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 الملخص

تهدف الدراسة إلى فحص فرضية مفادها أن وجود المتعلم أو الطالب في ظروف نفسية مضطربة سيواجه صعوبات في 

البحث التحصيل األكاديمي.أما إذا كان في أحسن أحواله فسيكون أداؤه األكاديمي جيدا في أنشطة التربية والتكوين. وبلغت عينة 

. ولفحص (6..6، بانحراف معياري يساوي 82..4متوسط أعمارهم  ؛٪8..8والذكور  ٪28.4طالبًا )نسبة اإلناث  683

تم (، AP( وعامل األداء األكاديمي )PF/ NF( ببعديه المشاعر اإليجابية والسلبية )LSالعالقة بين عامل الرضا عن الحياة )

يثة منها التحليل العاملي التوكيدي ألن الباحث يدرك أبعاد هذه الدراسة على مجموعة من األساليب اإلحصائية الحد االعتماد

والمتغيرات التابعة لها. وبالفعل فقد كشف التحليل وجود ثالثة عوامل أساسية اعتمدت في تحليل المسار. وكشف التحليل أن 

 ،(APه تأثير في عامل األداء األكاديمي )(، لPF،NFعامل الرضا عن الحياة، المتمثل في عاملي المشاعر اإليجابية والسلبية )

. كما كشف التحليل أيًضا أن التأثير األقوى في عامل األداء األكاديمي (APحيث يؤثر العامالن في عامل األداء األكاديمي )

(AP( كان لصالح عامل المشاعر اإليجابية )PFعلى ) ( حساب عامل المشاعر السلبيةNF( والمالحظ أن عامل الرضا .)LS )

تأثير ذو معنوية إحصائية عالية مقارنة  ( لهPF(. كما كشفت النتائج أن عامل )AP(، له تأثير في )PF،NFمن خالل عاملي )

(. وبناًء على هذه النتائج نقدم توصية للقائمين على المجال التربوي للمساهمة في ورش الرضا عن الحياة، NFمع تأثير عامل )

أكاديمية تتوفر فيها شروط تنمية الشعور اإليجابي في حياة المتعلمين عامة والطالب خاصة. في  من خالل توفير بيئة تعليمية

حين ينبغي التصدي لجميع المظاهر المزعجة لراحة الناشئة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها خاصة في الفضاء األسري. 

باهتمام منظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق أداء ( لدى الطالب أولوية تستأثر LSكما ينبغي جعل الرضا عن الحياة )

 أكاديمي جيد.

 العاملي.التحليل  ،األداء المشاعراإليجابية والسلبية، ،الرضا عن الحياة :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

T This study tried to check the hypothesis that when the student is in turbulent psychological 

conditions, he will face obstacles in his academic performance. On the other hand, if he is in his 

best condition, he will do well in his academic performance (AP). This study attempted to 

provide an answer to an important question: What is the nature of the relationship between life 

satisfaction and academic performance? The sample of this study consisted of 386 university 

students affiliated with Sidi Mohamed Ben Abdallah University..  N(186 females, 48.2 % ; 200 

males, 51.8 %; Mage = 21.54, SDage = 3.93). The participants voluntarily answered the items of 

the paper questionnaire. A confirmatory factor analysis (CFA) and path analysis was carried out 

in order to examine the relationship between the factor of life satisfaction (LS): Positive and 

Negative Emotions (PF,NF) on the one hand and the academic performance factor (AP) on the 

other hand. Referring to the results of the analysis, especially the standard estimates and 

indicators of good fit,The life satisfaction factor (LS), through its two dimensions:(PF,NF), has a 

clear impact on academic performance (AP). The results also revealed that the Positive Emotions 

(PF) factor has a statistically significant effect compared to the Negative Emotions (NF) factor. 

We present a recommendation for those in charge of the educational field to contribute to life 

satisfaction workshops, by providing an academic learning environment in which the conditions 

for developing a (PF) in students' lives are met. At the same time, all manifestations that disturb 

students' comfort must be prevented. 

Keywords: Life satisfaction, Positive and negative emotions, Performance, Factor Analysis 
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 مقدمة. 1

وذلك عبر بسط  ،األكاديمي تحسين األداءعامل آخر يهم الرضا عن الحياة ب عاملعالقة  حولموضوع هذا المقال  يتمحور

لسابقة ا تم التطرق لحدود الدراسة وإطارها النظري والدراسات امك هذه الدراسة وأهدافها. مع بيان أهمية إشكاليته وفرضياته،

 والتصريح بمنهجية البحث وأدواته وطرقه لضبط مفاهيم الدراسة هامتخصيص حيز، وتلك العالقة التي تربط المتغيرينبشأن 

عبد تابعين لكليات جامعة سيدس محمد بن  طالب جامعيينوتقديم بيانات العينة التي تألفت من من خالل ذكر هندسة االستمارة 

  بفاس. هللا

باإلطار النظري والدراسات السابقة، وثانيهما يتمثل ، أحدهما يتعلق اثنين العام لهذه الدراسة على شقين ارتكز الهيكلوهكذا  

التحليل العاملي ة منها حصائياليب إأسبواسطة برامج و بيانات العينة ومعالجتها جمع على أساس انبنت في دراسة ميدانية

   يتوافق مع النمودج االفتراضي الذي ارتضاه الباحث لدراسته.كخيار منهجي  التوكيدي

من  بعدين أثنين هما المشاعر اإليجابية والمشاعر السلبيةعبر  لرضا عن الحياةاا مستقال يتمثل في متغيرلقد تناول التحليل 

 "الرضا عن الحياة" متغيرات لدىمؤشرات التأثيررصد  كله هو من ذلكالهدف و .األداء األكاديمييتعلق ب تغيرا تابعاوم ،جهة

 ى أفراد العينة.دل "األداء األكاديمي"في مجال 

 مشكلة البحث واألسئلة والفرضيات. 1.1

السؤال ويمكن تفصيل ذلك من خالل «. األداء األكاديمي»في « الرضا عن الحياة»مشكلة هذه الدراسة هي تتبع أثر عامل 

 ؟ «الرضا عن الحياة»دون مراعاة عامل للطالب « أداء األكاديمي»مؤشر  أن يتحسن: هل يمكن التالي

أنه كلما عاش الطالب في جو مفعم بالمشاعر اإليجبية فإن أداءه األكاديمي سيتحسن والعكس وعلى هذا األساس نفترض 

 .صحيح

 أهمية الدراسة وأهدافها. 1.1

من  يكون متغيراوهو في الوقت ذاته قد بشكل كبير.  تجاهلهيتم ربما موضوع حساس  في تناولتكمن أهمية هذه الدراسة 

لذلك كان الغرض من هذه البحث هو دراسة . مؤشر جودة األداء األكاديمي تدنيأو  ارتفاعفي  لها األثر الكبير المتغيرات التي

  .من خالل عينة من طلبة الجامعة بفاسذلك األثر 

 دراسةحدود ال. 1.1

أثناء التحضير لنيل درجة  إنجازها باحثينألحد ال يتسنبعض المشاريع البحثية التي لم  في سياق إتمام هذا العمليأتي 

أجريت هذه الدراسة على  وقد .(Cherqui, 2021)ةلدكتورالنيل شهادة اوكذلك أثناء التحضير  ،(Cherqui, 2014)الماجستير

لذلك تبقى  .41.8الدورة الربيعية من العام خالل  ،عينة من الطالب من مختلف كليات جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس

 ةمكاني اتسياقباإلطار الذي الذي أنجزت فيه تبعا لبشكل معقول مرتبطة بالنظر إلى إمكامية تعميمها، و نسبية نتائج هذه الدراسة

 ة.ديمياوأك ةوديموغرافي ةوزماني
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 الدراسات السابقة اإلطار النظري. 1

الشأن التربوي  المتدخلين في ذلك فإنوعادة ما نتوقع منهم جميعا أداء أكاديميا جيدا. ومع  ،يذهب جميع الطالب إلى الجامعة

من مدرسين وإداريين ومؤطرين وجمعيات المجتمع المدني قد ال يهتمون بالظروف النفسية التي قد تكون أحيانا أو في أحايين 

وتكلفة عملية التعليم  ،يواجهون ضغوط الحياة المعاصرة من جهة ،كثيرة ظروفا صعبة لدى هؤالء الطالب. فهم كما يعلم الجميع

متغيرا من جملة  وإيجابية يعتبروفرح عن الحياة واإلقبال عليها بتفاؤل  الرضا ومعنى ذلك أن ثانية. والتكوين من جهة

 تفعيلدراسات علمية محكمة في أرقى المجالت العلمية بأهمية وإمكانية فقد كشفت  .المتغيرات المؤثرة في األداء األكاديمي

 والتحصيل على الدرسهؤالء أقبل ستكون النتائج لو يففك . لدى الطالب الرغبة والمتعة الذي ينبني على أساس تنميةالتعليم 

على في نفس االتجاه أجراها أحد الباحثين في علم النفس التربوي  دراسة تسيروهناك  د.ت(. المعشني،) واندفاع؟بحب وشوق 

الشعور بالملل األكاديمي ونسبة انتشاره ومبرراته وعالقته بمستوى  خاللها تعرفوالتي هدف من طالبا،  282عينة من 

لية طالب الصف األول الثانوي. ومن النتائج التي كشفت عنها الالتحصيل والمشاركة األكاديمية وسلوكيات المعلم الداعمة الستق

مستوي التحصيل لصالح منخفضي الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في نسبة الشعور بالملل األكاديمي ترجع إلى 

من طلبة المرحلة الثانوية  88.خالل عينة تكونت من  الدراسات منكما أشارت إحدى .  )41.8 ،ناصف) األداء الدراسي

الملل )الباحث المعتمدين من لدن  أبعاد المقياسينبين حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة  بدولة الکويت،

بل قد يؤدي إلى فرز  فحسب،قد ال يقتصر أثر المشاعر السلبية في إحداث الملل األكاديميف .(السلوک العدوانيواألکاديمي 

وتبعث على قوة محركة نحو حياة آمنة أن تكون لمشاعر اإليجابية ومن جهة أخرى يمكن ل(. ..41 ،الدويلة) العدوانيالسلوك 

 بشأن ةدراسال ةمئما يقارب إنجاز أغلب الباحثين يميلون  فقبل ظهور علم النفس اإليجابي كان تحقيق التحصيل الدراسي.

 (...41 ،)جعفركاإليجابية والسعادة... المشاعر اإليجابية دراسة واحدة لصالحمقابل كالحزن واالكتئاب... المشاعر السلبية 

يجسد حالة الرضا عن الحياة لدى الفرد اإليجابية والمشاعر السلبية خاضعة لنسق نفسي إن هذه الدراسة تعتبر أن المشاعر 

بمثابة بنية نفسية تتطلب الدراسة والتحليل، لما لها من دور وقائي هوالرضا عن الحياة في بعض الدراسات فبشكل عام.

وآخرون،  Rode)خاصة عندما يتعلق األمر بفئة الطالب الذين لهم عهد حديث يرتبط بمراحل المراهقة الصعبة  ،وعالجي

فبعض الدارسين  صحيح.والعكس  ،سيكون طالبًا أكثر إنتاجية المتفائل ذا النفس اإليجابييبدو بديهيًا أن الطالب لذلك  .(4118

وتؤكد بعض األبحاث أن  ،وفي الحياة األكاديمية بشكل خاص ،الرضا عن الحياة هو بشكل عام عامل حاسم في الحياة أقروا أن

 فيله تأثير  مستقال امتغيربل يمكن اعتباره  ،اتابعا متغيرواعتباره الرضا عن الحياة ليس نتيجة عملية معينة في الشعور 

رضا الطالب عن أداء مهامه الجامعية بطريقة و (.Joseph & All، 2005) مثل األداء األكاديمي ،جوانب أخرى من حياتنا

في بعده الوظيفي الذي يعد  الرضا عن الحياةخالل تناول من بعض الدراسات ا أكدته يمكن اعتباره رضى وظيفيمنظمة وفعالة 

المشاعر اإليجابية من المدخالت  السيكولوجي فييعد االستثمار و (.Landry، 2000)العاطفية على الرفاهية النفسية أو  امؤشر

علم  جديدة فيعلى األخذ بمقاربات  وتحفيز الدارسينالوقاية اإليجابية والعالج اإليجابي  اإليجابي بهدفالتي ولجها علم النفس 

 مشكالت الشخصية واالطرابات السلوكيةاللحل  بذل الجهد العلميتقف عند حد أن . على أن تلك المقاربا ال ينبغي لها النفس

 المواصفات وأحسن الكفاءاتأفضل النتظام الجوانب اإليجابية  وتقويةبناء رحب يسمح بأفق إلى تتجاوز ذلك كله  فحسب، بل

 .(Seligman, 2002) كالرفاه والرضا والفرح والتفاؤل واألمل واإليمان ،في حياة األفراد
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تأثير التشاؤم وتطرقت هذه الدراسة إلى ، 2002 عام Yatesوالتي أجراها يايتوتذهب دراسة أخرى في نفس االتجاه  

 ومن ضمن .فترتينعينة من طالب المرحلة االبتدائية واإلعدادية في من خالل  ،ل على التحصيل في مادة الرياضياتوالتفاؤ

فيها فالطالب الذين لديهم نظرة  .في حياة المستجوبين عاملين مهمين كانا التفاؤل والتشاؤمأن توصل إليها هذا األخيرالنتائج التي 

، والعكس صحيح الرياضيات مع مرور الوقتمادة تشاؤًم للحياة ال يتمتعون  بمستوى عال من التحصيل في منسوب عال من ال

رد الف توقع لنتائج إيجابية في المستقبل ويسهم في حفزشاركر وكارفر هوتفاؤل بحسب فال .(Yates, 2002) تفاؤلبالنسبة لل

إذ الشك أن المتفائلين لهم ميل إلى  بذل الجهد لتحقيق أداء أكاديمي في مقابل انسحاب  .على االندماج في مشروع الحياة

  .(Carver & Scheier, 2009)المتشائمين

بوصفه إحساس الفرد بالسعادة ومشاعر  تيمة "الرضا عن الحياة"إلى ال يتطرق وتجدر اإلشارة إلى أن موضوع هذه المقالة 

الرضا ع وفموض. (Shin & Johnson, 1978) جودة الحياةأقيمت بشأن موضوع الدراسات التي  اولته بعضتن كما المتعة

  المشاعر اإليجابية والمشاعر السلبية.هما: في بعدين اثنين ببساطة ينحصر في هذه الدراسة عن الحياة كمفهوم مركزي 

 مصطلحات البحث وتعريفاتها

وبعد  ،تم حصرالتعريف اإلجرائي لمفهوم الرضا عن الحياة في بعدين: البعد المتعلق بالمشاعر اإليجابية ،في هذا البحث

عمل في هذه وتم ال وقد يهيمن أحدهما على اآلخر. ،ح حالة اإلنسان بين هذين البعدينغالبًا ما تتأرجألنه المشاعر السلبية. 

 ثأثيرا البعدين أشد لمعرفة أي ،، وهما المشاعر اإليجابية والمشاعر السلبيةني بُعدين مهمين للرضا عن الحياةالدراسة على تب

 األداء األكاديمي. في

  (PF)اإليجابية المشاعر  •

ووتيرة التفاؤل واإليجابية  ،والشعور بالرضا عما تبدو عليه حياته ،تتمثل في مدى شعور الفرد بالفرح في معظم األوقات

 مشاعره.ب ومدى قدرته على التحكم ،التي تميز حياته

 (NF)السلبية المشاعر  •

، تخصيص بعض العبارات في صلب االستمارةمن خالل  ،الثاني من عامل الرضا عن الحياةتم تحديد مدلول هذا البعد 

 تقدير درجة شعور الفرد بالملل أو اليأس.مجملها  تروم فيوالتي 

 (AP) األداء األكاديمي •

االنتقائي خالل  االنتباه االنتقائي اإلرادي متواصلة مثلالطالب الأكاديمي هو نتيجة جهود  أداءمن المعروف أن كل 

زاد  األنشطة،الطالب في هذه ت فرص انخراط .. وكلما زادواإلعداد.بالواجبات المنزلية واالهتمام  المحاضرات، واالهتمام

 (.Carbonaro، 4118كما يتضح من نتائج بعض الدراسات ) تعلمهم،

التصور العام لهذه المقالة البحثية في معرفة طبيعة العالقة بين متغير الرضا عن الحياة ومتغير األداء األكاديمي لطلبة  يتمثل

 إجراء التحليل العاملي التوكيدي. اعتمد فيها الجامعة من خالل دراسة
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 الدراسة ةمنهجي. 1

 العينة. 1.1

، بانحراف 82..4متوسط أعمارهم  ؛٪8..8والذكور  ٪28.4)نسبة اإلناث وطالبا  طالبة 683تكونت عينة البحث من    

يا على ورق االستبانتم تمرير حيث المغرب. بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس  وينتمي أفراد العينة إلى. (6..6)معياري 

وقد استجاب . وغيرها والمهنية والتقنية يةدبية واألالعلم هاصاتتخصبمختلف كليات هذه الجامعة مختلف هؤالء الطالب في 

 .41.8قبل انتهاء الموسم الجامعي لهذا اإلجراء برحاب الجامعة وخارجها العينة طواعية  أفراد

 أدوات وطرق البحث. 1.1

ويستند  ومعالجتها.وتم استخدام بعض األدوات اإلحصائية المتاحة لجمع البيانات  البحث،تم اعتماد االستبيان كأداة في هذا 

 :التصور العام لهذه الدراسة إلى ثالثة أبعاد

 :في هذه الدراسة إلى قسمين يمكن تقسيمه ،والذي(LS) البعد األول هو "الرضا عن الحياة -.

 :وهي كالتالي (Bowling ،2005) اإليجابيةالقسم األول: ويتعلق بالمشاعر 

 .. (PF1) "أشعر في معظم األوقات بالسعادة  • 

 .(PF2)  "اآلن عليهاأنا الحالة التي أنا راٍض عن "  • 

ال أوافق  ،8من خمس درجات لكل متغير )موافق بشدة =  سلم مؤلفعلى  (PF)لقسم المشاعر اإليجابية ينتم قياس المتغير

 .(α = .65)نسبة إلى  معامل الموثوقية لبعد المشاعر اإليجابيةوصل و ،(.بشدة = 

 :الثاني: ويتعلق بالمشاعر السلبية وهي كالتالي القسم

 .(NF1) "دون سبب واضحوأشعر بالحزن غالبًا " •

 (.NF2) "أنا لست شخًصا سعيًدا"• 

 ،.لكل متغير )موافق بشدة =  رتبمن خمس  مكون على مقياس (NFالمتعلقين بقسم المشاعر السلبية) تم قياس المتغيرين

 .(α = .66)نسبة إلى  معامل الموثوقية لبعد المشاعر السلبيةبلغ و ،(8ال أوافق بشدة = 

 :يتكون من عنصرين هماو ،(AP) ""األداء األكاديمي ،البعد الثاني -4

 (AP1) .  "خترت التخصص الذي يناسب رغبتي وكفاءتي"ا •

 (AP2) ."تفوق في دراستي الجامعية"أنا م •

ال أوافق بشدة =  ،8درجات )موافق بشدة =  يضم خمس على مقياس( AP) ين لبعد األداء األكاديميالمتغير ينتم قياس هذ

 .(α = .56)نسبة معامل الموثوقية في هذا المجال وناهز(. .

 التحليل اإلحصائي. 1.1

 (CFA)  يكيدي التوعاملالتحليل ال

 (:.)ينظر الجدول  جدولالكما هي مبينة في  حصلنا على ثالثة عوامل ،كيديوالت يتحليل العاملالبعد إجراء 

 .من مجموع التباين ٪ 25.48حوالي  وهو يفسر (PF) سميناهاالتي و« المشاعر اإليجابية»األول:  العامل • 
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 .من مجموع التباين العام ٪ 24.76حواليهو يفسرو ،(NF) ورمزنا إليه ب« المشاعر السلبية» الثاني:العامل  •

 ،من التباين الكلي ٪23.62ويفسر  ،(AP): "األداء األكاديمي" ورمزه العامل الثالث• 

 .٪81وهي نسبة معنوية ألنها تتجاوز القيمة  ٪66.83حوالي وتبلغ نسبة التباين اإلجمالي  

 لعوامل الدراسةالتباين الكلي المفسر1) ) الجدول
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TM 2.29 38.14 38.14 2.29 38.14 38.14 1.53 25.48 25.48 

PF 1.24 20.75 58.89 1.24 20.75 58.89 1.49 24.76 50.24 

NF 0.90 14.97 73.86 0.90 14.97 73.86 1.42 23.62 73.86 

: 

من خالل استخدام طرق التحليل لجميع العناصرالتوكيد  يتحليل العاملالعن طريق إجراء هذه الدراسة أبعاد تم فرز 

 ٪ KMO = 65.51 :بما في ذلك قيمة ،وكشف التحليل عن مؤشرات مهمة ،(PCA)"تحليل المكون الرئيسي"اإلحصائي كـ

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure)وأيًضا قيمة ذات داللة إحصائية ، (sig = 0.000) بارتليتالدائرية لاختبار  في 

(Bartlett's Test of Sphericity)التوكيديتحليل المن خالل  التأكدتم  . وهكذا (CFA)، تدويرمن خالل طريقة خاصية و 

تم التنصيص عليها سلفا في اإلطار  مثلما ثالثة عواملأن هناك بالفعل  ،"Varimax"خيار، وباعتماد (Rotation)واملالع

هو تحميل يقوم على أن تحميل العناصر على كل عامل  ،(4الجدول  ينظر)الجدول هذه الدراسة. ويالحظ من خالل  النظري

ويشتمل كل عامل على  ،Latents Variables" (LVs) " ثالثة متغيراتويوضح الجدول أن هناك  أساس تشبعات قوية.

هذه  مدخل الوارد في تصورالمع يتوافق إلى حد كبير هذا و Measured Variables("MVs.) " متغيرات ملحوظة أو مقاسة

 . الدراسة

 جراء التحليل العاملي بخاصية التدويرإعوامل الدراسة بعد  (2) الجدول
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 ومناقشتها النتائج. 4

يتبن أن العوامل تختلف في درجة التباين. ويمكن تفسير ذلك أنه على األقل هناك  ،(3 )الجدول من خالل الجدول أعاله

 وهوعامل ثالث عامل مايليه ،عن الحياة يشكالن بعد الرضا عاملين اثنين نجدحيث  .تابع آخر عامل مهيمن ومؤثر وعامل

النجاعة في األداة اإلحصائية قوية للمتغيرات على صعيد كل عامل. هذا يدل على كما يالحظ وجود تشبعات  .األداء األكاديمي

 وبالتالي فكل عنصر قدم قيمة مضافة للدراسة بشكل عام. )االستمارة( من خالل نجاعة كل عنصر على حدة.

 (Path analysisتحليل المسار )

 بمقدار في االتجاه اإليجابي (PFأنه عندما يتغير العامل األول ) (.)ينظر الشكل "تحليل المسار"نالحظ من خالل مخطط 

وهذا يبن أن المشاعر اإليجابية لها وظيفة هامة في تحسين  .٪ 32بنسبة  في االتجاه ذاته ( يتغيرAP) الثالث فإن العامل ،الوحدة

و السالسة في التوجيه المدرسي أو الجامعي لدى الطالب الجامعيين أ الدراسية على مستوى التفوقإن  ،وتجويد األداء األكاديمي

 المدروسة.بالعينة 

( يتغير في APالثالث ) فإن العامل ،الوحدة األعلى بقيمة( عندما يتغير في االتجاه NFوفي المقابل نجد أن العامل الثاني )

ومعنى ذلك أن الطالب عندما يدخلون في دوامة مشاعر اليأس والملل وعدم الشعور بمعنى الحياة،  .٪-..األسفل بنسبة االتجاه 

فإن ذلك يحد من فعاليتهم وصمودهم في اإلنجاز الدراسي ويعيق قدرتهم على بدل الجهد وحسن اتخاذ القرار والنجاعة في 

 االختيار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات داللة إحصائية ذوجود قيم عالية و النتائجفقد كشقت ، لهذه الدراسة وبالرجوع إلى مؤشرات المطابقة للنموذج التصوري

جيدة جًدا وتتوافق مع  المؤشراتنجد أن هذه  حيث .لتحليل المسار (Model Fitعلى مستوى مؤشرات حسن المطابقة )

 :التصور العام للبحث على النحو التالي

 

 

 . (AP) في األداء األكاديمي  (PF / NF)ة ببعديهتأثير الرضا عن الحياخطاطة تحليل المسار توضح  (1)الشكل 
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 Chi-square = 16.853 , Degrees of freedom = 6 , Probability level = .010. 

 CMIN/DF=4.81. <0,05 (Wheaton. B. & ALL, 1977) . 

 NFI=.952 >,90          - RFIrho1=.894          - IFI=0.972>0,90    

  TLI rho2=.929>,90         CFI=.972>,90. (Bentle.P.M, 1990) 

 RMSEA =0.069  (Browne & Browne, 1992).  

 AIC = 58.853.     Standardized RMR =  .0343 

 

وكشفت . األكاديمي األداء دوبع ،الرضا عن الحياةالتي تربيط بين بعدي تناول طبيعة العالقة الدراسة أن تهذه  حاولتلقد 

والشعور بالرضا عما  ،م األوقاتشعور الفرد بالفرح في معظبمشاعر إيجابية ملؤها  ينعم الطالبعندما  أنهمجملها  النتائج في

فإن األداء األكاديمي يتحسن  ،ووتيرة التفاؤل واإليجابية التي تميز حياته، ومدى قدرته على التحكم بمشاعره ،عليه حالهبدو ي

 .والعكس صحيح بدرجة كبيرة،

، إيالء اهتمام كبير لتنمية الطالب أنفسهمبمن فيهم  التربوي التعليميالمجال  الشركاء فيعلى  ينبغي ،من هذا المنطلقو 

 ينبغيمن ناحية أخرى، و. من ناحية بالمعاني اإليجابية ومسجورالشعور اإليجابي بين الطالب من أجل خلق جو مليء بالحياة 

من شأنها تشتت انتباههم  زعاج التي من شأنها أن تضع الطالب في ظروف مضطربةمواجهة جميع مظاهر اإل العمل على

الدخول في حالة من الرتابة والملل التي بالتالي اضطرابا كبيرا في القدرة على إدارة أنشطتهم اليومية، و ، وتسببوتركيزهم

 .لحياتهمعنى  وإعطاءمشروعه لالطالب  مواكبةفي ضمان  الفشل والنتيجة المحصلة في آخر المطاف هيتسبب الحزن والقلق، 

 

 خاتمة. 5

من خالل  (،AP) األكاديميفي مجال األداء ( LS)وجود تأثيرللرضا عن الحياةالتي مفادها أجابت الدراسة عن الفرضية 

األداء األكاديمي  وعلى هذا األساس يمكن التحكم في. (NFوالمشاعر السلبية ) (PF)بعدين أساسين المشاعر اإليجابية 

لدى الرضا عن الحياة الجودة في مؤشرات  النفسية لضمانبمجال الصحة  الشاملة مثل فيه من خالل العنايةواالستثمار األ

 عموما.  الجامعيين والمتمدرسين الطالب
 

  لنتائجاملخص . 1.5

وكشف بعاد سلفا على ضوء التحليل النظري حيث تم تحديد األ، حثبتوافق مخراجات الدرسة مع النموذج التصوري لل -

 ( عن نفس األبعاد.DATAالبيانات ) نتائج

 عامل مهيمن ومؤثر وعامل آخر تابع يوجد نه على األقلأفسر ي التباين، مماالعوامل في درجة  اختالف -

على نجاعة األداة اإلحصائية )االستمارة( من خالل  بشكل يدل وجود تشبعات قوية للمتغيرات على صعيد كل عامل -

 نجاعة كل عنصر على حدة. 

المشاعر اإليجابية في تجويد األداء األكاديمي، إن على مستوى التفوق الدراسية أو السالسة في التوجيه أهمية وظيفة  -

 المدروسة.المدرسي أو الجامعي لدى الطالب الجامعيين بالعينة 
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قدرتهم يعيق بشكل وصمودهم في اإلنجاز الدراسي  ة الطالبفعالي شأنها الحد من منالتي لمشاعر السلبية لوجود أخطار -

  على بدل الجهد وحسن اتخاذ القرار والنجاعة في االختيار.
 

 توصيات ومقترحات. 1.5

 :للمساهمة في ورش الرضا عن الحياة، من خالل والتعليمي المجال التربوي للمتدخلين فيتوصية هذه الدراسة  متقد

 عن الحياة عامال ال ينبغي إهمال تأثيره في التحصيل الدراسي للطالب. (LS)أعتبار أن الرضا -

 توفير بيئة تعليمية أكاديمية تتوفر فيها شروط تنمية الشعور اإليجابي في حياة المتعلمين عامة والطالب خاصة. -

 صة في الفضاء األسري. ينبغي التصدي لجميع المظاهر المزعجة لراحة الناشئة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها خا -

( لدى الطالب أولوية تستأثر باهتمام منظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق أداء LSينبغي جعل الرضا عن الحياة ) -

 أكاديمي جيد.
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