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

حد كبري ،على كفاية خصائصها السيكومرتية .فال تُوظف أدوات التقييم دون التحقق املسبق من كفايتها سيكومرتياً .هدفت هذه الدراسة إىل فحص
اخلصائص السيكومرتية ألحد االختبارات النفسية اليت يشيع استخدامها يف مؤسسات الصحة النفسية السعودية ،دون وجود بيانات كافية عنه .وهذا
االختبار هو الصيغة املختصرة الختبار الشخصية متعدد األوجه للشخصية ،والذي يتضمن  72فقرة ،تكون معاً ثالثة مقاييس صد وامانية مقاييس
عيادية.
هذه دراسة وصفية سيكومرتية عيادية ذات منهج ارتباطي ومقطعي .مجعت البيانات من عينتني ،عيادية وغري عيادية .تكونت العيادية من 155
فرداً ( %18.7إناث) من مراجعي ونزالء إحدى املؤسسات النفسية يف الرياض ،مبتوسط للعمر قدره  31واحنراف معياري  .9.46فيما تكونت غري
العيادية من  260فرداً ( %38.5إناث) ،مبتوسط عمر قدره  ،22باحنراف معياري .2.20
تراوحت قيم ألفا للعينة العيادية بني  0.45و( 0.83وسيط = )0.61؛ فيما تراوحت عند غري العيادية بني  0.31و( 0.78وسيط =  .)0.51وبلغت
قيم ثبات اإلعادة لدى العينة غري العيادية من  0.50إىل ( 0.81وسيط =  .)0.67ظهر أن قيم ارتباطات بنود املقاييس بدرجاهتا الكلية منخفضة
مستقال عن االرتباطات البينية بني املقاييس ،وغري متأثر
كيزا
ً
عموماً ،لدى كال العينتني .متكنت أربعة مقاييس فرعية فقط من التمييز بني العينتني تر ً
مبتغريات اجلنس والعمر ،وهي مقاييس الكذب والتصحيح واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت ،لصاحل العينة العيادية .وارتبطت كل املقاييس الفرعية
مبقاييس قائمة مراجعة األعراض ) ،(SCL-90غري أن قيم هذه االرتباطات وحتليلها عاملياً مل يكشف عن منط يدعم الصد التباعدي أو التقاريب هلذه
املقاييس.
ال تدعم الصورة العامة للنتائج مالءمة هذا املقياس سيكومرتياً .وبذا ،حسب ما يسمح به مستوى إحكام منهج هذه الدراسة وبياناهتا ،فال يوصى
بتوظيف هذا املقياس لألغراض العيادية البحثية أو التطبيقية .نوقشت النتائج على ضوء نظرية القياس التقليدية واألُطر النظرية لدراسة االضطراب
النفسي.
الكلمات المفتاحية :التقييم النفسي  ،اخلصائص السيكومرتية  ،الصيغة املختصرة الختبار مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية  ،االضطراب النفسي ،
علم النفس العيادي.
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املقابالت التشخيصية شبه املقننـة

المقدمة:

(; Anastasi & Urbina, 1997

.)Gregory, 1996; Hogan & Brooke, 2007
أمــا الصــد فيخــتص ،وفق ـاً ملفهومــه احل ــدي  ،ب ــالغرض
الــذي يُســتخدم االختبــار لتحقيقــه ضــمن عمليــة التقيــيم ،ومــا
عملي ــة التحق ــق م ــن أنـ ـوا شـ ـواهد الص ــد املختلف ــة إال مج ــع
للمعلوم ــات الال م ــة للحك ــم عل ــى م ــدى ق ــدرة االختب ــار عل ــى
حتقيق غرض أو أغراض بعينها (Messick, 1993, 1994; AERA,
) .APA, & NCME, 2014فتصـنف شـواهد الصـد إمجـاالً إىل
ثـ ــالث فئ ــات؛ ش ـ ـواهد ص ــد ا تـ ــوى  ،Contentوه ــذه تـ ــوفر
معلومـ ــات عـ ــن ُحسـ ــن متثيـ ــل االختبـ ــار للمحتـ ــوى النظـ ــري أو
اإلجرائــي للمفهــوم امل ـراد قياســه ،وش ـواهد الصــد القــائم علــى
ا كات  Criteria-basedبنوعيها التال مي والتنبؤي ،وهـذه تـوفر
معلومات عن مدى تعلق الدرجـة علـى االختبـار بـاألداء الـراهن
أو املســتقبلي بــأدوات تقيــيم أو حمكــات أخــرى .وأخ ـرياً ش ـواهد
صد البناء  ،Constructوهـي أكثـر شـواهد الصـد أمهيـةً ،وال
تقتصــر علــى نــو معــني مــن املعلومــات إذ تتعــدد بتعــدد طــر
اشــتقا فرضــيات مــن اإلطــار النظــري للمفهــوم املقــاس وطــر
التحقق منها ،وتوفر بذلك قدراً متنوعاً من املعلومـات املختصـة
حبُسن مطابقة األداء على االختبار لالفرتاضات النظرية املشـتقة
مــن إطــاره النظــري (; Messick, Anastasi & Urbina, 1997
.)1994
وحتتاج أدوات التقييم النفسي لتوفر كل هذه املواصـفات
الس ــيكومرتية .فمؤشـ ـرات الثب ــات ض ــرورية ل ــيس فق ــط لتحدي ــد
مق ــدار اخلط ــأ العشـ ـوائي يف درجاهت ــا ،وإمن ــا لتق ــدير ق ــيم اخلط ــأ
املعيـاري للقيـاس  Standard Error of Measurementيف التطبيـق
الفردي للمقياس ،خاصةً يف حال كان غـرض التقيـيم هـو اختـاذ
ق ـرارات حا ــة بشــأن الشــخص ألغ ـراض جنائيــة أو عياديــة أو
تربوية .يف حني تفيدنا شواهد الصد من عدة أوجه؛ فتحديـد
مــدى مالءمــة أداة القيــاس للمفحــو أو ألغـراض التقيــيم يــتم
جزئيـ ـاً م ــن خ ــالل شـ ـواهد ا ت ــوى .فم ــثالً؛ ه ــل تق ــيس األداة
املفهــوم امل ـراد قياســه علــى النحــو الــذي نســتهدفه؟ وهــل تغطيــه

يُعد التقييم النفسي  Psychological Assessmentأحد أهم
أدوار األخصائي النفسي العيادي .إذ أُدرج  -مثالً ال حصراً-
من ضمن الكفايات املهنية األساسية core competencies
التسع كما قررهتا وثيقة غرض مهنة علم النفس العيادي
الرئيس وفلسفتها الصادرة عن قسم علم النفس العيادي
جبمعية علم النفس الربيطانية ( British Psychological Society
 ،)Division of Clinical Psychology, 2010وكذلك من ضمن
مهام األخصائي النفسي العيادي كما قررها جملس املهن
الصحية الربيطاين (.)Health Professions Council & . 2009
وعملياً ،أظهرت عدة دراسات حملية (التوجيري وآخرون ،ب
ت؛ العتييب )2011 ،وأجنبية ) (APA, 2016أن التقييم النفسي
أحد أكثر مهام األخصائي النفسي شيوعاً .عالوةً على كونه
من ضمن املهام اليت تصدى هلا األخصائيون النفسيون
العياديون يف بدايات ظهور هذه املهنة ( & Groth-Marnat
 ،)Wright, 2016وهو ما تكرس بعد ظهور منوذج العامل-
املمارس  The Scientist–Practitionerيف تعليم علم النفس
العيادي بطبيعة احلال.
غــري أن ُحس ــن سارس ــة ه ــذا ال ــدور مره ــون إىل ح ــد كب ــري
بت ـ ــوفر أدوات التقيـ ـ ــيم الـ ـ ــيت تتمتـ ـ ــع باخلصـ ـ ــائص السـ ـ ــيكومرتية
املالئم ــة ألغراضـ ــها .ويـ ــأيت الثب ــات والص ــد يف مقدمـ ــة ه ــذه
اخلص ــائص .فالثب ــات ي ــوفر معلوم ــات ع ــن م ــدى دق ــة واتس ــا
الدرجـ ــة عل ـ ــى املقيـ ــاس ،وم ـ ــدى خلوه ـ ــا مـ ــن أخط ـ ــاء القي ـ ــاس
العش ـوائية ،فيقــدر كــل نــو مــن أنواعــه نوع ـاً متمــايزاً مــن هــذه
األخط ــاء .فم ــثالً ،خي ــتص ثب ــات إع ــادة التطبي ــق بتق ــدير اخلط ــأ
الن ــاتج ع ــن التغ ــري ال ــزمت ،ويق ــدر ثب ــات االتس ــا ال ــداخلي،
كمعامل ألفا-كرونباخ ،مقـدار اخلطـأ النـاتج عـن ـانس بنـود
املقي ــاس ،فيم ــا يق ــيم ثب ــات ا كم ــني Inter-raters Reliability
ُ
مقدار اخلطـأ النـاتج عـن اخـتالف الفاحصـني يف أدوات التقيـيم
الـ ــيت تتضـ ــمن بطبيعتهـ ــا تقـ ــديراً مـ ــن قبـ ــل الفـ ــاحص للظـ ــاهرة
موضو القياس ،كبعض أجزاء اختبارات التفكـري االبتكـاري أو
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النفسـ ـ ــي مـ ـ ــن ضـ ـ ــمن األدوات األكثـ ـ ــر اسـ ـ ــتخداماً يف اجملـ ـ ــال
العيــادي ( .)Groth-Marnat & Wright, 2016وعُــد اختبــار
مينيســوتا متعــدد األوجــه للشخصــية Minnesota Multiphasic
) Personality Inventory (MMPIأكثــر هــذه االختبــارات حبث ـاً
واس ــتخداماً لألغ ـراض العيادي ــة من ــذ ظه ــوره ألول م ــرة يف 1940
( ،)Hathaway & McKinley, 1940إذ أُجــري عليــه مــا يربــو
علـى  10000دراسـة ( .)Groth-Marnat & Wright, 2016إال أنـه
نظ ـراً لط ــول املقي ــاس أوالً ،إذ تتك ــون ص ــورته املنش ــورة يف 1943
من  504بنداً جياب عنها بصحيح أو خطأ ،و يـدت الحقـاً إىل
 566بنـ ـ ــداً بعـ ـ ــد إضـ ـ ــافة مقياسـ ـ ــي الذكورة/األنوثـ ـ ــة واالنط ـ ـ ـواء
االجتم ـ ــاعي والفق ـ ـرات املك ـ ــررة ،ومش ـ ــاكلة اإلحص ـ ــائية ثاني ـ ـاً،
كاالرتباطــات البينيــة العاليــة بــني مقاييســه الفرعيــة ،األمــر الــذي
ضــد مــن فائدتــه يف التمييــز بــني فتلــف املشــاكل الــيت يقيســها،
وعــدم وضــو بنيتــه العامليــة؛ ظهــرت منــه عــدة نســص فتصــرة.
أحـد هـذه النسـص املختصـرة هـو مـا ُ ـي باملتعـدد القصـري The
.Mini-Mult
واقتــبس كنكــانون  Kincanonهــذه الصــيغة يف  1968مــن
نسخة عام  1943الكاملة للمقياس ،إذ قام أوالً بتقسـيم فقـرات
كــل مقيــاس فرعــي إىل جمموعــات فرعيــة حســب قــيم ارتباطهــا
ببعض ــها ،حبيـ ـ تض ــم ك ــل جمموع ــة ك ــل الفقـ ـرات ال ــيت يـ ـرتبط
بعض ــها بـ ـبعض مبعام ــل ف ــاي  Phi Coefficientق ــدره  0.30أو
أعلــى ،وذلــك وفقـاً لبيانــات منشــورة ســلفاً عــن ارتبــار الفقـرات
ببعضــها ضــمن كــل مقيــاس فرعــي .تلــى ذلــك اختيــار الفق ـرات
اليت ُستشكل كل مقياس فرعي مـن جمموعـات بنـوده بالتناسـب
( .)Kincannon, 1968وبع ــد ذل ــك ،ق ــام باملقارن ــة ب ــني ه ــذه
النسخة املختصـرة والنسـخة األصـلية الطويلـة عـرب عـدة عينـات،
ووجد أن تباين الدرجات على النسخة املختصرة أقـل منـه علـى
النسخة الطويلة .وهذا يعت -كما أورد -أن هـذه النسـخة رمبـا
ال حتاكي الطويلة يف حساسيتها للمستويات املرتفعة مـن األداء
عل ــى املق ــاييس ،واألم ــر ذات ـه يس ــري عل ــى ق ــيم املتوس ــط .وم ــع
وجــود فاقــد يف مقــدار املعلومــات الــيت يتيحهــا املقيــاس ،مبقــدار

علــى حنــو مالئــم ،أم نقتصــر علــى جــزء منــه فقــط؟ هــل حمتــوى
األداة مناسب شكالً وحمتوى مع خصائص املفحـو (العمـر،
التعلــيم ،الثقافــة ،وغريهــا) .فيمــا تُعــد الش ـواهد ا كيــة ضــرورية
جداً حال كان الغرض من التقييم هو االستدالل على مسـتوى
الش ــخص احلاض ــر أو التنب ــؤ بأدائ ــه يف املس ــتقبل – ه ــل لدي ــه
مشاكل نفسية من نو ما اآلن؟ هل ترتفع احتمالية تعرضه هلـا
يف املستقبل؟ أما حمكات صـد البنـاء فتمثـل بطبيعتهـا املصـدر
األكث ـ ــر ثـ ـ ـراءً للحك ـ ــم عل ـ ــى م ـ ــدى ص ـ ــالحية األداة ألغـ ـ ـراض
التقييم .ومن ذلك مـثالً؛ مـدى اتسـا األداء علـى املقيـاس مـع
مــا هــو معــروف مســبقاً عــن املفهــوم املقــاس ،كوجــود فــرو بــني
اجلنسني يف االكتئاب ،أو مدى تغـري األداء علـى املقيـاس بتغـري
ظــروف معينــة كاخنفــاض الــدرجات بعــد االســتفادة مــن تــدخل
عيادي ما ،أو تطـابق بُنيـة املقيـاس مـع أساسـه النظـري املفـرتض
(.); Hogan & Brooke, 2007Gregory, 1996
ومــع ضــرورية حتقــق هــذه اخلصــائص الســيكومرتية يف أداة
التقيــيم ،ف ـ ن حتققهــا غــري كــاف لوحــده إلتــا عمليــة التقيــيم
النفســي كليًــا .فهــذه العمليــة ذات طبيعــة ديناميــة تتابعيــة ،تبــدأ
بتمحــيص غــرض اإلحالــة وتنتهــي بكتابــة التقريــر ،مــروراً مبقابلــة
الش ـ ــخص ألغ ـ ـراض الفح ـ ــص األويل وس ـ ــرب املش ـ ــكلة واختي ـ ــار
أدوات التقي ــيم املناس ــبة ومص ــادر املعلوم ــات الكمي ــة والكيفي ــة
وتطبيقه ـ ــا وتفس ـ ــري النت ـ ــائج ع ـ ــرب ع ـ ــدة مراح ـ ــل فرعي ـ ــة .ومتث ـ ــل
املخرجــات النهائيــة هلــذه العمليــة تكــامالً ذا مع ـ بــني فتلــف
النتــائج الــيت خرجــت اــا أدوات التقيــيم املختلفــة ،مبــا يتســق مــع
ظــروف املفحــو ومشــكلته ،وعلــى حن ـ غو ضقــق غــرض التقيــيم
( .)Groth-Marnat & Wright, 2016ومــع أن عمليــة التقيــيم
النفســي ليســت جمــرد تطبيــق وتفســري لــألدوات ،وإمنــا هــي أيضـاً
إعمــاالً ملهــارات املمــارس العيــادي وخربتــه ،وذلــك علــى النحــو
املوصـوف ،غــري أن وجـود أدوات تقيــيم ذات كفـاءة ســيكومرتية
ميثل ركناً أساسياً لتحقيق أغراض هذه العملية.
وم ــن ض ــمن األنـ ـوا املتع ــددة ألدوات التقي ــيم النفس ــي،
وال ال ــت اختب ــارات التقري ــر ال ــذايت للشخص ــية ومظ ــاهر اخلل ــل
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 .)1975وإمجاالً جـاءت نتـائج هـذه الدراسـات بوجـود قـدر مـن
التطــابق بــني النســختني ،مــع تفضــيل اســتخدام النســخة الطويلــة
كلما كان هذا سكنـاً .ويعـرض اجلـدول ( )1ملعـامالت االرتبـار
بني النسخة الطويلة من املقياس مـع النسـخة املختصـرة موضـو
البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلد )1975( Shields

 ،%14باملقارنة مع النسخة الطويلة ،غري أنه رمبا مفيد لألغراض
العياديـة نظـراً لقصـره ( .)Kincannon, 1968وفُحـص املقيـاس يف
ع ــدة دراس ــات بع ــد نش ــره؛ ومتح ــور ه ــذا الفح ــص غالبـ ـاً عل ــى
مــدى االتفــا بينــه وبــني النســخة الطويلــة يف األوضــا العيادي ـة
املختلفــة ومــع عينــات فتلف ـة (انظــر مــثالًGaines, Abrams, :
; Harford, Lubetkin, & Alpert, 1972; Toel, & Miller, 1974
;Hobbs, 1974; Hobbs & Fowler, 1974; Huisman, 1974
Palmer, 1973; Percell & Delk, 1973; Rybolt & Lambert,
.

جدول 1
قيييم معييام ت االرتبيياب نيييا مقييايي الصييورتيا المختصييرة والةويليية مييا مقيييا مينيسييوتا متعييدد األوجييه للشخصييية فييع عييدة دراسييات كمييا
عرضها شيلدز )1975( Shields
Kincannon
)(1968

Newton
)(1971

Armentrout
&
Rouzer
)(1970

Armentrout
)(1970

Shields
)(1975
1

Shields
)(1975
2

الكذب (ل)

0.75

0.63

0.51

0.35

0.76

0.43

الخةأ (ف)

0.45

0.30

0.57

0.09

0.62

0.40

التصحيح/الدفاعات (ك)

0.80

0.46

0.59

0.73

0.47

0.22

التوهم المرضع (هي )

0.72

0.69

0.72

0.44

0.74

0.83

االنقباض/االكتئاب (د)

0.79

0.64

0.64

0.47

0.83

0.82

الهيستيريا (هي ي)

0.70

0.46

0.63

0.49

0.76

0.68

االنحراف السيكوناتع (ب د)

0.83

0.61

0.53

0.67

0.59

0.42

البارانويا (ب أ)

0.79

0.39

0.57

0.70

0.64

0.25

السيكاثينيا (ب ت)

0.88

0.54

0.72

0.71

0.85

0.58

الفصام ( ك)

0.84

0.53

0.76

0.56

0.72

0.62

الهو الخفيف (م أ)

0.71

0.28

0.52

0.44

0.65

0.14

وامانية مقاييس عيادية .واستخرج له جداول معايري باستخدام
عينة حجمها  613فرداً من السعوديني ( 238إناث)472 ،
منهم أسوياء و 141مرضى .وقد أورد الطويل ( )1984يف دليل
املقياس املنشور قيامه بالكثري من الدراسات حول حتليل
الفقرات وقدرهتا التمييزية ،ووصف عدة نتائج متييزية يف األداء
على املقياس ،غري أن الدليل ال يعرض أية بيانات إحصائية
حول بنود املقياس أو الفرو يف األداء على مقاييسه .كما ال
يتضمن هذا الدليل أية بيانات عن ثبات وصد املقياس .ومل

وتُرجم هذا املقياس وُكيف على ثقافات أخرى ،ومن ذلك
الفارسية ()Mirzamani, Karaminia, Salimi, & Besharat, 2005
والروسية ( )В.П.Зайцев, 2004والكندية/الفرنسية
( .)Pulvermacher & Bringmann, 1971وقام الطويل ()1984
بنقل هذا املقياس إىل العربية باسم "الصيغة املختصرة الختبار
الشخصية املتعدد األوجه" .وتتكون هذه النسخة ،كما يف
النسخة األصلية ،من  72فقرة (نعم – ال) ،مو عةً على 11
مقياساً فرعياً :ثالثة منها مقاييس لصد الصفحة النفسية
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أمحد بن كساب الشايع :تقييم سيكومرتي عيادي للصيغة املختصرة الختبار مينيسوتا متعدد األوجه الشخصية

السيكومرتية الضرورية لدعم ذلك وتقييمها؛ وحتديداً؛ قيم ألفا
كرونباخ كمؤشر على ثبات االتسا الداخلي؛ وقيم ثبات
إعادة التطبيق ،ومعامالت االرتبار املصحح بني الفقرات
ومقاييسها الفرعية؛ وقدرة املقياس على التمييز بني من يُفرتض
ام السواء واملشخصني باضطرابات نفسية فتلفة؛ والصد
املرتبط با كات من خالل فحص العالقة بني املقاييس
الفرعية املكونة هلذا املقياس واملقاييس الفرعية ذات العالقة من
قائمة مراجعة األعراض ) .(SCL-90وفيما يتعلق باألخري ،مت
افرتاض وجود ارتباطات موجبة ودالة إحصائياً بني فتلف
مقاييس مينيسوتا ومقاييس قائمة مراجعة األعراض بوجه عام،
وخاصةً بني أ واج املقاييس الفرعية اليت يعرضها اجلدول 2
أدناه ،وذلك على ضوء وصف ما تقيسه املقاييس الفرعية
لقائمة مراجعة األعراض عند البحريي (1984؛  )2005والطريري
( ،)1996وما تقيسه املقاييس الفرعية للصورة املختصرة من
مقياس مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية (الطويل)1984 ،

تفلح جهود الباح احلايل يف العثور على أية دراسة منشوره
تتضمن ذلك .وقد أشارت تقارير مبكرة عن هذا االختبار إىل
مشاكل سيكومرتية يف هذا املقياس ،بناءً على ما يتضمنه
دليله ،ومن أبر ها غياب املعلومات الكافية عن ثباته وصدقه
يف دليله املنشور (فرج1985 ،؛ الطريري.)1986 ،
وهناك شواهد على أن هذا االختبار اليزال يُستخدم يف
بعض مؤسسات الصحة النفسية العامة واخلاصة يف عدد من
مناطق اململكة العربية السعودية ،بالرغم من عدم وجود بيانات
كافية للحكم على مدى مالئمته السيكومرتية ،السيما
صالحيته لالستخدام اإلكلينيكي ،سواء يف الدراسة األصلية
إلعداد املقياس (الطويل ،)1984 ،أم يف أية دراسات تقييمية
الحقة هلا ،حسب علم الباح  .وهلذا أصبح من الضروري
تقييم هذا االختبار للخروج مبثل هذه البيانات ،األمر الذي
سعت هذه الدراسة إىل تلبيته.
وهتدف هذه الدراسة إىل تقييم مدى صالحية هذا املقياس
لالستخدام العيادي ،من خالل مجع بعض الشواهد
جدول 2

االرتباطات البينية المُفترضة نيا المقايي العيادية الختبار مينيسوتا المختصر ومقايي قائمة مراجعة األعراض
مايفترض أن يرتبط نه ما مقايي

قائمة مراجعة األعراض

م

المقيا الفرعع ما اختبار مينيسوتا

1

التوهم املرضي (هـ س)

األعراض اجلسمانية (اجلسدنة) ،القلق.

2

االنقباض/االكتئاب (د)

االكتئاب ،احلساسية التفاعلية ،القلق.

3

اهليسترييا (هـ ي)

األعراض اجلسمانية (اجلسدنة) ،القلق.

تانع جدول 2
4

االحنراف السيكوبايت (ب د)

العدائية.

5

البارانويا (ب أ)

البارانويا /األفكار الربانويدية  ،احلساسية التفاعلية ،العدائية.

6

السيكاثينيا (ب ت)

الوسواس القهري ،القلق ،قلق اخلواف.

7

الفصام (س ك)

البارانويا /األفكار الربانويدية  ،الذهانية.

8

اهلوس اخلفيف (م أ)

القلق ،االكتئاب.
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املرضية ،كما يقررها العيادي املمارس ،وعدم وجود أعراض
حادة حالية .طُبقت أداة
البح الرئيسة (الصيغة املختصرة من مقياس الشخصية
متعدد األوجه) على هذه العينة فردياً بواسطة عدد من
وحدد التشخيص الطبنفسي
املختصني النفسيني العاملنيُ .
وفقاً ملا ورد يف امللف الطيب لكل منهم .من جانب آخر،
تكونت العينة غري العيادية من  260فرداً ( %38.5إناث)،
يدرس أغلبهم ( )%47.7يف قسم علم النفس ،ويتو البقية
على مدى واسع من التخصصات االجتماعية والطبيعية.
طبقت أدوات الدراسة على أفراد هذه العينة مجاعياً ،ومل يذكر
أي منهم مراجعته لطبيب أو فتص نفسي حالياً أو سابقاً.
ويعرض اجلدول ( )3للخصائص الدميوغرافية والعيادية لعينيت
الدراسة ،علماً أنه ال تتوفر معلومات عن املستوى التعليمي
ألفراد العينة العيادية.

المنهج:

املنهج :هذه دراسة وصفية سيكومرتية عيادية ذات منهج
ارتباطي ومقطعي .Cross-sectional
العينة :سحبت عينات هذه الدراسة من نزالء جممع األمل
للصحة النفسية بالرياض (العينة العيادية) ،وطلبة مرحلة
البكالوريوس يف جامعيت امللك سعود واإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض (العينة غري العيادية) .وكان ذلك خالل
الفرتة من حمرم إىل ربيع الثاين1438 ،هـ .ووافق كل أفراد
العينات على املشاركة سلفاً ،بتوقيع منوج موافقة خا .
وتتكون العينة العيادية من  155فرداً ( %18.7إناث) ،من نزالء
أو مراجعي املؤسسة العالجية خالل مدة مجع البيانات،
استوفوا مجيعاً حمكات املشاركة املتمثلة يف استقرار األعراض

جدول3
البيانات الديموغرافية والعيادية للعينتيا :العيادية وغير العيادية:

العينة العيادية (ن =)155

العينة غير العيادية (ن =)260

العمر
متوسط (±انحراف معياري) /وسيط

31/)9.46±( 33.48

22/)2.20±( 22.43

37

19

ذكر

)%72.25( 112

)%61.50( 160

أنثى

)%18.70( 29

)%38.50( 100

)%11( 17

0

المدى
الجنس :ك ()%

غير ُمحدد
الحالة االجتماعية :ك ()%

متزوج

)%26.50( 41

)%3.80( 10

أعزب

)%51.60( 80

)%94.60( 246

مةلق

)%1.3( 2

0

أرمل

0

)%0.40( 1

ال أرغب نالتصريح

0

)%0.40( 1

)%20.60( 32

)%0.80( 2

غير محدد
التشخيص الطبنفسي (للعينة العيادية) :ك ()%

اضةرانات الشخصية

)%3.20( 5

اضةراب ثنائع القةب

)%1.90( 3

اضةرانات القلق (قلق عام ،رهاب اجتماعع ،هلع مع أو ندون

)%32.90( 20
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العينة العيادية (ن =)155

العينة غير العيادية (ن =)260

رهاب الساح ،وسوا قهري ،نتف الشعر)
فصام واضةرانات ذهانية عانرة

)%19.40( 30

اضةرانات انشقاقية

)%1.30( 2

اضةرانات تعاطع أو اعتماد كحول أو عقاقير أو ذهان ُمستحث

)%25.80( 40

نالعقاقير

اكتئاب

)%3.80( 6

تشخيص غير ُمحدد

)%31.60( 49

وتتضمن استقصاءً ملتغريات اجلنس (ذكر/أنثى) ،وتاريص
امليالد ،واحلالة االجتماعية (متزوج/أعزب/مطلق/أرمل/غري
معروف) ،واجلنسية لدى كال العينتني .يف حني تضمنت هذه
االستمارة يف العينة العيادية أيضاً حتديداً لطريقة اإلجابة عن
األدوات (أجاب عنها الشخص بنفسه /قرأ له الفاحص
األسئلة وهو أعطى اإلجابات شفهياً ودوهنا الفاحص/غري
ذلك) ،والتشخيص الطبنفسي األساسي (كما يف ملف
املريض أو منوذج حتويله) .وتضمنت يف العينة غري العيادية
حتديداً للجامعة اليت يدرس اا الفرد ،والتخصص الدراسي،
ووجود مشاكل نفسية حالية أو سابقة (هل تراجع حالياً ،أو
سبق لك مراجعة فتص نفسي ملشكلة نفسية ختصك؟
نعم/ال ،مع طلب كتابة اسم املشكلة /التشخيص حال كانت
اإلجابة بنعم).
 )3النسخة السعودية للصيغة املختصرة من مقياس مينيسوتا
متعدد األوجه للشخصية (الطويل:)1984 ،
تتكون من  72فقرة تقريرية جياب عنها بنعم أو ال ،مو عة
على ثالثة مقاييس صد وامانية مقاييس عيادية ،كما هو
موضح يف اجلدول ( .)4ومت استعراض هذه األداة يف املقدمة.

أدوات الدراسة:
ُمجعت بيانات هذه الدراسة من خالل اآليت :الصيغة
املختصرة من مقياس الشخصية متعدد األوجه ،وهو األداة
الرئيسة وطُبقت على كال العينتني؛ وقائمة مراجعة األعراض،
وطبقت على العينة غري العيادية فقط؛ إضافة إىل استمارة
البيانات الدميوغرافية ،واليت طُبقت على كال العينتني .وسبق
ذلك تطبيق استمارة معلومات املشاركة واملوافقة املستنرية
 .Informed Consentوفيما يأيت وصف موجز هلذه األدوات:
 )1استمارة معلومات املشاركة واملوافقة املستنرية Consent
: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،
يتضمن تقرير موافقة الفرد على املشاركة يف الدراسة كما
ُوصفت يف استمارات املعلومات.
 )2استمارة البيانات الدميوغرافية:

جدول 4
المقايي العيادية فع الصورة السعودية المختصرة ما مقيا مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية
اسم المقيا ورمزه

م

عدد الفقرات

؟

وصف مايفترض أن يقيسه المقيا (الدرجة المرتفعة)
عدد الفقرات املرتوكة دون إجابة.

1

الكذب (ل)

7

2

مقيا الخةأ (ف)

14

املرغوبية االجتماعية ونزعة املستجيب إلظهار نفسه بصوره مقبولة اجتماعياً.
ارتفا احتماالت عدم فهم املفحو أو عدم قدرته على القراءة أو اإلمهال وعدم التعاون ،وقد تشري الدرجة
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م
3

اسم المقيا ورمزه
مقيا

عدد الفقرات
16

التصحيح/الدفاعات

وصف مايفترض أن يقيسه المقيا (الدرجة المرتفعة)
املرتفعة لوجود اضطرابات نفسية ذهانية.
تشري الدرجة العالية عليه إىل احتمالية وجود حتريف متعمد يف االستجابة حنو الظهور مبظهر سوي ،كما
يُستخدم لتصحيح املقاييس العيادية ب ضافة جزء حمدد من درجته أو كلها إىل بعض املقاييس العيادية لتحسني
قدرهتا التشخيصية.
االهتمام املبالغ فيه بالوظائف اجلسمية وقلق الصحة ،دون وجود مربر حقيقي الحتمالية اإلصابة باألمراض
اجلسمية.
تدين الرو املعنوية وتفشي مشاعر اليأس والتشاؤوم وانعدام احليلة والنظرة اليائسة للحياة واملستقبل.

4

التوهم المرضع (هي )

14

5

اإلنقباض/اإلكتئاب (د)

20

6

الهيستيريا (هي ي)

26

7

اإلنحراف السيكوناتع

18

اهلسترييا التحولية :شكاوى جسمية عامة أو حمددة كالشلل أو املشاكل املعوية أو القلبية أو التقلصات ،أو
احتمالية ظهورها خالل األ مات.
سطحية االستجابة االنفعالية ،وعدم االستفادة من اخلربات ،وضعف االكرتاث باملعايري االجتماعية ،وامليل
إىل السلوك اإلجرامي واالحنراف.

8

البارانويا (ب أ)

14

الشك املبالغ فيه وفرر احلساسية ومشاعر العظمة واالضطهاد يف العالقات الشخصية.

9

السيكاثينيا (ب ت)

16

املخاوف املرضية بكل أنواعها ،والسلوكيات القهرية أو الوساوس ومايتعلق اا من قلق.

20

اضطرابات التفكري التفككي واألفكار الغريبة والسلوك الذهاين الشاذ والعزلة.

(ب د)

 10الفصام ( ك)

( ،)Derogatis, Lipman, & Covi, 1973واستخرج له بيانات
ثبات وصد مالئمة على عينات مصرية.
وقد فُحصت اخلصائص السيكومرتية هلذه األداة على
عينات سعودية فتلفة يف دراسات أخرى .وبعض تلك
استخدم كل املقاييس الفرعية أو أغلبها كدراسات الطريري
( )1996وا ارب والنعيم ( )2002ودربشي ( ،)2015فيما
اقتصر بعضها اآلخر على مقياسي القلق واالكتئاب فقط،
كدراسات ا ارب (1999؛  )2005والزهراين (.)2012
تواترت نتائج عدة دراسات على دعم ثبات االتسا
الداخلي للمقياس لدى عينات سعودية ،بعضها استخدم كل
مقاييسه الفرعية أو أغلبها ،فيما اقتصر بعضها اآلخر على
مقياسي القلق واالكتئاب .وتراوحت قيم ثبات ألفا عند
الطريري ( )1996بني  0.66و ،0.88فيما تراوحت عند دربشي
( )2015من  0.66اىل 0.85؛ أما يف دراسة ا ارب والنعيم
( ،)2002واليت قدمت بيانات مستقلة لعدة عينات من طالب
وطالبات املراحل املتوسطة والثانوية واجلامعة ،فقد تراوحت
هذه القيم فيما بني ( )0.70-0.62ملقياس البارانويا إىل (-0.80

قائمة مراجعة األعراض ( SCL-90البحريي:)1984 ،
تتكون من  90فقرة تقرير ذايتُ ،جياب عنها باستخدام
متصل من نو ليكرت ،على مخس فئات (مطلقاً ،نادراً،
أحياناً ،كثرياً ،دائماً) ،وذلك حسب انطباقها على املفحو
خالل الشهر املاضي .وتعكس الدرجة املرتفعة ارتفاعاً يف
املفهوم املقاس .والفقرات مو عة على تسعة مقاييس فرعية
هي :األعراض اجلسمانية (اجلسدنة) 12( Somatization
فقرة)؛ الوسواس القهري Obsessive-Compulsive Symptoms
( 10فقرات)؛ احلساسية التفاعلية أو بني الشخصية
 9( Interpersonal Sensitivityفقرات)؛ االكتئاب Depression
( 13فقرة)؛ القلق  10( Anxietyفقرات)؛ العداوة أو العدائية
 6( Hostilityفقرات)؛ قلق اخلواف 7( Phobic-Anxiety
فقرات)؛ والبارانويا أو األفكار الربانويدية Paranoid ideation
( 6فقرات)؛ وأخرياً الذهانية  10( Psychoticismفقرات).
باإلضافة إىل ما سبق ،امة سبع فقرات ال تنتمي ألي من تلك
املقاييس الفرعية ،وأُريد هلا أن تُستخدم ألغراض أخرى .وقد
أعد البحريي ( )1984النسخة العربية من هذا املقياس ،اعتماداً
على صيغته األصلية اليت نشرها ديروقاتيس ورفاقه عام 1973
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قيما الرتبار املقاييس الفرعية بالدرجة الكلية فيما بني
(ً )1996
 0.78و ،0.90كما قُدمت نتائج تدعم ُحسن ارتبار الفقرات
مبقاييسها الفرعية يف دراسة ا ارب والنعيم ( ،)2002إذ
تراوحت هذه القيم فيما بني  0.66-0.40ملقياس الوسواس
القهري و 0.73-0.46ملقياس البارانويا؛ وظهر وجود ارتباطات
دالة إحصائياً ومناسبة القيمة بني البنود والدرجة الكلية
للمقياس عند الطريري (.)1996
أخرياً ،فقد مت التحقق من صد ا كمني للمقياس عند كل
من ا ارب والنعيم ( )2002ودربشي ( ،)2015وجاءت النتائج
داعمة له .وبالنظر هلذه النتائج كليًا ،يتضح توافر هذا املقياس
على اخلصائص السيكومرتية املناسبة الستخدامه ألغراض هذه
الدراسة.

 )0.84ملقياس االكتئاب .أما يف الدراسة احلالية فقد مت
استخراج قيم ألفا مالئمة تراوحت بني 0.67
ملقياس البارانويا و 0.86ملقياس األعراض اجلسمانية .ويعرض
اجلدول ( )5لتفاصيل هذه القيم يف هذه الدراسات .أما
خبصو الدراسات األخرى ،فقد بلغت قيمة ألفا ملقياس
االكتئاب  0.79و 0.88عند ا ارب ( )1999والزهراين ()2012
على التوايل ،يف حني كانت قيم ألفا للقلق  0.70عند ا ارب
( )1999و 0.81عند الزهراين (.)2012
وفيما يتعلق بصد املقياس ،فيتوفر بيانات تدعم صدقه
الداخلي كما يتحدد بارتبار درجات املقاييس الفرعية بالدرجة
الكلية للمقياس من جهة ،وباالرتباطات بني البنود والدرجة
الكلية على مقاييسها الفرعية من جهة أخرى .فنشر الطريري

جدول 5
قيم ثبات ألفا كرونباخ لمقايي قائمة مراجعة األعراض فع الدراسة الحالية وث ث دراسات سانقة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اسم المقيا
األعراض
اجلسمانية
الوسواس القهري
احلساسية
التفاعلية
االكتئاب
القلق
العدائية
قلق اخلواف
البارانويا
الذهانية
الدرجة الكلية

الةريري (( )1996مراجعو

المحارب والنعيم (( )2002ط ب وطالبات

درنشع ()2015

الدراسة

عيادات نفسية)

مرحلة متوسةة وثانوية وجامعة)

(طالبات جامعة)

الحالية

0.88

0.83-0.76

0.75

0.86

0.79
0.91

0.75-0.67
-

0.80
-

0.76
0.81

0.88
0.87
0.79
0.80
0.66
0.82

0.84-0.80
0.79-0.72
0.74-0.62
0.70-0.62
0.80-0.67

0.85
0.80
0.68
0.66
0.67
0.79

0.82
0.83
0.72
0.69
0.67
0.80

97.-

-

-

باستخراج الدرجات املعيارية املناظرة هلا ،وعُدت أي درجة
فردية تتجاو درجتها املعيارية املناظرة  3.29قيمةً متطرفة ومت
حذفها .و ُحللت البيانات باستخدام اختبارات ال معلميه
 Non-parametricحال أظهرت نتائج اخلطوة السابقة عدم
اعتدالية تو يعاهتا .ومت التحقق من جوهرية الفرو بني العينتني
العيادية وغري العيادية باستخدام اختبار ت للعينات املستقلة

التحلي ت اإلحصائية:
استخدمت قيم اإلحصاءات الوصفية (املتوسط واالحنراف
املعياري والتكرارت) لوصف البيانات .ومت التحقق من اعتدالية
التو يع بتحويل القيم اخلام ملعامالت االلتواء والتفرطح إىل
عينت القيم املتطرفة Outlier
الدرجات املعيارية املقابلة هلاُ .
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هدفت إىل التحقق من أمرين :اعتدالية تو يع درجات فتلف
املقاييس؛ ومدى تأثري متغريي العمر واجلنس كمتغريات دخيلة
 .Confoundingومت التحقق من مدى اعتدالية تو يع الدرجات
عن طريق فحص مدى جوهرية قيم االلتواء والتفرطح ،وقد
حولت هذه القيم إىل الدرجات املعيارية املناظرة هلا ،وذلك
بقسمتها على قيم أخطائها املعيارية ،على النحو املوصوف
عند فيلد  ،)2005( Fieldوذلك لكل املقاييس الفرعية من
مقياس مينيسوتا املختصر وقائمة مراجعة األعراض .وعُدت
قيم االلتواء و/أو التفرطح دالة إحصائياً إذا او ت قيمة
الدرجة املعيارية املناظرة ( 1.96دالة عند  )0.05أو ( 2.58دالة
عند  )0.01أو ( 3.29دالة عند  .)0.001ونظراً ِ
لكرب أحجام
هذه العينات نسبياً ،األمر الذي قد يصل بقيم االلتواء
والتفرطح إىل مستوى الداللة اإلحصائية على حنو ُمضلل ،فقد
متت معاينة أشكال التو يعات لتقييمها بصرياً .يعرض اجلدول
( )6لقيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية وااللتواء والتفرطح
ومدى جوهريتها ،ملقاييس الصورة املختصرة من اختبار
مينيسوتا لكال العينتني .فيما يعرض اجلدول ( )7هلذه النتائج
على مقاييس قائمة مراجعة األعراض للعينة غري العيادية.
وكما يظهر يف هذه اجلداول ،فقد اتضح تفرطح تو يع
درجات عدد من مقاييس الصيغة املختصرة من اختبار
مينيسوتا لدى العينة العيادية؛ وهي مقاييس التصحيح
واالكتئاب والسيكاثينيا واهلوس اخلفيف ،فيما كانت بعضها
ملتوية لدى هذه العينة :مقاييس التوهم املرضي واهليسترييا
والبارانويا .أما يف العينة غري العيادية ،فأظهرت النتائج تفرطح
مقياس الفصام فقط ،فيما كان هناك االلتواء على تو يع
درجات مقاييس اخلطأ والتوهم املرضي واالكتئاب واالحنراف
السيكوبايت .أما خبصو تو يع درجات مقاييس اختبار قائمة
مراجعة األعراض ،فأظهرت النتائج وجود إما التواء وإما
تفرطح وإما كليهما يف درجات مجيع املقاييس عدا الوسواس
القهري واحلساسية التفاعلية.

حال كان التو يع اعتدالياً لكال العينتني ،أو اختبار مان ويتت
 Man-Whitneyحال كان التو يع غري اعتدايل .كما فُحصت
قيم االرتبار بني املتغريات باستخدام اختبار بريسون يف حال
االعتدالية ،أو سبريمان للرتب حال عدم حتقق ذلك .استُخدم
حتليل التغاير  Analysis of Covarianceبغرض إعادة التحقق
من جوهرية الفرو بني اجملموعتني العيادية وغري العيادية مع
عزل إسهام متغريات دخيلة؛ ومعامل االرتبار الثنائي
املتسلسل ) (Point-biserialلفحص جوهرية العالقة بني
متغريي اجلنس كمتغري نوعي ثنائي ودرجات املقاييس لدى
العينة غري العيادية .كما ُوظف حتليل االحندار اللوغاريتمي
الثنائي  Binary Logistic Regressionألغراض التحقق من قدرة
املقاييس على التمييز بني العينتني العيادية وغري العيادية على
حن غو أصيل ونقي ،أي بعد عزل إسهام االرتباطات البينية بني
املتغريات يف وصول قيمة الفرو إىل الداللة اإلحصائية.
أخرياً ،نظراً لتضمن هذه الدراسة مقارنات متعددة
 ،Multiple comparisonsكما يف املقارنة بني أداء العينتني
العيادية وغري العيادية على املقاييس الفرعية ،وما يرتبط به
وجود مثل هذه املقارنات من تفاقم الحتماالت ظهور اخلطأ
من النو األول (رفض الفرض الصفري على حنو خاطئ)
()Tabachnick & Fidell, 2007؛ فقد ُوظف تصحيح بونفريوين
 Bonferroni Correctionللحد من ذلك ،وذلك بقسمة
مستوى ألفا ( )0.05املعمول به على عدد املقارنات ،واعتماد
النتيجة كمستوى داللة يقبل أو يرفض الفرض الصفري على
ضوئه .أُجريت مجيع التحليالت اإلحصائية باستخدام النسخة
 23من برنامج .SPSS
النتائج:
نتائج التحلي ت اإلحصائية األولية
قبل الشرو ب جراء التحليالت اإلحصائية اخلاصة
بأهداف الدراسة ،أجريت عدة حتليالت إحصائية أولية
.
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جدول 6
قيم اإلحصاءات الوصفية واعتدالية التوزيع لمقايي الصورة السعودية المختصرة ما مقيا مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية
م

اسم المقيا ورمزه

العينة غير العيادية

العينة العيادية
م

ع

االلتواء

التفرطح

م

ع

االلتواء

التفرطح

1

الكذب (ل)

3.73

1.54

-.17

-.57

3.16

1.37

-.03

-.30

2

الخةأ (ف)

3.81

2.34

.25

-.67

3.70

2.27

***.61

.04

8.13

3.02

.22

*-.90

7.25

2.58

.29

-.47

4

التوهم المرضع (هي )

4.34

3.10

*.51

-.49

4.13

2.51

*.36

-.57

5

االنقباض/االكتئاب (د)

8.04

3.50

.28

*-.90

6.86

3.08

***.56

-.19

6

الهيستيريا (هي ي)

11.25

3.25

*.47

-.32

10.32

2.86

.16

-.36

7.91

2.71

.26

-.50

6.74

2.69

*.40

-.39

8

البارانويا (ب أ)

5.92

2.44

*.40

-.49

5.74

2.18

.24

-.56

9

السيكاثينيا (ب ت)

7.32

4.00

-.09

*-.97

7.10

3.62

.21

-.61

10

الفصام ( ك)

7.34

4.55

.17

-.73

7.24

3.75

.11

**-.87

11

الهو الخفيف (م أ)

5.03

2.53

.02

*-.84

5.37

2.30

.10

-.52

التصحيح /الدفاعات

3

(ك)

االنحراف السيكوناتع

7

(ب د)

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

جدول 7

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

اسم المقيا ورمزه

م

ع

االلتواء

التفرطح

1

األعراض الجسمانية

12.99

7.45

***.63

-.16

2

الوسوا القهري

13.05

5.99

.22

-.56

3

الحساسية التفاعلية

10.81

6.00

.33

-.58

4

االكتئاب

14.41

7.76

**.40

-.47

5

القلق

9.99

6.39

***.77

.09

6

العدائية

5.70

3.89

***1.07

***1.57

7

قلق الخواف

5.28

4.11

***.90

*.65

8

البارانويا

7.39

3.95

*.37

-.23

9

الذهانية

9.04

6.26

***.74

.39

* /دال عند /** ،0.05دال عند /*** 0.01دال عند 0.001
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 ،)0.01والتوهم املرضي (ر =  ،0.36مستوى الداللة،)0.01 :
واهليسترييا (ر =  ،0.26مستوى الداللة ،)0.01 :والبارانويا (ر
=  ،0.26مستوى الداللة ،)0.01 :والفصام (ر = ،0.24
مستوى الداللة ،)0.01 :واهلوس اخلفيف (ر =  ،0.19مستوى
الداللة .)0.05 :وبناءً على هذه النتائج ،ففي حال خرجت
التحليالت األساسية الالحقة بوجود فرو جوهرية بني
العينتني العيادية وغري العيادية يف أي من هذه املقاييس
السبعة ،سيتم إعادة التحقق من داللة الفرو بني عزل أثر
متغري اجلنس.

أما خبصو مدى إسهام متغريي العمر واجلنس
كمتغريات دخيله؛ فأظهرت نتائج اختبار مان ويتت أن وسيط
العمر لدى العينة العيادية أعلى منه لدى غري العيادية (ي =
 ،26.37مستوى الداللة .)0.000 :غري أن وجود هذا الفر قد
دخيال ينبغي ضبطه يف التحليالت
ال يربر اعتبار العمر متغرياً ً
األساسية ،إذ مل يظهر وجود منط ارتباطات دالة ومرتفعة بني
الدرجات على املقاييس الفرعية والعمر .ففيما مل تصل أي من
قيم االرتباطات إىل الداللة اإلحصائية لدى العينة غري
العيادية ،ارتبط العمر بقيم جوهرية ولكنها منخفضة القيمة
وحجم األثر مع ثالثة مقاييس فقط لدى العينة العيادية هي:
االحنراف السيكوبايت (ر =  ،0.22-مستوى الداللة)0.01 :
والبارانويا (ر =  ،0.22-مستوى الداللة )0.05 :والفصام (ر =
 ،0.24مستوى الداللة.)0.05 :وفيما يتعلق مبتغري اجلنس ،أظهرت النتائج وجود فرو دالة
إحصائياً بني العينتني يف تو يع متغري اجلنس (ذكر/أنثى) ،بعد
استبعاد من مل ضددوا اجلنس،(χ2 (2) = 13.415, p < .000( ،
وإن كان حبجم أثر منخفض كما يتحدد باختبار كارمر
( Cramer's Vكارمر = ،0.18مستوى الداللة .)0.000 :وفيما
جاءت نتائج معامل االرتبار الثنائي بعدم وجود ارتباطات
دالة إحصائياً بني اجلنس ودرجات املقاييس لدى العينة غري
العيادية ،فقد ظهر وجود ارتباطات دالة بني هذا املتغري وبعض
املقاييس لدى العينة العيادية ،وهي؛ الكذب (ر = ،0.18-
مستوى الداللة ،)0.05 :واخلطأ (ر =  ،0.23مستوى الداللة:

نتائج التحلي ت اإلحصائية األساسية
نتائج دراسات الثبات (ألفا كرونباخ وإعادة التةبيق):
مت التحقق من الثبات حبساب معامل ألفا-كرونباخ
) (Cronbach’s αلدى كال العينتني على انفراد ،إضافةً إىل
ثبات إعادة التطبيق باستخدام عينة فرعية من العينة العيادية.
وتراوحت قيم ثبات ألفا للعينة العيادية من  0.45ملقياسي
الكذب واالحنراف السيكوبايت إىل  0.83على مقياسي
السيكاثينيا والفصام .فيما تراوحت قيم هذا املعامل عند العينة
غري العيادية بني  0.31يف مقياس الكذب إىل  0.78على
مقياس السيكاثينيا .أما ثبات إعادة التطبيق ،فقد تراوحت قيم
معامالت االرتبار بني التطبيقني األول والثاين بفاصل
أسبوعني ،بني  0.50يف مقياس االكتئاب اىل  0.81يف مقياس
التوهم املرضي .ويعرض اجلدول ( )8هلذه النتائج تفصيالً.

جدول 8

قيم ثبات ألفا كرونباخ وإعادة التةبيق لمقايي الصورة السعودية المختصرة ما مقيا مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية
م

اسم المقيا ورمزه

العينة العيادية

عدد
الفقرات

ألفا

العينة غير العيادية

إعادة التةبيق (ن
=)19- 15

ألفا

1

الكذب (ل)

7

0.45

0.62

0.31

2

التصحيح /الدفاعات (ك)

16

0.63

0.73

0.51

3

الخةأ (ف)

14

0.59

0.62

0.60
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م

اسم المقيا ورمزه

العينة العيادية

عدد
الفقرات

ألفا

العينة غير العيادية

إعادة التةبيق (ن

ألفا

=)19- 15

4

التوهم المرضع (هي )

14

0.76

0.81

0.62

5

االنقباض/االكتئاب (د)

20

0.70

0.50

0.64

6

الهيستيريا (هي ي)

26

0.47

0.70

0.35

7

االنحراف السيكوناتع (ب د)

18

0.45

0.71

0.50

8

البارانويا (ب أ)

14

0.52

0.63

0.41

9

السيكاثينيا (ب ت)

16

0.83

0.52

0.78

10

الفصام ( ك)

20

0.83

0.80

0.75

11

الهو الخفيف (م أ)

12

0.61

0.67

0.51

له آنفاً ( .)0.004=11÷0.05وقد كانت قيم الوسيط للعينة
العيادية أعلى جوهرياً من نظرياهتا عند العينة غري العيادية،
على اثنني من املقاييس العيادية فقط مها :االكتئاب واالحنراف
السيكوبايت ،كما يبني اجلدول ( .)9أما بالنسبة ملقياس
الكذب ،والذي كانت درجاته متو عة اعتدالياً ،فأظهرت نتائج
اختبار ت للعينات املستقلة أن متوسط العينة العيادية (م =
 )3.73أعلى جوهرياً من متوسط العينة غري العيادية (م =
( )3.16ت ( ،-3.78 = )293.83مستوى الداللة.)0.000 :

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

مقايي

اختبار مينيسوتا المختصر:

خرجت نتائج اختبار مان ويتت للفرو بني العينتني يف
مقاييس الصيغة املختصرة الختبار مينيسوتا ذات التو يع غري
االعتدايل ،بوجود فرو دالة إحصائياً لصاحل العينة العيادية
على بعض املقاييس ،وذلك بعد تصحيح قيمة ألفا من
( )0.05املعتادة إىل ( )0.0045وفقاً لتصحيح بونفريوين املشار
جدول 9
الفروق نيا العينتيا العيادية وغير العيادية على المقايي

الفرعية للصورة السعودية المختصرة ما مقيا مينيسوتا متعدد األوجه للشخصع

م

اسم المقيا ورمزه

نوع العينة*

الوسيط

ى

مستوى الداللة**

1

التصحيح /الدفاعات (ك)

عغع

7

20.84

0.010

عع

8

2

الخةأ (ف)

عغع

3

عع

4

3

التوهم المرضع (هي )

عغع

4

عع

4

4

االنقباض/االكتئاب (د)

عغع

6

عع

7

5

الهيستيريا (هي ي)

عغع

10

عع

11

6

االنحراف السيكوناتع (ب د)

عغع

7

عع

8

13

19.11
17.73
20.36
17.29
21.61

0.559
0.825
0.002
0.020
0.000
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7

البارانويا (ب أ)

8

السيكاثينيا (ب ت)

9

الفصام ( ك)

10

الهو الخفيف (م أ)

عغع

6

عع

6

عغع

7

عع

7

عغع

7

عع

7

عغع

5

عع

5

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

18.44
18.24
16.65
17.56

0.651
0.482
0.957
0.216

فرو بني العينتني العيادية وغري العيادية يف مقياسي التصحيح
واهليسترييا ،إضافةً إىل الفرو اليت ظهرت بينهما يف مقاييس
الكذب واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت.
ونظراً جلود فرو جوهرية بني العينتني العيادية وغري
العيادية يف تو يع متغري اجلنس ،كما ورد يف التحليالت األولية
آنفاً ،فيما أظهرت بعض هذه املقاييس ارتباطات دالة باجلنس
لدى العينة العيادية ،ما يدعم اعتبار هذا املتغري متغرياً دخيالً
ينبغي ضبطه إحصائياً يف املقاييس اليت تتمايز فيها العينتان؛
فقد مت إعادة التحقق من جوهرية الفرو بني العينتني يف
مقياسي الكذب واهليسترييا بعد استبعاد إسهام اجلنس،
باستخدام حتليل التغاير .وجاءت النتائج بوجود الفرو الدالة
إحصائياً بني العينتني حىت بعد عزل تأثري اجلنس يف الدرجة
على مقياسي الكذب (ف ( ،11.85 = )1مستوى الداللة =
 ،)0.00واهليسرتيا (ف ( ،9.43 = )1مستوى الداللة = .)0.00
وعليه ،فال الت النتائج على ماهي عليه من وجود فرو دالة
إحصائياً بني العينتني يف املقاييس اخلمسة السابقة.
ويف حتليل أخري ،مت التحقق من عدم كون هذه الفرو
عائدة إىل االرتباطات البينية بني هذه املقاييس اخلمسة،
وليست فروقاً نقية من ذلك .فوجود ارتباطات دالة بني هذه
املقاييس يعلي من احتمالية كون قدرة هذه املقاييس على
التمييز عائدة إىل ارتباطها مبقاييس أخرى حتمل هذه القدرة
وحسب ،أو إهنا ،بعبارة أخرى ،حمض تكرار ُمضلل
 .Redundantمت التحقق من ذلك باستخدام حتليل االحندار
اللوغاريتمي الثنائي  ،Binary Logistic Regressionإذ أدخل

واتساقًا مع بعض التوصيات العلمية القاضية بأنه من
املمكن أن يسهم حجم العينة الكبري نسبياً )أكرب من 200
عند فيلد  )(2005))Fieldيف النظر إىل تو يع الدرجات على
أنه غري اعتدايل على حن غو مضلل كنتيجة لتضخيم حجم العينة
الكبري نسبياً لألخطاء املعيارية لقيم االلتواء والتفرطح ،على
حن غو يصل بأي ابتعاد عن االعتدالية إىل املستوى الدال
إحصائياً حىت لو كان طفيفاً (انظر مثالً); Field (2005 :
;)Hoekstra, Kiers, and Johnson (2012); Royston (1991

 ،))2007( Tabachnick and Fidellوما يؤدي إليه هذا
االستدالل غري الدقيق من نب االختبارات اإلحصائية
املعلمية املعروفة بقوهتا اإلحصائية ،فقد جرى إعادة التحقق
من داللة الفرو باستخدام اختبار ت للعينات املستقلة.
وتطابقت مجيع النتائج املستخرجة مع نتائج اختبار مان ويتت
اآلنف عرضها ،عدا ما يتعلق مبقياسي التصحيح واهليسترييا،
إذ وصلت الفرو بني متوسطي هاتني العينتني – معروضة يف
جدول (- )6إىل مستويات دالة إحصائيًا 0.002 ،و،0.005
على التوايل ،وذلك لصاحل العينة العيادية .وبالنظر ملدى عدم
اعتدالية هذين املقياسني كما يعرضها اجلدول ( ،)6يتضح أن
تو يع مقياس التصحيح متفرطح جوهرياً فيما مقياس اهليسترييا
ملت غو جوهرياً ،كالمها عند العينة العيادية فقط ،وكال املظهرين
داالن عند  ،0.05فيما ال تُظهر أشكال تو يع البيانات ابتعاداً
كبرياً عن االعتدالية .وبناءً على ذلك ،وتوخياً للدقة ،يبدو أن
الصورة العامة للنتائج حىت هذه املرحلة تدعم اخللو بوجود
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الكذب والتصحيح واالحنراف السيكوبايت واالكتئاب ،فيما مل
يُظهر مقياس اهليسترييا ذلك.
وبناءً على كل ما سبق ،فيمكن التقرير بوجود فرو دالة
إحصائياً بني العينتني العيادية وغري العيادية على مقاييس
الكذب والتصحيح واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت لصاحل
العينة العيادية ،وإنه من غري املرجح أن تعود هذه الفرو إىل
متغريات اجلنس أو العمر كمتغريات دخيلة ،أو أن تكون حمض
نتيجة الرتباطات بينية بني املقاييس.

متغري طبيعة احلالة (عيادية-غري عيادية) كمتغري تابع (متنبأ
به) ،ودرجات مقاييس الكذب والتصحيح واهليسترييا
واالحنراف السيكوبايت واالكتئاب كمتغريات منبئة .Predictors
ُ
جاءت النتائج جبوهرية النموذج (،(χ2 (5) = 53.85, p < .00
وقدرته على التصنيف الدقيق ملا نسبته  %85.5من العينة غري
العيادية ،و %37.1فقط من العينة غري العيادية ،فيما بلغت دقة
التصنيف كليًا  .%68وكما يعرض اجلدول ( )10أدناه ،فقد
أظهرت أربعة من املقاييس اخلمسة قدرةً على التمييز بني
العينتني العيادية وغري العيادية على حن غو نقي ،وهي مقاييس

جدول 10
نتائج تحليل االنحدار اللوغاريتمع الثنائع للفروق نيا العينتيا فع نعض مقايي الصورة السعودية المختصرة ما مقيا مينيسوتا متعدد
األوجه للشخصية:
م

اسم المقيا ورمزه

نيتا المعيارية
)(B

الخةأ

قيمة والد

المعياري

Wald

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

نيتا المتوقعة
نيتا المتوقعة
)Exp(B

فترات الثقة %95
(األدنى/األعلى)

1

الكذب (ل)

.369

.098

14.150

1

.000

1.446

1.75/1.19

2

التصحيح /الدفاعات (ك)

.176

.053

10.906

1

.001

1.192

1.32/1.07

3

االنقباض/االكتئاب (د)

.133

.063

4.404

1

.036

1.142

1.29/1.01

.200

.062

10.360

1

.001

1.221

1.38/1.08

-.042

.062

.445

1

.505

.959

1.08/0.85

4
5

االنحراف السيكوناتع (ب
د)
الهيستيريا (هي ي)

االرتباب مع مقايي

مقياس التوهم املرضي من مينيسوتا مبقياسي األعراض اجلسمية
والقلق بقيم تزيد رقمياً عن ارتباطه ببقية املقاييس .غري أن هذه
النزعة ال تظهر يف مجيع املقاييس .فمثالً ،تد أن مقياس
السيكاثينيا من مينيسوتا يرتبط مبقياس األعراض اجلسمانية
بقيمة تربو على قيم ارتباطه مع املقاييس الثالث املفرتض
ارتباطه اا بقيم أعلى (الوسواس القهري والقلق وقلق
اخلواف) .كما يالحظ عدم ظهور منط متمايز يف مصفوفة
االرتباطات ،فجميع مقاييس مينيسوتا مرتبطة مع مجيع
مقاييس قائمة مراجعة األعراض بقيم متقاربة .وهلذا السبب،
مت حتليل هذه املصفوفة عاملياً الستكشاف مدى وجود منط

قائمة مراجعة األعراض

ارتبطت مجيع املقاييس الفرعية الختبار مينيسوتا
املختصر مع مجيع مقاييس قائمة مراجعة األعراض لدى العينة
غري العيادية على حنو إجيايب ودال إحصائياً ،كما ظهر يف
نتائج معامالت ارتبار سبريمان اليت يعرضها اجلدول ()11
أدناه .ومع أنه مل يتم التحقق من مدى داللة الفرو يف
معامالت االرتبار إحصائياً ،ف نه يالحظ وجود نزعة حنو
ارتبار بعض مقاييس اختبار مينيسوتا مبا افرتض مسبقاً
ارتباطها اا على حن غو خا من مقاييس قائمة األعراض ،كما
ورد يف اجلدول املشار له آنفاً .فعلى سبيل املثال ،ارتبط
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يُفسر األول  %60.91من التباين الكلي ،جبذر كامن قدره
10.36؛ فيما فسر الثاين  %10.16من التباين جبذر كامن قدره
 .%1.73ومل تصل اجلذور الكامنة لبقية العوامل لقيمة  ،1كما
مل تدعم نتائج اختبار الرتاكم والتحليل املوا ي جوهريتها.
تشبعت مجيع مقاييس قائمة مراجعة األعراض بنقاء على
العامل األول بقيم تشبع تراوحت من  0.76ملقياس الوسواس
القهري إىل  0.95ملقياس قلق اخلواف .من جانب آخر،
تشعبت مقاييس مينيسوتا كلها ،عدا مقياس اهلوس اخلفيف،
بني 0.70
على العامل الثاين حصراً ،بتشبعات ترتاو
للسيكاثينيا إىل  0.98للهيسترييا ،أما مقياس اهلوس اخلفيف
فقد تشبع على العامل األول مبقدار  .0.38وال تسمح طبيعة
بيانات هذه الدراسة ب جراء حتليالت إحصائية أكثر تقدماً
الستجالء العالقة بني هاتني اجملموعتني من املقاييس بوضو
أكثر.

متمايز يف العالقة بني هذه املقاييس الفرعية ،وهو مامل
يظهر جبالء على مستوى االرتباطات البينية البسيطة فيما
بينها.
ُوجد أن حجم العينة والبيانات مالئم ألغراض التحليل
العاملي ،فقد بلغت قيمة اختبار  ،0.93 KMOوهي أعلى من
قيمة  60املطلوبة؛ كما كانت قيمة اختبار بارتليت Bartlett's
 Testدالة إحصائياً ( .(χ2 (136) = 2732.53, p <0 .01أجري
حتليل عاملي استكشايف بطريقة املكونات األساسية هلوتلينج
ملصفوفة ارتباطات املقاييس الفرعية ملقياسي مينيسوتا املختصر
وقائمة مراجعة األعراض .دورت العوامل تدويراً مائالً Oblique
بطريقة الربوماكس  Promaxلتمكني العوامل من االرتبار فيما
بينها كما يُفرتض اا ذلك نظرياًُ ،حدد عدد العوامل
املستخرجة بثالث طر  ،طريقة اجلذر الكامن األعلى من ،1
واختبار الرتاكم  ،Scree plotوالتحليل املوا ي Parallel analysis
( .)O'Connor, 2000استخرج عامالن مرتبطان مبقدار،0.67

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

األعراض

الوسوا

الحساسية

الجسمانية

القهري

التفاعلية

التوهم املرضي (هـ س)

**0.58

**0.55

**0.50

**0.53

االنقباض/االكتئاب (د)

**0.51

**0.60

**0.56

**0.59

**0.56

اهليسترييا (هـ ي)

**0.38

**0.43

**0.33

**0.41

**0.35

**0.30

االحنراف السيكوبايت (ب د)

**0.34

**0.41

**0.40

**0.48

**0.44

**0.37

**0.31

البارانويا (ب أ)

**0.43

**0.45

**0.52

**0.52

**0.55

**0.42

**0.31

**0.48

السيكاثينيا (ب ت)

**0.54

**0.68

**0.65

**0.70

**0.67

**0.50

**0.46

**0.58

**0.61

الفصام (س ك)

**0.54

**0.61

**0.59

**0.66

**0.65

**0.52

**0.43

**0.58

**0.59

اهلوس اخلفيف (م أ)

**0.39

**0.40

**0.39

**0.46

**0.49

**0.43

**0.32

**0.42

**0.51

االكتئاب

القلق

العدائية

**0.58

**0.42

**0.40

**0.44

**0.39

**0.50

**0.21

**0.28

**0.27

**0.44

**0.41
**0.48

**/دال عند .0.01
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الخواف

البارانويا

الذهانية

**0.43

**0.44
**0.46
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على عرض أقل قيمة وأعلى قيمة هلذه االرتباطات متبوعاً
مبتوسطاهتا ،لكل مقياس فرعي وذلك لكال العينتني العيادية
وغري العيادية بوجه مستقل .وبالنظر هلذه القيم يتضح
عموما ،سواء على مستوى املتوسطات أم القيم
اخنفاضها
ً
الفردية ،كما أهنا حتوي قيماً عكسية.

تحليل البنود

يعرض اجلدول ( )12قيم معامل االرتبار املصوب
 Corrected Item-total Correlationبني فقرات كل مقياس
فرعي ودرجته الكلية ،جلميع مقاييس الصورة املختصرة من
اختبار مينيسوتا .ونظراً لضيق املساحة ،يقتصر اجلدول أعاله

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

العينة غير العيادية

العينة العيادية

م

اسم المقيا ورمزه

1

الكذب (ل)

-0.05

2

التصحيح /الدفاعات (ك)

-0.43

0.54

3

الخةأ (ف)

-0.24

0.43

0.24

4

التوهم المرضع (هي )

0.16

0.50

0.37

0.11

5

االنقباض/االكتئاب (د)

-0.30

0.58

0.28

-0.29

0.50

6

الهيستيريا (هي ي)

-0.50

0.52

0.14

-0.39

0.31

0.09

7

االنحراف السيكوناتع (ب د)

-0.44

0.50

0.16

-0.22

0.39

0.17

8

البارانويا (ب أ)

-0.28

0.42

0.20

-0.25

0.36

0.15

9

السيكاثينيا (ب ت)

0.20

0.61

0.43

0.26

0.51

0.38

10

الفصام ( ك)

0.15

0.56

0.41

0.05

0.45

0.30

11

الهو الخفيف (م أ)

-0.26

0.51

0.27

-0.27

0.37

0.20

أقل قيمة

أعلى قيمة

م

أقل قيمة

أعلى قيمة

م

0.33

0.21

0.04

0.25

0.13

0.25

-0.33

0.41

0.19

0.03

0.40

0.24

0.40

0.25
0.24

العالقة بني املقاييس الفرعية املكونة هلذا املقياس واملقاييس
الفرعية ذات العالقة من قائمة مراجعة األعراض )،(SCL-90
إضافةً إىل فحص قيم معامالت االرتبار املصحح بني
الفقرات ومقاييسها الفرعية .وتعرض األجزاء اآلتية مناقشة
نتائج هذه التحليالت.

مناقشة النتائج:
هدفت هذه الدراسة إىل تقييم مدى صالحية صيغة فتصرة
الختبار الشخصية متعدد األوجه للشخصية لالستخدام
العيادي يف اململكة العربية السعودية ،وذلك من خالل مجع
الشواهد السيكومرتية الضرورية لتقييم ذلك .فتناولت الدراسة
حتققاً من قيم ألفا كرونباخ كمؤشر على ثبات االتسا
الداخلي ،وقيم ثبات إعادة التطبيق ،وقدرة املقياس على
التمييز بني من يُفرتض ام السواء واملشخصني باضطرابات
نفسية فتلفة ،والصد املرتبط با كات من خالل فحص

مؤشرات ثبات االتساق الداخلع وإعادة التةبيق:

بالرغم من عدم وجود اتفا تام بني املختصني يف
القياس النفسي عامةً والتقييم النفسي العيادي خاصةً حول
قيم الثبات اليت تُعد مقبولة ،غري أن هناك شبه اتفا على
اعتبار القيم اليت تبلغ  0.70فما فو مالئمة لألغراض البحثية.
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املعامل وتُناقش على ضوء االتسا الداخلي الذي تعكسه
وحسب.
وبالنظر للنتائج احلالية كما يعرضها جدول  ،8تد أن قيم
ثبات ألفا كرونباخ جلميع مقاييس الصد الثالثة كانت أقل
من  0.70عند كال العينتني ،فيما بلغت قيمة هذا املعامل 0.70
أو أعلى يف أربعة فقط من املقاييس العيادية عند العينة العيادية
(التوهم املرضي واالكتئاب والسيكاثينيا والفصام) واثنان منها
فقط لدى العينة غري العيادية (السيكاثينيا والفصام) .وتعكس
هذه النتيجة ضعف االتسا الداخلي هلذه املقاييس .وهو ما
ظهر جبالء يف تدين قيم ارتبار الفقرات بالدرجات الكلية
ملقاييسها الفرعية كما يعرضها اجلدول ( ،)12إذ كانت قيم
متوسطات هذه القيم يف مقاييس الصد أقل من احلد
املتعارف عليه وهو  0.30عند كال العينتني .أما املقاييس
العيادية ،فلم تصل قيم املتوسطات إىل هذا احلد إال يف ثالثة
مقاييس لدى العينة العيادية ،هي التوهم املرضي والسيكاثينيا
والفصام ،ومقياسني لدى غري العيادية مها السيكاثينيا
والفصام .وليس هذا وحسب ،إمنا كانت بعض قيم ارتباطات
البنود بدرجاهتا الكلية عكسية .وهذا يعت ضعف االتسا
الداخلي إىل هذا احلد عدم قدرة املقاييس على تكميم
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
تنتمي له عينات الدراسة احلالية ،مقارنةً مع اجملتمع األصلي
صممت فيه ابتداءً ،وهو اجملتمع األمريكي .فمن
الذي ُ
املعروف أن بنية املفاهيم النفسية قد ختتلف باختالف السيا
الثقايف .فمثالً؛ وجد الرويتع ( )2002أنه خبالف النتائج
املستمدة من عينات غربية ،مل ينتظم بعدا االندفاعية
واالجتماعية معاً كمكونات فرعية ضمن بعد االنبساطية لدى
عينة سعودية .ووجدت عدة دراسات غربية فرو يف تكرار
ظهور األعراض ال ُذهانية املختلفة لدى املشخصني بالفصام

من جانب آخر ،ينبغي هلذه القيم أن تصل إىل  0.80فأعلى
حال كان الغرض من األداة هو االستخدام مع احلاالت
الفردية لألغراض التطبيقية .وجيب األخذ باالعتبار الفرو بني
فتلف أنوا الثبات من حي مصدر اخلطأ العشوائي الذي
تقدره والعوامل املؤثرة فيها.
كعدد البنود (; Field, 2005; Anastasi & Urbina, 1997
.)Hogan & Brooke, 2007; Nunnally, 1978
وفيما يتعلق بقيم ثبات ألفا كرونباخ ،جرت العادة أن
تُفسر على أهنا تعكس أمرين؛ االتسا الداخلي للمقياس
 Internal consistencyومدى أحادية بنية املفهوم الذي يقيسه
 Undimensionalityأو انسه  .Homogeneityويوجد تربير
منطقي للربط بني هذين األمرين معاً هنا .ففيما ترتفع قيمة
ألفا بارتفا قيم االرتباطات البينية بني الفقرات
 ،Intercorrelationsوهي خاصية ضرورية للتجانس الداخلي،
قد ترتفع قيمة ألفا كذلك لكون املفهوم الذي يقيسه املقياس
أحادي البنية .غري أن هذا التال م ليس حتمياً بالضرورة ،وقد
ال يصح افرتاضه على الدوام .ويف هذا السيا  ،نبه قرين ورفاقه
( Green, Lissitz, & Mulaik (1977إىل وجود بعض اخلطأ
يف تفسري قيمة ألفا كرونباخ كمؤشر على أحادية البنية ،األمر
العائد كما يرون إىل اخللط يف األدبيات بني مفهومي االتسا
الداخلي والتجانس .فقد ترتفع قيمة ألفا كمؤشر على
االتسا الداخلي العايل حينما يكون للمقياس عامل عام
واحد تتشبع عليه مجيع فقراته ،أي انسه عال .وهذا ال
يستبعد إمكانية احلصول على قيم ألفا عالية حىت يف غياب
مثل هذا العامل العام (يف .)Fisher, 2008 :وباملثل أظهر
قرايسون  Graysonأنه ميكن احلصول على نفس قيم ألفا مع
اختالف البينة العاملية للمقياس ( ،)Grayson, 2004فيما ظهر
أيضاً أنه ميكن استخراج قيم ألفا تربو على  0.70للمقياس يف
حال وجود ارتباطات بينية متوسطة (حوايل  )0.50بني فقراته،
بغض النظر عن مدى أحادية ما يقيسه هذا املقياس ( Cortina,
 .)1993ف ذن ،من األحور أن يقتصر تفسري نتائج هذا
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من خلفيات فتلفة ثقافياً ضمن اجملتمع نفسه (

بيانات عينة فرعية تراو حجمها بني  15و 19فرداً على
اختالف املقاييس العيادية ومقاييس الصد  .وجاءت النتائج
بأن واحداً فقط من مقاييس الصد ادت قيمة ثباته عن
ا ك املعتمد ،وهو مقياس التصحيح/الدفاعات ،فيما مت هذا
ألربعة من املقاييس العيادية ،وهي :مقياس التوهم املرضي
واهليسترييا واالحنراف السيكوبايت والفصام .ومع ما هو معروف
من أن قيم ثبات اإلعادة ملقاييس املفاهيم العيادية تتأثر
بالتحسن الذي قد يطرأ على املصابني ( & Groth-Marnat
 ،)Wright, 2016غري أن هذا رمبا ُمستبعد يف نتائج الدراسة
احلالية لسببني .األول أن كل أفراد العينة املرضية مستقرين
عيادياً؛ مبع ال توجد لديهم أية أعراض حادة خالل فرتيت
تطبيق املقياس .والثاين أن الفاصل بني التطبيقني ليس طويالً
إىل درجة تسمح بظهور حتسن إضايف .ويالحظ وجود ارتفا
نسيب لقيم الثبات باإلعادة ( ،0.81 – 0.50وسيط = )0.67
باملقارنة مع قيم ثبات ألفا ( ،0.83 – 0.45وسيط = .)0.61
أي بعبارة أخرى ،اخنفاض قيمة اخلطأ العشوائي الناتج عن
اختالف الفرتة الزمنية عن قيمة اخلطأ اخلا باالتسا
الداخلي.
وبالنظر جململ نتائج الثبات لدى العينتني ،يبدو أن مقياس
الفصام هو الوحيد الذي أظهر قيم ثبات مالئمة عندها
مجيعاً؛ فيما كان مقياس التوهم املرضي مالئماً للعينة العيادية
فقط ،ومقياس السيكاثينيا مالئماً للعينة غري العيادية فقط.
فيما يتعلق بقية املقاييس فهي إما تقل قيم ثباهتا املختلفة عن
حمك  0.70لدى الكل ،وإما أهنا قد بلغت هذه القيمة ولكن
يف واحد فقط من نوعي الثبات املستخدمة مع العينة املرضية
كمقاييس التصحيح/الدفاعات واالكتئاب واهليسترييا
واالحنراف السيكوبايت والسيكاثينيا لدى هذه العينة .ومع
فائدة مؤشرات الثبات املذكورة ،ف نه اليزال هناك حاجة
بطبيعة احلال ملزيد من استجالء الكفاءة السيكومرتية
للمقاييس من خالل تفحص مؤشرات صدقها.

British

Psychological Society Division of Clinical Psychology,

 .)2014وقد يعود األمر ،ببساطة ،إىل تبدل بنية هذه املفاهيم
بفعل التغري االجتماعي الذي حدث خالل السنوات املمتدة
منذ إعداد هذه النسخة العربية من الصيغة املختصرة من
املقياس يف  ،1948غري أنه ال ميكن التحقق من هذا األمر لعدم
توفر نتائج عن قيم االتسا الداخلي للمقياس يف ذلك
الوقت.
ونلحظ يف الواقع ارتفا طفيف يف قيم ألفا للمقاييس
العيادية عند العينة العيادية ( ،0.83-0.45وسيط = )0.66
باملقارنة مع غري العيادية ( ،0.78 – 0.35وسيط =  ،)0.57مع
أنه مل يتم التحقق من الداللة اإلحصائية هلذه الفرو  .وال
يبدو أنه ميكن عزو هذا الفر "الظاهري" إىل اختالف يف
عدد الفقرات ،أو إحجام العينيتني  ،إذ إن قيم ألفا كانت
أعلى لدى العينة العيادية بالرغم من كوهنا أقل حجماً من غري
العيادية ،فيما يُعرف عن هذا املعامل ميله لالرتفا مع يادة
حجم العينة ( .)Cortina, 1993غري أن ذلك االرتفا رمبا
حصل كنتيجة ألمهية ما تقيسه بشكل أكرب عند أفراد العينة
العيادية مقارنةً مع أفراد العينة األخرى .ففيما قد مييل كل أو
أغلب غري املشخصني باضطرابات نفسية لإلجابة "ال" عن
الفقرة اليت تستقصي-على سبيل املثال -وجود هالوس عية؛
مييل من هم ُمشخصون اذه األعراض لتقدمي إجابات فتلفة
أكثر .وبعبارة أخرى ،قد يرتفع تباين هذه املقاييس العيادية
نسبياً باملقارنة مع العينة غري العيادية .ومع تدين قيم ثبات
االتسا الداخلي إىل مستويات شديدة ،ف نه يفضل إرجاء
اخللو إىل حكم هنائي إال بعد استعراض مؤشرات الثبات
األخرى اليت مت تفحصها ،وهي مؤشرات ثبات إعادة التطبيق.
ميكن احلكم على قيم ثبات إعادة التطبيق باستخدام
ذات ا كات الرقمية املستخدمة مع ثبات االتسا الداخلي
– اعتبار القيم اليت تبلغ أو تزيد عن  0.70مالئمة لألغراض
البحثية ،وتفضيل ارتفاعها عن  0.80لألغراض التطبيقية .ومت
استقصاء ثبات اإلعادة لدى العينة العيادية فقط ،باستخدام

مؤشرات الصدق:
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باملرحلة دون العيادية  ،Subsyndromalإذ تظهر لديهم أعراض
متبقية  ،Residual Symptomsوهي أعراض تقل شدهتا عن
املستوى احلاد والدال عيادياً فيما مل تصل بعد إىل ما ميكن
اعتباره املستوى الطبيعي (،)Sadock, Sadock, & Ruiz, 2017
السيما وهم اليزالون مستمرين يف تلقي اخلدمة املهنية .أما
السبب الثاين ،فهو أنه حىت لو وصل أفراد العينة العيادية إىل
مرحلة التعايف النسيب ،سواء أكان هذا بزوال األعراض املتبقية
أو ارتفا مستويات التعايف الشخصي Personal Recovery
عندهم بصرف النظر عن شدة األعراض؛ فمن غري املرجح أن
ختتفي الفرو بني أفراد العينة العيادية والعينة غري العيادية على
هذا النحو احلاد ،السيما يف مقاييس املفاهيم غري الذهانية.
ف ذن ،يبدو أنه من املمكن القول إن عدم وجود الفرو عائد
غالباً إىل ضعف حساسية هذه املقاييس للمفاهيم املقاسة.
وهذا أمر ميكن أن يعود -كما اقرت يف تفسري نتائج الثبات-
إما إىل عدم مواكبة حمتوى املقاييس ملا ميكن أن يكون قد طرأ
على املفاهيم املقاسة من تبدل بفعل التغري االجتماعي ،ومن
مث فقداهنا للقدرة التمييزية؛ أو حتيزها الثقايف للثقافة األصلية
(األمريكية) يف التعريفات املفاهيمية اليت أُسست عليها .وهذه
افرتاضات ميكن التحقق منها يف دراسات الحقة .وعلى أية
حال ،فالنتيجة النهائية هي أن هذه املقاييس تفتقد إمجاالً إىل
القدرة التمييزية (الصد ) ،وهو ما قد جيعل استخدامها
السيكومرتي غري صائب.
وتضيف نتائج فحص العالقة بني هذه املقاييس
ومقاييس قائمة مراجعة األعراض لدى العينة غري العيادية
مؤشراً إضافياً للحكم على صدقها .ولقد استُخرجت
معامالت ارتبار دالة إحصائياً بني مجيع املقاييس الفرعية
الختبار مينيسوتا املختصر مع مجيع
مقاييس قائمة مراجعة األعراض على حنو إجيايب ودال
إحصائياً ،األمر الذي قد يُعد ،للوهلة األوىل ،مظهراً داعماً
لصد هذه املقاييس .غري أن منط هذه االرتباطات ال يُظهر
وجود خصوصية فيها ،فقد ارتبط الكل مع الكل بقيم متقاربة

جرى التحقق من مدى وجود فرو جوهرية بني
العينتني العيادية وغري العيادية على مقاييس الصيغة املختصرة
الختبار مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية يف عدة حتليالت
إحصائية متتابعة ،وذلك أخذاً باالعتبار اعتدالية تو يع
الدرجات واحتمالية إسهام متغريي اجلنس والعمر كمتغريات
دخيلة حمتملة يف إحداث الفرو  .وأخرياً مدى نقاء القدرة
التمييزية للمقاييس منفردة – حال وجودها – وعدم إمكانية
عزو هذه القدرة ألثر االرتبار مبقاييس أخرى ترتبط باملقياس.
وجاءت النتيجة النهائية بقدرة أربعة مقاييس فرعية فقط
متييزا نقيًا ،أي بعد عزل إسهام
على التمييز بني العينتني ً
املقاييس األخرى املرتبطة باملقياس ،وغري متأثر مبتغريات دخيلة
كالعمر واجلنس .وتلك مقاييس الكذب والتصحيح
واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت .وكما هو متوقع ،أظهرت
العينة العيادية مستويات أعلى من غري العيادية على هذه
املقاييس .غري أنه من غري املتوقع أَال تتمايز العينتني يف بقية
املقاييس :اخلطأ والتوهم املرضي واهليسترييا والبارانويا
والسيكاثينيا والفصام واهلوس اخلفيف.
وختتلف هذه النتيجة مع ما أشار إليه ُمعد النسخة
العربية احلالية من قدرة فقرات االختبار على التمييز "...بني
ما هو سوي وما هو مرضي يف البيئة السعودية ،"...وأن
"االختبار يف صورته احلالية ميز بني اجملموعة السعودية غري
السوية من املرضى املرتددين على العيادة النفسية وبني اجملموعة
السوية من املواطنني السعوديني" ،و "أن اجملموعة السعودية
غري السوية حصلت على درجات عالية يف مجيع املقاييس
اإلكلينيكية( "...الطويل ،)4-3 . . ،1984 ،وذلك دون
تقدمي البيانات اإلحصائية اخلاصة اذه التحليالت.
ويف تفسري هذه النتيجة ،رمبا ال ميكن عزوها إىل
استقرار األعراض لدى العينة العيادية ،ومن مث تالشي الفرو
بينهم وبني العينة غري العيادية .وهذا لسببني :األول ،أن هذا
االستقرار ال يعت بالضرورة وصول األعراض من حي شدهتا
إىل املستوى الطبيعي ،فمن املرجح أن ميروا حالياً فيما يعرف
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مثال آخر يتمثل يف ارتبار مقياس االكتئاب من
مينيسوتا مع مقياسي الوسواس القهري واالكتئاب من قائمة
مراجعة األعراض بقيم متقاربة ،ر=  0.60و ر=  0.59على
التوايل ،يف حني كان من املفرتض أن يرتبط باالكتئاب بقيمة
أعلى .كما ارتبط مقياس االحنراف السيكوبايت مبقياس العدائية
بقيمة أقل من ارتباطه بأغلب مقاييس قائمة األعراض األخرى
(ر= .)0.37وباملثل ،ارتبط مقياس السيكاثينيا من مينيسوتا
مبقياس الوسواس القهري مبعامل ارتبار قدره  ،0.68وهي أقل
من قيمة ارتباطه مبقياس االكتئاب (.)0.70
ما ميكن اخللو إليه من جممل نتائج هذه الدراسة ،أنه ال
يوجد من مقاييس الصيغة العربية املختصرة من مقياس
مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية ما ميكن القول إنه قد
استوىف الشرور السيكومرتية الضرورية .فمثالً ،فيما كان
مقياس الفصام هو الوحيد الذي أظهر قيم ثبات ألفا وإعادة
تطبيق مالئمة لدى كال العينتني ،مل يظهر أن هلذا املقياس
قدرةً على التمييز بني األسوياء واملرضى .ومن جهة أخرى،
فاملقاييس األربعة اليت ميزت جوهرياً بني هاتني الفئتني ،وهي
الكذب والتصحيح واالكتئاب واالحنراف السيكوبايت ،مل
تتسم بقيم ثبات مالئمة .وعليه ،فليس من ا تمل أن يعود
استخدام هذه األداة بالفائدة على املمارسة العيادية ،سواء
ألغراض الفر األويل  ،Screeningأم ملساعدة يف تصنيف
املشكالت النفسية ،أو حىت ملتابعة تطور األعراض والنتائج
العالجية .غري أنه ،بالرغم من ذلك ،ال ينبغي اعتبار نتائج
هذه الدراسة عامةً وهذه اخلالصة اإلمجالية خاصةً ،مبعزل عن
حدود هذه الدراسة.
ومن هذه احلدود أنه جرى استخدام عينة عيادية
فتلطة  ،Mixedمتثل طيفاً واسعاً غري متجانس من األعراض
املرضية .ورمبا ستكون النتائج أكثر حسماً ووضوحاً لو
استخدمت عدة عينات مرضية متثل كل منها فئة مرضية
خالصة ،ووظفت كل منها يف تقييم أداء املقياس الفرعي
األقرب هلا .من ذلك أن يكون هنالك عينة من املشخصني

نسبياً .وهذا ماال يفرتض أن يظهر يف هذا املقياس ،والسيما
أن أحد األغراض األساسية لتصميمه سواء يف نسخته األصلية
الطويلة ( ،)Hathaway & McKinley, 1940أم املختصرة اليت
ميثلها املقياس احلايل موضو هذه الدراسة ()Kincannon, 1968
هو املساعدة يف تصنيف الشكاوى النفسية (التشخيص
الطبنفسي) وإحكام قرارات تعيني التشخيصات الفارقة
.)Groth-Marnat & Wright, 2016( Differential Diagnoses
وبتحليل مصفوفة هذه االرتباطات عاملياً ،ظهر عامالن
مرتابطان (ر =  .)0.67ولقد تشبعت مقاييس قائمة األعراض
على األول بشكل نقي ،فيما تشبعت مجيع مقاييس النسخة
املختصرة الختبار مينيسوتا على الثاين عدا مقياس اهلوس
اخلفيف ،إذ تشبع على األول ،وإن كان هذا بقيمة منخفضة
نسبياً .ومع هذا االختالف غري املتوقع يف تشبعات املقاييس
الفرعية؛ فلوحظ ارتفا نسبة التباين الذي فسره عامل مقاييس
قائمة مراجعة األعراض ( )%60.91مقارنةً مع النسبة املنخفضة
من التباين الذي فسره عامل مقاييس النسخة املختصرة
الختبار مينيسوتا وهو  %10.16فقط .وتقل هذه النسبة املفسرة
كثرياً عما هو متوقع يف حال متتع املقياس خبصائص
سيكومرتية جيدة (.)Tabachnick & Fidell, 2007
ويف السيا ذاته ،يبدو أن قيم هذه االرتباطات ينب
املقاييس ال تدعم الصد التباعدي أو التمايزي Divergent
للمقياس ،بقدر دعمها لصدقه التقاريب  .Convergentفمع أن
مقاييس مينيسوتا الفرعية ترتبط جوهرياً بقيم مناسبة إىل حد
ما مع ما يُفرتض أن ترتبط به من مقاييس قائمة مراجعة
األعراض ،ف هنا ترتبط أيضاً ،بقيم مقاربة جداً ،مع مقاييس
أخرى أقل عالقة .ومثال ذلك ارتبار مقياسي التوهم املرضي
واالكتئاب من مينيسوتا باملقاييس املناظرة مفاهيمياً هلما من
قائمة مراجعة األعراض ،وهي األعراض اجلسمية واالكتئاب
على التوايل ،غري أهنما يرتبطان يف الوقت نفسه مع مقاييس
أخرى بقيم مقاربة بالرغم من كوهنا أقل ارتباطًا اا كما يُفرتض
نظرياً.
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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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نشوة بنت كرم أبوبكر :دعم األصدقاء كمتغري وسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة مبرحلة الطفولة واضطراب...

دعم األصدقاء كمتغير وسيط في العالقة بين التعرض لخبرات اإلساءة بمرحلة الطفولة واضطراب
الشخصية التجنبية لدى عينة من المراهقين
نشوة كرم أبوبكر

قسم علم النفس -كلية الرتبية  -جامعة القصيم

قدم للنشر 1439/3/13هـ  -وقبل 1439/5/13هـ
المستتتخل  :هــد ت الدراســة حت يد ــد الــدور الوســيط لــدعم األصــدقاء ىف العالقــة بــني التعــرض خلـربات اإلســاءة مبرحلــة الطفولــة واضــطراب الش صــية
التجنبيــة لــدي عينــة مــني اوـراهقنيف ويد ــد الفــرو بــني األك ــر واألقــل عرض ـال خلـربات اإلســاءة عل ـ كــل مــني الــدعم اوــدر ،مــني األصــدقاءف واضــطراب
الش صية التجنبيةف واستُ ِدم مقياس الدعم اودر ،مني األصدقاء مني عداد الباح ةف ومقياس خربات اإلساءةف ومقيـاس اضـطراب الش صـية التجنبيـةف
و كونــت العينــة مــني  400مراه ـ ف باورحلــة ال انو ــة مبصــر ( مت اختيــار  104عرض ـوا لاســاءةف  105غــري معرضــني لاســاءة اعتم ـادال عل ـ اإلربــاع
األعلـ واألدى علـ مقيـاس خـربات اإلسـاءة ف ومت التحقـ مـني ـروض الدراسـة باسـت دام برنـاي  . SPSS ، Amosأشـارت نتـا ا الدراسـة حت
قبول النموذج اوفرتض حيث كان الدعم اودر ،مني األصدقاء توسط العالقة بني التعرض خلـربات اإلسـاءة مبرحلـة الطفولـة واضـطراب الش صـية التجنبيـة
لــدي او ـراهقنيف ووجــدت ــرو دالــة بــني األك ــر واألقــل عرض ـال خل ـربات اإلســاءة عل ـ مقيــاس اضــطراب الش صــية التجنبيــة وأبعــادة الفرعيــةف وأوصــت
الدراســة بيةيــة لقــاء الىــوء علـ اوشــكالت النفســية الــه عــا منءــا اوراهقــون مــني جـراء عرضــءم خلـربات اإلســاءةف وأةيــة مواصــلة البحــث يف م ــل هـ ة
اووضوعات.
الكلمات المفتاحية :خربات اإلساءةف دعم األصدقاءف اضطراب الش صية التجنبية.
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وذلك مني خالل عمله باوستشفياتف ومالحظا ه لآلثار
اجلسد ة الناجتة عني اإلساءة ) (Richard & Jill 2013ويف
اآلونة األخرية ا سع يال اإلساءة لألطفالف بعد أن كان
قاصرال عل اإلساءة باونزل؛ مشل قطاعات أخري يف اجملتمع
Bannister
منءا اإلساءة باوؤسسات التعليميةف كدراسة
) (2017ودراسة )Campbell and George (2016ف كما
وضعت قوانني لل ني سيئون لألطفال فيد مبعاقبة اوعلمني
حال ساءهتم لألطفالف كما ألقوا الىوء عل يثري اإلساءة
األسر ة عل األبناء بعد التحاقءم باودرسة؛ وأظءرت
الدراسات أن مني أسباب سرب التالمي ه عرضءم
لاساءات اجلسد ة والنفسية واإلةال األسري Sofuoğlu, et
)al. ( 2016و ناولت أحباث أخري اإلساءة وأثرها يف اجملال
الصح )Petska, Gordon, Jablonski and Sheets (2017ف
واليت كان مفادها أن عرض األطفال لاساءة ز د مني
صعوباهتم الصحيةف وهو ما شري حت فاقم ظاهرة اإلساءةف
وا ساع ياهلاف لتشمل ياالت عدة.
و شري الدراسات حت أن ال كور أك ر عرضال لاساءةف
كما كان من فىو اوستوي االقتصادي أك ر عرضال لاساءة
(رضا وآخرونف  2012ف (الصو غف . 2003
تعرض األطفال ألشكال اإلساءة اجلسمية والنفسية
واالنفعالية :كالر ض واإلةال وغريها مني صور اإلساءة تنبي
باضطراب صحة الطفل مستقباللف كما قد ؤدي التعرض
خلربات اإلساءة مبرحلة الطفولة حت ظءور أعراض شري لبعض
االضطرابات النفسية لد ءم (Angelo, Michelle and Eileen
) 2009وهو ما أكدة كل مني )Rizvi and Najam (2014
يشار حت أن ساءة الوالد ني النفسية ألطفاهلم ر بط
مبشكالت الصحة النفسية يف مرحلة اوراهقة م ل :مشكالت
الفعاليةف والقل ف وصعوبات االنتباة و رط احلركةف والعنادف
واوشكالت السلوكيةف و الوسواس القءريف واضطراب ما بعد
الصدمة.

المقدمة:
عد ظاهرة ساءة معاملة األطفال مني أك ر الظواهر اليت
حظيت باهتمام الباح ني يف العلوم النفسية واالجتماعية
والصحية؛ وذلك لتعدد التيثريات اليت قد رتكءا يف اوساء
ليءمف واليت قد شمل النواح النفسيةف أو االجتماعيةف أو
اجلسد ةف أوالتعليميةف ىالل عني زامني حدوث اإلساءة مبرحلة
الطفولةف لك اورحلة اله تشكل يءا ش صية الفردف واليت
عد مبنزلة الركيزة األساسية لتمتع الفرد بالسواء النفس ف وهو
ما أشار ليه
كل مني رو د وأدلر أن الش صية تكون خالل السنوات
اخلمس األوحت مني احلياة ( عبد الرمحنيف  . 167 :1998ذ
تشكل الش صيةف و تيثر الطفل باخلربات اإلجيابية والسلبية
اليت مير هبا .األمر ال ي فاقم مني عواقب عرض األطفال
لاساءة.
و تعدد صور اإلساءةف قد وجد ىف اودرسةف ذ وجه
اإلساءة مني اوعلمني للطالب؛ أو اوؤسسات االجتماعية ذ
عرض األطفال اوقيمني أو اورتدد ني عليءا للىرب والتعنيف؛
أو األسرة قد سيئ اآلباء أو مني نوب عنءم معاملة أبنا ءمف
عل الرغم مني أن اآلباء ءد ون حت نشئة أبنا ءم التنشئة
السليمة الصاحلة؛ بل سعون ليكون أبناؤهم يف أ ىل حال؛
باذلني ما يف وسعءم لتو ري سبل احلياة الكرمية ألبنا ءمف نظرال
لعدم الدرا ة بيساليب اوعاملة الوالد ة الصحيحة؛ أو ز ادة
الىغوط األسر ة بشه أنواعءا؛ إهنم قد سيئون معاملة
أبنا ءم عني قصد أو دون قصد .وقد أشار عبداهلل (2000
حت عدد أسباب ساءة معاملة األطفال :ءمنا ما تعل
بالوالد نيف و اوشكالت األسر ةف و أساليب التنشئة اخلاطئة.
لقد بدأ االهتمام بدراسة ساءة معاملة األطفال بعد
عام 1974ف عندما أُنشئ اوركز القوم لاساءة و ةال
األطفال بالوال ات اوتحدة األمر كية ( وولفف  2003ف ىالل
عني سءامات هنري كمب  Henry Kempeطبيب األطفالف
ال ي عد مني أوا ل مني اهتموا بقىية اإلساءة لألطفالف
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األمر حت دمان الكحوليات( .البحريي وآخرونف  2014ف
(اوغازيف  2012ف (الكرديف  2005ف ضا ة حت أن ه ا
االضطراب مني أك ر العوامل اوؤثرة سلبال عل الوظا ف
النفسية للفردف األمر ال ي عرضه للقل واالكتئابف
والعصابيةف والتعل اورض  (Endrew, 2002) .ف (ناصرف
(Eikenaes, Pedersen and Wilberg (2016) . 2002ف
(الشورجب ف  2010ف وهو ما شري حت فاقم اوشكلة حال
التعرض لاساءة.

و ييت دور األسرة كيهم وأول مؤسسة لعملية التنشئة
االجتماعية ودورها الفعال يف عميلة اوساندة االجتماعية
للفردف واليت زودة بالدعم النفس واالجتماع ف و و ر له
مقومات احلياة الكرميةف وهو الدور اونشود مني األسرةف وال ي
ؤدي بدورة حت نشية أ راد أسو اء تمتعون بالصحة النفسية
واالستقرار النفس ف و تجنبون التعرض لألمراض واالضطرابات
النفسية .و صاحب عرض الطفل لاساءة ا تقارة للدعم
واوساندة النفسية مني أسر هف وهو ما وصلت ليه دراسة
) Time (2014اليت أكدت عل الدور الفعال للدعم
االجتماع يف خفض أعراض الصدمات النفسية لألطفال
Lamis, Wilson, King and
اوساء ليءم .وك لك دراسة
) Kaslow (2014اليت ركزت عل يثري الدعم االجتماع يف
ز ادة التفاعل االجتماع للمساء ليءم.
وميكني أن و ر األصدقاء الدعم النفس واالجتماع
للمراه اوساء ليهف و عوضونه ما سب أن ا تقدة وما زال
فتقدة يف حيا ه األسر ةف خاصة ذا ما كانوا شاركونه نفس
اويول واالهتماماتف بل وقد عانون مني نفس اوشكالت .ويف
مقالة أعدها ) Arinson (2016أشار حت أن حوايل  %8مني
اجلرا م سببءا التعرض لاساءةف وأكد عل أةية دور دعم
األصدقاء لأل راد اوعرضني خلربات اإلساءةف وأن اإلساءة
مبرحلة الطفولة جتعل حياهتم يف الكرب أك ر بؤسال .وقد لجي
اوراه جلماعات الر ا واألصدقاء ليحصل عل الدعم
النفس واالجتماع ال ي فتقدة مني أسر ه اليت لق منءا
اإلساءةف األمر ال ي قد َيول دون عرضه لالضطرابات
النفسية.
ن اإلساءة ال قتصر آثارها عل ما ميكني أن يدثه مني
خربات مؤوة قطف بل قد تعداها حت مشكالت واضطرابات
نفسيةف يكون الفرد عرضة لظءور بعض مسات الش صية غري
اورغوبةف وقد أشارت بعض الدراسات حت أن ذوي اضطراب
الش صية التجنبية كونون أك ر عرضال الخنفاض قد ر
ال اتف وسيادة اوعتقدات الالعقالنيةف بل وقد صل هبم

مشكلة الدراسة:
مت ل اوساندة االجتماعية الدرع الواق للفرد مني التعرض
ألزمات احلياة ف كما أهنا قد يول دون صابته باالضطرابات
النفسيةف و شمل اوساندة االجتماعية :األسرةف واجلريانف
واألقاربف واألصدقاء؛ و عد اوراهقون أك ر احتياجال وساندة
ودعم األصدقاءف خاصة وأنه حبكم ه ة اورحلة العمر ة أك ر
ميالل وار باطال جبماعة الر ا كيحد وسا ل التنشئة االجتماعية.
ومني مث تم ل الصداقة والدعم اوقدم مني األصدقاء أةية
كبرية هب ة اورحلة العمر ة مني حياة الفردف و كون الفرد أك ر
احتياجال لدعمءم يف حال عرضه وعاملة أسر ة غري سو ة:
كالقسوةف والعنفف والتسلطف واإلةالف وغريها مني صور
اإلساءة؛ اليت ست دمءا الوالدان ومت ل خربات غري سارة
راس ة و الزمه يف مراحل حيا ه الالحقةف وقد أشارت
الدراسات حت العالقة بني الدعم االجتماع واإلساءة
كدراسات )Gayer- Maguire-Jack and Showalter (2016
)anderson, Fearon and Hutchinson and Morgan (2015ف
و )Time (2014ف ودراسات )Lamis et al. (2014ف و غيث
( 2012ف مساعيل ( 2001ف واليت ناولت اإلساء والدعم
االجتماع ف وأكدت عل دورة الفعال يف محا ة األ راد مني
خماطر اإلساءة؛ ومني ذكر ات الطفولة اوؤوة واليت تعدي
آثارها لتصل حت صابته باالضطرابات ومشكالت الصحة
النفسية يف مراحل عمرة التالية؛ وهو ما ناولته دراسات كل
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(2015

ف

 -4وعية اآلباء واألمءات خبطورة أساليب التنشئة اخلاطئة
عل األطفالف واليت ؤدي حت اإلساءة النفسية واجلسد ة
واإلةالف وما رتكه مني آثار سلبية ؤدي بالفرد للتعرض
لالضطرابات النفسية.
 -5التيكيد عل وعية اوراهقني بيةية كو ني صداقاتف وا
قدمه مني دعم ومساندة هلمف مع الرتكيز عل حسني اختيار
األصدقاء.
 -6كما كمني أةية الدراسة يف االستفادة مني نتا جءا ىف
يال رشاد و وجيه اوراهقني ىف اوؤسسات الرتبو ة والتعليمية.

منيInfurna, et. Al. (2016) :ف عبداخلال
)and Najam (2014ف )Sharms (2014ف )Johnson (2013
واليت ناولت يف يملءا العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة
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
االضطراباتف وميكني ل يص مشكلة الدراسة يف التساؤل
الر يس اآليت:
هل توسط دعم األصدقاء كما دركه اوراه العالقة بني
عرضه خلربات اإلساءة مبرحلة الطفولة واضطراب الش صية
التجنبية ؟
Rizvi

أهداف الدراسة:
 اختبار منوذج يليل اوسار لدعم األصدقاء كمتغري وسيطللعالقة بني التعرض خلربات اإلساءة واضطراب الش صية
التجنبية.
 يد د مدي سءام الدعم اودر ،مني األصدقاء كمتغريوسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة بالطفولة
واضطراب الش صية التجنبية.
 يد د الفرو يف اضطراب الش صية التجنبية اليت رجعللتعرض خلربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة.

أسئلة الدراسة:
 -1هل دعم األصدقاء توسط العالقة بني التعرض خلربات
اإلساءة يف الطفولة واضطراب الش صية التجنبية للمراهقني؟
 -2ما الفرو بني األك ر واألقل عرضال خلربات اإلساءة عل
اضطراب الش صية التجنبية وأبعادة الفرعية (الكف
االجتماع  ،نقص الكفاءة االجتماعيةف احلساسية للتقييم

السليبف الرتدد يف الدخول يف اوغامرات الش صية واألنشطة
اجلد دة .

مصطلحات الدراسة:
 -دعم

أهمية الدراسة:

األصدقاءFriends’ support :

تعرفه الباحثة بأنه

أةية خربات الطفولة يف شكيل

 -1لقاء الىوء عل
ش صية اوراه .
 -2وضيح الصلة بني االضطرابات اليت قد تعرض هلا
اوراهقون وبني معاناهتم مني خربات اإلساءة مبرحلة الطفولة.
 -3يد د التيثري اوباشر وغري اوباشر لدعم األصدقاء كمتغري
وسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة واضطرابات
الش صية.

"اوساندة النفسية واالجتماعية اليت

تلقاها اوراه مني أصدقا ه".
 -خبرات اإلساءة :

Experiences of Abuse

عرف السيد ( 2015خربات اإلساءة " :بيهنا سلو،
ءدف حت قاع الىرر اجلسم والنفس للطفلف و صدر
عني أحد الوالد ني أو كليءما أو الش ص القا م بالرعا ةف
و نتا عنه هتد د ألمني الطفل وسالمته.
اضطراب الشخصية التجنبية
Disorder
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الدراسات السابقة:

عرف الدليل التش يص واإلحصا لالضطرابات
النفسية  DSM 5اإلصدار اخلامس اضطراب الش صية
التجنبية بينه" :منط سا د مني الكف االجتماع ف ومشاعر
النقصف و رط احلساسية للتقييم مني اآلخر نيف و تىح ه ة
األعراض يف مرحلة الرشد اوبكر".
وعر ته أرنوط ( 2016بينه :تكون مني األبعاد الفرعية
اآل ية:

أوالا :دراسات تناولت اإلساءة والدعم النفسي:
أشارت دراسة

) Herrenkohl (2017حت أن عملية التطور االجتماع
لألطفال اوساء معاملتءم ز د مني خماطر عرضءم إلدمان
او دراتف وهد ت حت يليل مسار العالقات للوالد ني
واألقران وخربات اإلساءة لألبناءف و قودهم إلدمان او دراتف
و ىمنت الدراسة اإلساءة :اجلسد ةف والعاطفيةف والعنفف
واإلةالف لدي عينة مني اوراهقني متوسط عمرهم  18عامالف
ويموعة مني البالغني متوسط عمرهم  36عامالف أشارت النتا ا
حت وجود ار فاع و اطر سوء معاملة األطفالف ذ أشار يليل
اوسار حت أن اإلساءة اجلنسية سءم جيابيال يف التنبؤ بتعاط
او درات لدي اوراهقني اوساء معاملتءم .وار بط سوء معاملة
األطفال سلبيال بالتعل بالوالد نيف كما ركزت النتا ا عل أةية
دور الر ا يف التدعيم ( السليب للتشجييع عل التعاط .
ويمل نتا ا الدراسة ؤ د نظر ات التطور االجتماع ف
اليت فرتض أن وجود أحداث اجتماعية كسوء معاملة
األطفالف واإلةال الوالديف واويل جلماعة الر ا (ر ا السوء
اوشجعني عل اإلدمان قود حت عاط او درات
(اوارجيوانا .
Moreno-manso, García-baamonde,
وهد ت دراسة

الكف االجتماعي :شري حت جتنب الفرد لألنشطة اليت

تىمني التفاعل البينش ص الواضحف بسبب خو ه مني النقدف
وعدم االستحسان والر ضف ال ن رط مع أحد يف عالقة ال
بعد أن تيكد مني حبهف كما أنه ح ر يف عالقا ه احلميمية
وميتنع عني أ ة مشاعر نتيجة خو ه مني الر ض.

نق

Alex, Jean, Chmelka, Herrenkohl and

الكفاءة االجتماعية :هو رؤ ة الفرد لنفسه بينه غري

كفؤ اجتماعيالف وغري ج اب ش صيالف وأنه أقل شينال مني
اآلخر ني.
الحساسية للتقييم السلبي :انشغال الفرد بإمكانية انتقادة

أو ر ىه يف اوواقف االجتماعيةف وشعورة باألمل البالغف حه
ولو عرض لنقد أو ر ض بسيط يف أحد اوواقفف و وقعه
بعدم اهتمام اآلخر ني وا قولف وأنه ذا يدث سيحكم عليه
اآلخرون باخلطيف ل لك فىل الصمتف و تصف باحلساسية.
التردد في الدخول في المغامرات الشخصية واألنشطة
الجديدة :و قصد به ردد الفرد غري العادي يف اخلوض يف

Godoy-merino

and

Pozueco-romero

Blázquez-alonso,

) (2016حت وصف العالقة بني اضطرابات التفاعل
االجتماع واالسرتا يجيات اوعر ية االجتماعية واالجتاهات
لدي األطفال الىحا ا اوساء معاملتءمف كونت العينة مني
 66مراهقال (  37ذكورف  29ناث بيسبانياف راوحت
أعمارهم بني  17 – 12عامالف مت قياس التفاعل االجتماع ف
واالسرتا يجيات اوعر ية االجتماعية؛ وأشارت نتا ا الدراسة
حت أن اضطرابات التفاعل االجتماع لدي اوساء ليءم عي
كفاءهتم االجتماعيةف األمر ال ي جيعل فاعل اوساء ليءم
أك ر صعوبة؛ وأرجعت الدراسة نقص التفاعل االجتماع

اوغامرات الش صيةف أو االخنراط يف األنشطة اجلد دةف
وخاصة يف وجود الغرباءف وذلك وا سببه له مني خزي وحرج.
و عرف البحريي واحلد ىب (  2014اضطراب الش صية

التجنبية بينه :أحد اضطرابات الش صية ال ي ظءر الكف

االجتماع والشعور بعدم الكفاءة واحلساسية اوفرطة والتقييم
السليب.
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وقام ) Time (2014دراسة آلثار الدعم االجتماع
عل أعراض الصدمات النفسية لدي األطفال اوعرضني
إلساءة جنسية .و كونت العينة مني ( 187طفالل راوحت
أعمارهم بني  8حت  12سنة .وقامت الدراسة عل ا رتاض
مفادة أن الدعم االجتماع تنبي خبفض أعراض الصدمات
النفسية الناجتة عني التعرض لاساءةف واستُ ِدم مقياس للدعم
االجتماع ف وآخر لاساءة .وأشارت النتا ا حت وجود عالقة
بني لق األطفال للدعم االجتماع يف سني ال امنةف وختطيءم
ألعراض الصدمات النفسية واآلثار اورت بة عليءا.
و ناولت دراسة ) Lamis et al. (2014العالقة بني
اإلساءة البد نة والعاطفية واجلنسية لألطفال وكل مني الدعم
االجتماع مني األصدقاء والعا لةف واألداء االجتماع ف
كونت العينة مني  152طفاللف راوحت أعمارهم بني  8حت
 12عامالف طُب عليءم مقياس إلساءة معاملة األطفال ىمني
األبعاد :اإلساءة اجلسد ةف اإلساءة االنفعاليةف اإلساءة
اجلنسيةف اإلةال العاطف ف اإلةال اجلسديف ومقياس الدعم
االجتماع ف ال ي قيس دعم الر ا ف ودعم األسرةف ومقياس
للوظا ف االجتماعية والتوا قية .أشارت النتا ا حت وجود
عالقة سلبية بني الدعم االجتماع مني الر ا واألسرة وبني
اإلساءة وأبعادها الفرعيةف كما ار بط التفاعل االجتماع
سلبيال باإلساءةف و جيابيال بالدعم االجتماع  .وأشارت نتا ا
يليل اوسار للعالقة بني اإلساءة والدعم االجتماع
والوظا ف االجتماعيةف حت قبول النموذج اوفرتضف ذ وسط
الدعم االجتماع العالقة بني اإلساءة والوظا ف االجتماعية.
وهد ت دراسة غيث ( 2012حت يد د مستوي الدعم
االجتماع اودر ،للطلبة اوراهقني اوساء ليءمف والتعرف عل
مصادر الدعم االجتماع ال ي تلقونهف كونت العينة مني
 70( 145طالبالف  75طالبةل ف اختريوا مني أربع مدارس بعمان
باألردنف طب عليءم مقياس اإلساءة واإلةالف ومقياس الدعم
االجتماع ؛ وصلت الدراسة حت مصادر دعم األصدقاء
ومستو اهتا لدي اوساء ليءم كانت عل النحو اآليت :دعم

لدي اوساء ليءم حت :احلساسية االجتماعيةف ونقص ال قة
بالنفس والتقد ر يف التفاعل االجتماع ف وك لك عدم القدرة
عل القيادة .كما ا سمت االسرتا يجيات اوعر ية االجتماعية
لد ءم بنمط معريف اند اع ف ومجود التفكريف وعدم ال قة
االجتماعيةف والشك يف اآلخر نيف ووجود صعوبات يف حل
اوشكالت االجتماعية.
وقد قامت دراسات للتعرف عل العوامل اليت ميكني أن
ق الطفل مني ساءة معاملة والد هف ف دراسة قام هبا
) Maguire-Jack and Showalter ( 2016ا رتضت أن
الرتابط االجتماع باجلريان والدعم وال قة اوتبادلة مع الوالد ني
عملية ميكني مني خالهلا يسني عملية نشئة األبناء؛ ذ ركزت
الدراسة عل العالقة بني الرتابط االجتماع باجلريان واإلساءة
لألبناء و ةاهلمف كونت العينة مني  869مني اآلباءف
بالوال ات اوتحدة األمر كيةف و وصلت نتا ا الدراسة حت
وجود عالقة سلبية بني الرتابط االجتماع باجلريان واإلساءة
واإلةالف وأن الرتابط االجتماع باجلريان ق مني ساءة
اآلباء ألبنا ءم .الرتابط باجلريان كان مبنزلة مساندة اجتماعية
ونفسية لآلباء؛ ساعدهتم عل التوا النفس األسريف األمر
ال ي انعكس عل التوا النفس لألبناء.
أما دراسة كل مني Gayer-anderson, Gayer-anderson,
) Fearon, Hutchinson and Morgan (2015ءد ت حت
التحق مني العالقة بني اإلساءة اجلنسية واجلسد ة عل
األطفال والدعم االجتماع ف كونت عينة الدراسة مني 202
ردال ف راوحت أعمارهم بني  64 – 16عامالف طب عليءم
مقياس خربات اإلساءة لألطفالف ومقياس الدعم االجتماع ف
وصلت نتا ا الدراسة حت وجود عالقة سلبية بني اإلساءة
اجلسد ة ومستوي الدعم االجتماع ف ومل وجد رو رجع
للجنسف كما أكدت الدراسة نايف وجود الدعم االجتماع
والتعرض لل هان لدي الرجالف وكانت النساء األك ر عرضة
لل هان ممني عرضني لاساءة مبرحلة الطفولة واخنفاض
مستوي الدعم االجتماع .
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حت أن مستوي اإلساءة لدي الطالبات من فضف وكانت
اإلساءة النفسية يف اور بة األوحتف و ليءا اإلساءة اجلسد ةف مث
اإلةالف مث اإلساءة اجلنسيةف وكان مستوي االكتئاب
فعا .كما أشارت نتا ا
متوسطلاف ومستوي األمني النفس مر ل
الدراسة حت وجود رو يف مستوي اإلساءة النفسية واجلنسية
يف اجتاة طالب الصف السادسف ومل ظءر رو يف مستوي
اإلساءة اجلسد ة رجع الختالف الصف .و وجد رو يف
مستوي اإلساءة عزي للحالة االقتصاد ة يف اجتاة األقل
دخاللف ومستوي عليم األبف واألم األقل عليمالف ووجدت
عالقة طرد ة قو ة بني مستوي اإلساءة واالكتئابف وعالقة
عكسية بني اإلساءة ومستوي األمني النفس .
وكما أشارت نتا ا دراسة )Rizvi and Najam (2014
حت وجود عالقة جيابية دالة بني ساءة معاملة الوالد ني يف
مرحلة الطفولة ومشكالت الصحة النفسية م ل :مشكالت
الفعاليةف والقل ف وصعوبات االنتباة و رط احلركةف والعنادف
واوشكالت السلوكيةف والوسواس القءريف واضطراب ما بعد
الصدمة مبرحلة اوراهقةف طبقت الدراسة عل  300مراه
راوحت أعمارهم بني  17 – 13عامالف أشارت النتا ا حت
ار باط اإلساءة النفسية بالطفولة مبشكالت الصحة النفسية
مبرحلة اوراهقةف وكان اوراهقون ال ني أدركوا آباءهم مسيئني
أك ر عرضة للمشكالت النفسيةف كما نبيت اإلساءة مبرحلة
الطفولة مبشكالت الصحة النفسية مبرحلة اوراهقة.
ويف دراسة ) Johnson (2013يثري الوالد ني عل السلو،
اوىاد للمجتمعف واالكتئاب واإلساءة لألطفال خالل مرحلة

اوعلوماتف ليه الدعم االجتماع ف مث الدعم االنفعايل؛
وكانت عينة الدراسة تعرضون وستوي مر فع مني اإلساءة
الوالد ة واإلةالف ومل وجد رو يف اإلساءة واإلةال والدعم
االجتماع رجع للنوعف يف حني وجدت عالقة سالبة بني
الدعم االجتماع اودر ،واإلساءة االنفعالية.
هد ت دراسة مساعيل ( 2001حت معر ة مصادر الدعم
االجتماع لدي األطفال اوساء معامالهتم مني أسرهم يف
األردنف كونت عينة الدراسة مني ( 120طفالل راوحت
أعمارهم بني (  17 -12سنة مني اوقيمني مبراكز الرعا ة
االجتماعية باألردنف واستُ ِدم مقياس اإلساءة الوالد ةف
مقياس الدعم االجتماع ف ومقياس التوا النفس ف وأشارت
نتا ا الدراسة حت أن مصادر الدعم االجتماع لألطفال
اوساء معاملتءم ه عل التوايل :األسرة – مركز الرعا ة –
األصدقاء – األقارب.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اإلساءة
واالضطرابات:

هد ت دراسة ) Infurna, et. Al. (2016حت اختبار
العالقة بني خربات الطفولة واضطراب الش صيةف كونت
عينة الدراسة مني  44مر ىال عانون مني اضطراب الش صية
احلد ةف مقارنة ب ـ ( )47عينة أكلينيكية عا مني أعراض

خمتلفةف مت قييم خربات الطفولة لدي مىطري الش صية
احلد ة مني خالل مقياس اإلساءة واإلةال مبرحلة الطفولةف
ومقياس اوعاملة الوالد ةف و قييم األسرة .أشارت نتا ا الدراسة
حت ار باط خربات الطفولة السيئة باضطراب الش صية احلد ةف
ومت لت يف :اإلساءة اجلنسيةف وظا ف األسرةف اخنفاض رعا ة
األم .واليت أشارت يف يملءا حت الدور ال ي لعبه األسرة

اوراهقة والشبابف كونت عينة الدراسة مني ( )1290مراهقال
وآبا ءمف واستُ ِدمت مقا يس للسلو ،اوىاد للمجتمعف
وأعراض االكتئابف و ساءة الوالد نيف ومشلت اإلساءة
النفسية واجلسد ة .أشارت نتا ا الدراسة حت أن ار خ
الوالد ني اوىاد للمجتمع والتوجه للحياة ر بط مبسارات
السلو ،اوىاد للمجتمع ألبنا ءمف وار بط اوزاج اوكتئب
للوالد ني مع مسارات أعراض االكتئاب والعنف األسري؛ ذ

مبرحلة الطفولة يف حدوث اضطراب الش صية احلد ة.

هد ت دراسة أي وى و آخر ني ( 2015حت التعرف
عل العالقة بني اإلساءة يف مرحلة الطفولةف وكل مني:
االكتئاب واألمني النفس لدي ( 703طالبةل مني طالبات
الصف اخلامس والسادس يف مد نة غزة؛ أشارت نتا ا الدراسة
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اوعيشيةف والعقوبة القاسيةف والر ض العاطف والطال يف التنبؤ
بالسلو ،العدوا  .كما ظءر لدي ال كور اوساء معاملتءم
قصور يف االنتباةف واالكتئابف والقل ف واجلنوحف واوشكالت
االجتماعية.

أثر السلو ،اوىاد للمجتمع للوالد ني عل الطفل بوجه مباشر
وغري مباشرف ومني حيث ةال الوالد ني قد وسط اضطراب
اهلو ة العالقة بني ةال الوالد ني والسلو ،اوىاد للمجتمع.
و ناولت دراسة أمحد ( 2010عالقة اإلساءة
باالضطرابات النفسية لدي  100طفل وطفلة مني ذوي
اإلعاقة ال هنية البسيطة اوساء معاملتءمف و راوحت أعمارهم
بني  16 -9سنةف ومشلت االضطرابات :الك بف االكتئابف
القل ف اء ال ات .وأشارت نتا ا الدراسة حت وجود ار باط
دال بني اإلساءة وأبعادها الفرعية :اجلسد ةف االنفعاليةف
اإلساءة باإلةالف اإلساءة اجلنسيةف ومني االضطرابات
النفسية :اء ال اتف القل ف االكتئابف الك ب .كما
وجدت رو دالة بني اوساء ليءم وغري اوساء يف
االضطرابات النفسية :الك بف القل ف االكتئابف اء
ال ات يف اجتاة اوساء ليءم.
هد ت دراسة خميمر ( 2004حت يد د العالقة بني
خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة وبعض االضطرابات
النفسية :اضطراب التيقلمف االنعصاب بعد الصدمةف القل
العامف الرهابف االكتئابف اضطراب السلو،ف اضطراب العنادف
كونت عينة الدراسة مني  120لمي ال باورحلة اوتوسطة مبد نة
مكة اوكرمةف راوحت أعمارهم بني ( 15 -13مبتوسط
14.2ف أشارت نتا ا الدراسة حت وجود عالقة ار باطية موجبة
دالة بني خربات اإلساءة اجلسمية مني قبل اآلباء واضطراب
التيقلمف واالنعصاب بعد احلوادثف واضطرابات السلو،ف وبني
اإلساءة النفسية والرهاب االجتماع ف ومل وجد رو بني
اإلساءة اودركة مني األم واألب.
وزود نا دراسة )Barnow, Lucht and Freyberger (2001
بدال ل حول أةية الدور ال ي لعبه او اطر النفسية للسلو،
العدوا اووجءة لألطفالف وأثرة عليءم مبرحلة اوراهقةف قد
كان اوراهقون العدوانيون تعرضون يف الطفولة لـالعتداء
اجلنس ف واإل اء البد ف وكانوا مني أسر غري مستقرةف وكان
ذلك منبي للسلو ،العدوا يما بعد .كما أثرت الظروف

فروض الدراسة:
الفرض األول  :توسط دعم األصدقاء العالقة بني اإلساءة
واضطراب الش صية التجنبية لدي اوراهقني اوساء معاملتءم
مبرحلة الطفولة.
الفرض الثاني :وجد رو بني األك ر واألقل عرضال
خلربات اإلساءة عل اضطراب الش صية التجنبية وأبعادة
الفرعية.
المنهج :عتمد الدراسة عل

اونءا الوصف ف لتحد د

العالقة بني خربات اإلساءة يف الطفولة والدعم اودر ،مني
األصدقاء واضطراب الش صية التجنبية.
العينة:
عينة استطالعية :كونت مني  50مراهقال باورحلة ال انو ة
مبتوسط عمر 0.48 -+ 15.6ف وكانت هبدف التيكد مني
اخلصا ص السيكومرت ة لألدوات.
عينة أساسية :و كونت مني

400

مراه باورحلة ال انو ة

اختريوا مني مدرسة مجال عبد الناصر ال انو ة مبحا ظة الفيوم
مبصرف راوحت أعمارهم بني  15حت  17عامالف وبلغ متوسط
عمرهم 0.63 -+ 16.1ف و قد مت اختيار اوساء ليءم مني
الواقعني يف اإلرباع األعل عل مقياس خربات اإلساءةف
وبلغ عددهم  104ف وغري اوساء ليءم مني الواقعني يف
اإلرباع األدى وبلغ عددهم (. 105
األدوات:
عداد

 -1مقياس دعم األصدقاء اودر ،للمراهقني:
الباح ة.
 -2مقياس خربات اإلساءةف عداد :اطمة خليفة السيد
2015
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 -3مقياس اضطراب الش صية التجنبية ف عداد :بشري
مساعيل أرنوط (2016
-1

مني زمال هف وقد مت التيكد مني صدقه وثبا هف كما سيتم ذكرة
يما ييت:
تصحيح المقياس :تكون اوقياس ىف صور ه النءا ية مني

مقياس دعم األصدقاء المدرك للمراهقين

20

عبارة ف رتاوح االستجابة عليءم مني ( طالقال= 1ف نادرال= 2ف
أحيانال=  3ف ك ريال= 4ف ك ريال جدال=  5ف و وجد عبار ان
عكسيتان (8ف  11و يخ العبارات العكسية االستجابات 5ف
4ف 3ف 2ف  1ف و شري الدرجة اور فعة عل اوقياس حت ز ادة
الدعم اودر ،لألصدقاء.

خطوات إعداد المقياس:

يف سبيل عداد اوقياسف قامت الباح ة مبراجعة اإلطار
النظري اخلاص بالدعم االجتماع والدعم النفس ف واالطالع
عل بعض اوقا يس ذات الصلة مبوضوع اوقياس احلايلف وه :
(مقياس الدعم االجتماع ف عل صاحل مساعيل جروانف
 2001ف ( عل أكرم اللو س ف  2002ف ومقياس الدعم
العاطف لعدنان وسف العتومف  2012ف ومقياس الدعم
االجتماع اودر ،مني األصدقاء :آالء داود اخلروفف
 . 2012وقد وضع بنود اوقياس ىف صور ه األولية وعددها 23
عبارة قيس اوساندة النفسية واالجتماعية اليت تلقاها الفرد

الخصائ

السيكومترية للمقياس:

االتساق الداخلي :قامت الباح ة بإجراء اال سا الداخل
للمقياس مني خالل حساب معامالت ار باط البنود بالدرجة
الكلية للمقياسف واجلدول ( 1وضح ذلك:

جدول ()1
يوضح االتساق الداخلي لمعامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لمقياس دعم األصدقاء المدرك للمراهقين ن = 50
رقم العبارة

رقم العبارة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

 -1شعر أصدقا باألمان.

**0.54

 -11أمتىن لو لدي صد محيم.

*0.35

أشعر بالسعادة واالر ياح عند لقاء أصدقا .

**0.37

 -12ساعدى أصدقا ىف حل اوشكالت.

**0.39

 -2أطمئني ألصدقا أك ر مني اآلخر ني.
 -3أصدقا هم اوصدر الوحيد لدعم نفسيال.

**0.47
**0.53

-13وجود األصدقاء ىف حيايت؛ جينبين التعرض ألزمات نفسية عدة**0.50 .
**0.61
 -14ذا احتجت حت مساعدة؛ إن أول مني أجلي ليءم أصدقا .

 -4ؤازر أصدقا يف أوقات الىي .

**0.48

**0.57

 -5ياول أصدقا

عو ى ما أ تقدة مني أسريت.

**0.47

 -6مرا قة أصدقا قادرة عل غيري حاليت اوزاجية**0.37 .

-15عندما أكون مع أصدقا ؛ أشعر بينين ش ص ذو قيمة.
 -16أصدقا

ؤثرونين عل أنفسءم.

**0.67

 -17أصدقا جزء مني متتع بالصحة النفسية.

**0.52

- -7الصداقة احلقيقة غري موجودة.

**0.37

 -18أستشري أصدقا يف أمور حيايت.

**0.60

 -8أوقات الفرح ال يلو ال مع أصدقا .
 -10نصت صد ق وا أقوله.

**0.57
**0.42

 -19أث يف رأي أصدقا .
 -20عندما أ عرض ووقف ضاغط ال رتكين أصدقا مبفردي.

**0.52
**0.61

القيمــة اجلدوليــة وعامــل االر بــاط لــدرجات احلر ــة  48ه ـ
 0.354عن ــد  0.01ف و  0.273عن ــد  0.05ف و ش ــري نت ــا ا
اجل ــدول حت وج ــود ار ب ــاط دال ب ــني درج ــة ك ــل عب ــارة والدرج ــة
الكلية عند مستوي  0.01لبنـود اوقيـاسف و  0.05للعبـارة رقـم
( 11ف مما دل عل اال سا الداخل للمقياس.

صدق المحكمين :مت عرض األداة يف صورهتا األولية عل
أسا ة مت صصني بعلم النفس والصحة النفسيةف وعددهم
( 5حمكمني؛ إلبداء آرا ءم يف صياغة العباراتف ومدي
مال متءا لقياس ما وضعت لقياسه.
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وقد مت عمل التعد الت اليت ا ف عليءا  %80مني
احملكمنيف واليت ىمنت ح ف ثالث عباراتف و عد ل بعض
العبارات.

صت تتدق وثبت تتات المقيت تتاس :قامـ ــت معـ ــدة اوقيـ ــاس حبسـ ــاب

صد اوقياس مني خالل صد احملكمـنيف واال سـا الـداخل
مني خالل حساب معامل االر باط بني درجـة كـل بنـد والدرجـة
الكلية للبعدف و راوحت معـامالت االر بـاط بـني ( ,44ف  ,69ف
كم ــا مت حس ــاب معام ــل االر ب ــاط ب ــني درج ــة البع ــد والدرج ــة
الكليــة للمقيــاسف وبلــغ معامــل االر بــاط لبعــد اإلســاءة اجلســمية
( ,75واإلســاءة النفســية ( ,84ف وبلــغ معامــل ال بــات بطر قــة
كرونب ـ ـ ــاخ ألف ـ ـ ــا ( ,85لاس ـ ـ ــاءة اجلس ـ ـ ــميةف ( ,84لاس ـ ـ ــاءة
النفســيةف ( ,89للدرجــة الكليــةف وبطر قــة التجز ــة النصــفية بلــغ
معامـ ـ ــل ال بـ ـ ــات ( ,85لاسـ ـ ــاءة اجلسـ ـ ــميةف ( ,81لاسـ ـ ــاءة
النفسيةف ( ,87للدرجة الكلية.

صدق المحك ( الصدق التالزمي):

طُب اوقياس احلايل وطُب معه مقياس اوساندة االجتماعية
للمراهقني والشباب عداد السرس وعبد اوقصود ( 2014ف
وقد مت حساب معامالت االر باط بني اوقياسنيف ووصلت
حت 0.50ف وه قيمة دالة عند مستوي داللة 0.01
الثبات :معامل ثبات كرونباخ ألفا :مت حساب ال بات مني
خالل معامل ثبات كرونباخ ألفا وقد وصل حت 0.82ف

معامل ثبات التجزئة النصفية :مت جراء معامل ثبات التجز ة

النصفيةف وقد وصل معامل االر باط بني نصف االختبار حت
0.52ف وعندما مت عد لءا مبعادلة سبريمان براون بلغت

الخصائ

.0.68

للمقي ــاس م ــني خ ــالل حس ــاب مع ــامالت االر ب ــاط ب ــني البن ــود
واألبعــاد والدرجــة الكليــة للمقيــاسف و راوحــت معــامالت ار بــاط
البن ـ ـ ــود باإلس ـ ـ ــاءة اجلس ـ ـ ــد ة ب ـ ـ ــني  0.47حت  0.76ف وكان ـ ـ ــت
معامالت ار باط البنود باإلسـاءة النفسـية بـني  0.46و  0.70ف
ووص ــلت مع ــامالت االر ب ــاط ب ــني البن ــود والدرج ــة الكلي ــة ب ــني
 0.49و 0.77ف ومجيعءا قيم دالة عند مستوي داللة .0.01

االتست تتاق الت تتداخلي :قام ــت الباح ــة بـ ــإجراء ا س ــا داخل ـ ـ

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

السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

(2015

تكون اوقياس مني  30عبارة قيس األبعاد اآل ية :اإلسـاءة
اجلس ـ ـ ـ ـ ــميةف وعبارا ـ ـ ـ ـ ــه ( -25-22-19-16-13-10-7-4-1
 28ف و اإلس ـ ــاءة النفس ـ ــية :وعبارا ـ ــه (-17-14-11-8-5-2
 29-26-23-20ف و اإلس ـ ــاءة اجلنس ـ ــية :وعبارا ـ ــه (-9-6-3
 30-27-24-21-18-15-12ف وق ـ ـ ــد اقتص ـ ـ ــرت الباح ـ ـ ــة يف
الدراسة احلالية عل بعد ني قط اإلساءة اجلسمية والنفسية.

معامتتل ثبتتات كرونبتتاخ ألفتتا :مت حســاب معامــل ثبــات كرونبــاخ
ألفا والتجز ة النصفية كما هو موضح باجلدول (: 2

جدول ()2
يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس اإلساءة في الدراسة الحالية
معامل ثبات كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية

معادلة سبيرمان براون

اإلساءة الجسدية

0.84

0.63

0.77

اإلساءة النفسية

0.79

0.63

0.77

مقياس خبرات اإلساءة

.0.90

0.73

0.84

احلساسـ ــية للتقيـ ــيم السـ ــليبف الـ ــرتدد يف ال ـ ــدخول يف اوغ ـ ــامرات
الش صية واألنشطة اجلد دة.
و يك ــدت مع ــدة اوقي ــاس م ــني ص ــدقه وثبا ــهف ذ راوح ــت
معــامالت ثبــات ألفــا ألبعــاد اوقيــاس مــني  0.501حت 0.916

 -3مقيتتاس اضتتطراب الشخصتتية التجنبيتتة ( : )2016بشتترى

إسماعيل أرنوط

تك ــون اوقي ــاس م ــني  28عب ــارةف موزع ــة بالتس ــاوي علـ ـ أربع ــة
أبع ــاد ه ـ  :الك ــف االجتم ــاع ف نق ــص الكف ــاءة االجتماعي ــةف
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نشوة بنت كرم أبوبكر :دعم األصدقاء كمتغري وسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة مبرحلة الطفولة واضطراب...

وبالتجز ــة النص ــفية م ــني  0.464 :حت  .0.922ف وم ــني حي ــث
الص ـ ــد مت ج ـ ـ ـراء اال س ـ ــا ال ـ ــداخل و راوح ـ ــت مع ـ ــامالت
االر باط بني (  0.379حت . 0.766
الخصائ

ومني خالل العرض الساب أمكني االطمئنان حت مالءمة
أدوات الدراسة وا وضعت لقياسه.
فروض الدراسة ونتائجهتا :الفترض األول  :دعـم األصـدقاء

السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

توس ــط العالق ــة ب ــني اإلس ــاءة واض ــطراب الش ص ــية التجنبي ــة
لدي اوراهقني اوساء معاملتءم مبرحلة الطفولة.

قامــت الباح ــة يف الدراســة احلاليــة بإعــادة حســاب معامــل
ال بــات للمقيــاسف وقــد راوحــت معــامالت ثبــات ألف ـا كرونبــاخ
بني  0.48و . 0.70

شكل (  )1يوضح تحليل المسار للعالقة بين اإلساءة ودعم األصدقاء واضطراب الشخصية التجنبية:

وقد أسفر يليل اوسار عني مطابقة النموذج اوقرتح مع بيانات عينة
اوساء ليءمف وهو ما أكد ه مؤشرات حسني اوطابقة اوعروضة بياناهتا يف
جدول (3

جدول () 3
يوضح مؤشرات حسن المطابقة للنموذج المقترح:
كا : 2

المؤشرات

مؤشر حسني اوطابقة Goodness of fit index GFI

مؤشـر حسـني اوطابقـة اوعـدل

Goodness of fit index

القيمة

التفسير

0.690
درجة حر ة ( 2
0.998
0.992

وه ـ قيمــة غــري دالــة ( 0.708ف ممــا عــين مطابقــة جيــدة
للنموذج اوقرتح.
مما دل عل مطابقة مر فعة للنموذج.
مـع العلـم أن مؤشـري  GFI , AGFIـرتاوح بـني صـفر

Adjusted AGFI
مؤشر حسني اوطابقة اوعياري Normed fit index NFI
مؤشر حسني اوطابقة اوقارن Comparative fit index
CFI

.993
0.981

ومجيعءا قيم دل عل ا فا مر فع مع مؤشر كا  2ف وهو ما شري حت
ا فا النموذج اوقرتح مع بيانات عينة الدراسةف ومني مث ميكني قبول
النموذج.
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 1 :ف وكلمــا اقرتبــت مــني  1دل ذلــك عل ـ موا قــة مر فعــة
مع مؤشر كا .2
اقـرتاب القيمــة مــني الواحـد الصــحيح ممــا ـدل علـ صــالحية
عالية للنموذج
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جدول ( )4
المسارات واألوزان االنحدارية المعيارية واألوزان االنحدارية غير المعيارية بين متغيرات النموذج المختلفة لدى المراهقين المساء معاملتهم
بمرحلة الطفولة
المسارات
اإلساءة اجلسد ة ← دعم األصدقاء
اإلساءة النفسية ← دعم األصدقاء
دعم األصدقاء ← اضطراب الش صية
التجنبية

الوزن االنحداري

الوزن االنحداري غير

الخطأ

النسبة

المعياري

المعياري

المعياري

الحرجة

0.26
0.220.09

0.55
0.470.10-

0.174
0.176
0.80-

3.17
2.651.29-

شـ ــري نت ـ ــا ا اجلـ ــدول ( 4حت وج ـ ــود ـ ــيثري دال حص ـ ــا يال
لاســاءة اجلســد ة والنفســية علـ الــدعم اوــدر ،مــني األصــدقاءف
وكــان التــيثري داالل عنــد مســتوي داللــة 0.01ف يف حــني مل كــني
داال
ـ ــيثري دعـ ــم األصـ ــدقاء يف اضـ ــطراب الش صـ ــية التجنبيـ ــة ل
حصا يال.
و فس ــر الباح ــة هـ ـ ة النتيج ــة ب ــين هن ــا ،عالق ــة دا ر ــة أو
منوذجا كليلـا ـربط بـني عـرض األطفـال خلـربات اإلسـاءة وأةيـة
ل
دور اوس ـ ـ ــاندة االجتماعي ـ ـ ــة اوتم ل ـ ـ ــة يف دع ـ ـ ــم األص ـ ـ ــدقاءف ذ
اوســاندة النفســية واالجتماعيــة مــني األصــدقاء ف ومشــاركة اويــول
واالهتمامــاتف ورمبــا التعــرض خلـربات ســلبية ومواقــف مشــاهبةف
ومـني مث جيــد اوســاء ليـه اوتـنفس مــع األصــدقاءف وجيــدر اإلشــارة
هن ــا حت أةي ــة وض ــيح أن يف ح ــال التع ــرض خل ـربات اإلس ــاءةف
وقصـ ــور دور األسـ ــرة عـ ــني ق ـ ـدمي الـ ــدعم واوسـ ــاندة ألبن ـ ـا ءمف
واإلش ـ ــباع الع ـ ــاطف ف ى ـ ــعف دور األس ـ ــرة يف عملي ـ ــة التنش ـ ــئة
االجتماعيـة السـو ة الالزمـة للفـردف وهنـا ـييت دور مجاعـة الر ــا
يف ع ــادة ش ــكيل ش ص ــيتهف و ك ــون الف ــرد أم ــام ن ــوعني م ــني
الر ــا ف النــوع األول :أصــدقاء أســو اءف النــوع ال ــا  :أصــدقاء
غ ــري أس ــو اءف ف ـ احلال ــة األوحت ــو ر األص ــدقاء للف ــرد ال ــدعم
النفس ف و عوضونه ما قدة مـني األسـرةف وقـد يميـه و عـوض
عنــه التعــرض لالضــطرابات النفســيةف ومــني مث صــل الفــرد هنــا
حت التمتع بالصحة النفسية؛ أمـا النـوع ال ـا مـني الر ـا ف ـإهنم
قــد ســتءوون الفــرد حت اإلدمــان واو ــدراتف ورمبــا اوشــكالت
السلوكيةف

الداللة
0.00
0.00
غري
0.198
دالة

و تف ه ة النتيجة مع نتا ا دراسة ) Lamis et al. (2014الـيت
وص ــل يءـ ــا حت أن ال ــدعم االجتمـ ــاع توس ــط العالقـ ــة بـ ــني
التعرض خلربات اإلساءةف والتفاعل االجتماع .
وك لك ما وصـلت ليـه نتـا ا دراسـة Herrenkohl et al.
) (2016اليت اختـربت منـوذج يليـل اوسـار للعالقـة بـني الـدعم
االجتم ــاع كمتغ ــري وس ــيط ب ــني اإلس ــاءة لألطف ــال والب ــالغني
وبني احلالة الصحية والنفسية للمساء ليءمف وأشـارت النتـا ا
حت أن الدعم االجتمـاع وسـط العالقـة بـني التعـرض لاسـاءة
واجلوان ــب النفسـ ــية وـ ــني أسـ ــيئت معـ ــاملتءمف يف حـ ــني مل كـ ــني
العالقة دالة باجلوانب الصحية.
وميكـ ــني فسـ ــري ه ـ ـ ة النتيجـ ــة بـ ــين لق ـ ـ اوراه ـ ـ للـ ــدعم
النفسـ ســاعدة علـ نميــة الســمات اإلجيابيــة يف الش صــيةف
كالتفــاؤلف واألمــلف والكفــاءة ال ا يــةف واوءــارات االجتماعيــة؛
ض ــا ةل حت أن ــه ف ــض م ــني قلـ ـ اوس ــتقبل والعزل ــة االجتماعي ــة
والرهـ ــاب االجتمـ ــاع ف وذلـ ــك و ق ـ ـال وـ ــا وصـ ــلت ليـ ــه نتـ ــا ا
دراســات كــل مــني :منصــور ( 2016ف و الكبيس ـ ( 2003ف و
صاحل ( . 2002وهـو مـا فسـر اخنفـاض مسـتوي الـدعم اوـدر،
مني األصدقاء لدي اوساء ليءمف لك الفئة اليت تلق العقاب
البــد واإلةــال النفس ـ والعــاطف ف ى ـالل عــني ةــال األســرة
هلا .و تف ه ة النتيجة مع ما وصلت ليه نتا ا دراسة غيث
( 2012م ـ ـ ــني وج ـ ـ ــود عالق ـ ـ ــة ار باطي ـ ـ ــة س ـ ـ ــالبة ب ـ ـ ــني ال ـ ـ ــدعم
االجتماع اودر ،مني األصدقاء واإلساءة االنفعالية.

38

نشوة بنت كرم أبوبكر :دعم األصدقاء كمتغري وسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة مبرحلة الطفولة واضطراب...

اإلساءة عل اضطراب الش صية التجنبية وأبعادة الفرعية.

الفرض الثاني :وجد رو بني األك ـر واألقـل عرضـال خلـربات

جدول ()5
يوضح اختبار " ت" للفروق بين األكثر واألقل تعرض ا لخبرات اإلساءة على مقياس اضطراب الشخصية التجنبية
( المساء إليهم) ن= 104

الكف االجتماع
نقص الكفاءة االجتماعية
االنشغال بنقد اآلخر ني
الرتدد يف الدخول لعالقات وأنشطة جد دة
الدرجة الكلية الضطراب الش صية التجنبية

( غير المساء إليهم) ن= 105

م

ع

م

ع

22.12
18.69
22.25
20.45
83.52

3.83
5.14
5.47
4.50
14.75

20.26
15.53
18.89
17.13
71.80

4.60
5.09
6.16
5.26
15.95

تى ــح م ــني اجل ــدول ( 5وج ــود ــرو ب ــني األك ــر عرضـ ـال
خل ـ ـ ـربات اإلس ـ ـ ــاءة واألق ـ ـ ــل عرض ـ ـ ـال عل ـ ـ ـ ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــني :الك ـ ـ ــف
االجتم ـ ــاع ف نق ـ ــص الكف ـ ــاءة االجتماعي ـ ــةف االنش ـ ــغال بنق ـ ــد
اآلخـ ـ ــر نيف الـ ـ ــرتدد يف الـ ـ ــدخول لعالقـ ـ ــات وأنشـ ـ ــطة جد ـ ـ ــدةف
والدرجــة الكليــة الضــطراب الش صــية التجنبيــةف حيــث كانــت
قــيم "ت" عل ـ الت ـوايل 3.17- :ف 4.48-ف 4.18-ف 4.90-ف
 5.51ف ومجيعء ــا ق ــيم دال ــة عن ــد مس ــتوي دالل ــة  0.01ف يفاجتــاة األك ــر عرضـال خلـربات اإلســاءةف ذ كــان اوســاء معــاملتءم
مبرحلــة الطفولــة أك ــر معانــاة مــني اضــطراب الش صــية التجنبيــة
مبرحلة اوراهقة.
ن دور األب ه ـ ـ ــو عطـ ـ ـ ــاء الطف ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ــعور بالشـ ـ ـ ــجاعة
واالعتمــاد عل ـ ال ـ اتف و ــري أدلــر أن ك ـريال مــني اآلبــاء غــري
مس ـ ــتعد ني للتغل ـ ــب علـ ـ ـ او ـ ــاطر والتح ـ ــد ات ال ـ ــيت واج ـ ــه
أطفــاهلمف وأن أول درس للتعــاون بــني النــاس ــربة الطفــل؛ عــود
حت خرب ه بعالقة والد ه ( .عبد الرمحنيف . 167 :1998
و ـ ـ ــري س ـ ـ ـوليفان أن الوال ـ ـ ــد ني مينح ـ ـ ــان الطف ـ ـ ــل مبرحل ـ ـ ــة
الطفول ـ ـ ـ ــة اإلثاب ـ ـ ـ ــة والت ـ ـ ـ ــدليل كوس ـ ـ ـ ــيلة وس ـ ـ ـ ــاعد ه يف يقيـ ـ ـ ـ ـ
التوا ـ ـ ـ ـ ف و ذا أعي ـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ــباع ه ـ ـ ـ ـ ة احلاجـ ـ ـ ــة بسـ ـ ـ ــبب قل ـ ـ ـ ـ
الوال ـ ــد نيف والالعقالني ـ ــةف والس ـ ــلو ،الع ـ ــدوا ؛ ـ ــإن اوكون ـ ــات
اور بطـ ـ ـ ــة مبشـ ـ ـ ــاعر الالس ـ ـ ـ ـواء سـ ـ ـ ــوف كـ ـ ـ ــون أك ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــيطرة
عل ـ ـ نظـ ــام ال ـ ـ ات للطفـ ــلف وهـ ــو مـ ــا يـ ــدث للطفـ ــل اونبـ ــوذ
أو اوءمـ ـ ــل و ق ـ ـ ـال لنظر ـ ـ ــة أدلـ ـ ــر .كمـ ـ ــا أضـ ـ ــاف س ـ ـ ـوليفان أن
الطف ـ ــل ق ـ ــد ص ـ ــاب باحلق ـ ــدف والـ ـ ـ ي مي ـ ــل التش ـ ــو ه األك ـ ــرب

قيمة ت
3.174.484.184.905.51-

مستوى الداللة
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

الـ ـ ـ ي ميك ـ ــني أن ي ـ ــدث مبرحل ـ ــة الطفول ـ ــة علـ ـ ـ طر ـ ـ ـ ط ـ ــور
الش ص ـ ــيةف وم ـ ــل ه ـ ـ ا الطف ـ ــل ـ ــتعلم أن ـ ــه مـ ــني غ ـ ــري اوال ـ ــم
أن ظءـ ـ ـ ــر أي حاجـ ـ ـ ــة حت اويـ ـ ـ ــل للتعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع األش ـ ـ ـ ـ اص
ذوي السـ ـ ــلطة مـ ـ ــني حولـ ـ ــه .يعـ ـ ــرب الطفـ ـ ــل عـ ـ ــني ه ـ ـ ـ ة احلالـ ـ ــة
بقولـ ــه " ن كـ ــل شـ ــئ حمبـ ــوب ف وذلـ ــك قبـ ــل أن أ عامـ ــل مـ ــع
الن ـ ـ ــاسف وم ـ ـ ــني مث ال شـ ـ ـ ــعر باوي ـ ـ ــل زاء أي ش ـ ـ ـ ـ ص أو أن
تعامـ ـ ــل مع ـ ـ ـه بلطـ ـ ــف أو عط ـ ـ ــف ( .عبـ ـ ــد ال ـ ـ ــرمحني ف :1998
. 253 -252
و ش ـ ـ ــري أدل ـ ـ ــر حت ف ـ ـ ــاعالت الطف ـ ـ ــل اوءم ـ ـ ــل باجلف ـ ـ ــاف ىف
التعام ـ ـ ــلف وص ـ ـ ــف اإلة ـ ـ ــال بين ـ ـ ــه أقصـ ـ ـ ـ ط ـ ـ ــرف عكس ـ ـ ـ ـ
للت ـ ـ ـ ـ ــدليلف حيـ ـ ـ ـ ــث الفش ـ ـ ـ ـ ــل ىف ـ ـ ـ ـ ــو ري الرعا ـ ـ ـ ـ ــة واالهتم ـ ـ ـ ـ ــام
بالصـ ــورة الكا يـ ــةف و ل ـ ـ األثـ ــر اخلـ ــاطئ م ــني اإلحسـ ــاس بـ ــين
الع ـ ــامل تس ـ ــم ب ـ ــالربود – ج ـ ــاف -وغ ـ ــري متع ـ ــاطفف والطف ـ ــل
ال ـ ـ ـ ي عـ ـ ــا مـ ـ ــني اإلةـ ـ ــال ال عـ ـ ــرف كيـ ـ ــف كـ ـ ــون احلـ ـ ــب
والتعـ ـ ــاونف وهـ ـ ــو ىـ ـ ــع فس ـ ـ ـريات للحيـ ـ ــاة ال تىـ ـ ــمني ه ـ ـ ـ ة
الق ـ ــوي األخو ـ ــة ( احل ـ ــبف التع ـ ــاون ؛ ينظ ـ ــرون للحي ـ ــاة كم ـ ــا
لـ ــو كانـ ــت عـ ــدوال هل ـ ـمف و عـ ــربون عـ ــني عقـ ــدة الـ ــنقص لـ ــد ءمف
والـ ـ ــيت عـ ـ ــانون منءـ ـ ــا عـ ـ ــني طر ـ ـ ـ الش ـ ـ ـكف والعزلـ ـ ــةف والعنـ ـ ــادف
واحلقد( .عبد الرمحنيف 169 :1998
واعتمادال عل التوجءات النظر ة سالفة ال كرف ميكني
القول :ن الطفل اوساء ال ي عرض لاساءة واإلةالف فتقر
القدرة عل خوض التفاعالت االجتماعيةف األمر ال ي أ قدة
كو ني عالقات اجتماعية جد دةف وجعله أك ر عرضة للكف
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 -4اهتمام اورشد ني النفسيني بتقدمي الرباما اإلرشاد ة للمساء
معاملتءم؛ لتجنب عرضءم للمشكالت واالضطرابات
النفسية.
 -5قدمي براما رشاد ة عالجية للمساء معاملتءم ختفض مني
اوشكالت واالضطرابات اليت عانون منءا.
 -6نمية التفاعل االجتماع للمراهقني اوساء معاملتءمف
و نمية اجلوانب اإلجيابية مني الش صيةف كتقد ر ال ات
ومفءوم ال ات اإلجياي.
 -7التوعية حبسني اختيار األصدقاء.
 -8عداد الرباما اإلرشاد ة اليت عاجل عرض اوراهقني خلربات
اإلساءة مبرحلة الطفولة.
 -9مكانية االستفادة مني نتا ا البحث يف قدمي الرباما
اإلرشاد ة لألطفال اوعرضني خلربات اإلساءة؛ لتجنب عرضءم
لالضطرابات مبرحلة اوراهقة.

االجتماع ف حيث بدو واضحا جتنبه لألنشطة اليت تىمني
التفاعل االجتماع ف وقد كون ذلك بسبب مشاعر النقص
اورت بة عل ضعف ال قة بالنفس (نتيجة للتعرض لاساءة
اجلسد ة والنفسية ىعف ثقة الفرد بنفسه ف األمر ال ي جيعل
اوساء ليه أك ر عرضة لالضطرابات.
و تف ه ة النتيجة مع ما وصلت ليه دراسة Moreno-
; manso, J. ; García-baamonde, M. ; Blázquez-alonso, M.

) Pozueco-romero, J. ; Godoy-merino, M. (2016أن
اخلصا ص اوعر ية االجتماعية للمساء ليءم مت لت يف :اجلمود
الفكري حول العالقات االجتماعيةف عدم ال قة االجتماعيةف
والشك يف اآلخر نيف ووجود صعوبة يف حل اوشكالت
االجتماعية.
و تف أ ىال مع ما وصلت ليه دراسة )Barbour (2002
اليت أشارت حت أن األطفال اوساء معاملتءمف تعرضون
لصدمات نفسية مني جراء عرضءم لاساءة مبرحلة الطفولةف
وكانوا أك ر عرضة للقل والعزلة والبعد عني اآلخر ني .و تف
مع ما وصلت ليه دراسة  Safren et al. (2002).ذ كان
اورض ال ني عانون مني القل والرهاب االجتماع عرضوا
خلربات اإلساءة مبرحلة الطفولة.

المراجع:
أبو وى ف هدي عبداخلال ( . 2015اإلساءة يف مرحلة الطفولة لدي
طالبات اورحلة األساسية وعالقتءا باالكتئاب واألمني النفس ف رسالة

ماجستري منشورةف كلية الرتبيةف اجلامعة اإلسالمية ف غزة  -لسطني.
أمحدف ا زة براهيم ( . 2010أبعاد اإلساءة وعالقتءا ببعض االضطرابات
النفسية لدي عينة مني األطفال اوعاقني ذهنيالف اوؤمتر السنوي اخلامس
عشر " اإلرشاد األسري و نمية اجملتمع حنو آ ا رشاد ة رحبة "ف مركز
اإلرشاد النفس ف جامعة عني مشس  -مصر ف 2ف .693 -671
أرنوطف بشري مساعيل (  . 2016التوجه حنو احلياة وعالقته باضطراب

التوصيات:
يف ضوء ما وصلت ليه الدراسة مني نتا اف ميكني اخلروج
بالتوصيات اآل ية:
 -1وعية الوالد ني بيساليب اوعاملة الوالد ة الصحيحة
واخلاطئة ودورةا عل متتع أبنا ءم بالصحة النفسية.
 -2وعية الوالد ني باوشكالت واالضطرابات النفسية اليت قد
تعرض هلا األبناء نتيجة إلساءة معاملتءم.
 -3التوعية بيةية اجلانب النفس لألبناءف وأنه ال قل أةية
عني اجلانب الصح .

الش صية التجنبية لدي اوطلقنيف يلة اإلرشاد النفس  45 ،ف – 37
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أرنوطف بشري مساعيل ( . 2016مقياس اضطراب الش صية التجنبية ،مكتبة
األجنلو اوصر ة.

مساعيل ف عل صاحل جروان ( . 2001مصادر الدعم االجتماع والتوا
النفس لدي عينة مني األطفال اوساء معاملتءم مني قبل أسرهم يف
األردنف رسالة ماجستري منشورة جامعة الريمو.،

البحريي ف عبد الرقيب أمحد؛ احلد يبف مصطف عبداحملسني (. 2014
اضطراب صورة اجلسم وعالقته بتقد ر ال ات وأعراض الش صية التجنبيه
لدي اوراهقني اوعوقني بصر ال :دراسة وصفية كلينكيةف يلة العلوم الرتبو ة
والنفسيةف البحر نيف  2 ( 15ف.519 -477
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ناصرف أشوا صرب ( 2002بعد الش صية (االنبساط – االنطواءف
والعصابية وعالقتءما باضطراب الش صية التجنبية ف رسالة ماجستري

رضاف مىن؛ نداف أميني ؛ اجلوهريف اسر (  . 2012ساءة معاملة الطفل:
مقارنة بني الر ف واحلىر يف مد نة كفر الدوار حما ظة البحريةف يلة
دراسات الطفولةف مصرف  54( 15ف .56 – 39
السيدف اطمة خليفة ( . 2015اضطراب اهلو ة اجلنسية و عالقته بالقل و
مفءوم ال ات و خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة لدي طالبات اجلامعةف
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Friends’ support as a mediator variable of the relationship between the experiences of abuse in childhood and
avoidant personality disorder among a sample of adolescents
Nashwa Karam Abu Bakr
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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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ملياء بنت سليمان الفنيخ :أثر برنامج ارشادي (معريف سلوكي) على كل من جودة احلياة والتحصيل الدراسي ...

أثر برنامج ارشادي معرفي سلوكي على كل من جودة الحياة والتحصيل الدراسي لدى عينة
من طالبات جامعة القصيم
إعداد
لمياء سليمان الفنيخ

كلية الرتبية  -جامعة القصيم

قدم للنشر 1439/2/26هـ  -وقبل 1439/6/9هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل تطبيق برنامج إرشادي لتحسني جودة احلياة لدى الطالبات املنخفضات حتصيليا يف كلية العلوم واآلداب بعنيزة
جامعة القصيم ،وقد اعتمدت الدراسة على املنهج التجرييب وتكونت العينة من عشرين طالبة (عشر طالبات للمجموعة الضابطة وعشر للمجموعة
التجريبية) واستخدمت الباحثة برنامج (معريف سلوكي) وكذلك مقياس كاظم ومنسي جلودة احلياة  ،2006وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة
إحصائيا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقياس جودة احلياة يف القياس البعدي ،ووجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات اجملموعة
التجريبية على مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي ،ومل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية على مقياس جودة احلياة يف القياسني البعدي والتتبعي ،ووجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل الدراسي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
القياس البعدي ،وأخيا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0,01بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي يف القياسني
القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي.
الكلمات المفتاحية :برنامج إرشادي ،جودة احلياة ،التحصيل الدراسي.
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ليتجـاوب مـ بـرامج دعــم األفـراد واجلماعـات وخـدمات التقــوم
اخلاصة بالسياسة االجتماعية (س ف مشري)216 ،2014،
واملتتب ـ ـ للدراسـ ــات النفسـ ــية احلديثـ ــة ي ح ـ ـ اهتمامـ ــا
ملحوظ ــا بنوعيـ ــة احلي ــاة بوج ـ ـ خ ــا ممـ ــا يعك ـ ـ أمهيـ ــة ه ــذا
املفهـوم وتـأثي علـى جوانــب احليـاة النفسـية املختلفـة  ،فالنوعيــة
هــي انعكــاس ملســتوى جــودة احليــاة (كــاظم والبهــاديل،2006،
)252
وتــرى الباحثــة أن مرحلــة الشــباب مــن أهــم املراحــل النمائيــة
يف حيــاة الفــرد ويرج ـ ذلــك ألمهيــة مرحلــة التعلــيم اجلــامعي يف
التـ ـ ــأثي علـ ـ ــى مـ ـ ــدركات الطلبـ ـ ــة لنوعيـ ـ ــة احليـ ـ ــاة إذ يسـ ـ ــتعدون
ل لتحـ ــاق بـ ــاملهن املختلفـ ــة واالسـ ــتقرار األسـ ــري ومـ ــن مث فـ ــإن
إدراكه ـ ــم لنوعي ـ ــة احلي ـ ــاة ق ـ ــد يـ ـ ـ ثر عل ـ ــى حتص ـ ــيلهم الدراس ـ ــي
ودافعيتهم لإلجناز.
ومــن خ ـ ل نتــائج بع ـ الدراســات ال ــي أثبتــت اخنف ــاض
فاعليـ ــة الـ ــذات لـ ــدى طلبـ ــة اجلامعـ ــة واخنفـ ــاض الثقـ ــة بـ ــالنف
واملثــابرة لإلجنــاز ممــا جيعلهــم أقــل قــدرة علــى مواجهــة الضــغوط
مثل دراسة (حممود واجلمايل)2010 ،
ومــن وجهــة نظــر الباحثــة فــان جــودة احليــاة هــي نقطــة
انط ـ ق التنميــة الذاتيــة مــن خ ـ ل تطــوير املهــارات الشخصــية
والي متكن من الوصول للنجاح وحتقيق الذات .
وألن اجلامع ــات تس ــعى لتجوي ــد خمرجاهت ــا التعليمي ــة وال
يــأي ذلــك مــن الرتكيــز علــى جتويــد البيئــة التعليميــة أو املقــررات
الدراسية فقط بل جيـب النظـر إىل أن الطالـب هـو حمـور العمليـة
التعليمي ــة واالهتم ــام بـ ـ م ــن الناحي ــة النفس ــية بتط ــوير مهاراتـ ـ
وقدرتـ ـ عل ــى مواجه ــة الض ــغوط الدراس ــية والتعام ــل مبه ــارة مـ ـ
عوامل الفشل الي حتيط ب .
وعلي فقد رأت الباحثة أنـ مـن املتوقـ زيـادة فاعليـة الـذات
وحتسـ ــني ج ـ ــودة احلي ـ ــاة لط ـ ـ ب اجلامع ـ ـة مـ ــن خ ـ ـ ل برن ـ ــامج
إرشـ ــادي تق ـ ــوم عناصـ ــر عل ـ ــى حماول ـ ــة بنـ ــاء شخص ـ ــية الطالب ـ ــة
لتــتمكن مــن ختطــي العقبــات الــي تقـ أمامهــا الجتيــاز املرحلــة
اجلامعية بنجاح.

مقدمة :

يف اواخر القـرن املاضـي بـدأ علمـاء الـنف بتوجيـ االهتمـام
إىل علم النف اإلجيايب والذي يركـز يف االهتمـام علـى اجلوانـب
اإلجيابي ـ ــة للشخص ـ ــية ب ـ ــدال م ـ ــن الرتكي ـ ــز عل ـ ــى االض ـ ــطرابات
الشخص ـ ــية واألمـ ـ ـراض النفس ـ ــية واالنفع ـ ــاالت الس ـ ــلبية وال ـ ــي
كانت مثار اهتمام علماء النف فيما سبق وكان الفضـل يعـود
يف ذلــك لســيلجمان  Seligmanالــذي أكــد علــى ضــرورة توجيـ
جمال البحوث يف علـم الـنف علـى الصـفات اإلجيابيـة والعوامـل
الــي تســاعد علــى حتســني جــودة احليــاة والوقايــة مــن األم ـراض
النفس ـ ــية ب ـ ــدال م ـ ــن البح ـ ـ يف الع ـ ـ  ،ك ـ ــان نتيج ـ ــة هل ـ ــذ
األحب ــاث ظه ــور مص ــطل لق ــي ص ــدى كب ــيا يف مطلـ ـ الق ــرن
احلايل وهو مصطل (جودة احلياة ) .Quality of life
وق ــد أصـ ــب يطل ــق علـ ــى ه ــذا العص ــر "عصـ ــر اجلـ ــودة"
وأصب اجملتم العاملي ينظـر إىل جـودة احليـاة والتنميـة اإلنسـانية
بأهنما وجهان لعملة واحدة (حبيب )81 ،2006،
ومـ ـ ـ ـ أن مفه ـ ـ ــوم اجل ـ ـ ــودة أُطلِ ـ ـ ــق عل ـ ـ ــى النـ ـ ـ ـواحي املادي ـ ـ ــة
والتكنولوجية فإن استخدم فيما بعد للداللة علـى بنـاء اجلوانـب
اإلجيابية حلياة اإلنسان ،وقد زاد اهتمام البـاحثني مبفهـوم جـودة
احلي ــاة م ــن بداي ــة النص ـ الث ــاي م ــن الق ــرن العش ـرين كمفه ــوم
مرتبط بعلم النف اإلجيايب (املالكي )245،2011 ،
وجتـدر اإلشـارة إىل أن مفهـوم جــودة احليـاة مفهـوم نســيب
خيتل باخت ف املعايي الي وضـعها كـل شـخ حلياتـ لكـن
بالنهاية يهـدف إىل جـودة احليـاة النفسـية بقـدرة الشـخ علـى
إدارة الضغوط الي تواجه وحتقيق ذات .
ويشـي  Fernandez-Ballesterosإىل أن مصـطل جـودة
احليــاة مصــطل أساســي يف علــوم عــدة منهــا :البيئــة والصــحة
والطـب النفسـي ،واالقتصـاد والسياســة واجلغرافيـا وعلـم الــنف
وعلم االجتماع واإلدارة وغيها ،وعلـى مـدار العقـدين املاضـيني
اسـ ــت ِ
خدم مفه ـ ــوم ج ـ ــودة احلي ـ ــاة وطُبِّـ ــق بش ـ ــكل متزاي ـ ــد اتس ـ ـ
ُ
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البعدي ملقياس جودة احلياة ؟
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي ملقياس جودة
احلياة ؟
 .3هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب
درجات اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي و التتبعي
ملقياس جودة احلياة ؟
 .4هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب
درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التحصيل
الدراسي ؟
 .5هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب
درجات اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي
للتحصيل الدراسي ؟

مشـكلة البحــث:
انبثقــت مشــكلة البح ـ احلاليــة مــن أمهيــة املرحلــة اجلامعيــة
والــي تعـد مرحلـ حامســة يف حيــاة الطالــب فمــن خ هلــا يتحــدد
مســتقبل الــوظيفي ووضــع االجتمــاعي وتع ـد هــذ املرحلــة نقلــة
نوعي ـ ــة لـ ـ ـ حيـ ـ ـ تعصـ ـ ـ بالطال ـ ــب حت ـ ــديات مث ـ ــل اختي ـ ــار
التخصـ والتكي ـ مـ املنــا اجلــامعي ،فبعــد أن كــان يتلقــى
التوجيهــات مــن املدرســة واملعلــم  ،صــار عليـ أن يكــون معتمــدا
عل ــى نفس ـ ـ مس ـ ـ وال ع ــن كـ ــل قرارات ـ ـ وهل ــذا فه ــو حباجـ ــة إىل
مهارات عدة ليتمكن من اجتياز هذ املرحلة بس م.
ولع ــل الض ــغوطات ال ــي يواجهه ــا الطال ــب يف اجلامعـ ـة م ــن
أهــم املســببات الــي ت ـ دي الخنفــاض حتصــيل الدراســي أو حــى
التسرب من اجلامعة.
ومــا نعــول عليـ لنجــاح الطالــب وختطــي كــل هــذ العقبــات
هــو حماولــة حتســني جــودة حياتـ وتنميــة فاعليــة ذاتـ وذلــك مــن
خ ـ ل تزويــد مبهــارات متكن ـ مــن التغلــب علــى كــل العقبــات
الي تواجه انط قا من اآلية الكرمية إِ َّن اللَّ َ ال يـُغَيِّـُر َمـا بَِق مـوم
َح ـ َّـى يـُغَيِّـ ـ ُـروا َم ــا بِأَنمـ ُف ِسـ ـ ِه مم( الرع ــد )11:فالبداي ــة م ــن تع ــديل
مفهــوم الــذات وحماولــة فهــم القــدرات واســتغ هلا ألقصــى درجــة
ممكن مما يساعد يف حتسني جودة احلياة ،وترى الباحثـة أن هـذا
من املمكـن مـن خـ ل برنـامج إرشـادي (معـريف سـلوكي) لتغيـي
بعـ ـ ـ املف ـ ــاهيم واألفك ـ ــار الس ـ ــلبية وحماول ـ ــة تعل ـ ــيم الطالب ـ ــات
مف ـ ــاهيم جدي ـ ــدة وفنيـ ـ ــات الس ـ ــتخدامها يف تع ـ ــديل أسـ ـ ــلوب
حياهتم بشكل إجيايب.
ومن هنا يدور س ال البح :
مــا فاعليــة برنــامج إرشــادي (معــريف ســلوكي) يف حتســني
جـ ــودة احليـ ــاة والتحصـ ــيل الدراسـ ــي لـ ــدى عينـ ــة مـ ــن طالبـ ــات
اجلامعة ؟
ومن تنبثق األسئلة اآلتية:
 .1هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب
درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف القياس

أهداف البحــث:
يهدف البح احلايل للتحقق مما يأي:
 -1بناء برنامج إرشادي (معريف سـلوكي) يناسـب الضـغوطات
والتحديات الـي متـر ـا الطالبـة اجلامعيـة ـدف حتسـني جـودة
احلياة لديهن ورف مستوى التحصيل الدراسي.
 -2معرفـ ــة مـ ــدى فاعليـ ــة برنـ ــامج إرشـ ــادي يف حتسـ ــني جـ ــودة
احليـ ــاة لـ ــدى جمموعـ ــة مـ ــن الطالبـ ــات منخفضـ ــات التحصـ ــيل
الدراسـ ــي وذلـ ــك باسـ ــتخدام فنيـ ــات واس ـ ـرتاتيجيات اإلرشـ ــاد
املعريف السلوكي.
 -3الكش ـ ـ عـ ــن أثـ ــر حتسـ ــني جـ ــودة احليـ ــاة علـ ــى اجملموعـ ــة
التجريبية من طالبات اجلامعة ومدى اسـتمرارية هـذا األثـر بعـد
فرتة املتابعة.
أهمي ــة البحــث:
يستمد هذا البح أمهيت من املفهـوم الـذي يتناولـ إذ يعـد
مفهــوم جــودة احليــاة مــن املفــاهيم الــي حتظــى باهتمــام واسـ يف
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اجملــال النظــري والتطبيقــي وتشــغل بــال البــاحثني والعلمــاء علــى
حد سواء.
فمــن املفــرتض أن يكــون النظــام اجلــامعي غــي قاصــر علــى
بن ــاء العق ــول ب ــل بن ــاء مقوم ــات ج ــودة احلي ــاة يف شخص ــيات
الط ب.
وتـ من الباحثــة بأمهيــة الـمامج اإلرشــادية يف اجلامعــات والــي
جي ــب أن تلقـ ــى اهتمام ـ ـا وعنايـ ــة أك ــم وذلـ ــك ألمهيـ ــة مرحلـ ــة
الشـ ـ ــباب إذ يـ ـ ــتم توجي ـ ـ ـ بع ـ ـ ـ الط ـ ـ ـ ب لغـ ـ ــي رغب ـ ـ ــاهتم يف
التخصـ في ـ دي ذلــك إىل الفشــل واالنســحاب مــن اجلامعــة،
كم ـ ــا يل ـ ـ اجملتمـ ـ ـ عل ـ ــى الش ـ ـباب اجل ـ ــامعي للحص ـ ــول عل ـ ــى
الشهادة لتحقيق ذات يف الوظيفـة والـزوا  ،فيعـد بعضـهم هـذا
حتديا يفوق قدرات مما قد يصيب باإلحباط والفشل ،لذلك فـإن
املســامهات البحثي ــة يف إث ـراء ال ـمامج اإلرشــادية ال ــي تس ــتهدف
هذ الفئة خباصة املتعثرين دراسيا يسهم يف التخفي من وطـأة
التعث ــر الدراس ــي اجل ــامعي أو التس ــرب ،مم ــا يع ــود إجيابي ــا عل ــى
جتويد خمرجات اجلامعة وخف التكلفـة االقتصـادية الناجتـة عـن
مكوث الط ب سنوات يف اجلامعة وشـغل مقاعـد دراسـية ملـدة
أط ــول ،كم ــا يس ــاهم يف تط ــويرهم شخص ــيا م ــن خ ـ ل تنمي ــة
بعـ املهــارات الــي يســتهدفها المنــامج ،فيصــبحون أشخاصــا
م ثرين يف جمتمعهم .
وحسب مـا ورد يف (احممـد )215 ،2015،متركـزت معظـم
دراس ــات ج ــودة احلي ــاة يف الع ــامل الع ــريب مبص ــر وس ــلطنة عم ــان
واجلزائــر ،وق ــد أوصــى الباح ـ بض ــرورة وض ـ ب ـرامج إرش ــادية
ع جيــة تركــز علــى اخل ـمات الــي مــن شــأهنا زيــادة جــودة حيــاة
الفرد يف أكثر من مكان بالوطن العريب.
وبناء على هذ التوصية ونتائج املس البحثي عن املوضـوع
وجدت الباحثة نـدرة يف األحبـاث الـي تناولـت هـذا املوضـوع يف
اململكة العربية السعودية .

مصطلحات البحث:
البرنــامج اإرشــادي  :برنــامج علمــي خمطــط م ـنظم لتقــدم
جمموعة من اخلـدمات اإلرشـادية املباشـرة وغـي املباشـرة فرديـا أو
مجاعيا للمسرتشدين داخل األسرة وخارجها ـدف مسـاعدهتم
يف حتقي ـ ــق النم ـ ــو الس ـ ــوي ،حتقي ـ ــق الص ـ ــحة النفس ـ ــية والتواف ـ ــق
النفسـي والرتبـوي واالجتمـاعي بشـكل سـليم ( زهـران ،1994،
.)439
جودة الحياة:

اجل ــودة أص ــلها م ــن الفع ــل الث ث ــي ج ــود ،واجلي ــد عك ـ ـ
ال ــرديء وج ــود الش ــيء أي ص ــار جي ــدا (اب ــن منظ ــور،1981،
)127
جــودة احليــاة حســب قــاموس اكســفورد الدرجــة العاليــة مــن
النوعي ــة أو القيم ــة  ،ف ــاجلودة عب ــارة ع ــن جمموع ــة م ــن املع ــايي
اخلاص ـ ــة ب ـ ــاألداء املتمي ـ ــز وال ـ ــي ال تقب ـ ــل املناقش ـ ــة أو اجل ـ ــدال
(خبيت)15، 2012 ،
ويــرى (الكرخــي  )24 ،2011،بأهنــا شــعور الفــرد بالرضــا
والســعادة والقــدرة علــى إشــباع احلاجــات يف أبعــاد احليــاة الذاتيــة
واملوض ــوعية وال ــي تش ــمل (النم ــو الشخص ــي ،الس ــعادة البدني ــة
واملادية ،واالندما االجتماعي ،واحلقوق البشرية).
ويعرفه ــا جوزيـ ـ أوليف ــر وآخ ــرون بأهن ــا الش ــعور باالرتي ــاح
والرضــى النفســي النــاجم لتقــدير األشــخا لظــروفهم احلياتيــة
()Oliver &al ,2005,30
والتعري الذي مت اعتماد يف البح هو تعري
(منسـ ــي و كـ ــاظم )42 ،2010،واللـ ــذان عرفـ ــا جـ ــودة احليـ ــاة
بأهنا" شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرت علـى إشـباع حاجاتـ
من خـ ل ثـراء البيئـة ورقـي اخلـدمات الـي تقـدم لـ يف اجملـاالت
الص ــحية واالجتماعي ــة والتعليمي ــة والنفس ــية م ـ ـ حس ــن إدارت ـ ـ
للوق ــت واالس ــتفادة منـ ـ " إذ س ــيتم االس ــتعانة مبقي ــاس ج ــودة
احلياة من إعدادمها.
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بالنس ــبة ل جت ــا الفلس ــفي ينظ ــر جل ــودة احلي ــاة بأهن ــا "ح ــق
متك ــاف يف احلي ــاة واالزده ــار" وأن الس ــعادة ال ميك ــن احلص ــول
عليهــا إال إذا حــرر اإلنســان نفسـ مــن أســر الواقـ وتــرك العنــان
للحظ ـ ــات م ـ ــن خي ـ ــال إب ـ ــداعي والتجاه ـ ــل الت ـ ــام آلالم احلي ـ ــاة
ومصاعبها.
يف حــني ينظــر االجتــا االجتمــاعي جلــودة احليــاة مــن منظــور
يرك ــز عل ــى األس ــرة واجملتم ـ ـ والع ق ــات اإلنس ــانية واملتطلب ــات
احلضارية والدخل والعمل والسكان.
أمــا جــودة احليــاة مــن املنظــور الطــيب فقــد اهــتم األطبــاء برفـ
مس ـ ـ ــتوى ج ـ ـ ــودة احلي ـ ـ ــاة للمرض ـ ـ ــى ب ـ ـ ــدعم وتعزي ـ ـ ــز العوام ـ ـ ــل
االجتماعية والنفسية هلم.
وفيمــا يتعلــق جبــودة احليــاة مــن املنظــور النفســي يركــز علــى
حتقيق الذات ومستوى طمـوح األفـراد والع قـة االنفعاليـة القويـة
بني الفرد وبيئت ومن خ ل اإلدراك متثـل املخرجـات الـي تظهـر
من خ هلا نوعية احلياة.
وكلمــا انتقــل اإلنســان إىل مرحلــة جديــدة مــن النمــو تُفــرض
عليـ حاجــات جديــدة هلــذ املرحلــة تلـ يف اإلشــباع ،ممــا جيعــل
الف ــرد يش ــعر بالرض ــا يف حال ــة اإلش ــباع نتيج ــة لتـ ـوافر مس ــتوى
مناسب من جودة احلياة والعك صحي .
يف جــودة احليــاة النفســية يتطلــب أن يفهــم الشــخ قدراتـ
وذات جيدا وأن حيقق طموحات بالتغلب على مشك ت احليـاة
وحتديد هدف يسعى إلي (أبو ح وة)19-16 ،2009 ،
ويفيد الوتون ) )Lawton,1991,35أن مفهوم جـودة احليـاة
يضم أربعـة أبعـاد هـي  :الكفـاءة السـلوكية وضـبط البيئـة وجـودة
احلياة املدركة وجودة احلياة النفسية.
وي ك ــد جونيك ــور وآخ ــرون ب ــأن بع ــد ج ــودة احلي ــاة النفس ــية
املكــون احملــوري جلــودة احليــاة بصــفة عامـ وأهنــا التقــدير اإلجيــايب
للــذات واالتـزان االنفعــايل واإلقبــال علــى احليــاة وتقبــل اآلخ ـرين
()Jonker, et al ,2004,159

وتع ـ ــرف إجرائي ـ ــا بالدرج ـ ــة ال ـ ــي حتص ـ ــل عليه ـ ــا الطالب ـ ـة يف
املقياس املستخدم (مقياس منسي وكاظم .)2006
التحصيل الدراسي :
يعــرف أمحــد التحصــيل بأن ـ اإلجنــاز التحصــيلي للطالــب يف
مادة أو جمموعة مـن املـواد مقـدرا بالـدرجات طبقـا ل متحانـات
احملليــة الــي جتريهــا املدرســة آخــر العــام أو هنايــة الفصــل الدراســي
(أمحد.)7 ،2000 ،
وقــد عرف ـ أبــو ع ـ م ( )5 ،2002بأن ـ مســتوى الطمــوح
الذي حيرز الطالب يف مادة دراسية أو جمال تعليمي معني .
ويع َـرف إجرائيـا يف البحـ احلــايل بأنـ املعـدل الرتاكمــي
الذي حتصل عليـ الطالبـة خـ ل الفصـل الدراسـي الـذي يسـبق
تطبيـق المنــامج اإلرشــادي ،وتعـد الطالبــة منخفضــة حتصــيليا إذا
كان معدهلا أقل من .2
اإطار النظري:
جودة الحياة:

ويـرى ( )Gilman, et al. ,m 2004, 144أن جـودة احليـاة
بــاملعى الكلــي تــنظم وفق ـا مليكانيزمــات داخليــة ،ومــن مث يتعــني
على الباحثني الرتكيز على املكونات الذاتية للجودة مبـا يتضـمن
م ـ ــن التق ـ ــدير ال ـ ــذاي ع ـ ــن االجت ـ ــا حن ـ ــو احلي ـ ــاة بص ـ ــفة عام ـ ــة،
وتصـ ــورات وإدراكـ ــات الفـ ــرد لعـ ــامل اخل ــمة ال ــذي يتعامـ ــل في ـ ـ ،
ونوعية طموحات ومستواها.
يســتخدم مفهــوم جــودة احليــاة للتعبــي عــن رقــي اخلــدمات
االجتماعيــة واملاديــة املقدم ـة ألف ـراد اجملتم ـ ومــدى إشــباع هــذ
اخلدمات حلاجاهتم .
وهناك أرب اجتاهات رئيسة يف تعريفات جودة احلياة
هي:
 االجتا الفلسفي
 االجتا النفسي
 االجتا االجتماعي
 االجتا الطيب
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يق ـ ــوم عليـ ـ ـ االنفع ـ ــال اإلجي ـ ــايب والس ـ ــلوك الس ـ ــوي (حس ـ ــيب،
)34 ،2003
ويــرى إب ـراهيم و صــديق ( )278 ،2006أن مفهــوم جــودة
احليــاة يـرتبط بأســلوب حيــاة الفــرد ،ومبــا يقــوم بـ مــن نشــاطات
للــتحكم يف مســتقبل  ،وأن هنــاك عــددا مــن املعوقــات الــي متن ـ
الفــرد مــن الوصــول إىل اإلحســاس جبــودة احليــاة ،منهــا ضــغوط
احلياة الي يواجهها الفرد والصـراع الـداخلي الـذي يشـعر بـ مـن
ج ـراء ضــع اإلجنــاز ،وعــدم القــدرة علــى الــتحكم ،وأكثــر مــا
حيتاجـ الطـ ب هــو القــدرة علــى اإلجنــاز والتحصــيل الدراســي،
ومواكب ـ ـ ــة املس ـ ـ ــية العلمي ـ ـ ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ دي إىل زي ـ ـ ــادة
إحساسهم جبودة احلياة.
وي ك ـ ــد (مجي ـ ــل وعب ـ ــدالوهاب  )73 ،2009 ،أن العنص ـ ــر
األساس ــي يف ج ــودة احلي ــاة ه ــي الع ق ــة االنفعالي ــة ب ــني الف ــرد
وبيئتـ ـ  ،ه ــذ الع ق ــة ال ــي تتوس ــطها مش ــاعر الف ــرد ،ومدركاتـ ـ
ف ــاإلدراك ومعـ ـ بقي ــة امل شـ ـرات النفس ــية متث ــل املخرج ــات ال ــي
تظهــر مــن خ ـ ل نوعيــة حيــاة الفــرد ،ومــن مث ميكــن النظــر إىل
مفهوم جودة احلياة من خ ل إحساس الفرد بالرضـا عـن احليـاة
الفعلية الي يعيشها ،وحتقيـق الـذات ،وإدراك الفـرد لقيمـة احليـاة
الي حيياها ،ومن مث فإن جودة احلياة متثل شعورا شخصيا للفرد
بالرغم من تأثر جودة احلياة يف بع اإلمكانـات املاديـة إال أن
العوامل الذاتية هي امل ثر األكم يف الشعور جبودة احلياة.
وأخـ ــيا ميكـ ــن القـ ــول إن جـ ــودة احليـ ــاة تكمـ ــن يف طريقـ ــة
وأسلوب الشخ مبواجهة مشك ت احلياة .
وهل ـ ــذا ت ـ ــرى الباحث ـ ــة أن ج ـ ــودة احلي ـ ــاة تكم ـ ــن يف ق ـ ــدرة
الش ــخ عل ــى مواجه ــة الظ ــروف الص ــعبة ومهارت ـ يف التغل ــب
عليها ،ويف جمتمـ اجلامعـة تتـوفر نفـ الظـروف البيئيـة واملاديـة
ولكــن بع ـ الطالبــات ختفــق يف مســيهتا العلميــة نتيجــة عــدم
ق ـ ــدرهتا عل ـ ــى التكيـ ـ ـ وتطويـ ـ ـ الظ ـ ــروف اخلارجي ـ ــة للوص ـ ــول
للنج ــاح  ،يف ح ــني ي ــنج غيه ــا يف الظ ــروف نفس ــها وم ــن مث
يكمن الفرق يف امت كها ملهارات جودة احلياة.

ويشـي تيتمـان وآخـرون ( (Titmans, et al , 1997إىل
أنـ ـ م ــن الص ــعوبة ص ــياغة تعري ـ ـ حم ــدد جل ــودة احلي ــاة وذل ــك
لألسباب اآلتية:
 حداثة هذا املفهوم. اسـ ــتخدام هـ ــذا املفهـ ــوم يف الن ـ ـواحي املاديـ ــة املتمثلـ ــة يفمــدى تـوافر اخلــدمات املاديــة االجتماعيــة كمــا يســتخدم معنويــا
يف مدى قدرة هذ اخلدمات على إشباع حاجاهتم .
إنـ مفهــوم مــوزع بــني مجيـ جمــاالت العلــوم واالختصاصــات
(كاظم والبهاديل. )33 ،2006،
ويقــرتح أبــو سـري وآخــرون ( )2006منــوذ لتفسـي وتقــدير
جــودة احليــاة يعتمــد علــى تصــني املتغ ـيات امل ـ ثرة يف تشــكيل
ج ــودة احليـ ــاة موزعـ ــة علـ ــى بع ــدين متعام ــدين  ،يش ــمل البعـ ــد
األفق ــي توزيـ ـ حم ــددات ج ــودة احلي ــاة حس ــب كموهن ــا داخ ــل
الشخ أو خارج  ،وميثل البعد الرأسي توزي تلـك احملـددات
وفــق أسـ قياســها ومــدى حتققهــا ،والــي تتــوزع مــا بــني أسـ
ذاتي ـ ـ ـ ـ يق ـ ـ ـ ــدرها الش ـ ـ ـ ــخ  ،إىل أس ـ ـ ـ ـ موض ـ ـ ـ ــوعية تش ـ ـ ـ ــمل
االختبارات واملقايي ومقارنة الشخ بغي .
م ـ ــن الع ـ ــرض الس ـ ــابق يتضـ ـ ـ أن ج ـ ــودة احلي ـ ــاة مص ـ ــطل
حدي الفكـرة قـدم النشـأة فقـد كـان هـذا الطـرح موجـودا منـذ
القدم ولكن متت بلورت حديثا.
وي كــد هونــت ومارشــال علــى أن ارتفــاع مســتوى األفـراد يف
احليــاة االجتماعيــة يـ دي الرتفــاع مســتوى جــودة حيــاهتم ومنهــا
املطالبة باحلقوق بصورة مهذبة ،واملشاركة يف احلدي ومواصـلت
واس ـ ـ ــتخدام ن ـ ـ ــمة الص ـ ـ ــوت املناس ـ ـ ــبة  ،ومتابع ـ ـ ــة التوجيه ـ ـ ــات
والتعليمات ،والعناية بالنف ()Hunt& Marshal.1995
ويـ ــرى ليهم ـ ــان ( )Lehman.1998,51أن ج ـ ــودة احلي ـ ــاة
تتمثــل يف الشــعور بالرضــا واالحســاس بالرفاهيــة واملتعــة يف ظــل
الظروف الي حيياها الفرد .
ويـ ـ ـ ـ ــرى حسـ ـ ـ ـ ــيب أن الظـ ـ ـ ـ ــروف اخلارجيـ ـ ـ ـ ــة ال ت ـ ـ ـ ـ ـ دي
ل ضــطراب االنفعــايل بــل اجتاهات ـ حنــو هــذ األحــداث وكيفيــة
إدراكها والتفكي فيها ،ومن مث فـإن التفكـي العقـ ي هـو الـذي
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وجتريبي ــة طب ــق عل ــيهم مقي ــاس ج ــودة احلي ــاة األكادميي ــة ومتثل ــت
أبعاد فيما يأي:
الكفـ ــاءة التعليميـ ــة  -بيئـ ــة الفصـ ــل -املـ ــرح واالسـ ــتمتاعباملدرسة  -الع ق ـ ــات االجتماعي ـ ــة داخ ـ ــل الفص ـ ــل -إش ـ ــباع
الرغب ـ ــة يف ح ـ ــب االس ـ ــتط ع -أدوار املعلماإلحس ـ ــاس بقيم ـ ــة
الذات واالستق لية.
وتوصـ ــلت إىل أن احليـ ــاة األكادمييـ ــة ت ـ ـ ثر علـ ــى التحصـ ــيل
األكــادميي واخلصــائ الشخصــية للطـ ب مبــا تــوفر مــن توجيـ
وإرشاد وإشباع للحاجات النفسية والشعور بالسـعادة والتكيـ
الشخص ــي مـ ـ البيئ ــة الدراس ــية .وأن املعامل ــة الوالدي ــة اجلي ــدة
والرعاي ــة الصــحيحة هلــم ت ـ دي دورا كب ـيا يف حتقي ــق مس ــتويات
عليــا مــن التحصــيل األكــادميي لألبنــاء ،كمــا أن الط ـ ب ذوى
التحصــيل األكــادميي املرتفـ أظهــروا مســتوى عاليـا مــن الصــحية
النفســية واجلســمية والرضــا عــن احليــاة ،وقــد أثبتــت الدراس ــات
وجود ع قات ارتباطيـة دالـة بـني الرضـا عـن احليـاة لـدى األبنـاء
وج ــودة الع قــات األس ـرية ل ــدى أف ـراد العين ــة ،وانعك ــاس ذل ــك
على األبناء بارتفاع مستوى التحصيل األكادميي لديهم.
دراسـ ــة الف ـ ـرا و النواجح ـ ـة ( )2014هـ ــدفت الدراسـ ــة إىل
التع ـ ــرف عل ـ ــى الع ق ـ ــة ب ـ ــني ال ـ ــذكاء الوج ـ ــداي وج ـ ــودة احلي ـ ــاة
والتحصـ ــيل األكـ ــادميي ،وتكونـ ــت عينـ ــة الدراسـ ــة مـ ــن ()300
طال ـ ــب م ـ ــن جامع ـ ــة الق ـ ــدس املفتوح ـ ــة مبنطق ـ ــة خ ـ ــان ي ـ ــون
التعليمية ،طبـق عليهـا مقيـاس جـودة احليـاة ،ومتثلـت أبعـاد يف:
الســعادة /تقبــل الــذات /جــودة احليــاة األكادمييــة /جــودة احليــاة
االجتماعي ــة /ج ــودة احلي ــاة اجلس ــمية والنفس ــية .وأوض ــحت
النت ــائج وج ــود ع ق ــة ب ــني ج ــودة احلي ــاة والتحص ــيل الدراس ــي
األكادميي ،وتأثي إجيايب جلودة احلياة علـى التحصـيل الدراسـي،
فكلم ــا كان ــت ج ــودة حي ــاة الف ــرد مرتفع ــة كلم ــا ك ــان حتص ــيل
األكــادميي مرتفع ـا ،فالشــخ الــذي لدي ـ القــدرة علــى ضــبط
وتنظيم ومعاجلة انفعاالت يتوق من أن حيقق نتائج طيبة وجيدة
يف دراس ــت األكادميي ــة ،وأوص ــت الدراس ــة بض ــرورة العم ــل علــى
ت ـ ــوفي املن ـ ــا األك ـ ــادميي اإلجي ـ ــايب ال ـ ــذي يس ـ ــهم برف ـ ـ كف ـ ــاءة

التحصيل الدراسي :

ي ـربط بع ـ العلمــاء بــني التحصــيل الدراســي واإلنتاجيــة
أي القيمـ ـ ـ ـ ــة املض ـ ـ ـ ـ ــافة الـ ـ ـ ـ ــي تع ـ ـ ـ ـ ــرف يف قـ ـ ـ ـ ــاموس Grawitz
( )45،2004بالفرق بني املدخ ت واملخرجات .
والتحصــيل  Achievementيعــي أن حيقــق الفــرد لنفس ـ يف
مجيـ ـ مراح ــل حياتـ ـ من ــذ الطفول ــة وح ــى أواخ ــر العم ــر أعل ــى
مستوى من العلم واملعرفة يف كل مرحلة حى يسـتطي االنتقـال
للمرحلــة الــي تليهــا واالســتمرار يف احلصــول علــى املعرفــة (نصــر
اهلل)15 ،2004 ،
ومل تش ــأ الباحث ــة اإلس ــهاب يف مفه ــوم التحص ــيل الدراس ــي
نظرا ألن من املفاهيم الي أشبعت حبثا ودراسة.
الدراسات السابقة:
ومت تقسيمها حملورين:
احملور األول :قامت ببح الع قة بني جودة احلياة والتحصـيل
الدراسي.
احملور الثاي :قامت بتصميم برامج لتحسني جودة احلياة
دراسات المحور األول:
دراســة كرميــة ( :)2014وكانــت ترمــي لبح ـ الع قــة بــني
جــودة حي ــاة التلميــذ بالتحص ــيل الدراس ــي ومعرفــة الف ــروق ب ــني
املنخفضني واملرتفعني يف جودة احلياة مـن حيـ اجلـن وتـاريخ
املــي د ونــوع امل سســة والتفاعــل الث ثــي بينهــا ،ومعرفــة الفــروق
م ــن حيـ ـ مس ــتوى ال ــدخل ون ــوع امل سس ــة يف ج ــودة احلي ــاة،
وتكونت العينة من أكثر من  600تلميذ يف املرحلة املتوسطة،
وق ــد أثبت ــت النت ــائج وج ــود ع ق ــة موجب ــة دال ــة ب ــني التحص ــيل
الدراسي وجودة احلياة.
دراسـة ) Bronzaft (2014هـدفت إىل الكشـ عـن الع قـة
بـني جـودة احليـاة األكادمييـة وبعـ خصـائ الشخصـية ،وأثـر
ذل ــك عل ــى اإلجن ــاز (التحص ــيل) األك ــادميي ،م ــن أج ــل إرش ــاد
الطـ ب للحصــول علــى الســعادة والرضــا عــن احليــاة ،وتكونــت
العينــة مــن ( )900طالــب ،مت تقســيمهم إىل جممــوعتني ضــابطة
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وج ــود ع ق ــة دال ــة إحص ــائيا ب ــني دخ ــل األس ــرة وأبع ــاد ج ــودة
احلياة.
دراســة رجيعــة ( )2009هــدفت إىل الكش ـ عــن الع قــة
بــني التحصــيل األكــادميي ،وإدراك جــودة احليــاة لــدى الط ـ ب
مرتفعي ومنخفضي الـذكاء االجتمـاعي ،والكشـ عـن الفـروق
بـ ــني الط ـ ـ ب يف التحصـ ــيل األكـ ــادميي ،وإدراك جـ ــودة احليـ ــاة
باخت ف النوع والتخص األكادميي.
كم ــا ه ــدفت إىل التع ــرف عل ــى إمكاني ــة التنب ـ ـ ب ــأي م ــن
التحصــيل األكــادميي وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )451مــن
ط ب كلية الرتبية بالسوي  ،واستخدمت مقياس راي جلـودة
احلياة ويتضمن ث ثة معايي:
 األول الصحة البدنية والعقلية والنفسية. الثـ ـ ــاي خصـ ـ ــائ الشخصـ ـ ــية السـ ـ ــوية ،وتتمثـ ـ ــل يفالص ـ بة النفس ــية والثق ــة ب ــالنف والرض ــا ع ــن احلي ــاة والس ــعادة
والتفاؤل والكفاءة الذاتية.
 الثال ـ ـ ـ املعيـ ـ ــار االجتم ـ ــاعي ،ويتمثـ ـ ــل يف االنتمـ ـ ــاءواملساندة االجتماعية والتعاون والتسام .
وأســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــني
مرتفعـ ـ ـ ـ ــي ومنخفضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذكاء االجتمـ ـ ـ ـ ــاعي يف التحصـ ـ ـ ـ ــيل
األك ـ ــادميي ،يف ح ـ ــني وج ـ ــدت ف ـ ــروق دال ـ ــة إحص ـ ــائيا لص ـ ــاحل
مرتفعي الذكاء االجتماعي يف إدراك جودة احلياة ،كما أظهرت
النت ــائج ت ــأثي اجل ــن عل ــى إدراك ج ــودة احلي ــاة ،ميك ــن التنب ـ ـ
بإدراك جـودة احليـاة مـن الـذكاء االجتمـاعي  ،وأوصـت بضـرورة
تنمية اجلوانب النفسـية اإلجيابيـة الـي تـ دى إىل زيـادة التحصـيل
األكادميي وجودة احلياة لدى الط ب.
دراســة ســليمان ( )2008وقــد كــان عنـوان الدراســة قيــاس
ج ــودة احلي ــاة ل ــدى عين ــة م ــن طـ ـ ب جامع ــة تب ــوك باململك ــة
العربيـة السـعودية وتـأثي بعـ املتغـيات عليهـا ،وتكونـت العينــة
من  649طالبا من ط ب جامعة تبوك وكان من أهم نتائجهـا
ارتفـ ـ ـ ــاع مسـ ـ ـ ــتوى أبعـ ـ ـ ــاد جـ ـ ـ ــودة احليـ ـ ـ ــاة الصـ ـ ـ ــحية والنفسـ ـ ـ ــية
واالجتماعيــة واألسـرية واخنفــاض أبعــاد يف شــغل أوقــات الفـرا

الطـ ب املعرفيــة واالنفعاليــة مــن خـ ل جمموعــة مــن املمارســات
اجليدة لعملية التعلم مثل الرح ت واملناقشة اجلماعيـة وأسـلوب
احلوار وحل املشك ت.
دراس ـ ــة العمروس ـ ــي ( )2012ه ـ ــدفت إىل الكشـ ـ ـ ع ـ ــن
الع ق ــة ب ــني ج ــودة احلي ــاة األكادميي ــة والكف ــاءة الدراس ــية ،إىل
جان ـ ــب التع ـ ــرف عل ـ ــى أث ـ ــر متغـ ـ ـيات (املس ـ ــتوى االقتص ـ ــادي
االجتم ـ ــاعي الثق ـ ــايف لألب ـ ــوين – املرحل ـ ــة التعليمي ـ ــة للطالب ـ ــات
متوسط /ثانوي – مدة اإلقامة باململكة العربية السعودية) على
درجــات الكفــاءة الدراســية لــدى عينــة مــن الطالبــات املص ـريات
املقيمــات باململكــة العربيــة الســعودية  ،ومتثلــت عينــة البحـ يف
( )60طالب ــة مـ ــن طالب ــات املرحلـ ــة املتوس ــطة واملرحلـ ــة الثانوي ــة
املقيـ ــدات بـ ــبع املـ ــدارس احلكوميـ ــة مبـ ــديني ( أ ـ ــا -مخـ ــي
مشــيط ) وتوصــلت الدراســة إىل وجــود ع قــة ارتباطيــة موجبــة
ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــني ج ـ ــودة احلي ـ ــاة األكادميي ـ ــة وأبع ـ ــاد
الكفــاءة الدراســية .الــي تتمثــل يف ( الدافعيــة لإلجنــاز  /القــدرة
عل ــى الفه ــم واالس ــتيعاب وال ــتعلم /الس ــرعة يف األداء /التع ــاون
الدراسي /التناف الدراسي ) وعدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا
بني متوسطي درجات الطالبات املصريات املقيمـات بالسـعودية
يف أبع ــاد ج ــودة احلي ــاة ،والدرج ــة الكلي ــة عل ــى مقي ــاس ج ــودة
احليـ ــاة األكادمييـ ــة ،وفقـ ــا للمسـ ــتوى االقتصـ ــادي واالجتمـ ــاعي
والثقــايف لوالــديهن .وتوجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــني متوســطي
درجـ ــات الطالبـ ــات املص ـ ـريات املقيمـ ــات بالسـ ــعودية يف أبعـ ــاد
ج ـ ــودة احلي ـ ــاة ،والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة عل ـ ــى مقي ـ ــاس ج ـ ــودة احلي ـ ــاة
األكادميي ــة ،وفق ــا ملتغ ــيي املرحل ــة التعليمي ــة يف م ــرحلي التعل ــيم
(املتوسط -الثانوي) ومدة اإلقامة ،لدى عينة البح .
دراس ـ ـ ــة نعيس ـ ـ ــة ( :)2012ه ـ ـ ــدفت الدراس ـ ـ ــة إىل معرف ـ ـ ــة
مس ــتوى ج ــودة احلي ــاة ل ــدى طـ ـ ب ج ــامعي دمش ــق وتشـ ـرين
حسب متغيات البلد اجلن والتخص وقد مت تطبيـق مقيـاس
(كاظم ومنسي  )2006وقد بلغ عدد أفراد العينة  360طالبا،
 180طالبـ ـا م ــن ك ــل جامع ــة ق ــد خلص ــت النت ــائج إىل وج ــود
مســتوى متــدن مــن جــودة احليــاة لطـ ب كلتــا اجلــامعتني وعــدم

52

ملياء بنت سليمان الفنيخ :أثر برنامج ارشادي (معريف سلوكي) على كل من جودة احلياة والتحصيل الدراسي ...

وج ــودة التعل ــيم ،وت ــأثي متغ ــي التخصـ ـ (علم ــي أديب) ،وق ــد
كانت الفروق دالة إحصائيا لصاحل التخص العلمي يف أبعـاد
الصــحة واحليــاة النفســية واألس ـرية يف حــني كانــت الفــروق دالــة
لصاحل التخصصات األدبية يف جودة التعليم.
دراسة البهاديل وكاظم ( )2006هدفت الدراسـة إىل معرفـة
مس ـ ــتوى ج ـ ــودة احلي ـ ــاة ل ـ ــدى طـ ـ ـ ب اجلامع ـ ــة يف ك ـ ــل م ـ ــن
اجلمهوريــة الليبيــة وســلطنة عمــان ودور متغــي البلــد والتخص ـ
والنــوع يف جــودة احليــاة وقــد تكونــت العينــة مــن  400طالــب
جــامعي ( 182ليــيب و 218عمــاي) وتوصــلت الدراســة إىل أن
جودة احلياة كانت مرتفعة يف بعـدين مهـا احليـاة األسـرية واحليـاة
االجتماعية ومتوسطة يف بعدين مها الصحة العامة وشغل وقت
الف ـ ـ ـرا ومنخفض ـ ـ ـة يف بع ـ ــدين مهـ ـ ــا الص ـ ــحة النفس ـ ـ ـية واحليـ ـ ــاة
العاطفية.
دراس ـ ــة خبـ ـ ـ ( )2006ه ـ ــدفت الدراس ـ ــة للكشـ ـ ـ ع ـ ــن
الفــروق بــني العــاديني واملعــاقني بص ـريا يف جــودة احليــاة والع قــة
بــني جــودة احليــاة ومفهــوم الــذات وقــد تكونــت العينــة مــن 50
معاقا بصريا ومثلهم من العاديني من اململكـة العربيـة السـعودية،
وقد أسـفرت النتـائج عـن وجـود فـروق دالـة يف جـودة احليـاة بـني
املعــاقني بص ـريا والعــاديني لصــاحل الفئــة األخــية  ،ووجــود ع قــة
دالة بني مفهوم الذات وجودة احلياة لدى العينة كاملة.
دراســة حســن واحمل ـرزي واب ـراهيم ( :)2006وكانــت هتــدف
الدراسة لبح الع قة بـني جـودة احليـاة واسـرتاتيجيات مقاومـة
الض ــغوط ل ــدى طلب ــة اجلامع ــة يف جامع ــة الس ــلطان ق ــابوس يف
عم ـ ــان واخ ـ ــت ف تل ـ ــك الع ق ـ ــات ب ـ ــاخت ف اجل ـ ــن ون ـ ــوع
الكلي ــة ،وتكون ــت العين ــة م ــن  183طالب ـ ـا وطالب ــة ،وتوص ــلت
النتــائج إىل أن طلبــة الكليــات العلميــة أقــل إحساس ـا بالضــغوط
وأكثر جودة للحياة من طلبة الكليات اإلنسانية ،كما أظهرت
النتــائج ع قــة ســالبة دالــة بــني جــودة احليــاة والضــغوط النفســية
ومعدل اسرتاتيجيات مقاومة الضغوط.

دراسات المحور الثاني :

دراســة فتحــي ( :)2016هــدفت الدراســة إىل التحقــق مــن
مــدى فاعليــة برنــامج إرشــادي يف حتســني فاعليــة الــذات لــدى
عينــة مــن ط ـ ب اجلامعــة وأثــر ذلــك يف خف ـ قلــق املســتقبل
وحتسـ ــني نوعيـ ــة احليـ ــاة  ،ومعرفـ ــة الفـ ــروق بـ ــني اجلنسـ ــني علـ ــى
متغ ـ ـيات الدراسـ ــة ،وتكونـ ــت العين ـ ــة م ـ ـن  60طالب ـ ـا وطالبـ ــة،
واستخدمت املنهج التجرييب ،وخلصت النتـائج إىل أن المنـامج
اإلرش ــادي أثب ــت فعالي ــة عالي ــة يف حتس ــني فعالي ــة ال ــذات ل ــدى
العينــة التجريبيــة وأن ذلــك ترتــب علي ـ اخنفــاض قلــق املســتقبل
وحتسني نوعية احلياة لدى العينة.
دراسـ ـ ــة أمحـ ـ ــد ( ) 2013هـ ـ ــدفت الدراسـ ـ ــة إىل تصـ ـ ــميم
برنــامج يعتمــد علــى اســتخدام الــتعلم القــائم علــى املــخ لتحســني
العملي ـ ـ ــات املرتبط ـ ـ ــة بالتحص ـ ـ ــيل األك ـ ـ ــادميي وج ـ ـ ــودة احلي ـ ـ ــاة
األكادمييــة لألطفــال ذوي اضــطرابات قصــور االنتبــا املصــحوب
بالنشاط احلركي الزائد )  ( ADHDوتكونت عينـة الدراسـة مـن
( )50تلميـ ــذا وتلميـ ــذة م ـ ـن ت ميـ ــذ املـ ــدارس االبتدائيـ ــة ،ذوي
اضطراب قصور االنتبا إذ تراوحت أعمارهم ما بني
( ) 12 -9سنة ،مقسمني إىل ث ث جمموعات.
 جمموعـ ـ ــة جتريبيـ ـ ــة وعـ ـ ــددها ( )25تلميـ ـ ــذا وتلميـ ـ ــذةمقسمة إىل جمموعتني جتريبيتني .
األوىل :قوامهـ ـ ــا ( )14تلميـ ـ ــذا وتلميـ ـ ــذة ذوي اضـ ـ ــطرابات
) (ADHDتوأم.
الثاني ـ ــة :قوامه ـ ــا ( )11تلمي ـ ــذا وتلمي ـ ــذة ذوي اض ـ ــطرابات
)(ADHD

ويطبق عليهم المنامج:
 جمموعة ضابطة وعددها ( )25تلميذا وتلميذةواستخدمت الباحثة عدة أدوات منهـا مقيـاس جـودة احليـاة
األكادمييـ ــة ،ومقيـ ــاس اضـ ــطراب االنتبـ ــا املصـ ــحوب بالنشـ ــاط
الزائـ ــد ،وتوصـ ــلت إىل ع ـ ـدة نتـ ــائج أمههـ ــا :وجـ ــود فـ ــروق دالـ ــة
إحصـ ــائيا بـ ــني متوسـ ــطي رتـ ــب درجـ ــات اجملمـ ــوعتني التجريبيـ ــة
والض ـ ــابطة يف القي ـ ــاس البع ـ ــدي ألبع ـ ــاد مقي ـ ــاس ج ـ ــودة احلي ـ ــاة
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األكادميية لصـاحل متوسـط رتـب درجـات اجملمـوعتني التجـريبيتني
واستمرار الفعالية بعد القياس التتبعي.
دراس ــة الك ــرد ( )2013ه ــدفت إىل حتس ــني ج ــودة احلي ــاة
للط ـ ـ ب مـ ــن حي ـ ـ تكـ ــوينهم اجلسـ ــمي والنفسـ ــي والتعليمـ ــي
واملعــريف وت ـوافقهم م ـ ذاهتــم وم ـ اآلخ ـرين ورف ـ درجــة تقــدير
الــذات والتحصــيل الدراســي لــدى املتــأخرين دراســيا مــن طـ ب
املرحلـ ــة الثانويـ ــة مـ ــن خ ـ ـ ل برنـ ــامج تـ ــدرييب اإلشـ ــباع امل ـ ــادي
للحاجات األساسية ،واإلشباع املعنوي الذي ي دي إىل التوافـق
النفســي للط ـ ب عــم حتقيــق الــذات  ،وتكونــت عينــة الدراســة
مــن ( )32طالبــا مت تقســيمهم إىل جممــوعتني (ضــابطة وجتريبيــة)
واس ــتخدمت الباحث ــة ع ــدة أدوات منه ــا مقي ــاس ج ــودة احلي ــاة
لطـ ب املرحلــة الثانويــة ،وبرنــامج تــدرييب لتحســني جــودة احليــاة
مــن إعــداد الباحث ـة مت تطبيق ـ علــى العينــة التجريبيــة ،وتوصــلت
الدراسـ ــة إىل عـ ــدة نتـ ــائج أمههـ ــا :فعاليـ ــة المنـ ــامج التـ ــدرييب يف
حتســني جــودة احليــاة لــدى ط ـ ب املرحلــة الثانويــة وظهــر ذلــك
واضــحا مــن خ ـ ل ارتفــاع مســتوى حتصــيلهم الدراســي ،وزيــادة
درجـ ــة تقـ ــديرهم لـ ــذاهتم ،واسـ ــتمرار فعاليـ ــة المنـ ــامج بعـ ــد فـ ــرتة
املتابعــة ،وأوصــت بضــرورة تــوفي اخلـمات والطموحــات التعليميــة
الي تزيد من ثقـة الطـ ب يف ذاهتـم والتنـاف والتعـاون واإلجنـاز
والتفوق الدراسي.
دراس ــة س ــليم ( )2009وق ــد ح ــاول حبـ ـ فاعلي ــة برن ــامج
ع جــي يف خف ـ حــدة اإلعاقــة النوعيــة للغــة وحتســني جــودة
احلي ـ ــاة النفس ـ ــية ل ـ ــدى عين ـ ــة م ـ ــن ت مي ـ ــذ املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة،
وتكون ــت اجملموع ــة م ــن ( )30تلمي ــذا وتلمي ــذة ،ومت تقس ــيمهم
إىل ( )15تلميـ ـ ـ ـ ـ ــذا كمجموعـ ـ ـ ـ ـ ــة جتريبيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و( )15تلميـ ـ ـ ـ ـ ــذا
كمجموع ــة ض ــابطة ،وتوص ــلت النت ــائج إىل وج ــود ف ــروق ب ــني
اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة يف ش ــدة اإلعاق ــة النوعي ــة للغ ــة
لص ـ ــاحل اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة ،كم ـ ــا وج ـ ــدت ف ـ ــروق دال ـ ــة ب ـ ــني
متوس ــطات درج ــات اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة يف ج ــودة
احلياة النفسية لصاحل اجملموعة التجريبية

التعليق على الدراسات السابقة:

اشــرتكت الدراســة احلاليــة م ـ الدراســات الســابقة يف حب ـ
الع قــة بــني جــودة احليــاة والتحصــيل الدراســي فقــد كــان هــو
املوضوع األساسي ملعظم الدراسات.
أم ـ ــا بالنس ـ ــبة للم ـ ــنهج املس ـ ــتخدم فق ـ ــد اعتم ـ ــدت بع ـ ـ ـ
الدراســات علــى املــنهج الوصــفي االرتبــاطي مثــل دراســة كرميــة
 ،2014دراسـ ـ ــة برونزافـ ـ ــت  ،2014دراسـ ـ ــة الف ـ ـ ـرا والنواجح ـ ـ ـ
 ،2014دراسـ ـ ــة العمروسـ ـ ــي  ،2012دراسـ ـ ــة رجيعـ ـ ــة ،2009
س ـ ـ ــليمان  ،2008البه ـ ـ ــاديل وك ـ ـ ــاظم  ،2006خبـ ـ ـ ـ ،2006
حسن واحملرزي وإبراهيم .2006
واتفق ــت بعـ ـ الدراس ــات مـ ـ البحـ ـ احل ــايل يف اعتم ــاد
امل ـ ــنهج التجـ ـ ـرييب مث ـ ــل دراس ـ ــة فتح ـ ــي  ،2016وأمح ـ ــد 2013
ودراسة الكرد  ،2013وسليم .2009
وبالنسبة لعينة البح فقد اعتمدت بع الدراسات علـى
عينــات مــن ت ميــذ التعلــيم العــام مثــل :دراســة كرميــة ،2014
برونزاف ـ ــت  ،2014أمح ـ ــد  ،2013الك ـ ــرد  ،2013العمروس ـ ــي
 ،2012سليم  ،2009خب .2006
واتفق ــت بعـ ـ الدراس ــات مـ ـ البحـ ـ احل ــايل يف اختي ــار
عين ــة م ــن املرحل ــة اجلامعي ــة مث ــل دراس ــة فتح ــي  ،2016والفـ ـرا
والنواجح ـ ــة  ،2014عيس ـ ــة  ،2012رجيع ـ ــة ، 2009سـ ــليمان
 ، 2008البه ــاديل وكـ ــاظم ، 2006احلسـ ــن واحلـ ــرزي واب ـ ـراهيم
2006

أما بالنسبة ملقياس جودة احلياة فقد اختل بني الدراسات
واتفقـت الباحثــة مـ دراسـة نعيســة  2012يف اســتخدام مقيــاس
كاظم ومنسي جلودة احلياة .2006
وأم ـ ــا بالنس ـ ــبة لنت ـ ــائج الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة فق ـ ــد توص ـ ــلت
للنتائج اآلتية:
وجـود ع قــة دالــة إحصــائيا بـني التحصــيل الدراســي وجــودة
احلي ـ ــاة كم ـ ــا اتضـ ـ ـ ذل ـ ــك يف دراس ـ ــة ك ـ ــل م ـ ــن حب ـ ــرة كرمي ـ ــة
( ،)2014برونزافـ ـ ـ ـ ــت ( ،)2014الف ـ ـ ـ ـ ـرا والنواجحـ ـ ـ ـ ــة ،2014
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 -5توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي للتحصيل
الدراسي لصاحل القياس البعدي.

العمروس ــي  ،2012ليم ــان  ، 2008حس ــن واحل ــرزي وابـ ـراهيم

2006

وبالنســبة للدراســات الــي هــدفت لتصــميم ب ـرامج لتحســني
ج ــودة احلي ــاة فق ــد توص ــلت إىل وج ــود ف ــروق ب ــني اجملم ــوعتني
التجريبيــة والضــابطة يف القيــاس البعــدي جلــودة احليــاة واســتمرار
الفعاليــة بعــد القيــاس التتبعــي مثــل دراســة فتحــي  ،2016دراســة
أمحد  ،2013ودراسة الكرد  ، 2013دراسة سليم . 2009
ومــن العــرض الســابق يتض ـ عــدم وجــود دراســة تناولــت أثــر
برنــامج معــريف س ــلوكي علــى كــل م ــن جــودة احليــاة والتحص ــيل
الدراسي وندرة الدراسات يف هذا املوضوع.

األساليب اإحصائية:
قامـ ــت الباحثـ ــة مبعاجلـ ــة البيانـ ــات الـ ــي مت احلصـ ــول عليهـ ــا
باســتخدام جمموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية باالعتمــاد علــى
المنامج اإلحصائي  ،SPSSوهي:
 اإلحصاء الوصفي ،ويتمثل يف املتوسط احلسايب. اختبـ ـ ــار مـ ـ ــان ويتـ ـ ــي ومعامـ ـ ــل ويلكوكسـ ـ ــون وقيمـ ـ ــة Zالختبـار داللـة الفـروق لعينتـني مسـتقلتني ،يف أثنـاء اجملانسـة بـني
اجملموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة والض ـ ـ ــابطة ،ويف اختبـ ـ ــار صـ ـ ــحة بع ـ ـ ـ
الفروض.
 اختبـ ــار ويلكوكسـ ــون وقيمـ ــة  Zالختبـ ــار داللـ ــة الفـ ــروقلعينتني مرتبطتني ،وذلك يف أثناء اختبار صحة بع الفروض.

منهج البحث:
اعتمدت الدراسة املنهج التجرييب لقياس أثر املتغي املسـتقل
وهـ ــو المنـ ــامج املعـ ــريف السـ ــلوكي لتحسـ ــني جـ ــودة احليـ ــاة علـ ــى
متغيين تابعني مها جودة احلياة والتحصيل الدراسي.
فروض البحث:

عينة البحث:

توصلت الباحثة للفروض اآلتية :

يعد جمتم البح هو طالبات كلية العلـوم واآلداب بعنيـزة
يف جامعــة القصــيم وال ـ ي بلــغ عــددهن ح ـوايل  5000طالبــة،
وقد مت اختيـار العينـة بطريقـة عشـوائية ،وتكونـت العينـة مـن 20
طالب ـة مــن الطالبــات املنخفضــات حتصــيليا ال ـ ي معــدهلن أقــل
مــن  ،2ومت تقســيمهن إىل عشــر طالبــات يف اجملموعــة التجريبيــة
وعش ــر طالب ــات يف اجملموع ــة الض ــابطة ،وت ـرتاوح أعم ــارهن م ــن
 22-20سنة.
وقامــت الباحثــة باجملانســة بــني أعضــاء اجملمــوعتني التجريبيــة
والض ــابطة يف ج ــودة احلي ــاة قب ــل تطبي ــق المن ــامج ،مس ــتخدمة
اختب ــار م ــان ويت ــي للمجموعـ ـات املس ــتقلة ،وفيم ــا يـ ـأي بي ــان
ذلك:

 -1توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف القياس البعدي
ملقياس جودة احلياة لصاحل اجملموعة التجريبية .
 -2توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي ملقياس جودة
احلياة لصاحل القياس البعدي.
 -3ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي والتتبعي ملقياس جودة
احلياة .
 -4توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
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جدول () 1

قيم ( )Z, W, Uوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) على مقياس جودة الحياة في القياس القبلي
المجموعة

ن

المتوسط

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

w

z

مستوى الداللة

التجريبية

10

141,6

12,65

126,5

28,50

83,50

1,629

0,105
غي دال

الضابطة

10

129,1

8,35

83,5

كم ـ ــا قام ـ ــت الباحث ـ ــة باجملانس ـ ــة ب ـ ــني أعض ـ ــاء اجملم ـ ــوعتني
التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي قبـل تطبيـق المنـامج،
مستخدمة اختبار مان ويتي للمجموعات املستقلة ،وفيما يأي
بيان ذلك:

يتضـ ـ ـ م ـ ــن اجلـ ـ ـدول ( )1أن الف ـ ــرق ب ـ ــني متوس ـ ــط رت ـ ــب
درجــات اجملمــوعتني (التجريبيــة والضــابطة) علــى مقيــاس جــودة
احلياة يف القياس القبلي غي دالة؛ وهذا يعـي وجـود جتـان بـني
أفراد العينة من حي جودة احلياة.

جدول () 2
قيم ( )Z, W, Uوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التحصيل الدراسي في القياس القبلي
متوسط الرتب

المجموعة

ن

المتوسط

التجريبية

10

1,57

11,30

الضابطة

10

1,51

9,70

مجموع الرتب

U

113,0

42,00

97,0

يتضـ ـ ـ م ـ ــن اجلـ ـ ـدول ( )2أن الف ـ ــرق ب ـ ــني متوس ـ ــط رت ـ ــب
درجـ ـ ـ ــات اجملمـ ـ ـ ــوعتني (التجريبيـ ـ ـ ــة والضـ ـ ـ ــابطة) يف التحصـ ـ ـ ــيل
الدراسـي يف القيــاس القبلــي غــي دالـة؛ وهــذا يعــي وجــود جتــان
بني أفراد العينة من حي التحصيل الدراسي.

w

z

0,613 97,00

مستوى الداللة
0,579
غي دال

وق ـ ـ اختي ــار الباحث ــة عل ــى ه ــذا املقي ــاس نظ ـ ـرا ألن حم ــاور
املقياس قريبـة مـن أهـداف المنـامج املعـريف السـلوكي  ،باإلضـافة
إىل أن ـ ـ ـ مت تصـ ـ ــميم ليناسـ ـ ــب املرحل ـ ــة اجلامعيـ ـ ــة وهـ ـ ــي عينـ ـ ــة
البح .
يتكون املقياس من  60فقرة ،وأمام كل فقـرة مقيـاس تقـدير
مخاس ــي (أب ــدا ،قلي ــل ج ــدا ،إىل ح ــد مــا ،كث ــي ،كثــي ج ــدا)،
تتــوزع فق ـرات املقيــاس علــى ســتة أبعــاد بشــكل متســاو (جــودة
الصــحة العامــة ،وجــودة احليــاة األس ـرية واالجتماعيــة ،وجــودة
التعلـيم والدراسـة ،وجـودة العواطـ  ،وجـودة الصـحة النفسـية،
وجودة شغل الوقت وإدارت ) بواق  10فقرات يف كل بُعد (5
فق ـرات موجبــة ،و 5فق ـرات ســالبة) ،أُعطيــت الفق ـرات املوجبــة
ال ــدرجات ( ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1يف ح ــني أعط ــي عك ـ ـ املي ـ ـزان
الســابق للفقـرات الســالبة .تت ـوافر يف املقيــاس امل شـرات الســيكو
مرتيـ ــة املطلوبـ ــة( الصـ ــدق ،والثبـ ــات ،واالتس ـ ـ ـ ــاق الـ ــداخلي،
والتمييــز ،واملعــايي) .ففــي جمــال الصــدق مت التحقــق مــن صــدق
احملت ــوى (احملكم ــني) ،والص ــدق املـ ـرتبط مبح ــك (ع ق ــة ج ــودة
احلياة بالدخل الشهري لألسرة) .ويف جمال الثبات تراوح معامـل

إجراءات البحث:
تطبيق القياس القبلي على العينة
تطبيق المنامج اإلرشادي
تطبيق القياس البعدي
تطبيــق القيــاس التتبعــي بعــد ث ث ـة أشــهر مــن انتهــاء

المنامج
 التحليل اإلحصائي للنتائج تفسي النتائج واخلرو بالتوصياتأدوات البحث:

مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة إعداد منسي وكـامم

(:)2006

56

ملياء بنت سليمان الفنيخ :أثر برنامج ارشادي (معريف سلوكي) على كل من جودة احلياة والتحصيل الدراسي ...

ألفا-كرونبا للمحاور الستة بـني 0.62 -0.85بوسـيط قـدر
 ،0.75وبلـ ـ ــغ للمقيـ ـ ــاس كليـ ـ ــا  ،0.91ومعـ ـ ــام ت االتسـ ـ ــاق
الــداخلي (ع قــة درجــة الفقــرة بــاجملموع الكلــي للمحــور الــذي
تتنمــي إليـ  ،ومصــفوفة االرتباطــات بــني حمــاور املقيــاس الســتة).
ومع ــام ت التميي ــز للمف ــردات (اختب ــار "ت" ب ــني أعل ــى وأدىن
 %27من الدرجة الكليـة ل ختبـار ،وبالنسـبة للمعـايي ،فقـد مت
اشتقاق املئينات كمعايي للدرجات اخلـام لكـل حمـور مـن حمـاور
املقياس.

خطوات تنفيذ البرنامج :

مت تنفيذ المنامج من خ ل اخلطوات اآلتية:
 .1مرحلــة اختيــار العينــة إذ مت البح ـ عــن املنخفضــات
دراســيا وهــن الـ ي يقــل معــدهلن الدراســي عــن  2مــن  ،5وقــد
متــت هــذ اخلطــوة مــن خـ ل الرجــوع للمرشــدات األكادمييــات
يف األقسام التعليمية ،وبعد احلصول على األمسـاء بـدأت مرحلـة
إقنــاع الطالبــات باملشــاركة يف المنــامج إذ مت شــرح الفائــدة الــي
ســتعود علــيهن مــن املشــاركة ،وقــد واجهــت الباحثــة صــعوبة يف
إقنــاعهم بــااللتزام باحلضــور وتنســيق الوقــت مبــا ال يتعــارض م ـ
جداوهلن الدراسية.
 .2مرحل ــة تطبي ــق القي ــاس القبل ــي ملقي ــاس ج ــودة احلي ــاة
على العينتني التجريبية والضابطة.
 .3مرحلـ ــة تطبيـ ــق المن ـ ــامج إذ اسـ ــتغرق تطبيق ـ ـ عشـ ــرة
أسابي مبعدل جلسة أسبوعيا ،تستغرق اجللسة سـاعة ونصـ ،
وقــد اســتعانت الباحثــة باســتمارة لتقــوم اجللســات كانــت تــوزع
علــى الطالبــات هنايــة كــل جلســة تعمــل كتغذيــة راجعــة للباحثــة
عن مدى استفادة الطالبات.
من اجللسة .
 .4مرحل ــة التطبي ــق البع ــدي ملقي ــاس ج ــودة احلي ــاة عل ــى
العينتني التجريبية والضابطة.
 .5مرحل ــة التطبي ــق التتبع ــي للعين ــة التجريبي ــة بع ــد ث ث ــة
أشهر من انتهاء المنامج.

البرنامج اإرشادي لتحسين جودة الحياة :

يق ــوم المن ــامج احل ــايل عل ــى العـ ـ الس ــلوكي املع ــريف ع ــن
ميتشـ ـ ــينبوم ،م ـ ـ ـ االسـ ـ ــتعانة بـ ـ ــالنموذ املعـ ـ ــريف الرون بيـ ـ ــك،
والع العق ي االنفعايل أللمت ألي .
ويعتمد البرنامج على الفنيات اآلتية:
االسرتخاء -إعادة البناء املعريف – أسلوب حل املشـك ت
–إلق ـ ـ ــاء التعليم ـ ـ ــات لل ـ ـ ــذات- -إيق ـ ـ ــاف التفك ـ ـ ــي -احل ـ ـ ـ ـوار
الس ــقراطي -احملاض ــرة واملناقش ــة –النمذج ــة – التغذي ــة الراجع ــة
– التعزيز -الواجبات املنزلية.
الهدف العام:
يهــدف المنــامج إىل حتســني جــودة احليــاة لــدى عينــة مــن
طالبـ ـ ـ ــات جامعـ ـ ـ ــة القصـ ـ ـ ــيم لتعمـ ـ ـ ــيم المنـ ـ ـ ــامج يف املسـ ـ ـ ــتقبل
واالســتفادة من ـ يف رف ـ مســتوى التحصــيل الدراســي للطالبــات
املنخفضات حتصيليا.
األهداف الفرعية:

األساليب المستخدمة في المعالجة اإحصائية:

 .1تزويـ ـ ــد الطالبـ ـ ــة باملعرفـ ـ ــة ال زمـ ـ ــة عـ ـ ــن الضـ ـ ــغوطات
اجلامعيـ ـ ــة الـ ـ ــي تواجههـ ـ ــا وعـ ـ ــن جوانـ ـ ــب القـ ـ ــوة والضـ ـ ــع يف
شخصيتها.
 .2إكسـاب الطالبــة الثقــة بـالنف والقــدرة علــى مواجهــة
الضغوط الدراسية.
 .3استثارة الدافعية وشحذ املثابرة لإلجناز الدراسي.
 .4مســاعدة الطالبــة علــى أن تشــعر باإلجيابيــة وأن جتتــاز
املرحلة اجلامعية بس م عن طريق حتسني جودة حياهتا.

قامـ ــت الباحثـ ــة مبعاجلـ ــة البيانـ ــات الـ ــي مت احلصـ ــول عليهـ ــا
باســتخدام جمموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية باالعتمــاد علــى
المنامج اإلحصائي  ،SPSSوهي:
 اإلحصاء الوصفي ،ويتمثل يف املتوسط احلسايب.اختب ــار م ــان ويت ــي ومعام ــل ويلكوكس ــون وقيم ــة Z
الختبـار داللـة الفـروق لعينتـني مسـتقلتني ،يف أثنـاء اجملانسـة بـني
اجملموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة والض ـ ـ ــابطة ،ويف اختبـ ـ ــار صـ ـ ــحة بع ـ ـ ـ
الفروض.
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 اختبــار ويلكوكســون وقيمــة  Zالختبــار داللــة الفــروقلعينتني مرتبطتني ،وذلك يف أثناء اختبار صحة بع الفروض.

نتائج الفرض األول:

يــن الفــرض األول علــى أنـ " :توجــد فــروق دالــة إحصــائيا
ب ــني متوس ــطي رت ــب درج ــات اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة
علــى مقيــاس جــودة احليــاة يف القيــاس البعــدي ،لصــاحل اجملموعــة
التجريبية".
وللتأكــد مــن هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان
ويتـي ( ،Mann -Whitney )Uوذلـك حلسـاب داللـة الفـروق
بــني متوســطات درجــات اجملمــوعتني علــى مقيــاس جــودة احليــاة

نتائج الدراسة
تُـ َعد النتـائج والتفسـي مهـا حمصـلة البحـ واإلسـهام العلمـي
املتوقـ مــن البح ـ  ،وتقــدم الباحثــة النتــائج الــي توصــلت إليهــا
والتفس ــي ال ــذي ق ــدم هل ــذ النت ــائج يف ض ــوء مف ــاهيم الدراس ــة
والدراس ـ ــات الس ـ ــابقة ،والتوص ـ ــيات الرتبوي ـ ــة ال ـ ــي توصـ ـ ـي ـ ــا
الباحثة.

جدول()3

قيم ( )Z, W, Uوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) على مقياس جودة الحياة في القياس البعدي
متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

w

z

مستوى الداللة

المجموعة

ن

المتوسط

التجريبية

153,9 10

13,7

137,0

18,00

73,00

2,419

*0,016

الضابطة

128,7 10

7,3

73,0

** دالة عند مستوى 0,01

* دالة عند مستوى 0,05

وج ــود ف ــروق ب ــني اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة يف القي ــاس
البعدي والتتبعي بعد تطبيق برنامج لتحسني جودة احلياة .

يتضـ ـ م ــن اجلـ ـدول ( )3وج ــود ف ــروق دال ــة إحص ــائيا ب ــني
اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة عل ــى مقي ــاس ج ــودة احلي ــاة يف
القيــاس البعــدي ،فقــد كانــت تلــك الفــروق دالــة عنــد مســتوى
 ،0,05وبـ ـ ــالرجوع إىل متوسـ ـ ــط الـ ـ ــدرجات لك ـ ـ ـ اجملمـ ـ ــوعتني
يتضـ أن متوســط درجــات اجملموعــة التجريبيــة ( )153,9علــى
مقيـ ــاس جـ ــودة احليـ ــاة أعلـ ــى مـ ــن متوسـ ــط درجـ ــات اجملموعـ ــة
الضـ ـ ــابطة ( ،)128,7وهـ ـ ــو مـ ـ ــا يعطـ ـ ــي م شـ ـ ــرا علـ ـ ــى فعاليـ ـ ــة
المنامج ،ويدل على أن المنامج ساهم يف بناء الثقة يف الـنف
ورف ـ قــدرة الطالبــات علــى مواجهــة الضــغوط اجلامعيــة وشــحذ
الدافعيــة واملثــابرة لإلجنــاز ممــا أدى إىل ارتفــاع متوســط درجــاهتن
يف القي ــاس البع ــدي عل ــى مقي ــاس ج ــودة احلي ــاة بع ــد م ـواظبتهن
على حضور جلسات المنـامج ،وتتفـق هـذ النتيجـة مـ دراسـة
أمحــد  2013والكــرد  2013إذ توصــلت هاتـان الدراســتان إىل

نتائج الفرض الثاني:

يــن الفــرض الثــاي علــى أنـ " :توجــد فــروق دالــة إحصــائيا
ب ــني متوس ــطي رت ــب درج ــات اجملموع ــة التجريبي ــة عل ــى مقي ــاس
جـ ــودة احليـ ــاة يف القياسـ ــني القبلـ ــي والبعـ ــدي ،لصـ ــاحل القيـ ــاس
البعدي".
وللتأك ـ ــد م ـ ــن ه ـ ــذا الف ـ ــرض اس ـ ــتخدمت الباحث ـ ــة اختب ـ ــار
ويلكوكسـون ( Wilcoxon )Wكأســلوب إحصــائي ال بــارامرتي
للمقارن ــة ب ــني عينت ــني مـ ـرتبطتني ،وذل ــك ــدف اختب ــار دالل ــة
الف ــروق ب ــني متوس ــطي رت ــب درج ــات اجملموع ــة التجريبي ــة عل ــى
مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي.
ويوض اجلدول اآلي تلك النتائج:
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جدول()4
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة  Zوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة في
القياسين القبلي والبعدي
القياس
القبلي
البعدي

المتوسط

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

z

مستوى الداللة

141,6

السالبة

-

0,00

0,00

ـ2,805

**0,005

153,9

املوجبة
التساوي

10
-

5,50

55,00

* دالة عند مستوى 0,05

** دالة عند مستوى 0,01

قدراهتن وتنمية كثي من املهارات الي تساعدهن يف حتسني
جودة حياهتن ما أدى إىل ارتفاع متوسط درجاهتن يف القياس
البعدي ملقياس جودة احلياة.

يتض من اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائيا عند
مستوى  0,01بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية
على مقياس جودة احلياة يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل
القياس البعدي ،وبالنظر إىل متوسط درجات اجملموعة
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ،يتض أن متوسط
درجات القياس البعدي ( )153,9يف جودة احلياة أعلى منها
يف القياس القبلي ( ،)141,6وهذا يدل على أن تلك الفروق
لصاحل القياس البعدي ،وهذ النتائج حتقق صحة الفرض الثاي
وتتفق م دراسة كل من أمحد  2013والكرد  ،2013وتدل
على أن طالبات اجملموعة التجريبية كن يفتقرن ملهارات
مواجهة الضغوط والتكي م البيئة اجلامعية ولكن بعد
التعرض خلمات المنامج الذي ساعدهن على اكتشاف

نتائج الفرض الثالث:

ين الفرض الثال على أن " :ال توجد فروق دالة
إحصائيا بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على
مقياس جودة احلياة يف القياسني البعدي والتتبعي".
وللتأكد من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار
ويلكوكسون ( Wilcoxon )Wكأسلوب إحصائي ال بارامرتي
الختبار داللة الفروق بني عينتني مرتبطتني.
ويوض اجلدول اآلي تلك النتائج:

جدول()5
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة  Zوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة في
القياسين البعدي والتتبعي
القياس

المتوسط
153,9

القبلي
البعدي

153,5

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

z

مستوى الداللة

السالبة

5

5,50

27,5

0,604 -

0,546
غي دالة

املوجبة
التساوي

4
1

4,38

17,5

المن ــامج ال ــذي تعرض ــت لـ ـ اجملموع ــة التجريبي ــة ومتك ــنهن م ــن
املهــارات الــي مت اكتســا ا خ ـ ل المنــامج ممــا يعطــي ثقــة كبــية
بالمن ــامج  ،وه ــذ النت ــائج تتف ــق ودراس ــة أمح ــد  2013والك ــرد
 2013وحتقق الفرض الثال .

يتض ـ مــن اجل ـدول ( )5عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا
بــني متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس جــودة
احلي ـ ــاة يف القياس ـ ــني البع ـ ــدي والتتبع ـ ــي ،وب ـ ــالنظر إىل متوس ـ ــط
درجات اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي ( )153,9جنـدها
تقــرتب مــن متوســط درجــات ذات اجملموعــة يف القيــاس التتبعــي
( ،)153,5وهــذا يــدل علــى بقــاء األثــر اإلجيــايب الــذي أحدث ـ
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وللتأكــد مــن هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان
ويتـي ( ،Mann -Whitney )Uوذلـك حلسـاب داللـة الفـروق
بني متوسطي درجات اجملموعتني يف التحصيل الدراسي.

نتائج الفرض الرابع:

يــن الفــرض الرابـ علــى أنـ " :توجــد فــروق دالــة إحصــائيا
بــني متوســطي رتــب درجــات اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة يف
التحصـ ـ ــيل الدراسـ ـ ــي يف القيـ ـ ــاس البعـ ـ ــدي ،لصـ ـ ــاحل اجملموعـ ـ ــة
التجريبية".

جدول ()6

قيم ( )Z, W, Uوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التحصيل الدراسي في القياس البعدي
المتوسط

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

w

z

مستوى الداللة

المجموعة

ن

التجريبية

10

2,25

14,80

148,0

7,00

62,00

3,263

**0,00

الضابطة

10

1,57

6,20

62,0
* دالة عند مستوى 0,05

** دالة عند مستوى 0,01

العمروسي  ،2012رجيعة  ،2009سليمان  ،2008البهاديل
وكاظم  ،2006خب  ،2006حسن واحملرزي  ،2006وحتقق
صحة الفرض الراب .

يتض من اجلدول ( )6وجود فروق دالة إحصائيا يف
التحصيل الدراسي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
القياس البعدي ،فقد كانت تلك الفروق دالة عند مستوى
 ،0,01وبالرجوع إىل متوسط الدرجات لك اجملموعتني.
يتض أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية ()2,25
أعلى من متوسط درجات اجملموعة الضابطة ( ،)1,57وهو ما
يعطي م شرا على فعالية المنامج ووجود ع قة بني التحصيل
الدراسي وجودة احلياة ،كما ي كد أن اخنفاض التحصيل
الدراسي للطالبات كان بسبب اخنفاض مستوى جودة حياهتن
بعدم امت كهن مهارات متكنهن من مواجهة الضغوط اجلامعية
واخنفاض كفاءة مفهوم الذات لديهن ،ولكن بعد تعرضهن
خلمات المنامج اإلرشادي متكنت الطالبات من رف مستوى
جودة احلياة مما أدى الرتفاع مستوى التحصيل الدراسي،
وهذ النتيجة تتفق م ما توصلت إلي دراسة فتحي ،2016
كرمية  ،2014ب رونزافت  ،2014الفرا و النواجحة ،2014

نتائج الفرض الخامس:
ين الفرض اخلام على أن " :توجد فروق دالة إحصائيا
بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التحصيل
الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي ،لصاحل القياس
البعدي".
وللتأكد من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار
ويلكوكسون ( Wilcoxon )Wكأسلوب إحصائي ال بارامرتي
للمقارنة بني عينتني مرتبطتني ،وذلك دف اختبار داللة
الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف
التحصيل الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي .ويوض
اجلدول اآلي تلك النتائج:

جدول()7
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة  Zوداللتها اإحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي في القياسين القبلي
والبعدي
القياس
القبلي
البعدي

المتوسط
57 ،1
2,25

** دالة عند مستوى 0,01

الرتب
السالبة
املوجبة
التساوي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

9
1

5,00

45,00

ـ

0,00

* دالة عند مستوى ،0
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0,00

z

ـ 2,670

مستوى الداللة
**0,008
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 -4ضرورة الرتكيز على طالبات اجلامعة وزيادة خماهتم
اإلجيابية من خ ل ندوات وبرامج توجيهية .
 -5أن تراج اجلامعات سياستها فيما خي قبول الطالبات
باألقسام إذ الحظت الباحثة أن غالبية املتعثرات دراسيا مت
توجيههن قسرا ألقسام ال يرغنب ا.

يتض من اجلدول ( )7وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  0,01بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية
يف التحصيل الدراسي يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل
القياس البعدي ،وبالنظر إىل متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ،يتض أن متوسط
درجات القياس البعدي ( )2,25أعلى منها يف القياس القبلي
( )1,57يف التحصيل الدراسي ،وهذا يدل على أن تلك
الفروق لصاحل القياس البعدي ،وهذ النتائج حتقق الفرض
اخلام وتنو للع قة بني التحصيل الدراسي وجودة احلياة،
وأن المنامج اإلرشادي قد ساهم يف رف مستوى التحصيل
الدراسي للعينة التجريبية نظرا الكتسا ن مهارات جودة احلياة
من خ ل تعرضهن خلمات المنامج  .وتتفق م ما توصلت
إلي دراسة فتحي  ،2016كرمية  ،2014برونزافت ،2014
الفرا والنواجحة  ، 2014العمروسي  ، 2012رجيعة ،2009
سليمان  ،2008البهاديل وكاظم  ،2006خب ،2006
حسن واحملرزي وإبراهيم . 2006
وخ صة النتائج أن اخنفاض التحصيل الدراسي للطالبات
اجلامعيات يف األغلب يعود الخنفاض مستوى جودة احلياة
لديهن وأن الرتكيز على المامج اإلرشادية وخباصة املعرفية
السلوكية ي دي إىل حتسن ملحوظ ملستوى جودة احلياة هلن
ويف التحصيل الدراسي.

البحوث المقترحة:
 فاعلية برنامج إرشادي لتحسني جودة احلياة لدى ط باجلامعة ( الذكور).
 فاعلية برنامج إرشادي يف خف قلق املستقبل لدىطالبات اجلامعة .
 الع قة بني جودة احلياة وفاعلية الذات لدى طالباتاجلامعة.
المراجـ ــع :
 نعيسة ،رغداء ( .)2012جودة احلياة لدى طلبة جامعة دمشق وتشرين.جملة جامعة دمشق.188 -145،)1(28،
إبراهيم ،حممد عبداهلل؛ صديق ،سيدة عبدالرحيم (19-17 ،2006
ديسمم) دور األنشطة الرياضية يف جودة احلياة لدى طلبة جامعة
السلطان قابوس ،وقائ ندوة علم النف وجودة احلياة.
ابن منظور ،مجال الدين أبو الفضل ( )1990لسان العرب ،اجمللد الثال .
أبو ح وة ،حممد السعيد ( )2009الذكاء االنفعايل ،املعى الشخصي ،جودة
احلياة النفسية .دراسة مقارنة بني املراهقة املبكرة واملراهقة املتأخرة ،موق
أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة .
أمحد  ،هناء إبراهيم ( )2013استخدام منوذ التعلم القائم على املخ يف

التوصيات:
خيل البح إىل جمموعة من التوصيات أمهها :
 -1الرتكيز على اإلرشاد النفسي للطالبات من خ ل تفعيل
دور وحدة اإلرشاد النفسي يف كل كلية.
 -2إعطاء دورات يف اإلرشاد النفسي ألعضاء هيئة التدري
فالنفسية السليمة للطالبة تقود إىل حتصيل علمي مرتف .
 -3تعميم المنامج اإلرشادي على الكليات وتدريب بع
أعضاء اهليئة التعليمية لتطبيق المنامج خاصة على املتعثرات
دراسيا .

حتسني العمليات املرتبطة بالتحصيل األكادميي وجودة احلياة األكادميية
لألطفال ذوي اضطرابات قصور االنتبا املصحوب بالنشاط احلركي الزائد،

رسالة دكتورا  ،معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ،جامعة القاهرة.
أمحد ،أمحد إبراهيم ( )2000عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي،
اإلسكندرية  ،مكتبة املعارف اجلديدة .
خب  ،أمي ط ( )2006جودة احلياة وع قتها مبفهوم الذات لدى املعاقني
بصريا والعاديني باململكة العربية السعودية ،جملة كلية الرتبية ،جامعة طنطا،
مصر . 22-2 )35(1
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قاسم ،جمدي عبدالوهاب وآخرون ( .)2009دليل طالب اجلامعة إىل النجاح
واجلودة يف احلياة .اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .مصر.

خبيت ،خدجية أمحد السيد (  )2012جودة احلياة لدى طالبات الدبلوم العام
بكلية الرتبية جامعة امللك عبدالعزيز وع قتها مبستوى الرضا عنها،
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النف .33 -13 )27(1 )ASEP(،
مجيل ،مسية؛ عبدالوهاب ،داليا ( )2009جودة احلياة يف ضوء بع الذكاءان
املتعددة لدى ط ب وطالبات املرحلة الثانوية من ختصصات خمتلفة.
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النف . 105-69،)22(1.
حبيب ،جمدي عبدالكرم ( )2006فعالية استخدام تقنية املعلومات يف حتقيق
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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 .

64

محود بن عبدالرمحن السحمة :الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية

الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية
حمود بن عبدالرحمن محمد السحمة
باحث دكتوراة يف علم النفس اإلرشادي
جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1439/5/19هـ  -وقبل 1439/8/13هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على العالقة بني الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية,
وتكونت العينة من ( )235معلما ومعلمة ,اختريوا بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة الرين ,متوسط أعمارهم الزمنية
( )34,62سنة باحنراف معياري ( ,)5.39واعتمدت الدراسة على مقياس الذكاء الروحي الذي أعده الضبع ( ,)2012واستبانة الصالبة املهنية من
إعداد ) Moreno-Jiménez, et al. (2014وترمجه الباحث ,وأسفرت النتائ عن -1 :ارتفاع مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية  -2ارتفاع مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية  -3وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا
بني درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية  -4عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور
واإلناث من أفراد عينة الدراسة يف الذكاء الروحي ,يف حني وجدت فروق دالة إحصائيا يف الذكاء الروحي (الدرجة الكلية) ,وأبعاد التسامي بالذات,
وإدراك معىن احلياة ,والتأمل ,وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز ترجع إىل سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة (أكثر من مخس سنوات) ,وعدم
وجود فروق دالة يف املمارسة الروحية  -5وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني املعلمني واملعلمات يف الدرجة الكلية للصالبة املهنية,
وبعد التحكم  ,وعند مستوى ( )0.05يف بعد التحدي لصاحل املعلمني ,وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام ,وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا
يف الصالبة املهنية سواء يف الدرجة الكلية ,أو األبعاد الفرعية (التحدي-التحكم-االلتزام) ترجع إىل سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة
(أكثر من مخس سنوات)  -6تُسهم أبعاد الذكاء الروحي :املمارسة الروحية ,معىن احلياة ,وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز يف التنبؤ بالصالبة املهنية لدى
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.
الكلمات المفتاحية :الذكاء الروحي ,الصالبة املهنية ,املعلمون ,املرحلة االبتدائية.
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ومؤسسه ,كالسعادة واألمل والتفاؤل وجودة حياة العمل
والذكاء الروحي وغريها من املتغريات اإلجيابية ,وذلك لقيامها
بدور حتصيين ووقائي قد يساعده يف مواجهة الضغوط
واألزمات وجتاوزها بكل جناح مع االحتفاظ بالصحة النفسية
واجلسدية ,وكذلك ُتكينه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية,
ومساعدته على االندماج يف العمل وحتقيق التفاعالت
اإلجيابية واإلجناز.
ويُعد الذكاء الروحي هو البوصلة اخلاصة بالفرد ,واليت
تساعده على التنقل يف حبر احلياة ,لتُقدر ما هو األفضل له,
ويشري إىل االجتاه الذي جيب أن يتخذه جسده وقلبه وعقله
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
شيء أعظم بكثري من جمرد ذاته الفردية (.)Costello, 2013
وتعددت تعريفات الذكاء الروحي يف الثقافات املختلفة؛
نظرا الختالف توجهات العلماء ومنطلقاهتم النظرية ,وقد عرفه
كل من إمرام ودراير ) (Amram & Dryer (2007بأنه القدرة
على استخدام وتطبيق اخلصائص الروحية ,اليت تزيد من
أما ناسل (Nasel )2004
فعاليتنا يف احلياة ورفاهيتنا النفسيةّ ,
فقد عرفه بأنه قدرات الفرد وإمكاناته الروحية اليت جتعله أكثر
ثقة وإحساسا مبعىن احلياة ,وجتعله قادرا على مواجهة
املشكالت احلياتية والوجودية والروحية ,وإجياد احللول املناسبة
هلا ,كما عرفه فوجهان ( Vaughan ) 2002بأنه القدرة على
الفهم العميق للقضايا الوجودية ,والنظرة املتعددة ملستويات
الوعي ,وحيدث ذلك الوعي بالتسامي حنو اآلخرين والكون,
واملوجودات بوجه عام.
ومنذ ظهور مفهوم الذكاء الروحي كامتداد لنظرية
الذكاءات املتعددة جلاردنر ,توالت النماذج واملداخل املفسرة
هلذا املفهوم يف حماولة من قبل الباحثني لسرب أغواره والتعرف
على حقيقته واكتشاف أبعاده ومكوناته ,فبعضهم توصل إىل
أنه قدرة ,وعليه فإنه يتكون من جمموعة متنوعة من القدرات

المقدمة:
تتجلى أمهية املرحلة االبتدائية يف كوهنا القاعدة اليت يرتكز
عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حياهتم  ,وذلك من
خالل تزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة,
واالجتاهات القومية ,واخلربات واملعلومات واملهارات (احلقيل,
.)1994
ويُعد املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية ,وعلى كتفيه
تقع مسؤولية حتقيق األهداف الرتبوية ,وال يتحقق التطوير يف
كل مكونات العملية التعليمية أو بعضها ما مل يكن املعلم
قادرا ومتمكنا من متطلبات هذا التطوير ,ومن مثّ كان الب ّد
من توفر قد ٍر ٍ
كاف من التوافق النفسي واالجتماعي لدى
املعلم ,مبا يضمن مشاركته الفعالة يف حتقيق أهداف التطوير,
مع ما يتسم به العصر من تسارع املعرفة وتعقدها يف شىت
جماالت احلياة (يوسف والشربيين.)2000 ,
ومع أن مهنة التعليم تُعدُ من أهم املهن ألهنا ُُتد اجملتمع
بالعناصر البشرية املؤهلة علميا واجتماعيا وفنيا وأخالقيا ,فإهنا
عد أيضا من أكثر املهن اليت تسبب توترا نفسيا وإجهادا
تُ ُ
عصبيا وجسميا للمعلم بسبب ضغوط مهنة التدريس بوجه
عام (الشرعة والباكر ,)2000 ,وقد تعددت مصادر الضغوط
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
استنزاف جسمي وانفعايل ,وأهم مظاهره فقدان االهتمام
بالتالميذ وتبلد املشاعر ,ونقص الدافعية واألداء النمطي
للعمل ,ومقاومة التغيري وفقدان االبتكار مما قد يؤثر مباشرة
على إنتاجيته بوجه خاص وعلى خمرجات التعليم بوجه عام (
خضر.)1998 ,
ويف ضوء ما سبق ميكن القول إنه من املهم أن تتوافر لدى
املعلم جمموعة من اخلصائص والسمات اإلجيابية اليت أ ّكد
عليها سيلجمان  Seligmanرائد علم النفس اإلجيايب
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أما فيجلسورث ) Wigglesworth (2006فقد وضع
للذكاء الروحي قائمة من املهارات يعتقد أهنا تشري إىل الذكاء
الروحي وهي:
 .1الوعي باألنا األعلى للذات ,Higher Self Awareness
ويتضمن :الوعي بوجهة نظرنا العاملية ,والوعي بالغرض من
احلياة ,والوعي هبرم القيم ,وتقييد التفكري الذايت ,والوعي باألنا
األعلى للذات.
 .2الوعي الشامل  ,Universal Awarenessويتضمن :الوعي
باالرتباط باحلياة ,والوعي بوجهات نظر اآلخرين عامة,
واتساع تصور الوقت ,والوعي بالقيود /قوة التصور اإلنسان,
والوعي بالقوانني الروحية ,وجتربة االنفتاح.
Higher Self/Ego self
 .3إجادة الذات العليا/األنا
 ,Masteryوتتضمن :االلتزام بالنمو الروحي ,واالحتفاظ
بالذات العليا ,ومعايشة القيم ,واملساندة العقيدة ,والبحث
عن التوجيه من الروح.
Social Mastery / Spiritual
 .4اإلجادة االجتماعية
 ,Presenceوتتضمن :معلم /قائد حكيم وروحي فعال,
وعامل تغيري حكيم وفعال ,واختاذ قرارات حكيمة  ,واالندماج
مع تدفق جمريات احلياة.
ويف البيئة العربية ق ّدم الضبع ( )2012منوذجا للذكاء الروحي
يتكون من األبعاد اآلتية:
 .1التسامي بالذات  :Self-Transcendenceيشري إىل القدرة
على البحث عن قيم وغايات سامية تتخطى الذات ,وتتجاوز
املصاحل واالهتمامات الشخصية ,وقدرة الفرد على الشعور بأنه
جزء من ذلك العامل الكبري الذي يعيش فيه ,وأن وجوده يكون
مؤثرا مبقدار العطاء لآلخرين ,وإيثاره وتضحيته من أجلهم.
 .2إدراك معىن احلياة :Perception the meaning of life
يشري إىل إدراك الفرد للهدف من حياته ,ورسالته يف احلياة اليت
يعيش من أجلها ,ويضحي يف سبيل حتقيقها ,وإحساسه
بقيمته وأمهيته من خالل حتقيقه ملعىن حياته.

الفرعية ,يف حني جند بعضهم اآلخر توصل إىل أن الذكاء
الروحي مهارة ,وله عدة مهارات فرعية مكونة له ,وقد حدد
زهار ومارشال ) Zohar & Marshall (2000اثين عشر مكونا
للذكاء الروحي ,وهي :الوعي الذايت ,والتلقائية ,والقيم,
والكلية ,والشفقة ,والتنوع ,واالستقالل عن اجملال ,والسؤال
عن السببية :ملاذا ,وإعادة التشكيل ,والنظرة اإلجيابية للمحن
والشدائد ,والتواضع ,واإلحساس باملهنة .
وقد أكد إميونز ( Emmons )2000على أن الذكاء
الروحي قدرة ,ويتكون من مخس قدرات فرعية وتوجد
بدرجات متفاوتة بني األشخاص ,وهذه القدرات كاآليت:
 .1القدرة على التفوق والسمو.
 .2القدرة على الدخول يف حاالت روحانية عميقة من
التفكري كالتأمل واخلشوع.
 .3القدرة على توظيف املوارد واإلمكانات الروحية يف حل
املشكالت احلياتية.
 .4القدرة على استثمار األنشطة واألحداث والعالقات
اليومية مع اآلخرين واإلحساس بالتقدير وإجالل احلياة
والناس.
 .5القدرة على املشاركة يف السلوك العفيف الفاضل امللفت
لالنتباه ,ويتجلى يف عرض العطاء والتسامح والتعبري عن
االمتنان ملن حيسن للشخص ,والتعبري عن العطف والتواضع.
ويرى ماير ( Mayer (2000أ َن الذكاء الروحي قدرة,
ويتكون من القدرات اآلتية:
 .1االنتباه لوحدة العامل وجتاوز حدود الشخص.
 .2الدخول بوعي يف حاالت روحية عالية من التفكري.
 .3االنتباه لألشياء املقدسة يف األنشطة واألحداث والعالقات
اليومية.
 .4بناء الوعي ولذلك يتم النظر إىل املشاكل احلياتية يف
سياق االهتمامات النهائية للحياة.
 .5الرغبة يف األداء ومن مث التصرف بطرق ذات فضيلة (إبداء
التسامح ,التعبري عن االمتنان ,التواضع ,وإبداء التعاطف).
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املعلم يف النوع يف اجتاه الذكور ,والفئات العمرية يف اجتاه الفئة
(  )45-30سنة ,و( أكرب من  )45سنة  ,ويف سنوات اخلربة
يف اجتاه اخلربة بني ( )15-5سنة ,و( أكثر من  15سنة).
ويف إطار الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي والرضا
الوظيفي ,تكونت عينة دراسة نوديهي وهنرداين
) ,Nodehi&Nehardani (2013من ( )215معلما ومعلمة,
وقد مت استخدام مقياس الذكاء الروحي  ,ومقياس الرضا
الوظيفي واملشتمل على األبعاد اآلتية( :العالقة بالرؤساء,
العمل الذايت ,الراتب ,اإلشراف) ,وقد أظهرت نتائجها:
وجود عالقة ارتباطية إجيابية دالة إحصائيا بني درجات
املعلمني على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على مقياس
الرضا الوظيفي ,ومل يوجد تأثري للخربة التدريسية على متغريي
الذكاء الروحي والرضا الوظيفي ,ومل توجد فروق بني اجلنسني
على مقياس الذكاء الروحي.
كما هدفت دراسة فضل ( )2015إىل الكشف عن
العالقة بني الذكاء الروحي وكل من السعادة والدافعية املهنية
لدى معلمي املرحلة االبتدائية ,والكشف عن الفروق بني
معلمي املرحلة االبتدائية منخفضي ومرتفعي الذكاء الروحي يف
السعادة ,ومدى إمكان التنبؤ بالذكاء الروحي لدى معلمي
املرحلة االبتدائية من خالل السعادة والدافعية املهنية ,وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )215معلما ومعلمة  ,وطُبِّق
مقياس الذكاء الروحي والدافعية املهنية ,وهو من إعداد
الباحث ,ومقياس السعادة من تعريب أيب هاشم (,)2012
وتوصلت الدراسة إىل النتائ اآلتية :وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة إحصائيا بني الذكاء الروحي والسعادة ,ووجود
فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات مرتفعي الذكاء
الروحي ومتوسط درجات منخفضي الذكاء الروحي لصاحل
مرتفعي الذكاء الروحي على مقياس السعادة ,وكذلك وجود
عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني الذكاء الروحي
والدافعية املهنية ,ووجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط
درجات مرتفعي الذكاء الروحي ومتوسط درجات منخفضي

 .3التأمل يف الطبيعة والكون
 :and the universeيشري إىل التفكر والتدبر يف خملوقات اهلل
تعاىل من أجل الوعي باملعاين اجلديدة للخربات اليت يتأملها يف
نفسه ,ويف الطبيعة من حوله من أجل اشتقاق استدالالت
تساعده على تعميق إميانه باهلل ,وتساعده على االستمتاع
حبياته.
 .4املمارسة الروحية  :Spiritual practiceتشري إىل ممارسة
العبادات والطقوس الدينية يف إطار اهلدي القرآين من صالة
وصيام وزكاة وح وتالوة للقرآن الكرمي وذكر دائم هلل جل
وعال ,مما يهذب النفس ويشعرها بالراحة والطمأنينة
والسعادة ,وينعكس أثرها على السلوكيات والتفاعالت مع
اآلخرين.
 .5إدراك املعاناة كفرصة perception of suffering as an
 :opportunityيشري إىل قدرة الفرد على استخدام املصادر
الروحية يف التعايش مع خربات املعاناة ,وإدراك املشكالت اليت
تواجهه يف حياته على أهنا فرص لإلجناز ,وتغيري النظرة السلبية
ألحداث احلياة إىل نظرة إجيابية ,والبحث عن اجلوانب املشرقة
فيها ,واإلميان بأن احلياة ال تزال حتمل معىن رغم كل الظروف.
وباستقراء الرتاث البحثي السابق يف جمال الذكاء
الروحي ,وجد الباحث أن هناك بعض الدراسات اليت تناولت
الذكاء الروحي لدى املعلمني واملعلمات مع متغريات أخرى,
ومنها دراسة عامر وياسني وزكي ( )2012اليت هدفت إىل
الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي وكفاءة املعلم ,وكذلك
بيان اختالف الذكاء الروحي وكفاءة املعلم ,بناء على املتغريات
الدميغرافية (اجلنس ,سنوات اخلربة ,فئات العم ـر) ,إذ مت تطبيق
مقياسي الذكاء الروحي وكفاءة املعلم من إعداد الباحثني على
عينة الدراسة والبالغ عددها  )253من املعلمني ممن ترتاوح
أعمارهم ما بني ( )60 -21سنة ,وكان من نتائ الدراسة ما
يأيت :توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني الذكاء
الروحي وكفاءة املعلم لدى عينة الدراسة ,كما توجد فروق دالة
إحصائيا بني أفراد العينة على مقياس الذكاء الروحي وكفاءة
Meditation in the nature
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صحفي والضـبع ( )2016كسـمة مـن مسـات الشخصـية ُُتكـ ُن
الفرد من الصمود ومواجهة الضغوط املهنية اليت تواجهه يف بيئـة
العمــل ,وذلــك مــن خــالل التزامــه بقــيم العمــل  ,وإدراكـه لتلــك
الضــغوط علــى أهنــا مثــرية للتحــدي ,وقدرتــه علــى الــتحكم فيهــا
والسيطرة عليها مبا يضمن له التوافق املهين.
وعلى اعتبار أن الصالبة املهنية جمال نوعي للصالبة
النفسية ,فإهنا تتكون من األبعاد اليت توصلت اليها كوبازا
 Kobasaيف دراساهتا للصالبة النفسية ,وهي:

الذكاء الروحي يف الدافعية املهنية لصاحل مرتفعي الذكاء
الروحي ,ووجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات
املعلمني ومتوسط درجات املعلمات يف الدرجة الكلية ملقياس
الذكاء الروحي لصاحل املعلمات.
ويفرتض لتيف (  Latif )2010أن طبيعة الضغوط
املرتفعة اليت تتميز هبا بيئة العمل تؤثر سلبا يف النمو املهين
لألفراد ,وسعادهتم الوظيفية ,وأن مثل هذه البيئة املليئة
بالتحديات تتطلب شعورا قويا بالصالبة ,واليت ميكن أن نطلق
عليها الصالبة املهنية ,واليت تشري إىل جمموعة من اخلصائص
والوظائف الشخصية اليت تُعد مبنزلة مصادر للصمود ملواجهة
أحداث احلياة عامة ,وضغوط املهنة بوجه خاص.
وقد أوضحت نتائ دراسة علي ( )2008أن هناك مسات
شخصية لدى املعلم جيب أن تتوافر بوصفها عوامل مساعدة
للتغلب على الضغوط ,ومنها تدعيم الصالبة النفسية ,أي
تقوية النفس لتحمل الضغوط من خالل هتيئة املعلم على
املقاومة والتغري.
ومفهوم الصالبة يُ ُّ
عد من املفاهيم احلديثة نسبيا اليت
تعمل على مقاومة اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة ,وقد
ظهرت من خالل الدراسات اليت ركزت على اخلصائص
النفسية اليت من شأهنا مساعدة الفرد على أدائه النفسي,
وعدم التعُّرض لألحداث الضاغطة أو مقاومة هذه األحداث
مقاومة تقيه من الوقوع يف براثن اخلطر (بدر.)2007 ,
بأهنا اعتقاد عام لدى
وقد عرفها باينز (ّ Pines )1995
الفرد يف فاعليته وقدرته على استخدام كل املصادر النفسية
والبيئية املتاحة؛ كي يدرك ويفسر ويواجه بفعالية أحداث احلياة
الضاغطة ,أما كوبازا ( Kobasa )1979فقد عرفت الصالبة
مبجموعة من خصائص الشخصية وظيفتها مساعدة الفرد يف
املواجهة الفعالة للضغوط وهي تتكون من االلتزام والتحكم
والتحدي (نقال عن :خميمر.)2011 ,
وتعد الصالبة املهنيـة مفهـوم نـوعي للصـالبة النفسـية ,وهـي
ـف ملفهــوم الصــالبة النفســية يف اجملــال املهــين ,وقــد عرفهــا
توظيـ ف

التحدي  :Challengeيشري إىل اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من

تغيري على جوانب حياته هو أمر مثري وضروري للنمو أكثر من
كونه هتديدا له ,مما يساعده على املبادأة واستكشاف البيئة
ومعرفة املصادر النفسية واالجتماعية اليت تساعد الفرد على
مواجهة الضغوط بفاعلية .وميكن القول إن هذا البعد ميثِّل أو

جيسد اجتاه الفرد اإلجيايب حنو التغري واعتقاد املرء بإمكانية
االستفادة من الفشل أو اإلخفاق مثلما يتم االستفادة من
النجاح ,وتعد املخاوف املتعلقة باحتماالت ارتكاب أخطاء
ومشاعر االرتباك واإلحراج اليت ميكن أن ترتتب على ارتكاب
مثل هذه األخطاء ,أهم العقبات اليت حتول دائما دون
مواجهة التحديات واملصاعب والتغلب عليها ,ومن مث ُتثل
عائقا أمام التطور الشخصي (.)Brooks,1994
ُّ
التحكم  :controlيشري إىل مدى اعتقاد الفرد يف أنه بإمكانه
أن يكون له حتكم فيما يلقاه من أحداث ,ويتحمل املسؤولية
الشخصية عما حيدث له ,ويتضمن التحكم ما يأيت :القدرة
ٍ
على اختاذ القرار واالختيار من بني ٍ
متعددة ,القدرة على
بدائل
التفسري والتقدير لألحداث الضاغطة ,القدرة على املواجهة
الفعالة وبذل اجلهد مع دافعية كبرية لإلجناز والتحدي.
االلتزام  :Commitmentهو نوع من التعاقد النفسي يلتزم
به الفرد جتاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله,
ويعكس االلتزام إحساسا عاما للفرد بالعزم والتصميم اهلادف
ٍ
بإجيابية
ذي املعىن ,ليكون أكثر نشاطا جتاه بيئته حبيث يشارك
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الذكاء الوجداين على مقياس اإلهناك النفسي ,لصاحل
منخفضي الذكاء الوجداين ,ووجود فروق دالة إحصائيا بني
مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية على مقياس اإلهناك
النفسي لصاحل منخفضي الصالبة النفسية.
ويف ضوء ما سبق ,ميكن القول إن هناك ندرة –يف حدود
علم الباحث -يف الدراسات اليت تناولت الصالبة املهنية
كمجال نوعي من الصالبة النفسية عامة ,وال سيما لدى
املعلمني ,وخاصة على املستوى العريب ,وحتديدا يف البيئة
السعودية باستثناء دراسة صحفي والضبع ( )2016واليت
هدفت إىل التعرف على مستوى الذات املهنية وعالقتها
بالصالبة املهنية لدى معلمي ذوي اإلعاقة البصرية يف ضوء
متغريات :النوع ,التخصص ,اخلربة التدريسية ,وفئة املعلم,
وتكونت عينة الدراسة من ( )94معلما ومعلمة ,اختريوا
بطريقة مقصودة من معلمي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية
مبنطقيت جازان وعسري ,وطُبِّقت أدوات الدراسة عليهم املتمثلة
يف مقياس فاعلية الذات املهنية ,ومقياس الصالبة املهنية من
إعداد وتعريب الباحثني ,وأشارت النتائ إىل أن معلمي
الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يظهرون مستوى متوسطا يف
فاعلية الذات املهنية ,ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
إحصائيا بني فاعلية الذات املهنية والصالبة النفسية لدى
معلمي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية.
ويتضح مما سبق أمهية الذكاء الروحي والصالبة املهنية يف
مواجهة الضغوط والتخفيف من أثرها لدى معلمي ومعلمات
املرحلة االبتدائية ,ومن هذا املنطلق فإن الباحث يرى ضرورة
الرتكيز على مثل هذه املتغريات اإلجيابية ومعرفة العالقة
االرتباطية بينها ,واحلرص على تنميتها وتعزيزها لديهم ,لكي
يؤدوا أدوارهم بكل جناح واقتدار ,لذلك فإن الدراسة احلالية
تأيت كمحاولة حبثية للكشف عن عالقة الذكاء الروحي
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف
حمافظة الرين.

يف أحداثها ويكون بعيدا عن العزلة والسلبية واخلمول
(حجازي وأبوغايل .)2010 ,
وبالرجوع إىل الدراسات السابقة يف هذا اجملال ,الحظ
الباحث تركيز الدراسات والبحوث السابقة على دراسة
الصالبة النفسية بوجه عام لدى املعلمني؛ فقد هدفت دراسة
سزجن ) Sezgin ( 2008إىل التّعرف على العالقة بني
االلتزام املؤسسي من جانب املعلم (جبوانبه املتمثلة يف
التحديد ,واالستيعاب ,واالمتثال) ,والصالبة النفسية
للمعلمني يف املدارس االبتدائية ,وكذلك التّعرف على أثر
بعض املتغريات مثل متغري العمر ,واجلنس ,واخلربة على االلتزام
تكونت عينة الدراسة من ( )405من املعلمني
التنظيمي ,وقد ّ
العاملني يف عدد من املدارس االبتدائية يف أنقرة برتكيا ,منهم
( )225من املعلمني ,و( )180من املعلمات والذين ترتاوح
أعمارهم ما بني ( )51-22عاما ,وقد مت استخدام مقياس
توصلت هذه
االلتزام التنظيمي ,ومقياس الصالبة النفسية و ّ
الدراسة إىل عــدد من النتائ م ـن أمهـ ـها ما يأيت :أنّه ميكن
االستعانة بالصالبة النفسية يف التنبؤ مبدى االلتزام التنظيمي
للمعلمني ,فقد أوضحت النتائ اخلاصة بالدراسة إىل وجود
عالقة ارتباطيه إجيابية بني الصالبة النفسية ملعلمي املرحلة
االبتدائية ومكونات التحديد واالستيعاب اخلاصة بااللتزام
التنظيمي للمعلم.
ويف دراسة العالقة بني اإلهناك النفسي والذكاء الوجداين
والصالبة النفسية يف دراسة اخلفاجي ( )2016بلغت العينة
( )224معلما ومعلمة يف بعض املدارس االبتدائية بالبصرة,
واعتمدت الدراسة على مقياس اإلهناك النفسي ,ومقياس
الذكاء الوجداين ,ومقياس الصالبة النفسية ,وقد توصلت
الدراسة إىل جمموعة من النتائ أمهها :وجود عالقة ارتباطية
سالبة بني الذكاء الوجداين واإلهناك النفسي ,وكذلك ارتباطية
سالبة بني الصالبة النفسية واإلهناك النفسي ,وكذلك ارتباطية
موجبة بني الصالبة النفسية والذكاء الوجداين ,كما أشارت
النتائ إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني منخفضي ومرتفعي
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على زيادة التنظيم واإلنتاجية ,وحل املشكالت وحتسني
األداء ,والعمل من خالل الوعي بالذات والقيم واالستقاللية,
كما ارتبط الذكاء الروحي ببعض املتغريات اإلجيابية يف اجملال
املهين ,إذ أشارت نتائ دراسات (عبداجلواد وحسني2015 ,؛
فضل )2015 ,إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني
الذكاء الروحي والرضا الوظيفي ,والسعادة والدافعية املهنية.
ومن جانب آخر ,تُعد الصالبة من املتغريات املهمة يف
جمال العمل ,فاألشخاص ذوو الصالبة املرتفعة يكونون أكثر
قدرة على االستفادة من أساليب مواجهتهم للضغوط حبيث
تفيد يف خفض هتديد األحداث الضاغطة من رؤيتها من
منظور أوسع وحتليلها إىل مركباهتا اجلزئية ,ووضع احللول
املناسبة هلا ,وعلى العكس من ذلك يعتمد األفراد ذوو
الصالبة املنخفضة إىل أسلوب املواجهة الرتاجعي الذي
يتضمن التجنب أو االبتعاد عن املواقف الضاغطة (راضي,
.)2008
ويف ضوء ما سبق ونظرا لقلة الدراسات العربية اليت تطرقت
للذكاء الروحي لدى معلمي املرحلة االبتدائية ,وكذلك عدم
وجود دراسة مجعت بني متغريات الدراسة احلالية-يف حدود
علم الباحث -فقد حتددت مشكلة الدراسة يف السؤال
الرئيس اآليت :ما طبيعة العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي
والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ؟
 .2ما مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني الذكاء الروحي
والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟
 .4هل توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف
متغريي :اجلنس ,وسنوات اخلربة؟

مشكلة الدراسة:
نبعـ ـ ــت مشـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ــة احلاليـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــربة الباحـ ـ ــث
الشخص ــية ,وذل ــك م ــن خ ــالل عمل ــه يف جم ــال تعل ــيم املرحل ــة
االبتدائيــة ملــدة جتــاوزت مخســة عشــر عامــا ,إذ عــايش الباحــث
والحـ ــظ تنـ ــوع املواقـ ــف الض ـ ـاغطة الـ ــيت ميـ ــر هبـ ــا معلـ ــم املرحلـ ــة
االبتدائية ,سواء ما يتعلق بطبيعة املرحلة التعليمية ,أو مـا يتعلـق
باملنــاه الدراســية ,أو علــى مســتوى العالقــات مــع املؤسســات
التعليميــة واجملتمــع احمللــي ,ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن أع ـراض
جس ــدية ونفس ــية وس ــلوكية ,وسـ ـوء تواف ــق مه ــين سـ ـواء أداخ ــل
الفص ــل أم خارج ــه ,ويتف ــق ه ــذا م ــع م ــا توص ــلت إلي ــه نت ــائ
الدراس ــات الس ــابقة م ــن أن الض ــغوط النفس ــية تُشـ ـ ّكل هتدي ــدا
للمعلمني واملعلمات بسـبب مـا ينشـأ عنهـا مـن تـأثريات سـلبية,
وقــد كشــفت نتــائ دراســات كــل مــنBao & Fu, 2006 ( :
؛األحســن 2015,؛ ;  (Kaur, 2015عــن ارتفــاع الضــغوط
الواقعة على املعلم بشـكل كبـري ,وتعـدد مصـادرها ,ممـا يـؤثر يف
عطائه واستقراره املهين.
ومبا أن النجاح يف مهنة التعليم ال يتوقف على اإلعداد
األكادميي فقط  ,فقد أشارت نتائ دراسة إمرام وألتو ()2007
 Amram & Altoإىل أمهية الذكاء الروحي يف العمل ,وأنه
يتضمن جمموعة من القدرات يستخدمها الفرد يف تطبيق
املصادر الروحية ,والقيم والصفات الروحية اليت تساعده على
إنتاج بيئة داعمة إجيابية تؤدي به إىل كفاءة العمل ,فسلوك
العاملني يتحدد بكل من القدرات املعرفية وتشمل مستوى
التعليم واملهارات واخلربات ,والقدرات غري املعرفية واليت
تتضمن الذكاء الروحي واالنفعايل ,وكل من القدرات املعرفية
وغري املعرفية يكمل كل منها اآلخر يف فهم متطلبات العمل
والقدرة على الوفاء هبا.
ويف السياق ذاته ,أشارت نتائ دراسات (Truongson,
)  2007; Crichton, 2008; Luckcock, 2008إىل أن املعلم
يف حاجة للذكاء الروحي بوصفه قائدا للفصل ,مما يساعده
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 .3قلّة البحوث والدراسات اليت تناولت الذكاء الروحي بصفة
عامة ,وعدم وجود دراسة يف البيئة السعودية – على حد علم
الباحث – مجعت بني متغريات الدراسة احلالية.
وحتددت األمهية التطبيقية يف اجلوانب اآلتية:
 .1التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة  ,مما
قد يثري املكتبة العربية يف جمال القياس النفسي ,ويفتح الطريق
أمام الباحثني الستخدامه يف أحباث ودراسات عديدة الحقة.
 .2االستفادة من نتائ هذه الدراسة يف تصميم الربام
اإلرشادية لتنمية الذكاء الروحي وتعزيز الصالبة املهنية لدى
املعلمني؛ مما قد يزيد من إنتاجية املعلمني واملعلمات يف
العمل ,وهذا الشيء بدوره ينعكس إجيابيا على الطالب
وتوافقهم وصحتهم النفسية وإجنازهم األكادميي.

 .5هل توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف
متغريي :اجلنس ,وسنوات اخلربة؟
 .6هل ميكن التنبؤ بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات
املرحلة االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية.
 .2التعرف على مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية.
 .3التعرف على العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي
والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.
 .4الكشف عن الفروق يف درجات الذكاء الروحي لدى
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية تبعا ملتغريي (اجلنس,
سنوات اخلربة).
 .5الكشف عن الفروق يف درجات الصالبة املهنية لدى
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية تبعا ملتغريي (اجلنس,
سنوات اخلربة).
 .6التعرف على مدى قدرة أبعاد الذكاء الروحي على التنبؤ
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

مصطلحات الدراسة:
عرف الضبع
الذكاء الروحيّ : Spiritual Intelligence
( )2012الذكاء الروحي بأنه قدرة فطرية يولد اإلنسان مزودا
هبا ,وتنمو وتزداد مع التقدم يف العمر ,وتعكس مدى قدرة
الفرد على الوعي بذاته والتسامي هبا ,والتوجه حنو اآلخرين,
والتأمل يف الكون والطبيعة ,وممارسة كافة األنشطة الروحية,
والتعامل مع املعاناة بوجه إجيايب واختاذها كفرصة للنمو.
ويُعرف-إجرائيا -يف الدراسة احلالية بالدرجة املرتفعة اليت
حيصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الروحي للضبع
( )2012املستخدم يف الدراسة.

أهمية الدراسة:

الصالبة المهنية  :Occupational Hardinessيُعرف الباحث
الصالبة املهنية بأهنا خاصية من اخلصائص اإلجيابية اليت
يستطيع الفرد من خالهلا االلتزام بتحقيق أهدافه املهنية,
واملشاركة الفعالة يف بيئة العمل ,وثقته يف قدرته على حتكمه
فيما يواجهه من أحداث ,وحتمله ملسؤولياته ,واالستفادة من
التحديات ,بوصفها مصدرا للنمو واإلجناز وليست مصدرا
للتهديد.

حتددت األمهية النظرية للدراسة احلالية يف اجلوانب اآلتية:
 .1تناوهلا ملتغريي الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية ,وهذان املتغريان من املتغريات اليت
تركز على اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية.
 .2تناوهلا لفئة مهمة وهي فئة معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ,وهم من يقع على عاتقهم البداية احلقيقية لعملية
التنمية الشاملة للنشء.
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 .5توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف
عاملي :اجلنس ,وسنوات اخلربة
ُ .6ميكن التنبؤ بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي.

وتُعرف -إجرائيا -يف الدراسة احلالية بالدرجة املرتفعة اليت
حيصل عليها الفرد على مقياس الصالبة املهنية من إعداد
) Moreno-Jiménez, et al. (2014املستخدم يف الدراسة.
حدود الدراسة:
حتددت هذه الدراسة مبا يأيت:

المنهج واإلجراءات:

الحدود البشرية :معلمو ومعلمات املرحلة االبتدائية التابعون

أوالً :منهج الدراسة:

ملكتب التعليم مبحافظة الرين باململكة العربية السعودية.

اعتمدت الدراسة على املنه الوصفي االرتباطي املقارن؛
وذلك من أجل الكشف عن العالقة االرتباطية بني الذكاء
الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ,فضال عن الكشف عن مستوى متغريي الدراسة
لدى العينة ذاهتا ,والتعرف على الفروق فيهما باختالف
متغريي :اجلنس ,وسنوات اخلربة.

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول للعام الدراسي

1439/1438هـ.
الحدود المكانية :مدارس املرحلة االبتدائية للبنني والبنات يف
حمافظة الرين باململكة العربية السعودية.
الحدود الموضوعية :الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة املهنية
لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف حمافظة الرين.

ثانيًا :عينة الدراسة:

فروض الدراسة:

اعتمدت الدراسة على عينتني :أحدمها استطالعية كان
اهلدف منها التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوات
الدراسة ,واألخرى أساسية كان اهلدف منها معاجلة بيانات
الدراسة ,والتحقق من فروضها ,وقد تكونت العينة
االستطالعية من ( )100معل ٍم ومعلمة ,اختريوا بطريقة
عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة
الرين ,وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية ( )33.98سنة باحنراف
معياري (.)5.46
وتكونـ ـ ـت العين ـ ــة األساس ـ ــية م ـ ــن ( )235معلمـ ـ ـا ومعلم ـ ــة
اختريوا بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمـات املرحلـة االبتدائيـة
مبحافظــة الـرين ,وبلــغ متوســط أعمــارهم الزمنيــة ( )34.62ســنة
ب ــاحنراف معي ــاري ( .)5.39ويوض ــح ج ــدول ( )1توزي ــع أفـ ـراد
العينة وفقا ملتغريي :اجلنس وسنوات اخلربة.

ظهر أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعلمات املرحلة
 .1يُ ُ
االبتدائية مستوى مرتفعا يف الذكاء الروحي.
ظهر أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعلمات املرحلة
 .2يُ ُ
االبتدائية مستوى مرتفعا يف الصالبة املهنية.
 .3توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني درجات
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي
ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية .
 .4توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف
عاملي :اجلنس ,وسنوات اخلربة.
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جدول ()1
توزيع أفراد العينة وف ًقا لمتغيري :الجنس وسنوات الخبرة
المتغيرات

النوع
سنوات اخلربة

العدد

ذكور

105

إناث
أقل من سنة واحدة

130
53

ما بني سنة إىل مخس سنوات

77

أكثر من مخس سنوات

105

النسبة المئوية

المجموع

%44.68

235

%55.32
%22.55
%32.77

235

%44.68

على املقياس كليا ما بني ( )200_40درجة ,وتشري الدرجة
املرتفعة إىل ُتتع الفرد بدرجة مرتفعة من الذكاء الروحي.
وحتقق معد املقياس من خصائصه السيكومرتية من خالل
صدق احملك ,كما كان للمقياس اتساق داخلي جيد ,إذ
تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ما بني (,)0.82 ,0.33
وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة
الكلية للمقياس ما بني ( ,)0.81 ,0.69وكان للمقياس ثبات
جيد من خالل إعادة تطبيق املقياس ,ويف الدراسة احلالية ,مت
التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس من خالل:

ثالثًا :أدوات الدراسة:

 .1مقياس الذكاء الروحي إعداد (الضبع:)2012 ،

اعتمدت الدراسة احلالية على مقياس الذكاء الروحي,
والذي أعده الضبع ( ,)2012ويتكون املقياس من ()40
مفردة موزعة على مخسة أبعــاد ,وهي :التسامي بالذات,
وإدراك معىن احلياة ,والتأمل يف الكون والطبيعة ,واملمارسة
الروحية ,ورؤية املعاناة كفرصة لإلجناز ,وكل بعد يُقاس من
وجياب عن مفردات املقياس وفقا
خالل ( )8عباراتُ ,
لالستجابات اآلتية :موافق ُتاما  ,موافق ,غري متأكد  ,غري
موافق  ,غري موافق أبدا ,وتتدرج االستجابات على بنود
املقياس على النحو اآليت )1 ,2 ,3 ,4 ,5( :للعبارات املوجبة,
( )5 ,4 ,3 ,2 ,1للعبارات السالبة ,ومن مث فإن أعلى درجة
على كل بعد ( ,)40وأقل درجة ( ,)8ويرتاوح مدى الدرجات

أ -االتساق الداخلي:
( )1حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة
الكلية للبعد املنتمية إليه .يوضح جدول ( )2نتائ ذلك.

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد
معنى الحياة

التسامي بالذات

التأمل في الكون

المعاناة كفرصة

الممارسة الروحية

م

ر

م

ر

م

ر

م

ر

م

ر

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

** دالة عند مستوى ()0.01
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الرابع ما بني ( ,)0.73 , 0.52ومجيعها دالة عند مستوى
( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة
والدرجة الكلية للبعد اخلامس ما بني (,)0.78 ,0.49
ومجيعها دالة عند مستوى ( .)0.01وتعين تلك النتائ ارتفاع
االتساق الداخلي بني املفردات وأبعادها.

تشري النتائ الواردة يف جدول ( )2إىل أن معامالت
االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد األول
تراوحت ما بني ( ,)0.65 , 0.47ومجيعها دالة عند مستوى
( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة
والدرجة الكلية للبعد الثاين ما بني ( ,)0.70 ,0.46ومجيعها
دالة عند مستوى ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني
درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الثالث ما بني (, 0.45
 ,)0.70ومجيعها دالة عند مستوى ( ,)0.01وتراوحت
معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد

( )2حساب معامالت االرتباطات البينية بين األبعاد
الفرعية للمقياس ،وبين أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية.
ويوضح جدول ( )3نتائ ذلك.

جدول ()3
معامالت االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية على المقياس ،واالرتباطات البينية لألبعاد الفرعية
األبعـاد

الدرجة الكلية

()1

()2

()3

()4

()5

التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة

** 0.88

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

** 0.86

**0.73

ـ

ـ

ـ

ـ

** 0.87

**0.76

**0.67

ـ

ـ

ـ

** 0.85

**0.76

**0.67

**0.70

ـ

ـ

** 0.91

**0.78

**0.70

**0.73

**0.66

ـ

** دالة عند مستوى ()0.01

بطريق ـ ــة االحتم ـ ــال األقص ـ ــى  Maximum likelihoodال ـ ــيت
أســفرت عــن تشــبع مجيــع العوامــل علــى عامــل واحــد ,وكانــت
قيمة كا 2غري دالة إحصائيا ,وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة
للبيانـ ــات مـ ــع النمـ ــوذج املقـ ــرتح؛ وهـ ــو مخسـ ــة عوامـ ــل فرعيـ ــة.
ويوضـ ـ ـح ج ـ ــدول ( ,)4وش ـ ــكل ( )1من ـ ــوذج ص ـ ــدق التحلي ـ ــل
العاملي التوكيدي ملقياس الذكاء الروحي

يتضح من جدول ( )3أن االرتباطات البينية بني أبعاد
مقياس الذكاء الروحي بعضها مع بعض ومع الدرجة الكلية
للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى ( ,)0.01مما يدل على
ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
ب -الصدق العاملي للمقياس:

حتق ــق الباح ــث م ــن الص ــدق الع ــاملي باس ــتخدام التحلي ــل
العــاملي التوكيــدي )Confirmatory factor analysis (CFA
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شكل ( :)1نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي

جدول ()4
نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي
المتغيرات المشاهدة
التسامي بالذات
إدراك معىن احلياة
املمارسة الروحية
التأمل يف الكون والطبيعة
رؤية املعاناة كفرص لإلجناز

الخطأ المعياري لتقدير

التشبع بالعامل الكامن
الواحد

قيمة "ت" وداللتها

التشبع

0.91
0.83
0.89
0.86
0.91

2

اإلحصائية

0.46
0.54
0.34
0.55
0.56

تشــري نتــائ التحليــل العــاملي التوكيــدي ال ـواردة يف جــدول
( ,)4وش ـ ـ ــكل( )1إىل أن مؤشـ ـ ـ ـرات ُحس ـ ـ ــن املطابق ـ ـ ــة جي ـ ـ ــدة
للنمــوذج ,ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل
العـ ــاملي التوكيـ ــدي كأحـ ــد مؤش ـ ـرات صـ ــدق التكـ ــوين ملقيـ ــاس
الـ ــذكاء الروحـ ــي ,كمـ ــا أن نتـ ــائ التحليـ ــل العـ ــاملي التوكيـ ــدي

معامل الثبات
R

0.83
0.69
0.79
0.74
0.83

10.40
8.91
9.99
9.42
10.40

عـ ــززت نتـ ــائ االتسـ ــاق الـ ــداخلي مـ ــن انتظـ ــام البنيـ ــة العامليـ ــة
املستخلصة يف مخسة عوامل.
ج -ثبات المقياس:

للتحق ـ ــق م ـ ــن ثب ـ ــات املقي ـ ــاس مت اس ـ ــتخدام ط ـ ـ ـريقيت ألف ـ ــا
كرونباخ ,والتجزئة النصفية .ويوضح جدول ( )5نتائ ذلك.

جدول ()5
معامالت ثبات أبعاد مقياس الذكاء الروحي والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية (ن=)100
األبعاد

التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل يف الكون
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة لإلجناز
الدرجة الكلية

التجزئة النصفية

معامــل
ألفا كرونباخ

طريقة جتمان

طريقة سبيرمان-براون

0.69
0.67
0.77
0.78
0.77
0.93

0.62
0.76
0.75
0.80
0.72
0.92

0.63
0.76
0.76
0.80
0.74
0.92
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تشري النتائ الواردة يف جدول ( )5إىل أن معامالت ثبـات
أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة ,ممــا يــدل علــى ُتتــع
املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
 .2اسـ ـ ــتبانة الصـ ـ ــالبة المهنيـ ـ ــة مـ ـ ــن إعـ ـ ــداد

السيكوسوماتية ,كما مت االعتماد يف ثبات املقياس على إعادة
التطبيق ,ومعامالت ألفا كرونباخ.
وإلعداد املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحث مبا يأيت:
 ترمجة املقياس بواسطة متخصص يف اللغة اإلجنليزية.
 عرض النسخة املرتمجة على متخصص يف اللغة العربية
للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية.
 عرض املقياس على عدد ( )5حمكمني من أعضاء هيئة
التدريس اخلرباء يف علم النفس والصحة النفسية ,وهذا ما

(Moreno-

) Jiménez, et al., 2014وترجمة الباحث.

أع ّد مورينو-جيمينيز وآخرون
) (2014استبانة الصالبة املهنية Occupational Hardiness
 Questionnaireوذلك لقياس الصالبة املهنية يف جمال
العمل .ويتكون املقياس من ( )15مفردة موزعة على ثالثة
أبعاد ,بواقع ( )5مفردات لكل بعد ,واألبعاد هي :التحدي
 ,Challengeوالتحكم  ,Controlوااللتزام .Commitment:
وجياب عن مفردات املقياس يف ضوء تدرج رباعي (ال أوافق,
أوافق قليال ,أوافق كثريا ,أوافق ُتاما) .واملفردات كلها تسري يف
االجتاه اإلجيايب ,وتعطى الدرجات ( )4 ,3 ,2 ,1على
الرتتيب ,وتشري الدرجة املرتفعة على االستبانة إىل اإلحساس
بالصالبة املهنية .وقد ُتتع املقياس يف نسخته األصلية
خبصائص سيكومرتية جيدة من حيث الصدق والثبات ,إذ
كان للمقياس صدق بنائي جيد من خالل ارتباطاته ببعض
املتغريات كالسعادة النفسية ,وتقدير الذات ,واألعراض
Moreno-Jiménez, et al.

يعرف بصدق المحكمين ,واتفق احملكمون بنسب تراوحت

بني ( )%100 , %80على مالءمة فقرات املقياس للبيئة
السعودية ومناسبته للتطبيق على املعلمني ,ومت تطبيق املقياس
يف صورته األولية على عينة الدراسة االستطالعية وعدد قوامها
( )100معلم ومعلمة من معلمي املرحلة االبتدائية ,ومت
التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس على النحو
اآليت:
أ -االتساق الداخلي للمقياس:

( )1حسـاب معــامالت االرتبـاط بــني درجـة كــل عبـارة والدرجــة
الكلية للبعد املنتمية إليه .يوضح جدول ( )6نتائ ذلك.

جدول ( )6
معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الصالبة المهنية.
التحدي

االلتزام

التحكم

م

ر

م

ر

م

ر

1

**0.53

2

**0.77

3

**0.49

4
7
10
13

**0.59
**0.61
**0.72
**0.53

5
8
11
14

**0.70
**0.72
**0.60
**0.55

6
9
12
15

**0.76
**0.58
**0.51
**0.59

** دالة عند مستوى داللة ()0,01

مفردة والدرجة الكلية للبعد الثـاين مـا بـني (,)0.77 , 0.55
ومجيعهـ ــا دالـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى ( ,)0.01وتراوحـ ــت معـ ــامالت
االرتباط بني درجـة كـل مفـردة والدرجـة الكليـة للبعـد الثالـث مـا
بـني ( ,)0.76 , 0.49ومجيعهـا دالـة عنـد مســتوى (.)0.01

تش ـ ــري النت ـ ــائ ال ـ ـواردة يف ج ـ ــدول ( )6إىل أن مع ـ ــامالت
االرتب ــاط ب ــني درج ــة ك ــل مف ــردة والدرج ــة الكلي ــة للبع ــد األول
تراوحـ ـ ــت مـ ـ ــا بـ ـ ــني ( ,)0.72 , 0.53ومجيعهـ ـ ــا دالـ ـ ــة عنـ ـ ــد
مستوى ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كـل
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وتع ــين تل ــك النت ــائ ارتف ــاع االتس ــاق ال ــداخلي ب ــني املف ــردات
وأبعادها.

( -)2حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة
الكلية للمقياس ،واالرتباطات البينية بين أبعاد المقياس,

ويوضح جدول ( )7نتائ ذلك.

جدول()7
معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
األبعـاد
التحدي ()1
التحكم ()2
االلتزام ()3

الدرجة الكلية

()1

()2

()3

**0.85

ـ

ـ

ـ

**0.86

**0.61

ـ

ـ

**0.80

**0.56

**0.49

ـ

** دالة عند مستوى داللة ()0,01

بطريقــة االحتمــال األقصــى  Maximum likelihoodالــيت
أســفرت عــن تشــبع مجيــع العوامــل علــى عامــل واحــد ,وكانــت
قيمة كا 2غري دالة إحصائيا ,وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة
للبيانات مع النموذج املقرتح؛ وهو ثالثة عوامل فرعيـة .ويوضـح
ج ـ ــدول ( ,)8وش ـ ــكل ( )2من ـ ــوذج ص ـ ــدق التحلي ـ ــل الع ـ ــاملي
التوكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ملقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبة املهني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

يتضح من جدول ( )7أن االرتباطات البينية بني أبعاد
مقياس الصالبة املهنية بعضها مع بعض ومع الدرجة الكلية
للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى ( ,)0.01مما يدل على
ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
ب -الصدق العاملي للمقياس:
حتق ــق الباح ــث م ــن الص ــدق الع ــاملي باس ــتخدام التحلي ــل
العاملي التوكيدي )Confirmatory factor analysis (CFA
.

شكل ( :)2نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية
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جدول ()8
نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية
المتغيرات المشاهدة
التحدي
التحكم
االلتزام

التشبع بالعامل الكامن الواحد

الخطأ المعياري لتقدير التشبع

قيمة "ت" وداللته اإلحصائية

0.85
0.86
0.70

0.24
0.11
0.89

14.49
14.78
11.47

تشــري نتــائ التحليــل العــاملي التوكيــدي ال ـواردة يف جــدول
( ,)8وش ـ ـ ــكل( )2إىل أن مؤشـ ـ ـ ـرات ُحس ـ ـ ــن املطابق ـ ـ ــة جي ـ ـ ــدة
للنمــوذج ,ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل
العـ ــاملي التوكيـ ــدي كأحـ ــد مؤش ـ ـرات صـ ــدق التكـ ــوين ملقيـ ــاس
الصـ ــالبة املهنيـ ــة ,كمـ ــا أن نتـ ــائ التحليـ ــل العـ ــاملي التوكيـ ــدي

معامل الثباتR2
0.72
0.74
0.49

عـ ــززت نتـ ــائ االتسـ ــاق الـ ــداخلي مـ ــن انتظـ ــام البنيـ ــة العامليـ ــة
املستخلصة يف ثالثة عوامل.
ج -ثبات المقياس:
للتحق ـ ــق م ـ ــن ثب ـ ــات املقي ـ ــاس مت اس ـ ــتخدام ط ـ ـ ـريقيت ألف ـ ــا
كرونباخ ,والتجزئة النصفية .ويوضح جدول ( )9نتائ ذلك.

جدول ()9
معامالت ثبات أبعاد مقياس الصالبة المهنية والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية (ن=)100
معامــل ألفا كرونباخ

األبعاد

طريقة جتمان

التحدي
التحكم
االلتزام

0.52
0.69
0.49

0.56
0.48
0.40

اجملموع

0.80

0.76

تشري النتائ الواردة يف جدول ( )9إىل أن معامالت ثبـات
أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة ,ممــا يــدل علــى ُتتــع
املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

التجزئة النصفية
طريقة سبيرمان-براون
0.57
0.59
0.51
0.78

الروحــيي ,والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات أفـراد عينــة الدراســة مــن
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الـذكاء الروحـي .ويوضـح
جدول ( )10نتائ ذلك.

نتائج الدراسة:
نتائج الفرض األول:

ينص هذا الفرض على أنـه :ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن
معلمــي ومعلمــات املرحلــة االبتدائيــة مســتوى مرتفعــا يف الــذكاء

جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي (ن= )235
األبعاد
التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل يف الكون
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة لإلجناز

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

3.91
4.03
3.72
4.33
3.80

0.48
0.47
0.45
0.44
0.45

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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األبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

الدرجة الكلية

3.96

0.39

مرتفع

توض ـ ــح النت ـ ــائ الـ ـ ـواردة يف ج ـ ــدول ( )10أن متوس ـ ــطات
درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى
أبع ـ ــاد مقي ـ ــاس ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي تراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــني (– 3.72
 ,)4.03وبلغ متوسط درجـاهتم علـى املقيـاس الكلـي (,)3.96
أي إهنــا تق ــع يف ح ــدود املس ــتوى املرتف ــع ,وم ــن مث تش ــري نت ــائ
هذا الفرض إىل أن أفـراد عينـة الدراسـة يظهـرون مسـتوى مرتفعـا
م ــن ال ــذكاء الروح ــي ,وج ــاء بع ــد املمارس ــة الروحي ــة يف الرتتي ــب
األول مبتوسط قدره (.)4.33

نتائج الفرض الثاني:

ينص هذا الفرض على أنـه :ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن
معلمي ومعلمـات املرحلـة االبتدائيـة مسـتوى مرتفعـا يف الصـالبة
املهنيــةي ,والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات أفـراد عينــة الدراســة مــن
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الصالبة املهنيـة .ويوضـح
جدول ( )11نتائ ذلك.

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي (ن= )235
األبعاد

التحدي
التحكم
االلتزام
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.90

0.36

2.83

0.44

3.10

0.40

2.94

0.35

توض ـ ــح النت ـ ــائ الـ ـ ـواردة يف ج ـ ــدول ( )11أن متوس ـ ــطات
درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى
مقي ــاس الص ــالبة املهني ــة ج ــاءت عل ــى النح ــو اآليت (, 90 ,2
 ,)3,10 , 2,83على الرتتيـب ,وللدرجـة الكليـة ( ,)2.94أي
إهنـ ــا تقـ ــع يف حـ ــدود املسـ ــتوى املرتفـ ــع ,وجـ ــاء بعـ ــد االلت ـ ـزام يف
الرتتيـ ــب األول مبتوس ـ ــط ( ,)3.10وم ـ ــن مث تشـ ــري نت ـ ــائ ه ـ ــذا
الفــرض إىل أن أفـراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتوى مرتفعــا مــن
الصالبة املهنية.

نتائج الفرض الثالث:

المستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يـنص هــذا الفــرض علــى أنـه :يتوجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــني درج ــات معلم ــي ومعلم ــات املرحل ــة
االبتدائيــة علــى مقيــاس الــذكاء الروحــي ودرجــاهتم علــى مقيــاس
الصـ ــالبة املهنيـ ــةي ,والختبـ ــار صـ ــحة هـ ــذا الفـ ــرض مت حسـ ــاب
معامــل االرتبــاط (بطريقــة بريســون) بــني الــدرجات اخلــام ألف ـراد
عين ــة الدراس ــة م ــن معلم ــي ومعلم ــات املرحل ــة االبتدائي ــة علـ ـي
مقياس الذكاء الروحـي ودرجـاهتم علـى مقيـاس الصـالبة املهنيـة.
ويوضح جدول ( )12نتائ ذلك.

جدول ()12
معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي ودرجاتهم على مقياس الصالبة المهنية
المتغيرات

الصالبة المهـنية

الذكاء الروحي

التحدي

التحكم

االلتزام

الدرجة الكلية

التسامي بالذات

**0.47

**0.53

**0.35

**0.53

معىن احلياة

**0.41

**0.45

**0.36

**0.48

التأمل يف الكون

**0.45

**0.49

**0.40

**0.53

املمارسة الروحية

**0.42

**0.37

**0.34

**0.43
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الصالبة المهـنية

المتغيرات

التحدي

التحكم

االلتزام

الدرجة الكلية

املعاناة كفرصة لإلجناز

**0.46

**0.54

**0.36

**0.54

الدرجة الكلية

**0.51

**0.55

**0.44

**0.58

** دالة عند ()0,01

يتضح من جدول ( )12وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالـة
إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني درجات أفراد عينـة الدراسـة
م ــن معلم ـي ومعلم ــات املرحل ــة االبتدائي ــة عل ـى مقي ــاس ال ــذكاء
الروحـ ــي ودرجـ ــاهتم علـ ــى مقيـ ــاس الصـ ــالبة املهنيـ ــة س ـ ـواء بـ ــني
الدرج ــة الكلي ــة ,أو ب ــني األبع ــاد الفرعي ــة ,وتراوح ــت مع ــامالت
االرتب ــاط م ــا ب ــني ( .)0.58 , 0.34وتع ــين ه ــذه النتيج ــة أن ــه
كلما ارتفع الـذكاء الروحـي لـدى أفـراد عينـة الدراسـة ارتفـع تبعـا
لذلك مستوى الصالبة املهنية ,ومن مث يتم قبول صـحة الفـرض
الثالث.

نتائج الفرض الرابع:
نـ ــص هـ ــذا الفـ ــرض علـ ــى أنـ ــه :يتوجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة
إحصـ ـ ــائية يف متوسـ ـ ــط درجـ ـ ــات معلمـ ـ ــي ومعلمـ ـ ــات املرحلـ ـ ــة
االبتدائيـ ـ ــة يف الـ ـ ــذكاء الروحـ ـ ــي بـ ـ ــاختالف عـ ـ ــاملي :اجلـ ـ ــنس,
وس ــنوات اخل ــربة ,والختب ــار م ــدى ص ــحة ه ــذا الف ــرض ق ــام مب ــا
يأيت:
أ -اسـ ــتخدام اختبـ ــار -ت للعينـ ــات املسـ ــتقلة حلسـ ــاب داللـ ــة
الفــروق بــني متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث مــن معلمــي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي .ويوضـح جـدول
( )13نتائ ذلك.

جدول ()13
الفروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الذكاء الروحي

معلمون ن=105

النوع
التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل يف الكون
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة لإلجناز
الدرجة الكلية

قيمة (ت)

معلمات ن=130

م

ع

م

ع

3.94

0.48

3.89

0.48

0.77

4.07

0.41

3.99

0.52

1.25

3.75

0.44

3.70

0.46

0.84

4.33

0.40

4.33

0.47

0.09

3.85

0.41

3.75

0.48

1.59

3.99

0.36

3.93

0.41

1.07

ب-حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل
التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس
الذكاء الروحي وفقا ملتغري سنوات اخلربة .ويوضح جدول
( )14نتائ ذلك

يتضح من جدول ( )13عدم وجود فروق دالة إحصائيا
بني الذكور واإلناث من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف
الذكاء الروحي سواء أيف الدرجة الكلية ,أم يف األبعاد الفرعية.

جدول ((14
تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس الذكاء الروحي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

التسامي بالذات

مصدر التباين

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

6.134
47.684

2
232

3.067
0.206

**14.92
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مصدر التباين
معنى الحياة

التأمل في الكون

الممارسة الروحية

المعاناة كفرصة

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

53.818
7.139
45.136
52.275
8.220
37.141
45.360
0.681
39.772
40.453
5.567
42.199
47.766
6.422
28.995
35.419

234
2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

** دالة عند ()0,01

يتضح من جدول ( )14أن قيم (ف) دالة إحصائيا عند
مستوى ( )0.01للدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي
وأبعاده الفرعية ,ما عدا بعد املمارسة الروحية ,فقد كانت قيمة
(ف) غري دالة  .وهذا يشري إىل وجود فروق بني اجملموعات

التسامي بالذات

معىن احلياة

التأمل يف الكون

املعاناة كفرصة
الدرجة الكلية

3.569
0.195

**18.35

4.110
0.160

**25.67

0.340
0.177

1.99

2.784
0.182

**15.30

3.212
0.125

**25.70

الثالث يف الذكاء الروحي وأبعاده الفرعية ,مما حيتم إجراء
اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سببا هلذه الفروق,
وقد استخدم اختبار يشيفيهي  Scheffeللمقارنات البعدية,
ويوضح جدول ( )15نتائ ذلك.

جدول ()15
الفروق بين متوسط المجموعات باستخدام اختبار شيفيه
األبعاد

متوسط المربعات

قيمة (ف)

متوسط الدرجات

مجموعات المقارنة

3.32
3.75
3.99
3.30
3.93
4.09
3.06
3.63
3.78
3.17
3.69
3.86
2.27

أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
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فروق املتوسطات و داللة شيفيه
( )3
( )2
( )1
*0.43
*0.24
*0.67
*0.63
0.17
*0.80
*0.76
0.12
*0.88
*0.52
0.17
*0.69
-
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األبعاد

متوسط الدرجات

مجموعات المقارنة
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3

فروق املتوسطات و داللة شيفيه
( )3
( )2
( )1
*0.58
0.17
*0.75

3.86
4.02

توضح النتائ الواردة يف جدول ( )15 , 14وجود فروق
دالة إحصائيا يف الذكاء الروحي (الدرجة الكلية) ,وأبعاد
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
بني  5-1سنوات ,وأقل من مخس سنوات) ,ولصاحل فئة ما
بني ( )5-1سنوات مقارنة بفئة أقل من مخس سنوات.

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,
وسنوات اخلربة ,والختبار مدى صحة هذا الفرض قام مبا
يأيت:
أ -استخدام اختبار -ت للعينات املستقلة حلساب داللة
الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث من معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية .ويوضح جدول
( )16نتائ ذلك.

جدول ()16
الفروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الصالبة المهنية
النوع

التحدي
التحكم
االلتزام
الدرجة الكلية

2.90

م

معلمون ن=105

ع

0.41

م

معلمات ن=130

2.78

ع

0.47

3.00

0.34

2.82

0.36

3.14

0.45

3.06

0.34

1.47

3.01

0.33

2.89

0.34

** 2.82

يتضــح مــن جــدول ( )16وجــود فــروق دالــة إحصــائيا عنــد
مس ــتوى ( )0.01ب ــني املعلم ــني واملعلم ــات يف الدرج ــة الكلي ــة
للص ــالبة املهني ــة ,وبع ــد ال ــتحكم  ,وعن ــد مس ــتوى ( )0.05يف
بعــد التحــدي لصــاحل املعلمــني ,وعــدم وجــود فــروق بينهمــا يف
بعد االلتزام.

ب-حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
وحتليل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على
مقياس الصالبة املهنية وفقا ملتغري سنوات اخلربة .ويوضح
جدول ( )17نتائ ذلك.

جدول ()17
تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة المهنية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين
التحدي

التحكم

* 2.09
** 4.05

** دالة عند ( * )0.01دالة عند ()0.05

مصدر التباين
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات

قيمة (ت)

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

39.570

232

0.171

46.067

234

4.641

2

6.505
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2

3.252

2.231

قيمة (ف)
** 19.07

** 20,94
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مصدر التباين

االلتزام

الدرجة الكلية

مصدر التباين
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مجموع المربعات

درجات الحرية

3.350

234

6.139

2

3.070

30.930

232

0.133

37.070

234

5.668

2

25.708

متوسط المربعات

232

23.016

232

28.684

234

0.111

قيمة (ف)

** 23.03

** 28.57

2.843
0.99

** دالة عند مستوى ()0.01

اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سببا هلذه الفروق,
وق ــد اس ــتخدم اختب ــار يش ــيفيهي  Scheffeللمقارن ــات البعدي ــة,
ويوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ( )18نت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك.

يتضــح مــن جــدول( )17أن قــيم (ف) دالــة إحصــائيا عنــد
مســتوى ( )0.01للدرجــة الكليــة علــى مقيــاس الصــالبة املهنيــة
وأبعــاده الفرعيــة .وهــذا يشــري إىل وجــود فــروق بــني اجملموعــات
ال ــثالث يف الص ــالبة املهني ــة وأبع ــاده الفرعي ــة ,مم ــا حي ــتم إجـ ـراء

جدول ()18
الفروق بين متوسط المجموعات باستخدام اختبار شيفيه
األبعاد

التحدي

التحكم

االلتزام

الدرجة الكلية

متوسط
الدرجات

مجموعات المقارنة

أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2

2.15

-

2.73

*0.58

-

2.90

*0.76

*0.17

-

2.29

-

-

-

2.85

*0.56

-

-

2.95

*0.66

0.10

-

2.47

-

-

-

2.96

*0.49

-

-

3.17

*0.70

*0.21

-

2.30

-

-

-

2.85

*0.54

-

-

3.00

أكثر من ( )5سنوات()3

توضح النتائ الواردة يف جدول ( )18 , 17وجود فروق
دالة إحصائيا يف الصالبة املهنية سواء أيف الدرجة الكلية ,أم
يف األبعاد الفرعية (التحدي-التحكم-االلتزام) ترجع إىل
سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة (أكثر من
مخس سنوات) مقارنة بني الفئتني ( ما بني  5-1سنوات,

فروق المتوسطات و داللة شيفيه
( )3
( )2
( )1

*0.70

-

-

*0.16

-

وأقل من مخس سنوات) ,ولصاحل فئة ما بني ( )5-1سنوات
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
الذكاء الروحيي ,وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
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أكثر تنبؤا بالصالبة املهنية ,ويوضح جدول ( )19نتائ ذلك:

باستخدام حتليل االحندار املتعدد
بطريقة  , Stepwiseوذلك ملعرفة أي من أبعاد الذكاء الروحي
Multiple Regression

جدول ()19
تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالصالبة المهنية من أبعاد الذكاء الروحي
المتغير المستقل

المتغير

قيمة

االرتباط المتعدد

نسبة المساهمة

قيمة

ت

التابع
الصالبة
املهنية

الثابت
8.838

R
0.638

R2
0.407

بيتا β
0.529
0.437
0.265

وداللتها
**7.03
**6.75
**4.28

املمارسة الروحية
معىن احلياة
املعاناة كفرصة
لإلجناز
** دالة عند مستوى ()0.01

والعطــاء ,والصــدق يف التعامــل مــع اآلخـرين  ,واإلميــان بالقضــاء
والقدر يف سبيل التعايش مع خربات املعاناة ,وكذلك كان مـن
املنطق ـ ــي أن يك ـ ــون بُع ـ ــد املمارس ـ ــة الروحي ـ ــة يف الرتتي ـ ــب األول
مقارن ــة باألبعـ ــاد األخـ ــرى ,وذلـ ــك لظهـ ــوره جليـ ــا يف االلت ـ ـزام
اجملتمعـ ــي والفـ ــردي بالشـ ــعائر الدينيـ ــة يف إطـ ــار اهلـ ــدي القـ ــرآين
والسنة النبوية.
كم ــا ميك ــن تفس ــريها يف ض ــوء أن أف ـراد عين ــة الدراس ــة م ــن
املعلمــني واملعلمــات ينتمــون إىل مرحل ــة الرشــد ,وأشــار صــادق
أب ـ ــو حط ـ ــب ( )2014إىل أن الراش ـ ــد يك ـ ــون أكث ـ ــر اس ـ ــتقرارا
ووضوحا يف منو شعوره بذاته ,وهلذا حيـدث اسـتقرار هويـة األنـا,
ويظهــر الراشــد وعيــا متزايــدا بــاملعىن اإلنســاين للقــيم وبالوظيفــة
الــيت تؤديهــا يف اجملتمــع ,وأصــبح ينظــر إىل القــيم يف ضــوء أكثــر
إنســانية اعتمــادا علــى خ ـربات احليــاة ,والنظــام القيمــي العــام يف
اجملتمـ ـ ــع ,وخباصـ ـ ــة النظـ ـ ــام القيمـ ـ ــي اإلسـ ـ ــالمي يف اجملتمعـ ـ ــات
اإلسالمية.
وتوضح نتائ الفرض الثاين الواردة يف جدول ( )11أن
أفراد عينة الدراسة يظهرون مستوى مرتفعا من الصالبة املهنية,
وتتفق هذه النتيجة مع نتائ دراسات (القاروط 2006 ,؛
Jeffrey, 2007؛ جرار )2011,اليت أشارت نتائجها إىل
ارتفاع مستوى الصالبة لدى العاملني يف التعليم ,وميكن
تفسري هذه النتيجة يف ضوء املعايري املهنية اليت يتم من خالهلا
اختيار املعلمني واملعلمات ,كاالختبارات التخصصية والرتبوية,

يتضح من جدول ( )19أن أبعاد الذكاء الروحي :املمارسة
الروحيــة ,معــىن احليــاة ,وإدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز يســهمون
يف التنب ـ ــؤ بالص ـ ــالبة املهني ـ ــة ل ـ ــدى معلم ـ ــي ومعلم ـ ــات املرحل ـ ــة
االبتدائي ـ ــة ,إذ توج ـ ــد دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى()0‚01
ملع ـ ــامالت احن ـ ــدار األبع ـ ــاد الثالث ـ ــة ,يف ح ـ ــني مل توج ـ ــد دالل ـ ــة
ألبعــاد :التســامي بالــذات ,والتأمــل ,واحنصــرت قيمــة بيتــا بــني
( )0.265إلدراك املعان ـ ـ ـ ـ ـ ــاة كفرص ـ ـ ـ ـ ـ ــة لإلجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ,و().‚529
للممارســة الروحيــة ,وكانــت نســبة املســامهة (,).‚ 407 =R2
ويعين ذلـك أن املمارسـة الروحيـة ,ومعـىن احليـاة ,وإدراك املعانـاة
كفرصــة لإلجنــاز يفســرون (  )%40‚7مــن التبــاين يف الصــالبة
املهنية وميكن صياغة املعادلة التنبؤية على النحو اآليت:
الص ـ ــالبة املهني ـ ــة=  X .‚ 529املمارس ـ ــة الروحي ـ ــة 437
‚ X.معــىن احليــاة  X .‚ 265إدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز
8‚ 838
مناقشة النتائج وتفسيرها:
بــالرجوع إىل نتــائ الفــرض األول ال ـواردة يف جــدول ()10
يتضــح أهنــا تشــري إىل أن أف ـراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتوى
مرتفع ــا م ــن ال ــذكاء الروح ــي ,وج ــاء بع ــد املمارس ــة الروحي ــة يف
الرتتي ــب األول مبتوس ــط ق ــدره ( ,)4.33وميك ــن أن تُع ــزى ه ــذه
النتيجــة إىل طبيعــة اجملتمــع الســعودي الــذي يتســم بــالكثري مــن
مس ــات ال ــذكاء الروح ــي ,وذل ــك م ــن خ ــالل إظه ــار التس ــامح
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مــن قــدرات خاصــة وتنميتهــا لتكــون أفضــل (أرنــوط,)2016 ,
وك ــل ه ــذا ي ــنعكس عل ــى تعزي ــز الص ــالبة املهني ــة للمعل ــم م ــن
حيــث التزامــه بتحقيــق واجباتــه وأهدافــه الوظيفيــة ,وقدرتــه علــى
اختـ ـ ــاذ قراراتـ ـ ــه وجناحـ ـ ــه يف تقـ ـ ــدير مـ ـ ــا ميـ ـ ــر بـ ـ ــه مـ ـ ــن أحـ ـ ــداث
وصعوبات.
وميكن تفسـريها أيضـا يف ضـوء منـوذج زهـار )Zohar (2000
واملش ــار إلي ــه يف ع ــامر وآخـ ـرين ( )2012وال ــذي يش ــري إىل أن
الــذكاء الروحــي يتضــمن وجــود الرغبــة لــدى الفــرد إلجيــاد معــىن
وقيمــة احليــاة ,والــذكاء الروحــي يتــيح للمعلــم أن يكــون مبــدعا,
يس ــتطيع تغي ــري القواع ــد واألوض ــاع ,وق ــادرا عل ــى التميي ــز ,كم ــا
مينح ــه احل ــس األخالق ــي ,والق ــدرة عل ــى التعام ــل م ــع التالمي ــذ
بالفهم والتعاطف ,ويؤكد الـذكاء الروحـي كـذلك علـى أمهيـة أن
حيلــم الفــرد ويطمــح ,وأن يعلــو بنفســه ,فالــذكاء الروحــي حيــدث
تكــامال بــني كــل أنـواع الــذكاء ,وجيعــل مــن املعلــم كائنــا عقالنيــا
وعاطفيا وروحيا كامال.
وبشـأن الفــروق يف الـذكاء الروحــي بـاختالف جــنس املعلــم,
أو س ـ ــنوات خربت ـ ــه ,ج ـ ــاءت نت ـ ــائ الف ـ ــرض الراب ـ ــع ال ـ ـواردة يف
جداول ( )15 ,14 ,13واليت أشارت إىل ما يأيت:
أ -عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــني الــذكور واإلنــاث مــن
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي سـواء أيف
الدرجــة الكليــة ,أم يف األبعــاد الفرعيــة ,وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
نت ــائ الدراس ــات ال ــيت أك ــدت عل ــى ع ــدم وج ــود ف ــروق ب ــني
املعلم ـ ــني واملعلم ـ ــات يف ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي ,ومنه ـ ــا :دراس ـ ــات
) ,(Sharma & Sharma, 2014; Khorshidi & Ebaadi, 2012
وختتل ــف ه ــذه النتيج ــة م ــع نت ــائ دراس ــات (اخلف ــاف وناص ــر,
 2012؛ وفض ــل )2015 ,والـ ــيت أشـ ــارت نتائجهـ ــا إىل وجـ ــود
فروق ذات داللـة إحصـائية يف الـذكاء الروحـي لصـاحل املعلمـات
والطالبات.
وميكـ ــن تفس ــري ه ــذه النتيجـ ــة يف ضـ ــوء تواف ــق اجلنسـ ــني يف
اململكــة العربيــة الســعودية يف مبــاد الش ـريعة اإلســالمية والــيت
تؤكــد علــى الــذكاء الروحــي النــابع مــن الفطــرة الســليمة ,وكــذلك

واملقابالت الشخصية واليت حتقق شيئا من الكفاءة املهنية,
إضافة إىل الدعم الذي حيظى به التعليم بوجه عام سواء
على مستوى احلوافز املالية واملعنوية ,أو اإلمكانات املادية
املتعلقة بالبيئة التعليمية ,مما جيعل املعلمني واملعلمات ملتزمني
بتحقيق رسالتهم الرتبوية برغم ما ميرون به من ضغوط,
ويتمتعون بالقدرة على التحكم يف االنفعاالت والظروف
احلياتية.
وج ــاءت نتيج ــة الف ــرض الثال ــث ال ـ ـواردة يف ج ــدول ()12
لتؤكــد علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد
مســتوى ( )0.01بــني درجــات أف ـراد عينــة الدراســة مــن معلم ـي
ومعلم ـ ــات املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة علـ ـ ـى مقي ـ ــاس ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي
ودرجـ ــاهتم علـ ــى مقيـ ــاس الصـ ــالبة املهنيـ ــة س ـ ـواء بـ ــني الدرجـ ــة
الكليــة ,أو بــني األبع ـاد الفرعيــة ,وهــذا يعــين أنــه كلمــا ارتفعــت
درج ـ ــات أف ـ ـراد عين ـ ــة الدراس ـ ــة عل ـ ــى مقي ـ ــاس ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي
ارتفعت معها درجاهتم على مقياس الصالبة املهنية.
ونظ ــرا لع ــدم وج ــود دراس ــات-يف حـ ــدود عل ــم الباح ــث-
تناول ــت العالق ــة بوج ــه مباش ــر ب ــني ال ــذكاء الروح ــي والص ــالبة
املهنية فإنه ميكن القول إن هذه النتيجـة تتفـق بوجـه غـري مباشـر
مع نتيجة دراسة هارتويك وكـان ( Hartwick& Kang (2013
اليت توصلت نتائجهـا إىل أن احلفـاظ علـى املمارسـات الروحيـة
بانتظــام يُعــد وســيلة فعالــة للتعامــل مــع اإلجهــاد الــيت يتعــرض لــه
املعلـ ــم ,كمـ ــا تتفـ ــق هـ ــذه النتيجـ ــة مـ ــع نتـ ــائ دراسـ ــة ج ـ ــورج
وفيسفام ) George & Visvam (2013اليت أشارت نتائجهـا إىل
وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصـائيا بـني الـذكاء الروحـي
وكفاءة املعلم ,كما تتفق مع ما أشـارت إليـه نتـائ دراسـة أمحـد
( )2004م ـ ــن وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة ب ـ ــني ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي
والتوافق املهين.
وميكــن تفســري هــذه النتيجــة يف ضــوء أمهيــة الــذكاء الروح ـي
وال ــيت تكم ــن يف تغي ــري األفك ــار واملش ــاعر الس ــلبية إىل إجيابي ــة,
وتوصـ ــيل القـ ــدرات اإلنسـ ــانية إىل مسـ ــتويات متقدمـ ــة ,وتقويـ ــة
دوافع النجاح الشخصي واملهين للفرد ,وتوظيـف مـا لـدى الفـرد
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تلقــي أســاليب التنشــئة االجتماعيــة نفسـها ,والــيت ُتــدهم بــالقيم
الســامية كالصــدق والتعــاون والتعــاطف ,واإلميــان بوجــود هــدف
ســام يف هــذه احليــاة يســعون لتحقيقــه ,وتشــابه ظــروفهم احلياتيــة
واملهنية واألدوار اليت يقومون هبا .
ب -وج ــود ف ــروق دال ــة إحص ــائيا يف ال ــذكاء الروح ــي (الدرج ــة
الكلي ـ ـ ــة) ,وأبع ـ ـ ــاد التس ـ ـ ــامي بال ـ ـ ــذات ,وإدراك مع ـ ـ ــىن احلي ـ ـ ــاة,
والتأم ـ ــل ,وإدراك املعان ـ ــاة كفرص ـ ــة لإلجن ـ ــاز ترج ـ ــع إىل س ـ ــنوات
اخلـ ــربة ,وذلـ ــك لصـ ــاحل فئـ ــة سـ ــنوات اخلـ ــربة (أكثـ ــر مـ ــن مخـ ــس
س ـ ــنوات) ,وتتف ـ ــق ه ـ ــذه النتيج ـ ــة م ـ ــع نتيج ـ ــة دراس ـ ــة أرن ـ ــوط
(.)2007
وميكن تفسـري هـذه النتيجـة يف ضـوء تـراكم اخلـربات احلياتيـة
بوجه عام ,وخربات العمل بوجه خاص ,واليت تساهم يف تطـور
الذكاء الروحي من خالل تركيز االنتباه على الذات من خالل
اللج ــوء والتض ــرع إىل اهلل ,م ــرورا بالش ــعور بالس ــالم النفس ــي يف
أثنـ ــاء املـ ــرور باألزمـ ــات والتضـ ــامن مـ ــع اآلخ ـ ـرين ,ووصـ ــوال إىل
الوعي الداخلي واخلارجي.
كمـ ــا ميكـ ــن تفسـ ــريها يف ضـ ــوء عامـ ــل اكتسـ ــاب اخل ـ ـربات
احلياتية لدى الفـئة العمـ ـرية األكـرب سـنا وهـي فئـة الراش ـدي ـن ,إذ
إن زي ـ ــادة اخل ـ ــربة ت ـ ــؤدي إىل تنمي ـ ــة التفك ـ ــري العق ـ ــالين والرؤي ـ ــة
املوض ـ ــوعية جلوان ـ ــب احلي ـ ــاة املختلف ـ ــة ,وخباص ـ ــة خ ـ ـ ـربات األمل
واملعاناة (الضبع.)2012 ,
ومل تظهر هذه النتيجة فروقا يف بُعد املمارسة الروحية كأحد
أبع ــاد ال ــذكاء الروح ــي ب ــاختالف س ــنوات اخل ــربة ,ولع ــل ذل ــك
يرجع إىل ثقافة اجملتمـع اإلسـالمية  ,والـيت ينشـ اآلبـاء أبنـاءهم
عليه ــا من ــذ الص ــغر ,مم ــا يع ــين أن مجي ــع أفـ ـراد اجملتم ــع ميارس ــون
الشــعائر الروحيــة بغــض النظــر عــن تفــاوت أعمــارهم وخ ـرباهتم
احلياتية.
وبشأن الفـروق يف الصـالبة املهنيـة بـاختالف جـنس املعلـم,
أو س ــنوات خربت ــه ,ج ــاءت نت ــائ الف ــرض اخل ــامس الـ ـواردة يف
جداول ( )18 ,17 ,16واليت أشارت إىل ما يأيت:

أ -وجـ ــود فـ ــروق دالـ ــة إحصـ ــائيا عنـ ــد مسـ ــتوى ( )0,01بـ ــني

املعلم ــني واملعلم ــات يف الدرج ــة الكلي ــة للص ــالبة املهني ــة ,وبع ــد
ال ـ ــتحكم ,وعن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )0,05يف بع ـ ــد التح ـ ــدي لص ـ ــاحل
املعلمني ,وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام ,وتتفق هذه
النتيج ـ ـ ــة م ـ ـ ــع نت ـ ـ ــائ دراس ـ ـ ــات (عب ـ ـ ــاس2010,؛ وحج ـ ـ ــازي
وأبوغ ــايل2010 ,؛ والبريق ــدار2011 ,؛ و الف ــتالوي)2012 ,
والــيت أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالـة إحصــائيا يف الصــالبة
النفسـية بوجـه عـام لصـاحل الـذكور ,وختتلـف مـع نتـائ دراســات
(الفالح ــي وآل حي ــى2000 ,؛  Bartone&Priest, 2001؛
وعبداللطيف)2016,
وميكن تفسري هذه النتيجـة يف ضـوء تزايـد أعـداد املعلمـات
املغرتبــات واملعينــات يف حمافظــة ال ـرين ,ومــا يرتتــب علــى ذلــك
من الضغوط األسرية واملتمثلة يف الغياب عن األهـل واألسـرة ,
وعــدم حتقــق رغبــة بعضــهن يف النقــل اخلــارجي لســنوات متتاليــة,
وزيـ ــادة األعبـ ــاء املاديـ ــة واإلرهـ ــاق النفسـ ــي واجلسـ ــدي بسـ ــبب
الــرتدد يوميــا مــن مســافات بعيــدة للقيــام مبهــامهن الوظيفيــة ,كــل
هــذه الضــغوط مــن املمكــن أن جتعــل املعلمــات يتمــتعن بصــالبة
مهنية أقل من املعلمني.
أم ـا فيمــا يتعلــق مبــا أظهرتــه نتيجــة الدراســة مــن عــدم وجــود
فــروق بــني املعلمــني واملعلمــات يف بعــد االلت ـزام ,فــريى الباحــث
أن ه ـ ــذه النتيج ـ ــة منطقي ـ ــة ,إذا م ـ ــا نظرن ـ ــا إىل اعتق ـ ــاد املعل ـ ــم
واملعلم ـ ــة علـ ــى ح ـ ــد س ـ ـواء بضـ ــرورة املش ـ ــاركة املهني ـ ــة ,وحتم ـ ــل
مســؤوليات العمــل وااللت ـزام بالواجبــات الوظيفيــة ,س ـواء أكــان
ذل ــك ب ـوازع دي ــين أم إلج ـراءات الث ـواب والعق ــاب املرتتب ــة عل ــى
ذلك.
ب -وجــود فــروق دالــة إحصــائيا يف الصــالبة املهنيــة س ـواء أيف
الدرجـ ــة الكليـ ــة ,أم يف األبعـ ــاد الفرعيـ ــة (التحـ ــدي-الـ ــتحكم-
االلت ـزام) ترجــع إىل ســنوات اخلــربة ,وذلــك لصــاحل فئــة ســنوات
اخلــربة (أكثــر مــن مخــس سنوات).وت ُفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء
مواجه ـ ــة املعلم ـ ــني واملعلم ـ ــات للكث ـ ــري م ـ ــن املواق ـ ــف متع ـ ــددة
املصادر واليت تظهر مع مرور سنوات اخلربة ,مما جيعلهـم قـادرين
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يواجهوهنا ؛ مما ينعكس بوجه إجيايب على كفاءهتم وصالبتهم
املهنية.

عل ـ ــى اس ـ ــتعمال ع ـ ــدد م ـ ــن االس ـ ـ ـرتاتيجيات يف س ـ ــبيل تقي ـ ــيم
ومواجهـ ــة مـ ــا ميـ ــرون بـ ــه ,الشـ ــيء ال ـ ـذي يـ ــنعكس إجيابـ ــا علـ ــى
الت ـ ـ ـزامهم وإمي ـ ــاهنم بأه ـ ــدافهم وق ـ ــيمهم الوظيفي ـ ــة ,وثق ـ ــتهم يف
قدراهتم الشخصية بالتحكم يف حياهتم املهنية والشخصية.
ويتفق ذلك مع ما ذكره الزهراين ورشدي ( )2009من أن
خربة التدريس تسـاعد املعلـم بوجـه أكـرب علـى فهـم طبيعـة عملـه,
وىف نوعيـة األسـاليب والطـرق الـيت يسـتخدمها يف طبيعـة عملـه,
وتسـاعده علـى تـدعيم كفاءتـه التدريسـية يف جمـال ختصصـه,
وإكسـابه القـدرة علـى مواجهـة املواقـف الـيت حتـدث يف البيئـة
التعليمية الصفية والالصفية.
وأخريا جاءت نتائ الفرض السادس الواردة يف جدول
( )19لتشري إىل أن أبعاد الذكاء الروحي :املمارسة الروحية,
ومعىن احلياة ,وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز يسهمون يف التنبؤ
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية ,إذ
توجد داللة إحصائية عند مستوى ( )0‚01ملعامالت احندار
األبعاد الثالثة ,يف حني مل توجد داللة ألبعاد :التسامي
بالذات ,والتأمل ,وترتيبهم يف معادلة االحندار املتعدد يعكس
أمهية وقوة كل منهم يف تأثريهم على املتغري التابع (الصالبة
املهنية) ,وتتفق هذه النتيجة مع نتائ دراسة عبد اجلواد
وحسني ( )2015اليت أشارت نتائجها إىل وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائية بني الذكاء الروحي والرضا الوظيفي
لدى املعلمني ,وأن الذكاء الروحي يسهم يف التنبؤ بالرضا
الوظيفي ,وذلك على اعتبار أن الرضا الوظيفي يعد مؤشرا
على الصالبة املهنية.
وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن تعاليم الدين
اإلسالمي تفرض على أفراد عينة الدراسة من املعلمني
واملعلمات املمارسة الروحية ,واليت بدورها تساعدهم على
القيام بأدوارهم املهنية بكل أمانة ,والتحكم يف الظروف من
حوهلم ,إميانا منهم بأن مهنتهم هي مهنة األنبياء ,وذات
رسالة سامية ,جتعلهم ال يبالون بأية عقبات وصعوبات

توصيات الدراسة ومقترحاتها:
يف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة احلاليــة مــن نتــائ ؛ فإهنــا
توصي مبا يأيت:
 .1العمل على تعزيز مفهوم الذكاء الروحي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية عن طريق إشراكهم يف دورات
ختصصية تزيد من خربهتم يف مواجهة الصعوبات يف أثناء
عملهم وحياهتم اليومية.
 .2زيادة االهتمام بالعوامل النفسية اليت من شأهنا مساعدة
املعلمني واملعلمات على التكيف مع الضغوط يف العمل,
وتنمية الصالبة املهنية لديهم.
 .3تضمني املناه الدراسية يف برام إعداد املعلمني باجلانب
الروحي بوجه يتيح للطالب املعلمني فرصة التفكري التأملي,
ويزودهم خبربات تساعدهم على اكتشاف ذواهتم وإدراك
املعاين اليت تستحق العيش من أجلها.
 .4االهتمام بتنمية قدرات الذكاء الروحي لدى املعلمني
واملعلمات؛ ملا له من دور فاعل يف حتقيق السعادة النفسية,
والتوافق النفسي واالجتماعي واملهين.
 .5إجراء دراسة عن الذكاء الروحي تشمل عينات أخرى من
قطاع التعليم كمعلمي املرحلة املتوسطة والثانوية .
 .6القيام ببحوث جتريبية لتنمية الصالبة املهنية لدى
معلمات املرحلة االبتدائية.
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Spiritual Intelligence and its Relation to the Occupational Hardiness among Primary School Male and Female
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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 statisticallysignificant 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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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم في محافظة جدة
محمد بن عمر محمد أبو الرب
كلية الرتبية – جامعة جدة

قدم للنشر 1439/7/16هـ  -وقبل 1440/1/16هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة العالقة بني العوامل اخلمسة الكربى للشخصية والرضا الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم يف
حمافظة جدة ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية ومقياس الرضا الوظيفي على عينة مكونة من ( )165معلما
ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية .أظهرت النتائج أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا هو يقظة الضمري وأقلها شيوعا االنبساطية ،كما
توصلت الدراسة إىل وجود فروق يف عوامل املقبولية ،العصابية تبعا إىل متغري اجلنس ولصاحل اإلناث ،ووجود فروق يف العصابية تبعا إىل متغري اخلربة
ولصاحل ذوي اخلربة األقل ،وأشارت النتائج أيضا إىل عدم وجود فروق يف مستوى أبعاد الرضا الوظيفي تبعا جلمي متغريات الدراسة ،باستثناء وجود
فروق على بُعدي الرضا عن الذات واجملتم  ،والرضا عن العالقة م املسؤولني تعزى إىل متغري اجلنس ولصاحل اإلناث.
الكلمات المفتاحية :العوامل اخلمسة الكربى للشخصية؛ الرضا الوظيفي؛ اختصاصيي صعوبات تعلم.
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تفهمت إدارة املدرسة والزمالء دوره ،وقُدم له الدعم واملساندة
الكافية ،فهذا يشجعه وحيفزه على األداء ،أما إذا فقده ،وأوكلت
له مهمات إدارية إضافية ،وأعمال كتابية فإن ذلك يشكل
ضغطا عليه؛ مما خيلق جوا من عدم االرتياح والشعور باإلهناك
(اجلمايل ،حسن.)2003 ،
ولقد أصبح موضوع الرضا الوظيفي من املوضوعات اليت
حتظى باهتمام السلوكيني ،واإلداريني وذلك ببحث اجلوانب
املختلفة لوسائل ومصادر الرضا لدى املوظف ،وقياس درجة
رضا األفراد حنو وظائفهم ،وكذلك حبث أسباب ومصادر عدم
الرضا ،ولقد مت التوصل إىل جمموعة من العوامل اليت تؤدي إىل
الرضا واعتبار وجودها ضروريا وأساسا لتحقيق الرضا املنشود
للموظف ،وفقدان هذه العوامل يؤدي إىل وض املوظف يف حالة
من عدم الرضا ،ومن مث ينعكس ذلك على أدائه يف العمل وقيامه
بواجباته على الوجه املطلوب ،وقد ارتبط مفهوم الرضا الوظيفي
باألداء الوظيفي للعاملني والقيام باألدوار والواجبات املطلوبة
منهم (السيحاين .)2004،وباإلضافة إىل األثر املهم الذي ميكن
أن ترتكه السمات الشخصية للمعلم على أدائه ،وقدرته على
التكيف م الظروف املختلفة ،فإن كل من (Carpara,
) Barbaraneli, & Steca, 2003يرون بأن الرضا الوظيفي يعد
العنصر املهم واحلاسم يف التأثري على أداء املعلمني واجتاهاهتم
حنو مهنة التعليم .كما يشري( )Evans,2001إىل أن املعلمني غري
الراضني عن عملهم يكونون أقل التزاما يف مهنتهم ،ويرتكون
املهنة مبكرا .وألن الرضا الوظيفي للمعلم يعكس اجتاهاته وقيمه
حنو األعمال اليت يقوم هبا؛ فإن السمات الشخصية قد تشكل
إحدى العوامل اليت تؤدي دورا يف الرضا الوظيفي له ،ويف إدراكه
للضغوط والتحديات اليت تواجهه يف أثناء العمل ،ويف قدرته
على التكيف م الظروف والتحديات الصعبة ،كما قد تُسهم
يف اختاذ الكثري من القرارات احلالية واملستقبلية ذات العالقة
باختيار املهنة واالستمرار هبا (بقيعي.)2015 ،
هذا ويعد منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من
أهم النماذج وأحدثها اليت فسرت مسات الشخصية ،كما يعد

المقدمة:
انطالقا من فلسفة املدرسة الشاملة ،ومبدأ الدمج الرتبوي
الذي نادت به الرتبية احلديثة ،ال بد أن يكون املعلم قادرا على
إحداث تغيري يف سلوك املتعلم ،وقادرا على التعامل م مجي
التالميذ بغض النظر عن خلفياهتم الثقافية ،وقدراهتم ،وأعراقهم؛
من أجل حتقيق أهداف العملية التعليمية والوصول إىل خمرجات
تعليمية يرضى عنها ،ويرضى عنها اجملتم الذي أسند إليه هذا
الدور النبيل .وهذا األمر يتطلب أن يتمت مريب األجيال بتوازن
نفسي ،ودافعية ،وحب ،وإخالص ملهنته وللمتعلمني ،ويؤمن
بالرسالة اليت حيملها ،ويشعر بالراحة والرضا يف أثناء ممارسته
لعمله .غري أن املعلم قد يتعرض ملشكالت عدة إذا كان يعاين
من ضغوط نفسية وإهناك ،وشعور بعدم القدرة على العطاء،
والقيام بدوره داخل املدرسة .كما أنه يتعامل م جمموعة متباينة
من التالميذ ،فمنهم من يعاين من مشكالت أكادميية ،مثل
صعوبات القراءة ،أو الكتابة ،أو احلساب .وهناك من يعاين من
مشكالت منائية تتمثل يف ضعف اإلدراك ،أو االنتباه أو التذكر،
وقد تصاحب صعوبة التعلم بضعف االنتباه املصحوب بالنشاط
الزائد واالندفاعية والقهرية يف السلوك؛ مما يعقد املسألة على
املعلم ،خاصة عند تفكريه يف تلبية احتياجات التالميذ التعليمية
(اخلطيب ،احلديدي .)2007 ،ويعد هذا التباين الواس يف
خصائص التالميذ مصدرا للتوتر والقلق لدى املعلمني ،وخباصة
أولئك الذين يلتحقون يف هذا امليدان مبؤهالت أكادميية غري
متخصصة ،وليس لديهم التأهيل والتدريب املناسب قبل اخلدمة
للتعامل م التحديات اليت تواجههم عند تعليم هؤالء التالميذ
(الظاهر.)2004،
إن اختصاصيي صعوبات التعلم ال يعمل مبعزل عن الكادر
املدرسي ،وال عن اجملتم الذي يعيش فيه ،بل يقوم بعمله يف بيئة
تفاعلية يؤثر ويتأثر هبا؛ فال بد له من التعامل م زمالئه من
معلمني وخمتصني ،كذلك جيب أن يتفاعل م إدارة املدرسة
والكادر اإلداري فيها ،باإلضافة إىل تعامله م أولياء أمور
التالميذ ،وهذه الشبكة من التفاعالت هلا أثرها على املعلم ،فإذا
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وبينت دراسة
)2013أثر العوامل اخلمسة الكربى للشخصية يف الرضا الوظيفي
والرفاهية الذاتية .أظهرت النتائج أثر االنبساطية فقط يف الرضا
الوظيفي ،وأثر كل من االنبساطية والعصابية ويقظة الضمري يف
الرفاهية الذاتية ،وتوصلت النتائج أيضا إىل أن االنبساطية أقوى
العوامل أثرا يف الرضا الوظيفي والرفاهية الذاتية ،وأن االنبساطية
هي أكثر العوامل قدرة على التنبؤ بالرضا الوظيفي والرفاهية
الذاتية.
وتوصلت دراسة ) (Shahamiri &Namdrai, 2013إىل
معرفة العالقة بني أمناط الشخصية )االنطواء ،االنبساطية(،
والرضا الوظيفي لدى املعلمني يف مدينة بوشهر .أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني الرضا الوظيفي واالنبساطية،
ووجود عالقة سلبية بني الرضا الوظيفي واالنطواء ،وأظهرت
النتائج عدم وجود فروق يف السمات الشخصية بني الذكور
واإلناث.
وهدفت دراسة ) (Husin & Zaidi,2011إىل معرفة
العالقة بني العوامل اخلمسة الكربى والرضا الوظيفي لدى عينة
من املوظفني يف ماليزيا ،أظهرت النتائج وجود عاملني من
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية هلما عالقة إجيابية دالة
إحصائيا م الرضا الوظيفي ،مها :االنبساطية ،واالنفتاح على
اخلربة.
وأظهرت نتائج دراسة ) :(Ayan & Kocacik,2010اليت
هدفت إىل معرفة العالقة بني الرضا الوظيفي ومسات الشخصية
لدى معلمي املدارس الثانوية يف تركيا وجود مستوى متوسط من
الرضا الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات ،وأن  62 %من املعلمني
لديهم شخصية منبسطة و 32 %منهم انطوائيني ،كما أظهرت
النتائج أن الرضا الوظيفي خيتلف باختالف السمات الشخصية:
الكفاءة ،والطموح االجتماعي ،والغضب بسهولة.

من أكثر النماذج اتساقا يف تقييم الشخصية والتنبؤ هبا
(أبوغزاله ،)2009 ،ويفرتض منوذج العوامل اخلمسة الكربى
وجود مخسة عوامل لوصف الشخصية وعلى الرغم من أن مثة
جدال قد ثار بصدد صياغة مسميات للعوامل اخلمسة ،فإنه
يوجد اتفاق عام بني علماء نفس الشخصية على هوية هذه
العوامل ،وهي :االنبساط ،العصابية ،الصفاوة ،الطيبة ،يقظة
الضمري (املوايف ،)2006 ،وتؤثر عوامل الشخصية يف عدد من
جوانب احلياة ،وقد أشارت دراسة (أمحد ،)2009 ،إىل وجود
عالقة ارتباطية بني عوامل الشخصية وأسلوب احلياة ،ويشري
ذلك إىل أمهيتها يف حياة الفرد االجتماعية واألخالقية واملهنية،
ويف األعمال والوظائف اليت يقوم هبا يف حياته اليومية.
وجاءت دراسة (بقيعي )2015 ،ملعرفة العالقة بني
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية والرضا الوظيفي لدى معلمي
وكالة الغوث الدولية يف منطقة إربد التعليمية .أظهرت النتائج أن
أكثر عوامل الشخصية شيوعا هو املقبولية وأقلها شيوعا
العصابية ،كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق يف عوامل
االنبساطية ويقظة الضمري تبعا إىل متغري اجلنس ولصاحل اإلناث،
ووجود فروق يف االنبساطية تبعا إىل متغري اخلربة التدريسية
ولصاحل ذوي اخلربة األعلى ،ووجود فروق يف املقبولية تبعا إىل
متغري الصفوف اليت يدرسها املعلم ولصاحل الصفوف الثالثة
األوىل ،ووجود عالقة سلبية بني عامل العصابية والرضا الوظيفي.
وهدفت دراسة (الثبييت والعنزي )2015 ،إىل التعرف على
عوامل الرضا الوظيفي من وجهة نظر معلمي حمافظة القريات،
وأثر كل من متغري املؤهل العلمي ،واخلربة ،واملرحلة التعليمية،
على عوامل الرضا الوظيفي .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
عوامل الرضا الوظيفي جاءت على النحو اآليت :بعد القيادة
املدرسية جاء باملرتبة األوىل ،وبعد بيئة العمل جاء باملرتبة الثانية،
وبعد أساليب الزيارة جاء باملرتبة الثالثة ،وبعد اجلوانب املادية
واحلوافز جاء باملرتبة الرابعة ،وبعد التأهيل والتدريب جاء باملرتبة
اخلامسة.

(Zahi, Willis, Oshen, Zahi & Yang,
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مشكلة الدراسة:

حول العالقة بني العوامل اخلمسة الكربى للشخصية ،والرضا
الوظيفي يف بيئة مل يتم دراستها من قبل.
وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة لبحث العالقة بني
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية والرضا الوظيفي لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم يف حمافظة جدة.

إن قياس السمات الشخصية الختصاصيي صعوبات
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
الكربى للشخصية والرضا الوظيفي ،فإن امتالك الفرد لبعض
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
مستقبال وعلى مدار سنوات طويلة .ونظرا ملا يتصف به
اختصاصيي صعوبات التعلم من مسات شخصية جتعلهم
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
الدالة على الرضا الوظيفي ،وأن هذا االختالف يف جزء منه
قد يعود إىل بعض السمات الشخصية اليت تظهر عليهم يف
أثناء حديثهم وتواصلهم بعضهم م بعض .وميكن أن ينعكس
هذا مباشرة على أدائهم وإنتاجيتهم ،وعالقاهتم م املسؤولني
والزمالء والطالب وأولياء األمور .ومن هنا ،فإن قياس
السمات الشخصية الختصاصيي صعوبات التعلم 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.
وبالنظر إىل الدراسات السابقة اليت حبثت يف العالقة بني
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية ،والرضا الوظيفي على
املستويني العريب واحمللي فإهنا ما زالت قليلة .وعلى اعتبار أن
السمات الشخصية تتأثر بثقافة اجملتم الذي يعيشه
اختصاصيو صعوبات التعلم فإن دراسة هذه املوضوعات لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم ميكن أن يقدم نتائج جديدة

أسئلة الدراسة
 .1ما أبرز العوامل اخلمسة الكربى للشخصية شيوعا لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم؟
 .2ما مستوى الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات
التعلم ؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل عامل من
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدى اختصاصيي صعوبات
التعلم تعزى ملتغريات (اخلربة ،اجلنس ،املؤهل األكادميي) ؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى أبعاد
الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم تعزى ملتغريات
(اخلربة ،اجلنس ،املؤهل األكادميي) ؟
 .5هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني كل
عامل من العوامل اخلمسة الكربى للشخصية ،ومستوى الرضا
الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 .1التعرف على أبرز العوامل اخلمسة الكربى للشخصية
شيوعا لدى اختصاصيي صعوبات التعلم.
 .2التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي
صعوبات التعلم.
 .3الكشف عن الفروق يف العوامل اخلمسة الكربى
للشخصية لدى اختصاصيي صعوبات التعلم يف حمافظة جدة
تبعا للمتغريات اآلتية( :اخلربة ،اجلنس ،املؤهل).
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وإعادة النظر يف تكليفهم بواجبات ومهام إدارية تشغلهم عن
الدور األساسي هلم.

 .4الكشف عن الفروق يف درجة الرضا الوظيفي لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم يف حمافظة جدة تبعا للمتغريات
اآلتية( :اخلربة ،اجلنس ،املؤهل).
 .5التعرف على العالقة االرتباطية بني كل عامل من العوامل
اخلمسة الكربى للشخصية ،ومستوى الرضا الوظيفي لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم.

مصطلحات الدراسة:
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :هي مخسة جتمعات
ألبرز مسات الشخصية ميثل كل عامل جتريدا جملموعة من
السمات املتناغمة ).(Cloninger, Susan ,2000

أهمية الدراسة:

وتعرف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إجرائيا:

إن الرضا عن العمل واالقتناع به يدف الفرد إىل بذل أقصى
اجلهود إلجنازه فالرضا عن العمل يشكل دافعا لإلجناز والعكس
صحيح إىل حد كبري ،لذلك فإن عطاء الفرد وكفاءته املهنية
دليل على مدى رضاه عن عمله وإحساسه بالنجاح والتقدم فيه،
ويزداد هذا العطاء مبقدار ما يوفره العمل له من إشباع حلاجاته
ودوافعه واستغالل لطاقاته .وتكمن أمهية الرضا الوظيفي يف كونه
موضوعا يتناول مشاعر األفراد العاملني إزاء املؤثرات الداخلية يف
العمل أو املؤثرات اخلارجية يف البيئة املادية احمليطة .وال شك أن
حتقيق مستوى عال من الرضا الوظيفي أمر مهم بالنسبة جلهة
العمل ،نظرا لتأثرياته الواضحة على مستوى الطموح واإلنتاجية
واألداء ،ومعدل الغياب واحلوادث وإسهام األفراد يف املشاركات
اخلارجية واألنشطة املتعلقة بالعمل وكذلك سلوك الفرد جتاه
مؤسسته وعمله.
فمن الناحية النظرية فإن معرفة العالقة بني أبعاد الشخصية
والرضا الوظيفي له أمهية واضحة يف فهم السلوك اإلنساين،
وذلك أن فهم ظاهرة ما معناه اكتشاف العالقة الوظيفية بينها
وبني غريها من الظواهر ،فمعرفة طبيعة العالقة وتقديرها كميا
بشكل دقيق يؤدي إىل دقة يف التنبؤ حبدوث الظاهرة ومن مث
التحكم يف إحداثها وتفسريها.
وتسهم الدراسة كذلك من الناحية التطبيقية يف حتديد
مستويات الرضا الوظيفي الختصاصيي صعوبات التعلم مما يفيد
املسؤولني يف إدارة التعليم وإدارة الرتبية اخلاصة يف رف مستوى
الرضا لألفراد لزيادة اإلنتاجية وحتسني سري العملية الرتبوية

بالدرجة اليت حيصل عليها اختصاصيو صعوبات التعلم على
مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من إعداد ( (Costa
 & McCrae,1992واملستخدم يف هذه الدراسة.
الرضا الوظيفي :مستوى درجة إشباع حاجات الفرد ،ويتحقق
هذا اإلشباع من عوامل متعددة منها ،ما يتعلق ببيئة العمل
وبعضها يتعلق بالوظيفة اليت يشغلها الفرد ،وهذه العوامل جتعل
الفرد راضيا عن عمله وحمققا لطموحاته ورغباته ،ومتناسبا م ما
يريده الفرد من عمله وبني ما حيصل عليه يف الواق أو يفوق
توقعاته منه الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع
الرغبات واحلاجات والتوقعات م العمل نفسه وحمتوى بيئة
العمل وم الثقة والوالء واالنتماء للعمل وم العوامل واملؤشرات
األخرى ذات العالقة (عبدالباقي.)2004 ،

ويعرف الرضا الوظيفي إجرائيا :بالدرجة اليت حيصل عليها
الفرد يف مقياس الرضا الوظيفي من إعداد (البقيعي)2015 ،
واملستخدم يف هذه الدراسة.
اختصاصيو صعوبات التعلم :املعلمون الذين يعملون يف
املدارس اليت تعىن بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم ويعمل
على ختطيط وتنفيذ برامج الرتبية اخلاصة باملدرسة وإعداد
البحوث والدراسات يف جمال صعوبات التعلم .وتقدمي اإلرشاد
والدعم للمعلمني لتنفيذ الربامج العالجية للطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
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اإلطار النظري

كما تقدم وصفا كامال للشخصية ،وهي مستقاة من
التحليالت العاملية للتقارير الذاتية ،والصفات الشخصية
ومواضي األسئلة ،واالختبارات الشخصية السابقة ،وتتميز
العوامل اخلمسة للشخصية بأهنا:
 .1أبعاد وليست مناذج ،لذلك يتفاوت تقدير الناس يف األداء
عليها ،م اإلشارة إىل أن معظم الناس يقعون يف الوسط.
 .2مستقرة نسبيا لدى الفرد.
 .3رمبا متلك قيمة تكيفية.
 .4مفيدة للتبصر والفهم العميق للشخصية يف أثناء العالج
النفسي.

ويشمل على املصطلحات اآلتية:
أول -العوامل الخمسة الكبرى للشخصية:

يهدف علم النفس منذ فرتة طويلة إىل تأسيس منوذج
مناسب لوصف الشخصية اإلنسانية ،واستخدام هذا النموذج
يف تشخيص وعالج اضطرابات الشخصية،
ويشري) (Digman,1997إىل ظهور عدد ضئيل من النماذج
املفسرة للشخصية ،أكثرها شهرة وقبوال ما يعرف بنموذج
العوامل اخلمسة الكربى ،ذلك النموذج الذي يعد أكرب
النماذج العملية والقابلة للتطبيق يف جمال علم النفس.
ويعد منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من أهم
النماذج وأحدثها اليت فسرت مسات الشخصية ،إذ يعد منوذجا
شامال ،يهتم بوصف وتصنيف عدد من املصطلحات أو
املفردات اليت تصف مسات الشخصية اليت يتباين فيها األفراد
) ،)Saucier, 2002ويهدف منوذج العوامل اخلمسة الكربى إىل
جتمي أشتات السمات املتناثرة يف فئات أساسية ،وهذه
الفئات مهما أضفنا إليها وحذفنا منها تبقى حمافظة على
وجودها كفئات أو عوامل ،وال ميكن االستغناء عنها بأي
حال يف وصف الشخصية اإلنسانية ،وبعبارة أخرى يهدف
هذا النموذج إىل البحث عن تصنيف حمكم لسمات
الشخصية (كاظم.)2002 ،
ويرى ) (Digman, 1997بأن العوامل اخلمسة أعطت
جمموعة مفيدة من األبعاد الواسعة جدا ،واليت متيز االختالفات
الفردية ،كما أهنا تعطي جوابا واضحا حول تركيب الشخصية
وتتبدى أمهيتها يف أهنا:
 .1متسقة م النظريات الشخصية العاملية ،وكذلك نظريات
التحليل النفسي.
 .2القدرة على التجريب.
 .3قابليتها للقياس.

مفاهيم ذات الصلة بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية:
النبساطية :وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على
كمية وقوة العالقات والتفاعالت الشخصية واملخالطة
االجتماعية والسيطرة (عبداهلل.)2006،

العصابية :وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على

عدم التوافق والسمات االنفعالية السلبية ،وكذلك السلوكية
مثل القلق – االكتئاب (عبدالعال.)2006،
الصفاوة :وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على
القيم غري التسلطية واالنفتاح على مشاعر اآلخرين وخرباهتم
(كاظم.)2002،
الطيبة :وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على نوعية
العالقات البني شخصية مثل التعاطف والدفء واحلنو
(الدردير.)2004 ،
يقظة الضمير :وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على
ضبط الذات والرتتيب يف السلوك وااللتزام يف الواجبات
(املراحبة.)2005 ،
ثانيا -الرضا الوظيفي:
لقد بدأ موضوع الرضا عن العمل ) الرضا الوظيفي (ألول
مرة يف جمال الصناعة ،وتعددت الدراسات يف خمتلف امليادين إىل
أن انتهت إىل جمال التعليم .فإذا كان الرضا الوظيفي مطلبا
ضروريا لدى أي موظف يف أي عمل ،فإنه أشد ضرورة لدى
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كانت مشاعره حنو عمله إجيابية والعكس صحيح (فرج،
.)2002
إن مفهوم الرضا الوظيفي متعدد اجلوانب واألبعاد ،ويتأثر
بعوامل يعود بعضها إىل العمل ذاته يف حني يتعلق بعضها اآلخر
جبماعة العمل وبيئة العمل احمليطة ،ومن اخلطأ االعتقاد أنه إذا
زاد رضا الفرد عن جانب معني يف عمله فإن ذلك يعين أنه راض
بالضرورة عن بقية جوانب الوظيفة وأبعادها ،إذ قد جند أحدهم
راضيا عن العالقة م الزمالء وليس راضيا عن الراتب أو ظروف
العمل أو غريها .والرضا الوظيفي مسألة نسبية وليست مطلقة،
إذ ليس هناك حد أعلى أو حد أدىن له ،والشعور بالرضا هو
حصيلة التفاعل بني ما يريد الفرد وبني ما حيصل عليه فعال يف
موقف معني (السعودي.)2005 ،
ويشري (فرج )2002 ،إىل نوعني من الرضا عن العمل مها:

العاملني يف قطاع الرتبية والتعليم وذلك ملا للعملية الرتبوية
والتعليمية من األثر األكيد يف تقدم اجملتمعات وهنضتها.
واهتمت معظم األمم بالتعليم سواء املتقدمة منها أو النامية
وجعلته أهم قضاياها ملعرفتها بأن استثمار رأس املال البشري هو
االستثمار احلقيقي للتنمية جبمي جماالهتا والذي يعود عليها
مبردود اقتصادي كبري ميتد على طول الزمن  .ومن هذا املنظور
اهتم معظم الباحثني مبوضوع الرضا الوظيفي للعاملني يف أي
قطاع تنظيمي من االفرتاض القائل" بأن الشخص الراضي عن
عمله أكثر إنتاجية من زميله غري الراضي عن عمله " لذلك فإن
الرضا الوظيفي للعاملني يف أي تنظيم يعد من مكونات بيئة
العمل الرئيسة (حوحيي.)2008 ،
وتؤكد دراسة (الثبييت والعنزي (2015 ،على أن املدرسني
الراضني عن عملهم ميكن أن يتوق منهم العمل بفعالية أكثر إذ
وجد كل من ) (Watt & Richardson,2008عند استعراضهما
لعدد من البحوث والدراسات أن املدرسني الذين حقق
تالميذهم إجنازا دراسيا مرتفعا كانوا راضني عن عملهم ،وأن
معنوياهتم كانت مرتفعة.
ومن احلقائق العلمية أن عطاء الفرد وكفاءته املهنية دليل
على مدى رضاه عن عمله ويزداد هذا العطاء مبقدار ما يوفره
العمل له من إشباع حلاجاته ودوافعه (سلطان .)2004 ،ويشري
(أبو رمضان )2005 ،إىل عدد من املصطلحات الشائعة
االستعمال للتعبري عن املشاعر النفسية اليت يشعر هبا الفرد جتاه
عمله ،فهناك مصطلح الروح املعنوية ( ،)Moraleوهناك
اصطالح االجتاه النفسي حنو العمل( Attitude toward the
 ،)jobومصطلح الرضا الوظيفي ).(Job Satisfaction
وميكن القول إن هذه املصطلحات تعددت يف اللفظ
واختلفت يف تفصيالت مدلوالهتا غري أهنا تشري بصفة عامة إىل
جمموع املشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد حنو العمل الذي
يشغله حاليا وهذه املشاعر قد تكون إجيابية أو سلبية ،وهي
تعرب عن اإلشباع الذي يتصور الفرد أنه حيققه من عمله ،فكلما
كان تصور الفرد أن عمله حيقق له إشباعا كبريا حلاجاته كلما

الرضا العام عن العمل :ويعرف بأنه االجتاه العام للفرد حنو عمله
كليا ،فهل هو راض أم غري راض هكذا على اإلطالق ،وال
يسمح هذا املؤشر بتحديد اجلوانب النوعية اليت يرضى عنها
العامل أكثر من غريها وال مقدار ذلك ،فضال عن اجلوانب اليت
ال يرضى عنها أصال ،بيد أنه يفيد يف إلقاء نظرة عامة على
موقف العامل إزاء عمله.
الرضا النوعي :ويشري إىل رضا الفرد عن كل جانب من جوانب

عمله كل على حدة ،وتتضمن تلك اجلوانب سياسة املنظمة،
األجور ،اإلشراف ،فرص الرتقي ،الرعاية الصحية واالجتماعية،
ظروف العمل ،أساليب االتصال داخل املنظمة والعالقات م
الزمالء ،وتتمثل الفائدة يف إلقاء الضوء على هذه اجلوانب يف أهنا
ُمتكن الباحث من أن يض يده على املصادر اليت تُسهم يف
خفض الرضا أو زيادته.
حدود الدراسة:
حدود بشرية :أجريت الدراسة على اختصاصيي صعوبات
التعلم.
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ومج املعلومات وحتليلها وتفسريها ،ومن مث عرض النتائج يف
ضوئها.

حدود مكانية :أجريت الدراسة باملدارس التابعة إلدارة تعليم
حمافظة جدة.
حدود زمنية :مت إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين
2017/2016م.

مجتمع وعينة الدراسة:

منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد
على مج البيانات وتصنيفها وحتليلها ومعرفة العالقة بني
مكوناهتا مث التوصل إىل النتائج .ويقوم هذا املنهج على دراسة
الظاهرة ،كما توجد يف الواق من خالل وصفها وصفا دقيقا

جدول()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات (الجنس ،الخبرة ،المؤهل)
المتغير

الجنس
الخبرة بالسنوات
المؤهل

مستويات المتغير
ذكر
أنثى
أقل من 5
10-6
أكثر من 10
بكالوريوس
ماجستري

تكون جمتم الدراسة من مجي اختصاصيي صعوبات التعلم
يف حمافظة جدة والبالغ عددهم ( )435معلما ومعلمة ،مت
بالطريقة العشوائية العنقودية اختيار ( )165معلما ومعلمة
منهم لتكون عينة الدراسة ،من خالل تقسيم إدارات التعليم
يف حمافظة جدة (مشال ،وسط ،جنوب) .وتوزعت العينة على
متغريات الدراسة كما يظهر يف اجلدول أدناه:

العدد
78
87
56
92
17
123
42

المجموع
165
165

165

لإلجابة هي (موافق بشدة – موافق – حمايد – معارض –
معارض بشدة) ،واملقياس مرفق مبفتاح تصحيح خاص به.
علما بأن املقياس ال يعطي درجة كلية واحدة كونه يقيس
أبعادا خمتلفة للشخصية  .ويتمت املقياس بصدق متييزي
وصدق ذايت بصورته األصلية كما ورد يف (ملحم.)51،2010 ،
وللتأكد من الثبات للمقياس ،فقد مت حسابه وفق ثبات
االستقرار :وهو تطبيق املقياس نفسه مرتني ،وبفاصل زمين
قدره ثالثة أسابي  ،على عينة عشوائية من اختصاصيي
صعوبات التعلم خارج عينة الدراسة فقد بلغ معامل الثبات
باإلعادة حنو ما يأيت :العصابية( ،)83.1االنبساط (،)88.6
الصفاوة ( ،)72.2الطيبة ( ،)74.1يقظة الضمري (.)90.3

أدوات الدراسة:
استخدمت يف هذه الدراسة أداتان لتحقيق أهداف
الدراسة ومها:
أول .مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية:
وهو من إعداد ( ،(Costa & McCrae,1992وأعد
االختبار باللغة العربية (األنصاري )2002 ،ويهدف املقياس
إىل قياس العوامل األساسية للشخصية بوساطة جمموعة من
البنود ( )60بندا ،يتضمن هذا املقياس مخسة مقاييس فرعية
تقيس كال من (العصابية – االنبساط – الصفاوة – الطيبة –
يقظة الضمري) ،توزعت عبارات املقياس مبعدل ( )12عبارة
لكل مقياس فرعي .وليس هناك وقت حمدد لتطبيق املقياس،
وميكن تطبيق املقياس بطريقة مجاعية أو فردية .وتتم اإلجابة
عن عبارات املقياس باختيار بديل واحد من مخسة بدائل

ثانيا .مقياس الرضا الوظيفي للمعلمين :من إعداد (البقيعي،
 )2015وهو مكون من أربعة أبعاد للرضا الوظيفي للمعلمني
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السلبية .ولتحديد مستويات استجابات املعلمني على مقياس
الرضا الوظيفي ،مت تصنيف املتوسطات احلسابية سواء على
مستوى الفقرة الواحدة أم املقياس كليا وفق املعيار اآليت( :
2.49فأقل( مستوى منخفض من الرضا الوظيفي-2.50( ،
 )3.49مستوى متوسط من الرضا الوظيفي 3,50( ،فأكثر)
مستوى مرتف من الرضا الوظيفي.

هي :الرضا عن ظروف العمل وطبيعته ،والرضا عن اجلوانب
املادية واحلوافز ،والرضا عن الذات وتقدير اجملتم  ،والرضا عن
العالقة م املسؤولني ،ويتكون املقياس بصورته األصلية من (
(40فقرة .إذ تتوفر للمقياس دالالت صدق متمثلة يف :الصدق
الظاهري فقد استخدم الباحث طريقة اتفاق احملكمني للتحقق
من الصدق الظاهري ألداة الدراسة بعد إعداد املقياس
بصورته األولية ،وصدق البناء وذلك للتحقق من الصدق
البنائي للمقياس ومت حساب معامالت ارتباط بريسون بني
الدرجات املتحققة على األداة كليا وأبعادها ،على اعتبار أن
كل بعد من هذه األبعاد يقيس جانبا من جوانب الرضا
الوظيفي للمعلمني ،وكانت معامالت االرتباط على النحو
اآليت :الرضا عن ظروف العمل وطبيعته ) (0.80والرضا عن
اجلوانب املادية واحلواف ) (0.75والرضا عن الذات وتقدير
اجملتم ) (0.81والرضا عن العالقة م املسؤولني ).(0.82
وللتحقق من ثبات املقياس ،قام الباحث حبساب معامل
الثبات بطريقة اإلعادة إذ بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة
اإلعادة للمقياس الكلي( )0.91وللمجاالت حنو ما يأيت:
الرضا عن ظروف العمل وطبيعته ( )0.88والرضا عن اجلوانب
املادية واحلوافز ( ،)0.92والرضا عن الذات وتقدير اجملتم
( )0.87والرضا عن العالقة م املسؤولني ( (0.89كما مت
حساب الثبات من خالل االتساق الداخلي ،إذ بلغ معامل
كرونباخ ألفا على مقياس الرضا الوظيفي الكلي( )0,85وتعد
معامالت الثبات هذه مقبولة.
ولإلجابة عن املقياس مت استخدام أسلوب" ليكرت "مخاسي
التدريج )أوافق بشدة ،أوافق ،مرتدد ،أعارض ،أعارض
بشدة( ،حبيث تعطى هذه التقديرات الدرجات ()1،2،3،4،5
على الرتتيب يف حالة الفقرات اإلجيابية ،وعكسها يف الفقرات

المعالجة اإلحصائية:
بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال
البيانات باستخدام احلاسوب مث متت معاجلة البيانات إحصائيا
باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية (.)SPSS
وقد مت حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب
املئوية ،واالحنرافات املعيارية .اختبار "ت" لعينتني مستقلتني
( ،)Independent t-testاختبار حتليل التباين املتعدد ،اختبار
توكي ملعرفة الفروق البعدية ،معامل ارتباط بريسون.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناول هذا اجلزء حتليل نتائج الدراسة مرتبة حسب
تساؤالت الدراسة ،وفيما يأيت توضيح هلذه النتائج:
اإلجابة عن السؤال األول :ما أبرز العوامل اخلمسة الكربى
للشخصية شيوعا لدى اختصاصيي صعوبات التعلم؟ لإلجابة
عن هذا السؤال ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس العوامل
اخلمسة الكربى للشخصية لدى اختصاصيي صعوبات التعلم
يف حمافظة جدة واجلدول أدناه يوضح ذلك.
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جدول ()2
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى اختصاصيي
صعوبات التعلم
المجال

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

المستوى

المقبولية

4.10

0.44

مرتف

العصابية

3.58

0.68

متوسط

النبساطية

3.04

0.48

منخفض

النفتاح على الخبرة

4.01

0.45

مرتف

يقظة الضمير

4.81

0.61

مرتف

وجاء ثالثا االنفتاح على اخلربة مبستوى مرتف كذلك
مبتوسط حسايب ( )4.01واحنراف معياري ( ،)0.45وهذا يعزى
ملا يتمت به اختصاصيو صعوبات التعلم من االنفتاح واملتابعة
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.
أما يف املرتبة الرابعة جاءت العصابية مبتوسط
حسايب( )3.58واحنراف معياري( ،)0.68ومبستوى متوسط ،وهنا
تدل الدرجة املنخفضة على أن األفراد يتميزون باالستقرار
االنفعايل ،وأكثر مرونة ،وأقل عرضه للقلق واالكتئاب ،وهم
أبعد عن العدائية ،واالندفاع.
ويف املرتبة اخلامسة واألخرية االنبساطية مبتوسط
حسايب( )3.04واحنراف معياري( )0.48ومبستوى منخفض ،إذ
تدل الدرجة املنخفضة على االنطواء واهلدوء والتحفظ ،بعيدا
عن التداخالت غري املرغوبة ،فهم خيصصون جل وقتهم
وجهدهم وتركيزهم باجتاه الفئة اليت يتعاملون معها بشكل دائم
ومستمر ،فهم ليسوا كثريي الكالم وال باحثني عن اإلثارة .إال
أن هذه الدرجة املنخفضة قد حترمهم التفاعالت االجتماعية
واالخنراط م اآلخرين.
وجاءت هذه النتيجة خمتلفة من حيث السمات األكثر
شيوعا لدى املعلمني يف الدراسات السابقة ،فقد أظهرت
النتائج أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا هو املقبولية ،يف حني
كان عامل العصابية األقل شيوعا يف دراسة (البقيعي.)2015،

أظهرت النتائج أن عامل الشخصية ،يقظة الضمري كان
األكثر شيوعا لدى اختصاصيي صعوبات التعلم مبتوسط
حسايب( ،)4.81واحنراف معياري( ،)0.61ومبستوى مرتف ،
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة الفئة اليت يتعامل معها
اختصاصيو صعوبات التعلم ،فهم ليسوا جمموعة متجانسة،
ومن مث فإن من الصعب احلديث عن جمموعة من اخلصائص
يتصف هبا كل طالب يعاين من صعوبات التعلم ،فبعضهم
يعاين من صعوبات أكادميية متمثلة يف (القراءة ،الكتابة،
اإلمالء ،احلساب) ،وبعضهم اآلخر يعاين من صعوبات منائية
متمثلة يف (االنتباه ،اإلدراك ،النشاط الزائد ،الذاكرة،) .... ،
ومن مث هم حيتاجون من املعلم اإلخالص والصدق واجلهد،
إضافة لتحمل املسؤولية وااللتزام ،ليتمكنوا من جتاوز
الصعوبات اليت يعانون منها ،وهذا حيتم على االختصاصي
التمت بضمري نقي يقظ ،يسعى لتحقيق األهداف املرجوة،
ويعامل الطالب على أنه ابن له ،وحيرص على مصلحته
واستفادته من أوقات تواجده يف غرفة املصادر بأكرب قدر
ممكن.
وجاءت املقبولية يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب(،)4.10
واحنراف معياري( ،)0.44ومبستوى مرتف أيضا ،وهذا يفسر من
خالل ما يتمت به اختصاصيو صعوبات التعلم من ثقة ،وإيثار
وتعاطف م طالهبم وزمالئهم يف مكان العمل ،إضافة إىل
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.
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حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات
أفراد عينة الدراسة على مقياس الرضا الوظيفي ،واجلدول أدناه
يوضح ذلك:

ومسة االنبساطية كانت أكثر شيوعا يف دراسة
) .Kocacik,2010ويعزو الباحث هذا االختالف باختالف
طبيعة عينة الدراسة والبيئة.
& (Ayan

اإلجابة عن السؤال الثاني :ما مستوى الرضا الوظيفي لدى

اختصاصيي صعوبات التعلم ؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،مت

جدول ()3
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس الرضا الوظيفي
المجال

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

المستوى

الرضا عن ظروف العمل

3.02

0.68

متوسط

الرضا عن الذات وتقدير المجتمع

3.77

0.54

متوسط

الرضا عن العالقة مع المسؤولين

4.01

0.46

مرتف

الرضا عن الجوانب المالية والحوافز

2.81

0.90

منخفض

المقياس الكلي

3.56

4.20

متوسط

تعليمهم على نظام الوحدات التعليمية أو حمطات العمل ،كل
حمطة ختصص جملال ما من جماالت التعلم ،سواء أكان ذلك
يتعلق بتنمية اجلوانب النمائية أو األكادميية .ويتطلب هذا
األمر توفري مواد تعليمية وأنشطة تساعد املعلم يف تقدمي تربية
عالجية مناسبة هلؤالء التالميذ ،إضافة إىل توفر املعدات
واألدوات املساندة ،مثل احلاسوب وجهاز عرض فوق رأسي،
وتلفاز ،وفيديو ،ومسجل وبطاقات وأوراق عمل تساعد املعلم
على القيام بدوره بصورة مرنة وإجيابية .أما يف حال عدم
توافرها ،فسوف يقوم بإعدادها وحتضريها بنفسه؛ مما يؤدي إىل
بذله املزيد من اجلهد ،وقد يرغمه ذلك على القيام ببعض
األعمال باملنزل؛ مما يشكل أعباء عمل إضافية ،قد تؤدي إىل
توتره وعدم حتمله ،كما حيتاج لتحقيق أهداف اخلطة التعليمية
الفردية لوسائل قد ختتلف باختالف خطط التالميذ التعليمية،
ويف حال عدم توفرها سوف يعقد املسألة أمامه ،وجيعل عملية
اكتساب املهارات وحتقيق أهداف اخلطة أمرا يف غاية
الصعوبة .مقابل هذا اجلهد الذي يبذله ،جيد اختصاصيو
صعوبات التعلم تدنيا يف املردود املادي والدخل الشهري
واحلوافز ،وهذا يشعره بعدم الرضا الوظيفي .فقد جاء بُعد
الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز مبستوى منخفض .واتفقت

أظهرت النتائج أن الرضا الوظيفي الكلي بلغ (،)3.56
وباحنراف معياري( )4.20ومبستوى متوسط .فقد ظهر بُعد
الرضا عن العالقة م املسؤولني األعلى مبتوسط
حسايب( ،)4.01واحنراف معياري( ،)0.46ومستوى مرتف وميكن
تفسري ذلك من خالل الدور الذي يقوم به اختصاصيو
صعوبات التعلم بعمله يف بيئة تفاعلية يؤثر ويتأثر هبا؛ فال بد
له من التعامل م زمالئه من معلمني وخمتصني ،كذلك جيب
أن يتفاعل م إدارة املدرسة والكادر اإلداري فيها ،باإلضافة
إىل تعامله م أولياء أمور التالميذ ،وهذه الشبكة من
التفاعالت هلا أثرها على املعلم ،فإذا تفهم مدير املدرسة
واملشرفون واملسؤولون دوره ،وقدم له الدعم واملساندة الكافية،
فهذا يشجعه وحيفزه على األداء ويعزز الرضا الوظيفي لديه،
حيث ظهر بُعد الرضا عن العالقة م املسؤولني األعلى.
يف حني جاء بُعد الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز
مبستوى منخفض ،ومبتوسط حسايب ( ،)2.81واحنراف
معياري( .)0.90ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ما حيتاجه
التالميذ ذوو صعوبات التعلم لبيئة ثرية حمفزة ،وإىل جو من
اهلدوء ،ووحدات عمل كي تليب احتياجاهتم الفردية ،ونظرا
للتباين يف خصائصهم كما أسلفنا ذكره ،جيب أن يعتمد
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جيعله يفكر يف القيام بأعمال أخرى أو وظيفة إدارية بعيدا عن
التعليم ،وهذا يشعره بعدم الرضا الوظيفي.

نتيجة الدراسة احلالية م نتيجة دراسة كل من
(بقيعي( ،)2015،الثبييت والعنزي ،)2015،يف تدين الرضا عن
اجلوانب املالية واحلوافز.
وظهر بُعدا الرضا عن ظروف العمل والرضا عن الذات وتقدير
اجملتم مبستوى متوسط .ويعزو الباحث ذلك إىل غياب
الدورات التدريبية واليت تعرض هلا يف أثناء اخلدمة ،والكفاءة
املهنية ،والرغبة يف العمل وطبيعة أدائه للمهمات التعليمية،
وهي مجيعها عوامل ذات أثر يف حتقيق املعلم لذاته وشعوره
بالتميز والتقدير واالحرتام .إضافة لعدم الرضا عن ظروف
العمل والرضا عن الذات وتقدير اجملتم  ،وتشتمل هذه
العوامل على مؤهالت املعلم ،وختصصه ،لكن غياب بعضها،

اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة :هل توجد فروق ذات
داللة إحصائية يف كل عامل من العوامل اخلمسة الكربى
للشخصية لدى اختصاصيي صعوبات التعلم تعزى ملتغريات
(اخلربة ،اجلنس ،املؤهل األكادميي)؟ مت حساب املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات اختصاصيي صعوبات
التعلم على مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية،
واجلدول أدناه يوضح ذلك:

جدول ()4
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اختصاصيي صعوبات التعلم على مقياس العوامل الخمسة
مستوى

المتغير

العصابية

المقبولية

النفتاح على

النبساطية

المتغير

يقظة الضمير

الخبرة
م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

ذكر

4.03

0.43

3.45

0.47

3.18

0.40

3.98

0.58

4.03

0.43

أنثى

4.24

0.44

3.87

0.40

3.36

0.44

4.02

0.42

4.27

0.45

الخبرة

أقل من 5
10 -5
أكثر من 10

3.68
4.14
4.25

0.49
0.46
0.40

3.64
3.23
3.54

0.54
0.43
0.39

3.22
3.15
3.34

0.57
0.40
0.38

3.76
4.21
4.17

0.54
0.41
0.46

4.01
4.22
4.24

0.42
0.44
0.41

المؤهل

بكالوريوس
ماجستري

4.16
4.20

0.46
0.40

3.24
3.74

0.42
0.50

3.21
3.35

0.44
0.38

3.89
4.18

0.58
0.40

4.19
4.28

0.40
0.40

الجنس

مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق مت استخدام حتليل
التباين املتعدد ،واجلدول أدناه يبني ذلك

يتبني من اجلداول ) (4وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات
احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس العوامل
اخلمسة الكربى للشخصية حسب متغريات الدراسة .وملعرفة

جدول()5
نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية حسب
متغيرات الدراسة
مصدر التباين

سمات الشخصية

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الدللة

الجنس

املقبولية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح على اخلربة

2.368
1.135
0.489
0.462

1
1
1
1

2.374
1.146
0.489
0.461

*9.610
*6.736
0.981
2.359

0.002
0.010
0.328
0.124
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مصدر التباين

الخبرة

المؤهل
األكاديمي

الخطأ

*

سمات الشخصية

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الدللة

يقظة الضمري

0.563

1

0.578

3.164

0.076

املقبولية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح على اخلربة
يقظة الضمري

0.318
1.398
0.234
0.426
0.161

2
2
2
2
2

0.157
0.712
0.115
0.217
0.081

0.628
*4.165
0.224
1.104
0.434

0.533
0.016
0.791
0.334
0.648

املقبولية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح على اخلربة
يقظة الضمري

0.165
0.581
0.996
0.598
0.153

1
1
1
1
1

0.165
0.581
0.996
0.598
0.153

0.665
3.417
1.961
3.089
0.832

0.416
0.067
0.163
0.083
0.362

املقبولية
العصابية
االنبساطية

40.63
27.76
82.98

164
164
164

0.26
0.17
0.50

االنفتاح على اخلربة

31.82

164

0.19

يقظة الضمري

29.93

164

0.18

توجد فروق ذات داللة إحصائية

مجي العوامل اخلمسة الكربى للشخصية تعزى إىل متغري املؤهل
العلمي .ويبني اجلدول ) (5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على مجي العوامل
الشخصية تعزى إىل متغري اخلربة التدريسية باستثناء مسة
العصابية ،ولتحديد مصادر تلك الفروق مت استخدام
اختبار) (Scheffeكما يظهر يف اجلدول أدناه:

يبني اجلدول ) (5وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على مسيت الشخصية:
املقبولية ،العصابية تعزى إىل متغري اجلنس ولصاحل اإلناث ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية على مسات الشخصية األخرى
تعزى إىل هذا املتغري .ويظهر اجلدول ) (5عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على

جدول )(6
نتائج اختبار) (Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على سمة العصابية حسب متغير الخبرة.
الخبرة
أقل من  5سنوات
10_5
أكثر من 10

أقل من  5سنوات

10-5

أكثر من 10

المتوسط الحسابي

3.64

3.23

3.54

3.64
3.23
3.54

*4.818
*2.858

-

يظهر من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مسة العصابية حسب متغري اخلربة ،بني اخلربة (أقل من 5
سنوات) ،واخلربة ( )10_5سنوات لصاحل اخلربة (أقل من 5
سنوات) .كما يظهر أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني اخلربة (أقل من  5سنوات) ،واخلربة (أكثر من  )10لصاحل

1.960
-

اخلربة (أقل من  5سنوات) .فقد أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة
على مسيت الشخصية :املقبولية ،العصابية تعزى إىل متغري اجلنس
ولصاحل اإلناث .ويعزو الباحث هذه النتيجة ،من حيث مسة
املقبولية إىل التواصل بني املعلمات داخل املدرسة أكثر منه لدى
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يف مسات الشخصية بني الذكور واإلناث .لذا مت رفض
الفرضية.

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
إىل قابلية املعلمات لإلحراج والتوتر والقلق أكثر من املعلمني،
إضافة إىل ضعف االستقرار االنفعايل هلن مقارنة باملعلمني.
واختلفت هذه النتيجة م نتيجة دراسة (البقيعي )2015 ،اليت
أظهرت وجود اختالف لصاحل اإلناث يف مسيت االنبساط
ويقظة الضمري .كما اختلفت م نتيجة دراسة (Shahamiri
) &Namdrai, 2013اليت أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة

اإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة :هل توجد فروق ذات
داللة إحصائية يف مستوى أبعاد الرضا الوظيفي لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم تعزى ملتغريات (اخلربة ،اجلنس،
املؤهل األكادميي)؟
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
لتقديرات اختصاصيي صعوبات التعلم على أبعاد مقياس الرضا
الوظيفي ،فقد كانت كما هي موضحة يف اجلدول أدناه:

جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اختصاصيي صعوبات التعلم على أبعاد مقياس الرضا الوظيفي
المتغير

مستوى

الرضا عن

الرضا عن الذات

الرضا عن العالقة

المتغير

ظروف العمل

وتقدير المجتمع

مع المسؤولين

الرضا عن الجوانب
المالية والحوافز

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

اجلنس

ذكر
أنثى

2.67
3.37

0.62
0.55

3.12
4.42

0.67
0.41

3.63
4.39

0.42
0.40

3.02
2.60

0.68
0.63

اخلربة

أقل من 5
10 -5
أكثر من 10

2.71
3.01
3.34

0.62
0.63
0.38

3.67
3.73
3.91

0.58
0.54
0.54

3.98
3.90
4.15

0.47
0.56
0.46

2.42
3.13
2.88

0.55
0.40
0.63

املؤهل
األكادميي

بكالوريوس
ماجستري

3.24
2.80

0.56
0.64

3.75
3.79

0.53
0.48

3.83
4.19

0.54
040

3.12
2.50

0.67
079

لتلك الفروق مت استخدام حتليل التباين املتعدد ،واجلدول أدناه
يبني ذلك:

يبني اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس الرضا الوظيفي
حسب متغريات الدراسة .وملعرفة مستويات الداللة اإلحصائية

جدول()8
نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية حسب متغيرات
الدراسة
مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

أبعاد الرضا الوظيفي

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الدللة

الرضا عن ظروف العمل
الرضا عن الذات وتقدير اجملتم
الرضا عن العالقة م املسؤولني

0.019
2.897
1.537

1
1
1

0.019
2.897
1.537

0.051
*7.894
*5.254

0.834
0.005
0.022

الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

0.765

1

0.765

1.769

0.187

الرضا عن ظروف العمل

1.218

2

1.218

1.698

0.179

التباين
اجلنس
اخلربة
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مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

أبعاد الرضا الوظيفي

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الدللة

الرضا عن الذات وتقدير اجملتم
الرضا عن العالقة م املسؤولني
الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

0,035
1.658
0.376

2
2
2

0.035
1.658
0.376

0.053
2.957
0.426

0.948
0.062
0.643

الرضا عن ظروف العمل
الرضا عن الذات وتقدير اجملتم
الرضا عن العالقة م املسؤولني
الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

1.122
0.001
0.328
0.764

1
1
1
1

1.122
0.001
0.328
0.764

3.148
0.003
1.074
1.723

0.073
0.959
0.287
0.218

الرضا عن ظروف العمل

63.594

164

0.352

الرضا عن الذات وتقدير اجملتم
الرضا عن العالقة م املسؤولني
الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

67.126
56.386
79.453

164
164
164

0.364
0.317
0.432

التباين

املؤهل االكادميي

اخلطأ

*

توجد فروق ذات داللة إحصائية.

الواجبات املطلوبة منهن ،وااللتزام باألعمال املدرسية ،وتنفيذ
املشاري الرتبوية بصورة مميزة ومنظمة؛ فهن أكثر التزاما بتنفيذ
التوجيهات ،وهذا جيعل الرضا الوظيفي يف هذا البعد أكثر
لدى اإلناث منه لدى الذكور الذين مياطلون يف تنفيذ
الواجبات املطلوبة منهم ،أو االستماع إىل التوجيهات اليت
يقدمها املسؤولون .وقد اتفقت هذه النتيجة يف جزئية الرضا
عن العالقة م املسؤولني م دراسة (البقيعي.)2015،

فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
على مجي أبعاد الرضا الوظيفي تعزى إىل متغريات اجلنس
واخلربة واملؤهل األكادميي ،باستثناء وجود فروق على بُعدي
الرضا عن الذات وتقدير اجملتم  ،والرضا عن العالقة م
املسؤولني تعزى إىل متغري اجلنس ،ولصاحل اإلناث.
فمن حيث وجود فروق لصاحل اإلناث يف بُعد الرضا عن
الذات وتقدير اجملتم  ،جند أن اإلناث أكثر تقبل للمهنة اليت
تقوم هبا ،والتزام املعلمات بالعمل أكثر منه لدى املعلمني،
كما أن استقرار املعلمات بالعمل يسري بصورة إجيابية أكثر؛
إذ ال تبحث املعلمات عن فرص عمل أخرى أفضل مما هي
عليه ،وبسبب أن العاطفة تطغى على طبيعة اإلناث فهي
تشعر بالفرح عند حتقيق األهداف املنشودة م طالباهتا،
ويشعرها ذلك بنجاحها هي مما يرف مفهوم الذات لديها،
ويعزز تفاعلها م جمتمعها املتمثل بأولياء أمور الطالبات.
يف حني ميكن تفسري وجود فروق بني اجلنسني يف الرضا
عن العالقة م املسؤولني إىل حرص املعلمات على تنفيذ

اإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة :هل توجد عالقة

ارتباطية ذات داللة إحصائية بني كل عامل من العوامل
اخلمسة الكربى للشخصية ،ومستوى الرضا الوظيفي لدى
اختصاصيي صعوبات التعلم؟
مت حساب معامالت ارتباط بريسون بني العوامل اخلمسة
الكربى للشخصية والرضا الوظيفي كما يظهر يف اجلدول
أدناه:
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جدول ()9
معامالت ارتباط بيرسون بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والرضا الوظيف
الرضا الوظيفي

العوامل الخمس الكبرى للشخصية

معامل الرتباط

مستوى الدللة

*0.172
*0.213
*-0.265
0.071
*0.163

0.026
0.003
0.000
0.342
0.040

املقبولية
االنبساطية
العصابية
االنفتاح على اخلربة
يقظة الضمري

فقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إجيابية (موجبة)
ذات داللة إحصائية بني كل من االنبساطية واملقبولية ويقظة
الضمري كعوامل للشخصية ،والرضا الوظيفي الختصاصيي
صعوبات التعلم .فالعالقة االرتباطية املوجبة تعين أن الرضا
الوظيفي يزداد بزيادة االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري
كعوامل للشخصية .ووجود عالقة ارتباطية عكسية (سالبة)
ذات داللة إحصائية بني العصابية ،والرضا الوظيفي
الختصاصيي صعوبات التعلم .والعالقة االرتباطية السالبة تعين
أن الرضا الوظيفي يقل بزيادة العصابية كسمة للشخصية.
وعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني االنفتاح
على اخلربة ،والرضا الوظيفي الختصاصيي صعوبات التعلم.
واتفقت نتيجة الدراسة احلالية م نتيجة
دراسة (بقيعي )2015 ،يف وجود ارتباط بني كل من
االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري م الرضا الوظيفي ،وبينت
دراسة ) ,(Zahi, Willis, Oshen, Zahi & Yang, 2013أن
االنبساطية أقوى العوامل أثرا يف الرضا الوظيفي.
واختلفت نتيجة هذه الدراسة م نتيجة دراسة ( (Shahamiri
 & Namdrai, 2013اليت أشارت إىل وجود عالقة سلبية بني
االنبساطية والرضا الوظيفي.

 حتسني الظروف والعوامل اليت تسهم يف زيادة الرضاالوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم.
 استثمار السمات الشخصية لدى اختصاصيي صعوباتالتعلم يف دعم تعليم ذوي صعوبات التعلم.
 إجراء مزيد من الدراسات حول العالقة بني العواملاخلمس الكربى للشخصية والرضا الوظيفي لعينات يف
اختصاصات أخرى.
المراجع:
أبو غزالة ،مسرية ( .)2009مقياس كفاءة املواجهة وعالقته بالعوامل اخلمسة
الكربى يف الشخصية ،جملة العلوم الرتبوية.260-205 ،)2(17 ،
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The Big Five Personality Factors in Relation to Job Satisfaction among Learning Disabilities Specialists in Jeddah
City.
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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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الخصائص السيكومترية لمقياس تورنتو – لأللكسيثيميا لدى عينة من طالب جامعة الملك سعود
عبداهلل بن أحمد الزهراني

قسم علم النفس – كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
قدم للنشر 1440/1/23هـ  -وقبل 1440/3/26هـ

المستخلص :أجريت عدد من الدراسات التجريبية واليت هدفت الختبار الكفاءة السيكومرتية ملقياس تورنتو لأللكسيثيميا ،ومدى مالءمته
جملتمعاهتم ،وكانت معظم تلك الدراسات تدعم بشكل كبري استخدام هذا املقياس .فقد اتفقت متاماً االختبارات السيكومرتية ملقياس تورنتو ذات
العشرين بنداً واليت أجريت من خالل عدد من الدراسات التجريبية مع األبعاد الثالثة للمقياس (صعوبة حتديد املشاعر – صعوبة وصف املشاعر –
التوجه حنو التفكري اخلارج) ،،وقد أاارت تلك الدراسات إىل أن مثة عالقات ارتباطية إجيابية دالة إحصائياً بني تلك األبعاد الثالثة للمقياس .كما كان
 .هدفت الدراسة احلالية للتعرف على )(Bagbay et al., 1994; Gignac, Palmer, & Stough, 2007هلا قيم عالية على التحليل العامل) للمقياس
اخلصائص السيكومرتية (الصدق ،والثبات ،ملقياس األلكسيثيميا؛ كما هدفت إىل التعرف على البنية العاملية ملقياس األلكسيثيميا ،وإعداد جدول ملعايري
األداء على مقياس األلكسيثيميا إذ ميكن يف ضوئه تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها الطلبة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( ،260طالباً من
طلبة جامعة امللك سعود يف الرياض .مت استخدام اإلحصاءات الوصفية (املتوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري ،والنسب املئوية ،،وكذلك معامالت
 (Principalبطريقة املكونات األساسية )(Exploratory Factor Analysisارتباط بريسون ،ومعامل ألفا كرونباخ ،والتحليل العامل) االستكشايف
 ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن مقياس تورنتو – لأللكسيثيميا يتمتع مبؤارات مقبولة من الصدق والثباتComponent Analysis) .
الكلمات المفتاحية :صعوبة ،حتديد املشاعر ،وصف املشاعر ،التوجه حنو التفكري اخلارج).TAS-20 ،
.
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;& Taylor, 1994; Praceres, Parker, & Taylor, 2000
Sfineos, 1973; Yoshida, 2000).

المقدمة:
يعد الوع) باالنفعاالت ،واملشاعر دليالً على الكفاءة
الوجدانية ،واالجتماعية ،واملهنية للفرد .فالتعبري عن
االنفعاالت هو اكل من أاكال السلوك املميز لإلنسان
الذي ميكن من خالله احلكم على اخصيته وقدرته على
التواصل مع من حوله ،والتأثري فيهم ،وجذب انتباههم،
والتعاطف معهم ؛ فضالً عن ذلك تُعد املشاعر من املكونات
األساسية يف اخصية اإلنسان فه) تُضف) على حياة
معن خاصا ،وُمتكنه من االستمتاع هبا ،فامتالكه
الشخص ً
هلا ،وقدرته على التّعبري اللفظ) وغري اللفظ) عنها ،يبدو يف
غاية األمهية ؛ وذلك لضمان استمرار التّوافق احليوي النفس)
االجتماع) لديه  ،Bio-Psycho Social Adjustmentيف حني
َّ
أن العجز يف التّعبري اللفظ) وغري اللفظ) عن املشاعر ،قد

كما وجدت األلكسيثيميا لدى املرضى الذين يعانون
اآلالم املزمنة دون أن يكون هلا سبب حمدد؛ مبا يف ذلك
املرضى الذين يعانون من اضطراب الفيربوميالغيا ( van
 ، ،Middendorp et al., 2008واالكتئاب ،واالضطرابات
السيكوسوماتية ( ،،Kusevic et al., 2013وارتفاع ضغط الدم،
ومرض كروون ،واملرضى النفسيني الذين يعانون من
(اضطرابات اهللع ،والقلق ،واالكتئاب ،،وأيضاً أولئك الذين
يعانون من مرض الكلى ،وأمراض الروماتيزم (Marchesi et al.,
2013; Sayar, Kirmayer, & Taillefer, 2004; Silva,
& Freitas, Moreira, Santos, & Almeida, 2016; Di Tella

 Castelli, 2016).ومن ناحية أخرى فإن نسبة انتشار
األلكسيثيميا فاقت  %7بني السكان & (Steinweg, Dallas,
) Rea, 2011دون أن يكون هناك ارتباط بأي اضطرابات
حمددة ( ;(Cox, Kuch, Parker, Shulman, & Evans, 1994
) ،Praceres et al., 2000; Yoshida, 2000, 2007كما أنه من
املعروف أن نسبة انتشار اضطراب الفيربوميالغيا كان أكثر
لدى النساء ( .،Hintistan, Cilingir, & Birinci, 2013يف
دراسة حديثة أاارت إىل أن املرضى الذين يعانون من
اضطرابات مزمنة لألمل يعانون من األمل ،واالكتئاب والذي من
املرجح أن يزدادوا سوءًا مع مرور الوقت بني أولئك الذين
يعانون من األلكسيثيميا ( Saariaho, Saariaho, Mattila,
.،Joukamaa, & Karukivi, 2016
اإلحصاءات اليت نشرها املعهد الربازيل) للجغرافيا
واإلحصاء )(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
عام  .2004واليت أاارت إىل أن  ٪12.4من الربازيليني الذين
ترتاوح أعمارهم بني ( ،57-15مل حيصلوا على التعليم أو
حصلوا على أقل من سنة واحدة من الدراسة ،وأن  ٪8.3من
السكان أميون ( .،IBGE, 2016وقد حبثت الدراسات العالقة
بني احلالة االجتماعية ،واالقتصادية ،ومستوى التعليم
واأللكسيثيميا .(Carneiro & Yoshida, 2009; Lumley,

يُؤدي إىل اضطرابات يف الشخصية من جانب ،والتّواصل البني
اخص) من جانب آخر ( .،Nemiah, 1997ونظراً َّ
ألن
اإلنسان بطبيعته فاعل ومنفعل معاً يف ٍ
آن واحد ،فإنه ليس
مبعزل عن تأثري األحداث ،واملواقف الضاغطة فيه ،والذي قد
يُؤدي تأثريها إىل ظهور اضطرابات نفسية لديه ،كاالكتئاب
 Depressionمثالً؛ الذي أصبح من أكثر االضطرابات
النفسية انتشاراً يف مجيع الثقافات اإلنسانية (إبراهيم.،1998 ،
أوضحت التقارير األوىل أن املرضى الذين يعانون من
صعوبات وصف املشاعر ،والتمييز بني املشاعر واجلسم،
واألحاسيس كان لديهم تركيز أكثر على اخلربات اليت تعتمد
على األمناط املعرفية (،Taylor, Bagby, & Parker, 2003a
إىل جانب نقص يف اجلوانب العاطفية ( Swart, Kortekaas,
 ،،& Aleman, 2009; Di Tella & Castelli, 2016ظهر
مصطلح األلكسيثيميا يف أواخر األربعينيات ( ،1940والذي
مت صياغته يف عام ( ،1972على يد سيفنيوس ،وذلك لوصف
املرضى الذين يعانون من تلك الصعوبات اآلنفة الذكر ممن مل
تنطبق عليهم معايري أهلية العالج النفس) ( (Bagby, Parker,

114

عبداهلل بن أمحد الزهراين :اخلصائص السيكومرتية ملقياس تورنتو – لأللكسيثيميا لدى عينة من طالب جامعة امللك سعود

( ،4املطابقة االجتماعية ( ،5احلياة اخليالية الفقرية وسوء
استدعاء احللم (.،Taylor et al, 1985, 2003a
وكان مقياس ( ،TASيف البداية حيتوي على ( ،41بنداً
وكانت االستجابة عليه وفقاً ملقياس ليكرت مكونة من مخس
استجابات ،1( :ال أوافق بشدة ،2( ،ال أوافق إىل حد ما،
( ،3ال أوافق وال أختلف ،4( ،أوافق إىل حد ما ،و (،5
بندا مت
أوافق بشدة .ومن بني هذه البنود الـ (ً ،25( ،،41
إعدادها من قبل مؤلفني آخرين ،مثانية بنود كانت مستمدة
من مقياس الشخصية لشالينج سفينوس اخصية مقياس
( ،،SSPSوأربعة بنود من املقياس كانت مستمدة أيضاً من
مقياس الوع) ،والوع) االستباق) من اضطراب األكل لغارنر
ورفاقه (،،Garner, Olmsted, & Polivy, 1983( ،1983
وأربعة بنود أخرى كانت من مقياس احلاجة إىل اإلدراك
) .(Cacioppo & Petty, 1982وتلك البنود الـ( ،16مت
تنقيحها ،وكانت االستجابة عليها مخس نقاط على مقياس
ليكرت ) . (Taylor et al., 2003aتايلور ،ورفاقه ( ،1985إذ
قاموا بإجراء دراسة استطالعية مكونة من ( ،542طالبًا
جامعيًا يدرسون يف قسم علم النفس ( ،68.5%من جامعتني
كنديتني .وبعد إجراء التحليل العامل) للمقياس مت اإلبقاء
على ( ،26بنداً من أصل املقياس ( 41بنداًTaylor et al., ( ،
.،1985, 2003a
لقد أجريت عدد من الدراسات التجريبية واليت هدفت
الختبار الكفاءة السيكومرتية ملقياس تورنتو لأللكسيثيميا،
ومدى مالءمته جملتمعاهتم ،وكانت معظم تلك الدراسات
تدعم بشكل كبري استخدام هذا املقياس .فقد اتفقت متاماً
االختبارات السيكومرتية ملقياس تورنتو ذات العشرين بنداً
واليت أجريت من خالل عدد من الدراسات التجريبية مع
األبعاد الثالثة للمقياس (صعوبة حتديد املشاعر – صعوبة
وصف املشاعر – التوجه حنو التفكري اخلارج) ،،وقد أاارت
تلك الدراسات إىل أن مثة عالقات ارتباطية إجيابية دالة
إحصائياً بني تلك األبعاد الثالثة للمقياس .كما كان هلا قيم

) Stettner, &Wehmer, 1996وعلى الرغم من ذلك ،فإن
نقصا يف أدوات تقييم األلكسيثيميا  ،واليت حتتاج إىل
هناك ً
إعادة تعديل ،وتكييف بشكل مناسب لالستخدام مع
األاخاص ذوي املستويات املنخفضة من التعليم .وأظهرت
دراسة نشرت يف عام  2015أن الناس الذين لديهم مستويات
منخفضة من التعليم يعانون من صعوبات أكثر يف االستجابة
على استبانة تطبيقية ذاتية بشأن النشاط البدين ،واليت تبني
نتيجة لذلك أهنا تفتقر إىل معامالت صدق كافية لالستخدام
مع هذه اجملموعة؛ مما يؤكد احلاجة إىل تكييف األدوات
لالستخدام مع األاخاص ذوي املستويات منخفضة التعليم
( .،Winckers et al., 2015وقد أظهرت الدراسات أن
اخلصائص األلكسيثيمية تزداد مع التقدم يف العمر ،األمر
الذي يقودنا إىل الرتكيز أكثر على عمليات التفكري
( ،Hintistan et al., 2013وأن أولئك الذين لديهم مستوى
أقل من التعليم تظهر لديهم اخلصائص األلكسيثيمية يف وقت
مبكر ( Onor, Trevisiol, Spano, Aguglia, & Paradiso,
.،2010
كان بعض أدوات تقييم األلكسيثيميا قد وضعت يف
السبعينات ( ،1970sوالثمانينات ) (1980sامليالدية ،وكان أحد
أكثر تلك األدوات املستخدمة ايوعاً لقياس األلكسيثيميا هو
مقياس تورونتو لأللكسيثيميا ( ،،TASوالذي أعده كل من
تايلور ،ريان ،وباجيب يف )(Bagby, Parker, et al., (1980s
1994; Bagby, Taylor, & Parker, 1994; Praceres et al.,
2000; Taylor, Bagby, & Parker, 2003b; Wiethaeuper,
Balbinotti, Pelisoli, & Barbosa, 2005; Yoshida, 2000,

) ،2007كبديل لبعض املقاييس مثل :مقياس الشخصية
لشالينج  -سفينوس ومقياس ومستشفى بيت إسرائيل
النفس) ،واليت كانت تعاين من الضعف يف خصائصها
السيكومرتية (Taylor et al., 1988, 2003b; Taylor, Ryan,
) .& Bagby, 1985ويقيس مقياس ( ،TASمخس أبعاد رئيسة
لأللكسيثيميا ه) ،1( :صعوبة وصف املشاعر ،2( .صعوبة
التمييز بني املشاعر واألحاسيس اجلسدية ( ،3عدم التأمل
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عالية على التحليل العامل) للمقياس

يف السياق نفسه قارنت بني منوذج تورنتو للمقابلة
لأللكسيثيميا ( ،TSIAمبقياس آخر يستخدم لأللكسيثيميا
( ،BVAQقد ارتبط بشكل دال إحصائياً بالبعد الرابع
(صعوبة التخيل ،،ولكنه مل يرتبط بشكل دال إحصائياً مع
بقية األبعاد الثالثة للمقياس ( .،TAS-20لقد وجد تايلور
وبقيب ( ،2016أن البنود اخلاصة ببعد صعوبة التخيل مل ترتبط
بشكل جيد ببقية األبعاد الثالثة للمقياس ،وأن معظم
الدراسات التجريبية يف هذا اجملال قد توصلت لنفس النتيجة
السابقة (Taylor & Bagby, 2016; Czernecka &Szymura,
) ،2008كما أاارت معظم الدراسات التجريبية اليت أجريت
على األاخاص الذين يعانون من درجة عالية من
األلكسيثيميا ،أو مستوى أقل لأللكسيثيميا إىل أنه ال توجد
اختالفات يف مالحظة الكفاءة التخيلية ،أو حىت احليوية
للتخيل البصري املرئ) ( Bausch et al., 2011; Golena,
 .،2014وكحصيلة طبيعية فإن حصيلة نتائج تلك الدراسات
التجريبية تقودنا إىل التساؤل اآليت :إىل أي مدى يكون بعد
صعوبة التخيل جزءا من األلكسيثيميا (Watters, Taylor,
ً

;(Bagbay et al., 1994

).Gignac, Palmer, & Stough, 2007
كان مقياس تورنتو  -النسخة األصلية األوىل -
حيتوي على بعد رابع يسمى " بعد صعوبة التخيل "والذي
كان يعد جزءاً من بنية املقياس املعد سابقاً .ولكن عندما
أجريت عدد من الدراسات التجريبية السابقة واليت تناولت
اخلصائص السيكومرتية للمقياس بأبعاده األربعة توصلت إىل
أن ذلك البعد الرابع (صعوبة التخيل ،إما أنه غري مرتبط أو
مرتبط بشكل سليب ببقية األبعاد الثالثة للمقياس ( Havilan et
 ،al., 1991; Taylor et al., 1985لذا فإن ما توصلت إليه
هذه الدراسات من نتائج قد حدت بفريق إعداد هذا املقياس
إىل أن جيد يف ذلك سبباً يف استبعاد ذلك البعد (صعوبة
التخيل ،من املقياس ( .،Taylor et al., 1992وعلى النقيض
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, 2016; Watters, Taylor, Quilty, & Bagby,
2016).

(Bagby et al., 2006; Caretti et al., 2011; Grabe et al.,
2009; Inslegers et al., 2013).

كان يوايدا ( ،2000أول من طور النسخة الربازيلية من
مقياس ( ،TASوالذي حيتوي على ( ،26بنداً ،وذلك
باستخدام عينة من ( ،581طالبًا ( ،23.2%من الذكور،
والذين تراوحت أعمارهم بني ( ،52-17عاماً من جامعة
خاصة يف مدينة ساو باولو .وقد أسفرت نتائج التحليل
العامل) عن أربعة عوامل كانت متسقة مع بناء مقياس
األلكسيثيميا العامل األول :ااتمل على البنود (،8 ،4 ،3 ،1
 ،26 ،25 ،23 ،22 ،20 ،17 ،14 ،10واملرتبطة بالقدرة
على حتديد ووصف املشاعر ،والتمييز بني املشاعر ،واجلسم،
واألحاسيس .العامل الثاين :ااتمل على البنود (،15 ،5 ،2
 ،18 ،16واملرتبطة بأحالم اليقظة .العامل الثالث :احتوى
على البنود ( ،24 ،21 ،19 ،13 ،11 ،9 ،7واملرتبطة خارجياً
مبنحى التفكري .والعامل الرابع :تضمن البندين (،12، 6

ومن جانب آخر ،فإنه من خالل عدد من الدراسات
االرتباطية مع مقاييس أخرى تستخدم لأللكسيثيميا أوصت
باستخدام منهجية خمتلفة ( .،Podsakoff et al., 2003فقد
عنيت كل من العينات اخلمسة باختبار معامالت االرتباط بني
منوذج تورنتو للمقابلة لأللكسيثيميا ( ،TSIAواملقياس تورنتو
األصل) لأللكسيثيميا (،TAS-20
(Bagby et al., 2006; Caretti et al., 2011; Grabe et al.,
2009; Inslegers et al., 2013).

إن يف معظم تلك العينات الثالثة — لنموذج تورنتو
للمقابلة لأللكسيثيميا ( ،TSIAومقياس تورنتو األصل)
لأللكسيثيميا (— ،TAS-20ال توجد عالقات ارتباطية دالة
إحصائياً بالدرجة الكلية للمقياس ((Bagby et al., ،TAS-20
 ،2011(2006; Caretti et al.,يف حني توجد دراسة أجريت
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 .1ما اخلصائص السيكومرتية (الصدق ،والثبات ،ملقياس
األلكسيثيميا على عينة سعودية من طلبة جامعة امللك سعود
بالرياض؟
 .2ما البنية العاملية ملقياس األلكسيثيميا على عينة سعودية
من طلبة جامعة امللك سعود بالرياض؟
 .3ما معايري األداء على مقياس األلكسيثيميا ميكن يف
ضوئها تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها طلبة جامعة
امللك سعود بالرياض؟

واملرتبطة ببعد القدرة على التواصل باملشاعر حنو اآلخرين
(.،Yoshida, 2000, 2007
يوفر مركز التحليل النفس) وأحباث األمل والعالج يف الربازيل
العالج النفس) للمرضى الذين يعانون من ظروف مؤملة.
ويرتبط هذا املركز بقسم الطب النفس) يف جامعة ساو باولو
االحتادية اليت توفر— مثلها مثل غريها من خدمات الصحة
اعا خمتلفة من خدمات الرعاية
العامة يف الربازيل — أنو ً
الصحية للمرضى الذين يعانون من اخنفاض يف مستوى
التعليم؛ مبا يف ذلك العالج النفس) ،والعالج الطبيع)،
وتقدمي االستشارات املتعلقة بالتغذية .إن من أهداف العالج
النفس) تشجيع النواح) العقلية للظواهر املتعلقة باجلسد،
وتشجيع املعتقدات املتعلقة باملشاعر واألحاسيس ،وغريها من
اجلوانب املتعلقة باملشاعر الداخلية للفرد بالعامل الذي يعيش
فيه ( Semer, 2012; Pirlot & Corcos, 2012; Taylor,
.،Bagby & Parker, 2016
إن تقييم فعالية العالج النفس) يف احلد من أعراض
األلكسيثيميا ،وتعزيز قدرة املرضى على حتديد ،ووصف
مشاعرهم يتطلب أدوات تقييم مناسبة .وبالنظر إىل أن نسبة
كبرية من مستخدم) اخلدمات الصحية العامة لديها اخنفاض
يف مستوى التعليم يف بعض األحيان؛ فقد لوحظ أنه من
الضروري إجياد مقياس لأللكسيثيميا يكون مناسباً لالستخدام
مع هذه الفئة من األفراد .ويف ضوء عدم وجود مقياس خاص
بالبيئة السعودية – على حد علم الباحث  -فإن هذه
الدراسة تسعى إىل إعداد مقياس فعال يستخدم مع البالغني
الذين يعانون من أعراض تتعلق باأللكسيثيميا ،ومن مث إجياد
مقياس يتميز خبصائص سيكومرتية مناسبة تكون معينة
لألخصائيني النفسيني من جهة ،وللباحثني يف اجملال النفس)
من جهة أخرى لتقييم األلكسيثيميا.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 .1التعرف على اخلصائص السيكومرتية (الصدق ،والثبات،
ملقياس األلكسيثيميا على عينة سعودية من طلبة جامعة امللك
سعود بالرياض.
 .2التعرف على البنية العاملية ملقياس األلكسيثيميا
باستخدام عينة سعودية من طلبة جامعة امللك سعود
بالرياض.
 .3إعداد جدول معايري األداء على مقياس األلكسيثيميا
ميكن يف ضوئه تفسري الدرجات اخلام اليت حيصل عليها طلبة
جامعة امللك سعود بالرياض.
أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها النظرية من اجلدوى العلمية
والعملية ملقياس األلكسيثيميا بشكل عام كإضافة جديدة
للمكتبة العربية لتلبية حاجات العاملني يف القطاعات التعليمية
والصحية اليت تعن بالصحة النفسية.
كما تأيت أمهية هذه الدراسة من الناحية العملية التطبيقية
كوهنا أول دراسة على البيئة السعودية – على حد علم
الباحث  -ميكن من خالهلا توفري أداة قياس فعالة تستخدم
وتعني على تقييم وتشخيص لأللكسيثيميا ذات خصائص
سيكومرتية مناسبة ميكن أن تستخدم من قبل املتخصصني

مشكلة الدراسة:
حتددت مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية:
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والعاملني يف ميدان اإلرااد والعالج النفس) من أخصائيني
نفسيني وباحثني سواء أ كان ذلك يف داخل مستشفيات
الصحة النفسية وجممعات األمل ،أم يف أماكن تقدمي اخلدمات
الصحية األخرى يف مراكز وعيادات خارج بيئة املستشفيات.

األساليب اإلحصائية:
مت استخدام احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (
 ،22واألساليب اإلحصائية اآلتية:
املتوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري ،والنسب املئوية،
معامل ألفا كرونباخ ،معامل ارتباط بريسون ،والتحليل العامل)
االستكشايف من الدرجة األوىل ،والتحليل العامل)
االستكشايف من الدرجة الثانية.
SPSS

مصطلحات الدراسة:
األلكسيثيميا (:)Alexithymia

حالة تعكس جمموعة من أوجه القصور يف القدرة على
التّعامل مع االنفعاالت من الناحية املعرفية ،كما تعكس
صعوبات لدى الفرد يف تنظيم وجدانياته & (Taylor, Ryan,
) .Bagby, 1994ويعرف إجرائياً ،بالدرجة اليت حيصل عليها
على مقياس األلكسيثيميا املستخدم يف هذه الدراسة.

إجراءات الدراسة
مجتمع الدراسة :طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
والبالغ عددهم وفقاً إلحصائية وكالة الكلية لشؤون الطالب
( ،1264طالباً.

عينة الدراسة:

حدود الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( ،260طالباً من طلبة كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود املسجلني للعام الدراس)
 1439/1438يف الفصل الدراس) الثاين يف مستوى
البكالوريوس ،اختريوا بطريقة عشوائية بسيطة ،واليت مثلت ما
نسبته ( ،%20.6من جمتمع الدراسة .ويبني اجلدول رقم (،1
توزيع عينة الدراسة وفقاً لبياناهتم األولية.

اقتصر تقنني مقياس األلكسيثيميا على احلدود اآلتية:
الزمانية :الفصل الدراس) الثاين من العام الدراس)

(1438-1439هـ،
.،2018/3/15

خالل

الفرتة

(-2018/1/21

البشرية :طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.

جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األولية
المتغيرات

املستوى التعليم) لألب

املستوى التعليم) لألم

التصنيف

العدد

النسبة

ابتدائ)
متوسط
ثانوي
جامع)
دراسات عليا
مل حيدد
ابتدائ)
متوسط
ثانوي
جامع)

45
33
72
78
20
12
72
33
71
57

17.6
12.9
28.2
30.6
7.8
2.7
28.2
12.9
27.8
22.4
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دراسات عليا
مل حيدد
أعزب
متزوج
مطلق
أرمل
أقل من  5أفراد
من  6-8أفراد
من  9أفراد فأكثر
مل حيدد
أقل من  5أالف لاير
من  10-5أالف لاير
من  20-10ألف لاير
أكثر من  20ألف لاير
مل حيدد

احلالة االجتماعية

عدد أفراد األسرة

دخل األسرة

اجملموع

أوالً:

مقياس

تورنتو

255

100.0

ُجييب الـ ُمستجيب عن عبارات املقياس وفقاً ملقياس ليكرت
اخلماس) ،إذ تُعطى اإلجابة غري موافق بشدة ( ،5درجات،
وغري موافق بدرجة متوسطة ( ،4درجات ،وغري متأكد (،3
درجات ،وموافق بدرجة متوسطة (درجتان ،،وموافق بشدة
(درجة واحدة .،ويتم عكس الدرجات الوزنية يف العبارات
السالبة اآلتية ( ،9-13-18لكل مستوى من مستويات
اإلجابة .وجبمع الدرجات لكل األعراض األربعة ،يتم حتديد
درجة األعراض األلكسيثيمية لدى املكتئب املستجيب إذ
ترتاوح الدرجة الكلية للمقياس بني ( .،20-100وقد بلغ
ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ ( ،،0.81وكذلك بلغ ثبات
املقياس بطريقة إعادة االختبار (.،0.77
وألغراض الدراسة احلالية فقد متت ترمجة املقياس إىل اللغة
العربية  ،ومت عرضه على متخصصني يف اللغة اإلجنليزية للتأكد
من سالمة الرتمجة ،ومت إجراء التعديالت املناسبة يف ضوء
مالحظاهتم وآرائهم ،كما متت ترمجته بصورة عكسية من اللغة
العربية إىل اللغة اإلجنليزية ،ومت التّحقق من دالالت صدق
احملكمني للمقياس على البيئة السعودية من خالل عرضه على
( ،7من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء

أدوات الدراسة:
لأللكسيثيميا

5
22
190
37
23
10
52
115
86
7
43
74
75
58
10

2.0
6.7
74.5
14.5
9.0
2.0
20.4
45.1
33.7
0.8
16.9
29.0
29.4
22.7
2.0

Toronto

):)Alexithymia Scale – TAS

أع ّده تايلور وريان وباجيب
(Toronto
) ،1994ويُطلق عليه مقياس "تورنتو"
) ، Alexithymia Scale – TASإذ يُعد هذا املقياس من أوسع
األدوات استخداماً يف تشخيص مرضى األلكسيثيميا ،ويتكون
هذا املقياس من ( ،20بنداً موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة
وذلك على النحو اآليت:
( ،1بعد صعوبة حتديد املشاعر ،ويضم ( ،7بنود تقيس هذا
البعد مثل "لدي مشاعر لست قادراً على حتديدها بشكل
واضح".
( ،2بعد صعوبة وصف املشاعر ،ويضم ( ،5بنود مثل
"أجد صعوبة يف وصف مشاعري حنو اآلخرين".
( ،3بعد التوجه اخلارج) يف التفكري ويضم ( ،8بنود مثل "
أجد أن استكشاف مشاعري يفيدين يف حل مشكاليت
الشخصية"
(Taylor, Ryan & Bagby,
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هيئة التدريس يف ختصصات علم النفس ،واإلرااد النفس) يف
جامعة امللك سعود ،وذلك هبدف الوقوف على دالالت
صدق احملكمني لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة ،واحلكم
على حمتوى البنود وفقاً للمعايري اآلتية :مالءمة البنود
للمقياس ،وسالمة صياغة البنود ،ومدى وضوح املعن من
الناحية اللغوية ،كما مت اعتماد معيار  %75كنسبة اتفاق
وذلك لقبول الفقرة .واقرتح احملكمون جمموعة من املالحظات
الطفيفة على بعض بنود املقياس تتعلق بصياغة بعض البنود،
إذ مت األخذ جبميع التّعديالت املقرتحة يف الصورة النهائية
للمقياس.
كما قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخل)
للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بني الدرجة
على البند وبني البعد الذي ينتم) إليه البند ،والدرجة الكلية
على املقياس .وقد كانت النتائج كما يف اجلدول (،،2
واجلدول ).،3

لإلجابة عن السؤال األول :والذي ينص على" ماا مؤشارات
الخص ا ااائص الس ا اايكومترية (الص ا ااد

والثب ا ااات) لمقي ا اااس

األلكس ايثيميا علااى عينااة سااعودية ماان طلبااة جامعااة الملااك
سااعود بالريااا

" فقــد مت حســاب صــدق االتســاق الــداخل)

للمقي ــاس م ــن خ ــالل حس ــاب مع ــامالت ارتب ــاط بريس ــون ب ــني
الفقرات والدرجة الكليـة للمقيـاس ،كـدليل علـى صـدق املقيـاس
وكانــت معــامالت االرتبــاط دالــة إحصــائياً بــني الفقــرة واجملمــوع
الكلــ) للمقيــاس كمــا هــو موضــح باجلــدول رقــم ( .،2كمــا مت
حســاب ثبــات املقيــاس مــن خــالل معامــل ألفــا كرونبــاخ لبعــد
صــعوبة حتديــد املشــاعر ،ولبعــد صــعوبة وصــف املشــاعر ،ولبعــد
التوجــه اخلــارج) يف التفكــري ،وملقيــاس األلكســيثيميا كليًــا ،كمــا
مت اســتخراج ثبــات االختبــار عــن طريــق إعــادة التطبيــق كمــا هــو
موضح باجلدول رقم (.،3
أوالً :االتساق الداخل) ملقياس األلكسيثيميا:
وحلساب االتساق الداخل) قام الباحث حبساب اآليت:
أ .عالقة االرتباط بطريقة بريسون بني درجات أفراد العينة على
كــل فقــرة م ــع الدرجــة الكليــة للمقي ــاس واجلــدول اآليت يوض ــح
ذلك:

نتائج الدراسة:
جدول (،2
معامالت ارتباط بنود مقياس األلكسيثيميا بالدرجة الكلية للمقياس
م

معامل االرتباط بالمقياس

م

معامل االرتباط بالمقياس

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

* دالة عند مستوى 0.05
** دالة عند مستوى 0.01
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بدرجة عالية من االتساق الداخل).
ثانياً :ثبات مقياس األلكسيثيميا:
للتحقق مـن ثبـات مقيـاس األلكسـيثيميا ومسـتوى صـالحيته
ونســبة موثوقيتــه قــام الباحــث باســتخدام معامــل ألفــا-كرونبــاخ
( ،،Cronbach's Alphaواجل ـ ــدول رقـ ــم ( ،3يوضـ ــح نت ـ ــائج
معامالت الثبات ألبعاد مقياس األلكسيثيميا.

يتض ــح م ــن خ ــالل اجل ــدول ( ،2الس ــابق أن ق ــيم مع ــامالت
االرتبـ ـ ـ ــاط لفق ـ ـ ـ ـرات البع ـ ـ ـ ــد األول بالدرجـ ـ ـ ــة الكليـ ـ ـ ــة ملقي ـ ـ ـ ــاس
األلكســيثيميا قــد تراوحــت بــني ( ،812 - .205ومجيعهــا قــيم
دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائياً عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى ( ،،0.01فيمـ ـ ــا كانـ ـ ــت قـ ـ ــيم
معــامالت ارتبــاط فق ـرات البعــد الثــاين بالدرجــة الكليــة ملقيــاس
األلكسيثيميا قد تراوحت بـني ( ،،753- .404ومجيعهـا أيضـاً
قــيم دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى ( ،،0.01وهــذا يــدل علــى أن
مقياس األلكسيثيميا يتمتع
جدول (،3
يوضح معامالت الثبات ملقياس األلكسيثيميا وأبعاده الرئيسة
البعد

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

صعوبة حتديد املشاعر

7

.86

صعوبة وصف املشاعر

5

.66

التوجه اخلارج) يف التفكري

8

.61

الثبات الكلي لمقياس األلكسيثيميا

20

.85

يتضح من جدول رقم ( ،3أن قيمة معامل الثبات
باستخدام طريقة ألفا كرونباخ لبعد صعوبة حتديد املشاعر
تساوي ( ،،.86ولبعد صعوبة وصف املشاعر تساوي (،،.66
وه) قيم ثبات مرتفعة ،وكانت قيمة معامل الثبات لبعد
التوجه اخلارج) يف التفكري تساوي ( ،،.61وملقياس
األلكسيثيميا كليًا تساوي ( ،،.85كما مت استخراج الثبات عن
طريق التجزئة النصفية ،فقد بلغت ( ،،.67وكذلك باستخدام
طريقة جتمان فقد بلغت ( ،،.64وه) قيم ثبات جيدة ،مما
يشري إىل اتصاف املقياس بدرجة مناسبة من الثبات.
اتفقت نتائج الدراسة احلالية فيما يتعلق باالتساق الداخل)
للمقياس ،وكذلك معامالت الثبات للمقياس مع أبعاده
الرئيسة مع عدد من الدراسات األجنبية ;(Bagby et al., 2006

معامل الثبات

معامل الثبات

بالتجزئة النصفية

بطريقة جتمان

.67

.64

الصدق والثبات للدراسة احلالية ،وقد كانت دالة إحصائياً عنـد
مسـ ــتوى داللـ ــة ( ،،0.01وهـ ــذا يشـ ــري إىل أن املقيـ ــاس يتمتـ ــع
بدرجة مناسبة من الصدق والثبات.
لإلجابة عن السؤال الثاني :والذي ينص علاى" مااهي البنياة
العاملية لمقيااس األلكسايثيميا علاى عيناة ساعودية مان طلباة

جامعة الملك ساعود بالرياا ؟" وللتعـرف علـى البنيـة العامليـة
للص ــورة احلالي ــة للمقي ــاس اس ــتخدم الباح ــث التحلي ــل الع ــامل)
(Principal
االستكش ــايف وف ــق أس ــلوب املكون ــات الرئيس ـ ـة
Component Analysis).

للتحقــق مــن مناســبة البيانــات للتحليــل العــامل) مت اختبــار
البيانات عـن طريـق اختبـار كـايزر ومـاير وأولكـن ( ،KMOفقـد
بلغ ــت قيم ــة ( ،KMO= 0.867وه ــ) أعل ــى م ــن احل ــد األدى
املطلــوب .ممــا يؤكــد مالءمــة البيانــات للتحليــل العــامل) .ويــدعم
ذلك قيمـة بارتليـت سفارسـيت ( ،Bartlett's - Sphericityفقـد
كان ــت قيم ــة مرب ــع ك ــاي لبارتلي ــت ( ،1481.338وه ــ) دال ــة
إحص ــائياً إذ بلغ ــت قيم ــة ""sigالقيمــة "صــفر" ( ،P=0.000مم ــا
يؤيد رفضنا للفرضية الصـفرية الـيت تقـول إنـه ال يوجـد ارتباطـات

Caretti et al., 2011; Grabe et al., 2009; Inslegers et al.,
2013; Semer, 2012; Pirlot & Corcos, 2012; Taylor,
Bagby & Parker, 2016).

الــيت أجريــت علــى هــذا املقيــاس (األلكســيثيميا ،إذ كانــت
معــامالت الصــدق والثبــات قريبــة إىل حــد كبــري مــع معــامالت
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جوهريًا إذا كانت قيمة جـذره الكـامن ( ≤  ، 1.0صـحيح ،كمـا
ح ـ ــددت العوام ـ ــل اجلوهريـ ــة باحتوائهـ ــا علـ ــى ث ـ ــالث تش ـ ــبعات
جوهري ــة عل ــى األق ــل ،وق ــد اس ــتخدمت القيم ــة ( ،0.30كح ــد
أدى لقبــول تشــبعات الفقـرات بالعوامــل ،ووف ًقـا هلــذا اإلجـراء مت
استخالص )،5
عوامل ،كما هو مبني بالشكل رقم (.،1

بـ ــني فق ـ ـرات املقيـ ــاس .وللتعـ ــرف علـ ــى البنيـ ــة العامليـ ــة للصـ ــورة
احلالي ـ ـ ـ ــة للمقيـ ـ ـ ـ ـاس اس ـ ـ ـ ــتخدم الباح ـ ـ ـ ــث التحلي ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ــامل)
االستكش ــايف وف ــق أس ــلوب املكون ــات الرئيس ـ ـة ( Principal
 ،،Component Analysisإذ مت حتلي ــل املص ــفوفة االرتباطي ــة
لفق ـرات املقي ــاس ،وذل ــك باس ــتخدام حم ــك ك ــايزر ( ،Kaiserيف
اختي ــار ع ــدد العوام ــل (دودي ــن ،،2010 ،حبي ــث يع ــد العام ــل

الشكل رقم ( ،1عوامل التحليل العامل) من الدرجة األوىل

الشكل البيا

():
1

عوامل التحليل العاملي من الدرجة االو

تفسريها بالعوامل املستخرجة من التحليل العامل) من الدرجة
األوىل بلغت ( ،0.59فيما تفسر يف املتغري رقم ( ،6ما نسبته
( ،0.67وكلما زادت قيمة االارتاكيات كان ذلك مميزاً،
واجلدول رقم ( ،4يبني ذلك .مث مت إجراء حتليل عامل) من
الدرجة الثانية للعوامل الـ ) (5بنفس اإلجراءات السابقة ،ووف ًقا
هلذا اإلجراء مت استخالص عاملني ،كما هو مبني بالشكل
البياين رقم ( ،،2وقد فسرت ما نسبته ( ،% 40من التباين
الكل) للعوامل ،جبذر كامن بلغ ( ،،1كما هو مبني باجلدول
رقم (.،5

تشبعا داالً على العامل
وقد تبني أن الفقرات اليت تشبعت ً
األول بلغت ( ،12فقرة ،وهذا يؤكد متركز فقرات املقياس حول
عامل عام تشرتك فيه فقرات املقياس ،وقد تبني أن هذه
العوامل فسرت ما نسبته ( ،% 56.46من التباين الكل)
للمقياس وقد تراوحت اجلذور الكامنة هلذه العوامل بني
( ،5.61إىل ( ،1.1بني العامل رقم ( ،1والعامل رقم (،،5
واجلدول رقم ( ،5يبني ذلك .وكذلك قيمة االارتاكيات
للفقرات واليت متثل نسبة التباين املفسر بواسطة العوامل
املستخرجة ،إذ نالحظ أن اارتاكية املتغري األول اليت ميكن
جدول ()4
قيمة االشتراكيات للفقرات
الفقرة

االشتراكيات

الفقرة

االشتراكيات

A1
A2

.589
.528

A11
A12

.531
.618
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الفقرة

االشتراكيات

الفقرة

االشتراكيات

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

.519
.633
.620
.670
.518
.683
.727
.549

A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

.536
.615
.413
.433
.557
.541
.688
.325

جدول ()5
الجذر الكامن للعوامل من الدرجة الثانية

العامل

اجلذر الكامن

النسبة التفسريية

النسبة الرتاكمية

1
2
3
4
5

5.607
1.805
1.458
1.287
1.137

28.034
9.027
7.289
6.434
5.683

28.034
37.060
44.349
50.784
56.466

جدول ()5
الجذر الكامن للعوامل من الدرجة الثانية
العامل

اجلذر الكامن

النسبة التفسريية

النسبة الرتاكمية

1
2

1
1

20
20

20
40
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الــدرجات اخلــام الــيت حيصــل عليهــا طلبــة جامعــة امللــك ســعود
بالريــاض؟" فقــد مت حســاب الــدرجات التائيــة ومــا يقابلهــا مــن
درج ــات تائي ــة لألبع ــاد والدرج ــة الكلي ــة ملقي ــاس األلكس ــيثيميا،
وتك ـ ـرارات درجـ ــات أف ـ ـراد العينـ ــة ومـ ــا يقابلهـ ــا مـ ــن الـ ــدرجات
املعياريــة ،والــدرجات التائيــة .ووفق ـاً لــذلك فــإن أمهيــة اســتخدام
مقيــاس األلكســيثيميا تكمــن يف عمليــة التشــخيص ،والتص ـنيف
ملــن يعــاين مــن فقــدان القــدرة علــى التعبــري االنفعــا مــن مرضــى
االكتئاب ،ومن طلبة التعليم العام ،واجلامع).
كما هو موضح باجلدول رقم ( ،،6واجلدول رقم (:،7

وتظهر فقرات البعدين اليت مت استخراجها وفقاً للتحليل
العامل) االستكشايف من الدرجة الثانية ومها على النحو اآليت:
 العامل األول وصف وحتديد املشاعر:(،1,2,3,4,5,6,7,8,,11,12,13,15,18
 العامل الثاين التوجه اخلارج) يف التفكري:(،9,14,16,17
ويعود االختالف بني عدد العوامل املستخرجة من
املقياس األصل) ،والعوامل املستخرجة على البيئة السعودية،
نظراً لالختالفات الثقافية بني اجملتمعني.
لإلجابااة عاان السااؤال الثالاال والااذي ياانص علااى " مــا معــايري
األداء علــى مقيــاس األلكسـيثيميا والــيت ميكــن يف ضــوئها تفســري

جدول ()6
الدرجات الخام وما يقابلها من درجات تائية لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس األلكسيثيميا الدرجات المعيارية ( )Zوالدرجات التائية ()T
متوسط عينة التقنين=  & 58.25انحراف معياري = 12.60
درجات المقياس

الزائية

التائية

درجات المقياس

الزائية

التائية

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

-3.04
-2.96
-2.88
-2.80
-2.72
-2.64
-2.56
-2.48
-2.40
-2.32
-2.24
-2.16
-2.08
-2.00
-1.92
-1.85
-1.77
-1.69
-1.61
-1.53

19.64
20.44
21.23
22.02
22.82
23.61
24.40
25.20
25.99
26.79
27.58
28.37
29.17
29.96
30.75
31.55
32.34
33.14
33.93
34.72

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0.22
0.30
0.38
0.46
0.54
0.62
0.69
0.77
0.85
0.93
1.01
1.09
1.17
1.25
1.33
1.41
1.49
1.57
1.65
1.73

52.19
52.98
53.77
54.57
55.36
56.15
56.95
57.74
58.54
59.33
60.12
60.92
61.71
62.50
63.30
64.09
64.89
65.68
66.47
67.27
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درجات المقياس

الزائية

التائية

درجات المقياس

الزائية

التائية

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

-1.45
-1.37
-1.29
-1.21
-1.13
-1.05
-0.97
-0.89
-0.81
-0.73
-0.65
-0.58
-0.50
-0.42
-0.34
-0.26
-0.18
-0.10
-0.02
0.06
0.14

35.52
36.31
37.10
37.90
38.69
39.49
40.28
41.07
41.87
42.66
43.45
44.25
45.04
45.84
46.63
47.42
48.22
49.01
49.80
50.60
51.39

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1.81
1.89
1.96
2.04
2.12
2.20
2.28
2.36
2.44
2.52
2.60
2.68
2.76
2.84
2.92
3.00
3.08
3.16
3.23
3.31

68.06
68.85
69.65
70.44
71.24
72.03
72.82
73.62
74.41
75.20
76.00
76.79
77.59
78.38
79.17
79.97
80.76
81.55
82.35
83.14

جدول ()7
تكرارات درجات أفراد العينة وما يقابلها من الدرجات المعيارية ( )Zوالدرجات التائية ()T
الدرجة

Z

T

التكرارات

الدرجة

Z

T

التكرارات

20
29
34
35
37
38
39
40
42
43
44
45

-3.04
-2.32
-1.92
-1.85
-1.69
-1.61
-1.53
-1.45
-1.29
-1.21
-1.13
-1.05

19.64
26.79
30.75
31.55
33.14
33.93
34.72
35.52
37.10
37.90
38.69
39.49

2
1
1
2
1
3
3
1
4
3
6
10

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

0.14
0.22
0.30
0.38
0.46
0.54
0.62
0.69
0.77
0.85
0.93
1.01

51.39
52.19
52.98
53.77
54.57
55.36
56.15
56.95
57.74
58.54
59.33
60.12

14
7
7
8
9
4
8
7
3
5
7
2

46

-0.97

40.28

9

72

1.09

60.92

6
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الدرجة

Z

T

التكرارات

الدرجة

Z

T

التكرارات

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

-0.89
-0.81
-0.73
-0.65
-0.58
-0.50
-0.42
-0.34
-0.26
-0.18
-0.10
-0.02
0.06

41.07
41.87
42.66
43.45
44.25
45.04
45.84
46.63
47.42
48.22
49.01
49.80
50.60

6
7
7
7
13
7
9
8
8
6
4
5
7

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
96
100

1.17
1.25
1.33
1.41
1.49
1.57
1.65
1.73
1.81
1.89
2.04
3.00
3.31

61.71
62.50
63.30
64.09
64.89
65.68
66.47
67.27
68.06
68.85
70.44
79.97
83.14

3
3
3
6
2
3
3
1
2
2
1
1
3
260

 حتليــل الــدرجات اخلــام للمقيــاس بنمــاذج نظريــة االســتجابة
للفقرة ،وإعادة التدريج لفقـرات االختبـار وقـدرات األفـراد وفـق
افرتاضات النظرية احلديثة يف االختبارات (.،IRT
قائمة المراجع

الشكل ( )2يبين ملخص المنحنى االعتدالي

إبراهيم ،عبد الستار ( .،1998االكتئاب :اضطراب العصر احلديث ،فهمه
وأساليب عالجه .جملة عامل املعرفة ( ،،239الكويت.
دودين ،محزة حممد ( .،2010التحليل اإلحصائ) املتقدم للبيانات باستخدام
 SPSSعمان :دار املسرية للنشر والتوزيع .األردن.

التوصيات:

عراق) ،حممد ( .،2005دراسة العالقة بني عجز /نقص كلمات التعبري عن
املشاعر (األلكسيثيميا ،والتعلق الوالدي لدى الراادين .جملة كلية الرتبية.
جامعة الزقازيق.244-193 ،54 .

 اس ـ ـ ــتخدام مقي ـ ـ ــاس األلكس ـ ـ ــيثيميا هب ـ ـ ــدف التش ـ ـ ــخيص،
والتصـنيف ملــن يعــاين مــن فقــدان القــدرة علــى التعبــري االنفعــا
من مرضى االكتئاب ،ومن طلبة التعليم العام ،واجلامع).

Bach, M., Bach, D., & de Zwaan, M. (1996). Independency
of alexithymia and somatization: A factor analytic
study. Psychosomatics, 37(5), 451-458.
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Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The
twenty-item Toronto Alexithymia Scale – II.
Convergent, discriminant, and concurrent validity.
Journal Psychosomatic Research, 38(1), 33-40.
Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D., &Dickens, S.E.
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 تقن ــني مقي ــاس األلكس ــيثيميا عل ــى عين ــات مرض ــية كب ــرية،
وعينــات أخــرى مــن األســوياء ،علــى أن تكــون تلــك العينــات
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 إج ـراء دراس ــات هت ــتم ب ــإجراء التحلي ــل الع ــامل) التوكي ــدي
للمقياس.
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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس تورنتو – لأللكسيثيميا لدى عينة من طالب جامعة امللك سعود:عبداهلل بن أمحد الزهراين

Psychometric characteristics of Toronto Alexithymia Scale in a sample of King Saud University Students.
Abdullah A. Zahrani
Department of Psychology, College of Education, King Saud University
Submitted 03-10-2018 and Accepted on 04-12-2018
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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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك سعود
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)

نموذج عضوية

[]

عضو جديد

[]

عضوية عاملة

[]

تجديد

[]

عضوية منتسب

أوالً :بيانات العضو

االسم ---------------------------------------------------------- :رقم الهوية------------ --------------- :
الدرجة العلمية:

[ ] ماجستير

[ ] بكالوريوس

[ ] دكتوراه

التخصص العام -------------------------------- ----- :التخصص الدقيق--------------------- ------------- :
الوظيفة ----------------------------------------------- :جهة العمل--------------------- -------------- --- :
عنوان المراسلة :ص .ب ---------------------------------- .المدينة------------------------------------ :
الرمز البريدي ----------------------------------------- :البريد اإللكتروني----------------------------- -- :
هاتف عمل --------------------------------------------------------- :جوال-------------------- ---------- :
مجاالت اإلسهام في أعمال الجمعية--------------------------------------------- --------------------------- :
العضوية في جمعيات أخرى------------------------ ------------------------------------------------------- :
عدد سنوات االشتراك ------------------------------------------ :المبلغ المدفوع ---------------- ---------- :
[ ] شيك
بتاريخ/
[ ] إيداع مباشر  /حوالة
[ ] نقد ًا
رسوم عضويــة المنتسب (الطــــــالب):

 100لاير للعام الواحد

 400لاير لخمسة أعوام (بعد الخصم)

رسوم عضوية العاملة (غير الطالب):

 200لاير للعام الواحد

 800لاير لخمسة أعوام (بعد الخصم)

ثانياً :تسدد الرسووم [ ] نقوداً فوي مقور الجمعيوة فوي جامعوة الملوك سوعود – كليوة التربيوة – مبنو رقوم ( )15الودور
الثاني.
[ ] إرسال حوالة.
[ ] إيوووووداع المبلوووووغ فوووووي حسووووواب الجمعيوووووة السوووووعودية للعلووووووم التربويوووووة والنفسوووووية (مصووووورا الراج وووووي)
.SA 9780000582608010211999
[ ] شيك.
[ ] تسديد الرسوم في فرع الجمعية ...................
ثالثاً :استعمال الجمعية:
تم الت قق من استكمال تسديد رسوم العضوية حسب ما
أشير إليه أعاله.
الموظف المختص:

االسم------------------------------------------ :
التوقيع----------------------------------------- :
التاريخ----------------------------------------- :

ص .ب  2458الرياض  11451هاتف 4674663 :فاكس4674664 :
http://gesten.ksu.edu.sa - gesten@ksu.edu.sa

قواعد النشر

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدورية في ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتياشي ميم الي م
تاللغة العهتعة او االل،لعزية.
اإلسي ييام ال ي ي ي الي ييقو ي ي ي م جلعي ييس الي،تيي ييم ال ي ييع و
 .7يزو الباحث تخيس م تلس م تحثس ول ختع م الدورية
وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.
 .2لغة ال فه ف الدوريية هي اللغية العهتعية وي،ي أش ت فيه الت ي فه فعما تحثس.
تعض البحي تاللغية اإلل،لعزيية ميم ملخيص ال يزييد جي .8لمعئة التحهيه حق الفحص األول للبحث وت هيه أهيعتس
للتحكع او رف س.
( )250كلية تاللغة العهتعة.
 .3تمت الدورية تالبح الت تعال اليفكات ال ف عة.9 .ال يت لفه البحث ف الدورية إال تعد إما تس م قبي
 .4تمييت تييالبح اات ال يياتم الت،ديييدو والتي ت ييم في اث ع م اليح ّكيع .
 .10هعئة التحهيه غعه ملزمة ته البح الت تصي إلعما
ت سعم آفاق اليعهفة ف الي،ال ال ف .
 .5ييك أش ت فه الدورية مهامعات الكتب الت تدور ح ل س اء أمعزت لل فه أم ل ت،ز.
لل فه خال العام الدراس
م،االت جل ال فس والت يهى ألما اات قعية جليعة .11 .يت است بال البح
ال،امع .
 .6تصدر الدورية لصف س ية.
راتعاً :التحكع :
ثالعاً :أهداف الدورية:
 .1يهسي البحث إل اث ع م اليختصع ف م،ال البحث
تمدف الدورية إل تح عق ما يأت :
أو الدراسة لتحكعيس وش اكه اس الباحث.
 .1تأسييعس فكييه لف ي فاجييي يأخييق ف ي االجتبييار اليع عييات
 .2في ي حال يية ومي ي اخ ييتاف ت ييع لت ييائ ت هي ييه اليحكي ييع
الث افعة.
يهسي البحث إل محك ثالث.
 .2اإلسي ييمام ف ي ي ت ي ي يه وتح ي ييع أ وات ال عي ييا والت عي ييع
والب ي يهام ال يائعي يية وال قائعي يية واالرشي ييا ية والعامعي يية ف ي ي  .3ي دم اليحك ت هيهاً مفصاً ج مدى إما تس للبحث مي
جدمما.
مختلي ي ي ييف الي،ي ي ي يياالت ال ف ي ي ي ييعة والتهت يي ي ي يية والصي ي ي ييحعة
 .4تصهف مكافأة رمزية لكي محك .
واالمتياجعة واألم عة واليم عة .
 .3تعهيييف اليمتيييع تكييي مييا ي ييت،د ف ي اليعييداش ال ف ي خام اً :هعئة التحهيه:
تت ل هعئة التحهيه اليميات اآلتعة:
وما يهتبط تس م م،االت مم عة .
 .1رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متاتعة ت فعقها.
 .4تف،عم الباحثع والدارسع جل البحث وال فه.
 .2العيي جل ت يه الدورية واالرت اء تي ت اها.
ثالثاً :ق اجد ال فه ف الدورية:
 .1لفي ييه الدوريي يية األتحي ييا األاي ييعلة الت ي ي ت ي يياقي ق ي ييايا  .3اإلجام والتعهيف تالدورية واست اب الباحثع لليفياركة
تبح ثم .
وم ض جات جل ال فس.
 .2لفه الدورية البح التي لي ي يبق لفيهها ولي ت فيه في  .4اسييت بال البحي ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم
شهوط ال فه ف الدورية.
مميية أخييهى ولع يية م ييتلة مي أو راسيية أخييهى أو رسييالة
 .5إت يياص أا ييحاب البحي ي جي ي ت ييل أتح يياثم وإمك يياش
جليعة.
لفهها م جدمس.
 .3الحد األجل لعد كليات البحث  8000كلية م ب جية
جل ي الحاسييب اآلل ي وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  .6إرسال البح إل اليحكيع واست بالما م م .
 .7الت عق مم الباحث ج د حامة البحث لبعض التعديات.
التاتعة ل،امعة اليلك سع .
 .4إرفيياق ل ييخة م ي البحييث الي يها لفييهص مييم ملخييص قصييعه  .8اتخيياا ال يهار تفييأش لفييه البحييث م ي جدمييس تعييد مهامعيية
آراء اليحكيع واست،اتة الباحث لما.
تي يياللغتع العهتعي يية واإلل،لعزيي يية .ال يت،ي يياو ( )250كليي يية
ي ضي ي ي فع ي ييس ج ي ي ي اش البح ي ييث وأهداف ي ييس وم م،ي ي يس ولتائ ،ي ييس  .9است بال طلبات االشتهاك ف الدورية.
 .10متاتعة إمهاءات ال فه.
والكليات اليفتاحعة.
 .11مهامعة ال خة األول للتأكد م سامتما م األخ اء
 .5االلتزام ت ظام  APAف الكتاتة والت ثعق.
.6كتاتة مت البحث جل شكي جي ي جدا اليلخص

