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 ملدص 
 –بةيح بالةم غيريةرال الية ةية فالي ةاؤ  السةببية بحة  الالقةةةإلة   يةةالحال الدراسةهدف ت  

فالاليةة الةذال ك تغيريةرال غسةيقوةل والغخااهةة الغاليغةدا نوة  ا)مةدغا  فغيريةر  –تقدير الذال 
فةة  وسةي  كل واليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةة فغيريةةر تةةابيك لةةدد اةقة السةة ة الدراسةةية ا ولةة  

ني ةةةة  وبورةةة  . والية ةةة ك ل ديغخارافيةةةةف ال ةةةخ  لإضةةةافة إلةةة  غيريةةةرا ضةةةخح تحويةةة  غسةةةار
ذتةخر  88غح تة  الف لرة نربيةةل رااضةيال ل فيزاةاح ك ف ك االب واالبة797ف الدراسة

تخصو  ميائج الدراسة إلة  واةخد غبابقةة لو غةخذ  الغقيةرو غةي واةخد تة  ير و  .إمث  ك  777ل 
ايغةان،ك ل ا) لية ة،الم الةال، ا)اكاديغ،ل ا غباشر غح تقدير الذال نو  أبالاد اليييع ف 

 اكغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائج الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  واةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيح الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذتخر 
واإلمةةاف فةةة  اليييةةةع ا)م الةةال  الية ةةة  واليييةةةع ا)ايغةةةان  واليييةةع بيةةة   نةةةا  ل ةةةال  

الية   الالوغ  وا دبة  فة  اليييةع ا اكةاديغ  واليييةع  ت  غح الذتخرل وتخاد فرو  بيح
 نا  ل ال  الية   ا دب .ا)ايغان  واليييع بي   
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 مة :مكد
الحيةةاا ال)اغاليةةة غرموةةة غهغةةة فةة  ميةةاا ال ةةرد وب ةة ة  اصةةة بال سةةبة  إلةة ا)ميقةةا  يعددذ      

غةا تقابة  بةبالم اليحةديال ) ةيقف  نةادالوبقة ال)دد ف  الس ة ا ول  ال)اغاليةة ل والية  
 increased timeالغيبوبةال ا اكاديغيةة الية  تيبوبهةا اةذر الغرموةة ل وزاةادا ضةر  الخةة  

pressure  ل وا)مةةدغا  فةة  الالقةةةال وا ميةةبة ا)ايغانيةةة ال)ديةةدا . وال يةة  فةة  إدارا اةةذر
أاكثةر نرضةة لو ية  ا اكةاديغ  ل  البالةبا خن و الضرخط يقو  غح غ هخ  الذال ا)اكاديغ  ل 

اميقةا  البالةب غةح الغدرسةة ل ف distress, and attrition ا)سةي زافو  لويةخترنرضةة  أاكثةرو 
 مة   ال)اغالية غالبًا غا يغث  فيرا غةح الغية قل ال  سةية لوبالةبلالدراسة الثامخاة إل  غرموة 

 فالبالةدا)ايغانيةة وا اكاديغيةة والغالييةية.  يغث  غرموة تحغ  غيبوبال اديةدال فة، الغ)ةا)ل
غةح ا غةخر الية،  غال  ف، الغدرسة الثامخاةة ياليبةر خاالذيح تام رفقائ ونح  لالالائوةال سب، نح 

وا اكاديغ، ن د البالب ال)اغال، الغسةي)دل لةذا فهمة  ةةد  ال اليييع ال  س،ةد تزاد غح صالخب
ك7ففةةة، اةةةذر الغرموةةةة غةةةح القوةةةا ميةةة  يةةةيغ ح غةةةح اليييةةةع يالةةام،

 adaptation  غةةةي مياتةةة 
  . ال)اغالية

.(Perera & McIlveen, 2014,395)  ك858ل  2874بسغة نيد اليرافل   ل )  
تسةةةاند البالةةةب نوةةة  اليح ةةةي   اليةةة ر الغهغةةةة فةةةاليييع فةةة  الحيةةةاا ال)اغاليةةةة غةةةح ا غةةةخ   

 .ا)اكاديغ 

                                                 
 .ا اكاديغ و أ ا)ايغان و ا)م الال  أسخاح  adjustmentليخافا نو  ا adaptationيبوا مديثًا غ بو  اليييع  -7

2-     Perera & McIlveen, 2014, 395) غ بو  اليييع ف  الدراسة الحالية الحال   البام  وايب  ك ل. 
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Perera, McIlveen, & Oliver, 2015,440 ).ك 

نقةةال اديةدا  إةاغةة  :غث  لالضرخطغح  ندداً  يخااهخن ال)اغالية  ا ول الس ة  فبقة    
لبيئةة غرتببةة باة اديةدا ينةادال دراسة وتيخاح    والالائوة الخالديحوتالدي  الالقةال القائغة غي 

ال)اغاليةةة الغثيةةرا لويحةةدد واليةة  ييالاغةة  فيهةةا تيةةة  غسةةيق  ماضةةج باليةةدًا نةةح تةةد   أفةةراد 
 (Morton,  Mergler, & Boman,2014,90 )آ راح.

لذلث يو)ة  البالةب إلة  اسةيةدا  الغخااهةة لية يةع نةبح اةذر الضةرخطل والية  تالةد بغثابةة    
سج باليحدد ل واة  نغويةة غيالةددا الغرامة  نغوية يير  بها ال رد لويالاغ  غي الغخاةع الي  تي

تقيةيج الضةر  ليحقيةا بالةم ا اةداف ل تغةا أن و ال رد فة  تحديةد  ابدأو تبدأ بخاخد الضر  ل 
ميةةائج غيباي ةةة تيةةراوو غةةح نةةد  اليييةةع إلةة    واتهةةرون ا فةةراد يةيو ةةخن فةة  ةةةدرال الغخااهةةة ل 

 .ك(Smith, 2008,6اليييع ال)يد  

البةةر  اليةة   دأمةةدengagement coping يغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  تغثةة  الغخااهةةة الغالو   
السةةةوخت  لوةةةيح ج و يغ ةةةح أن ياليغةةةد نويهةةةا البالةةةب واليةةة  تالغةةة  نوةةة  زاةةةادا ال)هةةةد الغالرفةةة  

 generalized expectancies الغالغغةةويييع غي الضرخط الغخلدا غح اليخةالال ل اليرييرو 
)مةراط فةة  الغيةة وة والبحةة  نةةح موةةخ  لهةةال ابةةل وفيهةةا يقةةخ  ال ةةرد لو ةةخاتج الييي يةةة ا)ي)ابيةةة

 .(Perera & McIlveen, 2014,396)ن ها  غقارمة بي) بها وا)بيالاد
الالقةةال إلة  غالرفةة  يةةالحال الدراسةةهةدف تلذا واذر الغخااهة تي  ر بغيريرال الية ية ل   

غةي الحيةاا  اليييةعو بالم غيريرال الية ةية والغخااهةة الغاليغةدا نوة  ا)مةدغا   السببية بيح
ل وغالرفةة أفضة  مغةخذ  يغ ةح  فة  ضةخح مغةخذ  تحوية  غسةار ال)اغالية لبقة الس ة ا ول 

 -فالةةةذتخر ال ةةةخ  غةةةدد ا ةةةيقف اةةةذا ال غةةةخذ  نبةةةر وأيضةةةاً اسةةةيةراا  غةةةح اةةةذر الغيريةةةرال ل 
 .الية  و غالرفة ال رو  ف  اليييع نبر ال خ  و ل أدب ك -اإلمافك ل والية  ف نوغ 

 مصكلة الدراسة:
غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةة غةةح ا غةةخر الغهغةةة لوبةةقة الغسةةي)ديح الغ يقوةةيح غةةح  التكيفف ياليبةةر    

غةةح الضةةرخط واليحةةةديالل  اً الغرموةةة الثامخاةةةل غيةةر أن البالةةب فةة  اةةةذر الغرموةةة يالةةام  تثيةةر 
 ذاتةةة  غي ةةةاميز  ت تةةةيج تالةةةد مهاجهففف فالوتالغةةة  الغخااهةةةة نوةةة  تة يةةةع مةةةدا اةةةذر الضةةةرخط . 

و)اغالة ييالرض لا)ميقا   ف   اح لاليييعو ية ية ال غيريرال الالقةة بيحتيخس    يرض أمهاي  
 ا)ايغانيةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةذلث الضةةةةةةةةةةةةةةةرخطو  ا اكاديغيةةةةةةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةةةةةةرخطليثيةةةةةةةةةةةةةةةر غةةةةةةةةةةةةةةةح  البةةةةةةةةةةةةةةةقة
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 الضةةةةرخط تييةةةة   بخاسةةةةبةاةةةةذر  إلداراغخااهةةةةة ال نوةةةة  البالةةةةبةةةةةدرا ةةةةةد ي ةةةةخن و   ا)م الاليةةةةةو 
 ك( Perera et al., 2015,440.الية ية غيريرال

سةةغات  ل فهةة  تالةةد غهغةةة و بة ةةائ  شة ةةية ال ةةرد بدراةةة تبيةةرا  ييةة  رالغخااهةةة فسةةوخ     
الغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة   ل واةةةرد البامةةة  الحةةةال  أمهةةةا تال ةةة  فةةة  ا)مةةةدغا  أ  ةةةاح الغخااهةةةة

ا)مةةدغا  ل فهةةذر الغيريةةرال الية ةةية توالةةب دورًا غهغةةاً  فةة  ال الاليةةة اإلمسةةامية ل فيالةةد ا فةةراد 
ر فالالية وغرومةة ل وتقوية  الضةرخط الية  يغ ةح أن ييالةرض لهةا ال ةرد ل لي  يسويخا بي   أاكث

ل وتحديةد  الضةرخطاكغا أمها تالد غ بئةال لالغويةة الغخااهةة ل واة  تةودد دورًا غهغةا فة  تحديةد 
 .ك 88ل  2878ف تاغر شخة ل  هاالبر  لوخةاية غ 

  self-esteemوتقةةةدير الةةذال optimism  الي ةةةاؤ  :غثةةة  الية ةةةية  وتغثةة  غيريةةةرال  
وباليةال  فة   لةدرا ال ةرد نوة  الغخااهةةةد تو ر نو   غ ادرself-efficacy الذال  وفالالية

 .  اليييع غي الحياا ال)اغالية لوبقة الغسي)ديح
 تخةالةةالوالغخااهةةةل فةةا فراد الةةذيح لةةديهج ت ةةاؤ  غرت ةةي لهةةج  التفففا  فه ةةا  نقةةةة ةخاةةة بةةيح   

 تغةةا أن الي ةةاؤ ل  stressful situations لضةةاغبةااي)ابيةةة لوغسةةيقب  ميةة  فةة  الغخاةةةع 
 .ال  س  لوضرخط وب  ة  اصة ن د ا)ميقا  لو)اغالة  اليييعيرتب  بي   غرت ي غي 

Solberg Nes & Segerstrom ,2006,235).ك 
لخن احالغاليقةةدال الي اؤليةةة بةةاليييع غةةي غ ةةادر غيالةةددا غةةح الضةةرخط ل والغي ةةاكغةةا تي بةة      

ةةةةدرتهج نوةةة  إدارا الغيةةة قل ل و) يي)ةةةااوخن  ديهج غةةةح غ ةةةادر لحةةة نوةةة  غةةةا لةةة ن يحةةةافتخ 
 ك. 89ل  2878فتاغر شخة  ل .اليهديدال والغةاار الغ خاة بهج 

 دراسةة وةد أاكدل الالديد غح الدراسال نو  الالقةة ا)ي)ابية بيح الي اؤ  والغخااهة غثة :    
 Solberg Nes & Segerstrom, 2006)  أيضةةا يةةرتب  بالغخااهةةة تغةا أن الي ةةاؤ  ل ك

 تيةةةير إليةةة الغرموةةةة ال)اغاليةةةة واةةةذا غةةةا  إلةةة الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا  و اصةةةة ن ةةةد ا)ميقةةةا  
 .(Perera & McIlveen, 2014)دراسة

ل فيقةدير الةذال يغثة  غةدد إمسةاس فة  نغويةة الغخااهةة اً غهغة اً دور  تقدير الذاتاكغا يوالةب    
  نةةةح ذاتةةة   وغةةدد فةةةةرر وانيةةةزازر بغةةا مققةةة  غةةةح ب)ةةةدارا ذاتةة   واميراغةةة  لذاتةةة   وصةةخرت ال ةةرد

فيقةةدير الةةذال يالبةةر نةةح  للورضةةا نةةح الحيةةاا والسةةالادا الغهغةةةغةةح الغ خمةةال  ل واالةةدإم)ةةازال
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 ةق  نغويةال اليقيةيج  ذواتهجخ فا فراد يي وخن ات)ااةاتهج محةل ذات خ غيانر ال رد وات)ااات  مح

          ك .38-37ل  2886فوليد ناشخر ل  ا والح ج الغي خنةل والي  ي خن لوغالرفة فيها دور فال
 ير الةةةذال يالةةةد غةةةح سةةةغال الية ةةةية اليةةة  تالغةةة  نوةةة  الخةايةةةة غةةةح اليةةة  يرال السةةةوبيةدوتقةةة  
 ك . 8ل  2878لوضرخط ف تاغر شخة  ل  
 ,Hudd, Dumlao, Erdmann-Sager, Murray, Phan)اكغةةا واةةدل دراسةةة  

Soukas, & Yokozuka, 2000)  غةةخااهيج لوضةةةرخط فةةة   تامةةة ح أن البةةةقة الةةذي
 بيقدير ذال غ ة م .تغيزوا ال)اغالة أة  ل 

أن تقدير الذال لة  دور  (Brissette, Scheier, & Carver, 2002) دراسة أبرزلاكغا    
 .ف  الغخااهة ن د ا)ميقا  لوغرموة ال)اغالية غهج
توتةد  اةذا غةامةدغا  ل و ف  الغخااهة الغاليغدا نوة  ا) أيضاً  اً غهغ اً اوالب تقدير الذال دور و    

 ك.(Lee, Dickson, Conley, & Holmbeck, 2014دراسة  نوي 
تالغةة  تةةخاة  غةةح و الضةةرخط ل   تاليبةةر غةةح الغبالةةب القبويةةة ل)غيةةي أمةةخا  فعاليفف  الففذاتأغةةا     

 . (Morton, et al.,2014,90الضرخط  ت  يرال
 :ااهةةةةةةةةةة غثةةةةةةةةة الالديةةةةةةةةةد غةةةةةةةةةح الدراسةةةةةةةةةال نوةةةةةةةةة  ارتبةةةةةةةةةاط فالاليةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةذال بالغخ  وتيةةةةةةةةةير    

البةقة ك أن Yusoff ,2012اكغةا واةد ف  ك.(Dwyer & Cummings, 2001دراسةة  
 غرت ال  فالالية  الذال اةهروا دراال غرت الة ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية. الغاليزايح

أن البةقة  (Poyrazli, McPherson, Arbona, Pisecco, & Nora, 2002)واةد و  
 ف  غي قل ند  اليييع غي البيئة ال)اغالية .ةدرًا ة  ا أو غرت ال  فالالية الذال أةهر 

ك أن ا فةراد غرت الة  فالاليةة الةذال (Dwyer & Cummings , 2001,209 وةةد اةيةرو   
 .غسيخاال الضر  الغةيو ة ل غخااهة ي خمخا أاكثر

إلةة  واةةخد  ك  (Zajacova, Lynch, & Espenshade, 2005 تخصةةو  دراسةةةاكغةا    
 الية الذال وغسيخد الضر  .نقةة سالبة بيح فال

ب ةةة ة  اصةةةة ن ةةةد اميقةةةا  البةةةقة و بةةةاليييع غةةةي الحيةةةاا ال)اغاليةةةة اكغةةةا تةةةرتب  الغخااهةةةة    
 :غثةةةة  ل ك  اايغانيةةةةاً و ام الاليةةةةًا ل أو أاكاديغيةةةةًا أفلوغرموةةةةة ال)اغاليةةةةة  سةةةةخاح تةةةةان اةةةةذا اليييةةةةع 

ييع غةي الحيةاا دا نوة  ا)مةدغا  بةاليغةالغخااهةة الغالي تذلث ترتب و ل ك(Smith,2008 سةدرا
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 ,Perera & McIlveen دراسةة غثة  واةذا غةا توتةد نوية  الالديةد غةح الدراسةال لال)اغاليةة

 .ك(2014
الغيريةرال الية ةية  بالةم الالقةةة السةببية بةيحإل  غالرفةة  يةالحال الدراسةهدف تلذلث      

ا نوةةة  الغخااهةةةة الغاليغةةةدو فالاليةةةة الةةةذال ك تغيريةةةرال غسةةةيقوة ل  –تقةةةدير الةةةذال  –ف الي ةةةاؤ 
ف غيريةةر تةابيك لةةدد اةةقة السةة ة  ا)مةدغا  ف غيريةةر وسةةي  ك ل واليييةةع غةي الحيةةاا ال)اغاليةةة

 اغ ح تخضي  ال غخذ  الغقيرو ف  الي   اليال :و ل الدراسية ا ول  ف  مغخذ  تحوي  غسار 
 
 
 
 
 
 

 ك7ش   ف
 و  ا)مدغا  الغخااهة الغاليغدا نو غيريرال الية ية  الغقيرو لوالقةة بيح بالمال غخذ   

 لبقة الس ة ا ول  اليييع غي الحياا ال)اغاليةو 
 

 ونةةح الالقةةةة بةةيح ال ةةخ  واليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةة لةةدد اةةقة السةة ة ا ولةة   ل فيخصةةو  
إلة  أن اإلمةاف أاكثةر نرضةة  (Abdullah, Elias, Mahyddin, & Uli ,2009)دراسةة 

إلةة  أن  (Enochs & Roland, 2006)لالةةد  اليييةةع غقارمةةة بالةةذتخرل وتخصةةو  دراسةةة 
 & Clinciuاإلمةةاف أةةة  فةة  اليييةةع ا)ايغةةان  غقارمةةة بالةةذتخرل وليةةح واةةدل دراسةةة 

Cazan, 2014,659)نةةةد  واةةةخد فةةةرو  بةةةيح الةةةذتخر واإلمةةةاف فةةة  اليييةةةع غةةةي الحيةةةاا  ك
ر ال)اغالية لدد اقة الس ة ا ول  ل لذا تهدف الدراسة الحالية إل  بح  ال ةرو  بةيح الةذتخ 

 اإلماف ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسية ا ول .و 

 فعالية الذات

التكيف مع 
املواجهة املعتمدة على  احلياة اجلامعية

 االندماج

 

 التفاؤل

 تقدير الذات 
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تغةةا يةةرد البامةة  أن تة ةة  البالةةب غغ ةةح أن يةةو ر نوةة  تييةةع البالةةب الغسةةي)د فةة     

باليةال  و أاكثةر ل  ةالحياا ال)اغاليةل مي  أن ابيالة الية  ال الالوغية ذال غبالب أاكاديغية
ال  سةة ل لةةذا و ا)ايغةةان  و و ر نوةة  تيةةي هج ا اكةةاديغ   تخلةةد لةةديهج ضةةرخط أاكثةةر غغ ةةح أن تةة

ا دبيةةة فة  اليييةع غةةي و تسةال  الدراسةة الحاليةة إلةة  غالرفةة ال ةرو  بةةيح الية  ةال الالوغيةة 
 الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسية ا ول  .

 واغ ح توةي  غي وة الدراسة ف  ال قاط اليالية:    
ية اليةةة  ةةةةد تةةةو ر نوةةة  تييةةةع اةةةقة السةةة ة ا ولةةة  دراسةةةة الغيريةةةرال ال  سةةةأاغيةةةة  -7

غةةةةا يي ةةةة  بالغويةةةة ا)ميقةةةةا  غةةةةح و ال)اغاليةةةة ن ةةةةد ا)ميقةةةا  غةةةةح الغرموةةةةة الثامخاةةةة ل 
 ضرخط ييالرض لها البالب الغسي)د .و تحديال 

اليةة  اايغةة  بدراسةةة اليييةةع ن ةةد  -فةة  مةةدود نوةةج البامةة  –مةةدرا الدراسةةة الالربيةةة  -2
ر نوة   الرفة غاايةة الغيريةرال ال  سةية الية  ةةد تةو غو اقة الس ة ا ول  ال)اغالية 

 اذا اليييع .

بدراسةة الغخااهةة الغاليغةدا نوة  ا)مةدغا  فة  الدراسةال  اايغة مدرا الدراسال الية   -3
تخاةةةةد ةوةةةةة فةةةة  و السةةةةابقة ل فغالتةةةةج الدراسةةةةال رتةةةةزل نوةةةة  الغخااهةةةةة بيةةةة   نةةةةا  

اليييةةةع غةةةي الدراسةةةال اليةةة  فح ةةة  دور الغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا  فةةة  
 .ا ال)اغالية لدد اقة الس ة ا ول  االحي

بالةةةةةم غيريةةةةةرال  نقةةةةةةة درسةةةةة   -فةةةةة  مةةةةةدود نوةةةةةج البامةةةةة  –) تخاةةةةةد دراسةةةةةة  -4
فالاليةة الةذال ك تغيريةرال غسةيقوةل والغخااهةة  –تقدير الذال  –الية ية ف الي اؤ 

ك ل واليييةةةع غةةةي الحيةةةاا ال)اغاليةةةة فغيريةةةر غيريةةةر وسةةةي الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا  ف
 تابيك لدد اقة الس ة الدراسية ا ول  ال)اغالية ف  مغخذ  تحوي  غسار .

بالةةةةةم غيريةةةةةرال  نقةةةةةةةدرسةةةةة    -فةةةةة  مةةةةةدود نوةةةةةج البامةةةةة  –) تخاةةةةةد دراسةةةةةة  -5
فالاليةة الةذال ك تغيريةرال غسةيقوةل والغخااهةة  –تقدير الذال  –الية ية ف الي اؤ 

ا ال)اغاليةةةة فغيريةةةر ك ل واليييةةةع غةةةي الحيةةةاغيريةةةر وسةةةي الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا  ف
بيةة    تةابيك لةةدد اةقة السةة ة الدراسةية ا ولةة  ال)اغاليةةة فة  مغةةخذ  تحوية  غسةةار

 . أدب ك -الية   ا اكاديغ ف نوغ و اإلمافك  –غقارن نبر ال خ  ف الذتخر 
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ت اةم الدراسال السةابقة مةخ  ال ةرو  بةيح الةذتخر واإلمةاف فة  اليييةع غةي الحيةاا  -6
 دراسية ا ول .ال)اغالية لدد اقة الس ة ال

اةةةةةدف  لدراسةةةةةة تةةةةة  ير الية ةةةةة   -فةةةةة  مةةةةةدود نوةةةةةج البامةةةةة  –) تخاةةةةةد دراسةةةةةة  -7
 ا اكاديغ  ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسية ا ول .

 : ي التال األسئل ويمكن صياغ  مذكل  الدراس  فى 
بالةم الغيريةةرال غةا غةةدد تبةابا فغقحغةةةك  مغةخذ  تحويةة  الغسةار الغقيةةرو لوالقةةة بةةيح  -7

فالاليةةةةةة الةةةةةذالك تغيريةةةةةرال غسةةةةةيقوةل  –تقةةةةةدير الةةةةةذال  –الية ةةةةةيةف الي ةةةةةاؤ  ال زونةةةةة  
فغيريةر وسةي كل واليييةع غةي الحيةاا ال)اغاليةة فغيريةر  الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا و 

 ؟تابيك لدد اقة الس ة الدراسية ا ول  
 م غيريةةةرال الية ةةةية اةةة  يةيوةةةع مغةةةخذ  تحويةةة  الغسةةةار الغسةةةيةر  لوالقةةةةة بةةةيح بالةةة -2

فالاليةةةة الةةةذالك تغيريةةةرال غسةةةيقوةل والغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة   –تقةةةدير الةةةذال  –فالي ةةةاؤ 
واليييةع غةي الحيةاا ال)اغاليةة فغيريةر تةابيك لةدد اةقة السة ة  ا)مدغا  فغيرير وسي كل

 إمافك؟ –الدراسية ا ول  تبالًا ) يقف ال خ ف ذتخر 

 الغسةةيةر  لوالقةةةة بةةيح بالةةم غيريةةرال الية ةةية  اةة  يةيوةةع مغةةخذ  تحويةة  الغسةةار -3
فالاليةةةة الةةةذالك تغيريةةةرال غسةةةيقوةل والغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة   –تقةةةدير الةةةذال  –فالي ةةةاؤ 

واليييع غي الحياا ال)اغالية فغيرير تةابيك لةدد اةقة السة ة  ا)مدغا  فغيرير وسي ك ل
 نوغ ك؟ –الدراسية ا ول  تبالًا ) يقف الية   فأدب  

  يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسة ا ول  تبالًا ) يقف ا -4
 إماف ك؟ -ال خ  ف ذتخر

ا  يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسة ا ول  تبالًا ) يقف  -5
 نوغ  ك ؟ -الية   ف أدب 

 ف ت  ير ت ان  ال خ  والية  ؟ا  يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية تبالًا ) يق -6
 أهداف الدراسة :

بةيح بالةم غيريةرال الية ةية  الالقةةة وت سةير فهجخ محة السةال، إلة  الحاليةة الدراسةة تهةدف   
فالاليةةةةة الةةةةذال ك تغيريةةةةرال غسةةةةيقوةل والغخااهةةةةة الغاليغةةةةدا نوةةةة   –تقةةةةدير الةةةةذال  –فالي ةةةةاؤ 

ف غيريةةر تةابيك لةةدد اةةقة السةة ة  واليييةةع غةي الحيةةاا ال)اغاليةةة ا)مةدغا  ف غيريةةر وسةةي  ك ل
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اليالرف نو  أفض  مغخذ  يغ ح اسيةراا  و ف  ضخح مغخذ  تحوي  غسار ل  الدراسية ا ول 

 -تةةذلث غالرفةةة غةةدد ا ةةيقف ال غةةخذ  الغسةةيةر  نبةةر ال ةةخ  ف ذتةةخرو غةةح اةةذر الغيريةةرال ل 
رو  بةةيح اإلمةةاف ل وال ةةو غالرفةةة ال ةةرو  بةةيح الةةذتخر و أدبةة  ك ل  -الية ةة  فنوغةة و إمةةاف ك 

الية   فة  اليييةع غةي الحيةاا ال)اغاليةة و الي ان  بيح ال خ  و ا دبية و الية  ال الالوغية 
 لدد اقة الس ة ا ول  .

 أهمية الدراسة:

يييع اقة الس ة ا ولة  ال)اغاليةة ن ةد ا)ميقةا  غةح الغرموةة الحالية لي او  الدراسة ت -7
رخط ييالةةةةرض لهةةةةا البالةةةةب ضةةةةو غةةةةا يي ةةةة  بالغويةةةةة ا)ميقةةةةا  غةةةةح تحةةةةديال و الثامخاةةةةةل 
 الغسي)د .

غالرفةةة تةة  ير بالةةم الغيريةةرال ال  سةةية اليةة  ةةةد تةةو ر فةة  اليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةة  -2
 –تقةةةدير الةةةذال  –فالي ةةةاؤ لةةةدد اةةةقة السةةة ة الدراسةةةية ا ولةةة  واةةةذر الغيريةةةرال اةةة  

 ثيحأغةا  البةةام الغخااهةة الغاليغةدا نوة  ا)مةةدغا  ل غغةا ييةي  ال رصةةو ل فالاليةة الةذالك 
 اليييةع البةقة نوة  إل  إنداد براغج  اصة بي غية غث  اةذر الغيريةرال مية  تسةاند

 .غي الحياا ال)اغالية

والسة ة ا ولة  فة  ال ردل ميةاا فة، الغهغةة اليالغيغيةة الغرااة  غةح الغرموةة ال)اغاليةة تالةد -3
 توغا تان البالب أاكثر تيي ةًا فة  اةذر السة ة سةاندرو ال)اغالة ا  بداية اذر الغرموة ل 

 .  اليح ي  ا اكاديغ و ال)هد ف  الدراسة و ذلث ف  الغخاصوة 

ةد ت يد ميائج اذر الدراسة ال)اغالال الغةيو ة بحي  تالغ  نوة  زاةادا اليخنيةة لوبةقة  -4
الغسةةي)ديح نةةح الغبالةةب ا اكاديغيةةة وا)ايغانيةةة اليةة  تيبوبهةةا الدراسةةة فةة  ال)اغالةةة 

 مي  تساند البالب ف  نغوية اليييع.

 دراسة:مصطلخات ال
 optimismالتفا   

غيةةر  السةةيئةالغرغخبةةة فةة، الغسةةيقب  أاكثةةر غةةح تخةةةي ال ةةخاتج  و ةةخاتج اإلي)ابيةةةلتخةةةي ال ةةرد خ ا 
 ك.6ل 2874فغحغخد ساليد ل الغرغخبة
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 Global self-esteemالكلى  تقدير الذات
ل  2889فوليةد مسةح ناشةخرل  أمة  مغيةانر ال ةرد اإلي)ابيةة والسةوبية ت)ةار ذاتة م. نو يالرف 

 ك .77
 self-efficacyفعالي  الذات 

اإلغ امية القزغة لوغخااهة و الي احا أو أمها م غاليقدال ال رد ف  اغيقاك  القدرا أ  تالرف نو    
وغبالبهةةةةا ل وتةةةةذلث القزغةةةةة ليةبةةةةي   وتحقيةةةةا  ال الالةةةةة غةةةةي الغخاةةةةةع الغيةةةة وة الغةيو ةةةةة ل

 .ك73ل 2878فتاغر شخة ل خبة م ا اداف الي  يسال  إليها ل وت) ب ا اداف غير الغرغ
 engagement copingالمهاجه  المعتمدة على االندماج 

ردود ا فالةا  و الضةرخط ألغ)ابهةة  والغباشةرا الغحةاو)ل ال يةبة يالرفها البام  نو  أمها م   
 م .مامية الضرخط

 adaptationالتكي  
 يال وغبالب الحياا اليخغية . اليحدو إدارا الغي قل و غخااهة و الالغوية ال  سية لويخافا خ ا   

Clinciu & Cazan, 2014,655)ك 
 ةاكاديغيةةةةةا سةةةةةخاح  تي يةةةةةة غقابوةةةةةة غبالةةةةةب الحيةةةةةاا ال)اغاليةةةةةةخ اواليييةةةةةع فةةةةة  ال)اغالةةةةةة   
 . ةايغانيا)و أة ية يال ةم الاليا)و أ

 اإلطار النظري والدراسات السابكة :
ف  ضةخح مغةخذ  تحوية  الغسةار الدراسال السابقة  و  ال تري سخف يي او  البام  اإلاار     

 اليال  :خ ا غبيرةية لو غخذ  نو  ال حو الذد اةيرم  البام  لالرض ا دلة ال تراة 
 Copingالمهاجه   

السةةوختية إلدارا الغبالةةب الةارايةةة والدا ويةةة و ال)هةةخد الغالرفيةةة تالةرف الغخااهةةة نوةة  أمهةةا    
 ي  تي)اوز غخارد ال رد  .الو ل أappraised as taxingالغحددا  ليقييج  الغةاار 

Solberg Nes & Segerstrom ,2006,235).ك 
اة  ا ميةبة اليةة  و وأمهةا نغويةة يقةدر فيهةةا ال ةرد غيبوبةال وامييااةال الحةةدف الضةاغ  ل أ  

ت) ةب  نوة  الي  تالغ و تسااج ف  تخاي  ال رد وامةراا  ف  تحديد غبالب الحدف الضاغ  أ
 الال  الذد ي ي  لدد ال ةرد ميي)ةة الية  ر بهةذر الضةرخطل الحدف الضاغ  ليقوي  رد ال ال  ا)م
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تال ة  أيضةا و  . لحة  غية قل تخااهةو والغخااهة تخلد غح  ق  ادف يخا  ال رد فة  الحيةاا أ

ل التةةروف الغهةةددا لو ةةرد و الغالرفيةةة اليةة  تالغةة  نوةة  تالةةدي  ا مةةداف أو الغحةةاو)ل السةةوختية 
غبالةب الغخاةةع فة   سةي)ابة ميي)ةة لويريةرالا) ترييةر تالغ  نو نغوية دي اغية غسيغرا  ا و 

 .ال البة
(Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, & Wadsworth, 2001, 88) 

;( Dyson, & Renk, 2006,1232 ). 

لويالاغةة  غةةي  ال ةةرد وتخاةةد أمةةخا  نديةةدا غةةح اسةةيراتي)يال الغخااهةةة اليةة  يغ ةةح أن يو)ةة  إليهةةا  
 Approachرتةةزا نوةة  اإلةةةدا  يغيراتي)يال الغخااهةةة الغغثةة  اسةة أمةةداف الحيةةاا الضةةاغبة

focused coping  رتةةزا يغالغالغاليغةةدا نوة  ا)مةةدغا ك واسةيراتي)يال الغخااهةةة  ةفالغخااهة
سخف ترتز الدراسة الحالية نو  الغخااهة و ل  Avoiding focused copingنو  الي) ب 

 ال  :اليخ نو  ال ح هااغ ح ت اولو  الغاليغدا نو  ا)مدغا .
 المهاجه  المعتمدة على االندماج :

تالد الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مةدغا  أمةد أمةخا  الغخااهةة وابوةا نويهةا غسةغيال غيالةددا :   
ر إلةةةةة  الغةةةةةدد الخاسةةةةةي يتيةةةةةو الغخااهةةةةة ال يةةةةةبة ل و غ هةةةةا الغخااهةةةةةة الغاليغةةةةةدا نوةةةةة  اإلةةةةةةدا  أ

ل واةةة  اليةةة  تةةةدفي ال ةةةرد خطالضةةةرخ ال ةةةرد مح أفالةةةا ردود و أ الضةةةرخطخ قسةةةي)ابال الغخاهةةةة محل
ل غةح  ةق  اليالاغ  غال  ب خرا اادا ل ف  إاار غح نغوية اليحدد لهذر الضخاغ  و لإلةدا  

 & Connor-Smithا)م الةا)ل الغرتببةة بة  و الغحاو)ل ال يةبة إلدارا الغخةةع الضةاغ  أ

Flachsbart, 2007,1081-1082)ك. 
ب مهةةةا الغحةةةاو)ل ال يةةةبة لضةةةب   مةةةدغا ا)الغاليغةةةدا نوةةة  اكغةةةا تالةةةرف اهةةةخد الغخااهةةةة     

ماميةةةة الضةةةرخط  غثةةة  الغخااهةةةة ال يةةةبة  ا فالةةةا ردود و الضةةةرخط أ  circumventوتبخاةةةا 
active coping .Perera et al., 2015,443).ك 

ك ب مهةةا الغسةةارال  (Kuo,  Roysircar, & Newby-Clark ,2006,166ونرفهةةا   
 الضرخط . د ف  غخااهةاالغحاو)ل الغباشرا لألفر و 
تييخن الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  غح ندا اسيراتي)يال فرنية ا  الغخااهة ال يةبة و  

 planningل واليةبةةي     positive reinterpretationإنةةادا ت سةةير الحةةدف إي)ابيةةًا و ل 
.(Perera & McIlveen, 2014,398). 
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تبخاةةا الضةةرخط و حاولةةة مةةذف أبة لغيفالغخااهةةة ال يةةبة تيةةير إلةة  إتبةةا  الةبةةخال ال يةة  
  الةةةة  غباشةةةةرب الغبةةةةادأا غ  نوةةةة  يل فالغخااهةةةةة ال يةةةةبة تيةةةة ات  يراتهةةةة ameliorateتحسةةةةيح و أ

initiating direct action   ل وزاةةادا اهةةخد ال ةرد ل وغحاولةةة ت  يةةذ الغخااهةة بيةة   غيةةدر
 . Problem focused copingالغي وة  مخ ابوا نويها أيضا الغخااهة الغيغرتزا و 

الي يير مةةخ  تي يةةة غخااهةةة الضةةرخط ل فةةاليةبي  ييةةيغ  نوةة  اسيحضةةار خ هةةفأغةةا اليةبةةي    
تي يةةةة و الي ييةةةر فةةة  الةبةةةخال الغةةةراد اتبانهةةةا و  ل action strategiesاسةةةيراتي)يال الحةةةدف 

 م  الغي وة . و ا يباراا لغخااهة أ
 ادا تقيةةيج الحةةدف اي)ابيةةاً الغيةة  إلةة  إنةةو يةةير إلةة  ال زنةةة أفيإنةةادا ت سةةير الحةةدف إي)ابيةةًا أغةةا   

positive reappraisal  رتةزا نوة  ا)م الةا  ل فالغخااهةة فة  اةذر يغت خ  غةح الغخااهةة الغ
الحالة تحاو  غالال)ة اآل ةار ا)م الاليةة الغيرتبةة نوة  الضةر  غقارمةة بالضةر  ذاتة  ل تغةا أن 

  ت سير الغخاةع إمغا تهدف إلل الغي  غير غحدودا فق  بية يم مدا الضر  و اذر ال زنة أ
اسةةةيئ اف و غخاصةةةوة أ يسةةةال  فةةة  اليةةة  بةةةدوراا ت)الةةة  ال ةةةردو ال ةةةالبة فةةة  غ ةةةبوحال إي)ابيةةةة 

 .  رتزا نو  الغي وةيغاسيراتي)يال الغخااهة الغاسيةدا  
Carver, Scheier, & Weintraub, 1989,268-270).) 

 :  التفا  
ل ميةة  رتةةزل اليالرا ةةال  سةةيقبالغ لخن اةةج غةةح ييخةالةةخن ا شةةياح ال)يةةدا  مةةدافاحالغي ةة    

 ت يةةةةرض متراةةةةال القيغةةةةة الغيخةالةةةةةو الالوغيةةةةة لوي ةةةةاؤ  نوةةةة  اليخةالةةةةال الةاصةةةةة بالغسةةةةيقب  ل 
 Expectancy-value theories   تحقيةةا الهةةدف ل خ الغثةابرا محو أن السةوخ  يال ةةس السةةال 

 .أاغية الهدف توغا تبرل ةيغي  ازدادلغا ووت
 Carver,  Scheier, & Segerstrom,2010,879-880).ك  

 ال فقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد نرفهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةددل اليالرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال الةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاؤ     
 Geers, Wellman, & Lassiter, 2009,913)  لو ةخاتج ا)ي)ابيةة اليخةةي الغالغةجك ب مة 

generalized positive outcome expectancy . 
حيغة  أن غ ضةوة لةدد ال ةرد بة ن ا مةداف ا)ي)ابيةة الغرغخبةة غةح الغ غالغغةةوأم  تخةالةال    

تقةةةي فةةة  الغسةةةيقب  بدراةةةة أاكبةةةر غةةةح ا مةةةداف السةةةوبية غيةةةر الغرغخبةةةة ل وب ةةة ة  اصةةةة فةةة  
 ك.73ل  2878الغبهغة ف تاغر شخة  ل و الغخاةع ال البة أ
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 general self-regulatoryب ية الي اؤ  غح  ق  إاار الي تيج الذات  الالا  وةد مي ل    

framework  تالغةةة  نوةةة  زاةةةادا ال)هةةةد ليحقيةةةا ا اةةةداف ل بحيةةة  أن اليخةالةةةال ا)ي)ابيةةةة
تالغةةة  نوةةة  تقويةةة  ال)هةةةد وا)بيالةةةاد نةةةح ضةةةرخط تحقيةةةا الغرغخبةةةة ل بي غةةةا اليخةالةةةال السةةةوبية 

نوةةة  أن اليخةالةةةال الي اؤليةةةة تالغةةة  نوةةة   الدراسةةةال ا)غبراقيةةةة لهةةةذا اإلاةةةار وات قةةة الهةةةدف. 
تةروف ال تيغ  مي و ة ف  سياةال غةي ا)مدغا  وغخاصوة ال)هد ليحقيا ا اداف الغرغخبة

بيح مخنيح غح السوخ  اغةا  disjunction لو   الي اؤ  تغحدد رئيس   و لذلث يبد . البةال
 giving up and ف  غقاب  ا)سيسق  وا)بيالادcontinued striving السال  الغيخاص  

turning away  الغخااهةةة الغاليغةدا نوةة   لةةاار فةة  مةخنيح غةةح الغخااهةة  ال  ة ل واةةذا
الغاليغةدا نوة  اإلةةةدا   ةالغخااهةتيةةير و ل ةةدا  فة  غقابة  الغخااهةةة الغاليغةدا نوة  اإلم)ةا  اإل

فيهةةا يسةةال  ال ةةرد إلةة  تحقيةةا الهةةدف و ف الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  ك  إلةة  الغخااهةةة ا)مدغاايةةة
اليةة   لوضةةرخطا)مةةةراط فةة  الغخةةةع ليحقيقةة  نةةح اراةةا إدارا الغبالةةب الدا ويةةة والةارايةةة و 

ل ف  الغقاب  الغخااهة الغاليغدا نوة  اإلم)ةا   تيةير إلة  الغخااهةة اذا الهدف  تالخ  تحقيا
فةة  غخااهةةة ا)مسةةحاة و فيهةةا يةةيج ت)ااةة  الهةةدفل والي) ةةب أو الغاليغةةدا نوةة  نةةد  ا)مةةدغا  ل 

 .اذر الضرخط
 . Solberg Nes & Segerstrom ,2006,236)ك 

ال الغخااهةة الغاليغةدا نوة  ا)مةدغا  اكغا أن الي اؤ  يسيح  ا)سيةدا  ا غثة  )سةيراتي)ي   
ا)مةدغا   إلة  الية  تةوددو ل الي  يخلداا الي اؤ  لدد ال رد  الغالغغةبسبب اليخةالال ا)ي)ابية 

 ,Perera & McIlveen)اليةةةدائد و الغرت ةةةي وزاةةةادا ال)هةةةخد لويروةةةب نوةةة  الغ ةةةانب أ

2014,396). 
دراسال ةويوة ت اول  اةذر ااهة ل و فح   الالقةة بيح الي اؤ  والغخ  دراسال نديداوتخاد    

 ,Aspinwall & Taylorففهةدف  دراسةةة  ن ةةد ا)ميقةا  إلةة  الغرموةة ال)اغاليةةة ل الالقةةة

اليييةةةع فةةة   نوةةة  ت  يراةةةاو وتقةةةدير الةةةذال نوةةة  الغخااهةةةة  ك إلةةة  فحةةة  دور الي ةةةاؤ  1992
ا ولة   ب اةاغال  غةح اةقة السة ة الدراسةيةلةك اا 672الحياا ال)اغالية نو  ني ة بور  ف 

 تةةو ر تقةةدير الةةذال يةةو ران نوةة  الغخااهةةة واليةة و تخصةةو  ميةةائج الدراسةةة إلةة  أن الي ةةاؤ  و ل 
بدوراا نو  اليييع ف  الحياا ال)اغالية ل تغةا تخصةو  ميةائج الدراسةة أيضةًا إلة  واةخد تة  ير 

 .غباشر بيح الي اؤ  واليييع غي الحياا ال)اغالية 
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شةةب ة الالقةةةال و  إلة  فحةة  دور الي ةاؤ   ((Brissette et al., 2002سةال  دراسةةة و    
 ةةق  نغويةةة ا)ميقةةا  لوغرموةةة  ال  سةة  اليييةةعنوةة   فةة  الغخااهةةة تقةةدير الةةذالو  ا)ايغانيةةة

تخصةةو  ميةةائج الدراسةةة إلةة  و ذتةرك   43 إمثةة  ل 46ك ف  89بورةة  ف ال)اغاليةة ل نوةة، ني ةةة 
الغخااهةة  فة بية   اي)ةاب   ن خ يسةهغ تقةدير الةذالو  الغسةامدا ا)ايغانيةةو أن ت  غح الي اؤ  

 الي  بدوراا تو ر نو  اليييع غي الحياا ال)اغالية .و 
ك إلةة  فحةةة  دور الي ةةةاؤ  فةةة  (Perera & McIlveen, 2014اكغةةا اةةةدف  دراسةةةة    

نو  ا)مدغا  ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد ني ة غةح اةقة السة ة  االغاليغدالغخااهة 
أن الي ةةةاؤ  غ بةةة  ةةةةخد  إلةةة  ل وتخصةةةو  ميةةةائج الدراسةةةةك االةةةب واالبةةةة 236ا ولةةة  بورةةة  ف

الي  بدوراا تو ر  ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية ل أد أن و لوغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  
الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  غيرير وسي  ييخس  الالقةة بيح الي اؤ  واليييع غةي الحيةاا 

 ال)اغالية.
 فعالي  الذات العام :

هة  تال ة  انيقةاد ال ةرد فة  ةدرتة  نوة  تحقيةا فل  ددل اليالرا ال الةاصة ب الالية الةذالتال   
 ك.7ل  2874ال خاتج ا)ي)ابية الغرغخبة فغحغخد ساليد ل 

ت  يةةةةذ السةةةةوخ  و غهاراتةةةة  إلم)ةةةةاز ا اةةةةداف ال خنيةةةةة أو اةةةة  غاليقةةةةدال ال ةةةةرد نةةةةح ةدراتةةةة  أو أ   
ليةةةح و يةةةار ال يةةةاط الغبوةةةخة ت  يةةةذر ل ال ةةةخن ل ف الاليةةةة الةةةذال يغ ةةةح أن تيةةةرو لةةةيس فقةةة  ا ي

 ك.(Dwyer & Cummings, 2001,209.اميغالية ال )او ف  أداح اذا ال ياط 
اسةيةدا  و والغرت الخن ف  فالالية الذال لديهج انيقاد ب ن لديهج القدرا نوة  إدارا الضةرخط ل    

لةةذلث  ل  رت الةةةغ غرتبةةةغةةح  اً لةةذواتهج أاةةداف ن غهةةارال مةة  الغيةة وة ب الاليةةة ل تغةةا أمهةةج يضةةالخ 
 ك.(Chemers, Hu, & Garcia, 2001,55الضر تح  ةدر تبير غح  ن ي خمخ 

الضةةةرخط ل وتالغةةة  تةةةخاة  غةةةح   وفالاليةةةة الةةةذال تاليبةةةر غةةةح الغبالةةةب القبويةةةة ل)غيةةةي أمةةةخا    
ت  يرال الضرخط ل ف الالية الذال تيير إلة  ا)نيقةاد فة  ةةدرال ال ةرد لي تةيج وت  يةذ غ)غخنةة 

  إم)ازال غحددا ل فغاليقةدال ال الاليةة تةو ر نوة  الغسةارال الغحةددا الية  غح الغسارال إلميا
تيةةير إلةةة  م)ةةج ال)هةةةد الةةذد سةةةخف يبةةذ  ل تخةايةةةة فةة  غخااهةةةة و يةياراةةا ال ةةرد لغياباليهةةةا ل 

 اليحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديال والضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرخط وال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل تغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاند فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الغرومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ف الاليةة الةذال تالةزز القةدرا  اليالاغ ل والقةدرا نوة  غخااهةة الغبالةب الغرتببةة بهةذر الغسةارال.
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نوةةة  اسةةةيةدا  اسةةةيراتي)يال مةةة  الغيةةة وة واتةةةةاذ القةةةرار لويةبةةةي  وإدارا الغةةةخارد الية ةةةية 

غةح ا)ي)ابيةة ل واة  غهغةة فة  تحقيةا ا اةداف بي   أاكثر فالالية ل والي يير أاكثةر باليخةالةال 
لة  ال تةر الة  الضةرخط وأمها تالوب دورًا غهغا ف  الغخااهةة ل في)الة  ال ةرد ي ةز  إ أنو لرتبة 

 ك .(Morton et al.,2014,95.تخمها تهديدالوليس  بانيباراا تحديال ل  
وتخاد دراسال نديةدا الية  فح ة  الالقةةة بةيح فالاليةة الةذال والغخااهةةل ودراسةال ةويوةة    

  لإك  Bray , 2007ت اول  اذر الالقةة ن د ا)ميقا  إل  الغرموة ال)اغالية ل فسال  دراسةف
 ةق  ا)ميقةا  لوغرموةة ال)اغاليةةل  نو  ال ياط البةدم   نقةة فالالية الذال بالغخااهةفح  

ك االةةةةب ل وتخصةةةةو  ميةةةةائج الدراسةةةةة إلةةةة  أن فالاليةةةةة الةةةةذال تةةةةرتب  727نوةةةة  ني ةةةةة بورةةةة  ف
 .بال ياط البدم  لدد البقة والي   ترتب  بدوراا بالغخااهة 

الي ةةاؤ  نوةة  و ور فالاليةةة الةةذال إلةة  فحةة  د ك (Morton et al.,2014وسةةال  دراسةةة   
ك االب غةح ااغالةة 84لضرخط أ  اح ا)ميقا  لوغرموة ال)اغاليةل نو  ني ة بور  ف اغخااهة 

وتخصو  ميائج الدراسة إل  أن الي اؤ  وفالالية ذترك ل  24أمث  ل 68ف اكخا سقمد لويي خلخايا
وةة  اليييةةع ن ةةد ا)ميقةةا  الةةذال غةةح الغيريةةرال الغهغةةة اليةة  تةةرتب  بالغخااهةةة واليةة  تسةةاند ن

فالاليةةة الةةذال نوةة  و الي ةةاؤ   ليةة  غةةحإلةة  الغرموةةة ال)اغاليةةة ل ميةة  واةةدل تةة  يرال غرت الةةة 
 لضرخط .اغخااهة 

ك إلة  بحة  دور فالاليةة الةةذال  (Chemers, Hu, & Garcia, 2001وسةال  دراسةة    
ديغ  لالي ةة غةح اةقة وا داح ا اكةا يييةعت  يراا نوة  الو نو  الغخااهة الي اؤ  و  ا اكاديغية 

ةةةد تخصةةو  ميةةائج الدراسةةة إلةة  أن و ك االةةب ل  629ف بورةة  ب)اغالةةة تالي خرميةةا السةة ة ا ولةة 
ا داح ا)اكةاديغ ل و  يييعبية   غباشةر بةال انفالاليةة الةذال ا اكاديغيةة يرتببةو غح الي ةاؤ   اكقً 

 بي   غير غباشر بهغا نح اراا غخااهة الضرخط .و 
ك إل  بح  دور فالالية الةذال ا اكاديغيةة والغخااهةة (Mehjabeen ,2013وادف  دراسة    

ذتةر ل  77ك غح اقة الس ة ا ول  ال)اغالية ف66نو  ا داح ا اكاديغ  نو  ني ة بور  ف
ةد تخصو  ميائج الدراسة إل  أم  تخاد نقةة ارتبااية غخابة بيح فالاليةة الةذال و إمث كل  49

نوةةةة  اإلةةةةةدا  فاليةبةةةةي ل إنةةةةادا الي سةةةةير ا)ي)ةةةةاب  ل أبالةةةةاد الغخااهةةةةة الغاليغةةةةدا و ا اكاديغيةةةةة 
أمها ترتب  بالقةال سالبة بالغخااهة الغاليغدا نو  اإلم)ا  غث  و اليقب ك و الغخااهة ال يبةل و 
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ا داح و تخاةةةةةد نقةةةةةةة أيضةةةةةًا غخابةةةةةة بةةةةةيح فالاليةةةةةة الةةةةةذال ا اكاديغيةةةةةة و كل الي) ةةةةةبو  فاإلميةةةةةار
 ا اكاديغ .
 تقدير الذات:

ك نوة  أمة  74ل  2878ل فالرف  ف تاغر شخة  ل  الذال بيقديرالةاصة  تالددل اليالرا ال   
نةةح ا)ت)ااةةال  غيةةر اةةديرا بالثقةةة ل تغةةا أمةة  يالبةةرو تقيةةيج ال ةةرد الالةةا  لذاتةة  بانيباراةةا اةةديرا أ

غحايةةدا ل و سةةالبة أو ذاتةة ل واليةة  ةةد تيةةخن غخابةةة أخ والغيةانر الالاغةةة اليةة  تيةةخن لةدد ال ةةرد مح
سةوب  ماميةة و واالرف نو  أم  ات)ار إي)اب  أ يغيًا غح غ هخ  الذال .اي   اامبًا تقخ ولذلث فه
 Global self-esteem تقةةدير الةةذال اليوةة  و الح ةةج الية ةة  نةةح ال)ةةدارا ل و الةةذال ل 

 Specific self-esteemقةدير الةذال ال ةخن  تو ل self-worthشالخر تو  ب)دارا الةذال خ ا
الالقةةةةةةال و الالغةةةةة  ل أو ا  ا اكةةةةةاديغ  أاليةةةةةالخر بالي ةةةةةاحا  فةةةةة  غ)ةةةةةا  غحةةةةةدد ل غثةةةةة  الغ)ةةةةةخ ا

 (.(Friedlander, Reid, Shupak, & Cribbie, 2007,261ا)ايغانية . 

ا فةةراد لةةذواتهج ل والةةذد يغيةةد بيةة   نةةا  غةةح ا)سيحسةةان  ي خمةة اليقييج ا)م الةةال  الةةذد خ اةةو أ  
ة  مهج أشةةةةاص مةةةااحخن واةةةديرون بالثقةةةبةةة غةةةدد انيقةةةادايةةةير إلةةة  و إلةةة  نةةةد  ا)سيحسةةةان ل 
Salami, 2011,241).ك 

اميرا  بغرت ي  إمساسلديهج و تقدير الذال الغرت ي أمهج اديراح بالثقة ل و اكغا يرد ا فراد ذو   
اإلمسةاس الغسةيغر و اتهج ل و تقدير الةذال لةديهج تقيةيج غة ة م لةذخ غ ة ضة ا فةرادل أغا  الذال

 Lee etا ونةد  ا غةان ييةالرون بالخمةدغةا غالبةًا و ونةد  ال)ةدارا ل  ل inferiorityبالدوميةة 

al., 2014,562)ارتب  تقدير الذال بالغخااهة ل فياليبر تقدير الذال غ درًا فالاً) ف  و   . ك
ارتب  تقدير الةذال الغرت ةي و اساند ا فراد ف  غخااهة ضرخط الحياا ل خ أوةال الضرخط ل وا

 الضةةالي ة لوضةةرخط لبةةاإلدارا ال)يةةدا لوضةةرخط ل بي غةةا يةةرتب  تقةةدير الةةذال الغةة ة م بةةاإلدارا 
تقةةدير الةةذال الغرت ةةي ي خمةةخن أاكثةةر ةةةدرا نوةة  غخااهةةة الضةةرخط ل ونوةة  غخااهةةة و وا فةةراد ذو 

تحةةةديال الحيةةةاا الغةيو ةةةة ل وااليبةةةر تقةةةدير الةةةذال غةةةح الغ ةةةادر الغهغةةةة لو ةةةرو  ال رديةةةة فةةة  
ة ال ةرد ل وفة  ةدرتة  نوة  غخااهة تييةعغخااهة الغي قل ل تغا أم  يسهج بي   إي)اب، ف  

  . ك92ل  2878ا مداف الضاغبة ف تاغر شخة  ل 
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أن ا فةةةراد غرت الةةة  تقةةةدير الةةةذال لةةةديهج القةةةدرا نوةةة  اليييةةةع غةةةي اليحديةةةدال اكغةةةا ي يةةةرض   
الغبالب البيئيةل والي  تودد إل  اليييع ال)يد ف  الحياا ال)اغالية ن د غقارميهج بغ ة ضة  و 

 .تقدير الذال
Bettencourt,  Charlton, Eubanks, Kernahan, & Fuller, 1999 , 213). ) 

اكغةةةا ياليقةةةد ا فةةةراد ا اكثةةةر  قةةةة وتقةةةدير ذال غرت ةةةي أن لةةةديهج القةةةدرا نوةةة  إدارا الضةةةرخطل    
غ ة ضةة  و اسةةيةدا  اسةةيراتي)يال الغخااهةةة الغاليغةةدا نوةة  مةة  الغيةة وةل غقارمةةة با ةةة   قةةة و 

غهةةةةج فيةةةة ل  وغةةةةدد تح جهتدواسةةةةيالداالةةةةذيح يةةةةرون الغخةةةةةع أبالةةةةد نةةةةح ةةةةةدراتهج و تقةةةةدير الةةةةذال 
 ك.(Lee et al., 2014,564ا)سيراتي)يال الغاليغدا نو  اإلم)ا   بقدر أاكبر ن واسيةدغخ 

تقةةدير ذال أن   (Hickman, Bartholomae, & McKenry, 2000)اكغةةا واةةد    
أن  إلةة  يةةرتب  بةةاليييع ن ةةد ا)ميقةةا  إلةة  الغرموةةة ال)اغاليةةة . ميةة  تخصةةوخاغرت ةةي اليوةة  ال

اليييةةع ال  سةة  لةةدد و اليييةةع ا)اكةةاديغ  و ل اليوةة  غ بةة  ةةةخد لويييةةع ا)ايغةةان  تقةةدير الةةذا
 . ا ول االبال الس ة ال)اغالية 

وتخاد دراسال نديدا فح   الالقةة بيح تقدير الذال والغخااهة ل ودراسال ةويوة ت اول     
 ك(Lee et al., 2014,564سةال  دراسةةف اةذر الالقةةة ن ةد ا)ميقةا  إلة  الغرموةة ال)اغاليةة ل

ا اكيئاة ن د ا)ميقا  إل  ال)اغالة نو  ني ةة غةح و الغخااهة و إل  فح  نقةة تقدير الذال 
تخصةةو  ميةةائج الدراسةةة إلةة  أن تقةةدير الةةذال و ك االةةب ل 7778اةةقة السةة ة ا ولةة  بورةة  ف

هةةةة اةةةرتب  ارتبااةةةًا سةةةالبًا بالغخااو يةةةرتب  ارتبااةةةًا غخابةةةًا بالغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا ل 
اسةةةةيراتي)يال الغخااهةةةةة الغاليغةةةةدا نوةةةة  نةةةةد  ا)مةةةةدغا   أنو الغاليغةةةةدا نوةةةة  نةةةةد  ا)مةةةةدغا  ل 

 تيخس  الالقةة بيح تقدير الذال وا)اكيئاة .
  بحةةةة  دور تةةةة  غةةةةح الغسةةةةامدا لةةةةك إFriedlander et al.,2007واةةةةدف  دراسةةةةة ف   

ال)اغالية لدد اقة ف  الحياا  يييعتغ بئال لو وغخااهة الضرخط تقدير الذالو ا)ايغانية 
ةةد تخصةو  ميةائج الدراسةة إلة  أن و ك االةبل 775الس ة الدراسية ا ول  ل نو  ني ة بور  ف

 اليييع غي الحياا ال)اغالية.و تقدير الذال ييخس  الالقةة بيح غخااهة الضرخط 
الةذتاح و ك إلة  فحة  إسةها  تة  غةح الغسةامدا ا)ايغانيةةل (Salami,2011وسال  دراسة   

فةة  الحيةةاا ال)اغاليةةة نوةة  ني ةةة غةةح  يييةةعال فةة غخااهةةة الضةةرخط و تقةةدير الةةذال و  الخاةةدام ل
اةةقة تويةةة اليربيةةة فةة  و)يةةة تةةخار ب ي)يراةةال وتخصةةو  ميةةائج الدراسةةة أن تقةةدير الةةذال غ بةة  
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فةة   يييةةعالو فةة  الحيةةاا ال)اغاليةةة ل والغخااهةةة تيخسةة  الالقةةةة بةةيح تقةةدير الةةذال  يييةةعةةةخد لو
 الحياا ال)اغالية .

 :تكي ال
بةةةيح و إغ امةةةال و ييةةةير اليييةةةع نغخغةةةا إلةةة  نغويةةةة الي انةةة  بةةةيح غةةةا لةةةدد ال ةةةرد غةةةح دوافةةةي    

 ا)م الةةةال  الغ خمةةةالو ا)ايغةةةان  و االةةةد اليييةةةع ا)اكةةةاديغ  و غيبوبةةةال البيئةةةة الغحيبةةةة بةةة  ل 
الي  ي)ب أن تو ذ ف  ا)نيبار ن د ا)ميقا  إلة  الغرموةة ال)اغاليةة  ا ساسية لالغوية اليييع

الي  تييغ  نوة  و ليييع ا)اكاديغ  ييير إل  تي ية تالاغ  البقة غي الغبالب اليربخاة ل فا
ال)هةةةد و ال )ةةةاو فةةة  غخااهةةةة الغيبوبةةةال ا اكاديغيةةةةل و الدافاليةةةة إلاكغةةةا  ا نغةةةا  ا اكاديغيةةةةل 

أغر أساسة  لية  فةردل خ الرضا نح البيئةة ا اكاديغيةةل أغةا اليييةع ا)ايغةان  فهةو ا اكاديغ  ل 
الةذيح يقضةخن و بي    اص لوغرااقيح الغ دغ)يح ف  مياتهج ال)ديدا ف  ال)اغالةة  لي   غهجو 

اليييةةع ا)ايغةةان  ييالوةةا ب ي يةةة تالاغةة  البةةقة فةة  و ل فيهةةا أوةاتةةًا تثيةةرا باليةةدًا نةةح نةةائقتهج
رضةةااج نةةح ال)خامةةب ا)ايغانيةةة و فةة  ا ميةةبة ا)ايغانيةةة ل  جالبيئةةة ا)ايغانيةةةل وامةةدغااه

 ك Friedlander et al.,2007,260ف.  ج ال)اغاليةالغيالددا لةبراته
 .يق د ب  تي ية غقابوة غبالب الحياا ال)اغالية  ف  ال)اغالة اليييعو  

Feldt, Graham, & Dew, 2011,92).ك 
اليييةةع فةة  الحيةةاا ال)اغاليةةة و وةةةد تالةةددل الدراسةةال اليةة  فح ةة  الالقةةةة بةةيح الغخااهةةة    
ك ل (Chemers et al., 2001 ودراسةة ل ك Aspinwall & Taylor, 1992ف دراسةة  غث 

 كل ودراسةة Friedlander et al.,2007ودراسةة ف ل ((Brissette et al., 2002ودراسةة

Salami,2011)ودراسة ك لMorton et al.,2014)  . الي  أاكةدل اغيالهةا نوة  الالقةةة و ك
الالقةةةةة بةةةيح  بةةةيح الغخااهةةةة واليييةةةع فةةة  الحيةةةاا ال)اغاليةةةة ل وتخاةةةد دراسةةةال ةويوةةةة فح ةةة 

 & ,Pereraالغخااهةةة الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  واليييةةع فةة  الحيةةاا ال)اغاليةةة غثةة  دراسةةة 

McIlveen, 2014) يتالحال الذراستهذف وهو،  ك . 

اكغةةا بحثةة  بالةةم الدراسةةال ال ةةرو  بةةيح الةةذتخر واإلمةةاف فةة  اليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةة   
إلة   (Enochs & Roland, 2006)اسةة سةال  در  فقةد لةدد اةقة السة ة الدراسةية ا ولة 

ك االب غةح 577اإلماف ف  اليييع ا)ايغان  نو  ني ة بوال  فو بح  ال رو  بيح الذتخر 
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تخصةو  ميةائج الدراسةة إلة  أن اإلمةاف أةة  و إمثة ك  252ذتر ل  259اقة الس ة ا ول  ف 

 ف  اليييع ا)ايغان  غقارمة بالذتخر. 
اإلمةاف فةة  و إلة  بحة  ال ةةرو  بةيح الةذتخر  (Abdullah et al., 2009)واةدف  دراسةة   

ك االب غح اةقة السة ة ا ولة  ب)اغالةة 258اليييع غي الحياا ال)اغالية نو  ني ة بوال  ف
تخصةو  ميةائج الدراسةة إلة  أن اإلمةاف أاكثةر نرضةة لالةد  و إمثة ك  748ذتر ل  778غاليزاا ف

 اليييع غقارمة بالذتخر.
ك إلة  بحة  ال ةرو  بةيح الةذتخر (Nyamayaro & Saravanan, 2013فح   دراسة و   
ك االةةةةب بالسةةةة ة ا ولةةةة  99اإلمةةةةاف فةةةة  اليييةةةةع غةةةةي الحيةةةةاا ال)اغاليةةةةة نوةةةة  ني ةةةةة بورةةةة  فو 

أن الةذتخر أفضة  تخصةو  ميةائج الدراسةة إلة  و إمثة ك ل  57ذتةرل  42ال)اغالية ب وية الببف
 غح اإلماف ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية .

اإلمةاف فة  و إل  بح  ال رو  بيح الةذتخر  ك(Clinciu & Cazan, 2014دراسة  وادف    
ك االب غح اقة الس ة الدراسية ا ولة  577اليييع غي الحياا ال)اغالية نو  ني ة بور  ف

نةةةد  واةةةخد فةةةرو  بةةةيح الةةةذتخر  تخصةةةو  ميةةةائج الدراسةةةة إلةةة و إمثةةة ك ل  486ذتةةةر ل  787ف
 لس ة ا ول  .واإلماف ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة ا

 يةةائج مةةخ  ال ةةرو  الا ةةيقف  غةةح الدراسةةال اليةة  بحةة  ال ةةرو  بةةيح ال) سةةيحل اقمةة  و     
بةةيح الةةذتخر واإلمةةاف فةة  اليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةةل لةةذا تهةةدف الدراسةةة الحاليةةة إلةة  غالرفةةة 

 ال رو  بي هغا ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية . 
درسة   -فة  مةدود غةا أاوةي نوية  البامة  -دراسةالبال سبة لوية   لج ي)ةد البامة  أد و 

لذا تسال  الدراسة ا دبية ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية ل و ال رو  بيح الية  ال الالوغية 
ا دبيةة فة  اليييةع غةي الحيةاا ال)اغاليةة و الحالية إل  غالرفة ال رو  بيح الية  ال الالوغيةة 

 لدد اقة الس ة الدراسية ا ول  .
 :فروض الدراسة

ل غةةخذ  تحويةة  الغسةةار الغقيةةرو لوالقةةةة بةةيح بالةةم الغيريةةرال الية ةةية  تخاةةد غبابقةةة  -7
فالالية الذالك تغيريرال غسيقوةل والغخااهة الغاليغدا نوة  ا)مةدغا   –تقدير الذال  –فالي اؤ 

فغيريةةةر وسةةةي ك ل واليييةةةع غةةةي الحيةةةاا ال)اغاليةةةة فغيريةةةر تةةةابيك لةةةدد اةةةقة السةةة ة الدراسةةةية 
 ا ول .
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 يةيوةةةةةع مغةةةةةخذ  تحويةةةةة  الغسةةةةةار الغسةةةةةيةر  لوالقةةةةةةة بةةةةةيح بالةةةةةم غيريةةةةةرال الية ةةةةةية  -2
فالاليةة الةذال ك تغيريةرال غسةيقوةل والغخااهةة الغاليغةدا نوة  ا)مةدغا   –تقةدير الةذال  –فالي اؤ 

واليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةة فغيريةةر تةةابيك لةةدد اةةقة السةة ة الدراسةةية  ف غيريةةر وسةةي  ك ل
 إمافك. –ف ال خ  فذتخر ا ول  تبالًا ) يق

 يةيوةةةةةع مغةةةةةخذ  تحويةةةةة  الغسةةةةةار الغسةةةةةيةر  لوالقةةةةةةة بةةةةةيح بالةةةةةم غيريةةةةةرال الية ةةةةةية  -3
فالاليةةة الةةذالك تغيريةةرال غسةةيقوةل والغخااهةةة الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا   –تقةةدير الةةذال  –فالي ةةاؤ 

ية واليييةةةع غةةةي الحيةةةاا ال)اغاليةةةة فغيريةةةر تةةةابيك لةةةدد اةةةقة السةةة ة الدراسةةة فغيريةةةر وسةةةي ك ل
 نوغ ك. –ا ول  تبالًا ) يقف الية   فأدب  

) يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسة ا ول  تبالًا ) يقف  -4
 إمافك. -ال خ  فذتخر

) يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسة ا ول  تبالًا ) يقف  -5
 نوغ ك . -الية   فأدب 

 .التخرصو ختل  التكي  مع الحياة الجامعي  تبعًا الختالف تأثير تفاعل النهع ال ي -6
 اإلجراءات:والطريكة  

 العين  :
 عين  الدراس  االستطالعي : -1

 الغسي)ديح ا ول غح البقة الغقيديح بال رةة  ا)سيبقنيةا يار البام  ني ة الدراسة    
فوس ةل ونوج م س ح شغس تة  ال:  ب وية اليربية ااغالة ني بال    الدراس  ا و 

ك االب 287ل بوغ ندداج ف  2877 – 2876ل  ف، الالا  الدراس، وبيخلخا  حتيغياو 
شهخر وامحراف غاليارد  5وس ة  78بغيخس  نغرد ةدرر إمافك  733ذترل  74االبة فو 

اليحقا غح الة ائ  السي خغيراة لغقياس خ تان الهدف غح اذر الالي ة او ل 8.68 رةدر 
غقياس الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  و  لع غي الحياا ال)اغالية فإنداد البام كالييي

 مساة الثبال ببراقة أل ا ترومباخ لي  غح غقياس تقدير الذال اليو  و ل  فإنداد البام ك
ك ل وغقياس فالالية الذال الالاغة فإنداد تاغر شخة ل 2889فإنداد وليد مسح ناشخرل 

  ك . 2874إنداد غحغخد ساليدل كل وغقياس الي اؤ  ف2878
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 عين  الدراس  األساسي  : -2

االبة غح البقة الغقيديح بال رةة و ك االب 797تيخم  ني ة الدراسة ا ساسية غح ف    
لرة ا ول  الغسي)ديح بال    الدراس  ا و  ب وية اليربية ااغالة نيح شغس تة  ال: 

شهخر وامحراف غاليارد ةدرر  7و ة س 78بغيخس  نغرد ةدرر ل رااضيالل فيزااحل نربية
ك يبيح 7وال)دو  ف  لاليحقا غح فروض الدراسةخ وتان الهدف غح اذر الالي ة ال  8.54

 تخزاي أفراد اذر الالي ة:
 ك 7ادو  ف

 ا ساسية تخزاي ني ة الدراسة
 ال خ               

 اليالبة
 الغ)غخ  إماف ذتخر

 785 66 39 لرة نربية
 69 33 36 رااضيال

 23 78 5 زااحفي
 797 777 88 الغ)غخ 

 

 مقاييس الدراس :و أدوات 
 اليال :خ نو  ال ح ل يغ ح ت اولها  ندا غقاييسوانيغدل الدراسة الحالية ن

 (:2002) إعداد وليد حدن عاشهر،  الكلى مقياس تقدير الذات -1
)ةةا  ذاتةة  ب ةة ة ناغةةة دون ارتبااهةةا بغخ تقةةدير غيةةانر ال ةةرد مح خالهةةدف غةةح الغقيةةاس اةة   

انيبةارر لذاتة  فة، و القةدرا الرااضةية  والالغة  أو غحدد فغث  الي احا ا اكاديغية  والغتهةر البةدم، أ
ك نبةةارا 74ك نبةةارا غ هةةا ف22ف الغقيةةاس وتةةان نةةدد نبةةارال الالغةة   والي انةة  ا)ايغةةان،ك  

ابةة ك نبارال سالبة تيج اإلاابة نويها باسيةدا  اراقة لي رل  وذلث با ييار اإلا8غخابة  وف
ل غيةةر  ك3فل لسةة  غي اكةًدا ك4فل غخافةاك5ف غخافةا بيةةدا}  غسةة بةةدائ  غيدراةة اةة، غةح بةةيح 

 ك .778 -22بذلث تيراوو الدراة نو  الغقياس غح ف و  ك{7ف ل غير غخافا بيدا ك2فغخافا
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 بةةال ل و وةةةد ةةةا  غالةةد الغقيةةاس بةةاليحقا غةةح الة ةةائ  السةةي خغيراة لوغقيةةاس غةةح صةةد     
تةج مسةاة ا)تسةا  و ال ةد  الالةاغو  ل و ال د  نو  آراح الغح غيح ل فقد انيغد ف  مساة 

 تج مساة الثبال ببراقة أل ا ترومباخ .و الدا و ل 
تامة  و ك ل 287ةا  البام  الحال  بحسةاة الثبةال ببراقةة أل ةا ترومبةاخ نوة  ني ةة بورة  فو 

نوةة   ال الحةة وسةةخف ياليغةةد البامةة   غالاغةة   بةةال غرت ةةي .خ او  8.84ةيغةةة غالاغةة  الثبةةال   
 .  كالدراة اليوية لوغقياس با)نيغاد نو اذا الغقياس ف  تحديد دراة تقدير الذال اليو  ف

 ( : 2010مقياس فعالي  الذات العام  ) إعداد تامر شهقى،  -2

تقييج غاليقةةدال ا فةةراد الالاغةة مةةخ  ةةةدرتهج نوةة  الغخااهةةة ال الالةةة غةةي خ الهةدف غةةح الغقيةةاس اةة
آ ةةر يسةةيهدف ةيةةاس غاليقةةدال ا فةةراد فةة  ت ةةاحتهج فةة  اليالاغةة   بغال ةة و الغخاةةةع الغةيو ةةة ل أ

تةةةةيج اإلاابةةةةة نويهةةةةا ك نبةةةةارال  7وتةةةةان نةةةةدد نبةةةةارال الغقيةةةةاس فغةةةةي الغخاةةةةةع الضةةةةاغبة . 
دراةةالك إلةة م ) ت ببةةا تغاغةةًا  5 غاسةة  يغيةةد غةةح مت ببةةا تغاغةةًام ف باسةةيةدا  اراقةةة لي ةةرل

وبةةذلث تيةةراوو الدراةةة نوةة    السةةالبة  فدراةةة وامةةداك  غةةي ن ةةس الي ةةحي  بال سةةبة لوغ ةةردال
 ك .35 -7الغقياس غح ف

 بةةال ل و وةةةد ةةةا  غالةةد الغقيةةاس بةةاليحقا غةةح الة ةةائ  السةةي خغيراة لوغقيةةاس غةةح صةةد     
تةج مسةاة ا)تسةا  و ال ةد  الالةاغو  ل و فقد انيغد ف  مسةاة ال ةد  نوة  آراح الغح غةيحل 

 . 8.875بوغ ةيغة الثبال و تج مساة الثبال ببراقة أل ا ترومباخ و الدا و ل 
تامة  و ك ل 287ةا  البام  الحال  بحسةاة الثبةال ببراقةة أل ةا ترومبةاخ نوة  ني ةة بورة  فو 

 غالاغ   بال غرت ي .خ او  8.79ةيغة غالاغ  الثبال   
 وسةةةخف ياليغةةةد البامةةة  الحةةةال  نوةةة  اةةةذا الغقيةةةاس فةةة  تحديةةةد دراةةةة فالاليةةةة الةةةذال الالاغةةةة  

 لوغقياس. با)نيغاد نو  الدراة اليوية 
 ( : 2014محمهد سعيد ،  لتفا   ) إعدادمقياس ا -3

تخةي ال رد لو خاتج ا)ي)ابية الغرغخبةة فة  الغسةيقب  أاكثةر غةح  ةياس يهدف اذا الغقياس إل   
تةيج اإلاابةة نويهةا ك نبةارا 73تخةي ال خاتج السوبية غيرالغرغخبة. وتان ندد نبارال الغقياس ف

دراةةالك إلةة  م ) ت ببةةا تغاغةةًا  5يةةد غةةح مت ببةةا تغاغةةًام ف غاسةة  يغ باسةيةدا  اراقةةة لي ةةرل
وبةةذلث تيةراوو الدراةةة نوةة    فدراةة وامةةداك  غةي ن ةةس الي ةحي  بال سةةبة لوغ ةةردال السةالبة  

 ك .65 -73الغقياس غح ف
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 بةةال ل و وةةةد ةةةا  غالةةد الغقيةةاس بةةاليحقا غةةح الة ةةائ  السةةي خغيراة لوغقيةةاس غةةح صةةد     

تةج مسةاة ا)تسةا  و ال ةد  الالةاغو  ل و نو  آراح الغح غيح ل  فقد انيغد ف  مساة ال د 
مسةاة الثبةال و ل  8.97بوغ ةيغةة الثبةال و تج مساة الثبال ببراقة أل ا ترومباخ و الدا و  ل 

كنوة   8.9879ل  8.9827ايغةان ك فو ببراقة الي)زئة ال   ية ت ةحي  ف سةبيرغان بةراون 
 اليخال  .

ك ل 287ال ببراقةةةة أل ةةةا ترومبةةةاخ نوةةة  ني ةةةة بورةةة  فةةةةا  البامةةة  الحةةةال  بحسةةةاة الثبةةةو    
وسةخف ياليغةد البامة  الحةال   غالاغة   بةال غرت ةي .خ او  8.86تام  ةيغة غالاغ  الثبةال   و 

 .نو  اذا الغقياس ف  تحديد دراة الي اؤ  با)نيغاد نو  الدراة اليوية لوغقياس 
 Student Adaptation to التكيفففف  مففففع الحيففففاة الجامعيفففف  اسففففتبيا  -4

College(SACQ) Questionnaire    تعريب الباحث( :و )ترجم 

فة  صةخرت  ا صةوية  ا)سةيبياناييةخن و ك Baker & Siryk ,1999ف ا)سةيبيانأنةد اةذا   
واييةةخن غةةح  Academic Adjustmentأربةةي أبالةةاد لويييةةع اةة : اليييةةع ا اكةةاديغ  غةةح 

 Personal-Emotional Adjustmentالية ةةةة   ا)م الةةةةال ك غ ةةةةردا ل واليييةةةةع 24ف
ك 28اييةخن غةح فو  Social Adjustmentك غ ةردا ل واليييةع ا)ايغةان  75واييةخن غةح ف

 اييةةةةةةةةةةةخن غةةةةةةةةةةةح و   Institutional Attachmentغ ةةةةةةةةةةةردا ل واليالوةةةةةةةةةةةا بالغوسسةةةةةةةةةةةة 
لدية  و ك نبةارالل 9ك غ ردا ل غير أن اذا البالد ا  ير غيير  غةي ا بالةاد ا  ةرد فة  ف75ف

) ترتب  ب د بالد غةح ا بالةاد  ا)سيبيانن غح نبارال انبارت وتخاد لك نبارال  اصة ب 6ف 
وا)م الةةال  الدراسةةة الحاليةة نوة  ا بالةةاد الثق ةة ا ولة  لويييةةع فا اكةاديغ ل  ترتةزو ل  ا ربالةة

ل لةةةذا ةةةةا  البامةةة  بحةةةذف السةةة  غيةةةر غهيغةةةة بةةةاليالوا الغوسسةةة الية ةةة ل وا)ايغةةةان كل و 
الغوسسةةة  فنوةة  سةةةبي  الغثةةةا : أفيةةر تثيةةةرا فةةة  أن  نبةةارال الغيغةةةايزا والةاصةةةة ببالةةد اليالوةةةا

أمةةخ  ليويةةة أ ةةردكل تغةةا ةةةا  البامةة  بحةةذف بالةةم الالبةةارال الةاصةةة باإلةاغةةة فةة  الغدي ةةة 
تةة  البةةقة فةة   لالةةد  إةاغةةةنل االالقةةةال دا ةة  الغدي ةةة ال)اغاليةةة ونةةدداا نبارتةةو ال)اغاليةةة أ

ك غ ردال لذلث 78راسة يييخن غح فالغدن ال)اغاليةل لذلث أصب  البالد ا)ايغان، ف  اذر الد
 أبالاد ا : ةتقيس  ق   ك نبارا57ف بور  فهن نبارال ا)سيبيان ف  الدراسة الحالية
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تقةةةيس غةةةدد م)ةةةاو البالةةةب فةةة  غخااهةةةة  ك نبةةةارا 24اييةةةخن غةةةح فو : اليييةةةع ا اكةةةاديغ  -أ
 داح وا بيةةةةةة   ايةةةةةةدل لةةةةةةألداح ا اكةةةةةةاديغ الغبالةةةةةةب اليربخاةةةةةةة الغي خنةةةةةةة فغثةةةةةة : الدافاليةةةةةةة أن 

 ا اكاديغ ك .
ك غ ةردا  تقةيس غةدد شةالخر ال ةرد م سةيًا  75اييخن غح فو اليييع ا)م الال  الية  :   -ة
 ةةق  نغويةةة اليييةةع  intrapsychicغةةح  ةةق  الحالةةة ال  سةةية الدا ويةةة  بةةدميًا دا ةة  اليويةةةو 

ا ةة  د  psychological distressال  سةةية  اليةةخترال اليةة  يةبةةر بهةةاالدراةةة و فةة  اليويةةةل 
 .اليوية

غةةدد م)ةةاو البالةةب فةة  غخااهةةة ك غ ةةردا تقةةيس 78اليييةةع ا)ايغةةان  : واييةةخن غةةح ف -اةةة
غةي اآل ةراح  الإةاغة نقة  لالغبالب ا)ايغانية دا   ال)اغالة فغث : ا ميبة ا)ايغانية

 ك.
دا بغا ي اسب البيئة الالربيةل وتج وضي أغةا  تة  غ ةر  ا)سيبيانتالراب و وةا  البام  بيراغة   

غقيةةةةاس  غاسةةةة  ببراقةةةةة لي ةةةةرل: غخافةةةةا بيةةةةدال غخافةةةةال غحايةةةةدل غالةةةةارضل غالةةةةارض بيةةةةدا 
ك فةة  الةامةةة اليةة، تيخافةةا غالةة . وا  ةةذ البالةةب √.ولإلاابةةة ن ةة  يضةةي الغ حةةخص نقغةةة ف

 غس دراال إذا ا يار البدي م غخافا بيدا م وأربي دراال إذا ا يار البدي م غخافا م و قف 
م غحايةةةد م ودرايةةةيح إذا ا يةةةار البةةةدي م غالةةةارضم ودراةةةة وامةةةدا إذا دراةةةال إذا ا يةةةار البةةةدي 

 لالال ةس بال سةةبة لوالبةةارال السةةالبةو ا يةار البةةدي م غالةةارض بيةدا م. بال سةةبة لوالبةةارال الغخابةةة 
توغةةةا زادل الدراةةةة دلةةة  نوةةة  ارت ةةةا  و ك ل 285 -57غةةةح ف ا)سةةةيبيانوتيةةةراوو الدراةةةة نوةةة  
 اليييع لدد البالب .

 اليال  :خ نو  ال ح الخرائص الديكهمتري  لهذا االستبيا باليحقا غح  وةد ةا  البام 
 الردق:

ك  غةةح 7ك غ ةةردا نوةة، ف57فةة  صةةخرت  ا وليةةة ف  ا)سةةيبياننةةرض تةةج  صففدق المحكمففين :
ل وبورةة  مسةةبة ا)ت ةةا  بةةةيح ك7فأنضةةاح ايئةةة اليةةدراس الغية  ةةيح فةة، نوةةج الةة  س اليربةةخي 

 و، غا يو، :وةد ات قخا ن% .88الغح غيح أاكثر غح 
                                                 

اغةةيالهج غةةح ةسةةج نوةةج الةة  س اليربةةخد و ييقةةد  البامةة  بةةةال  شةة رر  وتقةةديرر لوسةةادا الغح غةةيح نوةة  غةةا بةةذلخر غةةح اهةةد  -7
دمحم إسةةغاني  ل د /  ب ويةةة اليربيةةة ااغالةةة نةةيح شةةغس  واةةج :أ.د/ غحغةةخد أمغةةد نغةةرل أ.د/ سةةهير أمةةخر غح ةةخ  ل  أ. .د /

 تاغر شخة ل  د/ رااض ا  ل د/ زا ب شالبانل  د / وليد مسح ناشخر. 
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تالدي  توغة ما)اكاديغ  م ب وغةة مالدراسة  م  فة  اغيةي الغ ةردال الية  ذتةرل فيهةا اةذر  -7  

م .أحافظ علً مستىي أدائً األكداديي  فدً اليليدتليس الح ةر : م و اليوغة نو  سبي  الغثا  
 م ..فً اليليت الذراسًأحافظ علً مستىي أدائً ن ّدَل  إل،  م 

 لةيس الح ةر : م لسة و رخاةة لةبالم الغ ةردال ل نوة  سةبي  الغثةا  تالدي  ال ةياغة الو -2

ةةّدَل  إلة،م لسة  ةةادًرا نوةة  ت تةيج أوةةال الدراسةةة  .اكةعح فة  ضةب  أوةةةال الدراسةة غةو را م ن 
مل .بةالغخاد الدراسةية الية  أدرسةها ) تةرتب  غهةيج بهةا أمةاا شةياح الية   أيضةًا م غالتةجو غةو ًرا م. 

ل  إل،م غالتج غخادي الد  راسية ) ترتب  باايغاغات،. م.ن دّ 
غ خمةةال  ةك غ ةةردا تقةةيس  ق ةة57فةة  صةةخرت  ال هائيةةة يييةةخن غةةح ف ا)سةةيبيانوبةةذلث أصةةب    

اليييةةع ا)م الةةال  الية ةة  و ك نبةةارا ل 24لويييةةع اةة  : اليييةةع ا اكةةاديغ :  واييةةخن غةةح ف
 ك غ ردا.78اليييع ا)ايغان  واييخن غح فو ك غ ردا  ل  75واييخن غح ف

 :الستبيا  التكي  مع الحياة الجامعي  الردق العاملى – 2
وتحديد الالخاغ  الغيغايزا  لقسيبيان Factorial Structure لوييع نح الب ية الالاغوية    

. واسيةد  اليحوي  الالاغو،  غح اقة ال رةة ا ول  االبةو ك االبًا 287في ل ابا نو، ف
 Principalبراقة الغ خمال ا ساسية ب غ رداك 57فا)سيبيانا)سييياف، لغ ردال 

Components (PC)  غي تحديد الالخاغ   لهختوي ج 
نو  غحث تايزر  غي ا)نيغادل  Varimaxواليدوار الغيالاغد ببراقة ال اراغ س نخاغ  ك3ف

Kaiser  
وةد   ل نح الخامد ال حي  ك Eigenvalue) تق  ةيغة ال)ذر الياغح / القيغة الغغيزا  ف

 قف أس ر اليحوي  نح ةهخر و ك. 8.38اسيبالدل الغ ردال ذال الييبالال ا ة  غحف
% ك غح ةيغة اليبايح اليو،  33.26ف اكثر ت سر غ)يغالة ف 3.35ب)ذر تاغح ةيغي   نخاغ 

 لوغقياس . واغ ح نرض ميائج اليحوي  الالاغو، ف، ال)دو  اليال :
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  5.80     .ا  يرا اآلومة ف  ايدا لوبالا  شهيي  .6

  .5.8     .ا  يرا اآلومة ف  وزم  غح اكثيراً  فقدل ;7

  5.89     .اليوية ف  ا شةاص بالم غي اليالاغ  ف  صالخبة أواا  88

  5.86     .ل  بال سبة صالخبة غ در  الغ ز  ف  الخمدا 79

    .ال)اغال  اليالويج ةيغة ف  ش خ  لدد اكام  .8

    .ال)اغالية ال  قال بة خص القواب اشالر 82

 :..5    . اليوية ف  ا صدةاح غح اكبيراً  ندداً  اكخم  ;

 6..5    .اليوية ف  ةخاة اايغانية رواب  اكخم  76

90 
 نح لهج أتحدف أن يغ ح الذيح اليوية ف  الحغيغيح ا صدةاح بالم لدي

 .غي قت 

       

5.;8 

 0:.5    .اليوية ف  انيةا)ايغ بحيات  تغاغاً  غقي ي أما 6:

 ::.5    .  اليوية ف  اآل ر ال) س غي  أ يو  ) 80

 7:.5    .اليوية ف  ا)ايغانية ا ميبة ف  غيارتي  غدد نح راض  أما ;8

 6:.5    .ا  يرا اآلومة ف  اليوية ف  اكثيراً  بالخمدا أشالر 97

 5:.5    .اليوية ف  فا تخا ا)ايغانية الغهارال غح ي    غا لدد أن أشالر 85

 .5.9    .اليوية دا   ا)ايغانية ا ميبة ف   ايد بي   امدغج 0
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 العامل م

 اليفردة

 الثالث الثان  األول

 5.98    .اليوية تقدغها الي  ا)ايغانية ا ميبة نح راض  أما .7

 5.96    .اكويي  بيئة غح اك)زح ايد بي   غيقئج أم   اشالر 8

       .اليوية ف  زغقئ  بقية نح غةيوع ام   أشالر :9

 :8.7 8.07 0;.66 القييت اليييزة

 2.20 9;.2 8..69 % للتباين اليفسر ليل عامل

 ;88.7 كيل                                                لالستبيانقييت التباين اليفسر 

ذلث غح  ق  الي   و   قف نخاغ تغايز   Scree Plotوايض  غح غةب  ا)مييار 
 اليال  :

 
 اسيبيان اليييع غي الحياا ال)اغاليةنخاغ  و القةة بيح القيغة الغغيزا ك ال2ش   ف

  
 غ ردا ك25نوي  ف: ا و  : تيبي  ق ة نخاغ  ةهخر ك 2ك والي   ف2ييض  غح ادو  ف

% غح اليبايح اليو،  74.73فسر اذا الالاغ  و ل  8.75إل،  8.39اغيدل تيبالاتها غح 
 اغ ح تسغية اذا الالاغ و ل  ك 77.69الغغيزا ف  بور  ةيغي و ل  ا)سيبيانالغ سر بخاسبة 

 . ماليييع ا اكاديغ م  ف  ضخح أنو  الييبالال
فسر اذا و ل  8.72إل،  8.37اغيدل تيبالاتها غح  غ رداك 76نوي  فوالثام : تيبي   

 ك3.92ل وبور  ةيغي  الغغيزا فا)سيبيان% غح اليبايح اليو، الغ سر بخاسبة  8.64الالاغ  
 . ماليييع ا)م الال  الية  اذا الالاغ  ف  ضخح أنو  الييبالالم  اغ ح تسغيةو 
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فسر اذا و ل  8.75إل،  8.47اغيدل تيبالاتها غح  غ رداك 77نوي  ف: تيبي  والثال      

 ك3.92% غح اليبايح اليو، الغ سر بخاسبة الغقياسل وبور  ةيغي  الغغيزا ف 8.89الالاغ  
 . ماليييع ا)ايغان الييبالالم اغ ح تسغية اذا الالاغ  ف  ضخح أنو  و 
واسيد  غح اذر ال يائج أن ك غ ردا .52ف لقسيبيانباليال  أصب  ندد الالبارال ال هائية و 

اليحوي  الالاغو  ا)سييياف  أةهر واخد  قف نخاغ  غيغايزا ا : اليييع ا اكاديغ  
 اليييع ا)ايغان .و اليييع ا)م الال  الية  ل و 

 :االتداق الداخلى -
بيقدير ا)تسا  الدا و، لغ ردال الالخاغ  ال ات)ة غح اليحوي  الالاغو   ا  البام ة   

الدراة اليوية لوالاغ  الذد ت يغ  و ا)سييياف ل وذلث بحساة غالاغ  ا)رتباط بيح ت  غ ردا 
 وتام  ال يائج تغا بال)دو  اليال،: لإلي 

 ك3ادو  ف
 الغييقة ال)اغالية اسيبيان اليييع غي الحيااا)تسا  الدا و   بالاد 

 (287ف ن  غح اليحوي  الالاغو  ا)سييياف  

 اليفردة التييف األكادييً اليفردة
التييف االنفعالً 

 الشخصً
 التييف االجتياعً اليفردة

89 5..9** 75 5.;.** ; 5..5** 

6; 5.;;** : 5.;2** 76 5..5** 

:7 5..7** 2 5.;5** 90 5.;6** 

9; 5.;9** 96 5.;:** :6 5.;5** 

72 5.;8** 69 5.;8** 80 5.:.** 

86 5.:;** 99 5.;5** 8; 5.;5** 

62 5.;2** 70 5.;:** 97 5.:;** 

67 5.;.** 7 5.:7** 85 5.:;** 

6 5.:7** 87 5.:5** 0 5.:;** 

:9 5.:0** 98 5.:9** 7. 5.90** 

60 5.;7** :8 5.99** 8 5.:8** 

68 5.:0** 78 5.:5**   

:; 5.:7** 6. 5.98**   

95 5.:;** 7; 5.88**   

:: 5.90** 88 5.97**   

65 5.90** 79 5.8.**   

92 5.:5**     

9 5.:5**     

8: 5.:;**     

:5 5.96**     

66 5.:9**     

6: 5.::**     

9. 5.92**     

:. 5.90**     

. 5.9;**     

 5.56**  دال عنذ          
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ن د غسيخد  غرت الة ودالة طك أن اغيي ةيج غالاغقل ا)رتبا3فييض  غح ادو        
 ف  ت  الالخاغ  غغا ييير إل، ا)تسا  الدا و، لغ ردال اذر الالخاغ . 8.87

اكغا تج مساة غالاغقل ا)رتباط بيح نخاغ  اسيبيان اليييع غي الحياا ال)اغالية     
 ل وال)دو  اليال  يخض  ذلث:غ والدراة اليوية لهذر الالخاالغسيةراة غح اليحوي  الالاغو  

 ك 4ادو  ف
 )سيبيان اليييع غي الحياا ال)اغالية الالخاغ  الغييقة ارتباط

 غح اليحوي  الالاغو  ا)سييياف  بالدراة اليوية لهذر الالخاغ  
 غالاغ  ا)رتباط الالاغ 

 **5.05 التييف األكادييً

 **9..5 التييف االنفعالً الشخصً

 **.;.5 التييف االجتياعً

 5.56**  دال عنذ                     

 لقسيبيانوالذد يوتد ا)تسا  الدا و   غرت الةك أن غالاغقل ا)رتباط 4ييض  غح ادو  ف
 اك   .
ثبات عهامل استبيا  التكي  مع الحياة الجامعي  المذتق  من التحليل العاملى  -

 االستكذافى:
باسيةدا  غالاغ  أل ا ترومباخل  وال)دو   ان ت  ا)سيبيو  مسب  ةيغة الثبال لوالخاغ  ال رنية

 اليال  يخض  اذر الغالاغقل:
 ك 5ادو  ف

  بال نخاغ  اسيبيان اليييع غي الحياا ال)اغالية  
 ا)سيبيان ت  و الغييقة غح اليحوي  الالاغو  ا)سييياف  

 معامل ألفا كرونباخ العامل
 8.97 التييف األكادييً

 8.83 التييف االنفعالً الشخصً
 8.87 التييف االجتياعً

 8.92 ت   ا)سيبيان
ل مي  تراوم  غالاغقل الثبال غح غرت الةك أن غالاغقل الثبال 5ييض  غح ادو  ف     

ل  والةقصة أن اليييع ا)اكاديغ ف  بالد  8.97ل إل  اليييع ا)ايغان ف  بالد  8.87
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لل واغ ح اسيةداغها نوغيًا دا   ال د  والثبابيغيز ي اسيبيان اليييع غي الحياا ال)اغالية

 البيئة الالربية.
 تعريب الباحث( :و ) ترجم    مقياس المهاجه  المعتمدة على االندماج -5

 اقيس  ق ة أبالاد ا :و  ((Carver et al.,1989أند اذا الغقياس 
تبخاةا الضةرخط و يير إل  إتبا  الةبخال ال يةيبة لغحاولةة مةذف أاو الغخااهة ال يبة   -أ
 ت  يراتها واييخن اذا البالد غح أربي نبارال .تحسيح و أ
 اييخن اذا البالد غح أربي نبارال.و الي يير مخ  تي ية غخااهة الضرخط : اخ اليةبي   -ة 

 الغيةة  إلةة  إنةةادا تقيةةيج الحةةدف اي)ابيةةاً و يةةير إلةة  ال زنةةة أاو إنةةادا ت سةةير الحةةدف إي)ابيةةًا  -اةةة
 خن اذا البالد غح أربي نبارال.اييو ا)م الا   يغرتزا مخ اك خ  غح الغخااهة الغ

ك نبارا تقيس الغخااهة الغاليغدا نوة  72وبذلث ي خن ندد الغ ردال اليوية لهذا الغقياس ف   
 . ا)مدغا 

تالراب الغقياس بغا ي اسب البيئة الالربية ل وتج وضةي أغةا  تة  غ ةردا و وةا  البام  بيراغة   
غحايةةد ل غالةةارض ل غالةةارض بيةةدا  غقيةةاس  غاسةة  ببراقةةة لي ةةرل: غخافةةا بيةةدا ل غخافةةا ل

ك فةة  الةامةةة اليةةة، تيخافةةا غالةةة . وا  ةةذ البالةةةب √ف.ولإلاابةةة ن ةة  يضةةةي الغ حةةخص نقغةةةة 
 غس دراال إذا ا يار البدي م غخافا بيدا م وأربي دراال إذا ا يار البدي م غخافا م و قف 

ودراةةة وامةةدا إذا  دراةةال إذا ا يةةار البةةدي  م غحايةةد م ودرايةةيح إذا ا يةةار البةةدي  م غالةةارض م
 ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةار البةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي  م غالةةةةةةةةةةةةةةةةةةارض بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا م. وتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةراوو الدراةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نوةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الغقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس 

 ك ل وتوغا زادل الدراة دل  نو  ارت ا  الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  . 68 -72غح ف 
 اليال  :خ نو  ال ح الخرائص الديكهمتري  لهذا المقياسةا  البام  باليحقا غح و   

 الردق:
 صدق المحكمين :

ك  غةح أنضةاح ايئةة اليةةدراس 7ك غ ةردا نوة، ف72تةج نةرض الغقيةاس فة  صةخرت  ا وليةةة ف  
  % .88الغية  يح ف، نوج الة  س اليربةخي وبورة  مسةبة ا)ت ةا  بةيح الغح غةيح أاكثةر غةح 

 وةد ات قخا نو، غا يو، :
  غيةةة وة غةةةةا  اةةةة : ن ةةةدغا تةةةةخااهو وضةةةي نبةةةةارا ناغةةةة ةبةةةة  اإلاابةةةة نوةةةة  الغ ةةةردال  -7  

 ....فهم  ..
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 ان أمةاو ليس الح ةر: م و تالدي  ال ياغة الورخاة لبالم الغ ردالل نو  سبي  الغثا   -2
أنظدر للدً اليشديلت م ن ّدَل  إلة، م  اي)ابية. أاكثرو بدت الغي قل مترا غةيو ة  ل)ال  ي خن ل 

 مل.غةح الةبةرال الية  أغةر بهةا أتالوةج أميامةاً أيضةًا م و م.  أكثر ايجابيدت.وبشيل مختلف بحيث تبذ
ل  إل،م   م. .أنظر الً اليشيلت التً أواجهها كتجربت ستفيذنً فً حل اي مشيلت جذيذةن دّ 

 : الردق العاملى لمقياس المهاجه  المعتمدة على االندماج – 2
لوغقياس وتحديد الالخاغ  الغيغايزا  Factorial Structure لوييع نح الب ية الالاغوية    

واسيةد  اليحوي  الالاغو، ا)سييياف، لغ ردال االبة. و  بك اال287في ل ابا نو، ف
ببراقة الغ خمال ا ساسية لهختوي ج واليدوار الغيالاغد ببراقة  غ رداك 74الغقياس ف

نو  غحث تايزر ف) تق  ةيغة ال)ذر الياغح / القيغة الغغيزا نح  غي ا)نيغادال اراغ سل 
أس ر اليحوي  و ك. 8.38ا ة  غحفوةد اسيبالدل الغ ردال ذال الييبالال  ل الخامد ال حي  ك

%ك غح ةيغة اليبايح  48.24 سر في 5.79ب)ذر تاغح ةيغي   ناغ  وامد فق نح ةهخر 
 اليو، لوغقياس . واغ ح نرض ميائج اليحوي  الالاغو، ف، ال)دو  اليال  :

 ك 6ادو  ف
 بالالخاغ  الغييقة  الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا غ ردال غقياس 
 حوي  الالاغو، ا)سييياف، باسيةدا  الي 

 

 م

 العامل

 اليفردة

 األول

 ...5 أبذ  اهخدًا إضافية ف  غحاولة م  الغي وة. 6

 9..5 أماو  وضي اراقة مخ  غا ي)ب فالو . 7

 9..5 أرتز اهخدد ف  اليالاغ  غي أسباة الغي قل الي  تخااه  . 9

 7..5 أند  بة لوالغ  الذد أةخ  ب . :

 6..5 )ي)اب  لوغي قل الي  أتالرض لها.أبح  نح ال)امب ا 8

 6..5 أفير ب)دية ف  الةبخال الي  ي)ب اتةاذاا لح  الغي وة. 2

 0;.5 أاكثر اي)ابية.و أمتر إل  الغي وة بي   غةيوع بحي  تبد ;

 2;.5 افال  غا ي)ب نو  نغو    بخا بةبخا. .

 .;.5 أبادر باتةاذ إاراحال غباشرا لويةو  غح الغي وة. 65

 .;.5 تية  اي)اب، ميي)ة لغروري بالغي وة. خ أمغ 67

 .;.5 أفير ف  تي ية اليالاغ  غي الغي وة. 66

 ;:.5 أمتر ال  الغي وة الي  أوااهها تي)ربة سي يدم  ف  م  اد غي وة اديدا. 0

 0..: القييت اليييزة

 92.79 قييت التباين اليفسر                                               
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 وذلث غح  ق  الي   اليال  : ناغ  وامد فق  وايض  غح غةب  ا)مييار تغايز    

 
 المهاجه  المعتمدة على االندماجعهامل مقياس و ( العالق  بين القيم  المميزة 3شكل )

 

اغيي غ ردال نوي  تيبي ناغ  وامد فق  ةهخر ك 3ك والي   ف6ييض  غح ادو  ف 
% غح اليبايح  48.24فسر اذا الالاغ  و ل 8.77إل،  8.56غح اغيدل تيبالاتها  الغقياس

اغ ح تسغية اذا الالاغ  و ل  ك 5.79اليو، الغ سر بخاسبة الغقياسل وبور  ةيغي  الغغيزا ف 
 . م الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا م 

ناغ  وامد فق  اسيد  غح اذر ال يائج أن اليحوي  الالاغو  ا)سييياف  أةهر واخد و        
 ناغ  الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  .خ ا
 االتداق الداخلى-

ال ات)ة غح اليحوي  الالاغو   الغقياسةا  البام  بيقدير ا)تسا  الدا و، لغ ردال 
الغسيةر  الدراة اليوية لوالاغ  و ا)سييياف  ل وذلث بحساة غالاغ  ا)رتباط بيح ت  غ ردا 

 ال)دو  اليال، :وتام  ال يائج تغا ب لغح اليحوي  الالاغو 
 ك7ادو  ف
 لغ ردال غقياس ا)تسا  الدا و  

 ك287ف ن  الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا 
 اليىاجهت اليعتيذة علً االنذماج اليفردة اليىاجهت اليعتيذة علً االنذماج اليفردة

6 5..;** ; 5.;0** 

7 5..8** . 5.;0** 

9 5..8** 65 5.;2** 

: 5..6** 67 5.;.** 

8 5..6** 66 5.;.** 

2 5..5** 0 5.:2** 

 5.56** دال عنذ             
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 8.87ن د غسيخد دالة و غرت الة  طك أن اغيي ةيج غالاغقل ا)رتبا7ييض  غح ادو  ف   
 .الغقياسغغا ييير إل، ا)تسا  الدا و، لغ ردال 

 :مقياس المهاجه  المعتمدة على االندماجثبات 
غالاغ   بال خ وا 8.98وتام  تساود  اسيةدا  غالاغ  أل اب لوغقياسمسب  ةيغة الثبال 

ييغيز بال د  والثبالل   الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  غقياسوالةقصة أن غرت ي ل 
 نوغيًا دا   البيئة الالربية.  واغ ح اسيةداغ

 إجراءات الدراسة:
ياس فالالية غق -غقياس تقدير الذال اليو   -أدوال الدراسة ف غقياس الي اؤ تببيا   -7

اسيبيان اليييع غي الحياا  - غقياس الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  -الذال
 .ال)اغاليةك نو  ني ة الدراسة ا ساسية

 نو  أدوال الدراسة .دراال البقة  ت حي  و ت راغ   -2

فالالية  –تقدير الذال  –بالم الغيريرال الية ية فالي اؤ  الالقةة بيحمساة  -3
وأبالاد اليييع غي ل  الغاليغدا نو  ا)مدغا  فغيرير وسي كوالغخااهة ل  الذالك

فاليييع ا اكاديغ ل اليييع ا م الال  الية ،ل اليييع  الحياا ال)اغالية
 . Amos20ف  مغخذ  تحوي  غسار باسيةدا  برماغج  ا)ايغان ك فغيريرال تابالةك

 .  أفض  مغخذ  غح اذر الغيريرال اسيةرا  -4

 . اإلمافك –فالذتخر  ةر  نبر ال خ بح  ا يقف ال غخذ  الغسي -5

 . أدب ك -بح  ا يقف ال غخذ  الغسيةر  نبر الية  فنوغ  -6

 اإلماف ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية .و مساة ال رو  بيح الذتخر  -7

 ا دبية ف  اليييع غي الحياا ال)اغالية .و مساة ال رو  بيح الية  ال الالوغية  -8

 .الية   ف  اليييع غي الحياا ال)اغاليةو غالرفة أ ر الي ان  بيح ت  غح ال خ   -9

 نتائج الدراسة:
 :نتائج التحقق من الفرض األو    

تحوي  الغسةار الغقيةرو لوالقةةة بةيح بالةم  غخذ  ل تخاد غبابقة  نو  مي   ال رض ا و   
فالاليةةة الةةذالك تغيريةةرال غسةةيقوةل والغخااهةةة  –تقةةدير الةةذال  –الغيريةةرال الية ةةية فالي ةةاؤ 

 نو  ا)مدغا   الغاليغدا
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ف غيريةةةر وسةةةي كل واليييةةةع غةةةي الحيةةةاا ال)اغاليةةةة فغيريةةةر تةةةابيك لةةةدد اةةةقة السةةة ة الدراسةةةية 

 ا ول .
 AMOS )تج اسيةدا  أسةوخة تحوية  الغسةار باسةيةدا   برمةاغج  ال رضاذا  غح لويحقا   

 –ؤ بالةم الغيريةرال الية ةية فالي ةال غذاة الغد قل أوفالغيريرال الغسيقوةك وا،   ( 20
وأبالةةاد ل  والغخااهةةة الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  فغيريةةر وسةةي كل فالاليةةة الةةذالك –تقةةدير الةةذال 

اكةةةةةاديغ ل اليييةةةةةع ا م الةةةةةال  الية ةةةةة،ل اليييةةةةةع ا فاليييع اليييةةةةةع غةةةةةي الحيةةةةةاا ال)اغاليةةةةةة
 .فغيريرال تابالةك ا)ايغان ك

تقةدير الةةذال  بةةيح فقة  اسةيةراا  غةةح  ةق  واةخد ارتبةةاط غباشةر تةجأفضة  مغةةخذ   تةانو     
اكةةاديغ ل اليييةةع ا م الةةال  الية ةة، ل ا فاليييةةع  اليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةةنوةة  أبالةةاد 

 اغ ح تخضي  اذا ال غخذ  غح  ق  الي   اليال :و ل اليييع ا)ايغان ك

 
 ك فالالية الذال –تقدير الذال  –ال غخذ  الغسيةر   لوالقةة بيح بالم غيريرال الية ية فالي اؤ ك 4ش   ف

 ل  والغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  فغيرير وسي كل  فالغيريرال الغسيقوةك
    واليييع غي الحياا ال)اغالية فغيرير تابيك لدد اقة الس ة ا ول  

 اليال : خاغ ح تخضي  ميائج اذا ال غخذ  نو  ال حو 
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 ك 8ادو  ف
تقدير الذال  –الغيريرال الية ية فالي اؤ  بالمل غخذ  تحوي  الغسار لوالقةة بيح   غوشرال مسح الغبابقة

  فالالية الذالكل والغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  ل واليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة ا ول  –
 اليذي اليثالً القيمة المؤشر

Chi-

square(CMIN) 
 أن تيخن غير دالة إم ائيًّا 2;.66

  (غير دالت) 0;5.5 مستىي الذاللت

DF ;  

CMIN/DF 6.0:  8أقل من 

GFI 
5.02 

 7تساود و ك: القيغة الغرت الة فأد الي  تقيرة أ7غح فص رك إل  ف
 صحي ك تيير إل  غبابقة أفض  لو غخذ .

NFI 
5.0. 

 7تساود و ك: القيغة الغرت الة فأد الي  تقيرة أ7غح فص رك إل  ف
 صحي ك تيير إل  غبابقة أفض  لو غخذ .

IFI 
5.02 

 7تساود و ك: القيغة الغرت الة فأد الي  تقيرة أ7إل  ف غح فص رك
 صحي ك تيير إل  غبابقة أفض  لو غخذ .

CFI 
5.02 

 7تساود و ك: القيغة الغرت الة فأد الي  تقيرة أ7غح فص رك إل  ف
 صحي ك تيير إل  غبابقة أفض  لو غخذ .

RMSEA 
5.5. 

غبابقة  ك: القيغة القرابة غح ال  ر تيير إل 8.7غح فص رك إل  ف
 ايدا لو غخذ .

غي بيامال ني ة  تحوي  الغسارل غخذ  اغبابقةك مسح ات ا  ف ك8ييض  غح ادو  ف   
χفيام  ةيغة لغ ح اسيةراا  أأفض  مغخذ  خ اذا او ل  الدراسة

ل غخذ  تحوي  الغسار     2
χتام  ال سبة بيح ةيغة و وا  غير دالة إم ائيًال   6بدراال مراة    77.68

إل   2
ل  CFI= 0.98 > 0.90ل وغوشرال مسح الغبابقة ف  3  < 1.95ال الحراة   درا

NFI= 0.97 > 0.90   لRMSEA= 0.07 < 0.08 ل غغا  تام  ف  الغسيخد الغقبخ  ك
تخضي  غالاغقل ا)محدار الغالياراة وغير واغ ح  يد  نو  واخد غبابقة ايدا لو غخذ  ل 

فالالية  –تقدير الذال  –ال الية ية ف الي اؤ بالم الغيرير الغالياراة وأ باح القياس بيح 
ل والغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  ف غيرير وسي  ك ل  فالغيريرال الغسيقوةك الذال ك

 تغا يو، : واليييع غي الحياا ال)اغالية ف غيرير تابي ك لدد اقة الس ة ا ول  ال)اغالية
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 ك 9ادو  ف

 –تقدير الذال  –بيح بالم غيريرال الية ية ف الي اؤ اة وأ باح القياس غالاغقل ا)محدار الغالياراة وغير الغاليار 
 فالالية الذال ك فالغيريرال الغسيقوةك ل والغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  ف غيرير وسي ك ل واليييع غي الحياا ال)اغالية

 ف غيرير تابيك لدد اقة الس ة ا ول   

 نقةال الغيريرال
 الخزن ا)محداري 

 اري الغالي
 الخزن 

 ا)محداري 
  ب 

 القياس
 ال سبة 
 الحراة

غسيخد 
 الد)لة

 8.87 4.97 8.84 8.79 8.37 الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  ---> تقدير الذال
 8.87 4.89 8.89 8.35 8.27 الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  ---> فالالية الذال

 8.85 2.3 8.85 8.77 8.75 الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  ---> الي اؤ 
الغخااهة الغاليغدا نو  

 ا)مدغا 
 8.87 3.74 8.2 8.75 8.28 اليييع ا اكاديغ، --->

الغخااهة الغاليغدا نو  
 ا)مدغا 

 8.87 3.73 8.74 8.52 8.38 اليييع ا)م الال  الية   --->

الغخااهة الغاليغدا نو  
 ا)مدغا 

 8.85 2.29 8.7 8.23 8.78 اليييع ا)ايغان  --->

 8.87 5.87 8.7 8.57 8.37 اليييع ا اكاديغ، ---> تقدير الذال
 8.87 2.84 8.87 8.2 8.23 اليييع ا)م الال  الية   ---> تقدير الذال
 8.87 4.23 8.85 8.27 8.34 اليييع ا)ايغان  ---> تقدير الذال

بيح  8.87غسيخد غخاب ودا  إم ائيًا ن د غباشر و  ك واخد ت  ير9ييض  غح ادو  ف    
واةةذا غةةا أاكةةدل نويةة  الالديةةد غةةح الدراسةةال  لوالغخااهةةة الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  تقةةدير الةةذال

الغخااهةة الغاليغةةدا نوة  ا)مةةدغا  و نوة  أن تقةدير الةةذال لة  تة  ير نوةة  الغخااهةة بيةة   نةا  
ك .اكغةا (Salami,2011 ك ل ودراسةةFriedlander et al.,2007دراسةةف بي    ةاص غثة :

بةةةيح فالاليةةةة الةةةذال  8.87واةةةخد تةةة  ير غباشةةةر وغخاةةةب ودا  إم ةةةائيًا ن ةةةد غسةةةيخد  ييضةةة 
والغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا ل واةذا غةا أاكةدل نوية  الالديةد غةح الدراسةال نوة  أن فالاليةة 
الةةذال لهةةا تةة  ير نوةة  الغخااهةةة بيةة   نةةا  والغخااهةةة الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  بيةة    ةةاص 

 ك ل ودراسةةة(Chemers et al., 2001 ك ل ودراسةةة Bray , 2007دراسةةة ف  غثةة :
 Morton et al.,2014) .وايض  واخد ت  ير غباشر وغخاب ودا  إم ائيًا ن د غسيخد  ك

بةةةيح الي ةةةاؤ  والغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا ل واةةةذا غةةةا أاكةةةدل نويةةة  الالديةةةد غةةةح  8.85
الغخااهةةةة الغاليغةةةدا نوةةة  الدراسةةةال نوةةة  أن الي ةةةاؤ  لةةة  تةةة  ير نوةةة  الغخااهةةةة بيةةة   نةةةا  و 
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ل ودراسةةةة  ك Aspinwall & Taylor, 1992فا)مةةةدغا  بيةةة    ةةةاص غثةةة : دراسةةةة 
Brissette, et al., 2002))  ودراست ،Perera, & McIlveen, 2014) .ك 

اكغةا أةهةةرل ميةةائج تحويةة  الغسةار واةةخد تةة  يرال غباشةةرا غخابةة ودالةةة إم ةةائيًا بةةيح تقةةدير    
ا)ايغةان  ك  –ا)م الال  الية ة   –اكاديغ  ي الحياا ال)اغالية ف ا أبالاد اليييع غو الذال 

الةذيح  (Hickman et al., 2000)واةذا غةا أاكةدل نوية  الالديةد غةح الدراسةال ل غثة  دراسةة 
ذال اليوةة  الغرت ةةي يةةرتب  بةةاليييع ن ةةد ا)ميقةةا  إلةة  الغرموةةة ال)اغاليةةة . الةةأن  تقةةدير  واةةدوا

لةةةدد  الية ةةة  ا)م الةةةال اليييةةةع و اكةةةاديغ    واليييةةةع ا غ بةةة  ةةةةخد لويييةةةع ا)ايغةةةان وأمةة 
 . ا ول االبال الس ة ال)اغالية 

ل  8.85غخابةة ودالةة ن ةد غسةيخد ف و ت  يرال غباشةرا  واخد أةهرل ميائج ال غخذ  أيضاو    
فا اكةاديغ  أبالةاد اليييةع غةي الحيةاا ال)اغاليةة و ك بيح الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مةدغا  8.87

واةةةذا غةةةا أاكةةةدل نويةةة  الالديةةةد غةةةح الدراسةةةال نوةةة  أن  ا)ايغةةةان ك –  الية ةةة  ا)م الةةةال –
اليييةع  لهةا تة  ير نوة  الغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  بية    ةاصو  الغخااهة بي   نا  

 ك .(Perera & McIlveen, 2014 غث : دراسة غي الحياا ال)اغالية
 :الثانىنتائج التحقق من الفرض    

لوالقةةةة بةةيح بالةةم  الغسةةيةر مغةةخذ  تحويةة  الغسةةار  يةيوةةع نوةة  م  يةة   ال ةةرض الثةةام   
فالاليةةةة الةةةذالك تغيريةةةرال غسةةةيقوةل والغخااهةةةة  –تقةةةدير الةةةذال  –فالي ةةةاؤ  غيريةةةرال الية ةةةية

واليييةةةع غةةةي الحيةةةاا ال)اغاليةةةة فغيريةةةر تةةةابيك لةةةدد  الغاليغةةةدا نوةةة  ا)مةةةدغا  فغيريةةةر وسةةةي ك ل
 تبالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًا ) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيقف ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ   اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية ا ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال)اغاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .إماف ك –ف ذتخر 
تةةج نغة  مغةةخذ  تحوية  الغسةةار الغسةةيةر  نبةر غ)غةةخني  الدراسةةة لويحقةا غةةح اةذا ال ةةرض     

غةةي واةةخد مراةةة فةة  تقةةدير الييةةبالال ف غالةةاغقل ا)محةةدارك ليةة  غ)غخنةةة  إمةةافك –فذتةةخر 
ك غةةةي فةةةرض  إمةةةاف –نبةةةر غ)غةةةخني  الدراسةةةة ف ذتةةخر ك ل وتةةةج نغةةة  مغةةةخذ  آ ةةر 7فمغةةخذ  

بحة  اة  يةيوةع ال غةخذ  ا و  و  تساود ةيج الييبالال ف غالةاغقل ا)محةدارك لية  غ)غخنةة ل
ال يةائج الية  تةج يغ ةح تخضةي   ( AMOS 20 ) باسةيةدا   برمةاغجو  ل نةح ال غةخذ  الثةام 

 غح  ق  ال)دو  اليال : الخصخ  إليها
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 ك78ادو  ف

   الثام  ال غخذو غوشرال مسح الغبابقة لو غخذ  ا و   
 إماف ك –نبر غ)غخني  الدراسة ف ذتخر 

  7النيىرج  6النيىرج  الغوشر

Chi-square(CMIN) 85.67 8:.982 

 ( :5.5دالت عنذ ) :5.57 ( 5.56عنذ  )دالت5.557 غسيخد الد)لة

DF 67 76 

CMIN/DF 7.:9; 6.;22 

GFI 5.0; 5.0; 

NFI 5.09 5.0: 

IFI 5.0; 5.02 

CFI 5.0; 5.02 

RMSEA 5.52 5.5: 

تقدير غالاغقل ا)محدار بي    {ا و  ك أن غوشرال مغخذ  78ييض  غح ادو  ف     
χةيغة اليال  ف خ نو  ال ح اكام  (  إناث – ذكهر) مر نبر غ)غخني  الدراسة

لو غخذ      2
وتام  ال سبة بيح ةيغة ل 8.87ن د غسيخد  إم ائياً  دالة وا  72بدراال مراة  38.72

χ
  NFI= 0.94 لGFI= 0.96ل وغوشرال مسح الغبابقةف 2.546  دراال الحراة   إل 2
غغا يد  نو  واخد غبابقة ايدا  كRMSEA=  0.08ل   CFI= 0.96ل  IFI= 0.96ل

الثام  فتساود ةيج الغالاغقل ا)محداراة ل بي غا تام  الغوشرال الةاصة بال غخذ   لو غخذ 
χاكغا يو : فيام  ةيغة  ( ( إناث – ذكهر) نبر غ)غخني  الدراسة 

بدراال  35.438    2
χل وتام  ال سبة بيح ةيغة 8.85ن د غسيخد  إم ائياً  دالة وا  27مراة   

إل  دراال  2
 IFI= 0.98ل  NFI= 0.95 ل GFI= 0.96ل وغوشرال مسح الغبابقة ف7.688الحراة   

عن النمهذج ولمعرف  هل يختل  النمهذج األو   كل RMSEA=  0.05ل  CFI= 0.98ل 
χالتغير  فى قيمتى  الثانى  تم حداب 

مراة تقدير غالاغقل ف بين النمهذج األو  2
  والثانىك اإلمافو الذتخر  ا)محدار نبر غ)غخني  الدراسة

ك  الذتخر واإلماف تساود تقديرال غالاغقل ا)محدار نبر غ)غخني  الدراسةف
ك   ل أد أن  9   72 – 27ك بدراال مراة ف  5.378   38.72 -35.438تساودف

χف
χ { 9بدراال مراة  5.378   ∆  2

ن د  76.979   9ال)دولية ن د دراال مراة  2
أن دالة إم ائيًا ل غغا يد   غير ا و ك  } 8.87ن د غسيخد  27.666ل  8.85غسيخد 

 . ك إماف – ذتخرف ال غخذ  ) يةيوع نبر غ)غخني  الدراسة 
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 : الثالثنتائج التحقق من الفرض 
لوالقةةةة بةةيح بالةةم  الغسةةيةر مغةةخذ  تحويةة  الغسةةار  يةيوةةع نوةة  ميةة   ال ةةرض الثالةة     

فالاليةةةة الةةةذال ك تغيريةةةرال غسةةةيقوةل والغخااهةةةة  –تقةةةدير الةةةذال  –فالي ةةةاؤ غيريةةةرال الية ةةةية 
واليييةةع غةةي الحيةةاا ال)اغاليةةة ف غيريةةر تةةابيك لةةدد  الغاليغةةدا نوةة  ا)مةةدغا  ف غيريةةر وسةةي  ك ل

 .نوغ  ك –تبالًا ) يقف الية   فأدب   سية ا ول  ال)اغاليةاقة الس ة الدرا
لويحقةا غةةح اةذا ال ةةرض  تةةج نغة  مغةةخذ  تحوية  الغسةةار الغسةةيةر  نبةر غ)غةةخني  الدراسةةة    

غةةي واةةخد مراةةة فةة  تقةةدير الييةةبالال ف غالةةاغقل ا)محةةدارك ليةة  غ)غخنةةة  كنوغةة  – أدبةة ف
ك غةةي فةةرض  نوغةة  – أدبةة دراسةةة ف نبةةر غ)غةةخني  الك ل وتةةج نغةة  مغةةخذ  آ ةةر 7فمغةةخذ  

بحة  اة  يةيوةع ال غةخذ  ا و  و  تساود ةيج الييبالال ف غالةاغقل ا)محةدارك لية  غ)غخنةة ل
ال يةةائج اليةة  تةةج يغ ةةح تخضةةي   ( AMOS 20 )باسةةيةدا   برمةةاغجو  نةةح ال غةةخذ  الثةةام 

 غح  ق  ال)دو  اليال  : الخصخ  إليها
 ك 77ادو  ف
 ال غخذ  الثام  و ذ  ا و  غوشرال مسح الغبابقة لو غخ 

 نوغ  ك –نبر غ)غخني  الدراسة ف أدب  
  7النيىرج  6النيىرج  الغوشر

Chi-square(CMIN) 86.799 ;7..:; 

 ( 5.56) دالت عنذ 5.555 ( 5.56)دالت عنذ 5.557 غسيخد الد)لة

DF 67 76 

CMIN/DF 7.;59 7.022 

GFI 5.0; 5.07 

NFI 5.09 5.09 

IFI 5.02 5.0; 

CFI 5.0. 5.0; 

RMSEA 5.50 5.50 

تقدير غالاغقل ا)محدار بي    {ا و  ك أن غوشرال مغخذ  77ييض  غح ادو  ف     
لو غخذ     χ2ةيغة اليال  فخ نو  ال ح تام نوغ ك   –فأدب   مر نبر غ)غخني  الدراسة

بيح  وتام  ال سبةل 8.87إم ائيًا ن د غسيخد  دالة وا  72بدراال مراة  37.244
χةيغة 

 =NFI لGFI= 0.96ل وغوشرال مسح الغبابقةف 2.684إل  دراال الحراة    2

غغا يد  نو  واخد غبابقة  كRMSEA=  0.09ل   CFI= 0.97ل  IFI= 0.98ل  0.94
الثام  ف تساود ةيج الغالاغقل ل بي غا تام  الغوشرال الةاصة بال غخذ  ايدا لو غخذ 
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  χ2تغا يو  : فيام   ةيغة  ك }نوغ  –أدب  { ا)محداراة نبر غ)غخني  الدراسة

تام  ال سبة بيح و ل 8.87إم ائيًا ن د غسيخد  دالة وا  27بدراال مراة    62.756
χةيغة 

 =NFI ل GFI= 0.92ل وغوشرال مسح الغبابقة ف2.988إل  دراال الحراة    2

لغالرفة ا  يةيوع و  كل RMSEA=  0.09ل  CFI= 0.96ل  IFI= 0.96ل  0.94
مراة ف بيح ال غخذ  ا و  χ2اليرير  ف  ةيغي ل غخذ  ا و  نح ال غخذ  الثام   تج مساة ا

تساود تقديرال ك والثام  فالالوغ و تقدير غالاغقل ا)محدار نبر غ)غخني  الدراسة ا دب  
 37.244 -62.756ك  تساودف الالوغ و غالاغقل ا)محدار نبر غ)غخني  الدراسة ا دب  

بدراال  χ2  ∆   37.572كل أد أن ف 9   72 – 27ال مراة فك بدرا 37.572  
 27.666ل  8.85ن د غسيخد  76.979   9ال)دولية ن د دراال مراة  χ2 { 9مراة 

 األو أ  النمهذج مما يد  ل  8.87ن د غسيخد  دالة إم ائياً  ا و ك  } 8.87ن د غسيخد 
عن  يختل  }نوغ ك –أدب  ف تقدير غالاغقل ا)محدار بي   مر نبر غ)غخني  الدراسة {

 ك}نوغ  –أدب  {تساود ةيج الغالاغقل ا)محداراة نبر غ)غخني  الدراسة ف النمهذج الثانى
ل ال  ال غخذ  ا و  مي  تام  اغيي غوشرال مسح الغبابقة أفض  غح ال غخذ  الثام  

 .الالوغ و الذد يد  نو  ا يقف ةيج الييبالال نبر غ)غخني  الدراسة ا دب  
 : الدادسو الخامس و  الرابعج التحقق من فروض الدراس  نتائ

 ت   ال روض نو :
) يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسة ا ول  تبالًا ) يقف  -4

 إماف ك. -ال خ ف ذتخر
) يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية لدد اقة الس ة الدراسة ا ول  تبالًا ) يقف  -5

 نوغ  ك . -  ف أدب الية 
 الية   . و ) يةيوع اليييع غي الحياا ال)اغالية تبالًا ) يقف ت  ير ت ان  ال خ   -6
 –مخ  ف ذتخر  2ل  2 × 2وةا  البام  باليحقا غح اذر ال روض باسيةدا  تحوي  اليبايح   

واغ ح نرض ل  نوغ  ك نو  اليييع غي الحياا ال)اغالية –تة   ف أدب   2 ×إماف ك 
 :غح  ق  ال)دوليح اليالييحميائج اليحقا غح اذر ال روض 
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 ك 72ادو  ف 
 تبالاً  اليييع غي الحياا ال)اغالية  اسيبياننو   الغيخسبال الحسابية وا)محرافال الغالياراة  فراد ني ة الدراسةا نداد و  

 ك نوغ /  أدب ف والية  ك إماف / ذتخرف ال خ لغيريرد 
 ا)محراف الغاليارد  الغيخس  الحساب  ددالال الية   ال خ  البالد

اليييع 
 ا اكاديغ 

 

 69.08 :2.:2 80 أدب  ذتخر

 60.85 ;;... 96 نوغ 

 69.90 :28.6 ;; أدب  إماف

 90..6 8.80. 6: نوغ 

اليييع 
ا)م الال  
 الية  

 

 5;.0 55.:9 80 أدب  ذتخر

 0..65 6;..9 96 نوغ 

 .0.0 98.58 ;; أدب  إماف

 .67.9 96.70 6: نوغ 

اليييع 
 ا)ايغان 

 

 28.; 96.88 80 أدب  ذتخر

 27.. 82.70 96 نوغ 

 9;.. 82.76 ;; أدب  إماف

 2.85 :8.;8 6: نوغ 

 الدراة اليوية

 78.76 6.7.62 80 أدب  ذتخر

 85.98 ;:.8;6 96 نوغ 

 :2.:7 9.80;6 ;; أدب  إماف

 ;86.9 6:6.59 6: نوغ 
 

  ك73ف ادو 
 تبالاً  اليييع غي الحياا ال)اغالية  اسيبياننو   الغيخسبال الحسابية وا)محرافال الغالياراة  فراد ني ة الدراسةا نداد و 

 ك إماف / ذتخرف ال خ لغيرير 
 ا)محراف الغالياري  الغيخس  الحساب  الالدد ال خ  البالد

 اليييع ا اكاديغ 
 0;..6 :;.26 25 ذتخر

 8:.;6 2.05. .66 إماف

 اليييع ا)م الال  الية  
 :65.7 89.;9 25 ذتخر

 66.66 .97.7 .66 إماف

 اليييع ا)ايغان 
 .9.. 2..80 25 ذتخر

 :0.. 95..8 .66 إماف

 الدراة اليوية
 88..7 ;...;6 25 ذتخر

 .70.5 .:.6:2 .66 إماف
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  ك 74ادو  ف 

اليييع غي الحياا  اسيبياننو   اة  فراد ني ة الدراسةالغيخسبال الحسابية وا)محرافال الغاليار ا نداد و 
  كنوغ  / أدب ف الية  لغيرير  تبالاً  ال)اغالية 

 ا)محراف الغالياري  الغيخس  الحساب  الالدد الية   البالد

 اليييع ا اكاديغ 
 9;.69 :29.6 :65 أدب 

 62.89 70.:. 07 نوغ 

اليييع ا)م الال  
 الية  

 0.28 ;..98 :65 أدب 

 67.66 99.66 07 نوغ 

 اليييع ا)ايغان 
 .9.. .80.8 :65 أدب 

 2.65 77..8 07 نوغ 

 الدراة اليوية
 .5.:7 70..;6 :65 أدب 

 ;86.9 7;.;:6 07 نوغ 
 

 ك 75ادو  ف 
 ال خ لغيريرد  تبالاً  اليييع غي الحياا ال)اغالية اسيبياننو   ني ة الدراسةتحوي  اليبايح الث ائ  لدراال  

 ك نوغ /  أدب ف والية  ك إماف / ذتخرف

 مصـذر التبـاين البعذ
مجيىع 

 اليربعاث

درجت 

 الحريت

متىسط 

 اليربعاث

قييـت 

 "ف"
 مستىي الذاللت

اليييع 
 ا اكاديغ،

 

 غير دالت 7.66 6.92.: 6 6.92.: كإماف/  ذتخرف ال خ 

 5.56عنذ  دالت 69.56 5..8.02 6 5..8.02 ك أدب / نوغ فالية  

 غير دالت 5.66 70.69 6 70.69 الية  ×   ل خ ا

 7.6.66 608 7879.09: الةب 
  

  .60 :686259 اليو 

اليييع 
ا)م الال  
 الية  

 

 5.56عنذ  دالت .0.; 5;.250 6 5;.250 كإماف/  ذتخرف ال خ 

 غير دالت .5.0 0 6 0 ك أدب / نوغ فالية  

 غير دالت 6.07 :..777 6 :..777 الية  ×   ال خ 

 56.;66 608 77805.72 الةب 
  

  .60 9589.6.5 اليو 

اليييع 
 ا)ايغان 

 

 :5.5عنذ  دالت 50.: 857.52 6 857.52 كإماف/  ذتخرف ال خ 

 :5.5عنذ  دالت ...9 :728.6 6 :728.6 ك أدب / نوغ فالية  

 غير دالت .5.7 ;9.;6 6 ;9.;6 الية  ×   ال خ 

 .0.8: 608 28..:669 الةب 
  

  .60 5.;.8560 اليو 
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 مصـذر التبـاين البعذ
مجيىع 

 اليربعاث

درجت 

 الحريت

متىسط 

 اليربعاث

قييـت 

 "ف"
 مستىي الذاللت

الذرجت 

 اليليت

 5.56عنذ  دالت 79.; 0:.8;92 6 0:.8;92 كإماف/  ذتخرف ال خ 

 5.56عنذ  دالت 8.. 09.85;: 6 09.85;: ك أدب / نوغ فالية  

 غير دالت 5.89 ::.9;7 6 ::.9;7 الية  ×   ال خ 

 .0.8.. 608 :..6:596 الةب 
  

  .60 7.:8:5: اليلً
 

تبالةًا  ا اكةاديغ،ف  اليييةع تخاد فرو  ذال د)لة إم ائية )  أم  ك75فييض  غح ادو    
. ئياً إم ةةادالةة   غيةةر اةة و  2.77م ف م    ك ميةة  تامةة  ةيغةةةإمةةاف/ ذتةةخرف ) ةةيقف ال ةةخ 

فةةة  اليييةةةع ا اكةةةاديغ، تبالةةةًا ) ةةةيقف الية ةةة  فةةةرو  ذال د)لةةةة إم ةةةائية  وليةةةح تخاةةةد 
 8.87ن ةد غسةيخد  ا  دال  إم ةائياً و   74.87م ف م    مي  تام  ةيغة  فأدب / نوغ ك

اغ ةةةح ت سةةر ذلةةةث أن ابيالةةةة الغةةةخاد الدراسةةةية فةةة  و  لك74فاةةةدو   ل ةةال  الية ةةة  ا دبةةة 
تيةخن غيةابهة لوغرموةة الثامخاةةل بةةقف الية  ةال الالوغيةة الية  ال ا دبية غغ ةح أن 

الدراسةة الغالغويةةة الية  تةيوةع ابيالةةة الدراسةة ا اكاديغيةة فةة  اليويةة نةةح الغرموةة الثامخاةة غةةح 
) يخاةد أ ةر لي انة  تة  غةح و  .الي  تدرس ف  الية  ال الالوغيةة ةابيالة الغخاد ا اكاديغيو 

اة  غيةر دالة  و  8.77م ف م    مية  تامة  ةيغةةاليييةع ا اكةاديغ   الية   نوة و ال خ  
الية ةةة  نوةةة  اليييةةةع ا اكةةةاديغ  ) ياليغةةةد نوةةة  بالضةةةهغا و أد أن تةةة  ير ال ةةةخ   إم ةةةائياً 

 .البالم
ا)م الةةةال  وايضةةة  أيضةةةا غةةةح ال)ةةةدو  أمةةة   تخاةةةد فةةةرو  ذال د)لةةةة إم ةةةائية فةةة  اليييةةةع   

اةة  دالةة  و  6.97م    تبالةةًا ) ةةيقف ال ةةخ  فذتةةخر/ إمةةافك ميةة  تامةة  ةيغةةة م ف الية ةة 
ي إلةةة  أن ابيالةةةةة اةةةواةةةذا ير  كل 73ف اةةةدو  ل ةةةال   الةةةةذتخر 8.87ن ةةةد غسةةةيخد  إم ةةةائياً 

 يحةي)ح أنام الاليًا وشة يًا ف  فيرا ة يرا دا   اليوية ل إمغا غغ ح  ح) تييي  أمهح اإلماف
 تخاةد  فةرو  ذال د)لةة إم ةائية)  . وليةح ن ةس الةذتخر لبالم الخة  لييييةع فة  اليويةة

ة ة  فأدبة / نوغة ك  مية  تامة  ةيغةة تبالةًا ) ةيقف الي ا)م الال  الية ة ف  اليييع 
الية ةة  و ) يخاةةد أ ةةر لي انةة  تةة  غةةح ال ةةخ  و دالةة  إم ةةائيًا. غيةةر  اةة  و   8.97فم   م

 ا  غير دال  إم ائيًا.و  7.92م ف م    مي  تام  ةيغة ا)م الال  الية  نو  اليييع 
د فةةةرو  ذال د)لةةةة إم ةةةائية فةةة  اليييةةةع ا)ايغةةةان  تبالةةةًا وايضةةة  غةةةح ال)ةةةدو  أمةةة  تخاةةة  

اةة  دالةة  إم ةةائيًا ن ةةد و  5.89م ف م    ل ةةخ  فذتةةخر/ إمةةافك ميةة  تامةة  ةيغةةة) ةةيقف ا
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اةةةذا يغ ةةةح أن يراةةةي إلةةة  أن الةةةذتخر باسةةةيبانيهج تيةةةخاح و ل ل ةةةال   الةةةذتخر 8.85غسةةةيخد 

خاةةد فةةرو  ذال د)لةةة تو  .ةال اديةةدا بةةةقف اإلمةةاف اليةة  يغ ةةح أن ت  ةذ بالةةم الخةةة اصةد
تبالًا ) يقف الية   فأدب / نوغة ك  مية  تامة  ةيغةة   ا)ايغان إم ائية ف  اليييع 

اةةذا و  ل ةةال  الية ةة  ا دبةة  8.85ن ةةد غسةةيخد  اةة   دالةة  إم ةةائيًا و   4.77م ف م   
ابيالةة الدراسةة لوية  ةال الالوغيةة و صةالخبيها و يغ ح أن يراي إل  أن تثرا الغةخاد الدراسةية 

) يخاةةد و . الغيةةارتة فةة  ا ميةةبة ا)ايغانيةةة دا ةة  اليويةةةو ) تسةةغ  بالغةة  صةةدةال اديةةدا أ
مفم    ميةةة  تامةةة  ةيغةةةة ا)ايغةةةان الية ةةة  نوةةة  اليييةةةع و أ ةةةر لي انةةة  تةةة  غةةةح ال ةةةخ  

 ا  غير دال  إم ائيًا.و  8.27
وايضةةةة  غةةةةح ال)ةةةةدو  أمةةةة  تخاةةةةد فةةةةرو  ذال د)لةةةةة إم ةةةةائية فةةةة  الدراةةةةة اليويةةةةة  تبالةةةةًا     

اةة  دالةة  إم ةةائيًا ن ةةد و  6.24) ةةيقف ال ةةخ  فذتةةخر/ إمةةافك ميةة  تامةة  ةيغةةة  م ف م   
. اةذا يةد  نوة  أن الةذتخر أاكثةر تيي ةًا غةح اإلمةاف فة  اليويةةو  ل ال   الةذتخر 8.87غسيخد 

تخاةةةد  فةةةرو  ذال د)لةةةة إم ةةةائية فةةة  الدراةةةة اليويةةةة تبالةةةًا ) ةةةيقف الية ةةة  فأدبةةة / و 
ل ةةةال   8.87اةةة  دالةةة  إم ةةةائيًا  ن ةةةد غسةةةيخد و  7.3م    نوغةةة ك ميةةة  تامةةة  ةيغةةةة م ف

اةةةذا يةةةد  نوةةة  ان الية  ةةةال ا دبيةةةة أاكثةةةر تيي ةةةًا غةةةح الية  ةةةال و  الية ةةة  ا دبةةة 
الية   نو  الدراة اليوية مي  تام  ةيغة م و ) يخاد أ ر لي ان  ت  غح ال خ  و . الالوغية

 ا  غير دال  إم ائيًا.و  8.34ف م   
 النتائج : خالصة

 تخصةةو  ميةةائج الدراسةةة إلةة  واةةخد غبابقةةة لو غةةخذ  الغقيةةرو غةةي واةةخد تةة  ير غباشةةر غةةح    
ا اكاديغ،ل ا)م الال، الية ة،ل ا)ايغةان،كل تغةا تخصةو  تقدير الذال نو  أبالاد اليييع ف

اليييةع و ميائج الدراسة إل  واخد فةرو  بةيح الةذتخر واإلمةاف فة  اليييةع ا)م الةال  الية ة  
تخاد فرو  بةيح تة  غةح الية ة  الالوغة  و بي   نا  ل ال  الذتخرل  اليييعو ا)ايغان  

وا دبةة  فةة  اليييةةع ا اكةةاديغ  واليييةةع ا)ايغةةان  واليييةةع بيةة   نةةا  ل ةةال  الية ةة  
 ا دب .
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 توصيات الدراسة :
 اليخصية يغ ح ميائجل غح إلي  اليخص  تج وغا أدبيال غح البام  نوي  ااوي غا  ق  غح
 :يو، بغا

 ا ميبةف  نغوية اليييع ف  الغرموة ال)اغاليةل غي شرو أاج  البقة اغساند -7
 .ا)ايغانية الي  تقدغها اليوية

 نح ابيالة الدراسة ف  اليوية. ال)دد تقديج غحاضرال ليخنية البقة -2

إةاغة رمقل ترفيهية لوبقة الغسي)ديح ييالرف فيها البقة نو  بالضهج  -3
 إةاغة أميبة اايغانية.و البالمل 

 ث مكرتحة:حبو
 نغ  دراسة اخلية لدراسة اليييع ف  الحياا ال)اغالية نو  س خال غييالية. -7
دراسة غيريرال أ رد ف  ت  يراا نو  اليييع ف  الحياا ال)اغالية غث  الغسامدا  -2

 ا)ايغانية .

نقةيها بالغخااهة الغاليغدا نو  ا)مدغا  و دراسة سغال الية ية الةغسة اليبرد  -3
 ع ف  الحياا ال)اغالية .ت  يراا نو  اليييو 
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 املراجع: 
 فة، وأ ةرر ال الالةة الدراسةة أسةاليب نوة  لويدراب إرشادي ك . برماغج2874بسغة نغر اليراف ف

دراسةةال ل ا ردميةةة .  ال)اغالةةة اوبةة ا اكةةاديغ، لةدد اليييةع تحسةيح
 . 867 -858ك ل 7ف47الالوخ  اليربخاة ل 
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The causal relationships among some personal and 

demographic variables, engagement coping and 

adaptation to the university life 

 for the first-year students 
 

Abstract 

  The present research aims to examine the casual  relationship 

between some personal variables (optimism, self-esteem , self-

efficacy) as independent variables, and engangment coping as 

intermediate variable, and adaption to university life as dependent 

variable among the first year students in the light of a path analysis, in 

addetion to demographic variables (gender , acadimic specialization) . 

The study sample was (197) students (80 males , 117 females) from 

the disciplines (Arabic Language, Mathematics, Physics). The study 

results found a fit of the proposed model with a modification of the 

presence of a direct effect of self-esteem on adapttion dimensions 

(academic, personal-emotional, social). Also, there were differences 

between males and females in the personal-emotional adaption and 

social adaption and overall adaption in favor of males, and differences 

between the scientific specialization and arts in academic adaption and 

social adaption and overall adaption in favor of arts specialization. 

 


