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 ملخص البخح: 

كاديمية الرفاىية ال بين والتأثيرات  لمعالقاتنموذج بنائي  وضع لىإىدف البحث الحالي      
 .مبيريقياإوالتحقق منو  طمبة الجامعة لدىوالتحصيل  الكمالية والصمود الكاديميمن:  وكل

 البحثوتكونت عينة  الثالث.والتعرف عمى الفروق بين الطالب والطالبات في متغيرات البحث 
الممك خالد بأبيا،  جامعة طمبةمن ( طالبة681، طالب 601( بواقع )883من )ساسية ال

الرفاىية مقاييس عمييم (، طبقت 6.31)معياريانحراف ب( 63.21) الزمنية عمارىمأمتوسط 
وجود مستوى الى النتائج  توصمتو الكمالية االكاديمية والصمود الكاديمي. و االكاديمية 

الرفاىية  في ااحصائيً  فروق دالة وجودعدم ، و فراد العينةأمتوسط من الرفاىية االكاديمية لدى 
 الكمالية االكاديمية وفقاً في حصائيا إووجود فروق دالة  ،والطالباتاالكاديمية بين الطالب 

لمتغير  الصمود الكاديمي وفقاً  كذلك وجود فروق دالة في ،الجنس لصالح الطالبلمتغير 
مبيريقية صحة النموذج البنائي المقترح دعمت البيانات اإل الجنس وذلك لصالح الطالبات. كما

الكمالية االكاديمية وكل من:  الرفاىيةلمعالقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين 
حيث حقق النموذج المفترض مؤشرات  ؛لدى طمبة الجامعةوالتحصيل  والصمود الكاديمي

  المطابقة.حسن 
                

 الكمالية االكاديمية، الصمود الكاديمي، التحصيل.االكاديمية،  الرفاىيةالكممات المفتاحية: 
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The structural model of the interrelationships between academic well-

being and both: academic perfectionism, academic resilience and 

achievement for university students. 

Abstract: 

The aim of the current research is to establish a structural model 

for the relationships and impacts between academic well-being and both: 

perfectionism, academic resilience, and achievement for university 

students. The main sample of the research consisted of (229) students 

(106 male, 123 female) from King Khalid University students in Abha, 

and their average age was (19.83) with a standard deviation (1.97). The 

empirical data supported the validity of the proposed structural model of 

relations and direct and indirect effects between academic well-being and 

both: perfectionism, academic resilience, and achievement among 

university students. The results also showed that: there is an average 

level of academic well-being among the sample members; there are no 

significant differences in academic well-being between male and female 

students. In addition, there are significant differences in academic 

perfection and academic resilience according to the gender. 

Key words: academic well-being, academic perfection, 

academic resilience, achievement 
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 الهظرية: اخللفيةو البخح مكدمة

التي من المتغيرات االيجابية  Human well-being االنسانيةيعد مفيوم الرفاىية       
ييتم بدراسة الجوانب اإليجابية في  الذيو  عمم النفس اإليجابي الباحثين فيحظيت باىتمام 

لنفسية من الموضوعات الساسية في عمم النفس اإليجابي الرفاىية ا اصبحتحيث  االنسان،
بيدف  ن البعض يعرف عمم النفس اإليجابي بانو الدراسة العممية لمرفاىية اإلنسانيةأحتى 
ىؤالء االفراد الذين يعيشون في سعادة وحكمة ولياقة نفسية ومساعدة االخرين عمى فيم 

 مما يسمح ليم بالنمو واالزدىار. الشخصيةتطوير قدراتيم وامكانياتيم 
  (Renshaw ,Long&Cook,2014 ، 8061، خرنوب ،  8003)خميفة ،    

عمم النفس اإليجابي الدراسة التجريبية لمسموكيات العامة )مثل التفاعل االجتماعي ويتضمن 
والداء البدني( والسموكيات الخاصة )مثل اإلدراك والعواطف( والتي تعمل عمى تحقيق 

يمكـن أن فيو يركز عمى كل مـا  ؛عمييا، وكذلك دراسة البيئات أو السياقات التي تؤثر الرفاىية
 عالقة بتحسين جودة الحياة النفسية. ووكل ما ىو ذ البشرية، الرفاىيةيخمـق 

(Gable & Haidt, 2005; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) 
المشـرقة، والمقـدرة عمـى إدارة الزمات  والرؤيةبالسعادة اإليجابي شخص  يتصف الشخصو 

المواجية اإليجابية والضبط  اتبتعـدد اسـتراتيجي كما يتميزمتفائمة،  وبمشاعر إيجابية
أبو حالوة )الحياة مختمف التوترات وضغوط  الشخصي لممشاعر والفكار السمبية عنـد مواجيـة

،8068). 
بما تتمتع بو من سمات إيجابية ممثمة في  أن الشخصية السوية الحسنةفي ال شك و   

واالمل والتفاؤل والرضا عن الذات وجودة  psychological well-being الرفاىية النفسية
 (.8060عكاشة، وسميم، )الحياة توفر لمفرد فرصا كبيرة لمنمو واالرتقاء واالزدىار. 

نجاز الىداف الذاتية،  امؤشر وتعد ليا دور كبير في حياة الفرد الرفاىية ف لجودة الحياة، وا 
  (.(Eroglu,2012ومواجية صعوبات الحياة، واالستمتاع بالحياة 

المعرفية لألفراد عمى حياتيم ككل، وىو ما يعرف  مفيوم الرفاىية النفسية الحكامويتضمن    
وىو ما  العملأو عمى مجاالت معينة من حياتيم، مثل الدراسة، أو  بالرضا العام عن الحياة
  (.Diener, 2002) يعرف بالرضا عن المجال
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عمى نطاق واسع بالتبادل مع عدة مفاىيم أخرى مثل  الرفاىية النفسيةويستخدم مصطمح       
والعافية  ،والرضا عن الحياة،والصحة النفسية ،وجودة الحياة  ،والسعادة،  اليناء الذاتي

 Well-beingالرفاىية وقد قدم الباحثون في البيئة العربية عدة ترجمات لمصطمح  النفسية.
منيا: الوجود النفسي الفضل، وجودة الحياة، والرفاىية النفسية، والرضا عن الحياة، والسعادة 

 (.8068ضياء، )، اليناء الذاتي النفسيةالنفسية، وطيب الحياة 
 في رئيسيان اتجاىان حيث ظير المفيوم،ليذا  تصور وضع عمى جيودىم الباحثون ركزو    

 &Chandler أو المشاركة واالنخراط االجتماعي المتعة أو التمذذ: وىماالرفاىية مكون  تفعيل
Robinson, 2014).)  والرضا الرفاىية من كحالة الرفاىية إلىوينظر اتجاه المتعة 

  subjective well-being (SWB) ذاتية سعادة أنيا عمى ويشار إلييا الشخصيين
(Bauer& Mcadams, 2010،) الرفاىية  إلى التشاركي االجتماعي المنظور ينظر بينما

 .(Ryan & Deci, 2001) الحياة في إيجابية أفضل وخبرات أداء باعتبارىا النفسية
وخصائص ،  االنفعاليالرفاىية النفسية من خالل مجموعة من المتغيرات كالتنظيم وتتطور    

العديد من الخصائص اإليجابية كالتفاؤل وتقدير كما ترتبط بوالخبرة ، واليوية ، الشخصية 
   .((Edward,et al.,2005والتسامح الذات والرضا عن الحياة والتعاطف 

ومن المالحظ أن التوجيات الحديثة في بحوث الرفاىية النفسية تركز عمى تناول    
المجال و مظاىر نوعية لممفيوم ترتبط بمجاالت معينة مثل المجال الميني )الرفاىية المينية(، 

  .الرفاىية االكاديمية(الكاديمي )و االسرى )الرفاىية االسرية(، 
وىي توظيف لمفيوم لمرفاىية النفسية بشكل عام،  اً نوعي اً الكاديمية بعد الرفاىيةوتعد 

المرتبط بالنشطة الكاديمية، ومواقف الرفاىية في المجال الكاديمي وتعنى رفاىية الطالب 
الى أن  (801، ص 8068) المجيدالحولة وعبد وأشار  التعمم المختمفة في الجامعة.

تمك االحكام التي يكونيا الطالب عن نوعية حياتو االكاديمية بشكل عام عن  تعنىالرفاىية 
طريق معرفة وتحديد انفعاالت لتقرير مدى جودة ظروف حياتو العقمية والى أي مدى تتشابو 

 ىذه الظروف مع توقعاتو وامنياتو فيما يرغب ان يشعر بو ويعيشو.
الضروري أن يتمتع الطالب الجامعي بالرفاىية النفسية التي تمكنو من  من أصبحلقد     

التصدي لمضغوط واإلحباطات التي تواجيو، حتى يتحقق لو التكيف الجديد مع متغيرات الحياة 
 الرفاىيةاالىتمام في الفترة الخيرة بدراسة  تزايدلذا  (8061 حالوة،أبو )الجامعية. 
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والعديد من المتغيرات المرتبطة  الجامعة طمبةلدى  الميمةاإليجابية  العواملكأحد  ،االكاديمية
الجامعة،  يمر بيا طالبأحد المتغيرات المقاومة لآلثار السمبية لمضغوط التي  باعتبارىابيا، 

وقد تناولت  .الحياتية، أو الكاديمية وحالة من حاالت الفشل في حل مشكالت يعيشأو عندما 
؛  الديموجرافيةالعديد من الدراسات الرفاىية لدى طمبة الجامعة وعالقتيا بالعديد من المتغيرات 

( وجود فروق دالة في 8061وعبد تالحمة ) دراسة الجندينتائج  أكدت عمى سبيل المثال
لنوع  ووجود فروق وفقاً  ناث،اإل لمجنس لصالح  درجات الشعور بالعافية النفسية وفقاً 

التخصص لصالح الطمبة في الكميات اإلنسانية وكذلك وجود فروق وفقا لمكان السكن لصالح 
عن عدم ( 8068ياسين وسرميني وشاىين ) نتائج دراسةكشفت  بينما.الطمبة القرويين 
شف مقياس الصداقة عن قدرتو في كما كلرفاىية النفسية باختالف النوع، ا وجود فروق فى
اإلقامة عمى الرفاىية  أثر Troccoli (2017) فحصت دراسةو  .النفسية التنبؤ بالرفاىية

نتائج أن الالصعوبات الجامعية متوسطة المستوى، واظيرت  ذوياالكاديمية لطالب الجامعة 
 .والرفاىية أكاديمي مستوى مرتفع من الرضا لدييمذوى اإلقامة الداخمية بالجامعة الطالب 

الطالب جانًبا ميًما في تطوير البرامج الكاديمية النوعية التي  رفاىيةقد أصبحت دراسة و     
 ,Lustrea) .والشخصيةتعزز ليس فقط الكفاءة الكاديمية ولكن أيًضا القدرات االجتماعية 

Al Ghazi & Predecu, 2018). ( أثر 8068) وعبد المجيدالحولة  بحثت دراسة فقد
والرفاىية الذاتية االكاديمية لدى  الشفيياستراتيجيتين لمتعمم النشط في تنمية ميارات التعبير 

 الثانيطالبة من الصف  (61صعوبات التعمم بمغ عددىم ) ذويعينة من الطالب المتفوقين 
التعمم النشط في تنمية ميارات التعبير  استراتيجيتيفاعمية  وأشارت نتائجيا إلى الثانوي
            والرفاىية الذاتية االكاديمية لدى عينة الطالب المتفوقين ذوى صعوبات التعمم الشفيي
 ;Sparkman, Maulding & Roberts, 2012) دراساتنتائج أشارت كما 

Beauvais et al., 2013; Seider, Clark, & Soutter, 2015)  ضرورة إلى 
  .الكاديمي النجاح تحقيق في ،رفاىية الطالب وعمى االخص المعرفية غير العوامل مراعاة

 النفسية ولكن الصحة بقضايا ليس فقط الكاديمية البيئة فيالرفاىية  دراسة ارتبطت أىميةو   
حيث أظيرت نتائج  ؛التسرب من الدراسة من الكاديمي والحدباإلنجاز  أيًضا

 ,Mulder, Cashin, 2015; Whiteside et al.,2017; Faas, Benson)دراسات
Kaestle, Savla, 2017; Turner, Scott-Young, Holdsworth, 2017).  أن
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 لمطالب وفي حاالت التسرب من الكاديمي التحصيل في ميماً  تمعب دوراً  الكاديمية الرفاىية
الحاجة إلى تطوير بعض التدخالت العالجية الجامعية لتحسين وتعزيز  مما يدعم .الدراسة
التي تيدف إلى تعزيز  يةبرامج اإلرشادالفي المجتمع الكاديمي إلى جانب بعض  الرفاىية

 (Lustrea ,et al.,2018 ) .النفسيةالمرونة والصالبة 
 مثل والمتغيرات المزاجية متغيرات الشخصيةال بأن العام االفتراض من الرغم وعمى    

 عوامل أنعمى  أكدوا الباحثين بعض أن إال الشخصية، الرفاىية عمى تؤثر أن يمكن الكمالية
الحالة  أو بالشخصية من ارتباطيا أكثر" القدرات" بـ مباشر بشكل المرتبطة الفردية الفروق
 ,Lightsey الشخصية الرفاىية تحقيق في الميمة العوامل من تكون أن يمكن المزاجية
1996)). 

( وجود عالقات إيجابية دالة إحصائًيا بين 8061) دراسة خرنوب نتائجأظيرت و      
درجات الطالب في الرفاىية النفسية )ومكوناتيا الفرعية( وكل من الذكاء االنفعالي والتفاؤل، 

تحميل  نتائجأظيرت وعدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في الرفاىية النفسية. كما 
االنحدار المتعدد أن الذكاء الوجداني، والتفاؤل أسيما إسياًما دااًل في التنبؤ بالرفاىية 

لمتسامح في عالقتو بكل من  بنائياً  اً ( نموذج8061إبراىيم ) دراسةاقترحت و  .النفسية
العرفان، والعوامل الخمسة الكبرى )كمدخالت(، واليناء الذاتي )متمثاًل في الرضا عن الحياة، 

تم استخراج أفضل نموذج حقق حسن  حيثوالوجدان السالب كمخرجات( لدى طالب الجامعة. 
ًيا من متغير العرفان إحصائ داالً  اً سالب اً مطابقة مع بيانات عينة الدراسة والذي تضمن: مسار 

 السالب،إحصائًيا من متغير العصابية إلى الوجدان  داالً  اً موجب اً ومسار  الموجب،إلى الوجدان 
 .إحصائًيا من متغير التسامح إلى متغير الرضا عن الحياة موجبة دالةومسارات 
 ;Dickinson& David,2015;Chen,2016دراسات أظيرت نتائج و 

Chan,2007 ;Ongen.2009;Chan,2012) بالعديد  النفسية مفيوم الرفاىية ارتباط
 الكمالية والصمود.متغيري الخص  الشخصية وعمى متغيراتمن 
والتميز من خالل الداء المثالي والمتقن  Perfectionismالتطمع لمكمال  ويعد     

اال ان الرغبة في الوصول لألداء المثالي من قبل  ،لميام التعمم من الجوانب اإليجابية لمطالب
قد تفوق قدراتيم وامكاناتيم، مما يجعميم في  عالٍ  الطالب يدفعيم لوضع أىداف ذات مستوى

 الكماليةفالسعي نحو  (Bangl, 2010; Mueller,2009). واالنياكحالة من االجياد 
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المستمر والشعور باإلحباط، وعدم واالتقان من قبل الطالب قد يصيبيم باإلرىاق والتوتر 
 االستمتاع نتيجة لعدم الرضا عن أدائيم، مما يؤثر عمى صحتيم وشعورىم بالرفاىية النفسية

. (Moon, Kelly &Feldhusen,2009) 
الناحية التاريخية ينظر إليو فمن ما يساء فيمو،  غالباً  اً معقد الكمالية بناءً تعد و      

الباحثون بين النماط الصحية والنماط المرضية من الكمالية كسمة سمبية، ومع ذلك، ميز 
 والرفاىية Adaptive perfectionism ةالتكيفي يةووجدوا عالقة إيجابية بين الكمال

بالضيق  maladaptive perfectionism ةغير التكيفي ارتبطت الكمالية بينما .الشخصية
  .(Ashby & Rice, 2002; Rice & Ashby, 2007; Öngen, 2009) النفسي

كمكون  اليوينظر  منلى السعي نحو الكمال واالتقان، فيناك إالنظرة  لذا تختمفو 
فالكمالية يمكن أن تكون بمثابة حافز لمستوى الطموح والدافع لإلنجاز بل ودافع لألداء، 

 ينظر فريقو ، في التوافق واالنجاز اً إيجابي عامالً  ااعتبارىومن ثم لإلنجاز والنزعات اإلنسانية 
حيث ترتبط الكمالية بالعديد من الخصائص  اً عصابي اً الى الكمالية باعتبارىا نموذجاخر 

 باظة،السمبية مثل: الشعور بالفشل والذنب والتردد ومشاعر الخزي وانخفاض تقدير الذات )
 .(108، ص 6331

 بشكميا وتركز العالية، الشخصية بالمعايير عمى أنيا تتعمق الكمالية تصور يمكنو 
 غير أو السمبي شكميا يركز بينما التميز، لتحقيق الواقعي السعي عمى التكيفي أو اإليجابي
 بتجنب االنشغال وكذلك العالية، الشخصية بالمتطمبات الصارم االلتزام عمى التكيفي
 .(Chan,2007)الخطاء

 وتمثل سمة من سمات الشخصيةينظر لمكمالية عمى أنيا بناء متعدد االبعاد و 
(Miquelon, Vallerand, Cardinal, & Grouzet,2005 . ) 
بعض الباحثين  ياوبذلت محاوالت عديدة لتحديد ابعاد وتصنيفات الكمالية، فصنف    

في ضوء  ونخر آ ياصنفو (Hamackek,1978) .عصابيخر الى قطبين احدىما سوى واآل
جانبين: الكمالية اإليجابية وتعنى قوة تدفعنا الى اإلنجازات العظيمة فيي تشمل الدقة والعناية 

ضد اإلنجاز وتقتل  اً معوق دوتع الكمالية السمبيةو بكل التفاصيل الضرورية إلنجاز االعمال. 
، 8068ض، روح الداء، اذ انيا تتطمب من الفرد مغاالة في الوصول الى مستويات عميا )ريا

 (.882ص 
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بعاد لمكمالية: البعد الول يعرف أوجود ثالثة ( Hewitt &Flett,1991)فترض يو     
وفييا يضع الفرد لنفسو  ،self-oriented perfectionism والتوج-بالكمالية ذاتية

مستويات عالية ويحاول تحقيقيا. أما البعد الثاني فيو الكمالية الموجية من االخرين 
وفييا يضع االخرون لمفرد . other-oriented perfectionism التوجو()خارجية 

تحقيقيا بدافع منيم. والبعد الثالث ىو الكمالية المكتسبة اجتماعيا مستويات ويحاول 
socially prescribed perf ..ويكتسبيا الفرد من المواقف االجتماعية المحيطة بو 

ستة أبعاد لمكمالية تتمثل في: االىتمام الزائد / التركيز  Forst (1990) حددكما 
دراكو وا  المستويات العالية التي يضعيا الفرد لنفسو )المعايير الشخصية(، و عمى الخطاء، 

دراكو لنقد الوالدين )النقد الوالدي(، التشكك في الفعال وا  لتوقعات الوالدين )التوقعات الوالدية(، 
 الترتيب والتنظيم.و تو عمى الداء والتصرف في بعض المواقف(، واإلجراءات )الشك في قدر 

الكمالية الى  (Slaney, Rice, Mobley, Trippi, &Ashby’s,2001) ينظرو 
باعتبارىا بنية متعددة البعاد تتكون من عاممين. العامل الول ينطوي عمى وضع معايير 

، ويرتبط ومحفزاً  توافقياً  عامالً  دشخصية عالية ومتسقة مع قدرات الفرد. وىذا العامل يع
الشخصية. ويتم تعريف العامل الثاني عمى أنو التناقض بين أداء الفرد والتوقعات  بالرفاىية

ىذا العامل غير قادر عمى التكيف بسبب الضيق أو اإلحباط  دالمرتفعة غير الواقعية. ويع
 ,.Slaney et al) لنفسوالنفسي الناجم عن تصور الفرد لعدم وفاء الفرد بمعاييره التي وضعيا 

 اً رباعي اً نموذج Kljajic, Gaudreau, & Franche (2017)دراسة قدمت كما  (.2001
أربعة أنواع فرعية من الكمالية لمكمالية و صنفت الكمالية في ضوء ىذا النموذج الى 

ذاتية التوجو ، الكمالية المختمطة ، عدم الكمالية ( –الكمالية المكتسبة اجتماعيا ، الكمالية )
وأظيرت نتائج تحميل االنحدار أن الكمالية ذاتية التوجو ارتبطت باالحتراق المنخفض 

والتنظيم الذاتي والمعدل المرتفع. كما ارتبطت الكمالية المكتسبة اجتماعيا بالمستوى  واالندماج
 المرتفع من االحتراق والمستويات المنخفضة من االندماج والتنظيم الذاتي والمعدل الدراسي.

 Zhang et al., 2007; Rice) ةفي مجال الكمالي الدراساتمن  وتوجيت العديد      
et al., 2013; Chang et al., 2016; Dickinson Davis, 2015)  توظيفالى 

الى توظيفو ودراستو في المجال دفع الباحثين وىو ما  نوعية،في مجاالت  المفيوم ودراستو
تمثل الدراسة في الجامعة أو المدرسة مصدرا لمضغوط مما يترتب عميو حيث  الكاديمي.
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لن أنشطة وميام التعمم واعباء المقررات تمثل نتيجة ؛ جياد و اإلأاالحتراق ب شعور الطالب
 (Wang et al., 2012). ضغوطا واجيادا عمى الطالب

بناء متعدد االبعاد يرتبط بالموقف والمجال الكاديمي باعتبارىا كاديمية والكمالية ال      
والنظام ىذا البناء مقيد بالثقافة ويختمف من ثقافة الى أخرى فيو يتأثر بالقيم الخالقية، 

فالتوقعات االجتماعية، (. (Burns,1980 التربوي، والنظمة الدينية السائدة في المجتمع
والضغوط والدعم االسرى ترتبط بطبيعة الحال مع القيم التقميدية في إقرار التفوق الكاديمي 

 (.Malik,S. & Ghayas , 2016)  والتي يتم نقميا لمطالب منذ صغرىم
 Blatt,1995 ;Chang ,Watkin& Banks 2004) دراساتأكدت و 

;Chan,20007 ;Kornblum &Ainley ,2005; Shafrman&Mansell,2001) 
عمى ضرورة التعرف عمى االثار اإليجابية والسمبية لمكمالية عمى الطالب وما يرتبط بيا من 

وفى ىذا  ب.جوانب نفسية وسموكية واجتماعية قد تؤثر عمى التوافق واالنجاز الكاديمي لمطال
 جوىرياً  الكمالية التكيفية ارتباطاً  ارتباطإلى  (8068)منصوردراسة  المجال أشارت نتائج

 .بالتقديرات المرتفعة لمذات، وانتقاء اليدف، ووضع الخطط المستقبمية، وحل المشكالت
 العالية المعايير بين التباين أن Achtziger & Bayer (2013)  دراسة   وأظيرت نتائج

 الكمالية إلى التام السعي ولكن الضغوط من أعمى بمستويات مرتبًطا كان المنخفض والداء
 Schuler (2000)  توصمت نتائج دراسةو  .بالضغوط سمًبا يرتبط( نفسيا العالية المعايير)

 أىدافيم، في لتحقيق التنظيمية الميارات استخدموا من الموىوبين التوافقيين الكماليين أن إلى
لى الخطاء ارتكاب من الخوف عمى التركيز إلى يميمون الكمالية الَمَرضية أن أصحاب حين  وا 
 Rice et أشارت نتائج دراسةو  .المعمم من القمق أكثر يكون لدييم مستويات أن

al.,2013) خصائص الشخصية الكمالية وعالقتيا بمعتقدات فعالية الذات العممية والداء )
انو بالنسبة لمذكور لم ترتبط الكمالية بالفعالية الذاتية  أكدت النتائجو الكاديمي لطمبة الجامعة 
مرتفع في  أكاديميالكمالية التكيفية أداء  ذوياظيرت االناث  وقداو درجات المقررات 

 .المقررات
 أنماط() تثالثة تجمعا وجودالى ( 8062دراسة )شمبي والقصبي ،وتوصمت نتائج 

وقد تميز االفراد ذوي  والكمالية اإليجابية والكمالية السمبية. الالكماليةىي: االكاديمية لمكمالية 
نمط الكمالية الكاديمية اإليجابية بمستوى متوسط )معتدل( من االحتراق الكاديمي ومستوى 
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مرتفع من الصمود الكاديمي والتحصيل. بينما تميز الطالب ذوي نمط الكمالية الكاديمية 
ع في االحتراق الكاديمي ومستوى منخفض في الصمود الكاديمي السمبية بمستوى مرتف

 ومستوى متوسط في التحصيل الكاديمي.
الكمالية التكيفية وعمى الرغم مما أشارت إليو نتائج دراسات عديدة في مجال ارتباط     

بالنجاح الكاديمي لمطالب بصفة عامة والطالب مرتفعي التحصيل بصفة خاصة، اال أنيا في 
بعض الحيان تكون ضارة لمرفاىية والصحة النفسية لمطالب بما ينعكس سمبيا عمى اداؤىم 

 ( Dickinson &David, 2015الكاديمي. )
فإنيا  لمتميز، الواقعي السعي تعرف بانيا عندما اإليجابية، الكمالية ويمكن القول أن      

 والتي السمبية الكمالية ترتبطكما . الشخصية بالرفاىية إيجابي شعور إلى تؤدي أن يمكن
 اآلخرين، من مماثمة توقعات مع العالية الشخصية بالمعايير الصارم التقيد بأنيا تعرف

 والسمبية اإليجابية الكمالية عمى أن Chan(2007)دراسة نتائج  كدتأ النفسي. وقد بالضيق
فقد أثرت  التحديد، وجو وعمى. الذاتية الرفاىية من مختمفة مكونات مع مختمف بشكل ترتبط

 السمبية الكمالية أثرت حين في اإليجابية، والعواطف الحياة عن الرضا عمى اإليجابيةالكمالية 
أن بعدين من الكمالية   Öngen(2009)نتائج دراسة  أظيرت و .السمبية العواطف عمى

الشخصية،  الرفاىيةبشكل إيجابي بزيادة  يرتبطانوىما، المعايير العالية والميارات التنظيمية، 
نتائج ظيرت أو  .ةالشخصي الرفاىيةبانخفاض  ارتبط وأن التناقض بين المعايير والداء

Gnilka, Ashby, and Noble (2013)  بين العالقة الكمالية غير التكيفية تتوسط أن 
 أن كما الشخصية، والرفاىية والعجز، القِمق والتجنبي نحو البالغين، واالكتئاب، التعمق من كل

 والعجز لمبالغين نحو (القِمق ليس ولكن التجنبي) التعمق بين العالقة التكيفية تتوسط الكمالية
 تم حيث الموىوبين الطالبعمى  بدراسة  Chan (2012) وقام تشان .الشخصية والرفاىية
 والكماليين التكيفيين، غير والكماليين الكماليين، غير: مجموعات ثالث إلى تقسيميم
في  الذاتية الرفاىية درجات بأعمى يتمتعون التكيفية الكمالية أصحاب أن وجدحيث . التكيفيين

 المجموعات في اقل مرونة عقمية لدييم التكيفيين غير الكماليين كما أن .الثالث المجموعات
وجود عالقات ارتباط إيجابية الى  Mc Govern et al. (2015) دراسة وتوصمت .الثالث
أن الكمالية اظيرت نتائج تحميل االنحدار  حيثالشخصية  والرفاىيةبين الكمالية التكيفية دالة 
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لم  التكيفيةأن الكمالية غير كما أظيرت النتائج  الشخصية، بالرفاىيةبداللة ت أتنب التكيفية
 .الشخصية بالرفاىية تتنبأ بداللة

عمى الصمود ومواجية  والقدرة باإلجيادالشعور بحث العالقة بين الكمالية و  وفي إطار       
صياغة الكمالية في الدراسات الحديثة  تفقد تمالمواقف االكاديمية  الضغوط في

(Gustafsson, Kenttä, & Hassmén, 2011; Lemyre, Hall, & Roberts, 
نتائج  كما أظيرت ،عمى أنيا عامل حساس يرفع من احتمالية الشعور بخبرة االجياد (2008
ارتباط  (Chang et al.2016; Zhang et al.,2007;Jo &Lee,2010) تدراسا

ارتبطت الكمالية غير التكيفية باالحتراق  بينما الكاديمياالكاديمية التكيفية باالندماج الكمالية 
وىنا يبرز دور القدرة عمى الصمود ومواجية الضغوط ومقاومة الشعور باإلحباط  الكاديمي.

الحفاظ عمى مستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز  عمى الكاديمي يعمل الصمود والفشل. حيث
 (Martin &Marsh, 2006).الضاغطةحداث والداء عمى الرغم من وجود الظروف وال

قدرة الشخص عمى مواجية الضغوط وتقميل الشعور باإلجياد    Resilienceالصمود  يعززو 
 .(Pretsch ,Flunger,&Schmitt,2012) النفسية الرفاىيةلى إمما يؤدى 

 فيو يجعل العديد من االفرادعوامل الشخصية المعززة لمرفاىية  أحد الصمود دُ عويُ   
 الصمود مكونف شديدة، ومخاطر لضغوط تعرضيم من الرغم عمى والرضا بالرفاىية ينعمون

 من االفراد وتمكن وقائية كآليات تعمل التي اإليجابية المشاعر مثل الشخصية يشمل الموارد
 بقوة االنخراط إلى الميل عمى الصمود شتملي و(. Rutter, 1987) الضغوط عمى التغمب
ظيار اإليجابية، الحداث في أكبر ظيار اإليجابية لألحداث مرتفعة استجابة وا   من أكبر قدر وا 

 (.Ong et al., 2010) االتجاىات اإليجابية
 تحدده الذي النحو عمىنفسي يتم بناؤه اجتماعيا  كمكونالصمود يمكن النظر إلى و      

 النفسي المنظورفي حين يركز  ،(العمل مكان مثل) االجتماعية والبيئات والمالبسات السياقات
 .الحماية والدفاع آليات من وغيرىا اإليجابية المشاعر مثل الشخصية الموارد عمى

(Pretsch ,Flunger,&Schmitt,2012) 
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الى وجود خمسة عوامل تتنبأ بالصمود  Martin &Marsh(2006)ويشير
الذاتية، والقدرة عمى الضبط /التحكم، التخطيط، القمق المنخفض،  ةالكاديمي ىي: الكفاء

المثابرة. حيث يتميز الطالب ذوي الصمود المرتفع بمستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز 
 والداء.

مكونات أساسية لمصمود  ةوجود ثالث Brooks & Goldstien (2004)ويرى 
( وجود اربعة عناصر (Morales,2008 افترض و والتقبل.، والتواصل ، ىي: التعاطف 

ترتبط بالصمود ىي: عوامل المخاطرة، وعوامل الوقاية، ومجاالت استيداف الخطر، 
 واالستراتيجيات التعويضية ويشكل التفاعل بين ىذه العناصر عممية الصمود.

: إقامة عالقات جيدة مع االصمود المرتفع بعدد من السمات، مني وذو  االفرادويتميز      
وفاعمية الذات، وامتالك  الذات،ارتفاع مستوى تقدير و ميارات التواصل الجيدة، و االخرين، 

تقبل المشاعر السمبية، و المرونة، و االنفعال اإليجابي، و أساليب مالئمة لمواجية الضغوط، 
( الخصائص 8066كما حدد عطية ) (.8061ميارات حل المشكالت )المغازي، امتالك و 

المميزة لمطالب الصامدون أكاديميا في: ميارات حل المشكالت، الكفاءة االجتماعية، 
 االستقالل الذاتي، الشعور باليدف، الشعور بالتفاؤل والحفاظ عمى نظرة تفاؤلية.

في تشكيل شخصية الطالب  ميما( أن لمصمود النفسي دورا 8061ويرى المغازي )      
كاديمية ويزداد ىذه الدور مع زيادة التغيرات المتالحقة والضغوط داخل وتوافقيم مع الحياة ال 

بعد ىذه الضغوط البيئة االكاديمية والتي تتطمب القدرة عمى التوافق والنيوض بفعالية 
الصمود الكاديمي من اىم المتغيرات ن أ إلى (8061)قرني واحمد  وأشار .والزمات الخطيرة

نجاح طالب دون غيرىم في  فيعامل ميم ذات التأثير في المستقبل الكاديمي لمطالب فيو 
تحقيق نتائج إيجابية عمى المستوى الكاديمي في مواجية الضغوط والمشكالت التي 

أحد المصادر التي تساعد عمى حماية الطالب من االحداث  يعد الصمود الكاديميف ؛تواجييم
عمى الصمود يعمل الضاغطة واالستمرار في الدراسة بدرجة عالية من الدافعية واالنجاز، حيث 

عمى مستويات مرتفعة  . وذلك من خالل حفاظوالمتعمملدى  الكاديميتدعيم مواجية االحتراق 
 Martinن وجود الظروف واالحداث الضاغطة. )من دافعية اإلنجاز والداء عمى الرغم م

&Marsh, 2006) 
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 وارتباطو بمفيومي Academic Resilienceالصمود الكاديمي دور ومن ثم فان    
بالقدرة عمى مواجية الضغوط  طمبة الجامعة يتضح من خالل تعمقو والكمالية لدىالرفاىية 

حاسم في تحديد طبيعة العالقة  دورٌ  يمكن ان يكون لووبالتالي  االكاديمية،وعوامل الفشل 
 ورفاىيتيم االكاديمية وذلك من خالل قدرتيم توافق الطالب لمكمالية عمىالنيائي  والتأثير

الكمالية عمى الصمود ومواجية عوامل الفشل واإلحباط والتشاؤم لتحقيق مستوى مالئم من 
يعمل عمى الكاديمي  دو اإلنجاز. فالصمالحفاظ عمى مستويات مرتفعة من دافعية  عن طريق

نتائج الدراسات وجود عالقة سالبة دالة  وأشارت المتعمم والضغوط لدىاالجياد تدعيم مواجية 
 توصمت الىالتي ( 8061) دراسة المنشاوي ومنياوالصمود. بين متغيرات اإلرىاق الكاديمي 

 االنفعالي، )االجياددالة بين كل ابعاد اإلرىاق الكاديمي  سالبةارتباطية  وجود عالقة
عالقة موجبة دالة بين نقص  ووجود الجامعة.لدى طمبة والصمود الكاديمي  السخرية(

صحة االفتراض  مبيريقيةدعمت النتائج اإل ، كماالفعالية االكاديمية والصمود الكاديمي 
باختالف التأثيرات المباشرة لإلرىاق الكاديمي عمى الصمود عن التأثيرات غير المباشرة عبر 

أن الصمود  Chen(2016) أظيرت نتائج دراسة وتوسط الشفقة بالذات كمتغير وسيط .
بالرفاىية الذاتية لدى طمبة الجامعة ، كما أظيرت  يسيمان في التنبؤوأساليب المواجية 

لمعالقة بين أسموب المواجية المتمركز حول  moderatorنتائج ان الصمود يعمل كمعدل ال
 الميمة ورضا طالب الجامعة عن حياتيم .  

 مصهلة البخح

يتضح وجود عالقات وتأثيرات معقدة ومتداخمة بين  من خالل العرض السابق      
والتي تؤثر بشكل معقد ومتداخل  والصمود الكاديميالكمالية وكل من:  الرفاىية االكاديمية

مما يدعو الى الحاجة لوجود نموذج بنائي سببي  أداء الطالب وانجازىم الكاديمي،عمى 
لتفسير العالقات والتأثيرات المتداخمة واتجاىات السببية بين ىذه المتغيرات والذي يمكن 

ن التوافق لطالب م اً عالي انشاء بيئات تعميمية مالئمة تحقق مستوىً  فياالعتماد عمية 
 الجامعة مما يترتب عمية ارتفاع نواتجيم االكاديمية وتحصيميم الكاديمي. 

البحث الحالي أن الكمالية االكاديمية في ىذه المنظومة من العالقات  يفترضو     
و نقطة البداية )وضع اىداف واقعية مقابل أتمثل محور االرتكاز قد الديناميكية المتداخمة 

اىداف غير واقعية( في تحديد ميكانيزمات التفاعل الالحقة بين القدرة عمى المواجية والصمود 
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نحو  عن مواجية ىذه الضغوط سعياً  ةامام الضغوط االكاديمية وعوامل اإلحباط والفشل الناشئ
في ىذه الحمقة  حاسماً  كاديمي عامالً تحقيق الىداف من ناحية أخرى. حيث يمثل الصمود ال 

من خالل حفاظة عمى مستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز  وسيط()يقوم بدور أو المنظومة 
والعمل عمى تماسك البنية الداخمية لمفرد، والتي يمكن ان تتفكك أو تنيار في مواجية تمك 

؛ المواجية  طالب عمىة الانخفاض قدر من ثم الضغوط نتيجة زيادة مستوى ىذه الضغوط و 
حيث تظير المحصمة النيائية ليذه التفاعالت البينية في مستوى الشعور بالرفاىية لدى 

 الطالب ونواتج تعمميم.
اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة )الرفاىية الى سعى البحث الحالي لذا   

نموذج بنائي من خالل اقتراح  (والتحصيل الكاديمياالكاديمية، الكمالية االكاديمية، الصمود 
 مبيريقيا.إىذه المتغيرات واختباره لمعالقات السببية بين 

 التالية: االسئمةمشكمة البحث الحالي في  ويمكن تحديد     
 طمبة الجامعة؟ الرفاىية االكاديمية لدىما مستوى -1
 الرفاىية االكاديمية؟ىل يوجد اختالف بين طالب وطالبات الجامعة في -8
 ةالكمالية الكاديميىل يوجد اختالف بين طالب وطالبات الجامعة في -1
 الصمود الكاديمي يوجد اختالف بين طالب وطالبات الجامعة في  ىل-8
سببي يوضح مسار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بنائي لى نموذج إىل يمكن التوصل -8

 والتحصيل.الكاديمي  والصمودالكمالية كل من: و  الرفاىية االكاديميةبين 
 أيداف البخح:

:ييدف البحث الحالي الى    
   .طمبة الجامعة الرفاىية االكاديمية لدىالتعرف عمى مستوى -6
 الرفاىية االكاديمية. فيعن الفروق بين طالب وطالبات الجامعة  الكشف-8
  االكاديمية.الكمالية  فيالكشف عن الفروق بين طالب وطالبات الجامعة -1
 الصمود الكاديمي.عن الفروق بين بين طالب وطالبات الجامعة في  الكشف-8
الرفاىية نموذج بنائي يوضح التأثيرات السببية المباشرة وغير المباشرة بين  وضع-8

 .والتحقق منو امبيريقيا لدى طمبة الجامعة الكمالية والصمود الكاديميمن:  االكاديمية وكل
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 البخح:  أينية

 تتضح أىمية البحث الحالي من خالل اآلتي:
 األينية الهظرية:

الرفاىية الجامعة وىي  لطمبةتناول البحث لمتغيرات ميمة مرتبطة بالعممية التعميمية  -
 .الداء الكاديميب وعالقتياوالكمالية والصمود الكاديمي  االكاديمية

وىي المرحمة الجامعية والتي تقابل مرحمة أىمية المرحمة العمرية في البحث الحالي،  -
 .المراىقة المتأخرة بضغوطيا وتحدياتيا

 موضوع تناولت التي السعودية البيئة في وخاصة العربية، البيئة في الدراسات ندرة  -
 .بالكمالية والصمود الكاديمي في منظومة ارتباطية واحدة وعالقتو كاديميةالرفاىية ال 

  األينية التطبيكية:

نموذج بنائي يوضح العالقات والتأثيرات المتداخمة واتجاىات السببية بين  ن التوصل الىإ -
تسمح بشعور نشاء بيئات تعميمية مالئمة إ فيىذه المتغيرات يمكن االعتماد عمية 

يترتب عمية ارتفاع نواتجيم  مما االكاديميةالطالب بمستوى مرتفع من الرفاىية 
 االكاديمية.

دراستيا حيث تساعد لمتدخل والتعديل من المتغيرات القابمة  الحاليالبحث تعتبر متغيرات  -
عمى بناء برامج نوعية لتعديل بعض الخصائص والسمات الشخصية لمطالب بما يؤدى 

 .ومقاومة الفشل واإلحباطاندماجيم الى رفع مستوى شعورىم بالرفاىية ومن ثم 
 مصطلخات البخح

 Academic Well-Being ةاألنادمييالرفايية  

مجموعة من المؤشرات واإلدراكات التي تعكس إحساس طالب الجامعة بمتعة التعمم،     
وترابطيم في الجامعة، ووضوح اليدف لدييم، واعتقادىم في فاعميتيم الكاديمية، وما يترتب 

الكاديمي  الرضا-ىي: أ أربعة أبعاد فرعية المفيومعمى ذلك من إنجاز أكاديمي. ويتضمن 
Academic satisfaction شعور الطالب بالخبرات واالنفعاالت اإليجابية عند اندماجو :

: شعور الطالب University Connectednessالجامعي  الترابط-ب في الميام الدراسية.
 Collegeالكاديمي  االمتنان-ج ىتمام والتقبل من اآلخرين فييا.بانتمائو لمجامعة، وباال

gratitude ميل لإلدراك واالستجابة لالنفعاالت اإليجابية )التقدير والشكر( لدور العطاء :



 .......................................................... النموذج البنائي للعالقات المتبادلة بين الرفاهية األكاديمية

- 261 - 

: Academic Efficacyالكاديمية  الفاعمية-د الذي يقدمو اآلخرون لمطالب في الكمية.
 اعتقاد الطالب في قدراتو وفاعمية سموكياتو التي تمبي أىدافو الكاديمية

.(Renshaw,2016) 
 .المستخدم الرفاىية االكاديميةوتعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس 

  Academic Perfectionism الهنالية االنادميية

بعاد تعبر عن تركيز الطالب الزائد عمى الخطاء، والتوقعات ظاىرة متعددة ال    
الكاديمي، ومواجية نقد الوالدين، والشك في المرتفعة عن ذاتو، وتوقعات الوالدين لإلنجاز 
  .((Malik,S. & Ghayas , 2016 ,259القدرة عمى التصرف حيال المواقف االكاديمية

 . جرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس الكمالية االكاديمية المستخدمإوتعرف 
  Academic Resilience الصنود األنادميي

قدرة المتعمم عمى تحقيق النجاح في دراستو من خالل عممية المثابرة بالرغم من       
حداث ضاغطة وعوامل خطورة اعاقتو عن مواصمة تحصيمو الكاديمي، حيث يرجع أوجود 

 المتعمم مرة أخرى الى حالة من التوازن النفسي التي كان عمييا قبل مرور المحنة.
 مييا الطالب عمى مقياس الصمود الكاديمي المستخدم.ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل ع

 التخصيل الدراسي:

استيعاب الطالب لما تعمموه من خبرات معرفية وميارية فى مجموعة المقررات     
الدراسية التى يدرسونيا وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في جميع المواد الدراسة. 

جرائيا بأنو معدل الطالب التراكمي في جميع المواد الدراسية إويعرف . (8068)الجمال، رخا ،
وسوف يعتمد البحث  في نياية الفصل الدراسي والمسجل في السجل الكاديمي لمطالب.

   .الحالي عمى المعدل التراكمي الكمى لمطالب
 حدود البخح:

المباشرة بين ات والتأثيرات المباشرة وغير لكشف عن طبيعة العالقاالموضوعية:  الحدود-1
 والتحصيل. الرفاىية الذاتية االكاديمية والكمالية والصمود الكاديمي

ىـ / 6813لعام الجامعي جامعة الممك خالد في ا طالب وطالباتالبشرية:  الحدود-8
  ـى6880

 .المممكة العربية السعوديةالممك خالد في مدينة أبيا بالمكانية: جامعة  الحدود-1
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 ىـ.6880ىـ/ 6813من العام الجامعي  الثانيالزمانية: الفصل الدراسي  الحدود-8
الدائية: الدوات المستخدمة في الدراسة، ومنيجيا، والساليب اإلحصائية الحدود -8

 المستخدمة في معالجة بياناتيا.
 :البخحفروض 

 :التاليفروض البحث عمى النحو  يمكن صياغةضوء نتائج الدراسات السابقة  في
حصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة التجريبي عمى إال توجد فروق دالة -6

 مقياس الرفاىية االكاديمية.
الرفاىية طالب والطالبات في متوسطات درجات حصائيا بين الإتوجد فروق دالة ال -8

  .االكاديمية
الكمالية حصائيا بين الطالب والطالبات في متوسطات درجات إتوجد فروق دالة ال -1

  .االكاديمية
حصائيا بين الطالب والطالبات في متوسطات درجات الصمود إالتوجد فروق دالة -8

  .الكاديمي
مبيريقية صحة النموذج البنائي المقترح لمعالقات والتأثيرات المباشرة تدعم البيانات اإل-8

 والتحصيل. الكمالية والصمود الكاديميمن:  كاديمية وكلمرفاىية ال لالمباشرة  وغير
 املهًج واإلجراءات:

 مهًـج البخح:

 ستخدم المنيج الوصفيتم ا البحثمن أجل تحقيق أىداف بناًء عمى مشكمة البحث، و     
 بنمطيو 

 .البحث الحاليمتغيرات الذي يتفق مع  االرتباطي والمقارن
 دلتنع البخح:

العام الجامعي ب مدينة أبيابالممك خالد طالبات جامعة طالب و يتكون مجتمع البحث من   
 .ىـ6880ىـ /6813
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 عـيهة البخح:

ة لألدوات وعينة البحث عينتين ىما: عينة الكفاءة السيكومتريعينة البحث شممت    
( تم اختيارىم طالبة 18/ طالب 16: 11وقد بمغ عدد عينة الكفاءة السيكومترية )الساسية. 

 جامعة الممك خالدلمبنين والبنات  التربية كميتيب الثانيالمستوى  طمبةبطريقة عشوائية من 
وتكونت عينة . (6.38) معياريبانحراف  سنة (63.18وبمغ متوسط أعمارىم الزمنية ) بابيا،
 طمبةمن تم اختيارىم عشوائيا ( طالبة681، طالب 601( بواقع )883االساسية من ) البحث

ة لمبنين يكمية التربو التربية لمبنات بجامعة الممك خالد بمدينة أبيا،  كميةالثاني المستوى 
انحراف بسنة ( 63.21بجامعة الممك خالد بأبيا، وبمغ متوسط اعمارىم الزمنية)

 .(6.31)معياري
  البخح:أدوات 

 اعتمد البحث الحالي عمى الدوات التالية:   
 مكياس الرفايية االنادميية: -1

الجامعة في ضوء  كاديمية لطمبةال قام الباحثون الحاليون ببناء مقياس الرفاىية 
والرفاىية االكاديمية، باإلضافة الى االطالع عمى ومكوناتيا اإلطار النظري لمرفاىية النفسية 

ومقياس الرفاىية  (،8061ن ،يخر آياس الرفاىية النفسية لمشباب الجامعي )اعداد شند و مق
 أبو ىاشم )تعريبومقياس السعادة النفسية  (،8068الذاتية االكاديمية )اعداد الحولة ،

  (Renshaw,Long&Cook,2014)ومقياس الرفاىية الذاتية لمطالب  (،8068 والقدور،
عبارة موزعة عمى ستة ابعاد  11: تكون المقياس في صورتو النيائية من  وصف المقياس

إليجابية ) مع الساتذة ، العالقات ا   Joy of learningىي : االستمتاع بالتعمم 
،  Educational purpose التعميمي، اليدف   Positive Relations(والزمالء

 university الجامعيالترابط /التواصل ،  efficacy Academicالفاعمية االكاديمية  
connectedness   الرضا الكاديمي ،Academic satisfaction  ويتضمن كل بعد.

تنطبق بدرجة كبيرة جدا ، تنطبق ) خماسيضوء مقياس  فيوتصحح العبارات ست عبارات ، 
( وتقدر بدرجة كبيرة ، تنطبق بدرجة متوسطة ، تنطبق بدرجة ضعيفة ، ال تنطبق ابدا 

درجة كمية لممقياس وست ويتم الحصول عمى  رتيبعمى الت(6 ،8 ،1 ،8 ،8الدرجات ب )
 درجات فرعية تمثل ابعاد المقياس . 
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 اخلصائص السيهومرتية للنكياس: 

 بالطرق التالية:تم حساب صدق المقياس  صدم املكياس:
عرض المقياس فى صورتو االولية عمى مجموعة من أساتذة عمم  مت صدم احملهنني:-أ  

ابعاد المقياس ومدى قياسيا لميدف من المقياس وكذلك إلبداء آرائيم في  (6-)ممحق النفس
متيا لميدف من المقياس وانتمائيا لألبعاد وسالمة الصياغة وبعد ءعبارات المقياس ومدى مال

 .( عبارة  11المحكمين تكون المقياس في صورتو النيائية من) بمالحظاتاالخذ 
حساب معامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكمية عمى  مت صدم التهويو الفرضي:-ب

الى  0.86بين )ماالمقياس بعد حذف درجة العبارة، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط 
 (0.06( وكانت جميعيا دالة احصائيا عند مستوى )0.18

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذى تنتمى اليو بعد حذف درجة  -
 – 0.86تراوحت قيم المعامالت بين ) االستمتاع بالتعممالعبارة عمى النحو التالي: بعد 

( وىى دالة 0.18 – 0.18تراوحت بين )العالقات اإليجابية ( وىى دالة احصائيا، بعد 0.12
( وىى دالة إحصائيا، بعد 0.11 – 0.18تراوحت بين )اليدف التعميمي بعد حصائيا، إ

( وىى دالة احصائيا، بعد 0.16 – 0.83تراوحت قيم المعامالت بين )الفاعمية االكاديمية  
الرضا الكاديمي  ( وىى دالة احصائيا، بعد 0.11-0.88تراوحت بين )التواصل الجامعي 

االرتباط بين  كما تم حساب معامالت .وىى دالة إحصائيا( 0.18 – 0.82بين )ما تراوحت 
،  0.21،  0.22)بمغت حيث  والدرجة الكمية عمى مقياس الكمالية الكاديميةالستو البعاد 
0.28  ،0.21  ،0.21  ،0.23.) 

متغيرات  ةستوالذي يتكون من  العاممي التوكيديالنموذج  تم اختبار الصدم العاملي:-ج
 النموذج اختبر حيث )الرفاىية(. واحد /كامن، مع متغير ضمني)أبعاد المقياس الست( مستقمة
 ( النموذج السداسي:6ويوضح شكل )بمتغير كامن واحد،  السداسي
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 ( انىمىرج انغذاعٍ بمتغُش كامه نهشفاهُت األكادَمُت1شكم )

 مؤشرات حسن المطابقة بين بيانات العينة والنموذج المفترض  (6جدول )ويوضح 
 (  1خذول ) 

انعُىت االعتطالعُت وانىمىرج انغذاعٍ انعىامم نهشفاهُت مؤششاث حغه انمطابمت بُه بُاواث  

 االكادَمُت

 n Chi2 df P GFI AGFI CFI RMSEA انمؤشش

 0.062 0.00 0.03 0.05 0.142 6 5.5 113 انمُمت

غير دالة احصائيا  8كا أن: قيمة( 6)يتضح من المؤشرات الواردة في جدول و     
مما يدل ؛ ( 8( وىى تقل عن القيمة )6.82لى درجة الحرية ىي )إ 8قيمة كا نسبةوكانت 

 RMSEAعمى ان النموذج المقترح مطابق لمبيانات االمبيريقية لمعينة. كذلك قيمة المؤشر 
مما ؛ ( 0.3( تزيد قيمتيا عن )1رات الواردة في جدول )(، كذلك باقي المؤش0.03تقل عن )

 /ابعادمكوناتبستة  المقياسيؤكد مطابقة النموذج المقترح لبيانات العينة. أي أن تصميم 
 تقيس مفيوًما ضمنًيا واحًدا، كان صحيًحا. 

التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونباخ  مت ثبات املكياس:-
، 0.28عمى التوالي: ) ةقيمتو لألبعاد الست ت( وبمغ0,31ككل حيث بمغت قيمتو ) لممقياس
(. وكانت قيمة معامالت الفا لكل مفردة عند حذف 0.26، 0.26، 0.20، 0.18، 0.11

 درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس اقل من قيمة معامل الفا العام لممقياس تراوحت بين
ن جميع المفردات ثابتو حيث ان تدخل المفردة ال يؤدى الى خفض أ أي( 0.31-0.38 )

  .معامل الثبات الكمى لممقياس
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–كما تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان -
عمى  ةقيمتو لألبعاد الست توبمغ (0.31براون حيث بمغ معامل الثبات الكمى لممقياس )

 . (0.21، 0.12، 0.28، 0.11، 0.18، 0.28التوالي: )
 (:0212مكياس الهنالية االنادميية )إعداد شليب والكصيب ،-0

في صورتو النيائية  وتكون المقياس،( 8062 ) والقصبي شمبيعد ىذا المقياس أ    
من ابعاد الكمالية  اً ( عبارة موزعة عمى ستة مقاييس فرعية كل منيا يقيس بعد18من)

التشكك في  عبارات،وتقاس من خالل تسعة  (CM)االكاديمية ىي التركيز عمى الخطاء 
وتقاس من خالل خمس ، (PE)التوقعات الوالدية  عبارات، خالل اربعوتقاس من  (D)الفعال 
،  (PS)المعايير الشخصية  عبارات،وتقاس من خالل ثالث ،  (PC)النقد الوالدي  عبارات،

وتصحح  وتقاس من خالل ستة عبارات.،  (O)التنظيم  عبارات،وتقاس من خالل سبع 
تنطبق  كبيرة،تنطبق بدرجة  جدا،تنطبق بدرجة كبيرة ) خماسيضوء مقياس  فيالعبارات 
 (6 ،8 ،1 ،8 ،8وتقدر الدرجات ب ) ابدا(ال تنطبق  ضعيفة،تنطبق بدرجة  متوسطة،بدرجة 

ويتم الحصول عمى درجة كمية لممقياس وست درجات فرعية تمثل ابعاد  عمى الترتيب
  المقياس.

 اخلصائص السيهومرتية للنكياس:

 لممقياس وقد تراوحت قيم معامالت الفرضيالتحقق من صدق التكوين بقام معدو المقياس -
تم التحقق من  ، كما( 0.88، الى 0.82) بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية االرتباط بين 

متغيرات  ةستالنموذج النظري والذي يتكون من  من خالل اختبارالصدق العاممي لممقياس 
 .مطابقة النموذج المقترح لبيانات العينةوقد أظيرت النتائج واحد،  كامنمستقمة، مع متغير 

 ( 0,28معامل ثبات الفا كرونباخ ) بمغت قيمةوبالنسبة لثبات المقياس 
 السيهومرتية للنكياس يف البخح احلالي:اخلصائص 

 الداخلي:االتسام -أ

اليو العبارة وقد  تنتمي الذيتم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكمية لمبعد 
وتم حساب  احصائيا.وكانت كميا دالة  (0.13- 0.81)بين ما تراوحت قيم معامالت االرتباط 

معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكمية لممقياس وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط 
حساب معامالت االرتباط بين أيضا تم .و حصائياإوكانت كميا دالة  (0.11- 0.86بين )ما
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 ،0.11 ،0.16 ،0.28حيث بمغت )الدرجة عمى كل بعد والدرجة الكمية عمى المقياس 
0.13، 0.11، 0.18). 

التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونباخ  مت ثبات املكياس:-ب
، 0.21عمى التوالي: ) ةقيمتو لألبعاد الست ت( وبمغ0,36لالستبيان ككل حيث بمغت قيمتو )

(. وكانت قيمة معامالت الفا لكل مفردة عند حذف 0.26، 0.11، 0.11، 0.18، 0.11
تراوحت حيث درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس اقل من قيمة معامل الفا العام لممقياس 

لى إن جميع المفردات ثابتو حيث ان تدخل المفردة ال يؤدى أ يأ( 0.212-0.28)بينما 
  .خفض معامل الثبات الكمى لممقياس

عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان  أيضاً تم التحقق من ثبات المقياس  -
عمى  ةقيمتو لألبعاد الست توبمغ (0.30براون حيث بمغ معامل الثبات الكمى لممقياس )–

 .(0.21، 0.11، 0.11، 0.18، 0.81، 0.11التوالي: )
 (:0212،إعداد شليب والكصيب األنادميي )مكياس الصنود -3

عبارة موزعة (  18)ويتكون المقياس من  (8062)والقصبيشمبي عد ىذا المقياس أ    
القمق و  الذاتية،الفاعمية و  المثابرة،و  لممستقبل،التخطيط و  الضبط،عمى خمسة ابعاد ىي: مركز 

تنطبق بدرجة كبيرة جدا، تنطبق بدرجة ) تدريج خماسيوتصحح العبارات فى ضوء المنخفض. 
ويتم الحصول عمى  تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة ضعيفة، ال تنطبق أبدا(كبيرة، 

  المقياس.درجة كمية لممقياس وخمس درجات فرعية تمثل ابعاد 
 اخلصائص السيهومرتية للنكياس:

التحقق من صدق التكوين الفرضي لممقياس وقد تراوحت قيم معامالت ب المقياس قام معدو  
تم حساب الصدق المرتبط و  (،0.11، الى 0.81)درجة كل عبارة والدرجة الكمية االرتباط بين 

وقد بمغت قيمة معامل االرتباط بين درجات العينة ودرجاتيم عمى مقياس الصمود بالمحك 
بمغت حيث التحقق من ثبات المقياس  متكما  .(0.11كمحك)( 8061ممنشاوي )ل الكاديمي

 ( 0,21ككل ) لممقياسمعامل ثبات الفا كرونباخ  قيمة
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 اخلصائص السيهومرتية للنكياس يف البخح احلالي:

حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكمية لمبعد الذى  : متالداخمياالتساق -أ
وكانت كميا  (0.11- 0.82بين )ما تنتمى اليو العبارة وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط 

حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكمية لممقياس وقد  تمكما  حصائيا.إدالة 
 أيضاً تم . حصائياإوكانت كميا دالة  (0.11- 0.0.12تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

حساب معامالت االرتباط بين الدرجة عمى كل بعد والدرجة الكمية عمى المقياس وكذلك 
  (0.16 ،0.28 ،0.28 ،0.18 ،0.11ث بمغت )حيبعاد معامالت االرتباط بين ال

التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونباخ  مت الثبات:-ب
، 0.86عمى التوالي: ) ةقيمتو لألبعاد الخمس ت( وبمغ0,23لممقياس ككل حيث بمغت قيمتو )

ىذه النتائج ان المقياس صادق وثابت ويمكن الوثوق  ن(. وتبي0.28 0.11، 0.21، 0.11
 بنتائجو.  

 :ومهاقصتًا نتائج البخح

 :ومهاقصتًا نتائج الفرض األول

بين الوسط الفرضي لممقياس  حصائياً إال توجد فروق دالة  عمى:ينص الفرض الول     
الفرض ىذا والختبار صحة  ومتوسط درجات العينة التجريبي عمى مقياس الرفاىية االكاديمية.

داللة الفروق بين الوسط الفرضي لممقياس ومتوسط درجات العينة التجريبي عمى  تم حساب
 ذلك: ( نتائج8ويوضح جدول )  واحدة.ت لعينة  –المقياس باستخدام اختبار 

 ( 2خذول )

 ومتىعط دسخاث انفشضٍث نعُىت واحذة نذالنت انفشوق بُه انىعط  –اختباس 

 (220)ن= انشفاهُت االكادَمُتانعُىت عهً ممُاط 

متىعط  االبعاد

 انعُىت

انىعط 

 انفشضٍ

االوحشاف 

 انمعُاسٌ

دسخت  لُمت ث

 انحشَت

انمتىعط  انذالنت

 انىصوٍ

 انمغتىي

 متىعط 2.65 0.01 225 5.54- 5.00 15 16.13 االعتمتاع

 متىعط 3.11 0.05 225 2.14 4.40 15 15.63 انعاللاث

 متىعط 3.35 0.01 225 5.02 3.64 15 20.1 انتعهُمٍانهذف 

انفاعهُت 

 االكادَمُت

10.11 15 3.53 4.35 225 0.01 
3.15 

 متىعط

 متىعط 2.53 0.01 225 3.14- 4.52 15 16.00 اندامعٍانتشابط 

 متىعط 3.14 0.01 225 3.14 4.23 15 15.50 األكادَمٍانشضا 

غُش  225 1.23 22.05 105 100.56 انذسخت انكهُت

 دانت
3.05 

 متىعط
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 ( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الوسط 8في جدول ) الواردةيتضح من النتائج      
الفرضي لممقياس ومتوسط درجات العينة التجريبية لمدرجة الكمية عمى مقياس الرفاىية 

( وىى تشير الى مستوى  1.08االكاديمية كما بمغت قيمة المتوسط الوزني لدرجات العينة) 
.وعمى الرغم من وجود فروق دالة بين المتوسطات الفرضية متوسط من الرفاىية االكاديمية 

لفرعية عمى مقياس الرفاىية ومتوسطات درجات العينة ) الفروق لصالح لدرجات االبعاد ا
درجات العينة متوسط ، ولصالح  الجامعيعمى ابعاد االستمتاع والترابط  الفرضيالمتوسط 

جاءت في المدى المتوسط  لألبعادن المتوسطات الوزنية أاال ،باقي االبعاد الربعة ( عمى 
لى وجود مستوى متوسط إرجة الكمية مما يشير بشكل عام وكذلك لم توجد فروق دالة في الد

  من الرفاىية االكاديمية لدى افراد العينة .
وتعبر ىذه النتيجة التي تشير الى وجود مستوى متوسط وغير مرتفع من الرفاىية      
 ،يتعرض ليا البحثالتي العمرية  المرحمةطبيعة وخصائص عن لدى عينة البحث  كاديميةال 

المرحمة الجامعية والتي تقابل مرحمة المراىقة المتأخرة بضغوطيا  المستوى الثاني من وىي
وتقمباتيا االنفعالية، خاصة وأن العينة المستيدفة من الدراسة تنحصر في الطمبة  وتحدياتيا

الجدد من طالب وطالبات الجامعة، وىم في بداية مرحمة االنتقال إلى الحياة الجامعية يكونون 
استيداًفا من غيرىم لضغوط متعددة المصادر وضعف خبرتيم مما يؤثر عمى أدائيم أكثر 

 االكاديمية. اىيةفالكاديمي وتوافقيم الجامعي ما ينعكس عمى مستوى شعورىم بالر 
الطالب في المستويات الولى من المرحمة الجامعية من قمق وخوف  يواجيو إن ما

من ىذه المرحمة الجديدة مع عدم وجود خبرات اكاديمية كافية ونقص في المعمومات 
واستخدام استراتيجيات غير مالئمة لمواجية ضغوط ىذه المرحمة الجديدة بمتغيراتيا المتعددة 

  .مرتفع من شعور الطالب بالرفاىية االكاديمية لى عدم وجود مستوىإكل تمك العوامل أدت 
التي تقع عمى كاىل كاديمية الضغوط ال  تعزى ىذه النتيجة الى أنكذلك يمكن 

من اىم مصادر الضغوط النفسية لدى الطالب في ىذه المرحمة الولية حيث تعد تمك الضغوط 
الطالب كصعوبة التعامل مع الزمالء والمعمم وصعوبة التحصيل الدراسي وضعف القدرة عمى 

 .(8008،التركيز وعدم القدرة عمى أداء الواجبات المنزلية والفشل في االمتحانات )شقير 
، فيمكن لمطالب عمى أداء الطالب وتوافقيم الكاديميتؤثر الضغوط ن تمك أوحيث     

عندما يدرك الطالب التعمم فالنظر لألحداث الضاغطة عمى انيا تمثل تحديا او تيديدا ليم، 
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عمى انو يمثل تيديدا ليم فالضغط في ىذه الحالة يمكن ان يولد مشاعر اليأس والخسارة مما 
 ,.Dusselier et al) الكاديمي.وتوافقيم  درجة شعورىم بالرفاىيةيؤدى الى انخفاض 

2005) 
الضغوط الكاديمية تأثيرًا سمبيًا عمى الصحة العامة لطالب الجامعة، فقد تكون وتؤثر 

سببًا وراء إصابتيم بالعديد من المراض، منيا ارتفاع ضغط الدم، كما تؤثر سمبًا عمى اإلنجاز 
 ;Michie et al., 2001 الرفاىية النفسيةوتدنى مستوى بالذات الكاديمي وتدني الثقة 

Zajacova et al., 2005).) الطالب يستقبمون الحياة الجامعية عمى انيا حياة مميئة ف
بالضغوط وكثيرة المطالب الممحة ويترتب عمى ذلك العديد من االستجابات االنفعالية والمعرفية 
ليذه الضغوط وخصوصا تمك التي ترجع الى الضغوط الخارجية وتمك التي ترجع الى توقعاتيم 

   .((Misra & McKean, 2000 ن أنفسيمالمفترضة ع
حيث ان  الرفاىية النفسية في الشخصية إضافة الى ما سبق ما تمعبو خصائص    

ما أكدتو  بالرفاىية. وىوأخرى تضعف مستوى الشعور  الرفاىية وسمات قد تعزز ىناك سمات
 &Dickinson ،8061 إبراىيم، ; 8061 خرنوب،نتائج دراسات )

David,2015;Chen,2016  Chan,2007;Ongen.2009;Chan,2012)؛ 
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 :ومهاقصتًا الجانينتائج الفرض 

فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات في متوسطات  توجدال عمى: ينص 
( T-test) استخدام اختبارولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم  .درجات الرفاىية االكاديمية

لمتعرف عمى داللة الفروق في متوسطات درجات الرفاىية الذاتية االكاديمية المستقمة  لمعينات
 بين الطالب والطالبات

( 3خذول )  

 وتائح اختباس )ث( نهعُىاث انمغتمهت  نذالنت انفشوق فٍ متىعطاث 

 .نمتغُش اندىظ االكادَمُت وفما  دسخاث انشفاهُت 
 انبعذ

 انمتىعط انعذد انمدمىعت
االوحشاف 

 انمعُاسٌ
 لُمت)ث(

دسخاث 

 انحشَت

مغتىي 

 انذالنت

 5.35 16.2 106 ركىس االعتمتاع
 غُش دانت 220 0.25

 4.55 16.06 123 واثإ

انعاللاث 

 االَدابُت

 4.42 10.10 106 ركىس
 غُش دانت 220 1.46

 4.52 15.23 123 واثإ

انهذف 

 انتعهُمٍ

 3.56 10.55 106 ركىس
 غُش دانت 220 0.53

 3.02 20.25 123 واثإ

انفاعهُت 

 االكادَمُت

 3.50 15.03 106 ركىس
 غُش دانت 220 0.64

 3.50 10.26 123 واثإ

انتشابط 

 اندامعٍ

 4.00 10.01 106 ركىس
2.11 220 0.05 

 4.50 16.30 123 واثإ

انشضا 

 األكادَمٍ

 4.36 15.05 106 ركىس
 غُش دانت 220 0.35

 4.13 15.00 123 واثإ

انذسخت 

 انكهُت

 23.02 110.53 106 ركىس
 غُش دانت 220 0.50

 22.2 100.02 123 واثإ

 حصائيا فيإفروق دالة  جود( عدم و 1في جدول ) الواردةيتضح من النتائج      
وذلك بالنسبة لمدرجة الكمية  متوسطات درجات الرفاىية االكاديمية بين الطالب والطالبات

بعد الترابط او التواصل الجامعي فقد وجدت فروق دالة احصائيا عند  ما عدا االبعاد.ودرجات 
 ( لصالح مجموعة االناث.0.08مستوى )

الى عدم وجود فروق دالة بين الطالب والطالبات في  وتشير نتائج ىذا الفرض اجماالً 
ياسين وسرميني ، 8061وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )خرنوب ،الرفاىية االكاديمية. 

الجندي وعبد تالحمو ما توصمت اليو دراسات ) معىذه النتائج  وتختمف (،8068،وشاىين
 من وجود فروق دالة بين الذكور واالناث في الرفاىية  (8062، ىالعدين ،8061،
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حدث في المجتمع السعودي في  التطور الذي في ضوءويمكن تفسير ىذه النتيجة     
اآلونة الخيرة من اتاحة الفرص التعميمية وتوفير البيئات االكاديمية واإلمكانات الداعمة لتعميم 
االناث مما تالشت معو الفروق بين الجنسين في مستوى الشعور بالضغوط حيث لم تعد ىناك 

و االكاديمية والتي من نوعية او مقدار الضغوط سواء المجتمعية او االسرية افروق في 
تغير  االكاديمية. إضافة الىبين الجنسين في مستوى الشعور بالرفاىية  اً شانيا ان تنشا فروق

ىميتو وضرورتو وعمى الخص بالمرحمة الجامعية أنظرة المجتمع السعودي لتعميم البنات و 
مستوى الضغوط  أدى الى انخفاضمما وتوفير اإلمكانات والتسييالت الالزمة لتعميم البنات 

ينشا  زائداً  كان يمثل عبئاً  والذيالمفروضة من قبل االسرة او المجتمع عمى تعميم البنات 
كذلك ما أصبح يمثمو التعميم بالنسبة  .في الشعور بالرفاىية االكاديمية فروقا بين الجنسين

فكري لإلناث في المجتمع السعودي من ىدف رئيسي يؤدى الى تحقيق النمو واالستقالل ال
والميني لألنثى أدى الى زيادة مستوى دافعية االناث لمتعمم بحيث أصبح التعميم بالنسبة 

يستحث االنفعاالت اإليجابية لديين مثل االستمتاع والفخر واالمل مما  اً إيجابي اً لألنثى جانب
وبين الذكور في  نبالرفاىية ومن ثم تالشى الفروق بيني نيترتب عمية زيادة مستوى شعورى

 الشعور بالرفاىية.
أما بالنسبة لمنتيجة الخاصة بوجود فروق دالة في بعد الترابط او التواصل الجامعي     

تفسيره في ضوء ما تتميز بو شخصية االناث من طغيان الجانب يمكن فلصالح االناث 
مستوى االرتباط العاطفي والوجداني  العاطفي والوجداني مقارنة بالذكور ومن ثم ارتفاع

التي تمثل  القوى بزميالتين وحياتيم الجامعية واندماجيم في ىذه الحياة الجامعية نوارتباطي
زيادة مستوى الترابط او  بالنسبة لين حياة مفعمة باالستمتاع واالمل والفخر مما ترتب عمية

طالبات داخل الجامعة المتمثل في ال مقاهكما أن الدعم الذي تتالتواصل الجامعي لدييم.  
، وما توفره الجامعة من وسائل نساندة وحب الزميالت وتجاوبين معيالعناية واالحترام والم

يسيم في نمو و ساعد عمى خمق مناخ نفسي وعممي محبب لين ي الجامعةترفييية داخل 
  الجامعة ومن ثم مزيد من الترابط الجامعياتجاىات إيجابية نحو 
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 :ومهاقصتًا الجالحنتائج الفرض 
حصائيا بين الطالب والطالبات في متوسطات درجات إفروق دالة  توجدال عمى: ينص  

المستقمة  ( لمعيناتT-test)الكمالية االكاديمية ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار 
 لمتعرف عمى داللة الفروق في متوسطات درجات الكمالية االكاديمية بين الطالب والطالبات

(4خذول )  

 دسخاث انفشوق فٍ متىعطاث انمغتمهت نذالنتوتائح اختباس )ث( نهعُىاث  

 انكمانُت االكادَمُت وفما  نمتغُش اندىظ.

 بعاد انكمانُتأ
 انمتىعط انعذد انمدمىعت

 االوحشاف

 انمعُاسٌ
 لُمت)ث(

دسخاث 

 انحشَت

مغتىي 

 انذالنت

انتشكُض عهً 

 خطاءاأل

 0.21 26.24 106 ركىس
5.53 220 0.01 

 6.56 20.03 123 واثإ

فٍ انتشكك 

 األفعال

 3.60 12.04 106 ركىس
3.51 

220 
0.01 

 3.41 10.41 123 واثإ

انتىلعاث 

 انىانذَت

 4.02 20.33 106 ركىس
3.02 

220 
0.01 

 3.04 15.36 123 واثإ

 2.05 6.00 106 ركىس انىانذٌانىمذ 
3.50 

220 
0.01 

 2.43 5.45 123 واثإ

انمعاَُش 

 انشخصُت

 4.06 26.0 106 ركىس
1.65 

220 
 غُش دانت

 4.10 25.02 123 واثإ

 3.00 25.50 106 ركىس انتىظُم
1.63 

220 
 غُش دانت

 3.00 24.06 123 واثإ

 20.15 110.50 106 ركىس انكهُت انذسخت
4.55 

220 
0.01 

 10.23 105.50 123 واثإ

 الى : (8في جدول )الواردة تشير النتائج 
متوسطات درجات الكمالية بين ( 0.06عند مستوى )وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 الكمية.وذلك بالنسبة لمدرجة الجنس لصالح مجموعة الذكور لمتغير  االكاديمية وفقاً 
( بين متوسطات درجات الكمالية 0.06وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

التركيز عمى  لبعاد:الجنس لصالح مجموعة الذكور وذلك بالنسبة لمتغير  االكاديمية وفقاً 
  الوالدي.النقد  الوالدية،التوقعات  الفعال،الخطاء، التشكك في 

لمتغير  ئية بين متوسطات درجات الكمالية االكاديمية وفقاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصا
 المعايير الشخصية والتنظيم. لبعديبالنسبة  الجنس

ن الطالب ذوي مستوى مرتفع من الكمالية مقارنة أوتشير ىذه النتيجة الى     
 الذكروتوقعات الوالدين من سرة لى طبيعة نظرة المجتمع والإعزاؤه إبالطالبات وىو ما يمكن 
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سواء في الجانب الميني او الكاديمي ونقدىم الدائم لفعالو واالعباء التي تمقى من قبل 
 ةاالسرة والمجتمع عميو وعمى الخص المجتمعات الشرقية مما ينعكس عمى شعوره بالمسؤولي

من  اً فعالو بشكل مستمر مما يعنى مزيدأوسعيو الدائم لتحقيق توقعات الوالدين ومراقبة 
 .لدى الطالبلية الكما
الكمالية االكاديمية بناء متعدد االبعاد من ان  Burns(1980)وىو ما أكد عميو      

لى أخرى فيو يتأثر بالقيم الخالقية، والنظام التربوي، إمقيد بالثقافة ويختمف من ثقافة 
سرى ترتبط فالتوقعات االجتماعية، والضغوط والدعم ال ؛المجتمعوالنظمة الدينية السائدة في 

بطبيعة الحال مع القيم التقميدية في إقرار التفوق الكاديمي والتي يتم نقميا لمطالب منذ 
  صغرىم.

 (.(Malik,S. & Ghayas , 2016  وبشكل أكثر تحديدا تشير تمك النتائج الى
حيث ان الفروق جاءت لصالح الطالب في  ؛ارتفاع مستوى الكمالية غير التكيفية لدى الذكور

النقد الوالدي والتي و التوقعات الوالدية، و التشكك في الفعال، و بعاد التركيز عمى الخطاء، أ
توجد فروق بين الطالب والطالبات في  ، بينما لمبالكمالية غير التكيفية/السمبية  أكثرترتبط 

نتائج حيث اظيرت  يرتبطان اكثر بالكمالية التكيفية. ينبعدى المعايير الشخصية والتنظيم والمذ
( ارتفاع متوسطات درجات االفراد ذوى نمط الكمالية السمبية 8061)والقصبيدراسة شمبي 

عمى ابعاد: التركيز عمى الخطاء، التشكك في الفعال، التوقعات الوالدية، النقد الوالدي، بينما 
 ترتفع متوسطات درجات االفراد ذوى نمط الكمالية اإليجابي عمى بعدى التنظيم والمعايير

 الشخصية. 
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 :ومهاقصتًا الرابعنتائج الفرض 

توجد فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات في متوسطات ال ينص عمى:  
( T-test)ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار  .درجات الصمود الكاديمي

بين  الكاديميالصمود داللة الفروق في متوسطات درجات  لمعينات المستقمة لمتعرف عمى
 الطالب والطالبات

(5خذول )   

 وتائح اختباس )ث( نهعُىاث انمغتمهت  نذالنت انفشوق فٍ متىعطاث 

 دسخاث انصمىد األكادَمٍ وفما  نمتغُش اندىظ.

 ابعاد انصمىد
 انمتىعط انعذد انمدمىعت

االوحشاف 

 انمعُاسٌ
 لُمت)ث(

دسخاث 

 انحشَت

مغتىي 

 انذالنت

 1.56 10.41 106 ركىس مشكض انضبط
3.36 220 0.01 

 2.15 15.31 123 واثإ

انتخطُط 

 نهمغتمبم

 5.31 20.50 106 ركىس
1.23 

غُش  220

 4.41 26.05 123 واثإ دانت

 5.41 36.55 106 ركىس انمثابشة
2.05 

220 
0.05 

 5.62 35.1 123 واثإ

 4.40 20.51 106 ركىس انفاعهُت انزاتُت
1.04 

غُش  220

 4.35 25.54 123 واثإ دانت

انمهك 

 انمىخفض

 6.01 22.01 106 ركىس
1.00 

غُش  220

 6.43 24.30 123 واثإ دانت

انذسخت انكهُت 

 نهصمىد

 16.20 131.00 106 ركىس
2.01 

220 
0.05 

 16.20 136.3 123 واثإ

 ( : 8توضح النتائج المعروضة بجدول )       
الجنس لمتغير  درجات الصمود الكاديمي وفقاً  متوسطاتبين  حصائياً إوجود فروق دالة  -

وجود فروق  ( بالنسبة لمدرجة الكمية لمصمود وذلك لصالح عينة االناث.0.08عند مستوى )
الجنس عند مستوى لمتغير  درجات الصمود الكاديمي وفقاً  متوسطاتدالة احصائيا بين 

بالنسبة لبعد المثابرة وذلك لصالح  (0.08( بالنسبة لبعد مركز الضبط ومستوى )0.06)
 مجموعة االناث.

لمتغير  درجات الصمود الكاديمي وفقاً  متوسطاتبين  حصائياً إعدم وجود فروق دالة 
 الجنس بالنسبة لبعاد التخطيط لممستقبل والفاعمية الذاتية والقمق المنخفض.

لى وجود فروق دالة في الصمود الكاديمي بين الطالب إوتشير ىذه النتائج     
والطالبات لصالح مجموعة الطالبات وظيرت ىذه الفروق بشكل دال في بعدى مركز الضبط 
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ويمكن تفسير ارتفاع مستوى الصمود الكاديمي لدى الطالبات مقارنة بالطالب الى  ،والمثابرة
 اإليجابي وباالنفعال لإلنجاز، الكفاح مثل التكيفية الصفات اإليجابية من بعددارتباطو 
 الفرد بين اإليجابية والتفاعالت الجيد، الكاديمي والداء الضغوط، مع التكيفية والمواجية
س والتي من المحتمل توافرىا بشكل أكبر لدى الطالبات في ظل بالنف والثقة واآلخرين،

وتحقيق لذواتيم وطموحاتيم في دافعيتيم وشغفيم بالتعميم الجامعي والذي يمثل محور امان 
االستقاللية الذاتية والمينية وعدم االعتماد عمى الرجل. كذلك يمكن تفسير ارتفاع مستوى 

الضبط  االصمود النفسي في ضوء االبعاد ذات الفروق الدالة لصالح الطالبات وىما بعد
صرار لدى الطالبات  نيؤكدا نوالمثابرة والمذا في تحقيق النجاح عمى وجود دافعية ورغبة وا 

 نالتعميمية من خالل التحكم في مجيودى نالمتواصل الى تحقيق أىدافي نالكاديمي وسعيي
 حراز الىداف المحددة.   إوتوجييو نحو 

 :ومهاقصتًا اخلامسنتائج الفرض 

صحة النموذج البنائي المقترح لمعالقات  مبيريقيةالبيانات اإل عمى: تدعمينص 
 الكمالية والصمودمن:  كاديمية وكلالرفاىية ال بين والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة 

  طمبة الجامعة لدى والتحصيلالكاديمي 
ولمتحقق من صحة النموذج البنائي المقترح تم حساب المصفوفة االرتباطية ليذه       

باستخدام أسموب تحميل المتغيرات ثم استخدمت تمك المصفوفة في اختبار النموذج المقترح 
ويوضح شكل  .(88اإلصدار رقم ) AMOSبرنامج  بواسطةوذلك Path analysis  المسار 

 .الناتجة من التحميل  ومعامالت المسارالمقترح النموذج نتائج اختبار  ( 8)
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بين بيانات  Goodness of Fit( مؤشرات حسن المطابقة  1 كما يوضح جدول )

 والنموذج النيائي المفترض. عينة الدراسة
(6خذول )  

 مؤششاث حغه انمطابمت بُه بُاواث انذساعت انحانُت وانىمىرج انىهائٍ انممتشذ

 n Chi2 df P CMIN/df GFI AGFI CFI RMSEA انمؤشش

 0.000 1.00 0.00 1 0.054 0.516 1 0.054 220 انمُمت

الى 8كانسبة  غير دالة وان 8:قيمة كا أن( 1يتضح من المؤشرات الواردة في جدول )   
( مما يدل عمى ان النموذج المقترح 8( وىى تقل عن القيمة )0.088درجة الحرية ىي )
(، كذلك 0.03تقل عن ) RMSEAمبيريقية لمعينة. كذلك قيمة المؤشر مطابق لمبيانات اإل

( مما يؤكد مطابقة النموذج 0.3( تزيد قيمتيا عن )3باقي المؤشرات الواردة في جدول )
وزان أ)المسار يتضح من خالل قيم معامالت كما  لبيانات العينة.بدرجة عالية المقترح 
 : مسارات التأثير التاليةىذا النموذج  فيالمحسوبة  االنحدار(
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 أوال: املسارات )التأثريات املباشرة(: 

عند  حصائياً إ ( وىو دال0.88الكاديمي = ) الصمودالى  كاديميةالكمالية ال المسار من  -
 الصمودفي  اً مباشر  اً االكاديمية تؤثر تأثير  الكمالية( مما يعنى ان 0.06مستوى )
 الكاديمي.

( وىو دال احصائيا عند 0.16= )االكاديمية  الرفاىيةالى  االكاديميةالكمالية المسار من -
 الرفاىيةتؤثر تأثير مباشر في  الكمالية االكاديمية( مما يعنى ان 0.06مستوى )
 االكاديمية 

( وىو دال 0.38= )االكاديمية  الرفاىيةالى  الصمود الكاديميالمسار المباشر من  -
في  اً إيجابي اً مباشر  اً تؤثر تأثير  الصمود الكاديميمما يعنى ان  (0.06احصائيا عند)

 .االكاديمية الرفاىية
( وىو دال 0.6ىو ) التحصيل الكاديميالى االكاديمية  الرفاىيةالمسار المباشر من  -

 عمىاالكاديمية  لمرفاىية( مما يعنى وجود تأثير إيجابي مباشر 0.06احصائيا عند )
  .التحصيل الكاديمي

( وىو دال 0.8) ىو الى التحصيل الكاديمي الصمود الكاديميالمسار المباشر من  -
عمى  لمصمود الكاديميمباشر  إيجابيمما يعنى وجود تأثير  (0.06احصائيا عند )

  .التحصيل الكاديمي
 (:)املسارات غري املباشرة ثانيا: التأثريات

  الكاديمي( التحصيل          الكاديمية الرفاىية        كاديمية الكمالية ال ) المسار-1
ىذا التأثير من حاصل ضرب معامالت مسارات االنحدار في ىذين المسارين وبذلك  يتكون

الرفاىية الكاديمي في حالة توسط  التحصيلعمى  لمكماليةيكون التأثير غير المباشر 
يوجد تأثير  وىذا يعنى انو x  ( 0.6 = )0.016(0.16)( = 883)ن =  الكاديمية ىو

االكاديمية ،  بالرفاىية الكاديمي مرورا  التحصيل في  الكمالية االكاديمية غير مباشر من 
 . الكاديمي  التحصيلو  الكماليةاالكاديمية في العالقة بين  الرفاىيةوىذا يعنى توسط 

 الكاديمي( التحصيل          الكاديمية الرفاىية        كاديمي الصمود ال ) المسار-8
ىذا التأثير من حاصل ضرب معامالت مسارات االنحدار في ىذين المسارين وبذلك  يتكون

الرفاىية الكاديمي في حالة توسط  لمصمود عمى التحصيل يكون التأثير غير المباشر



 .......................................................... النموذج البنائي للعالقات المتبادلة بين الرفاهية األكاديمية

- 218 - 

غير وىذا يعنى انو يوجد تأثير  x  (0.6 = )0.038(0.38( = )883)ن =  الكاديمية ىو
االكاديمية ، وىذا  بالرفاىية الكاديمي مرورا  التحصيل في  الصمود االكاديمي من  مباشر

 .الكاديمي  التحصيلو  الكماليةاالكاديمية في العالقة بين  الرفاىيةيعنى توسط 
 الكاديمي( التحصيل          الكاديمي الصمود       الكمالية االكاديمية ) المسار-1

ىذا التأثير من حاصل ضرب معامالت مسارات االنحدار في ىذين المسارين وبذلك  يتكون
الصمود الكاديمي في حالة توسط  عمى التحصيل لمكماليةيكون التأثير غير المباشر 

وىذا يعنى انو يوجد تأثير غير  x  ( 0.8 = )0.08(0.88( = )883)ن =  الكاديمي ىو
، وىذا  بالصمود الكاديمي الكاديمي مروراً  التحصيل في  الكمالية االكاديمية من  مباشر

 .الكاديمي  التحصيلو  الكماليةفي العالقة بين  الصموديعنى توسط 
التحصيل عمى  لمكمالية والصمودن المسارات الدالة )التأثيرات الدالة( أ مما سبل يتضح:     

 الرفاىيةا من خالل التأثير غير المباشر عبر الكاديمي جاءت من خالل التأثير المباشر وأيضً 
 كوسيط.االكاديمية 

لتدعم تطابق النموذج النظري المفترض  الفرض:ىذا جاءت نتيجة من ثم فقد و    
من خالل تحقيق القيم  لتفسير العالقات المتبادلة بين متغيرات البحث والبيانات االمبيريقية

المثالية لمؤشرات التطابق ولتقدم نموذج تفسيري متكامل وشامل لمعالقات المتبادلة والمعقدة 
بين متغيرات البحث، فقد أظيرت النتائج وجود تأثيرات )مسارات( مباشرة )دالة( ومسارات غير 

والتحصيل ة االكاديمية الرفاىيالكاديمي و  االكاديمية والصمودالكمالية مباشرة بين كل من: 
 عمى النحو التالي:يمكن تفسيرىا  والتي

ويعزى ذلك الى كاديمية عمى التحصيل مباشر لمكمالية ال  النموذج وجود تأثير دال أظير-1
فالكمالية لألداء،  اً لمستوى الطموح والدافع لإلنجاز بل ودافع اً مكون اعتبار الكماليةانو يمكن 

في  اً إيجابي عامالً  ااعتبارىومن ثم يمكن أن تكون بمثابة حافز لإلنجاز والنزعات اإلنسانية 
 بالمعايير عمى أنيا تتعمق الكمالية تصور نإكذلك ف.( 6331)باظة ،التوافق واالنجاز

 في التميز، لتحقيق الواقعي السعي عمى التكيفي أو اإليجابي بشكميا وتركز العالية، الشخصية
 العالية، الشخصية بالمتطمبات الصارم االلتزام عمى التكيفي غير أو السمبي شكميا يركز حين
)منصور، دراسة  عميو  اكدت .كذلك ما (Chan,2007)الخطاء بتجنب االنشغال وكذلك
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بالتقديرات المرتفعة لمذات، وانتقاء  جوىرياً  الكمالية التكيفية ارتباطاً  ارتباطمن  (8068
 .اليدف، ووضع الخطط المستقبمية، وحل المشكالت

الرفاىية طريق  )عن لمكمالية االكاديميةمباشر  دال غيروجود تأثير أظير النموذج -2
االكاديمية في  الرفاىيةوىذا يعنى توسط  التحصيل الكاديمي عمى وسيط(كمتغير االكاديمية 
 الكاديمي. التحصيلو  الكماليةالعالقة بين 

 ن بعدىأكدت عمى أ والتي Öngen(2009) نتائج دراسة ىذه النتائج مع  فقوتت    
الشخصية،  الرفاىيةبشكل إيجابي بزيادة  لمكمالية ارتبطا المعايير العالية والميارات التنظيمية

تتفق ىذه النتيجة  كما .الشخصية الرفاىيةوأن التناقض بين المعايير والداء يرتبط بانخفاض 
وجود عالقات ارتباط إيجابية من  Mc Govern et al.(2015) مع ما توصمت اليو دراسة

الشخصية وكذلك الستخدام  والرفاىيةبين الكمالية التكيفية /اإليجابية دالة إحصائيا 
 أن (Chan,2007)كذلك ما اكدتو دراسة  الشخصية. والرفاىيةالتقييم  استراتيجية اعادة

 الكمالية أثرت حين في اإليجابية، والعواطف الحياة عن الرضا أثرت عمى اإليجابية الكمالية
الواضح ان نمط الكمالية السائد لدى غالبية افراد العينة  السمبية. ومن العواطف عمى السمبية

 الكاديمي.حيث ارتبطت الكمالية لدييم إيجابيا بالرفاىية والتحصيل  اإليجابيىو النمط 
 تأثير دال مباشر لمصمود الكاديمي عمى الرفاىية االكاديمية.النموذج الحالي وجود  أظير-1

أن الصمود وأساليب  والتي اكدت  Chen(2016)دراسة  نتائجمع وتتفق ىذه النتيجة 
 . بداللة بالرفاىية الذاتية لدى طمبة الجامعة آنالمواجية يتنب

أحد عوامل الشخصية المعززة يمثل  الصمودن أالى  ذلك التأثير لمصمود عزوويمكن 
 التيلدى الطالب و  اإليجابية المشاعر مثل الشخصية يشمل المواردالصمود  لمرفاىية فمكون

االكاديمية التي تواجييم. كما  الضغوط عمى التغمب منالطالب  وتمكن وقائية كآليات تعمل
ظيار اإليجابية، الحداث في أكبر بقوة االنخراط إلى الميل عمى الصمود شتملي  استجابة وا 

ظيار اإليجابية لألحداث مرتفعة  ,.Ong et al) االتجاىات اإليجابية من أكبر قدر وا 
الصمود الكاديمي أحد المصادر التي تساعد عمى حماية الطالب من كذلك ف  (.2010

يعمل االحداث الضاغطة واالستمرار في الدراسة بدرجة عالية من الدافعية واالنجاز، حيث 
 .المتعمملدى  الكاديميعمى تدعيم مواجية االحتراق  الكاديميالصمود 
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الصمود االكاديمية في العالقة بين  لمرفاىيةدور وسيط وجود النموذج الحالي  أظير-8
الرفاىية  في ميًما دوًرا الشخصية خصائص حيث تمعب الكاديمي. التحصيلو الكاديمي 

 تالمكونامن خالل الرفاىية  تعززاإليجابية التي  الخصائصحيث يعد الصمود من ؛ النفسية
 Brooks & Goldsti ىي: التعاطف والتواصل والتقبلو ساسية لمصمود ال الثالث

 شعوره بالرفاىية االكاديمية    الطالب تدعممكونات إيجابية في شخصية  وىي ((2004,
ذوي الصمود المرتفع مثل: يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء خصائص االفراد كما     

إقامة عالقات جيدة مع االخرين، ميارات التواصل الجيدة، ارتفاع مستوى تقدير الذات 
وامتالك أساليب مالئمة لمواجية الضغوط، االنفعال اإليجابي، المرونة، تقبل وفاعمية الذات، 

. فكل ىذه الخصائص تمثل ركائز أساسية في المشكالت المشاعر السمبية، امتالك ميارات حل
 الشعور بالرفاىية 

أحد المصادر التي تساعد عمى حماية الطالب من االحداث يعد الصمود الكاديمي ف
مما ينعكس  المتعمملدى  الكاديميتدعيم مواجية االحتراق  عمىعمل يحيث الضاغطة 

 االكاديمية.باإليجاب عمى شعوره بالرفاىية 
الكمالية في العالقة بين  لمصمود الكاديميالنموذج الحالي وجود دور وسيط  أظير-8

ىذا الدور الوسيط لمصمود من خالل النظر الى الكمالية  عزاءإويمكن  .التحصيلو  الكاديمية
 ,Gustafsson) االجيادعمى أنيا عامل حساس يرفع من احتمالية الشعور بخبرة 

Kenttä, & Hassmén, 2011; Lemyre, Hall, & Roberts, 2008   وىنا يبرز
حيث يعمل  ؛دور القدرة عمى الصمود ومواجية الضغوط ومقاومة الشعور باإلحباط والفشل

الحفاظ عمى مستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز والداء عمى الرغم  عمى الكاديمي الصمود
أحد  فالصمود يعد(Martin &Marsh, 2006). الضاغطةحداث من وجود الظروف وال

عوامل الشخصية التي تعزز قدرة الشخص عمى مواجية الضغوط وتقميل الشعور باإلجياد مما 
 (Pretsch ,Flunger,&Schmitt,2012النفسية. )الرفاىية يؤدى الى 

 الدالة( وكذلكويمكن تفسير تعدد المسارات )المباشرة وغير المباشرة / الدالة وغير     
في عمى التحصيل كناتج نيائي لمتفاعل بين متغيرات البحث اختالف معامالت التأثير 

يمكن فيمو من والذي الكاديمي  التحصيلتغير أدوار المتغيرات في التباين الحادث في ضوء
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خالل عالقتيا بالنسبة لمسببية المتبادلة بين ىذه المتغيرات فنجاح الطالب او فشميم يؤثر 
ومن ثم قدرتيم عمى  ودافعيتيم لإلنجازومن ثم رفاىيتيم أيضا عمى ادراكيم لمضغوط 

إيجابية او سمبية التي  . إن السببية المتبادلة يمكن ان تتضمن حمقة تغذية راجعةالصمود
  مستوى الشعور بالرفاىية االكاديمية.تحدث بمرور الوقت وربما تؤدى الى تغييرات في 

و نقطة أمفترق طرق  الصمود تمثلشعور الطالب بالرفاىية وقدرتيم عمى ن مستوى إ-  
ثل الدافعية، تقاطع بين العوامل الجامعية )التوافق الكاديمي(، والمتغيرات المتعمقة بالطالب )م

تأثير  بالرفاىية ىوالكمالية والصمود والشعور المستمر بين المتبادل و ، وان التأثير والكمالية(
او ينحدر  والنجاح الكاديمي تبادلي ومعقد حيث يمكن ان يكون دوامة تصاعدية نحو التوافق

 التحصيل.ومن ثم انخفاض  نحو عدم التوافق واإلحباط والخوف وتوقع الفشل

 ومكرتحاتٌ: البخحتوصيات 

يمكن اقتراح التوصيات والمقترحات  البحث الحالىالييا  في ضوء النتائج التي توصل
 التالية:

االىتمام بتوفير بيئات تعميمية توجيو العاممين بالحقل التعميمي واإلرشاد التربوي الى -1
 تعميمية نواتج اعمى  لتحقيق لمطالب ةواكاديمية ترفع من مستوى الرفاىية الكاديمي

تعديل الجوانب السمبية لمكمالية والتخفيف من نتائجيا لبرامج تدريبية معرفية سموكية  بناء-8
 وتنمية الجوانب اإليجابية لمكمالية.السمبية عمى الداء واالنجاز الكاديمي 

 خصائص إيجابية تخفض مستوى االحتراق الكاديمي.العمل عمى توفير بيئة تعميمية ذات -1
الرفاىية جراء المزيد من الدراسات الستكشاف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين إ-8

 االكاديمية ومتغيرات أخرى مثل اليقظة العقمية واالنفعاالت االكاديمية والمناعة النفسية.
التجول ضوء بعض المتغيرات المعرفية مثل: كاديمية في دراسة الفروق في الرفاىية ال -5

 العقمي. 
جامعة خالل البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العممي ىذا البحث تم دعمو من  ملخوظة:

 GRP) - 208 -1440) رقمالمممكة العربية السعودية –الممك خالد 
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(. عم النفس اإليجابي: ماىيتو ومنطمقاتو النظرية وافاقو المستقبمية. 2114أبو حالوة، محمد السعيد )
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 134-111 ،75الزقازيق، 

 –(. الكمالية العصابية والكمالية السوية. دراسات نفسية 1996باظو، امال عبد السميع مميجي )
 .311-315(، 3) 6مصر، 
حتراق النفسي لدى الطالب الجامعي: دراسة ميدانية عمى عينة من (. مستوى اال2112باوية، نبيمة )

طمبة السنة الرابعة قسم عمم النفس وعموم التربية بجامعة قاصدي مرباح ورقمة. مجمة العموم 
 .334-315، 8الجزائر، –جامعة قاصدي مرباح ورقمة –اإلنسانية واالجتماعية 
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الجامعات الفمسطينية في محافظة الخميل. مجمة الدراسات التربوية والنفسية بكمية التربية، 
 .351-337،  2، 11جامعة السمطان قابوس، 

لدى طالب الجامعة. مجمة  الدراسي(. االحتراق وعالقتو باالرتباط 2112)الشبراويحسانين، السيد 
 .413 – 371، 2، 149ة )جامعة االزىر(، كمية التربي

استراتيجيتين لمتعمم النشط في  ر(. أث2115وعبد المجيد سامح جمعة );الحولة، عبد الحميد فتحي 
 ذويوالرفاىية الذاتية االكاديمية لدى عينة من الطالب المتفوقين  الشفييتنمية ميارات التعبير 

 .246-199 ،62 السعودية، النفس،وعمم عربية في التربية  التعمم. دراساتصعوبات 
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مركز  الجامعة. حولياتواالحداث السارة لدى طالب  ة(. االنشط2119عبد المطيف محمد ) خميفة،
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الجامعى. الرفاىية النفسية لمشباب  (. مقياس2113حنان سالمة ) سمومة، ;سميرة محمد إبراىيم شند،

  694-673 ،34 ،شمسجامعة عين  النفسي،االرشاد  مجمة
(. فعالية برنامج تدريبي لتحسين جودة الحياة النفسية لألطفال ضعاف 2112ضياء، أبو عاصي )

 كمية التربية بالعريش، جامعة قناة السويس، مصر.السمع. رسالة ماجستير غير منشورة، 
(. الصمود األكاديمي وعالقتو بتقدير الذات لدى عينة من طالب التعميم 2111عطية، أشرف محمد )

 .621-571، 4، 21مصر،  –المفتوح. دراسات نفسية 
قة المغوية. بين جودة الحياة النفسية واالعا ة(. العالق2111وسميم عبد العزيز ) ;عكاشة، محمود 

جامعة كفر الشيخ بعنوان جودة الحياة كاستثمار لمعموم –المؤتمر العممي السابع لكمية التربية 
 ابريل (. 14-13التربوية والنفسية " )

الخاصة في  (. مستويات االحتراق النفسي لدى معممي ومعممات التربية2117العمري، سيف سرحان )
المتغيرات. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة اليرموك، المدينة المنورة في ضوء بعض 

 األردن.
النفسية والرفاىية لدى طالب جامعة القصيم في ضوء  ة(. الصالب2118العدينى، ماجد محمد مرشد )

 299-254، 3، 26العموم التربوية، جامعة القاىرة.  ةبعض المتغيرات الديموغرافية. مجم
(. مستوى االحتراق النفسي لدى 2112ن، ابتسام سيف ; مقبل، انسام )قائد، عبد الباسط احمد; محس

طمبة كمية التربية / عدن وأثره عمى تكيفيم االجتماعي الدراسي. مجمة كمية التربية، جامعة 
 .116- 93، 12عدن، 
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لدى الطالب المتفوقين دراسيا بكمية  األكاديميوتنظيم الذات في التنبؤ بالصمود  المستقبل

الثالث لكمية  الدولي(. المؤتمر اإليجابيالتربية جامعة المنيا )دراسة من منظور عمم النفس 
 ، الجيزة.225-185 ،1أكتوبر،  6التربية جامعة 
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225. 
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