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لدى  هدفت الدراسة إلى تعرف العالقة بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي      
طلبة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومعرفة مستوى الراحة النفسية لديهم، وتكونت 

( طالبَا وطالبة، وتم استخدام مقياس الراحة النفسية )إعداد الباحثين، 175عينة الدراسة من )
(، وأظهرت النتائج أن مستوى 2018ومقياس تنظيم الذات األكاديمي الذي أعده درادكة )

راحة النفسية الكلية جاء بدرجة مرتفعة، ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين ال
الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي وأبعادهما باستثناء االرتباط بين البعد االجتماعي 
وبعد التحكم في التنظيم حيث جاء االرتباط غير دال إحصائيًا، كما أظهرت النتائج أنه ال 

فروق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات على مقياس الراحة النفسية وُبعديه توجد 
المعرفي واالجتماعي، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات في بعض أبعاد 
تنظيم الذات األكاديمي بعد استراتيجيات استخدام المعرفة، والتحكم في تنظيم الذات، 

ح الطالبات، وعدم وجود فروق بين الطالب والطالبات في والتخطيط ووضع األهداف لصال
األبعاد األخرى لتنظيم الذات األكاديمي، وأمكن التنبؤ بتنظيم الذات األكاديمي وبأبعاده من 

 خالل الراحة النفسية ببعديها المعرفي واالنفعالي، وكان تأثير البعد االنفعالي سلبيا.
 تنظيم الذات األكاديمي.الكلمات المفتاحية: الراحة النفسية، 
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 مقدمة:
من الموضوعات التي  psychological comfortيعد موضوع الراحة النفسية       

وأصبح ، positive psychology متزايدًا مع ظهور علم النفس االيجابي اكتسبت اهتماما
الذي يهتم بدراسة السمات اإليجابية موضوعًا مركزيًا للبحوث التي تجرى في هذا الميدان 

األبحاث المحدودة حتى اآلن في مجال الراحة النفسية على  أشارتو  للفرد كالراحة النفسية.
أنها تتكون من المكون الوجداني للتأثير اإليجابي والسلبي، باإلضافة إلى المكون المعرفي 
الذي يشمل األحكام حول الرضا عن الحياة، وفي االتجاه ذاته تشير األدب النفسي إلى أن 

ابية مع اآلخرين، واالستقاللية ، والهدف في الحياة، الراحة النفسية تتألف من العالقة اإليج
التمييز بين مفاهيم الراحة ويعد .(Linley, A., et al,2009)وقبول الذات، والنمو الذاتي 

، Psychological Wellbeing، والرفاهية النفسية psychological comfort النفسية
عالم في مجال علم النفس اإليجابي، غير واضحة ومحددة الم Quality of lifeوجودة الحياة 

الراحة النفسية مفهوم شامل وواسع، وفي سياق متصل ف سمات مشركة بينها. نظرًا لوجود
فتعكس  QOFLباألبعاد النفسية والروحية، أما جودة الحياة  بينما ترتبط الرفاهية النفسية

 (.(Pinto, S., et al,2017 التصور الفردي للرضا عن الحياة
وتعد الراحة النفسية من المفاهيم المهمة في علم النفس اإليجابي لما يترتب عليها من      

يمكن د فهي الهدف اإلنساني االسمى، و ثار إيجابية عديدة كالتوافق والصحة النفسية للفر آ
فهم الراحة النفسية بوصفها انعكاسا لدرجة الرضا عن الذات وفهم الذات والوعي به عندما 
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 واعي بحالته المزاجية فرد صورة دقيقة وواضحة عن نفسه ويكون تتكون لدى ال 

،ص 2006، تشير دراسة )عبد الوهاب وفي هذا السياق،  (151، ص 2017)الزبيدي،
وهذا ما توصلت اليه دراسة  ،االنبساطيةفسية و ن(،إلى وجود عالقة موجبة بين الراحة ال86

حة النفسية مرتبط بحالته النفسية (الى ان درجة شعور الفرد بالرا117، ص 2008الحلبي)
ر أشاو ، وعالقاته االجتماعية ومدى اشباعه لدو افعه األولية والثانوية ووعيه بذاته .

( إلى أن الراحة النفسية تتميز بقدرة الفرد على تنمية الطاقة النفسية والعقلية 1999الشرقاوي)
 أشارذاته  االتجاهبشكل ذاتي، والقدرة على حل المشكالت، ومساعدة اآلخرين. وفي 

Diener(2002)  إلى أن الراحة النفسية تشمل تقييم الفرد لمستوى الرضا العام عن الحياة
تقييمه لمستوى انفعاالته اإليجابية أو السلبية من جهة أخرى، وهذا التقييم يشمل من جهة، و 

 أشاروفي االتجاه ذاته  الجوانب االنفعالية والمزاج والتفكير، واألنشطة االجتماعية والعمل.
Veenhoven(2003)  أن الراحة النفسية تنعكس في قدرة الفرد على تقييم جودة الحياة إلى

الحكم عليها، ويستمتع بها من منظوره الشخصي والخاص بكل جوانبها التي يعيشها و 
المعرفية واالجتماعية والوجدانية، وأن الفرق بين الراحة النفسية والسعادة هو فرق أساسي، 
فمهوم الراحة النفسية يرتبط بعمليات عقلي بينما يرتبط مفهوم السعادة بعمليات وجدانية أكثر، 

النفسية يعتمد على مستوى استعداداته الشخصية، وبالتالي فهي حالة  وأن شعور الفرد بالراحة
 وشعورية يمكن التعرف عليها من الحالة المزاجية للفرد. عقلية وشعورية

إلى قلة المشقة، فاألفراد  Being comfortوتشير الراحة النفسية أو الشعور بالراحة      
، وإلعادة التوازن عليهم تحقيق اللذين يفتقرون إلى الراحة النفسية يكونون غير مرتاحين

مستوى من الراحة النفسية من خالل االنخراط في أنشطة اجتماعية، والحفاظ على وجود 
 (.Kolcaba,K.,2003أشياء مريحة للنفس)

إلى حالة نفسية يشعر فيها الفرد بأنه  Comfort Zone وتشير منطقة الراحة النفسية       
ويكون مرتاحًا، وفي هذه الحالة يستطيع التحكم في البيئة من اآلخرين المحيطين به ،مألوف 

المحيطة به، ويعاني من مستويات منخفضة من القلق والتوتر، ويحقق الفرد مستوى ثابت 
 .(White,A.,2009)  من االداء
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ستة عوامل هي:  اشتمل علىنموذجًا للراحة النفسية  Ryff,& Keyes(1995)ووضعت 
تقبل الذات، والعالقات اإليجابية مع اآلخرين، واالستقاللية، والسيطرة على البيئة، والحياة 

 الهادفة، والنمو الشخصي.
ألن مفهوم الصحة النفسية يتحدد ، إن الصحة النفسية هي مفتاح الشعور بالراحة النفسية    
، وفي هذا السياق يتحدد مالمح التكيف الذي يحقق هخالل درجة توافق الفرد مع نفس من

فر لحاجاته األساسية والنفسية، وتو  من خالل درجة اشباع الفردللفرد،  الراحة النفسية
المهارات والعادات السلوكية السليمة لدى الفرد، ومدى تقدير الفرد لذاته، ومستوى مرونة 

 في تقدير الذات، والتحكم فيمبالغة ، وعدم الوغير المألوفة لمواقف الجديدةالفرد واستجابته ل
، 2001االنفعاالت وتحمل المسئولية، والتعامل بثقة وأمانة مع اآلخرين)صبحي،  مختلف

24). 
إلى أن ممارسة الهوايات الترويحية، واألنشطة  Leath(1999,20)دراسة  أشارتو       

االجتماعية والرياضية تعد المصدر األساسي للراحة النفسية وتوفر المعنى في حياة طلبة 
إلى عدم وجود فروق في الراحة Linley, et al,(2009) دراسة كما أشارت  الجامعة.

 النفسية تعزى للجنس، أو العمر أو العرق.
الراحة النفسية بأنها: حب الفرد للحياة التي  Veenhoven (2003) عرفقد و      

يعيشها، واستمتاعه بها، وتقديره الذاتي لها بصورة كلية وبعناصرها المعرفية واالجتماعية 
 والوجدانية.

ويرى بيكر أن اهمال المؤسسات التربوية ألهمية الجانب النفسي في التعليم يضعف التركيز 
النفسية للطلبة واألساتذة على حد سواء، فالطلبة ال يجب أن يهتموا على أهمية الحاجات 

بالدراسة من الناحية الفكرية والمعرفية فقط، وانما يجب أن يكون االهتمام في الوقت ذاته 
 (.(O,Brien,2008,104 نفسيًا ووجدانياً 

 اماً ثين علقد شهد مجال علم النفس التربوي والمعرفي تغييرات كبيرة على مدى الثال     
محور التركيز في البحوث الحالية،  األكاديمي ونتيجة لذلك أصبح تنظيم الذات ،الماضية

 تأشار (. و (Torrano,& Gonzalez,2004,2 المحاور الرئيسة للممارسة التعليميةوأحد
أحد األساليب الحديثة لتدريب الطلبة يعد تنظيم الذات األكاديمي ( إلى أن 2، 2013البنا )

كتشاف المعلومات واستيعابها، ومن ثم التعامل معها في ضوء قدرات واستعدادات امن أجل 
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حثين في اهتمامًا كبيرًا من قبل الباتنظيم الذات األكاديمي موضوع نال  ، وبالتاليكل طالب 

تعلم  وتعزيزتطوير قدرة الطلبة على التفكير الفاعل والنشط،  لدوره الكبير فيالفترة االخيرة، 
الفهم واالستيعاب، واختيار مهارات التعلم الذاتي التي تناسب  زيادةالدراسية، و  الموضوعات

   موضوعات التعلم وتنظيمها.
، كما توحي الكلمات Self-regulation Academic تنظيم الذات األكاديمييؤكد       

اإلجراءات الثالث ، على االستقاللية والتحكم من قبل الفرد الذي يراقب ويوجه وينظم 
إلى   Zimmerman( (2000 أشارالكتساب المعلومات وتوسيع الخبرات وتحسين الذات. و 

يتم التخطيط لها و أن التنظيم الذاتي يعني ألفكار والمشاعر واألفعال التي يتم إنشاؤها ذاتًيا 
 وتكييفها بشكل دوري لتحقيق األهداف الشخصية.

جوانب المعرفية، وما وراء المعرفية، والسلوكية، يشمل الللطلبة  إن تنظيم الذات األكاديمي
والتحفيزية والعاطفية للتعلم، لذا يعد مجمع غير عادي للمتغيرات التي تؤثر على عملية 
التعلم، لهذا السبب أصبح من أهم موضوعات البحث في علم النفس التربوي 

 (.& ,Schunk,2011)  Zimmermanوالمعرفي
دورَا مهمًا في عملية تعلم الطلبة، حيث يساعد المتعلمين تنظيم الذات األكاديمي يلعب       

انتباههم وسلوكهم، كما تلعب دورَا مهمَا في تنمية و لوضع حدود ألنفسهم، وإدارة عواطفهم 
الرفاهية العاطفية وعادات العقل لديهم مثل المثابرة والفضول التي تمهد الطريق للتعلم مدى 

خالل مهارات االنتباه والذاكرة والمرونة المعرفية التي يتضمنها التنظيم الذاتي  الحياة، ومن
، وبالتالي تلتقي (Pascal, 2009,4)يكتسب المتعلم مهارات التخطيط وحل المشكالت

وفي  الراحة النفسية بالتنظيم الذاتي للتعلم من خالل الرفاهية الوجدانية والجوانب المعرفية.
الدراسات أن القدرة على تنظيم الذات األكاديمي تعد أساسية لتنمية  السياق ذاته أظهرت

(، كما تعد ذات أهمية Baumeister, & Vohs,2011مهارات التعلم وعادات العمل)
 Ontario, Ministry ofحاسمة لنجاح المتعلمين في المؤسسات التعليمية المختلفة)

Education,2010,9) . ) أشارو Zimmerman,&    Schunk(2001, 5)إلى أن 
الدرجة التي يتفاعل بها المتعلم مع موقف التعلم من خالل  ينثلتنظيم الذات األكاديمي 
، وسلوكيَا، وفي Motivationally، والدافعية Metacognitivelyالتفكير ما وراء المعرفي 

مهارات التنظيم الذاتي إلى  Zimmerman,& Schunk(2001,175) صنفذات السياق 
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سة مستويات هي: مهارة التخطيط، ومهارة إدارة المعلومات، ومهارة مراقبة الفهم، ومهارة خم
 تجنب الغموض، ومهارة التقويم.

تنظيم الذات االكاديمي على أنه العملية ) Schunk & Pintrich , 2004وعـرف )     
عاالت الموجهــة نحــو التي يحـافظ فيهـا المـتعلم علـى مسـتوى مـن المعارف  والسـلوكات واالنف

تحقيــق أهــداف معينــة ويكونــون مــدفوعين نحــو تحقيــق هــذه األهــداف فيقومــون بأنشــطة 
، مثــل: تســميع المعلومــة)تنظــيم ذاتــي يعتقــدون بأنهــا ستســاعدهم فــي تحقيــق أهــدافهم 

  )السؤال عن أي غموض في المادةو 
يتكون من ثالث تنظيم الذات األكاديمي إلى أن  Zimmerman(2002) أشاركما        

هي: التفكير واألداء والتأمل الذاتي. وهذه المراحل تكون متسلسلة  Three phasesمراحل 
حيث يتبع المتعلم في عملية التعلم هذه المراحل بالترتيب، فالمرحلة األولى مخطط لها 

م المنظم ذاتيًا، وهذه المرحلة تكشف عن وجود ومدروسة، وهي تعد خطوة تحضيرية للتعل
اختالف أساسي بين المتعلمين اللذين يخضعون للتنظيم الذاتي، والمتعلمين غير المنتظمين 

ظمين ذاتيًا يبدأون عملية التعلم بدون مرحلة التفكير ًا، ألن أغلب المتعلمين غير المنذاتي
قبل تعلم شيء جديد، وأهم جانب في هذه لموقف هذه، أما المتعلم المنظم ذاتيًا فيقوم بتحليل ا

المرحلة يتمثل في تحديد الهدف من التعلم، وينبغي أن يكون لدى المتعلم في هذه المرحلة 
معتقدات التحفيز الذاتي حول نتائج التعلم المتوقعة. أما المرحلة الثانية فتعد مرحلة للتعلم 

التي  self controlل عملية ضبط النفس الفعلي، وفيها يدير المتعلم عملية تعلمه من خال
ترتبط بالمراقبة الذاتية للتعلم، وهذا اإلجراء يساعد المتعلم في إعادة تطوير، أو تعديل 
استراتيجيات التعلم الخاصة به. المرحلة الثالثة تمثل التأمل الذاتي، وتشير إلى أن التعلم ال 

المرحلة من الجانب اإلدراكي)الحكم يتحقق إال بعد عملية التأمل الذاتي، وتتكون هذه 
 الذاتي(، والجانب العاطفي) رد الفعل الذاتي(.

(، 413، 2013شعبان ) أشارتويتميز الطلبة المنتظمين ذاتيَا كما        
( بعدد من الخصائص من بينها: أنهم يجيدون التخطيط لتحقيق 12، 2016وإسماعيل)

معالجة  فيلتحقيق األهداف، ولديهم القدرة  أهدافهم، ولديهم مستوى عال من النشاط والمثابرة
، وهم لةالصعوبات التي تواجههم، ولديهم القدرة على اختيار البنى المعرفية والسلوكية الفعا

أكثر وعيَا في اختيار االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية التي تسهم في تحقيق 
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أهدافهم، ويجيدون مراقبة ذواتهم، وتقييم أدائهم بشكل مستمر، ولديهم القدرة في السيطرة على  
 البيئة المحيطة بما تسهم في تحقيق أهدافهم.

في إطار النظرية االجتماعية األكاديمي تنظيم الذات Zimmerman(2013) وضع       
المعرفية التي تشير إلى أن األفراد يكتسبون المعرفة من خالل مالحظة اآلخرين، والتفاعل 

لبحث في مجال النمذجة المعرفية حيث تم استكشاف كيفية بدأ ااالجتماعي، وبالتالي 
 اكتساب الطلبة للنماذج المعرفية.

في الواليات المتحدة االمريكية التي هدفت  Molnar et al (2019)دراسة  أشارتو        
إلى معرفة عالقة الراحة النفسية بالتنظيم الذاتي للقيادة لدى السائقين إلى أن الراحة النفسية 

 تؤثر على القيادة في العديد من المواقف ولها عالقة بالتنظيم الذاتي.
ضوع الراحة النفسية وتنظيم الذات من خالل استعراض أدبيات البحث يرى الباحثان أن مو 

األكاديمي من الموضوعات ذات األهمية في المجال األكاديمي وتعلم الطلبة، فالراحة النفسية 
للطالب تساعده على تنمية طاقته النفسية والعقلية بشكل ذاتي، وبالتالي تدعم صحته 

لية وتفكيره وعالقاته النفسية، وتساعده في حل مشكالته األكاديمية وتقويم حالته االنفعا
االجتماعية. كما أن تنظيم الذات االكاديمي ينمي لدى الطالب القدرة على التفكير بشكل 
فاعل ونشط، لذا تعزز لديه عملية التعلم من خالل العمليات المعرفية، وما وراء المعرفية، 

 والوجدانية والتحفيزية.
الباحثان ندرة الدراسات العربية التي  من خالل االطالع على الدراسات السابقة الحظ      

اهتمت بدراسة الراحة النفسية وعالقتها بالتنظيم الذاتي، وبناًء على ذلك تحاول الدراسة 
طلبة الالحالية تسليط الضوء على الراحة النفسية وعالقتها بتنظيم الذات األكاديمي لدى 

 ليم المستمر بجامعة جازان.عمادة خدمة المجتمع والتعفي الدبلومات الملتحقين ببرامج 
 مشكلة الدراسة:

لدراسة في ميدان علم النفس االيجابي مطلبًا أساسيًا في الوقت القد اصبح البحث و       
وطورت العديد من الدراسات واألبحاث في مجال علم النفس صياغة توجهاتها الراهن، 

البحثية لإلهتمام بدراسة العديد من المتغيرات ذات الصبغة اإليجابية، والغرض من هذه 
إلحداث حالة من التكيف والتوافق والفاعلية والدعم االجتماعي وغيرها التي التوجهات السعي 

ابية وفاعلية وانتاجية، وعليه فأن موضوع الراحة النفسية وتنظيم تجعل من األفراد أكثر إيج
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راسة وسط طالب وطالبات الذات األكاديمي تعدان من الموضوعات الملحة للبحث والد
نظرَا لندرة الدراسات المحلية واإلقليمية والعالمية التي تناولت العالقة بين الراحة الجامعة، 

اهتم الباحثان بدراسة الراحة النفسية وعالقتها بتنظيم  لذا النفسية وتنظيم الذات األكاديمي،
 .لدى طلبة الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الذات األكاديمي

 تتضح مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالية:و     
الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم  بةما مستوى الراحة النفسية لدى طل -

 المستمر جامعة جازان؟
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي  -

 لدى أفراد العينة؟.
 هل توجد فروق دالة إحصائيا في الراحة النفسية تعزى للنوع )طالب، طالبات(؟. -
في تنظيم الذات األكاديمي تعزى للنوع )طالب،  هل توجد فروق دالة إحصائيا -

 طالبات(؟.
الراحة النفسية لدى أفراد من خالل  بتنظيم الذات األكاديمي هل يمكن التنبؤ -

 العينة؟.
 :الدراسةأهداف 

 تهدف الدراسة الحالية إلى االتي:
والتعليم التعرف على مستوى الراحة النفسية لدى طلبة الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع 

 المستمر جامعة جازان.
 الكشف عن العالقة بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي لدى أفراد العينة.

 الكشف عن الفروق في الراحة النفسية لدى الطالب والطالبات أفراد العينة.
 لتعرف على الفروق في تنظيم الذات األكاديمي لدى الطالب والطالبات افراد العية.ا
 الراحة النفسية لدى أفراد العينة. بتنظيم الذات األكاديمي في ضوء كانية التنبؤإم 
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 أهمية الدراسة:
 لدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات التي تتناولها وهي الراحة النفسية وتنظيمكتسب ات   

 ، باإلضافة الىوبالتالي اإلجابة عن أسئلتها الذات األكاديمي وفي التحقق من فروضها
 اآلتي:
الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي من المفاهيم الحديثة نسبيًا في  يبما أن مفهوم    

مجال علم النفس االيجابي وعلم النفس المعرفي والتربوي فأن دراستهما تعد أمرًا ضروريَا 
 لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير عمليات التعلم لدى الطلبة.

العالقة بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي على المستوى ت ندرة الدراسات التي تناول
 المحلي، واإلقليمي والعالمي.
 تساعد الباحثين في دراساتهم المستقبلية.لإعداد مقياس الراحة النفسية 

نتائج تمكن أعضاء هيئة التدريس المهتمين بتدريب الطلبة، ومراكز اإلرشاد تقدم الدراسة 
 والنفسي من تطوير مستوى الطلبة في الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي.األكاديمي 

تفتح توصيات الدراسة المجال للباحثين إلجراء مختلف الدراسات عن الراحة النفسية وتنظيم 
 الذات األكاديمي لدى عينات مختلفة، وبيئات أخرى.

ضعف االهتمام بها في اجراء أهمية الفئة التي ستوجه لها الدراسة والتي تبرز من خالل 
 الدراسات واألبحاث بالمقارنة مع الطلبة من الملتحقين ببرامج البكالوريوس 

 حدود الدراسة: 
 وتشمل الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي.  :الموضوعية الحدود
 . ، الفصل الدراسي الثانيهـ1442تم إجراء الدراسة في العام الجامعي:  الزمانية الحدود
 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. : المكانية الحدود
 .هـ1442الدبلومات المقيدون للعام الجامعي  طالب وطالبات  :البشرية الحدود
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 تعريف املصطلحات:
 الراحة النفسية:

الراحة النفسية بأنها: اإلحساس اإليجابي بجودة الحال،  Ryff, et al(2006,85)تعرف 
وارتفاع مستويات رضا الفرد عن ذاته وعن حياته بشكل عام، وسعيه باستمرار لتحقيق 

 أهداف شخصية ذات قيمة ومعنى بالنسبة له.
وتعرف الراحة النفسية إجرائيًا بانها شعور عام بالرضا والطمأنينة، وتحقيق الذات، وشعور 

ستمتاع وتشمل المكون المعرفي، واالجتماعي، والوجدان اإليجابي، التي تنعكس في باال
 إجابات العينة عن مقياس الراحة النفسية المستخدم في البحث الحالي.

 :النظريات المفسرة للراحة النفسية 
 نظرية فينهوفن 

اشتمل عليها مفهوم جودة حد األبعاد الفرعية األساسية التي أن الراحة النفسية أيرى فينهوفن  
وان الراحة النفسية تعكس تقييما خاصا للفرد بالحكم على مدى جودة الحياة ، التي   ،الحياة

يعيشها ويستمتع بها من منظوره الذاتي وبكل جوانبها المعرفية والوجدانية واالجتماعية ، 
يث يرتبط مفهوم ح ،جوهري  اختالفبين الراحة النفسية والسعادة هو  ويؤكد أن االختالف 

وأضاف ، الراحة النفسية بعمليات عقلية بينما يتضمن مفهوم السعادة عمليات وجدانية اكثر
و ، واالستقالل، الى ان شعور الفرد بالراحة يعتمد على استعداداته الشخصية مثل )الفعالية

مزاجية حالة عقلية وشعورية يمكن ان تستنتج من الحالة ال لذا فهي المهارات االجتماعية،
 :وقد حددت الراحة النفسية وفق هذه النظرية في العناصر التاليةللفرد ، 

اشباع حاجاته المختلفة واالستمتاع  تمكن الفرد من والتي تشير الى : الفرص المتاحة للفرد-أ
 بالظروف المحيطة به .

دمات المجتمع الذي يعيش فيه الفرد وما يقدمه هذا المجتمع من خوهو جودة المجتمع :-ب 
 . تيسر حياة الفرد 

 االجتماعية المكانةللفرد داخل المجتمع : هو السلوك الناتج عن  االجتماعيةالوظيفة - جـ
رجة إحساس الفرد والتي تشير الى د ،يشغلها الفرد داخل المجتمع الذي يعيش فيهالتي 

أساليب التوافق المشكالت وتعلم وحل ، المختلفةشخصية لجوانب البالتحسن المستمر 
االحتياجات الحياة وتلبية الفرد  كأسلوب لألداءوالتكيف وتبني منظور التحسن المستمر 
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الزبيدي  (واالجتماعيةازن وبما يسهم في تنمية مهاراته النفسية ورغباته بشيء من التو  

 .(155، ص2015،
  (:list Objective )نظرية قائمة األهداف

 Arneson( "1999" النظريات الموضوعية، حيث يعرف أرنسون تعتبر هذه النظرية من 
جيدة. محددة شياء ألاالرتياح النفسي من خالل هذه النظرية على انه تحقيق أو انجاز (

أو الرغبة وهي  المتعة لتي تتمثل فيوا لالرتياح المكونةحيث تقوم على أساس العناصر 
كن أن تكون من مي المتعةلقول إن كن اموالصداقة. على الرغم من انه ي المعرفةمثال 

 لنظرياتالقائمة معارضة  النظرياتأن كل حين نجد  األهداف. فيالقائمة على  النظريات
إن االعتراض المشترك لهذه النظرية أنها   Hall, Tiberius )،2010 ،12الرغبة بشكل عام

ال يتمتع بها   محدودة وهذا ألنها تؤكد على أن بعض األشياء هي جيدة للفرد في حين انه
وال تسعده وهو ال يريدها. و لكن استراتيجيتها هنا انه يمكن أن يستفيد اإلنسان من بعض 

ولكن في الحقيقة أن قيامه بها ايمكن  أن تجلب  األشياء في استقاللية عن اللذة أو المتعة،
 له السعادة؛ باإلضافة أنها وضعت بنودا في القائمة لم توضح سبب وضعها )تلمساني

،2015، 34) 
 النظرية النفـسية:

إن االتجاه السائد في هذه النظرية هو أن لالرتياح عتبة أو نقطة مرجعية، وترجع العتبة إلى 
الوراثة وخصائص الشخصية، باإلضافة إلى عوامل أخرى محددة في المراحل األولى من 

لدى الراشد  اثبت وال  االرتياحوفي هذا تأكيد على أن . (Headey، 2007، (390الحياة
يتغير بالرغم من اإلحداث  التي تحدث له في الحياة  فان هذه األحداث تؤدي إلى إنحرافه 
عن النقطة المحددة  ليعود إليها فيما بعد،  فان هذا التغير هو لوقت محدد، ومعني أي 

هم أن هذه النظرية تهمل الدور الم  kamman(1983عابر وزائل، حيث يقول كامان " )
 (.(Easterlin,2005,30الذي تلعبه أحداث الحياة  في تحقيق  االرتياح للفرد 

 تنظيم الذات األكاديمي: 
يشير تنظيم الذات االكاديمي إلى قدرة المتعلم على استيعاب بيئة التعلم، والتحكم فيها، 

 & ,Schraw, Crippenوتتضمن المراقبة الذاتية، والتعزيز الذاتي، والتعلم الذاتي)
Hartley, 2006.) 
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معرفتهم ظيم نلت يستخدمها الطلبةعلى أنه االستراتيجيات التي  Pintrich(1999)وعرفه 
كاستخدامهم لالستراتيجيات المعرفية، وما وراء المعرفية المتعددة، واستراتيجيات إدارة 

 .المصادر التعليمية
عملية يقوم الطلبة من خاللها بتنظيم أفكارهم  ويعرف تنظيم الذات األكاديمي إجرائيًا بانه

ومشاعرهم وسلوكهم، ويسيطرون على البيئة المحيطة من خالل استخدام االستراتيجيات 
استجابات العينة عن مقياس تنظيم الذات في المعرفية وما وراء المعرفية، وتنعكس ذلك 

 األكاديمي المستخدم في هذه الدراسة.
لعمليات الداخلية التي توجه الفرد نحو الهدف والذي ينطوي على يشير تنظيم الذات إلى ا

تعديل األفكار، أو السلوك، أو االهتمام عن طريق االستخدام المقصود والمحدد ألساليب 
واستراتيجيات معينة يتم تقييمها باستمرار. كما ينظر إليه بأنه مزيج من المهارات التي 

فية وما وراء المعرفية المختلفة، التي تتضمن التخطيط يستخدمها الطلبة لالستراتيجيات المعر 
والتنظيم للتعلم، وتحديد األهداف، والرصد الذاتي، والتقييم الذاتي، وإدارة الوقت واستراتيجيات 
إدارة الموارد التي تتمثل بتحكم المتعلمين بسلوكهم ودوافعهم واألهداف التي يريدون تحقيقها. 

 (.152، ص 2017درادكه، )
أن تنظيم الذات األكاديمي هو ( Dugan & Andrade,2011)  ويذكر دوجان وأندريد

مزيج من ستة عوامل تتضمن: الدوافع الذاتية، الدافع الخارجية، التعرف على الذات، التحكم 
 & Savari)  ,بالذات، التواصل وفعالية الذات، التنظيم الذاتي. بينما يذكر

Arabzade,2013) يم الذات األكاديمي يشمل: استراتيجيات الذاكرة، يشير إلى أن تنظ
تحديد األهداف، التقييم الذاتي، البحث عن العوامل المساعدة، المساءلة، التنظيم. أما 

(2011,( Magno ,  :فيرى أن تنظيم الذات األكاديمي يتضمن سبعة عوامل هي
دة، البيئة المحيطة، استراتيجيات الذاكرة، تحديد األهداف، التقييم الذاتي، طلب المساع

 .مسؤولية التعلم، التخطيط والتنظيم
  الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين 2007) Bembenutty )أجرى 
واالختالفات العرقية في تنظيم الذات، باإلضافة إلى الكشف عن عالقة تنظيم الذات 
بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة بالواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة 
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ق دالة إحصائيًا في التنظيم الذاتي ( طالبًا وطالبة، وبينت نتائج الدراسة وجود فرو 204من ) 

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كما بينت الدراسة وجود عالقة إيجابية بين التنظيم 
 الذاتي والتحصيل األكاديمي.

( دراسة هدفت إلى معرفة 2011) Ramos, & Tolentino- Anonuevoكما أجرى 
( طالبًا 335ة، وتكونت العينة من )تأثير تنظيم الذات األكاديمي على أسلوب دراسة الطلب

وطالبة، وبينت النتائج أن الدعم االستقاللي، والمثابرة، والمشاركة النشطة، والميل الذاتي 
 للتنظيم تعد من الجوانب التي تؤثر على تنظيم الذات االكاديمي.

ديمي ( فهدفت إلى تعرف  العالقة بين تنظيم الذات األكا2013أما دراسة محمود والجاللي )
وقلق االمتحان لدى طلبة الجامعة، والكشف عن الفروق بين الذكور واالناث في أبعاد تنظيم 

( طالبًا  وطالبة، وأظهرت النتائج وجود 287الذات األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من )
عالقة دالة إحصائيا بين تنظيم الذات األكاديمي وقلق االمتحان، بينما ال توجد فروق بين 

كور واالناث في أبعاد تنظيم الذات األكاديمي ما عدا بعد المسئولية عن التعلم والتحكم في الذ
بيئة التعلم، كما أظهرت النتائج أن بعد تنظيم الذات والمسئولية ووضوح األهداف متغيرات 

  منبئة بقلق االختبار.
وعالقتها ( بدراسة هدفت إلى تعرف االرتياح النفسي الشخصي 2014وقامت تلمساني ) 

( 550بكل من تقدير الذات والمستوى االجتماعي واالقتصادي، وتكونت عينة الدراسة من )
طالب وطالبة بجامعة ألسانيا وهران، وبينت نتائج الدراسة وجود الراحة النفسية بمستوى 
متوسط لدى طلبة الجامعة، كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق في االرتياح النفسي 

الذكور واإلناث، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين االرتياح النفسي الشخصي  الشخصي بين
والمستوى االجتماعي، وكذلك مع تقدير الذات، وال توجد عالقة دالة بين االرتياح النفسي 

 والمستوى االقتصادي.
( فهدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين تنظيم 2015),Jakesova, et alأما دراسة 

( طالبًا وطالبة بالجامعة، وتم 1244وفاعلية الذات، وتكونت عينة الدراسة من ) الذات
استخدام مقياس تنظيم الذات األكاديمي ومقياس فاعلية الذات ، وقد توصلت نتائج الدراسة 
إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائياً بين كل من تنظيم الذات وفاعلية الذات لدى عينة 

 الدراسة.
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( دراسة هدفت إلى التعرف  على مستوى االرتياح النفسي الشخصي 2015ي )تلمسانأجرت 
لدى الطلبة ، والفرق بين الطالب  والطالبات في مستوى االرتياح النفسي ، وقد تكونت عينة 

(  طالبا وطالبة من مستويات مختلفة. و لقياس االرتياح استعملت الباحثة  450الدراسة من )
( ومن خالل الحصول  Cummins( ( لكومينز SWBلشخصيمقياس االرتياح النفسي ا

على نتائج الدراسة أمكن التوصل إلى أن مستوى االرتياح النفسي الشخصي لدى الطلبة 
الجامعيين متوسطة ، كما توصلت الدراسة إلى أنه  ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين الطالب 

 الدراسة  .والطالبات  في مستوى االرتياح النفسي بين أفراد عينة 
( دراسة هدفت إلى تعرف مستوى الراحة النفسية والفاعلية الذاتية 2016وأجرى )مسعودي، 

لدى المعلمين، ومعرفة العالقة بين الراحة النفسية والفاعلية الذاتية، وتكونت عينة الدراسة 
احة ( معلم ومعلمة بالمرحلة االبتدائية، وبينت النتائج وجود مستوى مرتفع من الر 446من)

النفسية والفاعلية الذاتية لدى أفراد العينة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الراحة النفسية 
وفاعلية الذات تعزى للنوع)ذكور، إناث(، أو الخبرة، أو مكان العمل، ووجود عالقة موجبة 

 دالة بين الراحة النفسية وفاعلية الذات.
ة تنظيم الذات بجودة الحياة لدى العامالت ( دراسة لمعرفة عالق2017كما أجرت بن بردى)

( عاملة، وتم استخدام مقياسي تنظيم الذات 61في مجال التعليم، وتكونت عينة الدراسة من )
وجودة الحياة، وبينت النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائيَا بين تنظيم الذات وجودة الحياة 

 لدى األمهات العامالت في مجال التعليم.
( دراسة هدفت إلى التعرف على الراحة النفسية والوعي بالذات عينة 2017يدي )أجرى الزب

من طلبة كلية التربية بالجامعة المستنصرية لدى طلبة الجامعة . كما هدفت إلى التعرف 
على مستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة، والتعرف على وجود فروق ذات الداللة 

ى طلبة الجامعة تبعا لمتغيري الجنس)طالب ، اإلحصائية في الراحة النفسية لد
انساني(، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة  –طالبات(والتخصص)علمي 

االرتباطية  بين الراحة النفسية والوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة .وتحدد البحث بطلبة كلية 
وقام الباحث ببناء مقياس (، 2016 -2015التربية في الجامعة المستنصرية للعام الدراسي )

الراحة النفسية، ومقياس الوعي الذاتي ، وقد أسفرت النتائج عن: تمتع طلبة الجامعة بالراحة 
النفسية، وكذلك تمتعهم بالوعي الذاتي، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة 
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اإلنساني، كما إحصائيًا في الراحة النفسية بين الطلبة والطالبات وبين التخصص العلمي و  

توصلت الدراسة إلى في وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الراحة النفسية والوعي الذاتي لدى 
 طلبة الجامعة، وخرج الدراسة  ببعض التوصيات والمقترحات .

بدراسة استهدفت التعرف على العالقة بين راحة البال والدافع  Dato( 2017قام داتو)
األكاديمي واإلنجاز األكاديمي، وذلك على عينة من طالب المدارس الثانوية في الفلبين يقدر 

(،وقد توصلت النتائج إلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين راحة البال 525عددها )
النتائج أن لراحة البال تأثير غير مباشر ديمي، كما أبرزت والدافع األكاديمي واإلنجاز األكا

على اإلنجاز االكاديمي من خالل التأثيرات الوسيطة للدوافع الذاتية، ومن حيث حجم التأثير 
 ( من التباين في التحصيل الدراسي والتحفيز%18-1أظهرت النتائج أن راحة البال فسرت )

ديد مدى امتالك طلبة الجامعة لتنظيم الذات ( فهدفت إلى تح2018أما دراسة درادكة )
األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات، وتحديد المعوقات المتعلقة بتنظيم الذات األكاديمي، 

( طالبًا وطالبة بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية، 337وتكونت عينة الدراسة من )
ة متوسطة، ووجود فروق تعزى وبينت النتائج امتالك الطلبة لتنظيم الذات األكاديمي بدرج

للجنس لصالح الذكور، وفروق لصالح طلبة السنة الثالثة والرابعة، وال توجد فروق تعزى ألثر 
 نوع الكلية.

دراسة تناولت التعرف على  Bergheim, et, al(2018)كما أجرى برجام وآخرون 
لى العالقة بين سهام راحة البال والتأمل عاالمتغيرات الوسيطة من خالل فحص امكانية 

( من 238من طلبة الجامعة، ) (501االمتنان واالكتئاب وذلك على عينة مكونة من )
( من الطالبات ، وقد توصلت النتائج إلى أن راحة البال والتأمل تتوسطان 263الطالب، و)

العالقة بين االمتنان واالكتئاب ، ومن خالل نمذجة العاقة وتحليل المسار اقترحت الدراسة 
ه االمتنان قد ال يكون له تأثير سلبي على االكتئاب فحسب بل قد يمتد تأثيره على مواجهة أن

 أعراض االكتئاب، من خالل تعزيز راحة البال والتقليل من التفكير المجهد. 
 التعقيب على الدراسات السابقة :

تباينت الدراسات السابقة في محتواها الزمني والمكاني حيث استعرضت عددًا من الدراسات 
( ؛ ودراسة 2014التي تمت في المجتمعات العربية مثل دراسة )تلمساني ، 

(؛ في حين أن 2017( ؛ ودراسة )الزبيدي 2016(؛ ودراسة مسعودي ) 2015)تلمساني،
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( وأجريت في مجتمعات Bergheim, et, al,2018(؛ ودراسة ) Dato ,2017دراسة ) 
بن ريت في مجتمعات عربية مثل دراسة)أجنبية ، في حين أن دراسة متغير التنظيم الذاتي أج

 (، واجريت في المجتمعات العربية.2018ودراسة ) درادكة، ( ؛2017بردي، 
الدراسة مستوى الراحة النفسية لدى عينة  في الكشف عنالدراسات السابقة نتائج  اختلفت 

( ؛ ودراسة 2014)تلمساني ، ففي حين أظهرت دراسات مثل دراسة 
(؛وجود مستوى متوسط من الراحة النفسية، أشارت دراسات مثل دراسة  2015)تلمساني،

الراحة النفسية بين (؛ وجود مستوى مرتفع 2017(؛ ودراسة )الزبيدي 2016)مسعودي )
  .الذكور واإلناث

 ،تلمساني )دراسة كفي تناول بعض المتغيرات مع الراحة النفسية تباينت الدراسات السابقة 
ت والمستوى االجتماعي واالقتصادي؛ ودراسة)مسعودي، ( والتي تناولته مع تقدير الذا2014
( مع الدافع األكاديمي Dato، 2017) ( وتناولته مع الفاعلية الذاتية؛ ودراسة2016

 ( تناولته مع االمتنان واالكتئاب .Bergheim, et, al,2018واإلنجاز األكاديمي؛ ودراسة)
وجد دراسة محلية أو عربية في حدود ما اطلع عليه الباحثان اهتمت بدراسة الراحة تال 

 النفسية والتنظيم الذاتي األكاديمي لدى عينة مماثلة لعينة الدراسة الحالية.
الراحة تقدير في  تأثير متغير النوع االجتماعي عدم السابقة فينتاج الدراسات  أجمعت

أكدت دراسات عدم وجود فروق بين الذكور  فقد، لدى كل من اإلناث والذكور النفسية 
(؛ 2015( ؛ ودراسة )تلمساني،2014دراسة )تلمساني ، واإلناث في الراحة النفسية مثل 

(؛ وأما متغير التنظيم الذاتي األكاديمي 2017( ؛ ودراسة )الزبيدي 2016ودراسة)مسعودي، 
 كدراسة في تقدير مستوى التنظيم الذاتي األكاديمياكدت دراسات وجود فروق  فقد

Bembenutty (2007)( ؛ ودراسة درادكة)(؛ في حين أن دراسات مثل )محمود 2018
( أكدت وجود فروق بين الذكور واالناث في أبعاد تنظيم الذات األكاديمي 2013والجاللي ،

  ما عدا بعد المسئولية .
الراحة النفسية  –وجود دراسات سابقة اهتمت بدراسة متغيري الدراسة الحالية  ونظرًا لعدم

 لدى العينة الحالية ، فقد تم صياغة الفروض التالية: -والتنظيم الذاتي األكاديمي
 فروض الدراسة:
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لدى طلبة الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع يوجد مستوى مرتفع من الراحة النفسية ال  -1 

 جامعة جازان.بوالتعليم المستمر 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي لدى  -2 

 أفراد العينة.
الراحة الطالب والطالبات في مقياس  بين متوسطي درجاتتوجد فروق دالة إحصائيا ال  -3

  .النفسية
تنظيم  مقياس فيبين متوسطي درجات الطالب والطالبات توجد فروق دالة إحصائيا  -4

 .الذات األكاديمي
 الراحة النفسية لدى أفراد العينة.بتنظيم الذات األكاديمي من خالل يمكن التنبؤ ال  -5

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تتطلب طبيعة الدراسة الحالية الجمع بين الوصف والتحليل والتنبؤ،  لذلك  منهج الدراسة:

 اعتمد الباحثان المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
 مجتمع الدراسة:

ن مجتمع الدراسة من طالب وطالبات الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  تكوَّ
 .ه1442الجامعي بجامعة جازان للعام 

 عينة الدراسة: 
عمادة خدمة المجتمع  من الملتحقين ببرامج ( طالبًا وطالبة 175تكونت عينة الدراسة من )

هـ حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، 1442والتعليم المقيدون للعام الجامعي
  (:1)الجدول كما هو مبين ب

 (1جدول )
 سةيبين أفراد عينة الدرا 

 المجموع طالبات طالب النوع
 175 92 83 العدد

 

 

 أدوات الدراسة:
 (1) ملحق )من إعداد الباحثين( مقياس الراحة النفسية -1
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قام الباحثان بإعداد المقياس بهدف التعرف على مستوى الراحة النفسية لدى طالب 
وأبعاد وخصائص، الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بما يشمله من أسس، 

 ولتحقيق بناء المقياس اتبع الباحثان الخطوات المنهجية التالية:
كتابته من أدب نظري حول الراحة النفسية، من حيث  تمت االطالع على خالصة ما -

 تعريفها، وأسسها، وأبعادها.
ية من االطالع على عدد من المقاييس في البيئة العربية والعالمية التي تقيس الراحة النفس -

مقياس    ،لقياس بعد االنفعاالت اإليجابية والسلبية  Warr( 200 , 1990مقياس )أبرزها 
( لقياس الراحة النفسية والذي يتكون من ثالثة أبعاد هي البعد المعرفي، 2017الزبيدي )

لقياس الراحة النفسية والتوافق بين  Spencer(2007)مقياس و ، واالجتماعي، واالنفعالي
 الجنسين.

وتأسيسًا على ما تم ذكره قام الباحثان بتصميم مقياس الراحة النفسية ، وتحديد أبعاده، حيث 
 ( فقرة في ثالثة أبعاد هي:34بلغ عدد فقراته )

البعد المعرفي : ويشير إلى ادراك الفرد لجوانب حياته المختلفة، وشعوره بالرضا والراحة  -1
اجهة المشكالت والتحرر من الصراعات، وعدد النفسية من أدائه، وتوافقه مع الحياة ومو 

 (.10 -1ترتيبها في المقياس من) (10)فقراته 
البعد االجتماعي: وهو قدرة الفرد على إقامة عالقات إيجابية تتسم بالتسامح تجاه ذاته  -2

 (22 -11ترتيبها في المقياس من ) (12)واتجاه االخرين، وعدد فقراته 
المشاعر اإليجابية التي تحقق شعورا بالراحة والرضا والمتعة  إلىيشير البعد االنفعالي: و  -3

ترتيبها في  (12)والتفاؤل، أو السلبية كمشاعر التشاؤم والحزن والقلق  والتوتر ، وعدد فقراته
 .(34 -23المقياس من )

قام الباحثان في الدراسة الحالية باختيار عينة استطالعية  صدق مقياس الراحة النفسية:
 .الدراسة( طالب وطالبة، وذلك بغرض حساب صدق وثبات مقياسي 100تكونت من )

على  مجموعة من أعضاء هيئة تم عرض مقياس الراحة النفسية  :صدق المحكمين -والأ
توى قياس المقياس التدريس في تخصصات علم النفس المختلفة، من أجل التعرف على مس

للهدف الذي وضع من أجله، وتحديد مدى ارتباط فقراته بمتغير الراحة النفسية، والتأكد من 
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بنسبة   جميع فقرات المقياس. وقد اتفق المحكمون على دراسةمناسبة فقرات المقياس لعينة ال 

95%. 
بتطبيق مقياس الراحة النفسية  قام الباحثان :(االتساق الداخلي) المفردةصدق  -ثانيا

غرض حساب ب (  طالب وطالبة100بصورته األولية، على عينة استطالعية مكونة من )
، وذلك باستخدام  معامل ارتباط  بيرسون بين كل فقرة  والدرجة صدق االتساق الداخلي

 (.2، كما هو مبين بالجدول )مع حذف درجة الفقرة الكلية للمقياس 
 ( 2دول )ج

 100، ن =مع حذف درجة الفقرة  معامالت ارتباط فقرات مقياس الراحة النفسية بالدرجة الكية للمقياس
رقم  معامل االرتباط رقم الفقرة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

1 0.604** 10 0.604** 19 0.527** 28 0.534** 
2 0.698** 11 0.905** 20 0.553** 29 0.618** 
3 0.432** 12 0.209* 21 0.585** 30 0.354** 
4 0.439** 13 0.320** 22 0.341** 31 0.452** 
5 0.378** 14 0.275** 23 0.676** 32 0.687** 
6 0.555** 15 0.500** 24 0.785** 33 0.236* 
7 0.197* 16 0.198* 25 0.588** 34 0.537** 
8 0.482** 17 0.342** 26 0.688** 
9 0.689** 18 0.471** 27 0.505** 

 0.01**: دالة عند مستوى الداللة              0.05*: دالة عند مستوى الداللة 
( أن فقرات مقياس الراحة النفسية تتمتع بدرجة اتساق داخلي وكانت جميع 2يوضح الجدول )

 . 0.05و  0.01  معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة
كما هو  ،الدرجة الكلية كذلك مع بعاد، و أللكما استخدم الباحثان معامالت ارتباط بيرسون 

 :(3مبين بالجدول )
 ( 3جدول)

 100األبعاد األخرى للمقياس، وكذلك مع الدرجة الكلية للمقياس ن=  معمعامالت ارتباط بيرسون بين كل بعد 
 الدرجة الكلية  االنفعالي االجتماعي المعرفي األبعاد

 **0.905 **0.677 **0.804 - المعرفي
 **0.896 **0.564 - - االجتماعي
 **0.856 - - - االنفعالي
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 0.01**: دالة عند مستوى الداللة 
جميع أبعاد بين  0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة  ( أن 3يوضح الجدول )

تمتع األبعاد  إلى تشير وهذه القيم ،الدرجة الكلية للمقياسمقياس الراحة النفسية ، ومع 
 باالتساق الداخلي. 

كرونباخ، والتجزئة  -تم حساب ثبات المقياس عن طريق ألفا ثبات مقياس الراحة النفسية:
 (.4، كما هو مبين بالجدول )، وجتمانبمعادلة سبيرمان/ براون  النصفية

 (4جدول )
 براون، وجتمان( وبطريقة –بطريقة التجزئة النصفية ) سبيرمان  الراحة النفسيةمعامالت الثبات ألبعاد مقياس  

 100ن=  كرونباخ. ألفا

      

براون(  -( أن قيمة الثبات عن طريق التجزئة النصفية)سبيرمان4يوضح الجدول )     
كرونباخ للمقياس  -(، وألفا0.657(، والقيمة الكلية لجتمان بلغ)0.912للمقياس ككل بلغ  )

- 0.546بالطرق جميعها بين ) كما تراوحت القيم ألبعاد المقياس (، 0.721ككل بلغ )
 ككل.  الراحة النفسية مقياسهذه القيم إلى ثبات جميع األبعاد وثبات  شيرت، مما  ( 0.835

 تصحيح المقياس:
عدد منها في االتجاه اإليجابي ، واألخرى في االتجاه السلبي  ( فقرة،34تكون المقياس من )

، 12،  11، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3 ،2، 1 )     الفقرات االيجابية هيفوفق التالي : 
13 ،14 ،15 ،17 ،18 ،19، 20 ،21 ،22، 23 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،32 ،
 .(33، 31، 30، 27، 16، 5: أخذت األرقام )لفقرات السلبية ( بينما ا. 34

، 5)  وللمقياس تدريج خماسي ) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(، وتكون الدرجات المقابلة
( على التوالي في حالة الفقرات اإليجابية، والعكس صحيح في حالة الفقرات 1، 2 ،3، 4

 (.170 -34السلبية. وتتراوح درجات المقياس بين )

 كرونباخ -ألفا جتمان براون( -)سبيرمانالتجزئة النصفية األبعاد
 0.676 0.594 0.597 المعرفي

 0.546 0.624 0.748 االجتماعي
 0.795 0.828 0.835 االنفعالي

 0.721 0.657 0.912 الكلي
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الراحة النفسية وعالقتها بتنظيم الذات األكادميي لدى طلبة عمادة خدمة  اجملتمع  

 الصم
ولتسهيل تفسير النتائج تم تحديد درجة االلتزام التي يمكن من خاللها الحكم على استجابات  

 تفسير، لذا يمكن رتفعة(أفراد العينة في ثالثة مستويات هي) منخفضة، متوسطة ، م
 -2.34و )    ( مستوى مخفض، 2.33 -1.00)من خالل :  مستويات الراحة النفسية

 ( مستوى مرتفع. 5 –3.68( مستوى متوسط، )3.67
تم استخدام مقياس تنظيم الذات األكاديمي الذي أعده  قياس تنظيم الذات األكاديمي:م

تنظيم  فقرة( موزعة على ستة أبعاد هي: 44، ويتكون من )2،  ملحق (2018درادكة)
 -8استراتيجيات استخدام المعرفة، وفقرات هذا البعد من )، (7 -1 )الذات، وفقراته من

لتخطيط ووضع األهداف، وفقراته ا، (21 -15لتحكم في تنظيم الذات، والفقرات من )ا، (14
 (.44 -38اته من)طلب المساعدة، وفقر ، (37 -31التقييم، وفقراته من )، (30 -22من) 

موثوق بها، حيث  سيكومتريةتمتع بخصائص وجد أن المقياس ي( 2018وفي دراسة درادكة)
(، وتم التعامل 0.95(، وبطريقة ألفا كرونباخ )0.94)بلغ معامل الثبات عن طريق اإلعادة

، حيث تراوحت معامالت االرتباط البعضمع الصدق من خالل ارتباط األبعاد مع بعضها 
 (.220 -44(. وللمقياس خمسة بدائل وتتراوح درجاته بين )0.90 -0.53) بين لألبعاد
قام الباحثان بحساب صدق  مقياس تنظيم الذات األكاديمي في الدراسة الحالية: صدق

خالل حساب معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس بعد استبعاد من المفردات 
 (.5ي جدول )درجة الفقرة ، كما هو مبين ف

 ( 5دول)ج
 100ن=  بعد حذف درجة الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياسو  الفقراتمعامالت ارتباط بيرسون بين 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.615** 12 0.680** 23 0.186** 34 0.643** 
2 0.715** 13 0.521** 24 0.597** 35 0.567** 
3 0.360** 14 0.567** 25 0.733** 36 0.509** 
4 0.712** 15 0.752** 26 0.701** 37 0.493** 
5 0.573** 16 0.493** 27 0.745** 38 0.820** 
6 0.597** 17 0.198* 28 0.742** 39 0.544** 
7 0.644** 18 0.488** 29 0.727** 40 0.475** 
8 0.590** 19 0.723** 30 0.189* 41 0.521** 
9 0.623** 20 0.633** 31 0.309** 42 0.377** 

10 0.368** 21 0.238** 32 0.706** 43 0.395** 
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 0.01**: دالة عند مستوى الداللة              0.05*: دالة عند مستوى الداللة 
معامالت ارتباط  ها لها( أن فقرات مقياس تنظيم الذات األكاديمي جميع5الجدول )يوضح 

، مما يعطي الثقة في 05مع الدرجة الكلية.و  0.01      دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 .استخدام المقياس

 – تم استخدام الثبات ألبعاد المقياس بطريقة التجزئة النصفية ) سبيرمان مقياس:الثبات 
 (.6كرونباخ، كما هو مبين بالجدول ) -جتمان( وبطريقة ألفا براون، و

 (6جدول )
براون، وجتمان(  –النصفية ) سبيرمان  معامالت الثبات ألبعاد مقياس تنظيم الذات األكاديمي  بطريقة التجزئة

 كرونباخ. -وبطريقة ألفا

 -الثبات عن طريق التجزئة النصفية)سبيرمانمعامل ( أن قيمة 6يوضح الجدول )     
 -(، وألفا0.823)ت(، والقيمة الكلية لجتمان بلغ0.823) تبراون( للمقياس ككل بلغ
(، كما تراوحت القيم ألبعاد المقياس بالطرق جميعها 0.793)ت كرونباخ للمقياس ككل بلغ

ثبات جميع األبعاد وثبات  مؤكدة علىهذه القيم يشير إلى أن ( ، مما 0.837-0.609بين )
 ككل.  تنظيم الذات األكاديمي مقياس
 بعضها إيجابية وأخرى سلبية، ( فقرة،44يتكون المقياس من ) تصحيح المقياس:     

، 17، 15، 14، 13، 12، 10،11، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1الفقرات االيجابية هي: ف
18 ،19 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،
، 21، 20، 16، 8. والفقرات السلبية هي: 44، 43، 42، 41، 41، 40، 39، 38، 37
دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(، وتكون الدرجات المقابلة) للمقياس تدريج خماسي )و . 22

11 0.296** 22 0.266** 33 0.717** 44 0.371** 

 كرونباخ -ألفا جتمان براون  -سبيرمان األبعاد
 0.756 0.747 0.762 تنظيم الذات

 0.720 0.612 0.612 استراتيجيات استخدام المعرفة
 0.696 0.695 0.678 التحكم في تنظيم الذات

 0.757 0.618 0.609 التخطيط ووضع األهداف
 0.798 0.833 0.837 التقييم

 0.740 0.799 0.805 طلب المساعدة
 0.793 0.823 0.823 الكلي
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الراحة النفسية وعالقتها بتنظيم الذات األكادميي لدى طلبة عمادة خدمة  اجملتمع  

 الصم
في حالة الفقرات اإليجابية، والعكس صحيح في حالة الفقرات  ( على التوالي1، 2، 3، 4، 5 

 (.220 -44السلبية. وتتراوح درجات المقياس بين )
 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

ــــام الباحثــــان باســــتخدام المتوســــ ، فقــــد بهــــدف اإلجابــــة عــــن أســــئلة الدراســــة طات الحســــابية ق
تـــــــم كمـــــــا ريـــــــة لمعرفـــــــة مســـــــتوى الراحـــــــة النفســـــــية لـــــــدى أفـــــــراد العينـــــــة،  واالنحرافـــــــات المعيا

اســــــتخدام معــــــامالت ارتبــــــاط  بيرســــــون إليجــــــاد العالقــــــة االرتباطيــــــة بــــــين الراحــــــة النفســــــية  
ـــــذات األكـــــاديمي ـــــة الدراســـــة وتنظـــــيم ال ـــــراد عين ـــــدى أف ـــــار تل ـــــم اســـــتخدام اختب  T,test، ، وت

درجـــــات الطـــــالب والطالبـــــات فـــــي لعينتــــين مســـــتقلتين للتعـــــرف علـــــى الفـــــروق فـــــي متوســـــطي 
ــــم اســــتخدام االنحــــدار  ــــري الدراســــة، كمــــا ت ــــدريجيكــــل مــــن متغي ــــؤ   الت بتنظــــيم المتعــــدد للتنب

 .من خالل الراحة النفسية وأبعادهالذات األكاديمي 
 :ومناقشتها نتائج الدراسة

ال يوجد مستوى مرتفع من الراحة النفسية لدى  أنه: نتائج الفرض األول الذي ينص على
وللتحقق عن هذا  طلبة الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان.

 (، 7هو مبين بالجدول) االفرض استخدم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، كم
 (7جدول )

 175لمستوى الراحة النفسية، ن= المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 المتوسط رقم الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

1 4.79 0.809 19 4.73 0.715 
2 4.62 0.739 20 4.60 0.795 
3 4.75 0.645 21 4.71 0.718 
4 4.76 0.606 22 4.66 0.658 
5 2.78 1.414 23 4.88 0.482 
6 4.78 0.569 24 4.69 0.667 
7 4.74 0.717 25 4.60 0.851 
8 4.69 0.618 26 4.78 0.605 
9 4.77 0.574 27 3.22 1.411 
10 4.75 0.572 28 4.41 0.831 
11 4.84 0.585 29 4.64 0.744 



 

 

 

) 304) 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د.أمحد يعقوب النور   -د. حسن بن إدريس صميلى  

12 3.86 1.038 30 2.61 1.453 
13 4.75 0.645 31 3.76 1.434 
14 4.39 0.952 32 4.74 0.584 

 المتوسط رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

15 4.52 0.742 33 2.19 1.176 
16 2.88 1.283 34 4.61 0.725 
17 4.42 0.955 
18 4.40 0.880 
 0.830 4.35 - - - الكلي

وهو وفق  (4.35) بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الراحة النفسية( أن 7يوضح الجدول )     
 ،فقرات المقياس في مستوى مرتفعيع ممستوى مرتفع، وجالتصنيف المحدد يقع في نطاق ال

( 2.61، 3.22،  2.88، 2.78ها )ات( ومتوسط30، 27، ، 16، 5ما عدا الفقرات رقم )
( في المستوى المنخفض 33للراحة النفسية، وجاءت الفقرة ) متوسط،المستوى الفي  وهي

اة يوتعكس هذه النتيجة مدى انسجام أفراد العينة ورضاهم عن الح(.2.19بمتوسط حسابي )
) القلق، االنفعاالت اإليجابية ، وغياب المشاعر السلبيةبمختلف جوانبها، وتغُلب عليهم  

 .(العدوانية، االكتئاب
( في وجود مستوى 2016 )مسعودي دراسةما أشارت إليها وتتفق هذه النتيجة مع      

( في أن طلبة 2017دراسة )الزبيدي، ومع، عينة الدراسة مرتفع من الراحة النفسية لدى أفراد 
دراسة مع ما أشارت إليها الجامعة يتمتعون بالراحة النفسية، وتختلف هذه النتيجة مع 

 ( التي وجدت مستوى متوسط من الراحة النفسية طلبة الجامعة. 2015)تلمساني، 
الدبلومات بأن طلبة  الباحثان وجود مستوى مرتفع للراحة النفسية لدى أفراد العينة ويعزو

رتبطين بأعمال لديهم مستوى عال من اإلشباع لحاجاتهم األساسية والنفسية كون معظمهم م
ولديهم عالقات  وظيفية ويلتحقون بهذه البرامج رغبة في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية ،

 نتاج لخبرتهم االجتماعي والعقلياجتماعية بمجال العمل وبالجامعة، كما أن مستوى نضجهم 
تساعدهم في وفي مجال العمل مما التي اكتسبوها خالل فترات دراساتهم الجامعية السابقة 

التحكم في انفعاالتهم السلبية، وتساعدهم في تحمل المسئولية، والتفاعل االيجابي وبكل ثقة 
مع اآلخرين، وهي من الجوانب المهمة في الشعور بالراحة النفسية، وبالتالي مكنتهم هذه 
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 الصم
رفض الفرض وبهذه النتيجة يتم  من التمتع بمستوى مرتفع من الراحة النفسية.الجوانب  

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن عمادة خدمة المجتمع  الصفري، وقبول الفضل المباشر.
لهوياتهم الترويحية، والتعليم المستمر تلعب دوًر مهمًا في دعم ممارسة طلبة الدبلومات 

باألنشطة االجتماعية  واهتمامهالبيئة التعليمية من حدائق وقاعات ومعامل، ل هانيوتحس
 والثقافية والتي تعد من المصادر األساسية للراحة النفسية.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين  الذي ينص على أنه: ثانينتائج الفرض ال      
لعينة. وللتحقق عن هذا الفرض استخدم الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي لدى أفراد ا

درجات العينة على مقياس الراحة النفسية، ومقياس تنظيم الذات لمعامالت ارتباط بيرسون 
 .(8األكاديمي، كما هو مبين بالجدول)

 (8جدول)
 لدرجات العينة على مقياس الراحة النفسية، ومقياس تنظيم الذات األكاديمي.  معامالت ارتباط بيرسون نتائج 

 175ن= 
 الكلي االنفعالي االجتماعي المعرفي األبعاد

 نفسية(الراحة ال)
 **0.664 **0.445 **0.530 **0.622 تنظيم الذات

 **0.732 **0.537 **0.633 **0.603 استراتيجيات استخدام المعرفة
 **0.384 **0.428 0.078 **0.446 في تنظيم الذاتالتحكم 

 **0.399 **0.319 **0.223 **0.449 التخطيط ووضع األهداف
 **0.578 **0.375 **0.478 **0.570 التقييم

 **0.600 **0.345 **0.571 **0.555 طلب المساعدة
 **0.704 **0.502 **0.542 **0.678 الكلي

 0.01**: دالة عند مستوى الداللة 
بين الدرجة الكلية لمقياس  االرتباط دالة إحصائيا( أن جميع معامالت 8يوضح الجدول )

(، 0.704الراحة النفسية ومقياس تنظيم الذات األكاديمي حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون )
، وأبعاد مقياس تنظيم بين أبعاد مقياس الراحة النفسيةأن االرتباطات دالة إحصائيا كما 

( 0.078)  الذاتاعي والتحكم في تنظيم كاديمي، عدا االرتباط بين البعد االجتمالذات األ
أي كلما زادت درجة الراحة النفسية لدى أفراد العينة تزداد معها درجات  غير دال إحصائيًا.

 تنظيم الذات األكاديمي.
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في وجود عالقة  Molnar et al (2019)دراسة مع ما أشارت إليها تتفق هذه النتيجة و 
 ايجابية بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي.

بأن إحصائيًا بين الراحة النفسية وتنظيم الذات األكاديمي  ةدال ية ارتباط عالقة وجود ويفسر
األخير يطور لدى الطلبة القدرة على التفكير بكل فاعلية ونشاط، وتعزز لديهم الرغبة في 

وفهمها واستيعابها، وتلك الجوانب المعرفية ال يمكن تحققها لدى تعلم موضوعات الدراسة 
وتكون لديهم اإلحساس اإليجابي والتي تعتبر الطلبة إال في حالة شعورهم بالراحة النفسية، 

بجودة الحال، ورضاهم عن الحياة بشكل عام، لذا ترتبط تنظيم الذات األكاديمي بالراحة 
 النفسية للطلبة.

مكونات تنظيم الذات األكاديمي مكون التأمل  بين النتيجة في أن منويمكن تفسير هذه 
الذاتي بجانبيه االدراكي والعاطفي، فالجانب الوجداني والعاطفي نقطة التقاء الراحة النفسية 
بتنظيم الذات األكاديمي، وبما أن هناك عناصر مشتركة بين الراحة النفسية وتنظيم الذات 

 د عالقة ارتباطية بين المتغيرين.األكاديمي فمن الطبيعي وجو 
بأن تنظيم  Zimmerman(2013) ما أشار إليهكما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ا

على أساس النظرية االجتماعية المعرفية التي تشير إلى الذات األكاديمي يمكن تفسيره 
ي معهم، فكل والتفاعل االجتماعاكتساب األفراد للمعرفة يتم من خالل االقتداء باآلخرين، 

هذه العناصر االجتماعية لتنظيم الذات األكاديمي توجد في صلب موضوع الراحة النفسية) 
البحث فرض وبهذه النتيجة يتحقق  التفاعل االيجابي مع اآلخرين، والشعور بالراحة معهم(.

 . المباشر
متوسطي : ال توجد فروق دالة إحصائيا بين أنه تائج الفرض الثالث الذي ينص علىن

درجات الطالب والطالبات في مقياس الراحة النفسية. وللتحقق عن هذا الفرض استخدم 
 (.9اختبار )ت( لعينتين مستقلتين)طالب، طالبات(، كما هو مبين بالجدول)

 (.9الجدول)
 .175مقياس الراحة النفسية، ن=  على والطالباتطالب، لمتوسطي درجات النتائج اختبار )ت( 

درجات  المعياري االنحراف  المتوسط العدد األبعاد
 الحرية

القيمة  قيمة ت
 طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات تماليةحاال

 0.514 0.654 173 4.38 4.43 45.204 45.641 83 92 المعرفي
 0.626 0.488 173 6.94 4.14 52.843 53.260 83 92 االجتماعي
 *0.026 2.25 173 6.14 5.48 48.096 50.076 83 92 االنفعالي
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 0.05*: دالة عند مستوى الداللة 
بعاد ألغير دالة إحصائيًا للدرجة الكلية وكذلك  (ت )( أن قيم اختبار9يوضح الجدول )

 فكانتالمقياس، وكانت الفروق دالة إحصائيَا بين الطالب والطالبات في البعد االنفعالي، 
 .0.05( دالة عند مستوى الداللة 2.25) (ت )قيمة

تلمساني  ، ودراسةLinely, et al(2009) دراسةمع ما أشارت إليها وتتفق هذه النتيجة 
( في أنه ال توجد فروق 2017دي)( ، ودراسة الزبي2016( ، ودراسة مسعودي))2015)

 دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الراحة النفسية. 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي الطالب والطالبات على مقياس  ويعزو الباحثان

والتي يعيش بها أفراد عينة الراحة النفسية إلى أن البيئة االجتماعية واألسرية بمنطقة جازان 
ز الذكور واالناث للقيام ببعض األنشطة التي من شأنها يوتحف، تعمل على تشجيع  الدراسة

كما يمكن أن يعزى ذلك إلى الفرص المتساوية  دعم البعد المعرفي واالجتماعي للجنسين.
في جميع البرامج  م المستمر للطالب والطالباتالتي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعلي
، فالتدريبات واألنشطة التي تعزز الراحة النفسية الملتحقين بها  تعزز من تساوي الفرص 

، وبالتالي أدت إلى اختفاء الفروق بينهم تقدم لجميع طلبة الكلية بغض النظر عن النوع التي 
 في الراحة النفسية. 

اإلناث طالبات في البعد االنفعالي ولصالح وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب وال أن يعزى ويمكن 
خاصة في ظل المرحلة  التغيرات االنفعالية التي تمر بها االناث من الناحية البيولوجيةأن إلى 

والتي من شأنها أن تؤثر على الجانب االنفعالي كبعد من  العمرية للملتحقات بالبرامج األكاديمية ،
 نتيجة يتم قبول الفرض الصفري.. وبهذه اللديهن أبعاد الراحة النفسية

: توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات نتائج الفرض الرابع الذي ينص على أنه
الطالب والطالبات في مقياس تنظيم الذات األكاديمي. وللتحقق عن هذا الفرض استخدم 

 (.10اختبار )ت( لعينتين مستقلتين)طالب، طالبات(، كما هو مبين بالجدول)
  

 0.145 1.46 173 5.80 4.78 48.72 49.66 83 92 الكلي
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 ( 10جدول)
 .175نتائج اختبار )ت( لمتوسطي درجات الطالب، والطالبات على مقياس تنظيم الذات األكاديمي، ن= 

( أن قيم اختبار ت غير دالة إحصائيًا للدرجة الكلية لمقياس تنظيم 10يوضح الجدول )
وطلب المساعدة(، وقيم اختبار الذات األكاديمي، وغير دالة لألبعاد)تنظيم الذات، والتقييم، 

لألبعاد) استراتيجيات استخدام المعرفة، والتحكم في  0.05 ت دالة عند مستوى الداللة 
، 2.11، 2.60والتخطيط ووضع األهداف(، حيث كانت قيم اختبار ت ) تنظيم الذات،

(، مما تشير هذه النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات على 2.33
متوسطات األبعاد) استراتيجيات استخدام المعرفة، والتحكم في تنظيم الذات، والتخطيط 

 ووضع األهداف(، لصالح الطالبات.
( التي 2013وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع ما أشارت إليها دراسة محمود والجاللي)     

كما أن  إلى أنه ال توجد فروق بين الذكور واالناث في أبعاد تنظيم الذات األكاديمي.أشارت 
التي أشارت إلى وجود فروق  Benbenutty (2007)تتفق جزئيًا مع دراسة هذه الدراسة 

( التي 2018) دالة إحصائيا في التنظيم الذاتي لصالح اإلناث. وتختلف مع دراسة درادكة
 أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تنظيم الذات األكاديمي لصالح الذكور.

 ويعزو الباحثان وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات في بعض أبعاد تنظيم
استراتيجيات استخدام المعرفة، والتحكم في تنظيم الذات، والتخطيط ووضع ) الذات األكاديمي

األهداف( ولصالح الطالبات إلى أن الطالبات لديهن القدرة على اختيار البنى المعرفية 
والسلوكية الفعالة، واختيار االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية بشكل أفضل من 

 األبعاد
 الحسابي المتوسط العدد

االنحراف 
درجات  المعياري 

القيمة  قيمة ت الحرية
 االحتمالية

 طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات
 0.262 1.13 173 4.70 4.09 30.67 31.42 83 92 تنظيم الذات

 0.010 *2.60 173 3.91 4.09 28.37 29.95 83 92 استخدام المعرفةاستراتيجيات 
 0.036 *2.11 173 3.01 3.62 23.40 24.47 83 92 التحكم في تنظيم الذات

 0.021 **2.33 173 4.50 4.04 30.55 32.06 83 92 التخطيط ووضع األهداف
 0.738 0.335 173 5.45 5.51 30.28 30.01 83 92  التقييم

 0.373 0.893 173 5.29 4.68 30.89 31.56 83 92 طلب المساعدة
 0.102 1.64 173     83 92 الكلي
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في تطوير استراتيجيات استخدام المعرفة، والتحكم في تنظيم  المساهمةا أدت إلى الطالب مم 

 الذات، والتخطيط ووضع األهداف لدى الطالبات.
دم وجود فروق دالة إحصائيًا في بعض أبعاد عب متحصلةالنتيجة ال كما يمكن تفسير    

إلى أن  ، إلى النوع تنظيم الذات، والتقييم، وطلب المساعدة()تنظيم الذات األكاديمي 
الخبرات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مجال تنظيم الذات، والتقييم، 
وطلب المساعدة متطابقة بدرجة عالية لدى الطالب والطالبات. وبهذه النتيجة يتحقق فرض 

 البحث بشكل جزئي.
ال يمكن التنبؤ بتنظيم الذات األكاديمي  نتائج الفرض الخامس الذي ينص على أنه:     

من خالل الراحة النفسية لدى أفراد العينة. وللتحقق عن هذا الفرض استخدم تحليل االنحدار 
المتعدد للتنبؤ بتنظيم الذات األكاديمي ) متغير تابع( من خالل الراحة النفسية وأبعادها) 

 (.11متغيرات مستقلة(، كما هو مبين بالجدول )
 (11جدول)

 175قيمة)ف( لمعرفة إمكانية التنبؤ بتنظيم الذات األكاديمي بمعلومية أبعاد الراحة النفسية.  ن=  
مصدر  المتغير

 التباين
درجات  مجموع المربعات

 الحرية
 قيمة)ف( متوسط المربعات

 االنحدارية
 مستوى الداللة

تنظيم الذات 
 األكاديمي

 0.01 68.405 14511.165 3 43533.496 االنحدار
 212.137 171 36275.452 البواقي
 - 174 79808.949 الكلي

 .0.05( أن قيمة )ف( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 11يوضح الجدول)
 ( 12جدول)
 175اسهاما في التنبؤ بتنظيم الذات األكاديمي ن= نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أكثر العوامل 

البعد و البعد المعرفي، )و  ،()الراحة النفسية( ان المتغيرات المستقل12)يوضح الجدول       
لهما تأثير على تنظيم الذات األكاديمي، وفسر متغير الراحة النفسية ما  االنفعالي(

سهم البعد المعرفي ياألبعاد ف، أما ( من التباين في تنظيم الذات األكاديمي %62.9نسبته)

معامل التحديد  ر المتغير المستقل التابعالمتغير 
معامل  قيمة الثابت ( 2ر)

 الداللة قيمة )ت(  االنحدار

التنظيم الذاتي 
 األكاديمي

 0.545 0.739 الراحة النفسية
- 7.797 

1.050 0.629 4.707 0.01 
 0.01 3.178 0.290 1.409 0.535 0.731 البعد المعرفي
 0.05 1.977 - 0.191 - 0.697 - 0.495 0.704 البعد االنفعالي



 

 

 

) 310) 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د.أمحد يعقوب النور   -د. حسن بن إدريس صميلى  

            ، والبعد االنفعالي بما نسبته(%29في تفسير تنظيم الذات االكاديمي بما نسبته)
 من التباين في تنظيم الذات األكاديمي. (19.1% -)

 كالتالي:( كتابة معادلة التنبؤ 12ويمكن من خالل النتائج بالجدول)
+ درجة البعد  x 0.629درجة الراحة النفسية + 7.797 -تنظيم الذات األكاديمي=  

وبهذه النتيجة يتم رفض الفرض  .x 0.191درجة البعد االنفعالي  -x 0.290المعرفي 
تنظيم ويعيد الباحثان النتيجة الحالية إلى منطقية العالقة بين الراحة النفسية وال الصفري.

، ويمكن إعادة ذلك إلى التنظيم الذاتي األكاديمي للطالب الجامعي يعتمد الذاتي األكاديمي
على مدى شعوره بالراحة النفسية، حيث أن الراحة النفسية تعد مكون داعم للتنظيم الذاتي 

( في Molnar et al (2019)لألفراد في حياتهم ، يؤكد ذلك وما توصلت إليه دراسة  
هدفت إلى معرفة عالقة الراحة النفسية بالتنظيم الذاتي  الواليات المتحدة االمريكية التي

أن الراحة النفسية تؤثر على القيادة في العديد من المواقف  ، والتي أبانتللقيادة لدى السائقين
 ولها عالقة بالتنظيم الذاتي.

 وصيات الدراسة:ت
 بناًء على نتائج الدراسة وتفسيرها يوصي الباحثان باآلتي:      
الدورات التدريبية وورش العمل لطلبة الجامعة لتنمية المام الطالب بتنظيم الذات عقد 

 األكاديمي وأبعاده وأهميته في المجال التعليمي.
 استخدام وتطبيق مقياس الراحة النفسية في كليات الجامعة المختلفة.

 تشجيع البحوث في مجال الراحة النفسية بالجامعات األخرى.
بلية تبحث عن العالقة بين الراحة النفسية ومتغيرات أخرى كالكفاءة إجراء دراسات مستق

 والمرونة النفسية. اإلرشادية واليقظة العقلية والفاعلية األكاديمية
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 قائمة املراجع العربية واألجنبية:
 المراجع العربية:

(. التنظيم الذاتي وعالقته بأنماط التعلق لدى الطلبة في 2016اسماعيل، رغدة احمد) -
كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان  رسالة ماجستير)غير منشورة(،قضاء عكا، 

 العربية.
(. استراتيجية مقترحة في التعلم المنظم ذاتيَا لتنمية مهارات التنظيم 2013البنا، مكه) -

مجلة تربويات لتحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، الذاتي وا
 .120 -50، 17، الرياضيات

(.التنظيم الذاتي وعالقته بجودة الحياة لدى األمهات العامالت 2017بن بردى، سعاد) -
ماجستير في مجال التعليم، دراسة ميدانية في بعض المؤسسات التربوية ببلدية الوادي، 

 خصص إرشاد وتوجيه، جامعة الشهيد، حمة لخضر.ت -التربية
(. االرتياح النفسي الشخصي لدى الطلبة الجامعيين في ضوء 2014تلمساني، فاطمة) -

في  اطروحة دكتوراه )غير منشورة(المستوى االجتماعي االقتصادي وتقدير الذات، 
 العلوم في علم النفس التربوي، جامعة وهران، كلية العلوم االجتماعية.

(. االرتياح النفسي الشخصي لدى الطلبة الجامعيين( دراسة 2015مساني ، فاطمة )تل -
المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ميدانية على طلبة من جامعة وهران )

 32 - 27( ،14)  قسم العلوم االجتماعية
في إطار  (. الوعي الذاتي في مواجهة المؤثرات السلبية2008الحلبي، محمد سعيد) -

 التنمية البشرية، االردن، عمان.
(. تنظيم الذات األكاديمي انتشاره ومعوقاته من وجهة 2018درادكة، صالح عليان) -

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات نظر الطلبة الجامعيين في السعودية، 
 .162 -150(، 25)9، التربوية والنفسية

لراحة النفسية وعالقتها بالوعي الذاتي لدى طلبة (.ا2017الزبيدي، رحيم عبدهللا) -
 .174 -149، 2، مجلة كلية التربية بالجامعة المستنصريةالجامعة، 

، مجلة كلية التربية(. مقياس جودة الصحة النفسية، 1999الشرقاوي، مصطفى خليل) -
 .127 -84، 111جامعة األزهر، 
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(. التنظيم الذاتي وعالقته بفاعلية الذات لدى عينة من 2013شعبان، حمدي سعد) -
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Abstract                                                                                                                      

        The study aimed to identify the relationship between 

psychological comfort and academic self-regulation among students 

of the Community Service and Continuing Education college, and to 

know their level of psychological comfort. The study sample consisted 

of (175) male and female students, the researchers used psychological 

comfort scale (prepared by the them ), and the academic self-

regulation scale that is prepared by Dradeka(2018). The results 

showed that the level of overall psychological comfort was high, and 

there were a positive statistically significant correlation between 

psychological comfort and the academic self- regulation and their 

dimensions, except for the correlation between the social and 

regulation control dimension, where the correlation was statistically 

insignificant. The results also showed that there are no differences 

between the average scores of male and female students on cognitive 

and social dimensions, and there were statistically significant 

differences between male and female students in some dimensions of 

academic self-regulation ( strategies for using knowledge, controlling 

self-regulation, planning and setting goals in favor of female students, 

and there were no differences between male and female students in 

other dimensions of academic self-regulation, and there was 

possibility to predict the academic self-regulation and their 

dimensions through psychological comfort(cognitive, affective 

dimension), but the affective dimension was negatively effect the 

academic self-regulation.                              

Key Words: Psychological comfort, Academic self-regulation. 

 


