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د�ار  زنمذجة العالقات السب�ية ب�ن أنماط ال�و�ة ��اديمية والشغف ��ادي	� و�
�ر بأسيوط   زالنف�23 لدى طالبات �لية البنات ,سالمية جامعة �

  دمحم سيد دمحم عبد اللطيف
�ر، مصر   ز�لية ال;:بية بن�ن بأسيوط، جامعة �

  m.heby@psau.edu.sa: ال?:يد �لك;:و=ي
  : البحثمNOص

اســ,+دف البحــث الكــشف عــن التــأث��ات املباشــرة وغ�ــ� املباشــرة ألنمــاط ال�و�ــة ��اديميــة كمتغ�ــ� 
د?ار النف;:1 كمتغ�� تا8ع من خالل الـشغف ��ـادي12 كمتغ�ـ� وسـيط لـدى طالبـات  @ AB زمستقل

غ�ـــ� تـــأث��ات مباشــرة و وجــود افHــ�ض فيـــھ الباحــثاOPامعــة، وذلــك مـــن خــالل نمــوذج ســـب1I مقHــ�ح 
د?ـار النفــ;:1، نمـاط امباشـرة أل @ AـB انيــة زل�و�ـة ��اديميـةVالكـشف عـن إم XـYكمـا ?ـدف البحـث إ

د?ار النف;:1 من أنماط ال�و�ة ��اديمية، ك AB البحث �ساس زالت[بؤ بالشغف ��ادي12 و@ ر شا
?ر) 412( طبق علi+م مقياس ال. زطالبة بVلية البنات eسالمية بأسيوط جامعة �

ُ
�و�ة ��اديميـة 
د?ــار النفـــ;:1، واســـتخدم الباحــث املـــنrs الوصــفي التحليoـــA، وnاســـتخدام  زوالــشغف ��ـــادي12 و@

ــــرت النتــــــائج ـــع بيانــــــات وجــــــود: أســـــلوب تحليــــــل املــــــسار أظ�ـ الطالبــــــات  مطابقـــــة للنمــــــوذج املقHــــــ�ح مــ
جـــود، املــشار�ات BــA البحــث  تــأث��ات مباشــرة ســـالبة دالــة إحــصائيا لل�و�ـــة وو

ً
BـــA ) ة واملعلقــةاملغلقــ(

الـــشغف @~ـــ{Oامي، و�انـــت التـــأث��ات موجبـــة ودالـــة إحـــصائيا لل�و�ـــة 
ً

جـــود). ا��ققـــة(  تـــأث��ات وو
مباشـرة موجبــة دالــة إحــصائيا لل�و�ــة 

ً
، و�انــت التــأث��ات ســالبة ودالــة ) املعلقــة( يBــA الــشغف الق�ــر

إحـــــصائيا لل�و�ـــــة 
ً

جـــــود). ا��ققــــــة( ــــصائياوو ـــالبة دالـــــة إحــ ــــرة ســ  تـــــأث��ات مباشــ
ً

املــــــضطرnة ( لل�و�ـــــة 
د?ار النف;:1) واملغلقة @ ABجود. ز  تأث��ات مباشرة موجبة دالة إحصائيا للشغف @~{Oامي AB وو

ً

د?ار النف;:1، و�انت التأث��ات مباشرة سـالبة ودالـة إحـصائيا للـشغف الق�ـر ي@
ً

جـود. ز  تـأث��ات وو
د?ــــار النفــــ;:1 ع�ــــ� BــــA) املغلقــــة واملعلقــــة(غ�ــــ� مباشــــرة ســــالبة دالــــة احــــصائيا لل�و�ــــة  الــــشغف (ز @

، ب�نمــا �انــت التــأث��ات غ�ــ� مباشــرة موجبــة ودالــة إحــصائيا لل�و�ــة )@~ــ{Oامي
ً

جــود، )ا��ققــة(  وو
ـــ� مباشــــرة ســــالبة دالــــة احــــصائيا لل�و�ــــة  د?ــــار النفــــ;:1 ع�ــــ� ) املعلقــــة(تــــأث��ات غ�ـ @ AــــBالـــــشغف (ز

حـــصائيا لل�و�ـــة ، ب�نمـــا �انـــت التـــأث��ات غ�ـــ� مباشـــرة موجبـــة ودالـــة إ)يالق�ـــر
ً

 وتوصـــلت). ا��ققـــة(
د?ـار النفــ;:1 . زالنتـائج اYـA أن الـشغف ��ـادي12 يتوسـط العالقــة بـ�ن أنمـاط ال�و�ـة ��اديميـة و@

?ــــار النفــــ;:1 مــــن أنمــــاط ال�و�ــــة  eانيــــة الت[بــــؤ بالــــشغف ��ــــادي12 وVإم XــــYزكمــــا توصــــلت النتــــائج إ
  .��اديمية

د?ار النف;:1 ال�و�ة ��اديم:الYلمات املفتاحية   .زية، الشغف ��ادي12، @
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Abstract:  

This research aims at revealing the direct and indirect effects of 
academic identity patterns as an independent variable in psychological 
flourishing as a dependent variable through academic passion as a 
mediator variable among female university students through 
presenting a proposed causal model hypothesizing that there are direct 
and indirect effects of academic identity patterns on psychological 
flourishing. The research aims also at revealing the predictability of 
academic passion and psychological flourishing from patterns of 
academic identity. A group of 412 female students at the Faculty of 
Islamic Girls in Assuit, Al-Azhar University participated in the basic 
research. The academic identity scale, the academic passion scale, and 
the psychological flourishing scale were applied to them. The 
descriptive-analytical approach was followed. Using the path analysis 
method, the results demonstrated the following: the proposed model 
achieved a goodness of fit level with the data of the research 
participants, there were direct negative statistically significant effects 
of identity (foreclosed, moratorium) while the positive statistically 
significant effects were for the (achieved) identity, there were direct 
positive statistically significant effects of the (moratorium) identity on 
the (obsessive) passion, there were direct negative statistically 
significant effect of the (diffused and foreclosed) identity on the 
psychological flourishing, there were direct positive statistically 
significant effects of the (harmonious) passion in academic flourishing 
while the direct negative statistically significant effects were for 
(obsessive) passion, there were negative indirect statistically 
significant effects for (foreclosed and moratorium) identity in the 
psychological flourishing through (harmonious) passion while the 
indirect positive statistical significant effects were for the (achieved) 
identity, and there were negative indirect statistically significant 
effects for the (moratorium) identity in the psychological flourishing 
through (obsessive passion) while the indirect positive statistical 
significant effects was for the (achieved) identity. The results also 
indicated that academic passion and psychological flourishing can be 
predicted through academic identity patterns.  

Keywords: academic identity; academic passion, psychological 
flourishing 
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  :مقدمة

�عد انتقال الطالب من املرحلة الثانو�ـة إYـX اOPامعـة تحـديا يتـضمن العديـد مـن املـشكالت 
ً ُ

النفـــسية و��اديميـــة ن�يجـــة ل�Hايـــد الـــضغوطات ا�Pياتيـــة واملتطلبـــات ��اديميـــة وتVـــو�ن عالقـــات 
 قـــد اجتماعيـــة جديـــدة، ممـــا قـــد ي�Hتـــب علi+ـــا مـــشاعر ســـلبية نحـــو ا�Pيـــاة اOPامعيـــة، ?ـــذه املـــشاعر

ـــ;:1 و@جتمــــا�A، وتقيــــد إمVانــــا�+م، وتحــــو بيــــ�+م وnــــ�ن أ?ــــداف�م وتطلعــــا�+م،  ـــوافق�م النفـ ل�عيــــق تـ
زو�حتــــاج الطالــــب اOPــــام�A إYــــX تجــــاو ?ــــذه املــــشكالت والبحــــث عــــن مVــــامن القــــوة النفــــسية لديــــھ؛ 
لملــساعدتھ عoــX مواج�ــة �حــداث الــضاغطة، وتحقيــق ذاتــھ، و@نــدماج بإيجابيــة وتفــاؤ BــA م�امــھ 

ه بالسعادة والرفا?ية وطيب ا�Pياة ��اديمية باOPامعة�   .ر�اديمية، وتنمية شعو

و�عـد ال�و�ــة ��اديميــة 
ُ

Academic Identity 1امعــة مـن أ?ــم املتغ�ــ�ات ال£ــOPلـدى طــالب ا 
سـا�+م اOPامعيـة، وت�ـشVل  ريمكن أن �س�م AB تفس�� ا�Pالة ��اديمية والنفسية لـد¤+م خـالل مما

ر مــع التقـدم بــالعمر ح£ــ¦ �ـستقر وتتمــايز BــA مرحلـة املرا?قــة املتــأخرة ال£ـ1 تHــ�امن مــع ال�و�ـة وتتطــو
 إYــX أن فHــ�ة املرا?قــة والــشباب Sharma & Chandiramani (2021,3)وأشــار . املرحلــة اOPامعيــة

ًغالبــا مــا توصــف بأ¯+ــا فHـــ�ة تVــو�ن ال�و�ــة؛ خاصــة BــA �وقـــات ال£ــ1 يتعــرض فi+ــا الــشباب لـــضغوط 

ىل£1 تنطو عXo مشكالت �س�م AB انخفاض مستو التكيف والرفا?ية النفسيةا�Pياة ا    .ي

ـــد الــــــدعائم  ـــة eنجــــــاز، وأحـــ ر للعمليــــــة التعليميــــــة ودافعيـــ ــــاس وضــــــر ـــة عنــــــصر أســ يوال�و�ـــ و
�ساسـية ا��ــددة لـسلوك �³ــ²اص وطر�قــة تفك�ـ�?م ومــنطق�م خــصوصا فيمـا يتعلــق بــاملواقف 

ً

+ــا ســـواء �انـــت ، )2011الوحيـــدى، ( مواقــف حياتيـــة أم مــشكالت أ�اديميـــة واملــشكالت ال£ـــ1 يوج�̄و
ا Cakir (2014)كما أن ال�و�ة منI¶ إيجاµي OPميع أ8عاد جودة ا�Pياة  ، كما تؤدي ?و�ة الطالب دو

ً
ر

م�مــا BــA مرحلـــة التعلــيم اOPــام�A، حيـــث �عــد العدســة ال£ـــ1 مــن خالل�ــا ينخـــرط الطلبــة BــA عـــامل�م، 
ُ ً

، وتـؤدي ال�و�ـة )2018محاسـنة والعظامـات، ( AB عملية اتخـاذ القـرارنو�مكن أن يVو ل�ا تأث�� كب��
ـــا�+م  ــــــول�م وا?تمامــــــ ـــــا�+م وميـــ ا�+م وإمVانــــ ــــــــد ــــــــالب اOPامعـــــــــة لقـ اك طـ ـــــــA إد ــــــا Bــ ا م�مـــ ر��اديميـــــــــة دو ر ً ًر
ـــــ�ة اOPامعيـــــــة  BــــــA ا�²Pـ ـــــاعال�+م @جتماعيـــــــة و@نخــــــراط  ـــــنعكس علـــــــى تفـ ــــذي يـ ـــر الـــ ��اديميــــــة، �مــــ

لتعليمية والتكيف مع ا�Pيـاة اOPامعيـة بمـا لـھ مــن مــردود بـالغ �?ميـة عoـX واملشاركة AB �~شطة ا
، كمـــا �ــــشVل )270، 2021لطفـــي، (رالتحـــصيل وeنجـــاز ��ـــادي12 وتطـــو ال�و�ـــة امل�نيـــة فيمـــا 8عـــد 

?ــا املتعـــددة مف�ومــا مركز�ـــا BــA علـــم نفــس ال¾²ـــصية، وت�ــشVل مـــن خالل�ــا اتجا?ـــات  ال�و�ــة بأدوا
ً ً

ر
ضــــاه عـــــن ا�Pيـــــاة الفــــرد وتوج�اتـــــھ ـــھ و ، 2020ا�Pميـــــدي، (ر وأ?دافـــــھ، وتــــرتبط بمـــــدى تقـــــديره لذاتــ

اسـة )404  إYـX وجـود Luyekx, Klimstra, Duriez, Schwartz & Vanhalst, 2012)(ر، وتوصـلت د
اســة  عالقــة ال�و�ــة بالرضــا العــام عــن ) ٢٠١٨الــسعدي، (رعالقــة بــ�ن ال�و�ــة والتوافــق النفــ;:1، ود

، وأوÒــــ��Abdi & Zandipayam,2019)( Ñاديميــــة بــــاألداء ��ـــادي12 وتــــرتبط ال�و�ــــة . ا�Pيـــاة
(Shiraishi & Okamoto, 2005) تباطـا  أن ال�و�ـة ا��ققـة املرتبطـة بالثقـة و@سـتقاللية تـرتبط ا

ً
ر

اســــة  ت د ســــات ��اديميــــة، وأشــــا رســــلبيا بــــضعف الفعاليــــة والــــسلبية BــــA ا�Pيــــاة اOPامعيــــة واملما ر ر ً

(Sharma & Chandiramani, 2021) اســة تبــاط ال�و�ــة بالرفا?يــة النفــسية ، وأوÒــ�ت د ر إYــX ا ر
Dastjerdi, Farshidfar & Haji-abadi (2022, 42) ــ�ةHأن ال�و�ــة مــن أ?ـم القــضايا خــالل ف XــYإ 

ــا تـــؤدي �ســـرة  ــاد الرفا?يـــة النفـــسية، كمـ املرا?قـــة، وأن ال�و�ـــة ا��ققـــة �ـــس�م 8ـــشVل كب�ـــ� BـــA أ8عـ
ســائل eعــالم ســة و وواملد ئ�ــسا BــA تــوف�� الــدعم املناســب أثنــاء النمــو والــذي �ــس�م BــA ر ا ترnو�ــا   دو

ً ً ً
ر ر

µعـــة أنمـــاط، وذلـــك بنـــاء عoـــMarcia (1980) Xوحـــدد . تحقيـــق ال�و�ـــة ا��ققـــة ر تVـــو�ن ال�و�ـــة BـــA أ
مــة ال�و�ــة(@ستكــشاف : 8ُعــدين أساســي�ن ?مــا مــدى @لHــ�ام بمــا تـــم (، و@لHــ�ام )زوجــود أو غيــاب أ
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ه من ق ة ) يم ومعاي�� ومعتقـدات وأ?ـداف وأدوار اجتماعيـةراختيا روÜعكـس �ـل نمـط مـن ال�و�ـة قـد
ه، ومــن ثــم إمVانيــة الوصــو إYــX معÝــ¦  لاملرا?ــق عoــX التعامــل مــع املــشكالت املرتبطــة بأ?دافــھ وأدوا ر
جــوده، و?ـذا مــن شـأنھ أن �ــساعد عoـX تجنـب مختلــف املـشكالت ال£ــ1 �ـشمل تأث��?ــا  وثابـت لذاتـھ و

µعــة حــاالت ÞــMarcia (1980A(وأوÒــÑ ). 1، 2017مــشرف، (مــع الفــرد وا�Oت ال�و�ــة : ر أن لل�و�ــة أ
ً وتتـضمن استكـشافا متـدنيا، وال�Hامـا متـدنيا تجـاه �?ـداف والقــيم Diffused Identity: املـضطرnة ً ً ً

ً وتتضمن استكشافا عاليا، وال�Hاما متدنيا Moratorium Identity :��اديمية، ال�و�ة املعلقة ً ً ً
تجاه 

ًوتتــضمن استكــشافا متــدنيا، Foreclosed Identity :�?ــداف والقــيم ��اديميــة، ال�و�ــة املغلقــة ً

ًوال�Hامـــا عاليـــا تجـــاه �?ـــداف والقـــيم ��اديميـــة، ال�و�ـــة ا��ققـــة ً :Achieved Identity وتتـــضمن 
ًاستكشافا عاليا وال�Hاما عاليا تجاه �?داف والقيم ��اديمية ً ً ً

.  

ا ســبق أن ال�و�ـة ��اديميــة مـن املتغ�ــ�ات املـس�مة BــA �داء ��ـادي12 واملــشاعر يتـÑá ممـ
eيجابيــة تجـــاه الب�ئـــة اOPامعيــة، وأن مرحلـــة اOPامعـــة مــن أ?ـــم املراحـــل BــA �ـــشكيل ال�و�ـــة، و�لمـــا 
�انـت ال�و�ــة محققـة ومنجــزة �لمـا �ــان الطـالب أكãــ� تفـاعال وانــدماجا BـA ا�Pيــاة ��اديميـة ولــد¤+م

ً ً
 
، و�ل�Hمـــو ä+ـــا بثقـــة  فا?يـــة؛ ف�ـــم يتåنـــو أ?ـــدافا عـــن قناعـــة BـــA ضـــوء مـــا �عتقـــدو نتوافــق نفـــ;:1 و ن ن

ً
ر

عاليــة م�مـــا واج��ـــم مـــن صـــعاب، ومـــن ثـــم قــد تمثـــل أنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة أحـــد أ?ـــم املتغ�ـــ�ات 
ــــل الــــــضغوطات ��اديميــــــة  ــــار النفــــــ;:1 لــــــدى الطالبــــــات BــــــA ظــ د?ــ ــــادي12 و@ زلتفــــــس�� الــــــشغف ��ــ

  .اعية و@نفعالية ال£1 يتعرضن ل�ا AB بداية املرحلة اOPامعيةو@جتم

?ـا عoـX النـواAç ��اديميـة PassionُوÜعد الشغف  ر من املتغ��ات النفـسية ال£ـ1 تـنعكس آثا
و@جتماعية و@نفعالية للطالب؛ فالشغف خ��ة إ~سانية بدو¯+ا لن يجد الفرد مع�P ¦Ýياتھ؛ حيث 

ده بطاقــة نفــسية للمــشارك اســة . ة و@نــدماج BــA �~ــشطة ذات القيمــةويــز  ,SverdlikروأوÒــ�ت د
Rahimi & Vallerand (2021) AـB اسـا�+م ��اديميـة لـھ دو كب�ـ� ر أن شـغف طـالب اOPامعـات بد ر

اســـة عبـــد العز�ـــز وأيــوب �داء ��ــادي12 والرفا?يـــة النفـــسية، وتوصــلت  إYـــX وجـــود تـــأث�� ) 2021(رد
دال إحـصائيا للـشغف @~ـ{Oام

ً
د?ـار النفـ;:1، @ AـB وطـرح زي Vallerand, Blanchard, Mageau, 

Koestner, Ratelle, Léonard & Marsolais (2003) ي عــن الـشغفíنموذجـھ الثنـا Dualistic 
Model of Passion ــ�ا أنــھ ميــل قــو للفــرد تجــاه ~ــشاط لــھ قيمــةÒي لــشرح أ?ميتــھ وتأث��اتــھ، مو

ً

الطاقــة، و�جــد فيــھ املتعــة والرفا?يــة، و�حقــق مــن خاللــھ عاليــة، يحبــھ الفــرد، و�بــذل فيــھ الوقــت و
نــة و?ادفــة  و�تVــو الـشغف وفقــا ل�ــذا �نمــوذج مــن . (Vallerand et al.,2003, 757)زحيـاة متوا

ً
ن

 :Obsessive passionي والـشغف الق�ـر :Harmonious passionالـشغف @~ـ{Oامي : 8عدين، ?ما
رار @ندماج 8سعادة AB العمل ��ادي12، وÜساعد AB وÜس�م الشغف ��اديO}~@ 12امي AB استم

منـع حـدوث ا�²Pـ�ات ال£ــ1 تـؤثر سـلبا عoـX الفــرد 8ـسåب الـصراع النفـ;:1 وقلــة الراحـة النفـسية، أمــا 
ســة �~ـشطة ��اديميـة ا�²تلفـة، ممـــا  رالـشغف الق�ـر فيــؤدي إYـX حــدوث صـراع نفـ;:1 أثنـاء مما ي

ىو�ر . V(Lyubomirsky, King & Diener, 2005, 809)ل عام ًيـؤثر ?ذا الشغف سلبا عXo الفرد 8ش
Vallerand (2015) ،اميO}ماســــة نتـــائج مباشـــرة للـــشغف @~ــــ�Pة وا ر أن انفعـــاالت املتعـــة وeثـــا

AÞ فقا ل�ذا النموذج يتم الشغف ع�� ثالث مراحل اختيار الفرد ل[شاط ما : وول�ست مVونات لھ، و
ه، واسـ�يعاب ?ـذا ال[ـشاط كجـزء من ب�ن �~شطة املتاحة، وتقييم ا رلفـرد لل[ـشاط الـذي تـم اختيـا

 Vallerand, 2015; Castillo):  كمـا توصـلت نتـائج �ـل مـن(Vallerand, 2015, 14)مـن ?و�ـة الفـرد 
;2017; Briki, 2017)  ¦ـÝيـاة ذات املع�Pامي �عـز ال�نـاء الـذا�ي، و�حقـق اO}زمـن أن الـشغف @~ـ

  .ال£1 �ستحق أن �عاش
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ل أن الشغف ��ادي12 متغ�� م�م يؤثر AB ا�Pياة ��اديمية لطالب اOPامعـة، و�مكن القو
ه عoــX آداñ+ــم ��ــادي12، وعالقــا�+م @جتماعيــة ومــشاعر?م تجــاه العمليــة التعليميــة . روتــنعكس آثــا

سـ�ا بحـب ودافعيـة ذاتيـة ولـ�س  رفالطالـب ذي الـشغف @~ـ{Oامي ينـدمج BـA م�امـھ وأ~ـشطتھ و�ما
جيـــة ســـھ مـــن أجـــل التم�ـــ� وeبـــداع، والوصـــو إYـــX حالـــة مـــن الرضـــا والـــسعادة رلـــدوافع خا ل، بـــل يما ر

س أ~ـشطتھ وم�امـھ مـضطرا وتحـت  وeحساس بمعÝ¦ ا�Pياة، أما الطالب ذي الـشغف الق�ـر يمـا
ً

ر ي
  .ضغط لتحقيق ?دف ما، لكنھ ال يحبھ وال �شعر فيھ باملتعة

اسة جوانب القو رة لدى املتعلم و�ساعده عXo الشعو رومن املتغ��ات النفسية ال£1 �+تم بد
ـــــار النفــــــ;:1  د?ـ ـــتمتاع @ ـــــة باســـ ـــھ ��اديميـ ـــــاة و@نــــــدماج BــــــA م�امـــ ــــ¦ ا�Pيـ  PsychologicalزبمعÝــ

Flourishing . AـB ي ال£ـ1 �ـس�مµيجـاe علـم الـنفس AـB ـة� د?ار النفـ;:1 أحـد املفـا?يم ا��و روÜعد @ ز
 Leary, Tate, Adams, Batts Allen(فـسية رتنمية التوافق النفـ;:1 والـشعو بالرضـا والطمأن�نـة الن

& Hancock, 2007 .( ـل مـنVفقـا ل و
ً

-Diener Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi & Biswas(و
Diener (2010د?ـــار @~ــــسا~ي قــــضية تتــــضمن ز �عــــد @ ا�Pيـــاة ال�ادفــــة، والعالقــــات eيجابيــــة، : ُ

و?ــــو مف�ــــوم أعـــم واشــــمل مــــن الــــسعادة . لؤو@نخـــراط، وكفــــاءة املــــشاعر، واحHــــ�ام الـــذات، والتفــــا
روالرفا?ـة والرضـا؛ حيـث أكـد علـم الـنفس eيجــاµي عoـX أن منتôـ1 الـشعو بالـسعادة وقمـة الرفا?ــة 

د?ــار النفــ;:1، و?ــو أن يحيــا الفــرد خ�ــ�ة ا�Pيــاة اOPيــدة د?ــار مــز�ج . زالنفــسية ?ــو مــا �ــس2¦ باال زو@
Xــoل فعــال، و?ــو أعVالـــة رمــن الــشعو بالــسعادة والعمــل 8ــش�Pمــستو�ات الرفا?ــة النفــسية، و?ــو ا 

د?ـار باإلبـداع و@ستكـشاف . Huppert and So (2013, 838)املثoـX للـ�õة النفـسية  زو��ـسم @
نـة والتمتـع باملعرفـة  و¤+ـتم . (Knoesen & Naudé, 2018, 270)ووإقامـة العالقـات @جتماعيـة واملر

د?ــــار بحيو�ـــــة الفــــرد نحـــــو ســـــعيھ لتحقيــــق ذاتـــــھ وتحــــ ـــل املـــــستو�ات العلميـــــة ز@ س�ن حياتـــــھ عoـــــX �ـ
و@جتماعيـة والنفــسية، و?ــو بنــاء متVامــل مـن املــشاعر eيجابيــة و�داء النفــ;:1 و@جتمــا�A للفــرد 

ه حالـة مـن الـسالمة مـن املـرض النفـ;:1  )Ellison , Bradshaw, Henderson, Kent(رأك�ã من اعتبا
2020, .Wright&  .د?ـــار النفـــ;:1 امل رتفـــع بـــضيق نفـــ;:1 أقـــل، وتحكـــم أفـــضل BـــA زكمـــا يـــرتبط @

 ,Zhang, Yang, Tong)النفس، وعدد أك�� من اس�Hاتيجيات تنظيم املشاعر، وأداء أ�ادي12 أفضل 
& Wu, 2020, 757) .  

د?ـار النفـ;:1 ?ــو حالـة مثoـX حيـث �ـشعر الطــالب فi+ـا بمـشاعر إيجابيـة تجــاه  زومـن ثـم فاال
ـــA حيــــــا� ــــدمجو Bـــ ـــــة، و�نــ اسـ ـــاه الد نا�Pيــــــاة وتجـــ ـــداف�م ر ـــق أ?ـــ ـــاؤ وكفــــــاءة؛ لتحقيـــ ل+م اOPامعيــــــة بتفـــ

د?ار النف;:1 �السعادة  زوتطلعا�+م، وقد استعان الباحث باملفا?يم ذات الصلة وقر�بة الداللة باال
ة  nطـت بـ�ن متغ�ـ�ات البحـث بـصو اسات السابقة ال1£  ة الد روالرفا?ية والشعو بالرضا نظرا لند رر ر ر

ً

  . مباشرة

ال�و�ـة ��اديميــة (تباطيـة منطقيـة بــ�ن متغ�ـ�ات البحـث ريتـÑá ممـا سـبق وجــود عالقـات ا
د?ـــار النفــ;:1 ؛ فجميع�ـــا عوامـــل تــؤثر تـــأث��ا إيجابيـــا BــA الب�ئـــة ��اديميـــة )زوالــشغف ��ـــادي12 و@

ً ً

والنفــسية و@جتماعيــة، و�ــس�م BــA نجــاح عمليــة الــتعلم، وتحقــق جــودة ا�Pيــاة والرفا?يــة لطالبــات 
اOPامعـــة، كمـــا يتـــÑá أيـــضا أنــــ

ً
يھ ال يوجـــد نمـــوذج نظـــر يجمـــع بــــ�ن املتغ�ـــ�ات ا�Pاليـــة BـــA البحــــوث 

التأث��ات املباشرة (ومن ثم ت��ز أ?مية التوصل إXY نموذج سب1I يفسر العالقات السبåية . السابقة
د?ـــار النفـــ;:1 لـــدى طالبـــات ) وغ�ــ� املباشـــرة زبـــ�ن أنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة والــشغف ��ـــادي12 و@

?ر؛ ä+دف الوصو للواقـع الفعoـA، وتقـديم مجموعـة مـن النتـائج �لية البنات eسالم لية جامعة � ز



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

291 

د?ــار النفــ;:1 واملــشاعر eيجابيــة و@ســتقاللية والتفاعــل eيجــاµي وتقــدير  زال£ــ1 �ــس�م BــA تنميــة @
شادية مالئمة �åية وا رالذات من خالل تطو�ر برامج تد   .ر

  :مشYلة البحث

ثانو�ـــــة إYــــX اOPامعـــــة أحـــــد أشـــــVال �حـــــداث ا�Pياتيـــــة �عــــد انتقـــــال الطالـــــب مـــــن املرحلـــــة ال -
ـــل BـــــA انخفــــاض شـــــعو الفـــــرد  رالــــضاغطة BـــــA حياتــــھ، قـــــد ي�Hتــــب عليـــــھ تــــأث��ات ســـــلبية تتمثـ

 Ruberman, 2014; Evans, Borriello)(ىبمـستو الرفا?ـة النفـسية والتحـصيل ��ـادي12 
& Field, 2018 اسـة  ,Sürücü, Ertan,  Bağlarbaşı,  & Maslakçı(ر، كمـا أوÒـÑ نتـائج د

نأن طـــالب اOPامعـــات �عـــانو مـــن التغي�ـــ�ات غ�ـــ� املتوقعـــة BـــA حيـــا�+م، خاصـــة 8عـــد ) 2021
، وال£1 أثرت سلبا عXo مستو�ات القلق والضغوط النفسية، مما أس�م COVID-19جائحة 

ً

د?ار النفـ;:1 لـد¤+م زAB خفض مستو @ ىو�ـر الباحـث أن الطالبـات خاصـة BـA الـسنوات . ى
OPامعــة يكــن بحاجــة إYـX التمتــع بمجموعــة مــن ا²Pـصائص النفــسية eيجابيــة ال£ــ1 �وYـX با

أن ) 77، 2016(ز�ساعد?ن عXo تجاو الـصعاب وضـغوطات ا�Pيـاة، وأوÒـÑ عبـد اللطيـف 
�فيـــة، والـــبعض  رمعظــم الطالبـــات بVليـــة البنــات eســـالمية بأســـيوط مغ�Hبـــات ومــن أصـــو  ل

مــيالت ل�ــن ، ممــا ي�Hتــب عليــھ الكث�ــ� مــن الــضغوط زمــ�+ن �ــسكن BــA ســكن خــاص بمــشاركة 
ع  ا�ـــــ:1 لــــد¤+ن، إضــــافة إYـــــX �عــــدد فـــــر وواملــــشكالت املــــسåبة لـــــضعف مــــستو التوافــــق الد ر ى
ــــشطة، وإ~ــــــــــشاء العالقــــــــــات  Üس و�~ــــــ ـــــد ـــــ�Hاتيجيات التـــــ ـــــــوع اســـــ ــ ـــــة، وتنـ ــــــــة ��اديميـــــ اســ رالد ر

د?ار النف;:1 لد¤+ن @ AB ديدة، �ل�ا عوامل قد تؤثر سلباOPز@جتماعية ا
ً

 . 
ل مواج�ــــــة طالبـــــــات اOPامعـــــــة الكثيـــــــر مــــــــن التحــــــديات والـــــــضغوطات النفـــــــسية ومــــــن خـــــــال -

لو@جتماعية و��اديمية، قد ينعكس ذلك عXo اعتقادا�+ن حــو ?ــو�,+ن ��اديميـة، فمــن 
Üس، الحــظ وجـــود تبــاين بــ�ن الطالبــات BــA اعتقــادا�+ن  رخـــالل عمــل الباحــث BــA مجــال التــد

 املــشـVلة مـــن أيــضا مــن خــالل مالحظـــات الباحـــث خــــالل كمــا ت�ــ�ز. لحــو ?ــو�,+م ��اديميــة
ً

ـــة  ـــة، و�تفوقــــن، ولد¤+ــــن صداقــــات بالVليـ اسـ ض الطالبــات لد¤+ــــن شــــغف بالد رعملـــھ أن 8عــــ
اســـة، و�تغيــــب عـــن اOPامعــــة؛  مــيال�+ن، BـــA حـيـــن أن 8عـــض�ـم �خـــر مــ�+ن ال ¤+تــــم بالد رمــع  ز

ـا بــالرغم مـــن أ?ميـــة الـــشـغف كعامـــل BـــA حيــــاة الفــــرد وســــلوكھ، وقــــد يحــــدد لــــھ أنماطـــ  مؤثــــر 
ً

ــــد BــــA حالـتـــــھ النفــــســية، وأحيــــــانا البدنيــــــة، وعالقاتـــــــھ،  ــ ـــا 8عـ ـــة مـــــن الــــسـلوك تؤثــــــر فيمـــ معينــ
ً

ثـي، (و?ذا ما أشار إليھ . وتفاعلـھ @جتماعـي   ).2015را�Pا
يأنــھ ال يوجـد نمــوذج نظــر يجمــع باسـتعراض الباحــث ألدبيــات البحـث BــA ?ــذا ا�Oـال وجــد  -

تباطيــة بــ�ن 8عــض  اســات الــسابقة تؤكــد وجــود عالقــات ا غــم أن نتــائج الد ر?ــذه املتغ�ــ�ات  ر ر
nطـت  اسـات ال£ـ1  ر?ذه املتغ��ات مع 8عض سواء بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة؛ فمـن الد ر

 Bouizegarene, Bourdeau, Leduc, Gousse-Lessard, Houlfort): بـ�ن ال�و�ـة والـشغف
& Vallerand, 2018; Yukhymenko-Lescroart, 2022; Yukhymenko-Lescroart & 

Sharma, 2022). ،د?ـار nطـت بـ�ن ال�و�ـة واملفـا?يم ذات الـصلة باال اسـات ال£ـ1  ز ومـن الد ر ر
nطــت بي�+مــا بطر�قــة مباشــرة اســة  رحيـث ال توجــد د nطــت Berzonsky, Papini (2015): ر ر 

اسـة   & Sepahvandi, Simin & Farokhzadian,2016; Sharmaرال�و�ـة بالـسعادة، ود
Chandiramani (2021)) 1اســـات ال£ــــ nطــــت ال�و�ـــة بالرفا?يــــة النفـــسية، ومــــن الد ر ال£ـــ1  ر

اسة عبد العز�ز وأيوب  د?ار د رnطت ب�ن الشغف و@ ز nطـت )2021(ر اسـات ال£ـ1  ر، أمـا الد ر
ة  nطــــــت بيــــــ�+م بــــــصو ـــة  اســـ ــــد د ــــة فــــــال يوجــ ربــــــ�ن متغ�ــــــ�ات البحــــــث مجتمعــ ر مباشــــــرة، فمــــــن ر
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اســة  ة غ�ـ� مباشـرة د nطـت بيــ�+م بـصو اسـات ال£ـ1  رالد ر  & ,Bernabé, Lisbona, Palacíرر
Martín-Aragón (2014)طت ب�ن ال�و�ة @جتماعية وأ8عاد الشغف والرفا?يةn  .ر وال1£ 

اســات  - ر وnــالرغم مــن وجــود عالقــات مباشــرة أو منطقيــة بــ�ن 8عــض متغ�ــ�ات البحــث BــA الد
اسات لـم تحـدد طبيعـة وشـVل العالقـات بـ�ن املتغ�ـ�ات، وأيـا م�+ـا السابقة؛ إال أن  ?ذه الد

ً
ر

ج بـــأنموذج يوÒــÑ طبيعـــة  ويقــوم بــدو الوســـيط BــA ?ـــذه العالقــة، ومـــا مــدى إمVانيـــة ا²Pــر ر
ات بـــــ�ن ?ـــــذه املتغ�ـــــ�ات ــــاط ال�و�ـــــة @�اديميـــــة : راملـــــسا املـــــضطرnة، املعلقـــــة، املغلقـــــة، (أنمـ

ـــر(�ــــادي12 كمتغ�ـــــ� مـــــستقل، والـــــشغف �) ا��ققــــة كمتغ�ـــــ� وســـــيط، ) ي@~ـــــ{Oامي، الق�ــ
د?ـار النفـ;:1 كمتغ�ـ� تـا8ع ممـا دفـع الباحـث للتحقـق مـن مـدى �ـشكيل ?ـذه املتغ�ــ�ات . زو@

أنموذجـا يفــسر العالقـة الــسبåية 
ً

بــ�ن ?ـذه املتغ�ــ�ات لـدى طالبــات �ليـة البنــات ) التـأث��ات(
?ر، خاصة عندما تVو ?ذه املتغ��ات نeسالمية جامعة �  م�مة للوقوف عXo ما?ي,+ا من ز

الناحية النظر�ة، مما يدعم أ?مية عمل نموذج سب1I ملتغ��ات البحث عXo الب�ئة العرnية، 
د?ـار النفـ;:1، ومـن ثـم عمـل  @ AـB ف�ـم أفـضل للعوامـل ال£ـ1 تـؤثر Xـoه ع زو?ذا �ساعد بدو ر

 .تدخالت لتحس�نھ

ل يمكن نمذجة العالقات السبåية ب�ن  ?:ومن ثم تتحدد مشYلة البحث b] السؤال الرئ^س التا\]
د?ار النف;:1 لدى طالبات �لية البنات eسـالمية  زأنماط ال�و�ة @�اديمية والشغف ��ادي12 و@

?ر؟ و�تفرع من ?ذا السؤال �سئلة الفرعية التالية   :زجامعة @

بــ�ن ال�و�ــة ) شـرةالتــأث��ات املباشـرة وغ�ــ� املبا(?ـل يحقــق النمـوذج املقHــ�ح للعالقـات الــسبåية  .1
د?ـار النفـ;:1 مطابقـة جيـدة لبيانـات طالبـات �ليـة البنـات  ز��اديمية والـشغف ��ـادي12 و@

?ر املشار�ات AB البحث؟  زeسالمية جامعة @
مـــا التـــأث��ات املباشــــرة ألنمـــاط ال�و�ــــة @�اديميـــة عoـــX الــــشغف ��ـــادي12 لــــدى طالبـــات �ليــــة  .2

?ر؟  زالبنات eسالمية جامعة @
د?ار النف;:1 لدى طالبات �لية البنات  .3 @ Xoزما التأث��ات املباشرة ألنماط ال�و�ة @�اديمية ع

?ر؟   زeسالمية جامعة @
ـــات  .4 د?ــــار النفــــ;:1 لــــدى طالبــــات �ليــــة البنـ @ Xــــoزمــــا التــــأث��ات املباشــــرة للــــشغف ��ــــادي12 ع

?ر؟  زeسالمية جامعة @
د?ـار النفـ;:1 لــدى طالبـات �ليــة مـا التـأث��ات الغ�ــ� مباشـرة ألنمـاط ال� .5 @ Xــoزو�ــة @�اديميـة ع

?ر؟  زالبنات eسالمية جامعة @
?ـــــر  .6 ـــؤ بالـــــشغف ��ــــادي12 لــــدى طالبــــات �ليـــــة البنــــات eســــالمية جامعــــة @ ز?ــــل يمكــــن الت[بـ

 املشار�ات AB البحث من خالل أنماط ال�و�ة ��اديمية؟
د?ـــــار النفـــــ;:1 لــــــدى طالبـــــات � .7 ?ــــــر ز?ـــــل يمكـــــن الت[بــــــؤ باال ـــة @ زليـــــة البنــــــات eســـــالمية جامعــ

 املشار�ات AB البحث من خالل أنماط ال�و�ة ��اديمية؟

  :¤+دف البحث ا�PاAY إXY: أ�داف البحث

أنمـــاط : التحقــق مــن مــدى مطابقــة النمــوذج الــسب1I املقHــ�ح للعالقــة بــ�ن متغ�ــ�ات البحــث -
ـــــــة  ـــــــــة ��اديميــــ ـــة(ال�و�ـ ـــــة، ا��ققــــــــ ـــــــة، واملغلقــــــ ــــشغف ��ـــــــــــادي12 ،)املـــــــــــضطرnة، املعلقــــ  والـــــــ

د?ـــــار النفـــــ;:1 لـــــدى طالبـــــات الفـــــرقت�ن �وYـــــX والثانيـــــة بVليـــــة )ي@~ـــــ{Oامي، الق�ـــــر( ز، و@
?ر  .زالبنات eسالمية بأسيوط جامعة �
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املــــــضطرnة، (الكـــــشف عـــــن التــــــأث��ات املباشـــــرة وغ�ــــــ� املباشـــــرة ألنمـــــاط ال�و�ــــــة ��اديميـــــة  -
د?ـــار النفـــ;:1 كمتغ�ـــ� تـــا8ع مـــن خـــالل كمتغ�ـــ� مـــستقل Bـــ) املعلقـــة، واملغلقـــة، ا��ققـــة @ Aز

ـــر(الــــشغف ��ــــادي12  ـــرقت�ن �وYـــــX ) ي@~ــــ{Oامي، الق�ـ كمتغ�ـــــ� وســــيط لــــدى طالبــــات الفـ
?ـــر، مـــن خـــالل نمـــوذج ســـب1I مقHـــ�ح  زوالثانيـــة بVليـــة البنـــات eســـالمية بأســـيوط جامعـــة �

د?ـــار يوÒــÑ طبيعـــة العالقـــات والتـــأث��ات املباشـــرة وغ�ــ� املباشـــرة لل�و�ـــة �� @ AـــB زاديميـــة
  .النف;:1

د?ـــار ) ي@~ـــ{Oامي، الق�ـــر(الكـــشف عـــن إمVانيـــة الت[بـــؤ بVـــل مـــن الـــشغف ��ـــادي12  - زو@
لدى طالبات ) املضطرnة، املعلقة، واملغلقة، ا��ققة(النف;:1 من أنماط ال�و�ة ��اديمية 

?ر  .زالفرقت�ن �وXY والثانية بVلية البنات eسالمية بأسيوط جامعة �

  :أ�مية البحث

أوال
ً

  :ت[بع أ?مية البحث النظر�ة من خالل النقاط التالية: �?مية النظر�ة: 

طبيعة املتغ��ات ال£1 ي�ناول�ا وال£1 تأ�ى ضمن متغ��ات علم النفس eيجاµي امل�مة BـA ظـل  -
ا م�ما AB أداء الطالب ��ادي12 وتوافق�م ف ا�Pالية؛ حيث تؤدي ?ذه املتغ��ات دو الظر

ً ً
ر  و

?م النف;:1 د?ا روا   . ز
وتكمن أ?مية البحث AB أ?ميـة الفئـة ال£ـ1 ي�ناول�ـا البحـث و?ـن الطالبـات BـA بدايـة املرحلـة  -

اOPامعية؛ حيـث يـواج�ن العديـد مـن التحـديات، ومـن ثـم يـأ�ي ?ـذا البحـث 8غـرض �ـسليط 
د?ار النف;:1، فVل @ XYن إ+ä 8عض املتغ��ات ال£1 يمكن من خالل�ا الوصو Xoزالضوء ع ما ل

 Xــoة ع د?ــار النفـ;:1 �لمـا �انــت قـاد ر�انـت الطالبـة لــد¤+ا شـغف ا~ـ{Oامي و�عــ�ش حالـة @ ز
ة عXo التغي��   . وتحقيق أ?داف�ارالعمل اOPاد واملثابرة والقد

ُ�عد البحث ا�PاAY إضافة ألدبيات البحث وخاصة BـA الب�ئـة العرnيـة؛ حيـث الحـظ الباحـث  -
اسات تناولت متغ��ات ال ة AB وجود د رند ر

ُ
 .بحث مجتمعة

ثانيا
ً

  ��مية التطبيقية : 

يإثــراء املكتبــة العرnيــة بتقــديم مقيــاس ال�و�ــة ��اديميــة للHــ�اث النفــ;:1 وال�Hبــو وامل�تمــ�ن  -
  .بالعملية التعليمية AB ضوء فلسفة ا�Oتمع العرµي املعاصر

AY التخطيط اOPام�A اAY بحث العوامل املـس�م - ة ويمكن أن �ساعد نتائج ?ذا البحث مسؤ
اسية بما يدعم  ات الد د?ار النف;:1، والعمل عXo تنمي,+ا من خالل إثراء املقر رAB تنمية @ رز
 Xـoس عÜ �ب أعـضاء ?يئـة التـد د?ار النف;:1 للطالبات، وتـد رالعوامل املس�مة AB تنمية @ ر ز

?ن ومساعد�+ن AB التغلب عXo مشكال�+ن  .رمشاركة الطالب أفVا
يبا�Oــال ال�Hبـو إYــX أ?ميـة البحــث BــA طبيعـة العالقــة بــ�ن توجيـھ أنظــار البـاحث�ن وامل�تمــ�ن  -

د?ار النف;:1  .زأنماط ال�و�ة ��اديمية والشغف ��ادي12 و@
كمـــا تكمـــن أ?ميـــة ?ـــذا البحـــث فيمـــا يقدمـــھ مـــن توصـــيات يمكـــن @ســـتفادة م�+ـــا BـــA تنميـــة  -

�ــــد القـــائم�ن عoــــX التخطــــيط والـــسياسات التعليميــــة ب[تــــا د?ـــار النفــــ;:1، وتز و@ ئج عمليــــة ز
�åيــــة  رتفيــــد BــــA تنميــــة ال�و�ــــة ��اديميــــة والــــشغف ��ــــادي12 ع�ــــ� بــــرامج واســــ�Hاتيجيات تد

 .و�عليمية
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ريمكن أن �ساعد نتائج ?ذا البحث ا�²تص�ن واملرشدين النفسي�ن واملعلم�ن وأولياء �مو  -
د?ار �åية AB تنمية ال�و�ة والشغف ��ادي12 و@ شادية وتد زAB إعداد برامج إ ر  . النف;:1ر

  :ا�PاAY با�Pدود وا��ددات التالية تتحدد نتائج البحث: حدود البحث ومحدداتھ

طالبة بالفرقة �وXY والثانية بVليـة البنـات ) 412(املشار�ات AB البحث و?ن : يا�Pد الåشر -
?ر شعب1£   .الشرÜعة eسالمية واللغة العرnيةزeسالمية بأسيوط جامعة �

طبقـــت: ا�Pـــد الزمـــا~ي -
ُ

 Aـــام�OPا�ـــ:1 الثـــا~ي مـــن العـــام ا ر أدوات البحـــث BـــA ¯+ايـــة الفـــصل الد
 .م2022

?ر: ا�Pد املVا~ي -  .ز�لية البنات eسالمية بأسيوط جامعة �
- Aد املوضو��Pد?ار النف;:1: ا  .زال�و�ة ��اديمية، والشغف ��ادي12، و@

Pمعا AB حصائية املستخدمةe ة البياناتكما يتحدد البحث باألدوات و�ساليبO. 
  :مصطiOات البحث

أوال
ً

  Academic Identity: ال�و�ة ��اديمية: 

ه لذاتھ AB املواقف ��اديمية من خالل استكشافھ : "�عرف�ا الباحث ا�PاAY بأ¯+ا رنظرة الفرد وتصو
جة ال£1 يحص". لأل?داف والقيم ��اديمية وال�Hامھ بإنجاز م�امھ ��اديمية رو�قاس إجرائيا بالد

ً
ل 

AYا�Pالبحث ا AB املقياس املستخدم AB ا الطالب+iعل.  

ثانيا
ً

  Academic Passion: الشغف ��ادي	�: 

ميـل قـو نحــو ~ـشاط يحبـھ �فــراد و�جدونـھ م�مــا " بأنــھ �Vallerand, et al. (2003, 757)عرفـھ 
ً

ي
جــــة ال£ــــ1 يحــــصل علi+ــــا الطالــــب BــــA ". نو�بــــذلو فيــــھ الوقــــت وا�OPــــد رو�قــــاس إجرائيــــا بالد

ً
املقيــــاس 

AYا�Pالبحث ا AB املستخدم.  

ثالثا
ً

�ار النف�23:     Psychological Flourishing: ز�

"  بأنـھ Diener-Biswas& Oishi , Choi, Prieto-Kim, Tov, Wirtz, Diener) .2010(�عرفـھ �ـل مـن 
رحالة من التألق النف;:1 و@جتما�A ت�سم بالتفاؤ وتقدير الذات والشعو بمعÝ¦ ا�Pيـاة، وت Vـو�ن ل

ــــA إســـــعاد?م، و@ســـــتمتاع بأ~ـــــشطة ا�Pيـــــاة ا�²تلفــــــة ـــات إيجابيـــــة مـــــع �خـــــر�ن واملـــــسا?مة Bــ " عالقــ
)(Diener et al., 2010, 144  

AYا�Pالبحث ا AB املقياس املستخدم AB ا الطالب+iجة ال£1 يحصل عل روتقاس إجرائيا بالد
ً

.  
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  :ي,طار النظر

د?ــــار النفــــ;:1لي�نــــاو الباحــــث مفــــا?يم ال�و�ــــة ��اديميــــ ـــن . زة، والــــشغف ��ــــادي12، و@ مـ
اســات والبحــوث ذات الــصلة،  رحيــث املف�ــوم وا²Pــصائص واملVونــات، والعالقــة بيــ�+م، ودعم�ــا بالد

ض البحث وثم التعقيب باملنطق النظر لألنموذج املق�Hح، وختاما بفر
ً

  .ي

أوال
ً

  :أنماط ال�و�ة ��اديمية: 

. ال�و�ة من خالل نظر�تھ BـA النمـو الـنفس اجتمـا�A مف�وم �شكيل Erikson (1968)اق�Hح 
�كسو أن تطو �نا يمتـد إYـX مـا 8عـد مرحلـة الطفولـة، وأن �ـشكيل ال�و�ـة �ـستمر طيلـة  روÜعتقد إ ن ر

مـــة ال�و�ــــة الرئ�ـــسة خـــالل مرحلــــة املرا?قـــة، وحـــدد   ثمــــان EriksonزفHـــ�ة حيـــاة الفـــرد، مــــع حـــدوث أ
مات يواج��ا الفرد طيلة ف�Hة حياتھ؛ و اسة AB اOPامعة أو املرا?قة املتأخرة يواجھ زأ رخالل ف�Hة الد

مة ب�ن تحقيق ال�و�ة وصراع ال�و�ة  فاملشVلة �ساسـية BـA ?ـذه املرحلـة . Roazen, 1976)(زالفرد أ
اتـھ وامVاناتـھ، وكيـف  ه BـA ا�Oتمـع، ومـا قد رAÞ تVـو�ن eحـساس بال�و�ـة، أي تأكيـد مـن ?ـو ومـا دو ر

?ا، و?ـــذا  يتوقــــف دعـــم ا�Oتمــــع للمرا?ــــق، وإتاحـــة �دوار املناســــبة ل�ـــم مــــن خــــالل ريمكـــن اســــ�ثما
  )6، 2017مشرف، (التجر�ب 

ة عــــن ت[ــــسيق فاعــــل للــــدوافع، Marcia (1980(ىو�ـــر  ر أن ال�و�ـــة ذاتيــــة البنــــاء، وÞــــA عبـــا
�خ الــ¾²ص، وال£ــ1 �ــش�� إYــX ان,+ــاء مرحلــة الطفولــة مــة لتــا روامليــو و@تجا?ــات، والقناعــات، املال ز . ل

ـــة؛ حيــــث تــــرتبط ال�و�ــــة وت ـــاء ال�و�ـ ـــة اOPامعيــــة مــــن أ?ــــم املراحــــل العمر�ــــة املــــؤثرة BــــA بنـ مثــــل املرحلـ
 ,Billot, 2010)��اديميـة eيجابيـة بـالتكيف ��ـادي12 والنفـ;:1 و@جتمـا�B AـA الب�ئـة اOPامعيـة 

ا حــساسا وم�مــا عنــد الــدخو إYــX مرحلــة التعلــيم اOPــام�(711 ل، و�ــؤدي تطــو ال�و�ــة دو
ً ً ًر  A؛ فمــنر

AB و ل�ا تأث�� كب��Vعامل�م، و�مكن أن ي AB عملية اتخاذ القرار، و?ذا مؤكد  نخالل�ا يندمج الطالب
  ).193، 2021محاسنة والعظامات، (خالل الف�Hات @نتقالية 

منظمــة ديناميكيـــة ذاتيـــة البنــاء وداخليـــة، مـــن " ال�و�ـــة بأ¯+ـــا Marcia (1980,159)وعــرف 
ات، وامل �خ الفـــرديرا�Pــوافز، والقـــد  Welch and Hodges (1997,37) وعــرف "رعتقــدات، والتـــا

@ل�Hام ال¾1:�² بمعيار التم��، والرغبة AB @ستمرار AB مواج�ة التحدي، "ال�و�ة ��اديمية بأ¯+ا 
ة، والتصدي ملشاعر خيبة �مل ال£1 �عد عناصـر أساسـية BـA عمليـة الـتعلم كمـا ". روالنضال، وeثا

اك الفــرد لذاتـــھ BــA �وضـــاع ��اديميـــة، وذلــك مـــن خـــالل �عــرف أنمـــاط ال�و ر�ــة ��اديميـــة بأ¯+ـــا إد
). Billot, 2010,710( ال�Hامـھ بــاألدوار والقـيم Bــe Aطــار ��ـادي12 الــذي ي[ت2ــ1 إليـھ، و�تفاعــل معــھ 

و�عــرف أيــضا بأ¯+ـــا
ً

+ــا الطالـــب نحــو نفـــسھ، ونحــو عالقاتـــھ "  مجموعــة �فVـــار واملعتقــدات ال£ـــ1 يV̄و
ه ��ـادي12، ونحـو توج�اتـھ امل�نيـة BـA املـستقبل@ وعرف�ـا ). (DeCandia, 2014, 9 رجتماعية AB إطا

ن عXo إكمال " بأ¯+ا ) 195، 2018(محاسنة والعظامات  ا�+م عXo أ¯+م قادر ا�ات الطلبة وتصو وإد ر ر
ة الطالــ"بأ¯+ــا ) 276، 2021لطفـي، (و�عرف�ـا " امل�مات ��اديمية بنجـاح ب عـلــى اك�ـشاف رمــدى قــد

ســات ��اديميــة وتب[يــھ  رالقـــيم واملعتقــدات و�?ــداف ��اديميــة ا²Pاصــة بـــھ، ومــدى ال�Hامـــھ باملما
  ".  للألساليب الفعالة ال£1 من شأ¯+ا الوصو بھ إXY تحقيق أ?دافھ التعليمية

  :the theory of identity formation: James Marcia :نظر�ة }شكيل ال�و�ة

ا  كمحاولـــة الختبــــار صـــدق املرحلــــة ا²Pامـــسة عنــــد Ego identityســـة ?و�ــــة �نـــا ربـــدأت د
(Erikson,1959)  AـÞ تلـك املرحلـة ،A²اصـة بـالنمو النفـ;:1 @جتمـا�Pال£1 تقع ضـمن إطـار نظر�تـھ ا
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روطو . مرحلة املرا?قة َّMarcia ،ذه املرحلة? AB اسة ال¾²صية ر مف�وم �شكيل ال�و�ة كمحاولة لد
ِلتقدير أنماط ال�و�ة، قـصد م�+ـا أن �ـستخدم مـع أفـراد املرا?قـة املتـأخرة مـا بـ�ن ًوقدم معاي��ا 

ّ
18-

ات التقـــدير �وليـــة، 22 ر ســـنة، باعتبـــار أن العمليـــات املزدوجـــة BـــA @ستكـــشاف و@لHـــ�ام ÞـــA اعتبـــا
 ÑــــÒوأو(Marcia, 1980) أن استكــــشاف البـــــدائل Exploration of alternatives ـــــ�امHو@ل 

commitmentل املشكالت، �س�ل عملية .  أ8عاد محددة لل�و�ة�P عرف @ستكشاف بأنھ سلوكÜو
ة  ات م�مة ضمن مجموعة من البدائل، وتتم عملية @ستكشاف مـن خـالل القـد راتخاذ الفرد لقرا ر

غبتــــھ BــــA اتخـــــاذ القــــرار ـــن . راملعرفيــــة للفــــرد و~ـــــشاطھ و و@لHــــ�ام يقـــــصد بــــھ تبÝــــ1 الفـــــرد �Oموعــــة مــ
م، واملعتقدات وال�Hامھ ä+ا، وتتم عملية @ل�Hام ايـضا مـن خـالل عـدة معـاي��، م�+ـا، �?داف، والقي

ً

ة املعرفية للفرد و~شاطھ ومزاجھ @نفعـاAY وتقـدير احتمـاالت املـستقبل فقـا . رالقد ًو ، فـإن Marciaو
ة تحديــد ال�و�ــة  وقــد. ورتبÝــ1 الفــرد أ?ــدافا مــستقرة مــع eحــساس بال�ــدف والديمومــة، �عÝــ1 بالــضر

ـــةMarciaضـــــمن  µعــ ــــة � ال�و�ـــــة املـــــضطرnة، وال�و�ــــــة : ر @ستكـــــشاف و@لHـــــ�ام ضـــــمن أوضـــــاع ال�و�ـ
جـة @ستكـشاف . املعلقة، وال�و�ة املغلقة، وال�و�ة ا��ققة روإن بناء ال�و�ـة و�عز�ز?ـا �عتمـد عoـX د

µعة بالتفصيل �التاAY.  و@ل�Hام رو�مكن تناو �نماط �   :ل

ً وÞــA الـنمط الـسل1I لل�و�ــة، وتتـضمن استكـشافا متــدنيا، Diffused Identity: ال�و�ـة املـضطر|ة ً

Aـــــــام�OPـــــق بتعلــــــيم�م ا ًوال�Hامــــــا متـــــــدنيا فيمـــــــا يتعلــ ـــــشوائية : ً ــــX العــ ـــــنمط إYـــ و�ميـــــــل أ�ـــــــ�اب ?ــــــذا الــ
ة عoــX اتخـــاذ  روالالمبــاالة، ولــ�س لــد¤+م أ?ـــداف أ�اديميــة أو أولو�ــات واÒــ�ة، ول�ـــست لــد¤+م القــد

اســــية، ولـــد¤+م مركــــز نالقـــرار، و�تـــصفو بالالمبــــ BـــA م�ـــام�م الد راالة وســـوء التوافـــق، وال ينــــدمجو  ن
A�    .رضبط خا

وAÞ متطلـب سـابق لل�و�ـة ا��ققـة، وتتـضمن استكـشافا Moratorium Identity :ال�و�ة املعلقة
ً

Aـــــام�OPامـــــا متـــــدنيا فيمـــــا يتعلـــــق بتعلـــــيم�م ا�Hًعاليـــــا، وال ً ـــذا الـــــنمط إYـــــX الHـــــ�دد : ً و�ميـــــل أ�ـــــ�اب ?ــ
ـــن خـــــالل وال�ـــــسو�ف،  ــــداف�م مــ لو�حـــــاولو الوصـــــو إYـــــX اســـــت[تاجات حـــــو قـــــيم�م ��اديميـــــة وأ?ـ ل ن

ات ا�Pياة 8شVل ناقد، إال أن لد¤+م  ر@ستكشاف والبحث الفاعل و�تفحصو AB ?ذه املرحلة خيا ن
اســـــــة،  ـــا تجــــــاه الد ن بـــــــالقلق وضــــــعف مــــــستو الرضــــ ـــية، وÜــــــشعر اســـ ـــــعيف بامل�ـــــــام الد ـــ�ام ضـ رالHـــ ىر و

  .ن و�تقدمو نحو نمط eنجازنو�واج�و الكث�� من الضغوط،

ًوتتــضمن استكــشافا متــدنيا، وال�Hامــا عاليــا فيمــا يتعلــق Foreclosed Identity :ال�و�ــة املغلقــة ً ً ً

Aام�OPل غ�� مقصود : بتعليم�م اVام 8ش�H1، ولد¤+م الÝ?و�تم�� أ��اب ?ذا النمط باال~غالق الذ
ن دو استكــشاف  ل�ـم مـن قبـل �خـر�نال£ـ1 تـم تحديـد?ابمجموعـة مـن �?ـداف والقـيم ��اديميـة 

ات ومعتقــدات �خــر�ن  ولــد¤+م عالقــات ،رل�ــا، و��بÝــ¦ �فــراد BــA ?ــذا الــنمط قواعــد وقــوان�ن، وخيــا
  .مثالية مع والد¤+م، ومعتمدين عXo العادات والتقاليد

ًوÞــA أفــضل �نمــاط، وتتــضمن استكــشافا عاليــا وال�Hامــا Achieved Identity :ال�و�ــة ا�iققــة ً ً

نو�تم�� ا��اب ?ذا النمط بتحقق تطو ال�و�ة؛ ف�م يتصفو : ًعاليا بأ?داف�م وقيم�م ��اديمية ر
ة عoـX التخطـيط، و�حظـى ?ـؤالء الطـالببامل أيـضا بتقـدير ذات  رنطقية BـA صـنع القـرار ولـد¤+م القـد

عال، وÜعملو بفعالية تحت ضـغط، و�تم�ـ�ون أيـضا بالعالقـات @جتماعيـة العميقـة مـع �خـر
ً

�ن، ن
؛ حــسبان 2021؛ لطفــي، 2018؛ محاسـنة والعظامــات، 2017مــشرف، . (يوالتكيـف النفــ;:1 الــسو

 ,Marcia, 1980; 1993; 2002; Was & Isaacson, 2008; Luyckx, Lens) (2022والعظمـات، 
Smits & Goossens, 2010; Sharma & Chandiramani, 2021; Dastjerdi, Farshidfar & Haji-

abadi , 2022 ; Yukhymenko-Lescroart & Sharma, 2022)  
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  : من خالل ما سبق يت�� أن ال�و�ة ��اديمية

ـــا�+م  - ــــن عالقـــــــا�+م @جتماعيــــــــة وتوج�ـــــ ــــس�م وعــــ ات الطــــــــالب عــــــــن أنفـــ ــــصو ــــ1 تـــ ــــــة �عÝــــ رال�و�ـ
 .املستقبلية e ABطار ��ادي12 وا�Pياة اOPامعية

ئ�ــــس�ن - رتتمثـــل أنمـــاط ال�و�ــــة BـــA 8عـــدين  �قــــصد بـــھ التقيـــيم الــــوا�A و: أول�مـــا @ستكـــشاف: ُ
ضـــة أمـــام الطالـــب، واختيـــار البـــديل و@لHـــ�ام بـــھ BـــA ضـــوء معتقـــدات  وعميـــق للبـــدائل املعر

و�قـصد بـھ مـدى : وثانi+مـا @لHـ�ام. الفرد وقيمھ، ودمج�ا BـA ذاتـھ مـن خـالل البحـث العميـق
وافـــق مـــع بالثقــة بـــالنفس عنـــد اتخـــاذ القــرار، وال�Hامـــھ بمنظومـــة القـــيم واملعتقــدات ال£ـــ1 تت

ذاتـــھ، فالطالـــب ال يلHـــ�م إال 8عـــد التأمـــل و@ستكـــشاف العميـــق للمعلومـــات مـــن خـــالل حـــل 
 .الصراعات املتعلقة ä+ا ومناقش,+ا

 ).منجزة، معلقة، مغلقة، مضرnة(ال�و�ة ��اديمية مف�وم متعدد ا�Pاالت و�نماط  -
 .��اديمية�س�م العوامل �سر�ة و@جتماعية وال¾²صية AB بناء نمط ال�و�ة  -
  .مرحلة اOPامعة من أ?م املراحل AB �شكيل نمط ال�و�ة -
سات ��اديميـة واملـشاعر النفـسية ا��ققةيمكن أن �س�م �شكيل ال�و�ة  - ر AB تفس�� املما

 . eيجابية با�Pياة ��اديمية

ثانيا
ً

  academic passion :الشغف ��ادي	�: 

ال£1 �ع1Ý املعاناة، و�ان ينظر إليھ وفقا ل�ذا  وpassionالشغف مشتق من الVلمة الالتي[ية 
ً

ُاملف�ـوم بأنـھ حالـة سـلبية، ولكـن وفقـا لعلـم الـنقس eيجـاµي �عـد ً
 passion  حالـة إيجابيـة قـد تـؤدى

 Xoأع XYاء الوصو إ لوظائف تحف��ية لألداء امل�1 للعمل أو ��ادي12 للطالب، وقد يVو السåب و رن
ـــى وا³ــÑ للــشغف، وnــالرغم مــن ذلــك؛ يمكــن ف�مــھ معــدالت eنجــاز، وBــA بدايــة � ـ مــر لــم يحــدد معنـ

مــــن خــــالل الــســياق، وغالبـــا مـــا �ـــشـار إلـــيھ كمـــصط�Ñ مــرتبط بالدافعيــــة، و@?تمــام، وظ�ـــر مف�ـــوم 
اسـة ل�ـم  Vallerand et al. (2003) عنـدما ~ـشر 2003لالشغف ألو مرة AB علم النفس عـام  رأو د ل

فقــا ل�ــذه ا عــن الــشغف، و
ً

اســة فــإن الــشغف شــعو برغبــة م��ــة وقو�ــة تجــاه ~ــشاط يقــوم بــھ و رلد ر
  . ىالفرد تجعلھ يبذل قصار ج�ده لتحقيق ?دفھ وإنجاز م�امھ

 ,Vallerand, Salvy, Mageau, Elliot, Denis, Grouzet & Blanchard (2007ىف�� �ل من 
ن و�بـذلو فيـھ الوقـت ىميل قـو لـدى الطـالب نحـو ~ـشاط أ�ـادي12 يحبـوه و�جدونـھ م�مـا"بأنھ  (507

ا "كما �عرف الشغف ��ادي12 بأنھ ". وا�OPد الدافعية نحو �علم أشياء جديـدة والبحـث عـن �ـل مـ
ه  Carbonneau, Vallerand)" ز?و جديد للتوصل إXY ~ـشاط معـ�ن واسـ�ثمار ا�OPـد والطاقـة إلنجـا

Fernet & Guay, 2008) . عرفـھÜو(Zigarmi, Nimon, Houson, Witt, & Diehl, 2009, 301)  بأنـھ
حالــــة وجدانيـــة إيجابيـــــة مـــستمرة لــــدى الفـــرد ومعتمــــدة عoـــX املعÝـــ¦، تــــؤدي إYـــX حالــــة مـــن الــــسعادة 

ـــرد ســـــ�ا الفــ ـــ1 يحــــب أن يما ـــة عـــــن تكـــــرار التقيـــــيم املعرBــــA والوجـــــدا~ي لأل~ـــــشطة ال£ــ وÜعـــــرف . رالناتجـ
Bernabé, Lisbona, Palací & Martín-Aragón (2014, 17)  أنـھ Xـoجـاه وعاطفـة ات"الـشغف ع

 Curran, Hill, Appleton, Vallerand & Standage (2015, 632)یو�ـر  ".شديدة AB أداء ~ـشاط مـا
د تلك ا��²Pة الفرد بطاقة  وأن الشغف ?و خ��ة إ~سانية بدو¯+ا ال يجد الفرد مع�P ¦Ýياتھ؛ حيث تز

اشــرة تتـضمن انفعــاالت نفـسية للمـشاركة و@نــدماج BـA �~ــشطة ذات القيمـة، كمـا أن لـــھ نـتــائج مب
ة وا�Pمــاس حالــة تحفــز دافعيــة "فيعرفانــھ بأنــھ  )(Birkeland & Buch, 2015أمــا . راملتعــة وeثــا

نالطلبـــة، و�عـــز ~ـــشاط�م العقoـــA، و�عطـــي معÝـــ¦ وأ?ميــــة لل[ـــشاط الـــذي يقومـــو بـــھ ب�نمـــا �عرفــــھ ". ز
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�ي  ســھ الطلبــة بمتعــ: عoــX أنــھ) 6، 2015(را�Pــا نة و�نــدمجو فيــھ أثنـــاء رامليــل إYــX ال[ــشاط الـــذي يما
ســتھ، و�تــضمن نــوع�ن ا~ــ{Oامي وق�ــر يمما  أن Ho & Astakhova (2018, 975) و�وÒــÑ  .  ر

امليـل إXY ال[شـاط الـذي "بأنـھ ) 72، 2020(وÜعرف الضيدان". يميل قو نحو ~شاط مع�ن"الشغف 
ادي، وÜـــشـعر معــــھ ب اديـــا أو غــــ�� إ ســــھ الفــــرد و�رغبــــھ، و�ندمــــج فيــــھ إ ريما ر حـــسبان (و�عرفـــھ " املتعــــةر

جــــة ال تقــــاوم تجــــاه " بأنــــھ) 6، 2021والرnيـــع،  رشــــعو الطلبـــة بالرغبــــة امل��ــــة وا�Pمــــاس الـــشديد لد ر
وÜعرفـــھ ". يو�ظ�ـــر الــشغف 8ـــشVل�ن ا~ـــ{Oامي، وق�ـــر) املنOsيـــة والالمنOsيـــة(�~ــشطة ��اديميـــة 

AB ~شاط أ�ادي12 محدد، ميل داخAo لدى الطلبة للمشاركة "بأنھ ) 98، 2022(حسبان والعظمات 
، وقــــد يVــــو ق�ر�ــــا يتــــصف  ـــشطة �خــــر نــــة والتوافــــق مــــع �~ـ ـــو ا~ــــ{Oاميا يتــــصف باملر نوقــــد يVـ ى ون

م نحو ال[شاط ��ادي12، ف�سåب الصراع مع �~شطة �خر ىبالثبات الصا   ".ر

ريتــÑá ممــا ســبق أن الــشـغف ��ــادي12 عامـــل نفــسـي يؤثـــر BــA ســـلوك الطــالب، و?ــو شــعو 
ـــا واســــتمتاعھ ä+ــــا، و?ــــو طاقــــــة فكر�ــــــة إيجــــاµي  يقــــو للطالــــب نحــــو م�امــــھ ��اديميــــة واندماجــــھ فi+ـ

  .لوعاطفيــة �ســاعد الفــرد علــى التفــا~ي وا�Pمــاس، وتنقل�ــم مــن ا²Pمــو إXY ال[شــاط

اســة الـشـغـف الــذي قدمــھ : نمـوذج الـشغف الثنـا�ي ر�عــد النمـوذج النظــر لد  .Vallerand et alي
اسة الشغف، وأطلق عليھ (2003) اسات السابقة AB د ر من أش�ر النماذج ال£1 اعتمدت علi+ا الد ر

ن، و�تVــو فيــھ الــشغف مــن 8عــدين ?مــا، dualistic model of passionالنمـوذج الثنــاíي للــشغف 
س : الــشغف @~ـــ{Oامي رو�[ــشأ ?ـــذا النــوع مـــن شــعو داخـــل الفــرد مـــتحكم فيــھ، يجعـــل الفــرد يمـــا ر

لحر�ة وµشVل اختيار ودو ضغوط عليھ، و�تم�� ?ذا النوع من الشعف باندماج مقبـو أ~شطتھ ب ن ي
نفـي ~شاط مـا ومتواز مع ا�Oاالت �خر AB حياة الفرد دو صـراع بي�+ـا ى و�[ـشأ : يوالـشغف الق�ـر. ن

ر?ذا النوع من شـعو داخـل الفـرد غ�ـ� مـتحكم فيـھ، وÜـسيطر ?ـذا الـشغف عoـX مـشاعر الفـرد عنـد 
ة ومــــستمرة، و�تم�ــــ� ?ــــذا النــــوع مــــن الــــشغف بوجــــود @نــــدماج ر BــــA ~ــــشاط مــــا يحــــدث بــــصفة متكــــر

ســة ال[ــشاط وإ?مــال �~ــشطة �خــر BــA حياتــھ،  جيـــة تج�ــ� الفــرد عoــX مما ىضــغوط داخليــة أو خا ر ر
وقد يؤدي ?ذا إXY صراع ب�ن �~شطة ا�²تلفة قد ي[تج عنھ إحـجـام الفرد وضعف اندماجھ AB أي 

  و�ـؤدي الـشغف ��ـادي12 @~ـ{Oامي إYـX اسـتمرار  (Vallerand, et al., 2003, 757)مـن �~ـشطة 
@نــدماج BـــA العمـــل 8ــسعادة، وÜـــساعد عoـــX منــع حـــدوث ا�²Pـــ�ات الــسلبية، أمـــا الـــشغف ��ـــادي12 
 Xـــoســـة �~ـــشطة ��اديميـــة ا�²تلفـــة ممـــا يـــؤثر ســـلبا ع ًالق�ـــر فيـــؤدي إYـــX صـــراع نفـــ;:1 أثنـــاء مما ر ى

أن  (Ho & Astakhova, 2018, 975)وأوLyubomirsky et al., (2005, 809) . ÑÒ امالفرد 8شVل ع
ئ�ــــسان للـــــشغف ?مــــا  يتـــــضمن إ�Oــــاب الفـــــرد الـــــشديد affectiveنمVـــــو وجــــدا~ي : ر?نــــاك مVونـــــان 

 AـــBنبال[ـــشاط، ومكــــو معرcognitive ونـــانVو�ـــة الفـــرد، و?ـــذان امل? AـــB يتـــضمن دمـــج ?ـــذا ال[ـــشاط 
 لتوليد الشغف، فالشغف أعمق من مجرد خ��ة ا�Pب motivationalاف�A نيتVامالن مع املكـو الد

نلدى الفرد ل[شاط مـا، بـل يــصـل ?ــذا الـشغف إYـX أن يVـو أحـد اOPوانـب �ساسـية BـA حيـاة الفـرد 
. و?و�تــھ، ممـــا يجعـــل الفـــرد يحقــق مجموعـــة مـــن نتـــائج الــشغف أ?م�ـــا الرضـــا و@نـــدماج والـــسعادة

حـب ال[ـشاط :  أ?م املالمح ال£ـ1 تم�ـ� الـشغف ��ـادي12 @~ـ{Oامي)۱۰۲، ۲۰۲۱(و�ضيف الضبع 
اســتھ، وال�و�ــة والتوحــد مــع ?ــذا ال[ــشاط �أنــھ  ر��ــادي12؛ حيــث �ــشعر الطالــب بميــل قــو نحــو د ى
اســة، والدافعيــة، واملثــابرة، والعالقــات eيجابيــة مــع  رجــزء منــھ، وشــعو الطالــب بمعÝــ¦ وقيمــة الد ر

ا نسة، و@نفعاالت eيجابية ف�شعر الطالب الشغوفو بانفعاالت ومشاعر ر�قران والزمالء AB الد
سة ال[شاط   .رإيجابية عند مما
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  :من خالل ما سبق يت��

 ).يق�ر(، و�خر سل1I )ا~{Oامي(يتضمن الشغف شVل�ن أحد?ما إيجاµي  -
س Harmonious Passionالشغف @~{Oامي  - ر و?و شعو داخل الفرد يجعل الفرد يما ر

نبحر�ـة وµــشVل اختيـار ودو ضـغوط عليــھ ف�ـو يـتحكم BــA أ~ـشطتھ وال تــتحكم أ~ـشطتھ  ي
نفيـــھ �~ـــشطة، و�تم�ـــ� بانــــدماج BـــA �~ـــشطة مقبــــو ومتــــواز مـــع ا�Oـــاالت �خــــر دو  ى ن ل

  . وجود صراع بي�+ا
س أ~ــشطتھ Obsessive Passionي الـشغف الق�ــر  - ر و?ــو شـعو داخــل الفــرد يجعلــھ يمــا ر

يمج��ا وµشVل اضطرار مع و
ً

جود ضغوط عليھ ف�و ال يتحكم AB أ~شطتھ بل تتحكم فيھ 
�~ــشطة، وقــد يــؤدي ?ــذا إYــX صــراع بــ�ن �~ــشطة ا�²تلفــة قــد ي[ــتج عنــھ إحـجـــام الفــرد 

  . وضعف اندماجھ AB أي من �~شطة
ـــــرد شــخــــصا  - ـــــن الفـ ـــــل مـ الـــشــغف ��ــــادي12 @~ــــ{Oامي �ــــس�م BــــA �داء ��ــــادي12، و�جعـ

ً

مبدعــا، ف��
ً

اسـة، و?ـــذا  ربطھ بإيجابيــة مع م�امـھ ��اديميـة، و�Vـو لـھ دافـــعية ذاتيـة للد ن
النـــوع �ــسـاعد علـــى انخـــراط الطالــب بحر�ــــة BــA �~ــشطة وامل�ــام ��اديميــة، و�ن2ــ1 لديـــھ 

 .املشاعر eيجابية نحو ب�ئة التعلم
 الــــتعلم، يمكــــن تنميــــة الــــشغف ��ــــادي12 مــــن خــــالل مــــساعدة الطــــالب عoــــX اســــتقاللية -

 .ىوال�¾Oيع املادي واملعنو

ثالثا
ً

د�ار النف�23:    Psychological Flourishing: ز�

اسة جميع مVونات  د?ار واحدا من أ?م متغ��ات علم النفس eيجاµي ال£1 �+تم بد ر�عد @ ز
ً ُ

 عدة رeيجابية، وجوانب القوة ال£1 �ساعد الفرد عXo النمو والتطو AB �افة نواAç ا�Pياة، وظ�رت
فا?تــھ النفــسية، ولكــن علــم الــنفس eيجــاµي  رمفــا?يم مرتبطــة بالــسعادة والرضــا عــن حيــاة الفــرد و

د?ار النف;:1 زأشار إXY أن منت1ô الشعو بالسعادة وقمة الرفا?ة النفسية ?و ما �س2¦ باال   . ر

د?ـار النفـ;:1   جـو?ر الرفـاه النفـ;:1 و@نفعـاAY، كمـاPsychological Flourishingزو�مثل @
د?ــار  زيمثـل الــشVل �كãــ� جــدو للـسعادة وجــودة ا�Pيــاة و@ســتمتاع بVامـل جوان!+ــا، كمــا يمثــل @ ى
د?ــار النفـــ;:1 املـــشاعر  زنظــرة شـــاملة داخــل الـــسياق ال¾²ــ�:1 و@جتمـــا�A للفـــرد، كمــا يتـــضمن @
ــــدف ومعÝــــــ¦ ا�Pيــــــاة واملــــــشاركة  ــــتقاللية و?ـ ــــة و@ســ ــــل الــــــذات والـــــسيطرة عoــــــX الب�ئــ eيجابيـــــة كتقبــ

   Kent et al., 2020)(جتماعية و@ندماج وتقدير الذات @

 ÑــــÒوأوKeyes (2007, 98) ،ـــة النفــــسية ـــ;:1 بنــــاء متم�ــــ� عــــن الرفا?ـ د?ــــار النفـ ز أن @
ــــــ�ة وأشـــــــمل،  ـــــات مم�ـ ــــــضمن مVونــ ـــــستو�ات الرفا?ـــــــة النفـــــــسية و�تـ ـــو أعoـــــــX مــ ـــ;:1 ?ــــ ــــــار النفــــ د?ـ زفاال

د?ار النفـ;:1 مؤشـر قـو للرضـا عـن يواملستو�ات العليا من @ و�عرفـھ جمعيـة علـم الـنفس .  ا�Pيـاةز
حالــة تــدل عoــX �ــ�ة نفــسية وجــسدية جيــدة، حيــث يحيــا e~ــسان حيــاة " عoــX أنــھ �APAمر�كيــة 

 ,VandenBos)مليئـة با�Pيو�ـة النفـسية وتجعـل مـن أداءه مثـاB AYـA ا�Pيـاة ال¾²ـصية و@جتماعيـة 
د?ـــاDiener and Diener (2011)وأشـــار . (604 ,2007 حــب �فـــراد "ر النفــ;:1 ?ـــو ز إYــX أن @

ـــلبية  ـــتمتاع ä+ــــا، و@عتقــــاد بــــأن حيــــا�+م نا"�ــــة ومجز�ــــة، وال �عــــانو مــــن مــــشاعر سـ ن�Pيــــا�+م و@سـ
". رمزمنة 8شأن حيا�+م، باإلضافة إXY عوامل مثل الشعو باإلتقان والكفاءة والتحكم وجودة ا�Pياة

د?ــار النفــ;:1 بأنــھ Seligman (2011)وÜعــرف  للمــشاعر eيجابيــة، و@~ــشغال امــتالك الفــرد "ز @
 Huppert and وعرفـھ. e "(Seligman, 2011, 16)يجاµي، والعالقـات eيجابيـة، واملعÝـ¦، وeنجـاز
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So (2013, 838)  يــدة، ف�ــو مــز�ج مــن الــشعو بالــسعادة والعمــلOPيــاة ا�Pرأن يحيــا الفــرد خ�ــ�ة ا
 وعرفـــھ .ة املثoــX للـــ�õة النفــسية8ــشVل فعــال، و?ـــو أعoــX مــستو�ات الرفا?ـــة النفــسية و?ـــو ا�Pالــ

Schinkel (2020, 60) ــو ذات قيمـــة "  بأنـــھVا، وت? نانــدماج الفــرد بنجــاح BــA �~ـــشطة ال£ــ1 يقــد ر
بأنــھ الرفا?يـة النفــسية والوجدانيــة و@جتماعيــة ) Surucu et al., 2021,2(وÜعرفــھ ". بال[ـسبة لــھ

  .للفرد و�داء الفعال مل�امھ لتأدية العمل بنجاح

د?ــار النفــ;:1، م�+ــا، أنمـوذج وظ�ـر  Keyes (2002)زت العديــد مــن النمــاذج ال£ــ1 تناولــت @
والذي يركز عXo املشاعر eيجابية و@ستقاللية والرفاه @جتما�A والنمو ال¾1:�² و@ستقاللية؛ 

AـــــÞ د?ــــــار ــــاد لال ــــة أ8عـ كـــــز أنمــــــوذج . ال�نـــــاء ال¾²ــــــ�:1 والوجـــــدا~ي و@جتمــــــا�A: زحيـــــث حـــــدد ثالثــ رو
Huppert (2009) نـــة وتفـــاؤ ومـــشاعر إيجابيـــة ل عoـــX ســـمات ال¾²ـــصية الفرديـــة مـــن كفـــاءة ومر و

د?ـار النفـ;:B 1ـHuppert and So (2013, 839 A(وانفعـال إيجـاµي وثبـات انفعـاAY؛ حيـث حـدد  ز @
نــة، تقــدير الــذات،(الــسمات eيجابيــة : ثالثــة أ8عــاد ، املر و@ســتقرار الوجــدا~ي، ا�Pيو�ــة، التفــاؤ ) ل

e ي و�داءµيجابيــة،(يجـاe ــ¦، العالقـاتÝنــدماج، الكفـاءة، املع@ ( يجابيــةe واملـشاعر)الــسعادة .(
د?ار النف;:1 مو�Òا أنھ ن�يجة تفاعل مVونات PERMAأنموذج  (Seligman, 2011,1) وعرض  لال

ً
ز

AÞ ،يجابية : خمسةe املشاعرPositive emotions يـاة والعمـل�Pا AـB ندماج@ ،Engagement in 
life and work يجابيـةe العالقـات ،Positive Relationships يـاة والعمـل�Pـ1 اÝمع ،Meaning in 
life and work ات  أنموذجـاDiener et al. (2010)واقHـ�ح . Accomplishmentsز، وeنجـا

ً
ذي ب[يـة  

د?ــار النفــ;:1، مVــو مــن 8عــد واحــد فقــط �ــشمل عديــد مــن الفقــرات �ع�ــ� عــن نأحاديــة لال وجــود : ز
رمعÝـــ¦ و?ـــدف ل��يـــاة، وتVـــو�ن عالقـــات إيجابيـــة مـــع �خـــر�ن، والـــشعو بالكفـــاءة، وتقـــدير الـــذات، 

، و@نــــدماج eيجــــاµي، واملــــسا?مة BـــA ســــعادة �خــــر�ن ، و?ــــو أنمـــوذج ¤+ــــتم بحالــــة الرفــــاه "لوالتفـــاؤ
 Aامـل الـسمات ال¾²ـصية والرفـاه @جتمـا�Vت Xـoد?ـار كمـا ركـز ع زال¾1:�² و@جتما��P Aـدوث @

د?ـــار وقـــد تـــم اســـتخدامھ 8ـــشVل كب�ـــ� BـــA البحـــوث العرnيـــة و�جنåيـــة وال#ـــA أنمـــوذج . زBـــA حـــدوث @
Diener et al. (2010) اسـات؛ ف�ـو مقيـاس ر استحسانا ب�ن الباحث�ن، واسـتخدم BـA العديـد مـن الد

ً

العالقــــات :  مثــــلDienerتقر�ــــر ذا�ــــي يتم�ــــ� بأنــــھ مخــــتص، و�قــــ�س مجــــاالت م�مــــة BــــA ضــــوء نظر�ــــة 
، وتــتم تــصميمھ BــA ضــوء النظر�ــات ا�²تلفــة @جت لماعيــة، وتقــدير الــذات، ومعÝــ¦ ا�Pيــاة، والتفــاؤ

للرفاه متضمنا اOPوانب 
ً

  )الوجدانية والنفسية و@جتماعية(

د?ــار النفــ;:1 �عــد مف�ومــا مــن مفــا?يم علــم الــنفس eيجــاµي ال£ــ1  يتــÑá ممــا ســبق أن @
ً ُ ز

اســـــة جوانـــــب القـــــوة BـــــA الفــــرد، و?ـــــو أ ـــاء ر�+ــــتم بد ـــا و?نــ ـــ¦ مـــــن الـــــسعادة والرضــ عـــــم وأعمـــــق BـــــA املعÝـ
 XـــYيجابيـــة وإنمــا يتعـــدا?ا إe املـــشاعر Xــoد?ـــار النفـــ;:1 ع زوالرفا?يــة النفـــسية، وال يتوقـــف معÝــ¦ @

ة عXo التغي�� سة الفعالة من خالل العمل اOPاد واملثابرة والعالقات @جتماعية والقد راملما   .ر

د�ار النف�23 املرتفع زخصائص ذو �   :ي

 ÑÒأو(Gokcen, Hefferon & Attree, 2012,10-12) ن نفسيا و أن طالب اOPامعة املزد?ر
AYيتم��ون بالتا:  

أوال
ً

 :Aامل�ــام ��اديميــة كحــضو ا��اضــرات :@نــدماج ��ــادي12 و@جتمــا� AــB ر مــن خــالل املــشاركة
تماعيــة إيجابيــة لوتلقــي املعرفــة بجــد، والــس�A ل��ــصو عoــX تقــديرات مرتفعــة، وتVــو�ن عالقــات اج

ثانيا. مع �ساتذة واملوظف�ن والزمالء، و@نفتاح عXo �خر�ن واح�Hام�م
ً

من خالل : @ل�Hام بالتعلم: 
اسـة و@نــضباط لتحقيـق التفــو  قالعمـل اOPـاد واملثــابرة BـA أداء م�امــھ ��اديميـة، و@ج,+ـاد BــA الد ر
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ثالثا. العل12، و@ستعداد والدافعية للتعلم وحب @ستطالع
ً

من خالل : ا�Pيو�ة والنمو ال¾1:�²: 
ــــاؤ واملـــــشاركة BـــــA امل�ـــــام ��اديميـــــة  لاتـــــصافھ باألفVـــــار املتعلقـــــة بالدافعيـــــة الذاتيـــــة، والثقـــــة والتفـ

  .وا�Pياة اOPامعية، وكذلك التحس�ن والتطو�ر والتقدم املستمر AB مختلف ا�Oاالت

�Hد?ار النف;:1 أيضا باالل و�تم�� �فراد ذو @
ً

ز حانية ومساندة �خر�ن و وام والت�áية والر
لوال�سامح والقبو والثقة و@ح�Hام والتأث�� eيجاµي والرضا وا�Pب وeحساس باملعÝ¦ وال�ـدف مـن 

، كمــا يتم�ــ�ون بالتأمــل الــذا�ي والبحــث عــن الرفا?يــة و�داء )(Lambert et al, 2011, 7ا�Pيــاة 
ات والــ�õة املــشاعر eيجابيــة نحــو �ســرة، و�طفــال، �مثــل، والرضــا امل�ــ1 وا�Pــب وتحقيــق الــذ

، كمــا يتم�ــ� ) (Bakracheva 2020, 96و�صـدقاء، و�فــسر بمجمــوع الـسعادة والرضــا عــن ا�Pيـاة 
 Xــoة ع د?ــار النفــ;:1 باالتجــاه eيجــاµي نحــو الـذات ونحــو �خــر�ن، والــشعو بالقــد رالطـالب ذو @ رز و

فا?ية الفرد و�خر�ن،  AB راملسا?مة (Zhang et al., 2020, 757). 1:;د?ـار النفـ ز، كما يتم�� ذو @ و
ىبالـــ�õة النفــــسية، ومــــستو مــــنخفض مـــن @كتئــــاب والقلــــق و�لــــم والتـــوتر؛ حيــــث تؤكــــد نظر�ــــة 

د?ار عXo أ?مية ال�õة النفـسية بمVونا�+ـا النفـسية و@جتماعيـة و@نفعاليـة   ,Kainulainen)(ز@
ا عن ا�Pياة والعالقات eيجابية و�داء ��ادي12 وأ?داف ا�Pياة ، كما يتم��ون أبضا بالرض2020

 ;Zhang et al., 2020(والـصمود النفـ;:1 والـ�õة النفـسية وتنظـيم @نفعـال واليقظـة العقليـة 
Hom et al., 2020(د?ــار النفــ;:1 املرتفــع ز، كمــا يتم�ــ� ذو @ ىبمــستو مــنخفض مــن الــضغوط  و

 ,Williams, Morelli(جتماعية الـسلبية والقلـق والوحـدة النفـسية النفسية واليومية والعالقات @
Ong & Zaki, 2018; Hom, de Terte, Bennett & Joiner, 2020; Kent, Henderson, 

Bradshaw, Ellison & Wright, 2020)  

ه مف�وم متعدد �8عاد  د?ار النف;:1 تناولھ البعض باعتبا رمن خالل ما سبق يتÑá أن @ ز
د?ــار النفــ;:1 مــن والــبعض  ه ذي ب[يــة واحــدة غ�ــ� متعــدد �8عــاد، كمــا �عــد @ ز�خــر تناولــھ باعتبــا ُر

زأبر العوامل امل�مة لطالب املرحلة اOPامعية؛ إلس�امھ BـA مـساعدة الطـالب عoـX تجـاو مـشكال�+م  ز
د?ــــــار النفــــــ;:1 بالـــــ�õة النفــــــسية والب�ئــــــة ��اديميــــــة  زوضـــــغوطا�+م ��اديميــــــة، حيــــــث يـــــرتبط @

eيجابية .  

د�ار النف�23   :زالعالقة ب�ن ال�و�ة ��اديمية والشغف ��ادي	� و�

ى أن الطـالب ذو  Streitmatter (1989)أوÒـÑ : بال�سبة للعالقة ب�ن ال�و�ة ��اديمية والشغف
ال�و�ـــة ا��ققــــة لــــد¤+م أداء أ�ــــادي12 مرتفــــع، وأ¯+ــــم أكãــــ� انــــدماجا BــــA امل�ــــام و�~ــــشطة ��اديميــــة

ً
 .

الفعاليـــة  ً أن ال�و�ـــة ا��ققـــة تـــرتبط ســـلبا بـــضعفÑ(Shiraishi & Okamoto, 2005) وأوÒـــ
سـات ��اديميـة  أن Oyserman and Destin (2010(أوÒـÑ  و.روالسلبية AB ا�Pياة اOPامعيـة واملما

ليميلــو إYــX @ســتمرار و@نــدماج لفHــ�ة أطــو BــA امل�ــام الــصعبة أل¯+ــم  يالطــالب ذو ال�و�ــة ا��ققــة ن
  أن  .Bouizegarene el al., (2018)كمـا أوÒـÑ �ـل مـن . ى¯+ا ذات مغـز وأ?ميـة بال[ـسبة ل�ـميجـدو

النمــوذج الثنــاíي للــشغف يفHــ�ض أن ال[ــشاط جــزء مــن ?و�ــة الفــرد، و?نــاك وج�ــان م�مــان لل�و�ــة 
اســــة مجموعتــــان  ك BــــA الد تباط�مــــا بالــــشغف و?مــــا تVامــــل ال�و�ــــة وأنمــــاط ال�و�ــــة، شــــا ريفHــــ�ض ا ر ر ُ

تباطات ايجابية ما ب�ن نمط ال�و�ة املعلوماتية )135(، )107( اسة إXY وجود ا ر، وتوصلت نتائج الد ر
تباطـات ايجابيـة  جـود ا ؛ و روتVامل ال�و�ة، وتفاعل�م من ج�ة والشغف O}~eامي من ج�ة أخر و ي
ئ�ـــــ;:1  ، وأثب�ــــت النتـــــائج أن عمليـــــات ال�و�ــــة محـــــدد  �ــــة والـــــشغف الق�ـــــر ربــــ�ن نمـــــط ال�و�ـــــة املعيا ير

أن النموذج الثناíي يف�Hض أن الفرد يقوم بالعديد من �~شطة ) ٣١٥، ۲۰۲۰(وذكر طھ .  للشغف
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ا  ة منتظمــة، ممــ ســ,+ا بــصو رو�نــدمج فi+ــا، م�+ــا مــا يVــو ممتعــا بال[ــسبة لــھ و�قــر @ســتمرار BــA مما رر ن
ليجعل�ا تندمج AB مرحلة ما مع ?و�ـة الفـرد وتـصبح ذات قيمـة عاليـة بال[ـسبة لـھ، ومنـھ تتحـو ?ـذه 

نوالشغف ��اديAB 12 ضوء النموذج الثناíي يتVو من سبعة . ~شطة إXY أ~شطة ت�سم بالشغف�
AÞشاط محدد، يجسد حبا عميقا ودائما لل[شاط، ال يظ�ر إال لأل~شطة ذات : عناصر، و~ AB ه ًبر ً ً وز

ــــستو�ات مرتفعــــــة مــــــن ا�OPــــــد  ــــس مــ ــــصية، بنــــــاء تحف�ــــــ� داف�ــــــA، �عكــ ياملغــــــز وذات القيمــــــة ال¾²ــ ى
دواجيــة مــن حيــث �ونــھ )?و�ــة الفــرد(ة، يظ�ــر عنــدما تــصبح �~ــشطة ذاتيــة التحديــد واملثــابر ز، و@

-Yukhymenkoوأكـــد ). (Yukhymenko-Lescroart & Sharma, 2022,3 )يا~ــ{Oامي أو ق�ــر
Lescroart (2022)  اسـة أخـر ىمـن خـالل د يأن ?نـاك أسـاس نظـر وتجر�Iـ1 �ـش�� إYـX أن الـشغف ر

ك فi+ـــا مـــن مجموعـــة مـــن الطـــالب الر�اضـــي�ن حيـــث ، وال�و�ـــة م�Hابطتـــان اســـة شـــا رأجـــر د ر ) 187(ى
ـــة والـــــشغف يمكـــــن مـــــن خالل�مـــــا الت[بـــــؤ بـــــاألداء  ـــة ��اديميــ طالبـــــا، وتوصـــــلت النتـــــائج إYـــــX أن ال�و�ــ

ً

  . ��اديمية

د�ـار النفـ�23 اسـة  (Luyekx et al., 2012)ىأجـر : زو|ال�سبة للعالقة ب�ن ال�و�ة ��اديمية و� رد
ك BـــــA للكـــــشف عـــــن ا رلعالقـــــة بـــــ�ن عمليـــــات �ـــــشكيل ال�و�ـــــة واســـــ�Hاتيجيات التوافـــــق النفـــــ;:1، شـــــا

اسة  ك، وتوصلت النتائج إXY وجود عالقة موجبة دالة إحـصائيا ) ٤٥٨(رالد طالبة جامعية بالدنما
ً

ر
ـــ�ام(بـــــ�ن اســــــ�Hاتيجيات التوافـــــق النفــــــ;:1 وعمليـــــات �ــــــشكيل ال�و�ـــــة  وأوÒــــــÑ ). @ستكــــــشاف و@لHــ

Berzonsky, Papini (2015) ،ــ� ســعادةãيــاة أك�P مــة ال�و�ــة حــال إيجابيــا يقــوده  أن حــل الفــرد أل
ً

ز
ه @جتماعيــة بكفــاءة، و�ــساعده عoــX ف�ــم نفــسھ وتقبل�ــا وتقبـــل  تــھ عoــX القيــام بــأدوا رتتمثــل BــA قد ر
 AـــB التوافــق مــع �خـــر، ومــشاركتھ XـــYتنميـــة مــشاعر املــودة و�لفـــة وصــوال إ AــB خــر، و�ــس�م أيـــضا�

ً ً

eالتفك�ـــ� و AـــB ســـواء �ـــان ذلـــك ،Aلـــة النظـــام @جتمـــا�O� AـــB نجـــاز والتخطـــيط؛ ومـــن ثـــم @نـــدماج
اسـة و. اOPامعـة أو BـA ب�ئـة العمـل 8عـد ذلـك إYـX التعـرف عoـSepahvandi et al. (2016)  Xر?ـدفت د

ك BــA البحــث   256رالعالقــة بــ�ن أنمــاط ال�و�ــة والرفا?يــة النفــسية لــدي طــالب جامعــة ســمنان، شــا
طالبـــا وطالبـــ

ً
ة، وأظ�ـــرت النتـــائج وجـــود عالقـــة إيجابيـــة ذات داللـــة إحـــصائية مـــا بـــ�ن أنمـــاط ال�و�ـــة 
�ــة والرفا?يـــة، وعالقـــة ســـلبية دالـــة احـــصائيا مـــا بـــ�ن ال�و�ـــة املـــضطرnة والرفا?يـــة، ولـــم يكـــن  املعيا

ً
ر

ـــــاط ال�و�ـــــــة والرفا?يـــــــة النفـــــــسية BـــــــA ضـــــــوء متغ�ـــــــ� اOPـــــــ[س،  ــــصائيا BـــــــA أنمــ ــــة إحـــ ق دالـــ ـــــر ــــاك فــ ?نــ
ً

و
اسة وجود عالقة دالة إحصائيا ب�ن أنماط ال�و�ة والرفا?ية النفسيةرواستخلصت الد

ً
وأوÑÒ �ل  .

 أن الـشغف @~ـ{Oامي يـؤدي إYـLajom, Amarnani, Restubog, Bordia & Tang (2018) Xمـن 
انـدماج أ?ميـة العمـل BــA ?و�ـة الفـرد، و��ــيح تلبيـة احتياجاتـھ مــن @سـتقاللية والكفـاءة والعالقــات 

ى�خـر�ن، و��نـاغم مـع اOPوانـب �خـر BـA حياتـھ، وتلـك مؤشـرات لل�نـاء الـذا�ي 8ـشVل eيجابية مع 
اسـة . عـام  إYـX التحقـق مـن أثـر ال�و�ـة BـA الرفا?يـة Sharma & Chandiramani (2021)رو?ـدفت د

ك AB البحث  وتوصـلت النتـائج إYـX وجـود عالقـة طالب وطالبـة، ) 600(رالنفسية لدى املرا?ق�ن، شا
ا بـــ�ن حالـــة ال�و�ـــة والرفا?يـــة،دالـــة احـــصائي
ً

ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن حـــاالت   ووعـــدم وجـــود فـــر
و?ــدفت  .روالرفا?يــة النفــسية بــ�ن الــذ�و وeنــاث) ا��ققــة، واملعلقــة، املــضطرnة، املغلقــة(ال�و�ــة 
اســة  إYــX التحقــق مــن عالقــة ال�و�ــة ��اديميــة بالرفا?يــة النفــسية،  Dastjerdi et al. (2022)رد
B ك طالبا من �لية العلوم الطبية، وتوصلت نتائج البحث إXY وجود عالقة موجبة  A240 البحث رشا

ً

ودالـة إحــصائيا لل�و�ـة ا��ققــة مـع متغ�ــ�ات
ً

 لالعالقـات مــع �خـر�ن، وقبــو الـذات، و@ســتقاللية،: 
ـــة مــــع  ـــو الــــذات والعالقــــات eيجابيـ ـــالبة ودالــــة إحــــصائيا لل�و�ــــة املــــضطرnة بقبـ جــــود عالقــــة سـ لو

ً
و

جــــود عالقــــة ســــالبة ودالــــة إحــــصائيا لل�و�ــــة املعلقــــة مــــع بقبــــو الــــذات، وجــــود عالقــــة  �خــــر�ن، لو
ً

و
لموجبة ودالة إحصائيا لل�و�ة املغلقة مع قبو الذات

ً
.  
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د�ـار النفـ�23  ;Vallerand, 2015)أوÒـÑ �ـل مـن : زو|ال�ـسبة للعالقـة بـ�ن الـشغف ��ـادي	� و�
Castillo;2017; Briki 2017) @ أن الشغف ¦Ýياة ذات املع�Pامي �عز ال�ناء الذا�ي، و�حقق اO}~ز

وÜـــس�م الـــشغف ��ـــادي12 @~ـــ{Oامي BـــA اســـتمرار @نـــدماج 8ـــسعادة BـــA  .ال£ـــ1 �ـــستحق أن �عـــاش
ًالعمــل، وÜــساعد BــA منــع حــدوث ا�²Pــ�ات ال£ــ1 تــؤثر ســلبا عoــX الفــرد 8ــسåب الــصراع النفــ;:1 وقلـــة 

يق�ــر مثــل ?ـذه النتــائج؛ فقـــد يــؤدي الق�ــر إYــX حــدوث الراحـة النفــسية، وال يتوقــع مـن الــشغف ال ي
ســة �~ــشطة ��اديميــة ا�²تلفــة، ممـــا يـــؤثر ?ــذا الــشغف ســلبا عoــX الفــرد  رصـراع نفــ;:1 أثنــاء مما

اســة ، (Lyubomirsky, et al., 2005, 809)8ــشVل عــام   ,Vallerand, RousseauروأوÒــ�ت د
Grouzet, Dumais, Grenier & Blanchard (2006) 1Iاختبـــار التأثـــ�� الــسـل XــYوال£ــ1 ?ـــدفت إ 

ك BــA البحـث طـالب اOPامعـــة الـذين لد¤+ـــم  روeيجــاµي للـشغف الثنــاíي علــى الـسـعادة النفــسـية، شـا
ـــود الــشــغف @~ــســجامي لأل~ــشــطة البدنيــــة  شـــغف لأل~ــشـطة البدنيــــة، وتوصــلت النتــائج إYــX أن وجـ

�ادة السـعادة، والعك  XYا ســـلبية تحـــد مـــن حـــدوث زأدى إ ، حيـث أحـدث آثـا ـس مـع الـشـغف الق�ـــر
ً
ر ي

ثـــــي  .الــــســعادة النفــــســية ــــة ا�Pا اسـ ت د ـــا روأشـ ر ــــن ) 2015(ر ـــل مــ ىوال£ــــ1 ?دفـــــت إYــــX معرفـــــة مــــسـتو �ـ
عيـــھ الشــغف والســعادة لــدى طــالب املرحلــة الثانو�ــة AB مدينــة مكــة املكرمـــة، وعالقـــة الـشــغف بنو

اســـة ) يالق�ـــــر و@~ـــسـجامي( ك BـــA الد ربالـــسـعادة، وعالقــــة املعــــدل ال�Hاكمــــي بالـــسـعادة، شـــا  1027ر
ــــ�� دال للـــشــغف ــــالب غـ ــــاط سـ تبـ اســـة إYـــX وجـــود ا رطالبـــا، وتوصـــلت نتـــائج الد ر

ً
يالق�ـــــر بالـــسعادة،  

تبــــاط موجــــب وغــــ�� دال إحــصائيــا بـيـــن ـــود ا جـ و
ً

ر مــــي و�ــل مــن الــشــغف @~ــســجامي املعــــدل ال�Hاك و
اســـة عبـــد العز�ـــز وأيـــوب . يوالـــشــغف الق�ـــــر إYـــX التحقـــق مـــن النمـــوذج البنـــاíي ) 2021(رو?ـــدفت د

 Xــــــoــــل �ســــــر و�?ــــــداف املث ـــ:1 وأنمــــــاط التواصــ ا�ـــ يللعالقـــــات الــــــسبåية بــــــ�ن �ــــــل مــــــن ال�+ــــــوض الد ر
د?ــار النفــ;:1 لــدى طــالب املرحلــة  اســة زلل¾²ـصية والــشغف ��ــادي12 و@ ك BــA الد رالثانو�ــة، شــا ر

اسـة إYـX وجـود تـأث�� موجـب مباشــر دال ) 350( رطالبـا وطالبـة باملرحلـة الثانو�ـة، وتوصـلت نتــائج الد
ً

د?ـار النفـ;:1 @ AـB اميO}~@ 12زإحصائيا للشغف ��ادي
ً

اسـة .   & Sverdlik, Rahimiرو?ـدفت د
Vallerand (2021)ا AB تحديد دو الشغف XYجانب م�+ا إ AB ًلتعلم املنظم ذاتيا والرفا?ية النفسية ر

لطــالب اOPامعــة، مــن خــالل افHــ�اض أن الــشغف e~ــ{Oامي يمكنــھ الت[بــأ 8ــشVل إيجــاµي بVــل مــن 
ك BــA البحــث  رالــتعلم املــنظم ذاتيــا والرفا?يــة النفـــسية، شــا ً279 AـــB طالبـــا، وتوصــلت نتــائج البحــث 

ً

رجانب م�+ا إXY دو الشغف AB تنمية الشعو بالتوافق  وتنمية التنظيم الذا�ي والرفا?ية لدى طالب ر
اسة . اOPامعة ف�دفت إXY اختبار العالقة ب�ن  Yukhymenko-Lescroart & Sharma (2022)رأما د

ك BـــA البحـــث  موظفـــا، أظ�ـــرت النتـــائج أن الـــشغف ) 297(رالـــشغف امل�ـــ1 والرفا?يـــة النفـــسية، شـــا
ً

Pالرضـا عـن ا AـB يµل إيجـاVامي للعمـل سـا?م 8ـشO}بال�ــدف، @~ـ Aيـاة، والـسعادة الذاتيـة، والـو��
  .يولم �س�م الشغف الق�ر بالعمل AB الو�A بال�دف

د�ــار النفــ�23 اســة : زأمــا عــن العالقــة بــ�ن ال�و�ــة والــشغف و�  BــA حــدود مــا اطلــع –رفــال يوجــد د
اســات ذات الــصلة BــA ?ــذا –عليـھ الباحــث  اســة معــا، ولكـن ?نــاك 8عــض الد ر تناولــت متغ�ــ�ات الد ر

ً

اسـة ا�Oـ  فحـص العالقـة مـا بـ�ن ال�و�ـة @جتماعيـة وأ8عـاد  Bernabé et al. (2014)رال، فتناولـت د
ك BــA البحــث   طالبـــا جامعيــا مــن جامعــات إســبانية مختلفــة، أظ�ـــرت 266رالــشغف والرفا?يــة، شــا

ً ً

النتــائج أن ال�و�ـــة �ــان ل�ـــا تــأث�� غ�ـــ� مباشــر عoـــA @ســتجابات eيجابيـــة لطــالب اOPامعـــة بوســـاطة 
ــا BــــA التــــأث�� الوســــيط عoــــA ا يلــــشغف، حيــــث لــــوحظ أن 8عــــدي الــــشغف e~ــــ{Oامي والق�ــــر يختلفــ

تــــبط الــــشغف e~ـــ{Oامي باملــــشاعر eيجابيــــة )الرفا?يــــة(املـــشاعر eيجابيــــة  ) الرفا?يــــة(ر، حيـــث ا
تباطا سالبا تبط الشغف الق�ر ä+ا ا تباطا موجبا، ب�نما ا ا
ً ً ً ً

ر ر اسة و. ير  Bouizegarene etرأو�Òت د
al., (2015).   ي للـشغفíأن النمـوذج الثنـا)Vallerand et al., 2003 ( ـ�ض أن ال[ـشاط يـصبحHيف
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جـــزءا مـــن ?و�ـــة الفـــرد، وأن أنمـــاط ال�و�ـــة �عـــد منåئـــات بالـــشغف، والـــشغف يـــؤدي إYـــA الرضـــا عـــن 
ُ ً

اسة عXo .ا�Pياة ، حيـث ، ودعمت نتائج البحث تحليل املـسار للنمـوذج املفHـ�ض)108(ر، طبقت الد
ة القائلة بأن ال�و�ة AÞ عنصر �عر�في ، ن ال�و�ة والشغف مرتبطان 8شVل إيجاµيثåت أ روفقا للعبا

ً

،  كمـا أن أسـاليب معاOPـة ال�و�ـة ا�²تلفـة )Vallerand, 2015; Vallerand et al., 2003(للـشغف 
تــؤدي إYــX ظ�ــو أنــواع مختلفــة مــن الــشغف، وأن كــال مــن ال�و�ــة والــشغف �ــس�مان BــA الرضــا عــن 

ً
ر

Pيـــاةا�.  ÑــــÒالت[بــــؤ ) 2019الــــضبع، (وأو AــــB امي �عــــد أقــــو املتغ�ــــ�ات إســــ�اماO}ًإن الــــشغف @~ــــ ى ُ

ن مستو مرتفعا  ىبال�ناء الذا�ي، وأن املعلم�ن ذو املستو املرتفع من الشغف @~{Oامي يظ�ر ى وي
اة، مــن ال�نــاء الـــذا�ي ومؤشــراتھ ا�²تلفــة �الرضـــا عــن ا�Pيـــاة، والوجــدان املوجــب، واملعÝـــ¦ BــA ا�Pيـــ

ن بالـسيطرة عoـX عمل�ـم دو  نوذلك 8سåب أ¯+م �ستوعبو العمل كجزء مـن ?ـو�,+م، وأ¯+ـم �ـشعر ون
؛ مما يؤدي ä+م إYـX تجرnـة @نفعـاالت eيجابيـة BـA العمـل، والوصـو  لإ?مال OPوانب حيا�+م �خر ى

  .إXY قمة ا��²Pات املتمثلة AB حالة التدفق AB العمل

  :ييت�� من ,طار النظر ما ي�]

ـــــ�ن متغ�ــــــ�ات البحــــــث - ـــة بـ ـــــات منطقيـــ ال�و�ــــــة ��اديميــــــة والــــــشغف ��ــــــادي12 : توجــــــد عالقـ
اســات والبحــوث الــسابقة العالقــة الثنائيــة بـــ�ن  د?ــار النفــ;:1، وnــالرغم مــن تنــاو الد رو@ لز

د?ـــــار (متغ�ـــــ�ات البحـــــث  زال�و�ـــــة ��اديميـــــة والـــــشغف ��ـــــادي12، وال�و�ـــــة ��اديميـــــة و@
د?ــار النفــ;:1النفــ;:1، والــشغف ��ــادي  BــA حــدود مــا –فإنــھ ال يوجــد بحــث واحــد ) ز12 و@

nط ب�ن املتغ��ات الثالثة مجتمعة-اطلع عليھ الباحث   .ر 
أ?ميـة متغ�ـ�ات البحــث ا�PـاAY لطـالب املرحلــة اOPامعيـة؛ حيـث �عــد ال�و�ـة ��اديميـة مــن  -

ُ

ة لـد¤+م مـن خـالل أ?م املتغ��ات ال£1 يمكن أن �س�م AB تفس�� ا�Pالـة ��اديميـة والنفـسي
ســا�+م، كمـــا �عـــد الــشغف ��ـــادي12 رشـــعو لـــن يجـــد الطالــب اOPـــام�A معÝـــ¦ �Pياتـــھ  رمما

ده بالطاقــة ال£ــ1 �ــساعده عoــX املــشاركة و@نــدماج BــA م�امــھ ��اديميــة،  وبدونــھ؛ حيــث يــز
د?ــــار النفــــ;:1 أحــــد متغ�ــــ�ات علــــم الــــنفس eيجــــاµي ال£ــــ1 �ــــس�م BــــA تنميــــة  زوكــــذلك �عــــد @

ا�:1 والشعو بالرضا والطمأن�نة النفسيةالتوافق ا رلد  .ر
الثانو�ـــة (معظـــم البحـــوث ال£ـــ1 تناولـــت ال�و�ـــة ��اديميـــة أجر�ـــت عoـــX الـــشباب بـــاملرحلت�ن  -

؛ حيــــث ت�ــــشVل ال�و�ــــة مــــع العمــــر وتتمـــايز BــــA مرحلــــة املرا?قــــة و�ــــستقر خــــالل )واOPامعيـــة
 .املرحلة اOPامعية

اسات ال£1 تناولـت متغ�ـ�ات البحـث  - ا�PـاB AYـA إطـار النمذجـة جـاءت فi+ـا ال�و�ـة رمعظم الد
د?ـــار النفـــ;:1 متغ�ـــ�ا  ��اديميـــة متغ�ـــ�ا مـــستقال، والـــشغف ��ـــادي12 متغ�ـــ�ا وســـيطا، و@
ً ً ً ً

ز
ً

تا8عا
ً

. 
اسـات الــسابقة BـA إعــداد واختيـار مقــاي�س  - راسـتفاد الباحــث مـن eطــار النظـر ونتــائج الد ي

نOsية املتبعة، و�ساليب eحصائية املناسبة، البحث املناسبة، وnناء النموذج املق�Hح، وامل
 .وتفس�� النتائج

ياســ�نادا إYــe Xطــار النظــر و�بحــاث الــسابقة، تــم تطــو�ر نمــوذج ســب1I مقHــ�ح يفHــ�ض أن  -
ً

تـــؤثر تـــأث��ا مباشـــرا BـــA ) املـــضطرnة، املعلقـــة، املغلقـــة، وا��ققـــة(أنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة 
ً ً

، وتـؤثر أنمـاط ال�و�ـة ��اديميـة أيـضا تـأث��ا غ�ـ� )يوالق�ـر@~{Oامي، (الشغف ��ادي12 
ً ً

د?ـــار النفـــ;:1 مـــن خـــالل الـــشغف ��ـــادي12  @ AـــB امي، والق�ـــر(زمباشــرO}كمتغ�ـــ� ) ي@~ـــ
ـــادي12  د?ـــــار ) ي@~ـــــ{Oامي، والق�ـــــر(وســـــيط، وأن الـــــشغف ��ــ @ AـــــB ـــأث��ا مباشـــــرا ـــؤثر تــ زيــ

ً ً

 :التاAY) 1(النف;:1 كما يو�Òھ الشVل 
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د?ار ) 1(شVل  زالنموذج املق�Hح للشغف ��ادي12 كمتغ�� وسيط ب�ن ال�و�ة ��اديمية و@
  النف;:1

ض البحــــث يBــــA ضـــوء مــــا تــــم عرضـــھ مــــن تأصــــيل نظـــر ملتغ�ــــ�ات البحــــث، وBـــA ضــــوء نتــــائج : وفـــر

AYالتا� AYا�Pض البحث ا اسات السابقة يمكن صياغة فر والد   :ر

ات الــــسبåية بــــ�ن أنمـــاط ال�و�ــــة ��اديميــــة ال يحقـــق نمــــوذج تحليـــل املــــسار املقHــــ�ح للعالقـــ .1
ــــة( ـــة، املغلقـــــــــة، ا��ققـــــ ـــــــادي12 ) املــــــــضطرnة، املعلقــــــ ــــــر(والــــــــشغف ��ــ ) ي@~ـــــــــ{Oامي، الق�ـــ

?ــــر  د?ـــار النفـــ;:1 مطابقـــة جيــــدة لبيانـــات طالبـــات �ليـــة البنــــات eســـالمية جامعـــة @ زو@ ز
 .املشار�ات AB البحث

ال توجــــد تــــأث��ات مباشــــرة دالــــة احــــصائيا ألنمــــاط .2
ً

املــــضطرnة، املعلقــــة، ( ال�و�ــــة @�اديميــــة 
لــدى طالبــات �ليــة البنــات ) ي@~ــ{Oامي، الق�ــر(BــA الــشغف ��ــادي12 ) املغلقــة، ا��ققــة

?ر  .زeسالمية جامعة @
ال توجــــد تــــأث��ات مباشــــرة دالــــة احــــصائيا ألنمــــاط ال�و�ــــة @�اديميــــة  .3

ً
املــــضطرnة، املعلقــــة، (

د?ار ا) املغلقة، ا��ققة @ ABرز?   .زلنف;:1 لدى طالبات �لية البنات eسالمية جامعة @
ال توجد تأث��ات مباشرة دالة احصائيا للشغف ��ادي12  .4

ً
د?ار ) ي@~{Oامي، الق�ر( @ ABز
?ر   .زالنف;:1 لدى طالبات �لية البنات eسالمية جامعة @

ال توجد تأث��ات غ�� مباشرة دالة احصائيا ألنماط ال�و�ـة @�اديميـ .5
ً

املـضطرnة، املعلقـة، (ة 
?ر) املغلقة، ا��ققة د?ار النف;:1 لدى طالبات �لية البنات eسالمية جامعة @ @ ABز   .ز

جــات طالبــات �ليــة ) ي@~ــ{Oامي، الق�ــر(ال يمكــن الت[بــؤ بالــشغف ��ــادي12  .6 ربمعلوميــة د
ة د ـــــاط ال�و�ــــــة ��اديميــــــة بــــــصو ــــاس أنمـ ?ــــــر عoــــــX مقيــ ـــات eســــــالمية جامعــــــة @ رالبنـــ الــــــة ز

إحصائيا
ً

.  



 
شغف األكاديمي نمذجة العالقات السببية بين أنماط الهوية االكاديمية وال
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جات طالبـات �ليـة البنـات eسـالمية جامعـة  .7 د?ار النف;:1 بمعلومية د رال يمكن الت[بؤ باال ز
ة دالة إحصائيا ?ر عXo مقياس أنماط ال�و�ة ��اديمية بصو @
ً

ر   .ز

  :إجراءات البحث

أوال
ً

ض أســـتخدم الباحـــث ا�PـــاAY املـــنrs الوصـــفي : من��يـــة البحـــث:  وللتحقـــق مـــن �ـــ�ة الفـــر
تب اسات، ä+دف التوصل إXY مق�Hح يوÑÒ طبيعة ر@ ه املنrs املالئم ملثل ?ذه الد راطي؛ وذلك باعتبا ر

كمتغ�ــ� مـــستقل، ) املــضطرnة، املعلقــة، املغلقــة، ا��ققــة(العالقــات بــ�ن أنمــاط ال�و�ــة @�اديميــة 
د?ــــار النفــــ;:1 كمتغ�ــــ� تــــا8ع لــــد) ي@~ــــ{Oامي، الق�ــــر(والـــشغف ��ــــادي12  ى زكمتغ�ــــ� وســـيط، و@

?ر   .زطالبات �لية البنات eسالمية جامعة @

ثانيا
ً

  :ناملشاركو b] البحث: 

ن تVـــو مجتمـــع البحـــث �صـــل مـــن طالبـــات الفـــرقت�ن �وYـــX والثانيـــة بVليـــة :مجتمـــع البحـــث �صـــل
?ـــــر، مـــــن شـــــعب ــــدين : زالبنـــــات eســـــالمية بأســـــيوط جامعـــــة � ـــة، والـــــشرÜعة ) 493(لأصـــــو الـ طالبــ

ك ) 1921(طالبــة، بلــغ إجمــاAY عــدد?م ) 544(، واللغــة العرnيــة طالبــة) e)884ســالمية  رطالبــة، شــا
ـــ�+م  ?ن بــــــ�ن ) 604(مـــ ــــة BــــــA البحــــــث، تراوحــــــت أعمــــــا ــــر ) 22.03 -18.8(رطالبــ ـــنة، بمتوســــــط عمــ يســـ

ه ) 20,35( رسنة وانحراف معيار قد   :وتم تص[يف�م عXo النحو التاAY) 1.39(ي

طالبــة ) 192(لباحــث أدوات البحــث عoــX  طبــق ا:ناملــشاركو bــ] حــساب ا�Nــصائص الــسيكوم;:ية
?ـــر  زبــالفرقت�ن �وYـــX والثانيـــة شــعبة أصـــو الـــدين مــن �ليـــة البنـــات eســالمية بأســـيوط جامعـــة � ل

ســنة، ) 20.03(يطالبــة مــن الفرقــة الثانيــة، بمتوســط عمــر ) 81(طالبــة مــن الفرقــة �وYــX، و) 111(
ه  روانحراف معيار قد   .ص السيVوم�Hية ألدوات البحث؛ ä+دف التأكد من ا²Pصائ)0.83(ي

طالبــــة بالفرقــــة �وYــــX ) 412( قــــام الباحــــث بتطبيــــق �دوات عoــــX :ناملــــشاركو bــــ] البحــــث �ســــاس
ً

ـــة العرnيـــــة بVليـــــة البنــــات eســـــالمية، يمـــــثلن  ـــن %) 21(والثانيــــة شـــــعبة الـــــشرÜعة eســــالمية واللغــ مــ
ي من الفرقة الثانية، بمتوسط عمر طالبة) 146(طالبة من الفرقة �وXY، و) 266(ا�Oتمع �صل، 

ه ) 20.24( رســـنة، وانحــــراف معيـــار قــــد ض البحـــث)1.13(ي  واختــــار الباحــــث 1.و، ä+ــــدف اختبـــار فــــر
لعينة ا²Pصائص السيVوم�Hية من شعبة أصو الدين، والعينة �ساسية من شعب£1 اللغة العرnية 

 الباحـث طبـق أدوات البحـث عoـX والشرÜعة eسالمية من الفـرقت�ن �وYـX والثانيـة وذلـك 8ـسåب أن
Üس بالVليـــة، وح£ـــ¦ ال تتـــداخل  رالطالبـــات إلك�Hونيـــا بمـــساعدة 8عـــض الـــزميالت أعـــضاء ?يئـــة التـــد

ً

ـــ� شـــــعبة أصــــو الـــــدين كعينـــــة �Pـــــساب ا²Pـــــصائص الـــــسيVوم�Hية،  لاســــتجابات الطالبـــــات تـــــم تمي�ــ
ـــاس، وجميـــــع ?ـــــذه ا لـــــشعب الثالثـــــة والــــشرÜعة eســـــالمية واللغـــــة العرnيـــــة كمـــــشار�ات للبحــــث �ســ

nة AB املستو ��ادي12، كما أن طالبات الفرقة �وXY �عان�ن مـن مـشكالت  ىتخصصات أدبية متقا ر
د?ـــــار النفـــــ;:1  ـــة واجتماعيـــــة ونفــــسية قـــــد تجعل�ـــــن عرضـــــة لتــــد~ي مـــــستو @ زوضــــغوطات أ�اديميــ ى ُ

�فيـــة، وكـــذلك ?ـــن حـــديث ع�ـــد با�Pيـــاة اOPامعيـــة، كمـــ رلـــد¤+ن، فمعظم�ـــن مغ�Hبـــات ومـــن أصـــو  ا ل
ـــد اللطيــــف، (أوÒــــÑ ذلــــك  ـــا امتـــــداد )77، 2016عبـ ، واســــتعان الباحـــــث بالفرقــــة الثانيــــة ايــــضا أل¯+ـ

ً

                                                
الدكتورة و  وكيل البنات اإلسالمية باسيوط،صالح أحمد رمضاناألستاذ الدكتور : يتقدم الباحث بجزيل الشكر لكل من 1

سيوط بنات  والدكتور راندا ربيع عبد البديع مدرس علم النفس التعليمي بتربية أسميحة على حسن مدرس أصول التربية،
كليuات البنuات ً إلكترونيuا علuى طالبuات مقuاييس الدراسuةتطبيuق مuساعدة الباحuث علuى  في  على جهودهنجامعة األزهر

  . اإلسالمية
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للفرقة �وXY وال يزال الطالبات فi+ا �عان�ن من نفس املشكالت ��اديميـة و@جتماعيـة والنفـسية، 
كما أن الباحث احتاج إلi+ن AB @ستجابة عXo مقاي�س البحـث؛ نظـرا لطبيعـة البحـث ال

ً
£ـ1 تتطلـب 

عددا مناسبا من الطالبات املشار�ات
ً ً

.  

  :أدوات البحث

أوال
ً

  إعداد الباحث: مقياس ال�و�ة ��اديمية: 

تھ ال�+ائية عXo النحو التاAY:بناء املقياس  :ر مر املقياس 8عدة خطوات ح£¦ وصل إXY صو
 ;Marcia,1980): ط�ا مثل@طالع عXo �طر النظر�ة واملقاي�س ال£1 تناولت ال�و�ة ��اديمية وأنما

Was and Isaacson, 2008; Rahiminezhad et al,.2011; .Decandia,  2014)   

 قيــاس ال�و�ــة ��اديميــة لــدى طالبــات اOPامعــة واملتمثــل BــA �نمــاط :تحديــد ال�ــدف مــن املقيــاس
وتــم اختيــار ). نجــزةامل(ال�و�ــة املــضطرnة، ال�و�ــة املعلقــة، ال�و�ــة املغلقــة، وال�و�ــة ا��ققــة : التاليــة

  .?ذه �نماط بناء عXo �طر النظر�ة لل�و�ة ��اديمية
تھ �ولية :وصف املقياس µـع ) 20(ر بلغ عدد فقرات املقياس AB صو عـة عoـX �نمـاط � رفقرة، مو ز

ال�و�ــــة املــــضطرnة، ال�و�ــــة املعلقــــة، ال�و�ــــة املغلقــــة، وال�و�ــــة (لVــــل نمــــط خمــــس فقــــرات بال�Hت�ــــب 
ات تبدأ بموافق 8شدة إXY غ�� موافق 8شدة ، أ)ا��ققة ) 1 - 2 - 3 -4 -5(رمام �ل فقرة خمسة اختيا

تفـــــاع مـــــستو نمـــــط ال�و�ـــــة لـــــدى الطالبـــــة، وتHـــــ�اوح  جـــــة املرتفعـــــة عoـــــX ا ـــX ال�Hت�ـــــب، وتـــــدل الد ىعoــ ر ر
µعة من  جات عXo �ل نمط من أنماط املقياس � رالد جة25 إXY 5ر  .ر د

  :ا�Nصائص السيكوم;:ية للمقياس
أوال
ً

  :تم حساب صدق املقياس باستخدام �ساليب التالية: الصدق: 
اء ا�N?:اء وا�Nتص�ن Üس تخـصص علـم ) 5(عرض الباحث املقياس عXo : رأ رمن أعضاء ?يئـة التـد

النفس وال�õة النفسية، وµعد ذلك حـسب الباحـث ~ـسب اتفـاق ا��كمـ�ن عoـX فقـرات املقيـاس، 
واتـــــÑá أن الفقـــــرات �انـــــت مالئمـــــة لطبيعـــــة 

ً
ـــة بأنمـــــاط املقيـــــاس،  الطالبـــــات وخصائـــــص�ن ومرتبطــ

ــــسبة اتفــــــاق تراوحــــــت بــــــ�ن  ـــھ واÒــــــ�ة ب[ــ ـــع مقيــــــاس ال�و�ــــــة %)100 -% 80(و�عليماتـــ ، ولــــــذلك يتمتـــ
  .��اديمية بالصدق

 للتحقـق مـن الـصدق البنـاíي ملقيـاس ال�و�ـة @�اديميـة تـم :Construct validityالـصدق البنـا�ي 
ر بطر�قـة ا��ـاو @ساسـية Exploratory factor analysisاAB اسـتخدام التحليـل العـامAo @ستكـش

جات حر�ــة ) Bartlett’s test) 1732.43، وnلغــت قيمـة  �Principal Axis Factoringساسـية  ربــد
?ا   Kaiser-Meyer-Olkin، وnلغـت قيمـة )0.01(ىوÞـA قيمـة دالـة احـصائيا عنـد مـستو ) 190(رقـد

(KMO) test)  0.874 (قيمـة اك�ـ� AـÞـامن 0.8 مـن وVا ال? ر، وتـم @بقـاء عoـX العوامـل ال£ـ1 يز�ـد جـذ
نعــن الواحــد الــ�õيح، مــع اعتبــار ان الفقــرة تVــو م�ــشبعة عoــX العامــل إذا �ــان �ــشبع�ا عoــX ?ــذا 

من التباين الكAo %) 53.34(عوامل فسرت ) 4(وnناء عXo ذلك تم استخراج ) 0.3(العامل يز�د عن 
مكس يللمقياس، اجر التدو�ر املائل ل، واOPدو التاAY يوÑÒ �شبعات فقرات promax وبطر�قة بر

µعة 8عد التدو�ر   :رمقياس ال�و�ة @�اديمية عXo العوامل @
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  )1(لجدو 

  )192ن  (التحليل العام�] �ستكشاb] ملقياس ال�و�ة ��اديمية

  العوامل
  الفقرات

1 2 3 4 
 �ش;:اكيات

1  0.652   0.494 

2  0.678   0.514 

3  0.617   0.427 

4  0.683   0.489 

5  0.778   0.726 

6   0.619  0.495 

7   0.562  0.362 

8   0.726  0.599 

9   0.737  0.573 

10   0.620  0.480 

11     0.656 0.483 

12    0.584 0.485 

13    0.746 0.641 

14    0.630 0.449 

15    0.674 0.510 

16 -0.660    0.506 

17 -0.699    0.550 

18 -0.836    0.711 

19 -0.725    0.539 

20 -0.788    0.635 

ا��ذر 
 الYامن

3.040 2.780 2.537 2.311 

التباين 
  املفسر

15.20 13.90 12.68 11.56 

 = التباين الك�]
53.34% 
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  :لومن اOPدو السابق يتÑá أن

، حيـــث بلغــــت قيمـــة اOPــــذر ) 20 اYـــX 16مــــن (الفقـــرات  - ل�انــــت أكãـــ� �ــــشبعا عoـــX العامــــل @و
اســة %)15.20(لعامــل ، و�انــت ~ــسبة التبــاين املفــسر ل�ــذا ا)3.040(الVــامن  ر، ومــن خــالل د

، نجد أ¯+ا ت�ناو نمط  لمحتو الفقرات ال£1 �شبعت عXo العامل @و ل  ).ال�و�ة ا��ققة(ي
�انت أك�ã �شبعا عXo العامل الثا~ي، حيث بلغت قيمة اOPذر الVـامن ) 5 اXY 1من (الفقرات  -

اســة محتــو ، ومــن %)13.90(، و�انــت ~ــسبة التبــاين املفــسر ل�ــذا العامــل )2.780( يخــالل د ر
 ).ال�و�ة املضطرnة(لالفقرات ال£1 �شبعت عXo العامل الثا~ي، نجد أ¯+ا ت�ناو نمط 

�انـــت أكãـــ� �ـــشبعا عoـــX العامـــل الثالـــث، حيـــث بلغـــت قيمـــة اOPــــذر ) 10 اYـــX 6مـــن (الفقـــرات  -
اســة %)12.68(، و�انــت ~ــسبة التبــاين املفــسر ل�ــذا العامــل )2.537(الVــامن  ر، ومــن خــالل د
 ).ال�و�ة املعلقة(لالفقرات ال£1 �شبعت عXo العامل الثالث، نجد أ¯+ا ت�ناو نمط يمحتو 

�انـــت أكãـــ� �ـــشبعا عoـــX العامـــل الرا8ـــع، حيـــث بلغـــت قيمـــة اOPـــذر ) 15 اYـــX 11مـــن (الفقـــرات  -
اســة %)11.56(، و�انــت ~ــسبة التبــاين املفــسر ل�ــذا العامــل )2.311(الVــامن  ر، ومــن خــالل د

 ).ال�و�ة املغلقة(لت عXo العامل الرا8ع، نجد أ¯+ا ت�ناو نمط يمحتو الفقرات ال£1 �شبع

جة �ل فقرة مع :�Internal Consistency}ساق الداخ�] للمقياس  تباط د ر للتحقق من مدى ا ر
تبـاط ب��ســو  جـة الVليــة للـنمط الــذي تق�ــسھ، تـم حــساب معامــل ا نالد ر  Pearson's correlationر

coefficientجة �ل فقرة مع جة الVلية للنمط الذي ت[ت12 إليھ، و�وÑÒ اOPدو التاAY ر، ب�ن د ل الد ر
  :@�ساق الداخAo ملقياس ال�و�ة ��اديمية

  )2(لجدو 

   �}ساق الداخ�] ملقياس ال�و�ة ��اديمية

تباط بالنمط الفقرات �نماط تباط بالنمط الفقرات @8عاد ر@  ر@

1  0.494 11  0.577 

2 0.649 12 0.651 

3 0.636 13 0.646 

4 0.664 14 0.524 

  ال�و�ة املضطرnة

5 0.581 

 ال�و�ة املغلقة

15 0.659 

6 0.709 16 0.530 

7 0.525 17 0.640 

8 0.657 18 0.701 

9 0.576 19 0.595 

 ال�و�ة املعلقة

10 0.653 

 ال�و�ة ا��ققة

20 0.494 

دة باOPدو  تباط الوا لجميع معامالت @ ر ىدالة احصائيا عند مستو ر
ً

)0.01(  
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تباط دالة عند مستو داللة  ىيتÑá من اOPدو السابق أن جميع قيم معامالت @ ) 0.01(رل
ـــد @�ــــساق الــــداخAo للفقــــرات مــــع أنماط�ــــا، و?ــــذا �عÝــــ1 أن املقيــــاس بوجــــھ عــــام يتمتــــع  والــــذي يؤكـ

  .با�ساق داخAo جيد و�مكن @عتماد عليھ

نبـاخ لالطمئنان : ثبات املقياس وعoـX ثبـات مقيـاس ال�و�ـة ��اديميـة تـم اسـتخدام معادلـة الفـا كر
Cronbach's alpha ا? ر، حيــــث تــــم تطبيـــق مقيــــاس ال�و�ـــة ��اديميــــة عoــــX عينـــة اســــتطالعية قــــد

)192 ( ÑــÒنبــاخ كمــا ?ــو مو وطالــب وطالبــة وتــم حــساب ثبــات املقيــاس باســتخدام معادلــة الفــا كر
AYدو التاOPلبا:  

  )3(لجدو 

نباخ قيم م   وعامالت الثبات ملقياس ال�و�ة ��اديمية باستخدام معادلة الفا كر

نباخ(معامل الثبات   مقياس ال�و�ة ��اديمية   )والفا كر

 0.796 ال�و�ة املضطرnة  1

  0.817 ال�و�ة املعلقة 2

 0.774 ال�و�ة املغلقة 3

 0.782 ال�و�ة ا��ققة 4

ممـا يـدل ) 0.7(لثبات �انت جميع�ا أك�ـ� مـن ليتÑá من اOPدو السابق أن قيم معامالت ا
  .عXo ثبات مقياس ال�و�ة ��اديمية

ثانيا
ً

  : }عر�ب وتقن�ن الباحثVallerand et al. (2003)إعداد : مقياس الشغف ��ادي	�: 

عـة عoـX  8عــدين ?مـا) ١٤(نيتVو املقيـاس مـن  ، الـشغف ) فقـرات۷(الـشـغف @~ـ{Oامي : زفقرة مو
، وقــام معــدوا املقيــاس مــن التحقــق مــن ا²Pــصائص الــسيVوم�Hية لــھ مــن خــالل )ت فقــرا7(يالق�ــر 

الصدق البناíي بإجراء التحليل العامAo @ستكشاAB والتوكيدي، وأسفرت النتائج إXY �شبع فقـرات 
ـــX 8عـــــدين ، و�انـــــت مؤشـــــرات جــــــودة املطابقـــــة : ُاملقيـــــاس عoــ يالـــــشغف @~ـــــ{Oامي والـــــشغف الق�ـــــر

وnلــغ معامــل ، NNFI- 0.91 ،CFI-0.93 ،RMSEA- 0.07عينـــة �ل�ــا ـجيـــدة للنمـوذج املفHــ�ض مـع ال
نبــاك لبعــد الــشغف @~ــ{Oامي  ، ممــا يــدل )۰۰۸۹(ي، ولبعــد الــشغف الق�ــر )0.79(وثبــات ألفــا كر

  .عXo تمتع املقياس بالصدق والثبات

  :ا�Nصائص السيكوم;:ية للمقياس b] البحث ا�iا\]

ـــاس إYـــــX ا ــام الباحـــــث ب�Hجمـــــة املقيــ ـــة العكـــــسية للمقيـــــاس بمـــــساعدة أحـــــد قـــ لعرnيـــــة وإجـــــراء ال�Hجمــ
AـــB عـــد  املتخصـــص�نµجمـــة العكـــسية بال[ـــ{²ة �صـــلية للمقيـــاس، و�Hنجل��يـــة ومطابقـــة الe اللغـــة

ـــة تـــــم صـــــياغة املقيـــــاس وفقراتـــــھ واســـــتجاباتھ باللغـــــة العرnيـــــة، وتجرnتـــــھ عoـــــX خمـــــسة  إقــــرار ال�Hجمــ
�ج، وتــتم eج. طالبــات للتأكــد مــن وضــوح فقراتــھ رابــة عليـــھ مـــن خــالل مقيــاس ليكــرت خما�ــ:1 التــد

ات تبـــدأ بموافــــق 8ـــشدة إYـــX غ�ــــ� موافـــق 8ـــشدة  عoــــX ) 1 -2 -3 -4 -5(رأمـــام �ـــل فقـــرة خمــــسة اختيـــا
جات عXo �ل 8عد من أ8عـاد  تفاع مستو البعد، وت�Hاوح الد جة املرتفعة عXo ا ُال�Hت�ب، وتدل الد ر ر ُر ى

جة35 إXY 7املقياس من    :لو ا²Pصائص السيVوم�Hية للمقياس �التاAYو�مكن تنا. ر د
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للتحقــق مــن الـصدق البنــاíي ملقيــاس الــشغف ��ــادي12 تــم : Construct validityالـصدق البنــا�ي 
ونــة  Confirmatory factor analysis التحليـل العـامAo التوكيـدي زبطر�قـة املرµعـات الـصغر املو ى

قطر�ـــا 
ً

diagonally weighted least squares (DWLS) ، وتـــم اختبـــار نمـــوذج القيـــاس ملقيـــاس
عة عXo 8عدين) 14(نالشغف ��ادي12 و�تVو نموذج القياس من  لو�وÑÒ اOPدو التاAY . زفقرة مو

  :قيم مؤشرات حسن املطابقة لنموذج التحليل العامAo التوكيدي ملقياس الشغف ��ادي12

 )4(لجدو 
  وكيدي ملقياس الشغف ��ادي	�مؤشرات جودة املطابقة لنموذج التحليل العام�] الت

 القيم املقبولة قيمة املؤشر  مؤشرات حسن املطابقة

 216.05 �اي ترnيع

جات ا�Pر�ة  76 رد

جات ا�Pر�ة/ �اي ترnيع   2.843 رد

Chi-square/degrees 
of freedom ˂ 3 

(TLI)   سÜ0.989 مؤشر توكر لو NFI ≥ 0.95 

(CFI) 0961 نمؤشر املطابقة املقار CFI ≥0.95 

(RMSEA)1I²طأ التقر�Pع اµ0.061  جذر متوسط مر RMSEA < 0.08 

لو�تـــÑá مـــن اOPـــدو الــــسابق أن قـــيم مؤشـــرات حـــسن املطابقــــة �انـــت جيـــدة وتقـــع ضــــمن 
لا�Pدود املقبولة مما يدل عXo مطابقة نموذج القياس للبيانات الفعلية، و�وÑÒ اOPدو التاAY قيم 

فقــرات مقيــاس الــشغف ��ــادي12 وفقــا لنمــوذج التحليــل العــامAo ال�ــشبعات ودالل,+ــا eحــصائية ل
  :التوكيدي

 )5(لجدو 
   نتائج التحليل العام�] التوكيدي ملقياس الشغف ��ادي	�

 الفقرات
�ة  رالقيمة املعيا

 لل³شبعات
 الفقرات  "z"قيمة يا�Nطأ املعيار

�ة  رالقيمة املعيا
 لل³شبعات

  "z"قيمة  يا�Nطأ املعيار

  يالشغف الق�ر  =�µاميالشغف �

HP1 0.687 0.027 25.60 OP1 0.741 0.025 30.16 

HP2 0.803 0.020 39.75 OP2 0.834 0.017 49.10 

HP3 0.775 0.022 35.49 OP3 0.859 0.017 49.68 

HP4 0.708 0.027 26.37 OP4 0.700 0.024 28.89 

HP5 0.764 0.020 37.35 OP5 0.741 0.024 31.49 

HP6 0.780 0.021 37.17 OP6 0.760 0.021 35.85 

HP7 0.767 0.024 31.60 OP7 0.517 0.036 14.52 

دة با��دو دالة احصائيا عند مستو " z"جميع قيمة  ىالوا ل  )0.01(ر
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�ة ل³شبعات فقرات مقياس الشغف ��ادي	� وفق التحليل العام�] التوكيدي) 2(شYل    رالقيم املعيا

 ودالــة احــصائيا 0.4أن جميــع قــيم ال�ــشبعات �انــت أك�ــ� مــن لو�تــÑá مــن اOPــدو الــسابق 
  .، مما يؤكد تحقق الصدق البناíي ملقياس الشغف ��ادي0.0112ىعند مستو 

جة �ل فقرة مع : Internal Consistency �}ساق الداخ�] للمقياس تباط د رللتحقق من مدى ا ر
تبــاط  جــة الVليــة للبعــد الــذي تق�ــسھ، تــم حــساب معامــل ا رالد  Pearson's correlationنب��ســو ر

coefficient AYـدو التـاOPا ÑـÒلية للبعد الـذي ت[ت2ـ1 إليـھ، و�وVجة ال جة �ل فقرة مع الد ل، ب�ن د ر ر
  :@�ساق الداخAo ملقياس الشغف ��ادي12

  )6(لجدو 

   �}ساق الداخ�] ملقياس الشغف ��ادي	�

تباط بالبعد الفقرات @8عاد تباط بالبعد الفقرات @8عاد ر@  ر@

1  0.588 8  0.723 

2 0.566 9 0.726 

3 0.561 10 0.556 

4 0.666 11 0.571 

5 0.490 12 0.522 

6 0.625 13 0.483 

  الشغف @~{Oامي

7 0.537 

  يالشغف الق�ر

14 0.702 

دة باOPدو دالة احصائيا عند مستو  تباط الوا ىجميع معامالت @ ل
ً

ر   )0.01(ر
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áتباط دالة عند مستو داللة يت ىÑ من اOPدو السابق أن جميع قيم معامالت @ ) 0.01(رل
ـــد @�ــــساق الــــداخAo للفقــــرات مــــع أ8عاد?ــــا، و?ــــذا �عÝــــ1 أن املقيــــاس بوجــــھ عــــام يتمتــــع  والــــذي يؤكـ

  .با�ساق داخAo جيد و�مكن @عتماد عليھ

  :ثبات املقياس

نبــاخ  - لالطمئنــان عoــX ثبــات مقيــاس : Cronbach's alphaوالثبـات باســتخدام معادلــة الفــا كر
نبـــاخ، حيـــث تـــم تطبيـــق مقيـــاس الـــشغف  والـــشغف ��ـــادي12 تـــم اســـتخدام معادلـــة الفـــا كر

?ا  طالبــة وتــم حــساب ثبــات املقيــاس باســتخدام ) 192(ر��ــادي12 عoــX عينــة اســتطالعية قــد
AYدو التاOPبا ÑÒنباخ كما ?و مو لمعادلة الفا كر   :و

  ) 7(لجدو 

 ت ملكونات مقياس الشغف ��ادي	� معامالت الثبا

نباخ(معامل الثبات    ن املVونات  )والفا كر

 1  الشغف @~{Oامي 0.829

 2  يالشغف الق�ر  0.760

مما يدل ) 0.7(لو�تÑá من اOPدو السابق ان قيم معامالت الثبات �انت جميع�ا أك�� من 
  .عXo ثبات مقياس الشغف ��ادي12

حيـث  (Composite reliability (CR)يم معامالت الثبات البنـاíي تم حساب ق: الثبات البناíي -
جـة الVليـة جـة ا�Pقيقيـة اYـX التبـاين BـA الد ر�عرف الثبات البناíي بانھ ~سبة التباين BـA الد ، )ر

  ):Kline, 2015, 313(وتم حساب معامل الثبات البناíي وفق املعادلة التالية 

  

�ـــة  معامـــل الثبـــات البنـــاíي، CR:  حيـــث إن ان القيـــاس املعيا ر او  standardized regressionز

weights) التوكيـــدي Ao²طـــأ املعيـــار ، ) ال�ـــشبعات الناتجـــة مـــن التحليـــل العـــامPي اStandard 
error:  

  )8(لجدو 

  قيم معامالت الثبات البنا�ي ملقياس الشغف ��ادي	�

  ن  املVونات  (CR)معامل الثبات البناíي

 1  الشغف @~{Oامي 0.903

 2  يالشغف الق�ر 0.894

ملقيـــاس الـــشغف ��ــــاديCR ( 12(لو�تـــÑá مـــن اOPـــدو الـــسابق أن معامــــل الثبـــات البنـــاíي 
  .مما يدل عXo الثبات البناíي للمقياس) 0.7(�انت جميع�ا أك�� من 
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ثالثا
ً

د�ار النف�23:    لباحث }عر�ب وتقن�ن اDiener et al. (2010)إعداد : زمقياس �

د?ـار النفـ;:1  د?ـار النفـ;:1، 8زيتـضمن مقيـاس @  Diener et al.  (2010)  قـام ز فقـرات تقـ�س @
ًطالبـا جامعيـا مـن اOP[ـس�ن،  689بالتأكـد مـن ا²Pـصائص الـسيVوم�Hية للمقيـاس عoـX عينـة  ً

وأكـد  
قرات جميع ف ؛ حيث �شبعت)التحليل العامAo @ستكشاAB(الصدق البناíي : من خالل صدق بن�تھ

د?ار النف;:1 عXo عامل واحد؛ فسرت ال�شبعات  الكAo، وكذلك  من ~سبة التباين% 53زمقياس @
تبــاط ب�نــھ وnــ�ن عــدة مقــاي�س ذات صــلة،  �A؛ مــن خــالل @ رصــدق ا��ــك ا²Pــا مقيــاس الرفا?يــة (ر

و�انــت �ــل معــامالت ) النفــسية، ومقيــاس الرضــا عــن ا�Pاجــات، ومقيــاس الرضــا عــن ا�Pيــاة العامــة
ىتباط دالة بي�+م عند مستو @ جة جيدة من الصدق ، كما ) 0.01(ر رمما �ش�� إXY تمتع املقياس بد

نبــــاك  ـــق ألفــــا كر للمقيــــاس كVــــل، وإعــــادة التطبيــــق ) 0.87(وتــــوافر للمقيــــاس ثبــــات مرتفــــع مــــن طر�ـ
  .ب�ن التطبيق�ن) 0.71(

  :ا�Nصائص السيكوم;:ية للمقياس b] البحث ا�iا\]

ـــة العكـــــسية للمقيـــــاس بمـــــساعدة أحـــــد قـــــام الباحـــــث ب�Hجمـــــة املق يـــــاس إYـــــX العرnيـــــة وإجـــــراء ال�Hجمــ
AـــB عـــد  املتخصـــص�نµجمـــة العكـــسية بال[ـــ{²ة �صـــلية للمقيـــاس، و�Hنجل��يـــة ومطابقـــة الe اللغـــة

إقــرار ال�Hجمــة تــم صــياغة املقيــاس وفقراتــھ واســتجاباتھ باللغــة العرnيــة، وتجرnتــھ عoــX خمــسة مــن 
�ج، . ھالطلبــة للتأكــد مــن وضــوح فقراتــ روتــتم eجابــة عليـــھ مـــن خــالل مقيــاس ليكــرت خما�ــ:1 التــد

ات تبـــدأ بموافــــق 8ـــشدة إYـــX غ�ــــ� موافـــق 8ـــشدة  عoــــX ) 1 -2 -3 -4 -5(رأمـــام �ـــل فقـــرة خمــــسة اختيـــا
ـــة الVليـــــة  جـ د?ـــــار النفــــ;:1، وتHـــــ�اوح الد تفــــاع مــــستو @ ـــة املرتفعــــة عoـــــX ا جــ رال�Hت�ــــب، وتــــدل الد ز ر ىر

جـــة 40 إYـــX 8للمقيـــاس مـــن  د?ـــار النفـــ;:1 للـــ¾²صوال£ـــر د ز1 �عكـــس مـــستو @ ل و��نـــاو الباحـــث .ى
AYية للمقياس �التا�HومV²صائص السيPا:  

  

د?ــار النفــ;:1 تــم : Construct validityالــصدق البنــا�ي  زللتحقــق مــن الــصدق البنــاíي ملقيــاس @
ونـــة قطر�ـــا، وقـــد تـــم اختبـــار نمــــوذ التحليـــل العـــامAo التوكيـــدي بطر�قـــة املرµعــــات الـــصغر املو

ً
ز ج ى
د?ــار النفــ;:1 و�تVــو نمــوذج القيــاس مــن  نالقيــاس ملقيــاس @ د?ــار النفــ;:1) 8(ز . زفقــرات تقــ�س @

لو�وÒــÑ اOPــدو التــاAY قــيم مؤشــرات حــسن املطابقــة لنمــوذج التحليــل العــامAo التوكيــدي ملقيــاس 
د?ار النف;:1   :ز@

 )9(لجدو 

د�ار النف�23مؤشرات جودة املطابقة لنموذج التحليل العام�] التوكيدي ملقياس   ز�

  مؤشرات حسن املطابقة

 

 القيم املقبولة قيمة املؤشر

 54.78 �اي ترnيع

جات ا�Pر�ة  20 رد

جات ا�Pر�ة/ �اي ترnيع   2.739 رد

Chi-square/degrees of 
freedom ˂ 3 

(TLI)   سÜ0.958 مؤشر توكر لو NFI ≥ 0.95 
(CFI) 0.963 نمؤشر املطابقة املقار CFI ≥0.95 

(RMSEA)1I²طأ التقر�Pع اµ0.062  جذر متوسط مر RMSEA < 0.08 
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لو�تـــÑá مـــن اOPـــدو الــــسابق أن قـــيم مؤشـــرات حـــسن املطابقــــة �انـــت جيـــدة وتقـــع ضــــمن 
لا�Pدود املقبولة مما يدل عXo مطابقة نموذج القياس للبيانات الفعلية، و�وÑÒ اOPدو التاAY قيم 

زد?ــــار النفـــ;:1 وفقـــا لنمــــوذج التحليـــل العــــامAo ال�ـــشبعات ودالل,+ـــا eحــــصائية لفقـــرات مقيـــاس @
  :التوكيدي

  )10(لجدو 

د�ار النف�23   ز نتائج التحليل العام�] التوكيدي ملقياس �

 الفقرات
�ة  رالقيمة املعيا

 لل³شبعات
 الفقرات  "z"قيمة  يا�Nطأ املعيار

�ة  رالقيمة املعيا
 لل³شبعات

  "z"قيمة  يا�Nطأ املعيار

PF1 0.691 0.029 24.00 PF5 0.816 0.020 40.25 

PF2 0.687 0.031 22.10 PF6 0.784 0.023 33.62 

PF3 0.763 0.026 29.78 PF7 0.719 0.029 25.18 

PF4 0.798 0.024 33.84 PF8 0.723 0.024 30.54 

دة با��دو دالة احصائيا عند مستو " z"جميع قيمة  ىالوا ل  )0.01(ر

  

 

�ة لفقرات) 3(شYل  د�ار النف�23 وفق التحليل العام�] التوكيديرال³شبعات املعيا   ز مقياس �

 ودالـــة احــــصائيا عنــــد 0.4لو�تـــÑá مــــن اOPـــدو الــــسابق أن جميــــع قـــيم ال�ــــشبعات �انـــت أك�ــــ� مــــن 
د?ار النف;:0.011ىمستو    .ز، مما يؤكد تحقق الصدق البناíي ملقياس @

جـة �ـل فقـرة مـع للتحقـق مـن مـدى ا: �Internal Consistency}ساق الـداخ�] للمقيـاس  رتبـاط د ر
تبــاط ب��ســو  جــة الVليــة للبعــد الــذي تق�ــسھ، تــم حــساب معامــل ا نالد ر  Pearson's correlationر

coefficient، AYـدو التـاOPا ÑـÒلية للبعد الـذي ت[ت2ـ1 إليـھ، و�وVجة ال جة �ل فقرة مع الد ل ب�ن د ر ر
د?ار النف;:1   :ز@�ساق الداخAo ملقياس @
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  )11(لجدو 

د�ار النف�23 �}ساق الد   زاخ�] ملقياس �

تباط ب الفقرات تباط ب الفقرات  املقياسر�   املقياسر�

1  0.522 4  0.494 

2 0.534 5 0.578 

3 0.602  9 0.691 

4 0.599 8 0.519 

دة با��دو دالة احصائيا عند مستو تباط الوا ىجميع معامالت � ل
ً

ر   )0.01( ر

تباط دالة عند مستو داللة ليتÑá من اOPدو السابق أن جميع قيم معا ىمالت @ ) 0.01(ر
 Aــoــ1 أن املقيــاس بوجــھ عــام يتمتــع با�ــساق داخÝللفقــرات، و?ــذا �ع Aoوالــذي يؤكــد @�ــساق الــداخ

  .جيد و�مكن @عتماد عليھ

  :ثبات املقياس

نبــاخ  - لالطمئنــان عoــX ثبــات مقيــاس : Cronbach's alphaوالثبـات باســتخدام معادلــة الفــا كر
د?ــــار ال د?ـــــار ز@ ـــم تطبيــــق مقيــــاس @ نبــــاخ، حيــــث تـ زنفــــ;:1 تــــم اســــتخدام معادلــــة الفــــا كر و

?ا  طالبـــة وتـــم حـــساب ثبـــات املقيـــاس باســـتخدام ) 192(رالنفـــ;:1 عoـــX عينـــة اســـتطالعية قـــد
نباخ فبلغت قيمتھ  و�الحظ أن قيمة معامـل الثبـات �انـت أك�ـ� مـن ) 0.835(ومعادلة الفا كر

د?) 0.7(   .ار النف;:1زمما يدل عXo ثبات مقياس @
وقــد  Composite reliability (CR)تـم حـساب قـيم معــامالت الثبـات البنـاíي : الثبـات البنـاíي -

د?ار النف;:CR ( 1(بلغت قيمة معامل الثبات البناíي  وAÞ قيمة أك�� من ) 0.911(زملقياس @
  .مما يدل عXo الثبات البناíي للمقياس) 0.7(

اسة�ساليب ,حصائية املستخدمة لتحليل ب   :ريانات الد

اسـة ا�Pاليـة تـم اسـتخدام برنـامج   وnرنـامج IBM SPSS Statistics v.25رلتحليـل بيانـات الد
Mplus v.7حصائية التاليةe وتم @ستعانة باألساليب :  

�ة )1  .راملتوسطات ا�Pسابية و@نحرافات املعيا

تباط ب��سو  )2 نمعامل ا   . الداخ�P Aoساب @�ساقPearson correlation coefficientر
نباخ  )3   . �Pساب الثباتCronbach's alphaومعامل الفا كر

4(  ABستكشا@ Aoالتحليل العامExploratory factor analysis. 
 .Confirmatory factor analysisالتحليل العامAo التوكيدي  )5
  . �Pساب الثباتComposite reliability (CR)معادلة الثبات البناíي  )6
 .Multiple Linear Regressionملتعدد تحليل @نحدار ا²Pطي ا )7

  .Path analysisتحليل املسار  )8
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ض : نتائج البحث وو��ناو الباحث فi+ا eحصاءات الوصفية للمشار�ات AB البحث ثم نتائج فر ل

AYالبحث �التا:  

بلـــغ عــــدد الطالبــــات املـــشار�ات BــــA البحــــث : ,حـــصاءات الوصــــفية للمـــشار�ات bــــ] البحــــث
)412 (Pا ÑÒحصاءات الوصفية ل�نطالبة و�وe AYدو التاOل:  

  )12(لجدو 

  ,حصاءات الوصفية للمشار�ات b] البحث

 املتغ�:ات

 
 العدد

مة
قي

ل 
اق

مة 
قي

 ¶�
أع

ط  
س

تو
امل

¸ي
سا

i�
ا

ف  
را

ح
�ن

ار
عي

امل
ي  

د?ار النف;:1  5.04 32.35 40 11 412  ز@

 3.46 11.34 23 7 412 ال�و�ة املضطرnة 1

 4.37 16.39 25 6 412 �ة املعلقةال�و 2

 3.58 16.76 25 5 412 ال�و�ة املغلقة 3
  ال�و�ة @�اديمية

 3.25 19.58 25 6 412 ال�و�ة ا��ققة 4

 5.11 25.77 35 8 412 الشغف @~{Oامي 1
  الشغف ��ادي12

 4.46 21.00 35 9 412 يالشغف الق�ر 2

موذج تحليل املسار املق�Hح للعالقات ال يحقق ن" لينص الفرض �و عXo أنھ : لنتائج الفرض �و
د?ـــــار النفـــــ;:1 مطابقـــــة جيـــــدة لبيانـــــات  ــــشغف ��ـــــادي12 و@ زالـــــسبåية بـــــ�ن ال�و�ـــــة ��اديميـــــة والـ

  ".الطالبات املشار�ات AB البحث

Üــــع  زوللتحقـــق مــــن �ـــ�ة ?ــــذا الفـــرض تــــم اســـتخدام تحليــــل املـــسار، وتــــم التحقـــق مــــن التو
ُ إYـX إنـھ BـA حالـة العينـات الكب�ـ�ة يجـب البعـد عــن (Stevens, 2009)@عتـداAY للبيانـات، وقـد أشـار 

ات @عتداليــــة  ـــا دالــــة احــــصائيا(راســــتخدام اختبــــا ، و�ــــتم @كتفــــاء فقــــط )نالن قيم�ــــا ســــتVو دائمـ
يجــــب أن (باســـتخدام معامــــل @لتــــواء والتفــــرطح، لــــذلك فقــــد قــــام الباحــــث بحــــساب قــــيم @لتــــواء 

ــــ�اوح بـــــ�ن  ــــ�اوح بـــــ�ن يجـــــب (والتفـــــرطح )  1+ و 1-تHـ للمتغ�ـــــ�ات، حيـــــث تراوحـــــت قـــــيم ) 2+ و 2-أن يHـ
) 0.978 اXY 0.391-(وتراوحت قيم معامالت التفرطح ب�ن ) 0.147 اXY 0.675-(معامالت @لتواء ب�ن 

اســــة  ــا �ــــش�� إYــــX تحقــــق @عتداليــــة ا²Pطيــــة للمتغ�ــــ�ات، وتــــم التحقــــق مــــن مطابقــــة نمــــوذج الد رممـ
ــــة  ــــم (ا�Pاليــ قــ ـــم تقــــــدير بــــــا)4رشــــــVل  ـــال �قــــــ�:¦ ر، وتـــ ــــة @حتمـــ ام�Hات النمــــــوذج باســــــتخدام طر�قــ

Maximum likelihood estimation (MLE) وحقق النموذج مطابقة جيدة حيث جاءت مؤشرات ،
  :التاAY) 13(لحسن املطابقة كما ?و موÑÒ باOPدو 
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 )13(لجدو 

اسة   رمؤشرات حسن املطابقة لنموذج الد

  املقبولةالقيم قيمة املؤشر  مؤشرات حسن املطابقة

 2.86 �اي ترnيع

جات ا�Pر�ة  1 رد

جات ا�Pر�ة/ �اي ترnيع   2.86 رد

Chi-square/degrees 
of freedom ˂ 3 

(TLI)   سÜ0.966 مؤشر توكر لو NFI ≥ 0.95 

(CFI) 0.992 نمؤشر املطابقة املقار CFI ≥0.95 

(RMSEA)1I²طأ التقر�Pع اµ0.072  جذر متوسط مر RMSEA < 0.08 

لتـــÑá مـــن اOPـــدو الـــسابق أن نمـــوذج املــــسار للعالقـــات الـــسبåية بـــ�ن ال�و�ـــة ��اديميــــة و�
د?ــار النفــ;:1 لــدى الطالبــات عينــة البحــث حقــق مطابقــة جيــدة للبيانــات  زوالــشغف ��ــادي12 و@

 Aـoاملـستمدة مـن عينـة البحـث، حيـث جـاءت قـيم مؤشـرات حـسن املطابقـة كمـا ي)Chi Sqare/df= 
2.86, CFI=0.992, TLI=0.966, RMSEA=0.072 ( و�الحظ أن جميع قيم مؤشرات حـسن املطابقـة

اسة ا�Pالية   . ر�انت جيدة مما يدل عXo مطابقة نموذج املسار لبيانات عينة الد

فـــض الفـــرض الـــصفر وقبـــو الفـــرض البـــديل و?ـــو لوnنـــاء عoـــX مـــا ســـبق فإنـــھ يـــتم  ي يحقـــق " ر
د?ار نموذج تحليل املسار املق�Hح للعالقات السبåية ب�ن  زال�و�ة ��اديمية والشغف ��ادي12 و@

  "النف;:1 مطابقة جيدة لبيانات الطالبات املشار�ات AB البحث

ال توجــــد تــــأث��ات مباشـــرة دالــــة احــــصائيا " يــــنص الفــــرض الثـــا~ي عoــــX أنـــھ  :نتـــائج الفــــرض الثـــا=ي
ً

ــــة @�اديميـــــــــة  ــــــاط ال�و�ـــــ ــــة، ا��ققـــــــــة(ألنمـــ ـــــــة، املغلقـــــ ــــضطرnة، املعلقــ ـــــشغف) املـــــ ــــA الــــ  ��ـــــــــاديB 12ـــــ
?ر) ي@~{Oامي، الق�ر( وللتحقق من ��ة ?ـذا " .زلدى طالبات �لية البنات eسالمية جامعة @

�ـــة ) 14(لالفــرض تـــم حـــساب التــأث��ات املباشـــرة ودالل,+ـــا eحـــصائية، و�وÒــÑ اOPـــدو  رالقـــيم املعيا
- املغلقـة – املعلقـة –رnة املـضط(ودالل,+ا eحصائية للتأث��ات املباشرة لل�و�ة ��اديميـة بأنماط�ـا 

  :لدى طالبات اOPامعة) يالق�ر-@~{Oامي(AB الشغف ��ادي12 بمVونيھ ) ا��ققة

  )14(لجدو 

�ة للتأث�:ات املباشر لل�و�ة ��اديمية b] الشغف ��ادي	�   ر القيم املعيا

�ة املتغ�:ات  الداللة �حصائية  "Z"قيمة  يا�Nطأ املعيار رالقيم املعيا

 0.201 1.280- 0.098 0.100-  ة املضطر|ةال�و�

 **0.005 2.807- 0.063 0.137-  ال�و�ة املعلقة

 **0.000 4.037- 0.094 0.327-  ال�و�ة املغلقة

مي  ال�و�ة ا�iققة
�ا

µ
=�

ف 
شغ

ال
 

0.114 0.079 2.504 0.012* 
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�ة املتغ�:ات  الداللة �حصائية  "Z"قيمة  يا�Nطأ املعيار رالقيم املعيا

 0.320 0.994 0.075 0.059  ال�و�ة املضطر|ة

 **0.002 3.124 0.090 0.216   املعلقةال�و�ة

 0.120 1.554 0.072 0.096  ال�و�ة املغلقة

  ال�و�ة ا�iققة

�ر
لق

ف ا
شغ

ال
ي  -0.401 0.083 -8.455 0.000** 

املعلقـة واملغلقـة (لو�تÑá من اOPدو السابق وجود تأث�� مباشر دال احصائيا بـ�ن �نمـاط 
ملتغ�� الشغف ��ادي12، حيث ) الشغف @~{Oامي(ملتغ�� ال�و�ة @�اديمية و�nن 8عد ) وا��ققة

ــــة  �ــ ـــيم معــــــامالت التــــــأث�� املعيا عoـــــX ال�Hت�ــــــب، وÞــــــA قــــــيم دالــــــة ) 0.114، 0.327-، 0.137-(ربلغـــــت قـــ
ىاحصائيا حيث بلغت قيم مستو الداللة 

ً
كما يالحظ وجود . عXo ال�Hت�ب) 0.012، 0.000، 0.005(
ملتغ�ــــ� ال�و�ــــة ��اديميــــة وnــــ�ن 8عــــد ) علقــــة وا��ققــــةامل(تــــأث�� مباشــــر دال احــــصائيا بــــ�ن النمطــــ�ن 

�ـة ) يالشغف الق�ـر( -، 0.216(رملتغ�ـ� الـشغف ��ـادي12، حيـث بلغـت قـيم معـامالت التـأث�� املعيا
  .عXo ال�Hت�ب) 0.000، 0.002(ىعXo ال�Hت�ب، حيث بلغت قيم مستو الداللة ) 0.401

ال توجــد تـــأث��ات مباشــرة دالـــة احـــصائيا " يـــنص الفــرض الثالـــث عoــX أنـــھ : نتــائج الفـــرض الثالــث
ً

د?ـار النفـ;:1 لـدى طالبـات ) املضطرnة، املعلقة، املغلقـة، ا��ققـة(ألنماط ال�و�ة @�اديمية  @ AـBز
?ــــر ـــأث��ات " .ز�ليــــة البنــــات eســــالمية جامعــــة @ وللتحقــــق مــــن �ــــ�ة ?ــــذا الفــــرض تــــم حــــساب التـ

�ـــة ودالل,+ـــا eحـــصائية للتـــأث��ات ) 15(لاملباشـــرة ودالل,+ـــا eحـــصائية، و�وÒـــÑ اOPـــدو  رالقـــيم العيا
د?ـار النفـ;:1 ) ا��ققـة- املغلقـة – املعلقـة –املـضطرnة (املباشرة لل�و�ة ��اديميـة بأنماط�ـا  @ AـBز

  :لدى طالبات اOPامعة

  )15(لجدو 

د�ار النف�23 � [b اديمية�ات املباشر لل�و�ة �:��ة للتأث ز القيم املعيا  ر

�ةال  املتغ�:ات  الداللة �حصائية  "Z"قيمة  يا�Nطأ املعيار رقيم املعيا

 *0.026 2.218- 0.078 0.139-  ال�و�ة املضطر|ة

 0.707 0.376- 0.077 0.018-  ال�و�ة املعلقة

 **0.001 3.293- 0.150 0.340-  ال�و�ة املغلقة

�2  ال�و�ة ا�iققة
ف3

لن
ر ا

�ا
�د ز

 0.071 0.098 1.561 0.119 

املـــــضطرnة (لتــــÑá مـــــن اOPــــدو الـــــسابق وجـــــود تــــأث�� مباشـــــر دال احـــــصائيا بــــ�ن �نمـــــاط و�
د?ـار النفـ;:1، حيـث بلغـت قـيم معـامالت التــأث��  ملتغ�ـ� ال�و�ـة @�اديميـة وnـ�ن) واملغلقـة زمتغ�ـ� @

�ة  ىعXo ال�Hت�ب، وAÞ قيم دالة احصائيا حيث بلغـت قـيم مـستو الداللـة ) 0.340-، 0.139-(راملعيا
ً

  .عXo ال�Hت�ب) 0.001، 0.026(

ال توجد تأث��ات مباشرة دالة احصائيا للشغف " ينص الفرض الرا8ع عXo أنھ : نتائج الفرض الرا¼ع
ً

د?ــار النفـــ;:1 لــدى طالبــات �ليـــة البنــات eســالمية جامعـــة ) ي@~ــ{Oامي، الق�ـــر(��ــادي12  @ AــBز
?ر ملباشرة ودالل,+ا eحصائية، و�وÒـÑ وللتحقق من ��ة ?ذا الفرض تم حساب التأث��ات ا" .ز@
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�ـــة ودالل,+ــــا eحــــصائية للتـــأث��ات املباشــــرة للـــشغف ��ــــادي12 بمVونيــــھ ) 16(لاOPـــدو  رالقــــيم املعيا
د?ار النف;:1 لدى طالبات اOPامعة) يالق�ر-@~{Oامي( @ ABز:  

  )16(لجدو 

د�ار  � [b �	ادي�ات املباشرة للشغف �:��ة للتأث ز القيم املعيا  النف�23ر

 املتغ�:ات
القيم 

�ة  راملعيا
ا�Nطأ 

 ياملعيار
قيمة 

"Z"  
الداللة 

 �حصائية

الشغف 
 �=�µامي

 
0.202 0.066 3.789 0.000** 

  يالشغف الق�ر
د?ار  ز@
 النف;:1

-0.107 0.048 -2.746 0.006** 

الـــشغف @~ـــ{Oامي، (لو�تـــÑá مـــن اOPـــدو الـــسابق وجـــود تـــأث�� مباشـــر دال احـــصائيا بـــ�ن 
د?ار النف;:1، حيـث بلغـت قـيم معـامالت  ملتغ�� الشغف ��ادي12 و�nن) يالشغف الق�ر زمتغ�� @

�ــة  ىعoــX ال�Hت�ــب، وÞــA قــيم دالــة احــصائيا حيــث بلغــت قــيم مــستو ) 0.107-، 0.202(رالتــأث�� املعيا
ً

  .عXo ال�Hت�ب) 0.006، 0.000(الداللة 

جـد تــأث��ات غ�ــ� مباشـرة دالــة احــصائيا ال تو" يـنص الفــرض ا²Pــامس عoـX أنــھ : الفـرض ا�Nــامس
ً

د?ـار النفـ;:1 لـدى طالبـات ) املضطرnة، املعلقة، املغلقـة، ا��ققـة(ألنماط ال�و�ة @�اديمية  @ AـBز
?ــر وللتحقــق مــن �ــ�ة ?ــذا الفــرض تــم حــساب التــأث��ات غ�ــ� . ز�ليــة البنــات eســالمية جامعــة @

�ـــة ودالل,+ـــا @حـــصائية للتـــأث��ات ) 17(لاملباشــرة ودالل,+ـــا eحـــصائية، و�وÒـــÑ اOPـــدو  رالقــيم املعيا
د?ـــار ) ا��ققـــة- املغلقـــة – املعلقـــة –املـــضطرnة (الغ�ـــ� مباشـــرة لل�و�ـــة ��اديميـــة بأنماط�ـــا  @ AـــBز

  :كمتغ�� وسيط لدى طالبات اOPامعة) يالق�ر-@~{Oامي(النف;:1 من خالل الشغف ��ادي12 

  )17(لجدو 

:��ة للتأث د�ار النف�23ر القيم املعيا � [b اديمية�مباشرة لل�و�ة � :� زات الغ

�ة املتغ�:ات  الداللة �حصائية  "Z"قيمة  يا�Nطأ املعيار رالقيم املعيا

 )الشغف �=�µامي(التأث�: غ�: املباشر ع?: ¼عد 

 0.217 1.235- 0.016 0.020- ال�و�ة املضطر|ة

 *0.029 2.184- 0.013 0.028- ال�و�ة املعلقة

 **0.007 2.711- 0.024 0.066- ل�و�ة املغلقةا

 *0.028 2.194 0.010 0.023 ال�و�ة ا�iققة

  )يالشغف الق�ر(التأث�: غ�: املباشر ع?: ¼عد 

 0.378 0.882- 0.007 0.006- ال�و�ة املضطر|ة

 *0.040 2.051- 0.011 0.023- ال�و�ة املعلقة

 0.221 1.225- 0.008 0.010- ال�و�ة املغلقة
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 *0.011 2.535 0.017 0.043 ال�و�ة ا�iققة

 

  

�ة): 4(شYل  رنموذج البحث مو¾iا بھ القيم املعيا ً 

  :ما ي�]) 17(لو�ت�� من ا��دو 

ســـلبا ) املعلقـــة، املغلقـــة(وجـــود تـــأث�� غ�ـــ� مباشـــر دال احـــصائيا بـــ�ن أنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة  -
ً

د?ـار النفــ;:1، وذلــ) ا��ققـة(و زإيجابــا وnــ�ن متغ�ــ� @
ً

ملتغ�ــ� ) الــشغف @~ــ{Oامي(ك ع�ــ� 8عـد 
�ة  عXo ) 0.023، 0.066-، 0.028-(رالشغف ��ادي12، حيث بلغت قيم معامالت التأث�� املعيا

 . عXo ال�Hت�ب) 0.028، 0.007، 0.029(ىال�Hت�ب، حيث بلغت قيم مستو الداللة 
، وتـــأث�� )املعلقـــة (وجـــود تـــأث�� غ�ـــ� مباشـــر ســـالب دال احـــصائيا بـــ�ن أنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة -

د?ار النف;:1، وذلك ع�� 8عد ) ا��ققة(موجب لنمط  ملتغ�ـ� ) يالشغف الق�ر(زو�nن متغ�� @
�ة  عXo ال�Hت�ب، ) 0.043، 0.023-(رالشغف ��ادي12، حيث بلغت قيم معامالت التأث�� املعيا

 . عXo ال�Hت�ب) 0.011، 0.040(ىحيث بلغت قيم مستو الداللة 

ال يمكـن الت[بـؤ بالـشغف ��ـادي12 " يـنص الفـرض الـسادس عoـX إنـھ : لـسادسنتائج الفـرض ا
جــــات  ?ـــرربمعلوميـــة د  عoــــX مقيـــاس ال�و�ــــة ��اديميــــة زطالبـــات �ليــــة البنـــات eســــالمية جامعــــة @

ة دالـــة إحـــصائيا بـــصو
ً

وللتحقـــق مـــن �ـــ�ة ?ـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام تحليـــل @نحـــدار ا²Pطـــي  ".ر
ـــار أن الــــــ ـــــك باعتبـــ ــــ�ات املتعــــــدد وذلـ ـــــاط ال�و�ــــــة ��اديميــــــة متغ�ــ شغف ��ــــــادي12 متغ�ــــــ� تــــــا8ع وأنمـ

 A6�  Stepwise Multiple Linear Regressionرمـستقلة، وتـم اجـراء تحليـل @نحـدار املتعـدد التـد
AYدو التاOPبا ÑÒعة نماذج لالنحدار كما ?و موµ لوتم التوصل اXY أ   :ر
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  )18(لجدو 

جات الطالبات عينـة البحـث ع�ـ¶ الـشغف ��ـادي	� مـن  نتائج تحليل �نحدار ا�Nطي املتدرج ل رلت�بؤ بد
جاÀ¿ن ع�¶ مقياس ال�و�ة ��اديمية   رخالل د

ج
النموذ

  
  املتغ�:ات

معامل �نحدار 
 يالغ�: معيار

ا�Nطأ 
 ياملعيار

معامل �نحدار 
 ياملعيار

  R2قيمة   Rقيمة   "ت"قيمة  "ف"قيمة 
  R2قيمة 

  املعدلة

  )=�µاميالشغف �(املتغ�: التا¼ع 

 **40.64  0.691 28.094 ثابت @نحدار
1 

 0.490- 0.050  0.572-  ال�و�ة املغلقة
109.50** 

-11.38** 
0.490 0.240 0.239 

 **31.66  0.956  30.259 ثابت @نحدار

 2 **8.13- 0.406- 0.058  0.473-  ال�و�ة املغلقة

 0.162- 0.065  0.209- ال�و�ة املعلقة

71.51** 

-3.24** 

0.509 0.260 0.256 

 **13.50  1.907 25.752 ثابت @نحدار

 **8.09- 0.401- 0.058  0.468-  ال�و�ة املغلقة

 **2.82- 0.141- 0.065  0.183- ال�و�ة املعلقة
3 

 0.117 0.075  0.204 ال�و�ة ا��ققة

50.90** 

2.72** 

0.522 0.273 0.267 

  )يالشغف الق�ر (املتغ�: التا¼ع

 **8.07  1.623 13.095 ثابت @نحدار
1 

 0.338- 0.082  0.593- ال�و�ة ا��ققة
62.62** 

-7.25** 
0.338 0.114 0.112 

 **2.46  2.004 4.937 ثابت @نحدار

 2 **8.70- 0.394- 0.080  0.692- ال�و�ة ا��ققة

 0.290 0.059  0.379 ةال�و�ة املعلق

49.46** 

6.41** 

0.442 0.195 0.191 

 **2.10  2.006 4.219 ثابت @نحدار

 **8.86- 0.398- 0.079  0.700- ال�و�ة ا��ققة

 **4.18 0.218 0.068  0.285 ال�و�ة املعلقة
3 

 0.140 0.061  0.164  ال�و�ة املغلقة

35.92** 

2.71** 

0.458 0.209 0.204 

  )01.0(ىدالة عند مستو **

Aoدو السابق ما يOPمن ا Ñáلو�ت:  

ليــــتم قبــــو النمــــوذج الثالــــث حيــــث إنــــھ يتــــضمن تحــــسنا ): الــــشغف @~ــــ{Oامي(املتغ�ـــ� التــــا8ع  -
تبـــــاط املتعــــدد  ـــة Rرمقبــــوال BــــA قيمـــــة معامــــل @ ، وقـــــد بلغــــت قيمــ ـــالنموذج �و ـــة بـ نــ ل مقا " ف"ر

، وnلغــت 0.01 داللــة ىوÞــA قيمـة دالــة احـصائيا عنــد مـستو) 50.90(لنمـوذج @نحــدار الثالـث 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

323 

تبــاط املتعــدد  تبــاط املتعــدد ) R) 0.522رقيمــة معامــل @ معامــل (روnلغــت قيمــة مرµــع معامــل @
ـــد ـــة، املعلقـــــة، ا��ققـــــة(أي إن املتغ�ـــــ�ات املـــــستقلة ) 0.273 (2R) التحديــ ـــA النمـــــوذج ) املغلقــ Bــ

ا )~ـــ{Oاميالـــشغف @(مـــن التبــاين الكoـــB AـــA املتغ�ـــ� التــا8ع %) 27.3(الثالــث تفـــسر ~ـــسبة  ـــ أمـــ ـ
ة دالــة BــA الت[بــؤ بالـــشغف ) ال�و�ــة املــضطرnة(بال[ــسبة للمتغ�ــ� املــستقل  رف�ــو ال �ــس�م بــصو

وBــA ضــوء مــا ســـبق يمكــن صــياغة معادلــة @نحـــدار . @~ــ{Oامي لــدى الطالبــات عينــة البحـــث
Ao²طي املتعدد كما يPا:  
+ ال�و�ـة املعلقـة × ) 830.1 (–ال�و�ة املغلقة × ) 0.468 (–) 25.752= (الشغف @~{Oامي 

  ال�و�ة ا��ققة× ) 0.204(

ل يتم قبو النموذج الثالث حيـث إنـھ يتـضمن تحـسنا مقبـوال ):يالشغف الق�ر(املتغ�: التا¼ع 
تبــــاط املتعــــدد  ، وقــــد بلغــــت قيمــــة RرBــــA قيمــــة معامــــل @ نــــة بــــالنموذج �و ل مقا لنمــــوذج " ف"ر

، وnلغـــت قيمــــة 0.01ىا عنـــد مـــستو داللـــة وÞـــA قيمـــة دالـــة احـــصائي) 35.92(@نحـــدار الثالـــث 
تبــــــاط املتعــــــدد  ـــــدد ) R) 0.458رمعامــــــل @ ـــــاط املتعـ تبـ ــــل @ ــــة مرµــــــع معامــ ــــل (روnلغــــــت قيمــ معامــ

ـــد ـــة، املغلقـــــة(أي أن املتغ�ـــــ�ات املـــــستقلة ) 0.209 (2R) التحديــ ـــA النمـــــوذج ) ا��ققـــــة، املعلقــ Bــ
اما بال[سبة ). يالشغف الق�ر(ع من التباين الكAB Ao املتغ�� التا8%) 20.9(الثالث تفسر ~سبة 

ة دالة AB الت[بؤ بالشغف الق�ر لدى ) ال�و�ة املضطرnة(للمتغ�� املستقل  يف�و ال �س�م بصو ر
وAB ضوء ما سبق يمكن صياغة معادلة @نحـدار ا²Pطـي املتعـدد كمـا . الطالبات عينة البحث

Aoي: 

ــــــة × ) 0.700 (–) 4.219= (يالــــــــشغف الق�ـــــــــر  + ال�و�ــــــــة املعلقـــــــــة × ) 285.0+ (ال�و�ــــــــة ا��ققـــ
  ال�و�ة املغلقة× ) 0.164(

فـــض الفـــرض الــصفر وقبـــو الفـــرض البــديل و?ـــو  لوnنــاء عoـــX مــا ســـبق فإنـــھ يــتم  ي يمكـــن " ر
جـــات الطالبـــات املـــشار�ات عoــX مقيـــاس ال�و�ـــة ��اديميـــة  رالت[بــؤ بالـــشغف ��ـــادي12 بمعلوميــة د

ة دالة إحصائيا بصو
ً

  ".ر

د?ار النف;:1 بمعلومية " لفرض السا8ع عXo إنھ ينص ا :نتائج الفرض السا¼ع زال يمكن الت[بؤ باال
جــات  ?ــررد ة دالــة زطالبــات �ليــة البنــات eســالمية جامعــة @ ر عoــX مقيــاس ال�و�ــة ��اديميــة بــصو

إحــصائيا
ً

وللتحقــق مــن �ــ�ة ?ــذا الفــرض تــم اســتخدام تحليــل @نحــدار ا²Pطــي املتعــدد وذلـــك ". 
د?ـــار النفـــ;: 1 متغ�ـــ� تـــا8ع وأنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة متغ�ـــ�ات مـــستقلة، وتـــم اجـــراء زباعتبـــار أن @

 A6� µعـة Stepwise Multiple Linear Regressionرتحليل @نحدار املتعدد التـد ر وتـم التوصـل اYـX أ
AYدو التاOPبا ÑÒلنماذج لالنحدار كما ?و مو:  
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  )19(لجدو 

د�ـــــار نتــــائج تحليـــــل �نحـــــدار ا�Nطـــــي املتــــدرج للت�بـــــؤ بـــــد ـــات املــــشار�ات bـــــ] البحـــــث ع�ـــــ¶ � زجات الطالبــ ر
جاÀ¿ن ع�¶ أنماط مقياس ال�و�ة ��اديمية   رالنف�23 من خالل د

ج
النموذ

  
  املتغ�:ات

معامل 
 :��نحدار الغ

 يمعيار

ا�Nطأ 
 ياملعيار

معامل 
�نحدار 

 ياملعيار

  قيمة 

 "ف"

  قيمة

  "ت "
  R2قيمة   Rقيمة 

  R2قيمة 

  املعدلة

 **49.68  0.830 41.236 ثابت �نحدار
1 

 0.543- 0.060  0.788-  ال�و�ة املغلقة
110.61** 

-13.06** 
0.543 0.294 0.293 

 **17.10  2.028 34.673 ثابت �نحدار

 2 **12.67- 0.523- 0.060  0.760-  ال�و�ة املغلقة

 0.146 0.090  0.317 ال�و�ة ا�iققة

83.96** 

3.54** 

0.562 0.315 0.312 

 **17.34  2.048 35.525 ثابت �نحدار

 **6.25- 0.405- 0.094  0.588-  ال�و�ة املغلقة

 **3.38 0.139 0.089  0.302 ال�و�ة ا�iققة
3 

 0.154- 0.102  0.241-  ال�و�ة املضطر|ة

55.22** 

-2.37** 

0.570 0.325 0.320 

  )0.01(ىدالة عند مستو **

  :لسابق ما يAoلو�تÑá من اOPدو ا

تبـاط املتعـدد  رتم قبو النموذج الثالث حيث إنھ يتضمن تحـسنا مقبـوال BـA قيمـة معامـل @ ل
R وقـد بلغـت قيمـة ، نـة بـالنموذج �و ل مقا وÞـA قيمـة دالــة ) 55.22(لنمــوذج @نحـدار الثالـث " ف"ر

تبــاط املتعـدد 0.01ىاحـصائيا عنــد مـستو داللــة   وnلغــت قيمــة )R) 0.570ر، وnلغــت قيمـة معامــل @
تبـــاط املتعـــدد  املغلقـــة (أي أن املتغ�ـــ�ات املـــستقلة ) 0.325 (R2) معامـــل التحديـــد(رمرµـــع معامـــل @

مـن التبـاين الكoـB AـA املتغ�ـ� التـا8ع %) 32.5(AB النموذج الثالث تفـسر ~ـسبة ) وا��ققة واملضطرnة
د?ــار النفـــ;:1( ة دالـــة BـــA ) ال�و�ــة املعلقـــة(، امـــا بال[ـــسبة للمتغ�ـــ� املـــستقل )ز@ رف�ـــو ال �ـــس�م بـــصو

د?ـــار النفـــ;:1 لـــدى الطالبـــات عينـــة البحـــث وBـــA ضـــوء مـــا ســـبق يمكـــن صـــياغة معادلـــة . زالت[بـــؤ باال
Ao²طي املتعدد كما يPنحدار ا@:  

ــــار النفــــــ;:1  د?ــ ــــة × ) 0.302+ (ال�و�ــــــة املغلقــــــة × ) 0.588 (–) 35.525= (ز@ ـــة ا��ققــ  –ال�و�ـــ
  ال�و�ة املضطرnة× ) 0.241(

فـــض الفـــرض الــصفر وقبـــو الفـــرض البــديل و?ـــو وnنــاء  لعoـــX مــا ســـبق فإنـــھ يــتم  ي يمكـــن " ر
جــــات الطالبــــات املــــشار�ات عoــــX مقيــــاس ال�و�ــــة ��اديميــــة  د?ــــار النفــــ;:1 بمعلوميــــة د رالت[بــــؤ باال ز

ة دالة إحصائيا بصو
ً

  ".ر
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  :مناقشة النتائج وتفس�:�ا

ـــع بيانــــــات الطالبــــــات وجــــــود مطابقــــــة جيــــــدة للنمــــــوذج املقHــــــ: لأظ�ــــــرت ن³يجــــــة الفــــــرض �و �ح مـــ
املــشار�ات BــA البحــث، وأن نمــوذج تحليــل املــسار املقHــ�ح للعالقــات الــسبåية بــ�ن ال�و�ــة ��اديميــة 
د?ــار النفــ;:1 لــدى الطالبــات عينــة البحــث حقــق مطابقــة جيــدة للبيانــات  زوالــشغف ��ــادي12 و@

�ـات والنمـاذج ال£ـ1 اعتمـد و�فـسر الباحـث ?ـذه الن�يجـة BـA ضـوء النظر. املستمدة مـن عينـة البحـث
، وأنمـــــوذج الـــــشغف الثـــــا~ي (Marcia,1980)علi+ـــــا BـــــA ?ـــــذا �نمـــــوذج، وÞـــــA نظر�ـــــة �ـــــشكيل ال�و�ـــــة 

(Vallerand et al., 2003) 1:;د?ار النف   .(Diener et al., 2010)ز وأنموذج @

فوفقــا لنظر�ــة �ــشكيل ال�و�ـــة 
ً

(Marcia,1980)ن فــإن الطــالب الـــذين يتــصفو باالستكــشاف ال AYعـــا
والـــوا�A مل�ـــام�م وأ?ـــداف�م ��اديميـــة، و@لHـــ�ام بمنظومـــة القـــيم واملعتقـــدات ال£ـــ1 تتوافـــق مع�ـــم، 
ة عoـX التكيــف و@نـدماج BـA العمـل بفاعليــة  رو?ـم الطـالب ذو ال�و�ـة ا��ققـة، فيVــو لـد¤+م القـد ن و

 املـــشاعر عنــد الــضغوط، ممـــا �ــس�م ذلـــك BــA تنميــة الـــشغف @~ــ{Oامي، كمـــا أ¯+ــا �ــس�م BـــA تنميــة
د?ــار  زeيجابيــة، وإقامــة العالقــات @جتماعيــة اOPيــدة، والــشعو بمعÝــ¦ ا�Pيــاة و�ل�ــا مــن معــا~ي @ ر

فقا ألنموذج الشغف الثناíي . النف;:1 و
ً

 فأن الشغف @~{Oامي يرتبط (Vallerand et al., 2003)و
BـــــA انــــدماج الطـــــالب BـــــA م�ــــام�م ��اديميـــــة بحــــب  زواســـــتمتاع، وÜعـــــز باملــــشاعر eيجابيـــــة، وÜــــس�م 

د?ـار النفـ;:1 وإذا افتقـد . زالسعادة أثناء الـتعلم، و�O8ـم املـشاعر الـسلبية، ممـا �ـس�م BـA تنميـة @
@ستكــشاف (ُالطالــب أحــد ?ــذه البعــدين لل�و�ــة ��اديميــة أو تــد~ى مــستواه BــA أحــد?ما أو �لi+مــا 

وnالتــاAY ) رnة، املعلقـة، املغلقــةاملــضط(يــنعكس ذلـك عoــX أنمـاط ال�و�ــة ��اديميــة لـد¤+م ) و@لHـ�ام
د?ـار النفـ;:1 زينعس ذلك عXo الشغف فيVو ق�ر�ـا، وكـذلك يـنخفض @

ً
فال�و�ـة ا��ققـة تـرتبط . ن

ــــا ال�و�ـــــــة  ، أمـــ ــــلبا بالـــــــشغف الق�ــــــر ـــــرتبط ســ ــــ;:1، وتــ د?ـــــــار النفــ يإيجابــــــا بالـــــــشغف @~ــــــ{Oامي و@
ً ً

ز
يف�Hتبط إيجابا بالشغف الق�ر ) املضطرnة واملعلقة واملغلقة(

ً
د?ار  زوسلبا بالشغف @~{Oامي و@

ً

اسة �ل من . النف;:1  ,.Bernabé et al., 2014; Bouizegarene et alروتتفق ?ذه الن�يجة مع نتائج د
اســـــــة الـــــــضبع .2015 ــــــة ). 2019(ر ود ـــــا أن ال�و�ـــــــة تـــــــؤثر BـــــــA املـــــــشاعر eيجابيـ ــــــرت نتائج�ــ وال£ـــــــ1 أظ�ـ

�� الوســـيط عoـــX املـــشاعر eيجابيـــة، بوســـاطة الـــشغف، وأن الـــشغف يختلـــف BـــA التـــأث) الرفا?يـــة(
فالشغف O}~eامي يرتبط إيجابا، والشغف الق�ر يرتبط سلبا باملشاعر eيجابية 

ً ً
  ).الرفا?ية(ي

بـ�ن متغ�ــ�ات البحــث ) املباشـرة وغ�ــ� املباشــرة( و�مكـن تفــصيل وتفـس�� العالقــات الــسبåية 
ض التالية   .ومن خالل مناقشة الفر

بال�ــسبة للتـأث�:ات املباشــرة بــ�ن أنمـاط ال�و�ــة ��اديميــة : =يمناقـشة ن³يجــة الفـرض الثــا
وجــدت تـأث��ات ســالبة دالـة إحـصائيا بــ�ن أنمـاط ال�و�ــة ��اديميـة : والـشغف ��ـادي	�

ً
املغلقــة (

والـــشغف @~ـــ{Oامي، ب�نمـــا �انـــت التـــأث��ات موجبـــة ودالـــة إحـــصائيا لـــنمط ) واملعلقـــة
ً

، )ا��ققـــة(
جــــود تــــأث��ات مباشــــرة مو جبــــة دالــــة إحــــصائيا بــــ�ن أنمــــاط ال�و�ــــة ��اديميــــة وو

ً
) املغلقــــة واملعلقــــة(

ـــة إحـــــصائيا لـــــنمط  ، ب�نمـــــا �انـــــت التـــــأث��ات ســـــالبة ودالــ والــــشغف الق�ـــــر
ً

وتتفـــــق ?ـــــذه ). ا��ققـــــة(ي
اســة �ـل مـن   ; Bouizegarene et al., 2018; Yukhymenko-Lescroart, 2022رالن�يجـة مـع د

Yukhymenko-Lescroart & Sharma, 2022,  

يو�فـــسر الباحـــث تلـــك الن�يجــــة أن @ستكـــشاف العـــاAY و@لHــــ�ام املرتفـــع لـــدى الطــــالب ذو 
نال�و�ة ��اديمية ا��ققة ين12 لد¤+م التقييم الوا�A مل�ام�م وأ?ـداف�م، و�ل�Hمـو بمنظومـة القـيم 

ن فi+ـا بحـب وواملعتقدات ال£1 تتوافق مع�م، فيندمجو AB م�ـام�م ��اديميـة، وÜـستمر  واسـتمتاع ن
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 ، يدو ج�� أو إكراه، مما أثر تأث��ا مباشرا وموجبا AB الشغف @~{Oامي، وسلبا AB الشغف الق�ر ن
ً ً

غبة وحب، وأكد ذلك  سو �~شطة وامل�ام بدو  رفالطالب ذو الشغف الق�ر يما نر ن ي  Oyserman(و
and Destin (2010@ستمرار و@ XYن أن الطالب ذو ال�و�ة ا��ققة يميلو إ لندماج لف�Hة أطو AB ى

+ا ذات مغز وأ?مية بال[سبة ل�م و�رجع الباحث التأث�� املباشر ألنماط . ىامل�ام الصعبة أل¯+م يجد̄و
يسلبا AB الشغف @~{Oامي، وإيجابا AB الشغف الق�ر إXY أن ) املعلقة واملغلقة(ال�و�ة ��اديمية 

ً ً

@ XــYــذه �نمــاط تــدفع�م إ? AــB ــؤ خــصائص الطــالب النفــسيةVــ{�اب مــن امل�ــام ��اديميــة والتل~
غبة أو حب أو استمتاع؛ ف�م يتصفو بـضعف مـستو الرضـا عـن  س,+ا بدو  ى��ادي12، أو ومما ن رن ر
ضــــاء لآلخــــر�ن  ســــو¯+ا إ ســــ,+ا، و?ــــم يما ن بالــــضغط النفــــ;:1 عنــــد مما ًا�Pيــــاة ��اديميــــة، وÜــــشعر ر ر ر و

ة عoـــX اتخـــاذ  القـــرار، ممـــا أثـــر ســـلبا BـــA الـــشغف رولـــ�س عـــن قناعـــة ذاتيـــة، ولـــد¤+م ضـــعف BـــA القـــد
ً

تفـع الـشغف الق�ـر  تفعت ?ذه السمات لـد¤+م ا ، فVلما ا ي@~{Oامي، وإيجابا AB الشغف الق�ر ري ر
ً

 أن ال�و�ـة املغلقـة واملعلقـة (Shiraishi & Okamoto, 2005)وأكـد . وانخفـض الـشغف @~ـ{Oامي
واملــضطرnة تــرتبط إيجابــا بــضعف

ً
BــA ا�Pيــا  ســات ��اديميــةالفعاليــة والــسلبية  ، رة اOPامعيــة واملما

  أن النمـوذج الثنـاíي للـشغف يفHـ�ض أن ال[ـشاط  .Bouizegarene et al. (2018)أوÒـÑ �ـل مـن 
تباط�مــا بالــشغف، وأن عمليــات أن جــزء مــن ?و�ــة الفــرد، و رتVامــل ال�و�ــة وأنمــاط ال�و�ــة يفHــ�ض ا ُ

ئ�س للشغف   .رال�و�ة محدد 

ــــأث�:ات املباشــــــرة بــــــ�ن الــــــشغف ��ــــــادي	� بال: مناقــــــشة ن³يجــــــة الفــــــرض الثالــــــث �ــــــسبة للتــ
د�ار النف�23 د?ـار :زو� @ AـB اميO}ز وجـدت تـأث��ات مباشـرة موجبـة دالـة إحـصائيا للـشغف @~ـ

ً

د?ــار النفــ;:1 @ AـB زالنفـ;:1، وتــأث��ات مباشــرة ســالبة دالـة إحــصائيا للــشغف الق�ــر ي
ً

وتتفــق ?ــذه . 
اســـة �ـــل مـــن  ;Vallerand et al.,2006; Vallerand et al,. 2015: رالن�يجـــة مـــع نتـــائج د

Castillo;2017; Briki 2017; Yukhymenko-Lescroart & Sharma, 2022. اسـة عبـد العز�ـز ر ود
د?ــار ) 2021(وأيـوب  تباطيــة موجبــة بـ�ن الــشغف @~ــ{Oامي و@ زوال£ــ1 توصــلت إYــX وجـود عالقــة ا ر

) اء الـــذا�ي، الرضــا عـــن ا�Pيـــاة، الـــسعادةالرفا?يــة النفـــسية، ال�نـــ(النفــ;:1 واملتغ�ـــ�ات ذات الـــصلة 
د?ار النف;:1 تباطية سالبة ب�ن الشغف الق�ر و@ زوعالقة ا   .ير

AـB اميO}د?ـار النفـ;:1،  و�رجع الباحث التأث�� املباشـر املوجـب للـشغف ��ـادي12 @~ـ ز@
ج الطالب إXY أن الشغف ��اديO}~@ 12امي يرتبط باملشاعر eيجابية للطالب، وÜس�م AB اندما

زBــA م�ــام�م وأ~ــشط,+م ��اديميــة بحــب واســتمتاع، وÜعــز الــسعادة أثنــاء الــتعلم، و�جعــل مــن حيــاة 
نالطالب ��اديمية معÝ¦، و�منع ع�+م املشاعر السلبية، و�جعل�م يواج�و الـصعاب والـضغوطات 

د?ــار النفــ @ AـB طر�قــة مباشــرةnز��اديميـة بكفــاءة وإيجابيــة، ممــا يـؤثر إيجابــا و
ً

;:1 لــدى الطالبــات 
سن امل�ام ��اديمية بحر�ة ودو ضغط أو إجبار يجعل�ن  ناملشار�ات، كما أن الطالبات عندما يما ر
ن�سيطر عoـX ?ـذه �~ـشطة و�ـتحكمن فi+ـا، ومـن ثـم �ـستمتعن ä+ـذه �~ـشطة و�نـدمجن فi+ـا فيـھ، 

د?ار النف;:1 زمما يحقق لد¤+ن الشعو بالسعادة والرضا وال�ناء ومن ثم @ و�رجع الباحث التأث�� . ر
د?ـار النفـ;:1 إYـX أن الـشغف الق�ـر �ـسåب صـراعا نفـسيا  @ AـB املباشر السالب للـشغف الق�ـر
ً ً

ي زي
ســة م�ــام�م ��اديميــة، وÜــشعر?ن بالــضغط أثنــاء العمــل، ممـــا يـــؤثر ?ــذا  رعنــد الطالبــات أثنــاء مما

نالشغف سلبا عXo حيا�+ن العامة و��اديميـة؛ ف�ـشعر بقلـة الرا حـة وسـوء التوافـق النفـ;:1، ممـا ً
د?ــــار النفــــ;:1 لــــد¤+ن @ Xــــoزيــــؤثر ســــلبا ع

ً
ســــة �~ــــشطة وامل�ــــام .  رفعنــــدما تج�ــــ� الطالبــــات عoــــX مما

ســـة ?ـــذه �~ـــشطة ��ـــادي12 و@نـــدماج  غبـــة مـــ�+ن، فـــإن ذلـــك يO8م�ـــن عـــن مما ر��اديميـــة دو  ر ن
ة عXo ال�Hك�� نفi+ا، أو قد يؤدي�+ا دو استمتاع، وعندما يتعرضن لضغوطات أ�اد ريمية يفقدن القد

?ــار النفــ;:1 بالــشغف  زو@نـدماج، و�ــص�ن بمــشاعر ســلبية مــن الــصراع وeحبــاط ممــا �عÝــ1 تــأثر @
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��ــادي12 الق�ـــر ســلبا
ً

أن الــشغف e~ـــ{Oامي يـــرتبط  Bernabé et al. (2014)و�ؤكـــد ذلــك . ي
تباطا موجبا، ب�نما يرتبط ا) الرفا?ية(باملشاعر eيجابية  ا

ً ً
تباطا سـالبا، وأكـد ر لشغف الق�ر ä+ا ا

ً ً
ر ي

؛ حيـث توصـال إYـX وجـود تـأث�� موجـب مباشـر دال إحـصائيا )2021(ذلك �ل من عبد العز�ـز وأيـوب 
ً

د?ار النف;:1 @ AB اميO}~@ 12زللشغف ��ادي  .  

د�ار : مناقشة ن³يجة الفرض الرا¼ع زبال�سبة للتأث�:ات املباشرة ب�ن ال�و�ة ��اديمية و�
جـــود تــأث��ات مباشـــرة ســالبة دالـــة إحــصائيا بـــ�ن أنمــاط ال�و�ـــة ��اديميــة  :النفــ�23 و

ً
املـــضطرnة (و

د?ـار النفـ;:1) واملغلقـة اسـة �ـل مـن. زو@  ;Luyekx et al., 2012: روتتفـق ?ـذه الن�يجـة مـع نتـائج د
Berzonsky & Papini, 2015 ; Sepahvandi et al., 2016; Sharma & Chandiramani, 2021; 

Dastjerdi et al., 2022  

ســــلبا BــــA ) املــــضطرnة واملغلقــــة(و�فـــسر الباحــــث التــــأث�� املباشــــر ألنمــــاط ال�و�ـــة ��اديميــــة 
ً

 Xـــoة ع د?ــار النفـــ;:1 إYـــX أن الطـــالب ذو ال�و�ـــة املـــضرnة يميلـــو إYـــX العـــشوائية وضـــعف القـــد ر@ نز ي
ــــة املغلقـــــــة  ـــــنخفض، وذو ال�و�ـــ لــــــد¤+م ضـــــــعف BـــــــA والتكيــــــف مـــــــع ا�Pيـــــــاة، ولــــــد¤+م توافـــــــق نفـــــــ;:1 مـ

ـــا  ـــر�ن، كمـــ ـــــدات �خـــ ات ومعتقـ ــــوان�ن وخيــــــا ـــالنفس؛ ف�ــــــم يتåنــــــو قواعــــــد وقــ رال¾²ــــــصية والثقــــــة بـــ ن
ني�ــسمو بـــاال~غالق الـــذ?1Ý، وال�ـــش�ت والـــشعر بالـــضغط النفـــ;:1 عنـــد العمـــل، ممـــا يـــنعكس ذلـــك 
د?ـار النفــ;:1  د?ـار النفـ;:1 الــذي يتمثـل BـA انخفـاض مـستو @ ?م باال زسـلبا ومباشـرة عoـX شـعو ىز ر

ً

تفــاع أنمــاط ال�و�ــة ��اديميــة ب ر؛ فôــ1 �ل�ــا ســمات تــؤثر مباشــرة BــA الــشعو )املــضطرnة واملغلقــة(را
 إYـX أن ال�و�ــة Dastjerdi et al. (2022, 42)الـسل1I تجـاه ا�Pيــاة ��اديميـة والعامــة، وأكـد ذلــك 

ترتبط سلبا ببعض أ8عاد الرفا?ية النفسية) املغلقة واملضرnة(
ً

.  

بال�ــسبة للتــأث�:ات غ�ــ: املباشــرة بــ�ن ال�و�ــة ��اديميــة :  ا�Nــامسمناقــشة ن³يجــة الفــرض
د�ــار النفـــ�23 وجـــدت تـــأث��ات غ�ـــ� مباشـــرة ســـالبة دالـــة احـــصائيا ألنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة  :زو�

د?ـار النفـ;:1، وذلـك ع�ـ� 8عـد ) املغلقة واملعلقة( ، ب�نمـا �انـت )الـشغف @~ـ{Oامي(زو�nن متغ�ـ� @
رة موجبة ودالة إحصائيا لـنمط ال�و�ـة التأث��ات غ�� مباش

ً
جـود تـأث��ات غ�ـ� مباشـرة )ا��ققـة( و، و

د?ــار النفــ;:1، وذلــك ع�ــ� ) املعلقــة(ســالبة دالــة احــصائيا ألنمــاط ال�و�ــة ��اديميــة  زوnــ�ن متغ�ــ� @
ملتغ�ــ� الــشغف ��ــادي12، ب�نمــا �انــت التــأث��ات غ�ــ� مباشــرة موجبــة ودالــة ) يالــشغف الق�ــر(8عــد 

ا لـنمط ال�و�ـة إحـصائي
ً

اسـة �ـل مـن ). ا��ققـة(  ;Bernabé et al., 2014رتتفـق ?ـذه الن�يجـة مـع د
Bouizegarene et al., 2015. اسة الضبع   ). 2019(ر ود

ـــA ضــــوء العالقــــة الــــسابقة بــــ�ن أنمــــاط ال�و�ــــة ��اديميــــة  ـــة Bـ ـــذه الن�يجـ و�فــــسر الباحــــث ?ـ
د?ار النف;:1، والدو الوسيط للشغف ��ادي12 بي� رو@ +ما، حيث توسط BـA العالقـة بي�+مـا، ظ�ـر ز

د?ار النف;:1 ع�� الشغف @~ـ{Oامي كمتغ�ـ�  @ AB ي لل�و�ة ا��ققةµيجاe التأث�� AB زذلك التأث��
روســيط، والباحــث يرجــع ?ــذه الن�يجــة للــدو الــذي تلعبــھ ال�و�ــة ا��ققــة BــA الــشغف @~ـــ{Oامي؛ 

ب الــــشبھ بـــــ�ن 8عــــض خــــصائص الطالبــــات ذ ـــع خـــــصائص رن�يجــــة لتقــــا وات الـــــشغف @~ــــ{Oامي مـ
ن فi+ـا  ن BـA امل�ـام ��اديميـة وÜـستمر والطالبات ذوات ال�و�ة ��اديمية ا��ققة، فجمـيع�م يركـز و
ندو ملـــل، وÜعملـــو بدافعيـــة ذاتيـــة واســـتمتاع، ولـــد¤+م و�ـــA بأ?ـــداف�م وم�ـــام�م، كمـــا أن العالقـــة  ن

د?ــار النفــ;:1 مــن eيجابيــة بي�+مــا قــد تؤســس إلمVانيــة التــأث�� الغ�ــ� مبا @ AــB زشــر لل�و�ــة ا��ققــة
اسـة �ـل مـن   مـن أن الـشغف Lajom et al. (2018)رخـالل الـشغف @~ـ{Oامي، و?ـذا مـا أكدتـھ د

 AــB وانـب �خـرOPو�ـة الفـرد، ومـن ثــم ي�نـاغم مـع ا? AـB انـدماج أ?ميـة العمــل XـYامي يـؤدي إO}ى@~ـ
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اسـة  حياتھ، وتلك مؤشرات لل�ناء الـذا�ي 8ـشVل عـام، وكـذلك  Sverdlik, Rahimi & Vallerandر د
ر من دو الـشغف @~ـ{Oامي BـA تنميـة الـشعو بـالتوافق وتنميـة التنظـيم الـذا�ي والرفا?يـة (2021) ر

اسة . لدى طالب اOPامعة ال£1 أظ�رت أن  Yukhymenko-Lescroart & Sharma (2022)روكذلك د
، والسعادة الذاتية، والو�A بال�دف، الشغف @~{Oامي سا?م 8شVل إيجاµي AB الرضا عن ا�Pياة

و�ؤكــد ?ـذا أيـضا نتــائج ?ـذا البحـث املتعلقــة . يولـم �ـس�م الــشغف الق�ـر بالعمـل BــA الـو�A بال�ـدف
ً

د?ار النف;:1، ومن ثم �عد الشغف @~{Oامي أحد املفا?يم  @ AB ُبالتأث�� املباشر لل�و�ة ا��ققة ز
 �عمل كمتغ�� يقلل من آثار املتغ��ات الـسلبية لـدى ا�Pديثة AB مجال علم النفس eيجاµي، والذي

د?ار النف;:1 زالفرد، وÜعز �ثار eيجابية لديھ ومن ثم تنمية @ ز وعXo العكس من ال�و�ة ا��ققة . ُ
د?ـــار النفــ;:1 ع�ـــ� الــشغف @نجـــسامي كمتغ�ـــ� ) املعلقـــة واملغلقــة(تــؤثر أنمـــاط ال�و�ــة  @ AــB زســـلبا

ً

اســـة، وnالتــــاAY وســـيط؛ حيـــث يميـــل الطالبـــات  ف عـــن الد رذوات ال�و�ـــة املعلقــــة واملغلقـــة إYـــX العـــز و
د?ار النف;:1 لد¤+ن @ Xoسلبا ع AYزالشعو بالضغوط النفسية وامللل، مما ينعكس بالتا

ً
  . ر

يكمــــا ظ�ــــر أيــــضا تــــأث�� الــــشغف الق�ــــر BــــA التــــأث�� الــــسل1I لل�و�ــــة ��اديميــــة 
ً

BــــA ) املعلقــــة(
د?ار النف;:1 ع�� الشغف الق� ب . ير كمتغ�� وسيطز@ رو�رجع الباحث ?ذه الن�يجة أيـضا إYـX تقـا

يالـشبھ بـ�ن 8عـض خـصائص الطالبـات ذوات الـشغف الق�ـر مـع خـصائص الطالبـات ذوات ال�و�ـة 
ن��اديميــة املعلقــة، فجمــيع�م ال �ــستوعبو أعمــال�م ��اديميـــة كجــزء مــن ?ــو�,+م، ولــ�س لـــد¤+م 

ا تقيـيم وا�ـA مل�ــام�م وأ?ـداف�م ��اديميــ ن بامللـل وســوء التوافـق، كمــا أن العالقـة بي�+مــ وة، وÜـشعر
د?ـار النفـ;:1 مـن خـالل  @ AـB 1 لل�و�ة املعلقةIانية التأث�� الغ�� مباشر السلVزقد تؤسس أيضا إلم

ً

اسـة  ، و?ـذا مـا أكدتـھ د رالـشغف الق�ـر  وال£ـ1 أظ�ـرت نتائج�ـا أن ال�و�ـة  Bernabé et al.(2014)ي
لطالب اOPامعة بوسـاطة الـشغف، وأن ) الرفا?ية(عAo املشاعر eيجابية �ان ل�ا تأث�� غ�� مباشر 

، )الرفا?يـة(ي8عدي الـشغف e~ـ{Oامي والق�ـر يختلفـا BـA التـأث�� الوسـيط عoـA املـشاعر eيجابيـة 
ــــ{Oامي باملـــــشاعر eيجابيـــــة  تـــــبط الـــــشغف e~ـ ـــة(رحيـــــث ا تـــــبط ) الرفا?يــ تباطـــــا موجبـــــا، ب�نمـــــا ا را ر

ً ً

ا تباطــا ســالبايالـشغف الق�ــر ä+ــا 
ً ً

) ا��ققــة(وعoــX العكــس مـن ال�و�ــة املعلقــة تــؤثر أنمــاط ال�و�ــة . ر
د?ار النف;:1 ع�� الشغف الق�ر كمتغ�� وسيط؛ حيـث يميـل الطالبـات ذوات ال�و�ـة  @ AB يإيجابا ز

ً

ا��ققة إXY @ل�Hام بمعاي�� التم��، والرغبة AB العمل ��ادي12 و@ستمرار فيھ، والتـصدي ملـشاعر 
، وال£ــ1 �عــد عناصــر أساســية BــA عمليــة الــتعلم، وÜــسعو خ ة عoــX التكيــف الــسو نيبــة �مــل والقــد ي ر

 Xـoإيجابـا ع AYسعادة مما ينعكس بالتا �ãياة أك�P مة ال�و�ة لد¤+م حال إيجابيا يقود?م ذلك �Pل أ
ً ً ً

ز
AــــB ــا أن ال�و�ــــة ��اديميــــة ا��ققــــة مــــن املتغ�ــــ�ات املــــس�مة ـــد¤+ن، كمــ ـــ;:1 لـ د?ــــار النفـ  املــــشاعر ز@

اسـة �ـل مـن  د?ار النف;:1 و?ذا ما أكدتھ د رeيجابية وال£1 �س�م AB تنمية @  ;Vallerand, 2015(ز
Vallerand et al., 2003 ( ـة ال�و�ــةOPعنــصر �عر�فـي للـشغف وأن أســاليب معا AـÞ مــن أن ال�و�ـة

ا�²تلفة تؤدي إXY ظ�و أنواع مختلفة من الشغف، وأن كال من ال�و�ة والشغف �س
ً

�مان AB الرضا ر
  .عن ا�Pياة

أظ�رت ن�يجة الفرض السادس إمVانية الت[بؤ بالشغف ��ادي12 : ن³يجة الفرض السادس
مــــن أنمــــاط ال�و�ــــة ��اديميــــة، و�انــــت أكãــــ� �نمــــاط اســــ�اما BــــA الت[بــــؤ بالــــشغف ��ــــادي12 

ً

 �نمـــاط اســـ�اما bــ] الت، و�انـــت أكãــ�)املغلقـــة، املعلقــة، ا��ققـــة(@~ــ{Oامي 
ً

�بـــؤ بالـــشغف 
  ).ا�iققة، املعلقة، املغلقة(ي��ادي	� الق�ر 

اسة �ل من  ;Streitmatter, 1989; Shiraishi & Okamoto, 2005: رتتفق ?ذه الن�يجة مع نتائج د
Oyserman and Destin, 2010; Bouizegarene et al., 2018; Yukhymenko-Lescroart, 2022.   
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AـــــB ـــة ـــن تفـــــس�� ?ـــــذه الن�يجــ ن الطـــــالب ذو ال�و�ـــــة ��اديميـــــة ا��ققـــــة يتـــــصفو إن: و�مكــ ي
نباالستكشاف العاAY والتقييم الـوا�A العميـق مل�ـام�م وأ?ـداف�م ��اديميـة، كمـا يتـصفو بـاالل�Hام 
 Xـــoة ع ربمنظومــة القــيم واملعتقــدات ال£ـــ1 تتوافــق مع�ــم، والثقـــة بــالنفس عنــد اتخـــاذ القــرار، والقــد

 تـواج��م، والعمـل بفاعليـة عنـد الـضغوط، و@نـدماج BـA يالتكيف السو عند حل الـصراعات ال£ـ1
العمل اOPام�A ، واملشاركة AB امل�ام التعليمية، والتكيف مع ا�Pياة اOPامعية، ومن ثم �س�م ?ـذه 
ســـــة امل�ـــــام ��اديميـــــة  ــــة بال�و�ـــــة ا��ققـــــة BـــــA تنميـــــة الـــــشعو eيجـــــاµي نحـــــو مما رالـــــسمات املرتبطـ ر

ا؛ ممــــا أســــ�م ذلــــك BــــA تنميــــة ال�و�ــــة ا��ققــــة للــــشغف @~ــــ{Oامي و@ســــتمتاع ä+ــــا و@ســــتمرار فi+ــــ
 Oyserman and Destin (2010(يوخفـض الـشغف الق�ـر لـدى الطالبـات املـشار�ات؛ وأكـد ذلـك 

لأن الطـــالب ذو ال�و�ـــة ا��ققـــة يميلـــو إYـــX @ســـتمرار و@نـــدماج لفHـــ�ة أطـــو BـــA امل�ـــام الـــصعبة؛  ن ى
+ا ذات مغــز وأ?ميــة بال ممــا أســ�م BــA الت[بــؤ بالــشغف @~ــ{Oامي إيجابــا، . [ــسبة ل�ــمىأل¯+ــم يجــد̄و

ً

غبـــة  ســـو �~ــشطة وامل�ـــام بــدو  ، فــالطالب ذو الـــشغف الق�ــر يما روســلبا BـــA الــشغف الق�ـــر نر ن ي وي
ً

و علi+ا نولكن لتحقيق أ?داف ?م مجبو   . ر

ـــاط ال�و�ــــــة ��اديميــــــة  ــــ�ام أنمـــ ــــع الباحــــــث اســ ـــلبا BــــــA الــــــشغف ) املعلقــــــة واملغلقــــــة(و�رجــ ســـ
ً

~@ XـYن إ و{Oامي، و@س�ام  املوجب ل�م AB الشغف الق�ر إXY أن الطالب BـA ?ـذه �نمـاط يفتقـر ي
ن بمـــستو مـــنخفض مـــن @ســـتقاللية )@ستكـــشاف أو @لHـــ�ام(أحـــد أنمـــاط ال�و�ـــة  ى،  كمـــا �ـــشعر و

ـــن الــــشغف الق�ــــر ومــــستو  ة عoــــX صــــنع القــــرار، ممــــا يــــؤدي ä+ــــم إYــــX مــــستو�ات مرتفعــــة مـ ىوالقــــد ي ر
ولـــشغف @~ــــ{Oامي، وذو ال�و�ــــة املعلقـــة لــــد¤+م الHــــ�ام ضـــعيف بامل�ــــام و�~ــــشطة  مـــنخفض مــــن ا

اسة، و�واج�و الكث�� من الضغوط، وذو  ن بالقلق و@تجاه السل1I تجاه الد اسية، وÜشعر والد نو ر ر
نال�و�ـة املغلقــة ي�ــسمو بـاال~غالق الــذ?1Ý والتبعيــة، و�ل�Hمـو بقــيم وأ?ــداف تـم تحديــد?ا ل�ــم مــن  ن

وAÞ سمات �ش�Hك AB دفع الطالب إXY أ~شطتھ وم�امھ ��اديمية . ن�ن دو استكشاف ل�اقبل �خر
فــع   AـB ـس�م� AYالتــاnأ~ــشطتھ وم�امـھ ��اديميـة و AـB ربـدو حـب أو اسـتمتاع أو انــدماج أو اسـتمرار ن
 Xـــــoامي، أي يـــــنعكس ذلـــــك إيجابـــــا عO}ـــض مـــــستو الـــــشغف @~ـــــ مـــــستو الـــــشغف الق�ـــــر وخفــ

ً
ى ي ى

تفـاع ?ـذه �نمــاط لل�و�ـةيالـشغف الق�ـر ف��ت أن @نفعــاالت ) 2020(وأوÒـÑ عبـد اللطيـف . رفـع با
اسة، والشعو  رالسلبية �القلق وسوء التوافق تضفي عXo املتعلم حالة نفسية تدفعھ لإل?مال الد ر

  .ىبامللل والكسل عند القيام باأل~شطة ��اديمية، وانخفاض مستو الدافعية

د?ـار النفـ;:1 مـن : ة الفرض السا8عأظ�رت ن�يج: ن³يجة الفرض السا¼ع زإمVانية الت[بؤ باال
د?ـــار النفـــ;:1 ال�و�ـــة  زأنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة، و�انـــت أكãـــ� �نمـــاط اســـ�اما BـــA الت[بـــؤ باال

ً

  ).ا��ققة، املغلقة، املضطرnة(

اسة �ل من  ; Luyekx et al., 2012; Berzonsky & Papini, 2015: روتتفق ?ذه الن�يجة مع نتائج د
Sepahvandi et al., 2016; Sharma & Chandiramani, 2021; Dastjerdi et al., 2022  

AـB نأن الطـالب ذو ال�و�ـة ��اديميـة ا��ققـة عنـدما �ـسعو : و�مكن تفس�� ?ذه الن�يجـة ي
 Xــoة ع مـة ال�و�ــة لـد¤+م حــال إيجابيـا يقـود?م ذلــك �Pيـاة أكãــ� سـعادة؛ حيـث إن لــد¤+م القـد ر�Pـل أ ز

ً ً

نت اجتماعية بكفـاءة، و�تقبلـو أنفـس�م و�خـر�ن ممـا �ـس�م BـA تنميـة مـشاعر و�لفـة تVو�ن عالقا
ة عoــX التكيــف الــسو والعمــل بفاعليــة عنــد الــضغوط،  يوالــشعو بــالتوافق النفــ;:1، ولــد¤+م القــد ر ر
ومــن ثــم �ــس�م ?ــذه الــسمات املرتبطــة بال�و�ــة ا��ققــة ب�نميــة املــشاعر eيجابيــة املرتبطــة با�Pيــاة 

د?ـــار العامــة  زواOPامعيــة، وإقامــة العالقـــات eيجابيــة، والــشعو بمعÝــ¦ ا�Pيـــاة و�ل�ــا مــن معــا~ي @ ر
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النف;:1، مما �ع1Ý أن ال�و�ة ��اديمية من املتغ��ات املس�مة AB املشاعر eيجابية وnالتاAY أس�مت 
د?ـــار النفــ;:1؛ وأوÒـــÑ ذلــك  ص  أن خـــصائZhang et al. (2020)زال�و�ــة ا��ققـــة BــA تنميـــة @

د?ار النف;:1 ت�سم باالتجاه eيجاµي نحو الذات ونحو �خر�ن، وeيجابية و�داء  زالطالب ذو @ ي
 أن ال�و�ـة منIـ¶ إيجـاµي OPميـع Cakir (2014) ��ـادي12 وأ?ـداف ا�Pيـاة والـصمود النفـ;:1، وأكـد 

  .أ8عاد جودة ا�Pياة

ســــلبا BــــA ) ملعلقــــة واملغلقـــةاملـــضطرnة وا(و�فـــسر الباحــــث إســـ�ام أنمــــاط ال�و�ـــة ��اديميــــة 
ً

ة عoـX التكيـف  د?ار النف;:1 إXY أن ذو ال�و�ة املضرnة �عانو من سوء التوافق وضعف القد ر@ نز ي
ن بـالقلق والــضغوط وضـعف مــستو الرضــا  ىمـع ا�Pيــاة اOPامعيـة، وأن ذو ال�و�ــة املعلقـة �ــشعر وي

اســة وÜع�ـشو حالــة مـن الHــ�دد والــشك، وذو ال�و�ـة املغلقــ وتجـاه الد ن نة ي�ـسمو التبعيــة وال�ــش�ت ر
 Xـoحل املـشكالت ال£ـ1 تـواج��م تحـت ضـغط، ممـا يـنعكس ذلـك سـلبا ومباشـرة ع AB جود عقبات و

ً
و

د?ار النف;:1؛ ف1ô سمات �س�م AB الشعو السل1I تجاه ا�Pياة العامة و��اديمية،  ?م باال رشعو زر
د?ـــار  زممـــا �عÝـــ1 وجـــود تـــأث�� مباشــــر ســـل1I يتمثـــل BـــA انخفـــاض مــــستو @ تفـــاع أنمــــاط ى رالنفـــ;:1 با

اسـة )املـضطرnة واملعلقـة واملغلقـة(ال�و�ـة ��اديميـة   Sepahvandi et al. (2016)ر، وأكـدت ذلـك د
تباط ال�و�ة املضطرnة سلبا بالرفا?ية لنفسية ال£1 توصلت إXY ا

ً
  .ر

  :توصيات البحث

ة القائمـة عoـX @ستفادة من �نموذج املق�Hح عنـد بنـاء ال�ـ�امج و@سـ�Hاتيجيات التعليميـ -
فــــع مــــستو  ىنمــــط ال�و�ــــة ��اديميــــة ا��ققــــة لتنميــــة الــــشغف ��ــــادي12 @~ــــ{Oامي و ر

د?ار النف;:1  .ز@
ـــة لتنميــــة و�ــــA الطالبــــات بال�و�ــــة ��اديميــــة ا��ققــــة والــــشغف  - �åيـ ش عمــــل تد رعقــــد و ر

 .��ادي12
ـــق ا - ـــية وطرائــ اســ ــــاB AYـــــA توظيـــــف املنـــــا;r الد ـــائج البحـــــث ا�Pـ Üس ر@ســـــتفادة مـــــن نتــ رلتـــــد

شاد ال�Hبو لطالبات اOPامعة بما يدعم احتياجات الطالبات النفسية وÜعز لد¤+ن  eزو ي ر
�ب أعــضاء ?يئــة  د?ـار النفــ;:1، وتــد رال�و�ـة ��اديميــة ا��ققــة والــشغف ��ــادي12 و@ ز
ــــف  ?ن و@ســــــتماع إلـــــــi+ن ومــــــساعد�+ن لتخفيـــ ـــــات أفVـــــــا ـــــX مـــــــشاركة الطالبـ Üس عoـ ـــــد رالتـ ر

ىاقعة علi+ن وال£1 �شعر?ن بالـشغف الق�ـر وانخفـاض مـستو الضغوط ��اديمية الو ي
د?ار النف;:1  .ز@

سات والبحوث العلمية، ال£1 ترتكز عXo أسلوب  - رحث الباحث�ن عXo إجراء املز�د من الدا
اسـة ال�و�ـة ��اديميـة والـشغف ��ـادي12  رالنمذجة البنائية للوصـو إYـX ف�ـم أعمـق لد ل

د?ار النف;:1 مع العديد من  . املتغ��ات النفسية و@جتماعيةزو@

اسات مستقبلية مق;:حة   :رد

رالـــدو الوســـيط للدافعيـــة الذاتيـــة ��اديميـــة BـــA العالقـــة بـــ�ن أنمـــاط ال�و�ـــة ��اديميـــة  -
 .وجودة ا�Pياة ��اديمية

 .      نمذجة العالقات السبåية ب�ن أنماط ال�و�ة ��اديمية والذ�اء ألخال#A ومعÝ¦ ا�Pياة -
د?ار النف;:1فاعلية ا - �ب عXo ال�و�ة ��اديمية ا��ققة AB تنمية مف�وم الذات و@ زلتد  . ر
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  :مراجع البحث

أوال
ً

  :املراجع العر|ية: 

�ي، عبــد هللا بــن عــوض الــشغف وعالقتــھ بالــسعادة لــدى طــالب املرحلــة الثانو�ــة BــA ). 2015. (را�Pــا
ة، �لية ال�Hب.مدينة مكة املكرمة سالة ماجست�� غ�� م[شو ر    .ىية، جامعة أم القرر

ÑPيـــع، فيــصل خليـــل صــاnا قاســم دمحم، والر أثـــر الكفــاءة الذاتيـــة ��اديميـــة ). 2021. (رحــسبان، تمـــا
ة.والتكيــــف ��ــــادي12 وأســــلوب الــــتعلم بالــــشغف ��ــــادي12 اه غ�ــــ� م[ــــشو ســــالة دكتــــو ر  ر . ر

nد   . رجامعة ال��موك، إ

ا قاســـم دمحم، والعظامـــات، عمـــر عطـــا هللا عoـــ الـــشغف ��ـــادي12 وعالقتـــھ ). A) .2022رحـــسبان، تمـــا
دن � AـــــB 1:ــــدى طلبـــــة الـــــصف العاشـــــر �سا�ـــــ çـــــA لـ ربالـــــذ�اء الر مجلـــــة جامعـــــة القـــــدس . و

اسات ال�Hبو�ة والنفسية،    . 110 - 97، )38( 13راملفتوحة لألبحاث والد

ا²Pــــصائص الــــسيVوم�Hية ملقيــــاس ). 2018. (ا�Pميـــدى، حــــسن عبــــدهللا، و البلو<ــــ:1، باســــمة ســــالم
BــــA الب�ئــــة ا²Pليجيــــة عoــــX عينــــة مــــن طلبــــة جامعــــة الــــسلطان ) DIDS(اد تطــــو�ر ال�و�ــــة أ8عـــ

اسات ال�Hبو�ة والنفسية، جامعة السلطان قابوس، . قابوس وجامعة الVو�ت  12رمجلة الد
)1( ،147 - 162 .  

ـــــاب حــ ـــن ا�Pيـــــــاة لـــــــدى الـــــــشباب اOPـــــــام�A ). ٢٠١٨. (رالــــــسعدي،  مـــــــة ال�و�ـــــــة وعالق,+ـــــــا بالرضــــــا عــــ زأ
1Ýــــسطي جامعــــــة حيفـــــا أنموذجـــــا( BـــــA اOPامعــــــات eســـــرائيلية الفلـ

ً
جامعـــــة النجــــــاح مجلــــــة ). 

 .1316-١٢٨٥ ،)۷( ٣٢لألبحاث، العلوم e~سانية،  

ـــA عبـــــدالرحمن ال�ــــسامي بالــــذات والـــــشغف والكماليــــة العــــصابية كمنåئـــــات ). 2019. (الــــضبع، فت?ـ
�اض �طفال  ، 63 ة، جامعة سو?اج،ا�Oلة ال�Hبو�. ربال�ناء الذا�ي AB العمل لدى معلمات 

27 - 97.  

ــــدالرحمن ــــاíي للـــــــشغف ��ـــــــادي12 لـــــــدى طلبـــــــة برنـــــــامج ). 2021. (الـــــــضبع، فت?ـــــــA عبـــ النمـــــــوذج الثنـــ
. املاجست�� AB ال�Hبية ا²Pاصـة بجامعـة امللـك خالـد BـA ضـوء 8عـض املتغ�ـ�ات الديموجرافيـة

، ) 16(علــوم و�داب، ا�Oلــة العرnيــة لعلــوم eعاقــة واملو?بــة، املؤســسة العرnيــة لل�Hبيــة وال
97 - 122 . 

النمذجــة البنائيــة الــسبåية للعالقــة بــ�ن الــشغف والعوامــل ). 2020. (الــضيدان، ا�Pميــدي بــن دمحم
مجلـــة العلـــوم . ىا²Pمـــسة الك�ـــ� لل¾²ـــصية وµعـــض املتغ�ـــ�ات لـــدى طلبـــة جامعـــة ا�Oمعـــة

  . e)7( ، 69 - 91~سانية، جامعة حائل، 

�ــــاض ســــليمان الــــسيد ل@نــــدماج ��ــــادي12 وعالقتــــھ بالــــشغف ��ــــادي12 والتفــــاؤ ). 2020. (رطـــھ، 
اســـة BـــA نمذجـــة العالقـــات: والرجــاء لـــدى طـــالب اOPامعـــة مجلـــة �ليـــة ال�Hبيـــة BـــA العلـــوم . رد

  .372 - 291، )3 (44النفسية، جامعة ع�ن شمس، 
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سبåية بـــ�ن نمذجــة العالقـــات الـــ). 2021. (عبــدالعز�ز، أســـماء حمـــزة دمحم، و أيــوب، ســـاAY نåيـــل عطـــا
ا�:1 وأنماط التواصل �سر و�?داف املثXo لل¾²صية والـشغف ��ـادي12  يال�+وض الد ر

د?ار النف;:1 لدى طالب املرحلة الثانو�ة  - 900، 95 ا�Oلة ال�Hبو�ة، جامعة سو?اج،. زو@
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