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الكمالية الالتوافقية وعالق��ا بضغوط ا��ياة ا��امعية لدى املتفوق�ن 
اسيا من طالب ا��امعة ًد   ر

جب مضان فت/. دمحم  ردمحم    يممدوح محمود مصطفي بدو،  الكب�8أحمد ع5. إبرا2يم، ر

2ر، مصر   زقسم ال�Fة النفسية، Cلية ال8Aبية، جامعة @

C  8بيةAلية ال–I لية جامعةJز2ر، مصر الدق  
   eg.edu.azhar@2026.Mohamedragab    :ال8Rيد Pلك8AوOي للباحث الرئLس1

  :لصاملستخ

;ـــدف البحـــث ا��ـــا75 إ5ـــ/ التعـــرف ع0ـــ/ طبيعـــة العالقـــة بـــ(ن الكماليـــة الالتوافقيـــة وضـــغوط ا��يـــاة 
اســـيا مـــن طـــالب ا�Eامعـــة، كمـــا ;ـــدف إ5ـــ/ الكـــشف عـــن مـــدى إم=انيـــة  ًا�Eامعيـــة لـــدى املتفـــوق(ن د ر

ـــدNOم ــــة الكماليـــــة الالتوافقيـــــة لــ ـــن خـــــالل معلوميـ ــــدد . التUبـــــؤ بـــــضغوط ا��يـــــاة ا�Eامعيـــــة مــ وWلـــــغ عـ
طالبـــا وطالبـــة بواقـــع ) 354(رك(ن Xـــ7 البحـــث املـــشا

ً
)200 ( ، مـــن dنـــاث، تراوحـــت ) 154(رمـــن الـــذ_و

;م مــا بــ(ن  ه ) 22 -19(رأعمـا رعامـا بمتوســط قــد ًعامـا، وطبــق البحــث ا��ـا75 عــدة مقــايkس ) 19.33(ً

ـــداد الباحــــث(مقيــــاس ضــــغوط ا��يــــاة ا�Eامعيــــة : وnــــ7 إعــــداد (، مقيــــاس الكماليــــة الالتوافقيــــة )اعـ
تباطيـــة موجبـــة بـــ(ن ). 2015حمـــود مـــصطفي، ممـــدوح م روكـــشفت نتـــائج البحـــث عـــن وجـــود عالقـــة ا

 xـyعzامعـة، وEاسـيا مـن طـالب ا� ًالكمالية الالتوافقية وضـغوط ا��يـاة ا�Eامعيـة لـدى املتفـوق(ن د ر
ـــاة  ـــاع ضـــــغوط ا��يـــ تفــ ــــدل ع0ـــــ/ ا ـــة تـ ــــاس الكماليـــــة الالتوافقيــ ــــة ع0ـــــ/ مقيـ جـــــة املرتفعـ رذلـــــك أن الد ر

جــــة ال=ليــــة للكماليــــة الالتوافقيــــة أســــ~مت بــــالتUبؤ ا�Eامعيــــة لــــدNOم، و رتوصــــلت النتــــائج ا5ــــ7 أن الد
  . بضغوط ا��ياة ا�Eامعية وم=ونا�Nا الفرعية لدى طالب ا�Eامعة

اسيا من طالب ،  ضغوط ا��ياة ا�Eامعية،الكمالية الالتوافقية :الWلمات املفتاحية ً املتفوق(ن د ر
  .ا�Eامعة
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Neurotic Perfectionism and Its Relationship to 
University Life Stress among Academically 
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ABSTRACT: 

The aim of the current research is to identify the nature of the 

relationship between Neurotic perfectionism and the stresses of 

university life among academically gifted university students, and it 

also aimed to reveal the extent to which it is possible to predict the 

stresses of university life through the knowledge of their Neurotic 
perfectionism. The number of participants in the research was (354) 

male and female students, (200) males, (154) females. Their ages 
ranged between (19-22) years, with an average of (19.33) years, and 

the current research administered several measures, namely university 
life stress scale (developed by the researcher), the scale of neurotic 

perfectionism (developed by Mamdouh Mahmoud Mustafa, 2014). 
The results of the research revealed the existence of a positive 

relationship between neurotic perfectionism and the pressures of 

university life among the academically gifted university students, 

which means that the high degree on the neurotic perfectionism 

measurement indicates the high stresses of university life for them. 

The results concluded that the total degree of neurotic perfectionism 

contributed to predicting university life stresses and its sub-

components among university students. 

Keywords: Neurotic Perfectionism, University Life Stress, 

Academically Gifted University Students.  
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  :مقدمة

د NOـتم العديـد مـن البـاحث(ن بطــالب ا�Eامعـة وذلـك مـن منطلــق التأكيـد ع0ـ/ أ ر;ميـة املــوا
عاي�Nــــا وتنمي�Nـــا، أل�Nــــا إحـــدى الر_ـــائز �ساســــية Xـــ7 تحقيــــق التنميـــة املــــستدامة،  ة  رال�ـــشر�ة وضـــر ور

اسيا من طالب ا�Eامعة  ًو�مثل املتفوقو د ر ة حقيقية �ستد�7 الرعاية والدعم -�ش=ل خاص -ن و ثر
يتقـدم حــضار وd;تمـام بمـشكال�Nم مــن أجـل مـستقبل أفــضل ل~ـم و�Eــتمع~م، ف~ـم �سـاس ل=ــل 

) ،   ).426، 2020يممدوح بدو

 xحلـة ��ـصية ت�ــ� الـذات و��ـسانية مـن خـالل نتائج~ـا، ف�ــ يوzعـد الـس�7 إ5ـ/ التفـو  رق
ح، و�عد مظ~را للتطو وdقبال ع0/ ا��ياة، كمـا ¡عت ـ� التفـو ;ـدفا عز�ـزا  ًالبوتقة ال£x تط~ر الر ً ق ر ًو

 ,Silvermanاء الـدافع لتحقيـق الكمـال ع0ـ/ �عـض الطـالب الـذي ¡غـذي حماسـ�Nم وتفـان¤Nم Xـ7 �د
2007, 233).(  

اسيا وال£x مـن أ;م~ـا) 193-192، 2012يوسف عواد، ( و� �ز ً�عض سمات املتفوق(ن د : ر
الرغبــة القو�ــة لــألداء املثــا75 للعمــل وســرعة الــتعلم، واملثــابرة Xــ7 تحقيــق الطموحــات وابــداء نــوع مــن 

رd;تمـــام والتعـــاو مـــع ±خـــر�ن، والـــشعو بال ت(ن، واســـتقاللية ن وثقـــة واملـــسئولية، وdبتعـــاد عـــن الـــر
�ف=ــار و�ح=ــام لـــدNOم �ــش=ل كب(ــ�، وقـــوة املالحظــة والبUيـــة العلميــة القو�ــة، وحـــسن التــصرف Xـــ7 
املواقــف ا��تلفـــة، واســـتخدام أســـلوب حــل املـــشكالت ومـــا ي´بـــع ذلــك مـــن توليـــد لألف=ـــار وتوظيـــف 

��شطة dجتماعيةزا�� �ات والذي ¡عز من الثقة بالنفس وال 7X ة ع0/ الر�ادة، واملشاركة   .رقد

ًو�مكـن أن ت=ـو الرغبـة القو�ـة Xـ7 �داء املثـا75 املـتقن للطـالب املتفـوق(ن دافعـا إ5ـ/ وضــع  ن
ا�Nم، مما يجعل~م 7X س�7 مستمر من الكفاح ا�Eاد؛  رأ;داف ذات مستو�ات مرتفعة، قد تفو قد ق

للوصـو إ5ـ/ الكمــال املUـشود، ممـا قــد يـؤثر ع0ـ/ حيــا�Nم، ىمـن أجـل تحقيــق ذلـك املـستو مــن �داء ل
�ن �عـدم تقبــل  رو�جعل~ـم يجـدو صــعوWة Xـ7 الرضـا عــن الـذات، أو الــشعو بالراحـة؛ ل=ـو�Nم مغمــو ر ن

ه السليمان، (�داء بالرغم من جودتھ وإتقانھ،    ).192، 2016رنو

تبــاط الكماليـة  اســات و�بحـاث ا��تلفـة إ5ـ/ ا رو�ـش(� العديـد مـن الد ا¹ــ¸x؛ ر ربـالتفو الد ق
ــــرا  ًحيـــــث إن الطـــــالب املتفوقـــــو أك�ـــــ� عرضـــــة للميـــــو الكماليـــــة مـــــن أقـــــرا�Nم العـــــادي(ن، وذلـــــك نظـ ل ن

ا�Nم �دائيـة املرتفعـة وحـساسي�Nم الزائـدة نحـو ±خـر�ن   ,Nugent, 2000, 215; Silvarman)رلقـد
2007, 237).  

 توافقيـة وال توافقيــة، و�عت ـ� الكماليـة سـمة ��ـصية معقـدة متعــددة ��عـاد، ت´نـوع إ5ـ/
ًوتـــرتبط بUتــــائج الـــ¾�ة النفــــسية والــــسلوكية لطـــالب ا�Eامعــــات، وذلــــك اســـ´نادا إ5ــــ/ أن ��ــــصية 

اك والـسلوك واملـشاعر  رالفـرد �عكـس أشـ=اال مختلفـة مـن التـأث(� وdد
ً

(Newman et al., 2019, 
ة كب(ـ�ة لـدى الطـالب، وzش=ل تحقيق �;داف ال�Âصية واملعاي(� �_اديميـة وامل~نيـة أ;ميـ. (106

جات وأفـضل املراكـز امل~نيـة، لـذلك ¡ـس�/ الـبعض مـNÃم إ5ـ/  رحيث ي´نافسو للوصو إ5ـ/ أع0ـ/ الـد ل ن
ا�Nم وام=انيـا�Nم، و;ـم ذو الكماليـة التوافقيـة،  يبذل أقـÅ¸Æ ا�E~ـود ل�Äـصو ع0ـ/ ذلـك وفقـا لقـد رل ً

ا روع0/ النقيض من ذلك قد يضع �عض الطـالب أ;ـدافا ومعـاي(�ا تفـو قـد ق ً ً
ن�Nم و�=ـو مـن الـصعب 
�Nم ع0ــ/ املنافــسة، وتحقيــق �;ــداف ال£ــx وضــعو;ا ألنفــس~م،  رتحقيق~ــا، و�Uــتج عــن ذلــك عــدم قــد

  . (Chufar & Pettjohn, 2013, 117)يو;م ذو الكمالية الالتوافقية 
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ن أن الطـــالب الـــذين ¡عــانو مـــن الكماليـــة الالتوافقيـــة (Schwenk , 2012, 21)ىو�ــر 
نغ(ـ� _ــا7X أو غ(ــ� جيـد، و�Uتقــدو ذا�Nــم �ـش=ل مبــالغ فيــھ، ممـا يUــتج عــن ذلــك نيقيمـو أداء;ــم بأنــھ 

ة مر;قـــة  تفــاع مـــستو�ات الــضغوط، حيـــث يقــوم ;ـــؤالء �فـــراد بامل~ــام و�عمـــال الوظيفيــة بـــصو را ر
اسات ا��ديثة أنھ ع0/ . تؤدي إ5/ �عاقة الذاتية فيما ¡سxÏ �عملية توليد الضغوط ركما تؤكد الد

كمالية ل~ا �عض التأث(� �يجاÐي ع0/ �فراد 7X إنجاز امل~ام وتحقيق �;داف إال أن الرغم من أن ال
ــا الالتوافقيــــة % 80 ـــو كث(ــــ�ا مــــن الــــضغوط، وذلــــك آثــــار تبعا�Nــ ًمــــن الــــساعي(ن إ5ــــ/ الكماليــــة يواج~ـ ن

(Samuel, 2014, 6).  

�ادة إ5/ أن الكمالية الالتوافقية قد �) (Eley et al., 2020, 1301-1302 وzش(�   7X زسا;م
اســة _ــل مـن . الـضغوط لــدى الطالـب ا�Eــام�7  ,Cook & Ciesia)رو�ؤكـد ذلــك مـا أظ~رتــھ نتـائج د

)2020, .Kang et al ;2015, .et al, Rice; 2020, .Beck et al; 67, 2019 أن الكماليـة الالتوافقيـة 
تبطت �ش=ل إيجاÐي بضغوط ا��ياة ا�Eامعية   . را

اسـة ا�Eامعيـة ضـغوطا مختلفـة وذلـك ن´يجـة للعديـد مــن و�واجـھ الطـالب Xـ7 مرحلـة الد
ً

ر
ـــــق باالســــــتذ_ار،  ـــــاتق~م، حيــــــث الــــــضغوط �_اديميــــــة ال£ــــــx تتعلـ املتطلبــــــات و�عبــــــاء امللقــــــاة ع0ــــــ/ عـ

، 2004آمــــال جــــودة، (والتحـــصيل �_ــــاديxÏ، وdمتحانــــات، والــــضغوط dقتــــصادية، وdجتماعيــــة 
669 .(  

ا للقلـــق  و�عـــد مـــستو�ات الـــضغوط مـــصد
ً
لـــدى طـــالب ا�Eامعـــة، خاصـــة أل�Nـــا تـــؤثر ع0ـــ/ ر

 xÏـادي_�ًحيـث أصــبحت الـضغوط جــزءا مـن ا��يــاة . (Pillay, 2010, 234)ىمـستو أداء الطــالب 

جيــة املوضــوعة ع0ـ/ عــاتق~م، و�عرضــ~م �ــش=ل  ر�_اديميـة وذلــك �ــس�ب التوقعـات الداخليــة وا��ا
 ,.Reddy)ىتو الفـــردي وdجتمـــا�7 كب(ــ� للمـــشكالت �_اديميـــة والتحـــوالت ال£ـــx تحــدث ع0ـــ/ املـــس

.2018, 531).  

اســيا شـر�حة م~مــة Xـ7 ا�Eتمــع، وألن ;ـذه املرحلــة  ًونظـرا ألن طـالب ا�Eامعــة املتفـوق(ن د ر ً

�ب إلعـداد طالـب ¡عــود بـالنفع ع0ـ/ نفـسھ ومجتمعــھ، لـذا يجـب أن ت´ــسم  رnـ7 مرحلـة التأ;يـل والتــد
نفــسية و�_اديميــة وdجتماعيــة وdقتــصادية، ;ــذه املرحلــة باالســتقرار Xــ7 شــ£Å مجــاالت حيــا�Nم ال

Xــــ7 ا�Eــــاالت  والــــ¾�ية، والعمــــل ع0ــــ/ البحــــث عــــن أ;ــــم املتغ(ــــ�ات ال£ــــx يمكــــن أن �عيــــق dســــتقرار 
ـــاة  اســــة العالقــــة بــــ(ن الكماليــــة الالتوافقيــــة وضــــغوط ا��يـ ـــا75 بد رالــــسابقة، لــــذا أ;ــــتم البحــــث ا��ـ

اسيا من طالب ا�Eامعة ًا�Eامعية لدى املتفوق(ن د   .ر

أوال
ً

  مشWلة البحث: 

اسيا وذلك  ً�عت � الكمالية الالتوافقية من أخطر املشكالت ال£x تواجھ طالب ا�Eامعة املتفوق(ن د ر
أل�Nــا تـــرتبط بـــبعض ±ثـــار الــسkئة ع0ـــ/ ا�Eوانـــب �_اديميـــة وdجتماعيــة والنفـــسية لـــدNOم وWالتـــا75 

اسية املUشودة اسات _ل منحيث . ريمكن أن تؤثر ع0/ تحقيق �;داف الد  Beck) ركشفت نتائج د
Shafique et  ;2015, .et al, Rice; 2020, .Kang et al; 67, 2019, Ciesia& Cook ; 2020, .et al

al., 2017; Shaunessy., et al 2011) عـن وجـود مـستو�ات مرتفعـة مـن الكماليـة الالتوافقيـة بـ(ن 
اسيا ًالطالب املتفوق(ن د   .ر
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جــــة واذا _ـــان ;ـــؤالء الطـــالب ¡عـــ رانو مـــن الكماليـــة الالتوافقيـــة وال£ـــx تجعل~ـــم م~تمـــ(ن بد ن
ـــــم  ـــــدين تحقيـــــــق ذا�Nــ ـــــاولو جا;ــ ا¹ـــــــ¸x، حيـــــــث يحـ ـــــستو�ات �داء الد ـــــو إ5ـــــــ/ أع0ــــــ/ مــ نكب(ــــــ�ة بالوصــ رل
ن ل~م، و7X خضم ذلك قد ينجرفـو إ5ـ/  �Nم ال£x يضع~ا ±خر نوتقدير;م ل~ا، وحفظ كيا�Nم وصو و ر

ن Xــ7 ســ�يل تحقــيق~م ل~ــذه �شــياء فيقعــو تحــت وطــأة مــستو�ات مرتفعــة مــن الكماليــة الالتوافقيــة
ًضـــغوط ا��يــــاة ا�Eامعيـــة بمختلــــف جوانNÝـــا، ونظــــرا ألن ضـــغوط ا��يــــاة لـــدى طــــالب ا�Eامعـــة قــــد 

ًي�Þتــب عل¤Nــا الكث(ــ� مــن ±ثــار النفــسية والفــسيولوجية وdجتماعيــة و�_اديميــة وال£ــx �ــش=ل عائقــا 

اســــية املطلوWــــة،  ا¹ــــ¸x رأمــــام تحقيــــق �;ــــداف الد روWالتــــا75 التــــأث(� الــــسلxß ع0ــــ/ مــــستو �داء الد ى
ة Xـ7 كث(ـ� مـن جوانـب حيـا�Nم و�ـأ�ي Xـ7 مقـدم�Nا ا��يـاة  رلدNOم، باإلضافة إ5/ العديد من ±ثـار الـضا

  .ا�Eامعية

اسات عرWية  رونظرا لعدم وجود د  ا;تمت بالكشف عن العالقة - 7X حدود اطالع الباحث–ً
اسيا من طـالب ا�Eامعـة قـام ب(ن الكمالية الالتوافقية وض ًغوط ا��ياة ا�Eامعية لدى املتفوق(ن د ر

  :الباحث بإجراء ;ذا البحث لإلجابة عن �سئلة التالية

ً ;ل توجد عالقـة ذات دالـة احـصائيا بـ(ن الكماليـة الالتوافقيـة وضـغوط ا��يـاة ا�Eامعيـة لـدى -1 

اسيا من طالب ا�Eامعة؟ ًاملتفوق(ن د   ر

غوط ا��يــــاة ا�Eامعيــــة مــــن خــــالل معلوميــــة الكماليــــة الالتوافقيــــة لــــدى  ;ــــل يمكــــن التUبــــؤ بــــض-2
اسيا من طالب ا�Eامعة؟ ًاملتفوق(ن د   ر

  : أ2داف البحث: ًثانيا

  :_�دف البحث ا��ا^. إ^[ ما ي5.

اسيا من  • ًمعرفة العالقة ب(ن الكمالية الالتوافقية وضغوط ا��ياة ا�Eامعية لدى املتفوق(ن د ر
  .طالب ا�Eامعة

0ــــ/ مــــدى إم=انيــــة التUبــــؤ بــــضغوط ا��يـــاة ا�Eامعيــــة مــــن خــــالل معلوميــــة الكماليــــة التعـــرف ع •
اسيا من طالب ا�Eامعة ًالالتوافقية لدى املتفوق(ن د  .ر

ثالثا
ً

  أ2مية البحث: 

   2Iمية النظرbة-أ

تكمن أ;مية البحث من أ;مية املرحلة العمر�ة ال£x يمر Näا طالب ا�Eامعة، وما يحدث Näا من  •
�ة تؤثر ع0/ مستو ال¾�ة النفسية لدNOم حيث يفتقر الطالب 7X ;ذه �غ(�ات وتقلب ىات جذ ر

املرحلة إ5/ ا�� �ة والتجرWة 7X الكمالية الالتوافقية ممـا ¡ـستد�7 البحـث عNÃـا وأخـذ;ا Xـ7 عـ(ن 
 .dعتبار

اسـات العرWيـة  •  ال£ـx تناولـت - Xـ7 حـدود اطـالع الباحـث–ر ¡ستمد البحث أ;ميتـھ _و�Nـا أو5ـ7 الد
اســـيا مـــن طـــالب الكمال ًيـــة الالتوافقيـــة وعالق�Nـــا بـــضغوط ا��يـــاة ا�Eامعيـــة لـــدى املتفـــوق(ن د ر

 .ا�Eامعة
يقـــــدم البحـــــث مجموعـــــة مـــــن �طـــــر النظر�ـــــة ملف~ـــــوم الكماليـــــة الالتوافقيـــــة وضـــــغوط ا��يـــــاة  •

ا�Eامعيــة، مــن خــالل عــرض مجموعــة مــن البحــوث املتعلقــة Näــذا املف~ــوم للمــسا;مة Xــ7 إثــراء 
 .سي=ولو7çال�Þاث النفx¸æ ال
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  : 2Iمية التطبيقية-ب

قد �سا;م نتـائج ;ـذا البحـث Xـ7 إمـداد ا��تـص(ن وامل~تمـ(ن برعايـة طـالب ا�Eامعـة بمعلومـات  •
لوطر وأساليب جديدة حو طبيعة املش=لة وأسباNäا  .ق

قــــد يفيــــد ;ــــذا البحــــث Xــــ7 ا�Eانــــب الوقــــاèي متمــــثال Xــــ7 معرفــــة �ســــباب ال=امنــــة خلــــف �ــــشأة  •
ً ُ

شــادية الكماليــة الالتوا رفقيــة بحيــث يمكــن توجيــھ ان´بــاه البــاحث(ن إ5ــ/ إعــداد وتطبيــق بــرامج إ
ة الناتجة عNÃا  .روعالجية �Nدف ل�Äد من ±ثار النفسية وا�Eسدية الضا

 .يمد البحث ا��ا75 املكتبة العرWية بمقياس جديد، ;و ضغوط ا��ياة ا�Eامعية •

ًاdعا   :مصط�eات البحث: ر

  :ائية للمصط�Äات املستخدمة 7X البحثفيما ي70 عرض للتعر�فات �جر

اسيا إ5/ �نجـاز ال=امـل بـالتطلع : الكمالية الالتوافقة � 7nً ميل ق~ر يدفع الطالب املتفو د ر ق ي
�داء وÐش=ل مبالغ فيھ، وال ¡ستطيع الوصو إل¤Nا وال تتالءم مع  7X لإلحراز املستو�ات العالية

� وأف=ــار ومعتقــدات لتقيــيم أدائــھ، وd;تمــام الواقــع، وفــق املــستو�ات ال£ــx يت�نا;ــا مــن معــاي(
الزائد باألخطاء واملغاالة 7X شدة وتقييم ومحاسبة الـذات، وا;تمـام مفـرط بتقيـيم dخـر�ن لـھ 

وألدائــھ ممــا يدفعــھ إ5ــ/ الــشعو بــالنقص و�جعلــھ متخوفــا مــن الفــشل 
ً

مــضان، ناصــر (ر رأحمــد 
  ).  109، 2020عبد الرشيد، 

 ما يتعرض لھ الطالب ا�Eام�7 مـن أعبـاء أ_اديميـة واجتماعيـة 7n: ضغوط ا��ياة ا��امعية �
اسية املطلوWة اسة ا�Eامعية وال£x يمكن أن �عيق تحقيق �;داف الد رومادية أثناء ف�Þة الد  .ر

اســـيا مــن طـــالب ا��امعــة � ًاملتفوقــو د ر ا¹ـــ¸x؛ وقــد تـــم و;ـــم الطــالب مرتفعـــو : ن رالتحــصيل الد
اسـة ا��اليـة مـن طـالب ا ;ـر بتف~نـا dشـراف رتحديد;م 7X الد d و5ـ/ ب=ليـات جامعـة�زلفرقـة 

جة  قفأك�� 7X الش~ادة الثانو�ة، ومن بقية الفر ا��اصل(ن ع0ـ/ تقـدير % 80را��اصل(ن ع0/ د
 .ًجيد جدا 7X العام املاx¸ì"أو " ممتاز"

  حدود البحث: ًخامسا

ك Xــ7 البحـث مجموعــة مــن طــالب املرحلـة ا�Eامعيــة مــن : ا��ـدود الiــشرbة-   -رذ_ــو(ا�UEــس(ن ر شــا
;م ب(ن ) إناث ه ) 23-19(روت�Þاوح أعما رعامـا، بمتوسـط عمـر قـد ي

ً
يعامـا، وانحـراف معيـار ) 19,33( ً

  :    ً تقر�با، وتم تحديد;م من خالل مجموعت(ن)0,86(

ك ف¤Nا :ا�kموعة Iو^[*    .طالب) 150(ر وتمثل عينة التحقق من ا��صائص السي=وم�Þية وشا

ض البحــث وWلـــغ عـــدد :ا�kموعــة الثانيـــة *  و وتمثــل العينـــة �ساســـية وذلــك للتأكـــد مــن îـــ�ة فـــر
، ) 200(بواقع ) رذ_و وإناث(طالب وطالبة من طالب املرحلة ا�Eامعية ) 354(املشارك(ن  رمن الذ_و

  . من dناث) 154(

اسات �: ا��دود املWانية- 2 �سانية ر تم تطبيق البحث ا��ا75 ع0/ طالب _لية ال�Þبية بن(ن، و_لية الد
;ر الشر�ف فرع الدق~لية d زبنات، جامعة.  

اx¸¹ : ا��دود الزمنية-3 ، للعام الد �و x¸¹ا ر تم التطبيق خالل الفصل الد   ).م2022 - 2021(لر
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اسات السابقة رالعرض النظر والد   ي

أوال
ً

اسيا:  ًطالب ا��امعة املتفوق�ن د  Academically gifted university students ر

ا البUيـھ ال�Âــصية �عت ـ� املرحلـ ة ا�Eامعيــة فÞـ�ة انتقاليــة Xـ7 غايــة �;ميـة، حيــث ت´ـش=ل ف¤Nــ
ف وdتجا;ات امل~نية،  رللطالب وحيا�Nم واتجا;ا�Nم املستقبلية، و�ك´سبو خالل~ا الكث(� من املعا ن
اسية وغ(�;ا، كما يرافق~ا العديد  ات كث(�ة تتمثل 7X تحقيق �;داف الد رو�رافق ;ذه املرحلة إنجا ز
ف  ومـــن املـــشكالت ال£ـــx يمكـــن أن �عيـــق تحقيـــق ;ـــذه �;ـــداف، ونظـــرا الخـــتالف املـــستو�ات والظـــر ً

ق الفرديــــــة بــــــ(ن طــــــالب ا�Eامعــــــة اختلــــــف تــــــأث(� تلــــــك  ــــر والنفــــــسية وdجتماعيــــــة وdقتــــــصادية والفــ
اx¸¹ لبعض الطالب وانخفاضھ  تفاع �داء الد اx¸¹ لدNOم، مما نتج عنھ ا راملشكالت ع0/ �داء الد ر ر

اسياعند ً البعض ±خر مما يفر لنا طالبا متفوق(ن وغ(� متفوق(ن د رً   . ز

 xحلــــة ��ــــصية ت�ـــ� الــــذات و��ــــسانية مــــن خــــالل نتائج~ــــا، ف�ــــ يوzعـــد الــــس�7 إ5ــــ/ التفــــو  رق
ح، و�عد مظ~را للتطو وdقبال ع0/ ا��ياة، كمـا ¡عت ـ� التفـو ;ـدفا عز�ـزا  ًالبوتقة ال£x تط~ر الر ً ق ر ًو

 ,Silvermanغـذي حماسـ�Nم وتفـان¤Nم Xـ7 �داء الـدافع لتحقيـق الكمـال ع0ـ/ �عـض الطـالب الـذي ¡
2007, 233).(  

ا�Nم وا;تمامـا�Nم وأ;ـداف~م وأنظمـة قـيم~م داخـل  اسيا Xـ7 قـد رو�ختلف الطالب املتفوقو د ًر ن
 7X م القو�ةNغب� اسات أن أ;م ما يم(ï;م  را�Eتمع عن أقرا�Nم العادي(ن، فقد أثب´ت العديد من الد ر

ـــة الـــــــصعبة تحقيــــــق  ـــــديات �_اديميـــ ــــاز لتحقيـــــــق �;ــــــداف، وخــــــوض التحــ ـــــة �نجــ الــــــذات، ودافعيــ
(Hammond et al.,2007, 199) .  

 قمفJوم التفو •

ا�Nم وام=انيـا�Nم ) (Renzulli, 2011, 82¡عـرف      راملتفـوق(ن بـأ�Nم �فـراد الـذين بحكـم قـد
ن ع0ــ/ �داء العــا75، والــذي يتطلــب بــرامج وخــدمات �عليميــة  زتتجــاو ا��ــدمات وال ــ�امج ال£ــx وقــادر

ات وتحقيــــق dســــتفادة ال=املــــة مNÃــــا للفــــرد  ـــة مــــن أجــــل إظ~ــــار ;ــــذه القــــد س العاديـ رتقــــدم~ا املــــدا ر
ة العقليــــة . وا�Eتمـــع �ïñو5ــــ7 ;ـــو الــــذي يتمتــــع بمــــستو مــــن القــــد رفــــالفرد املتفــــو مــــن وج~ــــة نظــــر  ىر ق

سة، باإل رالعامة وال£x تظ~ر ع0/ ش=ل أداء عا75 ومتفو 7X املد ات ق رضافة إ5/ أداء مرتفع ع0/ اختبا
الــذ_اء، وdلÞــïام Xــ7 امل~مــة وال£ــx تظ~ــر ع0ــ/ شــ=ل املثــابرة و�صــرار ع0ــ/ تحقيــق �;ــداف والــدوافع 

، (والتحصيل    ). 24، 2001يعبد الرحمن سليمان، صفاء غاز

ا��� والعوامل املؤثرة فيھ  • رالتفو الد  ق

، (عرفـت  حلــو قم~ـا  ا¹ـ¸x ) 14، 2001ز رالتفـو الد تفـاع امل�Äـوظ Xــ7 التحـصيل أو �نجــاز ق d ربأنــھ
اx¸¹ فو �ك��ية أو املتوسط(ن من �قران قالد   .ر

صـف  ه ) 47-46، 2005خالـد الــ�Âي70، (وو اسـيا بأنــھ ذلـك الفـرد الــذي يرتفـع Xـ7 إنجــا زاملتفـو د ًر ق
  .قأو تحصيلھ بمقدار م�Äوظ فو �ك��ية أو املتوسط(ن من أقرانھ

إ5ــ/ �عــض العوامــل ) 115-114، 1999عبــد اللطيــف، عبــاس عــوض، مــدحت (وقــد أشــار _ــل مــن 
  :قال£x يمكن أن تؤثر ع0/ تفو الطالب 7X ا�Eانب �_اديxÏ وتنقسم إ5/ قسم(ن
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اســة، : عوامـل خاصـة بــالفرد) أ( ات، والدافعيــة، والطمـوح، والرضــا عـن الد رو�ـشمل الــذ_اء، والقـد ر
العادات �يجابية d 7Xستذ_ار، والتعلم، وا�� �ة وdتجا;ات �يجابية نحو املؤسسة التعليمية، و

  .ال�Âصية، وÐعض املشكالت ال�Âصية

ىو�ــشمل اتجا;ــات الوالـدين نحــو تحــصيل �بنــاء، واملــستو dجتمــا�7 : عوامـل خاصــة بالبkئــة) ب(
ــــل  ، والـــــدعم مـــــن قبـ ـــات املـــــساعدة لعمليـــــة التفـــــو ـــا7X وdقتـــــصادي لألســـــرة، وتـــــوف(� �م=انيــ قوالثقــ

اسة±خر� اx¸¹، واس�Þاتيجيات التعليم، وأجواء Eóرة الد رن، والتEôيل الد   .ر

اسيا ًخصائص وسمات املتفوق�ن د   :ر

ـــ(ن عـــــن أقــــــرا�Nم مــــــن غ(ــــــ� املتفــــــوق(ن و;ــــــذه  ـــï املتفوقــــــو بخــــــصائص عامــــــة تجعل~ــــــم مختلفـــ نيتم(ــ
، و�جراءات ال£ـx اسـتخدمت للكـشف عـNÃم  �ف ال£x ت�نا;ا الباحثو نا��صائص تEõUم مع التعا ر

ــــد حــــــدد بــــــدر العمــــــر، ). 1760-1759، 2016بــــــد الــــــرحمن النملــــــة، ع( �عــــــض ) 115-114، 1990وقــ
  :خصائص املتفوق(ن كما ي70

حيـــث ¡عـــد معـــدل النمـــو Xـــ7 ا��ـــصائص العقليـــة لـــدى �فـــراد املتفـــوق(ن : ا��ـــصائص العقليـــة - 
ة وتحكمــا Xــ7 مجــال اســتخدام اللغــة، ًيفــو مثليــھ مــن �فــراد العــادي(ن، فيــصبحو أك�ــ� قــد ر ن  ق

اك العالقات ب(ن �شياء  .روإد

ا عاليــــا مــــن dتــــزان dنفعــــا75 : ا��ـــصائص الوجدانيــــة dنفعاليــــة -  ًحيــــث يظ~ــــر املتفوقــــو قــــد ًر ن
 .وضبط النفس

ـــا : ا��ــــــصائص dجتماعيــــــة -  ة ع0ــــــ/ قيــــــادة ا�Eماعــــــة، وdنــــــدماج مع~ـــ ـــد ـــــï املتفوقــــــو بالقـــ ريتم(ـ ن
 وdمتثال ملعاي(�;ا، 

ا��� رمحWات التفو الد   :ق

قعض ا��=ات ال£x اتبع~ا الباحثو 7X مجال التفو وتت�Äص 7X   ;ناك �   :ن

  .قوzعxy �عر�ف التفو ع0/ أساس �سبة الذ_اء لدى الفرد:  محك الذ_اء-أ

  .قوzعxy �عر�ف التفو ع0/ أساس التحصيل وdنجاز:  محك التحصيل �_اديxÏ-ب

ة عــــدم dكتفــــاء:  ا��=ــــات املتعــــددة-ج ورحيــــث يــــر �عــــض البــــاحث(ن ضــــر  بمحــــك �عينــــھ لتعر�ـــــف ى
اء  ـــاد ع0ــــــ/ أك�ـــــ� مـــــن محــــــك أو معيـــــار مثــــــل الـــــذ_اء، والتحــــــصيل، وأ ، بـــــل يجــــــب dعتمــ رالتفـــــو ق

�ــة  ات dبت=ا ات ا��اصــة والقــد ات القــد ســة، واختبــا راملعلمــ(ن، و÷ــEالت املد ر ر ر مــدحت عبــد (ر
  ). 106-105، 1999اللطيف، عباس عوض، 

م، (  وقد قام  باستخدام محك التحصيل �_اديxÏ ) 305، 2004ردمحم ح�x¸ù، جاد هللا أبو امل=ا
اســيا، فالطالــب املتفــو ;ــو مــن يحــصل ع0ــ/ �ــسبة  قللتحديــد الطــالب املتفــوق(ن د ً فــأك�� مــن % 85ر

جــات dمتحــان، أمــا الطالــب غ(ــ� املتفــو ;ــو مــن يحــصل ع0ــ/ �ــسبة أقــل مــن  قمجمــوع د مــن % 85ر
جات نفس dمتحان  .رد
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اسـيا ًنظـرا للطبيعـة ا��اصـة للطـالب املتفـوق(ن فقـد يظ~ـر : رحاجات ومـشكالت املتفـوق�ن د

وقـد . لدNOم �عض dحتياجات ا��اصة وذلك بحكـم خصائـص~م املتعـددة ال£ـx تم(ـï;م عـن أقـرا�Nم
، (حاولت  حلو قم~ا    :تحديد �عض ;ذه ا��اجات لدNOم _التا75) 17-16، 2001ز

ا- -    .تھ وام=اناتھ واستعداداتھر ا��اجة إ5/ مز�د من �نجاز ليناسب ذلك ما تدفعھ إليھ قد

 ا��اجة إ5ـ/ مز�ـد مـن تقـدير ±خـر�ن لـھ لي´ناسـب ذلـك مـع مـا ¡ـشعر بـھ ;ـو نفـسھ ومـا تؤكـده - - 
اتھ   زإنجا

غبھ م�Äة ملز�د من �نجاز- -  ه من  ر ا��اجة إ5/ املز�د من العناية وال£x ت´ناسب مع شعو   .ر

ه امل- -  ا¹ــ¸x خـاص فـالفرد املتفــو إنجـا ز ا��اجـة إ5ـ/ برنـامج د تم(ـï والــسرzع ¡ـشعره بفـراغ يجــب قر
  .إشغالھ

اســيا ) 29، 2012راìــ¸x أبــو ;ــواش، (وzــش(�  ًإ5ــ/ أ;ــم املــشكالت ال£ــx تواجــھ املتفــوق(ن د ر
ا�Nم، والتوقعـــات العاليـــة مـــن ±خـــر�ن، يل¤Nـــا  اســـية لقـــد روال£ـــx تمثلـــت Xـــ7 عـــدم مالئمـــة املنـــاýþ الد ر

ا¹ــ¸x، والكماليــة الالتوافقيــة وا� �ــوف مــن الفــشل، واملعــاي(� املرتفعــة، رمــشكالت ســوء التكيــف الد
ة ع0ــ/ أخــذ القــرار،  رومـشكالت �حبــاط، والEôــز عــن احــداث التغي(ــ�، وال´ــسو�ف، وdفتقــار للقــد

  .وتد�ي مف~وم الذات الناتج عن ا��ساسية املفرطة

  Neurotic Perfectionism الكمالية الالتوافقية: ًثانيا

;ـــا ال رينظـــر للكماليـــة الالتوافقيـــة باعتبا ًنقـــد الـــذا�ي وميـــل الفـــرد إ5ـــ/ وضـــع معـــاي(� عاليـــة جـــدا ُ

لألداء، كما ينظر إل¤Nا من الناحية النفسية بأ�Nا سمة ��ـصية ت´ـسم بكفـاح الفـرد لبلـوغ الكمـال، 
يصاحNÝا تقييمات نقدية للـذات ومخـاوف مـن التقييمـات غ(ـ� �يجابيـة، ف�ـx تـدفع �فـراد ��اولـة 

  ). 67، 2015ل حسان(ن، اعتدا(تحقيق املثالية التï)Eôية 

 ,Burns, 1980)روقد اختلف الباحث(ن واملنظر�ن 7X تحديد أ�عاد الكمالية، حيث يتصو 
ن أن للكماليـة �عـدا واحــدا، حيـث نظـر إل¤Nــا أ�Nـا مف~ومـا ســلبيا، فـاألفراد الكمـاليو ير;قــو (34-35 ن ً ً ُ ً ً

ن قيمــــ� وأنفــــس~م باســــتمرار ودو توقــــف لتحقيــــق أ;ــــدفا مــــستحيلة، و�قــــدر
ً Nم ال�Âــــصية حــــسب ن

ــــق عـــــددا مــــــن  ـــاق الـــــضر وال~ز�مـــــة بـــــالنفس، وخلـ ;م، و�ـــــؤدي ;ـــــذا إ5ـــــ/ إ��ــ ـــاج~م وإنجـــــا ــــم إنتــ Eóًـ ر ز
 Haase )ىبkنما ير _ل من . املشكالت ال£x تتضمن ضعف ال¾�ة العامة، وانخفاض تقدير الذات

& Prapvessis, 2004, 1729; Turner & Turner, 2011, 840; Chufer & pettijohn, 2013, 117; 
Newman, et al., 2019, 106) /ة ع0ــ ة عـن بنـاء معقــد متعـدد ��عـاد لـھ القـد ر أن الكماليـة عبـا ر

التأث(� ع0/ سـلوكيات �فـراد طـوال ا��يـاة، وتـرتبط بUتـائج الـ¾�ة النفـسية والـسلوكية، حيـث إن 
ا ســــلبية تتمثـــل Xــــ7 �عـــض dضــــطرابات النفـــسية، ونتـــائج أخــــر إيجابيـــة تتمثــــل Xـــ ىل~ـــا آثـــا 7 �نجــــاز ًر

ًوتحقيــق �;ـــداف، وتنقـــسم إ5ــ/ كماليـــة توافقيـــة وغ(ــ� توافقيـــة، وذلـــك اســ´نادا إ5ـــ/ أن ال�Âـــصية 

اك والسلوك ر�عكس أنماطا مختلفة من التأث(� وdد
ً

      .  

الكماليـة الالتوافقيــة بأ�Nـا مطالبــة ) (Hollender ,1965, 4¡عـرف :  مفJـوم الكماليـة الالتوافقيــة •
ا�Nم وام=انيـا�Nم، والـس�7 الذات و±خر�ن بم ات مرتفعة من �داء أع0ـ/ ممـا تتطلبـھ قـد رعاي(� وقد ر

ة أفضل للذات رل�Äصو ع0/ صو   ..ل
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 بأ�Nا امليل �ش=ل ق~ر لتحقيق ومتا�عة أ;دفا عالية وغ(ـ� واقعيـة (Pacht, 1984, 386)وzعرف~ا 
ً ي

لومستحيل تحقيق~ا، حيث ير الفرد قيمتھ وتقديره لذاتھ 7X الوصو لل~    .  دف و�نجازى

يبأ�Nـا سـ�7 الفـرد �ـش=ل ق~ـر لتحقيـق أ;ـداف غ(ـ� واقعيـة، ) (Nugent, 2000, 215وقـد وصـف~ا 
  . وغ(� قابلة للتحقيق

ة عن أسلوب ��x¸Æ ي´سم بالكفاح لتحقيق ) (Lee, 2007, 1ىو�ر  رأن الكمالية الالتوافقية عبا
  .الذاتمستو�ات ومعاي(� عالية للغاية لألداء، مع امليل إ5/ نقد 

ل بأ�Nا تحديد الفرد أل;داف وغايات تجعلھ ¡عا�ي من الوصو إ5/ (Naz et al., 2021)وzعرف~ا 
  .تحقيق~ا

 يخصائص Iفراد ذو الكمالية الالتوافقية

: ي �عـض ا��ــصائص والــصفات لـذو الكماليــة الالتوافقيــة وnــ7(Pingree, 1999, 13)وضـع 
dة مستمرة، و رالشعو بالنقص والدونية بصو ستغراق الشديد 7X فكرة الكمال وعدم تقبـل فكـرة ر

ضع مستو�ات ومعاي(� غ(� واقعية وال يمكن الوصو ال¤Nا مما يضع~م دائما تحت وطأة  ًالفشل، و ل و
وقــــد . الفــــشل وعــــدم الرضــــا عــــن الــــذات، الــــس�7 الــــشديد إ5ــــ/ الكمــــال لعــــدم فقــــد ا;تمــــام ±خــــر�ن

تفاع مـستو : ىر من الصفات تمثلت 7Xمجموعة أخ) 236، 2005شادية عبد ا��الق، (أضافت  ىا ر
ـــا�7، ســــرعة التــــوتر والغــــضب، وشــــدة ا��ـــــساسية  Xــــ7 العمـــــل ا�Eمـ ـــن املــــشاركة  القلــــق، وا��ــــوف مـ
رالنتقــادات ±خـــر�ن، وشــدة لـــوم الـــذات، وكرا;يــة تلقـــي التعليمــات مـــن ±خـــر�ن، تجنــب الظ~ـــو Xـــ7 

  زاجيةاملواقف dجتماعية، فقدان الثقة 7X ±خر�ن، والتقلبات امل

يخصائص �فراد ذو الكمالية الالتوافقية باإلفراط ) (Silverman, 2007, 234-235وzعدد 
ر7X تقييم �داء، ونقص الثقة 7X النفس، وتأجيل امل~ام، والشعو بالفشل، وعدم الرضا عن �داء 

ب ا�Eديدة، وا��وف الشديد من ا ت(ن وتجنب التجا ات، الر روما يتحقق من أ;داف وإنجا ر ت=ـاب وز
�خطاء، و�Uتقدو أنفس~م �شدة اعتقادا مNÃم بأ�Nم لم ¡ستطيعوا تلبية آمال وتوقعـات ±خـر�ن، ً ن

�ادة مشاعر �حباط والتعاسة  7X زمما قد ¡س~م.  

  أسباب الكمالية الالتوافقية

 وجـود �عـض مـس�بات (Pacht, 1984, 388; Shafran & Mansell, 2001, 881)   يـذكر _ـل مـن 
النقـد املـستمر وك�ـ�ة : دى �فراد، وال£x �عت � خ �ات مبكـرة تـرتبط بـالتفك(� الكمـا75 وnـ7الكمالية ل

ط، وجــــــود  واملتطلبـــــات مــــــن الوالــــــدين، وتوقعــــــات الوالــــــدين العاليـــــة، dستحــــــسان الوالــــــدي املــــــشر
 ,Adkins & Parkerو�ـضيف إل¤Nـا . الوالدين أو أحد;ما كنماذج لالتجا;ـات والـسلوكيات الكماليـة

ب الطفولة املبكرة املتعلقة �عالقة الطفل بوالديھ) (539 ,1996   .   ر�عض تجا

�ســاليب الوالديــة :  أن أ;ــم أســباب الكماليــة الالتوافقيــة(Neumeister, 2004, 259)   و�و�ــ� 
مة والقيمـة الذاتيـة املرتبطـة باإلنجـاز، وا��ـوف  رdسـ´بدادية وال£ـx تـؤدي إ5ـ/ تقبـل التوقعـات الـصا

 توقعات وآمال �خر�ن، بkنما _ان النموذج الكما75 للوالدين أو أحد;ما، والتمكن من عدم تحقيق
ًوعدم وجود خ �ة سابقة مع الفشل، س�با Xـ7 ) قالتفو منذ الطفولة(ًمن ا�� �ات �_اديمية مبكرا 

 Orange, 1997, 39; Speir)و�ــضيف ال¤Nــا _ــل مــن . رنمــو وتطــو الكماليــة املوج~ــة نحــو الــذات
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Neumeister, 2007, 257; Shaunessy, et al., 2011, 62) ،الضغوط من جانب املعلم(ن والزمالء 
طة باإلنجــــاز وال£ــــx �عت ــــ� ناتجــــة عــــن املطالــــب  ـــة الذاتيــــة املــــشر ووترتkــــب الــــوالدة، والــــشعو بالقيمـ ر

  .(Silverman, 1999, 219)والتوقعات العالية من الغ(�، وا�عدام �من داخل �سرة 

  ةأdعاد الكمالي

ست     ننموذج متعدد ��عاد للكمالية و�ت=و النموذج XـFroste et al., 1990) ( 7وحدد فر
ئkــسية nـ7  Ðعــة عوامـل  تھ �وليــة مـن أ رصـو ر املعــاي(� العاليـة، d;تمــام باألخطـاء، النقــد الوالــدي، (ر

اسات ال£ـx تناولـ. (Khawaja & Armstrong, 2005, 129)) التنظيم ت روقد كشفت العديد من الد
ست عن اختالف البÅy العاملية باختالف الثقافات   & Hawkins, Watt)والبناء العام70 لنموذج فر

Sinclair, 2006, 1003) .ك�� شيوعا� 7n تية�  :ًو�عد �dعاد 

 .و�ش(� إ5/ مطالبة الفرد بإنجاز أقÅ¸Æ ما يتطلبھ املوقف: املعاي(� ال�Âصية العالية -
 .تمام الفرد الزائد باألخطاء ولوم النفس الشديد عل¤Nاوzعxy ا;: d;تمام باألخطاء -
اك الفرد ملتطلبات وتوقعات ±باء املرتفعة: التوقعات واملعاي(� الوالدية - رو�ش(� إ5/ إد

ُ
. 

ة ع0ـــ/ : الــش=وك وعــدم الثقــة Xــ7 �داء - رو�تمثــل Xــ7 شـــ=وك الفــرد حــو أدائــھ وعــدم القــد ل
 .تلبية مطالب ±خر�ن

ضا;م عن �داءوzعxy : النقد الوالدي - اك الفرد للنقد الوالدي وعدم  رإد  .ر
-Frost et al., 1990, 449ُوzش(� إ5/ حاجة الفرد الشديدة إ5/ ال�Þتkب والنظام : التنظيم -

450) .(  

اسـة الكماليـة، حيـث يبحـث ) (Flett & Witt, 1991وzعـد نمـوذج  رمـن أك�ـ� النمـاذج تـأث(�ا Xـ7 د ً

ٍف¤Nا ع0/ نطاق واسع مع �قرار ب أ�Nا تتـضمن ا�Eوانـب ال�Âـصية وdجتماعيـة و�م(ـï النمـوذج بـ(ن ٍ
7nثالثة أ�عاد من الكمالية و :  

ـــرد لنفــــسھ معــــاي(�ا عاليــــة مــــن �داء و�حــــاو : الكماليــــة املوج~ــــة نحــــو الذاتيــــة - ليحــــدد الفـ ً

 .لالوصو إل¤Nا
رتفعــة ًو�عyـx وضـع الفـرد الكمـا75 للمحيطـ(ن بـھ معـاي(�ا م: الكماليـة املوج~ـة نحـو ±خـر�ن -

 .ًو�طالNÝم بتحقيق~ا، و�قيم~م بناء ع0/ ;ذه املعاي(�
ضة من ±خر�ن - اكھ للمواقف dجتماعية : والكمالية املفر رو7n ال£x يك´سNÝا الفرد من إد

ك أيــضا معـــاي(�ا  ًا��يطــة، حيــث ¡عتقــد أن ا��يطــ(ن بــھ يتوقعــو منــھ أداء مثاليــا، و�ــد ً ر ً ً ن
اتھ وام=انياتھ رعالية تفو قد  .ق

 Hewitt)نوعت �دوات ال£x تم تصميم~ا لتقيـيم الكماليـة الالتوافقيـة أشـ~ر;ا مقيـاس وقد ت
& Flett, 1991) ومقيـاس ،(Slaney et al., 2001) ومقيـاس ،(Frost et al., 1990) ومقيـاس ،(Hill 

et al., 2004) ومقياس ،Correia et al., 2017).(  

اســة  ت د روقــد أشــا إ5ــ/ أن الكماليــة الالتوافقيــة ) (Shaunessy, et al., 2011, 61ر
اســة  ا¹ــ¸x، وتوصــلت نتــائج د تبطــت إيجابيــا بالــضغوط، وإنخفــاض �داء الد را ر اعتــدال حــسان(ن، (ًر

اx¸¹ لدى طالب ا�Eامعة، ) 86، 2015 رإ5/ وجود عالقة سلبية ب(ن الكمالية الالتوافقية و�داء الد
جة الكمالية الالتوافقيـة يـؤدي إ تفاع د روzعxy ذلك ان إ ا¹ـ¸x لـدNOم، و�ـش(� ر ر5ـ/ إنخفـاض �داء الد
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اسـة  تبـاط الكماليـة الالتوافقيـة بز�ـادة مـستو الـضغوط لـدى )et alCollin . ,2020(رنتـائج د ى إ5ـ/ ا ر
  .طالب ا�Eامعة

ــا ثالثــ
ً

اســـــيا :  ــة لــــدى الطـــــالب املتفــــوق�ن د ــاة ا��امعيــ ًضــــغوط ا��يـــ  Stress ofر
university life  

  :مفJوم ضغوط ا��ياة ا��امعية

جية ال£x تواجھ طالب ) 671، 2004آمال جودة، (فت عر ربأ�Nا سلسلة من �حداث ا��ا
ج~ـا، وتتطلـب مـNÃم سـرعة التوافـق Xـ7 مواج~�Nـا، لتجنـب مـا  را�Eامعة سـواء Xـ7 إطـار ا�Eامعـة أو خا

  .ىيUتج عNÃا من آثار سلبية ع0/ املستو النفx¸æ، والبد�ي، وdجتما�7

ـــف~ا  صــ ـــ/ عبـــــد الـــــسالم، (وو ــــالب ) 10، 2000ع0ــ ـــة ال£ـــــx تواجـــــھ طـ جيــ ربأ�Nـــــا �حـــــداث ا��ا
ا�Eامعــة ن´يجــة �عــامل~م مــع البkئـــة ا�Eامعيــة وال£ــx تفــرض علــ¤Nم ســـرعة التوافــق Xــ7 مواج~ــة تلـــك 
�حـداث وذلـك لتجنـب ±ثـار النفـسية وdجتماعيـة الـسلبية وصـوال إ5ـ/ تحقيـق التوافـق مـع ا��يـاة 

ً

  .ا�Eامعية

تقـاء وzعا�ي الطالب ا�Eام�7 مـن �عـض  رالـضغوط املرتبطـة بـالتغ(�ات املـصاحبة لنمـو وا
ات تواكب ;ذا النمو ح£Å يـتمكن مـن تنظـيم  ر��صkتھ، وما تتطلبھ من اتجا;ات وا;تمامات وم~ا

نـــة ومUـــEõمة مـــع الــذات و�خـــر�ن والبkئـــة ا��يطـــة بــھ  صـــالح الـــدين أبـــو نا;يـــة ب، (زعالقــات متوا
2016 ،121.(  

ونظـرا للطبيعـة املتغ(ـ�ة باسـت
ً

مرار للبkئـة ا�Eامعيـة قـد يواجـھ الطـالب مـستو�ات مرتفعــة 
 xÏــادي_� ,.Govender et alمــن الــضغوط وال£ــx يمكــن أن تــؤثر ع0ــ/ îــ��Nم النفــسية وأدا�Nــم 

وت´ــــسع تلــــك ±ثــــار ل´ــــشمل نوعيــــة ا��يــــاة، وضــــغوط العالقــــات بــــ(ن أفــــراد �ســــرة، ). (35 :2015
  .(Bayram, 2008: 671)ومؤسسات ا�Eتمع 

  :ضغوط ا��ياة ا��امعية درمصا

ا�سعت مصادر ضغوط ا��ياة ل´شمل العديد من جوانب حياة الفرد فمNÃا النفx¸æ مثل 
�ة، ومNÃـا الفـسيولو7ç _اإلصـابة بـاألمراض العـضو�ة، ومNÃـا  رالقلق، و�حباط والصراعات الالشعو

_ـالفقر والبطالـة، وتطــال dجتمـا�7 _ا��الفـات �ســر�ة، وتـوتر العالقـات بــ(ن �فـراد، ومNÃـا املــادي 
;م جـــزء مـــن ا�Eتمـــع، باإلضـــافة إ5ـــ/ الـــضغوط داخـــل  ر_ــل ;ـــذه املـــصادر الطـــالب املتفـــوق(ن باعتبـــا
ــــب اســـــتعداد نفـــــسيا  ــــام التعلـــــيم، وإنجـــــاز البحـــــوث، dمتحانـــــات، وال£ـــــx تتطلـ ًا�Eامعـــــة و�ـــــشمل نظـ ً

;ا  فا مادية، واجتماعية إلنجا زوفكر�ا، وظر
ً
و   ).  266-265 ،2010التيجا�ي بن طا;ر، (ً

اسة ا�Eامعية يواج~ـو ). 669، 2004آمال جودة، (و�ش(�  نإ5/ أن الطالب 7X مرحلة الد ر
ضـغوطا مختلفـة وذلــك ن´يجـة للعديـد مــن املتطلبـات و�عبــاء امللقـاة ع0ـ/ عــاتق~م، حيـث الــضغوط 

ً

صادية، �_اديميــة ال£ـــx تتعلـــق باالســـتذ_ار، والتحـــصيل �_ـــاديxÏ، وdمتحانـــات، والـــضغوط dقتـــ
  .وdجتماعية
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 الضغوط ال£x تواجھ طالب ا�Eامعة املتفوق(ن (Darling et al., 2007, 228)وقد صنف 
اســــيا إ5ــــ/ ضــــغوط ا_اديميــــة، واجتماعيــــة، وماديــــة، وال£ــــx يمكــــن أن تــــزداد مع~ــــا مــــشاعر الفــــشل  ًد ر

ة ع0/ التعامل �ش=ل مع تراكم الضغوط   .راملرتبطة �عدم القد

  :الضغوط CIاديمية -1

زتبقى الضغوط �_اديمية من أبر املشكالت ال£x تتعلق باملستقبل، حيث يرWط الطالب 
  ). 397: 2012سليمان املز�ن، (ما ب(ن حياتھ �_اديمية وW(ن تفوقھ والوضع �_اديxÏ الذي ¡شغلھ 

، (و�عرف  ة عن ) 269، 2002يمxy أبو نا�¸�، وصفاء بح(� رالضغوط �_اديمية بأ�Nا عبا
دود فعل محبطةمصادر ض   .راغطة يتعرض ل~ا الطالب أثناء ف�Þة dمتحانات وتؤدي Näم إ5/ 

 � ــ ن، (وتو�ــ ة عــــن ) 439، 2013والزائــــرة أبــــو حرWــــة وآخــــر رأن الــــضغوط �_اديميــــة عبــــا
قمـــصادر ضـــاغطة يتعـــرض ل~ـــا الطالـــب املتفـــو أثنـــاء فÞـــ�ة dمتحانـــات، وإعـــداد البحـــوث، وصـــعوWة 

ات dستذ_ار، وتن ظيم الوقت، واملعاناة من توف(� املراجع ومصادر املعلومات، مما يؤدي رإتقان م~ا
ا�Nم دود فعل مختلفة �عو طاق�Nم وقد رNäم إ5/    . قر

ـــرتبط  ـــذي يــ ـــر الـــــضغوط d_اديميـــــة Xـــــ7 صـــــعوWة التحـــــصيل وdنجـــــاز �_ـــــاديxÏ والــ وتظ~ــ
d 7X والفشل ،ï)ك�Þة ع0/ ال ات العقلية واملعرفية للطالب، وضعف القد ربالقد اسية ر رمتحانات الد

ن، ( د عبد السميع وآخر وو   ).219، 2018ر

اسـية Govender et al (2015: 35)يو�ـر  ر أن الـضغوط d_اديميـة �ـشمل التوقعـات الد
ة الوقــــت،  اســـية، وضــــغوط dمتحانـــات، وإدا مة للفــــصو الد راملرتفعـــة، وا�Eـــداو الزمنيــــة الـــصا ر لر ل

 تحمل مسئوليات جديدة، وا��فاظ ع0/ (Robotham, 2008, 738)و�ضيف إل¤Nا . والعمل امليدا�ي
  .ىمستو عا75 من �داء �_اديxÏ، وا��وف من الفشل

مصادر الضغوط �_اديمية ال£x تواجھ طالب ) 408، 2004سليمان املز�ن، (وقد صنف 
اسيا إ5ـ/ ًا�Eامعة املتفوق(ن د ضـغوط ال�Âـصية، وnـ7 صـعوWات تـرتبط ��Âـصية وذات الطالـب : ر

وتتمثـــل Xــ7 صـــعوWة : جــود ;ـــدف محــدد ¡ـــس�7 إليــھ، وضـــغوط داخــل ا�Eتمـــع ا�Eــام�7عـــدم و: مثــل
ة، وضــغوط تنظيميــة ســ(ن، و�دا رالعالقــات مــع �صــدقاء، واملد وتتمثــل Xــ7 صــعوWة التوفيــق بــ(ن : ر

عاية �سرة بالUسبة للطالبات اسة و اسة والعمل، أو ب(ن الد رالد ر   .ر

  :الضغوط @جتماعية -2

 بأ�Nــا مــشاعر dنزعــاج ال£ــx يتعــرض ل~ــا الطــالب (Wadman etal., 2011, 421)وzعرف~ــا 
اســـيا Xـــ7 املواقـــف dجتماعيـــة ا��تلفـــة وال£ـــx يUـــتج عNÃـــا مجموعـــة مـــن ±ثـــار النفـــسية  ًاملتفـــوق(ن د ر

ة اللغو�ة   .روالسلوكية مثل القلق، والتوتر، والتجنب و�õ�dاب dجتما�7، وضعف القد

ىXــ7 الطبيعــة والــنمط واملــستو وا��Eــم والــشدة مــن ثقافــة وتختلــف الــضغوط dجتماعيــة 
ىإ5ـــ/ أخـــر ومــــن فـــرد إ5ـــ/ آخــــر، حيـــث إن تزايـــد مؤشــــرات الـــضغوط dجتماعيـــة يــــؤثر ع0ـــ/ الــــسلوك 

، والعالقــات dجتماعيــة، و�ــضر بالــ¾�ة النفــسية والفــسيولوجية لــدى �فــراد  )Uddin ,يال�ــشر
)336, 2011.  

 أن الـــضغوط dجتماعيـــة أ;ـــم مـــصادر (Thawabieh & Qaisy, 2012, 116)ىو�ـــر 
اسيا، و�رجع ذلك إd /5نتقال من البkئة ال£x ¡عـkش Näـا  ًالضغوط لدى الطالب ا�Eام�7 املتفو د ر ق
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ة، وقـــد يUـــتج عـــن  ســ(ن، و�دا رإ5ــ/ بkئـــة جديـــده تفــرض عليـــھ عالقـــات متعــددة مـــع �صـــدقاء، واملد ر
ر�7 مــع ±خــر�ن، والتــوتر والقلــق، والــشعو ذلــك مــشكالت كث(ــ�ة تتمثــل Xــ7 ضــعف التواصــل dجتمــا

  .بالتعب وdلم وصعوWة 7X النوم

   :الضغوط @قتصادية -3

 الضغوط dقتصادية بأ�Nا مز�ج مـن انخفـاض معـدل الـدخل مـع )Francis ,1990 ,1(¡عرف~ا 
لـب تـرتبط الـضغوط dقتـصادية بالوضـع املـا75 للطاو. ز�ادة متطلبات واحتياجات ا��ياة ا�Eامعيـة

جــــود  اج، و تفــــاع ت=ــــاليف الــــز م للمـــستقبل وا اســــيا، وتتمثــــل Xــــ7 عـــدم تــــوفر املــــال الــــال واملتفـــو د و ر ز ًر ق
  ).408، 2004سليمان املز�ن، (فرصة عمل مناسبة توفر dحتياجات املستقبلية الستقرار �سرة 

ـــات  ـــد مـــــن أ;ــــــم أدوات اســـــتكمال متطلبـــ ــــا �عــ ـــة بالـــــضغوط املاديـــــة أل�Nــ ـ و�تـــــأثر طـــــالب ا�Eامعــ
اس ه يز�ـد رد ر�Nم ا�Eامعية خاصة 7X ظل dنكماش dقتصادي الذي ¡عا�ي منھ العالم، والذي بـدو

  )Guo et al. ,2011 ,536(من معاناة dسرة 7X تلبية احتياجات أبنا�Nم 

اسـتھ ا�Eامعيــة )Lee et al. ,2017 ,151(وzـش(�  اســيا Xـ7 فÞـ�ة د ر إ5ـ/ أن الطالـب املتفـو د ًر ق
دي عن dسرة، ولكنھ يواجھ العديد من املشكالت لتحقيق ذلك مNÃا عدم يبحث عن dستقالل املا

تفـــاع الرســـوم ا�Eامعيـــة، ونفقـــات الــــسكن  �ـــادة معـــدالت البطالـــة، وا روجـــود فـــرص العمـــل �ـــس�ب  ز
اسة . ا�Eام�7 ي أن الطالب ذو املستو�ات dقتصادية (Bayram, 2008, 671)روقد أظ~رت نتائج د

نة بالطالب ذو املستو�ات dقتصادية املرتفعةناملنخفضة ¡عانو من الضغوط ي باملقا   .ر

اســيا حيـــث  ًوقــد �عــددت أدوات تقيــيم الـــضغوط ا��ياتيــة لــدى طــالب ا�Eامعـــة املتفــوق(ن د ر
ات  ك والذي يت=و من عشر عبا مالئھ للضغط املد اسات مقياس _و;ن و راستخدمت �عض الد ر نر ز

اسـة   ,.Thurston, et  al)، بkنمـا اسـتخدم )Hou et al., 2017; Hong et al., 2018(روذلـك مثـل د
ات، كمـــا أعـــدت (2018 مالئـــھ للـــضغوط النفـــسية والـــذي يت=ـــو مـــن عـــشرة عبـــا Wر�ـــي و ر مقيـــاس ر ن ز و

مقياس الضغوط ا��ياتية لدى طالب ا�Eامعة وzشتمل ع0/ مجموعة ) 2003(ز�Uب محمود شق(� 
من ��عاد ال£x �غطي معظم مصادر الضغوط ال£x قد يتعرض ل~

ُ
ا الطالـب ا�Eـام�7، و�تـألف ;ـذا 

ــــــ7 ــــــبعة أ�عـــــــاد nـ ــــــن سـ ــــاس مـ ـــــة، وdقتـــــــصادية، وdجتماعيـــــــة، : املقيـــ الـــــــضغوط �ســـــــر�ة، و�_اديميــ
  .وdنفعالية، وال�Âصية، وال¾�ية

اسـات إ5ـ/ أن طـالب ا�Eامعـة عرضـة للعديـد مـن الـضغوط  ت نتائج العديد مـن الد روقد أشا ر
ـــة وWخاصــــــة الـــــــضغوط �_اديميــــــة، وا ـــة، والنفـــــــسية، كمــــــا أن الـــــــضغوط ا��ياتيـــ ـــــة وdجتماعيـــ ملاديــ

اسـة  را��ياتية املستمرة تؤثر سلبيا عî /0ـ�ة الفـرد مثـل د
ً

اسـة )2014تـامر شـو�7، (  Smith(ر، ود
& Yang, 2017( اسة   ).Kelifa, et al., 2020(ر، ود

ًاdعا   عالقة الكمالية الالتوافقية بضغوط ا��ياة ا��امعية: ر

ىإ5/ أن الطالب عند dنتقال من مرحلة إ5/ أخر 7X ا��ياة ) (Burns, 1980, 48-49¡ش(� 
اسية خاصة dنتقـال إ5ـ/ املرحلـة ا�Eامعيـة، تز�ـد املنافـسة مـع �قـران، و�ـصبح مـستو �داء  ىالد ر
ا، وت´ــسع الفجـوة بــ(ن مـا يتوقعــھ الطالـب ومــا يـضعھ مــن معـاي(� وWــ(ن أداءه الفع0ـ7 فيمــا  ًرأك�ـ� تطـو

نتوافقية، وWالتا75 قد يتعرضو لفقدان تقـدير الـذات وÐعـض التقلبـات املزاجيـة ¡ش(� للكمالية الال
x¸¹ا اسـات _ـل مـن . روالضغوط، مما يؤثر بالسلب ع0/ �داء الد ت إليـھ د رو�ؤكد ع0/ ذلك ما أشـا ر
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)2010, .Tashman et al; 2008, .Nilsson et al; 2011, .et al, Shaunessy ( تبـاط الكماليـة رإ5ـ/ ا
اx¸¹ لدى طالب ا�Eامعةالالتوافق   .رية بضغوط ا��ياة، وإنخفاض معدل �داء الد

 أن الكماليـة الالتوافقيـة إحـدى الـسمات ال�Âـصية )Garinger et al. ,2018 ,2(ىو�ـر 
تباطا وثيقا بضغوط ا��ياة لدى �فراد و�ظ~ر ذلك من خالل مبالغة dفراد 7X وضع  ًال£x ترتبط ا ً

ر
ا�Nم ر�;ــداف ال£ــx تفــو قــد �ــادة ق ز، والنقــد املفــرط لــذا�Nم، وشــ=وك~م حــو أدا�Nــم ممــا ¡ــسا;م Xــ7  ل

  . مستو�ات الضغوط لدNOم

وتــرتبط الكماليــة الالتوافقيــة بــضغوط ا��يــاة لــدى طــالب ا�Eامعــة حيــث يــضع الطــالب 
ب ا��ياتيـة و�_اديميـة، و_ـان ;ـدف~م مـن تحقيـق  رمعـاي(�ا مرتفعـة ألنفـس~م Xـ7 _ـل املواقـف والتجـا ً

)Sumi et al. ,2001 ,و ا��وف من الفشل مما جعل~م أك�ـ� عرضـة للـضغوط واملـشكالت dنجاز ;
)22 .  

اســة  تبـــاط الكماليــة الالتوافقيـــة إيجابيـــا )et alCollin . ,2020(رو�ــش(� نتـــائج د ً إ5ــ/ ا ر
بالضغوط لدى طالب ا�Eامعة، وقد تمثلت مصادر ;ذه الضغوط 7X الضغوط d_اديمية و�شمل 

ا¹ــ¸x، وضــغوط الوقـــتضــغوط dمتحانــا( رت، وا��فـــاظ ع0ــ/ املـــستو الد والــضغوط dجتماعيـــة ) ي
اســــة ). التكيــــف مــــع ±خـــر�ن Xــــ7 البkئــــة ا�Eامعيـــة، وت=ــــو�ن الــــصداقات(و�ـــشمل  روتوصـــلت نتــــائج د

)116, 2011, Besharat, & .M. K, Hasel( ادت من مستو ى أن الكمالية الالتوافقية لدى الطالب  ز
تفــــاع ضــــغط الــــدم، رالــــضغوط ممــــا أدى إ5ــــ/ ظ~ــــو ر �عــــض �عــــراض الفــــسيولوجية ا��ط(ــــ�ة منــــھ إ

�ادة معدالت ضرWات القلب   . زوصعوWة 7X أداء ا�E~از التنفx¸æ، و

ض البحث   :ووفيما ي70 عرض لفر

توجد عالقة موجبة ب(ن الكمالية الالتوافقية وضـغوط ا��يـاة ا�Eامعيـة لـدى املتفـوق(ن  -
اسيا من طالب ا�Eامعة ًد  .ر

ضغوط ا��يــاة ا�Eامعيــة مـــن خــالل معلوميــة الكماليـــة الالتوافقيــة لـــدى يمكــن التUبــؤ بـــ -
اسيا من طالب ا�Eامعة ًاملتفوق(ن د  .ر

  :من�� وإجراءات البحث

ـــــد العينـــــــة يتـــــــضمن ـــــث تحديــ ــــث مـــــــن حيــ ــــــراءات ال£ـــــــx اتبع~ـــــــا الباحـــ ً ;ـــــــذا الفـــــــصل عرضـــــــا لإلجـ

;ـــــا وحـــــساب  ــــ�رات اختيا ـــ7 البحـــــث وم ـ صـــــف �دوات املـــــستخدمة Xــ رdســـــتطالعية، و خصائـــــص~ا و
ًالــسي=و م�Þيــة، وكيفيـــة تطبيــق ;ــذه �دوات، كمـــا يتــضمن وصــفا للعينـــة �ساســية ومــن�ý البحـــث 

  .وخطواتھ و�ساليب �حصائية املستخدمة

أوال
ً

 من�� البحث: 

    ¡عت ـــ� املـــن�ý الوصـــفي ;ـــو املـــن�ý املتبـــع Xـــ7 البحـــث ا��ـــا75 نظـــرا ألنـــھ يتمـــÅ¸ù مـــع طبيعـــة 
ً

 Xــ7 التعــرف ع0ــ/ طبيعــة العالقــة بــ(ن الكماليــة الالتوافقيــة وضــغوط وال£ــx تتمثــل أ;ــداف البحــث،
اسيا من طالب ا�Eامعة ًا��ياة ا�Eامعية لدى املتفوق(ن د   .ر
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  :ناملشاركو �. البحث: ًثانيا

اسة @ستطالعية: أ   :رالد

;ـــدفت العينـــة dســـتطالعية إ5ـــ/ الوقـــوف ع0ـــ/ مـــدى مناســـبة �دوات املـــستخدمة ��ـــصائص 
د مـــن وضـــوح �عليمـــات �دوات والبنـــود املتـــضمنة Xـــ7 أدوات البحـــث، والتعـــرف ع0ـــ/ العينـــة، والتأكـــ

املعوقات ال£x قد تظ~ـر أثنـاء التطبيـق والعمـل ع0ـ/ حل~ـا والتغلـب عل¤Nـا، باإلضـافة إ5ـ/ التحقـق مـن 
ومـن أجـل تحقيـق ;ـذه �;ـداف، قـام الباحـث بتطبيـق أدوات البحـث . صدق وثبـات أدوات البحـث

  :عية تت�� بيانا�Nا فيما ي70ٍع0/ عينة استطال

 عينة البحث @ستطالعية

طالبـا مـن طـالب ا�Eامعـة، وذلـك ��ـساب ا��ـصائص ) 150(من  عينة البحث dستطالعيةت=ونت 
ه  رالسي=وم�Þية، وذلك بمتوسط عمر قد يعاما، وانحراف معيار ) 19,33(ي ً)0,86 .( 

طالبا وطالبة من طالب جامعة ) 354 (ن تت=و العينة �ساسية للبحث من:العينة Iساسية: ب
ً

;م بــ(ن  ;ــر، تراوحــت أعمـــا �ر يعامـــا، بمتوســط عمــر ) 23-19(ز ً
عامـــا )19,33(

ً
ي، وانحــراف معيـــار 

�ــ7 قــد �م=ــان أن �ــشتمل العينــة ع0ــ/ �ــسب م´ــساو�ة للــذ_و و�نــاث، وأن �ــشتمل )0,86( ر، وقــد  ٍ ٍ ُر
�Âعــــة، كمــــا تــــم �ــــÐ �ـــر  رالعينــــة ع0ــــ/ �ــــسبة مــــن طــــالب الفـ اســــيا وفقــــا ملــــستو ق ىيص املتفــــوق(ن د ً ً ر

اسيا من طـالب الفرقـة �و5ـ/ ا��اصـل(ن ع0ـ/  اx¸¹، حيث تم تحديد فئة املتفوق(ن د ًالتحصيل الد ر ر
جــة  جيـــد "أو " ممتــاز"قفــأك�� Xــ7 الــش~ادة الثانو�ــة، ومــن بقيــة الفــر ا��اصــل(ن ع0ــ/ تقــدير % 80رد

x¸ì7 العام املاX ًجدا.  

  : السي=وم�Þيةأدوات البحث وخصائصھ: ًثانيا

  :ياستخدم الباحث 7X ;ذا البحث أدوات القياس السي=وم�Þ التالية

أوال
ً

،  (مقياس الكمالية:    ).2015يإعداد ممدوح مصطفي بدو

  :وذلك لألسباب التالية) 2014(يقام الباحث ب´بxy مقياس الكمالية اعداد ممدوح مصطفي بدو 

 .ي´سم املقياس بصدق وثبات عالي(ن ومناسب(ن -
اسة ا��اليةمنا -  .رسب ملتغ(�ات الد
اســة و;ــم طــالب ا�Eامعــة وnــ7 املرحلــة املــس�Nدفة Xــ7 البحــث مناســبة - اتــھ لعينــة الد ر عبا ر

ـــداد مقيــــاس  ا��ــــا75، لــــذلك تــــم dعتمــــاد ع0ــــ/ ;ــــذا املقيــــاس حيــــث وجــــد أنــــھ ال دا�ــــ7 إلعـ
قللكمالية لوجود مقياسا أخر ي´سم بالصدق والثبات املوثو ف¤Nما ً.  

مـــــة ��ـــــساب صـــــدق وثبــــــات املقيـــــاس وذلـــــك  معـــــد املقـــــام - بــــــإجراء زقيـــــاس بــــــا��طوات الال
ًطالبـا مـن طـالب  200، وذلك �عد تطبيق املقيـاس ع0ـ/ الكماليةالتحليل العام70 ملقياس 

جـة الثانيـة أل�عـاد مقيـاس،. ا�Eامعة معـامالت  وحـساب روإجراء التحليل العام70 مـن الد
ـــا ــــة ال=ليـــــة ملقيــ جـ ـــاد والد تبـــــاط بـــــ(ن ��عــ dر ، )0.412(تراوحـــــت بـــــ(ن الكماليـــــة حيـــــث س ر

تباط دالة إحصائيا عند مستو ) 711.0( ىو7n معامالت ا ً
ُ، كما قام معد املقياس )0.01(ر

تبـــاط بـــ(ن _ـــل الكماليــةبحــساب �dـــساق الـــداخ70 ملقيـــاس  d جــة ر عـــن طر�ـــق حـــساب د ر
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ة جـة ال=ليـة للبعـد الـذي رعبا وnـ7 ) 0.882(، )0.415(تراوحـت بـ(ن  إليـھ حيـث UxتÏـتر والد
تباط  ىدالة إحصائيا عند مستو رمعامالت ا ً

مي من  ).0.01( زكما تم حساب الصدق التال
جات أفراد العينة ن تباط ب(ن د d رخالل حساب معامل  املعد الكمالية ع0/ مقياس 30=ر

جا�Nم ع0ـ/  مالئـھ رللبحث ا��ا75 ود سـت و زمقيـاس الكماليـة إعـداد فر ، حيـث بلـغ 1990و
تباط ب d ن رمعامل� جات أفراد العينة عd /0ختبا ر(ن د تباط دال ) 0.859(ر رو;و معامل ا

ىإحـــصائيا عنـــد مـــستو 
ً

ممـــا ¡ــــش(� إ5ـــ/ صـــدق املقيـــاس باســـتخدام الــــصدق ) 0.01 (0.01
مي جة ال=لية لھ باستخدام معامل ألفا  .زالتال ركما تم حساب الثبات أل�عاد املقياس والد

d نباخ، وذلك �عد تطبيقھ ع0/ العينة ستطالعية، وتراوحت معامالت الثبات أل�عاد وكر
جة ال=لية لھ ما ب(ن الكماليةمقياس  مقبولة و7n معامالت ثبات ) 0.823(، )0.665(ر والد

إحصائيا؛
ً

وWذلك أصبح ،  املقياس ي´سم بصدق وثبات عالي(ن ومناسب(ن مما ¡ش(� إ5/ أن
تھ الNÃائية راملقياس جا;زا للتطبيق 7X صو

ً
 .  

مي(احث ا��ا^. بحساب صدق ا�kك وقد قام الب    من خالل للمقياس) زالصدق التال
جــــــــات  ــــــ(ن د ــــــاط بــ تبــ d ــــل رحــــــــساب معامــــ مــــــــشار_ا ع0ــــــــ/ مقيــــــــاس ) 150(ر

ً
ــــــة ــــداد الكماليــ ممــــــــدوح ( إعــــ

، جا�Nم ع0/ ) 2015يبدو ن، (مقياس الكمالية إعداد رود ست وآخـر وفر رشـاد عبـد (ترجمـة ) 1990و
جـة ال=ليـة حيث بلغ) 2010العز�ز موx¸¹، �عمة السيد،  تبـاط للد d ر معامل و;ـو معامـل ) 0,891(ر

تباط دال إحصائيا عند مستو  ىا
ً

 .مما ¡ش(� إ5/ صدق املقياس املستخدم 7X البحث ا��ا75) 0.01(ر

 وذلــك �عــد تطبيقــھ كمــا قــام الباحــث ا��ــا^. بحــساب ثبــات املقيــاس باســتخدام إعــادة التطبيــق
مyــx ) 150(ع0ــ/  زمــشار_ا بفاصــل 

ً
صــلت ًيومــا ) 15( وبــ(ن التطبيــق �و والثــا�ي، و معــامالت الثبــات ل

جـة ال=ليــة  ن ، وnــ7 معامـل ثبــات مقبولــة) 0,855(رللد ممــا ¡ـش(� إ5ــ/ الثقــة Xـ7 النتــائج ال£ــx أمكــ
   .التوصل إل¤Nا من خالل املقياس

  ).إعداد الباحث(مقياس ضغوط ا��ياة ا��امعية : ًثانيا

ة املقــايkس ال£ـــx تــم إعـــداد مقيــاس ضــغوط: مRــ8رات إعــداد املقيــاس ر ا��يــاة ا�Eامعيـــة �ــس�ب نــد
تناولــت ضــغوط ا��يــاة لــدي طــالب ا�Eامعــة حيــث إن معظــم مقــايkس ضــغوط ا��يــاة ال£ــx أعــدت 

ُ

، كما أن �عض املقايkس ال£7X - x حدود إطالع الباحث –ل~ذه العينة تناولت الضغوط �ش=ل عام 
عل¤Nـا الباحـث، لـذا تـم إعـداد مقيــاس اسـتخدمت ل~ـذه الفئـة لـم تتـضمن �عـض �dعـاد ال£ــx اعتمـد 

الـــضغوط �_اديميـــة ا��اصـــة بـــاملواد (لي´نـــاو ضـــغوط ا��يـــاة داخـــل �طـــار ا�Eـــام�7 وال£ـــx �ـــشمل 
اســـية، الـــضغوط dجتماعيـــة ا��اصـــة بـــضغوط العالقـــات داخـــل ا�Eامعـــة، الـــضغوط املاديـــة  رالد

اسة   .را��اصة بالنفقات املتعلقة بالد

  :خطوات إعداد املقياس

أوال
ً

ـــx تناولــــت أنــــواع :  Xــــ7 مجــــال ضــــغوط ا��يــــاة وال£ـ  x¸æــــ�اث النفــــÞـــر النظر�ــــة وال dطــــالع ع0ــــ/ �طـ
;ا ومدى تأث(�;ا ع0/ ��سان مNÃا ع0ـ/ سـ�يل املثـال ال ا��ـصر   ;Caplan, 1981)رالضغوط ومصاد

Cohen, 1983; Asbell, 1989; Grant, 2003; Darling, 2007; Bayram & Bilgel, 2008; 
Brougham et al., 2009; Reis et al., 2010; Bukhsh et al., 2011; Shamsuddin et al., 2013; 

, Enns; 2017, Windover-Hodge; 2016, Park& Shankar  ;2014, .et al, Radillo-Pozos
2018).  xات ال£ــــWـــم الــــضغوط والــــصعو �� أن الــــضغوط �_اديميــــة، وdجتماعيــــة، واملاديــــة أ;ـ اتــــ
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ات ال£ـx تناسـب تواجھ الطالب ا�Eام�7،  ركما تمت dستفادة من �عـض املقـايkس Xـ7 صـياغة العبـا
7n7 املقياس وX عاد املستخدمة��   :_ل �عد من 

 (Cohen et al.,1983)مقياس الضغوط املدركة  -
 .et al., 1994) (Coheneوط املدركة مقياس الضغ -
 Mimura & Griffiths, (2004))مقياس الضغوط املدركة املعدل ال�õUة اليابانية  -
 .(Aggarwal et al., 2007)مقياس ضغوط ا��ياة  -
 .(Reis et al., 2010)مقياس الضغوط املدركة  -
ــــة ملـــــصادر الـــــضغوط النفـــــسية  - ا_ـــــات الطلبـ ـــاس اد ــــل، خولـــــة القـــــدومي، ياســـــر خ(رمقيــ ليــ

2011.( 
 .(Stallman & Hurst, 2016)ومقياس الضغوط ا�Eامعية  -
 ).2016دمحم عبود،  (مقياس ضغوط ا��ياة -

ة :ًثانيــا ة أعـــاله قـــام الباحـــث ب�نـــاء الـــصو ر باالســـتفادة مـــن �طـــر النظر�ـــة واملقـــايkس املـــذ_و ر
ة48(املبدئيــــة ملقيــــاس ضــــغوط ا��يــــاة ا�Eامعيــــة  عــــة ع0ــــ/ ثالثــــة أ�عــــاد وnــــ7) ر عبــــا الــــضغوط : (زمو

  :وفيما ي70 التعر�ف �جراèي ل=ل �عد). �_اديمية، الضغوط dجتماعية، الضغوط املادية

مجموعــة الـصعوWات ال£ــx يواج~~ــا الطالـب ا�Eــام�7 وال£ــx تتمثــل  :الـضغوط CIاديميــة .1
اسية، وعدم  ات الد اسية، وضيق الوقت، وصعوWة املقر ر7X ك��ة �عباء واملتطلبات الد رر

ـــ¸x وتـــــأخر �عــــــض مالئمـــــة  ا¹ــ دحـــــام ا�Eــــــدو الد zس املـــــستخدمة، وا ر�عـــــض طـــــر التــــــد ز لر ق
ق الفرديـــــة بـــــ(ن الطـــــالب،  ـــرات، وســـــوء تنظـــــيم dمتحانـــــات وعـــــدم مراعـــــاة الفـــــر وا��اضــ

 .وصعوWة التعامل مع اللوائح والقوان(ن داخل ال=لية، والقلق تجاه املستقبل

بـصعوWة التواصـل وWنــاء مـا يتعـرض لـھ الطالــب مـن أعبـاء تتعلـق  :الـضغوط @جتماعيـة .2
 xÏتUي x£س والعامل(ن بال=لية الz مالئھ، وأعضاء ;يئة التد رعالقات اجتماعية جيدة مع  ز

أيھ بحر�ة تھ ع0/ التعب(� عن  رإل¤Nا، باإلضافة إ5/ انتقاد ±خر�ن لتصرفاتھ، وعدم قد  .ر

ق مـــا ¡عــــا�ي منـــھ الطالــــب ا�Eــــام�7 مـــن أعبــــاء وصـــعوWات ماديــــة تتعلــــ :الـــضغوط املاديــــة .3
اسة ا�Eامعية مثل إقتناء الز  مة للد ي�سداد الرسوم وتوف(� dحتياجات �ساسية الال ر ز
املناسب، وشراء الكتب، ونفقات السكن واملواصالت، و��شطة ال�Þف¤Nية، باإلضافة إ5/ 
ر�عض القصو 7X البUية التحتية واملرافق داخل ال=لية مما قـد ¡ـس�ب Xـ7 شـعو الطالـب  ر

 .ادباملعاناة و�ج~

ًاdعــا اتــھ للمــستو اللغــو  :ر ات املقيــاس، ومناســبة عبا يتمــت مراعــاة الدقــة Xــ7 صــياغة أ�عــاد وعبــا ى ر ر
ا�ـ�ة، وأال �ـشتمل ع0ـ/  ة أك�� من معÅy، وأن ت=و محـددة و ألفراد العينة بحيث ال تحمل العبا

َّ
و ن ر

  .أك�� من فكرة، وذلك ح£Å يتم ف~م~ا و�جابة عل¤Nا بدقة

ات املقياس  تم تدو�ر ًخامسا ة من رعبا ة من البعد الثا�ي ثم عبا ة من _ل �عد، تل¤Nا عبا ربأخذ عبا ر ر
  .البعد الثالث
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  :حساب ا��صائص السيكوم8Aية ملقياس ضغوط ا��ياة ا��امعية

أوال
ً

  صدق املقياس : 

  Factorial Validity : الصدق العام5.-1

عام70؛ حيث قام الباحـث بحـساب  ¡عتمد ;ذا النوع من الصدق ع0/ استخدام أسلوب التحليل ال
تباطية ضغوط ا��ياة ا�Eامعية الصدق العام70 ملقياس  d ولية من خالل املصفوفة�تھ  ر7X صو ر

جات املــــشارك(ن، حيــــث بلــــغ      عــــدد;م  مــــشار_ا مــــن بــــ(ن أفــــراد ا�Eتمــــع �صــــ70 للعينــــة ) 150(رلــــد
 التحليـــل العـــام70 باســـتخدام وقـــام الباحـــث بحـــساب مـــدى كفايـــة Eóـــم العينـــة إلجـــراء,  �ساســـية

حيـث تÞـ�اوح  (KMO Test ) Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacyاختبـار
 ,836(قيمـة ;ـذا dختبـار مـا بــ(ن الـصفر والواحـد الـ¾�يح ، وWلغـت قيمتــھ Xـ7 تحليـل ;ـذا املقيــاس 

ا75 فإنـھ يمكـن ا��كـم بكفايـة وWالتـ) Kaiser  )50, 0أي أك � من قيمة ا��د �د�ى الذى اش�Þطھ ) 0
  ).187، 2008أسامھ أم(ن، (Eóم العينة إلجراء التحليل العام70 

ـــية باســــتخدام ا��زمـــــة  ـــات �ساسـ ـــة امل=ونـ تبـــــاط بطر�قـ d روتــــم إجــــراء التحليــــل العــــام70 ملــــصفوفة
د ملعرفــــة حـــــد الداللـــــة �حـــــصائية (SPSS v25)�حــــصائية  ر، وقـــــد أخـــــذ الباحــــث بمحـــــك جيلفـــــو
أو أك�ــــ� �ــــشبعات دالــــة، وإلعطــــاء معyــــÅ ) 0.30( و;ــــو اعتبــــار ال´ــــشبعات ال£ــــx تــــصل إ5ــــ/ لل´ــــشبعات

ســـي=ولو7ç للم=ونـــات املـــستخرجة تـــم تـــدو�ر;ا تـــدو�را متعامـــدا باســـتخدام طر�قـــة الفـــار يمـــاكس لــــ 
ً ً

ئkــسة Kaiser Varimaxر_ـايز  ر، وXــ/ ضــوء نتــائج التحليـل العــام70 أمكــن اسـتخالص ثــالث م=ونــات 
  :ل ل=ل مNÃا أك � من الواحد ال¾�يح وا�Eدو التا75 يو�� ذلكا�Eذر ال=امن

   )1(لجدو 

  ضغوط ا��ياة ا�Eامعية ملقياس املتعامد التدو�ر �عد املستخرجة العوامل �شبعات

 املفردة

العامل 
 لIو

 

العامل 
  الثاOي

 لالعام
  الثالث

 

 املفردة

العامل 
  لIو

 

العامل 
 الثاOي

 

 لالعام
 الثالث

 

1  0,388      25  0,333    0,312  

2        26    0,552    

3      0,684  27      0,491  

4  0,497      28  0,377      

5    0,382    29    0,681    

6      0,541  30      0,629  

7        31  0,408      

8    0,389    32    0,504    

9      0,551  33      0,631  
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 املفردة

العامل 
 لIو

 

العامل 
  الثاOي

 لالعام
  الثالث

 

 املفردة

العامل 
  لIو

 

العامل 
 الثاOي

 

 لالعام
 الثالث

 

10  0,340      34  0,425      

11    0,436    35    0,518    

12      0,614  36      0,462  

13  0,324      37  0,398     

14    0,683    38    0,584    

15      0,441  39      0,671  

16 0,585      40  0,517      

17    0,434    41    0,469    

18      0,589  42      0,335  

19  0,489      43        

20    0,604    44    0,437    

21      0,449  45      0,523  

22  0,411      46  0,486      

23    0,330    47    0,396    

24      0,751  48      0,403  

ا��ذر 
  الWامن

5,357  5,058  4,201    

Oسبة 
  التباين

11,160
%  

10,537%  8,752%    

  

  :ما يأ»ي) 1(ليتª© من جدو 

ر أن التحليـــل العـــام70 أســـفر عـــن ثـــالث عوامـــل ملقيـــاس ضـــغوط ا��يـــاة ا�Eامعيـــة، بجـــذو _امنـــة -1
: مــل الـثالث ع0ــ/ ال�Þتkــبو�ــسب تبـاين للعوا ،4,201، 5,058، 5,357: للعوامـل الــثالث ع0ـ/ ال�Þتkــب

11,160% ،10,537% ،8,752%.  

ات -2 ات �شبعت ع0/ أك�� من عامل، و�تم �خذ بال´شبع �ك � قيمـة كمـا Xـ7 العبـا ر أن ;ناك عبا ر
)6-11-19-25-34-37-42.(  
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ات قل �شبع~ا عن -3 قام~ا ) 0,30(ر أن ;ناك ثالث عبا  ولذلك تم حذف~ا) 43-7-2(روأ

4-�ة 7n _التا75) 14(لو ع0/  اشتمل العامل  ، 32، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 3، 1: (رعبا
، كمـا ) 43، 38، 35 ات �شبعا دd إحصائيا ع0/ العامـل �و لو�شبعت جميع العبا ً ً

�ـشبعت جميـع ر
ات العامل �و وجد أ�Nا تكشف عن  ات �شبعا موجبا، وWفحص مضام(ن عبا لالعبا ر ر

ً ً
 ك�ـ�ة �عبـاء 

ات واملتطلبـــــــا ــــعوWة املقــــــــر ــــــافة لــــــــضيق الوقـــــــت، وصـــ ـــــدى الطالــــــــب ا�Eـــــــام�7، باإلضـ ـــية لــ اســــ رت الد ر
اx¸¹ وتأخر �عض ا��اضرات،  دحام ا�Eدو الد zس املستخدمة، وا اسية، وÐعض طر التد رالد ز ر لر ق
ق الفرديـــة بــــ(ن  ووســـوء تنظـــيم dمتحانـــات وصـــعوWة �عـــض اللـــوائح والقـــوان(ن، وعـــدم مراعـــاة الفـــر

، وذلـك أل�Nـا الـصفة الغالبـة )الـضغوط CIاديميـة(سمية ;ـذا العامـل  وع0/ ;ـذا يمكـن �ـالطالب،
 .ع0/ ;ذا العامل

ة 7n _التا75) 15( اشتمل العامل الثا�ي ع0/ -5 ، 33، 30، 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 4: (رعبا
ات �ـشبعا دd إحــصائيا ع0ـ/ العامـل الثـا�ي، كمـا )44، 41، 39، 36  و�ـشبعت جميـع العبـا

ً ً
 �ــشبعتر

ات العامــــل الثــــا�ي وجــــد أ�Nــــا تكــــشف عــــن  ات �ــــشبعا موجبــــا، وWفحــــص مــــضام(ن عبـــا رجميـــع العبــــا ر
ً ً

مالئـھ، وأعــضاء  زمعانـاة الطالـب ا�Eـام�7 مـن صــعوWة التواصـل وWنـاء عالقـات اجتماعيــة جيـدة مـع 
zس والعــامل(ن بال=ليــة ال£ــx يUتÏــx إل¤Nــا، باإلضــافة إ5ــ/ انتقــاد ±خــر�ن لتــصرفاتھ، وعــدم  ر;يئــة التــد

أيھ بحر�ة تھ ع0/ التعب(� عن  رقد ، )الـضغوط @جتماعيـة( ، وع0/ ;ذا يمكن �ـسمية ;ـذا العامـل ر
  .وذلك أل�Nا الصفة الغالبة ع0/ ;ذا العامل

ة nـــ7 _التـــا75) 16( اشـــتمل العامـــل الثالـــث ع0ـــ/ -6 ، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 5، 2: (رعبـــا
ات �شبعا دd إحصائيا ع0/ العامل الثالث، كما  و�شبعت جميع العب)45، 42، 40، 37، 34، 31 ا

ً ً
ر

ات العامـل الثـا�ي وجـد أ�Nـا تكـشف  ات �ـشبعا موجبـا، وWفحـص مـضام(ن عبـا ر�شبعت جميـع العبـا ر
ً ً

الطالب ا�Eام�7 مـن أعبـاء وصـعوWات ماديـة تتعلـق �ـسداد الرسـوم وتـوف(� dحتياجـات عن معاناة 
اســـة ا�Eامعيــة مثـــل ا مـــة للد ر�ساســية الال يقتنـــاء الــز املناســـب، وشـــراء الكتــب، ونفقـــات الـــسكن ز

 وع0ـ/ ;ـذا رواملواصالت، و��شطة ال�Þف¤Nية، باإلضـافة إ5ـ/ القـصو Xـ7 البUيـة التحتيـة داخـل ال=ليـة
  .، وذلك أل�Nا الصفة الغالبة ع0/ ;ذا العامل)الضغوط املادية(يمكن �سمية ;ذا العامل 

مي( صدق ا�kك - 2   ): زالصدق التال

ــــث مقيـــــــاس اســــــتخد ـــــداد مقيـــــــاس م الباحـــ دمحم (ضـــــــغوط ا��يـــــــاة لـــــــدى طـــــــالب ا�Eامعـــــــة إعــ
، )إعـــداد الباحـــث(ضـــغوط ا��يـــاة لـــدى طـــالب ا�Eامعـــة مقيـــاس ، Xـــ7 حـــساب صـــدق )2016عبـــود،

اسة ا��الية 7X أنھ تضمن �عض �dعاد ال£x لم يقوم  رو�ختلف ;ذا املقياس عن املقياس املعد للد
ُ

ا ــ طالبـــا مـــن طـــالب ) 216(، وقـــد قـــام الباحـــث بتطبيـــق املقيـــاس ع0ـــ/ الباحـــث ا��ـــا75 باالعتمـــاد عل¤Nـ
اســـيا، ثـــم قـــام بتطبيـــق مقيـــاس  ًا�Eامعـــة املتفـــوق(ن د ع0ـــ/ نفـــس العينـــة، وقـــام ) 2016دمحم عبـــود،(ر

جــــات الطــــالب ع0ــــ/ املقيــــاس الــــذي أعــــده الباحــــث ا��ــــا75  تبــــاط ب(�ســــو بــــ(ن د ـــل ا ربحــــساب معامـ نر
d ماواملقياس ا��ك، وقد بلغ قيمة معاملNÃ0,796(رتباط بي ( 7 قيمة دالة احـصائيا عنـدnو)0,01 

، وnــ/ قيمــة مقبولــة ومرتفعــة احـــصائيا، ممــا ¡ــش(� إ5ــ/ صــدق مقيـــاس ضــغوط ا��يــاة لــدى طـــالب )
  .ا�Eامعة الذي أعده الباحث ا��ا75
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 @»ساق الداخ5.: ًثانيا

ات مقيــــاس ضــــغوط ا��يــــاة ا�Eا   ـــا معيــــة، حيــــث تــــم رقــــام الباحــــث بحــــساب �dــــساق الــــداخ70 لعبـ
تباط d جة ب(ن رحساب معامل ة _ل رد جة ال=لية للبعد الذي تUتxÏ إليھ ع0/ النحو ±�ي رعبا ُوالد   :ر

 )2(لجدو 

تباط جة ب�ن رمعامل @ ة Cل رد جة الWلية للبعد الذي ي®ت� إليھ رعبا ُوالد   )150= ن (ر

  الضغوط املادية  الضغوط @جتماعية  الضغوط CIاديمية

تباط  رةرقم العبا ة  رمعامل @ رقم العبا تباط  ر ة  رمعامل @ رقم العبا تباط  ر   رمعامل @

  **0,626  3  حذفت  2  **0,459  1

4  0,425**  5  0,383**  6  0,579**  

  **0,436  9  **0,350  8  حذفت  7

10  0,418**  11  0,538**  12  0,644**  

13  0,492**  14  0,466**  15  0,505**  

16  0,578**  17  0,519**  18  0,498**  

19  0,63 **  20  0,465**  21  0,462**  

22  0,495**  23  0,541**  24  0,673**  

25  0,484**  26  0,489**  27  0,595**  

28  0,483**  29  0,519**  30  0,646**  

31  0,502**  32  0,440**  33  0,635**  

34  0,587**  35  0,523**  36  0,578**  

37  0,508**  38  0,536**  39  0,664**  

40  0,505**  41  0,540**  42  0,489**  

  **0,416  45  **0,576  44  حذفت  43

46  0,535**  47  0,396**  48  0,454**  

  
�� مـن جـدو  جـة ال=ليـة للبعــد ) 2(ل يتـ ة والد جـة _ـل عبـا تبــاط بـ(ن د d ُأن جميـع قـيم معـامالت ر ر ر ر

  ). 0,01(ىالذي يUتxÏ إليھ دالة عند مستو 

تباط ب(ن أ�عا d ا ببعض~ا البعض ركما تم حساب معامالتN7 عالق�X امعيةEد مقياس الضغوط ا�
جة ال=ليـة، و�و�ـ� جـدو لوكذلك عالق�Nا بالد جـة (...) ر تبـاط بـ(ن أ�عـاد املقيـاس والد d رمـصفوفة ر

 .ال=لية
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  )3(لجدو 

جة الWلية  تباط ب�ن أdعاد مقياس الضغوط ا��امعية والد رمصفوفة @   )150=ن(ر

  الضغوط املادية  الضغوط @جتماعية  الضغوط @Cاديمية  أdعاد املقياس

  **0,661  **0,478    الضغوط @Cاديمية

  **0,754      الضغوط @جتماعية

        الضغوط املادية

جة الWلية   **0,683  **0,658  **0,746  رالد

�� مـــن جـــدو  تبـــاط بـــ(ن أ�عـــاد مقيـــاس الـــضغوط ا�Eامعيــــة ) 3(ليتـــ d رأن قـــيم معـــامالت
جــــة ال=ليــــة لــــھ تراوحــــت بــــ  0,01ى وجميع~ــــا قــــيم دالــــة احــــصائيا عنــــد مــــستو 0,754-0,478(ن روالد

  .نوWذلك ي=و قد تم التحقق من �dساق الداخ70 أل�عاد املقياس

ثالثا
ً

  ثبات املقياس: 

 اســتخدام طــر�قت(ن مــن خــالل  قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات مقيــاس ضــغوط ا��يــاة ا�Eامعيــة 
 :نحو التا��75ساب ثبات املقياس و�مكن توضيح ذلك ع0/ ال

نباخ .1   : وطرbقة معامل ألفا ـ كر

نبــاخ ��ــساب ثبــات املقيــاس، وذلــك �عــد تطبيــق املقيــاس  و قــام الباحــث باســتخدام معامــل ألفــا كر
جـــة ) 216(ع0ـــ/  رمـــشار_ا، و�و�ـــ� ا�Eـــدو التـــا75 معامـــل الثبـــات ل=ـــل �عـــد مـــن أ�عـــاد املقيـــاس والد ُ ل ً

  .  ال=لية

  )4(لجدو 

  رجة الWلية ملقياس ضغوط ا��ياة ا��امعيةمعامالت الثبات لألdعاد والد

  معامل الثبات  ناملكو  م

 ,778  الضغوط @Cاديمية  1

  ,769  الضغوط @جتماعية  2

  ,830  الضغوط املادية  3

جة الWلية   ,880  رالد

�� مـــن جـــدو  جـــة ال=ليـــة تراوحـــت مـــا بـــ(ن ) 3(ل       يتـــ -0,769(رأن معـــامالت الثبـــات لأل�عـــاد والد
مما ¡ش(� إ5/ الثقة 7X النتائج ال£x أمكن التوصـل إل¤Nـا مـن ، ع~ا معامالت ثبات مقبولةوجمي 0,880

  .خالل املقياس
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  :التجزئة النصفية .2
;ا  ر     قام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام طر�قة التجزئة النصفية ع0/ عينة مقدا

مشار_ا) 216(
ً

  : ل، و�ت�� ذلك من خالل ا�Eدو التا75

  )5(لجدو 

  مالت الثبات بطرbقة التجزئة النصفية ملقياس ضغوط ا��ياةمعا
  الطر�قة  216=العدد

  نسب(�مان براو  جتمان    معامل الثبات

  0,883  0,882  معامل الثبات

�� مــن جــدو  ، بkنمــا بلغــت )0,883(نأن معـامالت الثبــات بطر�قــة ســي �مان بـراو بلغــت ) 4(ل     يتـ
  .ضغوط ا��ياةات مرتفعة مما يدل ع0/ ثبات مقياس و7n معامالت ثب) 0,882(بطر�قة جتمان 

ة ال�µائية ملقياس ضغوط ا��ياة ا��امعية   : رالصو

ة الNÃائية للمقياس، والصا��ة للتطبيق، وتتـضمن  مفـردة، ) 45(رو;كذا تم التوصل إ5/ الصو
عة ع0/ ��عاد الثالثة، وذلك ع0/ النحو التا75   : ز_ل مفردة تتضمن ثالث استجابات مو

  . مفردة) 14( الضغوط d_اديمية :لبعد Iوال

  . مفردة) 15( الضغوط dجتماعية :البعد الثاOي

  . مفردة) 16( الضغوط املادية :البعد الثالث

ة الNÃائية للمقياس قام املفردات ال£x تقkس~ا الصو رو�و�� ا�Eدو التا75 أ�عاد وأ ر   : ل

  )6(لجدو 

 ردات ال¶� تقLس Cل dعـدأdعاد مقياس ضغوط ا��ياة ا��امعية واملف

ة  ُالبعد رقم العبا ات  ر   رعدد العبا

  14  .43، 38، 35، 32، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 3، 1  الضغوط @Cاديمية

الضغوط 
  @جتماعية

4 ،6 ،9 ،12 ،15 ،18 ،21 ،24 ،27 ،30 ،33 ،36 ،39 ،41 ،44.  15  

  16  .45، 42، 40، 37، 34، 31، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 5، 2  الضغوط املادية

  P  45جما^.
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  : طرbقة ت�Fيح املقياس

)  ال-ً أحيانا -�عم (حدد الباحث طر�قة dستجابة ع0/ املقياس باالختيار من ثالث استجابات 
جـــة القـــصو ) 1، 2، 3(نع0ــ/ أن ي=ـــو تقـــدير dســـتجابات  ىع0ـــ/ ال�Þتkــب، وWـــذلك ت=ـــو الد ، )135(رن

ركما ت=و أقل د تفاع ضغوط ا��ياة ا�Eامعية، بkنما �ش(� )45(جة ن جة املرتفعة ع0/ ا ر، وتدل الد ر
جة املنخفضة إ5/ انخفاض~ا   .رالد

  :عرض وتفس�8 النتائج

أوال
ً

 .ل نتائج الفرض Iو-

جــات طــالب ا��امعــة موجبــة توجــد عالقــة " يــنص الفــرض ع5ــ[ أنــھ  ردالــة إحــصائية بــ�ن د
اسيا ع5[ مقيا��� الكم ًاملتفوقو د ر   ،"الية الالتوافقية ضغوط ا��ياة ا��امعيةن

جــــات أفــــراد العينــــة Xــــ7 مقيــــاس  والختبــــار ;ــــذا الفــــرض تــــم  ــ(ن د تبــــاط بــ d رحــــساب معــــامالت ر
جة ال=لية، ومقياس  جة ال=لية ضغوط ا��ياةرالكمالية الالتوافقية بم=وناتھ، والد ر بم=وناتھ، والد

  :لوال£x يحدد;ا ا�Eدو التا75

  ) 7(لجدو 

جات لدى طالب ا��امعة ع5[ مقيا��� الكماليـة وضـغوط ا��يـاة معامالت @ رتباط ودالل��ا ب�ن د = ن (ر
354.(  

  م
  ضغوط ا��ياة ا��امعية

 الكمالية الالتوافقية
جة الWلية  املادية  @جتماعية  CIاديمية   رالد

 ,**646  ,**393  ,**487  ,**787  ىمستو الطموح  1

  ,**666  ,**386  ,**516  ,**822  �. وضع 2Iدافالواقعية  2

  ,**698  ,**430  ,**533  ,**836 @2تمام بالتوقعات  3

  ,**639  ,**388  ,**472  ,**790  ا��وف من الفشل  4

  ,**610  ,**353  ,**437  ,**796  الشك �. Iداء  5

  ,**701  ,**457  ,**514  ,**830  ىمستو التنظيم  6

  ,**537  ,**341  ,**377  ,**667  الرضا عن النجاح  7

  ,**658  ,**368  ,**491  ,**852  الفشل/ تقبل ا��طأ   8

  ,**I  757**,  444**,  334**,  591خرbن/ نقد الذات   9

جة الWلية   ,**727  ,**437  ,**542  ,**901  رالد

تباط دالـة عنـد مـستو لتحقق الفرض �و حيث إن جميع ) 6(ليت�� من جدو  d ىمعامالت ر
تباطيـة موجبـة   يدل ع0/ وجود عالقـة، مما)0.01( اسـيا را جـات طـالب ا�Eامعـة املتفوقـو د ًبـ(ن د ر نر

جة املرتفعة وWناء ع0/ ذلك، .  وضغوط ا��ياة ا�Eامعية الالتوافقيةع0/ مقياx¸¹ الكمالية رفإن الد
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تفــاع مــستو ضــغوط ا��يــاة لــدى طــالب ا�Eامعــة املتفــوق(ن  ىمــن الكماليــة الالتوافقيــة تــدل ع0ــ/ ا ر
اسي ًد   . ار

ا  ــ تبــــاط الكماليــــة الالتوافقيــــة ايجابيــــا بــــضغوط ا��يــــاة ا�Eامعيــــة وم=ونا�Nــ ًو�مكـــن القــــو إن ا ر ل
ًأمر يبد منطقيا، حيث إن وجود الكماليـة الالتوافقيـة ) d_اديمية، وdجتماعية، واملادية(الفرعية  ُ ُ

ا�Nم، ٍلــدى الطــالب ومــا تفرضــھ علــ¤Nم مــن توقعــات وأ;ــداف مرتفعــة للغايــة قــد ال ت´ناســب  رمــع قــد
�خ(�  7X ا تؤديNداف والتوقعات موج~ة ذاتيا أو من ±خر�ن أو نحو;م، فإ�;�ًوسواء _انت ;ذه  ً

تفاع مستو�ات الضغوط لدى ;ؤالء الطالب مما يUتج عن ذلك العديد من املشكالت النفسية  رإ5/ ا
تفــــ اع ضــــغط الــــدم رمثــــل القلــــق وdكتئــــاب، وســــلوكية مثــــل �dــــ�õاب والتجنــــب، وجــــسدية مثــــل ا

  . رواضرابات �_ل، وغ(�;ا من املشكالت ال£x تز�د من تد;و ال¾�ة النفسية لدNOم

اسـة  اسـة ، (Klibert et al., 2014)روتتفـق ;ـذه النتـائج مـع د اسـة ،(Flett et al., 2016)رود ر ود
)2017, Gnilka& Ashby ( اسة اسة )Chen et al. ,2017(ر، ود ، ) Bayer& Achtziger ,1320(ر، ود

اسـة  اسـة (Shafique et al., 2017)رود اسـة (Beck et al., 2020)ر، ود ، (Rice et al., 2015)ر، ود
اسـة  اســة (Chae, 2015)رود اسـات إ5ــ/ (Han & Park, 2019)ر، ود ت نتــائج تلـك الد ر، حيـث أشـا ر

وجـــود عالقــــة موجبــــة ذات داللـــة إحــــصائية بــــ(ن الكماليــــة الالتوافقيـــة وضــــغوط ا��يــــاة ا�Eامعيــــة 
  ).d_اديمية، وdجتماعية، واملادية(وم=ونا�Nا الفرعية 

  : نتائج الفرض الثاOي-ًثانيا

جات طالب " ينص الفرض ع5[ أنھ  ريمكن الت®بؤ بضغوط ا��ياة ا��امعية من خالل د
اسيا من طالب ا��امعة ًا��امعة ع5[ الكمالية الالتوافقية لدى املتفوق�ن د   ر

جــــات طــــالب يمكـــن التU "يـــنص الفــــرض ع0ـــ/ أنــــھ  ربــــؤ بـــضغوط ا��يــــاة ا�Eامعيـــة مــــن خـــالل د
اسيا ع0/ مقياس الكمالية الالتوافقية  ًا�Eامعة املتفوق(ن د ، والختبار ;ـذا الفـرض، تـم اسـتخدم "ر

  : و�مكن توضيح ذلك كما ي70أسلوب تحليل dنحدار املتعدد املتدرج، 
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  ) 8(لجدو 

  ).354=ن (وافقية لدى طالب ا��امعة بؤ بضغوط ا��ياة بمعلومية الكمالية الالت®داللة الت

 املصدر املتغ�8ات
مجموع 
 املر½عات

جات  رد
 ا��رbة

متوسط 
 املر½عات

 قيمة ف
ىمستو 
 الداللة

 CIاديمية

  @نحدار

  البا¿.

 ا�kموع

3032,086  

572,319  

3604,404 

3  

179  

182 

1010,695  

3,197 
316,108  01,0 

 @جتماعية

  @نحدار

  البا¿.

 ا�kموع

1578,490  

3789,575  

5368,066 

1  

181  

182 

1578,490  

20,937 
75,393  0,01 

 املادية

  @نحدار

  البا¿.

 ا�kموع

1468,183  

5554,965  

7023,148 

1  

181  

182 

1468,183  

30,690 
47,838  0,01 

جة  رالد
 الWلية

  @نحدار

  البا¿.

 ا�kموع

17874,709  

14281,269  

32155,978 

2  

180  

182 

8937,355  

79,340 
112,646 0,01 

ـــن ا�Eــــدو           �� مـ ـــ ـــؤ ب=ــــل مــــن ) ف(أن قيمــــة ) 7(ليتـ ـــة داللــــة التUبـ -الــــضغوط d_اديميـــــة(ملعرفـ
جــة ال=ليـــة-الـــضغوط املاديــة-الــضغوط dجتماعيــة جـــة (مــن خــالل الكماليـــة الالتوافقيــة ) رالد رالد

سة ذات  وملعرفة dس~ام الUسxß ل0,01ىدالة احصائيا عند مستو ) ال=لية و��عاد ولمتغ(�ات املدر
جـة - الـضغوط املاديـة- الـضغوط dجتماعيـة-الـضغوط �_اديميـة(الداللة 7X التUبؤ ب=ـل مـن  ر الد

ـــدد املتــــدرج وذلــــك كمــــا Xــــ7 ) ال=ليــــة ـــة اســــتخدم الباحــــث تحليــــل dنحــــدار املتعـ لــــدى طــــالب ا�Eامعـ
  :لا�Eدو التا75

  )9(لجدو 

ســة ذات الد  الـــضغوط -الــضغوط CIاديميـــة(اللـــة �ـــ. الت®بــؤ بWـــل مـــن و@ســJام ال®ـــس�À للمتغ�ـــ8ات املدر
جة الWلية لضغوط ا��ياة- الضغوط املادية-@جتماعية   .)354=ن (لدى طالب ا��امعة ) ر الد

  املتغ�8ات املنiئة  املتغ�8 املت®بأ بھ
" ر"

  املتعدد
" 2ر"

  املتعدد
" 2ر"

  النموذج
قيمة 
  الثابت

B Beta  "ودالل��ا" ت  

جة ال=لية الضغوط   **13,413 1,488 0,164  رالد
  ة�_اديمي

نقد 
  dخر�ن/الذات

0,917  0,841  0,839  15,586  

-0,402 0,420 5,613**  
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  املتغ�8ات املنiئة  املتغ�8 املت®بأ بھ
" ر"

  املتعدد
" 2ر"

  املتعدد
" 2ر"

  النموذج
قيمة 
  الثابت

B Beta  "ودالل��ا" ت  

  **3,257 0,231 0,187-  ىمستو الطموح

الضغوط 
  dجتماعية

جة ال=لية   **8,683 0,542 0,073  19,076  0,290  0,294  0,542  رالد

  **6,917  0,457  0,508  21,720  0,205  0,209  0,457  ىمستو التنظيم  الضغوط املادية

جة ال=لية   **9,156  1,080  0,355  رالد
  

جة ال=لية نقد   رالد
  dخر�ن/الذات

0,746  0,556  0,551  55,112  
-1,114  0,389  3,298**  

  0,01ىدالة عند مستو ** 

  :ما ي70(...) ليت�� من جدو 

ــــ: بال®ـــــسبة للـــــضغوط CIاديميـــــة ــــاك ثـــــالث متغ(ـ ــــ7 التUبـــــؤ ;نـ ــــ~اما دd احـــــصائيا Xـ �ات ¡ـــــس~موا اسـ
جــــــة ال=ليـــــة(بالـــــضغوط d_اديميـــــة و;ـــــم  ، وأن تلــــــك )ىمـــــستو الطمـــــوح-dخــــــر�ن/نقـــــد الـــــذات-رالد

Xــ7 التبــاين Xــ7 الــضغوط d_اديميــة، وXــ7 ضــوء ذلــك يمكــن صــياغة % 84,1املتغ(ــ�ات �ــس~م بUــسبة 
 :معادلة dنحدار ع0/ النحو التا75

جــــة ال=ليــــة× 0,164= الــــضغوط @Cاديميــــة ىمـــــستو  ×d-0,187خــــر�ن/نقــــد الــــذات × 0,402-رالد
  15,586+الطموح 

 ;نـــاك متغ(ـــ� واحـــد فقـــط ¡ـــس~م اســـ~اما دd احـــصائيا Xـــ7 التUبـــؤ :بال®ـــسبة للـــضغوط @جتماعيـــة
جــة ال=ليــة(بالـضغوط dجتماعيــة و;ــو  Xــ7 التبــاين Xــ7 %) 29,4(وأن ;ــذا املتغ(ـ� ¡ــس~م بUــسبة ) رالد

 :تماعية و7X ضوء ذلك يمكن صياغة معادلة dنحدار ع0/ النحو التا75الضغوط dج

جة ال=لية×0,073= الضغوط @جتماعية  .19,076+رالد

ـــ� واحـــــد فقـــــط ¡ـــــس~م اســــ~اما دd احـــــصائيا Xـــــ7 التUبـــــؤ  :بال®ــــسبة للـــــضغوط املاديـــــة ;نـــــاك متغ(ـ
Xـــ7 التبـــاين Xـــ7 %) 20,9(وأن ;ـــذا املتغ(ـــ� ¡ـــس~م بUـــسبة ) ىمـــستو التنظـــيم(بالـــضغوط املاديـــة و;ـــو 

 :الضغوط املادية و7X ضوء ذلك يمكن صياغة معادلة dنحدار ع0/ النحو التا75

  21,720+ىمستو التنظيم ×0,508= الضغوط املادية

جـــــة الWليـــــة للـــــضغوط ـــاك متغ(ـــــ�ان ¡ـــــس~موا اســـــ~اما دd احـــــصائيا Xـــــ7 التUبـــــؤ : ربال®ـــــسبة للد ;نــ
جـــة ال=ليـــة للـــضغوط و;ـــم  جـــة ال=ليـــة(ربالد ، وأن تلـــك املتغ(ـــ�ات �ـــس~م )dخـــر�ن/نقـــد الـــذات-رالد

ـــة للــــضغوط، وXـــــ7 ضــــوء ذلـــــك يمكــــن صـــــياغة معادلـــــة % 55,6بUــــسبة  جــــة ال=ليــ رXـــــ7 التبــــاين Xـــــ7 الد
 :dنحدار ع0/ النحو التا75
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جة الWلية للضغوط جة ال=لية × 0,355= رالد   .55,112+�خر�ن/نقد الذات ×1,114-رالد

للمتغ(ـ�ات ال£ــx لــم تـدخل معادلــة dنحـدار ا��اصــة بــالتUبؤ " ت"التـا75 قيمــة ) 9(ل و�و�ـ� ا�Eــدو 
  بالضغوط من خالل الكمالية الالتوافقية لدى طالب ا�Eامعة

  )10(لجدو 

ودالل��ــــا Pحــــصائية للمتغ�ــــ8ات ال¶ــــ� لــــم تــــدخل معادلــــة @نحــــدار ا��اصــــة بــــالت®بؤ بــــضغوط " ت"قيمــــة 
اسيا ا��ياة ا��امعية من خالل الكمالية الالتوافقية لد ًى طالب ا��امعة املتفوق�ن د   ).354=ن(ر

  ىمستو الداللة  قيمة ت  املتغ�8ات  الضغوط

  غ�8 دالة  0,312  الواقعية �. وضع 2Iداف

  غ�8 دالة  0,490  @2تمام بالتوقعات

  غ�8 دالة  0,302  ا��وف من الفشل

  غ�8 دالة  0,309  الشك �. Iداء

  غ�8 دالة  0,276  ىمستو التنظيم

  غ�8 دالة  0,920  الرضا عن النجاح

  الضغوط CIاديمية

  غ�8 دالة  1,09  الفشل/ تقبل ا��طأ

  غ�8 دالة  0,061  ىمستو الطموح

  غ�8 دالة  1,03  الواقعية �. وضع 2Iداف

  غ�8 دالة  1,34  @2تمام بالتوقعات

  غ�8 دالة  0,136  ا��وف من الفشل

  غ�8 دالة  1,02  الشك �. Iداء

  غ�8 دالة  0,986  ىمستو التنظيم

  غ�8 دالة  0,781  الرضا عن النجاح

  غ�8 دالة  0,394  الفشل/ تقبل ا��طأ

الضغوط 
  @جتماعية

  غ�8 دالة  1,84  @خرbن/نقد الذات

  غ�8 دالة  0,527  ىمستو الطموح

  غ�8 دالة  0,752  الواقعية �. وضع 2Iداف

   دالةغ�8  1,71  @2تمام بالتوقعات

  غ�8 دالة  0,879  ا��وف من الفشل

  الضغوط املادية

  غ�8 دالة  0,380  الشك �. Iداء
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  ىمستو الداللة  قيمة ت  املتغ�8ات  الضغوط

  غ�8 دالة  1,26  الرضا عن النجاح

  غ�8 دالة  0,483  الفشل/ تقبل ا��طأ

  غ�8 دالة  0,380  @خرbن/نقد الذات

جة الWلية   غ�8 دالة  0,912  رالد

  غ�8 دالة  1,39  ىمستو الطموح

  غ�8 دالة  0,016  �. وضع 2Iدافالواقعية 

  غ�8 دالة  0,959  @2تمام بالتوقعات

  غ�8 دالة  0,234  ا��وف من الفشل

  غ�8 دالة  0,765  الشك �. Iداء

  غ�8 دالة  1,41  ىمستو التنظيم

  غ�8 دالة  0,158  الرضا عن النجاح

جة الWلية   رالد

  غ�8 دالة  0,883  الفشل/ تقبل ا��طأ

�� مــــن جـــــدو  ــ  متغ(ـــــ�ات لــــم تكــــن ذات داللـــــة إحــــصائية Xـــــ7 التUبــــؤ بالـــــضغوط أن ;نــــاك) 9(ل   يتــ
جـة ال=ليـة  رd_اديمية وكذلك بالUسبة للضغوط dجتماعيـة وWالUـسبة أيـضا للـضغوط املاديـة وللد

 .غ(� دالة احصائيا" ت"للضغوط حيث _انت قيمة 

تفـاع مـ ستو�ات ضـغوط ر   و�مكـن تفـس(� ذلـك بـأن ;نـاك عالقـة وثيقـة بـ(ن الكماليـة الالتوافقيـة وا
اسيا وتظ~ر قوة ;ذه العالقة  ًا��ياة ا�Eامعية خاصة �_اديمية لدى طالب ا�Eامعة املتفوقو د ر ن
ت=ـاب �خطـاء،  ر7X مظا;ر ومتطلبات الكمالية الالتوافقية لدى الطـالب مNÃـا ا��ـوف الـشديد مـن ا

ية املعاي(� و�;داف وا��ساسية الشديدة لردود فعل dخر�ن، وdنت=اس و�حباط �شأن عدم تلب
 ،x¸ا¹ـ رال£x وضعو;ا ألنفس~م، والتقييم السلxß والش=وك املستمرة والغ(ـ� منطقيـة حـو �داء الد ل
ن _ل ج~ود;م 7X ;ذه املظا;ر غ(�  اسية، مما يجعل الطالب يركز ات الد ووعدم الرضا عن �نجا ر ز

�ـادة ًمنطقية، وقد يخلق ذلك لدNOم نوعا مـن الـصراعات وdضـطرابات، �ـسا ز;م �ـش=ل مباشـر Xـ7 
)Eley et al; 613, 2020, .Collin et al. ,2020 ,حيـث؛ ¡ـش(� _ـل مـن . ىمـستو الـضغوط لـدNOم

;ــاق جـــسدي ونفــx¸æ مـــن أ;ـــم .(1301 ر، إ5ــ/ أن الكماليـــة الالتوافقيــة ومـــا يUــتج عـــن مظا;ر;ــا مـــن ا
�ادة حدة الضغوط لدى طالب ا�Eامعة   .ز�سباب ال£x تؤدي إ5/ 

اسة      وتتفق  اسة )Nilsson et al. ,2008(ر;ذه النتائج مع د اسة )Ashby et al. ,2012(ر، ود ر، ود
(Shafique et al., 2017) بـــأتUاســات أن الكماليــة الالتوافقيــة ت ت نتــائج تلــك الد ر، حيــث أشــا ر

  .بضغوط ا��ياة وم=ونا�Nا الفرعية لدى طالب ا�Eامعة
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  :التوصيات
شـــاد ال � ة عمـــل بـــرامج خاصــة باإل رضــر نفـــx¸æ وdجتمـــا�7 و�_ــاديxÏ ل�Äـــد مـــن الكماليـــة ور

اسية  .رالالتوافقية لدى طالب ا�Eامعة ح£Å يتمكنوا من تحقيق أفضل املستو�ات الد
zس حديثة إلثراء العملية التعليمية  � �د الطالب بطر تد ردعم ��شطة dجتماعية وتز ق و

ق الفردية ب(ن الطالب  .وومراعاة الفر
تفــاع مــستو�ات الكماليــة لــدى الطــالب Xــ7 محاولــة البحــث عــن العوامــل � ر ال£ــx تــؤدي إ5ــ/ ا

 .املراحل التعليمية ا��تلفة
�ب النفx¸æ للتعامل مع dضطرابات النفـسية وأحـداث ا��يـاة  � شاد والتد رتفعيل دو � ر ر

 .الضاغطة لدى طالب ا�Eامعة
�ادة مستو الو�7 بمف~وم الكمالية وتأث(�ا�Nا �يجابية والسلب � ىالعمل ع0/  ية لدى طالب ز

  . ا�Eامعة
  :بحوث مق8Aحة

شادي ��فض ضغوط ا��ياة ا�Eامعية وأثره 7X تحس(ن مستو�ات  - رفعالية برنامج إ
اسيا ًال¾�ة النفسية لدى طالب ا�Eامعة املتفوق(ن د  .ر

نة ب(ن  - اسة مقا اx¸¹ لدى طالب ا�Eامعة د رأثر الكمالية الالتوافقية ع0/ �داء الد ر ر
 .)�ناث/ رالذ_و(ا�UEس(ن 

 معرXــ7 ��فــض الكماليــة الالتوافقيــة لــدى طــالب ا�Eامعــة –برنــامج عالçــ7 ســلو_ي  -
اسيا وأثره ع0/ جودة ا��ياة d_اديمية  ًاملتفوق(ن د اسة تجر��ية -ر  . _ليUيكيھ–ر د

�xß لتنمية �عض �ساليب dيجابية 7X مواج~ة ضغوط ا��ياة ا�Eامعية  - ربرنامج تد
ا  .ًسيارلدى طالب ا�Eامعة املتفوق(ن د

ــــالب  - ــــدى طــ ــــا بــــــبعض املــــــشكالت النفــــــسية وdجتماعيــــــة لــ  ضــــــغوط ا��يــــــاة وعالق�Nــ
اسيا  ًا�Eامعة املتفوق(ن وغ(� املتفوق(ن د اسة سي=وم�Þية(ر   ).  ا_ليUيكية-رد
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  املراجع العرÆية

مــــضان، ناصــــر ســــيد جمعــــة عبــــد الرشــــيد  الكفــــاءة �بداعيــــة للــــذات ). 2020(رأحمــــد ثابــــت فــــضل 
ات بالïñعـــة للكماليـــة العــصابية لـــدى طـــالب ا�Eامعـــة املتفـــوق(ن وتوج~ــات ال~ـــدف كمن�ئـــ

  .155-104، )21(2مجلة البحث العل7X xÏ ال�Þبية، جامعة ع(ن شمس، . ًأ_اديميا

ـــــ(ن أنمــــــاط الكماليــــــة وال´ــــــسو�ف ) 2015(اعتــــــدال عبــــــاس حــــــسان(ن  ـــاèي للعالقــــــات بـ النمــــــوذج البنـــ
�_ـاديxÏ و�داء �_ـاديxÏ لـدى طـالب ا�Eامعـة .Eاسـات النفــسية، ا� رمعيـة املـصر�ة للد

25)87( ،57-99.  

أســــاليب مواج~ـــة أحــــداث ا��يــــاة الــــضاغطة وعالق�Nــــا بالــــ¾�ة ). 2004(آمـــال عبــــد القــــادر جــــودة 
Å¸Æقـ�يبحـث مقـدم إ5ـ/ املـؤتمر ال�Þبـو . النفسية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة 

  .696 -667، 2ية 7X غزة، ل�و ال�Þبية 7X فلسط(ن و�غ(�ات العصر، ا�Eامعة �سالم

ســ¤Nم: ناملتفوقــو). 1990(بــدر عمــر العمــر  عــاي�Nم، بــرامج~م، إعــداد مد ر�عــر�ف~م،  رابطــة ال�Þبيــة . ر
  .145-108، )124(5ا��ديثة، 

مـــصادر الـــضغوط النفـــسية كمـــا يـــدرك~ا الطلبـــة ا�Eـــامعي(ن وعالق�Nـــا ). 2010(التيجـــا�ي بـــن طـــا;ر 
نـــة ع0ـــ/ عي: بقلـــق املـــستقبل اســـة مقا رد جامعـــة قاصـــدي . نـــة مـــن طلبـــة جامعـــة �غـــواطر

قلة، -مرWاح   .285-262، )1(ر و

عاي�Nم). 2005(خالد خليل ال�Âي70  ، أساليب اك´شاف~م وطرائق  ر�طفال املو;وWو واملتفوقو ن . ن
ات العرWية املتحدة، دار الكتاب ا�Eام�7   .رdما

ملتفوق(ن 7X مدينة الباحة من وج~ة مشكالت الطلبة املو;وW(ن وا) 2012(راx¸ì دمحم ج � أبو ;واش 
  .44-29، )1(1ا�Eلة ال�Þبو�ة الدولية املتخصصة، . نظر;م

ـــل  شــــاد ع0ــــ7 عبــــد العز�ــــز مو¹ــــ¸x، �عمــــة ســــيد خليـ الكماليــــة العــــصابية وعالق�Nــــا بــــبعض ). 2010(ر 
املتغ(�ات النفسية لدى الفائق(ن عقليا مـن الفتيـات ضـعاف الـسمع

ً
مجلـة _ليـة ال�Þبيـة، . 

  .171-113، )5(ر الشيخ، جامعة كف

الزائــرة ا��تـــار عبــد هللا أبـــو حرWــة، سوســـن إســماعيل عبـــد ال~ــادي، يوســـف أبــو القاســـم �حـــرش، 
ــــــليمان  ـــناء دمحم ســـ ــــالب ). 2013(ســـــ ــــــة الـــــــــشاèعة لـــــــــدى طـــــ ــــــسية و�_اديميــ ـــــــضغوط النفـــ الــ

اســـات العليـــا مجلـــة البحـــث العلÏـــX xـــ7 ال�Þبيـــة، _ليـــة البنـــات، جامعـــة عـــ(ن شـــمس، . رالد
2)14( ،435-476.  

  .مكتبة الNÃضة املصر�ة: القا;رة. مقياس مواقف ا��ياة الضاغطة). 2003(ز�Uب محمود شق(� 

اçـ7 و�_ـاديxÏ لـدى طلبـة ا�Eامعــة ). 2012(سـليمان حـس(ن مو¹ـ¸Å املـز�ن  ومـشكالت املـستقبل الز
جامعـــة فلـــسط(ن، عمــــادة . �ســـالمية �غـــزة مـــن وج~ــــة نظـــر;م Xـــ7 ضـــوء �عــــض املتغ(ـــ�ات

اسا   .445-396، )3(ت العليا والبحث العلxÏ، رالد

ــا لــــدى طلبـــة ا�Eامعــــة). 2016(صـــالح الـــدين دمحم أبــــو نا;يـــة ب  : ضــــغوط ا��يـــاة وأســــاليب مواج~�Nـ
نة �ة مقا اسة حضا رد ر   .142-121، )110(29ال~يئة املصر�ة العامة للكتب، . ر
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ـــد الـــــرحمن النملـــــة  ـــد الـــــرحمن بـــــن ســـــليمان بـــــن عبـــ ــــا). 2016(عبــ ءة dجتماعيــــــة العالقـــــة بـــــ(ن الكفـ
اســــيا Xـــ7 منطقـــة الر�ــــاض ًوالدافعيـــة لإلنجـــاز لـــدى طــــالب املرحلـــة الثانو�ـــة املتفـــوق(ن د . ر

دنية �  .1772-1759، 43 عمادة البحث العلxÏ، -را�Eامعة 

املــساندة dجتماعيــة وأحــداث ا��يـاة الــضاغطة وعالق�Nــا بــالتوافق ). 2000(ع0ـ/ عبــد الــسالم ع0ـ/ 
Eامعيــةمـع ا��يــاة مــع ا��يــاة ا�Eــ7 املــدن ا�X امعــة املقيمــ(نEمجلــة . امعيــة لــدى طـالب ا�

  .6-23، )53 (14علم النفس، ال~يئة املصر�ة العامة للكتب، 

م جــاد هللا  امل=ونــات dنفعاليــة للــذ_اء dنفعــا75 ). 2004(ردمحم ح�ــx¸ù حــس(ن دمحم، جــاد هللا أبــو امل=ــا
رابطــــة . ي طــــالب التعلــــيم الثــــانوًلــــدى عينــــة مــــن املتفــــوق(ن أ_اديميــــا وغ(ــــ� املتفــــوق(ن مــــن

281-336، )3(14�خصائي(ن النفسية املصر�ة، .  

قالـــــ¾�ة النفــــسية والتفـــــو ). 1999(مــــدحت عبــــد ا��ميـــــد عبــــد اللطيــــف، عبـــــاس محمــــود عــــوض 
x¸¹ا   . القا;رة، دار املعرفة ا�Eامعية. رالد

 ï)م الوجEôية). 1994(املWة ا: القا;رة. مجمع اللغة العر ا رطبعة خاصة بو   .ل�Þبية والتعليمز

ىالوحــدة النفــسية وفقــا ملــستو ال�ñجــسية لــدى املتفــوق(ن ). 2020(يممــدوح محمــود مــصطفي بــدو  ً

;ــــر �اســـيا والعــــادي(ن مــــن طـــالب _ليــــة ال�Þبيــــة بجامعـــة  زد مجلــــة _ليـــة ال�Þبيــــة، جامعــــة . ًر
;ر،  d438-423، )185(3ز.  

شــادي ��فـــض الك). 2015(يممــدوح محمـــود مـــصطفي بـــدو  ماليـــة الالتوافقيـــة وأثـــره ع0ـــ/ ربرنـــامج ا
رسـالة . ً�عض dضطرابات النفسية املرتبطة Näا لدى الفائق(ن عقليا من طـالب ا�Eامعـة

;ر �ة، _لية ال�Þبية، جامعة  اة غ(� مUشو زدكتو ر   .ر

أثر _ل من الضغوط �_اديمية وقلق dمتحان ع0/ مناعة ) 2002(يمxy أبو نا�¸�، صفاء دمحم بح(� 
ـــاد النفـــــx¸æ ا�Eــــسم لــــدى �عــــ شـ d امعــــة، املــــؤتمر الــــسنو التاســـــع، مركــــزEرض طلبـــــة ا� ي

شاد النفx¸æ قوة للتنمية والتقدم،  d ،د¡سم �23-21ربجامعة ع(ن شمس  .  

حلـــو  قم~ـــا  Xـــ7 جامعـــة دمـــشق واقع~ـــم). 2001(ز اســـيا  ًاملتفوقـــو د ر اســـة ( مـــشكال�Nم - حاجـــا�Nم-ن رد
  .50-9، )1(17مجلة جامعة دمشق، ). ميدانية

ه إب الكمالية لدى الطالب املتفوق(ن وغ(ـ� املتفـوق(ن باملرحلـة الثانو�ـة ). 2016(را;يم السليمان رنو
  .243-191، )10(1مجلة العلوم ال�Þبو�ة والنفسية، جامعة القصيم، . بمدينة الر�اض

د دمحم مختار عبد السميع ا�Eلبة، سناء دمحم سلمان، ما7ç و�ليـام  فاعليـة برنـامج لتنميـة ). 2018(رو
ـــة أحـــــداث ا��يـــــاة الـــــ ـــاليب مواج~ــ صمود النفـــــx¸æ لـــــدي الطالبـــــة ا�Eامعيـــــة لتحـــــس(ن أســ

ــــــضاغطة ــــــ(ن . الـــــــــ ـــــــة عـــــــــ ــــة جامعــــــــ ـــــ ـــ ـــة ال�Þبيـــ ــــــــ ـــــــــــة، _ليــــ ــــ7 ال�Þبيــــ ــــــــ ـــX xـــ ـــــــــ ــــث العلÏـــ ـــــ ــــة البحــــــ ـــــــــ مجلــ
  .253-213،)19(10شمس،

اسـيا Xـ7 جامعـة القـدس املفتوحـة وعالق�Nـا ). 2012(يوسف ذياب عواد  ًسمات الطلبة املتفـوق(ن د ر
اتحاد ا�Eامعات العرWية، �مانة العامة، . ة من وج~ة نظر;مببعض املتغ(�ات ال�Âصي

)61 (167-201.  
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