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 من عينة لدى النفسي بالتوافق وعالقته الطموح مستوى
 شقراء جامعة طالب

تناكلت الدراسة الحالية مستكل الطمكح كعالقتو بالتكافؽ _ ممخص ال
النفسي لدل عينة مف طالب جامعة شقراء، كىي دراسة كصفية، 
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب جامعة شقراء، كبمغ حجـ 

ناث، كأشارت النتائج إلى ( مب894العينة ) حكثان مف الجنسيف ذككر كا 
( بيف مستكل 1010كجكد عالقة إيجابية دالة إحصائيان عند مستكل )

الطمكح كالتكافؽ النفسي، أم أف مستكل الطمكح مع التكافؽ النفسي 
في عالقة طردية، بمعنى أنو كمما ارتفع مستكل الطمكح كمما ارتفع 

ؾ أظيرت النتائج أف مستكل الطمكح مستكل التكافؽ النفسي، ككذل
مرتفع بدرجة أعمى لدل اإلناث مقارنة بعينة الدراسة مف الذككر، كأف 
التكافؽ النفسي مرتفع بدرجة أعمى لدل الذككر مقارنة بعينة الدراسة 
مف اإلناث0 كأكصت الدراسة المعمميف كالمحاضريف بضركرة غرس 

البيـ، كضركرة مكافأة ركح المنافسة كالمثابرة كالطمكح في نفكس ط
أصحاب الطمكحات العالية عمى نجاحيـ في تحقيقيا كنكع مف 

 .التشجيع، حتى يككنكا قدكة كمحفزيف لغيرىـ
 ، تحميؿ(ت) بيرسكف، اختبار ارتباط معامؿ  الكممات المفتاحية:

 كركنباخ0 ألفا ثبات االحادم، معامؿ التبايف
 المقدمة. 1

رة عامة في اإلنساف سكاءن مف تعد الفركؽ الفردية ظاى       
حيث القدرة عمى تحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ أك عمى تحقيؽ 
أعمى مستكل مف الطمكح، كمما ال شؾ فيو أف التكافؽ النفسي 
لو أثره الكبير عمى حياة الطالب بشكؿ عاـ كطالب الجامعة 
عمى كجو الخصكص، ألنيـ في مرحمة النضج التي تتضح فييا 

ليـ كيككف تأثرىـ أكثر بالمتغيرات المحيطة  آفاؽ المستقبؿ
كبذلؾ تككف استجابتيـ أكثر مف الفئات االجتماعية األخرل كىذا 
يجعؿ طالب الجامعة يعيش في صراع بيف الفشؿ كالنجاح فيما 
يتعمؽ بطمكحاتو كأىدافو كبتحصيمو الدراسي، كلذلؾ يعد مستكل 

لإلنساف كىك الذم الطمكح جزءن ميمان كأساسيان في البناء النفسي 
يحدد معالـ شخصيتو كقدرتو عمى العطاء العممي كالتكجو نحك 

أىدافو التي رسميا كتحديد مستكل قدراتو كطاقاتو كاألسمكب 
 Ruepnz [1] الذم يسير عميو حياتو كىذا يتفؽ مع ما أكضحو

مف أف مستكل الطمكح ىك الذم يحدد قدرات الفرد في التعامؿ 
ت ،كألىمية ىذا المفيـك اتجيت الكثير مع المحيط كحؿ المشكال

مف األبحاث حكلو فقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى ارتباطو 
بمتغيرات عدة فقد ارتبط طرديان بالدافعية لمعمؿ كاالتزاف االنفعالي 

 [2]كالسعادة كالثقة بالنفس كالمستكل التعميمي كتقدير الذات
كما  [5كالعمر ]] 8[ كاألداء المعرفي ]3كالدافعية المعرفية ]

جنب اتخاذ ارتبط عكسيان باالنطكائية كالعنؼ كعدـ المسؤكلية0 كت
 ].6] القرار كالتكتر كالتعب

كبذلؾ تعد الدراسة الحالية مساىمة ميدانية ككنيا تزكدنا       
بتصكر كاضح عف العالقة االرتباطية بيف مستكل الطمكح 

يعد مستكل الطمكح كالتكافؽ النفسي لدل الطالب الجامعييف، إذ 
جزءن ميمان كأساسيان في البناء النفسي لإلنساف فيك يبمكر كيعزز 
االعتقادات التفاؤلية عند الفرد بككنو قادران عمى التعامؿ مع 
أشكاؿ مختمفة مف الضغكط النفسية، فالشخص الذم يؤمف 
بقدرتو عمى تحقيؽ أىداؼ معينة يككف قادران عمى إدارة مسار 

ده بصكرة ذاتية كبنشاط أكبر، كىذا بدكره يؤدم حياتو الذم يحد
 ].2] إلى اإلحساس بالسيطرة عمى البيئة كتحدياتيا

كمف الجكانب الميمة في شخصية اإلنساف بشكؿ عاـ      
كالطالب بشكؿ خاص مكضكع التكافؽ النفسي كيذكر ىبة اهلل 

[ أف التكافؽ النفسي مف أىـ أبعاد الشخصية العامة 7كآخركف ]
اف، كيذكر عمى أنو يكجد اتفاؽ عاـ بيف عمماء النفس لدل اإلنس

عمى أىمية دكر التكافؽ النفسي في تحريؾ السمكؾ اإلنساني 
 .بصفة عامة كعمى مستكل الطمكح بصفة خاصة

كيتكقع الباحثاف أف ىناؾ عالقة بيف مستكل الطمكح لدل      
 .الطالب كالطالبة في كميات جامعة شقراء كبيف التكافؽ النفسي
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 كمة الدراسةمش. 2
يعد مستكل الطمكح جزءن ميمان كأساسيان في البناء النفسي       

لإلنساف فيك يبمكر كيعزز االعتقادات التفاؤلية عند الفرد لككنو 
قادران عمى التعامؿ مع أشكاؿ مختمفة مف الضغكط النفسية0 
فالشخص الذم يؤمف بقدرتو عمى تحقيؽ أىداؼ معينة يككف 

اتو الذم يحدده بصكرة ذاتية كبنشاط قادران عمى إدارة مسار حي
 ].4] أكبر
حيث أكدت الكثير مف الدراسات أف األفراد الذيف لدييـ      

مستكل عاٍؿ مف الطمكح، ىـ أنفسيـ الذيف نراىـ متميزيف في 
كؿ مجاالت الحياة، كىـ األكثر إحساسنا بالرضا عف أنفسيـ 

عمى بيئتيـ كالتميز بالكفاءة في حياتيـ كاألقدر عمى السيطرة 
العقمية، مما يدفع إنتاجيـ قدمان إلى األماـ، أما مف يفتقدكف إلى 
الطمكح بشكؿ عاـ أك محدكدم الطمكح، فعادة يككف لدييـ 
صراعات نفسيو داخمية تؤثر في قدرتيـ عمى التركيز في 
مجاالت عمميـ، كتمنعيـ مف التمتع بفكر كاضح، كتمنعيـ أيضان 

 ].9] يـمف التكافؽ النفسي مع ذات
[ إلى أف مستكل الطمكح يشكؿ بعدان 01كيرل الينداكم ]     

لتفكير كالسمكؾ، مما ينعكس ميمان في األداء المعرفي كعمميات ا
يجابي في تطكير قدرة الفرد عمى التكيؼ كالنجاح، كما إبشكؿ 

كيعد مستكل الطمكح مف المتطمبات الضركرية لنجاح الفرد 
التفاعؿ االجتماعي كالقيادة كاإلدارة األكاديمي كفي مجاؿ العمؿ ك 

كعمميات التسكيؽ كالعالقات العامة، كىذا ما تحاكؿ الدراسة 
الحالية الكشؼ عنو مف حيث أنيا تبحث في عالقة مستكل 
الطمكح بالتكافؽ النفسي لدل طالب جامعة شقراء بالمممكة 

 .العربية السعكدية
 أسئمة الدراسةأ. 

 :تساؤالت التاليةيحاكؿ البحث اإلجابة عمى ال     
  ما عالقة مستكل الطمكح بالتكافؽ النفسي لدل عينة البحث؟ -1
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح  -2

كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراء 
  ُتعزل لمتغير الكمية؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح  -3
كافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراء كالت

  ُتعزل لمتغير الجنس؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح  -4

كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراء 
  ُتعزل لمتغير التخصص؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح  -5
النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراء كالتكافؽ 

  ُتعزل لمتغير المستكل الدراسي؟
 أهداف الدراسةب. 
 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية     

 .التعرؼ عمى مستكل الطمكح لدل أفراد عينة الدراسة -1
التعرؼ عمى أثر متغير الكمية كمستكل الطمكح كعالقتو  -2

 .فسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراءبالتكافؽ الن
التعرؼ عمى أثر متغير الجنس كمستكل الطمكح كعالقتو  -3

 .بالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراء
التعرؼ عمى أثر متغير التخصص كمستكل الطمكح  -4

كعالقتو بالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة 
 .شقراء

التعرؼ عمى أثر متغير المستكل الدراسي كمستكل الطمكح  -5
كعالقتو بالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة 

 .شقراء
 أهمية الدراسةج. 

تتحدد أىمية ىذه الدراسة في الكشؼ عف العالقة بيف       
مستكل الطمكح لدل عينة مف طالب جامعة شقراء كالتكافؽ 

ظير أىمية ىذا البحث في بياف أىمية النفسي لدييـ، كما ت
التكافؽ النفسي كأثره عمى مستكل الطمكح كتقديـ مؤشرات عنو 

 .ألعضاء ىيئة التدريس كأصحاب القرار بالجامعة
 مصطمحات الدراسةد. 

 :مفيـك مستكل الطمكح
 ـ لساف العرب البفػي معجػػػة فػػػػكح لغػػػػكل الطمػػػػرؼ مستػػػػيع       
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المكج أم مرتفع المكج بأنو االرتفاع، فيقاؿ بحر طمكح  منظكر 
كطمح ببصره يطمح طمحان: شخص أطمح فالف بصره رفعو0 

 ].00] كطمح أم أبعد في الطمب
كتعرؼ مكسكعة عمـ النفس مستكل الطمكح بأنو مستكل       

اإلنجاز الذم يرغب الفرد في الكصكؿ إليو، كالذم يشعر أنو 
 ].06يستطيع تحقيقو ]

نو مستكل الطمكح بأ[ 03كيعرؼ الكناني كآخركف ]      
عنصر مف عناصر الدافعية يتعمؽ باليدؼ الذم يطمح الفرد "

الكصكؿ إليو، فاإلنجاز الذم يتكقع الفرد أف يحققو في عمؿ 
معيف، يمثؿ ىدفان يحدد اتجاه سمكؾ الفرد كمعياران يقيس بو الفرد 

 .نجاحو أك فشمو فيما حققو فعالن 
النفسي مستكل  كتعرؼ مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ      

الطمكح بأنو المستكل الذم يطمح الفرد أف يصؿ إليو أك يتكقعو 
لنفسو سكاء في تحصيمو الدراسي أك في إنجازه العممي أك في 
إنتاجو أك في مينتو، كيجتيد في تحقيقيا معتمدان في ذلؾ عمى 
مدل كفاءتو كقدراتو كعمى مالئمة الظركؼ الخاصة بو كبالبيئة 

 ].05] مف حكلو
 :لتعريؼ اإلجرائي لمستكل الطمكحا

يع رؼ الباحثاف مستكل الطمكح بأنو: المستكل الذم يرغب       
عينة مف طالب جامعة شقراء الكصكؿ إليو أك يتكقعكنو لذكاتيـ 
في المجاالت العممية أك المينية أك األسرية أك االقتصادية 

مى كيحاكلكف تحقيقيا0 كيجتيدكف فييا معتمديف عمى قدراتيـ كع
مالئمة الظركؼ المحيطة بيـ0 كيظير ذلؾ مف خالؿ الدرجات 
التي يحصمكف عمييا في مقياس مستكل الطمكح المعدؿ كالذم 

 .يتـ تطبيقو عمييـ
 :مفيـك التكافؽ

حالة يتـ فييا إشباع حاجات الفرد “ يعرؼ التكافؽ بأنو:      
مف جانب، كمطالب البيئة مف جانب آخر إشباعان كامالن كىي 

تساؽ بيف الفرد، كما ييدؼ إليو مف خالؿ البيئة تعني اال
 ].02] االجتماعية

 ىك حالة االتزاف الداخمي لمفرد، بحيث يككف  التكافؽ النفسي:

الفرد راضيان عف نفسو متقبالن ليا، مع التحرر النسبي مف 
التكترات كالصراعات التي ترتبط بمشاعر سمبية عف الذات، 

تمكف صاحبيا مف التعامؿ مع الكاقع كحالة االتزاف الداخمي لمفرد 
 ].07] سميمةكالبيئة بطريقة 

كيذكر العمماء أف التكافؽ النفسي يعني تكافؽ الفرد مع       
ذاتو، كتكافقو مع الكسط الذم يحيط بو، ككؿ المستكييف ال 
ينفصؿ عف األخر إنما يؤثر في كتأثر بو، فالفرد المتكافؽ ذاتيان 

كما يذكر عمماء النفس بأف التكافؽ  ىك المتكافؽ اجتماعيان0
الذاتي ىك قدرة الفرد عمى التكفيؽ بيف دكافعو كبيف أدكاره 
االجتماعية المتصارعة مع ىذه الدكافع بحيث ال يككف ىناؾ 

 ].04] صراع داخمي
[ بأف التكافؽ النفسي ىك: الرضا بالكاقع 09] كيذكر زىراف      

ية كاستسالـ( كتغيير المستحيؿ عمى التغيير )كىذا جكد كسمب
يجابية كابتكار كصيركرة(  الكاقع القابؿ لمتغيير )كىذا مركنة كا 
كيرل أف عممية التكافؽ تتضمف إما تضحية الفرد بذاتيتو أك 
تتضمف تثبيت فرضيا عمى العالـ الخارجي فإذا فشؿ أصبح 

 .عصبيان إذا نجح كاف عبقريان 
ما يتمتع أف التكافؽ النفسي ىك مدل  [09كيضيؼ زىراف ]     

بو الفرد عمى السيطرة عمى القمؽ كالشعكر باألمف كاالطمئناف 
 .بعيدا عف الخكؼ كالتكتر

[ إلى أف التكافؽ النفسي ىك مرادؼ 61] كيشير زىراف      
لمتكافؽ الشخصي، كيعني السعادة عف النفسي كالرضا عنيا، 
شباع الدكافع الفطرية األكلية )الداخمية( كالدكافع الثانكية  كا 
المكتسبة )الخارجية( كبالتالي يعبر عف سالـ داخمي، كما 

 .يتضمف التكافؽ مطالب النمك في مختمؼ المراحؿ المتتابعة
يعرؼ الباحثاف التكافؽ النفسي إجرائيان بأنو رضا الفرد عف       ,

نفسو كىك مجمكعة السمككيات التي يسمكيا الفرد مف أجؿ 
تحقيؽ أىدافو كتظير في مدل رضا الفرد عف ذاتو االنسجاـ ك 

 .كقبكؿ اآلخريف لو كالخمك مف الحزف الذاتي كتقبمو لذاتو
 حدود الدراسةه. 

 الؿ الفصؿ الدراسي ػػث خػػػحػؽ البػػػػـ تطبيػػػة: تػػػانيػػدكد الزمػػػالح - أ
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 0ق0832/0837الثاني لمعاـ الدراسي 
ة الحدكد المكانية: عينة مف طالب كطالبات كميتي التربي - ب

دارة األعماؿ في محافظة عفيؼ  .كا 
الحدكد المكضكعية: اقتصرت الدراسة عمى دراسة العالقة  -جػ

بيف مستكل كالطمكح كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب 
دارة األعماؿ في محافظة عفيؼ  .كميتي التربية كا 

  اإلطار النظري. 3
  أكالن: جكانب الطمكح

لمستكل الطمكح تذكر عدد مف األدبيات جكانب عديدة      
 :يمخصيا الباحثاف في الجكانب التالية

الجانب األكؿ: نكع األداء كيعني األداء الذم يعتبره الفرد ىامان  -
 .كيرغب في القياـ بو في عمؿ مف األعماؿ

الجانب الثاني: التكقع كيعني تكقع الفرد ألدائو ليذا العمؿ أك  -
 .ذاؾ
درجة يعد ىذا العمؿ  الجانب الثالث: األىمية بمعنى إلى أم -

 .ىامان بالنسبة لمفرد
كتعتبر ىذه الجكانب متكاممة تؤدم ألف يككف الفرد  - أ

طمكحان كبالتالي يحقؽ أفضؿ أداء متكقع منو0 سكاءن كاف ىذا 
العمؿ متعمؽ بالتحصيؿ الدراسي أك العممي بشكؿ عاـ أك 

 ].60] الميني أك األسرم
  ثانيان: طبيعة مستكل الطمكح

[ أف مستكل الطمكح باعتباره إطار لتقدير 66حمد ]يذكر أ      
 :المكاقؼ كتقكيميا يتككف ىذا اإلطار مف عامميف أساسييف ىما

العامؿ األكؿ: التجارب الشخصية مف نجاح كفشؿ، كالتي يمر 
بيا الفرد كتعمؿ عمى تككيف أساس يحكـ بو عمى مختمؼ 

 .المكاقؼ كاألىداؼ
كالتقاليد كالعادات كاالتجاىات  العامؿ الثاني: أثر الظركؼ كالقيـ

الجماعية في تككيف مستكل الطمكح0 كمف ثـ ينظر الفرد إلى 
المكاقؼ كاألىداؼ كيقدرىا كيقيميا مف خالؿ ىذا اإلطار 

 .الحضارم العاـ كالتجربة الشخصية الخاصة
 كعميو فال يمكف الفصؿ بيف التجارب الشخصية التي يمر بيا    

يد كالعادات كاالتجاىات، حيث إف اإلنساف كبيف القيـ كالتقال
اإلنساف الذكي ىك الذم يستفيد مف خبراتو الشخصية كمف 

 .العادات كالتقاليد حتى يتجنب الكقكع في األخطاء
  ثالثان: العكامؿ المحددة لمستكل الطمكح

يختمؼ مستكل الطمكح مف شخص ألخر متأثرا ببعض العكامؿ 
شخصية كعكامؿ خارجية التي قد تتعمؽ بالفرد ذاتو منيا عكامؿ 

 :بيئية كتتمثؿ ىذه العكامؿ في اآلتي
  :العكامؿ الشخصية( 47
الذكاء: يتأثر مستكل طمكح الفرد بمدل ما يمتمكو مف قدرة  -1

عقمية، فكمما كاف الفرد أكثر قدرة استطاع أف يحقؽ أىدافان أكثر 
[ بأف الفرد األكثر ذكاء قادر عمى 63] صعكبة0 كيذكر راجح

مكاناتو كرسـ مستكل الطمكح لنفسو0 بحيث يتناسب فيـ قدر  اتو كا 
مع ىذه القدرات0 كيتغير مستكل طمكح الطفؿ بتغير عمره 

 .الزمني كنمكه العقمي
التحصيؿ: إف الطالب ذكم التحصيؿ األكاديمي المرتفع  -2

يككف مستكل الطمكح لدييـ مرتفعان عكس الطالب ذكم 
 .التحصيؿ المنخفض

[ أنو كمما كاف الفرد أكثر نضجان 68] غريبالنضج: تذكر ال -3
كمما كاف في متناكؿ بدء تحقيؽ أىدافو كطمكحو ككمما كاف أقدر 
عمى التفكير في الكسائؿ كالغابات التي تحقؽ لو ذلؾ0 ككؿ 
مرحمة مف العمر تتميز بمستكل طمكح معيف، ففي مرحمة رياض 
 األطفاؿ قد يككف الطمكح غير كاضح المعالـ كلكف مكجكد
بالفعؿ كقد يككف في مرحمة التشكؿ أما في مرحمة المراىقة 
فتتحدد معالمو كيصؿ إلى الكاقعية في مرحمة الرشد0 كيسيـ في 
ظيكره مدل كعي الفرد كزيادة نضجو، لذلؾ فالطمكح يتبايف مف 
مرحمة إلى أخرل تبعان لنضج الفرد الجسمي كاالجتماعي كخبرات 

الطمكح لديو0 كأف مستكيات النجاح كالفشؿ كأثرىا عمى مستكل 
 .طمكحات اإلنساف تعتمد عمى حد كبير عمى خبراتو السابقة

الخبرات السابقة: تمعب الخبرات السابقة مف النجاح أك  -4
في مستكل طمكح الفرد فخبرات النجاح تزيد مف  الفشؿ دكران كبيران 

مستكل طمكحو كيعمؿ الفرد عمى المحافظة عمى نجاحاتو 
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فعو إلى مزيد مف التقدـ كالنمك أما خبرات الفشؿ السابقة مما يد
فإنيا تؤدم إلى خفض مستكل الطمكح كتصيب الفرد بالعجز 

 ].65] كاإلحباط
مفيـك الفرد عف ذاتو: يقصد بيا ما يككنو الفرد عف ذاتو  -5

مف ميارات أك خصائص جسمية كعقمية كانفعالية قكية كانت أـ 
 .ضعيفة

سمكب التعزيز مف أىـ األساليب الثكاب كالعقاب: يعتبر أ -6
التي تنمي كترفع أك تيبط بمستكل الطمكح لدل الفرد0 فإذا كاف 
التعزيز إيجابيان سكاء كاف معنكيان أك ماديان كاف لو األثر البالغ في 
ف أكثر ما يعيؽ مغامرة الطفؿ عمى  رفع مستكل طمكح الفرد0 كا 

سمبي أك كجو الخصكص كالشاب بشكؿ عاـ ىك يجده مف النقد ال
العقاب الفعمي عند تعرضو ألدنى فشؿ بالتالي يؤدم ذلؾ إلى 

 0[62] انخفاض مستكل طمكحو
 :ب: العكامؿ الخارجية

ب العكامؿ الخارجية دكران ميما في تحديد مستكل عمت       
الطمكح لدل الفرد كتتشعب منيا عكامؿ كثيرة منيا )المستكل 

كاالجتماعية كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي كالعكامؿ البيئية 
العممي كاألقراف كالعكامؿ الثقافية بالنسبة لمفرد أك األسرة كطمكح 
الكالديف كاألسرة بشكؿ عاـ( كؿ ىذه العكامؿ ليا األثر البالغ في 

 ].67] تحديد مستكل الطمكح لدل األفراد
 :رابعان: خصائص الشخص الطمكح

الشخص  ىناؾ مجمكعة مف الخصائص التي يتميز بيا       
الطمكح، حيث تتعدد اآلراء حكؿ تمؾ الخصائص حدد مجمكعة 

 [ كأبك طالب64] [ كالمشيخي65] مف الباحثيف مثؿ السيمي
[ مجمكعة مف الخصائص التي يتميز بيا الشخص صاحب 69]

 :الطمكح المرتفع يذكر منيا
 .غير راٍض عف كضعو الراىف -
 .ظركؼال يؤمف بالحظ كال يترؾ أمكره لممقادير كال -
ال يخشى المغامرة أك المنافسة أك المناقشة أك المستكلية أك  -

 .الفشؿ أك المجيكؿ
 .يتحمؿ الصعاب كال يجزع إف لـ تظير نتائج جيكده سريعان  -

يحاكؿ االنتقاؿ مف نجاح إلى نجاح أخر كيعمؿ عمى  -
 .االستفادة مف أخطائو السابقة

ف كيعمؿ دائما عمى ال يقتنع بالقميؿ كال يرضى بمستكاه الراى -
 .النيكض بو

 :خامسان: نمك مستكل الطمكح
ترل بعض الدراسات السابقة أف مستكل الطمكح يبدأ      

بالظيكر عند األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة مف العمر مثؿ 
محاكلة الجمكس أك القياـ أك المشي معتدان عمى نفسو دكف 

كمستكاه بزيادة النمك االستعانة باآلخريف0 كيزداد كيتغير نكعو 
 ].31] كالعقميالجسمي 

 :سادسان: مستكل الطمكح كعالقتو بالتكافؽ النفسي
مستكل الطمكح كعالقتو بالصحة النفسية: حيث يرتبط      

مستكل الطمكح ارتباطان كثيقان بالصحة النفسية فإف مف مظاىر 
الصحة النفسية أف يككف ىناؾ تقارب بيف مستكل طمكح الفرد 

ل كفاءتو أك اقتداره0 ألف التباعد بيف مستكل طمكح الفرد كمستك 
 ].30] بالعجزكاقتداره يكلد لديو شعكران 

كيقع بعض اآلباء في الخطأ حيف يدفعكف أبنائيـ إلى      
مستكيات مف الطمكح ال تتناسب مع قدراتيـ الحقيقية كبالتالي 

ثير يعجزكف عف بمكغيا، مما يؤثر سمبان عمى صحتيـ النفسية كي
 ].63] بالعجزلدييـ التكتر كالقمؽ كالشعكر 

 :مستكل الطمكح كعالقتو بالتكافؽ النفسي
إف االتزاف االنفعالي كالثقة بالنفس كالشعكر باألمف       

كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي كاالنبساط كمفيـك الذات اإليجابي 
   كميا عكامؿ تساعد عمى رفع مستكل الطمكح بصكرة كاقعية،

   أف القمؽ كاالضطراب االنفعالي كفقداف الثقة بالنفس  في حيف
كعدـ التكافؽ النفسي عكامؿ مساعدة عمى خفض مستكل 

 ].67] الطمكح
كتحاكؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف مستكل الطمكح كعالقتو      

بالتكافؽ النفسي بجميع أبعاده0 كيعتقد الباحثاف أف مستكل 
ي حيث أف الشخص الطمكح لو ارتباط مباشر بالتكافؽ النفس

يزداد مستكل الطمكح لديو كمما كاف متمتع بدرجة عالية مف 
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التكافؽ النفسي0 ألنو يشعر باألمف كالسعادة كالرضا كالنجاح في 
 .مكاجية أمكر حياتو كىذا يسبب مزيد مف مستكل الطمكح لديو

 :سابعان: النظريات المفسرة لمستكل الطمكح
سرة لمستكل الطمكح بعد استعراض عدد مف النظريات المف     

كجد الباحثاف أنيا تختمؼ في تفسيراتيا لمستكل الطمكح حسب 
الجكانب التي ركزت عمييا النظرية نفسيا0 كفيما يمي بعض تمؾ 

 :النظريات
 .نظرية القيمة الذاتية لميدؼ -

[ أف نظرية القيمة الذاتية لميدؼ كالتي 36] يذكر أبك ندل      
قيمة اليدؼ الذاتية يتقرر كضعتيا )أسكالكنا( تركز عمى أساس 

االختيار إضافة الحتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة أم أف 
القيمة الذاتية لمنجاح تعتبر نتيجة لمقيمة نفسيا كالحتماالت 

 :النجاح0 كتحاكؿ ىذه النظرية تفسير ثالث حقائؽ ىي
 .ىناؾ ميؿ لدل األفراد ليبحثكا عف مستكل طمكح مرتفع نسبيان  -
 .دل األفراد لجعؿ مستكل الطمكح في حدكد معينةىناؾ ميؿ ل -
ىناؾ ميؿ لدل األفراد لجعؿ مستكل الطمكح بعيدان جدا عف  -

 .المنطقة الصعبة جدان كالسيمة جدان 
[ أف ىناؾ فركقان كبيرة بيف الناس 36] كيضيؼ أبك ندل       

فيما يتعمؽ بالميؿ الذم يسيطر عمييـ، كيتحكـ فييـ لتجنب 
 .لنجاحالفشؿ أك البحث عف ا

 :نظرية كيرت ليفيف -
تشير ليفيف إلى كجكد عكامؿ عديدة مف شأنيا أف تعمؿ        

كدافع لمتعمـ كأجمميا فيما أسماه بمستكل الطمكح، حيث أف 
شعكر الفرد بالرضا كاالعتماد عمى الذات يجعمو يسعى إلى مزيد 
مف ىذا الشعكر، كيجعمو يطمح في تحقيؽ أىداؼ أبعد، 

يخمؽ أىداؼ جديدة لمفرد كما أف أىداؼ الفرد  كمستكل الطمكح
تترتب بعضيا عمى اآلخر، ككمما حقؽ منيا شيئان طمح إلى 
تحقيؽ آخر كالتي تككف في الغالب أصعب أبعد مناالن، كتسمى 

 ].68] الحالة العقمية ىنا بمستكل الطمكح
 :نظرية آدلر -

 ك ف أجؿ الكصكؿ إلى السمػح مػػافػػرد يكػػر أف الفػػػف آدلػػػؤمػي      

كاالرتفاع، كذلؾ تعكيضان عف مشاعر النقص كأصبحت فكرة 
الكفاح أك السعي كراء الشعكر باألماف مف نظريات الشخصية 
الجديدة0 كأكد آدلر عمى أىمية العالقات االجتماعية ألف 
اإلنساف كائف اجتماعي قادر عمى التخطيط ألعمالو كتكجيييا 

 االجتماعيةز ألف المحرؾ األساسي ىي أىداؼ حياتو كالحكاف
[33.[ 

  ثامنان: التكافؽ النفسي
إف مصطمح التكافؽ مف أكثر المصطمحات انتشاران في عمـ      

النفس كالصحة النفسية كقد تمكف أىمية ىذا المصطمح في 
عصرنا ىذا في الحاجة إلى األمف كاالستقرار النفسي، كقد اتفقت 

ة تفاعؿ العديد مف الدراسات عمى أف مفيـك التكافؽ ىك عممي
دينامكي مستمر بيف قطبيف أساسييف ىما: أكال اإلنساف نفسو 
كثانيان البيئة المادية التي يعيش فييا، أم يسعى الفرد إلى إشباع 
حاجاتو البيكلكجية كالسيككلكجية كتحقيؽ مختمؼ مطالبو متبع 
في ذلؾ كسائؿ مالئمة لذاتو كلككف التكافؽ دليؿ عمى تمتع 

 ].33] ية الجيدةاإلنساف بالصحة النفس
 .معايير التكافؽ النفسي

لقد حدد مجمكعة مف المؤلفيف معايير التكافؽ النفسي       
 :كالتي يمخصيا الباحثاف فيما يمي

الراحة النفسية: كيقصد بيا أف الشخص المتمتع بالتكافؽ  -1
النفسي ىك الذم يستطيع مكاجية العقبات كحؿ المشكالت 

 ].01] معالمجتبطريقة ترضاىا نفسو كيقرىا 
الكفاية في العمؿ: حيث تعتبر قدرة الفرد عمى العمؿ  -2

كاإلنتاج كالكفاية فييا ما تسمح بو قدراتو كمياراتو مف أىـ دالئؿ 
الصحية النفسية كالتكافؽ النفسي، فالفرد الذم يزاكؿ مينة أك 
عمال فنيان تتاح لو الفرصة الستغالؿ كؿ قدراتو0 كتحقيؽ أىدافو 

 ].38] النفسيةؾ يحقؽ لو الرضا كالسعادة الحيكية ككؿ ذل
مدل استمتاع الفرد بالعالقات االجتماعية: إف بعض األفراد  -3

أقدر مف غيرىـ عمى إنشاء عالقات اجتماعية كعمى االحتفاظ 
 ].35] كالركابطبالصداقات 

 ي ػسػنفػؽ الػػػة ذات التكافػػة السكيػػػيػادة: الشخصػػػكر بالسعػػػالشع -4
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ة كىي شخصية خالية مف ىي التي تعيش في سعادة دائم
 ].30] كالمشاكؿالصراعات 

القدرة عمى ضبط الذات كتحمؿ المسؤكلية: إف الشخص  -5
المتكافؽ نفسيا ىك الذم يستطيع التحكـ في رغباتو0 أك يككف 
قادرا عمى إشباع بعض حاجاتو0 كلديو القدرة عمى ضبط ذاتو 

 ].32] األمكركعمى إدراؾ عكاقب 
إف مف مؤشرات التكافؽ النفسي ثبات ثبات اتجاه الفرد:  -6

اتجاه الفرد كالتي تعتمد عمى التكامؿ في الشخصية ككذلؾ عمى 
 ].35] كبيراالستقرار االنفعالي إلى حد 

األعراض الجسمية: يذكر بعض العمماء عمى أف مف  -7
مؤشرات سكء التكافؽ النفسي ىك ما يظير في شكؿ أعراض 

 ].07] مرضيةجسمية 
ؼ كاقعية: مف مؤشرات التكافؽ النفسي أف يضع اتخاذ أىدا -8

الفرد أماـ نفسو أىداؼ كمستكيات كاقعية لطمكحو0 كيسعى 
لمكصكؿ إلييا حتى كلك كانت تبدك في أغمب األحياف بعيدة 
المناؿ0 فالتكافؽ المتكامؿ ال يعني تحقيؽ الكماؿ بؿ بذؿ الجيد 

 ].64] كالعمؿ المستمر في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ
 :اد التكافؽ النفسيأبع -9

تتعدد مجاالت كأبعاد الحياة ففييا مكاقؼ تثير السمكؾ كالتي      
تبرز عمى مستكيات مختمفة، كلقد اختمفت اآلراء حكؿ تحديد 
أبعاد التكافؽ النفسي تبعا الختالؼ نظرة العمماء كالباحثيف كعميو 
فقد قاـ الباحثاف باستخالص أىـ االبعاد التي أكردىا العمماء 

 :حثيف كالتي تتمخص فيما يميكالبا
التكافؽ الشخصي: كيتضمف السعادة مع النفس كالرضا عنيا  -1

شباع الدكافع كالحاجات الداخمية األكلية الفطرية كالعضكية  كا 
كالفسيكلكجية كالثانكية المكتسبة كالتكافؽ لمطالب النمك في 
المراحؿ المتتالية0 فالتكافؽ الشخصي ىك التكافؽ الذم يعبر عف 
شعكر الفرد باألماف الشخصي، كيشمؿ االعتماد عمى النفس 
كاإلحساس بقيمة الذات كحرية الشخصية كالشعكر باالنتماء 
كالتحرر مف الميكؿ االنسحابية كالخمك مف االمراض العصبية 

زالة القمؽ كالتكتر كالشع   ادةػكر بالسعػػكذلؾ لتحقيؽ الرضا لنفسو كا 

[09.[ 
السعادة مع اآلخريف كااللتزاـ  التكافؽ االجتماعي: كيتضمف -2

بأخالقيات المجتمع كمسايرة المعايير االجتماعية كاالمتثاؿ 
لقكاعد الضبط االجتماعي كتقبؿ التغيير االجتماعي كالتفاعؿ 
االجتماعي السميـ كالعمؿ مف أجؿ مصمحة الجماعة كالسعادة 

 ].32] الزكجية مما يؤدم إلى تحقيؽ الصحة االجتماعية
ي فالتكافؽ النفسي ىك تكيؼ اإلنساف مع األخريف مف كبالتال -3

قامة عالقات اجتماعية  خالؿ تقبميـ كاحتراميـ كالتفاعؿ معيـ كا 
سميمة كالتخطيط لألىداؼ لتحقيقيا بما يتفؽ مع أىداؼ 

 0المجتمع
التكافؽ األسرم: كمعناه مدل تمتع الفرد بعالقات سكية  -4

درة األسرة عمى تكفير كمشبعة بينو كبيف أفراد أسرتو، كمدل ق
 .اإلمكانيات الضركرية لذلؾ

التكافؽ الميني: كيتضمف االختيار المناسب لممينة  -5
كاالستعداد ليا عممان كتدريبان كالدخكؿ فييا كالكفاءة كاإلنجاز 
كاإلنتاج كالشعكر بالرضا كالنجاح0 كيعبر عنو العامؿ المناسب 

 ].61] في العمؿ المناسب
)الجسمي(: كىك تمتع الفرد بصحة جيدة التكافؽ الصحي  -6

خالية مف االمراض الجسمية كالعقمية كاالنفعالية0 مع تقبمو 
لممظير الخارجي كالرضا عنو كخمكه مف المشاكؿ العضكية 
مكاناتو0 كتمتعو  المختمفة كشعكره باالرتياح النفسي تجاه قدراتو كا 

درتو بحكاس سميمة كميمو إلى النشاط كالحيكية معظـ الكقت كق
عمى الحركة كاالتزاف السالمة في التركيز مع االستمرارية في 

 ].33] النشاط كالعمؿ دكف إجياد أك ضعؼ لميمتو كنشاطو
 :العكامؿ المؤثرة في التكافؽ النفسي

يعمؿ الفرد دائما عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي كيمجأ في ذلؾ      
 :يإلى أساليب مباشرة كغير مباشرة، كمف تمؾ األساليب ما يم

التكافؽ النفسي كمطالب النمك: مف أىـ عكامؿ إحداث  -1
التكافؽ المباشرة كتحقيؽ مطالب النمك النفسي السكم في جميع 

اجتماعيان(0  –انفعاليان  –عقميان  –مراحمو كبكافة مظاىره )جسميا ن 
كمطالب النمك ىي االشياء التي يتطمبيا النمك النفسي لمفرد0 
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ى يصبح سعيدان كناجحان في حياتو0 كالتي يجب أف يتعمميا حت
أم أنيا عبارة عف المستكيات الضركرية التي تحدد خطكات 
النمك لمفرد0 كيؤدم تحقيؽ مطالب النمك إلى سعادة الفرد كيسيؿ 
تحقيؽ مطالب النمك األخرل في نفس المرحمة كفي المراحؿ 
التالية كيؤدم عدـ تحقيؽ مطالب النمك إلى شقاء الفرد كفشمو 

بة تحقيؽ مطالب النمك األخرل في نفس المرحمة كفي كصعك 
 ].30] تميياالمراحؿ التي 

التكافؽ النفسي كدكافع السمكؾ: مف أىـ الشركط التي تحقؽ  -2
التكافؽ النفسي إشباع دكافع السمكؾ كحاجات الفرد كىذه مف أىـ 
العكامؿ المباشرة إلحداث التكافؽ النفسي حيث يعتبر مكضكع 

قكة الدافعة لمسمكؾ بصفة عامة مف المكضكعات الدكافع أك ال
اليامة في عمـ النفس0 ألف الدكافع بطبيعة الحاؿ ىي التي تفسر 
السمكؾ كيعتبر السمكؾ نتاج عممية تتفاعؿ فييا العكامؿ الحيكية 
شباعيا ضركرم لحياة الفرد  كمف أمثمتيا الحاجات الحيكية كا 

النفسية االمف كالعكامؿ النفسية االجتماعية مثؿ الحاجات 
شباعيا ضركرم لتحقيؽ التكافؽ  كاالجتماع كتأكيد الذات كا 

 ].32] كاالجتماعيالنفسي 
التكافؽ كحيؿ الدفاع النفسي: أساليب غير مباشرة تحاكؿ  -3

إحداث التكافؽ النفسي كىي كسائؿ تكافقية ال شعكرية مف جانب 
مف الفرد0 مف كظيفتيا تشكيو كمسح الحقيقة حتى يتخمص الفرد 

حالة التكتر القمؽ الناتجة عف االحباط كالصراعات التي لـ تحؿ 
كالتي تيدد أمنو النفسي0 كىدفيا كقاية الذات كالدفاع عنيا 
كاالحتفاظ بالثقة بالنفس كاحتراـ الذات كتحقيؽ الراحة النفسية 

 ].05] كاألمف النفسي
 :مؤشرات التكافؽ النفسي

ؤشرات التكافؽ النفسي [ أف مف أبرز م07] ميكيرل الشحك      
التقبؿ الكاقعي لحدكد االمكانيات، كالمركنة كاالستفادة مف 
الخبرات السابقة، كاالتزاف االنفعالي كالقدرة عمى مكاجية 
التحديات كاألزمات كمشاعر اإلحباط كالضغكط بأنكاعيا 
المختمفة، كالقدرة عمى التكيؼ مع المطالب كالحاجات الداخمية 

المسؤكلية، كالشعكر بالسعادة كالراحة النفسية كالخارجية كتحمؿ 

كالرضا عف الذات، كالخمك النسبي مف االعراض المرضية 
النفسية كالعقمية، كالتمتع بالقدرة عمى التحصيؿ االكاديمي الجيد 

 .كتنمية الميارات االكاديمية كالمعرفية كاالجتماعية
 :النظريات المفسرة لمتكافؽ النفسي

العمماء النفسييف بكضع نظريات تمثؿ  اىتـ كثير مف     
مجمكعة مف االستنتاجات كالتفسيرات حكؿ شخصية اإلنساف 
ككحدة كتكامؿ جكانب حياتو ككيفية التداخؿ كالتفاعؿ بيف نكاحي 
الشخصية كالعكامؿ المؤثرة عمى تكافقيا النفسي0 كمف خالؿ 
االطالع عمى أدبيات البحكث العممية السابقة كبعض المراجؿ 

 ]:35] كف استعراض عدد مف تمؾ النظريات فيما يمي شقيريم
نظرية التحميؿ النفسي: حيث يرل )فركيد( أف عممية التكافؽ  -

لدل الفرد غالبان ما تككف ال شعكرية0 بحكـ أف األفراد ال تعي 
األسباب الحقيقية لكثير مف سمككياتيـ0 فالشخص المتكافؽ مف 

م يستطيع إشباع كجية نظر تمؾ النظرية ىك الشخص الذ
 ].34] اجتماعيان المتطمبات الضركرية بكسائؿ مقبكلة 

كيعتمد التكافؽ لدل فركيد عمى األنا، فاألنا تجعؿ الفرد      
متكافقان أك غير متكافؽ0 فاألنا القكية تسيطر عمى اليك، كاألنا 
األعمى كتحدث تكازنان بينيما كبيف الكاقع0 أما األنا الضعيفة 

يك فتسيطر عمى الشخصية فتككف الشخصية فتضعؼ أماـ ال
شيكانية تحاكؿ إشباع غرائزىا دكف مراعاة لمكاقع أك المثؿ فتكدم 
بصاحبيا إلى االنحراؼ كعدـ مراعاة الكاقع الذم ينعكس عمييا 
سمبان كمف ثـ إلى االضطرابات إما أف تسيطر األنا األعمى 

0 فتقـك فتجعؿ الشخصية متشددة بالمثؿ إلى درجة عدـ المركنة
بكبت الرغبات كالغرائز الطبيعية أك تشعر بالذنب المبالغ فيو 

 ].39] كتؤدم إلى االضطرابات النفسية كسكء التكافؽ
كعميو فقد ركزت نظرية فركيد )التحميؿ النفسي( في      

تصكرىا لمتكافؽ عمى قدرة اإلنساف عمى خفض التكتر كاأللـ 
ال فيك سيئ التكافؽ  شباع الحاجات كا  كىذا التصكر ييمؿ دكر كا 

الفرد في الجماعة كالتزامو بالنظاـ القيمي لممجتمع0 فقد أرجعكا 
أف كؿ نجاح يحققو الفرد لمغريزة كيذلؾ يتـ اختزاؿ دكر اإلدراؾ 
العقؿ كالقيـ اإلنسانية كما أف ىذا التصكر يجعؿ الفرد مقترنان 
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رة عمى باستجابة تغيير كفقان لممتغيرات الخارجية0 كسمب منو القد
التحكـ في المحيط الخارجي فجعمو طرفان سمبيان في عممية 

 ].81] التفاعؿ االجتماعي كجعؿ الفرد أسير غرائزه
النظرية السمككية: يعتبر كؿ مف )كاطسكف كسكينر( مف أشير 
مؤسسي ىذه المدرسة كالتي ترل أف أنماط التكافؽ كسكء التكافؽ 

مف خالؿ الخبرات  ماىي اال أنماط سمككية متعممة )مكتسبة(
التي يتعرض ليا الفرد كالتي أكدت عمى أف التكافؽ ىك جممة 
مف العادات تعمميا الفرد في السابؽ كساىمت في خفض التكتر 
ضافة إلى ككنيا مناسبة كذات  لديو إذا اشبعت دكافعو كحاجاتو كا 

 .فاعمية في التعامؿ مع االخريف
ؽ ال يمكف ليا أف كاعتقد )كاطسكف كسكينر( أف عممية التكاف -

تنمك عف طريؽ الجيد الشعكرم بؿ تتشكؿ بطريقة ألية مف 
 ].81] خالؿ التكرار كالتمميحات البيئية

كمما سبؽ فإف أصحاب المدرسة السمككية يركف أف التكافؽ  -
ىك نمط مف المسايرة االجتماعية ألف المسايرة مف طبيعتيا 

 .ضغكط الجماعةتجنب الصراع بيف القكل الداخمية عند الفرد ك 
النظرية اإلنسانية: ترل النظرية اإلنسانية أف ىناؾ سمات  -

تميز اإلنساف عمى الحيكاف كالحرية كاالبداع ككاف في مقدمتيـ 
كؿ مف )كارؿ ركجرز كأبراىاـ ماسمك كالبكرت، فأرل ركجرز أف 
االفراد يعانكف مف سكء التكافؽ يمجأكف لتعبير عف بعض 

حك ال يتسؽ مع مفيـك الذات لدييـ، الجكانب المقمقة عمى ن
كيؤكد عمى أف سكء التكافؽ النفسي قد يستمر إذا ما حاكلكا 
االحتفاظ ببعض الخبرات االنفعالية بعيدان عف مجاؿ الكعي أك 
االدراؾ0 مما يكدم إلى جعؿ إمكانية تنظيـ أك تكحيد مثؿ ىذه 
ى الخبرات أمرا مستحيال فيدفع بيـ إلى مزيدا مف مشاعر االس

كالتكتر كسكء التكافؽ0 كيذىب ماسمك إلى أف الشخص المتكافؽ 
غير المتكافؽ نفسيان كأىميا نفسيان يتميز بخصائص معينة عف 

 ].80] كافي
 .إدراؾ أكثر فاعمية لمكاقع كعالقات مريحة معو -
 .تقبؿ الذات كاآلخريف كالطبيعة -
 .تمقائية في الحياة الداخمية كاالفكار كالدكافع -

 ركيز عمى المشكمة كاالىتماـ بالمشاكؿ خارج نفسو كالشعكرالت -
 .برسالتو في الحياة

القدرة عمى االنسالخ مما حكلو مف مثيرات الحاجة إلى العزلة  -
 .كالخمكة الذاتية

 0تية استقالال عف الثقافة كالبيئةاستقالؿ الذا -
الشعكر بالقكة كاالنتماء كالتكحد مع بني اإلنساف كشعكر  -

 .بالمشاركة الكجدانية كالمحبة لبني اإلنساف ككؿعميؽ 
 .عالقات شخصية متبادلة عميقة -
 ].30] التمييز بيف الكسائؿ كالغايات -

لقد أكد " ماسمك " أىمية تحقيؽ التكافؽ النفسي السكم       
الجيد لمفرد كذلؾ بامتثاؿ المعايير كالخصائص لمتكافؽ سابقة 

نساني أف تكافؽ الفرد ال يتـ اال الذكر، كيرل أصحاب االتجاه اإل
بعد إشباع الفرد حاجاتو االساسية كأف التعرض لضغكط كحدة ال 
يكفي لشرح قياـ االستجابة لو بؿ يتكفؽ ذلؾ عمى الطريقة التي 
يقيـ بيا الناس البيئة كعمى األىمية كالمعنى الذم يصفكنو عمى 

ؾ ككذلالضغكط كعمى تقييميـ لمصادر التعامؿ مع الشدائد 
 ].86] التعامؿ الفعمي مع الضغكط

النظرية المعرفية: يرل أصحاب النظرية المعرفية أف التكافؽ 
يأتي عبر معرفة اإلنساف لذاتو كقدراتو كالتكافؽ معيما0 حسب 
االمكانية المتاحة كأف كؿ فرد يمتمؾ القدرة عمى التكافؽ الذاتي، 

تعميـ  كعمى ىذا األساس فقد أكد " ألبرت أليس " عمى أىمية
المرضى النفسييف كيؼ يغيركف مف تفكيرىـ في حؿ المشكالت، 
كأف يكضح لممريض أف حديثو مع ذاتو يعتبر مصدرا الضطرابو 
االنفعالي، كأف يساعد عمى أف يستقيـ تفكيره حتى يصبح 

 ].09] فعاليةالحديث الذاتي لديو أكثر منطقية أكثر 
كافؽ الفرد أنو يحدث كعميو فإف المعرفيكف استبعدكا تفسير ت     

بطريقة آلية تبعده عف الطبيعة البشرية اعتبركا أف كثيرا مف 
الكظائؼ البشرية تنمكا الفرد عمى درجة عالية مف الكعي 
كاإلدراؾ لألفكار كالمفاىيـ األساسية0 كمف خالؿ ىذه النظريات 
التي طرحيا عمماء النفس نجد أف كؿ كاحد منيـ لو تفسيرا 

لتكافؽ في ضكء منحى معيف، رغـ أنيا تتفؽ كتحديد لمفيـك ا
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بأف التكافؽ النفسي مفيـك أساسي مرتبط بمقكمات الصحة 
 ].01] النفسية لمفرد

 :العكامؿ التي تعيؽ إتماـ التكافؽ النفسي
يختمؼ تأثير عكامؿ التكافؽ النفسي مف فرد إلى آخر      

فرد حسب البناء أك التنظيـ التكاممي الديناميكي الذم يتميز بو ال
كالذم يتككف مف محصمة التفاعؿ المستمر بيف جكانب الفرد 
الجسمية كالنفسية كالعقمية كاالنفعالية مع مؤثرات البيئة المادية 

 ].09] كاالجتماعية
 :كيمكف إجماؿ عكائؽ التكافؽ النفسي في النقاط التالية    

النقص الجسماني: تؤثر الحالة الجسمية العامة لمفرد عمى  -
النفسي فالشخص العميؿ )المريض( تنتابو االمراض مدل تكافقو 

تقؿ كفاءتو كيككف عرضة لمجابية مشاكؿ ال يجابييا عادة 
 ].32] السميـالشخص 

عدـ إشباع الحاجات بالطريقة التي تقرىا الثقافة: يرل الفرد  -
ذا استثيرت  حاجاتو الجسمانية كحاجاتو االجتماعية المكتسبة كا 

حالة تكتر كاختالؿ لتكازنو كال بد  الحاجات أصبح اإلنساف في
عادة التكازف كتحديد ثقافة  لمحاجة مف مشبع إلزالة التكتر كا 

 .الطرؽ التي يتـ بيا إشباع ىذه الحاجات
عدـ تناسب االنفعاالت كالمكاقؼ: إف االنفعاالت الحادة  -

المستمرة تخؿ مف تكازف الفرد كليا أثر ضارة جسمانيان 
 .كاجتماعيان 

يف أدكار الذات: ما يؤدم عادة إلى الصراع كعدـ الصراع ب -
التكافؽ النفسي كعدـ التكميؼ كجكد مجمكعة مف العكائؽ 

 ].35] كالمتمثمة في شقير
عكائؽ نفسية: كمنيا الصراع النفسي الذم ينشأ عف تناقص أك  •

تعارض أىدافو كعدـ قدرتو عمى اختيار أم منيا في الكقت 
ي دراسة الطب أك الصيدلة كال المناسب مثمما يرغب الطالب ف

يستطيع الفصؿ بينيما، فيقع في صراع نفسي قد يمنعو مف 
 .االلتحاؽ بأم منيما في الكقت المناسب

 دـ تكفر اؿ كعػػػص المػػػر نقػػػة: يعتبػػقتصادياالة ك ػػػماديالؽ ػػػعكائال •
 رد مف تحقيؽ أىداؼ كرغبات كىذا ما ػع الفػػان يمنػػات عائقػػاالمكاني

 ].30] يسبب لو الشعكر باإلحباط
عكائؽ اجتماعية: تتمثؿ في العادات كالتقاليد كالقكانيف  •

المكجكدة في المجتمع كالتي قد تعيؽ الشخص عف تحقيؽ أىدافو 
شباع حاجاتو كذلؾ بضبط سمككياتو كتنظيـ عالقاتو  ].67] كا 

العقبات الخاصة بالقدرات الفردية: إف الفرد في مراحؿ حياتو  •
عائقا عضكم كنقص  يتعرض إلى عكائؽ مختمفة سكاء كاف

السمع أك البصر أك عائؽ عقمي كانخفاض الذكاء0 كبالتالي 
يككف نقص في األداء كاالستعداد كقد يككف العائؽ النفسي 
كالقمؽ كالتعب كعدـ الثقة كالقدرة عمى إقامة عالقات مع 
اآلخريف كشعكره بعدـ الرضا عف النفس كال ستطيع الدفاع عنيا 

مى إقامة عالقات طيبة مع األسرة كما يظير في عدـ قدرتو ع
 ].02] كاآلخريف

العقبات االجتماعية: باإلضافة إلى العقبات السابقة التي  •
يكاجييا الفرد ىناؾ البيئة االجتماعية التي تحكؿ دكف تحقيؽ 
الفرد لتكافقو االجتماعي التي مف شانيا التقميؿ مف الميارات لدل 

نفعالية التي تسببيا األسرة الفرد كالعادات السيئة كالصراعات اال
 .مف خالؿ المعاممة السيئة

سكء التكافؽ: إف المقصكد بسكء التكافؽ ىك ظيكر سمكؾ غير 
مرغكب فيو مف قبؿ الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد فكؿ مف 
سمكؾ الطفؿ العدكاني كاالنطكائي يعتبر سمكؾ غير متكافؽ، 

أخذ دكره كيتحمؿ كيعتبر ىذا السمكؾ ىك الذم يمنع الفرد أف ي
 ].07] المسؤكلية في المجتمع الذم يعيش فيو

كيرل الباحثاف أف سكء التكافؽ يعني عجز الفرد عف حؿ      
مشكالتو اليكمية عمى اختالفيا عجزان يزيد عمى ما ينتظره الغير 
منو أك ما ينتظره مف نفسو كلسكء التكافؽ مجاالت عدة فيناؾ 

فؽ الميني كاألسرم كالدراسي الذاتي كاالجتماعي كسكء التكا
 .كغيرىا

 الدراسات السابقة. 4
ىناؾ بعض الدراسات قريبة الصمة بالدراسة الحالية كمف      

 :تمؾ الدراسات ما يمي
 ة العالقة بيف ػى معرفػػت إلػػػي ىدفػػػ[ الت67رم ]ػػة السميػػػدراس     
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مستكل الطمكح كالتكافؽ النفسي لدل الطمبة المتفكقيف كالمتأخريف 
بكمية التربية الحككمية كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي  دراسيان 

( طالبان كطالبة 331التحميمي كقد تككنت عينة الدراسة مف )
كاستخدمت الدراسة استبانة مستكل الطمكح لمراشديف مف إعداد 
كاميميا عبد الفتاح0 كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا: 

ف الطالب المتأخريف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بي
كالطالبات المتأخرات في التكافؽ النفسي، ككذلؾ كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف الطالب كالطالبات المتأخريف دراسيان في 
مستكل الطمكح، ككجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التكافؽ النفسي 
كمستكل الطمكح لدل الطالبات المتفكقات دراسيان، ككذلؾ كجكد 

ر دالة إحصائيا بيف التكافؽ النفسي كمستكل الطمكح عالقة غي
 .لدل الطالب المتأخريف دراسيان 

[ إلى أف التكافؽ النفسي، كاالتزاف 83كتشير دراسة األسكد ]     
االنفعالي لدل الفرد، ليما دكر كبير في التطمع كارتفاع الطمكح؛ 

فسي، ألف القمؽ كالخكؼ، كاالنطكاء، كاالكتئاب، كسكء التكافؽ الن
سبب لتشتت فكر كعقؿ الفرد مما يسبب ضعفا في األداء 

 “. كتراجعا في الطمكح، كعدـ االكتراث ببمكغ األىداؼ
التي ىدفت إلى  [44] (Pal) كتشير دراسة باؿ كآخركف     

التعرؼ عمى مفيـك الذات، كمستكل الطمكح لدل طالب المرحمة 
نخفض، كما الثانكية مف ذكم اإلنجاز العالي ،كاإلنجاز الم

ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير كؿ مف متغير الجنس، الحالة 
االجتماعية، الحالة االقتصادية عمى مستكل الطمكح0 كتككنت 

( طالبا مف المرحمة الثانكية0 كقد استخدـ 681عينة الدراسة مف )
الباحثكف في ىذه الدراسة مقياس راستكجي لمفيـك الذات، 

لطمكح، كمف نتائج الدراسة أف كمقياس سينج كتيكاف لمستكل ا
الطالب ذكم اإلنجاز العالي كاف عندىـ مفيـك الذات أفضؿ مف 
الطالب ذكم اإلنجاز المنخفض، كأف الجنس، يؤثر في اإلنجاز 
الدراسي، كالحالة االقتصادية، كالحالة االجتماعية تأثيرا داال عمى 
مستكل الطمكح، حيث اف الطالب ذكم المستكل االقتصادم 

 .جتماعي المتكسط كاف طمكحيـ أفضؿ مف غيرىـاال
 [ التي ىدفت إلى 31و ]ك شيبػػػة أبػػػارت دراسػػػف أشػػػي حيػػػف      

معرفة العالقة بيف مستكل الطمكح كبعض المتغيرات الدراسية 
كاالجتماعية لدل طالبات كميات التربية العالية كالمتكسطة بمدينة 

( 611يا مف )جده بالمممكة العربية السعكدية كالتي تككنت عينت
طالبة ككانت أدكات الدراسة تتككف مف قائمة آيزنؾ لمشخصية، 
كاستبياف مستكل الطمكح مف إعداد كاميميا عبد الفتاح0 كمف 
نتائج الدراسة، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل 
الطمكح بيف الطالبات مرتفعات التحصيؿ كمنخفضات التحصيؿ 

صيؿ، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات بالكميتيف لصالح مرتفعات التح
داللة إحصائية بيف مستكل طمكح طالبات الكمية المتكسطة 
كطالبات الكمية العالية لصالح طالبات الكمية العالية، ككجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الطمكح بيف المتزكجات 

 .كغير المتزكجات لصالح الطالبات المتزكجات
 :ةالتعقيب عمى الدراسات السابق

اتفقت الدراسة الحالية إلى حد كبير مع دراسة السميرم       
[ التي ىدفت إلى معرفة العالقة بيف مستكل الطمكح 67]

كالتكافؽ النفسي لدل الطمبة المتفكقيف كالمتأخريف دراسيان بكمية 
التربية الحككمية، إال اف كجو االختالؼ ككف الدراسة الحالية 

مختمؼ المستكيات في جامعة تناكلت الطالب بشكؿ عاـ في 
شقراء دكف تحديد المتقدميف أك المتأخريف دراسيان، كما اختمفت 

كذلؾ في العينة المستيدفة، كما اتفقت  [67مع دراسة السميرم ]
[ التي ترل أف التكافؽ 83الدراسة جزئيان مع دراسة األسكد ]

طمع النفسي، كاالتزاف االنفعالي لدل الفرد، ليما دكر كبير في الت
كارتفاع الطمكح؛  في حيف أف كجو االختالؼ ككف الدراسة 
الحالية ال تتناكؿ أبعاد القمؽ كالخكؼ، كاالنطكاء، كاالكتئاب، 

[، كلعؿ ىذا ما أشارت إليو 83] الذم أشارت إليو دراسة األسكد
التي ىدفت إلى التعرؼ عمى  [44] (Pal) دراسة باؿ كآخركف

ل طالب المرحمة الثانكية، في مفيـك الذات، كمستكل الطمكح لد
الطمكح كعالقتو بالتكافؽ  حيف اف الدراسة الحالية تتناكؿ مستكل

، كما اتفقت الدراسة جزئيان كذلؾ مع دراسة أبك شيبو النفسي
[ التي ىدفت إلى معرفة العالقة بيف مستكل الطمكح كبعض 31]

المتغيرات الدراسية كاالجتماعية لدل طالبات كميات التربية 
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لعالية كالمتكسطة، حيث كاف االتفاؽ في تناكؿ مستكل الطمكح ا
كاالختالؼ في المتغيرات االجتماعية المؤثرة فيو يما تتناكؿ 

 .الدراسة الحالية عالقة مستكل الطمكح بالتكافؽ النفسي
 . الطريقة واالجراءات5

 منهج الدراسةأ. 
 نظران لطبيعة أىداؼ كتساؤالت الدراسة اعتمد الباحثاف في      

 .الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي
 مجتمع الدراسةب. 

تككف مجتمع الدراسة مف طالب جامعة شقراء في المممكة      
دارة األعماؿ، مف الجنسيف  العربية السعكدية مف كمية التربية كا 
الذككر كاإلناث كمف مختمؼ المستكيات مف المستكل الثاني إلى 

نظرية كبمغ حجـ مجتمع الثامف، مف التخصصات العممية كال
( طالبان، حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة مف كمية 6715الدراسة )

( لإلناث، 711( طالبان، مقابؿ عدد )411إدارة األعماؿ بنيف )
( مف 0615في حيف بمغ حجـ مجتمع الدراسة مف كمية التربية )

ناثان كقت  تخصص الرياضيات كاإلنجميزم مف الجنسيف ذككران كا 
 .اسةإجراء الدر 

 عينة الدراسةج. 
لدراسة بناءن عمى المجتمع الكمي استخدـ امجتمع لعينة ال تمثيؿل

مدخؿ رابطة التربية األمريكية لتحديد الحد األدنى المناسب 
 :لحجـ العينة التي تككف عادة كبيرة الحجـ كفؽ المعادلة التالية

 NP (1-p  
2

x) 

 X2P(1-p)( +N-1)D2  

 :أف حيث
N :العينة لحجـ ألدنىا الحد. 
N :العينة حجـ. 
P :المقدرة النسبة ىي  (P = 0.50) 

1-P :المكممة النسبة ىي -P = 0.50)0) 
D :أنيا كيقترح النسبة، تقدير في الخطأ  (D = 0.05) 

X2 :كىي%( 95) ثقة كدرجة كاحدة درجة عند كام مربع قيمة 
 .34480 تساكم
 :ىك العينة لحجـ المناسب األدنى الحد فإف كبالتالي

 

 
 مف الدراسة عينة تككنت فقد أعاله المعادلة عمى كبناءن       
 كالقسـ العممية الكميات في يدرسكف الذيف الطالب قسـ: قسميف
 عدد بتكزيع الباحثاف قاـ حيث النظرية، الكميات طالب الثاني

( 500) عدد منيا عاد الدراسة، مجتمع عمى استبانة( 551)
 استبانة( 03) استبعاد تـ الباحثيف قبؿ مف دقيقيات كبعد استبانة،

( 894) عدد ليتبقى المبحكثيف قبؿ مف استيفائيا لعدـ نسبة
 :التالي لمجدكؿ كفقان  الحالية لمدراسة الرئيسة العينة تمثؿ استبانة،

 .1 جدول
 الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة العدد البيان
 62.2 310 كمية التربية الكمية

 3704 044 إدارة األعماؿ كمية
 49.4 246 ذكر الجنس

 47.0 234 أنثى
 3.6 18 المجمكع

 70.7 352 عممي التخصص
 6903 082 نظرم

 55.4 276 مف الثاني إلى الرابع المستكل الدراسي
 22.1 110 مف الخامس إلى السادس
 6605 006 مف السابع إلى الثامف

 100% 737 المجمكع
 
 

 

n = 

n   =483  
5.0  ×5.0  ×4588  ×4.833  

5.0  ×5.0  ×4.833 ( +3-4588)2 (5.50)  

5.0  ×5.0  ×4.833 ( +3-4588)2 (5.50)  
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 لدراسةا د. أدوات
 النفسي التكافؽ مقياس: أكالن 

 فقرة( 41)مف كيتككف [35] شقير إعداد مف المقياس      
 أبعاد ألربعة مقسمة كالفقرات النفسي التكافؽ معرفة إلى تيدؼ
 الصحي التكافؽ كبعد كاالنفعالي، الشخصي التكافؽ بعد كىي

 (10780) ثباتو مستكل كبمغ الجسمي،
 مقياس عمى التعديالت ضبع أجريا الباحثاف أف إال      
 البيانات إليو كأضاؼ السعكدية البيئة مع ليتالءـ النفسي التكافؽ

 التخصص، الجنس، الكمية،: )في تمثمت التي الشخصية
 المقياس عبارات مف عبارة( 07) حذؼ كتـ( الدراسي المستكل
 كيتـ النفسي، التكافؽ مقياس تمثؿ عبارة( 23) عدد ليتبقى الكمي

 أحيانان، دائمان،) ثالثي مقياس خالؿ مف فقراتو عمى اإلجابة
 (0أبدان 

 :الطمكح مستكل مقياس: ثانيان  
 الذم المقياس عمى المقياس ىذا إعداد عند الباحثاف استند     
 استخدمتيا التي المقاييس مف عدد عمى استنادان  بركات زياد أعده

 ،0993 الفتاح، عبد دراسة منيا المجاؿ ىذا في سابقة دراسات
 ،[31] شيبة أبك ،[69] طالب كأبك ؛0999 الشايب، كدراسة
 جميع في عاليان  المقياس ثبات معامؿ ككاف 0948 سميماف،
 دراسة مف كمتعددة متباينة فقراتو عدد ككانت المذككرة، الدراسات

 الكثير كاستبعدا عباراتو بعض صاغا الباحثيف أف إال أخرل، إلى
 فقرات كتككنت الحالية دراسةال عينة مع لتتكافؽ العبارات مف

 يتـ فقرة،( 35) مف النيائية صيغتو في الطمكح مستكل مقياس
 (0ال نعـ،) ثنائي مقياس خالؿ مف عمييا اإلجابة

 
 
 
 
 
 

 :الدراسة مقاييس صدؽ
 (:المحتكل كصدؽ الظاىرم الصدؽ) المحكميف صدؽ -

 تـ( المحكميف صدؽ) لألداة الظاىرم الصدؽ مف لمتأكد      
 كنظران  المحكميف، مف عدد عمى األكلية صكرتيا يف عرضيا
 عمى الباحثاف حرص فقد الدراسة أداة كجكانب مجاالت لتعدد
 النفسية التخصصات مختمؼ لتشمؿ المحكميف تخصصات تنكع

 .كالتربكية
 العبارات مالءمة مدل في آراءىـ المحكميف أبدل كقد       
 كمدل ارات،العب صياغة كضكح كمدل ألجمو، كضعت ما لقياس
 الدراسة متغيرات محاكر مف محكر كؿ لتغطية العبارات كفاية

 تعديؿ مف ضركريان  يركنو ما اقتراح إلى إضافة األساسية،
 الزمة جديدة عبارات إضافة أك حذفيا، أك العبارات، صياغة
 .الدراسة ألداة

 أبداىا التي كالتكجييات المالحظات إلى كاستنادان       
 عمييا اتفؽ التي التعديالت بإجراء لباحثافا قاـ المحكمكف،

 كحذؼ العبارات، بعض صياغة تعديؿ كتـ المحكميف، معظـ
 الظاىرم الصدؽ بأساليب يسمى ما كىذا منيا، اآلخر البعض

 .المحكميف صدؽ أك
 (:الداخمي االتساؽ) البنائي الصدؽ -

 لممقياس الكمية الدرجة بيف االرتباط معامؿ حساب تـ       
 كدالة إيجابية االرتباط معامالت معظـ ككانت ة،عبار  كؿ كدرجة
 كالترابط الداخمي االتساؽ عمى يدؿ كىذا ،(1010) مستكل عند
 :ذلؾ تفاصيؿ تبيف التالية كالجداكؿ الدراسة، أداة فقرات بيف

 2 جدول
 اسلممقي الكمية بالدرجة العبارة ارتباط بحساب النفسي التوافق مقياس لعبارات السيكومتري التحميل

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

0 .388** 1010 07 .495** 1010 33 .556** 1010 89 .484** 1010 
6 .379** 1010 04 .433** 1010 38 .396** 1010 51 .564** 1010 
3 .508** 1010 09 .380** 1010 35 .393** 1010 50 .563** 1010 
8 .482** 1010 61 .430** 1010 32 .412** 1010 56 .495** 1010 
5 .468** 1010 60 .499** 1010 37 .374** 1010 53 .466** 1010 
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2 .429** 1010 66 .337** 1010 34 .415** 1010 58 .479** 1010 
7 .441** 1010 63 .432** 1010 39 .405** 1010 55 .456** 1010 
4 .429** 1010 68 .412** 1010 81 .371** 1010 52 .431** 1010 
9 .356** 1010 65 .454** 1010 80 .339** 1010 57 .394** 1010 
01 .379** 1010 62 .421** 1010 86 .427** 1010 54 .538** 1010 
00 .481** 1010 67 .431** 1010 83 .404** 1010 59 .509** 1010 
06 .533** 1010 64 .500** 1010 88 .584** 1010 21 .456** 1010 
03 .549** 1010 69 .551** 1010 85 .618** 1010 20 .497** 1010 
08 .456** 1010 31 .495** 1010 82 .541** 1010 26 522** 1010 
05 .517** 1010 30 .552** 1010 87 .352** 1010 23 .546** 1010 
02 .465** 1010 36 .546** 1010 84 .545** 1010   
  أقؿ أك 1010 مستكل عند داؿ **

 مقياس عبارات جميع أف( 6) رقـ الجدكؿ مف يتضح      
 عند كدالة الكمية درجتو في بالمقياس ترتبط النفسي التكافؽ

 صدؽ بمستكل يتمتع المقياس أف أم ؿ،أق أك( 1010) مستكل
 في عاؿٍ  صدؽ مستكل إلى يؤدم قد أنو إلى يكحي مما عاٍؿ،
 .كذلؾ النتائج

 3 جدول
 لممقياس الكمية بالدرجة العبارة ارتباط بحساب الطموح مستوى مقياس لعبارات السيكومتري التحميل

 مستوى الداللة ل االرتباطمعام رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة
0 1.000** 1010 09 .304** 1010 
6 .279** 1010 61 .327** 1010 
3 .224** 1010 60 .285** 1010 
8 .242** 1010 66 .395** 1010 
5 .416** 1010 63 .347** 1010 
2 .291** 1010 68 .507** 1010 
7 .310** 1010 65 .303** 1010 
4 .250** 1010 62 .176** 1010 
9 .398** 1010 67 .288** 1010 
01 .497** 1010 64 .500** 1010 
00 .279** 1010 69 .363** 1010 
06 .247** 1010 31 .355** 1010 
03 .364** 1010 30 .531** 1010 
08 .412** 1010 36 .457** 1010 
05 .233** 1010 33 .331** 1010 
02 .358** 1010 38 .353** 1010 
07 .452** 1010 35 .387** 1010 
04 .352** 1010  

  أقؿ أك 1010 مستكل عند اؿد **
 مقياس عبارات جميع أف( 3) رقـ الجدكؿ مف يتضح     
 كانت كجميعيا الكمية درجتو في بالمقياس ترتبط الطمكح مستكل

 إلى يشير مما أقؿ، أك( 1010) مستكل عند احصائيان  دالة
 .سالمقيا عبارات صدؽ

 :المقياس ثبات
 كركنباخ ألفا معامؿ استخداـ تـ الثبات معامؿ الستخراج 

(Cronbach’s Alpha)، مقاييس ثبات يكضح التالي كالجدكؿ 
 :كركنباخ ألفا معامؿ استخداـ طريؽ عف الدراسة
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 4 جدول
 كرونباخ ألفا باستخدام الدراسة لمقاييس الثبات معامل
 ة ألفاقيم عدد العبارات مقاييس الدراسة

 1095 23 مقياس التكافؽ النفسي
 1045 35 مقياس مستكل الطمكح

 لثبات كركنباخ ألفا قيمة أف( 8) رقـ الجدكؿ مف يتضح     
 ىذه كتعد ،(1095 إلى 1045) بيف ما تراكحت الدراسة مقاييس

 يرل حيث الدراسة، أدكات ثبات لمدل جدان  كمطمئنة مرتفعة القيـ
 ألفا معامؿ كفاية عمى لمحكـ المحؾ أف المختصيف مف كثير

 يمكف التي النتائج ثبات إلى يشير مما ،(1075) ىك كركنباخ
 .التطبيؽ عند الدراسة أداة عنيا تسفر أف

 . النتائج6
 :يمي لما كفقان  الميدانية الدراسة نتائج اءتج

 النفسي بالتكافؽ الطمكح مستكل عالقة ما: األكؿ السؤاؿ نتائج
  البحث؟ عينة لدل

 كما االرتباط معامؿ استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة      
 :التالي الجدكؿ في مكضح ىك

 5 جدول
 النفسي والتوافق الطموح مستوى بين العالقة لمعرفة( Pearson Correlation) بيرسون ارتباط معامل يوضح

 الطموح التوافق البيان
 **0.666 1 معامؿ االرتباط التكافؽ النفسي

 000.  داللةمستكل ال
 1 **0.666 معامؿ االرتباط مستكل الطمكح

  000. مستكل الداللة
 ( أك أقمؽ1010دالة عند مستكل ) **

( كجكد عالقة إيجابية دالة 5يتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ )     
( بيف مستكل الطمكح كالتكافؽ 1010إحصائيان عند مستكل )

النفسي في عالقة النفسي، أم أف مستكل الطمكح مع التكافؽ 
طردية، بمعنى أنو كمما ارتفع مستكل الطمكح كمما ارتفع مستكل 

 .التكافؽ النفسي كالعكس صحيح
كلعؿ النتائج الحالية تتفؽ مع ما يراه الباحثاف في أف      

مستكل الطمكح لو ارتباط مباشر بالتكافؽ النفسي حيث أف 
بدرجة الشخص يزداد مستكل الطمكح لديو كمما كاف متمتع 

عالية مف التكافؽ النفسي0 ألنو يشعر باألمف كالسعادة كالرضا 
كالنجاح في مكاجية أمكر حياتو كىذا يسبب مزيد مف مستكل 

 .الطمكح لديو
كتتفؽ النتيجة الحالية مع ما ذىبت إليو نظرية كيرت ليفيف      

الني ترل أف ىناؾ عكامؿ عديدة مف شأنيا أف تعمؿ كدافع 
فيما أسماه بمستكل الطمكح، حيث يرل أف شعكر  لمتعمـ كأجمميا

الفرد بالرضا كاالعتماد عمى الذات يجعمو يسعى إلى مزيدا مف 

ىذا الشعكر، كيجعمو يطمح في تحقيؽ أىداؼ أبعد، كمستكل 
الطمكح يخمؽ أىداؼ جديدة لمفرد كما أف أىداؼ الفرد تترتب 

يؽ بعضيا عمى اآلخر، ككمما حقؽ منيا شئيان طمح إلى تحق
آخر كالتي تككف في الغالب أصعب أبعد مناالن، كتسمى الحالة 

 .العقمية ىنا بمستكل الطمكح
كما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع النظرية اإلنسانية: إذ      

يرل ما سمك أف الشخص المتكافؽ نفسيان يتميز بخصائص معينة 
 عف عف غير المتكافؽ نفسيان كأىميا: استقالؿ الذاتية استقالال

 .الثقافة كالبيئة كالتمييز بيف الكسائؿ كالغايات
كما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة السميرم      
[ التي بينت كجكد عالقة دالة إحصائيا بيف التكافؽ النفسي 67]

كمستكل الطمكح لدل الطالبات المتفكقات دراسيان0 كما تتفؽ مع 
ينت أف التكافؽ النفسي، كاالتزاف إلى ب [83نتائج دراسة األسكد ]

 .االنفعالي لدل الفرد، ليما دكر كبير في التطمع كارتفاع الطمكح
كيرل الباحثاف أف مستكل الطمكح كذلؾ مرتبط بدكر التربية      

في تشكيؿ  كبيران  كالتنشئة االجتماعية، حيث أف األسرة تمعب دكران 
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ف المستكل إككذلؾ المدرسة كالمجتمع، كذلؾ ف شخصية الفرد
عمى مستكل  أك إيجابان  االقتصادم االجتماعي لألسرة يؤثر سمبان 

أك  الطمكح فقد يدفع اإلنساف إلى الخمكؿ كالكسؿ كاالستسالـ0
 .إلى التحدم كالى الرغبة في أف يككف شيئا مذككرا

 نتائج السؤاؿ الثاني: 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل الطمكح 
سي لدل عينة مف طالب كطالبات جامعة شقراء كالتكافؽ النف

  ُتعزل لمتغير الكمية؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ت كما ىك     

 :كضح في الجدكؿ التالي
 6جدول 

 ( لمعرفة الفروق بين مستوى الطموح والتوافق النفسي وفقًا لمتغير الكميةT.testاختبار )ت 
توسط الم العدد الكمية محاور الدراسة

 الحسابي
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري

 10110** 3067 17813. 1.2577 304 التربية مستكل الطمكح
 13029. 1.3125 142 إدارة األعماؿ

 10110** 8079 34056. 2.4270 300 التربية التكافؽ النفسي
 23463. 2.2734 138 إدارة األعماؿ

  ( أك أقؿ1010دالة عند مستكل ) **
يتضح مف الجدكؿ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل        

( في مقياس مستكل الطمكح تبعان لمتغير الكمية، ككانت 1010)
الفركؽ لصالح كمية إدارة األعماؿ مقارنة بكمية التربية، أم أف 
مستكل الطمكح مرتفع بدرجة أعمى لدل كمية إدارة األعماؿ 

 .مقارنة بكمية التربية
( في 1010كد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )جكك       

مقياس التكافؽ النفسي تبعان لمتغير الكمية، ككانت الفركؽ لصالح 

كمية التربية مقارنة بكمية إدارة األعماؿ، أم أف التكافؽ النفسي 
مرتفع بدرجة أعمى لدل طالب كمية التربية مقارنة بطالب كمية 

 .إدارة األعماؿ
: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج السؤاؿ الثالث

مستكل الطمكح كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب كطالبات 
  جامعة شقراء ُتعزل لمتغير الجنس؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ت كما ىك      
 :كضح في الجدكؿ التالي

 7جدول 
 وافق النفسي وفقًا لمجنس( لمعرفة الفروق بين مستوى الطموح والتT.testاختبار )ت 

المتوسط  العدد الجنس محاور الدراسة
 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري

 10110** 8076 18883. 1.2401 244 ذكر مستكل الطمكح
 12318. 1.3097 230 أنثى

 10110** 5067 37916. 2.4546 238 ذكر التكافؽ النفسي
 21562. 2.3029 228 أنثى

  ( أك أقؿ1010دالة عند مستكل ) **
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند       

( في مقياس مستكل الطمكح تبعان لمتغير الجنس، 1010مستكل )
ككانت الفركؽ لصالح اإلناث مقارنة بالذككر، أم أف مستكل 

راسة مف الطمكح مرتفع بدرجة أعمى لدل اإلناث مقارنة بعينة الد
 .الذككر

( في 1010كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )ك       
مقياس التكافؽ النفسي تبعان لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ 
لصالح الذككر مقارنة باإلناث، أم أف التكافؽ النفسي مرتفع 

 .بدرجة أعمى لدل الذككر مقارنة بعينة الدراسة مف اإلناث
النتيجة منطقية، إذ قد يعكد  كيرل الباحثاف أف ىذه      

انخفاض التكافؽ النفسي لدل اإلناث إلى البيئة كالظركؼ 
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المحيطة كخصكصية المرأة السعكدية كما يترتب عمى ذلؾ مف 
ضغكط اجتماعية كاقتصادية كفقداف حرية الحركة، كلكف ىذا 
األمر قد يعطي في المحظة نفسيا طمكح كبير بيدؼ التغمب 

 .كىذا ما أشارت إليو نتائج الدراسة الحاليةعمى تمؾ المعكقات، 
كلعؿ النتيجة الحالية تتفؽ مع نظرية القيمة الذاتية لميدؼ،       

التي تركز عمى أساس قيمة اليدؼ الذاتية يتقرر االختيار 
إضافة الحتماالت النجاح كالفشؿ المتكقعة أم أف القيمة الذاتية 

االت النجاح0 كما تتفؽ لمنجاح تعتبر نتيجة لمقيمة نفسيا كالحتم

التي بينت أف كؿ مف  [44] مع نتائج دراسة باؿ كآخركف
الجنس، كاإلنجاز الدراسي، كالحالة االقتصادية، كالحالة 

 .االجتماعية ذات تأثيرا داال عمى مستكل الطمكح
نتائج السؤاؿ الرابع: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

دل عينة مف طالب كطالبات مستكل الطمكح كالتكافؽ النفسي ل
  جامعة شقراء ُتعزل لمتغير التخصص؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ت كما ىك      
 :كضح في الجدكؿ التالي

 لمعرفة الفروق بين مستوى الطموح والتوافق النفسي وفقًا لمتخصص (T.test) اختبار ت. 8جدول 
المتوسط  العدد التخصص محاور الدراسة

 يالحساب
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري

 10660 0066 17681. 1.2699 346 عممي مستكل الطمكح
 12401. 1.2907 128 نظرم

 1015* 0094 33863. 2.3918 338 عممي التكافؽ النفسي
 24834. 2.3271 128 نظرم

 إحصائيان  دالة فركؽ دكجك  عدـ السابؽ الجدكؿ مف يتضح      
 أفراد أف أم التخصص، لمتغير تبعان  الطمكح مستكل مقياس في

 حياؿ استجاباتيـ في متفقيف تخصصاتيـ بمختمؼ الدراسة عينة
 كجكد يستكجب لـ الذم األمر الطمكح مستكل مقياس فقرات
 .بينيـ فركؽ
 مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ كجكد ككذلؾ يتضح      

 التخصص، لمتغير تبعان  النفسي التكافؽ قياسم في( 1015)
 بالتخصص مقارنة العممي التخصص لصالح الفركؽ ككانت

 عينة لدل أعمى بدرجة مرتفع النفسي التكافؽ أف أم النظرم،
 .نظرم تخصصيـ بالذيف مقارنة العممي التخصص ذكم الدراسة

  دـػػػع أف إذ ةػػػمنطقي دػػػػتع ةػػػالنتيج ذهػػى أف افػػػػالباحث رلػػػكي      

 الجامعة يف المتكفرة التخصصات في كاضح تبايف كدكج
 مستكل في جكىرم أثر التخصص لمتغير يكف لـ كبالتالي
 يرتبط عادة الطمكح مستكل أف إذ0 الطالب لدل الطمكح

 التخصص عف النظر بعض لمطالب الشخصية بالخصائص
 ينقص أك يزيد قد الذم النفسي التكافؽ عكس فيو، يرغب الذم
 .لمطالب العممي لممستكل كفقان 
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ: الخامس السؤاؿ نتائج

  كطالبات طالب مف عينة لدل النفسي كالتكافؽ الطمكح مستكل
 .الدراسي المستكل لمتغير ُتعزل شقراء جامعة

 التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابةك       
 :التالي الجدكؿ في كضح ىك كما

 الدراسي المستوى لمتغير تبعاً  النفسي والتوافق الطموح مستوى بين الفروق لمعرفة( Anova) األحادي التباين تحميل. 9 جدول
متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات المقياس المستوى الدراسي

 المربعات
مستوى  قيمة )ف(

 الداللة
 مستكل الطمكح

 
 788. 022. 2 043. بيف المجمكعات

 
.456 
 027. 473 12.965 داخؿ المجمكعات 

  475 13.008 المجمكع
 746. 076. 2 153. بيف المجمكعات التكافؽ النفسي

 
.475 
 102. 465 47.630 داخؿ المجمكعات 

  467 47.783 المجمكع
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان       
ل لمتغير المستكل الدراسي، أم في مقياس مستكل الطمكح يعز 

أف أفراد عينة الدراسة بمختمؼ مستكياتيـ متفقيف في استجاباتيـ 
نحك فقرات مقياس مستكل الطمكح األمر الذم لـ يستكجب كجكد 

 .فركؽ بينيـ
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مقياس كما يتضح       

ف أفراد التكافؽ النفسي يعزل لمتغير المستكل الدراسي، أم أ
عينة الدراسة بمختمؼ مستكياتيـ متفقيف في استجاباتيـ نحك 
فقرات مقياس التكافؽ النفسي األمر الذم لـ يستكجب كجكد 

 .فركؽ بينيـ
كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أبك شيبو         

[ التي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 31]
الطالبات مرتفعات التحصيؿ بالكمية مستكل الطمكح بيف 

 .المتكسطة كالطالبات مرتفعات التحصيؿ بالكية العالية
 توصيات. ال7

في ضكء نتائج الدراسة التي تكصمت كالتي مف ضمنيا        
كجكد عالقة قكية بيف مستكل الطمكح كمستكل التكافؽ النفسي 

ت لدل طالب جامعة شقراء0 فإف الباحثاف يتقدماف بالتكصيا
 :التالية

يكصي الباحثاف المعمميف كالمحاضريف بضركرة غرس ركح  •
المنافسة كالمثابرة كالطمكح في نفكس طالبيـ، كحثيـ عمى ذلؾ 

 .باستمرار كأف يككنكا قدكة حسنو لطالبيـ
يكصي الباحثاف بضركرة عمؿ برامج لمتدريب، ككرشات عمؿ  •

 رحبة، كبالتالي لمطمبة بشكؿ دكرم مما يفتح أماميـ آفاؽ كاسعة ك 
 .يؤدم إلى رفع مستكل طمكحيـ كتكافقيـ النفسي

يكصي الباحثاف بضركرة مكافأة أصحاب الطمكحات العالية  •
عمى نجاحيـ في تحقيقيا كنكع مف التشجيع، حتى يككنكا قدكة 

 .كمحفزيف لغيرىـ
 :مقترحات الدراسة

يقترح الباحثاف إجراء مجمكعة مف البحكث كالدراسات      
 :مدراسة الحالية كفقان لما يميمكازية ل

إجراء دراسات مقارنة بيف مستكل الطمكح كالتكافؽ النفسي  -
 .عند الجنسيف في قطاعات العمؿ المختمفة

إجراء دراسة تتناكؿ برنامج إرشادم أسرم يعزز مف مستكل  -
 .الطمكح كالتكافؽ النفسي لدل األبناء

بمتغيرات اجراء دراسة عمى متغير مستكل الطمكح كربطو  -
 .أخرل

اجراء دراسة مماثمة لطالب لمدراسة الحالية عمى طالب  -
 .المرحمة اإلعدادية كالثانكية

اجراء دراسة عمى متغير التكافؽ النفسي كربطو بمتغيرات  -
 أخرل0

 المراجع
 أ. المراجع العربية

التكافؽ النفسي ( 6106) ، كالسراج، ناصرفركحوىبة،  [7]
لدافعية لمتعمـ، لدل طالب المرحمة كاالجتماعي كعالقتو با

الثانكية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة تيزك كزك، 
 الجزائر0

التكافؽ النفسي كالتكازف  (6106) حسف أحمد ،مظمـك [8]
 0مصر ،الدار العالمية لمنشر كالتكزيع ،الكظيفي

( الذكاء االنفعالي  كعالقتو ٥٠٠٢) عبد الغني، كساـ يكسؼ [9]
االجتماعي كمفيـك الذات لدل أطفاؿ الركضة بالتكيؼ 

المكىكبيف كالعادييف في األردف0 رسالة دكتكراه غير 
 .منشكرة، جامعة عماف، األردف

( مبادئ أساسية في عمـ 6116الينداكم، عمي فالح، ) [10]
النفس، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

 .عماف، األردف

 " دار الكتب العممية،"لساف العرب ـ(0993ابف منظكر )[11] 
 .بيركت ،0ط

الػػصحة ( التكافؽ النفسي ك 0945)، مػػصطفى عاقؿ [12]
 مكتبػػة  ،8ة التكيػػؼ طػػػكجيػػػكلػػػسػػيك يػػػػفػػات ػػػػة: دراسػػػػيػالنفػػس
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 0 ةالخانجي، القاىر       

المػػػػدخؿ إلػػػػى عمػػػػـ  ( 6116الكنػػاني، ممػػػدكح كآخػػػركف ) [13]
 0الككيت تبػػػة الفػػػالح لمنػػػشر كالتكزيع،مك ، 6الػػػػنفس ، ط

( " االرشاد النفسي النظرية 6118حسيف، طو عبدالعظيـ ) [15]
  0دار الفكر، االردف ،0كالتطبيؽ كالتكنكلكجيا " ط

 (:6112) أبك مصطفى، نظمي عكدة كالنجار، محمد [16]
مقدمة في الصحة النفسية، مكتبة الطالب الجامعي "

 .غزة بجامعة األقصى،

(: التكافؽ النفسي عند المعاؽ"، 0994الشحكمى، عمي ) [17]
 .سيككلكجية التكيؼ، مجمة التربية الجديدة فيدراسة 

قمػػؽ المػػستقبؿ كعالقتػػو ( 6100) الحاج، فرج كآخركف [18]
 ،بػػبعض مظػػاىر التكافػػؽ الدراسػػي لػػدم طػػالب الجامعػػػػة

مدراسػػػػػػات النفػػػػػػسية، جامعػػػػة عػػػػيف الجمعيػػػػػػة المػػػػػػصرية ل
  .607 - 609ص  02(02شػػػػمس، العػػػػدد ) 

( التكجيو كاالرشاد 6116زىراف، حامد عبدالسالـ ) [19]
 النفسي، عالـ الكتب، القاىرة،

ـ( الصحة النفسية كالعالج 0997زىراف، حامد عبدالسالـ ) [20]
 .عالـ الكتب القاىرة ،3ط ،النفسي

(، مستكل الطمكح 6112الزبيدم، عبد الرحيـ عبد اهلل، ) [21]
جامعة كعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة ال

 .طركحة دكتكراه غير منشكرةأالمستنصرية، كمية اآلداب، 

( " تقديرات الذات كعالقتو بمستكل 6119أحمد، ىدل ) [22]
الطمكح لدل عينة مف طالبات كمية المعممات بجدة " مجمة 

 .العدد األكؿ 2معة أـ القرل، ـ جا

 9( " أصكؿ عمـ النفس " ط 0947راجح، أحمد عزت ) [23]
 0المكتبة المصرية الحديثة القاىرة

( " التعمـ دراسة نفسية تكجييية 0991الغريب، رمزية ) [24]
 .تفسيرية " مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة

قتو األمف النفسي كعال( "6118السيمي، عبداهلل ) [25]
بالتحصيؿ الدراسي لدل طالب رعاية األيتاـ بالرياض " 

 .رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية

( " األمف النفسي كعالقتو 6119الدلبحي، ضيؼ اهلل ) [26]
بالدافعية لإلنجاز في العمؿ لدل معممي المرحمة الثانكية 

امعة نايؼ بمدينة الرياض " رسالة ماجستير غير منشكرة ج
 .لمعمـك األمنية، الرياض

مستكم الطمكح كعالقتو ( "0999) السميرم، نجاح [27]
بالتكافؽ النفسي لدم الطالب المتفكقيف كالمتأخريف دراسيان 

رسالة ماجستير  بكمية التربية الحككمية بمحافظات غزة "،
 .غير منشكرة، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف

" قمؽ المستقبؿ كعالقتو بكؿ ( 6119المشيخي، غالب ) [28]
مف فاعمية الذات كمستكل الطمكح لدل عينة مف طالب 
جامعة الطائؼ " رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ 

 .القرل، مكة المكرمة

( " دراسة مقارنة لمفيـك الذات 0949أبك طالب، محمد ) [29]
كمستكل الطمكح كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب الصؼ 

و العممي كاألدبي " رسالة ماجستير غير الثالث بقسمي
 .منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة

( عالقة مستكم الطمكح ببعض 6100) ىناء أبك شيبو، [30]
المتغيرات الدراسية االجتماعية لدل طالب كمية التربية 

 ،جدة بالمممكة العربية السعكدية" العالية كالمتكسطة بمدينو
ات النفسية، بحكث المؤتمر الثالث الجمعية المصرية لمدراس

 .القاىرة ،مصر لعمـ النفس،

" الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي"( 6119أشرؼ ) ،صبرم [31]
  0دار المعرفة الجامعية
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ـ( التفكير اإلبداعي كعالقتو بكؿ  6118أبك ندل، خالد ) [32]
رسالة  ،مف مستكل العزك السببي كمستكل الطمكح

 .، الجامعة االسالميةماجستير غير منشكرة

الكجيز في عمـ النفس ( 6118العيسكم، عبدالرحمف ) [33]
 .دار المعرفة الجامعية، القاىرة ،العاـ كالقدرات العقمية

( عمـ نفس النمك الطفكلة 6110زىراف، حامد عبدالسالـ ) [34]
  عالـ الكتب، القاىرة ،كالمراىقة

اب النفسي بيف العنؼ كاالغتر ( 6115شقير، زينب ) [35]
 0القاىرةنجمك المصرية، مكتبة األ ،النظرية كالتطبيؽ

عالقة تشكؿ ـ( 6113يرم، عبير بنت محمد حسف )عس [36]
ىكية األنا بكؿ مف مفيكـ الذات كالتكافؽ النفسي 
 ،كاالجتماعي كالعاـ لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية

قرل، مكة رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ ال
 .المكرمة

الكاجبات المدرسية كالتكافؽ ( 6110) الشاذلي، عبد الحميد [37]
لمكمبيكتر كالنشر كالتكزيع،  ةالمكتبة العممي ،النفسي

 0مصرسكندرية، اإل

السمكؾ العدكاني كعالقتو بقكة  (6117عبد الكىاب، خالد ) [39]
ات دراسة مقارنة، حكلي -األنا لدل مدمني المكاد المخدرة 

 .كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، القاىرة

التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل  (6112) منصكر، سامي [40]
طالب المرحمة الثانكية القاطنيف في المناطؽ الساخنة 
بمحافظة رفح كعالقتو بسمات الشخصية، رسالة ماجستير 

 .غير منشكرة، كمية الصحة العامة، جامعة القدس، غزة

االضطرابات السمككية كعالقتيا  (6112) مىكافي، لي [41]
بمستكل التكافؽ النفسي لدل األطفاؿ الصـ كالمكفكفيف، 

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة 
 .اإلسالمية، غزة

(: المدخؿ 0990) عسكر، عبداهلل كالفرحاف، عبد الجابر [42]
 .إلى عمـ النفس، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة

(" دراسة العالقة بيف مستكل القمؽ 6113) [ األسكد، فايز83]
كمفيـك الذات كمستكل الطمكح لدل الطمبة الجامعييف في 
دكلة فمسطيف"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة 

 األقصى، غزة فمسطيف0
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ABSTRACT_ The current study tackles the level of ambition and its relationship to psychological 

adjustment which was conducted on a sample study of male and female students at Shaqra 

University. Study used a questionnaire for data collection. Study community is composed of all 

students at Shaqra university. Sample is composed from 498 male and female student. Results 

showed There has been a positive statistical significance between the level of ambition and 

psychological adjustment, i.e. the level of ambition to psychological adjustment is in direct 

relationship, therefore, whenever the level of ambition increase, The level of female students 

ambition is higher their parallel boys according to this study, and Study sample has shown that the 

level of psychological adjustment of male students is higher than their parallel female students. 

The study recommended urge teachers and lecturers to promote spirit of competition, hardworking 

and ambition of students and urge them to be good example for students to follow. and there is 

should be a prize and motivation given to those with higher ambitions who have accomplished 

success and progress so that they could be influential individuals to others.  

KEYWORDS: Pearson Correlation, T. Test, One Way ANOVA, Cronbach,s Alpha. 

 

 

 

 


