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 ملخص البحث
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد النموذج البنائي للعالقات السببية بين الكمالية 

 ىلد ()المتغير التابع والرضا عن الحياة (غير الوسيطالمت)ودافعية اإلنجاز ()المتغير المستقل
تأثير الكمالية على دافعية اإلنجاز والرضا  من خالل التعرف على عينة من طالب الجامعة

وتأثير دافعية اإلنجاز على الرضا عن الحياة، وتأثير الكمالية على الرضا عن  ،عن الحياة
والكشف على التأثير المباشر للكمالية  ،الحياة من خالل دافعية اإلنجاز كمتغير وسيط

)المتغير المستقل( على دافعية اإلنجاز )المتغير الوسيط( والرضا عن الحياة )المتغير التابع( 
الكليات  –إناث( والتخصص الدراسي )الكليات العملية  –)ذكور جتماعي االباختالف النوع 

( طالبة وطالب بالفرقة 560من )طالب الجامعة، وقد تكونت عينة الدراسة  ىلد النظرية(
بين ( من طالب الكليات العملية ممن يتراوح أعمارهم 222بجامعة الفيوم بواقع ) الثالثة

( 338) ،عاًما (1.3) وانحراف معياري عاًما (20.51( سنة بمتوسط عمري قدره )19-22)
ي قدره ( سنة بمتوسط عمر 22-19من طالب الكليات النظرية ممن يتراوح أعمارهم بين )

استخدمت الباحثة مقياس الكمالية )إعداد و  .عاًما (1.2وانحراف معياري ) عاًما (20.65)
ومقياس دافعية اإلنجاز )إعداد الباحثة(، ومقياس الرضا عن الحياة )إعداد  الباحثة(،

 AMOSا. وباستخدام النمذجة البنائية ببرنامج الباحثة(، بعد التأكد من صالحيتهم سيكومتري  

على  للكماليةمباشر وغير مباشر عكسي وجود تأثير  أوضحت نتائج الدراسةوقد  .25
على الرضا عن الحياة  (الدافعية لإلنجاز، وأن التأثير المباشر للكمالية )المتغير المستقل

الرضا و  وجود تأثير مباشر وغير مباشر لدافعية اإلنجاز ،االمتغير التابع( غير دال احصائي  )
ا تأثير مباشر ودال احصائي   وجود ،0.01عند مستوي  ال احصائي  ير إيجابي داعن الحياة تأث
ا نجاز ووجود تأثير غير مباشر ودال احصائي  ى الرضا عن الحياة عبر دافعية اإلللكمالية عل
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وقد جاءت  ،نجاز عبر سمة الدافعية لإلنجاز كمتغير كامنللكمالية على أبعاد دافعية اإل
 .باشرة وغير المباشرة عكسيةجميع التأثيرات الم

حصائية في العالقات ا أنه ال توجد فروق ذات داللة إكما أوضحت النتائج أيضً 
السببية بين متغيرات الدراسة الثالثة )الكمالية ودافعية اإلنجاز والرضا عن الحياة( ترجع 

النظرية(. الكليات –إناث(، والتخصص الدراسي )الكليات العملية  –للنوع االجتماعي )ذكور 
 .المدى المقبول  فيجاءت النموذج المقترح  مطابقةحسن ن جميع مؤشرات وأ

 
 .الرضا عن الحياة ،دافعية اإلنجاز ،الكمالية المفتاحية:الكلمات 

 
The Structural Modeling of the Casual Relationship 

Between Perfectionism and Each of, Achievement 
Motivation and Life Satisfaction for the University 

Students 

Abstract: 
Dr. Afaf Abdelfady

 )*(
 

 

The recent study aimed to identify the structural model of the 

casual relationship between perfectionism (independent variable), and 

achievement motivation (intervening variable) and life satisfaction 

(dependent variable) on a sample of university students through 

recognizing the impact of perfectionism on each of achievement 

motivation and life satisfaction, the impact of achievement motivation 

on life satisfaction, the impact of perfectionism on life satisfaction 

through achievement motivation as an intervening variable, and 

revealing the direct impact of perfectionism (the independent variable) 

on achievement motivation (the intervening variable) and life 

satisfaction (the dependent variable) in the varying of gender (males 

or females) and specialization (practical faculties- theoretical 

faculties) on university students. The study sample is of (560) students 

from Fayoum University, of these, (222) students from the practical 

faculties aged (19 to 22) year with an average age (20.51) year and a 

standard deviation (1.3) year, (338) students from the theoretical 

faculties aged (19 to 22) year with an average age (20.65) year and a 
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standard deviation (1.2) year. The researcher used perfectionism 

measurement (prepared by the researcher), achievement motivation 

measurement (prepared by the researcher), and life satisfaction 

measurement (prepared by the researcher), after making sure of its 

psychometric validity. By doing the structural modeling using 

AMOS25 program. 

Results showed an direct impact and indirect reversal impact of 

perfectionism on achievement motivation, and the direct impact of 

perfectionism (the independent variable) on life satisfaction (the 

dependent variable) is not statically significant. They also showed that 

the direct and indirect impact of the achievement motivation as an 

independent variable and life satisfaction as a dependent variable has a 

positive statically significant at level 0.01, and there is a direct impact 

and a statically significant of perfectionism on life satisfaction through 

achievement motivation, and there is an indirect impact and a 

statically significant of perfectionism on achievement motivation 

dimensions through the aspect of achievement motivation as a latent 

variable. All the direct and indirect impacts were reversal. 

Results also showed there are not statically significant 

differences in the casual relationships between the treble variables of 

the study (perfectionism, achievement motivation and life satisfaction) 

due to the social gender (males- females) and specialization (practical 

faculties- theoretical faculties). All the indexes of the proposed good 

modeling identification was acceptable 

Keywords: Perfectionism, Achievement Motivation, Life Satisfaction 

 

 مقدمة:
 ين مثليكبير من قبل الباحثين النفس باهتمامحظي مفهوم الكمالية 

(Chan, 2010؛2011، اهلل جاب منال ؛ Boyle, 2011الطشة،الهنيدة ؛، 
 ,Karimi, Bashirpur, Khabbaz& Hedayati ؛Craiovan, 2014 ؛2013

تكون في حياة األفراد، فقد دة د  مُتعلما له من معاٍن  ( Lundh, 2017؛2014
وقد  ،أن يكون كل شيء على أحسن وأفضل وجه الفرد ىلدالكمالية حاجة 

وقد  ،تكون شعوًرا بعدم الرضا عن األداء حتى يصبح كل شيء تحت السيطرة
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وكثيًرا ما ُينظر للكمالية  ،اتخاذ القرار دتكون خوًفا من اإلقدام وتراجًعا عن
الذنب واإلحساس  كمجال واسع ألسلوب عصابي غير محدد ترتبط به مشاعر

 .بالقصور وعدم الكفاية
من أوائل علماء النفس الذين أشاروا إلى  Hamachek د "هامشيك"وُيع

األفراد بأن منهم َمْن ينشد  صنفحيث  ؛وجود نمطين مختلفين من الكمالية
فالكمالية السوية يسعى  ؛العصابية الكماليةومنهم من ينشد  ،السوية الكمالية

اتهم وتبني أهداف ومعايير و الكمال دون تقليل احترامهم لذ أصحابها إلى تحقيق
الجانب على  و ،واقعية يستمدون من خالل تحقيقها الشعور بالسعادة والرضا

يسعى أصحابها إلى بلوغ أهداف ومعايير غير  التي ،الكمالية العصابية االخر
 اتهمو قيمة ذ واقعية ومن ثم عدم تحقيقها والشعور الدائم بعدم الرضا والتقليل من

(Ashby, Burner, 2005; Amaral, Soares, Pereira, Bos, Marques, 

Valente, Nogueira & Macedo, 2013  .Andrews, Burns ؛2013ناصف  ؛

& Dueling, 2014) 

فهي قوة  حدين، وذ سالح على أنهاالنظر إلى الكمالية  مما سبق يمكن
ا  من اعتبارها اضطرابً الً مشجعة دافعة يجب أن توضع في مسار إيجابي بد

للكمالية فيرتبط بنقد الذات وانخفاض  األخر الوجه عليه، أمايجب السيطرة 
 ؛ منال2010،واصفالقرار ومصادر الضبط الذاتي ) عند اتخاذالكفاءة الذاتية 

 ,Ashby؛ 2012منصور،  ؛Noshin, &Besharat, 2011 ؛2011اهلل،  جاب

Slaney, Noble, Gnilka& Rice, 2013؛ Stoeber, Otto, 2016). 
الدافعية من أهم موضوعات علم النفس وأكثرها  هذا، وُيعَّد موضوع

فال يمكن حل المشكالت  التطبيقي؛داللة سواء على المستوى النظري أو 
لدور األساسي في السيكولوجية دون االهتمام بدوافع الكائن الحي التي تقوم با

الدافعية مثله مثل غيره من المفاهيم ، ومفهوم اا وكيفً تحديد سلوكه كم  
تكوين فرضى يستدل  والتعلم، بمثابة والتذكر، كاإلدراك،السيكولوجية األخرى 

أسماء  ؛Bansal & Thind, 2006 ؛2000،خليفةمن سلوك الكائن الحي ) عليه
 Christian, 2015)؛ 2014 اهلل،عبد  ؛2013،مطر



(740-659 صص  2019أكتوبر  4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-663- 

قة الكمالية عالفحصت الدراسات التي نتائج بعض  وقد أوضحت
ن تكون نتيجة متزامنة مع الكمالية أن دافعية اإلنجاز يمكن أودافعية اإلنجاز 

 ؛ الهنيدة،2009 عطية، ؛2008 ،ليا)الزغصقلها  علىو تساعد أالسوية 
 (.2013يوسف، هالة  ؛2013،ةالطش

مثل دراسات الرضا عن الحياة  وقد أجريت عدة بحوث ودراسات عن
Anderson, 2000)؛ Andrea, 2009ة؛ رجيع2011 حنان خوج، ؛ ،

 ,Park, Jeong ؛Agyar, 2013؛ 2013؛ مصطفي، على، 2012،شافعي

موضوًعا أساسي ا من موضوعات علم النفس اإليجابي ويرجع  باعتباره (2015
ذلك الرتباطه بالحالة المزاجية وطمأنينة النفس وتحقيق الذات والشعور 

 الثقافات.ه األساسية عبر مختلف إضافة إلى تشابه مكونات ،بالسعادة
المنعم،  عبد ؛ نجوى2009 ؛ على،Philip, 2007,48كل من ) ويعزو

أهمية الرضا عن الحياة إلى  (Anasuya, Akbari, 2012؛ 747-769، 2010
من المجتمع  الفرد شعوًرا بأنه جزء ناجحة، ويعطيأنه يحقق عالقات اجتماعية 

التوافق النفسي للفرد  ما تعالفالرضا من  ،بالمستقبلويشعره باألمن والتفاؤل 
 إنتاجية،أكثر حيث يكون الفرد  المختلفة،ومدى توافقه في جوانب حياته 

يجابية في ويعتمد الرضا على اإلرضاء وهو  .وسعادةالتفاعل وأكثر استقراًرا  وا 
 لبعضهما،واإلرضاء عامالن مكمالن  النفسي، والرضاالمحك الثاني للتوافق 

ما حققه الفرد في مجال من بو الشعور المصاحب لالقتناع النفسي والرضا ه
 .مجاالت الحياة، وما سيحققه مستقباًل من انجاز

 ,Ashby, Jilaman, Sverko, & Florell) قد أوضحت دراسة كل منو 

 ,Gilman Ashby؛Albano, 2011؛Bahtiyar, 2010؛ Romano, 2009 ؛2007

Sverko, Florell & Varjas, 2012)؛ Davar, Reza, 2014.  هتمت االتي و
ن الكمالية السوية ترتبط أ الحياة،والرضا عن  متغيري الكمالية بالعالقة بين

 الحياة.إيجابيا بالرضا عن 
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الدراسة الحالية الدراسات التي تناولت متغيرات مما سبق يتضح أن 
وليس من منظور سببي يعطينا تفسيرات ارتباطي خطي من منظور تناولتها 

ومن هذا المنطلق انصب اهتمام الباحثة  عن اتجاهات التأثير والتأثر ودالالته.
كمتغير مستقل الكمالية  ات السببية بينعالقلتحديد النموذج البنائي ل في محاولة

عينة من  ىلدكمتغير تابع  والرضا عن الحياةكمتغير وسيط دافعية اإلنجاز و 
لكمالية على الدافعية لإلنجاز ا تأثير من خالل التعرف على طالب الجامعة

وتأثير  ،الدافعية لإلنجاز على الرضا عن الحياة وتأثير ،والرضا عن الحياة
 ،من خالل الدافعية لإلنجاز كمتغير وسيط ةالكمالية على الرضا عن الحيا

والكشف على التأثير المباشر للكمالية )المتغير المستقل( على دافعية اإلنجاز 
 –والرضا عن الحياة )المتغير التابع( باختالف النوع )ذكور )المتغير الوسيط( 

طالب  ىالكليات النظرية( لد –)الكليات العملية الدراسي  ناث( والتخصصإ
 .الجامعة
 الدراسة:مشكلة 

انبثقت مشكلة الدراسة من عدة روافد بحثية ميدانية حيث اهتمام الباحثة 
دراكها ألهمية ال عالقتها بكل من  السوية فيكمالية بقضايا التفكير اإليجابي وا 

العديد  أوضحتحيث  ،طالب الجامعة لدىالحياة  اإلنجاز والرضا عندافعية 
هم رغبة في تحقيق لدى ة أن من الدراسات التي ُأجريت على طالب الجامع

أعلى مستويات األداء مدفوعين بحاجتهم الستحسان اآلخرين لهم، وتجنب 
الكمالية وجود عالقة بين إلى  أشارتسات درا ،الدراساتومن هذه  ،نقدهم

أن األشخاص األكثر كمالية  الجامعة بمعنىطالب  ىلد األكاديمي والتحصيل
، الهنيدة ؛2009عطية،  ؛2008، يلا)الزغ اأكاديمي   ا وتحصياًل إنجازً  أكثر
)الغنيمي، كل من شارت دراسات (. كما أ2013يوسف، هالة  ؛2013،ةالطش

هبة  ؛2011هويدة أحمد،  ،ىالء مصطف؛ و 2010،؛ واصف2007
 إلى وجود( Davar, Reza, 2014؛ 2012 سارة رياض، ؛2012،الشهاوي

الفرد الكمالي حيث عجز  ،عالقة سالبة بين الكمالية العصابية وتقدير الذات
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مكاناته، مما  ةعن تحقيق أهدافه ومستوياته غير المتفق العصابي مع واقعه وا 
ووجود ته، ومن ثم نقص مستوى الرضا عن الحياة، يقلل من مستوى تقديره لذا

 ارتباطية موجبة بين الكمالية السوية وتقدير الذات والرضا عن الحياة. عالقة

 ,Yuan, Jijun Lan ؛2014،سارة شاهين) كما أوضحت دراسة كل من

 .عن الحياة السوية والرضا الكمالية نه توجد عالقة ارتباطية موجبة بينأ (2015
 ؛Accordino,Accordino, & Slaney, 2000اسة كل من )وأوضحت در 

؛ وفاء عبد 2011 ؛ سوزان بسيوني،2008، يلاالزغ ؛2003،قاسم
أن (  Gonzales & Arizona, 2016؛2014،؛ هبة اهلل أبو النيل2011،الجواد
وحدوث بعض االضطرابات للفرد تأثير سلبي على الحالة النفسية  للكمالية

 الحياة ودافعيتهبالرضا عن  شعورها يؤثر سلًبا على كالقلق واالكتئاب، مم
 لإلنجاز.

 ,Sassaroli ؛2005 الخالق، عبدكما أوضحت دراسة كل من )شادية 

Ruggiero, 2005؛2011هويدة أحمد،  ،ى؛ والء مصطف Davis, Wosinki, 

على مقياس الكمالية في  اإلناثا بين الذكور و حصائي  وجود فروق دالة إ (2011
 .بجانبها العصابي اإلناثاتجاه 

، ةالطش الهنيدة، (Albano, 2011في حين أوضحت دراسات كل من 
على مقياس الكمالية  اإلناثا بين الذكور و حصائي  ( وجود فروق دالة إ2013

 سارة رياض،)ولم تكشف دراسة كل من ، في اتجاه الذكور بجانبها العصابي
ا في الكمالية حصائي  إة عن وجود فروق دال (2011 ؛ فاطمة عمران،2012

 .اإلناثالعصابية بين الذكور و 
 مجموعة تقدم إحصائية البنائية منهجية بالمعادالت ا ألن النمذجةونظرً 

 دد،المُتع االنحدار تقنية مثل االحصائية األساليبو  الطرق باقي مثل جراءاتاإل من

 .العاملي وغيرها  التحليل
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 االنحدار، معادالت من سلسلة بتطبيق نموذج نظري الختبار وتستخدم

التفسيرية للعالقات السببية بين  النماذج لتحليل جيدة مكانيةإ يوفر واستخدامها
ددة، فإن استخدامها في الدراسة مُتع متغيرات على تنطوي التي النفسيةالظواهر 

الحالية يشكل خطوة في سبيل إحداث نوع من التكامل في الرؤية لكيفية تفاعل 
 ات مع بعضها البعض.هذه المتغير 

 :تيومن ثم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي اآل
النموذج البنائي الذي يفسر العالقات السببية بين الكمالية  ما شكل
 .طالب الجامعة ىالرضا عن الحياة لدو  ودافعية اإلنجاز

 أهداف الدراسة:
النموذج كل يمكن تحديد الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة تحديد ش

)كمتغير مستقل( ودافعية اإلنجاز الكمالية  ات السببية بينعالقلالبنائي ل
عينة من طالب  ىلدالحياة )كمتغير تابع( عن  )كمتغير وسيط( والرضا

 الجامعة. من خالل التعرف على: 
طالب  ىالمباشر للكمالية على الدافعية لإلنجاز لدمباشر وغير التأثير ال -1

 الجامعة.

طالب  ىللكمالية على الرضا عن الحياة لد مباشرالمباشر وغير ال التأثير -2
 الجامعة.

 ىالحياة لدالرضا عن  المباشر لدافعيه اإلنجاز علىمباشر وغير التأثير ال -3
 طالب الجامعة.

خالل  التأثير المباشر وغير المباشر للكمالية على الرضا عن الحياة من -4
 الجامعة.طالب  ىالدافعية لإلنجاز كمتغير وسيط لد

الدافعية الوسيط ) على المتغير الكمالية(المستقل ) المباشر للمتغير أثيرالت -5
 جتماعيباختالف النوع اال( الحياةعن  )الرضاوالمتغير التابع  لإلنجاز(
 طالب الجامعة. ىناث( لدإ –)ذكور 

الدافعية المتغير الوسيط )على  الكمالية(المستقل ) للمتغير التأثير المباشر -6
التخصص الدراسي ( باختالف الحياةعن  )الرضاوالمتغير التابع  جاز(لإلن
 طالب الجامعة. ىالنظرية( لدالكليات  –الكليات العملية )
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 أهمية الدراسة: 
 تتمثل أهمية الدراسة في األهمية النظرية والتطبيقية.

 األهمية النظرية - أ

الشخصية  الزاوية في تكوين السمات رالمرحلة الجامعية بمثابة حج تعتبر -1
والتي بدورها ترسخ المعايير والتوجهات الخاصة بكل فرد والتي تؤثر في 

 لإلنجاز.وتدفعه  حياتهرضاه عن  ىمد

النمذجة بالمعادلة البنائية هي إحدى الطرق اإلحصائية الحديثة استخدام  -2
ناء نموذج قياس يتضمن ب من خاللمتغيرات الدراسة  إلىحيث يتم النظر 

واختبار مدى صدق هذا النموذج،  عليهات الدالة مجموعة من المؤشر 
للدراسة والعالقات التأثير والتأثر بين المتغيرات المكونة  وتحديد عالقات
 السببية بينهما.

طالب  ىالكمالية لد تؤديهالدور الذي يمكن ان  علىتسليط الضوء  -3
 هم.لدى الرضا عن الحياة ودافعية اإلنجاز  الجامعة في

 قية:التطبي األهمية-ب

رشادية تهدف إلى عداد برامج إإ فيالدراسة من نتائج هذه  االستفادةيمكن  -1
الرضا عن الحياة  ىالسوية وتحسين مستو غير خفض الكمالية العصابية 

 الجامعة.طالب  ىودافعية اإلنجاز لد

رضا عن الحياة الكمالية، و ال :لكل من توفر هذه الدراسة مقاييس جديدة -2
النفسية ب الجامعة مما يساعد في إثراء المكتبة طال ىنجاز لدودافعية اإل

 .والتشخيصالقياس  في
 اإلطار النظري ومفاهيم الدراسة:

 تناولت الباحثة اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة على النحو التالي:
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 :(1)الكمالية :أوًل 
( صاحب البداية الحقيقية في النظر للكمالية Hamachek, 1978) دُيع

يشعر الفرد  وفيها (2)الكمالية السوية فالبعد األول يتمثل في ،البعد كمفهوم ثنائي
كما يضع لنفسه  ،و ما حقق من أهداف ،بالرضا عن أدائه و مستوى إنجازه

ه وعي بأساليب تحقيقها باستراتيجيات مرتبطة بالزمن لدى و  ،ا واقعيةأهدافً 
البعد الثاني  أما ،المتفق مع المراحل العمرية للفرد طبقا لطبيعة كل مرحلة

وفيها يشعر الفرد بعدم الرضا عن أدائه و  (3)فيتمثل في الكمالية غير السوية
ا غير واقعية و معايير عالية لألداء و و عادة يميل الفرد لتبني أهدافً  ،إنجازاته
-Hamachek, 1978, p.27ا بالخوف من الفشل )مما يجعله الفرد مدفوعً  ،التقييم

 .(Stoeber, Otto, 2016.p295-319؛ 2014مرسي،  صفاء ؛33
 يالحظ وجود تباين واضح والمتتبع للدراسات النفسية حول مفهوم الكمالية

دد أبعادها. حيث بدأت النظرة إلى الكمالية بين الباحثين حول مفهومها وُتع
كمكون ضروري لمستوى الطموح والدافع لإلنجاز والتفوق واإلتقان وذلك في 

 ,Chan, 2009; Amaral, Soares, Pereira, Bos, Marques)دراسة كل من 

Valente, Nogueira& Macedo, 2013; Stoeber, Otto, 2016)  
بتحديد  Gotwals, Dunn, & Wayment, 2003, 19)) وقد اهتم كل من

سمات أصحاب الكمالية السوية، وهم من يضعون مستويات شخصية مرتفعة 
إلنجاز والنجاح ولكن عندما ال تتحقق لألداء، وعند الوصول إليها يشعرون با

بالصورة الكاملة يقبلون ذلك ويشعرون بالرضا نتيجة مجهوداتهم نحو اإلنجاز 
 نفسه.

الكمالية  أن (2007؛ الغنيمي، 363-2003،297)عبد الصمد،  ىوير 
ا يؤدي إلى اإلنجاز المتميز واألداء المتقن، مما يجعل الفرد في ا قوي  تمثل دافعً 
 ة من اإلصرار والمثابرة.حالة دائم

                                                           
(1)Perfectionism 
(2)Perfectionism Normal 
(3)Perfectionism Neurotic 
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ن أ (Hill,Huelsmann, Fur, Killer, Vicente, & Kennedy. 2004) ىوير 
 ين هما:يتندرج تحت عاملين رئيس أبعادثمانية للكمالية 

د كمالية الحريصة على اإلنجاز، والتي ُتععامل الكمالية  األول:العامل 
د األدائي للكمالية، ويندرج ويمثل البع عالية،سوية تدفع الفرد لإلنجاز بمعايير 

 األربعة التالية: األبعاد تحت هذا العامل
(1)السعي للتفوق -1

للتفوق من خالل  الدؤوبويشير إلى سعي الفرد  :
وااللتزام بتحقيق تلك األهداف في ضوء معايير عالية  علياتبني أهداف 

 زمنية.وقوة إرادة، وحرص على اإلنجاز المرتبط بخطط 

: ويشير إلى السعي لترتيب وتنظيم بيئة العمل، (2)مالرغبة في التنظي -2
 وواضحة.الفرد للعمل في ضوء لوائح وقوانين محددة  يوسع

(3)اآلخرينمعايير عالية لتقييم  -3
الفرد لمطالبة  يوتشير إلى سع :

ا في اآلخرين بااللتزام والعمل في ضوء معايير عالية، وتقييمهم أيضً 
 .ضوء هذه المعايير

شير إلى ميل الفرد للتخطيط قبل الشروع في تنفيذ وي :(4)التخطيط -4
 والتخطيط.األهداف، وحرص الفرد على اتخاذ القرارات، بعد الدراسة 

وهو يمثل البعد ، عامل كمالية التقويم الذاتي المستمر :العامل الثاني -5
 األبعاد ويندرج تحت هذا العامل)كمالية غير سوية(،  للكماليةالمعرفي 

 األربعة التالية:

(5)باألخطاءاالهتمام  -1
ويشير إلى اهتمام الفرد الزائد باألخطاء،  :

الفرد من االستغراق في  األخطاء ومعاناةوقلق الفرد وخوفه من 
 .تذكر األخطاء، مما يجعله يحجم عن الفعل، ويماطل في التنفيذ

                                                           
(1)Seeking for excel 

(2)Desire to organize 

(3)High standards for the evaluation of others 

(4)Planning 

(5)Attention to mistakes 
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: وتشير إلى سعي الفرد للحصول على (1)الحاجة لالستحسان -2
 ،حرصه على تلقي الدعم اإليجابيإعجاب واستحسان اآلخرين، و 

وتتمثل خطورة هذا البعد في ارتباطه بالعامل العصابي بدرجة 
مرتفعة، فالحصول على موافقة ورضا اآلخرين في كل عمل، يحد 
من قدرة الفرد على اإلنجاز واإلبداع والرضا الداخلي وعدم 

 ديماالستمتاع بنواتج السلوك، فاآلخرون عادة ال يحرصون على تق
 اإلحباط.لدعم، كما يتوقع الفرد، ومن ثم يصبح الفرد سريع ا

: ويشير إلى اجترار الفرد لما (2)االستغراق في األعمال الماضية -3
ا، والتركيز على األخطاء، أنجز من األعمال وتفحصها كثيرً 

ه المماطلة وصعوبة الدخول لدى  يوالمشكالت المتوقعة، مما ينم
عمال في وقتها، أللى إنجاز افي أعمال جديدة، وعدم القدرة ع

 ددة لما تم.تكرار األداء والمراجعات المُتعو 
 لدى : ويشير إلى إدراك الفرد للنقد الوا(3)ةلدى إدراك الضغوط الوا -4

 المرتفع ومعايير اآلباء وتوقعاتهم العالية.
اتجاه نحو وضع مستويات ومعايير  الكمالية بأنها ((Mann, 2004ف ر  وُيع

بصورة  مضبوًطاالتجاهات الفرد كي يكون  ة، تكون مصاحبمرتفعة األداء
 ى،شديدة في سلوكه، فالكماليون يؤسسون قيمة ذواتهم على تحقيق األداء األعل
 وعندما يفشلون في تحقيق األداء يحقرون ويستصغرون أنفسهم بصورة قاسية.

الكمالية بأنها جهد  (Rice, Lopez & Vergara, 2005) وُيع رف كل من
لغ فيه لتقليل مشاعر النقد الذاتي وزيادة الشعور بالتقدير من خالل مبا

قهرية بالسلوك الفردي سعًيا إلى حالة مثالية من تقبل وتجنب  انشغاالت
 خرين.اآل ااألخطاء والحصول على رض

                                                           
(1)Need to desirability 
(2)Involvement in past jobs 
(3)Percieved parental stress 
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( الكمالية العصابية، بأنها بناء 220 ،2005)الخالق ف شادية عبد ر  وُتع
اجات وصور ذهنية خاصة، تميل بالفرد نحو إدراكي وسلوكي له دوافع وح

الشك في قدراته على األداء الجيد، وانخفاض تقديره لذاته، وعدم الرضا عن 
أدائه بالرغم من جودته، واإلفراط في نقد الذات والحساسية الشديدة نحو نقد 

بينما  اآلخرين له، ووضع مستويات إنجاز عالية غير واقعية يحاول تحقيقها.
الكمالية على أنها مفهوم  (,De Graaf, Roeloss& Huibers 345 ,2009يرى )

 ال تكيفي وتم تحديده كأحد أبعاد مقياس االتجاهات المختلة وظيفي ا وأسموه
، وعرفوه بميل األفراد الالتكيفي إلى الكمال واهتمامهم ""الكمالية وتقييم األداء

اآلخرين ودعمهم لهذا  داء اآلخرين بشكل سلبي، واهتمامهم باستحسانأبتقييم 
 األداء.

السعي  :شقين، وهما وأن مفهوم الكمالية ذ ((Gaston, 2010, 68 ىوير 
يفتقد إلى الكمال  شيءالشديد أو الزائد نحو الكمال، والميل إلى تصوير أي 

 على أنه غير مقبول.
الكمالية بأنها خاصية شخصية، تجعل  (3 ،2010)ف سامية صابر وُتعر  

كمالية مرتفعة  ماإالتمام في كل مظاهر الحياة، وهي تحقيق الكمال و الفرد يهتم ب
 .كمالية منخفضة غير سوية ماا  و كمالية معتدلة سوية،  أوغير سوية عصابية، 

( الكمالية بأنها نموذج للتوقعات 379 ،2011)جاب اهلل رف منال وُتع
رمة الذاتية، وتوقعات اآلخرين تحكمها معايير غير واقعية، ومحددات صا

 الستحقاقية الذات من خالل األداء.
نها رغبة الفرد إلى الكمالية على أ( 2013،57) ةالطش ويشير الهنيدة،

د والقدرة على اإلنجاز، وعليه ُتعلتحقيق ذاته وتحقيق أعلى مستوى من األداء 
الكمالية توافقية أو سوية، ولكنها قد تتحول إلى رغبة ال توافقية أو عصابية 

كالت شخصية إذا أصبحت رغبة قهرية إلرغام الذات بعدم الحياد تؤدي إلى مش
عنها، وعدم الرضا بأقل من األداء الكامل الذي يبذل من أجل تحقيق 

 المستويات المفروضة على الذات.
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نه نادًرا ما يشعر الكماليون أ( إلى Greenspon, 2013, 197-208)ويشير 
 ولذا ،حقيق أهدافهم شبه المستحيلةنجازاتهم ألنهم ال يتمكنون من تبالرضا عن إ

 وأن الرغبة المستمرة ،حباط أكثر من غيرهميكونون عرضة لمشاعر الفشل واإل
التي  األعمالن عهم الشعور بعدم الرضا لدى الكمالية يظهر  إلىلوصول ل

من العمل جهد فهم في حالة بذل  ،األفضليقومون بها لرغبتهم في تحقيق 
ذلك المستوى  إلىبالوصول  إاللن تتحقق سعادتهم  هأن الشاق المستمر، ويرون

عدم يشعر الكماليون ب لذا ،إليهالذي يكون من الصعب الوصول  من الكمالية
ن إذ أ المطلق،درجة الكمال  إلىتم تحقيقه من نتائج مالم تصل  عما الرضا

نما الكمالية ليست مجرد الرغبة في القيام بعمل جيد هي وسواس الخوف من  وا 
عراض أتكيفية تتسبب في  عصابية اليمثل صورة  وهذا من الكمالية أقل أداء
 .التوافقسوء 

( إلى أن الكمالية السوية يمكن االستدالل 141، 2013وقد أشار ناصف )
عليها من خالل رضا الفرد عن أدائه في العمل وشعوره بالسعادة عما يقوم به 

العالية، والتخطيط، وتأكيد  الكمالية السوية باألهداف ارتبطتوقد  من أعمال،
 اآلخرين.الفرد لذاته والتوافق مع 

أن الشخص الكمالي يكون  (178 ،2014)القريطي ويوضح عبد المطلب 
ة ذاته ونقدها، فهو مدفوع في محاكم اومتشددً وتطلعاته، في توقعاته  امسرفً 
لبكاء على تحقيق مستويات فائقة من اإلنجاز، وقد ينخرط في ا اوحريصً  اداخلي  

ه تزيد لدى فالنزعة الكمالية أو المثالية  اإلحباط.لدى شعوره بالفشل ومن ثم 
ن كان  حتىالخطأ  ال يقبلمجرد التفوق أو التميز، فهو  علىبطبيعة الحال  وا 

تامة وغير منقوصة،  التحقق من إجاباته ليتأكد أنها مراًرا وتكراًراويعاود  ضئياًل 
. كما ال يشعر ام يكن أداؤه مثالي  ل اآلخرين لو من فقدان احترام اويتخوف كثيرً 

كمال. وقد يبدو هذا مرتبة ال إلىيصل  ابالرضا أو االرتياح مالم يحقق إنجازً 
ن كان الفرد موهوبً  حتى ا مستحياًل التحقيق أمرً  حين أن من  على ،اومتفوقً  اوا 

واالرتياح ما يشعر بالرضا  ايز والتفوق بصورة اعتيادية غالبً يسعى لتحقيق التم
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ع بما حققه من تنعندما يبذل قصارى جهده في إنجاز واجباته ومهامه، ويق
 نتائج.

الكمالية في علم النفس هي إلى أن  (Samuel, 2014, 6) ويشير صموئيل 
 ء،ا لألداسمة شخصية تتسم بكفاح الفرد لبلوغ الكمال ووضع معايير عالية جد  

فضل اوف من تقييمات الغير. واأليصحبها تقييمات نقدية مبالغة للذات ومخ
 اشتمالهاتفق علماء النفس على ا إذددة األبعاد، تصويرها على أنها صفة مُتع

 فالكمالية في صورتها العصابيةعلى العديد من الجوانب اإليجابية والسلبية. 
قد تدفعهم كماليتهم في حين تدفع األفراد لمحاولة تحقيق المثالية التعجيزية، 

عندما ال ولكن الشعور بالسعادة بذلك يستمدون  والوصول ألهدافهم إلى  السوية
الرضا عن الحياة  فقدانيصيبهم ا ما يستطيع الكماليون بلوغ أهدافهم، كثيرً 

 .واالكتئاب وعدم الرغبة في اإلنجاز

( إلى أن الكمالية Stoeber, Otto, 2016, 295 - 296)كل من وقد توصل 
ا، فإذا كانت الكمالية نابعة من الداخل ا أو سلبً ابً إيج طاقة يمكن أن تستخدم أما

ذا كانت هذه  قادت إلى اإلنجاز الشخصي والمستويات العالية من اإلنجاز، وا 
فإنها من الممكن أن تكون  اليقينالطاقة مدفوعة بالشك في الذات ونقص 

لى وج،مدمرة ود ارتباط دال وقوي بين الكمالية السوية والخصائص اإليجابية وا 
لشخصية كالتوافق والثقة بالنفس وتقدير الذات والرضا عن الحياة ودافعية ل

 .اإلنجاز
ومن خالل العرض السابق لتعريفات الكمالية يمكن القول بأن الكمالية 

مستويات األداء  ىلتحقيق أعل ؛على رغبتهم بمثابة أداء مرتفع يتبعه األفراد بناءً 
 كماليةية سوية، ولكنها قد تتحول إلى والقدرة على اإلنجاز، وعليه ُتعد الكمال

 بأقل من األداء الكامل. ال ترضى تعبر عن رغبة ال سوية قهرية صابيةع
 كمالية شيء جيد، وذلك عندما يتبنىن سعي الفرد إلى الوترى الباحثة أ

الفرد مستويات عالية تتناسب مع إمكاناته وقدراته ومع الواقع الذي يتواجد به 
ية الفرد بالقوة الدافعة واألداء المنجز لتحقيق آماله ومن ثم وبذلك تزود الكمال
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الشعور بالرضا، ولكن عندما يتبني الفرد الكمالي مستويات عالية ال تتناسب مع 
عن حياته ويفقد  يع تحقيق ما يأمله، وبذلك ال يرضىقدراته وواقعه فال يستط

 دافعيته لإلنجاز.
إلى  جعل الفرد يسعىأنها خاصية ذاتية تا بوُتع رف الباحثة الكمالية اجرائي  

ا استحسان اآلخرين ووضع معايير مرتفعة ألدائه والسعي للتميز مستخدمً 
ا جرائي  لتنظيم ألعماله مع الشك في جودة أدائه لها ويعبر عنها إالتخطيط وا

 بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في مقياس الكمالية
 للكماليةمفسرة النماذج ال

اختالف بين وجهات نظر علماء النفس التي تفسر مفهوم الكمالية،  وجدي
إلى الكمال وليس  اأن األنا األعلى تسعى دائمً  ( إلىFruedفقد أشار "فرويد" )
لى  ،إلى المتعة والواقعية مساهمة العوامل البيئية المحيطة بالفرد في نمو وا 

سماها وأ ،لى عند الفردن في نمو األنا األعلدى الكمالية من خالل دور الوا
عليها الحاجة إلى  طلقتوأ Horneyالبعض حاجة عصابية مثل "هورني" 

ن الذات المثالية امتدادً الكمال واألما ا للذات الواقعية عند ا طبيعي  ن المطلق وا 
ا من الذات عند الفرد العصابي فتمثل الذات المثالية مهربً  أما ،الفرد السوي

استجابة لمشاعر  الكمالية العصابية بأنها فقد أسمى Adler "أدلر" أما ،الواقعية
عن مفهوم الكمالية بمفهوم الحاجة إلى تحقيق  Maslowوعبر "ماسلو"  ،النقص

الذات الذي وضعه على رأس هرم الحاجات في نظريته وركز على النظرة 
وأشار إلى أن التحقق الذاتي يشتمل بالضرورة على السعي لكمال  ،اإليجابية

ة وأن لدى فركز على التوقعات الوا Rogers"روجرز"  أما .ب وقدرات الفردمواه
االفراد ذوي المستويات العالية من الكمالية يتعرضون لمشاكل التوافق إذا كانت 

المشروطة، وركز "باندورا" بقيمة الذات كماليتهم مستندة على اإلحساس 
Bandura ة، أمالدى لتنشئة الواعلى دور التقليد في تطور الكمالية من خالل ا 
فيرى أن لدى الفرد معتقدات غير عقالنية تؤدي إلى نمو الكمالية  Ellis"إليس" 

يتصف بالتفكير  امضطربً  امعرفي   اعدها نسقً  Beck"بيك"  غير السوية، أما
  المضطرب والتعميم الزائد.
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طريقة في التفكير الكمالية بأنها  1978( Hamache) "تشيكويري "هام
بين نوعين من  اميزً موب عام مميز ينحو بالفرد إلى وضع معايير عالية سلأو 

بيئة عدم االستحسان او االستحسان غير المالئم  نوعصابية وأالكمالية سوية 
 (Hamachek, 1978, p27) تؤدي إلى الكمالية العصابية.

ميل إلى وضع معايير ن الكمالية أ 1980 (Burns) "بورنزويري "
 اوحدوي   امفهومً ن الكمالية وأنجازات. فراط للحكم على اإلشخصية عالية بإ

ينتج عنه كثير من المشكالت على المستوى النفسي  اعصابي   اومتغيرً 
 ,Frost, Lahart& Rosenblate, 1991) خرونوآ فروستوأشار  واالجتماعي.

p.469-489)  حالة من عدم الرضا يشعر بها ن الكمالية العصابية هي أإلى
تكيفية  أبعادبين وا ميز و  غير جيدة بصورة كافية. وأعمالهن مجهوداته أالفرد 

هي المعايير الشخصية والتنظيم وأبعاد ال تكيفية هي القلق من األخطاء ونقد 
 جراءات.ن والشكوك حول اإللدى وتوقعات الوان لدى الوا

أن الكمالية  (Hewitt, Fleett,199,p. 464-464) "فليت"و "هويتويري "
خرين واالعتقاد العالية للذات واآل شخصية تدفع الفرد إلى وضع المعاييرسمة 

 اميز و بوجود متطلبات غير واقعية مفروضة من البيئة االجتماعية المحيطة به. 
عد شخصي يوصف وهو بُ  (1)االكمالية الموجهة ذاتي   للكماليةبين ثالثة أبعاد 

فهما  (3)خرينوالموجهة نحو اآل (2)االكمالية المكتسبة اجتماعي   أما ،تكيفي سوي
 بعدان خاصان بالعالقة بين االشخاص ويوصفان ال تكيفين وال سويين.

الكمالية التكيفية وضع أهداف ومعايير فردية عالية والسعي إلى وتشتمل 
 المكافآت والجوائز المرتبطة باألداء مع الحفاظ على القناعة والرضا باألداء أما

تشتمل وضع أهداف ومعايير فردية صلبة وصعبة المنال الكمالية غير التكيفية 
وعدم القدرة على التمتع باألداء الذاتي مع وجود توتر وعدم ثقة فيما يخص 

                                                           
(1)Self-oriented perfectionism 
(2)Socially acquired perfectionism 
(3)Other Oriented Perfectionism 
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 ;Slaney,Rice,Mobley,Trippi&Ashby,2001,130-145) االمكانات الذاتية.

Hill, Huelsmann, Fur, Killer, Vicente, &ennedy,2004, 80-91; Cook, 
2007, 54; Clark& Coker, 2009, 321-325; Lippman, 2015) 

في تفسير مفهوم ال يجب االعتماد على نظرية واحدة فقط،  وتري الباحثة أنه
 ن هذه النظريات جاءت مكملة لبعضها البعض.الكمالية حيث إ

 :(1)دافعية اإلنجاز :ثانًيا
لى الفرد للتغلب ع ي"الحاجة لإلنجاز" بأنها سع( Murray,1938) عرف
صفة فردية تعكس ميل الفرد للكفاح، والنضال، ألداء المهام  فهيالعقبات 

 خليفة،نفسه. في )عن  االصعبة بشكل جيد وسريع بطريقة تجعل الفرد راضيً 
2000.) 

الفرد  بأنها استعداد( الدافعية لإلنجاز 96 ،2000)كما عرف خليفة 
ينة، والمثابرة للتغلب نحو التفوق لتحقيق أهداف مع والسعيلتحمل المسئولية، 

والشعور بأهمية الزمن والتخطيط  تواجهه، التي العقبات، والمشكالتعلى 
 للمستقبل.
بأنها ( الدافعية لإلنجاز 383 ،2002) عبد الخالق ومايسة النيالرف وُيع
تحثه الرغبة في النجاح،  الذيعلى ضوء االمتياز والتفوق، أو األداء  األداء
إلى األداء السريع للمهام واإلتقان في  جاز رغبة أو مياًل ن الدافعية لإلنوتتضم
تقان  واختيارالعمل،  أفضل الطرق لإلنجاز، وهو يحث الفرد على التنافس، وا 

 األداء والتميز وتحمل المسئولية.
مجموعة الظروف هو الدافعية  ( إلى أن مصطلحZoo, 2003و يشير )

اختل، فالدافع  الذيإعادة التوازن تحرك الفرد من أجل  التيالداخلية والخارجية 
في هذا المفهوم يشير إلى نزعة للوصول إلى هدف معين، وهذا الهدف قد 

 يكون إلرضاء حاجات أو رغبات داخلية.
 

                                                           
(1)Achievement Motivation 



(740-659 صص  2019أكتوبر  4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-677- 

نامية في الشخصية؛ بمعنى أن لدى وُتعَّد الدافعية لإلنجاز أحد المتغيرات ا
غيرات األخرى في هذه الدافعية شأنها شأن غيرها من الدوافع، تتأثر بالمت

 .الشخصية، وتؤثر فيها
يرى اآلخرون أنها  التيرف بأنها قدرة الفرد على تحقيق األشياء ُتعو 

صعبة، والسيطرة على البيئة الفيزيقية واالجتماعية، والتحكم في األفكار وحسن 
، والتغلب على العقبات، وبلوغ األداء واالستقاللية وتنظيمها وسرعةتناولها 

، واالعتزاز عليهمتياز، التفوق على الذات ومنافسة اآلخرين والتفوق معايير االم
 (Petri & Govern, 2004) بالذات وتقديرها

 لدافعية اإلنجاز وهي: أربعة أبعادقترح ا( فقد 135 ،2005) يهشام الخول أما
 ويتمثل في الطموح والتحمل والمثابرة. :الشخصيالبعد  -1

 .عليهمفس مع اآلخرين والتفوق ويتمثل في التنا :االجتماعيالبعد  -2

 ويتمثل في مهارة تنظيم األعمال وسرعة أدائها. عد السرعة والتنظيم:بُ  -3

ويتمثل في حرص الفرد على الوصول إلى المستوى الجيد  عد المستوى:بُ  -4
 أو الممتاز في أداء األعمال المختلفة.

الدافع  على أن ;Mitel, 2006, 51 (Cueva, 2006, 1من )يتفق كل و 
 ، ومثابرته في مواقف اإلنجاز من أجل تحقيق النجاح.كفاح الفردإلنجاز هو ل

في  للسعيالفرد  استعداد( بأنها 21 ،2008)الخيري وُيع رفها حسن 
لمعيار معين من الجودة أو  امن النجاح وتحقيق هدف معين وفقً  االقتراب
حساسه بالفخر  االمتياز  عند إتمام ذلك. واالعتزازوا 

للكفاح من  استعداد هي( أن الدافعية McClelland, 2009, 691ورأى )
( أن الدافعية Sabina, 2010:44). وأضاف أجل هدف معين يسعى إليه الفرد

على  طويلة، التصميمالقدرة والرغبة في العمل لفترات  في توافرتتمثل  لإلنجاز
( فقد Kulwinder, 2011,165) المنال. أماصعب وبعيد  ءالفوز لتحقيق شي
 نفسيلدى الفرد، وهو بمثابة محرك  ذاتيبأنها دافع  لإلنجازعرف الدافعية 

 أهدافه المنشودة. العمل لتحقيقمكن الفرد من مواصلة يُ  داخلي
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األبعاد المكونة للدافعية لإلنجاز ) 1315، 2013وحددت أسماء مطر )
طموح تقان، والقدرة على االستقاللية، والهي الثقة بالنفس، والقدرة على اإلو 

 والسعي نحو التميز.
أن دافع  النفسيفي موسوعة علم النفس والتحليل ( 2016ويذكر طه )

المتمثل في رغبة الفرد وميله إلى رفع مستوى  النفسياإلنجاز يشير إلى الدافع 
هذا إلى بذل مزيد من الجهد وقضاء كثير من  يبحيث يؤد الدراسيتحصيله 

صل على ما يستطيع من درجات علمية الوقت المثمر في عملية التحصيل، ليح
 وبتقديرات ونسب ممتازة.

ا بأنها الرغبة في اإلنجاز اجرائي   وفي ضوء ما سبق تعرف الباحثة دافعية
يع لهذه المهام مع وجود رغبة في النجاح عند أداء المهام والميل إلى األداء السر 

ا بالدرجة جرائي  ه إفي المواقف التنافسية ويعبر عنتقان األداء والسعي للتفوق إ
 التي يحصل عليها الطالب في مقياس الدافعية لإلنجاز

 :نظريات الدافعية لإلنجاز
حاولت تفسير دافعية  التياآلراء والتوجهات النظرية المختلفة  تتعدد

اإلنجاز، وتعمل هذه النظريات كقاعدة وأساس لتفسير اختالف األفراد في 
البداية  هيفي مجال الدوافع  "Murray" هم، فنجد جهودلدى مستوى الدافعية 
مهدت الطريق لظهور نظرية الدافع إلى اإلنجاز في  التيونقطة االنطالق 

ركز على  ي" مفهوم الحاجة لإلنجاز، والذMurray" واستخدم ،النفسيالمجال 
مع التركيز على توافر الرغبة لدى الفرد  اإلتقان :األول العامل :هامينعاملين 
 :الثانيالعامل  أما ،في تحقيق النجاح أماًل  مل واستعداده لبذل الجهدللقيام بالع

 ألهمية قيمة الوقت بالنسبة للشخص المنجز، أما اهو السرعة نظرً 
("McClelland"1961 ) ى مصطلح الدافعية لإلنجاز، فقد اعتمد في نظريته عل

يمكن  انظري   اوذلك ألنه قدم أساسً  ،د تصوره لدافعية اإلنجاز له أهمية كبيرةوُيع
من خالله تفسير نمو الدافعية لإلنجاز لدى بعض األفراد، وانخفاضها لدى 
البعض اآلخر، ونالحظ أنه ركز على الجوانب الوجدانية وعالقتها بدافع الفرد 
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من خالله قياس مستوى دافعية استطاع  إلى اإلنجاز ومثل هذا التصور قد
ين يؤدون بشكل جيد في مواقف اإلنجاز األفراد لإلنجاز، والتنبؤ باألفراد الذ

إلى أهمية العالقة بين ازدهار  ( McClelland"1961)"كما أشار بالمقارنة بغيرهم
وتمثل ذلك  ،والحاجة لإلنجاز في بعض المجتمعات االقتصاديوهبوط النمو 

 في كتاباته عن المجتمع المنجز.
على عاملين:  يالسبباعتمد في تحليله للعزو ( فقد 1972) ”Weiner“ أما

، وأشار بأن خارجي والثاني: عاملخاص بالفرد ذاته،  داخلياألول، وهو عامل 
، الجهد، صعوبة هي: القدرةيعتمد تفسيره على عوامل أربعة  إنجازيسلوك  أي

الجهد( عامالن داخليان يعتمدان على الفرد،  ويعتبر )القدرة، ،العمل، والحظ
ظ( عامالن خارجيان د )صعوبة العمل، والحم عامالن غير مستقرين بينما ُتعوه

 (Weiner, Heckhousen, & Meyer, 1972, 239-248).النسبيبالثبات  انيتميز 

على دراسة دافعية لإلنجاز لدى  ”Horner “ (1972) وقد ركزت ،هذا
بعض جوانب الضعف أو القصور في نظرية  Horner“ ”المرأة، وعالجت

وذلك من  ،Atkinson” "McClelland, (1961) الدافعية لإلنجاز كما قدمها
خالل طرحها لمفهوم جديد يفسر عدم استجابة المرأة لظروف االستثارة 

 ،(1)اإلنجازية؛ هذا المفهوم هو الدافع لتجنب النجاح أو الخوف من النجاح
األداء  الذى ركز في تصوره عن دافعية اإلنجاز على Raynor (1969)  وكذلك

يعكس بدوره حاجة داخلية لإلنجاز تؤثر على مستوى  يلذوا على المهام الحالية
نظرية  Heider ((1970“ “وقدم  .إنجاز المهام األخرى المشابهة في المستقبل

مختلفة تقف وراء عملية عزو الفرد لألحداث، وأطلق  توضح أنه توجد ظروف
على ذلك قدم مخطط العزو،  على هذه الظروف الخصائص المهيئة، وبناءً 

أو القوى شير فيه إلى أن األفراد يعزون األحداث إلى القوى الشخصية، ي والذي
، كما أنهم يفسرون عائد السلوك في ضوء هذه الجوانب االبيئية أو االثنين معً 

  . Gonzales & Arizona, 2016)؛2014، اهلل ؛ عبد2000. في )خليفة،أيًضا
                                                           

(1)Fear of success 
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في تفسير ، ال يجب االعتماد على نظرية واحدة فقط وتري الباحثة أنه
 حيث ان هذه النظريات جاءت مكملة لبعضها البعض. نجازإلدافعية ا
(1)الرضا عن الحياة: ثالثًا

: 
عن الحياة مثل جميع المصطلحات النفسية تتعدد فيها التعريفات  الرضا

منظمة الصحة العالمية الرضا عن باختالف وجهات نظر أصحابها، فُتعرف 
في  واهتماماتهن حياته وأهدافه وتوقعاته ومعاييره الحياة بأنها: معتقدات الفرد ع

بالصحة الجسمية  دد األبعاد يتأثرمُتعضوء ثقافة وقيم مجتمعه، وهو مفهوم 
 بها.وعالقاته االجتماعية بالبيئة التي يحيا  وباستقالليتهللفرد، وبحالته النفسية، 
(WHO,O, 1998, 157). 

 يعنالرضا عن الحياة يأن  (75 ،2001)ويذكر كل من رضوان، هريدي 
درجة تقبل الفرد لذاته، وبما حقق من إنجازات حياته الحاضرة والماضية، 
ويفصح هذا التقبل عن نفسه في توافق الفرد مع ذاته واآلخرين، وجوانب الحياة 

 .المختلفة، ونظرته المتفائلة نحو المستقبل
المهمة ات النفسية ددة األبعاد ترتبط بالعديد من المتغير وهو بنية نفسية مُتع

وُتعَّد هذه البنية المؤشر األساسي للنجاح في  ،كالضغوط وتقدير الذات واألمل
رف بأنه " شعور الفرد وتقديراته المعرفية مع ظروف الحياة المتغيرة، وُيع التكيف

نواحي معينة في حياته العام ليشمل لجودة حياته، والذي ربما يعكس تقديره 
 (53، 2006 ،عيسى، أحمد)جتمع كاألسرة والذات، والم

( بأنه حالة انفعالية تنتج من تحقيق 96 ،2008رفه سهير محفوظ )وُتع
 .بعض األهداف

 ؛2007،382،عزة مبروك ؛Herold, 2007,44كل من ) يوضحكما 
Pavot, & Diener 2008,137))  أن الرضا عن الحياة هو تقييم الفرد العام
من والطمأنينة واالنسجام مع الواقع والرضا باأل هوالمعرفي لنوعية حياته وشعور 

 .عن حياته ككل

                                                           
(1)Life Satisfaction 
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( بين السعادة والرضا عن الحياة 2008،122،123الق )خويميز عبد ال
في كون السعادة حالة انفعالية حساسة للتغيرات المفاجئة في المزاج بينما الرضا 

 .حالة معرفية تعتمد على حكم الفرد
؛ سناء 2009،69،على؛ 2009،326،كما يتفق كل من )المدهون

تعريف الرضا عن الحياة بأنه  في (Park & Jeong, 2015 ؛2010،21،سليمان
حالة داخلية تتمثل في شعور الفرد باألمن النفسي واالنسجام الروحي والحياتي 
وقناعته بما حققه في حياته الماضية والحاضرة ورضاه بما قد يحدث في 

 .رين وكل ما في البيئة التي يعيش فيهاالمستقبل وتفاعله بإيجابية مع اآلخ
 ؛Gilman, Ashby, Sverko, Florell& Varjas, 2012) ويتفق كل من

(Cheng, Chan,2013 بأنه مفهوم ذو بنية  في النظر لمفهوم الرضا عن الحياة
ددة األبعاد يرتبط بالعديد من المتغيرات النفسية المهمة، كالضغوط نفسية مُتع

د هذه البنية المؤشر األساسي للنجاح والتكيف مع وُتع ،لوتقدير الذات واألم
ظروف الحياة المتقلبة فهو مفهوم يشير لشعور الفرد وتقديراته المعرفية لجودة 

 .معينة في حياته كاألسرة والذات والمجتمع ته والذي ربما تعكس تقديره لنواحٍ حيا
الرضا  Park& Jeong, 2015) ؛(Nicholas, 2016, 563 كل من رفوُيع

بأنه استجابة إيجابية ألداء الفرد في الحياة متضمًنا تقييم حياة الفرد ومدى 
 .في الحياة والتأثير اإليجابي للرضا عن الحياة هتوافق

( الرضا عن الحياة بأنه تقدير عام 381 ،2007مبروك )رف عزة وُتع
ه بأنه لنوعية حياة الشخص حسب المعايير التي انتقاها لنفسه، كما يمكن تعريف

حالة داخلية في الفرد تظهر في سلوكه واستجاباته، وتشير إلى تقبله لحياته 
الماضية والحاضرة، وتفاؤله بمستقبل حياته وتقبله لبيئته المدركة وتفاعله مع 

جوانب هي تقبل  ةجوانبها. ومن ثم، فالرضا عن الحياة يشتمل على ثالث
 .ريناإلنجازات والحياة، وتقبل الذات، وتقبل اآلخ

وقد أوضحت الدراسات أن مفهوم الرضا عن الحياة يرتبط بالمتغيرات ذات 
 ومعني الحياةالمعنى اإليجابي، حيث ارتبط بالثقة بالنفس والرضا عن الحياة 
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 ،حنان خوج ؛& Proctor, Linley, Maltby, 2011 في دراسة كل منوذلك 
؛ 2011،بسيونيوارتبط بدافعية اإلنجاز في دراسة كل من )سوزان  .(2011
 (.2013 ،يوسف هالة

تقبل الفرد  ا بأنهجرائي  إعن الحياة  وفي ضوء ما سبق ُتعرف الباحثة الرضا
لذاته والبيئة النفسية االجتماعية التي يعيش فيها وسعادته بحياته االسرية وتقبله 
لألخرين ويعبر عنه اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس 

 لحياة.الرضا عن ا
 الحياة:النظريات المفسرة للرضا عن 
حاولت تفسير الرضا عن الحياة يمكن تقديمها  توجد عدة توجهات نظرية

 بإيجاز فيما يلي 
  :(1)السارةنظرية الخبرات  -1

أن اإلنسان يرضى عن الحياة عندما تكون خبراته فيها سارة وممتعة،  وترى
نما ما يدركه اإلنسان وليست الظروف أو المواقف الطيبة هي مصدر الر  ضا، وا 

من خبرات سارة في هذه الظروف، واإلدراك مسألة نسبية تختلف من شخص 
 .آلخر وفق ما يدركه في المواقف من خبرات ممتعة أو غير ممتعة

  (2)نظرية التقييم -2
وترى هذه النظرية أن الشعور بالرضا يمكن قياسه من خالل عدة معايير 

ثقافة والقيم السائدة، وذلك ألن الظروف المحيطة تعتمد على الفرد ومزاجه وال
 .تؤثر على الشعور بالرضا

  :(3)الجتماعية باآلخريننظرية المقارنة  -3
وتقوم هذه النظرية على أن اإلنسان يرضى عن حياته عندما يقارن نفسه 
باآلخرين، ونجد أن ما حققه من إنجازات أو أعمال أفضل مما حققه اآلخرون؛ 

 .آلخرين من أهم مصادر الرضا عن الحياةفالتفوق على ا
                                                           

(1)Pleasant Experiences 
(2)Evaluation theory 
(3)Social comparison Models 
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  :(1)نجازواإل نظرية الفجوة بين الطموح  -4
ما يحقق طموحاته، أو عندما اإلنسان يرضى عن حياته عند أن وترى

نجازاته وأعماله قريبة من طموحاته، ويتبنى أصحاب هذه النظرية تحقيق إتكون 
نفسه طموحات يقدر التوازن بين الطموحات واإلمكانات؛ فإذا وضع اإلنسان ل

على تحقيقها؛ فإن ذلك يشعره بالكفاءة والجدارة والنجاح؛ فيرضى عن نفسه 
 (148-147، 2009،)الطيب، البهاص ويسعد بحياته
الباحثة من خالل عرض النظريات المفسرة للرضا عن الحياة أن  هذا وترى

بالخبرات الفرد بأنه مرتبط  ىنظرية الخبرات السارة فسرت الرضا عن الحياة لد
الحياة من  السارة الماضية للفرد، وفسرت نظرية التقييم، الشعور بالرضا عن

نظرية  يم من خاللها الفرد مفهومه للرضا عن حياته. أماخالل عدة معايير ُيق
خرين تفسر الرضا عن فترى أن مقارنة الفرد لنفسه باآل المقارنة االجتماعية

نجاز الرضا عن الحياة لطموح واإلبين اه، كما فسرت نظرية الفجوة لدى الحياة 
 نجازها.بتحقيق األهداف المراد تحقيقها وا  

في تفسير ال يجب االعتماد على نظرية واحدة فقط،  الباحثة أنه ىوتر 
 الرضا عن الحياة حيث ان هذه النظريات جاءت مكملة لبعضها البعض.

  سابقة:الدراسات ال
للباحثة االطالع عليها إلى  يمكن تصنيف الدراسات السابقة التي أتيح

 محاور:  ةثالث
 اإلنجاز. يهالدراسات التي تناولت العالقة بين الكمالية ودافع-المحور األول: 

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت العالقة بين الكمالية والرضا عن الحياة. 
والرضا عن المحور الثالث الدراسات التي تناولت العالقة بين الدافعية لإلنجاز  

 الحياة.
 

                                                           
(1)Ambition-Achievement 
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وتعرض الباحثة هذه الدراسات في ضوء الهدف من الدراسة، العينة، 
ا هم النتائج، وقد اهتمت الباحثة بترتيب هذه الدراسات ترتيبً أأدوات الدراسة، و 

 حدث.ا من األقدم إلى األتاريخي  
 زاإلنجاية دافعو الكمالية بين عالقة التناولت  التي الدراساتالمحور األول: 
العالقة بين  دراسة هدفت إلى فحص (Ram, 2005,69-80)أجرى "رام" 

نجاز األكاديمي اإلالدافع لإلنجاز و يجابية والكمالية السلبية وكل من الكمالية اإل
 وتم تطبيق مقياس. جامعي ( طالب170) تتكون منعينة  وذلك لدى والرفاهية
، وقائمة العوامل (Frost et al., 1990) األوجه من إعداد المتعددالكمالية 

، وقائمة االنفعال (Costa & McRae, 1992) الخمسة الكبرى من إعداد
، ومقياس (Watson et al., 1988) يجابي واالنفعال السلبي من إعداداإل

 ومقياس المواجهة إعداد (Lovibond & Lovibond, 1995) االكتئاب من إعداد

(Carver et al., 1989). 
مع كل من ا يجابي  إيجابية ترتبط لكمالية اإلسة إن االدرا نتائجأوضحت 

يجابية وعوامل الشخصية اإل األكاديمينجاز واإل الدافع لإلنجاز المرتفع،
ن الكمالية السلبية ترتبط أفي حين  اإليجابية، واستخدام الستراتيجيات المواجهة

 .السلبيةالشخصية  واالكتئاب وعواملباالنفعال السلبي 
العالقة بين الكمالية  على( إلى التعرف 2007الغنيمي )هدفت دراسة و 

 ( طالب156وتكونت عينة الدراسة من ) لإلنجاز.وكل من تقدير الذات والدافع 
مقياس النزعة ا. استخدم الباحث المتفوقين أكاديمي  وطالبة من طالب الجامعة 

ق دالة الدراسة وجود فرو  أوضحت نتائج .إلى الكمالية التكيفية والالتكيفية
ا وغير المتفوقين أكاديمي  ا بين متوسطات درجات الطالب المتفوقين حصائي  إ

ا في كل من الكمالية التكيفية وتقدير الذات والدافع لإلنجاز وجاءت أكاديمي  
 ا.الفروق في اتجاه الطالب المتفوقين أكاديمي  

دراسة ( 2009عطية ) جريأ وفي دراسة عن العالقة بين الكمالية والتأجيل
( طالب وطالبة بالفرقة األولى بكليتي العلوم 200من ) تتكون عينة على
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بمتوسط  عاًما( 19،5-18،6تتراوح أعمارهم بين ) ،والصيدلة بجامعة الزقازيق
نتائج الدراسة  وضحتأ .مقياس الكمالية استخدم الباحث( 19،05) قدره عمري

ب المتفوقين عقلي ا على وجود عالقة سالبة دالة إحصائي ا بين درجات الطال
مقياس الكمالية اإليجابية، ودرجاتهم على مقياس التأجيل، كما توجد عالقة 
موجبة دالة إحصائي ا بين درجات الطالب المتفوقين عقلي ا على مقياس الكمالية 
السلبية، ودرجاتهم على مقياس التأجيل وأيًضا وجود فروق دالة إحصائي ا بين 

الب المتفوقين عقلي ا ودرجات الطالبات المتفوقات عقلي ا متوسطي درجات الط
 .على مقياس الكمالية في اتجاه الطالبات المتفوقات عقلي ا

وبعض المتغيرات النفسية  قة بين الكمالية السوية والالسويةوعن العال
القلق، ومفهوم الذات، والدافعية لإلنجاز والنوع، "في  واالجتماعية المتمثلة

 هدفتدراسة  Albano,2011)) أجرى "لدى ى الثقافي لألسرة، والنقد الواوالمستو 
ثر كل من الكمالية والمتغيرات النفسية واالجتماعية على إلى التعرف على أ

 ا تتراوحمتفوقً  ا( طالبً 70عينة تتكون من ) لدىالشعور بالرضا عن الحياة، 
مفهوم  ،القلق،استخدم الباحث مقاييس الكمالية .سنة 10-7أعمارهم بين 

نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد  الدافع لإلنجاز. أوضحت ،الذات
واالجتماعية المتمثلة في )القلق، ومفهوم النفسية  الكمالية ومتغيرات الدراسة

( لدى الذات، والدافعية لإلنجاز والنوع، والمستوى الثقافي لألسرة، والنقد الوا
بين الكمالية العصابية ا حصائي  دالة إ عالقة توجدوالرضا عن الحياة، كما 

مع انخفاض في مفهوم الذات والدافعية  لدى وارتفاع مستوى القلق والنقد الوا
على سلًبالإلنجاز لدى المتفوقين ذوي المستوى الثقافي المنخفض، مما يؤثر 

مستوى  معهاالشعور بالرضا عن الحياة بخالف الكمالية السوية التي ينخفض 
 يوارتفاع مفهوم الذات والدافعية لإلنجاز لدى الطالب ذو ، لدى القلق والنقد الوا

 ا على الشعور بالرضا عن الحياة.يجابي  إالمستوى الثقافي المرتفع مما يؤثر 
الكشف عن الفروق بين  دراسة هدفت إلى( 2012) رياض وأجرت سارة

 والعالقة بين(، ةالعصابي-السوية) في مستويات الكمالية اإلناثالذكور و 
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، لدى والدافعية لإلنجازمفهوم الذات و العصابية(  –مستويات الكمالية )السوية 
ا في المرحلة العينة الكلية( من المتفوقين عقلي  -اإلناث –كل من )الذكور 

من المتفوقات  165)وطالبة ( طالب 300من )الدراسة تكونت عينة  .الثانوية
( سنة، 17-16)بين ا(، وقد تراوحت أعمارهم قلي  من المتفوقين ع135ا(، )عقلي  

 العصابية( للمرحلة –)السوية الكمالية مستويات استخدمت الباحثة مقياس 
لجون " المتتابعةتنسي لمفهوم الذات، واختبار المصفوفات  ومقياس .الثانوية
مستوى الكمالية  فيا الدراسة وجود فروق دالة إحصائي   ". أوضحت نتائجرافن
مستوى  فيا ، في حين ال توجد فروق دالة إحصائي  اإلناثية لصالح السو 

ا ا للنوع، كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي  الكمالية العصابية تبعً 
السوية و  مستويات الكمالية يذو لمفهوم الذات والدافعية لإلنجاز  متغيريبين 

لية(، كما وجدت عالقة العينة الك-اإلناث –الذكور ذلك على مستوى كل من )
مستويات  لذويمفهوم الذات والدافعية لإلنجاز  متغيريارتباطية سالبة بين 

 العينة الكلية(.-اإلناث -الكمالية العصابية وذلك على مستوى كل من )الذكور
الدافع لى معرفة تأثير ( إYuan & Jijun Lan, 2015)وكذلك سعت دراسة 

وأجريت الدراسة على عينة  .لرفاهة النفسيةعلى كلٍّ من الكمالية وا لإلنجاز
. ( إناث287( ذكور، و)206( طالب وطالبة مقسمين إلى )493قوامها )

أسفرت نتائج الدراسة عن  استخدم الباحث مقاييس للكمالية والرفاهة النفسية.
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الكمالية والرفاهة النفسية، باإلضافة إلى وجود 

باطية بين كل من الكمالية والدافعية لإلنجاز والرفاهة النفسية، كما ال عالقة ارت
من الكمالية والدافعية  في كل توجد فروق دالة إحصائي ا على متغير النوع

 .نجاز والرفاهة النفسيةلإل
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت العالقة بين الكمالية والرضا عن الحياة

( إلى التعرف على شكل الكمالية اإليجابية ,Chan (2009 هدفت دراسة
( 317تكونت عينة الدراسة من ) .الذات وفاعليةوالسلبية وعالقتهما بالرفاهة 

نتائج الدراسة أن الطالب أكثر  أوضحت .طالب صيني موهوب في هونج كونج
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مياًل إلظهار الكمالية اإليجابية أكثر من السلبية، كما أن الكمالية اإليجابية 
المكونات الثالثة للرفاهة و  ،مع الرضا عن الحياة داللسلبية يرتبطان بفارق وا

تسبب في االضطراب يقد  للكمالية لأن المي كما أوضح الباحثالذاتية، 
العاطفي ومشاعر عدم تقييم الذات، واالكتئاب عندما يعجز الطالب الفائقون 

ن يجعل بعض عن الوصول إلى توقعاتهم غير الواقعية وهذا من الممكن أ
 .يقبلون العمل إال إذا كان كاماًل  ألنهم ال أقل إنجاًزاالطالب الموهوبين 
( إلى التعرف على طبيعة Karatas & Tagay, 2012) وهدفت دراسة

تقدير الذات، ووجهه الضبط، وأبعاد الكمالية، "العالقة بين متغيرات الدراسة 
الب الفرقة الرابعة من ( من ط318) قوامهاوذلك لدى عينة . "جودة الحياة

 المتعددمقياس الكمالية الباحثان  ماستخد .طالب جامعة عاكف آروس بتركيا
ومقياس جودة الحياة.  ،ومقياس وجهه الضبط ،ومقياس تقدير الذات ،األبعاد

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات وجودة نتائج الدراسة أظهرت 
 يبة بين وجهة الضبط الخارجية وبعدة سالالحياة، وعن وجود عالقة ارتباطي

نحو المجتمع، وجودة الحياة.  هةنحو اآلخرين، والكمالية الموج هةمالية الموجالك
لدى الكماليين العصابيين  أن الطالبالنتائج أوضح الباحثان في مناقشة كما 

 .هملدى  يؤثر بالسلب على جودة الحياة مماهم عدم رضا عن الحياة، 
( فقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن 2013) ةلهنيدة، والطشدراسة ا أما

الرضا عن الحياة، االكتئاب، مفهوم "العالقة بين بعض المتغيرات النفسية 
وطالبة بالمرحلة  ( طالب120) عينة تتكون من والكمالية العصابية لدى" الذات

دام استخوقد تم  .( سنة21-16ممن بلغ متوسط أعمارهم ) الثانوية في الكويت
الرضا  ومقياس ،(1990خرون، آ)فروست و األبعاد  المتعددالكمالية  مقياس

أوضحت  "لوليم"،، ومقياس مفهوم الذات "لبيك"ومقياس االكتئاب  ،عن الحياة
ا بين أبعاد الكمالية العصابية وجود ارتباطات سالبة دالة إحصائي   نتائج الدراسة

م الذات، في حين وجدت ارتباطات وكل من أبعاد الرضا عن الحياة وأبعاد مفهو 
 .ا بين أبعاد الكمالية العصابية واالكتئابموجبة دالة إحصائي  
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( للكشف عن العالقة بين الكمالية 2014في حين سعت سارة شاهين )
السوية وبعض المتغيرات المعرفية )التحصيل الدراسي( وبعض المتغيرات غير 

استخدمت الباحثة مقياس الكمالية  .ة(الرضا عن الحياو  ،المعرفية )الثقة بالنفس
الدراسة وجود عالقة  أوضحت نتائج .السوية ومقياس الرضا عن الحياة

أبعاد الرضا عن و ارتباطية موجبة دالة إحصائي ا بين أبعاد الكمالية السوية 
 نتائج الدراسة عدم وجود أثر لمتغير النوع على الكمالية وضحتالحياة، كما أ

إلى معرفة العالقة بين الرفاهة  ((Park & Jeong, 2015هدفت دراسة و 
ن التوافقيين وغير يالكمالي لدى الحياة وتقدير الذات النفسية والرضا عن 

استخدم  ( طالب من جامعة كوريا،200عينة قوامها )وذلك لدى التوافقيين، 
 وتقدير الذات أوضحت ،الباحثان مقاييس للرفاهة النفسية، الرضا عن الحياة

هم درجة عالية من الرفاهة لدى ن ين التوافقييالكمالياألفراد  ج الدراسة أننتائ
ن و ن، كما أظهر الكماليون التوافقيييغير التوافق نبالكمالييالنفسية مقارنة 

غير المتوافقين، كما أن  نبالكمالييمستويات عالية من تقدير الذات مقارنة 
ن الرضا عن الحياة مقارنة هم مستويات عالية ملدى ن التوافقيين يالكمالي

ا بين وجود عالقة إيجابية دالة إحصائي   يشير إلىغير التوافقيين مما  بالكماليين
وذلك بالمقارنة بذوي الكمالية  األفراد ذوي الكمالية التوافقية ىمتغيرات الدراسة لد

 غير التوافقية.
التفكير اإليجابي  إلى الكشف عن (2017) خليل وهدفت دراسة دعاء

عينة من الشباب الجامعي. وتكونت  لدى وعالقته بالكمالية والرضا عن الحياة 
وطالبة من الشعب األدبية والعلمية بكلية  طالب (300العينة من ثالثمائة )

التربية بجامعة عين شمس. استخدمت الباحثة مقياس التفكير اإليجابي، 
سة إلى وجود عالقة ومقياس الرضا عن الحياة، استمارة بيانات. وتوصلت الدرا
وجود عالقة ارتباطية و ارتباطية سالبة بين التفكير اإليجابي والكمالية العصابية، 

ا بين الكمالية والرضا عن الحياة وعدم وجود فروق بين غير دالة احصائي  
إلى تأثير كل من النوع  ت الطالب على مقياس الكمالية تعزىمتوسطات درجا
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رجات الطالب على جود فروق بين متوسطات دوالتخصص والتفاعل بينهما، و 
إلى تأثير كل من النوع والتفاعل الثنائي بين النوع  مقياس الرضا تعزى

والتخصص بالرغم من عدم وجود تأثير لمتغير التخصص، وجود عالقة 
 ة بين التفكير اإليجابي والكمالية السوية.ارتباطية موجبة ودالة إحصائيَّ 

التي تناولت العالقة بين الدافعية لإلنجاز والرضا  المحور الثالث: الدراسات
 عن الحياة

( بمعرفة العالقة االرتباطية بين كل من 2011) بسيونياهتمت سوزان 
التفاؤل والتشاؤم ومتغيري اإلنجاز األكاديمي والرضا عن الحياة، تكونت عينة 

مستويات ن إلى يوينتمبجدة ( طالبة من كلية التربية للبنات 343الدراسة من )
استخدمت  .عاًما (25 -21ة بين )ـممن تتراوح أعمارهن الزمني ،مختلفة تعليمية

توصلت نتائج الدراسة إلى  والدافعية لإلنجاز. الباحثة مقياس الرضا عن الحياة
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي ا بين درجات الطالبات على مقياس 

عن الحياة، واإلنجاز األكاديمي، وجود التفاؤل ودرجاتهن على مقياس الرضا 
عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائي ا بين درجات الطالبات على مقياس التشاؤم 

 أوضحت كما .ودرجاتهن على مقياس الرضا عن الحياة، واإلنجاز األكاديمي
النتائج وجود فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي 

 منخفضياس الرضا عن الحياة، واإلنجاز األكاديمي لصالح التفاؤل على مقي
لمتغير المستوى الدراسي في تباين درجات  إحصائي االتشاؤم، ووجود أثر دال 

 الطالبات على مقياس الرضا عن الحياة واإلنجاز األكاديمي.
( بالكشف عن الفروق في التفاؤل 2013هتمت دراسة هالة يوسف )ا

لدى طالب الجامعة من الجنسين،  اإلناثالذكور و والرضا عن الحياة بين 
والتعرف على العالقات المتبادلة بين متغيرات الدراسة )التفاؤل والرضا عن 
الحياة ومستوى الطموح والدافعية لإلنجاز(، وأجريت الدراسة على عينة قوامها 

استخدمت الباحثة مقياس التفاؤل والتشاؤم، ومقياس  .( طالب وطالبة200)
وتوصلت نتائج  .الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدين ا عن الحياة، واختبارالرض
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في متغيرات  اإلناثالدراسة إلى وجود فروق بين متوسطات درجات الذكور و 
 دالة بين متغيرات الدراسة. ةالدراسة، وكذلك توجد عالقة ارتباطية موجب

عرفة ( إلى م(Malik, Nordin, Zakaria & Sirun, 2015دراسة  هدفت
األداء األكاديمي لدى عينة من طالب جامعة و العالقة بين الرضا عن الحياة 

 الباحثون واستخدم .طالب جامعي 137شاه، ُأجريت الدراسة على عينة قوامها 
توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة  .مقياس الرضا عن الحياة

الرضا عن الحياة ل من في ك اإلناثالذكور و بين متوسطات درجات  إحصائي ا
بين  إحصائي اوعدم وجود عالقة دالة  واألداء األكاديمي لدى طالب الجامعة
 الرضا عن الحياة واألداء األكاديمي.

 :تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل العرض السابق لبعض البحوث والدراسات التي استطاعت 

 -استخالص ما يلي:  الباحثة الحصول عليها وبتحليل تلك الدراسات يمكن
تناولت معظم الدراسات العربية واألجنبية الكمالية في ضوء عالقتها  -1

بمتغيرات متباينة مثل الدافع لإلنجاز، والرضا عن الحياة، الرفاهة النفسية، 
ية دراسة ... ولم تجد الباحثة في حدود اطالعها أ.التحصيل الدراسي

بين الكمالية وكل من دافعية  اهتمت بالنمذجة البنائية للعالقات السببية
 .الرضا عن الحياةاإلنجازو 

؛ Albano, 2011؛ 2007،الغنيمي ؛(Ram, 2005دراسة كل من  أوضحت -2
عالقة ارتباطية  وجود) Yuan & JijunLan, 2015 ؛2012سارة رياض 

 إيجابية بين الكمالية ودافعية اإلنجاز.
 ,.Karatas & Tagay ؛,Chan, Ram 2005اوضحت دراسة كل من ) -3

 ,Park & Jeong؛ 2014،سارة شاهين؛ 2013،ةالهنيدة والطش؛ 2012
( وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الكمالية والرضا عن الحياة في 2015

 إحصائي اوجود ارتباط غير دال  (2017خليل )دعاء حين أوضحت دراسة 
 بين الكمالية والرضا عن الحياة.
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ن الذكور أكثر كمالية سوية من أ إلى( (Chan, 2009توصلت دراسة  -4
أكثر  اإلناثن أإلى  (2012)في حين توصلت دراسة سارة رياض  اإلناث

ن إلى أ 2013،ةالهنيدة والطش كمالية سوية من الذكور وتوصلت دراسة
 في حين أظهرت دراسة كل من اإلناثكمالية عصابية من  أكثرالذكور 

وجود أثر لمتغير  دمع Yuan & JijunLan, 2015؛ 2014 (سارة شاهين)
 النوع على الكمالية.

( 2013،يوسف ؛ هالة2011،سوزان بسيوني) أوضحت دراسة كل من -5
وجود عالقة ارتباطيه بين اإلنجاز األكاديمي والرضا عن الحياة في حين 

عدم وجود  (Malik, Nordin, Zakaria, & Sirun, 2015)توصلت دراسة 
الذكور ومتوسطات درجات ت ا بين متوسطات درجافروق دالة إحصائي  

الرضا عن الحياة واألداء األكاديمي لدى طالب في كل من  اإلناث
 وجود عالقة بين الرضا عن الحياة واألداء األكاديمي. الجامعة

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية

 من الدراسات السابقة في:استفادت الباحثة 
االختبارات وخاصة في إعداد كل من مقياس التعرف على المقاييس و  -1

 الحياة.ومقياس الرضا عن  الكمالية، مقياس الدافعية لإلنجاز،
نجاز السببية بين الكمالية ودافعية اإلقتراح النموذج البنائي للعالقات ا -2

 .والرضا عن الحياة

 صياغة فروض الدراسة. -3

 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الحالية. -4

المقترح للعالقات السببية في الدراسة الحالية: من خالل النموذج البنائي 
اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن اقتراح هذا النموذج النظري للعالقات 

)كمتغير مستقل( والرضا عن الحياة )كمتغير تابع( ودافعية  السببية بين الكمالية
 (1كما هو موضح بالشكل ) اإلنجاز متغيًرا وسيًطا
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 (1شكل )
 الدراسات الحالية ة فيالمقترح للعالقات السببي النموذج البنائي

 
 الدراسة:فروض 

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة تمكنت الباحثة من 
 صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:

طالب  لدى نجاز اال يةعلى دافع مباشر للكماليةتأثير مباشر وغير  يوجد -1
 الجامعة.

 لدى الرضا عن الحياة  للكمالية على وغير مباشر تأثير مباشر ديوج -2
 الجامعة.طالب 

 الحياةالرضا عن  ية االنجاز علىدافعمباشر لتأثير مباشر وغير  يوجد -3
 الجامعة.طالب  لدى 

على الرضا عن للكمالية كمتغير مستقل غير مباشر و تأثير مباشر  يوجد -4
طالب  لدى إلنجاز كمتغير وسيط لية من خالل الدافعالحياة كمتغير تابع 

 الجامعة.



(740-659 صص  2019أكتوبر  4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-693- 

المستقل )الكمالية( على المتغير الوسيط  المباشر للمتغيرختلف التأثير ال ي -5
ن الحياة( باختالف النوع والمتغير التابع )الرضا ع ية لإلنجاز()الدافع
 .طالب الجامعة لدى ناث( إ –)ذكور 

لية( على المتغير الوسيط ختلف التأثير المباشر للمتغير المستقل )الكماال ي -6
والمتغير التابع )الرضا عن الحياة( باختالف التخصص  ية لإلنجاز()الدافع

 .طالب الجامعة لدى الكليات النظرية(  –)الكليات العملية 

 :منهج الدراسة
 :منهجال (أ 

المنهج الوصفي االرتباطي باعتباره أكثر المناهج مالئمة  اتبعت الباحثة
تحديد النموذج البنائي  إلىهدفت الدراسة الحالية حيث  ،لتحقيق أهداف الدراسة

)المتغير  دافعية اإلنجازو  ()المتغير المستقلالكمالية  ات السببية بينعالقلل
من  عينة من طالب الجامعة لدى  ()المتغير التابع والرضا عن الحياة (الوسيط

 ،عن الحياة الرضا الكمالية على الدافعية لإلنجاز وتأثير  خالل التعرف على
)كمتغير  الرضا عن الحياة على كمتغير مستقل(لإلنجاز )الدافعية وتأثير 
من خالل الدافعية لإلنجاز  ةوتأثير الكمالية على الرضا عن الحيا ،تابع(

)المتغير المستقل( على  للكماليةوالكشف على التأثير المباشر  ،كمتغير وسيط
عن الحياة )المتغير التابع( باختالف  دافعية اإلنجاز )المتغير الوسيط( والرضا

 لدى  الكليات النظرية( –ناث( والتخصص )الكليات العملية إ –النوع )ذكور 
 مجتمع الدراسة.طالب الجامعة، 

ارها أكثر اشتمل مجتمع الدراسة على جميع طالب الفرقة الثالثة باعتب
دلة في حضور الطالب بكليات الطب والصي امً السنوات الدراسية انتظا

والتمريض )كليات عملية( ودار العلوم والخدمة االجتماعية )كليات نظرية( 
 (1. كما هو موضح بجدول )2800بجامعة الفيوم وكان عددهم 
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مجتمع الدراسة في الكليات العملية والنظرية عدد أفراد ( توزيع 1جدول )
 إناث( –وفقًا للنوع )ذكور 

 المجموع (ن) ناثإ )ن( الذكور الكليات
 369 200 169 الطب

 371 194 177 الصيدلة
 370 205 165 التمريض

 810 525 285 الخدمة االجتماعية
 880 250 630 دار العلوم

 2800 1374 1426 المجموع

 : عينة الدراسة
من طالب الفرقة الثالثة بالكليات التي تم  ٪20تم اشتقاق عينة تمثل 

من  ( طالب560حجمها )بسيطة  اختيارها ضمن عينة البحث بطريقة عشوائية
( من طالب الكليات العملية )الطب، الصيدلة، 222جامعة الفيوم بواقع )

( سنة بمتوسط عمري قدره 22 – 19التمريض( ممن يتراوح أعمارهم بين )
( من طالب الكليات النظرية 338(، )1.3 ±( وانحراف معياري )20.51)

( سنة 22 – 19اوح أعمارهم بين ))الخدمة االجتماعية، دار العلوم( ممن يتر 
 .سنة (1.2وانحراف معياري ) سنة (20.65بمتوسط عمري قدره )
 ى الكليات العملية والنظرية وفًقا( توزيع أفراد العينة عل2ويوضح جدول )

 إناث(. –للنوع )ذكور 
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للنوع  النظرية وفًقافراد العينة على الكليات العملية و ( توزيع أ2جدول )
 إناث(-)ذكور

 
 

 
 

 
 

( دالله الفروق بين متوسطي اعمار طالب الكليات 3كما يوضح جدول )
 العملية والنظرية
عمار طالب الكليات العملية أ( دللة الفروق بين متوسطي 3ل )جدو

 والنظرية
 الدللة ت قيمة ع م التخصص

 غير دالة 1.27 1.3 20.51 222الكليات العملية ن = 
 1.2 20.65 338الكليات النظرية ن =  

بين متوسطي  ( انه ال توجد فروق داله احصائي ا3يتضح من جدول )
عمار طالب الكليات ية والنظرية مما يشير إلى تجانس أعملاعمار الكليات ال
 .العملية والنظرية

 

 

  

 الكليات
 المجموع ناثإ الذكور
 ن ن ن

 74 40 34 الطب
 74 39 35 الصيدلة
 74 41 33 التمريض

 162 105 57 الخدمة االجتماعية
 176 50 126 دار العلوم
 560 275 285 المجموع
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 ج أدوات الدراسة:

 : مقياس الكمالية )إعداد الباحثة(:أوًل 
 خطوات بناء المقياس:

إلى  أنها خاصية ذاتية تجعل الفرد يسعىجرائي للكمالية بتحديد المفهوم اإل -1
ا ألدائه والسعي للتميز مستخدمً استحسان اآلخرين ووضع معايير مرتفعة 

 عماله مع الشك في جودة أدائه لها.التخطيط والتنظيم أل
تم االطالع على  :االطالع على بعض المقاييس واالختبارات السابقة -2

المقاييس السابقة التي فحصت الكمالية بهدف االستفادة منها في تحديد 
"بينس" للكمالية  مقياس مكونات مقياس الكمالية لدى طالب الجامعة مثل

(Burns Perfectionism Scale, 1980 يقيس هذا المقياس االتجاهات )
مقياس الكمالية المُتعدد األبعاد  ،المهاجمة للذات وارتباطها باالكتئاب والقلق

( ويتكون من خمسة Frost, Lahart& Rosenblate, 1991ن )لفروست وآخري
والتوقعات  ،لمعايير الشخصيةوا ،وهي )االهتمام الزائد باألخطاء ،أبعاد
مقياس الكمالية  ،والتنظيم( ،والشكوك حول األداء ، لديوالنقد الوا ،ةلديالوا

( ويتكون من ثالثة أبعاد رئيسية Hewitt& Fleett, 1991"لهيويت وفليت" )
والكمالية الموجهة نحو  ،وهي )الكمالية الموجهة نحو الذات ،للكمالية
مقياس الكمالية لسيالني  ،ماعية(والكمالية االجت ،اآلخرين
ويتكون هذا  (Slaney,Rice, Mobley, Trippi, &Ashby, 2001)نوآخري

والحاجة  ،وهي )المعايير الشخصية المرتفعة ،المقياس من ثالثة أبعاد
مقياس الكمالية لريس  ،والشعور بالتناقض بين أداء الفرد وتوقعاته( ،للنظام
( ويتكون هذا المقياس من أربعة (Rice, Lopez.& Vergara, 2005ن وآخري

والوساوس  ،ونقد الذات ،هي )الحساسية تجاه األخطاء ،أبعاد للكمالية
وبرنر  مقياس الكمالية ألشبي ،والحاجة إلى االستحسان( ،القهرية

(Ashby& Burner, 2005ويقيس المقياس أربعة أبعاد رئيسية )،  وهي
والمماطلة وتجنب  ،تجاه األعمالوالقلق  ،والنظام ،)المستويات الشخصية
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( يتكون هذا المقياس من 2007مقياس الكمالية إعداد الغنيمي ) ،األعمال(
والترتيب  ،وهي )المستويات المرتفعة للذات ولآلخرين ،ستة أبعاد رئيسية

 ،المدرك لدية والنقد الوالديوالتوقعات الوا ،والتنظيم والتخطيط الكامل
والكفاح من  ،والشك في جودة األعمال ،األخطاء واالنشغال الزائد بارتكاب

مقياس الكمالية إعداد سارة شاهين  ،أجل التميز والحاجة لالستحسان(
وهي )الكمالية  ،( يتكون هذا المقياس من ثالثة أبعاد رئيسية2014)

الكمالية  ،الكمالية بالتوجيه من اآلخرين وبدافعهم ،بالتوجيه الذاتي للفرد
( يتكون 2015مقياس الكمالية إعداد داليا الصاوي ) ،(االمكتسبة اجتماعي  

وعدم  ،وهي )التقدير المتدني للذات ،أبعاد رئيسية ةهذا المقياس من ثالث
مقياس  ،واألفكار الالعقالنية المصاحبة للكمالية( ،الرضا عن األداء
 & Hill, Huelsmann, Fur, Killer, Vicenteن )الكمالية لهيل وآخري

Kennedy, 2004( تعريب وتقنين بشرى إسماعيل )ويقيس هذا 2016 )
معايير عالية و  ،وهي )االنشغال باألخطاء ،المقياس ثمانية أبعاد للكمالية

 ،التنظيم ،الحاجة الستحسان اآلخرين وقبولهم ألداء الفردو  ،ألداء اآلخرين
السعي من أجل و  ،اجترار التفكيرو  ،التخطيطو  ،نلديإدراك ضغوط الوا

( ويتكون هذا 2017مقياس الكمالية إعداد دعاء إبراهيم )و  ،(التميز
 ،هي )المعايير المرتفعة لألداء ،المقياس من أربعة أبعاد رئيسية أساسية

مقياس  ،سواسية(األفكار الو و  ،الحساسية للنقدو  ،الحاجة لالستحسانو 
 (.2017) مستويات الكمالية للمراهقين إعداد سارة رياض

اس: تم صياغة عبارات المقياس في صورة عبارات صياغة عبارات المقي -3
على التعريفات  تقرير ذاتي في ضوء مصادر المعرفة السابقة وبناءً 

( عبارة 75الخاصة بمفهوم الكمالية، وقد بلغ المقياس في صورته األولية )
وزعت على خمسة أبعاد أساسية للمقياس هي: الحاجة الستحسان اآلخرين 

عبارة(، السعي من أجل  15ر مرتفعة لألداء )عبارة(، وضع معايي 15)
عبارة(، والشك في جودة األداء  15عبارة(، التنظيم والتخطيط ) 15التميز )
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عبارة( صيغت بلغة عربية سهلة وواضحة غير موحية أو مزدوجة في  15)
 المعنى.

المقياس على مجموعه من السادة المحكمين  ت الباحثةعرض -4
 ىالنفسية لإلدالء بآرائهم حول مد لصحةالمتخصصين في علم النفس وا

مالئمة عباراته، وانتماء العبارة للبعد  ىمناسبة المقياس لعينة الدراسة ومد
الذي تنتمي إليه، وحذف العبارات المكررة والمزدوجة والتي تحمل أكثر من 

ديل صياغة بعض عبارات المقياس وقد ، وفي ضوء آرائهم تم تعىمعن
 .ئةتفاق تقدر بتسعين في المبنسبة ا اخذت الباحثة

عبارة تندرج تحت  (40في صورته النهائية من ) تكون المقياسعليه  وبناءً  -5
 هي: خمسة أبعاد

 اني به الباحثة حاجة الفرد إلى رضخرين وتعالحاجة الستحسان اآل-
-3-1) عبارات( وهي8خرين عنه وعن أدائه وقبولهم له ويتكون من )اآل
5-7-9-11-13-15.) 

عايير عالية لألداء. وتعني به الباحثة وضع الفرد لمستويات وضع م -
بالوصول إليها. ويتكون من  هية ومبالغ فيها لألداء ويلزم نفسعال
 (.16-14-12-10-8-6-4-2)وهي  (عبارات8)

السعي من اجل التميز وتعني به الباحثة رغبة الفرد في األداء بتفوق  -
وهي  (عبارات8) ويتكون من وبدون أخطاء وتقييم ما ينجزه باستمرار

(17-19-21-23-25-27-29-31). 

التنظيم والتخطيط وتعني به الباحثة تنظيم وتقسيم األهداف التي يسعي -
وهي  (اتعبار 8ويتكون من ) ووضع األولويات عند تحقيقها الفرد إليها

(18-20-22-24-26-28-30-32.) 

نه لم ينجز على أرد وتعني به الباحثة اعتقاد الف والشك في جودة األداء -
 (عبارات 8) ويتكون من نحو تام وشعوره بعدم الرضا والخجل من أدائه

 .(40-39-38-37--36-35-34-33وهي )
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خمس إجابات على الفقرة )دائًما بين من ويقوم المفحوص باختيار إجابة 
 لدى ال أبًدا(. وصممت الباحثة المقياس الكمالية -را نادً -ا أحيانً  –غالًبا -

 ب الجامعة.طال

 :الكفاءة السيكومترية للمقياس -
كل مقاييس الدراسة من ل ينة التأكد من الكفاءة السكومتريةتكونت ع

 وطالب جامعي ولهم نفس خصائص عينة الدراسة األساسية. ( طالبة200)
 : حساب معامل ثبات درجة مقياس الكمالية:أوًل 

عادة االختبار  (1 طبيق مقياس الكمالية : تم تTest-Retestطريقة االختبار وا 
 ايومً  21على عينة الثبات ثم أعيد تطبيق المقياس مرة أخرى بعد مرور 

من التطبيق األول وقد حسبت قيمة )ر( باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
 ( وهي قيمة مرتفعة.0.850)وكانت تساوي بين نتائج التطبيقين 

 الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ (2

 معادلة ألفا كرونباخ وبلغت مالية باستخدامتم حساب ثبات مقياس الك
 مرتفعة. وهي قيمة (0.863)

طريقتي إعادة االختبار وألفا ( يوضح معامالت الثبات ب4والجدول )
 نباخ لمقياس الكمالية لدى طالب الجامعة.كرو 

معامالت الثبات بطريقتي إعادة الختبار وألفا كرونباخ( 4جدول )  

 والعينة الكلية اإلناثلجامعة من الذكور و لمقياس الكمالية لدى طالب ا

 مقياس الكمالية
 نباخ ألفا كرو  إعادة الختبار

العينة  إناث ذكور
العينة  إناث ذكور الكلية

 الكلية
100 100 200 100 100 200 

 0.75 0.74 0.76 0.76 0.73 0.79 الحاجة الستحسان اآلخرين
 0.78 0.74 0.83 0.74 0.73 0.75 ألداءلوضع معايير عالية 

 0.80 0.83 0.76 0.78 0.76 0.80 السعي من أجل التميز
 0.86 0.88 0.88 0.83 0.79 0.87 التنظيم والتخطيط

 0.79 0.77 0.80 0.85 0.86 0.84 الشك في جودة األداء
 0.80 0.79 0.81 0.79 0.77 0.81 الدرجة الكلية



  ـةطــــالب الجامع ىلد الحياةعـن ا ـوالرضالنمذجة البنائية للعالقات السببية بين الكمالية ودافعية اإلنجـاز 

 -700- 

 : حساب صدق مقياس الكمالية: ثانًيا
صدق المحك الخارجي لحساب  خارجي لمقياس الكمالية:صدق المحك ال -

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي  لمقياس الكمالية
وطالب جامعي وبين  ة( طالب200حصل عليها مجموعة مكونة من )

 ,Hill, Huelsmann,, Fur)ن هم على مقياس الكمالية لهيل وآخريدرجات

Killer Vicente & Kennedy, 2004)  تعريب وتقنين بشرى إسماعيل
 ،( بالنسبة للذكور0.784( وتم التوصل إلى معامل ارتباط قدره )2016)
 0.01عند مستوى  ناث وكال المعاملين دال إحصائي ا( بالنسبة لإل0.862)

 مما يشير إلى صدق محك خارجي مرتفع للمقياس.

قامت الباحثة بحساب قيم معامالت  :االتساق الداخلي لمقياس الكمالية -
االرتباط بين درجة المفحوص على كل عبارة من المقياس والدرجة الكلية 
للبعد في مقياس الكمالية وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط للبعد األول 

كما تراوحت قيم  ،(0.83 – 0.71)بين )الحاجة إلى استحسان اآلخرين( 
 – 0.78)بين )وضع معايير مرتفعة لألداء(  معامالت االرتباط للبعد الثاني

( تراوحت معامالت االرتباط السعي من أجل التميزوالبعد الثالث ) ،(0.84
وتراوحت قيم معامالت االرتباط للبعد الرابع  ،(0.872 – 0.771)بين 

تراوحت قيم معامالت و  ،(0.854 – 0.712)بين )التنظيم والتخطيط( 
( 0.821 – 0.730)بين ك في جودة األداء( الخامس )الشاالرتباط للبعد 

  .0.01عند مستوى داللة  وهي معامالت دالة إحصائي ا
( قيم معامالت االرتباط بين درجه المفحوصين على كل 5ويوضح جدول )

  .الذي تنتمي إليه بمقياس الكماليةعبارة والدرجة الكلية للبعد 
 

 
 
 



(740-659 صص  2019أكتوبر  4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-701- 

مفحوصين على كل عبارة قيم معامالت الرتباط بين درجه ال( 5جدول )
الذي تنتمي إليه بمقياس الكماليةوالدرجة الكلية للبعد   

 أما،ليهل عبارة بالبعد الذي تنتمي إكهذا بالنسبة لمعامالت ارتباط 
معامالت ارتباط كل بعد من األبعاد الخمسة للمقياس بالدرجة الكلية لمقياس 

 (6)الكمالية ككل فيظهرها الجدول 

معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس الكمالية بالدرجة الكلية  (6الجدول )
 للمقياس ككل

اط كل بعد معامالت ارتب أبعاد مقياس الكمالية 
 بالدرجة الكلية للمقياس 

 0.760 خريناآل الستحسان الحاجة
 0.810 لألداءوضع معايير عالية 

 0.807 السعي من اجل التميز
 0.790 التنظيم والتخطيط

 0.771 والشك في جودة األداء
 

 

 ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة
1 0.804 2 0.785 3 0.710 4 0.795 5 0.764 
6 0.827 7 0.735 8 0.824 9 0.774 10 0.840 
11 0.753 12 0.781 13 0.712 14 0.792 15 0.830 
16 0.835 17 0.771 18 0.793 19 0.798 20 0.772 
21 0.848 22 0.830 23 0.780 24 0.761 25 0.872 
26 0.773 27 0.792 28 0.789 29 0.800 30 0.854 
31 0.852 32 0.739 33 0.735 34 0.754 35 0.783 
36 0.778 37 0.821 38 0.774 39 0.748 40 0.775 
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درجة مرتفعة من االتساق الداخلي بين أن هناك  (6يتضح من الجدول )
رجة الكلية للمقياس ككل عند د الخمسة لمقياس الكمالية والدكل بعد من األبعا

 (.0.01داللة ) مستوى

 : مقياس دافعية اإلنجاز )إعداد الباحثة(:ثانًيا
  خطوات بناء المقياس:

جرائي لدافعية اإلنجاز بأنها الرغبة في النجاح عند أداء تحديد المفهوم اإل -1
تقان إم مع وجود رغبة في المهام والميل إلى األداء السريع لهذه المها
 األداء والسعي للتفوق في المواقف التنافسية.

االطالع على بعض المقاييس واالختبارات السابقة: تم االطالع على  -2
المقاييس السابقة التي فحصت دافعية اإلنجاز بهدف االستفادة منها في 
تحديد مكونات المقياس مثل مقياس الدافعية لإلنجاز إعداد 

(، المقياس العربي للدافعية لإلنجاز إعداد 2000،)خليفة
(، مقياس الدافع لإلنجاز لألطفال والمراهقين إعداد أماني 2014،)السلمي

 (.2017عبد المقصود )
صياغة عبارات المقياس: تم صياغة عبارات المقياس في صورة عبارات  -3

على التعريفات  تقرير ذاتي في ضوء مصادر المعرفة السابقة وبناءً 
( 80صة بمفهوم الدافع لإلنجاز، وقد بلغ المقياس في صورته األولية )الخا

عبارة وزعت على أربعة أبعاد أساسية للمقياس هي: الرغبة في النجاح 
 20عبارة(، الرغبة في االتقان )20عبارة(، الميل إلى األداء السريع ) 20)

غة عبارة( صيغت بل 20) عبارة(، السعي للتفوق في المواقف التنافسية
 عربية سهلة وواضحة غير موحية أو مزدوجة في المعنى.

المقياس على مجموعه من السادة المحكمين  ت الباحثةعرض -4
 ىالمتخصصين في علم النفس والصحة النفسية لإلدالء بآرائهم حول مد

مالئمة عباراته، وانتماء العبارة للبعد  ىمناسبة المقياس لعينة الدراسة ومد
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ذف العبارات المكررة والمزدوجة والتي تحمل أكثر من الذي تنتمي إليه، وح
ل صياغة بعض عبارات المقياس وقد دي، وفي ضوء آرائهم تم تعىمعن
 ئة.بنسبة اتفاق تقدر بتسعين في الم خذت الباحثةأ

وصف المقياس في صورته النهائية: تكون مقياس الدافعية لإلنجاز من  -5
 ( عبارة تندرج تحت أربعة أبعاد هي: 40)
الرغبة الجادة في النجاح والتفوق لرغبة في النجاح: وتعني به الباحثة ا -

-2-1وتمثله العبارات ). ومحاولة التغلب علي الصعوباتبالعمل الجاد 
3-4-5-6-7-8-9-10.) 

نجاز األهداف إلى إالميل  .الميل إلى األداء السريع: وتعني به الباحثة -
-16-15-14-13-12-11وتمثله العبارات ) .بأسرع وقت ممكن 

17-18-19-20) 

فضل وجه ى أالرغبة في اإلتقان: وتعني به الباحثة الرغبة في األداء عل -
-23-22-21وتمثله العبارات ) وبالتدقيق المطلوب لتحقيق األهداف.

24-25-26-27-28-29-30.) 

السعي للتفوق في المواقف التنافسية: وتعني به الباحثة الرغبة في النجاح  -
-34-33-32-31وتمثله العبارات ) .ز والجدارة التنافسيةوالتفوق والتمي

35-36-37-38-39-40.) 

 خمس إجابات على العبارة )دائًمابين ويقوم المفحوص باختيار إجابة 
 (اال أبدً  – انادرً  – اأحيانً  – اغالبً  –

 الكفاءة السيكومترية للمقياس:
من  لدراسةالكل مقاييس  ةكومترييالس الكفاءةتكونت عينة التأكد من 

 جامعي، ولهم نفس خصائص عينة الدراسة األساسية وطالب ةطالب (200)

 الدافع لإلنجاز: درجات مقياس معامل ثبات : حسابأوًل 

عادة الختبار  الدافع لإلنجاز علىمقياس  تم تطبيق :طريقة الختبار وا 
تطبيق من ال ايومً  21عيد تطبيق المقياس مرة أخرى بعد مرور عينة الثبات ثم أُ 
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تساوي  براون وكانت –معادلة سبيرمان باستخدام  ر(حسبت قيمة ) األول، وقد
 مرتفعة.قيمة  ( وهي0.797)

 الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ -

طريق معادلة ألفا  الدافع لإلنجاز عن درجات مقياس تم حساب ثبات
 مرتفعة. وهي قيمة ثبات (0.83كرونباخ وكانت تساوي )

ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز باستخدام الت معام (7ويوضح جدول )
 إعادة االختبار، والفا كرونباخ

ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز باستخدام إعادة الختبار، معامالت ( 7جدول )
 والفا كرونباخ

 : حساب صدق مقياس دافعية اإلنجاز ثانًيا
قامت الباحثة  مقياس دافعية اإلنجازالمحك الخارجي لصدق  لحساب

بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها مجموعة مكونة من 
( إناث على مقياس دافعية 100) و( ذكور 100( طالب جامعي )200)

مقياس الدافعية 
 لإلنجاز

 ألفا كرو نباخ إعادة الختبار

العينة  إناث ذكور
العينة  إناث ذكور الكلية

 الكلية
100 100 200 100 100 200 

 0.834 0.835 0.833 0.744 0.738 0.750 الرغبة في النجاح
الميل إلى األداء 

 0.815 0.790 0.840 0.740 0.720 0.760 السريع

 0.800 0.817 0.783 0.836 0.864 0.808 الرغبة في االتقان
السعي للتفوق في 
 0.761 0.732 0.709 0.757 0.788 0.726 المواقف التنافسية

 0.802 0.793 0.791 0.770 0.777 0.761 الدرجة الكلية 
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المقياس العربي لدافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة، وبين درجاتهم على 
( 0.763( وتم التوصل إلى معامل ارتباط قدره )2017،إلنجاز إعداد )عيدا

عند  ا( بالنسبة لإلناث وكال المعاملين دال إحصائي  0.784بالنسبة للذكور، )
 صدق محك خارجي للمقياس.مما يشير إلى  0.01مستوى 

 حساب التساق الداخلي لمقياس الدافعية لإلنجاز:  -

 قامت الباحثة بحساب قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين على
كل عبارة من المقياس والدرجة الكلية للبعد وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط 

كما تراوحت قيم  ،(0.76 – 0.72)بين  (للبعد األول )الرغبة في النجاح
 – 0.71)بين  (معامالت االرتباط للبعد الثاني )الميل إلى األداء السريع

بين تراوحت معامالت االرتباط  (والبعد الثالث )الرغبة في االتقان ،(0.77
وتراوحت قيم معامالت االرتباط للبعد الرابع )السعي للتفوق  ،(0.75 – 0.70)

عند  ا( وهي معامالت دالة إحصائي  0.78 – 0.72)بين  (في المواقف التنافسية
 ( يوضح ذلك.8والجدول ) 0.01مستوى داللة 

 معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية لمقياس دافعية اإلنجاز (8جدول )

 أما ،ليهباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إهذا بالنسبة لمعامالت ارت
للمقياس بالدرجة الكلية لمقياس  معامالت ارتباط كل بعد من األبعاد األربعة

 (9دافعية اإلنجاز ككل فيظهرها الجدول )

 ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة
1 0.723 2 0.750 3 0.742 4 0.754 5 0.756 
6 0.733 7 0.741 8 0.759 9 0.744 10 0.724 
11 0.756 12 0.760 13 0.751 14 0.770 15 0.768 
16 0.740 17 0.761 18 0.750 19 0.749 20 0.710 
21 0.721 22 0.738 23 0.745 24 0.712 25 0.740 
26 0.733 27 0.743 28 0.700 29 0.746 30 0.750 
31 0.723 32 0.765 33 0.775 34 0.774 35 0.780 
36 0.767 37 0.764 38 0.760 39 0.779 40 0.768 
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اد مقياس الكمالية بالدرجة الكلية معامالت ارتباط كل بعد من أبع (9الجدول )
 للمقياس ككل

معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة   أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز
 للمقياس  ةالكلي

 0.743 الرغبة في النجاح:

 0.751 الميل إلى األداء السريع

 0.733 الرغبة في اإلتقان

 0.766 التنافسية السعي للتفوق في المواقف

 

درجة مرتفعة من االتساق الداخلي بين أن هناك ( 9ل )يتضح من الجدو 
والدرجة الكلية للمقياس ككل  لمقياس دافعية اإلنجاز كل بعد من األبعاد األربعة

 (.0.01داللة ) ىعند مستو 

 ثالثا مقياس الرضا عن الحياة )إعداد الباحثة(:
 خطوات بناء المقياس:

نه تقبل الفرد لذاته والبيئة جرائي للرضا عن الحياة بأتحديد المفهوم اإل-1
لتي يعيش فيها وسعادته بحياته األسرية وتقبله النفسية االجتماعية ا

 خرين.لآل
االطالع على بعض المقاييس واالختبارات السابقة: تم االطالع على -2

المقاييس السابقة بهدف االستفادة منها في تحديد مكونات المقياس، مثل 
 مقياس ،(Diner, E, 2009)ن إعداد "دينر". م (1)مقياس الرضا عن الحياة

(، 2013مقياس الرضا عن الحياة إعداد الدسوقي ) (،2010)طانيوس 
مقياس الرضا عن الحياة إعداد سميرة محمد شند، إيمان فوزي شاهين 

 (.2014ني عبد المقصود )مقياس الرضا عن الحياة إعداد أما)د.ت(، 

                                                           
(1)Life Satisfaction 
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ارات المقياس في صورة عبارات في صياغة عبارات المقياس: تم صياغة عب-3
ضوء مصادر المعرفة السابقة وبناء على التعريفات الخاصة بمفهوم الرضا 

( وزعت على أربعة 60عن الحياة، وقد بلغ المقياس في صورته األولية )
عبارة(، الرضا عن  15محاور أساسية للمقياس هي الرضا عن الذات )

عبارة(،  15)سرة (، الرضا عن األةعبار  15البيئة النفسية واالجتماعية )
صيغت بصورة سهلة وواضحة غير ، عبارة( 15خرين )الرضا عن اآل

 موحية أو مزدوجة في المعنى.
من السادة المحكمين المتخصصين  ةالمقياس على مجموع ت الباحثةعرض -4

مناسبة المقياس  ىفي علم النفس والصحة النفسية لإلدالء بآرائهم حول مد
مالئمة عباراته، وانتماء العبارة للبعد الذي تنتمي إليه،  ىاسة ومدلعينة الدر 

، وفي ضوء ىوحذف العبارات المكررة والمزدوجة والتي تحمل أكثر من معن
بنسبة  خذت الباحثةأديل صياغة بعض عبارات المقياس وقد آرائهم تم تع

ن ئة وفي ضوء ما أكدت عليه مالحظات المحكمياتفاق تقدر بتسعين في الم
 -( عبارة.40تم تعديل صياغة بعض العبارات. وأصبح عدد العبارات )

تكون المقياس في صورته النهائية من  :وصف المقياس في صورته النهائية -5
  :( عبارة تندرج تحت أربعة أبعاد هي40)

الرضا عن الذات: وتعني به الباحثة حكم الفرد على نفسه وتقييمه اإليجابي  -
لذاته واحترامها، وأن يرى اإليجابيات فيها وال يغفل  لها من حيث تقبله

-12-10-8-6-4-2السلبيات بل يعمل على تغييرها. وتمثله العبارات )
14-16-18-20.) 

تقييم الفرد اإليجابي الرضا عن البيئة النفسية واالجتماعية: وتعني به الباحثة  -
 ةت النفسيفي المجاال للبيئه المحيطه به وثراء خدماتها ورضاه عنها

-11-9-7-5-3-1وتمثله العبارات ) ةوالتعليمي ةوالصحي ةواالجتماعي
13-15-17-19.) 

تقييم الفرد اإليجابي لحياته األسرية  الرضا عن األسرة: وتعني به الباحثة -
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وألفراد أسرته وتقبلهم واحترامهم مما يسهم في شعوره بالسعادة معهم وتمثله 
 .(40-38-36-34-32-30-28-26-24-22العبارات )

الرضا عن اآلخرين: وتعني به الباحثة تقييم الفرد اإليجابي لألشخاص  -
المحيطين به وتقبلهم واحترامهم بصورة تسمح له بالتعامل اإليجابي معهم 

-29-27-25-23-21وتكوين عالقات طيبة معهم.وتمثله العبارات )
31-33-35-37-39.) 

 – اإجابات على العبارة )دائمً خمس بين ويقوم المفحوص باختيار إجابة 
 (اال أبدً  – انادرً  –اً أحيانً  – اغالبً 

 الكفاءة السيكومترية للمقياس:-
 : حساب معامل ثبات درجات مقياس الرضا عن الحياةأوًل 
عادة االختبار  (1 تم تطبيق مقياس الرضا عن الحياة على  :طريقة االختبار وا 

من  ايومً  21ري بعد مرور عينة الثبات ثم أعيد تطبيق المقياس مرة اخ
التطبيق األول وقد حسبت قيمة )ر( باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 قيمة ثبات مرتفعة.وهي  (0.890وكانت تساوي )

 نباخالثبات بمعادلة ألفا كرو  (2

تم حساب ثبات مقياس الرضا عن الحياة عن طريق معادلة ألفا 
ألفا كرونباخ تساوي دام معادلة كرونباخ، وكانت معامالت الثبات باستخ

 ( وهي معامالت ثبات مرتفعة.0.823)
طريقتي إعادة االختبار وألفا ( يوضح معامالت الثبات ب10والجدول )

 نباخ لمقياس الرضا عن الحياة لدى طالب الجامعة.كرو 
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 معامالت الثبات بطريقتي إعادة الختبار وألفا كرونباخ( 10جدول )
 والعينة الكلية اإلناثطالب الجامعة من الذكور و  لمقياس الرضا عن الحياة لدى

 
  حساب صدق مقياس الرضا عن الحياة: ثانًيا

قامت الباحثة  ياةمقياس الرضا عن الحالمحك الخارجي ل صدقلحساب 
عليها مجموعة مكونة من  تبحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل

( إناث على مقياس الرضا عن 100( ذكور، )100( طالب جامعي )200)
 إعدادمقياس الرضا عن الحياة على الحياة لدى طالب الجامعة، وبين درجاتهم 

( بالنسبة 0.824ره )( تم التوصل إلى معامل ارتباط قد2013)الدسوقي، 
عند مستوى  ا( بالنسبة لإلناث وكال المعاملين دال إحصائي  0.841للذكور، )

 مما يشير إلى صدق محك خارجي مرتفع للمقياس. 0.01

 :الرضا عن الحياةحساب التساق الداخلي لمقياس  -

 قامت الباحثة بحساب قيم معامالت االرتباط بين درجة المفحوصين على 
وتراوحت قيم معامالت االرتباط  المقياس والدرجة الكلية للبعد كل عبارة من

كما تراوحت قيم  ،(0.82 – 0.71)بين  (للبعد األول )الرضا عن الذات

 مقياس الرضا عن الحياة

 ألفا كرو نباخ إعادة الختبار

العينة  إناث ذكور
العينة  إناث ذكور الكلية

 الكلية
100 100 200 100 100 200 

 0.71 0.72 0.70 0.72 0.73 0.71 عن الذات الرضا
البيئة النفسية الرضا عن 

 0.78 0.84 0.83 0.73 0.70 0.75 واالجتماعية

 0.82 0.78 0.86 0.82 0.84 0.80 سرةالرضا عن األ
 0.80 0.77 0.82 0.71 0.71 0.70 خريناآلالرضا عن 

 0.78 0.78 0.80 0.75 0.75 0.74 الدرجة الكلية
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بين  (معامالت االرتباط للبعد الثاني )الرضا عن البيئة النفسية واالجتماعية
تراوحت معامالت  (سرةوالبعد الثالث )الرضا عن األ ،(0.84 – 0.73)

رتباط للبعد الرابع وتراوحت قيم معامالت اال ،(0.86 – 0.75)بين االرتباط 
عند  ادالة إحصائي   ( وهي معامالت0.84 – 0.72)بين  (خرين)الرضا عن اآل
قيم "ر" بين درجة المفحوصين على  (11ويوضح جدول ) 0.01مستوى داللة 

  كل عبارة والدرجة الكلية للبعد.
 كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه  ارتباط ( معامل11جدول )

 أما،ليهإ يهذا بالنسبة لمعامالت ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتم
للمقياس بالدرجة الكلية لمقياس  معامالت ارتباط كل بعد من األبعاد األربعة

 .(12ككل فيظهرها الجدول ) الرضا عن الحياة
 
 
 
 
 

 ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة
1 0.832 2 0.757 3 0.840 4 0.731 5 0.796 
6 0.813 7 0.781 8 0.759 9 0.834 10 0.784 
11 0.821 12 0.780 13 0.743 14 0.818 15 0.788 
16 0.800 17 0.769 18 0.743 19 0.815 20 0.797 
21 0.746 22 0.839 23 0.730 24 0.860 25 0.799 
26 0.761 27 0.760 28 0.781 29 0.779 30 0.766 
31 0.836 32 0.848 33 0.720 34 0.794 35 0.789 
36 0.840 37 0.837 38 0.860 39 0.778 40 0.798 
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 معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس الرضا عن الحياة (12)الجدول 
 بالدرجة الكلية للمقياس ككل

 للمقياس  ةارتباط كل بعد بالدرجة الكليمعامالت   أبعاد مقياس الرضا عن الحياة
 0.778 الرضا عن الذات

 0.802 الرضا عن البيئة النفسية واالجتماعية

 0.815 الرضا عن األسرة

 0.777 الرضا عن اآلخرين

درجة مرتفعة من االتساق الداخلي بين أن هناك ( 12يتضح من الجدول )
والدرجة الكلية للمقياس  الحياةلمقياس الرضا عن  كل بعد من األبعاد األربعة
 (.0.01ككل عند مستوي داللة )

 سير نتائج الدراسة ومناقشتها:فت
على الدافعية  للكماليةوجد تأثير مباشر وغير مباشر ي الفرض األول:

الجامعة. للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام طالب  لدى لإلنجاز 
لية كمتغير مستقل وبنية الدافعية أسلوب تحليل االنحدار البسيط بين بنية الكما

ويوضح  25لإلنجاز كمتغير تابع باستخدام النمذجة البنائية ببرنامج األموس
 -والنتائج كما يلي:  ( نتائج هذا الفرض14)(، 13( وجدول )2الشكل )

 
ج البنائي للعالقات بين بنية الكمالية كمتغير مستقل وبنية ذالنمو  (2شكل )

 الدافعية كمتغير تابع
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البعد األول لدافعية  (MO1)إلى ما يلي  (2وتشير الرموز في الشكل )
الرغبة في  (،MO2الميل إلى األداء السريع ) ،اإلنجاز وهو الرغبة في النجاح

بينما تشير  (MO4)السعي للتفوق في المواقف التنافسية  (،MO3) االتقان
 ،خرينحسان اآلتالحاجة السالبعد األول للكمالية وهو  (Perfect1الرموز )

 ،((Perfect3 السعي من اجل التميز ،(Perfect 2) لألداء مرتفعةوضع معايير 
 (.Perfect5) ،األداءوالشك في جودة  ،(Perfect4التنظيم والتخطيط )

( التأثير المباشر الذي يتضمنه نموذج المعادلة 13كما يوضح جدول )
 البنائية

 موذج المعادلة البنائيةيتضمنه ن الذي( التأثير المباشر 13جدول)

جاءت  ي( أن قيمة )ت( لمعامل االنحدار الالمعيار 13يتضح من جدول )
مل وبلغت قيمة معا 0.01وهي قيمة دالة عند مستوى  2.58قيمتها أعلى من 

وهي توضح أن التأثير المباشر للمتغير المستقل  0.93-االنحدار المعياري 
نجاز تأثير عكسي حيث ارتفاع لى المتغير التابع وهو دافعية اإلوهو الكمالية ع

 إلى انخفاض دافعية االنجاز. يدرجة الكمالية يؤد
كما وتم تقدير التأثير غير المباشر للكمالية على أبعاد الدافعية لإلنجاز 

 (14يتضح من جدول )
 
 
 
 
 

 معامل االنحدار
 الالمعياري

مستوى  قيمة ت الخطأ المعياري
 الداللة

التأثير 
 المباشر

-2.91 0.59 -4.93 0.01 -0.93 
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على أبعاد الدافعية لإلنجاز كما كمالية لغير المباشر ل( التأثير 14جدول )
 يتضمنه نموذج المعادلة البنائية

( وجود تأثير غير مباشر عكسي للكمالية على 14يتضح من جدول )
أبعاد الدافعية لإلنجاز وتشير هذه النتائج إلى تحقق صحة الفرض األول لوجود 

 تأثير مباشر وغير مباشر عكسي للكمالية على دافعية اإلنجاز.
على الرضا عن  للكماليةد تأثير مباشر وغير مباشر وجي :الفرض الثاني

 .طالب الجامعة لدى الحياة 
للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط 
بين بنية الكمالية كمتغير مستقل وبنية الرضا عن الحياة كمتغير تابع باستخدام 

 النمذجة البنائية ببرنامج األموس
النموذج البنائي للعالقات بين بنية الكمالية كمتغير ( 3ويوضح شكل )

 مستقل وبنية الرضا عن الحياة كمتغير تابع.

 
البنائي للعالقات بين بنية الكمالية كمتغير مستقل  النموذج( 3شكل )

 كمتغير تابعالرضا عن الحياة  وبنية

 الدللة ىمستو  التأثير غير المباشر البعد
 0.01 0.56- الرغبة في النجاح

 0.01 0.85- الميل إلى األداء السريع
 0.01 0.81- تقانالرغبة في اإل

 0.01 0.82- السعي للتفوق في المواقف التنافسية
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البعد األول للرضا  (S.life1)( إلى ما يلي 3وتشير الرموز في الشكل )
 الرضا عن البيئة النفسية واالجتماعية ،وهو الرضا عن الذات عن الحياة

(S.life 2،) سرةالرضا عن األ (S.life 3،) خرينالرضا عن اآل (S.life 4)  بينما
 ،خرينالحاجة الستحسان اآلالبعد األول للكمالية وهو  (Perfect1تشير الرموز )
 ،((Perfect3 من اجل التميز السعي ،(Perfect 2) لألداء مرتفعةوضع معايير 

 (.Perfect5) ،األداءوالشك في جودة  ،(Perfect4التنظيم والتخطيط )
 ( التأثير المباشر الذي يتضمنه نموذج المعادلة البنائية15ويوضح جدول )

 نموذج المعادلة البنائية يتضمنه ( التأثير المباشر الذي15جدول ) 

جاءت  يلمعامل االنحدار الالمعيار  (( أن قيمة )ت15يتضح من جدول )
ا والتأثير المباشر غير دال غير دالة إحصائي   (ت)وبالتالي قيمة  1.96أقل من 
 .ا عن الحياة كمتغير تابعبين الكمالية كمتغير مستقل والرضا احصائي  

تأثير مباشر وغير وبذلك لم يتحقق صحة الفرض الثاني لعدم وجود 
 .طالب الجامعة لدى على الرضا عن الحياة  للكماليةمباشر 

على الرضا اإلنجاز دافعية لوجد تأثير مباشر وغير مباشر الفرض الثالث: ي
 .طالب الجامعة لدى عن الحياة 

رض تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط للتحقق من صحة هذا الف
بين بنية الدافعية لإلنجاز كمتغير مستقل وبنية الرضا عن الحياة كمتغير تابع 

 25باستخدام النمذجة البنائية ببرنامج ال أموس

لإلنجاز الدافعية النموذج البنائي للعالقات بين بنية ( 4ويوضح شكل )
 كمتغير تابعاة مستقل وبنية الرضا عن الحي كمتغير

 معامل النحدار
 الالمعياري

الخطأ 
 عياريالم

مستوى  قيمة ت
 الدللة

التأثير 
 المباشر

 0.009- غير دال 0.133- 0.12 0.017-
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 كمتغيرلإلنجاز الدافعية ( النموذج البنائي للعالقات بين بنية 4شكل )

 كمتغير تابعمستقل وبنية الرضا عن الحياة 

البعد األول لدافعية  (MO1)( إلى ما يلي 4وتشير الرموز في الشكل )
 الرغبة في (،MO2الميل إلى األداء السريع ) ،اإلنجاز وهو الرغبة في النجاح

بينما تشير  (MO4)السعي للتفوق في المواقف التنافسية  (،MO3) تقاناإل
 ،الرضا عن الذات إلى البعد األول للرضا عن الحياة وهو( S.life1) الرموز

 (،S.life3) سرةالرضا عن األ (،S.life 2) الرضا عن البيئة النفسية واالجتماعية
 (S.life 4) خرينالرضا عن اآل

 لتأثير المباشر الذي يتضمنه نموذج المعادلة البنائية( ا16ويوضح جدول )
 المعادلة البنائية الذي يتضمنه نموذجالتأثير المباشر  (16جدول )

 

 

 معامل النحدار
 الالمعياري

مستوى  قيمة ت الخطأ المعياري
 الدللة

التأثير 
 المباشر

0.09 0.03 3.17 0.01 0.165 
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 2.58ث جاءت أعلى من ( داللة قيمة )ت( حي16يتضح من جدول )
وجاء التأثير المباشر لبنية الدافعية لإلنجاز  0.01فهي دالة عند مستوى 

تأثير إيجابي  0.165 بنية الرضا عن الحياة كمتغير تابععلى كمتغير مستقل 
نجاز على أبعاد الرضا عن الحياة كما التأثير غير المباشر لدافعية اإل وقد جاء

 يلي
ثير غير المباشر الذي يتضمنه نموذج المعادلة ( التأ17ويوضح جدول ) 

 البنائية لدافعية اإلنجاز على أبعاد الرضا عن الحياة

ذج المعادلة البنائية نمو  الذي يتضمنه غير المباشرالتأثير  (17جدول )
 على أبعاد الرضا عن الحياة نجازلدافعية اإل 

 أن جميع التأثيرات غير المباشرة لبنية الدافعية) 17يتضح من جدول )

 جاءت موجبةكمتغير مستقل على بنية الرضا عن الحياة كمتغير تابع  لإلنجاز
وكانت أعلى األبعاد تأثرا هما البعد األول )الرغبة في  0.01ودالة عند مستوى 

 النجاح( والبعد الثاني )الميل إلى األداء السريع(.
 وبالتالي تحقق صحة الفرض الثالث.

على الرضا عن  للكماليةغير مباشر مباشر و وجد تأثير ي الفرض الرابع:
 .طالب الجامعة لدى ر وسيط الحياة من خالل الدافعية لإلنجاز كمتغي

حيث  تم استخدام اسلوب النمذجة البنائية للتحقق من صحة الفرض الرابع
الكمالية متغير مستقل والرضا عن الحياة متغير تابع  اعتبرت الباحثة أن

( النموذج البنائي للعالقات 5شكل )كما يوضح  والدافعية لإلنجاز متغير وسيط

 الدللة ىمستو  التأثير غير المباشر البعد
 0.01 0.14 جاحالرغبة في الن

 0.01 0.14 الميل إلى األداء السريع
 0.01 0.08 تقانالرغبة في اإل

 0.01 0.06 السعي للتفوق في المواقف التنافسية
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والدافعية  متغير تابعكتقل والرضا عن الحياة كمتغير مسالكمالية  بين بنية
 .متغيرا وسيطكلإلنجاز 

 
كمتغير مستقل والرضا عن الكمالية ( النموذج البنائي للعالقات بين 5شكل )

 .متغيرا وسيطكوالدافعية لإلنجاز  متغير تابعكالحياة 
المعادلــة  الــذي يتضــمنه نمــوذجالتــأثير المباشــر  (18جــدول )كمــا يوضــح  
 يةالبنائ

 المعادلة البنائية الذي يتضمنه نموذجالتأثير المباشر  (18جدول )

على الرضا عن  للكماليةثير غير المباشر التأ (19جدول )كما يوضح 
 الحياة عبر دافعية اإلنجاز كمتغير وسيط

 
 

 معامل النحدار 
 الالمعياري

مستوى  قيم ت الخطأ المعياري
 الدللة

التأثير 
 المباشر

 0.93- 0.01 4.93- 0.59 2.91- الدافعية لإلنجاز
 0.165 0.01 3.17 0.03 0.09 الرضا عن الحياة
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على الرضا عن الحياة عبر  للكماليةالتأثير غير المباشر  (19جدول )
 دافعية اإلنجاز كمتغير وسيط

( وجود تأثير مباشر وغير مباشر ودال 19(، )18من جدول ) يتضح
نجاز وكانت جميع تلك ى الرضا عن الحياة عبر دافعية اإلا للكمالية علإحصائي  

ا التأثيرات سلبية كما أوضحت النتائج وجود تأثير غير مباشر ودال إحصائي  
جميع التأثيرات نجاز عبر سمة الدافعية لإلنجاز و للكمالية على أبعاد دافعية اإل

 المباشرة جاءت عكسية.
 مؤشرات حسن المطابقة (20جدول )كما يوضح 

 مؤشرات حسن المطابقة (20جدول )

 

الدافعية  الدللة الكمالية األبعاد 
 لإلنجاز

 مستوى
 الدللة

 0.01  0.01 0.152 - الكلي الرضا عن الحياة
 0.01 0.137 0.01 0.127 - الرابع
 0.01 0.140 0.01 0.131 - الثالث
 0.01 0.072 0.01 0.067 - الثاني
 0.01 0.059 0.01 0.055 - االول

   0.01 0.818 - الرابع نجازدافعية اإل

   0.01 0.810 - الثالث

   0.01 0.852 - الثاني

   0.01 0.567 - األول

 الحكم قيمة المؤشر المؤشر
 جيد 4.3 / درجة الحرية مربع كاي

GFI 0.93 جيد 

NFI 0.91 جيد 

IFI 0.93 جيد 

TLI 0.90 جيد 

CFI 0.93 جيد 

RAMSE 0.07 جيد 
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 -( إلى مؤشرات حسن المطابقة: 20الرموز في جدول )وتشير 
GFI)) Goodness Of Fit Index   هو مربع معامل االرتباط المتعدد في

 دىوتشير القيمة المرتفعة بين هذا الم( 1-0تحليل االنحدار وتتراوح قيمته من )
 .إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة

NFI)) Normed Fit Index وتتراوح قيمة  المطابقة المعياري وهو مؤشر
إلى تطابق  ىوتشير القيمة المرتفعة بين هذا المد( 1-0هذا المؤشر بين )

 أفضل للنموذج مع بيانات العينة.
IFI)) Incremental Fit Index وتتراوح قيمة  وهو مؤشر المطابقة المتزايد

لى تطابق إ ىوتشير القيمة المرتفعة بين هذا المد( 1-0هذا المؤشر بين )
 أفضل للنموذج مع بيانات العينة.

TLI))  Tucker-Lewis Index وتتراوح  وهو مؤشر توكر لويس المتزايد
إلى تطابق  ىوتشير القيمة المرتفعة بين هذا المد( 1-0قيمة هذا المؤشر بين )

 أفضل للنموذج مع بيانات العينة.
CFI)) Comparative Fit Index وتتراوح رن وهو مؤشر المطابقة المقا

إلى تطابق  ىوتشير القيمة المرتفعة بين هذا المد( 1-0قيمة هذا المؤشر بين )
 أفضل للنموذج مع بيانات العينة.

RAMSE)) Root Mean Square Error Of Approximation  وهو مؤشر
وهو من مؤشرات  0.08ويكون أقل من  جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

 .المطابقة المطلقة
( أن جميع مؤشرات حسن المطابقة جاءت في 20من جدول ) يتضحو 

 المدى المقبول مما يؤكد ُحسن مطابقة النموذج المقترح.
 فرض الرابع.الوتشير هذه النتائج إلى تحقق صحة 
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ختلف التأثير المباشر للمتغير المستقل )الكمالية( على الخامس: ل ي الفرض
ن الحياة( متغير التابع )الرضا عوال لإلنجاز( المتغير الوسيط )الدافعية

 .طالب الجامعة لدى ناث( إ –باختالف النوع )ذكور 
المباشر الكتشاف مدى االختالف في التأثير  (1)تم استخدام طريقة
في النموذج لدى المباشر  يجاد التأثيرإحيث تم  (2)باختالف المتغير المعدل

التأثير ها في لداللتين لكل منيجاد القيم الحرجة بين اإثم  اإلناثالذكور ثم لدى 
 (.21المباشر كما يتضح من جدول )

 

( التأثير المباشر للمتغير المستقل )الكمالية( على المتغير الوسيط 21جدول )
)الدافعية لإلنجاز( والمتغير التابع )الرضا عن الحياة( باختالف النوع )ذكور 

إناث( لدى طالب الجامعة –  

 

 اإلناثبين الذكور و  عدم وجود فروق ذات داللة( 21) يتضح من جدول
في  أفضلبصفة عامة  اإلناثنتائج  أن إال،في العالقات بين متغيرات الدراسة

في العالقات بين الدافعية  أفضلية بينما الذكور العالقة بين الكمالية والدافع
 الحياةوالرضا عن 

 وبالتالي تتحقق صحة الفرض الخامس.
                                                           

(1)Multi-group Moderation 
(2)Moderation variable 

معامالت  المجموعات 
دار االنح

 الالمعيارية

الخطأ 
 المعياري

 قيم 
 ت

التأثير  الداللة
 المباشر

القيمة 
 الحرجة

 الداللة

 ج ا، 0.05- غير دال 0.30- 0.36 0.11- الدافعية ا–الكمالية  الذكور
-0.76 

غير 
 0.006- غير دال 0.07- 0.23 0.011- الرضا ب –الدافعية  دال

 د ب، 0.17- 0.05 2.07- 0.20- 0.42- الدافعية ج–الكمالية  اإلناث
0.038 

غير 
 0.02- غير دال 0.31- 0.02- 0.007- الرضا د –الدافعية  دال
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للمتغير المستقل )الكمالية( على  التأثير المباشر ل يختلف :الفرض السادس
والمتغير التابع )الرضا عن الحياة(  (لإلنجاز المتغير الوسيط )الدافعية

طالب  لدى الكليات النظرية(  –)الكليات العملية  الدراسيباختالف التخصص 
 .الجامعة

الكتشاف مدى االختالف في التأثير المباشر  (1)تم استخدام طريقة
يجاد التأثير المباشر في النموذج لدى إحيث تم  (2)باختالف المتغير المعدل

 يجاد القيم الحرجة بين الداللتين لكل منهما فيإثم  اإلناثالذكور ثم لدى 
 (.22كما يتضح من جدول ) التأثير المباشر

التأثير المباشر للمتغير المستقل )الكمالية( على المتغير الوسيط  (22)جدول 
والمتغير التابع )الرضا عن الحياة( باختالف التخصص )الكليات  ()الدافعية

طالب الجامعة لدى الكليات النظرية(  –العملية   

معامالت  المجموعات 
االنحدار 

 معياريةالال

الخطأ 
 المعياري

التأثير  الداللة قيمة ت
 المباشر

القيمة 
 الحرجة

 الداللة

الكليات 
 العملية

–الكمالية 
 الدافعية ا

غير  1.51- 0.12 0.19-
 دال

-ج ا، 0.02-
3.7 

 دال

 –الدافعية 
 الرضا ب

غير  0.42- 0.77 0.32-
 دال

-0.03 

الكليات 
 النظرية

–الكمالية 
 الدافعية ج

د  ب، 0.93 0.01 3.15- 2.44 7.72-
0.53 

غير 
 دال

 –الدافعية 
 الرضا د

0.09 0.02 -3.78 0.01 0.26 

وجود فروق بين العالقات بين متغيرات  عدم (22يتضح من الجدول )
 الدراسة الثالثة ترجع للتخصص

 وبالتالي تتحقق صحة الفرض السادس 
                                                           

(1)Multi-group Moderation 
(2)Moderation variable 
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 تفسير نتائج الدراسة:
على أبعاد الدافعية  للكمالية شر عكسيوغير مبا تأثير مباشروجود  -1

 لإلنجاز.

الطالب  تعوق أداءالعصابية ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الكمالية 
نج ، للكمالية العصابيةغير عقالنية مصاحبة  اازهم، وذلك نتيجة لتبنيهم أفكارً وا 

وعن رضاهم عن أنفسهم وعن أدائهم  لذواتهم،تقديرهم  ىوالتي تؤثر على مستو 
هو من يضع لذاته مستويات أداء  يغم من جودته. فالشخص الكمالي السو بالر 

مكاناته ويسع من تلقاء نفسه ويكافح من  ىمرتفعة لكنها متناسبة مع قدراته وا 
أجل تحقيق أهدافه، لكنه يقنع بما حققه من نتائج ويشعر بالرضا والسعادة سواء 

أهدافه وتوقعاته  تعديلى تحقيق ما يرنو إليه أم ال، لذلك فهو قادر عل استطاع
معايير عالية ال  من يضع الكمالي العصابي هوالشخص  للمواقف، بينما اتبعً 

معايير جامدة غير مرنة ال يمكن التخلي عنها أو ،على تحقيقهاقدرته تتفق مع 
الشعور بالنقص ،عدم الشعور بالرضا على الرغم من جودة األداء ،خفضها

نجازاته مع إسية وحرجة، يبخس حق ذاتية قاتقييمات  ،وتدني احترام الذات
 األخطاءالتركيز على نقاط الضعف وتجاهل مواطن القوة ويشعر بالقلق من 

بدافع  للكماليةللصفات الشخصية، السعي  اوالتعامل معها بوصفها انعكاسً 
 .الخوف من الفشل

والشعور بالقلق واإلحباط والخوف من الرفض والحاجة إلى استحسان 
الميل إلى  ،الرغبة في النجاحعلى دافعيته لإلنجاز ) سلًبامما يؤثر اآلخرين 

 تفقتو  (السعي للتفوق في المواقف التنافسية ،تقانالرغبة في اإل ،األداء السريع
 ؛Ram, 2005 ؛Mann,2004هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من )

Christopher, 2006؛ عطية134-177؛ 2008، يلا؛ الزغ2007،الغنيمي ؛ ،
الهنيدة، ؛ 2012؛ سارة رياض Albano,2011 ؛281-325، 2009
 & Gonzales؛Silverman, 2015 ؛2013؛ هالة يوسف، 2013،ةالطش

Arizona, 2016)  دافعية  نأاإلنجاز وكيف التي بحثت عالقة الكمالية ودافعية
و تساعد على أاإلنجاز يمكن ان تكون نتيجة متزامنة مع الكمالية السوية 

تأثير  العصابية لها ا مع الكمالية العصابية وأن الكماليةترتبط عكسي  و  صقلها
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سلبي على الحالة النفسية للفرد وحدوث بعض االضطرابات مما يؤثر سلًبا على 
ودافعية  السوية ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الكمالية،دافعية اإلنجاز

 اإلنجاز.

قل والرضا عن الحياة متغير مستالتأثير المباشر غير دال بين الكمالية ك -2
 كمتغير تابع

التأثير المباشر غير دال بين بنية الكمالية كمتغير أوضحت النتائج ان 
هذا نتيجة  اختالفمستقل وبنية الرضا عن الحياة كمتغير تابع. وترجع الباحثة 

إلى اختالف طبيعة البيئة المطبق بها مع نتائج الدراسات السابقة الفرض 
كذلك اختالف الخصائص النفسية والسيكولوجية لدى أفراد عينة الدراسة، و 

  ,Ashby, Jilaman, Sverkoهذا مع ما توصلت إليه دراسة ) الدراسة. ويختلف

& Florell, 2007 ؛ Romano, 2009؛  Civitci, 2009؛ Nakano, 2009؛ 
Bahtiyar, 2010؛Albano,2011؛Gilman, Ashby, Sverko, Florell, Varjas, 

 ,Yuan؛ 2015،  2014،سارة شاهين ؛Davar, Reza, 2014؛ 2012

JijunLan,.)  هتمت بالبحث في العالقات بين متغيري الكمالية والرضا االتي
ا بالرضا عن ن الكمالية السوية ترتبط إيجابي  أنتائجها  أوضحتعن الحياة؛ فقد 

غير ارتباط  ( إلى وجود2017خليل )الحياة. في حين توصلت دراسة دعاء 
 ا بين الكمالية والرضا عن الحياة.دال احصائي  

 علىكمتغير مستقل  نجازالمباشر لدافعية اإل  روغي التأثير المباشر -3
 .إيجابي تابع تأثير الرضا عن الحياة كمتغير

 الفرد منما حققه بالشعور المصاحب لالقتناع النفسي هو  إن الرضا
 وبالتالينجاز إمستقباًل من  نجاز في مجال من مجاالت الحياة، وما سيحققهإ

النتيجة وقد تبدو هذه  يرتبط الشعور بالرضا عن الحياة بالدافعية لإلنجاز
كمتغير مستقل المباشر لبنية الدافعية لإلنجاز  روغي التأثير المباشرمنطقية بأن 

 تعالمافالرضا من  إيجابي، تابع تأثير بنية الرضا عن الحياة كمتغير على
 للفرد ومدى توافقه في جوانب حياته المختلفة، ويصبح الفردالتوافق النفسي 

أكثر إنتاجية، وأكثر إيجابية في التفاعل وأكثر استقراًرا وسعادة. وتتفق هذه 
 ؛ Philip, 2007,48؛Ram, 2005دراسة كل من )إليه النتائج مع ما توصلت 
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سوزان  ؛؛769-747 ،2010المنعم، نجوى عبد ؛ 2009، يعل
 ,Toker ؛2013،وهالة يوسف ؛Anasuya, Akbari, 2012 ؛2011،بسيوني

 .بين الرضا عن الحياة والدافعية لإلنجازيجابيه إ ( في وجود عالقة2014

على الرضا عن  للكماليةا ودال احصائي   وغير مباشروجود تأثير مباشر  -4
المباشرة وغير نجاز وكانت جميع تلك التأثيرات عبر دافعية اإل الحياة

ا وضحت النتائج وجود تأثير غير مباشر ودال احصائي  أبية كما سلالمباشرة 
كمتغير  لإلنجازنجاز عبر سمة الدافعية على أبعاد دافعية اإل للكمالية
ن جميع مؤشرات حسن . وأجميع التأثيرات المباشرة جاءت عكسيةو كامن 

 GFI (0.93،) NFI (0.91،) IFI :المقبول ىالمطابقة جاءت في المد
(0.93 ،)TLI (0.90 (، CFI (0.93،) RAMSE (0.07.)  وجميعها

 تدل على ُحسن المطابقة.
يسعى  ن الكمالية السويةأالباحثة في ضوء نتائج هذا الفرض  ىوتر 

ي أهداف تقليل من احترامهم لذاتهم وتبنالأصحابها إلى تحقيق الكمال دون 
ر بالسعادة خالل تحقيقها الشعو  ويستمدون مننجازها ومعايير واقعية يسعون إل

يسعى أصحابها إلى بلوغ أهداف ومعايير الكمالية العصابية والرضا بينما في 
الدائم بعدم الرضا والتقليل من قيمة  تحقيقها والشعورغير واقعية ومن ثم عدم 

 ؛Ashby, Burner, 2005) وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من ،ذاتهم
Amaral, Soares, Pereira, Bos, Marques, Valente, Nogueira& Macedo, 

وضحت النتائج وجود أكما  (.Andrews, Burns &Dueling, 2014 ؛2013
نجاز عبر سمة على أبعاد دافعية اإل للكماليةا تأثير غير مباشر ودال احصائي  
جميع التأثيرات المباشرة جاءت عكسية  ، وأنالدافعية لإلنجاز كمتغير كامن

ذا حدين، فهي قوة مشجعة دافعة يجب أن  االحً الكمالية باعتبارها س أنحيث 
 ، أماعليها يجب السيطرة  من اعتبارها اضطرابً توضع في مسار إيجابي بداًل 

رتبط بنقد الذات وانخفاض الكفاءة الذاتية في مستويات تفالكمالية العصابية 
. لإلنجاز الدافعيةالقدرة على اتخاذ القرار ومصادر الضبط الذاتي وانخفاض 

؛ 2012؛ منصور، 2011منال جاب اهلل،  ؛Vuyk, 2010 ؛2010،ف)واص
Ashby, Slaney, Noble,, Gnilka,, Rice, 2013؛ Stoeber, Otto, 2016). 

رجع للنوع تالعالقات بين متغيرات الدراسة  في عدم وجود فروق ذات داللة -5
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العالقة بين الكمالية والدافعية  في أفضلبصفة عامة  اإلناثن نتائج أال إ
الحياة وترى العالقات بين الدافعية والرضا عن  في أفضلبينما الذكور 

يتمتعن بسمات  اإلناث معظمالباحثة أن هذه النتيجة قد ترجع إلى أن 
حيث  ،لإلنجازوخصائص إيجابية متمثلة في الرضا عن الحياة والدافعية 

خوف ها القدرة على التعامل مع مواقف الحياة بجرأة دون يلدأصبحت الفتاة 
يرجع ذلك إلى طبيعة  وقدبل قد تكون أحياًنا أكثر من أقرانها من الذكور، 

بداء الرأي والمناقشة  ظروف الحياة التي أتاحت للفتاة فرصة للحركة وا 
وأصبح لها دور قيادي في كثير من مواقف الحياة، كما قد تكون تلك 

مع للفتاة المجت اإليجابية مدفوعة بتحقيق الذات داخل المجتمع حيث ينظر
بنظرة أقل من أقرانها الذكور مما يدفعها إلى تعلم سلوكيات وأنماط إيجابية 

 تستطيع من خاللها تغيير تلك النظرة والشعور بأنها مثل أقرانها الذكور.

لية والرضا عن الحياة الكما فيوترجع الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة 
االسرة والتنشئة االجتماعية هما ا إلى أن ترجع للنوع أيضً  نجازودافعية اإل

والرضا عن الحياة ودافعية اإلنجاز بصرف النظر عن  مصدر ومنشأ الكمالية
كونهم ذكوًرا أم إناثًا، حيث تضع لهم معايير ومستويات عالية من األداءات 

الوصول إليها والتعامل بحزم عندما يفشلون في تنفيذها، مما  عليهموتفرض 
تقان العمل تجنًبا للنقد  يجعلهم جميًعا ذكوًرا ناثًا يعملون على تجويد األداء وا  وا 

أو لنيل االستحسان، وكذلك يعمل المجتمع، والثقافات المختلفة المليئة باألفكار 
إلى غرس الكمالية لدى األفراد والتي لم تترك آثارها في نوع دون  اإليجابية

فع واألسباب ما هم من الدوايلداآلخر، حيث جعلت طالب وطالبات الجامعة 
ناث الكمالي. وبذلكيحثهم على نهج السلوك  مدفوعين  أصبح األفراد ذكور وا 

إلى التفاني في األداء وتبني المعايير المرتفعة والكفاح من أجل اإلنجاز 
كما أن شبكة العالقات االجتماعية جعلت  .والوصول إلى أعلى مستويات األداء

الدراسة. دم وجود فروق بينهما في متغيرات وع اإلناثبين الذكور و  اهناك تقاربً 
؛ 2014،سارة شاهين)هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل من  وتتفق

Yuan, JijunLan,2015) عدم وجود أثر لمتغير النوع على  التي أوضحت
 (Chan, 2009) تختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة الكمالية. بينما

في حين توصلت  اإلناثالذكور أكثر كمالية سوية من ن أوالتي توصلت إلى 
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أكثر كمالية سوية من الذكور  اإلناثن أإلى  (2012)دراسة سارة رياض 
كمالية عصابية  أكثر ن الذكورإلى أ (2013) ةالهنيدة والطش وتوصلت دراسة

 ;Accordino ؛1997، ةخليف)ا مع دراسة كل من وتتفق أيضً  ،اإلناثمن 

Accordino, 2000 تشير إلى عدم وجود فروق  والتي(. 44: 2014بد اهلل ع؛
 لإلنجاز.الدافعية  في اإلناثبين الذكور و 

رجع تالعالقات بين متغيرات الدراسة  فيعدم وجود فروق ذات داللة  -6
 للتخصص

للتخصص إلى  الدراسة وفًقاتعزو الباحثة عدم وجود فروق في متغيرات و 
معية، حيث يتعرضون لظروف أكاديمية أن الطلبة يعيشون نفس الظروف الجا

وتعليمية متقاربة بثت في كل منهما تكوين نفسي قوي لم يتأثر بالتخصص 
األكاديمي وبالتالي أصبح مدى رضاهم عن الحياة متقارًبا، كما أن هؤالء 

تخصصاتهم وفق رغباتهم وميولهم وعليه أصبحوا راضين عنها  جاءتالطالب 
 . وعن الحياة
حيث أسفرت  (2008الزغالي ) دراسة كل مننتائج تائج مع هذه الن وتتفق

نتائج نتائجها عن عدم وجود أثر لمتغير التخصص في الكمالية كما أظهرت 
( عدم وجود أثر لمتغير 2012(، شقورة )2011مروة إبراهيم )دراسة كل من 

مع نتائج تتسق هذه النتائج  الحياة. كماالتخصص في مستوى الرضا عن 
( والتي أوضحت عدم وجود أثر لمتغير .,Bansal& Thind 2006دراسة )

 .(Christian, 2015التخصص في دافعية اإلنجاز )

 :توصيات الدراسة
 -:ما يليبتوصي الدراسة في ضوء ما اسفرت عنه نتائجها 

الكمالية السوية  ةلطالب الجامعة تساعدهم في تنمي تصميم برامج إرشادية -1
 .نجازاإل ةوالرضا عن الحياة ودافعي

ة التي تسهم في يلددورات توعية لآلباء لتجنب أساليب المعاملة الوا إقامة -2
 ل الكمالية العصابية لدى األبناء.يتشك

مدى تأثير الكمالية العصابية السلبي على ل دراك طالب الجامعةة إتنمي -3
 .هميلدالرضا عن الحياة ودافعية اإلنجاز 
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مع المشكالت النفسية لطالب إقامة مراكز لالستشارات الخاصة بالتعامل  -4
 الجامعة.

 :المقترحةالبحوث  -
المقترحة والتي  البحوثفي ضوء نتائج الدراسة الحالية تقدم الباحثة بعض 

 ما زالت في حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة في هذا المجال وهي:
ة النمذجة البنائية للعالقات السببية بين الكمالية واألداء الوظيفي والمسئولي -1

 عينه من مدراء المؤسسات التعليمية. لدى االجتماعية 

ين الكمالية و التدفق النفسي واإلنجاز النمذجة البنائية للعالقات السببية ب -2
 .طالب الجامعة لدى كاديمي األ

من طالب  ةعين لدى الكمالية وعالقتها بالمناخ االسري وقلق المستقبل  -3
 .الجامعة المتفوقين وغير المتفوقين

ذجة البنائية للعالقات السببية بين الكمالية والعوامل الخمسة الكبرى النم -4
 .من طالب الجامعة ةعين لدى للشخصية والتفكير االبتكاري 

 الكمالية السوية والعصابية دراسة دينامية على طالب الجامعة. -5
 عينة من طالب الجامعة. لدى الكمالية وعالقتها بالسلوك الصحي  -6

عينه من طالب لدى الوسواس القهري ونقد الذات الكمالية وعالقتها ب -7
 الجامعة.

 ةخصية دراسة وصفيالكمالية وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للش -8
 .مقارنة ةارتباطي

من  عينةلدى الكمالية السوية وغير السوية وعالقتها بالتفكير االبتكاري  -9
 طالب الجامعة.
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 المـراجــــع
 العربية: المراجع :أوًل 
 المتغيرات ببعض وعالقته الحياة عن الرضا(. 2011. )اهيم، مروةإبر  -

دكتوراه  رسالة .إكلينيكية وصفية ةدراس“الجامعة  طالب ىلد النفسية
 .حلوان جامعة التربية كلية ،)غير منشورة(

 األكاديمي باإلنجاز وعالقتهما والتشاؤم التفاؤل(. 2011)سوزان.  بسيوني، -
 مجلة .المكرمة بمكة الجامعيات الطالبات من عينة لدى الحياة عن والرضا
 .(28) ،النفسي اإلرشاد

 وتحمل بالكمالية وعالقتها القرار اتخاذ (. أساليب2011)اهلل، منال.  جاب -
 العربية، للدراسات المصرية المجلة .الراشدين من عينة ىلد الضغوط

(21 )72، 371 -461. 

 دار :القاهرة .إلنجازل الدافعية .(2000) محمد. اللطيف عبد خليفة، -
 .والتوزيع والنشر للطباعة غريب

التفكير اإليجابي وعالقته بالكمالية والرضا (. 2017)إبراهيم.  خليل، دعاء -
. رسالة ماجستير)غير عينة من الشباب الجامعي ىعن الحياة لد

 منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس.
 طالبات ىلد عنها لرضابا وعالقته الحياة ىمعن(. 2011. )حنان خوج، -

 التربوية للعلوم ىالقر  أم جامعة مجلة .السعودية العربية بالمملكة الجامعة
 .(2) 3 .والنفسية

 استراتيجية على قائم إرشادي برنامج فاعلية(. 2005. )هشام الخولي، -
 طالب من الدراسي التأخر حاالت بعض تحسين في التعاوني التعلم
-116 ،(61) 15 بنها، ، جامعةالتربية ليةك مجلة .األول الثانوي الصف
175. 

 لدى اإلنجاز ودافعية الوظيفي الرضا .(2008)حسين.  بن الخيري، حسن -
 ة. رسالوالقنفذة الليث بمحافظتي العام التعليم بمراحل المدرسين من عينة
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 .القرى أم جامعة التربية، كلية ،)غير منشورة(ماجستير

 دليل .الحياة عن الرضا ياسمق(. 2013) محمد. مجدي الدسوقي، -
 .المصرية األنجلومكتبة  :القاهرة .التعليمات

 االنفعالي كمنبئ الذكاء(. 2012)وشافعي، أحمد.  الحميد عبد ،ةرجيع -
 دراساتمجلة  .الجامعة طلبة ىلد بالنفس والثقة الحياة عن الرضا من بكل

 .يونيو 1 جزء (26ع) ،النفس وعلم التربية في عربية

 المساندة بين ة(. العالق2001)الباسط.  وهريدي، عبد قيرضوان، شو  -
. الحياة عن والرضا الذات وتقدير االكتئاب مظاهر من وكل االجتماعية

 .75 ،(58)15 ،النفس علم مجلة

 بمفهوم وعالقتها الكمالية مستويات(. 2012)عاصم.  سارة رياض، -
 في اقلي  ع المتفوقين الطالب من عينة لدى لإلنجاز والدافعية الذات

 جامعةالتربية.  كلية )غير منشورة(.ماجستير رسالة .الثانوية المرحلة
 .حلوان

 بتحصيلهم وعالقتها الجامعة طلبة عند (. الكمالية2008)أحمد.  ،يلاالزغ -
 ىوالمستو  والتخصص الجنس من لكل اتبعً  ذلك في واالختالف األكاديمي
 .134-177 ،(3) 23 ن،، األردوالدراسات للبحوث ةمؤت مجلة الدراسي،

 اإلنجاز ودافعية الذاكرة وراء ما دراسة(: 2014. )طارق السلمي، -
 .المكرمة مكة قرى في الثانوي الثالث الصف طلبة لدى الدراسي والتحصيل

 .256-239 ،(84) 24 ،النفسية للدراسات المصرية المجلة

 وصناعة ةلياغ أمنية والرضا السعادة(. 2010) محمد. سناء سليمان، -
 .الكتب مالقاهرة: عال .راقية

 ببعض وعالقتها السوية الكمالية(. 2014)محمد.  سارة شاهين، -
 رسالة .الثانوية المرحلة طالب لدى  المعرفية وغير المعرفية المتغيرات
 عين ةوالتربية، جامع والعلوم البنات لآلداب كلية)غير منشورة(. ماجستير
 .شمس
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 عن بالرضا وعالقتها النفسية المرونة(. 2012) شقورة، يحيى عمر. -
 .ماجستير رسالة .غزة بمحافظات الفلسطينية الجامعات طلبة لدى الحياة
 .غزة األزهر، جامعة .التربية كلية

 عن الرضا مقياس .(ت.د) شند، سميرة محمد وشاهين، إيمان فوزي. -
 .الطبع تالقاهرة: تح .الحياة

 ىلد الذات بتقدير قتهاوعال العصابية الكمالية(. 2012) هبة. الشهاوي، -
 معهد ،)غير منشورة(ماجستير رسالة .افني   والموهوبين اأكاديمي   الموهوبين
 العربية.  الدول جامعة العربية، والدراسات البحوث

 وعالقتها( ةغير سوي)العصابية  الكمالية(. 2010)سامية.  صابر، -
 .209-201( 70، )بنها جامعة التربية كلية مجلة. األكل باضطرابات

 انفعالي عقالني إرشادي برنامج فاعلية(. 2015)يسري.  ايلاد الصاوي، -
 المراهقين الطالب من عينة ىلد العصابية الكمالية حدة لخفض سلوكي

 .شمس عين جامعة التربية، كليةدكتوراه.  رسالة .المتفوقين

. النفسي والتحليل النفس علم موسوعة .(2016القادر. ) عبد فرج ،طه -
 المصرية : مكتبة االنجلوالقاهرة

 الصحة .(2009)عبد الظاهر والبهاص، سيد أحمد.  الطيب، محمد -
 طنطا: مطبعة كلية التربية اإليجابي. النفس وعلم النفسية

 راضعبأ وعالقتها الكمالية ت(. مستويا2011. )وفاء الجواد، عبد -
 ثالتربية، للبحو  ةمجلالثانوية.  المرحلة طالب من عينة لدى االكتئاب
 ..2جزء  .146 ،زهراأل  والجتماعية، جامعة والنفسية التربوية

 بقلق وعالقته لإلنجاز الدافع .(2002)والنيال، مايسة.  أحمد الخالق، عبد -
، "رابطة النفسية دراسات مجلة .قطر دولة من طالب لدى الموت

 .395-383 ،(3) 12)رانم(،  اإلخصائيين النفسيين المصرية"

 الكويتي. المجتمع في الحياة عن الرضا(. 2008) الخالق، أحمد. عبد -
 .135 – 121(، 1) 18 ،نفسية دراساتمجلة 
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 وفنيات العالج االختيار نظرية استخدام(. 2005. )شادية الخالق، عبد -
 ،مجلة دراسات نفسية العصابية، الكمالية اضطرابات خفض في الواقعي

15 (46. ) 

 واألداء العصابية الكمالية الميول مستوي(. 2003)الصمد، فضل.  عبد -
 دراسة) بالمنيا التربية بكلية الفنية التربية قسم طالب من عينة ىلد الفني
 كلية ،النفس وعلم التربية في البحث مجلة .(كلينيكيةإ– ةمتريسيكو 

 .363-297 (،17)1المنيا، جامعة التربية،

 ةلإلنجاز: دراس الدافع سيكولوجية(. 2014)اهلل، مجدي أحمد.  عبد -
 .الجامعية المعرفة دار اإلسكندرية، .مقارنة عاملية

 الشعور على ةلدى الوا المساندة أثر(. 2007. )أماني المقصود، عبد -
 السنوي المؤتمر .الجنسين من المراهقين األبناء لدى الحياة عن بالرضا
 مركز .الشاملة الجودة ظل في التنمية أجل من النفسي اإلرشاد .عشر الرابع
 .289 – 243ديسمبر، .شمس عين جامعة النفسي رشاداإل 

مقياس الرضا عن الحياة للبيئة  (.2014. )أماني المقصود، عبد -
 . القاهرة: مكتبة االنجلو المصريةالمصرية والعربية

 الخامس السنوي المؤتمر الحياة، عن الرضا(. 2010. )المنعم، نجوى عبد -
 .769-747 ،شمس عين جامعة النفسي، اإلرشاد مركز .عشر

 عينة لدى والتأجيل الكمالية بين العالقة دراسة(. 2009)أشرف.  عطية، -
 عين جامعة النفسي، اإلرشاد مجلة اعقلي   المتفوقين الجامعة طالب من

 .325-281 ،(23) شمس،

 المجتمع من مختلفة شرائح لدى  الحياة عن الرضا(. 2009)السيد.  ،علي -
 جامعة اآلداب، كلية النفس، علم لقسم األول األقليمي المؤتمر المصري.
 .776- 685، القاهرة

 في انتقائي إرشادي برنامج فاعلية( 2011) محمد. فاطمة عمران، -
 في ادراسي   المتفوقين الطالب بعض لدى الالتكيفية الكمالية تخفيف
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 .أسيوط ةالتربية، جامع كلية .)غير منشورة(ماجستير رسالة .أسيوط جامعة

 التوافق على وتأثيره الوجداني الذكاء(. 2006. )بيعر وأحمد،  جابر عيسى، -
 تربوية دراساتمجلة  .األطفال لدى األكاديمي واإلنجاز الحياة عن والرضا

 (.4)12 ،حلوان جامعة التربية، كلية، واجتماعية

 إلى والالتكيفية التكيفية النزعة(. 2007)عبد الفتاح.  مالغنيمي، إبراهي -
 الطالب من عينة لدى لإلنجاز والدافع ذاتال بتقدير وعالقتها الكمال

 .بنها جامعة التربية، كلية )غير منشورة(.ماجستير رسالة .اعقلي   المتفوقين

 بتقدير عالقتها في الكمالية(. 2003)عبد الجابر.  المريد عبد قاسم، -
دكتوراه)غير  رسالة الجامعي. الشباب ىلد الكتئاب وأعراض الذات

 .حلوان جامعة ،داباآل كلية منشورة(.

 والمتفوقون. الموهوبون(. 2014)أمين.  المطلب عبد القريطي، -
 .الكتب عالم: القاهرة واكتشافهم ورعايتهم. خصائصهم

 من عينة لدى ومحدداته الحياة عن الرضا أبعاد(. 2007. )عزة مبروك، -
 .421-337(،4) 17، ، نفسية دراسات مجلة المصريين، المسنين

 دار :القاهرة .السعادة سيكولوجية في(. 2008) ممحفوظ، سهير سال -
 .الجامعية المعرفة

 .النفسية المتغيرات وبعض الحياة معنى(. 2005) سهير سالم. محفوظ، -
 .القاهرة جامعة التربوية، الدراسات معهد )غير منشورة(.دكتوراه رسالة

 منبئ كمتغير التوافقية غير (. المثالية2014. )اهلل هبة النيل، أبو محمود -
 ةالمجلالجامعة.  طالبات لدى واالكتئاب األكل اضطرابات بأعراض
 (.84) 24 ،النفسية للدراسات المصرية

 الضغوط لخفض إرشادي برنامج فاعلية(. 2009. )الكريم عبد المدهون، -
 .بغزة فلسطين جامعة لطلبة الحياة عن الرضا ىمستو  وتحسين النفسية
 .333-367 ،(2) 17 ،القاهرة جامعة ،التربوية العلوم مجلة

(. عدم تحمل الغموض والكمالية كمنبئين بأعراض 2014)مرسي، صفاء.  -
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المجلة المصرية عينة من طلبة وطالبات الجامعة.  ىالوسواس القهري لد
 (.3)2،رشاديلينيكي واإل لعلم النفس اإلك

 النفس معل(. 2013) ، محمد محمود.يأحمد وعل ي، علىمصطف -
 .زهراءال دار :الرياض. اإليجابي

 ىلد العصابية بالكمالية التنبؤ(. 2011) وأحمد، هويدة. والء مصطفي، -
لدى  النفسية المتغيرات ببعض وعالقتها اأكاديمي   الموهوبين الجامعة طالب

 .301-261 ،2جزء  ،(2) مصر، التربوية، العلوم مجلة .هم

ثورات  فاق ما بعد( دافعية اإلنجاز. التعليم وأ2013)مطر، أسماء إبراهيم.  -
المؤتمر العلمي العربي السادس، كلية التربية، جامعة الربيع العربي. 

 .1421-1401 ،3، بنها
 الحياة عن الرضا من بكل وعالقته و(. العف2009)منصور، السيد.  -

 .(2)3، عربية دراساتمجلة  .والغضب للشخصية الكبرى الخمسة والعوامل

 واالنفعال الذات وتقدير ةالمواجه استراتيجيات(. 2012) السيد. منصور، -
 ،التربية كلية مجلة. التكيفية للكمالية كمنبئات السلبي واالنفعال يجابياإل

 .77 ،الزقازيق

 .األبعاد ددعمتُ  الحياة عن الرضا مقياس .(2010)طانيوس.  ميخائيل، -
 .قابوس السلطان جامعة ،والنفسية التربوية الدراسات مجلة

 بالثقة وعالقتها العصابية الكمالية .(2013) ،حمدأ متولي عماد ناصف، -

السعودية:  العربية بالمملكة الموهوبين الباحة جامعة طالب لدى بالنفس
 .133 (،3)6 ،بالسويس التربية كلية مجلة ،السويس جامعة

 المرتبطة النفسية المتغيرات بعض (.2013)، فهد. والطشة جابر الهنيدة، -
الثانوية  المرحلة وطالبات بطال من مجموعة لدى العصابية بالكمالية
 ) 58)16 ،جامعة عين شمس الطفولة، دراساتمجلة  .الكويت بدولة

 الذات بتقدير الكمالية ألبعاد التنبؤية القيمة(. 2010)أيمن.  واصف، -
 .57-15 ،( 1) 1 ،السويس قناة جامعة ،التربية كلية مجلة .واالكتئاب
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 نموذجي ضوء في ماليةللك العاملية ت(. المكونا2010)أيمن.  واصف، -
 ،التربية كلية مجلة .(1991وفيلت ) وهيوبت( 1990)نيوَاخر  فروست
 .) 1 (،السويس قناة جامعة

 وعالقتهما الحياة عن والرضا التفاؤل(. 2013)يوسف، هالة عبد الرحيم.  -
 ماجستير)غير منشورة(، رسالة .لإلنجاز والدافعية الطموح ىمستو  من بكل
 .المنصورة جامعة ،اآلداب كلية
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