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لدى   أبعاد المرونة النفسية كعوامل منبئة بجودة الحياة االكاديمية
 المتعثرين دراسيا من طالب المرحلة الثانوية 

 د. محمد بن علي المنتشري  
 المستخلص

 النفسوية  والمرونوة األكاةيميوة  الحيوا  جووة  من كلا  مستوى  قياس  إلى  الدراسة  هدفت

 والكشو  النفسوية  والمرونوة األكاةيميوة الحيا  جوة  بين العلقة  طبيعة  على  والتعرف

 لوودى النفسووية  المرونووة أبعوواة  خوول  موون األكاةيميووة الحيووا  بجوووة  التنبوو  إمكانيووة عوون

 .جد  بمحافظة الثانوية المرحلة في ةراسياا المتعثرين  الطلب 
 (260) مووون الدراسوووة عّينوووة وتكّونووو   االرتبووواطي  الوصوووفي المووون   الدراسوووة اتبعووو    
 االسوتطليية العينوة تكّونو   بينموا قصودية  بطريقوة  اختيوارم   تو   ةراسوياا   متعثراا   الباا ط

 المسوووتخدمة  لووواةوا   السووويكومترية الخصوووا    مووون للتأكووود  متعثوووراا طالبووواا  (60) مووون

 بمتغيورا   المرتبطة البيانا   لجمع النفسية االختبارا   من مجموعة  استخدام  ت   حيث 

 جوووة  مقيوواس الباحووث الطالووإ إعووداة  بمعلومووا   وليووةأ اسووتمار  موون  مكونووة الدراسووة

 .(2017 )الشبو   النفسية المرونة مقياس ( 2014 )العتيبي  األكاةيمية الحيا 
 موون متوسوو  بمسووتوى  ةراسووياا المتعثوورين تمتووّع أمم ووا  نتووا   عوود  عوون الدراسووة أسووفر  

 النتوا   ظ ر  أ كما النفسية  المرونة من منخفض  وبمستوى  األكاةيمية  الحيا   جوة 

 إمكانيووة وأكوود   النفسووية المرونووة أبعوواة  األكاةيميووة الحيووا  جوووة  بووين علقووة وجوووة  عون

 .ةراسياا المتعثرين الطلب  لدى النفسية  والمرونة األكاةيمية الحيا  بجوة  التنب 
 المتعثورين للطولب  الراييوة البرام  تطوير أمم ا  توصيا   عد  إلى  الدراسة  توصل  

 موع المجتمعيوة الشوراكة وتفعيو  التعليمي  الميدان  في  واجتمايياا   وتربوياا   نفسياا   ةراسيا

 اإلرشوواةية والبوورام  التربويووة الخطوو  لتنفيوو   تسووعى التووي المسوواند  المختصووة الج ووا  

 التطوووورا   موووع يتماشوووى بموووا خاصوووة  ةراسوووياا وللمتعثووورين عاموووة للطووولب  والعلجيوووة

 السوووووعوةية العربيووووة المملكووووة لرؤيوووووة وفوووو  الطموحووووة والتطّلعوووووا   المعاصوووور  التنمويووووة
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ا وتمكينوو  واعوود  جيوو  وإلعووداة  التعليميووة  العمليووة بالمنظومووة للرتقووا  م 2030  علميووا

  .والوطنية المجتمعية الخدمة في ليس   وم نياا
 كلمات مفتاحية:

 الطالب المتعثرين دراسًيا –المرونة النفسية  –جودة الحياة األكاديمية  
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  مقدمة الدراسة
يووو ار الم تموووين بالدراسوووا  النفسوووية أن علووو  الووونف  اإليجوووابي يعمووو  علوووى        

اكتساب الرضا واالستقرار النفسي للفرة مع ذات    ومع االخرين   ومع حيات  التي 
يعيشوو ا بصووفة عامووة   وذلوو  موون خوول  اكتشوواف الجانووإ المشوور  لديوو  ومكووامن 

ةيميووة موون الجوانووإ ال امووة التووي القووو  والفئووا   والقووي    وتووأتي جوووة  الحيووا  االكا
  . يسعى عل  النف  اإليجابي الى تحقيق ا لدى الطلب المرامقين

ا  ألن اإلنسوان  ل ا با  البحث في مفاهي  عل  الّنف  اإليجوابي مطلبواا إنسوانياا ملحوا
إل علوووى الجوانوووإ اإليجابيوووة فوووي حياتووو  (  يسوووتطيع أن يتوافووو  موووع مجتمعووو  إذا راوووّ

فلعلووو  الوووّنف  اإليجوووابي ةور فوووي إعووواة  التووووا ن للووونف     (  2010عكاشوووة  سووولي  
واإلس ام في ةراسة مصاةر ومحودةا  الصوحة الّنفسوّية   وأيئواا االمتموام باألبعواة 

ة للحيوووا  )أبوووو حووولو    (  ويمثووو  مف ووووم جووووة  الحيوووا  بووو ر  امتموووام ٢٠١٤اإليجابيوووّ
ا  عل  الّنف  عام وترايإل عل  الّنف  اإليجابي  حيث ةخ  المسار األكاةيمي لمج

عندما تناول  سليجمان في خطابة للدور  االفتتاحية للجمعية األمريكية لعل    ١٩٩٨
 )٢٠١٣الّنف   )ةياب  

 School-Based ويعّد اتجاه المدرسة المستند  الى خدما  الصوحة النفسوية   
Mental Health Services (SBMHS)   أحود االتجاموا  الحديثوة فوي مجوا

فبرام  االرشاة النفسي التربوي المنطلقة من م ا االتجاه ت ودف بشوك  عل  النف    
عوووام إلوووى سووود الفجوووو  بوووين خووودما  الصوووحة النفسوووية اإلكلينيكيوووة وخووودما  االرشووواة 
النفسووي التربوووي  وتلووى تعإليووإل الصووحة النفسووية موون خوول  مسوواعد  الطوولب الوو ين 

 ؛Kern,et al,2017) .يعانون من المشكل  النفسية المرتبطة بالعم  المدرسي
Leschied ; Saklofske; Flett,2018.). 

المنبثقة عن مف وم جوة  الحيا   والمستحدثة فوي مجوا  العلووم النفسوية بشوك  عوام 
والصحة النفسية بشك  خاص ,ف و مف وم ذو ج ور منبثقة من المدرسة االنسوانية  

موو ا المف وووم موون  التووي عوواة  مووا تراووإل علووى النووواحي اإليجابيووة لافووراة, امووا يعتبوور
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المتغيوورا  النفسووية التووي أحوودث  تغييووراا عميقوواا  فووي طبيعووة النظوور  للبي ووة المدرسووية 
عبر ممارسا  نفسية وتربوية ماةفة وصوال لتحقي  أعلى مستويا  الشعور بجووة  
الحيا   بوصف  يتناو  مدى رضا الموتعل   عون البي وة المدرسوية بموا يشوم  توقعاتو  

النفسوية ومسوتوى علقاتو  االجتماييوة فوي ظو  اعتبارموا جوإل اا ال المستقبلية وحالتو  
 )2017يتجإلأ من جوة  الحيا  بصفة عامة   )سال   

ا فووي تحسووين جوووة   الحيووا  ,حيووث توو ثر بشووك  مباشوور   وللمرونووة النفسووية ةوراا مامووا
علوووى الرضوووا بالحيوووا  ,كموووا تسووو   فوووي خفوووض مسوووتوى االضوووطرابا  النفسوووية لووودى 

عامل منب ا بجوة  الحيا  االكاةيمية  وتشك  علقوة ارتباطيوة ةالوة   المرامقين, وتعد 
 ; Graham ,at al 2016  احصوا يا بجووة  الحيوا   أكود ذلو  ةراسوة اولا مون

Fardaneh, et al(2018) ; Rudwan& Saada,(2017)  
;KaRiMiRad,et al ,2018, )  

ي تسوووو   فووووي تعإليووووإل كمووووا تعتبوووور المرونووووة النفسووووية موووون المتغيوووورا  الم مووووة التوووو    
الجوانإ الوقا ية بما ي دف الى الحد من مستوى الئوغو  النفسوية وتنميوة مظوامر 
الصوووحة النفسوووية اإليجابيوووة لووودى المووورامقين  اموووا أن وووا تعووود مووون العمليوووا  التكي يوووة 

 (Baños,et al. 2017)  .الجيد  في مواج وة الصودما  والت ديودا  والئوغو 
شخصوووية الديناميكيوووة النما يوووة   التوووي تعنوووى وموووي أيئوووا تمثووو  احووودى السوووما  ال 

 (2017بوص  قدر  الفرة على التكيف اإليجابي  )الشبو   
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 :مشكلة الدراسة
تعد البي ة المدرسية بحاجة ماسة إلى ج وة أكبر لتلبية الحاجا                   

ي النفسووية والتربويوووة  فعلووى وجووو  التحديووود   عوواة  موووا يتوووأثر مسووتوى التوافووو   النفسووو
–لطلب المرحلة الثانوية بسبإ المعانا  من أحود المشوكل  التعليميوة أو النفسوية 

التوي تو  تشخيصو ا فوي  -كاضطرابا  القل  أو المإلاج أو عدم االسوتمتا  بالحيوا  
 ضوووو  معوووايير الووودلي  االحصوووا ي والتشخيصوووي للضوووطرابا  النفسوووية الخوووام 

DSM-IV ( مون  22%(, و)50بنسوبة شويو  قودر  بوو )%  يصوعإ اكتشواف   أو
التعام  مع   نظوراا لمورورم  بمجموعوة مون التقلبوا  النفسوية أو السولواية المرتبطوة 

ا حثيثوة ومراووإل  فوي الكشوو  عون    .بطبيعوة مرحلووة المرامقوة  والتووي تتطلوإ ج وووةا
(Brener& Demissie, 2018) 

 Organization for ووفقاا لما اورةه تقرير منظمة التعواون االقتصواةي والتنميوة 
Economic Co-Operation and Development (OECD )  لعووام

أن مشوكلة عودم االسوتما  بالحيوا     Bücker,et al (2018) م ,وموا ذاوره2017
لوودى طوولب المرحلووة الثانويووة موون Well-Being  او مووا يعوورف بجوووة  الحيووا 

ر مشوكلة المتعثرين ةراسيا تعتبر من المشكل  النفسية الصامتة خاصة وان ا تعتب
نفسوية ذا  بنوا  معقود ومراووإ مون عود  مشوكل  نفسووية اخورى اواالحترا  النفسووي 

 .والقل  واالكت اب وانخفاض فعالية ال ا  والدافعية
 &Wyatt; Oswalt;)ويظ ووور مووون خووول  مراجعوووة الباحوووث لدراسوووة اووو  مووون 

Ochoa,2017 Bruffaerts,et al,2018؛ Suldo,et al.2018)   علوى أن
وية تحظى بأممية ابرى لودى العديود مون البواحثين ,نظورا لتإلامن وا  موع المرحلة الثان

مرحلة المرامقة التي يتعرض في ا الطلب للعديد من  المشكل  الن يسة واالسرية 
والتعليميووة, فشووريحة طوولب المرحلووة الثانويووة تعوود موون أموو  شوورا   المجتمووع حاجوووة 

ن ةراسياا التي ةوما ما تكثور لودي   للرعاية النفسية والتربوية السيما شريحة المتعثري
% (  32المعانا  من مشكل  الصحة النفسية بشك  عام ,خاصة وأن ما نسبت  )
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موون أول وو  الطوولب يعووانون موون بعووض المشووكل  النفسووية التووي يمكوون عإلومووا إلووى 
  .عام  التعثر الدراسي

 Winzer,et al,2018  ;Tung et al., 2018;Lageborn et) يتف  ا  من
al., 2017)   على أن المسوتويا  الودنيا مون جووة  الحيوا   البوا موا تورتب  بئوع

التحصووووي  الدراسووووي وتعثووووره ,وأن الطوووولب  الموووورامقين  مموووون يوووونخفض تحصوووويل   
الدراسووي موو  بحاجووة ماسووة الووى ةراسووا  استقصووا ية تعووإل  موون مسووتويا  الصووحة 

شووووخي  النفسوووية لووودي   خاصوووة فووووي ضوووو  تبنوووي نمووووذج تكوووواملي يعنوووى بتقيوووي  وت
مشوووكلت   االكاةيميوووة والنفسوووية, إذ مووون المحتمووو  أن يكوووون التعثووور الدراسوووي أحووود 
أسوووباب عووودم افايوووة الم وووارا  النفسوووية واالجتماييوووة ,واالنفعاليوووة, و يووواة  المشووواعر 

 .السلبية تجاه الحيا  المدرسية
مموووا سوووب  تتحووودة مشوووكلة الدراسوووة فوووي اإلجابوووة علوووى السووو ا  الر يسوووي الووو ي يووون  

 :على
مكن التنب  بجوة  الحيا  االكاةيمية لدى المتعثرين ةراسيا من طلب المرحلوة م  ي

 الثانوية  من خل  ابعاة المرونة النفسية ؟
  :ويتفر  من  التساؤال  التالية

 ما مستوى المرونة النفسية لدى الطلب المتعثرين ةراسياا ؟ -
 يمية والمرونة النفسية؟م  توجد علقة ةالة احصا َيا  بين جوة  الحيا  األكاة  -

موو  يمكوون التنبوو  بجوووة  الحيووا  االكاةيميووة لوودى المتعثوورين ةراسوويا موون طوولب  -
 المرحلة الثانوية  من خل  المرونة النفسية؟

  :أمداف الدراسة
 :ت دف الدراسة الحالية إلى ما يلي

ن المرونووة النفسووية ( لوودى المتعثووري -قيوواس مسووتوى )جوووة  الحيووا  األكاةيميووة  -1
 .ةراسيا من طلب المرحلة الثانوية
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 -التعرف على طبيعة العلقة بين متغيورا  الدراسوة )جووة  الحيوا  األكاةيميوة  -2
 .المرونة النفسية ( لدى المتعثرين ةراسيا من طلب المرحلة الثانوية

الكش  عون إمكانيوة التنبو  بجووة  الحيوا  األكاةيميوة لودى المتعثورين ةراسويا مون -3
 . لمرحلة الثانوية من خل   المرونة النفسيةطلب ا

  :أهمية الدراسة
 :األهمية النظرية-

انتموا  الدراسوة إلوى مجوا  علو  الوّنف  اإليجوابي الو ي يعود التيوار الحوديث فوي  -1
إل علوى  عل  الّنف  والمنظور الجديد في النظر  إلى قئايا اإلنسان النفسوّية  إذ يراوّ

ن الفوورة والجماعووة  والتووي تسووعى  بوو  إلووى ةراسووة أوجوو  النمووا  والفئووا   ا لتووي تمكووّ
 .تنمية جوانإ الشخصّية والوصو  ب  إلى أسمى معاني الحيا 

أمميوة ةراسوة موضوو  جوووة   -تسووتمد أمميوة الدراسوة مون أمميوة متغيرات ووا  أ --2
الحيا  األكاةيمية  ف ي مطلإ م   في الحيوا   إذ يعود إةراا الطالوإ لجووة  حياتو  

من العوام  المساعد  على تحقيو  فعاليتو  واسوتغل  إمكاناتو  وطاقاتو   األكاةيمية  
 . وارتفا  مستوى شعوره بالرضا والتواف  واإلنجا  وارتفا  تحصيل  الدراسي

  
أمميووة متغيوور المرونووة النفسووية إذ يعتبوور عوواملا م موواا  فووي بنووا  حيووا  األفووراة  -ب 

ا لمواج وووووة المشوووووكل  النفسوووووية   حيوووووث أنووووو  يقووووووم علوووووى صوووووناعة الطالوووووإ نفسوووووي
األكاةيميووووة الئووووا طة فووووي حياتوووو    والتعووووايق مووووع تلوووو  االحوووودا   والقوووودر  علووووى 
تجاو موووا بثبوووا    وبالتوووالي تحقيووو  ال ووودو  واالسوووتقرار مووون خووول  امتلكووو  النئووو  

   . النفسي في التعام  مع المواق  الصعبة
ياا   الو ين مو  كو ل  تنبوع األمميوة مون عينوة الدراسوة  الطولب المتعثورين ةراسو -3

بحاجوووة إلوووى المإليووود مووون  االمتموووام والعنايوووة مووون الناحيوووة التعليميوووة وتقووودي  الخدموووة 
  والبرام  االرشاةية  ومن الناحية العلمية بالتوسع في البحث والدراسة محلياا وعربياا

  :األهمية التطبيقية-
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عون نقوا   تكمن أممية البحث التطبيقية فيما ستوفره من بيانا  ونتا   في الكش 
االحتيووواج التوووي يمكووون توظيف وووا واالسوووتفاة  من وووا مووون قبووو  المختصوووين فوووي االرشووواة 
النفسوي واو ل  الم تمووين بجووة  الحيوا  فووي المجوا  األكواةيمي والتووي علوى ضووو ما 
يت  بنا  البرام  الوقا ية والعلجيوة المتعلقوة بالجوانوإ النفسوية واالرشواةية والتربويوة 

 .مرحلة الثانوية وخاصة المتعثرين ةراسياا من  على حد سوا  لدى طلب ال
 :مصطلحا  الدراسة

 :(Quality of  academic life) جوة  الحيا  االكاةيمية-
(   معرفوووة الطالوووإ بوووالخبرا  17  2014تتبنوووى الدراسوووة الحاليوووة تعريوووف)العتيبي  

اتوو  والم ووارا  وتفاعوو  قدراتوو  واسووتعداةات  إلنتوواج شووي  مفيوود يسووام  فووي تطوووير حي
الدراسووية وامتلكوو  لصووفا  وأنمووا  سوولواية تمكنوو  مووع التوافوو  مووع بي توو  التعليميووة 

  . "لتحقي  الجوة  الشاملة في مجا  التعلي 
  :( أبعاة  ومي4يتئمن مف وم جوة  الحيا  األكاةيمية )          

ن المعرفة   ويوراة ب وا  المعرفوة بوالخبرا  والم وارا  التوي يكتسوب ا الطالوإ  مو (1)
 .خل  عملية التعلي   والتعل  لموضو  ما

البراعة   ويراة ب ا  أّن تفاع  عودة مون القودرا   واالسوتعداةا   والخصوا    (2)
الشخصية ت ةي إلى إنتاج أصي  ومفيود وجديود  يسوام  فوي تقودم وتطوور المعوارف 

 .األكاةيمية للطالإ 
نموا  سولوا  الوو ي الشخصوية  ويوراة ب ووا  البنوا  الخواص لصوفا  الطالوإ  وأ (3)

موووون شووووأن  أن يحوووودة طريقتوووو  المتفوووورة  فووووي تكيفوووو  مووووع البي ووووة التعليميووووة  واكتسوووواب 
 الخبرا  المتاحة ل ا    

( الحكمووة  والمووراة ب ووا  جميووع التوودابير التووي يقوووم بوو  الطالووإ للرفووع موون جوووة  4) 
 (255  ص 2014حيات  األكاةيمية   )العتيبي  
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ا بأن ووا الدرجووة الكليووة التووي يحصوو  علي ووا وتعوورف جوووة  الحيووا  االكاةيميووة   إجرا يووا
أفوووراة العينوووة مووون خووول  مقيووواس جووووة  الحيوووا  االكاةيميوووة المسوووتخدم فوووي الدراسوووة 

 (2014الحالية  ومو من إعداة العتيبي )
  :(Psychological Resilience) المرونة النفسية-

(  12  ص 2017تتبنووووووى الدراسووووووة الحاليووووووة تعريووووووف ) الشووووووبو                   
المرونة النفسية بأن ا   سمة شخصية يتميإل ب ا الفرة في القدر  على إةراا وتنظي  
وتةار  التجربووووة السوووولبية  ومووووي قوووودر  الفوووورة علووووى التووووأقل  والتكيووووف ووضووووع الخطوووو  
الواقعيوووة واتخووواذ الخطووووا  واإلجووورا ا  وتوليووود اسوووتراتيجيا  الل موووة إليجووواة حووو  

لتساعده على استعاة  توا ن  بعد تعرض  لصدمة أو   للمشكل  المتعدة  والمتنوعة
 .معئلة

 :وتتئمن المرونة النفسية تتئمن أربعة أبعاة  ومي
الصووولبة  ويوووراة ب وووا القووودر  علوووى التكيوووف موووع المواقووو  الئوووا طة واتخووواذ  (1)

 .القرارا  الصا بة
ن بعود التفاؤ   ويراة ب  القودر  علوى الترايوإل فوي حو  المشوكل   وتعواة  التووا   (2)

 .ك  مشكلة
تعدة مصاةر االل وام  ويوراة ب وا تعودة مصواةر االل وام  والثقوة فوي القودر  علوى  (3)

 .التغيير لافئ   واالستفاة  من الخبرا  السابقة
ال وودف  ويووراة بوو  تسووخير القوودرا  موون أجوو  تحقيوو  األمووداف والطموحووا    (4)

 (33  ص 2017)الشبو   
بأن  الدرجوة الكليوة التوي يحصو  علي وا أفوراة العينوة وتعرف المرونة النفسية اجرا ياا  

 مون خول  مقيواس المرونوة النفسوية المسوتخدم فوي الدراسوة الحاليوة وموو مون إعوداة 
(Singh& Nan yu,2010)   (2017  ترجمة وتقنين )الشبو 

 :(students who have failed to study) الطلب المتعثرين ةراسياا -     
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يكووون تحصوويل   الدراسووي أقوو  موون مسووتوى أقووران   أو يكووون موو  الطوولب الوو ين   
مسووووتوام  الدراسووووي أقوووو  موووون نسووووبة ذاووووا     والم شوووور الوووو ي يحوووودة لنووووا مووووو تكوووورار 

(  ويعورف 26  2010الرسوب  وقود يحود  التعثور مون أسوباب متعودة   )معووض 
-ثواني -في المرحلة الثانوية بجد  بالصفوف الدراسوية )أولوى-إجرا ياا م  الطلب  

الووو ين لووو  يجتوووا وا ةرجوووة النجووواث فوووي مووواة  أو أكثووور مووون الموووواة الدراسوووية  -الوووث( ث
 .خل  مستوى أو أكثر من مستويا  المرحلة الدراسية
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 المبحث األول: جودة الحياة االكاديمية
    المقدمة      

(   واووو ل  2007إن مووون أمووو  التحوووديا  التوووي تواجووو  منظموووة الصوووحة العالميوووة )
 وووة التربويوووة   والتعليميوووة    والصوووحية   أيئووواا خووول  العقوووووة المختصوووين فوووي البي

الخمسة الماضية   محاولة ف     وةراسة اافة الظروف المتعلقة بالبي ة األكاةيمية 
  ومدى ما تحدث  مون أثور علوى الجوانوإ النفسوية للطولب   واي يوة  تعإليوإل جووة  

حووو  النفسووية بدراسووة مف وووم الحيووا  األكاةيميووة لوودي     لوو ا اووان لإلاموواا أن تعنووى الب
جوة  الحيا  األكاةيمية   إس اماا في الرفع مون المسوتوى النووعي لافوراة   فوي ظو  
قّلة البحو  والدراسا  النفسية فوي ذلو     خاصوة ألن الطالوإ يقئوي وقتواا  لوي  

  & Escobar-Puig) .   .يسويراا فوي المدرسوة   ف وي جوإل  ال يتجوإلأ مون حياتو 
Rodriguez-Maciasb, 2018, p .48)  

تتووأثر جوووة  الحيووا  األكاةيميووة بعواموو  ةاخليووة وخارجيووة لوودى األشووخاص  وألمميووة 
( جوووة  الحيوووا  2015جوووة  الحيووا  لافوووراة حووّدة برنوووام  األموو  المتحوود  اإلنموووا ي )

لافووراة اأحوود أمووداف بوورام  التنميووة فووي العووال   ممووا ي اوود أن موون أموو  المعووايير فووي 
لافراة تقوم على التقيي  الشخصوية المعرفوي  والوجوداني لودي      تحديد جوة  الحيا 

كموووووا أن العنايوووووة المتواصووووولة بمف ووووووم جووووووة  الحيوووووا  األكاةيميوووووة يعوووووإل  اثيوووووراا مووووون 
  .السولوايا  اإليجابيوة لودى األفوراة  ويسوعى فوي تطووير الم وارا  الم موة لودي  

(Click, Huang & Kline, 2017, p. 90)  
اةيميووووة أثوووور إيجووووابي علووووى صووووحة وحيووووا  المراموووو   فقوووود أثبتوووو  لجوووووة  الحيووووا  األك

الدراسوووا    أن األشوووخاص الووو ين يسوووعون إلوووى اسوووتخدام مرجعيوووة تنظيميوووة ةاخليوووة 
النفعوووواالت     وحووووواالت   المإلاجيووووة   والشوووووعور العووووام بووووواحترام الوووو ا    مووووو  أكثووووور 

  ومووو  األشوووخاص الووو ين يمتلكوووون القووودر  علوووى مسووواند  أقوووران   للتطووووير األكووواةيمي
أيئا األكثر مقاومة للمشواعر السولبية المولود   للضوطرابا  النفسوية   ااالكت واب 
والقلوووو  مووووثل   وموووون جانووووإ  خوووور   فووووان القصووووور فووووي التعاموووو  مووووع االنفعوووواال  
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والحوووواال  المإلاجيووووة   وسووووو  التوافوووو    مووووي أحوووود الم شوووورا  السوووولبية فووووي الحيووووا  
اض نفسووية   اعووودم ضووب  الوووتحك  األكاةيميووة   التووي ينوووت  عن ووا اضوووطرابا  وأعوور 

 .King, 2017, p) . االنفعوالي  والعدوانيوة   واالنسوحابية   والتسورب الدراسوي
4).  

كمووا أن التجووارب والخبوورا  التووي يموور ب ووا المراموو  تسوو   اثيوور فووي تشووكي  مويتوو   
وتوو ثر فووي مسووتوى جوووة  حياتوو   ولوو ا فووان أموو  الجوانووإ التووي تعموو  علووى تكوووين 

وتشكيل ا  الجانإ النفسي  والجانإ األسري  والجانإ المدرسي    شخصية المرام 
مووووروراا بالعديوووود موووون المحطووووا  فووووي حياتوووو   االصووووراعا  الداخليووووة  والنإلعووووة نحووووو 
اسووتقللية الوو ا   والمشووكل  األسوورية  وبنووا  العلقووا  الخارجيووة  والتووي تووأتي فووي 

 . (39  ص 2018مقدمت ا العلقا  المدرسية  ) قاوه  
  :يات المفسرة لمفهوم جودة الحياة األكاديميةالنظر 

إّن مف وم جوة  الحيا  بمعناه الواسع  ل  ينوّدرج تحو  نظريوة علميوة محودة  يمكون  
تخصيص ا واالستناة علي ا امنطل  ل و ا المف ووم  وذلو  لكثور  المجواال   والعلووم 

  2014عتيبووي  المختلفووة  التووي تناولتوو  اأحوود المفوواهي  الحديثووة وال امووة لوودي ا  )ال
  :(  فمن النظريا  والنماذج التي فّسر  مف وم جوة  الحيا 250ص 

  را ود علو  الونف  اإليجوابي  أن مون أمو  Ciligman (1998) موا ذاوره سويليجمان
العوامووو  التوووي تلعوووإ ةوراا مامووواا وبوووار اا فوووي جووووة  حيوووا  األفوووراة  موووي العمووو  علوووى 

الداخليووة لوودي    والتووي تموونح   القوودر   الجانوإ الوقووا ي باكتشوواف الجوانووإ اإليجابيووة
 .Click, et al, 2017, p علوى التعامو  المورن موع األحودا  المحيطوة بوالفرة 

م ا الن   يبتعد تماماا عون التعوامل  موع األحودا  السولبية  أو األموراض   .((90
ويتبنى فكر  الترايإل على الصفا  اإليجابية ورعايت ا  واسوتخدام عوامو  القوو  لودى 

 .فوووووراة  ويعوووووّد ذلووووو  مووووون أموووووّ  الووووورواةف األساسوووووية لتحقيووووو  جووووووة  الحيوووووا األ
(Mosselson, Morshed & Changamire ,2017, p. 19)) 
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فوي مثلثو  إلشوبا  الحاجوا   أمو   Abraham Maslow كموا قودم ابراموام موا سولو
النظريووووا  التووووي تصوووو  مف وووووم جوووووة  الحيووووا   حيووووث ذاوووور فيوووو  بطريقووووة تدرجيووووة 

على األفراة اشباع ا لتحقي  الرضا عن ال ا  والحيا   ابتدا   الحاجا  التي يجإ 
مووون إشوووبا  الحاجوووا  الفسووويولوجية  وحاجوووة األمووون  وحاجوووة االنتموووا  االجتمووواعي  
وحاجووة التقوودير  واالسووتقل   وصوووالا إلشووبا  حاجووة التأكيوود الوو اتي ل نسووان  بحثووا 

  .(268ص   2014عن السعاة  والرضا في الحيا   )العمرا  والرفو   
فووي حووين أن نظريووة التقيووي  الجووومري للوو ا    مووي إحوودى النظريووا  النفسووية التووي 

   Jadj ( 1997) تقّدم لنا مف وم جووة  الحيوا  بصوور  واضوحة   يوضوح ا جواةج
في أن قيام الفرة بعملية تقيي  جإل ية لجانإ مون جوانوإ الحيوا  التوي يتعوايق مع وا 

ضوا عون ذلو  الجانوإ الو ي تو  تقييمو    ومو ا موا   سيولد لدي  شوعوراا بالسوعاة  والر 
يقوة الفرة إلى السعي من أج  تحقي  الجوة   والرضا عن ذل  الجانإ فوي حياتو  
  امووووا أن األشووووخاص الوووو ين لوووودي   القوووودر  والم ووووار  فووووي عمليووووة التقيووووي  لوووو وات     

يوي    وتسخير اإلمكانيا  المتاحة لدي     واستغل  الفرص الناتجة من عملية التق
موووو  أكثوووور اسووووتمتاعاا بمسووووتوى عووووا ي فووووي جوووووة  الحيووووا  التووووي يعيشووووون ا   )عفانووووة  

 .(41  ص 2018
وب  ا يرى الباحث بأن جميع انطلقا  النظريا  المفسر  لجوة  الحيا             

تسعى حو  تووفير بي وة صوحية وم ي وة ومعود  إعوداةاا نفسوياا جيوداا  اموا تراوإل علوى 
حياتيوة للفورة يتسول  ب وا لمواج وة ومجاب وة الحيوا  والسوعي توفر م وارا  شخصوية و 

في وا  واسوتثمار إمكاناتو  وقدراتو   وتصووإ جووة  الحيوا  األكاةيميوة ترايإلموا ومحووور 
 .امتمام ا حو  الطالإ وبي ت  المدرسية بما يحق  نجاح  ويمّكن  علمياا وعملياا

 المبحث الثاني: المرونة النفسية
  :المقدمة

النفسية امتماماا أكاةيمياا ابيراا وبشك  متنامي فوي اوونوة األخيور       حظي  المرونة
(Ganguly & Perera, 2018, p. 1 )    فمون الواضو  أن مو ا المف ووم  
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م اور وبشك  متإلايود فوي األةبيوا  النفسوية   والم نيوة   واالجتماييوة   والسياسوية 
ر واالمتموام المتإلايود بوو    و يرموا   مموا يود  ةاللوة واضوحة علووى أمميوة مو ا المتغيو

(Aburn , Gott , & Hoare , 2016,p.982 ).  
راإل  بعض األبحا  العلمية على العلقة بين جوة  الحيا  االكاةيمية  والعوامو   

الداخليوووة امفوووواهي   نفسووووية تفئووووي إلوووى سووووعاة  الموووورامقين   واسووووتقرارم  النفسووووي    
مواج وة اإلج واة والشودا د وارتفوا   ويجدر ال ار أن منواا ارتبوا   بوين القودر  علوى

المستوى التحصيلي   فقد ثب  أن المرونة النفسوية عنصور م و  فوي تحسوين جووة  
الحيا  األكاةيمية لودى المورامقين مون الطولب   ول وا ةورموا ال وام فوي التغلوإ علوى 
الصووووعوبا  التعليميووووة   لوووو ا فالمرونووووة النفسووووية تحوووود  نمطوووواا تكي يوووواا مووووع التعاموووو  

 ,Asikainen ) .ي في ظ  األحدا  والمواق  المج د  في البي ة التعليميةاإليجاب
2018, p . 227)   ( Satici , 2016, p . 68  )   حيوث تنودرج ضومن  

العوامووو  الل موووة لحووودو  التكيوووف الشخصوووي   واالجتمووواعي   الووو ي يمووون  األفوووراة 
  ص 2016ي  التعاموو  النوواج   مووع األحوودا  الجديوود    والتعووافي من ووا  )مليبووار 

20).  
إن الووودور الوقوووا ي الووو ي تقدمووو  المرونوووة النفسوووية لافوووراة يسوووام  اثيوووراا فوووي التووودخ  
الفعا  للحد أو التقلي  مون حودو  االضوطرابا  النفسوية  وأن وا بمثابوة العوا   ضود 

  وبالر   مون أن الصودما   (  Hou  at el,2017, p . 62 )  .األثار الئار 
  نفسية لدى األفراة   إال أن ا أيئواا قود تودع  التغييور تتسبإ في حدو  اضطرابا

اإليجابي في حيا  الكثيورين مون األفوراة   وذلو  فوي مونح   إمكانيوة الووعي أن مو ه 
المعانا  واالضطرابا  ليس  سوى مواق  عابر  نسبياا قد أصبح  مون الماضوي   

 & Ikizer ,  Karanci ))  .م ا المنظوور اموت  بوالنمو النفسوي لموا بعود الصودمة
Dogulu , 2016, p . 389   

 Connor and Davidson  ( 2003)  وم ا ما ألم  الي  اونور وةيفيدسون 
أن المرونة النفسية توّلد التكيف بعد التعرض للصدما  الم لمة  ومي أةا  ذا   
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 Marx  et)    قيمة علجية في التخ يف من حّد  أعراض االضطرابا  النفسية
al  ,2017, p . 2  )   ب  إن المرونة النفسية قد أس م  في التقلي  من   

خطر اإلصابة بأعراض االكت اب لدى األفراة ال ين يعانون من االستعداة الوراثي  
 Navrady ,   Adams , Chan ,  Ritchie &  McIntosh))  ل صابة ب 

,2017, p . 1891 )                                                        
                                      

ظ وور مف وووم المرونووة النفسووية بعوود عوود  محوواوال  لدراسووة المخوواطر النفسووية والتووي 
  2018توورتب  وبشووك  مباشوور مووع رةوة األفعووا  السوولبية فووي حيووا  البشوور )يووون   

  ص(  ث  تطّور م ا المف وم بشك  ابير مع برو  ما يسمى بعل  النف  اإليجابي
الوو ي أولووى الرعايووة الكليووة للنووواحي اإليجابيووة للشخصووية  وتنميت ووا  ونمووو مووا بعوود 
الصدمة  حيث اان من أوا و  العلموا  الو ي اسوتخدموا مو ا المف ووم امصوطل  فوي 

 Emmy السووبعينا  موون القوورن العشوورين  عالمووة الوونف  االمريكيووة إيمووي فيرنوور
Werner (   د المرونووة الن9  ص 2017الشووبو فسووية ظووامر  نفسووية تقوووة (   تعووّ

األفوراة إلوى نتوا   جميلوة وتيجابيوة  امووا أن وا أحود المصوطلحا  التوي تعطوي وصووفاا 
عن مدى القدر  على التكيف  أو مواج ة م دةا  الراحة النفسية في حيوا  البشور  
ومن جانوإ  خور ف وي تمون  األفوراة مناعوة قويوة ضود اوثوار المإلعجوة الناتجوة عون 

  .(12  ص 2014)أبو حلو   المواق  الم لمة   
  :النظريات المفسرة للمرونة النفسية

  أن الشخصوية Freud  ذاور  نظريوة التحليو  النفسوي لصواحب ا سويجموند فرويود 
   وموي التوي تتئومن الودوافع  ( ID ) ( ال وو1تنقسو  إلوى ثلثوة قووى موي    )

 ( األنا2وان   )الغريإلية التي ُخل  األفراة علي ا  حيث تتمراإل حو  الجن  والعد 
 (Ego  ) (   وي (  3  ومي التي تتبّنى الجانوإ الوواعي والموجوّ  نحوو السولوا السوّ
  ومي القا مة على عملية الرقابة والورة  المتمثلوة  (  Super Ego) األنا األعلى

أن المحقووّ  للتووإلان والتوافوو    Freud فووي القووي  والمثوو  العليووا   لوو ا يوورى فرويوود 
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ع األحدا  يكمن في قوى ) األنا (   التي تس   في من  األفراة النفسي والتكيف م
القودر  علوى مواج ووة األخطوار  والمواقوو  الئوا طة  والصوراعا  المتباةلووة موا بووين 

                 . ( 249  ص  2016ال و واألنا األعلى  ) القللي   
وفو    أن الودما  يسوير  Martin Seligman ( 2002 ) ويورى موارتن سويلجمان

برمجة  تقوم بالترايإل على مصدر انبعا  األفكار السالبة   مما يجع  االنفعاال   
الغير سار   قاةر   في التغلإ على االنفعواال  السوار     ولو ل  اوان ينواةي  بمنوع 
االنفعاال  السي ة مقاب  تنمية االنفعاال  اإليجابية   والتي بدورما تمنع أو تخف  

(   ول ل  فاألشخاص  13  ص  2017سية )الشبو    من تأثيرا  الئغو  النف
ال ين يتمتعوون بمسوتويا  عاليوة مون المرونوة النفسوية مو  أكثور نجاحواا فوي مواج وة 
المواق  العصبية   وأكثر فاعلية في التعام  موع اإلج واة والمشوقة   بالمقابو  فوان 

صووووابة األفووووراة الوووو ين لوووودي   مسووووتويا  أقوووو  موووون المرونووووة النفسووووية موووو  عرضووووة ل 
بوواألمراض النفسووية  ااالكت وواب   والقلوو    وشوود  اضووطراب مووا بعوود الصوودمة علووى 

 (( Satici, 2016, p . 72سبي  المثا    
ر  المرونووة النفسووية  نموووذج ريتشارةسووون   كوو ل  موون النموواذج النظريووة التووي فسووّ

Richardson (2002) ال ي أوض  أن الئغوطا  والمحن التي تواج  األفراة  
راا سالباا فوي األفكوار واالنفعواال  لودي    فوي الوقو  الو ي توأتي فيو  عمليوة ُتحد  أث

المواج ة اإليجابية مع تل  المواق  السي ة والئا طة لينت  عن ا االتإلان النفسي  
واالستقرار المحق  للراحة واالطم نان  لدى األفراة والتي تمنح   المرونة اإليجابية 

   (686  ص 2018في حيات   )قاس   
 ثانًيا: عرض الدراسات السابقة

  :المحور األو   ةراسا  تناول  متغير جوة  الحيا  األكاةيمية
( إلووى اشوو  العلقووة االرتباطيووة بووين جوووة  الحيووا   2018موودف  ةراسووة  أحموود ) 

(  120وبعض المتغيرا  الشخصية    وشمل  عينوة الدراسوة التوي اجريو  علوى )
ويووووة   توووو  اسووووتخدام مقيوووواس جوووووة  الحيووووا  لطلبووووة طالبووووا وطالبووووة موووون المرحلووووة الثان
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(    وأشوووار  نتوووا   الدراسوووة إلوووى أن  2006الجامعوووة مووون اعوووداة منسوووي واووواظ  ) 
طلب المرحلة الثانوية يتمتعون بجوة  الحيا  في ظو  الودع  االسوري واالجتمواعي 

   وتةار  الوق  واالنفعاال  وال ي يس   في رفع المستوى التحصيلي لدي  
( إلوى الكشو  عون العلقوة االرتباطيوة بوين جووة   2017  ةراسة  سوال  ) مدف   

( طالبا من قس    153الحيا  االكاةيمية والتسويف االكاةيمي  تكون  العينة من  )
التربيوووة الخاصوووة بجامعوووة الملووو  سوووعوة   اسوووتخدم المووون   الوصوووفي  تووو  اسوووتخدام 

قيواس التسوويف االكواةيمي (   وم  2017مقياس جوة  الحيا  االكاةيمية  )سال     
  وأشار  نتا   الدراسة إلى وجوة علقة ارتباطية ةالة احصا يا بوين جووة  الحيوا  

 .  االكاةيمية والطلب أصحاب المعدال  المرتفعة ةراسيا
( إلى الكش  عن العلقوة االرتباطيوة  2016مدف  ةراسة عابدين و الشرقاوي )  

  تنظي  ال ا  والمرونة النفسوية   شومل  عينوة بين جوة  الحيا  االكاةيمية وم ارا
( طالإ وطالبة  في المرحلة الجامعية    ت  اختيارم  بطريقة 467الدراسة على )  

عشوووووووا ية   واسووووووتخدم  مقيوووووواس جوووووووة  الحيووووووا  االكاةيمية)عابوووووودين والشوووووورقاوي  
(  ومقيوواس تنظووي  الوو ا  ومقيوواس المرونووة النفسووية    أشووار  النتووا   إلووى 2016

ة علقة ارتباطية بين جوة  الحيوا  االكاةيميوة وم وارا  تنظوي  الو ا  والمرونوة وجو 
 . النفسية لدى عينة الدراسة

( إلووى اشوو  العلقووة االرتباطيووة بووين جوووة  الحيووا  2015موودف  ةراسووة الكنوواني )  
المدرسية والتحصوي  الدراسوي  لودى عينوة  عشووا ية  مون طولب المرحلوة الثانويوة  

  الوصوووفي االرتبووواطي المقوووارن   اموووا اسوووتخدم  مقيووواس جووووة  اسوووتخدم  المووون 
(  وأشوووار  النتووا   إلوووى وجووووة علقوووة ارتباطيوووة 2015الحيووا  المدرسوووية )الكنووواني  

 .إيجابية  بين جوة  الحيا  المدرسية بالتحصي  الدراسي
( إلووى تصوومي  مقيوواس جوووة  الحيووا  االكاةيميووة   2014موودف  ةراسووة العتيبووي )  

( طالبووة جامعيووة  توو  اختيووارم  بطريقووة عشوووا ية  وطبوو  224ة موون )تكونوو  العينوو
(   أشووار  النتووا   إلووى تمتووع  2014مقيوواس جوووة  الحيووا  االكاةيميووة )العتيبووي   
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مقيوواس جوووة  الحيووا  االكاةيميووة بم شوورا  سوويكومترية عاليووة تمكوون موون اسووتخدام  
 .للكش  عن مستوى جوة  الحيا  االكاةيمية

( إلى الكش  عون العلقوة  2014ف  ةراسة العمرا  والرفو  )  مد                
( طالبووة  301االرتباطيووة بووين الرضووا عوون الحيووا   وتقوودير الوو ا    شوومل  العينووة ) 

جامعية  ت  اختيارم  بطريقة عشوا ية   واستخدم  مقياس جوة  الحيوا  )العمورا  
ى وجووووة علقوووة (    ومقيووواس تقووودير الووو ا    أشوووار  النتوووا   إلووو2014والرفوووو   

ارتباطيووة بووين الرضووا لوودى طالبووا  المرحلووة الجامعيووة عوون الحيووا  الجامعيووة وتقوودير 
 .ال ا  

 :المحور الثاني  ةراسا  تناول  متغير المرونة النفسية
(  إلوى الكشو  عون العلقوة االرتباطيووة   2018مودف  ةراسوة رضووان وال اشومية ) 

و  بعوض المتغيورا   شومل  العينوة بين المرونة  النفسية والصحة النفسية  فوي ضو
 -( طالبوووة جامعوووة نوووإلوى 597( طالوووإ و )403(  طالوووإ   مووون بيووون   )1000) 

سلطنة عمان ت  اختيارم  عشوا ياا   ت  اسوتخدام مقيواس المرونوة النفسوية ) اونوور 
(  2011(  والمقياس العربي للصحة النفسية )عبد الخوال    2003وةا فيدسون    

 ى وجوة علقة إيجابية بين الصحة النفسية والمرونة النفسيةأشار  النتا    إل
 ,Rodriguez-Fernandez 2018مدف  ةراسة روةريغيإل فرنانديإل واخورون) 

at el )  إلووى الكشوو  عوون مقوودار القيمووة التنب يووة بووين المرونووة النفسووية  والرفوواه
لثوانوي ( مون طلبوة التعلوي  ا 945الشخصي واإلنجا  األكاةيمي   شومل  العينوة ) 

(  طالبووة    اسووتخدم  أةوا  الدراسووة  مقيوواس المرونووة 520(  طالووإ  و) 425)
(   ومقيوووواس الرفوووواه الشخصووووي ومقيوووواس 2003النفسووووية لووووو )كونووووور وةافيدسووووون  

المشوواراة المدرسووية  لووو )فريوودريك  بلومنفلوود (   اشووار  النتووا   عوون امكانيووة التنبوو  
ي وتحسوووووين المسوووووتوى التحصوووووي  بتوووووأثير المرونوووووة النفسوووووية علوووووى الرفووووواه الشخصووووو

 .األكاةيمي بين الطلب المرامقين
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عون فحو   ( ,Vinayak & Judge 2018مودف  ةراسوة فينايواا والقاضوي )  
مقووودار القيموووة التنب يوووة بوووين المرونوووة النفسوووية والرفووواه النفسوووي لووودى المووورامقين فوووي 

-13) ( طالوإ تتوراوث أعموارم  موا بوين  150المرحلة المتوسوطة   شومل  العينوة )
( سووونة    اسوووتخدم  الدراسوووة  مقيووواس المرونوووة النفسوووية ) اونوووور و ةافيدسوووون 15

(   ومقيووواس الرفووواه النفسوووي ومقيووواس تورونتوووو للتعووواط    وأشوووار  النتوووا   2003
عن إمكانية التنب  بالمرونة النفسية والتعاط  من خل  الرفاه النفسي لدى الطلبوة 

بوووة بوووين بالمرونوووة النفسوووية والتعووواط  فوووي المرحلوووة المتوسوووطة  ووجووووة علقوووة موج
 .والرفاه النفسي

إلوى  ( KaRiMiRad,at al, 2018) مودف  ةراسوة اريمورة واخورون         
الكش  عن العلقة االرتباطية بين المرونة النفسية وجوة  الحيوا     شومل  العينوة 

( موووون مقوووودمي الرعايووووة األسوووورية للمرضووووى الوووو ين يعووووانون موووون اضووووطرابا   238)
   استخدم   المن   الوصفي االرتباطي  ومقياس المرونة النفسية ) اونور نفسية

(    ومقياس جوة  الحيا    وأشار  النتا    عن وجوة علقة 2003و ةافيدسون  
ارتبا  ايجابيوة بوين المرونوة النفسوية وجووة  الحيوا  وأن المرونوة النفسوية تسواعد فوي 

 .تعإليإل مستوى جوة  الحيا 
( إلى الكش  عن العلقة االرتباطية  بين المرونة    2017ري )  مدف  ةراسة العم

( طالبوة مون طالبوا  المرحلوة  200النفسية والرضا عن  الحيوا    شومل  العينوة ) 
الجامعية  تو  اختيوار العينوة عشووا يا   اسوتخدم  الدراسوة مقيواس المرونوة النفسوية 

نتا   إلى وجووة علقوة (   ومقياس الرضا عن الحيا     وأشار ال  2010)شقور    
إيجابيووة ذا  ةاللووة إحصووا ية بووين المرونووة النفسووية والرضووا عوون الحيووا  لوودى عينووة 

  . الدراسة
( إلوى الكشو  عون العلقوة االرتباطيوة   2017مدف  ةراسة بصبير  و إسوماعي  )  

( طالووإ وطالبووة  فووي  272بووين المرونووة النفسووية وجوووة  الحيووا     شوومل  العينووة )
معيووة   اسووتخدم  الموون   الوصووفي  امووا اسووتخدم  مقيوواس المرونووة المرحلووة الجا
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(   ومقيوواس وجوووة  الحيووا     وأشووار  النتووا   2017النفسووية )صووبير  وتسووماعي   
إلووى وجوووة علقووة ارتباطيووة ايجابيووة بووين المرونووة النفسووية وجوووة  الحيووا  لوودى عينووة 

 .الدراسة
العلقوة االرتباطيوة بوين ( إلوى الكشو  عون  2016مدف  ةراسوة أبوو  مجوة )      

( طالوووإ وطالبوووة   150الصووولبة النفسوووية والرضوووا عووون الحيوووا     شووومل  العينوووة )
( سووونة    طبقووو  الدراسوووة برنامجوووا  22 – 20جوووامعيين   تتوووراوث أعموووارم  بوووين ) 

توودريبيا لتنميووة الصوولبة النفسووية لتحسووين الرضووا عوون الحيووا     واسووتخدم  مقيوواس 
(   ومقيووواس الرضوووا عووون الحيوووا     وأشوووار  2016أبو مجوووة الصووولبة النفسوووية )

النتا   إلى وجوة علقة ارتباطية ايجابية بين الصلبة النفسية والرضوا عون الحيوا  
 لدى عينة الدراسة

 :فروض الدراسة -
يوجد مستوى متوس  من جوة  الحيا  االكاةيمية لدى الطلب المتعثرين  -

 .ةراسياا
 . رونة النفسية لدى الطلب المتعثرين ةراسياايوجد مستوى منخفض من الم-
توجد علقة ارتباطية ذا  ةاللة إحصا ية بين جوة  الحيا  األكاةيمية  -

 .والمرونة النفسية
يمكن التنب  بجوة  الحيا  االكاةيمية لدى المتعثرين ةراسيا من طولب المرحلوة   -

 .الثانوية  من خل  المرونة النفسية
 :ةأوالا  من   الدراس

تعتمد الدراسة الحالي على  المن   الوصوفي  للكشو  عون مسوتوى جووة  الحيوا     
االكاةيميووة والمرونووة النفسووية لوودى الطوولب المتعثوورين ةراسوويا فووي المرحلووة الثانويووة  
ا للكشوو  عوون طبيعووة ونووو  العلقووة بووين المتغيوورا  لوودى عينووة   ومووا يتطلووإ  وأيئووا

حليل ووووا السووووتخلص النتووووا    فووووالمن   ذلوووو  موووون تبويووووإ للبيانووووا   وتصوووونيف ا  وت
الوصووفي مووو أحوود النموواذج البحثيووة فووي التحليوو  والتفسووير العلمووي الموونظ  لوصوو  
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ظامر  أو مشكلة محدة   وتصويرما امياا عن طري  جمع بيانا  ومعلوما  مقننة 
  .(2005عن الظامر  أو المشكلة موضع البحث  )ملح   

 :ثانياا  مجتمع الدراسة
 The Population :مع األصليتعريف المجت

تكون مجتمع البحث الحالي من الطلب المتعثورين ةراسويا فوي المرحلوة الثانويوة    
 36 3( طالباا أي بنسوبة )2447بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جد  والبالغ عدةم  )

%( بحسووووإ اإلحصووووا ية األخيوووور  الصوووواةر  موووون الج ووووة المعنيووووة بوووو ل  ومووووي إةار  
  بتعلي  محافظة جد   وذل  خول  الفصو  الدراسوي الثواني للعوام االختبارا  والقبو 

 .مو وقد ت  اختيار مجتمع الدراسة بطريقة عشوا ية1440 – 1439الدراسي 
 ثالثاا  عينة الدراسة      

( طالوووإ بعووودة مووون المووودارس العشووووا ية 60العينوووة االسوووتطليية  تكونووو  مووون ).1
  .أكد من خصا ص ا السيكومتريةبتعلي  جد   وطب  علي  أةوا  البحث للت

( طالوووإ  يوووور العينوووة االسوووتطليية موووون 260العينوووة األساسوووية  تكونوووو  مووون ).2
نظوووام  –المتعثووورين ةراسووويا فوووي المرحلوووة الثانويوووة بعووودة مووون مووودارس التعلوووي  العوووام 

 .بمدينة جد  –المقررا  

 
 سوونة( حيووث بلووغ عوودةما 17( أن أكثوور ف ووة عمريووة اانوو  )1يتئوو  موون الجوودو  )

 19%(  فوووي حوووين أقووو  ف وووة عمريوووة اانووو  )7 40( طالوووإ وبنسوووبة م ويوووة )106)
 .(%1 3( طلب وبنسبة م وية )8سنة( حيث بلغ عدةما )



     المنتشرى المنتشرى   علىعلى  بنبن  محمد محمد     . .     .............د.............د    االكاديميةاالكاديمية  الحياةالحياة  بجودةبجودة  منبئةمنبئة    كعواملكعوامل  النفسية النفسية   مرونةمرونةالال  أبعادأبعاد
                                         

208                                                                     

 
( طالووإ وبنسووبة 93( أن عوودة طوولب الصوو  األو  بلووغ )2يتئوو  موون الجوودو  ) 

( طالإ وبنسبة م وية 88%(  بينما بلغ عدة طلب الص  الثاني )8 35م وية )
( طالوإ وبنسوبة م ويووة 79فوي حوين بلوغ عودة طوولب الصو  الثالوث ) %( 8 33)
(30 4%). 

 : رابعاا  أةوا  الدراسة
ترجموة   Connor&Davidson ( 2010) مقياس المرونة النفسية  إعوداة  1

 .(2017وتقنين )الشبو   
 .( 2014مقاس جوة  الحيا  االكاةيمية   إعداة العتيبي  )  2

 (2014اةيمية )إعداة العتيبي )أوالا  مقياس جوة  الحيا  االك
 :أوالا  صد  المقياس

 Face Validity)) :الصد  المحكمين-1
ت  عرض المقياس على مجموعة من المحكمين المختصين في مجوا  علو  الونف  
التربوووي  والصووحة النفسووية  جامعووة الملوو  عبوود العإليووإل وجامعووة جوود   بلووغ عوودةم  

ا ب وودف االسووتفاة  موون خبوورات   واسوو4) تطل   را  وو  حووو  موودى السوولمة ( محكمووا
اللغويووة والدقووة العلميووة لفقوورا  المقيوواس  وموودى انتمووا  اوو  فقوور  للبعوود الوو ي تمثلوو   

 .ومدى مناسبة المقياس لطبيعة العينة وأمداف الدراسة
 (Internal Consistency Validity) :صد  االتسا  الداخلي-2

طالإ من  ير المشاراين  (60ت  تطبي  المقياس على عينة استطليية قوام ا )
 Person) "فووي العينووة األساسووية للبحووث  باسووتخدام معاموو  ارتبووا   بيرسووون 
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Correlation)  فووي حسوواب موودى ارتبووا  اوو  يبووار  بالدرجووة الكليووة للبعوود الوو ي
تنتمووي إليوو   ثوو  حسوواب موودى ارتبووا  اوو  بعوود بالدرجووة الكليووة  ظ وور  النتووا   امووا 

 :يلي
ق الداخلي لعبارات مقياس جودة الحياة ( نتائج صدق االتسا3جدول )

 (60)ن= االكاديمية 

 
( أن معوامل  ارتبوا  او  يبوار  بالدرجوة الكليوة للبعود الو ي 3يتئ  من الجودو  )

(  ممووا ي اوود 01 0تنتمووي إليوو  اانوو  جميع ووا ةالووة إحصووا ياا عنوود مسووتوى الداللووة )
درجوووة ابيووور  مووون علوووى أن جميوووع يبوووارا  مقيووواس جووووة  الحيوووا  االكاةيميوووة تتمتوووع ب

 .الصد  الداخلي
 ( نتا   صد  االتسا  الداخلي ألبعاة مقياس جوة  الحيا  االكاةيمية4جدو  )
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( أن معوامل  ارتبوا  ةرجوا  األبعواة بالدرجوة الكليوة بلغو  4يتئ  من الجودو  )

(  واانو  جميووع موو ه 891 0(  )828 0(  )792 0(  )883 0علوى الترتيووإ  )
(  مموا ي اود علوى أن جميوع أبعوواة 01 0 عنود مسوتوى الداللوة )القوي  ةالوة إحصوا ياا 

 .مقياس جوة  الحيا  االكاةيمية تتمتع بدرجة ابير  من الصد  الداخلي
 ثانياا  ثبا  المقياس

 (Alpha Cronbach's) :الثبا  بطريقة ألفا ارونباخ -1
جت  الكليوة ت  استخدام معام  الثبا  ألفا ارونباخ لحساب ثبا  أبعاة المقياس وةر 

لبيانوا  االسوتطليية  وجوا    (SPSS) مسوتعيناا فوي ذلو  بالبرنوام  اإلحصوا ي
 :النتا   يوض  الجدو  اوتي

)ن= ( نتوا   ثبوا  مقيواس جووة  الحيوا  االكاةيميوة بطريقوة ألفوا ارونبواخ 5جدو  )
60) 

 
-( أن معوووامل  الثبوووا  ألبعووواة المقيووواس بطريقوووة   ألفوووا5يتئووو  مووون الجووودو  ) 

(  791 0(  )776 0(  )743 0(  )807 0نبوووواخ  بلغوووو  علووووى الترتيووووإ  )كرو 
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( وت اد جميع مو ه القوي  علوى 920 0كما بلغ معام  الثبا  العام للمقياس اك  )
  .أن مقياس جوة  الحيا  االكاةيمية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبا  

 (Split-Half Method ) :الثبا  بطريقة التجإل ة النص ية -2
 وووة يبوووارا  المقيووواس إلوووى نصوووفين؛ العبوووارا  الفرةيوووة فوووي مقابووو  العبوووارا  تووو  تجإل 

الإلوجيوووة  وتووو  اسوووتخدام معامووو  ارتبوووا   بيرسوووون في حسووواب مووودى االرتبوووا  بوووين 
ةرجا  النصفين األو  والثاني  وجرى تصحي  الطو  باستخدام معاةلوة  سوبيرمان 

 :  اوتي  وجا   النتا   اما يوض  الجدو (Spearman-Brown) "وبراون 
( نتا   ثبا  مقياس جوة  الحيا  االكاةيمية بطريقة التجإل ة النص ية  6جدو  )

 ( 60)ن=  

  
( أن معوووامل  الثبوووا  ألبعووواة المقيووواس بطريقوووة   التجإل وووة 6يظ ووور مووون الجووودو  )

(  791 0(  )760 0(  )730 0(  )793 0النصوووو ية  بلغوووو  علووووى الترتيووووإ  )
( وت اد جميع مو ه القوي  علوى 884 0اس اك  )كما بلغ معام  الثبا  العام للمقي

 .أن مقياس جوة  الحيا  االكاةيمية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبا  
  ترجمة الشبو   Singh& Nan yu,2010 ثالثاا  مقياس المرونة النفسية )إعداة 

2017) 
 :أوالا  صد  المقياس

 :Face Validity)) صد  المحكمين -1
المقياس على مجموعة مون المحكموين المختصوين فوي   ت  عرض                  

مجووا  علوو  الوونف  التربوووي  والصووحة النفسووية  جامعووة الملوو  عبوود العإليووإل وجامعووة 
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( محكماا ب دف االستفاة  من خبورات   واسوتطل   را  و  حوو  4جد   بلغ عدةم  )
للبعود  مدى السلمة اللغوية والدقة العلميوة لفقورا  المقيواس  ومودى انتموا  او  فقور 

 .ال ي تمثل   ومدى مناسبة المقياس لطبيعة العينة وأمداف الدراسة
 (Internal Consistency Validity) :صد  االتسا  الداخلي-1

( طالإ من  ير المشاراين 60ت  تطبي  المقياس على عينة استطليية قوام ا )
حسوواب فووي العينووة األساسووية للبحووث  وتوو  اسووتخدام معاموو  ارتبووا   بيرسووون   فووي 

موودى ارتبووا  اوو  فقوور  بالدرجووة الكليووة للبعوود الوو ي تنتمووي إليوو   ثوو  فووي حسوواب موودى 
 :ارتبا  ا  بعد بالدرجة الكلية  ظ ر  النتا   ااالتي

)ن=  ( نتا   صد  االتسا  الداخلي لفقرا  مقياس المرونة النفسية 7جدو  )
60 ) 

 

 
ر  والدرجووة الكليووة ( أن معووامل  االرتبوا  بووين ةرجوة اوو  فقو7يتئو  موون الجودو  )

(  01 0للُبعد ال ي تنتمي إلي  اانو  جميع وا ةالوة إحصوا ياا عنود مسوتوى الداللوة )
ممووا ي اوود علووى أن جميووع فقوورا  مقيوواس المرونووة النفسووية تتمتووع بدرجووة ابيوور  موون 

 .الصد  الداخلي
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)ن= ( نتوووا   صووود  االتسوووا  الوووداخلي ألبعووواة مقيووواس المرونوووة النفسوووية 8جووودو  )
60) 

 
( أن معووووامل  ارتبووووا  ةرجووووا  األبعوووواة بالدرجووووة الكليووووة 8موووون الجوووودو  ) يتئوووو 

(  721 0(  )641 0(  )660 0(  )734 0للمقيووووواس بلغووووو  علوووووى الترتيوووووإ  )
(  ممووا ي اود علووى أن 01 0واانو  مو ه القووي  ةالوة إحصوا ياا عنوود مسوتوى الداللوة )

 .الداخلي جميع أبعاة مقياس المرونة النفسية تتمتع بدرجة مناسبة من الصد 
 ثانياا  ثبا  المقياس

 (Alpha Cronbach's) :الثبا  بطريقة ألفا ارونباخ-1
ت  استخدام معام  الثبا  ألفا ارونباخ لحساب ثبا  أبعاة المقياس وةرجت  الكليوة 

لبيانوا  االسوتطليية  وجوا    (SPSS) مسوتعيناا فوي ذلو  بالبرنوام  اإلحصوا ي
 :النتا   يوض  الجدو  اوتي

 (60)ن= ( نتا   ثبا  مقياس المرونة النفسية بطريقة ألفا ارونباخ 9جدو  )

  
-( أن معووووامل  الثبووووا  ألبعوووواة المقيوووواس بطريقووووة   ألفووووا9يتئوووو  موووون الجوووودو  )

(  754 0(  )728 0(  )736 0كرونبوووووواخ  للمقيوووووواس بلغوووووو  علووووووى الترتيووووووإ  )
جميووع  ( وت اوود 836 0(  امووا بلووغ معاموو  الثبووا  العووام للمقيوواس اكوو  )798 0)

  .م ه القي  على أن مقياس المرونة النفسية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبا  
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 ((Split-Half Method :الثبا  بطريقة التجإل ة النص ية -2

ت  تجإل ة فقرا  المقياس إلى نصفين؛ الفقرا  الفرةية فوي مقابو  الفقورا  الإلوجيوة  
رتبوووا  بوووين ةرجوووا  وتووو  اسوووتخدام معامووو  ارتبوووا   بيرسوووون  فوووي حسووواب مووودى اال

 "النصفين األو  والثاني  وجرى تصحي  الطو  باستخدام معاةلة  سبيرمان وبراون 
(Spearman-Brown)ظ ر  النتا   اما يوض  الجدو  اوتي  : 

)ن= ( نتووا   ثبووا  مقيوواس المرونووة النفسووية بطريقووة التجإل ووة النصوو ية 10جوودو  )
60) 

  
  ألبعوواة المقيوواس بطريقووة   التجإل ووة ( أن معووامل  الثبووا10يتئوو  موون الجوودو  )

(  812 0(  )772 0(  )757 0(  )768 0النصوووو ية  بلغوووو  علووووى الترتيووووإ  )
( وت اد جميع مو ه القوي  علوى 801 0كما بلغ معام  الثبا  العام للمقياس اك  )

 .أن مقياس المرونة النفسية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبا  
 :عرض النتائج

 :نتا   الس ا  األو 
يووون  السووو ا  األو  علوووى    موووا مسوووتوى جووووة  الحيوووا  االكاةيميوووة لووودى الطووولب 

 ."المتعثرين ةراسياا؟
ول جابووة عوون موو ا السوو ا   توو  صوويا ة الفوورض األو   والوو ي نوو  علووى    يوجوود 

 ."مستوى متوس  من جوة  الحيا  االكاةيمية لدى الطلب المتعثرين ةراسياا
اب المتوسوووطا  الحسوووابية واالنحرافوووا  وللتحقووو  مووون صوووحة مووو ا الفووورض  تووو  حسووو

المعياريوووة والوووو ن النسوووبي السوووتجابا  أفوووراة العينوووة مووون طووولب المرحلوووة الثانويوووة 
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المتعثرين ةراسياا على مقياس جوة  الحيا  األكاةيميوة  ظ ور  النتوا   اموا يوضو  
 :الجدو  اوتي

نسووبية لجوووة  ( المتوسووطا  الحسووابية واالنحرافووا  المعياريووة واألو ان ال11جوودو  )
 الحيا  األكاةيمية

  
 

 
( أن متوس  ةرجا  أفراة العينة على مقياس جوة  الحيا  11يتئ  من الجدو  )

 51 60( وبووو ن نسووبى )19 16( وبووانحراف معيوواري )92 108األكاةيميووة بلووغ )
%(  ممووا ي اوود علووى أنوو  يوجوود مسووتوى متوسوو  موون جوووة  الحيووا  األكاةيميووة لوودى 

ةراسوووووياا بالمرحلوووووة الثانويوووووة  وبموووووا أن مقيووووواس جووووووة  الحيوووووا  الطووووولب المتعثووووورين 
األكاةيميووة يتئوومن أربعووة أبعوواة فرييووة؛ فقوود احتوو  البعوود الرابووع   الحكمووة  المرتبووة 

( وبووووو ن نسووووبى 47 6( وبووووانحراف معيوووواري )75 34األولووووى بمتوسوووو  حسووووابي )
حسوابي %(  وجا  البعد الثالث   الشخصية  فوي المرتبوة الثانيوة بمتوسو  18 63)
%(  وحصو  البعود   70 61( وبو ن نسبى )82 5( وبانحراف معياري )68 24)

( وبانحراف معياري 78 23الثاني   البراعة  على المرتبة الثالثة بمتوس  حسابي )
%(  وشغ  البعد األو    المعرفة  المرتبة الرابعة  45 59( وبو ن نسبى )64 4)
( 71 25  األكاةيمية بمتوسو  حسوابي )بين أبعاة مقياس جوة  الحيا  -واألخير   –

 .(% 13 57( وبو ن نسبى )69 4وبانحراف معياري )
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  لمقارنووة ((One Sample T.test كموا تو  اسوتخدام اختبوار     لعينوة واحود 
المتوسووو  الحسوووابي لووودرجا  طووولب العينوووة علوووى مقيووواس جووووة  الحيوووا  األكاةيميوووة 

ليووة للمقيوواس(  ظ وور  النتووا   % موون الدرجووة الك60بالمتوسوو  النظووري للمقيوواس )
 :كما يوض  الجدو  اوتي

 
 

 ( نتا   اختبار     لعينة واحد  لتحديد مستوى جوة  الحيا  األكاةيمية12جدو  )

 
(  وموووي قيموووة  يووور ةالوووة 916 0( أن قيموووة     بلغووو  )12يتئووو  مووون الجووودو  )

سووو  إحصوووا ياا  مموووا يووود  علوووى عووودم وجووووة فووورو  ذا  ةاللوووة إحصوووا ية بوووين المتو 
الفعلوووي لووودرجا  طووولب العينوووة علوووى مقيووواس جووووة  الحيوووا  األكاةيميوووة والمتوسووو  
النظري ل   وم ا ي اد على أنو  يوجود مسوتوى متوسو  مون جووة  الحيوا  األكاةيميوة 

 .لدى الطلب المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية
  :مناقشة نتيجة الس ا  األو 

أثر بعواموو  عوود  ل ووا ةورمووا البووار  فووي ال يخفووى ان جوووة  الحيووا  بصووفة عامووة تتوو  
 .تحديد مستواما أو تحسين ا واالرتقا  ب ا او خلف ذل 

وفيمووا يخوو  جوووة  الحيووا  االكاةيميووة لوودى الطوولب المتعثوورين ةراسوويا فان ووا تتووأثر  
سووولبا او إيجابوووا حسوووإ اعتبوووارا  عووود  مثووو   التغيووور الجديووود فوووي النظوووام التعليموووي 

م الفصولي لتعلوي  المرحلوة الثانويوة الوى نظوام المقوررا  الو اري حيث تو  تغيور النظوا
األكاةيميوووووة  والظوووووروف االجتماييوووووة والمسوووووتوى االقتصووووواةي واالسوووووري  ومسوووووتوى 
الخدما  والبرام  المقدمة للعينة  والسما  الشخصية والحالة النفسية  والفور  بوين 

التعليميووووة الطوووولب المتعثوووورين ةراسوووويا فووووي المرحلووووة الثانويووووة و يرمووووا موووون المراحوووو  
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األخرى االمتوسطة واالبتدا ية حيث ان طولب ا لمرحلوة الثانويوة يمتلكوون مسوتوى 
  تعليميا أفئ  من  يرم 

وموون حيووث حصووو  البعوود الرابووع )الحكمووة( علووى المرتبووة األولووى فقوود يرجووع ذلوو     
الى مدى استفاة  الطلب المتعثرين ةراسيا من التوجي ا  العامة المقدمة مون قبو  

   والمرشدين الطلبيين واوليا  امورم  اال ان التوجي وا  والبورام  العاموة لو  معلمي
تقدموة ل و  بالصوور  المطلوبوة والتوي تحموو  طوابع المتابعوة الفرةيوة والمراوإل  للطالووإ 
المتعثوووور   أمووووا مووووا يخوووو  حصووووو  البعوووود األو  )المعرفووووة( علووووى المرتبووووة الرابعووووة 

ي رفوووع المسوووتوى التحصووويلي الدراسوووي واألخيووور  فبوووالر   مووون ان المعرفوووة تسووواعد فووو
للطوولب المتعثوورين اال ان العينووة لوو  توظوو  مووا يمتلكونوو  موون م ووارا  فووي حيووات   
بصفة عامة للرفع من مستوام  الدراسي اما لئع  الدافعية في ذل  او لتعرض   
لبعض الظروف التي يعانون من ا مموا إثور ذلو  علوى ارتفوا  مسوتوى جووة  الحيوا  

  .ي  االكاةيمية لد 
 

 : نتا   الس ا  الثاني
ين  السو ا  الثالوث علوى    موا مسوتوى المرونوة النفسوية لودى الطول ب المتعثورين 
ةراسياا؟   ول جابة عن م ا الس ا   ت  صيا ة الفرض الثالث للدراسة وال ي ن  

 ."على   يوجد مستوى منخفض من المرونة النفسية لدى الطلب المتعثرين ةراسياا
مووون صوووحة مووو ا الفووورض  تووو  حسووواب المتوسوووطا  الحسوووابية واالنحرافوووا  وللتحقووو  

المعياريوووة والوووو ن النسوووبي السوووتجابا  أفوووراة العينوووة مووون طووولب المرحلوووة الثانويوووة 
المتعثرين ةراسياا على مقياس المرونة النفسية  وجا   النتا   اما يوض  الجدو  

 :اوتي
يارية واألو ان النسوبية للمرونوة ( المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المع13جدو  )
 النفسية
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( أن متوسوو  ةرجووا  أفووراة العينووة علووى مقيوواس المرونووة 13ُيلحووم موون الجوودو  )

%(  59 58( وبوووو ن نسوووبى )63 7( وبوووانحراف معيووواري )24 73النفسوووية بلوووغ )
مموووا ي اووود علوووى أنووو  يوجووود مسوووتوى مووونخفض مووون المرونوووة النفسوووية لووودى الطووولب 

المرحلووة الثانويوة  وبمووا أن مقيوواس المرونوة النفسووية يشووتم  علووى المتعثورين ةراسووياا ب
أربعووة أبعوواة فرييووة؛ فقوود حووا  البعوود الثالووث   تعوودة المصوواةر  علووى المرتبووة األولووى 

( وبووووووووووو ن نسووووووووووبى 67 2( وبووووووووووانحراف معيوووووووووواري )76 18بمتوسوووووووووو  حسووووووووووابي )
%(  وحصوووو  البعوووود الرابووووع   الغوووورض أو ال وووودف  علووووى المرتبووووة الثانيووووة 53 62)

( وبووووووووووو ن نسووووووووووبى 59 2( وبووووووووووانحراف معيوووووووووواري )03 15توسوووووووووو  حسووووووووووابي )بم
%(  وجووا  البعوود األو    الصوولبة  فووي المرتبووة الثالثووة بمتوسوو  حسووابي 12 60)
%(  واوووان البعووود 29 58( وبوووو ن نسوووبى )36 3( وبوووانحراف معيووواري )40 20)

نة النفسوية بين أبعاة مقياس المرو  -واألخير  –الثاني   التفاؤ   في المرتبة الرابعة 
( وبووووووووووو ن نسووووووووووبى 39 3( وبووووووووووانحراف معيوووووووووواري )05 19بمتوسوووووووووو  حسووووووووووابي )

(54 43%). 
  لمقارنة المتوس  ((One Sample T.test ت  استخدام اختبار     لعينة واحد 

الحسووابي لوودرجا  طوولب العينووة علووى مقيوواس المرونووة النفسووية بالمتوسوو  النظووري 
ظ ور  النتوا   اموا يوضو  الجودو  % من الدرجة الكليوة للمقيواس(  60للمقياس )

 :اوتي
 ( نتا   اختبار     لعينة واحد  لتحديد مستوى المرونة النفسية14جدو  )
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(  وموي قيموة ةالوة إحصوا ياا 71 3( أن قيموة     بلغو  )14يتئ  مون الجودو  )

(  ممووووا يوووود  علووووى وجوووووة فوووورو  ذا  ةاللووووة إحصووووا ية عنوووود 05 0عنوووود مسووووتوى )
بوين المتوسو  الفعلوي لودرجا  طولب العينوة علوى مقيواس  (05 0مستوى الداللوة )

المرونة النفسية والمتوس  النظري ل   ومو ا ي اود علوى أنو  يوجود مسوتوى مونخفض 
 .من المرونة النفسية لدى الطلب المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية

 
  : مناقشة نتيجة الس ا  الثاني

يا مصوووواةر ل ل ووووام قوووود تقوووووةم  نحووووو يوجوووود للطوووولب المتعثوووورين ةراسوووو            
التغيير لافئ  ومحاولة رفع المستوى التحصيلي الدراسي وال ي بدوره يسام  فوي 
رفوووع جووووة  الحيوووا  االكاةيميوووة لووودي   اال ان مصووواةر االل وووام مووو ه تواجووو  بئوووع  
الشووعور التفوواؤلي نتيجووة لئووع  الثقووة واالعتووإلا  بووالنف  لوودي     ونظوورت   لوو وات   

و البووووا مووووا يسوووووة الطوووولب المتعثوووورين حالووووة موووون اإلحبووووا  والتشوووواؤم   موووون الووووداخ 
المسوووووتمر  نتيجوووووة للمسوووووتوى المتووووودني او للنتيجوووووة التحصووووويلية السوووووالبة   او نظووووور  
االخوورين ل وو  اطوولب متعثوورين ةراسوويا   وموو ا مووا يسوو   تمووام فووي خفووض مسووتوى 

المواقوو  المرونووة النفسووية لوودي   وضووع  مسووتوى التكيووف والتعووايق مووع االحوودا  و 
التعليمية الئا طة والتحلي بمستوى مقبو  في مواج ة تل  المشوكل   موع العلو  
أن م ه النتيجة النخفواض مسوتوى المرونوة النفسوية لودى الطولب المتعثورين ةراسويا 
محصووور  فووي السووما  الشخصووية ل وو ه العينووة  فووي حووين أن المصوواةر المل مووة قوود 

 .عور اإليجابي لدى  يرم تكون سبباا في رفع مستوى التفاؤ  والش
 : نتا   الس ا  الثالث 
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يوون  السوو ا  السوواةس علووى    موو  توجوود علقووة ةالووة احصووا َيا بووين جوووة  الحيووا  
 ."األكاةيمية والمرونة النفسية؟

ول جابة عن م ا الس ا   ت  صيا ة الفرض الساةس للدراسة وال ي ن  على    
ن جوووة  الحيووا  األكاةيميووة والمرونووة توجوود علقووة ارتباطيووة ذا  ةاللووة إحصووا ية بووي

 ."النفسية
والختبوووار صوووحة مووو ا الفووورض  تووو  اسوووتخدام معامووو  ارتبوووا   بيرسوووون  للتحقووو  مووون 
الداللووة اإلحصووا ية للعلقووة االرتباطيووة بووين أبعوواة مقيوواس المرونووة النفسووية والدرجووة 

لمرحلوووة الكليوووة لمقيووواس جووووة  الحيوووا  األكاةيميوووة لووودى الطووولب المتعثووورين ةراسوووياا با
 :الثانوية  ظ ر  النتا   ااوتي

 
( نتووا   العلقووة االرتباطيووة بووين أبعوواة مقيوواس المرونووة النفسووية وجوووة  15جوودو  )

  الحيا  األكاةيمية

 
 :( النتا   اوتية15يتئ  من الجدو  )

( 05 0وجووة علقوة ارتباطيوة موجبوة ذا  ةاللوة إحصوا ية عنود مسوتوى الداللوة )-
ة للمرونووة النفسووية والدرجووة الكليووة لجوووة  الحيووا  األكاةيميووة لوودى بووين الدرجووة الكليوو

 .الطلب المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية
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( 05 0وجووة علقوة ارتباطيوة موجبوة ذا  ةاللوة إحصوا ية عنود مسوتوى الداللوة )-
ال وووودف( والدرجووووة الكليووووة لجوووووة  الحيووووا  األكاةيميووووة لوووودى  -بووووين أبعوووواة  )الصوووولبة

 .متعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانويةالطلب ال
تعووودة  -عووودم وجووووة علقوووة ارتباطيوووة ذا  ةاللوووة إحصوووا ية بوووين أبعووواة  )التفووواؤ -

مصوواةر اإلل ووام( والدرجووة الكليووة لجوووة  الحيووا  األكاةيميووة لوودى الطوولب المتعثوورين 
 .ةراسياا بالمرحلة الثانوية

 : نتا   الس ا  الرابع
يمكوووون التنبوووو  بجوووووة  الحيووووا  االكاةيميووووة لوووودى  يووون  السوووو ا  التاسووووع علووووى    موووو 

 ."المتعثرين ةراسيا من طلب المرحلة الثانوية من خل  المرونة النفسية؟
ول جابة عن م ا الس ا   ت  صويا ة الفورض التاسوع للدراسوة والو ي نو  علوى    
يمكوون التنبوو  بجوووة  الحيووا  االكاةيميووة لوودى المتعثوورين ةراسووياا موون طوولب المرحلووة 

 ."ثانوية من خل  المرونة النفسيةال
وللتحقووو  مووون صوووحة مووو ا الفووورض  تووو  اسوووتخدام اختبوووار تحليووو  االنحووودار المتعووودة 

  لتحديوود موودى اإلسوو ام النسووبي ألبعوواة (Stepwise Regression) التوودريجي
-ال ووووودف(  -تعووووودة المصووووواةر -التفووووواؤ  -مقيووووواس المرونوووووة النفسوووووية  )الصووووولبة

باعتبارموا متغيور   -ي التنبو  بجووة  الحيوا  األكاةيميوةفو  -باعتبارما متغيرا  مستقلة
 :لدى الطلب المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية  وجا   النتا   اما يلي -تابع

( نتوا   اختبوار تحليو  التبواين لمعنويوة نمووذج تحليو  االنحودار المتعودة 16جودو  )
 (260التدريجي )ن= 

 



     المنتشرى المنتشرى   علىعلى  بنبن  محمد محمد     . .     .............د.............د    االكاديميةاالكاديمية  الحياةالحياة  بجودةبجودة  منبئةمنبئة    كعواملكعوامل  النفسية النفسية   مرونةمرونةالال  أبعادأبعاد
                                         

222                                                                     

(  واانو  مو ه 738 9حسووبة بلغو   )( أن قيموة  ف  الم16يتئ  من الجدو  )
(؛ مموووا يووود  علوووى وجووووة علقوووة 05 0القيموووة ذا  ةاللوووة إحصوووا ية عنووود مسوووتوى )

( بوووووين المتغيووووورا  05 0انحداريوووووة ذا  ةاللوووووة إحصوووووا ية عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة )
الغووورض أو ال ووودف( والمتغيووور  -تعووودة المصووواةر -التفووواؤ  -المسوووتقلة  )الصووولبة

ةيمية(  وي اد ذل  على صلحية نموذج تحلي  االنحدار التابع )جوة  الحيا  األكا
 .في التنب  بالمتغير التابع
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لتحديوود موودى إسوو ام  Stepwise ( نتووا   تحليوو  االنحوودار التوودريجي17جوودو  )
أبعووواة مقيووواس المرونوووة النفسوووية فوووي التنبووو  بجووووة  الحيوووا  األكاةيميوووة لووودى الطووولب 

 المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية

 
يسواوي  R ( أنو  تو  إةخوا  ُبعود  الصولبة  بمعامو  ارتبوا 17لحم مون الجودو  )يُ 
(  ومعنووي ذلوو  أن ُبعوود 033 0يسوواوي ) R2 ( وبمعاموو  تحديوود معوود 191 0)

)الصلبة( يس   في تفسير التباين الحاة  في الدرجا  على مقياس جوة  الحيوا  
ا بالمرحلوووة الثانويوووة   %( لووودى الطووولب المتعثووورين ةراسووويا 3 3األكاةيميوووة بنسوووبة )

 :ويمكن صيا ة المعاةلة التنب ية للنحدار على النحو اوتي
 :في ضو  ما سب  نستن  أن

%( مون الودرجا  علوى مقيواس 3 3ُبعد )الصولبة( يسو   فوي التنبو  بموا نسوبت  )-
 جوة  الحيا  األكاةيمية لدى الطلب المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية

ال وودف( علووى جوووة  الحيووا   -تعوودة المصوواةر -ر لابعوواة  )التفوواؤ عوودم وجوووة تووأثي
 األكاةيمية لدى الطلب المتعثرين ةراسياا بالمرحلة الثانوية
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 :التوصيا  -
تطوووير البوورام  الراييوووة للطوولب المتعثووورين ةراسوويا نفسووياا وتربويووواا واجتماييوواا فوووي -

 .الميدان التعليمي
الج وووا  المختصوووة المسووواند  التوووي تسوووعى لتنفيووو  تفعيووو  الشوووراكة المجتمعيوووة موووع -

الخطووو  التربويوووة والبووورام  اإلرشووواةية والعلجيوووة للطووولب عاموووة وللمتعثووورين ةراسوووياا 
خاصووة  بمووا يتماشووى مووع التطووورا  التنمويووة المعاصوور  والتطّلعووا  الطموحووة وفوو  

  .م2030لرؤية المملكة العربية السعوةية 
بالخوودما  العامووة الوسووا   التعليميووة والترفي يووة تحسووين وتطوووير البي ووة المدرسووية -

 .التي تعإل  الدافعية التعليمية واالنتما  للمدرسة
تفعيوووووو  بوووووورام  ارشوووووواةية تعموووووو  علووووووى تطوووووووير ةور األسوووووور والج ووووووا  التربويووووووة -

واالجتماييوووة ذا  العلقوووة حوووو  تعإليوووإل سوووما  الشخصوووية واكتشووواف مكوووامن القوووو  
 .لدى المرامقين وفن التعام  مع ا
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  المراجع العربية
(  علوو  الوونف  اإليجووابي ماميتوو  ومنطلقاتوو  النظريووة 2014أبو حلو   محموود السووعيد ) -

 .80  -5(      34و فاق  المستقبلية   م سسة العلوم النفسية العربية  )  
(   برنووام  توودريبي لتنميووة الصوولبة النفسووية 2016أبووو  مجووة   طووار  موويلة علووي ) -

الحيووا  لوودى طوولب الجامعووة   مجلووة البحووث العلمووي  لتحسووين ةرجووة الرضووا عوون
 .482-451(    10للتربية    )

(   سمة ما وراء  2016احموووود   ميمووووي السوووويد و خربيوووو    اينوووواس محموووود صووووفو  )  -
صع  نالعاديي  ىدل  اجزالم     يةوالثان  حلةرالم  لبةط  نم  م التعل  باتووذوي 

 .98 -69     106     27مصر   م   –مجلة الية التربية جامعة بن ا  
(   المرونووة النفسووية وعلقت ووا بالقوودر  علووى حوو  2017الشووبو    النووا باسوو  محموود )  -

المشووكل  لوودى طلبووة جامعووة اليرموووا   رسووالة ماجسووتير , اليووة التربيووة جامعووة 
 .94  -1عمان      –اليرموا  

(   تصووومي  مقيووواس جووووة  الحيوووا  االكاةيميوووة  2014العتيبوووي   لفوووا محمووود مووول    )  -
 . 280- 241     148مصر      –الجامعة   مجلة القرا   والمعرفة لطلب  

(   مسووتوى الرضووا عوون   2014العموورا    محموود سووال   و الرفووو    محموود احموود   )  -
الحيا  الجامعية وعلقت ا بتقدير ال ا  لدى طالبا  جامعة الطفيلووة التقنيووة  فووي 

 – 266(   12 )    3األرةن   المجلوووة الدوليوووة التربويوووة المتخصصوووة   مووو  
283 .   

(  المرونووة النفسووية وعلقت ووا بالرضووا عوون الحيووا  لوودى 2017العمري   ناةية محمد  ) -
طالبووووا  جامعووووة االميوووور  نووووور  بنوووو  عبوووودالرحمن   مجلووووة االرشوووواة النفسووووي     

(50    )1-  49 . 
(   البنيووة العامليووة للنسووخة االمريكيووة لمقيوواس  2016القللووي   محموود محموود السوويد )  -

لمرونووة النفسووية فووي البي ووة المصوورية ةراسووة سوويكومترية علووى عينووة موون طوولب ا
الم سسووة العربيووة للبحووث  –الجامعووة    المجلووة الدوليووة للعلوووم التربويووة والنفسووية 

 . 283-243(    3العلمي والتنمية البشرية     )  
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(   العلقووووووة بووووووين جوووووووة  الحيووووووا   2015الكنوووووواني   ايلنووووووي عبوووووودالرحمن محموووووود   ) -
لمدرسوووية والتحصوووي  الدراسوووي لووودى طووولب المرحلوووة الثانويوووة   مجلوووة االرشووواة ا

 . 594  – 571(    41النفسي جامعة عين شم     )  
 لووودى الجامعيووة الحيووا   بجووووة   وعلقت ووا النفسووية المرونوووة ( 2017 ) وتسووماعي  بصووير   -

   - ميدانيوووة ةراسوووة – تشووورين بجامعوووة التربيووة بكليوووة التربووووي  التأميووو  ةبلووووم  طلبووة
 .23-1    (4  )   39 م     العلمية  والدراسا   للبحو   تشرين مجلة

 . (  عل  النف  اإليجابي   الرياض   ةار الإلمرا ٢٠١٣ةياب  محمد أحمد ) -
(  العلقوووة بوووين المرونوووة والصوووحة العقليوووة بوووين عينوووة مووون 2018رضووووان وال اشووومية ) -

(   14ة   موو  )سوولطنة عمووان  المجلووة العلميووة األوروبيوو  -طلب جامعة نووإلوى  
  ( 2 )   

(   جووووة  الحيوووا  االكاةيميوووة وعلقت وووا بوووبعض المتغيووورا   2018 قووواو    احمووود   )  -
(     5الشخصية لدى تلمي  التعلووي  الثووانوي   المجلووة العربيووة لعلوو  الوونف     ) 

38 –  48. 
(   جوووووووة  الحيووووووا  االكاةيميووووووة وعلقت ووووووا  2017سووووووال    سوووووورى محموووووود رشوووووودي   )  -

الكوواةيمي لوودى طوولب قسوو  التربيووة الخاصووة بجامعووة الملوو  سووعوة   بالتسووويف ا
  .54 –  1(     10   )   9مجلة الية التربية   م  

(   م ووارا  تنظووي  الوو ا  والمرونووة النفسووية  2016عابدين   حسوون سووعد محموووة   )  -
وعلقت ا بجوة  الحيا  االكاةيمية لدى طوولب اليووة التربيووة جامعووة اإلسووكندرية   

 . 234  – 135(     6   )   26ية التربية باإلسكندرية   م  مجلة ال
(  العلقوووة بوووين جوووووة  2010عكاشوووة  محمووووة فتحوووي؛ سوووولي   عبووود العإليوووإل إبووووراهي  ) -

ورقووووة عموووو  مقدمووووة لموووو تمر جوووووة  الحيووووا   -الحيووووا  النفسووووية واإلعاقووووة اللغويووووة 
 .مصر  -كاستثمار للعلوم التربوية والنفسية بكفر الشيخ  

(   المرونووة النفسووية وعلقت ووا بووالتفكير األخلقووي لوودى 2018احموود )  قاسوو    نعمووا  -
اليووة التربيووة جامعووة سوووماج   )  –عينووة موون طوولب الجامعووة   المجلووة التربويووة 

54     )677-714. 
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( القووووووووووووودرا  العقليوووووووووووووة  مراوووووووووووووإل اسوووووووووووووكندرية 2010معووووووووووووووض  خليووووووووووووو  مخا ووووووووووووو  ) -
 .للكتاب اإلسكندرية

(   المرونووة النفسووية وعلقت ووا بدافعيووة اإلنجووا  2016مليبوواري  نجووا  عبوود  محموود )  -
الم سسوووة العربيوووة للستشوووارا  العلميوووة  –  المجلوووة العربيوووة للعلووووم االجتماييوووة 

 66- 18(      10) 1وتنمية الموارة البشرية    
(   الكفووا   ال اتيووة المدراووة وعلقت ووا بالمرونووة 2018يون    ياسمينا محمد محمد )   -

طالبووا  معلمووا  ريوواض األطفووا    المجلووة التربوبووة اليووة  النفسية لدى عينة موون
  . 630  – 558(     52التربية جامعة سوماج   مجلد )
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