   يالهناء  ال  ابوصفه  للحياة  بالحالة أسمى  رتباطه 

اإل وتحقيق المزاجية  والسعادة  الحياة  عن  والرضا  يجابية 
الرغم   والتفاؤل، وعلى  لعلم من  الذات  الغاية األساسية  أن 

 ي الحياة الطيبة الت   امساعدة الفرد على أن يحي  يالنفس ه
المشاعر   إن علماء النفس قد تجاهلوا يشعر فيها بالسعادة، ف

مثل   يجابيةاإل السلبية  االنفعاالت  وظلت  طويلة،  لفترات 
ا كثر انتشارً القلق، واالكتئاب، والضغوط النفسية، والتشاؤم األ

 بحوثهم ودراستهم.    يا فواهتمامً 
 ( 270،  2010)السيد محمد،  

ويعد مستوى طموح الفرد من الركائز األساسية التي        
التقدم  مقومات  أهم  من  فالطموح  مجتمع،  أي  بها  يتقدم 

السوية، الشخصية  مميزات  أهم  ومن  القوة   والرقي،  ويعد 
الدافعة للسلوك، والوسيلة التي تستمر بها عجلة الحياة في  
تقدم مستمر، وسر النجاح وأساسه فكل نجاح يحققه الفرد 
دوًرا  بالفرد  المحيطة  الظروف  وتلعب  الطموح،  إلى  يعزى 
مهًما في الرفع أو الخفض من مستوى هذا الطموح، فمستوى  

بت وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  سمة  الفرد الطموح  شخصية  كوين 
وأبعادها البيولوجية واالجتماعية والنفسية، وكلما كان طموح 
الفرد قريًبا من إمكاناته الشخصية كان الفرد قريًبا من االتزان 
االنفعالي والصحة النفسية، كما يكون قريًبا من بلوغ وتحقيق  
أهداف واقعية في الحياة، ويحاول تحدي العقبات والضغوط 

م  إلى  إمكاناته  للوصول  مع  يتناسب  واقعي  طموح  ستوى 

لشخصيته.                   اإليجابية   والجوانب 
 ( 326،  2014)فرحات أحمد، 

شغلت اهتمام    يمستوى الطموح من المتغيرات الت  دويع       
حياة   يا فا مهمً الباحثين، حيث يلعب مستوى الطموح دورً 

ارى جهده الفرد فهو بمثابة قوة دافعة تجعل الفرد يبذل قص
ويختلف الطالب من حيث أنماط   لتحقيق أهدافه وغاياته.

الطموح التي يسعون إليها، فبعضهم لديهم طموحات ثقافية  
فإذا   واجتماعية، وآخرون لديهم طموحات مهنية واقتصادية،

  ناتهم، وإمكا  ما لطاقتهكان ذلك هدرً   البقل مستوى طموح الط
بالفشل واإلحباط   بواأصي  موذكائه  موإذا زاد عن مستوى قدراته

 يأهمية موضوع بحثنا الحال  يوفقدان الثقة بالنفس. فلذلك تأت
ومستوى الطموح لدى   يدراسة العالقة بين الهناء الذات  يوه

 طالبات المرحلة الثانوية.
 مشكلة الدراسة:

من    تعد         الثانوية  فأ المرحلة  المراحل  حياة    يهم 
من   ي وه  ،تسبق الجامعة  ي نها المرحلة التإحيث    الب الط

الهناء   ويعد   ،لى بحث ودراسةإتحتاج    يالمراحل الحرجة الت
الطموح    يالذات البالغ من  ومستوى  التأثير  ذات  المتغيرات 

اإل عن  يصدر  من فيما  الكثير  ولعل  نشاط،  من  نسان 
إنجازات األفراد وتقدم األمم والشعوب يرجع إلى توفر القدر 

وقد توصلت   مستوى الطموح،و   يالمناسب من الهناء الذات
 Romero دراسة )و ،  Stevens et al (2011)دراسة  

et al (2012،  ( إبراهيم  لبنى  دراسة و (  2017ودراسة 
Hope et al (2019)   دالة إيجابية  عالقة  وجود  إلى 

الذاتإحصائيً  الهناء  بين  حين   ي ا  في  الطموح،  ومستوى 
أحمد  وضياء  عمرة  أبو  محمد  عيد  دراسة  توصلت 

الذات2022الكرد) الهناء  بين  سالبة  عالقة  وجود  إلى   ي( 
  يومستوى الطموح، وهذا يبين اختالف الدراسات السابقة ف

ومستوى الطموح، وتوصلت   يتحديد العالقة بين الهناء الذات
عبد التواب   يسة أمانودرا (،2019دراسة رانيا عبد العظيم )

عل طالب 2020)  يومنال  بين  فروق  وجود  عدم  إلى   )
العلم  الذات  يف  يواألدب  يالتخصص  حين  يالهناء  في   ،

( إلى وجود 2020بن عبد الرحمن )  يتوصلت دراسة عل
العلم التخصص  طالب  بين  الهناء    يف  يواألدب  يفروق 
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العلم  يالذات التخصص  اختالف يلصالح  يبين  وهذا   ،
 ي التخصص الدراس  يتحديد الفروق ف  يالسابقة ف  الدراسات

الذات خويلد يللهناء  أسماء  دراسة  وتوصلت   ،  (2018  ،)
إلى عدم وجود فروق (  2018)  عبد التواب  يودراسة أمان

مقياس مستوى الطموح تعزى إلى   يبين درجات الطالب ف
حين توصلت   ي(. في)التخصص، الصف  الدراس  ي متغير 

بين درجات  إلى  (  2018)  يسام   ةدراسة هب وجود فروق 
التخصص  وفق  الطموح  مستوى  مقياس  على   الطالب 

التخصص األدبيدبأ  -ي)علم ضوء ما    ي. وفي( لصالح 
 التساؤالت اآلتية:   يسبق تحددت مشكلة الدراسة ف

وأبعاده   يما مدى العالقة بين الدرجة الكلية للهناء الذات  -1
لدرجة الكلية لمستوى الطموح وأبعاده الفرعية لدى الفرعية وا 

 طالبات المرحلة الثانوية؟ 
 يما مدى وداللة الفروق لدى طالبات المرحلة الثانوية ف  -2

الذات للهناء  الكلية  ترجع    يالدرجة  الفرعية  لى إوأبعاده 
 (؟ يأدب  –ي)علم   التخصص

 يما مدى وداللة الفروق لدى طالبات المرحلة الثانوية ف  -3
ترجع   الفرعية  وأبعاده  الطموح  لمستوى  الكلية  لى إ الدرجة 

 (؟يدبأ   –  ي)علم   التخصص
 ي الدرجة الكلية للهناء الذات  يما مدى وداللة الفروق ف  -4

 ؟ ي وأبعاده الفرعية بين طالبات الصف األول والثالث الثانو 
ف   -5 الفروق  وداللة  مدى  لمستوى   يما  الكلية  الدرجة 

الطموح وأبعاده الفرعية بين طالبات الصف األول والثالث 
 ؟ ي الثانو 

 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة الحالية إلى:

اال -1 العالقة  عن  الذات   رتباطيةالكشف  الهناء   ي بين 
 ومستوى الطموح لدى طالبات المرحلة الثانوية. 

  ي الكشف عن الفروق لدى طالبات المرحلة الثانوية ف  -2
  – يضوء التخصص )علم  يومستوى الطموح ف   يالهناء الذات

 (.يأدب
 ي الكشف عن الفروق بين الصف األول والثالث الثانو   -3
 ومستوى الطموح.     يالهناء الذات  يف

 أهمية الدراسة:
 وتطبيقية   نظرية   ناحيتين  من   الدراسة   أهمية  تتضح        

 : التالي النحو  على
 همية النظرية:األ
نه من المفاهيم الحديثة نسبيا إحيث    يدراسة الهناء الذات  -1
لقاء الضوء عليه وفتح إ  ييساعد فو   ،الدراسات العربية  يف

 المجال لمزيد من البحث والدراسة فيه.
 وجوده إلقاء الضوء على مستوى الطموح ومدى أهمية    -2

نظرة  على  ينعكس  وهذا  الثانوية  المرحلة  طالبات  لدى 
 لديهن.   يجتماعواال  يالطالبات للحياة ومدى التوافق النفس

 األهمية التطبيقية:
الذات  -1 الهناء  تشمل  نفسية  مقاييس  ومستوى    ي إعداد 

الو   ،الطموح للدراسات  قيمة  ذات  تكون  مستقبلية  سوف 
نها تتوافر فيها الخصائص  إحيث    -فيما بعد   -والدارسين  

 السيكومترية من ثبات وصدق. 
مجال    ييمكن االستفادة من نتائج الدراسة للعاملين ف  -2

الذات الهناء  عن  ببيانات  ستمدهم  حيث  النفسية   ي الصحة 
 ومستوى الطموح لدى طالبات المرحلة الثانوية. 

نتائج    -3 تسهم  فقد  لتصميم    يالدراسة  األنظار  توجيه 
ورفع مستوى    ي،تنمية الهناء الذات  يتساعد في  البرامج الت

 الطموح لدى طالبات المرحلة الثانوية.
 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة:

 Subjective well-being ي الهناء الذات  
بأنه حالة   :اا إجرائيً تعريفً   يوتعرف الباحثة الهناء الذات        

،  يوجدانية تتسم بمستوى مرتفع من التسامح، والسالم الداخل
ف وتظهر  الحياة،  عن  والرضا  الطالبة   يوالسعادة،  سلوك 

فاو  وتساعدها  الواع   يستجاباتها  واإلدراك  لألمور،    يالفهم 
 يتمثل في األبعاد التالية:   ي الذ 
  ،حترام أفكار اآلخريناهو قدرة الطالبة على التسامح:  -1

عن األعذار  فضاًل  اال  تقبل  األعند  مع  صدقاء ختالف 
حترام معتقداتهم مما يجعلها تتعايش مع عادات المجتمع او 

 فيه.    ةوالمعتقدات الدينية المتاح ه  وتقاليد 
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هو حالة ذهنية وجدانية إيجابية تدرك   :يالسالم الداخل  -2
مما يشعرها بحالة من   يوتتقبلها كما ه  ،طالبة ذاتهافيها ال

 طمئنان والراحة والسكينة الداخلية. سترخاء والهدوء واالاال
بأن ما  ي: هالسعادة  -3   الطالبة  لديها من أسرة   شعور 

الفرح   من  بحالة  والشعور  سعادتها  مصدر  هما  وأصدقاء 
 عاش.واالبتهاج والطاقة والحيوية وأن حياتها تستحق أن ت  

: هو رضا الطالبة عن كل جوانب الرضا عن الحياة  -4
كاديمية، والدينية، وأصدقائها سرية، والصحية، واألحياتها األ

 تتمناه من خالل تحقيق أهدافها.   ومظهرها وتحقيق ما
الت الدرجة  مقياس   يوتشمل  على  الطالبة  عليها  تحصل 

 المعد لهذا الغرض.  يالهناء الذات
 Level of Aspirationمستوى الطموح  

تعريفً         الطموح  مستوى  الباحثة  إجرائيً وتعرف  بأنه  ا  ا 
للمهام المكلفة    يأهداف الطالبة وتوقعاتها إلنجازها المستقبل

المسئولية تحقيق األهداف وتحمل  والنظرة   ،بها، ويتضمن 
ترغب الطالبة   ييجابية للمستقبل والمثابرة والثقة بالنفس التاإل

مرت   يبلوغها وتتحدد حسب خبرات النجاح والفشل الت  يف
 األبعاد التالية:  ييتمثل فو بها،  

الطالبة لتحقيق األهداف   يسع   يوتعنتحقيق األهداف:    -1
وإمكان وضع خطة لما ستقوم   ،مكانات المتاحةضوء اإل  يف

به، والقدرة على تعديل األهداف، والتغلب على الصعوبات 
 .  هاطريق تحقيق  يتقف ف  يالت
شعور الطالبة بالمسئولية تجاه نفسها  تحمل المسئولية:    -2

صدقائها ودينها  أ سرتها و أتعيش فيه، وتجاه    يوالمحيط الذ 
 ووطنها، ومشاركتها اآلخرين فيما يقومون به من عمل.

للمستقبل:    -3 اإليجابية  الطالبة   يوتعنالنظرة  نظرة 
بالخير والسعادة والتفاؤل بطريقة فاعلة    يللمستقبل بأنه يأت

 وحيوية.  اوأكثر نشاطً 
 ي عمال الت: تمتع الطالبة بالقدرة على إنهاء األ المثابرة  -4

 يالوقت المحدد والتغلب على الصعوبات الت  يتقوم بها ف
 أثناء عملها.في  تواجهها  

بالنفس:    -5 مواجهة االثقة  على  بقدرتها  الطالبة  قتناع 
ماتمشكال وإنجاز  لنفسها   ها،  وتقبلها  إنجازه  عليها  يجب 

 تقوم بها وتقبل اآلخرين لها.  يولألعمال الت

الت    الدرجة  الطالبة على مقياس   يوتشمل  تحصل عليها 
 مستوى الطموح المعد لهذا الغرض. 

 :ي اإلطار النظر 
الذات الهناء  األول:   Subjective  ي المحور 

well-being 
مصطلح            الباحثون   -Subjective wellترجم 
being   استخدمه فقد  مختلفة،  بصيغ  العربية  اللغة  إلى 

ديغم،    ي)محمد شلب المحسن  الهناء  2003وعبد  بمعنى   )
( 2002،  يوطريف شوق  ي ، واستخدمه )عادل هريد يالذات

حمد محمد أ األفضل، واستخدمه )  يبمعنى الوجود الشخص
وآخرون،   الخالق  فتح2003عبد  و)النابغة  ( 2003،  ي( 
الشخص الهناء  و يبمعنى  األعسر، ،  )صفاء  استخدمته 

)فاطمة  2005 واستخدمته  الذاتية  الحياة  طيب  بمعنى   )
الشخص2015،  يتلمسان النفسي  االرتياح  بمعنى  ،  ي( 

 ي ( بمعنى اإلحساس الذات2016واستخدمه )طاهر سعد،  
هذه الدراسة بمعنى    ي، وتستخدمه الباحثة فئبالوجود الممتل

 .يالهناء الذات
ن أإلى    (Burrus et al., 2012, 152)ويشير       

الذات والوجدانية   يالهناء  المعرفية  األفراد  تقييمات  يشمل 
لحياتهم وتشمل مكونات معرفية ووجدانية إذ يشير المكون 

ا، أما المكون إلى رضا األفراد عن حياتهم عمومً   يالمعرف
يجابية لدى نفعالية اإلفيشير إلى تكرار الخبرات اال  يالوجدان
 األفراد.

الذات  (Eryilmaz, 2011, 209)ويعرف         ي الهناء 
عن  والرضا  والسلبية  اإليجابية  للمشاعر  األفراد  تقييم  بأنه 

ا ا  للمشاعر اإليجابية، ونادرً الحياة. فإذا تعرض الناس كثيرً 
للمشاعر السلبية يشعرون بالرضا عن حياتهم، فعندئذ يتولد 

 . يلديهم إحساس عال بالهناء الذات 
 :يهناء الذاتأبعاد ال

: التسامح      :forgivenessأوالا
( التسامح بأنه: مكون  83،  2018ويعرف طه مطر )       

فيسلوك  يوجدان  يمعرف يتضح  ذاته   ي،  مع  الفرد  توافق 
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واحترام  او  وقبول  وتحمل  عنه،  احترامه،  اآلخرين  ختالفات 
 ء إليه.  يوتجنب الغضب والعنف، والعفو عمن يس

أن   (Thompson et al., 2005,318)وأوضح          
ستبدال الفرد للمشاعر واألفكار والسلوكيات  ا   يالتسامح يعن

ستياء والغضب والبغض، بأخرى  السلبية المصاحبة لحالة اال
حيادية أو إيجابية إزاء ذاته أو اآلخرين أو موقف يرى المرء  

مرض   :شخص )على سبيل المثال  يأنه خارج عن سيطرة أ
 أو مصير أو كارثة طبيعية(. 

 Peace   :Inner  يا: السالم الداخلثانيا 
الداخMehta, 2015,5) ويعرف      السالم  بأنه   لي( 

 العيش في تناغم، وتوافق مع النفس، والبيئة المحيطة.
هب      )  ةوتعرف  الداخل152 ,2013حسين  السالم   ي( 

باال الفرد  النفسبأنه شعور  والتحرر من  يستقرار  الخوف ، 
يصاحب ذلك  والقلق المرتبط بتحقيق متطلباته وأهدافه، وما

نسجامه اقدراته وإمكاناته، وتقبله لذاته، و   يمن ثقة الفرد ف
 مع اآلخرين، ومع البيئة المحيطة.

 :Happinessا: السعادة  ثالثا 
يحكم بها الشخص   يويعرفها فينهوفن بأنها الدرجة الت     

حب الشخص   يعلى نوعية حياته الحاضرة بوجه عام، وتعن
لها ككل.     يستمتاعه بها وتقديره الذاتايعيشها و   يللحياة الت

(veenhoven, 2001, 9) 
( أنها (Springer &Hauser ,2006,1081ويرى       

حالة من الرضا العام لدى الفرد عن ذاته وحياته، وسعيه 
تحديد    يستقالليته فاق أهدافه الشخصية، و المتواصل لتحقي

جتماعية إيجابية متبادلة مع امسار حياته، وإقامته لعالقات  
 ستمرار فيها.  اآلخرين واال

 :  satisfaction with lifeا: الرضا عن الحياةرابعا 
محمد          أحمد  الرضا عن 2013,115)  ويرى  أن   )

وتقبله لها بوجه عام، وشعوره  قتناع الفرد بحياته  االحياة هو  
كالنواح  فيها،  محددة  جوانب  من  المهنية،   يباالرتياح 

 واالجتماعية، والشخصية.
( بأنه تقييم الفرد لنوعية 2013,8)  محمد  يويعرفه مجد     

، ويعتمد هذا التقييم  يلنسقه القيم  وفًقايعيشها    ي الحياة الت
الحياتية   الفرد لظروفه  الذ على مقارنة   ي بالمستوى األمثل 

 يعتقد أنه مناسب لحياته. 
الثان  الطموح  ي المحور  مستوى   :Level of 

Aspiration : 
(  Rahman& Goswami  (79 ,2013 ,ويرى            

إلنجازه  وتوقعاته  الفرد  أهداف  هو  الطموح  مستوى  أن 
 للمهام المكلف بها.   يالمستقبل
عل        محمد  مستوى  2010,85)ي  ويعرف  الطموح ( 

ف الفرد  يرغب  مستوى  خبرات   يبأنه  بلوغه ويتحدد حسب 
مر بها الفرد، وهو يسعى ويتطلع لتحقيق   يالنجاح والفشل الت

 الحياة وإنجاز أعماله اليومية.  يأهدافه ف
فاطمة مسعود       بأنه األهداف 16 ,2018)  وتعرفه   )

مجاالت تعليمية، أو مهنية، أو  ييضعها الفرد لذاته ف يالت
اقتصاديةأ أو  من   ،سرية،  بعدد  ويتأثر  تحقيقها  ويحاول 

المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد أو القوى البيئية المحيطة 
  به.

 النظريات المفسرة لمستوى الطموح:
 نظرية المجال:  -1

وعالقته          الطموح  مستوى  فسرت  نظرية  أول  ت عد 
 ي النظرية الوحيدة الت  يوه  ،بصفة عامة  يبالسلوك اإلنسان

مباشرة.                             الطموح  مستوى  لتفسير                                 تعرضت 
 ( 59،  2007)كاميليا إبراهيم،  

ليفين          من   Levinوحدد  الطموح  مستوى  أن 
للفرد وتأثيرها   يلها صلة بالمجال النفس  يالموضوعات الت 

للفرد، ويمكن تعريف مستوى الطموح بأنه   يالنسق الدافع  في
 يمستوى األداء الالحق لمهمة ما، أو النشاط المألوف الذ 

دائه أا على معرفته بمستوى  يسعى الفرد إلى تحقيقه اعتمادً 
ف ذلك   يالسابق  وعلى  النشاط،  ذلك  أو  المهمة  تلك  مثل 

محددً  يكون  الطموح  منها:  فمستوى  محددات  بأربعة  ا 
)مستوى الطموح(،   عى الفرد إلى تحقيقهايس  ياألهداف الت

)الخبرات و  األهداف  بتلك  المرتبط  السابق  األداء  مستوى 
السابقة(، ومدى انحراف األداء الالحق للفرد عن المستهدف 

للفرد وتقويماته النحراف األداء   يتحقيقه، ورد الفعل النفس
 ( 26،  2006)حياة أحمد،         الالحق عن المستهدف.   
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 القيمة الذاتية للهدف:نظرية   -2
( نظرية 1940عام )  يف  Esaclona سكالونا  إقدمت        

الذاتية.   الهدف  قيمة  أساس  على  الطموح  لمستوى  مفسرة 
نه على أساس القيمة الذاتية أ  Esaclonaسكالونا  إوترى  

واالختيار ال يعتمد على أساس قوة   ،للهدف يتقرر االختيار
ولكن يعتمد على   ،فحسب  يأو قيمة الهدف الذاتية كما ه

 ،حتماالت النجاح والفشل المتوقعةالقيمة الذاتية باإلضافة ال
نتيجة للقيمة   تعد أن القيمة الذاتية للنجاح أو وزن النجاح    يأ

حتماالت النجاح. وتحاول هذه النظرية تفسير ثالث  نفسها وال
 قائق: ح

هناك ميل لدى األفراد ليبحثوا عن مستوى طموح   •
 ا. مرتفع نسبيً 

لديهم مياًل  • الطموح يصل كما أن   لجعل مستوى 
 إلى حدود معينة.

بعيدً  • الطموح  المنطقة  الميل لوضع مستوى  ا عن 
جدً  جدً الصعبة  السهلة  أو           ا. ا 
 (59:60،  2007)كاميليا إبراهيم،  

 :Adlerدلر   ألفريد  أنظرية   -3
السمو أيؤمن           إلى  للوصول  الفرد  كفاح  بفكرة  دلر" 

ا عن مشاعر النقص فقد أصبحت واالرتفاع، وذلك تعويًض 
السع أو  الكفاح  نظريات   يفكرة  من  باألمان  الشعور  وراء 

بوصفها دلر أهمية الذات  أالشخصية الجديدة. كذلك فقد أكد  
ف المتمثلة  فرويد  لفكرة  مضادة  ال   يفكرة  واألنا األنا  دنيا، 
أكد   كذلك  العليا.  واألنا  العالقات أ الوسطى،  أهمية  دلر 

الحاضر.  و االجتماعية،                                                                  أهمية 
 (101، 2004،  ي )عبد الرحمن العيسو 

يرى           كائن  أحيث  اإلنسان  أن  قادر  ادلر  جتماعي، 
حيث   وتوجيهها،  ألعماله  التخطيط  ماإعلى  يحركه   ن 

حيث   االجتماعية،  والحوافز  حياته  أهداف  هو  باألساس 
الت وباألهداف  سلوكه  بأسباب  بلوغها.   ييشعر   يحاول 

 ( 47،  2014)حسين حسن، 
الذات    -4 محددات   Self-determinationنظرية 

theory: 
برز النظريات أأهم و   تعد نظرية محددات الذات من        

تناولت مستوى الطموح بالتفسير وربطته بمفاهيم ذات   يالت
فقد ربطت   ؛ صلة بالصحة النفسية وتحقيق الهناء والسعادة

  ي، مستوى الطموح بالدافعية من خالل متصل التقرير الذات
توجيه نشاطات   يوتحديد نوع الدافعية الداخلية أو الخارجية ف

والتمتع   ،لها األداء المتوقع من جهةيحقق من خال  يالفرد الذ 
بالصحة النفسية بإشباع الحاجات النفسية األساسية سابقة 

أيًض  ميزت  وقد  الداخلالذكر،  الطموح  بين  ،  يوالخارج  يا 
ومدى قدرة الفرد على تحقيق أهداف الحياة وجودتها القريبة  

جتماعية وثقافية تمثل اأو البعيدة ضمن مؤشرات وعوامل  
 للفرد.   ياإلطار المرجع

 ( 87،  2014بوناب،    ي)عل                              
 : Mcdougall Theoryنظرية مكدوجل    -5

        ( ودورث  روبرت  مك1981يشير  وليم  أن  دوجل ( 
من حيث بحثه عن   ،سلوك اإلنسان  ييشير لحقيقة القصد ف

القصد والنشاط  وتحقيقه،  لبلوغه  وسعيه  به   يهدف  يراد 
العقل موقف  ي النشاط  الحادثة   ي،بإدراك  بالنتائج  والتنبؤ 

نحو تحقيق هدف مع وجود شعور باالرتياح لبلوغ    يوالسع
ذلك الهدف المتوقع وذلك للوصول لتحقيق الذات. ويشير  

ا من  هدف الفرد يكون متوقعً  أن(  1998عبد الفتاح مطر )
خالل علية غائبة تدفع الفرد نحو بلوغ ذلك الهدف بمنافسته  

دلر" أسبيل تحقيق ذاته ولذا يتفق" مكدوجل" مع "  يلآلخرين ف
 توجه سلوكه الراهن.ي  الت  ي أن أهداف الفرد وتطلعاته ه  يف

 ( 69،  2010،  ي)محمد النوب  
 :Theory   Estangerنظرية ستانجر  -6

 ApAمريكية لعلم النفس  أل ويشير قاموس الجمعية ا       
Dictionary of psychology    إلى نظرية مستوى الطموح

االجتماع  يف النفس  نظر   يعلم  اتجاه  الفرد   ي بأنها  ألداء 
والدافعية   الوجدانية  النتائج  أن  تفترض  حيث  والجماعة 

داء معين. سيتم تحديدها ليس بالحصول على والسلوكية أل
ولكن أيضا بالنتيجة المثالية أو فقط،  الدرجة الكاملة للنجاح  

مسبقً  وضعه  تم  هدف  بالمهمة.إلنجاز  للقيام  للتعهد                                                       ا 
(VandenBos, 2007, 533) 

يحدده   ن الطموح هو كل ماإمما سبق يمكن القول          
الفرد لنفسه من أهداف وغايات، ويعمل على تحقيقها من  



 طالبات املرحلة الثانوية. دعاء حافظ عباس شليباهلناء الذايت وعالقته مبستوى الطموح لدى 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2022; Vol. 5 (5) 21 

5، الجزء 5؛ العدد 2202مجلة بحوث التعليم واالبتكار    

 

كل العوائق   يخالل خطط يحددها لنفسه، ويعمل على تخط
الطموح   يالت ويتسم  أهدافه،  تحقيق  وبين  بينه  تحول  قد 

يحققه الفرد   باالرتفاع أو االنخفاض وذلك حسب مدى ما
واقعية   األهداف  تلك  كانت  وكلما  فشل،  أو  نجاح  من 

أدى ذلك إلى تحقيقه    ،تتناسب مع قدرات وإمكانات الفرد و 
األهداف جيدً   ،لتلك  مستوى  حقق  قد  يكون  من   اوبذلك 

 الصحة النفسية.  
 دراسات سابقة:

ف          سابقة  دراسات  الباحثة  تعرض    ة ثالث  يسوف 
 : يمحاور كما يل

الذات الهناء  تناولت  دراسات  األول:   ي المحور 
 ومستوى الطموح: 

   دراسةStevens et al (2011): 
الكشف عن العالقة بين الطموح والهناء،   هدفت الدراسة إلى

من طلبة الجامعة الرومانين،   69وتكونت عينة الدراسة من  
واستخدمت   64و المتحدة.  بالواليات  الجامعة  طلبة  من 

األ الطموح الدراسة  مستوى  مقياس  التالية:  دوات 
التكيف  (Kasser & Ryan,1993إعداد  عدم  ومقياس   )
 ,Ben-Porath et al., 2000 , Kleinmuntz)  إعداد 

إعداد   (،1961 الحياة  عن  الرضا   Diener etومقياس 
al,1985)    نتائج الدراسة إلى وجود عالقة (. وتوصلت 

 موجبة بين الطموحات الداخلية والهناء.  ارتباطية
 ( دراسةRomero et al (2012 : 

الطموحات  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
والهن الخارجية  الذاتالداخلية/  اإل  ياء  ،  ييجاب)الوجدان 

تكونت عينة الدراسة و الرضا عن الحياة(،  و ،  يالوجدان السلبو 
سبان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى من البالغين اإل  583من  

الذات أ الهناء  مستوى  ارتفاع  مستوى    ين  بارتفاع  ارتبط 
الداخلية الطموحات   ،الطموحات  مستوى  وبانخفاض 

أيًض  وجد  وقد  ترتبط الخارجية.  الجوهرية  التطلعات  أن  ا 
بالمؤشرات اإل الذاتبشكل رئيس  للهناء  حين   ي، فييجابية 

 ا بالمؤشرات السلبية.   ترتبط الطموحات الخارجية أساسً 
 ( 2017دراسة لبنى إبراهيم :) 

لدى   يوهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الهناء الذات  
مؤتة جامعة  واإليثار  ،طلبة  الطموح  بمستوى    ، وعالقته 

من   الدراسة  عينة  طلبة طالبً   755وتكونت  من  وطالبة  ا 
األ  ةجامع الدراسة  واستخدمت  مقياس مؤتة.  التالية:  دوات 

مقياس   –مقياس مستوى الطموح    -   يمستوى الهناء الذات
اإليثار )إعداد/ الباحثة(. وتوصلت نتائج الدراسة إلى: وجود 

 يبين مستوى الهناء الذات  ةحصائي إعالقه إيجابية ذات داللة  
وتوجد  مؤتة،  جامعة  طلبة  لدى  واإليثار  الطموح  ومستوى 

الذات  يفروق بين المتوسطات الحسابية ف  ي مستوى الهناء 
الطمو  جامومستوى  طلبة  لدى  معح  للنوع  ؤ ة  تعزى  تة 

 لصالح الذكور.   ياالجتماع
 دراسة  : Hope et al (2019)   

اختبار نظرية محددات الذات بإعطاء    هدفت الدراسة إلى
  ، مما األولوية للطموحات الداخلية على الطموحات الخارجية

إلى تعزيز الهناء من خالل زيادة تلبية االحتياجات    ييؤد 
ستقاللية. وتكونت ااألكثر    يوالتنظيم الذات  ،النفسية األساسية 

( من  الدراسة  جامع1400عينة  طالب  واستخدمت ي(   ،
األ  إعدادد الدراسة  الطموح  مستوى  مقياس  التالية:   وات 

(Kasser and Ryan, 1996 بواسطة تعديله  تم   )
 (Diener 1984) إعداد    يمقياس الهناء الذاتو الباحثين،  

يتكون من الرضا عن الحياة والحالة المزاجية، وتوصلت و 
الطموحات   بين  إيجابية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج 

وأن الطموحات الداخلية تنبأت بمزيد   ي، الداخلية والهناء الذات
الذات الدافع  وزيادة  الحاجة  عن  الرضا  المستهدف   يمن 

 وتحسين الهناء بمرور الوقت.
 ( 2022دراسة عيد محمد وضياء أحمد :) 

الدراسة إلى النفس   هدف  المال  العالقة بين رأس   ي نمذجة 
ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية   يوالهناء الذات

الدراسةغزة،    يف عينة  )  وتكونت  من 200من  طالب   )
المنفلوط  مدرسة  من  الثانوية  المرحلة   ، للبنين  يطالب 

دير البلح، واعتمد البحث   ي ومدرسة عبد الكريم العكلوك ف
دوات التالية: على المنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة األ

مقياس و   -ي مقياس الهناء الذاتو   -يالنفس  مقياس رأس المال
مستوى الطموح )إعداد/ الباحثين(، وتوصلت نتائج الدراسة 
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مستوى    في  يا للهناء الذاتإلى وجود تأثير سالب دال إحصائيً 
 الطموح. 

الثان  الذاتي المحور  الهناء  تناولت  دراسات   ي : 
 خرى: وعالقته ببعض المتغيرات األ

  (:2019العظيم )دراسة رانيا عبد 
إلى الدراسة  الذات  وهدفت  الهناء  عالقة  عن   يالكشف 

وكذلك التعرف على تأثير    ،  بالتفاؤل لدى طالب الجامعة
وتكونت عينة ، يالهناء الذات في( يدبأ /ي)علم  التخصص

)  الدراسة طالب  400من  ) و (  بواقع  طالبً 97طالبة  ا ( 
: الهناء تيةدوات اآلواستخدمت الدراسة األ( طالبة،  303و)

 .التفاؤل )إعداد/ الباحثة(  -يالذات
موجبة   ارتباطية: وجود عالقة  وتوصلت نتائج الدراسة إلى  

والتفاؤل، وعدم وجود فروق   يا بين الهناء الذاتدالة إحصائيً 
 ي واألدب يذات داللة إحصائية بين طالب التخصص العلم 

 .يالهناء الذات  يف
 (: 2020)   يعبد التواب ومنال عل  يأمان 

يفسر   ذيال   يالكشف عن النموذج السببلى  إ وهدفت الدراسة  
والتحيز  األكاديمية  المواجهة  استراتيجيات  بين  العالقات 

ية األكاديمية، والتعرف على الفروق والرفاهية الذات  يالمعرف
الت  يف المتغيرات  والصف   يهذه  )الجنس،  إلى  تعزى 

من   وتكونت عينة الدراسة  (،ي، والتخصص الدراسيالدراس
واستخدمت الدراسة ا وطالبة بالمرحلة الثانوية،  ( طالبً 393)

اآلاأل والتحيز تيةدوات  األكاديمية،  المواجهة  استراتيجية   :
الباحثة(،  يالمعرف )إعداد/  األكاديمية  الذاتية  والرفاهية   ،

ا عدم وجود فروق دالة إحصائيً   وتوصلت نتائج الدراسة إلى
تعزى    يمقياس الهناء الذات  يبين متوسط درجات الطالبات ف

 (.ي)التخصص، الصف الدراس  ي إلى متغير 
 (:2020بن عبد الرحمن )  يدراسة عل 

الدراسة   االحتراق   لىإوهدفت  بين  العالقة  عن  التعرف 
الذات  يكاديماأل المرحلة   يوالهناء  طلبة  لدى  األكاديمي 

طالبة و ( طالب  200من )  وتكونت عينة الدراسةالثانوية،  
الزمنية  أعمارهم  متوسط  الثانوية  المرحلة  طلبة  من 

األ(،  16,62) الدراسة  اآلواستخدمت  مقياس تية دوات   :

األ  ,Khani, Mohammadi)إعداد/  يكاديماالحتراق 
Anvari, & Farsi,2018   ومقياس الباحثة(،  وترجمة 

الذات  Renshaw et )إعداد/    ياألكاديم  ي الهناء 
al.,2014  ,الضبع نتائج (،  2016ترجمة:  وتوصلت 
ا عند سلبية دالة إحصائيً   ارتباطية: وجود عالقة  الدراسة إلى

( الذاتي 0.01مستوى  والهناء  األكاديمي  االحتراق  بين   )
الثانوية،   المرحلة  طلبة  لدى  ذات و األكاديمي  فروق  وجود 

  يداللة إحصائية بين طالب التخصص العلمي واألدبي ف
 الهناء الذاتي لصالح التخصص العلمي. 

الطموح   مستوى  تناولت  دراسات  الثاني:  المحور 
 وعالقته ببعض المتغيرات األخرى: 

 (:2018)  سماء خويلددراسة أ 
الكشف عن العالقة بين مستوى الطموح   هدفت الدراسة إلى

من   وتكونت عينة الدراسةوالصحة النفسية لتالميذ الثانوية.  
واستخدمت الدراسة ( طالب وطالبة بثانوية النجاح،  250)

)إعداد/ كاميليا عبد   : مقياس مستوى الطموحتيةدوات اآلاأل
)إعداد/  و الفتاح(،   النفسية  الصحة  أحمد امقياس  بتسام 

إلىالعمرين(.   الدراسة  نتائج  فروق   وتوصلت  وجود  عدم 
إحصائيً  مقياس دالة  على  الطلبة  درجات  متوسط  بين  ا 

مستوى الطموح وفق التخصص الدراسي. وعدم وجود فروق 
إحصائيً  األ  ادالة  الصف  طلبة  درجات  متوسط  ول بين 

 والثالث الثانوي على مقياس مستوى الطموح. 
 (:2018)  عبد التواب  ي دراسة أمان 

إلى الدراسة  للمرونة   هدفت  التنبؤية  القدرة  عن  الكشف 
  ا النفسية ومستوى الطموح بالمثابرة األكاديمية، والعالقة بينهم

الثانوية، المرحلة  الدراسة  لدى طالبات  من   وتكونت عينة 
الثانوي 150) والثالث  األول  الصف  طالبات  من  طالبة   )

بإحدى مدارس محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، 
الدأو  األعدت  اآل راسة  مقياستيةدوات  النفسية  :    -المرونة 
وتوصلت نتائج )إعداد/ الباحثة(،    مقياس مستوى الطموحو 

موجبة دالة إحصائًيا بين   ارتباطيةوجود عالقة    الدراسة إلى
مستوى الطموح والمثابرة األكاديمية، وعدم وجود فروق دالة 
إحصائًيا بين متوسط درجات الطالبات في مقياس مستوى 
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 الطموح تعزى إلى متغيري )التخصص، الصف  الدراسي(. 
 (:2018)  يسام  ةدراسة هب 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التدفق النفسي  
توى الطموح لدى عينة من طلبة كلية التربية. وتكونت ومس

وطالبة بكلية التربية جامعة   ا ( طالبً 130عينة الدراسة من )
شمس،   األ  واستخدمتعين  مقياس الدراسة  اآلتية:  دوات 
ومقياس مستوى الطموح )إعداد/ الباحثة(.    -التدفق النفسي

إحصائًيا بين  وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة  
متوسط درجات الطالب على مقياس مستوى الطموح وفق 

المثابرة، وموضوعية ي  أدبي( في بعد   -)علمي  التخصص
هداف لصالح التخصص األدبي ولم تصل الفروق تحديد األ

 إلى حد الداللة في األبعاد األخرى. 
 فروض الدراسة:

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الدرجة   -1
لكلية لمقياس الهناء الذاتي وأبعاده الفرعية والدرجة الكلية ا

لمقياس مستوى الطموح وأبعاده الفرعية لدى طالبات المرحلة 
 الثانوية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    -2
وأبعاده  الذاتي  الهناء  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الطالبات 

 أدبي(.  –)علمي  الفرعية في ضوء التخصص
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    -3

الطالبات في الدرجة الكلية لمقياس مستوى الطموح وأبعاده 
 أدبي(.  –)علمي  الفرعية في ضوء التخصص

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    -4
وأبعاده  الذاتي  الهناء  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الطالبات 

 ة بين طالبات الصف األول والثالث الثانوي.الفرعي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    -5

الطالبات في الدرجة الكلية لمقياس مستوى الطموح وأبعاده 
 الفرعية بين طالبات الصف األول والثالث الثانوي.

 إجراءات الدراسة:
: منهج الدراسة:   أوالا

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته لموضوع الدراسة 
حيث يدرس العالقة بين الهناء الذاتي ومستوى الطموح لدى 

 طالبات المرحلة الثانوية.
 ا: عينة الدراسة: ثانيا 

 ستطالعية: عينة الدراسة اال  -1
( طالبة من 60تكونت مجموعة الدراسة االستطالعية من )  

بنات الثانوية  بيجام  مدرسة  شبرا   -طالبات  غرب  بإدارة 
القليوبية    -الخيمة عمر بمحافظة   ( 15,40)  بمتوسط 

( للتحقق من الكفاءة السيكومترية  0,494)ي  نحراف معيار او 
 .للمقاييس

 عينة الدراسة األساسية:  -2
( طالبة من طالبات مدرسة 120تكونت عينة البحث من )

( طالبة من طالبات الصف 60بواقع )  ،بيجام الثانوية بنات
الثانوي  الثالث 60و)  ،األول  الصف  طالبات  من  طالبة   )

( إلى  مقسمين  العلمي30الثانوي  بالتخصص  طالبة   )، 
حس30و) بمتوسط  األدبي  بالتخصص  طالبة    ياب( 

 .(1,14)وانحراف معياري    16,54))

 ثانياا: أدوات الدراسة:  
الثانوية:   المرحلة  لطالبات  الذاتي  الهناء   مقياس 

 ) إعداد الباحثة( 
 مبررات إعداد مقياس الهناء الذاتي: 

طالع الباحثة التي تناولت الهناء  اندرة الدراسات في حدود  
بعض المقاييس  الذاتي في البيئة المصرية، وإن كان هناك  

 تمدت على عينات مختلفة. اع  هاالمحدودة، ولكن
 أ. تحديد الهدف من المقياس:  

تم تحديد الهدف من إعداد المقياس في قياس الهناء      
أنه تم إعداد هذا   يأ  ،الذاتي لدى طالبات المرحلة الثانوية

مع   تتناسب  حديثة  سيكومترية  أداة  توفير  بهدف  المقياس 
 الحالية.تها  أهداف هذه الدراسة وخصائص عين
 ب. تحديد مفهوم الهناء الذاتي:  

التراث          ضوء  في  الذاتي  الهناء  مفهوم  تحديد  تم 
 :يفي التعريف التال  يمبريقواإل  ي النظر 

تتسم بمستوى مرت   التسامح، والسالم حالة وجدانية  فع من 
، والسعادة، والرضا عن الحياة، وتظهر في سلوك يالداخل
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و  الواع  ،ستجاباتهااالطالبة  واإلدراك  الفهم  في   ي وتساعدها 
 لألمور.  

 ج. تحديد مصادر أبعاد المقياس وعباراته: 
المصادر         المقياس وعباراته من خالل  أبعاد  اشتقت 

 التالية: 
وثيق الصلة   يمبريقواإل  ي االطالع على التراث النظر   -1

 بمفهوم الهناء الذاتي وأهم مكوناته وأبعاده. 
الرجوع لتعريفات الهناء الذاتي من وجهات نظر علماء    -2

 ئهم.  راآالنفس المختلفة، التي أتيح للباحثة االطالع على  
االستفتاء المفتوح، حيث طبق االستفتاء المفتوح على   -3

( طالبة 20عينة استطالعية من طالبات المرحلة الثانوية )
بإدارة غرب شبرا  بنات  الثانوية  بيجام  من طالبات مدرسة 

محافظة القليوبية، وتضمن االستفتاء المفتوح على   - الخيمة  
 السؤالين التاليين:

                                ؟ المقصود بالهناء الذاتيما   -أ
 ؟ شخاص ذوو الهناء الذاتي المرتفعخصائص األما    -ب
الهناء  - 4 تناولت  التي  المقاييس  بعض  على  االطالع 

 في هذه األدوات، ومن هذه المقاييس  عجد تنو الذاتي. وقد و  
Albuquerque& Troccoli (2004)،   شوقو   يتامر 

وأبو المجد إبراهيم   ينايف محمد الحربو (،  2010إبراهيم )
ثابتو   (،2010)ي  الشوربج سليم   (،2016)  أمل 

Veronese ,et al (2017) ،  الكريم  وإ عبد  نجم  يمان 
(2018.) 

وقد صيغ عدد كبير من العبارات التي ترتبط بمقياس الهناء  
( عبارة تمثل عبارات أبعاد 56الذاتي، وكان عدد العبارات )

ولية يتضمن المقياس في صورته األو مقياس الهناء الذاتي،  
( 60ختيار عينة استطالعية مكونة من )اقبل التحكيم، وتم  

بيجام   بمدرسة  الثانوي  األول  الصف  طالبات  من  طالبة 
بمحافظة القليوبية،   -بإدارة غرب شبرا الخيمة  -الثانوية بنات

( سنة لحساب الكفاءة 16  –   15بين )  عمارهن ماأ وتتراوح  
 السيكومترية لمقياس الهناء الذاتي. 

 طريقة تصحيح مقياس الهناء الذاتي:  
تتضمن   بسيطة  تعليمات  للمقياس  يجيب أ وضع  ن 

ا لثالثة  كل عبارة من عبارات المقياس تبعً   عنالمفحوص  
(  2)  احيانً وأ( درجات،  3)  خذ أا حيث تدائمً   :ياختيارات ه

خذ أوت  ،( درجة واحدة للعبارات الموجبة1)  ا نادرً و درجتان،  
واحدة،  1)  ادائمً  درجة  نادرً 2)  احيانً وأ(  درجتان،  ( 3)  ا( 

 درجات للعبارات السالبة.
 الكفاءة السيكومترية لمقياس الهناء الذاتي: 

: ثبات مقياس الهناء الذاتي:  أوالا
قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس الهناء الذاتي بطريقتين  
هما: طريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية والجدول 

التالي يوضح معامالت الثبات:
 

 (60=   ن)  الذاتي الهناء  لمقياس  ككل  والمقياس  الفرعية  لألبعاد  الثبات   ( معامالت1جدول)

 
 
 
 
 
 
 

 التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخ  البعد 
 ) سبيرمان براون ( 

 0.886 0.898 التسامح

 0.893 0.864 ي السالم الداخل

 0.893 0.857 السعادة

 0.754 0.791 الرضا عن الحياة 

 0.939 0.933 المقياس ككل
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  ، ( أن جميع معامالت الثبات مرتفعة1) الجدوليتضح من  
والثبات  وهذاو  بالصدق  تتميز  المستخدمة  األداة  أن    ،يؤكد 

 ا.ويمكن استخدامها علميً 
ثانياا: الصدق: قامت الباحثة بالتأكد من صدق المقياس 

 من خالل: 
 صدق المحكمين:   -1

المقياس على عشرة محكمين          الباحثة بعرض  قامت 
المتخصص است  من  حيث  النفس،  علم  مجال  في   ت دبع  ين 

لت و  العبارات غير المرتبطة بأبعاد مقياس الهناء الذاتي،   ع د  
لت و  تد بع  است  فا لتطبيقه على عينة الدراسة. وذلك تمهيدً   ع د  

منخفضة،   المحكمين  بين  عليها  االتفاق  نسبة  كانت  التي 
 الباحثة   واعتبر أن نسبة االتفاق المقبولة للقياس التي استقرت

صبح أو   ،%(80)  التي تحقق نسبة اتفاق  يعلى استبقائها ه 
 عبارة.   56مجموع العبارات بعد التحكيم  

 المقياس على التمييز:قدرة    -2
الفروق بين متوسطات درجات  قامت الباحثة بحساب داللة  

األدنى و   األعلى  ياإلرباع اإلرباعي  درجات  متوسطات 
( من  مكونة  المرحلة 60لمجموعة  طالبات  من  طالبة   )

 الثانوية والجدول التالي يوضح هذه المقارنة:
 
 
 
 
 
 

 

 
 الكلية  الدرجة  إلى بالنسبة  األدنى  اإلرباعي  درجات  ومتوسطات  األعلى  اإلرباعي  درجات  متوسطات  بين  ( الفروق 2جدول)

 الفرعية واألبعاد  الذاتي الهناء  لمقياس

المتوسط  العدد  المجموعة  أبعاد المقياس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة "ت" 

 التسامح
 1.23 15.95 20 الفئة الدنيا

 دالة عند مستوى  14.867
 4.92 32.8 20 الفئة العليا  0,01

 السالم الداخلي 
 1.24 15.5 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   11.701
 5.21 29.5 20 الفئة العليا 

 السعادة
 0.94 15.05 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   10.767
 4.77 26.75 20 الفئة العليا 

 الرضا عن الحياة 
 1.02 16.25 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   11.32
 4.18 27.15 20 الفئة العليا 

 3.21 65 20 الفئة الدنيا الدرجة الكلية 
 0,01دالة عند مستوى   12.31

 17.73 114.6 20 الفئة العليا 
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(  أن جميع قيم "ت" دالة 2يتضح من الجدول السابق )
 0,01إحصائًيا عند مستوى  

 : ا: االتساق الداخلي لمقياس الهناء الذاتيثالثا 

عبارة  كل  ارتباط  طريق  عن  الداخلي  االتساق  حساب  تم 
توصلت   والجدول التالي يوضح ما  ،بالبعد الذي تنتمي إليه

له الباحثة من نتائج:

 (   60=   ن )    الذاتي   الهناء  مقياس  ألبعاد  الداخلي  ( االتساق 3جدول )
 الرضا عن الحياة  العبارة السعادة العبارة ي السالم الداخل العبارة التسامح العبارة

1 0.492** 2 0.458** 3 0.490** 4 0.438** 

5 0.672** 6 0.632** 7 0.423** 8 0.365** 

9 0.466** 10 0.591** 11 0.521** 12 0.491** 

13 0.376** 14 0.588** 15 0.644** 16 0.418** 

17 0.735** 18 0.280* 19 0.518** 20 0.278* 

21 0.545** 22 0.507** 23 0.555** 24 0.291* 

25 0.688** 26 0.669** 27 0.289* 28 0.296* 

29 0.536** 30 0.538** 31 0.434** 32 0.313* 

33 0.738** 34 0.566** 35 0.463** 36 0.557** 

37 0.430** 38 0.605** 39 0.463** 40 0.349** 

41 0.640** 42 0.391** 43 0.612** 44 0.375** 

45 0.599** 46 0.477** 47 0.433** 48 0.527** 

49 0.626** 50 0.424** 51 0.638** 52 0.501** 

53 0.663** 54 0.494** 55 0.562** 56 0.484** 
 ( 0,05دالة عند  مستوى )( 261,* )    (    0,01دالة عند  مستوى ) 338,)** )

                
( أن جميع عبارات أبعاد المقياس كانت  3يتضح من جدول )

- 24-20-18ستثناء عبارة رقم )اب0,01 دالة عند مستوى  
يؤكد االتساق الداخلي   هذا، و 05,( دالة عند  27-28-32

الفرعية  األبعاد  بين  االرتباط  حساب  تم  كما  للمقياس، 
 والدرجة الكلية للمقياس وكانت النتائج كما بالجدول التالي:
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 (60=   ن)  الذاتي   الهناء   لمقياس  الكلية   والدرجة  الفرعية  األبعاد  بين  االرتباط  معامالت(  4)  جدول

 

 ( 0,05مستوى ) دالة عند  (  261,* )      ( 0,01دالة عند  مستوى ) 338,)** )                   
 

( أن األبعاد تتسق مع المقياس 4يتضح من جدول )      
)   ،ككل من:  االرتباط  معامالت  تتراوح    - 0.496حيث 

 (.0,01( وجميعها دالة عند مستوى )0.738

 مقياس الهناء الذاتي في صورته النهائية: 
الذاتي        الهناء  مقياس  وثبات  صدق  من  التأكد   ، بعد 

( عبارة مقسمة على أربعة 56)من    صورته النهائية  تصبحأ
منه بعد  )  اأبعاد كل  تكون 14يتكون من  ( عبارة، وبذلك 

بعد  لكل  الصغرى  الكبرى   ،(14)  الدرجة  (،  42)  والدرجة 
ككل للمقياس  الصغرى  الكبرى  56)  والدرجة  والدرجة   )

(168.) 
مقياس مستوى الطموح لطالبات المرحلة الثانوية:  

 ) إعداد الباحثة( 
 خطوات إعداد المقياس:  

 أ. تحديد الهدف من المقياس:  
تم تحديد الهدف من إعداد المقياس في قياس مستوى        

 المقياس هذا    أن   يأ  ،الطموح لدى طالبات المرحلة الثانوية
د   بهدف توفير أداة سيكومترية حديثة تتناسب مع أهداف   أ ع 

 هذه الدراسة وخصائص الفترة العمرية للعينة.
 ب. تحديد مفهوم مستوى الطموح: 

 ي تم تحديد مفهوم الهناء الذاتي في ضوء التراث النظر        
 :يفي التعريف التال  يمبريقواإل
للمهام   يأهداف الطالبة وتوقعاتها إلنجازها المستقبل  يويعن

المسئولية  وتحمل  األهداف  تحقيق  ويتضمن  بها،  المكلفة 

اإل للمستقبلوالنظرة  التي   ،يجابية  بالنفس  والثقة  والمثابرة 
بلوغها في  الطالبة  النجاح    ،ترغب  خبرات  حسب  وتتحدد 

 والفشل التي مرت بها.   
 ج. تحديد مصادر أبعاد المقياس وعباراته: 

المصادر         المقياس وعباراته من خالل  أبعاد  اشتقت 
 التالية: 

وثيق الصلة   يمبريقواإل  ي االطالع على التراث النظر   -1
 بمفهوم مستوى الطموح وأهم مكوناته وأبعاده. 

نظر    -2 وجهات  من  الطموح  مستوى  لتعريفات  الرجوع 
على  االطالع  للباحثة  أتيح  التي  المختلفة،  النفس  علماء 

 رائهم.  آ
االستفتاء المفتوح، حيث طبق االستفتاء المفتوح على    -3

( طالبة 20عينة استطالعية من طالبات المرحلة الثانوية )
بإدارة غرب بنات  الثانوية  بيجام  شبرا   من طالبات مدرسة 

المفتوح   االستفتاء  وتضمن  القليوبية،  محافظة  الخيمة 
أ التاليين:  الطموح؟                                - السؤالين  بمستوى  المقصود  ما 

الطموحما    –ب الشخص   ؟ صفات 
مستوى    -4 تناولت  التي  المقاييس  بعض  على  االطالع 

و   وقد  تنوعالطموح.  هذه   جد  ومن  األدوات،  هذه  في 
آمال عبد السميع و ،  Kasser& Rayan (2000)سالمقايي

حسين حسن أبو و (،  2004كاميليا عبد الفتاح )و (،  2004)
زيادو   (،2014)  عودة  فرج  و (،  2015)  هيام  فتحية 

 (.2018)  يهبة سامو (،  2018)ي  عل  يأمان و   ،(2016)

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية  البعد 

 **0.738 التسامح

 **0.619 السالم الداخلي 

 **0.496 السعادة

 **0.524 الرضا عن الحياة 
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وقد صيغ عدد كبير من العبارات التي ترتبط بأبعاد مقياس 
عدد   وكان  الطموح،  )مستوى  تمثل 70العبارات  عبارة   )

يتضمن المقياس في  و عبارات أبعاد مقياس مستوى الطموح،  
ختيار عينة استطالعية اولية قبل التحكيم، وتم  صورته األ

( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي  60مكونة من )
بنات الثانوية  بيجام  الخيمة  -بمدرسة  شبرا  غرب   - بإدارة 

( 16  –   15عمارهن ما بين )أ ح  بمحافظة القليوبية، وتتراو 
 سنة لحساب الكفاءة السيكومترية لمقياس مستوى الطموح. 

 طريقة  تصحيح مقياس مستوى الطموح:  
تتضمن  بسيطة  تعليمات  للمقياس  يجيب أ   وضع  ن 

ا لثالثة المفحوص على كل عبارة من عبارات المقياس تبعً 

(  2ا )حيانً وأ( درجات،  3خذ )أا حيث تدائمً   :ياختيارات ه
خذ أوت  ،( درجة واحدة للعبارات الموجبة1)  ا نادرً و درجتان،  

درجة واحدة،  1)  ادائمً  )حيانً وأ(  درجتان،  2ا  )نادرً و (  ( 3ا 
 درجات  للعبارات السالبة. 

 الكفاءة السيكومترية لمقياس مستوى الطموح: 
: ثبات مقياس مستوى الطموح:  أوالا

بحساب   الباحثة  الطموح  قامت  مستوى  مقياس  ثبات 
 ، بطريقتين هما: طريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية 

والجدول التالي يوضح معامالت الثبات:

 (   60=   ن)   الطموح  مستوى   لمقياس  ككل  المقياس و  الفرعية  لألبعاد  الثبات   معامالت(  5)جدول

 معامل ألفا كرونباخ  البعد 
 التجزئة النصفية 
 )سبيرمان براون( 

 0.845 0.869 تحقيق األهداف 

 0.832 0.812 تحمل المسئولية 

 0.807 0.859 يجابية للمستقبلالنظرة اإل

 0.833 0.807 المثابرة

 0.893 0.9 الثقة بالنفس 

 0.879 0.874 المقياس ككل

،  معامالت الثبات مرتفعة(  أن جميع  5يتضح من الجدول )
يؤكد ثبات المقياس وذلك من خالل أن قيم معامالت    وهذا 

ف وبذلك  مرتفعة،  كانت  النصفية  والتجزئة  كرونباخ  ن إألفا 
األداة المستخدمة تتميز بالصدق والثبات ويمكن استخدامها 

 ا.علميً 
 ثانياا: الصدق: تم حساب الصدق بالطرق التالية:

 صدق المحكمين:   -1

قامت الباحثة بعرض المقياس على عشرة محكمين          
حيث   النفس،  علم  مجال  في  المتخصصين  لت من   ع د  

العبارات غير المرتبطة بأبعاد مقياس مستوى الطموح، وذلك 
الدراسة.  تمهيدً  عينة  على  لتطبيقه    تذفوح    تبعداست  فا 

المحكمين  بين  عليها  االتفاق  نسبة  كانت  التي  العبارات 
لقياس لعبارات اواعتبر أن نسبة االتفاق المقبولة   منخفضة،

التي تحقق نسبة   يعلى استبقائها هالباحثة  التي استقرت  
  70  صبح مجموع العبارات بعد التحكيمأو   ، %(80اتفاق )
 عبارة.
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 قدرة المقياس على التمييز:  -2
متوسطات         بين  الفروق  داللة  بحساب  الباحثة  قامت 

اإلرباع  اإلرباعي   يدرجات  درجات  ومتوسطات  األعلى 

( طالبة من طالبات المرحلة 60األدنى لمجموعة مكونة من )
والجدول التالي يوضح هذه المقارنة:  ،الثانوية

 
  الدرجة  إلى  بالنسبة  األدنى اإلرباعي  درجات  ومتوسطات  األعلى بين   اإلرباعي  درجات  متوسطات  بين  ( الفروق 6جدول)

 الفرعية واألبعاد  الطموح   مستوى  لمقياس  الكلية

 العدد  المجموعة  أبعاد المقياس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة  قيمة "ت"  المعياري 

 تحقيق األهداف 
 1.93 15.95 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   25.832
 2.56 16.25 20 الفئة العليا 

 تحمل المسئولية 
 1.7 16.25 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   28.571
 2.56 16.5 20 الفئة العليا 

 النظرة اإليجابية للمستقبل
 2.84 17.5 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   19.149
 2.69 34.25 20 الفئة العليا 

 المثابرة
 2.05 34.55 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   24.435
 2.75 35 20 الفئة العليا 

 الثقة بالنفس 
 2.49 35.05 20 الفئة الدنيا

 0,01دالة عند مستوى   24.013
 2.33 35.6 20 الفئة العليا 

 11.8 85.8 20 الفئة الدنيا الدرجة الكلية 
 0,01دالة عند مستوى   26.782

 8.12 171.6 20 الفئة العليا 

( السابق  الجدول  من  دالة 6يتضح  "ت"  قيم  جميع  أن   )
 0,01إحصائًيا عند مستوى  

 
 

 ثالثاا: االتساق الداخلي لمقياس مستوى الطموح:
عبارة  كل  ارتباط  طريق  عن  الداخلي  االتساق  حساب  تم 

والجدول التالي يوضح ما توصلت   ،ليهإبالبعد الذي تنتمي  
 الباحثة من نتائج:  إليه
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 (  60( االتساق الداخلي ألبعاد مقياس مستوى الطموح ) ن = 7جدول )

تحقيق   العبارة
 األهداف

تحمل   العبارة
 المسئولية

 العبارة
النظرة 

اإليجابية  
 للمستقبل

 الثقة بالنفس  العبارة المثابرة العبارة

1 0.558** 2 0.545** 3 0.415** 4 0.654** 5 0.482** 

6 0.520** 7 0.663** 8 0.541** 9 0.679** 10 0.664** 

11 0.522** 12 0.482** 13 0.433** 14 0.651** 15 0.584** 

16 0.601** 17 0.706** 18 0.508** 19 0.625** 20 0.731** 

21 0.686** 22 0.638** 23 0.539** 24 0.756** 25 0.513** 

26 0.571** 27 0.618** 28 0.572** 29 0.577** 30 0.432** 

31 0.470** 32 0.563** 33 0.447** 34 0.629** 35 0.512** 

36 0.697** 37 0.539** 38 0.472** 39 0.765** 40 0.594** 

41 0.598** 42 0.665** 43 0.432** 44 0.609** 45 0.501** 

46 0.634** 47 0.782** 48 0.650** 49 0.603** 50 0.448** 

51 0.527** 52 0.745** 53 0.543** 54 0.549** 55 0.675** 

56 0.621** 57 0.835** 58 0.534** 59 0.527** 60 0.725** 

61 0.594** 62 0.600** 63 0.507** 64 0.380** 65 0.729** 

66 0.546** 67 0.357** 68 0.505** 69 0.530** 70 0.709** 

                  (          0,05دالة عند  مستوى )( 261,(     * )0,01دالة عند  مستوى ) 338,)** )

  
( أن جميع عبارات أبعاد المقياس كانت  7يتضح من جدول )

مستوى   عند  الداخلي   هذاو   ،0,01دالة  االتساق  يؤكد 
الفرعية  األبعاد  بين  االرتباط  حساب  تم  كما  للمقياس، 

للمقياس الكلية  كما    ، والدرجة  النتائج  يوضحها وكانت 
 بالجدول التالي: 
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 ( 60=   ن )  الطموح  مستوى   الكلية لمقياس  والدرجة  الفرعية  األبعاد  بين  االرتباط  معامالت(  8)  جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية  البعد 

 **0.882 تحقيق األهداف 

 **0.752 تحمل المسئولية 

 **0.639 النظرة اإليجابية للمستقبل

 **0.641 المثابرة

 **0.864 الثقة بالنفس 

 ( 0,05دالة عند مستوى ) ( 261,(      * )0,01دالة عند مستوى ) 338,)** )            

 
 ، ( أن األبعاد تتسق مع المقياس ككل8يتضح من جدول )   

( 0.882   -   0.639حيث تتراوح معامالت االرتباط بين: )
مما يشير إلى أن هناك   ،(0,01وجميعها دالة عند مستوى )

 ا بين جميع أبعاد المقياس. اتساقً 
 مقياس مستوى الطموح في صورته النهائية: 

الطموح،       مستوى  مقياس  وثبات  من صدق  التأكد  بعد 
)ت  أصبح من  النهائية  على 70صورته  مقسمة  عبارة   )

( عبارة، وبذلك 14يتكون من )  اخمسة أبعاد، كل بعد منه
( والدرجة الكبرى  14لبعد الواحد )تكون الدرجة الصغرى ل

ككل42) للمقياس  الصغرى  والدرجة  والدرجة 70)  (،   )
 (.210الكبرى )

  نتائج الدراسة وتفسيرها:
 الفرض األول وتفسيره: 

داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  "توجد  أنه  على  الفرض  ينص 
الهناء   لمقياس  الكلية  الدرجة  بين  الذاتي وأبعاده إحصائية 

وأبعاده  الطموح  مستوى  لمقياس  الكلية  والدرجة  الفرعية 
الفرعية لدى طالبات المرحلة الثانوية"

 
 (120)ن=   ( معامالت االرتباط بين الهناء الذاتي ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة9جدول)

( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 9يتضح من الجدول )
( داللة  مستوى  عند  الكلية 0,01إحصائًيا  الدرجة  بين   )

لمقياس الهناء الذاتي وأبعاده الفرعية والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى الطموح وأبعاده الفرعية، وتتفق نتائج هذه الدراسة 

دراسة   ) Stevens et al(2011)مع  ودراسة   ، 
Romero et al (2012،  ( 2017ودراسة لبنى إبراهيم)،  

القة ارتباطية وجود ع  في  Hope et al (2019)دراسة  و 
موجبة بين الهناء الذاتي ومستوى الطموح، في حين اختلفت 

تحمل   تحقيق األهداف  البعــــد        
 المسئولية

اإليجابية النظرة 
 للمستقبل

 الدرجة الكلية  الثقة بالنفس  المثابرة

 **0.423 **0.414 **0.351 **0.354 **0.365 **0.305 التسامح
 **0.684 **0.621 **0.386 **0.693 **0.523 **0.678 السالم الداخلي 

 **0.634 **0.61 **0.451 **0.5499 **0.504 **0.568 السعادة
 **0.688 **0.659 **0.461 **0.544 **0.590 **0.65 الرضا عن الحياة 
 **0.774 **0.734 **0.522 **0.688 **0.629 **0.705 الدرجة الكلية 
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حيث توصلت   ،(2022مع دراسة عيد محمد وضياء أحمد )
 ،إلى وجود عالقة سالبة بين الهناء الذاتي ومستوى الطموح

وتفسر الباحثة ذلك بأن الطالبة التي تتمتع بهناء ذاتي مرتفع  
داخل سالم  لديها  عل  ييكون  لنفسها  ينعكس  نظرتها  ى 

أيًض   ،خرينولآل تسامحً وتمتلك  واآلخرين  اا  الذات  ، مع 
وهذا بدوره ينعكس على   ،بالسعادة والرضا عن الحياة  اوشعورً 

بإيجابية للمستقبل  في    ،نظرتها  تحديد يظهر  على  قدرتها 
لتحقيقها ومثابرتها وتحملها للمسئولية تجاه   يأهدافها والسع

قتها بنفسها وهو ما يسهم في  مما ينعكس على زيادة ث  ؛ذلك

رفع مستوى الطموح لديها، ويمكن تفسير هذه النتيجة في  
ضوء نظرية محددات الذات التي توصلت إلى وجود عالقة 
 ارتباطية موجبة بين الهناء الذاتي والطموحات الداخلية للفرد. 

 الفرض الثاني وتفسيره:
ينص الفرض على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية   

بين متوسطات درجات الطالبات في الدرجة الكلية لمقياس 
  –الهناء الذاتي وأبعاده الفرعية في ضوء التخصص )علمي

 أدبي(".

 
الطالبات في ضوء التخصص  ( المتوسطات واالنحراف المعياري وقيم اختبار) ت( لداللة الفروق بين  10جدول)

 أدبي( على مقياس الهناء الذاتي   -)علمي

المتوسط  العدد  التخصص البعد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت

 التسامح
 3.145 33.4 30 علمي 

0.387 
0.7 

 4.845 33.1 30 أدبي  غير دالة 

 السالم الداخلي 
 3.821 31.533 30 علمي 

0.669 
0.506 

 4.275 30.833 30 أدبي  غير دالة 

 السعادة
 2.817 34.833 30 علمي 

0.73 
0.469 

 6.958 35.833 30 أدبي  غير دالة 

 الرضا عن الحياة 
 3.319 34.5 30 علمي 

0.777 
0.44 

 3.652 33.8 30 أدبي  غير دالة 

 الدرجة الكلية للمقياس
 11.057 134.27 30 علمي 

0.227 
0.821 

 12.74 133.57 30 أدبي  غير دالة 

( الجدول  من  داللة 10يتضح  ذات  فروق  وجود  عدم   )
إحصائية بين التخصص العلمي واألدبي في الدرجة الكلية 
هذه  نتائج  وتتفق  الفرعية،  وأبعاده  الذاتي  الهناء  لمقياس 

  ي(، ودراسة أمان2019دراسة رانيا عبد العظيم )الدراسة مع  
عدم وجود فروق بين  في( 2020) يعبد التواب ومنال عل

وا  العلمي  التخصص  الذاتي، طالب  الهناء  في  ألدبي 
عل دراسة  مع  )  يوتختلف  الرحمن  عبد  التي 2020بن   )

العلمي  التخصص  طالب  بين  فروق  وجود  إلى  توصلت 
وترجع  واألدبي في الهناء الذاتي لصالح التخصص العلمي،  

إلى   ذلك  تعلم  أالباحثة  في  أوقاتهن  يستثمرن  الطالبات  ن 
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 ي جديد والسعهو    وحرصهن على تعلم ما  ،األشياء المفيدة
وتحقيق  اآلخرين  مع  والتسامح  الداخلي  بالسالم  للشعور 

 التوازن والرضا عن الحياة وزيادة الشعور بالسعادة لديهن. 
 
 

 الفرض الثالث وتفسيره:  
ينص الفرض على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الطالبات  درجات  متوسطات 

التخصصمستوى   ضوء  في  الفرعية  وأبعاده   الطموح 
 أدبي( "   –)علمي

 
 - ( المتوسطات واالنحراف المعياري وقيم اختبار)ت( لداللة الفروق بين الطالبات في ضوء التخصص )علمي11جدول)

 أدبي( على مقياس مستوى الطموح

المتوسط  العدد  التخصص البعد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت

 تحقيق األهداف 
 4.769 33.467 30 علمي 

0.077 
0.939 

 8.139 33.333 30 أدبي  غير دالة 

 تحمل المسئولية 
 3.594 33.666 30 علمي 

1.036 
0.305 

 4.343 32.6 30 أدبي  غير دالة 

النظرة اإليجابية 
 للمستقبل

 3.644 35.6 30 علمي 
0.49 

0.626 

دالة غير   5.176 35.033 30 أدبي  

 المثابرة
 6.19 35.467 30 علمي 

1.15 
0.255 

 4.447 33.867 30 أدبي  غير دالة 

 الثقة بالنفس 
 4.702 33.6 30 علمي 

0.079 
0.938 

 5.151 33.5 30 أدبي  غير دالة 

 الدرجة الكلية 
 16.639 171.8 30 علمي 

0.67 0.506 
 22.922 168.33 30 أدبي 

( الجدول  من  داللة 11يتضح  ذات  فروق  وجود  عدم   )
إحصائية بين التخصص العلمي واألدبي في أبعاد مقياس 
مستوى الطموح والدرجة الكلية، وتتفق نتيجة الدراسة الحالية 

 عبد التواب   يدراسة أمان، و (2018)  دراسة أسماء خويلد   مع
وجود  في    2018)) بين عدم  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

الطموح،  مستوى  أبعاد  في  واألدبي  العلمي  التخصص 
وجود فروق في  (  2018)  ي سام  ة وتختلف مع  دراسة هب

في   واألدبي  العلمي  التخصص  بين  إحصائية  داللة  ذات 
هداف( أبعاد مستوى الطموح )المثابرة، وموضوعية تحديد األ

األدبي،   التخصص  ذل لصالح  الباحثة  أن وتفسر  إلى  ك 
طموحات  لديهن  األدبي   أو  العلمي  التخصص  طالبات 
يرغبن في تحقيقها، ولديهن ثقة بأنفسهن ومثابرة تساعدهن 

أهدافهن. تحقيق  أيًض   في  يدل  طالبات وهذا  أن  على  ا 
التخصص العلمي واألدبي يتحملن المسئولية تجاه أهدافهن 
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المستقبل.   تجاه  إيجابية  بنظرة  المرحلة في    فهنويتمتعن 
ة أن الفرص المتاح  يأنفسه  التعليم    قينويتل  نفسها  العمرية

 لكال التخصصين.  واحدة 
 
 

 الفرض الرابع وتفسيره: 
أنه  على  الفرض  داللة   ينص  ذات  فروق  "توجد 

إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في الدرجة الكلية 
الهناء الذاتي وأبعاده   الفرعية بين طالبات الصف لمقياس 

األول والثالث الثانوي". 

( المتوسطات واالنحراف المعياري وقيم اختبار) ت( لداللة الفروق بين طالبات الصف األول والثالث الثانوي 12جدول)
 على مقياس الهناء الذاتي 

المتوسط  العدد  الصف  البعد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة  تقيمة 

 التسامح
 3.5 33.867 60 ول األ

1.039 
0.301 

 2.978 33.25 60 الثالث  غير دالة 

 السالم الداخلي 
 4.604 31.05 60 ول األ

0.169 
0.866 

 4.036 31.183 60 الثالث  غير دالة 

 السعادة
 4.921 33.95 60 األول 

1.483 
0.141 

 5.287 35.333 60 الثالث  غير دالة 

 الرضا عن الحياة 
 4.012 33.267 60 األول 

1.289 
0.2 

 3.478 34.15 60 الثالث  غير دالة 

 الدرجة الكلية 
 13.647 132.133 60 األول 

0.765 
0.446 

 11.832 133.927 60 الثالث  غير دالة 

( الجدول  من  داللة 12يتضح  ذات  فروق  وجود  عدم   )
إحصائية بين طالبات الصف األول والثالث في أبعاد مقياس 
الهناء الذاتي والدرجة الكلية، وتتفق نتيجة الدراسة الحالية 

عدم   في( 2020)ي عبد التواب ومنال عل يمع دراسة أمان
وجود فروق دالة إحصائًيا في الدرجة الكلية لمقياس الهناء  
  الذاتي األكاديمي بين طالبات الصف األول والثالث الثانوي.

ذلك إلى أن طالبات الصف األول والثالث   ةوترجع الباحث
والسالم  بالسعادة  ويشعرن  الذاتي  بالهناء  يتمتعن  الثانوي 

ن الهناء  أهذا يبين  الداخلي والتسامح والرضا عن الحياة و 

عند طالبات   فهو موجد   ،يرتبط بالصف الدراسي   الذاتي ال
ول والثالث الثانوي مما يدل على عدم وجود فروق الصف األ

ما وهذا  الذاتي،  الهناء  في  )  بينهن   (76 ,2005يؤكده 
King   لدى   يبأن الهناء الذاتي يعد بمثابة التقييم الموضوع

منياته،  أباته، واحتياجاته، و الفرد حول درجة األهمية لمتطل
المستقبلية  أ و  الضرور فهدافه  مجاالت    ي من  في  إشباعها 

  الحياة كافة.
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 الفرض الخامس وتفسيره:
 ينص الفرض على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

لمقياس  الكلية  الدرجة  في  الطالبات  درجات  متوسطات 
مستوى الطموح وأبعاده الفرعية بين طالبات الصف األول 

 والثالث الثانوي".
 

( المتوسطات واالنحراف المعياري وقيم اختبار)ت( لداللة الفروق بين طالبات الصف األول والثالث الثانوي 13جدول)
 مستوى الطموح على مقياس  

 العدد  الصف  البعد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة  قيمة ت المعياري 

 تحقيق األهداف 
 0.408 4.916 32.967 60 األول 

 

0.684 

 6.608 33.4 60 الثالث  غير دالة 

 تحمل المسئولية 
 0.091 4.0706 33.2 60 األول 

 

 غير دالة 

 3.989 33.133 60 الثالث  0.928

 النظرة اإليجابية للمستقبل
 0.552 4.811 34.85 60 األول 

 

0.582 

 4.447 35.317 60 الثالث  غير دالة 

 المثابرة
 0.153 5.321 34.817 60 األول 

 

0.879 

 5.404 34.667 60 الثالث  غير دالة 

 الثقة بالنفس 
 1.398 4.907 32.3 60 األول 

 

0.165 

 4.89 33.55 60 الثالث  غير دالة 

 الدرجة الكلية 
 0.594 0.535 19.645 168.13 60 األول 

 19.934 170.07 60 الثالث  غير دالة 

( الجدول  من  داللة 13يتضح  ذات  فروق  وجود  عدم   )
إحصائية بين طالبات الصف األول والثالث في أبعاد مقياس 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مستوى الطموح والدرجة الكلية،  
 عبد التواب   ي(، ودراسة أمان2018مع دراسة أسماء خويلد )

وجود  في  (  2018) بين عدم  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
أبعاد  في  الثانوي  والثالث  األول  الصف  طالب  درجات 
مقياس مستوى الطموح. وتفسر الباحثة هذا بأن أفراد العينة 

الثانوية  مجميعه المرحلة  طالبات  بالمثابرة   ،من  ويتميزن 

يجابية للمستقبل والثقة بالنفس والقدرة على تحقيق  والنظرة اإل
ا  وتحمل  تجاه  األهداف  من هدافهن،  أ لمسئولية  كل  وأن 

مستوى طموح   نلديهالثانوي    طالبات الصف األول والثالث
  يحيث يدرسن بمرحلة تعليمية واحدة، ومسار تعليم  ،  متساو

( بأن  97 ,2010)  عبد السالم  ييؤكده سام  واحد. وهذا ما
ويعبر عن قدرة   ،مستوى الطموح ب عد من أبعاد الشخصية

داف والتخطيط لها في جوانب حياته  الفرد على وضع األه
متخطيً  األهداف  هذه  تحقيق  إلى  الوصول  كل ومحاولة  ا 
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وفقً  عليه  هو  مما  أعلى  مكانة  إلى  للوصول  ا الصعوبات 
للعوامل المؤثرة   تبًعا  ،لقدراته وإمكاناته وتطلعاته المستقبلية

عودة  محمد  ذكر  كما  بيئية.  أو  ذاتية  كانت  سواء  فيه 
 ي ا تكون بمثابة دافع داخلثابتة نسبيً ( بأنه سمة  2008,7)

بالقيمة   يتميز  عمل  إنجاز  في  والتميز  للتفوق  الفرد  يدفع 
وفقً  بالتوجه والتقدير  الفرد  أداء  بها  يتميز  عامة  لمعايير  ا 

التوقع واال على  والقدرة  من   أداءه ويستمد    ،ستبصار  الجيد 
 خلفيته عن نفسه وعن إمكاناته.

 :الدراسة توصيات
 سبق من نتائج توصي الباحثة باآلتي: في ضوء ما  

هتمام وزارة التربية والتعليم بالهناء الذاتي وتنميته لدى ا  -
الطموح   ،الطالب له من دور في تحقيق مستوى  لما 

 لديهم.
األا  - دورات    يخصائ هتمام  بتقديم  رشادية إالنفسي 

يقوم به مستوى الطموح   ي ليبين لهم الدور الذ   ؛للطالب
 في تحقيق النظرة اإليجابية لمستقبلهم. 

الذ  - الدور  المختصة إلبراز  الجهات  يقوم به   يتكاثف 
لدى  النفسي  االستقرار  تحقيق  في  الداخلي  السالم 

 الطالب. 
هتمام بغرز قيم التسامح لدى الطالب مما يعد نواة اال -

المواقف  لبناء جيل قادر على خلق بيئة متسامحة في  
 الصعبة.

الهناء ا  - أبعاد  على  والتركيز  بالطالب  المعلمين  هتمام 
في   دور  له  يكون  مما  لديهم  مستوى  االذاتي  رتفاع 

 طموحهم. 
 البحوث المقترحة:

والهناء الذاتي لدى   ييجابالعالقة بين التفكير اإل  دراسة  -
 طالب المرحلة الثانوية.

ال - لدى  المستقبل  بقلق  وعالقته  الداخلي  مرحلة السالم 
 الثانوية.

 برنامج لتحسين مستوى الطموح لدى طالب الجامعة. -
الذاتي لرفع مستوى الطموح لدى طالب  - تنمية الهناء 

 المرحلة الثانوية.

التفاؤل واألمل ومعنى الحياة كمنبئات بمستوى الطموح  -
 لدى طالب المرحلة الثانوية.
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 المراجعقائمة 

 المراجع العربية: 
  ي النموذج البنائ،  (2010هاشم )  السيد محمد أبو  -1

الخمسة   النفسية والعوامل  السعادة  بين  للعالقات 
والمساندة  الذات  وتقدير  للشخصية  الكبرى 

الجامعة،   طلبة  لدى  كلية االجتماعية   مجلة 
 .350  -269(،  18)20، جامعة بنها،  التربية

االجتماعية  ا ،  (2014)أحمد    فرحات -2 لتنشئة 
  ،ودورها في تنمية مستوى الطموح عند اإلنسان

واالجتماعية اإلنسانية  العلوم  جامعة  مجلة   ،
 . 332-325(، 17، )الجزائر  قاصدي مرباح،
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