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Abstract: 

 This study aims to better detect structural model explains the 
causal relationships (effects) between the positive and negative 
emotional experience -as independent variable-and self-compassion , 
and psychological flourishing as intermediate variables and academic 
performance as a dependent variable in the sample of the study .The 
present study based on descriptive approach. The study uses a method 
of path analysis based on the modeling of causal relationships (effects or 
paths). The basic study sample consisted of (279) students of Cairo 
University, Faculty of Graduate Studies, students enrolled in the 
academic year 2016/2017, the first semester. The average and standard 
deviation of the sample (28.29 ± 5.96). The sample responded to 
three scales s are: psychological flourishing scale (Scale setting by the 
researcher), and the positive and negative scale (Scale setting by the 
researcher), and self-compassion scale (preparation by the researcher). 
The researcher used the following statistical methods by social science 
statistical package (SPSS ) for verification of psychometric properties of 
the scales study: exploratory factor analysis-correlation coefficients to 
extract the alpha coefficient and Alpha factor and halftones retail) and 
using Lisrel   version 9.1 for confirmatory factorial analysis to personal 
best goals scale, and use the method of path analysis of structural 
equation modeling to study variables and hypothesis testing. The study 
Results indicated to: The study variables formed structure model 
explains the causal relationships (effects) between the positive and 
negative emotional experience as the independent variable and the self-
compassion and psychological flourishing as an intermediate variables 
and academic performance as a dependent variable, where the values of 
goodness of fit in the optimal range. 
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 مقدمة
 ؛اآلخػريفندسػو بػيف نتيجػ  ماارنػ  الدػرد  غمب المجتمغػاتأفي  فراديزداد التنافس بيف األ

التػراحـ ا عمػ  متييػر حػدي ً وقد ركز عممػا  الػندس  .نتيج  ىذه الماارنات لمخطر مما يغرضيـ
تخديػػػؼ اإلجيػػػاد ل الػػػرحيـالغاػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ تػػػدريب  لحمايػػػ  الػػػذات مػػػف ىػػػذه المغانػػػاة ٔالػػػذاتي

 ورفػػػػػاهصػػػػػح  ندسػػػػػي  أفضػػػػػؿ جػػػػػؿ مػػػػػف أ ؛، والامػػػػػؽ، واالكت ػػػػػابلمػػػػػذاتت الكراىيػػػػػ  مسػػػػػتوياو 
 ُعػرؼو  (Baer, Smith & Allen, 2004; Neff, Kirpatrick & Rude, 2007).ندسػي

 تػوليد الرغب  في تخديؼ مغانامغاناة المر ، وتو  مغالج استراتيجي  مغرفي  لبأنو  الذاتيالتراحـ 
 الػذي الػذاتيالتػراحـ  ويغتبر نمػوذج. (Neff, 2003a)ت بالذا المطؼ عف طريؽا  ندسو اوش

 نا يػػ   بنيػػ   بل يػػ  األبغػػادال اذ الػػذاتيلمتػػراحـ وؿ نمػػوذج أ ، (Neff, 2003b)صػػممو نيػػؼ
 ٗ ي  المشػػتركنسػػاناإلبالػوعي و ،  ٖالػػذاتيالحكػـ ماابػػؿ  ٕالػذاتيالمطػػؼ : الػذاتيلمتػػراحـ ب الاطػ

  .(Neff, 2003a) ٙاليوي  تحديدفي  اإلفراطماابؿ  ٘التغاؿو  Isolation الغزل ماابؿ 
 الك ير مػف لو الذاتيالتراحـ  فإحيث  7الندسي االزدىارب الذاتيا التراحـ حدي ً ارتبط  وقد

الندسػي  االزدىػارو   الرفػاه الندسػيبشكؿ عاـ وعم  الصػح  الندسػي  و الدوا د عم  صح  األفراد 
 Galante, Galante, Bekkers) ال اافػات فػي مختمػؼخػاص  كؿٍ بشػ االجتمػاعيوالتداعػؿ 

& Gallacher, 2014) . 
ف إبػػػػؿ  ؛ اإليجابيػػػػ الندسػػػػي  شػػػػكاؿ الصػػػػح شػػػػكؿ مػػػػف أ الندسػػػػي بأنػػػػو االزدىػػػػار ُعػػػػرؼو 

 ,Diener)نحػػو فغػػاؿ  يغمػػؿ عمػػ  لمدػػردجيػػد ال األدا و شػػغور المػػزيم مػػف الندسػػي  االزدىػػار
Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi & Biswas-Diener, 2010b)  . ويغتبػر

دىار ز وؿ نموذج لبلأ  (Diener et al., 2010 b)دينرصممو  يالذ الندسي االزدىارنموذج 
الرفػػاه بغػػاد ألالندسػػي  االزدىػػار بغػػد ضػػاؼوأ ، الرفػػاه الندسػػيفيػػو مجػػاؿ  ى ػػر أ حيػػث الندسػػي
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 ، ٔالحيػاة اليادفػ  الدػرد:ؾ امػتبليشػمؿ  الندسي وفؽ ىذا النمػوذج االزدىاربغد  وكاف ، الندسي
 . ٙوالتداؤؿ ، ٘واحتراـ الذات ، ٗوكدا ة المشاعر ، ٖواالنخراط ، ٕ اإليجابيوالغبلقات 
ارتبػػاط بينػػو  َوُوِجػػد ،الندسػػي توالػػت األبحػػاث عميػػو االزدىػػارمصػػطم   ا مػػظ ظيػػوروتزامًنػػ

-MacNeal)خاصػػػ فػػػراد بغامػػػ  ولمطمبػػػ  بلؤل الندسػػػي   اإليجابيػػػوبػػػيف الك يػػػر مػػػف المتييػػػرات 
Harris, 2015)  . الرفػػاه و  الػػذاتيغبلقػػ  التػػراحـ اىتمػػت ب يمػػف الدراسػػات التػػويوجػػد الغديػػد

 ,Gunnell): يْ دراسػػتَ  ، م ػػػؿلمطمبػػ   الرفػػػاه الندسػػػيالندسػػي كأحػػػد أبغػػاد  االزدىػػػارو   الندسػػي
Mosewich, McEwen, Eklund & Crocker, 2017) ، (Durkin, Beaumont, 

Hollins Martin & Carson, 2016) . بػػيف   إيجابيػػلػػ  وجػػود عبلقػػ  إ االتػػي توصػػمت
 أكػػيف جػػرىأ. كمػػا  الرفػػاه الندسػػيالندسػػي كأحػػد أبغػػاد  االزدىػػارو   الرفػػاه الندسػػيو  الػػذاتيالتػػراحـ 

(Akin, 2015)  لػػػ  وجػػػود عبلقػػػ  وتوصػػػؿ إ الندسػػػي االزدىػػػارو  الػػػذاتيدراسػػػ  عػػػف التػػػراحـ
  .لدى الطمب  يمابين  إيجابي

دراسػػات  م ػػؿ، لمطمبػػ  األكػػاديمي األدا و  الػػذاتيبػػيف التػػراحـ   إيجابيػػت عبلقػػ  وجػػدكمػػا 
 (Akın, 20012) ، (Beaumont & Hollins Martin, 2016a) مػػػف: كػػػؿٍ 

(Akın,2008) (Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007) .االزدىػار ووجػود عبلقػ  بػيف 
 ،(Keyes & Simoes, 2012) :يْ دراسػػػػتَ  م ػػػػؿ ،لمطمبػػػػ  األكػػػػاديمي األدا الندسػػػػي و 

(Ambler,2006). 
البي ػػػات التغميميػػػ  فػػػي  المتكػػػررة  اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ  ذوي ف الطمبػػػ وجػػػد أ كمػػػا
 ,Diener, Helliwell & Kahneman) ندسػيال االزدىارو   الرفاه الندسيفي  ك ريكونوف أ
2010a) . ُالخبػػػػػرات مجموعػػػػػ  مػػػػػف  ابأنيػػػػػ ٚوالسػػػػػمبي   اإليجابيػػػػػ الخبػػػػػرات االندغاليػػػػػ  ؼر  َغػػػػػوت
المواقػؼ في  ومشاعره تغكس عواطدوالتي  لمدرد الخاص  الخبرات االندغالي و  الغام  االندغالي 
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  اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ و  .(Diener et al., 2010b)  اافتػو عػف النظػر بيػض المختمدػ 
حػػزف ال :م ػػؿ السػػمبي   الخبػػرات االندغاليػػوكػػذلؾ تتنػػوع و ، والسػػغادة والاناعػػ  الدػػرح :م ػػؿ عديػػدة

 دينذذ صذذهه  الذذ    والسػػمبي   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ  نمػػوذجويغتبػػر . واليضػػب والخػػوؼ

لتايػػيـ مجموعػػ   هؤ تػػـ إنشػػا ذيالػػمػػف النمػػاذج الحدي ػػ   (Diener et al., 2010b) وآخذذ و 
 ف لمخبػػراتيْ غػػدبُ كػػوف النمػػوذج مػػف ويتمغػػا. السػػمبي  و   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ واسػػغ  مػػف 
بغػػػض  وتوصػػػمت السػػػمبي . الخبػػػرات االندغاليػػػ و   اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ ىمػػػا:  االندغاليػػػ 
مػف جيػ  وبػيف السػمبي  و   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ كػؿ مػف  ل  وجود عبلقػ  بػيفالدراسات إ
                        :يْ دراسػػػػػػػػػػتَ م ػػػػػػػػػػؿ  ،مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػرى لمطمبػػػػػػػػػػ  األكػػػػػػػػػػاديمي األدا و الندسػػػػػػػػػػي  االزدىػػػػػػػػػػار

(Silva & Caetano, 2013) ،(Diener et al., 2010b). 
لمطمب  سػوا  بالبي ػ    إيجابي اندغالي  وتوافر خبرات الذاتيعبلق  بيف التراحـ  تجدوُ  كما
البي ػ  فػي  االجتمػاعيحـ الػذات  مػرتبط بالػدعـ ف التػرافاػد وجػد أسرة والمجتمظ أو األالتغميمي  

توصػمت التػي  وعػف الدراسػات.  (Akin & Eroglu, 2013)  إيجابيػ اندغاليػ وتػوافر خبػرات 
 ،لمطمبػ  بي ػ  الػتغمـفي  والسمبي   اإليجابي الخبرات االندغالي و  الذاتيالتراحـ  لوجود عبلق  بيف

 & Barnett) ، (Schellenberg, Bailis & Mosewich, 2016)مػف:  كػؿ   دراسػات
Flores, 2016)، (Farnsworth, Mannon, Sewell, Connally & Murrell, 

2016) ، (Maraldo, Zhou, Dowling & Vander Wal, 2016) ، (Manavipour 
& Saeedian, 2016) ، (Choi, Lee & Lee, 2014) ،(Cunha, Martinho, 

Xavier & Espírito Santo,2013) ،(Tanaka, Wekerle, Schmuck & Paglia-
Boak, 2011)   . 

  مشكمة الدراسة:
حػػدود عمػػـ  -فػػي جنبيػػ  أو أ عػػدـ وجػػود دراسػػات عربيػػ راث تبػػيف مػػف خػػبلؿ اسػػتارا  التػػ

  اإليجابيػػػػ الخبػػػػرات االندغاليػػػػ و  الػػػػذاتيالندسػػػػي والتػػػػراحـ  االزدىػػػػار تناولػػػػت دراسػػػػ  -الباح ػػػػ  
نػدرة الدراسػات  وكػذلؾفػي المجػاؿ الندسػي والتربػوي  حدي ػ  مداىيـ احيث إني والسمبي  مجتمغ 

، فمػف خػبلؿ المسػ    عمػ  حػدةمف ىػذه المتييػرات ال بل ػف متييريْ ال بلكِ األجنبي  التي تناولت 
 :يْ دراسػتَ و ، الػذاتيالندسػي والتػراحـ  االزدىارعف  (Akin, 2015) س الباح   غير دراجد تلـ 

(Silva & Caetano, 2013) ،(Diener et al., 2010b) الخبػرات الندسػي و  االزدىػارف عػ
  .والسمبي   اإليجابي االندغالي 



 

 

 

 االزدىػػار لدراسػػ اقترحػػت نمػػاذج بنا يػػ  جنبيػػ  األالدراسػػات السػػابا   مػػفف الاميػػؿ كمػػا أ
 (Gunnell et al., 2017)مف: ات كؿ  دراس م ؿ الذاتيالندسي والتراحـ 

  (Sun, Chan & Chan, 2016) (Yang, Zhang & Kou, 2016) ، 
(Brown, Bryant, Brown, Bei & Judd, 2015) ، (Mansfield, Pasupathi, & 

McLean, 2015)، التػػراحـ  لدراسػػ نمػػاذج بنا يػػ   الدراسػػات السػػابا  كمػػا اقتػػرح الاميػػؿ مػػف
 ،(Barnett & Flores,2016) :يْ دراسػتَ م ػؿ  ،والسػمبي   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ و  الػذاتي

(Farnsworth et al., 2016) . 
الندسي  زدىاراالعدـ وجود نموذج نظري يجمظ بيف تبيف مف خبلؿ استارا  التراث كما 
نتػػػػػا م  فأرغػػػػػـ  األكػػػػاديمي األدا و  والسػػػػػمبي   اإليجابيػػػػ الخبػػػػرات االندغاليػػػػػ و  الػػػػػذاتيوالتػػػػراحـ 

ممػػا دفػػظ الباح ػػ   ؛وجػود عبلقػػات بػػيف ىػذه المتييػػرات بغضػػيا وبغػض كػػدتؤ الدراسػات السػػابا  
ة والكميػ  المباشػر ات المباشػرة وغيػر تػأ ير ال لمتحاؽ مف   نموذج نظري يجمظ ىذه المتييراتلبنا

مػ  ماىيتيػا مػف الناحيػ  ؼ عو عندما تكوف ىذه المتييرات حدي   لموق ال سيما ،ليذه المتييرات
ا يػػدعـ أىميػػ  عمػػؿ نمػػوذج بنػػا ي لمتييػػػرات ا؛ مّمػػػي ػػ بػػات الدػػروض الماترحػػ  تجريبا  النظريػػ  و 
 طمبػ ىميػ  المرحمػ  الجامغيػ  لممػف جانػب ومػف جانػب أخػر أىػذا  ،البي   الغربي   عم الدراس 
غاػػؿ ضػػرورة التغامػػؿ مغيػػا ب ممػػا يتطمػػب طمبػػ مػػف الضػػيوط عمػػ  الالك يػػر يوجػػد فييػػا  حيػػث

 األدا و  الندسػػػي االزدىػػػارمػػػف أجػػػؿ تحايػػػؽ ليػػػـ فييػػػا   إيجابيػػػ اندغاليػػػ خبػػػرات رحػػػيـ وتػػػوفير 
وقػػػد وجػػػدت  .الجامغػػػ  طمبػػػ ىػػػذه المتييػػػرات لػػػدى . لػػػذلؾ يجػػػب أف نػػػدرس الجيػػػد األكػػػاديمي
 الخبػرات االندغاليػ و  الػذاتيالندسػي والتػراحـ  االزدىػارراسات التي تناولت الد غمبالباح   أف أ

 .وذلؾ ألىمي  ىذه المرحم  الجامغي المرحم   مفاستخدمت عينات  والسمبي   اإليجابي
فػي  مشككمة الحثكث الكرا  كؿ ما سػبؽ دفػظ الباح ػ  لمايػاـ بيػذه الدراسػ . ويمكػف تحديػد 

 الػػػذاتيالندسػػػي والتػػػراحـ  االزدىػػػارللعالقوووات السوووببية بوووي  النمووووذل البنوووا   محاولػػػ  دراسػػػ   
 وذلؾ جامعة"ال طلبةلدى  األكاديم  األداءف   المسيم  والسمبي   اإليجابي الخبرات االندغالي و 

 :ضوء األسئمة التاليةفي 

 السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ و   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ إلػػ  أي مػػدى تشػػكؿ متييػػرات  .ٔ
 األدا و  ،كمتييػػػػػرات وسػػػػػيط  الػػػػػذاتيالندسػػػػػي والتػػػػػراحـ  االزدىػػػػػارو  ، مسػػػػػتام اتكمتييػػػػػر 

ات( بػػػيف ىػػػذه تػػػأ ير كمتييػػػر تػػػابظ نموذًجػػػا بنا ي ػػػا يدسػػػر الغبلقػػػات السػػػببي   ال األكػػػاديمي



 

 .؟ كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة طمب  لدى المتييرات 
 وكميػػػػ مباشػػػػرة وغيػػػػر مباشػػػػرة وسػػػػالب  جبػػػػ  ات  مسػػػػارات( مو تػػػػأ ير إلػػػػ  أي مػػػػدى توجػػػػد  .ٕ

 االزدىػػارمػػف خػػبلؿ كػػؿ  مػػف  السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ و   اإليجابيػػ االندغاليػػ لمخبػػرات 
كميػ  بالجامعة لدى طمبػ   األدا  األكاديمي فيكمتييرات وسيط   الذاتيالندسي والتراحـ 

 .؟الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرة
 الػذاتيلمتػراحـ وكميػ  ات  مسارات( موجب  مباشرة وغير مباشػرة أ ير تإل  أي مدى توجد  .ٖ

الجامعووة لػػدى طمبػػ   األدا  األكػػاديميفػػي  وسػػيط الندسػػي كمتييػػر االزدىػػارمػػف خػػبلؿ 

 .؟كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةب
 األدا فػػػي  لبلزدىػػػار الندسػػػي ر( موجػػػب مباشػػػر وكمػػػي مسػػػا تػػػأ يروجػػػد يإلػػػ  أي مػػػدى  .ٗ

 .؟ات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةكمي  الدراسبالجامعة لدى طمب   اديمياألك
 أ داف الدراسة:    

أفضػؿ استكشػاؼ  :لػ إف أىػداؼ الغمػـ حيػث تيػدؼ الدراسػ  تنبظ أىداؼ ىذه الدراس  م
كمتييػر مسػتاؿ  والسمبي   اإليجابي الخبرات االندغالي نموذج بنا ي يدسر الغبلقات السببي  بيف 

كمتيير تابظ لػدى عينػ   األكاديمي األدا و كمتييرات وسيط   الندسي االزدىارو  الذاتيحـ والترا
ات الموجبػ  المباشػرة تػأ ير فيػـ وتدسػير الكػذلؾ  .الدراس . ويغد ىذا ىو اليدؼ الػر يس لمدراسػ 

مػػف خػػبلؿ  األكػػاديمي األدا فػػي والسػػمبي    اإليجابيػػ االندغاليػػ لمخبػػرات والكميػػ  وغيػػر المباشػػرة 
 األدا فػي  الػذاتيـ لمتػراحوكػذلؾ ، كمتييػرات وسػيط  الندسػي االزدىارو  الذاتيالتراحـ ؿ مف ك

ات الموجبػػػػ  تػػػػأ ير فيػػػػـ وتدسػػػػير الو  ،كمتييػػػػر وسػػػػيط الندسػػػػي االزدىػػػػارمػػػػف خػػػػبلؿ  األكػػػػاديمي
، مػػف أجػػؿ التنبػػؤ لػػدى عينػػ  الدراسػػ  األكػػاديمي األدا فػػي  لبلزدىػػار الندسػػيالمباشػػرة والكميػػ  

 .تاير تأ بيذه ال
 أ مية الدراسة:

بنػػا  نمػػوذج نظػػري والتأكػػد منػػو مػػف خػػػبلؿ و . التأصػػيؿ النظػػري فػػي الدراسػػات الغربيػػ  
الػوطف الغربػي لمديػومْيف مصػر و تحميؿ المسار؛ بما يساىـ فػي التأصػيؿ النظػري فػي سموب أ

عػداد يستديد منيما الباح وف في المجػاؿ فػي إ ،الندسي االزدىارو  الذاتيالتراحـ : ىماف جديديْ 
الندسػي والتػراحـ  االزدىػاربػاكورة الغمػؿ فػي مجػاؿ  بم ابػ دراساتيـ، حيث تغتبر ىذه الدراس  

الندسػػي والتػػراحـ  االزدىػػارمػػف  ماػػاييس لايػػاس كػػؿ    قػػدمت الدراسػػ  الحاليػػ   بل ػػكمػػا . الػػذاتي
 بغػػػض الندػػػظ والسػػػمبي ؛ األمػػػر الػػػذي قػػػد يترتػػػب عميػػػو  اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ و  الػػػذاتي



 

 

 

وكػذلؾ يمكػف االسػتدادة مػف نتػا م  .ا  البي ػ  الغربيػ  بيػذه الماػاييس ػر وا   ،لمدارسيف في المجاؿ
 طمبػ لػدى  الندسػي االزدىػارو  الذاتيالتراحـ الدراس  في إعداد برامم إرشادي  وعبلجي  لتنمي  

يمكػػػػف  كمػػػػالػػػػدييـ بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػظ قػػػػدراتيـ.  األكػػػػاديمي األدا مػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػيف  الجامغػػػػ 
 طمبػػ لػػدى   إيجابيػػ ندغاليػػ اخبػػرات تغميميػػ  ذات تػػوفير بي ػػ  دادة مػػف نتػػا م الدراسػػ  فػػي االسػػت

 .األكاديمي األدا و الندسي  االزدىارلدييـ و  الذاتيالتراحـ  مف أجؿ تحسيف الجامغ 
 مفا يم الدراسة
 االطار النظري:

 :1النفسي االزد ار :أوالا 
 اإليجػػابيا مػػظ عمػػـ الػػندس تزامًنػػدس عمػػـ الػػنفػػي  احػػدي ً الندسػػي  االزدىػػارمصػػطم  ظيػػر 

 نتاجيػػ اإلبمػػا فػػي ذلػػؾ   اإليجابيػػكيات السػػمو و  ٕ الرفػػاه الندسػػي مديػػـونب ػػؽ مػػف تطػػوير حيػػث ا
 Diener) الندسػي  الجيػدةوالصػح   اإليجػابي االجتمػاعيالسػموؾ و  واإلبداع والغبلقات الجيػدة

et al., 2010a). 
وقػػد  . اإليجابيػػ الندسػػي  شػػكاؿ الصػػح شػػكؿ مػػف أ بأنػػوالندسػػي  زدىػػاراالوقػػد تػػـ تغريػػؼ 

 & Larsen )حيػاتيـفي  فرادلؤل م ؿالبشري األ األدا  بأنيا  اإليجابيصدت الصح  الندسي  وُ 
Prizmic, 2008) ، مػف  بػداًل بشػكؿ جيػد  فػرادبأنيا عػيش األ  اإليجابي الندسي  الصح وتتميز

يختمػػؼ  لػػذلؾو  ،(Jayawickreme, Forgeard & Seligman, 2012) الشػػغور الجيػػد
 فيشػػير؛  (Michalec & Keyes, 2013) عػػف غيػػاب المػػرض الغامػػيالندسػػي  االزدىػػار
الندسػي  االزدىػارف إالحيػاة تسػير عمػ  مػا يػراـ بػؿ فػي  ف تجربػ  الدػردألػ  إالندسػي  االزدىار
مػرادؼ  الندسػي الزدىػاراف كمػا أ ،نحو فغاؿ لمدرد يغمؿ عم جيد ال األدا و شغور المزيم مف 

.  (Huppert, 2009a) ويجسػد الصػح  الغاميػ   اإليجابيػمػف الصػح  الندسػي   ى عػاؿٍ مسػتوً ل
ا فػي ر يًسػ لمدرد يغتبر عػامبًل  ات السمبي تأ ير وال  اإليجابيات تأ ير لمتوازف بيف ال تحايؽ الدرد إف

 . (Diehl, Hay, & Berg, 2011) الندسي االزدىاريتمتظ بتحديد ما إذا كاف الشخص 
لمرفاه  ـ  اى دٌ غْ بُ  بأنوالدراس  الحالي  في  اإجرا يً  الندسي االزدىار ويمكف مما سبؽ تغريؼ

  اإليجابيػػالجامغػػ . وتتم ػػؿ الصػػح  الندسػػي   طمبػػ ل  اإليجابيػػالصػػح  الندسػػي  لتحايػػؽ  الندسػػي
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عمػاؿ ياػـو بػو مػف أمػا  ف  بػأ، وشػغوره المكمؼ بيا باألعماؿالاياـ  في لطالب الجامغ  في  اتو
يمػػا ف اطماًػػمُ  انشػػاطً  امتبلكػػوو  ،اآلخػػريفمػػظ لػػو   إيجابيػػلػػو، ووجػػود عبلقػػات  ومغنػػ ذات قيمػػ  

اندغاالتو  الادرة عم  تاييـو  اآلخريفالتغامؿ مظ في  كدا ة المشاعرعماؿ، ولديو ياـو بو مف أ
تغمـ األشػػػػيا  بػػػػ وترحابػػػػو لػػػػو  ميمػػػػال باألنشػػػػط االنشػػػػياؿ وكػػػػذلؾ ،   بسػػػػيول الذاتيػػػػ ومشػػػػاعره
 .المواقؼ المختمد في  افضؿ دا مً ، وتوقظ األف المستابؿبشأ ، والتداؤؿالجديدة

تغكػػس التػػي  مػػف خػػبلؿ االسػػتجابات المدظيػػ  لغينػػ  الدراسػػ  الندسػػي االزدىػػار ويػػتـ تايػػيـ
مػػػزيم مػػػف  وتحايػػػؽ  اإليجابيػػػلتحايػػػؽ الصػػػح  الندسػػػي   الجامغػػػ  لطمبػػػ   اإليجابيػػػسػػػتجاب  الا
 الواحػد الُبْغػد ذيالندسػي  االزدىاردرجاتو عم  ماياس  تغبر عنو لمدرد، جيدال دا األو شغور ال

 أعدتو الباح  .الذي 
الرفػػاه لػػ  التأصػػيؿ النظػػري لتطػػور ظػػري لبلزدىػػار الندسػػي يجػػب الرجػػوع إولمتأصػػيؿ الن

 فّ إ حيػث. ٕاألدا  ونيػم ٔالمتغػ  نيم: ىما فيْ نظري فنيجيْ  مستمد مف  الرفاه الندسيف ، الندسي
 أو ٗركػػز عمػػ  السػػغي ورا  الممػػذاتوي ٖؿاريستبوسػػ ينبػػظ مػػف الديمسػػوؼ اليونػػاني المتغػػ  نيػػم

بمػػوغ المػػذة ل الدػػرد يسػػغاليػػدؼ ىػػو  فبػػأفػػي ضػػو  نيػػم المتغػػ    الرفػػاهبحػػاث أوتدسػػر  ٘السػػغادة
التػػي  لبشػػري ا اإلمكانػػات ضػػو فػػي  مغػػوويتغامػػؿ   الرفػػاهفيدسػػر  األدا نيػػم مػػا أاأللػػـ.  تجنػػبو 

 اػػػدرةالعمػػػ  أيًضػػػا  تركػػػزالتػػػي  نظريػػػات جػػػودة الحيػػػاةو  اإليجػػػابيالبشػػػري  األدا تركػػػز عمػػػ  
 Ryan & Deci, 2001; Taillefer, Dupuis, Roberge & Le) لمدػرد ٙالوظيديػ 

May, 2003)  . نيػم و  ٛالسػغادة ف: نيػميْ يَجػالنكػبل ل  الرفػاهدسػير لت ٚرسػطوالدضػؿ أل يغػودو
السػػغادة أو  فوعمػؿ المشػػاعر بشػػكؿ جيػػد وأ جيػػدال وىػػذا ىػػو مػػزيم مػف الشػػغور ،امًغػ ٜاألدا 

.  اإليجابيػالصػح  الغاميػ   ىو  الرفاهواعتبر  .فِ يْ يجَ النتشمؿ كبل  الحياةفي  الغيش بشكؿ جيد
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 نسػػػػػافلئل الحاياػػػػػ الػػػػػذات  م ػػػػػؿو يوأنػػػػػ السػػػػػغادة والمػػػػػذة،أك ػػػػػر مػػػػػف مجػػػػػرد   الرفػػػػػاه ف  إياػػػػػوؿ و 
(Helliwell & Putnam, 2005). 

مجموعػ   مػف مسػتمد بغادهلتحديد أ تدسيرهفي  بالغديد مف المراحؿ  الرفاه الندسيمر وقد 
الرفػػاه  ػػـ السػػغادة ب بػػدأبػػ بلث مراحػػؿ حيػػث  مػػرفاػػد  .متنوعػػ  مػػف الػػرؤى النظريػػ  والتجريبيػػ 

 .(Seligman, 2011)  الندسي االزدىارغد بُ  ليومضاؼ إ  الرفاه الندسي اوأخيرً  ٔ الندسي
 افا تتداػػمػػنياختمدتػػا أو اتداتػػا إال أ  الرفػػاه الندسػػيبيػػا  مػػرالتػػي  ولػػ  وال انيػػ األ والمرحمػػ 

الماػػػاييس وىػػػذا يتنػػاقض بشػػػكؿ حػػػاد مػػػظ  متغػػػدد األبغػػػاد.  الرفػػػاها فػػػي الػػػرأي الاا ػػػؿ بػػأف جميًغػػ
د ْغػبُ  باسػتخداـ ويمكف تاييم  الرفاه الندسي فمنطما  مف أا كانت تستخدـ ساباً التي   االجتماعي
الندسػي  االزدىػارد ْغػضػاف  بُ ت إومف ىذا المنطمؽ تم ،السغادةالرضا عف الحياة أو  واحد ىو

 ساسي وكانت ىذه الحرك  نتاج مسمم  أ .الندسي المرحم  ال ال   لمرفاهفي  احدي ً  لمرفاه الندسي
عػػف ذاتػػو تجغػػؿ مػػف   إيجابيػػتمػػؾ الدػػرد تصػػورات يم فْ أ بأنػػو يجػػب  الرفػػاه الندسػػيدراسػػ  فػػي 

و سػغادة أ توليسػ اا ندسػي  مرفيًػمدػرد ، وبمجرد أدا يا تجغؿ ل ً إيجابي االمياـ التي ياـو بيا ميامً 
 . (Diener et al. 2010b) فاط بأدا  الغمؿ اتمذذً 

 االزدىػػاروا ػػؿ النمػػاذج لتدسػػير أمػػف  (Diener et al. 2010b) دينػػرمػػوذج نويغتبػػر 
 االزدىػار دَغػبُ  ضػاؼ فيػو، وقػد أ الرفػاه الندسػيو  ٕالػذاتي  الرفػاهمجػاؿ  وفيػ ت ػر أ التػيندسػي ال

 ىػذايشػتمؿ الندسػي حيػث  االزدىػارضػاؼ النمػوذج تدسػير أوقػد  . الرفاه الندسػيبغاد أل الندسي
، اتواحتػراـ الػذ، كدػا ة المشػاعرو ، واالنخػراط،  اإليجابيػوالغبلقػات ، الحيػاة اليادفػ : عم  الُبْغد

 غمػب الدراسػاتأفػي  ـخدِ اسػتُ د واحػد ْغػمػف بُ  الندسػي لبلزدىار اماياسً دينر صمـ كما . والتداؤؿ
الرفاه قياس  إجرا اتالستكماؿ  ؛ الرفاه الندسيمجاؿ في  اىتمت بيذا المصطم  الحديثالتي 

عتمػػاد وسػػيتـ اال .ٖنسػػافاإل ازدىػػار فكػػرة إلػػ  ااسػػتنادً ؛ الندسػػي االزدىػػار دْغػػبُ  بإضػػاف   الندسػػي
نػػا  مايػػاس يناسػػب البي ػػ  الندسػػي وب االزدىػػارالبحػػث الحػػالي لتدسػػير فػػي  عمػػ  ىػػذا النمػػوذج

 المصري .
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 ووجػػػد البػػػاح وف ،الندسػػػي توالػػػت األبحػػػاث عميػػػو االزدىػػػارا مػػػظ ظيػػػور مصػػػطم  وتزامًنػػػ
فاد  .(MacNeal-Harris, 2015)الندسي    اإليجابيبينو وبيف الك ير مف المتييرات  اارتباطً 

 ,Huppert & So) إلنتاجيػ اوزيػادة الندسػي  االزدىػارارتبػاط بػيف  عمػ  سػبيؿ الم ػاؿ جػدوُ 
مػظ  إيجػابييػرتبط بشػكؿ  الندسػي االزدىػارمػف  ًياى عالمستوً  فأوقد أ بتت األبحاث  . (2013

الندسػي  االزدىػاريػرتبط كمػا  .(Keyes, 2002)  االجتماعيػوالمغرفيػ  و   الرفػاه الندسػي مػف كؿ  
 االزدىػارف كمػا أ (Michalec & Keyes, 2013) .الغاطديػ    الحيويػ مػظ بيإيجػا بشػكؿ

 .(Diener et al., 2010a) ياإليجاب الغاطدي والتداعؿ ،التغاؿو  الذات تابؿالندسي يرتبط ب
 فػػػػي مسػػػػاىم  أك ػػػػر ىػػػػـالندسػػػػي  االزدىػػػػارب الشػػػػغوريغايشػػػػوف  الػػػػذيف األشػػػػخاص فإ
 فػػي إنتاجيػػ  وأك ػػر، (Huppert, 2009b; Michalec & Keyes, 2013) مجتمغػػاتيـ

اليوميػػ   األنشػط  عمػ  قػػؿ مدروضػ أ ولػدييـ قيػود أفضػؿ، اجتماعيػػ  بغبلقػات والتمتػظ الغمػؿ،
 ،يالبي ػ الػتحكـ مػف أعمػ  مسػتويات ولػدييـ ،(Huppert, 2009a; Keyes, 2005) لػدييـ

 االزدىػاربػيف ارتبػاط  مؤشػرات وجػدكما ت.  (Telef, 2013) اآلخريف مظ  اإليجابي والغبلقات
 ،(Huppert & So, 2013) ٔجيػد بشػكؿ تسػير الحياة أف إدراؾ م ؿ المغرفي  الرفاهو الندسي 

 ,Huppert & So)تحايايػػا  مجػػاالت الحيػػاة المختمدػػ  ومحاولػػ فػػي  ىػػداؼ الدػػردأ دراؾوا  
 اسػمبً الندسػي  االزدىػارقػد ارتػبط و  . ((Huppert, 2009b ، بؿ وىػدؼ الحيػاة ندسػيا(2013
، (Michalec & Keyes, 2013)الغامػػي  والمػػرض ،(Keyes, 2002) ت ػػابمػػظ االك

 . (Diehl et al., 2011; Keyes, 2002)السمبي   اتتأ ير وال
 .األكػػاديمي األدا و الندسػػي  االزدىػػار عبلقػػ  بػػيف لػػ وصػػمت بغػػض الدراسػػات إكمػػا ت

 :دىػاراالز   بغنػواف دراسػ (Keyes & Simoes, 2012) سػيموسو  كيػيس مػف كػؿ   جػرىأ فاػد
 االزدىػػارفػػي  الدػػروؽ. وكػػاف اليػػرض مػػف الدراسػػ  ىػػو التحاػػؽ مػػف  اإليجابيػػالصػػح  الندسػػي  

وكػذلؾ التحاػػؽ  الغمػر والجػػنس والغػرؽ والتغمػيـ ضػو فػي  ( اإليجابيػػالصػح  الندسػي  الندسػي  
مػػػػف مرحمػػػػ  ( ٕٖٖٓ  وبمػػػػد عػػػػدد الغينػػػػ . األكػػػػاديمي األدا بػػػػالندسػػػػي  االزدىػػػػارمػػػػف عبلقػػػػ  

. الندسػػي االزدىػػارواسػػتخدـ الباح ػػاف مايػػاس ي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػ  منتصػػؼ الغمػػر فػػ
ىنػاؾ كمػا كانػت  ،األكػاديمي األدا و الندسي  االزدىاروجود عبلق  بيف ل  الدراس  إ وتوصمت

 أمبمػر جػرىأكمػا  التغمػيـ. رؽ ومسػتوىبحسػب الغمػر والجػنس والِغػ الندسي االزدىارفي  فروؽ
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(Ambler, 2006) الجامغػػ  باسػػتخداـ عمػػـ  طمبػػ لػػدى  االزدىػػاركيديػػو تحايػػؽ  دراسػػ  عػػف
وكػػػاف اليػػػرض مػػػف ىػػػذه الدراسػػػ  ىػػػو استكشػػػاؼ  ٔونظريػػػ  مشػػػارك  الطالػػػب اإليجػػػابيالػػػندس 
 طمبػ . حػدد الباحػث الندسػي االزدىػارفػي  بيف المجموعات الخمػس لبلنخػراط الدراسػي الدروؽ

مػػف  االزدىػػارو   الرفػػاهقػػد تػػـ قيػػاس و  ،اعاًمػػ( ٖٕ-ٛٔالجامغػػات الػػذيف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف  
وتػػػـ قيػػػاس . مػػػف نمػػػوذج لمصػػػح  الندسػػػي  متصػػػؿوىػػػو  Keyes (2002) زلكيػػػمايػػػاس  خػػػبلؿ

وكاف المايػاس  ٕ الكميفي  طمب النخراط الالمس  الوطني الجامغ  بماياس مشارك  الطمب  في 
تدػػاعبلت  -األكػػاديميمسػػتوى التحػػدي  فػػي الكميػػ  وىػػي: طمبػػ أبغػػاد النخػػراط ال  ياػػيس خمسػػ

دعػـ  - التغميمي  الخبراتإ را   - التغمـ النشط / التغاوني - الطالب / أعضا  ىي   التدريس
 األدا وجػػػود عبلقػػػ  بػػػيف النتػػػا م أظيػػػرت . األكػػػاديمي األدا تػػػـ قيػػػاس كمػػػا  ، البي ػػػ  الجامغيػػػ

عػػػػدـ وجػػػػود اخػػػػتبلؼ بػػػػػيف  ANOVAأظيػػػػرت نتػػػػا م كمػػػػا .الندسػػػػي االزدىػػػػارو  األكػػػػاديمي
كمػا  ،لبلنخػراط فػي الكميػ   بحسػب المتييػرات الخمسػ االزدىارفي  المختمد  طمب لمجموعات ا

 لكػؿ   االزدىػارب التنبػؤفػي    كاف المتيير األىـالبي   الجامغي  الداعم  د غْ بُ أظيرت النتا م أف 
 .مف الذكور واإلناث

 : 3الذاتيالتراثم و  النفسي االزد ار :اثانيا 
الدوا ػػد عمػػ  صػػح   الك يػػر مػػف لػػو الػػذاتيالتػػراحـ  فأ ،ظيػػرت أغمػػب الدراسػػات الحدي ػػ أ
والتداعػػػػػؿ الندسػػػػػي  االزدىػػػػػارو   الرفػػػػػاه الندسػػػػػيبشػػػػػكؿ عػػػػػاـ وعمػػػػػ  الصػػػػػح  الندسػػػػػي  و األفػػػػػراد 

 حيػػث يسػػيـ؛  (Galante et al., 2014)ال اافػػات فػػي مختمػػؼخػػاص  بشػػكؿٍ  االجتمػػاعي
زيػادة و دػض الشػغور السػمبي عػف طريػؽ خالندسػي  االزدىػارو   الرفػاه الندسػيفػي  الذاتيالتراحـ 

ات تمييػا تجربػ  الدشػؿ أو اإلجيػاد مػف وضػظ الماارنػ ف عزلػ  الػندسإحيػث  .اإليجابيشغور ال
 إيجػػابيرتبط بشػػكؿ يػػ الػػذاتيالتػػراحـ  كمػػا أف . (Choi, Lee & Lee, 2014) اآلخريفبػػ

 & Neff, Hseih) والسػغادة والتدػاؤؿ االجتمػاعيوالتػرابط   الرفػاه الندسػيبالرضا عف الحياة و 
Dejitthirat, 2005) . الرفاه الندسيبالذكا  الغاطدي و أيًضا  الذاتيويرتبط التراحـ  (Neff, 
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2003b)،  م ػؿ االكت ػاب والامػؽ  الندسػي  المحػف رتبط بشػكؿ سػمبي مػظي الذاتيالتراحـ ف أكما
 .(Neff et al. , 2007) والغدا 

 المصػػطم حيػػث ظيػػر  اؿ عمػػـ الػػندسا فػػي مجػػا متزايػػدً اىتماًمػػ الػػذاتيالتػػراحـ  وقػػد القػػ 
لمغانػػػاة المػػػر ، وتوليػػػد  مغالجػػػ  بأنػػػو الػػػذاتيالتػػػراحـ ُعػػػرؼ و  .الشخصػػػي ندػػػس عمػػػـ فػػػي  احػػػدي ً 

.  (Neff, 2003a)بالػػذات المطػػؼ عػػف طريػػؽالرغبػػ  فػػي تخديػػؼ مغانػػاة المػػر  وشػػدا  ندسػػو 
 ،إلنكارا النخراط فيمف ا بداًل قبوؿ الذات السمبي في  ساعد األفراد ليس فاطي الذاتيوالتراحـ 
إلػػ  أندسػػيـ بشػػكؿ أك ػػر دقػػ  مػػف أجػػؿ تغزيػػز التنميػػ   اينظػػرو ف أفػػي  سػػاعدىـيأيًضػػا  ولكػػف
 ,Neff)الغواطؼ والسموكيات  سمبي في  عف طريؽ تغديؿ اإلدراؾ   واالستارار الغاطديالذاتي

2003b) . ُعم  الصح  الندسي   اقوي   امؤشرً  الذاتيالتراحـ غتبر وي(Neff, 2003b) . 
 كجز  مف أي ؛الخاص  بو كأمر عادي   الدرد لئلخداقاترؤي  بأنو  الذاتيالتراحـ ُعرؼ و 
مػف  بغػض األحيػاف(فػي  إلػ  إغػرا  غػرضتي عم  سبيؿ الم اؿ، كؿ شػخص  إنساف أيّ حال  

فػػػػي المشػػػػاعر السػػػػمبي  التػػػػي يمكػػػػف أف تنشػػػػأ عػػػػف م ػػػػؿ ىػػػػذه  امتورًطػػػػ غيػػػػر مػػػػا يصػػػػب  الدػػػػرد
ظ األفػػراد عمػػ  الشػػغور يتشػج بأنػػو الػػذاتيالتػػراحـ ُعػرؼ  كمػػا.  (Neff, 2003b) .اإلخداقػات

 & Neff)كدايػػ  الغػػدـ بباالرتيػػاح مػػظ أندسػػيـ فػػي حالػػ  وجػػود صػػغوبات وعنػػدما يشػػغروف 
Beretvas, 2013) .مػػظ تجػػارب الحيػػاة السػػمبي   لمتغامػػؿؽ ا ػػالطر  أحػػد الػػذاتيالتػػراحـ ف إ

(Allen & Leary, 2010)  . في سموكيات األفراد  المرون ؿ سيّ يُ  الذاتيالتراحـ و(Germer 
& Neff, 2013)  . عمػ   اكػوف قػادرً يوقدرتػو عمػ  أف  لمدرد الذاتيالابوؿ  وى الذاتيوالتراحـ

 & ,Werner, Jazaieri, Goldin, Ziv, Heimberg) رحػػيـ عػػف ندسػػوتايػػيـ  تاػديـ
Gross, 2012)  .بػداًل  ساسػي  مػظ الػندستصػرؼ الدػرد بحنػو بأُعػرؼ  الػذاتيالتػراحـ  ف  كمػا أ 

ا مػف حيػاة التجػارب السػمبي  باعتبارىػا جػز ً  فػي حالػ  المغانػاة والدشػؿ، ورؤيػ  لندسو مف انتااده
الغواطػػؼ واألفكػػار السػػمبي   مػػف التركيػػز عمػػ  بػػداًل منطايػػ  الحمػػوؿ العػػف  والبحػػث إنسػػافأي 

(Neff, 2003b) .األحػداث السػمبي التنظػيـ الغػاطدي تجػاهظ عبلقػ  و ياػ  مػ الػذاتيتػراحـ ملو  
فػي  المشػاعر السػمبي  أ نػا عاطدي  مظ الػندس  مرون لديو كوف تعم  أف  الدرديساعد نو كما أ

 سػاعدي الػذاتيوالتػراحـ .  (Brion, Leary, & Drabkin, 2014) مواقػؼ الحيػاة الحايايػ 
 كػػػوفييمكػػػف أف  كمػػػا.  (Yarnell & Neff, 2013) ادًػػػأك ػػػر تكيّ  واكونػػػيالنػػػاس عمػػػ  أف 

 .  (Allen & Leary, 2010) اإيجابًيػىيكمػ  الغاػؿ  إلعػادةبالػذات  لمرحم مغرفي  تراتيجي  اس



 

 

 

مػػػظ ضػػػيوطات الحيػػػاة م ػػػؿ الدشػػػؿ  فغػػػاؿٍ  عمػػػ  نحػػػوٍ  ىػػػو الاػػػدرة عمػػػ  التػػػأقمـ الػػػذاتيالتػػػراحـ و
فػػي  مػػندسلعػػبلج لطيػػؼ عمػػ  الرحمػػ  بالػػذات  يتنطػػو . و (Neff et al., 2005)الدراسػػي 

وأوجػػو الاصػػور ىػػي جػػز  مػػف حالػػ   والدشػػؿ االعتػػراؼ بػػأف األلػػـ طمػػباألوقػػات الصػػغب ، وتت
حالػػػ   يوىػػػ ندػػػس الدػػػردفػػػي  المتضػػػمف واأللػػػـىػػػذا الدشػػػؿ  لػػػدييـ وأف جميػػػظ األفػػػراد ،نسػػػافاإل

 . (Neff et al., 2007)تستحؽ الرحم 
اسػػتراتيجي   بأنػػوالدراسػػ  الحاليػػ  فػػي  اإجرا ًيػػ الػػذاتيالتػػراحـ  تغريػػؼ ،ويمكػػف ممػػا سػػبؽ

المطػػؼ  . مػػف خػػبلؿالجامغػػ  طمبػػ لػػدى  اإيجابًيػػىيكمػػ  الغاػػؿ  إلعػػادةبالػػذات  لمرحمػػ   مغرفيػػ
والػوعي ، الػندس ؿ باسوة مظوالتغام الذاتيالحكـ مف  بداًل  مظ الندسوالتغامؿ بحساسي   الذاتي
 إنسػػػافأي ا مػػػف حيػػػاة التجػػػارب السػػػمبي  باعتبارىػػػا جػػػز ً  رؤيػػػ ي  المشػػػترك  مػػػف خػػػبلؿ نسػػػانباإل

 انتاػادو  الغواطػؼ واألفكػار السػمبي  التركيػز عمػ الغزل  و مف  بداًل منطاي  الحموؿ لاعف  والبحث
المؤلمػػػ  واألك ػػػر مػػػف تابػػػؿ الغواطػػػؼ  مػػػف خػػػبلؿ التغاػػػؿ، و فػػػي حالػػػ  المغانػػػاة والدشػػػؿ الػػػندس
 االمدروسػػػػ  واألك ػػػػر تكييدًػػػػ االسػػػػتجاب وتشػػػػجيظ المغتػػػػاد  عػػػػف طريػػػػؽ منػػػػظ رد الدغػػػػؿ المؤلمػػػػ 
 .خطأكؿ شي  صبلح إ ومحاول اليوي  في تحديد  اإلفراطمقابل  لمتجارب
تغكس االسػتجاب  التي  مف خبلؿ االستجابات المدظي  لغين  الدراس  الذاتيالتراحـ  ـاي  ويُ 
ي  نسػػػانوالػػػوعي باإل الػػػذاتيالحكػػػـ مػػػف  بػػػداًل  الػػػذاتيالمطػػػؼ الجامغػػػ  لتحايػػػؽ  لطمبػػػ   اإليجابيػػػ

 ـتغبػر عنيػا درجػاتيوالتػي  اليويػ .فػي تحديػد  اطاإلفػر مقابول  التغاؿالغزل  و مف  بداًل المشترك  
ماابػؿ  الػذاتيد المطػؼ ْغػبُ : ب نا يػ  الاطػ بنيػ   بل يػ  األبغػادال ذي الػذاتيالتراحـ عم  ماياس 

ماابػػؿ ُبْغػػد التغاػػؿ د ْغػػوبُ  –د الغزلػػ  ْغػػي  المشػػترك  ماابػػؿ بُ نسػػاند اإلْغػػوبُ  – الػػذاتيد الحكػػـ ْغػػبُ 
 عدتو الباح  .أالذي  تحديد اليوي في  اإلفراط

لمتػػراحـ وؿ نمػػوذج أ (Neff, 2003b)نيػػؼالػػذي صػػممو  الػػذاتيالتػػراحـ  ويغتبػػر نمػػوذج
رجـ لمك يػػػر مػػػف الميػػػات لمتحاػػػؽ مػػػف  ػػػـ تُػػػ ،لمغػػػالـ الػػػذاتيالتػػػراحـ مايػػػاس سػػػدر عػػػف أ الػػػذاتي

ب طػ نا يػ  الا بنيػ   بل يػ  األبغػادالنمػوذج عػف  دروأسػ .الػذاتيتػراحـ لم  السػت   دبغاواألالماياس 
ماابػػؿ   ي  المشػػتركنسػػاناإلبالػػوعي و ، الػػذاتيالحكػػـ ماابػػؿ  الػػذاتيالمطػػؼ ىػػي:  الػػذاتيلمتػػراحـ 
 .(Neff, 2003a) تحديد اليوي في  اإلفراطماابؿ  التغاؿ، و الغزل 

حسػػػاف اإلمػػف  انوًعػػ كونػػولػػ  شػػير إي ،الػػذاتيالمطػػؼ وىػػو  ،الػػذاتيوؿ لمتػػراحـ األ الُبْغػػد
ناػد فػي  قسػوة يكوف لػدى الشػخصمف أف  بداًل لتجارب السمبي  في حاالت ا الندستجاه  الديـو 



 

شخصػػػػيتو التػػػػي فػػػػي  بغػػػػض الميػػػػزات الػػػػذاتيالمطػػػػؼ لديػػػػو الػػػػذي  فػػػػيبلحظ الشػػػػخص. الػػػػذات
لػ  الػذي يشػير إ الػذاتيالحكػـ  ماابػؿ، ندسػوعاطديػ  لينػ  وداعمػ  تجػاه وليػ   يا بميج يستخدم

 .  (Neff, 2009)صغب أوقات بيمر عندما ميؿ الدرد إل  أف يكوف قاسًيا عم  ندسو 
أف الدػػرد لػػ  يشػػير إو  ، ي  المشػػتركنسػػانإلباالػػوعي يػػو ف الػػذاتيال ػػاني لمتػػراحـ  الُبْغػػدمػػا أ
شػر يغيشػيا كػؿ الب اندغاليػ خبػرات  يىػمؤلمػ  السػغيدة و ال الخبرات االندغاليػ كؿ مف ف أيدرؾ 

يغيشػيا كمػا يغيشػيا و الدػرد يخبرىػا ولكػف  شخصػي  ومشاعر غير اندغالي خبرات  يفيوشا غ  
جػػود و و  .و لػػدييـ ىػػذا الدشػػؿأ لػدييـ ىػػذا الػػناصبػػأف جميػػظ البشػػر  ويغتػػرؼ لندسػػوكػؿ البشػػر. 

يػدرؾ ىػذه التجػارب السػمبي  كجػز  مػف  تجغػؿ الدػردالمشػترك   ي نسػانباإل ىذا النػوع مػف الػوعي
لػ  التػي تشػير إ، ماابػؿ الغزلػ  عػف المجتمػظ بالغزل مف الشغور  بداًل ي  الكبيرة نسانالتجرب  اإل

 وـ بالنسػػػب  لػػػافػػػي شػػػي  ىػػػيدشػػػؿ عنػػػدما فاشػػػؿ  إنسػػػافندسػػػو بأنػػػو  أف ُيْشػػػِغرإلػػػ  الدػػػرد  َمْيػػػؿ
(Neff, 2003a; Neff, 2009).  

الػػذي يسػػاعد النػػاس  يالمغرفػػالػػوعي  ىػػوو  .التغاػػؿيػػو ف الػػذاتيال الػػث لمتػػراحـ  الُبْغػػدمػػا أ
 ,Neff)يػػال و ينجػػرؼتحمس أيػػدوف أف  مػػف المؤلمػػ  واألك ػػرالمؤلمػػ  عمػػ  تابػػؿ الغواطػػؼ 

2003a)،  وتشػػجيظ الدػػرد المغتػػاد  عػػف طريػػؽ منػػظ رد الدغػػؿأحػػداث الحيػػاة  الدػػرد دراؾإلكػػنيم
الذي يشػير  اليوي في تحديد  اإلفراطمقابل ، لمتجارب اتكييدً  واألك رالمدروس   الستجاب عم  ا

ه قدرتػػو عمػػ  أف يسػػيطر عمػػ  شػػغور إلػػ   -شػػغور محػػبط يكػػوف لديػػوعنػػدما -ميػػؿ الدػػرد  لػػ إ
 .(Baer et al., 2004)لديو  خطأ كؿ شي صبلح إ

 ,Akin)أكػػيف اػػاـف ،الندسػػي االزدىػػارو  الػػذاتيالتػػراحـ عػػف  ةجريػػت دراسػػ  واحػػدوقػػد أ
  الرحمػػ -الػػذاتي التػػراحـ  الػػذاتيالتػػراحـ مػػف  الندسػػي االزدىػػارالتنبػػؤ ببدراسػػ  عػػف   (2015
 ٕ٘ٔ -أن ػػ  ٖ٘ٔا  ا جامغي ػػطالًبػػ (ٕٛٚ   شػػاركبم الجامغػػات التركيػػ  طمبػػ لػػدى   (الذاتيػػ
 ومايػػاس الػػذاتيالتػػراحـ  ـ مايػػاستػػـ اسػػتخدو  .سػػن  (ٖٔ-ٛٔ  بػػيف عمػػارىـأ(. تراوحػػت اذكػػرً 

 الػذاتيالمطػؼ  :الػذاتيلمتػراحـ   اإليجابيػغوامػؿ الف إلػ  أوتوصمت الدراسػ  . الندسي االزدىار
السػمبي  لمتػراحـ والغوامػؿ . الندسػي اراالزدىا مظ إيجابيً مرتبط   - التغاؿو   ي  المشتركنسانواإل

 ،الندسػي االزدىػارمػظ  اسػمبيً مرتبطػ   تحديػد اليويػ فػي  اإلفػراطو  والغزلػ  الػذاتيالحكػـ  :الذاتي
. الػذاتيلمتػراحـ  بغػاد  أخمسػمػف خػبلؿ  الندسػي االزدىػارتحميػؿ االنحػدار لمتنبػؤ بكما توصػؿ 

مػػف ( ٝٚٗ  الػػذاتي المطػػؼ فسػػروقػػد  .الندسػػي االزدىػػاربمنبػػً  قػػوى كػػاف أ الػػذاتيف المطػػؼ أو 



 

 

 

بغاد   أايماارن  ببنموذج االنحدار في  ي  المشترك  فمـ تظيرنسان، أما اإلاالزدىارالتبايف في 
  .الذاتيالتراحـ 
 كأحػػدالندسػػي  االزدىػػارو   الرفػػاه الندسػػيو  الػػذاتيالتػػراحـ تناولػػت التػػي  مػػا عػػف الدراسػػاتأ
 (Gunnell et al., 2017)خػروفوأ جونيػؿ جػرىأ حيػث ،فكانػت عديػدة  الرفػاه الندسػيأبغػاد 

ل  االرتيػاح إالجامغ  مف خبلؿ االحتياج  طمب لدى   الرفاهفي  الذاتيالتراحـ  تأ يردراس  عف 
عمػػػػييـ  تباػػػػطُ  اجامغي ػػػػ اطالًبػػػػ( ٜٛٔ  مػػػػف عينػػػػ  الدراسػػػػ  تكونػػػػتالندسػػػػي كمتييػػػػر وسػػػػيط. و 

وتوصػمت  .تحميػؿ المسػارواسػتخدـ  ،وؿفي بدايػ  الدصػؿ الدراسػي األ الذاتينات التارير ااستب
مػف الندسػي  ىػاردز واال  الرفػاه الندسػي فػي غيػر مباشػر تػأ يرلػو  الػذاتيالتراحـ ف الدراس  إل  أ

 ,.Durkin et al)خػروفوأ دوركػيف جػرىوأ لبلرتيػاح الندسػي كمتييػر وسػيط. االحتيػاجخػبلؿ 
  الرفػػاه الندسػػيو يػػاة المينيػػ  ونوعيػػ  الح الػػذاتيـ التػػراحستكشػػاؼ الغبلقػػ  بػػيف الدراسػػ   (2016
البيانػػػات الكميػػػ  باسػػػتخداـ  تػػػـ جمػػػظ. المممكػػػ  المتحػػػدةفػػػي  الممرضػػػاتالجامغػػػ   طمبػػػ بػػػيف 

الرفػاه  مايػاسو  ،الػذاتيـ التػراح مايػاس ،نوعي  الحيػاة المينيػ  ماياس: التالي الندسي   المااييس
 يدرسػػػػف ممرضػػػػ  (ٖٚ  . بمػػػػد عػػػدد عينػػػػ  الدراسػػػ اآلخػػػريفالتغػػػاطؼ مػػػػظ ومايػػػػاس  ، الندسػػػي

 ذوات الممرضػػاتأف لػػ  وأشػػارت النتػػا م إ .لمحصػػوؿ عمػػ  دبمػػـو الدراسػػات الغميػػا فػػي انكمتػػرا
ومسػتويات عاليػ  مػف  مسػتويات أقػؿ مػف اإلرىػاؽ فلػديي الػذاتيالتػراحـ في  غالي المستويات ال

 .الندسي االزدىارو   الرفاه الندسي
 ,Beaumont, Durkin) .ـجيػرو و كارسػوف، و ىػولينز و دوركػيف و  بومػوف جػرىأ كمػا

Hollins Martin, & Carson, 2016b)   ونوعيػ  الػذاتيوالتراحـ  اآلخريفب الرحم  دراس ،
التاليػػػ :  الماػػػاييس. وطباػػػت طمبػػػ لػػػدى ال التغػػػب واإلرىػػػاؽب اوارتباطيػػػ  الرفػػػاه الندسػػػيو الحيػػػاة 
 ومايػػػػاس ، سػػػػيالرفػػػػاه الند مايػػػػاسو  ،الػػػػذاتيالتػػػػراحـ ومايػػػػاس  ،نوعيػػػػ  الحيػػػػاة المينيػػػػ  مايػػػػاس

الجامغػػ . وتوصػػمت الدراسػػ   طمبػػ مػػف  (ٖٓٔ  . وطباػػت الدراسػػ  عمػػ اآلخػػريفالتغػػاطؼ مػػظ 
  الرفػػاه الندسػػيمػػف  ميػػا وجػػود عبلقػػ  عكسػػي  بػػيف اإلرىػػاؽ وكػػؿ  ىإلػػ  الغديػػد مػػف النتػػا م مػػف أ

ذلؾ وكػػ .الندسػػي االزدىػػارو   الرفػػاه الندسػػيو  الػػذاتيالتػػراحـ . ووجػػود عبلقػػ  بػػيف الػػذاتيالتػػراحـ و 
بػػيف   الرفػػاه الندسػيو  الػذاتيالتػػراحـ دراسػػ  عػف   (Sun et al., 2016) خػػروفوأ َصػفْ  جػرىأ

 لػػدى  الرفػػاه الندسػػيو  الػػذاتيالتػػراحـ المػػراىايف فػػي ىونػػد كونػػد تناولػػت الغبلقػػ  بػػيف مكونػػات 
، عاًمػػػػا (ٙٔ: ٕٔ  تتػػػػراوح أعمػػػػارىـ بػػػػيف ممػػػػف اطالًبػػػػ (ٕٚٚ  ، عمػػػػ  عينػػػػ  بميػػػػتالمػػػػراىايف



 

 بغػػادهوأ  الرفػػاه الندسػػيوأبغػػاده و  الػػذاتيالتػػراحـ مباشػػر بػػيف  تػػأ يرلػػ  وجػػود راسػػ  إوتوصػػمت الد
  .الندسي االزدىارم ؿ 

سػػػبيريتو سػػػانتوو  سػػػيمويسو  سػػػيمدا جػػػرىوأ  ,Silva, Simões) ليمػػػوسو  مػػػاركيزو  ا 
Espírito-Santo, Marques, & Lemos, 2016)  الػػذاتيوالتػػراحـ  التغاػػؿدراسػػ  عػػف 

 .اعاًمػػػ( ٓ٘ :٘ٔ  عمػػػارىـ بػػػيفا تتػػػراوح أفػػػردً  (ٖٙ المشػػػاركيف  عػػػدد كػػػافو . الروحػػػي  الرفػػػاهو 
وتوصػمت  .الروحػي  الرفػاه  انواسػتب الػذاتيالتػراحـ وطبؽ عمييـ ماياس بيؾ لبلكت اب وماياس 

 ،الروحي  الرفاهو  الذاتيالتراحـ ىميا وجود عبلق  بيف الدراس  إل  الغديد مف النتا م كاف مف أ
 جريدنشػػػػتايف جػػػػرىوأ .حسػػػػب الجػػػػنس الػػػػذاتيوالتػػػراحـ  الروحػػػػي  الرفػػػػاهاختبلفػػػػات فػػػػي ووجػػػود 

 & ,Grevenstein, Aguilar-Raab, Schweitzer) بمومِكػوو  شػدايتزرو  راب أغػيبلرو 
Bluemke, 2016)   والشغور بالتماسؾ بيف   الرفاه الندسيفي  ل  بحث الدروؽىدفت إدراس

 الػذاتيالتػراحـ مجموعػ  ذوي و  أفػراد، (ٕٛٓ ؿ الغػالي مجموعػات  مجموعػ  ذوي التدػاؤ  بلث 
ف الدراسػػ  إلػػ  أوتوصػػمت . أفػػراد( ٕٛٓ  ومجموعػػ  ذوي صػػمود عػػاؿٍ ، أفػػراد (ٖٛٓ  الغػػالي

ف الصػػػمود والتماسػػػؾ، حيػػػث إ  الرفػػػاه الندسػػػيفػػػي  فػػػروؽبيػػػنيـ توجػػػد  لػػػـالػػػ بلث مجموعػػػات ال
 والتماسؾ.  الرفاه الندسيفي  جميغياتؤ ر  الذاتيالتراحـ و  ؿوالتداؤ 
 الػذاتيمف خػبلؿ التػراحـ  الغاطدي  الرفاهبتنبؤ لمدراس   (Galla, 2016) غاال جرىأ ماك

التػراحـ بػيف التييػرات فػي الطوليػ  الغبلقػات  ل  دراسػ إلدى المراىايف  دراس  طولي ( وىدفت 
ا متوسػػػط مراىاًػػػ( ٕٖٔ  عينػػػ  الدراسػػػ  مػػػفوتكونػػػت ، غػػػاطديال  الرفػػػاهوالتيييػػػرات فػػػي  الػػػذاتي

  الرفػػػػػػػػػاهو  الػػػػػػػػػذاتيالتػػػػػػػػػراحـ انات قيػػػػػػػػػاس اسػػػػػػػػػتبطبػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػييـ . سػػػػػػػػػن  (ٙٚ.ٙٔ  عمػػػػػػػػػارىـأ
 الغػػػػاطدي  الرفػػػػاه وتغػػػػزز تتنبػػػػأ الػػػػذاتيالتػػػػراحـ ف زيػػػػادة التتبغيػػػػ  أ النتػػػػا مأظيػػػػرت و  .الغػػػػاطدي

 تشػػاندو يػػاند  جػػرىوأ .أعػػراض االكت ػػابو  يوتخدػػض مػػف التدكيػػر االجتػػرار  الندسػػي االزدىػػارو 
 مػف خػبلؿ الرضػا عػف الحيػاة فػي الذاتيالتراحـ  أ يرتدراس  عف  (Yang et al., 2016)كوو 

طبػػػؽ عمػػػييـ . الصػػػينييف مػػػف (ٕٖٓ الجامغػػػ   طمبػػػ اللػػػدى عينػػػ  مػػػف كمتييػػػر وسػػػيط  األمػػػؿ
 ذجػ نموأظيػرت نتػا م  .ٖالحيػاة عػفرضػا ومايػاس ال ٕمػؿومايػاس األ، ٔيالػذاتالتراحـ ماياس 

األمػػؿ  فوأاألمػػؿ والرضػػا عػػف الحيػػاة،  ا مػػظإيجابي ػػارتػػبط  الػػذاتيالتػػراحـ أف  البنا يػػ المغادلػػ  
                                                           

1
 The Self-Compassion Scale(SCS) 

2
 The State Hope Scale (SHS) 

3
 The Satisfaction with Life Scale (SWLS) 



 

 

 

بػػيف   اإليجابيػػالغبلقػػ   يتوسػػطا أف األمػػؿ مػػظ الرضػػا عػػف الحيػػاة، وأيًضػػ إيجػػابييػػرتبط بشػػكؿ 
 والرضا عف الحياة. التراحـ الذاتي

الرفػاه و  الػذاتيالتػراحـ دراسػ  عػف  (Brown et al., 2015)وأخػروف بػراوف جػرىأ كمػا
التػػراحـ : لمتييػرات الدراسػ  الػػذاتيالتاريػر  اسػتبانات بػػؽمسػار. وطالتحميػؿ مػف خػػبلؿ   الندسػي
 والامػػػػؽ( الندسػػػػي االزدىػػػػارو   الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة والتػػػػوازف الغػػػػاطدي  الرفػػػػاه الندسػػػػيو  الػػػػذاتي

، عاًمػػػػػا( ٓٙ-ٓٗ بػػػػػيف  فامػػػػػرأة تتػػػػػراوح أعمػػػػػارى( ٕٙٓ  عمػػػػػ  مغتاػػػػػدات الدػػػػػردو واالكت ػػػػػاب 
لمرفػػاه  قػوي   منبػػ ٌ  الػذاتيالتػػراحـ  فميػا أوتوصػمت الدراسػ  إلػػ  الغديػد مػػف النتػا م كػػاف مػف أى

 س.سػف اليػأفػي  ومغتادات الدرد  الرفاه الندسيتوسط الغبلق  بيف ي الذاتيالتراحـ ف وأ ،الندسي
تكػػرار اإلسػػا ات دراسػػ  عػػف  (Mansfield et al., 2015)خػػروفوأ مانسػػديمد جػػرىأكمػػا 

وكانػت الدراسػ   .اآلخػريفمػف والغدػو  الػذاتيوالتػراحـ   الرفاه الندسػيزيادة بالمرتبط   الشخصي 
 ال انيػػ  وال ال ػػ وكانػػت الدراسػػات  فػػرًدا( ٛٔٔ حيػػث بميػػت عينػػ  الدراسػػ  مستغرضػػ   ولػػ األ

الػػ بلث عػػف الغديػػد مػػف النتػػا م مػػف دراسػػات الوكشػػدت  .فػػرًدا( ٚٚ  عمػػ  عينػػ  قواميػػا طوليػػ 
 الػذاتيمتػراحـ ل وكػاف .الندسػي االزدىػارو   الرفاه الندسيو  الذاتيالتراحـ ىميا وجود عبلق  بيف أ

 الندسي.   الرفاه فيمباشر  تأ ير
دراسػ  الغبلقػ  بػيف  (Saricaoglu & Arslan, 2013)و وأرسػبلفاولُ سػاريجَ  جػرىأ كمػا

 ( طالبػػ ٘ٓٗ وتكونػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف  وسػػمات الشخصػػي . الػػذاتيوالتػػراحـ   الرفػػاه الندسػػي
وكشػػدت الدراسػػ  عػػف الغديػػد  .المممكػػ  المتحػػدةجامغػػات فػػي  مػػف كميػػ  التربيػػ  اطالًبػػ( ٖٕٔ و

 الندسػػي( االزدىػػار   الرفػػاه الندسػػي بغػػادأبػػيف كػػؿ   إيجابيػػعبلقػػ   وجػػودمػػف النتػػا م مػػف أىميػػا 
 & Hollis- Walker)  ـكولوسػػػػيمو و وكػػػػر ىػػػػوليس  جػػػػرىأ. كمػػػػا الػػػػذاتيالتػػػػراحـ و 

Colosimom, 2011)   المشاركوف  وكاف .السغادةو  الذاتيالتراحـ و  التغاؿدراس  عف ٕٚ )
 وطباػت ماػاييس الدراسػ  التاليػ : مايػاس سػن (. ٜ.ٕٓامرأة  متوسط الغمػر    (ٜٙ   ورجبًل 

الدراسػػ  لمغديػػد مػػف  وتوصػػمت (،NEO-PI-R)سػػمات الشخصػػي  ومايػػاس ، الػػذاتيالتػػراحـ 
 الندسي. االزدىارو   الرفاه الندسي فيمباشر  تأ يرلو  الذاتيالتراحـ أف  مياالنتا م مف أى

ذوي التػراحـ  طمبػ ف الأد ِجػفاػد وُ  ،األكػاديمي األدا و  الػذاتيالتػراحـ الغبلق  بػيف ما عف أ
إذف ىنػاؾ  اآلخػريف،أو ماارن  أندسػيـ مػظ الندس مف انتااد  بداًل أندسيـ  يتابموف الغالي الذاتي

يجابًيػو السػمبي  الػذاتيالتايػيـ   و الذاتيػعبلقػ  عكسػي  بػيف الرحمػ    ,Neff)األكػاديمي األدا ا بػا 



 

2003b). فػػػي  ات سػػػمبي ممارسػػػو تدػػػاعبلت و حػػػوادث ل عنػػػدما يتغرضػػػوف طمبػػػ ال وقػػػد وجػػػد أف
 مػػاإعمػػ  األحػداث المؤسػػد   ىػـودردوتكػػوف  طمبػ عمػػ  ال لميايػ  البي ػ  التغميميػػ  فيصػغب ذلػػؾ

رىػػاؽإجيػػاد و أو ضػػيؽ و أتغػػب  لآلخػػريف الػػذاتي يامػػؿ مػػف التػػراحـ وىػػذا بػػدوره  ،الػػذاتيوالناػػد  ا 
مػػف خػػبلؿ تػػدريبيـ  الػػذاتيالتػػراحـ  طمبػػ ـ الغم ػػنُ ويمكػػف أف  .األكػػاديمي األدا  فػػيا ويػػؤ ر سػػمبً 

لػػػ  مسػػػتويات عاليػػػ  مػػػف التػػػراحـ نيايػػػ  المطػػػاؼ إفػػػي  بحيػػػث نصػػػؿ بيػػػـ الػػػرحيـالغاػػػؿ عمػػػ  
 األكػػاديمي األدا  فػػييػػؤ ر ذلػػؾ كمػػو  ـ  ومػػف  َػػ الػػرحيـ، الػػذاتيالناػػد  ممػػا ينمػػي لػػدييـ الػػذاتي؛

 .(Beaumont et al., 2016a) .طمب لم
 اإيجابًيػػتوصػػمت الرتبػػاط التػػراحـ بالػػذات  دراسػػ  (Akın, 20012) أكػػيف جػػرىأوقػػد  

توصػمت الرتبػاط  دراسػ  (Neff et al., 2007) نيػؼ وأخػروف جػرىأكمػا  األكػاديمي األدا بػ
 .األكاديمي األدا و  اإليجابيالندسي  األدا و سمات الشخصي   بكٍؿ مف الذاتيالتراحـ 
  1والسمحية ةاإليجاحي الخحرات االنفعاليةالنفسي و  االزد ار :اثالثا 
  اإليجابيػػػ الخبػػرات االندغاليػػ درجػػات عاليػػ  مػػف  تحايػػؽ فػػي ينجحػػوف الػػذيف فػػراداأل فإ
ف تحايػؽ الدػرد كمػا أ، (Diener et al. 2010a) اندسػي   اك ر رفاىي  وازدىارً أ يكونوف المتكررة

 االزدىػػارو   الرفػػاهالينػػا والسػػغادة و لػػو حاػػؽ ي والسػػمبي   يجابيػػاإل الخبػػرات االندغاليػػ التػػوازف بػػيف 
التبػايف بػيف  يظيػر والسػمبي   اإليجابيػ الخبرات االندغاليػ تحايؽ التوازف بيف  فالندسي، حيث إ

 .Diener et al)فػػراد ؛ ممػػا يػػنغكس عمػػ  رفاىيػػ  ىػػؤال  األمػػزاجيـ ومشػػاعرىـ األفػػراد فػػي
2010b) . 

  اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ  (Diener et al. 2010b) وآخذذ و  دينذذ وقػػد عػػرؼ 
 لمدػػػرد الخاصػػػ  الخبػػػرات االندغاليػػػ و  الغامػػػ  الخبػػػرات االندغاليػػػ نيػػػا مجموعػػػ  مػػػف بي  بأوالسػػػم

الخبػػرات أمػػا و  . اافػػ  الدػػرد عػػف النظػػر بيػػض المختمدػػ  المواقػػؼفػػي  هومشػػاعر  وتغكػػس عواطدػػ
 السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ و  والاناعػػ  والسػػغادة الدرحخبػػرة الشػػغور بػػ م ػػؿف  اإليجابيػػ االندغاليػػ 

 ىػػذهفػػي  الدػػرد  اافػػ  وعػػرؽعػػف  النظػػر ض  َيػػبِ  خػػوؼوال واليضػػبحزف الخبػػرة الشػػغور بػػم ػػؿ ف
 .فراديمر بيا جميظ األالتي  الخبرات االندغالي 

الدراسػػػ  فػػػي  اإجرا ًيػػػ والسػػػمبي   اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ  ويمكػػػف ممػػػا سػػػبؽ تغريػػػؼ
 الجامغػػ  طمبػػ مػػر بيػػا  والسػػمبي  التػػي  اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ مجموعػػ  مػػف  ابأنيػػ الحاليػػ 
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 The Positive and Negative Emotional Experience: 

 



 

 

 

 تغكػػػس عػػػػواطديـوالتػػػي    بالجامغػػػ  خػػػبلؿ الدصػػػػوؿ الدراسػػػي  السػػػابا األكاديميػػػحيػػػاتيـ فػػػي 
  إيجابيػ الخبػرات االندغاليػ ف تكػوف ىػذه   المختمد . ويمكػف أاألكاديميالمواقؼ في  ومشاعرىـ

بدراسػػتو مػػف  وفوالرضػػا واالرتيػػاح لمػػا ياومػػ بالدراسػػ  بالجامغػػ  والشػػغور بالمػػذةع م ػػؿ االسػػتمتا
 الشػغور باليضػبسػمبي  ك الخبػرات االندغاليػ أنشط  .... الػ.. ويمكػف أف تكػوف ىػذ ماررات و 

والشغور بالممؿ والامؽ  -بلؿ الدصوؿ السابا الدراس  خفي  ك يرةعمييـ كانت ضيوط الف أل-
 ... ال..ـ اـ المطموب  منيبالمي ـقيامي أ نا 

جابات المدظي  لغين  الدراس  مف خبلؿ االست والسمبي   اإليجابي الخبرات االندغالي  وتاييـ
  اإليجابيػػػ االندغاليػػػ  ـتيامتغبيػػػر عػػػف خبػػػر الجامغػػػ  ل لطمبػػػ   اإليجابيػػػتجاب  تغكػػػس االسػػػ التػػػي

تغبػػر والتػػي  .ؿ السػػابا الدصػػو فػػي  بالجامغػػ  ـ  خػػبلؿ دراسػػتياألكاديميػػ ـحيػػاتيفػػي  والسػػمبي 
الخبػػرات د ْغػػ: بُ فيْ الُبْغػػدَ  يذوالسػػمبي    اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ عمػػ  مايػػاس  ـعنيػػا درجػػاتي

 الباح  .  مف إعداد ،السمبي  الخبرات االندغالي د غْ وبُ   اإليجابي االندغالي 
 .Diener et al) نوآخذ ي لذيين  والسػمبي   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ  ويغتبػر نمػوذج

2010b)   الخبػرات االندغاليػ لتايػيـ مجموعػ  واسػغ  مػف  إعػدادىاتػـ التػي  مف النماذج الحدي 
شابت النماذج التي  وقد ظير ىذا النموذج لمتيمب عم  أوجو الاصورا. مغً السمبي  و   اإليجابي
اسػتحدث ا بينمػ ،السػمبي  فاػط الخبػرات االندغاليػ ذج تركػز عمػ  حيث كانت ىذه النمػا ؛السابا 
خػرى عنػد لممكونػات األ باإلضػاف  الشخصػي  الرفاهخبرة الدرد مف  مكوف وآخ و  دين نموذج 
 االندغاليػػ ف لمخبػػرات ُبغػػديْ تكػػوف النمػػوذج مػػف ويوالسػػمبي .   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ قيػػاس 
 خبػراتالعمػ  ويركػز النمػوذج  ،السػمبي  الخبػرات االندغاليػ و   اإليجابيػ الخبرات االندغالي ىما: 

فػي  فػراداألومشػاعر الدػرد  عواطػؼتغكػس التػي  الخاص  االندغالي  خبراتالو  الغام  االندغالي 
 الخبػػػرات االندغاليػػػ نمػػػوذج اقتػػػرح و   اػػػافتيـ. عػػػف النظػػػر بيػػػض المختمدػػػ  الخبػػػرات االندغاليػػػ 

،  ٖالاناعػوو  ، ٕوالسػغادة ، ٔالدػرح :مػف ر بكػؿ  خبػرة الشػغو  م ػؿ ،يمر بيػا الدػردالتي   اإليجابي
 ٔخػػػوؼال ، ٘يضػػػبال ، ٗحػػػزفال :مػػػف بكػػػؿ   خبػػػرة الشػػػغور م ػػػؿ ،السػػػمبي  الخبػػػرات االندغاليػػػ و 

                                                           
1
 Joy 

2
 Happy 

3
 
Contented 

4 Sad 
5 Angry 



 

يمػر بيػا جميػظ  الخبػرات االندغاليػ حيػث إف ىػذه  أصػؿ المشػاركيف و اػافتيـ عػف النظر بيض
وقػد  .يمػر بيػا الدػردالتػي  الخبػرات االندغاليػ  مػف كبيػرة مجموع  النموذجـ يّ ُيا وبالتالي .فراداأل
 ٕوالسػمبي   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ نػا  مايػاس بػالتحاؽ مػف النمػوذج وب وآخذ و  دين قػاـ 

  (Diener et al. 2010b) فر وأخريلمغالـ دين
 األدا و  االزدىػػػارو السػػػمبي  و   اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ تناولػػػت التػػػي  دراسػػػاتومػػػف ال
عػػػػف الخصػػػػا ص  (Silva & Caetano, 2013) انوسػػػػيمديا وكيتػػػػدراسػػػػ   ،األكػػػػاديمي

والدػػرؽ بينيمػػا  تحميػػؿ السػػمبي  و   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ و  االزدىػػارالسػػيكومتري  لمايػػاس 
. السػػػمبي و   اإليجابيػػػ االندغاليػػػ  الخبػػػراتو  االزدىػػػارو  لينػػػاواوالغبلقػػػات بػػػيف السػػػغادة  ،توكيػػػدي(

فػػي  طمبػػ كػػانوا  ٕف فػػي عينػػ و مػػؿ، والمشػػاركمػػوظديف بػػدواـ كا ٔغينػػ الف فػػي و المشػػارككػػاف و 
مايػػػػاس  طبػػػؽ عمػػػييـ. البرتيػػػاؿمػػػف  (ٜٔٔ ألفػػػراد الغينػػػ  الجامغػػػ . وكػػػاف الغػػػدد اإلجمػػػالي 

ا الشخصػي ومايػاس الرضػا ماياس الينو والسمبي    اإليجابيوماياس التجارب الندسي  االزدىار
 الخبػػػرات االندغاليػػػ اط ارتبػػػىميػػػا . وتوصػػػمت الدراسػػػ  إلػػػ  عػػػدة نتػػػا م كػػػاف مػػػف أعػػػف الحيػػػاة
 الحيػػػاة، عػػػف والرضػػػا والينػػػا السػػػغادة ماػػػاييس مػػػف غيرىػػػا مػػػظ جيػػػد بشػػػكؿٍ والسػػػمبي    اإليجابيػػػ

 .األكاديمي األدا و الندسي  االزدىارو 
التحاػػػؽ مػػػف  عػػػف فكانػػػت، (Diener et al., 2010b) فأخػػػريدراسػػػ  دينػػػر و أمػػػا  

 والسػػػمبي   اإليجابيػػػ االندغاليػػػ  الخبػػػراتو الندسػػػي  االزدىػػػارالخصػػػا ص السػػػيكومتري  لمايػػػاس 
 سػػػت مػػػف طمبػػػ مػػػف  (ٜٛٙ  تتكػػػوف مػػػف باػػػت الدراسػػػ  عمػػػ  عينػػػ وطُ  .اال نػػػيف بػػػيف والدػػػرؽ

 الخبػػرات االندغاليػػ الندسػػي ومايػػاس  االزدىػػار بػػؽ عمػػييـ مايػػاسطُ  ؛ؽ مختمدػػ جامغػػات بمنػػاط
جػد ارتبػاط قػوي كمػا وُ  .فلمماياسػيْ وتـ التحاؽ مف الخصػا ص السػيكومتري   .والسمبي   اإليجابي

 .األكاديمي األدا و  الندسي االزدىاروالسمبي  و   اإليجابي الخبرات االندغالي  بيف
 : والسمحية ةاإليجاحي الخحرات االنفعاليةو  الذاتيالتراثم ا: راحعا 

سػػػوا  بالبي ػػػػ    إيجابيػػػ اندغاليػػػ وتػػػوافر خبػػػػرات  الػػػذاتيعبلقػػػ  بػػػػيف التػػػراحـ  تجػػػدلاػػػد وُ 
فػػي  مػػرتبط بالمسػػاندة االجتماعيػػ  يحـ الػػذاتف التػػرافاػػد وجػػد أ ،المجتمػػظو  سػػرةالتغميميػػ  أو األ

 ف التػرابط والتكافػؿأكمػا  ،(Akin & Eroglu, 2013)  إيجابيػ اندغاليػ البي ػ  وتػوافر خبػرات 

                                                                                                                          
1
 Afraid 

2
 The Positive and Negative Emotional Experience Scale (TPANEES) 



 

 

 

 ،(Akın & Eroglu, 2013)وتراحـ ذاتػي   إيجابي اندغالي البي   التغميمي  يغكس خبرات في 
البي ػػات التغميميػػ  يػػرتبط فػػي  سػػمبي  م ػػؿ الشػػغور بالوحػػدة ندغاليػػ اتػػوافر خبػػرات ف أكمػػا وجػػد 

 الخبػػراتمػػف  مػػظ كػػؿٍ  اسػػمبيً  الػػذاتيالتػػراحـ  وارتػػبط، (Akın, 2010) الػػذاتيالتراحـ بػػ اسػػمبيً 
كما  ، (Neff, 2003b )وقمظ الدكر والتدكير االجتراري والامؽ، المرتبط  باالكت اب، االندغالي 

والخػػوؼ مػف التايػػيـ  االجتمػاعيامػػؽ لم االندغاليػ الخبػػرات مػظ  اسػمبيً  يػػرتبط الػذاتيف التػراحـ أ
 .(Werner et al., 2012) السمبي

فػػي  والسػػمبي   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ و  الػػذاتيالتػػراحـ تناولػػت التػػي  دراسػػاتوعػػف ال
حـ الترادراس  عف  (Schellenberg et al., 2016)شيمنبيرج وأخروفجرى أ  األكاديميالحياة 
 لػػ  دراسػػ ىػػدفت الدراسػػ  إ .الجامغػػ  طمبػػ الدشػػؿ لػػدى المرتبطػػ  ب االندغاليػػ خبػػرات الو  الػػذاتي

 . حيػث كانػت عينػ  الدراسػ المرتبطػ  بالدشػؿ االندغاليػ والخبػرات  الػذاتيالتػراحـ االنخػراط فػي 
قػػادريف عمػػ  مواجيػػ   تػػراحـ ذاتػػياألشػػخاص الػػذيف لػػدييـ  فوأشػػارت النتػػا م إلػػ  أ .(ٜٖٗ 

 Barnett)فمػوريس و  بارنيػت جػرىوأ فػي أوقػات الشػدا د.المرتبطػ  بالدشػؿ  االندغالي ات الخبر 
& Flores, 2016)  اإلرىػػاؽ خبػرة بػيف النرجسػي  و  كمتييػر وسػػيط الػذاتيالتػراحـ دراسػ  عػػف

الغبلقػػػ  بػػػيف النرجسػػػي   التحاػػػؽ مػػػفمستغرضػػػ  الوكػػػاف اليػػػرض مػػػف ىػػػذه الدراسػػػ  سػػػي. ر المد
الجامغػػػػات فػػػػي الواليػػػػات  طمبػػػػ عينػػػػ  كبيػػػػرة مػػػػف  عمػػػػ  يؽ المدرسػػػػواإلرىػػػػا الػػػػذاتيالتػػػػراحـ و 

 تكانو  .يواإلرىاؽ المدرس النرجسي  بيف  إيجابيل  وجود عبلق  وتوصمت الدراس  إ المتحدة.
 الػػذاتيالتػػراحـ مػػف خػػبلؿ مكونػػات  ياإلرىػػاؽ المدرسػػغيػػر مباشػػر عمػػ   تػػأ يرالنرجسػػي  ليػػا 

  .(الغزل  ا وتحديدً السمبي  
سػػموؾ  تػأ ير دراسػ  عػػف (Farnsworth et al., 2016)خػروف وأ ورثفارنسػجػرى وأ

  لػػإمػػف خػػبلؿ الخػػوؼ كمتييػػر وسػػيط. ىػػدفت الدراسػػ   الػػذاتيالتػػراحـ فػػي  الاػػا ميف بالرعايػػ 
تطػػػوير نحػػػو الخػػػوؼ و  تؼ واالتجاىػػػاوالمواقػػػ المبكػػػرة الخبػػػرات االندغاليػػػ تػػػأ ير دور و  مغرفػػػ 
 الخبػرات االندغاليػ  فإلػ  أالنتػا م وأشػارت  .البنا ير تـ استخداـ تحميؿ المسا .الذاتيالتراحـ 

 فػيمباشػر سػمبي  ، كما أف الخوؼ لو تأ يرالذاتيالتراحـ  في إيجابيمباشر  المبكرة ليا تأ ير
مػف  الػذاتيالتػراحـ غيػر مباشػر عمػ   تػأ يرالمبكرة ليػا  الخبرات االندغالي ف ، وأالذاتيالتراحـ 

دراسػ   (Maraldo et al., 2016)أخػروفو  مارالػدو جػرىأكمػا  خػبلؿ الخػوؼ كمتييػر وسػيط.
 .بنػا ينمػوذج  ،الػذاتيالتػراحـ و ، جتػرارواال اإليحػا ،و الخػوؼ مػف التايػيـ السػمبي،  الغبلق  بيف



 

التػراحـ  لو عبلقػ  سػمبي  مػظالخوؼ مف التاييـ السمبي واإليحا  خبرة أف ل  توصمت الدراس  إ
  .الذاتي

دراسػػ  عػػف  (Manavipour & Saeedian, 2016) مانػػافيبور وسػػغيدياف جػػرىأوقػد 
وقػد أجريػػت ىػػذه . الجامغػػات طمبػػ للتغمـ االمتغماػػ  بػػػ  اإليجابيػػوالمغتاػدات  الػػذاتيالتػراحـ دور 

المشػاركيف عػدد وكػاف  .لمػتغمـ  اإليجابيػمغتاػدات الب الػذاتيالتػراحـ  مف عبلقػ ؽ الدراس  لمتحا
  اإليجابيػػتػػـ قيػػاس المغتاػػدات و  .ٔالػػذاتيلتػػراحـ امايػػاس  بػػؽ عمػػييـطُ ا، ا جامغًيػػطالًبػػ (ٕٙٔ 

لػػ  وجػػود وتوصػػمت نتػػا م الدراسػػ  إ .ٕاالسػػتراتجيات الدافغػػ  لمػػتغمـ مػػف خػػبلؿ مايػػاسلمػػتغمـ 
مغتاػػدات ال( و ي  المشػػترك نسػػانالػػذات، واإلبالمطػػؼ   الػػذاتيالتػػراحـ بغػػاد أ بػػيف  إيجابيػػعبلقػػ  
ا سػمبيً  (اليوي  في تحديد اإلفراط - الغزل   الذاتي التراحـبغاد بينما ارتبطت أ، لمتغمـ  اإليجابي

ر أ دراس  عف  (Choi et al., 2014)ْتُشوي وأخروف جرى وأ .لمتغمـ  اإليجابيالمغتادات مظ 
 مػػف طػػبلب الجامغػػات الكوريػػ ،( ٛٓٔ  طمبػػ حيػػث بمػػد عػػدد ال، الغواطػػؼ فػػي الػػذاتيالتػػراحـ 
 تػػػػراحـ –عاليػػػػ   تػػػػراحـ  :مجمػػػػوعتيف  لػػػػإ طمبػػػػ تػػػػـ تاسػػػػيـ ال .اعاًمػػػػ (ٕٔ  عمػػػػارىـأمتوسػػػػط 
وتوصػػمت الدراسػػ   (.اآلخريفماارنػػات سػػمبي  بػػ –مػػدح قػػدمت ليػػـ سػػيناريوىات  و  ،منخدضػػ (

التراحـ فػػػ ،والسػػػمبي   اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ فػػػي  المجمػػػوعتيفعػػػدـ وجػػػود فػػػرؽ بػػػيف  لػػػ إ
  . عياالجتمالمماارنات   اإليجابيو اآل ار السمبي  تخزيف ب يتأ ر الذاتي

  اإليجابيػػالمشػػاعر دراسػػ  عػػف  (Cunha et al., 2013)خػػروفوأ كونيػػا جػػرىأكمػػا 
التػػراحـ  مػػف بكػػؿٍ فػػي وقػػت مبكػػر وعبلقاتيػػا يتغػػرض ليػػا المراىاػػوف التػػي  الخبػػرات االندغاليػػ و 

استكشػػػاؼ المسػػػاىم  لػػػ  . كمػػػا ىػػػدفت الدراسػػػ  إأنمػػػاط التغمػػػؽ فػػػي مرحمػػػ  المراىاػػػ و  الػػػذاتي
فػػي التنبػػؤ االكت ػػاب  الػػذاتيالتػػراحـ و   اإليجابيػػالغاطديػػ   ات االندغاليػػ الخبػػر مػػف  لكػػؿالنسػػبي  

 .سػػن ( ٛٔ:  ٕٔ تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف  ىاػػاار مُ ( ٔ٘ٙ طباػػت الدراسػػ  عمػػ   والامػػؽ أعػػراض.
فػي وقػت مبكػر مػف  (الخبػرات االندغاليػ ماياس الػذكريات   المااييس:واستخدمت الدراس  ىذه 

وتوصػػػػمت  ٘الامػػػػؽ واالكت ػػػػاب والتػػػػوتر ومايػػػاس،  ٗالػػػػذاتيحـ التػػػػرا ومايػػػػاس ٖواألمػػػػافالػػػدؼ  

                                                           
1
 Compassion Scale (SCS) 

2
 Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

3
 Early Memories of Warmth and Safeness Scale (EMWSS) 

4
 Self-Compassion Scale (Scs) 

5
 Depression and Stress Scales (DASS-21) 



 

 

 

مػػػظ الامػػػؽ  ليػػػا عبلقػػػ  سػػػمبي  واألمػػػافالػػػدؼ  ب االندغاليػػػ  المرتبطػػػ  خبػػػراتال فألػػػ  إالدراسػػػ  
  .الذاتيالتراحـ مظ   إيجابيوعبلق   الكت اباوأعراض 
لبػػ  االندغاخبػػرات الدراسػػ  عػف   (Tanaka et al., 2011)أخػػروفو  تاناكػاجػػرى كمػا أ 

فػػي  الػػذاتيالتػػراحـ و صػػح  المػػراىايف الغاميػػ ، و سػػو  المغاممػػ  فػػي مرحمػػ  الطدولػػ ، المرتبطػػ  ب
( ٕٓ-ٙٔ الػػذيف تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف  مػػػف الشػػػباب (ٚٔٔ  المراىاػػ . وكانػػػت عينػػػ  الدراسػػ 

التػػراحـ ا مػظ سػػمبيً  اارتبطػواالعتػدا  الجسػػدي  ىمػاؿ الغػػاطدياإل فإلػػ  أ النتػا م توصػػمت .سػن 
 .الذاتيالتراحـ وارتبط سو  المغامم  الغاطدي  بشكؿ ممحوظ مظ انخداض  الذاتي

اسػتخداـ أغمػب  توصػمت الباح ػ  إلػ  مػا يمػي: ،في ضو  تحميؿ نتا م الدراسات السػابا 
ومايػاس ، (Diener et al. 2010b) تػوالػذى أعد ٔالندسػي االزدىػارالدراسات السابا  ماياس 

 ٖوالسػػمبي   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ ومايػػاس ، (Neff, 2003) هأعػػد الػػذي ٕالػػذاتيالتػػراحـ 
الندسػػي  االزدىػػارالدراسػػات التػػي تناولػػت  غمػػبأ. (Diener et al. 2010b) عدتػػوأ الػػذي

اسػػػػػتخدمت عينػػػػػات فػػػػػي المرحمػػػػػ   والسػػػػػمبي   اإليجابيػػػػػ الخبػػػػػرات االندغاليػػػػػ و  الػػػػػذاتيوالتػػػػػراحـ 
 األدا الندسػػػي و  االزدىػػػاربػػػيف   إيجابيػػػ  وجػػػود عبلقػػػ اتدػػػاؽ الدراسػػػات السػػػابا  فػػػي .الجامغيػػػ 
  الرفاه الندسػيو  الذاتيالتراحـ  بيف  إيجابيوجود عبلق   اتداؽ الدراسات السابا  في. األكاديمي

التراحـ  بيف  إيجابيوجود عبلق   حوؿاتداؽ الدراسات السابا   .بغادهالندسي كأحد أ االزدىارو 
الخبػػرات  بػػيف  إيجابيػػوجػػود عبلقػػ   حػػوؿت السػػابا  اتدػػاؽ الدراسػػا .األكػػاديمي األدا و  الػػذاتي

  عبلقػفػي وجػود و  ،األكػاديمي األدا و  الندسػي االزدىػار مػف والسػمبي  وكػؿٍ   اإليجابي االندغالي 
تدػػػاؽ ا .األكػػاديمي األدا الندسػػػي و  االزدىػػارمػػف  السػػمبي  وكػػػؿٍ  الخبػػػرات االندغاليػػ سػػمبي  بػػيف 

 .الػذاتيوالسػمبي  والتػراحـ   اإليجابيػ خبػرات االندغاليػ ال وجود عبلق  بػيف الدراسات السابا  في
الندسػػي والتػػراحـ  االزدىػػارنمػػاذج بنا يػػ  فػػي التغامػػؿ مػػظ  الدراسػػات السػػابا  اقتػػرح الاميػػؿ مػػف

 الػذاتيمػظ التػراحـ الدراسػات السػابا  نمػاذج بنا يػ  فػي التغامػؿ  الاميؿ مػفاقترح كذلؾ  .الذاتي
 والسمبي .  اإليجابي الخبرات االندغالي و 

                                                           
1
 Psychological Flourishing Scale (PFS) 

2
 Self-Compassion (SCS) Scale 

3
 (TPANEES) 



 

مػػف خػػػبلؿ الغػػػرض السػػػابؽ لئلطػػػار  النمكككوذج الحنكككائي المقتكككرح ةكككي الدراسكككة الثاليكككة:
لبلزدىػػػار الندسػػػي والتػػػراحـ يمكػػػف اقتػػػراح ىػػػذا النمػػػوذج النظػػػري  ،النظػػػري والدراسػػػات السػػػابا 

 .األكاديمي األدا والسمبي  و   اإليجابي الخبرات االندغالي و  الذاتي
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ج تحليل المسار النظري المقترح لمتغيرات( نموذ 1شكل )
  .األكاديمي األداءوالسلبية و  ةاإليجابي الخبرات االنفعاليةو  الذاتيالنفسي والتراحم  االزدهار

فػػػي ضػػو  اإلطػػار النظػػري ونتػػػا م الدراسػػات السػػابا  يمكػػف صػػػياغ  ةككروا الدراسككة: 
 فروض الدراس  عم  النحو التالي:

 اتكمتييػر  السػمبي  الخبرات االندغاليػ و   اإليجابي دغالي الخبرات االنتشكؿ متييرات  .ٔ
كمتييػػر تػػابظ  األكػػاديمي األدا و كمتييػػرات وسػػيط  الندسػػي  االزدىػػارو  الػػذاتيوالتػػراحـ   مسػػتام

الجامعوة طمبػ  ات( بػيف ىػذه المتييػرات لػدى تػأ ير يدسػر الغبلقػات السػببي   ال -نموذًجا بنا ي ػا-

 .جامغ  الااىرة كمي  الدراسات الغميا لمتربي ب
لمخبػرات  ادالػ  إحصػا يً وكمي  ات  مسارات( موجب  مباشرة وغير مباشرة تأ ير توجد  .ٕ
فػي كمتييرات وسػيط   الذاتيالندسي والتراحـ  االزدىارمف خبلؿ كؿ  مف   اإليجابياالندغالي  

 .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة لدى طمب   األدا  األكاديمي
 لمخبػرات ادالػ  إحصػا يً وكميػ  مباشػرة وغيػر مباشػرة سالب  ات  مسارات( تأ ير توجد  .ٖ

 ء األكاديمياألدا    

 Academic 
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فػي كمتييػرات وسػيط   الػذاتيالندسػي والتػراحـ  االزدىػارمف خػبلؿ كػؿ  مػف  السمبي  االندغالي 
 .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة لدى طمب   األدا  األكاديمي

لمتػراحـ  ادالػ  إحصػا يً وكميػ  ارات( موجبػ  مباشػرة وغيػر مباشػرة ات  مستأ ير توجد  .ٗ
الجامعووة لػػدى طمبػػ   األدا  األكػػاديميفػػي  وسػػيط الندسػػي كمتييػػر االزدىػػارمػػف خػػبلؿ  الػػذاتي

 .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةب
فػػػي  لبلزدىػػػار الندسػػػي ادالػػػ  إحصػػػا يً  وكمػػػي  مسػػػار( موجػػػب مباشػػػر تػػػأ يرتوجػػػد  .٘

 .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة لدى طمب   األكاديمي  األدا
 إجراءات الدراسة:    
حيػث ، الوصػديتغتمد الدراسػ  الحاليػ  فػي إجرا اتيػا عمػ  المػنيم منهج الدراسة:  :أوالا 

أو  اتتأ ير تحميؿ المسار الذي يغتمد عم  نمذج  الغبلقات السببي   ال أسموبتستخدـ الدراس  
( والمتييػرات الوسػيط  والسػمبي   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ المسارات( بيف المتييػر المسػتاؿ  

. وتكػػػػوف نمذجػػػػ  (األدا  األكػػػػاديميالمتييػػػػر التػػػػابظ  و  (الندسػػػػي االزدىػػػػارو  -الػػػػذاتيالتػػػػراحـ  
الغبلقػػػات السػػػػببي  بنػػػػا  عمػػػػ  نتػػػػا م البحػػػوث السػػػػابا  والنظريػػػػات المتغماػػػػ  بالظػػػػاىرة موضػػػػظ 
الدراس ، وال تدؿ النماذج البنا ي  لنمذج  الغبلقات السببي  عم  السػببي  المؤكػدة م ػؿ البحػوث 

نمػػا ىػي خطػػوة متادمػ   ،التجربيبػ  ا ياػظ بػػيف التػػي تغتبػر منيًجػػ مػػف دراسػات االرتبػػاط البسػيطوا 
 ،نيفحسػا السببي  الناتج  مف الدراس  التجريبي  وبيف السػببي  المسػتنتج  مػف االرتبػاط البسػيط 

ٕٓٓٛ). 
( طالًبػػا وطالبػػ  بواقػػظ ٜٕٚتكونػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف  عينككة الحثككث: مجتمككو و ا: ثانياكك

كميػػ  الدراسػػات الغميػػا لمتربيػػ  جامغػػ  الاػػاىرة بلجامعووة ا طمبػػ مػػف  ( طالًبػػإ٘( طالبػػ ،  ٕٗ٘ 
الدصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ، تػػػػـ انتاػػػػاؤىـ بالمغاينػػػػ  ( ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ  المايػػػػديف بالغػػػػاـ الدراسػػػػي

مػف طمبػ  الػدبمـو الغػاـ والػدبمـو  (ٖٕٓٓ بمػد الػذي  يصػممػف المجتمػظ األ وا ي  البسػيط الغش
قػد بمػد المتوسػط واالنحػراؼ المغيػاري الغمػري . و بالكمي  وطبلب الماجستير والدكتوراه الخاص

 (ٕٕا، حيػػػث بمػػػد الحػػػد األدنػػػ  ألعمػػػار أفػػػراد الغينػػػ   ( عاًمػػػٜٙ.٘± ٜٕ.ٕٛألفػػػراد الغينػػػ   
 .اعامً  (ٖ٘ألعم  ليا  ا والحد اعامً 

 
 



 

 ا: أدوات الدراسة: ثالثا 
ف عنػػػد بنػػػا  ماياسػػػيْ  تػػػـ االطػػػبلع عمػػػ  :)إعكككداد الحاثثكككة  النفسكككي االزد كككارمقيكككاس  .1
 ىما: الماياس

اقتػرح فيػو و  ،(Diener et al. 2010b) عدتػوأالػذي  ، ٔالندسػي االزدىػارمايػاس  .أ 
عمػػ   مبنػػيّ وىػػو مايػػاس . مدػػرداتني يتكػػوف مػػف  مػػاو  ،الندسػػي االزدىػػارلايػػاس  اواحػػدً  ادً ْغػػبُ 

  ال أوافؽ بشدة إل   ٔ حيث ليكرت  نااط سبظتدرج بنود الماياس عم  تو  .الذاتيرير التا
 أوافؽ بشدة(.   ٚ

ٕلمسػػػػغادة مايػػػػاس سػػػػمييمافو  .ب 
 :لمسػػػػغادة، ىػػػػي أبغػػػػاد  بل ػػػػ  فيػػػػو اقتػػػػرحالذذذذ    ؛ 

 . (In:Seligman, 2012) ةمدرد( ٕٛ ويتكوف مف  .٘والمغن ، ٗ واالنخراط، ٖالمتغ 
ىػػو المايػػاس  (Diener et al. 2010b) تػػوعد  أالػػذي  الندسػػي االزدىػػارمايػػاس  غػػد  ويُ 

الدراسػػات التػػي درسػػت واسػػتخدمتو  ، فػػ  حػػدود عمػػـ الباح ػػ ( الندسػػي االزدىػػارالوحيػػد لايػػاس 
بب إلػ  ويرجػظ السػ ؛الندسػي لبلزدىاربنا  ماياس جديد  فضمت . غير أف الباح  المتييرىذا 

، الندسػي االزدىػارفاػط لايػاس  مدػردات( ٛ يتكػوف مػف  (Diener et al. 2010b)أف ماياس 
ـ  ؛ تصػػػميـ مايػػػاس مناسػػػب لخصوصػػػيتنا ال اافيػػػ ومػػػف جانػػػب أخػػػر  ،ىػػػذا مػػػف جانػػػب وِمػػػف  َػػػ

 نمػػػوذجوفػػػؽ أيًضػػػا  الُبْغػػػدباعتبػػػاره أحػػػادي  الندسػػػي االزدىػػػارمتييػػػر تناولػػػت الدراسػػػ  الحاليػػػ  
(Diener et al. 2010b) في اإلطار النظري الموض  لبلزدىار الندسي. 

عمػػ  مدػردات المايػػاس مػػف  طمبػ مدػػردة، ويسػػتجيب ال( ٖٛ ضػػو  ذلػؾ تمػػت صػياغ   يوفػ  
، غير موافؽ ،قررلـ أ، موافؽ ،موافؽ بشدةاستجابات متدرج  ىي:  خمسخبلؿ االختيار مف بيف 
صػػػػورتو فػػػػي  ووصػػػػؿ المايػػػػاس .(ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘ وىػػػػي تصػػػػح  كالتػػػػالي: غيػػػػر موافػػػػؽ بشػػػػدة، 

( ٓٔيوضػػػػ  ممحػػػػؽ  و ، (٘ٙٔ :ٖٖ َبػػػػْيف وتتػػػػرواح درجػػػػات المايػػػػاس  مدػػػػردة (ٖٖ لػػػػ  إالنيا يػػػػ  
( مدتػػػاح ٖٔ، كمػػػا يوضػػػ  ممحػػػؽ  صػػػورتو النيا يػػػ فػػػي  الندسػػػي لطمبػػػ  الجامغػػػ  االزدىػػػارمايػػػاس 

 تصحي  المااييس. 

                                                           
1
 Psychological Flourishing Scale (PFS) 

2
 Happiness(2002) 

3
 Pleasure 

4
 Engagement 

5
 Meaning 



 

 

 

 :لممقياسالخصائص السيكومترية 
 مف صدؽ الماياس باستخداـ عدة طرؽ منيا:تـ التحاؽ  :المقياسصدق    

( ٖٛ مػػػف  تكػػػوفحيػػػث  األوليػػػ  فػػػي صػػػورتو المايػػػاستػػػـ عػػػرض  صكككدق المثكمكككي :
( ٗٔ ممحػػػؽ  كمػػػا ىػػػو مػػػدرج فػػػي مػػػف المختصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػندس  سػػػتعمػػػ   مدػػػردة

مػف حيػػث المحتػػوى  وذلػػؾ لمحكػػـ عمػ  مػػدى مبل مػ  بنػػود الاا مػػ  ؛سػما  السػػادة المحكمػيفأل
وقد ترواحت نسب  االتداؽ بيف السادة المحكميف عم  مدردات الماياس  .الصياغ ومف حيث 

 جػػرا  بغػػض التغػػديبلت عمػػ  صػػياغ  بغػػض المدػػردات بنػػا ً إوتػػـ  .(% ٓٓٔ: ٖ.ٖٛ  بػػيف
سػػػتبغاد مدػػػردة مػػػف المايػػػاس حيػػػث حصػػػمت عمػػػ  نسػػػب  اتدػػػاؽ كمػػػا تػػػـ اعمػػػ  مبلحظػػػاتيـ، 

مػػف  اليصػػب  المايػػاس مكوًنػػ  لضػػيؽحساسػي باأعػػرؼ سػػبب إ تػػنص عمػػ   وكانػػت ،منخدضػ 
 مدردة قبؿ التحميؿ الغامم . (ٖٚ 

طمبػػػ  مػػػف  عينػػػ تػػػـ تنديػػػذ التحميػػػؿ الغػػػاممي االستكشػػػافي باسػػػتخداـ  الصكككدق العكككاممي:
لمتحاػػؽ مػػف صػػبلحي  (، ٕٓٓبميػػت   كميػػ  الدراسػػات الغميػػا لمتربيػػ  جامغػػ  الاػػاىرةبالجامعووة 
 (ٖٚ مف  ، والمكوفاالزىار الندسي ماياسدات مدر بيف  لمصدوف  مغامبلت االرتباطاألدوات 
 فاريمػاكس  بطرياػ باستخداـ طريا  المكونات األساسي ،  ـ أديػرت الغوامػؿ تػدويًرا مػا بًل  مدردة

Varimax . فسػػػرتوأظيػػػرت نتػػػا م التػػػدوير الما ػػػؿ تشػػػبظ المدػػػردات عمػػػ  عامػػػؿ واحػػػد فاػػػط 
وقػػػػد تراوحػػػػت ( ٔ٘ٔ.ٚ مػػػػف التبػػػػايف الكمػػػػي فػػػػي الػػػػدرجات بجػػػػذر كػػػػامف بمػػػػد  (%ٕٖٗ.ٜٔ 

( ٔ  ضػػػػ  ممحػػػػػؽويو ، (ٜٖٙ.ٓ: ٖٔٔ.ٓ تشػػػػبغات المدػػػػردات عمػػػػػ  ىػػػػذا الغامػػػػػؿ مػػػػا بػػػػػيف 
 : المدردةيكما يم مدردات( ٗ وذلؾ بغد استبغاد  المكون  لمماياس( ٖٖ  الػتشبغات المدردات 

( ٕيوضػػػ  ممحػػػؽ  ( الغبػػػارات المحذوفػػػ . كمػػػا ٓٔويوضػػػ  ممحػػػؽ  . (ٖٙ، ٖٓ، ٕٔ، ٓٔ 
المكون  لمماياس عمػ  عامػؿ ( ٖٖ  تشبغات المدردات لتوضي  Scree Testاكـ اختبار التر 

 واحد.
عميػػو  ينػػيتضػػ  ممػػا سػػبؽ تطػػابؽ نتػػا م التحميػػؿ الغػػاممي مػػظ التصػػور النظػػري الػػذي بُ و 

 الندسي. االزدىارعامؿ مدردات الماياس عم  عامؿ واحد فاط ىو الماياس، حيث تشبغت 
تػػـ التحاػػؽ مػػف االتسػػاؽ الػػداخمي : زد ككار النفسككياال االتسككاق الككداخمي لحنككود مقيككاس 

لدارات الماياس مف خبلؿ حسػاب مغامػؿ االرتبػاط بػيف المدػردة والدرجػ  الكميػ  لممايػاس، وقػد 



 

( مغػػػػامبلت ٖ(. ويوضػػػػ  ممحػػػػؽ  ٗٓٙ.ٓ، ٜٕٗ.ٓتراوحػػػػت مغػػػػامبلت االرتبػػػػاط مػػػػا بػػػػيف  
 مف االتساؽ الداخمي لو. جيًداوالتي تغكس قدًرا ( ٖٖ لمدردات الماياس الداخمي االتساؽ 

تػػػـ حسػػػاب مغػػػامبلت  بػػػات ألدػػػا كرونبػػػاخ النفسكككي:  االزد كككارمقيكككاس درجكككات ثحكككات 
(، كمػا بمػد مغامػؿ  بػات التجز ػ  النصػدي  ٓٚٛ.ٓ  ث بميت قيمتػوككؿ حي لمدردات الماياس
( فػػػػي حالػػػػ  عػػػػدـ تسػػػػاوي عػػػػدد المدػػػػردات فػػػػي ٘ٗٛ.ٓبػػػػراوف لممايػػػػاس   -بطرياػػػػ  سػػػػبيرماف
 تسـ بكونيا في مجمميا مغامبلت  بات مرتدغ .النصديف. وىي ت

عنػػد بنػػا   فماياسػػيْ  تػػـ االطػػبلع عمػػ : )إعككداد الحاثثككة  الككذاتيالتككراثم مقيككاس  .2
 الماياس ىما:

 أبغػاد   بل ػفيػو  حَ رِ اقتُ  (Neff, 2003) هعدأالذي  (SCS) ٔالذاتيالتراحـ  ماياس .أ 
فاػػػرات ماابػػػؿ  (٘  الػػػذاتيالمطػػػؼ  :، ىػػػيتيالػػػذاراحـ تػػػاللايػػػاس ب  نا يػػػ  الاطػػػ

ي  نسػاناإل ،فاػرات (ٗ  التغاؿفارات ماابؿ  (٘  الذاتيالحكـ ، فارات (ٗ الغزل  
ومجمػوع بنػود  ،فاػرات( ٗ  اليويػ في تحديد  اإلفراطفارات ماابؿ  (ٗ  المشترك 
تدرج بنود المايػاس عمػ  تو  .الذاتيعم  التدرير  وىو مبني مدردة( ٕٙ  الماياس

   أوافؽ بشدة(.  ٘  ال أوافؽ بشدة إل   ٔ حيث ليكرت  خمس نااط
 & Brewin(1984) بػرويف وشػابيرو هأعػدالذي  سناد المسؤلي  لمندسإماياس  .ب 

Shapiroمدػردة( ٕٔ يتكػوف مػف و  ؛ (In: Cunha, Xavier & Castilho, 
2016). 

 عدتػػػوألػػػذي ا الػػػذاتيالتػػػراحـ مايػػػاس  المتييػػػرالدراسػػػات التػػػي درسػػػت ىػػػذا  واسػػػتخدمت
(Neff, 2003) فضػمت الباح ػ  بنػا  مايػاس ، وقػد الػذاتيالتػراحـ المايػاس الوحيػد لايػاس  نوأل

ـ  تناولػػت الدراسػػ  الحاليػػ  ؛ خصوصػػيتنا ال اافيػػ و  ليتوافػػؽ الػػذاتيلمتػػراحـ جديػػد  متييػػر وِمػػف  َػػ
 الػػذاتي لمتػػراحـ (Neff, 2003) نمػػوذجوفػػؽ  أبغػػاد  يتكػػوف مػػف  بل ػػباعتبػػاره  الػػذاتيالتػػراحـ 

 الموض  في اإلطار النظري.
يسػتجيب الطمبػ  عمػ  مدػردات المايػاس مػف مدردة،  (ٕٙ ضو  ذلؾ تمت صياغ   يوف

 ،موافػؽ ،موافػؽ بشػدة: لكؿ مدػردة كمػا يػأتياستجابات متدرج   خمسخبلؿ االختيار مف بيف 
صػؿ وو  .(ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘  وىػي تصػح  كالتػالي:غير موافػؽ بشػدة، ، غير موافؽ، رقر لـ أ
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، (ٕ٘٘ :ٔ٘ َبػػْيف وتتػرواح درجػات المايػاس مدػردة،  (ٔ٘ لػ  صػورتو النيا يػ  إفػي  المايػاس
صػورتو النيا يػ ، كمػا يوضػ  فػي  لطمبػ  الجامغػ  الػذاتيالتراحـ ( ماياس ٔٔيوض  ممحؽ  و 

 ( مدتاح تصحي  المااييس.ٖٔممحؽ  
الحكػػـ  مػػف كػػؿ  لالمايػػاس فػػي  االعتبػػار عنػػد تصػػحي  المدػػردات الغكسػػي فػػي  األخػػذمػػظ  
غيػر ، غيػر موافػؽ، رقػر لػـ أ ،موافػؽ ،بشدة موافؽاليوي ،  تحديدفي  اإلفراط، و والغزل ، الذاتي

 ا عنػد تصػػحي  المدػردات الخاصػػ  بكػػؿ  مػػأ .(٘، ٗ، ٖ ٕ،،ٔ  تصػح  كالتػػالي:موافػؽ بشػػدة، 
غيػر ، رر قلـ أ ،موافؽ ،بشدة موافؽ :التغاؿ ، و ي  المشتركنساناإلبالوعي ، و الذاتيمف المطؼ 

 .(ٔ،ٕ، ٖ ٗ،،٘  تصح  كالتاليغير موافؽ بشدة، ، موافؽ
 :لممقياسلخصائص السيكومترية ا     
 باستخداـ عدة طرا ؽ منيا: الماياستـ التحاؽ مف صدؽ  :مقياسالصدق      

مدػردة ( ٕٙ حيػث تكػوف مػف  األوليػ تـ عػرض المايػاس فػي صػورتو  صدق المثكمي :
وذلؾ لمحكـ عم  مدى مبل م  بنود المايػاس  ؛ؿ عمـ الندسمف المختصيف في مجا  ستعم  

مف حيث المحتوى، ومف حيث الصياغ ، وقد كانت نسب االتداؽ بيف السادة المحكمػيف عمػ  
جػػػرا  بغػػػض التغػػػديبلت عمػػػ  صػػػياغ  إوقػػػد تػػػـ ،( % ٓٓٔ: ٖ.ٖٛ  بػػػيفالمايػػػاس مدػػػردات 

 احيػػث حصػػمتف مػػف المايػػاس سػػتبغاد مدػػردتيْ كمػػا تػػـ اعمػػ  مبلحظػػاتيـ،  بغػػض المدػػردات بنػػا ً 
عنػػدما   ، مػظ ذاتػي اكػف لطيدًػػعنػد الشػغور بػػاأللـ لػـ أتػنص عمػػ   عمػ  نسػب  اتدػػاؽ منخدضػ  

مدػػػردة قبػػػؿ التحميػػػؿ  (ٓٙ   ليصػػػب  المايػػػاس مكػػػوف مػػػف صػػػبلح كػػػؿ شػػػي أخطػػػ  أسػػػتطيظ إ
 . يالغامم

بػػػ  طممػػػف  باسػػػتخداـ عينػػػ ، جػػػرا  التحميػػػؿ الغػػػاممي االستكشػػػافيتػػػـ إ: الصكككدق العكككاممي
لمتحاػػؽ مػػف صػػبلحي  ، (ٕٓٓبميػػت   كميػػ  الدراسػػات الغميػػا لمتربيػػ  جامغػػ  الاػػاىرةبالجامعووة 
 (ٓٙ ، والمكػوف مػف  الػذاتيالتػراحـ  مايػاسمدػردات بيف  لمصدوف  مغامبلت االرتباطاألدوات 
الغوامػؿ وتـ تدوير  .عوامؿ  ، مظ افتراض وجود  بل الر يس باستخداـ طريا  المكونات  مدردة
مدػردة  (ٔ٘ أظيرت نتػا م التػدوير الما ػؿ تشػبظ و .  Varimax  بطريا  فاريماكسًرا ما بًل تدوي

( ٔ٘صػػػورتو النيا يػػػ  بغػػػد التحميػػػؿ الغػػػاممي إلػػػ   فػػػي  وصػػػؿ المايػػػاسو  عػػػػوامؿ.  عمػػػ   بل ػػػ
الػػوعي  ُبغػػدو  ،مدػػردة (ٜٔ  الػػذاتيالحكػػـ ماابػػؿ  الػػذاتيالمطػػؼ موزعػػ  كمػػا يمػػي: ُبغػػد مدػػردة 



 

تحديػد اليويػػ  فػي  اإلفػراطماابػػؿ  التغاػؿ وُبغػد ،ةمدػرد( ٙٔ  الغزلػػ   ماابػؿ تركي  المشػنسػاناإلب
  .مدردات (ٜ ؛ وذلؾ بغد استبغاد  ةمدرد (ٙٔ 

 فسػػػػرتعمػػػػ   بل ػػػػ  عػػػػػوامؿ مدػػػػردة ( ٔ٘وأظيػػػػرت نتػػػػا م التػػػػدوير الما ػػػػؿ عػػػػف تشػػػػبظ  
جذره  الذاتيالحكـ ماابؿ  الذاتيالمطؼ مف التبايف الكمي، فالغامؿ األوؿ ىو  (% ٖٔٗ.ٖٔ 

وقػػد  مدػردة (ٜٔ مػػف التبػايف الكمػي وتشػػبغت عميػو %(  ٕٗٔ.ٖٔ ويدسػر  (ٜٕٜ.ٚ الكػامف 
 ُبغػد(، والغامػؿ ال ػاني وىػو ٕٗٙ.ٓ: ٖٛٓ.ٓمػا بػيف   الُبْغػدتراوحت تشبغات المدػردات عمػ  

مػػف ( % ٕٔٓ.ٜ  ويدسػػر( ٕٔ٘.٘ جػػذره الكػػامف   ماابػػؿ الغزلػػ  ي  المشػػتركنسػػاناإلبالػػوعي 
مػا بػيف  الُبْغػد، وقد تراوحت تشبغات المدػردات عمػ  مدردة( ٙٔ الكمي، وتشبغت عميو التبايف 

جذره الكامف تحديد اليوي  في  اإلفراطماابؿ  التغاؿ(، والغامؿ ال الث وىو ٗٔٗ.ٓ: ٖٓٓ.ٓ 
، وقد تراوحت مدردات( ٙٔ  مف التبايف الكمي، وتشبغت عميو( % ٜٜٛ.ٛ ويدسر (ٜٜٖ.٘ 

( تشػػػبغات ٗ(. ويوضػػػ  ممحػػػؽ  ٙٗٙ.ٓ: ٖٛٓ.ٓمػػػا بػػػيف   الُبْغػػػدتشػػػبغات المدػػػردات عمػػػ  
وذلػػؾ  المكونػػ  لممايػػاس وتشػػبغات كػػؿ منيػا عمػػ  الغوامػػؿ ال بل ػػ  المسػػتخرج ( ٔ٘ مدػردات ال

، ٛ٘، ٗ٘، ٕ٘، ٖٚ، ٖٔ، ٖٓ، ٕٛ، ٜٔ  كمػػػػػا يمػػػػػي المدػػػػػردة مدػػػػػردات( ٜ بغػػػػػد اسػػػػػتبغاد 
اختبػػػػػار التػػػػػراكـ ( ٘يوضػػػػػ  ممحػػػػؽ  ( الغبػػػػػارات المحذوفػػػػ  كمػػػػػا ٔٔويوضػػػػ  ممحػػػػػؽ  . (ٜ٘

Scree Test  عوامؿ   بل عم  المكون  لمماياس  (ٔ٘  الػتشبغات المدردات  لتوضي. 
ويتضػ  ممػا سػػبؽ تطػابؽ نتػا م التحميػػؿ الغػاممي مػػظ التصػور النظػري الػػذي ُبنِػَي عميػػو  
 .بمكوناتو ال بل   الذاتيالتراحـ ماياس 

 لمقياس الداخمي لفقرات االتساق ا
تػػـ التحاػػؽ مػػف االتسػػاؽ الػػداخمي لداػػرات المايػػاس مػػف خػػبلؿ حسػػاب مغػػامبلت االرتبػػاط 

تراوحت مغامبلت االرتباط لمختمؼ المدػردات . و ليوإبيف كؿ مدردة والُبْغد الدرعي الذي تنتمي 
: ٜٖٚ.ٓف  د مػػػف أبغػػػاد المايػػػاس مػػػظ الدرجػػػ  الكميػػػ  لمُبْغػػػد الػػػذي تنتمػػػي إليػػػو مػػػا بػػػيْغػػػكػػػؿ بُ 

: ٖٓٔ.ٓ، وتراوحػػػػت مػػػػا بػػػػيف  الحكػػػػـ الػػػػذاتيماابػػػػؿ  المطػػػػؼ الػػػػذاتي( لمُبْغػػػػد األوؿ ٙٙٙ.ٓ
: ٖٖٔ.ٓ، وتراوحػت مػا بػيف    ماابػؿ الغزلػ اإلنسػاني  المشػتركبالػوعي ( لمُبْغد ال اني ٜٗٙ.ٓ
، كمػػا بميػػت مغػػامبلت ارتبػػاط تحديػػد اليويػػ فػػي  التغاػػؿ ماابػػؿ اإلفػػراط( لمُبْغػػد ال الػػث ٕ٘ٚ.ٓ
( عمػ  التػوالي. ويوضػ  ٕٚٙ.ٓ: ٓٔٛ.ٓ: ٗٛٛ.ٓبالدرجػ  الكميػ  لممايػاس   ال بل ػ األبغػاد 
مػػػػف  جيػػػًداتغكػػػس قػػػػدًرا  ىػػػػيو  ال بل ػػػ ( مغػػػامبلت االتسػػػػاؽ لداػػػرات أبغػػػػاد المايػػػاس ٙممحػػػؽ  

 االتساؽ الداخمي لو.



 

 

 

تـ حساب مغامبلت  بػات ألدػا كرونبػاخ لمدػردات كػؿ ُبْغػٍد فرعػي، وذلػؾ مقياس: الثحات 
، حيػػث بميػػت مغػػامبلت ألدَػػا لؤلبغػػاد لمُبْغػػدي حالػػ  حػػذؼ درجػػ  المدػػردة مػػف الدرجػػ  الكميػػ  فػػ

الػػػوعي ال ػػػاني  الُبْغػػػد، الػػػذاتيالحكػػػـ ماابػػػؿ  الػػػذاتيالمطػػػؼ األوؿ  الُبْغػػػد عمػػػ  الترتيػػػب  ال بل ػػػ
: تحديػػػد اليويػػػ فػػػي  اإلفػػػراطماابػػػؿ  التغاػػػؿال الػػػث  الُبْغػػػد  ماابػػػؿ الغزلػػػ ، ي  المشػػػتركنسػػػاناإلب
. كمػػا مرتدغػػ ( وىػػي تّتسػػـ فػػي مجمميػػا بكونيػػا مغػػامبلت  بػػات ٚٛٚ.ٓ -ٕٚٚ.ٓ -ٚٗٛ.ٓ 

(، ٕٛٛ.ٓتػػػـ حسػػػاب  بػػػات المايػػػاس ككػػػؿ عػػػف طريػػػؽ حسػػػاب مغامػػػؿ ألدػػػا كرونبػػػاخ فبمػػػد  
حالػػػ  عػػػدـ فػػػي  (ٖٓٛ.ٓوطرياػػػ  التجز ػػػ  النصػػػدي  باسػػػتخداـ مغادلػػػ  سػػػبيرماف بػػػرواف فبمػػػد  

 .مرتدغ مجمميا مغامبلت  بات  تساوي المدردات وىي تتسـ بكونيا في
 )إعداد الحاثثة .والسمحية  ةاإليجاحي الخحرات االنفعاليةمقياس  .3
  اإليجابيػػػػ الخبػػػػرات االندغاليػػػػ ماػػػػاييس عنػػػػد بنػػػػا  مايػػػػاس    بل ػػػػتػػػػـ االطػػػػبلع عمػػػػ    
 وىذه المااييس ىي:  والسمبي 

الػػذي أعدتػػو دينػػر  (TPANEES) ٔوالسػػمبي   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ مايػػاس  .أ 
، والسػمبي   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ  لتايػيـ ،(Diener et al. 2010b)وأخػروف
مدػػػردات ( ٙ  وؿاأل الُبْغػػػد :فغػػػديْ وياػػػيس بُ  مدػػػردة( ٕٔ  مػػػف المايػػػاس ىػػػذا ويتكػػػوف
 ال ػاني الُبْغػد . وأمػاوالاناعػ  ،ليناوا ،م ؿ: الدرح  اإليجابي الخبرات االندغالي  لاياس

م ػػؿ: الحػػزف، واليضػػب، ف الماماػػ  السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ  مدػػردات لايػػاس( ٙ 
وتاػـو فكػرة المايػاس  أصػؿ المشػاركيف و اػافتيـ. عػف النظػر بيػضوذلؾ  والخوؼ.

وتتػدرج اسػتجابات  سػابا . أسػابيظ ربغػ أ مػدى عمػ  المشػاركيفقياس مشػاعر  عم 
 (ٔ ف إاسػػتجابات حيػػث  خمػػس مػػفوفػػؽ مايػػاس ليكػػرت ىػػذا المايػػاس  عمػػ الدػػرد 
والسػػػػمبي  بشػػػػكؿ   اإليجابيػػػػا. وتسػػػػجؿ اسػػػػتجابات الدػػػػرد دا ًمػػػػ (٘ ا إلػػػػ  جػػػػدً  انػػػػادرً 

مجمػػوع يمكػػف أف تتػػراوح و  .مشػػاعرالف مػػف ف النػػوعيْ مندصػػؿ بسػػبب اسػػتابلؿ ىػػذيْ 
تتراوح وكذلؾ  ،(ٖٓ: ٙ  بيف (TPEES)  اإليجابيد المشاعر غْ درجات الدرد في بُ 

غػػػد ، وبَ (ٖٓ: ٙ  بػػػيف (TNEES))مجمػػػوع درجػػػات الدػػػرد فػػػي المشػػػاعر السػػػمبي  
د يمكػػف طػػرح نتيجػػ  المشػػاعر السػػمبي  مػػف نتيجػػ  ْغػػلكػػؿ بُ   اسػػتخراج درجػػ  مندصػػم

 (TPANEES)والسػػمبي    اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ لايػػاس  اإليجػػابيالمشػػاعر 
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  إيجابيػػػػمشػػػػاعر درجػػػػ  ( ٖٓ  يػػػػثح( ٕٗ  فضػػػػؿ نتيجػػػػ  لممايػػػػاس ىػػػػيأو  .لمدػػػػرد
 .مشاعر سمبي درجات ( ٙ  بالطرح منيا

 واتسػػوف وأخػػروف عدتػػوأ الػػذي (PANAS) ٔاإليجػػابيالسػػمبي و  الوجػػدافمايػػاس  .ب 
Watson, et al (1985)  السػػمبي الغواطػؼ و   اإليجابيػالغواطػػؼ ف: بغػديْ لايػاس 

(In: Diener et al. 2010b) .   
لطمبػػ  الجامغػػ  والسػػمبي    اإليجابيػػ االندغاليػػ الخبػػرات بنػػا  مايػػاس الباح ػػ  فضػػمت وقػػد 

مػف جانػب ومػف بي ػ  الػتغمـ الجػامغي ىػذا فػي   اإليجابيو السمبي  االندغالي  لكي يايس خبراتيـ 
تييػػػر موقػػد تناولػػت الدراسػػ  الحاليػػ   لكػػ  يكػػوف المايػػاس إضػػاف  لمبي ػػػ  الغربيػػ .جانػػب أخػػر 

 .Diener et al)نمػػوذجوفػػؽ ؛ الُبْغػػد  نػػا يباعتبػػاره  والسػػمبي   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ 
2010b)  الموض  في اإلطار النظري.  والسمبي   اإليجابياالندغالي  لمخبرات 

، يسػػػتجيب األوليػػػ صػػػورتو فػػػي  لممايػػػاس مدػػػردة( ٕٗ وفػػػي ضػػػو  ذلػػػؾ تمػػػت صػػػياغ  
اسػػتجابات متدرجػػ  ىػػي:  خمػػسخػػبلؿ االختيػػار مػػف بػػيف  الطمبػػ  عمػػ  مدػػردات المايػػاس مػػف

، ٗ، ٘  وىػي تصػح  كالتػالي:غير موافؽ بشدة، ، غير موافؽ، رقرّ لـ أ ،موافؽ ،موافؽ بشدة
 مدػػردة لمخبػػرات( ٕٓ : مدػػردة ( ٓٗ لػػ  صػػورتو النيا يػػ  إفػػي  وصػػؿ المايػػاسو  .(ٔ، ٕ، ٖ

( مايػػاس ٕٔ، ويوضػػ  ممحػػؽ  السػػمبي االندغاليػػ  مدػػردة لمخبػػرات  (ٕٓ و  اإليجابيػػ االندغاليػػ 
ممحػؽ صػورتو النيا يػ ، كمػا يوضػ  فػي  لطمبػ  الجامغػ  والسػمبي   اإليجابيػ الخبرات االندغالي 

 ( مدتاح تصحي  المااييس.ٖٔ 
ف والسػػػػمبي  بشػػػػكؿ مندصػػػػؿ بسػػػػبب اسػػػػتابلؿ ىػػػػذيْ   اإليجابيػػػػوتسػػػػجؿ اسػػػػتجابات الدػػػػرد 

  اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ د ْغػػالدػرد فػػي بُ  ومجمػػوع درجػػات، الخبػػرات االندغاليػػ النػوعيف مػػف 
السػػمبي   الخبػػرات االندغاليػػ ، وكػػذلؾ مجمػػوع درجػػات الدػػرد فػػي ٓٓٔ: ٘يمكػػف أف تتػػراوح بػػيف 

الخبػػرات د يمكػػف طػػرح نتيجػػ  ْغػػلكػػؿ بُ   غػػد اسػػتخراج درجػػ  مندصػػم، وبَ (ٓٓٔ: ٘  تتػػراوح بػػيف
  اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػ لايػاس  يجػابياإل الخبػرات االندغاليػػ السػمبي  مػػف نتيجػ   االندغاليػ 
بػالطرح   إيجابيػمشاعر درج   (ٓٓٔ حيث، ( ٓٛ  فضؿ نتيج  لمماياس ىيأو لمدرد  والسمبي 
 .(ٕٓ سوأ درج  لمماياس أو  ،مشاعر سمبي درجات  (ٕٓ  منيا
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 لممقياس:الخصائص السيكومترية 
 عدة طرؽ منيا:لاد تـ التحاؽ مف صدؽ االستبان  باستخداـ مقياس الصدق 

مدػػردة  ٕٗحيػػث تكػػوف مػػف األوليػػ تػػـ عػػرض المايػػاس فػػي صػػورتو  صككدق المثكمككي :
مف المختصيف في مجاؿ عمـ الندس، وذلؾ لمحكـ عم  مدى مبل م  بنود الماياس  ستعم  

مػف حيػػث المحتػػوى، ومػػف حيػث الصػػياغ . وقػػد ترواحػػت نسػب االتدػػاؽ بػػيف السػػادة المحكمػػيف 
الخبػرات د ْغػ%( كما تـ استبغاد عبػارتيف إحػداىما مػف بُ ٓٓٔ: ٖ.ٖٛعم  مدردات االستبان   

، وال انيػ  ىػذا الدصػؿ الدراسػي فػي  دراسػتي أ نػا تنص عم   أشغر بالينػا   اإليجابي االندغالي 
ىػػذا فػػي  دراسػػتي بالكميػ  أ نػػا شػػغر بالممػؿ السػػمبي  وتػنص عمػػ   أ الخبػرات االندغاليػػ د ْغػػمػف بُ 

ت الغبارتػاف عمػ  نسػب  اتدػاؽ منخدضػ ، ليصػب  المايػاس فػي حيػث حصػمالدصؿ الدراسي  ؛ 
د غْ بُ ، ةمدرد( ٕٓ   اإليجابي الخبرات االندغالي د غْ بُ ي: تالمدردة موزع  كال ٓٗصورتو النيا ي  
 ة.مدرد (ٕٓ  السمبي  الخبرات االندغالي 

طمبػػػ  مػػف تػػػـ إجػػرا  التحميػػؿ الغػػاممي االستكشػػػافي باسػػتخداـ عينػػ  الصككدق العككاممي: 
لمتحاػػػؽ مػػػف صػػػبلحي  األدوات بميػػػت كميػػػ  الدراسػػػات الغميػػػا لمتربيػػػ  جامغػػػ  الاػػػاىرة بالجامعوووة 

 الخبػػرات االندغاليػػ طالػػب وطالبػػ  لمغػػامبلت االرتبػػاط المتبادلػػ  بػػيف مدػػردات مايػػاس  (ٕٓٓ 
باستخداـ طريا  المكونػات األساسػي ، مػظ افتػراض  ةمدرد (ٓٗالمكوف مف   والسمبي   اإليجابي
 .1فاريماكس بطريا   ـ أديرت الغوامؿ تدويًرا ما بلً  ف،ميْ عاموجود 

( %ٜٚٓ.ٙٗ  فسػرت فعػامميْ أظيرت نتا م التدوير الما ػؿ عػف تشػبظ المدػردات عمػ  
ويدسػر ( ٜٖ٘.ٜ  بجػذر كػامف  اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ مف التبايف الكمي، الغامؿ األوؿ: 

وقػػد تراوحػػت تشػػبغات المدػػردات  .مدػػردة( ٕٓ  مػػف التبػػايف الكمػػي وتشػػبغت عميػػو (ٜٖٙ.ٖٕ 
بجػػذر  السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ : ي(، والغامػػؿ ال ػػان٘ٛٚ.ٓ: ٜٖٛ.ٓمػػا بػػيف   الُبْغػػدعمػػ  
مدػػردات، ولاػػد ( ٕٓ  مػػف التبػػايف الكمػػي، وتشػػبغت عميػػو( ٕٛٙ.ٕٕ ويدسػػر  (ٖٚٓ.ٜ كػػامف 

( ٚويوضػػػ  ممحػػػؽ   (.ٖٙٚ.ٓ: ٕٓ٘.ٓمػػػا بػػػيف   الُبْغػػػدتراوحػػػت تشػػػبغات المدػػػردات عمػػػ  
 .فيْ المسػػتخرج فالغػػامميْ المكونػػ  لممايػػاس وتشػػبغات كػػؿ منيػػا عمػػ   (ٓٗ تشػػبغات المدػػردات 
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المكونػ  لممايػاس عمػ   (ٓٗ دات تشػبغات المدػر  لتوضػي  ٔاختبار التراكـ( ٛويوض  ممحؽ  
 ف.عامميْ 

نػي عميػو ذي بُ ويتض  مما سبؽ تطابؽ نتا م التحميؿ الغاممي مظ التصػور النظػري الػ 
،  اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ د ْغػػػ: بُ بمكوناتػػػو والسػػػمبي   اإليجابيػػػ الخبػػػرات االندغاليػػػ مايػػػاس 

 السمبي . الخبرات االندغالي د غْ وبُ 
تػـ التحاػؽ مػف االتسػاؽ الػداخمي لداػرات المايػاس المقياس: االتساق الداخمي لفقرات 

. ليػػػػوإوالُبْغػػػػد الدرعػػػي الػػػػذي تنتمػػػػي  مػػػف خػػػػبلؿ حسػػػػاب مغػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػؿ مدػػػػردة
د مػف أبغػاد المايػاس مػظ الدرجػ  الكميػ  ْغػتراوحت مغامبلت االرتباط لمختمؼ لمدػردات كػؿ بُ و 

، اإليجابيػ  الخبرات االندغالي ( لمُبْغد األوؿ ٖٓٛ.ٓ: ٕٕٗ.ٓلمُبْغد الذي تنتمي إليو ما بيف  
ويوض  ممحػؽ السمبي ،  ات االندغالي الخبر ( لمُبْغد ال اني ٖٔٛ.ٓ:ٛٔ٘.ٓوتراوحت ما بيف  

مػػف االتسػػاؽ  جيػػًداتغكػػس قػػدًرا  حيػػث اال نػػيفالمايػػاس  ُبْغػػَدي( مغػػامبلت االتسػػاؽ لداػػرات ٜ 
 الداخمي لو.
 :المقياسثحات 

تػـ حسػاب مغػامبلت  بػات ثساب معامالت ثحات ألفا كرونحاخ، والتجزئة النصفية:  
في حال  حػذؼ درجػ  المدػردة مػف الدرجػ  الكميػ   ألدا كرونباخ لمدردات كؿ ُبْغٍد فرعي، وذلؾ

الخبػػػػرات األوؿ  الُبْغػػػػد :عمػػػػ  الترتيػػػػب المايػػػػاس لُبغػػػػَدي، حيػػػػث بميػػػػت مغػػػػامبلت ألدَػػػػا لمُبْغػػػػد
( وىػي تّتسػـ ٖٜٛ.ٓ -ٕٖٜ.ٓ  السػمبي  الخبرات االندغالي ال اني  الُبْغد،  اإليجابي االندغالي 

باسػػتخداـ مغادلػػ   طرياػػ  التجز ػػ  النصػػدي  فػػي. و مرتدغػػ فػػي مجمميػػا بكونيػػا مغػػامبلت  بػػات 
 الخبػػػرات االندغاليػػػ األوؿ  الُبْغػػػد :المايػػػاس عمػػػ  الترتيػػػب لُبْغػػػَديت ألدَػػػا بميػػػسػػػبيرماف بػػػرواف 

حالػػػ  تسػػػاوي فػػػي  (ٜٚٔ.ٓ -ٚٙٛ.ٓ  السػػػمبي  الخبػػػرات االندغاليػػػ ال ػػػاني  الُبْغػػػد،  اإليجابيػػػ
 جيدة. بكونيا مغامبلت  باتفي مجمميا المدردات وىي تتسـ 

  االجتماعيػػالباح ػػ  الحزمػػ  اإلحصػػا ي  فػػي الغمػػـو  اسػػتخدمتالمعالجككة اإلثصككائية: 
SPSS   التحميػػػػؿ ص السػػػػيكومتري  لماػػػػاييس الدراسػػػػ   ( لمتحاػػػػؽ مػػػػف الخصػػػػا ٕٔاإلصػػػػدار

والتجز ػػ  النصػػدي (  -كرونبػػاخ مغامػػؿ الدػػاو  -مغامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف -الغػػاممي االستكشػػافي
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نمذجػػػػ  المغادلػػػػػ  البنا يػػػػػ  مػػػػػف لمتحاػػػػػؽ ( ٔ.ٜ  اإلصػػػػدار Lisrelواسػػػػتخداـ برنػػػػػامم ليػػػػػزرؿ 
 . ٔتحميؿ المسار أسموبب لمتييرات الدراس  واختبار الدروض

 نتائج الدراسة:
الخبػػرات و   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ تشػػكؿ متييػػرات  اختحككار صككثة الفككرا األو :

كمتييػػػرات وسػػػيط  الندسػػػي  االزدىػػػارو  الػػػذاتي والتػػػراحـ  مسػػػتام اتكمتييػػػر  السػػػمبي  االندغاليػػػ 
ات( بػيف ىػػذه تػأ ير نموذًجػػا بنا ي ػا يدسػر الغبلقػات السػػببي   ال -كمتييػر تػابظ  األكػاديمي األدا و 

لمتحاػؽ مػف صػح   .كمي  الدراسات الغميا لمتربيػ  جامغػ  الاػاىرةبالجامعة لدى طمب  المتييرات 
 Lisrel)الموجود ببرنامم ليػزرؿ ٕتحميؿ المسار أسموبستخداـ الدرض األوؿ قامت الباح   با

ف الباحػػث مػف إيجػػاد أفضػػؿ ك ػػمَ حيػث يُ  ٖوقػد اسػػتخدـ فػي النمػػوذج موقػػؼ توليػد النمػػوذج (9.1
وذلػؾ إذا كػػاف النمػوذج األولػػي  ؛نمػوذج يطػابؽ البيانػػات بطرياػ  جيػػدة مػف الناحيػ  اإلحصػػا ي 

 يطػػػابؽ البيانػػػات المغطػػػاة، وقػػػد أسػػػدرت نتػػػا م ليػػػزرؿ عػػػف أفضػػػؿ نمػػػوذج لتحميػػػؿ الماتػػػرح ال
، وكػػاف مطاباًػػا لمنمػػوذج النظػػري (٘ٔبممحػػؽ  ىػػو موضػػ  كمػػا  المسػػار بػػيف متييػػرات البحػػث

الماتػػػػرح حيػػػػث شػػػػكمت متييػػػػرات الدراسػػػػ  فيمػػػػا بينيػػػػا نموذًجػػػػا بنا ي ػػػػا يدسػػػػر الغبلقػػػػات السػػػػببي  
  مسػػػتام اتكمتييػػر  السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ و   اإليجابيػػػ ندغاليػػ الخبػػرات االات( بػػيف تػػأ ير  ال

كمتيير تابظ لػدى عينػ   األكاديمي األدا و كمتييرات وسيط  الندسي  االزدىارو  الذاتيوالتراحـ 
المسػػار التخطيطػػي ألفضػػؿ نمػػوذج لتحميػػؿ المسػػار بػػيف  تاػػديرات (ٕ. ويوضػػ  شػػكؿ  الدراسػػ 

 يمي:كما  متييرات الدراس 

                                                           
1
 Path Analysis 

2
 Path Analysis 

3
 Model Generation Situation 



 

 
  2شك  )يوضح 

 المسار التخطيطي ألةض  نموذج لتثمي  المسار حي  متغيرات الدراسة
  ات المحاشرة لممتغيرات تأثير )ال

  Estimates التقديرات
 :يكما يم ي( إل  متييرات الدراس  وىٕٔتشير الرموز في شكؿ  

  . اإليجابي الخبرات االندغالي إل  مجموع  Positive Eيشير الرمز  . أ
 السمبي . الخبرات االندغالي إل  مجموع درجات  Negative Eشير الرمز ي . ب
 .الذاتيالتراحـ إل  مجموع درجات  Compassiيشير الرمز  . ت
 الندسي. االزدىارإل  مجموع درجات  Flourishيشير الرمز  . ث
 . األكاديمي األدا إل   Performaيشير الرمز  . ج

 Goodness ofشػرات حسػف المطاباػ  وقد تػـ التحاػؽ مػف النمػوج الماتػرح باسػتخداـ مؤ 
Fit   عمػػ  مؤشػرات حسػػف المطاباػػ  كمػػا ٕوحظػي نمػػوذج تحميػػؿ المسػار الموضػػ  بالشػػكؿ )

 (. ٙٔ(بممحؽ ىو موض  
 أف قػيـ مؤشػرات حسػف المطاباػ  كانػت فػي المػدى الم ػالي ليػا،( ٙٔممحؽ  مف يتض  

( وىػػي 6.0480( ومسػػتوى داللػػ   ٕ( عنػػد درجػػات حريػػ   6.800  ٕكػػاقيمػػ  بميػػت حيػػث 
المسػػتاؿ مؤشػػر الصػػدؽ الزا ػػؼ المتوقػػظ لمنمػػوذج الحػػالي كمػػا بمػػد  ،اغيػػر دالػػ  إحصػػا يً قيمػػ  

كمػػا أف قػػيـ بايػػ  المؤشػػرات وقغػػت ( 6.168الػػذي بمػػد   مػػف نظيػػره المشػػبظ ك ػػرأ( 1.601 
متوسػػػػط مربغػػػػات خطػػػػأ االقتػػػػراب التربيغػػػػي لجػػػػذر الفكػػػػاف  ،فػػػػي المػػػػدى الم ػػػػالي لكػػػػؿ مؤشػػػػر



 

 

 

RMSEA   البػواقي متوسػط مربغػات خطػأ التربيغي لجذر الو ، (اصدرً يساويRMR  يسػاوي
طابا  المصح  ممؤشر حسف الو ، (ٜٜٜ.ٓيساوي   GFIمؤشر حسف الطابا  و ، (ٜٖٔ.ٓ 

AGFI   مؤشػػػػر المطاباػػػػ  المغيػػػػاري و ، (ٜٜٔ.ٓيسػػػػاويNFI   مؤشػػػػر و ، (ٜٜٚ.ٓيسػػػػاوي
يسػػاوي  CFI  الماػػارف مؤشػػر المطاباػػو ، (ٓٓٓ.ٔيسػػاوي   NNFIالمطاباػػ  غيػػر المغيػػاري 

 مؤشػػػػر المطاباػػػػ  النسػػػػبيو ، (ٓٓٓ.ٔيسػػػػاوي   IFI مؤشػػػػر المطاباػػػػ  التزايػػػػديو ، (ٓٓٓ.ٔ 
RFI   مؤشر المطابا  و ، (ٜ٘ٛ.ٓيساويRMR   ٓيساوي.ٓٔٗٚ). 

يػػدؿ عمػػ  مطاباػػ  النمػػوذج الجيػػدة و  ؛تطػػابؽ البيانػػات مػػظ النمػػوذجسػػف يؤكػػد حُ  كػػؿ ذلػػؾ
 مف صح  الدرض األوؿ لمدراس .التحاؽ  موضظ االختبار. وبذلؾ تـ  

 تنص عم : التي  الخامسالفروا م  الفرا الثاني إلى الفرا اختحار صثة 
لمخبػػػرات  ادالػػػ  إحصػػػا يً وكميػػػ  ات  مسػػػارات( موجبػػػ  مباشػػػرة وغيػػػر مباشػػػرة تػػػأ ير توجػػػد 
فػي كمتييرات وسػيط   الذاتيالندسي والتراحـ  االزدىارمف خبلؿ كؿ  مف   اإليجابياالندغالي  

 .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة لدى طمب   األدا  األكاديمي
لمخبػػػرات  دالػػػ  إحصػػػا ياوكميػػػ  مباشػػػرة وغيػػػر مباشػػػرة سػػػالب  ات  مسػػػارات( تػػػأ ير توجػػػد 
فػي كمتييػرات وسػيط   الػذاتيالندسػي والتػراحـ  االزدىػارمف خػبلؿ كػؿ  مػف  السمبي االندغالي  

  .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة دى طمب  ل األدا  األكاديمي
مػػف  الػػذاتيلمتػػراحـ  ادالػػ  إحصػػا يً وكميػػ  ات  مسػػارات( موجبػػ  مباشػػرة وغيػػر مباشػػرة تػػأ ير  يوجػػد

كميػ  الدراسػات الغميػا بالجامعوة لدى طمب   األدا  األكاديميفي وسيط  الندسي كمتيير االزدىارخبلؿ 
 .اىرةلمتربي  جامغ  الا

 األكػاديمي األدا فػي  لبلزدىػار الندسػي اإحصػا يً  مسػار( موجػب مباشػرة وكمػي داؿ  تػأ يرتوجد 
 .كمي  الدراسات الغميا لمتربي  جامغ  الااىرةبالجامعة لدى طمب  

الختبػار  (Lisrel 9.1)الموجػودة ببرنػامم ليػزرؿ تحميػؿ المسػار أسػموبسػتخداـ قامػت الباح ػ  با
ات الكميػػػ  لممتييػػػرات تػػػأ ير ات غيػػػر المباشػػػرة والتػػػأ ير ات المباشػػػرة والتػػػأ ير ومغرفػػػ  ال روضصػػػح  الدػػػ

وشػكؿ ، ات المباشػرةتػأ ير ال تاػديرات( السػابؽ ٕ ويوضػ  شػكؿ  .المتيير التػابظفي  المستام  والوسيط 
 كما يمي: ات المباشرةتأ ير المغياري لم الحؿ( التالي ٖ 



 

 
  3شك  ) يوضح

  ات المحاشرةتأثير المعياري لتقدير ال الث )
Standardized Solution 

 ات المباشرة كما يمي: تأ ير قيم   ت  لمT. Values ( التاليٗكما يوض  الشكؿ   

 
  4شك  )يوضح 

 T. Values  ات المحاشرة تأثير لم قيمة ت)



 

 

 

 كما يمي:  تحميؿ المسار بيف متييرات البحث شرة والكمي  التي يحتوي عمييا نموذجات المباشرة وغير المباتأ ير ال التالي (ٔ جدوؿ كما يوض  
 تثمي  المسار حي  متغيرات الحثث ات المحاشرة وغير المحاشرة والكمية التي يتضمنها نموذجتأثير ال  1) جدو 
املتاثر     

 الكامن
 تأثرينوع ال

 الذايتالرتاحم  النفسي االزدهار األكادميي األداء
 ح الداللة ت تأثريال ح الداللة ت تأثريال ح الداللة ت تأثريال

اخلربات 
 االنفعالية
  ةاإلجيابي

 ..4.4 4.113 4.931 4.145 4.3.5 4.4.1 5.135 4.310     مباشر
     4.4.4 4.4.1 ..4.9 4.419 4.411 4.441 4.0.5 4.441 غري مباشر

 ..4.4 4.113 4.935 4.145 4.305 4.4.0 5.1.7 4.333 4.411 4.441 4.0.5 4.441 كلي

اخلربات 
 السلبية  االنفعالية

 .4.34- ..4.4 -0.373- 4.3.7- ..4.4- 4.409 4.903- 4.407-     مباشر

     4.495- 4.4.1 3.0.4- 4.471- .4.41- 4.441 ....4- 4.441- غري مباشر

 .4.34- ..4.4 -0.373- 4.3.7- .4.15- 4.454 .30..- .4.11- .4.41- 4.441 ....4- 4.441- كلي

 
 الذايتالرتاحم 

 

     4.347 .4.43 .5.71 4.1.5 4.470- .4.44 1.131- 4.47- مباشر

         4.410 4.441 .7..4 4.441 غري مباشر

     4.347 .4.43 .5.71 4.1.5 4.4.1- .4.44 1.447- .4.44- كلي

 النفسي االزدهار
         4.405 4.440 1...4 4.443 مباشر

             غري مباشر

         4.405 4.440 1...4 4.443 كلي

                                                           
ي لتادير التا ير  الحؿ المغيار ح  

 



 

 :( ٔ يتض  مف جدوؿ 
 حالنسحة لمنتائج المرتحطة حالفرا الثاني كانت كما يمي:       
 لمخبػرات( ٔٓٓ.ٓا عند مسػتوي  داؿ إحصا يً وكمي موجب غير مباشر  تأ يريوجد  .ٔ

كمتييػػرات وسػػيط   الػػذاتيالندسػػي والتػػراحـ  االزدىػػارؿ مػػف خػػبل  اإليجابيػػاالندغاليػػ  
( وقيمػ  ٔٓٓ.ٓ  تػأ يرلػدى عينػ  الدراسػ ، حيػث بمػد ماػدار ال األدا  األكػاديميفي 

  (.ٔٔ.ٓ غير المباشر  تأ يرالمغياري لم والحؿ (٘ٛٗ.ٕ ت   
 لمخبػػػػرات( ٔٙٓ.ٓ  ىا عنػػػػد مسػػػػتو داؿ إحصػػػػا يً غيػػػػر موجػػػػب مباشػػػػر  تػػػػأ يريوجػػػػد  .ٕ

 تػأ يرلدى عين  الدراس ، حيث بمد مادار ال الندسي االزدىارفي   إليجابيااالندغالي  
 . (ٕٖ٘.ٓ المباشر تأ يرالمغياري لم والحؿ (ٖ٘ٔ.٘( وقيم   ت   ٖٗٔ.ٓ 

 لمخبػػػػرات( ٕٔٓ.ٓ  ىا عنػػػػد مسػػػػتو موجػػػػب غيػػػػر مباشػػػػر داؿ إحصػػػػا يً  تػػػػأ يريوجػػػػد  .ٖ
 االزدىػػار الندسػػيي فػػكمتييػػر وسػػيط  الػػذاتيالتػػراحـ مػػف خػػبلؿ   اإليجابيػػاالندغاليػػ  

والحػؿ  (ٕٕٜ.ٓ( وقيمػ   ت   ٜٔٓ.ٓ  تأ يرلدى عين  الدراس ، حيث بمد مادار ال
 . (ٕٓٓ.ٓ غير المباشر  تأ يرالمغياري لم

 لمخبػػػػػرات( ٗٙٓ.ٓ  ىا عنػػػػػد مسػػػػػتو داؿ إحصػػػػػا يً غيػػػػػر  كمػػػػػيموجػػػػػب  تػػػػػأ يريوجػػػػػد  .ٗ
 تػأ يرد مادار اللدى عين  الدراس ، حيث بم الندسي االزدىارفي   اإليجابياالندغالي  

 . (ٖ٘ٗ.ٓ  الكمي تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٚٛٔ.٘( وقيم   ت   ٖٖٖ.ٓ 
لمخبػرات ( ٖٔٔ.ٓ  ىا عند مسػتو داؿ إحصا يً غير وكمي موجب مباشر  تأ يريوجد  .٘

 تػػأ يرلػػدى عينػػ  الدراسػ ، حيػػث بمػد ماػػدار ال الػذاتيالتػػراحـ فػي   اإليجابيػػاالندغاليػ  
      ٙٙٓ.ٓ والكمي المباشر تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٖٜٔ.ٓ( وقيم   ت   ٘ٓٔ.ٓ 

 حالنسحة لمنتائج المرتحطة حالفرا الثالث كانت كما يمي:
 لمخبػػرات( ٔٓٓ.ٓ  ىا عنػػد مسػػتو داؿ إحصػػا يً وكمػػي غيػػر مباشػػر  سػػالب تػػأ يريوجػػد  .ٙ

فػي كمتييػرات وسػيط   الػذاتيالندسي والتػراحـ  االزدىارمف خبلؿ السمبي  االندغالي  
( وقيمػػػ  ٔٓٓ.ٓ-  تػػأ يرلػػدى عينػػػ  الدراسػػ ، حيػػػث بمػػد ماػػػدار ال األكػػاديمياألدا  

 (.ٙٔٓ.ٓ  والكمي المباشر تأ يرالمغياري لم والحؿ (ٕٛٛ.ٓ-    ت
 االندغاليػػػ لمخبػػػرات ( ٜٗٓ.ٓ  مسػػػتوىا عنػػػد مباشػػػر داؿ إحصػػػا يً  سػػػالب تػػػأ يريوجػػػد  .ٚ

-  تػػػػأ يراللػػػػدى عينػػػػ  الدراسػػػػ ، حيػػػػث بمػػػػد ماػػػػدار  الندسػػػػي االزدىػػػػارفػػػػي السػػػػمبي  
 (ٕٙٓ.ٓ- المباشر  تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٖٜٗ.ٓ-( وقيم   ت   ٚٗٓ.ٓ



 

 

 

 لمخبػػػػػرات( ٕٔٓ.ٓ  مسػػػػػتوىا عنػػػػػد غيػػػػػر مباشػػػػػر داؿ إحصػػػػػا يً  سػػػػػالب تػػػػػأ يريوجػػػػػد  .ٛ
لػدى  االزدىػار الندسػيفي كمتيير وسيط  الذاتيالتراحـ مف خبلؿ السمبي   االندغالي 

والحػػؿ  (ٓٛٗ.ٖ-( وقيمػػ   ت   ٔٚٓ.ٓ-  تػػأ يرعينػ  الدراسػػ ، حيػػث بمػػد ماػػدار ال
  (ٜ٘ٓ.ٓ- غير المباشر تأ يرالمغياري لم

االندغاليػػ   لمخبػػرات( ٘ٓ.ٓ  مسػػتوىا عنػػد داؿ إحصػػا يً غيػػر  كمػػي سػػالب تػػأ يريوجػػد  .ٜ
-  تػػػػأ يرلػػػػدى عينػػػػ  الدراسػػػػ ، حيػػػػث بمػػػػد ماػػػػدار ال الندسػػػػي االزدىػػػػارفػػػػي  السػػػػمبي 
 (ٙ٘ٔ.ٓ-  الكمي أ يرتالمغياري لموالحؿ  (ٖٙٗ.ٕ-( وقيم   ت   ٛٔٔ.ٓ

( ٛٛٓ.ٓ  مسػػػػػتوىا عنػػػػد داؿ إحصػػػػا يً وكمػػػػي غيػػػػر مباشػػػػر  سػػػػالب تػػػػأ يريوجػػػػد  .ٓٔ
لػػدى عينػػ  الدراسػػ ، حيػػث بمػػد ماػػدار  الػػذاتيالتػػراحـ فػػي  السػػمبي  االندغاليػػ  لمخبػػرات

والكمػي المباشػر  تػأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٖٖٚ.ٗ-( وقيم   ت   ٖٚٛ.ٓ-  تأ يرال
 -ٓ.ٖٓٛ) 
 ائج المرتحطة حالفرا الراحو كانت كما يمي:حالنسحة لمنت  
فػي  الػذاتيلمتػراحـ ( ٕٓٓ.ٓ  مسػتوىا عنػد مباشر داؿ إحصا يً  سالب تأ يريوجد  .ٔٔ

( وقيمػ  ٚٓٓ.ٓ.ٓ-  تػأ يرلدى عين  الدراسػ ، حيػث بمػد ماػدار ال األكاديمي األدا 
  (ٗٚٓ.ٓ-  المباشر تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٖٔٔ.ٔ- ت   

لمتػػػراحـ ( ٔٓٓ.ٓ  مسػػػتوىا عنػػػد غيػػػر مباشػػػر داؿ إحصػػػا يً  موجػػػب تػػػأ يريوجػػػد  .ٕٔ
لػػدى عينػػ   األدا  األكػػاديميفػػي كمتييػػر وسػػيط  الندسػػي االزدىػػارمػػف خػػبلؿ  الػػذاتي

المغيػاري والحػؿ  (ٛٚٙ.ٓ( وقيمػ   ت   ٔٓٓ.ٓ  تػأ يرالدراس ، حيػث بمػد ماػدار ال
  (ٗٔٓ.ٓ غير المباشر تأ يرلم
فػػي  الػػذاتيلمتػػراحـ ( ٕٓٓ.ٓ  مسػػتوىد ا عنػػداؿ إحصػػا يً سػػالب  كمػػي تػػأ يريوجػػد  .ٖٔ

( وقيمػػػ  ٙٓٓ.ٓ-  تػػأ يرلػػدى عينػػػ  الدراسػػ ، حيػػػث بمػػد ماػػػدار ال األكػػاديمي األدا 
 (ٔٙٓ.ٓ-  الكمي تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٚٓٓ.ٔ- ت   

لمتػػػراحـ ( ٕٖٓ.ٓ  مسػػػتوىا عنػػػد داؿ إحصػػػا يً وكمػػػي موجػػػب مباشػػػر  تػػػأ يريوجػػػد  .ٗٔ
( ٘ٛٔ.ٓ  تػأ ير  الدراسػ ، حيػث بمػد ماػدار اللػدى عينػالندسي  االزدىارفي  الذاتي

 (ٖٚٓ.ٓ  والكمي المباشر تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٜٔٙ.٘وقيم   ت   
 



 

 حالنسحة لمنتائج المرتحطة حالفرا الخامس كانت كما يمي:
لبلزدىػػار ( ٗٓٓ.ٓ  مسػػتوىا عنػػد داؿ إحصػػا يً وكمػػي موجػػب مباشػػر  تػػأ يريوجػػد  .٘ٔ

( ٖٓٓ.ٓ  تػأ يرعين  الدراس ، حيث بمػد ماػدار ال لدى األكاديمي األدا في  الندسي
  (ٗٓٓ.ٓ  والكمي المباشر تأ يرالمغياري لموالحؿ  (ٖٛٙ.ٓوقيم   ت   

الشػػكؿ  مػػف خػػبلؿ يمكػػف صػػياغ  المغػػادالت البنا يػػ  المستخمصػػ  مػػف النمػػوذج النيػػا ي
 ( في الصور التالي :ٔ  ( والجدوؿٕ 

الخبػػػػػػرات  (4.441) -(x1)  اإليجابيػػػػػػ االندغاليػػػػػػ  الخبػػػػػػرات (4.441) = (y1) األكػػػػػػاديمي األدا  .1
 .(y3) الندسي االزدىار( 4.443)(+ y2) الذاتيالتراحـ  (.4.44) +(x2) السمبي  االندغالي 

الخبػػػػػػرات  (.4.11) -(x1)  اإليجابيػػػػػػ الخبػػػػػػرات االندغاليػػػػػػ  (4.333)( =y2) الندسػػػػػػي االزدىػػػػػػار ..
 .(y2) الذاتيالتراحـ  (4.1.5) +(x2) السمبي  االندغالي 

الخبػػػػػرات ( 4.3.7) -(x1)  اإليجابيػػػػػ الخبػػػػػرات االندغاليػػػػػ  (4.145) = (y3) الػػػػػذاتيالتػػػػػراحـ  .3
 (x2) السمبي  االندغالي 

الخبػػػرات ي عمػػػ  الترتيػػػب بالدراسػػػ  وىػػػ  المسػػػتام اتتشػػػير إلػػػ  المتييػػػر  (x1 x2)حيػػػث إف   
الوسيط  شير إل  المتييرات فت (y2( )y3)، أما السمبي  الخبرات االندغالي و   اإليجابي االندغالي 

 األدا يػػػو ف (y1)التػػػابظ مػػػا المتييػػػر ، أالػػػذاتيالتػػػراحـ و  الندسػػػي االزدىػػػاررتيػػػب ىػػػي عمػػػ  التو 
 .األكاديمي

 تفسير ومناقشة النتائج:      
ا م تحميػػػؿ المسػػػار والتػػػراث يتنػػاوؿ ىػػػذا الجػػػز  مناقشػػػ  نتػػػا م الدراسػػػ  فػػػي ضػػػو  نتػػػ

ف فػػػػي حػػػػدود خصػػػػا ص عينػػػػ  الدراسػػػػ  واألدوات المتصػػػػؿ بمتييػػػػرات البحػػػػث الػػػػراى الندسػػػػي
  المستخدم 

 : النموذج الحنائيةي  محاشرة والكميةالغير ات تأثير مناقشة ال: والا أ 
 الخبػرات االندغاليػ متييػرات  :مػف أف كبًل  إل ( ٗ(  ٖ ( ٕ  شكاؿوأ( ٔيشير جدوؿ   .ٔ

الندسػػي  االزدىػػارو  لػػذاتياوالتػػراحـ   مسػػتام اتكمتييػػر  السػػمبي  الخبػػرات االندغاليػػ و   اإليجابيػػ
نموذًجػػػا بنا ي ػػػا يدسػػػر الغبلقػػػات  شػػػكمت كمتييػػػر تػػػابظ األكػػػاديمي األدا و كمتييػػػرات وسػػػيط  

والنتيجػ  ( ٔتشػير النتيجػ   كمػا  ات( بيف ىذه المتييرات لدى عينػ  الدراسػ .تأ ير السببي   ال
يزيػػد لػػدييـ   بيػػإيجااندغاليػػ  يتػػوافر ليػػـ خبػػرات الػػذيف ف الطمبػػ  ألػػ  إ (ٔمػػف جػػدوؿ  ( ٙ 



 

 

 

ممػػا يجغػػؿ  ؛الندسػػي االزدىػػارزيػػد لػػدييـ كػػذلؾ ميػػارة تو  الػػذاتياسػػتخداـ اسػػتراتيجي  التػػراحـ 
 تػػأ يروبالتػػالي يوجػػد  ،لػػدييـ األكػػاديمي األدا مػف  افزيػػدالندسػػي يُ  االزدىػػارو  الػػذاتيالتػراحـ 

 الػػذاتياحـ مػػف خػػبلؿ التػػر  األكػػاديمي األدا فػػي   اإليجابيػػاالندغاليػػ  غيػػر مباشػػر لمخبػػرات 
 السمبي .  الخبرات االندغالي مف ذلؾ نجد وعم  الغكس الندسي،  االزدىارو 

فػػي  ، كاديميػػ  فاعمػػأبي ػػ   طمبػػ  الجامغػػ  لػػدييتػػوفر  وبأنػػىػػذه النتػػا م ويمكػػف تدسػػير     
ف باالسػػػػتمتاع رو جغميػػػػـ يشػػػػغممػػػػا ي ؛يـ الدراسػػػػي  السػػػػابا فصػػػػولخػػػػبلؿ الدراسػػػػ  الجامغيػػػػ  
والرضػػػا واالرتيػػػاح لمػػػا ياومػػػوف بدراسػػػتو مػػػف ماػػػررات  ،الشػػػغور بالمػػػذةو  ،بالدراسػػػ  بالجامغػػػ 

السػػمبي  م ػػؿ: الشػػغور باليضػػب نتيجػػ  ضػػيوط  الخبػػرات االندغاليػػ واالبتغػػاد عػػف  ،نشػػط وأ
 أ نا  قياميـ بالميػاـ المطموبػ  مػنيـ،السابا  والشغور بالممؿ والامؽ  يـفصولالدراس  خبلؿ 

الخبػرات  يجغؿ ىػذهمما    المختمد ؛األكاديميلمواقؼ افي  ومشاعرىـ تغكس عواطديـالتي 
وىػػي  ،الػػذاتيميـ السػػتراتيجي  التػػراحـ ااسػػتخد فػػي إيجػػابيبشػػكؿ  تػػؤ ر  اإليجابيػػ االندغاليػػ 

والتغامػؿ  الذاتيالمطؼ  مف خبلؿ اإيجابيً ىيكم  الغاؿ دة إعا تمكنيـ مفاستراتيجي  مغرفي  
ي  نسػػانالػندس، والػػوعي باإل مػػظوالتغامػػؿ باسػوة  الػذاتيمػف الحكػػـ  بػػداًل بحساسػي  مػػظ الػندس 

والبحػػث  ،إنسػػاف أيا مػػف حيػػاة المشػػترك  مػػف خػػبلؿ رؤيػػ  التجػػارب السػػمبي  باعتبارىػػا جػػز ً 
مػػػف الغزلػػػ  والتركيػػػز عمػػػ  الغواطػػػؼ واألفكػػػار السػػػمبي  وانتاػػػاد  بػػػداًل عػػػف الحمػػػوؿ المنطايػػػ  

 أَلًمػػالغواطػػؼ المؤلمػػ  واألك ػػر مػػف خػػبلؿ تابػػؿ ا التغاػػؿفػػي حالػػ  المغانػػاة والدشػػؿ، و  ندسالػػ
لمتجػػارب  اوتشػػجيظ االسػػتجاب  المدروسػػ  واألك ػػر تكييدًػػ ،عػػف طريػػؽ منػػظ رد الدغػػؿ المغتػػاد

الخبػرات يجغػؿ ىػذه ممػا  ؛صبلح كؿ شػي  خطػأإفي تحديد اليوي  ومحاول   اإلفراطابؿ ما
: يلػدييـ المتم مػ  فػالندسػي  االزدىػارمػف ميػارة  افيزيػد الػذاتيوالتراحـ   اإليجابي االندغالي 

في الاياـ باألعماؿ المكمدػيف بيػا، وشػغورىـ بػأف مػا ياومػوف بػو مػف أعمػاؿ ذات قيمػ  ال ا  
، ولدييـ نشاط مطمؽ فيمػا ياومػوف بػو اآلخريفمظ ليـ   إيجابيليـ، ووجود عبلقات  ومغن 
تايػيـ وكػذلؾ لػدييـ الاػدرة عمػ   ،اآلخػريفمشاعر التغامؿ مظ في  عماؿ، ولدييـ كدا ةمف أ

 فويرحبػػو  ،ليػػـ  ميمػػال، وكػػذلؾ االنشػػياؿ باألنشػػط    بسػػيول الذاتيػػاندغػػاالتيـ ومشػػاعرىـ 
المواقػػػػؼ فػػػػي  افضػػػػؿ دا ًمػػػػ، وتوقػػػػظ األف المسػػػػتابؿمـ األشػػػػيا  الجديػػػػدة، والتدػػػػاؤؿ بشػػػػأبػػػػتغ

 حسػف مػفيُ  -وتػراحـ ذاتػي وازدىػار ندسػي  إيجابيػاندغاليػ  مػف خبػرات -ذلؾ  كؿ. المختمد 
 & Beaumont)ليو دراسات: ما أشارت إ وتتدؽ ىذه النتيج  مظ .لدييـ يمياألكاد األدا 



 

Hollins Martin, 2016a) ،(Akın, 20012)، (Akın, 2008)، (Neff et al., 
 تاودراسػ، األكاديمي األدا و  الذاتيراحـ التبيف   إيجابيعم  وجود عبلق   تاتدااليت   (2007

(Keyes & Simoes, 2012)،  ودراسػػ (Ambler, 2006)  لػػ  وجػػود إ تتوصػػمالتػػي
 ,Silva & Caetano) اودراسػت األكػاديمي األدا الندسػي و  االزدىػاربػيف   إيجابيػعبلقػ  
الخبػرات ل  وجود عبلقػ  بػيف إ تتوصم التي (Diener et al., 2010b)، ودراس  (2013
  .األكاديمي األدا الندسي و  االزدىارمف  والسمبي  وكؿ    اإليجابي االندغالي 

يتػػػوافر ليػػػـ خبػػػرات الػػػذيف ف الطمبػػػ  ألػػػ  إ (ٔمػػػف جػػػدوؿ  ( ٛ  و( ٖ  نتيجتػػػاتشػػػير  .ٕ
 الػػذاتيممػػا يجغػػؿ التػػراحـ  ؛الػػذاتييزيػػد لػػدييـ اسػػتخداـ اسػػتراتيجي  التػػراحـ   إيجابيػػاندغاليػػ  

االندغاليػػػ  غيػػػر مباشػػػر لمخبػػػرات  تػػػأ يروبالتػػػالي يوجػػػد الندسػػػي لػػػدييـ  االزدىػػػاريزيػػػد مػػػف 
الخبػػرات عكػػس ذلػؾ نجػد وعمػ   ،االزدىػػار الندسػيفػي  الػذاتيالتػػراحـ مػف خػبلؿ   اإليجابيػ
 السمبي .  االندغالي 

الاػاىرة وىػي جامغػ  عرياػ   جامغػ عين  الدراس  طمبػ  ببأف ىذه النتا م، ويمكف تدسير     
 تغكػػػس عواطػػػؼ  إيجابيػػػاندغاليػػػ  وخبػػػرات  كاديميػػػ  فاعمػػػوبي ػػػ  أيػػػا تتػػػوفر لطمب جامغػػػ  أـّ 
م ػػؿ: الشػػغور بػػالدخر لمدراسػػ  ،   المختمدػػ األكاديميػػالمواقػػؼ فػػي  لمطمبػػ   إيجابيػػ ومشػػاعر

، الاواعػػػد المنظمػػػ  لممحاضػػػػرات تطبيػػػؽ أ نػػػا باليػػػدو  الندسػػػػي  والشػػػغوربجامغػػػ  الاػػػاىرة، 
 السػػمبي  م ػػؿ الخبػػرات االندغاليػػ واالبتغػػاد عػػف  ،بالغمػػؿ الجمػػاعي مػػظ زمبل يػػـ واالسػػتمتاع

 أ نػػا والشػػغور بالممػؿ  الدراسػ ،فػػي  بػػذؿ الجيػد وعػدـغػػ ، عػدـ الشػغور باالنتمػػا  إلػ  الجام
الخبػػػػرات  المػػػػواد الدراسػػػػي  المختمدػػػػ ؛ ممػػػػا يجغػػػػؿ ىػػػػذهفػػػػي  يـلمميػػػػاـ المطموبػػػػ  مػػػػنعمميػػػػـ 
 وتيـلػذا يفداعمػفنجػدىـ  ،لػدييـ الػذاتيالتػراحـ  فػي إيجػابي تؤ ر بشػكؿٍ   اإليجابي االندغالي 
 عنػػد المػػرور ندسػػيـأمػػظ   عاطديػػ  لينػػ ليجػػ  ويسػػتخدموف زمػػ  ندسػػي أفػػي  فيكونػػو عنػػدما 

 بيػػا يمػػرأمػػر طبيغػػي والبػػد أف ىػػي  يػػـأف لحظػػات اليػػأس بالنسػػب  لويػػدركوف بتجربػ  سػػمبي  
 االزدىار ف مفحس  يُ  الذاتيتراحـ الو   اإليجابي الخبرات االندغالي مف ذلؾ  كؿ. جميظ البشر

دراسػات  تتدػؽ ىػذه النتيجػ  مػظ، و الجيػد األدا و   الرفػاهوىو مزيم مف الشغور ب لدييـ الندسي
، (Barnett & Flores, 2016) ،(Schellenberg et al., 2016)مػػػف: كػػػؿ  

(Farnsworth et al., 2016)، (Maraldo et al., 2016) ، (Manavipour & 
Saeedian, 2016) ،(Choi et al., 2014) ،(Cunha et al., 2013)، (Tanaka et 

al, 2011)   والسػػمبي    اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ  د عبلقػػ  بػػيفوجػػو لػػ  توصػػمت إالتػػي



 

 

 

 ,.Diener et al)، ودراسػ  (Silva & Caetano, 2013) يْ ودراسػتَ ، الػذاتيوالتػراحـ 
2010b) . اإليجابيػػػػ الخبػػػػرات االندغاليػػػػ  بػػػػيف  إيجابيػػػػوجػػػػود عبلقػػػػ  لػػػػ  ي توصػػػػمت إالتػػػػ  

 .الندسي االزدىارالسمبي  و  لي الخبرات االندغا بيف سمبي وجود عبلق  و  ،الندسي االزدىارو 
يزيػد  لػدييـ تػراحـ ذاتػيالػذيف ف الطمبػ  ألػ  إ (ٔ( مػف جػدوؿ  ٕٔتشير النتيج   كما  .ٖ

وبالتػالي  ،لػدييـ األكػاديمي األدا زيػد يُ الندسي  االزدىارمما يجغؿ  ؛الندسي االزدىارلدييـ 
 الندسي. االزدىار مف خبلؿ األكاديمي األدا في  الذاتيغير مباشر لمتراحـ  تأ يريوجد 
التػي  الػذاتيتػراحـ اسػتراتيجي  الىػؤال  الطػبلب يمتمكػوف بأف  النتيج ويمكف تدسير ىذه     
 ندسػػيـأ يشػػجغوفندسػػيـ بػػؿ أعمػػ   ال ياسػػوف مػػؤلـ بموقػػؼ عػػاطدي رىـمػػرو أ نػػا   جغميػػـت

لػدى جميػظ البشػر  افأف الامػؽ والخػوؼ طبيغيػ ويدركوف ،لخروج مف التجارب السمبي عم  ا
 ىػػاراالزد فػػي إيجػػابيتػػؤ ر بشػػكؿ  الػػذاتياسػػتراتيجي  التػػراحـ ممػػا يجغػػؿ  ؛ذلػػؾ يـ يػػزعجوال

عف طريؽ الندسي  االزدىارو   الرفاه الندسيسيـ في يُ  الذاتيالتراحـ  أف فنجد ،لدييـ الندسي
تمييػا تجربػ   ف عزلػ  الػندسإحيث المشاعر اإليجابي  وزيادة لدييـ المشاعر السمبي  خدض 

 االزدىػػارو  الػػذاتيالتػػراحـ مػػف ذلػػؾ  كػػؿ. اآلخريفات بػػجيػػاد مػػف وضػػظ الماارنػػالدشػػؿ أو اإل
 سػػػػػ درا ، وتتدػػػػػؽ ىػػػػػذه النتيجػػػػػ  مػػػػػظلػػػػدييـ األكػػػػػاديمي األدا  مػػػػػف افحسػػػػػنيُ المػػػػػذيف الندسػػػػي 

(Beaumont & Hollins Martin, 2016a)  ودراسػػ ،(Akın, 20012)  ودراسػػ ،
(Neff et al., 2007)  ودراسػ ،(Akın, 2008)  إيجابيػعمػ  وجػود عبلقػ   تداػتاالتػي  

 ،(Keyes & Simoes, 2012) دراسػػػػ و ، األكػػػػاديمي األدا و  الػػػػذاتيراحـ التػػػػبػػػػيف 
الندسػي  االزدىػاربػيف   إيجابيػوجػود عبلقػ   إلػ  تتوصػمالتػي  (Ambler, 2006)ودراسػ 

 .األكاديمي األدا و 
 : ئيالنموذج الحناةي  محاشرة والكميةالات تأثير مناقشة الا: ثانيا        
داؿ غيػػػػػر موجػػػػػب مباشػػػػػر  تػػػػػأ ير وجػػػػود إلػػػػػ  (ٔ( مػػػػػف جػػػػػدوؿ  ٕتشػػػػير النتيجػػػػػ    .ٔ

لػػػدى عينػػػ  الدراسػػػ ،  الندسػػػي االزدىػػػارفػػػي   اإليجابيػػػاالندغاليػػػ   لمخبػػػراتا إحصػػػا يً 
ا داؿ إحصػا يً غيػر  كمػيموجػب  تأ ير وجود إل  (ٔمف جدوؿ  ( ٗالنتيج   تشير و 

 .لدى عين  الدراس  لندسيا االزدىارفي   اإليجابياالندغالي   لمخبرات
ال يزيػػػد لػػػدييـ فاػػػط   إيجابيػػػاالندغاليػػػ  يتػػػوافر ليػػػـ خبػػػرات الػػػذيف ف الطمبػػػ  أ يأ

 (ٔمػػف جػػدوؿ  ( ٛ ة، بينمػػا ظيػػر فيمػػا سػػبؽ بنتيجػػ  الندسػػي مباشػػر  االزدىػػارميػػارة 



 

الندسػػي مػػف  االزدىػػارفػػي   اإليجابيػػاالندغاليػػ  غيػػر مباشػػر لمخبػػرات  تػػأ يرنػػو يوجػػد أ
مػػظ  الػػذاتي  التػػراحـ ييجالبػػد مػػف اسػػتخداـ الطمبػػ  السػػترات ي، أالػػذاتيـ خػػبلؿ التػػراح

الخبػرات بينمػا  الندسػي. االزدىػارلكػ  يزيػد لػدييـ   اإليجابي الخبرات االندغالي توافر 
 دىار الندسي.لبلز  لموصوؿ وحدىا ال تكدي  اإليجابي االندغالي 
فػػػػي  فاعمػػػػ  لمطػػػػبلب كاديميػػػػ بي ػػػػ  أتػػػػوافر بػػػػأف ىػػػػذه النتػػػػا م، ويمكػػػػف تدسػػػػير   

فػػػػي  لمطمبػػػػ   إيجابيػػػػومشػػػػاعر  تغكػػػػس عواطػػػؼ  إيجابيػػػػ اندغاليػػػػ  وخبػػػػراتالجامغػػػ  
الرفػػػاه والشػػػغور بالندسػػػي  االزدىػػػارلزيػػػادة  غيػػػر كػػػاؼٍ  المختمدػػػ   األكاديميػػػالمواقػػػؼ 
 الخبرات االندغاليػ مظ توافر  الذاتيالتراحـ  استراتيجي بؿ البد مف استخداـ  ، الندسي
والتغامػؿ  الػذاتيالمطػؼ  مػف خػبلؿ اإيجابيػىيكمػ  الغاػؿ الطمبػ   يغيػد يلك ؛ اإليجابي

ي  نسػان، والػوعي باإلغيػاوالتغامػؿ باسػوة م الذاتيمف الحكـ  بداًل بحساسي  مظ الندس 
 ،إنسػػػاف أيّ ا مػػػف حيػػػاة المشػػػترك  مػػػف خػػػبلؿ رؤيػػػ  التجػػػارب السػػػمبي  باعتبارىػػػا جػػػز ً 

والتركيػػز عمػػ  الغواطػػؼ واألفكػػػار  ،مػػف الغزلػػ  بػػداًل والبحػػث عػػف الحمػػوؿ المنطايػػ  
مػػف خػػبلؿ تابػػؿ الغواطػػؼ  التغاػػؿفػػي حالػػ  المغانػػاة والدشػػؿ، و  ندسالسػػمبي  وانتاػػاد الػػ
عف طريؽ منظ رد الدغػؿ المغتػاد وتشػجيظ االسػتجاب  المدروسػ   ألًماالمؤلم  واألك ر 

شػي  صػبلح كػؿ إفػي تحديػد اليويػ  ومحاولػ   اإلفراطابؿ ما لمتجارب اواألك ر تكييدً 
 االزدىػػار ف مػػفحس ػػيُ  -ذاتػػيتػػراحـ و   إيجابيػػاندغاليػػ  مػػف خبػػرات -ذلػػؾ  كػػؿ ،خطػػأ

 وجػػود عبلقػػ  بػػيفالدراسػػات السػػابا  فػػي وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػ  مػػظ ، الندسػػي لمطمبػػ 
. األكػاديمي األدا و  الندسػي االزدىػار والسػمبي  وكػؿ  مػف  اإليجابيػ الخبرات االندغالي 

 وجػدتا (Diener et al., 2010b)ودراسػ   ،(Silva & Caetano, 2013)دراسػ  ف
. ويمكػػف تدسػػير الندسػػي االزدىػػارو   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ  بػػيف  إيجابيػػعبلقػػ  

 ،بػيف المتييػراتاالرتباطيػ  الغبلقػات  ادرسػت يفتأف ىػاتيف الدراسػ إلػ ىذا االخػتبلؼ 
غيػػػر  تػػػأ يرظيػػػر الفيالمتييػػرات؛ السػػػببي  بػػػيف  الغبلقػػػ الدراسػػػ  الحاليػػ  تػػػدرس بينمػػا 

 المباشر. تأ يرك ر مف الالمباشر لممتييرات أ
مباشػػػػر داؿ  سػػػػالب تػػػػأ ير وجػػػػود إلػػػػ  (ٔ( مػػػػف جػػػػدوؿ  ٚتشػػػػير النتيجػػػػ   كمػػػػا  .ٕ

تشػير و لدى عين  الدراسػ ،  الندسي االزدىارفي  السمبي االندغالي   لمخبراتا إحصا يً 
 لمخبػراتا إحصػا يً  داؿٍ غير  كمي سالب تأ يريوجد  إل  (ٔمف جدوؿ  ( ٜالنتيج   
 .لدى عين  الدراس  الندسي االزدىارفي  السمبي االندغالي  



 

 

 

ميػػػارة فػػي  سػػػمًباسػػيؤ ر  سػػػمبي اندغاليػػ  يتػػػوافر ليػػـ خبػػػرات الػػذيف ف الطمبػػ  أ يأ
في  السمبي االندغالي  المباشر لمخبرات  تأ يروقد ظير ىنا ال .لدييـ الندسي االزدىار
المباشػػػر لمخبػػػرات  تػػػأ يريجػػػ  السػػػابا  الخاصػػػ  بالالندسػػػي عمػػػ  عكػػػس النت االزدىػػػار
ال بوجود التراحـ  إدااًل ِليصب  الذي لـ يكف الندسي  االزدىارفي   اإليجابياالندغالي  

 ر غير مباشر. كتأ ي الذاتي
فاعم  غير كاديمي  أبي    ذا كاف يوجد بالجامغ إ وبأنىذه النتا م، ويمكف تدسير 

المواقػػػػػؼ فػػػػػي  لمطمبػػػػػ  سػػػػػمبي ومشػػػػػاعر  عواطػػػػػؼتغكػػػػػس  سػػػػػمبي اندغاليػػػػػ  وخبػػػػػرات 
م ػػػػؿ غضػػػػب الطمبػػػػ  بسػػػػبب مغاممػػػػ  بغػػػػض األسػػػػاتذة والامػػػػؽ    المختمدػػػػ ،األكاديميػػػ

المػػواد فػػي  مػػنيـلميػػاـ المطموبػػ  با قيػاميـ أ نػػا بخصػوص درجػػاتيـ والشػػغور بالممػػؿ 
 .ـالندسػي لػديي االزدىػار فػيا سػمبيً  امباشػرً  اتػأ يرً يػؤ ر فإف ذلؾ كمو سػوؼ  ؛الدراسي 
 Diener)، ودراسػ  (Silva & Caetano, 2013) يْ دراسػتَ  ىذه النتيج  مػظ وتتدؽ

et al., 2010b)  الخبػػرات االندغاليػػ  بػػيف سػػمبي عبلقػػ  وجػػود  حيػػث توصػػمتا إلػػ 
 .الندسي االزدىارو  السمبي 

وكمػي غيػر موجػب مباشػر  تػأ ير وجػود إل  (ٔ( مف جدوؿ  ٘تشير النتيج   كما  .ٖ
 ،لػػدى عينػػ  الدراسػػ  الػػذاتيالتػػراحـ فػػي   اإليجابيػػاالندغاليػػ   تلمخبػػراا داؿ إحصػػا يً 

داؿ وكمػي غيػر مباشػر  سػالب تػأ ير وجود إل  (ٔ( مف جدوؿ  ٓٔالنتيج   تشير و 
 .لدى عين  الدراس  الذاتيالتراحـ في السمبي  االندغالي   لمخبراتا إحصا يً 
متييػػرات  أيبػدوف اػط ف  إيجابيػػاندغاليػ  يتػوافر ليػػـ خبػرات الػذيف ف الطمبػ  أّي أ
الخبػػػػرات وبالم ػػػػؿ  الػػػػذاتيمػػػػف اسػػػػتحداـ اسػػػػتراتيجي  التػػػػراحـ ال يزيػػػػد لػػػػدييـ وسػػػيط  
 السمبي . االندغالي 

 الخبػرات االندغاليػ و   اإليجابيػ الخبػرات االندغاليػ بأف  ،النتا مىذه ويمكف تدسير 
بي ػػ  فػػي   األكاديميػػ الخبرات االندغاليػػ خاصػػ  بػػىػػي  السػػمبي  المااسػػ  بالدراسػػ  ىنػػا

بشػػكؿ -والسػػمبي    اإليجابيػػ الخبرات االندغاليػػ بػػ الػػذاتيالتػػراحـ يتػػأ ر الجامغػػ  بينمػػا 
 فػيا تػأ يرً ك ػر ، فيػي أ االجتماعيػحياتػو الغاطديػ  و في  يتغرض ليا الدردالتي  -عاـ

مػػػف خػػػبلؿ تابػػػؿ الغواطػػػؼ  التغاػػػؿوالتغامػػػؿ بحساسػػػي  مػػػظ الػػػندس و  الػػػذاتيالمطػػػؼ 
عف طريؽ منظ رد الدغػؿ المغتػاد وتشػجيظ االسػتجاب  المدروسػ   ألًماالمؤلم  واألك ر 



 

 دراسػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػؿ   وتختمػػػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػظ .واألك ػػػػػػػػػػػر تكييػػػػػػػػػػػؼ لمتجػػػػػػػػػػػارب
، (Barnett & Flores, 2016) ،(Schellenberg et al., 2016)مػػػف:

(Farnsworth et al., 2016) ، (Maraldo et al., 2016) ، (Manavipour 
& Saeedian, 2016) ،(Choi et al., 2014)، (Cunha et al., 2013)، 

(Tanaka et al, 2011)  .  وجػود عبلقػ  بػيففػي  تدػاؽا إل  توصمت نتا جياالتي 
 Farnsworth et)ودراسػػ  .الػػذاتيوالسػػمبي  والتػراحـ   اإليجابيػػ الخبػرات االندغاليػػ 

al., 2016)  باشػػػر م تػػػأ يرالمبكػػػرة ليػػػا  الخبػػػرات االندغاليػػػ  فأ إلػػػ توصػػػمت التػػػي
 . الذاتيالتراحـ  فيمباشر سمبي  تأ يرف الخوؼ لو ، كما أالذاتيالتراحـ  في إيجابي

ا مباشػر داؿ إحصػا يً  سػالب تػأ ير وجػود إلػ  (ٔ( مف جػدوؿ  ٔٔتشير النتيج   كما  .ٗ
( مػف ٖٔتشػير النتيجػ   كمػا  ،لػدى عينػ  الدراسػ  األكػاديمي األدا فػي  الذاتيلمتراحـ 
 األدا فػػػػي  الػػػػذاتيلمتػػػػراحـ ا داؿ إحصػػػػا يً كمػػػػي سػػػػالب  يرتػػػػأ  وجػػػػود إلػػػػ  (ٔجػػػػدوؿ  
 الػذاتيف التػراحـ أغيػر متوقغػ  ىػذه النتيجػ  وقػد كانػت  .لدى عينػ  الدراسػ  األكاديمي
فإنػو  األكػاديمي األدا  فػي إيجابي ػا، ولكي يؤ ر األكاديمي األدا  فيا  يؤ ر سمبً مستابًل 

النتيجػػػ  فػػػي  ر مباشػػػر كمػػػا ظيػػػربشػػػكؿ غيػػػ فيػػػويػػػؤ ر الندسػػػي ل االزدىػػػاريجػػب تػػػوافر 
 ٕٔ.) 

 الػذاتيف الطمب  الذيف يمتمكػوف اسػتراتيجي  التػراحـ أب، النتيج ىذه ويمكف تدسير 
ا تغاطدًػبتجربػ  سػمبي   ىـعنػد مػرور  ذواتيػـ ينتادوف الالندسي  االزدىاربدوف  مستام 

ىػػذا ف أ فيدشػػموف يشػػغرو عنػػدما و  ،زمػػ أعنػػد المػػرور ب ندسػػيـأ وال يمومػػوفمػػظ الػػذات 
كػػؿ ىػػذا  سػػمبي . عواطػػؼورا   وفجرفػػينال و جميػػظ البشػػر  ىالدشػػؿ طبيغػػي ويوجػػد لػػد

 مػػػف: دراسػػػات كػػػؿ  مػػػظ ىػػػذه النتيجػػػ   وتختمػػػؼ ،األكػػػاديمي األدا ا عمػػػ  سػػػيؤ ر سػػػمبً 
(Beaumont & Hollins Martin, 2016a) ،(Akın, 20012) ،(Neff et 

al., 2007) ،(Akın, 2008)  التػراحـ  بػيف  إيجابيػ وجػود عبلقػ  إل توصمت التي
ف ىػػػػػذه الدراسػػػػػات درسػػػػػت أ إلػػػػػ رجػػػػػظ الباح ػػػػػ  ذلػػػػػؾ . وتُ األكػػػػػاديمي األدا و  الػػػػػذاتي

فيظيػػػر  ؛ات المتييػػػراتتػػػأ ير الدراسػػػ  الحاليػػػ  تػػػدرس الغبلقػػػات بػػػيف المتييػػػرات بينمػػػا 
 المباشر. تأ يرك ر مف اليرات أمباشر لممتيالغير  تأ يرال

داؿ وكمػػي موجػػب مباشػػر  تػػأ ير وجػػود لػػ إ (ٔ( مػػف جػػدوؿ  ٗٔتشػػير النتيجػػ   كمػػا  .٘
 . لدى عين  الدراس الندسي  االزدىارفي  الذاتيلمتراحـ إحصا يا 



 

 

 

اسػػػتراتيجي  التػػػراحـ الطػػػبلب الػػػذيف يسػػػتخدموف بػػػأف ىػػػذه النتػػػا م، ويمكػػػف تدسػػػير 
 مػف خػبلؿ اإيجابًيػىيكمػ  الغاػؿ دة إعػا نيـ مػفتمّكػوىػي اسػتراتيجي  مغرفيػ   الػذاتي
والتغامػؿ باسػوة  الػذاتيمػف الحكػـ  بػداًل تغامػؿ بحساسػي  مػظ الػندس وال الػذاتيالمطؼ 

مف الشػغور  امزيجً  لدييـ فنجد ،الندسي االزدىارزيد مف ميارة إف ذلؾ يُ مف الندس، 
، اآلخػػػريفمػػػظ   إيجابيػػػوعبلقػػػات ، لػػػدييـ  اػػػ  بػػػالندس ، كمػػػا أفالجيػػػد األدا الجيػػػد و 

ولدييـ نشاط مطمػؽ،  غن  ليـ،أف ما ياوموف بو مف أعماؿ ذات قيم  وموشغورىـ ب
تكػػوف التػػي  وكػػذلؾ االنشػػياؿ باألنشػػط  اآلخػػريفالتغامػػؿ مػػظ فػػي  كدػػا ة المشػػاعرو 

فضػؿ مـ األشػيا  الجديػدة، والتدػاؤؿ بشػأف المسػتابؿ وتوقػظ األبػتغ   ليـ ويرحبوفميم
 Gunnell et)مف: دراسات كؿ   وتتدؽ ىذه النتيج  مظ .المواقؼ المختمد في  ادا مً 

al., 2017)، (Durkin, et al., 2016)، (Beaumont et al., 2016b) 
،(Sun et al., 2016)، (Silvia et al., 2016)، (Grevenstein et al., 

2016)، (Galla, 2016) ،(Yang et al., 2016) ،  ودراسػ(Brown et al., 
2015)، (Mansfield et al., 2015)، (Saricaoglu & Arslan, 2013)، 

2011) (Hollis-Walker & Colosimo,   وجػػود عبلقػػ   إلػػ  توصػػمتالتػػي
 .بغادىاالندسي كأحد أ االزدىارو   الرفاه الندسيو  الذاتيالتراحـ  بيف  إيجابي

وجػود  إلػ توصػمت  التػي (Sun et al., 2016) دراسػ كما اتدات ىذه النتيجػ  مػظ 
 االزدىػػػارم ػػػؿ  دهبغػػػاوأ  الرفػػػاه الندسػػػيوأبغادىػػػا و  الػػػذاتيمباشػػػر بػػػيف التػػػراحـ  تػػػأ ير

 لػو الػذاتيف التراحـ أ إل توصمت ال   (Mansfield et al., 2015) ودراس الندسي 
  الندسي.  الرفاه فيمباشر  تأ ير

داؿ وكمػػي موجػػب مباشػػر  تػػأ ير وجػػود إلػػ  (ٔ( مػػف جػػدوؿ  ٘ٔتشػػير النتيجػػ   كمػػا  .ٙ
 .لدى عين  الدراس  األكاديمي األدا في  لبلزدىار الندسيا إحصا يً 

الندسػي  االزدىػارالطػبلب الػذيف يمتمكػوف ميػارة بػأف ىذه النتػا م، ويمكف تدسير     
ف بػػو ف مػػا ياومػػو فػػي الايػػاـ باألعمػػاؿ المكمدػػيف بيػػا، وشػػغورىـ بػػأ: ال اػػ  يالمتم مػػ  فػػ

، ولػدييـ اآلخػريفمػظ ليػـ   إيجابيػليـ، ووجود عبلقات  مف أعماؿ ذات قيم  ومغن 
التغامػػؿ مػػظ فػػي  اؿ، ولػػدييـ كدػػا ة المشػػاعرعمػػف بػػو مػػف أنشػػاط مطمػػؽ فيمػػا ياومػػو 

،   بسػػػيول الذاتيػػػوكػػػذلؾ لػػػدييـ الاػػػدرة عمػػػ  تايػػػيـ اندغػػػاالتيـ ومشػػػاعرىـ  ،اآلخػػػريف



 

مـ األشػػيا  الجديػػدة، بػػتغ   ليػػـ ويرحبػػوفتكػػوف ميمػػالتػػي  وكػػذلؾ االنشػػياؿ باألنشػػط 
يحسػف ؾ ذل كؿ. المواقؼ المختمد في  افضؿ دا مً والتداؤؿ بشأف المستابؿ وتوقظ األ

 ,Keyes & Simoes)دراسػ  لػدييـ، وتتدػؽ ىػذه النتيجػ  مػظ األكػاديمي األدا  مػف
بػػيف   إيجابيػػوجػود عبلقػػ   إلػػ  تتوصػػم يالتػ (Ambler, 2006) ودراسػ  ،(2012
 .األكاديمي األدا الندسي و  االزدىار

فػػي ضػػو  مػػا أسػػدرت عنػػو الدراسػػ  مػػف نتػػا م يمكػػف الخػػروج بمجموعػػ  مػػف التوصػػيات 
 ات عم  النحو التالي:والماترح

بػؿ المختصػيف قِ  الجامغػ  مػففػي  الندسػي االزدىػارتدريب طبلب الجامغ  عمػ  ميػارة  .ٔ
ال اػػ  بػػالندس، وشػػغورىـ م ػػؿ   الرفػػاه الندسػػيفػػي عمػػـ الػػندس بحيػػث يمتمكػػوف ميػػارات 

وكػػذلؾ  .ف المسػػتابؿ ..... الػػ.والتدػػاؤؿ بشػػأعمػػاؿ ومػػوف بػػو مػػف أبايمػػ  ومغنػػي مػػا يا
لمطمبػ   اإيجابًيػىيكم  الغاؿ  ُتغاد يلك؛ الذاتيتخداـ استراتيجي  التراحـ استدريبيـ عم  

ي  المشػػترك  نسػػانوالتغامػػؿ بحساسػػي  مػظ الػػندس والػوعي باإل الػذاتيالمطػػؼ  مػف خػػبلؿ
ممػػا يزيػػد مػػف  ؛ إيجابيػػاندغاليػػ  كاديميػػ  فاعمػػ  بيػػا خبػػرات ـ أ  تغم ػػ، وتػػوفير بي ػػالتغاػػؿو 

سػػػوؽ تمكػػػنيـ مػػػف واسػػػتراتيجيات كيـ ميػػػارات حياتيػػػ  وامػػػتبل لػػػدييـ األكػػػاديمي األدا 
 الغمؿ.

عمػ  دمػم  عضػا  ىي ػ  التػدريسالمينيػ  أل الػدوراتمػف خػبلؿ  الجامغػ  أسػاتذةتدريب  .ٕ
تدريس الماررات الدراسػي ؛  أ نا  الذاتيالندسي واستراتيجيات التراحـ  االزدىارميارات 

 الدراسػػي األدا يزيػػد فوا عميػػو؛ عمػػ  تحسػػيف أدا يػػـ عمػػا كػػان طمبػػ ممػػا يزيػػد مػػف قػػدرة ال
 لدييـ.

مػف ماػاييس الدراسػ  فػي الكشػؼ يف االجتمػاعيف و يتصاصييف الندسييمكف استدادة االخ .ٖ
واالىتمػػاـ بيػػـ بمػػا يتناسػػب المرتدػػظ  الػػذاتيوالتػػراحـ  الندسػػي االزدىػػارذوي  طمبػػ عػػف ال

والسػمبي    جابيػاإلي الخبػرات االندغاليػ وكذلؾ الكشؼ عف بي   الػتغمـ ذات  مظ قدراتيـ.
 .جؿ تغديؿ بي ات التغمـمف أ
تاترح الباح   مجموع  مف الدراسات لتصػب  مجػاؿ اىتمػاـ مػف البػاح يف فػي ىػذا  ،اأخيرً 

 االندغاليػػ الخبػػرات و   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ المجػػاؿ م ػػؿ: نمذجػػ  الغبلقػػات السػػببي  بػػيف 
نمذجػػ  المرحمػػ  ال انويػػ ،  طمبػػ اسػػي لػػدى الدر  األدا و وبغػػض المتييػػرات الديموغرافيػػ   السػػمبي 

الحاجػ  إلػ  الراحػ  الندسػي  الندسػي مػف خػبلؿ واالزدىػار   الرفػاه الندسػيالغبلقات السػببي  بػيف 



 

 

 

 األدا و الندسػي  االزدىػارو  بغػادهوأ الػذاتيالتػراحـ نمذج  الغبلقات السببي  بػيف كمتيير وسيط، 
والرضػا  الػذاتيالتػراحـ بػيف لغبلقػات السػببي  نمذجػ  ا، لدى طػبلب المرحمػ  ال انويػ  األكاديمي
 ومغتاػدات الدػرد الندسػي االزدىػاربػيف نمذجػ  الغبلقػات السػببي  مػؿ، مػف خػبلؿ األ عف الحياة

 الخبػػرات االندغاليػػ بػػيف نمذجػػ  الغبلقػػات السػػببي  . الػػذاتيس مػػف خػػبلؿ التػػراحـ سػػف اليػػأفػػي 
 .مياألكادي األدا و  الذاتيوالتراحـ   اإليجابيالمبكرة 
نتػػا م التػػي تػػـ الحصػػوؿ فال؛ الحاليػػ  الايود المدروضػػ  عمػػ  الدراسػػ بػػينبيػػي االعتػػراؼ و 

القتصػػػار تطبيػػػؽ  الجامغػػػات؛طمبػػػ  جميػػػظ  عمػػػ ـ غّمػػػتُ عمييػػػا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػ  ال ينبيػػػي أف 
. ولػػذلؾ يمػػـز إجػػرا  مزيػػد فاػػطبكميػػ  الدراسػػات الغميػا لمتربيػػ  جامغػػ  الاػػاىرة أدواتيػا عمػػ  طمبػػ  

 الػػػػذاتيالندسػػػػي والتػػػػراحـ  االزدىػػػػارات لمنمػػػػوذج البنػػػػا ي لمغبلقػػػػات السػػػػببي  بػػػػيف سػػػػمػػػػف الدرا
عمػ   لػدى طمبػ  الجامغػ  األكاديمي األدا في  سيم والسمبي  المُ   اإليجابي الخبرات االندغالي و 

البيانػػات الخاصػػ   جمػػظ اقتصػػر ،اوأخيػػرً  .السػػببي غبلقػػات اللتوليػػد المزيػػد مػػف  ،عينػػات أخػػرى
 الػػذاتيعمػػ  التاريػػر  والسػمبي   اإليجابيػػ الخبػػرات االندغاليػػ و  الػذاتيندسػػي والتػػراحـ ال االزدىػارب

فػػي  االجتمػػاعيولػػيس عمػػ  مايػػاس مواقػػؼ الحيػػاة؛ ممػػا يػػدؿ عمػػ  وجػػود بغػػض االستحسػػاف 
 عين  الدراس . الطمب استجابات 
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