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  التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز 
  استراتیجیات مواجهة الضغوط لدى عینة من طالب كلیة التربیة بعض و 
   مقدمة

لــى اإلیجابیــة الشــك أن الشخصــیة الســویة بمــا تتمتــع بــه مــن ســمات تــدل ع
جـودة الحیـاة النفسـیة والتفـاؤل والسـعادة واألمـل والرضـا الصـحة النفسـیة و متمثلة في 

عــن الــذات واآلخــرین تــوفر للفــرد فرصــًا للنمــو واالرتقــاء، إذ تشــكل هــذه المتغیــرات 
سـعیه لالسـتفادة مـن إمكاناتـه وقدراتـه والعمـل علـى تنمیتهـا  فـي الفـرد جهـد محصـلة

واالجتمــــاعي خاصــــة فــــي ظــــل ظــــروف الحیــــاة الــــذاتي  ؛ســــيلتحقیــــق التوافــــق النف
المعاصــرة التــي توصــف بأنهــا ظــروف منتجــة لكافــة أشــكال وصــیغ الضــیق والكــدر 

  االنفعالي. 
علـى یــد مــارتن  Positive Psychologyمنـذ ظهــور تیـار علــم الـنفس اإلیجــابي و 

ي أن بــدأ ینظــر إلــى اإلنســان نظــرة مختلفــة تمامــًا وهــ  Martin Seligmanســیلجمان
األصــل هــو الصــحة ولــیس المــرض، وأن اإلنســان یســتطیع أن یتكیــف ویتوافــق مــع 
مجتمعــه إذا مــا ركــز علــى الجوانــب اإلیجابیــة أو المضــیئة فــي حیاتــه وبــث األمــل 

ـــــــاؤل ، والرضـــــــا عـــــــن الـــــــذات، واالســـــــتمتاع  Happiness، والســـــــعادة Optimismوالتف
 ، وجودة الحیـاة النفسـیةResilienceبالعالقات مع الذات واآلخرین، والمرونة النفسیة 

psychological well- being  
 یسـود نـه بـدأإلـى التأكیـد علـى أ) ٢٠٠١نجیـب الصـبوة( محمـدوهـو مـا دفـع 

 إلـى جنبـاً  لیقـف اآلن ویفـرض نفسـه علـى السـاحة  اإلیجـابي بموضـوعاته الـنفس علـم

ة البـاحثین المرضي وینافسـه بـل ویتفـوق علیـه أحیانـًا نتیجـة رغبـ النفس علم مع جنب
بــــدأت تنتشــــر موضــــوعاته بــــین البــــاحثین  ثــــم ومــــن فــــي تعــــرف هــــذا المجــــال،

الهنـــاءة ، والمتخصصـــین فـــي المجـــال وبـــدأنا نســـمع عـــن مصـــطلحات مثـــل الســـعادة
المصــطلحات القدیمــة  مقابــل جــودة الحیــاة النفســیة والمرونــة وغیرهــا فــي، النفســیة

ــــدى الــــبعض حتــــى اآلن مــــن  ــــت مســــیطرة ل قبیــــل علــــم الــــنفس والتــــي كانــــت ومازال
  المرضي واالضطرابات النفسیة واألمراض والقلق واالكتئاب... الخ. 
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فإن مصطلح جـودة الحیـاة النفسـیة بـدأ  Diener&Diener(1995)ووفقًا لما یراه 
بینمــــا  .لمفهــــوم الصــــحة النفســــیة اإلیجابیــــة یحــــل بــــدیًال فــــي كثیــــر مــــن الدراســــات

نفسیة یتضـمن بصـفة عامـة عـاملین أن مصطلح الصحة ال Masse et al (1998b)یرى
أساسیین هما: الضیق أو الكدر النفسـي، وجـودة الحیـاة النفسـیة. وهـو مـا یشـیر إلـى 

فــي الضــیق أو الكــدر  حــدهما ســلبي ممــثالً أأن الصــحة النفســیة تتكــون مــن بعــدین 
  ممثًال جودة الحیاة النفسیة. االنفعالي، والثاني إیجابي ممثًال في

بمحاولــة رصــد كیــف یــدرك األفــراد أو یقــدرون لنفســیة وتــرتبط جــودة الحیــاة ا
مختلــف جوانــب حیـــاتهم النفســیة؟ علـــى ســبیل المثـــال، إلــى أي مـــدى یشــعر النـــاس 
بقـــدرتهم علـــى الســـیطرة علـــى حیـــاتهم الشخصـــیة؟ إلـــى أي مـــدى یشـــعر النـــاس بـــأن 
لحیــاتهم الشخصــیة معنــى وقیمــة؟ إلــى أي مــدى یشــعر النــاس بــامتالكهم لعالقــات 

  .(Diener et al.1999)إیجابیة متبادلة مع اآلخرین اجتماعیة 
براون جودة الحیاة النفسیة:" بأنهـا حالـة كلیـة ذاتیـة توجـد  –وارت یویعرف ست

عندما یتوازن داخل الشخص مدي واسـع مـن المشـاعر منهـا الحیویـة واإلقبـال علـي 
جــــة الحیــــاة، الثقــــة فــــي الــــذات، الصــــراحة واألمانــــة مــــع الــــذات ومــــع اآلخــــرین، البه

  .(Stewart-Brown,2000) والمرح، السعادة، الهدوء، واالهتمام باآلخرین"
بـــین مســـتوى ومصـــادر الضـــغوط تشـــیر ننتـــائج الدراســـات إلـــى وجـــود عالقـــة و 

ن فـي مواقــف التفاعـل االجتمـاعي فــي األسـرة، المدرســة، و التـي یتعـرض لهــا المراهقـ
یة تــأثیرات ســلبیة بالغــة للضــغوط األســر فومــع األقــران وجــودة الحیــاة النفســیة لــدیهم. 

التــي یمــر بهــا علـي جــودة الحیــاة النفسـیة للمــراهقین نتیجــة عـدم تفهــم طبیعــة مرحلـة 
. ممــــا یصـــح معــــه المراهقـــون بصــــفة عامـــة والمراهقــــون الموهوبـــون بصــــفة خاصـــة

 افتـــراض جــــود تــــدني دال فــــي جــــودة الحیــــاة النفســــیة لـــدي المــــراهقین الموهــــوبین

(Siddique& D'Arcy,1984).  
ت إلــى وجـود عالقــة بـین توجهــاTuominen et al (2008) أشـارت دراســة  كمـا

  .وجودة الحیاة الذاتیة أهداف اإلنجاز
أمــا عــن نظریــة توجهــات هــدف اإلنجــاز فهــو اتجــاه جدیــد فــي بحــوث الدافعیــة 

 ,Dweck & Leggett, 1988; Harackiewicz & Elliot)تناولها عدید من الباحثین أمثال 
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1996; Maehr, 1989, Nicholls, 1989; Weiner, 1990). ثـم طـورت هـذه النظریـة فـي .
مركــزة  Social-Cognitive frameworkسـیاق مـا یسـمى باإلطـار المعرفــي االجتمـاعي 

علــى األهــداف أو األغــراض التــي یســعي األفــراد إلنجازهــا فــي المواقــف المختلفــة، 
نقص الدافعیـة أو ات السـلبیة كـسـمبدًال من التركیز على الطالب ووسمهم ببعض ال

اإلهمـــال. وبـــالتركیز علــــى كیـــف یعتقــــد الطـــالب عــــن أنفســـهم، وعــــن المهـــام التــــي 
  .(Ames,1987)لها أدائهمقدرتهم على ینجزونها وعن 

ویرجع الفضل في محاولة دراسة وتحدید مفهوم دافعیة اإلنجـاز إلـى ماكلیالنـد 
معتمـدین  Motivation Theory)، فقـد حـاولوا تطـویر نظریـة الدافعیـة ١٩٥٣وزمالئـه(

علـى نمـوذج االسـتثارة الوجدانیـة مركـزین علـى الحـاالت الوجدانیـة كأسـس للدافعیــة، 
حیث یرون أن المواقف التي تسودها وجدانات إیجابیـة تـؤدي إلـى ظهـور مـا یسـمى 
بـــدافع اإلقـــدام، بینمـــا المواقـــف التـــي تســـیطر علیهـــا الوجـــدانات الســـلبیة تتســـبب فـــي 

  . (McClleland et al, 1953) ظهور دافع التجنب 
بأنهـــا أداء  Intrinsic Motivationالدافعیـــة األساســـیة  Deci (1971)وقـــد عـــرف 

الفـــرد لنشـــاط معـــین مـــن أجـــل النشـــاط ذاتـــه، بـــدون تلقـــي أیـــة مكافـــأة خارجیـــة. كمـــا 
الدافعیـة األساسـیة بأنهـا " نـوع  Elliot and Harackiewicz (1996, 462)عـرف كـل مـن 

ء نشــاط معــین واالهتمــام بــه فــي حــد ذاتــه" ثــم بعــد ذلــك ظهــرت مــن االســتمتاع بــأدا
لتفسیر تـأثیر مسـتوى الدافعیـة الجوهریـة  Achievement Goalsنظریة أهداف اإلنجاز 

 ;Ames, 1984; Ames & Archer, 1988)أو األساسیة في تعلـم الطـالب والتـي طرحهـا 

Dweck & Elliot, 1983; Nicholls, 1984)جـاز إلـى" األغـراض أو . وتشـیر أهـداف اإلن
األهـــداف واألســـباب الفردیـــة التـــي تحـــث األفـــراد إلنجـــاز مهمـــة معینـــة". وقـــد میــــز 

(Pintrich, 2000a, 93). Dweck and Elliot (1983)   بـین نـوعین مـن توجهـات الهـدف
  .  performance goals ٢وأهداف األداء،  learning goals ١هي؛ أهداف التعلم

ار مرجعـي لتفسـیر لمـاذا یختلـف رد فعـل األفـراد تجـاه هذه األهـداف تمـدنا بإطـ
ومـا یتبعـه أو یترتـب  األحداث والمواقف التي یمرون بهـا والعوامـل المـؤثرة فـي ذلـك،

                                                
  Task goals  ) أهداف مهمة ٢، ( Mastery goals) أهداف تمكن ١أهداف التعلم تنقسم إلى: (  -١

  Ability goals)أهداف القدرة٢،(Ego goals) أهداف الذات أو األنا ١بینما تنقسم أهداف األداء إلى( ٢-
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.  .(Dweck & Leggett, 1988)والسـلوك اإلدراك، واالنفعـال، مـن مختلفة علیه من أنماط
  وقد صنَّف الباحثون أهداف اإلنجاز بصفة خاصة إلى نوعین؛ 

 أهـداف تنمیـة وتطـویر القـدرة النـوع األول :The goal to develop ability   والـذي)
 variouslyیطلــق علیــه أهــداف المهمــة، أو أهــداف الــتعلم، أو أهــداف الــتمكن 

labeled a task goal, learning goal, or mastery goal.( 
 أهداف إظهار القدرة أو التعبیر عن القدرةوالنوع الثاني : Goal to demonstrate 

ability  أو تجنب إظهار أو التعبیـر عـن نقـص القـدرةavoid the demonstration 

of lack of ability   والــذي یطلــق علیــه أهــداف القــدرة، أو أهــداف الــذات، أو)
اإلنجـاز فیمـا  أهـداف أهداف األداء). ویوجد اختالفات بین البـاحثین فـي مجـال

عین من األهـداف لمـا بینهمـا مـن تـداخل كبیـر یتعلق بطبیعة ووظیفة هذین النو 
(Ames,1992).  

وتــؤدي أهــداف الــتعلم إلــى ســعى الفــرد إلــى زیــادة كفاءتــه، بینمــا تشــیر أهــداف 
إقـــدام)  -األداء إلـــى الحصـــول علـــى أحكـــام إیجابیـــة عـــن كفـــاءة الفـــرد الذاتیـــة(أداء

ــــة(أداء ــــى الكفــــاءة الذاتی كــــذلك  إحجــــام). كمــــا قســــم -وتجنــــب األحكــــام الســــلبیة عل
Nicholls (1984)  أهــداف اإلنجــاز إلــى نــوعین؛ النــوع األول یعــرف بأهــداف المهمــة

task goals  وهـو یهـدف إلـى تحسـین وتطـویر كفـاءة الفـرد، بینمـا یعـرف النـوع الثـاني
 Elliot andویهــدف إلــى إظهــار كفــاءة الفــرد. كمــا قــام  Ego goalsبأهــداف الــذات 

Harackiewicz (1996) لنـــــوعین مـــــن توجهـــــات الهـــــدف لیشـــــمالبتوســـــیع هـــــذین ا 
، McClelland et al. (1953)ا ماكلیالنـد وآخـرون مـذكرهن ی) واللـذإحجـام-إقدامني(مكو 

أهـداف  عند اإلشارة إلـى اإلطـار ثالثـي األبعـاد ویشـمل: أهـداف الـتمكن(أومن قبل 
   . ٣التعلم) ، وأداء إقدام، وأداء إحجام

ف وهـــو یعـــرف بنمـــوذج أهـــداف ثـــم ظهـــر النمـــوذج الربـــاعي لتوجهـــات األهـــدا
) الذي یعتبر من أحدث النماذج المفسـرة وهـو یشـیر إلـى أربعـة أنـواع ٢×٢اإلنجاز(

 Mastery ، تمكـن إحجـام Mastery approachمـن أهـداف اإلنجـاز هـي: تمكـن إقـدام 

                                                
 ، وأهـداف أداء إقـدام Masteryوجهات األهداف كان یتضمن كل من:أهـداف الـتمكن النموذج الثالثي لت - ٣

performance approach وأهداف أداء إحجام ، performance avoidance 
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avoidance أداء إقـــدام ، Performance approach  أداء إحجـــام ،Performance 

avoidance النمــوذج مــن خــالل التفاعــل بــین البعــدین التقلیــدین ألهــداف . ونشــأ هــذا
فــي مقابــل  -االنجــاز المتعــارف علیهمــا(التمكن فــي مقابــل األداء)، والمیول(اإلقــدام

اإلحجـام) ، وهــذا النمـوذج هــو مـا تتبنــاه الدراسـة الحالیــة، وهـذا النمــوذج ینطلـق مــن 
ًا واحــد مــن أنمـــاط فرضــیة مؤداهــا " أنــه لـــیس مــن الضــروري أن یمتلــك الفـــرد نمطــ

توجهـــات األهـــداف ولكـــن مـــن الممكـــن أن یتبنـــى أهـــداف متعـــددة فـــي نفـــس الوقـــت 
)Pintrich,2000, Coutinho,2006( ونتیجـة دمـج أهـداف اإلنجـاز فـي اإلطـار الثالثـي .

 & Elliot, 1999; Elliot)لتوجهـــات الهـــدف لیشـــمل توجهـــات األهـــداف األربعـــة

McGregor, 2001; Pintrich, 2000a; Pintrich, 2000b)   حیـث تـم ضـم مفهـوم الـتمكن
أهـداف   Elliot (1999)إلـى إطـاِر األهـداف ثالثیـة األبعـاد السـابقة الـذكر. وقـد عـرف 

بأنهـا:" مجاهـدة الفـرد لتجنـب   mastery avoidance goals تجنـب الـتمكن أو اإلتقـان 
لمـه وسـوء فهمــه فقـد قدراتـه ومهاراتـه الالزمـة إلنجـاز مهمـة مــا. كنسـیان الفـرد مـا تع

للمــادة العلمیــة أو تركــه المهمــة دون إكمالهــا أو عــدم الــتمكن أو اإلتقــان" ومثــل هــذا 
ــؤّدي إلــى إیجابیــة بعــض النتــائج وســلبیة الــبعض  ُ النــوع مــن توجهــات الهــدف ربمــا ی

تجنـب الـتمكن أو اإلتقـان بأنـه " التركیـز   Pintrich (2000a,100)اآلخـر. بینمـا عـرف 
  م، وتجنب عدم التعلم أو عدم إتقان المهمة" على تجنب سوء الفه

أن توجهــات أهـداف اإلنجــاز تنطلـق مــن فرضـیة مفادهــا  Nicholls(1989)ویـرى 
ن وموجهــــون ومــــدفوعون للتصــــرف بصــــورة عقالنیــــة، كمــــا تقــــود و أن األفــــراد نشــــط

ف اإلنجـــــاز المعتقــــدات، واتخـــــاذ القـــــرار والســــلوك وتحـــــدد مجـــــاالت اهـــــدأتوجهــــات 
كمـا أن أهـداف اإلنجـاز تعـد بمثابـة اإلطـار . (Roberts et al., 2007)اإلنجـاز المختلفـة

 ,Duda) التفسـیري لكیـف نفكـر، ونشـعر، وننفعـل، حینمـا ننـدمج فـي أنشـطة إنجازیـة
2007)  .  

إن مجـرد دراســة أسـالیب مواجهـة الضــغوط ال تكفـي للتعامــل كمـا یمكـن القــول 
 واإلحســـاس بجـــودة الحیـــاة دمــع األحـــداث والمشـــكالت واألزمـــات التـــي تواجـــه األفـــرا

، ومـــدى مـــیلهم إلـــى/عن مهمـــة معینـــة ل یجـــب االهتمـــام بدافعیـــة األفـــرادالنفســـیة، بـــ
مواجهـــــة الضــــــغوط وحـــــل المشــــــكالت یتطلـــــب أكثــــــر مـــــن مجــــــرد مجموعـــــة مــــــن ف



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
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صــرار مــن جانــب الفــرد حتــى یصــل  المعلومــات، فهــو یتطلــب بجانــب ذلــك رغبــة وإ
   .التحدیات التي تقابل الفرد إلى الحل، كما یتطلب مجهودا اكبر لمواجهة

  مشكلة الدراسة:
یجابیـة جودة الحیاة النفسیة ترتبط بصورة دالة الشك أن  بطبیعـة التفـاعالت وإ

. (Shek,1997)األسریة واتجاهاتها وأسالیب المعاملـة الوالدیـة وكـذلك بـالتوافق النفسـي 

هـة، والرضـا مـن جللحیـاة المعنـي الشخصـي و كما ترتبط أیضـًا بالـذكاء االجتمـاعي، 
تقـــدیر الـــذات، الجـــدارة الشخصـــیة، فـــي عـــن الحیـــاة وجـــودة الصـــحة النفســـیة ممثلـــة 

  .(Lazzari,2000)واإلحساس بالتماسك ووضوح الهدف 

ذا كانت جودة الحیاة النفسیة معنیة برضا الفـرد عـن حیاتـه وعمـا حققـه مـن  وإ
عالقـة بـین  هنـاكفـإن إنجازات والسعي لتحقیق أهداف مقـدرة فـي الحیـاة فعلـى ذلـك 

أهــداف التعلم،أهــداف (لــدى الطــالببنوعیهــا  جــودة الحیــاة النفســیة وأهــداف اإلنجــاز
بالنســبة ألهــداف الــتعلم فتتمیــز بنظــرة الفــرد األكثــر إیجابیــة نحــو الحیــاة، و ، )األداء

 .(Dweck & Leggett,1988)والرغبـة فـي زیـادة القـدرة وتحسـین الكفـاءة بشـكل مسـتمر 
مــع المواقــف؛ مثــل زیــادة الجهــد المبــذول لحــل مشــكلة مــا أو  واســتجابات أكثــر تكیفــاً 

هــات توجتتمیــز  بینمــا  .(Roedel et al, 1994)المثــابرة عنــد مواجهــة المواقــف الصــعبة
ــــة أهــــداف ا ــــة فــــي تجنــــب التغذی ــــائج أو المخرجــــات والرغب ــــالتركیز علــــى النت ألداء ب

تویات القلـق وعـدم القـدرة الراجعة السلبیة. وهذا التوجه غالبًا ما یؤدي إلـى زیـادة مسـ
علــى االســتمراریة فــي بــذل الجهــد عنــدما تواجــه الشــخص ضــغوط أو مشــكالت أو 

  .(Eppler & Harju, 1997)عقبات
تـــوثر أهـــداف اإلنجـــاز فـــي التحصـــیل الدراســـي لـــدى الطـــالب بصـــفة عامـــة و 

إلـى  (Roedel & Schraw, 1995) ، فقـد توصـلوطالب الجامعة علـى وجـه الخصـوص
امعة الذین یمتلكون توجهات أهداف تعلـم قویـة كـانوا أكثـر قـدرة علـى أن طالب الج

ثر من الطـالب الـذین لـدیهم توجهـات أهـداف تعلـم أكالنجاح في المستوى التمهیدي 
ضــعیفة كمــا أن الطــالب ذوي توجهــات األداء یمیلــون إلــى تجنــب الفــرص المتاحــة 

  األكادیمي. أدائهم للتعلم مما یؤدي إلى انخفاض مستوى 
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الضــغوط واألداء األكــادیمي مــن الموضــوعات الهامــة مواجهــة عــد موضــوع وی
علـى اخـتالف مسـتویاتهم ونظـرًا لزیـادة عـدد طـالب الجامعـات  لدى طالب الجامعة

عامــًــا بعــــد عــــام فقــــد زاد احتمــــال وجــــود اخــــتالف بــــین طــــالب الجامعــــة بــــاختالف 
 Endler د رأيمستویاتهم في استخدام أسالیب المواجهة فـي المواقـف الضـاغطة. فقـ

and Parker (1990Aa)   أن األفـــراد یطـــورون أســـالیب متمیـــزة عنـــدما یســـتجیبون
للمواقـــف الضــــاغطة. لــــذا حاولـــت عدیــــد مــــن الدراســــات التحقـــق مــــن العالقــــة بــــین 
أســـــالیب مواجهـــــة الضـــــغوط واألداء األكـــــادیمي وأهـــــداف اإلنجـــــاز. ودور وأهمیـــــة 

الضــــــاغطة كمنبئــــــات بشــــــكل أهــــــداف اإلنجــــــاز واســــــتراتیجیات مواجهــــــة األحــــــداث 
  .    (Santiago-Rivera, Bernstein & Gard, 1995)المواجهة

فاألفراد الذین یعتبـرون اإلنجـاز مهمـًا فـي حیـاتهم یمیلـون إلـى تقیـیم األحـداث 
علــى أنهــا تمثــل تحــدیًا كبیــرًا بالنســبة لهــم، ویســتخدمون اســتراتجیات مواجهــة أكثــر 

. وفــي هــذا (Santiago-Rivera et al., 1995)فعالیــة فــي مواجهــة المواقــف الضــاغطة
دراســة العالقـــة بــین الــوعي الـــذاتي   MacNair and Elliot (1992)الســیاق حــاول 

بمهــارات حـــل المشــكلة وأســـالیب المواجهـــة لــدى طـــالب الجامعــة. فتوصـــل إلـــى أن 
كــانوا أكثــر عــن وعــیهم بمهــاراتهم أثنــاء حــل المشــكلة الطــالب الــذین قــدموا تقــاریر 

ي مهــارات حــل المشــكلة وكــذلك اســتخدموا اســتراتجیات مواجهــة اســتهدفت فعالیــة فــ
  التوجهات نحو المهمة أو التركیز على حل المشكلة. 

إلى أن طلبة الجامعـة أظهـروا مسـتویات أقـل بشـكل  Jacobi(1987)كما توصل 
ملحـوظ مــن الضــغوط األكادیمیــة وقــرروا أنهـم أكثــر رضــا عــن تجــاربهم األكادیمیــة. 

غیـر التقلیــدیین الجامعــة أن طـالب إلـى  Dill & Henley(1998)دراســة كمـا توصـلت 
فروضــهم المنزلیــة مقارنــة أنهــم أكثــر قــدرة علــى إكمــال و یمتلكــون رغبــة أكبــر للــتعلم 

التقلیــدیین، كمــا وجــدت الدراســة أیضــًا أن الطلبــة التقلیــدیین كــانوا أكثــر قلقــًا  بــأقرانهم
 ,Dill & Henley)روضــهم الدراســیةحــول أدائهــم الدراســي وأقــل رغبــة فــي إكمــال ف

1998). .  

وبـــالرغم مـــن أن الدراســـات الســـابقة قـــد بینـــت أن هنـــاك عالقـــة بـــین توجهـــات 
نجــاز ومخرجــات الــتعلم األكادیمیــة، فــإن هنــاك قلــة مــن البحــوث حاولــت أهــداف اإل
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ــــین توجهــــات  ــــاة نجــــاز أهــــداف اإلبحــــث العالقــــة ب وأســــالیب المواجهــــة وجــــودة الحی
نجــاز أهــداف اإلالدراســة الحالیــة قــد تعكــس احتمــال قــدرة توجهــات النفســیة. ونتــائج 

واسـتراتجیات مواجهــة الضـغوط علــى التنبــؤ بجـودة الحیــاة النفســیة. وممـا یــدعم هــذه 
ـــذین یســـتخدمون توجهـــات  أهـــداف الفرضـــیة أن النتـــائج أشـــارت إلـــى أن الطـــالب ال

متمركــزة الســالیب األكــانوا أكثــر اســتخدامًا ألســالیب المواجهــة الســلوكیة ســواء  الــتعلم
  . Dweck and Leggett (1988)حول المهمة أو المشكلة وأسالیب المواجهة االنفعالیة

ن كانت هناك دراسات قد حاولت التحقق من العالقة بـین توجهـات أهـداف  وإ
اإلنجــاز واســتراتجیات المواجهــة باســتخدام المــداخل التقلیدیــة ألهــداف اإلنجــاز، إال 

بـارهم عالقـة هـذه التوجهـات بالضـغوط التـي یسـببها الموقـف أنهم لم یضـعوا فـي اعت
علــــى مجمــــل البنــــاء النفســــي للطالــــب باعتبـــــار أن  التعلیمــــي أو الســــیاق الخــــارجي

بكــل مــا یحــدث ســواء كــان داخــل  اتــأثر أثنــاء تعلمهــتالطالــب وحــدة واحــدة شخصــیة 
ور الموقـــف التعلیمـــي أم خارجـــه، كمـــا أنهـــم لـــم یبحثـــوا هـــذه العالقـــة فـــي إطـــار شـــع

األفـــراد بالرضـــا وحســـن الحـــال الـــذي یعقـــب أدائهـــم/ عـــدم أدائهـــم لمهمـــة مـــا أو مـــا 
یعـــــرف بجـــــودة الحیـــــاة النفســـــیة، وهـــــو مـــــا ســـــوف تولیـــــه الدراســـــة الحالیـــــة عنایتهـــــا 
وتركیزهــا، لــذا ســتحاول الدراســة الحالیــة الكشــف عــن العالقــة بــین توجهــات أهــداف 

یــف تـــرتبط توجهـــات أهـــداف اإلنجــاز فـــي ضـــوء النظریــة المعاصـــرة والتحقـــق مـــن ك
وجــودة الحیــاة النفســیة. لــذلك فــإن  الضــغوط جیات مواجهــةیاإلنجــاز بكــل مــن اســترات

 -الدراسة الحالیة تهدف إلى التحقق من قدرة توجهات أهداف اإلنجـاز (تمكـن إقـدام
أداء إحجـــام) وبعـــض اســـتراتجیات مواجهـــة الضـــغوط  –أداء إقـــدام  -تمكـــن إحجـــام

  اة النفسیة لدى طالب الجامعة.   على التنبؤ بجودة الحی
ُظهــر كثیــر مــن الطــالب نقصــًا  وهنــا یمكــن أن نثیــر التســاؤل التــالي؛ لمــاذا ی

شــدیدًا فــي االهتمــام بتنفیــذ المهــام األكادیمیــة خاصــة البحثیــة وبالتــالي یكــون أداؤهــم 
ضـعیفًا بـالرغم مـن امـتالكهم القـدرات والمهـارات وتبـدو علـیهم مظـاهر عـدم الســعادة 

ا والتطلـع للمســتقبل؟ ولمـاذا یســعى بعـض الطــالب إلـى تحقیــق أهـداف مقــدرة والرضـ
 & ,Pintrich)إذا مــا قورنـــوا بـــاآلخرین؟ وكیـــف یمكــن  إنجـــاز مثـــل هـــذه األهــداف

Schunk1996) .  
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عند محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة حاول عدید من الباحثین إجـراء عدیـد و  
ف بــــاألنواع المختلفــــة مــــن النتــــائج مــــن الدراســــات حــــول كیفیــــة ارتبــــاط هــــذه األهــــدا

إال أننـا ال زالـت لـدینا معرفـة قلیلـة حـول    (Pintrich, 2000b)المرتبطـة باإلنجـاز مثـل
الذاتیـــة جـــودة حیـــاتهم كیــف تـــرتبط أهـــداف االنجــاز بجـــودة حیـــاة الطـــالب النفســیة و 

 ;Dweck & Elliott, 1983)وقـدرتهم علـى مواجهـة الضــغوط فـي المواقـف المختلفـة 

Nicholls, 1984) والفرضیة العامـة تـرى أن بعـض الطـالب یمتلكـون قـدرات لالنجـاز .
أكثر من زمالئهم وأن هذه الحاالت تزید من دافعیتهم الداخلیة وتحسـن مـن مسـتوى 
جودة الحیـاة النفسـیة والذاتیـة لـدیهم. لـذا كـان مـن المهـم جـدًا تحدیـد المتغیـرات التـي 

ة لــدى الطالــب المعلــم حتــى نخــرج طالبــًا قــادرًا یمكنهــا أن تتنبــأ بجــودة الحیــاة النفســی
مواجهـــة الضـــغوط ومـــن ثـــم االرتقـــاء بالعملیـــة التعلیمیـــة. ومـــن ثـــم اإلنجـــاز و علـــى 

 تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في التساؤالت التالیة: 

 هل توجد عالقة بین جودة الحیاة النفسیة وتوجهات أهداف اإلنجاز؟ .١
 لنفسیة واستراتیجیات مواجهة الضغوط؟هل توجد عالقة بین جودة الحیاة ا .٢
هـــل یمكـــن التوصـــل إلـــى معـــادالت تنبؤیـــة لجـــودة الحیـــاة النفســـیة مـــن خـــالل  .٣

  متغیرات الدراسة الحالیة؟
أهــداف اإلنجــاز هــل یمكــن التنبــؤ بجــودة الحیــاة النفســیة فــي ضــوء توجهــات  .٤

جیات یاســـترات) وبعـــض تمكـــن إحجـــام، إقـــدام تمكـــن، إحجـــام أداء، إقـــدام  أداء(
 اجهة الضغوط؟مو 

تفعــي ومنخفضــي جـودة الحیــاة النفســیة علــى كــل مــن ر هـل توجــد فــروق بــین م .٥
 توجهات أهداف اإلنجاز واستراتیجات مواجهة الضغوط؟

  أهداف الدراسة:
  الدراسة الحالیة إلى تحقیق األهداف التالیة: تسعى

جـودة الحیـاة و بـین توجهـات أهـداف اإلنجـاز مقدار واتجاه العالقـة التعرف على  .١
 النفسیة.
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جــودة و اسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط بـین مقـدار واتجـاه العالقــة التعـرف علـى  .٢
 الحیاة النفسیة.

توجهات أهـداف اإلنجـاز واسـتراتیجیات كل من تحدید الوزن النسبي إلسهامات  .٣
 مواجهة الضغوط في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة.

النفســیة علــى كــل فــروق بــین مرتفعــي ومنخفضــي جــودة الحیــاة التعــرف علــى ال .٤
 من توجهات أهداف اإلنجاز واستراتیجات مواجهة الضغوط؟

  أهمیة الدراسة:
ــــة الدراســــة  ــــة تــــأتي أهمی ــــق الكشــــف عــــن البروفیــــل النفســــي الحالی مــــن منطل

أسـالیب مواجهـة  لمتمتع بجودة الحیاة النفسـیة وعالقـة ذلـك بكـل مـنللطالب المعلم ا
  ا یسهم في:بم نجازأهداف اإلتوجهات الضغوط النفسیة و 

فهـــم أعمـــق لطبیعـــة العالقـــة بـــین توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز وأســـالیب مواجهـــة  .١
 وجودة الحیاة النفسیة.النفسیة الضغوط 

جـــودة الحیـــاة النفســـیة، حیـــث  فـــيإدراك أهمیـــة بعـــض العوامـــل النفســـیة المـــؤثرة  .٢
ناحیــــة یهمـــل كثیـــر مــــن القـــائمین علــــى العملیـــة التعلیمیـــة الجوانــــب المتعلقـــة بال

 اإلنجاز وتأثیر ذلك على عملیة التعلم.  دافعیةة ذات الصلة الوثیقة بالنفسی
فهـــــــــم األســـــــــباب الكامنـــــــــة وراء توجهـــــــــات الهـــــــــدف لإلنجـــــــــاز لـــــــــدى الطـــــــــالب  .٣

 أداء إحجام).   -أداء إقدام   -تمكن إحجام  -المعلمین(تمكن إقدام 
ي تدعیم التصورات النظریة المرتبطة بـالنموذج الربـاعي لتوجهـات األهـداف والتـ .٤

 لم تنل الحظ الوافر من البحث والدراسة في البیئة العربیة.
فهــم اســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط التــي یتبعهــا هــؤالء الطــالب المعلمــین فــي  .٥

ممارســـتهم الیومیـــة بمـــا یســـهم فـــي إعطـــاء صـــورة عـــن طبیعـــة الســـلوكیات التـــي 
 .یحتمل أن تصدر عن الطالب المعلم

ــــ .٦ ة فــــي التعــــرف بعــــض المتغیــــرات ذات تســــاعد القــــائمین علــــى العملیــــة التعلیمی
على إنجـاز الطـالب المعلمـین وتمـتعهم بجـودة الحیـاة النفسـیة، الغیجابي التأثیر 

 وانعكاس ذلك في إعداد البرامج التدریبیة لتحسین األداء األكادیمي. 
  مصطلحات الدراسة:
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  الدراسة بالمصطلحات التالیة: تأخذ
: جودة الحیاة النفسیة    : being -al wellPsychologicأوًال

هـــي: "اإلحســـاس اإلیجـــابي بحســـن الحـــال كمـــا یرصـــد جـــودة الحیـــاة النفســـیة 
بالمؤشــرات الســلوكیة التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتویات رضــا المــرء عــن ذاتــه وعــن 
حیاتــه بشــكل عـــام، وســعیه المتواصـــل لتحقیــق أهــداف شخصـــیة مقــدرة وذات قیمـــة 

قامتــه لعالقــات ومعنــى بالنســبة لــه، واســتقاللیته فــي تحدیــد وجهــ ة ومســار حیاتــه، وإ
اجتماعیة إیجابیة متبادلـة مـع اآلخـرین واالسـتمرار فیهـا. واإلحسـاس العـام بالسـعادة 

  .(Ryff et al,2006, 85:95)والسكینة والطمأنینة النفسیة"
نموذجـــًا لجـــودة الحیـــاة النفســـیة یعـــرف باســـم  (Ryff,1989)وقـــد وضـــعت رایـــف 

ضـــمن العوامـــل التالیـــة: (العالقـــات اإلیجابیـــة مـــع نمـــوذج العوامـــل الســـتة لرایـــف، یت
اآلخــــــرین، االســــــتقاللیة، الســــــیطرة علــــــي البیئــــــة، الهــــــدف مــــــن الحیــــــاة، والتطــــــور 

  الشخصي، تقبل الذات،) ، وتعرف هذه العوامل علي النحو التالي:
وتشـمل القـدرة  :Positive relations with others العالقـات االجتماعیـة اإلیجابیـة .١

القــات اجتماعیــة إیجابیــة متبادلــة مــع اآلخــرین قائمــة علــي الثقــة علــي إقامــة ع
  القدرة علي األخذ والعطاء والتعلم من اآلخرین. و والتواد، 

، والقـدرة علـي علـى الـذاتالقدرة علي االعتماد وتعني   :Autonomy الستقاللیةا .٢
  ضبط وتنظیم السلوك الشخصي أثناء التفاعل مع اآلخرین.  

القــدرة وتعنــي  :Environmental mastery أو الكفــاءة البیئیــة ةلســیطرة علــي البیئــا .٣
ــــف التكیــــف مــــع علــــي  ــــاء التواجــــد فــــي البیئــــات، و مختل المرونــــة الشخصــــیة أثن

  مختلف السیاقات البیئیة. 
وتعنــى أن یكـون للمــرء هــدف فــي الحیــاة   :Purpose in Life الهـدف مــن الحیــاة .٤

مــع المثــابرة واإلصــرار  ،هــدفورؤیــة توجــه تصــرفاته وأفعالــه نحــو تحقیــق هــذا ال
  تحقیق ذلك الهدف. على 

: ویشیر إلي قـدرة المـرء علـي تنمیـة قدراتـه Personal growth  التطور الشخصي .٥
مكانیاته الشخصیة إلثراء حیاته الشخصیة.   وإ
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ویشـیر إلـي القــدرة علـي تحقیـق الـذات إلـي أقصــي  :acceptance-Self تقبـل الـذات .٦
النضــج الشخصــي، واالتجــاه اإلیجــابي و انیــات، مــدي تســمح بــه القــدرات واإلمك

 نحو الذات. 
: توجهات    Achievement Goal Orientation (LGO)إلنجاز : أهداف اثانیًا

إلى" األغراض أو األهـداف واألسـباب الفردیـة إلنجاز أهداف اتوجهات  شیرت
مـن نجاز مهمة معینة"، بما یتضـمنه ذلـك مـن تمكـنهم إلالتي توجه أو تحث األفراد 

وتعــــــرف كـــــذلك بأنهـــــا: " نمـــــط متكامـــــل مــــــن . المهـــــارات المطلوبـــــة لهـــــذه المهمـــــة
. (Ames,1992) المعتقــدات، اإلعــزاءات، واالنفعــاالت التــي تــؤثر فــي إنتــاج الســلوك"

فــي إطــار النمــوذج الربــاعي الـــذي اإلنجــاز وهنــاك أربعــة أشــكال لتوجهــات أهــداف 
  تتبناه الدراسة الحالیة هي:

: وتشـــیر إلـــى رغبـــة الفـــرد فـــي التحســـن أو الـــتمكن مـــن مإقـــدا -أهـــداف الـــتمكن .١
ویكـون التركیـز فیهـا علـى اإلتقـان والـتعلم والفهــم  مـا،المهـارات المطلوبـة لمهمـة 

الـذات، ومـدى  كتحسینوتطویر الكفاءة، ویستخدم الفرد مجموعة من المحكات 
 ,Albaili)التقــدم، والفهــم العمیــق. واكتســاب المهــارات الجدیــدة وتطــویر معــارفهم

1998)   
و أإلى تجنب الفشـل فـي الـتعلم وتشیر إلى میل الفرد : إحجام -أهداف التمكن  .٢

عدم الوصول إلى الـتمكن، ویسـتخدم الفـرد مجموعـة مـن المحكـات فـي التعـرف 
 على الخطأ، وأداء المهمة بصورة خاطئة.

وتشــیر إلــى میــل الفــرد إلــى إظهــار قدرتــه الخاصــة أمــام : إقــدام -أهــداف األداء .٣
والتركیـز  رین وتلقي األحكام المفضلة منهم وتجنـب األحكـام غیـر المفضـلةاآلخ

ه مــن المحكــات أو معــاییر علـى التفــوق علــى اآلخـرین، ویســتخدم الفــرد مجموعـ
أفضـــــل مــــــن بشـــــكل كالحصـــــول علـــــى أعلـــــى الــــــدرجات والظهـــــور ح المقارنـــــة
 اآلخرین.

ظهـر أقـل وتشیر إلى میـل الفـرد إلـى تجنـب الظهـور بم : إحجام -أهدف األداء .٤
، ویعتمــد الفــرد علــى اســتخدام معــاییر المقارنــة لتجنــب الحصــول بــاآلخرین مــن

 ).Pintrich.,2000  (من اآلخرین أقلالدرجات أو الظهور قل على أ
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: استراتجیات مواجهة الضغوط      : Coping Stress Strategiesثالثًا
نتیجــة حالــة مــن اإلجهــاد العقلــي والجســمي تحــدث إلــى  Stressالضــغوط تشــیر 

نتیجـة  أو تحـدث نتیجـة لعوامـل عـدم الرضـا أو أو إزعاجـاً  لحوادث التـي تسـبب قلقـاً ا
  (olebukola&jegeda.1989)للخصائص العامة التي تسود بیئة العمل

إلـى:" الجهـود التـي یبـذلها األفـراد استراتجیات مواجهة الضغوط تشیر بینما 
طلبــــات الناجمـــة عــــن للـــتمكن مــــن والســـیطرة علــــى، والحـــد مــــن، أو تحمـــل المت

وهنـاك ثمانیـة اسـتراتجیات  . Weiten and Lloyd (2003,p.95) المواقـف الضـاغطة
  لمواجهة الضغوط النفسیة في إطار النموذج الذي تتبناه الدراسة الحالیة هي:

: وهي: إستراتیجیة معرفیة سلوكیة تهدف إلى التخلص Problem solvingحل المشكالت  .١
 ف الذي تظهر فیه.من الضغوط بتعدیل الموق

وهـي إسـتراتیجیة تقـوم علـى لـوم الـذات والنقـد الـذاتي بسـبب   criticism-Selfنقـد الـذات .٢
 حدوث الموقف المجهد أو الضاغط أو عدم إدارة الموقف بكفاءة.

: وهـــي إســـتراتیجیة تهـــدف إلـــى التعبیـــر عـــن  Express emotionsالتعبیـــر االنفعـــالي .٣
 الضغوط. االنفعاالت التي تظهر أثناء معالجة

تعكـس رغبـة وهي اسـتراتیجیة معرفیـة  :   Wishful thinkingالقائم على التمنيالتفكیر  .٤
 . اآلن كما هو أن الواقع لم یكن مجهدًا أو ضاغطاً او تمنیه لو الفرد 

: وهي إستراتیجیة تشیر إلـى السـعي  Social support: strategiesالمساندة االجتماعیة  .٥
 الیة أثناء معالجة الضغوط. للبحث عن المساندة االنفع

:  وهي إستراتیجیة معرفیة تهدف إلـى Cognitive Restructuringإعادة البناء المعرفي  .٦
عادة بنائها من جدیدتعدیل معنى وداللة المواقف الضاغطة و   .إ

: وهي إستراتیجیة تهـدف إلـى رفـض الفـرد وتجنبـه  Problem avoidanceتجنب المشكلة .٧
 األحداث المجهدة أو الضاغطةبت الصلة لألفكار أو األفعال ذا

االنسـحاب مـن إلـى  وهي إستراتیجیة تهـدف : Social withdrawalاالنسحاب االجتماعي .٨
ــذین یمثلــون قیمــة للفــرد مصــحوبًا باســتجابة  األصــدقاء واألســرة، الــزمالء واألشــخاص ال

 . García, et al,2006) انفعالیة أثناء معالجة الضغوط

  اسات السابقة:اإلطار النظري والدر 
لقـــد تطلـــب تحقیـــق أهـــداف الدراســـة الحالیـــة القیـــام بعمـــل مراجعـــة ألدبیـــات 
الدراســات الســابقة ذات االرتبـــاط المباشــر بموضـــوع الدراســة الحالیـــة لتكــوین وبلـــورة 
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اإلطـــار النظـــري الـــذي یمكـــن أن تـــنهض علیـــه الدراســـة الحالیـــة وذلـــك علـــى النحـــو 
  التالي:

: جودة الحیاة النفسیة   ٤ being-Psychological well أوًال

مفهـوم جـودة الحیــاة النفسـیة مــن المفـاهیم الحدیثــة نسـبیًا فــي البحـوث النفســیة 
ا إذ تسـهم  لذلك فهو ما زال في طور التشكیل، فمن ناحیة مـن المفـاهیم المعقـد نسـبیً
فیــه مجموعــة متنوعــة مــن المكونــات، ومــن ناحیــة أخــرى مفهــوم لــم یســتقر العلمــاء 

ي لـــه یتداولونـــه فیمـــا بیـــنهم، فهـــو مفهـــوم مـــرن تختلـــف مضـــامینه علـــى تحدیـــد معنـــ
وداللتـه بـاختالف األفـراد واخـتالف الثقافـات. لـذا یصـبح البحـث فـي هـذا المصـطلح 

ألفراد بصـفة عامـة ولطـالب الجامعـة علـى وجـه الخصـوص لضرورة مهمة بالنسبة 
ـــه مـــع الطـــالب مـــن انخفـــاض مســـتوى  لمـــا وجـــده الباحـــث ولمســـه مـــن خـــالل تفاعل

وشــعورهم بالضــغط  انخفــاض تقــدیرهم لــذاواتهمرضــاهم عــن أنفســهم وعــن حیــاتهم و 
  واالحتراق النفسي والضیق أو الكدر االنفعالي.

وقــد تعــددت التعریفــات التــي طرحــت لمفهــوم جــودة الحیــاة النفســیة حیــث یــرى 
Nastasi et al(1998 )  د أن جودة الحیاة النفسیة دالة للتفاعـل بـین عوامـل متعلقـة بـالفر

بمــــا تتضــــمنه مــــن مجموعــــة مــــن الكفــــاءات المقــــدرة ثقافیــــًا واإلمكانیــــات الشخصــــیة 
واالستهداف الشخصي لعوامل الخطورة، والعوامـل الثقافیـة التـي تتمثـل فـي المعـاییر 
الثقافیـــة والمصـــادر االجتماعیـــة والثقافیـــة وأســـالیب التنشـــئة االجتماعیـــة ومصـــادرها 

الثقافیـــة كلهــا تــدفع الشـــخص إمــا إلـــى إضــافة إلــى مصـــادر الضــغوط االجتماعیــة و 
الرضــا عــن حیاتــه الشخصــیة وعالقاتــه االجتماعیــة المتبادلــة مــع اآلخــرین وبالتــالي 
تمتعـه بالصـحة النفســیة اإلیجابیـة ، أو عــدم الرضـا عـن حیاتــه الشخصـیة وعالقاتــه 
االجتماعیة وبالتالي زیادة احتماالت معاناته من الضیق والكدر النفسـي. وهـو علـى 

  النحو مفهوم واسع.   هذا

                                                
ة النفسیة، أو جودة  ٤ اءة النفسیة، أو الرفاھی ددة، كالھن اني متع ة بمع ة العربی ي البیئ یستخدم ھذا المصطلح ف

یة ، أو ا حة النفس اة الص ودة الحی ة بج ان متعلق ا مع عادة وكلھ یة، أو الس اة النفس ب الحی یة، أو طی ة النفس لحال
  النفسیة، ومن ثم فضل الباحث استخدام ذلك المعنى لكونھ یتفق مع توجھات الدراسة الحالیة.
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انفعـالي  معرفـي تقیـیم جـودة الحیـاة النفسـیة بأنهـا:"  Betton ( 2004)فقـد عـرف 
 أو األحـداث تجـاه االنفعالیـة األفعـال وردود للفـرد، المزاجیـة الحالـة علـي یشـتمل للحیـاة

  بالتوافق". الشعور مع الحیاة عن ، والرضا الحیاة في إنجازاته حول الحكم
بأنهــا "اإلحســاس اإلیجــابي بحســن الحــال كمــا  Ryff et al(2006) بینمــا عرفتهــا

یرصــد بالمؤشــرات الســلوكیة التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتویات رضــا المــرء عــن ذاتــه 
  ٤لوعن حیاته بشكل عام، وسعیه المتوا

صــــــل لتحقیــــــق أهــــــداف شخصــــــیة مقــــــدرة وذات قیمــــــة ومعنــــــى بالنســــــبة لــــــه، 
قامتـــه لعالقـــات اجتماعیـــة إیجابیـــة  واســـتقاللیته فـــي تحدیـــد وجهـــة ومســـار حیاتـــه، وإ

متبادلــة مـــع اآلخـــرین واالســـتمرار فیهـــا. كمـــا تـــرتبط جـــودة الحیـــاة النفســـیة بكـــل مـــن 
  اإلحساس العام بالسعادة والسكینة والطمأنینة النفسیة". 

أن جـودة الحیـاة النفسـیة هـي بعـد مـن أبعـاد   Caspersen, et al (1994) وقـد ذكـر
بصــفة عامــة وهــي تشــیر إلــى الحالــة الداخلیــة الذاتیــة  quality of life جــودة الحیــاة

.   للفرد.أو بمعنى آخر، الطریقة التي یشعر بها األفراد جسدیًا ونفسیًا
  هما: متغیر جودة الحیاة النفسیة لدراسة ومن ثم ظهر مدخالن رئیسان

  Subjective Well– المـدخل الـذاتي أو مـا یسـمى بجـودة الحیـاة الذاتیـة .١

Being المــزاج ذا المــدخل ینظــر إلــى الســعادة باعتبارهــا جــوهر، وهــ 

 مـع اإلیجـابي الشـعور وهو ما یعني تنـامي ، الحیاة عن والرضا اإلیجابي

 الشعور السلبي. تدني

والــذي یركــز علــى النضــج   being-Psychological wellالمــدخل النفســي .٢
 (Geronimo, 2001) الشخصي وتنمیة القدرات الكلیة للفرد 

تضـمن ح مصطلح مفهوم جودة الحیاة النفسیة بمثابة مظلة عامـة یوعلیه یصب
كل من توجهات أهـداف اإلنجـاز واسـتراتیجات أبعاًدا سیكولوجیة لها عالقة مباشرة ب

عـــــن  قـــــدرة األفـــــراد علـــــي ضـــــبط وتنظـــــیم والتعبیـــــركاإلقـــــدام و : مواجهـــــة الضـــــغوط
اعیة إیجابیـة مـع االنفعاالت والمشاعر، مدي قدرة األفراد علي تكوین عالقات اجتم

القناعة والرضا عن كل جوانب الحیـاة، وتحقیـق الـذات ومـا یتضـمنه مـن و اآلخرین، 
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ا ما ذا قیمـة بالنسـبة لـه واألمـن النفسـي والسـعادة  شعور المرء بتحقیقه أو إنجازه شیئً
 .  :یمكن القول إن جودة الحیاة النفسیةوعلیه وحسن الحال والتوافق النفسي. 

  ولت جودة الحیاة النفسیة:الدراسات التي تنا
أجریــت دراســات متنوعــة اســتهدفت كشــف العالقــة بــین جــودة الحیــاة النفســیة 

الضـــغوط النفســـیة، توجهـــات الهـــدف، التحصـــیل الدراســـي، كوعـــدد مـــن المتغیـــرات، 
ـــذات، وســـوف نعـــرض للدراســـات المرتبطـــة  التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي، تقـــدیر ال

  ي:بالدراسة الحالیة على النحو التال
هـدفت إلـى تبـین والتـي  (Siddique& D'Arcy,1984)  ففـي الدراسـة التـي قـام بهـا

ومسـتوى ومصـادر الضـغوط التــي  المـراهقینى العالقـة بـین جـودة الحیـاة النفسـیة لـد
لهـا فـي مواقـف التفاعـل االجتمـاعي فـي األسـرة، المدرسـة، ومـع األقـران.  ونیتعرضـ

رات ســلبیة بالغــة علــي جــودة الحیــاة عــن أن للضــغوط األســریة تــأثی وكشــفت نتائجهــا
  الموهوبین بصفة خاصة.المراهقین النفسیة للمراهقین عامة و 

والتــي هـدفت إلـى بحــث  (Shek,1997)وتتفـق مـع نتـائج الدراســة السـابقة دراسـة 
العالقــة بـــین األداء األســـري الـــوظیفي ممـــثًال فـــي المنـــاخ األســـري الســـائد، وأســـالیب 

یــاة النفســیة، التوافــق المدرســي، والســلوك المشــكل لــدي المعاملــة الوالدیــة وجــودة الح
وقــد دلــت نتــائج الدراســة علــى وجــود عالقــة وثیقــة بــین األداء  .الصــینیین المــراهقین

  .لدى عینة الدراسة وجودة الحیاة النفسیةاألسري الوظیفي والتوافق النفسي العام 
لــذي دراســة هــدفت إلــى بحــث الــدور ا (Kaplan & Maehr,1999) كمــا أجــرى

یمكـن أن تلعبــه أهــداف اإلنجــاز فــي تیســیر جـودة الحیــاة النفســیة لــدى الطــالب وقــد 
طبقــت الدراســة علــى عینــة مــن الطــالب األمــریكیین مــن أصــل أفریقــي ومــن أصــل 

بــین أهــداف اإلنجــاز ممثلــة دالــة الدراســة إلــى وجــود عالقـة  نتــائج أوربـي. وتوصــلت
  لنفسیة لدى عینة الدراسة.في إنجاز المهمة وأهداف الذات وجودة الحیاة ا

الستكشــــاف طبیعــــة وأبعــــاد العالقــــة بــــین  (Lazzari,2000)كمــــا جــــاءت دراســــة 
 وجــــودةالمعنــــي الشخصــــي مــــن جهــــة، والرضــــا عــــن الحیــــاة و الــــذكاء االجتمــــاعي، 

الصحة النفسیة من ناحیة أخرى، وكذلك قیـاس بعـض المؤشـرات الدالـة علـى جـودة 
ـــــدي المـــــراهقین. وهـــــذه ـــــدیر الـــــذات، الجـــــدارة  الحیـــــاة النفســـــیة ل المؤشـــــرات هـــــي: تق
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 أنكشــفت نتــائج الدراســة عــن و الشخصــیة، واإلحســاس بالتماســك ووضــوح الهــدف. 
مـن %) ٧(بینمـا أظهـر من تقدیر الذات، اً مستوي مرتفع أظهروا%) من العینة ٣٦(

%) ٦٨مســـتوي مرتفـــع مـــن الجـــدارة واإلتقـــان الشخصـــي. فـــي حـــین أظهـــر (العینـــة 
حســاس بعــدم الجــدارة الشخصــیة، باإلضــافة مســتویات متدنیــة مــن ت قــدیر الــذات، وإ

  إلى افتقادهم إلي اإلحساس بالثقة والتماسك الشخصي. 
 النفسـیة الحیـاة والتـي اسـتهدفت تنمیـة جـودة (Geronimo,2001)وكـذلك دراسـة 

 مـن وذلـك لإلسـاءة الجنسـیة، تعرضـن الالتـي الفتیـات مـن عینـة لـدى الـذاتي واالنسـجام

 الـذاتي "،  التعبیـري " و " الحـوار یعتمـد علـى اسـتخدام " الفـن رشـاديإ برنـامج خالل

 فـي المقـدم البرنـامج الدراسـة فعالیـة نتـائج أظهـرت وقـد. العمـل ورش خـالل مـن وذلـك

  وارتفاع مستوى تقدیر الذات. النفسیة، جودة الحیاة مستوى تنمیة
الیـة برنـامج والتـي هـدفت إلـى اختبـار فع  (Barlow  et al,2006)وجـاءت دراسـة 

 الجسـمیة بهـدف اإلعاقـات مـن ذوي اآلبـاء ممـن لـدیهم أبنـاء مـن عینـة لـدي إرشـادي

) فــردًا ٩٥مــن ( الدراســة عینــة تكونــت الشــعور بجــودة الحیــاة النفسـیة، حیــث تنمیـة
قســموا إلــى مجمــوعتین؛ تجریبیــة وضــابطة. وقــد توصــلت نتــائج الدراســة إلــى فعالیــة 

میـة كـل مـن مسـتوى الفعالیـة النفسـیة ونمـو مهـارات البرنامج اإلرشادي المقـدم فـي تن
  التحكم وزیادة الدافعیة وخفض حدة االضطرابات النفسیة والسلوكیة. 

بـــراهیم(ومـــن جهـــة أخـــرى جـــاءت دراســـة  ) والتـــي ٢٠٠٦،حســـن والمحـــرزي وإ
مقاومتهـا  هدفت إلى بحث العالقة بین جودة الحیاة والضغوط النفسیة واسـتراتیجیات

وطالبــــة،  طالبــــاً  )١٨٣علــــى عینـــة قوامهــــا (الســـلطان قــــابوس.  لـــدى طلبــــة جامعــــة
لــدى الطــالب مقارنــة بالطالبــات، جــودة الحیــاة مســتوى ارتفــاع  توصــلت الدراســة إلــى

لحیـــاة اجـــودة إحساســـًا بالكلیـــات العلمیـــة أكثـــر  إلـــى أن طلبـــةالنتـــائج كمــا توصـــلت 
الحیــاة والضــغوط  ودالــة بــین جــودة مقارنـة بالكلیــات اإلنســانیة، ووجــود عالقــة سـالبة

  .النفسیة
والتـــي هــدفت إلـــى اختبـــار  (Hong,2008 ) وفــي نفـــس الســیاق جـــاءت دراســـة

التأثیرات المتوسطة لكل من معنى الحیاة والتفوق الـذاتي علـى جـودة الحیـاة النفسـیة 
. وتوصــلت النتــائج إلــى التحقــق الجزئــي مــن ببكــین لــدى عینــة مــن طــالب الجامعــة
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تـــأثیر المتغیـــرات الوســـیطة للتفـــوق الـــذاتي ذي المعنـــى علـــى جـــودة الحیـــاة النفســـیة 
  والضغوط النفسیة. 

معرفـــة العالقـــة بـــین والتـــي هـــدفت إلـــى   (Chow,2010)ت دراســـةتوصـــلبینمـــا 
. وكشــــفت نتــــائج التحلیــــل طـــالب الجامعــــةنجــــاز وجــــودة الحیــــاة النفســــیة اإلدافعیـــة 

بــــین جــــودة الحیــــاة النفســــیة ومتغیــــرات األداء  ةهنــــاك عالقــــة دالــــ أنعــــن العــــاملي 
، ومســتوى تعلــیم الوالــد، والصــحة الجســدیة، كـادیمي والجــنس والطمــوح األكــادیمياأل
جـــــدت الدراســـــة أن كمـــــا و . االجتماعیـــــةو ة یالضـــــغوط المالیـــــة، والضـــــغوط المدرســـــو 

الطــالب الــذین یتمتعــون بمســتویات مرتفعــة مــن الصــحة الجســدیة والعالقــة األســریة 
الجیـــدة والعالقـــة مـــع األصــــدقاء وصـــورة الـــذات اإلیجابیــــة ودخـــل األســـرة المرتفعــــة 

ستویات مرتفعـة مـن جـودة والمستوى المنخفض من الضغوط األكادیمیة یتمتعون بم
  الحیاة النفسیة.

اســتهدفت بحــث العالقــة بــین توجهــات  (Moldovan,2011)وفــي دراســة قــام بهــا 
ــــدافعي المــــدرك(إتقان -ف(المهمــــةاهداأل ــــاخ ال ــــذات) والمن أداء) وجــــودة الحیــــاة  -ال

وقــــد  بــــین العبـــي تــــنس الطاولــــة الســـویدیین المحتــــرفین وغیـــر المحتــــرفین. النفســـیة
جـــة وجـــود فـــروق دالـــة فـــي توجهـــات الهـــدف والمنـــاخ الـــدافعي المـــدرك أظهـــرت النتی

  .لصالح المحترفین وجودة الحیاة النفسیة بین مجموعة المحترفین وغیر المحترفین
  ونخلص من الدراسات السابقة التي تناولت متغیر جودة الحیاة النفسیة:

حیـــث  علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن األهمیـــة أن متغیـــر جـــودة الحیـــاة النفســـیة متغیـــر -
یــرتبط بجوانــب متعــددة مــن شخصــیة الفــرد مثــل الشــعور بالســعادة، الرضــا عــن 
الحیــــاة، زیــــادة شــــبكة العالقــــات االجتماعیــــة، التوافــــق النفســــي، الثقــــة بــــالنفس، 

 التحصیل الدراسي، والرغبة في اإلنجاز.
الدراســات التنبؤیــة لجــودة الحیــاة النفســیة قلیلــة جــدًا فــي األدب األجنبــي ناهیــك  -

األمـــر الــذي دفـــع  -فـــي حــدود علـــم الباحــث -وجــود دراســـات عربیــة عــن عـــدم
 الباحث إلى إجراء الدراسة الحالیة.

: توجهات    ف اإلنجاز:اهدأثانیًا
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مـن أهـم النظریـات التـي انبثقـت  Goal Orientation تعـد نظریـة توجـه الهـدف 
دافعیـة لطالب وخاصـة لكواحدة من أكثر المداخل انتشارًا في فهم الدافعیة الداخلیة 

حیــث یــرى معظــم التربــویین وعلمــاء ،  (Midgley et al,2001)التحصــیل أو اإلنجــاز 
وتركــز هــذه النظریــة علــى التوجــه فــي تعلــم الطــالب.  مهمــاً الــنفس أنهــا تلعــب دورًا 

العام لألهداف التي یمیل الطالب إلـى السـعي لتحقیقهـا، ویشـمل هـذا التوجـه أنواعـًا 
ى اإلجابـة عــن سـؤال لمــاذا یسـعى الطــالب إلــى محـددة مــن األهـداف كمــا یهـدف إلــ

تحقیـــق أهـــداف محـــددة إذا مـــا قورنـــوا بــــاآلخرین؟ وكیـــف یمكـــن  إنجـــاز مثـــل هــــذه 
 . (Pintrich, & Schunk1996)األهداف؟ وكیف یمكنهم أن یقوموا أدائهم ؟

أهــــداف اإلنجــــاز بأنهــــا: " نمــــط متكامــــل مــــن  Ames (1992) قــــد عــــرفو 
نفعاالت التي تؤثر في إنتاج السلوك"، تعبـر عـن نفسـها المعتقدات، اإلعزاءات، واال

بة ألنشـــــطة تتطلـــــب دافعیـــــة بطــــرق مختلفـــــة مثـــــل: االنـــــدماج والمشـــــاركة واالســـــتجا
. وتحــاول نظریــة أهــداف اإلنجــاز تفســیر المعتقــدات التــي یحملهــا الطــالب لإلنجــاز"

تخدم حول الغرض من متابعة اإلنجاز، باإلضـافة إلـى المحكـات والمعـاییر التـي تسـ
.  (Pintrich & Schunk, 1996; Schunk, 2000; Urdan, 1997)فـي تقیـیم األداء النـاجح

، تشــیر توجهــات الهـدف إلــى اإلطــار الشخصـي للطــالب الــذي  وبشـكل أكثــر تحدیـدًا
 ,Butler)مواقــف الــتعلمفــي  والســلوكیةیــؤثر علــى اســتجاباتهم المعرفیــة والوجدانیــة 

1992; Duda & Nicholls, 1992; Dweck & Leggett, 1988).  كمـا أن اخـتالف توجهـات
للطـــالب باإلضـــافة إلـــى تفســــیرها  لهـــدف تحـــدد ردود األفعـــال المعرفیـــة والســــلوكیةا

 Ames, 1992; Ames and) للفــروق الفردیــة التــي توجــد بیــنهم فــي األداء األكــادیمي

Archer, 1988; Valle et al., 2003). علـى  ثرفت هذه االستجابات بأنها قـد تـؤ وقد وص
ــــــق الطــــــالب  ا یعــــــرف بجــــــودة الحیــــــاة مــــــا ینــــــدرج تحــــــت مــــــأو توافــــــق وســــــوء تواف

  . (Midgley et al, 2000)النفسیة

ووفقـــًا لوجهـــة النظـــر التقلیدیـــة فـــإن نظریـــة توجهـــات الهـــدف، تشـــیر إلـــى أن 
،  Learning goal أهـداف الـتعلم ،٥الطـالب یسـتخدمون نمطـین مـن أهــداف اإلنجـاز

                                                
  )وهو ما یعرف بالنموذج الثنائي لتوجهات األهداف ویضم: (أهداف التعلم  في مقابل أهداف األداء - ٥
 



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ١٩٧

 ,Performance goal   (Ames, 1992; Dweck, 1986; Dweck & Leggett وأهـداف األداء

1988; Ames & Archer, 1988; Archer, 1994; Elliott & Dweck, 1988).  .  وتنقسـم
أهـــداف الـــتعلم كمـــا هـــو معـــروف بـــین المتخصصـــین إلـــى نمطـــین مـــن األهــــداف؛ 

فــي  وأهــداف االنــدماج .Mastery goals (Ames & Archer, 1988) أهــداف الــتمكن
وبالمثـل تنقسـم  .Task-involved goals (Nicholls, Patashnick, & Nolen, 1985) المهمـة

 Ego-involved goalsأهـــــداف األداء إلـــــى أهـــــداف االنـــــدماج فـــــي الـــــذات أو األنـــــا 

(Nicholls, Patashnick, & Nolen, 1985)،  أهــداف القــدرةو ability goals (Ames & 

Archer, 1988; Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988) . وبصــفة عامــة تعكــس
توجهــــات الهــــدف األســــباب والعوامــــل التــــي تجعــــل الطــــالب ینــــدمجون فــــي المهــــام 

    (Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988)األكادیمیة
وبــین المهمــة)  –الــتمكن (أهــداف فیمــا بــین أهــداف الـتعلم لتوضـیح الصــورة و 

ـــذاتالقـــدرة واأل(وأهـــداف األداء فقـــد تـــم عمـــل تكامـــل بـــین هـــذه التوجهـــات  )نـــا أو ال
(Stavrianopoulos, 2005).:وفیما یلي شكل یوضح هذه العالقة ،  

  ) تصنیف توجهات األهداف من المنظور التقلیدي أو الكالسیكي١شكل(
كثــر ایجابیـــة ویتضــمن الرغبــة فـــي األوتتصــف أهــداف الــتعلم بأنهـــا المــدخل 

للمــتعلم  باسـتمرار، كمــا أنهـا أكثــر تحفیـزاً وتطــویره لفـرد، وتحســین أدائـه زیـادة كفــاءة ا
وتحسـین قـدرة الطـالب  علـى إتقـان المـواد والمفـاهیم. واستثارة لدافعیته كذلك، وتركز

وبالبحث عن التحدي ومواجهته وتشجیع الـتعلم كغایـة فـي حـد ذاتـه. والطـالب ذوي 
كتســاب المهــارات الجدیــدة وتطــویر توجهــات أهــداف الــتعلم مهتمــین بــالتركیز علــى ا

   (Albaili, 1998)معارفهم

  
  
  
  
  

 أھداف اإلنجاز 

 داءأھداف األ أھداف التعلم

أھداف االندماج  التمكن أھداف
 في المھمة

  أھداف 
 القدرة

 

 االندماج  أھداف
 في الذات
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مـا  موضـوعزیـادة فهمهـم لكما یسعى األفراد ذوو أهداف التعلم باستمرار إلـى 
، كمــا أنهــم مرنــون فــي التعامــل مــع المواقــف، ویــرون األخطــاء علــى أنهــا أو مهمــة

عــادة تنظــیم اســتراتیجیاتهم واالســتمرار فــي موجهــة  فــرص للــتعلم لزیــادة مجهــودهم وإ
 ;Dweck, 1986)مــا یقــابلهم مــن ضــغوط فــي مواقــف الــتعلم.  و  الفشــل أو اإلخفــاق

Dweck & Leggett, 1988).  
◌ً لتحـدى المهـام  كما أن الطالب ذوو توجهات أهداف اإلتقان أكثـر اسـتعدادًا

مواقــف الـــتعلم،  تجــاه ایجابیـــة الصــعبة واالســتمرار فـــي إنجازهــا، ولـــدیهم مشــاعر
تكیفیـــة مـــن العـــزو الســـببي فـــي هـــذه المواقـــف، وغالبـــا مـــا یـــرتبط  ویظهـــرون أنماطـــاً 

توجهــــات هـــــدف اإلتقــــان بالمشـــــاركة طویلــــة المـــــدى، واالنــــدماج فـــــي مهــــام الـــــتعلم 
   .(Dweck, 1988.,Ames and Archer, 1988)واالستمتاع بها بدرجة كبیرة

أمــا الطـــالب ذوو توجهـــات أهـــداف األداء فیهتمــون بصـــورة أساســـیة بإظهـــار 
حققـوا  أو إخفاء النقص المدرك في قدراتهم من قبل اآلخـرین، خاصـة إذا مـا همقدرات

وهــؤالء الطــالب  .(Ames, 1992; Dweck, 1986)بقلیــل مــن الجهــد إنجــازًا أو نجاحــاً 
وهــم أقــل دافعیــة  ،الســلبیة التقییمــات فــي محاولــة لتجنــب یتجنبــون المهــام الصــعبة

عــن المهمــة درة. ویتخلــون بســهولة للـتعلم. ویــرون األخطــاء علــى أنهــا نقــص فـي القــ
أكثـر مـن االنـدماج حكام على قـدرتهم األویركزون على  ها،عندما یفشلون في إنجاز 

 & Dweck, 1986; Dweck) فـي المهمــة وبـذل الجهــد للوصـول إلــى مســتوى اإلتقـان

Leggett, 1988) .  هــذا التوجــه غالبــًا مــا یــؤدي إلــى زیــادة القلــق وعــدم القــدرة علــى
 & Eppler)في مواجهة العقبات أو الصعوبات أو الضغوط التي تواجههماالستمرار 

Harju, 1997; Anderman & Maehr, 1994).  
إلــى أن توجــه  Nicholls (1989)و   Dweck (1986, 1990) كمــا أشــار كــل مــن

ف الــتعلم أكثــر مرغوبیــة وقابلیــة مــن توجهــات أهــداف األداء والتــي تركــز علــى اهــدأ
التركیـــز علـــى الـــذات. كمـــا تـــرتبط توجهـــات أهـــداف األداء اآلخـــرین بصـــورة تفـــوق 

بمخرجـات الــتعلم الســلبیة؛ مثـل المعالجــة الســطحیة للمـواد الدراســیة، وضــعف القــدرة 
على تحـدي المهـام الصـعبة واالسـتمرار فـي إنجازهـا، وعـدم االسـتمتاع بـأداء المهـام 

نجازهــــا. وتنقســــم أهــــداف توجهــــات األداء إلــــى توجهــــات أ ،  إقــــدام -داءالتعلیمیــــة وإ
 & Elliot, 1999; Elliot & Harackiewicz, 1996; Middletonإحجـام -وتوجهـات أداء
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Midgley, 1997).  إقـدام -ووفقًا لهذا التقسیم، فإن الطـالب الـذین یتبنـون أهـداف أداء
یسعون إلى الحصول على أحكام مقبولـة بالنسـبة لهـم عـن كفـاءتهم بمحاولـة التفـوق 

إحجـام یحـاولون  -نجـد أن الطـالب ذوي توجهـات أهـداف أداء على اآلخرین. بینما
تجنب الفشل بكـل الطـرق. حتـى لـو تجنبـوا العمـل فـي هـذه المهمـة. كمـا أنهـم كـذلك 

  .  مقارنة باآلخرین لمقبولة أو غیر المؤیدة لكفاءتهمیسعون لتجنب األحكام غیر ا
أشـــار وعـــن عالقـــة توجهـــات أهـــداف األداء بالمشـــكالت النفســـیة والســـلوكیة 

تجنــب أو اإلحجــام یــؤدي إلــى أنمــاط مــن العدیــد مــن البــاحثین إلــى أن توجــه هــدف 
الســلوكیات المرضــیة أو غیــر الســویة كســوء التكیــف واالنســحاب وضــعف الثقــة فــي 

كما وجد  .(Elliot, 1997; Elliot & Church, 1997; Elliot & Harackiewicz, 1996) الذات
أحجـام یمكنهـا التنبـؤ  -أن أهـداف األداء  Middleton and Midgley (1997) كـل مـن

كمـا . تجنب طلب المسـاعدة وقلـق االختبـارو  بصورة سلبیة بفعالیة الذات األكادیمیة
 ارتبــاط دال موجــب بــین التجنــب أو اإلحجــام فــي (Midgley & Urdan, 2001)وجــد 

ا كشـفت ، كمـAcademic self-handicapped األداء واإلعاقة الذاتیة لألداء األكـادیمي 
إقـــــدام تــــرتبط بأنمـــــاط تكیفیـــــة  -نتــــائج بعـــــض الدراســــات أن توجهـــــات أهــــداف أداء

قـــد تكـــون ، إیجابیــة فـــي مواقــف الـــتعلم فـــي حــین أن توجهـــات أهـــداف تجنــب األداء
مســئولة عــن التــأثیرات الســلبیة للــتعلم وعــدم القــدرة علــى التكیــف ووجــود أنمــاط تعلــم 

   (Çetin& Akın, 2009 )غیر سویة
أشــارت العدیــد مــن الدراســات إلــى ضــرورة تشــجیع الطــالب علــى  وعلیــه فقــد

   (Ames, 1992) تبني أهدف اإلتقان والتقلیل قدر اإلمكان من تبنیهم ألهداف األداء

ومع ذلك فمن یستقرئ األدبیات الحدیثـة المتعلقـة بالمجـال یجـد أنهـا ال تنحـو 
وص التمییـــز أو نفـــس هـــذا المنحـــى، فهـــذه األدبیـــات ال تؤیـــد الفكـــرة الســـابقة بخصـــ

التفرقــة بــین النــوعین الســابقین مــن توجهــات الهــدف، حیــث یــرون أن هنــاك حــاالت 
معینـــة مـــن توجهـــات أهـــداف األداء قـــد تــــؤدي أیضـــًا إلـــى تطـــویر وتحســـین كفــــاءة 

یمـا ف. كمـا دعـوا إلـى ضـرورة إعـادة البحـث (Harackiewicz and Sansone 1991)الفـرد
عتـــرف بالتــأثیرات اإلیجابیــة ألهـــداف األداء یتعلــق بنظریــة توجهـــات الهــدف والتــي ت

مثلهـــا مثـــل أهـــداف الـــتعلم. كمـــا أشـــاروا إلـــى أنـــه لـــیس مـــن الضـــروري التعامـــل مـــع 
االختالفات بین توجهات الهـدف علـى أنهـم أنمـاط متناقضـة أو علـى طرفـي نقـیض 
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بل قد یتبني الطالب أكثر من نوع من أنـواع توجهـات الهـدف فـي نفـس الوقـت وهـو 
  الدراسة الحالیة. ما تتبناه

أن الطـالب قـد یكـون لـدیهم  Meece and Holt (1993)علـى سـبیل المثـال وجـد 
دافعیــة إتقــان عالیــة ولــدیهم فــي الوقــت ذاتــه توجهــات أداء عالیــة، بینمــا نجــد طالبــًا 

األداء). وخـــــــالل  –آخـــــــرین قـــــــد یكونـــــــون منخفضـــــــین فـــــــي كـــــــال البعـــــــدین(اإلتقان 
یـز البحـث علـى كیفیـة تفاعـل وتـأثیر األهـداف التسعینات من القرن الماضـي تـم ترك

نجازهم Multiple goals المتعددة   Wentzel 1991, 1993; Wolters)على تعلم الطالب وإ

et al., 1996)  . لوجهة النظـر هـذه تبـدو أهـداف اإلنجـاز بنـاء متكامـل یـرى أن ً◌ ووفقُا
فـــــي وقـــــت الطــــالب یمكـــــنهم أن یمارســـــوا توجهـــــات اإلتقـــــان واألداء والتجنـــــب معـــــا 

     (Valle et al., 2003)واحد
 ;Elliot, 1999; Elliot & Church, 1997; Elliot & Thrash, 2002) وهـو مـا أكـده

Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto, & Elliot, 1997)   عنـدما بحثـوا األنمـاط غیـر
لـى الجیدة من توجهات أهداف األداء، فوجدوا أن أهداف األداء لیست كلهـا تـؤدي إ

سوء التكیف بل على العكس من ذلك فقد تؤدي إلـى أن یكـون الطـالب أكثـر توافقـًا 
نجازًا من أهداف التعلم. كما أشاروا إلى أن تصـنیف أهـداف الـتعلم واألداء محیـرة  وإ

 & Elliot & Harackiewicz, 1996; Elliot بدرجـة كبیـرة نظـرًا لتنـاقض نتـائج الدراسـات
Church, 1997; Middleton & Midgley, 1997).  

ن كانــت نتــائج بعــض الدراســات التــي أجریــت للتحقــق مــن هــذین النمطــین  وإ
من األهداف قـد أظهـر أن المخرجـات التعلیمیـة األكثـر مالئمـة تتطلـب التـوازن بـین 

  .    (Dweck & Leggett, 1988)كل من أهداف التعلم وأهداف األداء
فیر رؤیــة واضـحة فیمــا ســاعدنا أهـداف إنجــاز الطـالب فــي تـو تویمكـن أن    

یتعلـــق بـــالطرق المختلفـــة التـــي تســـتخدم فـــي تقیـــیم الطـــالب وانـــدماجهم فـــي مواقـــف 
باالندماج األكـادیمي وتصـمیم ووضـع  التوجه كیفیة ارتباط األداء األكادیمي. وتحلیل

 Elliot and Dweck, 1988; Meece and) المنـاهج واتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـالطالب

Holt, 1993). . والجــــدول التــــالي یوضــــح نــــوعي توجهــــات الهــــدف وحــــالتي اإلقــــدام
  (Pintrich, 2000a)واإلحجام وفق تصور 

  )١جدول (
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  نوعا توجھات الھدف وحالتا اإلقدام واإلحجام
  حالة اإلحجام  حالة اإلقدام  

توجھات 
  ھدف اإلتقان

 التركیز على إتقان المھمة 
 التعلم والفھم 
 دم ، یستخدم معاییر تحسین الذات، الت ق

  الفھم العمیق للمھام

 التركیز على تجنب المھمة 
 سوء الفھم -عدم إتمام المھمة 
  واب ن الص ة م اییر مثالی تخدم مع یس

  القائم على التخویف والترھیب
توجھات 
  ھدف األداء

  ًالتركیز على أن یكون متفوقا 
 یكون األفضل، یكون األذكى 
  ة ة مقارن ي أداء المھم ل ف األفض

 باآلخرین
 ل الحصول یستخدم مح كات معیاریة مث

ة  ة مقارن ل درج ى أو أفض ى أعل عل
 باآلخرین

  أن یكون في قمة الترتیب أو أعلى أداء
  داخل الفصل

 یتجنب األداء المتدني 
  ھ أو ینظر إلیھ نظرة دونیة أو على أن

 غبي مقارنة باآلخرین
  دم ل ع ة مث ات معیاری تخدم محك یس

یئة، أو أال  ة س ى درج ول عل الحص
  أداء داخل الفصل یكون أداؤه أقل

  الدراسات التي تناولت توجهات الهدف:
أجریـــت دراســـات متنوعـــة اســـتهدفت كشـــف العالقـــة بـــین توجهـــات أهـــداف 

الضـغوط النفسـیة، جـودة الحیـاة النفسـیة، التحصــیل ك ؛اإلنجـاز وعـدد مـن المتغیـرات
وســــوف نعــــرض  .فعالیــــة الــــذاتو ، تنظــــیم الــــذاتالدراســــي، والفعالیــــة األكادیمیــــة، 

  اسات المرتبطة بالدراسة الحالیة على النحو التالي:للدر 
الفـروق التحقـق مـن اسـتهدفت والتـي  (Nolen,1987a)  فـي الدراسـة التـي قـام بهـا

لـــدى  االســـتراتیجیات التعلیمیـــة،عـــن فعالیــة ، ومعتقـــدات النمائیــة فـــي أهـــداف الــتعلم
یهـــا وقـــد أشـــارت النتـــائج التـــي توصـــلت إل والجامعـــات. عینـــة مـــن طـــالب المـــدارس

الدراســة إلــى أنــه مــن بــین ثالثــة أنــواع مــن توجهــات الهــدف، فقــط توجهــات المهمــة 
كانـــــت دالـــــة ومرتبطـــــة بصـــــورة إیجابیـــــة مـــــع المعتقـــــدات عـــــن جـــــدوى اســـــتراتجیات 
المعالجة العمیقة. ومـن أكثـر الفـروق التـي ظهـرت بوضـوح الفـروق فـي اسـتراتجیات 

  .الب الجامعةالتعلم وكانت لصالح طالمعالجة التي ترتبط بمصادر 
العالقـة  بحـثدفت إلـى والتـي هـ  (Greene & Miller,1996)كما توصلت دراسـة 

بین توجهات الهدف القائمة على التقریر الـذاتي والقـدرة المدركـة واالنـدماج المعرفـي 
أثنــاء الــتعلم والتحصــیل الدراســي لــدى طــالب الجامعــة. وقــد أشــارت النتــائج إلــى أن 

رجات أهداف التعلم ارتبطت بصورة ایجابیـة مـع االنـدماج كًال من القدرة المدركة ود
المعرفــي ذي المعنــي والمتضـــمن فــي تنظــیم الـــذات واســتراتجیات المعالجــة العمیقـــة 

  .والرغبة في التعلم المستخدمة
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العالقــة التعــرف علــى والتــي اســتهدفت    (Morris,2003)كمــا جــاءت دراســة
ضـــغوط لـــدى عینـــة مـــن طلبـــة إلنجـــاز وأســـالیب مواجهـــة الهـــات أهـــداف ابـــین توج

 البتوصلت الدراسة إلـى وجـود فـروق بـین طـ. و امعة التقلیدیین وغیر التقلیدیینالج
الجامعــة التقلیــدیین وغیــر التقلــدیین فــي كــل مــن توجهــات أهــداف اإلنجــاز وأســالیب 

. كمـــا توصـــلت النتـــائج إلـــى أن توجهـــات أهـــداف لصـــالح غیـــر التقلیـــدیین المواجهـــة
  نبأ بأسالیب المواجهة النوعیة. التعلم یمكنها أن تت

والتــي هــدفت إلــى بحــث العالقــة  (Brdar et al,2005) كمــا توصــلت دراســة 
لــدى عینــة  الدراســي فشــلبــین توجهــات الهــدف، واســتراتجیات مواجهــة الضــغوط وال

التنبــــؤ باإلنجــــاز وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى إمكانیــــة  .مــــن طــــالب المرحلــــة العلیــــا
كل غیــــر مباشــــر مــــن خــــالل اســــتراتجیات مواجهــــة األكــــادیمي بشــــكل مباشــــر وبشــــ

اســتراتجیات مواجهــة كمــا وجــدت الدرســاة أن . وتوجهــات أهــداف اإلنجــاز الضــغوط
  منبئات وسیطة بین توجهات الهدف واإلنجاز األكادیمي.تقع كالضغوط 

التعـرف والتـي اسـتهدفت   (Mousoulides & Philippou,2005)كما أجریت دراسة 
معتقـدات الدافعیـة، واسـتراتجیات تنظـیم الـذات، وأهـداف اإلنجـاز العالقة بین العلى 

في مادة الریاضیات لدى المعلمین القبرصـیین قبـل الخدمـة. وقـد تـم تطبیـق الدراسـة 
) معلمـــًا قبـــل الخدمـــة. وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى أن فعالیـــة الـــذات تعـــد ١٩٤علـــى (

ســـتراتیجیات تنظـــیم الـــذات قویـــًا باإلنجـــاز األكـــادیمي فـــي مـــادة الریاضـــیات، وا ئـــاً منب
المســـتخدمة، وهـــو مـــا یشـــیر إلـــى أن الطـــالب ذوي معتقـــدات فعالیـــة الـــذات العالیـــة 
وتوجهـــات أهـــداف اإلتقـــان والـــذین یعطـــون قیمـــة عالیـــة للمهـــام ویســـتخدمون أنواعـــًا 

وعیــــًا مختلفــــة مــــن اســــتراتیجیات الــــتعلم المعرفیــــة ومــــاوراء المعرفیــــة یكونــــون أكثــــر 
  الدافعیة. عتقداتهموتنظیمًا لم

والتـي هـدفت إلـى التحقـق مـن العالقـة بـین (Roebken,2007)  وتوصـلت دراسـة 
توصــلت توجهــات أهــداف الطــالب، ورضــاهم وانــدماجهم األكــادیمي واإلنجــاز، وقــد 

الطــالب الـذین یجمعــون بـین توجهـات أهــداف الـتمكن واألداء أكثــر الدراسـة إلـى أن 
رجــــــات عالیــــــة مــــــن االنــــــدماج رضــــــا عــــــن خبــــــراتهم األكادیمیــــــة، كمــــــا یظهــــــرون د



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٠٣

وینجـــزون بصـــورة أفضـــل مـــن الطـــالب ذوي توجهـــات أهـــداف اإلتقـــان  األكـــادیمي،
  .وحدهاداء األوحدها أو توجهات أهداف 

لعالقـة التعـرف علـى اوالتي استهدفت (Putwain et al,2010)  كما أشارت دراسة
وبصـفة خاصـة إذا مـا كانـت  وأهـداف اإلنجـاز، الكفـاءة معتقـداتو قلـق االختبـار  بـین

أهــداف اإلنجــاز تتوســط العالقــة بــین معتقــدات الكفــاءة وقلــق االختبــار. وقــد طبقــت 
وأشــارت النتــائج إلــى أن الطــالب  .الدراســة علــى طــالب الصــف األول الثــانوي هــذه

منخفضــي الكفــاءة فــي الریاضــیات قــرروا أنهــم كــانوا أكثــر قلقــًا وأمیــل إلــى اســتخدام 
اضـــــًا تجنـــــب ، كمـــــا أن الطالبـــــات الالتـــــي أظهـــــرن انخف –توجهـــــات أهـــــداف تمكـــــن

تمكــن  -ت أهــداف أداء، وكــن أمیــل إلــى تبنــي توجهــاملحوظــًا فــي الكفــاءة اللفظیــة
وهـــــو مـــــا یشـــــیر إلـــــى كیـــــف أن مـــــادة الریاضـــــیات تـــــرتبط بـــــالخوف والفشـــــل بـــــین 

  سیة.االموضوعات الدر 
  :ونخلص من الدراسات السابقة المرتبطة بتوجهات أهداف اإلنجاز إلى ما یلي

متغیـر توجهــات أهــداف اإلنجــاز مــن المتغیــرات النفســیة التــي علــى درجــة كبیــرة  -
هم توجهــات أهــداف اإلنجــاز فـــي نجــاح أو فشــل الفـــرد مــن األهمیــة؛ حیــث تســـ

   .أواألكادیمي الدراسي

كمــا أن توجهــات الهــدف تحــدد طبیعـــة ونوعیــة ومســتوى اســتراتیجیات مواجهـــة  -
 الضغوط

، فقـد أشـارت نتـائج للصـحة النفسـیة اإلیجابیـةوجود عالقة بین توجهات الهدف  -
فشــل فــإن األفــراد ذوي العدیــد مــن الدراســات إلــى أنــه فــي مواقــف اإلخفــاق أو ال

توجهـات أهـداف اإلنجــاز تكـون لــدیهم قـدرة منخفضــة مـن األحكــام الذاتیـة، ممــا 
یشـــكل تهدیـــدًا لتقـــدیر الـــذات فیـــؤدي إلـــى مشـــاعر ســـلبیة مثـــل القلـــق واالكتئـــاب 
ـــذات، وفعالیـــة الـــذات  والخجـــل وانخفـــاض مفهـــوم الـــذات األكادیمیـــة، وتقـــدیر ال

 ;Elliot & Church, 1997) إلیجابیــةوكلهــا مظــاهر ســلبیة للصــحة النفســیة ا
McGregor & Elliot, 2002; Skaalvik, 1997). 

عــــن عالقــــة توجهــــات أهــــداف  -فــــي حــــدود علــــم الباحــــث –لــــم تجــــر دراســــات -
اإلنجــاز بجــودة الحیــاة النفســیة فــي البیئــة العربیــة كأحــد المتغیــرات التــي یمكــن 



 د. عبد العزیز إبراهیم سلیم  الضغوط التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز وبعض استراتیجیات مواجهة

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢٠٤

احــث إلجــراء الدراســة التنبــؤ مــن خاللهــا بجــودة الحیــاة النفســیة وهــو مــا دفــع الب
  الحالیة

: استراتجیات مواجهة الضغوط    ثالثًا
الشــك أن االعتــراف بوجــود الضــغوط أمــر مســلم بــه منــذ قــدیم الزمــان وكلمــة 

التــي تعنـي " ســحبة بشــدة "  stringereمــأخوذة مــن الكلمـة الالتینیــة  stress""ضـغط" 
رنســـیة فـــي حـــین یـــرى الـــبعض اآلخـــر أن مصـــطلح الضـــغط اشـــتق مـــن الكلمـــة الف

والتي تشیر إلـى معنـى االختنـاق والشـعور بالضـیق أو الظلـم. وقـد  Destressالقدیمة 
والتـي أشـارت إلـى معنـى الضـیق أو االضـطهاد.  Stressتحولـت فـي اإلنجلیزیـة إلـى 

ویعـــد هـــانز ســـیلي الرائـــد فـــي اســـتخدام المصـــطلح فـــي علـــم الـــنفس، حیـــث یعـــرف 
یــر المحــددة ألیــة مطالــب تقــع علیــه بأنــه اســتجابة الجســم غ"الضــغط النفســي بأنــه: 

 داخلیـة أو خارجیـة كانـت سـببًا أو نتیجـة ألیـة ظـروف طارئـة مؤلمـة أو غیـر سـارة"

(Selye,1959) بینما یعرف ،Mc Graph(1970)   الضغوط بأنها إدراك الفرد لعـدم قدرتـه
إحــداث اســتجابة مناســبة لمطلــب أو مهمــة، ویصــاحب هــذا اإلدراك انفعــاالت  علــى

ـــــرات فســـــیولوجیة كـــــرد فعـــــل تنبیهـــــي ســـــلبیة كا ـــــق، واالكتئـــــاب، وتغی لغضـــــب، والقل
  ."الفرد للضغوط التي یتعرض لها

أمــا عــن أســلوب المواجهــة الــذي نعنیــه فــي هــذه الدراســة فغالبــًا مــا یشــار إلیــه 
 ,Morris, et al)"الطریقـة التـي یواجـه بهـا الفـرد المواقـف الضـاغطة :"فـي األدب بأنـه

2003)..  
أسـالیب المواجهـة بأنهـا: " تغییـر  Lazarus and Folkman (1984) كمـا عـرف

الجهـود المعرفیـة والسـلوكیة التـي یبـذلها الفـرد باسـتمرار إلدارة الضـغوط الداخلیـة و/ 
أو الخارجیـــة التـــي یـــتم تقییمهــــا كصـــعوبات تقـــف فـــي طریــــق الشـــخص. كمـــا أنهــــا 

مجموعـة محـددة  یواجـه عنـدما تعكـس میـل الفـرد لالسـتجابة بطریقـة یمكـن التنبـؤ بهـا
الظروف(مثل: المواقف التي یقیِّمها على أنها غیـر مریحـة أو ال یمكـن السـیطرة  من

  .(Anshel, Williams, & Williams, 2000)علیها) 



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
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 ٢٠٥

مجمـوعتین رئیسـتین مـن للمواجهـة   Lazarus and Folkman (1984) وقد وصف
 ،Problem-focused strategies علـى المشـكلة متمركـزةأطلـق علیهمـا: االسـتراتیجیات ال

ــــى االنفعــــال . وتشــــیر Emotion-focused strategies واالســــتراتجیات المتمركــــزة عل
حـول المشــكلة إلــى الجهـود المعرفیــة والسـلوكیة التــي یبــذلها  تمركــزةاالسـتراتجیات الم

الفــرد لمحاولــة التوافــق مــع مصــادر الضــغوط. ومــن األمثلــة علــى ذلــك، إســتراتیجیة 
. بینمـــــا تهـــــدف االســـــتراتیجیات إعـــــادة البنـــــاء المعرفـــــيیجیة حـــــل المشـــــكلة، إســـــترات

المتمركــــزة حــــول االنفعــــال إلــــى تقلیــــل االســــتثارة االنفعالیــــة والجســــمیة الناتجــــة عــــن 
التعبیــــر الضــــغوط غیــــر المرغــــوب فیهــــا. وتشــــمل هــــذه االســــتراتیجیات إســــتراتیجیة 

ستراتیجیة و ، االنفعالي     المساندة االنفعالیة.إ
مــن الدراســـات إلـــى أن توجهــات أهـــداف إنجـــاز الطـــالب تشــیر نتـــائج كثیـــر و 

یمكنها التنبؤ بالضغوط التـي تواجـه الطـالب فـي مواقـف الـتعلم، وطریقـة اسـتجابتهم 
لهـــذه الضـــغوط واســـتخدامهم الســـتراتجیات مواجهـــة الضـــغوط والتعامـــل معهـــا. فقـــد 

اد أشـارت الدراسـات إلـى أن توجهـات أهـداف اإلنجـاز تـؤثر علـى طریقـة تفكیـر األفـر 
ومشـــاعرهم وســـلوكهم فـــي مواقـــف التحصـــیل أو اإلنجـــاز وتـــرتبط بمختلـــف النـــواتج 

وتعتمــد  .(Linnenbrink & Pintrich, 2002)التعلیمیــة الســلوكیة والمعرفیــة والوجدانیــة
ـــتعلم علـــى مفـــاهیم النجـــاح والكفـــاءة مرجعیـــة الـــذات  self-referenced توجهـــات ال

conceptions، ـــتعلم، وتحســـ تقـــان المهمـــةوالتركیـــز علـــى ال  ,Kim)ین أداء الفـــرد ، وإ

وینظر عـادة إلـى أهـداف الـتعلم علـى أنهـا تـرتبط باالنفعـاالت االیجابیـة مثـل  .(1999
واالنـــدماج فیهـــا. كمـــا یســـتطیع الطـــالب ذوو توجهـــات أهـــداف  مهمـــةبالاالســـتمتاع 

الـــــتعلم والـــــذین یعتمـــــدون علـــــى المحكـــــات الداخلیـــــة فـــــي تحدیـــــد نجـــــاحهم مواجهـــــة 
  (Dweck & Leggett, 1988)تعامل معها بصورة أفضلالضغوط وال

بالنســبة للطــالب ذوي توجهــات أهــداف األداء یعتمــدون علــى تقیــیم كفــاءتهم 
وهـو مـا یعكـس اسـتجابات غیـر تكیفیــة أو  .(Kim, 1999)بمقارنـة أدائهـم مـع اآلخـرین

د ردو  تجنـب فـي النتـائج أو المخرجـات والرغبـة كما یمیلون إلى التركیز على مرضیة،
األفعــال الســـلبیة. كمــا أنهـــم مــدفعون فـــي إنجــاز مهـــامهم بالدافعیــة الخارجیـــة والتـــي 
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، hopelessness تـــرتبط فـــي الغالـــب باالنفعـــاالت الســـلبیة مثـــل الیـــأس أو فقـــد األمـــل
    .anxiety and stressوالقلق واالنضغاط 

االنفعــاالت ترتكــز علــى المقارنــة االجتماعیــة الخارجیــة مــع اآلخــرین،  وهــذه
الســـعي إلـــى إنجـــاز األعمـــال بصـــورة أفضـــل مـــن الغیـــر والظهـــور بمظهـــر الـــذكي و 

وتجنــــب النظــــرة الســــلبیة إلیــــه علــــى أنــــه غیــــر موهــــوب وأقــــل ذكــــاء مــــن اآلخــــرین. 
والطـــالب الـــذین یتبنـــون أهـــداف األداء هـــم أكثـــر قلقـــًا وأكثـــر شـــعورًا بالضـــغط تجـــاه 

عملیـــــــة الـــــــتعلم  أدائهـــــــم األكـــــــادیمي ومكـــــــانتهم بـــــــین األقـــــــران، وال یركـــــــزون علـــــــى
كمـا أنهـم أكثـر إحساسـًا بالضـغوط فـي . (Nicholls, Jones, & Hancock, 2003)نفسـها

 خارجیـــة لتقیـــیم نجـــاحهم.معـــاییر مواقـــف التحصـــیل أو اإلنجـــاز ألنهـــم یســـتخدمون 
فمحكات النجاح لدیهم خارجیة الوجهة مثـل مقارنـة أنفسـهم أو تفـوقهم بـأقرانهم. ممـا 

للشـــعور بالضـــغوط والمعانـــاة مـــن قصـــور أو نقـــص  یجعلهـــم عرضـــة بصـــورة كبیـــرة
محتمـــل فـــي األداء، وهـــو مـــا یشـــیر إلـــى وجـــود عالقـــة قویـــة بـــین توجهـــات الهـــدف 

  وطریقة التعامل مع الضغوط ومواجهتها.
أســالیب یســتخدمون إلــى أن األفــراد  Endler and Parker (1990)أشــار  كمــا

رتبط بتوجهـات أهـداف تـ للمواقـف الضـاغطة یتعرضـونمختلفة من المواجهة عندما 
العالقـــة بـــین   Pensgaard &Roberts (2003) بحـــثاإلنجــاز التـــي یتبنونهـــا. كمــا 

جیات مواجهـة الضـغوط یتوجهات األنا أو الذات وتوجهـات المهمـة واسـتخدام اسـترات
ـــــن الریاضــــــــــیین المشــــــــــاركین فــــــــــي دورة األلعــــــــــاب االولمبیــــــــــة  بـــــــــین مجموعــــــــــة مـــــ

ــــائج التــــي)١٩٩٤(الشــــتویة ــــى  . أظهــــرت النت توصــــال إلیهــــا أن توجهــــات الــــذات عل
المهــام العالیــة/ المنخفضــة تــرتبط بصــورة دالــة وواضــحة باســتخدامهم الســتراتجیات 
مواجهـة فعالـة ومسـاندة انفعالیـة واجتماعیـة. كمـا وجـدا أیضـًا أن توجهـات الــذات أو 
األنـــا المرتفعـــة ارتبطـــت بانخفـــاض فـــي اســـتخدام اســـتراتجیات التخطـــیط والمواجهـــة 

  ة بین الریاضیات اإلناث. الفعال
  الدراسات التي تناولت استراتیجیات مواجهة الضغوط:

اسـتهدفت  متنوعـة فـي مجـال اسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط دراسـاتأجریت 
كشـــف العالقـــة بـــین اســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط وعـــدد مـــن المتغیـــرات النفســـیة 
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ق النفســــــــي ، التوافــــــــوالصــــــــحة النفســــــــیةف اإلنجــــــــاز، كتوجهــــــــات أهــــــــدااألخــــــــرى، 
وســــوف نعــــرض للدراســــات المرتبطــــة بالدراســــة الحالیــــة علــــى النحــــو  واالجتمــــاعي،

  التالي:
) والتــي هــدفت إلــى ١٩٩٢،حســن عبــد المعطــي(ففــي الدراســة التــي قــام بهــا 

العالقة بین ضغوط أحـداث الحیـاة والصـحة النفسـیة وبعـض متغیـرات التعرف على 
فــردًا مــن الجنســین، تراوحــت  )١٦٨الشخصــیة، وأجریــت الدراســة علــى عینــة مــن (

) ســـنة واســـتخدم الباحـــث أداتـــین لقیـــاس ضـــغوط الحیـــاة ٥٠-٢٣أعمـــارهم مـــا بـــین(
دال بـــین الضـــغوط وجمیـــع  ارتبــاطإلـــى وجـــود النتــائج  وتوصـــلتوللصــحة النفســـیة، 

  األعراض اإلكلینیكیة المرضیة. 
التعـــرف علـــى العالقـــة والتـــي اســـتهدفت  (Collins,1992)كمـــا توصـــلت دراســـة 

الضـغوط والصـالبة النفسـیة لـدى المـراهقین، وتكونـت العینـة مـن الشـباب الـذین  نبی
، واســــتخدمت مقیــــاس  ٢٢٣) ســــنة، وعـــددهم ١٦-١١تتـــراوح أعمــــارهم بــــین ( شــــابًا

الصــالبة النفســیة للمــراهقین، وأظهــرت النتــائج أن الصــالبة النفســیة عملــت كحــاجز 
  مخفف من تأثیر الضغوط.

) والتــــي هــــدفت إلــــى ٢٠٠٠،ن المشــــعان عویــــد ســــلطاكمــــا أجریــــت دراســــة (
التعـــرف علـــى مصـــادر الضـــغوط لـــدى المعلمـــین  فـــي المرحلـــة المتوســـطة، تكونـــت 

واســتخدم  ) معلمــًا ومعلمــة مــن الكــویتیین وغیــر الكــویتیین،٧٤٥عینــة الدراســة مــن (
وأظهــرت ، الباحــث مقیــاس الضــغوط النفســیة، ومقیــاس الضــغوط المهنیــة للمعلمــین

ن النتائج أن المعلمی ن الكویتیین أكثر تعرضـًا لضـغوط العمـل مـن غیـر الكـویتیین وإ
  المعلمات أكثر شعورًا بضغوط العمل من المعلمین. 

والتـي اسـتهدفت التنبـؤ بـبعض المؤشـرات  (Phillips,2007)كما توصلت دراسة 
الحالـــــة المزاجیـــــة)؛ مـــــن خــــــالل  -القلـــــق -الدالـــــة علـــــى التوافـــــق النفســـــي(الكتئاب

جهــــة المســــتخدمة، وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن طــــالب مرحلــــة اســــتراتیجیات الموا
علـــم الــنفس التجریبـــي، وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة  البكــالوریوس ممـــن یدرســـون مقـــرر

إلى أن استراتیجیات المواجهة المستخدمة تعد منبئـًا جیـدًا بالمؤشـرات النفسـیة الدالـة 
  على التوافق النفسي.
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تراتیجیات مواجهـة الضـغوط إلـى مـا ونخلص مـن الدراسـات السـابقة المرتبطـة باسـ
  یلي:

ــــة متغیــــر اســــتراتیجیات مواجهــــة الضــــغوط النفســــیة وارتباطــــه بكثیــــر مــــن  - أهمی
 ، وتوجهـات أهـداف اإلنجـاز،واألداء األكـادیميالمتغیرات مثل التوافق النفسـي، 
 .الصحة النفسیة، التوافق النفسي

مواجهـــة الضـــغوط  نــدرة البحـــوث والدراســـات العربیـــة التــي تناولـــت اســـتراتیجیات -
فــي عالقتهــا بجــودة الحیــاة النفســیة أو اســتخدام اســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط 

 في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة.
  تعقیب عام على الدراسات السابقة :

  یتضح من عرض الدراسات السابقة ما یلي :
 ن خــالل اإلطــار النظــري الــذي تــم عرضــه؛ والدراســات الســابقة التــي تناولــت مــ

یــرات الدراســة الحالیــة یالحــظ وجــود عالقــة بــین جــودة الحیــاة النفســیة وكــل متغ
مـــن توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز، واســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط؛ إال أن هـــذه 
الدراسـات قــد تناولتهـا مــن منظــور مختلـف عــن الدراســة الحالیـة؛ باإلضــافة إلــى 

سـة الحالیــة؛ ممــا نـدرة الدراســات فـي البیئــة المصـریة التــي تناولـت متغیــرات الدرا
دفـــع الباحـــث إلـــى إجـــراء هـــذه الدراســـة مـــن اجـــل الخـــروج بصـــیغة تنبؤیـــة لهـــذه 

 المتغیرات من حیث قدرتها على التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة.
  قلـــة عـــدد الدراســـات التـــي ركـــزت علـــى الكشـــف عـــن البروفیـــل النفســـي للطالـــب

اإلیجابیـــة فـــي المتمتـــع بجـــودة الحیـــاة النفســـیة كأحـــد مؤشـــرات الصـــحة النفســـیة 
ضـــوء توجهـــات الهـــدف واســـتراتجیات مواجهـــة الضـــغوط خاصـــة لـــدى طـــالب 

 الجامعة
  بـــالرغم مـــن قلـــة عـــدد الدراســـات االرتباطیـــة التـــي بحثـــت العالقـــة بـــین توجهـــات

األهـــداف وجـــودة الحیـــاة النفســـیة أو الصـــحة النفســـیة مثـــل دراســـة (حســـن عبـــد 
، (Roebken,2007) اسـة، در (Kaplan & Maehr,1999))، ودراسـة ١٩٩٢المعطـي،
، إنهــا لــم تحــاول الكشــف عــن  (Moldovan,2011)، ودراســة (Chow,2010)ودراسـة 
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دور توجهـات األهـداف كمحـددات لجـودة الحیـاة النفسـیة وهـو مـا یسـعى البحــث 
 الحالي لمحاولة الوقوف علیها. 

  قلـــة الدراســــات التــــي تناولــــت العالقــــة بــــین جــــودة الحیــــاة النفســــیة واســــتراتجیات
بـــراهیم، جهـــة الضـــغوط مثـــل دراسة(حســـن والمحـــرزيموا  )، ودراســـة٢٠٠٦وإ

(Hong,2008) ، لــذلك ســعت الدراســة الحالیــة إلــى بحــث هــذه العالقــة الســتجالئها
  ووضع محددات لها. 

  قلة الدراسات التي تناولت العالقة بین توجهـات األهـداف واسـتراتجیات مواجهـة
فإنـــه ال توجــــد  (Moldovan,2011)الضـــغوط وجـــودة الحیـــاة النفســـیة مثـــل دراســـة 

نمـاذج تفســیریة للتعــرف علـى عالقــات التــأثیر المباشـر وغیــر المباشــر توجهــات 
األهـداف واســتراتجیات مواجهــة الضــغوط وجــودة الحیــاة النفســیة وهــو مــا یســعى 

 البحث الحالي لمحاولة الوقوف علیها.
  الحیــاة اهتمــت بدراسـة جــودة  –فــي حــدود علـم الباحــث –ال توجـد دراســة عربیـة

 النفسیة في ضوء توجهات األهداف واستراتجیات مواجهة الضغوط.
  حاجـة األدبیـات النفســیة فـي الــوطن العربـي للدراســات التـي تــربط بـین العملیــات

الممثلة بتوجهات أهداف اإلنجـاز باعتبارهـا نظریـة حدیثـة فـي الـتعلم  –الدافعیة 
غوط، والنفسـیة المتمثلــة والمهـارات واالسـتراتیجیات المتمثلـة فــي مواجهـة الضـ –

 في جودة الحیاة النفسیة.
  متغیر جودة الحیاة النفسیة مـن المتغیـرات التـي علـى درجـة كبیـرة مـن األهمیـة؛

حیــث تســهم جـــودة الحیــاة النفســیة فـــي تمتــع الفــرد بدرجـــة مرتفعــة مــن الصـــحة 
النفسیة؛ والسـعادة والتفـاؤل؛ والرضـا وتخفیـف اثـر ضـغوط الحیـاة والتوافـق تجـاه 

 حداث الحیاة.أ
  كمــا أجــرى بحــث فــي اســترالیا علــى عینــة مــن طــالب المــدارس الثانویــة حــاول

التحقــق مــن أي أنــواع توجهــات الهــدف قــد تــؤدي إلــى التكیــف أو ســوء التكیــف 
في مواقف التعلم وأسالیب المواجهة. وقد توصـلت هـذه الدراسـة إلـى عـدة نتـائج 

كیفیــة بینمــا تــرتبط أهــداف أهمهــا أن أهــداف الــتمكن تــرتبط بأســالیب مواجهــة ت
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 ,Harackiewicz et al., 2002; Midgley)األداء بأســالیب مواجهــة غیــر تكیفیــة
Middleton, & Kaplan, 2001).   

  فروض الدراسة:
في ضوء المسلمة األساسیة التي تستند إلیها الدراسة الحالیـة، والتـي مفادهـا أن 

 فــي إحســاس الفــردضــغوط تــؤثر توجــه الفــرد نحــو اإلنجــاز واســتراتیجیات مواجهتــه لل
بجــودة الحیــاة النفســیة، فإنــه یمكــن صــیاغة الفــروض التــي تقــیس العالقــة المتوقعــة 

واســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط)  -بــین المتغیــرات المســتقلة (توجــه هــدف اإلنجــاز
  وبین المتغیرات التابعة (جودة الحیاة النفسیة) على النحو التالي:

أهـــداف ین جـــودة الحیـــاة النفســـیة وتوجهـــات توجـــد عالقـــة دالـــة إحصـــائیًا بـــ .١
   نجاز لدى الطالب المعلم.اإل

بـین جـودة الحیـاة النفسـیة واسـتراتیجیات مواجهـة  توجد عالقة دالة إحصائیاً  .٢
 الضغوط لدى الطالب المعلم.

یمكـن التنبـؤ بجــودة الحیـاة النفســیة لـدى الطالــب المعلـم فــي ضـوء توجهــات  .٣
ویتفــرع مــن هــذا مواجهــة الضــغوط. ف اإلنجــاز وبعــض اســتراتیجیات اهــدأ

 الفرض الفروض الفرعیة التالیة:
توجـه لـدى الطالـب المعلـم فـي ضـوء بجودة الحیاة النفسـیة التنبؤ یمكن  )١-٣(

 إقدام  وبعض استراتیجیات مواجهة الضغوط ". –الهدف أداء
بجودة الحیاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم فـي ضـوء توجـه التنبؤ یمكن  )٢-٣(

 ".وبعض استراتیجیات مواجهة الضغوطإحجام  –الهدف أداء
بجودة الحیاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم فـي ضـوء توجـه التنبؤ یمكن  )٣-٣(

 إقدام وبعض استراتیجیات مواجهة الضغوط ". –الهدف تمكن
بجودة الحیاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم فـي ضـوء توجـه التنبؤ یمكن  )٤-٣(

 ".غوطوبعض استراتیجیات مواجهة الضإحجام  –تمكن الهدف
ــــــة إحصــــــائیة بــــــین متوســـــــطات درجــــــات مرتفعــــــي  .٤ توجــــــد فــــــروق ذات دالل

 .ومنخفضي جودة الحیاة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢١١

ــــــة إحصــــــائیة بــــــین متوســـــــطات درجــــــات مرتفعــــــي  .٥ توجــــــد فــــــروق ذات دالل
 ومنخفضي جودة الحیاة في ضوء إستراتیجیة مواجهة الضغوط.

  إجراءات الدراسة
: عینة الدراسة   أوًال

ــق الدراســـــــة علــــــى عینتـــــــین؛ األولــــــى لتقنـــــــین األدوات وهــــــي العینـــــــة تــــــم ت طبیــــ
مـن طـالب الفرقـة الرابعـة بكلیـة التربیـة االسـتطالعیة، والثانیـة هـي العینـة األساسـیة 

ـــــة الدراســـــة حســـــب الجـــــنس ٢ویوضـــــح جـــــدول ( .جامعـــــة دمنهـــــور – ) توزیـــــع عین
  :والمتوسط واالنحراف المعیاري

  )٢جدول رقم (
  لمجموعتینلف المعیاري المتوسط واالنحرا  

العینة   المجموعة
  الكلیة

  عدد األفراد
  إناث  ذكور  ع  م

  ٠٫٧٦  ٢٢٫٠٢  ٤٠  ١٠  ٥٠  عینة التقنین
  ٠٫٧٧  ٢١٫٩٥  ٧٠  ٣٠  ١٠٠  عینة التطبیق

: أدوات الدراسة    ثانیًا
  تضمنت الدراسة الحالیة األدوات التالیة: 

     ney et al. (2004)Fin إعداد  )M-AGQ(استبیان هدف اإلنجاز المعدل -١
في صـورته األصـلیة   Elliot and McGregor (2001) أعد هذا المقیاس كل من

 Achievement Goal Questionnaire (AGQ) تحــت عنــوان مقیــاس أهــداف اإلنجــاز
 -إقــدام تمكــن –أداء أحجــام  –( أداء إقــداماس أربعــة أنــواع مــن أهــداف اإلنجــازلقیــ

حـدد(مثال؛ هـدفي فـي هـذا الفصـل هـو الحصـول في سیاق دراسـي م تمكن إحجام)،
 Elliot and McGregor علـى درجـة أفضـل مـن معظـم الطـالب اآلخـرین) وقـد وجـد

أن النمـوذج یتكـون مــن أربعـة عوامـل وهــي أفضـل بصـورة دالــة مـن النمــوذج  (2001)
  Vande Walle (1997)، والنموذج ثالثي األبعـاد  Button et al (1996) ثنائي العوامل لـ

  .  
  صدق االستبیان:

وقـد أظهــرت نتـائج التحلیــل عبـارة ) ١٢تكونـت الصـورة األولیــة للمقیـاس مــن (
األربعــة(أداء  هــاف اإلنجــاز بأبعاداهــدأتوجــه ها فــي قیــاس صــدق العــاملي التوكیــدي



 د. عبد العزیز إبراهیم سلیم  الضغوط التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز وبعض استراتیجیات مواجهة

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢١٢

وهــــو مــــا یعــــرف بــــالنموذج تمكــــن إحجــــام)،  -إقــــدام تمكــــن –أداء أحجــــام  –إقــــدام
دراســات للتحقـــق مـــن هــذا المقیـــاس منهـــا  ) . ثــم تـــم عمـــل٢×٢أو إطـــار( الربــاعي 

والتـي أسـفرت عـن تعـدیل المفـردات االثنتـي عشـرة علـى   Finney et al. (2004) دراسـة
لتنقلـه مـن  Elliot and McGregor (2001) مقیـاس توجهـات أهـداف اإلنجـاز األصـلي

قیــاس توجهــات أهــداف اإلنجــاز فــي ســیاق تعلیمــي محــدد إلــى قیاســها فــي الســیاق 
وقــــد صــــیغ هــــذا المقیــــاس وفــــق طریقــــة لیكــــرت ســــباعي  .ي بصــــفة عامــــةاألكــــادیم

) حیــث تشـــیر ٧-١االســتجابة، حیــث یتـــراوح مــدى االســـتجابة علــى المقیــاس مـــن (
) إلـــى أن ٧(، بینمـــا تشـــیر الدرجـــةإلـــى أن العبـــارة غیـــر صـــحیحة تمامـــاً ) ١الدرجـــة(

  .  العبارة صحیحة تماماً 
اب صدق المقیاس بطریقتین أما في الدراسة الحالیة فقد قام الباحث بحس

  هما:
  (أ) صدق المحكمین:

بعــد ترجمــة مفــردات المقیــاس، قــام الباحــث بعرضــه فــي صــورته األولیــة علــى 
ـــنفس والصـــحة النفســـیة واللغـــة اإلنجلیزیـــة  مجموعـــة مـــن المتخصصـــین فـــي علـــم ال

؛ توجهـات أهـداف اإلنجـازإلبداء مالحظاتهم حول بنـود المقیـاس فـي ضـوء تعریـف 
علــى مــدى صــالحیة كــل مفــردة لقیــاس مــا وضــعت لقیاســه، باإلضــافة  وذلــك للحكــم

، س لعینـــة الدراســـة مـــن طـــالب الجامعـــةإلـــى التعـــرف علـــى مالئمـــة مفـــردات المقیـــا
وكــــذلك الحكــــم علــــى صــــحة الترجمــــة والصــــیاغة اللغویــــة لمفــــردات المقیــــاس. وقــــد 

بـین (  فـردات المقیـاس مـاتراوحت نسبة االتفاق بین السادة المحكمین علـى جمیـع م
٦)%١٠٠ -٨٥.  

  (ب) صدق االتساق الداخلي:  
قام الباحث بالتحقق مـن ثبـات البنـاء الـداخلي لالسـتبیان بحسـاب معـامالت 
االرتبــاط بـــین درجــة كـــل مفــردة مـــن مفــردات المقیـــاس، والدرجــة الكلیـــة للبعــد الـــذي 

◌ً وطالبـة مـن طـالب كلیـة التربیـة.٥٠(نتمي إلیه، وذلـك علـى عینـة قوامهـات  ) طالبـًا
                                                

أ.د / محمود عكاشة، أ.د / عادل البنا، أ.م.د/ سعید عبد الغني، د / الحسیني علوان، د/ عادل المنشاوي، د/ محمد أبو  - ٦
  حالوة .
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، وهـذا مـا تظهـره النتـائج   وقد كانت جمیع معامالت االرتباط جوهریة ودالة إحصائیًا
  في الجدول التالي:

  )٣جدول(
  معامالت االرتباط لكل عبارة بالدرجة الكلیة 

  )٥٠على استبیان توجھ ھدف اإلنجاز المعدل (ن=
رقم 

  المفردة
معامل 
رقم   مستوى الداللة  االرتباط

  المفردة
معامل 

  مستوى الداللة  طاالرتبا

  إقدام -البعد الثاني: توجھ ھدف تمكن  إقدام -البعد األول: توجھ ھدف أداء 
٠٫٠١  ٠٫٨٣  ٧ ٠٫٠١  ٠٫٧٦  ١ 
٠٫٠١  ٠٫٧٦  ٨ ٠٫٠١  ٠٫٨١  ٢ 
٠٫٠١  ٠٫٧٨  ٩ ٠٫٠١  ٠٫٨٠  ٣ 

  إحجام -البعد الرابع: توجھ ھدف تمكن  إحجام -البعد الثالث: توجھ ھدف أداء 
٠٫٠١  ٠٫٦٧  ١٠ ٠٫٠١  ٠٫٧٥  ٤  
٠٫٠١  ٠٫٨٦  ١١ ٠٫٠١  ٠٫٧٩  ٥ 
٠٫٠١  ٠٫٨٢  ١٢ ٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٦ 

: ثبات المقیاس:    ثانیًا
  تم تقدیر ثبات المقیاس بطریقتین هما:

  : Alpha Cronpach) الثبات بطریقة ألفا كرونباخ ١(
وذلــك  Cronpach's Alphaتــم تقــدیر الثبــات باســتخدام معامــل ألفــا لكرونبــاخ 

ــــین التــــي ق ــــى عینــــة التقن ــــة مــــن طــــالب كلیــــة التربیــــة ) ٥٠وامهــــا (عل طالبــــًا وطالب
  ) قیم معامالت الثبات ألبعاد المقیاس والدرجة الكلیة.٤، ویوضح جدول (بدمنهور
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  ) ٤جدول (
  معامالت الثبات بطریقة ألفا 

  ) ٥٠الستبیان توجھ ھدف اإلنجاز المعدل ( ن = 
  معامل   البعد  م

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

٠٫٨  إقدام -أداء توجھ الھدف  )١(
١  

٠٫٠١  

٠٫٨  إحجام -توجھ الھدف أداء  )٢(
٢  

٠٫٠١ 

٠٫٨  إقدام -توجھ الھدف إتقان  )٣(
٣  

٠٫٠١ 

٠٫٨  إحجام -توجھ الھدف إتقان  )٤(
٢  

٠٫٠١  

٠٫٨  الدرجة الكلیة للمقیاس  
٣  

٠٫٠١ 

یتضح من الجدول السـابق أن قـیم معـامالت الثبـات ألبعـاد المقیـاس وللدرجـة 
ـــة عنـــدالكلیـــة  وهـــو مـــا یشـــیر إلـــى تمتـــع المقیـــاس علـــى مســـتوى أبعـــاده ) ٠,٠١(دال

  الفرعیة أو على مستوى الدرجة الكلیة بدرجة عالیة من الثبات.
   ) الثبات بطریقة إعادة االختبار٢(

كمـا تــم حســاب ثبـات المقیــاس عــن طریـق إعــادة التطبیــق بفاصـل زمنــي قــدره 
والجـدول طـالب كلیـة التربیـة ) طالبـًا وطالبـة مـن ٥٠عینـة قوامهـا(علـى ) یومـًا ١٥(

  : بین التطبیقین معامالت الثباتالتالي یوضح 
  ) ٥جدول (

  معامالت الثبات بطریقة إعادة التطبیق 
  ) ٥٠ف اإلنجاز المعدل ( ن = اھدأالستبیان توجھ 

  معامل   البعد  م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠٫٠١  ٠٫٨٧  إقدام -توجھ الھدف أداء  )١(
 ٠٫٠١  ٠٫٨٣  إحجام -اءتوجھ الھدف أد  )٢(
 ٠٫٠١  ٠٫٨٣  إقدام -توجھ الھدف إتقان  )٣(
  ٠٫٠١  ٠٫٧٧  إحجام -توجھ الھدف إتقان  )٤(

 ٠٫٠١  ٠٫٩١  الدرجة الكلیة للمقیاس  

یتضح من الجدول السـابق أن قـیم معـامالت الثبـات ألبعـاد المقیـاس وللدرجـة 
ـــة عنـــد(الكلیـــة  ســـتوى أبعـــاده مـــا یشـــیر إلـــى تمتـــع المقیـــاس علـــى موهـــو ) ٠,٠١دال

  .الفرعیة أو على مستوى الدرجة الكلیة بدرجة عالیة من الثبات
  Cano García, etمقیـاس اسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط (النسـخة األسـبانیة) -٢

al(2006) 
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 (Tobin et al,1998)تم صیاغة هذا المقیاس في صورته األولیـة مـن قبـل كـل مـن .١

 كــــل مــــن  )٤٠إلــــى (واختصـــارها أعــــاد طباعتهـــا بعــــد تنقیحهــــا  ثــــم)مفـــردة ٧٢(
فـــي الدراســـة  المســـتخدمة) وهـــي ٤٠إلـــى ( (Cano García, et al,2006)مفـــردة

لألفـراد فـي  ضـغوطاً إلى اكتشاف المواقف التـي تسـبب  یهدف المقیاس الحالیة.
ویطلـب مـن المفحـوص أن  الضـغوط.حیاتهم الیومیة وكیـف یتعـاملون مـع هـذه 
شـهر الماضـي لبضـع دقـائق. قـد یكـون یفكر في موقف سبب له ضغوطًا فـي ال

ـــــل لـــــــه مـــــــع األســـــــرة، فـــــــي المدرســـــــة، فـــــــي العمـــــــل، مـــــــع  هـــــــذا الموقـــــــف حصــ
 أصدقائك...إلخ. 

واجهـة الضـغوط هـي باختصـار وفـق وصـف لم یتكون من ثمـاني اسـتراتیجیاتو 
  معدو المقیاس:

وهـي إسـتراتیجیة معرفیـة سـلوكیة تهــدف  :Problem solving حـل المشـكالت .١
 ضغوط بتعدیل الموقف الذي تظهر فیه.إلى التخلص من ال

وهـي اسـتراتیجیات تقـوم علـى لـوم الـذات والنقـد  Self-criticism النقـد الـذاتي .٢
الــذاتي بســبب حــدوث الموقــف المجهــد أو الضــاغط أو عــدم إدارة الموقــف 

 بكفاءة.
وهــي االســتراتیجیات :   Wishful thinking علــى التمنــيقــائم التفكیــر  ال .٣

رغبـــــة الفـــــرد فـــــي أن الواقـــــع لـــــم یكـــــن مجهـــــدًا أو  المعرفیـــــة التـــــي تعكـــــس
 .  ضاغطًا

وهــي إســتراتیجیة تركـــز  Social support: strategiesالمســاندة االجتماعیــة  .٤
 على الجانب االنفعالي تشیر إلى السعي للبحث عن المساندة االنفعالیة

ـــــــي  .٥ وهـــــــي االســـــــتراتیجیات : Cognitive restructuringإعـــــــادة البنـــــــاء المعرف
التي تعدل من معنى وداللة المواقـف الضـاغطة وتعیـد بنـاءه مـن المعرفیة 

 جدید.
وهي استراتیجیات تهـدف إلـى التعبیـر  :Express emotions التعبیر االنفعالي .٦

 عن االنفعاالت التي تظهر أثناء معالجة الضغوط



 د. عبد العزیز إبراهیم سلیم  الضغوط التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز وبعض استراتیجیات مواجهة

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢١٦

وهـــي االســـتراتیجیات التـــي تشـــمل  :Problem avoidance تجنـــب المشـــكلة .٧
 األفعال ذات الصلة مع األحداث المجهدة.رفض وتجنب األفكار أو 

وهـي اســتراتیجیات االنســحاب  :Social withdrawal االنسـحاب االجتمــاعي .٨
مـــن األصـــدقاء واألســـرة ، الـــزمالء واألشـــخاص الـــذین یمثلـــون قیمـــة للفـــرد 

 مصحوبًا باستجابة انفعالیة أثناء معالجة الضغوط. 
ل(صــفر) االختیـــار ) ، حیــث یقاب٤-٠(بوضـــع درجــةویــتم تصــحیح المقیــاس 

) والدرجــة( ) ، والدرجــة(١(أبــدًا ) ، والدرجــة(٢) االختیــار (أحیانــًا ) ٣) االختیــار(كثیرًا
) ، والدرجـة( )، ٤إلى االختیار (كثیرًا جدًا ویـتم توزیـع المفـردات ) الـى االختیار(تمامـًا

  على االستراتیجات كما یلي:
 : وتتضـــــــمن Problem solving (PS)إســـــــتراتیجیة حـــــــل المشـــــــكلة  .١

 ). ٣٣+٢٥+ ١٧+٩+١المفردات(
: وتتضــــــمن المفــــــردات Self-criticism (SC)إســــــتراتیجیة نقــــــد الــــــذات  .٢

)٣٤+٢٦+١٨+١٠+٢.( 
ــاالت .٣ ــر عــن االنفع : وتتضــمن Expression emotion (EE إســتراتیجیة التعبی

 )٣٥+٢٧+١٩+١١+٣المفردات(
 : وتتضـمنWishful thinking (WT) إسـتراتیجیة التفكیـر القـائم علـى التمنـي .٤

 )٣٦+٢٨+٢٠+١٢+٤العبارات (
: وتتضــمن المفــردات  Social support (SS)إســتراتیجیة المســاندة االجتماعیــة .٥

)٣٧+٢٩+٢١+١٣+٥  ( 
ــاء المعرفــي .٦ : وتتضــمن Cognitive restructuring(CR)إســتراتیجیة إعــادة البن

 ).٣٨+٣٠+٢٢+١٤+٦المفردات(
ن المفــردات : وتتضـمProblem avoidance (PA) إسـتراتیجیة تجنـب المشـكلة .٧

)٣٩+٣١+٢٣+١٥+٧( 
: وتتضـــمن  Social withdrawal (SW)إســتراتیجیة االنســـحاب االجتمـــاعي  .٨

 )٤٠+٣٢+٢٤+١٦+٨المفردات(
  ) صدق المقیاس:١(

  صدق المقیاس بطریقتین حسابتم 
  ) التحلیل العاملي:١(
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% ٨٤باسـتخدام صـدق التحلیـل العـاملي فوصـلت  صـدق المقیـاس حسـابتم 
كمـــا أن جمیـــع المفـــردات كلهـــا تتـــراوح مـــا بـــین مســـتویات داللـــة  للعوامـــل الثمانیـــة،

)٠,٠١) ، (٠,٠٥.(  
  ) الصدق التالزمي ( الصدق المرتبط بالمحك ):٢(

حیــث تـــم حســاب معـــامالت االرتبـــاط بــین درجـــات المقیــاس الحـــالي ومقیـــاس 
 strategies, personality ســمات الشخصــیة، واســتراتیجیات فعالیــة الــذات المدركــة

measurements and coping perceived efficacy دالــة عنــد مســتوى  فجــاءت كلهــا
الحالیـة فقـد اعتمـد الباحـث فـي حسـاب صـدق  الدراسـةأما في  .)٠,٠١) ، (٠,٠٥(

  المقیاس على طریقتین هما:
  (أ) صدق المحكمین :

بعــد ترجمــة مفــردات المقیــاس، قــام الباحــث بعرضــه فــي صــورته األولیــة علــى 
صـــین فـــي علـــم الـــنفس والصـــحة النفســـیة واللغـــة اإلنجلیزیـــة؛ مجموعـــة مـــن المتخص

وذلـــك للحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیة كـــل مفـــردة لقیـــاس مـــا وضـــعت لقیاســـه، ومـــدى 
ارتبـــاط مفرداتـــه وانتمائهـــا ألبعـــاد المقیــــاس الثمانیـــة، باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علــــى 
مالئمــة مفــردات المقیــاس لعینــة الدراســة مــن طــالب الجامعــة، وكــذلك الحكــم علــى 
صحة الترجمة والصیاغة اللغویة لمفردات المقیاس. وقد تراوحت نسـبة االتفـاق بـین 

%) كمــــا ١٠٠ -٨٥الســــادة المحكمــــین علــــى جمیــــع مفــــردات المقیــــاس مــــا بــــین ( 
  یوضحها الجدول التالي:

  (ب) طریقة االتساق الداخلي  
الباحـــــث بــــالتحقق مـــــن ثبـــــات البنــــاء الـــــداخلي للمقیـــــاس بحســـــاب  قـــــامحیــــث 

الرتبــاط بـین كــل درجـة كــل مفـردة مــن مفـردات المقیــاس، والدرجـة الكلیــة معـامالت ا
) طالبًا وطالبة مـن طـالب كلیـة ٥٠للبعد الذي تنتمي إلیه، وذلك على عینة قوامها(

، وهـــذا مـــا  ـــة إحصـــائیًا التربیـــة. وقـــد كانـــت جمیـــع معـــامالت االرتبـــاط جوهریـــة ودال
  تظهره النتائج  في الجدول التالي:
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  ٢١٨

  )٦جدول(
  ت االرتباط لكل عبارة بالدرجة الكلیة معامال

  )٥٠على مقیاس استراتجیات مواجھة الضغوط (ن=

رقم   مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم المفردة
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المفردة

   نقد الذات  حل المشكالت
٠٫٠١  ٠٫٥٨  ٢ ٠٫٠١  ٠٫٤٠  ١ 
٠٫٠١  ٠٫٥٩  ١٠ ٠٫٠١  ٠٫٦٠  ٩ 

٠٫٠١  ٠٫٦٠  ١٨ ٠٫٠١  ٠٫٧٠  ١٧ 
٠٫٠١  ٠٫٧٠  ٢٦ ٠٫٠١  ٠٫٨٠  ٢٥ 
٠٫٠١  ٠٫٤٤  ٣٤ ٠٫٠١  ٠٫٨٢  ٣٣ 

  على التمنيقائم التفكیر ال  بالتعبیر عن االنفعاالت 
٠٫٠١  ٠٫٩٠  ٤ ٠٫٠١  ٠٫٥٧  ٣ 

٠٫٠١  ٠٫٩٢  ١٢ ٠٫٠١  ٠٫٥٩  ١١ 
٠٫٠١  ٠٫٨٩  ٢٠ ٠٫٠١  ٠٫٥٣  ١٩ 
٠٫٠١  ٠٫٩١  ٢٨ ٠٫٠١  ٠٫٤٥  ٢٧ 
٠٫٠١  ٠٫٤٠  ٣٦  ٠٫٠١  ٠٫٤٣  ٣٥  

  إعادة البناء المعرفي   االجتماعیة المساندة
٠٫٠١  ٠٫٨١  ٦ ٠٫٠١  ٠٫٩٠  ٥ 

٠٫٠١  ٠٫٧٣  ١٤ ٠٫٠١  ٠٫٧٦  ١٣ 
٠٫٠١  ٠٫٨٣  ٢٢ ٠٫٠١  ٠٫٨٣  ٢١ 
٠٫٠١  ٠٫٨٠  ٣٠ ٠٫٠١  ٠٫٨٧  ٢٩ 
٠٫٠١  ٠٫٥٠  ٣٨ ٠٫٠١  ٠٫٤١  ٣٧ 

  االنسحاب االجتماعي  تجنب المشكلة 
٠٫٠١  ٠٫٦٨  ٨ ٠٫٠١  ٠٫٦٧  ٧ 

٠٫٠١  ٠٫٧٢  ١٦ ٠٫٠١  ٠٫٧٥  ١٥ 
٠٫٠١  ٠٫٦٦  ٢٤ ٠٫٠١  ٠٫٦٣  ٢٣ 
٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٣٢ ٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٣١ 
٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٤٠    ٠٫٦٧  ٣٩  

  ) ثبات المقیاس٢(
، منهم ٣٣٧قام معدو المقیاس بتطبیقه على عینة مكونة من ( ) فردًا

)٢٢٦) ، % من العینة كانوا متقدمین لعمل مقابالت ٢٨، امرأة) ١١١) رجًال
% من أفراد ممن ال یعملون ٢٨، % منهم من طالب الجامعة٢٧لوظائف أمن، 

% ممن یعملون ١٠% من عامة الناس، ٧لكنهم ملحقون بدورات تدریب مهني، 
% غیر ٢% متزوجون، ٢٨% غیر متزوجین، بینما ٧٢. منهم الشرطةبوظیفة 

محددین، وقد تم التأكد من ثبات المقیاس في الدراسة األجنبیة باستخدام ألفا 
، والجدول التالي یوضح معامالت ثبات المقیاس فوجد أنها مرتفعة ج  كرونباخ دًا

,.Tobin et al ,1998) (García et al,2006 على دراستي
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 ٢١٩

  )٧(جدول
  معامالت االرتباط بین الستراتیجیات مواجھة الضغوط

  
  االستراتجیات

  معامالت الثبات

  معامالت الثبات
  ألفا كرونباخ  وفق 

García et al (2006)  

ا معامالت الثبات ألف
  كرونباخ وفق
Tobin et 
al(1998)  

  %٨٢  %٨٦  حل المشكالت  ١
  %٨٤  %٨٩  النقد الذاتي  ٢
  %٨٩  %٨٤  التعبیر االنفعالي  ٣
  %٧٨  %٧٨  التفكیر  المعتمد على التمني  ٤
  %٨٩  %٨٠  المساندة االجتماعیة  ٥
  %٨٣  %٨٠  إعادة البناء المعرفي  ٦
  %٧٢  %٦٣  تجنب المشكلة  ٧
  %٨١  %٦٥  االنسحاب االجتماعي  ٨

الحالیــــة فقــــد قــــام الباحــــث بحســــاب معامــــل ثبــــات المقیــــاس  الدراســــةأمــــا فــــي 
. وقـد جـاءت  بطریقتین مختلفتین على نفس عینـة تقنـین األدوات المشـار إلیهـا سـابقًا
معــــامالت الثبــــات بطریقتــــي إعــــادة التطبیــــق وألفــــا كرونبــــاخ كمــــا توضــــحها بیانــــات 

  الجدول التالي:
  )٨(جدول

  )٥٠لمقیاس استراتیجیات مواجھة الضغوط (ن=معامالت االرتباط 
  

  االستراتجیات
  معامالت الثبات

  الداللة
  ألفا كرونباخ  إعادة التطبیق

  ٠٫٠١  ٠٫٧٧  ٠٫٩٢  حل المشكالت  ١
  ٠٫٠١  ٠٫٧٢  ٠٫٨٨  النقد الذاتي  ٢
  ٠٫٠١  ٠٫٦٧  ٠٫٨٣  التعبیر االنفعالي  ٣
  ٠٫٠١  ٠٫٨٢  ٠٫٩٧  التفكیر  المعتمد على التمني  ٤
  ٠٫٠١  ٠٫٨٠  ٠٫٩٨  ساندة االجتماعیةالم  ٥
  ٠٫٠١  ٠٫٧٩  ٠٫٩٧  إعادة البناء المعرفي  ٦
  ٠٫٠١  ٠٫٧٧  ٠٫٨٤  تجنب المشكلة  ٧
  ٠٫٠١  ٠٫٧٨  ٠٫٧٩  االنسحاب االجتماعي  ٨

یتضح من الجدول ارتفاع قیم معامالت الثبـات ممـا یـدلل علـى تمتـع مقـاییس 
  استراتیجیات مواجهة الضغوط بدرجة عالیة من الثبات

  yff(1996)Rمقیاس جودة الحیاة النفسیة -٣
فـي ضــوء  نمـوذج یســمى "  (Ryff , 1996)أعـدت هـذا المقیــاس كـارول رایـف 

یتكـــون مـــن ســـتة مجـــاالت لـــألداء و نمـــوذج العوامـــل الســـتة لجـــودة الحیـــاة النفســـیة " 
  النفسي الوظیفي هي:

 Positive relation with othersالعالقات اإلیجابیة مع اآلخرین .١
  Autonomyاللیةاالستق .٢
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  ٢٢٠

   Environmental masteryالكفاءة البیئیة .٣
     Personal growthالتطور الشخصي .٤
   Purpose in lifeالهدف من الحیاة .٥
  Self – acceptanceتقبل الذات .٦

) مفــردة لكــل ١٤) مفــردة بواقــع (٨٤تكونــت الصــورة الحالیــة للمقیــاس مــن (و 
طریــق اختیــار بــدیل مــن ســتة بعــد مــن األبعــاد الســتة ویســتجیب المفحوصــین عــن 

) ٣) أعـارض بدرجـة متوسـطة ،(٢(،) أعـارض بشـدة١بدائل وفق أسـلوب لیكـرت: (
) ٦) أوافـــق بدرجـــة متوســـطة ، (٥(،) أوافـــق بدرجـــة قلیلـــة٤(،أعـــارض بدرجـــة قلیلـــة

، )٦(أوافـــق بشـــدة، ویـــتم تقـــدیر درجـــات المفـــردات ســـلبیة الصـــیاغة بمعكـــوس رقمـــي
ترتیـــب ، ویحصـــل المفحـــوص علـــى درجـــة لكـــل )علـــى ال١)، (٢، ()٣، ()٤)، (٥(

عــن جـــودة حیاتــه النفســیة. ویرجــع اختیــار الصــورة الحالیـــة  بعــد ودرجــة كلیــة تعبــر
للمقیــاس ألنهــا تمیــزت بمعــامالت صــدق وثبــات مرتفعــة فــي البیئــات األجنبیــة التــي 

  .  ٧قننت فیها
  (أ) صدق المقیاس :  

  ا :قامت معدة المقیاس بحساب صدق المقیاس بطریقتین هم
  ) التحلیل العاملى:١(  

ــــى عینـــــة مــــن الراشــــدین قوامهـــــا ( ) تبلــــغ أعمــــارهم  ١١٠٨طبــــق المقیــــاس عل
ســـنة فـــأكثر) ، وقـــد أظهـــرت نتـــائج التحلیـــل العـــاملي التوكیـــدي تأییـــدًا ٢٥الزمنیـــة (

لنمــوذج العوامــل الســتة المقتــرح حیــث تراوحــت قــیم معــامالت االرتبــاط بــین المفــاهیم 
) ، مع توافر مؤشـرات مرتفعـة لجـودة ٠,٨٥ -٠,٢٤ة ما بین (الكامنة للعوامل الست

  المطابقة.
  ) صدق المحك:٢(

تم حساب معـامالت االرتبـاط بـین المقیـاس ومقیـاس الرضـا عـن الحیـاة حیـث 
ــــــین ( ــــــاط ب ــــــیم معــــــامالت االرتب ــــــم حســــــاب ٠,٩٩) و (٠,٩٧تراوحــــــت ق ) . كمــــــا ت

                                                
). في دراستھ فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة ٢٠٠٨استخدم ھذا المقیاس ونقلھ للبیئة العربیة أحمد فوزي جنیدي( - ٧

، كلیة التربیة بالسویس. رسالة دكتوراه غیر منشورةیاة النفسیة للتالمیذ الموھوبین. الذكاء الوجداني في جودة الح
 مفردة وتم تطبیقھ على عینة من طالب الثانویة العامة ٧٢جامعة قناة السویس. واختصره إلى 
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 ٢٢١

) ٢٠خة المكونــة مـــن (معــامالت االرتبـــاط بــین مقیـــاس جــودة الحیـــاة النفســیة والنســـ
مفــردة والخاصــة بتقییمـــات اآلبــاء ، حیــث كانــت قیمـــة معــامالت االرتبــاط لألبعــاد ( 
العالقـــات اإلیجابیـــة مـــع اآلخـــرین ، االســـتقالل الـــذاتي ، الكفـــاءة البیئیـــة ، التطـــور 

،  ٠,٩٨،  ٠,٩٧،  ٠,٩٨الشخصـــــي ، الحیـــــاة الهادفــــــة ، تقبـــــل الـــــذات ) هــــــي ( 
، ومـــن ثــــم فـــإن جمیــــع معـــامالت صــــدق علـــى الترتیــــب)  ٠,٩٩،  ٠,٩٨،  ٠,٩٧

المقیــاس مرتفعــة ودالــة ممــا یثبــت فعالیــة وكفــاءة المقیــاس. والجــدول التــالي یوضــح 
  أما في الدراسة الحالیة فقد قام الباحث بحساب صدق المقیاس بطریقتین:. ذلك

  (أ) صدق المحكمین :
األولیــة علــى بعــد ترجمــة مفــردات المقیــاس، قــام الباحــث بعرضــه فــي صــورته 

مجموعـــة مـــن المتخصصـــین فـــي علـــم الـــنفس والصـــحة النفســـیة واللغـــة اإلنجلیزیـــة؛ 
وذلـــك للحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیة كـــل مفـــردة لقیـــاس مـــا وضـــعت لقیاســـه، ومـــدى 
ارتبـــاط مفرداتـــه وانتمائهـــا ألبعـــاد المقیــــاس الثمانیـــة، باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علــــى 

ب الجامعــة ، وكــذلك الحكــم علــى مالئمــة مفــردات المقیــاس لعینــة الدراســة مــن طــال
لمفــردات المقیــاس . وقــد تراوحــت نســبة االتفــاق  اللغویــةصــحة الترجمــة والصــیاغة 

%) كمــا ١٠٠ -٨٥بـین الســادة المحكمــین علــى جمیــع مفــردات المقیــاس مــا بــین ( 
  یوضحها الجدول التالي:

  (ب) صدق االتساق الداخلي:  
ة االتســـاق الـــداخلي، اعتمــد الباحـــث فـــي حســاب صـــدق المقیـــاس علــى طریقـــ

حیـــث قـــام الباحـــث بـــالتحقق مـــن ثبـــات البنـــاء الـــداخلي للمقیـــاس بحســـاب معـــامالت 
االرتباط بین كل درجة كل مفردة مـن مفـردات المقیـاس، والدرجـة الكلیـة للبعـد الـذي 

) طالبـًا وطالبــة مـن طــالب كلیـة التربیــة. ٥٠تنتمـي إلیــه، وذلـك علــى عینـة قوامهــا (
، وهـذا مـا تظهـره النتـائج  وقد كانت جمیع معامال ت االرتباط جوهریة ودالة إحصائیًا

  في الجدول التالي:
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  ٢٢٢

  )٩جدول(
  معامالت االرتباط لكل عبارة بالدرجة الكلیة 

  )٥٠على مقیاس جودة الحیاة النفسیة (ن=
رقم 

  المفردة
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  ةالمفرد

معامل 
  االرتباط

  مستوى
  الداللة 

  السیطرة على البیئة  االستقاللیة  العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین 
٠٫٠١  ٠٫٣٧  ٢٩ ٠٫٠١  ٠٫٥١  ١٥ ٠٫٠١  ٠٫٤٩  ١ 
٠٫٠١  ٠٫٦٨  ٣٠ ٠٫٠١  ٠٫٦٩  ١٦ ٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٢ 
٠٫٠١  ٠٫٤٩  ٣١ ٠٫٠١  ٠٫٤٥  ١٧ ٠٫٠١  ٠٫٥٦  ٣ 
٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٣٢ ٠٫٠١  ٠٫٦٧  ١٨ ٠٫٠١  ٠٫٦١  ٤ 
٠٫٠١  ٠٫٧١  ٣٣ ٠٫٠١  ٠٫٦٧  ١٩ ٠٫٠٥  ٠٫٢٨  ٥ 
٠٫٠١  ٠٫٧٣  ٣٤ ٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٢٠ ٠٫٠٥  ٠٫٣٢  ٦ 
٠٫٠١  ٠٫٧٥  ٣٥ ٠٫٠١  ٠٫٧٣  ٢١ ٠٫٠١  ٠٫٥٢  ٧ 
٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٣٦ ٠٫٠١  ٠٫٦٢  ٢٢ ٠٫٠١  ٠٫٤٨  ٨ 
٠٫٠١  ٠٫٦٥  ٣٧ ٠٫٠١  ٠٫٦٣  ٢٣ ٠٫٠١  ٠٫٤٧  ٩ 

٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٣٨ ٠٫٠١  ٠٫٧١  ٢٤ ٠٫٠١  ٠٫٥٧  ١٠ 
٠٫٠١  ٠٫٣٧  ٣٩ ٠٫٠١  ٠٫٧٢  ٢٥ ٠٫٠١  ٠٫٦١  ١١ 
٠٫٠١  ٠٫٧١  ٤٠ ٠٫٠٥  ٠٫٣١  ٢٦ ٠٫٠١  ٠٫٦٧  ١٢ 
٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٤١ ٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٢٧ ٠٫٠١  ٠٫٦٧  ١٣ 
٠٫٠١  ٠٫٦٢  ٤٢ ٠٫٠١  ٠٫٥٦  ٢٨ ٠٫٠١  ٠٫٦٠  ١٤ 

  تقبل الذات  الھدف من الحیاة  التطور الشخصي
٠٫٠٥  ٠٫٣٤  ٧١ ٠٫٠٥  ٠٫٣٣  ٥٧ ٠٫٠٥  ٠٫٣٣  ٤٣ 
٠٫٠١  ٠٫٥٧  ٧٢ ٠٫٠١  ٠٫٥٣  ٥٨ ٠٫٠١  ٠٫٦٢  ٤٤ 
٠٫٠١  ٠٫٤٩  ٧٣ ٠٫٠١  ٠٫٤٠  ٥٩ ٠٫٠١  ٠٫٤٢  ٤٥ 
٠٫٠١  ٠٫٦٨  ٧٤ ٠٫٠١  ٠٫٦٥  ٦٠ ٠٫٠١  ٠٫٦٦  ٤٦ 
٠٫٠١  ٠٫٦٥  ٧٥ ٠٫٠١  ٠٫٦٤  ٦١  ٠٫٠١  ٠٫٦٩  ٤٧  
٠٫٠١  ٠٫٦٦  ٧٦ ٠٫٠١  ٠٫٦٥  ٦٢ ٠٫٠١  ٠٫٦٤  ٤٨ 
٠٫٠١  ٠٫٥١  ٧٧ ٠٫٠١  ٠٫٦٥  ٦٣ ٠٫٠١  ٠٫٧٢  ٤٩ 
٠٫٠١  ٠٫٤٠  ٧٨ ٠٫٠١  ٠٫٥٧  ٦٤ ٠٫٠١  ٠٫٥٧  ٥٠ 
٠٫٠١  ٠٫٥٥  ٧٩ ٠٫٠١  ٠٫٦٥  ٦٥ ٠٫٠١  ٠٫٦٤  ٥١ 
٠٫٠١  ٠٫٥٩  ٨٠ ٠٫٠١  ٠٫٦٨  ٦٦ ٠٫٠١  ٠٫٦٦  ٥٢ 
٠٫٠١  ٠٫٥٩  ٨١ ٠٫٠١  ٠٫٤٧  ٦٧ ٠٫٠١  ٠٫٤٧  ٥٣ 
٠٫٠١  ٠٫٥٤  ٨٢ ٠٫٠١  ٠٫٦٣  ٦٨ ٠٫٠١  ٠٫٧١  ٥٤ 
٠٫٠١  ٠٫٦٨  ٨٣ ٠٫٠١  ٠٫٧٠  ٦٩ ٠٫٠١  ٠٫٧١  ٥٥ 
٠٫٠١  ٠٫٤٥  ٨٤ ٠٫٠١  ٠٫٥٣  ٧٠ ٠٫٠١  ٠٫٥٨  ٥٦  

القات ارتباطیة موجبة ذات داللـة بـین یتضح من الجدول السابق أن هناك ع
المقیــاس ومجمــوع درجــاتهم علــى  مفــرداتدرجــات أفــراد العینــة االســتطالعیة علــى 

) ممـــا یعـــد مؤشـــرًا علـــى ٠,٠١كـــل بعـــد مـــن األبعـــاد، وجمیعهـــا دالـــه عنـــد مســـتوى (
  صدق مفردات كل بعد، وأنها تعبر عن محتوى البعد.

  (ب) ثبات المقیاس : 
  بحساب ثبات المقیاس بطریقتین :قامت معدة المقیاس 



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٢٣

  ) الثبات بطریقة معامل ألفا :١(
قامـت معـدة االختبــار بحسـاب ثبــات المقیـاس باسـتخدام معامــل ألفـا لكرونبــاخ 
، وكانـــت قیمـــة معــــامالت الثبـــات لألبعــــاد ( االســـتقاللیة، الكفــــاءة البیئیـــة، التطــــور 

،  ٠,٨٣یــاة هـــي ( الشخصــي، العالقــات اإلیجابیـــة مــع اآلخــرین ، الهـــدف مــن الح
) علــى الترتیــب، كمــا یوضــح الجــدول التــالي  ٩١،  ٩٨،  ٠,٨٨،  ٠,٨٥،  ٠,٨٦
  ذلك.

  ) الثبات بطریقة إعادة االختبار :٢( 
ــــة قوامهــــا (  ) طالبــــًا  ٢٣٣قامــــت معــــدة المقیــــاس بإعــــادة تطبیقــــه علــــى عین

ن ، ســنة فــأكثر) ، بفاصــل زمنــي قــدرة أســبوعا٢٥وطالبـة ، تبلــغ أعمــارهم  الزمنیــة (
) وللمقیـاس ككـل (  ٠,٨٨و  ٠,٨١وقد تراوحت قیم معامالت الثبات لألبعـاد بـین (

٠,٩٢  (  
أمــــا فــــي الدراســــة الحالیــــة فقــــد قــــام الباحــــث بحســــاب معامــــل ثبــــات المقیــــاس 
. وقـد جـاءت  بطریقتین مختلفتین على نفس عینـة تقنـین األدوات المشـار إلیهـا سـابقًا

یــــق وألفــــا كرونبــــاخ كمــــا توضــــحها بیانــــات معــــامالت الثبــــات بطریقتــــي إعــــادة التطب
  الجدول التالي:

  )١٠جدول(
  )٥٠معامالت االرتباط لمقیاس جودة الحیاة النفسیة (ن=

  ألفا كرونباخ  إعادة التطبیق  الداللة  معامالت الثبات  األبعاد  
  ٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٠٫٩٠  العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین  ١
  ٠٫٠١  ٠٫٧٥  ٠٫٩٥  االستقاللیة  ٢
  ٠٫٠١  ٠٫٧٦  ٠٫٩٦  سیطرة على البیئةال  ٣
  ٠٫٠١  ٠٫٧٥  ٠٫٩٦  التطور الشخصي  ٤
  ٠٫٠١  ٠٫٧٥  ٠٫٩٥  الھدف من الحیاة  ٥
  ٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٠٫٩٤  تقبل الذات  ٦

یتضح من الجدول السـابق ارتفـاع قـیم معـامالت الثبـات ممـا یـدلل علـى تمتـع 
  مقاییس جودة الحیاة النفسیة بدرجة عالیة من الثبات.

: تفسی   ر نتائج الدراسة:خامسًا
مـــن التحلیـــل اإلحصـــائي وعـــرض البیانـــات فـــي القســـم الســـابق  االنتهـــاءبعـــد 

  یمكن تناول النتائج التي أسفرت عنها الدراسة على النحو التالي:
  النتائج المتعلقة بالفرض األول 
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ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢٢٤

بــین جـودة الحیــاة النفســیة  دالــة إحصـائیاً أنــه توجـد عالقــة " : والـذي یــنص علـى
  ."اإلنجاز لدى الطالب المعلموتوجهات أهداف 

وللتحقق من صحة هـذا الفـرض قـام الباحـث بحسـاب معـامالت االرتبـاط بـین 
ــــى ــــاة النفســــیة ودرجــــاتهم عل ــــة فــــي مقیــــاس جــــودة الحی  مقیــــاس درجــــات أفــــراد العین

توجهــــات أهــــداف اإلنجــــاز بأشــــكالها األربعــــة ونــــتج عــــن ذلــــك مصــــفوفة معــــامالت 
  )١١االرتباط الموضحة بجدول (

  )١١(جدول 
  مصفوفة معامالت االرتباط بین توجھات أھداف اإلنجاز 

  )١٠٠وجودة الحیاة النفسیة (ن=
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  توجھات أھداف اإلنجاز  
  ٠٫٠١  ٠٫٣٢٢  إقدام-توجھ الھدف أداء  ١
 ٠٫٠١  ٠٫٢٨٠  توجھ الھدف أداء  ٢
 ٠٫٠١  ٠٫٣٢٧  توجھ الھدف أداء  ٣
 ٠٫٠١  ٠٫٢٩٦  توجھ الھدف أداء  ٤
 ٠٫٠١  ٠٫٣٥٨  الدرجة الكلیة  

  -: یتضح من الجدول السابق مایلي
هـــــات أهـــــداف بـــــین جـــــودة الحیـــــاة النفســـــیة وتوج وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائیاً  -

حیـث بلغـت قیمـة أداء إحجـام، تمكـن إقـدام، تمكـن إحجـام) إقـدام،  أداءاإلنجاز(
وهــــــــو معامــــــــل علـــــــى الترتیــــــــب، ) ٠,٢٩٦، ٠,٣٢٧، ٠,٢٨٠، ٠,٣٢٢ر = (

 ).٠و٠١باط دال إحصائیًا عند مستوى داللة(ارت
بــین جــودة الحیــاة النفسـیة والدرجــة الكلیــة لتوجهــات  دالــة إحصـائیاً وجـود عالقــة  -

) وهـــو معامـــل ارتبـــاط دال ٠,٣٥٨أهـــداف اإلنجـــاز، حیـــث بلغـــت قیمـــة ر = (
 ).٠و٠١إحصائیًا عند مستوى داللة (

  :كما یليویمكن تفسیر النتائج السابقة 
ـــة إحصـــائیًا بـــین جـــودة أشـــارت الفقـــد  نتـــائج إلـــى وجـــود عالقـــة موجبـــة و دال

أداء  -وتوجهـــــات أهـــــداف اإلنجـــــاز بأشـــــكالها األربعـــــة( أداء إقـــــدامالنفســـــیة الحیـــــاة 
 تمكـــن إحجــام) وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مــع نتـــائج دراســـات كـــل -تمكـــن إقـــدام -إحجــام

(Dweck & Leggett,1988)  النفسـیة والتـي تـرى أن تـرتبط توجهـات األهـداف بالصـحة
، (McGregor & Elliot, 2002)  ، ودراسـة(Elliot & Church, 1997)واالنفعالیـة. ودراسـة 
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والتي ترى أن توجهات أهـداف اإلنجـاز تـرتبط بالمؤشـرات ، (Skaalvik, 1997)ودراسة 
الدالة على جودة الحیاة النفسیة على اعتبار أنها تعد منبئـًا جیـدًا علـى جـودة الحیـاة 

 ,Sideridis)ودراسـة ، (Elliot & McGregor,2001)  ا اختلفـت مـع دراسـةالنفسـیة. بینمـ

توجهـات  بـینوالتـي توصـلت لوجـود عالقـة سـلبیة  (Adie et al, 2008)ودراسـة ، (2008
زائـــدة ال نفســـیةالســـتثارة اال متمثلـــة فـــيالســـلبیة األهـــداف الرباعیـــة والصـــحة النفســـیة 

ة عــدد مــرات التــردد علــى المراكــز وانخفــاض تقــدیر الــذات، والقلــق المعرفــي، وزیــاد
ه ربمـا یرجـع إلـى أن حـرص الفـرد علـى بأنـالصحیة، ویفسر الباحث هذا االخـتالف 

وطئـة ه تحـت تحسین من كفاءته أو إظهار قدراته أو مقارنة نفسه بأقرانه كلها تضـع
الصـحة أو تمتعـه ب النفسـیة التـي یعجزمعهـا عـن اإلحسـاس بجـودة الحیـاةكثیر من الضغوط 

   .یة اإلیجابیةالنفس
 النتائج المتعلقة بالفرض الثاني 

أنــه توجـد عالقــة دالــة إحصـائیًا بــین جـودة الحیــاة النفســیة " والـذي یــنص علـى: 
  ."واستراتیجیات مواجهة الضغوط لدى الطالب المعلم

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب معــامالت االرتبــاط بــین 
ــــة فــــي مقیــــاس جــــ ــــى مقیــــاس درجــــات أفــــراد العین ــــاة النفســــیة ودرجــــاتهم عل ودة الحی

استراتیجیات مواجهة الضغوط بأشكالها الثمانیـة ونـتج عـن ذلـك مصـفوفة معـامالت 
  ) التالي:١٢االرتباط الموضحة بجدول (

  مصفوفة معامالت االرتباط )١٢جدول (
  )١٠٠وجودة الحیاة النفسیة (ن= بین استراتیجیات مواجھة الضغوط 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  ة الضغوطاستراتجیات مواجھ  
  ٠٫٠١  ٠٫٢٧٦  حل المشكالت  ١
 ٠٫٠١  ٠٫٤٠٥  النقد الذاتي  ٢
 ٠٫٠١  ٠٫٣٥٦  التعبیر االنفعالي  ٣
 ٠٫٠١  ٠٫٢٧٨  التفكیر القائم على التمني  ٤
 ٠٫٠١  ٠٫٢٦٩  المساندة االجتماعیة  ٥
 ٠٫٠١  ٠٫٢٨٩  إعادة البناء المعرفي  ٦
 ٠٫٠١  ٠٫٣٥٦  تجنب المشكلة  ٧
 ٠٫٠١  ٠٫٢٦٤  االنسحاب االجتماعي  ٨

 ٠٫٠١  ٠٫٥٥٨  الدرجة الكلیة
  یتضح من الجدول السابق مایلي
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ســـتراتیجی - ات وجـــود عالقـــة موجبـــة ودالـــة إحصـــائیًا بـــین جـــودة الحیـــاة النفســـیة وإ
القائم حل المشكلة، النقد الذاتي، التعبیر االنفعالي، التفكیر (مواجهة الضغوط الثمانیة

المساندة االجتماعیـة، إعـادة البنـاء المعرفـي، تجنـب المشـكلة، االنسـحاب على التمني، 
ــــــاعي ــــــث بلغــــــت قیمــــــة ر= ( ،)االجتم ، ٠,٢٦٩، ٠,٣٥٦، ٠,٢٧٦،٠,٤٠٥حی

وهـــو معامـــل ارتبـــاط دال ) علــى الترتیـــب ٠,٥٥٨، ٠,٢٦٤، ٠,٣٥٦، ٠,٢٨٩
 ).٠و٠١إحصائیًا عند مستوى داللة (

ــــــین جــــــودة الحیــــــا - ــــــة وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائیًا ب ة النفســــــیة والدرجــــــة الكلی
) وهـو معامـل ٠,٥٥٨الستراتیجیات مواجهة الضغوط، حیث بلغت قیمة ر = (

 ).٠و٠١ارتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة (
  ویمكن تفسیر النتائج السابقة على النحو التالي:

أشـــارت النتــــائج إلـــى وجــــود عالقـــة موجبــــة ودالـــة إحصــــائیًا بـــین جــــودة الحیــــاة 
 -التعبیر االنفعـالي -النقد الذاتي -(حل المشكلةت مواجهة الضغوط الثمانیةواستراتیجیا

 -تجنـب المشـكلة -إعادة البناء المعرفـي -المساندة االجتماعیة -التفكیر القائم على التمني
وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات كـل حسـن عبـد المعطـي  االنسحاب االجتماعي)،

بــراهیم (و  )، ودراســة حســن والمحــرزي١٩٩٢(  Ruiz-Juan et) )، ودراســة٢٠٠٦إ

al,2010 ویـــرى الباحـــث تفســـیرًا لهــــذه النتیجـــة أن جـــودة الحیــــاة النفســـیة مـــن حیــــث ،
رضــا عــن ذاتــه وعــن غحساســه بالجــدارة والثقــة فــي الــذات كونهــا تجعــل الفــرد أكثــر 

اجهــة الضــغوط ومواجهــة مشـــكالت واآلخــرین وكلهــا مؤشــرات تــدفع الفـــرد علــى لمو 
؛ وأن ما یطـرأ علـى الفـرد مـن تغیـرات علـى جوانـب حیاتـه هـو تعایش معهاوال الحیاة

أمــر طبیعـــي وضــروري؛ ومـــن ثــم فكلمـــا كــان الفـــرد علــى درجـــة مرتفعــة مـــن جـــودة 
ـــــالفرد ألن یصـــــبح أكثـــــر قـــــدرة علـــــى تحمـــــل ضـــــغوط  ـــــاة النفســـــیة أدى ذلـــــك ب الحی

  ومشكالت الحیاة والسعي نحو حلها. 
  نتائج الفرض الثالث:  -

على أنـه " یمكـن التنبـؤ بجـودة الحیـاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم  والذي ینص
  "وبعض استراتیجیات مواجهة الضغوط في ضوء توجهات هدف اإلنجاز
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 Multipleوالختبـار صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار المتعـدد 

Regression    اعتمـادًا علـى طریقـة التحلیـل المتتـابعStepwise  اركین، لـدرجات المشـ
  ) یوضح نتائج هذا التحلیل على النحو التالي:١٣والجدول (

  )١٣(جدول 
  تحلیل التباین النحدار توجھات األھداف واستراتیجیات مواجھة الضغوط على جودة الحیاة النفسیة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
 ١٤٣٫٥٩١ ٩٧ ١٣٩٢٨٫٣٠١ البواقي ٠٫٠٠١ ٣٤٫٢٦٩ ٤٩٢٠٫٧٧٠ ٢ ٩٨٤١٫٣٥٩ االنحدار

وجـــــود تـــــأثیر دال إحصـــــائیًا عنـــــد مســـــتوى  الســـــابق یتضـــــح مـــــن الجـــــدول
) لتوجهــات األهـــداف واســتراتیجیات مواجهـــة الضــغوط علـــى جــودة الحیـــاة ٠,٠٠١(

مما یعنى قـوة توجهـات األهـداف واسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط "المتغیـر  النفسیة،
، حیـــث لحیــاة النفســیة " المتغیــر التــابع"ي تفســیر التبــاین الكلــى لجــودة االمســتقل" فــ

)، كمــا بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد R=0.643بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط المتعــدد (
)R2=0.414 ـــــع ـــــى  قـــــدرة توجهـــــات األهـــــداف بأشـــــكالها األرب )، ممـــــا یعـــــد مؤشـــــرًا عل

ــــة علــــى ت %) مــــن ٤١,٤فســــیر (واســــتراتیجیات مواجهــــة الضــــغوط بأشــــكالها الثمانی
) یوضـح ١٤التباین الكلى في جودة الحیـاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم، والجـدول (

  تلك النتائج:
  )١٤جدول( 

  تحلیل االنحدار المتعدد للعوامل المنبئة
  "" توجهات هدف االنجاز واستراتجیات مواجهة الضغوط بجودة الحیاة النفسیة 

معامل   مصدر االنحدار
  )Bاالنحدار(

خطأ ال
مستوى   قیمة (ت)  βمعامل بیتا   المعیاري

  الداللة
  ٠٫٠٠١  ٢٥٫٣٩٠    ١٢٫٥٦٧  ٣١٩٫٠٩١  ثابت االنحدار
  ٠٫٠٠١  ٤٫١٢٣  ٠٫٣٢١  ٠٫٠٫٠٥٤  ٠٫٢٢٤  توجھات كلیة

  ٠٫٠٠١  ٦٫٨٨٢  ٠٫٥٣٦  ٠٫١١٠  ٠٫٧٥٥  استراتجیات كلیة
  ) یمكن استنتاج معادلة التنبؤ التالیة:١٤ومن الجدول (

) استراتیجیات كلي٠,٧٥٥) توجهات كلي + (٠,٢٢٤(٣١٩,٠٩١ة= جودة الحیاة النفسی  
ویشیر الجـدول السـابق إلـى نسـبة تـأثیر كـل متغیـر مـن المتغیـرات المسـتقلة 

أهــــداف وتظهـــر معادلـــة التنبـــؤ نجــــاح متغیـــرات توجهـــات  في جودة الحیاة النفسیة 
ة لــــدى واســــتراتیجیات مواجهــــة الضــــغوط فــــي التنبـــؤ بجــــودة الحیــــاة النفســــیاإلنجـــاز 
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ــــــم و  ــــــى إســــــهام دال لكــــــل مــــــن توجهــــــات الهــــــدف هــــــو مــــــا یالطالــــــب المعل شــــــیر إل
  واستراتیجیات مواجهة الضغوط في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة. 

  نتائج الفرض الخامس:
بجـودة الحیـاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم فــي ویـنص علـى أنـه" یمكـن التنبـؤ 

  ".جیات مواجهة الضغوطاستراتیإقدام  وبعض  –ضوء توجهات الهدف أداء
 Multipleوالختبـار صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار المتعـدد 

Regression  اعتمــادًا علــى طریقــة التحلیــل المتتــابعStepwise   ،لــدرجات المشـــاركین
  ) یوضح نتائج هذا التحلیل على النحو التالي:١٥والجدول (

 )١٥جدول (
  إقدام لدى الطالب المعلم  –الھدف أداء تحلیل التباین النحدار توجھات  

  وبعض استراتیجیات مواجھة الضغوط على جودة الحیاة النفسیة

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف  المربعات

  الداللة
  ١٨٤٫٥٩٢  ٩٧  ١٤٤١٣٫٣٧٩  البواقي  ٠٫٠٠١  ٣١٫٤٨٤  ٤٦٧٨٫٢٣١  ٢  ٩٣٥٦٫٤٦١  االنحدار

) ٠,٠١) وجـود تـأثیر دال إحصـائیًا عنـد مسـتوى (١٥یتضـح مـن الجـدول (
ــــى جــــودة الحیــــاة  -لتوجــــه الهــــدف أداء إقــــدام واســــتراتیجیات مواجهــــة الضــــغوط عل

إقـدام واسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط "  -توجه الهدف أداءلالنفسیة، مما یعنى قوة 
ر التــابع"، المتغیـر المسـتقل" فــي تفسـیر التبــاین الكلـى لجــودة الحیـاة النفســیة " المتغیـ

)، كمـــا بلغـــت قیمـــة معامـــل R=0.627حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد (
إقــــدام  -)، ممــــا یعــــد مؤشــــرًا علــــى قــــدرة توجــــه الهــــدف أداءR2= 0.394التحدیــــد (

%) مـــن التبـــاین الكلـــى فـــي ٣٩,٤واســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط  علـــى تفســـیر (
  :تلك النتائج ) یوضح١٦دول (جودة الحیاة النفسیة لدى الطالب المعلم، والج

  )١٦جدول (
  تحلیل االنحدار المتعدد للعوامل المنبئة

  إقدام مواجھة الضغوط بجودة الحیاة النفسیة" -" توجھات ھدف االنجاز أداء 

الخطأ   )Bمعامل االنحدار(  مصدر االنحدار
مستوى   قیمة (ت)  βمعامل بیتا   المعیاري

  الداللة
  ٠٫٠٠١  ٢٥٫١٣٦    ١٢٫٧٨٥  ٣٢٠٫٦٧٥  ثابت االنحدار
توجھ الھدف 

  ٠٫٠٠١  ٣٫٦٢٨  ٠٫٢٨٧  ٠٫١٨٦ ٠٫٦٧٤  إقدام -داءأ

  ٠٫٠٠١  ٦٫٨١٣  ٠٫٥٤٠  ٠٫١١٢  ٠٫٦٧٠  استراتیجیات كلیة



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٢٩

  )  یمكن استنتاج معادلة التنبؤ التالیة:١٦ومن الجدول (
) ٠,٦٧٠إقدام+ ( -) توجه الهدف أداء٠,٦٧٤( ٣٢٠,٦٧٥جودة الحیاة النفسیة= 

لياستراتیجیات ك  
إقـــــــدام،  -وتظهــــــر معادلــــــة التنبـــــــؤ نجــــــاح متغیــــــرات توجهـــــــات الهــــــدف أداء

واسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط فـي التنبـؤ بجـودة الحیـاة النفسـیة، یتضـح ممـا ســبق 
ــــاة النفســــیة مــــن:  تحقــــق صــــحة الفــــرض الســــادس حیــــث یمكــــن التنبــــؤ بجــــودة الحی

  استراتیجیات مواجهة الضغوط وتوجهات الهدف أداء إقدام. 
  الفرض السادس: نتائج

بجـودة الحیـاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم فـي وینص على أنه " یمكن التنبؤ 
وبعــض اســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط إحجــام  –توجهــات توجــه الهــدف أداء ضــوء

."  
 Multipleوالختبـار صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار المتعـدد 

Regression  المتتــابع اعتمــادًا علــى طریقــة التحلیــلStepwise   ،لــدرجات المشـــاركین
  یوضح نتائج هذا التحلیل على النحو التالي: )١٧والجدول (

 )١٧جدول (
  إقدام لدى الطالب المعلم  –تحلیل التباین النحدار توجھات الھدف لألداء  

  وبعض استراتیجیات مواجھة الضغوط على جودة الحیاة النفسیة

مصدر 
جة در  مجموع المربعات  التباین

مستوى   ف  متوسط المربعات  الحریة
  الداللة

  ١٥٣٫١٩٩  ٩٧  ١٤٨٦٠٫٢٧٢  البواقي  ٠٫٠٠١  ٢٩٫٠٧٨  ٤٤٥٤٫٧٨٤  ٢  ٨٩٠٩٫٥٦٨  االنحدار
) ٠,٠٠١) وجــود تــأثیر دال إحصــائیًا عنــد مســتوى (١٧(یتضــح مــن الجــدول 

إحجـــام واســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط علـــى جـــودة الحیــــاة  -لتوجـــه الهـــدف أداء
إحجـام واسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط  -توجه الهـدف أداءلما یعنى قوة النفسیة، م

"المتغیـر المســتقل" فــي تفســیر التبــاین الكلــى لجــودة الحیــاة النفســیة "المتغیــر التــابع"، 
)، كمـــا بلغـــت قیمـــة معامـــل R=0.612حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد (

Rالتحدید 
2

إحجـام واسـتراتیجیات  -الهـدف أداء)، مما یعد مؤشرًا على قدرة (0.375 =
%) مـــن التبـــاین الكلـــى فـــي جـــودة الحیـــاة ٣٧,٥مواجهـــة الضـــغوط  علـــى تفســـیر (

  ) یوضح تلك النتائج :١٨النفسیة لدى الطالب المعلم، والجدول (



 د. عبد العزیز إبراهیم سلیم  الضغوط التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز وبعض استراتیجیات مواجهة

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢٣٠

  )١٨جدول (
  تحلیل االنحدار المتعدد للعوامل المنبئة

  ة الحیاة النفسیة"" توجھات ھدف االنجاز واستراتجیات مواجھة الضغوط بجود 

معامل   مصدر االنحدار
  )Bاالنحدار(

الخطأ 
  المعیاري

معامل 
مستوى   قیمة (ت)  βبیتا 

  الداللة
  ٠٫٠٠١  ٢٤٫٧١٨    ١٢٫٩٧٠  ٣٢٠٫٦٠٨  ثابت االنحدار

 -توجھ الھدف أداء
  غیر دالة  ٣٫١٣٩  ٠٫٢٥٢  ٠٫١٨٧  ٠٫٥٨٧  إحجام

  ٠٫٠٠١  ٦٫٧٨٢  ٠٫٥٤٥  ٠٫١١٣  ٠٫٧٦٨  استراتیجیات كلیة
  )  یمكن استنتاج معادلة التنبؤ التالیة:١٨لجدول (ومن ا

  )استراتیجیات كلي٠,٧٦٨( ٣٢٠,٦٠٨جودة الحیاة النفسیة= 
قیمـــة "ت" نــت حیــث كا هإحجـــام لعــدم تــأثیر  -وتــم اســتبعاد توجــه الهــدف أداء

)٣,١٣٩.   ) وغیر دالة إحصائیًا
یتضـــح ممـــا ســـبق تحقـــق صـــحة الفـــرض الســـادس جزئیـــًا حیـــث یمكـــن التنبـــؤ 

ة الحیــاة النفســیة مــن: اســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط. وتظهــر معادلــة التنبــؤ بجــود
نجــاح متغیــرات توجهــات الهــدف واســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط فــي التنبــؤ بجــودة 

  الحیاة النفسیة. 
  نتائج الفرض السابع:

بجـودة الحیـاة النفسـیة لـدى الطالـب المعلـم فـي وینص على أنه " یمكن التنبؤ 
  ".وبعض استراتیجیات مواجهة الضغوط إقدام –هدف تمكنضوء توجهات ال

 Multipleوالختبـار صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار المتعـدد 

Regression  اعتمـــادًا علـــى طریقـــة التحلیـــل المتتـــابعStepwise   ،لـــدرجات المشـــاركین
  ) یوضح نتائج هذا التحلیل على النحو التالي:١٩والجدول (

 )١٩جدول (
 إقدام  –لیل التباین النحدار توجھات الھدف تمكنتح

  واستراتیجیات مواجھة الضغوط على جودة الحیاة النفسیة
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف  المربعات

  الداللة

  ١٤٨٫٠٧٢  ٩٧  ١٤٣٦٢٫٩٩٢  البواقي  ٠٫٠٠١  ٣١٫٧٦٤  ٤٧٠٣٫٤٢٤  ٢  ٩٤٠٦٫٨٤٨  االنحدار
) ٠,٠٠١) وجــود تــأثیر دال إحصــائیًا عنــد مســتوى (١٩ول (یتضــح مــن الجــد
إقـــدام واســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط علـــى جـــودة الحیـــاة  -لتوجـــه الهـــدف تمكـــن



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٣١

إقـدام واسـتراتیجیات مواجهـة الضـغوط  -النفسیة، مما یعنى قوة لتوجه الهـدف تمكـن
تغیــر التــابع"، "المتغیـر المســتقل" فــي تفســیر التبــاین الكلــى لجــودة الحیــاة النفســیة "الم

)، كمـــا بلغـــت قیمـــة معامـــل R=0.629حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد (
Rالتحدیــــــد (

2
إقــــــدام  -)، ممــــــا یعــــــد مؤشــــــرًا علــــــى قــــــدرة الهــــــدف تمكــــــن(0.396 =

%) مـــن التبـــاین الكلـــى فـــي ٣٩,٦واســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط  علـــى تفســـیر (
  ) یوضح تلك النتائج :٢٠ول (جودة الحیاة النفسیة لدى الطالب المعلم، والجد

  )٢٠جدول (
  تحلیل االنحدار المتعدد للعوامل المنبئة

 إقدام واستراتجیات مواجھة الضغوط بجودة الحیاة النفسیة" -" توجھات الھدف تمكن

معامل   مصدر االنحدار
  )Bاالنحدار(

الخطأ 
  المعیاري

معامل 
مستوى   قیمة (ت)  βبیتا 

  الداللة
  ٠٫٠٠١  ٢٥٫١٩٠    ١٢٫٧٣٣  ٣٢٠٫٧٣٤  ثابت االنحدار

 - توجھ الھدف تمكن
  ٠٫٠٠١  ٣٫٦٨١  ٠٫٢٩١  ٠٫١٨٥  ٠٫٦٨٣  إقدام

  ٠٫٠٠١  ٦٫٨٠٩  ٠٫٥٣٩  ٠٫١١١  ٠٫٧٥٩  استراتیجیات كلیة
  )  یمكن استنتاج معادلة التنبؤ التالیة:٢٤ومن الجدول (

إقدام+  -) توجه الهدف تمكن٠,٦٨٣( ٣٢٠,٧٣٤جودة الحیاة النفسیة= 
  ت كلي)استراتیجیا٠,٧٥٩(

ــــــرات توجــــــه الهــــــدف تمكــــــن   ــــــؤ نجــــــاح متغی ــــــة التنب ــــــدام  -وتظهــــــر معادل إق
لـدى الطالـب المعلـم واستراتیجیات مواجهة الضغوط في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة 

إقـــدام، اســـتراتیجیات  -توجـــه الهـــدف تمكـــنإلـــى إســـهام دال لكـــل مـــن  والتـــي تشـــیر
  .    الطالب المعلم في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة لدى مواجهة الضغوط

  نتائج الفرض الثامن:
بجـــودة الحیـــاة النفســـیة لـــدى الطالـــب والـــذي یـــنص علـــى أنـــه " یمكـــن التنبـــؤ 
إحجام وبعض اسـتراتیجیات مواجهـة  –المعلم في ضوء توجهات توجه الهدف تمكن

  الضغوط ".
 Multipleوالختبـار صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام تحلیـل االنحـدار المتعـدد 

Regression  اعتمــادًا علــى طریقــة التحلیــل المتتــابعStepwise   ،لــدرجات المشـــاركین
  ) یوضح نتائج هذا التحلیل على النحو التالي:٢١والجدول (

 )٢١جدول (
  إحجام لدى الطالب المعلم –تحلیل التباین النحدار توجھات الھدف تمكن
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ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢٣٢

 وبعض استراتیجیات مواجھة الضغوط على جودة الحیاة النفسیة

مجموع   تباینمصدر ال
  المربعات

درجة 
مستوى   ف  متوسط المربعات  الحریة

  الداللة

  ١٥١٫٢٣٩  ٩٧  ١٤٦٧٠٫٢٠٥  البواقي  ٠٫٠٠١  ٣٠٫٠٨٤  ٤٥٤٩٫٨١٨  ٢  ٩٠٩٩٫٦٣٥  االنحدار
) ٠,٠١) وجـــود تـــأثیر دال إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى (٢١یتضــح مـــن الجـــدول (

جـــودة الحیـــاة إحجـــام واســـتراتیجیات مواجهــة الضـــغوط علــى  -لتوجــه الهـــدف تمكــن
إحجـــــام واســـــتراتیجیات مواجهـــــة  -النفســــیة، ممـــــا یعنـــــى قـــــوة لتوجـــــه الهـــــدف تمكـــــن

الضغوط "المتغیر المستقل" في تفسیر التبـاین الكلـى لجـودة الحیـاة النفسـیة "المتغیـر 
)، كمـــا بلغـــت قیمـــة R=0.619التـــابع"، حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد (

Rمعامـــل التحدیـــد (
2

إقـــدام  -ا یعـــد مؤشـــرًا علـــى قـــدرة الهـــدف تمكـــن)، ممـــ0.383 =
%) مـــن التبـــاین الكلـــى فـــي ٣٨,٣واســـتراتیجیات مواجهـــة الضـــغوط  علـــى تفســـیر (

  ) یوضح تلك النتائج :٢٢جودة الحیاة النفسیة لدى الطالب المعلم، والجدول (
  )٢٢جدول (

  تحلیل االنحدار المتعدد للعوامل المنبئة
  ستراتجیات مواجھة الضغوط بجودة الحیاة النفسیة"إحجام وا -" توجھات الھدف تمكن 

معامل   مصدر االنحدار
  )Bاالنحدار(

الخطأ 
  المعیاري

معامل 
مستوى   قیمة (ت)  βبیتا 

  الداللة
  ٠٫٠٠١  ٢٤٫٨٦٠    ١٢٫٨٨٧  ٣٢٠٫٣٧١  ثابت االنحدار
توجھ الھدف 

  غیر دالة  ٣٫٣٥٢  ٠٫٢٦٨  ٠٫٢٠٦  ٠٫٦٨٩  إحجام -تمكن

  ٠٫٠٠١  ٦٫٨١٣  ٠٫٥٤٤  ٠٫١١٣  ٠٫٧٦٧  استراتیجیات كلیة
  )  یمكن استنتاج معادلة التنبؤ التالیة: ٢٢ومن الجدول (

  )استراتیجیات كلي٠,٧٥٩( ٣٢٠,٧٣٤جودة الحیاة النفسیة= 
إحجــام لعــدم تــأثیره حیــث كــان قیمــة "ت"  -وتــم اســتبعاد توجــه الهــدف تمكــن

كـن التنبـؤ ) وغیر دالة إحصائیًا ، مما یعني تحقق الفرض الثامن حیـث یم٣,٣٥٢(
  بدرجات جودة الحیاة النفسیة من توجهات الهدف واستراتیجیات مواجهة الضغوط.

إحجـــــام  -وتظهـــــر معادلـــــة التنبـــــؤ نجـــــاح متغیـــــرات توجـــــه الهـــــدف تمكـــــن  
لـدى الطالـب المعلـم واستراتیجیات مواجهة الضغوط في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة 

إحجــام، اســـتراتیجیات  -تمكــن توجــه الهـــدفإلــى إســـهام دال لكــل مــن  والتــي تشــیر
  .    في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة لدى الطالب المعلم مواجهة الضغوط



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٣٣

  نتائج الفرض التاسع:
والـــذي یـــنص علــــى أنـــه " توجــــد فـــروق ذات داللـــة إحصــــائیة بـــین متوســـــطات 

  درجات مرتفعي ومنخفضي جودة الحیاة في ضوء توجهات أهداف اإلنجاز ".
فرض تم ترتیـب درجـات جـودة الحیـاة تصـاعدیًا ثـم أخـذ والختبار صحة هذا ال

% المنخفضة من الـدرجات لتمثـل مجموعـة منخفضـي جـودة الحیـاة وكـان ٢٥نسبة 
% العلیــــا مــــن الــــدرجات لتمثــــل ٢٥) طالبــــًا وطالبــــة. وتــــم أخــــذ نســــبة ٢٥عــــددهم (

) طالبًا وطالبـة. ثـم تـم اسـتخدام اختبـار " ٢٦مجموعة مرتفعي جودة وكان عددهم (
للمجموعــات المســتقلة  للمقارنــة بــین مرتفعــي ومنخفضــي جــودة الحیــاة  T Test ت "

فــي مقیــاس توجهــات أهــداف اإلنجــاز. وجــاءت النتــائج علــى النحــو الــذي یوضــحها 
  الجدول التالي : 

  ) ٢٣جدول (
  قیمة "ت " ومستوى داللتھا للفروق بین مرتفعي ومنخفضي جودة الحیاة 

  زعلى مقیاس توجھات أھداف اإلنجا
  مرتفعو جودة الحیاة  المتغیرات

  ٢٦ن=
 منخفضو جودة الحیاة

  ٢٥ن=
  الداللة  قیمة ت

  ع  م  ع  م
توجھات أھداف 

  اإلنجاز
٠٫٠٠١  ٤٫٤٤  ١٨٫٨٨  ٣١٫١٢  ١٩٫٣٧  ٥٤٫٨٨  

  یتضح من الجدول السابق:
  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین مرتفعــي ومنخفضــي جــودة الحیــاة علــى

از، ممـــا یشـــیر إلـــى وجـــود فـــروق حقیقیـــة بــــین مقیـــاس توجهـــات أهـــداف اإلنجـــ
  المجموعتین في اإلحساس بجودة الحیاة النفسیة.

  :على النحو التاليویمكن تفسیر النتائج السابقة 
أشــــــارت النتــــــائج إلــــــى وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة بــــــین مرتفعــــــي 
ومنخفضي جودة الحیاة على مقیـاس توجهـات أهـداف اإلنجـاز، وتتفـق هـذه النتیجـة 

، ودراســـة   Chow (2010)ودراســـة  ،، Kaplan & Maehr(1999)ع نتـــائج دراســـة مــ
(Moldovan,2011)  ویــرى الباحــث تفســیرا لهــذه النتیجــة أن توجهــات أهــداف اإلنجــاز

كونهـــا تجعــــل الفــــرد یســــعى إلـــى تطــــویر ذاتــــه وتحســــین قدراتـــه والســــعي إلــــى عــــدم 
والمهـــارات وهـــو مـــا العـــاجز أو األقـــل مـــن اآلخـــرین فـــي القـــدرات  الظهـــور بمظهـــر
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ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    ـــ
    

  ٢٣٤

یســـاعد الفـــرد علـــى الســـعي نحـــو تحقیـــق أهدافـــه والمشـــاركة بایجابیـــة فـــي المواقـــف 
والعمل على تقبل ذاته ممـا یـؤدي إلـى تـدعیم التوقعـات اإلیجابیـة والتفـاؤل والسـعادة 

  .  وبالرضا عن ذاته وبالتالي تحقیق جودة الحیاة النفسیة
  نتائج الفرض العاشر:

توجـــد فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســــطات والــذي یـــنص علـــى أنـــه " 
  درجات مرتفعي ومنخفضي جودة الحیاة في ضوء إستراتیجیة مواجهة الضغوط "

  ) ٢٨جدول (
  قیمة "ت " ومستوى داللتھا للفروق بین مرتفعي ومنخفضي جودة الحیاة 

  على مقیاس إستراتیجیة مواجھة الضغوط
 مرتفعو جودة الحیاة  المتغیرات

  ٢٦ن=
 ضو جودة الحیاةمنخف

  ٢٥ن=
  قیمة

  ت

  الداللة

  ع  م  ع  م
استراتیجات 

  مواجھة الضغوط
٠٫٠٠١  ٦٫٧٥  ٦٫٤٢  ١٠٥٫٥٢  ١٠٫٩٣  ١٢٢٫٣٨  

  یتضح من الجدول السابق:
  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین مرتفعــي ومنخفضــي جــودة الحیــاة علــى

یـة بـین ، ممـا یشـیر إلـى وجـود فـروق حقیقإسـتراتیجیة مواجهـة الضـغوط مقیـاس 
  المجموعتین في اإلحساس بجودة الحیاة النفسیة.

  ویمكن تفسیر النتائج السابقة من خالل  :
أشــــــارت النتــــــائج إلــــــى وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة بــــــین مرتفعــــــي 
ومنخفضــي جــودة الحیــاة علــى مقیــاس ضــوء إســتراتیجیة مواجهــة الضــغوط، وتتفــق 

نتائج الدراسـة حسـن عبـد المعطـي هذه النتیجة مع نتائج دراسات كل من وتتفق مع 
ویـرى الباحـث تفسـیرا لهـذه  ،(Phillips,2007)ودراسة ، Shek(1997)) ، ودراسة ١٩٩٢(

النفســــیة تســــهم فـــــي ارتفــــاع مســــتوي تقـــــدیر الفــــرد لذاتـــــه النتیجــــة أن جــــودة الحیـــــاة 
والثقـــة فـــي قدرتـــه علـــى المواجهـــة وكلهـــا واإلحســـاس بالكفـــاءة والجـــدارة النشخصـــیة 

الفــرد أكثــر قــدرة علــى مواجهــة الضــغوط ومواجهــة مشــكالت الحیــاة ؛  تجعــلعوامــل 
ومــن ثــم فكلمــا كــان الفــرد علــى درجــة مرتفعــة مــن جــودة الحیــاة النفســیة أدى ذلــك 

  بالفرد إلى تحمل ضغوط ومشكالت الحیاة والقدرة على حلها. 
  تفسیر نتائج الدراسة:



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٣٥

 لنتــائج مــع نتــائج ممــا ســبق یتضــح تحقــق فــروض الدراســة الحالیــة، وتتفــق هــذه ا
ذوي القـــدرة أن طلبـــة الجامعـــة والتـــي أشـــارت إلـــى   (Jacobi,1987)دراســـة كـــل مـــن

على اإلنجاز والمتمتعین بالصحة النفسیة اإلیجابیة وبالتوافق الـذاتي واالجتمـاعي 
أظهروا مستویات أقل بشـكل ملحـوظ مـن الضـغوط األكادیمیـة وقـرروا أنهـم أكثـر ب

ویمكن تفسیر ذلك فـي ضـوء أن هنـاك عالقـة بـین  ،رضا عن تجاربهم األكادیمیة
جــودة الحیــاة النفســـیة وكــل مـــن توجهــات أهــداف اإلنجـــاز واســتراتیجیات مواجهـــة 
ــــى التغلــــب علــــى المصــــاعب التــــي تــــواجههم،  الضــــغوط ، ممــــا یمــــنحهم قــــدرة عل
والتحــدي، ومــن ثــم ســیكون لــدیهم إدراك مرتفــع لمفهــوم ذاتهــم وعالقــات اجتماعیــة 

خرین ووضع أهداف ذات معنـي فـي الحیـاة والسـعي لتحقیقهـا ومـن ایجابیة مع اآل
یكون تصـورهم إیجابیـًا عـن ذواتهـم، حیـث أنهـم یسـتمتعون بـالتعلم ذاتـه ویظهـرون 

 مثابرة أكثر في أدائهم لألعمال والمهام المختلفة. 
 تمكــن إقــدام  -أداء إحجــام -تســهم توجهــات األهــداف بأشــكالها األربعــة(أداء إقــدام

ن كـان التوجـه الهـدف القــائم تمكـن إح – جـام) فـي التنبـؤ بجـودة الحیـاة النفسـیة، وإ
على التمكن إقدام یمثـل أكثـر أشـكال توجهـات األهـداف إسـهامًا فـي التنبـؤ بجـودة 
الحیــاة النفســـیة، یلیـــه توجهــات أهـــداف أداء إقـــدام، فـــي حــین أنـــه ال یمكـــن التنبـــؤ 

ـــتمكنبجـــودة الحیـــاة النفســـیة مـــن خـــالل التوجـــه القـــائم علـــى  إحجـــام، واألداء  -ال
 إحجام.

  اإلحجامیـة) تلعـب دورًا كبیــرًا  -علیـه یمكـن القـول إن میـول الفـرد( اإلقدامیـة وبنـاًء
في زیادة قدرتـه علـى التوافـق النفسـي والشـعور بالرضـا وتحقیـق أهـداف مقـدرة فـي 
الحیـــاة، فــــالطالب ذوى المیــــول اإلقدامیـــة ســــواء أكــــانوا مـــن ذوى الــــنمط الــــدافعي 

ـــــرات الـــــتمكن  ـــــاة النفســـــیة والتوافـــــق مـــــع المثی أو األداء أكثـــــر شـــــعورًا بجـــــودة الحی
 والضغوط األكادیمیة المختلفة أكثر من المیول اإلحجامیة.

  أداء إلقـدام)  -تمكـن إقـدامم الطالب ذوى المیـول اإلقدامیـة (خر یتسآومن جانب
مــاط باالعتقــاد فــي قــدرتهم علــى النمــو والتطــور التــي تحــول دون وقــوعهم فــي األن

الفاشلة من السـلوكیات والتفـوق والنجـاح فـي مواجهـة الضـغوط مقارنـة بـزمالئهم ، 
ــــى  ــــى اســــتخدام محكــــات أو معــــاییر عالیــــة تجعلهــــم دائمــــا یســــعون إل ویمیلــــون إل
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اإلنجـاز وتحقیــق أهـداف تعلیمیــة مقـدرة، كمــا أنهــم أكثـر تقــبًال لـذواتهم، واكثــر ثقــة 
وهـو مـا یشـیر إلـى  ققـون مـن أعمـالفي قدراتهم ، وأكثر رضا عما ینجزون أو یح

 ، وتتفــق هـــذه النتیجــة مـــع نتــائج دراســـاتاخــتالف البروقیــل النفســـي لكــال الـــوعین

(Ames and Archer, 1988).  ودراسـة (Dweck, 1988)،  ودراسـة(Ames and Archer, 

1988)   ً◌ والتـــي تشــــیر إلــــى أن الطــــالب ذوي المیـــول اإلقدامیــــة أكثــــر اســــتعدادًا
 تجــاه ایجابیــة لصــعبة واالســتمرار فــي إنجازهــا، ولــدیهم مشــاعرلتحــدى المهــام ا

مواقـــف الـــتعلم، ویظهـــرون أنماطـــًا تكیفیـــة مـــن العـــزو الســـببي فـــي هـــذه المواقـــف، 
وغالبـا مــا یــرتبط توجهــات هــدف اإلتقـان بالمشــاركة طویلــة المــدى، واالنــدماج فــي 

 مهام التعلم واالستمتاع بها بدرجة كبیرة.
 المیـــول اإلحجامیـــة إلـــى االنســـحاب وضـــعف الثقـــة فـــي  بینمـــا یمیـــل الطـــالب ذوو

ــــة الــــذات األكادیمیــــة (Elliot, 1997)الــــذات   & Middleton) وضــــعف فعالی

Midgley,1997) ،  ــــى ــــق االختبــــار، وعــــدم القــــدرة عل ــــب المســــاعدة وقل وبتجنــــب طل
وهــو مــا یفســر عــدم قــدرة توجهــات أهــداف  (Midgley & Urdan, 2001)التكیــف 

اء إحجام) على التنبؤ بجودة الحیـاة النفسـیة والتـي تقتضـي أن وأد -(تمكن إحجام
علـى إقامـة عالقـات اجتماعیـة إیجابیـة مـع اآلخـرین، والسـعي  یكون الطالب قـادراً 

  نحو تحقیق أهداف مقدرة في الحیاة والرضا عن ذلته وتقبلها.
  كمـــا تســـهم اســـتراتیجیات المواجهـــة ســـواء المتمركـــزة حـــول المشـــكلة أو المتمركـــزة

 & Gagné) ول االنفعال في التنبؤ بجودة الحیاة النفسیة وهو ما یتفـق مـع دراسـةح

Blanchard,2007)ودراسـة . (Dweck & Leggett,1988)، ودراسـة (Pintrich, 2000b). 
ویمكن تفسـیر ذلـك بـان مصـطلح مفهـوم جـودة الحیـاة النفسـیة بمثابـة مظلـة عامـة 

ــــاة، ینــــدرج تحتهــــا كثیــــر مــــن المعــــاني: كالقناعــــة وا لرضــــا عــــن كــــل جوانــــب الحی
وكــــذلك التعبیــــر وتحقیــــق الــــذات والبحــــث عــــن المســــاندة االجتماعیــــة واالنفعالیــــة 

ا مـا ذا قیمــة ذلـك ومـا یتضــمنه االنفعـالي  مــن شـعور المـرء بتحقیقــه أو إنجـازه شــیئً
بالنسـبة لـه واألمـن النفسـي والسـعادة وحسـن الحـال والتوافـق النفسـي وكلهـا عوامــل 

 ى مواجهة ما یقابله من ضغوط.تساعد الطالب عل
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  فاألفراد الذین یعتبرون اإلنجاز مهمًا في حیاتهم یمیلون إلـى تقیـیم األحـداث علـى
أنها تمثل تحدیًا كبیرًا بالنسـبة لهـم، ویسـتخدمون اسـتراتجیات مواجهـة أكثـر فعالیـة 

كمــا تتفـق هــذه  . ،(Santiago-Rivera et al., 1995)فـي مواجهـة المواقــف الضـاغطة
الـوعي بمهـارات حیـث یـؤدي   (MacNair & Elliot,1992) تیجـة مـع نتـائج دراسـةالن

تحســـن وتطـــور المهـــارات المطلوبـــة لتنفیـــذ إلـــى حـــل المشـــكلة وأســـالیب المواجهـــة 
ـــــة فـــــي مهـــــارات حـــــل المشـــــكلة وكـــــذلك  .المهـــــام ـــــر فعالی ـــــون أكث كمـــــا أنهـــــم یكون

لتركیــز علــى لتوجــه نحــو المهمــة أو اتســتهدف اجیات مواجهــة یاســتراتیســتخدمون 
 حل المشكلة. 

  -توصیات ومضامین تربویة :
ألقـــت الدراســـة الحالیـــة الضـــوء علـــى جـــودة الحیـــاة النفســـیة كمفهـــوم حـــدیث   

نســبیًا علــى األدب الســیكولوجي ظهــر مــع ظهــور اتجــاه علــم الــنفس اإلیجــابي وهــو 
ومــدى رضــاه عــن نفســه وعــن حیاتــه  ة والمعنــي الوجــودي للفــردمعنــي بالحالــة الذاتیــ

ا حققــــه مــــن إنجــــازات فــــي حیاتــــه. وقــــد اهتمــــت الدارســــة الحالیــــة ببحــــث هــــذا وعمــــ
المصـــطلح فـــي عالقتـــه بمفـــاهیم توجهـــات أهـــداف اإلنجـــاز واســـتراتیجیات مواجهـــة 

فــي طــالب كلیــة التربیــة بــدمنهور الجامعــة ممثلــین الضــغوط لــدى عینــة مــن طــالب 
خـــالل متغیـــرات  مـــننـــه باإلمكـــان التنبـــؤ بجـــودة الحیـــاة النفســـیة أوأظهـــرت الدراســـة 

توجهــات أهـــداف اإلنجـــاز واســـتراتیجیات مواجهـــة الضــغوط وفـــي ضـــوء مـــا أســـفرت 
 بما یلي : یوصي الباحث عنه نتائج الدراسة الحالیة 

بمفهوم جودة الحیاة النفسیة  همعمل لقاءات إرشادیة للطالب یتم فیها تبصیر  -
 وأبعاده المختلفة وكیفیة تحقیقه لدیهم.

ـــتمكن أو االتقـــانلـــى تبنـــي أهـــدف ضـــرورة تشـــجیع الطـــالب ع - والتقلیـــل قـــدر  ال
، لمــا ألهــداف اإلتقــان مــن تــأثیر علــى أداء اإلمكــان مــن تبنــیهم ألهــداف األداء

 الفرد وسعیه المستمر نحو التحسن والتطور واإلنجاز .
تدریب األفراد على إدارة المشكالت والضغوط التي تواجههم في الحیاة مع  -

دارة واتخاذ القرارات والوقت مما تزویدهم ببرامج إلدارة ومو  اجهة الضغوط وإ
 یسهم في تحسین مستوى جودة الحیاة النفسیة لدیهم. 
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ــــــة  - ــــــین الطــــــالب فــــــي مجتمــــــع الجامعــــــة وكاف ــــــة ب ــــــات االجتماعی ــــــل العالق تفعی
قامـة األسـر والـرحالت لمـا  المؤسسات التعلیمیة مـن خـالل األنشـطة الطالبیـة وإ

الطـالب والتخفیـف مـن وطئـة الضـغوط  لهذه العالقات من تأثیر على شخصـیة
 التي تمر بهم

حــث أعضــاء هیئــة التــدریس علــى توطیــد العالقــة مــع الطــالب واالســتماع إلــى  -
دارة الضــغوط الحیاتیــة التــي إ مشــكالتهم وتبصــیرهم بكیفیــة مواجهــة المشــكالت و 

 تواجههم. 
 البحوث المقترحة :

رى فــــي مراحــــل یمكــــن إجــــراء هــــذه الدراســــة بــــنفس متغیراتهــــا علــــى عینــــات أخــــ -
   .تعلیمیة مختلفة

یمكــــن إجــــراء هــــذه الدراســــة مــــن خــــالل متغیــــرات أخــــرى نفســــیة لمعرفــــة مــــدى  -
   .إسهامها في جودة الحیاة النفسیة

یمكــــن دراســــة متغیــــر جــــودة الحیــــاة النفســــیة لــــدي فئــــات ومســــتویات تحصــــیلیة  -
والطــالب الـــذین لــدیهم صـــعوبات   مختلفــة مـــن الطــالب مثـــل الموهــوبین دراســـیاً 

 التعلم . في
دراسة العالقة بین بعض المتغیـرات األخـرى ذات الصـلة والتـي لـم تتعـرض لهـا  -

 الدراسة الحالیة لتغطیة هذا الجانب الهام من شخصیة المتعلم .
ـــم المتمتـــع بجـــودة الحیـــاة  - إجـــراء دراســـات للتعـــرف علـــى البروفیـــل النفســـي للمعل

علــم المتمتــع بجــودة النفســیة. والكشــف عــن االخــتالف بــین البروفیــل النفســي للم
  الحیاة النفسیة في ضوء فعالیة الذات والمعتقدات حول التعلم.
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