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النمذجة البنائية بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية لدى طالبات اجلامعة

   ملخص البحث  
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل العالقات بني الطفو األكاديمي 
للعالقات  نموذج  وبناء  الذاتية  والكفاءة  النفسية  والرفاهية 
كمتغري  الذاتية  والكفاءة  مستقل  كمتغري  األكاديمي  الطفو  بني 
طالبات  من  عينة  لدى  تابع  كمتغري  النفسية  والرفاهية  وسيط 
 )582( من  االساسية  الدراسة  عينة  وتكونت  نجران  بجامعة 
طالبة من جامعة نجران، واشتملت أدوات الدراسة عىل مقياس 
الطفو األكاديمي ، ومقياس الرفاهية النفسية ، ومقياس الكفاءة 
 IBM برنامج  استخدام  تم  الدراسة  نتائج  ولتحليل  الذاتية، 
الدراسة  ، وتوصلت   Amos v.20 SPSS v.23 وبرنامج 
موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود   : أمهها  من  كان  نتائج  عدة  إىل 
والرفاهية  الذاتية  الكفاءة  األكاديمي،  الطفو  بني  إحصائًيا  دالة 
النفسية ، تؤثر )الكفاءة الذاتية( تأثرًيا اجيابًيا كمتغري وسيط عىل 

العالقة بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية
الكلامت املفتاحية : 

الطفو األكاديمي ، الكفاءة الذاتية ، الرفاهية النفسية ، النمذجة 
البنائية.

Abstract
The present paper aims to identify the relation-
ships between academic buoyancy, well-being, 
and self-efficacy. It aims to develop a model of 
relationships between academic buoyancy (in-
dependent variable), self-efficacy (intermediate 
variable), and well-being (dependent variable) 
in a sample of (582) female students at Najran 
University. It adopted the academic buoyancy 
scale, well-being scale, and self-efficacy scale 
as tools of data collection. To analyze the re-
sults, IBM SPSS v.23 and Amos v.20 were used. 
The results showed that there was a statistically 
significant correlation between academic buoy-
ancy, well-being, and self-efficacy. Moreover, 
self-efficacy positively affected the relationship 
between academic buoyancy and well-being.
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مقدمة :
يعــد متغــري الطفــو األكاديمــي مــن املتغــريات اإلجيابية  
ــًا  ــرت تزامن ــي ظه ــايل والت ــر احل ــهدها الع ــي ش الت
مــع ظهــور حركــة علــم النفــس االجيــايب الــذي ركــز 
بصــورة أساســية عــىل حمــددات الســعادة البرشيــة 
والرتكيــز عــىل العوامــل التــي تــؤدي إىل فهــم االنســان 
لذاتــه والرتكيــز عــىل مواضــع القــوة لديــه، وهــو مــن 
املتغــريات اإلجيابيــة حديثــة العهــد يف البحــث النفــي 

ــوي. والرتب
ــة يف  ــم احلديث ــد املفاهي ــري كأح ــذا املتغ ــر ه ــد ظه وق
علــم النفــس االجيــايب باعتبــاره بنــاء يعكــس الصمــود 

األكاديمــي اليومــي ويركــز عــىل اجلوانــب اإلجيابيــة يف 
ــر  ــىل املخاط ــز ع ــن الرتكي ــداًل م ــب ب ــخصية الطال ش
التــي يتعرض هلــا الطالب )ســليم  ،2018، ص337(. 
ــي  ــة الت فالطفــو األكاديمــي مفهــوم يعــر عــن الكيفي
يســتطيع مــن خالهلــا الطالــب أن يواجــه الصعوبــات 
ــرى  ــا ي ــو ك ــه، فه ــي تواجه ــة الت ــية اليومي الدراس
Putwain, Daly, Chamberlain,& Sa-  )  2015)

اإلجيابيــة  الطالــب  اســتجابة  يمثــل   .dreddini

والتكيفيــة ألنــواع التحديــات والعقبــات املوجــودة يف 
ــة . ــة اليومي ــف األكاديمي املواق

ــار  ــايب يف اط ــوم إجي ــي كمفه ــو األكاديم ــر الطف ويف

د.عفاف عبد اهلل عثامن 
أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك - كلية الرتبية - جامعة نجران

Afaf_abdelah@yahoo.com

النمذجة البنائية بين الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية 
لدى طالبات الجامعة

Dr: Afaf Abdelah Othman
Associate Professor of Educational Psychology 
       College of Education - Najran University 

Afaf_abdelah@yahoo.com

Structural Modeling between Academic Buoyancy, Psychological Well-being, 
and Self-efficacy among University Students

https://doi.org/10.56760/OIXP5566



103

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

النمذجة البنائية بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية لدى طالبات اجلامعة

ــم  ــة يف عل ــاعر اإلجيابي ــاء للمش ــيع والبن ــة التوس نظري
ــة  ــاعر اإلجيابي ــر إىل املش ــي تنظ ــايب والت ــس اإلجي النف
ــاء  ــة وبن ــني الرفاهي ــة لتحس ــيلة مهم ــا وس ــىل اهن ع
ــرة التفكــري اللحظــي  املــوارد الشــخصية وتوســيع دائ
ــتجابة  ــىل اس ــز ع ــو يرك ــايل فه ــرد ، وبالت ــدى الف ل
 Miller, Connolly, & ) الفــرد للتحديــات اليوميــة

.(Maguire, 2013

ــاعدة  ــًا يف مس ــًرا مه ــي عن ــو األكاديم ــر الطف ويعت
ــة  ــر األكاديمي ــة املخاط ــىل ادارة ومواجه ــالب ع الط
وخاصــة تلــك التــي حتــدث بشــكل متكــرر ومســتمر 
يف احليــاة اليوميــة، وتتضمــن تلــك املخاطــر )امكانيــة 
ــم،  ــة يف التقيي ــيئة أو متدني ــات س ــىل درج ــول ع احلص
عــدم تقديــم املهــام والتكليفــات قبــل املوعــد املحــدد ، 
ضغــوط االختبــارات ، العمــل األكاديمــي الصعــب(، 
مــن  األكاديمــي  الطفــو  دراســة  عــىل  والرتكيــز 
ــات  ــة الصعوب ــىل مواجه ــالب ع ــاعدة الط ــأنه مس ش

ــة . األكاديمي
ــب  ــدرة الطال ــة أن ق ــاث احلديث ــرت االبح ــد أظه وق
عــىل مواجهــة التحديــات هــي عنــر مهــم يف حتديــد 
ــار  ــا يش ــي م ــدرة ه ــك الق ــي ، وتل ــم األكاديم تقدمه
ــل  ــذي يعم ــي، وال ــو األكاديم ــوم الطف ــا بمفه اليه
كعنــر وقائــي ومنشــًطا للهــدوء النفــي ، ولــذا نجد 
أن الطــالب الذيــن لدهيــم حيويــة عاليــة يكــون لدهيــم 
ــم  ــات التعلي ــىل حتدي ــب ع ــىل التغل ــرية ع ــدرة كب ق
. (Rosemary,Wawire, and  Doyne, 2019 (اليومية
إىل   (  Divya, Zeba, 2020) دراســة  وهدفــت 
الطفــو  مقيــاس  يف  الكامنــة  العوامــل  استكشــاف 
طالــب،   300 عــىل  املقيــاس  وطبــق  االكاديمــي 
ــاد  ــبعة أبع ــد س ــة اىل حتدي ــة الدراس ــت نتيج وتوصل

: االبعــاد يف  تلــك  وتتمثــل  االكاديمــي  للطفــو 
التنســيق: يشــري إىل قــدرة الطالــب عــىل التخطيــط 	 

ألنشــطته األكاديميــة وجدولتهــا وأداءهــا بشــكل 
منتــج.

الوضــوح: يشــري إىل الوعــي الــذايت للطالــب 	 
بشــأنه  كاٍف  بشــكل  واضًحــا  يكــون  حيــث 
. واملعتقــدات  واملســتقبل  واألهــداف  املوقــف 

منخفــض 	  الطالــب  حالــة  إىل  يشــري  اهلــدوء: 
القلــق.

املنــاخ األكاديمــي: يشــري إىل عالقــة الطالــب 	 
واملدرســة. بأرستــه  األكاديميــة 

الثقــة: تشــري إىل االكتفــاء الــذايت للطالــب حيــث 	 
ــة أو  ــق املهم ــه حتقي ــوي ب ــان ق ــه إي ــون لدي يك

ــاح. ــدد بنج ــي املح ــدف األكاديم اهل
االلتــزام: يشــري إىل اتبــاع الطالــب التنظيــم الــذايت 	 

ــة  ــتهدفة املتعلق ــداف املس ــق األه ــه بتحقي والتزام
بدراســاته.

األفــكار 	  مواءمــة  إىل  يشــري  النفــس:  ضبــط 
ــة  ــداف ذات القيم ــع األه ــال م ــاعر واألفع واملش
إغــراًء  األكثــر  البدائــل  مواجهــة  يف  الدائمــة 

للحظــة.
ــا ــات ومنه ــن الدراس ــد م ــج العدي ــارت نتائ ــد اش وق
Putwain, Daly, Chamberlain,& Sadreddini. 

(2015)Rosemary,Wawire, and  Doyne,(2019)   
ــد مــن املتغــريات  ان الطفــو األكاديمــي يرتبــط بالعدي
ومــن أهــم تلــك املتغــريات املرتبطــة بمفهــوم الطفــو 
ــة والتــي تعــد مــن  ــة مفهــوم الكفــاءة الذاتي األكاديمي
أهــم املتغــريات التــي ارتبطــت هبــذا املفهــوم ، وتشــري 
نتائــج تلــك الدراســات إىل أن الطفــو األكاديمــي 
ــم  ــة هل ــاءة الذاتي ــرى كالكف ــة االخ ــل الدافعي والعوام

ــم.  ــة التعل ــىل  عملي ــري ع ــري كب تأث
وهــذا مــا تؤكــده حممــود )2018( حيــث تشــري إىل أن 
ــة  ــل الدافعي ــد العوام ــا أح ــة باعتباره ــاءة الذاتي الكف
فإهنــا تلعــب دوًرا رئيســًيا يف قــدرة الطــالب عــىل 
ــري إىل  ــا تش ــات، ك ــات والنكس ــىل التحدي ــب ع التغل
أن الطــالب الذيــن لدهيــم مســتوى مرتفــع مــن الطفــو 
األكاديمــي يكــون لدهيــم مســتوى عــايل مــن الكفــاءة 
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ــة . الذاتي
وكذلــك يشــري خالــد ) 2010( إىل أن األفــراد الذيــن 
نجدهــم  الذاتيــة  بالكفــاءة  قــوي  شــعور  لدهيــم 
يركــزون تفكريهــم عــىل حتليــل املشــكالت والتصــدي 
ــا  ــو م ــم وه ــي تواجهه ــات الت ــل الصعوب ــا وتذلي هل
يعكســه مفهــوم الطفــو األكاديمــي، فالكفــاءة الذاتيــة 
ــدي  ــىل حت ــن االرصار ع ــة م ــتويات عالي ــط بمس ترتب
ــة  ــرد الذاتي ــاءة الف ــا زادت كف ــة ، فكل ــام الصعب امله
ــدف  ــول إىل اهل ــة للوص ــوده املبذول ــا زادت جه ، كل

ــىل االداء. ــه ع وقدرت
بــاألداء  قوًيــا  منبًئــا  الذاتيــة  الكفــاءة  وتعــد 
Pajar-) ــح ــا أوض ــرد، وك ــط بالف ــي املرتب  األكاديم
الكفــاءة  ذوي  األفــراد  فــإن   (es, 1996a;1996b

األكاديميــة الذاتيــة املرتفعــة يتعاملــون مــع املشــكالت 
ــدوء  ــاس باهل ــن اإلحس ــد م ــة بمزي ــطة الصعب واألنش
ــد  ــاءة زاد اجله ــرد بالكف ــاس الف ــا زاد إحس ــه كل وأن
ــة  ــن لدهيــم ادراكات عالي ــراد الذي ــرة ، وأن األف واملثاب
ــتمر  ــر ويس ــًدا أك ــون جه ــة يبذل ــاءة الذاتي ــوة الكف بق
ــة بأولئــك  نشــاطهم ومثابرهتــم لفــرتات أطــول مقارن

ــاءة . ــة بالكف ــم ادراكات عالي ــس لدهي ــن لي الذي
ــد  ــا بع ــىل أهن ــوب ) 2012، ص74( ع ــا يعق ويعرفه
مــن أبعــاد الشــخصية متمثلــة يف قناعــات ذاتيــة حــول 
ــكالت  ــام واملش ــىل امله ــب ع ــىل التغل ــرد ع ــدرة الف ق
الصعبــة التــي تواجهــه وخصوصــا مــن خــالل املهــام 
ــا  ــعر هب ــي يش ــة الت ــر يف الكيفي ــا تؤث ــة لكوهن الرتبوي

ــد أدائهــم ملهمــة مــا. ــراد عن االف
ومــن النظريــات التــي فــرت الكفــاءة الذاتيــة والتــي 
اعتمــدت عليهــا الباحثــة،  نظريــة التعلــم االجتاعــي 
االداء  أن  إىل  تشــري  والتــي   Bandura لبانــدورا 
االنســاين يفــر يف ضــوء تفاعــل ثالثــة عوامــل وهــي 
ــالل  ــن خ ــح م ــخص ويتض ــلوك والش ــة والس البيئ
ــىل  ــف ع ــه يتوق ــرد وادائ ــم الف ــة أن تعل ــك النظري تل
احلكــم الــذي يكونــه عــن نفســه وبنــاء عــىل النظريــة 

ــاءة  ــدورا أن الكف ــد رصح بان ــة، فق ــة املعرفي االجتاعي
الذاتيــة هــي أحــد العوامــل النفســية املرتبطــة بالطفــو 
ايــان  إىل  تشــري  الذاتيــة  الكفــاءة  وان  األكاديمــي 
ــة  ــا يف كيفي ــب دورا مه ــي تلع ــه وه ــخص بقدرات الش
تعامــل الشــخص مــع قضايــا احليــاة ، كــا يشــري إىل أن 
الكفــاءة الذاتيــة هــي العامــل االكثــر أمهيــة يف حتديــد 
ــة  ــوة الدافع ــا الق ــا وأهن ــرط فيه ــي ننخ ــطة الت االنش
ــد  ــى بع ــطة حت ــة االنش ــىل مواصل ــاعدنا ع ــي تس الت
 (Basol 2010 ).ــل ــة االم ــاط أو خيب ــعور باإلحب الش
ــة  ــات إىل العالق ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد تطرق وق
بــني الطفــو األكاديمــي والكفــاءة الذاتيــة فنجــد 
دراســة Rosemary et al., (2019)  تناولــت العالقــة 
لــدى  األكاديمــي  الذاتيــة والطفــو  الكفــاءة  بــني 
 )525( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  الطــالب 
طالبــة ،و)217( طالــب وكشــفت النتائــج أن الكفــاءة 
ــز  ــت بتعزي ــي وأوص ــو األكاديم ــأ بالطف ــة تتنب الذاتي
ــو  ــني الطف ــل حتس ــن أج ــة م ــاءة الذاتي ــتوى الكف مس
 Jafar, Mohamad,) ــة ــالب ، ودراس ــي للط األكاديم
ــي هدفــت إىل  Ali, Moslem, & Parisa, (2014 والت

حتليــل التأثــري الوســيط للكفــاءة الذاتيــة عــىل العالقــة 
بــني نمــط التواصــل االرسي والطفــو األكاديمــي 
وطالبــة  طالــب   )320( مــن  مكونــة  عينــة  عــىل 
تــم اختيارهــم باســتخدام طريقــة اخــذ العينــات 
ــق  ــم تطبي ــل ت ــددة املراح ــوائية متع ــة العش العنقودي
مقيــاس الطفــو ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة العــام عــىل 
أفــراد العينــة ،واســتخدمت الدراســة اســلوب حتليــل 
ــة  ــاءة الذاتي ــج إىل أن الكف ــت النتائ ــار ، وتوصل املس
تلعــب دور الوســيط بــني نمــط التواصــل االرسي 
 Martin, Colmar, والطفــو األكاديمــي ، ودراســة
Davey, & Marsh,(2010) والتــي هدفــت إىل التأكــد 

مــن تأثــري الكفــاءة الذاتيــة كعامــل وســيط عــىل الطفــو 
ــارت  ــي وأش ــو األكاديم ــا وراء الطف ــي وم األكاديم
النتائــج إىل تأثــري عوامــل الكفــاءة الذاتيــة عــىل الطفــو 
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ــي. ــو األكاديم ــا وراء الطف ــي وم األكاديم
ــد  ــام متزاي ــرية اهت ــنوات االخ ــظ يف الس ــد لوح وق
ــة  ــط الرفاهي ــف ترتب ــية وكي ــة النفس ــوم الرفاهي بمفه
النفســية بالنتائــج اإلجيابيــة يف التعليــم اضافــة إىل 
ارتباطهــا بالتحصيــل واالنجــاز األكاديمــي لــدى 
ــرشي وأن  ــود الب ــر الوج ــد جوه ــي تع ــالب . وه الط
ــر  ــا اكث ــي أنن ــة تعن ــن الرفاهي ــة م ــتويات العالي املس
ــكار  ــة واالبت ــروف الصعب ــتجابة للظ ــىل االس ــدرة ع ق
ــق  ــة إىل حتقي ــن إضاف ــع اآلخري ــاءة م ــاركة البن واملش
 Maha نتائــج جيــدة يف العديــد مــن املجــاالت.( 

(,2020

 Freire, Mar Ferradás, Núñez, Valle, & ويضيــف 
Vallejo, (2019) أن مفهــوم الرفاهيــة النفســية حيظــى 

باهتــام كبــري يف التعليــم باعتبــاره عنــر مهــم يرتبــط 
بنتائــج التعلــم اإلجيابيــة، كــا متثــل الرفاهيــة النفســية 
ــح  ــي مصطل ــايب فه ــس االجي ــم النف ــام عل ــور اهت حم
يشــري إىل التحديــات الوجوديــة التــي تواجــه الفــرد يف 

حياتــه وكيفيــة تغلبــه عليهــا.
ويمكــن تعريــف الرفاهيــة النفســية بأهنــا النظــرة 
ــاة ، واالعتقــاد بإمكانيــة  اإلجيابيــة واالقبــال عــىل احلي
ــتقبل ،  ــارض واملس ــات يف احل ــداف والرغب ــق األه حتقي
ــن  ــة م ــب اإلجيابي ــري واجلوان ــدوث اخل ــة ح واحتالي
ــويلم ،  ــرش ) الس ــزالق يف ال ــن االن ــدال م ــياء ب االش

.)508 2019،ص
ــاك  ــإن هن ــر Martin & Marsh ( 2008) ف ــا يذك وك
بالطفــو  بالرفاهيــة وتتنبــأ  ثالثــة عوامــل متعلقــة 
وعوامــل   ، النفســية  العوامــل  وهــي  األكاديمــي 
وكذلــك   ، واالقــران  االرسة  وعوامــل   ، املدرســة 
اشــارت ادبيــات الدراســة أن الطفــو األكاديمــي يتنبــأ 
ــل  ــاركة يف الفص ــة كاملش ــة التعليمي ــج اإلجيابي بالنتائ

ــة.  ــة بإجيابي ــام األكاديمي ــال امله ــىل إك ــدرة ع والق
ــن Viejo, Gomez &Ortega (2018)؛  ــر كاًل م ويذك
Fatemeh ,( 2016  ) ان الرفاهيــة النفســية مفهــوم 

ــية  ــة ونفس ــة واجتاعي ــادًا ذاتي ــن أبع ــي يتضم ديناميك
وذلــك وفقــًا لنمــوذج Ryff 1989 وهــذه االبعــاد 

ــي: ه
ــىل ادراك 	  ــرد ع ــدرة الف ــو ق ــذات :وه ــول ال قب

وتقبــل نقــاط القــوة والضعــف لديــه ورضــا 
الفــرد عــن ذاتــه باجيابياهتــا وســلبياهتا.

ــب 	  ــأن املواه ــعور ب ــو الش ــخيص :وه ــو الش النم
ــور  ــتمرار وتتط ــو باس ــخصية تنم ــدرات الش والق

ــت . ــرور الوق بم
ــث 	  ــن حي ــن :م ــع اآلخري ــة م ــات االجيابي العالق

مــع  القيمــة  وذو  املهــم  احلميــم  االرتبــاط 
اآلخريــن.

الــذات 	  بتفــرد  الشــعور  :وهــو  االســتقاللية 
ــات  ــاع القناع ــىل اتب ــدرة ع ــري والق ــر املص وتقري
ــات  ــع املتطلب ــت م ــو تعارض ــى ل ــخصية حت الش

واملعايــري التقليديــة.
ــطته 	  ــىل ادارة انش ــرد ع ــدرة الف ــة : ق ــان البيئ اتق

اخلارجيــة والتحكــم فيهــا مــن خــالل توفــري 
اىل  الفــرد  وســعي  املناســبة  البيئيــة  الظــروف 
اكتســاب مهــارات معينــة تســاعده عــىل التحكــم 
ــعوره  ــة وش ــطة اخلارجي ــن االنش ــدد م ــر ع يف أك

باجلــدارة والكفــاءة يف إدارة شــؤون حياتــه.
اهلــدف يف احليــاة: وجــود هــدف يســعى الفــرد اىل 	 

حتقيقــه ، وهــو مــا جيعلــه يشــعر بالتفــرد والقصــد 
ــاة  ــىل حي ــي ع ــًا يضف ــة ، وأيض ــة معين ــو غاي نح

الفــرد الشــعور باملعنــى والقيمــة.
رئيســية  جمــاالت  ثالثــة   (Maha (2020 وحتــدد 

: وهــي  النفســية  للرفاهيــة 
املســتوى الــذايت : الــذي يرتبــط بالشــخص الــذي 	 

والرضــا  النفســية  بالراحــة  احساســًا  يمتلــك 
ــع  ــعادة م ــى والس ــاة ذات املعن ــايض واحلي ــن امل ع

ــتقبل. ــارض واملس ــايض واحل امل
الفــرد 	  يكــون  عندمــا   : الفــردي  املســتوى 
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مليئــًا باحلــب والشــجاعة واالخــالق الرفيعــة 
لتســامح. وا

املســتوى املؤســي : ويتعلــق بالشــخص املســؤول 	 
الــذي يمتلــك اخالقيــات مهنيــة عاليــة.

ــة  ــاهم يف الرفاهي ــورًدا يس ــة م ــاءة الذاتي ــد الكف وتع
النفســية لــدى األفــراد بصفــة عامــة حيــث تعتــر أحــد 
الركائــز املهمــة واالساســية للوصــول بالفــرد إىل حيــاة 
ــية  ــة النفس ــق الرفاهي ــعي إىل حتقي أفضــل ، كــا أن الس
هــدف أعــىل للحيــاة بســبب ارتباطهــا بالســعادة وتقبل 
الــذات والكفــاءة الذاتيــة . )الســويلم ،2019 : 509(
وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات مفهــوم الرفاهية 
ــك  ــن تل ــرى وم ــريات األخ ــه باملتغ ــية يف عالقت النفس
الدراســات دراســة Fatemeh (2016)  والتــي تناولت 
العالقــة بــني الرفاهيــة النفســية والكفــاءة الذاتيــة 
ــم  ــن )600( معل ــة م ــت العين ــني وتكون ــدى املعلم ل
ــج  ــارت النتائ ــوائية ،وأش ــة عش ــم بطريق ــم اختياره ت
إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــني الكفــاءة 
الذاتيــة والرفاهيــة النفســية وأوصــت الدراســة بأمهيــة 
كال املتغرييــن يف تطويــر إنتاجيــة املخرجــات التعليمية، 
  Hanieh, Majid, Hamid, and Ali (2016) ودراســة
هدفــت إىل تقــيص العالقــة بــني الكفــاءة الذاتيــة 
والرفاهيــة لــدى موظفــي أحــد مراكــز عــالج االدمــان 
،وطبقــت الدراســة عــىل )130( فــرًدا تــم اختيارهــم 
عــن طريــق العينــة العشــوائية العنقودية ، واســتخدمت 
ــتبيان  ــية واس ــة النفس ــس Ryff للرفاهي ــة مقايي الدراس
الكفــاءة الذاتيــة، وأوضحــت النتائــج ارتبــاط الكفــاءة 
ــس  ــية ، ونف ــة النفس ــا بالرفاهي ــًا وثيًق ــة ارتباط الذاتي
  Akfirat  (2020) النتيجــة توصلــت إليهــا دراســة
والتــي تناولــت متغــريات الرفاهيــة النفســية والتقديــر 
ــة  ــج دراس ــفت نتائ ــة ، وكش ــاءة الذاتي ــذايت والكف ال
ــدر  ــد مص ــة تع ــاءة الذاتي Anneken (2015)  ان الكف

 Freire et al.,) ــة ــج دراس ــة ، ونتائ ــة واملرون للرفاهي
2019) التــي تناولــت الكفــاءة الذاتيــة كمتغــري وســيط 

بــني الرفاهيــة النفســية والتعامــل مــع الضغــوط لــدى 
ــاءة  ــا إىل أن الكف ــت نتائجه ــة وتوصل ــالب اجلامع ط
تتوســط املتغرييــن اآلخريــن ، ولكنهــا ال تعمــل عــىل 
تعديــل العالقــة بــني الرفاهيــة وأســاليب التكيــف مــع 
الضغوط، ودراســةTuğba & Meryem (2019)  التي 
ــا  ــة وارتباطه ــية اإلجيابي ــة النفس ــة الرفاهي ــت أمهي أثبت
الضعيــف مــع القبــول الــذايت غــري املــرشوط وشــارك 
  Maha (2020) يف الدراســة )378( معلــًا، أمــا دراســة
والتــي هدفــت إىل تقــيص العالقــة بــني الرفاهيــة 
ــدى  ــايب ل ــري االجي ــة والتفك ــاءة الذاتي ــية والكف النفس
الطــالب يف جامعــة االمــري ســطام بــن عبــد العزيــز ، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )350( طالــب جامعــي 
ــارت  ــا، واش ــن 18 إىل 36 عاًم ــم م ــرتاوح أعاره ت
النتائــج إىل ان الطــالب يتمتعــون بقــدر متوســط مــن 
ــني  ــة ب ــة اجيابي ــد عالق ــا توج ــية وايًض ــة النفس الرفاهي
ــج  ــت نتائ ــا اوضح ــاءة ، ك ــية والكف ــة النفس الرفاهي
ــي  ــتوى األكاديم ــس واملس ــريات اجلن ــة ان متغ الدراس
ونــوع الكليــة ليــس لــه أي تأثــري عــىل الرفاهيــة 
ــج  ــت نتائ ــك توصل ــالب، وكذل ــدى الط ــية ل النفس
ــية  ــة النفس Kaya, & Çenesiz (2020)  إىل أن الرفاهي

والدوافــع والرضــا عــن الــذات هــي متغــريات مهمــة 
ــي.         ــل األكاديم ــاح يف العم ــم النج تدع

ــات  ــن دراس ــم رسده م ــا ت ــبق وم ــا س ــىل م ــاًء ع وبن
ــة  ــريات الدراس ــني متغ ــة ب ــت العالق ــاث تناول وابح
ــرى ،  ــريات أخ ــا بمتغ ــض أو ارتباطه ــا البع وبعضه
ومــع تعــدد تلــك الدراســات إال أهنــا معظمهــا تنــاول 
ــذه  ــاول ه ــريات ومل تتن ــني املتغ ــة ب ــات ارتباطي عالق
ــج  ــرض نتائ ــن ع ــد ، وم ــوذج واح ــريات يف نم املتغ
ــر  ــة النفســية تتأث الدراســات الســابقة نجــد أن الرفاهي
ــر  ــي يتأث ــو األكاديم ــك الطف ــة وكذل ــاءة الذاتي بالكف
بالرفاهيــة النفســية ولكــن مل نصــل إىل أي دراســة 
تناولــت بحــث العالقــة فيــا خيــص املتغــريات الثالثــة 
ــة لعمــل نمــوذج  معــا ، ولــذا جــاءت الدراســة احلالي
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بنائــي للعالقــات بــني متغــريات الدراســة الطفــو 
األكاديمــي والرفاهيــة النفســية والكفــاءة الذاتيــة لــدى 

ــة. ــالب اجلامع ط

ويوضــح الشــكل رقــم )1( النمــوذج االفــرتايض 
للدراســة وذلــك بنــاًء عــىل مــا تــم االطــالع عليــه مــن 
ــة: ــريات الدراس ــابقة ملتغ ــات س ــري ودراس ــار نظ إط

شكل )1( النموذج االفرتايض للدراسة

ــود  ــرتض وج ــة يف ــرتايض للدراس ــوذج االف ويف النم
عالقــة موجبــة بــني مجيــع املتغــريات املتضمنــة يف 
الذاتيــة،  الكفــاءة  األكاديمــي،  )الطفــو  النمــوذج 

الرفاهيــة النفســية(.

مشكلة الدراسة : 
إن تعــرض االفــراد للضغــوط يف أي جمتمــع يؤثــر 
ســلًبا عــىل اســتقرارهم النفــي ، وملــا كانــت املرحلــة 
ــد  ــا العدي ــة هل ــة املتنوع ــا األكاديمي ــة بجوانبه اجلامعي
مــن الضغــوط التــي يواجههــا الطــالب اثنــاء الدراســة 
اجلامعيــة ، لــذا ســوف تواجــه اجلامعــات حتديــات مــن 
أجــل جتنــب هــذا التأثــري الســلبي ، والبــد مــن العمــل 
عــىل احلــد مــن التأثــري الســلبي وحتقيــق الشــعور 

(Maha,2020). باالســتقرار
ــًا يف  ــًرا مه ــا عن ــية كوهن ــة النفس ــة الرفاهي وألمهي
ــا ، وملــا كانــت  التعليــم وترتبــط بنتائــج التعليــم اجيابًي
قــدرة الطالــب عــىل مواجهــة التحديــات والصعوبــات 
تقدمــه  األكاديميــة هــي عنــًرا مهــًا يف حتديــد 

ــي ،  ــو األكاديم ــرف بالطف ــا يع ــو م ــي وه األكاديم
وللتغلــب عــىل تلــك الصعوبــات البــد مــن الشــعور 
املــرن بالكفــاءة الذاتيــة ، لــذا فــإن قيــاس الطفــو 
األكاديمــي لــدى الطــالب يعــد أحــد االســاليب 
الفعالــة لفهــم وتصــور رفاهيتهــم النفســية وبقائهــم يف 

ــم . ــياق التعلي س
 وقــد تناولــت بعــض الدراســات العالقــة بــني بعــض 
متغــريات الدراســة احلاليــة وارتباطهــا باملتغــريات 
ــت  ــة Andrew (2006) وهدف ــا دراس ــرى ومنه االخ
ــة  ــي واملرون ــو األكاديم ــني الطف ــة ب ــة العالق إىل دراس
  Rosemary et al., (2019) ودراســة   ، األكاديميــة 
والطفــو  الذاتيــة  الكفــاءة  بــني  العالقــة  تناولــت 
األكاديمــي ، ودراســةJafar et al.(2014)  وهدفت إىل 
حتليــل التأثــري الوســيط للكفــاءة الذاتيــة عــىل العالقــة 
ــي ،  ــو األكاديم ــل االرسي والطف ــط التواص ــني نم ب
ودراســةFatemeh (2016) وتناولــت العالقــة بــني 
ــدى املعلمــني ،  ــة ل ــاءة الذاتي ــة النفســية والكف الرفاهي
ــيص  ــت إىل تق ــة Hanieh et al.,(2016)  هدف ودراس
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لــدى  والرفاهيــة  الذاتيــة  الكفــاءة  بــني  العالقــة 
موظفــي أحــد مراكــز عــالج االدمــان ، ودراســة 
ــة  ــريات الرفاهي ــت متغ ــي تناول Akfirat (2020) والت

ــاء  ــة، وبن ــاءة الذاتي ــذايت والكف ــر ال ــية والتقدي النفس
عــىل ذلــك مل جتــد الباحثــة دراســة بحثــت بنــاء 
ــة  ــة احلالي ــريات الدراس ــني متغ ــات ب ــوذج للعالق نم
ــن  ــكلة م ــة باملش ــاس الباحث ــع احس ــا نب ــن هن ، وم
خــالل عــدم وجــود نمــوذج نظــري جيمــع بــني الطفــو 
ــة ،  ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس ــي والرفاهي األكاديم
ــت  ــي تناول ــة الت ــاذج البنائي ــض الن ــود بع ــم وج رغ
بعــض هــذه املتغــريات يف عالقتهــا ببعــض ، ومــن ثــم 
تســعى الدراســة احلاليــة إىل اختبــار نمــوذج مفــرتض 
للعالقــات بــني الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة النفســية 
ــة يف  ــكلة الدراس ــص مش ــة ، وتتلخ ــاءة الذاتي والكف

ــة: ــئلة اآلتي ــىل األس ــة ع ــة االجاب حماول
ــات . 1 ــات الطالب ــني درج ــة ب ــة االرتباطي ــا العالق م

ــي  ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع ــة البح عين
ــية؟ ــة النفس ــاس الرفاهي ــىل مقي ــن ع ودرجاهت

ــات . 2 ــات الطالب ــني درج ــة ب ــة االرتباطي ــا العالق م
ــي  ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع ــة البح عين

ــة؟ ــاس الذاتي ــىل مقي ــن ع ودرجاهت
ــات . 3 ــات الطالب ــني درج ــة ب ــة االرتباطي ــا العالق م

ــية  ــة النفس ــاس الرفاهي ــىل مقي ــث ع ــة البح عين
ــة؟ ــاءة الذاتي ــاس الكف ــىل مقي ــن ع ودرجاهت

ــات . 4 ــح العالق ــذي يوض ــي ال ــوذج البنائ ــا النم م
والرفاهيــة  األكاديمــي  الطفــو  بــني  القائمــة 

الذاتيــة؟  النفســية والكفــاءة 

هدف الدراسة :
هتدف الدراسة احلالية إىل :

التعــرف عــىل العالقــات بــني الطفــو األكاديمــي . 1
ــة.  ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس والرفاهي

الطفــو . 2 بــني  العالقــات  يفــر  نمــوذج  بنــاء 

ــة  ــاءة الذاتي ــتقل والكف ــري مس ــي كمتغ األكاديم
ــع. ــري تاب ــية كمتغ ــة النفس ــيط والرفاهي ــري وس كمتغ

التعــرف عــىل دور الكفــاءة الذاتيــة كمتغري وســيط . 3
بــني الطفــو األكاديمــي والرفاهية النفســية.

أمهية الدراسة :تتمثل أمهية الدراسة يف : 
االمهية النظرية :

الدراســة 	  تتناوهلــا  التــي  املتغــريات  حداثــة 
والرتبويــة  النفســية  األدبيــات  مســتوى  عــىل 
. الطــالب  تعليــم  عــىل  اإلجيابيــة  وانعكاســاهتا 

العربيــة والســعودية يف جمــال 	  للمكتبــة  إثــراء 
الدراســة. متغــريات 

األمهية التطبيقية :	 
بنــاء نمــوذج يفــر العالقــات الســببية ملتغــريات 	 

ــة. الدراســة الثالث
مناســبة 	  وارشــادية  تدريبيــة  برامــج  وضــع 

لتحســني متغــريات الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة 
النفســية والكفــاءة الذاتيــة لــدى طــالب اجلامعــة.

مصطلحات الدراسة : 
الطفو األكاديمي : 

ــىل  ــدرة ع ــه الق ــىل أن ــه) Martin,(2014:488 ع عرف
ــزء  ــل ج ــي متث ــات الت ــات والتحدي ــي االنتكاس ختط

ــالب . ــة للط ــة اليومي ــاة األكاديمي ــن احلي م
ــب  ــة الطال ــه مواجه ــي )2020 ، 61( بأن ــه ع وعرف
للضغــوط األكاديميــة اليوميــة بــا يمنــع حــدوث 

ــاد : ــة أبع ــن ثالث ــدرايس ويتضم ــل ال الفش
الكفــاءة األكاديميــة : وتشــري إىل تعامــل الطالــب 	 

مــع املواقــف الدراســية غــري املألوفــة .
املرونــة األكاديميــة : وتشــري إىل تكييــف الطالــب 	 

لقدراتــه ومهاراتــه لتحقيــق أهدافــه الدراســية.
إىل 	  ويشــري   : األكاديميــة  املشــكالت  حــل 

ــق  ــه لتحقي ــه ومهارات ــب لقدرات ــتخدام الطال اس
الدراســية.  أهدافــه 
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التــي حتصــل عليهــا  بالدرجــة  اجرائيــًا  ويتحــدد 
األكاديمــي.  الطفــو  مقيــاس  يف  الطالبــات 

الرفاهية النفسية : 
 Solomon, Berger, Ginsberg, (2007 عرفهــا  
68,) أهنــا مصطلــح يشــري إىل املشــاعر الذاتيــة للســعادة 

ــري  ــي )تأث ــون عاطف ــني ، مك ــن مكون ــف م ــي تتأل وه
إجيــايب عــايل وتأثــري ســلبي منخفــض( ومكــون معــريف 
)الرضــا عــن احليــاة(. أن الفــرد يشــعر بالســعادة 
ــاة  ــن احلي ــا ع ــايب والرض ــري اإلجي ــون التأث ــا يك عندم

ــا. مرتفًع
ــتوى  ــا مس ــىل أهن ــا)Seligman, (2012 ع ــري اليه ويش
ــك  ــا يف ذل ــية ب ــة النفس ــعادة والصح ــن الس ــرد م الف
الرضــا عــن احليــاة ومشــاعر االنجــاز والفعاليــة 

ــن. ــع اآلخري ــات م ــة والعالق الذاتي
عرفهــا ياســني وشــاهني ورسمينــي )2014( بأهنــا 
شــعور الفــرد بالســعادة وحــل املشــكالت يف جماالهتــا 
ــذات. ــة يف ادارة ال ــرد بالفاعلي ــي الف ــع حت ــة م املختلف
وتعــرف إجرائيــا يف هــذه الدراســة بأهنــا درجــة الرضــا 
التــي تشــعر هبــا الطالبــة جتــاه االبعــاد املختلفــة للحيــاة 
، وتتحــدد بالدرجــة التــي حتصــل عليهــا الطالبــات يف 

مقيــاس الرفاهيــة النفســية.

الكفاءة الذاتية : 
ــدات  ــا معتق ــىل أهن ــة ع ــاءة الذاتي ــف الكف ــم تعري  يت
األفــراد حــول قدراهتــم عــىل إنتــاج مســتويات معينــة 
الذاتيــة  الكفــاءة  معتقــدات  وحتــدد   ، األداء  مــن 
ــهم  ــزون أنفس ــرون وحيف ــاس ويفك ــعر الن ــف يش كي
ويترفــون، تنتــج هــذه املعتقــدات مــن خــالل أربــع 
عمليات رئيســية. وهــي العمليات املعرفيــة والتحفيزية 

.(Bandura,1998(والعاطفيــة واالختياريــة
وتتمثــل كــا يشــري الشــوا )2016(  يف معتقــدات 
االفــراد حــول قدراهتــم عــىل ضبــط االحــداث التــي 
تؤثــر عــىل حياهتــم وتتضمــن ثالثــة ابعــاد : الصعوبــة 

ــدرة.         ــم ، الق ، التعمي
ــىل  ــا ع ــة بقدرهت ــة الطالب ــا ثق ــًا بأهن ــرف اجرائي وتع
ــىل  ــاعدها ع ــن االداء تس ــة م ــتويات معين ــام بمس القي
مواجهــة التحديــات والصعوبــات والتكيــف مــع 
ــل  ــي حتص ــة الت ــدد بالدرج ــة وتتح ــة األكاديمي البيئ

ــة. ــاءة الذاتي ــاس الكف ــة يف مقي ــا الطالب عليه
فروض الدراسة : 

ــا . 1 ــة احصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج
بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
األكاديمــي ودرجاهتــن عــىل  الطفــو  مقيــاس 

مقيــاس الرفاهيــة النفســية.
ــا . 2 ــة احصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج

بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
األكاديمــي ودرجاهتــن عــىل  الطفــو  مقيــاس 

مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة.
ــا . 3 ــة احصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج

بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
عــىل  ودرجاهتــن  النفســية  الرفاهيــة  مقيــاس 

مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة.
ــًا . 4 ــا نموذج ــا بينه ــة في ــريات الدراس ــون متغ تك

يتضمــن العالقــة بــني كل مــن الطفــو األكاديمــي 
ــة. ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس والرفاهي

حدود الدراسة : 
احلــدود املوضوعيــة : اقتــرت الدراســة احلاليــة 
عــىل متغــريات الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة النفســية 

ــة. ــاءة الذاتي والكف
احلــدود البرشيــة : تــم تطبيــق الدراســة عــىل طالبــات 

جامعــة نجــران.
احلدود املكانية : كليات جامعة نجران 

احلــدود الزمانيــة : الفصــل االول مــن العــام اجلامعــي 
2021-2022م

كــا حتــددت الدراســة بــاألدوات املســتخدمة واملتمثلــة 
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يف مقيــاس الطفــو األكاديمــي ، مقيــاس الرفاهيــة 
إىل  اضافــة  الذاتيــة،  الكفــاءة  مقيــاس   ، النفســية 
ــج  ــري النتائ ــتخدمة يف تفس ــة املس ــاليب االحصائي االس

ــروض. ــة الف ــن صح ــق م والتحق

منهج الدراسة واجراءاهتا:
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املقــارن وذلــك 
ــن  ــق م ــة والتحق ــداف الدراس ــق أه ــبته لتحقي ملناس

ــا. فروضه

جمتمع الدراسة :
ــة  ــات جامع ــع طالب ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم تك
نجــران املســجالت والبالــغ عددهــم )9184( طالبــة 
للبيانــات  وفقــا  املختلفــة  اجلامعــة  كليــات  عــىل 

ــجيل . ــول والتس ــادة القب ــجلة بع املس

عينة الدراسة: 
ــن )138(  ــتطالعية م ــة االس ــة الدراس ــت عين تكون
طالبــة مــن خمتلــف كليــات اجلامعــة بمتوســط عمــري 
بينــا   ،  )1.09( معيــاري  وانحــراف   )20.33(
تكونــت عينــة الدراســة االساســية مــن )582( طالبــة 
مــن طالبــات جامعــة نجــران ممثلــة للمجتمــع االصــي 
معيــاري  وانحــراف   )20.6( عمــري  بمتوســط 
)1.2( وتــم اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية بســيطة 
ويوضــح جــدول )1( توزيــع أفــراد العينــة االساســية 

ــات: ــىل الكلي ع

أعداد الطالبات الكلية
246 الرتبية
154 العلوم واآلداب
48 العلوم االدارية
67 املجتمع
28 علوم احلاسب
12 العلوم الصحية
8 االشعة

19 التمريض

جدول )1( يوضح توزيع أفراد العينة االساسية عىل كليات اجلامعة

جــدول ) 2 ( مــؤرشات حســن املطابقــة املســتخدمة للتحقــق مــن مطابقــة 
ــات النمــوذج للبيان

نتائــج  لتحليــل  املســتخدم  اإلحصائــي  التحليــل 
احلاليــة: الدراســة 

اجــراء  يف   )23( اإلصــدار   SPSS اســتخدام  تــم 
التحليــالت اإلحصائيــة. بعــد تطبيــق أدوات الدراســة 
ــرات  ــة بالفق ــتجابات اخلاص ــد االس ــادة تكوي ــم إع ت
 ،SPSS ــج ــات إىل برنام ــال البيان ــم ادخ ــلبية، وت الس
ــرتاوح  ــب ان ت ــواء )جي ــل االلت ــتخدام معام ــم اس وت
بــني -1 و +1( والتفرطــح )جيــب ان تــرتاوح بــني 
ــة  ــة اخلطي ــن االعتدالي ــق م ــك للتحق -2 و +2( وذل
للمتغــريات. وتــم اســتخدام اإلحصــاء الوصفــي 
ــف  ــاري( لوص ــراف املعي ــايب واالنح ــط احلس )املتوس
متغــريات الدراســة. وللتحقــق مــن ثبــات أدوات 
كرونبــاخ،  الفــا  معامــل  اســتخدام  تــم  الدراســة 
 )CFA( التوكيــدي  العامــي  التحليــل  وأجــري 
ــك  ــدار )20( وذل ــج  AMOS اإلص ــتخدام برنام باس
للتحقــق مــن الصــدق البنائــي ألدوات الدراســة. كــا 
ــوذج  ــار النم ــج  AMOS الختب ــتخدام برنام ــم اس ت
ــىل  ــاد ع ــم االعت ــد ت ــة، وق ــة احلالي ــي يف الدراس البنائ
ــايل  ــدول الت ــواردة باجل ــة ال ــن املطابق ــؤرشات حس م
ــات : ــوذج للبيان ــة النم ــن مطابق ــق م ــك للتحق وذل

ــة  ــن املطابق ــؤرشات حس ــىل م ــاد ع ــم االعت ــد ت وق
الــواردة باجلــدول التــايل وذلــك للتحقــق مــن مطابقــة 
:(Doğan & Özdamar, 2017) النمــوذج للبيانــات

القيمة املقبولةمؤرشات حسن املطابقة
x2

 x2  /  درجات 
احلرية ˃ 3

)درجات احلرية(
   / درجات احلرية

 مؤرش املطابقة املعياري
Normed fit index (NFI)

NFI ≥ 0.95

مؤرش املطابقة املقارن 
Comparative Fit Index (CFI)

CFI ≥ 0.95
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جدول )3( قيم مؤرشات حسن املطابقة لنموذج التحليل العامي التوكيدي ملقياس الطفو األكاديمي

مؤرش املطابقة املتزايد
 Incremental Fit Index (IFI)

IFI ≥ 0.95

مؤرش حسن املطابقة
 Goodness of Fit Index (GFI)

GFI ≥ 0.95

مؤرش توكر لويس
 Tucker-Lewis index (TLI)

TLI ≥ 0.95

مؤرش جذر متوسط اخلطأ التقاريب 
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA)

RMSEA < 

0.08

ــة  ــتخدام طريق ــوذج باس ــرتات النم ــر بارام ــم تقدي وت
ــى ــال األق االحت

 Maximum likelihood estimation (MLE).

أدوات الدراسة : 
أوالً : مقياس الطفو األكاديمي      

اعداد / رمضان ،  أمحد حممد عي 2020
 يتكــون املقيــاس مــن )24( مفــردة موزعــة عــىل ثالثــة 
ــة  ــة ، املرون ــاءة األكاديمي ــي ) الكف ــية وه ــاد رئيس أبع
األكاديميــة ، حــل املشــكالت األكاديميــة( ويتــم 
ــايس  ــاس مخ ــىل مقي ــالب ع ــتجابات الط ــر اس تقدي
ــة  ــرتاوح الدرج ــرت ، وت ــام ليك ــا لنظ ــر وفق التقدي

ــة. ــني )24-120( درج ــاس ب ــة للمقي الكلي

اخلصائص السيكومرتية ملقياس الطفو األكاديمي :
ــىل  ــه ع ــاس بتطبيق ــد املقي ــام مع ــاس : ق ــدق املقي ص
ــوادي  ــة ال ــة بجامع ــنة النهائي ــات الس ــالب وطالب ط
بالتحقــق  وقــام    )1157( عددهــم  وكان  اجلديــد 
مــن الصــدق عــن طريــق الصــدق الظاهــري بعرضــه 

عــىل)7( أســاتذة متخصصــني يف علــم النفــس الرتبوي 
ــتخدام  ــا باس ــه ايض ــن صدق ــق م ــام بالتحق ــا ق ، ك
ــو  ــاس الطف ــاد مقي ــدي ألبع ــي التوكي ــل العام التحلي
العامــي  التحليــل  نتائــج  األكاديمــي وبنــاء عــىل 
العامــل  نمــوذج  الباحــث  اســتخدم  االستكشــايف 
الكامــن الواحــد مــن خــالل برنامــج LISREL9.3 اذ 
تــم اعتبــار االبعــاد الفرعيــة للمقيــاس تتشــبع بعامــل 
واحــد أي تقيــس عامــاًل واحــدًا، وكانــت مجيــع 
تشــبعات املتغــريات املشــاهدة بالعوامــل الكامنــة دالــة 
احصائيــا عنــد مســتوى 0.01وكان العامــل املشــاهد 
ــل  ــو أفض ــة( ه ــكالت األكاديمي ــل املش ــث )ح الثال
ــك  ــن )0.86( وكذل ــري الكام ــدق للمتغ ــؤرش ص م
ــًا)0.74( ،  كان أكثــر مــؤرشات العامــل الكامــن ثبات
وتــم التحقــق مــن صــدق املقيــاس يف الدراســة احلاليــة 
عــن طريــق صــدق التحليــل العامــي التوكيــدي 

ــاس. ــاد املقي ألبع

الصدق العاميل ملقياس الطفو األكاديمي:
الطفــو  ملقيــاس  العامــي  الصــدق  مــن  للتحقــق 
األكاديمــي تــم اســتخدام التحليــل العامــي التوكيــدي 
)Confirmatory factor analysis (CFA، وقــد تــم 
ــي  ــو األكاديم ــاس الطف ــاس ملقي ــوذج القي ــار نم اختب
ــة  ــرة موزع ــن )24( فق ــاس م ــوذج القي ــون نم ويتك
عــىل ثالثــة ابعــاد، ويوضــح اجلــدول التــايل قيــم 
مــؤرشات حســن املطابقــة لنمــوذج التحليــل العامــي 

ــي: ــو األكاديم ــاس الطف ــدي ملقي التوكي

القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
x2   581.48

x2   / درجات احلرية ˃ 3 249)درجات احلرية(
2.34   / درجات احلرية

NFI0.954NFI ≥ 0.95
CFI0.930CFI ≥ 0.90
IFI0.929IFI ≥ 0.90
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القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
GFI0.957GFI ≥ 0.95
TLI0.933TLI ≥ 0.90

RMSEA0.047RMSEA < 0.08
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق ان قيــم مــؤرشات 
ــدود  ــن احل ــع ضم ــدة وتق ــت جي ــة كان ــن املطابق حس
املقبولــة ممــا يــدل عــىل مطابقــة نمــوذج القيــاس 
للبيانــات الفعليــة، ويوضــح اجلــدول التــايل قيــم 

ــاس  ــرات مقي ــة لفق ــا اإلحصائي ــبعات وداللته التش
ــي  ــل العام ــوذج التحلي ــا لنم ــي وفق ــو األكاديم الطف

التوكيــدي:

املشكالت األكاديمية الكفاءة األكاديمية 
قيمة »z«اخلطأ املعياريالتشبعاتالفقراتقيمة »z«اخلطأ املعياريالتشبعاتالفقرات

10.7510.04815.65150.8360.03424.59
20.7310.03918.74160.7730.03522.09
30.7020.04615.26170.7060.03918.10
40.8350.05116.37180.7780.03721.03
50.7710.03820.29190.8590.03623.86
60.6470.03617.97200.7480.03322.67
70.7790.05514.16210.7030.03420.68

220.6980.03418.97املرونة األكاديمية
80.7630.04915.57230.7690.03323.30
90.7970.04816.60240.7620.03323.09

100.7170.03222.41

مجيع قيم »z« الواردة باجلدول دالة احصائيا عند مستوى 0.01 110.7810.04218.60
120.7130.03619.81
130.7710.03422.68
140.7730.04915.78

جدول )4( قيم التشبعات وداللتها اإلحصائية لفقرات مقياس الطفو األكاديمي وفقا لنموذج التحليل العامي التوكيدي

شكل )2(: التشبعات املعيارية لفقرات مقياس الطفو األكاديمي وفق نموذج التحليل العامي التوكيدي
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جدول )5( يوضح معامالت االرتباط بني كل مفردة والدرجة الكلية ملقياس الطفو األكاديمي

جدول ) 6 ( يوضح معامالت االرتباط بني كل مفردة والدرجة الكلية للبعد املنتمية اليه

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق ان مجيــع قيم التشــبعات 
كانــت أكــر مــن 0.5 ودالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
ــاس  ــي ملقي ــدق البنائ ــق الص ــد حتق ــا يؤك 0.01، مم

الطفــو األكاديمــي.

ــن  ــق م ــاس بالتحق ــد املقي ــام مع ــاس : ق ــات املقي ثب
ــق  ــن طري ــاد ع ــات األبع ــاب ثب ــاس بحس ــات املقي ثب
ــاس  ــاد مقي ــن أبع ــد م ــكل بع ــا ل ــل ألف ــاب معام حس
ــتخدم  ــا اس ــة، ك ــه الكلي ــي ودرجت ــو األكاديم الطف
معامــالت  بحســاب  الداخــي  االتســاق  ثبــات 
االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والبعــد الــذي تنــدرج 
حتتــه العبــارة وامتــدت معامــالت االرتبــاط مــن 

.)0.69( إىل   )0.25(
ــة بحســاب ثبــات  ــة قامــت الباحث ويف الدراســة احلالي
مقيــاس الطفــو األكاديمــي مــن خــالل حســاب معامل 
الفــا كرونبــاخ ، ويوضــح اجلــدول التــايل معامــل 
ــدت  ــاس. وامت ــاد املقي ــاس ككل وألبع ــات للمقي الثب

معامــالت الثبــات مــن)0.709( إىل )0.917( .
ــاق  ــن االتس ــق م ــم التحق ــا ت ــي :ك ــاق الداخ االتس
ــني كل  ــة وب ــة الكلي ــردة والدرج ــني كل مف ــي ب الداخ
ــة  ــداول التالي ــه واجل ــي الي ــذي تنتم ــد ال ــردة والبع مف

ــج : ــح النتائ يوض

معامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردة
1**0.5789**0.56717**0.681
2**0.47510**0.45918**0.655
3**0.52111**0.63819**0.736
4**0.49012**0.60520**0.734
5**0.46113**0.52921**0.568
6**0.51614**0.59122**0.742
7**0.47615**0.76023**0.706
8**0.58216**0.71324**0.409

** دالة عند مستوى داللة  0.01        

املشكالت األكاديميةاملرونة األكاديميةالكفاءة األكاديمية
معامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردة

1**0.6828**0.62915**0.756
2**0.6379**0.57216**0.779
3**0.60310**0.68217**0.737
4**0.53311**0.78718**0.697
5**0.53712**0.69219**0.766
6**0.52713**0.64520**0.760
7**0.61014**0.60021**0.639

22**0.804
23**0.768
24**0.484

** دالة عند مستوى داللة  0.01       
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ــم معامــالت      يتضــح مــن جــداول )5( ، )6(  أن قي
االرتبــاط دالــة عنــد مســتوى 0.01  وهــذا يعنــى أن 
ــاق  ــات االتس ــن ثب ــة م ــة عالي ــع بدرج ــاس يتمت املقي
الداخــي وأن مجيــع مفــردات املقيــاس ترتبــط بالدرجــة 
ــاقًا  ــاك اتس ــىل أن هن ــدل ع ــا ي ــاس مم ــة للمقي الكلي

ــاس ككل. ــًا للمقي داخلي

مقياس الرفاهية النفسية            

  Carol D. Ryff (2007(/ اعداد
وقامــت     Carol Ryff (2007(املقيــاس أعــدت 
تقييــم  هبــدف  النــرش(  )قيــد  الكشــكي  برتمجتــه 
ــة النفســية لــدى االفــراد ويعــد هــذا املقيــاس  الرفاهي
احــدى صــور مقاييــس رايــف للرفاهيــة النفســية 
ــرة ، 84  ــور ) 120 فق ــدة ص ــه ع ــرت من ــذي ظه ال
فقــرة، 54 فقــرة ، 42 فقــرة ، 18 فقــرة ( ويف الدراســة 
ــة  ــاس املكون ــخة املقي ــة نس ــتخدمت الباحث ــة اس احلالي
ــي  ــتة وه ــاد الس ــىل االبع ــة ع ــرة موزع ــن )18( فق م
ــخيص  ــو الش ــي - النم ــني البيئ ــتقاللية - التمك ) االس
ــل  ــاة - تقب ــن احلي ــدف م ــة - اهل ــات اإلجيابي - العالق
ــىل  ــالب ع ــتجابات الط ــر اس ــم تقدي ــذات( ، ويت ال
التقديــر وفقــا لنظــام ليكــرت ،  مقيــاس مخــايس 
ــني )90-18(  ــاس ب ــة للمقي ــة الكلي ــرتاوح الدرج وت
ــتوى  ــاع مس ــة إىل ارتف ــاع الدرج ــري ارتف ــة وتش درج

ــية. ــة النفس الرفاهي

اخلصائص السيكومرتية ملقياس الرفاهية النفسية:
صــدق املقيــاس : حتققــت الكشــكي مــن صــدق 
وصــدق   ، املحــك  صــدق  طريــق  عــن  املقيــاس 
االتســاق الداخــي ، وتــم التحقــق مــن صــدق املقياس 
يف الدراســة احلاليــة عــن طريــق صــدق املحــك : 
اســتخدمت الباحثــة مقيــاس االســتمتاع باحليــاة وهــو 
ــذي  ــوم ،2013( وال ــال ومظل ــد الع ــداد )عب ــن اع م
ــو  ــا وه ــات العلي ــالب الدراس ــىل ط ــه ع ــم تطبيق ت
مقنــن عــىل البيئــة العربيــة ، وتــم اســتخدامه يف البيئــة 

ــق  ــم تطبي ــة ،2021(، وت ــة )خريب ــعودية يف دراس الس
مقيــاس الرفاهيــة النفســية ومقيــاس االســتمتاع باحلياة 
عــىل أفــراد عينــة التقنــني وحســاب معامــل االرتبــاط 
وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.74( وهــي دالــة 
ــىل  ــدل ع ــا ي ــة 0.01 مم ــتوى دالل ــد مس ــا عن احصائي

ــدق . ــن الص ــة م ــة مرتفع ــاس بدرج ــع املقي متت

ــة  ــت الباحث ــا قام ــاس :  ك ــيل للمقي ــاق الداخ االتس
ــاط بــني درجــة كل بعــد مــن  بحســاب معامــل االرتب
ــاس  ــة للمقي ــة الكلي ــية والدرج ــة النفس ــاد الرفاهي أبع

ــج : ــح النتائ ــايل يوض ــدول الت واجل
ــة  ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــح معام ــدول )7( يوض ج

ــاس ــة للمقي الكلي

 البعد   معامل االرتباط
**0.644 االستقاللية
**0.744 التمكني البيئي
**0.607 النمو الشخيص
**0.746 العالقات اإلجيابية
**0.473 اهلدف من احلياة
**0.580 تقبل الذات

ارتبــاط  معامــالت  أن  مــن جــدول )7(  ويتضــح 
للمقيــاس  الكليــة  بالدرجــة  االبعــاد  درجــات 
تراوحــت بــني )0.473- 0.746( وكلهــا دالــة 
عنــد مســتوى داللــة )0.01( ممــا يــدل عــىل أن أبعــاد 
ــري إىل  ــا يش ــه مم ــت إىل قياس ــا هدف ــس م ــاس تقي املقي

االتســاق الداخــي للمقيــاس.

ثبــات املقيــاس : قامــت الكشــكي بالتحقــق مــن ثبــات 
املقيــاس بعــدة طــرق منهــا حســاب معامــل ألفــا لــكل 
ــه  ــية ودرجت ــة النفس ــاس الرفاهي ــاد مقي ــن أبع ــد م بع
التطبيــق  اعــادة  ثبــات  اســتخدمت  كــا  الكليــة، 
للمقيــاس وبلغــت قيمــة معامــل ثبــات االعــادة 

.)0.93( ككل  للمقيــاس 
ــة بحســاب ثبــات  ــة قامــت الباحث ويف الدراســة احلالي
مقيــاس الرفاهيــة النفســية مــن خــالل حســاب معامــل 
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ــة  ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــح معام ــدول )8( يوض ج
ــاس ــة للمقي الكلي

جــدول )10( يوضــح معامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل بعــد والدرجــة 
الكليــة للمقيــاس

معامل الفا كرونباخ البعد
0.702 االستقاللية
0.732 التمكني البيئي
0.694 النمو الشخيص
0.711 العالقات اإلجيابية
0.712 اهلدف من احلياة
0.675 تقبل الذات
0.742 الدرجة الكلية للمقياس

الفــا كرونبــاخ ، ويوضــح اجلــدول التــايل معامــل 
ــاس. ــاد املقي ــاس ككل وألبع ــات للمقي الثب

ــات  ــالت الثب ــم معام ــدول )8( أن قي ــن ج ــح م يتض
ــة  ــة الكلي ــية والدرج ــة النفس ــاس الرفاهي ــاد مقي ألبع
للمقيــاس قيــم مقبولــة ممــا جيعــل هنــاك ثقــة يف 

اســتخدام املقيــاس .

مقياس الكفاءة الـذاتية      
                          Chen, Gully, & Eden. (2001(/ اعداد

اخلصائص السيكومرتية ملقياس الكفاءة الذاتية:
يتكــون املقيــاس مــن )8( عبــارات فقــط ويتــم تقديــر 
ــر  ــايس التقدي ــاس مخ ــىل مقي ــالب ع ــتجابات الط اس
وفقــا لنظــام ليكــرت ، وتــرتاوح الدرجــة الكليــة 

ــة . ــني )8-40( درج ــاس ب للمقي
املقيــاس  مصممــو  قــام  وقــد   : املقيــاس  صــدق 
ــا  ــيكومرتية وصالحيته ــه الس ــن خصائص ــد م بالتأك
 )SGSE( ــام ــة الع ــاءة الذاتي ــاس الكف ــه بمقي بمقارنت
حيــث أظهــرت نتائــج املقارنــة أن املقيــاس لــه صــدق 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــاس )SGSE( ع ــن مقي ــىل م ــاء أع بن
قلــة عــدد عباراتــه اال انــه أظهــر موثوقيــة عاليــة 
، وتــم التحقــق مــن صــدق املقيــاس يف الدراســة 
ــق  ــك بتطبي ــك : وذل ــدق املح ــق ص ــن طري ــة ع احلالي
مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة ومقيــاس تقديــر الــذات لــــ 
ــىل )10(  ــوى ع ــذي احت ــرج  Rosenberg  ال : روزن
ــة  ــت قيم ــاط وبلغ ــل االرتب ــاب معام ــرات وحس فق

معامــل االرتبــاط )0.78( وهــي دالــة احصائيــا عنــد 
ــاس  ــع املقي ــىل متت ــدل ع ــا ي ــة 0.01 مم ــتوى دالل مس

ــدق . ــن الص ــة م ــة مرتفع بدرج

ــة  ــت الباحث ــا قام ــاس:  ك ــيل للمقي ــاق الداخ االتس
ــردة  ــة كل مف ــني درج ــاط ب ــل االرتب ــاب معام بحس
والدرجــة الكليــة للمقيــاس واجلــدول التــايل يوضــح 

ــج : النتائ

معامل 
االرتباط  املفردة  معامل 

االرتباط  املفردة 

**0.800 5 **0.710 1

**0.573 6 **0.714 2

**0.728 7 **0.810 3

**0.645 8 **0.811 4

ويتضــح مــن جــدول )10( أن معامــالت ارتبــاط 
ــني  ــت ب ــاس تراوح ــة للمقي ــة الكلي ــرات بالدرج الفق
مســتوى  عنــد  دالــة  وكلهــا   )0.746  -0.473(
الداخــي  االتســاق  إىل  يشــري  داللــة )0.01( ممــا 

للمقيــاس.

ــام مصممــو املقيــاس بحســاب  ثبــات املقيــاس : ق
ثباتــه عــن طريــق اعــادة التطبيــق بفاصــل زمنــي 
عــرشون يومــا وأظهــرت النتائــج ارتبــاط مرتفــع بــني 

التطبيقــني.
ــة بحســاب ثبــات  ــة قامــت الباحث ويف الدراســة احلالي
مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة مــن خــالل حســاب معامــل 
الفــا كرونبــاخ وبلغــت )0.745( ، وســبريمان بــراون 
 )0.783( وبلغــت  وجتــان   )0.783( وبلغــت 
وهــي قيــم مقبولــة ممــا جيعــل هنــاك ثقــة يف اســتخدام 

ــاس.  املقي



116

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

النمذجة البنائية بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية لدى طالبات اجلامعة

نتائج الدراسة وتفسريها:
الفرض األول:

ينــص الفــرض األول عــىل انــه "توجــد عالقــة ارتباطية 
موجبــة دالــة احصائيــا بــني درجــات الطالبــات عينــة 
ــن  ــي ودرجاهت ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع البح

عــىل مقيــاس الرفاهيــة النفســية".

ــل  ــاب معام ــم حس ــرض ت ــة الف ــن صح ــق م وللتحق
ــة  ــة االرتباطي ــن العالق ــف ع ــون للكش ــاط بريس ارتب
بــني الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة النفســية لــدى 
ــدول  ــح باجل ــو موض ــا ه ــث ك ــة البح ــات عين الطالب

ــايل: الت

جدول ) 12( معامالت ارتباط بريسون بني بني درجات الطالبات عينة البحث عىل مقياس الطفو األكاديمي 
ودرجاهتن عىل مقياس الرفاهية النفسية

الدرجة الكلية ملقياس الطفو األكاديمياملشكالت األكاديميةاملرونة األكاديميةالكفاءة األكاديميةاملتغريات
0.700**0.693**0.600**0.616**القبول الذايت
0.716**0.680**0.625**0.547**التمكن البيئي

العالقات اإلجيابية 
0.745**0.482**0.665**0.685**مع النطاق

0.690**0.665**0.557**0.455**اهلدف من احلياة
0.601**0.573**0.535**0.532**النمو الشخيص

0.732**0.668**0.671**0.659**االستقاللية
الدرجة الكلية 

ملقياس الرفاهية 
النفسية

**0.744**0.717**0.776**0.720

**دالة عند مستوى 0.01
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة 
موجبــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.01( 
ــاس  ــىل مقي ــث ع ــة البح ــات عين ــات الطالب ــني درج ب
الطفــو األكاديمــي ودرجاهتــن عــىل مقيــاس الرفاهيــة 
االرتبــاط  معامــل  قيمــة  بلغــت  وقــد  النفســية، 
)0.720(، وقــد تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط 
وابعــاد  األكاديمــي  الطفــو  مقيــاس  ابعــاد  بــني 
ــني )0.455 و0.693(  ــية ب ــة النفس ــاس الرفاهي مقي
ومجيعهــا قيــم دالــة احصائيــا عنــد مســتوى )0.01(، 
 Martin( ــة ــج دراس ــع نتائ ــة م ــك النتيج ــق تل وتتف
الرفاهيــة  إن  إىل  تشــري  التــي   )and Marsh,2008

ــات  ــت ادبي ــك اثبت ــي ، وكذل ــو األكاديم ــأ بالطف تتنب
الدراســة  بمجــال  املتعلقــة  الســابقة  الدراســات 
احلاليــة أن الطفــو األكاديمــي يتنبــأ بالنتائــج اإلجيابيــة 
التعليميــة كاملشــاركة يف الفصــل والقــدرة عــىل اكــال 

املهــام األكاديميــة بإجيابيــة ،وكــا تشــري االدبيــات الــن
 Rosemary,Wawire,2019&  Doyne,(ظريةومنهــا
لــدى  األكاديمــي  الطفــو  قيــاس  أن   (إىل   2019

الطــالب يعــد أحــد االســاليب الفعالــة لفهــم وتصــور 
 ، التعليــم  ســياق  يف  وبقائهــم  النفســية  رفاهيتهــم 
ــة  ــعور الطالب ــأن ش ــة ب ــك النتيج ــة تل ــر الباحث وتف
بالرضــا والســعادة يف حميطهــا األكاديمــي يؤثــر يف 
الكيفيــة التــي تواجــه هبــا ضغوطهــا األكاديميــة.

الفرض الثاين:
ينــص الفــرض الثــاين عــىل انــه "توجــد عالقــة 
درجــات  بــني  احصائيــا  دالــة  موجبــة  ارتباطيــة 
الطفــو  مقيــاس  عــىل  البحــث  عينــة  الطالبــات 
األكاديمــي وابعــاده ودرجاهتــن عــىل مقيــاس الكفــاءة 

الذاتيــة".
ــاب  ــم حس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
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معامــل ارتبــاط بريســون للكشــف عــن العالقــة 
ــة  ــني الطفــو األكاديمــي والكفــاءة الذاتي ــة ب االرتباطي
لــدى الطالبــات عينــة البحــث كــا هــو موضــح 

باجلــدول التــايل:
ــات  ــات الطالب ــني درج ــني ب ــون ب ــاط بريس ــالت ارتب ــدول )13( معام ج
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــي ودرجاهت ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع ــة البح عين

ــة ــاءة الذاتي الكف

الكفاءة الذاتية املتغريات
**0.419 الكفاءة األكاديمية
**0.554 املرونة األكاديمية
**0.626 املشكالت األكاديمية
**0.661 الدرجة الكلية ملقياس الطفو األكاديمي

 **دالة عند مستوى 0.01

عالقــة  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
ارتباطيــة موجبــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة 
)0.01( بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــي ودرجاهت ــو األكاديم ــاس الطف مقي
الكفــاءة الذاتيــة، وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط 
)0.661(، وقــد تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط 
بــني ابعــاد مقيــاس الطفــو األكاديمــي والدرجــة 
 0.419( بــني  الذاتيــة  الكفــاءة  ملقيــاس  الكليــة 
عنــد  احصائيــا  دالــة  قيــم  ومجيعهــا  و0.626( 
ــج  ــع نتائ ــة م ــك النتيج ــق تل ــتوى )0.01( وتتف مس
ــت  ــي تناول ــة)Rosemary,et.al., 2019(، والت دراس
ــي  ــو األكاديم ــة والطف ــاءة الذاتي ــني الكف ــة ب العالق
واســفرت نتائجهــا عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة 
موجبــه بــني الطفــو األكاديمــي والكفــاءة الذاتيــة 
، كــا كشــفت نتائجهــا أيضــا ان الكفــاءة الذاتيــة 
ــتوى  ــز مس ــت بتعزي ــي واوص ــو األكاديم ــأ بالطف تتنب
الكفــاءة الذاتيــة مــن اجــل حتســني الطفــو األكاديمــي 
للطــالب ، ودراســة)Jafar,et.al.2014( واســفرت 
ــني  ــه ب ــة موجب ــة ارتباطي ــود عالق ــن وج ــا ع نتائجه
ــري  ــا تش ــة ،وك ــاءة الذاتي ــي والكف ــو األكاديم الطف
ــة  ــىل مواجه ــب ع ــدرة الطال ــإن ق ــة ف ــات الدراس ادبي

التحديــات والصعوبــات األكاديميــة هــي عنــرًا مهًا 
يف حتديــد تقدمــه األكاديمــي وهــو مــا يعــرف بالطفــو 
ــد  ــات الب األكاديمــي ، وللتغلــب عــىل تلــك الصعوب
مــن الشــعور املــرن بالكفــاءة الذاتيــة ، وكذلــك تشــري 
ــتويات  ــط بمس ــاءة ترتب ــة إىل أن الكف ــات النظري االدبي
عاليــة مــن املثابــرة واالرصار املتزايــد يف اداء مهــام 
ــاءة  ــاط الكف ــة ارتب ــر الباحث ــدة ،وتف ــة ومعق صعب
ــن  ــاءة تتضم ــأن الكف ــي ب ــو األكاديم ــة بالطف الذاتي
الثقــة بالنفــس ممــا يزيــد مــن امكانيــة الفــرد للتعامــل 
ــرد  ــتمرار الف ــن اس ــا تتضم ــة ،ك ــف الصعب ــع املواق م
ــات ،  ــن واالضطراب ــن املح ــم م ــد بالرغ ــذل اجله يف ب
ــه  ــتعادة توازن ــىل اس ــرد ع ــاعد الف ــي تس ــك فه وكذل
بعــد التعــرض للصعوبــات. وبنــاء عــىل النظريــة 
ــان  ــري )Basol,2010( ف ــا يش ــة ك ــة املعرفي االجتاعي
الكفــاءة هــي أحــد العوامــل النفســية املرتبطــة بالطفــو 
ــل  ــة تعام ــا يف كيفي ــب دورا مه ــي تلع ــي فه األكاديم
االفــراد مــع قضايــا احليــاة ،كــا أن انخفــاض الكفــاءة 
ــايل  ــز وبالت ــص احلاف ــببا يف نق ــون س ــد يك ــة ق الذاتي
الفشــل األكاديمــي ، وبذلــك يمكــن القــول بــأن 
ــر  ــن أكث ــة يك ــاءة عالي ــن كف ــاليت لدهي ــات ال الطالب
قــدرة عــىل مواجهــة العقبــات والتحديــات األكاديميــة 
ــن  ــة ويك ــة الصعب ــام األكاديمي ــض امله ــل أداء بع مث

ــن .   ــم أفكاره ــىل تنظي ــدرة ع ــر ق أكث
الفرض الثالث:

ينــص الفــرض الثالــث عــىل انــه "توجــد عالقــة 
درجــات  بــني  احصائيــا  دالــة  موجبــة  ارتباطيــة 
الرفاهيــة  البحــث عــىل مقيــاس  الطالبــات عينــة 
ــة". ــاءة الذاتي ــاس الكف ــىل مقي ــن ع ــية ودرجاهت النفس
ــاب  ــم حس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
معامــل ارتبــاط بريســون للكشــف عــن العالقــة 
ــة  ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس ــني الرفاهي ــة ب االرتباطي
لــدى الطالبــات عينــة البحــث كــا هــو موضــح 

باجلــدول التــايل:
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عالقــة  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
ارتباطيــة موجبــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة 
)0.01( بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــية ودرجاهت ــة النفس ــاس الرفاهي مقي
الكفــاءة الذاتيــة، وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط 
)0.734(، وقــد تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط 
النفســية والدرجــة  الرفاهيــة  ابعــاد مقيــاس  بــني 
 0.416( بــني  الذاتيــة  الكفــاءة  ملقيــاس  الكليــة 
عنــد  احصائيــا  دالــة  قيــم  ومجيعهــا  و0.671( 
ــج  ــع نتائ ــة م ــك النتيج ــق تل ــتوى )0.01( وتتف مس
  Fatemeh,2016)، (Hanieh,et.al.,2016)) دراســة 
والتــي   )Maha,2020( ودراســة   ،  (Akfirat,2020

تقصــت كل منهــا العالقــة بــني الكفــاءة الذاتيــة 
ــود  ــن وج ــم ع ــفرت نتائجه ــية واس ــة النفس والرفاهي
الذاتيــة  الكفــاءة  بــني  موجبــة  ارتباطيــة  عالقــة 
ــة  ــات الدراس ــري ادبي ــا تش ــية ، وك ــة النفس والرفاهي

ــات  ــات الطالب ــني درج ــني ب ــون ب ــاط بريس ــالت ارتب ــدول )14( معام ج
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــية ودرجاهت ــة النفس ــاس الرفاهي ــىل مقي ــث ع ــة البح عين

ــة ــاءة الذاتي الكف

شكل )3(: الشكل االنتشاري بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

الكفاءة الذاتية املتغريات
**0.642 القبول الذايت
**0.606 التمكن البيئي
**0.416 العالقات اإلجيابية مع النطاق
**0.640 اهلدف من احلياة
**0.577 النمو الشخيص
**0.671 االستقاللية
**0.734 الدرجة الكلية ملقياس الرفاهية النفسية

 **دالة عند مستوى 0.01

فــان الكفــاءة الذاتيــة تعــد مــوردًا يســاهم يف الرفاهيــة 
النفســية لــدى األفــراد بصفــة عامــة حيــث تعتــر أحــد 
الركائــز املهمــة واالساســية للوصــول بالفــرد إىل حيــاة 
ــية  ــة النفس ــق الرفاهي ــعي إىل حتقي ــا ان الس ــل ، ك أفض
هــدف أعــىل للحيــاة بســبب ارتباطهــا بالســعادة 
ــة  ــر الباحث ــة ، وتف ــاءة الذاتي ــذات والكف ــل ال وتقب
وجــود العالقــة االرتباطيــة املوجبــة بــني الكفــاءة 
ــا  ــية ب ــة النفس ــية أن الرفاهي ــة النفس ــة والرفاهي الذاتي
تتضمنــه مــن أبعــاد مثــل قبــول الــذات واالســتقاللية 
والنمــو الشــخيص تتفــق مــع مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة 
ــر  ــن تقدي ــر ع ــاد ويع ــدد االبع ــوم متع ــاره مفه باعتب
ــه ، وكل  ــه بقدرت ــه وايان ــه لذات ــه وحتقيق ــرد لذات الف

ــذات. ــرتام ال ــىل اح ــر ع ــا يؤث منه

الفرض الرابع:
ــريات  ــون متغ ــه " تك ــىل ان ــع ع ــرض الراب ــص الف ين
الدراســة فيــا بينهــا نموذجــًا يتضمــن العالقــة بــني كل 
ــة النفســية والكفــاءة  مــن الطفــو األكاديمــي والرفاهي

ــة." الذاتي
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اختبــار 
النمــوذج املقــرتح وذلــك باعتبــار أن الكفــاءة الذاتيــة 
متغــري يتوســط العالقة بــني متغــريي الطفــو األكاديمي 
ــل  ــوذج وقب ــار النم ــل اختب ــية، وقب ــة النفس والرفاهي
اختبــار النمــوذج تــم التحقــق مــن رشط اخلطيــة 
بــني املتغــري التابــع واملتغــريات املســتقلة كــا هــو 
موضــح بالشــكل االنتشــاري )الشــكل رقــم 3(:
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شــكل )4( النمــوذج البنائــي للعالقــات بــني الطفــو األكاديمــي كمتغــري مســتقل والكفــاءة الذاتيــة كمتغــري وســيط والرفاهيــة النفســية كمتغــري تابــع لــدى 
عينــة البحــث

جدول )16( قيم مؤرشات ُحسن املطابقة لنموذج التوسط

ــني  ــة ب ــق رشط اخلطي ــكل حتق ــذا الش ــن ه ــح م ويتض
املتغــري التابــع واملتغــريات املســتقلة، كــا تــم التحقــق 
مــن االعتداليــة اخلطيــة للمتغــريات، وقــد أشــار 
ــرية  ــات الكب ــة العين ــه يف حال )Stevens, 2009( إىل ان
ــارات  ــتخدام اختب ــدم اس ــب ع ــن 300( جي ــر م )اك
ــة  ــا دال ــتكون دائ ــا س ــة )الن قيمه ــة اخلطي االعتدالي
ــل  ــتخدام معام ــط باس ــاء فق ــم االكتف ــا(، ويت احصائي
االلتــواء والتفرطــح، لذلــك فقــد قامــت الباحثــة 
ــني -1  ــرتاوح ب ــب ان ت ــواء )جي ــم االلت ــاب قي بحس
و  بــني -2  تــرتاوح  ان  والتفرطــح )جيــب  و +1(  
ــالت  ــم معام ــت قي ــث تراوح ــريات، حي +2( للمتغ
ــم  ــت قي ــني )-1.04 و -0.72( وتراوح ــواء ب االلت

معامــالت التفرطــح بــني )-0.518 و 0.693(، ممــا 
يشــري إىل حتقــق االعتداليــة اخلطيــة للمتغــريات، وتــم 
ــافات  ــة )مس ــة املتدرج ــن االعتدالي ــق م ــا التحق أيض
ــج  امليالنوبيــس Mahalanobis( حيــث اشــارت النتائ
ــن  ــات م ــو البيان ــة وخل ــة املتدرج ــق االعتدالي إىل حتق
Mahalano- ــم ــع قي ــث ان مجي ــة )حي ــم املتطرف  القي
ــد  ــا(، وق ــة احصائي ــري دال ــت غ bis d-squared كان

تــم اختبــار نمــوذج التوســط شــكل )2( وذلــك 
باســتخدام برنامــج Amos v20، وحلســاب التأثــريات 
 Bootstrapped ــل ــم عم ــارشة indirect effects ت املب
ــارش  ــري املب ــة التأث ــة لقيم ــرتات الثق ــاب ف ــم حس ، وت

ــدره )%95(:  ــة ق ــتوى ثق ــد مس عن

القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
 §x2  93.47

x2   / درجات احلرية ˃ 3 33)درجات احلرية(
2.83   / درجات احلرية

NFI0.959NFI ≥ 0.95
CFI0.966CFI ≥ 0.90
IFI0.966IFI ≥ 0.90
GFI0.958GFI ≥ 0.95
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القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
TLI0.954TLI ≥ 0.90

RMSEA0.062RMSEA < 0.08

ويتضــح مــن جــدول )16( أن قيــم مــؤرشات ُحســن 
املطابقــة مجيعهــا كانــت مقبولــة وتقــع ضمــن احلــدود 
ــط  ــوذج التوس ــة نم ــىل مطابق ــدل ع ــا ي ــة، مم املقبول

للبيانــات ويوضــح جــدول )17( قيــم التأثــريات 
اإلحصائيــة  وداللتهــا  مبــارشة  والغــري  املبــارشة، 

ــي:  ــوذج البنائ للنم

جدول )17( قيم التأثريات املبارشة وغري املبارشة وداللتها اإلحصائية للنموذج البنائي

شكل )5( القيم املعيارية للتأثريات املبارشة لنموذج التوسط

القيمة الغري املتغريات
مستوى قيمة »z«اخلطأ املعياريالقيمة املعياريةمعيارية

الداللة
التأثريات املبارشة

الطفو 
األكاديمي

0.8640.6980.04519.200.01الكفاءة الذاتية
0.7210.7310.04815.020.01الرفاهية النفسية

0.1980.2480.0375.350.01الرفاهية النفسيةالكفاءة الذاتية
التأثريات الغري مبارشة

الطفو 
األكاديمي

0.1710.173الرفاهية النفسية
0.0325.340.01 حدود الثقة 

)%95(
0.1040.092احلد االدنى
0.2160.228احلد االعىل

ويتضح من اجلدول السابق ما يي:
وجــود تأثــري مبــارش موجــب دال احصائيــا عنــد 
ــاءة  ــىل الكف ــي ع ــو األكاديم ــتوى )0.01( للطف مس
الذاتيــة بقيمــة معياريــة قدرهــا )0.864( وقــد بلغــت 
قيمــة "z" )19.20( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد 
مســتوى )0.01(، كــا يالحــظ وجــود تأثــري مبــارش 
موجــب دال احصائيــا عنــد مســتوى )0.01( للطفــو 

ــة  ــة معياري ــية بقيم ــة النفس ــىل الرفاهي ــي ع األكاديم
 )15.02( "z" ــة ــت قيم ــد بلغ ــا )0.731( وق قدره
ــتوى )0.01(،  ــد مس ــا عن ــة احصائي ــة دال ــي قيم وه
وجــود تأثــري مبــارش موجــب دال احصائيــا عنــد 
مســتوى )0.01( للكفــاءة الذاتيــة عــىل الرفاهيــة 
بقيمــة معياريــة قدرهــا )0.198( وقــد  النفســية 
بلغــت قيمــة "z" )5.35( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا 
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ــتوى )0.01(. ــد مس عن
عــىل  وســيط  كمتغــري  الذاتيــة(  )الكفــاءة  تؤثــر 
ــية،  ــة النفس ــي والرفاهي ــو األكاديم ــني الطف ــة ب العالق
ــارش  ــري مب ــب غ ــري موج ــود تأث ــظ وج ــث يالح حي
ــو  ــري الطف ــتوى )0.01( ملتغ ــد مس ــا عن دال احصائي
األكاديمــي عــىل متغــري الرفاهيــة النفســية وذلــك عــر 
ــث  ــيط، حي ــري وس ــة( كمتغ ــاءة الذاتي ــري )الكف متغ
 "z" بلغــت القيمــة املعياريــة )0.171( وبلغــت قيمــة
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة احصائي ــة دال ــي قيم )5.34( وه
)0.01( ، وختتلــف تلــك النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
ــة  ــاءة الذاتي ــري إىل أن الكف ــث تش ــود )2018( حي حمم
باعتبارهــا أحــد العوامــل الدافعيــة تلعــب دورًا رئيســيًا 
يف قــدرة الطــالب عــىل التغلــب عــىل التحديــات 
 )Pajares1996a;1996b(ودراســة  ، والنكســات 
التــي تشــري إىل أن الكفــاءة الذاتيــة منبئــًا قويــًا بــاألداء 
 Rosemary) األكاديمــي املرتبــط بالفــرد ،ودراســة
et.al. 2019,) والتــي كشــفت نتائجهــا ان الكفــاءة 

ــز  ــت بتعزي ــي وأوص ــو األكاديم ــأ بالطف ــة تتنب الذاتي
ــو  ــني الطف ــل حتس ــن أج ــة م ــاءة الذاتي ــتوى الكف مس
Freire,et.) األكاديمــي للطــالب ، ونتائــج دراســة
al. 2019) التــي توصلــت نتائجهــا إىل أن الكفــاءة 

ــوط  ــع الضغ ــل م ــية والتعام ــة النفس ــط الرفاهي تتوس
 (Jafar,et.al. 2014) لــدى طــالب اجلامعــة ، ودراســة
وتوصلــت نتائجهــا إىل ان الكفــاءة الذاتيــة تلعــب 
ــو  ــل االرسي والطف ــط التواص ــني نم ــيط ب دور الوس
ــي  ــة) Martin,et.al. 2010( والت ــي ، ودراس األكاديم
ــة  ــاءة الذاتي ــل الكف ــري عوام ــا إىل تأث ــارت نتائجه اش
عــىل الطفــو األكاديمــي ومــا وراء الطفــو األكاديمــي 
، وتــرى الباحثــة أن تلــك النتائــج تشــري إىل أن الكفــاءة 
هــي التــي تؤثــر يف الطفــو األكاديمــي لــدى الطالبــات 
وليــس العكــس ويتضــح مــن نتيجــة الدراســة احلاليــة 
أن الطفــو هــو الــذي يؤثــر عــىل الكفــاءة الذاتيــة 
ــو يف  ــا ه ــث ك ــة حي ــك النتيج ــة تل ــع الباحث وترج

ــرة  ــد واملثاب ــا زاد اجله ــه كل ــة إىل أن ــات النظري االدبي
ــن  ــراد الذي ــاءة ، وأن األف ــرد بالكف ــاس الف زاد إحس
ــم  ــاطهم ومثابرهت ــتمر نش ــر ويس ــًدا أك ــون جه يبذل
ــة بقــوة الكفــاءة  لفــرتات أطــول لدهيــم ادراكات عالي
الذاتيــة ،وبنــاء عــىل النظريــة االجتاعيــة املعرفيــة فقــد 
رصح بانــدورا ان الكفــاءة الذاتيــة هــي أحــد العوامــل 

ــي. ــو األكاديم ــة بالطف ــية املرتبط النفس

توصيات الدراسة :
يف ضوء نتائج الدراسة تويص الباحثة با يي :

توعيــة القائمــني عــىل العمليــة التعليميــة بمفهــوم 	 
ــاءة  ــية والكف ــة النفس ــي والرفاهي ــو األكاديم الطف
الذاتيــة باعتبارهــا مفاهيــم حديثــة هلــا تأثــري عــىل 

حتســني العمليــة التعليمــة .
توعيــة الطالبــات بمفهــوم الطفــو األكاديمــي 	 

ــم  ــة وتأثريه ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس والرفاهي
ــي . ــتقبلهم األكاديم ــية ومس ــم النفس ــىل صحته ع

ــي ودوره 	  ــو األكاديم ــوم الطف ــىل مفه ــد ع التأكي
يف مواجهــة االنتكاســات اليوميــة لــدى الطــالب 

ــات . والطالب
تدريــب الطــالب والطالبــات عــىل مهــارات 	 

ــة  ــج التدريبي ــداد الرام ــي واع ــو األكاديم الطف
املناســبة لذلــك.
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