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الرفاهية األكاديمية وعالقتها بسمة ما وراء المزاج لدى طالبات الجامعة
د /سهام خليفة*
المستخلص
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن مستوى كل من الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج لدى
طالبات الجامعة  ،إضافةً إلى الكشف عن العالقة بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية  ،كما
هدف إلى دراسة اختالف كل من الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج باختالف الفرقة الدراسية ،
ً
فضال عن التعرف على مدى اسهام سمة ما وراء المزاج في التنبؤ بالرفاهية األكاديمية لدى طالبات
الجامعة .وتكونت عينة البحث من ( )237طالبة من طالبات الفرقة الثانية إلى الرابعة شعبة علم نفس
تربوي بكلية البنات جامعة عين شمس بمتوسط عمري (  0.9 ±20.9عا ًما ) .وتمثلت أدوات البحث في
مقياسي الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج (إعداد الباحثة) .وقد أظهرت النتائج أن مستوى كل من
الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج لدى طالبات الجامعة متوسط  ،كما كشفت نتائج البحث عن
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية لدى طالبات
الجامعة (ر=  ،)0.62وعدم اختالف الرفاهية األكاديمية و سمة ما وراء المزاج باختالف الفرقة
الدراسية ،هذا باإلضافة إلى إسهام سمة ما وراء المزاج في التنبؤ بالرفاهية األكاديمية ومكونيه االندماج
األكاديمي و الكفاءة األكاديمية حيث فسرت سمة ما راء المزاج  %25، %29 ، %39من تباين المتغيرات
الثالثة على الترتيب.
الكلمات المفتاحية :سمة ما وراء المزاج – الرفاهية األكاديمية – طالبات الجامعة
مقدمة:
ضا للضغوط المتعددة المصادر فالطالبة الجامعية مطالبة
تعد طالبات الجامعة من أكثر الفئات تعر ً
بالتفكير في مستقبلها األسري والمهني باإلضافة إلى إنجاز المهام الدراسية المنوطة بها  ،والمشاركة
الفعالة في مجتمعها ،هذا باإلضافة إلى الضغوط التي تعرضت لها في اآلونة األخيرة الناتجة عن جائحة
سا على عقب  ،وما نتج عنها من زيادة
كورونا (كوفيد  )19التي بدورها قلبت حياة المجتمعات رأ ً
الضغوط التي قد تؤثر على إنجاز المهام التعليمية  ،كل هذا قد يؤثر ويتأثر بالرفاهية األكاديمية .لذا فهناك
ضرورة للتقييم المستمر للرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة .
كبيرا في حياة الطالب األكاديمية ،فاألفراد الذين يبلغون
حيث تلعب الرفاهية األكاديمية دورا
ً
مستويات عالية من الرفاهية الذاتية يميلون إلى إحراز مستويات عالية من اإلبداع ،وزيادة إستمرارهم في
ً
تمركزا حول الذات (الحولة وعبد
المهمة ،وتعدد المهام ،ولديهم قدر كبير من الثقة وأقل عدا ًء ،وأقل
المجيد .)215 ،2015،حيث تشير الرفاهية الذاتية األكاديمية إلى تقييم مدى رضا الطالب عن حياتهم
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األكاديمية (الرضا عن المناهج الدراسية) وامتالك عالقات جيدة مع اآلخرين ،والشعور بإستمرار النمو
والتطور الشخصي (غزالة والسيد.)98 ،2019،
ونظرا لكثرة الضغوط التي يتعرض لها الطالب في بيئته التعليمية قد يؤثر ذلك بشكل سلبي على حالته
ً
المزاجية ولتفادي ذلك يتطلب األمر تمتعه بالقدرة على االنتباه النفعاالته وتمييزها والعمل على تحسين
حالته االنفعالية ،وهذا ما يعرف بسمة ما وراء المزاج  ،حيث تشير إلى إدراك الفرد الواعي النفعاالته
والتي تنعكس على طريقته في التواؤم مع البيئة  ،وفهم الفروق الفردية بين األفراد في كيفية إدراكهم
دورا ها ًما في تحقيق الرفاهية (Sanchez
وفهمهم انفعاالتهم وتنظيمها على نحو مثالي .كما أنها تلعب ً
).etal.,2019
فسمة ما وراء المزاج تساهم في التخلص من المشاعر واالنفعاالت السلبية  ،والمحافظة على الحالة
االنفعالية اإليجابية  ،والتي من شأنها مساعدة الفرد على حسن التصرف مع المواقف المختلفة  ،والقدرة
على إدارتها بنجاح لذا تعد من أهم المكونات النفسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد وخاصة في بيئته
التعليمية.
لذا تهتم الباحثة بدراسة مستوى كل من الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج والعالقة بينهما لدى
طالبات الجامعة.
مشكلة البحث:
يعيش العالم منذ بداية عام  2020أوقاتًا عصيبة نتيجة تفشي فيروس كرونا المستجد )(CovID19
،وكان لذلك تداعيات وتأثيرات جمة على كافة المجاالت  ،وخاصة المجال التعليمي في كافة دول العالم
مما اضطر الطالب لالنقطاع عن التواجد في أماكن الدراسة التي اعتادوا عليها منذ نشأتهم  ،ولمواجهة
تلك الجائحة تحول نظام التعليم من النظام التقليدي الذي اعتاد عليه الجميع إلى نظام التعلم عن بعد خاصةً
في التعليم الجامعي  ،حتي يتمكن الطالب من استكمال دراستهم من حيث متابعة المحاضرات  ،والتكليفات
الدراسية  ،وأداء االمتحانات عبر المنصات اإللكترونية الخاصة بكل جامعة؛ كل هذا يعد عبئًا ً
ثقيال على
طالب الجامعة  ،خاصةً وأن الطالب الجامعي أصبح له دور فاعل وأساسي في عملية التعلم  ،هذا بدوره
قد يتسبب في خلق العديد من الضغوط األكاديمية لدى الطالب خاصة وإن كان هذا الطالب ينقصه
مؤشرا لجودة الحياة وانجاز
الشعوربالرفاهية ،حيث أن الرفاهية لها دور كبير في حياة الفرد وتعد
ً
األهداف الذاتية ،ومواجهة صعوبات الحياة  ،واالستمتاع بالحياة ) .(Eroglu,2012فالرفاهية الذاتية
للطالب ترتبط بالعديد من المتغيرات اإليجابية حيث ترتبط إيجابيا بكل من الحكمة والتفتح ويقظة
الضمير(الخطيب ، )2017،وباإلنجاز األكاديمي ) (Xiaojing et al.,2020كما تفسر  %23من
التباين في اإلنجاز األكاديمي ).(Zach &Inglis,2019
وحيث أن التعليم هو سبيل المجتمعات نحو التقدم والرقي ،أصبح األداء األكاديمي يحظى باهتمام
خاص من قبل مؤسسات التعليم العالي دوليًا فقد أصبح فهم العوامل التي تدفع األداء األكاديمي للطالب
أمرا مه ًما للباحثين وواضعي السياسات التعليمية  ،ونتيجةً لذلك تم التأكيد في األدبيات على الدور الحيوي
ً
لعدد من العوامل مثل :البيئة األكاديمية  ،وعادات الدراسة ،و المهارات التعليمية  ،وسمات الشخصية في
تحسين األداء األكاديمي ) . (Petros et al.,2019,p2ومن هذا المنطلق يتطلب األمر اإلهتمام بدراسة
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الرفاهية األكاديمية لدى طالب الجامعة باعتبارها أحد المتغيرات المقاومة لآلثار السلبية للضغوط التي
يمر بها طالب الجامعة.
حيث توجد عالقة ارتباطية متبادلة بين الرفاهية األكاديمة وكل من الكمالية األكاديمية والصمود
دورا في القدرات التعليمية واستمرار
األكاديمي واإلنجاز األكاديمي (شلبي وآخرون،)2020،كما تلعب ً
الطالب المراهقين في الدراسة  ،والطموح األكاديمي وعدم التسرب الدراسي (Johan&Pirjo,2014
وبالرغم من دور الرفاهية األكاديمية في رفع مستوى األداء األكاديمي
)،;Widlund et al.,2018
للطالب بصفة عامة ،وللطالب الجامعي بصفة خاصة إال أنها لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل الباحثين
حيث اقتصرت معظم الدراسات التي تناولت مستوى الرفاهية األكاديمية على مراحل التعليم قبل الجامعي
) (Widlund et al.,2018; Liu &Zhang,2006بينما لم يتوفر العدد الكافي لدراسة مستوى الرفاهية
األكاديمية في مرحلة التعليم الجامعي على الصعيدين األجنبي والعربي ،مما آثار إهتمام الباحثة لدراسة
مستوى الرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة.
وحيث أن خبرة ما وراء المزاج واحدة من التراكيب التي تساهم في الفروق الفردية في الرفاهية
الذاتية ،حيث تركز على وصف الفرد لمشاعره ،وأفكاره الخاصة بانفعاالته وخبرته االنفعالية
)  (Extremera et al.,2011 ,p 510فطريقة انتباه األفراد ،وتمييزهم بين االنفعاالت وتعديل تلك
االنفعاالت تساعد في تحديد سلوكيات المواجهة  ،وضرورية للتكيف مع الضغوط مدى الحياة ،فاألفراد
ضا ملحو ً
ظا في األفكار اإلجترارية
ذووا الدرجات المرتفعة من سمة ما وراء المزاج يسجلون انخفا ً
،واإلستجابة االنفعالية السلبية بعد تعرضهم للمواقف العصيبة(Extremera et al.,2009,pp 116-
). 117لذا تهتم الباحثة بدراسة العالقة بين الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج .
وحيث أن المتغيرات المزاجية يمكن أن تؤثر في رفاهية الطالب لذا ترى الباحثة أن سمة ما وراء
المزاج ربما تكون أحد المتغيرات التي يمكن التنبؤ من خاللها بمستوى الرفاهية األكاديمية للطالب .
ومن خالل ما سبق عرضه يمكن بلورت مشكلة البحث الحالي في التساؤالت األتية:
.1ما مستوى الرفاهية األكاديمية لدي طالبات الجامعة ؟
 .2ما مستوى سمة ما وراء المزاج لدي طالبات الجامعة ؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة ؟
 .4هل تختلف كل من سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية باختالف الفرقة الدراسية ؟
 .6هل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة علي مقياس الرفاهية األكاديمية من خالل درجاتهم على مقياس
سمة ما وراء المزاج؟
أهداف البحث ،يهدف البحث الحالي إلى:
 .1التعرف على مستوى كل من سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة.
 .2الكشف عن العالقة بين الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج.
 .3استكشاف الفروق في كل من سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية وفقًا للفرقة الدراسية.
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 .4التعرف على القدرة التنبؤية لسمة ما وراء المزاج بمستوى الرفاهية األكاديمية .
أهمية البحث :يستمد البحث الحالي أهميته من:
.1أهمية متغيري البحث وما لهما من تأثير بالغ على العملية التعليمية لدى طالبات الجامعة خاصةً في ظل
ما تعيشه من ضغوط دراسية ومجتمعية ،مما يتطلب الدافع والرغبة الذاتية في عملية التعلم فضالً على
القدرة على فهم انفعاالتها وتعديلها لألفضل حتى ال يتأثر أداؤها األكاديمي بذلك.
. 2أهمية المرحلة العمرية لعينة البحث حيث تقابل المرحلة الجامعية مرحلة المراهقة المتأخرة وما تتسم به
من تحديات وضغوطات.
 . 3ندرة الدراسات العربية التي تناولت الرفاهية األكاديمية  ،وكذلك العالقة بين الرفاهية األكاديمية و سمة
ما وراء المزاج لدى طالبات الجامعة.
 . 3قد يسهم البحث الحالي في إضافة أداتين من إعداد الباحثة ،أحدهما لقياس الرفاهية األكاديمية  ،واآلخر
لقياس سمة ما وراء المزاج لدى طالبات الجامعة.
 .4من الممكن أن تساهم نتائج البحث في بناء برامج لتعديل سمة ما وراء المزاج لدى الطالب ومن ثم
زيادة الرفاهية األكاديمية لديهم.
مصطلحات البحث:
.1الرفاهية األكاديمية :Academic well-being
تشير الرفاهية األكاديمية إلى مجموعة من المدركات والمؤشرات السلوكية التي تنعكس على تقييم
الطالب لجوانب حياته األكاديمية ومن ثم شعوره باإليجابية نحو مجاله الدراسي و تتضمن:
أ .الكفاءة األكاديمية  : Academic efficacyاعتقاد الفرد بقدرته على القيام بالمهام الدراسية على النحو
المرغوب فيه .
ب .الرضا األكاديمي :Academic satisfactionويشير إلى حب الفرد وتقبله وارتياحه لتخصصه
الدراسي وبيئته الدراسية وشعوره بأهمية ما يدرس.
ج .االندماج األكاديمي : Academic engagementشعور الفرد بالتفرد واالستمتاع أثناء الدراسة نتيجة
المتالكه للطاقة التي تمكنه من مجابهة الصعوبات ،والتفاني ،واالنهماك الدراسي.
د .العالقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين  : Positive relationshipsتشير إلى قدرة الفرد على
إقامة عالقات دافئة ومرضية تتخللها الثقة المتبادلة مع اآلخرين.
وتعرف الرفاهية األكاديمية إجرائيًا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة علي المقياس المستخدم.
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.2سمة ما وراء المزاج :Trait meta mood
تشير سمة ما وراء المزاج إلى نزوع الشخص المستمر للتأمل في المشاعر واألفكار التي تقف وراء
مزاجه وذلك من خالل االنتباه للمشاعر ،ووضوحها  ،ومحاولة تعديل مزاجه السيء أو من خالل مد فترة
مزاجه الجيد .أي تتضمن :
.1االنتباه للمشاعر  :attention to feelingsويشير إلى مدى انتباه الشخص ووعيه بحالته المزاجية.
.2وضوح المشاعر  :clarity of feelingsويشير إلى وضوح حقيقة االنفعاالت وغياب التشويش
والجهل فيما يتعلق بالمشاعر ( فهم الشخص لمشاعره).
.3تعديل المزاج : repair moodويشير إلى قدرة الشخص على تعديل حالته المزاجية وذلك عن طريق
إصالح حالته المزاجية السيئة وتحويلها إلى حالة جيدة ،أو مد فترة الحالة المزاجية الجيدة.
وتعرف إجرائيا ً بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على المقياس ال ُمستخدم.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا
أوال :الرفاهية األكاديمية :Academic well being
يعد مفهوم الرفاهية اإلنسانية  Human well-beingمن المفاهيم اإليجابية التي حظيت بإهتمام
الباحثين في علم النفس اإليجابي  ،فقد أصبحت الرفاهية النفسية من الموضوعات األساسية في علم النفس
اإليجابي  ،حيث أن البعض يعرف علم النفس اإليجابي بأنه الدراسة العلمية للرفاهية النفسية بهدف فهم
هؤالء األفراد الذين يعيشون في سعادة وحكمة ولياقة نفسية ،ومساعدة اآلخرين على تطوير قدراتهم
وإمكاناتهم الشخصية بما يحقق لهم النمو واالزدهار( شلبي وآخرون ،2020،ص.)805
ويقصد بالرفاهية النفسية تلك التقييمات المعرفية والوجدانية للفرد تجاه حياته ،وتشمل الحالة المزاجية
،والردود االنفعالية  ،واألحكام المتعلقة بالرضا عن الحياة ،والصحة النفسية ،فهي شعور بالرضا والسعادة
الشخصية ،والرضا عن تجارب الحياة  ،ودور الفرد في مجال العمل ،واإلحساس باإلنجاز والقيمة
،واالنتماء ،وعدم الضيق والقلق ) .(Diener et al.,2003,p177وقد توصل كل من رايف وكييز إلى
ستة أبعاد للرفاهية النفسية هي :تقبل الذات ،والعالقات اإليجابية مع اآلخرين ،واالستقاللية ،السيطرة على
البيئة ،و الهدف في الحياه ،والنمو الشخصي). (Ryff&Keyes,1995,p721
وتعد الرفاهية األكاديمية توظيفًا لمفهوم الرفاهية في المجال األكاديمي  ،أي رفاهية الطالب فيما يتعلق
بالعوامل المختلفة المرتبطة بالحياة األكاديمية أو الجامعية ،فلقد زاد خالل العقد األخير من هذا القرن
( ) 21اإلهتمام برفاهية الطالب المتعلقة بالسياق المدرسي  ،فالرفاهية المدرسية ترتبط بمدى واسع من
المخرجات النفسية واألكاديمية المتضمنة في انخفاض كل من  :القلق ،واالكتئاب  ،واالحتراق المدرسي،
باإلضافة إلى ارتفاع مستويات اإلنجاز  ،والسلوك القيادي اإليجابي  ،والقدرة على التكيف مع التغير ،
والتركيز على التعلم  ،ومن ثم تعزز اإلنجاز األكاديمي ،وتعرف الرفاهية المدرسية بوجه عام ،بأنها
جودة الخبرات الذاتية للطالب داخل المدرسة المتمثلة في المشاعر واالنفعاالت والعالقات داخل المدرسة.
وقد افترض المعالج هاستشر ) Hascher (2004أن الرفاهية المدرسية تكون مرتفعة عند وجود  :اإلتجاه
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اإليجابي نحو المدرسة ،و االستمتاع المدرسي ،و الثقة بالنفس ،وغياب  :القلق المدرسي ،والتدهور
المادي بالمدرسة ،والمشكالت االجتماعية بالمدرسة).(Frances et al., 2021,p1
ويتم غرس الرفاهية األكاديمية داخل الطالب من خالل اآلباء والمعلمين من خالل تنمية الشعور بالرضا
عن الحياة والمشاعر اإليجابية تجاه الحاضر والمستقبل )(Xiaojing et al.,2020
وينظر للرفاهية األكاديمية على أنها تركيب متعدد األبعاد  ،حيث ال يوجد تعري ًفا محددًا لها ،فنجد أن
تصورا للرفاهية األكاديمية يتمثل في :مفهوم الذات األكاديمي ،واإلحساس
بعض الدراسات تناولت
ً
بمشكالت التعلم،و واالحتراق المدرسي)، (Korhonen et al.,2014أو االحتراق المدرسي  ،واالندماج
المدرسي ،والرضا عن االختيار التعليمي ) (Tuomine-soini et al.,2012أو االحتراق المدرسي
واالندماج المدرسي ) ،( Widlund et al.,2018 ;Tuominen et al. ,2020أو الرضا عن المناهج
الدراسية  ،والعالقات اإليجابية مع اآلخرين،والطموح األكاديمي ،والتوازن الوجداني (الحولة ،وعبد
المجيد،2015،ص ص،)218-215أو الولع بالمدرسة ،والكفاءة األكاديمية ،و التقرير الذاتي للسلوك
المعوق ).(Alireza, 2013
كبيرا في الرفاهية األكاديمية للطالب ،حيث أشارت دراسة
دورا ا
وتلعب المتغيرات االجتماعية والمعرفية ا
) - Alirez(2013التي أجريت علي عينة مكونة من ( )60طالبًا من طالب الجامعة قسمت إلى
مجموعتين احداهما ضابطة واألخرى تجريبية  ،وتم تدريب المجموعة التجريبية على  12استراتيجية
للتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد – إلى أن التدريب على الحل اإلبداعي للمشكالت أدى إلى تحسن كبير في
مستوى الرفاهية األكاديمية بمكوناتها الثالثة لدى عينة الدراسة .وأشارت دراسة )Petros et al.(2019
– التي أجريت على عينة مكونة من ( )124من طالب الجامعة  -إلى وجود عالقة دالة بين الرضا
األكاديمي والكفاءة األكاديمية واألداء األكاديمي .بينما أشارت نتائج دراسة الرشدان( )2019التي أجريت
على عينة قوامها()160طالبًا وطالبة من طالب المرحلة المتوسطة إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا
بين الموهوبين والعاديين في طيب الحياة النفسية  ،بينما توجد فروق في فاعلية الذات األكاديمية لصالح
الموهوبين ،وتوجد فروق في طيب الحياة النفسية لصالح اإلناث بينما التوجد فروق بين اإلناث والذكور
في فاعلية الذا ت األكاديمية ،كما توجد عالقة بين طيب الحياة النفسية وفاعلية الذات األكاديمية .وأشارت
دراسة ) Sadeghi &Mahavi(2020التي أجريت على ( )400طالبًا من طالب الجامعة اإليرانيين أن
هناك عالقة مباشرة وغير مباشرة بين كل من الكفاءة الذاتية  ،والتقدم نحو الهدف ،والدعم البيئي
،والرفاهية األكاديمية ،كما ترتبط يقظة الضمير مباشرة بالرفاهية األكاديمية  ،بينما يرتبط كل من
العصابية واالنبساطية ويقظة الضمير بالرفاهية األكاديمية من خالل الكفاءة الذاتية  ،و الدعم البيئي .بينما
أشارت دراسة ) Rimpela et al.(2020التي تناولت العالقة بين الرفاهية األكاديمية (االندماج الدراسي
– االحتراق الدراسي) وكل من موقع الطالب من شبكة العالقات الفردية (العزلة –الشعبية – النشاط
االجتماعي) ،وهياكل شبكة األقران على مستوى المدرسة ( المركزية -الكثافة –التجمع –الترابط
المدرسي) ،حيث أجريت علي عينة من التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  16 :14عا ًما في ست مدن
أوروبية  ،إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االندماج الدراسي واالحتراق الدراسي ،ووجود ارتباط
ضعيف بين موقع الطالب من شبكة العالقات الفردية والرفاهية األكاديمية ،أما بالنسبة لشبكة العالقات
على مستوى المدرسة فقد أظهرت النتائج ارتباطا َ بين التجمع واالحتراق الدراسي ،بينما دعمت الشبكات
الكثيفة والترابط المدرسي االندماج الدراسي ،أي أن شبكة العالقات على مستوى الفرد والمدرسة يمكن أن
تؤثر على الرفاهية األكاديمية للمراهقين .وأشارت دراسة) Frances et al.(2021التي تناولت التأثير
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الواقي لالبتهاج األكاديمي والدعم داخل الصف الدراسي ،والمناخ المدرسي ضد انخفاض مستوى الرفاهية
المدرسية (الضغط المدرسي -االتجاه المضاد للمدرسة -الرضا عن المدرسة)  ،لدى عينة من طالب
المرحلة الثانوية قوامها ( )1024طالبًا ،إلى أن االبتهاج األكاديمي ساهم في الرضا عن المدرسة  ،بينما
ق ضد الزيادة في االتجاه المضاد للمدرسة.
المناخ المدرسي والمناخ داخل الصف عمال كوا ٍ
أما عن الدراسات التي تناولت مستوى الرفاهية األكاديمية فنجد دراسة) Liu &Zhang(2006التي
هدفت إلى وصف الرفاهية األكاديمية لدى طالب المدارس اإلعدادية ،حيث أجريت على عينة قوامها
( ) 910من طالب المدارس اإلعدادية في والية فلوريدا ،حيث أشارت النتائج إلى أن مستوى الرفاهية
األكاديمية منخفض بصفة عامة لدى طالب المدارس اإلعدادية  ،كما يختلف مستوى الرفاهية األكاديمية
باختالف المستوى الدراسي فالطالب في الصفوف األولى واألخيرة أقل في مستوى الرفاهية األكاديمية
من الطالب في الصفوف الوسطى  .ودراسة (خريبة  )2016،التي هدفت إلى التعرف على درجة الهناء
الوظيفي األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والكشف عن مدى اختالفه باختالف النوع
والدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة ،وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )109من أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم بكلية التربية جامعة الزقازيق ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى توافر الهناء الوظيفي األكاديمي
بدرجة مرتفعة وعدم اختالف درجة الهناء الذاتي األكاديمي باختالف النوع أو الدرجة الوظيفية أو عدد
سنوات الخبرة  ،ودراسة ) Widlund et al.(2018التي هدفت إلى دراسة التغير في الرفاهية األكاديمية
باالنتقال من التعليم اإلبتدائي إلى الثانوي  ،حيث أجريت على عينة قوامها ( 583من طالب الصف
السابع 497 ،من طالب الصف التاسع)  ،حيث أشارت النتائج إلى وجود الرفاهية األكاديمية السلبية في
الصف السابع بنسبة  %15بينما توجد بنسبة  %18في الصف التاسع  .ودراسة غزالة والسيد ()2019
التي أجريت على ( ) 366من طالب الجامعة من المستوى األول إلى الرابع ،وقد أشارت النتائج إلى عدم
اختالف الرفاهية الذاتية األكاديمية باختالف المستوى التعليمي  .ودراسة شلبي وآخرون ()2020التي
كان أحد أهدافها التعرف على مستوى الرفاهية األكاديمية لدى طالب الجامعة حيث اشتملت عينة الدراسة
على (106طالبًا 123 ،طالبة) من طالب جامعة الملك خالد بأبها ،وقد توصلت النتائج إلى وجود مستوى
متوسط من الرفاهية األكاديمية لدى أفراد العينة وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات
في الرفاهية األكاديمية  .ودراسة ) Tuominen et al.(2020التي هدفت إلى دراسة االختالف في
اإلنجاز األكاديمي والرفاهية األكاديمية باالنتقال من الصفوف النهائية من التعليم االبتدائي (السادس
والسابع) إلى الصف األول الثانوي  ،حيث أجريت على عينة مكونة من ( )419من طالب الصف
السادس والسابع  ،حيث أشارت النتائج إلى أن الطالب الذين أظهروا تغيرا ً من التوجه نحو الهدف إلى
صا في الرفاهية األكاديمية واإلنجاز األكاديمي  ،بينما الطالب الذين ظلوا
التجنب والالمبااله أظهروا تناق ً
في مجموعة التوجه نحو التفوق أظهروا نم ً
طا أكثر تكيفًا في :الدافعية واإلنجاز األكاديمي والرفاهية
األكاديمية.
مما سبق عرضه يتضح:
وجود عالقة ارتباطية بين الرفاهية األكاديمية وكل من الحل اإلبداعي للمشكالت )،(Alirez,2013وسمات الشخصية :يقظة الضمير  ،واالنبساطية). (Sadeghi&Mahavi,2020
 تتأثر الرفاهية األكاديمية للطالب بالدعم البيئي )، (Sadeghi&Mahavi,2020والعالقات االجتماعيةفي البيئة الدراسية ) ، )Rimpela et al.,2020والمناخ الدراسي ).)Frances et al.,2021
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 تباين نتائج الدراسات التي تناولت اختالف مستوى الرفاهية األكاديمية باختالف الصف الدراسي(المستوى التعليمي)  ،حيث أشارت الدراسات إلى انخفاض الكفاءة األكاديمية باالنتقال إلى الصفوف
األعلي في مرحلة التعليم قبل الجامعي ) ، (Liu &Zhang,2006; Widlund et al.,2018بينما ال
تختلف باختالف المستوى الدراسي في مرحلة التعليم الجامعي(غرالة والسيد.)2019،
 ندرة الدراسات التي تناولت مستوى الرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة في البيئة المصرية.لذا اهتمت الباحثة بدراسة مستوى الرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة  ،وكذلك دراسة اختالف
الرفاهية األكاديمية باختالف الفرقة الدراسية .
ثانيا :سمة ما وراء المزاج:

تتضمن األمزجة معلومات صادقة ومفيدة للفرد  ،إال أن األفراد يختلفون في استخدام تلك
ً
مجاال متناميًا
األمزجة  ،ومن هنا أصبحت خبرة ما وراء المزاج وتقييم أفكارنا عن المزاج
ألبحاث الفروق الفردية  ،حيث زاد االهتمام بدراسة األمزجة و ما وراء المزاج نتيجة
للطفر ة في اإلهتمام باالنفعاالت كمؤشرات مهمة إلتخاذ القرارات الناجحة  ،إلى جانب
دورها في تعديل سلوك الفرد ورفاهيته االنفعالية (شبيب، 2019،ص .)343
ويُعد مفهوم ما وراء المزاج من المفاهيم الحديثة نسبيًا في التراث النفسي،فقد أظهركل من ماير
وجاسيك  Mayer &Gaschke 1988أن األفراد يفكرون باستمرار في مشاعرهم من خالل رصدها
وتقييمها وتنظيمها وأطلقوا على هذه العملية مسمى ما وراء المزاج  ،وقد طورا مقياس حالة ما وراء
المزاج من أجل قياس تغيرات األفراد لحظة بلحظة وانعكاساتها على الحالة المزاجية (Salovey et
).al.,2002,p612
أفكارا عن األمزجة ،أو في الواقع أمزجة عن
فما وراء المزاج عبارة عن خبرات تأملية يمكن أن تكون
ً
أمزجة  ،فقد يشعر الفرد باإلثارة ثم يتضايق من نفسه لشعوره بتلك اإلثارة ،والتضايق هنا يعتبر ما وراء
ضا يعد ما وراء
المزاج  ،وبدالً من ذلك يمكن أن يشعر الشخص باإلثارة ثم يتأمل سببها فهذا أي ً
المزاج).(Cheal, 2008,p2
وتشير خبرة ما وراء المزاج إلى وعي الفرد بالمشاعر واألفكار التي أدت إلى نشوء تلك الخبرة ،والتي
تنقسم إلى قسمين هما" :سمة ما وراء المزاج" والتي تتمثل في نزوع الفرد إلى استعمال استراتيجيات في
التعامل مع مزاجه مثل :االنتباه لمشاعره ،ووضوح هذه المشاعر بالنسبة له ،ومدى ارتباط ذلك بمحاولة
إصالح مزاجه السيء وإطالة مزاجه الجيد ،أما القسم الثاني فهو "حالة ما وراء المزاج" والتي تنشأ كرد
فعل للحاالت المزاجية المختلفة ( شبيب ،2019،ص .)344
وتعرف سمة ما وراء المزاج بنزوع الشخص المستمر نسبيًا للتأمل في المشاعر واألفكار التي تقف
وراء مزاجه  ،وذلك من خالل االنتباه لمشاعره ،ووضوح هذه المشاعر بالنسبة له  ،وما يعتقده هذا
الشخص حول مزاجه السيء أو محاولة مد فترة مزاجه الجيد).(Salovey et al.,1995
ويعتمد البحث الحالي علي نموذج سالوفي وزمالئه ) Salovey et al(1995في تفسيره لسمة ما وراء
المزاج  trait meta-moodالذي جاء نتيجة لألبحاث التي أجراها سالوفي وزمالؤه للكشف االنفعالي
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والذكاء االنفعالي  ،حيث يرى علماء النفس أن الكشف االنفعالي له آثار إيجابية على األفراد ،حيث يعتبر
نقطة انطالق استعدادية للفرد لالنتباه لمشاعره ،وتجربة المشاعر بشكل واضح  ،كما يُعد ذو أهمية في
العالج النفسي ،فقد درس سالوفي وزمالؤه الفروق الفردية في االنتباه ،والوضوح  ،وتنظيم المشاعر
السلبية المؤثر للتحكم في األفكار اإلجترارية التي تلي التنبيهات المؤلمة السلبية .فاألفراد الذين لديهم القدرة
على التمييز بوضوح بين األمزجة ومن ثم إصالح المزاج يكون لديهم القدرة على استرداد المزاج
اإليجابي وتسحين نوعية تلك االنفعاالت ،وبالتالي فمجاالت سمة ما وراء المزاج وفقًا لهذا النموذج هي:
االنتباه للمشاعر  ،Attention of feelingحيث كفاءة الفرد في وعيه باالنفعاالت التي يشعر بها  ،سواء
كانت مشاعر حزن أوفرح أو غضب ،وضوح المشاعر  ، Clarity of feelingsحيث الرؤية الواضحة
وأخيرا
للخبرة المزاجية للفرد،والتمييز بين حقيقة انفعاالته  ،وعدم الجهل فيما يتعلق بانفعاالته الذاتية،
ً
تعديل المزاج  Repairing of moodويشير إلى قدرة الفرد على تعديل حالته المزاجية ،وذلك من خالل
استخدام استراتيجيات تعديل وصيانة المزاج ،ومنها إطالة فترة المزاج الجيد ،ومحاولة إصالح حالته
المزاجية السيئة التي يعاني منها).(Salovey et al.,1995,pp125-140

فتعد سمة ما وراء المزاج من مؤشرات الصحة النفسية للفرد  ،حيث أن ارتفاع درجة سمة
ماوراء المزاج ارتبط بانخفاض سوء التوافق النفسي المتضمن في انخفاض مستويات القلق
واالكتئاب )،(Extremera& Fernandez, 2006; Thompson et al., 2007
وانخفاض معدالت اضطرابات الشخصية ) ، (Leible & Snell 2004كما تعد منبئًا
بسلوكيات المواجهة ) ، ( Gohm & Clore, 2002وبمؤشرات التوافق النفسي مثل
:الرضا عن الحياة ،والتأثير اإليجابي أوالرفاهية النفسية (Shulman & Hemenover,
)، 2006وترتبط سمة ما وراء المزاج إيجابيا بالتعاطف وتقدير الذات والرضا الشخصي ،
وسلبيا بالقلق االجتماعي واالكتئاب والشعور بالتعب الجسدي  (Salovey et al., 2002كما
دورا ً ها ًما في إحساس الفرد بالرضا عن الحياة
تلعب سمة ما وراء المزاج(وضوح المزاج) ً
في حالة إحساسه بالضغط المرتفع).( Extremera et al.,2009
أما عن الدراسات التي تناولت سمة ما وراء المزاج لدى طالب الجامعة ،فنجد دراسة مصطفى
( )2016التي أجريت على عينة مكونة من ( )203من طلبة الدبلومة العامة في التربية قد توصلت إلى
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مهارة إدارة الغضب والميتا مزاج وأبعادها (االنتباه للمزاج ،وضوح
المزاج ،وإصالح المزاج) كما أن لبعدي ميتا المزاج (االنتباه للمزاج – وضوح المزاج) دور في التنبؤ
بمهارات إدارة الغضب .ودعمت هذه العالقة دراسة (بسيوني و الحجاجي)2019،التي أجريت على عينة
قوامها ( 55معلما 63،معلمة) حيث أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين (وضوح المشاعر،
وتعديل المزاج) وحل المشكالت ،وسالبة بين االنتباه للمشاعر واالنسحاب والعزلة .و دراسة العطية
والجبوري( )2016التي كشفت عن العالقة بين خبرة ماوراء المزاج واالغتراب االجتماعي لدى عينة
مكونة من ( )320طالبًا وطالبة من طلبة جامعة بابل ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تمتع طلبة الجامعة
بخبرة ما وراء المزاج،و ضعف العالقة بين سمة ما وراء المزاج واالغتراب االجتماعي لدى طلبة
الجامعة  .ودراسة قاسم ( )2017التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سمة ما وراء المزاج
ومهارات التفكير فوق المعرفي (التخطيط – التحكم والمراقبة -التقييم) واالنبساطية ،والتفتح والتفاؤل،
وعالقة سلبية بين سمة ماوراء المزاج والعصابية والتشاؤم ،كما أنه يمكن التنبؤ بسمة ما وراء المزاج من
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خالل مهارات التفكير اإليجابي والعوامل الكبري للشخصية(االنبساطية -المقبولية -العصابية) وأيضا
التفاؤل والتشاؤم ،.و دراسة (ميره و طاهر )2018،التي كشفت عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
سمة ما وراء المزاج وتنظيم الذات لدى عينة مكونة من ( )300طالبًا وطالبه من طالب الجامعة.
أما عن الدراسات التي تناولت مستوى سمة ما وراء المزاج فقد أشارت دراسة salguero et
) al.(2010التي أجريت على عينة من المراهقين تراوحت أعمارهم ما بين( ) 27-12عا ًما ،إلى وجود
مستوى متوسط من سمة ما وراء المزاج وأبعادها الفرعية (االنتباه للمشاعر – وضوح المشاعر -تعديل
المزاج) لدى عينة الدراسة  ،كما أظهرت فروقا بين الذكور واإلناث في سمة ما وراء المزاج لصالح
الذكور .بينما أشارت دراسة بني عبدالرحمن و بشارة(  )2015التي أجريت على عينة قوامها ()418
من طالب الجامعة ،إلى أن مستوى سمة ما وراء المزاج الكلي واألبعاد الفرعية الثالثة  :االنتباه للمشاعر،
ووضوح المشاعر ،وتحسين المزاج مرتفع لدى طالب الجامعة ،بينما أشارت دراسة حسين ( )2017التي
أجراها على ( )200من طالب جامعة المثني بالعراق إلي وجود عالقة ارتباطية قوية بين ما وراء المزاج
والفاعلية الذاتية ،ووجود مستوى مرتفع من سمة ما وراء المزاج لدي طالب الجامعة .بينما أشارت
دراسة (محمد )2020،التي أجراها على عينة مكونة من ( )436من طالب الجامعات المصرية بالفرقتين
الثانية والرابعة إلى وجود مستوى أقل من المتوسط في ما وراء االنفعال  ،ووجود فروق في ما وراء
المزاج لصالح الفرقة الرابعة .
أما عن الدراسات التي تناولت العالقة بين الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج فعلى سبيل المثال
وليس الحصر دراسة اكستريما وآخرون ) Extremara et al(2011التي هدفت إلى دراسة العالقة بين
سمة ما وراء المزاج ومستويات السعادة الذاتية على عينة مكونة من ()155من طالب الجامعة حيث تم
تطبيق مقياس السعادة الذاتية مرتين بفاصل زمني سبعة أسابيع  ،وقد أشارت نتائج التحليل المتبادل إلى أن
أبعاد سمة ما وراء المزاج ترتبط بمستويات السعادة الذاتية ،ويعد هذا ً
دليال مبدئيًا علي قيمة أبعاد سمة ما
وراء المزاج في التنبؤ بالفروق بين األفراد في اإلحتفاظ بمؤشرات الرفاهية النفسية .و دراسة شبيب
()2019التي هدفت إلى اختبار فعالية برنامج تدريبي في رفع مستوى ما وراء المزاج وأثره في الكفاءة
الذاتية األكاديمية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم ،وتكونت العينة من مجموعتين متجانستين إحداهما
تجريبية واألخرى ضابطة اشتملت كل منهما على ثمانية تالميذً ذوي صعوبات التعلم بلغت أعمارهم
( )12-11عا ًما  ،و أشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المستخدم في رفع مستوى ما وراء المزاج
والكفاءة الذاتية األكاديمية .و دراسة ) Sanchez et al.(2019التي هدفت إلى تحليل التأثيرات المتوقعة
لسمة ما وراء المزاج على مستويات الرفاهية الذاتية لدى عينة مكونة من ( )570من طالب المرحلة
الثانوية من بينهم ( )289من اإلناث تراوحت أعمارهم مابين  17-12عا ًما ،حيث أكملوا تطبيق مقاييس :
سمة ماوراء المزاج ،والرضا عن الحياة ،واالنفعاالت اإليجابية والسلبية ،وذلك على ثالث فترات بفاصل
زمني عام  ،وقد أشار التحليل العشوائي الستجاباتهم أن أبعاد سمة ما وراء المزاج( االنتباه للمشاعر-
وضوح المشاعر -تعديل المزاج) لها تأثير دال في حجم التباين في كل من األبعاد االنفعالية والمعرفية
للرفاهية الذاتية عبر الزمن.
و دراسة األنصاري( )2019التي هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الرفاهية النفسية والذكاء
االنفعالي لدى عينة مكونة من ( )200فتاة من فتيات مؤسسات الرعاية بمنطقة مكة المكرمة ،تم تطبيق
مقياسي الرفاهية النفسية والذكاء االنفعالي إعداد الباحثة  .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة
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ارتباطية دالة موجبة بين متغيري الدراسة ،كما أنه يمكن التنبؤ بمدى الرفاهية النفسية بمعلومية الذكاء
االنفعالي لدى عينة الدراسة .
ودراسة ) Schoeps et al.(2020التي هدفت دراسة تأثير البرنامج التدخلي القائم على نموذج ماير
وسالوفي  1997للذكاء االنفعالي ،على عينة مكونة من ( )250من طالب الجامعة بمتوسط عمري
 21.89عا ًما ،وقد أشارت النتائج إلى وجود زيادة دالة إحصائيًا في كل من الذكاء االنفعالي،و التعاطف ،
والمزاج اإليجابي  ،والرفاهية الذاتية.
مما سبق عرضه يتضح :
 وج ود عالقة ارتباطية بين سمة ما وراء المزاج وإدارة الغضب وأساليب مواجهة الضغوط (مصطفى،2016؛ بسيوني والحجاجي ،)2019،و مهارات التفكير فوق المعرفي واالنبساطية والعصابية و األمل
والتفاؤل (قاسم، )2019،وتنظيم الذات(ميرة وطاهر )2018،لدى طالب الجامعة.
 تباين نتائج ا لدراسات التي تناولت مستوى سمة ما وراء المزاج لدى طالب الجامعة  ،فمنها من أشارتإلى تمتع طالب الجامعة بمستوى مرتفع من سمة ماوراء المزاج(العطية والجبوري2016 ،؛ بني
عبدالرحمن وبشارة ،)2015 ،ومنها من أشارت إلى وجودها بمستوى متوسط (Salguero et
) ، al.,2010ومنها من أشارت إلى وجودها بمستوى منخفض (عطية )2020،لدى طالب الجامعة.
 ندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية لدى طالب الجامعةحيث اقتصرت معظم الدراسات على تناول الرفاهية الذاتية أوالنفسية أو حسن الحال وسمة ما وراء
المزاج (Extremara et al.,2011; Sanchez et al.,2019; Schoeps et al.,2020,
األنصاري. )2019,
لذا اهتمت الباحثة بدراسة مستوى سمة ما وراء المزاج لدى طالبات الجامعة  ،واختالفها باختالف الفرقة
الدراسية  .كما إهتمت بدراسة العالقة بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة.
وحيث أنه يمكن التنبؤ بالرفاهية النفسية من خالل سمة ما وراء المزاج

& (Shulman

) Hemenover, 2006لذا افترضت الباحثة أنه من الممكن التنبؤ بالرفاهية األكاديمة لدى طالبات
الجامعة من خالل سمة ما وراء المزاج.
فروض البحث :في ضوء ما تم عرضه من إطار نظري ودراسات سابقة يمكن صياغة فروض البحث
على النحو التالي:
 .1توجد فروق بين متوسط درجات عينة البحث علي مقياس الرفاهية األكاديمية والمتوسط الفرضي
للمقياس.
 . 2توجد فروق بين متوسط درجات عينة البحث على مقياس سمة ما وراء المزاج والمتوسط الفرضي
للمقياس.
 .3توجد عالقة ارتباطية بين الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج لدى عينة البحث .
 .4تختلف كل من سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية باختالف الفرقة الدراسية .
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 . 5يمكن التنبؤ بدرجات أفراد عينة البحث علي مقياس الرفاهية األكاديمية من خالل درجاتهم على مقياس
سمة ما وراء المزاج.
المنهج واإلجراءات:
منهج البحث :بنا ًء على مشكلة البحث ،ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي بنمطيه
االرتباطي والمقارن .
مجتمع البحث  :يتكون مجتمع البحث من طالبات كلية البنات جامعة عين شمس المقيدات بالعام الجامعي
 2021/ 2020م.
عينة البحث :اشتملت عينة البحث على عينتين هما:
أ .عينة سيكومترية  ،بهدف التحقق من الكفاءة السيكومترية لألدوات المستخدمة  ،وقد بلغ عددها 70
طالبة من طالبات كلية البنات جامعة عين شمس شعبة علم نفس تربوي المقيدات بالفرقة الثانية والثالثة
والرابعة ،حيث ترواحت أعمارهن ما بين ( )22 :19عا ًما بمتوسط حسابي (  ،)20.8وانحراف معياري
()1.08عا ًما.
ب .عينة البحث األساسية ،وتكونت من ( )237طالبة من طالبات الفرقة الثانية و الثالثة والرابعة بقسم علم
النفس بكلية البنات جامعة عين شمس ،بواقع ( 58طالبة بالفرقة الثانية 108 ،طالبة بالفرقة الثالثة71 ،
طالبة بالفرقة الرابعة) ،حيث تراوحت أعمارهن ما بين ( )22 :19عا ًما بمتوسط حسابي ()20.94
،وانحراف معياري ( )0.9عا ًما.
أدوات البحث:تمثلت أدوات البحث في المقياسين التاليين:
..1مقياس الرفاهية األكاديمية :قامت الباحثة بإعداد مقياس الرفاهية األكاديمية لطالبات الجامعة في
ضوء اإلطار النظري للرفاهية النفسية ومكوناتها  ،والرفاهية األكاديمية  ،باإلضافة إلى اإلطالع على
نموذج الرفاهية النفسية لرايف )، (Ryff,1995وقائمة االندماج في العمل المدرسي (Salmela
 ,2012) &Upadyayو مقياس الصحة النفسية المهنية ) (Schaufeli &Bakker,2003و مقياس
الرضا األكاديمي ) (Kumer &Dileep,2005حيث اشتمل المقياس في صورته األولية على ()52
عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي :الرضا األكاديمي ( )14عبارة هي 25، 21، 17، 13 ،9، 5، 1( :
، )51، 45،48، 41، 37، 33، 29،واالندماج األكاديمي ( )14عبارة هي (22، 18، 14، 10، 6، 2
، )52، 49، 46، 42، 38، 34، 30، 26،والكفاءة األكاديمية( )11عبارة هي (19، 15، 11، 7، 3
 ، )43، 39، 35، 31، 27، 23،والعالقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين ( )13عبارة هي (8، 4
 ،)50، 47، 44، 40، 36، 32، 28، 24، 20، 16، 12،وهي من نوع التقرير الذاتي حيث تجيب عنها
الطالبة في ضوء مقياس خماسي التدريج (أوافق تماما ،أوافق إلى حد ما ،غير متأكد ،أرفض إلى حد ما ،
أرفض تماما)  ،وتقدر الدرجة من  5 :1حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع الرفاهية األكاديمية
والدرجة المنخفضة إلى انخفاض الرفاهية األكاديمية ،ويتم عكس الدرجة في العبارات السلبية
(العبارات ،)52، 51، 50، 46، 38، 32، 28، 23، 18، 16، 15، 7، 4:وقد تم تطبيق المقياس في
صورته األولية على عينة قوامها ( )70طالبة وذلك للتحقق من كفاءته السيكومترية على النحو التالي:
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ا
أوال:صدق المقياس:تم التحقق من صدق المقياس على النحو التالي:
أ.القدرة التمييزية للمقياس ،وتعنى التأكد من قدرة المقياس على التمييز بين ذوى الدرجات المرتفعة
وذوى الدرجات المنخفضة وذلك على المقياس ككل ومكوناته الفرعية كما هو موضح بالجدول:
جدول ()1
القدرة التمييزية لمقياس الرفاهية األكاديمية
ذوي الدرجات المرتفعة

مجموعات المقارنة
المقياس

ن

م

ع

ذوي الدرجات المنخفضة
ن

م

ت

ع

مربع

ايتا2

الرضا األكاديمي

63.67 18

3.07

46.28 18

6.1

**10.79

 0.77كبير

االندماج األكاديمي

59.33 18

3.93

41.39 18

3.93

**13.38

 0.84كبير

الكفاءة األكاديمية

42.56 18

2.25

31.22 18

2.21

**15.23

 0.87كبير

2.25

36.67 18

3.14

**21.1

 0.93كبير

العالقات االجتماعية 55.89 18
االيجابية مع اآلخرين
**14.25 11.95 164.17 18 10.34 217.28 18
المقياس الكلى

 0.82كبير

يتضح من الجدول السابق قدرة مقياس الرفاهية األكاديمية ككل وكذلك مقاييسه الفرعية على التمييز
بين الطالبات ذات الدرجات المرتفعة ،والطالبات ذات الدرجات المنخفضة ؛ حيث أن الفرق بين
المجموعتين دال احصائيا ً عند مستوى داللة (، ).001كما أن حجم الفرق كبير ؛مما يشير إلى أن هذا
المقياس يتمتع بدرجة عالية من القدرة التمييزية.
ب.الصدق العاملى :تم التحقق من الصدق العاملي لمقياس الرفاهية األكاديمية باستخدام طريقة تحليل
المكونات الرئيسية ) (Principal component Analysisوالتي أسفرت عن تشبع جميع األبعاد
الفرعية بعامل كامن واحد بجذر كامن ( )3.54ويفسر (  )%70.86من التباين الكلي وكانت تشبعات
األبعاد بعامل واحد كما هو موضح بالجدول التالي :
جدول()2التحليل العاملي ألبعاد الرفاهية األكاديمية
األبعاد

التشبع على العامل الكامن

الرضا األكاديمي

0.842

االندماج األكاديمي

0.825

الكفاءة األكاديمية

0.8

العالقات االجتماعية االيجابية مع اآلخرين

0.718

الرفاهية األكاديمية ككل

0.998

بتحليل مكونات الجدول السابق يتضح أن المقاييس الفرعية لمقياس الرفاهية األكاديمية تنتظم حول
عامل عام واحد ،وتتميز تشبعاتها بأنها إيجابية وجوهرية ،كما أنها مرتفعة تراوحت ما بين ()0.718
(العالقات االجتماعية اإليجابية ) ( )0.998(،الدرجة الكلية للرفاهية األكاديمية)  ،وتوصف أيضا ً بأنها
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قوية حيث أن جميع متغيرات هذا العامل ترابطت معًا ً فى عامل واحد ،وأن هذه المتغيرات تشكل أبعاد
المقياس الذى صمم لقياس الرفاهية األكاديمية ،وهكذا يتضح أن المقياس يتمتع بالصدق العاملى.
ثانياا ثبات المقياس :تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،و طريقة معامل ألفا
لكرونباخ وذلك بالنسبة للمقياس الكلى و بالنسبة لمقاييسه الفرعية كل على حده كما هو موضح بالجدول
اآلتى.
جدول ()3
معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس الرفاهية األكاديمية وأبعاده الفرعية
المقياس
الرضا األكاديمي
االندماج األكاديمي
الكفاءة األكاديمية
العالقات االجتماعية االيجابية مع اآلخرين
الرفاهية األكاديمية ككل

التجزئة النصفية

معامل ألفا

0.8
0.83
0.44
0.7
0.87

0.81
0.81
0.47
0.72
0.89

يتضح من الجدول تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات حيث تجاوزت جميع قيم معامالت
الثبات لكل من األبعاد الفرعية للمقياس والمقياس الكلي ( )0.7بكل من طريقتي التجزئة النصفية ومعامل
ألفا كرونباخ باستثناء بعد الكفاءة األكاديمية .
ثالثاا:االتساق الداخلي :وقد تم حسابه بإيجاد قيمة معامل االرتباط ( ر ) بين درجة كل عبارة والدرجة
الكلية للمقياس الفرعي الذى تنتمي إليه  ،وقد تم ذلك للمقاييس الفرعية األربعة المكونة لمقياس الرفاهية
األكاديمية كماهو موضح بالجدول التالي:
جدول ( )4قيمة (ر) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي
الرضا األكاديمي
قيمة (ر)
العبارة
**0.66
1
**0.54
5
**0.58
9
**0.53
13
**0.52
17
**0.56
21
**0.64
25
**0.5
29
**0.65
33
**0.7
37
**0.65
41
**0.57
45
**0.48
48
0.14
51

االندماج األكاديمي
قيمة (ر)
العبارة
**0.71
2
**0.69
6
**0.57
10
**0.5
14
**0.66
18
**0.41
22
**0.61
26
**0.49
30
**0.54
34
**0.54
38
**0.38
42
**0.4
46
**0.45
49
**0.61
52

الكفاءة األكاديمية
قيمة (ر)
العبارة
**0.4
3
**0.49
7
**0.48
11
**0.52
15
**0.54
19
**0.32
23
0.05
27
**0.58
31
**0.42
35
**0.37
39
**0.53
43

العالقات االجتماعية
قيمة (ر)
العبارة
**0.49
4
**0.51
8
**0.53
12
**0.69
16
**0.56
20
**0.41
24
**0.49
28
**0.46
32
**0.42
36
**0.44
40
**0.32
44
**0.44
47
**0.57
50

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم (ر) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي
تنتمي إلية دالة عند مستوى داللة ( ).01فيما عدا العبارتين ( ) 51 ،27فغير دالتين لذا تم حذفهما فأصبح
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المقياس مكونا ً من  50عبارة :الرضا األكاديمي ()13عبارة ،واالندماج األكاديمي ()14عبارة ،والكفاءة
وأخيرا العالقات االجتماعية االيجابية ( )13عبارة.
األكاديمية ( )9عبارات
ً
كما تم حساب االتساق الداخلي بإيجاد قيمة (ر) بين درجة كل بعد من األبعاد األربعة والدرجة الكلية
للمقياس كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ()5
قيمة ( ر ) بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
البعد
الرضا األكاديمي
االندماج األكاديمي
الكفاءة األكاديمية
العالقات االجتماعية االيجابية مع اآلخرين

قيمة (ر)
**0.84
**0.83
**0.77
**0.74

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيمة معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لمقياس الرفاهية
األكاديمية والدرجة الكلية للمقياس مما يشير إلى تمتع مقياس الرفاهية األكاديمية بدرجة مرتفعة من
االتساق الداخلي.
.2مقياس سمة ما وراء المزاج :قامت الباحثة ببناء مقياس سمة ما وراء المزاج لطالبات الجامعة بعد
اإل طالع على الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت سمة ما وراء المزاج ومنها(أحمد و خريبة،
( ،)2016شبيب(Salovey& mayer,1995),(Carol&Susan,1999) ,(Fernandez- ،)2018،
) Berrocal,et al,2004حيث اشتمل المقياس في صورته األولية على ( )28عبارة موزعة على ثالثة
أبعاد هي :االنتباه للمشاعر ( )10عبارات هي(، ) 27، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1ووضوح
المشاعر ( )10عبارات هي (، )28، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2وتعديل المزاج ()8
عبارات هي ( ،)24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3وهي من نوع التقرير الذاتي حيث تجيب عنها الطالبة
في ضوء مق ياس خماسي التدريج (أوافق تماما  ،أوافق إلى حد ما ،غير متأكد ،أرفض إلى حد ما  ،أرفض
تماما)  ،وتقدر الدرجة من  5 :1حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع سمة ما وراء المزاج والدرجة
المنخفضة إلى انخفاض سمة ما وراء المزاج ،ويتم عكس الدرجة في العبارات السلبية (العبارات2، 1:
 ،)27، 26، 25، 22، 19، 16، 12، 10، 9،وقد تم تطبيق المقياس في صورته األولية على عينة
قوامها ( )70طالبة وذلك للتحقق من كفاءته السيكومترية على النحو التالي:
ا
أوال :صدق المقياس :تم التحقق من صدق المقياس على النحو التالي:
أ.القدرة التمييزية للمقياس ،وتعنى التأكد من قدرة المقياس على التمييز بين ذوى الدرجات المرتفعة
وذوى الدرجات المنخفضة وذلك على المقياس ككل ومكوناته الفرعية كما هو موضح بالجدول:
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جدول ()6
القدرة التمييزية لمقياس سمة ما وراء المزاج

مجموعات المقارنة

ذوي الدرجات المرتفعة

ذوي الدرجات المنخفضة
ايتا 2

ت

مربع

 0.83كبير

المقياس

ن

م

ع

ن

م

ع

المقياس الكلى

18

103.5

5.57

18

76

7

**12.87

االنتباه للمشاعر

18

30.89

2.35

18

21.22

1.83

**13.76

 0.84كبير

وضوح المشاعر

18

41.78

1.9

18

28.06

3.15

**15.23

 0.87كبير

تعديل المزاج

18

32.5

7.83

18

23.61

2.27

**4.57

 0.38كبير

يتضح من الجدول السابق قدرة مقياس سمة ما وراء المزاج ككل وكذلك مقاييسه الفرعية على التمييز بين
الطالبات ذات الدرجات المرتفعة ،والطالبات ذات الدرجات المنخفضة ؛ حيث أن الفرق بين المجموعتين
دال إحصائيا ً عند مستوى داللة (، ).01كما أن حجم الفرق كبير ؛مما يشير إلى أن هذا المقياس يتمتع
بدرجة عالية من القدرة التمييزية.
ب.الصدق العاملى :تم التحقق من الصدق العاملي لمقياس سمة ما وراء المزاج باستخدام طريقة تحليل
المكونات الرئيسية ) (Principal component Analysisوالتي أسفرت عن تشبع جميع األبعاد
الفرعية بعامل كامن واحد بجذر كامن ( )3.016ويفسر (  ) %75.39من التباين الكلي وكانت تشبعات
األبعاد بعامل واحد كما هو موضح بالجدول
جدول ()7التحليل العاملي ألبعاد سمة ما وراء المزاج
التشبع على العامل الكامن

األبعاد

0.999

مقياس سمة ما وراء المزاج ككل
االنتباه للمشاعر

0.8

وضوح المشاعر

0.818

تعديل المزاج

0.842

بتحليل مكونات الجدول السابق يتضح أن المقاييس الفرعية لمقياس سمة ما وراء المزاج تنتظم حول
عامل عام واحد ،وتتميز تشبعاتها بأنها إيجابية وجوهرية ،كما أنها مرتفعة تراوحت ما بين ()0.8
(االنتباه للمشاعر ) و(( )0.999الدرجة الكلية لسمة ما وراء المزاج)  ،وتوصف أيضا ً بأنها قوية حيث
أن جميع متغيرات هذا العامل ترابطت معا ً فى عامل واحد ،وأن هذه المتغيرات تشكل أبعاد المقياس الذى
صمم لقياس سمة ما وراء المزاج ،وهكذا يتضح أن المقياس يتمتع بالصدق العاملى.
ثانياا:الثبات :تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،و طريقة معامل ألفا لكرونباخ
وذلك بالنسبة للمقياس الكلى و بالنسبة لمقاييسه الفرعية كل على حده كما هو موضح بالجدول اآلتى.
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جدول ( )8معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس سمة ما وراء المزاج وأبعاده الفرعية
المقياس ومكوناته
االنتباه للمشاعر
وضوح المشاعر
تعديل المزاج
مقياس سمة ما وراء المزاج ككل

معامل ألفا
0.5
0.69
0.59
0.77

التجزئة النصفية
0.45
0.76
0.54
0.81

يتضح من الجدول ارتفاع قيم معامل الثبات بالنسبة للمقياس ككل وكذلك ألبعاده الفرعية فيما عدا بعد:
االنتباه للمشاعر بلغت ( )0.45مما يشير إلى تمتع هذا المقياس بدرجة معقولة من الثبات.
ثالثاا :االتساق الداخلي :وقد تم حسابه بإيجاد قيمة معامل االرتباط ( ر ) بين درجة كل عبارة والدرجة
الكلية للمقياس الفرعي الذى تنتمي إليه  ،وقد تم ذلك للمقاييس الفرعية الثالثة المكونة لمقياس سمة ما
وراء المزاج ،كما في الجدول التالي.
جدول ( )9قيمة (ر) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي
االنتباه للمشاعر

تعديل المزاج

وضوح المشاعر

العبارة

قيمة (ر)

العبارة

قيمة (ر)

العبارة

قيمة (ر)

1
4

**0.7
0.11

2
5

**0.42
**0.64

3
6

**0.45
**0.53

7
10
13

0.11
**0.59
**0.34

8
11
14

**0.65
**0.66
**0.6

9
12
15

**0.37
**0.61
**0.65

16

0.09

17

**0.51

18

**0.65

19

**0.65

20

**0.48

21

*0.3

22

*0.3

23

**0.51

24

**0.58

25

**0.34

26

0.19

27

**0.64

28

**0.56

يتضح من الجدول السابق أن معظم قيم (ر) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي
تنتمي إلية دالة عند مستوى داللة ( ).01فيماعدا العبارتين( ) 22 ،21دالتين عند مستوى(، )0.05
والعبارات( )26 ،4،7،16فغير دالة لذا تم حذفها فأصبح المقياس مكونا ً من  24عبارة :االنتباه للمشاعر
()7عبارات ،وضوح المشاعر ()9عبارات ،وتعديل المزاج ( )8عبارات.
كما تم حساب االتساق الداخلي بإيجاد قيمة (ر) بين درجة كل بعد من األبعاد الثالثة والدرجة الكلية
للمقياس كما هو موضح بالجدول اآلتي:
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جدول ( )10قيمة ( ر ) بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
قيمة (ر)
**0.78
**0.84
**0.83

البعد
االنتباه للمشاعر
وضوح المشاعر
تعديل المزاج

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيمة معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لمقياس سمة ما
وراء المزاج والدرجة الكلية للمقياس مما يشير إلى تمتع مقياس سمة ما وراء المزاج بدرجة مرتفعة من
االتساق الداخلي.
أساليب المعالجة اإلحصائية
استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي ألداتي البحث والعالقة بين متغيري
البحث  ،ومعامل ألفا لكرونباخ واختبار(ت) للعينات المستقلة والتحليل العاملي لحساب الكفاءة
السيكومترية ألداتي البحث ،باإلضافة إلى استخدام المتوسط الوزني واختبار ت للعينة الواحدة ،وتحليل
التباين ،تحليل االنحدار الخطي المتعدد وذلك للتحقق من صحة فروض البحث.
نتائج البحث:
ا
أوال :نتائج الفرض األول الذي ينص على  :توجد فروق بين متوسط درجات عينة البحث على مقياس
الرفاهية األكاديمية والمتوسط الفرضي للمقياس .تم التحقق من صحة هذا الفرض باستخدام اختبار "ت"
للعينة الواحدة حيث تمت المقارنة بين متوسط درجات عينة البحث على مقياس الرفاهية األكاديمية
ومقاييسه الفرعية والمتوسط الفرضي ،كما تم حساب المتوسط النسبي 1للمقياس ومكوناته األربعة  ،وتم
تحديد  3شرائح( 2منخفض – متوسط -مرتفع) لوصف مستوى الرفاهية األكاديمية لدى عينة البحث وفقًا
للمتوسط النسبي كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( )11اختبار (ت) لعينة واحدة لداللة الفروق بين المتوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة
علي مقياس الرفاهية األكاديمية (درجة الحرية = )236
المقياس

المتوسط
الحسابي
52.41

المتوسط
الفرضي
39

االنحراف
المعياري
7.39

27.94

االندماج األكاديمي

49.1

42

7.89

13.78

0.01

الكفاءة األكاديمية

33.24

30

5.23

9.54

0.01

3.32

العالقات االجتماعية
االيجابية مع اآلخرين
الرفاهية األكاديمية ككل

47.03

39

6.99

17.76

0.01

3.62

متوسط

181.76

50

22.56

21.66

0.01

3.64

متوسط

الرضا األكاديمي

المستوى

قيمة ت

الداللة
0.01

المتوسط
النسبي
4.03

مرتفع

3.51

متوسط
متوسط

 1المتوسط النسبي = المتوسط الحسابي  /عدد مفردات المقياس
 2تم تقسيم مدى الدرجات على المفردة ( )4 =1 -5إلى شرائح متساوية  ،وبذلك يمتد المستوى المنخفض من  ،2.32 :1والمستوى المتوسط من
 ،3.66 :2.33والمستوى المرتفع من 5 :3.67
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على
مقياس الرفاهية األكاديمية و أبعاده و المتوسط الفرضي لكل منها عند مستوى الداللة ( )0.01وذلك في
إتجاه المتوسط الفعلي للعينة على المقياس المستخدم  ،مما يشير إلى تحقق الفرض األول للبحث ،هذا
باإلضافة إلى تمتع عينة البحث بمستوى متوسط من الرفاهية األكاديمية ككل واالندماج األكاديمي ،
والكفاءة األكاديمية  ،والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين  ،بينما تتمتع العينة بمستوى مرتفع
من الرضا األكاديمي.
تتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة (شلبي وآخرون )2020 ،من وجود مستوى متوسط من
الرفاهية األكاديمية لدى طالب الجامعة  ،بينما تختلف مع نتائج دراسة ( خريبة )2016 ،التي أشارت إلى
وجود مستوى مرتفع من الرفاهية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ،ودراسة &(Liu
) Zhang,2006التي أشارت إلى وجود مستوى منخفض من الرفاهية األكاديمية لدى طالب المدارس.
ويرجع هذا االختالف إلى اختالف طبيعة عينة الدراسة.
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى كثرة الضغوط األكاديمية الملقاه على كاهل طالبات الجامعة خاصةً
في ظل ما تتطلبه ظروف التعلم عن بعد في المرحلة الراهنة التي نعيشها حيث التعايش مع فيروس
كورونا المستجد .حيث ينظر الطالب إلى األحداث الضاغطة على أنها تمثل تحديًا أو تهديدًا لهم في هذه
الحالة يتولد لديهم مشاعر اليأس والخسارة وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض درجة شعورهم بالرفاهية
والتوافق األكاديمي)(Dusselier et al.,2005
دورا في شعور الفرد بالرفاهية وهذا ما أكدته دراسات
إضافةً إلى ذلك تلعب الخصائص الشخصية
ً
(خرنوب 2016،؛ .)Chen,2016;Sadeghi&Mahavi,2020
أما عن توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لدرجاتهم على مقياس الرفاهية األكاديمية يوضح جدول ()12
توزيع أفراد العينة وفق مستوى الرفاهية األكاديمية:
جدول ( )12توزيع أفراد العينة وفق مستوى الرفاهية األكاديمية
المستوى
منخفض
أقل من المتوسط
متوسط
أعلى من المتوسط
مرتفع

العدد
صفر
5
58
155
19

الدرجة
89 :50
129 :90
169 :130
209 :170
250 :210

النسبة %
صفر%
%2.1
%24.5
%65.4
%8

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من الطالبات يتمتعن بدرجة من الرفاهية األكاديمية  ،حيث أن
 %65.4من الطالبات تتمتعن بدرجة من الرفاهية األكاديمية أعلى من المتوسط  %24.5،منهن يتمتعن
بدرجة متوسطة من الرفاهية األكاديمية ،مما يشير إلى تمتع عينة البحث بدرجة مقبولة من الرفاهية
األكاديمية وهذا ما أكدته نتائج المتوسط النسبي كما أشرنا سابقًا في جدول (. )11
ويمكن تفسيرتلك النتيجة في ضوء افتراض المعالج هاستشر ) Hascher(2004أن الرفاهية
المدرسية تتأثر باإلتجاه نحو المدرسة واالستمتاع المدرسي والثقة بالنفس وغياب كل من القلق الدراسي
والمناخ المدرسي من عوامل مادية وعالقات اجتماعية ).(Frances et al., 2021,p1
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ثانياا :نتائج الفرض الثاني والذي ينص على  :توجد فروق بين متوسط درجات عينة البحث على مقياس
سمة ما وراء المزاج والمتوسط الفرضي للمقياس .تم التحقق من صحة هذا الفرض باستخدام اختبار
"ت" للعينة الواحدة حيث تمت المقارنة بين متوسط درجات عينة البحث على مقياس سمة ما وراء المزاج
والمتوسط الفرضي للمقياس ،كما تم حساب المتوسط النسبي للمقياس ومكوناته الثالثة  .كما هو موضح
بالجدول التالي:
جدول ()13اختبار (ت) لعينة واحدة لداللة الفروق بين المتوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة
علي مقياس سمة ما وراء المزاج (درجة الحرية = )236
المقياس
االنتباه للمشاعر
وضوح المشاعر
تعديل المزاج
سمة ما وراء المزاج
ككل

المتوسط
الحسابي
19.14
33.29
29.48
81.2

المتوسط
الفرضي
21
27
24
72

االنحراف
المعياري
3.74
5.1
4.67
10.87

قيمة ت

الداللة

 7.618.44
18.02
12.99

0.01
0.01
0.01
0.01

المتوسط
النسبي
2.73
3.7
3.68
3.38

المستوى
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على
مقياس سمة ما وراء المزاج ككل  ،وكذلك أبعاده و المتوسط الفرضي لكل منها عند مستوى الداللة
( )0.01وذلك في اتجاه المتوسط الفعلي للعينة على المقياس المستخدم  ،فيما عدا بعد االنتباه للمشاعر
فكانت الفروق في إتجاه المتوسط الفرضي؛ وعلى الرغم من الداللة اإلحصائية لتلك الفروق إال أن
مستوى سمة ما وراء المزاج ككل وبعدها االنتباه للمشاعر جاء متوس ً
طا لدى عينة البحث  ،بينما جاء
مستوى كل من وضوح المشاعر وتعديل المزاج مرتفعًا.
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراستي ( أحمد و خريبة  2016،؛) Salguero et al.,2010فيما
يتعلق بوجود مستوى متوسط من سمة ما وراء المزاج واالنتباه للمشاعر لدى المراهقين  ،بينما تختلف
الدراسة الحالية معهما فيما يتعلق ببعدي وضوح المشاعر و تعديل المزاج حيث أشارا إلى وجودهما
بمستوى متوسط لدى المراهقين ،وقد يرجع هذا االختالف إلى طبيعة عينة الدراسة الحالية حيث تنتمي
إلى مرحلة المراهقة المتأخرة  ،حيث النضوج االنفعالي للفرد وقدرته على فهم انفعاالته وتمييزها بوضوح
 ،كما تزداد قدرته على السيطرة والتحكم في انفعاالته وأحيانًا تعديلها على النحو الذي يمكنه من مواصلة
حياته في إتجاه تحقيق أهدافه .
بينما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراستي ( بني عبدالرحمن و بشارة2015،؛
حسين ) 2017،حيث أشارا إلى وجود مستوى مرتفع من سمة ما وراء المزاج وأبعاده الثالثة لدى طالب
الجامعة ،ه ذا وتتفق معهما فيما يتعلق ببعدي وضوح المشاعر وتعديل المزاج  ،وقد يرجع هذا االختالف
إلى اختالف البيئة الثقافية للعينة (األردن  -العراق على الترتيب).
ضا اختلفت مع ما توصلت إليه دراسة (محمد )2020 ،من وجود مستوى أقل من المتوسط في ما وراء
أي ً
االنفعال  ،وقد يرجع هذا إلى اختالف أبعاد المقياس المستخدم ( الوعي –التقبل -التنظيم – التدريب) .
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وترى الباحثة أن وجود مستوى متوسط من سمة ما وراء المزاج يرجع إلى عدم تمتع أفراد عينة البحث
بمستوى مرتفع من االنتباه للمشاعر حيث يعد وعي الفرد بمشاعره وحالته المزاجية الخطوة األولى التي
يتبعها القدرة على التعبير عنها وإصالحها.
كما يوضح جدول ( )14توزيع أفراد العينة وفق مستوى سمة ما وراء المزاج:
جدول ( )14توزيع أفراد العينة وفق مستوى سمة ما وراء المزاج
المستوى
منخفض
أقل من المتوسط
متوسط
أعلى من المتوسط
مرتفع

العدد
صفر
11
110
109
7

الدرجة
42 :24
61 :43
81 :62
101 :82
120 :102

النسبة %
صفر%
%4.6
%46.5
%46
%3

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من الطالبات تتمتعن بدرجة من سمة ما وراء المزاج  ،حيث
أن  %46.5من الطالبات تتمتعن بدرجة متوسطة من سمة ما وراء المزاج  %46،منهن تتمتعن بدرجة
أعلى من المتوسط ،مما يشير إلى تمتع عينة البحث بدرجة متوسطة من سمة ما وراء المزاج وهذا ما
أشارت إليه نتائج المتوسط النسبي جدول (.)13
ثالثاا :نتائج الفرض الثالث الذي ينص على  :توجد عالقة ارتباطية بين الرفاهية األكاديمية وسمة ما
وراء المزاج لدى عينة البحث.
تم التحقق من صحة هذا الفرض بإيجاد قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على
مقياسي سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية وذلك بعد التحقق من اعتدالية توزيع درجات العينة
علي مقياسي الدراسة كما هو موضح بالجدول:
جدول( )15العالقة بين درجات أفراد العينة على كل من مقياسي الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء
المزاج
األبعاد

االنتباه للمشاعر

وضوح المشاعر

تعديل المزاج

سمة ما وراء المزاج ككل

الرضا األكاديمي

**0.22

**0.49

**0.4

**0.48

االندماج األكاديمي

**0.4

**0.43

**0.3

**0.53

الكفاءة األكاديمية

**0.53

**0.47

**0.41

**0.51

العالقات االجتماعية االيجابية **0.51
مع اآلخرين
**0.38
الرفاهية األكاديمية ككل

**0.44

**0.41

**0.5

**0.56

**0.5

**0.62

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس سمة ما وراء المزاج (الكلي -األبعاد الفرعية) ومقياس الرفاهية األكاديمية (الكلي – األبعاد الفرعية) موجبة ودالة عند مستوى
الداللة  0.01وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات كل من ( شبيب2019،؛
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األنصاري2019،؛ Extremara et al.,2011; Sanchez et al.,2019; Schoepes et
) al.,2020من وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية الذاتية .كما تتفق مع
ما توصلت إليه دراستي ) (Usan&Salavera,2019; Usan,Salavera,& Teruel,2019من
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سمة ما وراء المزاج و االندماج األكاديمي .
 أن االرتباط بين سمة ما وراء المزاج ككل والرفاهية األكاديمية ككل متوسط حيث بلغت قيمته(.)0.62
 يعد كل من وضوح المشاعر وتعديل المزاج األكثر ارتبا ًطا بالرفاهية األكاديمية ككل بينما االنتباه
للمشاعر األقل ارتبا ً
طا.
ويمكن تفسير العالقة بين سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة في تمتع أفراد
عينة الدراسة بمستوى متوسط من سمة ما وراء المزاج  ،ومستوى مرتفع من وضوح المشاعر وتعديل
المزاج  ،وهذا ما أشارت إليه نتائج الفرض الثاني ،مما يعني أن عينة الدراسة لديها القدرة على التمييز
بين مشاعرها وتعديلها على النحو الذي يمكنها من مواجهة ما تتعرض له من ضغوط أكاديمية واجتماعية
وغيرها من الضغوط والذي ينعكس بالضرورة على رفاهيتها األكاديمية والمتمثلة في الرضا واالندماج
والكفاءة األكاديمية فضالً عن العالقات االجتماعية مع اآلخرين.وهذا ما أشار إليه (Extremera et
) al.,2011,p510نظريًا يجب أن يُعيراألفراد بعض االنتباه لحالتهم االنفعالية  ،وبعد ذلك يتم تمييز تلك
الحالة التي أصبحت في مجال الشعور ،وعملية التمييز بدورها تُعيراالنتباه لتحسين مستوى الرفاهية  .كما
يمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء العالقة بين سمة ما وراء المزاج والتوافق النفسي وانخفاض معدالت
اضطرابات الشخصية) (Extremera,& Ferna´ndez,2006;Leible&Snell,2004وتأثير تلك
المتغيرات في إحساس الفرد بالرفاهية.
رابعاا :نتائج الفرض الرابع والذي ينص على :تختلف كل من سمة ما وراء المزاج والرفاهية األكاديمية
باختالف الفرقة الدراسية.
تم التحقق من صحة هذا الفرض باستخدام تحليل التباين الختبار داللة الفروق بين متوسط درجات
طالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة على مقياسي الدراسة كما هو موضح بالجدول
جدول ( )16قيمة ( ف ) لداللة الفروق في متغيرات الدراسة وفقاا للفرقة الدراسية
القيم اإلحصائية
المتغير
االنتباه للمشاعر
وضوح المشاعر
تعديل المزاج
سمة ما وراء المزاج
ككل
الرضا األكاديمي

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات
داخل المجموعات
بين المجموعات

مجموعات
المربعات
0.66
3286.45
58.53
6060.29
14.05
5114.85
129.3
27660.34
398.5
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د.ح
2
234
2
234
2
234
2
234
2

متوسط
المربعات
0.33
14.1
29.27
26.01
7.02
21.95
64.65
118.7
199.26

ف

الداللة

0.02

0.97

1.125

0.33

0.32

0.73

0.55

0.58

3.73

0.02
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داخل المجموعات
بين المجموعات
االندماج األكاديمي
داخل المجموعات
بين المجموعات
الكفاءة األكاديمية
داخل المجموعات
بين المجموعات
العالقات االجتماعية
اإليجابية
داخل المجموعات
الرفاهية األكاديمية ككل بين المجموعات
داخل المجموعات

12488.96
803.36
13907.55
73.07
6384.74
31.12
11552.79
2678.5
117495.31

234
2
234
2
234
2
234
2
234

العدد السادس 2021
53.37
401.68
59.43
36.53
27.28
15.56
49.24
1339.25
502.12

6.76

0.001

1.34

0.26

0.32

0.73

2.67

0.07

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 قيمة (ف) لداللة الفروق بين الفرق الدراسية الثالثة (الثانية ،والثالثة ،والرابعة) على مقياس سمة ماوراء المزاج وأبعاده الثالثة الفرعية غير دالة إحصائيا ،أي أن سمة ما وراء المزاج ال تختلف باختالف
الفرقة الدراسية.
تختلف هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة ( محمد )2020،من وجود اختالف في ما وراء االنفعال
باختالف الفرقة الدراسية  ،وترى الباحثة أنه قد يرجع هذا االختالف إلى اختالف عينة الدراسة حيث
اشتملت على الجنسين وأيضا إلى اختالف التخصص الدراسي حيث اشتملت على التخصص العلمي.
ويمكن تفسير تلك النتيجة إلى انتماء عينة الدراسة ( من الفرقة األولى إلى الرابعة) إلى نفس المرحلة
العمرية (المراهقة المتأخرة) ومن ثم فأنه ليس هناك تغيرا ً ملحو ً
ظا في الجانب االنفعالي.
 قيمة (ف) لداللة الفروق بين الفرق الدراسية الثالثة على مقياس الرفاهية األكاديمية ككل وأبعادهالفرعية :الكفاءة األكاديمية ،والعالقات االجتماعية االيجابية غير دالة إحصائيا ،بينما قيمة (ف) لداللة
ضا قيمة (ف)لداللة الفروق في االندماج
الفروق في الرضا األكاديمي دالة عند مستوى داللة (، )0.05أي ً
األكاديمي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.01ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه ( أحد
اختبارات المدى المتعدد  ، ) Post Hoc testونوضح ذلك فيما يلى :
جدول ( ) 17اتجاه الفروق فى الرضا األكاديمي واالندماج األكاديمي تبعاا للفرقة الدراسية باستخدام
اختبار شيفيه
المتغيــــــــــــــــــر
الرضا األكاديمي

االندماج األكاديمي

الفرقة
الدراسية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الثانية
الثالثة
الرابعة

العــــــــــدد
58
108
71
58
108
71

متوسط المجموعات الفرعية أللفا 0.05
مجموعة ( ) 2
مجموعة ( ) 1
53.93
52.82
52.82
50.55
50.91
49.87
46.32

يتضح من الجدول السابق أن اختبار شيفيه أسفر عن ما يلي:
 بالنسبة للرضا األكاديمي أسفر عن مجموعتين فرعيتين المجموعة األولى تضمنت الفرقتين الثالثةوالرابعة  ،بينما تضمنت المجموعة الثانية الفرقتين الثانية والثالثة  ،أي أن الفروق تظهر بين الفرقتين
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الثانية والرابعة وذلك في اتجاه الفرقة الثانية ،أي أن طالبات الفرقة الثانية أكثر رضا أكاديمي مقارنة
بطالبات الفرقة الرابعة.
ضا عن مجموعتين في االندماج األكاديمي تضمنت األولى الفرقتين الثانية والثالثة  ،بينما
 أسفر أي ًتضمنت المجموعة الثانية الفرقة الرابعة ،أي أن الفروق بين الفرقة الرابعة وكل من الفرقتين الثانية
والثالثة في اتجاه الفرقتين الثانية والثالثة ،وبالنظر إلى قيمة متوسط درجات العينة نجد أن متوسط درجات
االندماج األكاديمي للطالبات يقل باالنتقال إلى الفرقة الدراسية األعلى.
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (غزالة والسيد )2019،من عدم اختالف الرفاهية الذاتية
باختالف المستوى التعليمي ،بينما تختلف مع ما توصلت إليه دراسة ) (Liu&Zhang,2006حيث
أظهرت أن الطالب في الصفوف األولى واألخيرة أقل في مستوى الرفاهية األكاديمية  ،ويمكن تفسير هذا
االختالف إلى اختالف عينة الدراسة حيث تنتمي للمدارس االعدادية.
يمكن تفسير انخفاض كل من الرضا األكاديمي واالندماج األكاديمي باالنتقال إلى الفرقة الرابعة في
ضوء زيادة الضغوط األكاديمية واالجتماعية التي تقع تحت وطأتها طالبات الفرقة الرابعة  ،حيث الرغبة
في التخرج بتقدير حسن والتفكير في مستقبلها األسري والمهني  ،كل هذا يؤثر سلبًا لدى بعضهن على
االندماج األكاديمي  .كما أن التقدم في المراحل التعليمية يجعل الطالبة أكثر قدرة على الحكم على بيئتها
التعليمية ( المادية – المقررات – األساتذة ) ومن ثم ينعكس على درجة رضاها األكاديمي خاصةً في ظل
المقارنة بين ما تتلقاه داخل بيئتها التعليمية ومتطلبات سوق العمل .وهذا ما أشار إلية Frances et
)al.(2021حيث ارتباط المناخ المدرسي والمناخ داخل الصف الدراسي باالتجاه نحو البيئة التعليمية.
سا :االفرض الخامس والذي ينص على  :يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة علي مقياس الرفاهية
خام ا
األكاديمية من خالل درجاتهم على مقياس سمة ما وراء المزاج".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد Linear Multiple
 Regressionبطريقة ، Stepwiseوذلك بعد التحقق من توافر شروطه في البيانات ،وكانت النتائج كما
بالجدول:
جدول ( )19االنحدار المتعدد للتنبؤ بالرفاهية األكاديمية لدى عينة البحث
المتغير
المتنبأ به

المتغيرات
المنبئة

قيمة
(ف)

داللة
(ف)

معامل
االرتباط
)(R

الرفاهية األكاديمية

0.63 0.000 74.79

الر
ضا
األكا
ديم
ي

ثابت
االنحدار
االنتباه
للمشاعر
ما
سمة
وراء المزاج
ككل
0.52 0.000 44.19
ثابت
االنحدار

مستوى
الداللة

قيمة
معامل
الخطأ
معامل
معامل
(ت)
التحديد االنحدار المعياري االنحدار
المعياري لداللة
)(B
)(R2
 Betaاالنحدار
0.000 8.77
8.73 76.54 0.39

0.28
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9.78

0.000
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7.67

0.000

3.18 23.78
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االندماج
األكاديمي
الكفاءة
األكاديمية
العالقات
االجتماعية
االيجابية

وضوح
المشاعر
تعديل
المزاج
0.53 0.000 93.27
ثابت
االنحدار
ما
سمة
وراء المزاج
ككل
0.51 0.000 81.25
ثابت
االنحدار
ما
سمة
وراء المزاج
ككل
0.5 0.000 79.62
ثابت
االنحدار
ما
سمة
وراء المزاج
ككل
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0.29

0.56

0.09

0.39

6.02

0.000

0.34

0.1

0.22

3.36

0.001

-

5.33

0.000

0.53

9.66

0.000

-

6.07

0.000

0.51

9

0.000

-

6.92

0.000

0.5

8.92

0.000

3.29 17.54
0.39

0.26

0.04

2.17 13.46
0.24

0.25
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0.03

2.98 20.65
0.33

0.04

يتضح من الجدول السابق اآلتي:
أن االنتباه إلى المشاعر وسمة ما وراء المزاج أمكنهما التنبؤ بشكل دال بالرفاهية األكاديمية ككل ( ف=74.79؛ مستوى الداللة  ،)0.000وفسر هذا النموذج  %39من التباين الكلي في الرفاهية األكاديمية
) ، (R2=0.39كما يتضح أن سمة ما وراء المزاج ككل أكثر إسها ًما في التنبؤ بالرفاهية األكاديمية
) (Beta=0.74يليها االنتباه للمشاعر ). (Beta= -0.17
 أنه يمكن التنبؤ بالرضا األكاديمي من خالل كل من وضوح المشاعر وتعديل المزاج (ف= 44.19؛مستوى  ،)0.000إذ فسر هذا النموذج  %28من التباين في الرضا األكاديمي ) ، (R2=0.28كما يتضح
أن وضوح المشاعر األكثر إسها ًما في التنبؤ بالرضا األكاديمي (بيتا=  )0.39يليها تعديل المزاج(
بيتا=.)0.22
ضا أمكن التنبؤ بكل من االندماج األكاديمي  ،والكفاءة األكاديمية  ،والعالقات االجتماعية اإليجابية من
 أي ًخالل سمة ما وراء المزاج(ف=  79.52 ،81.25 ،93.27على الترتيب ؛مستوى داللة  ،)0.000إذ
فسرت هذه النماذج  %29من التباين في االندماج األكاديمي) %26 ، (R2 =0.29من التباين في الكفاءة
األكاديمية) ، (R2= 0.26و  %25من التباين في العالقات االجتماعية اإليجابية ). (R2= 0.25
ومن خالل ما سبق أمكن صياغة معادالت التنبؤ بالرفاهية األكاديمية وأبعادها األربعة على النحو
التالي:
الرفاهية األكاديمية =  × 1.53 + 76.54سمة ما وراء المزاج –  × 1االنتباه للمشاعر +خطأ
االنحدار
الرضا األكاديمي=  × 0.56 + 23.78وضوح المشاعر  ×0.34 +تعديل المزاج  +خطا االنحدار
االندماج األكاديمي =  × 0.39 + 17.54سمة ما وراء المزاج +خطا االنحدار
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الكفاءة األكاديمية =  × 0.24 + 13.36سمة ما وراء المزاج +خطا االنحدار
العالقات االجتماعية اإليجابية =  × 0.33 + 20.65سمة ما وراء المزاج +خطا االنحدار
أمكن للبحث الحالي تأكيد قدرة سمة ما وراء المزاج وبعدها :االنتباه للمشاعرعلى التنبؤ بالرفاهية
األكاديمية على نحو دال إحصائيًا وتفسير  %39من التباين في الرفاهية األكاديمية لدى عينة البحث ،
وتتسق تلك النتائج جزئيًا مع قيم معامالت االرتباط التي أوضحت أن سمة ما وراء المزاج األكثر ارتبا ً
طا
وأخيرا
بالرفاهية األكاديمية (ر=  )0.62يليها وضوح المشاعر (ر=  )056ثم تعديل المزاج (ر= )0.5
ً
االنتباه للمشاعر (ر=  ، )0.38في حين أوضحت نتائج تحليل االنحدار أن سمة ما وراء المزاج األكثر
قدرة على التنبؤ بالرفاهية األكاديمية لدى عينة البحث يليها في المرتبة الثانية االنتباه للمشاعر .
وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات ;(Shulman & Hemenover, 2006

) Extremara et al.,2011; Sanchez et al.,2019حيث قيمة سمة ما وراء المزاج في التنبؤ
بالرفاهية النفسية ،والفروق بين األفراد في االحتفاظ بمؤشرات الرفاهية النفسية.
كما أمكن لوضوح المشاعر وتعديل المزاج التنبؤ بالرضا األكاديمي على نحو دال احصائيًا وتفسير
 %28من التباين في الرضا األكاديمي لدى عينة البحث وجاءت تلك النتيجة متسقة جزئيًا مع قيم معامالت
االرتباط التي أوضحت أن وضوح المشاعر األكثر ارتبا ً
طا (ر =  )0.49يليها سمة ما وراء المزاج (ر=
وأخيرا تعديل المزاج (ر=  )0.4في حين أوضحت نتائج تحليل االنحدار أن وضوح المشاعر
)0.48
ً
األكثر قدرة على التنبؤ بالرضا األكاديمي يليها تعديل المزاج بينما ال يمكن التنبؤ بالرضا األكاديمي من
خالل سمة ما وراء المزاج .
وأخيرا أمكن لسمة ما وراء المزاج التنبؤ باالندماج األكاديمي والكفاءة األكاديمية والعالقات
ً
االجتماعية اإليجابية على نحو دال إحصائيًا وتفسير  %25 ،%26، %29من التباين في االندماج
األكاديمي ،الكفاءة األكاديمية  ،والعالقات االجتماعية اإليجابية على الترتيب لدى عينة البحث .
وتفسر الباحثة ذلك بأن الطالبة التي تتمتع بسمة ما وراء المزاج المرتفعه لديها القدرة على التكيف مع
الظروف البيئية المختلفة  ،ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها في بيئتها الدراسية ومن ثم تحقيق الكفاءة
األكاديمية أي القدرة على إنجاز المهام األكاديمية و االندماج في المهام األكاديمية التمامها على نحو
ُمرضي  ،وكل هذا لن يتحقق إال برضا الطالبة عن حياتها األكاديمية حيث يتحقق هذا الرضا من خالل
القدرة على تمييز االنفعاالت وتعديلها ،ووفي النهاية تتحقق الرفاهية األكاديمية للطالبة.
التوصيات والبحوث المقترحة:
أ .التوصيات  :في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة بـ:
.1ضرورة اإلهتمام بالبيئة المادية للطالب الجامعي لما لها من مردود على رفاهيته األكاديمية.
 .2على اآلباء والمعلمين تنمية مفهوم الرفاهية األكاديمية لدى الطالب وذلك من خالل تنمية المشاعر
اإليجابية نحو المدرسة.
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. 3عقد دورات تدريبية  ،وبرامج تثقيفية داخل الجامعة للطالب بهدف اكسابهم مهارات إدارة االنفعاالت
في المواقف المختلفة .
ب .البحوث المقترحة :من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج تقترح الباحثة البحوث التالية:
 .1إجراء المزيد من الدراسات حول الرفاهية األكاديمية وعالقتها بسمات الشخصية لدى طالب الجامعة.
 .2دراسة العالقة بين الرفاهية األكاديمية وسمة ما وراء المزاج في مراحل التعليم قبل الجامعي.
 .3دراسة التغير في مستوى الرفاهية األكاديمية عبر المراحل التعليمية المختلفة.
 .4دراسة التغير في سمة ما وراء المزاج عبر المراحل العمرية المختلفة.
 .5تنمية سمة ما وراء المزاج كمدخل لتحسين مستوى الرفاهية األكاديمية لدى طالبات الجامعة.
 .6تنمية سمة ما وراء المزاج كمدخل لخفض القلق والوساوس القهرية لدى طالبات الجامعة.
المراجع:
المراجع العربية:
أحمد،ميمي السيد ؛خريبة ،إيناس محمد ( .)2016سمة ما وراء المزاج لدى العاديين وذوي صعوبات
التعلم من طلبة المرحلة الثانوية.مجلة كلية التربية ببنها ،ج.99 -68 ،116، 1
األنصاري،خولة جميل محمد (.)2019القيمة التنبؤية للذكاء االنفعالي في الرفاهية النفسية لدى فتيات
مؤسسات الرعاية بمنطقة مكة المكرمة .المجلة التربوية كلية التربية جامعة سوهاج-66،663،
.712
الحولة ،عبد الحمــــيد فتحـــــي؛ عــــبد المجـيـــد ،سامــــــح جمعـــــة (.)2015أثر إستراتيجيتين للتعلم
النشط في تنمية مهارات التعبير الشفوي والرفاهية الذاتية األكاديمية لدي عينة من األطفال
المتفوقين ذوى صعوبات التعلم .مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس-62،199 ،
.246
الخطيب ،وليد حسن عاشور (.)2017العالقات السببية بين العوامل الخمسة للشخصية والحكمة والهناء
النفسي لدى طالب الجامعة.مجلة العلوم النفسية بكلية تربية عين شمس– 283،)4( 41 ،
.322

الرشدان،عبير راشد ( .)2019طيب الحياة النفسية وفاعلية الذات األكاديمية لدى الطالب الموهوبين
والعاديين (دراسة مقارنة)( .أطروحة دكتوراه).كلية البنات ،جامعة عين شمس.
العطية،صفاء بهاء؛ الجبوري،علي محمد كاظم(.)2016خبرة ماوراء المزاج وعالقتها باإلغتراب
االجتماعي لدى طلبة الجامعة.مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية.105-90 ،)1( 24،
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بسيوني ،سوزان صدقة عبدالعزيز ؛الحجاجي،عائشة أحمد (.)2019سمة ما وراء المزاج وعالقتها
باستراتيجيات إدارة الغضب لدى معلمي المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة .المجلة التربوية –
تربية سوهاج.1120 -1078 ،67،
بني عبدالرحمن ،محمود ؛ بشارة ،موفق سليم ( .)2015القدرة التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية
بمستوى ما وراء المزاج لدى الطلبة الجامعيين في األردن .مجلة تربية عين شمس ،جزء 2
(.382 -255 ،)394

حسين ،ثائر صبكان ( .)2017خبرة ما وراء المزاج وعالقتها بفاعلية الذات لدى طلبة الجامعة ،مجلة
أوريك – كلية التربية للعلوم االنسانية.594 -573 ،)3 (9 ،
خريبة،إيناس محمد صفوت (.)2016الهناء الذاتي الوظيفي األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم بكلية التربية جامعة الزقازيق في ضوء بعض المتغيرات.مجلة كلية التربية ببنها،
،105ج.443-412 ،2
خرنوب،فتون ( .)2016الرفاهية النفسية وعالقتها بالذكاء االنفعالي والتفاؤل :دراسة ميدانية لدى عينة
من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق .مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
.سوريا.242- 217، )1( 14 ،
شبيب ،أحمد محمد (.)2019فعالية برنامج تدريبي في رفع مستوى ما وراء المزاج وأثره في الكفاءة
الذاتية األكاديمية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم .مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية
واالجتماعية.376-341،)1(16،
شلبي ،يوسف محمد؛ القصيبي،وسام حمدي؛ أمحديش،صالحة أحمد (.)2020النموذج البنائي للعالقات
المتبادلة بين الرفاهية األكاديمية وكل من :الكمالية والصمود األكاديميين والتحصيل الدراسي.
المجلة التربوية كلية التربية جامعة سوهاج.845 -802 ،74،
قاسم،سالي صالح عنتر( .)2017التفكير فوق المعرفي والعوامل الكبرى للشخصية والتفاؤل والتشاؤم
كمنبئات بسمة ما وراء المزاج لدى طالب الجامعة .دراسات تربوية ونفسية – تربية الزقازيق،
.316 -229 ، )95( 32
غزالة،آيات فوزي أحمد؛ والسيد ،نبيل عبدالهادي أحمد (.)2019واقع اتجاه طالب جامعة الجوف
بالمملكة العربية السعودية نحو استخدام البالك بورد في التعليم اإللكتروني وعالقته بالرفاهية
الذاتية األكاديمية.مجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ.168 -73 ،)4( 19،
محمد ،محمد عبدالرؤوف عبدربه ( .)2020البخل المعرفي وعالقته بما وراء المزاج لدى طلبة
الجامعة.المجلة التربوية – تربية سوهاج.757 -675، 77،
مصطفى،منال محمد محمود( .)2016االسهام النسبي لكل من الميتامزاج واالنتباه الموجه للذات في التنبؤ
بمهارات إدارة الغضب لدى طلبة جامعة القاهرة .مجلة كلية التربية -جامعة األزهر
،)170(35،ج. 152-85 ،3
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 سمة ما وراء المزاج وعالقتها بتنظيم الذات لدى طلبة.)2018(  ميسون حامد، أمل كاظم؛ طاهر،ميرة
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Academic well- Being and its relation to Trait meta –mood among
female university students
Seham Khalefa
Department of Psychology- Women Faculty - Ain Shams University

Abstract:
The objective of this research was to determine the level of academic well –
being and trait meta –mood among female university students ,find out the
relationship between the two variables , the differences in the two variables
according to the grade of study and the possibility of prediction of academic
well- being level trait meta –mood level .Participants were (237) students from
secondary to fourth grades, Dept. of educational psychology ,Women faculty
Ain Shams university aged ( 20.94±0.9 years ). By using two tools: Academic
well-being scale and trait meta – mood scale . The results revealed a moderate
level of academic well –being and trait meta- mood among university students ,
a significantly positive relationship between academic well- being and trait
meta- mood (R=0.62), there were no differences in academic well-being and
trait meta- mood according to grade of study and the trait meta mood
contributed in predicting of academic well- being, academic engagement and
academic efficacy explaining 0.39% ,0.29% and 0.25% of the variance
respectively.

Keywords: Academic well- being - Trait meta- mood – Female university
students
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