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 م ةلخص:

 فػ  العمػؿ الكشؼ عف العالقػة اررتباطيػة بػيف الءنػاذ الػذات هدفت الدراسة إلى 
مػػػدس إسػػػءاـ هػػػذ  ، والتعػػػرؼ عمػػػى والشػػػوؼ والكماليػػػة العصػػػابيةلتسػػػام  بالػػػذات او 
تكونػػت بالءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ لػػدس معممػػات ريػػاض ا طفػػاؿ. و تويػػرات فػػ  التنبػػؤ الم

متوسػػط أعمػػارهف الزمنيػػة معممػػة ريػػاض أطفػػاؿ بسػػوهاج، ( 361عينػػة الدراسػػة مػػف  
مقيػػاس الءنػػاذ واسػػتمدمت الدراسػػة ، (1,99( سػػنة، وانحػػراؼ معيػػار  قػػدر   11,33 

الباحػ،، كمػا إعػداد هػذ  المقػاييس مػف و  ،الشػوؼو ، التسام  بالػذاتالذات  ف  العمؿ، و 
وجػػود عالقػػات ارتباطيػػة وأشػػارت النتػػالى إلػػى  ترجمػػة مقيػػاس الكماليػػة العصػػابية. ت  تمػػ

( بػيف الءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ، كػؿ 3,33دالة إحصالًيا عند مسػتوس  و وسمبية  موجبة
(، والشػػػوؼ ,,3,7(، والشػػػوؼ ارنسػػػجام   ر=3,7,1 ر= التسػػػام  بالػػػذاتمػػػف  
(، وأف هػػذ  المتويػػرات تتنبػػ  3,638-(، والكماليػػة العصػػابية  ر=,3,53-   ر=القءػػر 

(، وجػػػاذ متويػػػر الشػػػوؼ %69,8بالءنػػػاذ الػػػذات  فػػػ  العمػػػؿ بنسػػػبة إسػػػءاـ بموػػػت  
ارنسجام  كػ قوس المتويػرات تنبػًؤا بالءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ، ويفسػر منفػرًدا مػا نسػبت  

ػػ، كمػػا و  العمػػؿ لػػدس عينػػة الدراسػػة( مػػف التبػػايف فػػ  الءنػػاذ الػػذات  فػػ  55,1%  ت  د  ج 
مسارات دالة إحصالًيا لت ثيرات كؿ مف  التسام  بالػذات، والشػوؼ ببعديػ   ارنسػجام ، 

 .والقءر ، والكمالية العصابية ف  الءناذ الذات  ف  العمؿ

الءنػاذ الػذات  فػ  -الكمالية العصابية-الشوؼ-التسام  بالذات* الكممات المفتاحية  
 ممات رياض ا طفاؿ.مع-العمؿ
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Self-Transcendence, Passion, and Neurotic perfectionism as 

predictors of Subjective well-being at work among 
kindergarten teachers. 

 Abstract: 

The study aimed to explore the relationship between Self-

Transcendence, Passion, Neurotic perfectionism, and Subjective 

well-being at work among kindergarten teachers as well as 

investigated the possibility of prediction of Subjective well-being at 

work from Self-Transcendence, Passion, and Neurotic perfectionism. 

The participants (163 female teachers, Mage = 33. 10, SD = 3,99) 

were randomly selected from the kindergarten teachers at Sohag. 

The researcher of this study translated The Big Three Perfectionism 

Scale (by Smith, et al., 2016), and  prepared scales of Self-

Transcendence, Passion, and well-being at work. Results of the study 

indicated that: (1) There was positive statistically significant 

relationship between Subjective well-being at work and Self-

Transcendence (r=0.743), Harmonious passion (r=0.744), and There 

was negative statistically significant relationship between Subjective 

well-being at work and obsessive passion (r=-0.514), Neurotic 

perfectionism (r=-0.608). (2) These variables explain about (69.2%) 

of the variation in Subjective well-being at work among. Harmonious 

passion was the strongest variable and  explain about (55.3%) of the 

variation in Subjective well-being at work. (3) There were 

statistically positive effects of Self-Transcendence, Passion, and 

Neurotic perfectionism on Subjective well-being at work. 

Key words: Self-Transcendence, Passion, Neurotic perfectionism, 

Subjective well-being at work, kindergarten teachers. 
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 :أدي ثت الدراسا
ـ  عنصػػرا أساسػػ ا وفاعػػؿا فػػ  العمميػػة التعميميػػة، وعميػػ  يتوقػػؼ   الجػػزذ  إفَّ المعمػػ

ا كبػػر فػػ  تنفيػػذ الممارسػػات ا كاديميػػة دامػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ 
. ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ الءػػدؼ، فػػ ف المتعممػػيفالممرجػػات ا كاديميػػة المنشػػود  لػػدس 

لى معمـ كؼذ مف الناحية التربوية سواذ مف حي، امػتالؾ مءػارات ا مر ر يحتاج فقط إ
إدار  الفصػػؿ إلػػى ذيػػر ذلػػؾ مػػف مءػػارات المعمػػـ مءػػارات التػػدريس، وأسػػاليت التقػػويـ، و 

نمػػا  ف   إلػػى معمػػـ  هنػػاؾ وػػرور ا النػػاجم مءنًيػػا، وا  انفعالًيػػا، يتمتػػل بالصػػحة النفسػػية، م تَّػػز 
حتػػى يصػػؿ فػػ   ، وبيلػػة العمػػؿ بشػػكؿ عػػاـبػػ طالولديػػ  انفعػػارت إيجابيػػة نحػػو عممػػ ، و 

النءاية إلى الروا المءن  ببعدي   الروا، واإلرواذ؛ وهذا يعن  الروا الػذات  نتيجػة مػا 
يبذل  مػف جءػد فػ  أداذ رسػالت  التعميميػة، واقتناعػ  بنتيجػة ذلػؾ، ثػـ إروػاذ ا مػريف، 

 دور الكبير الذ  يبذل  ف  تربية وتعميـ ا بناذ.لموامتنانءـ 
حػػد متويػػرات عمػػـ الػػنفس أSubjective well-being  ات الػػذَّ  اذ  ن ػػالء   د  ع ػػي  و 
تقييمػػات الفػػرد المعرفيػػة والوجدانيػػة لكػػؿ جوانػػت حياتػػ . وهػػذا   وي ع ػػرَّؼ ب نػػ  اإليجػػاب . 

، وردود Life Satisfaction الروػػا عػػف الحيػػا بيتوػػمف ا حكػػاـ المعرفيػػة المتعمقػػة 
، Positive Affect الوجػػداف الموجػت  ، وتشػػمؿالحيػا  ا فعػاؿ الوجدانيػػة تجػا  أحػػدا،

ػت م د  وأف هػذ  اإلدراكػات  .Negative Affect والوجداف السػالت  مػف المبػرات الممتعػةت س 
الءنػاذ الػذات  يشػير فوبالتػال  ممتمػؼ مجػارت الحيػا . فػ  متعة مالمبرات الو ، المحظية
كالروػا عػف الحيػا ، معرفيػة أحكاًمػا  لحياتءـ، والت  يمكػف أف تكػوف ا فرادتقييمات إلى 

اإليجابيػة التػ  تعبػر عػف الشػعور  أو تقييمات قالمة عمى المشػاعر، وتشػمؿ ارنفعػارت
بػػ ف الحيػػا  تشػػير بشػػكؿ جيػػد، أو ارنفعػػارت السػػمبية التػػ  تعبػػر عػػف أف الحيػػا  تسػػير 

 . Diener, et al., 2017; Diener, Oishi, & Lucas (2015)) بشكؿ سيئ
 والمػزاج بارنفعػارت يءػتـ نفسػ ، ور نظػر الفػرد الذات  عف وجءة الءناذبِّر  ع  وي  

نما مالؿ فقط الوقت   مػف يشػمؿ مػدًس واسػًعا يمتػد  الزمف، كما أنػ فترات طويمة مف ، وا 

وعمػى الػرذـ مػف أف الحػارت السػمبية الحيػا ،  عػف الروػا يكتمػؿ كػ  اربتءاج إلى الي س
سػػمبية عمػػى الءنػػاذ الػػذات ، وقػػد   لدراسػػة، وتعػػد مؤشػػراتكالوػػووط واركتلػػات جػػدير  با
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 لتحقيػؽ كافًيػا إر أفَّ تجنػت هػذ  الحػارت لػيسيحػاوؿ ا فػراد تجنبءػا، والسػمو فوقءػا، 

 ويمبرونءػا؛ أ  السػار  وارنفعارت الحيا  عف الروا الناس ترِّ ج  ي   أف وربد الذات ، الءناذ
 (.8333لمالؽ وعيد،  عبد ا بءا يمروف أساسية عد مبر ت   أنءا

الوجػػود  ، ومنءػػا الدراسػػات العربيػػةتعػػددت الترجمػػات لممصػػطمم ا جنبػػ  فػػ  و 
والءنػػاذ الشمصػػ ، والوجػػود النفسػػ  ، والرفاهػػة الذاتيػػة، وطيػػت الحػػاؿالنفسػػ  ا فوػػؿ، 

 عبػد المػالؽ،  ، والشعور الذات  بطيت الحيػا النفسية ، والعافيةوالءناذ الذات ، الممتمئ
؛ ,833؛ شػػاهيف، 8331، الفتػػا وعبػػد  الجػػواد؛ عبػػد 8338مميػػؿ،  ؛8333وعيػػد، 

ور  (.8337؛ بمحسػين  ومويمػد، 8337؛ الجنػد ، 8336؛ إبػراهيـ، 8335مقداد ، 
عػد مػف قبيػؿ المطػ ؛ فالمصػطمم أعمػؽ، ب ف ارمتالؼ فػ  هػذ  الترجمػات ي  يمكف الجـز 

التػػرا، وفػػ   .يػػر إليػػ  مػػف منظػػور واحػػد، ويتوػػمف مؤشػػرات كثي ش ػػار وأشػػمؿ مػػف أف 
 Butler & Kern (2016) النفس  الورب  نفس  يوجد مثؿ هػذا ارمػتالؼ؛ حيػ، أشػار

الءناذ يمكف تعريف  وقياس  موووعًيا، وذلؾ مف مالؿ مؤشرات موووعية مثػؿ أف إلى 
المػػوارد المتاحػػة لتمبيػػة ارحتياجػػات ا ساسػػية، وفػػرص التعمػػيـ، ونقػػص مموثػػات البيلػػة، 

اس ذاتًيػػا. والءنػػاذ الػػذات  هنػػا يمكػػف أف يسػػتمدـ بشػػكؿ متبػػادؿ مػػل كمػػا يمكػػف أف ي قػػ
 ، وارزدهػػارHappiness مصػػطمحات أمػػرس عديػػد ، منءػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  السػػعاد 

Flourishing.  رو  نموذًجػػػػا لمءنػػػػاذ الػػػػذات ، أطمػػػػؽ عميػػػػ  Seligman (2011)طػػػػوَّ
(PERMA)رنفعػاؿ الموجػت، اقتر  مف مالل  ممسػة مكونػات لمءنػاذ الػذات ، وهػ   ا 

Positive Emotionوارنػػػػػػدماج ، Engagementوالعالقػػػػػػات ، Relationships ،
    .Accomplishment ، واإلنجازMeaning والمعنى

نوعيػة وسياقات وتزايد ارهتماـ ف  السنوات ا مير  بالءناذ الذات  ف  مجارت 
فػ  نػاذ الػذات  وهػو مػا يطمػؽ عميػ  الء ،Well-being at work كمجػاؿ العمػؿمحػدد  
. وهػػذا ينسػػجـ مػػل ارهتمػػاـ المتزايػػد لتطبيػػؽ عمػػـ الػػنفس اإليجػػاب  فػػ  جميػػل العمػػؿ

أف العمػؿ مف منطمؽ مجارت الحيا . وتبدو أهمية دراسة الءناذ الذات  ف  مجاؿ العمؿ 
مواقػؼ العمػؿ تمتمػؼ  ونظػرًا  ف، هنػالءـ الػذات ف  يؤثر جزذا حيو   ف  حيا  ا فراد، و 

مفءػـو الءنػاذ ف ن  مف الوػرور  أف يمتمػؼ عف مواقؼ الحيا  العامة، جوهرًيا امتالًفا 
ف كػػاف البػػاحثوف فػػ  هػػذا المجػػاؿ يسػػتمدموف   عػػف مفءومػػالػػذات  فػػ  العمػػؿ  العػػاـ، وا 
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 ,Zheng, Zhu, Zhao, & Zheng) فػ  اإلشػار  إلػى الءنػاذ المءنػ الػوظيف  الروػا 

2015). 
بمكوناتػ  مفءػـو الءنػاذ الػذات   تنظيمػ العمػـ الػنفس فػ  قد وظَّؼ  البػاحثوف و 

إحسػػاس المػػوظفيف فػػ  العمػػؿ  ويتوػػمف الءنػػاذالمعرفيػػة والوجدانيػػة فػػ  مجػػاؿ العمػػؿ. 
، وتػػنمفض لػػديءـ معػػدرت ارنفعػػارت السػػمبية، وهػػذا إيجابيػػة عديػػد وانفعػػارت مبػػرات ب

ات عػف يؤثر فػ  معػدرت الويػو يمعت دورًا حاسًما ف  حيا  المنظمات ومؤسسات العمؿ؛ 
، والتعػػاوف بػػيف ا فػػراد، وا داذ الشمصػػ ، وبشػػكؿ عػػاـ المؤسسػػةالعمػػؿ، والصػػراع فػػ  

َـّ هنػاؾ النجا  التنظيم . ومف يؤثر ف   تقيػيـ الءنػاذ الػذات  المػرتبط بالعمػؿ   لوػرور ثػ
والمصػػادر مػػف وقػػت  مػػر، والعمػػؿ عمػػى تحسػػين  باسػػتمرار مػػف أجػػؿ تعزيػػز المػػوارد 

 & ,Kun, Balogh) بءـ لمبػػرات إيجابيػػة فػػ  العمػػؿالشمصػػية لممػػوظفيف، واكتسػػا

Krasz, 2017; Demo & Paschoal, 2016). 
، متعػػدد  المصػػادر ويعػػد المعممػػوف مػػف أكثػػر الفلػػات المءنيػػة تعرًوػػا لوػػووط

رتبط بانمفػػاض الكفػػاذ  الذاتيػػة، وانمفػػاض الروػػا الػػوظيف ، ونقػػص الػػدعـ اإلدار ، تػػ
 متعممػػيف. باإلوػػافة إلػػى المنػػاي المدرسػػ  السػػمب والتفػاعالت السػػمبية بػػيف المعممػػيف وال

وتػؤد  هػذ  الوػووط مػل والنظر  المتدنية لمءنػة التعمػيـ، ، وعدـ جود  الحيا  المدرسية
، ومنءػػا  ارحتػػراؽ المءنػػ ، تعػػد مؤشػػرات سػػمبية لمءنػػاذ الػػذات  مػػرور الوقػػت إلػػى نتػػالى

ية ذيػر الفعالػة، واإلنءػاؾ، وعدـ القدر  عمى التواصؿ مل المتعمميف، والممارسات التعميم
 ,Embse, Schoemann, Wicoff, Kilgus, & Bowler) وانمفاض فعالية التدريس

2017; Cook, Miller, & Fiat (2017). 

أف مثػػؿ هػػذ  الوػػووط تقػػود فػػ  النءايػػة إلػػى انمفػػاض إحسػػاس مػػف الواوػػم و 
روػا  عػف حياتػ  المعمـ برفاهيت  وهنال  الذات  المػرتبط بالمءنػة، وصػوًر إلػى انمفػاض 

َـّ فءناؾ ورور  لتركيز البحو، والدراسات عمى الءناذ الذات  لممعمػـ،  بشكؿ عاـ. ومف ث
وانعكاسػات  سػواذ عمػى المعمػػـ نفسػ ، أو عمػى ممرجػػات الطػالت الممتمفػة  ا كاديميػػة، 

   وارنفعالية، وارجتماعية.
ف مػالؿ التركيػز وتناولت الدراسات ولفتر  قريبة الءناذ الػذات  لػدس المعممػيف مػ

 عػػد مءػػددات لمءنػػاذ الػػذات  كالوػػووط، وارحتػػراؽعمػػى بعػػض المؤشػػرات السػػمبية التػػ  ت  
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بالمؤشرات اإليجابية  داذ المعمػـ كالكفػاذ  الذاتيػة فػ   عمى الرذـ مف ورور  ارهتماـ 
التدريس واإلدراكات المتعمقة بالتواصؿ المدرسػ ، وارنفعػارت اإليجابيػة؛ فالءنػاذ الػذات  

فقػط مػف مػالؿ جانػت سػمب  يتنػاوؿ أعػراض ارحتػراؽ، -إجرالًيػا-لممعمـ ر يمكف تعريفػ 
نما مف مالؿ رؤيػة إيجابيػة، وأكثػر ارتباًطػا بمتويػرات عمػـ الػنفس اإليجػاب  كارنػدماج  وا 

 & ,Bermejo, Hernández, & Prieto, 2013) (Renshaw, Long فػ  العمػؿ

Cook 2015;. 
 Van Horn, Taris, Schaufeli, & Schreursصػػاغفػ  وػػوذ ذلػؾ، و 

عميػػػػ  الءنػػػػاذ المءنػػػػ  أطمػػػػؽ لمءنػػػػاذ الػػػػذات  المػػػػرتبط بالمءنػػػػة،  نموذًجػػػػا  (2004)
Occupational Well-Being  إلى تقييـ إيجػاب  لممتمػؼ جوانػت مءنػة الفػرد، ويشير

ويشػػػػػػمؿ هػػػػػػذا التقيػػػػػػيـ  الجوانػػػػػػت الوجدانيػػػػػػة، والدافعيػػػػػػة، والسػػػػػػموكية، والمعرفيػػػػػػة، 
النمػػوذج ا داذ الصػػح  المػػرتبط بالعمػػؿ لػػدس المعممػػيف، يتوػػمف هػػذا . و والنفسجسػػمية

ومػػف أهػػـ مؤشػػرات   الروػػا الػػوظيف ، وارلتػػزاـ التنظيمػػ ، والكفػػاذ ، والطمػػو  المءنػػ ، 
 .والطالت مل الزمالذالعالقات اإليجابية و 

نموذًجػػا يمكػػف مػػف ماللػػ  فءػػـ  Bakker & Demerouti (2007) وقػػد ـ 
-عِّـ الءنػػػاذ الػػػذات  لػػػدس المعممػػػيف، أطمػػػؽ عميػػػ  نمػػػوذج المطالػػػتالعمميػػػات التػػػ  تػػػد

، ويمكػف تووػيح  مػف The Job Demands-Resources model المءنيػة المصػادر
 (.3 شكؿ مالؿ 
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 : ترجمة الباحث((Bakker & Demerouti, 2007المصادر المهنية -( نموذج المطالب1شكل )

بمجموعػػة مػػف المطالػػت العقميػػة رتبط يػػأف هنػػاذ المعمػػـ ( 3يتوػػم مػػف شػػكؿ  
فِّػض مػف  والوجدانية والجسمية الت  يؤد  عػدـ إشػباعءا إلػى تعروػ  لموػووط التػ  ت م 

، وأف تمبية هذ  المطالػت يتوقػؼ عمػى مستوس دافعيت ، وبالتال  تكوف الممرجات سمبية
 المرتبطػة مجموعة مف المصادر الذاتية المرتبطة بشمصية المعمـ، والمصػادر المارجيػة

   بمصالص البيلة التعميمية، ودعـ ا مريف.
قػػدَّـ وفػػ  سػػياؽ التركيػػز عمػػى المؤشػػرات اإليجابيػػة لمءنػػاذ الػػذات  لػػدس المعمػػـ، 

Mankin, Embse, Renshaw, & Ryan(2017) نموذًجػا لػذلؾ يتوػمف مظءػريف ،
تشير إلػى إدراؾ القػدر  عمػى النجػا ،    Teaching efficacy   الفعالية التدريسيةوهما

افعيػة بدالفعاليػة التدريسػية وترتبط ، المتعمميفتعميمية ماللمة بيف جميل  وتحقيؽ نتالى
والروػا المعمـ، وحماست ، وقدرت  عمى الصمود، وتحديد ا هػداؼ، والجءػد الػذ  يبذلػ ، 

الػػذيف يشػػعروف بكفػػاذ  المعمػػـ يكونػػوف  المتعممػػيفكمػػا أف الػػوظيف  والوجػػداف الموجػػت، 
ءـ بعالقػػات إيجابيػػة، وأكثػػر أداًذ ية الدراسػػة، ويرتبطػػوف مػػل معممػػأكثػػر انػػدماًجا فػػ  قاعػػ

يشػػير إلػػى   School connectedness التواصػػؿ المدرسػػ و مػػف الناحيػػة ا كاديميػػة. 
رتبط بشػػػكؿ مباشػػػر يػػػو ، واإلحسػػػاس بارنتمػػػاذ، مػػػدعـو باررتبػػػاط بػػػا مريفالشػػػعور ال

 .وتػػرؾ المءنػػة ف العمػػؿ، وبشػػكؿ ذيػػر مباشػػر بالػػدافل نحػػو التسػػرت مػػبالروػػا الػػوظيف 
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العالقػات يتمثؿ فػ  معتقػدات المعممػيف عػف جػود   وهناؾ مؤشر آمر لالرتباط بالمدرسة
 النمو ارجتماع  وا كاديم  لمطالت. والت  تسءـ ف  ، فيءا وماصة مل المتعمميف

المصادر، يمكف القوؿ إف هناؾ مصػادر عديػد  -واعتماًدا عمى نموذج المطالت
الءنػػاذ الػػذات  لػػدس المعممػػيف، وتركيػػز الدراسػػة الحاليػػة هنػػا ينصػػت يمكػػف أف تػػؤثر فػػ  

التسػػام  عمػػى بعػػض المصػػادر الشمصػػية التػػ  تػػرتبط بشمصػػية المعمػػـ ذاتػػ ، ومنءػػا  
 والشوؼ، والكمالية.، بالذات

مػػػف المػػػدامؿ المءمػػػة التػػػ   Self-Transcendence عػػػد التسػػػام  بالػػػذاتوي  
بشػكؿ عػاـ، أو المػرتبط بسػياؽ العمػؿ. وينتمػ  يمكف أف تسءـ ف  تنمية الءناذ الػذات  

هذا المفءـو إلى التيار اإلنسان  ف  عمـ النفس، ومصوًصا عمػـ الػنفس الوجػود  لػدس 
( والػذيف Maslow  3973 (، وماسػموFrankl  3966 (، فرانكؿMay  3958 ما 
سػان ، هـ حوؿ أف التسام  بالذات هػو الماصػية المميػز  لموجػود اإلننظر   وجءات   تالقت  

آمػػر مػػارج الػػذات لتحقيػػؽ  شػػ ذوالػػوع  بالػػذات، وارنفتػػا  عمػػى العػػالـ، والتوجػػ  إلػػى 
 ,Osin, Malyutina,  & Kosheleva). المعػان  السػامية التػ  تتمطػى حػدود الػذات

2016) 
 فػ  تحػوؿ إلػى التسػام  بالػذات كعمميػة تطوريػة تػؤد  Reed (2014) ؼ  ص  وي  
 وتتميػز نطاًقػا، أوسػل عالميػة نظػر وجءػة إلػى ةعقالنيػ ماديػة نظػر وجءػة مػف المنظور
 البينشمصػػػػػ البعػػػػػد فػػػػػ  إطػػػػػار أربعػػػػػة أبعػػػػػاد، وهػػػػػ    موسػػػػػعة شمصػػػػػية بحػػػػػدود

Intrapersonally بيف ا فرادالبعد ارجتماع   ، و) Interpersonally مػا وراذ بعد ، و
. ويشػمؿ توسػيل الحػدود Temporally البعد الزمن ، و Transpersonally الشمصية
ة وعػػػ  أكبػػػر بطبيعػػػة الفػػػرد وقيمػػػ  وآرالػػػ  وفمسػػػفت  وأحالمػػػ  واررتيػػػا  لءػػػا الشمصػػػي

 اإلمكانػات والمبػرات الدامميػػة(، وتشػمؿ الحػػدود ارجتماعيػة اررتبػػاط بػا مريف وبالبيلػػة 
 أبعػد بعػد ارتصػاؿ مػلب شػعورالب ما وراذ الشمصػية حدود ترتبط وبالعالـ الماد ، بينما

 ،(، أو ذػرض أعمػىبػاه واإليمػاف التسػامم، الت مػؿ، ،الصػال  مػالؿ وا ف  مػف هنػا مف
 لفءػػػـ والمسػػػتقبؿ الماوػػػ  بػػػدمى لممػػػرذ يسػػػمم الزمنيػػػة الحػػػدود توسػػػيل فػػػ ف وأميػػػرًا،

عػاد  الشػمص، حيػا  الحاور؛ إعاد  النظر إلػى  مػالؿ مػف والمبػرات ا حػدا، تفسػير وا 
 .(لمحاور جديد .  دمى الماو  مل المستقبؿ لتعزيز الحاور إلعطاذ معنى عدسة
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عػػف النظريػػات النماليػػة  Reed (2014) وتمتمػػؼ نظريػػة التسػػام  بالػػذات لػػدس
الت كيػػد عمػى أف التسػام  بالػػذات رذػـ أنػ  قػػد ، وتتمثػؿ فػ  ا ولػػى ا مػرس مػف زاويتػيف 

 عمػر أ  فػ -أيًوػا-يحػد، أف يمكػف أنػ  إر يكوف طاقة مت صػمة فػ  الحيػا  المتػ مر ،
الت كيد عمػى تتمثؿ ف  و  ،لثانيةاو  .بالوعؼ الشعور ىإل الحيا  يءدد مرض يؤد  عندما
وركػزت أيًوػا عمػى  ؛"العالـ هذا فوؽ اررتفاع" مف أكثر عمى التسام  بالذات ينطو  أف

   .ربط ا فراد ب نفسءـ وبا مريف وبالبيلة ف  هنا وا ف
ولػػذا تناولتػػ  الدراسػػات السػػابقة لػػدس عينػػات مػػف أعمػػار زمنيػػة ممتمفػػة مثػػؿ 

 ;(؛ وطمبػػة الجامعػػة 8337 العبيػػد  والجبػػور ،  لصػػؼ السػػادس اربتػػدال تالميػػذ ا

Otway & Carnelley, 2013)  ،والراشػديف (؛,833هيبػة (Hsu, Ho, Chen, & 

Huang, 2015) ، 8335، والمعممات ا رامؿ  عم).  
 الحيا  تجارت عمى اعتماًدالدس ا فراد لتسام  بالذات يمكف تنمية او 

هناؾ طرؽ و . النمو المعرف ، وارنفعال ، والروح  ـدعِّ ت   الت  الموارد الممتمفة، وتوافر
، Introspection وارستبطاف التسام  بالذات، وتشمؿ  اإليثار، زعزِّ يمكف أف ت   محدد 

 ا مريف الحكمة مل ومشاركة ،والت مؿ واإلبداع، الحيا ، مدس والتعمـ ،والروحية
(McCarthy, Bowland, Hall, & Connelly, 2015) . 

ر  نموذًجا McCarthy, Hall, Crawford, & Connelly (2018) وطوَّ
 الجوهريةوالسمات  Antecedents السوابؽ بالذات يتومفمفاهيمًيا لمتسام  

  مجارت ممسة المفءـو إلى تحميؿ مالؿ مف لمتسام  بالذات، والت  يمكف تحديدها
 هذ  مف مجاؿ ويتومف كؿوالروحية،  والت مؿ، وارستبطاف، اربتكار، والعالقات،
ويمكف ، التسام  بالذات ومؤشرات الءناذ الذات  عديد  تعززالمجارت أنشطة 

 (.8 شكؿ توويح  ف  
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 (: ترجمة الباحث(McCarthy, et al., 2018 ( النموذج المفاهيمي للتسامي بالذات2شكل )

اسات السابقة عف اررتباط وتتزايد ا دلة المتوافر  مف مالؿ نتالى البحو، والدر 
الروا عف   الموجت بيف التسام  بالذات والءناذ الذات  ومؤشرات  الممتمفة مثؿ

 وجود  الحيا ، (Pulfrey &  Butera, 2016)والمسلولية ارجتماعية ، الحيا 

(Haugan, Moksnes, & Løhre, 2016) ،واإليجابية  والتعاطؼ والتواول
((McDonald, Olson, Goddard, Marshall,  2018 ومعنى الحيا  والروا عف ،

 .(Heredia, &   Sanchez, 2016) والءناذ النفس ، (Camkiran, 2018) الحيا 
 ,Curran, Hill, Appletonوفًقا لما ذكر  Passion ؼ  و  الشَّ  د  ع  وي  

Vallerand, Standage (2015)-بدونءا لف  إنسانيةً  مبر ً -مف وجءة نظر فمسفية
د  بطاقة نفسية لممشاركة وارندماج ف  ا نشطة يجد الف وِّ رد معنى لحيات ؛ حي، ي ز 

مف ارهتماـ ف  عمـ  سوس بقميؿ-لوقت قريت-الشوؼ لـ يحظ  ذات القيمة. ومل ذلؾ 
مف مالؿ دراست  تحت تركيبات ذات صمة بمفاهيـ السعاد  والمتعة واإلثار .  النفس

نظريت  الثنالية عف  Vallerand, et al. (2003) ـوظؿ هذا ا مر كذلؾ حتى قدَّ 
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ب ن  رذبة قوية تجا  نشاط وعرَّف   لشر  أهميت  وت ثيرات . Dualistic theory الشوؼ
يستثمر في  الوقت و في ، يجد نفس  و ، الفرديحب   ،معيف ذ  موزس وقيمة عالية

 يرسو  ة.وهادف، ويحقؽ مف مالل  حيا  متوازنة ، ويجد في  المتعة والرفاهيةوالطاقة
Vallerand (2015)  مباشر  لمشوؼ،  نتالى والحماسةالمتعة واإلثار  أف انفعارت
 وليست مكونات ل .

ر نموذًجا نظرًيا لدراسة الشوؼ نحو  Vallerand, et al. (2003) وطوَّ
، Dualistic Model of Passion ا نشطة، أطمؽ عمي  النموذج الثنال  لمشوؼ

 الذ    هوHarmonious passionلشوؼ ارنسجام    ا، وهماويتكوف مف بعديف

يجعؿ الفرد يمارس أنشطت  الشوفية  والذ  في ، المتحكـ الشعور الدامم  مف ينش 
ويتصؼ هذا النوع مف الشوؼ  .عمي  وووط وجود امتيار ، ودوف بحرية وبشكؿ

ما دوف أف يكوف بينءباندماج مقبوؿ ومتوازف مل المجارت ا مرس ف  حيا  الفرد ب
  هو الذ  يصدر مف الشعور الدامم  Obsessive passion . والشوؼ القءر صراع

ذير المتحكـ في  والذ  يسيطر عمى مشاعر الفرد عند ارندماج ف  ا نشطة الشوفية 
الت  تحد، عمى أسس منظمة وبصفة متكرر . وهذا النوع مف الشوؼ يتصؼ بوجود 

اط، وقد يءمؿ الفرد أنشطة أمرس مءمة وووط داممية تجبر الفرد عمى ممارسة النش
ويتكوف  الصراع بيف النشاط الشوف  وا نشطة ا مرس.إلى ف  حيات ، وهذا قد يؤد  

، وتتمثؿ فيما  الشوؼ ف  ووذ النموذج الثنال  مف سبعة عناصر متومنة ف  تعريف
 (,( المعنى والقيمة، و1( الحت أو اإلعجات، و8( بروز  ف  نشاط معيف، و3يم   

 ( ارزدواجية  انسجام /قءر (.7( الءوية، و6( المثابر ، و5الدافعية، و
-Self صياذة هذا النموذج ف  ووذ نظرية تحديد الذات توتم

determination theory  الت  تفترض وجود ثال، حاجات أساسية ربد مف إشباعءا
وؼ نحو نشاط ما نمو الش. ويرتبط لدس الفرد، وه   ارستقاللية، والكفاذ ، واررتباط

أشب ل  إذا شووًفا  ف المرجم أف يصبم النشاطبالتفاعؿ بيف النشاط والفرد والبيلة؛  ن  م
شارؾ بحرية ، ف ذا كاف شمص ما يف  إطار البيلةلمفرد ارحتياجات النفسية ا ساسية 

فرًصا لتكويف ل  ويوفر ، كست المءارات والشعور بالكفاذ ل  ب ف  نشاط يسمم
وارنمراط ف  تفاعالت اجتماعية مفيد ، فعندلذ يمكف أف يصبم هذا النشاط الصداقات 
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    ع  و  ووفًقا لءذا النموذج توجد ثال، مراحؿ لنمو ن   .(Lalande, et al., 2017) شوًفا
نشاط معيف مف بيف ا نشطة المتاحة لالفرد امتيار ( 3  ، وه الشوؼ نحو النشاط

وقل امتيار  عمي ، ومدس قدر  هذا النشاط عمى ( تقييـ الفرد لمنشاط الذ  8أمام . 
( استيعات هذا النشاط كجزذ مف 1إشباع حاجات  ا ساسية يحدد بشكؿ كبير قيمت . 

 . (Vallerand, 2015) هوية الفرد
لألنشطة لدس الفرد  إيجاب ا  وعمى الرذـ مف ارتفاؽ عمى أف الشوؼ ميؿا 

ويؤد  إلى اكتسات مءارات  ،الدافلز عزِّ   ي  ف  حيات ، وأن مة الت  يعتبرها مءمةً المفوَّ 
جديد ، وأداذ أفوؿ ف  ا نشطة الت  يندمى فيءا، ويصؿ بالفرد إلى أعمى مستويات 

 ن  قد يكوف مياًل قءرًيا  كذلؾ ف  كؿ ا حواؿ؛مف إدار  ومواجءة التويير، إر أن  ليس 
صراًرا مفرًطا لممارسة النشاط. وهذا يؤيد الطبيعة الثنا لية لمشوؼ؛ فالشوؼ وا 

ارمتيار بحرية عندما يندمى ف  ي م كِّن   مف ارنسجام  الذ  يقل تحت سيطر  الفرد 
الفرد أمَّا النشاط، ويرتبط بالمشاعر اإليجابية والروا عف النشاط والصحة النفسية، 

ويفتقد القدر  عمى ، ن  متابعة النشاطك  مالذ  يقل تحت سيطر  الشوؼ القءر  ر ي  
 ,Murnieks مشاعر سمبية كالصراع والشعور بالذنتوتنتاب  كيز في ، التر 

Mosakowski, Cardon, 2011) Curran, et al. 2015; (Vallerand, 2015;. 
لنشاط ما قد يكوف الم ف ر ط ف حتَّ الفرد أ ر  سِّ ف  ويرس الباح، أف هذ  النموذج ي  

بحرية تامة، وبدوف إجبار يتـ ل  آثار سمبية؛ فالفرد عندما يمارس نشاًطا طواعية، و 
حيات ، وهو الذ   ت ن  يتكامؿ مل كؿ جوان ؛استيعات هذا النشاط كجزذ مف هويت 

ويترتت عمى ذلؾ نتالى  ؟ومتى يتوقؼ ؟يتحكـ ف  هذا العمؿ، ويحدد متى يبدأ العمؿ
إيجابية سواذ أثناذ ممارست  النشاط، أو بعد ارنتءاذ من ، وعمى العكس مف ذلؾ، 

رد الذ  يوطر ويجبر عمى نشاط ما دوف رذبة من ، مدفوًعا بدوافل داممية أو فالف
مارجية ف ن  قد يحقؽ في  نتالى عمى مستوس إنجاز العمؿ المطموت من ، لكف يفتقد 
لممشاعر اإليجابية، والروا، وقد يمارس هذا النشاط مصحوًبا بمشاعر سمبية كالقمؽ 

 والممؿ، وعدـ ارستمتاع بالعمؿ. 
مجارت الحيا  وأنشطتءا الممتمفة مثؿ ا نشطة ل لحتابوالولل  الشوؼتبط ر وي

الترفيءية، والرياوة، والموسيقى، والتعميـ، وبيلة العمؿ. وقد تناوؿ الباحثوف هذا 
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 Context المفءـو عمى نطاؽ واسل ف  ثالثة مجارت ممتمفة، وه   سياؽ ا نشطة

of activitiesوسياؽ رياد  ا عماؿ ، Context of entrepreneurship وسياؽ ،
كبيًرا بالشوؼ ف  بيلة  المعاصر  اهتماًماول  الدراسات وت  ، Context of work العمؿ
 ,Astakhova & Porter, 2015) (Johri,  Misra,  Bhattacharjee ؿالعم

2016;. 
الشوؼ  Zigarmi, Nimon, Houson, Witt & Diehl (2009) وعرَّؼ

معتمد  عمى المعنى، وحالة الرفا  النابعة و مستمر ، جدانية إيجابية و حالة ب ن  لمعمؿ 
لممتمؼ المواقؼ الوظيفية والتنظيمية الت  الوجدانية مف تكرار التقييمات اإلدراكية و 

 تؤد  إلى نوايا وسموكيات عمؿ ثابتة وبناذ .
أف الشوؼ لمعمؿ  (Ho & Astakhova, 2018; Vallerand, 2010) ويرس
دس الموظؼ نحو العمؿ الذ  يحدد هويت ، وهناؾ مكوناف لمشوؼ نحو ميؿا قو  ل

العمؿ، وهما  مكوف وجدان ، يشير إلى اإلعجات الشديد والحت القو  مف الفرد لعمم  
يشير إلى استيعات المءنة ف  هوية الفرد، وأف هذيف  ،ومكوف معرف  .ومءنت 

ولكف ر يمكف أف يكوف هناؾ المكونيف يتكامالف مل المكوف الدافع  لتوليد الشوؼ، 
شوؼ بدوف أحد هذيف المكونيف، فالشوؼ هو أعمؽ مف مجرد مبر  الحت لدس الفرد 
لنشاط ما، بؿ يستمـز ذلؾ أف يكوف أحد الجوانت ا ساسية الت  تشكؿ هويت  وحيات  

 بشكؿ عاـ
أف الشوؼ لممارسة مءنة التعميـ مف المجارت  Altun (2017) ويذكر
الباحثيف ف  السنوات ا مير ، وأف المعمـ الذ  لدي   حظيت باهتماـ ا ساسية الت 

شوؼ لعمم  يتميز بسمات يمكف حصرها فيما يم   أن  يحفِّز الطالت، ويورس فيءـ 
، ويشرؾ طالب  ف  عمميات التعمـ، ويطور ي د رِّس ء االطمو . ويتحمِّس لممواد الت  

طالب ، ويءتـ بالطالت ك شماص ويتواصؿ الة، ويستثمر ف  نجا  أساليت تعميمية فعَّ 
ر، وصبوا  ت، كما أن  ودودا أسموت الفصؿ لتعميـ جميل الطالمعءـ ب يجابية، ويكيِّؼ 

ويتعاطؼ مل طالب ، ويدرؾ أهمية تشجيعءـ وتحفيزهـ، كما أن  م ف عـ با مؿ، ودالًما 
البيلة أف توير  يمكفوطر  أفكار جديد   ثار  بيتميز يعبر عف أهداف  ومعتقدات . كما 

 .المتعمميفإنجاز ا ف  حماسة الت  يمكف أف تحد، فرقً نحو ا فوؿ، وبال
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وتبيف مف مراجعة الدراسات السابقة الت  تناولت الشوؼ ف  بيلة العمؿ لدس 
فلات ممتمفة مف الموظفيف، ومف بينءـ المعمموف أف الشوؼ بشقي  ارنسجام  

ية، أو سمبية مل المتويرات التالية  الروا والقءر  يرتبط بعالقات ارتباطية إيجاب
الوظيف ، وارندماج ف  العمؿ، وفعالية الذات، والوجداف الموجت، والسعاد  الذاتية، 
والروا عف الحيا ، وجود  الحيا ، والومير الح ، وارنفتا  عمى المبرات، والمقبولية، 

نءاؾ ارنفعال ، والوجداف وارنبساطية، والتدفؽ، والحيوية، وارحتراؽ الوظيف ، واإل 
  السالت، والعصابية، وأن  يسءـ ف  التنبؤ بءذ  المتويرات، ومف هذ  الدراسات 

(Birkeland & Buch, 2015; Curran, et al., 2015; Moe, 2016; Castillo, 

Álvarez, Estevan, Queralt, & Molina-García, 2017; Verner-Filion, 

Vallerand, Amiot, Mocanu, 2017; Chen, Chang, & Wang, 2019; 

Dalpé, Demers, Verner-Filion, & Vallerand, 2019).  

، وتحقيؽ أقصى درجات Perfectionism ويسعى اإلنساف دوًما إلى الكمالية
ب  مف أعماؿ، ويول لنفس  معايير لإلنجاز قد تفوؽ قدرات ،  اإلتقاف ف  كؿ ما يقـو

عتبارات ذاتية تقؼ وراذها دوافل تحقيؽ الذات، وتقدير وقد يكوف مدفوًعا ف  ذلؾ با
وهذا ما يبدو ف   تقييماتءـ، الذات، أو اعتبارات اجتماعية  كنواتى لتوقعات ا مريف، و 

مفءـو الكمالية. وقد يتعارض ذلؾ مل حقيقة أفَّ الكمالية المطمقة ور تا مف المياؿ؛ 
 ,Shafique يذكرو يصؿ إليءا أبًدا. يقترت منءا، ور وقد يسعى اإلنساف إليءا،  حي،

Gul, & Raseed (2017)  مثال  أحد يوجد ر"أف موموف المثؿ الشالل No one is 

perfect "كاف ف وا  . لمتحقيؽ قابؿ وذير واقع ، ذير هدؼ هو الكماؿ أف يشير إلى
اد ينشدوف الكماؿ ماصة مل المنافسة ومعايير الجود  وارنتقاذ الت  تدفل ا فر  الجميل

إلى محاولة الوصوؿ إلى القمة، وهذا يشكؿ ووًطا عميءـ، وقد يؤد  إلى ممرجات 
ب نءا سمة شمصية متعدد  ا بعاد  الكمالية Stoeber ( 2018)  وعرَّؼ ذير سوية.

لألداذ، والميؿ  لمتقييـ النقد   العالية تتميز بالسع  نحو الكماؿ، وتحقيؽ المعايير
 الحاد والمفرط لمسموؾ.

ور  Psychodynamic البح، ف  الكمالية إلى النظرية السيكودينامية ويرجل
(، Adler  383-3917 سيما ف  كتابات اثنيف مف عممالءا البارزيف، وهما  أدلر

 الت  وصفت الكمالية ب نءا طوياف ما ينبو ( Horney  3885-3958وهورن  
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“The tyranny of the should”ية مالية مف أ  ، وتنظر إليءا بوصفءا سمة عصاب
 السع ف ؛الكمالية عف تنوًعا أكثر نظر  أدلر لدس كاف المقابؿ، جوانت إيجابية، وف 

 تكوف أف يمكف ر وهو حافز الحيا ، مف جزذ أن  بمعنى فطر ، أمر هو الكماؿ نحو
بدون . ويعد مف ا والؿ الذيف نظروا إلى الكمالية عمى أن  تركيت متعدد ا بعاد،  الحيا 
 & ,Akay-Sullivan, Sullivan ؿ عمى مجارت تكيفية، وأمرس ذير تكيفيةويشتم

Bratton, 2016) (Stoeber, 2018; . 
ومف مالؿ استقراذ تاريخ الكمالية ف  الدراسات النفسية يمكف القوؿ إف هناؾ 

( أف Burns  3983   نظر ف  تناولءا؛ حي، اقتر  بعض الباحثيف مف أمثاؿوجءت  
؛ فا فراد الكماليوف يرهقوف أنفسءـ باستمرار لتحقيؽ سمب  واحدا  الكمالية لءا بعدا 

يرتبط ذلؾ روف قيمتءـ الشمصية حست مقدار إنجازهـ، و دِّ ق  أهداؼ مستحيمة، وي  
أف الكمالية  مفءـو متعدد ا بعاد، وهناؾ بينما يرس آمروف اروطرابات النفسية، ب

ة، وذير التكيفية، والمحؾ ا ساس    التكيفي، وهماإجماع عمى وجود نمطيف لمكمالية
لمتمييز بينءما هو إدراؾ الفرد ب ن  يفشؿ باستمرار ف  تمبية المعايير المرتفعة الت  

الفجو  يعن  "، و Discrepancy ويطمؽ عمى هذا البعد "التناقضحددها لنفس . 
، فايةالمدركة عمى المستوس الفرد  بيف معايير أداذ الفرد والتقييـ الذات  لمدس الك

بينما ترتبط  الذات ،وترتبط الكمالية التكيفية بمستوس منمفض مف التناقض، والنقد 
الكمالية ذير التكيفية بمعايير ا داذ الشمصية العالية، والنقد القو  ف  التقييـ الذات ، 

 Schalkwijk, Van) ؛8335وعدـ الكفاذ  المدركة ف  الوفاذ بءذ  المعايير أرنوط، 

Someren, & Wassing, 2019. 
 أبعاد ستة( Frost, et al.  3993 وف  ووذ النموذج المتعدد لمكمالية، حدد

 (، لنفس الفرد يوعءا الت  العالية لمستوياتالمعايير الشمصية  ا   ف  تتمثؿ لمكمالية
 الموؼ مف ارتكات ا مطاذ لما لءا مف دور  ا مطاذ عمى التركيز /لدزاال ارهتماـو 

 ف  والتصرؼ ا داذ عمى قدرت  ف  الشؾوالشؾ ف  ا فعاؿ   ،الذات ( مءـ ف  التقييـ

، والتوقعات الوالدية، والنقد الوالد   إدراؾ الفرد لتوقعات الوالديف ب ن  )المواقؼ بعض
دراك  لتعرو  لمنقد الشديد مف قبمءـ إذا أمفؽ ف  تمبية هذ  التوقعات(،  مثال ، وا 

  لمكمالية بعادأ ثالثة وجودHewitt & Flett  (3993 ) فترض. كما اوالتنظيـ الترتيتو 
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 وفيءا،  Self-oriented perfectionism بالكمالية الموجءة ذاتًيا يعرؼ ا وؿ البعد

ا، والكمالية الموجءة مف تحقيقء ويحاوؿلألداذ  عالية مستويات لنفس  الفرد يول
 مستويات لمفردا مروف  يول فيءاو  Other-oriented perfectionism ا مريف

 Socially اجتماعًيا المكتسبة ، والكماليةمنءـ بدافل تحقيقءا ويحاوؿ معينة لألداذ،

prescribed perfectionism   تشتمؿ عمى إدراؾ الحاجة لموصوؿ إلى المستويات و
 ؛3996 باظة،  والتوقعات المكتسبة مف ا مريف ذو  الت ثير الداؿ ف  حيا  الفرد

؛ 8335العبيد ،  Dunn, Gotwals, & Dunn, 2005; ؛8333باظة، 
(Stoeber, 2018. 
ووذ ف   التحميم  لمكمالية؛ حي، يفسرها المدمؿ المفسر  المدامؿ وتتعدد

 الفرد يعجز لألداذ عالية معايير تفرض الت  ا عمى ا نا وصرامة الءو، مل ا نا صراع

 الكمالية ل إالسموك   مدمؿبالذنت، بينما ينظر ال لدي  شعورًا يولد مما تحقيقءا عف

التعمـ ارجتماع ؛  ووذ ف  والنمذجة الدعـ المارج ، مالؿ مف يتشكؿ سموك  كمكوف
التقبؿ عمى  لمحصوؿ كوسيمة الكمال  السموؾ الفرد عمى تفرض قد المارجية فالبيلة

 ووذ المكونات المعرفية الت  تمعت دوًرا كبيرًاف   المعرف  المدمؿوالتقدير، ويفسرها 
 ولآلمريف، وارعتقادات لمذات النقد  ف  نش   أشكاؿ العصات الممتمفة، ومنءا  التقييـ

 الزمف، والتسويؼ، وقمؽ ، التدقيؽو الفشؿ،  مف والموؼ ا مريف، توقعات ف  السمبية

 (.8333 محمود، الممتمفة  والوساوس والشكوؾ
ة ف  إطارها وتبيف مف مراجعة البحو، والدراسات السابقة ف  مجاؿ الكمالي

العصاب  أنءا تشكؿ أروية مصبة لنمو أشكاؿ العصات واروطرابات النفسية 
الممتمفة، وأنءا ترتبط بالءناذ الذات  ومؤشرات  ف  مجارت عديد ؛ حي، أشارت نتالى 
عدد مف الدراسات السابقة إلى أف لءا ارتباطات إيجابية أو سمبية مل متويرات  القمؽ، 

، والموؼ مف التقييـ السمب ، والتفكير ف  ارنتحار، واوطرابات تلات، والوووطوارك
الشمصية، والفزع، وارجترار، والكؼ ارنفعال ، والمستوس المنمفض مف التعاطؼ مل 
الذات، وتقدير الذات، والوجداف السالت والموجت، والروا عف الحيا ، والءناذ النفس ، 

ر ي ت  هذ  الدراسات عمى عينات مف فلات ممتمفة كالمراهقيف، وطالت الجامعة  وقد أ ج 
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سواذ ف  مرحمة البكالوريوس، أو ف  مرحمة الدراسات العميا، والراشديف مف ا باذ 
 وا مءات، ومنءا دراسات كؿ مف 

(Chen, Hewitt, & Flett, 2017; Fallahchai, Fallahi,  & Jami, 2017; 

Shafique, et al., 2017; Smith, Saklofske, Yan, &  Sherry, 2017; 

Ferrari, Yap, Scott,  Einstein, & Ciarrochi , 2018; Fowler, Davi, 

Both, & Best, 2018; Kawamoto & Furutani, 2018; Kawamoto, et 

al., 2018; Levine & Milyavskaya, 2018; Gnilka, & Broda, 2019; Xie, 

Kong, & Chen, 2019). 
الكمالية سمة ثابتة أف إلى  Levine & Milyavskaya (2018) ويشير

 مف جانت كؿ ف  واقعية ذير أو عالية معايير وشاممة تتجمى ف  رذبة الفرد ف  اتباع
حيات ، لكف هذ  النظر  الشمولية لمكمالية قد تءمؿ قطاًعا كبيًرا مف ا فراد الذيف  جوانت

ـ ر ءـ، بمعنى أنءيسعوف إلى إتقاف مءار  واحد ، أو مجاؿ واحد مف مجارت حيات
بحو، السع  الكمال  بامتالؼ إلى الكماؿ ف  كؿ شئ، وذالًبا ما تتجاهؿ اليتطمعوف 

 .مجارت حيا  الفرد الممتمفة
بامتالؼ مجارت قد تمتمؼ مستويات الكمالية لدس الفرد أف يعتقد الباح، و 
الكمالية، وقد ا قؿ يتطمعوف في  إلى مجاؿ واحد عمى ا فراد يوجد لدس معظـ و حيات ، 
، ويتواوى الفرد المجتمل السع  نحو تحقيؽ الكماؿ ف  مجاؿ واحد يبرز في يكافئ 

تؤيد نتالى الدراسات السابقة ذلؾ؛ حي، و  عف إمفاقات  ف  جوانت أمرس مف حيات .
 ا مءات العامالتأف إلى  Mitchelson & Burns (1998) أشارت نتالى دراسة

وكذلؾ  ؛  نحو الكمالية ف  العمؿ أكثر مف المنزؿأظءرف مستويات أعمى مف السع
مستويات الكمالية أظءرت نتالجءا أف  Dunn, Gotwals, & Dunn (2005) دراسة

الكمالية العامة(، -الرياوة- الدراسة الرياوييف لدس الطالتبامتالؼ مجارتءا تمتمؼ 
المجاليف مستويات أعمى مف الكمالية ف  المجاؿ الرياو  مقارنة بحي، يظءروف 

يظءروف مستويات أعمى مف الكمالية ف  الدراسة مقارنة بالكمالية كما ا مريف، 
لتؤيد أف  Haase Prapavessis, & Owens (2013) العامة. وجاذت نتالى دراسة

الدراسة، والعمؿ مف أكثر المجارت الت  تظءر فيءا الكمالية بمستويات مرتفعة  مجال   
لت  تناولتءا الدراسة، وه   العالقات، وا نشطة البدنية، مقارنة بالمجارت ا مرس ا

 والمظءر المارج .
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 مثؿولذا اتجءت البحو، والدراسات إلى دراسة الكمالية ف  مجارت نوعية 
، وكمالية الرياويةالكمالية ا كاديمية، والكمالية المءنية، والكمالية الوالدية، والكمالية 

 & ,Dunn, Craft, Dunn ؛8333مالقية  محمود، المظءر المارج ، والكمالية ا 

Gotwals, 2011 ;Yang, Stoeber, & Wang, 2015; Malik & Ghayas, 

2016 Kawamoto, Furutani, & Alimardani, 2018;  ، الصادؽ وعباد
 (.8338؛ وشمب  والقصب ، 8338

ي، ؛ حبووو  العمؿ مف المجارت المءمة الت  تبدو فيءا الكمالية د  ع  وي  
الوصوؿ إلى صور  مثالية لما ينبو  ، وينشدوف يسعى بعض الموظفيف إلى الكمالية

نجاًزا سموًكا وأداذً  أف يكوف عمي  الموظؼ ، ماصة مل توج  المؤسسات والمنظمات وا 
مكوف سمات شمصية معينة تمكف تالممتمفة إلى انتقاذ وتوظيؼ ا فراد الذيف يم

نجاز  ف  الموظؼ مف ارندماج المفرط ف  العم ؿ، ووول معايير مرتفعة لسموك  وا 
 .;Kanten & Yesiltas, 2015 (Deuling & Burns, 2017) العمؿ

إلى أف  Robakowska, Fobke, Walkiewicz, Tartas  (2018) ويشير
بالراحة  إلى إنجاز متطمبات أعمال  وفًقا لقدرات ، ويشعرى يسعالكمالية السوية الفرد ذا 

الكمالية ذير التكيفية والت  يطمؽ عميءا متالزمة ف  العمؿ، أما أثناذ ت دية مءاـ 
عيني  يول نصت لعمم   أثناذ ت ديت لفرد اف Perfectionistic syndrome الكمالية

لتقييـ السمب  والموؼ مف الفشؿ، والتوقعات ارجتماعية بتحقيؽ معايير عالية لألداذ؛ ا
ط ، ويتعامؿ مل هذا المط  عمى أن  مما يفرض عمي  وووًطا تجعم  ر يتحمؿ أ  م

 باإلحباط، وأن  أقؿ ويشعر إنجازات ، عف بالروا يشعرر فشؿ تاـ ف  أداذ العمؿ، و 
 ا مريف. ش ًنا مف

الكمالية العصابية عمى ا فراد المءنييف ف  وظالؼ  تؤثر ،وف  المجاؿ المءن 
إيجابًيا بارحتراؽ المءن ، ترتبط أشارت نتالى الدراسات السابقة إلى أنءا ممتمفة؛ حي، 

واإلنءاؾ ارنفعال ، والقمؽ والوووط المءنية، وبمستويات منمفوة مف ارندماج ف  
وقد أجريت هذ  العمؿ، والءناذ الذات ، وجود  الحيا  المءنية، والصالبة النفسية، 

الدراسات عمى فلات مءنية ممتمفة كالعامميف ف  المصارؼ المالية، والفنادؽ، 
 باذ، والمعمميف ف  مراحؿ تعميمية ممتمفة، والمرشديف الطالبييف، ومنءا دراسات وا ط
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 (Kazemi &  Ziaaddini, 2014; Buyukbayraktar, & Temiz, 2015; 

Kanten & Yesiltas, 2015; Ozbilir, Day, & Catano, 2015; Sadoughi, 

2017; Shahrebabaki, 2017; Fye, Gnilka, &  McLaulin, 2018; Kanten, 

Kanten, Ozer, & Bulbul, 2018; Robakowska, et al., 2018). 

 مشل ةلا الدراسا:

اتوم  سابقة، ودراسات نظرية أطر مف المقدمة ف  عرو  سبؽ ما عمى بناذً 
لوووط متعدد  المصادر تؤثر ف  تقييمءـ لجود  بشكؿ عاـ مدس تعرض المعمميف 

رياض ا طفاؿ؛ إذ معممات ذا ا مر عمى ينسحت هو  ، والروا عنءا.المءنية حياتءـ
مرتبطة بالنظر  بيلية ، وأمرس تعانيف مف وووط مءنية مرتبطة ب عباذ العمؿ

مل عدد كبير مف  فارجتماعية المتدنية لمعممة رياض ا طفاؿ، ي واؼ إلى ذلؾ تعاممء
 ،بمشكالتءـ واحتياجاتءـ الممتمفةسنوات(  6-1 ا طفاؿ ف  سف ما قبؿ المدرسة 

ف  ووذ عدـ  عمى وبط سموكياتءـ-أحياًنا-فوعدـ قدرتءوصعوبة التعامؿ معءـ، 
ودعَّمت  ذلؾ نتالى دراسة المفاج   .بمصالص ومطالت النمو ف  هذ  المرحمة فدرايتء

، كما ( الت  أشارت إلى ارتفاع مستوس الوووط لدس معممات رياض ا طفاؿ8336 
، والذ  العمؿ/مف صراع ا سر -لديءا أبناذوماصة إذا كانت متزوجة و -تعان  المعممة

وأشارت نتالى  (.8337يرتبط سمبًيا بالروا الوظيف  وفًقا لنتالى دراسة المطير   
 إلى وجود عالقة Gagnon, Huelsman, Kidder, & Lewis (2018) دراسة

وعالقاتءف مل  ف  مرحمة ما قبؿ المدرسةمعممات الارتباطية موجبة بيف وووط 
  ومشكالتءـ السموكية.ا طفاؿ 

وافًة لما سبؽ يذكر  Lambert, Boyle, Fitchett, & McCarthyوا 

مل أطفاؿ ف  مرحمة مبكر   فف  مرحمة ما قبؿ المدرسة يتعامممعممات الأف   (2018)
مف العمر باحتياجاتءا الجسمية والمعرفية وارجتماعية وارنفعالية، وأنءف يظءرف 

ف ما لديءف مف معتقدات حوؿ أفوؿ طرؽ لتربية مستوس مرتفًعا مف الصراع بي
شباع حاجاتءـ النمالية، وبيف ارلتزاـ بالمعايير التربوية  ف  هذا المجاؿ، ا طفاؿ، وا 

، وهؿ ينحصر دورهف ف  لدس هؤرذ المعممات الدوروقد أسءـ هذا الصراع ف  ارتباؾ 
  ذكر يتفؽ ذلؾ مل ما و  تحقيؽ النمو المعرف  لألطفاؿ فقط، أـ النمو الشامؿ لمطفؿ.

Buettner, Jeon, Hur, & Garcia (2016)   الزالد لدسمف أف العتذ النفس 
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معممات رياض ا طفاؿ  عمى سبيؿ المثاؿ  ا عراض اركتلابية، والوووط العامة، 
( يؤثر ف  استجاباتءف لألطفاؿ، وارلتزاـ الوظيف ، واإلنءاؾ ارنفعال  المرتبط بالعمؿ

ناًذ عمى ب-(Wells (2015) ويترتت عمى ذلؾ وفًقا لما أشار إلي   .والروا الوظيف
%( مف معممات ما قبؿ المدرسة يت ر ك ف  هذا 13أف حوال   -نتالى الدراسات السابقة

جءاًدا.أمرس  ، ويبحثف عف م ء ف  المءنة   أقؿ وووًطا وا 
ـا بحث ا بتناوؿ الءناذ الذات  لدس معممات رياض  ذا كاف هناؾ اهتما ا طفاؿ وا 

، ف ن  مف المءنية المصادر-مف زاوية المؤشرات السمبية المرتبطة بنموذج المطالت
الت  تؤثر ف  الءناذ الذات  اإليجابية الشمصية والمصالص مصادر ال دراسةالورور  

الدراسات البحو، و وتوجد أدلة بحثية مف واقل نتالى  .لدس معممات رياض ا طفاؿ
، والمصالص المرتبطة ببيلة العمؿ الص الشمصية لممعممةالسابقة تشير إلى أف المص

 عديد  ف  هذا المجاؿ، ومنءا اتأشارت نتالى دراس؛ فقد شعورها بالءناذ المءن ز عزِّ ت  
 ;Saricam, Celik, & Coşkun, 2015; Jennings, 2015 8336الظفري، )

Hsing,  Mei,  Ho, & Tang, 2016;  Vorkapić & Peloza, 2017; Sadick & 

Issa, 2017; (Jeon, Buettner, & Grant, 2018;  التنبؤ بالءناذ  يمكف إلى أن
الذات  ومؤشرات  اإليجابية والسمبية لدس معممات رياض ا طفاؿ مف مالؿ سمات 

الكفاذ  الذاتية، و الشمصية، والذكاذ الوجدان ، والتعاطؼ مل الذات، واليقظة العقمية، 
 مصادرهابوبيلة العمؿ  الحيا  المدرسية، طفاؿ، وجود  وارتجاهات اإليجابية نحو ا

 ، والمساند  ارجتماعية.الممتمفة
ظ  وباستقراذ الترا، البحث   عدـ وجود النفس  ف  مجاؿ الدراسة الحالية، ل وح 

وماصة ف  البيلة العربية تناولت متويرات الدراسة -ف  حدود عمـ الباح،-دراسات
سءامالحالية  التسام  بالذات، و  ءا ف  التنبؤ بالءناذ اتالشوؼ، والكمالية العصابية وا 

ظ  أنءا تمت  عمى الذات  لدس معممات رياض ا طفاؿ د  مف دراسات أجنبية ل وح  . وما و ج 
توصمت سبيؿ المثاؿ عمى و  فلات ممتمفة مف المعمميف مالًفا لعينة الدراسة الحالية.

والولل بمءنة شوؼ الاطية موجبة بيف إلى وجود عالقة ارتب Moe (2016) نتالى دراسة
 الوجداف الموجت والسالت والسعاد  الذاتية( لدس معمم   الءناذ الذات التعميـ و 

الت   Sadoughi (2017) وكذلؾ دراسة المدارس اربتدالية والمتوسطة والثانوية.
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ـ وتنبؤها بارحتراؽ المءن  لدس معمم  التعميالكمالية  أسفرت نتالجءا عف ارتباط
، باإلوافة إلى ندر  الدراسات الت  تناولت التسام  بالذات لدس فلات المعمميف الثانو 

 ( الت  أجريت عمى المعممات ا رامؿ ف  البيلة العراقية.8335باستثناذ دراسة عم   
التال     التساؤؿ الرليستحديد مشكمة الدراسة الحالية ف  يمكف عمى ما سبؽ  وبناذً 

والشوؼ والكمالية العصابية ف  التنبؤ بالءناذ  لتسام  بالذاتاهؿ تسءـ متويرات 
ويتفرع عف هذا السؤاؿ الرليس  ا سلمة  ؟الذات  ف  العمؿ لدس معممات رياض ا طفاؿ

 الفرعية التالية 
ما طبيعة العالقة اررتباطية بيف درجات أفراد عينة الدراسة مف معممات رياض  -3

 التسام  بالذاتمؿ ودرجاتءف ف  متويرات ا طفاؿ ف  الءناذ الذات  ف  الع
 ؟والشوؼ والكمالية العصابية

هؿ يمكف التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف معممات  -8
والشوؼ  التسام  بالذاترياض ا طفاؿ مف مالؿ درجاتءف ف  متويرات 

 ؟والكمالية العصابية
المستقمة عف باق  المتويرات ف  هؿ توجد أفومية  حد أو بعض المتويرات  -1

القدر  عمى التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف 
 معممات رياض ا طفاؿ؟

هؿ يمكف اشتقاؽ نموذج بنال  لمعالقات بيف الءناذ الذات  ف  العمؿ لدس  -,
 التسام  بالذاتأفراد عينة الدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ وكؿ مف  

 العصابية؟ؼ والكمالية والشو

 أيداف الدراسا:

 هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يم  
التعرؼ عمى طبيعة العالقة اررتباطية بيف درجات أفراد عينة الدراسة مف معممات -3

 التسام  بالذاترياض ا طفاؿ ف  الءناذ الذات  ف  العمؿ ودرجاتءف ف  متويرات 
 والشوؼ والكمالية العصابية. 
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التعرؼ عمى مدس إمكانية التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة -8
 التسام  بالذاتمف معممات رياض ا طفاؿ مف مالؿ درجاتءف ف  متويرات 

 .والشوؼ والكمالية العصابية
التعرؼ عمى أفومية أحد أو بعض المتويرات المستقمة عف باق  المتويرات ف  -1

بؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف معممات القدر  عمى التن
 رياض ا طفاؿ.

التعرؼ عمى مدس إمكانية اشتقاؽ نموذج بنال  لمعالقات بيف الءناذ الذات  ف  -,
 التسام  بالذاتالعمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ وكؿ مف  

 .والشوؼ والكمالية العصابية

 الدراسا: أين ا 

 األين ا الهظز ا:

الذ  ينتم  إلى عمـ النفس التنظيم  اإليجاب ، المجاؿ الذ  تبح، في  و أهمية -3
، ومساير   ودراسة سموؾ ا فراد ف  المؤسسات الممتمفة، والعوامؿ المؤثر  في

الدراسة رهتمامات عمـ النفس اإليجاب  ف  التركيز عمى المتويرات اإليجابية 
 .المجاؿ المءن ، وماصة مءنة التعميـ ف ءا وتوظيف

، وبماصة ف  متويرات الدراسةف  النفس   لترا، العرب تقديـ إطار نظر  يثر  ا-8
 .متوير الشوؼ

؛ لما لءف مف دور أهمية العينة المستءدفة بالدراسة، وهف معممات رياض ا طفاؿ-1
عداده لالحقة، لممراحؿ الدراسية ا ـرليس  ف  تشكيؿ شمصيات ا طفاؿ، وا 

 بفرص النجا  ف  المستقبؿ. ـوتزويده
 األين ا التطب ك ا:

    فػ  المكتبػة العربيػة قػاـ الباحػ، ب عػدادهاجديػدسػيكومترية ثالثػة مقػاييس توفير -3
وا مػػػر لمشػػػوؼ المءنػػػ  لػػػدس معممػػػات ريػػػاض ، فػػػ  العمػػػؿمءنػػػاذ الػػػذات  أحػػػدها ل
الكماليػة العصػابية مقيػاس ترجمػة باإلوػافة إلػى ، ، والثالػ، لمتسػام  بالػذاتا طفاؿ
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عمػى المقػاييس لءػذ  السػيكومترية الكفػاذ  والتحقػؽ مػف ف  ووذ النموذج الثالث ، 
 ف  البيلة المصرية. عينة الدراسة

مصػادر  مصوًصػا و  ،ف  بيلػة العمػؿلطبيعة الءناذ الذات  زياد  الفءـ وبشكؿ أعمؽ -8
ػػػات المءنيػػػة ال، ومػػػدس ت ثيرهػػػا فػػػ  لػػػدس معممػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿالشمصػػػية  ر ج  م م 

   لديءف، أو لدس أطفاؿ الرياض.
إعػداد بػرامى إرشػادية فػ  توجيػ  البػاحثيف إلػى  نتالى الدراسػة الحاليػةارستفاد  مف -1

لتكػػوف  ة التسػػام  بالػػذات والشػػوؼ ارنسػػجام  والكماليػػة اإليجابيػػةعمػػى تنميػػتعمػػؿ 
ز التزامءف بالمءنةالمءنية حاجزًا ود الوووط  .، وتعزِّ

 اإلجزائ ا:لالتدز فثت ط ةلحثت صامل

 :Subjective Well-being at work يف الدنل اهلهثء الذاتي

المعرفػ  والوجػدان  مػف ق ب ػؿ تقيػيـ اليمكف تعريؼ الءناذ الذات  ف  العمؿ ب نػ  
مػػدس روػػاها عػػف حياتءػػا المءنيػػة. وهػػذا يتوػػمف  لكػػؿ جوانػػتمعممػػة ريػػاض ا طفػػاؿ 

لمعنػػػى العمػػػؿ، ومػػػدس انػػػدماجءا فيػػػ ، وعالقاتءػػػا اإليجػػػاب   امػػػف مػػػالؿ إدراكءػػػعممءػػػا 
ب ع ة باإليجابية والثقة والروا نجازهػا، باإلوػافة إلػى الوجػداف ارجتماعية الم ش  ، وأدالءػا وا 

الموجت الذ  يتومف حماستءا وحيويتءػا، وتفاؤلءػا، واسػتمتاعءا فػ  العمػؿ، وشػعورها 
القمػؽ، واليػ س، واإلحبػاط، الشػعور بالووػت، و بالفمر، والوجداف السػالت الػذ  يتوػمف 

مقيػاس الحصؿ عميءػا عمػى تالدرجة الت  ب-إجرالًيا-ًيقاسو . والمز ، والممؿ أثناذ العمؿ
 .المستمدـ ف  الدراسة

  Self-Transcendence التشثمي يثلذات
يمكف تعريؼ التسام  بالذات ب ن  سمة شمصية تطوريػة تعنػ  تحػوؿ منظػور 

 ،نطاًقػػا أوسػػل عالميػػة نظػػر وجءػػة إلػػى عقالنيػة ةمػػف نظػػر  ماديػػ معممػة ريػػاض ا طفػػاؿ
تءػا وقيمءػا وتبدو مف مالؿ أربعة أبعاد، وه   البعد الشمصػ  ويعنػ  وعػ  أكبػر بطبيع

واررتيػػػػا  لءػػػػا  اإلمكانػػػػات والمبػػػػرات الدامميػػػػة(، والبعػػػػد  اوأحالمءػػػػ اوفمسػػػػفتءوآرالءػػػػا 
اوز ارهتمامػػػات ارجتمػػػاع ، ويعنػػػ  اررتبػػػاط بالبيلػػػة، والتوجػػػ  نحػػػو ا مػػػريف، وتجػػػ

 أبعػد بعػد بارتصػاؿ مػل والمصالم الشمصية، والبعد ما وراذ الشمص ، ويعن  الشػعور
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، (، أو ذػرض أعمػىبػاه واإليمػاف التسػامم، الت مػؿ، الصػال ، مػالؿ وا ف  مػف هنػا مف
لءػا جديػد  تتػيم  رؤيػة  مػالؿ مف والمبرات ا حدا، تفسير والبعد الزمن ، ويعن  إعاد 

بالدرجػػة التػػ  -إجرالًيػػا-وًيقػػاس إلعطػػاذ معنػػى لمحاوػػر. امػػل مسػػتقبمء ادمػػى ماوػػيء
 مقياس المستمدـ ف  الدراسة.التحصؿ عميءا عمى 

  Passion الشغف
لدس المعممة نحو عممءا فػ  ريػاض يمكف تعريؼ الشوؼ لمعمؿ ب ن  ميؿا قو  

طيػػت نػػدمى فيػػ  عػػف وت، اجػػد فيػػ  نفسػػءت، و ا طفػػاؿ؛ حيػػ، يثيػػر هػػذا العمػػؿ اهتمامءػػا
 اسػػتثمر فيػػ  قػػدرًا كبيػػرًا مػػف وقتءػػتشػػعر ماللػػ  بالحيويػػة والطاقػػة، والمتعػػة، و تمػػاطر، و 
مػف مػالؿ -جرالًياإ-. ويقاسهويتءا ومفءومءا عف ذات ، ويشكؿ جزًذا كبيرًا مف اوطاقتء

 الدرجة الت  تحصؿ عميءا عمى المقياس المستمدـ ف  الدراسة.
  Neurotic perfectionism اللنثل ا الدصثي ا

مػػف ا فكػػار التػػ   ؿ  يتشػػكَّ  قءػػر ا  يمكػػف تعريػػؼ الكماليػػة العصػػابية ب نءػػا ميػػؿا 
حػػوؿ تحقيػػؽ مسػػتوس مرتفػػل وذيػػر واقعػػ  مػػف ا داذ، ريػػاض ا طفػػاؿ  معممػػة  اهػػا تتبنَّ 

-وتقػػاس. ، والحساسػػية وػػد تقيػػيـ ا مػػريف وانتقػػاداتءـمقروًنػػا بالنقػػد الػػذات  المفػػرط
النمػػوذج الثالثػػ  تحصػػؿ عميءػػا المعممػػة عمػػى مقيػػاس بالدرجػػة المرتفعػػة التػػ  -اإجرالًيػػ

المسػتمدـ  (Smith, Saklofske, Stoeber, & Sherry 2016) مكماليػة العصػابيةل
 ، والذ  يتومف ا بعاد التالية الدراسةف  
فػػػ  تتوػػػمف اعتقػػػاد الفػػػرد الصػػػاـر   Rigid perfectionism الكماليػػػة الصػػػارمة-

صػػرار  عمػػى أف أداذ  يجػػت أف يكػػوف مثالًيػػا، يػػة، طموحاتػػ  ذات القيمػػة الذاتيػػة العال وا 
 .وبدوف أ  أمطاذ

تتوػػػمف قمػػػؽ   Self-critical perfectionism الكماليػػػة المرتبطػػػة بالنقػػػد الػػػذات -
، والمػوؼ مػػف التقيػيـ السػمب  مػػف المفػػرط لمػذاتوالنقػد   ا مطػاذ، والشػؾ حػػوؿ ا فعػاؿ

 .قبؿ ا مريف
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، وووػػل النقػػد المفػرط لآلمػػريف  Narcissistic perfectionism كماليػة النرجسػػيةال-
 Grandiosity ، والعظمػةEntitlement ارستحقاؽبالشعور ، و معايير معينة لسموكءـ

 .مقارنة با مريف

 حمددات الدراسا:

تسام  لمدراسة تنبؤية  بموووعءا، والمتمثؿ ف الدراسة الحالية  تحددت  
مات رياض معملدس  ذ الذات  ف  العمؿالءنا والشوؼ والكمالية العصابية ف  بالذات
معممات رياض عينة مف ، كما تحددت بعينتءا المستءدفة، والت  اقتصرت عمى ا طفاؿ
 بعض المدارس الحكومية والماصة التابعة إلدار  سوهاج، وبمكاف إجرالءا ف  ا طفاؿ
 الدراس مف العاـ  ا وؿالفصؿ  تطبيؽ أدواتءا مالؿوبزمف  ،التعميمية
ب دواتءا المستمدمة لقياس متويراتءا، وا ساليت  كما تحددت   ـ.8338/8339

 اإلحصالية المستمدمة لمعالجة بياناتءا.

 فزلض الدراسا:

دالة إحصالًيا بيف درجات أفراد عينة الدراسة مف ارتباطية موجبة توجد عالقة -3
التسام  ف  متويرات  فمعممات رياض ا طفاؿ ف  الءناذ الذات  ف  العمؿ ودرجاتء

 والشوؼ والكمالية العصابية. بالذات
التنبؤ بالءناذ ف  متويرات التسام  بالذات والشوؼ والكمالية العصابية تسءـ -8

 الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ.
توجد أفومية  حد أو بعض المتويرات المستقمة عف باق  المتويرات ف  القدر  عمى -1

 التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ.
يمكف اشتقاؽ نموذج بنال  لمعالقات بيف الءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة -,

والشوؼ والكمالية  التسام  بالذاتالدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ وكؿ مف  
 .العصابية
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اتًث:مهًج الدراسا لإجزاء  

 ا:الدراس مهًج: ألاًل

اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنءى الوصف  اررتباط  مف أجؿ التعرؼ عمػى 
( عمػى والشػوؼ والكماليػة العصػابية التسام  بالػذاتالقدر  التنبؤية لممتويرات المستقمة  

 التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس معممات رياض ا طفاؿ.

 :الدراسا ع ها: ثثثنً 

( 86 مػػف   عينػػة التحقػػؽ مػػف كفػػاذ  المقػػاييس( الدراسػػة ا وليػػةعينػػة تكونػت 
، (8,98( سػنة، وانحػراؼ معيػار   18,38بمتوسط عمر  قػدر   ، مة رياض أطفاؿمعم

التابعػػة إلدار  الحكوميػػة والماصػػة المػػدارس تػػـ امتيػػارهـ بطريقػػة عشػػوالية مػػف بعػػض 
معممػات  معممػة مػف (361 مف  ساسيةا الدراسة عينة تكونت ، بينما سوهاج التعميمية
، المػػدارس الحكوميػػة والماصػػة التابعػػة إلدار  سػػوهاج التعميميػػةبػػبعض ريػػاض ا طفػػاؿ 

( 11,33( سػنة بمتوسػط عمػر زمنػ  قػدر   1,-86تراوحت أعمارهف الزمنية ما بيف  
 (.1,99سنة، وانحراؼ معيار  قدر   

 :ثثلًجث: أدلات الدراسا

 البثِحح(.: إعداد)لدى مد ةلنثت ر ثض األطفثل  يف الدنلمك ثض اهلهثء الذاتي -أ

تػػـ إعػػداد المقيػػاس الحػػال  بءػػدؼ قيػػاس الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ لػػدس معممػػات 
بالعمػؿ ف المقاييس تػـ تصػميمءا لقيػاس الءنػاذ الػذات  المػرتبط   رياض ا طفاؿ؛ نظرًا 
عربيػة لقيػاس  ، فوػاًل عػف عػدـ وجػود مقػاييسمعينػةليسػت لمءنػة كانت بشكؿ عاـ، و 

، ونػػدر  الدراسػػات العربيػػة فػػ  هػػذا المجػػاؿ. وتػػـ اشػػتقاؽ أبعػػاد المقيػػاس  هػػذا المفءػػـو
 وعبارات  مف مالؿ المصادر التالية 

ارطػػالع عمػػى ا دت النظػػر  والدراسػػات السػػابقة التػػ  تناولػػت مفءػػـو الءنػػاذ الػػذات  -3
ارطػالع عمػى ة إلى ، باإلوافبشكؿ عاـ، والءناذ الذات  ف  مجاؿ العمؿ بشكؿ ماص

ػػد ت  فػػ  الدراسػػات ا جنبيػػة لقيػػاس الءنػػاذ الػػذات  المءنػػ .  بعػػض المقػػاييس التػػ  أ ع 
 Work-Related عمػؿومنءا عمى سػبيؿ المثػاؿ  اسػتبياف الءنػاذ الػذات  المػرتبط بال

Well-Being Questionnaire إعػداد مػفKun, et al. (2017)  ومقيػاس الءنػاذ ،
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 Demo & Paschoalمػف إعػداد Well-Being at Work Scale  الذات  ف  العمؿ

 Employee well-being in، ومقيػػاس سػػعاد  الموظػػؼ فػػ  المنظمػػات(2016)

organizations مػف إعػدادZheng, et al.(2015)ومقيػاس الءنػاذ الػذات  لممعمػـ ، 
Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire  مف إعداد Renshaw, et 

al.(2015) ،مػػػوذج سػػػميجماف متعػػػدد ا بعػػػاد فػػػ  الءنػػػاذ الػػػذات  ونSeligman’s 

(2011) multidimensional PERMA. 
لشػعور بالءنػاذ الػذات  تصػؼ ا  ( مفرد16إعداد صور  أولية لممقياس، تكونت مف  -8

ت  ف  العمؿ لدس معممات رياض ا طفاؿ عمػى عػدد المفردات المقترحة هذ  ، ث َـّ ع ر و 
ػػيف فػػ  االمحكمػػيف ( مػػف 5  الصػػحة النفسػػية لمحكػػـ عمػػى مػػدس صػػالحيتءا، لممتصِّ

لقياس الءدؼ منءػا، وتػـ تفريػح أحكػاـ المحكمػيف، تءا وطمت منءـ تحديد مدس مالذم
، اأو إعػػاد  صػػياذتءفػػرد  مػػا، ممػػل ا مػػذ فػػ  ارعتبػػار المالحظػػات الماصػػة بحػػذؼ 

%(، وف  وػوذ 83الت  وافؽ عميءا الساد  المحكموف بحد أدنى  المفردات وامتيرت 
. وفػػ  وػػوذ هػػذ  المطػػو  لممفػػرداتمػػف العػػدد الكمػػ  مفػػرد  واحػػد  ذلػػؾ تػػـ اسػػتبعاد 

جػات وي  تمثػؿ الصػور  التجريبيػة لممقيػاس. مفػرد  ( 15المقياس  مفردات أصبم عدد 
، (مطمًقػار أوافػؽ -ر أوافؽ-أحياًنا-أوافؽ-تماًما أوافؽ  لالستجابات التالية اتبعً ءا عن

لمعبارات الموجبة، وعكس هػذا الترتيػت لمعبػارات ( 3، 8، 1، ,، 5  ػوتقدر الدرجات ب
تشير الدرجة المرتفعة إلى تمتل معممة رياض ا طفػاؿ بمسػتوس مرتفػل مػف و . السالبة

   الءناذ الذات  ف  العمؿ.
َـّ ، وليػػةا  عينػػة التطبيػػؽ المقيػػاس فػػ  صػػورت  التجريبيػػة عمػػى وبعػػد  التحقػػؽ تػػ
  سات صدق  وثبات  عمى النحو التال مف مالؿ حت  مف مدس صالحي

 صدق الدثم ةلي ل ةلنك ثض:ال( أ)

 اسػتباقية كمطػو  الػدامم  ارتسػاؽ حسػات تػـ العػامم  التحميػؿ إجػراذ قبػؿ

مفػرد  لػـ يصػؿ ارتباطءػا  أ  حػذؼبءػدؼ  وذلػؾ ،بيرسػوف ارتبػاط معػامالت باسػتمداـ
(. ويووػم جػدوؿ 3,33(، أو  3,5مسػتوس   عنػد ارحصالية الدرلة إلى الكمية بالدرجة

 ( نتالى ذلؾ.3 
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مقيػػاس الءنػػاذ لوالدرجػػة الكميػػة  مفػػرد معػػامالت اررتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ   (3جػػدوؿ  
 ف  العمؿالذات  

رقـ 
 المفرد 

معامؿ 
 اررتباط

رقـ 
 المفرد 

معامؿ 
 اررتباط

رقـ 
 المفرد 

معامؿ 
 اررتباط

رقـ 
 المفرد 

معامؿ 
 اررتباط

3 3,,33** 33 3,5,8** 39 3,793** 88 3,579** 

8 3,835 33 3,586** 83 3,686** 89 3,638** 

1 3,513** 38 3,631** 83 3,,35** 13 3,778** 

, 3,636** 31 3,553** 88 3,618** 13 3,858* 

5 3,55,** 3, 3,191** 81 3,17,** 18 3,611** 

6 3,,61** 35 3,735** 8, 3,566** 11 3,35, 

7 3,738** 36 3,658** 85 3,71,** 1, 3,539** 

8 3,596** 37 3,375 86 3,197** 15 3,,99** 

9 3,531** 38 3,86,* 87 3,598**   
 (3,35 (  * دالة إحصالًيا عند مستوس 3,33 ** دالة إحصالًيا عند مستوس 
أف معظػػػـ معػػػامالت اررتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ مفػػػرد  ( 3يتوػػػم مػػػف جػػػدوؿ  

( 1والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ جػػاذت دالػػة إحصػػالًيا مػػا عػػدا  
، وأرقامءػػا درلػػة اإلحصػػاليةمفػػردات لػػـ تصػػؿ ارتباطاتءػػا بالدرجػػة الكميػػة إلػػى مسػػتوس ال

َـّ حػػذفءا مػػف المقيػػاس، ليصػػبم عػػدد مفرداتػػ   11،37،8  ( مفػػرد  هػػ  التػػ  18(، وتػػ
 سيتـ إجراذ التحميؿ العامم  لءا.

َـّ وبعػػد حسػػات ارتسػػاؽ الػػدامم ،  المقيػػاس مفػػردات إجػػراذ التحميػػؿ العػػامم  ل تػػ
، Hottelling منى"لػػػ " هػػوتيم principul components بطريقػػة المكونػػات ا ساسػػية

نحػو  اوسػعيً ، Kaiser لػػ" كػايزر" varimaX وتـ تدوير المحػاور بطريقػة "الفاريمػاكس"
عمػػى العوامػػؿ  المفػػرداتمزيػػد مػػف النقػػاذ والووػػو  فػػ  المعنػػى السػػيكولوج  لتشػػبعات 

وأسػػػفرت فػػػ كثر وفقػػػًا لمحػػػؾ "جيمفػػػورد".  (3,1 <=اعتبػػػر التشػػػبل الماللػػػـ الػػػذ  يبمػػػح 
سػػتة عوامػػؿ، جػػذرها الكػػامف أكبػػر مػػف الواحػػد  عمػػىجميػػل المفػػردات النتػػالى عػػف تشػػبل 

 مفػػػػردات%( مػػػػف التبػػػػايف الكمػػػػ ، وبػػػػذلؾ يكػػػػوف عػػػػدد 63,761  ت  فسػػػػرَّ و الصػػػػحيم، 
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عوامػؿ الدالػة ( مصفوفة ال8مفرد . ويووم جدوؿ   (18  المقياس ف  صورت  النءالية
 .   كامنة ونست التبايف، والجذور ال، ونست الشيوع لبنود المقياسإحصالًيا وتشبعاتءا

الكامنة  هاجذور و تشبعات مفردات مقياس الءناذ الذات  ف  العمؿ بالعوامؿ ( 8جدوؿ  
  تممصة، والنسبة الملوية لمتبايف الكم  س  ونست التبايف لمعوامؿ الم  

 المفردات
 6 5 , 1 8 3 الشيوع    العوامؿ  

3      3,,5 3,19 
8      3,16 3,13 
1  3,81     3,79 
,   3,87    3,81 
5    3,,8   3,15 
6   3,7,    3,73 
7     3,78  3,67 
8     3,68  3,55 
9  3,79     3,77 
33   3,53    3,68 
33  3,66     3,63 
38   3,79    3,75 
31     3,73  3,69 
3,     3,66  3,53 

35  3,76     3,75 
36   3,53    3,68 
37  3,66     3,63 
38 3,83      3,78 
39 3,56      3,65 
83 3,7,      3,73 
83   3,17    3,69 
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وجذورها ( تشبعات مفردات مقياس الءناذ الذات  ف  العمؿ بالعوامؿ 8جدوؿ  تابل 
تممصة، والنسبة الملوية لمتبايف الكم     الكامنة ونست التبايف لمعوامؿ الم س 

 الوفشداث
 العىاهل

 الشيىع
1 2 3 4 5 6 

22    17,1   1765 
23 1743      1741 
24 17,6      17,2 
25 

 
  

 
1755 

 
1766 

26 17,0   
   

17,5 
2, 

 
  17,1 

  
1760 

20 
 

  17,3 
  

1766 
22    1754   1741 
31 

 
   

 
176, 175, 

31 
 

 
 

 
 

17,0 1762 
32 

   
 

 
1766 174, 

الجزس 
 الكاهي

 الخبايي الكلي 27403 27012 37111 ,3715 37335 47566

ًسبت 
 الخبايي

147262% 117422% 27066% 27621% 07,56% ,7,52% 617,63% 

 أف التحميػػؿ العػػامم  لممقيػػاس أسػػفر عػػف سػػتة عوامػػؿ( 8 يتوػػم مػػف جػػدوؿ 
 فيما يم   هامكف تفسير ي

بجػػػػذر كػػػػامف ( مػػػػف التبػػػػايف الكمػػػػ ، 869,,3  اسػػػػتقطت هػػػػذا العامػػػػؿ الدثماااال األلل:
(، 3,83، 1,,3، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  مفػػػردات (6  بػػػ  ( وتشػػبعت566,, 

مسػػ لة مءمػة وذات موػػزس، وأنػػ  دراؾ المعممػػة لعممءػا عمػػى أنػ  إ حػوؿالمفػػردات وتػدور 
لػػذا يقتػػر  الباحػػ، تسػػمية هػػذا ، يمكػػف أف تكتشػػؼ معنػػى حياتءػػا مػػف مػػالؿ هػػذا العمػػؿ

 العامؿ بػػ "معنى العمؿ".
بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 88,,33  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ  الدثمااال الجاااثني

(، 3,81، 3,66رت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  ، انحصػػمفػػػردات (5  بػػػ  ( وتشػػبعت1,115 
ارنفعػػػارت اإليجابيػػػة التػػػ  تشػػػعر بءػػػا المعممػػػة كالحماسػػػة، حػػػوؿ المفػػػردات وتػػػدور 

، لػػذا يقتػػر  الباحػػ، تسػػمية هػػذا مءنػػة التعمػػيـ وارسػػتمتاع بممارسػػةوالتفػػاؤؿ، والفمػػر، 
 ".الوجداف الموجت" ػالعامؿ ب

بجػػػذر كػػػامف لتبػػػايف الكمػػػ ، ( مػػػف ا9,866  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ الدثمااال الجثلاااح: 
(، 3,87، 3,17انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف   ،مفػػػردات (6 بػػػ   ( وتشػػبعت1,357 
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، والثقػػػة فػػػ  ا طفػػػاؿ وأوليػػػاذ أمػػػورهـالتواصػػػؿ اإليجػػػاب  مػػػل حػػػوؿ المفػػػردات وتػػػدور 
لػػػذا يقتػػػر  الباحػػػ، تسػػػمية هػػػذا العامػػػؿ بػػػػ "العالقػػػات  الػػػزمالذ، والتعمػػػؽ ا مػػػف بءػػػـ،

 اإليجابية".
بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 9,693  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ ل الزاياااع: الدثمااا

(، 3,71، 8,,3، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  مفػػػردات (5  بػػػ  ( وتشػػبعت1,333 
، اإلمػػالص فػػ  العمػػؿالتركيػز، و وارنءمػػاؾ، والتفػػان ، و  ،الحيويػةحػػوؿ المفػػردات وتػدور 

 ".لذا يقتر  الباح، تسمية هذا العامؿ بػػ "ارندماج
بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 8,756  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ الدثمااال اساااثمص: 

(، 3,78، 3,55رت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  مفػػػردات، انحصػػ (5  بػػػ  ( وتشػػبعت8,838 
القمؽ واليػػػ س كػػػارنفعػػػارت السػػػمبية التػػػ  تشػػػعر بءػػػا المعممػػػة حػػػوؿ المفػػػردات وتػػدور 

 ".الوجداف السالتلعامؿ بػ "، لذا يقتر  الباح، تسمية هذا اوالمز  والممؿ
بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 7,759  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ  الدثمااال الشاااثدض 

(، 3,78، 3,16، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  مفػػػردات (5  بػػػ  ( وتشػػبعت81,,8 
نجازها مػا تقػـو بػ  مػف مءػاـ إل والروا إحساس المعممة بالسعاد  حوؿ المفردات وتدور 

 "اإلنجاز". ػلذا يقتر  الباح، تسمية هذا العامؿ ب ،دامؿ بيلة العمؿ
 :املك ثضثبثت ( ب) 

تـ حسات ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباي، وبموػت معػامالت الثبػات لألبعػاد 
(، ولمدرجػػػة الكميػػػة 3,88،  3,83، 3,81 ، 3,83، 3,85، 3,79عمػػػى الترتيػػػت   

َـّ حسػات معامػالنصفية التجزلةباستمداـ و (، 3,86  ؿ اررتبػاط بػيف نصػف  ارمتبػار ، ت
جػػراذ التصػػحيم اإلحصػػال  لمعامػػؿ اررتبػػاط باسػػتمداـ و باسػػتمداـ طريقػػة "بيرسػػوف"،  ا 

،  3,69 لألبعػاد عمػى الترتيػػت قػيـ معػامالت الثبػػات وبموػػت بػراوف"، -معادلػة "سػبيرماف
(، وجميعءػػا قػػيـ 3,85، ولمدرجػػة الكميػػة  (3,76،  3,71،  3,75،  3,73،  ,3,8
 ؛ مما يدؿ عمى تمتل المقياس بدرجة جيد  مف الثبات. مرتفعة
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 : البثحح(.)إعدادمك ثض الشغف املًين -ب

. وتـ اشتقاؽ أبعػاد عينة الدراسةقياس الشوؼ نحو مءنة التعميـ لدس إلى هدؼ 
 المقياس وعبارات  مف مالؿ المصادر التالية 

لػػت مفءػػـو الشػػوؼ بشػػكؿ ارطػػالع عمػػى ا دت النظػػر  والدراسػػات السػػابقة التػػ  تناو -3
ارطػالع عمػى ، باإلوافة إلػى بمجارت نوعية كالعمؿ، والدراسة عاـ، والشوؼ المرتبط

ػػد ت  فػػػ  الدراسػػػات ا جنبيػػة لقيػػػاس الشػػػوؼ. ومنءػػا عمػػػى سػػػبيؿ  المقػػاييس التػػػ  أ ع 
، ومقيػػاس  Vallerand, et al. (2003) مقيػػاس الشػػوؼ العػػاـ مػػف إعػػدادالمثػػاؿ  

 Johri, Misra, & Bhattacharjeeإعػػداد  Work Passion شػػوؼ العمػػؿ

 Passion for Work Scaleالنسمة اإليطالية مف مقياس الشػوؼ لمعمػؿ ، و (2016)
   .Zito & Colombo (2017)إعداد  

الشػوؼ المءنػ  لػدس تصػؼ   ( مفػرد83إعداد صػور  أوليػة لممقيػاس، تكونػت مػف  -8
الصػحة النفسػية المبػراذ فػ  كمػيف المح( مػف 5 مى عػدد ع، ث َـّ عروءا عينة الدراسة

لقيػاس الءػدؼ منءػا، تءػا لمحكـ عمى مدس صالحيتءا، وطمت منءـ تحديد مدس مالذم
وتـ تفريح أحكاـ المحكميف، مػل ا مػذ فػ  ارعتبػار المالحظػات والمقترحػات الماصػة 

حظيػػت جميػػل المفػػردات بالموافقػػة التحكيميػػة ، و اأو إعػػاد  صػػياذتءفػػرد  مػػا، بحػػذؼ 
. وفػ  وػوذ هػذ  المطػو  أصػبم باستثناذ مفردتيف، وتـ حذفءما مف المقيػاس الكاممة
ءػا جػات عنوي  تمثػؿ الصػور  التجريبيػة لممقيػاس. مفػرد  ( 38المقيػاس  مفػردات عػدد 
، (مطمًقػػار أوافػػؽ -ر أوافػػؽ-أحياًنػػا-أوافػػؽ-تماًمػػا أوافػػؽ  لالسػػتجابات التاليػػة اتبًعػػ

رات الموجبة، وعكس هػذا الترتيػت لمعبػارات لمعبا( 3، 8، 1، ,، 5  وتقدر الدرجات بػ
   .السالبة
َـّ ، الدراسػػة ا وليػػةتطبيػػؽ المقيػػاس فػػ  صػػورت  التجريبيػػة عمػػى عينػػة بعػػد و  تػػ

  مف مالؿ حسات صدق  وثبات  عمى النحو التال ت  التحقؽ مف مدس صالحي
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 صدق الدثم ةلي ل ةلنك ثض:ال( أ)

 اسػتباقية كمطػو  دامم الػ ارتسػاؽ حسػات تػـ العػامم  التحميػؿ إجػراذ قبػؿ

مفػرد  لػـ يصػؿ ارتباطءػا  أ  حػذؼبءػدؼ  وذلػؾ ،بيرسػوف ارتبػاط معػامالت باسػتمداـ
(. ويووػم جػدوؿ 3,33(، أو  3,5مسػتوس   عنػد ارحصالية الدرلة إلى الكمية بالدرجة

 ( نتالى ذلؾ.1 
 الشػػوؼمقيػػاس لوالدرجػػة الكميػػة  مفػػرد معػػامالت اررتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ   (1جػػدوؿ  

 المءن 
سقن 

 الوفشدة

هعاهل 

 االسحباط

سقن 

 الوفشدة

هعاهل 

 االسحباط

سقن 

 الوفشدة

هعاهل 

 االسحباط

1 17611** , 17131 13 17611** 

2 17533** 0 17631** 14 17531** 

3 17402** 2 17554** 15 17124 

4 17564** 11 17133 16 17551** 

5 17441** 11 174,4** 1, 17324** 

6 17,63** 12 17621** 10 17613** 

 (3,35 (  * دالة إحصالًيا عند مستوس 3,33 ** دالة إحصالًيا عند مستوس 
( أف معظػػػـ معػػػامالت اررتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ مفػػػرد  1يتوػػػم مػػػف جػػػدوؿ  

( مفػػردات لػػـ 1جػػاذت دالػػة إحصػػالًيا مػػا عػػدا   الشػػوؼ المءنػػ والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس 
(، 35،33،7إلى مستوس الدرلػة اإلحصػالية، وأرقامءػا   تصؿ ارتباطاتءا بالدرجة الكمية

َـّ حػػذفءا مػػف المقيػػاس، ليصػػبم عػػدد مفرداتػػ    ( مفػػرد  هػػ  التػػ  سػػيتـ إجػػراذ 35وتػػ
 التحميؿ العامم  لءا.

َـّ وبعػػد حسػػات ارتسػػاؽ الػػدامم ،  المقيػػاس مفػػردات إجػػراذ التحميػػؿ العػػامم  ل تػػ
وتػـ ، Hottelling هوتيلللج" لػػ " principul components بطريقػة المكونػات ا ساسػية

ولكػ  تتوػم معػالـ ، Kaiser لػ" كايزر" varimaX تدوير المحاور بطريقة "الفاريماكس"
هػػذ  العوامػػؿ التػػ  استممصػػت مػػف التػػدوير المتعامػػد لممصػػفوفة العامميػػة، تػػـ اسػػتمراج 

 ثيرًا البنػود تػ ( وفقػًا لمحػؾ جيمفػورد حتػى يسػءؿ تبػيف أهػـ3,1التشبعات الجوهرية  <=
عمػػ  عػػامميف، الجػػذر جميػػل المفػػردات وأسػػفرت النتػػالى عػػف تشػػبل فػػ  بنػػاذ العامػػؿ. 

%( مػف التبػايف الكمػ . 57,86الكامف لكؿ منءما أكبػر مػف الواحػد الصػحيم، وفسػرت  
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( مصػػفوفة العوامػػؿ الدالػػة إحصػػالًيا وتشػػبعاتءا بعػػد تػػدوير المحػػاور ,ويووػػم جػػدوؿ  
 بنود المقياس.  تدويرًا متعامًدا، ونست الشيوع ل

الكامنة ونست التبايف  هاجذور و  المءن  بالعوامؿ( تشبعات مفردات الشوؼ ,جدوؿ  
  لمعوامؿ المستممصة، والنسبة الملوية لمتبايف الكم  

 الوفشداث
  العىاهل

 الشيىع
1 2 

1 1764 
 

1743 
2 17,5 

 
175, 

3 1766 
 

1743 
4 

 
17,2 17,2 

5  1764 1741 

وجذورها الكامنة ونست ( تشبعات مفردات الشوؼ المءن  بالعوامؿ ,جدوؿ  تابل 
  التبايف لمعوامؿ المستممصة، والنسبة الملوية لمتبايف الكم  

 الوفشداث
 العىاهل

 الشيىع
1 2 

6 17,5 
 

1761 

, 17,1 
 

1752 

0 
 

1701 1766 

2 1701  17,3 

11 1702  1762 

11 
 

1752 17,1 

12 
 

17,1 1762 

13 1762  1755 

14 
 

1746 1732 

15  1753 1744 

 الخبايي الكلي 8,699 4,896 الجزس الكاهي

 %082,,, %942,,0 %89,802 ًسبت الخبايي

يمكػف  عػامميفأف التحميػؿ العػامم  لممقيػاس أسػفر عػف ( , يتوم مػف جػدوؿ 
 فيما يم  هما تفسير 

بجػػػػذر كػػػػامف مػػػػ ، ( مػػػػف التبػػػػايف الك13,183  اسػػػػتقطت هػػػػذا العامػػػػؿ الدثماااال األلل:
(، 3,88، ,3,6، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  مفػػػردات( 8  بػػػ  ( وتشػػبعت698,, 

ميػؿ المعممػة القػو  نحػو عممءػا فػ  ريػاض ا طفػاؿ، وانػدماجءا حػوؿ المفػردات وتدور 
وطيت ماطر، واستثمارها في  قػدرًا كبيػرًا مػف وقتءػا وطاقتءػا، بحيػ، يشػكؿ في  عف حت 
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، لػذا يقتػر  الباحػ، تسػمية وينسػجـ مػل جوانػت حياتءػا ا مػرسجزًذا كبيرًا مػف هويتءػا، 
 ".الشوؼ ارنسجام هذا العامؿ بػػ "

بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 85,9,3  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ الدثمااال الجاااثني:
(، 3,83، 6,,3، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  مفػػػردات( 7  بػػػ  ( وتشػػبعت1,893 

لمعمػؿ لػدس معممػة ريػاض ا طفػاؿ، حيػ، تمارسػ   الميػؿ القءػر حػوؿ  المفػرداتوتدور 
تحت وووط معينة، مما يجعمءا تنسى نفسءا، وتنءمػؾ فيػ  عمػى حسػات جوانػت أمػرس 

 ".الشوؼ القءر ذا يقتر  الباح، تسمية هذا العامؿ بػ "ف  حيات ، ل
 ثبثت املك ثض: (ب) 

َـّ حسات ثبات المقياس باستم الت ألفػا . وبموػت معػامبػاينكرو ألفػا ة داـ طريقػت
طريقػة التجزلػة حسػاب  ب(، كمػا تػـ 3,73(، ولمبعد الثػان   3,59كرونباي لمبعد ا وؿ  

(، ولمبعػػد الثػػان  3,56ا وؿ   لمبعػػدوبمػػح بػػراوف، -النصػػفية باسػػتمداـ معامػػؿ سػػبيرماف
، وهػذا مػا تمتػل المقيػاس بدرجػة مرتفعػة مػف الثبػات، وتعكس (، وهذ  القيـ مرتفعة69 

 .رستمدام  ف  الدراسة الحالية جعؿ الباح، يطملف
 البثحح(. :إعداد( التشثمي يثلذاتمك ثض -ج

 Reed تـ إعداد المقياس الحال  بءدؼ قياس التسام  بالذات ف  وػوذ نظريػة

 ,McCarthy النموذج المفاهيم  لمتسام  بالذات الذ  طرح ، واعتماًدا عمى (2014)

et al. (2018))  لمتعمػػؽ بالتسػػام  بالػػذات، وبعػػض التػػرا، النظػػر  اارطػػالع عمػػى و
 Ho-tang, Chao-chun, & Mei-ju المقػاييس التػ  أعػدت لقياسػ ، ومنءػا مقيػاس

  ( مفػرد38أوليػة لممقيػاس، تكونػت مػف   إعداد صور وف  ووذ ما سبؽ تـ . (2016)
ػءا عو  لػدس معممػات ريػاض ا طفػاؿ. التسام  بالػذاتتصؼ  َـّ عرو  ( مػف 5 مػى عػدد تػ

لقيػاس الءػدؼ منءػا، مالذمتءا الصحة النفسية لمحكـ عمى مدس ذ ف  المبراالمحكميف 
ريبيػػة مػػف ج. وط ب ق ػػت  الصػػور  التحظيػػت جميػػل المفػػردات بالموافقػػة التحكيميػػة الكاممػػةو 

تـ التحقؽ مف مدس صالحية المقياس مػف مػالؿ ، و عينة الدراسة ا وليةالمقياس عمى 
 حسات صدق  وثبات  عمى النحو التال .

  الدثم ةلي ل ةلنك ثض: صدقال-3
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 اسػتباقية كمطػو  الػدامم  ارتسػاؽ حسػات تػـ العػامم  التحميػؿ إجػراذ قبػؿ

مفػرد  لػـ يصػؿ ارتباطءػا  أ  لحػذؼبءػدؼ  وذلػؾ ،بيرسػوف ارتبػاط معػامالت باسػتمداـ
(. ويووػم جػدوؿ 3,33(، أو  3,5مسػتوس   عنػد ارحصالية الدرلة إلى الكمية بالدرجة

 ( نتالى ذلؾ.5 
التسػام  مقيػاس لوالدرجػة الكميػة  مفػرد معامالت اررتبػاط بػيف درجػات كػؿ   (5جدوؿ  

 بالذات
سقن 
 الوفشدة

هعاهل 
 االسحباط

سقن 
 الوفشدة

هعاهل 
 االسحباط

سقن 
 الوفشدة

هعاهل 
 االسحباط

1 1752,** , 17,12** 13 17635** 
2 175,0** 0 17530** 14 17132 
3 17,11** 2 17126 15 176,1** 
4 176,0** 11 17405** 16 1751,** 
5 17,41** 11 17502** 1, 17611** 
6 17630** 12 17535** 10 17531** 

 (  3,33 ** دالة إحصالًيا عند مستوس 
( أف معظػػػـ معػػػامالت اررتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ مفػػػرد  5يتوػػػم مػػػف جػػػدوؿ  

،  9يف  والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس التسػػام  بالػػذات جػػاذت دالػػة إحصػػالًيا مػػا عػػدا مفػػردت
َـّ حػذفءما ,3 ( لـ تصؿ ارتباطاتءما بالدرجػة الكميػة إلػى مسػتوس الدرلػة اإلحصػالية، وتػ

( مفرد  هػ  التػ  سػيتـ إجػراذ التحميػؿ العػامم  36مف المقياس، ليصبم عدد مفردات   
 لءا.

َـّ وبعػػد حسػػات ارتسػػاؽ الػػدامم ،  المقيػػاس مفػػردات إجػػراذ التحميػػؿ العػػامم  ل تػػ
، Hottelling لػػػ "هػػوتيممنى" principul components  ساسػػيةبطريقػػة المكونػػات ا

نحػو  اوسػعيً ، Kaiser لػػ" كػايزر" varimaXوتـ تدوير المحػاور بطريقػة "الفاريمػاكس" 
 عمػػى العوامػػؿ المفػػرداتمزيػػد مػػف النقػػاذ والووػػو  فػػ  المعنػػى السػػيكولوج  لتشػػبعات 

وأسػػػفرت محػػػؾ "جيمفػػػورد". فػػػ كثر وفقػػػًا ل (3,1 <=اعتبػػػر التشػػػبل الماللػػػـ الػػػذ  يبمػػػح 
أربعػة عوامػػؿ، جػذرها الكػامف أكبػػر مػف الواحػػد  عمػػىالنتػالى عػف تشػػبل جميػل المفػردات 

%( مػف التبػػايف الكمػػ ، وبػذلؾ يكػػوف عػدد بنػػود المقيػػاس 61,131الصػحيم، وفسػػرت  
( مصفوفة العوامػؿ الدالػة إحصػالًيا 6( مفرد . ويووم جدوؿ  36ف  صورت  النءالية  

   وتشبعاتءا بعد تدوير المحاور تدويرًا متعامًدا، ونست الشيوع لبنود المقياس.  
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بعد التدوير المتعامد  بالذات بالعوامؿمقياس التسام  ( تشبعات مفردات 6جدوؿ  
  لكم  والجذور الكامنة ونست التبايف لمعوامؿ المستممصة، والنسبة الملوية لمتبايف ا

 الوفشداث
 العىاهل

 الشيىع
1 2 3 4 

1 17,0    1764 

2 1740    1743 

3 
 

1760   1762 

4 17,1    1766 

5 1764    17,1 

6 1762    1752 

, 
 

175,   1765 

0 
 

 17,1  1760 

2   1701  17,, 

11   175,  175, 

11 
 

 1761  1750 

12  1701   17,3 

13  17,0   17,4 

14 
 

  17,2 176, 

15    17,3 1763 

16    1752 1742 

الجزس 
 الكاهي

37126 
27606 27221 

 الخبايي الكلي ,2712

 %637313 %137,31 %137001 %167,00 %107213 ًسبت الخبايي

 أربعػػة عوامػػؿأف التحميػػؿ العػػامم  لممقيػػاس أسػػفر عػػف ( 6 يتوػػم مػػف جػػدوؿ 
 فيما يم  يمكف تفسيرها 
بجػػػػذر كػػػػامف ( مػػػػف التبػػػػايف الكمػػػػ ، 38,931  اسػػػػتقطت هػػػػذا العامػػػػؿ الدثماااال األلل:

(، 3,78، 8,,3مفػػػردات، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف   (5  بػػػ  ( وتشػػبعت1,386 
، لػذا يقتػػر  الػػوع  بالػذات وتقبمءػػا، واكتشػاؼ الءػػدؼ فػ  الحيػػا حػوؿ المفػػردات وتػدور 

 .البعد الشمص "الباح، تسمية هذا العامؿ بػػ "
بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 36,788  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ :الدثمااال الجاااثني

(، 3,83، 3,57مفػػػردات، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  ( ,  بػػػ  ( وتشػػبعت8,686 
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، لػذا يقتػر  الباحػ، تسػمية اررتباط بالبيلة والتوج  نحػو ا مػريفحوؿ  المفرداتوتدور 
 ".البعد ارجتماع هذا العامؿ بػػ "

بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 31,883  قطت هػػػذا العامػػػؿاسػػػت الدثمااال الجثلاااح:
(، 3,83، 3,57مفػػػردات، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف   (,  بػػػ  ( وتشػػبعت8,883 

 الت مػؿ، الصػال ، مػالؿ وا ف  مػف هنػا مػف أبعػد بعد ارتصاؿ ملحوؿ  المفرداتوتدور 
هػذا العامػؿ بػػػ "البعػد ، لذا يقتر  الباحػ، تسػمية أعمى ذرض أو باه واإليماف التسامم،

 ".، أو البعد الروح ما وراذ الشمص 
بجػػػذر كػػػامف ( مػػػف التبػػػايف الكمػػػ ، 31,713  اسػػػتقطت هػػػذا العامػػػؿ الدثمااال الزاياااع: 

(، 3,79، 3,59مفػػػردات، انحصػػرت تشػػػبعاتءا مػػػا بػػػيف  ( 1  بػػػ  ( وتشػػبعت8,397 
يػػد ، ودمػػى مػػف مػػالؿ رؤيػػة جدوالمبػػرات إعػػاد  تفسػػير ا حػػدا، حػػوؿ  المفػػرداتوتػػدور 

"البعػد  يقتػر  الباحػ، تسػمية هػذا العامػؿ بػػذا الماو  مل المسػتقبؿ لتعزيػز الحاوػر، لػ
 الزمن ".

  ثبثت املك ثض:-8

َـّ حسات ثبات المقيػاس باسػتم وأشػارت النتػالى إلػى ، بػاينكرو ة ألفػا داـ طريقػت
، ,3,7، 3,77، 3,73مقيػاس بموػت  الأف قيـ معػامالت ألفػا كرونبػاي لمفػردات أبعػاد 

كمػػا تػػـ حسػاب  بطريقػػة التجزلػػة النصػػفية باسػػتمداـ (، ,3,8(، ولمدرجػة الكميػػة  3,76
(، 3,73، 3,69، 3,77، 3,66بموػػػػت معػػػػامالت الثبػػػػات  بػػػػراوف -معامػػػػؿ سػػػػبيرماف
 المقياس.ثبات تعكس  قيـ مرتفعةوجميعءا (. 3,79ولمدرجة الكمية  

 لتداد ل  تزمجاا (Smith, et al., 2016 :  مك اثض الهناة ا الجيثاي ل ةللنثل اا الدصاثي ا     -د

 (.البثحح

هػذا المقيػاس الكماليػة فػ  إطارهػا العصػاب ، وهػو نمػوذج ثالثػ  يتكػوف يقيس 
، والكماليػػة المرتبطػػة بالنقػػد ( مفػػردات33  مػػف ثالثػػة أبعػػاد، وهػػ   الكماليػػة الصػػارمة

 ( مفػػػرد ، وهػػػذ  ا بعػػػاد الثالثػػػة ينػػػدرج37  ، والكماليػػػة النرجسػػػية( مفػػػرد 38  الػػػذات 
( مفػػػرد  5,( مظػػػاهر فرعيػػػة لمكماليػػػة، وصػػػورت  النءاليػػػة تشػػػتمؿ عمػػػى  33 تحتءػػػا 

، ويجات عمػى مفػردات المقيػاس تبًعػا لمقيػاس تػدرج مماسػ  موزعة عمى ا بعاد الثالثة
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ر أوافػػػؽ مطمًقػػػا(، وقػػػد تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف المصػػػالص -يتػػػراو  مػػػا بػػػيف  أوافػػػؽ بشػػػد 
متتابعػػػة أشػػػارت نتالجءػػػا مػػػف مػػػالؿ السػػػيكومترية لممقيػػػاس مػػػف مػػػالؿ ثػػػال، دراسػػػات 

الصػػػدؽ العػػػامم  ارستكشػػػاف ، ثػػػـ التوكيػػػد  إلػػػى أف المقيػػػاس يتمتػػػل بصػػػدؽ مرتفػػػل، 
 وكذلؾ بالنسبة لمثبات.

بنفسػػ ، ثػػـ   قػػاـ الباحػػ، بترجمػػة مفرداتػػوإلعػػداد صػػور  عربيػػة مػػف المقيػػاس، 
ءمػا إلػى عروءا عمى اثنيف مف المتمصصيف فػ  الموػة اإلنجميزيػة، وقػد تطابقػت ترجمت

حػة عمػى متمصػص نقَّ حد كبير مل ترجمة الباح،، كما عػرض المقيػاس فػ  نسػمت  الم  
هػػذا المقيػػاس وأجػػرس الباحػػ، تعػػدياًل عمػػى فػػ  الموػػة العربيػػة لوػػبط الصػػياذة الموويػػة، 

عػػاد  صػػياذة بعػػض مفرداتءػػا ب عػػداد نسػػمة ممتصػػر  منػػ ، وتكييفءػػا  لتناسػػت عينػػة وا 
 .الدراسة الحالية

مفػػردات  6مفػػرد    88الممتصػػر   الكماليػػة المءنيػػة( مػػف   وتكونػػت النسػػمة
َـّ والثال،( مفرد   ،الثان   مفردات لكؿ مف البعديف 8لمبعد ا وؿ، و عػرض الصػور   ، وتػ

 واأقػرَّ الػذيف  الصػحة النفسػيةالمبػراذ فػ   محكمػيفال( 5ؿ الباحػ، عمػى  ب ػلة مػف ق  عدَّ الم  
 ، وقػد زادت نسػبة اتفػاقءـ عمػى جميػل الصور  المعدلػة، وأنءػا تقػيس مػا ووػعت لقياسػ

%( دوف حػػػذؼ أ  مفػػػرد .  وبعػػػد تطبيػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى العينػػػة  83المفػػػردات عػػػف  
، تـ تحميؿ النتالى، والتحقؽ مف المصالص السيكومترية لممقيػاس مػف مػالؿ مػا ا ولية
 يم   

  االتشثق الداخ ةلي ل ةلنك ثض:-3
الػػذ  والدرجػة الكميػػة لمبعػػد مفػػرد  حسػػات معػػامالت اررتبػػاط بػيف درجػػة كػػؿ تػـ 
 ( نتالى ذلؾ.7ويووم جدوؿ  تنتم  إلي . 
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 الذ  تنتمػ  إليػ والدرجة الكمية لمبعد مفرد  درجة كؿ ( معامالت اررتباط بيف 7جدوؿ  
 الكمالية العصابيةمقياس عمى 

الكواليت الوشحبطت بالٌقذ  اسهتالكواليت الص  

 الزاحي

 الكواليت الٌشجسيت

هعاهل  الوفشدة ل االسحباطهعاه الوفشدة

 االسحباط

هعاهل  الوفشدة

 االسحباط

1 17622 ** 2 176,3 ** 3 17615 ** 

4 17521 ** 5 17623 ** 6 17324 ** 

, 17610 ** 0 17,26 ** 2 176,, ** 

11 17625 ** 11 17,54 ** 12 17552 ** 

13 17011** 14 17423** 15 17624** 

16 17616** 1, 175,1** 10 17,46** 

  12 17522 ** 21 17555 ** 

  21 17,24 ** 22 17504 ** 

  (3,33  دالة عند مستوس **
والدرجػة الكميػة كػؿ مفػرد  معامالت اررتبػاط بػيف أف قيـ ( 7يتوم مف جدوؿ  

(، ولمفػردات البعػد 3,833،  3,593ا وؿ  الكماليػة الجامػد ( تراوحػت مػا بػيف  لمبعػد 
(، ,3,79،  91,,3تبطػػػػة بالنقػػػػد الػػػػذات ( تراوحػػػػت مػػػػا بػػػػيف  الثػػػػان   الكماليػػػػة المر 

(، 3,7,6،  ,3,1ولمفػػػردات البعػػػد الثالػػػ،  الكماليػػػة النرجسػػػية( تراوحػػػت مػػػا بػػػيف  
(. ويعنػػػ  ذلػػػؾ ارتبػػػاط جميػػػل مفػػػردات 3,33وجميعءػػػا دالػػػة إحصػػػالًيا عنػػػد مسػػػتوس  

 .              إليءا تنتم  الت  با بعادالمقياس 
 دثم ةلي التةك دي: صدق التح ةل ل ال-8

َـّ ا  Confirmatory factor analysis سػتمداـ التحميػؿ العػامم  التوكيػد تػ

(CFA) بطريقػػة ارحتمػػاؿ ا قصػػى Maximum likelihood  ، ذيػػر  8كػػاوكانػػت قيمػػة
ثالثػة دالة إحصالًيا، وذلؾ يؤكد وجود مطابقة جيد  لمبيانات مل النموذج المقتػر ؛ وهػو 

( 3,76، ,3,8، 3,83عمػػػػى الترتيػػػػت   مالت المسػػػػار معػػػػافرعيػػػػة، وكانػػػػت عوامػػػػؿ 
 ممقياس.ل( نموذج صدؽ التحميؿ العامم  التوكيد  8(، وجدوؿ  1ويووم شكؿ  
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 نموذج الصدؽ التوكيد  لمقياس الكمالية العصابية(  1شكؿ  
( نتالى التحميؿ العامم  التوكيد  لثالثة متويرات مشاهد   نموذج العامؿ 8جدوؿ  

 حد( ف  مقياس الكمالية العصابيةالكامف الوا

 الوخغيشاث الوشاهذة م
 ثهعاهال
 الوساس

الخطأ 
الوعياسي 
لخقذيش 
 الخشبع

قيوت "ث" 
وداللخها 
 االحصائيت

هعاهل 
 الثباث
R2 

 1764 **,576 1712 1701 الكواليت الصاسهت 1

 1706 **6721 1722 1704 الكواليت الوشحبطت بالٌقذ الزاحي 2

 1750 **5731 1711 17,6 سيتالكواليت الٌشج 3

 (3,33مستوس الدرلة       **
   ثبثت املك ثض-1

َـّ حسات ثبات المقيػاس باسػتم وأشػارت النتػالى إلػى ، بػاينكرو ة ألفػا داـ طريقػت
(، 3,73، 3,78، 3,75مقيػاس بموػت  الأف قيـ معامالت ألفا كرونباي لمفػردات أبعػاد 

ريقػػة التجزلػػة النصػػفية باسػػتمداـ معامػػؿ كمػػا تػػـ حسػػاب  بط(، 3,78ولمدرجػػة الكميػػة  
(، ولمدرجػػة الكميػػة 3,69، 3,75، 3,71 بػػراوف، وبموػػت معػػامالت الثبػػات -سػػبيرماف

 قيـ مرتفعة، وتعكس تمتل المقياس بدرجة مرتفعة مف الثبات.وجميعءا (. 3,75 
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  :نتثئج الدراسا

 :الفزض األللصحا اختبثر نتثئج 

دالػة إحصػالًيا بػيف  موجبػةارتباطيػة القػة عتوجػد هػذا الفػرض عمػى أنػ   " نصَّ 
فػػ  الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ مػػف معممػػات ريػػاض ا طفػػاؿ درجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة 

 ."العصابية والشوؼ والكمالية التسام  بالذاتف  متويرات  فودرجاتء
ولمعالجة هذا الفرض إحصالًيا تـ حسات قيـ معػامالت اررتبػاط بػيف المتويػرات 

( والمتويػر التػابل  الءنػاذ العصػابية والشوؼ والكمالية التسام  بالذاتمبح،  المستقمة ل
( مصػػػفوفة معػػػامالت اررتبػػػاط بػػػيف متويػػػرات 9ويووػػػم جػػػدوؿ   .الػػػذات  فػػػ  العمػػػؿ(

 الدراسة.
( مصفوفة معامالت اررتباط ودرلتءا اإلحصالية بيف متويرات الدراسة 9جدوؿ  

 (361 ف=
 5 4 3 2 1 الوخغيشاث

     - (1) هي بالزاثالخسا

    - **17,65 (2الشغف االًسجاهي )

- (3الشغف القهشي )

17346** 

-

17405** 

-   

- (4) العصابيت الكواليت

17436** 

-

17542** 

17555** -  

الهٌاء الزاحي في العول 

(5) 

17,43** 17,44** -

17514** 

-

17610** 

- 

 (3,33  دالة إحصالًيا عند مستوس** 
ارتباطية أف مصفوفة اررتباط تشير إلى وجود عالقة ( 9  ؿيتوم مف جدو

ارنسجام ، وعالقة  والشوؼ، التسام  بالذاتو الءناذ الذات  ف  العمؿ  بيف موجبة
، ارتباطية سمبية بيف الءناذ الذات  ف  العمؿ والشوؼ القءر ، والكمالية العصابية

 (.3,33  الة عند مستوسمعامالت اررتباط د جميلو 
 :الجثنيالفزض صحا ج اختبثر نتثئ

متويرات التسام  بالذات والشوؼ والكمالية تسءـ نصَّ هذا الفرض عمى أن   "
التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة الدراسة مف معممات ف  العصابية 

 ". رياض ا طفاؿ
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 ـ باستمداولمعالجة هذا الفرض إحصالًيا تـ حسات تحميؿ ارنحدار المتعدد 
ف  الءناذ الذات  ف  العمؿ ( لمعرفة مدس ت ثير المتويرات المستقمة Enterالطريقة 

لءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد بءدؼ تحديد المتويرات الت  يمكف مف ماللءا التنبؤ با
 نتالى ذلؾ.( 33،33  ويووم جدوؿ .عينة الدراسة المستءدفة

تباط المتعدد ومعامؿ التحديد لنموذج نتالى تحميؿ التبايف ومعامؿ ارر  (33  جدوؿ
 لمدراسةوالمتويرات المستقمة  الءناذ الذات  ف  العمؿارنحدار المتعدد بيف 

 الوصذس

Source 

هجوىع 

 الوشبعاث

SS 

دسجا

ث 

الحش

 يت

DF 

هخىسط 

 الوشبعاث

MS 

 قيوت ف

 الوحسىبت

F 

الذاللت 

 اإلحصائيت

Sig. 

هعاهل 

االسحباط 

الوخعذد

R 

هعاهل 

الخحذ

 يذ

R
2

 

3,660716 االًحذاس

2 

4 241,71

41 

007636*

* 

17111 17032 1762

2 

16,06751 الخطأ

3 

150 116724

4 

    

,5445476 الوجوىع

5 

162      

 (3,33** دالة إحصالًيا عند مستوس  
 الدراسةمعامالت ارنحدار المتعدد ودرلتءا اإلحصالية لمتويرات ( 33جدوؿ  

 الوخغيش
 هعاهل 

 االًحذاس

الخطأ 

 وعياسيال

هعاهل االًحذاس 

 الوعياسي
 "ث" قيوت

الذاللت 

 اإلحصائيت

 الثابج
5,7135 ,7,2,  

,732, 

*** 
17111 

 الخساهي بالزاث
17,41 17122 17416 

67150 

*** 
17111 

الشغف 

 االًسجاهي
17234 17306 17242 

3712, 

*** 
17112 

 الشغف القهشي
-176,1 17221 -17120 

-27310 

*** 
17122 

ت الكوالي

 العصابيت
-1112 17122 -17225 

-37221 

*** 
17111 

 (3,333* دالة إحصالًيا عند مستوس  **
أف نمػػوذج ارنحػػدار المتعػػدد بػػيف إلػػى  (33الػػوارد  فػػ  جػػدوؿ  نتػػالى التشػػير 

 ،بالػػدرجات التاليػػة والمتويػػرات المسػػتقمة لمدراسػػةا ص( مقػػدرً العمػػؿ  الءنػػاذ الػػذات  فػػ  
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(، 1(، والشػوؼ القءػر   س8، والشػوؼ ارنسػجام   س(3 س التسػام  بالػذاتوه   
 يمكف صياذت  ف  المعادلة ا تية  ( ,والكمالية العصابية  س

    منة ا االحندار املكدر
  – 1س 3,673 – 8س ,3,81+  3س 3,7,3+  57,315ص =         

 ,س 3,338
  أف يشير هذا النموذج لالنحدار إلى

 57,315المقدار الثابت =  -
= ,ت   3,673-= 1ت   ,3,81=  8ت    3,7,3= 3الت ارنحػػدار   تمعػػام -
-3,338       

  صيح ا منة ا االحندار املكدر
يمكػػف الحكػػـ عمػػى صػػالحية نمػػوذج ارنحػػدار المقػػدر مػػف مػػالؿ التعميػػؽ عمػػى 

كمػا  (33 وجػدوؿ  (33 نتالى ارنحدار المتعدد لمتويػرات البحػ، المووػحة فػ  جػدوؿ 
 يم  
   شري ا ل ةلهنة االكدرة التف-3

 (،3,818  يسػػاو  (R)إلػػى أف معامػػؿ اررتبػػاط المتعػػدد  (33 يشػػير جػػدوؿ 
R)وأف معامػػؿ التحديػػد 

2
 تفسػػرالدراسػػة وهػػذا معنػػا  أف متويػػرات (، 3,698 يسػػاو   (

(، الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿمػػف التويػػرات التػػ  حػػدثت فػػ  المتويػػر التػػابل  %( 69,8 
جػػل إلػػى عوامػػؿ أمػػرس، وبػػذلؾ تعػػد القػػدر  التفسػػيرية ف التبػػايف ير %( مػػ13,8  والبػػاق 

الءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ مف تبايف %( 53  لمنموذج مناسبة حي، إنءا أكبر مف تفسير
 لدس معممات رياض ا طفاؿ.

   داللا اإلحصثئ ا الل ةل ا ل ةلهنة اال-8
الػػذ  يتوػػمف تحميػػؿ التبػػايف أف قيمػػة الدرلػػة اإلحصػػالية ( 33  يشػػير جػػدوؿ

(Sig.)   ف ف نمػوذج وبالتال   %(،3  ، وه  أقؿ مف مستوس المعنوية(3,333 تساو
مػػف ثػػـ يمكػػف اسػػتمداـ نمػػوذج ارنحػػدار المقػػدر فػػ  التنبػػؤ ارنحػػدار داؿ إحصػػالًيا، و 

 .بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس معممات رياض ا طفاؿ
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   لداللا اإلحصثئ ا اجلزئ ا ل ةلهنة اا-1
مف معػػامالت ارنحػػدار المتعػػدد ودرلتءػػا الػػذ  يتوػػ( 33  يتوػػم مػػف جػػدوؿ

اإلحصالية أف هذ  المعامالت جػاذت دالػة عنػد مسػتويات مقبولػة، ويمكػف تووػيم هػذ  
 النتالى فيما يم   

 وهػذ  القيمػة لءػا درلػة عنػد مسػتوس(، 57,315  قيمة الثابػت فػ  المعادلػة تسػاو -أ
 أمر ورور  وجوهر .وبذلؾ يكوف وجود هذا الثابت ف  معادلة التنبؤ  (،3,333 
، والشػػوؼ التسػػام  بالػػذاتيالحػػظ أف جميػػل معػػامالت ارنحػػدار الماصػػة بمتويػػرات -ت

(، 3,333  جػػػاذت دالػػػة إحصػػػالًيا عنػػػد مسػػػتوسارنسػػػجام ، والكماليػػػة العصػػػابية 
شػػير إلػػى أف هػػذ  المتويػػرات تصػػمم (، وهػػذا ي3,35والشػػوؼ القءػػر  عنػػد مسػػتوس  

 .ؿبالءناذ الذات  ف  العمكمنبلات 
 :الجثلح الفزضصحا  نتثئج اختبثر

توجد أفومية  حد أو بعض المتويرات المستقمة "نصَّ هذا الفرض عمى أن   
بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس أفراد عينة المتويرات ف  القدر  عمى التنبؤ   عف باق

 الدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ".
ج ارنحدار المط  المتدرج ولمعالجة هذا الفرض إحصالًيا تـ استمداـ نموذ

 Stepwise)  التسام  بالذاتالمستقمة  متويرات الو  الءناذ الذات  ف  العمؿبيف 
وذلؾ بءدؼ معرفة أكثر هذ  المتويرات قدر  عمى التنبؤ (، والشوؼ والكمالية العصابية

  ذلؾ.نتالى ( 38  ويووم جدوؿ الءناذ الذات  ف  العمؿ.ب
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والمتويرات  الءناذ الذات  ف  العمؿالمط  المتدرج بيف  نموذج ارنحدار (38  جدوؿ
 لمدراسةالمستقمة 
هخغيشاث 

 الٌوىرج

 هعاهل

 االًحذاس

الخطأ 

 الوعياسي

هعاهل 

االًحذاس 

 الوعياسي

 قيوت "ف" "ث" قيوت
هعاهل 
 االسحباط

 الوخعذد

هعاهل 

 لخحذيذا

 37512  57135 1,7605 الثابج
122741

3*** 
17,44 17553 

الشغف 

 ًسجاهياال
37,20 17262 17,44 147121*** 

(  نموذج ارنحدار المط  المتدرج بيف الءناذ الذات  ف  العمؿ 38جدوؿ  تابل 
 والمتويرات المستقمة لمدراسة

 هخغيشاث الٌوىرج

 هعاهل
 االًحذاس

الخطأ 
 الوعياس

هعاهل 
 االًحذاس

 قيوت "ف" قيوت "ث"
هعاهل 
االسح
 باط

هعاهل 
 هعاهل الخحذيذ

 ًحذاساال
الخطأ 
 الوعياس

هعاهل 
 االًحذاس

 47411  47644 217431 الثابج
13472,2*

** 
17,2
2 

1762
 57635 17422 17303 ,2715 الشغف االًسجاهي ,

 57610 17421 17133 ,17,4 الخساهي بالزاث

    7144,  67016 4,7246 الثابج

17301 17444 الشغف االًسجاهي
1 

17203 37,26    

*11372,4 57032 17416 17124 17,22 لخساهي بالزاثا
** 

17025 17601 
 57210- 172,0- 17126 17130- الكواليت العصابيت

5,713 الثابج
5 

,7,2,  ,732, 

007636*** 17032 17622 

 ,3712 17242 17306 17234 الشغف االًسجاهي

 67150 17416 17122 17,41 الخساهي بالزاث

 37221- 17225- 17122 17112- العصابيت الكواليت

- 17120- 17221 176,1- الشغف القهشي
 3,333*** القيمة دالة عند مستوس        3,33** القيمة دالة عند مستوس  127310

المتدرجػػػة لالنحػػػدار  ا ربعػػػةأف قيمػػػة "ؼ" لمنمػػػاذج  (38 يتوػػػم مػػػف جػػػدوؿ 
وذج ا وؿ لالنحػػػدار يشػػػير إلػػػى أف (، وأف النمػػػ3,333المطػػػ  دالػػػة عنػػػد مسػػػتوس  
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حيػػ، الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ؛ يعػػد أفوػػؿ المتويػػرات فػػ  التنبػػؤ بالشػػوؼ ارنسػػجام  
الءنػاذ الػذات  مػف تبػايف %( 55,1  يشير معامؿ التحديد لءػذا النمػوذج إلػى أف حػوال 

يمكػف تفسػير  فػ  وػوذ هػذا المتويػر، ثػـ يػ ت  ف  العمػؿ لػدس معممػات ريػاض ا طفػاؿ 
حيػػ،  التنبػػؤ بالءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ؛ثػػان  أفوػػؿ متويػػر فػػ   التسػػام  بالػػذاتويػػر مت

الءناذ الذات  فػ  العمػؿ لػدس مف تبايف %( 68,7 يشير النموذج الثان  إلى أف حوال  
متويػػػر  ت  يمكػػػف تفسػػػير  فػػػ  وػػػوذ هػػػذيف المتويػػػريف، ثػػػـ يػػػمعممػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ 

حيػ، يشػير  بالءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ ؛التنبؤ  ثال، أفوؿ متوير ف  الكمالية العصابية
الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ لػػدس مػػف تبػػايف %( 68,3 النمػػوذج الثالػػ، إلػػى أف حػػوال  

متويػر  ت  يمكف تفسػير  فػ  وػوذ هػذ  المتويػرات الثالثػة، ثػـ يػمعممات رياض ا طفاؿ 
يػػ، يشػػير حالتنبػػؤ بالءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ؛ أفوػػؿ متويػػر فػػ  الشػػوؼ القءػػر  رابػػل 

الءنػػاذ الػػذات  فػػػ  العمػػؿ لػػػدس مػػف تبػػػايف %( 69,8 النمػػوذج الرابػػل إلػػػى أف حػػوال  
هو أفوػؿ المتويػرات الشوؼ ارنسجام  وبالتال  يكوف متوير  معممات رياض ا طفاؿ، 

 .بالءناذ الذات  ف  العمؿالمستقمة ف  التنبؤ 
رج يمكػف صػياذة لتحميؿ ارنحدار المط  المتدالرابل ف  ووذ نتالى النموذج و 

معادلػػة التنبػػؤ بحيػػ، تتوػػمف المتويػػرات المسػػتقمة التػػ  لءػػا درلػػة إحصػػالية فػػ  التنبػػؤ 
+  1س 11234+  571135ص =  ، وذلػػؾ فػػ  الصػػور  التاليػػة الءنػػاذ الػػذات  فػػ  العمػػؿ

 4س01671 - 3س 01112  – 2س 01740
 بالدرجات التالية. ا مقدرً  الءناذ الذات  ف  العمؿحي، إف ص  

 .الكماليػػػة العصػػػابية= 1. سالتسػػػام  بالػػػذات=  8.  سالشػػػوؼ ارنسػػػجام  =3س
 .       الشوؼ القءر = ,س

 الشػوؼ ارنسػجام قدر  وحد  واحد  فػ  ا تويرً إلى أف وتشير المعادلة السابقة 
قػدر  وحػد   ا، وأف تويػرً الءناذ الذات  ف  العمؿوحد  ف  ( ,3,81  يؤد  إلى توير قدر 

الءنػاذ الػذات  فػ  وحػد  فػ   (3,7,3  يؤد  إلى توير قػدر  بالذاتالتسام  واحد  ف  
-  يػػؤد  إلػػى تويػػر قػػدر  الكماليػػة العصػػابيةقػػدر  وحػػد  واحػػد  فػػ  ا ، وأف تويػػرً العمػػؿ

الشػػوؼ وحػد  واحػػد  فػػ    قػػدر  ا، وأف تويػػرً الءنػػاذ الػػذات  فػ  العمػػؿوحػد  فػػ  ( 3,338
 ناذ الذات  ف  العمؿ.الءوحد  ف  ( 3,673-  يؤد  إلى توير قدر  القءر 
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 :الفزض الزايعصحا نتثئج اختبثر 

الءنػاذ يمكػف اشػتقاؽ نمػوذج بنػال  لمعالقػات بػيف نصَّ هذا الفرض عمى أنػ   "
لدس أفراد عينػة الدراسػة  والتسام  بالذات، الشوؼ، والكمالية العصابية الذات  ف  العمؿ

 ."مف معممات رياض ا طفاؿ
 اإلحصػػاليةرسػػتفاد  مػػف نتػػالى التحمػػيالت تمػػت ا هػػذا الفػػرضصػػحة رمتبػػار و 

الماصة بمعامالت اررتباط البسيط، ومعػامالت ارنحػدار  لمدراسةلمفرويف ا وؿ والثان  
لمعالقػات بػيف الءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ لػدس أفػراد المعيارية ف  تكػويف النمػوذج البنػال  

، الشػوؼ، والكماليػة اتالتسام  بالذعينة الدراسة مف معممات رياض ا طفاؿ وكؿ مف  
 AMOS. 24 اسػتمداـ برنػامىب Path analysis تػـ إجػراذ تحميػؿ المسػارو . العصػابية

الشػػػػػوؼ -التسػػػػام  بالػػػػذاتلػػػػدرجات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة فػػػػ  المتويػػػػرات التاليػػػػة  
 حظػ  وقػد الءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ.-الكماليػة العصػابية-الشػوؼ القءػر -ارنسػجام 

كمػا هػو مووػم فػ  جػدوؿ  جيػد ، مطابقػة حسػف مؤشػرات ىعمػ المسػار تحميػؿ نمػوذج
 31). 

 ( هؤششاث حسي الوطابقت بيي بياًاث الذساست الحاليت والٌوىرج الوفخشض الٌهائي13)

 الوذي الوثالي للوؤشش قيوتال الوؤشش

 غيش دالت إحصائيًا 5742 2قيوت كا

  1 دسجت الحشيت

 1صفش: GFI 1722هؤشش حسي الوطابقت 

 1صفش: AGFI 1701 الوطابقت الوصحح  هؤشش حسي

 1715صفش:  RMSEA 1714جزوس هخىسط خطأ االقخشاب 

هؤشش الصذق الزائف الوخىقع للٌوىرج 

 ECVIالحالي 
1710 

الٌوىرج الوخىقع أقل هي الٌوىرج 

 الوشبع

هؤشش الصذق الزائف الوخىقع للٌوىرج 

 ECVIالوشبع 
1721  

 1صفش: NFI 1722هؤشش الوطابقت الوعياسي 

 1صفش: CFI 1722هؤشش الوطابقت الوقاسى 

 1صفش: RFI 1700هؤشش الوطابقت الٌسبي 

 1صفش: IFI 1722 هؤشش الوطابقت الخزايذي 
 

( إلى مطابقة النموذج البنال  المقتر  31النتالى الوارد  ف  جدوؿ  تشير 
سف لمصفوفة اررتباط البسيط بشكؿ تاـ؛ حي، حاز عمى قيـ جيد  لمؤشرات ح

ذير دالة إحصالًيا، ومؤشرات الصدؽ الزالؼ المتوقل  8قيمة كاالمطابقة؛ فقد جاذت 
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لمنموذج أقؿ مف نظير  لمنموذج المشبل، كما أف قيـ بقية المؤشرات اقتربت مف القيمة 
المثالية لكؿ مؤشر؛ مما يدؿ عمى مطابقة النموذج المقتر  لمبيانات موول الدراسة. 

 نموذج البنال  والت ثيرات بيف متويرات الدراسة.( ممطط ال,ويووم شكؿ  

                     
 ( النموذج التمطيط  البنال  لمتويرات الدراسة,شكؿ  

 المتعدد ارنحدار تحميؿ نتالى إلي  توصمت ما( ,  شكؿ مسارات ـوتدعِّ 
عممات لءناذ الذات  ف  العمؿ لدس مبا ؤالتنب إمكانية بش فالثان  والثال،  لمفرويف
التسام  بالذات والشوؼ ارنسجام  والشوؼ القءر   مالؿ مفا طفاؿ رياض 

( إلى أف تحميؿ المسار يشب  3993  وصادؽ يشير أبو حطت. والكمالية العصابية
تحميؿ ارنحدار، والفرؽ الجوهر  بينءما أف تحميؿ المسار يعتمد عمى معامالت بيتا 

مف ارعتماد عمى المعامالت البالية ف   ة بدرً المعيارية كتقديرات لمت ثيرات السببي
( إلى أن  ف  حالة النموذج ا حاد  ارتجا  8333مراد  أشار تحميؿ ارنحدار. كما 

الذ  يتومف متويرات مستقمة لءا ت ثير مباشر عمى المتوير التابل، يكوف لكؿ مسار 
مى معامؿ المسار اتجا  واحد مف المتوير المستقؿ إلى المتوير التابل وقيمت  تس

المعيار  وه  تمثؿ معامؿ ارنحدار المعيار   بيتا(، وهذا المسار يمثؿ ا ثر المباشر 
ويشير معامؿ اررتباط البسيط إلى الت ثير  .لممتوير المستقؿ عمى المتوير التابل

( وجود ت ثير مباشر عمى ,ويالحظ مف شكؿ   المتبادؿ بيف المتويرات المستقمة.
(، 8,,3  ت  ف  العمؿ مف أربعة متويرات مستقمة، وه   التسام  بالذاتالءناذ الذا
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(، والكمالية العصابية 3,88(، والشوؼ القءر   ,3,8  ارنسجام  والشوؼ
(، 3,68الشوؼ ارنسجام    عمىوجود ت ثير مباشر لمتسام  بالذات ، و (3,88 

عمى الشوؼ ة مكمالية العصابيوجود ت ثير مباشر ل، و (3,88والشوؼ القءر   
وجود ت ثير مباشر لمتسام  بالذات ، و (6,,3(، والشوؼ القءر   3,85ارنسجام   

جود ت ثير متبادؿ بيف الشوؼ ارنسجام  والشوؼ ، وو (3,15عمى الكمالية العصابية  
  .(3,81  القءر 

 :الهتثئج لتفشرييثمهثقشا 

حصالية لفرووءا أسفرت نتالى الدراسة وفًقا لما ورد ف  تحميؿ النتالى اإل
وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصالًيا إلى  (33،33،38، 9الوارد  ف  جداوؿ  

( بيف الءناذ الذات  ف  العمؿ وكؿ مف  التسام  بالذات، والشوؼ 3,33عند مستوس  
( بيف 3,33ارنسجام ، ووجود عالقة ارتباطية سمبية ودالة إحصالًيا عند مستوس  

العمؿ وكؿ مف  الشوؼ القءر ، والكمالية العصابية، وأن  يمكف  الءناذ الذات  ف 
مف مالؿ معمومية معممات رياض ا طفاؿ التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ لدس 

، وأف الشوؼ ارنسجام  درجاتءف ف  المتويرات المستقمة الت  اقتصرت عميءا الدراسة
ات  ف  العمؿ، وأكدت هذ  النتالى جاذ ك قوس المتويرات إسءاًما ف  التنبؤ بالءناذ الذ

( مف وجود ت ثيرات مباشر  لممتويرات المستقمة  التسام  بالذات، ,ما ورد ف  شكؿ  
والشوؼ بشقي  ارنسجام  والقءر ، والكمالية العصابية( عمى المتوير التابل  الءناذ 

 الذات  ف  العمؿ(. 
ذات  ف  العمؿ لدس وتعن  هذ  النتالى أف المستوس المرتفل مف الءناذ ال

معممات رياض ا طفاؿ يرتبط بالمستوس المرتفل ف  كؿ مف  التسام  بالذات، والشوؼ 
ارنسجام ، كما يرتبط بالمستوس المنمفض ف  كؿ مف  الشوؼ القءر ، والكمالية 

، ويؤكد هذ  العالقة اررتباطية قو  إسءاـ هذ  المتويرات ف  التنبؤ بالءناذ العصابية
جماًر  الذات  ف  يمكف تفسير ذلؾ عمى النحو العمؿ لدس أفراد العينة المستءدفة. وا 
 التال  
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  الذاتي يف الدنل مبد ةلةم ا التشثمي يثلذات ءالتهبؤ يثهلهث-أ
يؤثر التسام  بالذات ف  الحيا  المءنية لمعممات رياض ا طفاؿ؛ إذ يعد نقطة 

عمى المواجءة، والنظر إلى  فوازدياد قدرتءالبداية لمحد مف أعباذ وووط العمؿ، 
ثار  الحماسة، المعانا  كفرصة لمنمو والتعمـ، وتجاوز الحدود الشمصية لمذات،  وا 

مما ينعكس عمى شعورهف  ؛، وزياد  الروا المءن والنشاط لديءف لمزيد مف العمؿ
 بالءناذ الذات  ف  العمؿ بمؤشرات  الممتمفة. 

ت يبػػدو بووػػو  فػػ  مءنػػة ف التسػػام  بالػػذاويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػ  وػػوذ أ
؛ حيػ، إنءػف يتعػاممف فػ  ، وبماصػة لػدس المعممػات فػ  مرحمػة مػا قبػؿ المدرسػةالتعميـ

، وأنءػػف يعتبػػرف ذلػػؾ تجػػاوزوا السػػنة السادسػػة مػػف العمػػريهػػذ  المرحمػػة مػػل أطفػػاؿ لػػـ 
ذا  ، وأنءػػف عطػػاذا بػػال حػػدود يتجػػاوز وػػووط العمػػؿ وأعبالػػ .امتػػداًدا لػػدورهف ا مػػوم  وا 

لألفػػراد  مميػػز ً  حالػػةً  (8337  العبيػػد  والجبػػور م  بالػػذات وفًقػػا لمػػا ذكػػر  كػػاف التسػػا
الػػذيف يتصػػػفوف بنسػػػياف الػػذات عبػػػر ارنومػػػاس الكمػػ  فػػػ  مووػػػوع مػػا، والتوحػػػد مػػػل 

ػدف مػل ا طفػاؿ كػ نءـ أبنػالءف الػذات،موووعات مارج  ، فػ فَّ هػؤرذ المعممػات قػد يتوحَّ
ػػق  ، ويعتبػػرف مػػا يً ويتسػػامي ف  فػػوؽ معانػػاتءف ف بػػ  مػػف تربيػػة وتعمػػيـ ا طفػػاؿ فػػ  تمػػؾ م 

المرحمػػة العمريػػة نوًعػػا مػػف اإليثػػار والتوػػحية مػػف أجػػؿ إعػػدادهـ لممسػػتقبؿ، ولممراحػػؿ 
. وهذا يجعؿ المعممة تػدرؾ معنػى عممءػا وأهميتػ ؛ ممػا يجعمءػا تنػدمى التعميمية الالحقة
 ءا.تشكِّؿ ف  مجموعءا الءناذ الذات  لديإيجابية ومبرات في  بمشاعر 

ومػػف جانػػػت آمػػػر، فػػػ ف إدراؾ المعممػػػة لطبيعػػػة عممءػػػا مػػػل ا طفػػػاؿ وتوظيػػػؼ 
، باإلوػػافة إلػػى وعيءػػا بػػ ف العمػػؿ مػػل مءاراتءػػا وتميزهػػا فػػ  أداذ عمػػؿ مفيػػد لممجتمػػل

 مصػدرًا لممعنػى والقيمػة لػديءا عػد  ي  ا طفاؿ توظيؼا لمبادلءا وقيمءا ف  تربيتءـ، كؿ هػذا 
لمتسػام  ويتفػؽ مػل طبيعػة البعػد الشمصػ   الذات . وينعكس ذلؾ عمى شعورها بالءناذ

وع  أكبر لدس الفرد بقيمػ  وآرالػ  يتومف والذ  يطمؽ عمي  الوع  المتسام ، و  بالذات
   . اإلمكانات والمبرات الداممية(وفمسفت  

 مػػا ذكػػر ويمكػػف تفسػػير تػػ ثير التسػػام  بالػػذات فػػ  الءنػػاذ الػػذات  مػػف مػػالؿ 
Osin, et al. (2016) لتسام  بالذات يعد مصػدرًا شمصػًيا يسػاعد ا فػراد عمػى مف أف ا

اكتشػػػاؼ المعنػػػى فػػػ  المواقػػػؼ الممتمفػػػة، كمػػػا يسػػػاعدهـ عمػػػى ارنػػػدماج فػػػ  النشػػػاط 



 .التَّسامي بالذات والشَّغف والكمالية الُعَصابية كُمَنبَِّئات بالهناء الذاتي في العمل لدى معلمات رياض األطفال

- 79 -  

التػػػ  يصػػػاحبءا حالػػػة مػػػف الشػػػعور بالسػػػعاد   الءػػػادؼ  العمػػػؿ(، ومبػػػر  التػػػدفؽ فيػػػ 
 وارستمتاع الشمص .

 Tomi'c, Evers, & Brouwers وتتفؽ نتيجة هذ  الدراسة مل نتالى دراسة

الت  أسفرت عف وجػود عالقػة ارتباطيػة سػمبية بػيف التسػام  بالػذات وارحتػراؽ  (2004)
 Arciniega المءن  كمؤشر سمب  لمءنػاذ الػذات  لػدس المعممػيف. وكػذلؾ نتػالى دراسػة

& González (2005)  التػ  أسػفرت عػف أف القػيـ الموجءػة نحػو ا مػريف ومػف بينءػا
تبط إيجابًيا بالروا الوظيف  كمكوف معرف  لمءنػاذ الػذات  فػ  العمػؿ، التسام  بالذات تر 
الت  أسفرت عػف أف تنميػة التسػام   McCarthy, et al. ( 2018) وكذلؾ نتيجة دراسة

أشػػارت  Camkiran (2018) بالػػذات تسػػءـ فػػ  تنميػػة الءنػػاذ الػػذات ، و نتيجػػة دراسػػة
الػػة إحصػػالًيا بػػيف التسػػام  بالػػذات نتػػالى الدراسػػة إلػػى وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ود

الروا عف الحيا   المكػوف المعرفػ  لمءنػاذ الػذات (، وأف التسػام  بالػذات يفسػر حػوال  
التػ   Osin, et al. (2016) %( مف التبايف ف  الروا عف الحيػا . ونتػالى دراسػة 33 

 أسفرت عف وجود عالقة ارتباطية بيف التسام  بالذات ومبر  التدفؽ.
  الذاتي يف الدنل مبد ةلةم ا الشغف )االنشجثمي/الكًزي( يثهلهثء التهبؤ-ت

المستوس المرتفل مف الشوؼ كد نتيجة الدراسة الحالية عمى أف ؤ ت
ف  التنبؤ بالءناذ الذات  ف   افالمنمفض مف الشوؼ القءر  يسءمو ارنسجام ، 

طفاؿ الشوؼ ارنسجام  لدس معممة رياض ا ويمكف تفسير ذلؾ ف  ووذ أف . العمؿ
نحو عممءا يعد جزًذا مف هويتءا المءنية بشكؿ ماص، وهويتءا الذاتية ك ـ بشكؿ عاـ، 
وهذا يعن  أف اندماجءا ف  عممءا ف  رياض ا طفاؿ يتناذـ مل أدوارها ا مرس بدوف 
أ  صراع بينءـ، بؿ يكاد يكوف استمراًرا لتمؾ ا دوار، وتكاماًل معءا، وينم  هذ 

عور بارنفعارت اإليجابية أثناذ ممارستءا لعممءا، وينعكس ذلؾ ارستيعات لديءا الش
 & ,Lajom, Amarnani, Restubog, Bordia . يشيرعمى شعورها بالءناذ المءن 

Tang (2018)  إلى أف الشوؼ ارنسجام  لمءنة التدريس يؤد  إلى اندماج أهمية
ة والكفاذ  والعالقات العمؿ ف  هوية الفرد، ويتيم تمبية احتياجات  مف ارستقاللي

اإليجابية مل ا مريف، ويتناذـ مل الجوانت ا مرس ف  حيات ، وتمؾ مؤشرات لمءناذ 
 الذات  بشكؿ عاـ.
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، وهذا يعن  أنءا وف  المقابؿ  قد يكوف لدس معممة رياض ا طفاؿ شوؼا قءر ا
اط الوحيد تستمتل حقَّا بالتدريس لألطفاؿ، ولديءا رذبة داممية ف  التدريس؛  ن  النش

الذ  قد يسمم لءا بالشعور بتقدير الذات، أو اعتبارات التقدير ارجتماع . ومف جانت 
آمر، قد يكوف لديءا استيعات دامم  ب ن  ليس امتياًرا حقيقًيا بؿ مفروًوا عميءا وفًقا 
عدادها ا كاديم  سواذ ف  كميات رياض ا طفاؿ، أو ف  كميات  لمؤهمءا الدراس  وا 

النظر  ارجتماعية المتدنية لؾ تسعى لمنجا  رذـ ذومل ، بة تربية الطفؿشع-التربية
، وهذا يجعمءا تستنفذ كؿ طاقاتءا ف  العمؿ دوف ، وعدـ المساند  والدعـ المارج لءا

اعتبار  دوارها ا مرس؛ مما يؤد  إلى احتراقءا وانمفاض شعورها بالءناذ الذات . 
 Carbonneau, Vallerand, Fernet, & Guay (2008) ا ذكر يتفؽ ذلؾ مل مو 

الشوؼ القءر  أحد أسبات ارحتراؽ وانمفاض الءناذ المءن ؛  ن  يؤد  إلى مف أف 
بحي، يكوف هذا العمؿ مارج نطاؽ سيطرتءـ، ارستوراؽ المفرط لممعمميف ف  عممءـ، 

 (.ا نشطة الترفيءية ا سر ، وا صدقاذ، و  جوانت حياتءـ ا مرسوبالتال  يءمموف 
مف  Carpentier, Mageau, & Vallerand (2012) ويتفؽ هذا مل ما أشار إلي 

أف ا فراد ذو  الشوؼ القءر  يفشموف ف  الشعور بالوجداف الموجت ف  ا نشطة 
الحياتية ا مرس؛  نءـ دالًما وبشكؿ مفرط يميموف إلى اجترار التفكير ف  نشاطءـ 

ؿ، وأف هذ  ا فكار ارجترارية  تحوؿ بينءـ وبيف مبر  التدفؽ. المفوَّ
جماًر يمكف القوؿ إف الشوؼ ارنسجام  جاذ ك قوس المتويرات الت  و  ا 

لدس معممات تناولتءا الدراسة الحالية إسءاًما ف  التنبؤ بالءناذ الذات  ف  العمؿ 
 ,Vallerand, 2015) Castilloذكر   ويمكف تفسير ذلؾ ف  ووذ ماؿ. رياض ا طفا

et al., 2017; (Briki, 2017;  ز الءناذ الذات ، عزَّ الشوؼ ارنسجام  ي  مف أف
ذو  المستوس  المعمميف ، وأف الت  تستحؽ أف تعاش ويحقؽ الحيا  ذات المعنى

ومؤشرات   المرتفل مف الشوؼ ارنسجام  يظءروف مستوس مرتفًعا مف الءناذ الذات 
 ـوذلؾ بسبت أنء، ف  الحيا  الممتمفة كالروا عف الحيا ، والوجداف الموجت، والمعنى

يستوعبوف العمؿ كجزذ مف هويتءـ، وأنءـ يشعروف بالسيطر  عمى عممءـ دوف إهماؿ 
، ة ارنفعارت اإليجابية ف  العمؿلجوانت حياتءـ ا مرس؛ مما يؤد  بءـ إلى تجرب
  ف  العمؿ. والوصوؿ إلى قمة المبرات المتمثمة ف  حالة التدفؽ
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رنسجام  ف  الءناذ الذات  لدس معممات رياض يمكف أف يؤثر الشوؼ او 
مءنة التعميـ بطواعية بعيًدا عف الحوافز المارجية ءف لاستيعاب  ا طفاؿ مف مالؿ 

ف لمعمؿ ف  رياض ا طفاؿ عمى أن  تجربة رؤيتءو كالمكافآت، والقبوؿ ارجتماع ، 
شطة العمؿ ارندماج ف  أن فمثير  وممتعة وذات تحد  ف  حد ذاتءا، مما ييسر لء

 فالشعور بارنفعارت اإليجابية كالحماسة عند تنفيذه فبحرية تامة، ويسءؿ لء
بمتطمباتءا  فعمى إحدا، التوازف بيف مءنتءباإلوافة إلى قدرتءف  نشطة المءنة، 
ف مف الصراع، أو الشعور يعانتا مرس ف  الحيا ، وبالتال  ر  فالممتمفة والتزاماتء

ف إلى التركيز عمى هذ  روطر تف أشكاؿ الت ثير السمب  عندما بالذنت، أو ذير ذلؾ م
والالت   الشوؼ القءر ات ذوات ا نشطة ا مرس، وعمى النقيض مف ذلؾ ف ف المعمم

عجاتا  حت   فلديء ، ولكن  مقترف بنوع مف الووط الدامم ، أو النتالى بالعمؿ وا 
القمؽ والمشاعر  فوهؤرذ ينتابءالمترتبة عمي  كارعتراؼ وتقدير الذات المرتبط بالعمؿ، 

 فالنشاط يمنعء، وهذا النمط الجامد ف  السع  نحو العمؿ لمءاـ فالسمبية أثناذ ت ديتء
، والشعور بالذنت، الصراع ويترتت عمي   مف التركيز عمى الواجبات ا مرس ف  الحيا 

 .(Ho & Astakhova, 2018; Vallerand, 2010) فوالمشاعر السمبية لديء
الت  أسفرت نتالجءا عف  Moe (2016) ؽ هذ  النتيجة مل نتالى دراسةوتتف

وجود  عالقة ارتباطية بيف الشوؼ لمتعميـ والروا المءن  وفعالية الذات والوجداف 
الموجت والسالت والسعاد  الذاتية لدس معمم  المدارس اربتدالية والمتوسطة والثانوية؛ 

الت  أسفرت نتالجءا   Fernet, Lavigne, Vallerand, & Austin. (2014) ودراسة
 Dalpé, et al. ((2019) ؛ ودراسةحتراؽ المءن  لدس المعمميف الجددعف أن  يتنب  بار

الت  أسفرت نتالجءا عف أف الشوؼ يتوسط العالقة بيف سمات الشمصية والوجداف 
 .Curran, et al الموجت والوجداف السالت  المكوف الوجدان  لمءناذ الذات (؛ ودراسة

الت  أسفرت نتالجءا عف أف الشوؼ ارنسجام  يرتبط إيجابًيا بمكونات   (2015)
والحيوية الءناذ الذات   الروا عف الحيا ، والوجداف الموجت، والدافعية، والتدفؽ، 

وجود  ا داذ، بينما يرتبط الشوؼ القءر  إيجابًيا بارحتراؽ والوجداف السالت. ، الذاتية
 ;Briki, 2017)  مل نتالى دراسات-جزلًيا-لدراسة الحاليةوتمتمؼ نتالى ا

Carpentier, et al., 2012) الت  أسفرت عف عدـ وجود ارتباط داؿ إحصالًيا بيف
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 مل نتالى دراسة-أيًوا-وتتفؽ الشوؼ القءر  والءناذ الذات .
Yukhymenko‑Lescroart & Sharma (2018)  الت  أسفرت عف أف الشوؼ

يؤثر ت ثيًرا مباشًرا ف  مكونات الءناذ الذات   الروا عف الحيا   ارنسجام  لمعمؿ
(، وذلؾ لدس أعواذ هيلة 3,18(، ومعنى الحيا   7,,3(، والسعاد  الذاتية  3,58 

 التدريس العامميف بالجامعة.
  الذاتي يف الدنل مبد ةلةم ا اللنثل ا الدصثي ا ءالتهبؤ يثهلهث-ج

مف الكمالية العصابية يسءـ ف  التنبؤ  أف المستوس المنمفضيشير ذلؾ إلى 
أف معممة الرياض ر تتعامؿ مل ويمكف تفسير ذلؾ ف  ووذ . بالءناذ الذات  ف  العمؿ

لدور  عطاذ واستمراًراا طفاؿ فقط بؿ مل أسرهـ، وماصة ا مءات الالت  يتوقعف منءا 
ارج  نحو المءمة؛ ا ـ وتكاماًل مع  ف  المدرسة، وبالتال  ف ف المعممة لديءا توج  م

تسعى لمكماؿ وذلؾ يعن  أف المعممة ذات المستوس المرتفل مف الكمالية العصابية، و 
. دالًما تقل تحت وووط معايير ا مريف وتقييمءـ  دالءا ف  ووذ توقعات ا مريف

( مف أف اإلنا، عموًما يرتفل 8333ومف جانت آمر ووفًقا لما أشار إلي  محمود  
اذ مقارنة بالذكور؛ حي، ر يتسامحف مل أمطالءف، ويكوف ا نا لديءف قمؽ ا مط

 فيظؿ الموقؼ، لديءف حازًما ف  مواجءة متطمبات الءو، ويفتقدف القدر  عمى تجاوز
 امتزاف عمى تحرص انتقالية ذاكر  لديءف ينم  مما الزمف مف فتر  طويمة الذاكر  ف ماثاًل 

 .اإليجابية الموقؼ وامتزاؿ السمبيات
ف  مواقؼ ذلؾ ينم  لديءـ العزو السمب ، وتعميـ الفشؿ قد الباح، أف ويعت

، وأف هؤرذ المعممات قد يت ثرف بتقييـ ا مريف لءف مف أولياذ أمرس مف الحيا 
نما ا مور تعميـ هذا الفشؿ عمى دورها ، ويعتبرف ذلؾ ليس فشاًل ف  دورها كمعممة، وا 

ذلؾ مل طبيعة ا نثى عموًما الت  تنشد  وينسجـ ا موم  ف  تربية ا بناذ عموًما.
الكماؿ ف  كؿ عمؿ تقـو بءف وتفرض عمى نفسءا معايير صارمة لألداذ يؤد  عدـ 

 الوفاذ بءاذ إلى توترها نفسًيا، وانمفاض مستوس الءناذ الذات  لديءا.
وبماصة  تقدِّـ تفسيًرا معقوًر لمءناذ الذات  ف  العمؿ الكماليةيمكف القوؿ إف و 

معممات رياض ا طفاؿ؛ فمعايير ا داذ الت  تفروءا المعممة عمى نفسءا، وتسعى لدس 
إلى تحقيقءا، وموفءا مف التقييـ السمب  مف قبؿ ا مريف ينم  لديءا وجداف سالت 
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كالقمؽ، واإلحباط، والووت، والشعور  يمكف أف يطمؽ عمي  ارنفعارت المءنية السمبية
وهذ  ارنفعارت قد يكوف عمى الءناذ الذات  المءن . والت  لءا ت ثير سمب  ، بالمز 

مف  الموجءةلءا عالقة وثيقة بجانبيف  أحدهما يتعمؽ بتقييـ ا مريف  دالءا  الكمالية 
وا مر يتعمؽ بالتوقعات المدركة (، Other-oriented perfectionism ا مريف

 Socially)اجتماعًيا المكتسبة الكمالية  التعميمية وارجتماعية لمصالص البيلة

prescribed perfectionism  أنءا داعمة ومساند  لممعممة ف  أداذ رسالتءا عمى ،
ولذا المعممة ذات الكمالية السوية توازف ف  توقعاتءا،  وممالفة الواقل لءذ  التوقعات.

، وتحاوؿ تنظيـ وتفرض لنفسءا معايير مقبولة مف ا داذ ف  ووذ اإلمكانيات
إلى أف  Fried (2011) أشارالناشلة عف الفجو  بيف الواقل والم موؿ؛ حي، انفعارتءا 

قدر  المعمميف عمى تنظيـ انفعارتءـ لءا دور مءـ ف  شعورهـ بالءناذ الذات ، 
 وكفاذتءـ ف  إدار  الفصؿ الدراس . 

وتؤيد نتالى الدراسات السابقة العالقة اررتباطية والقدر  التنبؤية لمكمالية ف  
َـّ منءا لدس المعمميف الءن اذ الذات  ومؤشرات  الممتمفة ف  العمؿ، وبماصة ما ت

( الت  أسفرت نتالجءا عف 8333بامتالؼ مراحمءـ التعميمية، ومنءا دراسة محمود  
 & Buyukbayraktar ودراساتارتباط الكمالية بالقمؽ لدس معمم  التعميـ العاـ، 

Temiz, 2015) (Shahrebabaki, 2017; Sadoughi, 2017;  الت  أسفرت
  نتالجءا عف ارتباطءا وتنبؤها بارحتراؽ المءن  لدس معمم  ما قبؿ المدرسة، ومعمم

مل -أيًوا-واتفقت نتيجة الدراسة الحالية التعميـ الثانو ، ومعمم  الموة اإلنجميزية.
( الت  أسفرت نتالجءا عف المعتقدات المرتفعة لمكفاذ  8336نتالى دراسة الظفر   

الذاتية تسءـ ف  التنبؤ بارحتراؽ النفس  كمؤشر سمب  عمى الءناذ الذات  لدس 
 معممات رياض ا طفاؿ ف  مدينة مسقط بعماف. كما اتفقت مل نتالى دراسات

 Kanten & ; Yesiltas, 2015 (Kanten, et al., 2018  الت  أسفرت عف
 يا  المءنية، والءناذ الذات .وجود ارتباط بيف الكمالية وارندماج ف  العمؿ، وجود الح
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 التةص ثت لاملكوبحثت:

إعاد  النظر ف  انتقاذ المعممات لمعمؿ ف  رياض ا طفاؿ، وعدـ ارقتصار ف  ذلؾ -3
الوظيفية قدرات الامتبارات نتالى عمى المؤهؿ الدراس  فقط، بؿ يتـ ذلؾ مف مالؿ 

بالشوؼ ارنسجام ،  ، بما يسمم بانتقاذ عناصر تتمتلتشمؿ الجانت النفس الت  
وسمات الكمالية اإليجابية لمعمؿ بمءنة التدريس، وماصة ف  مرحمة ما قبؿ 
المدرسة؛ مما ينعكس ب ثر إيجاب  عمى الكفاذ  ارجتماعية وارنفعالية وا كاديمية 

 لألطفاؿ.
إعاد  النظر ف  برامى إعداد معممات رياض ا طفاؿ ف  كميات التربية ورياض -8

الذ  التركيز ف  تمؾ البرامى بمناهجءا الممتمفة عمى الجانت الروح  ا طفاؿ، و 
 يتومف التسام  بالذات ومعنى الحيا .

التركيز وارهتماـ بالمصادر الروحية ومف بينءا التسام  بالذات كمصادر لتطوير -1
 ا داذ الشمص  والمءن  لدس معممات رياض ا طفاؿ.

مف مالؿ ا كاديمية المءنية لممعمميف، تنمية قدرات معممات رياض ا طفاؿ -,
تعان  وماصة فيما يتعمؽ بالجانت الوجدان  والروح ، وتبصيرهف ب ف مءنة التعميـ 

مف ثقافة الطمو  المرتفل؛ أ  التوقعات المرتفعة ب نتاج متعمميف بمءارات ماصة، 
ـ التعميم ، وأف هذا يتـ عمى المدس البعيد، وأنءف يتعاممف مل التالميذ ف  بداية الءر 

ور يجمدفَّ أنفسءف، ويوعف توقعات تفوؽ الواقل المتا ، ور يتوقعف توذية راجعة 
اهف. وهذا أمرا طبيع ؛ فالمعمموف ذالًبا ر فورية عف مدس نجاحءف ف  أداذ أدو 

يجدوف أنفسءـ ر يستطيعوف تمبية التوقعات العالية الت  يحممءا ا مروف نحو 
تكوف طويمة المدس، وتتوم نتالجءا بعد اجتياز الطالت دورهـ؛  ف أهداؼ التعميـ 
 لسنوات عديد  مف الدراسة.

إجراذ المزيد مف البحو، والدراسات الت  تءتـ بالمتويرات الت  مف ش نءا الت ثير -5
المصادر -ف  الءناذ الذات  لدس معممات رياض ا طفاؿ ف  ووذ نموذج المطالت

ز  عمى ممؽلعمؿ وامثؿ مصالص بيلة العمؿ،  الوظيفية مناي بيل  مدرس  يعزِّ
أقؿ  فبالنسبة لءتكوف بالمءنة، ويمنل تسربءف منءا إلى مءف أمرس قد  فالتزامء
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، باإلوافة إلى دراسة مصادر شمصية إيجابية أمرس مثؿ وووًطا مف مءنة التعميـ
 التنظيـ ارنفعال ، والتعمؽ الوجدان  ا مف.

مى مدامؿ إرشادية ممتمفة بءدؼ تنمية إجراذ بحو، شب  تجريبية تعتمد ع-6
 والكمالية السوية لدس معممات رياض ا طفاؿ.ارنسجام  التسام  بالذات والشوؼ 

توجي  اهتماـ الباحثيف إلى دراسة متويرات عمـ النفس اإليجاب  ف  سياقات نوعية، -7
و سياؽ العمؿ، أو الدراسة، أو ا سر ، أ، وذلؾ ف  وتجاوز دراستءا بشكؿ عاـ

 العالقات ارجتماعية.
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مجمة  الجامعة،والءناذ الذات  لدس طالت  الكبرس،وعوامؿ الشمصية الممس 

 ،جامعة عيف شمس التربية،كمية ، النفس  اإلرشادمركز ، النفس  اإلرشاد
  .138-818، 6,، مصر

مناهى البح، وطرؽ التحميؿ اإلحصال  ف  العموـ (. 3993أبو حطت، فؤاد؛ وصادؽ، آماؿ  
 . القاهر   مكتبة ارنجمو المصرية.النفسية والتربوية وارجتماعية
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 . 133-135 ،(1 6 مصالييف النفسييف المصرية،تصدر عف رابطة ا  ،نفسية

القاهر   مكتبة ا نجمو . الكمالية السوية والعصابية(. 8333  السميل عبد ماؿباظة، آ
 . المصرية

مجمة (. التفاؤؿ والشعور الذات  بطيت الحيا . 8337أسماذ   ،بمحسين ، ورد  رشيد؛ ومويمد
دات والعمـو اإلنسانية، جامعة ، كمية ا الدراسات التاريمية وارجتماعية

 .338-335، 88نواكشوط، موريتانيا، 
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 لدس القيم  النسؽ بارتقاذ وعالقتءا النفسية الوووط(. 8336زينت محمد كاطل   المفاج ،

مجمة مركز دراسات . بوداد مدينة ف  ميدانية دراسة  ا طفاؿ رياض معممات
 .888-8,3، 1,، العراؽ، الكوفة
(. المراقبة الذاتية والوجود النفس  ا فوؿ لدس طمبة الجامعة 8338مميؿ، عفراذ إبراهيـ  

، العراؽ، مجمة العمـو النفسية والتربويةتفع  ومنمفو  القابمية لالستءواذ. مر 
83 , ،)98-313. 
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 .,5-33(، 1 358ا زهر، 
 المميز  ا كاديمية الكمالية (. أنماط8338شمب ، يوسؼ محمد؛ والقصب ، وساـ حمد   

ا كاديم .  والتحصيؿ والصمود ارحتراؽمف   بكؿ وعالقتءا الجامعة لطالت
 .68-3(، 8 73، مجمة كمية التربية، جامعة طنطا
عرفية كمتويرات المعتقدات ما وراذ الم(. 8338الصادؽ، عادؿ محمد؛ وعباد ، عادؿ سيد  

وسيطة بيف الكمالية ا كاديمية وارحتراؽ ا كاديم  لدس الطالت والباحثيف 
، ,1، كمية التربية، جامعة جنوت الواد ، مجمة العمـو التربوية. بالجامعة
383-359. 

(. التنبؤ بمستويات ارحتراؽ النفس  لدس معممات ما قبؿ 8336الظفر ، سعيد بف سميماف  
مجمة الطفولة تمداـ معتقدات الكفاذ  الذاتية ف  سمطنة عماف. المدرسة باس

 .335-335، 68، العربية
الصمود النفس  وعالقت  بطيت ( 8331عبد الجواد، وفاذ محمد؛ وعبد الفتا ، عز  مميؿ  

مجمة اإلرشاد . الماصة ارحتياجاتمءات ا طفاؿ ذو  أالحاؿ لدس عينة مف 
 .118-871، 16جامعة عيف شمس ، مركز اإلرشاد النفس ، النفس 

(. حت الحيا  وارتباط  بالءناذ الشمص  8333عبد المالؽ، أحمد محمد؛ وعيد، ذاد  مالد  
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35-16. 
الجامعة. الكمالية وعالقتءا بارستقرار النفس  لدس طمبة  (.8335العبيد ، عفراذ مميؿ  

 .387-357، ,3، بوداد، مجمة عموـ اإلنساف والمجتمل
(. الحوار ا سر  وعالقت  8337العبيد ، عفراذ مميؿ إبراهيـ؛ والجبور ، إقباؿ حسيف  

مجمة البحو، التربوية بسمو الذات لدس تالمذ  الصؼ السادس اربتدال . 
 .88358، 58، بوداد، والنفسية

، كمية التربية ،مجمة ديال ا رامؿ. المعممات وز الذات لدس (. تجا8335نور جبار  عم ، 
 .653-681، 66جامعة بوداد، 

 ببعض عالقتءا ف  العاـ التعميـ معمم  مف عينة لدس الكمالية(. 8333محمود، عبد اه جاد  
، جامعة المنصور ، مجمة كمية التربية. لديءـ والبارانويا القمؽ اوطرابات

78 8 ،)1-55. 
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 والروا ارجتماع  والدعـ العمؿ - ا سر  صراع(. 8337المطير ، ويؼ اه بف عبيد  
 العربية المممكة ف  الرياض مدينة ف  السعوديات المعممات لدس الوظيف 
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887-898. 
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-869(، 1 33، المجمة ا ردنية ف  العمـو التربويةاإليجاب .  ارجتماع 
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مجمة جامعة عيف . بنية تسام  الذات لدس طالت الجامعة. (,833هيبة، محمد أحمد عم   
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