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 ملخص البحث:
هدف البحث الحالي إلى تحديد االسهام النسبي لكل من الصمود واالحتراق     

األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية لدى طلبة الجامعة. كما هدف الى الكشف 
البحث الثالث. وتكونت عينة  عن مستوى طالب جامعة الملك خالد في متغيرات

طالبة( تم اختيارهم 191طالب،  111( طالب بواقع )932البحث االساسية من )
عشوائيا من طلبة المستوى الثالث والرابع بكلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها، وبلغ 

(. طبقت عليهم مقاييس 9112( بانحراف معياري)91،12متوسط اعمارهم الزمنية)
االكاديمية واالحتراق األكاديمي والصمود األكاديمي. وقد أظهرت نتائج البحث الرفاهية 

أن كال من متغيري الصمود واالحتراق األكاديمي تنبئا بداللة بالرفاهية األكاديمية وكان 
متغير الصمود األكاديمي أكثر اسهاما من متغير االحتراق األكاديمي في التنبؤ 

بأ متغير الصمود بأبعاده تنبئا داال وايجابيا بالرفاهية وكانت بالرفاهية األكاديمية. وقد تن
أكثر االبعاد اسهاما في التنبؤ هما بعدى التخطيط للمستقبل والمثابرة، كما تنبأ متغير 
االحتراق األكاديمي بأبعاده تنبئا داال سلبيا بالرفاهية وكانت أكثر ابعاد االحتراق 

االنهاك. كما أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط اسهاما في التنبؤ هما بعدى النفور و 
من الرفاهية االكاديمية، ومستوى مرتفع من الصمود األكاديمي لدى افراد العينة، 

 باإلضافة الى وجود مستوى متوسط من االحتراق األكاديمي لدى افراد العينة. 
 

 د األكاديمي.الكلمات المفتاحية: الرفاهية االكاديمية، االحتراق األكاديمي، الصمو 
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The relative contribution of: academic resilience and 

academic burnout in predicting academic 

 well-being for university students 

Abstract: 

       The aim of the current study is to determine the relative 

contribution of academic resilience and academic burnout in 

predicting academic well-being among university students. The 

main sample of the study consisted of (239) students, with (111 

students, 128 students) randomly chosen from the third and 

fourth level students at the College of Education at King Khalid 

University in Abha, with mean age (20,19). The results showed 

that both academic resilience and academic burnout Significant 

predicting academic well-being. The academic resilience variable 

is more contribution than the academic burnout in predicting 

academic well-being. The results also showed that there is an 

average level of academic well-being, and a high level of 

academic resilience, in addition to the presence of an average 

level of academic burnout among members of the sample.    

Keywords: 

 Academic well-being, academic resilience, academic burnout 
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 مقدمة البحث والخلفية النظرية:
تتجه دراسات وبحوث علماء النفس في العصر الحالي بخطى ثابتة نحو علم      

النفس اإليجابي في دراستهم للخبرات والخصائص اإليجابية في شخصية اإلنسان 
كالسعادة والتفاؤل وتنظيم الذات واألمل والتسامح والتعاطف واإليثار واالمتنان والذكاء 

نفعالي والذكاء الروحي، والصمود؛ حيث يتطلب هذا العصر إنساًنا ذا مواصفات اال
مكانات من الناحية الجسمية والنفسية والتربوية والروحية بقدر يمكنهم من  وقدرات وا 

 (.9112الحياة في سعادة وسالم )أرنوط، 
من المراحل  في المقابل تعد المرحلة الجامعية التي تقابل مرحلة المراهقة المتأخرة،   

المهمة التي يعيشها الفرد، فمن خاللها يتحدد مصيره األكاديمي والمهني، حيث يسعى 
لتحقيق أهدافه وطموحاته، وتتحدد فيه شكل حياته المستقبلية ويتزامن هذا مع تغيرات 
نفسية واجتماعية وعاطفية سريعة وواضحة المعالم. كما أن هذه المرحلة ال تخلو من 

حباطات مختلفة، التي تعود إلى طبيعة تعرض طلبة الج امعة لضغوط متعددة، وا 
المرحلة العمرية والدراسية، التي تفرضها عليهم مطالب الحياة، حيث تنعكس سلبًا على 

(.لذا بات من الضروري أن يتمتع الطالب الجامعي 9112صحتهم النفسية )إسماعيل، 
إلحباطات التي تواجهه، حتى بالرفاهية النفسية التي تمكنه من التصدي للضغوط وا

يتحقق له التكيف الجديد مع متغيرات الحياة، حيث تشير الرفاهية النفسية 
psychological well-being  في علم النفس إلى فكرة ميل الفرد إلى الثبات

والحفاظ على هدوئه واتزانه الذاتي عند التعرض لضغوط أو مواقف عصيبة، فضاًل 
الفعال والمواجهة اإليجابية لهذه الضغوط وتلك المواقف على قدرته على التوافق 

(.فالشخصية السوية الحسنة بما تتمتع به من سمات إيجابية 9113الصادمة )حالوة، 
واالمل والتفاؤل  psychological well-beingممثلة في العافية / الرفاهية النفسية 

نمو واالرتقاء واالزدهار. والرضا عن الذات وجودة الحياة توفر للفرد فرصا كبيرة لل
 (. 9111)عكاشة، وسليم، 

ويمثل مفهوم الرفاهية محور اهتمام علم النفس اإليجابي وقد ترجم الباحثين في هذا 
في اللغة العربية الى معاني عديدة، فبعضهم يعده  well-beingالمجال مصطلح 

، وبعضهم يراه مرادفًا للسعادة، والبعض ترجمه إلى الوجود األفضل، أو طيب العيش
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مرادفًا للصحة النفسية أو الرفاهية النفسية، واخرين رأوه مرادفًا لجودة الحياة كذلك ترجم 
 الى الهناء الشخصي، وحسن الحال، والتنعم الذاتي، والحياة الطيبة، والرفاه النفسي.

( إلى أن الرفاهية بشكل عام تعد أحد متغيرات علم النفس 9112ويشير الضبع )  
ابي، وهو حالة نسبية تختلف من فرد إلى آخر، وفي ذات الفرد تختلف من اإليج

مرحلة عمرية إلى أخرى، كما تختلف من مجتمع آلخر، ومن ثقافة ألخرى، وقد ترتبط 
مؤشراتها بعوامل الصحة والمرض، ومستوى الدخل المادي، والمكانة االجتماعية، 

 ة، وعوامل الشهرة والنبوغ.والنجاح المهني، أو العالقات االجتماعية المشبع
وتتطور الرفاهية النفسية من خالل مجموعة من المتغيرات كالتنظيم االنفعالي 
وخصائص الشخصية، والهوية، والخبرة في الحياة كما أنها تزيد مع العمر والتعليم 

(Edwards, Ngcobo, Edwards, & Palavar, 2005 كما ارتبطت مع ،)
ية في األدبيات، كالتفاؤل، وتقدير الذات، والرضا عن العديد من الخصائص اإليجاب

 ,Acun - Kapikiranالحياة، والرفاهية والسعادة، والتعاطف، والتوافق البيئي لألفراد )
(. وتشير نتائج الدراسات الى ان الرفاهية النفسية منبئ قوى باألداء المثالي 2011

  (Cho&Jeon,2019; Diener, Oishi, Lucas,2003)للفرد وجودة الحياة 
وقد ظهر اتجاهان رئيسيان في تفعيل مكون الرفاهية أو السعادة وهما: اتجاه المتعة أو 

. حيث ينظر (Chan,2013)أو المشاركة واالنخراط االجتماعي hedonicالتلذذ 
اتجاه المتعة أو التلذذ إلى السعادة كحالة من السعادة والرضا الشخصيين ويشار إليها 

 &subjective well-being (SWB)  (.(Bauerة ذاتية على أنها سعاد
Mcadams, 2010 بينما ينظر المنظور التشاركي االجتماعي إلى السعادة ،

(.وتتضمن Ryan & Deci, 2001باعتبارها أداء أفضل وخبرات إيجابية في الحياة )
لحياة الرفاهية تقييمات االفراد المعرفية واالنفعالية لحياتهم في ضوء: الرضا عن ا

 .(Diener,1994) المدرك، وجود االنفعاالت الموجبة وغياب االنفعاالت السالبة
بانها  (Ryff, 2006) وقد تعددت التعريفات النفسية لمفهوم الرفاهية حيث عرفها

ارتفاع مستويات رضا الفرد عن ذاته وعن حياته بشكل عام، وسعيه المتواصل لتحقيق 
نسبة له، واستقالليته في تحديد وجهة ومسار أهداف شخصية ذات قيمة ومعنى بال

حياته، واستمراره في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين، واإلحساس العام 
( 91، 9112بالمشاعر اإليجابية والسكينة والطمأنينة النفسية. كما يعرفها شاهين )
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وي عليه من ردود الفعل بأنه تقييمات الفرد المعرفية والوجدانية لنوعية حياته، وما تنط
االنفعالية اإليجابية لألحداث المختلفة، واالستمتاع بالوجدان اإليجابي، والتحرر من 
الوجدان السلبي، فضاًل عن اإلقرار المعرفي للشعور بالرضا واإلشباع. ويضيف 

( بأنها حالــة وجدانيــة إيجابيــة تعكــس شعور الفرد بالسعادة 92، 9112الجنـــدي )
وجـود  –يجة لما يتعرض له مـن مصـادر السـعادة الشخصـية متمثلـة في )الصـحة نت

التعلـيم والنجـاح الدراسي والمستقبل المهني(،  –الثقـة بـالنفس –التـدين  –أهـداف محـددة 
نشاط وقت –األصدقاء –ومصادر السـعادة االجتماعيـة والمتمثلـة فـي )الحـب األسري 

 ا يعبـر عنهـا الفـرد وفـق إدراكـه لها.الفـراغ(، وذلـك كمـ
إن الرفاهية النفسية تعني الشعور بانفعاالت جيدة وصحة نفسية جيدة كأساس لجودة 
الحياة، ومن هذه الوجهة فإن الرفاهية النفسية تتضمن طريقة األشخاص في تقييم 
 حياتهم في الماضي والحاضر، وهذه التقييمات تشمل ردود األفعال االنفعالية
لألشخاص تجاه األحداث الحياتية واألمزجة واألحكام المتعلقة بالطريقة التي يعيش بها 
األشخاص حياتهم الخاصة، ومن ثم فالرفاهية النفسية عامة تشتمل ثالثة أبعاد البعد 

 ,Novo, Vargas, Alex, Karing)العضوي، والبعد النفسي، والبعد االجتماعي 
Maryori, & Castellanos, 2010). 

وعلى الرغم من تعدد تعريفات الرفاهية النفسية، إال أن معظـم البـاحثين اتفقـوا علـى 
أنهـا مجموعـة مـن المؤشـرات السـلوكية التـي تـدل علـى تـوفر حالـة مـن الرضـا العـام 
لـدى الفـرد وسـعيه المسـتمر لتحقيـق أهدافـه الشخصـية فـي إطـار االحتفـاظ بالعالقـات 

 .(Christopher, 1999)ماعيـة اإليجابيـة مـع اآلخـرين االجت
الرفاهية الذاتية: وهي الشعور -وتصنف الرفاهية النفسية الى ثالثة أنواع هي: أ   

الذاتي بالسعادة وتدور حول كيف يكون الفرد سعيدًا، وكيف يكون راضيا عن حياته، 
هم من الناحية االنفعالية وتعكس الرفاهية الذاتية تصورات األفراد وتقييمهم لحيات

السلوكية، والوظائف واألدوار النفسية االجتماعية التي تعتبر أبعاد ضرورية للصحة 
الرفاهية النفسية: وهي تتميز عن السعادة الذاتية، حيث تتعلق باإليجابية -النفسية. ب

طور أو الصحة النفسية الجيدة، مثل القدرة على متابعة األهداف ذات المغزى، ونمو وت
 إقامة روابط جيدة ذات معنى مع اآلخرين.



18 

الرفاهية الموضوعية: وتشمل خمسة أنواع وهي )الرفاهية المادية، والصحة، والنمو -ج
 (.9112والنشاط، والرفاهية االجتماعية، والرفاهية االنفعالية )عبد الوهاب، 

موذجا نظريا ( ن(Ryff & Singer ,2008وفيما يتعلق ببنية السعادة النفسية فقد قدم 
لمكونات السعادة  يتكون من ستة أبعاد هي: االستقالل الذاتي، التطور الشخصي، 
العالقات االيجابية مع اآلخرين، الكفاء البيئية، الحياة الهادفة، تقبل الذات.كما حدد 

Ryff (1995)  تسع وعشرون مؤشر للسعادة النفسية لدى األفراد، تم تصنيفهم في
ي: الرضا، واالستمتاع بالوقت، والرضا عن التعلم، وتقدير ( عوامل رئيسية ه1)

الذات، والمساندة االجتماعية المدركة، والضبط المدرك، والقيم المادية، والقيم المعرفية 
والعقلية، والقيم االجتماعية، والعالقات الشخصية. وقد أظهرت نتائج التحليل العاملى 

%( 19،22لية للسعادة النفسية هو )أن إسهام بعض هذه العوامل في الدرجة الك
الرضا  –الرضا عن التعليم  –االستمتاع بالوقت  –والمتمثل في )الرضا عن الحياة 

 .(Gonzalez & et al, 2007)عن العائلة واألصدقاء( 
واألشخاص السعداء كغيرهم من األشخاص، يواجهون تحديات وأزمات في حياتهم، 

ن بالقوة واالتزان اللذين يظهرونهما في مواجهة لكنهم يتميزون عن األشخاص العاديي
تلك التحديات، وتفسير المواقف بطريقة إيجابية، حيث ينظرون إلى الجوانب المشرقة 
من األمور وهم أصحاب إرادة قوية في المواقف الصعبة، وقادرين على تحمل 

(.كذلك يتميز األشخاص 1223اإلحباطات، وحل الصراعات بفعالية )أرجايل، 
سعداء بأفكار ذات طبيعة إيجابية، حيث أنهم يشعرون بنوع خاص من الرضا ال

 Fordyceواإلنجاز والكمال، وتبدو كل جوانب الحياة لديهم أكثر معنى من اآلخرين)
,M. ,2000 ويمتاز األشخاص السعداء بالكفاءة، حيث أنهم يبذلون طاقة أكبر .)

تزاًما وجدية من غيرهم في كافة وحماس أكثر في نشاطاتهم المختلفة، وهم أكثر ال
األنشطة. إضافة لكونهم أقدر على اتخاذ التزامات بعيدة المدى، ومثابرة أكبر في 
تحقيق أهدافهم، وأقل سرعة في التعب من العمل، كذلك يتسم هؤالء األشخاص بأنهم 
ذوي قدرة عالية على تنظيم وتوجيه الذات نحو األهداف التي يحددونها. كما يميل 

شخاص السعداء إلدراك األحداث اإليجابية كجزء من حياتهم أكثر من إدراكهم األ
لألحداث السلبية، كذلك فهم يتذكرون أحداث حياة إيجابية أكثر من تذكرهم ألحداث 

 (.Garcia, 2011الحياة السلبية )
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نظريات المتعة -وقد ظهرت العديد من النظريات المفسرة للرفاهية النفسية من أهمها أ
(: وتقوم على افتراض أساسي مفاده أن الرفاهية هي عبارة عن Hedonismاللذة: )أو 

 غلبة السرور على األلم، وأن السرور هو األمر الوحيد المفيد لإلنسان.
 (:Down-Topالقمة: )-القاع والقاع-نظريات القمة-ب

 وتفترض أن الرفاهية النفسية هي مجرد حالة تتضمن مجموعة من اللحظات الصغيرة
السارة واإليجابية، فعندما يحكم الفرد على حياته بأنها سعيدة فهو يعبر عن نظرة 
متفائلة لتراكم الخبرات اإليجابية في حياته وهذا يشمل جوانب حياته المختلفة كالعمل، 
والزواج، والدراسة وغيرها. وترى تلك النظرية أن الرفاهية عبارة عن سمة من سمات 

د على ميل الشخص لتفسير وتقييم الخبرات التي يعيشها الشخصية، حيث أنها تعتم
 (Cheng& Furnha 2002على أنها إيجابية)

 (:happiness Authenticنظرية السعادة الحقيقية: )-ب
ووفقا لهذه النظرية تم تقسيم  Seligman (2002) ورائدها هو مارتن سيلجمان

متعة، ومن ثم الحياة المليئة السعادة إلى ثالثة مكونات أولها الحياة السارة أو الم
بااللتزامات )الحياة المشغولة أو النشطة(، وأخيرًا الحياة ذات المعنى. ويركز كل من 
المكونين األول والثاني للرفاهية على الحياة الشخصية للفرد، في حين أن المكون 
الثالث للسعادة يتضمن بشكل جزئي ما هو أكبر وأكثر قيمة من إشباع المتعة 

(Seligman & Rozyman, 2003 
ويتضمن مفهوم الرفاهية النفسية األحكام المعرفية لألفراد على حياتهم ككل، وهو ما    

، أو على مجاالت معينة من Life Satisfactionيعرف بالرضا العام عن الحياة 
 Domain حياتهم، مثل الدراسة، أو العمل وهو ما يعرف بالرضا عن المجال

Satisfaction (Diener, 2002) وقد اتجهت دراسات الرفاهية في اآلونة األخيرة .
إلى تناول مظاهر نوعية لها ترتبط بمجاالت معينة، مثل: الرفاهية المهنية، والرفاهية 
االجتماعية، والرفاهية االكاديمية. ومن هذا المنطلق يتناول البحث الحالي الرفاهية في 

(، حيث تعد الرفاهية األكاديمية بعد نوعي المجال األكاديمي )الرفاهية االكاديمية 
للرفاهية النفسية بشكل عام، وهو يقتصر على الرفاهية لطالب الجامعة المرتبط 

 باألنشطة األكاديمية، ومواقف التعلم المختلفة في الجامعة. 
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وقد تزايد االهتمام في الفترة األخيرة بدراسة الرفاهية األكاديمية، كأحد العوامل    
بية المهمة، لدى طلبة الجامعة؛ والعديد من المتغيرات المرتبطة بها، باعتبارها اإليجا

أحد المتغيرات المقاومة لآلثار السلبية للضغوط االكاديمية التي يمر بها طالب 
الجامعة، أو عندما يعيش حالة من حاالت الفشل في حل مشكالته الحياتية، أو 

اهية الطالب جانًبا مهًما في تطوير البرامج األكاديمية. لذا أصبحت دراسة سعادة ورف
األكاديمية النوعية التي تعزز ليس فقط الكفاءة األكاديمية ولكن أيًضا القدرات 

 (.Lustrea, Al Ghazi & Predecu , 2018االجتماعية والشخصية )
وتشير الرفاهية االكاديمية الى تلك االحكام التي يكونها الطالب عن نوعية حياته    
كاديمية بشكل عام عن طريق معرفة وتحديد انفعاالت لتقرير مدى جودة ظروف اال

حياته العقلية والى أي مدى تتشابه هذه الظروف مع توقعاته وامنياته فيما يرغب ان 
 (913، ص 9112يشعر به ويعيشه. )الحولة وعبد المجيد، 

ك سمات قد تعزز وتلعب خصائص الشخصية دوًرا مهًما في الرفاهية النفسية. فهنا   
الرفاهية بشكل حيوي، كما أن عدم وجود سمات سلبية يمكن أيضا أن يعزز تلك 
الرفاهية، إن الجوانب السلبية للعمل يمكن أن تقلل من الرفاهية 

(Pretsch,Flunger,&Schmitt,2012 لما يترتب عليها من شعور الفرد باإلجهاد )
من  Psychological Burnout واالحتراق النفسي. لذا يعد االحتراق النفسي

المتغيرات وثيقة الصلة والتأثر بالرفاهية. فاالحتراق النفسي يعد من الظواهر النفسية 
الخطيرة على العنصر البشرى في مجال العمل واالنجاز فهو تؤثر سلبا على جميع 
جوانب الشخصية اإلنسانية سواء االجتماعية أو النفسية أو االكاديمية، حيث تزداد 

لضغوط النفسية ومن ثم يقل اإلنجاز ويزداد الشعور بالتعب واالنهاك )العمري، ا
9112.) 

ويمثل االحتراق النفسي مؤشرا هاما للرفاهية النفسية بين االفراد والذي يتحدد من خالل 
ثالثة أبعاد هي: االنهاك، التشاؤم وعدم الكفاءة. ومن المالحظ أن اعرض االحتراق 

الجانب المهني فقط بل ترتبط بمجاالت أخرى مثل الزواج  النفسي ال تقتصر على
(. ويعتبر  Zhang,Gan&Chan,2007,p.1530والرياضة والدراسة الجامعية )

االحتراق نمط سلبي في االستجابة لألحداث الضاغطة ونقص المساندة وهو حالة 
اإلنهاك  متطورة من االجهاد النفسي الذي يعنى وجود أعباء انفعالية زائدة تؤدى الى
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(. فاالحتراق النفسي هو زملة من االعراض 9112البدني والنفسي )وضاح، محمد، 
البدنية والعاطفية والعقلية المرتبطة بالطاقة الحيوية للفرد وادائها في االعمال التي يقوم 
بها وهذه الزملة لها عالقة بمفهوم الذات واالتجاهات نحو العمل، وفقدان الثقة بالنفس 

 (.11، ص 9111لشعور بالمسؤولية نحو االخرين )عثمان، وفقدان ا
ويعرف االحتراق النفسي على أنه متالزمة ذات ثالثة أبعاد هي: االنهاك االنفعالي    

Exhaustion تبلد المشاعر ،depersonalization  او السخريةcynicism ،
 Lack of personalوانخفاض الشعور باإلنجاز الشخصي او عدم الكفاءة 

accomplishment  ،والتي تظهر في شكل حالة من التعب واالرهاق البدني، النفسي
العقلي واستنزاف لطاقة الفرد النفسية، فيفقد ثقته وتقديره لذاته واحساسه بالمسؤولية، 

 .(Maslash&Jackson,1981)وينخفض إنجازه وينسحب من المجتمع. 
لفشل والغضب والعناد واالحساس وتتمثل أعراض االحتراق النفسي في االحساس با   

بالتعب غالبية الوقت، إضافة الى فقدان اإلحساس اإليجابي نحو العمل والغياب 
. كما (Powell,1994)المتكرر وعدم المرونة والسلبية في التعامل مع االخرين 

يتضمن االحتراق الشعور باإلرهاق النفسي والفسيولوجي، والتغير السلبي في استجابة 
 Ackerley,et ألخرين واالستجابة السلبية تجاه ذاته وتجاه إنجازه الشخصيالفرد ل

al.,1998)) . كما حدد(Schaufeli et al.,2002)  ثالثة أعراض لالحتراق
األكاديمي هي: االنهاك االنفعالي، واإلحباط أو التشاؤم، والشعور بعدم الكفاءة. 

النفعالية نتيجة لمتطلبات الدراسة، ويرتبط االنهاك االنفعالي بفقد الطاقة الجسدية وا
بينما يرتبط اإلحباط والتشاؤم بشعور الطلبة بعدم األهمية والالمباالة نحو األنشطة 
االكاديمية، بينما يشير عدم الكفاءة الى اإلحساس باإلنجاز المنخفض الذي يؤدى الى 

لفرد تحصيل أكاديمي منخفض. ويمكن تحديد مظاهر االحتراق النفسي في: شعور ا
باإلنهاك الجسمي والنفسي مما يؤدى الى شعور الفرد بفقدان الطاقة النفسية وضعف 
الحيوية والنشاط وبالتالي فقدان الشعور بتقدير الذات، االتجاه السلبي نحو العمل 
وفقدان الدافعية نحو العمل، النظرة السلبية للذات والحياة المهنية واالحساس باإلحباط 

 (.22، ص 9119ئد واخرون، واليأس والفشل )قا
وتعتبر الضغوط من أهم أسباب االحتراق النفسي إال أنها ليست هي السبب الوحيد    

(. حيث يمثل العمل لفترات طويلة دون أخذ فترة (Loehr, 1997 المباشر لحدوثه
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راحة وغموض الدور وفقدان الشعور بالسيطرة على العمل ونواتجه والشعور بالعزلة 
ات اإلنسانية والزيادة في عبء العمل وضعف القدرة على مواجهة وضعف العالق

 (.9119الصعوبات من أسباب االحتراق )قائد واخرون، 
ويمر االحتراق النفسي بأربعة مراحل هي: الحماس: حيث يكون الفرد في هذه     

 المرحلة على
فرد بكل لمرتفع فيشعر الدرجة عالية من الحيوية والنشاط والدافعية واالنجاز ا 

، ثم مرحلة الجمود او الخمود : حيث يشعر الفرد في هذه المرحلة بانه اعطى إمكاناته
، ويولى اهتمامه م قدرته على العمل الى نقص طاقتهاكثر مما ينبغي ويرجع عد

لحاجاته الخاصة وشؤونه األخرى وتأتى مرحلة اإلحباط : حيث تنتاب الفرد الشكوك 
النفس ويشعر بالذنب والعجز ليصل به االمر الى درجة ويساوره إحساس بعدم الثقة ب

الشعور بعدم الكفاءة ليصل الى مرحلة اليأس والالمباالة :وفى هذه المرحلة  تنخفض 
معنويات الفرد وينخفض اداؤه ويشعر الفرد بانه محبط تماما فال يستطيع إتمام عمله 

االحتراق النفسي ( أن (Maslash,1998(. ويرى 9111فتيحة ، ; 9119)باوية ، 
يمر بثالثة مراحل هي: مرحلة االستنزاف االنفعالي، ثم مرحلة تفكك الشخصية ثم 

 مرحلة عدم الرضا عن اإلنجاز الشخصي. 
ذا كانت دراسات االحتراق أكثر شيوعا في بيئات العمل المختلفة فان بيئة الدراسة    وا 

العمل والتي تمثل أسبابا او يتوافر فيها الكثير من العناصر التي تشبه طبيعة بيئة 
(. فالدراسة في الجامعة 322، ص 9119مصادر لالحتراق في بيئة التعلم )حسانين، 

أو المدرسة تعد مصدرا للضغوط كما أنها تتطلب التركيز والتفاعل المستمر، وقد 
ركزت الدراسات المتعلقة باالحتراق على المعلم واألخصائي النفسي وأعضاء هيئة 

 انها اغفلت حتى عهد قريب دراسته عند الطالب على الرغم أن المدرسة التدريس اال
أو الجامعة تعتبر بيئة عمل بالنسبة للطالب، حيث يتم تكليف الطالب بمهام وواجبات 

فالخبرات  , (Aypay, 2012, p.783 )دراسية ترتبط بالمسؤولية مثل بيئة العمل.
ثير سلبى على بعض الطالب والذى قد السلبية والضغوط التي يمر بها الطالب لها تأ

يظهر في الشعور باالحتراق النفسي والذى يترتب عليه العديد من المشكالت 
ويظهر االحتراق لدى العديد من (Misra&McKean,2000).االكاديمية والنفسية 
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الطالب نتيجة ألن أنشطة ومهام التعلم واعباء المقررات والتي تعتبر شكال من اشكال 
 (Wang et al., 2012) .ثل ضغوطا واجهادا على الطالبالعمل تم

وتتضمن البيئة الجامعية العديد من العوامل التي قد تؤدى الى إصابة الطالب   
الجامعي باإلجهاد وتتمثل هذه العوامل فى: ضغوط الدراسة المستمرة، واالختبارات 

كاديمية، صعوبة واألبحاث الواجب إنجازها، قلة الوقت المتاح إلنجاز المهام اال
(. ويتمثل 9112المقررات الدراسية والعالقة بين الطالب واألستاذ )مقداد والمطوع ،

االحتراق األكاديمي بين طلبة الجامعة في الشعور باإلنهاك بسبب متطلبات الدراسة 
 مع وجود اتجاه تشاؤمي نحو العمل األكاديمي والشعور بعدم الكفاءة كطالب

(Zhang.et.al, 2007).  فهذه المتالزمة تشير الى االنهاك الناتج عن الضغوط
االكاديمية التي تنشأ عن تكليفات ومسئوليات الطلبة المتعلقة بالدراسة واألنشطة 

. حيث يعاني العديد من الطالب من تدهور الرفاهية (Aypay,2012 )المرتبطة بها
نفصال وفقدان االهتمام النفسية التي تتميز بالنضوب العاطفي واالجهاد )اإلرهاق(، واال

بالعمل الدراسي )السخرية(، والشعور العام بعدم الكفاءة كطالب )عدم وجود فعالية(، 
 & Bask)هذه المكونات الثالثة تمثل السمات األساسية لالحتراق األكاديمي. 

Salmela-Aro,2013) 
ب ( االحتراق األكاديمي بأنه شعور الطال(Schaufeli et al.,2002ويعرف    

باإلنهاك االنفعالى والمشاعر السلبية نحو الدراسة والشعور بعدم الكفاءة. كما عرف 
( االحتراق األكاديمي بأنه زملة أعراض تنشا نتيجة للضغوط 9111)شلبي والقصبي، 

االكاديمية المتزايدة واألعباء الدراسية وتتمثل أعراضها في شعور الطالب باإلنهاك 
 نحو الدراسة باإلضافة الى شعور الطالب بانخفاض كفاءته. االنفعال واالتجاه السلبي

وقد توصلت الدراسات التي بحثت االحتراق األكاديمي للعديد من النتائج: على    
( أن غالبية الطالب  (Line &Huang,2014سبيل المثال أكدت نتائج دراسة 

من ثم يجب يظهرون درجة ما من درجات االحتراق األكاديمي خالل عملية التعلم و 
دراسته لدى الطالب لفهم سلوكهم اثناء عملية التعلم. كما اظهرت نتائج دراسة 

Aypay,2012)  ان االحتراق األكاديمي يؤدى الى التغيب عن الدراسة ونقص )
( .ولالحتراق  (Shin et al., 2011الدافعية وارتفاع معدالت التسرب لدى الطالب

النفسي ونجاح الطالب، لذا فقد ارتبط االحتراق  األكاديمي تأثيرات سلبية على الضبط
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 ,Bask & Salmela-Aroالدراسي باألداء األكاديمي والمعرفي المنخفض )
(.كما ارتبط االحتراق سلبيا بالرفاهية االكاديمية حيث أظهرت نتائج دراسة 2013

(Cho&Jeon,2019) وجود ارتباط سلبى قوى ودال بين االحتراق والرفاهية النفسية
 دى طلبة الجامعة .مما ينعكس في النهاية سلبيا على األداء األكاديمي للطالب .     ل

من المفاهيم  Psychological Resilienceعلى جانب آخر يعد الصمود النفسي    
الحديثة في مجال علم النفس اإليجابي والذي يرتبط بالقدرة على مواجهة الصعاب 

ديثة بدراسة الصمود في مواقف التعلم االكاديمية والتحديات، لذا اهتمت الدراسات الح
لما تزخر به من مصادر للضغوط واالعباء االكاديمية على الطالب )المنشاوي، 

(. حيث يعد الصمود األكاديمي أحد المصادر التي تساعد على 122، ص 9112
حماية الطالب من االحداث الضاغطة واالستمرار في الدراسة بدرجة عالية من 

عية واالنجاز، حيث يعمل الصمود األكاديمي على تدعيم مواجهة االحتراق الداف
األكاديمي لدى المتعلم، والذي يتمثل في الشعور باإلحباط والفشل، وقد دعمت نتائج 
الدراسات وجود عالقة سالبة دالة بين متغيرات اإلرهاق األكاديمي والصمود 

شخص على مواجهة الضغوط (.ويعزز الصمود قدرة ال122، ص 9112)المنشاوي، 
 Pretschوتقليل الشعور باإلجهاد مما يؤدى إلى السعادة النفسية. )

,Flunger,&Schmitt,2012 فالصمود يعد أحد عوامل الشخصية المعززة للرفاهية )
فهو يجعل العديد من االفراد ينعمون بالسعادة والرضا على الرغم من تعرضهم 

د يشمل الموارد الشخصية مثل المشاعر لضغوط ومخاطر شديدة، فمكون الصمو 
 ,Rutterاإليجابية التي تعمل كآليات وقائية وتمكن الناس من التغلب على الضغوط. )

1987 ) 
والصمود عملية دينامية تتمثل في عملية تكيف مرن لمواجهة الضغوط والخبرات    

دمات النفسية السلبية المستمرة والمتغيرة، وقدرة على التكيف ومواجهة الضغوط والص
الشديدة، وكذلك القدرة على االرتداد من الخبرات االنفعالية السلبية وحالة اختالل 
التوازن الى حالة التوافق مرة أخرى، كما يتضمن مفهوم الصمود التعرض للمحنة 

ظهار نتائج التكيف اإليجابي.   (Wald et al,2006) وا 
القدرة على المثابرة على الرغم  ( الصمود األكاديمي بأنه(Harrington,2013ويعرف

من الخبرات االكاديمية السلبية. كذلك يشير الصمود األكاديمي الى القدرة على الحفاظ 
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على مستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز واألداء على الرغم من وجود الظروف 
كما عرفه )شلبي والقصبي،  (Martin&Marsh,2006,p.272)واالحداث الضاغطة 

نه قدرة لدى المتعلم تمكنه من مواجهة الضغوط االكاديمية التي تواجهه ( بأ9111
وخبرات التعلم السلبية والفشل من خالل المثابرة والحفاظ على تماسك البنية الداخلية 

 للمتعلم ومستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز.
: خمسة عوامل تتنبأ بالصمود األكاديمي هي (Martin &Marsh,2006)ويحدد    

الكفاءة الذاتية، والقدرة على الضبط /التحكم، التخطيط، القلق المنخفض، المثابرة. 
حيث يتميز الطالب ذوي الصمود المرتفع بمستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز 

( وجود اربعة عناصر ترتبط بالصمود هي: (Morales,2008واألداء. في حين يرى 
الت استهداف الخطر، واالستراتيجيات عوامل المخاطرة، وعوامل الوقاية، ومجا

 التعويضية. حيث يشكل التفاعل بين هذه العناصر عملية الصمود.
وتتعدد العوامل التي تؤثر في قدرة الفرد على الصمود ومواجهة االحداث     

الضاغطة وهي اما عوامل تدعم قدرة الفرد على الصمود او عوامل تضعف من قدرة 
تحديدها في: عوامل شخصية ونفسية )مرتبطة بالفرد( الفرد على الصمود ويمكن 

وعوامل أسرية، وعوامل تتعلق بالمجتمع والبيئة المحيطة بالفرد. ويحددها عطية 
( في عوامل فردية وبيئية وتفاعلية تتمثل فى: التوجه نحو التحصيل واالنجاز، 9111)

ير االنفعالي اإليجابي، مهارات التفكير، التكيف مع التغيير، القبول، القدرة على التعب
االلتزام، التعلق اآلمن، الصمود الذاتي وضبط الذات، االنفتاح على الخبرة، المرونة، 

الى وجود سبعة عوامل مؤثرة  (Harrington,2013)مهارات االتصال الجيد. ويشير
في الصمود األكاديمي هي: الثقة بالنفس، التفاؤل، الرغبة في المخاطرة، االستعداد 

م من األخطاء، القلق حول ما يمكن التحكم فيه، تكوين شبكة عالقات قوية مع للتعل
االفراد الموثوق بهم مثل األصدقاء وافراد العائلة، بذل الجهود لبناء عالقات قوية في 

( الى وجود عوامل شخصية وبيئية تؤثر (Perez et al.,2009الجامعة. كما أشار 
ل الشخصية في: التقييم اإليجابي للذات في الصمود األكاديمي. وتتمثل العوام

االكاديمية، الشعور بالقدرة على التحكم في النجاح والفشل، الثقة في القدرات المعرفية، 
والتحصيل األكاديمي المرتفع. بينما تتمثل العوامل البيئية في: وجود شبكة داعمة من 

 االفراد المقربين مثل األصدقاء وأفراد االسرة.
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الصمود دورا هاما في تشكيل شخصية الطالب وتوافقهم مع الحياة ويلعب       
االكاديمية ويزداد هذه الدور مع زيادة التغيرات المتالحقة والضغوط داخل البيئة 
االكاديمية والتي تتطلب القدرة على التوافق والنهوض بفعالية بعد هذه الضغوط 

األكاديمي على الحفاظ  (. حيث يعمل الصمود9112واألزمات الخطيرة )المغازي ،
على مستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز واألداء على الرغم من وجود الظروف 

فالطالب ذوي الصمود األكاديمي  (Martin &Marsh, 2006) .واالحداث الضاغطة
يتميزوا بالقدرة على التوافق في المواقف الصعبة والظروف الطارئة التي تجلب التعاسة 

بذلك يعتبر دالة للتوافق النفسي واألكاديمي الذي يدل على تماسك للفرد، والصمود 
البنية الداخلية للفرد على المستوى الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي 

(. كما يتصف االفراد ذوي الصمود المرتفع بعدد من 9111واألكاديمي. )عطية ،
صل الجيدة، ارتفاع السمات مثل: إقامة عالقات جيدة مع االخرين، مهارات التوا

مستوى تقدير الذات وفاعلية الذات، وامتالك أساليب مالئمة لمواجهة الضغوط، 
االنفعال اإليجابي، المرونة، تقبل المشاعر السلبية، امتالك مهارات حل المشكالت 

الخصائص التالية وهى:  (Kapikiran,2012)(.كما أضاف 9112)المغازي، 
دراسة، مرتفعي فعالية الذات، التوجه نحو االتقان، إدارة مرتفعي التنظيم الذاتي، حب ال

فعالة للدراسة، المثابرة، انخفاض القلق، التعامل الجيد مع المخاطر، التحصيل 
األكاديمي المرتفع، التوجه اإليجابي نحو المستقبل، المهارات االجتماعية المرتفعة، 

 تقدير الذات المرتفع.
ميزة للطالب الصامدون أكاديميا في: مهارات ( الخصائص الم9111ويحدد عطية )

حل المشكالت، الكفاءة االجتماعية، االستقالل الذاتي، الشعور بالهدف، الشعور 
 بالتفاؤل والحفاظ على نظرة تفاؤلية.

وقد ارتبط الصمود األكاديمي باستخدام االنفعال اإليجابي فاألفراد مرتفعي الصمود    
عادة التوازن مما يستخدمون االنفعاالت اإليجاب ية في االبتعاد عن الخبرات السلبية وا 

 (.(Novotny, 2011 يجعلهم قادرين على التعامل مع الخبرات السلبية بشكل إيجابي
وفيما يختص بعالقة الصمود بالرفاهية االكاديمية للطالب فقد أكدت نتائج العديد من 

 (Chen, 2016; Nalin&Freitas,2015; Pinheiro&Matos,2015)الدراسات
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصمود والرفاهية النفسية وأن الصمود يعتبر منبئ 
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( وجود عالقة ارتباطية (Chen,2016أساسي بالرفاهية.  فقد أظهرت نتائج دراسة 
موجبة بين الصمود والرفاهية لدى طالب الجامعة حيث تنبا الصمود بداللة بالرفاهية 

وجود ارتباط بين  (Nalin&Freitas,2015)جامعة اكدت دراسة الذاتية لدى طلبة ال
 الصمود والرفاهية وأن الصمود يعد من المنبئات الرئيسية بالرفاهية.

إن دور الصمود األكاديمي وارتباطه بمفهوم الرفاهية لدى طلبة الجامعة يتضح من 
ن ثم يمكن أن خالل تعلقه بالقدرة على مواجهة الضغوط وعوامل الفشل االكاديمية، وم

يكون له دورا حاسما في توافق الطالب ورفاهيتهم االكاديمية وذلك من خالل قدرتهم 
 على مواجهة عوامل الفشل واإلحباط والتشاؤم لتحقيق مستوى مالئم من الرفاهية.

مما سبق يتضح وجود عالقات وتأثيرات متداخلة بين الرفاهية االكاديمية ومتغيرات    
األكاديميين والتي تؤثر بشكل معقد ومتداخل على أداء الطالب  االحتراق والصمود

وانجازهم األكاديمي. لذا تسعى الدراسة الحالية الى تحديد درجة االسهام النسبي لكل 
 من االحتراق والصمود األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية لدى طلبة الجامعة.

 ي السؤال الرئيسي التالي:في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث الحالي ف
ما درجة االسهام النسبي لكل من االحتراق والصمود األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية 

 االكاديمية لدى طلبة الجامعة؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 ما مستوى الرفاهية األكاديمية لدى طلبة الجامعة؟-1
 ى طلبة الجامعة ما مستوى الصمود األكاديمي لد-9
 مامستوى االحتراق األكاديمي لدى طلبة الجامعة-3
هل يختلف االسهام النسبي لكل من االحتراق والصمود األكاديميين في التنبؤ -2

 االكاديمية لدى طلبة الجامعة. بالرفاهية
 أهمية البحث: 

 تتضح أهمية البحث الحالي من خالل اآلتي:
بطة بالعملية التعليمية لطلبة الجامعة وهي الرفاهية تناول البحث لمتغيرات مهمة مرت-

 الذاتية واالحتراق والصمود األكاديمي.
التوصل الى االسهام النسبي لكل من االحتراق والصمود األكاديميين في التباين  -

الحادث في الرفاهية االكاديمية لدى طلبة الجامعة والذي يمهد الطريق لرفع مستوى 
 هية االكاديمية مما يترتب علية ارتفاع نواتجهم االكاديمية.شعور الطالب بالرفا
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ندرة الدراسات في البيئة العربية، وخاصة في البيئة السعودية التي تناولت موضوع  - 
الرفاهية الذاتية االكاديمية وعالقته باالحتراق والصمود األكاديمي في منظومة ارتباطية 

                                                   واحدة                                
توجيه نظر التربويين والقائمين على العملية التعليمية الى الدور األساسي الذي تلعبه -

 متغيرات البحث الحالي في نواتج التعلم.                                      
قابلة للتدخل والتعديل ودراستها تعتبر متغيرات الدراسة الحالية من المتغيرات ال -

يساعد على بناء برامج نوعية لتعديل بعض الخصائص والسمات الشخصية للطالب 
 بما يؤدى الى رفع مستوى شعورهم بالرفاهية ومن ثم نواتج التعلم.

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي الى:

   التعرف على مستوى الرفاهية االكاديمية لدى طلبة الجامعة.-1
 التعرف على مستوى الصمود األكاديمي لدى طلبة الجامعة.-9
 التعرف على مستوى االحتراق األكاديمي لدى طلبة الجامعة.-3
تحديد االسهام النسبي لكل من الصمود واالحتراق األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية -2

 االكاديمية لدى طلبة الجامعة. 
 مصطلحات البحث:
 Academic well-beingالرفاهية األكاديمية 

مجموعة من المؤشرات واإلدراكات التي تعكس إحساس طالب الجامعة بمتعة التعلم، 
وترابطهم في الجامعة، ووضوح الهدف لديهم، واعتقادهم في فاعليتهم األكاديمية، وما 

-1يترتب على ذلك من إنجاز أكاديمي. ويتضمن المفهوم أربعة أبعاد فرعية هي :
: شعور الطالب بالخبرات واالنفعاالت Academic satisfactionالرضا األكاديمي 

 Universityالترابط الجامعي -9اإليجابية عند اندماجه في المهام الدراسية.
Connectedness شعور الطالب بانتمائه للجامعة، وباالهتمام والتقبل من اآلخرين :

واالستجابة : ميل لإلدراك College gratitudeاالمتنان األكاديمي -3فيها.
لالنفعاالت اإليجابية )التقدير والشكر( لدور العطاء الذي يقدمه اآلخرون للطالب في 

: اعتقاد الطالب في قدراته Academic Efficacyالفاعلية األكاديمية -2الكلية.
 Renshaw (2016) وفاعلية سلوكياته التي تلبي أهدافه األكاديمية.
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 ليها الطالب على مقياس الرفاهية االكاديميةوتعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل ع
  Academic Resilienceالصمود األكاديمي: 

هو قدرة المتعلم على تحقيق النجاح في دراسته من خالل عملية المثابرة بالرغم     
من وجود احداث ضاغطة وعوامل خطورة اعاقته عن مواصلة تحصيله األكاديمي، 

حالة من التوازن النفسي التي كان عليها قبل مرور حيث يرجع المتعلم مرة أخرى الى 
(. ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها  9111المحنة. )شلبي والقصبي ، 

 الطالب على مقياس الصمود األكاديمي المستخدم.
  Academic Burnoutاالحتراق األكاديمي: 

بب متطلبات واعباء هو الشعور باإلنهاك واالجهاد نتيجة الضغوط التي تنشأ بس    
الدراسة االكاديمية واألنشطة المرتبطة بها، مع وجود اتجاه تشاؤمي نحو العمل 

(. ويعرف اجرائيا Zhang et al., 2007األكاديمي والشعور بعدم الكفاءة كطالب. )
 بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس االحتراق األكاديمي المستخدم. 

 حدود البحث:
الموضوعية: الكشف عن العالقات االرتباطية بين الرفاهية االكاديمية  الحدود-1

 والكمالية واالحتراق والصمود األكاديمي.
الحدود البشرية: طالب وطالبات جامعة الملك خالد المقيدين في العام الجامعي -9

 هـ 1221هـ / 1221
 عربية السعودية.الحدود المكانية: جامعة الملك خالد في مدينة أبها بالمملكة ال-3
 هـ.1221هـ/ 1221الحدود الزمانية: الفصل الدراسي االول من العام الجامعي -2
الحدود األدائية:األدوات المستخدمة في الدراسة، ومنهجها، واألساليب اإلحصائية -2

 المستخدمة في معالجة بياناتها.
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 دراسات سابقة: 
إلى فحص  (Bordbar, Nikkar, Yazdani, & Alipoor 2011)هدفت دراسة     

( 211العالقة بين الرفاهية النفسية واألداء األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من )
طالب جامعي. وكشفت نتيجة الدراسة ارتباط الرفاهية النفسية إيجابيا باألداء 
األكاديمي. كما توصلت إلى اختالف الرفاهية باختالف الجنس، ومستوي الدراسة 

 زواجية. والحالة ال
( للكشف عن مستوى 9119وفى دراسة على طلبة كلية التربية أجراها قائد واخرون )

االحتراق النفسي لديهم وأثره على تكيفهم االجتماعي والدراسي وتكونت عينة الدراسة 
( طالب وطالبة . وتوصلت النتائج الى وجود مستوى مرتفع من االحتراق 121من )

وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في مستوى النفسي لدى الطلبة، وكذلك 
االحتراق النفسي وكانت الفروق لصالح االناث مما يعنى ان االناث أكثر عرضة 

 لالحتراق من الذكور.  
( مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الجامعة. 9119وفحصت دراسة )باوية ،    

 121نفسي وتكونت العينة من وأثر الجنس والتخصص الدراسي على االحتراق ال
طالب وطالبه. وتوصلت الدراسة الى وجود مستوى مرتفع من االحتراق لدى العينة 
وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واإلناث في االحتراق، وكذلك عدم وجود 

 فروق في االحتراق تعزى لمتغير التخصص.
قة بين االحتراق واالرتباط ( بالكشف عن العال9119واهتمت دراسة حسانين )    

الدراسي لدى طالب الجامعة والكشف عن تأثير التفاعل بين النوع والتخصص 
( 132الدراسي على االحتراق واالرتباط لدى عينة من طالب جامعة االزهر قوامها )

طالبا واستخدمت الدراسة مقياسي االحتراق واالرتباط الدراسي من تعريب الباحث. 
دراسة الى: وجود عالقة سلبية دالة احصائيا بين االحتراق واالرتباط وتوصلت نتائج ال

الدراسي، كما اشارت النتائج الى وجود فروق بين في االحتراق وفقا للنوع لصالح 
 االناث.
( دراسة للتعرف على طبيعة العالقة بين السعادة النفسية 9113وأجرى الجمال )    

واالتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب بمكوناتها الفرعية والتحصيل الدراسي 
( طالبًا بكلتي التربية واآلداب 921الجامعة، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )
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ة متباينة النوع والعلوم بجامعة تبوك وتوصلت النتائج إلى وجود عالقات ارتباطي
سعادة عير دالة ( بين درجات الطالب في ال –، والداللة )داللة سالبة( –)موجبة 

النفسية بمكوناتها الفرعية والتحصيل الدراسي. ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 
إحصائيًا بين درجات الطالب في السعادة النفسية بمكوناتها المختلفة واالتجاه نحو 
الدراسة الجامعية. ووجود فروق بين الطالب والطالبات في السعادة النفسية بمكوناتها 

 الفرعية. 
 الخمسة العوامل بين ( التعرف على العالقة9113تهدفت دراسة زهران )واس     
 طالب لدى الوظيفي األكاديمي واالستغراق الصمود من وكل للشخصية الكبرى

 طالب ( من921) من الكلية العينة تكونت .بالتدريس العاملين العليا الدراسات
 إحصائية داللة ذات وجبةم وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود عالقة .العليا الدراسات

 على ودرجاتهم للشخصية الكبرى الخمس العوامل مقياس على درجات الطالب بين
درجات  بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة األكاديمي، كذلك وجود الصمود مقياس
 االستغراق مقياس على درجاتهم وبين األكاديمي الصمود مقياس على الطالب
 الوظيفي.

( دراسة هدفت لبحث مدى إسهام مستوى 9112وسرميني وشاهين ) وأجرى ياسين   
الصداقة في التنبؤ بالرفاهية النفسية، وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية على الرفاهية 

( طالًبا 132النفسية، بتطبيق مقياس الصداقة والرفاهية النفسية على عينة مكونة من )
لت النتائج إلى أن الرفاهية النفسية ال وطالبة بكلية التربية جامعة عين شمس. وتوص

تختلف باختالف النوع، كما كشفت عن االسهام الدال للصداقة في التنبؤ بالرفاهية 
 النفسية.

عالقة الصمود والرضا االقتصادي  (Nalin&Freitas,2015)واستكشفت دراسة   
 ( مشارك من921واالجتماعي بالرفاهية النفسية، حيث أجريت الدراسة على )

المتقاعدين. واظهرت النتائج وجود ارتباط دال بين الرفاهية النفسية والصمود والمستوى 
االقتصادي واالجتماعي كما توصلت النتائج الى ان الصمود من المنبئات الرئيسية 

 %( من التباين في الرفاهية.91بالرفاهية حيث فسر )
قة بين أهمية الى تحليل العال (Pinheiro&Matos,2015)وهدفت دراسة    

( مراهق من 922الشخصيات والصمود والرفاهية، وأجريت الدراسة على عينة عدد )
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( عام بمؤسسات الرعاية، وقد تم اختبار  11-19كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين )
الدور الوسيط للصمود في العالقة بين أهمية /تأثير الشخصيات والرفاهية من خالل 

ائية .واظهرت النتائج ان الصمود يلعب دور الوسيط في تلك النمذجة بالمعادلة البن
 العالقة . 

( للتعرف على طبيعة العالقة بين الرفاهية النفسية، 9112وهدفت دراسة خرنوب ) 
والذكاء االنفعالي والتفاؤل، وتحديد مساهمة كل من الذكاء االنفعالي والتفاؤل في التنبؤ 

( طالب وطالبة بكلية 122على عينة عددها )بالرفاهية النفسية. وأجريت الدراسة 
التربية. واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقات إيجابية دالة إحصائًيا بين درجات 
الطالب في الرفاهية النفسية )ومكوناتها الفرعية( وكل من الذكاء االنفعالي والتفاؤل، 

ا أظهرت نتائج وعدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في الرفاهية النفسية. كم
تحليل االنحدار المتعدد أن الذكاء الوجداني، والتفاؤل أسهما إسهاًما دااًل في التنبؤ 

 بالرفاهية النفسية.
العالقة بين االحتراق األكاديمي ونوعين  (Chang  et al.,2016وبحثت دراسة)     

كما بحثت الدور مختلفين من الكمالية هما الكمالية التكيفية والكمالية غير التكيفية ،
الوسيط للدافعية في العالقة بين الكمالية واالحتراق األكاديمي .واجريت الدراسة على 

( الذين لم يتخرجوا طالبة 139طالب ،  913: 322)ن = عينة من طلبة الجامعة 
ية عام ( طبق عليهم مقياس الدافعية االكاديم 92:  12بعد تتراوح أعمارهم بين )

مقياس ومقياس الكمالية متعدد االبعاد و ، قياس االحتراق األكاديميلطلبة الجامعة، وم
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين الكمالية  الكمالية المنقح وتوصلت الدراسة الى :

، كما وجد تأثير وسيط قة سلبية مع االحتراق األكاديميالتكيفية والدافعية الداخلية وعال
، كما ارتبطت ير التكيفية واالحتراق األكاديميلية غللدافعية على العالقة بين الكما
، كما ارتبطت الدافعية بالمستويات المرتفعة من الدافعيةالكمالية غير التكيفية إيجابيا 

 المرتفعة مع االحتراق األكاديمي 
( الى الكشف عن الدور الوسيط للرفاهية في (Freitas ,et al.,2016وهدفت دراسة 

لذات واالحتراق حيث افترضت الدراسة أن تقدير الذات والرفاهية العالقة بين تقدير ا
( مفحوص 212واجريت الدراسة على عينة قوامها ) تعمل كعوامل ضد نمو االحتراق .

( وقد دعمت نتائج تحليل النمذجة بالمعادلة البنائية النموذج 3211متوسط أعمارهم )
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لبحث وعلى األخص وجود تأثير المفترض للتأثيرات اإليجابية والسلبية لمتغيرات ا
 سلبى للرفاهية على االحتراق .

( تم بحث العالقة بين الشفقة بالذات وكل من الصمود 9112وفى دراسة للمنشاوي )
طالب وطالبة  921األكاديمي واالرهاق األكاديمي واجريت الدراسة على عينة عددها 

،.وتوصلت نتائج التربية ب الفرقة الثانية بكليةطالبة ( من طال 121طالب ،  111)
بالذات  الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات بعدى مقياس الشفقة

ق األكاديمي ، وجود عالقة سالبة دالة بين كل ابعاد اإلرهاومقياس الصمود األكاديمي
، كذلك وجدت عالقة ارتباطية السخرية ( والصمود األكاديمي ،) االجهاد االنفعالي

 لة سالبة بين الدرجة الكلية لإلرهاق األكاديمي والصمود األكاديمي .دا
( درجات الشعور بالعافية النفسية 9112واستقصت دراسة الجندي وعبد تالحمة )   
، أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها طلبة الجامعيين في محافظة الخليلال لدى
ق عليهم مقياس رايف للسعادة النفسية ( طالب وطالبة بالجامعات الفلسطينية طب911)

بعد ترجمته وتقنينه واسفرت النتائج عن وجود فروق في درجات الشعور بالعافية 
، ووجود فروق وفقا لنوع التخصص لصالح الطلبة النفسية وفقا للجنس لصالح االناث

، كان السكن لصالح الطلبة القرويينفي الكليات اإلنسانية وكذلك وجود فروق وفقا لم
 فيما لم يكن هناك فروق في متوسطات الشعور بالعافية النفسية تعزى لمتغير الجامعة.

( إلى التعرف على مستوي الرفاهية النفسية لدي 9112وهدفت دراسة الخطيب )  
طلبة جامعة مؤتة وعالقته بمستوي الطموح واإليثار، وتكونت عينة الدراسة من 

إلى أن مستوي الرفاهية النفسية لدي طلبة  ( طالبًا وطالبة، وتوصلت النتائج222)
جامعة مؤتة كان مرتفعًا بينما جاء مستوي الطموح واإليثار متوسطا، وأشارت النتائج 

 إلى وجود عالقة إيجابية دالة بين مستوي الرفاهية النفسية ومستوي الطموح واإليثار.
من التوجه  ( دراسة للتعرف على مدى اسهام كل9112وأجرى قرني وأحمد )      

اإليجابي نحو المستقبل وتنظيم الذات في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدى عينة من 
( طالب وطالبة. 119جامعة المنيا بلغت )–المتفوقين دراسيا من طالب كلية التربية 

وقد اسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث من 
كاديمي لصالح االناث، كما أسهمت درجات التوجه اإليجابي المتفوقين في الصمود األ
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نحو المستقبل وتنظيم الذات لدى المتفوقين دراسيا في التنبؤ بدرجاتهم في الصمود 
 األكاديمي.

( الى تعرف طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية 9111وهدفت دراسة العدينى ) 
–( طالب بكلية التربية 223قوامها )والرفاهية النفسية لدى طلبة الجامعة على عينة 

جامعة القصيم وتوصلت الدراسة الى وجود فروق دالة بين الذكور واالناث في الرفاهية 
 النفسية والصالبة النفسية. كما تنبأت الصالبة النفسية بداللة بالرفاهية النفسية.

مع  ( طبيعة العالقة االرتباطية بين التعاطف9111كما فحصت دراسة القرني )  
( طالبة من طالبات 292الذات والرفاهية األكاديمية. وتكونت عينة البحث من )

جامعة الملك خالد، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود مستوى متوسًطا من الرفاهية 
األكاديمية لدى أفراد عينة البحث ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين 

 ذات والدرجة الكلية للرفاهية األكاديمية.األبعاد اإليجابية للتعاطف مع ال
العالقة بين التعاطف واشباع الحاجات  (Cho&Jeon,2019)واستكشفت دراسة 

النفسية المدركة واالحتراق والرفاهية النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة عددهم 
( باستخدام النمذجة بالمعادلة البنائية. وقد أظهرت النتائج تطابق النموذج 229)

المقترح للعالقات بين المتغيرات األربعة والنتائج االمبيريقية. وقد ارتبطت بقوة الرفاهية 
 النفسية سلبيا باالحتراق. 

 فروض البحث:
 في ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:

نة التجريبي ال توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العي-1
 على مقياس الرفاهية االكاديمية.

ال توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة التجريبي -3
 على مقياس الصمود األكاديمي.

ال توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة التجريبي -9
 على مقياس االحتراق األكاديمي.

اإلسهام النسبي لكل من الصمود واالحتراق األكاديميين في التنبؤ بالرفاهية  يختلف-2
 االكاديمية لدى طلبة الجامعة.
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 المنهج واإلجراءات:
 منهـج البحث:

بناًء على مشكلة البحث، ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم استخدم المنهج     
 ت البحث الحالي.الوصفي بنمطيه االرتباطي والمقارن الذي يتفق مع متغيرا

 مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك خالد   

 هـ.1221هـ /1232بأبها بالعام الجامعي 
 عـينة البحث:

شملت عينة البحث عينتين هما: عينة حساب الكفاءة السيكومترية لألدوات وعينة    
 31طالب/  31: 21نة الكفاءة السيكومترية )البحث األساسية. وقد بلغ عدد عي

طالبة( تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طلبة كليتى التربية للبنين والبنات جامعة 
(. 9111( بانحراف معياري )91119الملك خالد بابها، وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية )

لبة( تم طا191طالب،  111( طالب بواقع )932وتكونت عينة البحث االساسية من )
اختيارهم عشوائيا من طلبة المستوى الثالث والرابع بكلية التربية للبنات بجامعة الملك 
خالد بمدينة أبها، وكلية التربية للبنين بجامعة الملك خالد بأبها، وبلغ متوسط اعمارهم 

 (.9112( بانحراف معياري )91،12الزمنية )
 أدوات البحث: 

هي: مقياس الرفاهية االكاديمية ومقياس الكمالية  تضمنت أدوات البحث ثالثة مقاييس
 االكاديمية ومقياس الصمود األكاديمي وفيما يلي عرض مفصل لتلك األدوات:

 مقياس الرفاهية االكاديمية: -1
قام الباحثون الحاليون ببناء مقياس الرفاهية االكاديمية في ضوء اإلطار النظري    

طالع على مقياس الرفاهية النفسية للشباب الجامعي للرفاهية النفسية، باإلضافة الى اال
(، ومقياس الرفاهية الذاتية االكاديمية )اعداد الحولة 9113)اعداد شند واخرون ،

( ، ومقياس 9119( ، ومقياس السعادة النفسية ) تعريب أبو هاشم والقدور، 9112،
  (Renshaw,Long&Cook,2014)الرفاهية الذاتية للطالب 

عبارة موزعة على ستة  32اس : تكون المقياس في صورته النهائية من وصف المقي 
، العالقات اإليجابية ) مع   Joy of learningابعاد هي : االستمتاع بالتعلم 
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 Educational، الهدف التعليمي   Positive Relationsاألساتذة والزمالء (
purpose   الفاعلية االكاديمية ،efficacy Academic  الترابط /التواصل ،
 Academic، الرضا األكاديمي   university connectednessالجامعي 

satisfaction اس ، وتصحح العبارات في ضوء مقي.ويتضمن كل بعد ستة عبارات
وسطة، تنطبق ، تنطبق بدرجة متخماسي )تنطبق بدرجة كبيرة جدا، تنطبق بدرجة كبيرة

(على الترتيب ويتم 1 9 3 2 2در الدرجات ب )، ال تنطبق ابدا ( وتقبدرجة ضعيفة
 الحصول على درجة كلية للمقياس وست درجات فرعية تمثل ابعاد المقياس . 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 
صدق المقياس: تم حساب صدق المقياس بعدة طرق تمثلت في: صدق المحكمين، 

 صدق التكوين الفرضي والصدق العاملي على النحو التالي:
صدق المحكمين: تم عرض المقياس فى صورته االولية على مجموعة من أساتذة -أ  

( إلبداء آرائهم في ابعاد المقياس ومدى قياسها للهدف من 1-علم النفس )ملحق
المقياس وكذلك عبارات المقياس ومدى مالئمتها للهدف من المقياس وانتمائها لألبعاد 

مالحظات المحكمين تكون المقياس في وسالمة الصياغة وبعد االخذ بتعديالت و 
 ( عبارة . 32صورته النهائية من)

صدق التكوين الفرضي: تم حساب معامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة -ب
الكلية على المقياس بعد حذف درجة العبارة، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين 

 (1111مستوى ) ( وكانت جميعها دالة احصائيا عند1122الى  1123)
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذى تنتمى اليه بعد  -

حذف درجة العبارة على النحو التالي: بعد االستمتاع بالتعلم تراوحت قيم المعامالت 
( وهى دالة احصائيا، بعد العالقات اإليجابية تراوحت بين 1122 – 1123بين )

 – 1133دالة احصائيا، بعد الهدف التعليمي تراوحت بين )( وهى 1122 – 1132)
( وهى دالة إحصائيا، بعد الفاعلية االكاديمية  تراوحت قيم المعامالت بين 1122

-1122( وهى دالة احصائيا، بعد التواصل الجامعي تراوحت بين )1123 – 1122)
( 1122 – 1121( وهى دالة احصائيا، بعد الرضا األكاديمي  تراوحت بين )1122

 وهى دالة إحصائيا.
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كما تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد السته والدرجة الكلية على مقياس 
( 1111،  1112،  1112،  1113،  1112،  1112الكمالية األكاديمية حيث بلغت ) 

 على الترتيب
الصدق العاملي: تم اختبار النموذج النظري والذي يتكون من ست متغيرات -ج

ة، مع متغير ضمني/كامن واحد، وذلك باستخدام التحليل العاملي التوكيدى، مستقل
حيث اختبر النموذج السداسي بمتغير كامن واحد. وقد اكدت مؤشرات حسن المطابقة 

غير دالة احصائيا  9مطابقة النموذج المقترح لبيانات العينة. حيث كانت قيمة كا
( مما 9( وهى تقل عن القيمة )1121الى درجة الحرية هي ) 9وكانت نسبة قيمة كا

يدل على ان النموذج المقترح مطابق للبيانات االمبيريقية للعينة. كذلك قيمة المؤشر 
RMSEA ( (، كما جاءت قيم مؤشرات )1112تقل عنCFI,AGFI تزيد قيمتها عن )

( مما يؤكد مطابقة النموذج المقترح لبيانات العينة. أي أن تصميم المقياس بستة 112)
 مكونات/ابعاد تقيس مفهوًما ضمنًيا واحًدا، كان صحيًحا. 

ثبات المقياس: تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا -
( وبلغت قيمته لألبعاد الست على 1،22كرونباخ لالستبيان ككل حيث بلغت قيمته )

عامالت الفا (. وكانت قيمة م1119، 1121، 1111، 1122، 1122، 1111التوالي: )
لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس اقل من قيمة معامل 

( اى ان جميع المفردات ثابته حيث ان 1122-1122الفا العام للمقياس )تراوحت بين 
 تدخل المفردة ال يؤدى الى خفض معامل الثبات الكلى للمقياس 

التجزئة النصفية باستخدام معادلة  كما تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق-
( وبلغت قيمته لألبعاد 1121براون حيث بلغ معامل الثبات الكلى للمقياس )–سبيرمان 

 (. 1119، 1122، 1119، 1121، 1129، 1111الست على التوالي: )
 (:9111مقياس الصمود األكاديمي )إعداد شلبي والقصبي ،-9

عبارة موزعة  32( ويتكون المقياس من 9111أعد هذا المقياس )شلبي والقصبي،     
على خمسة ابعاد هي: مركز الضبط، التخطيط للمستقبل، المثابرة، الفاعلية الذاتية، 
القلق المنخفض. وتصحح العبارات فى ضوء تدريج خماسي )تنطبق بدرجة كبيرة جدا، 

بدا( تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة ضعيفة، ال تنطبق أ
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ويتم الحصول على درجة كلية للمقياس وخمس درجات فرعية تمثل ابعاد المقياس. 
 (3-)ملحق

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
قام معدو المقياس بالتحقق من صدق التكوين الفرضي للمقياس وقد تراوحت قيم -

، 1193)معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية بعد حذف درجة العبارة 
 ( 1123الى 
كرونباخ وبلغت قيمة معامل ثبات الفا -تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة الفا-

 ( 1،13كرونباخ للمقياس ككل )
 الخصائص السيكومترية للمقياس في البحث الحالي:

االتساق الداخلي: تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية -أ
( 1121- 1121ي اليه العبارة وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )للبعد الذي تنتم

وكانت كلها دالة احصائيا. كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة 
( وكانت 1122- 111123الكلية للمقياس وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

اط بين الدرجة على كل بعد والدرجة وتم حساب معامالت االرتب كلها دالة احصائيا
 ( 1123، 1112، 1111، 1122، 1121الكلية على المقياس حيث بلغت )

الثبات: تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونباخ -ب
( وبلغت قيمته لألبعاد الخمس على التوالي: 1،11للمقياس ككل حيث بلغت قيمته )

(1129 ،1121 ،1112 ،1122 1111 .) 
  (:9111،مقياس االحتراق األكاديمي )إعداد شلبي والقصبي -3
( بإعداد المقياس وتكون المقياس في صورته النهائية 9111قام )شلبي والقصبي،   

، النفور Inefficacyعبارة موزعة على أربعة ابعاد هي: عدم الكفاءة  91من 
Antipathy االنهاك ،Exhaustionاؤمية ، النظرة التشCynicism  وتصحح

العبارات فى ضوء مقياس خماسي )بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، 
( على الترتيب ويتم 1 9 3 2 2بدرجة قليلة، ال تنطبق( وتقدر الدرجات ب )

 الحصول على درجة كلية للمقياس واربع درجات فرعية تمثل ابعاد المقياس.
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 :الخصائص السيكومترية للمقياس
قام معدو المقياس بحساب صدق التكوين الفرضي من خالل معامل االرتباط بين -

درجة المفردة/العبارة والدرجة الكلية على المقياس بعد حذف درجة العبارة، وقد تراوحت 
( وكانت جميعها دالة احصائيا. كما تم 1123، الى 1132قيم معامالت االرتباط بين )

رجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي اليه بعد حذف حساب معامالت االرتباط بين د
 درجة العبارة وجاءت معامالت االرتباط كلها دالة احصائيا.

تم التأكد من الصدق العاملي للمقياس حيث تم اختبار النموذج النظري والذي  -
يتكون من اربعة متغيرات مستقلة، مع متغير ضمني/كامن واحد، وذلك باستخدام 

املي التوكيدي وقد أظهرت النتائج مطابقة النموذج المقترح لبيانات العينة، التحليل الع
مما يعنى ان تصميم المقياس بأربعة مكونات تقيس مفهوًما ضمنًيا واحًدا، كان 

 صحيًحا وهذا يدل على صدق المقياس.
تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونباخ لالستبيان -

، 1123( وبلغت قيمته لألبعاد االربع على التوالي: )1،11ث بلغت قيمته )ككل حي
1113 ،1119 ،1121) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس في البحث الحالي:
صدق االتساق الداخلي: تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة -أ

- 1122عامالت االرتباط بين )الكلية للبعد الذي تنتمي اليه العبارة وقد تراوحت قيم م
( وكانت كلها دالة احصائيا. كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة 1121

( 1129- 111122والدرجة الكلية للمقياس وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )
 وكانت كلها دالة احصائيا

لدرجة الكلية على تم أيضا حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل بعد وا
 ( 1111، 1119، 1121، 1123المقياس حيث جاءت قيم المعامالت على الترتيب )

الثبات: تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونباخ -ب
( وبلغت قيمته لألبعاد الخمس على التوالي: 1112للمقياس ككل حيث بلغت قيمته )

 . وتدعم هذه النتائج صدق وثبات المقياس.  (1122، 1111، 1123، 1129)



891 

 نتائج البحث ومناقشتها:
 ومناقشتها: نتائج الفرض األول

ينص الفرض األول على: ال توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الفرضي     
للمقياس ومتوسط درجات العينة التجريبي على مقياس الرفاهية االكاديمية. والختبار 

ساب داللة الفروق بين الوسط الفرضي للمقياس ومتوسط صحة هذا الفرض تم ح
ت لعينة واحدة.  ويوضح  –درجات العينة التجريبي على المقياس باستخدام اختبار 

   ( نتائج ذلك:1جدول )
ت لعينة واحدة لداللة الفروق بين الوسط الفرضي ومتوسط  –( اختبار 1جدول )

 (932الرفاهية االكاديمية )ن=درجات العينة على مقياس 
متوسط  االبعاد

 العينة 

الوسط 

 الفرضي 

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت 

 الحرية 

المتوسط  الداللة

 الوزني

 المستوى

 متوسط 8.88 9.98 881 8.88- 8.88 81 88.98 االستمتاع

غير  881 8.88 8.88 81 81.88 العالقات

 دالة
8.91 

 متوسط

الهدف 

 التعليمي

89.98 81 8.88 1.88 881 9.98 
8.88 

 متوسط

الفاعلية 

 االكاديمية

88.98 81 8.88 8.88 881 9.98 
8.88 

 متوسط

الترابط 

 الجامعي

88.18 81 8.18 -8.88 881 9.98 
8.18 

 متوسط

الرضا 

 األكاديمي

81.18 81 8.89 8.88 881 9.98 
8.88 

 متوسط

غير  881 9.11 88.88 891 898.88 الدرجة الكلية

 الةد
8.98 

 متوسط

( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين 1يتضح من النتائج المعروضة في جدول )    
ة على مقياس الوسط الفرضي للمقياس ومتوسط درجات العينة التجريبية للدرجة الكلي

( وهى  3113وقد بلغت قيمة المتوسط الوزني لدرجات العينة)  ،الرفاهية االكاديمية
وسط من الرفاهية االكاديمية .وعلى الرغم من وجود فروق دالة تشير الى مستوى مت

بين المتوسطات الفرضية لدرجات االبعاد الفرعية على مقياس الرفاهية ومتوسطات 
بعاد االستمتاع والترابط درجات العينة ) الفروق لصالح المتوسط الفرضي على ا

( اال ان ربعة، ولصالح متوسط درجات العينة على باقي االبعاد األالجامعي
المتوسطات الوزنية لألبعاد جاءت في المدى المتوسط وكذلك لم توجد فروق دالة في 
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الدرجة الكلية مما يشير بشكل عام الى وجود مستوى متوسط من الرفاهية االكاديمية 
  لدى افراد العينة .

 وتشير نتيجة هذا الفرض الى وجود مستوى متوسط وغير مرتفع من الرفاهية     
االكاديمية لدى عينة البحث وتتفق نتائج البحث الحالي جزئيا مع نتائج دراسة 

Bordbar, Nikkar, Yazdani, & Alipoor (2011)( 2014؛ )Hasnain, 
Wazid, & Hasan( ؛ التي أشارت إلى ارتفاع مستوي 9112؛ ودراسة الخطيب)

( التي 9111قرني )الرفاهية النفسية لدي طالبات الجامعة، كما تتفق مع دراسة ال
 اشارت لوجود مستوى متوسط من الرفاهية لدى طلبة الجامعة.

ويمكن إعزاء هذه النتيجة الى خصائص وطبيعة المرحلة الجامعية فالطلبة في    
المرحلة الجامعية يدخّلوا مرحلة جديدة تتميز بالحرية والمسؤولية، فالمرحلة الجامعية 

ا تقابل مرحلة المراهقة المتأخرة بضغوطها تمثل في حد ذاتها مرحلة حرجة ألنه
، باإلضافة الى الضغوط االكاديمية التي تقع على كاهل وتحدياتها، وتقلباتها االنفعالية

الطالب في هذه المرحلة حيث تعد تلك الضغوط من اهم مصادر الضغوط النفسية 
سي لدى الطالب كصعوبة التعامل مع الزمالء والمعلم وصعوبة التحصيل الدرا

وضعف القدرة على التركيز وعدم القدرة على أداء الواجبات المنزلية والفشل في 
( مما قد يترتب عليه عدم ارتفاع مستوى الرفاهية. 9119االمتحانات. )شقير ،

فالطالب يستقبلون الحياة الجامعية على انها حياة مليئة بالضغوط وكثيرة المطالب 
ستجابات االنفعالية والمعرفية لهذه الضغوط الملحة ويترتب على ذلك العديد من اال

وخصوصا تلك التي ترجع الى الضغوط الخارجية وتلك التي ترجع الى توقعاتهم 
 (.  (Misra & McKean, 2000 المفترضة عن أنفسهم.

أضف الى ما سبق ما يواجهه طالب الجامعة من مشكالت أكثر تعقيدا في الوقت   
خالل العقد الماضي؛ لتشمل مطالب أكاديمية بشكل  الراهن مقارنة بما كانوا عليه

أكبر، ونتيجة التغيرات في العالقات األسرية، والحياة االجتماعية، والتعرض ألفكار 
ومغريات جديدة من قبل غيرهم؛ هذا الضغط يمكن أن يطغى على الطالب ويؤثر 

مما (Kumaraswamy,  2013).سلبا على قدرتهم في التعامل مع هذه الضغوط   
 قد ينعكس على مستوى شعورهم بالرفاهية االكاديمية .
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 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:
وينص على: ال توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة 
التجريبي على مقياس الصمود األكاديمي. والختبار صحة هذا الفرض تم حساب داللة 

لمقياس ومتوسط درجات العينة التجريبي على المقياس الفروق بين الوسط الفرضي ل
 ( نتائج ذلك:9ت لعينة واحدة.  ويوضح جدول ) –باستخدام اختبار 

ت لعينة واحدة لداللة الفروق بين الوسط الفرضي ومتوسط  –( اختبار 9جدول )
 (932درجات العينة على مقياس الصمود األكاديمي )ن=

متوسط  االبعاد

 العينة 

الوسط 

 فرضي ال

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت 

 الحرية 

المتوسط  الداللة

 الوزني

 المستوى

غير  881 8.89 8.88 88 88.88 مركز الضبط

 دالة
8.88 

 متوسط

التخطيط 

 للمستقبل

88.88 88 8.88 1.1 881 9.98 
8.88 

 مرتفع

 مرتفع 8.18 9.98 881 89.98 8.88 88 88.88 المثابرة

 مرتفع 8.88 9.98 881 88.81 8.88 88 88.18 الفاعلية الذاتية

القلق 

 المنخفض

غير  881 8.88 8.88 88 89.88

 دالة
8.88 

 متوسط

 مرتفع 8.89 9.98 881 88.88 88.88 898 881.89 الدرجة الكلية

 ( مايلى :9يتضح من النتائج المعروضة في جدول )    
الفرضي للمقياس  ( بين الوسط1111وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ) -

ومتوسط درجات العينة التجريبية للدرجة الكلية على مقياس الصمود األكاديمي لصالح 
( وهي تشير الى 312متوسط العينة، وقد بلغت قيمة المتوسط الوزني لدرجات العينة )

 مستوى مرتفع من الصمود األكاديمي.
فرضي للمقياس ( بين الوسط ال1111وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ) -

ومتوسط درجات العينة التجريبية على ابعاد )التخطيط للمستقبل، المثابرة، الفاعلية 
الذاتية( لصالح متوسط العينة، وقد بلغت قيمة المتوسطات الوزنية لتلك االبعاد 

 ( وهي تشير الى مستوى مرتفع 3122، 3111، 3122)
لمقياس ومتوسط درجات العينة ل اتوجد فروق دالة إحصائيا بين الوسط الفرضي ل -

التجريبية على بعدى )مركز الضبط والقلق المنخفض(، وقد بلغت قيمة المتوسطات 
 ( وهي تشير الى مستوى متوسط.9123، 9122الوزنية لتلك االبعاد )

وتشير نتائج هذا الفرض اجماال الى وجود مستوى مرتفع من الصمود األكاديمي    
  لدى افراد العينة.
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يمكن تفسير هذا المستوى المرتفع من الصمود األكاديمي في ضوء مكونات و     
وهي الكفاءة الذاتية، والقدرة  (Martin &Marsh,2006) عملية الصمود التي حددها

على الضبط /التحكم، التخطيط، القلق المنخفض، المثابرة. حيث يتميز الطالب ذوي 
نجاز واألداء. ومن ثم يمكن اعزاء الصمود المرتفع بمستويات مرتفعة من دافعية اإل

هذا المستوى المرتفع من الصمود الى ارتفاع مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطالب 
 إضافة الى زيادة قدرتهم على الضبط والتحكم.

كما يمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء العوامل التي تؤثر في قدرة الفرد على    
د على الصمود او عوامل تضعف من قدرة الصمود وهي اما عوامل تدعم قدرة الفر 

الفرد على الصمود مثل العوامل شخصية ونفسية )مرتبطة بالفرد( وعوامل أسرية، 
وعوامل تتعلق بالمجتمع والبيئة المحيطة بالفرد وتتمثل العوامل البيئية في: وجود شبكة 

باالنتماء لبيئة داعمة من االفراد المقربين مثل األصدقاء وأفراد االسرة. فشعور الطالب 
الجامعة واالنفعاالت األكاديمية اإليجابية المتمثلة في المتعة األكاديمية يؤثر هذا الدعم 
والمساندة النفسية والوجدانية على رفع قدرتهم على الصمود ومواجهة الضغوط 
االكاديمية. ويمكن أيضا اعزاء هذا المستوى المرتفع من الصمود في ضوء ما أكد 

( من ارتباط الصمود األكاديمي باستخدام االنفعال اإليجابي (Novotny, 2011عليه 
فاألفراد مرتفعي الصمود يستخدمون االنفعاالت اإليجابية في االبتعاد عن الخبرات 
عادة التوازن مما يجعلهم قادرين على التعامل مع الخبرات السلبية بشكل  السلبية وا 

 إيجابي.
 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:

ينص على: ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة و 
التجريبي على مقياس االحتراق األكاديمي. والختبار صحة هذا الفرض تم حساب 
داللة الفروق بين الوسط الفرضي للمقياس ومتوسط درجات العينة التجريبي على 

 ( نتائج ذلك:3يوضح جدول )ت لعينة واحدة.  و  –المقياس باستخدام اختبار 
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ت لعينة واحدة لداللة الفروق بين الوسط الفرضي ومتوسط  –( اختبار 3جدول )
 (932درجات العينة على مقياس االحتراق األكاديمي )ن=

متوسط  االبعاد

 العينة 

الوسط 

 الفرضي 

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت 

 الحرية 

المتوسط  الداللة

 الوزني

 المستوى

غير  881 9.8 8.18 88 88.98 دم الكفاءةع

 دالة
8.98 

 متوسط

 متوسط 8.18 9.98 881 8.88- 8.88 88 88.88 النفور

 متوسط 8.88 9.98 881 8.88 8.88 88 88.88 االنهاك

النظرة 

 التشاؤمية

غير  881 9.88 8.98 88 88.98

 دالة
8.99 

 متوسط

غير  881 8.88 88.18 89 88.81 الدرجة الكلية

 ةدال
8.98 

 متوسط

( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين 3يتضح من النتائج المعروضة في جدول )    
الوسط الفرضي للمقياس ومتوسط درجات العينة التجريبية للدرجة الكلية على مقياس 

( وهي 3112االحتراق األكاديمي، وقد بلغت قيمة المتوسط الوزني لدرجات العينة )
 من االحتراق األكاديمي. تشير الى مستوى متوسط 

( بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات 1111توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى )-
العينة في بعدى: النفور )لصالح الوسط الفرضي( واالنهاك )لصالح العينة( وكانت قيم 

( على الترتيب وهي تشير الى مستوى 3123، 9119المتوسطات الوزنية لكل بعد هي )
 متوسط.

م توجد فروق دالة احصائيا بين الوسط الفرضي ومتوسط درجات العينة في بعدى: ل -
، 3111عدم الكفاءة والنظرة التشاؤمية. وكانت قيم المتوسطات الوزنية للبعدين هي )

 ( على الترتيب وهي تشير الى مستوى متوسط.311
األكاديمي  وتشير نتائج هذا الفرض إجماال الى وجود مستوى متوسط من االحتراق    

، 9119وتختلف هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسات )قائد واخرون ، لدى افراد العينة.
( والتي اشارت نتائجها الى وجود مستوى مرتفع من االحتراق األكاديمي 9119باوية، 

لدى طلبة الجامعة. ويمكن اعزاء هذا االختالف الى طبيعة المجتمع السعودي حيث 
ت على مجتمعات مختلفة عن المجتمع السعودي والذي يتميز أجريت هذه الدراسا

بتوفر اإلمكانات المادية وتطور مستوى الجامعات السعودية من حيث اإلمكانات 
المادية والتي توفر للطالب بيئة تعليمية مالئمة. بمعنى ان البيئة التعليمية الجامعية 
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يث تنخفض فيها أسباب في المجتمع السعودي تدعم مواجهة االحتراق األكاديمي ح
 ومصادر االحتراق.

كذلك يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء عالقة االحتراق السلبية بالصمود األكاديمي   
حيث أظهرت نتيجة الفرض الثالث وجود مستوى مرتفع لدى العينة من الصمود  
م .حيث يعمل الصمود األكاديمي على تدعيم مواجهة االحتراق األكاديمي لدى المتعل

حيث أشارت نتائج الدراسات الى وجود عالقة سالبة دالة بين متغيرات اإلرهاق 
األكاديمي والصمود ،  فالصمود يعزز  قدرة الشخص على مواجهة الضغوط وتقليل 

( من أن للصمود النفسي دورا 9112الشعور باإلجهاد كذلك ما اكد عليه  المغازي )
الحياة االكاديمية ويزداد هذه الدور مع  هاما في تشكيل شخصية الطالب وتوافقهم مع

زيادة التغيرات المتالحقة والضغوط داخل البيئة االكاديمية والتي تتطلب القدرة على 
التوافق والنهوض بفعالية بعد هذه الضغوط واألزمات الخطيرة .فالصمود األكاديمي 

ى الرغم من يعمل على الحفاظ على مستويات مرتفعة من دافعية اإلنجاز واألداء عل
  (Martin &Marsh, 2006) .وجود الظروف واالحداث الضاغطة

 نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:
وينص على: يختلف االسهام النسبي لكل من الصمود واالحتراق األكاديميين في     

التنبؤ بالرفاهية األكاديمية لدى طلبة الجامعة. والختبار صحة هذا الفرض تم اجراء 
للبيانات بطريقة  Multiple Linear Regressionحدار الخطى المتعدد تحليل االن

Enter  وقد تم اجراء تحليل االنحدار على مرحلتين األولى للدرجات الكلية للمتغيرات
المنبئة )االحتراق والصمود( والمرحلة الثانية لألبعاد المكونة لكل متغير من تلك 

 المتغيرات:
للتنبؤ بالرفاهية االكاديمية من الدرجة الكلية لكل من  أوال: تحليل االنحدار المتعدد

 ( نتائج ذلك. 2، 2االحتراق والصمود األكاديمي: ويوضح جدولي )
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للتنبؤ بالرفاهية االكاديمية من  Enter(: تحليل االنحدار المتعدد بطريقة 2جدول )
 درجة كل من االحتراق والصمود األكاديمي

مصدر 

 التباين
 Rقيمة 

R2 

عامل م

 التحديد 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 داللة ف ف

 االنحدار

9.198 9.888 

18188.9 8 88888.8 

 888.88 888 88189.8 الخطأ 9.98 888.8

  881 888888.8 التباين الكلي

 
 ديمية( إسهام كل من االحتراق والصمود األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكا2جدول )

 B المتغيرات
الخطأ 

 المعياري
Beta  قيمةT  الداللة 

 غير دالة 8.88  89.88 88.88 الثابت

 9.98 8.18- 9.898- 9.988 9.88- االحتراق األكاديمي

 9.98 88.88 9.88 9.988 9.18 الصمود األكاديمي

 ( االتي:2، 2يتضح من النتائج المعروضة في جدولي )
االكاديمية بداللة من خالل متغيري االحتراق األكاديمي يمكن التنبؤ بالرفاهية -

 .1111( دالة عند مستوى 99911والصمود األكاديمي حيث ان قيمة ف )
نسبة اسهام المتغيرات المنبئة )االحتراق والصمود األكاديمي( في التباين الحادث  -

 (R2=11229% )قيمة  2219في المتغير التابع )الرفاهية االكاديمية( = 
( لمعاملي انحدار االحتراق والصمود 1،11توجد داللة إحصائية عند مستوى )- 

(، مما يشير الى أن 1121، 11312-األكاديمي وبلغت قيمة بيتا على الترتيب )
الصمود األكاديمي لديه قدرة أكبر )اسهام أكبر( في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية من 

لبيا في التنبؤ في حين اسهم الصمود االحتراق األكاديمي الذى اسهم اسهاما س
 األكاديمي اسهاما إيجابيا في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية. 

 ويمكن كتابة معادلة التنبؤ على النحو التالي: 

 

 
ولمعرفة مدي إسهام أبعاد االحتراق األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية تم -

 ( على النحو التالي: 2، 1ولي )استخدام تحليل االنحدار كما هو موضح بجد

الصمود ×  0...+ االحتراق األكاديمي ×  9.0..-93.93=  الرفاهية االكاديمية
 األكاديمي
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(: تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالرفاهية االكاديمية من أبعاد االحتراق 2جدول )
 األكاديمي:

مصدر 

 التباين
 Rقيمة 

R2 

معامل 

 التحديد 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

داللة 

 ف

 االنحدار

9.881 9.888 

88888.8 8 88888.8 

81.88 9.98 
 889.88 888 88888.8 الخطأ

التباين 

 الكلي
888888.8 881  

 ( مدي إسهام أبعاد االحتراق األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية2جدول )
 B أبعاد االحتراق األكاديمي

الخطأ 

 المعياري
Beta  قيمةT  الداللة 

 9.98 88.88  8.88 888.88 الثابت

 غير دالة 9.88- 9.989- 9.88 9.888- عدم الكفاءة

 9.98 8.88- 9.888- 9.88 8.818- النفور

 9.98 8.88- 9.888- 9.88 8.881- االنهاك

 النظرة التشاؤمية
-9.818 9.81 -9.888 -8.88 

9.98 

 (:2، 2يتضح من النتائج المعروضة في جدولي )   
% من التباين 3212بنسبة أن االحتراق األكاديمي)منفردا( بأبعاده األربعة يتنبأ  -

 (.R2 =11322الحادث في الرفاهية االكاديمية )
ان معامالت االنحدار ألبعاد )النفور واالنهاك والنظرة التشاؤمية( كانت دالة مما  -

يشير الى ان هذه االبعاد الثالث تتنبأ بداللة بالرفاهية، في حين كان معامل االنحدار 
مما يشير الى ان هذا البعد ال يتنبأ بداللة بالرفاهية.  لبعد )عدم الكفاءة( كان غير دال

وكانت أكثر أبعاد االحتراق اسهاما في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية هو بعد النفور 
(Beta=11922( يليه بعد االنهاك )Beta=11939 ) 
ولمعرفة مدي إسهام أبعاد الصمود األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية تم -

 ( على النحو التالي: 2، 1دام تحليل االنحدار كما هو موضح بجدولي )استخ
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(: تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالرفاهية االكاديمية من أبعاد الصمود 1جدول )
 األكاديمي:

مصدر 

 التباين
 Rقيمة 

R2 

معامل 

 التحديد 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

داللة 

 ف

 االنحدار

9.18

8 
9.888 

18888.8 8 88888.1 

88.89 9.98 
 818.88 888 88988.8 الخطأ

التباين 

 الكلي
888888.8 881  

 ( مدي إسهام أبعاد الصمود األكاديمي في التنبؤ بالرفاهية االكاديمية2جدول )
 B أبعاد الصمود األكاديمي

الخطأ 

 المعياري
Beta  قيمةT  الداللة 

 9.98 8.88-  8.88 88.98- الثابت

 غير دالة 8.89- 9.988- 9.88 9.88- مركز الضبط

 9.98 8.88 9.811 9.88 8.98 التخطيط للمستقبل

 9.98 8.88 9.88 9.88 8.91 المثابرة

 9.98 8.18 9.889 9.88 8.88 الفاعلية الذاتية

 9.98 8.98 9.881 9.88 9.88 القلق المنخفض

 (:2، 1جدولي )يتضح من النتائج المعروضة في    
% من التباين الحادث في 2212أن الصمود األكاديمي)منفردا( بأبعاده يتنبأ بنسبة  -

 (.R2 =11222الرفاهية االكاديمية )
ان معامالت االنحدار ألبعاد )التخطيط للمستقبل، المثابرة، الفاعلية الذاتية، القلق  -

ربعة تتنبأ بداللة بالرفاهية، في المنخفض( كانت دالة مما يشير الى ان هذه االبعاد اال
حين كان معامل االنحدار لبعد )مركز الضبط( كان غير دال مما يشير الى ان هذا 
البعد ال يتنبأ بداللة بالرفاهية. وكانت أكثر أبعاد الصمود اسهاما في التنبؤ بالرفاهية 

( يليه بعد المثابرة Beta=11211االكاديمية هو بعد التخطيط للمستقبل )
(Beta=11931 ) 

 وتشير نتائج هذا الفرض اجماال الى ما يلي:
ان كال من متغيري االحتراق والصمود األكاديمي تنبئا بداللة بالرفاهية األكاديمية -

وكان متغير الصمود األكاديمي أكثر اسهاما من متغير االحتراق األكاديمي في التنبؤ 
 بالرفاهية األكاديمية.
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أبعاده تنبئا داال وايجابيا بالرفاهية وكانت أكثر ابعاد الصمود يتنبأ متغير الصمود ب - 
 اسهاما في التنبؤ هما بعدى التخطيط للمستقبل والمثابرة  

يتنبأ متغير االحتراق األكاديمي بأبعاده تنبئا داال سلبيا بالرفاهية وكانت أكثر ابعاد  -
 االحتراق اسهاما في التنبؤ هما بعدى النفور واالنهاك.  

وتتفق النتيجة الخاصة بتنبؤ متغير الصمود األكاديمي تنبئا داال إيجابيا بالرفاهية    
 ;Chen, 2016; Nalin &Freitas, 2015)االكاديمية مع نتائج دراسات 

Pinheiro&Matos, 2015)  والتي دعمت نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
 منبئ رئيسي بالرفاهية. الصمود والرفاهية النفسية وأن الصمود يعتبر 

ويمكن إعزاء هذه النتيجة الى ان الصمود يعزز قدرة الشخص على مواجهة     
الضغوط وتقليل الشعور باإلجهاد مما يؤدى الى السعادة النفسية. حيث يعتبر الصمود 
األكاديمي أحد المصادر التي تساعد على حماية الطالب من االحداث الضاغطة 

اسة بدرجة عالية من الدافعية واالنجاز، فهو يعمل على تدعيم واالستمرار في الدر 
مواجهة االحتراق األكاديمي لدى المتعلم، ومن ثم زيادة شعور المتعلم بالرفاهية. 
فارتباط الصمود اإليجابي والقوى بالرفاهية لدى طلبة الجامعة )ومن ثم ارتفاع قدرته 

ود على مواجهة الضغوط وعوامل على التنبؤ بالرفاهية( يعمل من خالل قدرة الصم
 الفشل االكاديمية. 

وبالنظر الى ما يتميز به األشخاص السعداء بالكفاءة، فهم يبذلون طاقة وحماس     
أكبر إضافة لكونهم أقدر على اتخاذ التزامات بعيدة المدى، ومثابرة أكبر في تحقيق 

ة على تنظيم وتوجيه أهدافهم، وأقل سرعة في التعب من العمل، كذلك قدرتهم العالي
الذات نحو األهداف التي يحددونها.وفى المقابل بالنظر الى ما يتصف به الطالب 
ذوي الصمود األكاديمي من ارتفاع التنظيم الذاتي، حب الدراسة، ارتفاع فعالية الذات، 
التوجه نحو االتقان، المثابرة، انخفاض القلق، التعامل الجيد مع المخاطر وتقدير 

مرتفع. نجد ان كال المتغيرين )الرفاهية والصمود( بمكوناتهما وخصائصهم الذات ال
يسيرا في نفس االتجاه ويدعم كال منهما االخر بشكل إيجابي مما ترتب عليه ارتفاع 
العالقة االرتباطية بينهما بحيث يمكن اعتبار الصمود كبناء نفسي هو حجر الزاوية 

 وبيئة نفسية داعمة لرفاهية الطالب.  
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وبالنسبة للنتيجة الخاصة بان أكثر ابعاد الصمود اسهاما في التنبؤ هما بعدى     
التخطيط للمستقبل والمثابرة فمن المالحظ ان بعدى التخطيط للمستقبل والمثابرة هما 
من اهم العوامل التي تسهم في الرفاهية نتيجة لما يتميز به األشخاص السعداء من 

ت بعيدة المدى، ولديهم مثابرة أكبر في تحقيق أهدافهم، كونهم أقدر على اتخاذ التزاما
 وأقل سرعة في التعب من العمل.

أما فيما يتعلق بالنتيجة الخاصة بتنبؤ متغير االحتراق األكاديمي تنبئا داال وسلبيا     
 ،9112بالرفاهية فقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات )المنشاوي، 

Cho&Jeon,2019 وجود ارتباط سلبي قوى ودال بين االحتراق ( والتي اكدت
 والرفاهية النفسية لدى طلبة الجامعة.

ويمكن إعزاء هذا االرتباط والتأثير السلبي لالحتراق األكاديمي على رفاهية الطالب 
 الى ما يلى: 

أن االحتراق يمثل نمط سلبي في االستجابة لألحداث الضاغطة حيث يمثل حالة من -
يجة وجود أعباء انفعالية زائدة تؤدى الى اإلنهاك البدني والنفسي مما االجهاد النفسي نت

 يترتب علية نقص الشعور بالرفاهية.
ما يترتب على االحتراق األكاديمي بين طلبة من وجود اتجاه تشاؤمي نحو العمل  -

. (Zhang.et.al, 2007)األكاديمي والشعور بعدم الكفاءة كطالب نتيجة لإلنهاك 
الستنتاج النتيجة الخاصة بان بعدى النفور واالنهاك كانا أكثر أبعاد ويدعم هذا ا

 االحتراق اسهاما في التنبؤ السلبى بالرفاهية االكاديمية. 
أن ما يعاني منه الطالب من تدهور الرفاهية النفسية التي تتميز بالنضوب العاطفي -

سي )السخرية(، والشعور واالجهاد )اإلرهاق(، واالنفصال وفقدان االهتمام بالعمل الدرا
العام بعدم الكفاءة كطالب )عدم وجود فعالية(، هذه المكونات الثالثة تمثل السمات 

 األساسية لالحتراق األكاديمي. 
أما بالنسبة للنتيجة الخاصة باإلسهام  االكبر لمتغير الصمود األكاديمي في      

األكاديمي فيمكن تفسير ذلك من التنبؤ بالرفاهية األكاديمية مقارنة بمتغير االحتراق 
خالل افتراض ان متغير الصمود ذو تأثير مزدوج فهو يدعم مواجهة االحتراق 
األكاديمي وفى نفس الوقت يزيد من الشعور بالرفاهية، بمعنى أن تأثيره على الرفاهية 
يتم من خالل مسارين األول مباشر ) من خالل تأثيره اإليجابي المباشر على 
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الثاني غير مباشر )من خالل تأثيره  السلبى  على االحتراق فهو يخفض الرفاهية( و 
من مستوى االحتراق مما يترتب عليه رفع مستوى الشعور بالرفاهية (. كذلك فان 
الصمود يعتبر متغير إيجابي في الشخصية في حين أن متغير االحتراق متغير سلبي. 

، والمقـدرة علـى إدارة األزمات فالفرد اإليجابي شخص سعيد يتصف بالرؤية المشـرقة
وبمشاعر إيجابية متفائلة، كما يتميز بتعـدد اسـتراتيجيات المواجهة اإليجابية والضبط 
الشخصي للمشاعر واألفكار السلبية عنـد مواجهـة مختلف التوترات وضغوط الحياة. 

 (.9112)أبو حالوة ،
لعام بعمادة البحث العلمي ملحوظة: هذا البحث تم دعمه من خالل البرنامج البحثي ا

 GRP) - 208 -1440) المملكة العربية السعودية رقم -جامعة الملك خالد
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 العربية المراجع
(. المرونة النفسية ماهيتها ومحدداتها وقيمها الوقائية. الكتاب 9113أبو حالوة، محمد سعيد )

 .92لعلوم النفسية العربية، اإللكتروني لشبكة العلوم النفسية، إصدارات شبكة ا
(. النموذج البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة 9111أبو هاشم، السيد محمد )

الكبرى للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة. مجلة كلية 
 (.11) 91التربية، جامعة بنها، 

السعادة: ترجمة فيصل عبد القادر يونس، مراجعة شوقي (. سيكولوجية 1223ارجايل، مايكل )
 جالل. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

(. تطوير مقياس الذكاء الروحي للعاديين وذوي االحتياجات 9112أرنوط، بشرى إسماعيل أحمد )
امعة الخاصة من المراهقين والراشدين. مجلة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، ج

 .121-122، 22عين شمس، مصر، 
(. مستوى االحتراق النفسي لدى الطالب الجامعي: دراسة ميدانية على عينة 9119باوية، نبيلة )

من طلبة السنة الرابعة قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. مجلة 
 .332-312، 1جزائر، ع ال–جامعة قاصدي مرباح ورقلة –العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

(. السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي واالتجاه نحو 9113الجمال، سمية احمد محمد )
-121، 21الدراسة لدى طالب جامعة تبوك. دراسات نفسية وتربوية، جامعة الزقازيق، ع

931. 
ي لطالب كلية (. مصادر الشعور بالسعادة وعالقتها بالذكاء الوجدان9112الجندي، أمسية )

 (.29)12التربية. جامعة اإلسكندرية، المجلة المصرية للدراسات النفسية، 
(. درجات الشعور بالعافية النفسية لدى طلبة 9112الجندي، نبيل جبرين ؛وعبد تالحمة، جبارة )-

الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل. مجلة الدراسات التربوية والنفسية بكلية التربية، 
 . 321-332ص ص : 9، ع11عة السلطان قابوس، مج جام

(. االحتراق وعالقته باالرتباط الدراسى لدى طالب الجامعة. مجلة 9119حسانين، السيد الشبراوى)
 .213 – 321، 9، ج122كلية التربية )جامعة االزهر(، ع 

دراسة ميدانية لدى  (. الرفاهية النفسية وعالقتها بالذكاء االنفعالي والتفاؤل:9112خرنوب، فتون )-
عينة من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 

 .929- 912، 1(12النفس، سوريا، )
(. أثر استراتيجيتين للتعلم النشط في 9112وعبد المجيد سامح جمعة );الحولة، عبد الحميد فتحي 

ة الذاتية االكاديمية لدى عينة من الطالب المتفوقين تنمية مهارات التعبير الشفهي والرفاهي
، ص ص 29ذوي صعوبات التعلم. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، السعودية، ع 

122-922. 
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(. أنماط الكمالية األكاديمية المميزة لطالب 9111القصبي، وسام حمدي ) ;شلبي، يوسف محمد
 –ود والتحصيل األكاديمي. مجلة كلية التربية الجامعة وعالقتها بكل من: االحتراق والصم

 (، العدد )الثاني(، الجزء الثاني.21جامعة طنطا، المجلد )
–(. مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية )مصرية 9119شقير، زينب محمود )

 ، القاهرة ، مكتبة النهضة الحديثة . 9سعودية(. كراسة التعليمات، ط
(.اليقظة العقلية وعالقتها بالسعادة الدراسية لدى عينة من 9112الرحمن )الضبع، فتحي عبد 

 . 122-111، 21تالميذ المرحلة االبتدائية.المجلة المصرية للدراسات النفسية،مصر
(. السعادة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية 9112عبد الوهاب، أماني عبد المقصود )
 .312-922، 9جنسين. مجلة البحوث النفسية والتربوية، لدى عينة من المراهقين من ال

دارة الضغوط النفسية، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة 9111عثمان، فاروق السيد ) (. القلق وا 
 األولى.

(. العالقة بين جودة الحياة النفسية 9111عكاشة، محمود فتحي؛ وسليم، عبد العزيز إبراهيم )
 عمل مقدمة للمؤتمر السابع لكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.  واإلعاقة اللغوية. ورقة 

(. مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة 9112العمري، سيف سرحان )
في المدينة المنورة في ضوء بعض المتغيرات. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

 اليرموك، األردن.
(. الصالبة النفسية والرفاهية لدى طالب جامعة القصيم في 9111شد )العدينى، ماجد محمد مر 

، 3، ع 92ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية. مجلة العلوم التربوية، جامعة القاهرة. مج 
922-922 

(. مستوى االحتراق النفسي 9119مقبل، انسام ) ;محسن، ابتسام سيف  ;قائد، عبد الباسط احمد
/ عدن وأثره على تكيفهم االجتماعي الدراسي. مجلة كلية التربية،  لدى طلبة كلية التربية

 .112- 23، 19جامعة عدن، 
(. االسهام النسبي للتوجه اإليجابي نحو 9112قرني، سعاد كامل ؛ احمد، احمد عبد الملك )

المستقبل وتنظيم الذات في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدى الطالب المتفوقين دراسيا بكلية 
بية جامعة المنيا )دراسة من منظور علم النفس اإليجابي(. المؤتمر الدولي الثالث لكلية التر 

 ، الجيزة.992-112( ، 1أكتوبر، مج ) 2التربية جامعة 
(. العالقة بين التعاطف مع الذات والهناء الذاتي األكاديمي لدى 9111القرني، منى محمد علي. )

 ها. رسالة ماجستير، جامعة الملك خالد.طالبات جامعة الملك خالد في مدينة َأب
(. الصمود النفسي وعالقته بالتوافق المهني لدى 9112المغازي، عبد المحسن مسعد إسماعيل )
 .222-292، 2أكتوبر، مج  2الكالب المعلم بكلية التربية جامعة 
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النفسية (. االجهاد النفسي واستراتيجيات المواجهة والصحة 9112المطوع، حسن ) ;مقداد، محمد
 . 9لدى عينة من طالبا جامعة البحرين. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ع

(. نموذج سببي للعالقات بين الشفقة بالذات وكل من: اإلرهاق 9112المنشاوي، عادل محمود )
(، 2) 92والصمود األكاديمي لدى الطالب المعلم. مجلة كلية التربية باإلسكندرية، مج 

123-992. 
( االحتراق النفسي لدى العاملين في العالقات العامة، االكاديمية السورية 9112مد )وضاح، مح

 الدولية.
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