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 مخص:الم
لدى طمبة الجامعة تبعًا لبعض المتغيرات  الكماؿ التكيفييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ ي     

( لمكماؿ Hewitt & Flett, 1991) ىويت وفميتولتحقيؽ ذلؾ، تبنى الباحث مقياس  الديمغرافية
نحو ة، وموزعة بالتساوي عمى ثالثة مجاالت ىي، الكماؿ الموجو ( فقر ٘ٗوالمكوف مف )التكيفي 

ؿ خماسية وقد طبؽ الباحث ببدائالذات، والكماؿ المحدد اجتماعيًا، والكماؿ الموجو نحو االخريف، و 
ص طالب وطالبة جامعية لمتحقؽ مف الخصائ (ٖٓٓعمى عينة عشوائية مكونو مف ) المقياس

ختبار ثبات مقياس المواجية الوقائية بطريقة إعػادة االالسيكومترية لممقاييس مف الصدؽ، حيث بمغ 
(. وبعدىا قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف ٕٛ,ٓ(، وبطريقة ألفاكرونباخ )ٙٛ,ٓ)
( SPSS( طالب وطالبة جامعية لغرض استخراج النتائج باستعماؿ الحقيبة اإلحصائية )ٕٓٓ)

والمتمثمة باالختبار التائي لعينة واحده ولعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعادلة الفاكورنباخ 
، وأف الكماؿ التكيفيمستوى عاٍؿ مف تمتع طمبة الجامعة بلالتساؽ الداخمي وقد توصؿ البحث الى 

جد فروؽ ذات داللة ال تو ، و الذكوربعًا لمتغير الجنس ولصالح ت الكماؿ التكيفيىناؾ فروقًا في 
 التركيز عمى دوربضرورة اوصى الباحث  وقد تبعًا لمتغير التخصص. الكماؿ التكيفيإحصائية في 

ثقة الفرد بنفسو، وتحفيزه. واقترح عدد مف المقترحات، منيا،  دعـ اأُلسر والمؤسسات التربوية بضرورة
وعالقتيا ببعض المتغيرات كالدافعية والرضا عف الحيػاة، والذكاء  الكماؿ التكيفياجراء دراسات حوؿ 

 االنفعالي. 
 (.المتغيرات الديمغرافية، طمبة الجامعة ،الكمال التكيفي)الكممات المفتاحية: 

The Adaptive Perfection among university students 
Osamah Khalaf Zabar Alshgloiy/  Prof. Dr. Safa'a  Hamid Turki Al-Rashid 

Anbar University \ College of Education for Humanities 

Abstract: 

   The current research aims to identify the adaptive perfection of university 

students according to some demographic variables. Socially determined 

perfection, others-oriented perfection, and quintuple alternatives. The 

researcher applied the scale to a random sample of (300) university students 

to verify the psychometric properties of the scales of honesty. Alpha 
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Cronbach (0.82). Then the researcher applied the scale to a sample of (200) 

male and female university students for the purpose of extracting the results 

using the statistical package (SPSS) represented by the t-test for one sample 

and two independent samples, the Pearson correlation coefficient and the 

Fakornbach equation for internal consistency. The research found that 

university students enjoy a high level of adaptive perfection. And that there 

are differences in adaptive perfection according to the variable of sex and in 

favor of males, and there are no statistically significant differences in 

adaptive perfection according to the variable of specialization. The researcher 

recommended the need to focus on the role of families and educational 

institutions, the need to support the individual's self-confidence, and motivate 

him. He suggested a number of proposals, including conducting studies on 

adaptive perfection and its relationship to some variables such as motivation, 

life satisfaction, and emotional intelligence. 

Keywords: (adaptive perfection, university students, demographic variables). 

 الفصـل األول: التعــريف بالبحــث
 مشكمة البحث:

طػالب الجامعة في السياقات االجتماعية كالجامعة لبعض المواقؼ التي يتعرض      
قد تؤدي لإلحباط أو الفشؿ والسيما إذا كانت ىذه السياقات معقدة وكاف الطالب يفتقر 

ماعية الالزمة. فتتميز المرحمة الجامعية باالختػالط مع الجنس لمميارة والكفاءة االجت
براز الميػارات االجتماعية التي تعمموىا في مراحؿ وبيئات سابقة )  & Hewittاآلخر وا 

Flett,1991, 458 يشكػو العػديد مف األفراد سيًّما طػالب الجػامعات مف صعػوبات ،)
كثيرة تمنعيـ مف إتمػاـ أعمػاليـ والػوصػوؿ إلػى مستػوى عاٍؿ مف الكمالية، إذ تنعكػس 
آثار ىذه المشكػالت عمى شخصياتيـ مف خػالؿ عػدـ الػرضا عػف الحياة، وتػدني تقػدير 

الخػوؼ مف تقييمػات اآلخريف )الشرفات الذات، وعػدـ القدرة عمى التكػيؼ و 
 (.  ٛٗٔ، ٕ٘ٔٓوالعمي،

ُيعػد التػوجو نحػو الكماؿ سمة مف سمات الشخصية اإلنسانية، بمعنى أنيا ثابتة نسبيًا. 
وبالرغـ مف ذلؾ لـ يتفؽ المنظروف والباحثوف في الكمالية عمى تعريؼ محػدد ليذا 

دة. ويعزى عدـ االتفاؽ ىذا إلى تبايف المفيوـ، وكذلؾ أصبح ليذا المفيـو معاف متعد
الرؤى النظرية، إذ أصبح ليذا المفيوـ معاٍف مختمفة كػالعناية مف الوقوع بالخطأ، 
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ومعايير الشخصية العالية، والمبالغة في تقدير األخطاء، والنزعة نحو الكماؿ السمبي 
 (. Flett & Hewitt,2002, 14والػسوي )
لميـ االجتماعي باعتباره مصدرًا لمتيػديد، إذ يعتقدوف أنو ينظر الكماليوف إلى عا       

يحتوي عمى العػديد مف األفراد اليف سيحكموف عػمى ضعؼ إنجازاتيـ بالسمبية، وبالتالي 
 & Habkeسيكونوف معرضيف لمشاعر ضعؼ القدرة في التأثير عمى اآلخريف )

Flynn,2002, 157الصورة الحسنة (. فالمخاوؼ مف نقد اآلخريف وعدـ الظيور ب
واعتقادىـ بالتيديد مف البيئة المحيطية سيؤدي بيـ إلى طمب االستحساف مف اآلخريف 

 (.  Habke & Flynn,2002, 158أو االنسحاب االجتماعي)
 أىمية البحث:

( أف األفػراد Frost,et al,1990ويرى عدد مف الباحثيف ومنيـ فروست وآخريف )     
الكمالييف يتصفوف بمجموعة مف الخصائص أىميا: تفضيؿ الترتيب والتنظيـ في كافة 
األعماؿ، وحب العمػؿ في بيئة ىادئة يمتـز أفرادىا بتطبيؽ القواعد والتعميمات المحددة، 
وااللتزاـ بالوقت المخصص إلنجاز الميمات في إطػار خطػط ُمعػدة لذلؾ بعػيدًا عػف 

 (. ٛٗٔ، ٕ٘ٔٓيػة، وال يحبػوف الممػاطمػة في العمػؿ )الشػرفات والعػمي،العػشوائ
( أف األفراد ذوي الكمالية العالية يجتيدوف بشكؿ Carol,2016ويشير كاروؿ )     

متواصؿ لتحقيؽ أىداؼ بعيدة المناؿ، ويقدروف قيمة أنفسيـ بناًء عػمى انتاجيتيـ 
نجػازىـ في تحقيؽ تمؾ األىػداؼ وانتقا  ,Carol,2016د أنفسيـ بقسوة عند الفشؿ )وا 

201 .) 
( أف الكمػالية تمثػؿ أحدى سمات الشخصية Ghadiri,2014وُيشير غاديري )   

المستقرة التي تتشكؿ في وقٍت مبكػٍر مف تكػوف الشخصيػة، إذ تميػؿ الطبيعة النفسيػة 
حقيؽ معػايير عػالية، لييكػؿ الشخصيػة إلػى التطػور بوصفيػا حػالة مستػدامة ومحػاولة ت

والكمالية السوية أو التكيفية تتمتػع بالتميػز في الجيػود المبذولة لتحقيؽ الكمػاؿ مػع 
 (. Ghadiri,2014, 59االعتػراؼ بالقيػود الشخصػية ألدائيػا )
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( أف الكمالية طاقة يمكف أف تستعمػؿ أمػا Silverman,1995ويؤكػد سيمفرمػاف )     
سمبًا، فإذا كػانت الكمالية نابعػة مػف الداخػؿ قػادت إلى االنجػاز الشخصػي إيجابًا أو 

والمستػويات العػالية مف اإلنجػاز، وأمػا إذا كػانت ىذه الطاقػة مدفوعة بالشؾ في الذات 
(. فاالستعمػاؿ Silverman,1995, 170ونقص اليقيف فإنيػا ستكػػوف مػدمػرة )

ػرد بالرضػا عػف أدائو ومستػوى انجػازه، ومػا حققػو مػف اإليجػابي لمكمالية ُيشعػر الف
أىػداؼ، كمػا يتػصؼ بػوضع أىػداٍؼ واقعػية، والػوعي بأساليب تحقيقيػا، وىػذا مػا يتمثػؿ 
بالكمػاؿ التكيفي. وأمػا االستعمػاؿ السمبي، فُيشعػر الفػرد بعػدـ الػرضػا عػف أدائو 

نجػازاتو، وعػادة مػا يميػؿ الفػرد لتبنػي أىػدافًا غيػر واقعػية ومعػاييػر عػالية لألداء  وا 
 ,Stoeber & Otto,2006والتقييػـ، ممػا يجعػؿ الفػرد مػدفػوعػًا بالخػوؼ مػف الفشػؿ )

295    .) 
( Gilman & Ashby,2003أظيرت عػدد مف الدراسات كدراسة غيمماف وآشبػي )    

غـ مف أف معايير الفرد تكوف مرتفعة، إال أنيا أف الكماؿ التكيفي يتميز بالمرونة، إذ بالر 
تخفض إذا تطػمب األمر ذلؾ. كما يتميز الفرد باإلنجػاز المرتفع، وينػظر لسػموكو 

 (.  ٕٔ، ٕٙٓٓكسػموؾ إيجػاب وعامػؿ مف عوامؿ التػوافؽ )المػوسى،
ـ يشعػروف بالرغـ مف أف الكماليػيف التكيفيف يضعػوف معػايير عػاليػة ألنفسػيـ، لكنػي    

(، وأنيػـ Frost,et al,1990, 451بالحػرية في أف يكػونوا أقػؿ دقػة عػند اكمػاؿ المياـ )
واقعػيوف في تػوقعاتيـ الذاتيػة ويػدركػوف قػوتيـ وحػدودىػـ، كمػا يػدركػوف أف العػروض التػي 

ا عف تتضمف أخػطاء يمكف اعتبارىػا ناجحة، ممػا يػسمح ليػـ بتجػربة الشعػور بالرض
 (.Dunn,et al,2002, 378األداء، حتػى لػو لػـ يكػف خػاليًا مف العيػوب )

 أىـداف البحث:
 يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:

 لدى طػمبة الجػامعػة. الكماؿ التكيفي .ٔ
 تبعػًا لمتػغيػري: الكماؿ التكيفيالفػروؽ فػي  .ٕ
 الجنػس )ذكػور، أناث(. - أ
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 التخػصص )عػممي، إنسػاني(. - ب
 البـحث:حـدود 

 يتحػدد البحث الحػالي بمػا يأتػي:
 .الكماؿ التكيفيػػ الحػدود المػوضوعػية: دراسة ٔ
ػػ الحػدود البػشريػة: طػمبػة الدراسػة الصبػاحيػة في جامعػة األنبػار ولمتخصصيػف العػممي ٕ

 واإلنػساني )الذكور واالناث(. 
 (.ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓػػ الحػدود الػزمػانيػة: السنػة الدراسيػة )ٖ

 تحـديد المصطـمحـات:
 :Adaptive perfectionismالكمـال التكـيفي  -
 عـرفـو كـل مـن:   
 ( Hamacheck,1978 ىاماتشك ) -

"السعػي إلػى المعػاييػر المعػقولة والػواقعػية التػي تػؤدي إلػى إحسػاس مػف الػرضػا     
 (. Hamacheck,1978, 28واحتػراـ الذات" )

 (Frost,et al,1990فـروست وآخرون )  -
 (.Frost,et al,1990, 14"الميػؿ لالنشغاؿ المفػرط فػي نقػد وتقيػيػـ الػذات" )   
 (Hewitt & Flett,2002ىويت وفميت ) -
"سمػة شخصيػة تتصػؼ بالسعػي نحػو تجنب العيػوب ووضػع تػوقعػات عػاليػة مػف    

 (.  Hewitt & Flett,2002, 33األداء بشكػؿ ذاتػي" )
 (Steober,2012ستـوبر ) -
"سمػة شخصيػة تمتػاز بسعػي الفػرد المستمػر لمقيػاـ باألعمػاؿ المػطمػوبة منػو عػمى    

 (.Steober,2012, 132أكمػؿ وجػو ضمػف مستػويات مرتفعػة مػف األداء" )
 التعـريف النـظري:
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تعريؼ ىويت وفميت  مػف خػالؿ إطػالع الباحث عػمى التعػريفػات أعػاله، تبنػى البػاحث   
(Hewitt & Flett,2002)  تعػريفػًا نػظريػًا لمكمػاؿ التكػيفي فػي البحػث الحػالػي، وتبنى

 الباحث المقياس والنظرية إليجاد نتائج بحثو وتفسيرىا.
 التعـريف اإلجـرائي:

ػي يحصػؿ الكػميػة التالـدرجـة ُيعػرؼ الكمػاؿ التكػيفي إجػرائيًا فػي البحػث الحػالي بأنو   
 عمييػا المستجػيب عػمى مقيػاس الكمػاؿ التكػيفي المعتػمػد فػي البحػث الحػالي.

 الفصـل الثـاني: إطـار نظـري ودراسات سابقـة
 أوال: إطـار نظـري

 مقـدمة:
ٍاّف الػصورة األصػمية والػبسيطة لػمفيوـ الكماؿ كانت عند اإلغريؽ فػقػد كاف المثؿ       

األعمى عػندىػـ لمحػياة اإلنسانية ىػو الػمبدأ الػمعروؼ ) العػقؿ الػسميـ في الجسـ الػسػميـ( 
(، وقػاـ أرسػطو ٘ٔ، ٕٚٓٓأو نمػو الػقوى العقمية والجسمية نموًا متناسػقًا )أسماعيؿ،

لى أف كؿ شيء لُو وظيػفة خاصة إاألسػس النظرية ليػذه الفػكرة، إذ ذىَب أرسطو بوضع 
يؤدييا، ويجب أف نبحث عف خيرِه في ىذِه الوظيفة نفسيا، فالكمالية عند ارسطو 

ؽ.ـ( ىي الفضيمة، وىي تقود لمقياـ بالصواب، ولذلؾ يػرى أنو يجب أف  ٕٕٖ -ٖٗٛ)
ضيمة ألنيـ يستطيعوف التعرؼ عمييا بسيولة وىي يعػّود األفػراد بالتربية ممارسة الف

نمػا ىي الفضيمة الوسطى التي يفضميا العقؿ، وىي ما تواضع عميو  ليست مثالية، وا 
(. أما الفيمسػوؼ ٚٔ، ٜٜٛٔأغمب الناس بحكـ سيادة الميوؿ النفسية المعتدلة )يعقوب،

(Plato فقد )ا(ستعمؿ تعػبيرGood ِفي فػمسفػتو )حػوؿ الكػماؿ، إذ أعتقد  ( يعػني )الجػيد
( Stolcsلى فكرة الكماؿ يجعػؿ الػناس مثاليػيف، أما الفػيمسػوؼ ستولكس )إأف التقػرب 

فأعَد الكماؿ ىو انسجاـ بيف الطبيعة والعقؿ وىػذا االنسجاـ يجعػؿ الكماؿ سيػؿ المناؿ 
( فأف اإلغريقييف القػدماء نظػروا الى Aestheticsألي فرد، أما في مبحث الجماؿ )

وجدوا الكماؿ فالػكماؿ عمى أّنو مػف ضروريات الجػماؿ والفػف الراقي، أما الفيثاغػورسييف 
في األبعاد الصحيحة وفي الترتيب المنسجـ مف األجزاء، فيما يرى أصحاب الفػمسفة 
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ف الغائية تقػوـ عمى أساس إ الغائية أف الخػير األعمى ىػو الػكماؿ النفػسي أو المثالي، إذ
، ٜٜٙٔالواجػب وأف ىػذا الخػير يجب أف يكوف بيف آثار األفػعاؿ ونتائجيا )عويضػة،

ٜ- ٖٔ.) 
وفي مجػاؿ عػمـ الػنفػس فػقػد تػناوؿ عػمماء الػنػفػس والنظريات النفػسية والسيما في     

لى المدارس والخػمفػية مجاؿ عػمـ نفس الشخصية مفيوـ التوجو نحػو الكماؿ استنادًا  ا
 (. Flett & Hewitt,2002, 3الػنظرية التي ينطمقػوف منيا )

( إلى أف الكمالية في عمـ النفس ىي سمة Samuel,2014وُيشير صموئيؿ )     
شخصية تتسـ بكفاح الفرد لبمػوغ الكمػاؿ ووضػع معػايير عاليػة جػدًا لألداء يصحبيا 

ومخاوؼ مف تقييمات اآلخريف. واألفضؿ تصويرىا عمى تقييمات نقدية مبالغ فييا لمذات 
أنيا صفة متعددة األبعػاد، إذ اتفؽ عمماء النفس عمى اشتماليا عمى العديد مف الجوانب 
اإليجابية والسمبية، فالكمالية في صورتيا العصابية )السمبية( تػدفع األفراد لمحاولة 

يتيـ السوية إلى الوصوؿ ألىػدافيػـ تحقيؽ المثالية التعجيزية، في حيف قد تدفعيـ كمال
ويستمدوف بذلؾ الشعػور بالسعػادة، ولكف عندمػا ال يستطيع الكماليوف بػموغ أىدافيـ قد 

 ,Samuel,2014يصيبيػـ عدـ الرضا عف الحياة واالكتئاب وعدـ الرغبػة في اإلنجػاز )
6 .) 
 نموذج الكمـال متعدد األبعـاد لـ ىـويت وفميت: -

The multidimensional perfection model (Hewitt & Flett,1991) 
(. ويؤدي ىذا Hewitt & Flett,1991قُػدـ ىذا النموذج مف قبؿ ىويت وفميت )     

النموذج فكػرة األبعػاد المتعددة لمكمػاؿ التػي تستند عػمى ُبعديف أساسييف ىما: الكمػاؿ 
 التكيفي، والكمػاؿ الالتكيفي. 

ف التوجو نحو الكماؿ ُيمثؿ سمات يرغب مف خالليا الفرد في أيت وفميت يػرى ىو     
النجاح والتألؽ، إذ يقػـو بوضع معايير عالية لألداء، ويتبعيا بتقييـ نقدي مبػالغ فيو. وأف 
ذلؾ يمكف أف يشتمؿ عمى كثير مف الصفات اإليجابية أو السمبية. وبالتالي، فإف ىناؾ 
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 & Hewittسمبي( ) -إيجػابي، وال تكيفي -ىما )تكيفيبنيتيف لمتوجو نحو الكمػاؿ 
Flett,2017, 93 .) 

 الكمال الموجو نحو الذات:
لمعايير عالية إلى حػد مػا، والتقييـ النقدي إلى اُيشير ىذا الُبعػد لمفرض الذاتي    

لسموكيات الشخص وأدائو، واعتمػاد مبدأ الكؿ أو ال شيء. وىذا النوع مف الكماؿ يجمع 
(. كما Person & Gleaves,2006: 266فس الوقت الرغبة في تجنب الخطأ )في ن

أنو يعني الميؿ لمسعي بطريقػة مدفوعة لتحقيؽ الكماؿ المطمؽ بداًل مف التميز، فضاًل 
 ,Zeifman,et al,2015عػف أنو ميؿ لتقييـ الذات بشكؿ نقدي وفقًا لمعايير صارمة )

276 .) 
 الكمال الموجو نحو اآلخرين:

يتمثػؿ ىػذا الُبعػد عندمػا يفػرض الفرد معايير مبالغ فييا عمى اآلخريف وحينما يحدث     
ىذا األمر تتأثر العالقات ألنو يعد أف َمْف حػولو مخيبًا آلمالو، إذ ُيغضبو عػدـ قػدرة 

 (. Hewitt & Flett,1991, 97اآلخريػف عػمى الوفػاء بمتطػمباتو )
 الكمال الموصوف اجتماعيًا:

ييتـ ىذا الُبعد بقدرة الفرد عمى تمبية التوقعات التي يفرضيا عميو اآلخروف والتي    
نيا ذات أىمية بالنسبة لو عمى الرغػـ مف كونيػا توقعػات عالية قد يعجػز الفػرد أيفسرىا ب

 ,Capan,2010فػي تحقيقيػا، إال أنو ال يبمغ حد الرضػا عف ذاتو إال بتحقيقيا )
1666.) 

ا الُبعػد نقيضػًا لمُبعػد الثاني مف ناحية الجية المسؤولة عف التقييـ، وفي وضع وُيعد ىذ   
األىمية في حياة الفرد بتحديد  وف في ىذا الُبعػد يقوـ األفػراد ذو إاألسس والمعايير، إذ 

مستويات األداء المرتفعػة لػو، ويقوموف بفرضيا عميو، ويطػمبوف منو العمػؿ عمى 
ى تقييمو بشكؿ دقيؽ، ويمارسوف الضغط عميو كي يتجو نحو تنفيذىا، ويعمموف عم

 (. ٚ، ٕٗٔٓالكماؿ أو المثالية )العزاـ،
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ويرى ىويت وفميت أف البعد األوؿ وىو الكماؿ الموجو نحو الذات بأنو بعػد تكيفي،     
وذلؾ ألف الفرد في ىذا الُبعد يمتاز بالمرونة، وأف األىػداؼ التي يضعيا غالبًا ما 

المنطقيػة والواقعية وقابميتيا لمتحقيؽ، وأف األخطػاء البسيطػة ال تعنػي الفشػؿ تتػصؼ ب
(. أمػا الُبعديف اآلخريف المتمثالف بالكمػاؿ الموجو نحو اآلخريف ٚ، ٕٗٔٓ)العزاـ،

والكماؿ الموصوؼ اجتماعيًا، فُينظر إلييما عػمى أنيما ُبعديف غير سوييف )ال تكيفيف(، 
ي يضعيػا األفػراد لغيرىػـ تكوف عاليػة وال تتناسب مع قدراتيػـ، وىػذا ف األىػداؼ التػإإذ 

يؤدي بيـ إلػى عػدـ الشعػور بالرضػا عػف الذات بالرغػـ مف اإلنجػازات التػي يحققونيػا 
(Joiner & Schmidt,1995, 248 .) 
 ويرى ىويت وفميت أف ىناؾ فػروقًا بيف الكماؿ التكيفي والكماؿ الالتكيفي يمكف 

 توضيحيا مف خالؿ الجدوؿ اآلتي:
 انكًال انالتكيفي انكًال انتكيفي

انمذرج عهى انشعٕر تانزضا أٔ انًتعح عُذ إَجـاس 

 أيح يًٓح.

ضعف انمذرج عهى انشعٕر تانًتعح عُذ اتًاو 

 انًًٓاخ.

تعذيم أٔ تحٕيز انًعاييز نالَسجاو أٔ انًطاتمح يع 

 انًٕالف.
 ٔالعيح.يعاييز عانيح غيز يزَح ٔغيز 

ٔضع يعاييز عانيح نمذرج انتحصيم تحيث تكٌٕ 

 يطاتمح نمٕج انشخص ٔطالتّ.

االفزاط في تعًيى انًعاييز انعانيح تسة انخٕف 

 يٍ انفشم.

انكفاح أٔ انسعي يٍ اجم انُجاح، ٔانتزكيش عهى 

عًم األشياء تصٕرج صحيحح، أٔ تطـاتك عمالَي 

 تيٍ لذرج انٕصٕل إنى اإلَجـاس ٔانًعاييز.

انتزكيش عهى اجتُاب انخطأ، ٔانتٕتز ٔانمهك تجـاِ 

 انًًٓاخ.

 اكًال انًًٓاخ في ٔلتٓا.
انتأجيم أٔ انًًاطهح، نتجُة انُتائج أٔ انعٕالة 

 انسهثيح.

انٕصٕل إنى األْذاف نزفع يكاَح انفزد في 

 انًجتًع.
 انفشم يزتثط يع انُمذ انماسي نهذاخ.

 انًتٕاسٌ.انتفكيز غيز  انتفكيز انًتٕاسٌ.

 انشك تانتفٕق أٔ انشك تاألفعـال. انزغثح في انتفٕق.

                                         (Flett & Hewitt,2002, 51  ) 
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 ثانيًا: دراسـات سابقـة
 (Flett,et al,2001دراسة فميت وآخرون )      -

  "Perfectionism, Beliefs, and Adjustment in Dating 

Relationships" 

 "الكمالية والمعتقدات والتكيف في العالقات"  
ى ارتباط أبعػاد الكمالية بمؤشرات ومعتقدات العالقة عمىدفت ىذه الدراسة تعرؼ     

طمبة الجامعة  ( طالبًا وطالبة مفٜٙوالتكيؼ الثنائي في العالقات. واستيدفت الدراسة )
( انثى. واستعممت الدراسة مقياس الكماؿ متعدد األبعػاد ٕٗ( ذكر و)ٕٚموزعيف عمى )

(. واستعممت الدراسة عددًا مف الوسائؿ Hewitt & Flett,1991لػػ ىويت وفميت )
اإلحصائية كاالختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومعادلة ألفا 

لالتساؽ الداخمي. وأظيرت الدراسة وجود مستويات عالية مف الكماؿ الموجو  كرونباخ
نحو الذات لدى طالب الجامعة، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بيف 
الكماؿ الموجو نحو الذات والكماؿ الموجو نحو اآلخر مف جية وبيف معتقدات عالقة 

، في حيف ارتبط الكماؿ المنصوص عميو أقػوى في مجاؿ االتصاؿ والثقة والدعػـ
اجتماعيًا باستجابات ال تكيفية في العالقات، ولـ تجػد الدراسة فروقًا ذات داللة احصائية 

 (. Flett,et al,2001, 289- 305بيف الذكور واالناث )
 (Klibert,et al,2005دراسة كميبرت وآخرون ) -

   "Adaptive and Maladaptive Aspects of Self-Oriented versus 
Socially Prescribed Perfectionism" 

"الجوانب التكيفية وغير القابمة لمتكيف لمكمالية ذات التوجو الذاتي مقابل الكمال    
 الموصوف اجتماعًيا"

ىػدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدى إمكانية التمييز بيف الكماؿ الموجو نحو الذات مقابؿ    
مف خالؿ عالقتيما مع السموكيات التكيفية مقابؿ الالتكيفية  الكماؿ الموصوؼ اجتماعياً 

كاحتراـ الذات، وضبط النفس الُمدرؾ، ودافع اإلنجػاز، واالكتئاب، والقمؽ، والتسويؼ، 
( طالبًا جامعيًا بواقع ٘ٚٗوالشعور بالخػزي والذنب. واستيدفت الدراسة عينة مكونة مف )
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الدراسة مقياس الكماؿ متعدد األبعػاد لػػ ىويت  . واستعممتاً ناثإ( ٖٖٙو) اً ( ذكور ٜٖٔ)
(، فضػاًل عف بعض المقاييس األخرى لقياس Hewiit & Flett,1991وفميت )

المتغيرات األخرى. واستعممت الدراسة عددًا مف الوسائؿ اإلحصائية كاالختبار التائي 
لالتساؽ الداخمي،  لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومعادلة ألفا كرونباخ

ومعامؿ ارتباط بيرسوف أظيرت النتائج تمتع طالب الجامعة بمستويات مرتفعة مف 
الكمالية التكيفية، ووجود عالقة عكسية بيف الكماؿ الموصوؼ اجتماعيًا وبيف كؿ مف 

ف الكماؿ الموجو نحػو الذات أاحتراـ الذات، وضبط النفس الُمدرؾ، ودافػع اإلنجػاز، و 
ػؿ سمبي مع كؿ مف االكتئاب، والتسويؼ، والشعور بالخزي والذنب. ولـ تجد ارتبط بشك

الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية بيف ُبعدي الكماؿ والمتغيرات األخرى بالنسبة لمتغير 
 (.Klibert,et al,2005, 133- 147) الجنس

 (Ram,2005دراسة رام )  -
  "The Relationship of positive and negative perfectionism to 
achievement, achievement motivation, and well- being in 
tertiary" 
"عالقة الكمالية اإليجابية والسمبية باإلنجاز ، ودوافع اإلنجاز ، والرفاىية في التعميم 

 العالي"
الكمالية اإليجابية والكمالية السمبية وكؿ مف  ىدفت ىذه الدراسة تعرؼ العالقة بيف   

الدافع لإلنجػاز واإلنجاز األكاديمي والرفاىية. واستيدفت الدراسة عينة مكونة مف 
( طالب جامعي. واعتمدت الدراسة مقياس الكماؿ متعددة األبعاد لػ فروست ٓٚٔ)

ستا وماكري (، وقائمػة العػوامؿ الخمسة الكبرى لػ كو Frost,et al,1990ف )يوآخر 
(Costa & McCrae,1992 وقائمة االنفعاؿ اإليجابي واالنفعاؿ السمبي مف إعػداد ،)

( ومقياس االكتئاب مف إعػداد لوفيبوند Watson,et al,1988ف )يواتسػوف وآخر 
(. واستعممت الدراسة عددًا مف الوسائؿ Lovibond & Lovibond,1995ولوفيبوند )

اإلحصائية كاالختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومعادلة ألفا 
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كرونباخ لالتساؽ الداخمي، ومعامؿ ارتباط بيرسوف. وبينت الدراسة تمتع طمبة الجامعة 
ى وجود عػالقة إيجابية بيف بمستويات عالية مف الكمالية التكيفية وتوصمت الدراسة إلػ

الكمالية اإليجابية مع كؿ مف الدافع لإلنجػاز، واإلنجػاز األكػاديمي وعوامؿ الشخصية 
اإليجػابيػة، في حيػف أف الكمالية السمبية ترتبػط باالنفعػاؿ السمبي واالكتئاب وعوامؿ 

ؿ التكيفي تبعًا الشخصية السمبية، ولـ تجد الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في الكما
 (.Ram,2005, 69- 80لمتغير الجنس )

جراءاتو  الفصـل الثالث: منيجية البحث وا 
 منيج البحث:أواًلــ 
اعتمد الباحث المنيج الوصفي الذي ييدؼ إلى وصؼ الظاىرة كمػا ىي بدقة     

 وموضعية دوف التدخؿ فييا.
 مجتمع البحث:ثانياًــ 
طمبة جامعة االنبػار في الدراسة الصباحية مف  تألؼ مجتمع البحث الحالي  مف     

( موزعيف عمى ٖٜٖٕٔالذكػور واالنػاث في الكميات العممية واإلنسانيػة، والبػالغ عػددىـ )
( ٜٙٙٔٔ( في الكميات العممية و)ٕٕٚٔٔوبواقع )( اناث، ٖٗٓٗٔو)( ذكور ٜٓ٘ٔ)

 لمكميات اإلنسانية.
 عينة البحث:ثالثاًــ 
( طػالبًا وطػالبػة مف التخصصييف العممي ٓٗ٘اختار الباحث عينة مكونة مف )   

ت عينة التحميؿ بمغتناسب، إذ واإلنساني بالطريقة العشوائية ذات االسموب الم
، موزعيف عمى وفؽ الجنس وطالبة مف مجتمع جامعة االنبار ( طالباً ٖٓٓ) اإلحصائي

ا فيما يتعمؽ بالتخصص, فقد بمغ عدد الطمبة . أمّ ( طالبة ٕٛٔو)( طالبًا ٛٔٔبواقع )
، وبمغ عدد الطمبة في التخصص االنساني ( طالبًا وطالبة٘ٗٔخصص العممي )في الت

( طػالبًا وطػالبة مف التخصصيف العممي ٓٗ) وبمغت عينة الثبات ( طالبًا وطالبة.٘٘ٔ)
متوسط  ، وكاف الغرض منيا حساب الوقت ووضوح التعميمات، حيث بمغواإلنسػاني
 .( دقائؽ، وكانت تعميمات المقياس وفقراتو واضحة ومفيومة مف قبؿ الطمبةٚالوقت )
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( طالبًا وطالبة موزعيف عمى وفؽ الجنس بواقع ٕٓٓ) وبمغت عينة التطبيؽ النيائي
( طالبة. أّما فيما يتعمؽ بالتخصص, فقد بمغ عدد الطمبة في ٕٔٔ( طالبًا  و)ٜٚ)

وطالبة وبمغ عدد الطمبة في التخصص االنساني  ( طالباً ٜٚالتخصص العممي )
 بة.( طالبًا وطالٖٓٔ)

 اداة البحث:رابعـاًــ 
تبػػنى الباحػػث  الكماليةبعػد اطػالع الباحػػث عمػػى عػػػػػدد مػػف الدراسػػػات التػػػي تنػاولػػت 

 وفميتوىيت وفقػًا لنػظرية  ني(، والذي بُ Hewitt & flett, 1991) وىيت وفميتمقيػػاس 
(Hewitt & flett, 1991 ) إذ يقيس ىذا المقياس ثػالثة أبعػاد لمكمػالية بواقع بعػد تكيفي

)الكمػاؿ الموجو نحو الذات( وبعػديف ال تكيفيف )الكماؿ الموجو نحو اآلخريف، والكماؿ 
( فقرة لجميع األبعػاد. ٘ٗ( فقػرة لكػؿ بعد، وبمجموع )٘ٔالمحدد اجتماعيًا(، وبواقع )

اب عف ىذا المقياس وفقًا لتدرج ليكرت الخمػاسي وبالبدائؿ )موافؽ جدًا، موافؽ، ويجػ
( عمى ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘محايد، غير موافؽ، غير موافؽ مطمقًا(، وتأخذ الدرجػات )

( عمى التوالي بالنسبة ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔالتوالي بالنسبة لمفقرات التي مع المفيوـ و)
 لمفقرات عكس المفيػوـ.

 صـدق الترجمـة: 
أتبع الباحث الخطوات المدرجػة أدنػاه لترجمػة المقيػاس والتحقػؽ مػف صػدؽ الترجمػة كمػا  

 موضح في أدناه:ػػ 
 .ٔترجمة المقياس مف المغة االنجميزية إلى المغة العربية .ٔ
 .ٕإعػادة ترجمة المقياس مف المغة العربية عمى المغة اإلنجميزية .ٕ
األصمية( و)اإلنجميزية المترجمة مف العربية( عمى عرض النسختيف )اإلنجميزية  .ٖ

 .ٖخبير في المغة اإلنجميزية لمقارنة النسختيف

                                                           
1

أ.و.د. عـالء اصًـاعيم جـهىب/ انًشكز االصتشاسي نهتشجًة وانهغات/ كهية انتشبية نهعهىو اإلنضانية/ جايعة   

 .(2)انًهحق  األنبـاس
2

 تشكي/ كهية انتشبية نهعهىو اإلنضانية/ جـايعة األنبـاس.يىصف  حزيفة .د.و 
3

 .االنجهيزية انهغة قضى/ انهغات كهية/ بغذاد جايعة كشيى/ عناية يهذي. د.أ 
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عرض النسػخة العربيػة عمػى مخػتص بالمغػة العربيػة لمتحقػؽ مػف سػالمة الفقػرات  .ٗ
 .ٗمف الناحية المغوية

ٌيعػػػػد عػػػػرض فقػػػػرات المقيػػػاس عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف المختصػػػيف وأخػػػذ وجيػػػػات 
حػػػػػوؿ صػػػػػالحية الفقػػػػرات لقيػػػػاس مػػػػا وضػػػػعت ألجػػػػػمو طريقػػػػػة جيػػػػدة لمتأكػػػػد مػػػػف نظرىػػػػػـ 

(. ولتحقيػػؽ ذلػػؾ قػػػاـ الباحػػث بعػػػرض ٜٚٙ، ٜ٘ٛٔصػالحيػػػة فقػػػرات المقيػػػاس )الغريػػب،
مقيػػػاس المػواجيػػػػة الوقائيػػػة بصػػػيغتو األوليػػػة عػػػػمى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف المختصػػػيف 

اف رأييػػػـ فػػي مػػػدى صػػػالحية الفقػػرات، ومػػػدى ( لبيػػػٗبالعػػػمـو التربويػػة والنفسػػية )الممحػػػؽ 
ة مالئمتيػػػا لمبيئػػة العراقيػػة وعينػػة البحػػث مػػف طمبػػة الجامعػػة، ولمتأكػػد، مػػف سػالمػػػة صػػياغ

 .ومناسبتيا لممجاؿ الذي تقيسوالفقرات 
وبعػد جمػع اآلراء وتحميميػا، تبيػف أف جميػع الفقػرات صػالحة، إذ بمغت ادنى نسبة    

%(، كمػا أف جميػع قيـ مربع ٓٓٔ%( وأعػمى نسبة )ٜ٘رات المقياس )لمموافقة عمى فق
( عنػد مسػتوى 38,4كػاي المحسػوبػة كانت أعػمى مف قيمة مربػع كػاي الجػدولية البالغة )

 (.ٓ,٘ٓداللة )
 اإلجـابة عن المقيـاس:

وضػػػػػع الباحػػػػث تعميمػػػػػات اإلجابػػػػة عػػػػف المقيػػػػاس مراعيػػػػًا الدقػػػػػة والوضػػػػػوح، وبػػػػيف أف    
اإلجػابات ىػي ألغػراض البحػث العممػي فقػط وال داٍع لذكػػر االسػػـ. كمػػا بيػػف الباحػث أنػو 
ال توجػػػد إجػابػػػة صػػحيحة أو خاطئػػة، وطمػػب مػػف المسػػتجيبيف اإلجػػػابة عػػف جميػػػع فقػػرات 

 عية.المقياس بأمػانة وموضو 
 التطبيـق االستطـالعـي:

لغػػػػرض تحػػػػديد مػػػػدى وضػػػػوح تعميمػػػات مقيػػػاس المواجيػػػة الوقائيػػػة ووضػػػوح فقػػػػراتو،     
والوقػػت المستغػػػرؽ لإلجػػػابة، أجػػػرى البػػػاحث تطبيقػػًا استطػالعيػػػًا عػػػمى عيػػػنة مكونػػػة مػػف 

 ( طالبػة.ٕٓ( طالبًا و)ٕٓ( طػالبًا وطػالبػة وبواقع )ٓٗ)

                                                           
4

 جاصى / تخصص نحـى/ كهية انتشبية نهعهىو اإلنضانية/ جايعة األنبـاس. يحًذ عبذأ.د.  

 تخصص نحى/ كهية انتشبية نهعهىو اإلنضانية/ جايعة األنبـاس. أ.و.د. عبذ هللا حًيذ حضين/
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لباحث بتوزيع استمارات المقياس عمى عينة التطبيؽ االستطػػالعي، وطمػب وقػد قػاـ ا    
منيػـ قراءة التعميمات واالستفسػار عػف أي عبػارة غيػر مفيومػة. وقػػد سػجؿ الباحػث وقػت 
بػػدء التطبيػػػؽ ثػػـ سجػػػؿ وقػػت انتيػػاء كػػػؿ مسػػتجيب واسػػتخرج الباحػػث أقػػػؿ وأطػػوؿ وقػػت 

 ( دقائؽ.ٚ)لالستجابة، وقػد بمغ متوسط الوقت المستغرؽ 
 :الكمال التكيفيالتحميل االحصائي لفقرات مقياس 

 لغرض إجراء التحميؿ اإلحصائي لفقرات مقياس المواجية الوقائية قاـ الباحث باآلتي:
 حساب الخصائص السيكومترية لمفقرات: 

لمفقػػػرات المتمثمػػػة بػػػالقوة التمييزيػػػػة  قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب الخصػػػائص السػػػيكومترية      
 : واالتساؽ الداخمي )صدؽ الفقرات ( وكاالتي

 أــ القوة التمييزية لمفقرات:
بعػػد تصػػحيح المقيػػاس تػػـ ترتيػػب الػػدرجات بطريقػػة تنازليػػة مػػف أعمػػى درجػػة إلػػى أقػػؿ    

( ٔٛ%( كمجموعػة عميػا وكػاف مجمػوع االسػتمارات )ٕٚدرجة، وقػد أخػذ الباحػث نسػبة )
( فردًا، وبعد استخداـ االختبار ٔٛ%( كمجموعة دنيا وكاف عدد أفرادىا )ٕٚاستمارة، و)
لكونيػا دالػة احصػائيًا، ألف قيمتيػا التائيػة المحسػوبة  أف جميػع الفقػرات مميػزةالتائي تبيف 

( وعند مستوى داللة ٓٙٔ( بدرجة حرية )ٜٙ.ٔاكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )
 (.ٔٔ,٘ٗٙػػػ ٙ,ٔ٘ٛإذ تراوحت القيمة التائية المحسوبة بيف ) .(٘ٓ,ٓ)

 االتساق الداخمي )صدق الفقرات(:
ارتبػػػاط بيرسػػػوف لحسػػػاب العالقػػػة بػػػيف درجػػػة الفقػػػرة ودرجػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث معامػػػؿ    

تبػػيف أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة و   المقيػػاس الكمػػي.
( إذ كانت قيـ معامالت ارتباطيا بالدرجة الكمية اكبر مف القيمػة الجدوليػة البالغػة ٘ٓ,ٓ)
إذ تراوحػت قػيـ معامػؿ ارتبػاط  (.٘ٓ,ٓ( وبمسػتوى داللػة )ٜٕٛ( بدرجة حريػة )ٖٔٔ,ٓ)

 (.ٓ,٘ٓٙػػ  ٓ,ٓٔٗبيرسوف بيف )
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 :الكمال التكيفيالخصائص القياسية )السيكومترية( لمقياس  .1
يتعيف توافر الصدؽ والثبات في المقياس لكي يكوف صالحًا لالستعماؿ، فيعد     

 الصدؽ والثبات مف الجوانب األكثر أىمية بالنسبة إلى القياس
(Anastasi,1976,45.)  

 لذا تحقؽ الباحث مف ىذه الخصائص وكما يمي:      
 ( :Validity of the Scaleأواًل: صدق المقياس )

يعد الصدؽ مف الخصائص الميمة التي يجب مراعاتيا في بناء المقاييس النفسػية،      
والمقيػػاس الصػػادؽ ىػػو المقيػػاس الػػذي يحقػػؽ الوظيفػػة التػػي وضػػع مػػف اجميػػا بشػػكؿ جيػػد 

 (. ٕٔٛ، ٕٓٓٓتحقيؽ أىداؼ محددة )عالـ، والدرجة التي يكوف فييا قادرًا عمى
لمصدؽ ىما الصػدؽ الظػاىري، وصػدؽ البنػاء،  لقد استخرج لممقياس الحالي مؤشراف    

 وفيما يأتي توضيح لكيفية التحقؽ مف كؿ مؤشر منيا:
 الصدق الظاىري: -أ

تحقػػؽ الباحػػث مػػف الصػػدؽ الظػػاىري لمقيػػاس المواجيػػة الوقائيػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد       
التعريؼ واعداد الفقرات حسب التعريؼ وقد تـ تحقيقو عندما اتفؽ الخبراء المتخصصوف 
 في العموـ التربوية والنفسية عمى صالحية التعريؼ والفقرات في قياس المواجية الوقائية.

 (:Constrcut Validityصدق البناء ) -ب
يقصد بصدؽ البناء السمات السيكولوجية التي تنعكس أو تظير في عالمات       
ويمثؿ البناء سمة سيكولوجية أو صفة أو خاصية ال يمكف  ،ما أو مقياس ما اختبار

نما يستدؿ عمييا مف خالؿ مجموعة مف الس موكيات المرتبطة بيا مالحظتيا مباشرة، واِ 
 (ٜٕٙ ، ٕٓٓٓ)ممحـ ،
 وقد تحقؽ الباحث مف صدؽ البناء مف خالؿ مؤشريف ىما:       

 العميا والدنيا التمييز مف خالؿ إيجاد الفروؽ بيف المجموعتيف المتطرفتيف . 
 لممقياس عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية  . 
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 : Scales Reliabilityثانيًا : ثبات المقياس 
يعػػد الثبػػات ِإجػػراًء ضػػروريًا مػػع كػػؿ تطبيػػؽ جديػػد لالختبػػارات النفسػػية إلػػى جانػػب        

الصػػػػدؽ . إذ أننػػػػا ال نمتمػػػػؾ صػػػػدقًا حقيقيػػػػًا وثباتػػػػًا حقيقيػػػػًا لالختبػػػػار النفسػػػػي بػػػػؿ نمتمػػػػؾ 
مؤشرات عمى الصدؽ والثبات وىي مؤشرات تتغير تبعًا لطبيعة العينة التي يطبؽ عمييػا 

بػػػات المقيػػػاس اف يعطػػػي المقيػػػاس النتػػػائج نفسػػػيا إذا أعيػػػد تطبيقػػػو ويقصػػػد بثاالختبػػػار ، 
عمى المختبريف أنفسيـ في وقت آخر وتبدو قيمة ثبات المقيػاس فػي قدرتػو عمػى الكشػؼ 

 عف الفروؽ في األداء بيف األفراد
 (. ٕٙٓ، ٕٕٔٓ)ميمز وبيتر،

 : لذا تـ حساب الثبات بطريقتي اعادة االختبار والفاكرونباخ وكاالتي    
 : Test-Retestإعادة االختبار  –طريقة االختبار -أ

اف مف أيسر الطرائؽ لمحصوؿ عمى قياسات متكررة لممجموعة ذاتيا مف األفراد      
( ولغرض ٕٕ٘ ،ٕٓٓٓ،ف )ممحـولقياس السمة ذاتيا ىو تطبيؽ المقياس نفسو مرتي

استخراج الثبات بيذه الطريقة فقد أعيد تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات التي تكونت 
( يومًا مف التطبيؽ األوؿ،  ثـ ُحسب ٗٔ( طالب وطالبة وبفاصؿ زمني بمغ )ٓٗمف )

( ٙٛ,ٓمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني وبمػػػغ معامؿ االرتباط )
تعد ىذه القيمة مؤشرا جيدا عمى استقرار إجابات األفراد عمى المقياس عبر لممقياس، و 

الزمف، حيث أشار)العيسوي( إلى انو إذا كاف معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ 
لتربوية ( فأكثر، فأف ذلؾ يعد مؤشرًا جيدًا لثبات االختبارات في العموـ آٚ,ٓوالثاني )

 (. ٛ٘ ، ٜ٘ٛٔوالنفسية )العيسوي، 
    Alpha Cronbach's formala  :معادلة ألفا كرونباخ -ب  

تستد ىذه الطريقة الى اف اتساؽ استجابات االفراد عبر مفردات االختبار يمكف       
لذا أستخرج الثبات بيذه  (.ٔٓٔ، ٕٗٔٓ)عالـ،  االعتماد عميو في تقدير معامؿ الثبات

( طالب وطالبة، وباستعماؿ ٖٓٓالطريقة مف درجات استمارات العينة األساسية البالغة )
 .(  وىو معامؿ ثبات جيدٕٛ,ٓمعادلة كرونباخ بمغ معامؿ ألفا )
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 بصورتو النيائية: الكمال التكيفيوصف مقياس 
بتدرج خماسي ىو  ة( فقر ٘ٗفي البحث الحالي مف )الكماؿ التكيفي يتألؼ مقياس       

)ال تنطبؽ عمًي تمامًا, ال تنطبؽ عميَّ كثيرًا, تنطبؽ عمي احيانًا, تنطبؽ عمي كثيرًا, 
، لذلؾ فإف أعمى (٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ(. وأعطى الباحث الدرجات )تماماً تنطبؽ عميَّ 

( درجة التي تمثؿ أعمى الدرجات، وأقؿ ٓ٘درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المستجيب )
( درجات والتي تمثؿ أدنى درجة كمية لممقياس، وبذلؾ فإف ٓٔيحصؿ عمييا ىي ) درجة

 ( درجة.ٖٓالمتوسط النظري لممقياس يكوف )
 الوسائل اإلحصائية:

 برنامج بواسطة حسبت الحالي البحث في استخدمت التي اإلحصائية الوسائؿ معظـ أف
 : ىي( SPSS) اآللي الحاسوب

 . الخبراء مف الموافقوف نسبة داللة لمعرفة كاي مربع .ٔ
 .العينة عند المتغير مستوى عمى لمتعرؼ: واحدة لعينة التائي االختبار .ٕ
 لفقرات التميزية القوة لحساب مستقمتيف لعينتيف T-Test التائي االختبار .ٖ

 والتخصص( اناث – ذكور) لمجنس وفقاً  الفروؽ عمى التعرؼ وايضاً  البحث مقياس
 .البحث لمتغير( انساني -عممي)
 لحساب Person Correlation Coefficient بيرسوف ارتباط معامؿ .ٗ

  البحث. لمقاييس الكمية والدرجة الفقرة درجة بيف االرتباطات
 بطريقة الثبات الستخراج استخدمت الداخمي، لالتساؽ كرونباخ -الفا معادلة .٘
 لممقياس. الداخمي لالتساؽ الفا

 وتفسيرىـاالفصـل الـرابـع: عـرض النتائج ومناقشتيا 
 التعرف عمى الكمال التكيفي لدى طمبة الجامعة.  -ٔ

لمتحقؽ مف نتيجة ىذا اليدؼ طبؽ الباحث مقياس الكماؿ التكيفي البالغ عدد فقراتو     
وطالبة. وقد تـ استخراج  المتوسط  اً ( طالبٕٓٓ( فقرة عمى عينة البحث البالغة )٘ٗ)

حث ولكؿ مجاؿ فضال عف المقياس الحسابي واالنحراؼ المعياري  لدرجات عينة الب
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ككؿ، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي، استخدـ 
 (.ٔالباحث االختبار التائي لعينة واحدة وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )

 (1جدول )                                     
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس الكمال التكيفي    
انًتىصط  انعينة انكًال انتكيفي

 انحضابي

االنحشاف 

 انًعياسي

انًتىصط 

 انفشضي

 انذالنة *  tانقيًة انتائية 

(0005)  

 

 انجذونية انًحضىبة

  دانح 1,4, 021,02 00 41020 001,22 022 يىجه نحى انزات

  دانح 1,4, 410,0, 00 41,20 0,,001 022 انًحذد اجتًاعيا

  دانح  1,4, ,0140, 00 14,2, 0210,2 022 يىجه نحى االخشين

  دانح 1,4, 0212,0 20, 1422,, 421200, 022 انًقياس ككم

 تي:يتضح مف الجدوؿ اعاله اآل
( وانحراؼ ٓٓٔ,ٗ٘) بمغ المتوسط الحسابي لمجاؿ الكماؿ الموجو نحو الذات  -ٔ

( ٖٗٚ,ٕٓ( وكانت القيمة التائية المحسوبة لو )٘ٗ( ووسط فرضي )ٕٗٓ,ٙمعياري )
( ودرجة حرية ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔوىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )

 (, وىذا يعني اف ىذا المجاؿ موجود لدى عينة البحث بمستوى عالي.ٜٜٔ)
( وانحراؼ ٘ٔٛ,ٕ٘ؿ الكماؿ المحدد اجتماعيا )بمغ المتوسط الحسابي لمجا  -ٕ

( ٕٔٗ,ٙٔ( وكانت القيمة التائية المحسوبة لو )٘ٗ( ووسط فرضي )ٖٗٚ,ٙمعياري )
( ودرجة حرية ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔوىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )

 (, وىذا يعني اف ىذا المجاؿ موجود لدى عينة البحث بمستوى عالي.ٜٜٔ)
( وانحراؼ ٓٔٗ,ٖ٘خريف )بمغ المتوسط الحسابي لمجاؿ الكماؿ الموجو نحو اآل  -ٖ

( ٜٕٙ,٘ٔ( وكانت القيمة التائية المحسوبة لو )٘ٗ( ووسط فرضي )ٓٔٙ,ٚ) معياري
( ودرجة حرية ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔوىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )

 لدى عينة البحث بمستوى عالي.ف ىذا المجاؿ موجود أ(, وىذا يعني ٜٜٔ)
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( ٖٖٙ,ٚٔ( وانحراؼ معياري )ٕٖ٘,ٓٙٔبمغ المتوسط الحسابي لممقياس ككؿ)  -ٗ
كبر مف أ( وىي ٕٖٔ,ٕٓ( وكانت القيمة التائية المحسوبة لو )ٖ٘ٔووسط فرضي )

(, وىذا ٜٜٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔالقيمة الجدولية البالغة )
( يبيف ٔوالشكؿ ) بحث يمتمكوف الكماؿ التكيفي بمستوى عالي.ف عينة الأيعني 

 المتوسطات لحسابية لممجاالت ولممقياس ككؿ.
 

 
 (1الشكل )

 المتوسطات الحسابية لممجاالت والمقياس ككل لمكمال التكيفي
ويمكف تفسير ىذه النتيجة مف خػالؿ ما أشار إليو ىويت وفميت في نظريتيما، إذ    

يرى ىويت وفميت أف الفرد الذي يتصؼ بالكماؿ التكيفي يمتاز بالمرونة، وأف األىداؼ 
التي يضعيا غالبًا ما تتصؼ بالمنطقية والواقعية وقابميتيا لمتحقيؽ، وأف األخطاء 

وىذا النوع مف الكماؿ يجمع في نفس (. ٚ: ٕٗٔٓعزاـ،البسيطة ال تعني الفشؿ )ال
الميؿ لمسعي و (. Person & Gleaves,2006: 266الوقت الرغبة في تجنب الخطأ )

بطريقػة مدفوعة لتحقيؽ الكماؿ المطمؽ بداًل مف التميز، فضاًل عػف أنو ميؿ لتقييـ الذات 
 (.Zeifman,et al,2015: 276بشكؿ نقدي وفقًا لمعايير صارمة )
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( التي أشارت إلى تمتع طمبة الجامعة ٕٕٔٓوتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة السميير )  
 بدرجة عالية مف التوجو نحو الكماؿ التكيفي.

ويرى الباحث أنو يمكف عزو ىذه النتيجة إلى طبيعة المرونة التي يتمتع بيا طالب    
ية الالتكيفية. وقد يعػود الجامعة، وعدـ تعػرضيػـ لمعوامؿ المساعدة عمى تنمية الكمال

ذلؾ إلى طبيعة المجتمع، التي تغيرت في السنوات األخيرة نحو تخفيؼ الضغوط 
الموجو تجاه تربية األطفاؿ، إذ نتيجة االنفتاح الذي تعرض لو المجتمع العراقي 
والتغيرات التي حدثت في طبيعة التنشئة االجتماعية وطرائؽ التربية، قد خففت مف 

ارمة التي تفرضيا األسرة عمى األطفاؿ، والتي بدورىا تسمح لمطفؿ بوضع المعايير الص
معايير ذاتية تكوف ىي الفيصؿ في حكمو عمى إنجازه ومدى رضاه عنو، دوف التقُيد 

 بمعايير مفروضة مف قبؿ اآلخريف أو موجو نحػو اآلخريف.
طمبة  التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في الكمال التكيفي لدى -2

 الجامعة تبعا لمتغيري الجنس والتخصص.
 . تبعا لمجنس:1

لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث بأخذ استجابات عينة البحث البالغة     
وطالبة عمى مقياس الكماؿ التكيفي, وبعد معالجة البيانات إحصائيا,  اً ( طالبٕٓٓ)

مجاؿ فضال عف المقياس ككؿ  فراد العينة عمى كؿ أاستخرج الباحث متوسطات درجات 
ناث استخدـ الباحث االختبار ناث(, ولمعرفة الفروؽ بيف الذكور واإلا  و  تبعا لمجنس)ذكور

 (.ٕالتائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )
 (2الجدول )

 ير الجنساالختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في الكمال التكيفي تبعًا لمتغ
انكًال 

 انعذد انجنش انتكيفي
انًتىصط 

 انحضابي

االنحشاف 

 انًعياسي

يضتىي انذالنة  انقيًة انتائية

 انجذونية انًحضىبة (0 ,05)

انًىجه نحى 

 انزات
 50691 560633 79 ركىس

 دانة 1096 40931
 50983 520446 121 اناث

انًحذد 

 اجتًاعيا

 60004 550025 79 ركىس
 دانة 1096 30881

 60816 510372 121 اناث
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انًىجه نحى 

 االخشين

 70269 550001 79 ركىس
 دانة 1096 20416

 70677 520371 121 اناث

 150985 1660658 79 ركىس انًقياس ككم
 دانة 1096 40279

 170489 1560190 121 اناث

 تي:عاله اآلفي أيتبيف مف الجدوؿ 
(, ٖٖٙ,ٙ٘لمجاؿ الكماؿ الموجو نحو الذات بمغ المتوسط الحسابي لمذكور ). بالنسبة ٔ

( ٖٜٔ,ٗ( , وكانت القيمة التائية المحسوبة )ٙٗٗ,ٕ٘والمتوسط الحسابي لإلناث )
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔاكبر مف القيمة الجدولية البالغة )

حصائية في ىذا المجاؿ تبعا داللة ا اذ اً (, وىذا يدؿ عمى اف ىناؾ فرقٜٛٔحرية)
 لمجنس ولصالح الذكور.

(, ٕ٘ٓ,٘٘. بالنسبة لمجاؿ الكماؿ المحدد اجتماعيا بمغ المتوسط الحسابي لمذكور )ٕ
( ٔٛٛ,ٖ( , وكانت القيمة التائية المحسوبة )ٕٖٚ,ٔ٘والمتوسط الحسابي لإلناث )

( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔاكبر مف القيمة الجدولية البالغة )
داللة احصائية في ىذا المجاؿ تبعا  اذ اً (, وىذا يدؿ عمى اف ىناؾ فرقٜٛٔحرية)

 لمجنس ولصالح الذكور.
خريف بمغ المتوسط الحسابي لمذكور . بالنسبة لمجاؿ الكماؿ الموجو نحو اآلٖ
(, وكانت القيمة التائية المحسوبة ٖٔٚ,ٕ٘(, والمتوسط الحسابي لإلناث )ٔٓٓ,٘٘)
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔاكبر مف القيمة الجدولية البالغة )( ٙٔٗ,ٕ)

داللة احصائية في ىذا المجاؿ تبعا  اذ اً نو ىناؾ فرقأ(, وىذا يدؿ عمى ٜٛٔ) حرية
 لمجنس ولصالح الذكور.

(, والمتوسط الحسابي ٛ٘ٙ,ٙٙٔ. بالنسبة لممقياس ككؿ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور )ٗ
( اكبر مف القيمة الجدولية ٜٕٚ,ٗ( , وكانت القيمة التائية المحسوبة )ٜٓٔ,ٙ٘ٔلإلناث )
ف ىناؾ أ(, وىذا يدؿ عمى ٜٛٔ( ودرجة حرية)٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔالبالغة )

 داللة احصائية في الكماؿ التكيفي تبعا لمجنس ولصالح الذكور. اذ اً فرق
ويعزو الباحث وجود ىذه الفروؽ ولصالح الذكور، كػوف أف طبيعة التنشئة     

االجتماعية التي يتعرض ليا األطفاؿ الذكور تتبايف عف تمؾ التي يتعرض ليا األطفاؿ 
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االناث، إذ بحكـ طبيعة المجتمع تتسػـ تربية االناث بوضع معايير المجتمع كااللتزاـ 
يات التربية، وفي المقابؿ، فإف طبيعة المجتمع ُتعطي بالتقاليد والقيـ الدينية في أولو 

الذكػور نيجًا مختمفًا مف التربية، ييػدؼ إلى إعػدادىػـ نحػو أخذ األدوار االجتماعية 
 المستقبمية، مف خالؿ تنمية الشخصية الذكورية.

 (Flett,et al,2001وتباينت نتائج البحث الحالي مع دراسة كػؿ مف فميت وآخريف )  
( المتيف لـ ُتشيرا إلى وجود فػروؽ بيف Klibert,et al,2005سة كميبرت وآخريف )ودرا

الذكور واالناث في الكماؿ التكيفي، وكذلؾ تباينت نتائج البحث الحالي مع دراسة 
 ( التي أشارت إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف ولصالح االناث.ٕٕٔٓالسميير )

 . تبعا لمتخصص2
( ٕٓٓقاـ الباحث بأخذ استجابات عينة البحث البالغة )لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ 

طالب وطالبة عمى مقياس الكماؿ التكيفي, وبعد معالجة البيانات إحصائيا, استخرج 
فراد العينة عمى كؿ مجاؿ فضال عف المقياس ككؿ  تبعا أالباحث متوسطات درجات 

النساني استخدـ لمتخصص)عممي وانساني(, ولمعرفة الفروؽ بيف التخصصيف العممي وا
 (.ٖالباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )

 (3الجدول )
 التخصص االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في الكمال التكيفي تبعًا لمتغير

انكًال 

 انعذد انتخصص انتكيفي
انًتىصط 

 انحضابي

االنحشاف 

 انًعياسي

يضتىي انذالنة  انقيًة انتائية

 انجذونية انًحضىبة (0 ,05)

انًىجه نحى 

 انزات
 60269 540412 97 عهًي

 غيش دانة 1096 00690
 60158 530806 103 انضاني

انًحذد 

 اجتًاعيا

 60829 530237 97 عهًي
 غيش دانة 1096 00860

 60652 520417 103 انضاني

انًىجه نحى 

 االخشين

 60852 530619 97 عهًي
 غيش دانة 1096 00375

 80290 530214 103 انضاني

انًقياس 

 ككم

 160548 1610268 97 عهًي
 غيش دانة 1096 00733

 180633 1590437 103 انضاني
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 يتبين من الجدول اعاله االتي:
 . بالنسبة لمجاؿ الكماؿ الموجو نحو الذات بمغ المتوسط الحسابي لمعممئ
( , وكانت القيمة التائية المحسوبة ٙٓٛ,ٖ٘(, والمتوسط الحسابي لإلنساني )ٕٔٗ,ٗ٘)
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔ( اصغر مف القيمة الجدولية البالغة )ٜٓٙ,ٓ)

نو ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية في ىذا المجاؿ أ(, وىذا يدؿ عمى ٜٛٔ) حرية
 تبعا لمتخصص.

(, ٖٕٚ,ٖ٘الكماؿ المحدد اجتماعيا بمغ المتوسط الحسابي لمعممي ) . بالنسبة لمجاؿٕ
( ٓٙٛ,ٓ( , وكانت القيمة التائية المحسوبة )ٚٔٗ,ٕ٘والمتوسط الحسابي لإلنساني )

( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔاصغر مف القيمة الجدولية البالغة )
صائية في ىذا المجاؿ تبعا نو ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احأ(, وىذا يدؿ عمى ٜٛٔحرية)

 لمتخصص.
خريف بمغ المتوسط الحسابي لمعممي . بالنسبة لمجاؿ الكماؿ الموجو نحو اآلٖ
( , وكانت القيمة التائية المحسوبة ٕٗٔ,ٖ٘(, والمتوسط الحسابي لإلنساني )ٜٔٙ,ٖ٘)
( ودرجة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔ( اصغر مف القيمة الجدولية البالغة )ٖ٘ٚ,ٓ)

نو ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية في ىذا المجاؿ تبعا أ(, وىذا يدؿ عمى ٜٛٔحرية)
 لمتخصص.

(, والمتوسط ٕٛٙ,ٔٙٔ. بالنسبة لممقياس ككؿ بمغ المتوسط الحسابي لمعممي )ٗ
( اصغر مف ٖٖٚ,ٓ( , وكانت القيمة التائية المحسوبة )ٖٚٗ,ٜ٘ٔالحسابي لإلنساني )

(, وىذا ٜٛٔ( ودرجة حرية)٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔالقيمة الجدولية البالغة )
 يدؿ عمى انو ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية في الكماؿ التكيفي تبعا لمتخصص.

ويعزو الباحث عدـ جود فروؽ في الكماؿ التكيفي بيف التخصصيف العممي    
ى اكسابيـ واإلنسػاني إلى أف كػال التخصصيف يعرض لمطمبة خبرات أكاديمية تيدؼ إل

نوع مف المرونة في التعامؿ ووضع األىداؼ، وكذلؾ فإف خبرات التعمـ تنمي لدى 
الطمبة نوعًا مف المنطقية في التعامؿ مع مواقؼ الحياة وعدـ التناقض مع أىدافيـ التي 
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رسموىا ألنفسيـ وواقعية ىذه األىداؼ وقابميتيا لمتحقيؽ، كما أف فرصة اختيار القابميات 
 طالب بمنحو نوع مف الواقعية والعقالنية.العقمية لم

 االستنتاجات:
 مف خالؿ ما تـ التػوصؿ إليو مف نتائج في البحث الحػالي، استنتج الباحث اآلتي:   
 يتمتع طػالب الجامعة بمستوى عاٍؿ مف الكمػاؿ التكيفػي. .ٔ
ىناؾ فػروقػ ذات داللة إحصائية في الكماؿ التكيفي تبعًا لمتغير الجنس،  .ٕ

 ولصػالح الذكػور.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الكماؿ التكيفي تبعًا لمتغير التخصص. .ٖ

 التـوصيات:
 في ضػوء نتػائج البحػث الحػالي، يػوصي الباحث، باآلتي:   
إف األسرة والمجتمع الذي ينمػي الكمالية التكيفية عند الطفػؿ، يسػيػـ بشكػؿ  -ٔ

الجامعية، وعميو يػوصي الباحث وسائؿ االعالـ  مبػاشر في تحقيقيػا في المرحمة
بزيادة وعي اأُلسػر والمؤسسػات التربوية لتعزيز ثقة الفرد بنفسو، وتحفيزه عمى 

دائو. وعػدـ فػرض معايير صارمة مف قبؿ اآلخريف أوضع معايير ذاتية لرضاه عف 
 تجػاه الفرد.

بإقػامة نػدوات توعوية يوصي الباحث وحدات االرشاد النفسي والتوجيو التربوي  -ٕ
ا المفيوـ، تػوضيح ىذ ـ لطمبة الجامعة، ويتـ مف خاللوحػوؿ الكمالية التكيفية ، تػقػد

 مػف أثػر فػي تحقيؽ التوافؽ النفسي. ومػا لو
 المقتـرحـات:

يقترح الباحث إجػراء عػدد مف الدراسات التي يمكف أف تسيػـ في الكشؼ عف نتائج   
 أخػرى تضػاؼ إلػى نتػائج البحػث الحػالي، وكػاآلتي:

إجػراء دراسة مشابية لمبحػث الحػالي عمى مراحػؿ دراسية أخرى كالمرحمة  -ٔ
 المتوسطػة والمرحػمة اإلعػدادية.
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لتكيػفي وعالقتو ببعض المتغيػرات كالدافعية إجػراء دراسػة تتنػاوؿ الكمػاؿ ا -ٕ
 لإلنجػاز، والرضا عف الحيػاة، والذكاء االنفعالي.

 المصادر:
 المصـادر العربية:

 . 21 القـرن في النفـس عـمم الى المـدخل . (ٕٚٓٓ.)بػشػرى اسمػاعػيؿ، .ٔ
 .المصرية، القاىرة مكتبة األنجمو

أساليب المعاممة الوالدية (. ٕ٘ٔٓالشرفات، محمد عايد والعمي، نصر محمد.) .ٕ
. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث وعالقتيا بالكمالية لدى طمبة جامعة اليرموك

 (.ٚٔ(، العدد )٘والدراسات التربوية والنفسية، المجمد )
الية وأساليب أنماط التعمق وعالقتيا بالكم(. ٕٗٔٓعبد النبي، سامية محمد.) .ٖ

(، ٗٛ. دراسات تربوية ونفسية، العدد )المواجية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة
 جامعة الزقازيؽ.

الكمالية العصابية وعالقتيا باالستقرار (. ٕ٘ٔٓالعبيدي، عفراء إبراىيـ خميؿ.) .ٗ
 (.ٖٕ. مجمة عمـو األنساف والمجتمع، العدد )النفسي لدى طمبة الجامعة

التوجو نحو الكمال التكيفي وعالقتو باالحتراق (. ٕ٘ٔٓذ محمود.)العزاـ، معا .٘
. أطروحة دكتوراه النفسي لدى المعممين في لواء الواسطية في ضوء بعض المتغيرات

 غير منشورة، جامعة اليرموؾ، األردف.
القياس والتقويم التربوي والنفسي  (.ٕٓٓٓعاّلـ، صالح الديف محمود.) .ٙ

 . دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة.أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة
القياس والتجريب في عمم النفس (. ٜ٘ٛٔالعيسوي, عبد الرحمف محمد.) .ٚ

 . دار المعرفة لمنشر والتوزيع، القاىرة.والتربية
. دار تقويم في التربية وعمم النفسالقياس وال(. ٕٓٓٓممحـ، سامر محمد.) .ٛ

 المسيرة، عماف.
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البحث التربوي كفايات لمتحميل (. ٕٕٔٓايراسياف.) ،وبيتر جيفريميمز،  .ٜ
 ،ترجمة صالح الديف محمود عالـ . دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف. والتطبيقات
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