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الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة عالقته بالتمكين النفسي و   
 صفاء جمال الصرايرة          د. لمياء صالح الهواري    

 الملخص 
الدراسة   النفسي و مستوى    الكشف عن هدفت  بالتمكين  الطلبة األيتام في جامعة مؤتةعالقته  النفسية لدى    وعالقته   الطمأنينة 

المتغ الديمببعض  تم  و يرات  الدراسة  لهدف  وتحقيقًا  و مقياس  تطويرغرافية،  النفسي  التمكين  النفسية،  ي  من  فقد  الطمأنينة  التحقق  جرى 
وثباتهما   )و صدقهما  من  تكونت  عينة  على  تطبيقهما  توصلت  221تم  وقد  وطالبة،  طالبًا  أّن    النتائج(  النفسي مستوى  إلى  التمكين 
النفسية   ا والطمأنينة  الطلبة  إلى    أليتام في جامعة مؤتة جاء متوسطًا،لدى  النفسي مستوى  بين    طرديه  ارتباطيهعالقة  إضافة  التمكين 

وقد فسرت متغير التأثير    الطمأنينة النفسية)الكفاءة، والتأثير( كان لهما أثر على    مجالّي التمكين النفسي أنّ ، و ومستوى الطمأنينة النفسية
نسبته ما  من70والكفاءة  أظهرت    ،%  على  النتائج  كما  الجنس  متغير  ألثر  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  التمكين وجود  مستوى 

الذات(النفسي   وإدارة  )االستقاللية  مجال  اإلناثول ،  وفي  التمكين  صالح  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  تكن  لم  بينما   ،
مستوى الطمأنينة النفسية على    متغير الكليةصائية تعزى ألثر  وجود فروق ذات داللة إحالنفسي في باقي المتغيرات، وأظهرت النتائج  

أنينة النفسية في باقي المتغيرات، وفي  بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطم،  لصالح طلبة الكليات اإلنسانيةو 
خالل إقامة الندوات والدورات التدريبية لغرس تعزيز ودعم سلوكيات الطلبة األيتام في جامعة مؤتة من  :  ئج أوصت الدراسةضوء النتا

قيم التمكين النفسي لديهم، وإقامة األنشطة الثقافة واالجتماعية في جامعة مؤتة التي تسهم في دمج طلبة الجامعات مع بعضهم البعض 
 لما له من أهمية في تحقيق الطمأنينة النفسية.

 فسية، الطلبة األيتام، جامعة مؤتة.التمكين النفسي، الطمأنينة الن الكلمات المفتاحية:
Abstract  

This study aimed at detecting the level of psychological empowerment and its relationship with 

psychological tranquility among the orphan students at Mu'tah University  as well as its relationship 

with some demographic variables.  In order to achieve the study objectives, the researcher used  the 

scales of psychological empowerment and psychological tranquility; their validity and reliability were 

verified. The study sample consisted of (221) male and female students. The results revealed that  the 

level of psychological empowerment and psychological tranquility among the orphan students at Mutah 

University was medium and that there is a positive relationship between the level of psychological 

empowerment and psychological tranquility. The results also showed that the two domains of 

psychological empowerment (competence, and effects)  have  an impact on the psychological 

tranquility  .The results showed that there are statistically significant differences due to the variable of 

gender on the level of psychological empowerment at the total level as well as the level of (autonomy, 

self-management) in favor of the females, while there are no statistically significant differences  in the 

level of psychological empowerment in the other variables. The results showed that there are 

statistically significant differences due to the variable of faculty at the level of psychological tranquility 

in favor of the students of the humanitarian faculties,  while there are no statistically significant 

differences in the level of psychological tranquility in the other variables. In the light of the results,  the 

study recommended the necessity of promoting and advocating the behaviors of the orphan students at 

Mu'tah University by holding training courses and seminars in order to instill  the values of 

psychological empowerment among them as well as making the cultural and social activities  at Mu'tah 



383 
 

University in order to integrate the students with each other due to the importance of that in achieving 

psychological tranquility. 

 

Key words: psychological empowerment, psychological tranquility, orphan students, Mutah 

University. 

  االطار النظري:و  المقدمة
التي  المهنة  واختيار  المستقبلية  لحياته  بالتخطيط  للبدء  الفرد  إليها  يسعى  التي  الطموحات  اهم  من  الجامعية  المرحلة  تعتبر 

عالقاته    يناسب قدراته وإمكانياته، فالتعليم أصبح اآلن مهنة لخدمة المجتمع وتطويره، وتلبية الحاجات، فالطالب الجامعي يعتمد في بناء
المهام األكاديمية،  التطوعي إلنجاز  العمل  الحاجات االجتماعية، والحصول على االحترام والتقبل من اآلخرين، والتعاون في  إلشباع 
مما يشعره بالسعادة والرضا عّما يقدمه مستقبال لنفسه ولزمالئه إذ يعد مفهوم التمكين النفسي من مفاهيم علم النفس اإليجابي والذي 

المسؤولية ووعيه بالدور    يمكن الفرد حرية األداء والمشاركة في تحمل  المجاالت، وتتمركز حول منح  تنميته لدى األفراد في مختلف 
 الذي يقوم به وال يمكن تمكين األفراد ما لم يمكنوا هم أنفسهم بالتعزيز وتطوير الشعور به.

با   اإلحساس  مرحلة  تقابل  الجامعية  المرحلة  أن  اريكسون  )ويرى  وتمتد من  باالنعزال  اإلحساس  مقابل  سنة،  21-18أللفة   )
وخاصة األلفة االجتماعية مع الجنس اآلخر، تمهيدا الختيار شريك الحياة في    مستمراً   واجتماعياً   نفسياً   فيتضمن النضج الجسمي نمواً 

تش لم  فإذا  المناسبة،  المهنة  واختيار  العالقة،  هذه  بناء  في  والنجاح  الزواجية،  واختيارها العالقة  والمهنة  الزواج  في  الجهود  هذه  بع 
 (.Melhem, 2004ي كل مجاالت الحياة والعمل ) المالئم لقدرات الفرد، فسيمر الفرد بأزمة نمو واإلحساس باالنعزال ف

ز داخلي  ولكون التمكين يشير إلى االعتراف بحق الفرد والتحكم بما يمتلكه ويتوافر لديه من إرادة مستقلة وخبرة ومعرفة وحاف 
(Rando1ph& sashkin,2002).   في إطار سعيه وكفاحه للشعور بالفاعلية الذاتية والوصول إلى االستقاللية التي تساعد تمكينه

النفسي، نجد أن الفرد تترسخ لديه بعض الصفات التي تكَّون له صورة ذاتية عن نفسه، فقد أصبح التمكين من أدوات التنمية البشرية 
 ,salney)فع كفاءة الفرد بحيث تطلق إمكاناته وتستثمرها من أجل تطوير قدراته على اإليجاز وتحسين جودة الحياة التي تسعى إلى ر 

Rice, Mobley & trippir & Asnoby, 2001)..   على حياتهم  والسيطرةقادرين على التحكم  األفرادويتضمن التمكين بأن يكون
 إلىوان يعملوا بجد ليصلوا    اإليجابيالتغيير    ألحداث  اآلخرينالعمل مع    في  ذواتهمفي    قواهم التي اكتشفوها  الستخدام  هميساعد  فهو

لمساعده   ذاتهم  على  المهارات    األفراد مساعده    وإلى.   (AlQatawneh, 2018)  اآلخريناالعتماد  اكتساب  للتأثير   الالزمة على 
كبر على  أ  سيطرةفالتمكين النفسي يساعد الطالب في اكتسابهم    وصنع القرار واالستقالل(  السيطرةوتقرير المصير )  والقيمة  والكفاءة
النجاح    وأزالةتعليمهم    مسؤوليةوتحمل    التعليمية  األهدافتحديد   بينهم وبين تحقيق  التي تحول  والتمكين عمليه  األكاديمي  الحواجز 
باستمرار    خطيرة يتغير  انه  مع    كاستجابةبمعنى  وعالقاته  الفرد  ف  اآلخرينلتجارب  تكوين  ولذا  خالل  من  تنميته  يمكن  التمكين  ان 

واالحتماالت للبدائل  الفرد  توليد  تدعم  وتطلعات    عالقات  رؤى  الذات    إيجابيهوتتضمن  وتبادل    وإتاحةلتقييم  القرارات  لصنع  الفرص 
 .((Patterson,1986  الخبرات

اعي المنادي بالحقوق المدنية واالجتماعية يعود مفهوم التمكين لعقد الستينات من القرن الماضي حيث ارتبط ظهوره االجتمو   
فاالقتصاد عدة  مجاالت  وفي  معاني  لعدة  التمكين  مفهوم  استخدم  الحين  ذلك  ومنذ  )  لألفراد،  والسياسي  االجتماعي   ,Jabrوالعمل 

والرضا    األداءحسين  وظهرت الحاجة للتمكين النفسي باعتباره سمه نفسيه سلوكيه تعود على الفرد والمجتمع بنتائج فعالة في ت.  (2010
عنه، وعن السلوك الناتج في عدة جوانب مختلفة فقد امتد التمكين النفسي كمصطلح للتعبير عن العملية الفردية التي تنقل من خاللها 

 ,Bhantnagerالفرد مسؤولية وضبط حياته، وتكوين وتطوير الثقة بالنفس والتحفيز على المشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشكالت)

saudhu,2005).  
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ألنه احد أهم مخرجات القرارات   ،( أن التمكين ظاهره تتضمن الكثير من عناصر الدافعية الداخليةsavery& lucks,2001حيث أكد )
  ة الفرصفان ذلك بعد    المنظمةوعند تطبيق استراتيجيه التمكين من قبل  ،وتنعكس عليه بتعزيز دافعيته الجوهرية للعمل  ، التي يتخذها الفرد

كامل المسؤولية والقدرة على    إدراكوهو عمل ذو معنى وتحد مع    ،العمل الذي يؤدونه بأنفسهم  ألهميةالعاملين    إدراكلتعزيز    المناسبة
من  األفرادأن التمكين نشاط ذاتي يمكن  (lioyd braithwait& soutoni,1999) وبين .التأثير في نشاطات بيئة العمل بكل تفاصيله

 ، وطريقه تفكير يعكس القيادة الديمقراطية ويدفع القرارات إلى اإلدارات الدنياالتمكين النفسي فلسفه  ف    .وبطريقه هادفة  التصرف بمسؤولية
العمل فحسب الزاوية في ثقافة    ،وليس وسيله لحل مشاكل  العمل ويعد حجر  إذ يعتبر    ،المنظمةبل مفتاح لإلبداع واالبتكار في بيئة 

 .راطيةالطاقات الكامنة لديهم وتحريرهم من القيود البيروق لتعزيز قدرات العاملين وإطالقعى  هدف مؤسسي استراتيجي يس
وتوظيفهاا فاي  لدياه ةفي مجال العلوم االجتماعية ويحمل في معنااه تمكان الفارد مان جماع كال مصاادر القاو  دخل مفهوم التمكين حديثاً لقد  

 ،لدياه ة: المستوى الفردي ويعني تمكان الفارد مان مصاادر القاو ن من عدة مستوياتهذا ينظر للتمكيول  ،حياته االجتماعية بما فيها عالقاته
  (.Kafafi  & Salim, 2008ل عضوية الفرد في المجتمع )والمستوى المجتمعي يتحقق من خال ،والمستوى التنظيمي

علااى  ةصااطلحات ذات االهمياافااي نظريااات اإلرشاااد النفسااي وعلاام الاانفس إذ يعااد ماان الم بااارزاً  أصاابح التمكااين النفسااي مفهوماااً و 
 ,لدافعيااة الذاتيااةوا ,حيااث بااين العديااد ماان الباااحثين عناصاار كثياارة تتعلااق بااالتمكين كمضاامون جااوده الحياااة ،الصااعيدين الفااردي والمجتمعااي

موا قواهم التي ويتضمن التمكين بأن يكون األفراد قادرين على التحكم والسيطرة على حياتهم وهو يساعد األفراد أن يستخد،  والقوه والكفاءة
اكتشاااافوها فااااي ذاتهاااام والعماااال مااااع اآلخاااارين إلحااااداث التغيياااار االيجااااابي وان يعملااااوا بجااااد ليصاااالوا إلااااى االعتماااااد علااااى ذاتهاااام لمساااااعده 

 (. Conger & Kanungo, 1988)اآلخرين
 اعلى وقدرة اكبر قابلية يظهر ماسلو لهرم وفقا أهدافه  حقق الذي الفرد أن في النفسي التمكين ماسلو ل االنسانية النظرية وفسرت

 الفردية   بالعوامل  سلبا  سيتأثرون   كامل  بشكل  حاجاتهم  اشباع  يستطيعوا  لم  الذين  األفراد   وأما  ،يواجهها  التي   المواقف   على  السيطرة  في
  فعندما  ،والنمو  البقاء  اجل  من  ورغبة  والكرامة  واالستقاللية  بالحرية  للشعور  جوهرية  حاجة  لألفراد   أن  ماسلو  أوضح  وكذلك  واالجتماعية

 الثقة   مشاعر   فان  ،اخرين أفراد  إلرادة وخضوعهم  الحاجات   وإشباع األهداف  لتحقيق المساعدة العوامل  فيها  تتوافر   ال  بيئة  في   الفرد  يعيش
  أن   أساس  على  لروتر  العزو  نظرية  جاءت  بينما (.Arabiyat, A. & Abu Asaad, 2018)  تنخفض  سوف  الذات  احترامو   بالنفس

 سلوكه   أن   الفرد  يدرك  عندما  يتكرر  فالسلوك  واجتماعي  نفسي  داعم   وجود  عدم  حالة  في   اإلنجاز  على   وقدرة  ،طموح  لديه  أن  ديعتق  الفرد
 ه سلوكيات  بنتائج  التحكم  على  وقدرته  لكفاءته  الفرد   ادراك  على  النفسي  التمكين   يرتكز  حيث  مرتفع،  ذاتي  تقدير  عليه  يترتب  به   قام  الذي

 وجيهوت   االختيار  في  الفرد  حرية  على  المعرفية  النظرية  أكدت  فيما  (.Zghoul, 2005المحيطة)  البيئية  ملالعوا  راث  عن  النظر  بغض
 النحو   على والسلوك المناسب القرار اتخاذ من تمكنه  حره بإرادة  يتمتع عقالني ارادي كائن اإلنسان أن ترى و  يرغب، الذي باالتجاه سلوكه

  صور   في   المتوقع  السلوك  أنماط  تحدد  التي   وهي   , المعرفي  النظام  في  الدافعة  القوة  انه   على   سيالنف  التمكين  وفسرت  مناسبا،  يراه   الذي
 وثقته  الشخصية   بفاعليته  اقتناعه  ومدى  يصادفها،   التي   المشكالت  مواجهة  في   الفرد   بها  يقوم  أن   الممكن  من  التي   نمطية،  أو  ابتكارية

  من   الفائدة  ومدى  فيها بدأ  التي   المهام  إلنجاز  ومثابرته  المشكالت،  تلك على  للتغلب  المبذولة  الطاقة  وكمية   الموقف،  يتطلبها  التي  بنفسه
 حياته  في  تؤثر  التي  باألحداث  التحكم  على  قدرته  في  ومعتقداته  حياته  مسارات  تنظيم  على  قدرته  من  وتزيد   حققها،  التي  النجاح  خبرات

(Arabiyat, A. & Abu Asaad, 2018.) 
 النفسااية،  كااالقلق والخااوف والوحاادة ضااطرابات النفساايةسااية ماان األمااور الهامااة فااي مواجهااة العديااد ماان اإلتعااد الطمأنينااة النفكمااا 

 خاصاةباإلضافة إلى الشعور بالعزلة واالكتئاب والتوتر واإلحباط مما ينعكس سلبا علاى الصاحة النفساية للفارد األمار التاي يتطلاب عناياة 
الحاجة إلاى الطمأنيناة  أنها( Maslow,1970) عرفهافقد  (.Al-Sharif, 2003) لمحيطة بهالبيئة ابتحقيق الطمأنينة النفسية للفرد في 
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 ،والشااعور بالسااالم ،والقااانون والمعرفااة ،والحاجااة إلااى التنظاايم والترتيااب ،واالسااتقرار واالعتماديااة والتحاارر ماان الخااوف والقلااق واالضااطراب
(  بأنها شعور Al-Jumaili, 2001ورأى ) والحاجة إلى القوة ". ،واالستثارة  واإلعاقةوتجنب األلم   ،ونقص الخطر والتهديد ،واالستقالل

 الفرد باالستقرار والتحرر من الخوف والقلق لتحقيق متطلباته ومساعدته على إدراك قدراته واكتشاف إمكاناته وجعلها أكثر تكيفا.
واناه محباوب  ،لاه الشاعور بالساالمة واالطمئناانشاعور الفارد بالساعادة والرضاا عان حياتاه بماا يحقاق يحتوي هي شعور مركب  ف 

يستشاعر قادر كبيار مان الادفء والماودة ويجعلاه فاي حالاه باه، لماع إدراكاه الهتماام اآلخارين وثقاتهم   ،االنتمااءب  ليشعرومتقبل من اآلخرين  
بل بعيااادا عاااان خطااار اإلصااااابة تحقياااق رغباتاااه فااااي المساااتق، و الثباااات االنفعاااالي والتقباااال الاااذاتي واحتااارام الااااذاتو  ،مااان الهااادوء واالسااااتقرار

( Abdulmajeed, 2004 )ويارى  (.Shoucair, 2005) يهادد أمناه واساتقراره فاي الحيااة باضطرابات نفسيه أو صاراعات أو أي خطار
ه األمن المادي ويتمثل في محاوالت الفرد المستمرة إلى الحفاظ على حياتاه وإشاباع حاجاتا :: األول بعدينأن الحاجة إلى الطمأنينة ذات 

أمااا  آثااره، مان طعاام وشاراب وإشاباع الرغباات الجنسااية والبعاد بنفساه بعيادا عان ماواطن الخطار كلمااا أمكان ذلاك أو الاتخلص مان  األولياة
بالساعادة ماع  لشاعورالمعنوي الذي يتمثل في إحساس الفارد بااألمن واألماان والطمأنيناة والرضاا وعادم القلاق والتاوتر وا األمنالثاني : فهو 

 حة النفسية.التمتع بالص
وهذه المكونات في تنافس  ،أن الشخصية تتكون من ثالث مكونات الهو واالنا واالنا االعلى  الى  الطمأنينة النفسية  فرويد  وفسر

ماان خاالل قاادرة االنااا علااى التوفياق بااين متطلبااات الهااو يكااون والشااعور بالطمأنيناة النفساايه  ،النفسااية تااهطاقمساتمر،  لتساايطر علااى الفارد و 
اماا فاي حالاة فشال االناا فاي  ،وبهذا تكن شخصية الفرد قد اتجهت اتجاها ساويا ،العلى وحل الصراع الذي ينشأ بينهما وبين الواقعواالنا ا

السالمه النفسية الذي  او باألمنالشعور عدم الى تهديد الشعور محدثا ذلك   نا االعلى واختل التوازن أدى  الهو واالمتطلبات  التوفيق بين 
، وياارى فرويااد أن الخلااو ماان العصاااب يعااد ه الحرمااان والكباات فااي مراحاال نمااو الفااردالااذي ينااتج عناا بالطمأنينااةل الشااعور اخااتاليااؤدي إلااى 

 مؤشرا على تمتع الفرد بطمأنينة نفسية مرتفعة، اذ أن العصاب يتولد عن خبرات الفرد السابقة والمرتبطة بالطفولة، والصراع بين الرغباات
(Corey,2009.) يرتبطاااان باااالمعزات  النفساااية والطمأنيناااةالنفساااي  لألمااانأن القلاااق والخاااوف المهاااددان  السااالوكية اليهاااا فاااي حاااين نظااارت

وان الطمأنيناة  ،أو المؤلماه الساارةوترى أن االقتران الشرطي هو الذي يتعلم باه الفارد الخبارات  ،التي واجهها الفرد في حياته  تواالشتراطا
وتارى ، لتعلم الفرد خاطئمن روابط المثيرات واالستجابات أو تعزيز  الخاطئنت التعلم  ختلفةم ألنواعالنفسي هو حصيلة   واألمنالنفسية  

 الطمأنينةوترى أن ي السلوك منذ بدء مرحلة الطفولة،  ف  الخاطئالنفسية نتيجة التكيف   الطمأنينةوتناقض مستوى   األمنأن الشعور بعدم  
 والبيئاةالحصول على التعامل مع اآلخرين ومواجهاة المواقاف والتوافاق ماع الاذات تتم من خالل اكتساب الفرد عادات مناسبه تساعده في 

 (.El-Shennawy, 1994المحيطة )
النفسااي  باااألمنعاادم الشااعور  أساااسهااي  واآلخاارينالتااي يحملهااا الفاارد حااول نفسااه  الالعقالنيااة األفكااارتاارى أن  المعرفيااة أمااا

التااي يواجههااا الفاارد ماان  توالتهديااداحيااث يعتباارون أن الضااغوطات  ،ومشاااعره ارهوأفكااوالااذي ياانعكس علااى ساالوكه  النفسااية، والطمأنينااة
أن اسااتجابة الفاارد االنسااانية رأت و  .(Arabiyat, A. & Abu Asaad, 2018) النفسااية والطمأنينااة األماانعاان  المسااؤولةالتغياارات 

رماوز لاذلك فاالسااتجابة تاأتي مان خااالل ماا يدركاه الفاارد الشاعورية والخباارات التاي ياتم تحويلهااا إلاى  إلدراكاتاهلمحايط الخاارجي تحادد وفقااا ل
وتاؤدي  ،الخاارجيبين الذات المدركة والواقاع  التوافقويرى روجرز أن تشويه الترميز ناتج عن االختالف في  ،وليست كما هي في الواقع

النفساي كحاجاه ثابتاه فاي هارم  األمانلاى أما ماسلو فقد اهتم بالحاجات النفسية في تحقياق الاذات وجااء الحاجاه إ  باآلمنإلى عدم الشعور  
جمياع الحاجاات  إشاباععناد  ،من اسفل الهرم حتى قمته في تحقيق الذات السبعةالحاجات لتتماشى مع مبدأ التوازن في تحقيق الحاجات 

 ,Zahra ).ق والتهديدالنفسية والتحرر من مشاعر الخوف والقل والطمأنينةواالستقرار   باألمنحسب هرم ماسلو لتؤدي بالفرد إلى الشعور  

2006 .) 
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يوصف األفراد    إذقسمت النظرية الوجودية الشخصية إلى نمطين في تصنيف األفراد إلى مطمئنين وغير مطمئنين نفسيا،   و 
ق فيخلحاجاتهم النفسية بطريقة فعالة مما يؤثر ذلك في خبرات الفرد االجتماعية والنفسية،    إشباعقادرين على    أنهمفي النمط المطمئن  

الخاصة،    أهدافهميسعون لتحقيق    إذنوعا من التوازن بين وجود الفرد الخاص ووجود األفراد المحيطين به والوجود المشارك في العالم،  
، أما نمط غير المطمئنين وإمكاناتهولديهم قدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات ومواجهة تحديات المستقبل من خالل إدراكه لذاته  

 األفكارمفروضة عليهم، ويتصف سلوكهم باستغالل اآلخرين لتحقيق رغباتهم المسيطر عليها    أدوار  أداءأنفسهم مجبرين على  فيجدون  
   .(,Al-Khawaja 2009احبها التوتر والقلق من المستقبل)المادية التي يص

  الجماعة، داخل    هم لهتقبلتو   باحترام اآلخرين  هر شعتصادقه    بيئة  االجتماعية  البيئةن  بأيعكس شعور الفرد    النفسية  بالطمأنينةالشعور  ف
الفرد الذي ف ،رذالح  لتزامفي تجنب المخاطر وا  ةوتظهر هذه الحاج  النفسية، والصحةللنمو النفسي السليم    الالزمةالحاجات    أهموهي من  

الشعور  أن  إلىيميل  ة،  جتماعيالا  بيئته في    واإلشباع  باألمنيشعر   هذا  ال  يعمم  حياته  مواقف   االجتماعية   البيئةويرى    مختلفة،على 
فهو في حاله خوف دائم ويشعر بعدم الرضا    اآلمنالشخص غير    أماللحاجات ويرى في الناس الخير والحب ويتعاون معهم    ةمشبع

 .(Zahran, 2006لذاته ) خطراً و  تمثل تهديداً  البيئة أنويرى 
ج إلى الشعور باألمن االجتماعي وإشباع حاجاتهم التي حرموا فئة الطلبة األيتام في الجامعة من الفئات الخاصة التي تحتاف

المستمرة  لمنها سواء   السعادة والتمتع بصحة وفاة الوالدين أو أحدهما ومحاوالتهم  البحث عن  نفسيه تتوافق مع حاجاتهم األساسية   في 
م أصدقاء يدعون توليد البدائل واالحتماالت ومستوى إشباعهم فهم يبحثون على أن يكونوا محبوبين ومقبولين لدى اآلخرين ويكون لديه

االختيار المسؤولية وحرية  القرارات وتحمل  الذات ووضع  والقيم والمهارات ،  لتقييم  العادات  الفرد وتكسبه  تنمي شخصية  األسرة  ولكون 
 مطلباً  الوالدين وجود ويعد  ويرها،االجتماعية التي تمكنه من االندماج االجتماعي مع اآلخرين، ودفعه إلى تحقيق أهدافه وتنمية ذاته وتط

  لتوافق ينمي لديهم الصحة النفسية وا  مما  أبنائهم، نفوس في والمفاهيم القيم غرس على انيساعد  هماألن األسرية لألبناء، التنشئة في أساسياً 
 أوللحرمان من األم    األبناءتعرض  يفقد  وعلى الرغم من هذا  أنفسهم والبيئة االجتماعية المحيطة بهم،     مع اإليجابي  النفسي واالجتماعي

غير مستقر يتميز بالقلق والتوتر   تفاعليجو    إلى  ه األبناءالذي يعيش في  األسري بالموت فينقلب الجو  ،  اً معأو من كليهما    األبمن  
 (. Alnajar & Alodwan, 2016)واالضطرابسوء التكيف  إلى، مما يؤدي االجتماعيةواضطراب العالقات 

  فيالنفسية والتمكين النفسي    بالطمأنينةجري حول الموضوع والمتعلق  أ  السابق الذي    األدب  إلى  ةبالعود مشكله الدراسة:
الباحثتان ان معظمها اجري على الطلبة العاديين كدراسةمنطقة الكرك لدى الطلبة الجامعيين   ( Al-Takayneh, 2018)وجدت 

التا في  بحثت  مؤتةلتي  جامعة  طلبة  لدى  النفسي  الAl Kawamleh, 2016)راسةود  ،مكين  حول  (  المكان  بنفس  عملت  تي 
كدراسة مختلفة لحد ما   ؛تحديداً وعلى عينة من الطلبة األيتام    ،الطمأنينة النفسية، ومن هنا ارتأت الباحثتان تناول المتغيران السابقان

ليتيم إلى الشعور بأن البيئة االجتماعية بيئة يحتاج اوكما هو معروف    .  األيتامللطلبة    ثها وتناولهاما سبقها بنفس المنطقة في بح ع
، وحينما يكتمل شعور القيم باألمن واالستقرار النفسي الداخلي يدفعه إلى قيمة  سليماً   نفسياً   صديقة محبه يحترمه اآلخرين لينمو نمواً 

التعامل مع   التفكير والتأمل في ذاته ومن حوله ولديه مساحة من الهدوء التي تساهم في االتزان في األفعال  واألقوال وحتى أثناء 
لوجود  االجتماعي  ووضعه  واقعه  تقبل  على  تساعده  جديده  سلوكات  تكوين  إلى  خاللها  من  يتطلع  والتي  تواجهه  التي  المشكالت 

ره قوانين ورواسخ في شخصيته ثابتة تساهم في ذلك، قد يؤدي حرمان الفرد من والديه او احدهما، إلى عدم شعوره بالطمأنينة وشعو 
التمكين النفسي للطالب الجامعي مهم كونه يستعد لدخول   وحيث انالشديد بالعزلة االجتماعية حتى لو كان موجودا في جماعة.  

االجتماعية   الحياة  مع  التكيف  له  ليتسنى  واالستقاللية،  بنفسه  قراراته  نفسه واتخاذ  لالعتماد على  إعداده  يجب  لذلك  العمل،  سوق 
وتزويده بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية حتى ال تؤثر سلبا على حياته المستقبلية ويصبح قائدًا في   وتكوين نمط حياة مهنية،
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باألمل والحيوية واإلنجاز الشعور  المختلفة وتنمية  اإلحباطات  لمواجهة  المهارات والسلوكيات  في  التغيير    المشكلة   وتتحدد،  إحداث 
 : اآلتيةعن األسئلة  اإلجابةب

 مؤته؟ في جامعه  األيتام الطلبةمكين النفسي لدى ما مستوى الت -1

 في جامعه مؤته؟ األيتام  الطلبةلدى  النفسية الطمأنينةما مستوى  -2

3- ( ارتباطية عند مستوى  في  α  ≤0.05هل هناك عالقة  األيتام  الطلبة  لدى  النفسية  النفسي والطمأنينة  التمكين  بين مستوى   )
 جامعة مؤتة؟

 ؟ النفسي في الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة ما مقدار ما يتنبأ به التمكين -4
في التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة يعزى (  α≤0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -5

 لمتغيرات )الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقدير(؟ 
) هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عن -6 األيتام في جامعة  α≤0.05د مستوى  الطلبة  لدى  النفسية  الطمأنينة  ( في مستوى 

 مؤتة يعزى لمتغيرات )الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقدير(؟
   تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التي تتمثل بما يلي: : ةالدراس  أهداف 

 في جامعه مؤته  األيتام ة طلباللدى  والطمأنينة النفسية التمكين النفسيإلى مستوى التعرف  -1

 في جامعه مؤته األيتاملدى طلبه  النفسية والطمأنينةبين التمكين والنفسي  العالقة الكشف عن  -2

 في جامعه مؤته  األيتاملدى طلبه  النفسية والطمأنينةالتحقق من وجود فروق بين التمكين النفسي  -3

 في جامعه مؤته األيتاملدى طلبه  فسيةالن والطمأنينةالتنبؤ بالتمكين النفسي  إمكانيه -4

لما لها    ،في جامعه مؤته  األيتام  فئة الشباب الجامعيينوهي من    التي يتم دراستها  الفئة   أهميةمن    الدراسة  أهميةتمثل  ت:  ةالدراس  أهمية 
قدر من التمكين    أكبرقيق  واالهتمام من اجل تح  الرعاية   إلى  الحاجة بسمات معينه وهي بأمس    أفرادهافي المجتمع ويتميز    أهميةمن  

تقدمه من  و   ،لديهم  النفسية  والطمأنينة ما  خالل  النفسي    أدبمن  التمكين  موضوع  حول  معلومات  من  لدى  النفسي    والطمأنينةنظري 
  المتخصصين والمهتمين في   تساعدفي تقديم معلومات  هذه الدراسة  تسهم  قد    ومن حيث األهمية التطبيقية  .الجامعةفي    األيتام  الطلبة

   في ضوء متغيرات الدراسة. في الجامعات الطلبةللتعامل مع المشكالت التي تواجه  اإلرشاديةتصميم وتطوير البرامج 
 الدراسة لمصطلحات   واإلجرائية  ةالتعريفات المفاهيمي

 احتوت الدراسة الحالية على مجموعة من المفاهيم التي تم تعريفها اصطالحيًا وإجرائيًا كاآلتي:
الن )  فسي:التمكين  زيمرمان  الشخصية   (Zimmerman, 2000عرَّفه  كفاءته  عن  الفرد  معتقدات  تتضمن  التي  المعرفية  البنية  بأنه 

:  إجرائياويعرف  واقع بيئته االجتماعية والسياسية،  وتشمل جهوده لممارسته التحكم والسيطرة على مجموعات حياته باإلضافة إلى فهمه ل 
 الدراسة. على فقرات مقياس التمكين النفسي والمطور لغايات  األيتام أو المفحوصين ةطلبال التي يحصل عليها  الدرجة هي 

شعور الفرد بأناه محباوب ومقباول ومقادر مان قبال اآلخارين، ونادره شاعوره باالخطر والتهدياد وإدراكاه أن اآلخارين هي    :  النفسية  الطمأنينة
 ه ومتواجدين معه بدنيا ونفسيا، لرعايته وحمايته ومسااندته عناد األزمااتالنفسية في حياته خاصة الوالدين مستجيبين لحاجات ةذوي االهمي

(Abdulmajeed, 2005)،  الاذي تام تطاويره  النفساية الطمأنيناةعلاى مقيااس األيتاام  الطلباةالتاي يحصال عليهاا  الدرجاة :إجرائياويعرف
  ةالدراس ألغراض
 األولى هم الطلبة الذين يدرسون بمستوى البكالوريوس من السنة    إجرائيايعرف  و كليهما،    أو  أمه  أو  هاأب: فاليتيم من فقد    األيتامالطلبة  

 لكل طالب وفياً متكليهما  أو األبوينالرابعة وفي كليات مختلفة  في جامعة مؤتة يكون احد  إلى
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 تحددت نتائج الدراسة الحالية وحدودها باآلتي: : ومحدداتها ةحدود الدراس 
و   البشريةالحدود   البكالوريوس  األيتام  الطلبة :  الزمانيةوالمكانية  مرحلة  الفصل   في  على  والمسجلين  الكرك  محافظة  مؤتة  جامعة    في 

 2018/2019الدراسي الصيفي 
 . النفسية والطمأنينةالتمكين النفسي  وهي التي تم تطورها الدراسة ألدوات ة: الخصائص السيكومتريالموضوعيةالحدود  

 
  السابقةالدراسات 

 إلى مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها واآلتي عرضًا ألهمها:   أمكن التوصل
 متغير التمكين النفسي تي تناولتالأواًل: الدراسات 

إلااى الكشاف عاان دور المناعاة النفسااية فاي التنبااؤ باالتمكين النفسااي لاادى  دراسااة هادفت( Al-Takayneh, 2018) فقاد أجاارى 
( طالبااا وطالبااة، وتاام تطااوير مقياسااي 678ة فااي ضااوء بعااض المتغياارات الديموغرافيااة، فقااد تكوناات عينااة الدراسااة ماان )طلبااة جامعااة مؤتاا

 الدراسة التمكين النفسي والمناعة النفسية والتحقق من صدقهما وثباتهما، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التمكين النفسي جاء متوسطا.
ف إلاااى درجاااة الوحااادة النفساااية وعالقتهاااا بالطمأنيناااة لااادى الماااراهقين المقيماااين فاااي ( التعااار Zaatara, 2018دراساااة )وهااادفت 

( مراهاااق ومراهقاااة، تاام تطبياااق مقياساااي الدراساااة الوحااادة النفساااية 164المؤسسااات االيوائياااة فاااي فلساااطين، فقاااد تكوناات عيناااة الدراساااة مااان )
أن درجاااة الطمأنينااة النفساااية لاادى الماااراهقين المقيمااين فاااي  والطمأنينااة النفسااية بعاااد التأكااد مااان صاادقهما وثباتهماااا، وتوصاالت النتاااائج إلااى

المؤسساات االيوائياة جااءت بدرجاة متوساطة، ولام يوجاد فاروق ذات داللاه إحصاائية لمتغيار الجانس فاي مساتوى درجاة الشاعور بالطمأنينااة 
 النفسية.

وعالقته بتحقيق الذات األكاديمي ( بدراسة هدفت التعرف الى مستوى الطمأنينة النفسية Al-Hayali & Salim, 2018)وقام  
( طالااب وطالبااة، تاام 600لاادى طلبااة جامعااة كركااوك، وتاام تطبيااق مقياسااي الدراسااة بعااد التأكااد ماان صاادقهما وثباتهمااا، علااى عينااة بلغاات)

 اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وتوصلت النتائج إلى أن مستوى الطمأنينة النفسية جاء متوسطا. 
( والتااي هاادفت إلااى تحديااد الفااروق فااي مسااتوى الطمأنينااة االنفعاليااة وعالقتهااا بااالتوافق االجتماااعي Halim, 2017أمااا دراسااة )

( طالبااا وطالبااة، طبقاات علاايهم مقاااييس الدراسااة: 435والضااغوط األكاديميااة لاادى طلبااة جامعااة الزقااازيق، فقااد تكوناات عينااة الدراسااة ماان )
جتماعي ومقياس الضغوط األكاديمية بعد التأكد من صدقها وثباتها، وأظهرت النتائج انه مقياس الطمأنينة االنفعالية، ومقياس التوافق اال

 ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في متوسط استجابة عينة الدراسة على الطمأنينة االنفعالية تعزى لمتغير الجنس.
ى التمكااين النفسااي فااي تحسااين الرضااا ( للتعاارف إلااى فعاليااة برنااامج إرشااادي يسااتند إلااAbu asaad, 2017وهاادفت دراسااة )

الحياتي واألمل لدى الطلبة في المرحلة األساسية المتوسطة من ذوي األسر المفككة فاي محافظاة الكارك، فقاد تكونات عيناة الدراساة مان) 
ضاابطتين تكونتاا  ( مناصفة باين الاذكور واإلنااث، ومجماوعتين32( طالبا وطالبة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين تكونتا من )64

(  مناصفة بين الذكور واإلناث،  وتم استخدام مقاييس: الرضا الحياتي، األمل والتفكك األساري والبرناامج اإلرشاادي، بعاد التأكاد 32من )
من خصائصهم السيكومترية،  وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضااء المجماوعتين فاي التمكاين النفساي 

 عزى لمتغير الجنس. ت
( والتااي هاادفت التعارف إلااى المسااندة االجتماعيااة وعالقتهاا بكاال مان الطمأنينااة النفسااية Al Kawamleh, 2016أماا دراسااة )

( طالااب وطالبااة ماان طلبااة جامعااة مؤتااة، ولتحقيااق أهااداف 300والهويااة الذاتيااة لاادى طلبااة جامعااة مؤتااة، فقااد تكوناات عينااة الدراسااة ماان )
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مقاااييس الدراسااة: مقياااس المساااندة االجتماعيااة، ومقياااس الطمأنينااة النفسااية، ومقياااس الهويااة الذاتيااة، تاام التحقااق ماان  الدراسااة تاام تطااوير
 صدق المقاييس وثباتها، وأظهرت النتائج أن مستوى الطمأنينة النفسية لدى طلبة الجامعة جاء متوسطة.

مسااتوى التمكااين النفسااي والتوجااه الحياااتي لاادى عينااة  ( هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف إلااى Al-Nawajha, 2016ي دراسااة )فااو 
والتحقاق مان وجاود عالقاة ارتباطياه باين التمكاين النفساي  ،( معلما من معلمي المرحلاة األساساية فاي محافظاه خاان باون 291مكونة من )

يااس التمكاين ( واساتخدم الباحاث مق والجهاة المشارفة ،وسنوات الخبارة ،والتوجه الحياتي لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات : ) الجنس
 ،Scheier & Carver ،(1985ومقيااس التوجاه الحيااتي مان اعاداد شااير وكاارفر ) ،Spreitzer( 1995يتزر )النفساي مان اعاداد سابر 

الجانس ماا  ولم تظهر النتائج وجود فروق في التمكين النفسي تبعا لمتغيار ،وأظهرت نتائج الدراسة ان مستوى التمكين النفسي جاء مرتفعا
 عدا ) بعد التأثير (، فقد كانت الفروق لصالح الذكور.

( التاااي هااادفت الكشاااف عااان عالقاااة رتاااب الهوياااة باااالتمكين النفساااي لااادى طلباااة جامعاااة Al-Kinani, 2015وجااااءت دراساااة )
وتوصالت  ،هما وثباتهمااتم تطبيق مقياسي الدراسة بعد التأكد من صدق ،( طالب وطالبة400فقد تكونت عينة الدراسة من )  ،المستنصرية

 وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين النفسي تبعا للجنس. ،النتائج إلى تمتع طلبة الجامعة بالتمكين النفسي
تكونات و ( بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى التمكين النفسي واالحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصاة، Shaheen, 2015وقامت )

( معلماا مان معلماي التربياة الخاصاة فاي القااهرة، ولتحقياق هادف الدراساة قامات الباحثاة بتطاوير مقياساي الدراساة 143سة من )عينة الدرا
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التمكين تعزى لمتغير الجنس.النتائج  وأظهرتوالتأكد من صدقهما وثباتهما، 

هدفت التعرف إلى مدى مساهمة التعليم الجامعي المفتاوح فاي تمكاين الشاابات مان ( بدراسة Alesaili, 2012في حين قامت )
( خريجاة، أجابات علاى مقيااس التمكاين الجاامعي 102وجهة نظر الخريجات فاي منطقاة الخليال التعليمياة، اذ تكونات عيناة الدراساة مان )
التمكاين الجاامعي جااء مرتفعاا، ولام يظهار فاروق ذات  الذي طورته الباحثاة بعادما تأكادت مان صادقه وثباتاه، وأظهارت النتاائج أن مساتوى 

 داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية.
فقاد بين التمكين النفسي للمرشد والتوجه نحاو الحيااة المهنياة.  العالقةالكشف عن  فقد هدفت دراسته( Aker, 2012) عكرأما 
طباق علايهم مقااييس التمكاين النفساي،  الدراساةقياق أهاداف ولتح قضااء عكاا، مادارسمان ( مرشد ومرشادة 114من ) الدراسةتكونت عينة  

ايجابيااه دالااه إحصااائيا بااين التفاااؤل والتمكااين النفسااي بجميااع  عالقااةوجااود  إلااى الدراسااةوتوصاالت  ،ومقياااس التوجااه نحااو الحياااة المهنيااة
 المرشاديندرجاة التمكاين النفساي لادى  جااءتماا و ك، سالبيه دالاه ماع التاأثير عالقاة ارتباطياهماع التاأثير، ووجاود   العالقاةمجاالته باستثناء  

 .ثر الجنس في جميع المجاالتألتعزى  إحصائياأشارت النتائج عدم وجود فروق داله  ة، في حينمرتفع
( التعرف الى مستوى الشعور بالطمأنينة النفسية والوحدة النفسية لدى األيتام فاي دور Alattas, 2012في حين هدفت دراسة )

( مااان األيتاااام 32( مااان األيتاااام المقيماااين فاااي دور الرعاياااة و)32فقاااد تكونااات عيناااة الدراساااة مااان ) ،المقيماااين لااادى ذويهااام الرعاياااة واأليتاااام
وقاد  ،المقيمين لدى ذويهم وقد تم استخدام مقياس الطمأنينة النفسية، ومقياس الشعور بالوحادة النفساية بعاد التحقاق مان صادقهما وثباتهماا

قيمااين فااي دور الرعايااة يعااانون ماان تاادني مسااتوى الطمأنينااة النفسااية مقارنااة مااع أقاارانهم المقيمااين مااع ذويهاام أظهاارت النتااائج أن األيتااام الم
 الذين حصلوا على مستوى مرتفع من الطمأنينة النفسية.

( دراسة هدفت التعرف إلى مستوى الطمأنينة االنفعالية لدى طالبات جامعاة ام Al-Shammari & Barakat, 2011أجرى )
( طالبااة، وتاام تطبيااق 200) فتكوناات العينااة ماان ،المسااتوى العلمااي ،التخصااص ،فاارع الزاهاار، وتااأثير متغياارات: الحالااة االجتماعيااةالقاارى 

وبينااات النتاااائج أن الطالباااات لاااديهن شاااعور مرتفاااع  ،(Shoucair, 2005مقياااس األمااان النفساااي ) الطمأنيناااة االنفعالياااة ( الاااذي أعدتاااه )



390 
 

م جاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين أفاااراد العيناااة فاااي مساااتوى الشاااعور بالطمأنيناااة يعااازى لمتغيااار وأظهااارت الدراساااة عاااد ،بالطمأنيناااة
 والمستوى الدراسي.  ،التخصص

التمكاين  يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن أهدافها كانت متباينة، إذ هدف بعضها إلى دراساة   :  على الدراسات السابقة  وتعقيباً 
( التاي استقصات العالقاة باين التمكاين النفساي Al-Shraideh &  Abdel-Latif, 2018كدراساة ) متغيارات،النفساي وعالقتاه بابعض ال

 (كدراسااااة دراساااة أثاااار برناااامج إرشااااادي فاااي تحسااااين مساااتوى التمكااااين النفساااي  دراساااات فااااي  واهتماااات ومهاااارات التاااادريس اإلباااداعي،

AlQatawneh, 2018 (ودراسااااة ،)Abuasaad, 2017كدراسااااة الطمأنينااااة النفسااااية   لمسااااتوى الدراسااااات يمااااا تطرقاااات بعااااض (، ف
(Zaatara, 2018( ودراسااة )Al-Hayali & Salim, 2018( ودراسااة ) Halim, 2017 ،)إلااى فااي حاين هاادفت الدراسااة الحاليااة 

عيناة المان حياث الدراساات  اختلفات، و التعرف إلى مستوى التمكين النفسي وعالقته بالطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتاة
ومان أعضااء (، Al-Shraideh &  Abdel-Latif, 2018كدراساة ) نمعلمايالعينة من  اختارتفنجد دراسات  ،وأهدافها هاوفقًا لمتغيرات

الطلبة األيتام  بينما تكونت عينة الدراسة الحالية من(؛ Zaatara, 2018المراهقين كدراسة )( ومن عينة من 2017)حليم،  هيئة التدريس
، منهااا ماان اسااتخدم الماانهج شاابه التجريبااي، كدراسااة دوات المسااتخدمة فااي الدراسااات السااابقةكااان هنالااك تنااوع فااي األ، و جامعااة مؤتااةفااي 

(AlQatawneh, 2018( ودراساة )Abu asaad, 2017ومنهاا مان اساتخدم المانهج ال ،)( وصافي االرتبااطي، كدراساةAl-Kinani, 

التمكااين النفسااي  يالدراسااة الحاليااة مقياساالتحقيااق أهااداف الباحثااة بينمااا طااورت  .(Al-Hayali & Salim, 2018(، ودراسااة )2015
 والطمأنينة النفسية.

وقد يكون ما امتازت به عن    وفي منهجية الدراسة ومناقشة النتائج،أداتي الدراسة  تطويروتم االستفادة من الدراسات السابقة في 
 .لطمأنينة على الطلبة األيتام تحديداً الدراسات السابقة أنها بحثت متغيري التمكين وا

 منهج الدراسة والمعالجة اإلحصائية:  
 .المنهج الوصفي االرتباطي تم استخدام  
، لمساتوى البكاالوريوس، 2018/2019المساجلين علاى الفصال الدراساي الصايفي للعاام الجاامعي جمياع الطلباة األيتاام  :مجتمع الدراسةة 

الرجاوع ، حياث تام حصار األعاداد مان خاالل ( طالباة509( طالباا و)311، مانهم )طالباًا وطالباة (820)في جامعة مؤتاة والباالع عاددهم  
 ووحدة القبول والتسجيل. المدنية، األحواللمركز الحاسوب الرتباطه المباشر بدائرة  

تماع الدراساة تام اختياارهم %( مان مج27( من الطلبة األيتام في جامعة مؤتة، أي بنسبة )245تكونت عينة الدراسة من ):  عينة الدراسة
( اساتبانة كونهاا 11البياناات تام اساتبعاد ) إدخاال( اساتبانة، وبعاد 232) منهاا ( اساتبانة، اساترجع245) تحياث وزعابالطريقة العشاوائية، 

 .( طالبًا وطالبة221غير صالحة للتحليل، وبهذا تكونت عينة الدراسة من )
 :البياناتالتالية لجمع  داتيا تطوير تم :الدراسة ااتأد

مان خاالل االطاالع علاى عادد مان الدراساات  تطاوير مقيااس التمكاين النفساي لتحقياق أغاراض الدراساة تام  أواًل: مقياس التمكين النفسي:
 ,Abazid(، ودراسة )Laour, 2014(، ودراسة)Al-Nawajha, 2015مثل: دراسة)  التمكين النفسي  النظري في مجال واألدبالسابقة  
( فقارة، موزعاة علاى أربعاة مجااالت هاي: 20فيها تدريج ليكرت الرباعي، وقد تكون المقياس بصورته األولية مان )وقد استخدم   (  2010

، حيااث تضاامن اإلجابااة عاان الفقاارات علااى النحااو ات، والتااأثير، والكفاااءة()أهميااة العماال الجااامعي وإعطائااه معنااى، واالسااتقاللية وإدارة الااذ
 (.  4دائمًا= ،3، أحيانًا=2، نادرًا=1اآلتي )أبدًا=

 :وتم التأكد من صدقه وثباته من خالل مقياس التمكين النفسي: 
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عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين من أعضاء الهيئة تم التحقق من صدق المحتوى من خالل   :المحتوى صدق  ال -1
( 10، والااذي بلااع عااددهم )فااي تخصااص علاام الاانفس، والقياااس والتقااويم، واإلرشاااد النفساايوالقاادس التدريسااية فااي جامعااة مؤتااة 

علاى الفقارات التاي اتفاق  اإلبقااءومالءمتهاا. حياث تام  م لصالحية الفقرات ووضوح الفقاراتمن اجل ابداء وجهة نظره  ،كمينمح
، وبااذلك بقااي المقياااس ولاام يااتم الحااذف منهااا و وبناااء علااى ذلااك تاام تعااديل صااياغة بعااض الفقاارات % ماان المحكمااين80عليهااا 

 :اآلتية األربعة األبعادوزعة على ( فقرة م20مكونا من )
 (. 5-1، ويحتوي على الفقرات من )أهمية العمل الجامعي وإعطائه معنى  -
 (. 10-6، ويحتوي على الفقرات من )االستقاللية وإدارة الذات -
 (. 15-11، ويحتوي على الفقرات من )الكفاءة -
 (. 20-16، ويحتوي على الفقرات من )التأثير -

 صدق االتساق الداخلي. 2 
( استطالعية مكونة من  عينة  على  المقياس  تطبيق  تم  الداخلي  االتساق  صدق  الدراسة  30للتحقق من  داخل مجتمع  ( من 

والجدول   للمقياس،  الكلية  والدرجة  له،  تنتمي  الذي  والمجال  الفقرة  على  الدرجة  بين  االرتباط  معامالت  إيجاد  ثم  ومن  عينتها،  وخارج 
 :التمكين النفسيكل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس ( التالي يوضح معامل ارتباط 3رقم)

رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 
معامل  
  االرتباط

 مع المجال  

 معامل االرتباط
مع الدرجة  

 الكلية 
 ** 0.466 ** 0.471 استغل وقتي في تنفيذ مهامي الدراسية بجدارة 1

2 
في   الهامة  األعمال  من  الجامعة  في  دراستي  تعتبر 

 حياتي 
0.855 ** 

0.643 ** 

 * 0.417 * 0.433 هو جديد في مجال تخصصي  أقدم كل ما 3

4 
نحو   بالمسؤولية  أشعر  الجامعة  في  نجاحي  يجعلني 

 المذاكرة
0.760 ** 

0.582 ** 

 ** 0.639 ** 0.666 أمارس أثناء دراستي نشاطات ذات قيمة عالية 5
 ** 0.502 ** 0.659 أتصرف بحرية في المنزل 6
 ** 0.572 ** 0.725 نزل أبدي رأيي في األمور الخاصة في الم 7
 ** 0.503 ** 0.567 أؤثر على زمالئي اآلخرين لتحقيق شيء أفضل  8
 ** 0.503 ** 0.755 أتحكم بانفعاالتي وقت الغضب  9

 ** 0.626 ** 0.785 أقرر كيفية انجاز دراستي الجامعية بحرية  10
 ** 0.579 ** 0.639 لدي ثقة بالنفس بحيث استطيع إنجاز دراستي بكفاءة  11
 ** 0.468 ** 0.744 لدي المهارة الضرورية ألداء واجباتي الدراسية  12

13 
دراستي   أثناء  تواجهني  التي  التحديات  مواجهة  استطيع 

 الجامعية
0.800 ** 

0.729 ** 
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*P≤0.05       **P≤ 
0.01   

( وهي قايم موجباة 0.729 -0.417( أن جميع قيم معامالت ارتباط الفقرة  مع الدرجة الكلية تراوحت بين )2يتبين من الجدول )       
 .يمتاز بصدق االتساق التمكين النفسيفقرات مقياس وهذا يدل على أن  ،(α ≥0.05ودالة عند مستوى الداللة )

( بتطبياق test-retest، تام اساتخدم االختباار وإعاادة االختباار )التمكاين النفسايللتأكاد مان ثباات مقيااس   ثبات مقياس التمكين النفسي:
 وطالباة، ومان ثام تام حسااب معامال ( طالبااً 30االستبانة، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة مان )

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفاا وثباات اإلعاادة للمجااالت 4ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين. والجدول )
 واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 ( 4جدول )
 ا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية لمقياس التمكين النفسيمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألف

 االتساق الداخلي  ثبات اإلعادة المجال 
 0.92 0.84 أهمية العمل الجامعي وإعطائه معنى 

 0.88 0.77 االستقاللية وإدارة الذات
 0.83 0.72 الكفاءة 
 0.92 0.79 التأثير
 0.92 0.88 الكلي 

( قد تراوحت للمجاالت test-retest( أن معامالت ثبات األداة بطريقة تطبيق وإعادة التطبيق لالختبار ) 3دول ) وت ظِهر النتائج في الج
 %(. 92%(، ولألداة ككل )92-%83%( وبطريقة كرونباخ ألفا فقد تراوحت للمجاالت بين )88%( ولألداة ككل )84-%72بين )

 :س التمكين النفسي وهي كاآلتيعلى أربعة مجاالت رئيسية لقيا ( فقرة موزعة20وتكون المقياس بصورته النهائية من )
 (. 5-1، ويحتوي على الفقرات من )أهمية العمل الجامعي وإعطائه معنىالمجال األول:  .1
 (. 10-6، ويحتوي على الفقرات من )االستقاللية وإدارة الذاتالمجال الثاني:   .2
 (. 15-11، ويحتوي على الفقرات من )الكفاءةالمجال الثالث:   .3
 (. 20-16، ويحتوي على الفقرات من )التأثيرالمجال الرابع:   .4

 تصحيح مقياس التمكين النفسي 

14 
أسعى للمشاركة في المحاضرة الن قدراتي تساعدني في  

 ذلك
0.781 ** 

0.530 ** 

 ** 0.671 ** 0.638 أقدم االمتحانات بكل سهولة 15
 ** 0.549 ** 0.683 أستطيع التأثير في القرارات التي تخصني 16
 ** 0.593 ** 0.630 لدي تأثير حول ما يحدث في أسرتي 17

18 
المحاضرات  في  تجرى  التي  التطورات  في  تأثير  لدي 

 الدراسية 
0.685 ** 

0.595 ** 

 ** 0.575 ** 0.515 أبذل جهدي قدر اإلمكان من أجل التغيير في جامعتي 19
 ** 0.468 ** 0.689 دم خدمات لها أهمية في حياة أصدقائي أق 20
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درجاته   بين  من  واحدة  درجة  فقراته  من  فقرة  كل  بإعطاء  المقياس،  لتصحيح  الرباعي  ليكرت  سلم  نادرًا=1)أبدًا=  األربعاعتمد   ،2  ،
 لى الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي ألغراض تحليل النتائج: ( ع 4،  3،  2، 1وهي تمثل رقميًا )(، 4، دائمًا=3أحيانًا=

 منخفض   2.00   -  1من   
 متوسط   3.00 -2.01من  

 مرتفع      4  -3.01 من
 ثانيًا: مقياس مستوى الطمأنينة النفسية:

(، Alattas, 2012مثل: دراسة )الطمأنينة النفسية،    من خالل الرجوع إلى االدب النظري والدراسات السابقة في مجال  فقد تم تطويره
، وقد استخدم فيها تدريج ( (Al-Dulaim ; Abdul-Salam ; Mehani, & Al-Fattah, 1993(، ودراسةZaatara, 2018ودراسة)

بصورت المقياس  تكون  وقد  الرباعي،  ) ليكرت  من  األولية  فقرة29ه  )أبدًا= (  اآلتي  النحو  على  الفقرات  عن  اإلجابة  تضمن  حيث   ،1  ،
 (.   4، دائمًا=3، أحيانًا=2=نادراً 

 تم التحقق من صدق مقياس الطمأنينة النفسية بالطرق التالية: صدق مقياس مستوى الطمأنينة النفسية:
عرضااه علااى مجموعااة ماان المحكمااين المختصااين ماان أعضاااء الهيئااة تاام التحقااق ماان صاادق المحتااوى ماان خااالل  :المحتةةوى صةةدق  -1

تخصص علم النفس، والقياس والتقويم، واإلرشاد النفسي، والذي بلع عددهم )في والقدس التدريسية في جامعة مؤتة  10 مان  ،كماين( مح
% مااان 80علاااى الفقااارات التاااي اتفاااق عليهاااا  اإلبقااااءومالءمتهاااا. حياااث تااام  م لصاااالحية الفقااارات ووضاااوح الفقاااراتوجهاااة نظاااره إباااداءاجااال 

( فقرة 29لحذف منها، وبذلك بقي المقياس مكونا من )ولم يتم ا و وبناء على ذلك تم تعديل صياغة بعض الفقرات المحكمين  
( مان داخال 30للتحقق من صدق االتساق الداخلي تم تطبيق المقياس علاى عيناة اساتطالعية مكوناة مان ):  . صدق االتساق الداخلي2

( يوضاح 6للمقيااس، والجادول )مجتمع الدراسة وخاارج عينتهاا، ومان ثام إيجااد معاامالت االرتبااط باين الدرجاة علاى الفقارة والدرجاة الكلياة 
 :الطمأنينة النفسيةمعامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس 

 الدرجة الكلية للمقياسمع  الطمأنينة النفسيةمعامل االرتباط بين أداء أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات مقياس :(6جدول)

رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 
معامل  

مع   االرتباط
 ية الدرجة الكل

 * 0.391 الثقة بالنفس عنوان نجاحي  1
 * 0.411 أنا متفائل بصفة عامه 2
 * 0.389 تنتابني دائما مشاعر الخوف من المنافسة 3
 * 0.441 اجد الراحة اذا خلوت الى نفسي  4
 ** 0.542 اشعر باألسف واإلشفاق على نفسي 5
 ** 0.590 اشعر بأنني مستقر ومطمئن مع من هم حولي  6
بين الناس على أن أكون وحدي أكون   فضل أنأ 7  0.725 ** 
 ** 0.849 أتلقى قدرا كافيا من المديح والثناء من زمالئي وأساتذتي 8
 ** 0.596 اشعر بالخوف من المستقبل أو العالم المجهول 9

 ** 0.742 أنا شخص غير أناني  10
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 *P≤ 0.05         **P≤ 0.01 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

*P≤0.05       **P≤ 0.01   
( وهاي قايم موجباة ودالاة 0.849 -0.389( أن جميع قيم معامالت ارتباط الفقرة  مع الدرجاة الكلياة تراوحات باين )4يتبين من الجدول )

 بصدق االتساق.تمتاز  الطمأنينة النفسيةوهذا يدل على أن فقرات مقياس  ،(α ≥0.05عند مستوى الداللة )
ة مان داخال مجتماع الدراساة يتام تطبيقاه علاى عيناة اساتطالع الطمأنينة النفسيةللتأكد من ثبات مقياس   ثبات مقياس الطمأنينة النفسية:

ه تطبيقا ( بتطبياق االساتبانة، وإعاادةtest-retest( طالباًا وطالباة، وتام اساتخدم االختباار وإعاادة االختباار )30وخارج عينتها مكوناة مان )
(، وح ساب معامال الثباات بطريقاة االتسااق 0.84بعد أسبوعين، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين وبلع )

 (، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض البحث العلمي.0.86الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وبلع )
النفسيةتصحيح مقياس   ليكر اعتمد سل:  الطمأنينة  المقياس، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين م  الرباعي لتصحيح  ت 

( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي 4،  3،  2،  1وهي تمثل رقميًا )(،  4، دائمًا=3، أحيانًا=2، نادرًا= 1)أبدًا=  األربعدرجاته  
 ألغراض تحليل النتائج:

 منخفض   2.00  - 1من 
 ط متوس  3.00  -2.01من 

 ** 0.653 استثار بسهولة 11
رينأتقبل عادة النقد البناء من اآلخ 12  0.744 ** 
 ** 0.696 اشعر بعدم االنسجام والتوازن مع الواقع  13
 ** 0.479 ازدياد اعباء الحياة ومصاعبها 14
 ** 0.725 راض عن نفسي وما انجزته  15
 ** 0.626 أتجنب المواقف غير السارة واهرب منها احيانا  16
 ** 0.698 اتمتع بالطمأنينة والهدوء في حياتي 17
تباطه بذكائي وشخصيتيمدى ار اشعر بالقلق و  18  0.466 ** 
 ** 0.643 لدي عدد كبير من االصدقاء 19
ر بالتعب واإلجهاد بشكل مستمر اشع 20  0.417 * 
 ** 0.582 بيئتي االسرية سعيدة  21
 ** 0.639 اتوتر ويتغير مزاجي بسرعه 22
واجه صعوبة في السيطرة على انفعاالتي ا 23  0.502 ** 
يسهم في نجاحي  يق طيباعتقد ان الحياه صد 24  0.572 ** 
 ** 0.503 اشعر بالضيق لكل ما يدور حولي 25
التواصل االجتماعي من اهم اسس االرتياح والسعادةاعتقد أن  26  0.503 ** 
 ** 0.626 اشعر بالوحدة حتى وانا بين الناس 27
 ** 0.579 طفولتي كانت سعيدة  28
 ** 0.468 اعمل بانسجام مع اآلخرين 29
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 مرتفع      4  -3.01 من

 إجراءات الدراسة: 
تمثلت إجراءات الدراسة باالتي:   

 . اوثباته اوالتأكد من دالالت صدقه إعداد أداة الدراسة .1

 . الطلبةعلى    أداة الدراسةالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لتطبيق  .2

  أداة الدراسة استفسارات فيما يخص فقرات  أي  ولإلجابة عن    قياسالميع  لتوز   انبحضور الباحثالعينة  على    أداة الدراسةتطبيق   .3
   .المستخدمة، وقد تم تطبيق المقاييس مباشرة على الطلبة

وأن هذه المعلومات سوف لن يتم استخدامها إال   ،جابات بسرية تامةاإلوأنه سيتم التعامل مع    ،توضيح الهدف من الدراسة  .4
 ألغراض البحث العلمي. 

 وتحليلها للخروج بالنتائج.يانات جمع الب  .5
لإلجاباااة عااان أسااائلة الدراساااة تااام اساااتخدام المعالجاااات اإلحصاااائية اآلتياااة: المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات : المعالجةةةات اإلحصةةةائية 

 تحليل التباين المتعدد ، المتعددتحليل االنحدار ،  ارتباط بيرسون   معامل ،المعيارية للفقرات والمجاالت والمقاييس
 نتائج ومناقشتها والتوصيات عرض ال

 التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة؟مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما 
التمكين النفسي لدى الطلباة األيتاام فاي جامعاة مؤتاة،  لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 .لنتائجوفيما يلي ا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مقياس التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة مرتبة : ( 7جدول )

 تنازليا 

المتوسط  المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتفع  1 0.52 3.05 التأثير
 مرتفع  2 0.58 3.01 الكفاءة 

 متوسط  3 0.55 2.95 ارة الذاتية وإداالستقالل
 متوسط  4 0.73 2.78 معنى  وإعطائهأهمية العمل الجامعي 

 متوسط   0.51 2.95 مستوى التمكين النفسي )الكلي( 
الجدول) أن  7يتبين من  بلع مستوى  (  حسابي  وبمتوسط  متوسطًا،  جاء  مؤتة  جامعة  في  األيتام  الطلبة  لدى  النفسي  التمكين 

وانحراف  2.95) )،  (0.51)  معياري (  مجال  )التأثيروجاء  حسابي  وبمتوسط  مرتفع  بمستوى  األولى  المرتبة  في  وانحراف 3.05(   )
(، وجاء 0.58( وانحراف معياري )3.01( في المرتبة الثانية بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )الكفاءة(، وجاء مجال )0.52معياري)
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(، وجاء مجال  0.55( وانحراف معياري )2.95مستوى متوسط وبمتوسط حسابي )الثة ب( في المرتبة الثاالستقاللية وإدارة الذاتمجال )
الجامعي  ) العمل  )معنى  وإعطائهأهمية  حسابي  وبمتوسط  متوسط  بمستوى  واألخيرة  الرابعة  المرتبة  في  معياري  2.78(  وانحراف   )
(0.73) . 

جااء متوساطا إذ قاد  النفسايالتمكاين أّن  إلاى ة مؤتاةي جامعاالتمكين النفسي لدى الطلبة األيتام ف النتائج المتعلقة بمستوى   تشير
أن يكون األفراد قادرين على التحكم والسيطرة على حياتهم وهو يساعد األفراد أن يستخدموا قواهم التي اكتشفوها في ذاتهم يعزى ذلك إلى  

ويمكان عازو ذلاك إلاى ، تهم لمسااعده اآلخارينعلى ذاعتماد ن يعملوا بجد ليصلوا إلى االأو  اإليجابيوالعمل مع اآلخرين إلحداث التغيير 
 تحقيق الطلبة جزءا من أهدافهم في دخولهم الجامعة واختيار التخصص إلي يرغبون دراسته والعمل به مستقبال.

باأّن لاه تاأثير علاى نشااطات عملاه وأناه ياؤثر إدراك الطالاب  إلاىالمرتباة األولاى  علاى( التاأثيرمجال )  ويمكن أن يعزى حصول
ناه يمكان أن يتواجاد فاي أي السياسات والقارارات التاي تتعلاق بعملاه ودراساته، كماا يشاير إلاى الدرجاة التاي ينظار فيهاا الفارد علاى ساهم فوي

 تلك البيئة وهو يعكس اعتقاد الفرد بأنه يستطيع التاأثير علاى النظاام الاذي يعمال ويتواجاد فياه وياؤثر علاى النتاائج االساتراتيجية فاي العمال
، وكاذلك قاد يعاود السابب إلاى كاون الطلباة ت بما يجعل اآلخارين يحترماون رأياهت التي يمكن أن تتخذ على كل المستويالقراراوكذلك في ا

ال يزالون على مقاعد الدراسة ويعملون جاهدين للحصول على شاهاداتهم العلمياة، المبنياة علاى طموحاات كبيارة فاي التاأثير فاي المجتماع، 
 يجب رعايته واالهتمام به.ي إلي وهذا يؤكد دور الشباب الجامع

الطالااب أن لديااه المهااارة والكفاااءة الالزمااة إلنجاااز الااى اعتقاااد  الثانيااةالمرتبااة  علااى( الكفاااءةمجااال ) ويمكاان أن يعاازى حصااول 
كفااءة والفاعلياة لاه بال األعمال المطلوبة منه بإتقان وكفاءة وفاعليه، وإحساسه باألهلية أي ثقته بقدراته الذاتية على القيام بالمهاام الموكلاة

، لذلك فهام بحاجاة إلاى تنمياة كفااءتهم وشاعورهم باأنهم وصالوا إلاى المرحلاة العلياا التاي تعازز كفااءتهم، وهاذا يتطلاب التغييار فاي المطلوبة
 طبيعة المناهج المعتمدة للمواد الدراسية ليشعروا بالكفاءة والتمكن.

ماادى امااتالك الطالااب حريااة االختيااار  إلااى المرتبااة الثالثااةعلااى ( الةةذات االسةةتقاللية وإدارةمجااال ) يمكاان أن يعاازى حصااولكمااا 
، فالعاادات والتقالياد الزالات مقيادة للطلباة فاي والدراساة عالقاته ماع اآلخارينفي  واالستقاللية في وضع معايير السلوك وفقا لما يراه مناسباً 

أيضا االلتزام بالعادات والتقاليد المتبعة فالجامعة جزء ال يتجزأ من مهم، و هذه المرحلة النمائية في التزامهم بطاعة الكبار في األسرة واحترا
 .من التزام األبناءفي   بنته األسرةاألسرة الكبيرة التي تكمل ما 

إحسااس الطالاب  إلاىالمرتباة الرابعاة واألخيارة ( علاى أهمياة العمال الجاامعي وإعطائاه معناىيمكن أن يعزى حصول مجال )كما  
 إيجابياهخالل توافق أهداف وقيم ومعتقداتاه مان جهاة ومتطلباات أدوار العمال مان جهاة أخارى فاإذا كانات النظارة   عمل منبجدوى وقيمه ال
ذات قيمه تؤدي إلى خلق معنى لديه، ويمكن أن يعازى سابب تأخرهاا أّن عاددًا مان الطلباة ال زالاوا غيار منساجمين  الدراسةومنسجمة فان  

والاادورات التدريبياة التااي تعقاادها  األنشااطة، وذلاك ماان خاالل ممارسااة مجموعااة مان دد عليهاااونهم جااماع الحياااة الجامعياة بصااورة مناساابة كا
تعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة األيتام في الجامعة يمتلكون مستوى من الدافعياة الداخلياة ؛ كما عمادة شؤون الطلبة لتنمي االنتماء لديه

النفسااية التااي تحاادث عنهااا ماساالو والتااي يطااورون ماان  حاجاااتإشااباع ال الااى قااد تعااودوكااذلك وكلااة إلاايهم مهااام المللعماال واإلنجاااز وإتمااام ال
خااالل مهااارات تاادفعهم إلااى تحماال المسااؤولية والتعاارف علااى المصااادر المتاحااة للاادعم والتعاااون مااع اآلخاارين فااي إنجاااز أهااداف مشااتركة 

 ى مستوى التمكين لدية.ذلك علوتطوير وتنمية نظام المساندة االجتماعية ومهارات القيادة مما ينعكس  
طلبااة جامعااة المستنصاارية بااالتمكين ( التااي توصاالت إلااى تمتااع Al-Kinani, 2015النتيجااة مااع نتيجااة دراسااة )هااذه  واتفقاات

ذه وتختلاف نتيجاة ها ( والتاي أظهارت أن التمكاين النفساي لادى الطلباة الجاامعيين جااء متوساطا،Altakayneh, 2018، ودراساة)النفساي
درجااة التمكاين النفسااي جاااء مرتفعاًا فااي األبعاااد الثالثاة ) المعنااى، الكفاااءة ( التاي أظهاارت أن Halim, 2017راسااة )تيجاة دالدراساة مااع ن
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( التي أظهرت Al-Nawajha, 2016)الذاتي( لدى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة المعاونة لهم، كما تختلف مع نتيجة دراسة  والتبرير
 .مين جاء مرتفعًا، ويمكن أن يعزى سبب االختالف إلى اختالف العينة المستهدفةالمعل أن مستوى التمكين النفسي لدى

  
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة؟

نااة النفسااية لاادى الطلبااة األيتااام فااي لطمأنيا لإلجابااة عاان السااؤال تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لفقاارات مقياااس
 ( يوضح ذلك.12والجدول ) جامعة مؤتة،

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة مرتبة  : (12جدول )
 تنازليا 

 الفقرة  الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ستوى الم يب الترت

 مرتفع  1 0.73 3.62 أنجزته راض عن نفسي وما  15
 مرتفع  2 0.59 3.59 أنا متفائل بصفة عامة 2
 مرتفع  3 0.81 3.50 الثقة بالنفس عنوان نجاحي  1
 مرتفع  4 0.80 3.47 أتلقى قدرا كافيا من المديح والثناء من زمالئي وأساتذتي 8
 فع مرت 5 0.78 3.44 طفولتي كانت سعيدة  28
 مرتفع  6 0.88 3.24 لدي عدد كبير من األصدقاء 19
 مرتفع  7 0.72 3.16 أتقبل عادة النقد البناء من اآلخرين 12
 مرتفع  8 0.98 3.14 اعمل بانسجام مع اآلخرين 29
 مرتفع  9 0.92 3.12 التواصل االجتماعي من أهم أسس االرتياح والسعادةاعتقد أن  26
 مرتفع  10 0.93 3.10 ن أكون وحدي على أ   أفضل أن أكون بين الناس 7
 مرتفع  11 0.92 3.08 أنا شخص غير أناني  10
 مرتفع  12 0.58 3.03 اشعر بأنني مستقر ومطمئن مع من هم حولي  6
 متوسط  13 0.84 2.95 اتمتع بالطمأنينة والهدوء في حياتي اليومية 17
 متوسط  13 1.00 2.95 بيئتي األسرية سعيدة  21
 متوسط  14 1.30 2.88 حتى وأنا بين الناس الوحدةاشعر ب 27
 متوسط  15 0.84 2.86 اعتقد أن الحياة صديق طيب يسهم في نجاحي  24
 متوسط  16 0.92 2.46 اشعر بعدم االنسجام والتوازن مع الواقع  13
 متوسط  17 1.09 2.44 اشعر باألسف واإلشفاق على نفسي 5
 متوسط  18 0.85 2.39 التي صعوبة في السيطرة على انفعا أواجه 23
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 متوسط  19 0.85 2.30 اشعر بالتعب واالجهاد بشكل مستمر  20
 متوسط  20 0.80 2.24 ازدياد اعباء الحياة ومصاعبها 14
 متوسط  21 0.84 2.23 اشعر بالقلق ومدى ارتباطه بذكائي وشخصيتي 18
 متوسط  22 0.83 2.16 تنتابني دائما مشاعر الخوف من المنافسة 3
 متوسط  23 1.01 2.11 بالضيق لكل ما يدور حولي اشعر 25
 متوسط  24 0.93 2.09 أتوتر ويتغير مزاجي بسرعة 22
 منخفض  25 0.84 1.87 أتجنب المواقف غير السارة واهرب منها أحيانا  16
 منخفض  26 0.90 1.86 استثار بسهولة 11
 فض منخ 27 1.10 1.81 اشعر بالخوف من المستقبل أو العالم المجهول 9
 منخفض  28 0.78 1.54 أجد الراحة إذا خلوت إلى نفسي  4

 متوسط   0.33 2.71 المتوسط الحسابي الكلي 
جاء متوسطًا، وبمتوسط حسابي بلع    الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة  مستوى   ( أنّ 12يتبين من الجدول)

(2.71( معياري  وانحراف  فقرات  0.33(،  وحصلت  النفسية)مقياس  (،  والمتوسط  (  الطمأنينة  المرتفع  بين  تراوحت  مستويات  على 
راض عن نفسي وما  ( والتي نصها )15الفقرة رقم ) وجاءت  (،  1.54-3.62والمنخفض، وتراوح المتوسط الحسابي لجميع الفقرات بين ) 

أجد الراحة  ( والتي نصها )4الفقرة رقم )جاءت    بينما(،  0.73( وانحراف معياري )3.62بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلع )(  انجزته
 . (0.78( وانحراف معياري )1.54بمتوسط حسابي بلع ) االخيرةبالمرتبة ( إذا خلوت إلى نفسي

 ،شعور مركب يحتوي شعور الفرد بالسعادة والرضا عن حياته بما يحقق له الشعور بالسالمة واالطمئنانالطمأنينة النفسية  إّن   
مع إدراكه الهتمام اآلخرين به وثقتهم فيه حتى يستشعر قدر    ،اآلخرين بما يمكنه من تحقيق االنتماء لآلخرين  قبل منوانه محبوب ومت

كبير من الدفء والمودة ويجعله في حاله من الهدوء واالستقرار، ويضمن له قدر من الثبات االنفعالي والتقبل الذاتي واحترام الذات ومن 
عن خطر اإلصابة باضطرابات نفسيه أو صراعات أو أي   إمكانية تحقيق رغباته في المستقبل بعيداً نة مع  ثم إلى توقع حدوث الطمأني

وجود عدة عوامل عند أفراد عينة الدراسة ساهمت   إلىتوسط هذه النتيجة  سبب  خطر يهدد أمنه واستقراره في الحياة. ويمكن أن يعزى  
الم منها:  النفسية  الطمأنينة  مستوى  ارتفاع  ابعدم  األسرية، ستوى  حياتهم  في  االجتماعي  والتغير  األفراد،  لدى  المتوسط  القتصادي 

 ضعف الوعي الديني لدى البعض.   إلىوالخالفات التي قد تكون موجودة في أسرهم وحياتهم االجتماعية، إضافة  
شعور الفرد  إّن  لى  إولى  المرتبة األعلى  (  أنجزتهراض عن نفسي وما  ( والتي نصها )15الفقرة رقم )  ويمكن أّن يعزى حصول

مع   ،ه محبوب ومتقبل من اآلخرين بما يمكنه من تحقيق االنتماء لآلخرينأنو   ،بالرضا عن حياته يحقق له الشعور بالسالمة واالطمئنان
 إدراكه الهتمام اآلخرين به وثقتهم فيه حتى يستشعر قدر كبير من الدفء والمودة ويجعله في حاله من الهدوء واالستقرار.

أن اختالء    إلىالمرتبة األخيرة  على  أجد الراحة إذا خلوت إلى نفسي(  ( والتي نصها )4الفقرة رقم )  أّن يعزى حصولويمكن  
الفرد بنفسه يجعله يفكر في أمور قد ال يستطيع الحديث عنها أمام اآلخرين كالشوق ألشخاص عزيزين فقدهم في حياته، مما يضعف 

 ا النفسي لديه. ى الرضتفكيره في مثل هذه األمور بمستو 
بأنه متقبل من    الطالب  أن شعور  القول  لديه    اآلخرينويمكن  النفسية  الطمأنينة  في تعزيز مستوى  مراحل    أهمأن    إذيسهم 

كونهم يحملون له المودة والحب وهذا يشعره    باآلخرين  الثقةاالهتمام تبدأ بالتقبل فترتفع درجه اعتماده على نفسه في اتخاذ قراراته ثم  
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يسهم في حصولهم    اآلخرينفالتواصل االجتماعي مع     إليهم  واإلحسان  بإيجابيةوالتعامل مع الناس    ،من التفاؤل واالنتماء للجامعةبحالة  
عن المناخ األسري    الجامعية  البيئةوكون الطالب الجامعي اليتيم يبحث في    الطمأنينةعلى الراحة النفسية وهذا يحقق درجة عالية من  

 تقبل الطلبة والمدرسين له تعويض عن شعور النقص لعدم وجود احد الوالدين  فيكون  الذي يفتقده
 Alودراسة )  (Al-Hayali & Salim, 2018)( ومع دراسة  Zaatara, 2018لدراسة مع نتيجة دراسة )وتتفق نتيجة هذه ا

Kawamleh, 2016 .) 
( بين مستوى التمكين النفسي والطمأنينة النفسية  ≤0.05توى )النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل هناك عالقة ارتباطية عند مس

 لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة؟ 
 ( يبين ذلك: 13لإلجابة على السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون، والجدول ) 

أليتام في  طلبة االتمكين النفسي ومستوى الطمأنينة النفسية لدى المعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مستوى : (13جدول )
 جامعة مؤتة

 التمكين النفسي الطمأنينة النفسية
 أهمية العمل الجامعي وإعطائه معنى  **0.399
 االستقاللية وإدارة الذات **0.352
 الكفاءة  **0.568
 التأثير **0.571
 التمكين النفسي )المستوى الكلي(  **0.545

**P≤ 0.01 
التمكين النفسي ومستوى الطمأنينة النفسية لدى الطلبة  مستوى  بين طردية  طية  ارتبا (، وجود عالقة13يتضح من الجدول رقم )

مؤتة جامعة  في  إحصائيًا،  األيتام  داّلة  االرتباطية  العالقات  جميع  أّن  حيث  مع موجبة/طردية,  ،  االرتباطية  العالقات  أقوى  وكانت 
النفسية مجال )  ا التأثيرالطمأنينة  العالقة  )الكفاءة( حيث بلع معامل االرتباط  0.571طية )الرتبا(؛ حيث بلغت قوة هذه  يليه مجال   ،)

( االرتباطية 0.568بينهما  العالقة  هذه  قيمة  بلغت  حيث  الذات(  وإدارة  )االستقاللية  مع  العالقات  هذه  أضعف  كانت  حين  في   ،)
(0.352 .) 

ي تحقيق الطمأنينة النفسية له منها زيادة  تسهم فأّن التمكين النفسي يحقق فوائد لدى الفرد كفيلة بأن    إلىيمكن أّن يعزى ذلك  
على التعامل في الوقت المحدد، وازدياد ثقته بنفسه    وإنجازها، وقدرته على التخطيط للمهام اليومية  أدائهمستوى رضاه عن نفسه وعن  

وطموحه أهدافه  تحقيق  في  نفسه  وإثبات  تواجهه  التي  النفسية  الضغوط  جمع  ومعرفة  مهارات  واكتساب  و ،  ونمو  ديدة  الذات  تطوير 
ر بااللتزام واالنتماء لدى الفرد، ويمكن القول انه كلما زاد التمكين النفسي ازدادت الطمأنينة النفسية لدى  الشخصية بشكل فعال، والشعو 

قدراته واستعداداته    الفرد، تفعيل  في  النفسي  الدعم  له  أن يكون   وإدراكهوتحقق  في  المسؤولية  لذاته وتحمل  فعاال في  عضوا    االيجابي 
الدعم   له  تحقق  التي  االجتماعية  واالجتماعي    النفسي،  واألمنجماعته  النفسي  العمل  في  معا  المتغيرين  دمج  على  العمل  يجب  لذا 

 لدى الفرد.  اإليجابيةواالكاديمي، لتنمية الجوانب 
نتيجة   )وتتفق  دراسة  نتيجة  مع  الدراسة  أظهرت  Aker, 2012هذه  التي  إحصائياً دال  يةإيجاب  عالقةجود  (  التفاؤل   ه  بين 

 .والتمكين النفسي
 ؟ ما مقدار ما يتنبأ به التمكين النفسي في الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:  
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 :يكما يل( Multiple regression Analysisد )ّّ تحليل االنحدار المتعدلإلجابة على هذا السؤال تم حساب 
 التمكين النفسي في الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتةنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر : (14جدول )

 األبعاد المستقلة
معامل  

 2Rالتحديد 
B 

الخطأ  
 المعياري 

Beta 
 tقيمة

 المحسوبة
مستوى 

 tداللة 
 ثابت االنحدار 

0.385 

1.549 0.115  13.420 0.00 
 0.601 0.523- 0.040- 0.035 0.018- أهمية العمل الجامعي وإعطائه معنى 

 0.163 1.400- 0.106- 0.045 0.064- االستقاللية وإدارة الذات
 0.000 * 4.439 0.407 0.052 0.232 الكفاءة 
 0.000 * 4.529 0.362 0.051 0.230 التأثير

 ( ≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)
)الكفاءة، والتأثير( كان   مجالّي التمكين النفسي( أن  t(، ومن متابعة قيم اختبار)14النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول )ضح من  يت

(  4.529،  4.439( المحساااوبة والبالااغة )t( لهذه العوامل، حياااث بلغااات قيم )Beta، بداللة معامالت)الطمأنينة النفسيةلهما أثر على  
%( من التباين الكلي في متغير  38.5(. وقد فسرت مجتمعة ما مقداره )≤0.05وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )  توالي،على ال

 الطمأنينة النفسية.
التدريجي المتعدد  االنحدار  تحليل  إجراء  في    Stepwise Multiple Regressionوتم  حدة  على  مستقل  متغير  كل  أهمية  لتحديد 

 ( يبين ذلك: 15ي، والجدول )الرياضالمساهمة في النموذج 
" للتنبؤ بمستوى الطمأنينة النفسية من   Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ": (15جدول )

 )الكفاءة، والتأثير(  مجالّي التمكين النفسيخالل 
ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة  

 التنبؤ 
  2Rقيمة 

 لتحديدمعامل ا
B  قيمةt مستوى داللة المحسوبةt 

 0.000 13.888 1.499  الثابت 
 0.000 4.364 0.213 0.326 التأثير
 0.000 4.259 0.187 0.378 الكفاءة 

 ( ≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى )
( قد دخل أوال وفّسر لوحده لتأثيرا)جال  م( والذي يبين ترتيب دخول األبعاد المستقلة في معادلة االنحدار، فإن  15يتضح من الجدول )

%(  37.8حيث فّسر مع )التأثير( ما نسبته )  %( من التباين الكلي في الطمأنينة النفسية، ثم دخل مجال )الكفاءة( ثانياً 32.6ما مقداره)
النفسية، أي أنَّ  التباين الكلي في الطمأنينة  العمل الجامعي وإعطائه    )أهمية%(، وقد خرج مجالّي  5.2)الكفاءة( قد فّسر لوحده )  من 

 . (α≤0.05معنى، واالستقاللية وإدارة الذات( من معادلة االنحدار التدريجي لعدم وجود داللة إحصائية عند مستوى)
نتااائج  ل ويتواجااد فيااه ويااؤثر علااى اعتقاااد الفاارد بأنااه يسااتطيع التااأثير علااى النظااام الااذي يعماايمكاان أّن تفساار هااذه النتيجااة بااأّن 

يااؤثر فااي مسااتوى الطمأنينااة ي القاارارات التااي يمكاان أن تتخااذ علااى كاال المسااتويات بمااا يجعاال اآلخاارين يحترمااون رأيااه كااذلك فااو دراسااته، 
ه يمتلاك الكفااءة الالزمااة إلنجااز األعماال المطلوباة مناه بإتقااان وكفااءة وفاعلياة يحسان  ماان النفساية لدياه ويزيادها، كماا أن اعتقاااد الفارد بأناّ

فهاااؤالء الطلباااة قاااادرين علاااى تحدياااد سااالوكاتهم ومشااااعرهم ونقااااط قاااوتهم وضاااعفهم، ومواجهاااة التحاااديات  ،ة لدياااهمساااتوى الطمأنيناااة النفساااي
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 والصعوبات الدراسية المختلفة وحل المشكالت الناتجة عن التفاعل في األجواء الدراسية  مع الزمالء، والعودة للعمل باروح الفرياق الواحاد
 .ادلة مما يولد لديهم اإلحساس بمعنى الدراسة والعالقات االجتماعية وااللتزام بهاالمتب والمبني على االحترام والتقدير والثقة

في التمكين النفسي لدى الطلبة  (  α≤0.05النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 ية، والتقدير(؟الدراساأليتام في جامعة مؤتة يعزى لمتغيرات )الجنس، والكلية، والسنة  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين المتعدد، حيث تّم أواًل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  ( 16ول) والجد(،  الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقديرتعزى لمتغيرات )لمستوى التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة  

 يبين ذلك:
حسب متغيرات لمستوى التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(16جدول )

 ( الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقدير)
 التمكين النفسي التأثير الكفاءة  االستقاللية  أهمية العمل  الفئة المتغير 

 الجنس

 ذكر
 2.86 3.03 2.95 2.80 2.68 متوسط الحسابيال

 87 87 87 87 87 العدد 
 0.52 0.51 0.62 0.60 0.68 االنحراف المعياري 

 أنثى
 3.00 3.06 3.04 3.06 2.84 المتوسط الحسابي

 134 134 134 134 134 العدد 
 0.49 0.52 0.55 0.48 0.76 االنحراف المعياري 

 الكلية 

 علمية
 2.89 3.01 2.95 2.88 2.73 حسابيوسط الالمت

 69 69 69 69 69 العدد 
 0.52 0.54 0.61 0.60 0.72 االنحراف المعياري 

 إنسانية
 2.97 3.07 3.03 2.99 2.80 المتوسط الحسابي

 152 152 152 152 152 العدد 
 0.50 0.51 0.56 0.52 0.74 االنحراف المعياري 

السنة  
 الدراسية 

 أولى 
 2.93 3.09 3.01 2.90 2.73 الحسابيمتوسط ال

 69 69 69 69 69 العدد 
 0.50 0.52 0.65 0.55 0.71 االنحراف المعياري 

 ثانية 
 2.96 3.04 3.01 3.01 2.78 المتوسط الحسابي

 74 74 74 74 74 العدد 
 0.49 0.45 0.53 0.53 0.77 االنحراف المعياري 

 2.87 2.96 2.92 2.88 2.71 المتوسط الحسابي ثالثة
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 43 43 43 43 43 العدد 
 0.52 0.59 0.54 0.52 0.69 االنحراف المعياري 

 رابعة
 3.04 3.09 3.10 3.03 2.95 المتوسط الحسابي

 35 35 35 35 35 العدد 
 0.54 0.56 0.58 0.62 0.77 االنحراف المعياري 

 التقدير

 مقبول 
 2.93 2.89 2.99 3.01 2.82 المتوسط الحسابي

 17 17 17 17 17 العدد 
 0.50 0.49 0.54 0.65 0.76 االنحراف المعياري 

 جيد
 2.87 2.98 2.92 2.87 2.73 المتوسط الحسابي

 80 80 80 80 80 العدد 
 0.52 0.50 0.61 0.61 0.73 االنحراف المعياري 

 جيد جداً 
 3.04 3.12 3.12 3.02 2.90 المتوسط الحسابي

 59 59 59 59 59 د العد
 0.49 0.56 0.54 0.50 0.71 االنحراف المعياري 

 ممتاز 
 2.96 3.12 3.03 2.98 2.72 المتوسط الحسابي

 65 65 65 65 65 العدد 
 0.51 0.50 0.58 0.48 0.76 االنحراف المعياري 

مستوى التمكين النفسي لدى  في    عيارية( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم16يظهر من الجدول)
مؤتة   جامعة  في  األيتام  )الطلبة  متغيرات  والتقديرحسب  الدراسية،  والسنة  والكلية،  بين الجنس،  اإلحصائية  الفروق  داللة  ولبيان   ،)

 (. 17المتوسطات تم استخدام تحليل التباين المتعدد كما هو مبين في الجدول )
مستوى التمكين النفسي لدى الطلبة  ( على  الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقدير)متغيرات  ألثر دالمتعدتحليل التباين : (17جدول)

 األيتام في جامعة مؤتة

درجات  مجموع المربعات المتغير التابع  مصدر التباين 
 الحرية

الداللة   قيمة "ف"  متوسط المربعات
 اإلحصائية

 الجنس
 قيمة هوتلج

(0.074 ) 

 124. 2.389 1.279 1 1.279 أهمية العمل
 001. 11.985 3.376 1 3.376 االستقاللية 

 240. 1.388 460. 1 460. الكفاءة 
 575. 316. 084. 1 084. التأثير

 062. 3.822 969. 1 969. التمكين النفسي
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 الكلية 
 قيمة هوتلج

(0.003 ) 

 541. 375. 201. 1 201. أهمية العمل
 461. 544. 153. 1 153. االستقاللية 

 413. 671. 223. 1 223. الكفاءة 
 521. 414. 111. 1 111. التأثير

 415. 666. 169. 1 169. التمكين النفسي

 المستوى الدراسي 
قيمة ويلكس  

 المبدا 
(0.969 ) 

 508. 778. 416. 3 1.249 أهمية العمل
 448. 888. 250. 3 750. االستقاللية 

 431. 923. 306. 3 918. الكفاءة 
 392. 1.004 268. 3 804. أثيرالت

 369. 1.056 268. 3 803. الكلي تمكين

 التقدير
قيمة ويلكس  

 المبدا 
(0.929 ) 

 295. 1.244 666. 3 1.999 أهمية العمل
 133. 1.884 531. 3 1.592 االستقاللية 

 145. 1.817 602. 3 1.807 الكفاءة 
 145. 1.818 486. 3 1.457 التأثير

 146. 1.812 459. 3 1.378 سين النفالتمكي

 الخطأ

   536. 212 113.546 أهمية العمل
   282. 212 59.718 االستقاللية 

   332. 212 70.296 الكفاءة 
   267. 212 56.645 التأثير

   254. 212 53.743 التمكين النفسي

 الكلي 

    221 1824.000 أهمية العمل
    221 1993.840 االستقاللية 

    221 2073.200 لكفاءة ا
    221 2114.480 التأثير

    221 1976.825 التمكين النفسي
( الجدول  في  الواردة  النتائج  مستوى  17تشير  إحصائية عند  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى   )(α≤ 0.05)    متغير ألثر  تعزى 

، المستوى الكلي وفي مجال )االستقاللية وإدارة الذات(  على  تةمستوى التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤ )الجنس( على  
 . وبعد الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفرق لصالح الطالبات اإلناث
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تعزى ألثر   (α≤ 0.05)( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  17كما تشير النتائج الواردة في الجدول )
على المستوى الكلي وفي   مستوى التمكين النفسي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة( على  سية، والتقديرالدرا  الكلية، والسنةمتغيرات )

 . جميع المجاالت
النتيجة المتعلقة بمتغير الجنس إلى أّن الطالبات اإلناث أقل تحماًل للمسؤولية وتحمل األعباء في مثل هذه   يمكن أن تعزى 

الذين قد   الشباب  اتقع علالحاالت من  لهم أصاًل. وتختلف هذه  الموكلة  لنتيجة مع نتيجة يهم مسؤوليات كبيرة باإلضافة الى األعمال 
( أظهرت  Al-Nawajha,2016دراسة  التي  كانت  (  فقد  التأثير(،  )بعد  عدا  ما  الجنس  لمتغير  تبعا  النفسي  التمكين  في  فروق  وجود 

مع   الدراسة  هذه  نتيجة  تختلف  كما  الذكور  لصالح  ) Al-Kinani, 2015)  دراسة نتيجة  الفروق  ودراسة   )Shaheen, 2015  التي  )
الجنس،  أظهرت   لمتغير  تعزى  التمكين  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  العينة عدم  اختالف  إلى  االختالف  يعزى  وقد 

 المستهدفة في كلتا الدراستين.
تشابه الظروف االجتماعية واالقتصادية    إلى   لسنة الدراسية اسي واوالتقدير الدر   النتيجة المتعلقة بمتغير الكليةعزى  ويمكن أن ت 

الدراسة،  فهم يخضعون   والتعليمية ألفراد مجتمع  لذلك  المحافظة،  البيئة  بيئة واحدة ضمن عادات وتقاليد هذه  في  يعيشون  أنهم  حيث 
وتتفق نتيجة   ا سواء كانت علمية ام إنسانيةسون بهلنفس المثيرات البيئية المختلفة بغض النظر عن مستواهم الدراسي او الكلية التي يدر 

فروق ذات داللة إحصائية في مدى مساهمة التعليم الجامعي المفتوح ( إلى عدم وجود  Alesaili, 2012ة مع نتيجة دراسة )هذه الدراس
 في تمكين الشابات من وجهة نظر الخريجات في منطقة الخليل التعليمية تعزى لمتغير الكلية.

( في مستوى الطمأنينة النفسية لدى α≤0.05لقة بالسؤال السادس: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )المتع  النتائج
 الطلبة األيتام في جامعة مؤتة يعزى لمتغيرات )الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقدير(؟ 

ت المتعدد، حيث  التباين  لّم أوالً لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل  المعيارية  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات  مستوى  حساب 
( يبين  18والجدول)(،  الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقديرحسب متغيرات )الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة  

 ذلك: 
حسب متغيرات لنفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة نينة امستوى الطمألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (18جدول )

 ( الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقدير)
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الفئة المتغير 

 الجنس
 0.31 2.73 87 ذكر
 0.34 2.70 134 أنثى

 الكلية 
 0.24 2.65 69 علمية
 0.36 2.74 152 إنسانية

 راسية نة الدالس

 0.35 2.77 69 أولى 
 0.28 2.70 74 ثانية 
 0.25 2.70 43 ثالثة
 0.43 2.64 35 رابعة

 التقدير
 0.34 2.70 17 مقبول 
 0.24 2.66 80 جيد
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الفئة المتغير 
 0.30 2.74 59 جيد جداً 
 0.43 2.75 65 ممتاز 

الجدول) في  الواردة  النتائج  الح18تشير  المتوسطات  في  ظاهري  فرق  وجود  إلى  المعيارية  سابية  (  الطمأنينة في  واالنحرافات  مستوى 
(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقديرتعزى لمتغيرات )النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة  

 (. 19بين المتوسطات تم استخدام تحليل التباين المتعدد كما هو مبين في الجدول)
مستوى الطمأنينة النفسية لدى  ( على  الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، والتقديرحليل التباين المتعدد ألثر متغيرات )ت: (19جدول)

 الطلبة األيتام في جامعة مؤتة 

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجات 
 الداللة اإلحصائية  قيمة "ف"  متوسط المربعات الحرية

 794. 068. 007. 1 007. الجنس
 * 032. 4.638 494. 1 494. ية الكل

 255. 1.364 145. 3 436. المستوى الدراسي 
 518. 760. 081. 3 243. التقدير
   106. 212 22.570 الخطأ 
    221 1648.304 الكلي

لية( تعزى ألثر )الك(  α  ≥  0.05)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  19تشير النتائج الواردة في الجدول )
الطلبة األيتام في جامعة مؤتةلى  ع النفسية لدى  الفروق لصالح طلبة مستوى الطمأنينة  الحسابية تبين أن  للمتوسطات  الرجوع  ، وبعد 

كما تشير النتائج الواردة في  ،  ( 2.65(، بينما بلع متوسط طلبة الكليات العلمية )2.74الكليات اإلنسانية حيث بلع متوسطهم الحسابي )
الجنس، والسنة الدراسية،  تعزى ألثر متغيرات )  (α  ≥  0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    ( إلى 19الجدول )
، حيث جاءت الفروقات بين المتوسطات الحسابية غير دالة  مستوى الطمأنينة النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة( على  والتقدير

  .(α  ≥ 0.05)إحصائيًا عند مستوى 
لديهم ويمكن   األعباء  من  يزيد  مما  اإلنسانية  الكليات  طلبة  من  أصعب  تعليمًا  يتلقون  العلمية  الكليات  طلبة  أّن  إلى  ذلك  يعزى  أن 
حيث أن طلبة الكليات العلمية يقل بينهم التفاعل االجتماعي لتعاملهم مع األدوات العلمية  مستوى الطمأنينة النفسية لديهم، يتأثروبالتالي 

ر من االهتمام بتكوين صداقات أو تواصل مع اآلخرين كما لدى طلبة الكليات اإلنسانية التي تدفع بهم طبيعة موادهم إلى  م، أكثواألرقا
األصدقاء،   بين  لجودهم  والطمأنينة  باالرتياح  يشعرهم  مما  معا  ويتفاعلون  الواحد  بالفريق  ذلك  العمل  يعزى  أن  يمكن  تشابه   إلىكما 

 ية والتعليمية التي يمر بها أفراد عينة الدراسية. قتصادالظروف االجتماعية واال
فاروق ذات داللاه ( التاي أظهرتاا عادم وجاود Halim, 2017( ودراساة )Zaatara, 2018ة )وتتفاق نتيجاة هاذه الدراساة ماع نتيجاة دراسا

 إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مستوى درجة الشعور بالطمأنينة النفسية.
 سة فإنها توصي بما يلي:الدرا في ضوء نتائج: التوصيات 
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تعزياز ودعام ساالوكيات الطلباة األيتاام فااي جامعاة مؤتااة مان خاالل إقامااة النادوات والاادورات التدريبياة لغارس قاايم التمكاين النفسااي  .1
 لديهم.

 تفعياال دور العماال الجااامعي وإعطائااه معنااى للطلبااة األيتااام فااي جامعااة مؤتااة لمااا لااه ماان أهميااة فااي تمكياانهم نفساايًا ماان خااالل .2
 طة والبرامج المختلفة التي تشرف عليها الجامعات ومن بينها عمادة شؤون الطلبة.األنش

إقامة األنشطة الثقافة واالجتماعية في جامعة مؤتة التي تسهم في دمج طلباة الجامعاات ماع بعضاهم الابعض لماا لاه مان أهمياة  .3
 في تحقيق الطمأنينة النفسية.

 ن النفسي والمستوى األكاديمي لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة.التمكيإجراء دراسات أخرى تستقصي العالقة بين  .4
دراسااة -يتاام وغياار األيتاام إجاراء دراساات أخاارى تقاارن بااين مساتوى التمكااين النفساي وعالقتااه بالطمأنيناة النفسااية لادى الطلبااة األ .5
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