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 المختصرة الختبار مينيسوتا متعدد األوجه الشخصية تقييم سيكومتري عيادي للصيغة 

 أحمد كساب سالم الشايع
 قسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 هـ11/5/1439 وقبل -هـ 9/3/1439 قدم للنشر

 
يُعد توفر أدوات التقييم اجليدة شرطًا ضروريًا لتحقيق عمليات التقييم النفسي العيادي ألغراضها. وتتوقف صالحية هذه األدوات، إىل  :المستخلص

. هدفت هذه الدراسة إىل فحص ُتوظف أدوات التقييم دون التحقق املسبق من كفايتها سيكومرتياً  فالسيكومرتية. كفاية خصائصها الحد كبري، على  
وهذا اخلصائص السيكومرتية ألحد االختبارات النفسية اليت يشيع استخدامها يف مؤسسات الصحة النفسية السعودية، دون وجود بيانات كافية عنه. 

ثة مقاييس صد  وامانية مقاييس فقرة، تكون معًا ثال 72االختبار هو الصيغة املختصرة الختبار الشخصية متعدد األوجه للشخصية، والذي يتضمن 
 عيادية. 
 155سيكومرتية عيادية ذات منهج ارتباطي ومقطعي. مجعت البيانات من عينتني، عيادية وغري عيادية. تكونت العيادية من وصفية هذه دراسة      
. فيما تكونت غري 9.46 ف معيارياواحنر 31املؤسسات النفسية يف الرياض، مبتوسط للعمر قدره  إحدىناث( من مراجعي ونزالء إ %18.7فردًا )

 . 2.20، باحنراف معياري 22ناث(، مبتوسط عمر قدره إ %38.5فرداً ) 260العيادية من 
(. وبلغت 0.51)وسيط =  0.78و 0.31(؛ فيما تراوحت عند غري العيادية بني 0.61)وسيط =  0.83و 0.45لفا للعينة العيادية بني أتراوحت قيم      

درجاهتا الكلية منخفضة ب(. ظهر أن قيم ارتباطات بنود املقاييس 0.67)وسيط =  0.81إىل  0.50قيم ثبات اإلعادة لدى العينة غري العيادية من 
بني املقاييس، وغري متأثر عن االرتباطات البينية  مستقاًل  تركيًزاعموماً، لدى كال العينتني. متكنت أربعة مقاييس فرعية فقط من التمييز بني العينتني 

املقاييس الفرعية  لارتبطت كو مبتغريات اجلنس والعمر، وهي مقاييس الكذب والتصحيح واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت، لصاحل العينة العيادية. 
أن قيم هذه االرتباطات وحتليلها عامليًا مل يكشف عن منط يدعم الصد  التباعدي أو التقاريب هلذه  غري ،(SCL-90)مبقاييس قائمة مراجعة األعراض 

 املقاييس. 
مة هذا املقياس سيكومرتياً. وبذا، حسب ما يسمح به مستوى إحكام منهج هذه الدراسة وبياناهتا، فال يوصى ءتدعم الصورة العامة للنتائج مال ال    

لألغراض العيادية البحثية أو التطبيقية. نوقشت النتائج على ضوء نظرية القياس التقليدية واأُلطر النظرية لدراسة االضطراب  بتوظيف هذا املقياس
 النفسي. 

 
، االضطراب النفسي  ،للشخصية متعدد األوجه  الختبار مينيسوتاالصيغة املختصرة  ، اخلصائص السيكومرتية  ،التقييم النفسي  مفتاحية:الكلمات ال

 . علم النفس العيادي
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  المقدمة:

هم أأحد  Psychological Assessmentيُعد التقييم النفسي 
 -مثاًل ال حصراً  -أُدرج  إذ .دوار األخصائي النفسي العياديأ

  core competenciesالكفايات املهنية األساسية من ضمن 
 مهنة علم النفس العياديالتسع كما قررهتا وثيقة غرض 

الصادرة عن قسم علم النفس العيادي  الرئيس وفلسفتها
 British Psychological Society)جبمعية علم النفس الربيطانية 

Division of Clinical Psychology, 2010) وكذلك من ضمن ،
مهام األخصائي النفسي العيادي كما قررها جملس املهن 

. (Health Professions Council & . 2009)الصحية الربيطاين 
، ب خرونآرت عدة دراسات حملية )التوجيري و وعملياً، أظه

التقييم النفسي أن  (APA, 2016)جنبية أو  (2011؛ العتييب، ت
ًة على كونه و عالخصائي النفسي شيوعاً. أحد أكثر مهام األ

األخصائيون النفسيون  هلا تصدىمن ضمن املهام اليت 
 & Groth-Marnat)يف بدايات ظهور هذه املهنة  العياديون

Wright, 2016) ، منوذج العامل ما تكرس بعد ظهوروهو-
يف تعليم علم النفس  The Scientist–Practitionerاملمارس 
 . بطبيعة احلال العيادي
ن ُحســـن سارســـة هـــذا الـــدور مرهـــون  إىل حـــد كبـــري أ غـــري      

ــــــع باخلصــــــائص  ــــــيم الــــــيت تتمت ــــــوفر أدوات التقي الســــــيكومرتية بت
ــــات والصــــد  املالئمــــة ألغراضــــها.  ــــأيت الثب هــــذه  يف مقدمــــةوي

يـــوفر معلومـــات عـــن مـــدى دقـــة واتســـا  فالثبـــات اخلصـــائص. 
يـــــاس الدرجـــــة علـــــى املقيـــــاس، ومـــــدى خلوهـــــا مـــــن أخطـــــاء الق

نواعـــه نوعـــاً متمـــايزاً مـــن هـــذه أالعشـــوائية، فيقـــدر كـــل نـــو  مـــن 
خيـــتص ثبـــات إعـــادة التطبيـــق بتقـــدير اخلطـــأ  فمـــثاًل،األخطـــاء. 
ــــات االالنــــاتج  ــــزمت، ويقــــدر ثب ــــداخلي،  عــــن التغــــري ال تســــا  ال
مقـدار اخلطـأ النـاتج عـن  ـانس بنـود   ،كرونباخ-لفاأ لكمعام

 Inter-raters Reliabilityاملقيـــاس، فيمـــا يُقـــيم ثبـــات ا كمـــني 
يـيم دوات التقأخـتالف الفاحصـني يف امقدار اخلطـأ النـاتج عـن 

مـــــن قبـــــل الفـــــاحص  للظـــــاهرة الـــــيت تتضـــــمن بطبيعتهـــــا تقـــــديراً 
 أوختبارات التفكـري االبتكـاري ا، كبعض أجزاء موضو  القياس

 ;Anastasi & Urbina, 1997) املقابالت التشخيصية شبه املقننـة

Gregory, 1996; Hogan & Brooke, 2007) . 
بـــالغرض  فيخـــتص، وفقـــاً ملفهومـــه احلـــدي ،أمـــا الصـــد        

ومـــا ، لتحقيقـــه ضـــمن عمليـــة التقيـــيم الـــذي ُيســـتخدم االختبـــار
إال مجــــع املختلفــــة الصــــد  أنــــوا  شــــواهد عمليــــة التحقــــق مــــن 

ـــارمـــدى  للمعلومـــات الال مـــة للحكـــم علـــى علـــى  قـــدرة االختب
 ,Messick, 1993, 1994; AERA) بعينهاأغراض  أوغرض حتقيق 

APA, & NCME, 2014)  . فتصـنف شـواهد الصـد  إمجـااًل إىل
ــــات؛ شــــواهد صــــد  ا تــــوى  ــــالث فئ ، وهــــذه تــــوفر Contentث

 أوللمحتـــــوى النظـــــري  االختبـــــارمعلومـــــات عـــــن ُحســـــن متثيـــــل 
شــواهد الصــد  القــائم علــى اإلجرائــي للمفهــوم املــراد قياســه، و 

بنوعيها التال مي والتنبؤي، وهـذه تـوفر  Criteria-basedا كات 
الـراهن  األداءبـ االختبـارمعلومات عن مدى تعلق الدرجـة علـى 

وأخــرياً شــواهد  أخــرى.حمكــات  أواملســتقبلي بــأدوات تقيــيم  أو
مهيـًة، وال أوهـي أكثـر شـواهد الصـد  ، Constructصد  البناء 

تقتصـــر علـــى نـــو  معـــني مـــن املعلومـــات إذ تتعـــدد بتعـــدد طـــر  
قـــاس وطـــر  لمفهـــوم املاشـــتقا  فرضـــيات مـــن اإلطـــار النظـــري ل

قدراً متنوعاً من املعلومـات املختصـة  بذلك توفرالتحقق منها، و 
املشـتقة لالفرتاضات النظرية  االختبارعلى  األداءحُبسن مطابقة 

 ,Anastasi & Urbina, 1997; Messick)طــاره النظــري إمــن 

1994) . 
هذه املواصـفات كل أدوات التقييم النفسي لتوفر  وحتتاج        

الســـيكومرتية. فمؤشـــرات الثبـــات ضـــرورية لـــيس فقـــط لتحديـــد 
مقــــدار اخلطــــأ العشــــوائي يف درجاهتــــا، وإمنــــا لتقــــدير قــــيم اخلطــــأ 

يف التطبيـق  Standard Error of Measurementاملعيـاري للقيـاس 
ختـاذ اض التقيـيم هـو الفردي للمقياس، خاصًة يف حال كان غـر 

 أوعياديـــة  أوقــرارات حا ــة بشــأن الشـــخص ألغــراض جنائيــة 
جه؛ فتحديـد أو تفيدنا شواهد الصد  من عدة  يف حنيتربوية. 

ألغــراض التقيــيم يــتم  أوداة القيــاس للمفحــو  أمــة مــدى مالء
فمــــثاًل؛ هــــل تقــــيس األداة  .جزئيــــاً مــــن خــــالل شــــواهد ا تــــوى

هدفه؟ وهــل تغطيــه املفهــوم املــراد قياســه علــى النحــو الــذي نســت
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حمتــوى م نقتصــر علــى جــزء منــه فقــط؟ هــل أعلــى حنــو مالئــم، 
األداة مناسب شكاًل وحمتوى مع خصائص املفحـو  )العمـر، 

فيمــا تُعــد الشــواهد ا كيــة ضــرورية  الثقافــة، وغريهــا(.التعلــيم، 
ستدالل على مسـتوى رض من التقييم هو االحال كان الغ جداً 

هــــل لديــــه  –التنبــــؤ بأدائــــه يف املســــتقبل  أوالشــــخص احلاضــــر 
حتمالية تعرضه هلـا امشاكل نفسية من نو  ما اآلن؟ هل ترتفع 
فتمثـل بطبيعتهـا املصـدر يف املستقبل؟ أما حمكات صـد  البنـاء 

األكثـــــر ثـــــراًء للحكـــــم علـــــى مـــــدى صـــــالحية األداة ألغــــــراض 
علـى املقيـاس مـع  األداءتسـا  اومن ذلك مـثاًل؛ مـدى  .التقييم
س، كوجــود فــرو  بــني قــاهــو معــروف مســبقاً عــن املفهــوم امل مــا

علـى املقيـاس بتغـري  األداءمدى تغـري  أوكتئاب، اجلنسني يف اال 
خنفــاض الــدرجات بعــد االســتفادة مــن تــدخل ظــروف معينــة كا
 املفـرتض تطـابق بُنيـة املقيـاس مـع أساسـه النظـري أوعيادي ما، 

(Gregory, 1996; Hogan & Brooke, 2007) . 
داة أيف  اخلصــائص الســيكومرتية حتقــق هــذهومــع ضــرورية       
حتققهـــا غـــري كـــاف لوحـــده إلتـــا  عمليـــة التقيـــيم  فـــ ن، التقيـــيم

تبــدأ فهــذه العمليــة ذات طبيعــة ديناميــة تتابعيــة، . ليًــاالنفســي ك
بتمحــيص غــرض اإلحالــة وتنتهــي بكتابــة التقريــر، مــروراً مبقابلــة 

ـــــار و ألغـــــراض الفحـــــص األ الشـــــخص يل وســـــرب املشـــــكلة واختي
دوات التقيــــيم املناســــبة ومصــــادر املعلومــــات الكميــــة والكيفيــــة أ

وتطبيقهـــــا وتفســـــري النتـــــائج عـــــرب عـــــدة مراحـــــل فرعيـــــة. ومتثـــــل 
بـــني فتلـــف معـــ   اذاملخرجـــات النهائيـــة هلـــذه العمليـــة تكـــاماًل 
، مبــا يتســق مــع املختلفــةالنتــائج الــيت خرجــت اــا أدوات التقيــيم 

علـــى حنـــوغ ضقـــق غـــرض التقيـــيم و ظـــروف املفحـــو  ومشـــكلته، 
(Groth-Marnat & Wright, 2016) . ن عمليــة التقيــيم أومــع

ضــاً أي هــي د تطبيــق وتفســري لــألدوات، وإمنــاالنفســي ليســت جمــر 
لنحــو إعمــااًل ملهــارات املمــارس العيــادي وخربتــه، وذلــك علــى ا

ن وجـود أدوات تقيــيم ذات كفـاءة ســيكومرتية أ غــريوف، املوصـ
 غراض هذه العملية. أميثل ركناً أساسياً لتحقيق 

دة ألدوات التقيـــيم النفســــي، نــــوا  املتعـــدومـــن ضـــمن األ       
الــــذايت للشخصــــية ومظــــاهر اخللــــل  اختبــــارات التقريــــرال الــــت و 

يف اجملـــــــال  اســـــــتخداماً  دوات األكثـــــــرضـــــــمن األمـــــــن  النفســـــــي
اختبـــار  ُعـــد  و  .(Groth-Marnat & Wright, 2016) العيـــادي

 Minnesota Multiphasic لشخصــيةل جــهو األمينيســوتا متعــدد 

Personality Inventory (MMPI)  حبثــاً  اتاالختبــار أكثــر هــذه
 1940ل مـــرة يف و منـــذ ظهـــوره أل واســـتخداماً لألغـــراض العياديـــة

(Hathaway & McKinley, 1940)،   جــري عليــه مــا يربــو أُ إذ
نـه أال إ. (Groth-Marnat & Wright, 2016)دراسـة  10000علـى 

 1943يف  تتكـــون صـــورته املنشـــورة إذ، الً أو  نظـــراً لطـــول املقيـــاس
و يـدت الحقـاً إىل خطأ،  أوبنداً جياب عنها بصحيح  504من 
االنطـــــــواء نوثـــــــة و ذكورة/األضـــــــافة مقياســـــــي الإبنـــــــداً بعـــــــد  566

ـــــاً،  ومشـــــاكلة اإلحصـــــائية ، كـــــررةاالجتمـــــاعي والفقـــــرات امل ثاني
مــر الــذي العاليــة بــني مقاييســه الفرعيــة، األكاالرتباطــات البينيــة 

ضــد مــن فائدتــه يف التمييــز بــني فتلــف املشــاكل الــيت يقيســها، 
عــدة نســص فتصــرة. ظهــرت منــه وعــدم وضــو  بنيتــه العامليــة؛ 

 The القصـريعـدد تاملمـا ُ ـي بهـو لنسـص املختصـرة اذه هـ أحـد

Mini-Mult . 
مــن  1968 هــذه الصــيغة يف   Kincanonاقتــبس كنكــانونو       

اًل بتقسـيم فقـرات  أو قام  إذ ،للمقياسالكاملة  1943نسخة عام 
رتباطهـــا اقـــيم كـــل مقيـــاس فرعـــي إىل جمموعـــات فرعيـــة حســـب 

رتبط يــــالفقـــرات الــــيت  كــــلببعضـــها، حبيــــ  تضــــم كـــل جمموعــــة  
 أو 0.30قــــدره  Phi Coefficientمبعامــــل فــــاي بعض بــــبعضــــها 
ســلفاً عــن ارتبــار الفقــرات  منشــورةفقــاً لبيانــات و ذلــك و أعلــى، 

ببعضــها ضــمن كــل مقيــاس فرعــي. تلــى ذلــك اختيــار الفقــرات 
بالتناسـب  جمموعـات بنـودهكل مقياس فرعي مـن تشكل  اليت سُ 
(Kincannon, 1968) .قــــام باملقارنــــة بــــني هــــذه  ،وبعــــد ذلــــك

النسخة املختصـرة والنسـخة األصـلية الطويلـة عـرب عـدة عينـات، 
أن تباين الدرجات على النسخة املختصرة أقـل منـه علـى  جدو و 

أن هـذه النسـخة رمبـا  -ردو أكما  -يعتوهذا  .النسخة الطويلة
مـن األداء ال حتاكي الطويلة يف حساسيتها للمستويات املرتفعة 

ومـــع يســـري علـــى قـــيم املتوســـط.  هذاتـــ علـــى املقـــاييس، واألمـــر
املقيــاس، مبقــدار  وجــود فاقــد يف مقــدار املعلومــات الــيت يتيحهــا
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رمبا مفيد لألغراض  غري أنهباملقارنة مع النسخة الطويلة،  %،14
حـص املقيـاس يف . وفُ (Kincannon, 1968)العياديـة نظـراً لقصـره 

متحـــور هـــذا الفحـــص غالبـــاً علـــى و  ؛عـــدة دراســـات بعـــد نشـــره
ة ضــا  العياديــو تفــا  بينــه وبــني النســخة الطويلــة يف األمــدى اال

 ,Gaines, Abramsنظــر مــثاًل:ا) ةاملختلفــة ومــع عينــات فتلفــ

Toel, & Miller, 1974; Harford, Lubetkin, & Alpert, 1972; 

Hobbs, 1974; Hobbs & Fowler, 1974; Huisman, 1974; 

Palmer, 1973; Percell & Delk, 1973; Rybolt & Lambert, 

جـاءت نتـائج هـذه الدراسـات بوجـود قـدر مـن وإمجااًل  .(1975
اســتخدام النســخة الطويلــة  مــع تفضــيلالتطــابق بــني النســختني، 

رتبـار ( ملعـامالت اال1)ويعـرض اجلـدول . سكنـاً كلما كان هذا 
بني النسخة الطويلة من املقياس مـع النسـخة املختصـرة موضـو  

Shields (1975) شـــــــــــــــــــــيلد البحـــــــــــــــــــــ ، كمـــــــــــــــــــــا خلصـــــــــــــــــــــها 

.  
  1 جدول
كمييا فييع عييدة دراسييات  جييه للشخصييية و الصييورتيا المختصييرة والةويليية مييا مقيييا  مينيسييوتا متعييدد األرتبيياب نيييا مقييايي  عييام ت االمقيييم 

 Shields (1975) شيلدزعرضها 
 

Kincannon 

(1968) 

Newton 

(1971) 

Armentrout 

& 

Rouzer 

(1970) 

Armentrout 

(1970) 

Shields 

(1975 ) 

1 

Shields 

(1975 ) 

2 

 0.43 0.76 0.35 0.51 0.63 0.75 الكذب )ل(

 0.40 0.62 0.09 0.57 0.30 0.45 الخةأ )ف(

 0.22 0.47 0.73 0.59 0.46 0.80 )ك( التصحيح/الدفاعات

 0.83 0.74 0.44 0.72 0.69 0.72 التوهم المرضع )هي  (

 0.82 0.83 0.47 0.64 0.64 0.79 كتئاب )د(/اال نقباضاال

 0.68 0.76 0.49 0.63 0.46 0.70 الهيستيريا )هي ي(

 0.42 0.59 0.67 0.53 0.61 0.83 نحراف السيكوناتع )ب د(اال

 0.25 0.64 0.70 0.57 0.39 0.79 البارانويا )ب أ(

 0.58 0.85 0.71 0.72 0.54 0.88 السيكاثينيا )ب ت(

 0.62 0.72 0.56 0.76 0.53 0.84 الفصام )  ك(

 0.14 0.65 0.44 0.52 0.28 0.71 الهو  الخفيف )م أ(

ذلك ومن خرى، أثقافات املقياس وُكيف على  اوتُرجم هذ
 (Mirzamani, Karaminia, Salimi, & Besharat, 2005)الفارسية 

والكندية/الفرنسية  (В.П.Зайцев, 2004)والروسية 
(Pulvermacher & Bringmann, 1971) .( 1984وقام الطويل )

ختبار "الصيغة املختصرة ال باسملعربية إىل ا بنقل هذا املقياس
كما يف ،  وتتكون هذه النسخة ."جهو الشخصية املتعدد األ

 11على  ، مو عةً ال( –فقرة )نعم  72من ، النسخة األصلية
الصفحة النفسية  د مقاييس لص ثالثة منها اً:فرعي اً مقياس

 استخدامل معايري بو استخرج له جداو  .عيادية وامانية مقاييس
  472ناث(، إ 238فردًا من السعوديني ) 613عينة حجمها 

يف دليل  (1984) رد الطويلأو وقد مرضى.  141و أسوياءمنهم 
املقياس املنشور قيامه بالكثري من الدراسات حول حتليل 

 األداءالفقرات وقدرهتا التمييزية، ووصف عدة نتائج متييزية يف 
بيانات إحصائية  ةن الدليل ال يعرض أيأ غريعلى املقياس، 

 على مقاييسه. كما ال األداءالفرو  يف  أوحول بنود املقياس 
ومل نات عن ثبات وصد  املقياس. بيا ةيتضمن هذا الدليل أي
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منشوره  دراسة ةثور على أيعتفلح جهود الباح  احلايل يف ال
إىل  االختبارشارت تقارير مبكرة عن هذا أوقد تتضمن ذلك. 

مشاكل سيكومرتية يف هذا املقياس، بناًء على ما يتضمنه 
غياب املعلومات الكافية عن ثباته وصدقه  أبر هادليله، ومن 
 (. 1986؛ الطريري، 1985)فرج،  املنشوريف دليله 
اليزال ُيستخدم يف  االختبارن هذا أعلى  شواهدوهناك       

عدد من  يفبعض مؤسسات الصحة النفسية العامة واخلاصة 
مناطق اململكة العربية السعودية، بالرغم من عدم وجود بيانات  

السيما  ،السيكومرتيةته ئمكافية للحكم على مدى مال
األصلية  يف الدراسة سواء، اإلكلينيكي ستخداملال صالحيته

 ةدراسات تقييمي ةيف أي مأ(، 1984إلعداد املقياس )الطويل، 
صبح من الضروري أوهلذا  هلا، حسب علم الباح .ة الحق

 ج مبثل هذه البيانات، األمر الذيللخرو  الختبارا تقييم هذا
 سعت هذه الدراسة إىل تلبيته.

إىل تقييم مدى صالحية هذا املقياس هتدف هذه الدراسة و 
شواهد البعض العيادي، من خالل مجع  ستخداملال

لفا أ ؛ قيموحتديداً  ؛وتقييمهالدعم ذلك الضرورية  السيكومرتية
ثبات وقيم  ؛تسا  الداخليكرونباخ كمؤشر على ثبات اال
صحح بني الفقرات رتبار املإعادة التطبيق، ومعامالت اال

يُفرتض  وقدرة املقياس على التمييز بني من ؛ومقاييسها الفرعية
والصد   ؛ضطرابات نفسية فتلفةشخصني باام السواء وامل

املرتبط با كات من خالل فحص العالقة بني املقاييس 
الفرعية املكونة هلذا املقياس واملقاييس الفرعية ذات العالقة من 

مت  . وفيما يتعلق باألخري، (SCL-90)قائمة مراجعة األعراض
حصائيًا بني فتلف إرتباطات موجبة ودالة اافرتاض وجود 

عام،  وجهمقاييس مينيسوتا ومقاييس قائمة مراجعة األعراض ب
 2 واج املقاييس الفرعية اليت يعرضها اجلدول أوخاصًة بني 

قاييس الفرعية املدناه، وذلك على ضوء وصف ما تقيسه أ
والطريري  (2005 ؛1984)البحريي عراض عند لقائمة مراجعة األ

املختصرة من  وما تقيسه املقاييس الفرعية للصورة ،(1996)
 (1984جه للشخصية )الطويل، و مقياس مينيسوتا متعدد األ

 

  

 2جدول 

 عراضالمختصر ومقايي  قائمة مراجعة األاالرتباطات البينية المُفترضة نيا المقايي  العيادية الختبار مينيسوتا  
 عراضبط نه ما مقايي  قائمة مراجعة األن يرتأمايفترض  المقيا  الفرعع ما اختبار مينيسوتا م

 األعراض اجلسمانية )اجلسدنة(، القلق. التوهم املرضي )هـ س( 1
 االكتئاب، احلساسية التفاعلية، القلق. كتئاب )د(/اال نقباضاال 2
 األعراض اجلسمانية )اجلسدنة(، القلق. اهليسترييا )هـ ي( 3

 2تانع جدول 

 العدائية. السيكوبايت )ب د(حنراف اال 4

 البارانويا/ األفكار الربانويدية ، احلساسية التفاعلية، العدائية. البارانويا )ب أ( 5
 الوسواس القهري، القلق، قلق اخلواف. السيكاثينيا )ب ت( 6
 البارانويا/ األفكار الربانويدية ، الذهانية. الفصام )س ك( 7
 االكتئاب.القلق،  اهلوس اخلفيف )م أ( 8
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 المنهج:
ذات منهج عيادية سيكومرتية وصفية املنهج: هذه دراسة 

  .Cross-sectional ومقطعيرتباطي ا
سحبت عينات هذه الدراسة من نزالء جممع األمل العينة: 

وطلبة مرحلة  ،للصحة النفسية بالرياض )العينة العيادية(
واإلمام حممد بن سعود امللك سعود  يتالبكالوريوس يف جامع

ذلك خالل كان بالرياض )العينة غري العيادية(. و اإلسالمية 
راد . ووافق كل أفهـ1438الفرتة من حمرم إىل ربيع الثاين، 

العينات على املشاركة سلفاً، بتوقيع منوج موافقة خا . 
ناث(، من نزالء إ %18.7فردًا ) 155وتتكون العينة العيادية من 

مجع البيانات،  مدةخالل  مراجعي املؤسسة العالجية أو
حمكات املشاركة املتمثلة يف استقرار األعراض مجيعًا استوفوا 

املرضية، كما يقررها العيادي املمارس، وعدم وجود أعراض 
 داة أبقت طُ حادة حالية. 

البح  الرئيسة )الصيغة املختصرة من مقياس الشخصية 
جه( على هذه العينة فرديًا بواسطة عدد من و متعدد األ
 وُحدد التشخيص الطبنفسي .النفسيني العاملني املختصني

من جانب آخر، وفقًا ملا ورد يف امللف الطيب لكل منهم. 
ناث(، إ% 38.5فردًا ) 260تكونت العينة غري العيادية من 

قية يف قسم علم النفس، ويتو   الب %(47.7)يدرس أغلبهم 
 جتماعية والطبيعية. على مدى واسع من التخصصات اال

مل يذكر و  ،طبقت أدوات الدراسة على أفراد هذه العينة مجاعياً 
سابقاً.  أونفسي حاليًا  فتص أومنهم مراجعته لطبيب  أي  

 والعيادية لعينيت للخصائص الدميوغرافية (3)ويعرض اجلدول 
ال تتوفر معلومات عن املستوى التعليمي نه ، علمًا أالدراسة

 .ألفراد العينة العيادية
 3جدول
 :البيانات الديموغرافية والعيادية للعينتيا: العيادية وغير العيادية 
 

 (260العينة غير العيادية )ن = (155العينة العيادية )ن = 
 العمر

 22(/2.20)± 22.43 31(/9.46)± 33.48 وسيطمعياري( /انحراف ±متوسط ) 

 19 37 المدى 

 الجنس: ك )%(

 %(61.50) 160 %(72.25) 112 ذكر   

 %(38.50) 100 %(18.70) 29 أنثى 

 0 %(11) 17 غير ُمحدد 

 جتماعية: ك )%(الحالة اال

 %(3.80) 10 %(26.50) 41   متزوج 

 %(94.60) 246 %(51.60) 80 أعزب 

 0 %(1.3) 2 مةلق 

 %(0.40) 1 0 أرمل 

 %(0.40) 1 0 رغب نالتصريحأال  

 %(0.80) 2 %(20.60) 32 غير محدد 

 التشخيص الطبنفسي )للعينة العيادية(: ك )%(

  %(3.20) 5 الشخصية اضةرانات 

  %(1.90) 3 القةب اضةراب ثنائع 

  %(32.90) 20ندون  أواضةرانات القلق )قلق عام، رهاب اجتماعع، هلع مع  
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 (260العينة غير العيادية )ن = (155العينة العيادية )ن = 
 الشعر(رهاب الساح، وسوا  قهري، نتف 

  %(19.40) 30 فصام واضةرانات ذهانية عانرة 

  %(1.30) 2 اضةرانات انشقاقية 

 
ذهان ُمستحث  أوعقاقير  أوعتماد كحول ا أواضةرانات تعاطع 

 نالعقاقير
40 (25.80)%  

  %(3.80) 6 اكتئاب 

  %(31.60) 49 تشخيص غير ُمحدد 

 

 :أدوات الدراسة
: الصيغة يتبيانات هذه الدراسة من خالل اآلمُجعت 

داة اس الشخصية متعدد األوجه، وهو األاملختصرة من مقي
على كال العينتني؛ وقائمة مراجعة األعراض،  تالرئيسة وطُبق

 فقط؛ إضافة إىل استمارة وطبقت على العينة غري العيادية
قت على كال العينتني. وسبق ب  البيانات الدميوغرافية، واليت طُ 

ذلك تطبيق استمارة معلومات املشاركة واملوافقة املستنرية 
Informed Consentدوات:وصف موجز هلذه األ أيت.  وفيما ي 

 Consentاستمارة معلومات املشاركة واملوافقة املستنرية  (1

Form : 

وتتكون من جزأين؛ األول يشمل معلومات عن الدراسة       
وأهدافها واملطلوب من الفرد حال مشاركته؛ وكيف ستستخدم 
استجاباته؛ وحقه يف االنسحاب من الدراسة يف أي وقت 
دون إبداء األسباب. والثاين، منوذج موافقة على الدراسة، 

كما   يتضمن تقرير موافقة الفرد على املشاركة يف الدراسة
 ُوصفت يف استمارات املعلومات. 

 استمارة البيانات الدميوغرافية:  (2

جلنس )ذكر/أنثى(، وتاريص اوتتضمن استقصاًء ملتغريات        
امليالد، واحلالة االجتماعية )متزوج/أعزب/مطلق/أرمل/غري 

ه تضمنت هذ يف حني واجلنسية لدى كال العينتني.معروف(، 
 نطريقة اإلجابة عيضًا حتديدًا لأالعيادية االستمارة يف العينة 

دوات )أجاب عنها الشخص بنفسه/ قرأ له الفاحص األ
األسئلة وهو أعطى اإلجابات شفهيًا ودوهنا الفاحص/غري 
ذلك(، والتشخيص الطبنفسي األساسي )كما يف ملف 
املريض أو منوذج حتويله(. وتضمنت يف العينة غري العيادية 

 يدرس اا الفرد، والتخصص الدراسي، حتديدًا للجامعة اليت
ووجود مشاكل نفسية حالية أو سابقة )هل تراجع حالياً، أو 

سية ختصك؟ سبق لك مراجعة فتص نفسي ملشكلة نف
التشخيص حال كانت  سم املشكلة/انعم/ال، مع طلب كتابة 

 اإلجابة بنعم(. 
النسخة السعودية للصيغة املختصرة من مقياس مينيسوتا  (3

  : (1984متعدد األوجه للشخصية )الطويل، 
فقرة تقريرية جياب عنها بنعم أو ال، مو عة  72تتكون من      

على ثالثة مقاييس صد  وامانية مقاييس عيادية، كما هو 
 ومت استعراض هذه األداة يف املقدمة.(. 4موضح يف اجلدول )

 4جدول 
المقايي  العيادية فع الصورة السعودية المختصرة ما مقيا  مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية   
 ن يقيسه المقيا  )الدرجة المرتفعة(أوصف مايفترض  عدد الفقرات سم المقيا  ورمزها م
 عدد الفقرات املرتوكة دون إجابة.  ؟ 
 املرغوبية االجتماعية ونزعة املستجيب إلظهار نفسه بصوره مقبولة اجتماعياً. 7 الكذب )ل( 1
ارتفا  احتماالت عدم فهم املفحو  أو عدم قدرته على القراءة أو اإلمهال وعدم التعاون، وقد تشري الدرجة  14 مقيا  الخةأ )ف( 2
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 ن يقيسه المقيا  )الدرجة المرتفعة(أوصف مايفترض  عدد الفقرات سم المقيا  ورمزها م
 املرتفعة لوجود اضطرابات نفسية ذهانية.

مقيا   3
 التصحيح/الدفاعات

تشري الدرجة العالية عليه إىل احتمالية وجود حتريف متعمد يف االستجابة حنو الظهور مبظهر سوي، كما  16
ُيستخدم لتصحيح املقاييس العيادية ب ضافة جزء حمدد من درجته أو كلها إىل بعض املقاييس العيادية لتحسني 

 قدرهتا التشخيصية.
ض امر صابة باألالية اإلمحتاالهتمام املبالغ فيه بالوظائف اجلسمية وقلق الصحة، دون وجود مربر حقيقي ال 14 التوهم المرضع )هي  ( 4

 اجلسمية. 
 نعدام احليلة والنظرة اليائسة للحياة واملستقبل.اتدين الرو  املعنوية وتفشي مشاعر اليأس والتشاؤوم و  20 اإلنقباض/اإلكتئاب )د( 5
اهلسترييا التحولية: شكاوى جسمية عامة أو حمددة كالشلل أو املشاكل املعوية أو القلبية أو التقلصات، أو  26 الهيستيريا )هي ي( 6

  مات.احتمالية ظهورها خالل األ
اإلنحراف السيكوناتع  7

 )ب د(
وامليل جتماعية، كرتاث باملعايري االستفادة من اخلربات، وضعف اال ستجابة االنفعالية، وعدم االسطحية اال 18

 إىل السلوك اإلجرامي واالحنراف.
 شخصية.الضطهاد يف العالقات الشك املبالغ فيه وفرر احلساسية ومشاعر العظمة واال 14 البارانويا )ب أ( 8
 وس ومايتعلق اا من قلق. اوف املرضية بكل أنواعها، والسلوكيات القهرية أو الوسااملخ 16 السيكاثينيا )ب ت( 9

 فكار الغريبة والسلوك الذهاين الشاذ والعزلة. اضطرابات التفكري التفككي واأل 20 ك(الفصام )   10

 (:1984)البحريي،   SCL-90 مراجعة األعراضقائمة 
فقرة تقرير ذايت، جُياب عنها باستخدام  90تتكون من     

على مخس فئات )مطلقاً، نادراً،  متصل من نو  ليكرت،
حياناً، كثرياً، دائماً(، وذلك حسب انطباقها على املفحو  أ

ملرتفعة ارتفاعًا يف خالل الشهر املاضي. وتعكس الدرجة ا
قاس. والفقرات مو عة على تسعة مقاييس فرعية املفهوم امل

 Somatization (12هي: األعراض اجلسمانية )اجلسدنة( 
 Obsessive-Compulsive Symptomsفقرة(؛ الوسواس القهري 

أو بني الشخصية  فقرات(؛ احلساسية التفاعلية 10)
Interpersonal Sensitivity (9  ؛ االكتئاب)فقراتDepression 

فقرات(؛ العداوة أو العدائية  10) Anxietyفقرة(؛ القلق  13)
Hostility (6  ؛ قلق اخلو)ف افقراتPhobic-Anxiety (7 

   Paranoid ideationفقرات(؛ والبارانويا أو األفكار الربانويدية 
فقراتPsychoticism(10  .) خريًا الذهانية أفقرات(؛ و  6)

باإلضافة إىل ما سبق، امة سبع فقرات ال تنتمي ألي من تلك 
ا أن ُتستخدم ألغراض أخرى. وقد املقاييس الفرعية، وأُريد هل

( النسخة العربية من هذا املقياس، اعتماداً 1984عد البحريي )أ
 1973على صيغته األصلية اليت نشرها ديروقاتيس ورفاقه عام 

(Derogatis, Lipman, & Covi, 1973) واستخرج له بيانات ،
 ثبات وصد  مالئمة على عينات مصرية. 

ص السيكومرتية هلذه األداة على وقد ُفحصت اخلصائ       
عينات سعودية فتلفة يف دراسات أخرى. وبعض تلك 
استخدم كل املقاييس الفرعية أو أغلبها كدراسات الطريري 

(، فيما 2015( ودربشي )2002( وا ارب والنعيم )1996)
كتئاب فقط،  عضها اآلخر على مقياسي القلق واال اقتصر ب

 (.  2012( والزهراين )2005 ؛1999كدراسات ا ارب )
تواترت نتائج عدة دراسات على دعم ثبات االتسا      

 كلالداخلي للمقياس لدى عينات سعودية، بعضها استخدم  
مقاييسه الفرعية أو أغلبها، فيما اقتصر بعضها اآلخر على 

لفا عند أواالكتئاب. وتراوحت قيم ثبات  مقياسي القلق
، فيما تراوحت عند دربشي 0.88و 0.66( بني 1996الطريري )

؛ أما يف دراسة ا ارب والنعيم 0.85اىل  0.66( من 2015)
(، واليت قدمت بيانات مستقلة لعدة عينات من طالب 2002)

وحت اوطالبات املراحل املتوسطة والثانوية واجلامعة، فقد تر 
-0.80( ملقياس البارانويا إىل )0.70-0.62هذه القيم فيما بني )
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اسة احلالية فقد مت ملقياس االكتئاب. أما يف الدر ( 0.84
  0.67لفا مالئمة تراوحت بني أاستخراج قيم 

عراض اجلسمانية. ويعرض ملقياس األ 0.86ملقياس البارانويا و
( لتفاصيل هذه القيم يف هذه الدراسات. أما 5اجلدول )
لفا ملقياس أالدراسات األخرى، فقد بلغت قيمة خبصو  
( 2012( والزهراين )1999عند ا ارب ) 0.88و 0.79االكتئاب 

عند ا ارب  0.70لفا للقلق أكانت قيم  يف حنيعلى التوايل، 
 (. 2012عند الزهراين ) 0.81( و1999)
وفيما يتعلق بصد  املقياس، فيتوفر بيانات تدعم صدقه     

الداخلي كما يتحدد بارتبار درجات املقاييس الفرعية بالدرجة 
للمقياس من جهة، وباالرتباطات بني البنود والدرجة الكلية 
خرى. فنشر الطريري أية على مقاييسها الفرعية من جهة الكل

الرتبار املقاييس الفرعية بالدرجة الكلية فيما بني  ا( قيمً 1996)
، كما ُقدمت نتائج تدعم ُحسن ارتبار الفقرات 0.90و 0.78

(، إذ 2002عيم )مبقاييسها الفرعية يف دراسة ا ارب والن
ملقياس الوسواس  0.66-0.40تراوحت هذه القيم فيما بني 

ارتباطات ملقياس البارانويا؛ وظهر وجود  0.73-0.46القهري و
حصائيًا ومناسبة القيمة بني البنود والدرجة الكلية إ دالة

 (. 1996للمقياس عند الطريري )
عند كل خرياً، فقد مت التحقق من صد  ا كمني للمقياس أ  

(، وجاءت النتائج 2015( ودربشي )2002من ا ارب والنعيم )
، يتضح توافر هذا املقياس لًياعمة له. وبالنظر هلذه النتائج كدا

على اخلصائص السيكومرتية املناسبة الستخدامه ألغراض هذه 
 الدراسة.

 5جدول 
 قيم ثبات ألفا كرونباخ لمقايي  قائمة مراجعة األعراض فع الدراسة الحالية وث ث دراسات سانقة 

 و( )مراجع1996الةريري ) سم المقيا  ا م
 عيادات نفسية(

( )ط ب وطالبات 2002المحارب والنعيم )
 مرحلة متوسةة وثانوية وجامعة(

( 2015درنشع )
 )طالبات جامعة(

الدراسة 
 الحالية

األعراض  1
 اجلسمانية

0.88 0.76-0.83 0.75 0.86 

 0.76 0.80 0.75-0.67 0.79 الوسواس القهري 2

احلساسية  3
 التفاعلية

0.91 - - 0.81 

 0.82 0.85 0.84-0.80 0.88 االكتئاب 4

 0.83 0.80 0.79-0.72 0.87 القلق 5

 0.72 0.68 - 0.79 العدائية 6

 0.69 0.66 0.74-0.62 0.80 قلق اخلواف 7

 0.67 0.67 0.70-0.62 0.66 البارانويا 8

 0.80 0.79 0.80-0.67 0.82 الذهانية 9

  - - 97.- الدرجة الكلية

  اإلحصائية: التحلي ت

استخدمت قيم اإلحصاءات الوصفية )املتوسط واالحنراف 
عتدالية ااملعياري والتكرارت( لوصف البيانات. ومت التحقق من 

االلتواء والتفرطح إىل  القيم اخلام ملعامالتالتو يع بتحويل 
 Outlierُعينت القيم املتطرفة الدرجات املعيارية املقابلة هلا. 

املعيارية املناظرة هلا، وُعدت أي درجة باستخراج الدرجات 
قيمًة متطرفة ومت  3.29فردية تتجاو  درجتها املعيارية املناظرة 

 معلميه اختبارات ال استخدامُحللت البيانات بو حذفها. 
Non-parametric  عدم السابقة حال أظهرت نتائج اخلطوة

العينتني مت التحقق من جوهرية الفرو  بني و عتدالية تو يعاهتا. ا
اختبار ت للعينات املستقلة  استخدامب العيادية وغري العيادية
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اختبار مان ويتت  أوحال كان التو يع اعتداليًا لكال العينتني، 
Man-Whitney  حال كان التو يع غري اعتدايل. كما ُفحصت

اختبار بريسون يف حال  استخدامبني املتغريات ب رتبارقيم اال
خدم ستُ احال عدم حتقق ذلك. للرتب سبريمان  أوعتدالية، اال

بغرض إعادة التحقق  Analysis of Covarianceحتليل التغاير 
من جوهرية الفرو  بني اجملموعتني العيادية وغري العيادية مع 

رتبار الثنائي ومعامل اال ؛عزل إسهام متغريات دخيلة
لفحص جوهرية العالقة بني  (Point-biserial)املتسلسل 

ودرجات املقاييس لدى كمتغري نوعي ثنائي متغريي اجلنس  
حندار اللوغاريتمي غري العيادية. كما ُوظف حتليل االالعينة 
ألغراض التحقق من قدرة  Binary Logistic Regressionالثنائي 

املقاييس على التمييز بني العينتني العيادية وغري العيادية على 
، أي بعد عزل إسهام االرتباطات البينية بني أصيل ونقيحنوغ 

 املتغريات يف وصول قيمة الفرو  إىل الداللة اإلحصائية. 
نظرًا لتضمن هذه الدراسة مقارنات متعددة أخرياً،     

Multiple comparisons كما يف املقارنة بني أداء العينتني ،
به  طوما يرتب ،الفرعية غري العيادية على املقاييسو العيادية 

وجود مثل هذه املقارنات من تفاقم الحتماالت ظهور اخلطأ 
 الفرض الصفري على حنو خاطئ( رفضل )و من النو  األ

(Tabachnick & Fidell, 2007)فقد ُوظف تصحيح بونفريوين  ؛
Bonferroni Correction وذلك بقسمة  ،ذلك للحد من

( املعمول به على عدد املقارنات، واعتماد 0.05لفا )مستوى أ
على  يرفض الفرض الصفري أويقبل النتيجة كمستوى داللة 

النسخة  استخدامالتحليالت اإلحصائية ب مجيعُأجريت ضوئه. 
 . SPSSمن برنامج  23

 النتائج:

 ليةو نتائج التحلي ت اإلحصائية األ
قبل الشرو  ب جراء التحليالت اإلحصائية اخلاصة      

 ليةأو حصائية عدة حتليالت إ جريتأبأهداف الدراسة، 

عتدالية تو يع درجات فتلف ا :مرينأهدفت إىل التحقق من 
ومدى تأثري متغريي العمر واجلنس كمتغريات دخيلة  ؛املقاييس

Confounding . عتدالية تو يع الدرجات امت التحقق من مدى و
 وقدمدى جوهرية قيم االلتواء والتفرطح،  فحصعن طريق 

حولت هذه القيم إىل الدرجات املعيارية املناظرة هلا، وذلك 
خطائها املعيارية، على النحو املوصوف أبقسمتها على قيم 

، وذلك لكل املقاييس الفرعية من Field (2005)عند فيلد 
ُعدت و مقياس مينيسوتا املختصر وقائمة مراجعة األعراض. 

 ت قيمة و االتفرطح دالة إحصائيًا إذا   أوقيم االلتواء و/
)دالة  2.58 أو( 0.05)دالة عند  1.96 املناظرة الدرجة املعيارية

حجام ونظرًا لِكرب أ (.0.001)دالة عند  3.29 أو( 0.01عند 
قيم االلتواء ب قد يصلنسبياً، األمر الذي هذه العينات 

على حنو ُمضلل، فقد حصائية إىل مستوى الداللة اإللتفرطح او 
 متت معاينة أشكال التو يعات لتقييمها بصرياً. يعرض اجلدول

ح لقيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية وااللتواء والتفرط( 6)
ومدى جوهريتها، ملقاييس الصورة املختصرة من اختبار 

تائج هلذه الن (7)لكال العينتني. فيما يعرض اجلدول  امينيسوت
 عراض للعينة غري العيادية. على مقاييس قائمة مراجعة األ

فقد اتضح تفرطح تو يع ل، و اوكما يظهر يف هذه اجلد      
درجات عدد من مقاييس الصيغة املختصرة من اختبار 
مينيسوتا لدى العينة العيادية؛ وهي مقاييس التصحيح 
واالكتئاب والسيكاثينيا واهلوس اخلفيف، فيما كانت بعضها 

مقاييس التوهم املرضي واهليسترييا  :ملتوية لدى هذه العينة
ظهرت النتائج تفرطح أالعيادية، ف ما يف العينة غريأوالبارانويا. 

تواء على تو يع فقط، فيما كان هناك االلمقياس الفصام 
درجات مقاييس اخلطأ والتوهم املرضي واالكتئاب واالحنراف 

ت مقاييس اختبار قائمة ما خبصو  تو يع درجاأالسيكوبايت. 
 وإماما التواء إعراض، فأظهرت النتائج وجود مراجعة األ
الوسواس  املقاييس عدا مجيع درجات كليهما يف  وإماتفرطح 

 .القهري واحلساسية التفاعلية
. 
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 6جدول 
مقيا  مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية حصاءات الوصفية واعتدالية التوزيع لمقايي  الصورة السعودية المختصرة ماقيم اإل 

 7جدول 
 قيم اإلحصاءات الوصفية واعتدالية التوزيع لمقايي  قائمة مراجعة األعراض عند العينة غير العيادية 

 التفرطح االلتواء ع م سم المقيا  ورمزها م

 16.- ***63. 7.45 12.99 األعراض الجسمانية 1

 56.- 22. 5.99 13.05 الوسوا  القهري 2

 58.- 33. 6.00 10.81 الحساسية التفاعلية 3

 47.- **40. 7.76 14.41 االكتئاب 4

 09. ***77. 6.39 9.99 القلق 5

 ***1.57 ***1.07 3.89 5.70 العدائية 6

 *65. ***90. 4.11 5.28 قلق الخواف 7

 23.- *37. 3.95 7.39 البارانويا 8

 39. ***74. 6.26 9.04 الذهانية 9

 0.001***/دال عند     0.01،    **/دال عند 0.05*/ دال عند 

 سم المقيا  ورمزها م
 العينة غير العيادية العينة العيادية

 التفرطح االلتواء ع م التفرطح االلتواء ع م

 30.- 03.-  1.37 3.16 57.- 17.- 1.54 3.73 الكذب )ل( 1

 04. 61.*** 2.27 3.70 67.- 25. 2.34 3.81 الخةأ )ف( 2

3 
التصحيح /الدفاعات 

 47.- 29. 2.58 7.25 90.-* 22. 3.02 8.13 )ك( 

 57.- 36.* 2.51 4.13 49.- 51.* 3.10 4.34 التوهم المرضع )هي  ( 4

 19.- 56.*** 3.08 6.86 90.-* 28. 3.50 8.04 االنقباض/االكتئاب )د( 5

 36.- 16. 2.86 10.32 32.- 47.* 3.25 11.25 الهيستيريا )هي ي( 6

7 
االنحراف السيكوناتع 

 39.- 40.* 2.69 6.74 50.- 26. 2.71 7.91 )ب د(

 56.- 24. 2.18 5.74 49.- 40.* 2.44 5.92 البارانويا )ب أ( 8

 61.- 21. 3.62 7.10 97.-* 09.- 4.00 7.32 السيكاثينيا )ب ت( 9

 87.-** 11. 3.75 7.24 73.- 17. 4.55 7.34 الفصام )  ك( 10

 52.- 10. 2.30 5.37 84.-* 02. 2.53 5.03 الخفيف )م أ(الهو   11

 0.001***/دال عند     0.01،    **/دال عند 0.05*/ دال عند 
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أما خبصو  مدى إسهام متغريي العمر واجلنس  
ن وسيط أ نتائج اختبار مان ويتتكمتغريات دخيله؛ فأظهرت 

=  على منه لدى غري العيادية )يأالعينة العيادية  العمر لدى
ن وجود هذا الفر  قد أ غري(. 0.000، مستوى الداللة: 26.37

التحليالت ينبغي ضبطه يف  ال يربر اعتبار العمر متغريًا دخياًل 
بني  ة ومرتفعةمنط ارتباطات دال إذ مل يظهر وجوداألساسية، 

ن م ي  أ. ففيما مل تصل الدرجات على املقاييس الفرعية والعمر
حصائية لدى العينة غري قيم االرتباطات إىل الداللة اإل

جوهرية ولكنها منخفضة القيمة  العيادية، ارتبط العمر بقيم
 :هي فقط لدى العينة العيادية وحجم األثر مع ثالثة مقاييس

( 0.01، مستوى الداللة: 0.22-حنراف السيكوبايت )ر = اال
( والفصام )ر = 0.05، مستوى الداللة: 0.22-والبارانويا )ر = 

   (. 0.05، مستوى الداللة: 0.24-
النتائج وجود فرو  دالة أظهرت اجلنس، تغري مب وفيما يتعلق    
نثى(، بعد أتو يع متغري اجلنس )ذكر/حصائيًا بني العينتني يف إ

، χ2 (2) = 13.415, p < .000))ضددوا اجلنس،  من مل استبعاد
وإن كان حبجم أثر منخفض كما يتحدد باختبار كارمر  

Cramer's V = فيما . و (0.000، مستوى الداللة: 0.18)كارمر
رتباطات اوجود عدم بالثنائي رتبار االجاءت نتائج معامل 

ودرجات املقاييس لدى العينة غري حصائيًا بني اجلنس إدالة 
رتباطات دالة بني هذا املتغري وبعض االعيادية، فقد ظهر وجود 

، 0.18-املقاييس لدى العينة العيادية، وهي؛ الكذب )ر = 
، مستوى الداللة: 0.23)ر =  اخلطأو (، 0.05مستوى الداللة: 

(، 0.01داللة: ، مستوى ال0.36التوهم املرضي )ر = و (، 0.01
البارانويا )ر و (، 0.01، مستوى الداللة: 0.26اهليسترييا )ر = و 
، 0.24الفصام )ر = و (، 0.01، مستوى الداللة: 0.26= 

، مستوى 0.19اهلوس اخلفيف )ر = و (، 0.01مستوى الداللة: 
خرجت تائج، ففي حال وبناًء على هذه الن (.0.05الداللة: 

وجود فرو  جوهرية بني بالتحليالت األساسية الالحقة 
العينتني العيادية وغري العيادية يف أي من هذه املقاييس 
السبعة، سيتم إعادة التحقق من داللة الفرو  بني عزل أثر 

 متغري اجلنس. 
 نتائج التحلي ت اإلحصائية األساسية

 :كرونباخ وإعادة التةبيق(لفا  أنتائج دراسات الثبات )
كرونباخ -لفاأ التحقق من الثبات حبساب معامل مت

(Cronbach’s α) إضافًة إىل انفرادعلى  لدى كال العينتني ،
. عينة فرعية من العينة العيادية استخدامثبات إعادة التطبيق ب

اسي ملقي 0.45لفا للعينة العيادية من أحت قيم ثبات و اوتر 
على مقياسي  0.83ىل إالكذب واالحنراف السيكوبايت 

العينة  دحت قيم هذا املعامل عنو االسيكاثينيا والفصام. فيما تر 
على  0.78يف مقياس الكذب إىل  0.31غري العيادية بني 
حت قيم و اما ثبات إعادة التطبيق، فقد تر أمقياس السيكاثينيا. 

ل والثاين بفاصل و رتبار بني التطبيقني األمعامالت اال
يف مقياس  0.81يف مقياس االكتئاب اىل  0.50أسبوعني، بني 

 هلذه النتائج تفصياًل. ( 8)التوهم املرضي. ويعرض اجلدول 

 8جدول 
وإعادة التةبيق لمقايي  الصورة السعودية المختصرة ما مقيا  مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية لفا كرونباخأ قيم ثبات 

عدد  سم المقيا  ورمزها م
 الفقرات

 العينة غير العيادية العينة العيادية

 لفاأ
)ن إعادة التةبيق 

 لفاأ (19- 15=

 0.31 0.62 0.45 7 الكذب )ل( 1

 0.51 0.73 0.63 16 التصحيح /الدفاعات )ك( 2

 0.60 0.62 0.59 14 الخةأ )ف( 3
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عدد  سم المقيا  ورمزها م
 الفقرات

 العينة غير العيادية العينة العيادية

 لفاأ
)ن إعادة التةبيق 

 لفاأ (19- 15=

 0.62 0.81 0.76 14 التوهم المرضع )هي  ( 4

 0.64 0.50 0.70 20 كتئاب )د(نقباض/اال اال 5

 0.35 0.70 0.47 26 الهيستيريا )هي ي( 6

 0.50 0.71 0.45 18 نحراف السيكوناتع )ب د(اال 7

 0.41 0.63 0.52 14 البارانويا )ب أ( 8

 0.78 0.52 0.83 16 السيكاثينيا )ب ت( 9

 0.75 0.80 0.83 20 الفصام )  ك( 10

 0.51 0.67 0.61 12 الهو  الخفيف )م أ( 11

 نتائج دراسات الصدق: 
على  داللة الفروق نيا العينتيا العيادية وغير العيادية

 : مقايي  اختبار مينيسوتا المختصر
للفرو  بني العينتني يف نتائج اختبار مان ويتت  خرجت      

ذات التو يع غري مقاييس الصيغة املختصرة الختبار مينيسوتا 
 العينة العياديةلصاحل حصائيًا إدالة وجود فرو  ب ،عتدايلاال

لفا من أبعد تصحيح قيمة ، وذلك على بعض املقاييس
شار وين امل( وفقًا لتصحيح بونفري 0.0045إىل )املعتادة ( 0.05)

لعينة ل قيم الوسيطكانت  وقد(. 0.004=11÷0.05له آنفًا )
 ،العينة غري العياديةنظرياهتا عند أعلى جوهريًا من العيادية 
 واالحنرافاالكتئاب  مها: فقط العيادية من املقاييس اثننيعلى 

ما بالنسبة ملقياس أ. (9)السيكوبايت، كما يبني اجلدول 
كانت درجاته متو عة اعتدالياً، فأظهرت نتائج الذي  الكذب، و 
أن متوسط العينة العيادية )م = للعينات املستقلة اختبار ت 

)م =  على جوهريًا من متوسط العينة غري العياديةأ( 3.73
(. 0.000مستوى الداللة: ، -3.78=  (293.83)( )ت 3.16

 9جدول 
للصورة السعودية المختصرة ما مقيا  مينيسوتا متعدد األوجه للشخصعالفروق نيا العينتيا العيادية وغير العيادية على المقايي  الفرعية  
 الداللة**مستوى  ى الوسيط نوع العينة* اسم المقيا  ورمزه م
 0.010 20.84 7 ع غ ع التصحيح /الدفاعات )ك(  1

 8 ع ع

 0.559 19.11 3 ع غ ع الخةأ )ف( 2

 4 ع ع

 0.825 17.73 4 ع غ ع التوهم المرضع )هي  ( 3

 4 ع ع

 0.002 20.36 6 ع غ ع االنقباض/االكتئاب )د( 4

 7 ع ع

 0.020 17.29 10 ع غ ع الهيستيريا )هي ي( 5

 11 ع ع

 0.000 21.61 7 ع غ ع االنحراف السيكوناتع )ب د( 6

 8 ع ع
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**/ مستوى      */   غ  : العينة غري العيادية،     : العينة العيادية
 ( وفقاً لتصحيح بونفريوين.0.0045الداللة املعمول به هو )

من نه أب القاضيةبعض التوصيات العلمية مع  اواتساقً 
 200أكرب من ( ن يسهم حجم العينة الكبري نسبيًا أاملمكن 
يف النظر إىل تو يع الدرجات على  (Field )(2005)عند فيلد 

كنتيجة لتضخيم حجم العينة   نه غري اعتدايل على حنوغ مضللأ
الكبري نسبيًا لألخطاء املعيارية لقيم االلتواء والتفرطح، على 

عتدالية إىل املستوى الدال ابتعاد عن االحنوغ يصل بأي 
 ;Field (2005)  )انظر مثاًل: حصائيًا حىت لو كان طفيفًا إ

Hoekstra, Kiers, and Johnson (2012); Royston (1991); 

Tabachnick and Fidell (2007) ،)ليه هذاإيؤدي  وما 
حصائية ات اإلاالختبار   نبستدالل غري الدقيق من اال
إعادة التحقق حصائية، فقد جرى ية املعروفة بقوهتا اإلماملعل
  . للعينات املستقلة اختبار ت استخدامب داللة الفرو من 
 نتائج اختبار مان ويتتاملستخرجة مع النتائج  مجيعتطابقت و 

عدا ما يتعلق مبقياسي التصحيح واهليسترييا،  اآلنف عرضها،
معروضة يف  – العينتنيمتوسطي هاتني الفرو  بني  وصلت إذ

، 0.005و 0.002ا، مستويات دالة إحصائيً  ىلإ- (6)جدول 
وبالنظر ملدى عدم . ةعلى التوايل، وذلك لصاحل العينة العيادي

ن أيتضح ، (6)عتدالية هذين املقياسني كما يعرضها اجلدول ا
ريًا فيما مقياس اهليسترييا تو يع مقياس التصحيح متفرطح جوه

العيادية فقط، وكال املظهرين مها عند العينة جوهرياً، كال ملتوغ 
البيانات ابتعاداً   شكال تو يعأُتظهر ال  فيما، 0.05ن عند داال

ن أيبدو وبناًء على ذلك، وتوخيًا للدقة، عتدالية. كبريًا عن اال
تدعم اخللو  بوجود حىت هذه املرحلة الصورة العامة للنتائج 

فرو  بني العينتني العيادية وغري العيادية يف مقياسي التصحيح 
بينهما يف مقاييس واهليسترييا، إضافًة إىل الفرو  اليت ظهرت 
  الكذب واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت.

ني العيادية وغري تونظرًا جلود فرو  جوهرية بني العين       
 ليةو كما ورد يف التحليالت األالعيادية يف تو يع متغري اجلنس،  

اجلنس رتباطات دالة بااملقاييس هذه فيما أظهرت بعض  آنفاً،
 دخيالً  اً متغري املتغري ما يدعم اعتبار هذا  لدى العينة العيادية،

 ؛ناملقاييس اليت تتمايز فيها العينتينبغي ضبطه إحصائيًا يف ا
مت إعادة التحقق من جوهرية الفرو  بني العينتني يف فقد 
الكذب واهليسترييا بعد استبعاد إسهام اجلنس،  مقياسي

دالة الفرو  بوجود ال وجاءت النتائج حتليل التغاير. استخدامب
حصائيًا بني العينتني حىت بعد عزل تأثري اجلنس يف الدرجة إ

، مستوى الداللة = 11.85( = 1على مقياسي الكذب )ف )
(. 0.00، مستوى الداللة = 9.43( = 1(، واهليسرتيا )ف )0.00

دالة ئج على ماهي عليه من وجود فرو  وعليه، فال  الت النتا
 السابقة.  ةاملقاييس اخلمسحصائياً بني العينتني يف إ

خري، مت التحقق من عدم كون هذه الفرو  أويف حتليل        
عائدة إىل االرتباطات البينية بني هذه املقاييس اخلمسة، 

رتباطات دالة بني هذه اوليست فروقًا نقية من ذلك. فوجود 
حتمالية كون قدرة هذه املقاييس على ااملقاييس يعلي من 
رتباطها مبقاييس أخرى حتمل هذه القدرة اىل التمييز عائدة إ

 هنا، بعبارة أخرى، حمض تكرار ُمضللإ أو، وحسب
Redundant.  حندار حتليل اال استخدامبذلك مت التحقق من

أدخل  إذ، Binary Logistic Regressionاللوغاريتمي الثنائي 

 0.651 18.44 6 ع غ ع البارانويا )ب أ( 7

 6 ع ع

 0.482 18.24 7 ع غ ع السيكاثينيا )ب ت( 8

 7 ع ع

 0.957 16.65 7 ع غ ع الفصام )  ك( 9

 7 ع ع

 0.216 17.56 5 ع غ ع الهو  الخفيف )م أ( 10

 5 ع ع
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)متنبأ  غري عيادية( كمتغري تابع-طبيعة احلالة )عياديةمتغري 
، ودرجات مقاييس الكذب والتصحيح واهليسترييا به(

 . Predictorsواالحنراف السيكوبايت واالكتئاب كمتغريات ُمنبئة 
،  χ2 (5) = 53.85, p < .00)جاءت النتائج جبوهرية النموذج )

من العينة غري % 85.5وقدرته على التصنيف الدقيق ملا نسبته 
العيادية، فيما بلغت دقة فقط من العينة غري % 37.1العيادية، و
، فقد دناهأ (10) وكما يعرض اجلدول %.68 لًياالتصنيف ك
ربعة من املقاييس اخلمسة قدرًة على التمييز بني أأظهرت 

العينتني العيادية وغري العيادية على حنوغ نقي، وهي مقاييس 

واالكتئاب، فيما مل  الكذب والتصحيح واالحنراف السيكوبايت
 يُظهر مقياس اهليسترييا ذلك. 

وجود فرو  دالة بتقرير الوبناًء على كل ما سبق، فيمكن  
إحصائيًا بني العينتني العيادية وغري العيادية على مقاييس 
الكذب والتصحيح واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت لصاحل 

هذه الفرو  إىل العينة العيادية، وإنه من غري املرجح أن تعود 
ن تكون حمض أنس أو العمر كمتغريات دخيلة، أو متغريات اجل

 نتيجة الرتباطات بينية بني املقاييس.

 10جدول 
ينيسوتا متعدد نحدار اللوغاريتمع الثنائع للفروق نيا العينتيا فع نعض مقايي  الصورة السعودية المختصرة ما مقيا  منتائج تحليل اال 

 :األوجه للشخصية

 نيتا المعيارية سم المقيا  ورمزها م
(B) 

الخةأ 
 المعياري

قيمة والد 
Wald 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 نيتا المتوقعة
نيتا المتوقعة 
Exp(B) 

 %95فترات الثقة 
 )األدنى/األعلى(

 1.19/1.75 1.446 000. 1 14.150 098. 369. الكذب )ل( 1

 1.07/1.32 1.192 001. 1 10.906 053. 176. التصحيح /الدفاعات )ك(  2

 1.01/1.29 1.142 036. 1 4.404 063. 133. كتئاب )د(/اال االنقباض 3

4 
نحراف السيكوناتع )ب اال

 1.08/1.38 1.221 001. 1 10.360 062. 200. د(

 0.85/1.08 959. 505. 1 445. 062. 042.- الهيستيريا )هي ي( 5

 

 مقايي  قائمة مراجعة األعراضمع رتباب الا
ختبار مينيسوتا الاملقاييس الفرعية  مجيع ارتبطت   

لدى العينة عراض مقاييس قائمة مراجعة األ مجيعاملختصر مع 
حصائياً، كما ظهر يف إعلى حنو إجيايب ودال غري العيادية 

 (11)نتائج معامالت ارتبار سبريمان اليت يعرضها اجلدول 
 يفنه مل يتم التحقق من مدى داللة الفرو  أومع  دناه. أ

نه يالحظ وجود نزعة حنو ف  حصائياً،إ معامالت االرتبار
مسبقاً فرتض امقاييس اختبار مينيسوتا مبا بعض ارتبار 

، كما من مقاييس قائمة األعراضعلى حنوغ خا  ارتباطها اا 
على سبيل املثال، ارتبط ف املشار له آنفاً. ورد يف اجلدول

عراض اجلسمية م املرضي من مينيسوتا مبقياسي األمقياس التوه
ن هذه أ غريعن ارتباطه ببقية املقاييس.  رقمياً والقلق بقيم تزيد 

ن مقياس أاملقاييس. فمثاًل، تد  مجيعالنزعة ال تظهر يف 
السيكاثينيا من مينيسوتا يرتبط مبقياس األعراض اجلسمانية 

فرتض ارتباطه مع املقاييس الثالث امل بقيمة تربو على قيم
على )الوسواس القهري والقلق وقلق أارتباطه اا بقيم 

كما يالحظ عدم ظهور منط متمايز يف مصفوفة اخلواف(.   
 عمجيمقاييس مينيسوتا مرتبطة مع  جميعاالرتباطات، ف

عراض بقيم متقاربة. وهلذا السبب، مقاييس قائمة مراجعة األ
مت حتليل هذه املصفوفة عامليًا الستكشاف مدى وجود منط 
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متمايز يف العالقة بني هذه املقاييس الفرعية، وهو مامل 
فيما  يظهر جبالء على مستوى االرتباطات البينية البسيطة

 .بينها
ن حجم العينة والبيانات مالئم ألغراض التحليل أُوجد       

، وهي أعلى من KMO 0.93بلغت قيمة اختبار  فقدالعاملي، 
 Bartlett'sاملطلوبة؛ كما كانت قيمة اختبار بارتليت  60قيمة 

Test  حصائيًا )إدالة(χ2 (136) = 2732.53, p <0 .01 . أجري
هلوتلينج ساسية ملي استكشايف بطريقة املكونات األحتليل عا

نيسوتا املختصر ملصفوفة ارتباطات املقاييس الفرعية ملقياسي مي
 Oblique مائالً عراض. دورت العوامل تدويرًا وقائمة مراجعة األ
فيما رتبار تمكني العوامل من االل  Promaxبطريقة الربوماكس

، ُحدد عدد العوامل نظرياً اا ذلك  كما يُفرتضبينها  
، 1بثالث طر ، طريقة اجلذر الكامن األعلى من  ةستخرجامل

 Parallel analysis، والتحليل املوا ي Scree plotواختبار الرتاكم 
(O'Connor, 2000). 0.67مبقدار عامالن مرتبطان استخرج ،

، جبذر كامن قدره الكلي من التباين %60.91ل و يُفسر األ
من التباين جبذر كامن قدره  %10.16؛ فيما فسر الثاين 10.36
، كما 1ومل تصل اجلذور الكامنة لبقية العوامل لقيمة  %.1.73

مل تدعم نتائج اختبار الرتاكم والتحليل املوا ي جوهريتها. 
مقاييس قائمة مراجعة األعراض بنقاء على  مجيعتشبعت 
ملقياس الوسواس  0.76حت من و ال بقيم تشبع تر و العامل األ

 من جانب آخر،ملقياس قلق اخلواف.  0.95القهري إىل 
تشعبت مقاييس مينيسوتا كلها، عدا مقياس اهلوس اخلفيف، 

 0.70  بني و اعلى العامل الثاين حصراً، بتشبعات ترت 
ما مقياس اهلوس اخلفيف أ ،للهيسترييا 0.98للسيكاثينيا إىل 

وال تسمح طبيعة . 0.38ل مبقدار و فقد تشبع على العامل األ
حصائية أكثر تقدماً إنات هذه الدراسة ب جراء حتليالت بيا

الستجالء العالقة بني هاتني اجملموعتني من املقاييس بوضو  
 أكثر.  

 11جدول 
الصورة السعودية المختصرة ما مقيا  مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية ومقايي  قائمة مراجعة األعراض معام ت االرتباب نيا مقايي   

لدى العينة غير العيادية

 
األعراض 
 الجسمانية

الوسوا  
 القهري

الحساسية 
 التفاعلية

 يةئالعدا القلق االكتئاب
قلق 
 الخواف

 الذهانية البارانويا

 **0.44 **0.43 **0.40 **0.42 **0.58 **0.53 **0.50 **0.55 **0.58 التوهم املرضي )هـ س(

 **0.46 **0.50 **0.39 **0.44 **0.56 **0.59 **0.56 **0.60 **0.51 كتئاب )د(/اال نقباضاال

 **0.27 **0.28 **0.21 **0.30 **0.35 **0.41 **0.33 **0.43 **0.38 اهليسترييا )هـ ي(

 **0.41 **0.44 **0.31 **0.37 **0.44 **0.48 **0.40 **0.41 **0.34 حنراف السيكوبايت )ب د(اال

 **0.48 **0.48 **0.31 **0.42 **0.55 **0.52 **0.52 **0.45 **0.43 البارانويا )ب أ(

 **0.61 **0.58 **0.46 **0.50 **0.67 **0.70 **0.65 **0.68 **0.54 السيكاثينيا )ب ت(

 **0.59 **0.58 **0.43 **0.52 **0.65 **0.66 **0.59 **0.61 **0.54 الفصام )س ك(

 **0.51 **0.42 **0.32 **0.43 **0.49 **0.46 **0.39 **0.40 **0.39 اهلوس اخلفيف )م أ(

 . 0.01**/دال عند 
 
 

 
 



 ر مينيسوتا متعدد األوجه الشخصيةاملختصرة الختبا أمحد بن كساب الشايع: تقييم سيكومرتي عيادي للصيغة 

 

17 

 تحليل البنود
صوب رتبار املقيم معامل اال( 12)يعرض اجلدول 

Corrected Item-total Correlation  بني فقرات كل مقياس
مقاييس الصورة املختصرة من  ميعفرعي ودرجته الكلية، جل

عاله أاجلدول  يقتصراختبار مينيسوتا. ونظرًا لضيق املساحة، 

متبوعاً  االرتباطاتعلى قيمة هلذه أأقل قيمة و على عرض 
العيادية تني وذلك لكال العين لكل مقياس فرعي ،امبتوسطاهت

مستقل. وبالنظر هلذه القيم يتضح وجه وغري العيادية ب
القيم  مأعلى مستوى املتوسطات  ، سواءعموًمااخنفاضها 
 هنا حتوي قيماً عكسية.أالفردية، كما 

 12جدول 
 نيا فقرات مقايي  الصورة السعودية المختصرة ما مقيا  مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية الُمصّوبقيم معام ت االرتباب  

 سم المقيا  ورمزها م
 العينة غير العيادية العينة العيادية

 م أعلى قيمة أقل قيمة م أعلى قيمة أقل قيمة

 0.13 0.25 0.04 0.21 0.33 0.05- الكذب )ل( 1

 0.19 0.41 0.33- 0.25 0.54 0.43- التصحيح /الدفاعات )ك( 2

 0.24 0.40 0.03 0.24 0.43 0.24- الخةأ )ف( 3

 0.25 0.40 0.11 0.37 0.50 0.16 التوهم المرضع )هي  ( 4

 0.24 0.50 0.29- 0.28 0.58 0.30- كتئاب )د(/اال نقباضاال 5

 0.09 0.31 0.39- 0.14 0.52 0.50- الهيستيريا )هي ي( 6

 0.17 0.39 0.22- 0.16 0.50 0.44- نحراف السيكوناتع )ب د(اال 7

 0.15 0.36 0.25- 0.20 0.42 0.28- البارانويا )ب أ( 8

 0.38 0.51 0.26 0.43 0.61 0.20 السيكاثينيا )ب ت( 9

 0.30 0.45 0.05 0.41 0.56 0.15 الفصام )  ك( 10

 0.20 0.37 0.27- 0.27 0.51 0.26- الهو  الخفيف )م أ( 11

 

 :النتائجمناقشة 

صيغة فتصرة هدفت هذه الدراسة إىل تقييم مدى صالحية 
 ستخدامجه للشخصية لالو ختبار الشخصية متعدد األال

وذلك من خالل مجع  ،العيادي يف اململكة العربية السعودية
لت الدراسة و االضرورية لتقييم ذلك. فتن الشواهد السيكومرتية

تسا  لفا كرونباخ كمؤشر على ثبات االأ حتققًا من قيم
الداخلي، وقيم ثبات إعادة التطبيق، وقدرة املقياس على 

ضطرابات شخصني بايُفرتض ام السواء وامل التمييز بني من
نفسية فتلفة، والصد  املرتبط با كات من خالل فحص 

العالقة بني املقاييس الفرعية املكونة هلذا املقياس واملقاييس 
، (SCL-90)الفرعية ذات العالقة من قائمة مراجعة األعراض 

صحح بني رتبار املفحص قيم معامالت االإضافًة إىل 
ية مناقشة تاألجزاء اآلوتعرض الفقرات ومقاييسها الفرعية. 

 نتائج هذه التحليالت. 
 تساق الداخلع وإعادة التةبيق:مؤشرات ثبات اال

بالرغم من عدم وجود اتفا  تام بني املختصني يف    
القياس النفسي عامًة والتقييم النفسي العيادي خاصًة حول 

ن هناك شبه اتفا  على أ غريقيم الثبات اليت تُعد مقبولة، 
  . فما فو  مالئمة لألغراض البحثية 0.70اعتبار القيم اليت تبلغ 
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فأعلى  0.80 ن تصل إىلأهلذه القيم  آخر، ينبغيمن جانب 
مع احلاالت  ستخدامداة هو االحال كان الغرض من األ

عتبار الفرو  بني ذ باالاألخوجيب  .التطبيقيةالفردية لألغراض 
 نوا  الثبات من حي  مصدر اخلطأ العشوائي الذيأفتلف 

 .تقدره والعوامل املؤثرة فيها
 ;Anastasi & Urbina, 1997; Field, 2005)كعدد البنود       

Hogan & Brooke, 2007; Nunnally, 1978) . 
ن أجرت العادة  كرونباخ،لفا  أوفيما يتعلق بقيم ثبات       

تسا  الداخلي للمقياس أمرين؛ االهنا تعكس أتُفسر على 
Internal consistency  ومدى أحادية بنية املفهوم الذي يقيسه

Undimensionality انسه  أو Homogeneity ويوجد تربير .
قيمة  منطقي للربط بني هذين األمرين معًا هنا. ففيما ترتفع

رتفا  قيم االرتباطات البينية بني الفقرات لفا باأ
Intercorrelations،  للتجانس الداخلي، وهي خاصية ضرورية
ن املفهوم الذي يقيسه املقياس لفا كذلك لكو أقد ترتفع قيمة 

ن هذا التال م ليس حتميًا بالضرورة، وقد أ غريحادي البنية. أ
 ال يصح افرتاضه على الدوام. ويف هذا السيا ، نبه قرين ورفاقه

  (Green, Lissitz, & Mulaik (1977  وجود بعض اخلطأ ىلإ 
حادية البنية، األمر أكرونباخ كمؤشر على لفا  أيف تفسري قيمة 
دبيات بني مفهومي االتسا  ىل اخللط يف األإالعائد كما يرون 

لفا كمؤشر على أقد ترتفع قيمة ف .الداخلي والتجانس
 عام   االتسا  الداخلي العايل حينما يكون للمقياس عامل  

 هذا الو  عال.أي  انسه  ،فقراته مجيعتتشبع عليه  واحد  
لفا عالية حىت يف غياب أاحلصول على قيم مكانية إيستبعد 

ظهر أ.  وباملثل (Fisher, 2008مثل هذا العامل العام )يف: 
لفا مع أنه ميكن احلصول على نفس قيم أ Graysonقرايسون 

، فيما ظهر (Grayson, 2004)اختالف البينة العاملية للمقياس 
للمقياس يف  0.70لفا تربو على أخراج قيم نه ميكن استأأيضًا 

( بني فقراته، 0.50حال وجود ارتباطات بينية متوسطة )حوايل 
 ,Cortina)حادية ما يقيسه هذا املقياس أبغض النظر عن مدى 

ن يقتصر تفسري نتائج هذا أ. ف ذن، من األحور (1993

املعامل وتُناقش على ضوء االتسا  الداخلي الذي تعكسه 
 وحسب. 

ن قيم أ، تد 8 وبالنظر للنتائج احلالية كما يعرضها جدول    
قل أمقاييس الصد  الثالثة كانت  ميعكرونباخ جللفا  أثبات 
 0.70عند كال العينتني، فيما بلغت قيمة هذا املعامل  0.70من 
ربعة فقط من املقاييس العيادية عند العينة العيادية أعلى يف أ أو

ن منها اتئاب والسيكاثينيا والفصام( واثن)التوهم املرضي واالك
فصام(. وتعكس فقط لدى العينة غري العيادية )السيكاثينيا وال

تسا  الداخلي هلذه املقاييس. وهو ما هذه النتيجة ضعف اال
الفقرات بالدرجات الكلية  رتباراجبالء يف تدين قيم  ظهر

، إذ كانت قيم (12) ملقاييسها الفرعية كما يعرضها اجلدول
قل من احلد أمتوسطات هذه القيم يف مقاييس الصد  

عند كال العينتني. أما املقاييس  0.30عارف عليه وهو تامل
 ةىل هذا احلد إال يف ثالثإالعيادية، فلم تصل قيم املتوسطات 

لعيادية، هي التوهم املرضي والسيكاثينيا مقاييس لدى العينة ا
والفصام، ومقياسني لدى غري العيادية مها السيكاثينيا 

ليس هذا وحسب، إمنا كانت بعض قيم ارتباطات و والفصام. 
تسا  هذا يعت ضعف االالبنود بدرجاهتا الكلية عكسية. و 

ىل هذا احلد عدم قدرة املقاييس على تكميم إالداخلي 
الظواهر اليت يفرتض اا قياسها على حنو دقيق، وارتفا  قيم 

 اخلطأ العشوائي الناتج عن ذلك. 
ورمبا كان هذا عائداً إىل اختالف يف متظهر املفاهيم اليت        

تقيسها هذه املقاييس لدى اجملتمع العريب السعودي الذي 
الدراسة احلالية، مقارنًة مع اجملتمع األصلي تنتمي له عينات 

مريكي. فمن ممت فيه ابتداًء، وهو اجملتمع األالذي صُ 
ختالف السيا  نية املفاهيم النفسية قد ختتلف بااملعروف أن ب

نه خبالف النتائج أ (2002)الثقايف. فمثاًل؛ وجد الرويتع 
االندفاعية  ينتظم بعداستمدة من عينات غربية، مل امل
ضمن بعد االنبساطية لدى  ةفرعي اتكمكونجتماعية معًا  الوا

عينة سعودية. ووجدت عدة دراسات غربية فرو  يف تكرار 
شخصني بالفصام ُذهانية املختلفة لدى املظهور األعراض ال
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 British) هنفسمن خلفيات فتلفة ثقافيًا ضمن اجملتمع 

Psychological Society Division of Clinical Psychology, 

نية هذه املفاهيم قد يعود األمر، ببساطة، إىل تبدل بو  .(2014
 املمتدةجتماعي الذي حدث خالل السنوات بفعل التغري اال

املختصرة من العربية من الصيغة النسخة إعداد هذه منذ 
مر لعدم كن التحقق من هذا األنه ال ميأ غري، 1948املقياس يف 

توفر نتائج عن قيم االتسا  الداخلي للمقياس يف ذلك 
 الوقت. 
لفا للمقاييس أظ يف الواقع ارتفا  طفيف يف قيم ونلح    

( 0.66، وسيط = 0.83-0.45العيادية عند العينة العيادية )
(، مع 0.57، وسيط = 0.78 – 0.35باملقارنة مع غري العيادية )

ال و حصائية هلذه الفرو . التحقق من الداللة اإل نه مل يتمأ
ىل اختالف يف إهذا الفر  "الظاهري"  عزوميكن يبدو أنه 

لفا كانت أإن قيم  إذ، حجام العينيتني إ أوعدد الفقرات، 
أعلى لدى العينة العيادية بالرغم من كوهنا أقل حجمًا من غري 
العيادية، فيما يُعرف عن هذا املعامل ميله لالرتفا  مع  يادة 

 االرتفا  رمباأن ذلك  غري. (Cortina, 1993)حجم العينة 
فراد العينة أألمهية ما تقيسه بشكل أكرب عند  حصل كنتيجة

 أوخرى. ففيما قد مييل كل أفراد العينة األالعيادية مقارنًة مع 
عن  "ال"ضطرابات نفسية لإلجابة خصني باشأغلب غري امل

 ؛س  عيةو وجود هال -على سبيل املثال-الفقرة اليت تستقصي
لتقدمي إجابات فتلفة  األعراضن اذه و مييل من هم ُمشخص

أكثر. وبعبارة أخرى، قد يرتفع تباين هذه املقاييس العيادية 
العيادية. ومع تدين قيم ثبات  نسبيًا باملقارنة مع العينة غري

يفضل إرجاء  ف نهتسا  الداخلي إىل مستويات شديدة، اال
ستعراض مؤشرات الثبات احكم هنائي إال بعد ىل إاخللو  

 األخرى اليت مت تفحصها، وهي مؤشرات ثبات إعادة التطبيق. 
عادة التطبيق باستخدام إميكن احلكم على قيم ثبات    

ذات ا كات الرقمية املستخدمة مع ثبات االتسا  الداخلي 
مالئمة لألغراض  0.70تزيد عن  أواعتبار القيم اليت تبلغ  –

. ومت التطبيقيةلألغراض  0.80البحثية، وتفضيل ارتفاعها عن 
ستخدام ااستقصاء ثبات اإلعادة لدى العينة العيادية فقط، ب

فردًا على  19و 15حجمها بني  تراو بيانات عينة فرعية 
وجاءت النتائج ختالف املقاييس العيادية ومقاييس الصد . ا
د   ادت قيمة ثباته عن الص ن واحدًا فقط من مقاييسبأ

التصحيح/الدفاعات، فيما مت هذا عتمد، وهو مقياس ا ك امل
مقياس التوهم املرضي  :هيو ربعة من املقاييس العيادية، أل

واهليسترييا واالحنراف السيكوبايت والفصام. ومع ما هو معروف 
ن قيم ثبات اإلعادة ملقاييس املفاهيم العيادية تتأثر أمن 

 & Groth-Marnat)الذي قد يطرأ على املصابني بالتحسن 

Wright, 2016) ،ُمستبعد يف نتائج الدراسة ن هذا رمبا أ غري
فراد العينة املرضية مستقرين أن كل أل و األ .احلالية لسببني

خالل فرتيت  عراض حادةأ ةمبع  ال توجد لديهم أي ؛عيادياً 
ن الفاصل بني التطبيقني ليس طوياًل أوالثاين  .تطبيق املقياس

ارتفا  وجود إىل درجة تسمح بظهور حتسن إضايف. ويالحظ 
( 0.67، وسيط = 0.81 – 0.50الثبات باإلعادة )قيم نسيب ل

(. 0.61، وسيط = 0.83 – 0.45لفا )أباملقارنة مع قيم ثبات 
خنفاض قيمة اخلطأ العشوائي الناتج عن اأي بعبارة أخرى، 

ختالف الفرتة الزمنية عن قيمة اخلطأ اخلا  باالتسا  ا
 الداخلي.  

ن مقياس ألعينتني، يبدو دى انتائج الثبات ل جململوبالنظر     
الفصام هو الوحيد الذي أظهر قيم ثبات مالئمة عندها 

فيما كان مقياس التوهم املرضي مالئمًا للعينة العيادية  ؛مجيعاً 
فقط، ومقياس السيكاثينيا مالئمًا للعينة غري العيادية فقط. 

ما تقل قيم ثباهتا املختلفة عن إبقية املقاييس فهي  فيما يتعلق
هنا قد بلغت هذه القيمة ولكن وإما أ لدى الكل، 0.70حمك 

مع العينة املرضية   ةيف واحد فقط من نوعي الثبات املستخدم
كمقاييس التصحيح/الدفاعات واالكتئاب واهليسترييا 
واالحنراف السيكوبايت والسيكاثينيا لدى هذه العينة. ومع 

 اليزال هناك حاجة ف نهفائدة مؤشرات الثبات املذكورة، 
بطبيعة احلال ملزيد من استجالء الكفاءة السيكومرتية 

 للمقاييس من خالل تفحص مؤشرات صدقها. 
 مؤشرات الصدق:
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جرى التحقق من مدى وجود فرو  جوهرية بني     
ية على مقاييس الصيغة املختصرة العينتني العيادية وغري العياد

جه للشخصية يف عدة حتليالت و ختبار مينيسوتا متعدد األال
عتدالية تو يع اعتبار باال وذلك أخذاً  ،حصائية متتابعةإ

إسهام متغريي اجلنس والعمر كمتغريات واحتمالية الدرجات 
وأخريًا مدى نقاء القدرة  .إحداث الفرو دخيلة حمتملة يف 

وعدم إمكانية  –حال وجودها  – للمقاييس منفردة  التمييزية
 . ترتبط باملقياسمبقاييس أخرى  رتبارألثر اال هذه القدرة عزو
ربعة مقاييس فرعية فقط أوجاءت النتيجة النهائية بقدرة     

، أي بعد عزل إسهام انقيً  متييًزاعلى التمييز بني العينتني 
  متأثر مبتغريات دخيلة خرى املرتبطة باملقياس، وغرياملقاييس األ

مقاييس الكذب والتصحيح  تلك. و كالعمر واجلنس
واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت. وكما هو متوقع، أظهرت 

على من غري العيادية على هذه أالعينة العيادية مستويات 
تتمايز العينتني يف بقية  اَل أنه من غري املتوقع أ غرياملقاييس. 
اخلطأ والتوهم املرضي واهليسترييا والبارانويا  :املقاييس

 والسيكاثينيا والفصام واهلوس اخلفيف. 
ُمعد النسخة وختتلف هذه النتيجة مع ما أشار إليه        

على التمييز "...بني  االختبارمن قدرة فقرات  العربية احلالية
هو مرضي يف البيئة السعودية..."، وأن  ما هو سوي وما

غري لية ميز بني اجملموعة السعودية يف صورته احلا االختبار"
سوية من املرضى املرتددين على العيادة النفسية وبني اجملموعة ال

ن اجملموعة السعودية أ، و "السوية من املواطنني السعوديني"
درجات عالية يف مجيع املقاييس حصلت على سوية الغري 
(، وذلك دون 4-3 . ،  . 1984)الطويل،  كلينيكية..."اإل 

 تقدمي البيانات اإلحصائية اخلاصة اذه التحليالت. 
إىل  عزوهارمبا ال ميكن ويف تفسري هذه النتيجة،         

تالشي الفرو   من مثو استقرار األعراض لدى العينة العيادية، 
أن هذا  ،لو األ لسببني: . وهذابينهم وبني العينة غري العيادية

رورة وصول األعراض من حي  شدهتا االستقرار ال يعت بالض
حاليًا فيما يعرف  اميرو املرجح أن ىل املستوى الطبيعي، فمن إ

عراض ألديهم  ظهرت إذ ، Subsyndromalباملرحلة دون العيادية 
، وهي أعراض تقل شدهتا عن Residual Symptomsمتبقية 

 ما ميكناملستوى احلاد والدال عياديًا فيما مل تصل بعد إىل 
، (Sadock, Sadock, & Ruiz, 2017)طبيعي ال املستوى اعتباره
أما وهم اليزالون مستمرين يف تلقي اخلدمة املهنية.  السيما
إىل أفراد العينة العيادية حىت لو وصل أنه  فهو ،الثاينالسبب 

عراض املتبقية كان هذا بزوال األأ النسيب، سواء مرحلة التعايف
 Personal Recoveryمستويات التعايف الشخصي  ارتفا  أو

فمن غري املرجح أن  ؛عراضعندهم بصرف النظر عن شدة األ
على  العينة غري العياديةو  بني أفراد العينة العياديةختتفي الفرو  

 غري الذهانية. املفاهيم هذا النحو احلاد، السيما يف مقاييس 
عدم وجود الفرو  عائد إن نه من املمكن القول أف ذن، يبدو  

 . ةقاسساسية هذه املقاييس للمفاهيم املغالبًا إىل ضعف ح
 -قرت  يف تفسري نتائج الثباتاكما   -أمر  ميكن أن يعود هذاو 

ن يكون قد طرأ أميكن إما إىل عدم مواكبة حمتوى املقاييس ملا 
من جتماعي، و قاسة من تبدل بفعل التغري االاملعلى املفاهيم 

 حتيزها الثقايف للثقافة األصلية أوفقداهنا للقدرة التمييزية؛  مث
وهذه عليها.  ُأس ستيف التعريفات املفاهيمية اليت  مريكية()األ

ية أوعلى افرتاضات ميكن التحقق منها يف دراسات الحقة. 
ىل إمجااًل إ نهائية هي أن هذه املقاييس تفتقدالنتيجة الحال، ف

جيعل استخدامها قد القدرة التمييزية )الصد (، وهو ما 
 السيكومرتي غري صائب.

ملقاييس وتضيف نتائج فحص العالقة بني هذه ا       
عراض لدى العينة غري العيادية ومقاييس قائمة مراجعة األ

 تجخر ستُ ولقد اصدقها.  للحكم علىمؤشرًا إضافيًا 
املقاييس الفرعية  مجيعدالة إحصائيًا بني  ارتبارمعامالت 

  مجيعمع  الختبار مينيسوتا املختصر
عراض على حنو إجيايب ودال مقاييس قائمة مراجعة األ

مظهرًا داعماً  ، للوهلة األوىل،األمر الذي قد يُعدحصائياً، إ
ظهر يُ منط هذه االرتباطات ال  نغري ألصد  هذه املقاييس. 

 ارتبط الكل مع الكل بقيم متقاربة فقدفيها، وجود خصوصية 
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 السيماو نسبياً. وهذا ماال يفرتض أن يظهر يف هذا املقياس، 
يف نسخته األصلية  د األغراض األساسية لتصميمه سواءأح أن

املختصرة اليت  مأ ،(Hathaway & McKinley, 1940)الطويلة 
 (Kincannon, 1968)ميثلها املقياس احلايل موضو  هذه الدراسة 

ى النفسية )التشخيص و اهو املساعدة يف تصنيف الشك
التشخيصات الفارقة  قرارات تعينيالطبنفسي( وإحكام 
Differential Diagnoses (Groth-Marnat & Wright, 2016) .

ن وبتحليل مصفوفة هذه االرتباطات عاملياً، ظهر عامال
تشبعت مقاييس قائمة األعراض  . ولقد(0.67)ر =  مرتابطان
مقاييس النسخة  مجيعل بشكل نقي، فيما تشبعت و على األ

املختصرة الختبار مينيسوتا على الثاين عدا مقياس اهلوس 
وإن كان هذا بقيمة منخفضة  ،لو تشبع على األ إذ ،اخلفيف
املقاييس تشبعات يف املتوقع  االختالف غريومع هذا نسبياً. 

الفرعية؛ فلوحظ ارتفا  نسبة التباين الذي فسره عامل مقاييس 
( مقارنًة مع النسبة املنخفضة %60.91عراض )األقائمة مراجعة 

من التباين الذي فسره عامل مقاييس النسخة املختصرة 
فسرة  وتقل هذه النسبة املفقط. % 10.16الختبار مينيسوتا وهو 
يف حال متتع املقياس خبصائص   كثريًا عما هو متوقع
 . (Tabachnick & Fidell, 2007)سيكومرتية جيدة 

ينب ن قيم هذه االرتباطات أيبدو ، هذات ويف السيا       
 Divergentالتمايزي  أوتدعم الصد  التباعدي املقاييس ال 

. فمع أن Convergentللمقياس، بقدر دعمها لصدقه التقاريب 
بقيم مناسبة إىل حد مينيسوتا الفرعية ترتبط جوهريًا مقاييس 
ن ترتبط به من مقاييس قائمة مراجعة أيُفرتض  ما مع ما
بقيم مقاربة جداً، مع مقاييس ، يضاً أترتبط  ف هنااألعراض، 

أخرى أقل عالقة. ومثال ذلك ارتبار مقياسي التوهم املرضي 
واالكتئاب من مينيسوتا باملقاييس املناظرة مفاهيميًا هلما من 

عراض اجلسمية واالكتئاب األعراض، وهي األقائمة مراجعة 
مع مقاييس  هنفسهنما يرتبطان يف الوقت أ غريلى التوايل، ع

ا اا كما يُفرتض أقل ارتباطً  أخرى بقيم مقاربة بالرغم من كوهنا
 . نظرياً 

مثال آخر يتمثل يف ارتبار مقياس االكتئاب من      
ري واالكتئاب من قائمة مينيسوتا مع مقياسي الوسواس القه

على  0.59و ر=  0.60عراض بقيم متقاربة، ر= مراجعة األ
كتئاب بقيمة ن يرتبط باال أفرتض كان من امل يف حنيالتوايل، 

يت مبقياس العدائية على. كما ارتبط مقياس االحنراف السيكوباأ
خرى األعراض ارتباطه بأغلب مقاييس قائمة األ نبقيمة أقل م

مينيسوتا (. وباملثل، ارتبط مقياس السيكاثينيا من 0.37)ر=
، وهي أقل 0.68مبقياس الوسواس القهري مبعامل ارتبار قدره 

 (. 0.70من قيمة ارتباطه مبقياس االكتئاب )
نه ال أما ميكن اخللو  إليه من جممل نتائج هذه الدراسة، 

الصيغة العربية املختصرة من مقياس يوجد من مقاييس 
نه قد إما ميكن القول  جه للشخصيةو مينيسوتا متعدد األ

يما كان مثاًل، ف. فالضروريةستوىف الشرور السيكومرتية ا
لفا وإعادة أهو الوحيد الذي أظهر قيم ثبات مقياس الفصام 

ن هلذا املقياس أتطبيق مالئمة لدى كال العينتني، مل يظهر 
قدرًة على التمييز بني األسوياء واملرضى. ومن جهة أخرى، 
فاملقاييس األربعة اليت ميزت جوهريًا بني هاتني الفئتني، وهي 
الكذب والتصحيح واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت، مل 

ن يعود أوعليه، فليس من ا تمل تتسم بقيم ثبات مالئمة. 
 ئدة على املمارسة العيادية، سواءداة بالفاستخدام هذه األا

ملساعدة يف تصنيف  مأ، Screeningيل و ألغراض الفر  األ
األعراض والنتائج  تطورحىت ملتابعة  أواملشكالت النفسية، 

عتبار نتائج اال ينبغي بالرغم من ذلك، نه، أ غريالعالجية. 
مجالية خاصًة، مبعزل عن ه الدراسة عامًة وهذه اخلالصة اإلهذ

 هذه الدراسة.  حدود
ستخدام عينة عيادية انه جرى أ احلدودومن هذه     
، متثل طيفًا واسعًا غري متجانس من األعراض Mixedفتلطة 
ورمبا ستكون النتائج أكثر حسمًا ووضوحًا لو   املرضية. 

 استخدمت عدة عينات مرضية متثل كل منها فئة مرضية
داء املقياس الفرعي أخالصة، ووظفت كل منها يف تقييم 

عينة من املشخصني  يكون هنالكأن من ذلك األقرب هلا. 
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مصاحبة، لتقييم خرى أدون وجود أي تشخيصات كتئاب باال 
هذا املطلب، مع ما يبدو من بالرغم من أن كتئاب. مقياس اال 

ضوء النتائج  ، رمبا ليس بذات األمهية علىرياحلاجة له ظاه
نية من الدراسات احلديثة يف بُ  عددافرت العلمية احلديثة. تض

ضطراب النفسي على عدم دقة التصنيفات اليت تقرتحها اال
التشخيصي نظام الأنظمة التشخيص الطبنفسية السائدة، ك

اخلا  برابطة الطب النفسي األمريكية واإلحصائي 
(American Psychiatric Association, 2013) وعدم دقة ،

قرتحت نُظم ااحلدود اليت تقررها بني الفئات التشخيصية، فيما 
ن ، تضمDimensional (Kotov et al., 2017)تصنيفية بُعدية 

ضطراب النفسي لال واحد بعضها اقرتا  وجود عامل عام
(Caspi et al., 2014) صحة توظيف يعز  ما  امة. وعليه، فرمبا

اختيار  نه متأينبغي التنبه إىل  هأن غري .املختلطة مثل هذه العينة
العينة العيادية وفقًا لكوهنم يتلقون خدمة عيادية هذه أفراد 

وقت تطبيق األداة، من ضمن حمكات تضمني أخرى، ومل يتم 
 التحقق من استيفائهم  كات التشخيصات الطبنفسية

 Goldenبتطبيق مقابالت تشخيصية مقننة كمعيار ذهيب 

Standard  اجملالمتعارف عليه يف هذا.  
لم يتم التحقق بشكل قاطع من خلو أفراد العينة فوباملثل، 

ى نفسية قابلة للتشخيص و اغري العيادية من أي شك
Diagnosable ،نات اأن السؤال املتضمن يف قائمة البي غري

الدميوغرافية عن مدى وجود تاريص طبنفسي لديهم، واستبعاد 
نعم، رمبا وفر ضمانًة ولو جزئية هلذا األمر. ـمن أجابوا عنه ب

تحقق من نتائج لعل الدراسات الالحقة تُعيد العموماً، 
مت وغري عيادية ستخدام عينات عيادية الدراسة احلالية با

تشخيصية  التستخدام مقاباالتحقق من دقة تصنيفها ب
 .ُمقننة
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Abstract: Availability of psychometrically sound tools is necessary for the psychological assessment process to fulfill its 

aims, whether for research or applied purposes. This study was set up to look at the psychometric properties of the Arabic 

version of the Mini-Mult, a brief version of MMPI, that has been in use for a long time while its psychometric 

appropriateness is largely unknown.  

In this psychometric correlational cross-sectional design study, the measure was administered to a clinical (n = 155; 18.7% 

females; mean age: 31 ±9.46) and non-clinical (n = 260; 38.5 females; mean age: 22 ±2.20) samples.  

Cronbach’s α ranged in the clinical sample from 0.45 to 0.83 (median: 0.61), and between 0.31 and 0.78 (median: 0.51) in the 

non-clinical sample. Test-retest indices were between 0.50 and 0.81 (median: 0.67). Corrected item-total correlations were 

generally low in both samples. Controlling for gender and age, final analyses showed that only four measures, out of 11 

measures, significantly differentiated between the two samples: lie, correction, depression and psychopathic deviation. All 

Mini-Mult measures associated positively with measures of the SCL-90. However, pattern of correlations does not appear to 

support divergent or convergent validity of these measures, as indicated by means of factor analysis.   

Overall, findings do not seem to support the psychometric appropriateness of the Arabic version of Mini-Mult. Hence, 

depending on the level of confidence allowed by this study’s method and data, use of this measure in both clinical research 

and applied settings is not recommended. Findings were discussed in light of classical test theory and psychopathological 

theory.    

 

Key words: Psychological Assessment, Psychometric properties, Mini-Mult, Psychological Disorder, Clinical Psychology 
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  اضطرابالطفولة و  بمرحلة اإلساءةالعالقة بين التعرض لخبرات  فيسيط دعم األصدقاء كمتغير و 
 الشخصية التجنبية لدى عينة من المراهقين

 بوبكرأنشوة كرم 
 جامعة القصيم - كلية الرتبية  -قسم علم النفس

 هـ13/5/1439 وقبل -هـ 13/3/1439 قدم للنشر

 
ســاءة مبرحلــة الطفولــة واضــطراب الش صــية ىف العالقــة بــني التعــرض خلــربات اإلالدراســة  حت يد ــد الــدور الوســيط لــدعم األصــدقاء  هــد ت: المستتتخل 

ســاءة علــ  كــل مــني الــدعم اوــدر، مــني األصــدقاءف واضــطراب بــني  األك ــر واألقــل  عرضــال خلــربات اإلالتجنبيــة  لــدي  عينــة مــني اوــراهقنيف ويد ــد الفــرو  
ومقيـاس اضـطراب  الش صـية التجنبيـةف ف د الباح ةف ومقياس خربات اإلساءةمقياس الدعم اودر، مني األصدقاء مني   عدا واسُت ِدمف لتجنبيةلش صية اا

ادال علــ  اإلربــاع  غــري معرضــني لاســاءة اعتمــ 105 عرضــوا لاســاءةف  104) مت اختيــار   باورحلــة ال انو ــة مبصــر  فمراهــ  400و كونــت  العينــة مــني 
أشـارت نتـا ا الدراسـة  حت   .  Amos   ، SPSSبرنـاي   ومت  التحقـ  مـني  ـروض الدراسـة باسـت دام فاإلسـاءة  خـربات علـ  مقيـاس ألعلـ  واألدىا

التجنبيـة سـاءة مبرحلـة الطفولـة واضـطراب الش صـية قبول النموذج اوفرتض حيث كان الدعم اودر، مني األصدقاء  توسط العالقة بني التعرض خلـربات اإل
ــة بــني األك ــر واألقــل  عرضــال خلــربات اإل اضــطراب الش صــية التجنبيــة وأبعــادة الفرعيــةف وأوصــت مقيــاس  ءة علــ  ســالــدي اوــراهقنيف ووجــدت  ــرو  دال

م ــل هــ ة  البحــث يف ســاءةف وأةيــة مواصــلةالدراســة بيةيــة  لقــاء الىــوء علــ  اوشــكالت النفســية الــه  عــا  منءــا اوراهقــون مــني جــراء  عرضــءم خلــربات اإل
 اووضوعات.

 
 .اضطراب الش صية التجنبيةف دعم األصدقاءخربات اإلساءةف  الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:ال

 اليتألطفال مني أك ر الظواهر ا معاملة  ساءة عد ظاهرة     
العلوم النفسية واالجتماعية  يف حظيت باهتمام الباح ني

اوساء  يف  رتكءا قد   اليت  اتتيثري ال وذلك لتعدد  ؛والصحية
 وأاالجتماعيةف  وأف النفسية  النواحقد  شمل  واليت  ليءمف

 ىالل عني  زامني حدوث اإلساءة مبرحلة والتعليميةف أاجلسد ةف 
 واليت الطفولةف  لك اورحلة اله  تشكل  يءا ش صية الفردف

ة الركيزة األساسية لتمتع الفرد بالسواء النفس ف وهو  عد مبنزل
  ما أشار  ليه 

أن الش صية  تكون خالل السنوات  كل مني  رو د وأدلر
  ذ . 167 :1998اخلمس األوحت مني احلياة ) عبد الرمحنيف 

باخلربات اإلجيابية والسلبية  الطفل  ف و  تيثرالش صية تشكل 
 فاقم مني عواقب  عرض األطفال  األمر ال ي .مير هبا اليت

 لاساءة.
 وجه   ذو تعدد صور اإلساءةف  قد  وجد ىف اودرسةف      

  ذاإلساءة مني اوعلمني للطالب؛ أو اوؤسسات االجتماعية 
 عرض األطفال اوقيمني أو اورتدد ني عليءا للىرب والتعنيف؛  

ئ اآلباء أو مني  نوب عنءم معاملة أبنا ءمف يأو األسرة  قد  س
أبنا ءم التنشئة  حت  نشئة   عل  الرغم مني أن اآلباء  ءد ون

 ؛حالأ ىل  يفهم ؤ بل  سعون ليكون أبنا السليمة الصاحلة؛
 نظرال   وسعءم لتو ري سبل احلياة الكرمية ألبنا ءمف باذلني ما يف

ة أو ز اد لعدم الدرا ة بيساليب اوعاملة الوالد ة الصحيحة؛
املة  إهنم قد  سيئون مع ؛ بشه أنواعءا الىغوط األسر ة

  2000بداهلل )ع أشار  وقد. أبنا ءم عني قصد أو دون قصد
تعل  ما   ءمنا أسباب  ساءة معاملة األطفال:   حت  عدد

 .أساليب التنشئة اخلاطئة و اوشكالت األسر ةفو بالوالد نيف 
بعد    ساءة معاملة األطفال بدراسة االهتماملقد بدأ       
لاساءة و ةال   اوركز القوم ئنشأُ  عندماف 1974عام 

 ف  ىالل 2003األطفال بالوال ات اوتحدة األمر كية ) وولفف 
طبيب األطفالف   Henry Kempe عني  سءامات هنري كمب

لألطفالف  اإلساءةمني أوا ل مني اهتموا بقىية  د   ع ال ي

ثار ه لآلا له باوستشفياتف ومالحظمني خالل عموذلك 
 يفو   (Richard & Jill 2013) اإلساءةاجلسد ة الناجتة عني 

ف  بعد أن كان لألطفال اإلساءةاآلونة األخرية ا سع يال 
 اجملتمع يف عات أخريمشل قطاقاصرال عل  اإلساءة  باونزل؛ 

 Bannisterباوؤسسات التعليميةف كدراسة  اإلساءة منءا

كما   فCampbell  and  George  (2016)ودراسة   (2017)
 يد مبعاقبة اوعلمني ف وضعت قوانني لل  ني  سيئون لألطفال

اإلساءة  كما ألقوا الىوء عل   يثري  فهتم لألطفالءحال  سا
أظءرت و األسر ة عل  األبناء بعد التحاقءم باودرسة؛ 

م  عرضء ه أسباب  سرب التالمي   منيالدراسات أن 
 Sofuoğlu,  et ةال األسري لاساءات اجلسد ة والنفسية واإل

al. ( 2016)اجملال  يفوأثرها   اإلساءة و ناولت أحباث أخري
 ف Petska, Gordon,   Jablonski and Sheets (2017)الصح   

كان مفادها أن  عرض األطفال لاساءة  ز د مني   اليتو 
ف اإلساءةاهرة  فاقم ظف وهو ما  شري  حت الصحيةصعوباهتم 

 وا ساع ياهلاف لتشمل ياالت عدة. 
 عرضال لاساءةف   الدراسات  حت أن ال كور أك رو شري      

اوستوي االقتصادي أك ر  عرضال لاساءة  كما كان من فىو
  .2003ف الصو غ) ف 2012وآخرونف   رضا )

ة لنفسياجلسمية وا اإلساءة تعرض األطفال ألشكال      
تنبي   اإلساءةوغريها مني صور  واالنفعالية:  كالر ض واإلةال

التعرض  يف كما قد  ؤدصحة الطفل مستقبالل  اضطرابب
لبعض   شري ض اأعر ور مبرحلة الطفولة  حت ظء اإلساءةخلربات 

  Angelo, Michelle  and  Eileen)ات النفسية لد ءم ضطراباال

  Rizvi  and Najam  (2014)  كل مني   وهو ما أكدة  (2009 
 ر بط  ألطفاهلم ساءة الوالد ني النفسيةأن     حت  يشار 

مشكالت  مرحلة اوراهقة م ل: يفالنفسية  مبشكالت الصحة
العنادف و صعوبات االنتباة و رط احلركةف و  القل فو اليةف الفع  

ما بعد  اضطرابو الوسواس القءريف و اوشكالت السلوكيةف و 
  الصدمة. 
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مؤسسة لعملية التنشئة  وأول دور األسرة كيهم و ييت      
عميلة اوساندة االجتماعية  يفال االجتماعية ودورها الفع  

و و ر له  ف  زودة بالدعم النفس  واالجتماع  اليتللفردف و 
 ال يمقومات احلياة الكرميةف وهو الدور اونشود مني األسرةف و 

بدورة  حت نشية أ راد أسو اء  تمتعون بالصحة النفسية  ي ؤد
ات ضطرابواالستقرار النفس ف و تجنبون التعرض لألمراض واال

لدعم لاساءة ا تقارة لالنفسية. و صاحب  عرض الطفل 
  ما  وصلت  ليه دراسةف وهو واوساندة النفسية مني أسر ه

Time (2014) ال للدعم الدور الفع  أكدت عل   اليت
خفض أعراض الصدمات النفسية لألطفال  يف االجتماع 

   Lamis, Wilson,  King and دراسة يءم.  وك لك اوساء  ل
Kaslow (2014) يفالدعم االجتماع    يثري ركزت عل  اليت 

 ز ادة التفاعل االجتماع  للمساء  ليءم.
الدعم النفس  واالجتماع   األصدقاء  و ر ميكني أنو     

سب  أن ا تقدة وما زال و عوضونه ما  للمراه  اوساء  ليهف 
 شاركونه نفس  ذا ما كانوا حيا ه األسر ةف خاصة  يف فتقدة 

 يفو  .بل وقد  عانون مني نفس اوشكالت فاويول واالهتمامات
مني   %8 حوايل أشار  حت أن  Arinson (2016)مقالة أعدها 

اجلرا م سببءا التعرض  لاساءةف وأكد عل  أةية  دور دعم 
 اإلساءةف وأن اإلساءةدقاء لأل راد اوعرضني خلربات األص

وقد  لجي  الكرب أك ر بؤسال. يفمبرحلة الطفولة جتعل حياهتم 
اوراه  جلماعات الر ا  واألصدقاء ليحصل عل  الدعم 

 لق  منءا  اليتدة مني أسر ه قت ف ال يالنفس  واالجتماع  
ات ضطرابول دون  عرضه لالقد يَ  ال يف األمر اإلساءة

 النفسية.
مني   يدثهما ميكني أن  عل آثارها  ال  قتصر اإلساءةن      

ات اضطراب تعداها  حت مشكالت و  قدمؤوة  قطف بل خربات 
يكون الفرد عرضة لظءور بعض مسات الش صية غري  نفسيةف 
 اضطراب يبعض الدراسات  حت أن ذو أشارت وقد  فاورغوبة

أك ر  عرضال الخنفاض  قد ر   كونون الش صية التجنبية
ال اتف وسيادة اوعتقدات الالعقالنيةف بل وقد  صل هبم 

 ف 2014وآخرونف  البحريي)مر  حت  دمان الكحوليات. األ
 ه ا   ف  ضا ة  حت أن2005ف الكردي) ف 2012ف  اوغازي)

مني أك ر العوامل اوؤثرة سلبال عل  الوظا ف  ضطراباال
عرضه للقل  واالكتئابف   ال يالنفسية للفردف األمر 

ف ناصر)ف  (Endrew,  2002)ف والتعل  اورض .  والعصابية
2002 . (Eikenaes,  Pedersen and Wilberg (2016) ف 

حال  اوشكلةوهو ما  شري  حت  فاقم  ف 2010 فالشورجب )
 تعرض لاساءة.ال

 : الدراسة مشكلة

مني التعرض  للفرداوساندة االجتماعية الدرع الواق   مت ل    
ات ضطرابألزمات احلياة ف كما أهنا قد  يول دون  صابته باال

 ف واجلريان: األسرةف و شمل اوساندة االجتماعية فالنفسية
اوراهقون أك ر احتياجال وساندة  عد  و  ف  واألصدقاء؛واألقارب

ودعم األصدقاءف خاصة وأنه حبكم ه ة اورحلة العمر ة أك ر 
 ماعة الر ا  كيحد وسا ل التنشئة االجتماعية.وار باطال جب ميالل 

ة  يأة مني األصدقاء تم ل الصداقة والدعم اوقدم  مني مثو     
ني حياة الفردف و كون الفرد أك ر كبرية هب ة اورحلة العمر ة م

:  وعاملة أسر ة غري سو ةحال  عرضه  يفحتياجال لدعمءم ا
ف  وغريها مني صور ةالكالقسوةف والعنفف والتسلطف واإل

غري سارة  ست دمءا الوالدان ومت ل خربات   اليت؛ اإلساءة
وقد أشارت  فالالحقة  مراحل حيا ه يف و الزمه  راس ة

  اإلساءةالدراسات  حت العالقة بني الدعم االجتماع  و 
-Maguire-Jack and   Showalter (2016)  Gayer اتكدراس

anderson,  Fearon and  Hutchinson and  Morgan  (2015)ف 
غيث و ف Lamis et al. (2014)ودراسات ف Time  (2014)و 
ساء والدعم  ناولت اإل اليتف و  2001مساعيل )  ف 2012)

محا ة األ راد مني  يفال االجتماع ف وأكدت عل  دورة الفع  
 تعدي   وة واليتومني ذكر ات الطفولة اوؤ  ؛اإلساءةخماطر 

ات ومشكالت الصحة ضطرابلتصل  حت  صابته باال ثارها آ
؛ وهو ما  ناولته دراسات كل التاليةمراحل عمرة  يف النفسية
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  Rizvi  ف2015) عبداخلال ف Infurna, et. Al. (2016)مني: 

and Najam  (2014)  فSharms (2014) فJohnson (2013) 
 اإلساءةيملءا العالقة بني التعرض خلربات  يف ناولت  اليتو 

 واوشكالت النفسية اوصاحبة هلاف أو اورت بة عليءا.
وهو ما  لق  الىوء عل  أةية دراسة اوشكالت اليت      

ختلفءا اإلساءة مبرحلة الطفولة عل  اوراهقنيف وك لك يد د 
الدور الوسيط لبعض اوتغريات اليت قد يول دون التعرض هل ة 

التساؤل  يفوميكني  ل يص مشكلة الدراسة  االضطراباتف 
  :يتالر يس اآل

العالقة بني األصدقاء كما  دركه اوراه  هل  توسط دعم 
الش صية  اضطرابمبرحلة الطفولة و  اإلساءة  عرضه خلربات

 التجنبية ؟

 أسئلة الدراسة:

سط العالقة بني التعرض خلربات صدقاء  تو هل دعم األ -1
 للمراهقني؟الش صية التجنبية  اضطرابالطفولة و  يف اإلساءة

عل   اإلساءةما الفرو  بني األك ر واألقل  عرضال خلربات  -2
الش صية التجنبية وأبعادة الفرعية )الكف  اضطراب

نقص الكفاءة االجتماعيةف احلساسية للتقييم ، االجتماع 
اوغامرات الش صية واألنشطة  يفالدخول  يفالسليبف الرتدد 

  .اجلد دة

 سة: ار ة الدأهمي

 شكيل  يف لقاء الىوء عل  أةية خربات الطفولة  -1
 ش صية اوراه .

قد  تعرض هلا  اليتات ضطراباال وضيح الصلة بني  -2
 مبرحلة الطفولة. معاناهتم مني خربات اإلساءة وبنين و اهقاور 
يد د التيثري اوباشر وغري اوباشر لدعم األصدقاء كمتغري  -3

ات اضطرابو  العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة يفوسيط  
 الش صية.

  وعية اآلباء واألمءات خبطورة أساليب التنشئة اخلاطئة -4
 حت اإلساءة النفسية واجلسد ة  يعل  األطفالف واليت  ؤد

بالفرد للتعرض  الف وما  رتكه مني آثار سلبية  ؤديةواإل
 ات النفسية.ضطرابلال

اوراهقني بيةية  كو ني صداقاتف وا التيكيد عل   وعية  -5
 قدمه مني دعم ومساندة هلمف مع الرتكيز عل  حسني اختيار 

 األصدقاء.
االستفادة مني نتا جءا ىف  كما  كمني أةية الدراسة يف -6

 يال  رشاد و وجيه اوراهقني ىف اوؤسسات الرتبو ة والتعليمية.

 أهداف الدراسة:

يط األصدقاء كمتغري وساختبار منوذج يليل اوسار لدعم  -
الش صية  اضطرابو  للعالقة بني التعرض خلربات اإلساءة

 التجنبية.
ودر، مني األصدقاء كمتغري يد د مدي  سءام الدعم ا -

بالطفولة  وسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة
 الش صية التجنبية. اضطرابو 
 رجع  اليتالش صية التجنبية  اضطراب يفيد د الفرو   -

 مرحلة الطفولة. يف اإلساءةللتعرض خلربات 

 مصطلحات الدراسة:

  Friends’ support  :دعم األصدقاء -
 اليتاوساندة النفسية واالجتماعية "  تعرفه الباحثة بأنه 

 . تلقاها اوراه   مني أصدقا ه"
  Experiences of Abuse  :  اإلساءةخبرات   -    

 سلو، بيهنا"  :اإلساءة خربات   2015 عرف السيد )     
 و صدر للطفلف والنفس   اجلسم  الىرر   قاع  حت  ءدف

 بالرعا ةف القا م الش ص أو كليءما أو الوالد ني أحد عني
 .وسالمته الطفل ألمني هتد د عنه و نتا

 Avoidant Personalityالشخصية التجنبية  اضطراب

Disorder  
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ات ضطرابحصا   لال عرف الدليل التش يص  واإل     
الش صية  اضطراب صدار اخلامساإل  DSM 5النفسية 

منط سا د مني الكف االجتماع ف ومشاعر " :التجنبية بينه
ه ة  و تىحالنقصف و رط احلساسية للتقييم مني اآلخر نيف 

 مرحلة الرشد اوبكر". يفاألعراض 
 تكون مني األبعاد الفرعية  :بينه  2016أرنوط ) هوعر ت   
 ية:  اآل

 اليت شري  حت جتنب الفرد لألنشطة  االجتماعي:الكف 
 ف  تىمني التفاعل البينش ص  الواضحف بسبب خو ه مني النقد

عالقة  ال  يفوعدم االستحسان والر ضف  ال  ن رط مع أحد 
عالقا ه احلميمية  يفبعد أن  تيكد مني حبهف كما أنه ح ر 

 وميتنع عني أ ة مشاعر نتيجة خو ه مني الر ض.
هو رؤ ة الفرد لنفسه بينه غري   االجتماعية:نق  الكفاءة 

كفؤ اجتماعيالف وغري ج اب ش صيالف وأنه أقل شينال مني 
 اآلخر ني.

: انشغال الفرد بإمكانية انتقادة الحساسية للتقييم السلبي 
حه  ف اوواقف االجتماعيةف وشعورة باألمل البالغ يفأو ر ىه 

فف و وقعه أحد اوواق يف ولو  عرض لنقد أو ر ض  بسيط 
بعدم اهتمام اآلخر ني وا  قولف وأنه  ذا يدث سيحكم عليه 

 اآلخرون باخلطيف ل لك  فىل الصمتف و تصف باحلساسية.
المغامرات الشخصية واألنشطة  فيالدخول  فيالتردد  

 يفاخلوض  يف: و قصد به  ردد الفرد غري العادي الجديدة
اجلد دةف  األنشطة يفاوغامرات الش صيةف أو االخنراط 

 وحرج. يبه له مني خز وجود الغرباءف وذلك وا  سب يفوخاصة 
الش صية  اضطراب   2014) احلد ىب و  و عرف البحريي

ات الش صية ال ي   ظءر الكف اضطرابأحد  :بينه التجنبية
والتقييم  االجتماع  والشعور بعدم الكفاءة واحلساسية اوفرطة

  .يبالسل

 

 

 الدراسات السابقة:

 :والدعم النفسي اإلساءة: دراسات تناولت أوالا 
 Alex, Jean,  Chmelka,  Herrenkohl  andأشارت  دراسة     

Herrenkohl (2017)    حت أن عملية التطور االجتماع 
لألطفال اوساء معاملتءم   ز د مني خماطر  عرضءم إلدمان 

مسار العالقات للوالد ني او دراتف وهد ت  حت يليل 
لألبناءف و قودهم إلدمان او دراتف  اإلساءةخربات و  واألقران

اجلسد ةف والعاطفيةف والعنفف : اإلساءةو ىمنت الدراسة 
ف عامال  18ةالف لدي عينة مني  اوراهقني متوسط عمرهم واإل

النتا ا  عامالف أشارت 36ويموعة مني البالغني متوسط عمرهم 
أشار يليل   ذطفالف جود ار فاع و اطر سوء معاملة األ حت و 

  التنبؤ بتعاط يف ءم  جيابيال اجلنسية  س اإلساءةاوسار  حت أن 
او درات لدي اوراهقني اوساء معاملتءم. وار بط سوء معاملة 
األطفال سلبيال بالتعل  بالوالد نيف كما ركزت النتا ا عل  أةية 

 ع عل  التعاط .يالتدعيم ) السليب  للتشجي يفدور الر ا  
ويمل نتا ا الدراسة  ؤ د نظر ات التطور االجتماع ف     
تماعية كسوء معاملة  فرتض أن وجود أحداث اج اليت

ر ا  السوء ا  )ف واويل جلماعة الر األطفالف واإلةال الوالدي
او درات  اوشجعني عل  اإلدمان   قود  حت  عاط 

 اوارجيوانا .)
  ,Moreno-manso, García-baamondeوهد ت دراسة 

Blázquez-alonso,  Pozueco-romero  and  Godoy-merino 
ات التفاعل اضطراب حت وصف العالقة بني   (2016)

واالجتاهات  االجتماع  واالسرتا يجيات اوعر ية االجتماعية 
اوساء معاملتءمف  كونت العينة مني الىحا ا لدي األطفال 

بيسبانياف  راوحت  ناث   29ذكورف  37مراهقال )  66
 ماع فاالجت التفاعلعامالف مت قياس  17 – 12أعمارهم بني 

اوعر ية االجتماعية؛ وأشارت نتا ا الدراسة  يجيات واالسرتا
ات التفاعل االجتماع  لدي اوساء  ليءم  عي   اضطراب حت أن 

جيعل  فاعل اوساء  ليءم  هتم االجتماعيةف األمر ال يفاءك
أك ر صعوبة؛ وأرجعت الدراسة نقص التفاعل االجتماع  
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نقص ال قة و ةف  لدي اوساء  ليءم  حت: احلساسية االجتماعي
التفاعل االجتماع ف وك لك عدم القدرة  بالنفس والتقد ر يف

ا يجيات اوعر ية االجتماعية االسرت  كما ا سمت عل  القيادة.  
عدم ال قة ف و مجود التفكريو  يف اند اع ف نمط معر لد ءم ب

حل  وجود صعوبات يفو الشك يف اآلخر نيف و  االجتماعيةف
 اوشكالت االجتماعية.

ميكني أن  للتعرف عل  العوامل اليت وقد قامت دراسات    
  ق  الطفل مني  ساءة معاملة والد هف  ف  دراسة قام هبا

Maguire-Jack  and Showalter   ( 2016)   ا رتضت أن
 مع الوالد نيالرتابط االجتماع  باجلريان والدعم وال قة اوتبادلة 

ركزت   ذعملية ميكني مني خالهلا يسني عملية  نشئة األبناء؛ 
 اإلساءةجتماع  باجلريان و راسة عل  العالقة بني الرتابط االالد

مني اآلباءف  869لألبناء و ةاهلمف   كونت العينة مني 
بالوال ات اوتحدة األمر كيةف و وصلت نتا ا الدراسة  حت 

 اإلساءةوجود عالقة سلبية بني الرتابط االجتماع  باجلريان و 
مني  ساءة   ق الرتابط االجتماع  باجلريان ةالف  وأن واإل

ة مساندة اجتماعية مبنزل الرتابط باجلريان كان اآلباء ألبنا ءم. 
اعدهتم عل  التوا   النفس  األسريف األمر باء؛ سونفسية لآل

 انعكس عل  التوا   النفس  لألبناء. ال ي
  ,Gayer-anderson, Gayer-anderson أما دراسة كل مني     

Fearon, Hutchinson  and  Morgan (2015)     ءد ت  حت
اجلنسية واجلسد ة عل   اإلساءةالتحق  مني العالقة بني 

 202األطفال والدعم االجتماع ف  كونت عينة الدراسة مني 
عامالف طب  عليءم  64 – 16  ردال ف  راوحت أعمارهم بني

لألطفالف ومقياس الدعم االجتماع ف  اإلساءةمقياس خربات 
 اإلساءةبني سلبية   وجود عالقة   وصلت نتا ا الدراسة  حت

اجلسد ة ومستوي الدعم االجتماع ف ومل  وجد  رو   رجع 
كما أكدت الدراسة  نايف وجود الدعم االجتماع  للجنسف  

والتعرض لل هان لدي الرجالف وكانت النساء األك ر عرضة 
 عرضني لاساءة مبرحلة الطفولة واخنفاض   ممني  لل هان

  مستوي الدعم االجتماع .

االجتماع   دراسة آلثار الدعم  Time (2014) وقام       
 دمات النفسية لدي األطفال اوعرضنيعل  أعراض الص

  طفالل  راوحت 187جنسية.  و كونت العينة مني )ساءة إل
سنة. وقامت الدراسة عل  ا رتاض  12 حت  8أعمارهم بني 

خبفض أعراض الصدمات  بيالدعم االجتماع   تنأن مفادة 
للدعم  مقياس واسُت ِدمعني التعرض لاساءةف النفسية الناجتة 

 حت وجود عالقة  النتا ا ف وآخر لاساءة. وأشارت االجتماع
سني ال امنةف وختطيءم  يفبني  لق  األطفال للدعم االجتماع  

  بة عليءا.اآلثار اورت راض الصدمات النفسية  و ألع
 العالقة بني Lamis  et al. (2014) ناولت دراسة  و     

البد نة والعاطفية واجلنسية لألطفال وكل مني الدعم  اإلساءة
ف قاء والعا لةف واألداء االجتماع االجتماع  مني األصد

 حت  8طفاللف   راوحت أعمارهم بني  152 كونت العينة مني 
اءة معاملة األطفال  ىمني   عليءم مقياس إلسب  طُ  عامالف 12

 اإلساءةاليةف االنفع اإلساءةاجلسد ةف  اإلساءة: األبعاد
اجلنسيةف اإلةال العاطف ف اإلةال اجلسديف ومقياس الدعم 

 قيس دعم الر ا ف ودعم األسرةف ومقياس  ال ياالجتماع ف 
 حت وجود  نتا االللوظا ف االجتماعية والتوا قية. أشارت 

عالقة سلبية بني الدعم االجتماع  مني الر ا  واألسرة وبني 
 التفاعل االجتماع   كما ار بطوأبعادها الفرعيةف   اإلساءة

نتا ا  ت ف و جيابيال بالدعم االجتماع . وأشار اإلساءةب سلبيال 
والدعم االجتماع   اإلساءةيليل اوسار للعالقة بني 

 وسط   ذوالوظا ف االجتماعيةف  حت قبول النموذج اوفرتضف 
  االجتماعية. والوظا ف اإلساءةالدعم االجتماع  العالقة بني 

   حت يد د مستوي الدعم 2012وهد ت دراسة غيث )    
اوساء  ليءمف والتعرف عل  االجتماع  اودر، للطلبة اوراهقني 

 تلقونهف  كونت العينة مني  ال يالدعم االجتماع   مصادر
مني أربع مدارس بعمان اختريوا  فطالبةل  75طالبالف  70) 145

ف ومقياس الدعم ةالواإل اإلساءةطب  عليءم مقياس  باألردنف
قاء مصادر دعم األصد  حت وصلت الدراسة   االجتماع ؛

:  دعم عل  النحو اآليتت كان   ومستو اهتا لدي اوساء  ليءم
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الدعم االجتماع ف  مث الدعم االنفعايل؛   اوعلوماتف  ليه
 اإلساءةوكانت عينة الدراسة  تعرضون وستوي مر فع مني 

ةال والدعم واإل اإلساءة يفالوالد ة واإلةالف ومل  وجد  رو  
وجدت عالقة سالبة بني  يف حني رجع للنوعف  االجتماع 

 االنفعالية. اإلساءةالدعم االجتماع  اودر، و 
 حت معر ة مصادر الدعم    2001مساعيل ) هد ت دراسة     

 يفهتم مني أسرهم الجتماع  لدي األطفال اوساء معاماال
 راوحت    طفالل 120 كونت عينة الدراسة مني ) ردنفاأل

رعا ة   سنة مني اوقيمني مبراكز ال17 -12أعمارهم بني ) 
 الوالد ةف اإلساءةمقياس واسُت ِدم  جتماعية باألردنفاال

أشارت و ف  ف ومقياس التوا   النفس جتماعمقياس الدعم اال
لألطفال   جتماعا الدراسة  حت أن مصادر الدعم االنتا 

 –مركز الرعا ة  –: األسرة التوايلعل   ه اوساء معاملتءم 
 األقارب. –األصدقاء 

 اإلساءةتناولت  التيالمحور الثاني: الدراسات 
 ات:ضطرابواال
بار ختا حت    Infurna, et. Al. (2016)هد ت دراسة     

الش صيةف  كونت  العالقة بني خربات الطفولة واضطراب
الش صية  ال  عانون مني اضطرابمر ى 44مني  عينة الدراسة

مني أعراض  عينة أكلينيكية  عا  (47)ــ احلد ةف مقارنة ب
الش صية    قييم خربات الطفولة لدي مىطريمت فةخمتلف

 مبرحلة الطفولةف مني خالل مقياس اإلساءة واإلةال احلد ة
لدراسة و قييم األسرة. أشارت نتا ا ا فومقياس اوعاملة الوالد ة

 فاضطراب الش صية احلد ةب خربات الطفولة السيئة ار باط حت 
خنفاض رعا ة ااجلنسيةف وظا ف األسرةف  ومت لت يف: اإلساءة

 لعبه األسرة  ال ييملءا  حت الدور  يفأشارت  اليتو  األم.
 .الش صية احلد ة اضطرابحدوث  يفمبرحلة الطفولة 

    حت التعرف 2015)  نيآخر وى  و  هد ت دراسة أي      
وكل مني:   مرحلة الطفولةف يف اإلساءةعل  العالقة بني 

مني طالبات    طالبةل 703لدي  )  االكتئاب واألمني النفس
مد نة غزة؛ أشارت نتا ا الدراسة  يفالصف اخلامس والسادس 

لدي الطالبات من فضف وكانت  اإلساءة حت أن مستوي 
مث اجلسد ةف  اإلساءةو ليءا اور بة األوحتف  يفالنفسية  اإلساءة

اجلنسيةف وكان مستوي االكتئاب  اإلساءةةالف مث اإل
. كما أشارت نتا ا امر فعل   ف ومستوي األمني النفسامتوسطل 

النفسية واجلنسية  اإلساءةمستوي  يفالدراسة  حت وجود  رو  
مستوي  يف رو   ومل  ظءراجتاة طالب الصف السادسف  يف

 يفلصف. و وجد  رو  االختالف اجلسد ة  رجع  اإلساءة
قل األ اجتاة يف  عزي للحالة االقتصاد ة  اإلساءةمستوي 

ووجدت  واألم األقل  عليمالف فدخاللف ومستوي  عليم األب
وعالقة  فواالكتئاب اإلساءةطرد ة قو ة بني مستوي  عالقة

 .  ومستوي األمني النفس اإلساءةعكسية بني 
   Rizvi and Najam  (2014)وكما أشارت نتا ا دراسة     
 يفساءة معاملة الوالد ني حت وجود عالقة  جيابية دالة بني   

مرحلة الطفولة ومشكالت الصحة النفسية م ل:  مشكالت 
العنادف و صعوبات االنتباة و رط احلركةف و القل ف و اليةف الفع  

ما بعد  واضطرابالوسواس القءريف و اوشكالت السلوكيةف و 
مراه   300الصدمة مبرحلة اوراهقةف طبقت الدراسة عل  

عامالف أشارت النتا ا  حت  17 – 13 راوحت أعمارهم بني 
الت الصحة النفسية النفسية بالطفولة مبشك اإلساءةار باط 

هم مسيئني ءوكان اوراهقون ال  ني أدركوا آبامبرحلة اوراهقةف 
مبرحلة  اإلساءةكما  نبيت أك ر عرضة للمشكالت النفسيةف  

 النفسية مبرحلة اوراهقة. الطفولة مبشكالت الصحة
 يثري  الوالد ني عل  السلو،   Johnson (2013)دراسة ويف    

لألطفال خالل مرحلة  اإلساءةاوىاد للمجتمعف واالكتئاب و 
 ال مراهق( 1290مني )  كونت عينة الدراسةاوراهقة والشبابف 

ف  مقا يس للسلو، اوىاد للمجتمع واسُت ِدمتءمف   وآبا
 اإلساءةو ساءة الوالد نيف  ومشلت  ف كتئابوأعراض اال 

أشارت نتا ا الدراسة  حت أن  ار خ  النفسية واجلسد ة.
رات  ر بط مبسا اد للمجتمع والتوجه للحياة الوالد ني اوى

ءمف وار بط اوزاج اوكتئب  السلو، اوىاد للمجتمع ألبنا
  ذللوالد ني مع مسارات أعراض االكتئاب والعنف األسري؛ 
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مباشر  وجهبأثر السلو، اوىاد للمجتمع للوالد ني عل  الطفل 
 اضطرابةال الوالد ني  قد  وسط وغري مباشرف ومني حيث  

 ةال الوالد ني والسلو، اوىاد للمجتمع.و ة العالقة بني  اهل
 اإلساءة  عالقة 2010دراسة أمحد )و ناولت     
 يوطفلة مني ذو  طفل 100ات النفسية لدي ضطرابباال
عاقة ال هنية البسيطة اوساء معاملتءمف و راوحت أعمارهم اإل
: الك بف االكتئابف اتضطرابسنةف ومشلت اال 16 -9 بني

القل ف    اء ال ات. وأشارت نتا ا الدراسة  حت وجود ار باط 
: اجلسد ةف االنفعاليةف وأبعادها الفرعية اإلساءةدال بني 

ات ضطراباجلنسيةف ومني اال اإلساءةةالف باإل اإلساءة
النفسية:    اء ال اتف القل ف االكتئابف الك ب. كما 

 يفوجدت  رو  دالة بني اوساء  ليءم وغري اوساء 
: الك بف القل  ف االكتئابف    اء ات النفسيةضطراباال

 ساء  ليءم.اجتاة او يفال ات 
   حت يد د العالقة بني 2004هد ت دراسة خميمر )      

ات ضطرابمرحلة الطفولة وبعض اال يف اإلساءةخربات 
التيقلمف االنعصاب بعد الصدمةف القل   اضطرابالنفسية: 

العنادف  اضطرابالسلو،ف  اضطرابالعامف الرهابف االكتئابف 
 لمي ال باورحلة اوتوسطة مبد نة  120 كونت عينة الدراسة مني 

  مبتوسط 15 -13راوحت أعمارهم بني ) ةف ممكة اوكر 
ف أشارت نتا ا الدراسة  حت وجود عالقة ار باطية موجبة 14.2

 اضطرابمني قبل اآلباء و  اجلسمية اإلساءةدالة بني خربات 
ات السلو،ف وبني اضطرابالتيقلمف واالنعصاب بعد احلوادثف و 

النفسية والرهاب االجتماع ف ومل  وجد  رو  بني  اإلساءة
 األب.اودركة مني األم و  اإلساءة

 Barnow,  Lucht  and  Freyberger (2001)وزود نا دراسة     
و، ل لعبه او اطر النفسية للس ال يبدال ل حول أةية الدور  

   قدألطفالف وأثرة عليءم مبرحلة اوراهقةف ل ةاووجءالعدوا  
العتداء الطفولة لـ يفكان اوراهقون العدوانيون  تعرضون 

اإل  اء البد ف وكانوا مني أسر غري مستقرةف وكان و اجلنس ف 
كما أثرت الظروف  ذلك منبي للسلو، العدوا   يما بعد.

التنبؤ  يفاوعيشيةف والعقوبة القاسيةف والر ض العاطف  والطال  
كور اوساء معاملتءم و، العدوا . كما ظءر لدي ال  سلبال

واجلنوحف واوشكالت  االنتباةف واالكتئابف والقل ف يفقصور 
 االجتماعية.

 فروض الدراسة:

 اإلساءةالعالقة بني  دعم األصدقاء توسط الفرض األول : 
  لدي اوراهقني اوساء معاملتءم الش صية التجنبية اضطرابو 

 مبرحلة الطفولة.
 وجد  رو  بني األك ر  واألقل  عرضال   :الفرض الثاني

ش صية التجنبية وأبعادة ال اضطرابعل   اإلساءةخلربات 
 الفرعية.
:  عتمد الدراسة عل  اونءا الوصف ف لتحد د  المنهج

الطفولة والدعم اودر، مني  يف اإلساءةالعالقة بني خربات 
 .الش صية التجنبية اضطراباألصدقاء و 
 العينة:
باورحلة ال انو ة  ال مراهق 50 كونت مني : استطالعيةعينة 

ف وكانت هبدف التيكد مني 0.48  -+ 15.6مبتوسط عمر 
 .اخلصا ص السيكومرت ة لألدوات

مراه  باورحلة ال انو ة  400و كونت مني  عينة أساسية:
مني مدرسة مجال عبد الناصر ال انو ة مبحا ظة الفيوم  اختريوا

عامالف  وبلغ متوسط  17 حت  15مبصرف  راوحت أعمارهم بني 
م مني قد مت اختيار اوساء  ليء و ف0.63   -+  16.1عمرهم 

عل  مقياس خربات اإلساءةف   اإلرباع  األعل الواقعني يف
 الواقعني يفوغري اوساء  ليءم مني ف  104وبلغ عددهم 
  .105)وبلغ عددهم  اإلرباع  األدى
 األدوات: 

:   عداد األصدقاء اودر،  للمراهقني دعم مقياس  -1
 .الباح ة

 اطمة خليفة السيد  : عداد فاإلساءةمقياس خربات  -2
2015 
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 يبشر  :ف  عدادالش صية التجنبية  اضطرابمقياس  -3
  2016)مساعيل أرنوط  
 مقياس دعم  األصدقاء المدرك  للمراهقين  -1

 خطوات إعداد المقياس: 
طار قامت الباح ة مبراجعة اإلسبيل  عداد اوقياسف  يف       

فس ف واالطالع نالنظري اخلاص بالدعم االجتماع  والدعم ال
ة مبوضوع اوقياس احلايلف وه : عل  بعض اوقا يس ذات الصل

مساعيل جروانف  صاحل   الدعم االجتماع ف علمقياس )
 ف ومقياس الدعم 2002أكرم اللو س ف    ف ) عل2001

 ف ومقياس الدعم 2012العاطف  لعدنان  وسف العتومف 
االجتماع  اودر، مني األصدقاء: آالء داود  اخلروفف 

 23وعددها  ةضع بنود اوقياس ىف صور ه األوليو  وقد  .2012
الفرد   تلقاها واالجتماعية اليت عبارة  قيس اوساندة النفسية

ما سيتم ذكرة كمني زمال هف وقد مت التيكد مني صدقه وثبا هف  
  :ييت يما  

 20مني  ىف صور ه النءا ية   تكون اوقياستصحيح المقياس: 
ف  2ف  نادرال= 1عبارة ف  رتاوح االستجابة عليءم مني )  طالقال= 

 ان و وجد عبار  ف 5ف  ك ريال جدال= 4ف ك ريال=  3أحيانال= 
ف 5  و يخ  العبارات العكسية االستجابات 11ف 8عكسيتان )

و شري الدرجة اور فعة عل  اوقياس  حت ز ادة  ف 1ف 2ف 3ف 4
 الدعم اودر، لألصدقاء.
 لمقياس:الخصائ  السيكومترية ل
  ت الباح ة بإجراء اال سا  الداخلقام االتساق الداخلي:

ة للمقياس مني خالل حساب معامالت ار باط البنود بالدرج
 :ذلك  وضح  1) واجلدولالكلية للمقياسف 

 (1جدول )
 50لمعامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لمقياس دعم األصدقاء المدرك للمراهقين  ن =  ييوضح االتساق الداخل 

 معامل االرتباط رقم العبارة االرتباطمعامل  رقم العبارة
 *0.35 صد   محيم. أمتىن لو لدي -11 **0.54  شعر  أصدقا   باألمان. -1

 **0.39  ساعدى أصدقا   ىف حل اوشكالت. -12 **0.37 أشعر بالسعادة واالر ياح عند لقاء أصدقا  . 

 **0.50 حيايت؛ جينبين التعرض ألزمات نفسية عدة. وجود األصدقاء ىف-13 **0.47 طمئني ألصدقا   أك ر مني اآلخر ني.أ  -2
 **0.61  ليءم أصدقا  . تجت  حت مساعدة؛  إن أول مني أجلي ذا اح-14 **0.53 نفسيال. أصدقا   هم اوصدر الوحيد لدعم  -3

 **0.57 ش ص ذو قيمة. ندما أكون مع أصدقا  ؛ أشعر بينينع-15 **0.48 أوقات الىي .  ؤازر  أصدقا   يف -4

 **0.67 عل  أنفسءم. أصدقا    ؤثرونين -16 **0.47  تقدة مني أسريت.ياول أصدقا    عو ى  ما أ -5

 **0.52 بالصحة النفسية. أصدقا   جزء مني متتع  -17 **0.37 اوزاجية. قة أصدقا   قادرة عل   غيري حاليتمرا  -6

 **0.60 أمور حيايت. أصدقا   يفستشري أ -18 **0.37 الصداقة احلقيقة غري موجودة.- -7
 **0.52 أصدقا  . أث  يف رأي -19 **0.57 أوقات الفرح ال يلو  ال مع أصدقا  .  -8

 **0.61 .أصدقا   مبفردي عندما أ عرض ووقف ضاغط ال  رتكين -20 **0.42  نصت صد ق  وا أقوله. -10
  هـــ 48لـــدرجات احلر ـــة القيمـــة اجلدوليـــة وعامـــل االر بـــاط     

ف و شــــري نتــــا ا  0.05عنــــد  0.273ف و  0.01عنــــد  0.354
اجلـــدول  حت وجـــود ار بـــاط دال بـــني درجـــة كـــل عبـــارة والدرجـــة 

للعبـارة رقـم  0.05لبنـود اوقيـاسف و  0.01الكلية عند مستوي 
 للمقياس.   ف مما  دل عل  اال سا  الداخل11)

صورهتا األولية عل   يفداة مت عرض األ : صدق المحكمين
مت صصني بعلم النفس والصحة النفسيةف وعددهم  أسا  ة 

ومدي  فصياغة العبارات يف ءم اإلبداء آر    حمكمني؛ 5)
 مال متءا لقياس ما وضعت لقياسه. 
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% مني 80ا ف  عليءا  عمل التعد الت اليتوقد مت 
عباراتف و عد ل بعض   ىمنت ح ف ثالث ف واليتاحملكمني
 .العبارات

 صدق المحك ) الصدق التالزمي(: 
مقياس اوساندة االجتماعية  معه طُب    اوقياس احلايل و ب  طُ     

 ف 2014اوقصود ) وعبدللمراهقني والشباب  عداد السرس  
وقد مت حساب معامالت االر باط بني اوقياسنيف  ووصلت 

 0.01قيمة دالة عند مستوي داللة  وه ف 0.50 حت 
مت حساب ال بات مني  الثبات:  معامل ثبات  كرونباخ ألفا:

 ف 0.82خالل معامل ثبات كرونباخ ألفا وقد وصل  حت 
مت  جراء معامل ثبات التجز ة  معامل ثبات التجزئة النصفية:

وقد وصل معامل االر باط بني نصف  االختبار  حت  فالنصفية
بلغت   ف وعندما مت  عد لءا مبعادلة سبريمان براون0.52
0.68. 

خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة إعداد  مقياس -2
  2015) فاطمة خليفة السيد

ية: اإلسـاءة  األبعاد اآلعبارة  قيس  30 تكون اوقياس مني     
-25-22-19-16-13-10-7-4-1اجلســــــــــــميةف وعبارا ــــــــــــه ) 

-17-14-11-8-5-2 ف و اإلســــــاءة النفســــــية: وعبارا ــــــه )28

-9-6-3اجلنســــــية: وعبارا ــــــه )  ف و اإلســــــاءة20-23-26-29

  ف وقــــــــد اقتصــــــــرت الباح ــــــــة يف12-15-18-21-24-27-30
 الدراسة احلالية عل  بعد ني  قط اإلساءة اجلسمية والنفسية.

قامــــت معــــدة اوقيــــاس  حبســــاب   صتتتتدق وثبتتتتات المقيتتتتاس:
اال سـا  الـداخل  اوقياس مني خالل صد  احملكمـنيف و صد  

رجـة كـل بنـد والدرجـة مني خالل حساب معامل االر باط بني د
 ف  ,69 ف,44)  الكلية للبعدف و راوحت معـامالت االر بـاط بـني

كمـــا مت  حســـاب معامـــل االر بـــاط بـــني درجـــة البعـــد والدرجـــة 
الكليــة للمقيــاسف وبلــغ معامــل االر بــاط لبعــد اإلســاءة اجلســمية 

 ف وبلـــغ معامــل ال بــات بطر قـــة  ,84  واإلســاءة النفســية ),75)
ـــــــاخ    لاســـــــاءة ,84لاســـــــاءة اجلســـــــميةف )  ,85ألفـــــــا )كرونب
التجز ــة النصــفية بلــغ    للدرجــة الكليــةف وبطر قــة,89النفســيةف )

لاســـــــاءة   ,81  لاســـــــاءة اجلســـــــميةف ),85معامـــــــل ال بـــــــات )
   للدرجة الكلية.,87النفسيةف )

 الدراسة الحالية:  يالخصائ  السيكومترية للمقياس ف
ــــة بــــإجراء ا ســــا  داخلــــ االتستتتتاق التتتتداخلي:   قامــــت الباح 

للمقيـــاس مـــني خـــالل حســـاب معـــامالت االر بـــاط بـــني البنـــود 
حــت معــامالت ار بــاط لدرجــة الكليــة للمقيــاسف و راو واألبعــاد وا

ف وكانــــــــت  0.76 حت  0.47البنــــــــود باإلســــــــاءة اجلســــــــد ة بــــــــني 
ف  0.70و  0.46معامالت ار باط البنود باإلسـاءة النفسـية بـني 

ت االر بـــاط بـــني البنـــود والدرجـــة الكليـــة بـــني ووصـــلت معـــامال
 .0.01ف ومجيعءا قيم دالة عند مستوي داللة 0.77و  0.49

كرونبــاخ مت حســاب معامــل ثبــات  ألفتتا: كرونبتتاخ معامتتل ثبتتات  
 : 2) باجلدوللنصفية كما هو موضح والتجز ة ا األف

 (2) جدول
 الحالية الدراسة في اإلساءة لمقياس النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا  ثبات معامالت يوضح 
 معادلة سبيرمان براون التجزئة النصفية كرونباخ ألفامعامل ثبات   

 0.77 0.63 0.84 اإلساءة الجسدية
 0.77 0.63 0.79 اإلساءة النفسية

 0.84 0.73 .0.90 مقياس خبرات اإلساءة

 ى( : بشتتر 2016الشخصتتية التجنبيتتة ) اضتتطرابمقيتتاس  -3
 سماعيل أرنوط إ

علـــ  أربعـــة  يعبـــارةف موزعـــة بالتســـاو  28قيـــاس مـــني  تكـــون او
: الكـــف االجتمـــاع ف نقـــص الكفـــاءة االجتماعيـــةف هـــ  أبعـــاد

اوغـــــامرات  يفالـــــدخول  يفاحلساســـــية للتقيـــــيم الســـــليبف الـــــرتدد 
 الش صية واألنشطة اجلد دة.  

 راوحــــت    ذو يكــــدت معــــدة اوقيــــاس مــــني صــــدقه وثبا ــــهف     
 0.916 حت  0.501مــني  مالت  ثبــات  ألفــا ألبعــاد اوقيــاسمعــا
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ف  ومـــني حيــــث  .0.922 حت  0.464وبالتجز ـــة النصـــفية مـــني : 
ــــــداخلالصــــــد  مت   و راوحــــــت معــــــامالت   جــــــراء اال ســــــا  ال

 . 0.766 حت  0.379الر باط بني ) ا
 الدراسة الحالية:  يالخصائ  السيكومترية للمقياس ف

إعـــادة حســـاب معامـــل الدراســـة احلاليـــة ب يفقامـــت الباح ـــة     
كرونبــاخ   اف وقــد  راوحــت معــامالت ثبــات ألفــال بــات للمقيــاس

 . 0.70و  0.48بني 

 مةءحت مالل العرض الساب  أمكني االطمئنان  ومني خال
 أدوات الدراسة وا وضعت لقياسه.

دعـم األصـدقاء لفترض األول : افروض الدراسة ونتائجهتا:   
 توســــط العالقــــة بــــني اإلســــاءة واضــــطراب الش صــــية التجنبيــــة 

 معاملتءم مبرحلة الطفولة. اوساء لدي اوراهقني

 
 :(  يوضح  تحليل المسار للعالقة  بين اإلساءة ودعم األصدقاء واضطراب الشخصية التجنبية1كل  ) ش

وقد أسفر يليل اوسار عني مطابقة النموذج اوقرتح مع بيانات عينة 
 يف بياناهتا اوعروضةهو ما أكد ه مؤشرات حسني اوطابقة اوساء  ليءمف و 

  3) جدول
 ( 3)جدول  

 :يوضح مؤشرات حسن المطابقة للنموذج المقترح 
 التفسير القيمة المؤشرات

 0.690  : 2كا 
   2درجة حر ة  ) 

مطابقــة جيــدة    ف ممــا  عــين0.708قيمــة غــري دالــة ) هــ و 
 .للنموذج اوقرتح

 مما  دل عل  مطابقة مر فعة للنموذج. Goodness of fit index GFI 0.998مؤشر حسني اوطابقة  
   Goodness of fit indexمؤشـر حسـني اوطابقـة اوعـدل 

AGFI  Adjusted   
 ـرتاوح بـني صـفر   GFI , AGFI  يمـع العلـم أن مؤشـر  0.992

دل ذلــك علــ  موا قــة مر فعــة  1ف وكلمــا اقرتبــت مــني  1: 
 .2كا مع مؤشر  

اقـرتاب القيمــة مــني الواحـد الصــحيح ممــا  ـدل علــ  صــالحية  .Normed fit index NFI    993مؤشر حسني اوطابقة اوعياري 
  Comparative fit indexمؤشر حسني اوطابقة اوقارن  عالية للنموذج

CFI   
0.981 

ف وهو ما  شري  حت  2ومجيعءا قيم  دل عل  ا فا  مر فع مع مؤشر  كا 
ميكني قبول  مني مثا فا  النموذج اوقرتح مع بيانات عينة الدراسةف و 

 .النموذج
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  (4 )جدول 
غير المعيارية بين متغيرات النموذج المختلفة لدى المراهقين المساء معاملتهم  المسارات واألوزان االنحدارية المعيارية واألوزان االنحدارية 

 بمرحلة الطفولة
الوزن االنحداري  المسارات

 المعياري 
الوزن االنحداري غير 

 المعياري
الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

 0.00 3.17 0.174 0.55 0.26 دعم األصدقاء ←اجلسد ة  اإلساءة
 0.00 2.65- 0.176 0.47- 0.22- دعم األصدقاء ←النفسية  اإلساءة

الش صية  اضطراب ←دعم األصدقاء 
 التجنبية

غري        0.198 1.29- 0.80- 0.10- 0.09
 دالة 

حصـــــا يال  وجـــــود  ـــــيثري دال   حت  4) اجلـــــدول نتـــــا ا  شـــــري
اوــدر، مــني األصــدقاءف ســاءة اجلســد ة والنفســية علــ  الــدعم لا

حــني مل  كــني  يفف 0.01عنــد مســتوي داللــة  وكــان التــيثري داالل 
 الش صـــــية التجنبيـــــة داالل  اضـــــطراب يفصـــــدقاء  ـــــيثري دعـــــم األ

 حصا يال. 
هنـــا، عالقـــة دا ر ـــة أو  و فســـر الباح ـــة هـــ ة النتيجـــة بـــين 

وأةيـة   اإلسـاءة ـربط بـني  عـرض األطفـال خلـربات  يلـاكلا  منوذجل 
  ذ دعـــــــم األصـــــــدقاءف يفدور اوســـــــاندة االجتماعيـــــــة اوتم لـــــــة 

اء ف ومشــاركة اويــول اوســاندة النفســية واالجتماعيــة مــني األصــدق
ف ةومواقــف مشــاهبســلبية ف  ورمبــا التعــرض خلــربات واالهتمامــات

اوتـنفس مــع األصــدقاءف وجيــدر اإلشــارة  هجيــد اوســاء  ليــ مـني مثو 
ـــة  وضـــيح أن  ـــا  حت أةي ف اإلســـاءةحـــال التعـــرض خلـــربات  يفهن

ف ءم ابنـــــدمي الـــــدعم واوســـــاندة ألقصـــــور دور األســـــرة عـــــني  قـــــو 
عمليـــــة التنشـــــئة  يف ىـــــعف دور األســـــرة  واإلشـــــباع العـــــاطف ف

دور مجاعـة الر ــا   الالزمـة للفـردف وهنـا  ـييتالسـو ة االجتماعيـة 
 كـــون الفـــرد أمـــام نـــوعني مـــني ف و  عـــادة   شـــكيل ش صـــيته يف

ف النـــوع ال ـــا : أصـــدقاء األول: أصـــدقاء أســـو اء الر ـــا ف النـــوع
اء للفـــرد الـــدعم احلالـــة األوحت  ـــو ر األصـــدق فـــ غـــري أســـو اءف  

و عـوض  وقـد يميـه  قدة مـني األسـرةف   النفس ف و عوضونه ما
 صـــل الفـــرد هنـــا  مـــني مثات النفســـيةف و ضـــطرابلال عنـــه التعـــرض 

هنم إالر ـا ف  ـ؛ أمـا النـوع ال ـا  مـني  حت التمتع بالصحة النفسية
ن الفـــرد  حت اإلدمـــان واو ـــدراتف ورمبـــا اوشـــكالت و ءو قـــد  ســـت

 السلوكيةف 

 الـيت Lamis et al. (2014)ا ا دراسة نتو تف  ه ة النتيجة مع 
ــــدعم االجتمــــاع   توســــط العالقــــة بــــني   وصــــل  يءــــا  حت أن ال

 ف والتفاعل االجتماع .اإلساءةالتعرض خلربات 
  .Herrenkohl  et alما  وصـلت  ليـه نتـا ا  دراسـة وك لك     

ار للعالقـة بـني الـدعم منـوذج يليـل اوسـ اختـربت اليت  (2016)
لألطفـــال والبـــالغني  اإلســـاءةكمتغـــري وســـيط  بـــني   االجتمـــاع 

وبني احلالة الصحية والنفسية  للمساء  ليءمف  وأشـارت النتـا ا 
التعـرض لاسـاءة  حت أن الدعم االجتمـاع   وسـط العالقـة بـني 

ــــب النفســــية  مل  كــــني  يف حــــنيمعــــاملتءمف  أســــيئت وــــنيواجلوان
 العالقة دالة باجلوانب الصحية. 

 لقـــــ  اوراهـــــ  للـــــدعم  بـــــينوميكـــــني  فســـــري هـــــ ة النتيجـــــة      
 نميــة الســمات اإلجيابيــة يف الش صــيةف    النفســ   ســاعدة علــ

كالتفـــاؤلف واألمـــلف والكفـــاءة ال ا يـــةف واوءـــارات االجتماعيـــة؛ 
 ضـــا ةل  حت أنـــه  فـــض مـــني قلـــ  اوســـتقبل والعزلـــة االجتماعيـــة 

وـــــا  وصـــــلت  ليـــــه نتـــــا ا والرهـــــاب االجتمـــــاع ف وذلـــــك و قـــــال 
 ف و 2003 ف و الكبيســ  )2016مــني: منصــور ) دراســات كــل  

 . وهـو مـا  فسـر اخنفـاض مسـتوي الـدعم اوـدر، 2002صاحل )
ك الفئة اليت  تلق  العقاب مني األصدقاء لدي اوساء  ليءمف  ل

واإلةـــال النفســـ  والعـــاطف ف  ىـــالل عـــني  ةـــال األســـرة  البـــد 
دراسة غيث النتيجة مع ما  وصلت  ليه نتا ا  تف  ه ة و   هلا.

الــــــــدعم ســــــــالبة بــــــــني  مــــــــني وجــــــــود عالقــــــــة ار باطيــــــــة  2012)
 االجتماع  اودر،  مني األصدقاء واإلساءة االنفعالية.
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  صية التجنبية وأبعادة الفرعية.اإلساءة عل  اضطراب الش وجد  رو  بني األك ـر  واألقـل  عرضـال خلـربات  الفرض الثاني:
 ( 5)جدول 
 الشخصية التجنبية اضطرابعلى مقياس  اإلساءةت" للفروق بين األكثر واألقل تعرضاا لخبرات يوضح اختبار "  

 مستوى الداللة قيمة ت 105) غير المساء إليهم( ن=   104) المساء إليهم(  ن=   
 ع م ع م

 0.00 3.17- 4.60 20.26 3.83 22.12 الكف االجتماع 
 0.00    4.48- 5.09 15.53 5.14 18.69 نقص الكفاءة االجتماعية
 0.00 4.18- 6.16 18.89 5.47 22.25 االنشغال بنقد اآلخر ني

 0.00 4.90- 5.26 17.13 4.50 20.45 الدخول لعالقات وأنشطة جد دة يفالرتدد 
 0.00 5.51- 15.95 71.80 14.75 83.52 الش صية التجنبية ضطرابالدرجة الكلية ال

وجـــود  ـــرو  بـــني األك ـــر  عرضـــال   5) اجلـــدول مـــني  تىـــح    
الكـــــــف  :واألقـــــــل  عرضـــــــال علـــــــ  كـــــــل مـــــــني اإلســـــــاءةخلـــــــربات 

االجتمــــــاع ف نقــــــص الكفــــــاءة االجتماعيــــــةف االنشــــــغال بنقــــــد 
الـــــــدخول لعالقـــــــات وأنشـــــــطة جد ـــــــدةف  يفاآلخـــــــر نيف الـــــــرتدد 
الش صـــية التجنبيــةف حيـــث كانـــت  ضــطرابوالدرجــة الكليـــة ال

ف 4.90-ف 4.18-ف 4.48-ف  3.17-علـــ  التـــوايل:  "ت"قـــيم 
ــــة  5.51-  يفف  0.01ف ومجيعءــــا قــــيم دالــــة عنــــد مســــتوي دالل

كــان اوســاء معــاملتءم    ذف اإلســاءةاجتــاة األك ــر  عرضــال خلــربات 
 الش صــية التجنبيــة اضــطرابمبرحلــة الطفولــة أك ــر معانــاة مــني 

 مبرحلة اوراهقة.
 ن دور األب هــــــــو  عطــــــــاء الطفــــــــل الشــــــــعور بالشــــــــجاعة     

واالعتمـــاد علـــ  الـــ اتف و ـــري أدلـــر أن ك ـــريال  مـــني اآلبـــاء غـــري 
 واجــــــه  لتغلــــــب علــــــ  او ــــــاطر والتحــــــد ات الــــــيتمســــــتعد ني ل

أطفــاهلمف وأن أول درس للتعــاون بــني النــاس  ــربة الطفــل؛  عــود 
  .167 :1998 حت خرب ه بعالقة والد ه. ) عبد الرمحنيف 

ـــــــد ني مينحـــــــان الطفـــــــل مبرحلـــــــة  يو ـــــــر        ســـــــوليفان أن الوال
يقيـــــــــ   يفالطفولـــــــــة اإلثابـــــــــة والتـــــــــدليل كوســـــــــيلة وســـــــــاعد ه 

ب قلـــــــــ  التوا ــــــــ ف و ذا أعيــــــــ   شــــــــباع  هـــــــــ ة احلاجــــــــة بســــــــب
ـــــد نيف والال ـــــات الوال ـــــةف والســـــلو، العـــــدوا ؛  ـــــإن اوكون عقالني

اور بطــــــــة مبشــــــــاعر الالســــــــواء ســــــــوف  كــــــــون أك ــــــــر ســــــــيطرة  
علـــــ  نظـــــام الـــــ ات للطفـــــلف وهـــــو مـــــا يـــــدث للطفـــــل اونبـــــوذ 

ن أن كمـــــــا أضـــــــاف ســـــــوليفا أو اوءمـــــــل و قـــــــال لنظر ـــــــة أدلـــــــر.
مي ــــــل التشــــــو ه األكــــــرب  يالطفــــــل قــــــد  صــــــاب باحلقــــــدف والــــــ 

ميكـــــني أن يـــــدث مبرحلـــــة الطفولـــــة علـــــ  طر ـــــ   طـــــور  يالـــــ 
ـــــه مـــــني غـــــري اوال ـــــم الش صـــــيةف وم ـــــل هـــــ ا الطفـــــل  ـــــتع لم أن

 حت اويــــــــل للتعــــــــاون مــــــــع األشــــــــ اص حاجــــــــة  يأن  ظءــــــــر أ
الســــــلطة مــــــني حولــــــه.  يعــــــرب الطفــــــل عــــــني هــــــ ة احلالــــــة  يذو 

بقولـــــه "  ن كـــــل شـــــئ حمبـــــوب ف وذلـــــك قبـــــل أن أ عامـــــل مـــــع 
ــــــــاسف  و  ــــــــل  زاء أال  شــــــــعر باو مــــــــني مثالن شــــــــ ص أو أن  يي

: 1998بلطـــــــف أو عطـــــــف. ) عبـــــــد الـــــــرمحني ف  ه تعامـــــــل معـــــــ

252- 253 . 
باجلفــــــــاف ىف  اوءمــــــــل و شــــــــري أدلــــــــر  حت  فــــــــاعالت الطفــــــــل 

طــــــــرف عكســــــــ    ةــــــــال بينــــــــه أقصــــــــالتعامــــــــلف  وصــــــــف اإل
للتـــــــــــدليلف حيـــــــــــث الفشـــــــــــل ىف  ـــــــــــو ري الرعا ـــــــــــة واالهتمـــــــــــام 

ــــ  األثــــر اخلــــاطئ مــــني اإلح ســــاس بــــين بالصــــورة الكا يــــةف و ل
وغــــــري متعــــــاطفف والطفــــــل  -جــــــاف – بــــــالربود  تســــــمالعــــــامل 

 عـــــــا  مـــــــني اإلةـــــــال ال  عـــــــرف كيـــــــف  كـــــــون احلـــــــب  يالـــــــ 
والتعـــــــاونف وهـــــــو  ىـــــــع  فســـــــريات للحيـــــــاة ال  تىـــــــمني هـــــــ ة 
القـــــوي األخو ـــــة ) احلـــــبف التعـــــاون ؛  ينظـــــرون للحيـــــاة كمـــــا 

ف مف و عـــــربون عـــــني عقـــــدة الـــــنقص لـــــد ءملـــــو كانـــــت عـــــدوال هلـــــ
ــــــيت كف والعزلــــــةف والعنــــــادف  عــــــانون منءــــــا عــــــني طر ــــــ  الشــــــ وال
  169 :1998عبد الرمحنيف د. )واحلق
ف ميكني واعتمادال عل  التوجءات النظر ة سالفة ال كر     
 عرض لاساءة واإلةالف  فتقر  ي ن الطفل اوساء ال  :القول

أ قدة  ياألمر ال ف خوض التفاعالت االجتماعيةالقدرة عل  
وجعله أك ر عرضة للكف   كو ني عالقات اجتماعية جد دةف 
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 تىمني  جتنبه لألنشطة اليت واضحا  بدو الجتماع ف حيثا
 مشاعر النقصل االجتماع ف وقد  كون ذلك بسبب التفاع

ساءة نتيجة للتعرض لا) اورت بة عل  ضعف ال قة بالنفس
 جيعل ي الاألمر اجلسد ة والنفسية  ىعف ثقة الفرد بنفسه ف 

  اوساء  ليه أك ر عرضة لالضطرابات.
-Morenoما  وصلت  ليه دراسة و تف  ه ة النتيجة مع      

manso, J. ; García-baamonde, M. ; Blázquez-alonso, M. ; 

Pozueco-romero, J. ; Godoy-merino, M. (2016)  أن
اجلمود : يفاخلصا ص اوعر ية االجتماعية للمساء  ليءم مت لت 

ال قة االجتماعيةف  مالفكري حول العالقات االجتماعيةف عد
حل اوشكالت  يفوجود صعوبة و اآلخر نيف  يفالشك و 

  االجتماعية.
   Barbour (2002)دراسة و تف  أ ىال مع ما  وصلت  ليه      

 حت أن األطفال اوساء معاملتءمف  تعرضون أشارت  اليت
لاساءة مبرحلة الطفولةف لصدمات نفسية مني جراء  عرضءم 

و تف    والبعد عني اآلخر ني. لقل  والعزلة وكانوا أك ر عرضة ل
كان    ذ  .Safren et al. (2002)مع ما  وصلت  ليه دراسة 

مني القل  والرهاب االجتماع   عرضوا  ال  ني  عانون  اورض
 مبرحلة الطفولة. اإلساءةخلربات 

 التوصيات: 

ا اف ميكني اخلروج ضوء ما  وصلت  ليه الدراسة مني نت يف
 ية: بالتوصيات اآل

 وعية الوالد ني بيساليب اوعاملة الوالد ة الصحيحة  -1
 واخلاطئة ودورةا عل  متتع أبنا ءم بالصحة النفسية.

قد  اليتات النفسية ضطراب وعية الوالد ني باوشكالت واال -2
 ءم. تعرض هلا األبناء نتيجة إلساءة معاملت

التوعية بيةية اجلانب النفس  لألبناءف  وأنه ال  قل أةية  -3
 عني اجلانب الصح .

اهتمام اورشد ني النفسيني بتقدمي الرباما اإلرشاد ة للمساء  -4
ات ضطرابمعاملتءم؛ لتجنب  عرضءم للمشكالت واال

 النفسية.
 قدمي براما  رشاد ة عالجية للمساء معاملتءم ختفض مني  -5

  عانون منءا. اليتات ضطراباوشكالت واال
 نمية التفاعل االجتماع  للمراهقني اوساء معاملتءمف  -6

و نمية اجلوانب اإلجيابية مني الش صيةف كتقد ر ال ات 
 ومفءوم ال ات اإلجياي.

 التوعية حبسني اختيار األصدقاء. -7
  عاجل  عرض اوراهقني خلربات اليت عداد الرباما اإلرشاد ة  -8

 مبرحلة الطفولة. اإلساءة
 قدمي الرباما  يف مكانية االستفادة مني نتا ا البحث  -9

؛ لتجنب  عرضءم اإلساءةاإلرشاد ة لألطفال اوعرضني خلربات 
 ات مبرحلة اوراهقة.ضطرابلال

 المراجع:

اإلساءة يف مرحلة الطفولة لدي  . 2015هدي عبداخلال  ) ف أبو وى 
ف  رسالة كتئاب واألمني النفس باال ت اورحلة األساسية وعالقتءا طالبا

  لسطني. - ةف غز  ةكلية الرتبيةف  اجلامعة اإلسالميشورةف   نماجستري م
 .  أبعاد اإلساءة وعالقتءا ببعض االضطرابات 2010)أمحدف  ا زة  براهيم 
اوؤمتر السنوي اخلامس ف عينة مني األطفال اوعاقني ذهنيال النفسية لدي 

مركز  ف"اإلرشاد األسري و نمية اجملتمع حنو آ ا   رشاد ة رحبة  "عشر 
 .693 -671ف 2مصر ف  -ف جامعة عني مشس شاد النفس اإلر 

وعالقته باضطراب  ةحنو احليا التوجه .  2016مساعيل )  ف بشري رنوطأ
 – 37ف  45 ، النفسرشاد يلة اإل  ف لدي اوطلقني ةالتجنبي ةالش صي

82 . 
مكتبة ، مقياس اضطراب الش صية التجنبية . 2016مساعيل ) ف بشري أرنوط

 األجنلو اوصر ة.
والتوا     جتماعمصادر الدعم اال . 2001صاحل جروان )  ف علمساعيل  

معاملتءم مني قبل أسرهم يف لدي عينة مني األطفال اوساء   النفس
 ستري منشورة جامعة الريمو،.رسالة ماج فاألردن

 . 2014) عبداحملسني  ف مصطفمحد؛  احلد يبأالرقيب  ف عبد البحريي
التجنبيه  ةعراض الش صيأاضطراب صورة اجلسم وعالقته بتقد ر ال ات و 

 ةيلة العلوم الرتبو ف ةكلينكي  ةوصفي ة: دراسلدي اوراهقني اوعوقني بصر ال 
 .519 -477ف 2 ) 15ف البحر ني فةوالنفسي
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:  .  ساءة معاملة الطفل2012اسر ) اجلوهريف  رضاف مىن؛ نداف أميني ؛ 
 يلة  فحما ظة البحرية لر ف واحلىر يف مد نة كفر الدوارمقارنة بني ا

 . 56 – 39 ف 54) 15ف مصرف دراسات الطفولة
 . اضطراب اهلو ة اجلنسية و عالقته بالقل  و 2015السيدف  اطمة خليفة )

مفءوم ال ات و خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة لدي طالبات اجلامعةف 
 .141 -101ف  42)مصرف ف  النفسرشاد يلة اإل

 .  ساءة معاملة أطفال الشوارع وعالقتءا 2010ف نبيلة )  الشورجب
 . 716 – 691   ف 4) 20ف مصرف يةدراسات نفسباالكتئابف 

 . العزلة االجتماعية وعالقتءا باوءارات 2002صاحلف عواطف حسني )
يلة كلية الرتبية ف   جتماعية لدي الشباب اجلامعاالجتماعية واوساندة اال

 .229 – 178ف  53) 12مصرف  فجامعة بنءا
دراسة  –ةاهلم   . اإلساءة  حت األطفال و 2003ني )الصو غف سءام عبد الرمح

 -29ف   9) 3ف مصرف يلة الطفولة والتنميةميدانية يف مد نة الر اضف 
70. 

 ف دار قباءف القاهرة.نظر ات الش صية . 1998عبد الرمحنيف حممد السيد )
معال  "فيالسنو   اوؤمتر العلم .  ساءة معاملة األطفالف 2000ف صاحل )عبداهلل

مصرف معءد الدراسات العليا ف "مني أجل مستقبل أ ىل ألطفالنا
 . 101 – 89للطفولةف جامعة عني مشسف مارسف 

أثر  ساءة و ةال الوالد ني يف  درا، الدعم  .  2012غيثف أنيس منصور )
ف  اجلامعة تريرسالة ماجس االجتماع  مني األصدقاء لدي الطلبة اوراهقنيف

 األردنيةف كلية الدراسات العليا.
 . مدي  اعلية است دام أسلوب التدعيم يف 2003ف طار   حل )  الكبيس

اجمللة العربية ف  جتماعارات االجتماعية ورض  الرهاب اال طو ر اوء
ف   14) 14األردنف  اياد األطباء النفسانيني العربف ف للطب النفس

70- 74. 
  لدي ة)القلق ةالتجنبي ةاضطراب الش صي . 2005براهيم ) ف خالد يالكرد

 ف يلة دراسات حوض النيلف ةمقارن ةالكحول دراساوعتمد ني عل  
 .114 – 95ف  7) 4ف جامعة النيلني فعمادة البحوث والتنمية والتطو ر

خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة  . 2004خميمرف هشام حممد  براهيم )
وعالقتءا ببعض االضطرابات النفسية لدي عينة مني  المي  اورحلة 

ف  4) 10ف مصرف دراسات  ربو ة واجتماعيةاوتوسطة مبكة اوكرمةف 
369- 417. 

خلفض  يرشاد  اعلية برناما   .2012مساعيل ) ف عبد احملسني سعد ياوغاز 
 كار الالعقالنية لدي طالب ثرة عل  األأاضطراب الش صية التجنبية و 

معءد الدراسات  –ستري منشورة فجامعة القاهرة رسالة ماجف اجلامعة
 . النفسرشاد قسم اإل –الرتبو ة 

  لية برناما قا م عل  الدعم النفس .  عا2016منصورف ما سة الشحات )
للسمات اإلجيابية يف الش صية خلفض قل  اوستقبل لدي اوراهقات 

ف كلية ف مركز اوعلومات الرتبو ة والنفسية والبيئيةيلة الرتبية اخلاصةالصمف 
 . 214 - 163ف  16)ف مصر ف جامعة الزقاز   الرتبيةف

نطواءف اال –نبساط بعد الش صية )اال  2002ناصرف أشوا  صرب )
ستري رسالة ماجف والعصابية  وعالقتءما باضطراب الش صية التجنبية 

 ف العرا .جامعة بغدادف كلية اآلداب فمنشورة 
؛  ىميناهتا لنمو الطفل واضطرابه  . اإلساءة للطفل2003ف د فيد )وولف

 فيلة دراسات عربية يف علم النفس النفس ف عرض  وسفف مجعةف 
 .232 -229ف  1)2ف مصر
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Abstract:The present study aims to determine the mediator role of the  friends’ support in the relationship between exposure 

to the experiences of abuse in childhood and avoidant personality disorder among a sample of adolescents and to identify the 

differences most and least exposed to experiences of abuse on both perceived support of friends, and avoidant personality 

disorder, The study included a scale of perceived support of friends prepared by the researcher, experiences of abuse scale  

and avoidant personality disorder scale.  The sample consisted of 400 adolescents in  high school in Egypt, and the statistical 

methods relied on Amos, and SPSS to verify validity and reliability of the study tools and verification of the study 

hypotheses. Therefore, the results of the study indicated the acceptance of the supposed model where the support perceived 

from friends was mediating  the relationship between exposure to the experiences of abuse in childhood and avoidant 

personality disorder among adolescents, and there were significant differences between the most and the least to experiences 

of abuse in avoidant personality disorder and sub-dimensions, and the study recommended the importance of the 

psychological problems experienced by adolescents  as a result of their exposure to the experiences of abuse and the 

importance of continuing research into such topics. 

 

Key words: Friends’ support,  experiences of abuse,  avoidant personality disorder. 
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 عينة  لدى الدراسي والتحصيل الحياة جودة على كل من معرفي سلوكي ارشادي برنامجأثر 

 القصيم جامعة طالباتمن 

 إعداد
 لمياء سليمان الفنيخ

 جامعة القصيم - كلية الرتبية
 هـ9/6/1439 وقبل -هـ 26/2/1439 قدم للنشر

 بعنيزة واآلداب العلوم كلية يف احتصيلي   املنخفضات الطالبات لدى احلياة جودة لتحسني إرشادي برنامج تطبيق إىل الدراسة هدفت   :صلخستمال
 للمجموعة وعشر الضابطة للمجموعة طالبات عشر) طالبة عشرين من العينة وتكونت التجرييب املنهج على الدراسة اعتمدت وقد  القصيم، جامعة
وجود فروق دالة  عن النتائج وأسفرت ،2006 احلياة جلودة ومنسي كاظم مقياس وكذلك(  سلوكي معريف) برنامج الباحثة واستخدمت(  التجريبية

بني متوسطي رتب درجات اجملموعة ود فروق دالة إحصائي ا ووج ،إحصائي ا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقياس جودة احلياة يف القياس البعدي
ومل توجد فروق دالة إحصائي ا بني متوسطي درجات اجملموعة  ،سني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعديالتجريبية على مقياس جودة احلياة يف القيا

ووجود فروق دالة إحصائي ا يف التحصيل الدراسي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  ،ياة يف القياسني البعدي والتتبعيالتجريبية على مقياس جودة احل
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي يف القياسني  0,01وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى داللة  اخي  أو  ،البعديالقياس 

 . بلي والبعدي لصاحل القياس البعديالق

 .الدراسي التحصيل احلياة، جودة ،إرشادي برنامج الكلمات المفتاحية:
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 : مقدمة

 االهتمـام بتوجيـ  الـنف  علمـاء بـدأ املاضـي القـرن اواخر يف
 اجلوانـب علـى االهتمـام يف يركـز والذي جيايباإل النف  علم ىلإ

 االضــــــطرابات علــــــى الرتكيــــــز مــــــن بــــــدال   للشخصــــــية  اإلجيابيــــــة
 والــــــي  الســــــلبية واالنفعــــــاالت النفســــــية مــــــراضواأل الشخصــــــية

 يعـود الفضـل وكان سبق فيما النف  علماء اهتمام مثار كانت
 توجيــ  ضــرورة علــى أكــد الــذي Seligman لســيلجمان ذلــك يف

 والعوامـل جيابيـةاإل الصـفات علـى الـنف  علـم يف البحوث جمال
 األمـــراض مـــن والوقايـــة احليـــاة جـــودة حتســـني علـــى تســـاعد الـــي

ـــــدال   النفســـــية  هلـــــذ  نتيجـــــة كـــــان ، العـــــ   يف البحـــــ  مـــــن ب
 القــــرن مطلــــ  يف اكبــــي   صــــدى لقــــي مصــــطل  ظهــــور األحبــــاث
 .Quality of life(  احلياة جودة) مصطل  وهو احلايل
ــــى يطلــــق أصــــب  وقــــد    " اجلــــودة عصــــر" العصــــر هــــذا عل

 نسـانيةاإل والتنميـة احليـاة جـودة ىلإ ينظـر العاملي اجملتم  صب أو 
 ( 81 ،2006، حبيب) واحدة لعملة وجهان بأهنما

 املاديـــــــة النـــــــواحي علـــــــى أُطلِـــــــق اجلـــــــودة مفهـــــــوم أن ومـــــــ 
 اجلوانـب بنـاء علـى للداللة بعد فيما استخدم فإن  والتكنولوجية

 جـودة مبفهـوم البـاحثني اهتمام زاد وقد ،نساناإل حلياة جيابيةاإل
 كمفهـــوم العشـــرين القـــرن مـــن الثـــاي النصـــ  بدايـــة مـــن احليـــاة
 ( 2011،245 ، املالكي) جيايباإل النف  بعلم مرتبط
 نســيب مفهـوم احليـاة جــودة مفهـوم أن إىل شـارةاإل وجتـدر   
 لكـن حلياتـ  شـخ  كـل وضـعها الي املعايي باخت ف خيتل 
 علـى الشـخ  بقـدرة النفسـية احليـاة جـودة ىلإ يهـدف بالنهاية

 .ذات  وحتقيق تواجه  الي الضغوط دارةإ
 جـودة مصـطل أن  إىل Fernandez-Ballesteros  ويشـي 
 والصــحة : البيئــةمنهــا عــدة علــوم يف أساســي مصــطل  احليــاة

يـا وعلـم الــنف  والسياســة واجلغراف واالقتصـاد النفسـي، والطـب
، وعلـى مـدار العقـدين املاضـيني دارة وغيهاوعلم االجتماع واإل

 اتســـــ  متزايـــــد شـــــكلب طُبِّـــــقو  احليـــــاة جـــــودة مفهـــــوم مخدِ اســـــتُ 

 التقــوم وخـدمات واجلماعـات فـراداأل دعــم بـرامج مـ  ليتجـاوب
 (216 ،2014مشري، س ف) االجتماعية بالسياسة اخلاصة
 اهتمامـــــا   ي حـــــ  احلديثـــــة النفســـــية للدراســـــات واملتتبـــــ    
ــــة ملحوظــــا   ــــاة بنوعي ــــة يعكــــ  ممــــا خــــا  وجــــ ب احلي  اهــــذ أمهي
 فالنوعيــة ، املختلفـة النفسـية احليـاة جوانــب علـى وتـأثي  املفهـوم
 ،2006والبهــاديل، كــاظم) احليــاة جــودة ملســتوى انعكــاس هــي
252 ) 

 النمائيــة املراحــل أهــم مــن الشــباب مرحلــة وتــرى الباحثــة أن
 يف اجلـــامعي التعلـــيم مرحلـــة ألمهيـــة ذلـــك ويرجـــ  الفـــرد حيـــاة يف

 يســـــــتعدون إذ احليـــــــاة لنوعيـــــــة الطلبـــــــة مـــــــدركات علـــــــى التـــــــأثي
 فــــإن مث ومــــن ســــرياأل واالســــتقرار املختلفــــة بــــاملهن ل لتحــــاق

 الدراســــــي حتصـــــيلهم علـــــى يـــــ ثر قــــــد احليـــــاة لنوعيـــــة دراكهـــــمإ
  لإلجناز. ودافعيتهم
 اخنفـــاض ثبتـــتأ الـــي الدراســـات بعـــ  نتـــائج خـــ ل ومـــن
 بـــــالنف  الثقـــــة واخنفـــــاض اجلامعـــــة طلبـــــة لـــــدى الـــــذات فاعليـــــة
 الضـــغوط مواجهـــة علـــى قـــدرة قـــلأ جيعلهـــم ممـــا لإلجنـــاز واملثـــابرة
 ( 2010 اجلمايل،و  حممود) دراسة مثل

 نقطـــة هـــي احليـــاة جـــودة فـــان الباحثـــة نظـــر وجهـــة ومــن    
 الشخصـــية املهـــارات تطـــوير خـــ ل مـــن الذاتيـــة التنميـــة انطــ ق
 . الذات وحتقيق للنجاح الوصول من متكن والي

 وال التعليميــــة خمرجاهتــــا لتجويــــد تســــعى اجلامعــــات نألو    
 املقــررات أو التعليميــة لبيئــةا جتويــد علــى الرتكيــز مــن ذلــك يــأي

 العمليـة حمـور هـو الطالـب أن ىلإ النظـر جيـب بل فقط الدراسية
 مهاراتــــ  بتطــــوير النفســــية الناحيــــة مــــن بــــ  واالهتمــــام التعليميــــة
 مـــ  ةمبهـــار  والتعامـــل الدراســـية الضـــغوط مواجهـــة علـــى وقدرتـــ 
 .ب  حتيط الي الفشل عوامل

 الـذات فاعليـة زيـادة املتوقـ  مـن أنـ  ةالباحث رأت فقد وعلي 
 برنـــــامج خـــــ ل مـــــن ةاجلامعـــــ لطـــــ ب احليـــــاة جـــــودة وحتســـــني

 الطالبـــــة شخصـــــية بنـــــاء حماولـــــة علـــــى عناصـــــر  تقـــــوم رشـــــاديإ
 املرحلــة الجتيــاز أمامهــا تقــ  الــي العقبــات ختطــي مــن لتــتمكن
  .بنجاح اجلامعية
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  :مشـكلة البحــث

 اجلامعيــة املرحلــة مهيــةأ مــن احلاليــة البحــ  مشــكلة انبثقــت
 يتحــدد خ هلــا فمــن الطالــب حيــاة يف حامســة مرحلــ  د  تعــ والــي

 نقلــة املرحلــة هــذ  د  وتعــ االجتمــاعي ووضــع  الــوظيفي مســتقبل 
 اختيــــــار مثــــــل حتــــــديات بالطالــــــب تعصــــــ  حيــــــ  لــــــ  نوعيــــــة

 يتلقــى كــان نأ فبعــد، اجلــامعي نــا امل مــ  والتكيــ  التخصــ 
 امعتمــد   يكــون نأ عليــ  صــار ، واملعلــم املدرســة مــن التوجيهــات

ــــ  كــــل عــــن مســــ وال   نفســــ  علــــى  ىلإ حباجــــة فهــــو وهلــــذا قرارات
 .س مب املرحلة هذ  اجتياز من ليتمكن عدة مهارات
 مـــن ةاجلامعـــ يف الطالـــب يواجههـــا الـــي الضـــغوطات ولعـــل

 حــى وأ الدراســي حتصــيل  الخنفــاض تــ دي الــي املســببات هــمأ
   ة.اجلامع من التسرب
 العقبــات هــذ  كــل وختطــي الطالــب لنجــاح عليــ  نعــول ومــا

 مــن وذلــك ذاتــ  فاعليــة وتنميــة حياتــ  جــودة حتســني حماولــة هــو
 العقبـــات كـــل علــى التغلـــب مـــن متكنــ  مبهـــارات تزويـــد  خــ ل
ِبَقـومم  ِإنَّ اللََّ  ال يـَُغيـُِّر َمـا  الكرمية اآلية من انط قا   تواجه  الي

ــــُروا َمـــا بِأَنـمُفِســــِهمم   تعــــديل مــــن فالبدايـــة( 11)الرعــــد: َحـــىَّ يـَُغيـِّ
 درجــة ألقصــى واســتغ هلا القــدرات فهــم وحماولــة الــذات مفهــوم
 هـذا نأ الباحثـةوترى  ،احلياة جودة حتسني يف يساعد مما ممكن 
 لتغيـي (سـلوكي معـريف) رشـاديإ برنـامج خـ ل مـن املمكـن من

 الطالبــــــات تعلـــــيم وحماولـــــة الســـــلبية فكـــــارواأل املفـــــاهيم بعـــــ 
ــــــدة مفــــــاهيم ــــــات جدي  ســــــلوبأ تعــــــديل يف الســــــتخدامها وفني
 .جيايبإ بشكل حياهتم
 :البح  س ال يدور هنا ومن
 حتســـني يف )معـــريف ســـلوكي(  رشـــاديإ برنـــامج فاعليـــة مـــا  
 طالبـــــات مـــــن عينـــــة لـــــدى الدراســـــي والتحصـــــيل احليـــــاة جـــــودة
 ؟ اجلامعة
 :يةتاآل األسئلة نبثقت ومن 

رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .1
القياس  اجملموعة التجريبية يفالضابطة و  درجات اجملموعة

 ملقياس جودة احلياة ؟  البعدي
درجات رتب  متوسطيبني إحصائيا   دالةتوجد فروق  هل .2

ملقياس جودة  والبعدي القبليالقياس  يفاجملموعة التجريبية 
 ؟احلياة 

رتب  متوسطيبني  دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .3
 التتبعي والقياس البعدي  يفدرجات اجملموعة التجريبية 

 ملقياس جودة احلياة ؟
رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .4

التحصيل  يفدرجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 
 الدراسي ؟

رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  هل  توجد فروق  .5
 والبعدي القبليالقياس  يفدرجات اجملموعة التجريبية 

 للتحصيل الدراسي ؟

 ف البحــث:  اهدأ

 :أيي مما للتحقق احلايل البح  يهدف
رشادي )معريف سـلوكي( يناسـب الضـغوطات بناء برنامج إ -1

والتحديات الـي متـر  ـا الطالبـة اجلامعيـة  ـدف حتسـني جـودة 
 .مستوى التحصيل الدراسيديهن ورف  احلياة ل

ــــامج فاعليــــة مــــدى معرفــــة -2  جــــودة حتســــني يف رشــــاديإ برن
 التحصــــيل منخفضــــات الطالبــــات مــــن جمموعــــة لــــدى احليــــاة

 رشـــــاداإل واســـــرتاتيجيات فنيـــــات باســـــتخدام وذلـــــك الدراســـــي
 .السلوكي املعريف

 اجملموعــــة علــــى احليــــاة جــــودة حتســــني أثــــر عــــن الكشــــ  -3
 بعـد األثـر هـذا اسـتمرارية ومدى اجلامعة طالبات من التجريبية

 .املتابعة فرتة

 أهميـــة البحــث: 

 د  يعـ ذإ يتناولـ  الـذي املفهـوم من مهيت أ البح  هذا يستمد
 يف واســ  باهتمــام حتظــى الــي املفــاهيم مــن احليــاة جــودة مفهــوم
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 علـــى والعلمـــاء البـــاحثني بـــال وتشـــغل والتطبيقـــي النظـــري اجملـــال
 .سواء حد

 علـــى قاصـــر غـــي اجلـــامعي النظـــام يكـــون أن املفـــرتض فمـــن
 شخصــــيات يف احليــــاة جــــودة مقومــــات بنــــاء  بــــل العقــــول بنــــاء

 .الط ب
 والــي اجلامعــات يف رشــاديةاإل الــمامج أمهيــة من الباحثــة بوتــ
ــــ تلقــــى أن جيــــب ــــة ااهتمام  ــــة  وذلــــك أكــــم وعناي  مرحلــــة ألمهي

 يف رغبـــــــاهتم لغـــــــي الطـــــــ ب بعـــــــ  توجيـــــــ  يـــــــتم إذ الشـــــــباب
 اجلامعــة، مــن واالنســحاب الفشــل ىلإ ذلــك فيــ دي التخصــ 

ـــــ  كمـــــا ـــــى اجملتمـــــ  يل ـــــى للحصـــــول اجلـــــامعي اببالشـــــ عل  عل
 هـذا هم بعضـ د  فيعـ والـزوا ، الوظيفـة يف ذات  لتحقيق  الشهادة
 فـإن لذلك والفشل، باإلحباط يصيب  قد مما قدرات  يفوق حتديا  

 تســـتهدف الـــي رشـــاديةاإل الـــمامج إثـــراء يف البحثيـــة املســـامهات
 وطـأة من التخفي  يف يسهم دراسيا   املتعثرين خباصة الفئة هذ 
 علــــى جيابيــــا  إ يعــــود ممــــا التســــرب، وأ اجلــــامعي الدراســــي التعثــــر
 عـن الناجتـة االقتصـادية التكلفـة وخف  اجلامعة خمرجات جتويد
 دةملـ دراسـية مقاعـد وشـغل اجلامعة يف سنوات الط ب مكوث

  تنميـــة خـــ ل مـــن اشخصـــي   تطـــويرهم يف يســـاهم كمـــا طـــول،أ
 شخاصــا  أ فيصــبحون  المنــامج، يســتهدفها الــي املهــارات بعــ 
 .   جمتمعهم يف م ثرين
 معظـم متركـزت( 215 ،2015حممـد،ا)  يف ورد مـا حسبو 

ـــاة جـــودة دراســـات  عمـــان وســـلطنة مبصـــر العـــريب العـــامل يف احلي
 رشـــاديةإ بـــرامج وضـــ   بضـــرورة الباحـــ  أوصـــى وقـــد واجلزائـــر،
 حيــاة جــودة زيــادة شــأهنا مــن الــي اخلــمات علــى تركــز ع جيــة
 يب.العر  بالوطن مكان من أكثر يف الفرد

ونتائج املس  البحثي عن املوضـوع  وبناء على هذ  التوصية
حبـاث الـي تناولـت هـذا املوضـوع يف األيف وجدت الباحثة نـدرة 

 .اململكة العربية السعودية 

 

 

 مصطلحات البحث:

نظم لتقــدم برنــامج علمــي خمطــط مــرشــادي : البرنــامج اإ
رشـادية املباشـرة وغـي املباشـرة فرديـا  أو جمموعة من اخلـدمات اإل

مجاعيا  للمسرتشدين داخل األسرة وخارجها  ـدف مسـاعدهتم 
حتقيــــــق الصــــــحة النفســــــية والتوافــــــق  ،يف حتقيــــــق النمــــــو الســــــوي

، 1994النفسـي والرتبـوي واالجتمـاعي بشـكل سـليم ) زهـران ،
439). 
 :الحياة جودة

 عكــــ  واجليــــد ،جــــو د الث ثــــي الفعــــل مــــن أصــــلها اجلــــودة
  ،1981منظــــور، ابــــن) جيــــدا   صــــار أي الشــــيء وجــــو د الــــرديء
127) 

 مــن العاليــة الدرجــة اكســفورد قــاموس حســب احليــاة جــودة
 املعــــايي مــــن جمموعــــة عــــن عبــــارة فــــاجلودة ، القيمــــة أو النوعيــــة
 اجلــــــدال وأ املناقشــــــة تقبــــــل ال والــــــي املتميــــــز بــــــاألداء اخلاصــــــة

 (15، 2012 خبيت،)
 بالرضـــا الفـــرد شـــعور بأهنـــا(  24 ،2011، الكرخـــي) ويـــرى
 الذاتيــة احليــاة أبعــاد يف احلاجــات اعشــبإ علــى والقــدرة والســعادة

 البدنيـــة الســـعادة الشخصـــي، النمـــو) تشـــمل والـــي واملوضـــوعية
   .(البشرية واحلقوق االجتماعي، واالندما  واملادية،

 باالرتيــــاح لشــــعورا بأهنــــا خــــرونآو  وليفــــرأ جوزيــــ  ويعر فهــــا
 احلياتيـــة لظـــروفهم شـــخا األ لتقـــدير النـــاجم النفســـي والرضـــى

(Oliver &al ,2005,30 ) 
   تعري  هو البح  يف اعتماد  مت الذي والتعري 

 احليـــــاة جـــــودة عر فـــــا واللـــــذان( 42 ،2010،كـــــاظم و منســـــي)
 حاجاتـ  شـباعإ علـى وقدرت  والسعادة بالرضا الفرد شعور" بأهنا
 اجملـاالت يف لـ  تقـدم الـي اخلـدمات ورقـي البيئـة ثـراء خـ ل من

 دارتــــ إ حســــن مــــ  والنفســــية والتعليميــــة واالجتماعيــــة الصــــحية
 جــــودة مبقيــــاس االســــتعانة ســــيتم إذ"  منــــ  واالســــتفادة للوقــــت
 .عدادمهاإ من احلياة
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ـــــا  إتعـــــر ف و  ـــــي الدرجـــــةب جرائي ـــــ عليهـــــا حتصـــــل ال  يف ةالطالب
  .(2006 وكاظم منسي مقياس) املستخدم املقياس

 : الدراسي التحصيل
 يف للطالــب التحصــيلي جنــازاإل بأنــ  التحصــيل أمحــد يعــر ف

 ل متحانـات طبقـا   بالـدرجات قـدرا  م املـواد مـن جمموعة أو مادة
 الدراســي الفصــل هنايــة أو العــام خــرآ املدرســة جتريهــا الــي احملليــة

  .(7 ،2000 أمحد،)
 الطمـــوح مســـتوى بأنـــ (  5 ،2002) عـــ م أبـــو عر فـــ  وقـــد
 . معني تعليمي جمال وأ  دراسية مادة يف الطالب حيرز  الذي
 الرتاكمــي املعـدل  بأنـ  احلــايل البحـ  يف جرائيـا  إ ويعـَرف   
 يسـبق الـذي الدراسـي الفصـل خـ ل الطالبـة عليـ  حتصل الذي
 ذاإ حتصــيليا   منخفضــة الطالبــة د  وتعـ رشــادي،اإل المنــامج تطبيـق
 .2 من أقل معدهلا كان

 :اإطار النظري

 :جودة الحياة
 احليـاة جـودة أن( Gilman, et al. ,m 2004, 144) ويـرى
 يتعــني مــن مثو  داخليــة، مليكانيزمــات اوفق ــ تــنظم الكلــي بــاملعى
  يتضـمن مبـا جودةلل الذاتية املكونات على الرتكيز الباحثني على
 عامــــــة، بصـــــفة احليـــــاة حنـــــو االجتـــــا  عـــــن الـــــذاي التقـــــدير مـــــن

ــــذي اخلــــمة لعــــامل الفــــرد وإدراكــــات وتصــــورات  فيــــ ، يتعامــــل ال
 .ومستواها طموحات  ونوعية

 اخلـــدمات رقـــي عـــن للتعبـــي احليـــاة جـــودة مفهـــوم يســـتخدم
 هــذ  شــباعإ ومــدى اجملتمــ  ألفــراد ةاملقدمــ واملاديــة االجتماعيــة
 . حلاجاهتم اخلدمات
   احلياة جودة تعريفات يف رئيسة اجتاهات أرب  وهناك
 :هي
  الفلسفي االجتا   
  النفسي االجتا 
  االجتماعي االجتا 
  الطيب االجتا 

 حــــق" بأهنــــا احليــــاة جلــــودة ينظــــر الفلســــفي ل جتــــا  بالنســــبة
 احلصـــول ميكـــن ال الســـعادة وأن" واالزدهـــار احليـــاة يف متكـــاف 
 العنــان وتــرك الواقــ  أســر مــن نفســ  نســاناإل حــرر ذاإ الإ عليهــا

 احليـــــاة آلالم التـــــام والتجاهـــــل بـــــداعيإ خيـــــال مـــــن للحظـــــات
 .ومصاعبها
 منظــور مــن احليــاة جلــودة االجتمــاعي االجتــا  ينظــر حــني يف
ــــات نســــانيةاإل والع قــــات واجملتمــــ  األســــرة علــــى يركــــز  واملتطلب

 .  والسكان والعمل والدخل احلضارية
 برفــ  طبــاءاأل اهــتم فقــد الطــيب املنظــور مــن احليــاة جــودة أمــا
  العوامــــــــل وتعزيــــــــز بــــــــدعم  للمرضــــــــى احليــــــــاة جــــــــودة مســــــــتوى
 .هلم والنفسية االجتماعية
 علـــى يركـــز النفســـي املنظـــور مـــن احليـــاة جبـــودة يتعلـــق وفيمـــا
 القويـة االنفعاليـة والع قـة فـراداأل طمـوح ومستوى الذات حتقيق
 تظهـر الـي املخرجـات متثـل دراكاإل خ ل ومن وبيئت  الفرد بني
 .احلياة نوعية خ هلا من

 تُفــرض النمــو مــن جديــدة مرحلــة إىل نســاناإل انتقــل وكلمــا
 جيعــل ممــا شــباع،اإل يف تلــ  املرحلــة هلــذ  جديــدة حاجــات عليــ 
 مســــتوى لتــــوافر نتيجــــة شــــباعاإل حالــــة يف بالرضــــا يشــــعر الفــــرد

 . صحي  والعك   احلياة جودة من مناسب
 قدراتــ  الشــخ  يفهــم أن يتطلــب النفســية احليــاة جــودة يف
 احليـاة مشك ت على بالتغلب طموحات  حيقق وأن جيدا   وذات 
 ( 19-16 ،2009 ،ةح و  أبو) لي إ يسعى هدف وحتديد

 احليـاة جـودة مفهوم أن( (Lawton,1991,35 الوتون ويفيد
 وجـودة البيئـة وضـبط السـلوكية الكفـاءة:  هـي أبعـاد أربعـة يضم
 . النفسية احلياة وجودة املدركة احلياة

 النفســـية احليـــاة جـــودة بعـــد بـــأن وآخـــرون جونيكـــور وي كـــد
 جيــايباإل التقــدير وأهنــا عامــ  بصــفة احليــاة جلــودة احملــوري املكــون
 خــريناآل وتقبــل احليــاة علــى قبــالواإل االنفعــايل واالتــزان للــذات

(Jonker, et al ,2004,159)  
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 ىلإ Titmans,  et al) , 1997) خـرونآو  تيتمـان  ويشـي
 وذلــــك احليــــاة جلــــودة حمــــدد تعريــــ  صــــياغة الصــــعوبة مــــن أنــــ 

 :يةتاآل لألسباب
  .املفهوم هذا حداثة -
 يف املتمثلـــــة املاديـــــة النـــــواحي يف املفهـــــوم هـــــذا اســـــتخدام -
 معنويــا   يســتخدم كمــا االجتماعيــة املاديــة اخلــدمات تــوافر مــدى
 . حاجاهتم شباعإ على اخلدمات هذ  قدرة مدى يف

 واالختصاصــات العلــوم جمــاالت مجيــ  بــني مــوزع مفهــوم نــ إ
 ( .33 ،2006والبهاديل، كاظم)

 وتقــدير يلتفســ منــوذ ( 2006) خــرونآو  ســري  أبــو يقــرتحو 
 تشــكيل يف املــ ثرة املتغــيات تصــني  علــى يعتمــد احليــاة جــودة
ــــاة جــــودة ــــى موزعــــة احلي  البعــــد يشــــمل ، متعامــــدين بعــــدين عل
 داخــــل كموهنــــا حســــب احليــــاة جــــودة حمــــددات توزيــــ  األفقــــي
 احملـددات تلـك توزي  الرأسي البعد وميثل ، خارج  أو الشخ 

 أســ  بــني مــا  تتــوزع والــي حتققهــا، ومــدى قياســها أســ  وفــق
ـــــــــ   تشـــــــــمل موضـــــــــوعية أســـــــــ  إىل الشـــــــــخ ، يقـــــــــدرها ذاتي

 . بغي  الشخ  ومقارنة واملقايي  االختبارات

 مصــــــطل  احليــــــاة جــــــودة أن يتضــــــ  الســــــابق العــــــرض مــــــن
 منـذ اموجـود   الطـرح هـذا كـان فقـد النشـأة قـدم الفكـرة حدي 
 .حديثا   بلورت  متت ولكن القدم

 يف األفــراد مســتوى ارتفــاع أن علــى ومارشــال هونــت وي كــد
 ومنهــا حيــاهتم جــودة مســتوى الرتفــاع يــ دي االجتماعيــة احليــاة
 ومواصـلت  احلدي  يف واملشاركة ،ةمهذب بصورة باحلقوق املطالبة

 التوجيهــــــــات ومتابعــــــــة ، املناســــــــبة الصــــــــوت نــــــــمة واســــــــتخدام
 (Hunt& Marshal.1995) بالنف  والعناية والتعليمات،

 احليـــــاة جـــــودة أن( Lehman.1998,51) ليهمـــــان ويـــــرى   
 ظـــل يف واملتعـــة بالرفاهيـــة واالحســـاس بالرضـــا الشـــعور يف تتمثـــل
 . الفرد حيياها الي الظروف
 تــــــــــ دي ال اخلارجيــــــــــة الظــــــــــروف أن حســــــــــيب ويــــــــــرى   

 وكيفيــة حــداثاأل هــذ  حنــو اجتاهاتــ  بــل االنفعــايل ل ضــطراب
 الـذي هـو العقـ ي التفكـي نإفـ مث ومن فيها، والتفكي دراكهاإ

 حســـــيب،) الســـــوي والســـــلوك جيـــــايباإل االنفعـــــال عليـــــ  يقـــــوم
2003، 34) 

 جــودة مفهــوم أن( 278 ،2006) صــديق و إبــراهيم ويــرى
 نشــاطات مــن بــ  يقــوم ومبــا الفــرد، حيــاة بأســلوب يــرتبط احليــاة

 متنــ  الــي املعوقــات مــن عــدد ا هنــاك وأن مســتقبل ، يف للــتحكم
 ضـــغوط منهـــا احليـــاة، جبـــودة اإلحســـاس إىل الوصـــول مـــن الفـــرد
 مـن بـ  يشـعر الـذي الـداخلي والصـراع الفرد يواجهها الي احلياة
 مـــا وأكثــر الــتحكم، علــى القــدرة وعــدم اإلجنــاز، ضــع  جــراء
 الدراســي، والتحصــيل اإلجنــاز علــى القــدرة هــو الطــ ب حيتاجــ 

 زيــــــــادة إىل يــــــــ دي الــــــــذي األمــــــــر العلميــــــــة، املســــــــية ومواكبـــــــة
 .احلياة جبودة إحساسهم
 العنصــــــر أن( 73 ،2009 ، وعبــــــدالوهاب مجيــــــل) وي كــــــد
 الفــــرد بــــني االنفعاليــــة الع قــــة هــــي احليــــاة جــــودة يف األساســــي
 ومدركاتــــ  الفــــرد، مشــــاعر تتوســــطها الــــي الع قــــة هــــذ  وبيئتــــ ،
 الــــي املخرجــــات متثــــل النفســــية امل شــــرات بقيــــة ومعــــ  فــــاإلدراك
 إىل النظـــر ميكـــن مث ومـــن الفـــرد، حيـــاة نوعيـــة خـــ ل مـــن تظهـــر
 احليـاة عـن بالرضـا الفرد إحساس خ ل من احلياة جودة مفهوم
 احليـاة لقيمـة الفـرد وإدراك الـذات، وحتقيـق يعيشها، الي الفعلية
 للفرد اشخصي   اشعور   متثل احلياة جودة فإن مث ومن حيياها، الي

 أن إال املاديـة اإلمكانـات بع  يف احلياة جودة تأثر من بالرغم
 .احلياة جبودة الشعور يف األكم امل ثر هي الذاتية العوامل
 طريقـــــة يف تكمـــــن احليـــــاة جـــــودة نإ القـــــول ميكـــــن اخـــــي  أو  

 . احلياة مشك ت مبواجهة الشخ  وأسلوب
ــــــرى وهلــــــذا  ــــــة ت ــــــاة جــــــودة أن الباحث  قــــــدرة يف تكمــــــن احلي

 التغلـــب يف ومهارتـــ  الصـــعبة الظـــروف مواجهـــة علـــى الشـــخ 
 واملاديـة البيئيـة الظـروف نفـ  تتـوفر  ةاجلامعـ جمتمـ  ويف، عليها
 عـــدم نتيجـــة العلميـــة مســـيهتا يف ختفـــق الطالبـــات بعـــ  ولكـــن
 للوصـــــول اخلارجيـــــة الظـــــروف وتطويـــــ  التكيـــــ  علـــــى قـــــدرهتا
 مـــن مثو  نفســـها الظـــروفيف  غيهـــا يـــنج  حـــني يف ، للنجـــاح
 . احلياة جودة ملهارات امت كها يف الفرق يكمن
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 : الدراسي التحصيل
 نتاجيــةواإل الدراســي التحصــيل بــني العلمــاء بعــ  يــربط   
 Grawitz قـــــــــــاموس يف تعـــــــــــر ف الـــــــــــي املضـــــــــــافة القيمـــــــــــة  أي
 . واملخرجات املدخ ت بني بالفرق( 2004،45)

 يف لنفســـ  الفـــرد حيقـــق أن يعـــي Achievement والتحصـــيل
 أعلــــى العمــــر أواخــــر وحــــى الطفولــــة منــــذ حياتــــ  مراحــــل مجيــــ 
 االنتقـال يسـتطي  حى مرحلة كل يف واملعرفة العلم من مستوى
 نصــر) املعرفــة علــى احلصــول يف واالســتمرار تليهــا الــي للمرحلــة
 ( 15 ،2004 اهلل،

التحصـــيل الدراســـي ســـهاب يف مفهـــوم ومل تشـــأ الباحثـــة اإل
 .ملفاهيم الي أشبعت حبثا  ودراسةنظرا  ألن  من ا

 :ةالسابق الدراسات

 :ومت تقسيمها حملورين
 والتحصـيل احلياة جودة بني الع قة ببح  قامت: ولاأل احملور

   .الدراسي
  احلياة جودة لتحسني برامج بتصميم قامت: الثاي احملور

 : دراسات المحور األول
 بــني الع قــة لبحــ  ترمــي وكانــت (:2014) كرميــة دراســة

 بـــني الفـــروق ومعرفـــة الدراســـي بالتحصـــيل التلميـــذ حيـــاة جـــودة
 وتـاريخ اجلـن  حيـ  مـن احلياة جودة يف واملرتفعني املنخفضني

 الفـــروق ومعرفـــة بينهــا، الث ثـــي والتفاعـــل امل سســة ونـــوع املــي د
 احليــــاة، جــــودة يف امل سســــة ونــــوع الــــدخل مســــتوى حيــــ  مــــن

 املتوسطة، املرحلة يف تلميذ 600 من أكثر ن م العينة وتكونت
 التحصـــيل بـــني دالـــة موجبـــة ع قـــة وجـــود النتـــائج أثبتـــت وقـــد

 . احلياة وجودة الدراسي
هـدفت إىل الكشـ  عـن الع قـة  Bronzaft (2014)دراسـة 

خصـائ  الشخصـية، وأثـر  بـني جـودة احليـاة األكادمييـة وبعـ 
، مـــن أجـــل إرشـــاد األكـــادمييجنـــاز )التحصـــيل( ذلـــك علـــى اإل

الطــ ب للحصــول علــى الســعادة والرضــا عــن احليــاة، وتكونــت 
( طالــب، مت تقســيمهم إىل جممــوعتني ضــابطة 900العينــة مــن )

دمييـــة ومتثلـــت وجتريبيـــة طبـــق علـــيهم مقيـــاس جـــودة احليـــاة األكا
 :أيأبعاد  فيما ي

واالســــتمتاع املــــرح - بيئــــة الفصــــل -  الكفــــاءة التعليميــــة-
شـــــباع إ -الع قـــــات االجتماعيـــــة داخـــــل الفصـــــل - باملدرسة

أدوار املعلماإلحســـــاس بقيمـــــة  -عالرغبـــــة يف حـــــب االســـــتط 
 الذات واالستق لية.

وتوصــــلت إىل أن احليــــاة األكادمييــــة تــــ ثر علــــى التحصــــيل 
واخلصــائ  الشخصــية للطــ ب مبــا تــوفر  مــن توجيــ   األكــادميي

نفسية والشعور بالسـعادة والتكيـ  وإرشاد وإشباع للحاجات ال
وأن املعاملــــة الوالديــــة اجليــــدة   مــــ  البيئــــة الدراســــية. الشخصــــي

دورا  كبـــيا  يف حتقيـــق مســـتويات   ديوالرعايـــة الصـــحيحة هلـــم تـــ
لألبنــاء، كمــا أن الطــ ب ذوى  األكــادمييعليــا مــن التحصــيل 

مــن الصــحية  اعالي ــاملرتفــ  أظهــروا مســتوى  األكــادمييالتحصــيل 
 ، وقـــد أثبتـــت الدراســـاتفســـية واجلســـمية والرضـــا عـــن احليـــاةنال

وجود ع قات ارتباطيـة دالـة بـني الرضـا عـن احليـاة لـدى األبنـاء 
وجـــودة الع قـــات األســـرية لـــدى أفـــراد العينـــة، وانعكـــاس ذلـــك 

 لديهم. األكادمييعلى األبناء بارتفاع مستوى التحصيل 
هـــــدفت الدراســـــة إىل  (2014) ةالنواجحـــــ دراســـــة  الفـــــرا و

ـــــني الـــــذكاء  ـــــى الع قـــــة ب ـــــاة  الوجـــــدايالتعـــــرف عل وجـــــودة احلي
( 300، وتكونـــــت عينــــة الدراســــة مـــــن )األكــــادمييوالتحصــــيل 

طالــــــب مــــــن جامعــــــة القــــــدس املفتوحــــــة مبنطقــــــة خــــــان يــــــون  
: س جـودة احليـاة، ومتثلـت أبعـاد  يفالتعليمية، طبـق عليهـا مقيـا

األكادمييــة/ جــودة احليــاة الســعادة/ تقبــل الــذات/ جــودة احليــاة 
وأوضــــحت     االجتماعيــــة/ جــــودة احليــــاة اجلســــمية والنفســــية.

 الدراســــيالنتــــائج وجــــود ع قــــة بــــني جــــودة احليــــاة والتحصــــيل 
، الدراسـيجلودة احلياة علـى التحصـيل  إجيايب، وتأثي األكادميي

فكلمــــا كانــــت جــــودة حيــــاة الفــــرد مرتفعــــة كلمــــا كــــان حتصــــيل  
لديـــ  القـــدرة علـــى ضـــبط  يفالشـــخ  الـــذ، امرتفع ـــ األكـــادميي

وتنظيم ومعاجلة انفعاالت  يتوق  من  أن حيقق نتائج طيبة وجيدة 
يف دراســـت  األكادمييـــة، وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة العمـــل علـــى 

ـــــا   ـــــوفي املن ـــــذ اإلجيـــــايب األكـــــادمييت يســـــهم برفـــــ  كفـــــاءة  يال



 (م2019إبريل  /هـ1440الرياض )شعبان    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

52 

الطــ ب املعرفيــة واالنفعاليــة مــن خــ ل جمموعــة مــن املمارســات 
يدة لعملية التعلم مثل الرح ت واملناقشة اجلماعيـة وأسـلوب اجل

 احلوار وحل املشك ت.
هــــــدفت إىل الكشــــــ  عــــــن  (2012دراســــــة  العمروســــــي )

الع قــــة بــــني جــــودة احليــــاة األكادمييــــة والكفــــاءة الدراســــية، إىل 
 االقتصــــــاديجانــــــب التعــــــرف علــــــى أثــــــر متغــــــيات )املســــــتوى 

املرحلـــــة التعليميـــــة للطالبـــــات  –لألبـــــوين  الثقـــــايف االجتمـــــاعي
مدة اإلقامة باململكة العربية السعودية( على  – ثانويمتوسط/ 

درجــات الكفــاءة الدراســية لــدى عينــة مــن الطالبــات املصــريات 
ومتثلــت عينــة البحــ  يف ،  قيمــات باململكــة العربيــة الســعوديةامل
ــــة ال60) ــــة املتوســــطة واملرحل ــــات املرحل ــــة مــــن طالب ــــة ( طالب ثانوي

مخـــــي   -) أ ـــــا ات بـــــبع  املـــــدارس احلكوميـــــة مبـــــدينياملقيــــد
وتوصـــلت الدراســـة إىل وجـــود ع قـــة ارتباطيـــة موجبـــة  مشـــيط (

ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني جــــــودة احليــــــاة األكادمييــــــة وأبعــــــاد 
/ القـــدرة  لإلجنـــازتتمثـــل يف ) الدافعيـــة  الـــيالكفـــاءة الدراســـية. 

علـــى الفهــــم واالســـتيعاب والــــتعلم/ الســـرعة يف األداء/ التعــــاون 
حصـائيا  إ( وعدم وجـود فـروق دالـة  الدراسي/ التناف  الدراسي
بالسـعودية درجات الطالبات املصريات املقيمـات  متوسطيبني 
بعــــاد جــــودة احليــــاة، والدرجــــة الكليــــة علــــى مقيــــاس جــــودة أيف 

 واالجتمـــــاعي االقتصـــــاديســـــتوى احليـــــاة األكادمييـــــة، وفقـــــا  للم
 متوســطيحصــائيا  بــني إلوالــديهن. وتوجــد فــروق دالــة  والثقــايف

بعـــــاد أاملصـــــريات املقيمـــــات بالســـــعودية يف درجـــــات الطالبـــــات 
احليـــــاة جـــــودة احليـــــاة، والدرجـــــة الكليـــــة علـــــى مقيـــــاس جـــــودة 

ـــة، وفقـــا  ملتغـــي  ـــة التعليميـــة يف  ياألكادميي ـــيم  مـــرحلياملرحل التعل
 ( ومدة اإلقامة، لدى عينة البح .لثانويا -)املتوسط

 معرفـــــــة ىلإ الدراســـــــة هـــــــدفت: (2012) نعيســـــــة  دراســـــــة
 وتشــــرين دمشــــق جــــامعي طــــ ب لــــدى احليــــاة جــــودة مســــتوى
 مقيـاس تطبيـق مت وقد والتخص  اجلن  البلد متغيات حسب

 ا،طالب   360 العينة فرادأ عدد بلغ وقد( 2006 ومنسي كاظم)
 وجــــود ىلإ النتــــائج خلصــــت قــــد جامعــــة كــــل مــــن اطالب ــــ 180

 وعــدم اجلــامعتني كلتــا لطــ ب احليــاة جــودة مــن متــدن   مســتوى

 جــــودة وأبعــــاد ســـرةاأل دخــــل بــــني احصـــائي  إ دالــــة ع قــــة وجـــود
 .احلياة

هـــدفت إىل الكشـــ  عـــن الع قـــة  (2009دراســـة رجيعـــة )
، وإدراك جــودة احليــاة لــدى الطــ ب األكــادمييبــني التحصــيل 

، والكشـ  عـن الفـروق االجتمـاعيالـذكاء  ومنخفضي مرتفعي
، وإدراك جــــودة احليــــاة كــــادميياألبــــني الطــــ ب يف التحصــــيل 
 .كادميياألباخت ف النوع والتخص  

مــــن  يبــــأكمــــا هــــدفت إىل التعــــرف علــــى إمكانيــــة التنبــــ  
( مـــن 451وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ) كـــادميياألالتحصـــيل 

ودة اس راي  جلـواستخدمت مقي، ط ب كلية الرتبية بالسوي 
 :احلياة ويتضمن ث ثة معايي

 األول الصحة البدنية والعقلية والنفسية. -
خصــــــائ  الشخصــــــية الســــــوية، وتتمثــــــل يف  الثــــــاي -

ـــاة والســـعادة  الصـــ بة النفســـية والثقـــة بـــالنف  والرضـــا عـــن احلي
 والتفاؤل والكفاءة الذاتية.

ــــــ  املعيــــــار  - ، ويتمثــــــل يف االنتمــــــاء االجتمــــــاعيالثال
 واملساندة االجتماعية والتعاون والتسام .

حصــائيا  بــني إالنتــائج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة  وأســفرت
يف التحصـــــــــــيل  االجتمـــــــــــاعيالـــــــــــذكاء  ومنخفضـــــــــــي مرتفعــــــــــي

حصــــــائيا  لصــــــاحل إوجــــــدت فــــــروق دالــــــة  يف حــــــني، كــــــادميياأل
يف إدراك جودة احلياة، كما أظهرت  االجتماعيالذكاء  مرتفعي

ــــ   ــــأثي اجلــــن  علــــى إدراك جــــودة احليــــاة، ميكــــن التنب النتــــائج ت
وأوصـت بضـرورة ،  االجتمـاعيبإدراك جـودة احليـاة مـن الـذكاء 
تـ دى إىل زيـادة التحصـيل  الـيتنمية اجلوانب النفسـية اإلجيابيـة 

 وجودة احلياة لدى الط ب. كادميياأل
 قيــاس الدراســة عنــوان كــان وقــد  (2008) ســليمان دراســة
 باململكــــة تبــــوك جامعــــة طــــ ب مــــن عينــــة لــــدى احليــــاة جــــودة
 العينــة وتكونـت عليهـا، املتغـيات بعـ  وتـأثي السـعودية العربيـة
 نتائجهـا أهم من وكان تبوك جامعة ط ب من اطالب   649 من

 والنفســــــــية الصــــــــحية احليــــــــاة جــــــــودة أبعــــــــاد مســــــــتوى ارتفــــــــاع
 الفــرا  أوقــات شــغل يف أبعــاد  واخنفــاض واألســرية واالجتماعيــة
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 وقـــد ،(علمـــي أديب) التخصـــ  متغـــي وتـــأثي التعلـــيم، وجـــودة
 بعـادأ يف العلمي التخص  لصاحل حصائيا  إ دالة الفروق كانت
 دالــة الفــروق كانــت يف حــني واألســرية النفســية واحليــاة الصــحة
 .التعليم جودة يف األدبية التخصصات لصاحل

 معرفـة ىلإ الدراسـة هدفت (2006) وكاظم البهاديل دراسة
 مــــــن كــــــل يف اجلامعــــــة طــــــ ب لــــــدى احليــــــاة جــــــودة مســــــتوى
 والتخصــ  البلــد متغــي ودور عمــان وســلطنة الليبيــة اجلمهوريــة
 طالـــب 400 مـــن العينـــة تكونـــت وقـــد  احليـــاة جـــودة يف والنـــوع
 نأ ىلإ الدراســـة وتوصـــلت( عمـــاي 218و ليـــيب 182) جـــامعي
 واحليـاة سـريةاأل احليـاة مهـا بعـدين يف مرتفعة كانت احلياة جودة

 وقت وشغل العامة الصحة مها بعدين يف ةومتوسط االجتماعية
ــــــاة ةيالنفســــــ الصــــــحة مهــــــا بعــــــدين يف ةومنخفضــــــ الفــــــرا   واحلي
 .العاطفية

 عــــــن للكشــــــ  الدراســــــة هــــــدفت (2006) خبــــــ  دراســــــة
 والع قــة احليــاة جــودة يف ابصــري   واملعــاقني العــاديني بــني الفــروق
 50 مــن العينــة تكونــت وقــد الــذات ومفهــوم احليــاة جــودة بــني
 السـعودية، العربيـة اململكـة من العاديني من ومثلهم ابصري   امعاق  
 بـني احليـاة جـودة يف دالـة فـروق وجـود عـن النتـائج أسـفرت وقد

 ع قــة ووجــود ، األخــية الفئــة لصــاحل والعــاديني ابصــري   املعــاقني
   .املةك العينة لدى احلياة وجودة الذات مفهوم بني دالة

 هتـــدف وكانـــت :(2006) وابـــراهيم رزيواحملـــ حســـن دراســـة
 مقاومـة واسـرتاتيجيات احليـاة جـودة بـني الع قة لبح  الدراسة

 يف قــــابوس الســــلطان جامعــــة يف اجلامعــــة طلبــــة لــــدى لضــــغوطا
 ونــــــوع اجلـــــن  بــــــاخت ف الع قـــــات تلــــــك واخـــــت ف عمـــــان
ــــة، اطالب ــــ 183 مــــن العينــــة وتكونــــت الكليــــة،  وتوصــــلت وطالب
ــإ أقــل العلميــة الكليــات طلبــة أن ىلإ النتــائج  بالضــغوط احساس 
 أظهرت كما نسانية،اإل الكليات طلبة من للحياة جودة وأكثر
 النفســية والضــغوط احليــاة جــودة بــني دالــة ســالبة ع قــة النتــائج
 .الضغوط مقاومة اسرتاتيجيات ومعدل

 
 

 دراسات المحور الثاني : 
: هـــدفت الدراســـة إىل التحقـــق مـــن (2016دراســـة فتحـــي )
لــدى  رشــادي  يف حتســني فاعليــة الــذاتإمــدى فاعليــة برنــامج 

عينـــة مـــن طـــ ب اجلامعـــة وأثـــر ذلـــك يف خفـــ  قلـــق املســـتقبل 
بـــــني اجلنســـــني علـــــى وحتســـــني نوعيـــــة احليـــــاة ، ومعرفـــــة الفـــــروق 

البـــــة، وط اطالب ـــــ 60ن ، وتكونـــــت العينـــــة مـــــمتغـــــيات الدراســـــة
خلصت النتـائج إىل أن المنـامج ، و واستخدمت املنهج التجرييب

الـــذات لـــدى  فعاليـــة حتســـني رشـــادي أثبـــت فعاليـــة عاليـــة يفاإل
 العينـــة التجريبيـــة وأن ذلـــك ترتـــب عليـــ  اخنفـــاض قلـــق املســـتقبل

  .وحتسني نوعية احلياة لدى العينة
هـــــــدفت الدراســـــــة إىل تصـــــــميم  ( 2013دراســـــــة  أمحـــــــد  )

برنــامج يعتمــد علــى اســتخدام الــتعلم القــائم علــى املــخ لتحســني 
ــــــــات املرتبطــــــــة بالتحصــــــــيل  ــــــــاة وجــــــــو  األكــــــــادمييالعملي دة احلي

اضــطرابات قصــور االنتبــا  املصــحوب  ياألكادمييــة لألطفــال ذو 
وتكونت عينـة الدراسـة مـن   ( ADHD )الزائد  احلركيبالنشاط 

 ين ت ميــــذ املــــدارس االبتدائيــــة، ذو وتلميــــذة مــــ( تلميــــذا  50)
  تراوحت أعمارهم ما بني  إذاضطراب قصور االنتبا  

 ( سنة، مقسمني إىل ث ث جمموعات. 12 -9)
( تلميـــــــذا  وتلميـــــــذة 25جمموعـــــــة جتريبيـــــــة وعـــــــددها ) -

 مقسمة إىل جمموعتني جتريبيتني .
اضـــــــطرابات  ي( تلميـــــــذا  وتلميـــــــذة ذو 14قوامهـــــــا ) األوىل:
(ADHD) .توأم 
اضــــــطرابات  ي( تلميــــــذا  وتلميــــــذة ذو 11قوامهــــــا ) الثانيــــــة:

(ADHD) 
 ويطبق عليهم المنامج:

 ( تلميذا  وتلميذة25جمموعة ضابطة وعددها ) -
واستخدمت الباحثة عدة أدوات منهـا مقيـاس جـودة احليـاة 
األكادمييـــــة، ومقيـــــاس اضـــــطراب االنتبـــــا  املصـــــحوب بالنشـــــاط 

دة نتـــــائج أمههـــــا: وجـــــود فـــــروق دالـــــة وتوصـــــلت إىل عـــــ، الزائـــــد
رتــــب درجــــات اجملمــــوعتني التجريبيــــة  متوســــطيحصــــائيا  بــــني إ

ـــــاس  ـــــاس جـــــودة احليـــــاة  البعـــــديوالضـــــابطة يف القي ألبعـــــاد مقي
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األكادميية لصـاحل متوسـط رتـب درجـات اجملمـوعتني التجـريبيتني 
 .يواستمرار الفعالية بعد القياس التتبع

ســــني جــــودة احليــــاة هــــدفت إىل حت (2013دراســــة الكــــرد )
ــــ  تكــــوينهم   والتعليمــــي والنفســــي اجلســــميللطــــ ب مــــن حي

وتـــوافقهم مـــ  ذاهتـــم ومـــ  اآلخـــرين ورفـــ  درجـــة تقـــدير  واملعـــريف
لــدى املتــأخرين دراســيا  مــن طــ ب  الدراســيالــذات والتحصــيل 

 املـــــادياإلشـــــباع  تـــــدرييباملرحلـــــة الثانويـــــة مـــــن خـــــ ل برنـــــامج 
ىل التوافـق إي دي  يالذ عنوياملشباع للحاجات األساسية، واإل

وتكونــت عينــة الدراســة ،  للطــ ب عــم حتقيــق الــذات النفســي
 (م إىل جممــوعتني )ضــابطة وجتريبيــة( طالبــا  مت تقســيمه32مــن )

واســــتخدمت الباحثــــة عــــدة أدوات منهــــا مقيــــاس جــــودة احليــــاة 
لتحســني جــودة احليــاة  تــدرييبلطــ ب املرحلــة الثانويــة، وبرنــامج 

وتوصــلت ، مت تطبيقــ  علــى العينــة التجريبيــة ةمــن إعــداد الباحثــ
يف  التـــــدرييب: فعاليـــــة المنـــــامج أمههـــــاالدراســـــة إىل عـــــدة نتـــــائج 

طــ ب املرحلــة الثانويــة وظهــر ذلــك جــودة احليــاة لــدى  حتســني
، وزيــادة الدراســيواضــحا  مــن خــ ل ارتفــاع مســتوى حتصــيلهم 

ــــذاهت ــــامج بعــــد فــــرتة درجــــة تقــــديرهم ل م، واســــتمرار فعاليــــة المن
وأوصــت بضــرورة تــوفي اخلــمات والطموحــات التعليميــة ، املتابعــة
جنـاز والتعـاون واإل تزيد من ثقـة الطـ ب يف ذاهتـم والتنـاف  الي

 .الدراسيوالتفوق 
 برنــــامج فاعليــــة حبــــ  حــــاول وقــــد( 2009) ســــليم دراســــة
 جـــودة وحتســـني للغـــة النوعيــة اإلعاقـــة حـــدة خفـــ  يف ع جــي
 االبتدائيــــــة، املرحلــــــة ت ميــــــذ مــــــن عينــــــة لــــــدى النفســــــية احليــــــاة

ـــذة، اتلميـــذ  ( 30) مـــن اجملموعـــة وتكونـــت  تقســـيمهم ومت وتلمي
 اتلميـــــــــــــذ  ( 15)و جتريبيـــــــــــــة، كمجموعـــــــــــــة اتلميـــــــــــــذ  ( 15) إىل

 بــــني فــــروق وجــــود إىل النتــــائج وتوصــــلت ضــــابطة، كمجموعــــة
 للغـــة النوعيـــة اإلعاقـــة شـــدة يف والضـــابطة التجريبيـــة اجملمـــوعتني
 بـــــني دالـــــة فـــــروق وجـــــدت كمـــــا التجريبيـــــة، اجملموعـــــة لصـــــاحل

 جـــودة يف والضـــابطة التجريبيـــة اجملمـــوعتني درجـــات متوســـطات
   التجريبية اجملموعة لصاحل النفسية احلياة

 

 :السابقة الدراسات على التعليق
 حبـــ  يف الســـابقة الدراســـات مـــ  احلاليـــة الدراســـة اشـــرتكت

 هـــو كـــان فقـــد الدراســـي والتحصـــيل احليـــاة جـــودة بـــني الع قـــة
 .الدراسات ملعظم األساسي املوضوع
 بعــــــ  اعتمــــــدت فقــــــد املســــــتخدم للمــــــنهج بالنســــــبة أمــــــا

 كرميـــة دراســـة مثـــل االرتبـــاطي الوصـــفي املـــنهج علـــى الدراســـات
 والنواجحـــــــ  الفـــــــرا دراســـــــة ،2014 برونزافـــــــت دراســـــــة ،2014
 ،2009 رجيعـــــــة دراســـــــة ،2012 العمروســـــــي دراســـــــة ،2014

 ،2006 خبــــــــ  ،2006 وكــــــــاظم البهــــــــاديل ،2008 ســــــــليمان
 .2006 براهيمإو  رزيواحمل حسن

 اعتمــــاد يف احلــــايل البحــــ  مــــ  الدراســــات بعــــ  واتفقــــت
ـــــل التجـــــرييب املـــــنهج  2013 أمحـــــدو ، 2016فتحـــــي  دراســـــة مث
 .2009 وسليم ،2013 الكرد ودراسة

 علـى الدراسات بع  اعتمدت فقدالبح   لعينة وبالنسبة
 ،2014 كرميـــة دراســـة: مثـــل العـــام التعلـــيم ت ميـــذ مـــن عينـــات

 العمروســــــي ،2013 الكـــــرد ،2013 أمحـــــد ،2014 برونزافـــــت
 .2006 خب  ،2009 سليم ،2012

 اختيــــار يف احلــــايل البحــــ  مــــ  الدراســــات بعــــ  واتفقــــت
 الفــــرا، و 2016فتحــــي  دراســــة مثــــل اجلامعيــــة املرحلــــة مــــن عينــــة

 ،ســـــليمان 2009 رجيعـــــة ،2012 عيســـــة ،2014 والنواجحـــــة
 وابــــراهيم واحلــــرزي ،احلســــن 2006 وكــــاظم البهــــاديل ، 2008
2006  
 الدراسات بني اختل  فقد احلياة جودة ملقياس بالنسبة أما
 مقيــاس اســتخدام يف 2012 نعيســة دراسـة مــ  الباحثــة واتفقـت
 .2006 احلياة جلودة ومنسي كاظم
 توصـــــلت فقـــــد الســـــابقة الدراســـــات لنتـــــائج بالنســـــبة أمـــــاو 
 :يةتاآل للنتائج

 وجــودة الدراســي التحصــيل بـني حصــائيا  إ دالــة ع قــة وجـود
 كرميــــــة حبــــــرة مــــــن كــــــل دراســــــة يف ذلــــــك اتضــــــ  كمــــــا احليــــــاة

 ،2014 والنواجحـــــــــــة الفـــــــــــرا ،(2014) برونزافـــــــــــت ،(2014)
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 وابــــراهيم واحلـــرزي حســــن ، 2008 ليمـــان ،2012 العمروســـي
2006  

 لتحســني بــرامج لتصــميم هــدفت الــي للدراســات وبالنســبة
 اجملمـــوعتني  بـــني فـــروق وجـــود ىلإ توصـــلت فقـــد احليـــاة جـــودة

 واســتمرار احليــاة جلــودة البعــدي القيــاس يف والضــابطة التجريبيــة
 دراســة، 2016دراســة فتحــي  مثــل التتبعــي القيــاس بعــد الفعاليــة
 . 2009 سليم دراسة ، 2013 الكرد ودراسة ،2013 أمحد
ومــن العــرض الســابق يتضــ  عــدم وجــود دراســة تناولــت أثــر    

برنـــامج معـــريف ســـلوكي علـــى كـــل مـــن جـــودة احليـــاة والتحصـــيل 
 .وندرة الدراسات يف هذا املوضوعالدراسي 

 منهج البحث:

 املسـتقل املتغي أثر لقياس التجرييب املنهج الدراسة اعتمدت
 علــــى احليــــاة جــــودة لتحســــني عــــريف الســــلوكيامل المنــــامج وهــــو

 .الدراسي والتحصيل احلياة جودة مها تابعني متغيين

 :البحث فروض

 ية :توصلت الباحثة للفروض اآلت
درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق   -1

 البعديالقياس  اجملموعة التجريبية يفاجملموعة الضابطة و 
  .لصاحل اجملموعة التجريبية  ملقياس جودة احلياة

درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق    -2
ملقياس جودة  والبعدي القبليالقياس  يفاجملموعة التجريبية 

 لصاحل القياس البعدي. احلياة
درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق ال   -3

ملقياس جودة  والتتبعيالقياس البعدي  يفاجملموعة التجريبية 
 .احلياة 

درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق  -4
التحصيل الدراسي  يفاجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 

 .لصاحل اجملموعة التجريبية

درجات رتب  متوسطيبني دالة إحصائيا  توجد فروق  -5
للتحصيل  والبعدي القبليالقياس  يفاجملموعة التجريبية 

 لصاحل القياس البعدي. الدراسي 

 :  حصائيةاإ األساليب

قامـــــت الباحثـــــة مبعاجلـــــة البيانـــــات الـــــي مت احلصـــــول عليهـــــا 
باســـتخدام جمموعـــة مـــن األســـاليب اإلحصـــائية باالعتمـــاد علـــى 

 ، وهي:SPSSالمنامج اإلحصائي 
 ، ويتمثل يف املتوسط احلسايب.الوصفياإلحصاء  -
 Zاختبـــــــار مـــــــان ويتـــــــي ومعامـــــــل ويلكوكســـــــون وقيمـــــــة  -

أثنـاء اجملانسـة بـني يف الختبـار داللـة الفـروق لعينتـني مسـتقلتني، 
اجملموعـــــــة التجريبيـــــــة والضـــــــابطة،  ويف اختبـــــــار صـــــــحة بعـــــــ  

 الفروض.
الختبــــار داللــــة الفــــروق  Zاختبــــار ويلكوكســــون وقيمــــة  -

 أثناء اختبار صحة بع  الفروض.يف لعينتني مرتبطتني، وذلك 

 :بحثعينة ال

 بعنيـزة واآلداب العلـوم كلية طالباتجمتم  البح  هو  يعد  
، طالبــة 5000لــ ي بلــغ عــددهن حــوايل يف جامعــة القصــيم وا

 20، وتكونـت العينـة مـن  اختيـار العينـة بطريقـة عشـوائيةوقد مت
 قــلأ معــدهلن الــ ي احتصــيلي   املنخفضــات الطالبــات مــن ةطالبــ
 التجريبيــة اجملموعــة يف طالبــات عشــر ىلإ تقســيمهن ومت، 2 مــن

ـــات وعشـــر  مـــن أعمـــارهن وتـــرتاوح ،الضـــابطة اجملموعـــة يف طالب
 . سنة 20-22

وقامــت الباحثــة باجملانســة بــني أعضــاء اجملمــوعتني التجريبيــة 
والضــــابطة يف جــــودة احليــــاة قبــــل تطبيــــق المنــــامج، مســــتخدمة 

 بيــــان أيات املســــتقلة، وفيمــــا يــــاختبــــار مــــان ويتــــي للمجموعــــ
 ذلك:
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 ( 1جدول )
 ( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على مقياس جودة الحياة في القياس القبليZ, W, Uقيم )

 مستوى الداللة U w z مجموع الرتب متوسط الرتب المتوسط ن المجموعة
 0,105 1,629 83,50 28,50 126,5 12,65 141,6 10 التجريبية

 غي دال
     83,5 8,35 129,1 10 الضابطة

 رتــــــب ( أن الفــــــرق بــــــني متوســــــط1دول )اجلــــــتضــــــ  مــــــن ي
درجــات اجملمــوعتني )التجريبيــة والضــابطة( علــى مقيــاس جــودة 
احلياة يف القياس القبلي غي دالة؛ وهذا يعـي وجـود جتـان  بـني 

 أفراد العينة من حي  جودة احلياة.

كمـــــا قامـــــت الباحثـــــة باجملانســـــة بـــــني أعضـــــاء اجملمـــــوعتني 
التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي قبـل تطبيـق المنـامج، 

 أيتي للمجموعات املستقلة، وفيما يدمة اختبار مان ويمستخ
 بيان ذلك:

 ( 2جدول )
 ( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التحصيل الدراسي في القياس القبليZ, W, Uقيم )

متوسط الرتب     المتوسط  ن       المجموعة  مستوى الداللة U w z مجموع الرتب 

  0,613 97,00 42,00 113,0 11,30     1,57 10       التجريبية
0,579 
 غي دال

     97,0 9,70 1,51 10      الضابطة
رتــــــب ( أن الفــــــرق بــــــني متوســــــط 2دول )اجلــــــتضــــــ  مــــــن ي

)التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة( يف التحصـــــــــيل درجــــــــات اجملمـــــــــوعتني 
الدراسـي يف القيــاس القبلــي غــي دالـة؛ وهــذا يعــي وجــود جتــان  

 بني أفراد العينة من حي  التحصيل الدراسي.

 :البحث إجراءات

 العينة على القبلي القياس تطبيق -
 رشادياإل المنامج تطبيق -
 البعدي القياس تطبيق -
 انتهـــاء مـــن أشـــهر ةث ثـــ بعـــد التتبعـــي القيـــاس تطبيـــق -
 المنامج
 للنتائج حصائياإل التحليل -
  بالتوصيات واخلرو  النتائج تفسي -

 :أدوات البحث
 وكـامم منسي عدادإ الجامعة لطلبة الحياة جودة مقياس

(2006:) 

ــــاس  ــــة علــــى هــــذا املقي ــــار الباحث ن حمــــاور ظــــرا  ألنوقــــ  اختي
 المنـامج املعـريف السـلوكي ، باإلضـافة املقياس قريبـة مـن أهـداف

ــــــ  مت تصــــــميم  ليناســــــب  إىل ــــــة اجلامعيــــــة وهــــــي عينــــــة أن املرحل
 .البح 

 تقـدير مقيـاس فقـرة كل وأمام فقرة، 60 من املقياس يتكون
 ،(جـــدا   كثـــي ،كثـــي مـــا، حـــد إىل جـــدا ، قليـــل أبـــدا ،) مخاســـي
 جـــودة) متســـاو   بشـــكل أبعـــاد ســـتة علـــى املقيـــاس فقـــرات تتـــوزع
 وجـــودة واالجتماعيـــة، األســـرية احليـــاة وجـــودة العامـــة، الصـــحة
 النفسـية، الصـحة وجـودة العواطـ ، وجـودة والدراسـة، التعلـيم

 5) بُعد كل يف فقرات 10 بواق (  وإدارت  الوقت شغل وجودة
 املوجبــة الفقــرات أُعطيــت ،(ســالبة فقــرات 5و موجبــة، فقــرات

امليــــزان  عكــــ  أعطــــي حــــني يف ،(5 ،4 ،3 ،2 ،1) الــــدرجات
الســيكو  امل شــرات املقيــاس يف تتــوافر. الســالبة للفقــرات الســابق
 الـــــداخلي، واالتســــــــــاق والثبـــــات، الصـــــدق،) املطلوبـــــة مرتيـــــة

 صــدق مــن التحقــق مت الصــدق جمــال ففــي(. واملعــايي والتمييــز،
 جــــودة ع قــــة) مبحــــك املــــرتبط والصــــدق ،(احملكمــــني) احملتــــوى
 معامـل تراوح الثبات جمال ويف(. لألسرة الشهري بالدخل احلياة



 ...ملياء بنت سليمان الفنيخ: أثر برنامج ارشادي )معريف سلوكي( على كل من جودة احلياة والتحصيل الدراسي 

 

57 

 قـدر  بوسـيط0.62 -0.85 بـني الستة للمحاور  كرونبا -ألفا
 االتســــــاق ومعــــــام ت ،0.91 لي ــــــاك للمقيــــــاس وبلــــــغ ،0.75

 الــذي للمحــور الكلــي بــاجملموع الفقــرة درجــة ع قــة) الــداخلي
(. الســتة املقيــاس حمــاور بــني االرتباطــات ومصــفوفة إليــ ، تتنمــي

 وأدىن أعلـــى بـــني" ت" اختبـــار) للمفـــردات التمييـــز ومعـــام ت
 مت فقـد للمعـايي، وبالنسـبة ،من الدرجة الكليـة ل ختبـار 27%

 حمـاور مـن حمـور لكـل اخلـام للدرجات كمعايي املئينات اشتقاق
 . املقياس

 : الحياة جودة لتحسين رشادياإ البرنامج
 عــــن املعــــريف الســــلوكي العــــ   علــــى احلــــايل المنــــامج يقــــوم

 بيـــــــك، الرون املعـــــــريف بـــــــالنموذ  االســـــــتعانة مـــــــ  ميتشـــــــينبوم،
 .ألي  أللمت االنفعايل العق ي والع  

 :يةتاآل الفنيات على البرنامج ويعتمد  
 املشـك ت حل أسلوب – املعريف البناء إعادة -االسرتخاء

 احلــــــــوار -التفكــــــــي يقــــــــافإ- -للــــــــذات التعليمــــــــات إلقــــــــاء–
 راجعـــة ال التغذيـــة – النمذجـــة– واملناقشـــة احملاضـــرة -الســـقراطي

 .املنزلية الواجبات -التعزيز –
 :العام الهدف
 مـــن عينـــة لـــدى احليـــاة جـــودة حتســـني ىلإ المنـــامج يهـــدف 

 املســـــــــتقبل يف المنـــــــــامج لتعمـــــــــيم القصـــــــــيم جامعـــــــــة طالبـــــــــات
 للطالبــات الدراســي التحصــيل مســتوى رفــ  يف منــ  واالســتفادة
 .حتصيليا   املنخفضات

 :الفرعية هدافاأل
 الضــــــغوطات عــــــن ال زمــــــة باملعرفــــــة الطالبــــــة تزويــــــد .1

 يف والضــــــع  القــــــوة جوانــــــب وعــــــن تواجههــــــا الــــــي اجلامعيــــــة
  .شخصيتها

 مواجهــة علــى والقــدرة بـالنف  الثقــة الطالبــة كسـابإ .2
 .الدراسية الضغوط
   .الدراسي لإلجناز املثابرة وشحذ الدافعية استثارة .3
 جتتــاز وأن باإلجيابيــة تشــعر أن علــى الطالبــة مســاعدة .4
 .حياهتا جودة حتسني طريق عن بس م اجلامعية املرحلة

 : البرنامج تنفيذ خطوات
 :يةتاآل اخلطوات خ ل من المنامج تنفيذ مت
 املنخفضــات عــن البحــ  مت إذ العينــة اختيــار مرحلــة .1
 وقــد ،5مــن  2 عــن الدراســي معــدهلن يقــل الــ ي وهــن ادراســي  
 كادمييــاتاأل للمرشــدات الرجــوع خــ ل مــن اخلطــوة هــذ  متــت
 مرحلـة بـدأت األمسـاء على احلصول وبعد التعليمية، األقسام يف
 الـــي الفائـــدة شـــرح مت إذ المنـــامج يف باملشـــاركة الطالبـــات قنـــاعإ

 يف صــعوبة الباحثــة واجهــت وقــد  املشــاركة، مــن علــيهن ســتعود
 مــ  يتعــارض ال مبــا الوقــت وتنســيق باحلضــور بــااللتزام قنــاعهمإ

 .الدراسية جداوهلن
 احليــــاة جــــودة ملقيــــاس القبلــــي القيــــاس تطبيــــق مرحلــــة .2
 .والضابطة التجريبية العينتني على
 عشـــــرة تطبيقـــــ  اســـــتغرق إذ المنـــــامج تطبيـــــق مرحلـــــة .3
 ونصـ ، سـاعة اجللسة تستغرق ا،سبوعي  أ جلسة مبعدل أسابي 
 تــوزع كانــت اجللســات لتقــوم باســتمارة الباحثــة اســتعانت وقــد
 للباحثــة راجعــة كتغذيــة تعمــل جلســة كــل هنايــة الطالبــات علــى
  .الطالبات استفادة مدى عن

 . اجللسة من
 علــــى احليــــاة جــــودة ملقيــــاس البعــــدي التطبيــــق مرحلــــة .4
 .والضابطة  التجريبية العينتني
 ث ثــــة بعــــد التجريبيــــة للعينــــة التتبعــــي التطبيــــق مرحلــــة .5
 .المنامج انتهاء من أشهر

 :المستخدمة في المعالجة اإحصائيةاألساليب 
قامـــــت الباحثـــــة مبعاجلـــــة البيانـــــات الـــــي مت احلصـــــول عليهـــــا 
باســـتخدام جمموعـــة مـــن األســـاليب اإلحصـــائية باالعتمـــاد علـــى 

 ، وهي:SPSSالمنامج اإلحصائي 

 ، ويتمثل يف املتوسط احلسايب.اإلحصاء الوصفي -
 Zاختبــــار مــــان ويتــــي ومعامــــل ويلكوكســــون وقيمــــة  -

أثنـاء اجملانسـة بـني يف الختبـار داللـة الفـروق لعينتـني مسـتقلتني، 
اجملموعـــــــة التجريبيـــــــة والضـــــــابطة،  ويف اختبـــــــار صـــــــحة بعـــــــ  

 الفروض.
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الختبــار داللــة الفــروق  Zاختبــار ويلكوكســون وقيمــة  -
 .فروضأثناء اختبار صحة بع  اليف لعينتني مرتبطتني، وذلك 

 نتائج الدراسة

النتـائج والتفسـي مهـا حمصـلة البحـ  واإلسـهام العلمـي  د  تـُعَ 
قــ  مــن البحــ ، وتقــدم الباحثــة النتــائج الــي توصــلت إليهــا املتو 

والتفســــي الــــذي قــــدم هلــــذ  النتــــائج يف ضــــوء مفــــاهيم الدراســــة 
 ــــــا  يقة، والتوصــــــيات الرتبويــــــة الــــــي توصــــــوالدراســــــات الســــــاب

 الباحثة.

 نتائج الفرض األول:
يــن  الفــرض األول علــى أنــ : "توجــد فــروق دالــة إحصــائي ا 

اجملمــــوعتني التجريبيــــة والضــــابطة بــــني متوســــطي رتــــب درجــــات 
علــى مقيــاس جــودة احليــاة يف القيــاس البعــدي، لصــاحل اجملموعــة 

 التجريبية".
وللتأكــد مــن هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان 

، وذلـك حلسـاب داللـة الفـروق Mann -Whitney(  Uويتـي )
علــى مقيــاس جــودة احليــاة بــني متوســطات درجــات اجملمــوعتني

 (3جدول)
 بعدي( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على مقياس جودة الحياة في القياس الZ, W, Uقيم )

متوسط ال ن المجموعة الرتب توسطم   مستوى الداللة U w z مجموع الرتب 
*0,016 2,419 73,00 18,00 137,0 13,7 153,9 10 التجريبية  
     73,0 7,3 128,7 10 الضابطة

 0,05* دالة عند مستوى    0,01** دالة عند مستوى 
( وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا بـــني 3دول )اجلـــتضـــ  مـــن ي

اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة علـــى مقيـــاس جـــودة احليـــاة يف 
كانـــت تلـــك الفـــروق دالـــة عنـــد مســـتوى   فقـــدالقيـــاس البعـــدي، 

، وبــــــالرجوع إىل متوســــــط الــــــدرجات لكــــــ  اجملمــــــوعتني 0,05
( علــى 153,9يتضــ  أن متوســط درجــات اجملموعــة التجريبيــة )

مقيـــــاس جـــــودة احليـــــاة أعلـــــى مـــــن متوســـــط درجـــــات اجملموعـــــة 
يعطــــــي م شــــــر ا علــــــى فعاليــــــة (، وهــــــو مــــــا 128,7الضــــــابطة )
ساهم يف بناء الثقة يف الـنف   ، ويدل على أن المنامجالمنامج

ورفـــ  قـــدرة الطالبـــات علـــى مواجهـــة الضـــغوط اجلامعيـــة وشـــحذ 
ىل ارتفــاع متوســط درجــاهتن إممــا أدى  لإلجنــازالدافعيــة واملثــابرة 

واظبتهن يف القيـــاس البعـــدي علـــى مقيـــاس جـــودة احليـــاة بعـــد مـــ
، وتتفـق هـذ  النتيجـة مـ  دراسـة على حضور جلسات المنـامج

ىل إن االدراســتن اتوصــلت هاتــ إذ 2013الكــرد و   2013أمحــد 

ــــاس  ــــة والضــــابطة يف القي ــــني اجملمــــوعتني التجريبي وجــــود فــــروق ب
 البعدي والتتبعي بعد تطبيق برنامج لتحسني جودة احلياة . 

 نتائج الفرض الثاني:
يــن  الفــرض الثــاي علــى أنــ : "توجــد فــروق دالــة إحصــائي ا 

التجريبيـــة علـــى مقيـــاس بـــني متوســـطي رتـــب درجـــات اجملموعـــة 
جـــــودة احليـــــاة يف القياســـــني القبلـــــي والبعـــــدي، لصـــــاحل القيـــــاس 

 البعدي".
وللتأكـــــد مـــــن هـــــذا الفـــــرض اســـــتخدمت الباحثـــــة اختبـــــار 

كأســلوب إحصــائي ال بــارامرتي   Wilcoxon( Wويلكوكسـون )
للمقارنــــة بــــني عينتــــني مــــرتبطتني، وذلــــك  ــــدف اختبــــار داللــــة 

اجملموعـــة التجريبيـــة علـــى الفـــروق بـــني متوســـطي رتـــب درجـــات 
 مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي.

 :تلك النتائج يويوض  اجلدول اآل
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 (4جدول)
 جودة الحياة فيجريبية على مقياس وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة الت Zنتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة 

 القياسين القبلي والبعدي 
 مستوى الداللة z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب  المتوسط  القياس

 قبليال
 **0,005 2,805ــ 0,00 0,00 - السالبة 141,6

   55,00 5,50 10 املوجبة
     - التساوي 153,9 البعدي

 0,05 * دالة عند مستوى   0,01** دالة عند مستوى 
عند يتض  من اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  

بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية  0,01مستوى 
على مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل 
القياس البعدي، وبالنظر إىل متوسط درجات اجملموعة 
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي، يتض  أن متوسط 

( يف جودة احلياة أعلى منها 153,9درجات القياس البعدي )
(، وهذا يدل على أن تلك الفروق 141,6اس القبلي )يف القي

  النتائج حتقق صحة الفرض الثاي لصاحل القياس البعدي، وهذ
وتدل ، 2013الكرد و   2013أمحد  ل منوتتفق م  دراسة ك

على أن طالبات اجملموعة التجريبية كن يفتقرن ملهارات 
مواجهة الضغوط والتكي  م  البيئة اجلامعية ولكن بعد 

عرض خلمات المنامج الذي ساعدهن على اكتشاف الت

هن يف حتسني قدراهتن وتنمية كثي من املهارات الي تساعد
ياس ارتفاع متوسط درجاهتن يف الق ىلإجودة حياهتن ما أدى 

   .البعدي ملقياس جودة احلياة
 تائج الفرض الثالث:ن

ين  الفرض الثال  على أن : "ال توجد فروق دالة 
إحصائي ا بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على 

 مقياس جودة احلياة يف القياسني البعدي والتتبعي".
وللتأكد من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

كأسلوب إحصائي ال بارامرتي   Wilcoxon( Wويلكوكسون )
 .الفروق بني عينتني مرتبطتنياللة الختبار د

 :تلك النتائج يويوض  اجلدول اآل

 (5جدول)
على مقياس جودة الحياة في  وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية Zوقيمة   نتائج اختبار ويلكوكسون

 والتتبعيالقياسين البعدي 
 مستوى الداللة z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب  المتوسط  القياس

 القبلي
153,9 

 0,604 - 27,5 5,50 5 السالبة
0,546 
 غي دالة

   17,5 4,38 4 املوجبة
     1 التساوي 153,5 البعدي
( عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا 5دول )اجلـــتضـــ  مـــن ي

بــني متوســـطي درجــات اجملموعـــة التجريبيـــة علــى مقيـــاس جـــودة 
احليـــــاة يف القياســـــني البعـــــدي والتتبعـــــي، وبـــــالنظر إىل متوســـــط 

( جنـدها 153,9درجات اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي )
تقــرتب مــن متوســط درجــات ذات اجملموعــة يف القيــاس التتبعــي 

يــدل علــى بقــاء األثــر اإلجيــايب الــذي أحدثــ   (، وهــذا153,5)

ومتكــــنهن مــــن  المنــــامج الــــذي تعرضــــت لــــ  اجملموعــــة التجريبيــــة
املهــارات الــي مت اكتســا ا خــ ل المنــامج ممــا يعطــي ثقــة كبــية 

والكـــرد  2013دراســـة أمحـــد و تتفـــق ، وهـــذ  النتـــائج بالمنـــامج 
 حتقق الفرض الثال .و  2013
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 نتائج الفرض الرابع:
الفــرض الرابــ  علــى أنــ : "توجــد فــروق دالــة إحصــائي ا  يــن 

بــني متوســطي رتــب درجــات اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة يف 
التحصـــــــيل الدراســـــــي يف القيـــــــاس البعـــــــدي، لصـــــــاحل اجملموعـــــــة 

 التجريبية".

وللتأكــد مــن هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان 
فـروق ، وذلـك حلسـاب داللـة الMann -Whitney(  Uويتـي )

 بني متوسطي درجات اجملموعتني يف التحصيل الدراسي.
 

 (6جدول )
 بعديفي القياس ال في التحصيل الدراسي( وداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( Z, W, Uقيم )

متوسط ال ن المجموعة الرتب توسطم   مستوى الداللة U w z مجموع الرتب 
**0,00 3,263 62,00 7,00 148,0 14,80 2,25 10 التجريبية  
     62,0 6,20 1,57 10 الضابطة

 0,05* دالة عند مستوى    0,01** دالة عند مستوى 
( وجود فروق دالة إحصائي ا يف 6دول )اجلتض  من ي

التحصيل الدراسي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 
كانت تلك الفروق دالة عند مستوى فقد  القياس البعدي، 

 .متوسط الدرجات لك  اجملموعتني ، وبالرجوع إىل0,01
( 2,25يتض  أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية )

(، وهو ما 1,57الضابطة ) أعلى من متوسط درجات اجملموعة
ني التحصيل يعطي م شر ا على فعالية المنامج ووجود ع قة ب

كما ي كد أن اخنفاض التحصيل  ،الدراسي وجودة احلياة
الدراسي للطالبات كان بسبب اخنفاض مستوى جودة حياهتن 

كنهن من مواجهة الضغوط اجلامعية بعدم امت كهن مهارات مت
ن بعد تعرضهن ولك ،الذات لديهنواخنفاض كفاءة مفهوم 

رشادي متكنت الطالبات من رف  مستوى خلمات المنامج اإل
 ،ى الرتفاع مستوى التحصيل الدراسيجودة احلياة مما أد

،  2016فتحي تتفق م  ما توصلت إلي  دراسة وهذ  النتيجة 
، 2014النواجحة  ، الفرا و2014رونزافت  ب ،2014كرمية 

، البهاديل 2008، سليمان 2009 ، رجيعة2012العمروسي 
حتقق ، و 2006رزي ، حسن واحمل2006، خب  2006وكاظم 
 الفرض الراب . صحة 
 :الفرض الخامس نتائج

ين  الفرض اخلام  على أن : "توجد فروق دالة إحصائي ا 
بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التحصيل 

لصاحل القياس الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي، 
 البعدي".

وللتأكد من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
كأسلوب إحصائي ال بارامرتي   Wilcoxon( Wويلكوكسون )

للمقارنة بني عينتني مرتبطتني، وذلك  دف اختبار داللة 
الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف 

ويوض   بعدي.التحصيل الدراسي يف القياسني القبلي وال
 :تلك النتائج ياجلدول اآل

(7جدول)
في التحصيل الدراسي في القياسين القبلي  للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية وداللتها اإحصائية Zنتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة 

 والبعدي
الرتب  المتوسط  القياس  مستوى الداللة z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد 

 القبلي
1 ،57 2,670ــ  0,00 0,00 ــ السالبة   0,008**  

   45,00 5,00 9 املوجبة
     1 التساوي 2,25 البعدي

 ،0* دالة عند مستوى    0,01توى ** دالة عند مس
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( وجود فروق دالة إحصائي ا عند 7دول )اجلتض  من ي
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  0,01مستوى داللة 

يف التحصيل الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل 
القياس البعدي، وبالنظر إىل متوسطي درجات اجملموعة 
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي، يتض  أن متوسط 

( أعلى منها يف القياس القبلي 2,25ت القياس البعدي )درجا
( يف التحصيل الدراسي، وهذا يدل على أن تلك 1,57)

النتائج حتقق الفرض  الفروق لصاحل القياس البعدي، وهذ 
،   للع قة بني التحصيل الدراسي وجودة احلياةاخلام  وتنو 

قد ساهم يف رف  مستوى التحصيل وأن المنامج اإلرشادي 
ة احلياة ريبية نظرا  الكتسا ن مهارات جودلدراسي للعينة التجا

وتتفق م  ما توصلت  من خ ل تعرضهن خلمات المنامج .
، 2014برونزافت  ،2014كرمية ،  2016فتحي إلي  دراسة 

، 2009، رجيعة  2012، العمروسي  2014الفرا والنواجحة 
، 2006، خب  2006، البهاديل وكاظم 2008سليمان 
 . 2006براهيم إو  يواحملرز حسن 

أن اخنفاض التحصيل الدراسي للطالبات صة النتائج وخ 
اجلامعيات يف األغلب يعود الخنفاض مستوى جودة احلياة 

وخباصة املعرفية رشادية ديهن وأن الرتكيز على المامج اإلل
ستوى جودة احلياة هلن ملىل حتسن ملحوظ السلوكية ي دي إ

 .الدراسييف التحصيل و 

 :التوصيات

 ىل جمموعة من التوصيات أمهها :إخيل  البح  
البات من خ ل تفعيل رشاد النفسي  للطالرتكيز على اإل -1

 .النفسي يف كل كليةرشاد دور وحدة اإل
 رشاد النفسي ألعضاء هيئة التدري دورات يف اإلعطاء إ -2

 ىل حتصيل علمي مرتف  .إفالنفسية السليمة للطالبة تقود 
رشادي على الكليات وتدريب بع  المنامج اإل تعميم -3

أعضاء اهليئة التعليمية لتطبيق المنامج خاصة على املتعثرات 
 ا .دراسي  

وزيادة خماهتم  اجلامعةضرورة الرتكيز على طالبات  -4
 جيابية من خ ل ندوات وبرامج توجيهية .اإل
أن تراج  اجلامعات سياستها فيما خي  قبول الطالبات  -5

ا مت الحظت الباحثة أن غالبية املتعثرات دراسي   إذ باألقسام
 .يرغنب  ا ال مألقسا توجيههن قسرا  

 :البحوث المقترحة

رشادي لتحسني جودة احلياة لدى ط ب إفاعلية برنامج  -
  .) الذكور( اجلامعة

رشادي يف خف  قلق املستقبل لدى إفاعلية برنامج  -
 طالبات اجلامعة .

وفاعلية الذات لدى طالبات الع قة بني جودة احلياة  -
 اجلامعة.

 : المراجــــع

طلبة جامعة دمشق وتشرين  ىجودة احلياة لد .(2012رغداء ) ،سةنعي -
 .188 -145،(1)28جملة جامعة دمشق،.

 19-17، 2006) صديق، سيدة عبدالرحيم؛ حممد عبداهلل براهيم،إ
جامعة ( دور األنشطة الرياضية يف جودة احلياة لدى طلبة ديسمم

 .ندوة علم النف  وجودة احلياةوقائ   السلطان قابوس،
 .اجمللد الثال  ،لسان العرب( 1990مجال الدين أبو الفضل ) ابن منظور،

جودة  الذكاء االنفعايل، املعى الشخصي،( 2009) حممد السعيد ،ح وةأبو 
موق   ،بني املراهقة املبكرة واملراهقة املتأخرة ةاحلياة النفسية. دراسة مقارن

 .أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة 
استخدام منوذ  التعلم القائم على املخ يف (  2013براهيم )إأمحد ، هناء 

وجودة احلياة األكادميية  األكادمييحتسني العمليات املرتبطة بالتحصيل 
، الزائد احلركيصحوب بالنشاط اضطرابات قصور االنتبا  امل يلألطفال ذو 

 رسالة دكتورا ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة.
 ،عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي( 2000براهيم )إمحد أأمحد، 
 املعارف اجلديدة . ةمكتب سكندرية ،اإل
املعاقني ( جودة احلياة وع قتها مبفهوم الذات لدى 2006، أمي  ط  )خب 

 جامعة طنطا، جملة كلية الرتبية،، السعودية العربيةا والعاديني باململكة بصري  
 . 22-2( 35)1مصر 
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( جودة احلياة لدى طالبات الدبلوم العام 2012)  محد السيدأخدجية  خبيت،
 بكلية الرتبية جامعة امللك عبدالعزيز وع قتها مبستوى الرضا عنها،

 .1(27 )13- 33( ASEPوعلم النف  ،) الرتبيةدراسات عربية يف 
 الذكاءانجودة احلياة يف ضوء بع   (2009) ، دالياعبدالوهاب ؛مسية مجيل،

 املتعددة لدى ط ب وطالبات املرحلة الثانوية من ختصصات خمتلفة.
 . 105-69(،22)1دراسات عربية يف الرتبية وعلم النف  .

تقنية املعلومات يف حتقيق  ( فعالية استخدام2006) جمدي عبدالكرم ،حبيب
ندوة علم النف   ،ة لدى عينات من الط ب العمانينيأبعاد جودة احليا

 .جامعة قابوس، مسقط ،دة احلياةوجو 
( جودة احلياة 2006حممود ) براهيم،إو ،راشد  واحملرزي،،عبداحلميد  حسن،

وع قتها بالضغوط النفسية واسرتاتيجيات مقاومتها لدى طلبة جامعة 
 . 303 -289، جملة جامعة قابوسالسلطان قابوس .
السلوكي يف –فاعلية الع   العق ي  .(2003) حسيب، حممد حسيب

 دكتورا .رسالة  عاقة السمعيةخف  مستوى القلق لدى املراهقني ذوي اإل
 ، مصر..كلية الرتبية .جامعة بنها 

وإدراك جودة  األكادمييالتحصيل  .(2009رجيعة، عبد احلميد عبد العظيم )
من ط ب كلية  االجتماعيالذكاء  ومنخفضي مرتفعياحلياة النفسية لدى 

 (،1) 19سكندرية، جملة كلية الرتبية، جامعة اإل،  الرتبية بالسوي
172-227. 

فسية والع   النفسي، القاهرة، عامل ( الصحة الن1994، حامد ) زهران
 .الكتب

فعالية برنامج ع جي يف خف   دراسة(: 2009سليم، عبد العزيز إبراهيم )
حدة اإلعاقة النوعية للغة وأثر  يف حتسني جودة احلياة النفسية لدى عينة 

جامعة  ، رسالة دكتورا ، كلية الرتبية بدمنهورمن ت ميذ املرحلة االبتدائية
 مصر. اإلسكندرية،

( قياس جودة احلياة لدى عينة من ط ب 2008شاهر خالد ) سليمان،
جملة باململكة العربية السعودية وتأثي بع  املتغيات عليها .جامعة تبوك 

 . 155 -117،( 177) ،رسالة اخلليج العريب
جودة احلياة وع قتها بالكفاءة  .(2012) العمروسى، نيللى حسني كامل

لدى عينة من الطالبات  الدميوغرافيةالدراسية يف ضوء بع  املتغيات 
اجمللة البحوث النفسية ، املصريات املقيمات يف اململكة العربية السعودية

 ، السنة السابعة والعشرون.1، جامعة املنوفية -، كلية الرتبيةالرتبوية
رشادي لتحسني فاعلية الذات وأثر  على إبرنامج  .(2016ميان )إفتحي ، 

  . رسالة دكتورا عينة من ط ب اجلامعةقلق املستقبل ونوعية احلياة لدى 
 . ، مصرجامعة القاهرة، .كلية الرتبية

 الوجدايالذكاء  (.2014)  الفرا، امساعيل صاحل والنواجحة، زهي عبد احلميد
لدى الدارسني جبامعة القدس  األكادمييوع قت  جبودة احلياة والتحصيل 

ة األزهر بغزة، سلسلة جملة جامعاملفتوحة مبنطقة خان يون  التعليمية، 
 .90 – 57، (2)14، العلوم اإلنسانية

ليل طالب اجلامعة إىل النجاح (. د2009) جمدي عبدالوهاب وآخرون قاسم،
 .مصر. اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. واجلودة يف احلياة

ستوى جودة م .ديسمم( 19-17، 2006خالد ) البهاديل،؛ كاظم ،علي
 .مسقط ، عمان،ندوة علم النف  وجودة احلياة .اجلامعةاحلياة لدى طلبة 

برنامج لتحسني جودة احلياة كمدخل  .(2013الكرد ، ضياء أمحد حسن)
لرف  درجة تقدير الذات لدى املتأخرين دراسيا  من ط ب املرحلة 

 رسالة دكتورا ، كلية البنات، جامعة عني مش . الثانوية"،
. رسالة جودة احلياة وع قتها بالتحصيل الدراسي .(2014، حبرة )كرمية

  كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، اجلزائر.ماجستي ،  
( االكتئاب  واملعى الشخصي وجودة احلياة النفسية 2011) حنان املالكي،

جملة  لدى طالبات كلية الرتبية جامعة أم القرى يف ضوء بع  املتغيات .
 . 284 -244( 145) 3زهر . لرتبية .جامعة األكلية ا

( حبوث جودة احلياة يف العامل العريب دراسة حتليلية( 2015مسعودي ) حممد،
 .220 -203، 20، نسانية واالجتماعية، جامعة وهرانجملة العلوم اإل

( فعالية الذات املدركة ومدى تأثيها 2010، فوزية )حممود، هويد  واجلمايل
، جملة من املتفوقني واملتعثرين دراسيا  على جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة 

 -61 (،1)1 ،أمارباك األكادميية األمريكية العربية للعلوم التكنولوجية
115 . 
تطوير وتقنني  .(ديسمم 19 -17، 2010علي ) كاظم،  ؛ مودحم منسي،
وقائ  ندوة علم ،اس جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة يف سلطنة عمان مقي

 . 78 -63،سلطنة عمان، ، جامعة قابوسالنف  وجودة احلياة
جناز املدرسي دي مستوى التحصيل واإلت .(2004عمر عبدالرحيم ) اهلل، نصر
 دار وائل للنشر والتوزي . ،، األردن(1سباب  وع ج  )طأو 
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 Abstract : This study aimed at applying a guideline program to improve the performance of low- achieving students in 

Unaizah College of science and Arts , Qassim University .The study employed the empirical method and was conducted on a 

sample 20 students divided into ten for the control group and ten for the experimental group 

       The research utilized a cognitive behavioral program and scale Kazem and Mansi (2006) standard for the quality of life . 

       The results showed significant statistical differences between the two groups with regarded to the quality of life in the 

post – test .Other statistical differences were found concerning the average grades of the quality of life in both the pre and 

post testes in favor of the post - test.  No significant statistical differences between the average grades of both groups in the 

post and consecutive tests were found Significant statistical differences were found in the academic achievements of both 

groups in the post – test. Finally significant statistical differences were found at the level of 0.01 between the average grades 

of the experimental group concerning the academic achievement in the pre – and post – testes in favor of the post test  . 

           

Key words: A Guideline Program , Quality of life , Academic Achievement .   
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 الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية
 السحمة محمد عبدالرحمنبن حمود 

 اإلرشادي باحث دكتوراة يف علم النفس
 جامعة امللك سعود

 هـ13/8/1439 وقبل -هـ 19/5/1439 قدم للنشر

ية, ىل التعرف على العالقة بني الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائإ: هدفت الدراسة احلالية المستخلص
بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة الرين, متوسط أعمارهم الزمنية  اختريوا ,ومعلمة ا( معلم  235وتكونت العينة من )

الصالبة املهنية من  ةان(, واستب2012أعده الضبع )(, واعتمدت الدراسة على مقياس الذكاء الروحي الذي 5.39( سنة باحنراف معياري )34,62)
ارتفاع مستوى الذكاء الروحي  لدى معلمي   -1ه الباحث, وأسفرت النتائ  عن: وترمج Moreno-Jiménez, et al. (2014) إعداد

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي ا  -3ارتفاع مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية  -2ومعلمات املرحلة االبتدائية 
عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بني الذكور  -4ء الروحي ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية مقياس الذكا ىبني درجات أفراد عينة الدراسة عل

وجدت فروق دالة إحصائي ا يف الذكاء الروحي )الدرجة الكلية(, وأبعاد التسامي بالذات,  يف حنيالدراسة يف الذكاء الروحي,  واإلناث من أفراد عينة
ك املعاناة كفرصة لإلجناز ترجع إىل سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة )أكثر من مخس سنوات(, وعدم وإدراك معىن احلياة, والتأمل, وإدرا

( بني املعلمني واملعلمات يف الدرجة الكلية للصالبة املهنية, 0.01وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى ) -5وجود فروق دالة يف املمارسة الروحية 
( يف بعد التحدي لصاحل املعلمني, وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام, وكذلك وجود فروق دالة إحصائي ا 0.05مستوى ) وبعد التحكم , وعند

االلتزام( ترجع إىل سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة -التحكم-يف الصالبة املهنية سواء يف الدرجة الكلية, أو األبعاد الفرعية )التحدي
ُتسهم أبعاد الذكاء الروحي: املمارسة الروحية, معىن احلياة, وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز  يف التنبؤ بالصالبة املهنية لدى   -6من مخس سنوات( )أكثر 

 معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

 املرحلة االبتدائية., املعلمون, الصالبة املهنية, : الذكاء الروحيالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:ال

تتجلى أمهية املرحلة االبتدائية يف كوهنا القاعدة اليت يرتكز 
, وذلك من التالية من حياهتم عليها إعداد الناشئني للمراحل 

تزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة, خالل 
)احلقيل,  واملهاراتواالجتاهات القومية, واخلربات واملعلومات 

1994.) 
عد املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية, وعلى كتفيه ويُ 

تقع مسؤولية حتقيق األهداف الرتبوية, وال يتحقق التطوير يف  
ما مل يكن املعلم  هاأو بعضكل مكونات العملية التعليمية 

قادر ا ومتمكن ا من متطلبات هذا التطوير, ومن مّث كان البّد 
توفر قدٍر كاٍف من التوافق النفسي واالجتماعي لدى من 

املعلم, مبا يضمن مشاركته الفعالة يف حتقيق أهداف التطوير, 
مع ما يتسم به العصر من تسارع املعرفة وتعقدها يف شىت 

 .(2000)يوسف والشربيين,  جماالت احلياة
أن مهنة التعليم  تُعدُ من أهم املهن ألهنا ُُتد اجملتمع  ومع

فإهنا ا, ا وأخالقي  ا وفني  ا واجتماعي  لعناصر البشرية املؤهلة علمي  با
ا جهاد  وإا ا نفسي  كثر املهن اليت تسبب توتر  أيض ا من أتُعُد 
 وجها للمعلم بسبب ضغوط مهنة التدريس با وجسمي  عصبي  

وقد تعددت مصادر الضغوط (, 2000عام )الشرعة والباكر, 
للمعلم بني سلوك التالميذ وعالقته باملشرف والزمالء, 
وغموض الدور, واألعباء العملية وغياب التفاهم بني املعلم 
واإلدارة, وتؤدي الضغوط اليت يتعرض هلا املعلم يف مهنته إىل 

جسمي وانفعايل, وأهم مظاهره فقدان االهتمام  استنزاف
األداء النمطي شاعر, ونقص الدافعية و وتبلد امل بالتالميذ

 مباشرةللعمل, ومقاومة التغيري وفقدان االبتكار مما قد يؤثر 
)  عام وجهوعلى خمرجات التعليم ب على إنتاجيته بوجه خاص

 (.1998خضر, 
من املهم أن تتوافر لدى  إنهويف ضوء ما سبق ميكن القول 

يت أّكد املعلم جمموعة من اخلصائص والسمات اإلجيابية ال
 جيايبرائد علم النفس اإل Seligmanعليها سيلجمان  

, كالسعادة واألمل والتفاؤل وجودة حياة العمل هومؤسس
 لقيامهاوالذكاء الروحي وغريها من املتغريات اإلجيابية, وذلك 

يف مواجهة الضغوط بدور حتصيين ووقائي قد يساعده 
بالصحة النفسية واألزمات وجتاوزها بكل جناح مع االحتفاظ  

, وكذلك ُتكينه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية, واجلسدية
ومساعدته على االندماج يف العمل وحتقيق التفاعالت 

 اإلجيابية واإلجناز.
لذكاء الروحي هو البوصلة اخلاصة بالفرد, واليت ويُعد ا

هو األفضل له,  ر ماتساعده على التنقل يف حبر احلياة, لُتقد  
الجتاه الذي جيب أن يتخذه جسده وقلبه وعقله ويشري إىل ا

باستمرار للحصول على ما يريده من احلياة, كذلك هو احملرك 
الذي يقوده حنو املعىن, وحاجته للتواصل مع خالقه باملعىن 
الواسع للكلمة, كما أنَه يشري إىل حاجة الفرد للتواصل مع 

 (.Costello, 2013) أعظم بكثري من جمرد ذاته الفردية شيء
وتعددت تعريفات الذكاء الروحي يف الثقافات املختلفة؛ 
فه نظر ا الختالف توجهات العلماء ومنطلقاهتم النظرية, وقد عر  

بأنه القدرة    Amram & Dryer (2007))كل من  إمرام ودراير 
على استخدام وتطبيق اخلصائص الروحية, اليت تزيد من 

  Nasel( 2004أّما ناسل ) ,سيةفعاليتنا يف احلياة ورفاهيتنا النف
اته الروحية اليت جتعله أكثر فه بأنه قدرات الفرد وإمكانفقد عر  

ثقة وإحساس ا مبعىن احلياة, وجتعله قادر ا على مواجهة 
املشكالت احلياتية والوجودية والروحية, وإجياد احللول املناسبة 

ه القدرة على بأن   Vaughan(  2002فه فوجهان )كما عر    ,هلا
 ملستوياتالفهم العميق للقضايا الوجودية, والنظرة املتعددة 

حنو اآلخرين والكون,  بالتساميذلك الوعي وحيدث لوعي, ا
 .عام وجهواملوجودات ب

ومنذ ظهور مفهوم الذكاء الروحي كامتداد لنظرية 
الذكاءات املتعددة جلاردنر, توالت النماذج واملداخل املفسرة 

وم يف حماولة من قبل الباحثني لسرب أغواره والتعرف هلذا املفه
توصل إىل  فبعضهمعلى حقيقته واكتشاف أبعاده ومكوناته, 

أنه قدرة, وعليه فإنه يتكون من جمموعة متنوعة من القدرات 
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اآلخر توصل إىل أن الذكاء  همبعضالفرعية, يف حني جند 
حدد  الروحي مهارة, وله عدة مهارات فرعية مكونة له,  وقد

عشر مكون ا  اثين  Zohar & Marshall (2000)زهار ومارشال  
للذكاء الروحي, وهي: الوعي الذايت, والتلقائية, والقيم, 
والكلية, والشفقة, والتنوع, واالستقالل عن اجملال, والسؤال 
عن السببية: ملاذا, وإعادة التشكيل, والنظرة اإلجيابية للمحن 

 .املهنة باس والشدائد, والتواضع, واإلحس
على أن الذكاء  Emmons( 2000وقد أكد إميونز )

الروحي قدرة, ويتكون من مخس قدرات فرعية وتوجد 
 بدرجات متفاوتة بني األشخاص, وهذه القدرات كاآليت:

 القدرة على التفوق والسمو. .1
القدرة على الدخول يف حاالت روحانية عميقة من  .2

 التفكري كالتأمل واخلشوع.
توظيف املوارد واإلمكانات الروحية يف حل القدرة على  .3

 املشكالت احلياتية.
القدرة على استثمار األنشطة واألحداث والعالقات  .4

وإجالل احلياة قدير اليومية مع اآلخرين واإلحساس بالت
 والناس.

القدرة على املشاركة يف السلوك العفيف الفاضل امللفت  .5
والتعبري عن لالنتباه, ويتجلى يف عرض العطاء والتسامح 

 االمتنان ملن حيسن للشخص, والتعبري عن العطف والتواضع.
حي قدرة, أَن الذكاء الرو   Mayer (2000ويرى ماير )

 ية:تويتكون من القدرات اآل
 االنتباه لوحدة العامل وجتاوز حدود الشخص. .1
 الدخول بوعي يف حاالت روحية عالية من التفكري. .2
نشطة واألحداث والعالقات االنتباه لألشياء املقدسة يف األ .3

 اليومية.
بناء الوعي ولذلك يتم النظر إىل املشاكل احلياتية يف  .4

 سياق االهتمامات النهائية للحياة.
التصرف بطرق ذات فضيلة )إبداء  من مثالرغبة يف األداء و  .5

 التسامح, التعبري عن االمتنان, التواضع, وإبداء التعاطف(.

فقد وضع  Wigglesworth  (2006)  فيجلسورث اأم
للذكاء الروحي قائمة من املهارات يعتقد أهنا تشري إىل الذكاء 

   الروحي وهي:
, Higher Self Awarenessالوعي باألنا األعلى للذات  .1

ويتضمن: الوعي بوجهة نظرنا العاملية, والوعي بالغرض من 
  نااحلياة, والوعي هبرم القيم, وتقييد التفكري الذايت, والوعي باأل

 األعلى للذات.
, ويتضمن: الوعي Universal Awarenessالوعي الشامل  .2

باالرتباط باحلياة, والوعي بوجهات نظر اآلخرين عامة, 
بالقيود/ قوة التصور اإلنسان,  واتساع تصور الوقت, والوعي

 الوعي بالقوانني الروحية, وجتربة االنفتاح.و 
 Higher Self/Ego selfإجادة الذات العليا/األنا  .3

Mastery وتتضمن: االلتزام بالنمو الروحي, واالحتفاظ ,
بالذات العليا, ومعايشة القيم, واملساندة العقيدة, والبحث 

 عن التوجيه من الروح.
 Social Mastery / Spiritualاإلجادة االجتماعية  .4

Presence ,وتتضمن: معلم/ قائد حكيم وروحي فعال ,
قرارات حكيمة , واالندماج  وعامل تغيري حكيم وفعال, واختاذ

 مع تدفق جمريات احلياة.
ا للذكاء الروحي  ( منوذج  2012ويف  البيئة العربية قّدم الضبع )

 يتكون من األبعاد اآلتية:
: يشري إىل القدرة Self-Transcendenceالتسامي بالذات  .1

على البحث عن قيم وغايات سامية تتخطى الذات, وتتجاوز 
الشخصية, وقدرة الفرد على الشعور بأنه  املصاحل واالهتمامات

جزء من ذلك العامل الكبري الذي يعيش فيه, وأن وجوده يكون 
 مؤثرا  مبقدار العطاء لآلخرين, وإيثاره وتضحيته من أجلهم.

: Perception the meaning of lifeإدراك معىن احلياة  .2
اليت يشري إىل إدراك الفرد للهدف من حياته, ورسالته يف احلياة 

يعيش من أجلها, ويضحي يف سبيل حتقيقها, وإحساسه 
 بقيمته وأمهيته من خالل حتقيقه ملعىن حياته.
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 Meditation in the natureالتأمل يف الطبيعة والكون  .3

and the universe يشري إىل التفكر والتدبر يف خملوقات اهلل :
ها يف تعاىل من أجل الوعي باملعاين اجلديدة للخربات اليت يتأمل

نفسه, ويف الطبيعة من حوله من أجل اشتقاق استدالالت 
تساعده على تعميق إميانه باهلل, وتساعده على االستمتاع 

 حبياته.
: تشري إىل ممارسة Spiritual practiceاملمارسة الروحية  .4

القرآين من صالة  يات والطقوس الدينية يف إطار اهلدالعباد
لكرمي وذكر دائم هلل جل وصيام وزكاة وح  وتالوة للقرآن ا

وعال,  مما يهذب النفس ويشعرها بالراحة والطمأنينة 
والسعادة, وينعكس أثرها على السلوكيات والتفاعالت مع 

 اآلخرين.
 perception of suffering as anإدراك املعاناة كفرصة  .5

opportunity يشري إىل قدرة الفرد على استخدام املصادر :
ع خربات املعاناة, وإدراك املشكالت اليت الروحية يف التعايش م

تواجهه يف حياته على أهنا فرص لإلجناز, وتغيري النظرة السلبية 
إجيابية, والبحث عن اجلوانب املشرقة  ةألحداث احلياة إىل نظر 

 فيها, واإلميان بأن احلياة ال تزال حتمل معىن رغم كل الظروف.
ل الذكاء وباستقراء الرتاث البحثي السابق يف جما   

هناك بعض الدراسات اليت تناولت  الروحي, وجد الباحث أن  
الذكاء الروحي لدى املعلمني واملعلمات مع متغريات أخرى, 

( اليت  هدفت إىل 2012كي )ز و  وياسني ومنها دراسة عامر
الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي وكفاءة املعلم, وكذلك 

املعلم, بناء على املتغريات  بيان اختالف الذكاء الروحي وكفاءة
مت تطبيق  إذر(, ــفئات العم الدميغرافية )اجلنس, سنوات اخلربة,

على  من إعداد الباحثني مقياسي الذكاء الروحي وكفاءة املعلم
( من املعلمني ممن ترتاوح 253 عينة الدراسة والبالغ عددها 

 ( سنة, وكان من نتائ  الدراسة ما60 -21بني ) أعمارهم ما
: توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي ا بني الذكاء أيتي

الروحي وكفاءة املعلم لدى عينة الدراسة, كما توجد فروق دالة 
ا بني أفراد العينة على مقياس الذكاء الروحي وكفاءة إحصائي  

املعلم يف النوع يف اجتاه الذكور, والفئات العمرية يف اجتاه الفئة 
( سنة , ويف سنوات اخلربة 45 من ( سنة, و) أكرب30-45) 

 سنة(.  15( سنة, و) أكثر من 15-5يف اجتاه اخلربة بني )
طار الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي والرضا إويف 

دراسة نوديهي وهنرداين  عينة  تكونتالوظيفي, 
Nodehi&Nehardani (2013) ,( معلم  215من )ومعلمة,  ا

الروحي , ومقياس الرضا وقد مت استخدام مقياس الذكاء 
رؤساء, )العالقة بال  :يةوظيفي واملشتمل على األبعاد اآلتال

 نتائجها: أظهرت وقد  شراف(,العمل الذايت, الراتب, اإل
ا بني درجات جيابية دالة إحصائي  إوجود عالقة ارتباطية 

املعلمني على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على مقياس 
للخربة التدريسية على متغريي  تأثرييوجد  الوظيفي, وملالرضا 

الذكاء الروحي والرضا الوظيفي, ومل توجد فروق بني اجلنسني 
 على مقياس الذكاء الروحي.

( إىل الكشف عن  2015) كما هدفت دراسة  فضل  
العالقة بني الذكاء الروحي وكل من السعادة والدافعية املهنية 
لدى معلمي  املرحلة االبتدائية, والكشف عن الفروق بني 

الذكاء الروحي يف معلمي املرحلة االبتدائية منخفضي ومرتفعي 
التنبؤ بالذكاء الروحي لدى معلمي   مكانإالسعادة, ومدى 
قد من خالل السعادة والدافعية املهنية, و املرحلة االبتدائية 

 وطُبِّقومعلمة ,  امعلم   (215تكونت عينة الدراسة من )
من إعداد  , وهومقياس الذكاء الروحي والدافعية املهنية

(, 2012)هاشم  احث, ومقياس السعادة من تعريب أيبالب
ية: وجود عالقة ارتباطية تالنتائ  اآلىل إوتوصلت الدراسة 

ا بني الذكاء الروحي والسعادة,  ووجود ة إحصائي  موجبة دال
بني متوسط درجات مرتفعي الذكاء  ادالة إحصائي  فروق 

الروحي ومتوسط درجات منخفضي الذكاء الروحي لصاحل 
مرتفعي الذكاء الروحي على مقياس السعادة, وكذلك وجود 

ا بني الذكاء الروحي عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي  
بني متوسط  ادالة إحصائي  وجود فروق و املهنية, والدافعية 

درجات مرتفعي الذكاء الروحي  ومتوسط درجات منخفضي 
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الذكاء الروحي يف الدافعية املهنية  لصاحل مرتفعي الذكاء 
بني متوسط درجات  ادالة إحصائي  الروحي, ووجود فروق 

املعلمني ومتوسط درجات املعلمات يف الدرجة الكلية ملقياس 
 الذكاء الروحي لصاحل املعلمات.

طبيعة الضغوط  أن   Latif  ( 2010ويفرتض لتيف  )     
املرتفعة اليت تتميز هبا بيئة العمل تؤثر سلب ا يف النمو املهين 

البيئة املليئة , وسعادهتم الوظيفية,  وأن مثل هذه لألفراد
بالتحديات تتطلب شعور ا قوي ا بالصالبة, واليت ميكن أن نطلق 
عليها الصالبة املهنية, واليت تشري إىل جمموعة من اخلصائص 

ة مصادر للصمود ملواجهة نزلوالوظائف الشخصية اليت تُعد مب
 خاص.وجه أحداث احلياة عامة, وضغوط املهنة ب
( أن هناك مسات 2008وقد أوضحت نتائ  دراسة علي )
عوامل مساعدة  وصفهاشخصية لدى املعلم جيب أن تتوافر ب

للتغلب على الضغوط, ومنها تدعيم الصالبة النفسية, أي 
تقوية النفس لتحمل الضغوط من خالل هتيئة املعلم على 

 املقاومة والتغري.
ومفهوم الصالبة  يُعدُّ من املفاهيم احلديثة نسبي ا اليت  

تعمل على مقاومة اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة, وقد 
ت على اخلصائص ظهرت من خالل الدراسات اليت ركز 

فرد على أدائه النفسي, هنا مساعدة الأالنفسية اليت من ش
 ض لألحداث الضاغطة أو مقاومة هذه األحداثرُّ وعدم التع

 (.2007مقاومة تقيه من الوقوع يف براثن اخلطر )بدر, 
بأهّنا اعتقاد عام لدى    Pines(1995وقد عرفها باينز )

الفرد يف فاعليته وقدرته على استخدام كل املصادر النفسية 
كي يدرك ويفسر ويواجه بفعالية أحداث احلياة ؛  والبيئية املتاحة

فقد عرفت الصالبة   Kobasa( 1979ا كوبازا  )أم  , الضاغطة
مبجموعة من خصائص الشخصية وظيفتها مساعدة الفرد يف 
املواجهة الفعالة للضغوط وهي تتكون من االلتزام والتحكم 

 (. 2011)نقال  عن: خميمر,   والتحدي
الصالبة املهنيـة مفهـوم نـوعي للصـالبة النفسـية, وهـي تعد و 

 فهـــاعر  قـــد و  ,توظيـــفف ملفهـــوم الصـــالبة النفســـية يف اجملـــال املهـــين

 نُ ك ـسـمة مـن مسـات الشخصـية ُتُ (  ك2016صحفي والضـبع )
الفرد من الصمود ومواجهة الضغوط املهنية اليت تواجهه يف بيئـة 

ه لتلــك راكــالعمــل, وذلــك مــن خــالل التزامــه بقــيم العمــل , وإد
الضــغوط علــى أهنــا مثــرية للتحــدي, وقدرتــه علــى الــتحكم فيهــا 

 لتوافق املهين.والسيطرة عليها مبا يضمن له ا
جمال نوعي للصالبة  الصالبة املهنيةوعلى اعتبار أن 

تتكون من األبعاد اليت توصلت اليها كوبازا  النفسية, فإهنا 
Kobasa  للصالبة النفسية, وهي:  يف دراساهتا 

يشري إىل اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من  :Challengeالتحدي 
تغيري على جوانب حياته هو أمر مثري وضروري للنمو أكثر من  
ا له, مما يساعده على املبادأة واستكشاف البيئة  كونه هتديد 
ومعرفة املصادر النفسية واالجتماعية اليت تساعد الفرد على 

ميثِّل أو د هذا البع إنوميكن القول . مواجهة الضغوط بفاعلية
جيايب حنو التغري واعتقاد املرء بإمكانية جيسد اجتاه الفرد اإل

االستفادة من الفشل أو اإلخفاق مثلما يتم االستفادة من 
وتعد املخاوف املتعلقة باحتماالت ارتكاب أخطاء , النجاح

ومشاعر االرتباك واإلحراج اليت ميكن أن ترتتب على ارتكاب 
بات اليت حتول دائم ا دون مثل هذه األخطاء, أهم العق

ُتثل  من مثمواجهة التحديات واملصاعب والتغلب عليها, و 
 (.Brooks,1994) عائق ا أمام التطور الشخصي

يشري إىل مدى اعتقاد الفرد يف أنه بإمكانه  :controlالتحكُّم 
أن يكون له حتكم فيما يلقاه من أحداث, ويتحمل املسؤولية 

القدرة : أيتالتحكم ما يتضمن الشخصية عم ا حيدث له, وي
على اختاذ القرار واالختيار من بني بدائٍل متعددٍة, القدرة على 
التفسري والتقدير لألحداث الضاغطة, القدرة على املواجهة 

 الفعالة وبذل اجلهد مع دافعية كبرية لإلجناز والتحدي.
هو نوع من التعاقد النفسي يلتزم  : Commitmentااللتزام 

به الفرد جتاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله, 
ويعكس االلتزام إحساس ا عام ا للفرد بالعزم والتصميم اهلادف 
ذي املعىن, ليكون أكثر نشاط ا جتاه بيئته حبيث يشارك بإجيابيٍة 
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ا عن العزلة والسلبية واخلمول  يف أحداثها ويكون بعيد 
 (. 2010)حجازي وأبوغايل , 

وبالرجوع إىل الدراسات السابقة يف هذا اجملال, الحظ  
الباحث تركيز الدراسات والبحوث السابقة على دراسة 

هدفت دراسة  فقدعام لدى املعلمني؛  وجهسية بالصالبة النف
إىل الّتعرف على العالقة بني   Sezgin  (2008 )  سزجن

االلتزام املؤسسي من جانب املعلم )جبوانبه املتمثلة يف 
الصالبة النفسية د, واالستيعاب, واالمتثال(, و التحدي

للمعلمني يف املدارس االبتدائية, وكذلك الّتعرف على أثر 
بعض املتغريات مثل متغري العمر, واجلنس, واخلربة على االلتزام 

( من املعلمني 405وقد تكّونت عينة الدراسة من ) التنظيمي,
منهم  ,برتكيا ةن املدارس االبتدائية يف أنقر العاملني يف عدد م

( من املعلمات والذين ترتاوح 180( من املعلمني, و)225)
استخدام مقياس  مت ( عام ا, وقد51-22أعمارهم ما بني )

لت هذه توصّ االلتزام التنظيمي, ومقياس الصالبة النفسية و 
: أنّه ميكن أيتها ما يـــن أمهــمن النتائ  م عــددالدراسة إىل 

ى االلتزام التنظيمي االستعانة بالصالبة النفسية يف التنبؤ مبد
أوضحت النتائ  اخلاصة بالدراسة إىل وجود  فقد ,للمعلمني

ملعلمي املرحلة  عالقة ارتباطيه إجيابية بني الصالبة النفسية
ات التحديد واالستيعاب اخلاصة بااللتزام مكوناالبتدائية و 

 .التنظيمي للمعلم
هناك النفسي والذكاء الوجداين ويف دراسة العالقة بني اإل

( بلغت العينة 2016والصالبة النفسية  يف دراسة اخلفاجي )
ا ومعلمة يف بعض املدارس االبتدائية بالبصرة, ( معلم  224)

النفسي, ومقياس واعتمدت الدراسة على مقياس اإلهناك 
ومقياس الصالبة النفسية, وقد توصلت  الذكاء الوجداين,

الدراسة إىل جمموعة من النتائ  أمهها: وجود عالقة ارتباطية 
لوجداين واإلهناك النفسي, وكذلك ارتباطية اسالبة بني الذكاء 

سالبة بني الصالبة النفسية واإلهناك النفسي, وكذلك ارتباطية 
النفسية والذكاء الوجداين, كما أشارت  موجبة بني الصالبة

بني منخفضي ومرتفعي  ادالة إحصائي  النتائ  إىل وجود فروق 

الذكاء الوجداين على مقياس اإلهناك النفسي, لصاحل 
بني  ادالة إحصائي  منخفضي الذكاء الوجداين, ووجود فروق 

مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية على مقياس اإلهناك 
 نخفضي الصالبة النفسية.النفسي لصاحل م

يف حدود –ويف ضوء ما سبق, ميكن القول إن هناك ندرة 
يف الدراسات اليت تناولت الصالبة املهنية   -علم الباحث

كمجال نوعي من الصالبة النفسية عامة, وال سيما لدى 
ا يف البيئة  املعلمني, وخاصة على املستوى العريب, وحتديد 

 واليت (2016والضبع ) صحفيالسعودية باستثناء دراسة 
هدفت إىل التعرف على مستوى الذات املهنية وعالقتها 

عاقة البصرية يف ضوء لصالبة املهنية لدى معلمي ذوي اإلبا
متغريات: النوع, التخصص, اخلربة التدريسية, وفئة املعلم, 

 اختريوا( معلم ا ومعلمة, 94وتكونت عينة الدراسة من )
لبصرية عاقة االب ذوي اإلة مقصودة من معلمي الطبطريق

أدوات الدراسة عليهم املتمثلة  طُبِّقتو  مبنطقيت جازان وعسري,
يف مقياس فاعلية الذات املهنية, ومقياس الصالبة املهنية من 

ن معلمي أوأشارت النتائ  إىل إعداد وتعريب الباحثني, 
عاقة البصرية يظهرون مستوى متوسط ا يف طالب ذوي اإلال

املهنية, ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة فاعلية الذات 
النفسية لدى ا بني فاعلية الذات املهنية والصالبة إحصائي  

 عاقة البصرية.معلمي الطالب ذوي اإل
ويتضح مما سبق  أمهية الذكاء الروحي والصالبة املهنية يف 
مواجهة الضغوط والتخفيف من أثرها لدى معلمي ومعلمات 

ضرورة من هذا املنطلق فإن الباحث يرى  املرحلة االبتدائية, و 
على مثل هذه املتغريات اإلجيابية ومعرفة العالقة  الرتكيز

لكي االرتباطية بينها, واحلرص على تنميتها وتعزيزها  لديهم, 
هم بكل جناح واقتدار, لذلك فإن الدراسة احلالية  وار يؤدوا أد

 تأيت كمحاولة حبثية  للكشف عن عالقة الذكاء الروحي
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف 

 حمافظة الرين.
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 مشكلة الدراسة:

مشــــــكلة   الدراســــــة احلاليــــــة مــــــن خــــــربة الباحــــــث  نبعــــــت
الشخصــــية, وذلــــك مــــن خــــالل عملــــه يف جمــــال تعلــــيم املرحلــــة 

عــايش الباحــث  إذاالبتدائيــة ملــدة جتــاوزت مخســة عشــر عام ــا, 
اغطة الــــيت ميــــر هبــــا معلــــم املرحلــــة والحــــظ تنــــوع املواقــــف الضــــ

يتعلـق  مـا االبتدائية, سواء ما يتعلق بطبيعة املرحلة التعليمية, أو
باملنــاه  الدراســية, أو علــى مســتوى العالقــات  مــع املؤسســات 
التعليميـــة واجملتمـــع احمللـــي, ومـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك مـــن أعـــراض 

داخــــل أوء توافــــق مهــــين ســــواء جســــدية ونفســــية وســــلوكية, وســــ
ويتفـــق  هـــذا مـــع مـــا توصـــلت إليـــه نتـــائ  خارجـــه,   مالفصـــل أ

ا  الدراســــات الســــابقة مــــن أن الضــــغوط النفســــية ُتشــــّكل هتديــــد 
للمعلمني واملعلمات بسـبب مـا ينشـأ عنهـا مـن تـأثريات سـلبية, 

  Bao & Fu, 2006وقــد كشــفت نتــائ  دراســات كــل مــن: )
عــن ارتفــاع الضــغوط     ; Kaur, 2015)؛2015األحســن ,؛

, وتعـدد مصـادرها, ممـا يـؤثر يف بشـكل كبـري  الواقعة على املعلم
 عطائه واستقراره املهين.

عداد يتوقف على اإل ومبا أن النجاح يف مهنة التعليم ال
( 2007كادميي فقط , فقد أشارت نتائ  دراسة إمرام وألتو )األ

Amram & Alto  إىل أمهية  الذكاء الروحي يف العمل, وأنه
يتضمن جمموعة من القدرات يستخدمها الفرد يف تطبيق  

على  قيم والصفات الروحية اليت تساعدهاملصادر الروحية, وال
إنتاج بيئة داعمة إجيابية تؤدي به إىل كفاءة العمل, فسلوك 
العاملني يتحدد بكل من القدرات املعرفية وتشمل مستوى 

عليم واملهارات واخلربات, والقدرات غري املعرفية واليت الت
تتضمن الذكاء الروحي واالنفعايل, وكل من القدرات املعرفية 

خر يف فهم متطلبات العمل وغري املعرفية يكمل كل منها اآل
 والقدرة على الوفاء هبا.

 ,Truongson)ويف السياق ذاته,  أشارت  نتائ  دراسات 

2007; Crichton, 2008; Luckcock, 2008  ) املعلم  إىل أن
ا للفصل, مم وصفهيف حاجة للذكاء الروحي ب ا يساعده قائد 

نتاجية, وحل املشكالت وحتسني على زيادة التنظيم واإل
ة,  األداء,  والعمل من خالل الوعي بالذات والقيم واالستقاللي

املتغريات اإلجيابية يف اجملال  كما ارتبط الذكاء الروحي ببعض
 ؛2015وحسني,  أشارت نتائ  دراسات )عبداجلواد إذملهين, ا

( إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بني 2015فضل, 
 الذكاء الروحي والرضا الوظيفي, والسعادة والدافعية املهنية.

عد الصالبة من املتغريات املهمة يف ومن جانب آخر, تُ 
جمال العمل, فاألشخاص ذوو الصالبة املرتفعة يكونون أكثر 

من أساليب مواجهتهم  للضغوط حبيث  االستفادةقدرة على 
تفيد يف خفض هتديد األحداث الضاغطة من رؤيتها من 
منظور أوسع وحتليلها إىل مركباهتا اجلزئية, ووضع احللول 

لى العكس من ذلك يعتمد األفراد ذوو املناسبة هلا, وع
الذي  الصالبة املنخفضة إىل أسلوب املواجهة الرتاجعي

و االبتعاد عن املواقف الضاغطة )راضي, أالتجنب   يتضمن
2008). 

ويف ضوء ما سبق ونظر ا لقلة الدراسات العربية اليت تطرقت 
للذكاء الروحي لدى معلمي املرحلة االبتدائية, وكذلك عدم 

يف حدود -دراسة مجعت بني متغريات الدراسة احلالية وجود
السؤال  فقد حتددت  مشكلة الدراسة يف  -علم الباحث
: ما طبيعة العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي يتالرئيس اآل

البة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟ صوال
 ية:تاآل ع عن هذا السؤال األسئلة الفرعيةويتفر 
ما مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي ومعلمات املرحلة  .1

 االبتدائية ؟
ما مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة  .2

 االبتدائية؟
هل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائي ا بني الذكاء الروحي  .3

 والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟
يف متوسط درجات معلمي  اإحصائي  دالة هل توجد فروق  .4

ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف 
 : اجلنس, وسنوات اخلربة؟متغريي
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يف متوسط درجات معلمي  ادالة إحصائي  هل توجد فروق  .5
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف 

 : اجلنس, وسنوات اخلربة؟متغريي
التنبؤ بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات ميكن هل  .6

 املرحلة االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي؟

 أهداف الدراسة:

التعرف على مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي  .1
 ومعلمات املرحلة االبتدائية.

التعرف على مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي  .2
 ومعلمات املرحلة االبتدائية.

العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي  التعرف على .3
 والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

الكشف عن الفروق يف درجات الذكاء الروحي لدى  .4
)اجلنس,  معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية تبع ا ملتغريي

 سنوات اخلربة(.
الكشف عن الفروق يف درجات الصالبة املهنية لدى  .5

ومعلمات املرحلة االبتدائية تبع ا ملتغريي )اجلنس, معلمي 
 سنوات اخلربة(.

التعرف على مدى قدرة أبعاد الذكاء الروحي على التنبؤ  .6
 بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

 أهمية الدراسة:

 ية:تاآل يف اجلوانباحلالية  النظرية للدراسة حتددت األمهية 
ملتغريي الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي تناوهلا  .1

ومعلمات املرحلة االبتدائية, وهذان املتغريان من املتغريات اليت 
 تركز على اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية.

ومعلمات املرحلة  يمعلمفئة تناوهلا لفئة مهمة وهي  .2
االبتدائية, وهم من يقع على عاتقهم البداية احلقيقية لعملية 

 التنمية الشاملة للنشء.

بصفة  الذكاء الروحي تناولت اليت والدراسات البحوث قّلة .3
 علم حد على – السعودية البيئة دراسة يف وجود وعدم عامة,

 احلالية. الدراسة متغريات بني مجعت – الباحث
 ية:مهية التطبيقية يف اجلوانب اآلتوحتددت األ

, مما  ألدوات الدراسة التحقق من اخلصائص السيكومرتية .1
قد يثري املكتبة العربية يف جمال القياس النفسي, ويفتح الطريق 
 أمام الباحثني الستخدامه يف أحباث ودراسات عديدة الحقة.

االستفادة من نتائ  هذه الدراسة يف تصميم الربام    .2
رشادية لتنمية الذكاء الروحي وتعزيز الصالبة املهنية لدى اإل

قد يزيد من إنتاجية املعلمني واملعلمات يف  املعلمني؛ مما
العمل, وهذا الشيء بدوره ينعكس إجيابي ا على الطالب 

 وتوافقهم وصحتهم النفسية وإجنازهم األكادميي.

 مصطلحات الدراسة:

ف الضبع عرّ  :Spiritual Intelligence الذكاء الروحي
ا نسان مزود  الروحي بأنه قدرة فطرية يولد اإل ( الذكاء2012)

هبا, وتنمو وتزداد مع التقدم يف العمر, وتعكس مدى قدرة 
خرين, ته والتسامي هبا, والتوجه حنو اآلالفرد على الوعي بذا

طة الروحية, شوالتأمل يف الكون والطبيعة, وممارسة كافة األن
 .للنموإجيايب واختاذها كفرصة  وجهوالتعامل مع املعاناة ب

احلالية بالدرجة املرتفعة اليت يف الدراسة  -إجرائي ا-عرفويُ 
 للضبع حيصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الروحي

 املستخدم يف الدراسة.( 2012)
ف الباحث عر  يُ  :Occupational Hardinessالصالبة المهنية 

جيابية اليت هنية بأهنا خاصية من اخلصائص اإلالصالبة امل
بتحقيق أهدافه املهنية,  االلتزاميستطيع الفرد من خالهلا 

واملشاركة الفعالة يف بيئة العمل, وثقته يف قدرته على حتكمه 
واالستفادة من فيما يواجهه من أحداث, وحتمله ملسؤولياته, 

ها مصدر ا للنمو واإلجناز وليست مصدر ا وصف, بالتحديات
 للتهديد.
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يف الدراسة احلالية بالدرجة املرتفعة اليت  -إجرائي ا-ف عر  وتُ 
إعداد الصالبة املهنية من مقياس حيصل عليها الفرد على 

Moreno-Jiménez, et al. (2014) .املستخدم يف الدراسة 

  حدود الدراسة:

 :أيتحتددت هذه الدراسة مبا ي     
التابعون معلمو ومعلمات املرحلة االبتدائية الحدود البشرية: 

 .باململكة العربية السعودية ملكتب التعليم مبحافظة الرين
ول  للعام الدراسي الفصل الدراسي األالحدود الزمانية: 

 . هـ1438/1439
مدارس املرحلة االبتدائية للبنني والبنات يف الحدود المكانية: 

 حمافظة الرين باململكة العربية السعودية.
لروحي وعالقته بالصالبة املهنية الذكاء االحدود الموضوعية: 

 لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف حمافظة الرين.

 فروض الدراسة:

مات املرحلة يُظهُر أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعل .1
 مرتفع ا يف الذكاء الروحي. ىاالبتدائية مستو  

معلمات املرحلة يُظهُر أفراد عينة الدراسة من معلمي و  .2
 يف الصالبة املهنية. امرتفع   ىمستو  االبتدائية 

بني درجات  ادالة إحصائي  توجد عالقة ارتباطية موجبة  .3
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي 

 ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية . 
يف متوسط درجات معلمي  ادالة إحصائي  توجد فروق   .4

ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف 
 عاملي: اجلنس, وسنوات اخلربة.

يف متوسط درجات معلمي  ادالة إحصائي  توجد فروق  .5
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف 

 عاملي: اجلنس, وسنوات اخلربة
نية لدى معلمي ومعلمات املرحلة مُيكن التنبؤ بالصالبة امله .6

 االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي.

 المنهج واإلجراءات:

 أواًل: منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنه  الوصفي االرتباطي املقارن؛ 
وذلك من أجل الكشف عن  العالقة االرتباطية بني الذكاء 

املرحلة الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات 
االبتدائية, فضال  عن الكشف عن مستوى متغريي الدراسة 
لدى العينة ذاهتا, والتعرف على الفروق فيهما باختالف 

 متغريي: اجلنس, وسنوات اخلربة.
 ثانًيا: عينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على عينتني: أحدمها استطالعية كان 
ت اهلدف منها التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوا

الدراسة, واألخرى أساسية كان اهلدف منها معاجلة بيانات 
الدراسة, والتحقق من فروضها, وقد تكونت العينة 

بطريقة اختريوا ( معلٍم ومعلمة, 100االستطالعية من )
عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة 

( سنة باحنراف 33.98الرين, وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية )
 (.5.46معياري )
ــــــ235ت العينــــــة األساســــــية مــــــن )وتكونــــــ ومعلمــــــة  ا( معلم 

بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمـات املرحلـة االبتدائيـة  اختريوا
( ســنة 34.62مبحافظــة الــرين, وبلــغ متوســط أعمــارهم الزمنيــة )

( توزيــــع أفــــراد 1(. ويوضــــح جــــدول )5.39بــــاحنراف معيــــاري )
 وسنوات اخلربة.العينة وفق ا ملتغريي: اجلنس 
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  (1جدول )
 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغيري: الجنس وسنوات الخبرة 

 النسبة المئوية المجموع العدد المتغيرات

 النوع
 105 ذكور

235 
44.68% 

 %55.32 130 إناث

 سنوات اخلربة
 53 أقل من سنة واحدة

235 
22.55% 

 %32.77 77 سنة إىل مخس سنواتما بني 
 %44.68 105 أكثر من مخس سنوات

 ثالثًا: أدوات الدراسة:
  (:2012مقياس الذكاء الروحي إعداد )الضبع،  .1

اعتمدت الدراسة احلالية على مقياس الذكاء الروحي, 
( 40(, ويتكون املقياس من )2012الضبع )والذي أعد ه 

: التسامي بالذات,  يفردة موزعة على مخسة أبعــاد, وهم
وإدراك معىن احلياة, والتأمل يف الكون والطبيعة, واملمارسة 
الروحية, ورؤية املعاناة كفرصة لإلجناز, وكل بعد يُقاس من 

ت املقياس وفق ا ( عبارات, وجُياب عن مفردا8خالل )
, غري ية: موافق ُتام ا , موافق, غري متأكد تلالستجابات اآل

ا, على بنود وتتدرج االستجابات  موافق , غري موافق أبد 
( للعبارات املوجبة, 1, 2, 3, 4, 5) :يتاملقياس على النحو اآل

فإن أعلى درجة  من مث( للعبارات السالبة, و 5, 4, 3, 2, 1)
يرتاوح مدى الدرجات (, و 8(, وأقل درجة )40على كل بعد )

( درجة, وتشري الدرجة 200_40) بني ما لي ااس كعلى املقي
 املرتفعة إىل ُتتع الفرد بدرجة مرتفعة من الذكاء الروحي.

وحتقق معد املقياس من خصائصه السيكومرتية من خالل 
 إذكان للمقياس اتساق داخلي جيد, صدق احملك, كما  

تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة 
(, 0.82, 0.33الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ما بني )

تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة و 
(, وكان للمقياس ثبات 0.81 ,0.69الكلية للمقياس ما بني )

جيد من خالل إعادة تطبيق املقياس, ويف الدراسة احلالية, مت 
 التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس من خالل:

 االتساق الداخلي:   -أ
( حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 1)

 ( نتائ  ذلك.2الكلية للبعد املنتمية إليه. يوضح جدول )
  ( 2جدول )

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 
 المعاناة كفرصة الممارسة الروحية التأمل في الكون معنى الحياة التسامي بالذات

 ر م ر م ر م ر م ر م
1 0.47** 2 0.58** 3 0.61** 4 0.73** 5 0.57** 
6 0.51** 7 0.54** 8 0.59** 9 0.69** 10 0.76** 
11 0.53** 12 0.59** 13 0.70** 14 0.60** 15 0.61** 
16 0.66** 17 0.54** 18 0.68** 19 0.62** 20 0.49** 
21 0.50** 22 0.56** 23 0.45** 24 0.75** 25 0.78** 
26 0.62** 27 0.46** 28 0.69** 29 0.71** 30 0.67** 
31 0.65** 32 0.59** 33 0.70** 34 0.52** 35 0.51** 
36 0.60** 37 0.70** 38 0.62** 39 0.53** 40 0.66** 
 (0.01** دالة عند مستوى )  
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( إىل أن معامالت 2تشري النتائ  الواردة يف جدول )
للبعد األول االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية 

(, ومجيعها دالة عند مستوى 0.65,  0.47تراوحت ما بني )
(, وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة 0.01)

(, ومجيعها 0.70, 0.46والدرجة الكلية للبعد الثاين ما بني )
(, وتراوحت معامالت االرتباط بني 0.01دالة عند مستوى )

,  0.45عد الثالث ما بني )درجة كل مفردة والدرجة الكلية للب
(, وتراوحت 0.01(, ومجيعها دالة عند مستوى )0.70

معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد 

(, ومجيعها دالة عند مستوى 0.73,  0.52الرابع ما بني )
(, وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة 0.01)

(, 0.78, 0.49س ما بني )والدرجة الكلية للبعد اخلام
(. وتعين تلك النتائ  ارتفاع 0.01ومجيعها دالة عند مستوى )

 االتساق الداخلي بني املفردات وأبعادها.
( حساب معامالت االرتباطات البينية بين األبعاد 2)

 الفرعية للمقياس، وبين أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية.
 ( نتائ  ذلك.3ويوضح جدول )

  (3)جدول 
 معامالت االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية على المقياس، واالرتباطات البينية لألبعاد الفرعية 

 (5) (4) (3) (2) (1) الدرجة الكلية األبعـاد

 ــ ــ ــ ــ ــ ** 0.88 التسامي بالذات

 ــ ــ ــ ــ **0.73 ** 0.86 معىن احلياة

 ــ ــ ــ **0.67 **0.76 ** 0.87 التأمل

 ــ ــ **0.70 **0.67 **0.76 ** 0.85 املمارسة الروحية

 ــ **0.66 **0.73 **0.70 **0.78 ** 0.91 املعاناة كفرصة

 (0.01** دالة عند مستوى ) 
( أن االرتباطات البينية بني أبعاد 3يتضح من جدول )

بعض ومع الدرجة الكلية مع مقياس الذكاء الروحي بعضها 
(, مما يدل على 0.01للمقياس دالة إحصائي ا عند مستوى )

 ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
 الصدق العاملي للمقياس: -ب

حتقــــق الباحــــث مــــن الصــــدق العــــاملي باســــتخدام التحليــــل 
 Confirmatory factor analysis (CFA)لعــاملي التوكيــدي ا

ـــــيت  Maximum likelihoodبطريقـــــة االحتمـــــال األقصـــــى  ال
أســـفرت عـــن تشـــبع مجيـــع العوامـــل علـــى عامـــل واحـــد, وكانـــت 

غري دالة إحصائي ا, وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة  2قيمة كا
للبيانـــــات مـــــع النمـــــوذج املقـــــرتح؛ وهـــــو مخســـــة عوامـــــل فرعيـــــة. 

( منــــــوذج صــــــدق التحليــــــل 1(, وشــــــكل )4ح جــــــدول )ويوضــــــ
 ي التوكيدي ملقياس الذكاء الروحيالعامل
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 نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي(: 1شكل )

  (4جدول )
 نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي  

التشبع بالعامل الكامن  المتغيرات المشاهدة
 الواحد

الخطأ المعياري لتقدير 
 التشبع

قيمة "ت" وداللتها 
 حصائيةاإل

 معامل الثبات
R2 

 0.83 10.40 0.46 0.91 التسامي بالذات
 0.69 8.91 0.54 0.83 إدراك معىن احلياة
 0.79 9.99 0.34 0.89 املمارسة الروحية

 0.74 9.42 0.55 0.86 التأمل يف الكون والطبيعة
 0.83 10.40 0.56 0.91 لإلجناز رؤية املعاناة كفرص

تشـــري نتـــائ  التحليـــل العـــاملي التوكيـــدي الـــواردة يف جـــدول 
( إىل أن مؤشـــــــرات ُحســـــــن املطابقـــــــة جيـــــــدة 1(, وشـــــــكل)4)

للنمــوذج, ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل 
العـــــاملي التوكيـــــدي كأحـــــد مؤشـــــرات صـــــدق التكـــــوين ملقيـــــاس 
الـــــذكاء الروحـــــي, كمـــــا أن نتـــــائ  التحليـــــل العـــــاملي التوكيـــــدي 

عـــــززت نتـــــائ  االتســـــاق الـــــداخلي مـــــن انتظـــــام البنيـــــة العامليـــــة 
 مخسة عوامل.  املستخلصة يف

 ثبات المقياس: -ج
للتحقــــــق مــــــن ثبــــــات املقيــــــاس مت اســــــتخدام طــــــريقيت ألفــــــا  

 ( نتائ  ذلك. 5كرونباخ, والتجزئة النصفية. ويوضح جدول )
 (5جدول )

 (100والتجزئة النصفية )ن= معامالت ثبات أبعاد مقياس الذكاء الروحي والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ 

 معامــل األبعاد
 ألفا كرونباخ

 التجزئة النصفية
 براون-سبيرمان طريقة جتمان طريقة

 0.63 0.62 0.69 التسامي بالذات
 0.76 0.76 0.67 معىن احلياة

 0.76 0.75 0.77 التأمل يف الكون
 0.80 0.80 0.78 املمارسة الروحية

 0.74 0.72 0.77 املعاناة كفرصة لإلجناز
 0.92 0.92 0.93 الدرجة الكلية
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( إىل أن معامالت ثبـات 5تشري النتائ  الواردة يف جدول )
ممــا يــدل علــى ُتتــع أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة, 

 املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
-Moreno)الصـــــــالبة المهنيـــــــة مـــــــن إعـــــــداد  ةاناســـــــتب .2

Jiménez, et al., 2014)   .وترجمة الباحث 
 .Moreno-Jiménez, et alجيمينيز وآخرون -أعّد مورينو

 Occupational Hardinessالصالبة املهنية  ةاناستب (2014)

Questionnaire   وذلك لقياس الصالبة املهنية يف جمال
( مفردة موزعة على ثالثة 15العمل. ويتكون املقياس من )

( مفردات لكل بعد, واألبعاد هي: التحدي 5أبعاد, بواقع )
Challenge والتحكم ,Control وااللتزام ,Commitment: .

وجياب عن مفردات املقياس يف ضوء تدرج رباعي )ال أوافق, 
, أوافق كثري ا, أوافق ُتام ا(. واملفردات كلها تسري يف أوافق قليال  

على  (4, 3, 2, 1االجتاه اإلجيايب, وتعطى الدرجات )
إىل اإلحساس  ةانرتفعة على االستبالرتتيب, وتشري الدرجة امل

بالصالبة املهنية. وقد ُتتع املقياس يف نسخته األصلية 
  إذ, ة جيدة من حيث الصدق والثباتخبصائص سيكومرتي

كان للمقياس صدق بنائي جيد من خالل ارتباطاته ببعض 
املتغريات كالسعادة النفسية, وتقدير الذات, واألعراض 

إعادة  عتماد يف ثبات املقياس علىالسيكوسوماتية, كما مت اال
 التطبيق, ومعامالت ألفا كرونباخ.

 :أيتلدراسة احلالية قام الباحث مبا يوإلعداد املقياس يف ا
  املقياس بواسطة متخصص يف اللغة اإلجنليزية.ترمجة 
  عرض النسخة املرتمجة على متخصص يف اللغة العربية

 للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية.
 ( حمكمني من أعضاء هيئة 5عرض املقياس على عدد )

التدريس اخلرباء يف علم النفس والصحة النفسية, وهذا ما 
واتفق احملكمون بنسب تراوحت  ,بصدق المحكمينيعرف 
%( على مالءمة فقرات املقياس للبيئة 100% , 80بني )

السعودية ومناسبته للتطبيق على املعلمني, ومت تطبيق املقياس 
يف صورته األولية على عينة الدراسة االستطالعية وعدد قوامها 

معلمي املرحلة االبتدائية, ومت  من ( معلم ومعلمة100)
يكومرتية للمقياس على النحو صائص السالتحقق من اخل

 :يتاآل
 االتساق الداخلي للمقياس: -أ
( حسـاب معــامالت االرتبـاط بــني درجـة كــل عبـارة والدرجــة 1)

 ( نتائ  ذلك.6الكلية للبعد املنتمية إليه. يوضح جدول )

 ( 6 جدول )
 عبارة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الصالبة المهنية.معامالت االرتباط بين درجات كل 

 (0,01داللة ) ىمستو ** دالة عند 
ـــــواردة يف جـــــدول )  ( إىل أن معـــــامالت 6تشـــــري النتـــــائ  ال

االرتبــــاط بــــني درجــــة كــــل مفــــردة والدرجــــة الكليــــة للبعــــد األول 
(, ومجيعهــــــا دالــــــة عنــــــد 0.72,  0.53تراوحــــــت مــــــا بــــــني )

(, وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كـل 0.01مستوى )

(, 0.77,  0.55الدرجة الكلية للبعد الثـاين مـا بـني )مفردة و 
(, وتراوحـــــت معـــــامالت 0.01ومجيعهـــــا دالـــــة عنـــــد مســـــتوى )

االرتباط بني درجـة كـل مفـردة والدرجـة الكليـة للبعـد الثالـث مـا 
(. 0.01(, ومجيعهـا دالـة عنـد مســتوى )0.76,  0.49بـني )

 االلتزام التحكم التحدي
 ر م ر م ر م
1 0.53** 2 0.77** 3 0.49** 
4 0.59** 5 0.70** 6 0.76** 
7 0.61** 8 0.72** 9 0.58** 
10 0.72** 11 0.60** 12 0.51** 
13 0.53** 14 0.55** 15 0.59** 
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املفــــردات وتعــــين تلــــك النتــــائ  ارتفــــاع االتســــاق الــــداخلي بــــني 
  .وأبعادها

حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة  -(2)
 ,الكلية للمقياس، واالرتباطات البينية بين أبعاد المقياس

 ( نتائ  ذلك. 7ويوضح جدول )
  (7جدول)

 معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس 
 (3) (2) (1) الدرجة الكلية األبعـاد

 ـ ـ ـ **0.85 (1التحدي )

 ـ ـ **0.61 **0.86 (2التحكم )

 ـ **0.49 **0.56 **0.80 (3االلتزام )

 (0,01داللة ) ى** دالة عند مستو 
( أن االرتباطات البينية بني أبعاد 7يتضح من جدول )

بعض ومع الدرجة الكلية مع مقياس الصالبة املهنية بعضها 
(, مما يدل على 0.01للمقياس دالة إحصائي ا عند مستوى )

 ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
 الصدق العاملي للمقياس: -ب
قــــق الباحــــث مــــن الصــــدق العــــاملي باســــتخدام التحليــــل حت

  Confirmatory factor analysis (CFA)العاملي التوكيدي 

الـــيت  Maximum likelihoodبطريقــة االحتمـــال األقصـــى 
أســـفرت عـــن تشـــبع مجيـــع العوامـــل علـــى عامـــل واحـــد, وكانـــت 

غري دالة إحصائي ا, وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة  2قيمة كا
للبيانات مع النموذج املقرتح؛ وهو ثالثة عوامل فرعيـة. ويوضـح 

( منــــــوذج صــــــدق التحليــــــل العــــــاملي 2(, وشــــــكل )8جــــــدول )
التوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ملقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبة املهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. 

 
 نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية :(2شكل )  
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  (8جدول )
 نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية

 R2 الثبات معامل حصائيةاإل وداللتهقيمة "ت"  الخطأ المعياري لتقدير التشبع التشبع بالعامل الكامن الواحد المتغيرات المشاهدة
 0.72 14.49 0.24 0.85 التحدي
 0.74 14.78 0.11 0.86 التحكم
 0.49 11.47 0.89 0.70 االلتزام

تشـــري نتـــائ  التحليـــل العـــاملي التوكيـــدي الـــواردة يف جـــدول 
( إىل أن مؤشـــــــرات ُحســـــــن املطابقـــــــة جيـــــــدة 2(, وشـــــــكل)8)

للنمــوذج, ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل 
العـــــاملي التوكيـــــدي كأحـــــد مؤشـــــرات صـــــدق التكـــــوين ملقيـــــاس 
الصـــــالبة املهنيـــــة, كمـــــا أن نتـــــائ  التحليـــــل العـــــاملي التوكيـــــدي 

عـــــززت نتـــــائ  االتســـــاق الـــــداخلي مـــــن انتظـــــام البنيـــــة العامليـــــة 
 يف ثالثة عوامل. املستخلصة 

 ثبات المقياس: -ج
للتحقــــــق مــــــن ثبــــــات املقيــــــاس مت اســــــتخدام طــــــريقيت ألفــــــا  

 ( نتائ  ذلك. 9كرونباخ, والتجزئة النصفية. ويوضح جدول )
 (9)جدول 

 (100كرونباخ والتجزئة النصفية )ن=معامالت ثبات أبعاد مقياس الصالبة المهنية والدرجة الكلية بطريقتي ألفا  

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ معامــل األبعاد
 براون-سبيرمان طريقة جتمان طريقة

 0.57 0.56 0.52 التحدي
 0.59 0.48 0.69 التحكم
 0.51 0.40 0.49 االلتزام
 0.78 0.76 0.80 اجملموع
( إىل أن معامالت ثبـات 9النتائ  الواردة يف جدول )تشري 

أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة, ممــا يــدل علــى ُتتــع 
 املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

 نتائج الدراسة:

 نتائج الفرض األول:
ينص هذا الفرض على أنـه: ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن 

مرتفع ــا يف الــذكاء  ىســتو  معلمــات املرحلــة االبتدائيــة ممعلمــي و 

والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات , الروحــيي
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات أفــراد عينــة الدراســة مــن 
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الـذكاء الروحـي. ويوضـح 

 ( نتائ  ذلك.10جدول )
 
 

 (10)جدول 
 (235المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي )ن=  

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 مرتفع 0.48 3.91 التسامي بالذات

 مرتفع 0.47 4.03 معىن احلياة
 مرتفع 0.45 3.72 التأمل يف الكون
 مرتفع 0.44 4.33 املمارسة الروحية

 مرتفع 0.45 3.80 املعاناة كفرصة لإلجناز
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 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 مرتفع 0.39 3.96 الدرجة الكلية

( أن متوســــــطات 10توضــــــح النتــــــائ  الــــــواردة يف جــــــدول )
درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى 

 – 3.72مقيــــــاس الــــــذكاء الروحــــــي تراوحــــــت مــــــا بــــــني )أبعــــــاد 
(, 3.96(, وبلغ متوسط درجـاهتم علـى املقيـاس الكلـي )4.03
تشـــري نتـــائ   ومـــن مثهنـــا تقـــع يف حـــدود املســـتوى املرتفـــع, إأي 

ى مرتفع ـا هذا الفرض إىل أن أفـراد عينـة الدراسـة يظهـرون مسـتو  
رتتيـــب مـــن الـــذكاء الروحـــي, وجـــاء بعـــد املمارســـة الروحيـــة يف ال

 (. 4.33األول مبتوسط قدره )

 نتائج الفرض الثاني:
ينص هذا الفرض على أنـه: ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن 

يف الصـالبة  امرتفع ـ ىمعلمـات املرحلـة االبتدائيـة مسـتو  معلمي و 
والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات , املهنيــةي

أفــراد عينــة الدراســة مــن احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات 
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الصالبة املهنيـة. ويوضـح 

 ( نتائ  ذلك.11جدول )

  (11جدول )
 (235المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي )ن=  

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 مرتفع 0.36 2.90 التحدي
 مرتفع 0.44 2.83 التحكم
 مرتفع 0.40 3.10 االلتزام

 مرتفع 0.35 2.94 الدرجة الكلية
( أن متوســــــطات 11توضــــــح النتــــــائ  الــــــواردة يف جــــــدول )

درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى 
,  90, 2) علــــى النحــــو اآليتمقيــــاس الصــــالبة املهنيــــة جــــاءت 

(, أي 2.94(, على الرتتيـب, وللدرجـة الكليـة )3,10,  2,83
هنــــا تقــــع يف حــــدود املســــتوى املرتفــــع, وجــــاء بعــــد االلتــــزام يف إ

تشـــــري نتـــــائ  هـــــذا  مـــــن مث(, و 3.10الرتتيـــــب األول مبتوســـــط )
ى مرتفع ــا مــن الفــرض إىل أن أفــراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتو  

 الصالبة املهنية. 
 

 نتائج الفرض الثالث:
يـنص هــذا الفــرض علــى أنـه: يتوجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة 

ـــة إحصـــائية بـــني درجـــات معلمـــي ومعلمـــات املرحلـــة ذات  دالل
االبتدائيــة علــى مقيــاس الــذكاء الروحــي ودرجــاهتم علــى مقيــاس 

والختبــــار صـــــحة هــــذا الفــــرض مت حســـــاب , الصــــالبة املهنيــــةي
معامــل االرتبــاط )بطريقــة بريســون( بــني الــدرجات اخلــام ألفــراد 
ي عينــــة الدراســــة مــــن معلمــــي ومعلمــــات املرحلــــة االبتدائيــــة علــــ

مقياس الذكاء الروحـي ودرجـاهتم علـى مقيـاس الصـالبة املهنيـة. 
 ( نتائ  ذلك.12ويوضح جدول )

  (12جدول )
 معامالت االرتباط  بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي ودرجاتهم على مقياس الصالبة المهنية

 المتغيرات
 الصالبة المهـنية

 الدرجة الكلية االلتزام التحكم التحدي

حي
الرو
اء 
لذك
ا

 

 **0.53 **0.35 **0.53 **0.47 التسامي بالذات
 **0.48 **0.36 **0.45 **0.41 معىن احلياة

 **0.53 **0.40 **0.49 **0.45 التأمل يف الكون
 **0.43 **0.34 **0.37 **0.42 املمارسة الروحية
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 المتغيرات
 الصالبة المهـنية

 الدرجة الكلية االلتزام التحكم التحدي
 **0.54 **0.36 **0.54 **0.46 املعاناة كفرصة لإلجناز

 **0.58 **0.44 **0.55 **0.51 الدرجة الكلية
   (    0,01** دالة عند )

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالـة 12يتضح من جدول )
الدراسـة ( بني درجات أفراد عينـة 0.01إحصائي ا عند مستوى )

مقيـــاس الـــذكاء  ىي ومعلمـــات املرحلـــة االبتدائيـــة علـــمـــن معلمـــ
الروحـــــي ودرجـــــاهتم علـــــى مقيـــــاس الصـــــالبة املهنيـــــة ســـــواء بـــــني 
الدرجـــة الكليـــة, أو بـــني األبعـــاد الفرعيـــة, وتراوحـــت معـــامالت 

(. وتعــــين هــــذه النتيجــــة أنــــه  0.58,  0.34االرتبــــاط مــــا بــــني )
عينـة الدراسـة ارتفـع تبع ـا كلما ارتفع الـذكاء الروحـي لـدى أفـراد 

يتم قبول صـحة الفـرض  من مثلذلك مستوى الصالبة املهنية, و 
 الثالث.

 

 نتائج الفرض الرابع:
نــــص  هـــــذا الفــــرض علـــــى أنـــــه: يتوجــــد فـــــروق ذات داللـــــة 
إحصـــــــائية يف متوســـــــط درجـــــــات معلمـــــــي ومعلمـــــــات املرحلـــــــة 
االبتدائيـــــــة يف الـــــــذكاء الروحـــــــي بـــــــاختالف عـــــــاملي: اجلـــــــنس, 

بـــار مـــدى صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام مبـــا والخت, خلـــربةوســـنوات ا
 :أيتي
ت للعينـــــات املســـــتقلة حلســـــاب داللـــــة   -اســـــتخدام اختبـــــار -أ

الفـــروق بـــني متوســـطات درجـــات الـــذكور واإلنـــاث مـــن معلمـــي 
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي. ويوضـح جـدول 

 ( نتائ  ذلك.13)
 (13جدول )

 الفروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الذكاء الروحي
 قيمة )ت( 130معلمات ن= 105معلمون ن= النوع

 ع م ع م 
 0.77 0.48 3.89 0.48 3.94 التسامي بالذات

 1.25 0.52 3.99 0.41 4.07 معىن احلياة
 0.84 0.46 3.70 0.44 3.75 التأمل يف الكون

 0.09 0.47 4.33 0.40 4.33 الروحية املمارسة
 1.59 0.48 3.75 0.41 3.85 املعاناة كفرصة لإلجناز

 1.07 0.41 3.93 0.36 3.99 الدرجة الكلية

( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا 13يتضح من جدول )
بني الذكور واإلناث من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف 

 يف األبعاد الفرعية. ميف الدرجة الكلية, أأالذكاء الروحي سواء 

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل -ب
التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس 

ذكاء الروحي وفق ا ملتغري سنوات اخلربة. ويوضح جدول ال
 ( نتائ  ذلك14)

 14)جدول )
 تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس الذكاء الروحي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
 **14.92 3.067 2 6.134 بني اجملموعات التسامي بالذات

 0.206 232 47.684 داخل اجملموعات
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 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
  234 53.818 اجملموع

 **18.35 3.569 2 7.139 بني اجملموعات معنى الحياة
 0.195 232 45.136 داخل اجملموعات

  234 52.275 اجملموع
 **25.67 4.110 2 8.220 بني اجملموعات مل في الكونالتأ

 0.160 232 37.141 داخل اجملموعات
  234 45.360 اجملموع

 1.99 0.340 2 0.681 بني اجملموعات الممارسة الروحية
 0.177 232 39.772 داخل اجملموعات

  234 40.453 اجملموع
 **15.30 2.784 2 5.567 بني اجملموعات المعاناة كفرصة

 0.182 232 42.199 داخل اجملموعات
  234 47.766 اجملموع

 **25.70 3.212 2 6.422 بني اجملموعات الدرجة الكلية
 0.125 232 28.995 داخل اجملموعات

  234 35.419 اجملموع
 (    0,01** دالة عند )

( أن قيم )ف( دالة إحصائي ا عند 14يتضح من جدول )
( للدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي 0.01مستوى )

وأبعاده الفرعية, ما عدا بعد املمارسة الروحية, فقد كانت قيمة 
)ف( غري دالة . وهذا يشري إىل وجود فروق بني اجملموعات 

الثالث يف الذكاء الروحي وأبعاده الفرعية, مما حيتم إجراء 
بار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سبب ا هلذه الفروق, اخت

للمقارنات البعدية,  Scheffeوقد استخدم اختبار يشيفيهي 
 ( نتائ  ذلك. 15ويوضح جدول )

  (15جدول )
 الفروق بين متوسط المجموعات باستخدام اختبار شيفيه 

 فروق املتوسطات و داللة شيفيه متوسط الدرجات المقارنةمجموعات  األبعاد
(1) (2) (3) 

 التسامي بالذات
 - - - 3.32 (1أقل من سنة)

 - - *0.43 3.75 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - *0.24 *0.67 3.99 (3( سنوات)5أكثر من )

 معىن احلياة
 - - - 3.30 (1أقل من سنة)

 - - *0.63 3.93 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.17 *0.80 4.09 (3( سنوات)5أكثر من )

 التأمل يف الكون
 - - - 3.06 (1أقل من سنة)

 - - *0.76 3.63 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.12 *0.88 3.78 (3( سنوات)5أكثر من )

 املعاناة كفرصة
 - - - 3.17 (1أقل من سنة)

 - - *0.52 3.69 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.17 *0.69 3.86 (3( سنوات)5أكثر من )

 - - - 2.27 (1أقل من سنة) الدرجة الكلية
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 فروق املتوسطات و داللة شيفيه متوسط الدرجات المقارنةمجموعات  األبعاد
(1) (2) (3) 

 - - *0.58 3.86 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.17 *0.75 4.02 (3( سنوات)5أكثر من )

( وجود فروق 15,  14توضح النتائ  الواردة يف جدول )
إحصائي ا يف الذكاء الروحي )الدرجة الكلية(, وأبعاد دالة 

التسامي بالذات, وإدراك معىن احلياة, والتأمل, وإدراك املعاناة  
كفرصة لإلجناز ترجع إىل سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة 
سنوات اخلربة )أكثر من مخس سنوات( مقارنة بني الفئتني) ما 

صاحل فئة ما سنوات, وأقل من مخس سنوات(, ول 5-1بني 
 ( سنوات مقارنة بفئة أقل من مخس سنوات.5-1بني )

 
 
 

 نتائج الفرض الخامس:
نص  هذا الفرض على أنه: يتوجد فروق ذات داللة 
إحصائية يف متوسط درجات معلمي ومعلمات املرحلة 
االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف عاملي: اجلنس, 

هذا الفرض قام مبا بار مدى صحة والخت وسنوات اخلربة,
 :أيتي
ت للعينات املستقلة حلساب داللة   -استخدام اختبار -أ

الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث من معلمي 
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية. ويوضح جدول 

 ( نتائ  ذلك.16)
 (16جدول )

 متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الصالبة المهنية الفروق بين
 قيمة )ت( 130معلمات ن= 105معلمون ن= النوع

 ع م ع م 
 * 2.09 0.47 2.78 0.41 2.90 التحدي
 ** 4.05 0.36 2.82 0.34 3.00 التحكم
 1.47 0.34 3.06 0.45 3.14 االلتزام

 ** 2.82 0.34 2.89 0.33 3.01 الدرجة الكلية

 (    0.05(    * دالة عند )0.01** دالة عند )
( وجــود فــروق دالــة إحصــائي ا عنــد 16يتضــح مــن جــدول )

( بــــني املعلمــــني واملعلمــــات يف الدرجــــة الكليــــة 0.01مســــتوى )
( يف 0.05للصـــالبة املهنيـــة, وبعـــد الـــتحكم , وعنـــد مســـتوى )

املعلمـــني, وعـــدم وجـــود فـــروق بينهمـــا يف بعـــد التحـــدي لصـــاحل 
 بعد االلتزام.

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية -ب
وحتليل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على 

وفق ا ملتغري سنوات اخلربة. ويوضح  مقياس الصالبة املهنية
 ( نتائ  ذلك.17جدول )

 (17جدول )
 تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة المهنية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
 ** 19.07 3.252 2 6.505 بني اجملموعات التحدي

 0.171 232 39.570 داخل اجملموعات
  234 46.067 اجملموع

 ** 20,94 2.231 2 4.641 بني اجملموعات التحكم
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 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
 0.111 232 25.708 داخل اجملموعات

  234 3.350 اجملموع
 ** 23.03 3.070 2 6.139 بني اجملموعات االلتزام

 0.133 232 30.930 داخل اجملموعات
  234 37.070 اجملموع

 ** 28.57 2.843 2 5.668 بني اجملموعات الدرجة الكلية
 0.99 232 23.016 داخل اجملموعات

  234 28.684 اجملموع

 (    0.01** دالة عند مستوى )
أن قــيم )ف( دالــة إحصــائي ا عنــد  (17يتضــح مــن جــدول)

( للدرجــة الكليــة علــى مقيــاس الصــالبة املهنيــة 0.01مســتوى )
وأبعـــاده الفرعيـــة. وهـــذا يشـــري إىل وجـــود فـــروق بـــني اجملموعـــات 
الــــثالث يف الصــــالبة املهنيــــة وأبعــــاده الفرعيــــة, ممــــا حيــــتم إجــــراء 

اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سبب ا هلذه الفروق, 
للمقارنــــات البعديــــة,  Scheffeاســــتخدم اختبــــار يشــــيفيهي  وقــــد

( نتــــــــــــــــــــــــــــــــائ  ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك.18ويوضــــــــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــــــــــــــــدول )

 (18) جدول
 المجموعات باستخدام اختبار شيفيه طالفروق بين متوس   

 متوسط مجموعات المقارنة األبعاد
 الدرجات

 فروق المتوسطات و داللة شيفيه
(1) (2) (3) 

 التحدي
 - - - 2.15 (1أقل من سنة)

 - - *0.58 2.73 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - *0.17 *0.76 2.90 (3( سنوات)5أكثر من )

 التحكم
 - - - 2.29 (1أقل من سنة)

 - - *0.56 2.85 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - 0.10 *0.66 2.95 (3( سنوات)5أكثر من )

 االلتزام
 - - - 2.47 (1أقل من سنة)

 - - *0.49 2.96 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - *0.21 *0.70 3.17 (3( سنوات)5أكثر من )

 الدرجة الكلية
 - - - 2.30 (1أقل من سنة)

 - - *0.54 2.85 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - *0.16 *0.70 3.00 (3( سنوات)5أكثر من )

( وجود فروق 18,  17توضح النتائ  الواردة يف جدول )
م يف الدرجة الكلية, أأدالة إحصائي ا يف الصالبة املهنية سواء 

االلتزام( ترجع إىل -التحكم-األبعاد الفرعية )التحدي يف
سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة )أكثر من 

سنوات,  5-1) ما بني  مخس سنوات( مقارنة بني الفئتني

( سنوات 5-1ما بني ) وأقل من مخس سنوات(, ولصاحل فئة
 مقارنة بفئة أقل من مخس سنوات.

 نتائج الفرض السادس:
ينص الفرض على اآليت: يميكن التنبؤ بالصالبة املهنية 
لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية من خالل أبعاد 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث , الذكاء الروحيي
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 Multiple Regressionباستخدام حتليل االحندار املتعدد 
, وذلك ملعرفة أي من أبعاد الذكاء الروحي   Stepwiseبطريقة

 ( نتائ  ذلك:19أكثر تنبؤ ا بالصالبة املهنية, ويوضح جدول )

  (19جدول )
 تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالصالبة المهنية من أبعاد الذكاء الروحي 

المتغير  المتغير المستقل
 التابع

قيمة 
 الثابت

االرتباط المتعدد 
R 

نسبة المساهمة 
R2 

قيمة 
 βبيتا 

ت 
 وداللتها

الصالبة  املمارسة الروحية 
 املهنية

8.838 0.638 0.407 0.529 7.03** 
 **6.75 0.437 معىن احلياة

املعاناة كفرصة 
 لإلجناز

0.265 4.28** 

 (0.01** دالة عند مستوى )      
( أن أبعاد الذكاء الروحي: املمارسة 19يتضح من جدول )

الروحيــة, معــىن احليــاة, وإدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز يســهمون 
ـــــدى معلمـــــي ـــــة ل ـــــة  يف التنبـــــؤ بالصـــــالبة املهني ومعلمـــــات املرحل

( 0‚01توجـــــد داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســــــتوى) إذاالبتدائيـــــة, 
ـــــة, ملعـــــامال ـــــة  يف حـــــنيت احنـــــدار األبعـــــاد الثالث مل توجـــــد دالل

واحنصـــرت قيمـــة بيتـــا بـــني  ,ألبعـــاد: التســـامي بالـــذات, والتأمـــل
ــــــــــــــاة كفرصــــــــــــــة لإلجنــــــــــــــاز, و)( إل0.265) ‚.( 529دراك املعان

, ‚.( R2 =407املســامهة )للممارســة الروحيــة, وكانــت نســبة 
معـىن احليـاة, وإدراك املعانـاة  و ويعين ذلـك أن املمارسـة الروحيـة, 

%( مــن التبـــاين يف الصـــالبة 40‚7 كفرصــة لإلجنـــاز يفســـرون )
 :   يتملعادلة التنبؤية على النحو اآلاملهنية وميكن صياغة ا
 437املمارســـــة الروحيـــــة    X‚.  529الصـــــالبة املهنيـــــة= 

.‚X    265معــىن احليــاة  .‚X  إدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز
  838 ‚8 

 مناقشة  النتائج وتفسيرها:

( 10) بـــالرجوع إىل نتـــائ  الفـــرض األول الـــواردة يف جـــدول
يتضــح أهنــا  تشــري إىل أن أفــراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتوى 
مرتفع ــــا مــــن الــــذكاء الروحــــي, وجــــاء بعــــد املمارســــة الروحيــــة يف 

(, وميكـــن أن تُعـــزى هـــذه 4.33األول مبتوســـط قـــدره ) الرتتيـــب
ىل طبيعـــة اجملتمـــع الســـعودي الـــذي يتســـم بـــالكثري مـــن إالنتيجـــة 

مســــات الــــذكاء الروحــــي, وذلــــك مــــن خــــالل إظهــــار  التســــامح 

والعطــاء, والصــدق يف التعامــل مــع اآلخــرين , واإلميــان بالقضــاء 
والقدر  يف سبيل التعايش مع خربات املعاناة, وكذلك كان مـن  
ـــــب األول  ـــــة يف الرتتي ـــــد املمارســـــة الروحي املنطقـــــي أن يكـــــون بُع

ــــة  باألبعــــاد  , وذلــــك لظهــــوره  جلي ــــا يف االلتــــزام  األخــــرىمقارن
نيــــة يف إطـــــار اهلـــــدي القـــــرآين اجملتمعــــي والفـــــردي بالشـــــعائر الدي

 والسنة النبوية.
كمـــا ميكـــن تفســـريها يف ضـــوء أن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن 

وأشـــار صـــادق  ,لمـــات ينتمـــون إىل مرحلـــة الرشـــدعاملعلمـــني وامل
ـــــو حطـــــب ) ـــــر اســـــتقرار ا 2014أب ( إىل  أن الراشـــــد يكـــــون أكث

ووضوح ا يف منو شعوره بذاته, وهلذا حيـدث اسـتقرار هويـة األنـا, 
ا بـــاملعىن اإلنســـاين للقـــيم وبالوظيفـــة وي ظهـــر الراشـــد وعي ـــا متزايـــد 

الــيت تؤديهــا يف اجملتمــع, وأصــبح ينظــر إىل القــيم يف ضــوء أكثــر 
إنســانية اعتمــاد ا علــى خــربات احليــاة, والنظــام القيمــي العــام يف 
اجملتمــــــع, وخباصــــــة النظــــــام القيمــــــي اإلســــــالمي يف اجملتمعــــــات 

 اإلسالمية.
( أن 11الثاين الواردة يف جدول )وتوضح نتائ  الفرض 

أفراد عينة الدراسة يظهرون مستوى مرتفع ا من الصالبة املهنية, 
    ؛ 2006دراسات )القاروط, وتتفق هذه النتيجة مع نتائ  

Jeffrey, 2007اليت أشارت نتائجها إىل (  2011جرار, ؛
وميكن , ارتفاع مستوى الصالبة لدى العاملني يف التعليم

النتيجة يف ضوء املعايري املهنية اليت يتم من خالهلا  تفسري هذه
والرتبوية,  التخصصية اختيار املعلمني واملعلمات, كاالختبارات
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واملقابالت الشخصية واليت حتقق شيئ ا من الكفاءة  املهنية,  
عام  سواء  وجهبه  التعليم  ب حيظىإضافة إىل  الدعم الذي 

ات املادية نوية, أو اإلمكانمستوى احلوافز املالية واملععلى  
املتعلقة بالبيئة التعليمية, مما جيعل املعلمني واملعلمات ملتزمني 

ميرون به من ضغوط,  بتحقيق رسالتهم الرتبوية برغم ما
ويتمتعون بالقدرة على التحكم يف االنفعاالت والظروف 

 احلياتية.
ــــث الــــواردة يف جــــدول ) (  12وجــــاءت نتيجــــة الفــــرض الثال

علــى وجـــود عالقــة ارتباطيــة موجبـــة ودالــة إحصــائي ا عنـــد لتؤكــد 
ي ( بــني درجــات أفــراد عينــة الدراســة مــن معلمــ0.01مســتوى )

مقيــــــاس الــــــذكاء الروحــــــي  ىومعلمــــــات املرحلــــــة االبتدائيــــــة علــــــ
ودرجـــــاهتم علـــــى مقيـــــاس الصـــــالبة املهنيـــــة ســـــواء بـــــني الدرجـــــة 

فعــت ارت وهــذا يعــين أنــه كلمــا ,اد الفرعيــةالكليــة, أو بــني األبعــ
ـــــذكاء الروحـــــي  ـــــاس ال ـــــة الدراســـــة علـــــى مقي درجـــــات أفـــــراد عين

 ارتفعت معها درجاهتم على مقياس الصالبة املهنية.
 -يف حــــدود علــــم الباحــــث-ونظــــر ا لعــــدم وجــــود دراســــات

مباشــــر بــــني الــــذكاء الروحــــي والصــــالبة  وجــــهتناولــــت العالقــــة ب
غـري مباشـر  وجـهاملهنية فإنه ميكن القول إن هذه النتيجـة تتفـق ب

 &Kang (2013  Hartwickكـان  )و  مع نتيجة دراسة هارتويك
اليت توصلت نتائجهـا  إىل أن احلفـاظ علـى املمارسـات الروحيـة 
بانتظــام يُعــد وســيلة فعالــة للتعامــل مــع اإلجهــاد الــيت يتعــرض لــه 

جـــــورج  كمـــــا تتفـــــق هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نتـــــائ  دراســـــة   ,املعلـــــم
اليت أشارت نتائجهـا إىل  George & Visvam (2013)وفيسفام 

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصـائي ا بـني الـذكاء الروحـي 
كما تتفق مع ما أشـارت إليـه نتـائ  دراسـة أمحـد   ,وكفاءة املعلم

( مـــــن وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــة بـــــني الـــــذكاء الروحـــــي 2004)
 والتوافق املهين.

ي وميكــن تفســري هــذه النتيجــة يف ضــوء أمهيــة الــذكاء الروحــ
والــــيت تكمــــن يف تغيــــري األفكــــار واملشــــاعر الســــلبية إىل إجيابيــــة, 
وتوصــــيل القــــدرات اإلنســــانية إىل مســــتويات متقدمــــة, وتقويــــة 
دوافع النجاح الشخصي واملهين للفرد, وتوظيـف مـا لـدى الفـرد 

(, 2016مــن قــدرات خاصــة وتنميتهــا لتكــون أفضــل )أرنــوط, 
ـــنعكس علـــى  تعزيـــز الصـــالبة املهنيـــة للمعلـــم  مـــن  وكـــل هـــذا ي

حيــث التزامــه بتحقيــق واجباتــه وأهدافــه الوظيفيــة, وقدرتــه علــى 
تــــــه وجناحــــــه يف تقــــــدير مــــــا ميــــــر بــــــه مــــــن أحــــــداث ااختــــــاذ قرار 

 وصعوبات. 
 Zohar (2000)وميكن تفسـريها أيض ـا يف ضـوء منـوذج زهـار 

( والــــذي يشــــري إىل أن 2012)ن عــــامر وآخــــري واملشــــار إليــــه يف
الرغبــة لــدى الفــرد إلجيــاد معـــىن الــذكاء الروحــي يتضــمن وجــود 

وقيمــة احليــاة, والــذكاء الروحــي يتــيح للمعلــم أن يكــون مبــدع ا, 
ـــز, كمـــا  ـــري القواعـــد واألوضـــاع, وقـــادر ا علـــى التميي يســـتطيع تغي
مينحــــه احلــــس األخالقــــي, والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع التالميــــذ 
بالفهم والتعاطف, ويؤكد الـذكاء الروحـي كـذلك علـى أمهيـة أن 

لفــرد ويطمــح, وأن يعلــو بنفســه, فالــذكاء الروحــي حيــدث حيلــم ا
تكــامال  بــني كــل أنــواع الــذكاء, وجيعــل مــن املعلــم كائن ــا عقالني ــا 

 وعاطفي ا وروحي ا كامال .
وبشـأن الفــروق يف الـذكاء الروحــي بـاختالف جــنس املعلــم, 
ـــــواردة يف  ـــــه, جـــــاءت نتـــــائ  الفـــــرض الرابـــــع ال أو ســـــنوات خربت

 : أيتواليت أشارت إىل ما ي( 15, 14, 13جداول )
عــدم وجـــود فــروق دالـــة إحصــائي ا بـــني الــذكور واإلنـــاث مـــن  -أ

يف أمعلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي سـواء 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  ,يف األبعــاد الفرعيــة مالدرجــة الكليــة, أ

ــــيت أكــــدت علــــى عــــدم وجــــود فــــروق بــــني  نتــــائ  الدراســــات ال
 املعلمــــــني واملعلمــــــات يف الــــــذكاء الروحــــــي, ومنهــــــا:  دراســــــات

Khorshidi & Ebaadi, 2012 ) (Sharma & Sharma, 2014;  ,
وختتلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائ  دراســـات )اخلفـــاف وناصـــر, 

تائجهــــا إىل وجــــود ( والــــيت أشــــارت ن2015؛ وفضــــل,  2012
حصـائية يف الـذكاء الروحـي لصـاحل املعلمـات إفروق ذات داللـة 

 والطالبات.
وميكــــن تفســــري هــــذه النتيجــــة يف ضــــوء توافــــق اجلنســــني يف 

ســـالمية والـــيت الشـــريعة اإل  مبــاد العربيـــة الســـعودية يف  اململكــة
الفطــرة الســليمة, وكــذلك تؤكــد علــى الــذكاء الروحــي النــابع مــن 
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, والــيت ُتــدهم بــالقيم هانفســ التنشــئة االجتماعيــةســاليب أتلقــي 
الســامية كالصــدق والتعــاون والتعــاطف, واإلميــان بوجــود هــدف 
ســام يف هــذه احليــاة يســعون لتحقيقــه, وتشــابه ظــروفهم احلياتيــة 

 واملهنية واألدوار اليت يقومون هبا .
وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا يف الـــذكاء الروحـــي )الدرجـــة  -ب

ـــــــة(, وأبعـــــــا ـــــــاة, الكلي ـــــــذات, وإدراك معـــــــىن احلي د التســـــــامي بال
والتأمـــــل, وإدراك املعانـــــاة كفرصـــــة لإلجنـــــاز ترجـــــع إىل ســـــنوات 
اخلــــربة, وذلــــك لصــــاحل فئــــة ســــنوات اخلــــربة )أكثــــر مــــن مخــــس 
ــــــوط  ســــــنوات(, وتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نتيجــــــة دراســــــة أرن

(2007.) 
ضـوء تـراكم اخلـربات احلياتيـة  وميكن تفسـري هـذه النتيجـة يف

تساهم يف تطـور واليت خاص,  وجهام, وخربات العمل بع وجهب
الذات من خالل   الذكاء الروحي من خالل تركيز االنتباه على

يف ىل اهلل, مــــرور ا بالشــــعور بالســــالم النفســــي إاللجــــوء والتضــــرع 
أثنـــــاء املـــــرور باألزمـــــات والتضـــــامن مـــــع اآلخـــــرين, ووصـــــوال  إىل 

 .الوعي الداخلي واخلارجي
كمــــا ميكــــن تفســــريها يف ضــــوء عامــــل اكتســــاب اخلــــربات   

 إذن, ـديـــرية األكـرب سـن ا وهـي فئـة الراشـــئة العمـاحلياتية لدى الف
إن زيــــــادة اخلــــــربة تــــــؤدي إىل تنميــــــة التفكــــــري العقــــــالين والرؤيــــــة 
املوضــــــوعية جلوانــــــب احليــــــاة املختلفــــــة, وخباصــــــة خــــــربات األمل 

 (.2012)الضبع,  واملعاناة
عد املمارسة الروحية كأحد هذه النتيجة فروق ا يف بُ ومل تظهر 

أبعــــاد الــــذكاء الروحــــي بــــاختالف ســــنوات اخلــــربة, ولعــــل ذلــــك 
نـاءهم أببـاء ينشـ  اآل, والـيت  سـالميةثقافة اجملتمـع اإليرجع إىل 

يعـــين أن مجيـــع أفـــراد اجملتمـــع ميارســـون ممـــا , عليهـــا منـــذ الصـــغر
 رهم وخـــرباهتمأعمـــا تفـــاوتالشـــعائر الروحيـــة بغـــض النظـــر عـــن 

  احلياتية.
وبشأن الفـروق يف الصـالبة املهنيـة بـاختالف جـنس املعلـم, 
أو ســـنوات خربتـــه, جـــاءت نتـــائ  الفـــرض اخلـــامس الـــواردة يف 

 : أيت( واليت أشارت إىل ما ي18, 17, 16جداول )

( بـــــني 0,01وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحصـــــائي ا عنـــــد مســـــتوى ) -أ
للصـــالبة املهنيـــة, وبعـــد املعلمـــني واملعلمـــات يف الدرجـــة الكليـــة 

( يف بعـــــد التحـــــدي لصـــــاحل 0,05الـــــتحكم, وعنـــــد مســـــتوى )
وتتفق هذه  ,املعلمني, وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام

؛ وحجــــــــازي 2010)عبــــــــاس, النتيجــــــــة مــــــــع نتــــــــائ  دراســــــــات
( 2012؛ و الفــــتالوي, 2011؛ والبريقــــدار, 2010وأبوغــــايل, 

إحصــائي ا يف الصــالبة ة والــيت  أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــ
عـام لصـاحل الـذكور, وختتلـف مـع نتـائ  دراســات  وجـهالنفسـية ب

؛  Bartone&Priest, 2001 ؛ 2000)الفالحــــي وآل حيــــى,  
 (2016وعبداللطيف,

وميكن تفسري هذه النتيجـة يف ضـوء تزايـد أعـداد  املعلمـات 
املغرتبـــات واملعينـــات يف  حمافظـــة الـــرين, ومـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك 
من الضغوط األسرية واملتمثلة يف  الغياب عن األهـل واألسـرة , 

يف النقــل اخلــارجي لســنوات متتاليــة,  بعضــهنوعــدم حتقــق رغبــة 
فســـــي واجلســـــدي بســـــبب  هـــــاق النر وزيـــــادة األعبـــــاء املاديـــــة واإل

الــرتدد يومي ــا مــن مســافات بعيــدة للقيــام مبهــامهن الوظيفيــة, كــل 
هــذه الضــغوط مــن املمكــن أن جتعــل املعلمــات يتمــتعن بصــالبة 

 مهنية أقل من املعلمني.
ــ ا فيمــا يتعلــق مبــا أظهرتــه نتيجــة الدراســة مــن عــدم وجــود أم 

لباحــث فــروق بــني املعلمــني واملعلمــات يف بعــد االلتــزام, فــريى ا
أن هـــــذه النتيجـــــة منطقيــــــة,  إذا مـــــا نظرنــــــا إىل اعتقـــــاد املعلــــــم 
واملعلمـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء بضـــــرورة املشـــــاركة املهنيـــــة, وحتمـــــل 

فيـــة, ســـواء أكـــان مســـؤوليات العمـــل وااللتـــزام بالواجبـــات الوظي
الثـــواب والعقـــاب املرتتبـــة علـــى  إلجـــراءات مذلـــك بـــوازع ديـــين أ

 ذلك. 
يف أوجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا يف الصـــالبة املهنيـــة ســـواء  -ب

-الــــتحكم-األبعــــاد الفرعيــــة )التحــــدي م يفالدرجــــة الكليــــة, أ
االلتـــزام( ترجـــع إىل ســـنوات اخلـــربة, وذلـــك لصـــاحل فئـــة ســـنوات 
اخلــربة )أكثــر مــن مخــس سنوات(.وتُفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء 

قـــــف متعـــــددة مواجهـــــة املعلمـــــني واملعلمـــــات  للكثـــــري مـــــن املوا
املصادر واليت تظهر مع مرور سنوات اخلربة, مما جيعلهـم قـادرين 
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مــــــن االســــــرتاتيجيات يف ســــــبيل تقيــــــيم  عــــــددعلــــــى اســــــتعمال 
ذي يــــنعكس إجيابـ ـــا علــــى الــــ ءومواجهــــة مــــا ميــــرون بــــه, الشــــي

وقــــــيمهم الوظيفيــــــة, وثقــــــتهم يف  بأهــــــدافهمميــــــاهنم إالتــــــزامهم و 
 هنية والشخصية.قدراهتم الشخصية بالتحكم يف حياهتم امل

 أن ( من 2009ويتفق ذلك مع ما ذكره الزهراين ورشدي )

 عملـه, طبيعـة فهـم علـى أكـرب وجـهب املعلـم تسـاعد التدريس خربة

 عملـه, طبيعـة يف يسـتخدمها الـيت والطـرق األسـاليب وىف نوعيـة

 ختصصـه, جمـال يف كفاءتـه التدريسـية تـدعيم علـى وتسـاعده

البيئـة  يف حتـدث الـيت املواقـف مواجهـة علـى القـدرة وإكسـابه
 والالصفية.  الصفية التعليمية

وأخري ا جاءت نتائ  الفرض السادس الواردة يف جدول 
لتشري إىل  أن أبعاد الذكاء الروحي: املمارسة الروحية,  (19)

ومعىن احلياة, وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز يسهمون يف التنبؤ 
 إذومعلمات املرحلة االبتدائية,  بالصالبة املهنية لدى معلمي

ت احندار ( ملعامال0‚01توجد داللة إحصائية عند مستوى )
مل توجد داللة ألبعاد: التسامي  يف حنياألبعاد الثالثة, 
وترتيبهم يف معادلة االحندار املتعدد يعكس  ,بالذات, والتأمل

املتغري التابع )الصالبة  ىمهية وقوة كل منهم يف تأثريهم علأ
وتتفق هذه النتيجة مع نتائ  دراسة عبد اجلواد  ,هنية(امل

( اليت أشارت نتائجها إىل وجود عالقة 2015وحسني )
ارتباطية دالة إحصائية بني الذكاء الروحي والرضا الوظيفي 
لدى املعلمني, وأن الذكاء الروحي يسهم يف التنبؤ بالرضا 

شر ا الوظيفي, وذلك على اعتبار أن الرضا الوظيفي يعد مؤ 
 على الصالبة املهنية.

نتيجة يف ضوء أن تعاليم الدين وميكن تفسري هذه ال
من املعلمني راد عينة الدراسة أفسالمي تفرض على اإل

املمارسة الروحية, واليت بدورها تساعدهم على واملعلمات 
مانة, والتحكم يف الظروف من أاملهنية بكل  بأدوارهمالقيام 

نبياء, وذات مهنتهم هي مهنة األمنهم بأن ا ميان  إحوهلم, 
عقبات وصعوبات  بأيةيبالون  رسالة سامية, جتعلهم ال

إجيايب على كفاءهتم وصالبتهم  بوجهينعكس ؛ مما  يواجهوهنا
 املهنية.

 توصيات الدراسة ومقترحاتها: 

اليــة مــن نتــائ ؛ فإهنــا ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة احل يف
 : أيتتوصي مبا ي

العمل على تعزيز مفهوم الذكاء الروحي  لدى معلمي  .1
ومعلمات املرحلة االبتدائية عن طريق إشراكهم يف دورات 

أثناء يف ختصصية تزيد من خربهتم يف مواجهة الصعوبات 
 عملهم وحياهتم اليومية.

 زيادة االهتمام بالعوامل النفسية اليت من شأهنا مساعدة .2
ع الضغوط يف العمل, ماملعلمني واملعلمات على التكيف 

 وتنمية الصالبة املهنية لديهم.
داد املعلمني باجلانب تضمني املناه  الدراسية يف برام  إع .3

يتيح للطالب املعلمني  فرصة التفكري التأملي,  وجهالروحي ب
على اكتشاف ذواهتم وإدراك ويزودهم خبربات تساعدهم 

 تستحق العيش من أجلها. اليت املعاين
بتنمية قدرات الذكاء الروحي لدى املعلمني االهتمام  .4

واملعلمات؛ ملا له من دور فاعل يف حتقيق السعادة النفسية, 
 والتوافق النفسي واالجتماعي واملهين.

إجراء دراسة عن الذكاء الروحي تشمل عينات أخرى من  .5
 قطاع التعليم كمعلمي املرحلة املتوسطة والثانوية .

الصالبة املهنية لدى ة القيام ببحوث جتريبية لتنمي  .6
 معلمات املرحلة االبتدائية.

 المراجع:

   (. الضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية 2015األحسن, محزة )
وانعكاساهتا على تقدير الذات لديهم. جملة العلوم النفسية والرتبوية, 

1(1,)188-215. 
(. الذكاء الروحي لدى طالب اجلامعة وعالقته بتوافقهم 2004أمحد, مدثر )

النفسي واالجتماعي وتوافقهم املهين )دراسة تطبيقية(. املؤُتر السنوي 
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احلادي عشر لإلرشاد النفسي. مركز اإلرشاد النفسي. جامعة عني مشس,  
289_331. 

شخصية لدى (. الذكاء الروحي وعالقته بسمات ال2007أرنوط, بشرى )
-124(, 17)72, جامعة بنها,جملة كلية الرتبيةعينات عمرية خمتلفة. 

190. 
الذكاء الروحي واإلرشاد النفسي بني النظرية (. 2016أرنوط, بشرى )

 . القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.والتطبيق
(. عالقة اخلربات االنفعالية املرتبطة مبواقف الغضب 2007بدر, فائقة )
جملة مستقبل الرتبية النفسية لدى معلمات املرحلة املتوسطة. بالصالبة 

 . 158-123(, 48)13,العربية
(. الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى 2011البريقدار, تنهيد )

-28(, 1)11,  ساسيةجملة أحباث كلية الرتبية األطالب كلية الرتبية. 
56. 

وعالقتها باالحرتاق النفسي لدى اجلدية يف العمل (. 2011جرار, سنابل )
. رسالة مديري املدارس احلكومية الثانوية يف حمافظات مشال الضفة الغربية

 ماجستري, جامعة النجاح الوطنية, فلسطني.
 املسنني(. مشكالت 2010حجازي, جولتان وأبوغايل, عطاف )

 لألحباثجملة جامعة النجاح )الشيخوخة( وعالقتها بالصالبة النفسية. 
 .156-109(, 1)24 ,لعلوم اإلنسانية()ا

 .التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية(. 1994احلقيل, سليمان )
 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.

, جملة املعرفة(. االحرتاق النفسي للمعلم العريب. 1998خضر, حمسن )
(39 ,)86-93. 

(. الذكاء الوجداين والصالبة النفسية وعالقتهما 2016اخلفاجي, زينب )
جملة كلية النفسي للمعلمني واملعلمات يف بعض مدارس البصرة.  باإلهناك

 .368-312(, 1)40, الرتبية يف العلوم الرتبوية
ة اجلامعة. (. الذكاء الروحي لدى طلب2012ميان وناصر, أشواق )إاخلفاف, 

 .455-377(, 75ساسية, )الرتبية األجملة كلية 
الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة (. 2008راضي, زينب )

. رسالة ماجستري غري منشورة, اجلامعة قصى وعالقتها ببعض املتغرياتاأل
 اإلسالمية, فلسطني.

 االنفعايل للذكاء كمنب  املهين (. الرضا2009الزهراين, علي ورشدي, سري )
-1, 1, جامعة الزقازيق, جملة كلية الرتبيةاخلاصة.  الرتبية معلمي لدى
46 . 

(. اجتاهات املعلمني ملهنة التدريس 2000الشرعة, حسني ومجال, الباكر )
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Abstrcat: The current study aimed to identify the relationship between spiritual intelligence and Occupational hardiness 

among a sample of primary school male and female teachers. The sample consisted of (235) male and female teachers 

randomly selected from primary school male and female teachers and teachers in Ar-Rayn Governorate whose average age 

was (34.62) with a standard deviation of (5,39). The study was based on the Spiritual Intelligence Scale prepared by al-Ḍab’ 

(2012) and the Occupational Hardiness Questionnaire prepared by Moreno-Jiménez et al and translated by the researcher. 

The results of the study were as follows: 1 – The high level of spiritual intelligence among primary school male and female 

teachers 2 – The high level of Occupational hardiness among primary school male and female teachers 3 – There was a 

positive and statistically-significant correlation between the scores of the study sample members on the Spiritual Intelligence 

Scale and their scores on the Occupational Hardiness Scale 4 - There were no statistically-significant differences between 

male and female members of the study sample in spiritual intelligence, while there were statistically-significant differences in 

spiritual intelligence (total score), the dimensions of sublimation, the realization of the meaning of life, meditation, and the 

realization of suffering as an opportunity to achieve due to experience years in favor of the category of experience years 

(more than 5 years). There were no statistically-significant differences in spiritual practice. 5 - There were statistically-

significant differences at the level of (0.01) between male and female teachers in the total score of Occupational hardiness 

and the dimension of control, and at the level of (0,05) in the dimension in the dimension of challenge in favor of male 

teachers, with no differences among them in the dimension of commitment. There were also statistically-significant 

differences in Occupational hardiness, both in the total score and sub-dimensions (challenge - control - commitment) due to 

experience years in favor of the category of experience years (more than 5 years) 6. The dimensions of spiritual intelligence 

(spiritual practice, meaning of life, and the realization of suffering as an opportunity to achieve) helps to predict the 

Occupational hardiness among primary school male and female teachers. 

 

Key words: spiritual intelligence, Occupational hardiness, teachers, primary school. 
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 محافظة جدة في ي صعوبات التعلمياختصاص لدى الوظيفي بالرضا وعالقتها للشخصية الكبرى الخمسة العوامل
 

 الرب عمر محمد أبوبن محمد 
 جدةجامعة  –  الرتبيةكلية 

 هـ16/1/1440 وقبل -هـ 16/7/1439 قدم للنشر

 يف ي صعوبات التعلمياختصاص لدى الوظيفي والرضا الكربى للشخصية اخلمسة العوامل بني العالقة معرفة إىل احلالية الدراسة هدفت: ستخلصمال
 امعلم  ( 165) على عينة مكونة من الوظيفي الرضا للشخصية ومقياس الكربى اخلمسة العوامل مقياس تطبيق الدراسة مت أهداف ، ولتحقيقحمافظة جدة

 كما االنبساطية، شيوعا   وأقلها يقظة الضمري هو شيوعا   الشخصية أكثر عوامل أن النتائج أظهرت. بالطريقة العشوائية العنقوديةاختيارهم  مت ومعلمة،
اخلربة  متغري إىل تبعا   العصابية يف فروق ووجود اإلناث، ولصاحل متغري اجلنس إىل تبعا   املقبولية، العصابية عوامل يف فروق وجود إىل توصلت الدراسة

 وجود باستثناء الدراسة، مي  متغرياتجل تبعا   الوظيفي الرضا أبعاد مستوى يف فروق وجود عدم إىل النتائج أيضا   وأشارت اخلربة األقل، ذوي ولصاحل
  .ولصاحل اإلناث اجلنس متغري إىل تعزى املسؤولني م  العالقة عن والرضا الذات واجملتم ، عن الرضا بُعدي على فروق

 .ي صعوبات تعلمي؛ اختصاصالوظيفي الرضا ؛للشخصية الكربى اخلمسة العوامل المفتاحية: الكلمات
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 :مقدمةال

الرتبوي  الدمج ومبدأ الشاملة، املدرسة فلسفة من انطالقا      
على  اقادر   املعلم يكون أن بد ال احلديثة، الرتبية به نادت الذي

مجي   م  التعامل على اوقادر   املتعلم، سلوك يف تغيري إحداث
وأعراقهم؛  وقدراهتم، الثقافية، خلفياهتم عن النظر بغض التالميذ

خمرجات  إىل والوصول التعليمية العملية أهداف حتقيق أجل من
هذا  إليه أسند الذي اجملتم  عنها ويرضى عنها، يرضى تعليمية
 بتوازن األجيال مريب يتمت  أن يتطلب األمر وهذا .النبيل الدور

 ويؤمن وللمتعلمني، ملهنته وإخالص وحب، نفسي، ودافعية،

 ممارسته أثناءيف  والرضا بالراحة ويشعر اليت حيملها، بالرسالة

 يعاين كان إذا ةعد ملشكالت يتعرض املعلم قد أن غري .لعمله

 العطاء، على القدرة بعدم وشعور نفسية وإهناك، ضغوط من

 متباينة جمموعة م  يتعامل كما أنه .داخل املدرسة بدوره والقيام

 مثل مشكالت أكادميية، من يعاين من فمنهم التالميذ، من

 من يعاينمن  وهناك .احلساب أو الكتابة، أو القراءة، صعوبات

 التذكر، أو االنتباه أو اإلدراك، ضعف يف تتمثل منائية مشكالت

 املصحوب بالنشاط االنتباه بضعف التعلم صعوبة تصاحب وقد

 املسألة على يعقد مما السلوك؛ يف والقهرية واالندفاعية الزائد

 التعليمية التالميذ احتياجات تلبية يف تفكريه عند خاصة املعلم،
 يف الواس  التباين هذا ويعد .(2007)اخلطيب، احلديدي، 

 وخباصة املعلمني، لدى للتوتر والقلق امصدر   التالميذ خصائص

 غري أكادميية مبؤهالت هذا امليدان يف يلتحقون الذين أولئك

 اخلدمة قبل املناسب التأهيل والتدريب لديهم وليس متخصصة،

 التالميذ هؤالء تعليم تواجههم عند اليت التحديات م  للتعامل
 (.2004الظاهر،)

 عن الكادر مبعزل يعمل ال التعلم صعوبات يياختصاص إن    

 بيئة بعمله يف يقوم بل فيه، يعيش الذي اجملتم  عن وال املدرسي،

من  زمالئه م  التعامل من له بد فال هبا؛ ويتأثر يؤثر تفاعلية
املدرسة  إدارة م  يتفاعل أن جيب كذلك وخمتصني، معلمني
 أمور أولياء م  تعامله إىل باإلضافة فيها، اإلداري والكادر

 فإذا املعلم، على أثرها هلا التفاعالت من الشبكة التالميذ، وهذه

 واملساندة الدعم له مد  وقُ  دوره، والزمالء إدارة املدرسة تفهمت

 وأوكلت فقده، إذا أما األداء، لىع وحيفزه فهذا يشجعه الكافية،

 يشكل ذلك فإن كتابية وأعمال إدارية إضافية، مهمات له

 من عدم االرتياح والشعور باإلهناك مما خيلق جوا   عليه؛ اضغط  
  (.2003حسن،  )اجلمايل،

اليت  املوضوعات من الوظيفي الرضا موضوع أصبح ولقد    
 اجلوانب ببحث وذلك واإلداريني ،السلوكيني باهتمام حتظى

 درجة وقياس ،لدى املوظف الرضا ومصادر لوسائل املختلفة

 عدم ومصادر أسباب حبث وكذلك ،وظائفهم حنو األفراد رضا

 إىل تؤدي اليت العوامل من جمموعة إىل التوصل ولقد مت ،الرضا

 املنشود الرضا وأساسا  لتحقيق ضروريا   وجودها واعتبار الرضا

 حالة يف املوظف وض  إىل يؤدي العوامل هذه وفقدان للموظف،

 وقيامه العمل يف هئأدا على ذلك ينعكس ومن مث ،الرضا من عدم

 الوظيفي الرضا مفهوم وقد ارتبط ،املطلوب الوجه على بواجباته

 املطلوبة والواجبات باألدوار والقيام للعاملني الوظيفي باألداء
 ميكن الذي مهامل األثر إىل وباإلضافة (.2004،سيحاينال) منهم

 على وقدرته أدائه، على للمعلم الشخصيةالسمات  ترتكه أن

 ,Carpara)فإن كل من املختلفة، الظروف م  التكيف

Barbaraneli, & Steca, 2003)  يعد الوظيفي الرضا بأن يرون 

 املعلمني واجتاهاهتم أداء على التأثري يف واحلاسم املهم العنصر

 غري املعلمني أن إىل (Evans,2001)يشري كما  .التعليم مهنة حنو

 ويرتكون يف مهنتهم، االتزام   أقل يكونون عملهم عن الراضني

 وقيمه اجتاهاته للمعلم يعكس الوظيفي الرضا نألو  .امبكر   املهنة

 تشكل قد السمات الشخصية فإن هبا؛ يقوم اليت األعمال حنو

 إدراكه ويف له، الرضا الوظيفي يف دورا   تؤدي اليت العوامل إحدى

 قدرته ويف أثناء العمل،يف  تواجهه اليت والتحديات للضغوط

 ُتسهم كما قد الصعبة، والتحديات الظروف م  التكيف على

 ذات العالقة واملستقبلية احلالية القرارات من الكثري اختاذ يف

 (.2015)بقيعي،  هبا واالستمرار املهنة باختيار
ويعد منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من هذا     

 د  ليت فسرت مسات الشخصية، كما يعالنماذج وأحدثها اأهم 
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من أكثر النماذج اتساقا  يف تقييم الشخصية والتنبؤ هبا 
، ويفرتض منوذج العوامل اخلمسة الكربى (2009 )أبوغزاله،

وجود مخسة عوامل لوصف الشخصية وعلى الرغم من أن مثة 
نه فإ، جدال  قد ثار بصدد صياغة مسميات للعوامل اخلمسة

يوجد اتفاق عام بني علماء نفس الشخصية على هوية هذه 
العوامل، وهي: االنبساط، العصابية، الصفاوة ،الطيبة، يقظة 

 منعدد  يف الشخصية عوامل وتؤثر(، 2006 )املوايف، الضمري

إىل وجود  (،2009 )أمحد، جوانب احلياة، وقد أشارت دراسة
 ويشرياحلياة، عالقة ارتباطية بني عوامل الشخصية وأسلوب 

 واملهنية، واألخالقية االجتماعية الفرد يف حياة أمهيتها إىل ذلك

 .اليومية حياته يف هبا يقوم والوظائف اليت األعمال ويف
 بني العالقة عرفةمل (2015 ،بقيعي)دراسة وجاءت        

 معلمي لدى الوظيفي والرضا الكربى للشخصية اخلمسة العوامل

 أن النتائج أظهرت إربد التعليمية. منطقة يف الدولية الغوث وكالة

 شيوعا   وأقلها املقبولية هو شيوعا   الشخصية أكثر عوامل

 عوامل يف فروق وجود إىل توصلت الدراسة كما العصابية،

 اإلناث، ولصاحل متغري اجلنس إىل تبعا   الضمري ويقظة االنبساطية

 التدريسيةاخلربة  متغري إىل تبعا   االنبساطية يف فروق ووجود

 إىل تبعا   املقبولية يف فروق ووجود األعلى، اخلربة ذوي ولصاحل

 الثالثة الصفوف ولصاحل املعلم يدرسها اليت متغري الصفوف

 .الوظيفي والرضا العصابية بني عامل سلبية عالقة ووجود األوىل،
 على التعرف ( إىل2015دراسة )الثبييت والعنزي، وهدفت      

 القريات، حمافظة معلمي نظر من وجهة الوظيفي الرضا عوامل

 التعليمية، واملرحلة واخلربة، املؤهل العلمي، متغري من كل وأثر

 الدراسة أن نتائج أظهرت وقد الوظيفي. الرضا عوامل على

 القيادة بعد :على النحو اآليت جاءت الوظيفي الرضا عوامل

 الثانية، باملرتبة جاءالعمل  بيئة وبعد األوىل، باملرتبة جاء املدرسية

 املادية اجلوانب بعدو  باملرتبة الثالثة، الزيارة جاء أساليب وبعد

 باملرتبة جاء والتدريب وبعد التأهيل باملرتبة الرابعة، جاء واحلوافز

 اخلامسة.

 ,Zahi, Willis, Oshen, Zahi & Yang)  دراسة وبينت    

 الوظيفي الرضا يف للشخصية الكربى اخلمسة أثر العوامل (2013

الرضا  يف فقط االنبساطية أثر النتائج أظهرت والرفاهية الذاتية.
يف  الضمري ويقظة والعصابية االنبساطية من كل وأثر الوظيفي،
أقوى  االنبساطية أن إىل أيضا   النتائج وتوصلت الذاتية، الرفاهية
االنبساطية  وأن الذاتية، والرفاهية الوظيفي الرضا يف أثرا   العوامل

والرفاهية  الوظيفي بالرضا التنبؤ على قدرة العوامل أكثر هي
 .الذاتية

 إىل (Shahamiri &Namdrai, 2013) دراسة وتوصلت    

، )االنبساطية االنطواء،(الشخصية  أمناط بني العالقة معرفة
 النتائج أظهرت مدينة بوشهر. يف املعلمني لدى الوظيفي والرضا

 واالنبساطية، الوظيفي الرضا بني إجيابية ارتباطيةعالقة  وجود

 وأظهرت واالنطواء، الوظيفي الرضا بني عالقة سلبية ووجود

 الذكور بني الشخصية السمات يف وجود فروق عدم النتائج

 .واإلناث
 معرفة إىل (Husin & Zaidi,2011) دراسة وهدفت      

 عينة لدى الوظيفيوالرضا  الكربى اخلمسة العوامل بني العالقة

 من عاملني وجود النتائج يف ماليزيا، أظهرت املوظفني من

 دالة إجيابية عالقة هلما الكربى للشخصية اخلمسة العوامل

 على واالنفتاح االنبساطية، :الوظيفي، مها الرضا م  إحصائيا  

 .اخلربة
اليت  (Ayan & Kocacik,2010): دراسة نتائج أظهرتو      

 الشخصية ومسات الوظيفي الرضا بني العالقة هدفت إىل معرفة

 من متوسط مستوى تركيا وجود يف الثانوية املدارس لدى معلمي

 املعلمني من % 62 وأن املعلمني واملعلمات، لدى الوظيفي الرضا

 أظهرت كما انطوائيني، منهم% 32 منبسطة و شخصية لديهم

 الشخصية: السمات باختالف الوظيفي خيتلف الرضا أن النتائج

 .بسهولة والغضب االجتماعي، والطموح الكفاءة،
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 :مشكلة الدراسة

صعوبات  ييإن قياس السمات الشخصية الختصاص    
التعلم قد يؤدي دورا  أساسيا  يف معرفة مدى قدرهتم على 
التكيف يف الواق  التعليمي، ومدى قدرهتم على جماهبة 
الظروف الصعبة، واجتيازها بنجاح دون أن تؤثر سلبا  يف 
أدائهم وعطائهم. وعند النظر إىل العالقة بني العوامل اخلمسة 

امتالك الفرد لبعض الكربى للشخصية والرضا الوظيفي، فإن 
السمات الشخصية قد يكون أحد األسباب اليت تقف وراء 
االستقرار الوظيفي لدى األفراد، كما أن معرفة السمات 
الشخصية لدى األفراد ميكن أن يتنبأ بالرضا الوظيفي لديهم 

نظرا  ملا يتصف به مستقبال  وعلى مدار سنوات طويلة. و 
خصية جتعلهم من مسات ش ي صعوبات التعلمياختصاص

خيتلفون فيما بينهم يف تقبل ظروف العمل والرضا عنه؛ فقد 
الحظ الباحث من خالل عمله وزيارته املتكررة للمدارس 
املتوفر هبا غرف الرتبية اخلاصة أن هناك ضيقا  وتذمرا  بني 
اختصاصي صعوبات التعلم، واختالفا  يف نظرهتم إىل املؤشرات 

أن هذا االختالف يف جزء منه الدالة على الرضا الوظيفي، و 
يف قد يعود إىل بعض السمات الشخصية اليت تظهر عليهم 

. وميكن أن ينعكس م  بعضأثناء حديثهم وتواصلهم بعضهم 
على أدائهم وإنتاجيتهم، وعالقاهتم م  املسؤولني  ة  هذا مباشر 

والزمالء والطالب وأولياء األمور. ومن هنا، فإن قياس 
يؤدي دورا   صعوبات التعلم يالختصاصيالسمات الشخصية 

أساسيا  يف معرفة مدى قدرهتم على التكيف يف الواق  
التعليمي، ومدى قدرهتم على جماهبة الظروف الصعبة، 

 واجتيازها بنجاح دون أن تؤثر سلبا  يف أدائهم وعطائهم.
وبالنظر إىل الدراسات السابقة اليت حبثت يف العالقة بني       

مسة الكربى للشخصية، والرضا الوظيفي على العوامل اخل
املستويني العريب واحمللي فإهنا ما زالت قليلة. وعلى اعتبار أن 
السمات الشخصية تتأثر بثقافة اجملتم  الذي يعيشه 

فإن دراسة هذه املوضوعات لدى  صعوبات التعلمو صاصيتاخ
قدم نتائج جديدة ي ميكن أن صعوبات التعلم يياختصاص

للشخصية، والرضا  ة بني العوامل اخلمسة الكربىحول العالق
 الوظيفي يف بيئة مل يتم دراستها من قبل.

العالقة بني وبناء  على ما سبق جاءت هذه الدراسة لبحث     
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية والرضا الوظيفي لدى 

 .حمافظة جدةيف  ي صعوبات التعلمياختصاص

 الدراسة أسئلة

 لدى شيوعا   للشخصية الكربى اخلمسة العوامل أبرز ما .1

 ي صعوبات التعلم؟ياختصاص
ي صعوبات ياختصاص الوظيفي لدى الرضا مستوى ما .2

 ؟ التعلم
 من عامل كل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .3

ي صعوبات يلدى اختصاص للشخصية الكربى العوامل اخلمسة
 ؟ األكادميي()اخلربة، اجلنس، املؤهل  ملتغريات التعلم تعزى

 أبعاد مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

 ملتغريات تعزى ي صعوبات التعلمياختصاص لدى الرضا الوظيفي

 ؟ )اخلربة، اجلنس، املؤهل األكادميي(
 كل بني إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل .5

  الرضا ومستوى للشخصية، الكربى اخلمسة من العوامل عامل
 ؟ي صعوبات التعلمياختصاص الوظيفي لدى

 :أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة احلالية إىل:
التعرف على أبرز العوامل اخلمسة الكربى للشخصية  .1

 ي صعوبات التعلم.يشيوعا  لدى اختصاص
ي ياختصاص الوظيفي لدى الرضا التعرف على مستوى .2

 صعوبات التعلم.
الكشف عن الفروق يف العوامل اخلمسة الكربى  .3

 حمافظة جدةي صعوبات التعلم يف يللشخصية لدى اختصاص
 )اخلربة، اجلنس، املؤهل(. :يةتتبعا  للمتغريات اآل
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الكشف عن الفروق يف درجة الرضا الوظيفي لدى  .4
تبعا  للمتغريات  حمافظة جدةي صعوبات التعلم يف ياختصاص

 )اخلربة، اجلنس، املؤهل(. :يةتاآل
 من العوامل عامل كل بني االرتباطية العالقة التعرف على .5

 الوظيفي لدى الرضا ومستوى للشخصية، الكربى اخلمسة

 ي صعوبات التعلم.ياختصاص

 :أهمية الدراسة

أقصى  بذل إىل الفرد يدف  به واالقتناع العمل عن الرضا نإ    
 والعكس لإلجناز دافعا   يشكل العمل عن فالرضا إلجنازه اجلهود

 املهنية وكفاءته الفرد فإن عطاء لذلك ،كبري حد إىل صحيح

 ،فيه والتقدم بالنجاح وإحساسه عمله عن رضاه مدى على دليل
 حلاجاته إشباع من له العمل يوفره ما مبقدار العطاء هذا ويزداد

 كونه يف الوظيفي الرضا أمهية وتكمن لطاقاته. واستغالل ودوافعه

 يف الداخلية املؤثرات إزاء العاملني األفراد مشاعر يتناول موضوعا  
 أن شك وال. املادية احمليطة البيئة يف اخلارجية املؤثرات أو العمل

بالنسبة جلهة  مهم أمر الوظيفي الرضا من عال   مستوى حتقيق
 واإلنتاجية الطموح مستوى على الواضحة نظرا  لتأثرياته العمل،

 املشاركات يف وإسهام األفراد واحلوادث الغياب ومعدل واألداء،

جتاه  الفرد سلوك وكذلك بالعمل املتعلقة واألنشطة اخلارجية
 .مؤسسته وعمله

ن معرفة العالقة بني أبعاد الشخصية من الناحية النظرية فإف    
والرضا الوظيفي له أمهية واضحة يف فهم السلوك اإلنساين، 

اكتشاف العالقة الوظيفية بينها وذلك أن فهم ظاهرة ما معناه 
وبني غريها من الظواهر، فمعرفة طبيعة العالقة وتقديرها كميا  
بشكل دقيق يؤدي إىل دقة يف التنبؤ حبدوث الظاهرة ومن مث 

 التحكم يف إحداثها وتفسريها.
 حتديد يفمن الناحية التطبيقية   كذلك الدراسة وتسهم      

 يفيد صعوبات التعلم مما ييالختصاص الوظيفي الرضا مستويات

 مستوى رف  يف التعليم وإدارة الرتبية اخلاصة إدارة يف ولنيؤ املس

 العملية الرتبوية سري اإلنتاجية وحتسني لزيادة لألفراد الرضا

 عن تشغلهم إدارية ومهام وإعادة النظر يف تكليفهم بواجبات

 .هلم األساسي الدور

 مصطلحات الدراسة:

جتمعات  ة: هي مخسالكبرى للشخصيةالعوامل الخمسة 
ألبرز مسات الشخصية ميثل كل عامل جتريدا  جملموعة من 

 . (Cloninger, Susan ,2000)السمات املتناغمة

: اإجرائي   العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتعرف
 صعوبات التعلم على وعليها اختصاصي حيصل اليت بالدرجة

 Costa)) إعداد للشخصية منالعوامل اخلمسة الكربى  مقياس

& McCrae,1992 .واملستخدم يف هذه الدراسة 
 الفرد، ويتحقق حاجات إشباع درجة : مستوىالرضا الوظيفي

 العمل ببيئة يتعلق ما منها، متعددة عوامل من اإلشباع هذا

 جتعل العوامل وهذه الفرد، يشغلها بالوظيفة اليت يتعلق وبعضها

 ما م  ورغباته، ومتناسبا   لطموحاته وحمققا   عمله عن راضيا   الفرد

 يفوق أو الواق  يف عليه حيصل ما وبني عمله من الفرد يريده

 والسعادة إلشباع واالرتياح بالقناعة النفسي منه الشعور توقعاته

 بيئة وحمتوى نفسه العمل م  والتوقعات واحلاجات الرغبات

 واملؤشرات العوامل وم  للعمل والوالء واالنتماء الثقة وم  العمل

 (.2004العالقة )عبدالباقي،  ذات األخرى
: بالدرجة اليت حيصل عليها اويعرف الرضا الوظيفي إجرائي   

( 2015ي، عالفرد يف مقياس الرضا الوظيفي من إعداد )البقي
 واملستخدم يف هذه الدراسة.

يف  يعملون الذين املعلمونصعوبات التعلم:  وياختصاص
بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم ويعمل  تعىن اليت املدارس
ختطيط وتنفيذ برامج الرتبية اخلاصة باملدرسة وإعداد على 

البحوث والدراسات يف جمال صعوبات التعلم. وتقدمي اإلرشاد 
والدعم للمعلمني لتنفيذ الربامج العالجية للطلبة ذوي 

 صعوبات التعلم.
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 اإلطار النظري

 ية:تويشمل على املصطلحات اآل 
 الكبرى للشخصية:  ةالعوامل الخمس -أول  
يهدف علم النفس منذ فرتة طويلة إىل تأسيس منوذج     

 النموذج هذا مناسب لوصف الشخصية اإلنسانية، واستخدام

 الشخصية، اضطرابات وعالج تشخيص يف

إىل ظهور عدد ضئيل من النماذج  (Digman,1997)ويشري
وقبوال  ما يعرف بنموذج املفسرة للشخصية، أكثرها شهرة 

العوامل اخلمسة الكربى، ذلك النموذج الذي يعد أكرب 
 .النماذج العملية والقابلة للتطبيق يف جمال علم النفس

ويعد منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من أهم     
يعد منوذجا   إذالنماذج وأحدثها اليت فسرت مسات الشخصية، 

من املصطلحات أو  عددشامال ، يهتم بوصف وتصنيف 
املفردات اليت تصف مسات الشخصية اليت يتباين فيها األفراد 

Saucier, 2002)) ، ويهدف منوذج العوامل اخلمسة الكربى إىل
جتمي  أشتات السمات املتناثرة يف فئات أساسية، وهذه 
الفئات مهما أضفنا إليها وحذفنا منها تبقى حمافظة على 

وال ميكن االستغناء عنها بأي وجودها كفئات أو عوامل، 
حال يف وصف الشخصية اإلنسانية، وبعبارة أخرى يهدف 
هذا النموذج إىل البحث عن تصنيف حمكم لسمات 

 (. 2002)كاظم،  الشخصية
بأن العوامل اخلمسة أعطت  (Digman, 1997)ويرى     

جمموعة مفيدة من األبعاد الواسعة جدا ، واليت متيز االختالفات 
، كما أهنا تعطي جوابا  واضحا  حول تركيب الشخصية الفردية

 وتتبدى أمهيتها يف أهنا: 
. متسقة م  النظريات الشخصية العاملية، وكذلك نظريات 1

 التحليل النفسي.
 . القدرة على التجريب.2
 . قابليتها للقياس. 3

كما تقدم وصفا  كامال  للشخصية، وهي مستقاة من      
تقارير الذاتية، والصفات الشخصية التحليالت العاملية لل

ومواضي  األسئلة، واالختبارات الشخصية السابقة، وتتميز 
 العوامل اخلمسة للشخصية بأهنا:

. أبعاد وليست مناذج، لذلك يتفاوت تقدير الناس يف األداء 1
 عليها، م  اإلشارة إىل أن معظم الناس يقعون يف الوسط.

 ا لدى الفرد.. مستقرة نسبي  2
 رمبا متلك قيمة تكيفية.. 3
أثناء العالج يف . مفيدة للتبصر والفهم العميق للشخصية 4

 النفسي.
 الكبرى للشخصية: ةمفاهيم ذات الصلة بالعوامل الخمس

: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على  النبساطية
كمية وقوة العالقات والتفاعالت الشخصية واملخالطة 

 (. 2006)عبداهلل، االجتماعية والسيطرة
: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على العصابية

عدم التوافق والسمات االنفعالية السلبية، وكذلك السلوكية 
 (. 2006)عبدالعال، االكتئاب –مثل القلق 

: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على الصفاوة
وخرباهتم القيم غري التسلطية واالنفتاح على مشاعر اآلخرين 

 (. 2002)كاظم،
: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على نوعية الطيبة

العالقات البني شخصية مثل التعاطف والدفء واحلنو 
 (. 2004)الدردير، 

: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على يقظة الضمير
 ضبط الذات والرتتيب يف السلوك وااللتزام يف الواجبات

 (. 2005)املراحبة، 
 الرضا الوظيفي: -ثانيا
 ألول )الوظيفي الرضا(  العمل عن الرضا موضوع بدأ لقد     

 إىل امليادين خمتلف يف وتعددت الدراسات الصناعة، جمال يف مرة

مطلبا   الوظيفي الرضا كان فإذا .التعليم جمال إىل انتهت أن
 لدى ضرورة أشد فإنه عمل، أي يف موظف أي لدى ضروريا  
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 الرتبوية للعملية ملا والتعليم وذلك الرتبية قطاع يف العاملني

وهنضتها.  اجملتمعات تقدم يف األكيد األثر من والتعليمية
 النامية أو منها املتقدمة سواء بالتعليم األمم معظم واهتمت

 هو البشري املال رأس بأن استثمار ملعرفتها قضاياها أهم وجعلته

عليها  يعود والذي جماالهتا جبمي  للتنمية احلقيقي االستثمار
 املنظور هذا ومن  .الزمن طول على ميتد كبري اقتصادي مبردود

 أي يف للعاملني الوظيفي مبوضوع الرضا الباحثني معظم اهتم

عن  الراضي الشخص بأن" القائل االفرتاض من تنظيمي قطاع
 فإن لذلك  "عمله عن الراضي غري زميله من إنتاجية أكثر عمله

 بيئة مكونات من د  يع أي تنظيم يف للعاملني الوظيفي الرضا

 .(2008)حوحيي،  الرئيسة العمل
 املدرسني أن على 2015) والعنزي، )الثبييت وتؤكد دراسة    

 إذ أكثر العمل بفعالية منهم يتوق  أن ميكن عملهم عن الراضني

 عند استعراضهما (Watt & Richardson,2008)  من كل وجد

 حقق الذين املدرسني أن والدراسات البحوث من لعدد

 وأن عملهم، عن نيراض كانوا دراسيا  مرتفعا   إجنازا   تالميذهم

 مرتفعة. كانت معنوياهتم
 دليل   املهنية وكفاءته الفرد عطاء أن العلمية احلقائق ومن      

 يوفره ما مبقدار العطاء ويزداد هذا عمله عن رضاه مدى على

(. ويشري 2004ودوافعه )سلطان،  حلاجاته إشباع من له العمل
 الشائعة املصطلحات منعدد ( إىل 2005)أبو رمضان، 

يشعر هبا الفرد جتاه  اليت النفسية املشاعر عن للتعبري عمالاالست
 ، وهناك(Morale)املعنوية  الروح مصطلح فهناك عمله،

 Attitude toward theالعمل) حنو النفسي االجتاه اصطالح

job)الوظيفي  الرضا ، ومصطلح .(Job Satisfaction)  
 اللفظ يف تعددت املصطلحات هذه نإ القول وميكن      

 إىل عامة بصفة أهنا تشريغري  مدلوالهتا تفصيالت يف واختلفت

 الذي العمل حنو الفرد هبا يشعر اليت الوجدانية املشاعر جمموع

 وهي سلبية، أو إجيابية تكون قد املشاعر وهذه يشغله حاليا  

 فكلما عمله، منه أنه حيقق الفرد يتصور الذي اإلشباع عن تعرب

 كلما حلاجاته كبريا   إشباعا   له حيقق عمله أن الفرد تصور كان

صحيح )فرج،  والعكس إجيابية عمله حنو كانت مشاعره
2002). 

 ويتأثر واألبعاد، اجلوانب متعدد الوظيفي الرضا مفهوم إن    

 اآلخر بعضها يتعلق يف حني ذاته إىل العمل بعضها يعود بعوامل

 إذا االعتقاد أنه اخلطأ ومن احمليطة، العمل وبيئة العمل جبماعة

 راض أنه يعين ذلك فإن عمله يف معني جانب عن الفرد رضا زاد

 أحدهم جند قدإذ  وأبعادها، الوظيفة بقية جوانب عن بالضرورة

 ظروف أو عن الراتب راضيا   وليس الزمالء م  العالقة عن راضيا  

 مطلقة، وليست نسبية مسألة الوظيفي والرضا  غريها. أو العمل

 هو بالرضا والشعور له، أدىن حد أو أعلى هناك حد ليس إذ

 يف فعال   عليه ما حيصل وبني الفرد يريد ما بني التفاعل حصيلة
 (.2005السعودي، ) معني موقف

 الرضا عن العمل مها:( إىل نوعني من 2002ويشري )فرج،     
 عمله حنو للفرد العام االجتاه بأنه ويعرف :العمل عن العام الرضا

 وال اإلطالق، على هكذا راض   غري أم راض   هو فهل ،لي اك

 عنها اليت يرضى النوعية اجلوانب بتحديد املؤشر هذا يسمح

 اليت اجلوانب عن فضال   ذلك، مقدار وال غريها من أكثر العامل

 على عامة نظرة إلقاء يف يفيد أنه بيد أصال ، عنهايرضى  ال

 .عمله إزاء العامل موقف
 جوانب من جانب كل عن الفرد رضا إىل ويشري :النوعي الرضا

 املنظمة، سياسة اجلوانب تلك حدة، وتتضمن على كل عمله

 واالجتماعية، الرعاية الصحية الرتقي، فرص اإلشراف، األجور،

م   والعالقات املنظمة داخل االتصال أساليب العمل، ظروف
 أهنا يف اجلوانب هذه على الضوء إلقاء يف الفائدة وتتمثل الزمالء،

 يف ُتسهم اليت املصادر على يده يض  من أن الباحث مُتكن
 .زيادته أو الرضا خفض

 :حدود الدراسة

ي صعوبات يحدود بشرية: أجريت الدراسة على اختصاص
 .التعلم
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تعليم  باملدارس التابعة إلدارةحدود مكانية: أجريت الدراسة 
 .حمافظة جدة

الفصل الدراسي الثاين مت إجراء الدراسة خالل  حدود زمنية: 
 .م2016/2017

 الدراسة:  منهج

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد     
بني عالقة على مج  البيانات وتصنيفها وحتليلها ومعرفة ال

النتائج. ويقوم هذا املنهج على دراسة  مكوناهتا مث التوصل إىل
ا ا دقيق  الظاهرة، كما توجد يف الواق  من خالل وصفها وصف  

ومج  املعلومات وحتليلها وتفسريها، ومن مث عرض النتائج يف 
 .ضوئها

 :مجتمع وعينة الدراسة

صعوبات التعلم  ييمجي  اختصاص من الدراسة جمتم  نتكو     
مت ا ومعلمة، معلم   (435)يف حمافظة جدة والبالغ عددهم 

 ا ومعلمة( معلم  165) ريقة العشوائية العنقودية اختياربالط
إدارات التعليم  من خالل تقسيم ،منهم لتكون عينة الدراسة

وتوزعت العينة على  .يف حمافظة جدة )مشال، وسط، جنوب(
 :أدناهاجلدول متغريات الدراسة كما يظهر يف 

 (1جدول)
)الجنس، الخبرة، المؤهل( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات 

 المجموع العدد مستويات المتغير المتغير

  78 ذكر الجنس
 87 أنثى 165

 بالسنوات الخبرة
  56 5أقل من 

165 6-10 92 
 17 10أكثر من 

 المؤهل
  123 بكالوريوس

 42 ماجستري 165

 دوات الدراسة: أ
ن لتحقيق أهداف ااستخدمت يف هذه الدراسة أدات    

 الدراسة ومها:
 : للشخصية  الخمسة الكبرى العوامل مقياس .أول  
أعد و  ،Costa & McCrae,1992)) إعداد من وهو    

ويهدف املقياس  (2002، نصارياأل)االختبار باللغة العربية 
إىل قياس العوامل األساسية للشخصية بوساطة جمموعة من 

، يتضمن هذا املقياس مخسة مقاييس فرعية بندا   (60)البنود 
 –الطيبة  –الصفاوة  –االنبساط  – من )العصابية تقيس كال  

عبارة  (12)يقظة الضمري(، توزعت عبارات املقياس مبعدل 
لكل مقياس فرعي. وليس هناك وقت حمدد لتطبيق املقياس، 

اعية أو فردية. وتتم اإلجابة وميكن تطبيق املقياس بطريقة مج
 عبارات املقياس باختيار بديل واحد من مخسة بدائل نع

 –معارض  –حمايد  –موافق  –لإلجابة هي )موافق بشدة 
معارض بشدة(، واملقياس مرفق مبفتاح تصحيح خاص به. 
علما  بأن املقياس ال يعطي درجة كلية واحدة كونه يقيس 

بصدق متييزي  ويتمت  املقياسأبعادا  خمتلفة للشخصية . 
(. 2010،51وصدق ذايت بصورته األصلية كما ورد يف )ملحم، 

وللتأكد من الثبات للمقياس، فقد مت حسابه وفق  ثبات 
االستقرار: وهو تطبيق املقياس نفسه مرتني، وبفاصل زمين 

ي يقدره ثالثة أسابي ، على عينة عشوائية من اختصاص
بلغ معامل الثبات  فقدصعوبات التعلم خارج عينة الدراسة 

، (88.6) ، االنبساط(83.1)العصابية  :حنو ما يأيتباإلعادة 
 . (90.3) ، يقظة الضمري(74.1) ، الطيبة(72.2) الصفاوة

 ي،عمن إعداد )البقي :للمعلمين الوظيفي الرضا مقياس. اثاني  
 مكون من أربعة أبعاد للرضا الوظيفي للمعلمنيوهو  (2015
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 اجلوانب عن والرضا وطبيعته، العمل ظروف عن الرضا :هي
 عن والرضا اجملتم ، وتقدير الذات عن والرضا واحلوافز، املادية
 ) مناألصلية  بصورته املقياس تكونيو  لني،املسؤو  م  العالقة

 الصدق :فر للمقياس دالالت صدق متمثلة يفتتو  إذ .فقرة40)
 احملكمني للتحقق اتفاق طريقة الباحث استخدم فقدالظاهري 

املقياس  إعداد بعد الدراسة ألداة الظاهري الصدق من
 الصدق من للتحقق البناء وذلك  وصدق األولية، بصورته

 بني بريسون ارتباط معامالت حساب ومت البنائي للمقياس
 أن اعتبار على وأبعادها، لي اك األداة على املتحققة الدرجات

 الرضا جوانب من جانبا   يقيس األبعاد هذه من بعد كل
على النحو  االرتباط معامالت وكانت للمعلمني، الوظيفي

 عن والرضا  (0.80) وطبيعته العمل ظروف عن الرضا :اآليت
 وتقدير الذات عن والرضا (0.75) واحلواف املادية اجلوانب
  (0.82). املسؤولني م  العالقة عن والرضا  (0.81)اجملتم 
 معامل حبساب الباحث وللتحقق من ثبات املقياس، قام    

 بطريقة الثبات معامل قيمة بلغت إذاإلعادة  بطريقة الثبات
 :حنو ما يأيت وللمجاالت (0.91)الكلي للمقياس اإلعادة
 اجلوانب عن والرضا (0.88) وطبيعته العمل ظروف عن الرضا
 اجملتم  وتقدير الذات عن والرضا ،(0.92) واحلوافز املادية

 مت كما 0.89)) م  املسؤولني العالقة عن والرضا( 0.87)
 معامل بلغ إذ االتساق الداخلي، خالل من الثبات حساب
 وتعد (0,85)الوظيفي الكلي الرضا مقياس على ألفا كرونباخ
 مقبولة. هذه الثبات معامالت
مخاسي  "ليكرت" أسلوب استخدام مت املقياس نع ولإلجابة
 أعارض أعارض، مرتدد، أوافق، بشدة، أوافق (التدريج
( 1،2،3،4،5الدرجات ) التقديرات هذه تعطى ، حبيث)بشدة

 الفقرات يف وعكسها اإلجيابية، الفقرات حالة يف على الرتتيب

 مقياس على املعلمني استجابات مستويات ولتحديد .السلبية
 على سواء احلسابية املتوسطات تصنيف مت الرضا الوظيفي،
 ) :يتاآل املعيار وفق لي اك املقياس أم الواحدة مستوى الفقرة

-2.50)، الوظيفي الرضا من منخفض مستوى) فأقل 2.49

فأكثر(  3,50الوظيفي، ) الرضا من مستوى متوسط (3.49
 الوظيفي. الرضا من مستوى مرتف 

 اإلحصائية: المعالجة

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال     
ا البيانات باستخدام احلاسوب مث متت معاجلة البيانات إحصائي  

 .(SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )
مت حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب  وقد    

املئوية، واالحنرافات املعيارية. اختبار "ت" لعينتني مستقلتني 
(Independent t-test)،  تبار ، اخاملتعدداختبار حتليل التباين

 ، معامل ارتباط بريسون.توكي ملعرفة الفروق البعدية

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

بة حسب اجلزء حتليل نتائج الدراسة مرتيتناول هذا     
  توضيح هلذه النتائج:أيتتساؤالت الدراسة، وفيما ي

 الكربى اخلمسة العوامل أبرز ما :اإلجابة عن السؤال األول
 لإلجابة ي صعوبات التعلم؟ياختصاص لدى شيوعا   للشخصية

 احلسابية واالحنرافات املتوسطات حساب مت السؤال، هذا عن
 مقياس العوامل على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية
ات التعلم ي صعوبيلدى اختصاص للشخصية الكربى اخلمسة

 يوضح ذلك. يف حمافظة جدة واجلدول أدناه
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 ( 2جدول )
ي يلدى اختصاص للشخصية الكبرى الخمسة مقياس العوامل على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية الحسابية والنحرافات المتوسطات

صعوبات التعلم
 المستوى النحراف المعياري الوسط الحسابي المجال
 مرتف  0.44 4.10 المقبولية
 متوسط 0.68 3.58 العصابية

 منخفض 0.48 3.04 النبساطية
 مرتف  0.45 4.01 النفتاح على الخبرة

 مرتف  0.61 4.81 يقظة الضمير
 كان يقظة الضمري الشخصية، عامل أظهرت النتائج أن

 ي صعوبات التعلم مبتوسطياختصاص لدى األكثر شيوعا  
، ومبستوى مرتف ، (0.61)معياري ، واحنراف(4.81)حسايب

يتعامل معها  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة الفئة اليت
جمموعة متجانسة،  ليسواعلم، فهم صعوبات الت وياختصاص

فإن من الصعب احلديث عن جمموعة من اخلصائص  من مثو 
هم ضالب يعاين من صعوبات التعلم، فبعيتصف هبا كل ط

)القراءة، الكتابة،  كادميية متمثلة يفأيعاين من صعوبات 
صعوبات منائية خر يعاين من اآل همبعض، احلساب(، و مالءاإل

دراك، النشاط الزائد، الذاكرة، .... (، )االنتباه، اإل متمثلة يف
خالص والصدق واجلهد، هم حيتاجون من املعلم اإل من مثو 

إضافة لتحمل املسؤولية وااللتزام، ليتمكنوا من جتاوز 
الصعوبات اليت يعانون منها، وهذا حيتم على االختصاصي 

املرجوة، لتحقيق األهداف التمت  بضمري نقي يقظ، يسعى 
بن له، وحيرص على مصلحته اويعامل الطالب على أنه 

واستفادته من أوقات تواجده يف غرفة املصادر بأكرب قدر 
 ممكن. 

، (4.10)حسايب مبتوسط الثانية املرتبة املقبولية يف وجاءت    
أيضا ، وهذا يفسر من  مرتف  ، ومبستوى(0.44)معياري واحنراف

يثار إصعوبات التعلم من ثقة، و  وييتمت  به اختصاصخالل ما 
إىل  وتعاطف م  طالهبم وزمالئهم يف مكان العمل، إضافة

تواصلهم ومتابعتهم املستمرة لطالهبم، فهم مؤمنون بأن 
الطالب لن يتعلم ولن يستفيد من وجوده يف غرفة املصادر ما 

 مل تربطه الثقة مبعلمه والقبول ودفء املشاعر. 

كذلك  مرتف  مبستوى اخلربة على االنفتاح اوجاء ثالث      
، وهذا يعزى (0.45) معياري واحنراف (4.01) حسايب مبتوسط

صعوبات التعلم من االنفتاح واملتابعة  ويملا يتمت  به اختصاص
لكل جديد يف ميدان صعوبات التعلم، إضافة ملا يقدموه 
لطالهبم من اسرتاتيجيات تتصف باملواكبة لكل جديد، وما 
يضفيه من ملسات مجالية وترتيب واهتمام بغرفة الصف اخلاصة 

 به وبطالبه. 
 مبتوسط جاءت العصابية الرابعة يف املرتبة أما    
متوسط، وهنا  ومبستوى ،(0.68)واحنراف معياري (3.58)سايبح

تدل الدرجة املنخفضة على أن األفراد يتميزون باالستقرار 
وأقل عرضه للقلق واالكتئاب، وهم االنفعايل، وأكثر مرونة، 

 بعد عن العدائية، واالندفاع.أ
 مبتوسط االنبساطية اخلامسة واألخرية املرتبة ويف    

إذ منخفض،   ومبستوى( 0.48)معياري واحنراف (3.04)حسايب
ا تدل الدرجة املنخفضة على االنطواء واهلدوء والتحفظ، بعيد  

رغوبة، فهم خيصصون جل وقتهم املغري عن التداخالت 
شكل دائم وجهدهم وتركيزهم باجتاه الفئة اليت يتعاملون معها ب

إال  عن اإلثارة. نيالكالم وال باحث يومستمر، فهم ليسوا كثري 
عالت االجتماعية أن هذه الدرجة املنخفضة قد حترمهم التفا

 خرين.واالخنراط م  اآل
وجاءت هذه النتيجة خمتلفة من حيث السمات األكثر     

 أظهرت فقدا لدى املعلمني يف الدراسات السابقة، شيوع  
املقبولية، يف حني   هو شيوعا   الشخصية أكثر عوامل أن النتائج

 (.2015يف دراسة )البقيعي، اشيوع   األقل العصابية كان عامل
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 & Ayan)ا يف دراسةومسة االنبساطية كانت أكثر شيوع      

Kocacik,2010).  ويعزو الباحث هذا االختالف باختالف
 طبيعة عينة الدراسة والبيئة.

 الوظيفي لدى الرضا مستوى : مااإلجابة عن السؤال الثاني
 مت السؤال، هذا عن لإلجابة؟  ي صعوبات التعلمياختصاص

 لتقديرات املعيارية احلسابية واالحنرافات املتوسطات حساب
أدناه  واجلدول الوظيفي، مقياس الرضا على الدراسة عينة أفراد

 :ذلك يوضح

 ( 3جدول )
 الوظيفي مقياس الرضا على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية الحسابية والنحرافات المتوسطات

 المستوى المعياري النحراف الحسابي الوسط المجال
 متوسط 0.68 3.02 الرضا عن ظروف العمل

 متوسط 0.54 3.77 المجتمع وتقدير الرضا عن الذات
 مرتف  0.46 4.01 المسؤولينمع  الرضا عن العالقة

 منخفض 0.90 2.81 الجوانب المالية والحوافز الرضا عن
 متوسط 4.20 3.56 المقياس الكلي

، (3.56) بلغ الكلي الوظيفي أظهرت النتائج أن الرضا    
ظهر بُعد  فقدومبستوى متوسط.  (4.20)معياري وباحنراف

الرضا عن العالقة م  املسؤولني األعلى مبتوسط 
 وميكن ، ومستوى مرتف (0.46)، واحنراف معياري(4.01)حسايب
 اختصاصيو به يقوم الذي من خالل الدور ذلك تفسري

 بد فال هبا؛ ويتأثر يؤثر تفاعلية بيئة يف بعمله التعلم صعوبات
 جيب كذلك وخمتصني، معلمني من زمالئه م  التعامل من له
 باإلضافة فيها، اإلداري والكادر املدرسة إدارة م  يتفاعل أن
 من الشبكة وهذه التالميذ، أمور أولياء م  تعامله إىل

 املدرسة مدير تفهم فإذا املعلم، على أثرها هلا التفاعالت
 الكافية، واملساندة الدعم له وقدم دوره، نواملسؤولو  نواملشرفو 
 لديه، الوظيفي الرضا ويعزز األداء لىع وحيفزه يشجعه فهذا
 .األعلى املسؤولني م  العالقة عن الرضا بُعد ظهر حيث

يف حني جاء بُعد الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز     
، واحنراف (2.81)مبستوى منخفض، ومبتوسط حسايب 

 حيتاجهويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ما  .(0.90)معياري
 من جو وإىل حمفزة، ثرية لبيئة التعلم صعوبات ذوو التالميذ
 اونظر   الفردية، احتياجاهتم تليب كي عمل ووحدات اهلدوء،
 يعتمد أن جيب ذكره، أسلفنا كما خصائصهم يف للتباين

 كل العمل، حمطات أو التعليمية الوحدات نظام على تعليمهم
 ذلك كانأ سواء التعلم، جماالت من ما جملال ختصص حمطة
 هذا ويتطلب. األكادميية أو النمائية اجلوانب بتنمية يتعلق
 تربية تقدمي يف املعلم تساعد وأنشطة تعليمية مواد توفري األمر

 املعدات توفر إىل إضافة التالميذ، هلؤالء مناسبة عالجية
 رأسي، فوق عرض وجهاز احلاسوب مثل املساندة، واألدوات
 املعلم تساعد عمل وأوراق وبطاقات ومسجل وفيديو، وتلفاز،
 عدم حال يف أما. وإجيابية مرنة بصورة بدوره القيام على

 إىل يؤدي مما بنفسه؛ وحتضريها بإعدادها يقوم فسوف توافرها،
 ببعض القيام على ذلك يرغمه وقد اجلهد، من املزيد بذله

 إىل تؤدي قد إضافية، عمل أعباء يشكل مما باملنزل؛ األعمال
 التعليمية اخلطة أهداف لتحقيق حيتاج كما حتمله، وعدم توتره

 التعليمية، التالميذ خطط باختالف ختتلف قد لوسائل الفردية
 عملية وجيعل أمامه، املسألة يعقد سوف توفرها عدم حال ويف

 غاية يف اأمر   اخلطة أهداف وحتقيق املهارات اكتساب
 واختصاصي جيد يبذله، الذي اجلهد هذا مقابل. الصعوبة
 الشهري والدخل املادي املردود يف اتدني   التعلم صعوبات
 بُعد جاء فقد. الوظيفي الرضا بعدم يشعره وهذا واحلوافز،

 واتفقت منخفض. مبستوى واحلوافز املالية اجلوانب عن الرضا
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 من كل دراسة نتيجة م  احلالية الدراسة نتيجة
 عن الرضا تدين يف ،(2015والعنزي، الثبييت) ،(2015بقيعي،)

 .واحلوافز املالية اجلوانب
 وتقدير الذات عن والرضا العمل ظروف عن الرضا بُعدا وظهر
ويعزو الباحث ذلك إىل غياب  .متوسط مبستوى اجملتم 

 والكفاءة اخلدمة، أثناءيف  هلا تعرض واليت التدريبية الدورات
 التعليمية، للمهمات أدائه وطبيعة العمل يف والرغبة املهنية،
 وشعوره لذاته املعلم حتقيق يف أثر ذات عوامل مجيعها وهي

عن ظروف  إضافة لعدم الرضا .واالحرتام والتقدير بالتميز
 هذه وتشتمل العمل والرضا عن الذات وتقدير اجملتم ، 

 بعضها، غياب لكن وختصصه، املعلم، مؤهالت على العوامل

ا عن دارية بعيد  إأو وظيفة  بأعمال أخرى القيام يف يفكر جيعله
 .الوظيفي الرضا بعدم يشعره وهذا التعليم،

 ذات فروق توجدهل : للدراسة الثالثالسؤال اإلجابة عن 
 الكربى العوامل اخلمسة من عامل كل يف إحصائية داللة

 ملتغريات تعزى ي صعوبات التعلمياختصاص لدى للشخصية
 املتوسطات حساب مت ؟)اخلربة، اجلنس، املؤهل األكادميي(

ي صعوبات ياختصاص لتقديرات املعيارية احلسابية واالحنرافات
 الكربى للشخصية، اخلمسة العوامل مقياس على التعلم

 :ذلك يوضح أدناه واجلدول

 (4جدول )
ي صعوبات التعلم على مقياس العوامل الخمسة يالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اختصاص 

 المتغير
 مستوى
 المتغير

 النفتاح على النبساطية العصابية المقبولية
 الخبرة

 يقظة الضمير

 ع م ع م ع م ع م ع م
            

 الجنس
 0.43 4.03 0.58 3.98 0.40 3.18 0.47 3.45 0.43 4.03 ذكر

 0.45 4.27 0.42 4.02 0.44 3.36 0.40 3.87 0.44 4.24 أنثى

 الخبرة
 0.42 4.01 0.54 3.76 0.57 3.22 0.54 3.64 0.49 3.68 5أقل من 

5- 10 4.14 0.46 3.23 0.43 3.15 0.40 4.21 0.41 4.22 0.44 
 0.41 4.24 0.46 4.17 0.38 3.34 0.39 3.54 0.40 4.25 10أكثر من 

 0.40 4.19 0.58 3.89 0.44 3.21 0.42 3.24 0.46 4.16 بكالوريوس المؤهل
 0.40 4.28 0.40 4.18 0.38 3.35 0.50 3.74 0.40 4.20 ماجستري

املتوسطات  بني ظاهرية فروق وجود (4) اجلداول من يتبني
 العوامل مقياس على الدراسة عينة أفراد لتقديرات احلسابية

 الدراسة. وملعرفة متغريات حسب للشخصية اخلمسة الكربى

 حتليل استخدام مت الفروق لتلك اإلحصائية مستويات الداللة
 ذلك يبني أدناه املتعدد، واجلدول التباين

 (5جدول)
حسب  للشخصية الكبرى الخمسة العوامل على العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين للفروق المتعدد التباين تحليل نتائج 

الدراسة متغيرات
 الدللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات  مجموع الشخصية  سمات التباين مصدر

 الجنس

 0.002 *9.610 2.374 1 2.368 املقبولية
 0.010 *6.736 1.146 1 1.135 العصابية
 0.328 0.981 0.489 1 0.489 االنبساطية

 0.124 2.359 0.461 1 0.462 االنفتاح على اخلربة



 ...حممد بن عمر أبو الرب: العوامل اخلمسة الكربى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم

 

105 

 الدللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات  مجموع الشخصية  سمات التباين مصدر
 0.076 3.164 0.578 1 0.563 يقظة الضمري

 الخبرة

 0.533 0.628 0.157 2 0.318 املقبولية
 0.016 *4.165 0.712 2 1.398 العصابية
 0.791 0.224 0.115 2 0.234 االنبساطية

 0.334 1.104 0.217 2 0.426 االنفتاح على اخلربة
 0.648 0.434 0.081 2 0.161 يقظة الضمري

 المؤهل
 كاديمياأل

 0.416 0.665 0.165 1 0.165 املقبولية
 0.067 3.417 0.581 1 0.581 العصابية
 0.163 1.961 0.996 1 0.996 االنبساطية

 0.083 3.089 0.598 1 0.598 االنفتاح على اخلربة
 0.362 0.832 0.153 1 0.153 يقظة الضمري

 الخطأ

   0.26 164 40.63 املقبولية
   0.17 164 27.76 العصابية
   0.50 164 82.98 االنبساطية

   0.19 164 31.82 االنفتاح على اخلربة
   0.18 164 29.93 يقظة الضمري

 إحصائية داللة ذات فروق توجد *
بني  إحصائية داللة ذات فروق وجود (5) اجلدول يبني    

 :الشخصية مسيت على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
 اإلناث، وعدم ولصاحل اجلنس متغري إىل تعزى املقبولية، العصابية

 الشخصية األخرى مسات على إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ذات فروق وجود عدم (5) اجلدول يظهرو  .املتغري هذا إىل تعزى

 على الدراسة عينة أفراد تقديرات بني متوسطات إحصائية داللة

 املؤهل متغري إىل تعزى للشخصية اخلمسة الكربى العوامل مجي 

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم (5) اجلدول ويبني .العلمي

 العوامل مجي  على الدراسة عينة أفراد تقديرات بني متوسطات
مسة  باستثناء التدريسية اخلربة متغري إىل تعزى الشخصية
 استخدام مت الفروق تلك مصادر ولتحديد العصابية،

 :أدناه كما يظهر يف اجلدول  (Scheffe)اختبار
  (6) جدول
 الخبرة. متغير سمة العصابية حسب على العينة أفراد تقديرات متوسطات بين للفروق (Scheffe) اختبار نتائج

 10أكثر من  10-5 سنوات 5أقل من   الخبرة
 3.54 3.23 3.64 الحسابي المتوسط             

   - 3.64  سنوات 5أقل من 
5_10  3.23 4.818* - 1.960 

 -  *2.858 3.54  10أكثر من 
يف  إحصائية داللة ذات فروق وجود (6) اجلدول من يظهر   

 5خلربة )أقل من ا بني ، اخلربة متغري مسة العصابية حسب
 5)أقل من  سنوات لصاحل اخلربة (10_5) سنوات(، واخلربة

إحصائية  داللة ذات فروق ا وجودكما يظهر أيض     سنوات(.
( لصاحل 10أكثر من ) خلربةسنوات(، وا 5)أقل من  اخلربة بني

 فروق أظهرت النتائج وجود فقدسنوات(.  5)أقل من  اخلربة

 الدراسة عينة أفراد تقديرات بني متوسطات إحصائية داللة ذات

 اجلنس متغري إىل تعزى املقبولية، العصابية :الشخصية مسيت على

اإلناث. ويعزو الباحث هذه النتيجة، من حيث مسة  ولصاحل
لدى  منه أكثر املدرسة داخل املعلمات بني املقبولية إىل التواصل
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املعلمني، فاملعلمات أكثر وداعة، وأكثر تعاطف وأكثر إذعان 
من املعلمني، إضافة إىل التقمص الوجداين يظهر بصورة أوضح 

 لدى املعلمات منه لدى املعلمني.
وفيما خيص مسة العصابية، ميكن أن تفسر النتيجة بالنظر    

املعلمني،  إىل قابلية املعلمات لإلحراج والتوتر والقلق أكثر من
إضافة إىل ضعف االستقرار االنفعايل هلن مقارنة باملعلمني. 

ليت ( ا2015، البقيعي)هذه النتيجة م  نتيجة دراسة  تواختلف
اث يف مسيت االنبساط نأظهرت وجود اختالف لصاحل اإل

 Shahamiri)ويقظة الضمري. كما اختلفت م  نتيجة دراسة

&Namdrai, 2013) فروق ذات داللة اليت أظهرت عدم وجود 

ناث. لذا مت رفض يف مسات الشخصية بني الذكور واإل
 الفرضية.

 ذات فروق توجد هل: للدراسة السؤال الرابعاإلجابة عن 

 لدى الرضا الوظيفي أبعاد مستوى يف إحصائية داللة

)اخلربة، اجلنس،  ملتغريات تعزى ي صعوبات التعلمياختصاص
 ؟املؤهل األكادميي(

 املعيارية احلسابية واالحنرافات املتوسطات حساب مت    

 الرضا مقياس أبعاد على ي صعوبات التعلميلتقديرات اختصاص

 :أدناه اجلدول يف موضحة هي كما كانت فقد الوظيفي،

 (7جدول )
 الوظيفي الرضا مقياس أبعاد على صعوبات التعلم ييلتقديرات اختصاص المعيارية الحسابية والنحرافات المتوسطات 

 المتغير
 

 مستوى
 المتغير

 الرضا عن
 ظروف العمل

 الرضا عن الذات
 وتقدير المجتمع

 الرضا عن العالقة
 مع المسؤولين

 الرضا عن الجوانب
 المالية والحوافز

 ع م ع م ع م ع م

 اجلنس
 0.68 3.02 0.42 3.63 0.67 3.12 0.62 2.67 ذكر
 0.63 2.60 0.40 4.39 0.41 4.42 0.55 3.37 أنثى

 اخلربة
 0.55 2.42 0.47 3.98 0.58 3.67 0.62 2.71 5أقل من 

5- 10 3.01 0.63 3.73 0.54 3.90 0.56 3.13 0.40 
 0.63 2.88 0.46 4.15 0.54 3.91 0.38 3.34 10أكثر من 

 املؤهل
 األكادميي

 0.67 3.12 0.54 3.83 0.53 3.75 0.56 3.24 بكالوريوس
 079 2.50 040 4.19 0.48 3.79 0.64 2.80 ماجستري

 املتوسطات احلسابية بني ظاهرية فروق وجود (7) ولاجلد يبني
 الرضا الوظيفي مقياس أبعاد على الدراسة عينة أفراد لتقديرات
 الداللة اإلحصائية مستويات وملعرفة .الدراسة متغريات حسب

 أدناه املتعدد، واجلدول التباين حتليل استخدام مت الفروق لتلك
 :ذلك يبني

  (8)جدول
 حسب متغيرات للشخصية الكبرى الخمسة العوامل على العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين للفروق المتعدد التباين تحليل نتائج

 الدراسة
 مصدر
 التباين

 مجموع بعاد الرضا الوظيفيأ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الدللة

 اجلنس

 0.834 0.051 0.019 1 0.019 الرضا عن  ظروف العمل
 0.005 *7.894 2.897 1 2.897 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 
 0.022 *5.254 1.537 1 1.537 الرضا عن العالقة م  املسؤولني
 0.187 1.769 0.765 1 0.765 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

 0.179 1.698 1.218 2 1.218 الرضا عن  ظروف العمل اخلربة
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 مصدر
 التباين

 مجموع بعاد الرضا الوظيفيأ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الدللة

 0.948 0.053 0.035 2 0,035 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 
 0.062 2.957 1.658 2 1.658 الرضا عن العالقة م  املسؤولني
 0.643 0.426 0.376 2 0.376 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

 االكادميي املؤهل

 0.073 3.148 1.122 1 1.122 الرضا عن  ظروف العمل
 0.959 0.003 0.001 1 0.001 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 

 0.287 1.074 0.328 1 0.328 العالقة م  املسؤولنيالرضا عن 
 0.218 1.723 0.764 1 0.764 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

 اخلطأ

   0.352 164 63.594 الرضا عن  ظروف العمل
   0.364 164 67.126 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 
   0.317 164 56.386 الرضا عن العالقة م  املسؤولني
   0.432 164 79.453 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

  .إحصائية داللة ذات فروق توجد *
 إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت النتائج عدم فقد    

 اجلنس متغريات إىل تعزى الوظيفي الرضا أبعاد على مجي 
 بُعدي على فروق باستثناء وجود واخلربة واملؤهل األكادميي،

 م  العالقة والرضا عن الرضا عن الذات وتقدير اجملتم ،
 .اإلناث ولصاحل اجلنس، متغري إىل تعزى املسؤولني

ناث يف بُعد الرضا عن فمن حيث وجود فروق لصاحل اإل    
تقبل للمهنة اليت أكثر ناث اإلالذات وتقدير اجملتم ، جند أن 

 املعلمني، لدى منه أكثر املعلمات بالعمل تقوم هبا، والتزام
 أكثر؛ إجيابية بصورة بالعمل يسري املعلمات استقرار أن كما
 هي مما أفضل عمل أخرى فرص عن املعلمات تبحث الإذ 

فهي ناث اإلعليه، وبسبب أن العاطفة تطغى على طبيعة 
املنشودة م  طالباهتا،  تشعر بالفرح عند حتقيق األهداف

ويشعرها ذلك بنجاحها هي مما يرف  مفهوم الذات لديها، 
 ويعزز تفاعلها م  جمتمعها املتمثل بأولياء أمور الطالبات. 

 الرضا يف اجلنسني بني فروق وجود يف حني ميكن تفسري    
 تنفيذ على املعلمات حرص إىل م  املسؤولني العالقة عن

 وتنفيذ املدرسية، باألعمال وااللتزام منهن،املطلوبة  الواجبات
بتنفيذ  اومنظمة؛ فهن أكثر التزام   مميزة الرتبوية بصورة املشاري 

 البعد أكثر هذا يف الوظيفي الرضا جيعل وهذا التوجيهات،
تنفيذ  يف مياطلون الذين الذكور لدى منه اإلناث لدى

 اليت التوجيهات إىل االستماع أو منهم، املطلوبة الواجبات
 وقد اتفقت هذه النتيجة يف جزئية الرضا .نو يقدمها املسؤول

 (.2015)البقيعي، سؤولني م  دراسةم  امل العالقة عن
 عالقة توجد هل: للدراسة السؤال الخامساإلجابة عن 

 من العوامل عامل كل بني إحصائية داللة ذات ارتباطية
 الوظيفي لدى الرضا ومستوى للشخصية، الكربى اخلمسة
 ؟ي صعوبات التعلمياختصاص

 اخلمسة العوامل بريسون بني ارتباط معامالت حساب مت    
 اجلدول يظهر يف كما الوظيفي والرضا للشخصية الكربى
 :أدناه
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 ( 9جدول )
الوظيف والرضا للشخصية الكبرى الخمسة العوامل بيرسون بين ارتباط معامالت

 العوامل الخمس الكبرى للشخصية
 الرضا الوظيفي

 مستوى الدللة معامل الرتباط
 0.026 *0.172 املقبولية

 0.003 *0.213 االنبساطية
 0.000 *-0.265 العصابية

 0.342 0.071 االنفتاح على اخلربة
 0.040 *0.163 يقظة الضمري

 )موجبة( إجيابية ارتباطية عالقة أظهرت النتائج وجود فقد    
 ويقظة االنبساطية واملقبولية من كل بني إحصائية ذات داللة

 ييالوظيفي الختصاص والرضا للشخصية، الضمري كعوامل
صعوبات التعلم. فالعالقة االرتباطية املوجبة تعين أن الرضا 

الضمري   ويقظة واملقبولية الوظيفي يزداد بزيادة االنبساطية
 )سالبة( عكسية عالقة ارتباطية وجودو  للشخصية. كعوامل
الوظيفي  والرضا بني العصابية، إحصائية داللة ذات

صعوبات التعلم. والعالقة االرتباطية السالبة تعين  يالختصاصي
أن الرضا الوظيفي يقل بزيادة العصابية كسمة للشخصية. 

 بني االنفتاح إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود عدمو 
ي صعوبات التعلم. يالوظيفي الختصاص والرضا اخلربة، على

 واتفقت نتيجة الدراسة احلالية م  نتيجة 
( يف وجود ارتباط بني كل من 2015يعي، )بق دراسة

االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري م  الرضا الوظيفي، وبينت 
 أن (Zahi, Willis, Oshen, Zahi & Yang, 2013),دراسة 

 الوظيفي. الرضا يف أثرا   أقوى العوامل االنبساطية
 Shahamiri)) دراسة نتيجة م  الدراسة هذه نتيجة واختلفت 

& Namdrai, 2013 بني سلبية عالقة وجود إىل أشارت اليت 
 .الوظيفي والرضا االنبساطية

 التوصيات:

فإن  احلالية الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف    
 :اآليتب يوصي الباحث

 زيادة الرضا يف تسهم اليت والعوامل الظروف حتسني -
 ي صعوبات التعلم.يلدى اختصاص الوظيفي

ي صعوبات يلدى اختصاص الشخصية السمات استثمار -
 .التعلم يف دعم تعليم ذوي صعوبات التعلم

العالقة بني العوامل  إجراء مزيد من الدراسات حول -
الرضا الوظيفي لعينات يف و  اخلمس الكربى للشخصية

 اختصاصات أخرى.
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Abstract:  The present  study aimed at recognizing the relation between the big five personality traits and the job satisfaction 

with learning  disabilities specialist in Jeddah. To achieve the aims of this study, the gauge of the big five personality traits 

and the gauge Job Satisfaction  was applied. The sample of this study consisted of (165) male and female teachers that were 

selected on the basis of ( random cluster). The results demonstrated that the commonest personality trait is conscientiousness 

and the least common one is extraversion. The results also showed that there are differences in the traits of Agreeableness 

and neuroticism attributed to the variable of sex in favor of females; there are also differences in the trait of neuroticism 

according to the variable of teaching experience in favor of those getting the lowest experience. The results also 

demonstrated that there are no differences in the level of job satisfaction in terms of all the variables of this study except a 

difference in job satisfaction attributed to the variable of sex in favor of females.  

 

Keywords: big five personality traits; Job satisfaction; learning disabilities specialist 
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 سعود الملك جامعة طالب من عينة لدى لأللكسيثيميا – تورنتو لمقياس السيكومترية الخصائص
 

 الزهراني أحمد بن عبداهلل
  سعود امللك جامعة - الرتبية كلية – النفس علم قسم

 هـ26/3/1440 وقبل - هـ23/1/1440 قدم للنشر

من الدراسات التجريبية واليت هدفت الختبار الكفاءة السيكومرتية ملقياس تورنتو لأللكسيثيميا، ومدى مالءمته  عدد تأجري ستخلص: الم
ذات  جملتمعاهتم، وكانت معظم تلك الدراسات تدعم بشكل كبري استخدام هذا املقياس. فقد اتفقت متامًا االختبارات السيكومرتية ملقياس تورنتو

 –صعوبة وصف املشاعر  –من الدراسات التجريبية مع األبعاد الثالثة للمقياس )صعوبة حتديد املشاعر  عدديت من خالل العشرين بندًا واليت أجر 
حصائيًا بني تلك األبعاد الثالثة للمقياس. كما كان إة عالقات ارتباطية إجيابية دالة ىل أن مثإارج(،، وقد أاارت تلك الدراسات التوجه حنو التفكري اخل

عالية على التحليل العامل( للمقياس  هلا قيم (Bagbay et al., 1994; Gignac, Palmer, & Stough, 2007) لتعرف على لهدفت الدراسة احلالية  .
عايري مل، وإعداد جدول األلكسيثيمياالتعرف على البنية العاملية ملقياس كما هدفت إىل   ؛األلكسيثيميااخلصائص السيكومرتية )الصدق، والثبات، ملقياس 

البًا من ، ط260تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها الطلبة، وقد تكونت عينة الدراسة من ) ميكن يف ضوئه إذ األلكسيثيميامقياس  األداء على
الرياض. مت استخدام اإلحصاءات الوصفية )املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، والنسب املئوية،، وكذلك معامالت طلبة جامعة امللك سعود يف 

(Exploratory Factor Analysis)ارتباط بريسون، ومعامل ألفا كرونباخ، والتحليل العامل( االستكشايف  بطريقة املكونات األساسية   (Principal 
Component Analysis)  من الصدق والثبات. مقبولةلأللكسيثيميا يتمتع مبؤارات  –أن مقياس تورنتو إىل ، وقد توصلت نتائج الدراسة  

 
 .TAS-20صعوبة، حتديد املشاعر، وصف املشاعر، التوجه حنو التفكري اخلارج(، الكلمات المفتاحية: 

. 
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 مقدمة:ال

يعد الوع( باالنفعاالت، واملشاعر دلياًل على الكفاءة 
التعبري عن ، واالجتماعية، واملهنية للفرد. فالوجدانية

االنفعاالت هو اكل من أاكال السلوك املميز لإلنسان 
ى الذي ميكن من خالله احلكم على اخصيته وقدرته عل

، وجذب انتباههم، همالتواصل مع من حوله، والتأثري في
فضاًل عن ذلك تُعد املشاعر من املكونات  والتعاطف معهم ؛

األساسية يف اخصية اإلنسان فه( ُتضف( على حياة 
امتالكه ومُتكنه من االستمتاع هبا، ف ،اخاص   الشخص معًن 

فظ( عنها، يبدو يف هلا، وقدرته على الّتعبري اللفظ( وغري الل
وذلك لضمان استمرار الّتوافق احليوي النفس( غاية األمهية ؛ 
، يف حني Bio-Psycho Social Adjustmentاالجتماع( لديه 

املشاعر، قد أنَّ العجز يف الّتعبري اللفظ( وغري اللفظ( عن 
البني يُؤدي إىل اضطرابات يف الشخصية من جانب، والّتواصل 

،. ونظرًا ألنَّ Nemiah, 1997من جانب آخر ) اخص(
اإلنسان بطبيعته فاعل ومنفعل معًا يف آٍن واحد، فإنه ليس 
مبعزل عن تأثري األحداث، واملواقف الضاغطة فيه، والذي قد 

فسية لديه، كاالكتئاب يُؤدي تأثريها إىل ظهور اضطرابات ن
Depression الذي أصبح من أكثر االضطرابات  مثاًل؛

 ،.1998الثقافات اإلنسانية )إبراهيم،  مجيعالنفسية انتشاراً يف 
أوضحت التقارير األوىل أن املرضى الذين يعانون من 
صعوبات وصف املشاعر، والتمييز بني املشاعر واجلسم، 

على اخلربات اليت تعتمد  تركيز أكثركان لديهم   واألحاسيس
، Taylor, Bagby, & Parker, 2003a) على األمناط املعرفية

 ,Swart, Kortekaasنقص يف اجلوانب العاطفية ) جانب  ىلإ

& Aleman, 2009; Di Tella & Castelli, 2016 ظهر ،،
، والذي 1940خر األربعينيات )يف أوا األلكسيثيميامصطلح 

، على يد سيفنيوس، وذلك لوصف 1972مت صياغته يف عام )
املرضى الذين يعانون من تلك الصعوبات اآلنفة الذكر ممن مل 

 ,Bagby, Parker)) تنطبق عليهم معايري أهلية العالج النفس(

& Taylor, 1994; Praceres, Parker, & Taylor, 2000; 
Sfineos, 1973; Yoshida, 2000). 

ذين يعانون ضى الاملر  لدى األلكسيثيمياكما وجدت 
مبا يف ذلك  ؛ حمدد زمنة دون أن يكون هلا سببملااآلالم 

 vanاملرضى الذين يعانون من اضطراب الفيربوميالغيا )

Middendorp et al., 2008 واالكتئاب، واالضطرابات ، ،
،، وارتفاع ضغط الدم، Kusevic et al., 2013السيكوسوماتية )
، واملرضى النفسيني الذين يعانون من ومرض كروون

)اضطرابات اهللع، والقلق، واالكتئاب،، وأيضًا أولئك الذين 
 ,.Marchesi et al)يعانون من مرض الكلى، وأمراض الروماتيزم 

2013; Sayar, Kirmayer, & Taillefer, 2004; Silva, 
Freitas, Moreira, Santos, & Almeida, 2016; Di Tella & 

Castelli, 2016).  ومن ناحية أخرى فإن نسبة انتشار
 & ,Steinweg, Dallas)% بني السكان 7فاقت  األلكسيثيميا

Rea, 2011)  دون أن يكون هناك ارتباط بأي اضطرابات
 ;Cox, Kuch, Parker, Shulman, & Evans, 1994)حمددة )

Praceres et al., 2000; Yoshida, 2000, 2007)نه من ، كما أ
وف أن نسبة انتشار اضطراب الفيربوميالغيا كان أكثر املعر 

. يف ،Hintistan, Cilingir, & Birinci, 2013لدى النساء )
ىل أن املرضى الذين يعانون من إاارت دراسة حديثة أ

، واالكتئاب والذي من ملاألاضطرابات مزمنة لألمل يعانون من 
مع مرور الوقت بني أولئك الذين  اسوءً  املرجح أن يزدادوا

 ,Saariaho, Saariaho, Mattila) األلكسيثيميايعانون من 

Joukamaa, & Karukivi, 2016.، 
للجغرافيا  اإلحصاءات اليت نشرها املعهد الربازيل( 

 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)حصاء واإل
من الربازيليني الذين ٪ 12.4أن إىل أاارت واليت . 2004عام 

مل حيصلوا على التعليم أو  ،57-15) ترتاوح أعمارهم بني
٪ من 8.3حصلوا على أقل من سنة واحدة من الدراسة، وأن 

،. وقد حبثت الدراسات العالقة IBGE, 2016) السكان أميون
بني احلالة االجتماعية، واالقتصادية، ومستوى التعليم 

. ,Carneiro & Yoshida, 2009; Lumley)واأللكسيثيميا 
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Stettner, &Wehmer, 1996)  وعلى الرغم من ذلك، فإن
ىل ، واليت حتتاج إكسيثيميا ليف أدوات تقييم األ اهناك نقصً 

إعادة تعديل، وتكييف بشكل مناسب لالستخدام مع 
األاخاص ذوي املستويات املنخفضة من التعليم. وأظهرت 

مستويات  الذين لديهمأن الناس  2015دراسة نشرت يف عام 
وبات أكثر يف االستجابة منخفضة من التعليم يعانون من صع

 واليت تبنيبشأن النشاط البدين،  ةذاتي ةتطبيقي ةانعلى استب
ستخدام نتيجة لذلك أهنا تفتقر إىل معامالت صدق كافية لال

يؤكد احلاجة إىل تكييف األدوات  اجملموعة؛ ممامع هذه 
 منخفضة التعليمخدام مع األاخاص ذوي املستويات لالست

(Winckers et al., 2015 .، الدراسات أنوقد أظهرت 
األمر  تزداد مع التقدم يف العمر، األلكسيثيميةاخلصائص 

ىل الرتكيز أكثر على عمليات التفكري إالذي يقودنا 
(Hintistan et al., 2013 وأن أولئك الذين لديهم مستوى ،

يف وقت  األلكسيثيميةأقل من التعليم تظهر لديهم اخلصائص 
 ,Onor, Trevisiol, Spano, Aguglia, & Paradisoمبكر )

2010،. 
 وضعت يف قد أدوات تقييم األلكسيثيميا بعضكان 

وكان أحد امليالدية،  (1980s)، والثمانينات 1970sالسبعينات )
أكثر تلك األدوات املستخدمة ايوعًا لقياس األلكسيثيميا هو 

،، والذي أعده كل من TASمقياس تورونتو لأللكسيثيميا )
 ,.Bagby, Parker, et al) (1980s)وباجيب يف  ،تايلور، ريان

1994; Bagby, Taylor, & Parker, 1994; Praceres et al., 
2000; Taylor, Bagby, & Parker, 2003b; Wiethaeuper, 
Balbinotti, Pelisoli, & Barbosa, 2005; Yoshida,   2000, 

كبديل لبعض املقاييس مثل: مقياس الشخصية ،  (2007
 سفينوس ومقياس ومستشفى بيت إسرائيل - لشالينج

ت تعاين من الضعف يف خصائصها النفس(، واليت كان
 ,Taylor et al., 1988, 2003b; Taylor, Ryan)السيكومرتية 

& Bagby, 1985)( ويقيس مقياس .TAS مخس أبعاد رئيسة ،
، صعوبة 2، صعوبة وصف املشاعر. )1لأللكسيثيميا ه(: )

، عدم التأمل 3املشاعر واألحاسيس اجلسدية )التمييز بني 

، احلياة اخليالية الفقرية وسوء 5) ، املطابقة االجتماعية4)
 .،Taylor et al, 1985, 2003a) دعاء احللماست

، بنداً 41، يف البداية حيتوي على )TASوكان مقياس )
وكانت االستجابة عليه وفقًا ملقياس ليكرت مكونة من مخس 

أوافق إىل حد ما، ال ، 2)أوافق بشدة، ال ، 1استجابات: )
، 5، أوافق إىل حد ما، و )4، ال أوافق وال أختلف، )3)

مت ا بندً ، 25،، )41بشدة. ومن بني هذه البنود الـ )أوافق 
آخرين، مثانية بنود كانت مستمدة  مؤلفنيإعدادها من قبل 

من مقياس الشخصية لشالينج سفينوس اخصية مقياس 
(SSPS،،  وأربعة بنود من املقياس كانت مستمدة أيضًا من

 لغارنر الوع( االستباق( من اضطراب األكل، و مقياس الوع(
،، Garner, Olmsted, & Polivy, 1983، )1983ورفاقه )

وأربعة بنود أخرى كانت من مقياس احلاجة إىل اإلدراك 
(Cacioppo & Petty, 1982)(مت 16. وتلك البنود الـ ،

تنقيحها، وكانت االستجابة عليها مخس نقاط على مقياس 
 إذ، 1985ورفاقه ) ،تايلور. (Taylor et al., 2003a)  ليكرت

 ا، طالبً 542) من قاموا بإجراء دراسة استطالعية مكونة
، من جامعتني 68.5قسم علم النفس )%ا يدرسون يف جامعيً 

جراء التحليل العامل( للمقياس مت اإلبقاء كنديتني. وبعد إ
 ,.Taylor et alبنداً، ) 41، بنداً من أصل املقياس )26على )

1985, 2003a.، 
من الدراسات التجريبية واليت هدفت عدد أجريت  لقد

، الختبار الكفاءة السيكومرتية ملقياس تورنتو لأللكسيثيميا
الدراسات  مته جملتمعاهتم، وكانت معظم تلكومدى مالء

فقد اتفقت متاماً . تدعم بشكل كبري استخدام هذا املقياس
بنداً  ملقياس تورنتو ذات العشرين االختبارات السيكومرتية

من الدراسات التجريبية مع  عدد أجريت من خالل واليت
صعوبة  –األبعاد الثالثة للمقياس )صعوبة حتديد املشاعر 

ارج(،، وقد أاارت التوجه حنو التفكري اخل –وصف املشاعر 
ة عالقات ارتباطية إجيابية دالة ىل أن مثإتلك الدراسات 

قيم ا كما كان هل  بني تلك األبعاد الثالثة للمقياس.حصائيًا إ
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 ;Bagbay et al., 1994) عالية على التحليل العامل( للمقياس

Gignac, Palmer, & Stough, 2007). 
  - النسخة األصلية األوىل -كان مقياس تورنتو      

والذي  "بعد صعوبة التخيل حيتوي على بعد رابع يسمى " 
من بنية املقياس املعد سابقاً. ولكن عندما  اً جزء د  كان يع
من الدراسات التجريبية السابقة واليت تناولت  عددأجريت 

 إىل اخلصائص السيكومرتية للمقياس بأبعاده األربعة توصلت
)صعوبة التخيل، إما أنه غري مرتبط أو  عأن ذلك البعد الراب

 Havilan etمرتبط بشكل سليب ببقية األبعاد الثالثة للمقياس )

al., 1991; Taylor et al., 1985ليه إ ن ما توصلت، لذا فإ
حدت بفريق إعداد هذا املقياس  نتائج قدهذه الدراسات من 

د يف ذلك سببًا يف استبعاد ذلك البعد )صعوبة أن جيإىل 
وعلى النقيض  .،Taylor et al., 1992) التخيل، من املقياس

من ذلك، فإن معظم الدراسات اليت استخدمت )منوذج 
تورنتو للمقابلة لأللكسيثيميا، توصلت على أن البعد الرابع 
)صعوبة التخيل، قد ارتبط بشكل إجيايب مع بقية األبعاد 

 الثالثة من املقياس 
(Bagby et al., 2006; Caretti et al., 2011; Grabe et al., 

2009; Inslegers et al., 2013). 
من الدراسات  عددومن جانب آخر، فإنه من خالل 

االرتباطية مع مقاييس أخرى تستخدم لأللكسيثيميا أوصت 
فقد ،. Podsakoff et al., 2003باستخدام منهجية خمتلفة )

عنيت كل من العينات اخلمسة باختبار معامالت االرتباط بني 
، واملقياس تورنتو TSIA) منوذج تورنتو للمقابلة لأللكسيثيميا

 ، TAS-20األصل( لأللكسيثيميا )
(Bagby et al., 2006; Caretti et al., 2011; Grabe et al., 

2009; Inslegers et al., 2013).  
لنموذج تورنتو  —العينات الثالثة تلك يف معظم  إن

، ومقياس تورنتو األصل( TSIAللمقابلة لأللكسيثيميا )
دالة ال توجد عالقات ارتباطية — ،TAS-20لأللكسيثيميا )

 ,.TAS-20 ،(Bagby et alحصائياً بالدرجة الكلية للمقياس )إ

2006; Caretti et al., (2011 ،توجد دراسة أجريت  يف حني

قارنت بني منوذج تورنتو للمقابلة  هنفسالسياق يف 
، مبقياس آخر يستخدم لأللكسيثيميا TSIAلأللكسيثيميا )

(BVAQ،  بالبعد الرابع حصائيًا إقد ارتبط بشكل دال
مع حصائيًا إتخيل،، ولكنه مل يرتبط بشكل دال )صعوبة ال

وجد تايلور  لقد ،.TAS-20بقية األبعاد الثالثة للمقياس )
وبة التخيل مل ترتبط البنود اخلاصة ببعد صع ، أن2016وبقيب )

بقية األبعاد الثالثة للمقياس، وأن معظم بشكل جيد ب
الدراسات التجريبية يف هذا اجملال قد توصلت لنفس النتيجة 

 ,Taylor & Bagby, 2016; Czernecka &Szymura)السابقة 

، كما أاارت معظم الدراسات التجريبية اليت أجريت (2008
على األاخاص الذين يعانون من درجة عالية من 

أنه ال توجد  إىل مستوى أقل لأللكسيثيميا، أو األلكسيثيميا
أو حىت احليوية  التخيلية،اختالفات يف مالحظة الكفاءة 

 ,Bausch et al., 2011; Golenaللتخيل البصري املرئ( )

فإن حصيلة نتائج تلك الدراسات  وكحصيلة طبيعية ،.2014
: إىل أي مدى يكون بعد يتالتساؤل اآلىل إيبية تقودنا التجر 

 ,Watters, Taylor) األلكسيثيميامن  االتخيل جزءً صعوبة 
Bagby, 2016; Watters, Taylor, Quilty, & Bagby, 

2016).  
 من الربازيليةمن طور النسخة ، أول 2000كان يوايدا )

، وذلك بنداً  ،26، والذي حيتوي على )TASمقياس )
، من الذكور، 23.2)%ا طالبً  ،581) باستخدام عينة من

جامعة  من عاماً  ،52-17)أعمارهم بني تراوحت  والذين
وقد أسفرت نتائج التحليل خاصة يف مدينة ساو باولو. 

بناء مقياس  عن أربعة عوامل كانت متسقة معالعامل( 
، 8، 4، 3، 1) البنود : ااتمل علىالعامل األول األلكسيثيميا

القدرة باملرتبطة ، و 26، 25، 23، 22 ،20، 17، 14، 10
، واجلسم ،والتمييز بني املشاعر ،ووصف املشاعرعلى حتديد 

 ،15 ،5 ،2) البنود ااتمل على الثاين: األحاسيس. العاملو 
الثالث: احتوى  أحالم اليقظة. العاملباملرتبطة و  ،18 ،16
 املرتبطة خارجياً و  ،24، 21، 19، 13، 11، 9 ،7) البنودعلى 
، 12، 6) البندينتضمن  والعامل الرابع:التفكري.  نحىمب
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حنو اآلخرين املشاعر بالقدرة على التواصل ببعد املرتبطة و 
(Yoshida, 2000, 2007.، 

الربازيل يف التحليل النفس( وأحباث األمل والعالج  يوفر مركز
النفس( للمرضى الذين يعانون من ظروف مؤملة.  العالج

ة ساو باولو ويرتبط هذا املركز بقسم الطب النفس( يف جامع
مثلها مثل غريها من خدمات الصحة  —اليت توفراالحتادية 

خمتلفة من خدمات الرعاية  اأنواعً  — العامة يف الربازيل
مستوى الصحية للمرضى الذين يعانون من اخنفاض يف 

مبا يف ذلك العالج النفس(، والعالج الطبيع(،  التعليم؛
العالج  من أهدافالستشارات املتعلقة بالتغذية. إن وتقدمي ا
النواح( العقلية للظواهر املتعلقة باجلسد،  تشجيعالنفس( 

وتشجيع املعتقدات املتعلقة باملشاعر واألحاسيس، وغريها من 
اجلوانب املتعلقة باملشاعر الداخلية للفرد بالعامل الذي يعيش 

 ,Semer, 2012; Pirlot & Corcos, 2012; Taylorفيه )

Bagby & Parker, 2016 .، 
أعراض تقييم فعالية العالج النفس( يف احلد من إن 

ووصف  ،وتعزيز قدرة املرضى على حتديد األلكسيثيميا،
يتطلب أدوات تقييم مناسبة. وبالنظر إىل أن نسبة   مشاعرهم

كبرية من مستخدم( اخلدمات الصحية العامة لديها اخنفاض 
من  أنه لوحظفقد  ؛يف بعض األحيان مستوى التعليميف 

لالستخدام  اً مناسبيكون  لأللكسيثيميا إجياد مقياسالضروري 
مقياس خاص عدم وجود  ويف ضوء .األفرادمع هذه الفئة من 
هذه  فإن  -على حد علم الباحث  –بالبيئة السعودية 

البالغني عداد مقياس فعال يستخدم مع إإىل تسعى الدراسة 
إجياد  من مثو  باأللكسيثيميا،الذين يعانون من أعراض تتعلق 

مقياس يتميز خبصائص سيكومرتية مناسبة تكون معينة 
ني من جهة، وللباحثني يف اجملال النفس( يلألخصائيني النفس

 من جهة أخرى لتقييم األلكسيثيميا.

 مشكلة الدراسة:

 ية:تت مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلحتدد

خلصائص السيكومرتية )الصدق، والثبات، ملقياس اما  .1
على عينة سعودية من طلبة جامعة امللك سعود  ثيمياياأللكس
 بالرياض؟

على عينة سعودية  األلكسيثيمياما البنية العاملية ملقياس  .2
 من طلبة جامعة امللك سعود بالرياض؟

ثيميا ميكن يف يما معايري األداء على مقياس األلكس .3
ضوئها تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها طلبة جامعة 

 ياض؟امللك سعود بالر 

  أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة احلالية إىل:
التعرف على اخلصائص السيكومرتية )الصدق، والثبات،  .1

ثيميا على عينة سعودية من طلبة جامعة امللك يملقياس األلكس
 سعود بالرياض.

ثيميا يالتعرف على البنية العاملية ملقياس األلكس .2
سعودية من طلبة جامعة امللك سعود  عينة باستخدام
 بالرياض.

ثيميا يمقياس األلكس إعداد جدول معايري األداء على .3
تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها طلبة  ئهميكن يف ضو 

 جامعة امللك سعود بالرياض. 

 أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها النظرية من اجلدوى العلمية 
بشكل عام كإضافة جديدة  األلكسيثيمياوالعملية ملقياس 

للمكتبة العربية لتلبية حاجات العاملني يف القطاعات التعليمية 
 والصحية اليت تعن بالصحة النفسية.

تأيت أمهية هذه الدراسة من الناحية العملية التطبيقية  كما  
على حد علم  –كوهنا أول دراسة على البيئة السعودية 

ميكن من خالهلا توفري أداة قياس فعالة تستخدم  -الباحث 
وتعني على تقييم وتشخيص لأللكسيثيميا ذات خصائص 

املتخصصني  سيكومرتية مناسبة ميكن أن تستخدم من قبل
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خصائيني رااد والعالج النفس( من أيف ميدان اإل والعاملني
داخل مستشفيات كان ذلك يف   ء أسوا وباحثني نفسيني

اخلدمات  أماكن تقدمييف  موجممعات األمل، أالصحة النفسية 
 مراكز وعيادات خارج بيئة املستشفيات. يف األخرى الصحية 

 الدراسة: مصطلحات

 :(Alexithymia)األلكسيثيميا 
حالة تعكس جمموعة من أوجه القصور يف القدرة على  

الّتعامل مع االنفعاالت من الناحية املعرفية، كما تعكس 
 & ,Taylor, Ryan) يف تنظيم وجدانياته صعوبات لدى الفرد

Bagby, 1994) ويعرف إجرائياً، بالدرجة اليت حيصل عليها .
 على مقياس األلكسيثيميا املستخدم يف هذه الدراسة.

 حدود الدراسة:

 ية:تعلى احلدود اآل األلكسيثيمياياس اقتصر تقنني مق
العام الدراس(  الفصل الدراس( الثاين منالزمانية: 

 -21/1/2018خالل الفرتة ) ،هـ1439-1438)
15/3/2018،. 

 .جبامعة امللك سعود كلية الرتبية بطال البشرية:

 

 اإلحصائية: األساليب

 SPSSمت استخدام احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 ية:تواألساليب اإلحصائية اآل ،22
املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، والنسب املئوية، 
 معامل ألفا كرونباخ، معامل ارتباط بريسون، والتحليل العامل(
االستكشايف من الدرجة األوىل، والتحليل العامل( 

 .االستكشايف من الدرجة الثانية

 جراءات الدراسةإ

 امعة امللك سعودجب كلية الرتبية  بطال :مجتمع الدراسة
ون الطالب وفقًا إلحصائية وكالة الكلية لشؤ  والبالغ عددهم

 ، طالباً.1264)
 :عينة الدراسة

، طالبًا من طلبة كلية 260تكونت عينة الدراسة من )
املسجلني للعام الدراس(  الرتبية جبامعة امللك سعود

يف الفصل الدراس( الثاين يف مستوى  1438/1439
مثلت ما واليت  ،بسيطة عشوائية، اختريوا بطريقة البكالوريوس
، 1يبني اجلدول رقم )و الدراسة.  من جمتمع %،20.6نسبته )

 توزيع عينة الدراسة وفقاً لبياناهتم األولية.
 

 (1م )جدول رق
 توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األولية

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 التعليم( لألباملستوى 

 17.6 45 ابتدائ(
 12.9 33 متوسط
 28.2 72 ثانوي
 30.6 78 جامع(

 7.8 20 دراسات عليا
 2.7 12 مل حيدد

 املستوى التعليم( لألم

 28.2 72 ابتدائ(
 12.9 33 متوسط
 27.8 71 ثانوي
 22.4 57 جامع(
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 2.0 5 دراسات عليا
 6.7 22 مل حيدد

 االجتماعيةاحلالة 

 74.5 190 أعزب
 14.5 37 متزوج
 9.0 23 مطلق
 2.0 10 أرمل

 عدد أفراد األسرة

 20.4 52 أفراد 5أقل من 
 45.1 115 أفراد 6-8من 
 33.7 86 أفراد فأكثر 9من 

 0.8 7 مل حيدد

 دخل األسرة

 16.9 43 أالف لاير 5أقل من 
 29.0 74 أالف لاير 10-5من 
 29.4 75 ألف لاير 20-10من 

 22.7 58 ألف لاير 20أكثر من 
 2.0 10 مل حيدد

 100.0 255 اجملموع

 دوات الدراسة:أ

 Torontoأواًل: مقياس تورنتو لأللكسيثيميا 

Alexithymia Scale – TAS) :) 
 ,Taylor, Ryan & Bagby)أعّده تايلور وريان وباجيب      

 Toronto)، ويُطلق عليه مقياس "تورنتو" (1994

Alexithymia Scale – TAS)  ،يُعد هذا املقياس من أوسع  إذ
األدوات استخداماً يف تشخيص مرضى األلكسيثيميا، ويتكون 

ة أبعاد رئيس ة، بندًا موزعة على ثالث20هذا املقياس من )
 : يتوذلك على النحو اآل

بنود تقيس هذا  ،7بعد صعوبة حتديد املشاعر، ويضم ) ،1)
البعد مثل "لدي مشاعر لست قادرًا على حتديدها بشكل 

 واضح".
، بنود مثل 5بعد صعوبة وصف املشاعر، ويضم ) ،2)

 "أجد صعوبة يف وصف مشاعري حنو اآلخرين".
ثل " ، بنود م8بعد التوجه اخلارج( يف التفكري ويضم ) ،3)

 يف حل مشكاليت يدينأجد أن استكشاف مشاعري يف
 الشخصية"

ليكرت  عن عبارات املقياس وفقًا ملقياس ُمستجيبـجُييب ال   
، درجات، 5تُعطى اإلجابة غري موافق بشدة ) إذاخلماس(، 

، 3، درجات، وغري متأكد )4وغري موافق بدرجة متوسطة )
درجات، وموافق بدرجة متوسطة )درجتان،، وموافق بشدة 
)درجة واحدة،. ويتم عكس الدرجات الوزنية يف العبارات 

، لكل مستوى من مستويات 9-13-18السالبة اآلتية )
األعراض األربعة، يتم حتديد  لاإلجابة. وجبمع الدرجات لك

 إذدرجة األعراض األلكسيثيمية لدى املكتئب املستجيب 
بلغ  وقد،. 20-100ترتاوح الدرجة الكلية للمقياس بني )

 ،، وكذلك بلغ ثبات0.81لفا كرونباخ )ثبات املقياس بطريقة أ
 ،.0.77املقياس بطريقة إعادة االختبار )

ىل اللغة إقياس وألغراض الدراسة احلالية فقد متت ترمجة امل    
للتأكد  للغة اإلجنليزيةاومت عرضه على متخصصني يف  العربية ،

من سالمة الرتمجة، ومت إجراء التعديالت املناسبة يف ضوء 
مالحظاهتم وآرائهم، كما متت ترمجته بصورة عكسية من اللغة 

صدق ومت الّتحقق من دالالت العربية إىل اللغة اإلجنليزية، 
للمقياس على البيئة السعودية من خالل عرضه على  احملكمني

، من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء 7)
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هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس، واإلرااد النفس( يف 
جامعة امللك سعود، وذلك هبدف الوقوف على دالالت 

لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة، واحلكم  صدق احملكمني
البنود  ءمةية: مالعلى حمتوى البنود وفقًا للمعايري اآلت

قياس، وسالمة صياغة البنود، ومدى وضوح املعن من للم
% كنسبة اتفاق 75الناحية اللغوية، كما مت اعتماد معيار 

وذلك لقبول الفقرة. واقرتح احملكمون جمموعة من املالحظات 
بعض البنود،  تتعلق بصياغةاملقياس  الطفيفة على بعض بنود

مت األخذ جبميع الّتعديالت املقرتحة يف الصورة النهائية  إذ
 للمقياس. 

 صدق االتساق الداخل(كما قام الباحث حبساب     
للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بني الدرجة 

ليه البند، والدرجة الكلية إلى البند وبني البعد الذي ينتم( ع
، ،2جلدول )قد كانت النتائج كما يف اعلى املقياس. و 

 ،.3( واجلدول

 نتائج الدراسة:

مؤشارات والذي ينص على" ماا  السؤال األول: لإلجابة عن
لخصااااااائص الساااااايكومترية )الصااااااد   والثبااااااات( لمقياااااااس ا

ثيميا علااى عينااة سااعودية ماان طلبااة جامعااة الملااك ياأللكساا
فقـــد مت حســـاب صـــدق االتســـاق الـــداخل(  ساااعود بالرياااا  "

ريســـون بـــني للمقيـــاس مـــن خـــالل حســـاب معـــامالت ارتبـــاط ب
كـدليل علـى صـدق املقيـاس الدرجة الكليـة للمقيـاس،  الفقرات و 

اجملمــوع بــني الفقــرة و حصــائياً إوكانــت معــامالت االرتبــاط دالــة 
،. كمــا مت 2اجلــدول رقــم )بمــا هــو موضــح ك للمقيــاسالكلــ( 

لبعـــد لفـــا كرونبـــاخ أســـاب ثبـــات املقيـــاس مـــن خـــالل معامـــل ح
لبعــد و  صــعوبة حتديــد املشــاعر، ولبعــد صــعوبة وصــف املشــاعر،
ــاالتوجــه اخلــارج( يف التفكــري، وملقيــاس األلكســيثيميا ك كمــا ،  لًي
كمــا هــو مت اســتخراج ثبــات االختبــار عــن طريــق إعــادة التطبيــق  

 ،.3موضح باجلدول رقم )
 : االتساق الداخل( ملقياس األلكسيثيميا:أوالً 

 وحلساب االتساق الداخل( قام الباحث حبساب اآليت:
عالقة االرتباط بطريقة بريسون بني درجات أفراد العينة على  . أ

مـــع الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس واجلـــدول اآليت يوضـــح فقـــرة كـــل 
 ذلك:

 ،2جدول  )
 كلية للمقياسمعامالت ارتباط بنود مقياس األلكسيثيميا بالدرجة ال 

 معامل االرتباط بالمقياس م معامل االرتباط بالمقياس م
A1 .695** A11 .701** 
A2 .719** A12 .753** 
A3 .746** A13 .469** 
A4 .712** A14 .404** 
A5 .765** A15 .520** 
A6 .812** A16 .557** 
A7 .700** A17 .555** 
A8 .681** A18 .560** 
A9 .205** A19 .529** 

A10 .688** A20 .540** 
 0.05* دالة عند مستوى 
 0.01** دالة عند مستوى 
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الســـابق أن قـــيم معـــامالت ، 2)يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول 
رجـــــــــة الكليـــــــــة ملقيـــــــــاس االرتبـــــــــاط لفقـــــــــرات البعـــــــــد األول بالد

، ومجيعهـــا قـــيم 812 -. 205بـــني )قـــد تراوحـــت األلكســـيثيميا 
،، فيمـــــــا كانـــــــت قـــــــيم 0.01دالـــــــة إحصـــــــائياً عنـــــــد مســـــــتوى )

رجـــة الكليـــة ملقيـــاس معـــامالت ارتبـــاط فقـــرات البعـــد الثـــاين بالد
،، ومجيعهـا أيضـاً 753-. 404قد تراوحت بـني )األلكسيثيميا 

،، وهــذا يــدل علــى أن 0.01قــيم دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى )
 مقياس األلكسيثيميا يتمتع

 عالية من االتساق الداخل(. بدرجة 
 اً: ثبات مقياس األلكسيثيميا:ثاني

للتحقق مـن ثبـات مقيـاس األلكسـيثيميا ومسـتوى صـالحيته 
كرونبــاخ -ونســبة موثوقيتــه قــام الباحــث باســتخدام معامــل ألفــا

(Cronbach's Alphaـــــائج 3) ،، واجلـــــدول رقـــــم ، يوضـــــح نت
 معامالت الثبات ألبعاد مقياس األلكسيثيميا.

 ،3جدول )
 ةياس األلكسيثيميا وأبعاده الرئيسيوضح معامالت الثبات ملق 

معامل الثبات  معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد
 بالتجزئة النصفية

معامل الثبات 
 بطريقة جتمان

 86. 7 صعوبة حتديد املشاعر

.67 .64 
 66. 5 صعوبة وصف املشاعر
 61. 8 التوجه اخلارج( يف التفكري

 85. 20 الثبات الكلي لمقياس األلكسيثيميا
، أن قيمة معامل الثبات 3يتضح من جدول رقم )

باستخدام طريقة ألفا كرونباخ لبعد صعوبة حتديد املشاعر 
،، 66.،، ولبعد صعوبة وصف املشاعر تساوي )86.تساوي )

لبعد قيم ثبات مرتفعة، وكانت قيمة معامل الثبات  وه(
 ،، وملقياس 61.اخلارج( يف التفكري تساوي ) التوجه

كما مت استخراج الثبات عن ،  ،85.تساوي ) لًيااأللكسيثيميا ك
،، وكذلك باستخدام 67.بلغت ) فقد ،التجزئة النصفية طريق

قيم ثبات جيدة، مما ،، وه( 64.بلغت ) فقدطريقة جتمان 
 املقياس بدرجة مناسبة من الثبات. اتصافيشري إىل 

اتفقت نتائج الدراسة احلالية فيما يتعلق باالتساق الداخل(   
الثبات للمقياس مع أبعاده وكذلك معامالت  للمقياس،

 ;Bagby et al., 2006) د من الدراسات األجنبيةمع عدة الرئيس
Caretti et al., 2011; Grabe et al., 2009; Inslegers et al., 
2013; Semer, 2012; Pirlot & Corcos, 2012; Taylor, 
Bagby & Parker, 2016). 

نــت كا  إذ ،األلكســيثيمياس ) أجريــت علــى هــذا املقيــاالــيت 
ىل حـــد كبـــري مـــع معـــامالت إمعـــامالت الصـــدق والثبـــات قريبـــة 

 حصائياً عنـدإدالة وقد كانت  احلالية،الصدق والثبات للدراسة 
ملقيـــــاس يتمتـــــع ىل أن اإ،، وهـــــذا يشـــــري 0.01مســـــتوى داللـــــة )

 بدرجة مناسبة من الصدق والثبات.
السؤال الثاني: والذي ينص علاى" مااهي البنياة  إلجابة عنل

علاى عيناة ساعودية مان طلباة  ثيميايالعاملية لمقيااس األلكسا
وللتعـرف علـى البنيـة العامليـة  "؟جامعة الملك ساعود بالرياا 

التحليــــل العــــامل( للصــــورة احلاليــــة للمقيــــاس اســــتخدم الباحــــث 
ــــات الرئيســــســــلوب أاالستكشــــايف وفــــق   Principal)ة املكون

Component Analysis). 
للتحقــق مــن مناســبة البيانــات للتحليــل العــامل( مت اختبــار 

 فقـد، KMOولكـن )أمـاير و البيانات عـن طريـق اختبـار كـايزر و 
دى علـــى مـــن احلـــد األ، وهـــ( أKMO= 0.867بلغـــت قيمـــة )

البيانــات للتحليــل العــامل(. ويــدعم  املطلــوب. ممــا يؤكــد مالءمــة
 فقـد، Sphericity - Bartlett'sذلك قيمـة بارتليـت سفارسـيت )

، وهــــ( دالــــة 1481.338كانــــت قيمــــة مربــــع كــــاي لبارتليــــت )
، ممـــا P=0.000"القيمـــة "صـــفر" )sigبلغـــت قيمـــة " إذإحصـــائياً 

يؤيد رفضنا للفرضية الصـفرية الـيت تقـول إنـه ال يوجـد ارتباطـات 
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بــــني فقــــرات املقيــــاس. وللتعــــرف علــــى البنيــــة العامليــــة للصــــورة 
التحليــــــــــل العــــــــــامل( اس اســــــــــتخدم الباحــــــــــث احلاليــــــــــة للمقيــــــــــ

 Principal) ةســــلوب املكونــــات الرئيســــاالستكشــــايف وفــــق أ

Component Analysisــــة ،، إ ذ مت حتليــــل املصــــفوفة االرتباطي
، يف Kaiserلفقـــرات املقيـــاس، وذلـــك باســـتخدام حمـــك كـــايزر )

،،  حبيـــث يعـــد العامـــل 2010دوديـــن، ) اختيـــار عـــدد العوامـــل

، صـحيح، كمـا  1.0 ≥ذا كانت قيمة جـذره الكـامن ) ا إجوهريً 
تشـــــبعات  امـــــل اجلوهريـــــة باحتوائهـــــا علـــــى ثـــــالثحـــــددت العو 

، كحــــد 0.30) جوهريــــة علــــى األقــــل، وقــــد اســــتخدمت القيمــــة
جــراء مت ا هلــذا اإلالفقــرات بالعوامــل، ووفًقــدى لقبــول تشــبعات أ

 ،(5 استخالص
 ،. 1امل، كما هو مبني بالشكل رقم )و ع

 
 

 

ا دااًل على العامل تشبعت تشبعً ن الفقرات اليت وقد تبني أ
، فقرة، وهذا يؤكد متركز فقرات املقياس حول 12ول بلغت )األ

بني أن هذه تعامل عام تشرتك فيه فقرات املقياس، وقد 
%، من التباين الكل(  56.46ما نسبته ) العوامل فسرت

للمقياس وقد تراوحت اجلذور الكامنة هلذه العوامل بني 
 ،،5، والعامل رقم )1، بني العامل رقم )1.1ىل )، إ5.61)

وكذلك قيمة االارتاكيات  يبني ذلك. ،5واجلدول رقم )
للفقرات واليت متثل نسبة التباين املفسر بواسطة العوامل 

ول اليت ميكن نالحظ أن اارتاكية املتغري األ إذاملستخرجة، 

من التحليل العامل( من الدرجة تفسريها بالعوامل املستخرجة 
، ما نسبته 6رقم )، فيما تفسر يف املتغري 0.59وىل بلغت )األ
اً، ، وكلما زادت قيمة االارتاكيات كان ذلك مميز 0.67)

جراء حتليل عامل( من . مث مت إ، يبني ذلك4واجلدول رقم )
ا بنفس اإلجراءات السابقة، ووفقً  (5)الدرجة الثانية للعوامل الـ 

جراء مت استخالص عاملني، كما هو مبني بالشكل هلذا اإل
%، من التباين  40فسرت ما نسبته )،، وقد 2البياين رقم )

،، كما هو مبني باجلدول 1الكل( للعوامل، جبذر كامن بلغ )
 ،. 5رقم )

 (4جدول )
 قيمة االشتراكيات للفقرات 

 االشتراكيات الفقرة االشتراكيات الفقرة
A1 .589 A11 .531 
A2 .528 A12 .618 

الشكل البيا  )(:  عوامل التحليل العاملي من الدرجة االو  1 
، عوامل التحليل العامل( من الدرجة األوىل1الشكل رقم )  
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 االشتراكيات الفقرة االشتراكيات الفقرة
A3 .519 A13 .536 
A4 .633 A14 .615 
A5 .620 A15 .413 
A6 .670 A16 .433 
A7 .518 A17 .557 
A8 .683 A18 .541 
A9 .727 A19 .688 

A10 .549 A20 .325 
 

 (5جدول )
 الجذر الكامن للعوامل من الدرجة الثانية 

 (5جدول )
 الجذر الكامن للعوامل من الدرجة الثانية 

 النسبة الرتاكمية النسبة التفسريية اجلذر الكامن العامل

1 1 20 20 

2 1 20 40 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 النسبة الرتاكمية النسبة التفسريية اجلذر الكامن العامل
1 5.607 28.034 28.034 
2 1.805 9.027 37.060 
3 1.458 7.289 44.349 
4 1.287 6.434 50.784 
5 1.137 5.683 56.466 

      



 ،م2019إبريل  /هـ1440الرياض )اعبان    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

124 

 

وتظهر فقرات البعدين اليت مت استخراجها وفقًا للتحليل 
 :على النحو اآليتالعامل( االستكشايف من الدرجة الثانية ومها 

وصف وحتديد املشاعر:  األول العامل -
(1,2,3,4,5,6,7,8,,11,12,13,15,18، 
: التوجه اخلارج( يف التفكري العامل الثاين   -
(9,14,16,17، 

ويعود االختالف بني عدد العوامل املستخرجة من     
املقياس األصل(، والعوامل املستخرجة على البيئة السعودية، 

 لالختالفات الثقافية بني اجملتمعني.نظراً 
مــا معــايري  السااؤال الثالاال والااذي ياانص علااى " لإلجابااة عاان

ميكــن يف ضــوئها تفســري والــيت ثيميا ياألداء علــى مقيــاس األلكســ

الـــدرجات اخلـــام الـــيت حيصـــل عليهـــا طلبـــة جامعـــة امللـــك ســـعود 
فقـــد مت حســـاب الـــدرجات التائيـــة ومـــا يقابلهـــا مـــن  بالريـــاض؟"

ـــة  ـــة ملقيـــالدرجـــات تائي س األلكســـيثيميا، ألبعـــاد والدرجـــة الكلي
فـــــراد العينـــــة ومـــــا يقابلهـــــا مـــــن الـــــدرجات أوتكـــــرارات درجـــــات 
اســتخدام  مهيــةلــذلك فــإن أ ئيــة. ووفقــاً التااملعياريــة، والــدرجات 

نيف التشــخيص، والتصــ تكمــن يف عمليــة األلكســيثيميامقيــاس 
التعبــري االنفعــا  مــن مرضــى  لــىملــن يعــاين مــن فقــدان القــدرة ع

 االكتئاب، ومن طلبة التعليم العام، واجلامع(.
 :،7واجلدول رقم ) ،،6كما هو موضح باجلدول رقم )  

 (6جدول )
 (T(  والدرجات التائية )Zالدرجات المعيارية ) درجة الكلية لمقياس األلكسيثيمياألبعاد واللالدرجات الخام وما يقابلها من درجات تائية 

 12.60 & انحراف معياري = 58.25متوسط عينة التقنين= 
المقياسدرجات  التائية الزائية درجات المقياس  التائية الزائية 

20 -3.04 19.64 61 0.22 52.19 
21 -2.96 20.44 62 0.30 52.98 
22 -2.88 21.23 63 0.38 53.77 
23 -2.80 22.02 64 0.46 54.57 
24 -2.72 22.82 65 0.54 55.36 
25 -2.64 23.61 66 0.62 56.15 
26 -2.56 24.40 67 0.69 56.95 
27 -2.48 25.20 68 0.77 57.74 
28 -2.40 25.99 69 0.85 58.54 
29 -2.32 26.79 70 0.93 59.33 
30 -2.24 27.58 71 1.01 60.12 
31 -2.16 28.37 72 1.09 60.92 
32 -2.08 29.17 73 1.17 61.71 
33 -2.00 29.96 74 1.25 62.50 
34 -1.92 30.75 75 1.33 63.30 
35 -1.85 31.55 76 1.41 64.09 
36 -1.77 32.34 77 1.49 64.89 
37 -1.69 33.14 78 1.57 65.68 
38 -1.61 33.93 79 1.65 66.47 
39 -1.53 34.72 80 1.73 67.27 
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المقياسدرجات  التائية الزائية درجات المقياس  التائية الزائية 
40 -1.45 35.52 81 1.81 68.06 
41 -1.37 36.31 82 1.89 68.85 
42 -1.29 37.10 83 1.96 69.65 
43 -1.21 37.90 84 2.04 70.44 
44 -1.13 38.69 85 2.12 71.24 
45 -1.05 39.49 86 2.20 72.03 
46 -0.97 40.28 87 2.28 72.82 
47 -0.89 41.07 88 2.36 73.62 
48 -0.81 41.87 89 2.44 74.41 
49 -0.73 42.66 90 2.52 75.20 
50 -0.65 43.45 91 2.60 76.00 
51 -0.58 44.25 92 2.68 76.79 
52 -0.50 45.04 93 2.76 77.59 
53 -0.42 45.84 94 2.84 78.38 
54 -0.34 46.63 95 2.92 79.17 
55 -0.26 47.42 96 3.00 79.97 
56 -0.18 48.22 97 3.08 80.76 
57 -0.10 49.01 98 3.16 81.55 
58 -0.02 49.80 99 3.23 82.35 
59 0.06 50.60 100 3.31 83.14 
60 0.14 51.39    

 

 (7جدول )
 (T(  والدرجات التائية )Zالعينة وما يقابلها من الدرجات المعيارية )فراد درجات أتكرارات  

 التكرارات Z T الدرجة التكرارات Z T الدرجة  
20 -3.04 19.64 2 60 0.14 51.39 14 
29 -2.32 26.79 1 61 0.22 52.19 7 
34 -1.92 30.75 1 62 0.30 52.98 7 
35 -1.85 31.55 2 63 0.38 53.77 8 
37 -1.69 33.14 1 64 0.46 54.57 9 
38 -1.61 33.93 3 65 0.54 55.36 4 
39 -1.53 34.72 3 66 0.62 56.15 8 
40 -1.45 35.52 1 67 0.69 56.95 7 
42 -1.29 37.10 4 68 0.77 57.74 3 
43 -1.21 37.90 3 69 0.85 58.54 5 
44 -1.13 38.69 6 70 0.93 59.33 7 
45 -1.05 39.49 10 71 1.01 60.12 2 
46 -0.97 40.28 9 72 1.09 60.92 6 
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 التكرارات Z T الدرجة التكرارات Z T الدرجة  
47 -0.89 41.07 6 73 1.17 61.71 3 
48 -0.81 41.87 7 74 1.25 62.50 3 
49 -0.73 42.66 7 75 1.33 63.30 3 
50 -0.65 43.45 7 76 1.41 64.09 6 
51 -0.58 44.25 13 77 1.49 64.89 2 
52 -0.50 45.04 7 78 1.57 65.68 3 
53 -0.42 45.84 9 79 1.65 66.47 3 
54 -0.34 46.63 8 80 1.73 67.27 1 
55 -0.26 47.42 8 81 1.81 68.06 2 
56 -0.18 48.22 6 82 1.89 68.85 2 
57 -0.10 49.01 4 84 2.04 70.44 1 
58 -0.02 49.80 5 96 3.00 79.97 1 
59 0.06 50.60 7 100 3.31 83.14 3 

       260 
 

 
 االعتدالي المنحنى( يبين ملخص 2الشكل )

 التوصيات:
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التعبــري االنفعــا   لــىنيف ملــن يعــاين مــن فقــدان القــدرة عوالتصــ

 من مرضى االكتئاب، ومن طلبة التعليم العام، واجلامع(.
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 ممثلة للمجتمع السعودي من مجيع مناطق اململكة.

 ـــإجراء التحليـــل العـــامل( التوكيـــدي إ جـــراء دراســـات هتـــتم ب
 للمقياس.

  حتليــل الــدرجات اخلــام للمقيــاس بنمــاذج نظريــة االســتجابة
لفقـرات االختبـار وقـدرات األفـراد وفـق تدريج الللفقرة، وإعادة 

  .،IRTافرتاضات النظرية احلديثة يف االختبارات )
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Abstract: Several experimental studies have been conducted to test the psychometric efficiency of the Toronto Alexithymia 

Scale (TAS-20) and their suitability for their communities, and most of these studies have significantly supported the use of 

this measure. The psychometric tests of the (TAS-20), which were conducted through several experimental studies with the 

three dimensions of the scale (difficulty of emotion recognition, difficulty describing emotions, orientation towards external 

thinking), were fully agreed. These studies indicated that there were statistically significant positive (Bagbay et al., 1994; 

Gignac, Palmer, & Stough, 2007) The present study aimed to identify the psychometric characteristics of the Toronto 

Alexithymia Scale (TAS-20), to identify the global structure of the TAS-20, and to prepare the table of performance criteria 

on the TAS-20, in order to explain the raw grades obtained by the students. The sample of current study consisted (255) of 

students from King Saud University in Riyadh. Statistical analysis include mean, stander deviation, Person correlation 

coefficient, Exploratory Factor Analysis by Principal Component Analysis. The results of the study showed that TAS-20 has 

indicator of validity and reliability. 

   

Keywords: emotion recognition, describing emotions, orientation towards external thinking, TAS-20 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شي  ميم الي م  افي  ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتي الدوريةتلتزم  .1

الييييقو ي يييي م جلعييييس الي،تيييييم ال ييييع  و   اإلسييييام  ال يييي ي 
 وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.

هي  اللغية العهتعية  وي،ي   أش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2
جي   يزييدميم ملخيص ال زيية عتعض البحي   تاللغية اإلل،ل

 ( كلية تاللغة العهتعة.250)
 تالبح   الت  تعال  اليفكات ال ف عة. الدوريةتمت   .3
ت ييم  فيي  تمييت  تييالبح   اات ال يياتم الت،ديييدو والتيي   .4

 الي،ال ال ف  .ت سعم آفاق اليعهفة ف  
الكتب الت  تدور ح ل  مهامعات الدوريةت فه ييك  أش  .5

 .ألما اات قعية جليعة م،االت جل  ال فس والت  يهى 
 لصف س  ية. الدوريةتصدر  .6

 :الدوريةثالعاً: أهداف 
  :إل  تح عق ما يأت الدوريةتمدف 

فاجييي يأخييق فيي  االجتبييار اليع عييات لف يي  تأسييعس فكييه  .1
   الث افعة.

ت يييي يه وتح ييييع  أ وات ال عييييا  والت عييييع  اإلسييييمام فيييي   .2
والبييييهام  ال يائعيييية وال قائعيييية واالرشييييا ية والعامعيييية فيييي  
مختلييييييييف الي،يييييييياالت ال ف يييييييييعة والتهت ييييييييية والصيييييييييحعة 

 واالمتياجعة واألم عة واليم عة .
 ال ف يي  تعهيييف اليمتيييع  تكييي مييا ي ييت،د فيي  اليعييداش .3

 . وما يهتبط تس م  م،االت مم عة
 تف،عم الباحثع  والدارسع  جل  البحث وال فه. .4

 :الدوريةثالثاً: ق اجد ال فه ف  
  ت ييييياقي ق يييييايا األتحيييييا  األايييييعلة التييييي الدورييييييةلفيييييه  .1

 وم ض جات جل  ال فس.
فيه في   البح   التي  لي  ي يبق لفيهها  ولي  ت الدوريةلفه  .2

و رسييالة أ مميية أخييهى ولع يية م ييتلة ميي  أو  راسيية أخييهى
 .جليعة

م ب جية  كلية  8000لعد  كليات البحث الحد األجل   .3
وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  اآلليي الحاسييب جليي  

 .التاتعة ل،امعة اليلك سع  
قصييعه ميي  البحييث اليييها  لفييهص مييم ملخييص  ةل ييخ إرفيياق .4

( كليييييية  250يت،ييييياو  ) واإلل،لعزيييييية. الالعهتعييييية  تييييياللغتع 
 ولتائ،يييييسس ،يييييوم موأهدافيييييس ي ضييييي  فعيييييس ج ييييي اش البحيييييث 

  .اليفتاحعةوالكليات 
  .ف  الكتاتة والت ثعق APAت ظام  لتزاماال .5

 ليلخصكتاتة مت  البحث جل  شكي جي  ي  جدا ا.6
 تاللغة العهتعة او االل،لعزية.

م  الدورية  ل ختع و م  تحثس  م تلس تخيسيزو  الباحث . 7 
 .الت  ي فه فعما تحثس

هيعتس أالتحهيه حق الفحص األول  للبحث  وت هيه  لمعئة.8
 للتحكع   او رف س.

إال تعد إما تس م  قبي  الدوريةال يت  لفه البحث ف  .9
 اث ع  م  اليحّكيع .

التحهيه غعه ملزمة ته  البح   الت  تصي إلعما  ة. هعئ10
 س اء أمعزت لل فه أم ل  ت،ز.

الدراس  يت  است بال البح   لل فه خال العام .11
 ال،امع .

 راتعاً: التحكع :
يهسي البحث إل  اث ع  م  اليختصع  ف  م،ال البحث  .1

 أو الدراسة لتحكعيس  وش اكه اس  الباحث.
لتيييائ  ت هييييه اليحكييييع   فييي  حالييية ومييي   اخيييتاف تيييع  .2

 يهسي البحث إل  محك  ثالث.
ي دم اليحك  ت هيهًا مفصًا ج  مدى إما تس للبحث مي   .3

 جدمما.
 .لكي محك تصهف مكافأة رمزية  .4

 خام اً: هعئة التحهيه:
 عة:تت ل  هعئة التحهيه اليميات اآلت

 والتأكد م  متاتعة ت فعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء تي ت اها. الدوريةيه العيي جل  ت    .2
واست  اب الباحثع  لليفياركة  الدوريةاإلجام والتعهيف ت .3

 تبح ثم .
اسييت بال البحيي   ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم  .4

 .الدوريةشهوط ال فه ف  
إتييياص أايييحاب البحييي   جييي  ت يييل  أتحييياثم  وإمكييياش  .5

 لفهها م  جدمس.
 ا م م .إرسال البح   إل  اليحكيع  واست بالم .6
 حامة البحث لبعض التعديات. ج دالت  عق مم الباحث  .7
اتخيياا ال ييهار تفييأش لفييه البحييث ميي  جدمييس تعييد مهامعيية  .8

 آراء اليحكيع  واست،اتة الباحث لما.
 .الدوريةاست بال طلبات االشتهاك ف   .9
 .متاتعة إمهاءات ال فه .10
 مهامعة ال  خة األول  للتأكد م  سامتما م  األخ اء  .11

 قواعد النشر




