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 العالقة بين الدعادة والكمالية: دراسة مقارنة بين الطمبة المتميزين والعاديين
هجى احمج مقجادي      منار سعيج بني مرطفى    
 

 ممخص
ىجفت ىحه الجراسة لمتعخف عمٍ العالقة بيغ الدعادة والكسالية كجراسة مقارنة بيغ الصمبة الستسيديغ 

( شالبًا وشالبة مغ شالب السخحمة األساسية العميا في اربج، تع 400والعادييغ، حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ )
( شالب وشالبة مغ السجارس الحكػمية في مجيخية تخبية اربج 200اختيارىع بالصخيقة الستيدخة مػزعيغ إلٍ )

( شالبًا وشالبة مغ مجرسة السمظ عبج هللا الثاني لمتسيد، ولتحقيق أىجاف الجراسة استخجمت 200األولٍ و)
الباحثتان مقياس أكدفػرد لمدعادة الحي أعجه ىيمد وأراجيل، والسعج لمبيئة األردنية والستخجع مغ قبل أبػ ذويب 

مقياس الكسالية متعجد األبعاد.الحي تع إعجاده مغ قبل سالني ورفاقو، والسعج لمبيئة األردنية ومتخجع (. و 2010)
الشتائج أن مدتػى الدعادة لجى الصمبة العادييغ كان  ، وأضيخت(2008إلٍ المغة العخبية مغ قبل الدغاليل )

مختفعًا، بيشسا كان بسدتػى متػسط عشج الصمبة الستسيديغ، كسا أضيخت الشتائج مدتػى مختفع مغ الكسالية لجى 
الصمبة الستسيديغ مقابل مدتػى متػسط لجى الصمبة العادييغ، كسا أشارت الشتائج إلٍ عجم وجػد عالقة ارتباشيو 

إحرائيًا بيغ تقجيخات الصمبة عمٍ مقياسي الدعادة والكسالية عشج الصمبة العادييغ في الػقت الحي أضيخت  دالة
وجػد عالقة ارتباشيو عشج الصمبة الستسيديغ وفي عيشة الجراسة بذكل عام، كسا أضيخت بالسقابل عجم وجػد 

خ حالة الصالب وصفو والتفاعل بيغ حالتو فخوق دالة إحرائيا في تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس الدعادة تعدى ألث
وجشدو،  وكحلظ التفاعل بيغ حالتو وصفو أو بيغ الستغيخات الثالث مجتسعو، لكغ ضيخت فخوق دالة إحرائيًا 
ألثخ جشذ الصالب عمٍ مقياس الدعادة وجاءت الفخوق لرالح الحكػر، كسا أضيخت الشتائج عجم وجػد فخوق 

الكسالية تعدى ألثخ جشذ الصالب وصفو أو التفاعل الثشائي بيغ حالة الصالب في تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس 
وجشدو أو حالتو وصفو أو التفاعل الثالثي بيغ الستغيخات الثالثة مجتسعة، بيشسا جاءت الفخوق دالة إحرائيًا 

 مبة الستسيديغ.في تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس الكسالية تعدى ألثخ حالة الصالب وجاءت ىحه الفخوق لرالح الص
 الدعادة ، الكسالية، دراسة مقارنة، الصمبة ، الستسيديغ. الكممات المفتاحية:

 
" The relationship between happiness and perfectionism: A comparative study 

between distinguished andordinary students" 

manar saeed banimustafa             huda ahmad migdady 

 

Abstract   The study aimed at identifying the relationship between happiness and 

Perfectionism as a Comparative study between. distinguished and ordinary students. 

The sample of the study consisted of (400) students from the high primary school in 

Irbid, who were selected by the available students, distributed to (200) students from 

the government schools in the first Educational Directorate of Irbid, 2017-2018, and 

200 students from the King Abdullah II School of Excellence.  To achieve the goal 

of the study, the researcher used the Oxford Scale for Happiness, prepared b (Hills 

& Argyles, 2002). And prepared for the Jordanian environment and translated by 

(Abu Deib,2010). The multi-dimensional perfectionism scale, which was prepared 

by et al., 2001 Slaney) And prepared for the Jordanian environment and translated 

by (Al-Zughail 2008).The results showed that the level of happiness among ordinary 
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students was high ,but it was in the midlle level for distinguished students. It also 

showed a high level of perfectionism among distinguished students compared to the 

midlle level of ordinary students.The results indicated that there is no statistically 

significant correlation between students' estimates of happiness and perfection in 

ordinary students The results showed statistically significant differences in the 

strength of the correlation between the students' estimations on the two measures 

due to the distinguished or ordinary student status in favor of distinguished students.  

The results also showed statistically significant differences in the students' ratings on 

the happiness scale due to the effect of the student's condition, the interaction 

between his condition and his sex, as well as the interaction between his class and 

the three variables combined.However, there were statistically significant 

differences in the effect of the student's sex on the happiness scale ,and Differences 

came in favor of males    . The results showed that there were no differences in the 

students 'estimations on the scale of perfectionism due to the effect of the student's 

sex, the description or the binary interaction between the student's state, his gender, 

his condition, or the triple interaction between the three variables combined. The 

differences were statistically significant in the students' These differences came in 

favor of distinguished students. 

Key words: happiness, perfectionism, distinguished students, ordinary student 

 
 خمفية الجراسة وأهميتها

إنَّ الدعي وراء الدعادة يعتبخ حاجة فصخية لجى اإلندان، إال أن اعتبار الدعادة حالةة مداجيةة مخغػبةة 
مةةغ الخاحةةة ىةةي وجيةةة نطةةخ يتفةةق عمييةةا معطةةع الشةةاس، بغةةس الشطةةخ عةةغ أسةةاليبيع لمػصةةػل إلةةٍ ىةةحه الحالةةة 

 واالنبداط، ويخبط البعس بيغ سعادة اإلندان ومجى رضاه عغ واقعو.
والذعػر السدتسخ بالدعادة والخاحة والبيجة والدخور، ىػ شاقةة ايجابيةة تشتقةل مةغ الفةخد إلةٍ ا خةخيغ، 

اف مشيةا مةا حيث أن لمدعادة أشةخ ، وحتٍ يذعخ اإلندان بالدعادة البج لو مغ إسعاد نفدو أواًل ثع إسعاد ا خخيغ
أن الدةعادة تكةػن أيزةًا  كسةا(. 1987ىػ فخدي أو أسخي أو اجتسةاعي وكميةا تكسةل بعزةيا الةبعس ) يةالجيغ، 

فةةي العسةةل الجةةةاد والبةةحل والعصةةةاء والتزةةحية، وىةةةي شةةعػر اإلندةةان بفندةةةانيتو وتخمرةةو مةةةغ األفكةةار الدةةةػداوية 
 (.1980مسارسة الفزائل والتحمي باألخالق )راسل، واليأس، واستبجاليا بالشطخة التفاؤلية في الحياة والتزحية و 

ولقةةةج ارتةةةبط مفيةةةػم الدةةةعادة بسةةةجى رضةةةا اإلندةةةان عةةةغ تفاصةةةيل حياتةةةو، حيةةةث تعتبةةةخ الدةةةعادة الغايةةةة  
األساسةةية التةةي ييةةجف ليةةا عمةةع الةةشفذ، والتةةي تتسثةةل فةةي مدةةاعجة اإلندةةان عمةةٍ أن يرةةل إلةةٍ حيةةاة خاليةةة مةةغ 

(. ومغ ىشا قج تكػن السثالية في الحياة نعسة أو نقسة في نفذ الػقةت، 2010االضصخاب والعرابية)أبػ ىاشع، 
ألن األداء السثالي قج يكػن أمخًا مخغػبةاً، فيةو بالسقابةل يسكةغ أن يةلدي إلةٍ الدةخط فةي حةال اإلخفةاق، والةجخػل 

 .(Leigh & Kaymarlin, 2008)في مطمة االضصخاب مثل الػسػاس القيخي، والستالزمات الشفدية الجدجية
ويعتبةةخ الصمبةةة الستسيةةدون والسػىػبةةػن مةةغ الفئةةات السعخضةةة لمػقةةػي فةةي الكساليةةة، حيةةث يعتبةةخ الخةةػف 
مةةغ الفذةةل دافعةةًا فةةي تػجيةةو سةةمػكياتيع وتحفيةةدىع عمةةٍ االنجةةاز،  وأن ىةةةحا قةةج يةةجفعيع لمتدةةػي  والتةةخدد لتفةةادي 

كةاديسي عمةٍ انةو ملشةخ لمشجةاح حيث يشطةخ إلةٍ االنجةاز األ  (John & April, 2017).األخصاء وأن صغخت
بةةجءًا مةةغ سةةغ مبكةةخة، فعشةةجما يةةجخل األشفةةال فةةي الشطةةام التعميسةةي تمعةةب الثقافةةة دور ميةةع فةةي كيفيةةة الشطةةخ إلةةٍ 
االنجاز، وبالتالي يعتقج ىلالء الصمبةة أن خيةارات مدةتقبميع تعتسةج بذةكل أساسةي عمةٍ درجةاتيع وتحرةيميع، مسةا 
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 ,Damianl)غ االجتيةاد واإلبةجاي بيةجف العسةل األمةغ الخةالي مةغ األخصةاء يةجفعيع إلةٍ تقميةج الستسيةديغ بةجل مة
Negru- Subtrica, Pop & Baban, 2016). 

والدعادة مجسػعةة متخاكسةة مةغ ترةػرات ومعتقةجات اإلندةان عةغ نفدةو، كةان قةج بشاىةا مةغ خبخاتةو فةي 
لتفةةاؤل، فةةي الػقةةت الةةحي يبشةةي الحيةةاة والفةةخق أن الدةةعجاء يبشةةػن عةةغ أنفدةةيع وجيةةات نطةةخ تةةجعػىع ل نجةةاز وا

 ,Haidt)(. ويعةةارض ىيةةةجت 2010التعدةةاء وجيةةات نطةةخ سةةمبية عةةغ أنفدةةةيع تدةةبب ليةةع التعاسةةة )إبةةخاىيع،
الفكخة الذائعة بأن الدعادة تأتي مغ الجاخل، وال يسكةغ العثةػر عمييةا فةي األشةياء الخارجيةةي حيةث يةخى  (2006

 في تمظ الطخوف مثل إنفاق السال والدعي والعسل. أن مغ السسكغ تحريل الدعادة عغ شخيق التغييخ
( إلٍ أن الخؤيا حػل الدعادة لغ تكػن كاممة إال في حةال تةع التشبةو إلةٍ شبيعةة 2001ويذيخ عثسان )

األىجاف التي يزعيا الفخد لشفدو بالحيةاة، ومةا يستمكةو ىةحا الفةخد مةغ مكانةو اجتساعيةة فةي السحةيط الةحي يعةير، 
( الدةعادة أنيةا حالةة عقميةة إيجابيةة 2014الفةخد فةي تفكيةخه اإليجةابي، ويرةه الذةياوي ) لسا ليسا مغ آثار عمةٍ

تتزسغ الخضا والستعة واألمل بسا ىػ آٍت، والقجرة عمٍ التعاشي مع األحجاث بذةكل إيجةابي، وىةي تختكةد عمةٍ 
 ح مشيج لمحياة.أساليب وسمػكيات يدتخجميا الفخد مشح الرغخ، اكتدبيا مغ خالل العادات والتقاليج لترب

( 1993والبةةج مةةغ أن ىشةةةاك عػامةةل تدةةةاىع فةةي زيةةةادة الذةةعػر بالدةةةعادة عشةةج الفةةةخد ويػضةةح ارجايةةةل )
العػامةةل السةةلثخة بالدةةعادة وىةةي: العالقةةات االجتساعيةةة: تدةةيع العالقةةات االجتساعيةةة كسرةةجر ميةةع  بعةةس ىةةحه

ة، حيةةث أن الةةدواج والعالقةةات الػثيقةةة وأساسةةي مةةغ مرةةادر سةةعادة الفةةخد، وتعةةج سةةبب فةةي تقميةةل التعاسةةة والسعانةةا
با خخيغ تقػد الفخد لمحرػل عمٍ حياة أفزل، بدبب ما يقجمو لو ىلالء مغ دعع اجتساعي، وتديج الدعادة مغ 
خةالل السذةةاركة باألنذةةصة االجتساعيةة والتخفيييةةة السذةةتخكة والسستعةةة مةع ا خةةخيغ. وفةةي إشةار الحةةجيث عةةغ أثةةخ 

 Hal, Bruggeman B, Aertsen)دةعادة تػصةل ىةال وأرتدةغ واألخةػيغ بخجسةانالعالقات االجتساعية فةي ال
& Bruggeman H, 2017)  فةي دراسةة ليةع أن ىشةاك عالقةة قػيةة بةيغ سةعادة الصمبةة ومةجى إدراكيةع لدةعادة

معمسةةييع، وأن تجةةارب الصفػلةةة االجتساعيةةة ىةةي أكبةةخ مرةةجر لمرةةحة البجنيةةة والعقميةةة والشفدةةية. وتعتبةةخ الدةةةعادة 
 ,Fave)السقةةام األول كذةةةخيظ فةةي التةةػازن الشفدةةي واالندةةجام لةةجى الفةةخد، وتةةختبط العالقةةات االجتساعيةةة  فةةي

Brdar, Freire, Brodrick & Wissing, 2011) ،العسةل والبصالةة: تدةبب البصالةة التعاسةة لسعطةع الشةاس .
اد الةةةحيغ يحبةةةػن العسةةةل لحاتةةةو،  وتةةةلثخ تةةةأثيخًا سةةةمبيًا عمةةةٍ الحالةةةة الشفدةةةية والرةةةحة الجدةةةسية، خاصةةةة عشةةةج األفةةةخ 

ويمتدمةةػن بأنطستةةو وبأخالقياتةةو، إضةةافة إلةةٍ األفةةخاد الةةحيغ يعةةانػن مةةغ دخةةل مةةشخفس أو متػسةةط، فيكةةػن العسةةل 
ضةةةخورة ليةةةع. وقةةةت الفةةةخان : ال يسكةةةغ إنكةةةار أىسيةةةة العسةةةل فةةةي حيةةةاة اإلندةةةان، إال إن األنذةةةصة التخفيييةةةة التةةةي 

جةجًا لمذةعػر بالدةعادة، أكثةخ مةغ الػقةت الةحي يقزةيو اإلندةان فةي العسةل،  يسارسيا الفخد في أوقات الفةخان ميسةة
الن ىةةةحه األنذةةةصة يسارسةةةيا الفةةةخد بةةةجافع داخمةةةي ودون ضةةةغط مةةةغ ا خةةةخيغ أي بخغبةةةة شخرةةةية. وقةةةج تػصةةةل 

بةار الدةغ إلةٍ أن سةعادة ك ( Oerlemans,Bakker  & Veenhoven, 2011)أورلةسةشةةذ وبةكةةار وفشةيةػفةةةةغ
السةةال والصبقيةةة والثقافةةة: يعةةج انخفةةاض السدةةتػى تةةدداد عشةةج مسارسةةة األنذةةصة االجتساعيةةة والجدةةجية واألسةةخية. 

السعيذة مغ أىع أسباب القمق واالكتئاب، وذلظ لرعػبة الحياة في ضل ضخوف اقترادية صةعبة، لسةا يشةتج عةغ 
جى أبشاء الصبقة الفقيخة، وفي الطخوف االجتساعية ذلظ مغ انقصاي الدبل واإلمكانيات لمػصػل إلٍ الصسػحات ل

الستذابية يعج األفخاد األكثخ غشٍ أكثخ سعادَة بالخغع مغ أن ارتفاي مدتػى التعميع في ىحه السجتسعات قج يكةػن 
سةةببًا فةةي تقميةةل الفجةةػة فةةي الدةةعادة التةةي يدةةببيا السدةةتػى السةةادي. الذخريةةةة: تةةلدي الذخرةةية االيجابيةةة ذات 

االنبدةةاشي الستفائةةل إلةةٍ أفكةةار إيجابيةةة، وتدةةاعج فةةي القةةجرة عمةةٍ التخكيةةد عمةةٍ األحةةجاث الدةةعيجة، مسةةا السةةداج 
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يةلدي إلةٍ إبةةجاي الفةخد فةي الحيةةاة، ويدةاعج فةةي حةل السذةةكالت التةةي تػاجيةو، ويقةجم العةةػن والسدةاعجة ل خةةخيغ، 
الذةةعػر بالخضةةا عةةغ  حةةة الشفدةةية.مسةةا يدةةاىع فةةي الحرةةػل عمةةٍ محبةةتيع، وبالتةةالي الػصةةػل إلةةٍ الدةةعادة والخا

الحيةةاة : تمعةةب الطةةخوف السػضةةػعية التةةي تحةةيط بةةالفخد دورًا واضةةحًا عمةةٍ مدةةتػى الدةةعادة عشةةجه، مثةةل الةةجخل 
السةةةادي، ومدةةةتػى التعمةةةيع، وشبيعةةةة الةةةدواج، وضةةةخوف العسةةةل، واألحةةةجاث الدةةةائجة التةةةي يعيذةةةيا الفةةةخد، ألن ىةةةحه 

مذةةةعػر بالخضةةةا، فكةةةل مةةةا تحدةةةشت تمةةةظ الطةةةخوف قمةةةت الفجةةةػة بةةةيغ الطةةةخوف قةةةج تخمةةةق مداجيةةةة إيجابيةةةة تةةةلدي ل
الرحة: تعج الرحة مغ العػامةل السيسةة  شسػحات الفخد وإنجازاتو، مسا يلدي إلٍ إشباي حاجات الفخد الشفدية.

السلثخة في مدتػى الدعادة عشج األفخاد، خاصة عشج كبار الدغ، فالحيغ يتستعػن برحة جيةجة مةشيع يكػنةػا أكثةخ 
عغ الحياة، وأكثخ سعادًة، باإلضافة إلٍ ذلظ فةفن العالقةات االجتساعيةة الجاعسةة مثةل عالقةات الفةخد داخةل رضا 

 ,Noreen)األسخة وفي مجتسع العسل، تديع في تقػية جياز السشاعة عشج األفخاد، وتديج العادات الرحية لجييع
Adela & Thomas, 2005) . 

سيةةةةةة الدةةةةةعادةي أن الدةةةةةعادة تعتبةةةةةخ ضةةةةةاىخة حقيقيةةةةةة فةةةةةي سةةةةةياق حجيثةةةةةو حةةةةةػل أى (1980)يةةةةةخى ليةةةةةارد 
ومػضػعيةي أي أنيا تختبط بتجارب الفخد في حياتو، وأن ىشاك ثالث مكػنات رئيدية لمدعادة وىي: الخضةا عةغ 

( كسةةا تصخقةةت 2006الحيةةاة ، والتفكيةةخ اإليجةةابي، وغيةةاب التفكيةةخ الدةةمبي، حدةةب مةةا أوردت ذلةةظ )اليحفةةػفي، 
ت لمدةةعادةي أوليةةا مدةةتػى واسةةع الشصةةاقي وىةةػ يفتةةخض وجةةػد عػامةةل مجتسعيةةة معيشةةة لمحةةجيث عةةغ ثالثةةة مدةةتػيا

مثل الحخيةة والعجالةة، وثانييةا السدةتػى األوسةطي وييةتع بسةجى تةػافخ الخةجمات السلسدةية مثةل ملسدةات الخعايةة، 
أشةارت إلةٍ أن وثالثيا السدتػى األصةغخ وىةػ ييةتع باسةتعجادات الفةخد وسةساتو الذخرةية كاالسةتقاللية وغيخىةا، و 

 % مغ مقػمات الدعادة في اإلندان ىي مقػمات مػروثة أي أن الجيشات تتحكع في وجػدىا.50
إن الكسةةةال يسكةةةغ أن يكةةةػن نعسةةةة أو نقسةةةة فةةةي الػقةةةت ذاتةةةو، وعةةةادًة مةةةا يكةةةػن األداء السثةةةالي مصمػبةةةًا 

الي ال يسكةةةغ تحقيقةةةو دائسةةةًا وىةةةحا ومخغػبةةةًا فيةةةو ألنةةةو يةةةلدي إلةةةٍ تقييسةةةات إيجابيةةةة لمشتةةةائج إال أن ىةةةحا األداء السثةةة
التقريخ قج يلدي إلٍ سخط الذخز الكسالي وفي الحاالت القرػى يراحب ىحا الدخط أعخاضًا سخيخيو مثل 

 Barke, et)اضصخابات األكل واضصخاب الػسػاس القيةخي والستالزمةات الشفدةية والجدةجية واضةصخابات القمةق 
al., 2017)( إلةٍ أنةو يسكةغ تعخية  الكساليةة بأنيةا جعةل أي 2003ػ ىشيةجي ). وفةي تعخيفةو لمكساليةة يذةيخ أبة

خصأ بديط سيئًا مثل أي عيب كامل والخغبة في الػصػل باألداء إلٍ مدةتػيات قياسةية وىةحا قةج يةلدي إلةٍ بصةأ 
األداء مع التكخار السسل تساما كالصبيب الحي يدعٍ إلٍ أقرٍ درجةات الجقةة والتسيةد فةي أثشةاء إجةخاء العسميةات 

حا يعتبخ سةمػكا جيةجا إلةٍ أن يرةل إلةٍ حةج تعةخيس حيةاة مخيزةو لمخصةخ، ألنةو يخيةجه أن يبقةٍ ولفتةخًة أشةػل وى
 مخجرا. 

 ,Besharat) ويذةيخ بذةةارات و بةػر ىدةةيغ و روسةةتامي و بدازيةان فةةي تعةةخيفيع لمكسةال عةةةةمٍ أنةةو 
Pourhosein, Rostami & Bazzazian, 2010) جف ال تذةػبو سةسة شخرةية تتسيةد بالدةعي مةغ أجةل ىة

شائبة ووضع معاييخ عالية بذةكل مفةخط لةءداء يخافقةو الشدعةات نحةػ التقييسةات الحخجةة لمغايةة لدةمػك الفةخد وليةا 
( 2010بعجيغي كسال إيجابي شبيعي وصحي وتكيفي وكسال سمبي غيخ صةحي وعرةبي. كسةا عةخَّف الكفةافي )

لػصػل إلٍ التفػق لتعةػيس الةشقز فةي شخرةية الكسالية بأنيا صػرة مبالغ فييا مغ العسل السزشي مغ أجل ا
الفةةةخد، بحيةةةث يسكةةةغ أن يةةةجخل الكسةةةال العرةةةابي تحةةةت فئةةةة السذةةةكالت الدةةةيكػلػجية الحةةةادة. وفةةةي محاولةةةة ليةةةع 

أن الكساليةة ىةةي سةسة شخرةية تتدةةع  (Stoeber & Childs, 2010)لتعخية  الكساليةة أورد سةتػبخ وشةةيمجز
ػل إلٍ السثالية التعجيدية حيث وضةع الذةخز فةي نفدةو معةاييخ عاليةة بكفاح الفخد لبمػن الكسال ومحاولة الػص
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جةةجًا إضةةافة إلةةٍ تقييسةةات نقجيةةة مبةةالغ فييةةا لمةةحات ومخةةاوف مةةغ تقييسةةات ا خةةخيغ فيةةي تذةةسل جػانةةب إيجابيةةة 
وأخخى سمبية وتذسل في صػرتيا الجيجة اإلصخار عمٍ بمػن األىجاف، لكغ قج يلدي في حالة الفذل في تحقيةق 

الذخرةةية الكساليةةة بأنيةةا شخرةةية  (Stoeber, 2015)األىةةجاف برةةاحبو إلةةٍ االكتئةاب. وعةةخَّف سةةتػبخ تمةظ 
وضةةعت معةةاييخ عاليةةة لشفدةةيا وتحتةةػي عمةةٍ جانةةب كئيةةب حيةةث تسيةةل إلةةٍ أن تكةةػن عجائيةةة لمسجتسةةع ونخجدةةية 

 حيث يتدع الذخز الكسالي باالنتقاد السفخط لشفدو ول خخيغ.
( إلةةةٍ أن التفكيةةةخ الستدةةةع بالكساليةةةة أو الخغبةةةة فةةةي الكساليةةةة لةةةو ثالثةةةة 2003ىةةحا ويذةةةيخ أبةةةػ ىشيةةةجي )

أشةةكال مةةةغ الكسالية:الكساليةةة الحاتيةةةة أو السػجيةةة نحةةةػ الةةحات: وىشةةةا يزةةع عةةةادة ىةةلالء معةةةاييخ عاليةةة ويقػمةةةػن 
ء ا خةخيغ أنفديع وذواتيع عمٍ أساسيا، ففذا بمغػا تمظ السعاييخ وضعػا معاييخ ججيجة أعمٍ، وىةع يغفةخون أخصةا

وال يغفةةخون الخصةةأ ألنفدةةيع، وغالبةةًا مةةا يشذةةأ ىةةلالء فةةي أسةةخة تحةةػي والةةجيغ أو أحةةجىسا يتدةةع بالكساليةةة السػجيةةة 
الكساليةةةة  لمصفةةةل، حيةةةث يعتةةةاد الصفةةةل عمةةةٍ األداء الشسةةةػذجي لءعسةةةال حتةةةٍ يحرةةةل عمةةةٍ الخضةةةا مةةةغ األسةةةخة.

يػلةج لةجييع فةي األغمةب خيبةات األمةل ويجعةل مةغ األخخوية: يزعػن معاييخ عالية ويصالبػن ا خخيغ بيةا وىةحا 
الرعب عمييع تفػيس ا خخيغ باألعسال، حيث أن ىلالء الكسالييغ دائسػ الةحم ل خةخيغ وال يقةجرون مجيةػدىع، 

الكساليةةةة االجتساعيةةةة )الكسةةةال  ولةةةيذ فقةةةط يتػقعةةةػن السثاليةةةة مةةةغ ا خةةةخيغ ولكةةةغ يكػنةةةػا شةةةجيجي االنتقةةةاد ليةةةع.
يعتقةةج ىةةلالء أن ا خةةخيغ يتػقعةةػن مةةشيع مدةةتػيات أداٍء عاليةةة ال يقةةجرون عمييةةا، ويبشةةػن  السػصةةػف اجتساعيةةًا(:

تقجيخاتيع لجواتيع بشاءًا عمٍ آراء ا خخيغ، وقج يلدي ذلظ إلةٍ االبتعةاد عةغ السغةامخة وروح التحةجي الكتذةاف مةا 
وأن ىةةحا الذةةكل مةةغ أشةةكال ىةةػ ججيةةج خػفةةًا مةةغ الػقةةػي فةةي الخصةةأ وىةةحا يجعةةل مةةشيع فخيدةةة لمػقةةػي فةةي القمةةق، 

الكساليةةة يجعةةل مةةغ أصةةحابو فئةةة مختمفةةة عةةغ غيخىةةا مةةغ أنسةةاط الذخرةةية الكساليةةة، فيةةع الػحيةةجون الةةحيغ لةةجييع 
 تأييج لمسجتسع وييتسػن با خخيغ ومعاييخىع ويدعػن إلٍ تعديد عالقاتيع بسجتسعاتيع.

 ,Frost, Marten, Lahart & Rosenbate)ذكةةةخ فةةػرسةةةةةت ومةارتةةةغ ولةيةيةةةارت وروسةةةةةةةةشبات 
قةةةةج يمعةةةةب دورًا رئيدةةةةيًا فةةةةي مجسػعةةةةة واسةةةةعة مةةةةغ  (DSM-III)أنَّ الكسةةةال وحدةةةةب معيةةةةار التذةةةةخيز  (1990

األمةةخاض الشفدةةية ومةةع ذلةةظ لةةيذ ىشالةةظ تعخيةة  دقيةةق لمكساليةةة، وىشةةاك قمةةة مةةغ البحةةػث عمةةٍ ىةةحا السػضةةػي، 
يخ مقيةاس متعةجد األبعةاد، وتةع اختبةار العجيةج مةغ الفخضةيات واستشادًا إلٍ مةا تةع الشطةخ فيةو حةػل الكسةال تةع تصةػ 

الستعمقة بصبيعة الكسال وكان البعج الخئيدي لو ىػ القمق السفخط إزاء ارتكاب األخصاء ثع تةع تحجيةج خسدةة أبعةاد 
لذةظ أخخى لمكسةال وىةي: السعةاييخ الذخرةية العاليةة وتػقعةات ا بةاء العاليةة والتخةػف مةغ االنتقةادات الػالجيةة وا

فةةي نػعيةةة وسةةالمة اإلجةةخاءات وتفزةةيل الشطةةام والتشطةةيع. ويسكةةغ التسييةةد بةةيغ نةةػعي الكساليةةةي الكساليةةة الدةةػية 
 & Paul, James, Gordon))الصبيعيةة( والكساليةة العرةابية حيةث يذةيخ بةػل وجةيسذ وغةػردون ولةػيذ 

Lois, 1997) ،ويشذأ لةجييع نةػي مةغ الستعةة جةخاء  إلٍ أن الكساليػن الصبيعيػن يزعػن ألنفديع معاييخ واقعية
إنجاز أعسةاليع السزةشية واجتيةادىع فييةا، وىةع قةادرون عمةٍ أن يختةاروا بةأن يعسمةػا بذةكل أقةل إجيةادًا ودقةة فةي 
حةةال أرادوا ذلةةظ، فةةي الػقةةت الةةحي يصالةةب فيةةو الكسةةاليػن العرةةابيػن بسدةةةتػى ال يسكةةغ الػصةةػل إليةةو بالعةةادة، 

معةةةاييخىع، وبةةةالخغع مةةةغ أن الكسةةةالييغ الصبيعيةةةيغ والعرةةةابييغ يذةةةتخكػن فةةةي ذات وليةةةةذ لةةةجييع الخةةةةيار لتخفيةةةه 
 األعةخاض، إال أنيا تكةػن أكثخ كثافةة وتكخارًا ولسجة أشػل عشج الكسالييغ العرابييغ. 

إلةٍ وجةػد بعةس الشتةائج الدةمبية لمكساليةة مثةل:  (Adlard & Parker, 1997)يذةيخ ادلةخد وبةاركخ 
حات: حيةةث أنيةةع ال يعةةجون أنفدةةيع بالسدةةتػى السصمةةػب وىةةحا يةةلدي إلةةٍ انخفةةاض تقةةجيخىع التقةةجيخ السةةشخفس لمةة

الذةةعػر بالشةةجم: يرةةاحب الذةةعػر بالشةةجم معطةةع األعسةةال التةةي يقةةػم بيةةا الكسةةاليػن حيةةث يعتقةةجون بةةأن و لةةحواتيع. 
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محبصةًا متذةةائسًا التذةةاؤم: يرةبح الفةخد الكسةالي و  أدائيةع كةان سةيكػن أفزةل لةةػ ال تقرةيخىع فةي جانةب أو أكثةخ.
االكتئةاب: الحاجةة إلةٍ أن يكةػن الفةخد كامةل ومثةالي حيةث و ألنو يعتقج بأن السدتػى السصمػب لءداء بعيجًا جةجًا. 

أن ذلةةةةظ مدةةةةتحيل عمةةةةٍ الةةةةجوام، تزةةةةع الكسةةةةالي فةةةةي دائةةةةخة الخصةةةةخ لمتعةةةةخض لمسةةةةداج السةةةةشخفس و االكتئةةةةاب. 
لسيسةةة وبالتةةالي يرةةل إلةةٍ الػسةةػاس فةةي الخغبةةة عمةةٍ الػسػاسةةية: ويشصمةةق ذلةةظ مةةغ االىتسةةام بالتفاصةةيل غيةةخ او 

التجسج : و األفعال القيخية: قج يجفع الفذل الكسالييغ إلٍ تشاول العقاقيخ والكحػل وغيخىا. و إبقاء كل شيء مشطع. 
 الذخز الكسالي يجفعو خػفو مغ الفذل إلٍ التجسج وعجم الحخاك وعجم الدعي لمتغييخ.

التةي ىةجفت لمكذةه عةغ  (Gordon, Teresa & Paul, 2011)ل وفي دراسة غةػردون وتيخيةدا وبةػ 
( 73ارتباط أبعاد الكسالية بالكفاءة الحاتيةة، والزةيق واألعةخاض الرةحية، عشةج عيشةة مةغ شةالب الثانػيةة بمغةت )

( أنثةةٍ، فةةي السةةجارس الثانػيةةة الكاثػليكيةةة فةةي مشصقةةة تػريشتةةػ فةةي كشةةجا، ووجةةجت 39( ذكةةخًا )34شالبةةًا وشالبةةة، )
اسةة أن الصمبةةة ذوي السدةتػيات السختفعةةة فةي أعةةخاض االكتئةاب اتدةةسػا بالكسةال الةةحاتي السشحشةٍ، وان الكسةةال الجر 

 الحاتي السشحشٍ باإلضافة لمكفاءة الحاتية السشخفزة مختبصان بتشبلات فخيجة مغ األعخاض الرحية.
ألبػة واألمػمة إلٍ معخفة آثار أسمػب ا (Saric & Sakic, 2014) ىجفت دراسة  سارك وساكيظ 

ر لجى األب واألم، وقػة الرجاقة عمٍ عجة ملشخات لخفاىية وسعادة السخاىقيغ. أكسل ) (  شالب 401السترػَّ
مغ شمبة السجارس الثانػية الكخواتية السقاييذ التي قيست نطختيع إلٍ أسمػب الػالجية)االستبجادية، والػاثقة، 

ة، واحتخام الحات، والخضا العام عغ الحياة والدعادة الحاتية حيث والستدامحة( عشج األب واألم، ونػعية الرجاق
أبمغت عيشة الجراسة أن نػعية التشذئة  كان لو أثخ كبيخ في الخضا عشج السخاىقيغ، وأن السخاىقيغ الحيغ لجييع 

عية صجاقة أميات متداىمة أكثخ سعادة مغ الحيغ لجييع أميات مدتبجات، كسا أفاد السخاىقػن الحيغ يتستعػن بشػ 
 أقػى بشدبة أعمٍ مغ الدعادة والخضا عغ الحياة واحتخام الحات.

لكذه العالقة بيغ الجشذ والدعادة (Chui & Wong, 2016) وفي دراسة أجخاىا تذػي وونغ 
( مخاىقًا في ىػنغ كػنج بعج استجابتيع لسقاييذ 1428والخضا عغ الحياة ومفيػم الحات، أضيخت بيانات مدح )

ة ومفيػم الحات، إن احتخام الحات والحياة اليادفة يختبصان ايجابيا مع الدعادة والخضا عغ الحياة، حػل الدعاد
وان الدعادة تختبط ايجابيا مع وجػد أصجقاء أكثخ قخبا، كسا بيشت الجارسة إن الحكػر الحيغ يحققػن مدتػى 

ياة بيشسا كان العكذ صحيح بالشدبة أعمٍ مغ االنجاز األكاديسي أكثخ سعادة ولكشيع ليدػا أكثخ رضا عغ الح
 ل ناث. 

كان  (Park, Kim, Jo, Lee & Woo, 2017)في دراسةةةة أجةخاىةةا بةارك وكةيةع وجةػ ولةةةةةةي ووو 
الغخض مغ ىحه الجراسة ىػ تحجيج العػامل التي تلثخ عمٍ سعادة السخاىقيغ الحيغ حزخوا احج مخكد الصفل 

استبيان مشطع لبيان العالقة بيغ الدعادة ودعع السعمع ودعع األصجقاء وقػة السجتسعي في كػريا، باستخجام 
(، كان ىشاك فخوق في الدعادة وفقًا لعجد األشخاص السقخبيغ، 154العائمة عشج عيشة مغ السخاىقيغ بمغت )

، وكان  وكانت ىشاك ارتباشات إيجابية كبيخة وذات أىسية قرػى  بيغ قػة العائمة ودعع األصجقاء  والدعادة
 دعع السعمع اقل أىسية في الدعادة.

  (Fredrickl, Demaray, & Jenkins, 2016)بحثةت دراسةةةةةةة فخيةجريكل  وديسةةةةاري وجةيةشةكةيةشةةد 
في العالقة بيغ الكسال والجعع االجتساعي واستيعاب مذاكل الصمبة في السجارس الستػسصة عشج عيشة مغ الصمبة 

ًا، وأثبتت الجراسة أن الكسال ىػ وجػد سسات غيةخ قابمةة لمتكيةه، وأشةارت الشتةائج أن ( شالبًا أمخيكي169بمغت )
الكساليةةة غيةةخ التكيفيةةة كانةةت ليةةا عالقةةة ايجابيةةة بةةالقمق واالكتئةةاب، عمةةٍ العكةةذ مةةغ الكسةةالييغ التكيفيةةيغ الةةحيغ 
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الةةجعع مةةغ السعمسةةيغ اضيةةخوا مدةةتػيات أعمةةٍ بكثيةةخ مةةغ دعةةع السعمسةةيغ ومدةةتػيات أعمةةٍ مةةغ دعةةع الةةدمالء وىةةحا 
 والدمالء يحج مغ العالقة بيغ الكسالية غيخ التكيفية والقمق واالكتئاب. 

العالقةة بةيغ نسةط التشذةئة  (Currana, Hillb, & Williams, 2017)وتشةاول كاريشةا وىيمةب ووليسةد
ساليةة الحاتيةة السشحشةٍ السديصخ مغ قبل الػالجيغ، والتسييد األبػي السذخوط، مع اثشيغ مغ أبعةاد الكساليةة ىسةا الك

( مخاىقةةةا بخيصانيةةةًا اسةةةتبيانًا يعتسةةةج عمةةةٍ مقيةةةاس الكساليةةةة متعةةةجد األبعةةةاد 316والكساليةةةة الشخجدةةةية، حيةةةث أكسةةةل) 
ومقيةةاس يقةةيذ نةةػي التشذةةئة االجتساعيةةة، وأضيةةخت الشتةةائج إمكانيةةة التشبةةل بحةةجوث الكساليةةة الحاتيةةة والشخجدةةية مةةغ 

خوط، كسةةا تذةةيخ الجراسةةة إلةةٍ أن تصةةػر الكساليةةة فةةي مخحمةةة السخاىقةةة يةةختبط خةةالل الشطةةخ بةةالتسييد األبةةػي السذةة
بةةالتحكع الشفدةةةي مةةةغ قبةةل الػالةةةجيغ وأن االحتةةةخام الذةةةخشي يتشبةةأ بذةةةكل ايجةةةابي باالنتقةةادات الحاتيةةةة، كسةةةا أشةةةارت 

ابةل، قةج تكةػن الشتائج إلٍ أن التشذئة االجتساعية الػالجية التةي تتسيةد بالبحةث عةغ األخصةاء وسةحب السحبةة بالسق
 مداىسة بذكل كبيخ في تصػر ىحيغ البعجيغ مغ الكسال.

(كجراسة مقارنة الستكذاف العالقة  Peters, 2018)   Mofield &وفي دراسة أجخاىا مػفيمج وبيتخز
( 8-6ات العقميةة والكسةال وشخيقةة االنجةاز، عشةج الصمبةة الستسيةديغ والعةادييغ مةغ صةفػف )بيغ متغيخات السعتقةج

( شالبةًا وشالبةة، تةع اختيةارىع بذةكل عذةػائي مةغ 416مغ شالب السجارس األمخيكية، حيةث تكػنةت العيشةة مةغ )
داللةة إحرةائية  بعس مجارس الزػاحي في الػاليات الستحجة األمخيكية، وأضيخت الشتائج عجم وجػد فةخوق ذات

فةةي الشسةةػ أو السعتقةةجات الحىشيةةة الثابتةةة حةةػل الةةحكاء بةةيغ السجسةةػعتيغ، وحرةةل الصمبةةة الستسيةةدون عمةةٍ درجةةات 
أعمٍ في السعاييخ العالية واإلدراك األكاديسي الحاتي مقارنة بالصمية العادييغ، كسا أضيخت الشتائج أن التسيد كان 

 العالية، كسا كان ملشخًا ىامًا لمكفاءة الحاتية األكاديسية.ملشخًا لمقمق بذأن األخصاء والسعاييخ 
 مذكمة الجراسة وأسئمتها :  

مةةةغ واقةةةع التعةةةاير مةةةع مجتسةةةع الصمبةةةة، وبحكةةةع عسةةةل البةةةاحثتيغ فةةةي ميةةةجان التةةةجريذ فةةةي السلسدةةةات 
غ أنفدةيع التخبػية والتعميسية، كان مغ الػاضح معاناة بعس الصمبةي بدةبب الزةغػط التةي يقعةػن تحتيةا سةػاء مة

أو مغ ذوييع لمحرػل عمٍ العالمةة الكاممةة، والػصةػل إلةٍ الجقةة القرةػى فةي انجةاز السيةام الجراسةية، خاصةة 
الصمبةةةة الستسيةةةدون مةةةشيع، ومةةةا ليةةةحا مةةةغ تةةةأثيخ عمةةةٍ أداء الصالةةةب وتةةةػتخه، وتػازنةةةو الشفدةةةي، ورضةةةاه عةةةغ نفدةةةو، 

ات الدةةعادة عشةةج الصمبةةة بةةالكثيخ مةةغ الةةتفحز الكثيةةخ مةةغ الجراسةةوترةةالحو مةةع ذاتةةو، وسةةعادتو. إضةةافة إلةةٍ أن 
والتسحةةيز كسةةا أولةةت بعةةس الجراسةةات الحجيثةةة مفيةةػم الكساليةةة فةةي أبعادىةةا االىتسةةام، إال أن ىةةحه الجراسةةة ألقةةت 

 الزػء عمٍ مدتػى الدعادة عشج عيشة مغ الصمبة الستسيديغ مقارنة مع غيخىع مغ الصمبة العادييغ. 
 ابة عمٍ األسئمة التالية:تتحجد مذكمة الجراسة في اإلج

 ما مدتػى الدعادة لجى الصمبة الستسيديغ والعادييغ ؟ .1
 ما مدتػى الكسالية لجى الصمبة الستسيديغ والعادييغ ؟ .2
 ىل تػجج عالقة ارتباشيو بيغ تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس الدعادة ومقياس الكسالية ؟ .3
( بيغ متػسصات  α ≥   0.05حرائيةةة )ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة اإل .4

تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس الدعادة تعدى لستغيخ )حالة الصالب وتفاعالتو مع متغيخات الجشذ 
 والره(؟
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( بةيغ متػسةصات  α ≥   0.05ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة اإلحرائيةةة ) .5
تغيةةةخ )حالةةةة الصالةةةب وتفاعالتةةةو مةةةع متغيةةةخات الجةةةشذ تقةةةجيخات الصمبةةةة عمةةةٍ مقيةةةاس الكساليةةةة تعةةةدى لس

 والره(؟
 أهمية الجراسة : 

 تتمخز أىسية الجراسة الحالية بسا يمي:
ألقةةت الزةةػء عمةةٍ فئةةة ميسةةة مةةغ السجتسةةع وىةةي فئةةة الصمبةةة السةةخاىقيغ الستسيةةديغ األهميةةة النيةيةةة لمجراسةةة: -

ة وعالقتيا بدسة الكسالية، ومغ السسكغ أن تكةػن ىةحه والعادييغ، وتشاولتيا مغ جانبيغ ميسيغ وىسا جانب الدعاد
الجراسةةةة مةةةغ أوائةةةل الجراسةةةات فةةةي األردن التةةةي تشاولةةةت مػضةةةػي الدةةةعي نحةةةػ الكساليةةةة عشةةةج الصمبةةةة الستسيةةةديغ 
والعةةادييغ مختبصةةا بسدةةتػى الدةةعادة عشةةجىع، حيةةث مةةغ الستػقةةع حدةةب بعةةس الجراسةةات أن يحسةةل تسيةةد الصمبةةة 

 ػى سعييع نحػ الكسالية فجاءت ىحه الجراسة لبحث ىحه العالقة وأثخىا عمٍ الصمبة.ارتباشًا معيشًا مع مدت
تسيج ىحه الجراسة إلجخاء بخامج إرشادية مػجية لمصمبةة الستسيةديغ  مغ السحتسل أناألهمية التطبيقية لمجراسة: -

بية، وكحلظ معخفةة الصمبةة والعادييغ، تديع في ضبط مدتػيات الكسالية لجييع مسا يجشبيع مذاكل الكسالية العرا
المةةحيغ لةةجييع كساليةةة عرةةابية وتقةةجيع السدةةاعجة ليةةع والعسةةل عمةةٍ عةةالج مذةةكمتيع، ومعخفةةة الصمبةةة المةةحيغ لةةجييع 
مدةةةتػى مةةةشخفس مةةةغ الدةةةعادة وتقةةةجيع الةةةجعع ليةةةع، وعسةةةل ورش تػعيةةةة ل بةةةاء واألميةةةات فةةةي مػضةةةػي الدةةةعادة 

 .وارتباشيا بدعي أوالدىع نحػ الكسالية السعتجلة
 المرطمحات والتعةيفات اإلجةائية:

 ستتعخض ىحه الجراسة إلٍ مفيػميغ أساسييغ ىسا:
: ىةي اليةةجف مةغ الحيةاة، وتةةختبط بسةجى الذةعػر بالخضةةا واإلشةباي والبيجةة، والسذةةاعخ اإليجابيةة نحةةػ الدةعادة-

إجخائيةًا عمةٍ أنيةةا:  (. وتعةخَّف2006العالقةات االجتساعيةة والرةحة الشفدةية والجدةجية وتحقيةةق الةحات )العخاقةي، 
 الجرجة التي يحرل عمييا السفحػصيغ في مقياس الدعادة. 

: ىةةي سةةسة شخرةةية تتدةةع بكفةةاح الفةةخد لبمةةػن الكسةةال ومحاولةةة الػصةةػل إلةةٍ السثاليةةة التعجيديةةة حيةةث الكماليةةة-
قييسةات وضع الذخز في نفدو معاييخ عالية جةجًا إضةافة إلةٍ تقييسةات نقجيةة مبةالغ فييةا لمةحات ومخةاوف مةغ ت

ا خخيغ فيي تذسل جػانب إيجابية وأخخى سمبية وتذسل في صػرتيا الجيجة اإلصخار عمٍ بمةػن األىةجاف، لكةغ 
 & Stoeber)قةةج يةةلدي فةةةي حالةةةة الفذةةةل فةةةي تحقيةةق تمةةظ األىةةةجاف برةةةاحبو إلةةٍ االكتئةةاب سةةتػبخ وشةةةيمجز

Childs, 2010)يا السفحػصيغ في مقياس الكسالية.. وتعخف إجخائيًا عمٍ أنيا: الجرجة التي يحرل عمي 
 :محجدات الجراسة

 تعسع نتائج ىحه الجراسة في ضػء السحجدات التالية: 
 : تتحجد ىحه الجراسة بصالب السخحمة األساسية العميا مغ مجارس مجيخية تخبية اربج األولٍ . المحجدات المكانية
م. 2017/2018ة األساسةية العميةا لمعةام الجراسةي : تع إجخاء ىحه الجراسة عمٍ شالب السخحمالمحجدات الزمانية
: مختبصة بسجى صجق وججية عيشة الجراسة مةغ الصمبةة العةادييغ والستسيةديغ فةي اإلجابةة عمةٍ المحجدات البذةية
 مقاييذ الجراسة.
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 مجتمع الجراسة:
  ػميةة فةييتكةػن مجتسةع الجراسةة الحةاليي مةغ جسيةع شمبةة السخحمةة األساسةية العميةا فةي السةجارس الحك

( شالبةًا وشالبةةة مةةشيع  32277(، والبةالغ عةةجدىع ) 2018 – 2017اربةج األولةةٍ لمعةام الجراسةةي )  مجيخيةة تخبيةةة
 .2016/2017( شالبة وفقًا إلحرائية مجيخية تخبية اربج األولٍ لمعام 16898( شالب و)15379)

 عينة الجراسة:
جارس الحكػميةة سةاني لمتسيةد فةي اربةج وبعةس التع اختيةار عيشةة الجراسةة مةغ مجرسةة السمةظ عبةج هللا الثة

( شالبةةًا وشالبةةة 400األخةخى، وذلةةظ مةغ كةةال الجشدةةيغ وفةق الصخيقةةة الستيدةخة، حيةةث تكػنةةت عيشةة الجراسةةة مةغ )
( شالبةةةًا وشالبةةةة مةةةغ مةةةجارس 200( شالبةةةًا وشالبةةةة مةةةغ مجرسةةةة السمةةةظ عبةةةج هللا الثةةةاني لمتسيةةةد، و )200مةةةشيع )

سجارس السجاورة لسجرسة السمظ عبج هللا الثاني لمتسيد لسخاعاة القخب السكةاني حيةث بمةغ حكػمية تع اختيارىا مغ ال
( شالبة ، مغ الرفػف الثامغ والتاسع والعاشةخ، حدةب 202( شالبًا وعجد الصالبات )198عجد الصمبة الحكػر )

 ( الحي يبيغ تػزيع عيشة الجراسة وفقًا لبعس الستغيخات.1ما ىػ مػضح بالججول )
 (1) ججول
 متغيةات الجراسةحدب  التكةارات والندب المئهية
 

 الشدبة التكخار الفئات الستغيخ

 حالة الصالب
 50.0 200 عادي
 50.0 200 متسيد

 الجشذ
 49.5 198 ذكخ
 50.5 202 انثٍ

 الره
 32.5 130 الثامغ
 35.0 140 التاسع
 32.5 130 العاشخ

 100.0 400  السجسػي
 مقاييس الجراسة :

لقيةةاس متغيةةخات الجراسةةة قامةةت الباحثةةة باسةةتخجام السقةةاييذ التاليةةة: مقيةةاس الدةةعادة ومقيةةاس الكساليةةة 
 وفيسا يمي وصه لسدتػى الرجق والثبات لكل أداة مغ أدوات الجراسة:

استخجمت الباحثتةان فةي ىةحه الجراسةة مقيةاس أكدةفػرد لمدةعادة الةحي أعةجه ىمةد أواًل: مقياس الدعادة: 
تصةػيخه عةغ قائسةة أكدةفػرد لمدةعادة، والةحي تةخجع لمعخبيةة وعةجل ، وتةع ت(Hills & Argyles ,2002)وارجايةل 

( فقةةةخة. ويتستةةةع 28(، حيةةةث يتكةةػن السقيةةةاس برةةػرتو األوليةةةة مةةغ )2010لمبيئةةة األردنيةةةة مةةغ قبةةةل أبةةػ ذويةةةب )
 السقياس برػرتو األصمية بجرجات عالية مغ الرجق والثبات.

 الدعادة في الجراسة الحالية:دالالت صجق وثبات مقياس 
( 12لمتحقةةق مةةغ صةةجق السحتةةػى لسقيةةاس الدةةعادةي تةةع عةةخض السقيةةاس برةةػرة األوليةةة عمةةٍ ) صةةجق المحتةةهى:

محكةةةع مةةةغ أعزةةةاء ىيئةةةة التةةةجريذ مةةةغ ذوي االخترةةةاص فةةةي مجةةةال )عمةةةع الةةةشفذ، اإلرشةةةاد الشفدةةةي، التخبيةةةة 
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الحرةةػل عمةةٍ مالحطةةاتيع حةةػل مةةجى وضةةةػح الخاصةةة( فةةي كميةةة التخبيةةة فةةي جامعةةة اليخمةةػك، وذلةةةظ بيةةجف 
تةةةةع األخةةةةح .السعشةةةةٍ لمفقةةةةخات وسةةةةالمة الرةةةةياغة المغػيةةةةة ليةةةةا واألخةةةةح بةةةةأي تعةةةةجيالت واقتخاحةةةةات يخونيةةةةا مشاسةةةةبة
( 14لةةة ) بسالحطةات السحكسةيغ التةي أجسةةع عمييةا أكثةخ مةةغ خسدةة محكسةيغ، وإجةخاء تعةةجيالت لمرةياغة المغػيةة

 أي فقخة مغ فقخات السقياس .فقخة مغ فقخات السقياس ولع يتع ححف 
الستخخاج دالالت صةجق البشةاء لمسقيةاس، اسةتخخجت معةامالت ارتبةاط فقةخات السقيةاس مةع الجرجةة  صجق البناء:

نةةة مةةغ )تكػنةةت مةةغ اسةةتصالعية مةةغ خةةارج عيشةةة الجراسةةة الكميةةة فةةي عيشةةة  ( شالبةةًة مةةغ مجرسةةة 40مجسػعةةة مكػة
يسثةةل داللةةة لمرةةجق بالشدةةبة لكةةل فقةةخة فةةي صةةػرة معامةةل ارتبةةاط ىشةةا  االرتبةةاطحيةةث أن معامةةل  حكػميةةة ل نةةاث،

 . (0.74-0.35)بيغ  مامع األداة ككل وقج تخاوحت معامالت ارتباط الفقخات ، بيغ كل فقخة وبيغ الجرجة الكمية
-test)لمتأكةج مةغ ثبةات أداة الجراسةة، فقةج تةع التحقةق بصخيقةة االختبةار وإعةادة االختةبةةةار ثبات مقياس الدعادة: 

retest) ( نةة مةغ ( 40بتصبيق السقياس، وإعادة تصبيقو بعج أسبػعيغ عمٍ مجسػعة مغ خةارج عيشةة الجراسةة مكػة
إذ بمةغ شالبًة مغ مجرسةة حكػميةة ل نةاث، ومةغ ثةع تةع حدةاب معامةل ارتبةاط بيخسةػن بةيغ تقةجيخاتيع فةي السةختيغ 

( 0.82ي حدب معادلة كخونباخ ألفا، إذ بمةغ ). وتع أيزًا حداب معامل الثبات بصخيقة االتداق الجاخم(0.86)
 (.2010( حدب )عػدة 0.70واعتبخت ىحه القيع مالئسة لغايات ىحه الجراسة ألنيا تديج عغ )

( فقةةخة يجيةةب الصالةةب عمةةٍ فقةةخات السقيةةاس 28: تكةةػن مقيةةاس الدةةعادة برةةػرتو الشيائيةةة مةةغ )طةيقةةة الترةةحي 
ي وتةتع اإلجابةة (Likert)ا تشصبق عميو وفقةًا لتةجريج ليكةخت الخساسةي ( مقابل الفقخة التي يخى أني√بػضع إشارة )

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ فقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخات السقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس ذات االتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخدي )االيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابي( وىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخات 
عمٍ الشحػ ا تي:   (17,18,20,21,22,23,24,25,26,27 ,1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16)

( درجةةةات، غيةةةخ مػافةةةق 3ت، محايةةةج وتعصةةةٍ )( درجةةةا4( درجةةةات، مػافةةةق وتعصةةةٍ )5)مػافةةةق بذةةةجة وتعصةةةٍ )
( درجةة(، كسةا وتةتع اإلجابةة عمةٍ فقةخات السقيةاس ذات االتجةاه 1( درجة، غيخ مػافةق بذةجة وتعصةٍ )2وتعصٍ )

، عمةٍ الشحةػ ا تةي: (Likert)حدةب تةجريج ليكةخت الخساسةي  (6,14,19,28)العكدي )الدمبي( وىةي الفقةخات 
( درجةات، مػافةق 3( درجةات، محايةج وتعصةٍ )4غيةخ مػافةق وتعصةٍ )( درجةات، 5)غيخ مػافق بذةجة وتعصةٍ )

(، ويةتع الحكةع عمةٍ مدةتػى الدةعادة فيسةا 3( درجةة(، السمحةق رقةع )1( درجة ، مػافق بذجة وتعصٍ )2وتعصٍ )
 (.5.00 -3.68(، عالية)3.67 -2.34(، متػسصة)2.33 -1.00يمي: سعادة مشخفزة)

تةةع إعةةجاده مةةغ قةةةبل سةةةالني ورايةةذ ومةةػبمي وتخيبةةي وأشةةبي  بعةةةاد:ثانيةةًا: مقيةةاس الكمةاليةةةة متعةةةجد األ
(Slaney, Rice, Mobley, Trippi & Ashpy, 2001) وقج تست تخجستو وتعجيمو عمٍ البيئة األردنية مغ ،

( فقةخات 6( فقخة مػزعة عمٍ ثالثة أبعاد )السعاييخ العاليةة)22( حيث يتكػن السقياس مغ )2008قبل الدغاليل )
. ويتستةةع السقيةةاس برةةػرتو األصةةمية بةةجرجات عاليةةة مةةغ الرةةجق ( فقةةخة12( فقةةخات ، والتشاقزةةات )4طةةيع)، التش

 والثبات.
 دالالت صجق وثبات مقياس الكمالية في الجراسة الحالية:

( 12لمتحقةق مةغ صةجق السحتةػى لسقيةاس الكساليةة تةع عةخض السقيةاس برةػرتو األوليةة عمةٍ ) صةجق المحتةهى:
ئةةةة التةةةجريذ مةةةغ ذوي االخترةةةاص فةةةي مجةةةال )عمةةةع الةةةشفذ، اإلرشةةةاد الشفدةةةي، التخبيةةةة محكةةةع مةةةغ أعزةةةاء ىي

الخاصةةة( فةةي كميةةة التخبيةةة فةةي جامعةةة اليخمةةػك، وذلةةةظ بيةةجف الحرةةػل عمةةٍ مالحطةةاتيع حةةػل مةةجى وضةةةػح 
السعشٍ لمفقخات وسالمة الرياغة المغػية ليا ومجى انتسةاء الفقةخات لمسجةاالت التةي وضةعت ضةسشيا واألخةح بةأي 

تع األخح بسالحطات السحكسيغ التةي أجسةع عمييةا أكثةخ مةغ خسدةة محكسةيغ، .عجيالت واقتخاحات يخونيا مشاسبةت
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( مةغ مجةةال 6، 4، 3، 2، 1( فقةخة مةغ فقةخات السقيةاس ذات األرقةام )12لةة ) وإجةخاء تعةجيالت لمرةياغة المغػيةة
، 20، 14طةةام، والفقةةخات ذات األرقةةام )( مةةغ مجةةال الش10، 9، 8، 7السعةةاييخ العاليةةة ،والفقةةخات ذات األرقةةام )

( مغ مجال التشاقزات كسا ىي 21، 18، 12( مغ مجال التشاقزات ، كسا تع ححف الفقخات ذات األرقام )22
( فقةخة برةػرتو الشيائيةة مػزعةػ عمةٍ 19مخقسة في السقياس برػرتو األولية ، وبيحا أصبح السقياس مكػن مةغ )

 ( فقخات .9( فقخات، مجال التشاقزات )4( فقخات، مجال الشطام )6الية )ثالثة مجاالتي مجال السعاييخ الع
السةةتخخاج دالالت صةةجق البشةةاء لمسقيةةاس، اسةةتخخجت معةةامالت ارتبةةاط فقةةخات  :الكماليةةةصةةجق البنةةاء لمقيةةاس 

نةة مةغ )تكػنةت مةغ اسةتصالعية السقياس مع الجرجة الكمية في عيشةة  ( 40مجسػعةة مةغ خةارج عيشةة الجراسةة مكػة
 -0.34)بةةةيغ  مةةةامةةةع األداة ككةةةل ، وقةةةج تخاوحةةةت معةةةامالت ارتبةةةاط الفقةةةخات لبةةةًة مةةةغ مجرسةةةة حكػميةةةة ل نةةةاثشا

.باإلضةةةافة إلةةةٍ مةةةا تقةةةجم تةةةع حدةةةاب معةةةامالت ارتبةةةاط السجةةةاالت مةةةع  (0.93 -0.36ومةةةع السجةةةال ) ،(0.86
عامةةل ارتبةةاط بيخسةةػن السقيةةاس ،باإلضةةافة إلةةٍ حدةةاب معةةامالت االرتبةةاط البيشيةةة لمسجةةاالت ،وذلةةظ باسةةتخجام م

( وأن قةيع معةامالت 0.94-0.82قيع معامالت ارتباط السجةاالت مةع السقيةاس قةج تخاوحةت مةا بةيغ )حيث كانت 
 ( .0.77 – 0.54االرتباط البيشية لمسجاالت قج تخاوحت ما بةيغ )

-testار )ةدة االختبةلمتأكةج مةغ ثبةات أداة الجراسةة، فقةج تةع التحقةق بصخيقةة االختبةار وإعةاثبات مقياس الكماليةة: 
retest( نةة مةغ ( 40( بتصبيق السقياس، وإعادة تصبيقو بعج أسبػعيغ عمٍ مجسػعة مغ خةارج عيشةة الجراسةة مكػة

وتةةةع أيزةةةًا حدةةةاب (، 0.92، وبمةةةغ معامةةةل ثبةةات اإلعةةةادة لمسقيةةةاس ككةةل )شالبةةًة مةةةغ مجرسةةةة حكػميةةة ل نةةةاث، 
معةةامالت الثبةةات لسجةةاالت خونبةةاخ ألفةةا. حيةةث تخاوحةةت معامةةل الثبةةات بصخيقةةة االتدةةاق الةةجاخمي حدةةب معادلةةة ك

(، وىةي تةجل عمةٍ درجةة 0.90(، وبمغ معامل ثبات كخونباخ إلفةا لمسقيةاس ككةل )0.92( و)0.78الجراسة بيغ )
تجةةانذ كبيةةخة لفقةةخات السقيةةاس ككةةل، وجسيعيةةا معةةامالت ثبةةات مقبػلةةة ألغةةخاض تصبيةةق الجراسةةة ألنيةةا تديةةج عةةغ 

 (.2010( حدب )عػدة 0.70)
( فقةةخة يجيةةب الصالةةب عمةةٍ فقةةخات السقيةةاس 19: تكةةػن مقيةةاس الكساليةةة برةةػرتو الشيائيةةة مةةغ )طةيقةةة الترةةحي 
( مقابل الفقخة التي يخى أنيا تشصبق عميةة وتسةت اإلجابةة عمةٍ فقةخات السقيةاس باسةتخجام تةجريج  √بػضع إشارة )

االتجةةاه الصةةخدي )االيجةةابي( وىةةي الفقةةخات (ي وتةةتع اإلجابةةة عةةغ فقةةخات السقيةةاس ذات Likertليكةةخت الخساسةةي )
( درجةةةات، مػافةةةق 5عمةةةٍ الشحةةةػ ا تةةةي: )مػافةةةق بذةةةجة وتعصةةةٍ ) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17)

( درجةةة، غيةةخ مػافةةق بذةةجة وتعصةةٍ 2( درجةةات، غيةةخ مػافةةق وتعصةةٍ )3( درجةةات، محايةةج وتعصةةٍ )4وتعصةةٍ )
س ذات االتجةةةةةةةاه العكدةةةةةةةي )الدةةةةةةمبي( وىةةةةةةةي الفقةةةةةةةخات ( درجةةةةةةة(، كسةةةةةةةا وتةةةةةةةتع اإلجابةةةةةةة عمةةةةةةةٍ فقةةةةةةةخات السقيةةةةةةا1)

(، عمٍ الشحػ ا تةي: )غيةخ مػافةق بذةجة وتعصةٍ Likertحدب تجريج ليكخت الخساسي ) (11,13,15,18,19)
( درجةة ، مػافةق 2( درجةات، مػافةق وتعصةٍ )3( درجات، محايج وتعصةٍ )4( درجات، غيخ مػافق وتعصٍ )5)

(، 2.33 -1.00مةةةٍ مدةةةتػى الكساليةةةة فيسةةةا يمةةةي: سةةةعادة مشخزةةةة)( درجةةةة(، ويةةةتع الحكةةةع ع1بذةةةجة وتعصةةةٍ )
 (.5.00 -3.68(، عالية)3.67 -2.34متػسصة)

 إجةاءات الجراسة:
 ألغخاض تحقيق أىجاف الجراسة اتبعت الباحثتان اإلجخاءات ا تية :

 الجراسة الحالية. تبشي أدوات الجراسة ،وىي مقياس الدعادة ،ومقياس الكسالية والتأكج مغ صجقيسا وثباتيسا في-
الحرةةػل عمةةٍ كتةةاب تدةةييل ميسةةة مػجةةو لسجيخيةةة تخبيةةة اربةةج األولةةٍ، التةةي زودتشةةا بةةجورىا بكتةةاب إلةةٍ مةةجراء -

 السجارس التابعة ليا بيجف الدساح لمباحثتان لتصبيق السقاييذ في تمظ السجارس .
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اختيةةةار عيشةةةة الجراسةةةة، وتصبيةةةق تحجيةةةج مجتسةةةع الجراسةةةة بةةةالخجػي إلةةةٍ إحرةةةائيات مجيخيةةةة تخبيةةةة اربةةةج األولةةةٍ و -
قامةت الباحثتةان بذةخح اليةجف مةغ الجراسةة السقاييذ عمٍ الصمبة بيجف جسع السعمػمات الالزمةة لمجراسةة. حيةث 

لمسفحػصةةيغ وكيفيةةة اإلجابةةة عةةغ فقةةخات أدوات الجراسةةة مةةع أعصةةائيع الػقةةت الكةةافي لةةحلظ لمتأكةةج مةةغ اسةةتجابتيع 
عمةةٍ جسيةةع فقةةخات السقياسةةيغ معةةًا والصمةةب مةةغ أفةةخاد العيشةةة اإلجابةةة عةةغ أسةةئمة الجراسةةة برةةجق ومػضةةػعية مةةع 

 ف تحاط بالدخية التامة ولغ يتع استخجاميا إال ألغخاض البحث العمسي.التأكيج ليع بأن إجاباتيع سػ 
اسةتبعاد األوراق غيةةخ مكتسمةةة الذةةخوط، وإدخةال البيانةةات فةةي ذاكةةخة الحاسةػب واسةةتخجام السعالجةةات اإلحرةةائية -

لييةا فةي وفقًا ألسئمة الجراسة الستخالص الشتائج. ووضع التػصيات السشاسبة في ضػء الشتائج التي تع التػصل إ
 الجراسة. 

 متغيةات الجراسة :
 اشتسمت الجراسة عمٍ عجة متغيخات ىي:
 وىػ متغيخ حالة الصالب ) متسيد، عادي ( أواًل: المتغيةات مدتقمة رئيدية األثة:

 ثانيًا: المتغيةات المدتقمة ثانهية األثة وهي:
 الجشذ )ذكخ ، أنثٍ(. .1
 الره )ثامغ ، تاسع ، عاشخ(. .2

 اإلحرائية: المنهج والتحميالت
اعتسةةةةج الجراسةةةةة الحاليةةةةة السةةةةشيج الػصةةةةفي اإلرتبةةةةاشي السقةةةةارن بيةةةةجف اإلجابةةةةة عةةةةغ تدةةةةاؤالت الجراسةةةةة 
،لمكذةه عةةغ العالقةةة بةيغ الدةةعادة والكساليةةة والسقارنةةة بةيغ مدةةتػياتيا عشةةج الصمبةةة السسيةديغ والعةةاديغ، مةةع األخةةح 

شذ والرةةةه اسةةةتخجمت الباحثةةةة األسةةةاليب بعةةةيغ االعتبةةةار تةةةأثيخ بعةةةس العػامةةةل عمةةةٍ الصمبةةةة مثةةةل عامةةةل الجةةة
 والتحميالت اإلحرائية التالية :

سدتػى الدةعادة لةجى السعيارية لوالثاني تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات  ل جابة عغ الدلال األول
تقةجيخات الصمبةة  بةيغتع استخخاج معامل ارتبةاط بيخسةػن  ل جابة عغ الدلال الثالث، و الصمبة الستسيديغ والعادييغ

ل جابةةة عةةغ الدةةلال الخابةةع والخةةامذ تةةع اسةةتخخاج الستػسةةصات وأخيةةخا عمةةٍ مقيةةاس الدةةعادة ومقيةةاس الكساليةةة ، 
، والجةةشذ، حالةةة الصالةةب حدةةب متغيةةخاتتقةةجيخات الصمبةةة عمةةٍ مقيةةاس الدةةعادة ل الحدةةابية واالنحخافةةات السعياريةةة

 والره
 النتةةةةةةةةةةةائج:

ض الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة حػل العالقة بيغ الدعادة والكسالية كجراسة يتشاول ىحا الجدء عخ 
 مقارنة بيغ الصمبة الستسيديغ والصمبة العادييغ وذلظ عغ شخيق اإلجابة عغ األسئمة التالية:

 ما مدتهى الدعادة لجى الطمبة المتميزين والعاديين ؟الدؤال األول: 
سدتػى الدعادة لةجى السعيارية لخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات ل جابة عغ ىحا الدلال تع استخ 

 والججول أدناه يػضح ذلظ. ،الصمبة الستسيديغ والعادييغ
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 (2ججول )
مدتهى الدعادة لجى الطمبة المتميزين والعاديين لالمتهسطات الحدابية واالنحةافات المعيارية 

 مةتبة تنازليًا حدب المتهسطات الحدابية

 سجالال
الستػسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحدابي
االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةخاف 

 السعياري 
 السدتػى  العجد

 مختفع 200 406. 3.69 عادي
 متػسط 200 512. 3.64 متسيد
 متػسط 400 462. 3.67 السجسػي

( بالسختبةةة 3.69بمةةغ ) العةةادييغدةةتػى الدةةعادة لةةجى الصمبةةة الستػسةةط الحدةةابي لسأن (2يبةةيغ الجةةجول ) 
( 3.64)دةةتػى الدةةعادة لةةجى الصمبةةة الستسيةةديغ شسةةا بمةةغ الستػسةةط الحدةةابي لساألولةةٍ وبسدةةتػى تقةةجيخ مختفةةع، بي

 بالسختبة الثانية وبسدتػى تقجيخ متػسط.
ل جابةةة عةةغ ىةةحا الدةةلال تةةع اسةةتخخاج مةةا مدةةتهى الكماليةةة لةةجى الطمبةةة المتميةةزين والعةةاديين ؟الدةةؤال النةةاني: 

والجةةجول أدنةةاه  ،ليةةة لةةجى الصمبةةة الستسيةةديغ والعةةادييغسدةةتػى الكسال السعياريةةةالستػسةةصات الحدةةابية واالنحخافةةات 
 يػضح ذلظ. 

 (3ججول )
مدتهى الكمالية لجى الطمبة المتميزين والعاديين مةتبة تنازليًا لالمتهسطات الحدابية واالنحةافات المعيارية 

 حدب المتهسطات الحدابية

 الكسالية  ككل التشاقزات الشطام معاييخ عالية   الفئة

 3.47 3.16 3.63 3.82 ستػسط الحدابيال عادي
 733. 758. 1.103 798. االنحخاف السعياري  (200)ن=

 متػسط متػسط متػسط مختفع السدتػى   
 3.78 3.48 3.85 4.17 الستػسط الحدابي متسيد
 544. 676. 937. 644. االنحخاف السعياري   (200)ن=

 مختفع متػسط مختفع مختفع السدتػى   
 3.62 3.32 3.74 4.00 ػسط الحدابيالست السجسػي

 663. 735. 1.028 745. االنحخاف السعياري  (400)ن= 
 متػسط متػسط مختفع مختفع السدتػى   

مدةةةتػى الكساليةةةة لةةةجى الستسيةةةديغ جةةةاء أعمةةةٍ مةةةغ مدةةةتػى الكساليةةةة لةةةجى الصمبةةةة ان ( 3يبةةةيغ الجةةةجول ) 
معةاييخ إذ بمةغ الستػسةط الحدةابي لمستسيةديغ فةي مجةال في جسيع السجةاالت وفةي الجرجةة الكميةة،  الصمبة العادييغ

( 3.85) الشطةةةامبمةةةغ الستػسةةةط الحدةةةابي لمستسيةةةديغ فةةةي مجةةةال ( لةةةجى العةةةادييغ، و 3.82( مقابةةةل )4.17) عاليةةةة
( 3.16( مقابةل )3.48) التشاقزةاتبمغ الستػسط الحدابي لمستسيديغ في مجةال ( لجى العادييغ، و 3.63مقابل )

 ( لجى العادييغ.3.47( مقابل )3.78)الستػسط الحدابي لمستسيديغ في الكسالية ككل بمغ لجى العادييغ، و 
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ل جابةة هل تهجج عالقة ارتباطيه بين تقجيةات الطمبة عمى مقياس الدعادة ومقياس الكمالية ؟الدؤال النالث: 
دة ومقيةاس الكساليةة، تقجيخات الصمبة عمةٍ مقيةاس الدةعابيغ تع استخخاج معامل ارتباط بيخسػن  عغ ىحا الدلال 

 ( يػضح ذلظ.4والججول )
 (4ججول )

 تقجيةات الطمبة عمى مقياس الدعادة ومقياس الكماليةبين لمعالقة معامل ارتباط بيةسهن 

    
 الدعادة

 كمي متسيد عادي
 **217. **359. 123. معامل االرتباط ر عالية معاييخ

 000. 000. 082. الجاللة اإلحرائية
 400 200 200 العجد

 **197. **325. 082. معامل االرتباط ر الشطام
 000. 000. 247. الجاللة اإلحرائية

 400 200 200 العجد
 **205. **321. 117. معامل االرتباط ر التشاقزات

 000. 000. 099. الجاللة اإلحرائية
 400 200 200 العجد

 **249. **441. 126. معامل االرتباط ر ككل  الكسالية 
 000. 000. 077. الجاللة اإلحرائية

 400 200 200 العجد
 (.0.05دالة إحرائيا عشج مدتػى الجاللة ) *
 (.0.01دالة إحرائيا عشج مدتػى الجاللة ) **

تقةةجيخات الصمبةةة عمةةٍ بةةيغ دالةةة إحرةةائيا ارتباشيةةة وجةةػد عالقةةة عةةجم  ا تةةي: (4) يتبةةيغ مةةغ الجةةجول 
تقةجيخات بةيغ دالةة إحرةائيا ارتباشيةة ايجابيةة وجػد عالقة عشج الصمبة العادييغ.  الكساليةمقياس الدعادة ومقياس 

دالةة إحرةائيا ارتباشية ايجابية وجػد عالقة عشج الصمبة الستسيديغ.  الصمبة عمٍ مقياس الدعادة ومقياس الكسالية
 يشة الجراسة.عشج جسيع أفخاد ع تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس الدعادة ومقياس الكساليةبيغ 

 α ≥  0.05هل تهجج فةوق ذات داللة إحرائية عنةج مدةتهى الجاللةة اإلحرائيةةة )الدؤال الةابع: 
( بين متهسةطات تقةجيةات الطمبةة عمةى مقيةاس الدةعادة المقاسةة تعةزى لمتغيةة )حالةة الطالةب وتفاعالتةه مةع 

 متغيةات الجنس والرف( ؟
تقجيخات الصمبة عمةٍ ل ات الحدابية واالنحخافات السعياريةل جابة عغ ىحا الدلال تع استخخاج الستػسص 

تبايشةةةًا ضاىخيةةةًا فةةةةي ، والجةةةشذ، والرةةةه، حيةةةث ضيةةةخ حالةةةة الصالةةةب حدةةةب متغيةةةخاتمقيةةةاس الدةةةعادة السقاسةةةة 
بدةبب اخةتالف فئةات تقجيخات الصمبة عمةٍ مقيةاس الدةعادة السقاسةة لالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

، والجةةةشذ، والرةةةه. ولبيةةةان داللةةةة الفةةةخوق اإلحرةةةائية بةةةيغ الستػسةةةصات الحدةةةابية تةةةع الصالةةةبحالةةةة متغيةةةخات 
 (.5استخجام تحميل التبايغ الثالثي كسا في الججول )
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 (5ججول )
تقجيةات الطمبة عمى مقياس والتفاعل بينهم عمى  ، والجنس، والرفحالة الطالب ألثةالنالثي  تحميل التباين

 الدعادة المقاسة

 التبايغمرجر 
مجسػي 
 السخبعات

 درجات الحخية
متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
الجاللة 

 اإلحرائية
 229. 1.450 302. 1 302. حالة الصالب

 005. 7.907 1.649 1 1.649 الجشذ
 290. 1.241 259. 2 518. الره 

 مرجر التبايغ
مجسػي 
 السخبعات

 درجات الحخية
متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
الجاللة 

 اإلحرائية
 124. 2.379 496. 1 496. الجشذ × الحالة 
 746. 294. 061. 2 123. الره × الحالة 
 148. 1.707 356. 4 1.424 الره×الجشذ×الحالة
   209. 388 80.917 الخصأ
    399 85.269 الكمي

حالةةة ( تعةةدى ألثةةخ α  =0.05جةةػد فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية )و  عةةجم( ا تي:5يتبةةيغ مةةغ الجةةجول ) 
 αجةػد فةخوق ذات داللةة إحرةائية )و . 0.229وبجاللةة إحرةائية بمغةت  1.450الب، حيةث بمغةت قيسةة ف الص
، وجةاءت الفةخوق 0.005وبجاللةة إحرةائية بمغةت  7.907الجشذ، حيث بمغةت قيسةة ف ( تعدى ألثخ 0.05= 

يسةةة ف الرةةه، حيةث بمغةةت ق( تعةةدى ألثةخ α  =0.05جةػد فةةخوق ذات داللةة إحرةةائية )و  لرةالح الحكػر.عةةجم
( تعةةةدى ألثةةةخ α  =0.05جةةةػد فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية )و  .عةةةجم0.290وبجاللةةةة إحرةةةائية بمغةةةت  1.241

جةػد و  . عةجم0.124وبجاللة إحرةائية بمغةت  2.379التفاعل الثشائي بيغ الحالة والجشذ، حيث بمغت قيسة ف 
والرةه، حيةث بمغةت قيسةة ف  التفاعل الثشائي بةيغ الحالةة( تعدى ألثخ α  =0.05فخوق ذات داللة إحرائية )

( تعةةةدى ألثةةةخ α  =0.05جةةةػد فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية )و  . عةةةجم0.746وبجاللةةةة إحرةةةائية بمغةةةت  0.294
 .0.148وبجاللة إحرائية بمغت  1.707التفاعل الثالثي بيغ الحالة والره والجشذ، حيث بمغت قيسة ف 

 α ≥ 0.05ى الجاللة اإلحرائية )هل تهجج فةوق ذات داللة إحرائية عنج مدته الدؤال الخامس: 
( بين متهسطات تقةجيةات الطمبةة عمةى مقيةاس الكماليةة المقاسةة تعةزى لمتغيةة )حالةة الطالةب وتفاعالتةه مةع 

 ؟متغيةات الجنس والرف(
تقجيخات الصمبة عمةٍ ل ل جابة عغ ىحا الدلال تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

تبايشةةةًا ضاىخيةةةًا فةةةي ، والجةةةشذ، والرةةةه، حيةةةث ضيةةةخ حالةةةة الصالةةةب حدةةةب متغيةةةخاتالسقاسةةةة مقيةةةاس الكساليةةةة 
بدةبب اخةتالف فئةات تقجيخات الصمبة عمٍ مقيةاس الكساليةة السقاسةة لالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

 والججول أدناه يػضح ذلظ.، والجشذ، والره حالة الصالبمتغيخات 
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اإلحرةائية بةيغ الستػسةصات الحدةابية تةع اسةتخجام تحميةل التبةايغ الثالثةي الستعةجد ولبيان داللة الفةخوق  
 (.7( وتحميل التبايغ الثالثي لءداة ككل ججول )6عمٍ السجاالت ججول )

 (6ججول )
مقياس مجاالت عمى والتفاعل بينهم  ، والجنس، والرفحالة الطالب ألثةالنالثي المتعجد  تحميل التباين

 اسةالكمالية المق

 السجاالت مرجر التبايغ
مجسػي 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
الجاللة 

 اإلحرائية
 000. 23.169 11.978 1 11.978 معاييخ عالية حالة الصالب
 060. 3.552 3.684 1 3.684 الشطام 081.ىػتمشج=
 000. 19.550 10.294 1 10.294 التشاقزات 000.ح=
 

 سجاالتال مرجر التبايغ
مجسػي 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
الجاللة 

 اإلحرائية
 329. 955. 494. 1 494. معاييخ عالية الجشذ
 062. 3.498 3.628 1 3.628 الشطام 028.ىػتمشج=
 652. 203. 107. 1 107. التشاقزات 013.ح=

 360. 1.024 529. 2 1.059 معاييخ عالية الره 
 241. 1.428 1.481 2 2.961 الشطام 986.ويمكذ=
 983. 017. 009. 2 018. التشاقزات 497.ح=

 947. 004. 002. 1 002. معاييخ عالية الجشذ × الحالة 
 571. 322. 334. 1 334. الشطام 996.ويمكذ=
 409. 683. 360. 1 360. التشاقزات 635.ح=

 060. 2.829 1.463 2 2.925 معاييخ عالية الره × الحالة 
 473. 750. 778. 2 1.556 الشطام 975.ويمكذ=
 812. 208. 109. 2 219. التشاقزات 135.ح=
 106. 1.922 994. 4 3.975 معاييخ عالية الره ×الجشذ×الحالة
 209. 1.475 1.529 4 6.118 الشطام 972.ويمكذ=
 964. 147. 078. 4 310. التشاقزات 511.ح=
   517. 388 200.595 معاييخ عالية الخصأ

   1.037 388 402.414 الشطام 
   527. 388 204.302 التشاقزات 

    399 221.388 معاييخ عالية الكمي
    399 421.449 الشطام 
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 سجاالتال مرجر التبايغ
مجسػي 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
الجاللة 

 اإلحرائية
    399 215.595 التشاقزات 

 حالة الصالةب( تعدى ألثخ α  =0.05جػد فخوق ذات داللة إحرائية )و ( ا تي:6يتبيغ مغ الججول ) 
جػد فخوق ذات داللةة وجاءت الفخوق لرالح الصمبةة الستسيديغ.عجم و  الشطامسجاالت باستثشاء مجال في جسيع ال
=  αجةػد فةخوق ذات داللةة إحرةائية )و  عةجمفةي جسيةع السجاالت.الجةشذ، ( تعةدى ألثةخ α  =0.05إحرائية )
( تعةةدى α  =0.05جةةػد فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية )و  .عةةجمفةةي جسيةةع السجاالتالرةةه، ( تعةةدى ألثةةخ 0.05
=  αجةةػد فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية )و  عةةجمفةةي جسيةةع السجاالت.التفاعةةل الثشةةائي بةةيغ الحالةةة والجةةشذ، ألثةةخ 
جةةةػد فةةةخوق ذات داللةةةة و  عةةةجمفةةةي جسيةةةع السجاالت.التفاعةةةل الثشةةةائي بةةةيغ الحالةةةة والرةةةه ( تعةةةدى ألثةةةخ 0.05

 .في جسيع السجاالت والجشذالتفاعل الثالثي بيغ الحالة والره ( تعدى ألثخ α  =0.05إحرائية )
 (7ججول )

 عمى مقياس والتفاعل بينهم  ، والجنس، والرفحالة الطالب ألثةالنالثي  تحميل التباين
 ككل الكمالية المقاسة

 مرجر التبايغ
مجسػي 
 السخبعات

 درجات الحخية
متػسط 
 السخبعات

 قيسة ف
الجاللة 

 اإلحرائية
 000. 21.686 9.101 1 9.101 حالة الصالب

 970. 001. 001. 1 001. الجشذ
 600. 512. 215. 2 429. الره 
 820. 052. 022. 1 022. الجشذ × الحالة 
 401. 915. 384. 2 768. الره × الحالة 
 378. 1.057 443. 4 1.774 الره×الجشذ×الحالة
   420. 388 162.832 الخصأ
    399 175.351 الكمي

حالةةةةة ( تعةةةةدى ألثةةةةخ α  =0.05د فةةةةخوق ذات داللةةةةة إحرةةةةائية )جةةةةػ و ( ا تي:7يتبةةةةيغ مةةةةغ الجةةةةجول ) 
، وجةةةاءت الفةةةخوق لرةةةالح الصمبةةةة 0.000وبجاللةةةة احرةةةائية بمغةةةت  21.686الصالةةةب، حيةةةث بمغةةةت قيسةةةة ف 

الجةةةةشذ، حيةةةةث بمغةةةةت قيسةةةةة ف ( تعةةةةدى ألثةةةةخ α  =0.05جةةةةػد فةةةةخوق ذات داللةةةةة إحرةةةةائية )عةةةةجم و الستسيديغ.
( تعةةةدى ألثةةةخ α  =0.05جةةةػد فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية )و  جم.عةةة0.970وبجاللةةةة إحرةةةائية بمغةةةت  0.001

جةػد فةخوق ذات داللةة إحرةائية و  .عةجم0.600وبجاللةة إحرةائية بمغةت  0.512الره، حيةث بمغةت قيسةة ف 
(α  =0.05 تعدى ألثخ ) وبجاللةة إحرةائية  0.052التفاعل الثشةائي بةيغ الحالةة والجةشذ، حيةث بمغةت قيسةة ف

التفاعةةةل الثشةةةائي بةةةيغ الحالةةةة ( تعةةةدى ألثةةةخ α =0.05 )وق ذات داللةةةة إحرةةةائيةجةةةػد فةةةخ و  . عةةةجم0.820بمغةةةت 
 )جةةػد فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائيةو  .عةةجم0.401وبجاللةةة إحرةةائية بمغةةت  0.915والرةةه، حيةةث بمغةةت قيسةةة 
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 وبجاللةةة 1.057التفاعةةل الثالثةةي بةةيغ الحالةةة والرةةه والجةةشذ، حيةةث بمغةةت قيسةةة ف ( تعةةدى ألثةةخ 0.05= 
 .0.378إحرائية بمغت 

 مناقذة النتائج والتهصيات:
يتشاول ىحا الجدء مشاقذة الشتائج التي تػصةمت إلييةا الجراسةة فةي ضةػء مةا تةع شخحةو مةغ أسةئمة، وفيسةا 

 يأتي مشاقذة ىحه الشتائج وبعس التػصيات التي وضعت في ضػء ىحه الشتائج .
 زين والعاديين.الدؤال األول : ما مدتهى الدعادة لجى الطمبة المتمي

أضيخت الشتائج أن مدتػى الدعادة عشج الصمبة العادييغ كةان مختفعةًا، فةي الػقةت الةحي أضيةخت مدةتػى 
( أن التفةػق قةج 1985متػسط مغ الدعادة عشج الصمبة الستسيديغ، تتشاسب ىحه الشتيجةة مةع مةا أكجتةو أبةػ غدالةة )

( أن الصمبةة الستسيةديغ 2006أكةجت دراسةة العجمةي )يحبط صاحبو إذا تخافق مع القمق والخػف مغ الفذةل، كسةا 
أن التفةػق الجراسةي يةلدي إلةٍ الدةعادة  (Losh, 2005)يعانػن مغ صةعػبات نفدةية مختفعةة، بيشسةا يلكةج لةػش 

والثقةةةةة بالشفذ.وتشافةةةةت ىةةةةحه الشتيجةةةةة بعةةةةجم وجةةةةػد فةةةةخوق فةةةةي الرةةةةحة الشفدةةةةية بةةةةيغ الصمبةةةةة السةةةةخاىقيغ العةةةةادييغ 
عةةدو الباحثتةةان ىةةحه الشتيجةةة إلةةٍ عةةجة أسةةبابي مشيةةا ارتفةةاي مدةةتػى الججيةةة عشةةج الصمبةةة والستسيةةديغ، ويسكةةغ أن ت

الستسيديغ أكاديسيًا عمٍ حداب األنذصة التخفييية ومسارسة اليػايات. باإلضافة إلٍ ما يتعخض لو ىلالء الصمبةة 
اتيع، حيةةث يتصمةةب ىةةحا مةةغ ضةةغػط السجتسةةع وتػقعاتةةو العاليةةة مةةشيع، مةةا يجعةةل أعبةةاء مدةةتقبميع دائسةةًا فةةي حدةةاب

مدتػى أعمٍ مغ الذعػر بالسدلولية وبةحل الجيةج، فةي الػقةت الةحي يسكةغ أن يكةػن أقةخانيع مةغ الصمبةة العةادييغ 
يعيذػن مغامخات السخاىقة بحخية أكبخ. وإذا أخحنا بعيغ االعتبار أن عيشة ىحه الجراسة أخةحت مةغ مجرسةة السمةظ 

ة ىشا إلٍ أن وضع الصمبة الستسيديغ في مةجارس خاصةة بيةع مشعةدليغ عةغ عبج هللا الثاني لمتسيد،  فيججر اإلشار 
أقخانيع العادييغ قج يتدبب ببعس السذكالت والتحةجيات الشفدةية لمصمبةة، حيةث أن الصالةب كةان يتفةخد بتسيةده فةي 

غ يػازونةو مجرستو العادية، وكان محاشًا باىتسام معمسيو وإدارة مجرستو، ليجج نفدو بيغ مجسػعةة مةغ الصمبةة الةحي
( 2004أو يتفػقةةػن عميةةو مسةةا يدةةحب مشةةو بعةةس االمتيةةازات التةةي كةةان يتفةةخد بيةةا، وىةةحا مةةا أكةةج عميةةو كخيجةةخ )

الحي بيغ أن عةدل الصمبةة فةي مةجارس لمستسيةديغ يجعميةع يعةانػن مةغ مذةكالت نفدةية خاصةة، السةيسا فةي بجايةة 
 التحاقيع بتمظ السجارس.

 جى الطمبة المتميزين والعاديين.الدؤال الناني : ما مدتهى الكمالية ل
أضيخت الشتائج مدتػى مختفع مغ الكسالية عشج الصمبة الستسيديغ، في الػقت الحي كان مدتػى الكسالية 

تلكةج ىةحه  (Chan, 2008)عشج الصمبة العادييغ في متػسط. أن الصمبة الستسيديغ يتدةسػن بسيةل أكبةخ لمكساليةة 
حيث بيشت أن الكسال سةسة مختبصةة  (Schuler, Del & Patricia, 2000)الشتيجة دراسة سذمخ ودل وباتخكا 

باألشفةال والسةةخاىقيغ الةحيغ اعتبةةخوا متسيةةديغ، وأن الكسةال والفزةةػل سةسة أساسةةية فةةي شخرةية الصالةةب الستسيةةد، 
وأن بعةةس الصمبةةة الستسيةةديغ يطيةةخون معةةاييخ غيةةخ واقعيةةة  وتػقعةةات أعمةةٍ واتجاىةةات مثاليةةة أكثةةخ مةةغ الصمبةةة 

التةي أضيةخت مدةةتػى  (Gasco et al., 2014)دييغ فةي سةةةشيع. ، ويتفةق ىةةحا أيزةًا مةع دراسةة جةةةةػس العةا
متػسط مغ الكسالية عشج الصمبة السخاىقيغ بذةكل عةام. ويسكةغ تفدةيخ ىةحه الشتيجةة أن الصمبةة الستسيةديغ يتػقعةػن 

(. كسا يػضع الصمبةة الستسيةديغ Stoeber, 2015مغ أنفديع أداء مختفع، وىحا قج يػصميع إلٍ الكسال الحاتي )
تحت مجيخ السجتسع والػالجيغ والسعمسيغ، الحيغ يتػقعػن مشيع أداء متسيدًا، إضافًة إلٍ بعس أنػاي التشذئة التي 
يتبعيةةةا األبةةةػيغ مةةةع الصمبةةةة الستسيةةةديغ ضشةةةًا مةةةشيع جةةةجارتيا فةةةي رفةةةع مدةةةتػى تحرةةةيميع، ال سةةةيسا إذا كةةةان يعةةةاني 

الكسالية، مسا يزع الصالب الستسيد تحت ضغط الكسالية السػجية اجتساعيًا، وتلكج  األبػيغ أو أحجىسا مغ سسة
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(، ويبةيغ روز Barke, et al., 2017( ،ودراسةة بةارك )(Hewitt & Flett, 1991ىةحا دراسةة ىػيةت وفةالت 
فةال (  أن أوليةاء األمةػر والسعمسةيغ يتػقعةػن مةغ األشRosemary & Szulgit , 2012) مةاري وسةةةةةمػجيةةغ

الستسيةةةديغ حدةةةغ الترةةةخف والدةةةمػك والعسةةةل الجةةةاد مسةةةا يجعةةةل الكسةةةال الدةةةسة االجتساعيةةةة والعاشفيةةةة رقةةةع واحةةةج 
 لءشفال السػىػبيغ والستسيديغ.

الدةةؤال النالةةث: هةةل تهجةةج عالقةةة ارتباطيةةه بةةين تقةةجيةات الطمبةةة عمةةى مقيةةاس الدةةعادة ومقيةةاس 
 الكمالية؟.

باشيةةو دالةةة إحرةةائيًا بةةيغ تقةةجيخات الصمبةةة عمةةٍ مقيةةاس الدةةعادة أضيةةخت الشتةةائج أنةةو ال تػجةةج عالقةةة ارت
والكساليةةة عشةةج الصمبةةة العةةادييغ ، وقةةج تكةةػن ىةةحه الشتيجةةة متشاسةةبة مةةع مةةا قةةج ذكةةخ سةةابقًا عةةغ أن مدةةتػى الدةةعادة 
كةةان مختفعةةًا عشةةج الصمبةةة العةةادييغ، وكةةان مدةةتػى الكساليةةة متػسةةصًا عشةةجىع، حيةةث ال تةةختبط سةةعادتيع بذةةكل أو 

آخخ بسدتػى الكسالية لجييع، بل إن الكسالية السختفعة قج تكػن سبب مةغ أسةباب الزةغػط والتةػتخ لةجى الصمبةة، ب
 مسا يجعل وجػد الكسالية بسدتػى متػسط لجييع سبب في االرتياح والدعادة.

ليةةة بالسقابةةل أضيةةخت الشتةةائج عالقةةة ارتباشيةةو ايجابيةةة بةةيغ تقةةجيخات الصمبةةة عمةةٍ مقيةةاس الدةةعادة والكسا
عشةةج الصمبةةة الستسيةةديغ. وربسةةا كانةةت ىةةحه الشتيجةةة متشاقزةةة مةةع مةةا تةةع ذكةةخه سةةابقا، حيةةث أضيةةخت نتةةائج األدب 
الدابق تعخض الصمبة الستسيديغ إلٍ ضغػشات بدبب كساليتيع السختفعة، وقج أكجت عمٍ ذلظ دراسة روز ماري 

جتساعيةةة العاشفيةةة رقةةع واحةةج ( أن الكسةةال ىةةػ الدةةسة اال Rosemary & -Szulgit , 2012) وسمػجيةةغ
لءشفال السػىػبيغ، لكغ نجج بعس األشفال السػىػبيغ ال يجيجون القيام بسيةاميع السجرسةية كاممةة، لكشيةا اتفقةت 

( بةان الصمبةة أصةحاب الكسةال الدةػي كةانػا أكثةخ سةعادة مةغ أصةحاب الكسةال Chan, 2011مةع دراسةة شةان )
ر أن مدةةتػى الكساليةةة عشةةج عيشةةة الجراسةةة مةةغ الصمبةةة الستسيةةديغ لةةع غيةةخ الرةةحي خاصةةًة إذا أخةةحنا بعةةيغ االعتبةةا
 يكغ مختفعًا ججًا بل كان أقخب إلٍ الستػسط. 

ويسكغ تفديخ وجةػد عالقةة ارتباشيةة إيجابيةة بةيغ تقةجيخات الصمبةة عمةٍ مقياسةي الدةعادة والكساليةة عشةج 
إلةةٍ وجةةػد ندةةبة مةةغ الستسيةةديغ فةةي أفةةخاد  جسيةةع أفةةخاد عيشةةة الجراسةةة، أن الستسيةةديغ يسثمةةػن نرةةه العيشةةة إضةةافة

 عيشة الصمبة العادييغ، مسا جعل الشتيجة الخاصة بالستسيديغ تصغٍ عمٍ سسة العيشة بذكل عام .
 α ≥  0.05الدؤال الةابع : هل تهجج فةوق ذات داللة إحرائية عنج مدتهى الجاللة اإلحرائيةةة )

ة تعةزى لمتغيةة )حالةة الطالةب وتفاعالتةه مةع متغيةةات ( بةين متهسةطات تقةجيةات الطمبةة عمةى مقيةاس الدةعاد
 الجنس والرف(؟

دم وجػد فخوق في تقجيخات الصمبة عمٍ مقياس الدعادة تعدى ألثخ حالةة الصالةب . αأضيخت الشتائج ي
كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوق في الدعادة تعدى ألثخ الجشذ لرالح الحكػر، وتتشاسب ىحه الشتيجة مةع دراسةة 

( التةةي أجخاىةةا عمةةٍ عيشةةة مةةغ السةةخاىقيغ السرةةخيغ وقةةج أسةةفخت عةةغ حرةةػل الةةحكػر عمةةٍ  2017الق) عبةةج الخةة
 Lasse, 2011 & Unniمتػسصات أعمٍ جػىخيًا عمٍ مقياس الدعادة، واتفقت مع دراسة جيخ وأوني والسي )

, Geir .) 
وقج يعدى ذلظ إلٍ كسيةة الزةغػط الشفدةية واالجتساعيةة وأسةمػب التشذةئة الةحي تتعةخض لةو اإلنةاث فةي 

ػر قجرًا أكبخ مغ الحخية واالستقالل، وفخصًا أفزل مغ حيث العسل والتعمةيع، السجتسع العخبي، حيث يعصٍ الحك
 ,Burke & Weir)فةي الػقةت الةحي تقيةج فيةو اإلنةاث بعةجد كبيةخ مةغ الزةػابط وتلكةج ذلةظ دراسةة بةػرك وويةخ 

ي ، التةةي أضيةةخت نتائجيةةا أن اإلنةةاث السخاىقةةات أبمغةةغ عةةغ مديةةج مةةغ اإلجيةةاد وندةةبة فةةي الخفةةاه العةةاشف(1978
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  & Noreen, Adelaوالجدةجي أقةل مةغ الةحكػر، وتشاقزةت ىةحه الشتيجةة مةع دراسةة نةػريغ وادال وتػمةاس )
Thomas, 2005 عمٍ عجد مغ السخاىقيغ في الػاليات الستحجة األمخيكية التي أضيخت عةجم وجةػد فةخوق فةي )

عةدى ألثةخ الرةه، ويسكةغ أن الدعادة بيغ الحكػر واإلناث. كسا أضيخت الجراسة عجم وجةػد فةخوق فةي الدةعادة ت
يفدخ ذلظ إلٍ التقارب العسخي لجى أفخاد العيشة في الرفػف السختمفة، مسا يقارب مغ صفاتيع الشفدةية وضةخفيع 
االجتساعية واالقترادية، نطخًا النتدابيع إلٍ نفذ السجتسع ونفذ البيئة، ويشدحب ذلظ عمٍ الشتائج التةي أكةجت 

عدى إلٍ أثخ التفاعل بيغ حالة الصالةب وجشدةو وذلةظ أن الصمبةة سةػاء كةانػا عمٍ عجم وجػد فخوق في الدعادة ت
متسيديغ أو عادييغ مغ كةال الجشدةيغ يتعخضةػن لطةخوف اقترةادية وبيئيةة متذةابية مسةا يجعةل مةغ تفاعةل حالةة 
 الصالب مع الجشذ متغيخات غيخ ملثخة بذكل مباشخ في متػسط سعادتيع وتتشاقس ىحه الشتيجة مع دراسةة شةيػ

( التي أكجت أن الحكػر الحيغ يحققػن إنجازًا أكاديسيًا أفزل أعمٍ سعادًة مغ Chui & Wong, 2016وويشةج )
 اإلناث .

 ≥ 0.05الدؤال الخامس: هل تهجج فةوق ذات داللة إحرائية عنج مدةتهى الجاللةة اإلحرائيةةةةةةة )
α لمتغيةة )حالةة الطالةب وتفاعالتةه مةع  ( بين متهسطات تقجيةات الطمبة عمى مقياس الكمالية المقاسةة تعةزى

 متغيةات الجنس والرف(؟
أضيةةةخت الشتةةةائج وجةةةػد فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية تعةةةدى ألثةةةخ حالةةةة الصالةةةب فةةةي جسيةةةع السجةةةاالت 
 ,باسةتثشاء مجةةال الشطةةام وجةاءت الفةةخوق لرةةالح الصمبةة الستسيةةديغ. وتشاقزةةت ىةةحه الشتيجةة مةةع بةةاركخ وميمةد )

1996 Mills Parker & بعةةجم وجةةػد فةةخوق بةةيغ الصمبةةة السةةخاىقيغ الستسيةةديغ والعةةادييغ فةةي الكسةةال.ويسكغ )
تفديخ ذلظ أن بعس أنػاي الكسالية مثل السػجية اجتساعيا، قةج تةجفع الصمبةة إلةٍ إثبةات األفزةمية، مسةا يديةج مةغ 

بيجف التشافذ، وقج تبخز صفتا السعاييخ العالية والتشاقزات عشج الصمبةة الستسيةديغ أكثةخ مةغ مدتػاىع األكاديسي 
غيخ الستسيديغ ليحا الدبب، حيث يدعٍ الستسيدون دائسًا إلثبات األفزمية مةع عةجم الخضةا عةغ مدةتػاه الحةالي، 

يديغ.كسا أضيخت نتائج الجراسة عمٍ العكذ مغ بعج الشطام الحي قج يكػن نسط حياة سػاء عشج العادييغ أو الستس
عجم وجػد فخوق في الكسالية تعدى ألثخ الجشذ فةي جسيةع السجةاالت، وكةحلظ تتشةاقس مةع مةا أشةار إليةو سذةمخ 

(Schuler, 2002)  (بػجةػد 2009الحي أكةج وجةػد فةخوق فةي الكساليةة لرةالح اإلنةاث، وتتشةاقس مةع عصيةة )
ه الشتيجةةة بػجةةػد دوافةةع مذةةتخكة بةةيغ الةةحكػر واإلنةةاث لمتسيةةد فةةخوق بالكساليةةة لرةةالح اإلنةةاث، ويسكةةغ تفدةةيخ ىةةح

 والكسال فكال الجشديغ لجييع دوافع لتمبية تػقعات ذوييع ومعمسييع ومجتسعيع ولتحقيق شسػحاتيع .
وأشارت الجراسة لعجم وجػد فخوق في الكسال تعدى ألثخ تفاعل حالة الصالب مع صفو، ويسكةغ تفدةيخ 

سخيةة بةيغ الصمبةة فةي جسيةع صةفػف عيشةة الجراسةة مسةا يقةارب بةيغ خرائرةيع الشفدةية ذلظ إلةٍ تقةارب الفئةة الع
ودوافعيةع نحةةػ الكسةال والتسيةةد .وأضيةخت الجراسةةة عةجم وجةةػد فةخوق فةةي الكسةال تعةةدى لتفاعةل الحالةةة مةع الجةةشذ 

جى ( التةةي أشةةارت إلةةٍ وجةةػد فةةخوق فةةي مدةةتػى الكساليةةة لةة 2013وتتشةةاقس ىةةحه الشتيجةةة مةةع دراسةةة فخيحةةات )
الةحي أشةار إلةٍ وجةػد فةخوق  (Schuler, 2000)الصمبة الستسيديغ دراسيًا تبعةًا لستغيةخ الجةشذ، ودراسةة سذةةمخ 

فةةي الكساليةةة عشةةج الصمبةةة الستسيةةديغ لرةةالح اإلنةةاث.ويسكغ تفدةةيخ ىةةحه الشتيجةةة إلةةٍ أن كةةال الجشدةةيغ سةةػاء كةةان 
ع وضةةخوفيع االجتساعيةةة نطةةخًا إلةةٍ أن جسيةةع أفةةخاد متسيةةدًا أو عاديةةًا لجيةةو ضةةخوف وتحةةجيات متذةةابية لتذةةابو بيئةةاتي

العيشةةة أخةةحوا مةةغ مةةجارس حكػميةةة وتعتبةةخ ضةةخوفيع االجتساعيةةة واالقترةةادية متذةةابية إلةةٍ حةةج كبيةةخ،  فةةال يةةلثخ 
الجشذ عشج الصمبة الستسيديغ في مدتػى كساليتيع كسا ال يلثخ عشج الصمبة العادييغ ألن كال الصةخفيغ يعةاني مةغ 

 الزغػط والجوافع.نفذ الطخوف و 
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 التهصيات
 بشاءًا عمٍ ما سبق مغ نتائج تػصي الجراسة بسا يمي:

العسل عمٍ إقامة ورشات ومحاضخات ل باء والسعمسيغ لتػعيتيع بشتائج الكسالية بيجف تقميل الزغػط  .1
 الشفدية عمٍ الصمبة ال سيسا الستسيديغ مشيع.

الالمشيجية والتخفييية والخجمة السجتسعية حث الصمبة خاصة الستسيديغ عمٍ االشتخاك باألنذصة  .2
بيجف دمجيع أكثخ مع السجتسع واألقخان والتقميل مغ اإلجياد الشاتج عغ ضغط الجراسة والتحريل 

 وتػعية الصمبة بشتائج الكسالية العرابية والتسييد بيشيا وبيغ الكسالية الرحية.
ع قيسة الدعادة وأن الشجاح وسيمة لمدعادة استخجام وسائل اإلعالم ووسائل التػاصل السختمفة في تجعي .3

 وليدت غاية في حج ذاتو.
 
 

 قائمة المرادر والمةاجع 
. الخيةاض: دار العمةػم الدعادة الذخرية في عالم مذحهن بالتهتة وضغهط الحيةاة(. 2010إبخاىيع، عبج الدةتار. )

 لمشذخ والتػزيع. 
الخمسة الكبرٌ لمشخصية ل ًالعًاميةةةةة ن السعادة النفسبيالبشةةةةائي لمعالقةةةةات النمًذج  (.2010أبةةةةػ ىاشةةةةع، سةةةةيج. )

 .350-269(، 18)22مجمة كمية التةبية، لدٌ طالب الجامعة.االجتساعية ًتقدير الذات ًالمساندة 
 .293. العجد سمدمة عالم المعةفة(. الػسػاس القيخي مغ مشطػر عخي إسالمي، 2003أبػ ىشيجي، وائل. )
)فيرةةةل عبةةةج القةةةادر، متةةةخجع(. الكػيةةةت: ملسدةةةة الدمدةةةمة لمشذةةةخ  ية الدةةةعادةسةةةيكمهج(. 1993أرجايةةةل، مايكةةةل. )

 (.1987والتػزيع. )الكتاب األصمي مشذػر سشة 
)سسيخ عبجه، متخجع(. بيخوت لبشان:  دار مكتبة الحيةاة. )الكتةاب األصةمي  الفهز بالدعادة(. 1980راسل، بختخانج. )

 (.1975مشذػر سشة 
مجمةةة رةةائز الدةةيكػمتخية لسقيةةاس الذةةعػر بالدةةعادة لةةجى السةةخاىقيغ السكفةةػفيغ. (. الخ2014الذةةياوي، محسةةػد. )

 .135-113(، 19) 44القةاءة والمعةفة مرة، 
 . الخياض: دار شػبق لمشذخ والتػزيع.كيف تكهن سعيجاً (. 2006العخاقي، بثيشة. )
مجمة اإلرشاد تسيديغ عقميا، (. العالقة بيغ الكسالية والتحريل لجى عيشة مغ الصمبة الس2009عصية، اشخف. )

 . 325-281، 23النفدي جامعة عين شمس القاهةة ،
(. الذةةعػر بالدةةعادة وعالقتيةةا بةةبعس الدةةسات الذخرةةية: دراسةةة ارتباشيةةو مقارنةةة بةةيغ 2001العشةةدي، فةةخيح عةةػاد. )

 .377-351( ، 3)11مجمة دراسات نفدية،الحكػر واإلناث. 
 . إربج: دار األمل لمشذخ والتػزيع.في العممية التجريديةالقياس والتقهيم (. 2010عػدة، أحسج )

 )عمي زيتػن ، متخجع(. دمذق: دار عالء الجيغ لمشذخ والتػزيع والتخجسة. الدعادة(. 2008ليارد، ريتذارد. )
 . الخياض: دار السخيخ لمشذخ.بناء البيت الدعيج في ضهء اإلسالم(. 1987يالجيغ، مقجاد. )

(. الدةةةةعادة واالكتئةةةةاب وعالقتيةةةةا بةةةةبعس الستغيةةةةخات الجيسػغخافيةةةةة لةةةةجى شةةةةالب الجامعةةةةة 2006اليحفةةةةػفي، نجةةةةػى. )
 .972-945( ، 4)5دراسات عةبية في عمم النفس ، المبشانييغ. 

50



 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

Adlard, K., & Parker, W. (1997). Parents Achievement Coals and In  Their Academically 

Talented perfectionism. Children Journal of Youth and Addesnce, 26(6), 651–

665. 

http://journals.sagepub.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Parker+Peters%2C+MeganBa

rke, A., Bode, S., Dechent, P., Samoa, C., Heer, C., & Stah, J. (2017). To err is 

(perfectly) human: behavioral and neural correlates of error processing and 

perfectionism. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 12 )10(,1647–1657. 

Besharat, M., Pourhosein, R., Rostami, R., & Bazzazian, S. (2010). Perfectionism and 

fatigue in multiple sclerosis, 419-432. 

http://dx.doi.org/10.1080/08870440903464228. 

Chang, Y. (2017). Housing tenure predicts happiness of older people: the evidence from an 

18-year followed-up study. European Journal of Public Health, 27  (3) , 186-

041. 

Chui, W., & Wong, M. (2016). Gender Differences in Happiness and Life Satisfaction 

Among Adolescents in Hong Kong: Relationships and Self-Concept, Social 

Indicators Research, 125(3) , 1035-1061 . 

Currana, T., Hillb, A., & Williams, L. (2017). The relationships between parental 

conditional regard and adolescents' self-critical and narcissistic perfectionism. 

Personality and Individual Differences, 109(15), 17-22. 

Damianl, L., Negru- Subtrica, O., Pop, E., &  Baban, A. (2016). The Costs of Being the 

Best: Consequences of Academic Achievement On Students Identity, 

Perfectionism, and Vocational Development. In: Montgomery A, Kehoe I. (eds) 

Reimagining the Purpose of Schools and educational Organizations. Springir, 

Cham pp173-188.  

Fave, A., Brdar, I., Freire, T., Brodrick, D., & Wissing, M. (2011). The Eudemonic and 

Hedonic Components of Happiness: Qualitative and Quantitative Findings. Social 

Indicators Research, 100 (2), 185–207. 

Frost, O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The    dimensions of 

perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468. 

Fredrick1, S., javascript:popRef('corresp1-

0272431616636231')http://journals.sagepub.com/author/Fredrick%2C+Stephanie

+SecordDemaray, M., 

&http://journals.sagepub.com/author/Demaray%2C+Michelle+Kilpatrick Jenkins, 

L. (2016). Multidimensional Perfectionism and Internalizing Problems: Do 

Teacher and Classmate Support Matter?. The Journal of Early Adolescence, 37( 

7),  975-1003 . 

Gordon, L., Teresa, P., Paul, L. (2011). Perfectionism, Type A Behavior, and Self-Efficacy 

in Depression and Health Symptoms among Adolescents. Current Psychology, 

30(2), 105–116 . 

Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis . New York : Basic Books . 

Hal, G., Bruggeman, B., Aertsen, P., & Bruggeman, H. (2017). Happy teachers and happy 

school children: going hand in hand. European Journal of Public Health, 27 (3) , 

189-256. 

Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for 

the measurement of psychological well-being. Personality and Individual 

Differences,33(7),1073-1082. 

John, K., & April, K. (2017). Explaining sport-based moral behavior among adolescent 

athletes: The interactive roles of perfectionism and gender.                                                                                                                                        

Journal of Exercise, Movement, and Sport, 49(1). 

51

http://journals.sagepub.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Parker+Peters%2C+Megan
http://journals.sagepub.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Parker+Peters%2C+Megan
http://www.tandfonline.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Besharat%2C+Mohammad+Ali
http://www.tandfonline.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Besharat%2C+Mohammad+Ali
http://www.tandfonline.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Rostami%2C+Reza
http://www.tandfonline.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Bazzazian%2C+Saeideh
http://www.tandfonline.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Bazzazian%2C+Saeideh
http://dx.doi.org.ezproxy.yu.edu.jo/10.1080/08870440903464228
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916312235#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916312235#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916312235#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/109/supp/C
https://link.springer.com/journal/11205
https://link.springer.com/journal/11205
https://link.springer.com/journal/11205/100/2/page/1
http://journals.sagepub.com/author/Fredrick%2C+Stephanie+Secord
javascript:popRef('corresp1-0272431616636231')
javascript:popRef('corresp1-0272431616636231')
http://journals.sagepub.com/author/Fredrick%2C+Stephanie+Secord
http://journals.sagepub.com/author/Fredrick%2C+Stephanie+Secord
http://journals.sagepub.com/author/Demaray%2C+Michelle+Kilpatrick
http://journals.sagepub.com/author/Demaray%2C+Michelle+Kilpatrick
http://journals.sagepub.com/author/Jenkins%2C+Lyndsay+N
https://link.springer.com/journal/12144
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901002136#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901002136#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/33/7


 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

Leigh, A., & Kaymarlin, G. (2008). “Making a Perfect Man”: Traditional Masculine 

Ideology and Perfectionism among Adolescent Boys. Journal South African 

Journal of Psychology, 38 ( 3), 551-562 . 

Mofield, E., & Peters, M. (2018). Mindset Misconception? Comparing Mindsets, 

Perfectionism, and Attitudes of Achievement in Gifted, Advanced, and Typical 

Students. Gifted Child Quarterly https://doi.org.ezproxy. yu.edu. 

jo/10.1177/0016986218758440. 

  Noreen, M., Adela, Y., & Thomas, Y. (2005). Happiness as related to gender and health 

in early adolescents. Clinical Nursing Research, 14(2), 175-190. 

Park, y., Kim, J., Jo, E., Lee, J., & Woo, K. (2017). Influential Factors for Happiness of 

Adolescents Who Use Community Child Centers. Korean Academy of 

Community Health Nursing, 28(1), 34-43. 

Paul, L., James, N., Gordon, L., & Lois, C. (1997). Perfectionism and Suicide Ideation in 

Adolescent Psychiatric Patients. Journal of Abnormal Child Psychology, 25( 2), 

95–101 . 

Saric, Z., & Sakic, Mmailto:Marija.Sakic@pilar.hr. (2014). Relations of Parenting Styles 

and Friendship Quality to Self-Esteem, Life Satisfaction and Happiness in 

Adolescents. Applied Research in Quality of Life, 9(3), 749-765. 

Slaney, R., Rice, K., Mobley, M., Trippi, J., & Ashpy, J. (2001). The Revised Almost 

Perfect Scale. Mesurent and Evaluation in Counseling and development. 34 (4) , 

130-145. 

Stoeber, J., & Childs, J. (2010). The Assessment of Self-Oriented and Socially Prescribed 

Perfectionism: Subscales Make a Difference. Journal of Personality Assessment 

, 29 (6) . 577-585.  

Stoeber, J. (2015). How other-oriented perfectionism differs from self-oriented and 

socially prescribed perfectionism: Further findings. Journal of Psychopathology 

and Behavioral Assessment,37(4), 611-623. 

 

52

http://journals.sagepub.com/author/Adams%2C+Leigh+Andrea
http://journals.sagepub.com/author/Adams%2C+Leigh+Andrea
http://journals.sagepub.com.ezproxy.yu.edu.jo/author/Mofield%2C+Emily+L
https://link.springer.com/journal/10802
https://link.springer.com/journal/10802/25/2/page/1
mailto:Marija.Sakic@pilar.hr
http://www.tandfonline.com/author/Stoeber%2C+Joachim
http://www.tandfonline.com/author/Childs%2C+Julian+H
http://www.tandfonline.com/toc/hjpa20/current
http://www.tandfonline.com/toc/hjpa20/current
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10862-015-9485-y
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10862-015-9485-y

