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 :مقدمة الدراسة

النسانية من مجموعة من السمات الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية التي تتكون الشخصية ا

يتميز بها الفرد عن غيره, ويوجد العديد من نظريات الشخصية التي تهدف الى فهم الشخصية اإلنسانية, 

المجموعـة ومنها ما تختزل فيه سمـات الشخصية باسـتخدام أسـاليب إحصـائية خــاصـة ويطلـق على هـــــذه 

المترابطة من السـمات مصطلح البعـد, ويكون االختالف بين االفراد في أبعــاد الشخصية كمياً, حيث أنــه 

 (2006 لكـل فرد درجــة في البعــد )الموسى,

ويعد مفهوم الكمالية أحد أبعاد الشخصية التي حظيت بالكثير من االهتمام مؤخراً, ويشير هذا المفهوم 

والتي تتزامن مع مشاعر القلق حول  Self-Defeatingن األفكار والسلوكيات الهازمة للذات إلى مجموعة م

تحقيق أهداف عالية وغير واقعية يصعب بلوغها, حتى في المجاالت التي ال تتطلب مستوى عاٍل من االداء, 

تركيز عليها مع اهمال كما تتضمن الكمالية تقييم نقدي مبالغ به للذات والمبالغة في تضخيم تجارب الفشل وال

 ( 2013 سماعيل,إتجارب النجاح )

 بالكمالية يعرف ما تمثل فهي البشر جميع لدى موجودة اإلنسان في ومتأصلة أصيلة نزعة والكمالية 

 لها تتهيأ وعندما الجميع لدى كامنة كمالية فهناك الفلسفي, للتعيير وفًقا بالقوة الموجودة الكمالية أو الكامنة

 الواقع, وتتضمن أرض بالفعــل على مــوجودة كمالية فتصير مخرجتها يمكن المواتية لبيئةوا الظروف

 إذا المستويات هذه أن والوصــول إليها, إال تحقيقـها ومحاولة للذات مرتفـعة مستــويات وضــع الكمالية

 االرتقاء نحو الجهد يبذل يجعله مما الفرد, وإمكانات قدرات مع يتناسب والعقالنية بما الواقعــية صفة أخذت

 غير بصورة مرتفعة المستويات هذه كانت إذا تكيفية. أما سوية الكمالية كانت ,والتفرد بل والتفوق التميز إلى

 أنه مادام ورائه من الطائل الجهد بذل يكون بحيث وإمكاناته, الفرد قدرات مع تتفق وال عقالنية وغير واقعية

 (2013تكيفية. )مظلوم, ال عصابية الكمالية كانت ا,للرض الداخلي المعيار يحقق لم

 التفوق نحو المعقول السعي وبين فيها مرغوب غير كخاصية الكمالية الكتاببين من عدد ميز ولقد

 الكمال مرتبة دون هو ما قبول دائماً  يرفض ألنه االرتياح, أو بالرضــا الكمالي الشــخص يشعر والتميز, وال

 بصورة يسعى من فإن المقابل %. وفي100مستوى  عند إتقان بدرجة أو كاملة بعالمة إجرائياً  يعرفها التي

 بجدية والعمل الجهد ببذل ويكتفي الكمالي, الشخص معاناة يعيش ال عمله في التميز لتحقيق ومقبولة معقولة

 يكون قد التينالح في العمل أن ينجزها. ورغم ما عند باالرتياح ويشعر المحدد, الوقت في واجباته إلنجاز

 (2012 للموقف. )جروان, وإدراكه الطالب اتجاهات في هو االختالف ولكن السوية أو المستوى بنفس

 العصابية, فتشير والكمالية الصحية أو العادية الكمالية : الى (الكماليةKarner,2014كارنر) ويصنف

 عليهم يعود تحقيقها, مما عن والرضا الصعبة األعمال اداء في األفراد مجاهدة إلى الصحية أو العادية الكمالية

 عن بالرضا الشعور عدم العصابية: وهي الكمالية النتيجة, أما كانت مهما الجهد ذلك بذل لمجرد بالسعادة

مستحيلة,  أهداف تحقيق يريدون المطلوبة, فهم بالصورة يفعلوه لم نظرهم في ألنه به؛ يقومون الذي االداء

 بالنقص. وشعور نفسية اضطرابات ذلك على يترتب الحقيقي, مما زنجااإل هو يعدونه والذي

 الطالب دافعية مستوى على سلبية تأثيرات العصابية للكمالية أن (Kottman,2000) كوتمان وأكد

 والتباطؤ. الشك سلوك عليهم ويظهر واالكتئاب بالقلق شعور يعتريهم النفسي, إذ وتوافقهم الذاتية وكفاءتهم

 من ساسياً أ مصدراً  الجامعي تعد الطالب يواجهها التي النفسية ( أن الضغوط2011)ويرى الخالدي 

 يتعرض نفسية أو حياتية ضغوط أو مشكلة ن أيإاألكاديمي, لذا ف وتقدمه انتاجيته ونجاحه في التأثير مصادر

 غير و شرةمبا بصورة والجسدية النفسية صحته على سلبية آثار تترك الجامعية حياته أثناء الطالب لها

 فاعليته الذاتية. على تؤثر وبالتالي مباشرة

 متكاملة نظرية إطار في Bandura باندورا اقترحها التي األساسية المفاهيم الذات من فاعلية وتُعد

 النظرية هذه وتؤكد السيكولوجي, البحث من عاماً  عشرين عن يزيد لما نتاج بمثابة تعد والتي الذات, لفعالية

 إدراك أن باندورا يرى كما المختلفة, المجاالت في األفراد راءآ اختالف وراء تقف الكامنة عالدواف أن على



  519 

 2017مجلة البحث العلمى فى التربية                                          العدد الثامن عشر لسنة 
 

 

 والثقة, النفسية, الضغوط مع التعامل وأساليب للسلوك, األساسية المحددات من يعد الذاتية للفعالية الفرد

 (2008 جاز )عبدهللا, العقاد,ناإل أجل من الصعبة  المواقف في والتحدي والمثابرة النفس, ضبط على والقدرة

 ال ممن أكبر التحديات مواجهة على قدرتهم تكون الذاتية الفاعلية يمتلكون الذين شخاصاأل كما أن

تحدياً,  األكثر المهام إنجاز يختارون العالية الذات فاعلية ذوو فاألفراد . (2009 الفاعلية )المشيخي, يمتلكون

الحياة  مجاالت في النجاح نسبة تحدد الذات فاعلية أن الذهن, إذ في اً سلف تحددت قد الذات أحكام ألن وذلك

 (1430)العبدلي,

 الباحثين مـن كبيـر باهتمام حظيت التي النفسية المتغيرات من Self-Efficacyالذات فاعلية وتعتبر

 ما لتحقيق وقدرات إمكانيات من مالديه كل ويبذل يسعى لكي اإلنسان لمساعدة وذلك النفس, علم مجال في

 الحياة مواقف في تواجهه التي والضغوط اإلحباطات على التغلب من يتمكن وحتى أهداف, من إليه يصبو

 الخدمات تقديم مجال يتسع أن النفسية والصحة النفس علم في التطبيقية الجوانب أحد ألن وذلك المختلفة,

 الحياة في مناسبة هداف وضعأ على هيساعد بما إمكانياته من االستفادة على الفرد مساعدة إلى ليهدف

 مجاالت في لهم المقدمة الخبرات خالل من متنوعة مهارات األفراد تعليم إلى يهدف كما لتحقيقها, والتخطيط

 (2004 المختلفة.)محمود, الحياة

وعلى الرغم من الدراسات التي عنيت ببحث مفهوم الكمالية اال أن الغموض الزال يكتنف ما للكمالية من 

ور في العديد من متغيرات الشخصية ومنها فاعلية الذات ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبحث العالقة بين د

 الكمالية العصابية وفاعلية الذات األكاديمية لدى طالب الجامعة.

 :مشكلة الدراسة

يعد دور الكمالية العصابية كعامل يزيد من قابلية األشخاص لإلصابة باالضطرابات النفسية 

عامهيمنًا في األدبيات الحديثة في الشخصية وسوء التوافق النفسي, حيث اشارت نتائج بعض الدراسات موضو

بأن سلبيات الكمالية تفوق فوائدها بشكل واضح, فهي تؤثر على مستوى انجاز الفرد وتقديره لذاته وقيمته 

نجاز وتصيبه بقلق األداء, وقد الشخصية, حيث أن المعايير المرتفعة التي يضعها الكمالي العصابي تعوق اإل

يلجأ للتسويف, مما يؤدي إلى تقليل اإلنجازات, كذلك يزداد لديه لوم الذات وعدم الشعور بالرضا والضغوط 

 (2013 سماعيل,إبعامة, كل ذلك يمكن أن يقود إلى اإلصابة باألعراض النفسية المختلفة.)

ت النفسية, وزيادة حدتها, على الرغم من أن كما تعد الكمالية عامالً مساهماً في نشأة االضطرابا

الكمالية ال تصنف كاضطراب نفسي مستقل بحد ذاتها, ولكنها تدرج ضمن أعراض االضطرابات النفسية 

كاضطراب القلق, واضطراب الشخصية الوسواسية القهرية, واضطراب الشخصية النرجسية, وتوجد عدة 

ية التي يمكن وصفها بالسلبية, أيضاً هناك عدة دراسات دراسات ربطت بين الكمالية, وبعض سمات الشخص

 (2006 وجدت فيها عدة عالقات بين الكمالية وبعض االضطرابات الجسدية , والنفسية. )الموسى,

 تكون قد الجامعة, وأنها طالب لدى ظاهرة تكون الكمالية أن إلى األجنبية الدراسات من وتشير العديد

 الجامعة طالب لدى الكمالية ظهور أن الجامعة, كما طالب لدى دراستها بغيين التي الشخصية متغيرات أحد

الجهد.  من المزيد بذل إلى الطالب تدفع التي األكاديمية الضغوط والى الجامعية للدراسة التنافسية الى يرجع

(Leicester,2006) 

من متغيرات علمية ويتطلب نجاح الطالب في حياته الجامعية تفاعال جادا نشطا مع كل ما يواجهه 

أكاديمية, ومواجهته للضغوط المختلفة التي يمكن أن تعترضه في سبيل تحقيق أهدافه مثل مطالب التحصيل 

الدراسي, وأداء التكاليف الدراسية نظرية أو عملية, باإلضافة إلى مواقف االمتحانات التي يمر بها وما يرتبط 

 (2004 لمحتوى العلمي قبل وأثناء أداء االمتحانات )غنيم,بها من استعدادات وتنظيم جيد للوقت والجهد وا

ويشكل طالب الجامعة ثروة وطنية واستثمار المستقبل حيث يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى تجاه 

أسرهم والمجتمع على حد سواء, وتعد هذه الفئة إحدى الفئات التي تعاني من أعباء وهموم تختلف عن غيرها 
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خرى, حيث يواجه طالب المرحلة الجامعية ضغوطا متعددة ومتواصلة لتحقيق النجاح من الفئات العمرية األ

والقيام بالمتطلبات األكاديمية, والتنافس مع الزمالء والحفاظ على معدل دراسي مرتفع لما يترتب عليه من أثر 

ى الطالب والذي على الفرص الدراسية والوظيفية المستقبلية, والذي يتواكب مع ارتفاع مستويات الطموح لد

يزيد من التنافس والحاجة لإلنجاز لدى األفراد, وهو ما قد يرجع إلى حدة التنافس على الفرص الوظيفية, كما 

يقل الوقت الذي يقضيه الطالب مع أسرهم وتقل أوقات الترفيه بعامة. كذلك قد يعاني البعض منهم من 

 ((Tosevski et al,2010 الصعوبات المالية

 في وذلك الذات تنظيم فاعلية على تؤثر التي الفردية الفروق أبنية أهم من األكاديمية الذات فاعلية وتعد

 به يقوم ما في النجاح على قدرته حول الفرد معتقدات على تعتمد أنها كما األكاديمية, األهداف تحقيق مجاالت

 باإلضافة الجهد وبذل Motivation الدافعية زيادة خالل من األداء فعالية في تسهم وهي بها, يكلف أعمال من

 على بالحكم تهتم بذلك فهي السلبي, والتفكير الذات, بانهزام والشعور القلق حدة خفض على تعمل أنها إلى

 ( Steven et al,2001الشخصية. ) المقدرة

ويوضحح بانحدورا أهميححة فاعليحة الححذات محن خححالل تأكيحده علحى أن الطححالب الحذين لححديهم شحعور مححنخفض 

ية الذات ال يستطيعون الوفاء بالمهام األكاديمية , ويكونون عرضة للخحوف والقلحق, وبحدال محن أن يركحزوا بفاعل

على كيفية اجادتهم للمهارات المعرفية التي يتعلمونها فهحم يعظمحون عحدم قحدرتهم علحى متابعحة ذلحك, ويتحذكرون 

 (2009غوط مستمرة )سالم, إخفاقهم في الماضي, ودائماً يتوقعون الفشل, ولذلك فهم يعانون من ض

ويالحححأ أن صحححة الطححالب الجححامعيين نالححت اهتمامححاً متزايححداً فححي السححنوات األخيححرة وتؤكححد الكثيححر مححن 

األبحححاو والدراسححات أن هنححاك الكثيححر مححن العوامححل التححي تجعححل طححالب الجامعححات أكثححر عرضححه لالضححطرابات 

 النفسية لألسباب آنفة الذكر.

جيه االهتمام والعناية لهذه الفئة, وأن على الجامعات عدم اقتصار دورهحا ومما سبق يتضح لنا أهمية تو

في الجانب األكاديمي فقط بل البد من توفير بيئة دراسية صالحة لتسهم من خاللها بنحاء شخصحية سحوية وصححة 

 . نفسية جيدة للطالب

 :التساؤالت التالية وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في

 صفة الكمالية العصابية لدى عينة الدراسة؟ ما مستوى شيوع 

  هل توجد عالقة بين الكمالية العصابية وفاعليةالذات األكاديمية لدى عينة الدراسة؟ 

 ؟ما تأثير متغيري )النوع, السنة الدراسية( في مستوى الكمالية العصابية لدى أفراد العينة 

 ؟لدى أفراد العينة علية الذات األكاديميةفانوع, السنة الدراسية( في مستوى ما تأثير متغيري )ال 

 :أهداف الدراسة

  : تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على

 العالقة بين الكمالية العصابية وفاعليةالذات األكاديمية لدى افراد العينة .  

 مستوى الكمالية العصابية لدى افراد العينة .  

 ة في مستوى الكمالية العصابية وفاعلية الذات تحديد مدى تأثير متغيري التخصص والنسة الدراسي

 األكاديمية.

 أهمية الدراسة: 

تتضح أهمية الدراسة في أنها تسعى الى المساهمة في إثراء جانب مهم من مجاالت الدراسات النفسية 

الجامعة, واالجتماعية وهو الكمالية العصابية , وفاعلية الذات األكاديمية, ومعرفة العالقة بينهما لدى طالبات 

 : وتتلخص أهمية الدراسة في جانبين

 األهمية النظرية -1
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  دراسة نفسية عربية تناولت العالقة بين الكمالية العصابية وفاعليةالذات  -في حدود علم الباحثة  -ال توجد

 . األكاديمية

 النفسية وهما تعد هذه الدراسة اضافة الى التراو النظري اذ انها تتناول متغيرين هامين في مجال الصحة : 

 الكمالية العصابية وفاعلية الذات األكاديمية

  ًعينة الدراسة هم شريحة الشباب, ويعد الشباب ثروة األمة ويجب رعايتها والتصدي لمشكالتها وذلك نظرا

 لما تقدمه هذه الشريحة للمجتمع من اسهامات وانجازات من شأنها تحقيق الرفاهية والتقدم. 

 ية العصابية الذي لم يلق االهتمام البحثي بالحجم الذي القاه بالدراسات األجنبيةأهمية متغير الكمال. 

  األهمية التطبيقية -2

  معرفة الطالب الذين قد تظهر لديهم مستويات مرتفعة من الكمالية العصابية من قبل المختصين وارشادهم

 شؤون بعمادة واإلرشاد التوجيه دةوح قبل أن تتفاقم لديهم وتصبح مشكلة يصعب حلها وذلك من خالل قيام

 اضطرابات من عليها يترتب وما العصابية الكمالية حدة لخفض ةتدخلي رشاديةإ برامج بتصميم الطالب

 . نفسية

 بالجامعة اإلعداد للبرامج اإلرشادية  واإلرشاد التوجيه بناء على نتائج الدراسة الحالية يمكن لوحدة

 . معالطالب ذوي فاعلية الذات المنخفضة والعالجية والوقائية ؛ الستخدامها

  األهمية الوقائية للدراسة الحالية في تحفيز اآلباء من خالل اعداد النشرات والمطويات والبرامج الحوارية

من قبل المختصين في علم النفس ووحدة التوجيه واالرشاد بالجامعة, وذلك لزيادة االهتمام برعاية الصحة 

من لهم نمو شخصية متزنة مستقرة نفسياً مما يحقق أهدافهم وأهداف المجتمع الذي النفسية ألبنائهم بما يض

 . ينتمون إليه

  :مصطلحات الدراسة

 فيما يلي سيتم تعريف مصطلحات الدراسة علمياً واجرائياً 

  الكمالية العصابيةNeurotic Perfectionism 

 غير بأنها وأعماله مجهوداته لفرد الىنظرة اا الكمالية العصابية بأنه Hamacheckيعرف هاماتشيك  

 من ويجاهد واقعية غير مستويات لنفسه الفرد يضع األداء, وفيها هذا جودة من لرغم الكافي, على بالقدر جيدة

 المستوى إلى الوصول على يقدر ال أنه أدائه, كما عن بالرضا الشعور على قادر غير تحقيقها, ويكون أجل

 (2013 عنه )ناصف, الرضاب الشعور يستحق الذي الجيد

 التعريف اإلجرائي : 

خاصية شخصية تجعل الفرد يهتم بتحقيق الكمال والتمام  : ( بأنها2010تتبنى الباحثة تعريف عبد النبي )

في مظاهر الحياة وهي إما كمالية مرتفعة غير سوية "عصابية" أوكمالية معتدلة سوية أو كمالية منخفضة غير 

التي يحصل عليها الطالب بمقياس الكمالية العصابية المستخدم في الدراسة من اعداد وتقاس بالدرجة  . سوية

 (2010سامية عبد النبي )

 تعريف أبعاد مقياس الكمالية العصابية : 
 فيها والمبالغ العالية يتكون مقياس الكمالية العصابية من األبعاد التالية وهي البعد األول: المستويات

الكمالية الموجهة نحو الذات والكمالية الموجهة نحو اآلخرين والكمالية  وهي: ثة أبعادويتفرع منه ثال لألداء

 بالنقص الرابع: الشعور عام, بشكل الرضا الثالث: عدم الفشل, من الخوف : الموجهة من اآلخرين للفرد, الثاني

  : بالنفس, وسوف يتم تعريفها كما يلي الثقة وعدم

 الذات نحو الموجهة الكمالية  :Self – Oriented Perfectionism 
وهي أن يحدد الفرد لنفسه معايير عالية من االداء ويحاول الوصول اليها, وقد تكون الكمالية في هذا 

االتجاه قوة دافعة صحية لتحقيق أهداف عالية فتكون الكمالية اإليجابية, أو يمكن أن تكون عامل يسبب اإلحباط, 
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فراد ذوو الكمالية الموجهة نحو الذات تقودهم حاجتهم إلى االنجاز أكثر من خوفهم فتكون الكمالية السلبية, فاأل

 (2009 من الفشل. )عطية,

  الكمالية الموجهةنحواآلخرينOther – Oriented Perfectionismالشخص يضع أن : وهي 

المعايير.  هذه على اءبن عليهم, ويقيمهم يفرضها بتحقيقها, بل ويطالبهم مرتفعة معايير به للمحيطين الكمالي

 (2005 )عبدالخالق,

 من اآلخرين نحو الفرد والموجهة المحددة الكماليةSocially – Prescribed Perfectionism :

 منه يتوقعون به  المحيطين أن به, ويعتقد المحيطة االجتماعية للمواقف إدراكه من الفرد يكتسبها التي وهي

 من خوف يصاحبه النمط قدراته, وهذا فوق معايير عليه يفرضون أنهم يدرك أو كمالياً, كما مثالياً  أداءً 

 أصحاب أن السلبية, كما الكمالية في يتضح مما االجتماعي والقلق السلبي بالتقييم األداء الفشل, وارتباط

 نم خوفه إلى يرجع األكاديمي, وذلك لألداء والتسويف للتأجيل عرضه يكونون اجتماعياً  المكتسبة الكمالية

 (2010 النبي, )عبد . كمالياً  أداء منه يتوقعون اآلخرين أن

 الثقة ضعف عن ناجموهو  التقويم موقف مواجهة عند بالتوجس الفرد شعور : الفشل من الثاني: الخوف 

 (2015 النجاح. )الزبيدي, تحقيقب خفاقفاإل عند المتوقع واللوم النقد من والخوف بالنفس

 ووجوده وظروفه وظائفه تجاه االرتياح بعدم الفرد شعور يقصد به  :عدم الرضا بشكل عام : الثالث 

(Canada,2003) 

 مواقف في بالنفس الثقة وعدم األهمية بعدم الفرد حساسإ : بالنفس الثقة وعدم بالنقص الشعور : الرابع 

 (. 2008 اليومية )العفراوي, الحياة

  فاعلية الذات األكاديميةAcademic Self – Efficacy 

فاعلية الذات األكاديمية بأنها معتقدات الفرد حول قدراته ومهماته  Bandura رف باندورايع 

األكاديمية, والتي تشعره بأن لديه درجة عالية من المهارات األكاديمية التي تدفعه إلى األداء الجيد الذي يساعد 

 (2014 على تنظيم وتنفيذ المخططات العملية إلنجاز اهدافه بنجاح )الشمراني,

 التعريف االجرائي :  

( بكونها تعبير عن معتقدات الطالب عن قدراته واستعداداته ودوافعه 2004تتبنى الباحثة تعريف غنيم )

التي تمكنه من األداء الجيد ومن التفاعل مع الحياة األكاديمية الجامعية بنجاح في سبيل تحقيق أهدافه. وتقاس 

 (2004مستخدم بالدراسة من اعداد عبدالسالم غنيم )بالدرجة التي يحصل عليها في المقياس ال

 تعريف أبعاد مقياس فاعلية الذات األكاديمية : 

معتقدات التحصيل الدراسي ومعتقدات  : يتكون مقياس فاعلية الذات األكاديمية من خمسة أبعاد وهي 

ومعتقدات التخصص الدراسي, التكليفات الدراسية ومعتقدات تنظيم الذات األكاديمية ومعتقدات مواقف االختبار 

  : وسوف يتم تعريفها كما يلي

 مادة في العام التحصيلي نجازعن قدراته في اإل الطالب : وهي ما يعتقدهالدراسي التحصيل معتقدات 

التي تجريها المؤسسة التعليمية نهاية العام  لالمتحانات طبقاً  بالدرجات مقدراً  المواد من مجموعة أو دراسية

  .فصل الدراسيأو نهاية ال

 أداء على القدرة من تمكنه التي مهاراته عن الطالب : يقصد بها معتقداتالدراسية التكليفات معتقدات 

 العلمية التقاريرة وكتاب البحوو إجراء مثل بها يكلف والتي الدراسية بالمقررات المتعلقة والمهام األعمال

 (2012 )مرسي, . الدراسية الموضوعات إعداد أو

 وسلوكياته ومشاعره أفكاره في التحكم خاللها من الطالب يعتقد بما : ترتبطالذات األكاديمية تنظيم تمعتقدا 

 الذات, وطلب األهداف, وتقييم التذكر, وتحديد استراتيجية على العملية تلك أهدافه , وتشمل إلى للوصول

 ( Magno,2010) التعلم التعلم, ومسؤولية بيئة في المساعدة, والتنظيم, والتحكم

 االمتحانات مواقف في لألداء المعرفية قدراته عن الطالب : وهي معتقداتاالختبار مواقف معتقدات 

 االستعدا على والقدرة االختبارات أداء أثناء األسئلة , الثقة على الإلجابة وتنظيمه أفكاره على والسيطرة

 (2004)غنيم, لالمتحان جيد دبشكل
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 التخصص متطلبات مع التفاعل على قدرته عن الطالب معتقدات عن : تعبرالدراسي التخصص معتقدات 

 (2012 )مرسي,. فيه والنجاح مهاراته اكتساب من تمكنه والتي الدراسي

 دراسات سابقة:

 الكمالية بين االرتباطية العالقة طبيعة على التعرف إلى التي هدفت (2015 )العبيدي, دراسة .1

 وطالبة, ( طالبًا370من ) الدراسة عينة تكونت وقد الجامعة,واالستقرارالنفسي لدى طالب  العصابية

 عالقة وجود عن الدراسة نتائج عدادها, وكشفتإواستخدمت الباحثة مقياس الكمالية العصابية من 

 مستوى في فروق وجود وعدم النفسي, واالستقرار العصابية الكمالية بين حصائياإ دالة سالبة ارتباطية

 والذكور. اإلناو بين الكمالية

 الذكاءات بين االرتباطية العالقة معرفة عن الكشف لىإ هدفت (2015 )المشيقح, دراسة قام بها .2

 وطالبةاً طالب (542من ) الدراسة عينة األكاديمي, وتكونت والتوافق األكاديمية الذات وفاعلية المتعددة

 كانت العنقودية بحيث العشوائية ةبالطريق اختيارها تم واألدبية العلمية القصيم جامعة كليات مختلف من

 أهداف هـ(, ولتحقيق1435عام ) الثاني الدراسي الفصل خالل االختبار وذلك وحدة هي الشعبة

 الذات فاعلية مقياس استخدم واالرتباطي(, كما الوصفي )المسحي المنهج خطوات الباحث أتبعدراسة ال

 حصائياً إ دال يجابيإ ارتباط هناك أن الى اسةالدر نتائج (, وتوصلت2002سالم ) إعداد من األكاديمية

 األكاديمية , كما الذات فاعلية مقياس على الدراسة عينة أفراد درجات بين الدراسة عينة أفراد بين

 األكاديمية الذات فاعلية في العلمية األقسام وطالبات طالب تفوق حيث للتخصص تعزى فروق توجد

 األدبية.  األقسام على

 للمهام واإلرجاء الذات فاعلية من كل على التعرف لىإ دراسة هدفت (2015 شهراني,)ال جرىأكما  .3

 الجامعية, ولتحقيق الحياة لجودة خالد الملك بجامعة التربية كلية طالب دراكإب وعالقتهما األكاديمية

 خالد الملك بجامعة التربية كلية طالب من ( طالباً 297من ) مكونة عينة الباحث اختار البحث أهداف

 عدة لىإ الدراسة االبتدائي, وتوصلت والتعليم الخاصة التربية والخامس, تخصص الرابع بالمستويين

 بفرق يقل خالد الملك بجامعة التربية كلية طالب لدى األكاديمية الذات فاعلية مستوى منها: أن نتائج

 عالقة وجود لىإ نتائجال توصلت الباحث, كما ارتضاه الذي الكفاية حد عن وعملياً  حصائياً إ دال

 التربية كلية طالب لدى الحياة جودة مع كاديميةاأل الذات لفاعلية حصائياً ة إودالة موجب ارتباطية

 تعزى لمتغير التخصص. اً حصائيإلى عدم وجود عالقة ذات داللة إخالد, و الملك بجامعة

 الذكاء درجة بين طيةاالرتبا العالقةلى ع التعرف لىإ هدفت دراسة (2015 )الشهري, جرىأكما  .4

 سمة في حصائيةاإل العالقة عن الكشف لىإ الموهوبين, باإلضافة لدى الكمالية سمة ودرجة العاطفي

االرتباطي,  الوصفي المنهج الدراسة أتبعت الدراسة أهداف ولتحقيق الدراسي,  للصف تعزى الكمالية

 ( طالباً 160من ) الدراسة عينة وتكونت ,الباحث إعداد من الكمالية مقياس في الدراسة داةأ تمثلت حيث

عشوائية,  بطريقة اختيارهم دراسي, تم صف لكل ( طالباً 40دراسية ) صفوف أربعة على يتوزعون

 ظهر (, حيث3.26الحسابي) متوسطها بلغ حيث عالية الكمالية درجة أنعن  الدراسة نتائج سفرتأو

 وهم عالية بدرجة أبعاد ثالو ظهرت تنظيم, بينماوال التفوق نحو الكفاح وهما جداً  عالية بدرجة بعدين

 واالهتمام عالية معايير ووضع للموافقة الحاجة ظهرت والتأمل, بينما الوالدين وضغوط التخطيط

 الدراسي. للصف تعزى الكمالية في فروق وجود عدم متوسطة, وتبين درجةب باألخطاء

التربية, سعت  كلية طالب من وطالبة ( طالبا189من ) بدراسة على عينة (2013 ,)مظلوم وقام .5

 سعت وغيرالسوية/ كما السوية والعدوانية السوية الكمالية بين االرتباطية العالقة طبيعة على للتعرف

 وبعد السوية, وغير السوية والعدوانية العصابية الكمالية بين العالقة طبيعة على التعرف لىإ الدراسة

 دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود تبين النتائج ث واستخراجعداد الباحإمن  الدراسة دواتأ تطبيق

 الكمالية بين حصائياً إ دالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود السوية والعدوانية السوية الكمالية بين حصائياً إ

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى أالسوية " كما  غير والعدوانية السوية

 للتخصص لصالح التخصصات العلمية.الكمالية تعزى 
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 في بالنفس بالثقة وعالقتها المدركة األكاديمية الذات فاعلية بعنوان دراسة( 2013 )حمدي, جرىأكما  .6

 عينة جازان. وتكونت بجامعة التربية كلية طالب والتخصص( لدى المتغيرات )العمر بعض ضوء

 الذات فاعلية مقياس الباحث جازان, واستخدم ةبجامع التربية كلية طالب من ( طالباً 205من ) الدراسة

 موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج ظهرتأإعداده , و من بالنفس الثقة ومقياس المدركة األكاديمية

 بالنفس والثقة وأبعادها المدركة األكاديمية الذات فاعلية ( بين0.01مستوى ) عند حصائياً إ دالة

 األكاديمية الذات فاعلية اختالف عدم يضاً أ النتائج بجازان, وأظهرت التربية كلية طالب لدى وأبعادها

 , والبعدالدراسية( واالستعدادات القدراتاألول ) البعد يختلف , بينماالعمر باختالف وأبعادها المدركة

 التربية لصالح التخصص باختالف للفاعلية الكلية الدرجة ( وكذلكاألكاديمية الذات تنظيمالرابع )

 التخصص. باختالف يختلف لمفالدراسي (  ما )التحصيلأالفنية,  التربية ثم الخاصة التربية ثم ةالبدني

 الضبط بمركز وعالقته األكاديمية الذات فاعلية مستوى عن كشفت( 2013 )وتد, جراهاأ وفي دراسة .7

 فاعلية اسمقي استخدام تم الدراسة أهداف الفحم. ولتحقيق أم منطقة في الثانوية المرحلة طالب لدى

 الذات فاعلية مستوى أن الدراسة نتائج (, وأظهرت2008البدارين ) قبل من المعّرب األكاديمية الذات

 النتائج اأشارت مرتفعة. كم بدرجة جاء ككل الفحم أم منطقة في الثانوية المرحلة طالب لدى األكاديمية

 وجاءت الجنس, متغير ألثر تعزى األكاديمية الذات فاعلية في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 ألثر تعزى األكاديمية الذات فاعلية في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم اإلناو, لصالح الفروق

 التخصص. متغير

 فاعلية وبين العقل عادات بين االرتباطية على العالقة للتعرف دراسة (2013 الفضلي,) جرىأكما  .8

 حسب األكاديمية الذات بفاعلية التنبؤ في تسهم التي العقلية داتالعا على تعرفلول األكاديمية, الذات

 التي األكاديمية الذات وفاعلية العقلية العادات من كل على الفروق على الدراسة. التعرف متغيرات

اً ( طالب94من ) الدراسة عينة تكونت ( وقدالدراسي المستوى التخصص, متغيرات )الجنس, إلى تعود

 األكاديمية: من الذات فاعلية مقياس الباحثة واستخدمت الكويت, بجامعة التربية ليةك طالب من وطالبة

 يجابياإل االرتباط لىإ النتائج وأشارت المنصورة, جامعة التربية بكلية التربوي النفس علم قسم إعداد

 استخدام ارتفع كلما وأنه العقل, العادات استخدامهم وبين األكاديمية لفاعليتهم الطالب إدراك بين

 بما تسهم العقل عادات أن تبين األكاديمية. كما لفاعليتهم تقديرهم ارتفع كلما العقل لعادات الطالب

 عدم النتائج ظهرتأ األكاديمية, كذلك الذات فاعلية على الطالب درجات تباين % من6. 21نسبته 

 عينة من التربية كلية بطال من واإلناو الذكور بين العقل عادات واستخدام الذات فاعلية اختالف

 العلمي التخصص ذوى بين العقل عادات واستخدام الذات فاعلية إدراك اختالف عدم تبين كما الدراسة,

 لدى ترتفع المستمرالتي للتعلم االستعداد عادة عدا الدراسة, عينة من التربية كلية طالب من واألدبي

ايضاً الى عدم اختالف في مستوى فاعلية كما توصلت   األدبي, بالتخصص مقارنة العلمي التخصص

 الذات األكاديمية لدى عينة الدراسة يعزى لمتغير المستوى الدراسي.

( 319الطالب ) عدد بلغ وطالبة طالباً ( 970من ) عينة دراسة على (2012)العبادي,  جرىأكما  .9

الدراسي  العام من الثاني الدراسي الفصل في الثانوية المرحلة طالبات من ,(301الطالبات ) وعدد

بالنفس,  والثقة األكاديمية, النفسية الضغوط إسهام مدى على التعرف لىإه وهدفت 1431-1432

 الذات بفاعلية التنبؤ في األكاديمي الطموح ومستوى األكاديمي, والقلق األكاديمية, اإلنجاز ودافعية

 فاعلية في والجنس التخصص بين لتفاعلا ومعرفة األكاديمية, الذات وفاعلية بينها والعالقة األكاديمية,

 والشرعي. واتبع العلمي بقسميها الثانوية المرحلة وطالبات طالب من عينة لدى األكاديمية الذات

 الباحث استخدمكما  األكاديمية, الذات فاعلية مقياس الباحث واستخدم الوصفي, المنهج الباحث

 المتعدد االنحدار  وتحليل 2×2األحادي  التباين لوتحلي بيرسون, ارتباط اإلحصائية )معامل األساليب

 النفسية من )الضغوط كل أبعاد بين سالبة عالقة وجود النتائج ظهرتأ, والدراسة فروض لمعالجة

 بين موجبة عالقة وجود يضاأ, واألكاديمية الذات األكاديمي( وفاعلية والقلق بالنفس والثقة األكاديمية

األكاديمية.  الذات ( وفاعليةاألكاديمي الطموح , ومستوىاألكاديمية اإلنجاز دافعيةمن ) كل أبعاد

 فاعلية في والجنس للتخصص وفقا المجموعتين بين حصائياً إ دالة فروق وجود عدم يضاأ ظهرتأو
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األكاديمي,  , والقلقاإلنجاز دافعيةمن ) كل سهامإ لىإ الدراسة نتائج ظهرتأ األكاديمية. كما الذات

 األكاديمية الذات بفاعلية التنبؤ ألكاديمي( فيا الطموح ومستوى

 الكمالية بين االرتباطية العالقة على بدراسة للتعرف (2011 وأحمد , )مصطفى  وقام كالً من .10

 االجتماعية التنشئة ساليبأو الذات النفسية )تقدير المتغيرات وبعض كاديمياأ الموهوبين لدى العصابية

 الدراسة دواتأ تطبيق وبعد وطالبة, ( طالبا150من ) لدراسةا عينة وتكونت )أ(, الشخصية ونمط

وجود فروق في مستوى الكمالية تبعاً  : النتائج ظهرتأ المناسبة حصائيةاإل بالوسائل البيانات وتحليل

السلوك )أ(  نمط بزيادة نهألى إيضاً ألمتغير التخصص وذلك لصالح االقسام العلمية , كما توصلت 

 ارتباطية عالقة وجود النتائج ظهرتأ كما الجامعة, طالب من كاديمياأ الموهوبين لدى الكمالية تزداد

 النفسي( بينما لماأل ثارةإ –القسوة –الحماية الوالدية ) المعاملة ساليبأو العصابية الكمالية بين موجبة

التقبل  –يمقراطية الوالدية )الد المعاملة ساليبأو العصابية الكمالية بين سالبة االرتباطية العالقة كانت

 التفرقة(. –

 وعالقتها لفروست الكمالية بعادأدراسة "  ((Chan. et.al, 2010وآخرون  شان جرىأكما  .11

 المتفوقين الطالب من عينة لدي وأبعادها الكمالية على كونج " للتعرف بهونج المتفوقين بالطالب

 استخدام وتم كونج, هونج بمدارس ينلمتفوق الطالبا من ( طالبا380على ) العينة واشتملت الصينيين,

 أظهرت وقد ,عبارة 35من  ( ويتكونFrost, et.al :1990) األبعاد متعدد نيوآخر فروست مقياس

 درجاتهم وانخفاض الوالدية, التوقعات وبعد التنظيم, بعد على األسوياء نيالكمالي درجات ارتفاع النتائج

المقياس,  أبعاد جميع على العصابيون الكماليون درجات ارتفاع النتائج أظهرت األبعاد. كما باقي علي

 وكشفت النتائج عن وجود أثر دال للجنس لصالح اإلناو والمستوى الدراسي لصالح المستويات العليا.

 الجامعة, طالب بين الكمالية صفة شيوع مدى دراسة لمعرفة (2007الزغاليل, ) جرىأكما  .12

 هؤالء بين الصفة هذه في االختالف درجة معرفة وكذلك ,األكاديمي تحصيلهم في ذلك تأثير ودرجة

( 321عددها ) البالغ عينةالدراسة اختيار وتخصصاتهم. وتم الدراسي ومستواهم لجنسهم تبعا الطالب

ولتحقيق غايات هذه الدراسة, تم استخدام مقياس السعي , األردنية الجامعات إحدى من وطالبة طالباً 

وأظهرت النتائج وجود مستوى ( Slaney et al, (2001ني وآخرون نحو الكمالية الذي أعده سال

كما أشارت النتائج أيضا عدم وجود . دون المتوسط بقليل من الكمالية, عند طالب الجامعة بشكل عام

كذلك أشارت النتائج إلى عدم . عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الكمالية والتحصيل األكاديمي

لة إحصائية في صفة الكمالية بين طالب الجامعة تبعا ألي من متغيرات الجنس أو وجود فروق ذات دال

 .المستوى الدراسي أو التحصيل األكاديمي أو التخصص

 :تعليق عام على الدراسات السابقة

 : من خالل االطالع على الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي

  الكمالية السوية والكمالية العصابية وعالقتها تناولت بعض الدراسات الكمالية بصفة عامة وتشمل

 بمتغيرات اخرى بينما الدراسة الحالية تسلط الضوء على الكمالية العصابية الغير سوية.

  تناولت بعض الدراسات السابقة فاعلية الذات العامة لدى طالب الجامعة مع متغيرات اخرى بينما

 ية.الدراسة الحالية تناولت فاعلية الذات األكاديم

  تناولت العالقة بين الكمالية بنوعيها السوية  –في حدود علم الباحثة  –ال توجد دراسة عربية

 . والعصابية وبين فاعلية الذات, وهو ما تنفرد به الدراسة الحالية

 ما أهم على للتعرف تمهيدا الجامعية المرحلة دراسة أهمية لىإ شارة في الدراسات السابقةاإل تمت 

 غيرهم. عن تميزهم شخصية وسمات خصائص من المرحلة هذه بأصحا به يتصف

من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة تم االستفادة منها في تحديد عينة الدراسة الحالية واختيار 

منهج الدراسة واالساليب االحصائية المناسبة, وكيفية صياغة االهداف والتساؤالت والفروض, وكيفية كتابة 

 عرضهم وطريقة منها الباحثون معلوماتهم اشتق التي المراجع يضاً منأ االستفادة تمت لنظري, كمااالطار ا

 لها. وتحليلهم
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 اإلطار النظري )ماهية الكمالية وفاعلية الذات األكاديمية(:

 مفهوم الكمالية :  

ل عدم ( أن الكمالية هي نزعة شخصية تحدد عن طريق الكفاح من أجStoeber, 2011يرى ستويبر)

 الوقوع في أية أخطاء, ووضع مستويات مرتفعة بصورة شديدة لألداء, مصاحبة باتجاهات نقدية شديدة.

سمى مما يتطلبه الموقف لتحقيق أعلى أداء أخرين بنوع مطالبة النفس واآل : نهاأما دسوقي فيعرفها بأ

ة من خالل قدرتك على تحقيق هذه المعايير التي قد تحددها على نفسك وعلى غيرك, والحكم على قيمتك الذاتي

األهداف الصعبة, باإلضافة إلى معايشة نتائج غير مرغوبة بسبب السعي الدائم لتحقيق هذه األهداف مهما كانت 

 (2015التكلفة )العبيدي,

( الكمالية على أنها مجموعة من األفكار والسلوكيات التي تسبب احتراق Ram,2005وتتناول رام )

ألنها تهتم بتحقيق أهداف عالية وغير واقعية, حتى في المجاالت التي ال يعد التميز معياراً  ذاتي للفرد؛ وذلك

 للنجاح فيها.

بناء إدراكي وسلوكي له دوافع وحاجات وصور ذهنية خاصة تميل بالفرد  : ما عبد الخالق عرفتها بأنهاأ

لرضا عن اي اداء بالرغم من جودته نحو الشك في قدرته على االداء الجيد و انخفاض تقديره لذاته وعدم ا

واالفراط في نقد الذات والحساسية الشديدة نحو نقد االخرين له ووضع مستويات إنجاز عالية يحاول تحقيقها. 

 (2005 الخالق, )عبد

وفي ضوء ما سبق يتضح أنه على الرغم من االختالف الظاهري في مفهوم الكمالية, إال أنه يوجد  

على أن الكمالية هي سعي الفرد نحو وضع مستويات مرتفعة للذات واآلخرين والمطالبة اتفاق بين الباحثين 

بتحقيقها, فإذا كانت هذه المستويات معتدلة بصورة واقعية كانت الكمالية سوية, أما إذا كانت هذه المستويات 

 مرتفعة بصورة غير واقعية كانت الكمالية عصابية.

 أنواع الكمالية :  

الكمالية العادية أو الصحية.  : ( الكمالية إلىKearns, et al 2008نز وآخرون )يصنف كل من كير

والكمالية العصابية, فتشير الكمالية العادية أو الصحية إلى مجاهدة األفراد في أداء األعمال الصعبة, والرضا 

الكمالية العصابية: هي  من تحقيقها, مما يعود عليهم بالسعادة لمجرد بذل ذلك الجهد, مهما كانت النتيجة, أما

عدم الشعور بالرضا عن األداء الذي يقومون به؛ ألنه في نظرهم لم يفعلوه بالصورة المطلوبة, فهم يريدون 

تحقيق أهداف مستحيلة, والذي يعدونه هو االنجاز الحقيقي, مما يترتب على ذلك اضطرابات نفسية والشعور 

ظرة إلى الكمالية, فلقد قسم فروست وآخرون الكمالية إلى نوعين بالنقص. وتختلف أنواع الكمالية باختالف الن

هما: الكمالية التكيفية, والكمالية الالتكيفية, ويعد هذا التقسيم من أكثر التقسيمات شيوعاً ألنواع الكمالية؛ فهو 

, ومن األمثلة يتناول التمييز بين الجوانب التي تبدو إيجابية أو صحية, والجوانب التي تبدو سلبية أو عصابية

على الخصائص الصحية للكمالية:أخالقيات العمل القوية والرغبة في اإلنجاز, ومن األمثلة على خصائص 

 . الكمالية السلبية: وضع أهداف غير واقعية, والشعور باالكتئاب عندما ال تتحقق هذه األهداف

أشاروا أن للكمالية ؛ حيث (Stoeber, Hutchfield& Woodواتفق مع التصنيف السابق كل من )

يُعذين أحدهما: تكيفي, واآلخر: ال تكيفي, وأطلق على الجانب التكيفي: كمالية السعي اإليجابي, وعلى الجانب 

الالتكيفي كمالية النقد الذاتي. وقد ذكر هذين القسمين بمصطلحات مختلفة, لكنها تشير إلى نفس المفهوم وهي: 

ة واضطرابيه, صحية وغير صحية, مرضية وغير مرضية. وترتبط إيجابية وسلبية, سوية وعصابية, وظيفي

الكمالية التكيفية بالضمير, ووضع أهداف عالية, بصورة منطقية, والقدرة على الشعور بالرضا والفخر 

إلنجازات الفرد, وللكماليين التكيفيين معايير عالية ولكنهم قادرون على االسترخاء عندما يسمح الموقف بذلك, 

كمالية التكيفية أن األخطاء الصغيرة ال تساوي بالضرورة الفشل, وعليه يعتقد بعض الباحثين أن الويعرفون 

يجابي, وقد يكون أفضل وصف للكماليين التكييفين أنهم أولئك الذين يقودهم مجهودهم إلى دالة للتعزيز اإل

النهزامي وعقاب الذات, حيث يميل المكافأة واإلنجاز, في المقابل قد ينتج عن الكمالية الالتكيفية السلوك ا
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الكماليون الالتكيفيون إلى تهيئة أنفسهم للفشل, ويضعون أهدافاً مستحيلة, ويشعرون بالفشل التام عند عجزهم 

 (.Coles, et al 2007عن مقابلة معاييرهم غير المنطقية )

تقدير الذات, ويدفع  وبناًء على ما سبق, فإن المستوى السوي للكمالية يكون مصحوبا بالرضا, ويعكس

الفرد نحو المكافآت االجتماعية, والسرور المصاحب للنجاح, بينما على العكس يضع الكماليون العصابيون 

مستويات عالية من األداء ألنفسهم, ويناضلون لتحقيقها, وهنا تظهر األخطاء التي تجعلهم مدفوعين في البداية 

 ن إنجازاتهم وإن كانت جيدة. للعمل خوفا من الفشل, مع عدم رضاهم عادة ع

 العوامل التي تساعد على الكمالية 

 أ. العوامل الداخلية التي تساعد على الكمالية:

هناك مجموعة من المشاعر واألفكار والمعتقدات السلبية التي قد تكون بمثابة العوامل والمحفزات  

 (2013سماعيل,إلظهور الكمالية لدى األفراد أهمها )

 ؛ حيث يساوي الشخص الكمالي بين الفشل في تحقيق أهدافه, والشعور بالنقص في قيمة  شلالخوف من الف

 الذات. 

 ؛ حيث يساوي الشخص الكمالي بين األخطاء والفشل, وبالتالي يلجأ في توجيه الخوف من ارتكاب األخطاء

 حياته إلى تجنب األخطاء بقدر ما يستطيع, مما يحرمه من فرص التعلم والنمو. 

 ؛ لذا يسعى بأن تكون أعماله ممتازة بشكل كامل من  ة لرضا اآلخرين والخوف من أي نقد أو رفضالحاج

 أجل حماية ذاته. 

 ؛ حيث يعتقد الكماليون أنهم عديمو القيمة إذا كانت إنجازاتهم غير ممتازة التفكير بمنطق الكل أو ال شيء

وضوح من وجهات نظر متعددة, فعلى سبيل بالكامل ؛ وذلك ألن لدى الكماليين صعوبة في رؤية األمور ب

 فشل ذريع%( 90المثال: قد يرى طالب مجتهد أن حصوله على عالمة )

 ؛ حيث أن حياة الكماليين كثيراً ما تبنى وتنظم خالل قائمة ال نهائية مما المبالغة أو المغاالة فيما يجب عمله

أن تكون حياتهم؛ ومع مثل هذه المبالغة , يجب عمله, مما يؤدي إلى االلتزام بقواعد صارمة في كيف يجب 

 فإنهم نادراً ما يضعون في االعتبار حاجاتهم ورغباتهم الخاصة.

 حيت يميل الكماليون إلى إدراك أن اآلخرين يحققون النجاح ببذل : االعتقاد بأن اآلخرين ينجحون بسهوله

نفس الوقت, فإنهم ينظرون إلى  الحد األدنى من المجهود, وبأخطاء قليلة, وبثقة كبيرة بالذات ؛ وفي

 جهودهم ومحاوالتهم مهما كانت على أنها غير كافية.

 ب. العوامل الخارجية التي تساعد على الكمالية

أشارت األطر النظرية والدراسات السابقة إلى بعض من العوامل الخارجية التي تساعد على ظهور 

 الكمالية لدى طالب الجامعات أهمها:

 يةالتوقعات الوالد( 2009: حيث أكد كالرك وكوكر,Clark,Coker إلى أن هناك مجموعة من األدلة )

العلمية التي تشير إلى أن الكمالية تتشكل من نمذجة االبناء لما يفعله آبائهم, والمتطلبات التي يقدمها اآلباء 

 لهم من انتقادات وتوقعات عالية. 

 ( أن هناك والدين يبالغون في كمالية 2013ل,سماعيإ: حيث أشارت )غير الواقعية في أداء المهمات

أبنائهم من خالل الحرص على شغل أوقات الفراغ لديهم, متناسين بذلك حق الجسد من الرعاية واالهتمام 

 فيعطى االبن جرعات غير مباشرة أو مباشرة في تطوير الكمالية, والتي قد تؤدي إلى أزمات في المستقبل. 

 اركة األبناء في نجاحاتهم وإخفاقهم؛ وذلك ألنهم يثبتون شخصياتهم عبر : مشاإلثبات الشخصي المعاكس

أبنائهم, وهذا العامل قد يكون ايجابياً من خالل استثمار طاقات األبناء, أو سلبياً من خالل ردود الفعل 

 (2013سماعيل,إالخاطئة تجاه اإلخفاق. )
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 العمل, وجعله تحدياً مصيرياً لالبن, وما  : الحث على الحرص الشديد على إتقانالتعزيز السلبي لألبناء

يقابله من تحطيم ذاتي, والرغبة في تحقيق الذات نتيجة تلك الضغوط, فبالتالي يسير نحو تجنب الفشل, 

 (. 2009, خليفةعّوضاً عن تحقيق النجاح وقبول الفشل, واالستفادة منه )رشوان, 

 سرية واالجتماعية وضغط الجو األسري : إن قسوة الظروف األاالضطراب األسري وعدم االستقرار

المضطرب والتي منها التفكك األسري, والحماية الزائدة لألبناء بوجهيه التسلطي أو التمييعي, والتناقضات 

بين األبوين, قد يجعل األبن يتجه نحو تفريغ طاقاته من خالل الرغبة في تحقيق مستويات عالية من 

 (Kearns et al 2008اإلنجاز والتحصيل الدراسي )

 موقع االبن يؤثر بازدياد أو انخفاض في هذه المشكلة؛ كأن يكون الفرد الكمالي االبن الترتيب الوالدي :

 (Christopher,Shewmaker ,2010األول أو األخير أو الذكر الوحيد )

 من قبله,  إن اتصاف المعلم بالكمالية يؤثر بصورة كبيرة على الطالب حيت يتم تعزيز تلك الصفة : المعلم

 (2013سماعيل,إفضالً عن أنه القدوة الذي يتم تقليده واكتساب خصائصه الشخصية. )

 يرتبط النجاح أو توقعه مع التقدير اإليجابي للذات, والثقة بالنفس والشعور خبرات الفشل أو النجاح :

ي التحصيل الدافع, وتدنبالمقدرة الشخصية لكل إنسان, أما العكس فيؤدي إلى اإلحباط, وانخفاض 

 . الدراسي

 والذي يغذي باختالف أساليبه سمة الكمالية والمثالية العالية من خالل ما يتم عرضه من قصص اإلعالم :

 (.2012وبطوالت, معززاً بذلك النجاح دون قبول أي إخفاق او جهد )جروان, 

لعيش في بيئة إن هذه العوامل ما هي إال محفزات لتأصيل الصفة, وهي مرتبطة ببعضها البعض, فا 

تنافسية يخلق للفرد سلسلة من الضغوطات المتوالية , وعرض القدوة الناجحة دون توضيح العقبات التي قد 

تواجههم, يوحي بالكمالية بصورة غير مباشرة؛ لذا فهم يدخلون في حالة من العمل المستمر, وبذل الجهود 

 إلرضاء من حولهم, وحماية لذواتهم.

 

     : لكماليةالنظريات المفسرة ل 

( أن الكفاح للتفوق والكمال كالهما سمة فطرية للنمو اإلنساني تتضمن كل الجوانب Adlerيرى أدلر )

الصحية, وفيها يكون الدافع للكمالية موجه نحو الحصول على الفوائد االجتماعية أو تحسين ورقي المجتمع بدالً 

ى أنها ميكانيزم تعويضي عندما يتغلب الفرد على من تحسين ورقي الذات, وينظر في الجانب غير الصحي عل

مشاعر النقص, وقد ميز أدلر بين الكمالية السوية والكمالية العصابية في مصطلحات محددة من النضال 

االجتماعي وإدارة المشاعر المتدنية, فاألفراد ذوو الكمالية السوية يناضلون للحصول على مستويات كافية من 

تويات يمكن ضبطها من مستويات النقص أو الدونية, ويبدون مستويات مرتفعة من اإلتقان, ويخبرون مس

االهتمام االجتماعي, ويتغلبون على مشاعر النقص من خالل أداء السلوكيات التي تفيد أنفسهم واآلخرين. أما 

ر واقعي, ذوو الكمالية العصابية فإنهم يناضلون مع وجود الكثير من مشاعر النقص, ويبحثون عن إتقان غي

ويبدون مستويات منخفضة من االهتمام االجتماعي, ويحاولون الحصول على التفوق بدون االهتمام باآلخرين. 

 (2012 )منصور,

( أحد أهم الفروق الرئيسة بين الكمالية السوية والكمالية Ashby,Kottmanويحدد أشي وكوتمن )

د تكون بداللة أعلى لدى األفراد ذوي الكمالية العصابية في أن مستويات النقص المدركة من خالل األفرا

( بدرجة Rotterالعصابية, وأنهم يظهرون أسي نفسي متزايد. أما انجاز المستوى الهدف المعرفي لروتر, )

( الكمالية على أنها نسق معرفي مضطرب يتصف Beckكبيرة يكون مشابه لمفهوم الكمالية. وحدد بياك)

 The Social Expectationsائد. ويركز أنموذج التوقعات االجتماعية بالتفكير المضطرب والتعميم الز

Model الذي أعده هاماتشيك على التوقعات الوالدية المرتفعة, وعندما يحدو نقص في أي من توقعات

الوالدين, فإن األبن يطور الكمالية من خالل والديه أو من خالل مواجهة اإلهمال الوالدي, وينظر إلى الكمالية 

وية على أنها دافع للسرور من خالل عمل شيء ما جيد, وفي الكمالية الالسوية أو الالتكيفية يعجز الفرد عن الس

 (2013 الشعور بالسعادة ألن أداءه متدنيا.)مظلوم,
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( إلى أن الكمالية حددت على أنها )كل شيء أو ال شيء( ويصف العناصر Burnsويشير بيرنز )

ارتباط تقدير الذات -2المحافظة على مستويات مرتفعة من السلوك واألداء.  – 1الرئيسة للكمالية في اآلتي: 

الميل -3بهذه المستويات المرتفعة, فالفشل في الوصول إلى المستويات المرتفعة يسبب تقدير ذات منخفض. 

ى درجات ن الحصول علنحو تقويم الذات ويتحدد في هذا التقويم إما النجاح المطلق أو الفشل المطلق بدالً م

 (2012نجاز. )منصور,مختلفة من اإل

فيرى أن الكمالية في االبناء BanduraلباندوراThe Social Learningأما نموذج التعلم االجتماعي 

تكون مرتبطة بتقديرات الكمالية الوالدية وهو في ضوء ذلك يقلد سلوك الوالدين. ويصف شورت وآخرون, 

(short, et al 1995أن الكمالية اإل ) يجابية بأنها دالة التعزيز )الدافعية للتحرك نحو المثير المعزز( مثل الميل

للبحث عن المساندة من اآلخرين والرغبة لالقتراب من الذات المثالية, واالستحواذ على الرضا, والمتعة عندما 

منفرة( فذوو الكمالية ينجح الفرد, أما الكمالية السالبة فتكون دالة للتعزيز السلبي )الطموح لتجنب النتائج ال

السلبية يتجاهلون مخاوفهم الذاتية كلما كان ذلك ممكنا, وعدم الرضا على السلوك الموجه نحو هدف وهم 

 يتوقعون الفشل. 

 ,Slade,Owensالذي وضعه كل من سليدوأونز) Dual processويتألف أنموذج العملية المزدوجة 

بية, فاألفراد المرتفعون في الكمالية السلبية مدفوعين بالتعزيز ( من الكمالية السلبية والكمالية اإليجا1998

السالب ولديهم مخاوف من الفشل )التوجه نحو التجنب( بينما األفراد ذوي الكمالية اإليجابية يكونون مدفوعون 

فيها بالتعزيز اإليجابي والرغبة في النجاح )التوجه نحو االقتراب(. والطفل الذي يتعرض لبيئة قاسية يشيع 

اإلهانة وسوء المعاملة النفسية, وسحب الحب, فهذا الطفل يستجيب لهذه البيئة بسلوك كمالي ربما تكون هذه 

طريقة لمواجهة هذا العالم القاسي, هذا الطفل من الممكن أن يعتقد أنه أتقن من خالل ممارسة عملية الضبط, 

 (Flett, et al 2002ة سوف يتوقف ) عند ذلك فإن األذى الناتج عن اإلهانة البدنية واالنفعالي

وترى الباحثة أنه يمكن أن تفسر الكمالية من خالل مرحلة االحساس بالكفاية مقابل االحساس بالدونية 

وهي إحدى مراحل النمو النفسي االجتماعي التي وضعها أريكسون, ويذكر أن الفرد عندما يحقق نجاحات أكثر 

والعكس صحيح , كما ترى الباحثة أن خبرات النجاح والفشل ليست من الفشل سينمو لديه شعور بالكفاية 

 المهمة بحد ذاتها, ولكن األهم هو طريقة التعامل مع هذه المواقف.

  : مفهوم فاعلية الذات األكاديمية

أن مصطلح فاعلية الذات يعني أحكام الفرد أو توقعاته عن أدائه للسلوك في  (Bandura)يرى باندورا 

الغموض, وتنعكس هذه التوقعات على اختيار األنشطة المتضمنة في األداء, والمجهود المبذول, مواقف تتسم ب

 (2009 ومواجهة المصاعب وإنجاز السلوك )سالم,

( أن فعالية الذات عبارة عن "مجموعة من المعتقدات أو األحكام أو المعلومات عن 2005)سعيد ويذكر 

جاح في أداء عمل ما, باإلضافة إلى وجود قدر من االستطاعة على تنفيذ مستويات الفرد وإمكاناته, وثقته في الن

المهام, كما تحتوي على توقعات الفرد لألداء المرتقب, وهي ليست مجرد إدراك أو توقع فقط, بل تعني بذل 

نبؤ الجهد وتحقيق النتائج, كما تعني استثمار اإلمكانات لتحقيق األهداف الشخصية, باإلضافة إلى خاصية الت

 (2005باألداء في المستقبل. )سعيد, 

األحكام الشخصية  : ( فعالية الذات األكاديمية بأنهاBandura, Schunkباندورا )وعرف شنك و

المتعلقة بإمكانات الشخص )قدراته( التي تجعله ما قادرا على تنظيم وإنجاز المقررات الدراسية من أجل بلوغ 

 (Martinez,2003أنواع معينة من اإلنجازات )

( إلى فعالية الذات األكاديمية على أنها: إدراك الطالب لقدرته على أداء المهام 2004وأشار سامح )

التعليمية بمستويات مرغوب فيها أي أنها تعني قدرة الشخص الفعلية في موضوعات الدراسة المتنوعة داخل 

سي وعمر الدارسين ومستوى االستعداد الفصل الدراسي وهي تتأثر بعدد من المتغيرات منها حجم الفصل الدرا

 (2010األكاديمي للتحصيل الدراسي. )المصري,
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( إلى أن فعالية الذات األكاديمية هي: اعتقاد أو إدراك الفرد لمستوى أو كفاءة 2001 ,كما أشار )الزيات

ية دافعية, وحسية أو فاعلية إمكاناته أو قدراته الذاتية, وما تنطوي عليه من مقومات عقلية معرفية, وانفعال

فسيولوجية عصبية, لمعالجة المواقف أو المهام أو المشكالت أو األهداف األكاديمية, والتأثير في األحداو 

 لتحقيق إنجاز ما في ظل المحددات البيئية القائمة. 

 أنواع فاعلية الذات: 

 قام الباحثون بتصنيف فعالية الذات إلى عدة أنواع تذكر منها:  

 Population-efficacy : القومية الفاعلية -أ

قد ترتبط بأحداو ال يستطيع المواطنون السيطرة عليها مثل انتشار تأثير التكنولوجيا الحديثة, والتغير 

االجتماعي السريع في أحد المجتمعات, واألحداو التي تجري في أجزاء أخرى من العالم والتي يكون لها تأثير 

صحاب قومية عمل على إكسابهم أفكارا ومعتقدات عن أنفسهم باعتبارهم أعلى من يعيشون في الداخل, كما ت

 (2005 ,سعيدواحدة أو بلد واحد. )

 :Collective-efficacy : الفاعلية الجماعية -ب

مدى اعتقاد مجموعة من األفراد أنها تعمل معا, وبأسلوب فعال إلنجاز أهدافها المشتركة, كما  هي

 جماعية لها دور فعال في أداء الطالب داخل الفصول. أوضح باندورا أن الفعالية ال

 Generalized self-efficacy : فاعلية الذات المعممة -ج

ويقصد بها اعتقاد عام يتعلق بقدرة الفرد على أداء مجموعة متنوعة من السلوكيات عبر مجموعة مختلفة 

يست بالشيء الثابت, ويمكن لبعض من المواقف, وقد أشار باندورا إلى أن خصوصية معتقدات الفعالية ل

الخبرات أن تعزز اإلحساس بالفعالية التي يتم تعميمها في المواقف المستقبلية, فالتغيرات التي تحدو في 

معتقدات فاعلية الذات من خالل الخبرات المباشرة في مواقف ما يتم تعميمها على مواقف اخرى مشابهة 

(Snyder,2009Lopez, ) 

  : Specific Self-Efficacyالخاصة فاعلية الذات  -د

ويقصد بها أحكام األفراد الخاصة والمرتبطة بمقدرتهم على أداء مهمة محددة في نشاط محدد مثل  

 (2007ية )اإلعراب( )الربيعان,عربالرياضيات )األشكال الهندسية( أو في اللغة ال

  : أبعاد فاعلية الذات األكاديمية

اييس الفعالية الذاتية بصفة رئيسة للفاعلية الذاتية ينبغي مراعاتها عند إعداد مقحدد باندورا ثالثة أبعاد  

 : , ومن خاللها يمكن اشتقاق أبعاد فعالية الذات األكاديمية على النحو التاليعامة

 درجة الفاعلية : Magnitude Efficacy 

ية بمعنى مدى ثقته في قدراته يشير هذا البعد إلى درجة اعتقاد المتعلم في كفاءته أو فعاليته الذات 

ومعلوماته ومن المهم أن تعكس اعتقادات أو إدراك المتعلم تقديره لذاته وبأن لديه درجة من الفعالية الذاتية 

تمكنه من أداء ما يوكل إليه أو يُكلف به دائماً وليس أحياناً, كما يجب أن تعكس تلك االعتقادات طبيعة ونوع 

ي يمكن في ضوئها الحكم على مستوى الفعالية حيث تختلف درجة الفعالية تبعاً التحديات أو الصعوبات الت

 (2009 لطبيعة الموقف وما تتطلبه من جهد أو ترتيب للمهمات حسب الصعوية.)سالم,

  عمومية الفاعليةGenerality Efficacy  : 

يعتقد أو يدرك المتعلم أنه  يشير هذا البعد إلى اتساع مدى األنشطة والمهام الواقعية ذات الداللة والتي 

بإمكانه أداؤها تحت مختلف الظروف , حيث أن توقعات الفعالية تنتقل إلى مواقف مشابهة للمواقف األولية , 

وتتباين درجة العمومية ما بين الالمحدودية والتي تعبر عن أعلى درجات العمومية والمحدودية األحادية التي 
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محددة , وتختلف درجة العمومية باختالف درجة تماثل األنشطة , و تقتصر على مجال أو نشاط أو مهام 

, و الخصائص الكيفية للموقف نت سلوكية أو معرفية أو انفعاليةوسائط التعبير عن اإلمكانية سواًء كا

 كخصائص المتعلم أو الموقف محور السلوك.

 قوة الفاعلية : Strength Efficacy: 

أو عمق اإلحساس بالكفاءة أو الفاعلية الذاتية, بمعنى قوة أو شدة أو  ويشير هذا البعد إلى قوة أو شدة 

عمق اعتقاد أو إدراك الفرد بإمكانية أداء المهام أو األنشطة موضع القياس , ويتدرج بعد القوة أو الشدة على 

 (2014 متصل ما بين القوي جدا إلى الضعيف جدا أو الموافقة بشدة وغير الموافقة بشدة )الشمراني,

 النظريات المفسرة لفاعلية الذات األكاديمية 

 :)نظرية التعلم االجتماعي لـ )باندورا 

أو نظرية التعلم بالمالحظة من النظريات Social Learning Theoryتعد نظرية التعلم االجتماعي  

لتوفيق بين علم التي أسهمت في نموذج التعليم المباشر, وقد ظهرت على يد عدد من علماء النفس الذين حاولوا ا

وخاصة نموذج سكنر  –النفس المعرفي من ناحية, ومبادى تعديل السلوك الذي توصلت إليه النماذج السلوكية 

, ونيل J,Dollardمن ناحية أخرى, وكانت أولى هذه المحاوالت هي التي صاغها جون دوالرد –

( وفيه حاوال التوفيق بين 1941ام )في كتابهما "التعلم االجتماعي والمحاكاة "الذي صدر عN,Millerميللر

التعزيز( وبين مبادى التحليل النفسي؛ أما المحاولة الثانية فهي التي  –االستجابة  –مبادئ السلوكية )المثير 

وجاء  1954صاغها )جوليان روتر( في كتابه )التعلم االجتماعي وعلم النفس اإلكلينيكي( الذي صدر عام 

رد من قبل وخاصة مفهوم التعزيز, الذي قد تطور عند روتر فأصبح يسمى )وجهة تأكيداً لما ذكره ميللرودوال

( وميز فيه بين األشخاص الموجهين داخليا, واألشخاص الموجهين خارجيا؛ أما Locus of controlالضبط 

ونمو  المحاولة الثالثة فتلك التي قام بها ألبرت باندورا و ريتشارد وولترز في كتابهما )التعلم االجتماعي

, وقدما في هذين 1999, ثم كتاب )مبادئ تعديل السلوك( لباندورا الصادر عام 1993الشخصية( الصادر عام 

الكتابين نظريتهما في التعلم االجتماعي والتي تستند إلى مفهوم ) التطويع الفعال أو االشتراط اإلجرائي 

Operant Conditioningلمحاكاة ودورهما في التحكم في (عند سكنر, وتدور أساسا حول التعزيز وا

السلوك, إال أن باندورا وزميله سرعان ما ركزا على السلوك االجتماعي مستقالً عن مفهوم التعزيز في ذاته ثم 

 ( 2009 . )سالم,1977على المفاهيم المعرفية المعاصرة, وخاصة في كتاب باندورا الصادر عام 

نظيمه من خالل عناصر في البيئة, كما أنه ال يتفق مع ويعتقد باندورا أن السلوك البشري ال يتم ت 

نظرية التحليل النفسي التي ترى بأن السلوك يتحدد من خالل قوى داخلية ال ندركها, ووفقاً لـ باندورا" فإن 

السلوك البشري يرجع إلى الحتمية المتبادلة التي تتطلب عوامل سلوكية ومعرفية وبيئية, ويظهر من خالل ذلك 

دورا رئيسا في نظرية باندورا ولكنه ال يعتبر الذات عامالً نفسياً يتحكم في Selfليات المرتبطة بالذات أن للعم

ليشير إلى التكوينات المعرفية التي  Self-Systemالسلوك, وبدالً من ذلك فهو يستخدم مصطلح النظام الذاتي 

الفرعية مثل إدراك وتقييم وتنظيم  تمد الفرد بميكانيزمات مرجعية, كما تشير إلى مجموعة من الوظائف

السلوك, وهكذا فإن الذات في نظرية التعلم االجتماعي عبارة عن مجموعة من العمليات المعرفية والتكوينات 

 ( 2001 التي من خاللها يرتبط الناس ببيئتهم والتي تساعد في تشكيل سلوكهم. )بدوي,

لى أنها مؤثر وليس المحدد الوحيد للسلوك, ( أنه قدم فعالية الذات عBanduraويضيف باندورا ) 

فنظرية التعلم االجتماعي تسلم جزئياً بأن الفعالية تكون متضمنة وتتفاعل مع محددات متعددة تعمل كعوامل 

متشابكة تبادلياً في اكتساب وتنظيم السلوك, ويذكر باندورا ايضاً أن القول بتأثير فعالية الذات على األداء ال 

ت الفعالية الذاتية هي المحدد الوحيد للسلوك, فالتوقعات وحدها سوف ال تنتج األداء المطلوب لو يعني أن توقعا

أن اإلمكانات األساسية غير موجودة أو ناقصة؛ فقد توجد العديد من األشياء التي يمكن أن يعملها الناس وهم 

ا, فالحوافز المالئمة والمهارات على يقين من النجاح ومع ذلك ال يؤدونها ألنهم ليس لديهم الحافز لعمله
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المناسبة باإلضافة إلى توقعات فعالية الذات هي المحددات الرئيسية الختيار الناس للنشاط وكم الجهد الذي 

 (Plourde,2002سيبذلونه وإلى أي مدى سوف يتحملون بذل الجهد في التعامل مع المواقف الضاغطة. )

الذات تقوم على أساس األحكام الصادرة من الفرد, وذلك  ومما سبق ترى الباحثة أن نظرية فاعلية 

حول معارفه, ومدى قدرته على القيام بسلوكيات معينة, وبالتالي فإن الفاعلية الذاتية ليست مجرد مشاعر عامة, 

ولكنها تقوم من جانب الفرد لذاته عما يستطيع القيام به, ومدى مثابرته وللجهد الذي سيبذله, ومرونته في 

امل مع المواقف الصعبة والمعقدة, وتحديه للصعاب, ومقاومته للفشل, ومن ذلك قدرته على تطوير التع

 معارفه, وتحسين مستواه العلمي في حالة تدني مستوى تحصيله في مرحلة ما, 

وترى الباحثة أن نظرية فاعلية الذات األكاديمية تؤكد على أن جميع العمليات التي تحدو التغيرات  

, والنفسية, والسلوكية تعمل على تعديل الشعور بفاعلية الذات لدى الطالب, كما انها تشير إلى معتقدات المعرفية

الفرد في قدرته العلمية والمعرفية, وقدرته على ممارسة التحكم في األحداو كاالختبارات, واجتياز المراحل 

تؤثر على حياته, فهي ال تعتمد على  التعليمية, وتحقيق مستوى تحصيل عالي , وهذه كلها عوامل أكاديمية

المهارات التي يمتلكها الطالب فحسب, وإنما تعتمد أيضاً على قدرات الفرد العلمية واألكاديمية, وعلى ما 

 يستطيع الطالب إنجازه بالمهارات العلمية واألكاديمية التي يمتلكها.

 جراءاتها:إمنهج الدراسة و

 :منهج الدراسة

هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن الذي يسعى لمعرفة العالقة استخدمت الباحثة في  

االرتباطية بين المتغيرات المختلفة, حيث تحاول الباحثة معرفة العالقة بين الكمالية العصابية وفاعلية الذات 

عصابية يعزى األكاديمية, والتعرف على وجود فروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في مقياس الكمالية ال

لمتغير التخصص )علمي/أدبي( والسنة الدراسية )األولى/الرابعة( والتعرف على وجود فروق بين متوسطي 

درجات عينة الدراسة في مقياس فاعلية الذات األكاديمية تعزى لمتغيرات التخصص )علمي/أدبي( والسنة 

يناسب اهداف الدراسة الحالية, ويحقق االجابة الدراسية )األولى/الرابعة(, فالمنهج الوصفي االرتباطي المقارن 

 على تساؤالتها.

 :عينة الدراسة

( طالبة من طالبات جامعة شقراء وتشمل 200قامت الباحثة بتطبيق اداتي الدراسة على عينة بلغت ) 

لوم واآلداب وكلية الكلية األدبية والكلية العلمية, وكلية العلوم التطبيقية بشقراء, كلية التربية وكلية الع : كالً من

العلوم التطبيقية بالدوادمي, كلية التربية بحريمالء, كلية التربية بثادق, كلية العلوم واآلداب بساجر, كلية التربية 

بالمزاحمية, كلية التربية بالقويعية, كلية التربية بضرما, وكلية التربية بعفيف, وتم توزيع ادوات الدراسة على 

  : ية وعلى جميع المستويات ورقياً والكترونياً والجدول التالي يوضح توزيع العينة كالتالياالقسام العلمية واألدب

 (1جدول )

 وصف خصائص عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

 %56 112 أدبي التخصص

 %44 88 علمي

 %28 56 األولى السنة الدراسية

 %35 70 الرابعة

 %100 200 المجموع
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% وعدد 56( طالبة بنسبة 112يتضح من الجدول السابق أن عدد أفراد العينة من القسم األدبي بلغت )

% كما اتضح ايضا من خالل الجدول السابق أن عدد 44( طالبة بنسبة 88أفراد العينة من القسم العلمي بلغت )

( طالبة 70% والسنة الدراسية الرابعة )28( طالبة بنسبة 56ت )افراد العينة من السنة الدراسية األولى بلغ

 . %35بنسبة 

 أدوات الدراسة

 : اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية للتحقق من فروض الدراسة على المقاييس التالية 

 مقياس الكمالية العصابية  -1

 ألبعاد حسب الجدول التالي:( فقرة وتتوزع على ا44( ويتكون المقياس من )2009من اعداد عبد النبي )

 

 (2جدول )

 توزيع أبعاد مقياس الكمالية العصابية وعدد فقرات كل بُعد
 ارقام الفقرات عدد الفقرات البعد الرقم

 - 20 المستويات العالية والمبالغ فيها لألداء 1

 (.22-20-19-16-14-9-7-5-1) 9 من الفرد لذاته-أ 

 (41-39-37-34)  4 من الفرد إلى اآلخرين-ب 

 (40-38-35-31-11-8-4) 7 من اآلخرين نحو الفرد-جـ 

 (44-42-33-24-12-10-3)  7 الخوف من الفشل 2

 (36-28-26-23-17)  5 عدم الرضا بوجه عام 3

-30-29-27-25-21-18-15-13-6-2) 12 الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس 4

32-43) 

 - 44 المجموع

  تصحيح المقياس 

)نعم, أحياناً, ال(. وتقدر "نعم" بثالو درجات, و"أحيانا"  : ابة في ثالثة مستويات هيتقع اإلج 

, وتدل 44, والدرجة الصغرى هي 132بدرجتين, و "ال" بدرجة واحدة. وبذلك تكون الدرجة العظمى هي 

 الدرجة المرتفعة على الكمالية العصابية.

 صدق المقياس :  

 : صدق المقياس بطريقتين هماقامت معدة المقياس من التحقق من  

( من السادة األساتذة المختصين في علم النفس 10قامت معدة المقياس بعرضه على ) : صدق المحكمين-1

 والصحة النفسية, وتم حذف بعض العبارات وتعديل البعض اآلخر, بناء على توجيهـات السـادة المحكمين.

( طالباً وطالبة من كلية التربية, 75على عينة مكونة من )قامت معدة المقياسبتقنينه  : االتساق الداخلي-2

( , الخوف من 0.821المستويات العالية المبالغ لألداء ) : وجاءت معامالت الصدق ألبعاد المقياس كما يلي

 ( 0.891( , الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس )09.75( , عدم الرضا بوجه عام ) 0.955الفشل ) 

 ثبات المقياس : 

امت معدة المقياسبحساب معامل الثبات لألبعاد األربعة الرئيسية والثالثة أبعاد الفرعية من البعد األول ق 

المستويات العالية المبالغ فيها  : والقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ, وجاءت معامالت ثبات األبعاد كالتالي

( , 0.64(, من اآلخرين نحو الفرد  )0.68(, من الفرد لآلخرين )0.57( , من الفرد لذاته )0.64لألداء )
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( 0.62( , الشعور بالنقص وعدم الثقة بوجه عام )0.90( , عدم الرضا بوجه عام )0.67الخوف من الفشل )

 . (0.68, القياس ككل )

 :التحقق من الخصائص السيكومتريةلمقياس الكمالية العصابية في الدراسة الحالية 
مالية العصابية في الدراسة الحالية  قامت الباحثة بتطبيق المقياس للتحقق من صدق وثبات مقياس الك

( طالبة من طالبات جامعة شقراء, ومن تخصصات مختلفة, ومستويات 30على عينة استطالعية قوامها )

 مختلفة, وقد تم اختيارهم عشوائياً.

 صدق االتساق الداخلي : 

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل تم حساب صدق المقياس من خالل االتساق الداخلي وذلك 

 عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه, والجدول التالي  يوضح نتائج ذلك 

 (3جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى له

معامل  م البعد الفرعي االبعاد

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 رتباطاال

المستويات 

 العالية

المبالغ فيها 

 لألداء

 **0.60 19 **0.58 9 **0.39 1 من الفرد لذاته

5 0.52** 14 0.46** 20 0.65** 

7 0.31** 16 0.63** 22 0.58** 

   **0.59 39 **0.57 34 من الفرد لآلخرين

37 0.52** 41 0.49**   

من اآلخرين نحو 

 الفرد

4 0.41** 11 0.46** 35 0.43** 

8 0.53** 31 0.58** 38 0.61** 

40 0.55**     

 **0.50 44 **0.58 24 0.59 3 الخوف من الفشل

10 0.55** 33 0.46**   

12 0.40** 42 0.45**   

 عدم الرضا بوجه عام
17 0.63** 26 0.64** 36 0.61** 

23 0.58** 28 0.53**   

 وجه عامالشعور بالنقص وعدم الثقة ب

2 0.41** 18 0.38** 29 0.57** 

6 0.61** 21 0.44** 30 0.46** 

13 0.59** 25 0.52** 32 0.55** 

15 0.53** 27 0.55** 43 0.49** 

  0.01**معامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى داللة 

حيث  0.01د مستوى من الجدول السابق يتضح ان جميع معامالت االرتباط لها داللة احصائية عن

( لألبعاد الفرعية للبعد  0.61 -0.41( , )0.59 -0.49( , )0.65 -0.31تراوحت معامالت االرتباط بين ) 
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( لعبارات 0.64 -0.53( لعبارات البعد الثاني, وتراوحت بين )0.59 -0.40االول , كما تراوحت بين ) 

وتشير هذه المعامالت الى توافر درجة الرابع   ( لعبارات البعد0.61 -0.38البعد الثالث وتراوحت بين ) 

  . عالية من صدق االتساق الداخلي لجميع ابعاد مقياس الكمالية العصابية

 الصدق البنائي : 

تم التأكد من الصدق البنائي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس  

 . مالت االرتباطوالجدول التالي يوضح نتائج معا

 (4جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الكمالية العصابية

 معامل االرتباط االبعاد م

 **0.72 المستويات العالية المبالغ فيها لألداء 1

 **0.83 الخوف من الفشل 2

 **0.85 عدم الرضا بوجه عام 3

 **0.84 ه عامالشعور بالنقص وعدم الثقة بوج 4

  0.01**معامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى داللة 

من الجدول السابق يتضح ان معامالت االرتباط بين درجة كل بعد  والدرجة الكلية لمقياس الكمالية 

 ( وان قيم معامالت االرتباط مرتفعة ولها داللة احصائية عند مستوى داللة0.85 -0.72تراوحت )  العصابية

  . مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لمقياس الكمالية العصابية 0.01

  ثبات مقياس الكمالية العصابية : 

 باستخدام للعبارات الداخلي االتساق ثبات حساب خالل منالكمالية العصابية  مقياس  ثبات من التأكد تم

 : بالجدول التالي النتائج نكماتبي كرونباخ والتجزئة النصفية, ألفا معامل

 (5جدول )

 الكمالية العصابيةمعامالت ثبات الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألبعاد مقياس 

 التجزئة النصفية معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد م

 0.77 0.79 20 المستويات العالية المبالغ فيها لألداء 1

 0.51 0.52 7 الخوف من الفشل 2

 0.54 0.55 5 عدم الرضا بوجه عام 3

 0.77 0.73 12 الشعور بالنقص وعدم الثقة بوجه عام 4

 0.86 0.87 44 الدرجة الكلية لمقياس الكمالية العصابية

باستخدام معامل الفا الكمالية العصابية  من الجدول السابق اتضح ان قيم معامالت الثابت ألبعاد مقياس 

الكمالية العصابية  (  وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لمقياس 0.79 -0.52)كرونباخ   تراوحت ما بين 

( وكان معامل الثبات 0.77-0.51( , كما جاءت معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية بين )0.87)

الالزم  االربعة  تتمتع بالثباتالكمالية العصابية  وهي قيم عالية تشير الى ان ابعاد مقياس   0.86االجمالي 

 . لعملية التحليل االحصائي

  : مقياس فاعلية الذات األكاديمية -2

( ويتكون  المقياس من 2004مقياس فاعلية الذات األكاديمية من إعداد غنيم )على اعتمدت الباحثة 
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 ( فقرة وتتوزع على األبعاد كما في الجدول التالي: 63)

 (6جدول )

 ية وعدد فقرات كل بُعدتوزيع أبعاد مقياس فاعلية الذات األكاديم

 البعد الرقم
عدد 

 الفقرات
 ارقام الفقرات

1 
فاعلية الذات للتحصيل 

 األكاديمي
13 

ـ  51ـ  46ـ  41ـ  26ـ   16ـ  11ـ  6ـ  1العبارات الموجبة: )  

 ( 56ـ  36ـ  31ـ  21( العبارات السالبة:   )  63

 12 فاعلية الذات للتكليفات الدراسية 2
ـ  52ـ  47ـ  37ـ  27ـ  22ـ  12ـ  7ـ  2بة: )العبارات الموج

 ( 42ـ  32ـ  17( العبارات السالبة:  )  57

3 
فاعلية الذات لتنظيم الذات 

 األكاديمية
12 

ـ  53ـ  38ـ  33ـ  28ـ  23ـ  13ـ  8ـ  3العبارات الموجبة:  ) 

 ( 48ـ  43ـ   18( العبارات السالبة )  58

4 
فاعلية الذات للمواقف 

 اريةاالختب
14 

ـ  49ـ  44ـ  39ـ  34ـ  29ـ  14ـ  9ـ  4العبارات الموجبة: ) 

 ( 61ـ  54ـ  24ـ  19( العبارات السالبة:  ) 62ـ  59

5 
فاعلية الذات للتخصص 

 الدراسي
12 

 60ـ  55ـ  40ـ  35ـ  25ـ  20ـ  10ـ  5العبارات الموجبة:  ) 

) 

 ( 50ـ  45ـ  30ـ  15العبارات السالبة : ) 

 - 63 موعالمج

 تصحيح المقياس : 

 جمع حاصل من الكلية الدرجة حساب الخمسة, ثم األبعاد من بعد كل درجة بحساب المقياس تصحيح يتم

 والتي لنفسه مفحوص كل حددها التي العالمات درجات بتقدير فقرة كل درجة الخمسة, وتحسب األبعاد درجات

 نفسه, وتتراوح عن المفحوص يعتقد ما مع الفقرة في اءج ما تطابق مدى لتقدير تبعا 5ـ  1بين  ما تتراوح

 يمكن درجة ( أدنى63و ) الطالب عليها يحصل أن يمكن درجة ( أقصى315بين ) ما للمقياس الكلية الدرجة

 . عليها الحصول

 

 صدق المقياس : 

في إعداده  قام معد المقياس من التحقق من صدق األداة من الوجهتين الظاهرية والمنطقية بعد االعتماد

 واستخالص أبعاده باستخدام أسلوب التحليل العاملي لفقراته التي سبق وأن تم عرضهاعلى المحكمين,

( ومعظمها معامالت ذات قيمة مرتفعة 0.901,0.351وتراوحت قيم معامالت الصدق الذاتي للمقياس بين )

 . تدل على أن المقياس يقيس ما وضع من أجله

 ثبات المقياس : 

 : المقياس بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقتينقام معد 

 االتساق الداخلي :  

, ( , كما تم حساب معامالت 809حيث تبين أن قيمة ثبات المقياس باستخدام معامل " ألفا " قد بلغت ) 

( طالب وطالبة  98االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس لدرجات العينة االستطالعية  ) ن = 

, 01,( و ) 05,( ومعظمها دال إحصائيا عند مستوى )921, ـ 462وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

 ) 

 إعادة التطبيق :  

تم حساب ثبات المقياس بإعادة التطبيق على نفس أفراد العينة االستطالعية بعد مرور أسبوعين من 

مرتي التطبيق لمقياس فعالية الذات األكاديمي على حيث بلغت قيمة معامالت االرتباط بين  . التطبيق األول
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 . , (01, ( ومعظمها دال عند مستوى )901,  ـ 351العينة االستطالعية قد تراوحت بين )

 :التحقق من الخصائص السيكومتريةلمقياس فاعلية الذات األكاديمية في الدراسة الحالية 
في الدراسة الحالية  قامت الباحثة بتطبيق لتحقق من صدق وثبات مقياس فاعلية الذات األكاديمية 

( طالبة من طالبات جامعة شقراء, ومن تخصصات مختلفة, 30المقياس على عينة استطالعية قوامها )

 ومستويات مختلفة, وقد تم اختيارهم عشوائياً.

 صدق االتساق الداخلي : 

الرتباط بين درجة كل تم حساب صدق المقياس من خالل االتساق الداخلي وذلك بحساب معامالت ا

عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى اليه , وكذلك حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة 

 . الكلية للمقياس والجداول التالية توضح نتائج ذلك

 (7جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى اليه

معامل  م داالبعا

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

فاعلية الذات للتحصيل 

 كاديمياأل

1 0.48** 21 0.35** 41 0.52** 63 0.52** 

6 0.32** 26 0.45** 46 0.52**   

11 0.53** 31 0.59** 51 0.49**   

16 0.47** 36 0.38** 56 0.52**   

للتكليفات فاعلية الذات 

 الدراسية

2 0.37** 17 0.53** 32 0.34** 47 0.72** 

7 0.40** 22 0.59** 37 0.60** 52 0.72** 

12 0.38** 27 0.56** 42 0.45** 57 0.66** 

فاعلية الذات لتنظيم الذات 

 االكاديمية

3 0.46** 18 0.46** 33 0.66** 48 0.46** 

8 0.41** 23 0.43** 38 0.47** 53 0.55** 

13 0.66** 28 0.63** 43 0.67** 58 0.71** 

فاعلية الذات لألداء في 

 المواقف االختيارية

4 0.55** 24 0.62** 44 0.52** 61 0.31** 

9 0.39** 29 0.45** 49 0.52** 63 0.64** 

14 0.36** 34 0.57** 54 0.42**   

19 0.47** 39 0.56** 59 0.55**   

 فاعلية الذات للتخصص

 الدراسية

5 0.39** 20 0.59** 35 0.49** 50 0.70** 

10 0.49** 25 0.58** 40 0.40** 55 0.60** 

15 0.47** 30 0.37** 45 0.64** 60 0.77** 

  0.01**معامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى داللة 

حيث  0.01ند مستوى من الجدول السابق يتضح ان جميع معامالت االرتباط لها داللة احصائية ع

( لعبارات 0.72 -0.34( لعبارات البعد االول وتراوحت بين )0.59 -0.32تراوحت معامالت االرتباط بين )
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( لعبارات 0.64 -0.31( لعبارات البعد الثالث وتراوحت بين )0.71 -0.41البعد الثاني , وتراوحت بين )

وتشير هذه المعامالت الى توافر ت البعد الخامس  ( لعبارا0.77 -0.40البعد الرابع كما تراوحت ما بين )

  . درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لجميع ابعاد مقياس فاعلية الذات االكاديمية

 الصدق البنائي : 

تم التأكد من الصدق البنائي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد مع الدرجة الكلية 

 . وضح نتائج معامالت االرتباطللمقياس  والجدول التالي ي

 (8جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط االبعاد م

 **0.79 فاعلية الذات للتحصيل األكاديمي 1

 **0.77 فاعلية الذات للتكليفات الدراسية 2

 **0.81 فاعلية الذات لتنظيم الذات االكاديمية 3

 **0.78 ية الذات لألداء في المواقف االختباريةفاعل 4

 **0.78 فاعلية الذات للتخصص الدراسي 5

  0.01**معامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الذاتمن الجدول السابق يتضح ان معامالت االرتباط بين درجة كل بعد  والدرجة الكلية لمقياس فاعلية 

( وان قيم معامالت االرتباط مرتفعة ولها داللة احصائية عند مستوى داللة 0.81 -0.77االكاديمية  تراوحت )

 . مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لمقياس فاعلية الذات االكاديمية 0.01

 

 ثبات مقياس فاعلية الذات االكاديمية : 

 للعبارات الداخلي االتساق ثبات حساب خالل منكاديمية فاعلية الذات األمقياس  ثبات من التأكد تم

 : بجدول التالي النتائج تبين كما والتجزئة النصفية, كرونباخ ألفا معامل باستخدام

 

 (9جدول )

 فاعلية الذات األكاديميةمعامالت ثبات الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألبعاد مقياس 

عدد  االبعاد م

 العبارات

معامل الفا 

 كرونباخ

 ة النصفيةالتجزئ

 0.66 0.65 13 فاعلية الذات للتحصيل األكاديمي 1

 0.53 0.54 12 فاعلية الذات للتكليفات الدراسية 2

 0.54 0.53 12 فاعلية الذات لتنظيم الذات االكاديمية 3

 0.56 0.56 14 فاعلية الذات لألداء في المواقف االختبارية 4

 0.57 0.53 12 فاعلية الذات للتخصص الدراسي 5

 0.88 0.84 63 الدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات االكاديمية

من الجدول السابق اتضح ان قيم معامالت الثابت ألبعاد مقياس فعالية الذات االكاديمية باستخدام معامل 
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(  وبلغت قيمة معامل الثبات الكلى لمقياس فعالية الذات 0.65 -0.54الفا كرونباخ   تراوحت ما بين )

( وكان معامل 0.66-0.53( , كما جاءت معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية بين )0.84كاديمية )اال

وهي قيم عالية تشير الى ان ابعاد مقياس فاعلية الذات االكاديمية الخمسة تتمتع بالثبات  0.88الثبات االجمالي 

 الالزم لعملية التحليل االحصائي.

 :نتائج الدراسة وتفسيرها

 ئج االجابة عن السؤال األولنتا 

 "ما مستوى شيوع صفة الكمالية العصابية لدى عينة الدراسة؟" : والذي ينص على

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام المتوسحطات الحسحابية واالنحرافحات المعياريحة لكحل بعحد  

ب قيمحة المتوسحط الحسحابي والجحدول التحالي من ابعاد مقياس الكمالية العصابية وترتيب هحذه االبعحاد تنازليحاً حسح

 : يوضح نتائج ذلك

 ( 10جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من ابعاد مقياس الكمالية العصابية

المتوسطات  البعد م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

مستوى 

الكمالية 

 العصابية

ترتيب هذه 

 االبعاد

 1 مرتفع 0.28 2.39 ية المبالغ فيها لألداءالمستويات العال 1

  مرتفع 0.34 2.44 من الفرد لذاته 

  مرتفع 0.35 2.40 من الفرد لآلخرين 

  مرتفع 0.37 2.33 من اآلخرين نحو الفرد 

 4 متوسط 0.37 1.86 الخوف من الفشل 2

 2 متوسط 0.45 2.03 عدم الرضا بوجه عام 3

 3 متوسط 0.37 1.94 وجه عامالشعور بالنقص وعدم الثقة ب 4

 ـــــــ متوسط 0.30 2.05 المقياس ككل

  : للحكم على  مستوى الكمالية العصابية تم االستناد على المعيار التالي

 ( ف1.67قل من ألى إ -1اذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي بين )ن مستوى الكمالية منخفض.إ 

 ( ف2.33لى اقل من إ -1.67اذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي بين )ن مستوى الكمالية متوسط.إ 

 ( ف3الى  -2.33اذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي بين )ن مستوى الكمالية مرتفعإ  . 

ن المستوى العام للكمالية العصابية ألفراد عينة الدراسة كان مستوى متوسط أمن الجدول السابق يتضح 

( كما تراوحت 0.30( بانحراف معياري )2.05ة )حيث بلغ المتوسط العام لمقياس الكمالية العصابي

( حيث تراوحت مستويات الكمالية العصابية ما بين 2.39 -1.86المتوسطات الحسابية لألبعاد ما بين )

مستويات متوسطة ومرتفعة حيث جاء في الترتيب االول البعد الخاص ب " المستويات العالية المبالغ فيها 

( ومستوى كمالية مرتفع كما اتضح للباحثة ان المتوسطات الحسابية  2.39لألداء" بمتوسط حسابي بلغ )

( وجميعها ذات 2.33-2.40 -2.44لألبعاد الفرعية لبعد المستويات العالية المبالغ فيها لألداء كانت )

مستويات كمالية مرتفعة , وفي الترتيب الثاني جاء البعد الخاص "عدم الرضا بوجه عام " بمتوسط حسابي بلغ 

( ومستوى متوسط من الكمالية, وفي الترتيب الثالث جاء البعد " الشعور بالنقص وعدم الثقة بوجه عام 2.03)

( ومستوى متوسط من الكمالية , وفي الترتيب الرابع جاء البعد " الخوف من 1.94" بمتوسط حسابي بلغ )
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  . ( ومستوى متوسط من الكمالية العصابية1.89الفشل " بمتوسط حسابي بلغ )

وتفسر الباحثة ارتفاع مستوى الكمالية العصابية لدى عينة من طالبات جامعحة شحقراء بانحه قحد يرجحع الحى 

عدم الشعور بالرضا عن االداء الذي يقومون به؛ ألنحه فحي نظحرهم لحم يفعلحوه بالصحورة المطلوبحة, فهحم يريحدون 

ب علحى ذلحك اضحطرابات نفسحية وشحعور تحقيق أهداف مستحيلة, والذي يعدونه هو االنجاز الحقيقحي, ممحا يترتح

بالنقص, كمحا أن معحايير األداء لحدى االشحخاص الكمحاليين تكحون عاليحة المسحتوى وتتصحف بالصحرامة, وبالتحالي 

( ؛ Nugent,2000يفرض الشخص الكمالي لنفسه معايير غير واقعيه للتفوق وبالتالي يقع فحي مشحكلة الكمحال )

ما يمكنهم به في الواقع, وهذا بحدوره يقحودهم إلحى دوامحة محن الخحوف تجحاه وذلك ألن هذه التوقعات العالية تفوق 

 المعوقات والعقبات التي تواجههم أثناء محاولة تنفيذ تلك األهداف.

وهحو محا  الجامعيحات الطالبحات لحدى ترتفحع العصحابية الكماليحة أن الدراسحات إلحى بعض توصلت نتائج وقد

مستوى الكمالية العصابية في بعد المستويات العالية المبحالغ فيهحا لحألداء توصلت اليه الدراسة الحالية من ارتفاع 

 حيحث الكماليحة علحى تسحاعد التحي العوامحل محن النظحري األدب فحي جحاء كما,لدى عينة من طالبات جامعة شقراء

 لرضحا الحاجحة أهمهحا األفحراد لحدى الكماليحة لظهحور ومحفحزات عوامل عدة هناك ( أن2013 سماعيل,إذكرت )

ذاتحه,  حمايحة أجحل محن كامحل بشحكل ممتحازة أعمالحه تكون بأن يسعى لذا فض؛ أور نقد أي من والخوف آلخرينا

 ممتححازة غيححر إنجححازاتهم كانححت إذا القيمححة عححديمو أنهححم الكمححاليون يعتقححد شححيء حيححث ال أو الكححل بمنطححق والتفكيححر

 أو متعححددة والمبالغححة نظححر اتوجهحح مححن بوضححوح األمححور رؤيححة فححي صححعوبة الكمححاليين لححدى ألن وذلححك بالكامححل؛

 هحذه مثحل ومحع حياتهم؛ تكون أن يجب كيف في صارمة بقواعد االلتزام إلى يؤدي مما عمله؛ يجب فيما المغاالة

 ينجحححون اآلخححرين بححأن واالعتقححاد الخاصححة ورغبححاتهم حاجححاتهم االعتبححار فححي يضححعون مححا نححادراً  فححإنهم المبالغححة,

 وبأخطحاء المجهحود, محن األدنحى الححد ببحذل النجاح يحققون اآلخرين أن كإدرا إلى الكماليون يميلث حية بسهول

 أنهحا علحى كانحت مهمحا ومححاوالتهم جهحودهم إلحى ينظحرون فحإنهم الوقحت, نفحس وفحي بالحذات؛ كبيحرة وبثقة قليلة,

 غيركافية.

 لدراسة( حيث توصلت ا2007واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع ما أظهرتهالنتائج في دراسة الزغاليل )

عححام, وتفسححر الباحثححة هححذا  بشححكل الجامعححة طححالب لححدى الكماليححة, مححن بقليححل المتوسححط دون مسححتوى وجححود لححىإ

االختالف ربما يعود لالخحتالف الثقحافي بحين المجتمحع االردنحي والمجتمحع السحعودي, كمحا ذكحرت ذلحك اسحماعيل 

لنجحاح األكحاديمي الحذي بالضحرورة ( حيث ترتبط مفاهيم النجاح للطالب فحي المجتمحع السحعودي بمحدى ا2013)

 يؤدي للنجاح الوظيفي أو المكانة الوظيفية, مما يجعلهم أكثر ميالً للكمالية العصابية.

كما تفسر الباحثة ذلك الختالف طبيعة المرأة العصرية عن طبيعة المرأة في السحنوات السحابقة محن خحالل 

الحذي يحرى أن المحرأة Silvermanنظحر سحيلفرمانتعدد األدوار داخل المنحزل وخارجحه, ويتفحق ذلحك محع وجهحة 

العصرية تقع تححت ضحغط العديحد محن المتطلبحات, حيحث البحد لهحا محن العنايحة بأسحرتها ومجتمعهحا, واداء المهحام 

 المنزلية, اضافة الى عملها وتعليمها, ونموها الروحي والفكري, والوفاء بحاجات اآلخرين وتوقعاتهم.

 هححل توجححد عالقححة بححين الكماليححة العصححابية اني والااذي ياانص علااى مااا يلااي: نتااائج االجابااة عاان السااؤال الثاا

 وفاعليةالذات األكاديمية لدى عينة الدراسة

جابحة عحن هحذا السحؤال قامحت الباحثحة باسحتخدام معحامالت ارتبحاط بيرسحون واختبحار داللتحه االحصححائية لإل

ن بحين درجاتالكماليةالعصحابيةبأبعادها للتحقق من الفرض والجدول التالي يوضح نتائج معامالت ارتبحاط بيرسحو

 وفاعليةالذاتاألكاديمية بأبعادهالدىأفراد عينةالدراسة.

 (11جدول )

أفراد  لدى األكاديمية بأبعادها الذات بأبعادها وفاعلية العصابية الكمالية معامالت ارتباط بيرسون بين درجات

 الدراسة عينة

 المقياس ككلالتخصص مواقف تنظيم الذات التكليفات التحصيل فاعليحححححة الحححححذات                        
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 الدراسي االمتحان األكاديمية الدراسية االكاديمي  لية العصابيةالكما

المسححححتويات العاليححححة المبححححالغ فيهححححا 

 لألداء

-0.15* -0.14* -0.21** -0.18** -0.19* -0.16** 

 **0.17- **0.18- **0.16- **0.18- **0.15- **0.17- الخوف من الفشل

 **0.19- **0.17- *0.15- **0.17- **0.15- **0.16- عدم الرضا بوجه عام

الشعور بحالنقص وعحدم الثقحة بوجحه 

 عام

-0.14* -0.15** -0.14* -0.16** -0.14* -0.17** 

 **0.18- **0.17- **0.19- *0.14- **0.16- **0.17- المقياس ككل

       0.05* معامل االرتباط له داللة عند مستوى           0.01**معامل االرتباط له داللة عند مستوى 
 

 : من الجدول السابق يتضح ما يلي

(  بحين بعحد المسحتويات العاليحة 0.01 -0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -1

اعليحة الحذات األكاديميحة حيحث المبالغ فيهحا لحألداء كأححد ابعحاد الكماليحة العصحابية وبحين جميحع ابعحاد مقيحاس ف

( وان جميع اشارات معامالت االرتبحاط كانحت سحالبة ممحا 0.21 – 0.15تراوحت معامالت االرتباط بين )

يشير الى ان العالقة بين بعد المستويات المبالغ فيها لألداء وبين ابعحاد فاعليحة الحذات األكاديميحة عكسحية ممحا 

بحالغ لحألداء فيهحا كلمحا قلحت فاعليحة الحذات األكاديميحة لحدى عينحة محن يشير الى انحه كلمحا زادت المسحتويات الم

  . طالبات جامعة شقراء

(  بحين بعحد الخحوف محن الفشحل 0.01 -0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللحة ) -2

اوححت معحامالت كأحد ابعاد الكماليحة العصحابية وبحين جميحع ابعحاد مقيحاس فاعليحة الحذات األكاديميحة حيحث تر

( وان جميع اشارات معامالت االرتباط كانت سالبة مما يشير الى ان العالقة 0.18 – 0.15االرتباط بين )

بين بعد الخوف من الفشل  وبين ابعاد فاعلية الذات األكاديميحة عكسحية ممحا يشحير الحى انحه كلمحا زاد الخحوف 

  . من طالبات جامعة شقراء من الفشل  كلما قلت فاعلية الذات األكاديمية لدى عينة

(  بحين بعحد عحدم الرضحا بوجحه 0.01 -0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللحة ) -3

عام  كأحد ابعاد الكمالية العصابية وبين جميع ابعاد مقياس فاعلية الذات األكاديمية حيث تراوحت معامالت 

ات معامالت االرتباط كانت سالبة مما يشير الى ان العالقة ( وان جميع اشار0.17 – 0.15االرتباط بين )

بين بعد عدم الرضا بوجه عام  وبين ابعاد فاعلية الذات األكاديمية عكسية مما يشحير الحى انحه كلمحا زاد عحدم 

  . الرضا بوجه عام  كلما قلت فاعلية الذات األكاديمية لدى عينة من طالبات جامعة شقراء

(  بحين بعحد الشحعور بحالنقص 0.01 -0.05ذات داللحة احصحائية عنحد مسحتوى داللحة ) توجد عالقة ارتباطيحة -4

وعدم الثقة بوجه عام كأحد ابعاد الكمالية العصابية وبين جميع ابعحاد مقيحاس فاعليحة الحذات األكاديميحة حيحث 

ممحا ( وان جميع اشارات معامالت االرتبحاط كانحت سحالبة 0.16 – 0.14تراوحت معامالت االرتباط بين )

يشير الى ان العالقة بين بعد الشعور بالنقص وعحدم الثقحة بوجحه عحام وبحين ابعحاد فاعليحة الحذات عكسحية ممحا 

يشير الى انه كلما زاد الشعور بالنقص وعدم الثقة بوجه عحام كلمحا قلحت فاعليحة الحذات األكاديميحة لحدى عينحة 

  . من طالبات جامعة شقراء

(  بحين الدرجحة الكليحة للكماليحة 0.01 -0.05ائية عند مسحتوى داللحة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احص -5

 – 0.14العصابية وبين جميع ابعاد مقياس فاعلية الذات األكاديمية حيث تراوحت معامالت االرتباط بحين )

( وان جميححع اشححارات معححامالت االرتبححاط كانححت سححالبة ممححا يشححير الححى ان العالقححة بححين الدرجححة الكليححة 0.19

الكمالية العصابية  وبين ابعاد فاعلية الذات األكاديمية عكسية مما يشير الى انحه كلمحا زادت الكماليحة لمقياس 

  . العصابية كلما قلت فاعلية الذات األكاديمية لدى عينة من طالبات جامعة شقراء
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جامعحة شحقراء  وترى الباحثة أن ارتباط الكمالية العصابية بفاعلية الذات األكاديمية لدى عينة من طالبحات

يعود لما للكمالية من دور في كثير من االضطرابات النفسية, حيث يفسر هويت وفليت هذه العالقة من جحانبين, 

األول: إمكانيححة أن يولححد سححلوك الكماليححة ضححغوطاً والتححي تنححتج جزئيححاً مححن ميححل الكمححاليين إلححى التقيححيم الصححارم, 

ربط االداء بقيمة الذات, بحيحث يعتبحر األداء غيحر المثحالي فشحالً  والتركيز على الجوانب السلبية لألداء, والثاني:

 الطالبحة تجعحل كما تحرى الباحثحة ايضحاً أن الكماليحة العصحابية (2007ومؤشر النعدام القيمة الذاتية. )الموسى,

 ألعلحى الوصحول جاهحدة عنها, فتححاول اآلخرين لدى أنها تدرك التي الصورة لىإ للوصول كبيرة بدرجة مهتمة

 الطالبحات لحدى االتجحاه هحذا والتقيحيم, وتعزيحز التقحدير تتسحتحق كحذا ذاتهحا عن ومفهومها كيانها لها يحفأ مستوى

 فحي الكمحال تحقيحق جاهحدة قحاع, فتححاول لها ال يعرف التي العصابية الكمالية في الوقوع نحو يجرفها الجامعيات

نظرها ة وج من –الكمال  كان ذاإ وخاصة لمنالا صعب األحيان من الكثير في يعد الهدف تفعله, وهذا شيء كل

 ال تسحتطيع أنهحا فيهحا تدرك التي الدرجة إلى تصل عيب, حتى أو نقص ال يصيبه محكم إطار في العمل يعني –

 أفضحل آخحر مسحتوى هنحاك أن تشحعر حتحى معين مستوى لىإ بوصولها ال ينفك أنه تشعر ويجعلها الكمال تحقيق

ة مغلقح حلقحة ححول والرضحا عحن نفسحها, فتحدور الكمحال لىإ تصل فلن ليه, وإالإ لالوصو عليها يجب منه وأعلى

 الذاتيححة فاعليتهححا تححدني الحى األمححر يصححلبها لحذاتها, ممححا ترتضححيه الححذي الكمححال تحقيحق عححن بعجزهححا داخلهححا تحدرك

 األكاديميحة لحيحاةا محع التفاعحل ومحن الجيحد األداء محن تمكنهحا التحي ودوافعها واستعداداتها قدراتها ومعتقداتها عن

 وأساسحياً  مهمحاً  مصحدراً  وتعحد األداء, تضحعف المرتفعحة االنفعاليحة االسحتثارة ( أن2009سالم ) الجامعية, ويرى

 واألفحرا الفحرد, لحدى الذات فاعلية في تؤثر والتعب والضغوط والقلق الشديد فاالنفعال الذات, فاعلية مصادر من

 ضعيفة. فاعليتهم تكون ما غالباً  األمور هذه من يعانون دالذين

نتائج إجابة السؤال الثالث الذي نص على ما يلي: ما تأثير متغيري )النوع, السنة الدراسية( في مستوى 

 الكمالية العصابية لدى أفراد العينة؟

 أوالً متغير التخصص: 

 : تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة وكانت النتائج كما في الجدول التالي

 ( 12جدول )

 لىإ تعزى العصابية بأبعادها الكمالية مقياس في الدراسة عينة درجات متوسطي نتائج اختبار ت للفروق بين

 أدبي( -متغيرالتخصص )علمي

 التخصص البعد
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

 المستويات العالية المبالغ فيها لألداء
 0.23 2.46 88 يعلم

198 3.39** 
 0.30 2.33 112 أدبي

 الخوف من الفشل
 0.39 1.95 88 علمي

198 3.14** 
 0.34 1.79 112 أدبي

 عدم الرضا بوجه عام
 0.47 2.16 88 علمي

198 3.82** 
 0.41 1.92 112 أدبي

 الشعور بالنقص وعدم الثقة بوجه عام
 0.37 2.09 88 علمي

198 5.23** 
 0.33 1.83 112 دبيأ

 المجموع الكلي للمقياس
 0.30 2.16 88 علمي

198 4.86** 
 0.27 1.97 112 أدبي
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                                         0.01** فروق داله عند مستوى 

 : من الجدول السابق يتضح ما يلي

الدرجحة الكليحة لمقياسالكماليةالعصحابية توجد فروق ذات داللة احصحائية بحين متوسطيدرجاتعينةالدراسحةعلى / 1

وهحي قيمحة دالحة احصحائياً عنحد مسحتوى  4.86أدبي( حيحث بلغحت قيمحة )ف( =  -تعزىالىمتغيرالتخصص )علمي

  . وان الفروق كانت لصالح طالبات االقسام العلمية 0.05داللة 

الكماليةالعصحابية بأبعادهحا في مسحتوى  الدراسة عينة درجات حصائية بين متوسطيإ/ توجد فروق ذات داللة 2

( وهححي 5.23 -3.82 -3.14 -3.39)  أدبححي( حيححث بلغححت قححيم )ف( = -التخصححص )علمححي متغيححر الححى تعححزى

  . وان الفروق كانت لصالح طالبات االقسام العلمية 0.05قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 

صص لصالح األقسام العلمية بسبب أن وتفسر الباحثة وجود فروق في مستوى الكمالية العصابية في التخ

الضغوط الدراسية على طالبات القسم العلمي اكثر منها على طالبات القسم االدبي كما ان طبيعة دراسحة االقسحام 

العلمية طبيعة صحعبة عنهحا فحي االقسحام االدبيحة ممحا يجعحل الكماليحة العصحابية للطالبحات القسحم العلمحي اكثحر محن 

 طالبات القسم االدبي.

(, 2013سحماعيل )إ ذكحرت حيحث الكماليحة صحفة اكتسحاب فحي كبير دور للمعلمين ترى الباحثة ايضاً أنو

 تلحك تعزيحز يحتمث حيح الطحالب علحى كبيرة بصورة يؤثر بالكمالية المعلم اتصاف كما جاء في األدب النظري أن

صحية, كمحا أن عحرض القحدوة لشخا خصائصحها واكتسحابا تقليحده يحتمتي  ال القدوة أنه عن فضالً  قبله, من الصفة

الناجحة دون توضيح العقبات التي قد تواجههم, يوحي بالكمالية بصورة غير مباشرة؛ لذا فهم يدخلون فحي حالحة 

 من العمل المستمر, وبذل الجهود إلرضاء من حولهم, وحماية لذواتهم.

ي اجراهحا علحى عينحة محن ( الت2013وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت اليه دراسة مظلوم )

والعدوانيحة, واسحفرت نتائجهحا  الكماليحة بحين االرتباطيحة العالقحة طبيعة على وسعت للتعرف التربية, كلية طالب

الى وجود فروق ذات داللة احصائية في مقياس الكمالية يعزى لمتغير التخصحص لصحالح األقسحام العلميحة, كمحا 

(, التي تم اجراءها على عينة من الطالب 2011ة مصطفى وأحمد )اتفقت ايضاً مع ما توصلت اليه نتائج دراس

الموهوبين اكاديمياً, في وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكمالية العصحابية وفحق متغيحر التخصحص 

( التحي 2010وذلك لصالح التخصصات العلمية, واتفقت ايضاً مع ما اسفرت عنه نتحائج دراسحة نيبونحوآخرون )

ا علححى عينححة مححن طححالب الجامعححة, وتوصححلت لوجححود فححروق فححي مسححتوى الكماليححة العصححابية تبعححاً تححم اجراءهحح

(, والتحي اجراهحا علحى عينحة محن 2010للتخصص لصالح االقسام العلمية, كما اتفقت ايضاً مع دراسة محمحود )

تعحزى لمتغيحر حصحائية فحي مسحتوى الكماليحة العصحابية إتائجها الى وجود فحروق ذات داللحة المعلمين واسفرت ن

( التحي اجراهحا علحى عينحة محن 2009التخصص وذلك لصالح االقسام العلمية, و اتفقت ايضاً مع دراسة عطية )

طالب الجامعة المتفوقين عقلياً وتوصلت الى وجود فحروق ذات داللحة احصحائية فحي مسحتوى الكماليحة العصحابية 

( التحي اجراهحا 2005ة كحذلك محع دراسحة سحينكلير)لصالح التخصصات العلمية, كما اتفقت نتائج الدراسحة الحاليح

على عينة من طحالب المرحلحة الجامعيحة وتوصحلت نتائجهحا الحى وجحود فحروق ذات داللحة احصحائية فحي مسحتوى 

 أدبي وذلك لصالح التخصصات العلمية. -الكمالية وفق متغير التخصص/ علمي

( التحي اجراهحا علحى 2012ريحاض ) دراسحة نتحائج ليهإمع ما توصلت  الحالية الدراسة نتائج بينما اختلفت

 مسححتوى فححي إحصحائيا دالححة فحروق عينحة مححن الطحالب والطالبححات المتفحوقين عقليححاً واظهحرت نتائجهححا عحدم وجححود

جراهحا علحى عينحة محن أ(, التحي 2007للتخصص, واختلفت ايضاً محع دراسحة الزغاليحل ) تبعا العصابية الكمالية

دم وجود فروق ذات داللحة احصحائية فحي مسحتوى الكماليحة يعحزى لمتغيحر طالب الجامعة واسفرت نتائجها الى ع

 التخصص.

 

 ثانياً: متغير السنة الدراسية

 تم استخدام اختبار)ت( للعينات المستقلة وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

 ( 13جدول )



  544 

 2017مجلة البحث العلمى فى التربية                                          العدد الثامن عشر لسنة 
 

 

 لىإ تعزى ابية بأبعادهاالعص الكمالية مقياس في الدراسة عينة درجات متوسطي نتائج اختبار ت للفروق بين

 الرابعة(-متغيرالسنة الدراسية )األولى

 البعد
السنة 

 الدراسية

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

 المستويات العالية المبالغ فيها لألداء
 0.27 2.23 56 األولى

124 4.73-** 
 0.28 2.47 70 الرابعة

 ف من الفشلالخو
 0.33 1.75 56 األولى

124 4.42-** 
 0.36 2.03 70 الرابعة

 عدم الرضا بوجه عام
 0.45 1.91 56 األولى

124 3.23-** 
 0.48 2.18 70 الرابعة

 الشعور بالنقص وعدم الثقة بوجه عام
 0.31 1.79 56 األولى

124 4.85-** 
 0.39 2.09 70 الرابعة

 ياسالمجموع الكلي للمق
 0.26 1.92 56 األولى

124 5.13-** 
 0.32 2.19 70 الرابعة

                                         0.01** فروق داله عند مستوى 

 : من الجدول السابق يتضح ما يلي

ية توجد فروق ذات داللة احصحائية بحين متوسطيدرجاتعينةالدراسحةعلى الدرجحة الكليحة لمقياسالكماليةالعصحاب/ 1

وهي قيمة دالحة احصحائياً عنحد  5.13الرابعة (  حيث بلغت قيمة )ف( =  -تعزىالىمتغيرالسنة الدراسية ) األولى 

  . وان الفروق كانت لصالح طالبات السنة الرابعة 0.05مستوى داللة 

هحححا / توجحححد فحححروق ذات داللحححة احصحححائية بحححين متوسطيدرجاتعينةالدراسحححةفي مسحححتوى الكماليةالعصحححابية بأبعاد2

( وهي 4.85-3.23 -4.42 -4.73الرابعة (  حيث بلغت قيم )ف( = ) -تعزىالىمتغيرالسنة الدراسية ) األولى 

 وان الفروق كانت لصالح طالبات السنة الرابعة.  0.05قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 

لعصحابية تفحوق طالبحات مما سبق يتضح ان طالبات السنة الرابعة يعانين من مستوى مرتفع من الكماليحة ا

السنة األولى وترى الباحثة أنه قد يرجع ذلك الى ان طالبات السنة الرابعة يعانين من ضغوط التخحرج وضحغوط 

الدراسة في المراحل النهائية من الكلية عكس طالبات السحنة األولحى, كمحا يمكحن تفسحير ذلحك حسحب نظريحة أدلحر 

كمال كالهمحا سحمة فطريحة للنمحو اإلنسحاني تتضحمن كحل الجوانحب ( أن الكفاح للتفوق والAdlerحيث يرى أدلر )

الصحية, وفيها يكون الدافع للكمالية موجه نحو الحصول على الفوائد االجتماعية أو تحسين ورقي المجتمع بدالً 

محن تحسححين ورقححي الححذات, وهححذا محا ينطبححق علححى طالبححات السححنة الرابعححة ومحا ينتظححرهم مححن خدمححة المجتمححع بعححد 

 التخرج.

جراهححا علححى عينححة مححن طححالب أ(, التححي 2013ة مححع دراسححة دراوشححة )وقححد اتفقححت نتححائج الدراسححة الحاليحح

حصائية فحي مقيحاس الكماليحة إرت النتائج وجود فروق ذات داللة حيث أظه الناصرة قضاء في الثانوية المدارس

ايضححاً مححع دراسححة العصححابية تعححزى للمسححتوى الدراسححي وذلححك لصححالح طححالب المسححتويات العليححا, كمححا اتفقححت 

سححفرت النتححائج عححن وجححود عالقححة ذات داللححة احصححائية فححي مسححتوى الكماليححة أ(, حيححث 2010نيبونححوآخرون )

يضحاً محع دراسحة شحان أالعصابية تبعاً للمستوى الدراسي لصالح طحالب السحنة الرابعحة, واتفقحت الدراسحة الحاليحة 
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ائية فحي الكماليحة فحي متغيحر السحنة الدراسحية سفرت نتائجهحا عحن وجحود عالقحة ذات داللحة احصحأ(, التي 2010)

 لصالح المستويات العليا.

 النتحائج أشحارت (, حيحث2007بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت اليحه دراسحة الزغاليحل )

 للمستوى الدراسي. تبعا الجامعة طالب بين الكمالية صفة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى

جابة السؤال الرابع الذي نص على ما يلي: ما تأثير متغيري )النوع, السنة الدراسية( في مستوى نتائج إ

 فعالية الذات األكاديمية لدى أفراد العينة؟

 أوالً: متغير التخصص

 تم استخدام اختبار)ت( للعينات المستقلة وكانت النتائج كما في الجدول التالي:

 ( 14جدول ) 

 فاعلية الذات األكاديمية بأبعادها في مقياس الدراسة عينة درجات متوسطي ق بيننتائج اختبار ت للفرو

 أدبي( -متغيرالتخصص )علمي لىإ تعزى

حجم  التخصص البعد

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

 التحصيل االكاديمي
 0.63 3.48 88 علمي

198 
1.28- 

 0.68 3.60 112 أدبي 

 التكليفات الدراسية
 0.51 3.62 88 علمي

198 
0.14- 

 0.69 3.63 112 أدبي 

 تنظيم الذات األكاديمية
 0.56 4.07 88 علمي

198 
2.76-** 

 0.56 4.29 112 أدبي 

 مواقف االمتحان
 0.65 3.38 88 علمي

198 
1.09- 

 0.63 3.48 112 أدبي 

 0.62 3.37 88 علمي التخصص الدراسي
198 0.26- 

 0.68 3.39 112 أدبي

 0.49 3.58 88 علمي المقياس ككل
198 1.30- 

 0.53 3.68 112 أدبي

                                         0.01** فروق داله عند مستوى 

 : من الجدول السابق يتضح ما يلي

الدراسححةعلى الدرجححة الكليححة لمقياسححفاعلية الححذات توجححد فححروق ذات داللححة احصححائية بححين متوسطيدرجاتعينة/ ال 1

وهي قيمة غير دالة احصحائياً  1.30أدبي( حيث بلغت قيمة )ف( =  -األكاديمية  تعزىالىمتغيرالتخصص )علمي

 . 0.05عند مستوى داللة 

الية /ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطيدرجاتعينةالدراسةفي مستوى فاعلية الذات بأبعادها الت2

معتقدات التخصص الدراسي(  -األداء في المواقف االختبارية    -التكليفات الدراسية-)التحصيل االكاديمي 

( وهي قيم 0.26 – 1.09 -0.14 -1.28أدبي( حيث بلغت قيم )ف( = )  -تعزىالىمتغيرالتخصص )علمي

 . 0.05غير  دالة احصائياً عند مستوى داللة 



  546 

 2017مجلة البحث العلمى فى التربية                                          العدد الثامن عشر لسنة 
 

 

ائية بين متوسطيدرجاتعينةالدراسةفي مستوى فاعليحة الحذات للبعحد فاعليحة الحذات / توجد فروق ذات داللة احص3

( وهحي قحيم دالحة 2.76أدبي( حيحث بلغحت قحيم )ف( = ) -لتنظيم الذات األكاديمية تعزىالىمتغيرالتخصص )علمي

ات القسحم دبي ممحا يشحير الحى ان طالبحنت الفروق لصالح طالبات القسم األوكا 0.05احصائياً عند مستوى داللة 

  . االدبي يتمتعن بفاعلية الذات لتنظيم الذات اكثر من طالبات القسم العلمي

يحة بأبعادهحا التاليحة وتحرى الباحثحة أن عحدم وجحود أثحر لتخصحص أفحراد العينحة فحي فاعليحة الحذات األكاديم 

صحص الدراسحي(  بحين معتقحدات التخ -األداء في المواقف االختباريحة  -التكليفات الدراسية-كاديمي)التحصيل األ

االقسام العلمية واألدبية يمكن تفسيره حسب نظرية التعلم االجتماعي لـ باندورا" الذي يرى أن السحلوك البشحري 

يرجع إلى الحتمية المتبادلة التي تتطلحب عوامحل سحلوكية ومعرفيحة وبيئيحة, ويظهحر محن خحالل ذلحك أن للعمليحات 

بانحدورا ولكنحه ال يعتبحر الحذات عحامالً نفسحياً يحتحكم فحي السحلوك,  دورا رئيسا فحي نظريحة Selfالمرتبطة بالذات 

ليشير إلى التكوينات المعرفية التحي تمحد الفحرد Self-Systemوبدالً من ذلك فهو يستخدم مصطلح النظام الذاتي 

ا بميكانيزمات مرجعية, كما تشير إلى مجموعة من الوظائف الفرعية مثل إدراك وتقييم وتنظحيم السحلوك, وهكحذ

فإن الذات في نظرية التعلم االجتماعي عبارة عن مجموعة من العمليات المعرفيحة والتكوينحات التحي محن خاللهحا 

 ( 2001يرتبط الناس ببيئتهم والتي تساعد في تشكيل سلوكهم. )بدوي,

لتربيحة, لى تشابه أغلب المواد بين االقسام العلمية واألدبية فحي كليحات اإيضاً أنه يعود أكما ترى الباحثة  

 هنحاك أن الكليحات, كمحا جميحع بين حدما لىإ متشابهة الطالبات من المطلوبة والواجبات الجامعية المتطلبات وأن

 وهي والتفوق العليا الدرجات وتحقيق النجاح لىإ للوصول وتحقيقها نجازهاإ الطالبات من يتطلب دراسية عباءأ

 واألدبية. العلمية الكليات جميع على تسري

سر الباحثة تفوق طالبحات األقسحام األدبيحة علحى األقسحام العلميحة للبعحد فاعليحة الحذات لتنظحيم الحذات كما تف 

األكاديمية قد يعود ذلك لطبيعة األقسام األدبية القائمة على الحفأ أكثحر محن الفهحم ولحذلك لطبيعحة المحواد النظريحة 

 تلحك األهحداف, كمحا تعتمحد إلى للوصول األفكار في حيث أن تنظيم الذات األكاديمية يقصد به القدرة على التحكم

 التذكر. استراتيجية على العملية

(, علحى عينحة محن 2015وقد اتفقت نتحائج الدراسحة الحاليحة محع نتحائج الدراسحة التحي اجراهحا الشحمراني ) 

ي خالحد, حيحث توصحلت النتحائج الحى عحدم وجحود فحروق ذات داللحة احصحائية فح الملك بجامعة التربية كلية طالب

( 2015مستوى فاعلية الذات األكاديمية بين االقسام العلمية واالقسام األدبية, واتفقت ايضاً مع دراسة الشمري )

 داللححة ذات فححروق توجححد ال أنححه الدراسححة نتححائج ظهححرتأجراهححا علححى عينححة مححن طححالب المرحلححة الثانويححة و أالتححي 

بيعحي(, كمحا اتفقحت ايضحاً محع دراسحة وتحد وفحق متغيرالتخصحص )شحرعي/ ط الذات فاعلية محاور بين إحصائية

الفححم والتحي توصحلت الحى عحدم وجحود فحروق  أم منطقحة فحي الثانوية المرحلة جراها على طالبأ( التي 2013)

التخصححص, كمححا اتفقححت ايضححاً مححع دراسححة  متغيححر ألثححر تعححزى األكاديميححة الححذات فاعليححة فححي إحصححائية داللححة ذات

استها التي اجرتها على عينة من طالب كلية التربيحة بجامعحة الكويحت (, حيث أظهرت نتائج در2013الفضلي )

يضحاً محع دراسحة أواألدبحي, واتفقحت  العلمحي التخصحص ذوى بحين الحذات فاعليحة إدراك فحي  عدم وجحود اخحتالف

لحى عحدم وجحود عالقحة إسحفرت نتائجهحا أالثانوية و جراها على عينة من طالب المرحلةأ(, التي 2012العبادي )

 لة احصائية وفق متغير التخصص )علمي/أدبي( في مقياس فاعلية الذات األكاديمية.ذات دال

(, حيحث توصحلت نتحائج دراسحته 2015بينما اختلفت نتائج الدراسة الحاليحة محع نتحائج دراسحة المشحيقح ) 

 حيحث للتخصحص تعحزى حصحائيةإالتي اجراها على عينة من طالب جامعة القصيم الى وجود فروق ذات داللة 

يضحاً محع أاألدبيحة, كمحا اختلفحت  األقسحام علحى األكاديميحة الحذات فاعلية في العلمية األقسام وطالبات طالب فوقت

رت النتائج وجود فروق جراها على عينة من طالب المرحلة الثانوية وأظهأ(, التي 2013نتائج دراسة حمدي )

 األدبية.حصائية في فاعلية الذات األكاديمية لصالح األقسام إذات داللة 

 ثانياً: متغير الفرقة الدراسية:

 : تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة وكانت النتائج كما في الجدول التالي
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 ( 15جدول )

نتائج اختبار ت للفروق بينمتوسطيدرجاتعينةالدراسةفي مقياسفاعلية الذات األكاديمية  

 ة(الرابع-بأبعادهاتعزىالىمتغيرالسنة الدراسية )األولى

السنة  البعد

 الدراسية

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

 0.60 3.40 56 األولى التحصيل االكاديمي
124 2.00-* 

 0.70 3.64 70 الرابعة

 0.44 3.52 56 األولى التكليفات الدراسية
124 2.67-** 

 0.67 3.80 70 الرابعة

 0.49 3.92 56 األولى الذات األكاديمية تنظيم
124 4.25-** 

 0.62 4.35 70 الرابعة

 0.56 3.34 56 األولى مواقف االمتحان
124 1.59- 

 0.71 3.52 70 الرابعة

 0.68 3.31 56 األولى التخصص الدراسي
124 1.05- 

 0.60 3.43 70 الرابعة

 0.42 3.50 56 األولى المقياس ككل
124 2.73-** 

 0.57 3.75 70 الرابعة

       0.05* له داللة عند مستوى                                         0.01** له داللة عند مستوى 

 : من الجدول السابق يتضح ما يلي

توجححد فححروق ذات داللححة احصححائية بححين متوسطيدرجاتعينةالدراسححةعلى الدرجححة الكليححة لمقياسححفاعلية الححذات / 1

وهحي قيمحة دالححة  2.73الرابعحة (  حيحث بلغحت قيمحة )ف( =  -ألكاديميحة تعزىالىمتغيرالسحنة الدراسحية ) األولحى ا

  . وان الفروق كانت لصالح طالبات السنة الرابعة 0.05احصائياً عند مستوى داللة 

بأبعادها  في مستوى فاعلية الذات الدراسة عينة درجات / توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي2

 -السنة الدراسية )األولى  متغير لىإ تنظيم الذات( تعزى -التكليفات الدراسية  -التالية )التحصيل االكاديمي

 0.05( وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة -4.25 -2.67 -2.00الرابعة(  حيث بلغت قيم )ف( = )

 ن الفروق كانت لصالح طالبات السنة الرابعة. أو

توجد فروق ذات داللة احصائية بحين متوسطيدرجاتعينةالدراسحةفي مسحتوى فاعليحة الحذات بأبعادهحا التاليحة / ال 3

الرابعححة (   -السححنة الدراسححية )األولححى  متغيححر لححىإ التخصححص الدراسححي ( تعححزى-)األداء فححي المواقححف االختباريححة

  . 0.05توى داللة حصائياً عند مسإ( وهي قيمة غير دالة 1.05 -1.59حيث بلغت قيم )ف( = )

وتفسر الباحثة أن وجود فروق في فاعلية الذات األكاديمية وفق متغيحر السحنة الدراسحية لصحالح طالبحات  

( 2000السححنة الرابعححة يعححود الححى تححأثير اإلقنححاع اللفظححي كأحححد مصححادر فاعليححة الححذات كمححا وضححح ذلححك بانححدورا )

واالقتناع بها عن طريق األخرين, األمر الذي يكسحبه نوعحا فاإلقناع اللفظي يقصد به المعلومات التي تقدم للفرد 

من التشجيع أو الترغيب في العمل أو األداء؛ حيث تتأثر اعتقادات الفرد ويؤدي إلى زيحادة اإلحسحاس بالفاعليحة, 

 ليسححتا والسححلطة وسححلطته, والمكانححة المقنححع بمكانححة مباشححر نحححو علححى تححرتبط اإلقنححاع قححوة أن بانححدورا ويفتححرض

 عحن صحدرت إذا اللفظيحة النحاجح, فالمكافحآت بحاألداء يحرتبط ححين نجاححا أكثحر اللفظحي اإلقنحاع تين. ويكونمتماثل
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الفعالية, والشك أن طالب السنة الرابعة أكثر عرضة لألقنحاع اللفظحي سحواء  من تزيد العمل يُنجز أن بعد المقنع

 تخرج واالتجاه لسوق العمل.من الوالدين أو المعلمين بأهمية السنة األخيرة لما يتبعها من ال

 لمسحاعدة طلبحا عالقحة ( التحي هحدفت لمعرفحة2013واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أبو غحزال ) 

 الطالححب جححنس بححاختالف تختلححف كانححت إذا وفيمححا الدراسححي, والتحصححيل األكاديميححة الذاتيححة بالفاعليححة األكححاديمي

 سفرت النتائج عن وجوأاليرموك, و جامعة في التربية كلية بطال من الدراسة تعينة الدراسي, وتكون ومستواه

 وبحين السحنةالثانية, طحالب لصحالح والثانيحة, األولحى السحنة طحالب بحين الذاتيحة الفاعليحة فحي إحصائياة دال دفروق

(, التحي 2010يضحاً محع دراسحة قليحوبي )أالرابعحة, كمحا اتفقحت  السحنة طحالب لصالح والرابعة السنةالثانية طالب

 مناً ( طالب158التحضيرية( و) السنة األولى )السنة منا ( طالب218منهم )ا ( طالب376من ) جراها على عينةأ

لى إالهندسة بجامعة الكويت وتوصلت النتائج  وكلية اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية بين موزعين التخرج مستوى

 فاعليحة فحي الدراسحة عينحة أفحراد محن الرابعحةوالسحنة  السحنة األولحى طحالب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 السنة الرابعة. طالب لصالح الذات

 توصيات الدراسة: 

 : يلي بما الباحثة توصي إليها التوصل تم التي النتائج ضوء في

 لمراكز التوجيه واالرشاد بالجامعات : 

ات, للتعريف بالكمالية والجامع المدارس في النفسي اإلرشاد في المختصين خالل من عقد ندوات ومحاضرات -

 عن والمجتمع, الناتجة واألسرة الفرد على السلبية اآلثار األكاديمية, وتوضيح الذات وفاعلية والعصابية السوية

 من اآلثارالسلبية الناتجة عنهم. التخفيف كيفية الذات, وبيان فاعلية وضعف العصابية الكمالية

رشاد والمختصين في علم النفس للحد من مراكز التوجيه واإلرشادية وعالجية من قبل إعداد وتصميم برامج إ -

 الكمالية العصابية وزيادة فاعلية الذات األكاديمية للطالب الجامعيين. 

 لوزارة التعليم 

دارات التعليم ومكاتب التوجيه بمراعاة الفروق الفردية بين الطالب في خصائص إتوعية المعلمين من قبل  -

 شخصياتهم.

 مقررات الدراسية أهمية الكمالية السوية واألساليب الناجحة لزيادة فاعلية الذات األكاديمية.ضرورة تضمين ال -

 رشاد األسري للمختصين في اإل 

عقد دورات وندوات وبرامج إرشادية من قبل المختصين في علم النفس لآلباء واألمهات للتوعية بأساليب  -

 مكانات لديهم وعدم مطالبتهم بما ال يستطيعون.يجابي لجميع اإلإلالتربية السليمة لألبناء, وتقبلهم وتقديم الدعم ا

 للباحثين في علم النفس : 

 وإعطاء الجامعيين, الطالب تواجه التي والتربوية النفسية المشكالت لمواجهة بحثية خريطة وضع ضرورة -

 . التعليمية المؤسسات في التربوي للمرشد أكبر دور

  :الدراسات المقترحة

 ائج الدراسة الحالية يمكن للباحثة تقديم دراسات مقترحة كالتالي:من خالل نت

 النفسية. بالضغوط وعالقتها العصابية الكمالية 

 األكاديمي. الذات وعالقتها بمفهوم العصابية الكمالية 

 الذات. وعالقتها بتقدير العصابية الكمالية 

 األكاديمي. الطموح مستوىبوعالقتها  األكاديمية الذات فاعلية 

 فاعلية الذات األكاديمية وعالقتها التوافق النفسي واالجتماعي 

 .فاعلية الذات األكاديمية وعالقتها الشعور باالنتماء 
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 .فعالية برنامج ارشادي لخفض حدة الكمالية العصابية وزيادة فاعلية الذات األكاديمية لدى طالبات الجامعة 

 المراجع

مجلاة ألكاديمي وعالقته بالفاعليحة الذاتيحة األكاديميحة والتحصحيل الدراسحي, (. طلب المساعدة ا2013أبو غزال, معاوية )

 121-85صص  6العدد  28, المجلد مؤتة للبحوث والدراسات, سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

الكماليااة العصااابية وعالقتهااا باااألعراب االكتئابيااة والنفسجساامية لاادى طلبااة جامعااة (.2013إسححماعيل, خلححو دصححالح)

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الملك سعود, الرياضلملك سعودا

المجلااة (. أثححر برنححامج تححدريبي فححي الكفححاءة األكاديميححة للطححالب علححى فاعليححة الححذات, 2001بححدوي, منححى حسححن السححيد )

 200-154, القاهرة, صص 29, المجلد الحادي عشر, العدد المصرية للدراسات النفسية

 , عمان, دار الفكر. الموهبة والتفوق واإلبداع(. 2012حمن )جروان, فتحي عبد الر

(. فاعليااة الااذات األكاديميااة المدركااة وعالقتهااا بالثقااة بااالنفس فااي ضااوء بعااض 2013حمححدي, محمححد عبححده شححوعي )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الملك خالد.المتغيرات لدى طالب كلية التربية بجامعة جازان

, رسحالة ماجسحتير مستوى الضاغوط النفساية لادى طلباة الدراساات العلياا فاي الجامعاات(.2011أرشيد )الخالدي, رائدة 

 غير منشورة, جامعة عمان العربية.

أثر المدخل المنظومي فاي تنمياة التفكيار المنظاومي والتحصايل وفعالياة (. 2007الربيعان, نوال بنت علي بن ماضي )

 , رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة الرياض.ت المرحلة المتوسطةالذات األكاديمية في العلوم لدى طالبا

مجلاة (. اإلجهاد الفكري وعالقته بالخوف من الفشل لدى طلبحة المرحلحة اإلعداديحة, 2015الزبيدي, رحيم عبد هللا جبر )

  243 -200, صص 96, كلية اآلداب , جامعة البصرة , العدد آداب البصرة

(. الكمالية عنحد طلبحة الجامعحة وعالقتهحا بتحصحيلهم األكحاديمي واالخحتالف فحي ذلحك تبعحاً 2007الزغاليل, أحمد سليمان )

مجلاااة مؤتاااة للبحاااوث والدراساااات, سلسااالة العلاااوم اإلنساااانية لكحححل محححن الجحححنس والتخصحححص والمسحححتوى الدراسحححي, 

 134-117صص  3العدد 23, المجلد واالجتماعية

, الجحزء الثحاني, القحاهرة, دار النشحر في )مداخل ونماذج ونظرياات(علم النفس المعر(. 2001الزيات, فتحي مصطفى )

 للجامعات.

, كليحة التربيحة, بحاث مرجعاي(.االتجاهحات الحديثحة فحي دراسحة مفهحوم فاعليحة الحذات, 2005سعيد, محمحود مححي الحدين )

 جامعة األزهر.

النفسااية االجتماعيااة لاادى طلبااة فعاليااة الااذات األكاديميااة وعالقتهااا باابعض المتغياارات .)2009سححالم, حمححدي حامححد )

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة األزهر. المرحلة الثانوية,

الكفاءة الذاتية األكاديمية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى الطلباة الموهاوبين (.2014الشمراني, عبد الرحمن محمد )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الباحة.بمحافظة القنفذة

(. مصااادر الضااغوط النفسااية وعالقتهااا بفاعليااة الااذات األكاديميااة لاادى طااالب 2015, عبححد هللا عبيححد حمححدان )الشححمري

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى.المرحلة الثانوية بمدينة بريدة, 

طااالب كليةالتربيااة فاعليااة الااذات واإلرجاااء للمهااام األكاديميااة وعالقتهمااا باا درا  (. 2015الشححهراني, عبححد هللا محمححد )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة الملك خالد.بجامعة الملك خالد لجودة الحياة الجامعية

بعاض العوامال النفساية المساهمة فاي فاعلياة الاذات األكاديمياة لادى طاالب (. 2012العبادي, مخلد بحن محمحد عحوض )

 سالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة الطائف., روطالبات المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف

(. اسحتخدام نظريحة االختيححار وفنيحات العحالج الحواقعي فححي خفحض اضحطرابات الكماليححة 2005عبحد الخحالق, شحادية أحمححد )

 266-215صص  46, العدد 15, المجلد المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعصابية, 
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(. الحذكاء الوجحداني وعالقتحه بفعاليحة الحذات لحدى عينحة محن 2008عقاد, عصام عبد اللطيف, )عبدهللا, هشام إبراهيم ؛ و ال

, كليحة اآلداب جامعحة المنيحا , المجلحد التاسحع عشحر.  ص  مجلة علم النفس المعاصر والعلوم  اإلنساانيةطالب الجامعة, 

 65-1ص 

ية( وعالقتهحا باضحطرابات األكحل لحدى عينحة محن (. الكماليحة العصحابية )غيحر السحو2010عبدالنبي, سامية محمد صابر )

-1,كلية اآلداب , جامعة المنوفيحة , الجحزء األول, ص ص مركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات طالب الجامعة, 

35 

الااذكاء االنفعااالي وعالقتااه بكاال ماان فاعليااة الااذات والتوافااق الزواجااي لاادى عينااة ماان (. 1430العبححدلي. سححعد حامححد )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, مكة المكرمة المتزوجين بمدينة مكة المكرمة المعلمين

مجلااة علااوم (. الكماليححة العصححابية وعالقتهححا باالسححتقرار النفسححي لححدى طلبححة الجامعححة, 2015العبيححدي, عفححراء إبححراهيم )

 187-157( ص ص 14جامعة بغداد, العدد ) اإلنسان والمجتمع,

مجلاة (. دراسة العالقة بين الكمالية والتأجيل لدى عينة من طالب الجامعة المتفوقين عقلياً, 2009حمد )عطية, أشرف م

 325-281صص  23, مركز اإلرشاد النفسي, العدد اإلرشاد النفسي

,  (مجلة أبحاث البصرة )العلوم اإلنساانية(. الشعور بالنقص في ضوء النظريات العلمية, 2008العفراوي, إيمان نعيم )

 298-271صص  1( العدد 34العراق , المجلد )

(. أثر برنامج تدريبي للمعلم قحائم علحى تحسحين فعاليحة الحذات األكاديميحة 2009عيسى, ماجد محمد ؛ وخليفة, وليد السيد )

, بنهاامجلاة كلياة التربياة بللتالميذ فحي الدافعيحة لإلنجحاز واالتجحاه نححو الرياضحيات لحدى التالميحذ ذوي صحعوبات الحتعلم, 

 .66-1يوليو, ص ص 

المااؤتمر العلمااي الساانوي (. طبيعححة فعاليححة الححذات األكاديميححة لححدى طححالب الجامعححة ,  2004غنححيم, محمححد عبححد السححالم ) 

, ص ص  14ـ  13, كليحة التربيحة ـ جامعحة حلحوان محن  العاشار,التربية وقضاايا التحاديث والتنمياة فاي الاوطن العرباي

 . 253ـ  213

(. عادات العقل المنبئحة بكفحاءة الحذات األكاديميحة لحدى طلبحة كليحة التربيحة بجامعحة الكويحت, 2013ر )الفضلي, فضيلة جاب

 487-437الجزء األول, صص  15, العدد مجلة الطفولة والتربية

(. عادات العقل المنبئحة بكفحاءة الحذات األكاديميحة لحدى طلبحة كليحة التربيحة بجامعحة الكويحت, 2013الفضلي, فضيلة جابر )

 487-437الجزء األول, صص  15, العدد جلة الطفولة والتربيةم

المسائولية االجتماعياة وعالقتهاا بكال مان وجهاة الضابي وفاعلياة الاذات لادى عيناة مان (. 2010قليوبي, خالد محمد )

 , رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة أم القرى.طالب جامعة الملك عبد العزيز بجدة

, بححث مرجعحي, كليحة التربيحة , جامعحة التجاهاات المعاصارة فاي دراساة فعالياة الاذاتا(.2004محمود, محمد يوسحف )

 األزهر.

فعالياة الاذات األكاديمياة لادى طاالب الجامعاة المتفاوقين دراسايا ونظارائهم مان (.  2012مرسي, أمل أبو زيد محمحد ) 

 .  , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية , جامعة حلوانذوي التخلف الدراسي

(. قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح لدى عيناة مان طاالب 1430المشيخي, غالب محمد )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, مكة المكرمةجامعة الطائف

التوافاق األكااديمي لادى الاذكاءات المتعاددة وعالقتهاا بفاعلياة الاذات األكاديمياة و(. 2015المشيقح, عبد الشكور علي )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة القصيم.طالب جامعة القصيم

قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح األكااديمي لادى (. 2011المصري, نيفين عبد الرحمن )

 لية التربية, جامعة األزهر بغزة., رسالة ماجستير غير منشورة, كعينة من طلبة جامعة األزهر بغزة

(.  التنبؤ بالكمالية العصابية لدى طحالب الجامعحة الموهحوبين أكاديميحاً 2011مصطفى, والء ربيع؛ وأحمد, هويدا حنفي )

 301-261, العدد الثاني, الجزء الثاني, صص مجلة العلوم التربويةوعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لديه, 



  551 

 2017مجلة البحث العلمى فى التربية                                          العدد الثامن عشر لسنة 
 

 

دراسات عربية فاي التربياة (. الكمالية وعالقتها بالعدوانية لدى طالب الجامعة, 2013رمضان )مظلوم, مصطفى علي 

 45-13الجزء األول, ص ص  39, العدد وعلم النفس

(.اسححتراتيجية المواجهححة وتقححدير الححذات واالنفعححال اإليجححابي واالنفعححال السححلبي 2012منصححور, السححيد كامححل الشححربيني )

 130 - 25صص  77, العدد دراسات تربوية ونفسية, مجلة كلية التربية بالزقازيقة, كمنبئات للكمالية التكيفي

الكمالياة )السوية/العصاابية( وعالقتهاا بأسااليب التنشائة الوالدياة المدركاة لادى طاالب (. 2006الموسى, نوال محمحد )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الملك سعود, الرياضوطالبات جامعة الملك سعود

(.الكمالية العصابية وعالقتها بالثقة بحالنفس لحدى طحالب جامعحة الباححة الموهحوبين بالمملكحة 2013ناصف, عماد متولي )

 178-133, ص ص 3, ع.مجلة كلية التربية بالسويسالعربية السعودية, 

انوياة فاي منطقاة أم فاعلية الذات األكاديمية وعالقتها بمركز الضبي لادى طلباة المرحلاة الث(. 2013وتد, دعاء محمد )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة اليرموك.الفحم
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