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 " تأمالت"الناقد والموقف من إنجازات اآلخر التفكير

 دخيل بن عبداهلل الدخيل اهلل 
 قسم علم النفس  –أستاذ علم النفس االجتماعي 

 ا()سابق   الرياض –جامعة امللك سعود 
 

 : مقدمة

اإلجناز كما وصفه عامل النفس ديفيد ماكيالند حاجة 
دافع  واحلاجة لإلجناز ا ويسعى لتعزيزها.يقيم اجملتمع هلا وزن  

"التميز السلوك املوجه للتنافس مبعيارعين" متعلم . وي
 

MacClland, 1961:p6))ينطوي أن اإلجناز  إىل يشري . وهذا
لتخطيط له بشكل لبلوغ هدف معني مت ا ددأداء حمعلى 

ا به عجاب  إ( ا ا أو شعب  ) فرد   اآلخر جنازإمتقن . وقد يشدك 
. على أن احلكمة تقضي إجنازها مبستوى إتقانه ملا مت له وانبهار  

أكثر  جنازات اآلخرإب عجاب واالنبهارتقف عند جمرد اإل اَل بأ
ذلك  من أن تفكر بطريقة ناقدة حول كيفية بلوغ اآلخر

, ختتلف األمم والشعوب حال ةجناز. وعلى أياملستوى من اإل
يف مستويات اإلجناز ومواقف بعضها من إجناز بعض السيما 

 .  شاهدما يشد إليه امل عندما يبلغ اإلتقان يف اإلجناز
درات واإلمكانات وأساليب , للقوعلى مستوى نفسي

بني األمم على االختالف تأثريها وعوامل الثقافة   التنشئة
نوع األداء ومستويات اإلجناز. كما أن لنمط  يفوالشعوب 

ومستوى الوعي بالذات تأثريه على الدافعية  التفكري
  واملوقف من إجنازاته  واإلنتاجية والتواصل مع اآلخر

,2001) 

(Hofstede& Culture,  ا هلا إجنازات متميزة . لذلك جند شعوب
ا حمسوس  ا ية أو منجز  فكر مادة )ا كان نوعها أي  , اشتهرت هبا 

العامل كله ليكون لشعوبه  صارت حمط أنظار. و (املموس   وأ
من املميزة هلم ن يعرفون بإجنازاهتم يو . فاألمريكامواقف منه
واألوربيون والروس على خمتلف دوهلم هلم منط . املنتوجات 
. وقد حتقق لكل من عن األمريكينيخيتلفون فيه من اإلنتاج 

 حىت مت وصفحول العامل  هذه اإلجنازات الغربية االنتشار
نه غزو اقتصادي ذو بأ االجتماعينيمن قبل بعض  انتشارها

 . (Murphy,2019.Ritzer &). طابع إمربيايل
واحلال كذلك بالنسبة ألهل الشرق من الصينيني واهلنود 

من السنغافوريني والكوريني . وكذلك من حلق بركبهم 
. جند أن هلم بصمة يف تاريخ التمدن ندونيسينيواملاليزيني واإل

 جهودأشخاص أو  أعمالواحلضارة . وهلم ما مييزهم من 
أضحت لقد حبوث أو منتجات مصانع . مراكز دراسات و 

إجنازاهتا أيقونات ثقافية تردد مسمياهتا على ألسن الناس كل 
ا المعة على جبني حني . وأصبحت مناذج من ابتكاراهتا جنوم  

ه هذه األحايني, وباملقابل, وقفت شعوب الذي نعيش العصر
فيها  الذي ميعن النظر الناقد من هذه اإلجنازات موقف املفكر

,  اثلهاات متإلتيان بإجناز ا للتعرف على الطريقة األنسب لطلب  
 . تقانلبلوغ مستوى يفوقها يف اإل األسلوب األمثلما و 

شعوب أخرى من هذه أمم و , وقفت وعلى النقيض
, الذي متلكته الدهشة وغشاه إليها املنشدةاإلجنازات موقف 

حول  فكرهلا دون أن ي االنبهار. فأخذ ميجد إتقان اآلخر
ا ما , كثري  لذا. اهل إتقانهيف أساليب  أمليف إنتاجها والت تهطريق

الشعوب يف عالقته األمم و  يتساءل املرء عن منط تفكري
عمل منط يمبوقف كل منها من إجنازات اآلخر؟, وكيف 

 . ؟ على تشكيل مواقفها من إجنازات بعضلديها  التفكري

 هذا السؤال وأمثاله مما له صلة به  نإن اإلجابة ع
. التأمالت الواردة يف هذا املقال سوف تكون موضوع

لدى بعض  فاهلدف من املقال التأمل يف منط التفكري
الشعوب يف عالقته باملوقف من إجنازات اآلخر. ونقصد 
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من كان خارج نطاق الذات من اجملتمعات األخرى ,  باآلخر
ميثل اجتاها  " . واملوقف الغربوعلى وجه اخلصوص " 

وعي( مبكوناته املعرفية )تفكري و  إجنازات اآلخر ا حنونفسي  
والوجدانية )عاطفة وانفعال( والنزوعية )تصرف أو نية 

توفرت هذه املكونات جمتمعة يف أي ما التصرف( . ومىت 
أي موضوع من  اجملتمع حنو اجلماعة أو موقف للشخص أو
مكتمل عنه ا صادر   ااجتاه  يعد فذاك  ,موضوعات بيئته

ط ما يرتبط به من منو املكونات حنو ذلك املوضوع. واالجتاه 
 . موضوع رئيس من موضوعات علم النفس تفكري

 : التفكير و علم النفس
تنصـــب علـــم الـــنفس حقـــل مـــن حقـــول املعرفـــة اإلنســـانية 

لسـلوك والعمليـات ا"  فيـه علـى دراسـة تخصصنياهتمامات امل
النتـــائو حـــول رصـــد العقليـــة. وال تقـــف جهـــود النفســـيني عنـــد 

إىل طــر  بــل تتجــاوزه األفــراد أحــداث حيــاة تســجيل الســلوك و 
مــن مشــكالت  األفــراد ملــا يواجــه األســئلة والبحــ  عــن حلــول

ــــة اكتشــــافو  ــــأثري حماول علــــى حيــــدث هلــــم مــــن أحــــداث  مــــا ت
وتشــمل العمليــات  .(Myer & Dewall,2019:p5)" ســلوكهم

. وبــالرغم مــن  الــخي خيربهــا الشــخص واملشــاعر العقليــة األفكــار
ننــا نســتدل فإمباشــرة  واملشــاعر أنــه ال ميكــن لنــا رفيــة األفكــار

. إذ تنطـوي بعـض التصـرفات نفسـه عليها من تصـرفات الفـرد 
تـذكر أو حـىت و تأمل أو ختيل وتصـور و وعي  و على تفكري 
 & Tavris)لـه جتستدعي ذلـك بعضـه أو . وقد آمال وأحالم

Wade, 1997 )  . 
 خــــربات داخليــــة نســــتدل عليهــــا مــــن"فالعمليــــات العقليــــة 

واملــــدركات واألحــــالم  احلــــواس عــــربو  الســــلوك الظــــاهر خــــالل
هذا من . (.(Myer & Dewall,2019:p6"واملعتقدات واملشاعر

املؤرخـــان النفســـيان باربـــارا  يـــذكر, ومـــن جانـــب آخـــر, جانـــب
 - نفسـيال يف معـرض تعريفهمـا للفكـر جنتايل وبنجامني ميلر

Psychological thought مـا  النفسـي الفكربـ هنقصـدمـا , أن
هـا. نالعقل وحماوالهتم اإلجابـة عحول طرحه الناس من أسئلة ي

 أن نيســــألون وحيــــاولو هــــذه األيــــام الـــذين مــــن النـــاس  والكثـــري

حـــول التفكريوالشـــعورواإلدراك تـــدور رحاهـــا عـــن أســـئلة جييبـــوا 
".  همم نفيميو " واملعرفة والتذكروالفهم والتواصل وغريها كثـري

ـــأن االهتمـــام مبثـــل هـــذه األســـئلة لـــه زمـــن طويـــل جـــد  و  ا  ا . متام 
علـــم الـــنفس .  نفســـيهـــي احلـــال الـــخي ســـبق فيهـــا الفكرال كمـــا

ـــ ,ويضـــيفان   جتـــاوز النفســـي ا أن الفكـــروميكـــن أن نقـــول أيض 
  (Gentile& Miller,2009) علم النفس

وقـد أســفرت جهــود النفسـيني يف دراســة العمليــات العقليــة 
ا شـكلت منعطف ـ. ثـورة معرفيـة ومعاجلة العقل للمعلومات عـن 

ــــهما فكري ــــ متثــــل يف بــــزوغ , تــــاريخ علــــم الــــنفس املعاصــــريف ا م 
" يف علــــم الــــنفس هــــومــــذهب رئــــيس مــــن املــــذاهب املعاصــــرة 

يرتكزاهتمـام , Cognitive  Approach – الممهه  المرريم 
ـــة أتباعـــه علـــى  ـــه مـــن عمليـــات عقلي تفسريالســـلوك ومـــايرتبط ب
الســـلوك  ا يف تفســـرييشـــكل املـــذهب منظـــور  و  .أبرزهـــا التفكـــري

ــ . وهكــذا , يتضــ  ه مفاهيمــه ونظرياتــه و روادها بذاتــه, لــقائم 
لنا بـأن دراسـة العمليـات العقليـة مبـا يف ذلـك التفكريتـدخل يف 

 صلب اهتمامات النفسيني .
عالقتـه يف  املقال علـى التفكـريموضوع  رتكزسوف ي, ولذا

والتأمـــل يف دورمنـــط التفكــــرييف  بـــاملوقف مـــن إجنـــازات اآلخــــر.
علــى افــرتاض تعــدد , املوقــف مــن إجنــازات اآلخــر ماهيــةحتديــد 

ا تـأثري  يعـد  أن نوع املوقف مـن إجنـازات اآلخـر أمناط التفكري و
و  خصائصـــــهلـــــنمط التفكـــــري. ولكـــــل منـــــط مـــــن أمنـــــاط التفكري 

ناقــد غــري  مهاراتــه وخمرجاتــه . فاملخرجــات الصــادرة عــن تفكــري
ن . ومبعـ  آخـر, أنفعـايلا تلك املخرجات الصادرة عـن تفكـري

ســــوف  Thinking  Straight-املســــتقيم  تفكــــريخمرجــــات ال
ـــ  Crooked - األعـــوج ا عـــن خمرجـــات التفكـــريختتلـــف متام 

Thinking ( . ,1999ثاولس) . 

 :  والتفكير الناقد التفكير
, الـخي تعـرض لنـامعاجلة املعلومـات ا عموم   التفكرييتضمن 

كــــذا و . مفـــاهيم صــــوغنا و خنــــرتع أفكـــار  كمـــاهي احلــــال عنـــدما 
حــال ويف , املشــكالتفــض املســائل و  حــل عنــد حماولــةاحلــال 
احلكـــــم علـــــى وعنـــــد , واقـــــفاملتصـــــرفات و ال األفعـــــال أو تربيـــــر
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املصــــطل  ف.  (Santrock, 2003)واختــــاذ القــــرارات  األشــــياء
داء كـــــاألاملختلفـــــة  العقلـــــي  ا مـــــن أمنـــــاط النشـــــاطعـــــدد  يغطـــــي 

 وكـــل . اإلبـــداعالفكـــري وحـــل املشـــكالت واالبتكارو  نتـــاجواإل
" نــــه بأالتفكرياجليــــد  ميــــزويت .ا تفكــــري   طلــــبتت هــــذه األنشــــطة

ختيلـي  تفكـريمتماسـك . وهـذا يعـين أنـه تفكري دقيق ومتسق و 
( Lipman, 2007:p4) " اإليضــا  أو ينشــد التوضــي إبــداعي 

 .  
بالتـدرج . وتتـألف  دث, التفكـري قـدرة  حتـحـال ةوعلى أيـ

علــــــى  ( القــــــدرة1, هــــــي: ثممممممالت قممممممد اتيف تــــــدرجها مــــــن 
 , وتتضـــمن القـــدرة علـــى التقـــوا واملقارنـــة واملقابلـــة أوالتحليـــل

ن القـــــدرة علـــــى , وتتضـــــم( القـــــدرة علـــــى اإلبـــــداع2ملماثلـــــة, ا
( القـــدرة علـــى التطبيـــق , وتتضـــمن 3, االكتشـــاف واالبتكـــار

معرفتــه أو القــدرة علــى املمارســة واالســتخدام والتو يــف ملــا مت 
ـــدمـــن جيتعلمـــه . و  ذه القـــدرات بشـــكل جيمـــع بـــني هـــالتفكري  ي
 .  (Sternberge&  Grigorenko, 2000)متوازن 
على مستويات ترتاو  بـني  التفكريحيدث  هذاتالوقت يف و 

املكاملــــة و التحليــــل و التطبيــــق و  االســــتيعاب أو اإلملــــامو املعرفــــة 
 التفكــريو ,  ( Anderson. & Karathwohl, 2001)التقــوا و 

أحـــــادي يف نظرتـــــه صـــــاحبه , اضـــــيق   اتقاربي ـــــ يكـــــون ميكـــــن أن
 سـعاو  اتباعـدي  . وميكـن أن يكـون دوغمايت يف مواقفه, لألشياء

ا أن وميكـن أيض ـ. ألبعـادمتعـددة انظرة لألشـياء ميلك . طاقالن
ــــدع  و  ايكــــون ناقــــد   . والنــــاس يف هــــذه األمنــــاط واملســــتويات امب
 الفـــرد إىل تفكـــري كمـــا ميكـــن أن يتحـــول تفكـــري. ليســـوا ســـواء

 , أو تفكــــــري(Janis,1982)مجــــــاعي حتكمــــــه ضــــــغوط اجلماعــــــة 
, فرديـــة  بيعـــة الثقافـــة الســـائدة يف اجملتمـــعمجعـــي تـــتحكم بـــه ط

. هـذا , وسـوف ينصـب  (Hofstede, 2001)كانت أم مجعيـة 
علـــــى التفكريالناقـــــد يف عالقتـــــه موضـــــوع مقالتنـــــا االهتمـــــام يف 

   .ات اآلخرجناز إاملوقف من ب

 خصائص التفكير الناقد :
ـــــد   يصـــــب  التفكـــــري ـــــك " قـــــدرة ناق ا حـــــال أن صـــــاحبه ميل

ــــيم وإصــــدارأحكام موضــــوعية مبنيــــة علــــى  ــــة علــــى تقي وإمكاني

أســـباب تـــدعم تقييمـــه وحكمـــه " علـــى املوضـــوعات واألشـــياء 
 عــــن " القــــدرة علــــى اكتشــــاف واملســــائل واألحــــداث . فضــــال  
مـــن  القصـــور فيمـــا يعـــرض لـــه أوجـــه اخللـــل والعيـــوب ومظـــاهر
ت تعوزهـــــا األدلـــــة اءادعـــــاأو  ىجـــــدليات ويـــــرفض مـــــن دعـــــاو 

 & Myer) " للشــــــواهد وحتتــــــاج للبينــــــات وتفتقــــــر

Dewall,2019:p10)." ا ا حـذر  يتضمن فحص ـ. وأبعد من ذلك
ا. ا للمعتقـدات والتصـرفات لكـي يصـل إىل أفضـلها تربيـر  وتقومي  

ــ دراك إت وتقــوا املصــادر و ســلماا علــى فحــص املوينطــوي أيض 
وتقـوا األدلـة  ,املبطن من القيم خلف كل مسألة أو موضـوع 

 & Myer ) والشـــــــــواهد وتقيـــــــــيم االســــــــــتنتاجات

Dewall,2019:p6..),  . الخي يتضمنها املصدر يف أي موضوع 
 الناقــــد كمــــا وصــــفه الفيلســــوف الرتبــــوي ليبمــــان  والتفكــــري

. وال , ينشــد تنميــة وتطــوير منــتوصــاحبه ميــال للتطبيــق تفكــري
" . إنـــه ســـألة أو املوضـــوعيقـــف نفســـه عنـــد جمـــرد الفهـــم " للم

جنــاز( . ويتضــمن إمــا )مقالــة أو صــنعة أو  ءشــينتــاج إيعــين " 
علــى أقــل  -اســتخدام املعرفــة إلحــداث تغيريمعقــول . واملنــتو 

ــ -تقــدير ا . ويف أقصــى مــدى لــه أن يقــود إىل قــد يكــون حكم 
  . (Lipman, 2007:p211)وضع ذلك احلكم موضع التنفيذ " 

الناقد كعملية عقلية يؤكد على  ريواملالحظ أن التفك
التفكري. فاملفكرالناقد  مخرجاتال على  كيفية التفكير

قادرعلى الوصف الواض  ألي جدل يعقده أو دعوى يقيمها 
. ويتحمل مسئولية ما يرتتب عليها من تبعات. وجتده ينزع 
إىل التقوا الناقد لوجهة نظره بغض النظرعن مدى تعلقه 

 ا ألي وجهة نظر, يعطي اعتبار   هذاتالوقت واقتناعه هبا . ويف 
الناقد هبذه  . وتطبيق التفكري (Tavris & Wade, 1997)بديلة 

الطريقة يتطلب خلفية معرفية كافية حول موضوع التفكري. 
ا من التخصص يف جمال املعرفة  اخلاصة يف وإن أمكن شيئ  

. وهذا بدوره يقود  (Gambrill, & Gibbs, 2017)املوضوع 
 إىل تفكريناضو قوامه التفكري بطريقة ناقدة . 

ا طر  األسئلة حول أي موضوع مكون  ويعد التسافل أو 
صة من خصيالنقدي و  ا من مكونات التفكريأساسي  



 (م2020نوفمرب  /هـ1442 ربيع الثاينالرياض )   – 66العدد – النفسيةاجمللة السعودية للعلوم 

 

4 

 و, أيف كتابا كان يقرأ نص  أ , سواءالناقد خصائص املفكر
على  ا يظهرتعليق   و, أقالة منشورة يف مطبوعة يوميةم

يشارك يف  م, ألكرتونيةإصفحات  صفحات خمطوطة ورقية أو
 ,يستمع حملاضرة مأو ندوة , أ يعرض ورقة يف مؤمتر مأ ,منا رة

ا يف مقابلة, فإنه عادة ما يطر  أسئلة حول جيري حديث   مأ
ى ( كيف تأتَ 1: ما يقرأ أو يستمع له من مثل مصدر

 األجندة الخي حيملها املصدر ما, ؟معرفة املوضوع للمصدر
 صاحب املوضوع ؟, هل االستنتاجات الخي وردت يف املصدر

حبكاية  مبنية على تأمالت شخصية حبتة , زاهنا املصدر
 مشاعربانطباعات شخصية و نكتة  ريفة , أو لوهنا  لطيفة أو
, أم أهنا مدعومة بشواهد وأدلة و بينات يشهد هبا ذاتية ؟
كذلك , فهل ما توفرلدى املصدرمن  كان األمر  فإذا, ؟الواقع

ضة بني السبب للعالقة املفرت  الشواهد واألدلة والبينات يربر
تضمنته  أو والنتيجة يف االستنتاج الذي انتهى إليه املصدر

لدى غريه  , مث هل تتوفرتفسريات بديلة لديه أوالتوصيات؟
من املصادر؟ , ما وجه الشبه واالختالف بني املصدراألصل 

 . ؟أحرى بالدقة وحيظى بالثقة  , و أي املصادر؟ والبديل 
على إزالة الشكوك  املفكرومثل هذه التسافالت تساعد 

واكتشاف التحيزات يف احلكم على خمتلف املوضوعات الخي 
 عن أن . فضال  (Tavris & Wade, 1997) تقع عليها عينه

هبذه الطريقة يقود إىل موقف مما يعرض للشخص من  التفكري
الناقد إىل  ا ما ينتهي املفكراملوضوعات رشيد . وغالب  

  . الفعل على نقده حمكمة كمة يف ردةإجابات مبتكرة وح
,  الناقد غري الناقد ألوان من التفكري هذا , ويقابل التفكري

 -اخلامل  , والتفكري  Flabby thinkingالفارغ  كالتفكري
Lazy thinking نفعايل اال والتفكريEmotional thinking  ,

. واألسوأ من ذلك  Crooked –املعوج  األعوج أو والتفكري
بعض الناس  . ويربر Non-thinkingكله غياب التفكري 

 –دعاء أهنم أناس منفتحون اخلموهلم العقلي باملباهاة ب
Open – Minded   ا ا ذهني  " . ومجيل أن يكون املرء منفتح

معه ما يف  ناثرا إىل احلد الذي يت يكون انفتاح  اَل شريطة أ
 .(Tavris & Wade, 1997:p11)دماغه " 

نفتا  الذهين  ينص على فاالفرتاض الذي يقوم عليه اال
متكافئة . وأن  -مهما اختلفت مصادرها  –راء أن كل اآل
. ويف ل شخص مثلها مثل غريها يف الصوابمعتقدات ك

مسائل الذوق  على دقا كهذا يصاحلقيقة أن افرتاض  
والتفضيالت الشخصية, كماهي احلال يف تفضيلك لنوع 

( دون آخر. وخيتلف أجهزة أو مركباتجات )معني من املنت
ا بأن هذا املنتو أدق يف الصنع ن أبديت رأي  إيف حال  األمر

. فاحلال هذه تتطلب (.Tavris & Wade, 1997:p12)من غريه
 اإلنتاج عند املقارنة يربر ما تراه من دقة يف و دليال   اشاهد  

بني منتو وآخر. وغياب الشاهد والدليل الذي يربر لرأيك 
حول الدقة يف صنع املنتو جيعل من رأيك حمل شك وجيرده 

  .ا معقوال  من األهلية بأن يكون رأي  

      : القد ات والمها ات الناقد مفكرال
ت ادعاءلناقد بالقدرة على تقييم االا يتصف املفكر

األحكام بناء على قاعدة من الشواهد واألدلة املثبتة  وإصدار
 . إذ ينزع املفكرستوى القراءة والكتابة واالستماععلى م

التفكري ال خمرجات التفكري.  على طريقة الناقد إىل الرتكيز
, ( طر  األسئلة )تسافل , تعجب(1 :إىل , جتده مياال  لذا
( 3, بدقة القضايا وبسط املوضوعات ( حتديد املسائل أو2

نات بعناية افحص الشواهد والتحقق من األدلة ومتحيص البي
ستشهد هبا ازن مدى عالقتها باملوضوعات الخي . مث يفائقة
 & Tavris)"التحيزات ( حتليل االفرتاضات ومتييز4, عليها

Wade, 1997:p12-14.). الناقد واع بالتحيزات سواء فاملفكر 
أي  تفكرين إإذ ختص غريه .  محتيزات ختصه أكانت أ

. وألنه واع مبا نطوي على حتيزات وافرتاضات خاطئةشخص ي
لديه منها فإن ذلك يساعده على أن يرى ما خيص اآلخرين 

 املفكرو املزيف . و  يواقعالمنها بوضو  أكثر. وأن يفصل 
د جملراجعة سابق معتقداته يف ضوء ما يست ا جاهزالناقد دائم  

قف مع نفسه منفت  الذهن وباستطاعته أن يمن أدلة ألنه 
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( االبتعاد عن التبسيط يف 6, عنه لتصويب ما يصدر
. ويتضمن ذلك جتنب املي   الناقد يفكر التفسري, فاملفكر
. ستنتاجاتمباشرة إىل اال األحكام أوالقفز التعجل يف إصدار

الناقد ال يتناول املسائل املعقدة على أهنا ما بني  فاملفكر
( حتمل 7, (Okami, 2014:p 11-12)أسود أو أبيض 

.  (Tavris & Wade, 1997:p12)مواقف الشك والغموض 
ا طلب توضيح  يعند التفكريحول أي موضوع أن  هإذ يلزم

صحة والدقة فيما تأكد من الي. وأن الغموض حال الشك أو
لكها تالخي ميالناقد  . ومن مهارات التفكريقيل حول املوضوع

( 9, تحليل املبين على النقد املوضوعي( ال8: الناقد املفكر
( الدقة يف تعريف املسألة , وأن 10تقوا مصداقية املصدر, 

بني  تمييز( القدرة على ال11, مل املسألة حممل اجلدحي
املستمد من ( االستنتاج 12, راءاملعتقدات والوقائع واآل
( التعرف على املسلمات والتحقق 13,االستقراء واالستدالل

من االستنتاجات . واألهم من ذلك كله أن تتجنب 
التربيرات االنفعالية وأن حتاول اكتشاف املغالطات املنطقية 

(Tavris & Wade, 1997) . 

ستخدم املنطق يف موقفه من , يالناقد عقالين فاملفكر
. إذ يقيم كل األدلة والوقائع ويتجنب االنفعاالت ىالدعاو 

 على وليس الدليل الذي يدعم وجهة نظره املفضلة . وقادر
ا اهتمام   . ألنه أكثرمتعددة أن يرى املواقف من منا ري

 ,Okami)ا بالوصول إىل احلقيقة وليس أن يكون مصيب  

2014) . 

ا ميسك ا ناقد  تفكري   , الشخص الذي يفكروهكذا
باملعاين العميقة للحقائق واألفكار. منفت  الذهن على كل 
املذاهب ووجهات النظر. يظهرالفهم العميق ألي مسألة 

فاملعلم " ليعيد التفكريفيما لديه من سابق أفكار.دفع عندما ي
ويعرف ويصف  ذي حيصرجهده يف دفع الطالب ليتلوال

ويلقي ويسرد أكثرمن أن حيلل ويربط و يقارن وينتقد ويبتكر 
ويقوم ويفكرويعيد التفكرييقف نفسه على تعليم وتثقيف 
الطالب على جمرد التعرف على أعراض املسائل واملشكالت 
دون الغوص بعمق للوصول إىل حقيقة أسباب تلك املسائل 

ما يكون عن  واملشكالت. وهذا النوع من املعلمني أبعد
  . (Santrock, 2003)" الناقد بني طالبه  تنمية التفكري

 نيياليابانمن ن ياألمريكيموقف : الناقد التفكير
 انموذج  أ

يف مقدمة ا آنف  ت الخي طرحلإلجابة عن التسافالت 
من والشعوب األمم بعض سوف نتأمل يف واقع املقال 
نوعية األمم الخي غدت مضرب املثل يف . وبالذات حولنا

 أعظم. واليابان األمريكية : الواليات املتحدةاإلجناز ومستوى
بني  ما ثقافةن يف الاخمتلفت ,قوتني اقتصاديتني يف عامل اليوم

 . ثنيةو و بروتستنتية الديانة ما بني  ن يفاخمتلفتو , مجعية وفردية
ا( عام   75) عانت إحدامها من مأساة إنسانية احتفلت مبرور

 (2020اجلاري ) عامالأغسطس من من شهر التاسع يف عليها 
قائمة حىت اليوم  اومازالت آثارهل. أهلكت احلرث والنسل . 
 . كانت األخرى منهما هي املعتدية . 

حجرعثرة حيول وبالرغم من ذلك مل تقف هذه املأساة 
ات . متثل الواليخرىاستفادة كل منهما من خربات األ دون

نتاج من بني الدول الصناعية إاملتحدة املعتدية أعلى مستوى 
ا ا ملحو   تفوق   املعتدى عليها أ هرت اليابان, . يف املقابل 

 . للقوة الصناعية األوىل  انتاجية ميثل هتديد  يف اإل
 إجنازات موقف كل منهما منعلى  بإجياز فعر تدعونا ن

الضوء على أسباب التفوق الياباين وسرعة  سلطلن. اآلخر
يف  تأملاألمريكي يف زمن قياسي . ولن جنازاإلجماراته ملستوى 

 :من إجنازات اآلخر موقفلاملميزلمظاهرالتفكري مظهرمن 
رأي إجنازات اليابانيني وموقفهم من األمريكيني من  موقف

اكتشاف منط التفكريالفاعل لنخلص منه إىل اليابانيني فيهم . 
 حناولو  . يابانينييف املوقف من إجنازات اللألمريكيني 

منط  وراءاملتغريالرئيس ب تعلقالوصول الستنتاج ي
 ا حيكم منط التفكريرئيس   عامال   عدوالذي ي, األمريكيني تفكري 
 . اآلخر إجنازاتمن ملوقف ايف 

( 1992يف شهرفرباير)خالل اجتماع الربملان الياباين 
يف معرض نقده كليشي ميازاوا  /علق رئيس الوزراء الياباين
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لواقع العمل الياباين " إنين أشعربأن أخالقيات العمل تبدو 
مفقودة بني العمال األمريكيني يف السنوات الراهنة " . يف 

الربملان العمال األمريكيني نفس حني وصف عضو آخر يف 
. (Dipboye & Smith, 1994:p136) باجلهل والعناد

أي اليابانيني مريكيني من ر : كيف كان موقف األوالسؤال
 .  ؟فيهم

ت إىل التسافل ادعاءعمد األمريكيون أمام هذه االلقد 
  أن أخالقيات: هل فعال  تادعاءه االعن مدى صحة هذ

ا أن العمال ال وهل حق  , العمل بني عماهلم تبدو مفقودة ؟
 ؟ نظيف عن طريق العمل جبد و إخالص يسعون إىل كسب

 تادعاءاحول  تسافالهتمانتهى األمريكيون من و 
اختالف يف نوع وجود  إىل حقائق تؤكدضدهم اليابانيني 

. جتلت اليابانيني ألمريكيني و بني ا األداء ومستوى اإلجناز
( تواين 1: هراالختالف يف مظهرين رئيسني مهامظا

 . ( جدية اليابانيني عند األداء2, األمريكيني عند األداء 

 :  ءتوان  األمريكيين عند األدا:  المظهر األول
 هرت قرائنه عند عقد مقارنة بني قيم العمل واجتاهات 
 :العمال اليابانيني حنوالعمل مقارنة باألمريكيني من ذلك مثال  

.  األمريكيني مقارنة باليابانينيغياب أخالقيات العمل بني
ا يف أخالقيات العمل يف ا مطرد  فاملالحظ أن هنالك اخنفاض  

الغ  والرتف  منها مظاهرأمريكا تعود يف جانب إىل عوامل 
واستحواذ الفراغ على الشباب واالنشغال باالستمتاع احلسي 

. (1989,ايزنربجر)على حساب القيم التقليدية للعمل 
والعمال والطالب أقل إرادة يف إنكارالذات  يرونفاملد

 بعد. وأمقارنة مبا كان عليه أسالفهم املطلوب لإلجنازاملنشود 
األمريكيون إىل املدرسة والعمل كفرتة عابرة  , أن ينظرمنه

 عن أهنم يتطلعون غريسارة على حساب اسرتخائهم . فضال  
 ,Dipboye & Smith)ممكن الكسب بأقل جهد إلحراز

1994:p136) . 
األداء تكاسل الطالب  يف آخر من مظاهر التواين ومظهر
. إذ تتوفرشواهد عملية على أن طالب املدارس األمريكيني

يشهد  . ية من أقراهنم الطالب اليابانينياألمريكية أقل جد
( 178ة الدراسية يف الواليات املتحدة متك  )سنبذلك أن ال

ن على كثريمن طالب و . ويتفوق الطالب األمريكيفقطا يوم  
العامل يف الساعات الخي ميضوهنا يف مشاهدة التلفاز, لدرجة 
أن معظم الطالب يف عمرالسادسة ميضون ساعات يف 

( 1989, يزنربجإالتلفازأكثرمن الذهاب للمدرسة )مشاهدة 
(Dipboye & Smith, 1994:p136) ,تدين أعداد  عدا

الطالب األمريكيني الذين يلتحقون بالكليات العلمية . 
الذي ( السبب يف ذلك إىل الكسل 1989ويعزو إيزنربج )

ا ما يتحاشى الطالب . إذ غالب  تفشى بني الطالب األمريكيني
 & Dipboye)ا  جاد  االلتحاق بالكليات الخي تتطلب عمال  

Smith, 1994:p137) . 
 : جدية اليابانيين عند األداء:  الثان  المظهر -

ا عن العمل ختتلف جذري   اجتاهات اليابانيني حنو
-اليو وك  األمريكيني . فاليابانيون يتمتعون مبا يعرف ب " 

  Yoruki وهي نزعة ذاتية وقيمة  "إرادة العمل" " أو .
ثقافية . تتلخص يف حماولة العامل البح  عن ذاته وهويته 

, ميك  . لذا (1985سنجوكو, )ل من خالل االرتباط بالعم
العامل الياباين يف مقرعمله . وال يغادره حىت ينهي عمله 

(Dipboye & Smith, 1994:p136) ويورد األمريكيون .
شواهد عملية على جدية اليابانيني مقارنة باألمريكيني . 
فاليابانيون حيتلون أدىن معدل غياب بني العاملني يف 

يف (  %2األقطارالصناعية . إذ تشكل نسبة الغياب بينهم ) 
( . ونسبة من  %3.5نسبة الغياب بني األمريكيني )  حني

% ( مبا يشريإىل 40)  اليابانيني يستمتع بإجازته املدفوعة من
وقت أكثريف العمل ال خارج  حنو قضاءلديهم أن التوجه 

 .العمل
( 2000ويعمل املو ف الياباين يف املتوسط حوايل )

عمله املو ف ساعة عمل يف السنة . وتعد نسبة تفوق ما ي
هنماك . لقد أصيب اليابانيون بسبب االاألمريكي يف املتوسط
  –رف باإلدمان على العمل يف العمل مبا يع
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Workalkaholism (Shimazu & Schaufeli, 2009) , وما
 ىكات صحية كاالستياء النفسي وشكاو من وع رتتب عليهي

. وبسببه باءت حماوالت احلكومة كالضعف والوهنبدنية  
 ,Dipboye & Smith)اليابانية خلفض ساعات العمل بالفشل

1994) . 
 إلجنازيف ا الياباين التفوق من مظاهر آخر ومظهر
مريكيون كان له الفضل يف التعرف على ما خفي اكتشفه األ

عليهم من ذواهتم يتمثل باإلجنازيف اجملال املدرسي . إذ تبني 
يف الدراسة واملثابرة يف هلم أن ما مييزالطالب اليابانيني اجلد 

. وتتوفر شواهد عديدة بأن الطالب اليابانيني التحصيل
, من كينيائهم املدرسي من أقراهنم األمريأكثرجدية يف أد

( أن السنة الدراسية يف اليابان أطول منها يف 1 : ذلك مثال  
, ا( يوم  240الواليات املتحدة األمريكية . إذ متتد لفرتة تبلغ )

 الذي( يعطى طالب الصف السابع الياباين ما يفوق 2
من ساعات ( 4.7يعطى قرينه األمريكي . ليبلغ يف معدله )
( 1989,يزنربجرإ) الواجبات يف مادة الرياضيات كل أسبوع

(Dipboye & Smith, 1994:p137) . 
سباب أعلى  االستداللهذه املقارنة إىل  قادتوقد 

 .  ى األمريكينيمستويات اإلجنازلديف تدين ال

 ا : أسباب التدن  ي  ميتويات اإلنجاز: ثالث  
األمريكيون   استدل عليهاالخي مواطن الضعف من 
تدين مستويات اإلجناز بينهم مقارنة باليابانيني : ل كأسباب

وقيم  ( أخالقيات العاملني2( حوافزالعمل وتوقيته , 1
. بالنسبة حلوافزالعمل وتوقيته, يدفع العمال األمريكيون العمل

نبغي يف و ائف ال طائل من للعمل ساعات طويلة أكثرمما ي
وقد تعالت الصيحات لزيادة , مع ش  يف الرواتب . ورائها

عبء العاملني ليماثل عبء العمل بني اليابانيني . واعرتض 
على ذلك من اعرتض على افرتاض أن يف زيادة الفسحة ما 

ا من االحتفاظ جبهد أكربللعمل . ا وبدني  ميكن العاملني عقلي  
ومن ناحية , أخالقيات العاملني , فمن الشواهد العملية أن 

يف  ( كشف عن تدن  1979عام ) ا أجرياستطالع  

. وباملثل , استطالع  (7) أخالقيات العمل بني املديرين
ن العاملني يف ( لثالثة آالف م1980آخرأجراه شريجنتون )

, خلص منه إىل أن العمل اجلاد واملهين ( شركة أمريكية53)
من بني  غريذي أمهية وغريمشرف بني الشباب والكبار. وكان

 وكبار مو فني . نيمشرفو  يرينهؤالء عمال إنتاج ومد
( بأن األمريكيني يرون أن 1990وكذلك ما انتهى إليه روبر)

ن يرون أن من و أمهية من العمل . وأصب  األمريكيالفراغ أكثر 
 & Dipboye) حقهم أن يفي العمل مبطالبهم الشخصية

Smith, 1994:p137) . 
العمل واخنفاض  أخالقياتومن بني أسباب التدين يف 

: التسلط اإلداري والقصور يف برامو معنويات العاملني
التدريب للعاملني والتجهيزات اإلدارية الرديئة . واألهم من 
ذلك كله غياب القدوة بني كبار املو فني . إذ ال يتوفر بينهم 

ا للعاملني . عدا وجود فجوة ا حمبب  يف الغالب من يعد منوذج  
 كباراملو فني وصغارهم والفجوة آخذة يف يف رواتب بني

االتساع . وقد أفضت مثل هذه العوامل إىل إحباط لدى 
 & Dipboye)العاملني أسهم يف تدين قيمة العمل لديهم

Smith, 1994:p137) . 
هذا , ومل يكن املوقف لألمريكيني من إجنازات اليابانيني 

 األمريكيونا . فقد ذهب يف سبيل التأصيل إلجنازاهتم طارئ  
إىل اكتشاف املخفي عليهم من ذواهتم ومقارنته مبا  من قبل

 لدى اليابانيني . يشهد بذلك ما رواه االجتماعي إيرل بايب 

(Babbie, 2008:p 372-373)  عن سرية عامل علم االجتماع
 استحوذت ( . إذ2013- 1927باله )نيلي الديين روبرت 

أطروحات الفيلسوف وعامل االجتماع األملاين ماكس 
( حول عالقة الربوتستانتية بالرأمسالية 1924-1864فيرب)

ه بالنيلي الغربية على اهتمام عامل االجتماع املعاصر روبرت 
دادات هلا يف مواقف تارخيية فحاول التحقق من وجود امت. 

يف ا منذ أن كان يافع  هدفه  بلوغ. وقد اجتهد يف أخرى
ن بلغ يف دراسته مرحلة مراحل تعليمه اجلامعية األوىل إىل أ

 مناص اَل , وجد أماالهتما اهذ ا يف االعتبار. وآخذ  الدكتوراه
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( موضوع أطروحته للدكتوراه 1951له من أن يبدأ يف عام )
مبقاالت عن األخالق االقتصادية لليابان . لتكون مصاحبة 

واليهود املعنونة "  لدراسات ماكس فيربللصينيني واهلنود
األخالقيات االقتصادية ألديان العامل ". وخالل هذه املرحلة 

( 1957, وقع اختياره على موضوع ألطروحته يف الدكتوراه )
". فحص  Tokugawa Religion -بعنوان" ديانة التوكوغاوا 

خالهلا منوالرأمسالية يف اليابان خالل أواخرالقرن الثامن 
 تاسع عشرامليالدي . عشروبدايات القرن ال
باله األولية ألطروحة الدكتوراه إجراء  وتضمنت خطة

مسو  معاصرة لعينات متماثلة من اليابانيني واألمريكيني . 
ا ألنه مل حيصل على التمويل الضروري إلجراء املسو  ونظر  

الالزمة انغمس يف دراسة السجالت التارخيية للدين الياباين 
. ويف مقالة له عام مسالية يف اليابانجذور بزوغ الرأا عن حبث  
( حول املوضوع شعرباله بأنه عثرعلى اإلجابة عن 1952)

أسئلته حول جذورالرأمسالية يف اليابان يف مدونات احملاربني 
عة قوانني )جممو  Samurai Code of Bushido –الساموراي 

 كذلك وجد هلا إجابات يف الكونفوشية( , و أخالقية و روحية
ا ألن الساموراي متثل . ونظر  املمارسة من قبل طبقة الساموراي

يف عامة األديان  ضطر ملواصلة النظرامن اجملتمع الياباين ا جزء  
. رغبة منه يف قراءة (Babbie, 2008:p 372)بني اليابانيني 

النصوص الدينية من مصادرها األصلية على الرغم من أنه 
والوقت  . وحتت ضغط اللغةاليابانيةيعاين من ضعف يف اللغة 

كز انتباهه على مجاعة معينة , قرر أن ير املتا  له إلهناء دراسته
 . ومتثل حركة دينية بني" Shingaku  -الشينغاكو هي "

 . امليالديني ثامن عشر و التاسع عشرالتجار يف القرنني ال
ن على منو اشف أن مجاعة الشينغاكو هلا تأثري وقد اكت

( التوطني الجتاهات حنوالعمل مماثلة للدعوة " 1: ليةالرأمسا
-1509نسبة لتعاليم جون كالفني املسيحية ) –الكالفينية 

( جعل األعمال أواألشغال صناعة مقبولة بني 2, ( "1564
 كانت منزلة التجارة يف ماضي اليابان متدنية. إذ  بانينياليا
أنه عمد إىل , حتليل باله للمجتمع الياباين ظاهر. ومن ماجد  

 الياباين والتأثر الدينية والسياسية لإلمرباطور فحص األدوار
ا يف حميط حاشية األمرباطور. االقتصادي الذي يظهر دوري  

لقد لفتت أعمال باله االنتباه للتنوع يف العوامل الدينية 
 ,Babbie)والفلسفية الخي مهدت األرضية للرأمسالية يف اليابان 

2008:p 373) . 
( مقارنة 2002, أجرى شارلز بريو )نفس السياقويف 
تحدة األمريكية واألمم تارخيية بني الواليات امل -وثائقية 
شكل الفريد ال . وذلك حماولة منه لفهم جذوراألوروبية

التارخيية  -. وانتهى من املقارنة الوثائقية للرأمسالية األمريكية
وفري  تإىل أن الواليات املتحدة أبانت عن اهتمام أقل يف

للشركات  . ومنحت سلطة أكرباحلاجات للمواطنني العاديني
( بأن 2002بريو) . ويشعر(Babbie, 2008:p373)العمالقة 

األمرقد حسم لصاحل الشركات على حساب صناعة النسيو 
ا إىل استناد   وسكك احلديد مع هناية القرن التاسع عشر

. وهذه اجلهود  (Babbie, 2008:p 374)قرارات احملكمة العليا 
من  ا آخرمتثل بعد   (2002)و بريو( 1957)ه لكل من بال
. ويتمثل الناقد يف املوقف من إجنازات اآلخر أبعاد التفكري

 مسار يف أصول إجنازاته عرب , والبح باالنفتا  على اآلخر
خذا أ, بإجنازات اآلخر املباشر  من التأثر. إذ بدال  تارخيه

 إلجنازاته يف ثقافة بالدهم األصلية. مماثلة جذور يبحثان عن 
على كيفية  الناقد يتطلب الرتكيز , وإذا كان التفكريهذا
ال خمرجات التفكري, فإن الواليات املتحدة وبريطانيا  التفكري

أسلوب استعارتا النموذج الياباين يف اإلدارة . وبالتحديد 
–Work  - يرق الرمل" إدارة األداء املعروف باسم

Teams" ,وذلك وتبنته سائرالدول األوربية من بعدمها .
ويالحظ أن . (Bratton,2015)األداء يف منشآهتا  لتطوير

هذه األمم مل تقف عند جمرد االستعارة ألساليب العمل 
إىل إخضاعها ملا يعرف ذهبت بل  املميزة إلجنازات اآلخر

وذلك بإحداث . Cultural Engineering -باهلندسة الثقافية 
سرتاتيجية التتناسب مع األهداف الكي ت عليها تعديال
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. ويوطد لاللتزام والوالء بني العاملني يف الألداء يف بالده
 . (Bratton,2015:p460)أوساط 

أن األمريكيني مل  , يتض  لنا من العرض السابقوهكذا
الياباين بل حاولوا نافس يقفوا مكتويف األيدي أمام امل

ليكون . وذلك  يف اإلجنازتفوقه اف أسباب شجاهدين اكت
هم أنفسهم من أسباب التفوق يلد للتعرف على ماا منطلق  

ا ال ا ناقد  أي أهنم وقفوا من إجنازات اليابان موقف   ,أوالقصور
. وهذا سبب من أسباب امتالكهم  عاديامل أو بهورموقف امل

دون تفريط , نزلتهم بني األمموحفا هم على م ,القوة
  . التنازل عن هويتهم هتم أواسبتمبك

كيني أنفسهم باليابانيني : يف معرض مقارنة األمرياستنتاج
فحواه " أن مبين على استقراء واستدالل ستنتاج ا ىلإانتهوا 

املشكلة تكمن يف العامل األمريكي الذي يبدو أقل مستوى 
يف الدافعية للعمل من العامل الياباين العادي ". لقد كان 

هبا  هلذا االستنتاج واقع النظرة الخي ينظر ساساملصدراأل
عجب, فاحلقيقة النفسية  وال. ن لألمريكينيو الياباني

االجتماعية تؤكد بأن نظرة اآلخرين لنا مصدر رئيس يف 
لكي تعرف ذاتك ضع نفسك التعرف على حقيقة ذواتنا . ف

 وما. ومتعن أكثر فيها , لتتمكن من معرفة ماهلا مكان غريك
 –ا باسرتاتيجية  " تبين األدوار يعرف اصطالح   ماأو , عليها

Role – taking  "الذات  يف منو و تطوير(Selman, 1980 ) .  
لألمريكيني الوصول إىل هذا  ىأتَ : كيف توالسؤال

ماحدث يبدو أن .  ؟ هلم نظرة اليابانينياالستنتاج باستخدام 
أدارانتباه أن رأي اليابانيني يف األمريكيني  -يف احلقيقة  –

النظر يف و  Self- Focus  ,  - األمريكيني للرتكيزعلى أنفسهم
ينربوا للدفاع  ن من أبدال   .عنهمن يو قاله األمريك صحة ما

 . وهذا االنتباه أيقظانتقاد اليابانيني هلم معن أنفسهم أما
يف العمل   - Self - Consciousnessبالذات  الشعورلديهم 

 يوناليابان اذكرهالخي فيهم نقص المن أوجه  على التحقق
 انتقادات اليابانيني هلممل يسلموا بحظ أهنم اليو . عنهم

. وهذا وجودها فيهم للتأكد من أعملوا الذهنبل مباشرة 

لتنشيط  وكأثر. م بذواهتملديه وعيال نشطالشعوربالذات 
سهم فاكتشفوا عن طريق مقارنة أن, الوعي بالذات لديهم

 .من أوجه قصوراليابانيون  عنهمذكره  امصحة باليابانيني 
الناقد  ينهم فتيل التفكريالوعي بالذات ب قدأو  لقد
مقارنة فيهم النقص أوجه  تعداد. فشرعوا يف ألنفسهم

اليابانيني طرق استلهموا من , يف الوقت نفسهو باليابانيني . 
 لتطوير افكان ذلك منطلق  . االستدراك هلا سبليف اإلجناز 
أن موقف األمريكيني ب يتنبوهكذا .  اإلجناز لديهمأساليب 

 ا باستخدام اسرتاتيجيةا ناقد  من إجنازات اليابانيني كان موقف  
الرتكيزعلى الذات مما . مت هلم باستخدامها فاعلةيف التفكري 

 . هباهبا . فأسهم ذلك يف تنشيط الوعي  أوقد الشعور
رئيسة لتفعيل بانيني آلية وكانت املقارنة االجتماعية باليا

يف ا عن أسباب التفوق . فالتسافالت حبث  سرتاتيجيةتلك اال
 عن املقارنة مع الذات دون . فضال  اإلجناز لدى اليابانيني

 تام دون حتيزالتجرد كذا الو . جماملة لآلخر وأحماباة للذات 
أوقد  .ناقد تفكريمؤشرات على  انفعال مع اآلخر للذات أو

جيب أن تكون عليه  ماواقعها و : فتيله وعي تام بالذات
وعي ال دور يف التعرف على ص أكثرولنغ .مقارنة بغريها

سوف نعرض ملفهوم الوعي إذكاء التفكريالناقد يف بالذات 
موقف  كمدخل لتفسري, ةيسرتاتيجاأبعاد و : بالذات

 . من إجنازات اآلخر) اليابانيني ( األمريكيني

 :الوع  بالهات دو 
إىل إمكانية أن  Self-Awareness - الوعي بالذات يشري

نه من معرفة ذاته. ويف مبا ميك ا النتباههيصب  الفرد موضوع  
 ومعاجلة للذات , ينشط الفرد يف تعريفاتهذه احلال

 ذوبالذات والوعي . (Morin, 2011) معلومات حول الذات
ميلك مبا وعي الفرد مبشاعره وانفعاالته و : وعي خاص )شقني
وعي ( و وإمكانات وكفاءة واجنازات استعدادات وقدرات من 

 . ويتطلب الوعي بالذات ماالفرد لآلخرين( عام ) كيف يبدو
 يتجه االنتباه إذ Self – Focus –على الذات  يعرف بالرتكيز

. ومبا جيري حوهلا عليها  ماهلا و : ماهبا يتبصر, للذات بسببه
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ألنه . ا بذاته وعي  وعند تركيزالشخص على ذاته فإنه ميارس 
لب  Self - Consciouness –بالذات  والشعور –هبا  شاعر  
. والرتكيز عادة ما ينصب على األبرزمن مظاهر بالذات الوعي

 الذات .
ا ملا انصب عليه انتباهه من وعند تقييم الشخص إجيابي  

.  إجيابيا   Self - Consciounessا ا ذاتي  مظاهر ذاته خيرب شعور  
 أنا فال شك مه هلا سلبي  ي, إن كان تقيوالعكس صحي 
ا . ويف حالة أن خربته مع سلبي  سوف يكون شعوره الذايت هبا 

( اإلتيان 1" طريقني  أحدذاته كانت سلبية سوف يسلك 
بتصرفات تسم  له بتجنب الوعي بالذات وحتاشيه وجتاهل 

يذكره خمرجاته أو التغافل عنه حىت أنه ليتجنب أي موقف 
منها ( االجتهاد يف تغيريذاته . وذلك بتقوا البارز 2, به

بطريقة أكثر إجيابية . والقاعدة أن اجملتمع بأسره ينتفع من 
 أي حماولة لتعزيزيرفضون وعي األفراد بذواهتم لكن األفراد 

 .  (Smith& Mackie, 2007:p43) " الوعي بالذات
وما أسفرت عنه نتائو البح  وجتاربه حول الوعي 

عني بذواهتم يتصرفون وكأهنم أمام اأن األشخاص الو "بالذات 
ا لذواهتم . ا حمكم  ضبط   ارسونمي. ة تلفازري ماك مرآة أو

ا اتساق   ونتصرفاهتم بوضو  ماهية اجتاهاهتم . ويظهر تعكس و 
أكرب بني القول والعمل . وعلى النقيض منهم األشخاص 

, يشعرون بذواهتم  الأولئك الذين غريالواعني بذواهتم أو 
 أن احتماال   ا لذواهتم . واألكثرا وأقل تنظيم  أقل ضبط  جتدهم 

اندفاعية يف االستجابة  أكثركما أهنم , يتصرفوا دون تفكري
 . ((DeVito, 2007:p214 "لمواقفل

 األوجه المترددة للوع  بالهات  -

منوذج  مبتكرو رىالذات يف عالقتها بالوعي , كما ي
 Model Johari-" جوهاري  نموذجالوعي بالذات املعروف ب

من األحرف األوىل ملبتكريه جوزيف لوفت  ااالسم مشتق  , " 
كل وجه . وجوههلا أربعة , (,1969Luft -1970) وهريي اجنرام
الوعي  حيدثو . من الوعي بالذات اعين  ى ميعكس مستو  

 وجوهالبدقة عن طريق معرفة هذه األربعة لدى الشخص 

(DeVito, 2007).  الشخص بذاته, يرتاو  وعي عليهو 
 أو متدن   وآخر بني وعي عال  وانفعاالت(  )سلوك ومشاعر

, لنموذجعطيات اا مل. وطبق  (Tubbs & Moss, 2000)غائب 
 أساس مدى وعييصب  لدى الشخص أربع ذوات على 

 مياء( الذات الع2, ( الذات املنفتحة1: الشخص بكل منها
وهذه . الذات اجملهولة( 4, الذات املخفية أو املسترتة ( 3, 
تتفاعل مع  و إمنا نفردةمال تعمل املتعددة للذات ه و وجال

 بعض بطريقة يعتمد كل منها على اآلخر. 
على معرفة  , صاحبهاذات حمررة:  فتحةنالهات الم (1

معلومات  ذلك يدخل يفبنفسه والناس يف الغالب تعرفه . 
دوافع يعرفها و  ورغبات وأفكار وتصرفات واجتاهات ومشاعر

من امسه  بتداء  ا. عنهاآلخرون  اويعرفه نفسهعن  شخصال
. وهذا جيعله يدلوجيةاآلته االفكرية وانتماءاته هبتوج وانتهاء

يستفيد من معرفته بنفسه ومعرفة غريه به . فيزيد ذلك من 
. وزيادة االنفتا  بنفسه لينعكس ذلك على منط تفكريهوعيه 

مما " , خرين يزيد من مساحة الوعي بالذاتعلى الذات واآل
زيادة الوعي بذاتك يزيد و  الذات حولللتعلم  أكثر ايتي  فرص  

 Tubbs) "من معرفة الناس بك من قبولك وتقديرك هلا ويزيد

& Moss, 2000:p259).  واالحتفاظ مبساحة هذه الذات
 ,DeVito)ا ضيقه جيعل من التواصل مع اآلخرين صعب  

2007) . 

زاد , هذا , وكلما تقلصت مساحة الذوات األخرى 
يسهل ى تقليص مساحة الثالثة األخر و . بذاتهالشخص وعي 

كلما كان و العالقة املنتجة والتماسك بني أفراد اجلماعة . 
 .هم يف تقليص مساحة الذات العمياءسأا التواصل مفتوح  

( )الذات املخفية سترتةامل ذاتما حتويه البالكشف عن و 
ا يصب  األفراد متقاربني انفعالي  " ذات االهتمامات الشخصية 

بعض والتلقائية . ويزداد التواصل بينهم واالنفتا  على 
, مما يعلق يف أذهاهنم  وسوف يسهم ذلك يف إفشاء الكثري

وتنخفض مستويات خماوفهم وترددهم يف تقدا تغذية راجعة 
 ,Schmuck& Schmuck)" التحدث مع بعض بصراحة و 

2001:p132) . ) 
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 يعرفه الناس عن : تتمثل يف كل مامياءالهات الر (2
وتتنوع بني  .هعرفه عن نفسي ال الشخصو  ,الشخص

عابرة حول العادات الخي ميارسها الشخص معلومات 
تلصق الخي نمطية الصور ال. وكذا ,  والتصرفات الخي ال يدركها

صراع ال أوعراك ال اسرتاتيجياتو , جنازاإلداء و األ طرقه يفبه و 
مواطن و قوة الومكامن كبوتة املربات قتتال. عدا اخلاالو 
حول  يدركه الشخصوغريها مما ال  , لدى الشخص ضعفال

ذات "  ى بعض الناسلد عمياءالذات الو .  فى عليهخيو ذاته 
يدعي  قدو . فال يقر بزالته و ال يعرف أخطاءه  ,واسعنطاق 
وحيوز  خيصه من مزايا ال يدرك ماقد . و  يزعم الكمالالتمام و 

ذات يف اإلبقاء على آخرون  جيتهد. يف حني من كوامن 
الستخدامها كآلية حلماية ا جد   ضيقنطاق  يفلكن عمياء 
  .   ((DeVito, 2007:p59" ذواهتم 

يعرفه الشخص عن نفسه  : حتوي كل ماالهات المخفية (3
ا  حتوي أيض  ره . و وحيتفظ به يف مستودع أسرا. وعن اآلخرين 
له  عالقة  ال رغب يف إفشائه له عالقة أويكل شيء ال 

التصري  هبذه وخيتلف الناس يف , . هذاهمع غري  هبتواصل
 يفشي كل ما بأن تام لديه استعداد الذات . إذ يوجد من

( أوضاع ماليةأسرية , مشكالت شخصية , صعوبات لديه )
. ويف ا مما لديه يفشي شيئ  اَل بأكل احلرص حريص   وآخر. 

من  هملدي ماله يفشوا أن  من اآلخرين يريد هذاتالوقت 
املتطرفني من  أمثال هؤالء . واملشكلة مع خصوصيات أسرار و 
أن الفرد منهم ال مييز بني من يستحق أو ال  الطرفنيكال 

ا بني أنواع أيض   مييز . والفشاءتصري  أو اإليستحق ال
" ها أو ال يلزمه . ف إفشاالتصري  هبا أو املعلومات الخي يلزمه 

. لديهم معلومات معينة بسرية  حيتفظونالناس من بية لغاألو 
 فيما نيانتقائي ذ جتدهمألناس دون أناس . إويفشون أخرى 

  .((DeVito, 2007:p58فشون صرحون به أو يي

ال  الشخص : تتضمن حقائق عن الهات المجهولة (4
وتتمثل يف كل . هوال يعرفها اآلخرون عنعن نفسه عرفها ي

.  (25)مامل يكتشفه املرء عن ذاته بنفسه أوعن طريق غريه 

الذات من مصادرمتعددة  يستدل على وجود هذهعادة ما و 
مبا جيري على ألسنة الناس عند شف ت. ويف الغالب تك

 اكتشافهم ألمر ال يعرفه الفرد منهم عن نفسه كالقول مثال  
.. مل أعلم  لدياآلن اكتشفت ما –ا عرفت نفسي " تو  

  أنين أملك هذه القدرة أو تلك اخلصلة ... اخل " .
األوجه املتعددة , وجيب التنبيه بأن ما ذكرناه عن هذا

كما واجملتمعات  للذات ينطبق على األعضاء يف اجلماعات 
على افرتاض أن للشخص   كأفراد  أنه ينطبق على األشخاص

ا يف مجاعة مادام عضو  مجعية مجاعية و وأخرى  فردية اكفرد ذات  
 .  ( Vaughan& Hogg, 2008)وجمتمع 

 وعلى أساس من معطيات منوذج جوهاري للوعي بالذات
(1970- 1969Luft,) أن نتأمل مبا حدث بني  لنا ميكن

التفكريالناقد و بالوعي بالذات  عالقته األمريكيني واليابانيني يف
 واملوقف من إجنازات اآلخر. 

  :  األمريكيو  وزيادة الوع  بالهات -

  ســـــوليفانو  ((Cooley,1902 الــــذات  كــــويل يؤكــــد منظــــرو
(1972(Sullivan, الــــذات انعكــــاس لــــرأي اآلخــــرين فينــــا بــــأن .

مرايـــا عاكســـة ملـــا  ;كمـــا يرانـــا اآلخـــرون -يف احلقيقـــة  -وحنـــن 
, كــــان . وعلــــى أســــاس مــــن هــــذه احلقيقــــةيــــراه اآلخــــرون فينــــا 

ا ملعرفــة مـا خفــي علـى األمــريكيني اآلخـرون )اليابــانيون( مصـدر  
انتبـــــاه  -فنا كمـــــا أســـــل  –ن و اليابـــــاني لقـــــد أدارمـــــن ذواهتـــــم . 

. ومل يـــــدفعهم رأي اليابـــــانيني فـــــيهم إىل األمـــــريكيني ألنفســـــهم
. فــاألمريكيون يف ادعــاء مــا لــيس فــيهم رفــض مــا قيــل فــيهم أو

اليابانيون ا أيض  كما يعرفه , مييزهم لديهم وما الواقع يعرفون ما
 .  (حةنفت)الذات امل

, فيـه نقـد لألمـريكيني اليابانيون ما أ هرمن جانب آخر, 
إذ يبــدو فتســاءل األمريكيــون عــن صــحة رأي اليابــانيني فــيهم. 

خفـــي علـــيهم مـــن ذاهتـــم )الـــذات العميـــاء( جـــاء علـــى أن مـــا 
يف أنفسهم مـن القـرائن  ى األمريكيونقد رأل . لسان اليابانيني

مقارنـة أنفسـهم باليابـانيني. عنـد ما يدعم رأي اليابـانيني فـيهم 
مــــــن  يف الكثــــــري ظــــــرإلعــــــادة الن فأصــــــب  ذلــــــك مبنزلــــــة احلــــــافز
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ــــــون مــــــن حبــــــثهم يف أو ممارســــــاهتم.  ــــــد انتهــــــى األمريكي  وجــــــهق
االخــتالف بيــنهم وبــني اليابــانيني إىل حقــائق تؤكــد االخــتالف 

. ومل يكتفـــوا بـــذلك بـــل أوردوا ازيف نـــوع األداء ومســـتوى اإلجنـــ
 شواهد عملية على جدية اليابانيني وتكاسل األمريكيني. 

االختالف يف مستويات وتبني هلم أن من أسباب 
لعاملني للعمل ساعات ادفع من التدين يف قيم العمل اإلجناز 

رتباهتم وسوء اإلدارة طويلة دون مقابل وعدم إنصافهم يف م
وا على توسيع مساحة . وبذلك عمل(خفيةالذات املللعاملني )

الصيحات بني  تعالت الوعيكنتيجة هلذا و . الوعي بالذات
, نيملني ليماثل عبء عمل اليابانيزيادة عبء العاب طالبم

بدعوى أن اجليل اجلديد من الشباب لديه دافع  ومعارض
للعمل اجلاد مثلهم مثل أسالفهم غريأهنم يتطلعون ملواءمة 

أو كما بررت جوليت ,  يف حياهتم أكثربني العمل والراحة
يف  لطو األوقت ال( بأن األمريكيني ميضون 1991شور)
يف ا كافي  ا  وقت   ايفرتض أن ميضو يف الوقت الذي . العمل
بزيادة  عارضت بشدة حماكاة اليابانيني وطالبتقد , و الرتفيه

و  للعاملني للحصول منهم على جهد للعمل أكربالفسحة 
 . .(Dipboye & Smith, 1994:p138 إنتاج أكثر

وهـــذه املمارســـة تكشـــف عـــن نزعـــة لـــدى األمـــريكيني إىل 
التقـــوا الناقــــد لوجهــــة نظــــرهم بغـــض النظــــرعن مــــدى تعلقهــــم 

وتداول اآلراء واقتناعهم هبا . ومن  اعتبارلوجهة النظرالبديلة . 
ويفسـ  اجملـال . الـوعي بالـذات مساحةهبذه  الطريقة يزيد من 

رالطــــرف جهــــة نظاالنفتــــا  علــــى و عــــن طريــــق الناقــــد  للتفكــــري
 . . ويسهم يف حتسني مستويات اإلجنازاآلخر

الـوعي بالـذات مسـاحة يف توسـيع  نو األمريكيـ اجتهـدلقد 
مـــع و , حـــةنفتتوســـيع نطـــاق الـــذات امل علـــى عمـــلمــن خـــالل ال

م ايــــزداد الــــوعي بالــــذات قــــو )احلــــرة(  فتحــــةنالــــذات امل اتســــاع
 نطــــاق. ومت هلــــم توســــيع   ((DeVito, 2007 الناقــــد التفكــــري
( تضييق نطاق الذات العمياء , 1عن طريق: حة نفتاملالذات 

( االجتهـاد يف اكتشـاف 3( تضييق نطاق الذات اجملهولة , 2
وهـم هبـا  يعرفهـا اآلخـرون عـنهم  ة الـخي الخفيحمتوى الذات امل

م علـى املماثلـة عنـد طريـق البحـ  ئ( التحليل القـا4, عارفون 
لقــــد . واآلخــــرعــــن أصــــول اإلجنــــازعلى امتــــداد تــــاريخ الــــذات 

أدارالتفســرياملدرك لطريقــة اليابــانيني يف العمــل انتبــاه األمــريكيني 
ملعطيــــات ثقــــافتهم الوطنيــــة يف جمــــال العمــــل واإلجنــــاز. يتضــــ  

لكشـــف عـــن مـــا خفـــي علـــيهم مـــن ا تهمذلـــك جبـــالء يف حمـــاول
قارنــة مب. وذلــك )الــذات العميــاء(ذواهتــم ويعرفــه عــنهم غــريهم 
 . اليابانيني أساليبهم يف اإلجنازبأساليب

ومل ميــنعهم ذلــك مــن أن يســتفيدوا مــن خــربات اليابــانيني . 
مـــدوا وع. فاســتعاروا مــن اليابــانيني أســاليب يف األداء واإلجنــاز

, مبـــــا يتوافـــــق ومطالـــــب بيئـــــآهتم  إىل إجـــــراء تعـــــديالت عليهـــــا
. فأبـانوا العمـل كفريـق  أسـلوبعنـد اسـتعارهتم  الكماهي احلـ

مـا مع احلفـاظ علـى يف اإلجنـاز  عن انفتا  علـى مـذاهب مغـايرة
ا يف أن بــــذل األمريكيــــون جهــــد  , ذلــــك مــــن وأبعــــد .  مييــــزهم

هلــــم ولآلخــــرين حــــني تعمقــــوا يف  (اجملهولــــة)اكتشــــاف الــــذات 
مـدى عـن  احبثـ واألوروبيـة الرأمسالية اليابانية  البح  عن جذور

إىل ما يشري وانتهوا إىل .  مريكيةالتشابه بينها وبني الرأمسالية األ
تشــــــابه تضــــــرب أطنابــــــه يف عمــــــق الــــــديانات اليابانيــــــة  وجــــــود

وأن هلـــم احلـــق بـــأن ميكنـــوا . واألوروبيـــة (1957ه )أعمـــال بـــال
الدينيـــة لـــذواهتم باالعتمـــاد علـــى رصـــيدهم التـــارخيي مـــن القـــيم 

( وأعمـــــــال 1957بـــــــاله ), وأعمـــــــال  زذات العالقـــــــة باإلجنـــــــا
 ,Babbie)شـاهد علـى ذلـك  خـري وغـريهم كثـري (2002)بـريو

2008:p 374)..  وهكــــذا, مل يكــــن موقــــف األمــــريكيني مــــن
ــــ ــــانيني موقف  ــــادرة ا انفعالي ــــإجنــــازات الياب ا ال يصــــحبه وعــــي ومب

 اناقد للذات وباعثـ  للعمل بل على النقيض , كان وليد تفكري
 على مواصلة العمل بعزمية مع وعي وعلم . 

أدبيات البح  يف جمال العمل  , تزخر, آخرمن جانب
اليابان   من الشواهد التطبيقية على متيز بالكثريوالتنظيم 

, حىت صارت اليابان بسببه  اإلجناز كمجتمع مجعي يف جمال
طرق  من البلدان الخي تنشد تطوير إهلام لكثري مصدر

 &. Smith) اإلجناز معدالتزيادة اإلنتاج و  وأساليب

Bond,1994; Chi-Yue Chiu & Ying,2013; 

Bratton,2015)     نيالياباني وعي بدوره أسهم يف زيادةهذا . و 
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 عرفما ياملتأمل حول إجنازات اليابانيني جيد أن . فبذواهتم
"  Self-Effacement –جلد للذات " عن اليابانيني من 

(
Chi-Yue Chiu & Ying,2013)
يعكس حبق السعي  (

)الذات خفي عليهم من ذواهتم  املفرط من قبلهم لتضييق ما
 . (العوراء

ترمجة عملية للقيمة  جلد الذات الوقت يعدويف نفس 
, " Yoruki  -اليو وك  الثقافية اليابانية " إرادة العمل  " 

الذات ) الخي تنبئ عن وعي عميق بالذاتتلك القيمة 
ا أهنم يدرأون العيب . وما عرف عن اليابانيني أيض   (املنفتحة

إذ العمل بقاعدة " حفظ ماء . عند التعامل مع اآلخرين
ا يف طريقة د ذلك واضح  جن.  بينهم عرف ثقايف شائع" الوجه

وعند االختالف ,  إدارهتم ألنفسهم يف مواقف اجلدل واحلوار
تومي وآخرون  –. إذ يرى تنو  () الذات املنفتحة والصراع

( بأنه يف حالة الصراع , ينصب االهتمام يف ثقافة 1991)
مجعية كاليابان على حفظ ماء الوجه ومراعاة كرامة اجلانب 
اآلخر. وعند حماولة فض النزاعات . مييلون الستخدام أمناط 

  ((Pennington,2002:p113املواءمة والتجنب 

ت جتلاليابانيني يف األمريكيني ,  لرأي السابقويف املثال 
. فقد عمدوا إىل مقارنة أنفسهم  ةواضحافية واملكاشفة الشف

باألمريكيني يف معرض نقدهم لواقع العمل يف اليابان . فرأوا 
تكون مفقودة .  دالقيات العمل بني األمريكيني تكاأن أخ

. وهذا يسهم يف ووصفوا العمال األمريكيني باجلهل والعناد 
املقارنة الخي عن طريق ( هلم  حةنفتامل) توسيع مساحة الذات 

)  خفي على اآلخرين من ذواهتم ماعن كشف التسهم يف 
هم يف ا , عموم  . و  وعيهم بذاهتممن ويزيد  الذات العمياء (

لديهم القدرة على االحتفاظ مبا يشكل . إذ ذلك وسط
مانع  ال هذاتالوقت . ويف ( ةخفي)الذات املا على ذواهتم خطر  

مادام يف ذلك خدمة خفي من ذواهتم  مامن إفشاء لديهم 
يف زيادة ا أيض  . وهذ يسهم ()الذات املنفتحة أنفسهم

  .املعززة للتفكريالناقدمساحة الوعي بالذات 

 

  خالصة ال
, إن لنا يف املوقف األمريكي من اليابانيني لعربة . حقيقة

من إجنازات  بهورفاألمريكيون مل يقفوا موقف املندهش امل
ابانيني إىل حماربة , ومل يدفعهم تفوق اليكال, اليابانيني
, والتفوق حليف من يعمل جبد فاملعركة سجال اليابانيني.
. لقد حاول األمريكيون انقطاع مبثابرة دونو توان دون 

من خالل اسرتاتيجية موقف اليابانيني منهم تحقق من ال
 تقوا الذات عن طريق املقارنة باآلخر. مقارنة ال تسقط مال

ستفادة من إجنازات وال تفوت الفرصة عليهم لال هممييز 
 لدىاآلخر. تقوا يتي  فرصة للتعرف على مكامن القوة 

الكشف عن مواطن الضعف يف ميكن من و . الطرف اآلخر
. وهذه خصيصة من خصائص التفكريالناقد املبين على الذات

  الوعي بالذات و باآلخر.
, على نفس املنوالنيني جندهم وبالتأمل يف ممارسات اليابا

ما ذكرناه عن مفهوم  إن :هل نستطيع القول :والسؤال
 التفكريالناقد وخصائص املفكرالناقد يصدق يف وصف موقف

 تفكري منط ما, وبشكل أدق, من إجنازات اآلخر؟عرب ال
: خصائص ومظاهر؟ . العرب يف موقفهم من إجنازات اآلخر

 يف أوساطالخي دفعت إىل هذا النمط من التفكري  عواملال ماو 
 أبرز ما, ثقافية –فكرية أن يكون هلم أيقونة  دالعرب حىت كا

هذا ما سوف نتأمل فيه يف . ؟  اتأثرياهت وما,  ذه العوامله
 . . انتهى-إن شاءاهلل  –مقال الحق 
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  الديموغرافية المتغيراتبعض في ضوء  (19-)كوفيد فيروسل النفسيةضغوط الأساليب مواجهة 

 دراسة استكشافية() جازانعينة من سكان منطقة لدى 
 

 منصور السيد محمد

 جامعة جازان/ طنطا -كلية الرتبية   -قسم علم النفس    
 هادي بن ظافر كريري

 جامعة جازان -كلية الرتبية   -قسم علم النفس 
 

 هـ7/3/1442وقبل  -هـ 20/12/1441 قدم للنشر

 لدى ،الدميوغرافيةضوء بعض املتغريات  يف (19-فريوس )كوفيد رالنتشاالضغوط النفسية أساليب مواجهة  على عرفلتلالدراسة هتدف : المستخلص
من  ،(19-فريوس )كوفيد انتشارغوط ضق عليهم مةياس أساليب مواجهة ب ـ ط   ،(477نطةة جازان )ن مبناث، من املشاركني من الذكور واإل موعةجم

 .(SPSS)  بربنامج وحتليل التباين األحادي ،(ت)واختبار ،املعيارية واالحنرافات املتوسطات حسابمت فروض ال ةلتحةق من صحلو إعداد الباحثني، 
الضغوط النفسية من لتخفيف ل (التخطيط، والتوجه الديين، واملساندة االجتماعية)استخدام أساليب  افضلو يف الدراسة  أن املشاركني إىلنتائج الأشارت 
يف ، أساليب )إعادة التأويل، والتحرر العةلي، وكبح الضغوط( اأن صغار السن فضلو  يف حني، غريها(، بصورة أكرب من 19-فريوس )كوفيد النتشار

فضل كما (،  19-للتخفيف من ضغوطهم النفسية جراء جائحة )كوفيد( لتسليم، واديينالالنشاطات، والتوجه  فضل كبار السن أساليب )قمع حني
ملتغري النوع، واحلالة  عزىت( 19-فروق يف أساليب مواجهة )كوفيد ومل توجد، (االجتماعية، والتحرر العةلي ةأساليب )املساند الثانوي مستوى

-)كوفيدفريوس النتشارالسلبية  اآلثارجيابية، واملهارات االجتماعية للحد من تنمية التدخالت النفسية اإلنوقشت النتائج يف ضوء ضرورة االجتماعية. 
 ( على الصحة النفسية لألفراد.19

 .الدميوغرافية( املتغريات 19-)كوفيد، فريوس كورونا املستجد الضغوط النفسية ،واجهةاملأساليب  :مفتاحيةالكلمات ال
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  المقدمة:

 أمًراالضاغطة  حداثاألاألساليب النفسية ملواجهة  تعد  
 اجملتمع، يف فعااًل  اعضوً  يصبح أن الفرد أراد إذا األمهية بالغ

الضغوط  مواجهة أساليب ملعرفة حاجة يف البعض مازال ولكن
 هنك  مي   بشكل الضاغطة، األحداث تلك عن الناجتة النفسية

 .واجلسدية النفسية رفاهيته على حلفاظا من
 امصدرً  تعد اليت اجملهدة األحداث من بكثري مليئة ةاحلياف
 األمهية بالغ أمر   حداثاأل تلك مع التكيفو  للضغوط، ارئيسً 

(Naoto & Ogawa, 2007)، عندما يةع حدث مفاجئ ومؤذ  ف 
دث باحل ى، يسمأو للمجتمع مواجهته ،ال ميكن للفرد

اآلثار السلبية  مجيع هتج عنين، أ(2020، الصبوة) الصدمي
  .ب(2020)الصبوة،كرب ما بعد الصدمة   الضطراب

هتديًدا  ،( يف الصني19-)كوفيد فريوس تفشي ميثلو 
 ,Wang, Horby)، وأحد تلك األحداث السلبية صحًيا عاملًيا

Hayden, & Gao, 2020) . لاللتهاب  ايعد األكرب انتشارً و
مت و ، (Hawryluck et al., 2004) 2003الرئوي منذ عام 

بسوق املأكوالت البحرية  2019ديسمرب  منذ هالكشف عن
يف انتشر مث . (Nishiura et al., 2020)ووهان الصينية مبدينة 

صحية الة حالعاملية منظمة الصحة  اعتربتهو ، مجيع أحناء العامل
أول إصابة  مت الكشف عنوقد  ،(Mahase, 2020) طارئة

 عاماململكة بتالزمة الشرق األوسط التنفسية مل فريوسية
2012، (Bleibtreu, Bertine, Bertin, Houhou-Fidouh, 

& Visseaux, 2020).   عانت معظم 2019ديسمرب  منذو ،
األنظمة الصحية يف مجيع أحناء العامل من عدد متزايد من 

اخلوف يؤدي  إذ ،(Wen et al., 2020)( 19-حاالت )كوفيد
ألوبئة النفسية واالجتماعية لتفاقم موجات من الذعر من ا

(Ashwini & Kumud, 2020) . 
تثري صحية طارئة بالعامل حالة  (19-)كوفيد تفشييعد و 

 دراساتكشفت و  .(Cuiyan et al., 2020)الةلق واملخاوف 
اخلوف، والشعور ك لهاآلثار النفسية السلبية نتيجة  عدة

من  حوايلعاىن كما  ،(Hall & Chapman, 2008) بالعجز

 ,Rubin)فراد من الةلق الشديد ٪ من األ30٪ إىل 10

Potts, & Michie , 2010)،  املشاعر السلبية  لديهم تتفاقمو
هرت ظو . (Tine et al., 2016) العزل املنزيلفرض بعد 

 , Sim, Huak , Chong) لوم الذاتالةلق و ك مشكالت

Chua , & Wen , 2010).   ا بالةلقأكثر شعورً اإلناث كان و ،
  .(Leung et al., 2003)واخلوف 

 Cuiyan et al., (2020)  جويان، وآخرونأشار كل من و 

 Wen et)الذكور، مةارنة ب ناثاإل لدىرتفاع الةلق والتوتر ال

al., 2020)  ، يتفاوت األفراد يف طرق مواجهتهم هلذه كما
عندما ف. (2007رجاء، ) هبا ايةيموهنالكيفية اليت و الضغوط، 

 & Naoto ةاملشكل حتدث همطضغو إدارة يف األفراد  خيفق

Ogawa, 2007)،)  ًلدوين ا آلوطبةAldwin (1994) النجاح ف
، السلبية هاآثار  الضغوط يةلل منتلك ل الفعالة واجهةامليف 

كيفية مواجهة   علىتدريب الألمهية أ(  2020الصبوة )ويشري 
 .ةجيابياإل ساليباألبهذه األحداث الصدمة 

العيش يف بيئة تتسم بكثري من ويشري ما سبق إىل أن 
كما حدث أثناء جائحة - طويلة اتلفرت  ةنفسيالضغوط ال

 شكالتمن امل اكثريً  يسببمن احملتمل أن  -(19-)كوفيد
، واليت يستلزم معها تعزيز أمناط من أساليب سميةاجلو  نفسيةال

 جيابية لتخفيف اآلثار السلبية هلذه الضغوط.اإلاملواجهة 

يواجه الفرد مواقف ضاغطة،  :الدراسة وتساؤالتهامشكلة 
عبد اهلل، )النيال و تنطوي على كثري من مصادر الةلق  اوأحداثً 

تعزيز واجهة عوامل تساعد على املتعد أساليب و ، (1997
مث ومن  .(1994براهيم، إ) النفسيتوافق الو النفسية،  الصحة
ثار النفسية هلذه لآل النفسيالتةييم  يلضرور من ا يصبح

لحد من ل هامواجهتلكشف عن أساليب ا هبدف ،اجلائحة
 نعجابة الدراسة يف اإلوتتمحور مشكلة  .النفسية هاثار آ

 ية: تالتساؤالت اآل
 ةط معينامنأاستخدام الدراسة  يفن و هل يفضل املشارك -1

 (19-كوفيد)فريوس  تفشي ضغوطمن أساليب مواجهة 
  ؟ابصورة أكرب من غريه
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أساليب مواجهة  يف إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  هل -2
ملستويات العمر  تعزى( 19 -فريوس )كوفيد تفشيضغوط 

   الدراسة؟ يفلدى املشاركني 

أساليب مواجهة  يف إحصائيةفروق ذات داللة  هل توجد -3
ناث الذكور واإلبني ( 19 -فريوس )كوفيد تفشيضغوط 

   الدراسة؟ يفاملشاركني 

أساليب مواجهة  يف إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -4
 يف( لدى املشاركني 19 -فريوس )كوفيد انتشارضغوط 
   االجتماعية؟ للحالةتعزى الدراسة 

أساليب مواجهة  يف إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -5
 يف( لدى املشاركني 19 -فريوس )كوفيد تفشيضغوط 
   التعليم؟ملستوى تعزى الدراسة 

 تتمحور أهداف الدراسة يف: أهداف الدراسة: 
 فريوس تفشيضغوط التعرف على أساليب مواجهة  -1

 .املشاركني يف الدراسةاستخداماً لدى األكثر ( 19 –)كوفيد 
يف اتباع  املشاركني بالدراسةداللة الفروق لدى  معرفة -2

 تعزى (19 –)كوفيد  فريوس تفشي ضغوطأساليب مواجهة 
 .للمتغريات الدميوغرافية

  أهمية الدراسة:
أساليب مواجهة  يف حدود اطالع الباحثني، مل تلق دراسة

ا كافيً  ا( اهتمامً 19-الضغوط النفسية لتفشي فريوس )كوفيد
ا وعربيً الدراسات النفسية بشكل عام،  مستوى حىت اآلن على

اليت  الدميوغرافيةا بشكل خاص، ملعرفة أهم اخلصائص وحمليً 
ا ، نظريً ليأخذ مكانه النفسيةعلى الساحة تشكل هذا املفهوم 

   على حنو ما يأيت: اوتطبيةيً 
  النظرية:األهمية 

النةص يف الدراسات النفسية، من خالل  جوانبتغطية  -1
ثار النفسية هلذه طبيعة اآللفسر املنظري الرتاث الطرح 

 اجلائحة.

من البحث موضوع يعد  ،يف حدود إطالع الباحثني  -2
 ضغوط فريوسمواجهة  تناولت أساليب اليت األوىل البحوث
 اململكة.ب (19-)كوفيد

 األهمية التطبيقية:

فريوس  لةياس أساليب مواجهة ضغوط إعداد أداة -1
 السعودية . للبيئة تصلح (19-)كوفيد

 املفهوم هذا حول للباحثني جديدة حبثية آفاق طرح  -2
 اقرتاح حول توصيات طرحل األوبئة، نفس بعلم العهد حديث

 ثارلآل جيابيةاإل املواجهة بكيفية األفراد لتوعية رشاديةإ برامج
 الدراسة جمتمع يف الوباء هذا لتفشى املصاحبة السلبية النفسية

 . نجازا مبنطةة السعودي اجملتمع فئات خمتلف لدى

 : مصطلحات الدراسة
لشعور ا بافتةارذاتية يشعر صاحبها  خربةالضغوط النفسية: 

 (.19-فريوس )كوفيد تفشيمن  الةلقباملرتبط  بالسيطرة
اخلارجية، لذا  البيئة من تأيت مهددة ألحداث استجابة وتعد  
تلك األحداث جتاه  لفردمن قبل اطبيعي  فعل رد   تعد  

 (.2012)جبايل،  ةالضاغط
 هي :19-كوفيدفيروس   تفشيأساليب مواجهة ضغوط 

 بسبباليت يتبعها األفراد يف مواجهة اإلجهاد النفسي،  الطريةة
 وتةاس .معه لتعايشاو احلد من آثاره، و  (،19-فريوس )كوفيد

بالدرجة اليت حيصل عليها الفرد على مةياس أساليب مواجهة 
 (.19 -فريوس )كوفيد تفشيضغوط 

، منط النوع العمر الزمين ى)مستو :المتغيرات الديموغرافية
/ غري متزوجني(، )متزوجنيناث(، احلالة االجتماعية إ)ذكور/ 

 اجلامعي/ جامعي/ فوق اجلامعي( )قبلالتعليم  ىمستو 

 النظرية: طرها أو  مفاهيم الدراسة
 فيروس انتشار لضغوطالمشكالت النفسية المصاحبة 

ا على طً و سلبية ضغالأحداث احلياة تشكل (: 19-كوفيد)
لتلك استجابات األفراد تزداد و ، (2007)مجعة،  الفرد

لذا  ،(Wen et al., 2020) فرتة انتشار األوبئةيف ألحداث ا
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شكالت مل 19-كوفيد  انتشارممن تعرضوا ملخاطر  كثرييعاين  
. (Lijun et al., 2020) نفسية بني بسيطة ومتوسطة وحادة

عد ت، لذا اجيدً  ضغوطهمعلى إدارة  هتميرجع ذلك لعدم قدر و 
اآلثار السلبية تلك لتجنب  امهمً واجهة أمرًا املأساليب 

(Naoto & Ogawa, 2007).  

  (:19-فيروس )كوفيد انتشارالنماذج المفسرة لضغوط 

ط عبارة و أصحاب هذا االجتاه أن الضغ يرى: كمثيرالضغوط  
)مجعة ، ا له عن مثري يدركه الفرد على أنه ميثل هتديدً 

تطلب منه بأحداث ضاغطة تعندما مير  وخاصة ،(2007
)طه وسالمة،  واجهةاملسلوك مط معني من نب االستجابة

2006.) 
الضغوط  أصحاب هذا االجتاه  يرىالضغوط كاستجابة: 

، جبايل)اخلارجيةاستجابة ألحداث مهددة تأيت من البيئة ك
 فظاحي فسيولوجيةالدفاعية الساليب األمن خالل و ، (2012

عن ، (2009سلطان، و ) حممود النفسي االتزان على الفرد
 النفسي لتوافقساعد الفرد على إعادة اتمثريات دفاعية  طريق

اهلرمونات تعمل  التهديدب الشعور فعند، (2002حسن، )
 تأيتمث ، (Fontana, 1990)تهيئة اجلسم لعملية املواجهة ل

ل يواجهة وتشكاملسمح للجسم مبواصلة لتمرحلة املةاومة 
 جحتن ملإذا و ،  (Ghiglion & Richard, 1998)الطاقة 

 اإلهناكيف مرحلة الفرد ويدخل  املةاومة تضعف ،ةواجهامل
(Pierre, Henri, & André , 1999) ، تكون الطاقة الالزمة و
 , Dominique) االهنيارللتكيف قد استنفذت فيحدث 

2007). 
ط و الضغ إنكتفاعل بين الفرد والبيئة: النفسية  الضغوط 

 والبيئة الفرديف العالقة بني  حتدث نتيجة اضطراب ةالنفسي
 األوىل، التةييم حتدث عملية لذا ،(2006)طه وسالمة، 

ا إذا كان املوقف ميثل حتديً لتحديد ما ، امعرفيً احلدث  عاجلةمل
(Pierre et al., 1999)،  تهملصادر قو لشخص اعملية تةييم مث 

إعادة مث  ،(Pierluigi & Joel , 2005) املواجهة على وقدراته
أقل فاعلية لديه أن استجابة املواجهة  الفرد تةييم عندما يدركال

  .(2006)طه و سالمة، 

      (:19-فيروس )كوفيد تفشيأساليب مواجهة ضغوط 
ألساليب اليت يستخدمها ليشري مصطلح مواجهة الضغوط، 

 , Lazarus & Folkman)الفرد يف تعامله مع املواقف املهددة 

احملاولة اليت يبذهلا الفرد  أهنا (1995األمارة )  يرىو  ،(1984
، أما ريان السلبية ألحداثا مع إلعادة اتزانه النفسي والتكيف

Ryan ( 1989 )  اسرتاتيجيات توافةية مكتسبة ا يرى أهن
 Atwater (1990 ) ، كما ذكر أتواترلضغوطاللسيطرة على 

تفةده توازنه  أساليب يةوم هبا الفرد جتاه املثريات اليت تعد   أهنا
 تفق كل من إسكوبلا يف حنيوجتاوز قدرته على التوافق، 

(1990) Sschwebel؛ مووس Moos (1987)  إبراهيمو  ؛ ( 
 اسرتاتيجيات تساعد الفرد يف احلصول على هنابأ (1994

 منها ،لمواجهةل متنوعةستخدم أساليب وت .النفسيالتوازن 
 .(2010)الضرييب،  والسليبجياي اإل

ساليب األأن  إىل (2006)كل من طه وسالمة  أشارو 
حنو األحداث  ةفعالالتتضمن النزعة لالستجابة  اإلجيابية

صرف لالنزعة تتضمن  السلبيةساليب األالضاغطة، ويف املةابل 
  .(Cohen, 1988)هذا احلدث ذهن عن ال

ثار اآل بفاعلية يةلل ةواجهامل يفنجاح الالةدرة على ف
طريةتني للنظر  Lazarus (1999)س و يةرتح الزار لذا ، السلبية

املواجهة و ، ، املواجهة كحالةمها ساليب مواجهة املشكالتأل
يف ، الضاغط احلدثمع  لتأقلملحماولة الفرد األول كسمة، 

 تشريو  ،شخصية للمواجهةالسمات لل ةالثانيشري تحني 
الفرد  لةاو حملعلى املشكلة  املركزة أساليب مواجهة املشكالت

 املركزيرتبط األسلوب  يف حنيلضغوط، امصدر  إدارة املشكلة
 جتاه العاطفية ستجاباتهالتنظيم الفرد  لةعلى العاطفة مبحاو 

من املشكلة  مواجهةومن املرجح أن حياول األفراد  .ملشكلةا
ما يعتةدون أهنم ميكنهم تغيري حينجياد حل هلا، إخالل 

من خالل  املواجهة لالخنراط يفمييلون قد  يف حنياملوقف، 
الرتكيز على العاطفة عندما يعتةدون أهنم ال يستطيعون تغيري 

  .(Lee & Gramotnev, 2007) املوقف
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ومت توسيع تعريف سلوك املواجهة ليشمل التعريف ذي 
ويتضمن  العاطفة( /املشكلة ) املركزة على الشةني للمواجهة

 من خالليتحدد الذي من سلوك املواجهة  اطأربعة أمن
  .(Mu, 2005) املستويني السلوكي واملعريف

احملتمل الباحثني أن األفراد من  يفرتضمن خالل ما سبق و 
، حملوريف هذا ا ملا سبق طرحه ةأساليب مواجهة مشاهبن يتبنوا أ

الضغوط النفسية لتجاوز تعزيز صحتهم النفسية من أجل 
 . بسالم اجلائحةذه املصاحبة هل

  :لدراسات السابقةا
فيروس  تفشيل تناولت اآلثار النفسية ت: دراساأواًل  

 Lijun et. al، نيوآخر  ،دراسة ليجني تهدف (:19-)كوفيد

( على الصحة 19-تأثري فريوس )كوفيدملعرفة  (2020)
( من الطواقم الطبية، مبدينة ووهان. 994) لدىالنفسية 

٪ من املشاركني لديهم مشكالت 36 ألننتائج الأشارت و 
 ) .Cuiyan et. al ،ني، وآخر دراسة كويانبينت و  ،نفسية

الصني ب( 19-فريوس )كوفيدلثار النفسية حول اآل (2020
جهاد اإلو عراض الةلق أ عانوا من% 53أن ، (1210) لدى

 نيوأشارت دراسة ويىن، وآخر   ،وحادة ،متوسطةبني  النفسي
Wen, et al. (2020) تفشيحول املشكالت النفسية ل  

 ا( مراهةً 320) لدىةاطعة شنشي بالصني، مب، 19-كوفيد
 ن املخاوف والةلق والتوتر أكثرأ إىل ،ناثمن الذكور واإل

 Gerhold جريهولدوقدمت  ،ملنزيلالعزل اا بسبب انتشارً 

ساليب أللمخاطر املتصورة ل، بأملانيا شاماًل  امسحً  (2020)
نتائج أن  البينت  ،(1242) لدى، 19-كوفيد  تفشي مواجهة

ناث أكثر اإلو (، 19-ملخاطر )كوفيد اتعرضً أكثر كبار السن 
  ا من الذكور.قلةً 

لتنبؤ ل Liu et al. (2020)ن ي، وآخر وهدفت دراسة يل
-)كوفيد تفشيبأعراض اإلجهاد التايل للصدمة، خالل فرتة 

أن النتائج  بينت ،( من مدينة ووهان285) لدى (،19
 الصدمة، بصورةعراض ضغوط ما بعد أمن عانني ناث اإل

هدفت دراسة كل من ناوتو، أوجاوا  يف حنيالذكور. أكرب من 

(Naoto & Ogawa, 2007).  على أوجه التشابه  فللتعر
اإلجهاد، وسلوك  إدراكواالختالف الثةايف يف مستوى 

( طالًبا أمريكًيا 256( طالًبا يابانًيا، و )269) لدىاملواجهة، 
نتائج الواجهة، بينت املقياس أساليب  استبانة عليهم تةب  ط  

أنه مةارنة بطالب اجلامعات اليابانية، يعاين طالب اجلامعات 
املواجهة  يفضلن، وأن الطالبات أكرباألمريكية من ضغوط 

   الطالب.بالرتكيز على املشاعر مةارنة بجيابية اإل

دراسات تناولت أساليب مواجهة الضغوط النفسية  ا:ثانيً 
دايسيكي  دراسة كل منأشارت  (:19-)كوفيد تفشيل

املهارات عالقة بني لل Daisuke and Ayumi (2017) مييوأ
 طالب ( من56) لدىسرتاتيجيات املواجهة او املساندة 

ن املهارات االجتماعية وتةدير الذات والتفكري أ ،اجلامعة
 ةا باملواجها باملواجهة الفعالة، وسلبيً اإلجياي مرتبطة إجيابيً 

 التجنبية.
فروق داللة عرفة مل( 2010دراسة الضرييب ) هدفتو 

ة رب اخلو لمؤهل الدراسي لتعزى اليت أساليب مواجهة الضغوط 
(، بينت النتائج أن األساليب 220) منوالعمر، على عينة 

 لدىفروق فردية تعزى ملتغري العمر و ، تفضياًل جيابية أكثر اإل
حول  Hasida (2009) هاسيدا وبينت دراسة .كبار السن
 لدىجيابية والسلبية، ة واملشاعر اإلواجهاملساليب أالعالقة بني 

جيابية بني إب اجلامعة، وجود عالقة ارتباطية ( من طال480)
جيابية، وسلًبا على املشكلة واملشاعر اإل ةركز املأساليب املواجهة 
 باملشاعر السلبية. 

( حول فاعلية برنامج تدرييب 2006وأشارت دراسة رجاء )
( ممرضة، 204لتنمية مهارات إدارة الضغوط النفسية لدى )

 االستسالمو الدعم االجتماعي، و ، ةأساليب حل املشكل أن
  Bianchi (2004) وهدفت دراسة بيانشي .أكثر تفضياًل 

( 76مصادر الضغوط وأساليب مواجهتها لدى ) لتحديد
، واملساندة جيابيةن املواجهة اإلأالنتائج  بينت، اممرضً 

الشريف و . اأكثر استخدامً  املشكالت االجتماعية، وحل  
واجهة وعالقتها بنمطي الشخصية امل( حول أساليب 2003)
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مةياس عليهم ق ب  ، ط  طباءمن األ( 152ب( لدى ) -)أ
 املشاركنيالنتائج أن  بينت ،(A-B) الشخصية امنطو واجهة، امل

أشارت شعبان  يف حنياملواجهة الفعالة.  اليبأس يفضلون
( حول الفروق اجلنسية والعمرية يف أساليب التكيف، 1995)

لعدم ( من طالب املراحل التعليمية املختلفة، 694)على 
اإلقدامية  املواجهةدالة بني اجلنسني يف  وجود فروق
اإلقدامية ألساليب اتأثري ملتغري العمر على ، و واإلحجامية
 األساليب اإلحجامية. ب مةارنة كبار السنلصاحل الفئة  

( حول أساليب التعامل 1994وبينت دراسة اهلنداوي )
ط و أن غري السعوديني يشعرون مبستوى ضغ مع ضغوط العمل

 يعبد املعطأشار كما . جيابيةاإلواجهة امل لونفضيو أعلى، 
ضغوط احلياة وعالقتها بالصحة النفسية، حول  (1992)

أن  إىل (،297ندونيسيني )( واإل385املصريني )لدى 
مةارنة ، يةالتجنب ساليب لألوتفضياًل ، ااملصريني أكثر ضغوطً 

 .باإلندونيسيني
املواجهة ساليب أن أن يستدل الباحثو  قمن خالل ما سبو 

 النفسيةمصادر الضغوط تتسم بالفاعلية ملواجهة جيابية اإل
للتخفيف من آثارها النفسية الضارة، ومن مث جتاوزها بسالم 

ن حدوثه مع جائحة  الباحثو  يفرتضوصحة نفسية، وهذا ما 
   عينة الدراسة احلالية.  لدىكورونا 

دراسات تناولت الفروق في أساليب مواجهة ضغوط : اثالثً 
في ضوء بعض المتغيرات  (19-)كوفيد فيروس تفشي

  :الديموغرافية
 كيزكووسكا، زاجورسكا، كيك، وأسكوارككل من  تناولت  

(2016)    Guszkowska, Zagórska-Pachucka, Kuk, and 

Skwarek       واجهةاملألساليب  ياجلنس كعامل متييز منط 
ق عليهم مةياس ب  ط  امعة وارسو. جبوطالبة  اطالبً ( 376) لدى

بينت النتائج أن الطالب فضلوا االعتماد  ،واجهةاملأساليب 
الطالبات  تفضل يف حنياملركزة على املشكلة، األساليب على 

  رودرجيز وكانو هدفت كل منو  التنفيس العاطفي، أساليب
Rodríguez-Naranjo and Caño (2016)   العالقة الكتشاف

 من اجلنسنيلدى واالكتئاب واجهة امل ساليبأو بني الضغوط 

 ،كتئاباال مةياس  عليهم  قب  ط   ،(480  ن) ويالثانطالب 
 اجلنسنيفروق بني  وجودأظهرت النتائج و ، واجهةاملأساليب و 

 ناث.واجهة التجنبية لصاحل اإلاملساليب أيف 
   ،Heike (2007)هيكي، كارل، وآرنولد  كل من وركز

Carl-Walter , and Arnold   أثر التفاعل بني منط  على
وعالقتهما بأساليب  العمر،اجلنس، واملوقف اجملهد، و 

عليهم  قب  ط   من األطفال واملراهةني، (1990واجهة، لدى )امل
، بينت النتائج أن اإلناث ، واملساندةمةياس أساليب املواجهة
 يف حني، املساندةعلى أساليب  أعلىحصلن على درجات 

ساليب املواجهة أحصل الذكور على درجات مرتفعة على 
  جيابية.اإل

 (2009)كيلسيت، وجانيين  ،روي، كريسيت وهدف كل من

Ruby, Christy, Celeste and Janine  العالقة بني لبحث
 اجلامعةطالب  من واملواجهة لدى اجلنسني ،مصادر الضغوط

املواجهة،  عليهم قائمة اإلجهاد، وأساليب  قب  ط  (، 166)
املواجهة  ساليبأل وتفضياًل  اإجهادً  أكثرالطالبات  كانت
الفروق بني  Matud (2004)ماتود  وبني   ة من الطالب.يالعاطف

( 2816) لدىاجلنسني يف أساليب مواجهة الضغوط والتوتر، 
أن  ،، من خصائص دميوغرافية خمتلفةناثمن الذكور واإل

ن ويفضل ،الذكورناث يعانني من اإلجهاد أكثر من اإل
 جاودريو وبلوندين كل من  وأشارة. يعاطفمواجهة  أساليب

Gaudreau and Blondin (2002) اليت يستخدمها  ألساليبل
الرياضيني من  (316) لدىالرياضيون يف البيئات التنافسية، 

 ،لتةييم املعريفااس يعليهم مة قب  ط  الفرنسيني والكنديني، 
لدى  مواجهة الضغوطالعاملية ألساليب وجود تباين يف البنية ل

 . اجلنسني

 : السابقة تالدراساعلى  تعقيب
عدد لوحظ وجود من خالل استةراء الدراسات السابةة  -

فريوس لمن الدراسات تناولت اآلثار السلبية املصاحبة 
 .Lijun et، نيوآخر  ،ليجنيدراسات  أمثال(، 19-)كوفيد

al, (2020) ن يكويان، وآخر و  ،على الصحة النفسية هتأثري ل
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Cuiyan , et al. (2020) يف حني، اإلناث لدىالتوتر  رتفاعال 
لعزل االجتماعي أن ا Wen, et al. (2020) ويىن، وآخرون بني  

  Gerhold (2020)جريهولد وضحو  ا،انتشارً  املشكالت أكثر

وأشار (،  19-)كوفيد تفشي ا منأكثر خوفً كبار السن أن  
النتشار أعراض ما بعد  Liu , et al. (2020)يل، وآخرون 

 ,Naoto and Ogawa، أوجاوا أشار ناوتويف حني الصدمة، 

الرتكيز ب جيابيةإأساليب مواجهة فضلن لطالبات ا أن (2007)
حماولة لضرورة  ، مما يشريالطالببباملةارنة  العاطفةعلى 

جيابية اإل أساليب املواجهةدور  الدراسة احلالية الستكشاف
 .  أثناء جائحة كورونالألفراد لتعزيز الصحة النفسية 

 انتشارأساليب يتبعها األفراد ملواجهة  عدةكما لوحظ  -
 Daisuke مييوأدايسيكي  كل من  أشار إذ (،19-)كوفيد

and Ayumi (2017) أساليب ب مرتبط التعاطف أن إىل
جيابية أن األساليب اإل (2010 (لضرييبوا، ةياملواجهة العاطف

 هاسيداوجد  يف حني. كبار السنصاحل  ل اوفروقً ، اشيوعً أكثر 
Hasida (2009)  جيابيةاإلجيابية بني املواجهة إعالقة ارتباطية 

 أساليب أنىل إ (2006)رجاء جيابية، وأشارت واملشاعر اإل
يف حني  ،تفضياًل أكثر ، االستسالم واملساندةحل املشكلة، 

 لأساليب املساندة، وح أن  Bianchi (2004)بيانشي بني  
 أن إىل (2003(الشريف وأشارأكثر استخداماً. املشكالت، 

املركزة على  اإلجيابيةاملواجهة  يفضلون منخفضي الضغوط
لعدم وجود فروق  (1995)شعبان، أشار يف حني املشكلة، 

 وأوضح، ساليب اإلقدامية واإلحجاميةاألاجلنسني يف بني 
أساليب يفضلون أن غري السعوديني  (1994)هلنداوي ا

أن املصريني  (1992 )عبد املعطي بني   كما  روحية،مواجهة 
ضغوط، بسبب ما يتبعونه من أساليب من الأكثر معاناة 
ن أن ألساليب املواجهة ، ومن مث استنبط الباحثو مواجهة سلبية

ا يف التخفيف من اآلثار النفسية الضارة ا كبريً دورً  اإلجيابية
حملاولة استكشاف هذا  همالنفسية، مما عزز الرغبة لدي للضغوط

 . اسة احلاليةعينة الدر  لدىاألمر 

لدى اجلنسني يف األساليب املفضلة  د تباين  ج  كما و   -
كيزكووسكا،  من كل  لدى(، 19-)كوفيد تفشيملواجهة 

 ,Guszkowska  (2016) زاجورسكا، كيك، وأسكوار

Zagórska-Pachucka,  Kuk  and Skwarek  اليت أشارت 
مةارنة املشكلة،  حلىل أن الطالب فضلوا أساليب إ دراستهم

  رودرجيز وكانوكل من  فرق   يف حني، بالطالبات
Rodríguez-Naranjo and Caño (2016)   بني الذكور

، اإلناثساليب مواجهة الضغوط التجنبية لصاحل أيف  اإلناثو 
-Heike , Carl (2007)هيكي، كارل، وآرنولد وأشار كل من 

Walter , and Arnold  حصلن على درجات  اإلناثأن إىل
مةارنة والرتكيز على املشكلة،  املساندةمرتفعة على أساليب 

كيلسيت، وجانيين  ،روي، كريسيت كل منوأوضح  ، بالطالب
(2009) Ruby, Christy, Celeste  and Janine  أن الطالبات

على  املركزةاملواجهة  ساليبأل تفضياًل أكثر اجلامعيات كن 
 كل من، يف حني وجد  Matud (2004) مايتو  ؛ العاطفة

 اتباينً  Gaudreau and Blondin (2002) جاودريو وبلوندين
أشارت و ، اجلنسنيواجهة لدى امليف البنية العاملية ألساليب 

الفروق الفردية أمر نتائج بعض دراسات هذا احملور لعدم حسم 
بني اجلنسني يف أساليب مواجهة الضغوط النفسية، وخاصة 

مر حملاولة حسم هذا األ منها، مما دفع الباحثني اإلجيابية
 .مع هذه اجلائحة العامليةوخاصة 

 فروض الدراسة: 
من  ةمعين أمناط يف الدراسة استخدامن و يفضل املشارك -1

بصورة أكرب ( 19-)كوفيدفريوس ضغوط أساليب مواجهة 
  .امن غريه

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب مواجهة  -2
( تعزى ملستويات العمر لدى 19 -ضغوط فريوس )كوفيد
 املشاركني يف الدراسة.  

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب مواجهة ال  -3
املشاركني  اإلناثالذكور و بني ( 19 -فريوس )كوفيدضغوط 

   .يف الدراسة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب مواجهة ال  -4
( لدى املشاركني يف الدراسة 19 -فريوس )كوفيدضغوط 

   .للحالة االجتماعيةتعزى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب مواجهة ال  -5
 ( لدى املشاركني يف الدراسة19 -فريوس )كوفيدضغوط 

   .التعليم تعزى ملستوى

 :واإلجراءاتالمنهج 
  .املةارن الوصفيتتبع الدراسة املنهج : الدراسةمنهج 

منطةة  األفراد من سكانمن جمموعة  الدراسة:مجتمع 
 .جازان

ا للخصائص وزعت طبةً  (100-)ن: االستطالعيةعينة ال
من ، عمرية فئاتلثالثة  اطبةً ، إناث (60) ذكور، (40)

(، 15)ن  اعامً  60 – 31 من(، 20)ن  اعامً  30 -16
ن و واحلالة االجتماعية متزوج (،15)ن  اعامً  80 – 61من 
مستوى التعليم و ، (50متزوجني )ن   (، وغري50)ن 

)ن   وجامعي(، 20)ن   ثانوي :فئاتا لثالثة موزعني طبةً 
 (.15جامعي )ن   وفوق ،(15

  الدراسة: عينة
بشكل عشوائي، املواجهة ق مةياس أساليب ب  ط        

عينة افرتاضية  نرتنت، علىاستطالع الرأي عرب األبطريةة و 
وزيع جمموعة لتالتطبيق  ىوانته، افردً  (477)مكونة من 

املوضحة يف اجلدول ا للخصائص املشاركني يف الدراسة طبةً 
(1.) 

 1جدول
 (477األساسية )ن= خصائص عينة الدراسة

 النسبة المئوية ن المتغيرات الخصائص الديموغرافية م
 %7,40 194 ذكور اجلنس 1

 %3,59 283 ناثإ
2  

 مستوى التعليم
 %8,25 123 عام 30 - 16من 
 %6,48 232 عام 60 - 31من 
 %6,25 122 عام 80- 61من 

 %66 315 نمتزوجو  احلالة االجتماعية 3
 %34 162 غري متزوجني 

4  
 مستوى التعليم

 %4,8 40 ثانوي
 %53 254 جامعي

 %4,38 183 فوق اجلامعي

  :الدراسةحدود 
 .منطةة جازاناملكانية: احلدود 
 ويوني 1ىل إ 2020مارس  15نية: يف الفرتة من الزماحلدود 
 م2020
 .البشرية: عينة من سكان منطةة جازاناحلدود 

 تفشيضغوط أساليب مواجهة  سالدراسة: مقياأداة 
 (:19-فيروس )كوفيد

قام الباحثان بإعداد املةياس بعد اطالعهما على الرتاث 
 مثل واجهةاملواملةاييس املرتبطة مبفهوم أساليب  ،النظري
ترمجة  مواجهة كورونا كحدث ضاغط تاسرتاتيجيا مةياس

( جامعة 2020وإعداد )عبد املريد عبد اجلابر، وبندر العلم، 
ن املةياس تكو   ،االنتهاء من إجراءات الصياغة، وبعد اإلمام
أساليب مواجهة ب اخاصً  اعدً ب  ( 12( عبارة تةيس )36)من 

على مةياس متدرج (، 19-فريوس )كوفيد تفشيضغوط 
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 :بعاد املةياسيوضح أ ، واجلدول اآليتاتنطبق متامً ( 5) إىلا، ( ال تنطبق متامً 1)من متتد  ليكرت اةً بط اسيمخ
 2جدول

 (19-)كوفيدفيروس  ضغوط تفشيأساليب مواجهة  أبعاد مقياس
 رقام البنودأ العامل م
 26 12 1 .عادة التأويلإ 1
 20 13 2 .اإلجيابية املواجهة 2
 27 14 3 التخطيط. 3
 28 15 4 .املساندة 4
 29 21 5 .املتعارضةقمع النشاطات   5
 30 22 16 لدين.لالتوجه  6
 31 23 6 الةبول )التسليم(. 7
 32 17 7 .ير العةليالتحر  8
 33 18 8 .االنفعايللتنفيس ا  9

 34 19 9 التحرر السلوكي. 10
 35 24 10 نكار.اإل 11
 36 25 11 در الضغوط.اكبح مص 12

  :يأيتللمةياس فيما  ومت التحةق من اخلصائص السيكومرتية

 للمقياس:الخصائص السيكومترية 

حساب ثبات املةياس باستخدام معامل ألفا   مت الثبات:
:ذلكيوضح  (3)واجلدول كرونباخ، 

 3جدول
 معامالت الثبات لمقياس أساليب مواجهة مخاوف فيروس كورونا

 معامل الثبات الُبعد م
 0.75 أعادة التأويل 1
 0.71 مواجهه املشكلة بإجيابيه. 2
 0.72 التخطيط من أجل حل املشكلة. 3
 0.70 طلب املساندة االجتماعية 4
 0.71 قمع النشاطات املتعارضة مع املشكلة 5
 0.80 الدين لتخفيف ىلإالتوجه  6
 0.76 الةبول )التسليم( بواقع املشكلة. 7
 0.74 التحرير العةلي 8
 0.72 إظهار املشاعر للتنفيس االنفعايل علىالرتكيز  9

 0.71 التحرر السلوكي 10
 0.70 نكار: إنكار وجود املشكلة من األساس.اإل 11
 0.73 كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة. 12
 0.85 الدرجة الكلية 13
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ن معامالت الثبات ألبعاد املةياس أ (3)ضح جدول و ي
وهي  (0.856 – 0.701والدرجة الكلية تراوحت ما بني )

يشري إىل ثبات املةياس وإمكانية  مما فيها؛موثوق معامالت 
 . بهالوثوق 

مت حساب صدق املفردات  :االتساق الداخليصدق 
للمةياس من خالل حساب معامل االرتباط بني درجة العبارة 

الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة العبارة، وذلك ودرجة الب عد 
 (4)واجلدول  االستطالعية،بعد تطبيق املةياس على العينة 

 يوضح ذلك. 
  :4جدول

 (100معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه )ن = 

معامالت االرتباط بني درجة العبارة ودرجة ( 4)ضح جدول و ي
  صدق املةياس.لالب عد الذي تنتمي إليه؛ مما يشري 

أن تناول الباحثان اجلانب النظري  بعد الدراسة:إجراءات 
البد أن يتطرقا للجانب التطبيةي ملوضوع الدراسة احلالية، 

 عنجابة إىل حماولة اإلمن خالله  يهدفانالذي سوف 
لتحةق من صحة فرضياهتا أو لالدراسة احلالية  تتساؤال

 بشكلنفيها، وذلك من خالل توزيع املةياس على أفراد العينة 
مجع  ، هبدفنرتنتاأل عرب الرأي استطالع وبطريةة عشوائي،

ستخالص النتائج واا حصائيً وحتليلها إ املعلومات وتصنيفها
    منها.

ا معاجلة البيانات إحصائيً  مت أساليب المعالجة اإلحصائية:
املتوسطات  :وحبساب ،(SPSS) اإلحصائيباستخدام الربنامج 

وحتليل التباين  ،ت(واختبار) ،احلسابية واالحنرافات املعيارية
 .واليس –اختبار كروسكال  ،شيفيه اختبارو األحادي، 

 عرض النتائج ومناقشتها: 
في الدراسة ن و يفضل المشاركهل الفرض األول " 

من أساليب مواجهة ضغوط فيروس  ةط معينانمأ استخدام
للتحةق من صحة و". ا( بصورة أكبر من غيره19-)كوفيد

هذا الفرض مت حساب املتوسط احلساي واالحنراف املعياري 
 ضغوطواألمهية النسبية لكل أسلوب من أساليب مواجهة 

  .19-كوفيدفريوس  

 
 

مواجهه المشكلة  التأويلعادة إ
 ةبإيجابي

التخطيط من أجل 
 حل المشكلة

طلب المساندة 
 االجتماعية

قمع النشاطات 
المتعارضة مع 

 المشكلة

 الدين ىلإالتوجه 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.61** 2 0.59** 3 0.64** 4 0.60** 5 0.62** 16 0.63** 
12 0.64** 13 0.53** 14 0.64** 15 0.54** 21 0.52** 22 0.70** 
26 0.56** 20 0.61** 27 0.51** 28 0.61** 29 0.50** 30 0.60** 

6 0.61** 7 0.57** 8 0.70** 9 0.56** 10 0.62** 11 0.61** 
23 0.65** 17 0.54** 18 0.61** 19 0.66** 24 0.58** 25 0.63** 
31 0.66** 32 0.56** 33 0.73** 34 0.63** 35 0.56** 36 0.53** 
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 5جدول
 19-كوفيدفيروس   ضغوطالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألساليب مواجهة  
 الترتيب األمهية النسبية االحنراف املعياري املتوسط احلساي العظمى الةيمة األسلوب م
 10 60.97 2.46 9.14 15 عادة التأويلإ 1
 6 76.03 1.95 11.40 15 ةمواجهه املشكلة بإجيابي 2
 1 86.83 1.61 13.02 15 التخطيط من أجل حل املشكلة. 3
 3 85.84 1.76 12.87 15 طلب املساندة االجتماعية 4
 4 84.29 1.72 12.64 15 قمع النشاطات املتعارضة مع املشكلة 5
 2 86.82 1.93 13.02 15 الدين  إىلالتوجه  6
 7 68.21 1.61 10.23 15 الةبول )التسليم( بواقع املشكلة. 7
 11 60.51 2.40 9.07 15 التحرير العةلي 8
 9 65.38 2.51 9.80 15 إظهار املشاعر للتنفيس االنفعايل علىالرتكيز  9

 8 66.95 1.98 10.04 15 التحرر السلوكي 10
 12 44.43 2.44 6.66 15 نكار: إنكار وجود املشكلة من األساس.اإل 11
 5 82.99 1.52 12.44 15 كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة. 12

-كوفيدأساليب مواجهة فريوس   (5)يتضح من اجلدول 
التخطيط : هي النسبية مهيةحسب األا األكثر استخدامً  19

 ،كبحال الةمع،حلل املشكلة، التوجه الديين، املساندة، 
التحرر السلوكي، التنفيس، إعادة  التسليم،واجهة بإجيابية، امل

يف  املشاركني أنمما يعين  .اإلنكارو التأويل، التحرر العةلي، 
ضغوط  ةواجهمل حمددة ساليبألللجوء ا يفضلونالدراسة 

وبالنظر لطبيعة تلك   ،، بصورة أكرب من غريها(19-)كوفيد
جند أن  ،والدراسات السابةة الرتاث النظريضوء يف  األساليب

أساليب املواجهة يتبع  ،حلل املشكلةأسلوب التخطيط 
ضغوط يدركون  قداملشاركني بالدراسة  أن مما يعين، اإلجيابية

 ا لصحتهم النفسية( على أهنا متثل هتديدً 19-فريوس )كوفيد
(Wen et al., 2020)  ، لسيطرة على ا افتةار، بشعورهملو

جيابية، إيلجؤون الستخدام أساليب مواجهة  جمريات حياهتم
، (Naoto, Ogawa, 2007) هامعللتعايش بشكل فعال 

 (Sschwebel, 1990)السيطرة على جمريات حياهتم  ستعادةال
 ،(1994)إبراهيم، تجاوز تلك الضغوط لالتخطيط و ، 

)طه، وسالمة،  للتغلب عليهابطريةة إجيابية  اوإعادة بنائه
 وخاصة، (Cohen, 1988)من خالل أفكار مبتكرة  ،(2006

 الضاغط تغيري املوقفالةدرة على  لديهم  أن ونحينما يعتةد
التأقلم من أجل ، (Lee & Gramotnev, 2007) لصاحلهم

 ، ملتطلبات احلدث الضاغط(Aldwin, 1994) بفاعلية
(Naoto, Ogawa, 2007).   دايسيكي كل من ويتفق ذلك مع

التفكري أساليب  أن Daisuke and Ayumi (2017) مييأ و
الضرييب) و  ،اإلجيابيةاإلجياي مرتبطة بأساليب املواجهة 

 رأى يف حني ،أكثر تفضياًل  اإلجيابيةاألساليب  أن (2010
من ، االستسالم واملساندةحل املشكلة، أن  (2006رجاء )

وأكد على ذلك ، مفضلةأساليب املواجهة  بني
ىل إ (2003) الشريف كما أشار ،  Bianchi (2004)بيانشي
 يف حنياملشكلة، حل يفضلون  ال يعانون من الضغوطأن من 

، ويفضلون بالضغوطيشعرون  منأن  (1994) اهلنداوي يرى
ليم الدينية، من خالل اإلكثار ابالرجوع للتع روحيةالواجهة امل

لتخفيف عبء اإلجهاد النفسي جلائحة كورونا، من العبادات 
ا الطبيعة الثةافية قد يناسب متامً  اعليها، وهذوالتغلب 

 .اجملتمع السعودي متدين بطبعهف ،للمشاركني بالدارسة
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توجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية فررري  الثررراني: الالفررررض 
ا ( وفًقررررر19 -أسرررراليب مواجهرررررة ضرررررغوط فيرررررروس )كوفيرررررد

ملعرفــة و " الدراسررة.لمسررتويات العمررر لرردى المشرراركين فرري 

ــــدفــــريوس   ضــــغوطســــاليب مواجهــــة أالفــــروق يف  يف  19-كوفي
حـــادي األضــوء متغـــري العمـــر الـــزمين مت اســـتخدام حتليـــل التبـــاين 

 ذلكيوضح  (6) االجتاه، واجلدول
 6جدول

 :19-كوفيد فيروس ضغوط مواجهة ساليبأ بين المستويات العمرية في الفروق لمعرفة" ف" قيمة 
متوسط  قيمة "ف" مستوى الداللة

 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 األسلوب مصدر التباين

0.05 5.16 

 

 إعادة التأويل بني اجملموعات 61.55 2 30.77
 داخل اجملموعات 2825.46 474 5.96

 اجملموع 2887.01 476 

 غري دال
 

2.34 

 

 ةمواجهه املشكلة بإجيابي بني اجملموعات 17.73 2 8.86
 داخل اجملموعات 1795.17 474 3.78

 اجملموع 1812.91 476 

 غري دال

 

0.15 

 

 أجل حل املشكلة.التخطيط من  بني اجملموعات 787. 2 39.
 داخل اجملموعات 1240.91 474 2.61

 اجملموع 1241.69 476 

 غري دال

 

1.84 

 

 طلب املساندة االجتماعية بني اجملموعات 11.44 2 5.72
 داخل اجملموعات 1474.25 474 3.11

 اجملموع 1485.70 476 

0.05 3.45 

 

 النشاطات املتعارضة مع املشكلةقمع  بني اجملموعات 20.40 2 10.20
 داخل اجملموعات 1399.01 474 2.95

 اجملموع 1419.41 476 

0.05 5.26 

 

 الدين ىلإالتوجه  بني اجملموعات 38.71 2 19.35
 داخل اجملموعات 1744.03 474 3.67

 اجملموع 1782.746 476 

0.05 4.90 

 

 )التسليم( بواقع املشكلة. الةبول بني اجملموعات 25.24 2 12.62
 داخل اجملموعات 1219.38 474 2.57

 اجملموع 1244.63 476 

0.05 7.67 

 

 التحرير العةلي بني اجملموعات 94.46 2 47.23
 داخل اجملموعات 2915.66 474 6.15

 اجملموع 3010.13 476 

 1.46 غري دال

 

إظهار املشاعر للتنفيس  الرتكيز على بني اجملموعات 16.94 2 8.47
 داخل اجملموعات 2743.31 474 5.78 االنفعايل

 اجملموع 2760.25 476 

 2.04 غير دال

 

 التحرر السلوكي بني اجملموعات 16.09 2 8.04
 داخل اجملموعات 1867.06 474 3.93

 اجملموع 1883.16 476 

 نكاراإل بني اجملموعات 2.63 2 1.31 0.21 غير دال
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متوسط  قيمة "ف" مستوى الداللة
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 األسلوب مصدر التباين

 داخل اجملموعات 2847.70 474 6.00 

 اجملموع 2850.33 476 

0.05 3.88 

 

 كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة بني اجملموعات 17.76 2 8.88
 داخل اجملموعات 1084.22 474 2.28

 اجملموع 1101.99 476 

أساليب  ملعرفة الفروق يفن قيمة "ف" أ( 6)ضح جدول و ي
املساندة  -املشكلة حللالتخطيط  - ة)مواجهه املشكلة بإجيابي

غري دالة  نكار(اإل –التحرر السلوكي  -لتنفيس االنفعايل ا -
 تعزىعدم وجود فروق يف هذه األساليب ليشري  ا؛ مماإحصائيً 

 الزمين.لعمر ل

قمع  - إعادة التأويلوملعرفة اجتاه الفروق يف أساليب )
التحرير  - التسليم – لدييناالتوجه  -النشاطات املتعارضة 

يف ضوء متغري العمر مت استخدام اختبار  (كبحال -العةلي 
  ذلك.يوضح  (7) البعدية، واجلدولشيفيه للمةارنات 

 7جدول
 19-كوفيد فيروس ضغوطمواجهة ساليب أر شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في نتائج اختبا 

 األسلوب المجموعة المتوسط الحسابي سنة 30-16 سنة 60-31 سنة 61-80
 إعادة التأويل سنة 30-16 9.66 ــــــــــــ *0.79 *0.74
 سنة 60-31 8.87 ــــــــــــ ــــــــــــ 0.04

 سنة 80-61 8.92 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 قمع النشاطات املتعارضة مع املشكلة سنة 30-16 12.40 ــــــــــــ *1.20 *1.30
 سنة 60-31 13.60 ــــــــــــ ــــــــــــ 0.09

 سنة 80-61 13.70 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 الدين ىلإالتوجه  سنة 30-16 11.91 ــــــــــــ *0.73 *2.131
 سنة 60-31 12.65 ــــــــــــ ــــــــــــ *1.394

 سنة 80-61 14.04 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 الةبول )التسليم( بواقع املشكلة. سنة 30-16 10.50 ــــــــــــ 0.05 *1.76
 سنة 60-31 9.94 ــــــــــــ ــــــــــــ *2.32

 سنة 80-61 12.27 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 التحرير العةلي سنة 30-16 12.47 ــــــــــــ *3.18 *4.03
 سنة 60-31 9.29 ــــــــــــ ــــــــــــ 0.85

 سنة 80-61 8.44 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة سنة 30-16 13.35 ــــــــــــ *1.08 *0.63
 سنة 60-31 12.27 ــــــــــــ ــــــــــــ 0.44

 سنة 80-61 12.72 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 0.05*دال عند مستوى 

يف أساليب ا دالة إحصائيً وجود فروق  (7)ضح جدول و ي
 سلوبأل (،0.05)مستوى عند 19-كوفيدمواجهة فريوس  

(؛ اعامً  30 – 16موعة العمر )جملإعادة التأويل تعزى 

 80 – 61موعة العمر )جملأسلوب قمع النشاطات تعزى و 
 – 61)العمر تعزى جملموعة  أسلوب التوجه الديينو ، (اعامً 
التسليم جملموعة سلوب أ، وكذلك تعزى الفروق يف (عاًما 80
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تعزى الفروق يف كل من  يف حني( ، عاًما 80 – 61)العمر 
أسلوب التحرير العةلي، وكبح مصادر الضغوط جملموعة العمر 

  .(عاًما 30 – 16)
املشاركني يف ا من أن الفئة العمرية األصغر سنً  اوخالصة هذ

التأويل،  إعادةكمواجهة إجيابية   أساليبيفضلون الدراسة، 
-فريوس )كوفيد ، ملواجهةوالتحرر العةلي، وكبح الضغوط

 مثل سلبيةمواجهة  ا أساليبيفضل األكرب سنً  يف حني(، 19
ولتفسري  .لتسليما، و لدينلالتوجه و  ،النشاطات املتعارضة قمع

جند أن  ،، والدراسات السابةةالنظريلرتاث ذلك يف ضوء ا
قد تتوافق  أساليب إجيابية، يفضلونسن، الر اغصاملشاركني 

من خالل التهوين من خماوفهم،  مع طبيعة مرحلة الشباب،
وعدم املبالغة فيها، والنظر فةط للجوانب اإلجيابية النتشار 

 بسالم، تمرسهذه اجلائحة، واالعتةاد بأهنا أزمة مفتعلة، 
، وجتنب الةيام هملسيطرة على خماوفوا، همتخفيف ضغوطل

 يف حني .بالفريوس ةصاباإلبأي تصرف قد يزيد من احتمال 
أساليب  تفضيللسن ال كبارن يف الدراسة من  و املشاركمييل 

وحيرصون  ،مثل قمع النشاطات املتعارضة مع املشكلة، ةنبيجت

ىل إبالدعاء، والتضرع  والتوجه اإلصابة بالفريوس، على عدم
  املشكلة. هذه ، والتسليم بواقع لكشف هذه الغمةاهلل 

بأن كبار السن    Gerhold (2020)جريهولد ذلك معويتفق 
-فريوس )كوفيد تفشيليةدرون بشكل أكرب املخاطر احملتملة 

أساليب استخدامهم ، مما قد يربر السن صغارب( مةارنة 19
 وجودل (2010) الضرييب إليه أشار مامع و ، السلبيةاملواجهة 

، السن كبار لدىملتغري العمر  ترجعفروق فردية ذات داللة 
متغري العمر على  لتأثري (1995شعبان ) قرتحهوما ا

األساليب كبار السن، مةارنة ب  لدىاألساليب اإلقدامية 
  .اإلحجامية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الفرض الثالث "
الذكور بين ( 19 -أساليب مواجهة ضغوط فيروس )كوفيد

ملعرفة الفروق يف و." من المشاركين في الدراسة اإلناثو 
يف ضوء متغري النوع  19-كوفيد انتشارأساليب مواجهة 

إناث( مت استخدام اختبار "ت" جملموعتني  –)ذكور 
 ذلك.يوضح  (8) مستةلتني، واجلدول

 8جدول
 :19-كوفيدفيروس   ضغوطساليب مواجهة أة الفروق بين الذكور واإلناث في قيمة "ت" لمعرف

 مستوى الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة األسلوب
 1.17 2.48 8.98 194 ذكر عادة التأويلإ

 

 غري دال
 2.44 9.25 283 أنثى

 غري دال 0.83 1.98 11.31 194 ذكر ةاملشكلة بإجيابيمواجهه 
 1.92 11.46 283 أنثى

 دال غري 0.51 1.62 12.97 194 ذكر التخطيط من أجل حل املشكلة.
 1.61 13.05 283 أنثى

 غري دال 0.87 1.54 12.95 194 ذكر طلب املساندة االجتماعية
 1.90 12.81 283 أنثى

 غري دال 0.10 1.65 12.63 194 ذكر قمع النشاطات املتعارضة مع املشكلة
 1.77 12.65 283 أنثى

 غري دال 1.13 1.92 12.90 194 ذكر الدين  ىلإالتوجه 
 1.94 13.10 283 أنثى

 غري دال 0.99 1.68 10.31 194 ذكر الةبول )التسليم( بواقع املشكلة.
 1.56 10.16 283 أنثى

 غري دال 0.70 2.50 9.17 194 ذكر التحرير العةلي
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 مستوى الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة األسلوب
 2.52 9.01 283 أنثى

 1.02 2.17 9.94 194 ذكر إظهار املشاعر للتنفيس االنفعايل علىالرتكيز 

 

 دالغري 
 2.55 9.71 283 أنثى

 0.27 2.01 10.07 194 ذكر التحرر السلوكي

 

 غري دال
 1.97 10.02 283 أنثى

 0.57 2.47 6.74 194 ذكر نكار: إنكار وجود املشكلة من األساس.اإل

 

 غري دال
 2.43 6.61 283 أنثى

 غري دال 0.06 1.48 12.44 194 ذكر كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة.
 1.55 12.45 283 أنثى

 

 حصائيةإذات داللة  ( عدم وجود فروق8) ضح جدولو ي
يف أساليب  اإلناث، من الذكور و املشاركني يف الدراسةلدى 

ن إ(، لذا ميكن الةول 19-وس )كوفيدمواجهة ضغوط فري 
استخدام أساليب املواجهة ذاهتا  نيفضلو  اإلناثالذكور و 

رجوع للرتاث النظري، ميكن ، وبالكورونا  للتعايش مع جائحة
ختتلف مع معظم نتائج الدراسة احلالية ن نتائج إالةول 

هذه معظم  نألن، ايها الباحثعلالدراسات السابةة اليت اطلع 
 شخصيةالضغوط من الحمدد نمط ب هتمتاالدراسات 
 هجيعلقد بشكل أعباء العمل،  يف اختبار، أو كاإلخفاق

ويتسق ، تهامواجه يكتسب األمناط السلوكية اليت متكنه من
)  كيزكووسكا، زاجورسكا، كيك، وأسكوار من كل هذا مع

Guszkowska, Zagórska-Pachucka,  Kuk and Skwarek 

األساليب املركزة على املشكلة،  يفضلونأن الطالب   (2016)
 , Heike هيكي، كارل، وآرنولد وأشارالطالبات، ب مةارنة

Carl-Walter , and Arnold (2007)  على  او ز ركاإلناث  أن
 ،روي، كريسيت من، وأوضح كل مةارنة بالذكوراملشكلة،  حل

 Ruby, Christy, Celeste  and Janine كيلسيت، وجانيين

مةارنة  العاطفيةاملواجهة  نفضليأن الطالبات  (2009)
-كوفيدفريوس   معا خمتلفً  يبدوإال أن هذا األمر قد . بالذكور

العامل  يفأثار الفزع واهللع والذي كحدث ضاغط،  19
 العاملية تطلق عليهسرعة انتشاره، مما جعل منظمة الصحة ب

 ،جديد منطا من ا ضاغطً حدثً ونتج عن ذلك  لفظ جائحة،
من اجلنسني أي خربة  ملشاركني يف الدراسة احلاليةليس لدى ا

 يفسر قد  .سلبية اوراءه آثارً  فخل  و  يف التعامل معهسابةة 
   وكانو من رودرجيزكل  ذلكودعم  ،نتائج الفرض احلايل هذا

Rodríguez-Naranjo and Caño (2016)روي، كريسيتو  ؛، 
 Ruby, Christy, Celeste  and Janine كيلسيت، وجانيين

(2009). 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفرض الرابع: " 
( لدى 19 -أساليب مواجهة ضغوط فيروس )كوفيد

وللتحةق المشاركين في الدراسة تعزى للحالة االجتماعية. 
مت حساب قيمة داللة )ت( جملموعتني هذا الفرض  صحةمن 

  ( يوضح ذلك.9مستةلتني، واجلدول )

 9جدول 
 :ا للحالة االجتماعيةطبقً  (19-)كوفيدساليب مواجهة ضغوط ألفروق في اقيمة "ت" لمعرفة  

 مستوى الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األسلوب
 غري دال 0.86 2.42 9.07 315 متزوج عادة التأويلإ

 2.53 9.28 162 متزوج غري

 1.36 1.93 11.49 315 متزوج ةمواجهه املشكلة بإجيابي

 
 غري دال

 1.97 11.23 162 متزوج غري
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 مستوى الداللة  قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األسلوب
 1.20 1.50 13.08 315 متزوج التخطيط من أجل حل املشكلة.

 

 غري دال
 1.80 12.90 162 متزوج غري

 غري دال 0.27 1.67 12.89 315 متزوج طلب املساندة االجتماعية
 1.94 12.84 162 متزوج غري

 غري دال 0.96 1.60 12.69 315 متزوج قمع النشاطات املتعارضة مع املشكلة
 1.94 12.53 162 متزوج غري

 غري دال 0.96 1.78 13.08 315 متزوج الدين  ىلإالتوجه 
 2.20 12.90 162 متزوج غري

 غري دال 0.99 1.64 10.17 315 متزوج الةبول )التسليم( بواقع املشكلة.
 1.56 10.33 162 متزوج غري

 غري دال 2.02 2.62 8.91 315 متزوج التحرير العةلي
 2.25 9.40 162 متزوج غري

 غري دال 0.41 2.46 9.77 315 متزوج إظهار املشاعر للتنفيس االنفعايل علىالرتكيز 
 2.29 9.87 162 متزوج غري

 غري دال 0.62 2.02 10.08 315 متزوج التحرر السلوكي
 1.93 9.96 162 متزوج غري

 غري دال 1.04 2.40 6.58 315 متزوج نكار: إنكار وجود املشكلة من األساس.اإل
 2.53 6.82 162 متزوج غري

 غري دال 0.36 1.48 12.46 315 متزوج كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة.
 1.59 12.41 162 متزوج غري

وجود فروق ذات داللة عدم احتمالية  (9)جدول  ضحو ي
( 19-)كوفيدفريوس  ضغوطإحصائية يف أساليب مواجهة 

أن كل من املتزوجني وغري  االجتماعية، أيترجع ملتغري احلالة 
ساليب ملواجهة األيفضلون استخدام نفس قد املتزوجني 

يف حدود اطالعهما  -ن اجيد الباحث ، ومل19-كوفيد فريوس
موضوع الدراسة. ا حلداثة نظرً دت ذلك أي  سابةة  دراسات –

مما دفع الباحثني حملاولة تفسري نتائج هذا الفرض يف ضوء 
اليت تةارير منظمة الصحة العاملية يدعم ذلك و الرتاث النظري، 

 ،لةدراتناا ا قويً حتديً  ميثل19-كوفيد  تفشيأن  أشارت إىل
. (Aldwin, 1994)نفسية الرونة امل من اكافيً  ايتطلب قدرً و 

على  قادرينغري املشاركني يف الدراسة جيعل قد بشكل 
حتدث املشكالت  إذ، (Wen et al., 2020) بفاعلية تهمواجه

 ,Naoto) ضغوطهمإدارة  األفراد ال حيسنحينما النفسية 

Ogawa, 2007) ، علىثار النفسية السلبية يفسر اآلبشكل قد 
 غري املتزوجني املتزوجني/ منألفراد جراء هذه اجلائحة ا

(Wang et al., 2020)، الذعريد من تز قد األوبئة النفسية ف 
Ashwini & Kumud, 2020) (Cuiyan et al., 2020;  ، كما

ثار السلبية على تفاقم اآلمن  تزيد املنزيلطول فرتة العزل أن 
 .(Worrell, 2020) لألفراد الصحة النفسية

 فرض إجراءاتمن ا حلداثة هذه اجلائحة، وما تبعها ونظرً 
ب يف مضاعفة اآلثار تسب   رمباميع، اجلالعزل االجتماعي على 

ا يف سببً  مما قد يعد، أفراد األسرة النفسية السلبية علي مجيع
ني املتزوجني وغري املتزوجني يف عدم وجود فروق ذات داللة ب

من  اجلميع عاىنن مواجهة ضغوط هذه اجلائحة ألساليب أ
 . حد السواء لنفسية علىالضغوط ا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في " الخامسالفرض 

( لدى المشاركين 19 -أساليب مواجهة فيروس )كوفيد
 صحة من للتحةقو " لمستوى التعليم.تعزى في الدراسة 

 سلوباأل وهو والس كروسكال اختباراست خد م  الفرض هذا
 االجتاه أحادي التباين لتحليل املناظر الالبارامرتي حصائياإل



 ...( يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية19-حممد السيد منصور وهادي بن ظافر كريري: أساليب مواجهة الضغوط النفسية لفريوس )كوفيد

 

31 

 ذلك يوضح (10) واجلدول ، املختلفة التعليم مستويات يف اجملموعات عدادأ بني للتفاوت انظرً 
 10جدول

 :كورونافيروس  ضغوط ساليب مواجهة ألمعرفة الفروق في  2كا  قيمة 
 مستوى الداللة 2قيمة كا متوسط الرتب العدد المجموعات األسلوب

 غري دال 4.94 253.25 40 ثانوي إعادة التأويل
 249.44 254 جامعي

 221.40 183 اجلامعي فوق

 غري دال 3.19 213.75 40 ثانوي ةمواجهه املشكلة بإجيابي
 234.12 254 جامعي

 251.29 183 اجلامعي فوق

 غري دال 4.31 271.06 40 ثانوي التخطيط من أجل حل املشكلة.
 228.60 254 جامعي

 246.42 183 اجلامعي فوق

 0.05 6.84 281.19 40 ثانوي طلب املساندة االجتماعية

 226.27 254 جامعي

 247.45 183 اجلامعي فوق

 غري دال 5.02 282.73 40 ثانوي مع املشكلة قمع النشاطات املتعارضة
 231.16 254 جامعي

 240.32 183 اجلامعي فوق

 غري دال 4.07 279.96 40 ثانوي الدين ىلإالتوجه 
 236.15 254 جامعي

 234.01 183 اجلامعي فوق

 غري دال 0.53 229.46 40 ثانوي الةبول )التسليم( بواقع املشكلة.
 242.93 254 جامعي

 235.63 183 اجلامعي فوق

 0.05 11.94 266.91 40 ثانوي التحرير العةلي

 254.13 254 جامعي

 211.90 183 اجلامعي فوق

 غري دال 0.417 228.70 40 ثانوي إظهار املشاعر للتنفيس االنفعايل علىالرتكيز 
 242.22 254 جامعي

 236.79 183 اجلامعي فوق

 غري دال 0.19 248.10 40 ثانوي التحرر السلوكي
 238.46 254 جامعي

 237.75 183 اجلامعي فوق

 غري دال 3.60 269.46 40 ثانوي نكاراإل
 242.88 254 جامعي

 226.96 183 اجلامعي فوق

 غري دال 4.89 258.01 40 ثانوي كبح مصادر الضغوط املرتبطة باملشكلة
 226.28 254 جامعي



 (م2020نوفمرب  /هـ1442 ربيع الثاينالرياض )   – 66العدد – النفسيةاجمللة السعودية للعلوم 

 

32 

 مستوى الداللة 2قيمة كا متوسط الرتب العدد المجموعات األسلوب
 252.50 183 اجلامعي فوق

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  (10)جدول  يوضح
ستوى التعليم، ملتعزى  ،التحرير العةليو  ،املساندة أسلوب

جد فروق ذات داللة يو  ملكما ،  لصاحل جمموعة التعليم الثانوي
، وتشري هذه مملستوى التعلي تعزىواجهة املأساليب باقي يف  

أن املشاركني يف الدراسة من طالب إىل النتائج الحتمالية 
على معرفة جتارب اآلخرين من أجل  ونرصاملرحلة الثانوية حي

 ىخر أ تفكريهم بأمورشغل و ، 19-مواجهة ضغوط كوفيد
فروق ذات داللة ال توجد  يف حني، هملتخفيف ضغوط

عليم تالدراسة من مستويات الحصائية لدى املشاركني يف إ
 املواجهةأساليب باقي  فوق جامعي( يف-جامعي-)ثانوي

، وتتفق هذه النتائج بشكل جزئي مع ما أشارت إليه خرىاأل
 (2007)هيكي، كارل، وآرنولد و  ،(2010( الضرييبدراسات  

Heike , Carl-Walter , and   بني منط  لتفاعلاتأثري  حول
 .ومستوى التعليماجلنس واحلدث الضاغط 

  :توصيات الدراسة

مواجهة ضغوط  اقرتاح برامج إرشادية لتعزيز أساليب -1
اليت أشارت هلا نتائج الدراسة ( 19-فريوس )كوفيد تفشي
 .   احلالية

إجراء مزيد من الدراسات امليدانية حول دور بعض  -2
 -التعليم غرافية كاحلالة االجتماعية ومستوىاملتغريات الدميو 

 تشكيل أساليبيف  -واليت مل حتسمها الدراسة احلالية
 (.19-فريوس )كوفيد تفشيضغوط جيابية لإمواجهة 

 المراجع 
(. عمليات حتمل الضغوط يف عالقتها 1994إبراهيم، لطفي عبد الباسط )

مركز  ،جامعة قطرجملة بعدد، من املتغريات النفسية لدى املعلمني. 
 .128-95 ،5،البحوث الرتبوية

عالقة الضغوط والتعامل معها باخلصائص (. 1995األمارة، أسعد أشرف )
اجلامعة  (.)رسالة دكتوراه غري منشورة اجلامعةالعصابية لدى طلبة 

 .بغداد ،املستنصرية

لضغوط النفسية واسرتاتيجيات مواجهتها لدى ا (.2012) جبايل، صالح
(.  ماجستري غري منشورة ةرسال) داونأمهات األطفال املصابني مبتالزمة 

 .سطيفجامعة  ،نسانية واالجتماعيةالعلوم اإل ةكلي
 دار الكتب املصرية. ،الةاهرة .الضغوطإدارة (. 2007مجعة، سيد يوسف )

 .اجلامعية للنشر والتوزيع ة،الةاهر . السلوك التنظيمي .(2007حسن، راوية )
فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارات إدارة الضغوط (. 2006رجاء، مرمي )

دكتوراه غري  رسالة) التمريضمهنة  يفالنفسية املهنية لدى العامالت 
 جامعة دمشق.منشورة(. كلية الرتبية، 

(. االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الطالب للتعامل مع 2007رجاء، مرمي )
، للرتبية وعلم النفسجملة احتاد اجلامعات العربية الضغوط النفسية. 

5(1) ،80-53. 
أساليب مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بنمطي (. 2003الشريف، ليلى )

رسالة ) ب( لدى أطباء اجلراحة الةلبية والعصبية والعامة -الشخصية )أ
 جامعة دمشق. الرتبية، ة(. كليدكتوراه غري منشورة

لفروق اجلنسية والعمرية يف أساليب التكيف ا(. 1995شعبان، رجب علي )
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Abstract: The current study aims to explore the most used of copying styles of psychological stress of (Covid-19), in the 
light of demographic variables among Saudis, from Jazan region (N = 477) a scale of (Covid-19) Copying styles was used . 
data were statistically processed using the statistical program (SPSS), by calculating main, stander Davion, t-test, and co-
variance analysis. Results revealed that participants prefer some (Covid-19) Copying styles such as (planning solving 
problem, religious orientation, social support), more than others, while young people (16-30 years) prefer to use (Covid-19) 
Copying styles such as (reinterpretation, mental emancipation, and curbing sources the stress associated with the problem), 
while the elderly participants (60 years) prefer (Covid-19) Copying styles such as (suppressing activities that conflict with the 
problem, religious orientation, and recognizing the reality of the problem), as participants with pre-education the university, 
preferred (Covid-19) Copying styles (social support, and mental emancipation), And no differences of (Covid-19) Copying 
styles confronting to gender, and social status variable. The results were discussed to reduce the negative psychological 
effects of a pandemic (Covid-19) on the psychological health.  

Keywords: Coping styles, psychological stress, (Covid-19) virus, Demographic variables. 
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لدى الذكور واإلناث  COVID-19األكثر شيوعاً في جائحة كورونا  ةالنفسي اتاالضطراب
 ةفي المملكة العربية السعودي

 

 براهيم عبده زبيديإ بنت جواهر
 جامعة أم القرى -قسم علم النفس 

  هــ1442/ 4/4وقبل -هـ 17/10/1441 قدم للنشر

لدى الذكور  COVID-19األكثر شيوعًا يف جائحة كورونا  ةالنفسي اتحلالية إىل الكشف عن االضطراباهدفت الدراسة المستخلص: 
والكشف ، واإلناثلدى الذكور  COVID-19يف جائحة كورونا  ةالنفسي اتاالضطرابواإلناث يف اململكة العربية السعودية، والتعرف على مستوى 

ملتغريات الدراسة: )اجلنس، والعمر، واملستوى  بعاً بني الذكور واإلناث ت COVID-19يف جائحة كورونا  ةالنفسي اتاالضطرابفروق يف عن ال
، Derogatis 1986إعداد ديروجيتس - SCL-90-Rقامت الباحثة بتطبيق قائمة األعراض النفسية املعدلة  الدراسة ولتحقيق أهداف التعليمي(.

 من مجيع املستويات التعليمية ،سنة 60 – 13 منأعمارهم  تتراوح ،ذكور وإناث (2030)على عينة تكونت من  -2018ترمجة وتقنني البقاعي 
 ظهرتوأ .التحليليواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي  جرى اختيارهم بالطريقة العنقودية. إذ ،هــ1441 - 2020باململكة العربية السعودية، للعام 

، ويليه يف املرتبة الثانية %28بنسبة  هو )الوسواس القهري( COVID-19يف جائحة كورونا  شيوعاً  األكثرة النفسي اتاالضطرابأن نتائج الدراسة 
كان أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوسواس القهري واالكتئاب  و  .%22بنسبة  املرتبة الثالثة واألخرية )القلق(يف ، وجاء %26بنسبة  )االكتئاب(
حصائيًا يف الوسواس القهري تعزى ملتغري اجلنس،  إالدراسة عن عدم وجود فروق دالة  كان مستوى القلق منخفضاً. وأسفرت نتائج يف حنيمتوسطاً، 
ائج الدراسة إىل وجود فروق أشارت نتو . لصاحل اإلناث ،تعزى ملتغري اجلنسحصائيًا يف االكتئاب والقلق إت نتائج الدراسة وجود فروق دالة أظهر كما 
وجود  عن أسفرت نتائج الدراسةو سنة.  22 – 13حصائيًا يف مجيع األبعاد )الوسواس القهري، االكتئاب، القلق( تبعًا ملتغري العمر، لصاحل العمر إدالة 

 قل.ستوى التعليمي األ، االكتئاب، القلق( تبعاً ملتغري املستوى التعليمي، لصاحل املحصائياً يف مجيع األبعاد )الوسواس القهريإفروق دالة 
 

 .COVID-19القلق، ، االكتئاب ،الوسواس القهري، ةالنفسي اتاالضطرابكورونا،   :الكلمات المفتاحية
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 :الدراسة مقدمة

يشهد العامل اليوم فريوس كورونا املستجد الذي يشكل 
مصدر قلق يهدد حياة واستقرار البشر حول العامل. وتتعدد 
فصائل فريوس كورونا اليت ميكن أن ُيصاب البشر بالعدوى هبا 

-Covidكوفيد   فريوس كورونامنها (، و 2020)وزارة الصحة، 

الذي انتقل إىل البشر هناية ديسمرب و كتشف مؤخرًا امل 19
يف مدينة ووهان مبقاطعة هويب يف الصني )وزارة  ،م2019

 .(Cuiyan et al., 2019؛ 2020الصحة، 
اختذت  ،وللحد من تفشي هذا الفريوس وانتشار العدوى
جراءات إمعظم دول العامل ومن بينها اململكة العربية السعودية 

(، إال أن بعض 2020)وكالة األنباء السعودية، احرتازية ووقائية 
هذه اإلجراءات االحرتازية غري مألوفة للفرد ويف مقدمتها 

رجية، احلجر املنزيل، والتباعد االجتماعي، وغياب األنشطة اخلا
أن  (السليمانية)و (شهري)ويف هذا الصدد يذكر كل من 

ك احلجر املنزيل عرب إجراءات صحية سليمة، إال أنه قد يرت 
، وسلوكاً آثارًا نفسية لدى بعض األفراد، كونه غري مألوف  

جديداً، وأن أي ظروف جديدة وغري مألوفة من شأهنا أن 
، (2020؛ السعايدة، 2020)سيف،  ترتك آثارًا نفسية متفاوتة

يف التعاطي بشكل إجيايب  الذين يفشلونلدى أولئك خاصة 
 .(2020؛ لندن، 2020مع هذا الظرف )غبشي، 

الدراسات العلمية اليت ارتكزت على األمراض  أثبتتو 
املعدية األخرى مثل فريوس كورونا سارس وغريها، أن احلجر 
املنزيل من شأنه أن ُيسّبب أعراضًا نفسية سلبية على األفراد، 

 ،وزيادة يف حدة القلق ،ومن بني األعراض النفسية االكتئاب
 (.2020والوسواس القهري )جرجس، 

مسار احلياة الطبيعية والتواصل املعتاد، قد  أن تغريكما 
نسان اجتماعي ذلك أن اإل ؛لدى األفراد اً نفسي اً يولد ضغط

بطبيعته، حيب التواصل مع اآلخرين )كاملصافحة واحتضان 
ة التواصل احتياج بشري يشبه حاج وألناألطفال وغريه(، 

ب والنوم، لذا قد حتدث بعض التأثريات اوالشر  طعاملل اإلنسان
 (.2020النفسية )وزارة الصحة سلطنة ُعمان، 

شاهدة أو املمنظمة الصحة العاملية إىل أن كما أشارت 
ولد مشاعر يفريوس كورونا  قراءة أو االستماع إىل أخبارال

" (. وكما ذكر "ويلفت غرينورغ2020)النواوي،  القلق والتوتر
أن األخبار الزائفة ووسائل اإلعالم ميكن أن تغذي القلق 

 .(2020)لندن، 
الوفيات واملصابني )مرسي،  املتابعة اليومية لعدد كذلكو 

بفريوس كورونا   إصابتهقلق الفرد بشأن احتمال قد يُ  (،2020
 Hui, 2020؛2020؛ ودان، 2020)مايو كلينك،  19-كوفيد

فاألرقام تتزايد بسرعة، وكل دولة لديها أرقام خمتلفة عن  (
األخرى، فسيكون الفرد أكثر تضررًا يف هذه املرحلة، وسيزيد 

ألن دماغنا مربمج على ؛ (2020القلق لديه )القادري، 
احملافظة على بقائنا، لذلك فإنه يشعر باخلطر من مواضيع 

تلك اليت ال تؤدي إىل الوفاة مثل األمراض واألوبئة، خاصة 
 تقدم حلواًل تؤدي إىل ضمان سالمتنا من هذه اجلائحة

وكذلك القلق بشأن إصابة أبنائه أو ، (2020،جانقورتاران )
دراسة  أظهرت  فقد (Hui,2020) . أو أحبائه تهأفراد أسر 

من عينة  %84( أن 2019) .Cuiyan et alن يكويان وآخر 
جائحة  الدراسة كانوا قلقني بشأن فقدان أفراد أسرهم خالل 

 .19-كورونا كوفيد
األمراض املعدية ميكن أن حُتدث أعراض  هذه وتفشي

نفسية جديدة لدى األسوياء غري املضطربني، وتفاقم األعراض 
 . (,Hui) 2020 النفسية لدى املضطربني ومن يعانون سابقاً 

ومن هذه األعراض القلق والوسواس القهري واالكتئاب 
 ذكروي (.2020وزارة الصحة سلطنة ُعمان، ؛ 2020)الرحيب، 

"املهندي" أن الذي يعاين من االكتئاب سيزداد لديه، والذي 
يشكو من القلق سيتضاعف، والذي لديه وسواس النظافة 
 القهري أو غريه سيتضخم هذا الوسواس يف نفسه، مؤكدًا أن

بيئة خصبة تنمو هبا األمراض النفسية 19-فريوس كورونا كوفيد
 (.2020)الرتكي، 
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 مشكلة الدراسة:
Cuiyan et al. (2019 )ن يكر كل من كويان وآخر يذ 

( أن األحباث السابقة قد كشفت عن 2020) Huiوهوي 
جمموعة عميقة وواسعة النطاق من اآلثار النفسية واالجتماعية 

الفردية واجملتمعية والدولية أثناء تفشي األمراض على املستويات 
 املعدية.

والدراسة احلالية هتتم باضطراب الوسواس القهري، 
واالكتئاب، والقلق، ولعل من الدوافع اليت أثارت اهتمام 
الباحثة هلذه االضطرابات هو أن غالبية املتخصصني يرون أهنا 

لفرد يف جائحة أبرز االضطرابات النفسية اليت قد يعاين منها ا
 Tian etن ي، كما هو مشار يف تيان وآخر 19-كورونا كوفيد

al. 2020)( والرتكي ،)والرحيب 2020(، وجرجس )2020 ،)
(، والنواوي 2020(، ومرسي )2020(، ومايو كلينك )2020)
 (.2020وزارة الصحة سلطنة ُعمان )(، و 2020)

بني اآلراء يف  اأن الباحثة وجدت هناك اختالفً  غري  
 االضطراب النفسي األكثر شيوعًا خالل جائحة كورونا

أشار كل من "الشحيمي" يف )علوش،  وقد. 19-كوفيد
( إىل أن القلق من أكثر 2020(، و"حللو" يف )لندن، 2020

 .19-االضطرابات النفسية الشائعة يف جائحة كورونا كوفيد
نشر "روبرت نوكس" مقااًل يف جملة "علم النفس  يف حني 

اليوم" حتدث فيها عن جتربته أثناء تفشي فريوس كورونا 
م، موضًحا انتشار عدة أعراض ومن 2002"سارس" عام 

 (.2020أبرزها االكتئاب )ساسة بوست، 
 Banerjeeوعلى النقيض من ذلك ما جاء يف بانرجي  
( أنه خالل األمراض املعدية السابقة مثل فريوس  2020)

مت تأكيد  Mers، وفريوس كورونا مريس Sarsكورونا سارس 
 .تفاقم الوسواس القهري

على -وبالعودة إىل الدراسات السابقة، وجدت الباحثة 
االضطرابات ندرة يف الدراسات اليت تناولت  -حد علمها
يما على ، السCOVID-19جائحة كورونا خالل  النفسية

الصعيدين العريب واحمللي، سوى قلة من الدراسات األجنبية 

لدراسة احلالية، كدراسة واليت اختلفت يف أهدافها عن أهداف ا
 Cuiyanن يكويان وآخر ،  Cao et al. (2020)ن يساو وآخر 

et al. (2019،) ن إمتان وآخريEttman et al. (2020 ،)
ن يتيان وآخر  Guangjun et al. (2020،)ن جواجنون وآخري

Tian et al. (2020.واليت توصلت إىل نتائج متناقضة ،) 
تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف معرفة االضطرابات و   

لدى  COVID-19النفسية األكثر شيوعًا يف جائحة كورونا 
 .الذكور واإلناث يف اململكة العربية السعودية

اإلجابة من في وتحديدًا فإن مشكلة الدراسة الحالية تك
 ية:تعن التساؤالت اآل

مــا أكثــر االضــطرابات النفســية شــيوعاً يف جائحــة كورونــا  1.
COVID-19  ـــــــة ـــــــاث يف اململكـــــــة العربي ـــــــذكور واإلن ـــــــدى ال ل

 السعودية؟

مـــــا مســـــتوى االضـــــطرابات النفســـــية يف جائحـــــة كورونـــــا  2.
COVID-19  ـــــــة ـــــــاث يف اململكـــــــة العربي ـــــــذكور واإلن ـــــــدى ال ل

 السعودية؟

هــــل توجــــد فــــروق يف االضــــطرابات النفســــية يف جائحــــة   3.
بـني الـذكور واإلنـاث يف اململكـة العربيــة  COVID-19كورونـا 

الســعودية تعــزى ملتغــريات الدراســة: اجلــنس، والعمــر، واملســتوى 
 التعليمي؟

 أهداف الدراسة:
شــــيوعاً يف التعــــرف علــــى االضــــطرابات النفســــية األكثــــر  1.

الـذكور واإلنـاث يف اململكـة  لدى COVID-19جائحة كورونا 
 العربية السعودية.

التعــرف علــى مســتوى االضــطرابات النفســية يف جائحـــة   2.
لـــــــدى الـــــــذكور واإلنـــــــاث يف اململكـــــــة  COVID-19كورونـــــــا 

 العربية السعودية.

الكشـــــــف عـــــــن الفـــــــروق يف االضـــــــطرابات النفســـــــية يف  3.
بـني الـذكور واإلنـاث يف اململكـة  COVID-19جائحة كورونا 

العربيــــة الســــعودية تبعــــاً ملتغــــريات الدراســــة: )اجلــــنس، والعمــــر، 
 واملستوى التعليمي(.
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 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية:

تكمن أمهية الدراسـة احلاليـة يف تناوهلـا أبـرز االضـطرابات  1.
النفســـــية الـــــيت قـــــد يعـــــاين منهـــــا الفـــــرد خـــــالل جائحـــــة كورونـــــا 

COVID-19،وهــــــــــي )الوســــــــــواس القهــــــــــري، واالكتئــــــــــاب ، 
والقلق(، مما قد تفيـد نتـائج الدراسـة احلاليـة يف تقـدو معلومـات 
تزيــد مــن تبصــر الرتبــويني واملتخصصــني واملرشــدين النفســيني يف 

 .COVID-19االضطرابات النفسية خالل جائحة كورونا 

تُـــزود الدراســـة احلاليـــة البـــاحثني واملتخصصـــني واملرشـــدين  2.
ســيني بــأطر حــول مســتوى االضــطرابات النفســية يف جائحــة  النف

 .COVID-19كورونا 

اوهلـــا شـــرائ  مهمـــة مـــن تـــربز أمهيـــة الدراســـة احلاليـــة يف تن 3.
تناولـــت )املـــراهقني، والراشـــدين، وأواســـ  العمـــر(  فقـــداجملتمـــع، 

مبختلــــف مســــتوياهتم التعليميــــة، ومــــا حتتــــاج إليــــه هــــذه الفئــــات 
 COVID-19العمرية من كال اجلنسني خـالل جائحـة كورونـا 

مـــــن مقرتحـــــات وبـــــرامج وتوصـــــيات تســـــهم يف دعـــــم صـــــحتهم 
 النفسية وخفض مستوى االضطراب واحلد من تفاقمه لديهم.

 بيقية:األهمية التط
قد يرتتب على الكشف عن االضطراب النفسي األكثـر  1.

يف مقدمــــــة  هُ لُــــــع  ج   COVID-19شــــــيوعاً يف جائحــــــة كورونــــــا 
االضـــــطرابات الـــــيت يـــــتم تكثيـــــف اخلـــــدمات النفســـــية وتصـــــميم 
الـــــربامج اإلرشـــــادية حـــــول كيفيـــــة الوقايـــــة منـــــه والســـــيطرة عليـــــه 

 وخفضه وعالجه للحد منه.

قد يسهم الكشف عن الفـروق يف االضـطرابات النفسـية  2.
بــــــني الــــــذكور واإلنــــــاث يف  COVID-19يف جائحــــــة كورونــــــا 

اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية تبعـــــاً ملتغـــــريات الدراســـــة: )اجلـــــنس، 
والعمـــر، واملســـتوى التعليمـــي( يف تقـــدو تصـــور شـــامل للرتبـــويني 

ا قـــد واملتخصصـــني واملرشـــدين النفســـيني واجلهـــات املســـؤولة، ممـــ
يســاعد علــى توســيع اخلــدمات النفســية، ووضــع خطــ  للــربامج 
اإلرشــــــادية بطرائقهــــــا الوقائيــــــة واإليائيــــــة والعالجيــــــة، الســــــيما 

للفئــــات األكثــــر اضــــطراباً يف هــــذه اجلائحــــة، للوصــــول هبــــم إىل 
 مستوى مناسب من الصحة النفسية.

 مصطلحات الدراسة: 
 :psychiatric disorderالنفسي  االضطراب

مُجلة من "( بأنه: 1992وتعرفه منظمة الصحة العاملية )
ا"، األعراض أو التصرفات اليت ميكن متييزها سريريًا "إكلينيكيً 

واليت تكون مصحوبة يف معظم احلاالت بضائقة وتشوش يف 
 (.5)ص.  "الوظائف الشخصية
 التعريف اإلجرائي:

على قائمة ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املفحوص 
، إعداد ديروجيتس SCL-90-Rاألعراض النفسية املعدلة 

Derogatis وقد مت 2018، ترمجة وتقنني البقاعي 1986 عام .
على النحو الدراسة احلالية  استخدام ثالثة مقاييس فرعية يف

 اآليت:
 :Obsessive-Compulsiveالوسواس القهري 
 بأنه: "وجود أفكار أو Derogatis 1983يعرفه ديروجيتس 

خواطر مزعجة يف ذهن الشخص ال يستطيع التخلص منها، 
ه ال يهتم بأداء مع الصعوبة يف تذكر األشياء، والقلق من أن

، والشعور مبعيقات يف تنفيذ األشياء مبال   غريُ أعماله أو أنه 
واالضطرار إىل أداء أعماله بب ء شديد حىت يتأكد من دقتها، 
وبأن عليه أن يتأكد مما يفعل أكثر من مرة، واحلاجة إىل تكرار 
نفس األفعال كاللمس والعد والغسيل والتأكد من إغالق 
الباب والغاز ...اخل، واإلحساس بأنه غري قادر على التفكري 

، ص. 2008مع صعوبة يف الرتكيز واختاذ القرار" )احلرباوي، 
20.) 

 التعريف اإلجرائي:
على املقياس ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املفحوص 

الفرعي الضطراب الوسواس القهري من قائمة األعراض 
 Derogatis، إعداد ديروجيتس SCL-90-Rالنفسية املعدلة 

 .2018، ترمجة وتقنني البقاعي 1986 عام
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 :Depressionاالكتئاب 
"إحساس  بأنه: Derogatis 1983يعرفه ديروجيتس 

 ،نقباض واحلزن والوحدة والبكاء بسهولة وبسرعةالشخص باال
والشعور باخلمول والكسل وقلة النشاط وبأن كل شيء حيتاج 

وفقدان االهتمام باملواضيع والقضايا  ،لبذل جمهود كبري
 ،والشعور بأنه حمبوس أو حماصر أو مقيد احلركة ،اجلنسية

والقلق والتفكري مبا جيري بصورة مبالغ فيها ولوم نفسه على 
 ،والشعور بعدم االهتمام مبا حوله ،األحداث اليت مير هبا

 ،واإلحساس باليأس من املستقبل ،والشعور بأنه عدو األمهية
 (.22" )ص. واالنتحارالتفكري يف إهناء حياته و 

 التعريف اإلجرائي:
املقياس ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املفحوص على 

الفرعي الضطراب االكتئاب من قائمة األعراض النفسية 
 عام Derogatis، إعداد ديروجيتس SCL-90-Rاملعدلة 

 .2018، ترمجة وتقنني البقاعي 1986
 :Anxietyالقلق 
بأنه: "شعور  Derogatis 1983يعرفه ديروجيتس  

)رجة(  االرجتافالشخص بنرفزة أو اضطراب يف داخل اجلسم 
مع اإلحساس برعب وخوف مفاجئ بدون سبب، ترافقه 
 ،نوبات من الفزع أو الذعر بدون سبب معقول أحياناً 
 ،والشعور باخلوف واإلحساس بضربات القلب وزيادة سرعتها

ستقرار أنه مشدود داخليًا وعدم اال تر أووالشعور بالتو 
ويكون لدى الفرد أفكار وخياالت خميفة لدرجة ال  ،والتململ

متكنه من اجللوس هادئًا يف مكان، مع الشعور بأن حدثًا سيئاً 
 (.2008سيحدث له" )احلرباوي، 

 التعريف اإلجرائي:
املقياس  ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املفحوص على

الفرعي الضطراب القلق من قائمة األعراض النفسية املعدلة 
SCL-90-R إعداد ديروجيتس ،Derogatis 1986 عام ،

 .2018ترمجة وتقنني البقاعي 

 

 حدود الدراسة:
 :أيتتتحدد الدراسة احلالية مبا ي

تــرتاوأ أعمــارهم مــن  ممــن الــذكور واإلنــاث، الحدددود البشددرية:
سنة، من مجيع املستويات التعليميـة باململكـة العربيـة  60 – 13

 .السعودية
 هــ. 1441 –م  2020عام  الحدود الزمانية:

 باململكة العربية السعودية. الحدود المكانية:
االضــطرابات النفســية األكثــر شــيوعاً يف  الحدددود الموضددوعية:
ـــــــا  ـــــــذكور واإلنـــــــاث يف  COVID-19جائحـــــــة كورون لـــــــدى ال

 اململكة العربية السعودية.

 الدراسات السابقة:
على حد -إىل الدراسات السابقة، وجدت الباحثة  بالعودة
ندرة يف الدراسات اليت تناولت االضطرابات النفسية  -علمها
، السيما على الصعيدين COVID-19جائحة كورونا  خالل

واليت سيتم  األجنبية العريب واحمللي، سوى قلة من الدراسات
 :على النحو اآليتعرضها 
دراسة  Cuiyan et al. (2019)كويان وآخرون   أجرى

مستوى التأثري النفسي والقلق هدفت إىل التعرف على 
 فريوس كوروناكتئاب خالل املرحلة األوىل من تفشي واال 

ذكور وإناث،  (1210، لدى عينة تكونت من )19-كوفيد
أن ثلث عينة الدراسة كان لديهم وأظهرت نتائج الدراسة 

كان لديهم % 16.5أعراض القلق مبستوى متوس  فأعلى، و
 النتائج ، كما أظهرتأعراض االكتئاب مبستوى متوس  فأعلى

  فريوسأن اإلناث عانني من تأثري نفسي أكرب نتيجة تفشي 
، باإلضافة إىل مستويات أعلى من التوتر 19-كورونا كوفيد

 مقارنة بالذكور.والقلق واالكتئاب 
 دراسة Tian et al. (2020)تيان وآخرون  وأجرى

هدفت إىل الكشف عن األعراض النفسية لدى املواطنني 
( 1060، لدى عينة قوامها )19-خالل جائحة كورونا كوفيد
واستخدم الباحثني قائمة األعراض  مشاركًا من كال اجلنسني،
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 Derogatis، إعداد ديروجيتس SCL-90-Rالنفسية املعدلة 
1986،  

أن مستوى االكتئاب والقلق جاء  وأظهرت نتائج الدراسة
جاء مستوى الوسواس القهري  يف حنيبدرجة منخفضة، 
، كما أسفرت النتائج عن من عينتها %70بدرجة مرتفعة لدى 

عدم وجود فروق يف األعراض النفسية )الوسواس القهري، 
واالكتئاب، والقلق( بني الذكور واإلناث خالل جائحة كورونا  

 .19-كوفيد
هدفت  دراسةCao et al. (2020 )ساو وآخرون  وأجرى

إىل التعرف على مستوى اضطراب القلق لدى طالب اجلامعة 
لدى عينة تكونت من  ،19-كوفيدجائحة كورونا  خالل 

من عينة  %75أن ( مشاركاً، وأظهرت نتائج الدراسة 7143)
 قلق.الالدراسة مل يكن لديهم أعراض 

دراسة Ettman et al. (2020 )إمتان وآخرون  ىوأجر 
لدى  19-خالل جائحة كورونا كوفيدحول أعراض االكتئاب 

وأظهرت ( ذكور وإناث، 1470الراشدين، لدى عينة قوامها )
نتائج الدراسة أن اإلناث أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب من 

 .19-خالل جائحة كورونا كوفيدالذكور 
Guangjun et al. (2020 )وأجرى جواجنون وآخرون   

جائحة كورونا  أعراض الوسواس القهري خالل دراسة حول 
لدى طلبة اجلامعة، لدى عينة تكونت من  19-كوفيد

وأظهرت نتائج الدراسة أن معدل انتشار ( مشاركاً، 5827)
 الوسواس القهري لدى الذكور أعلى مقارنة باإلناث.

 :على الدراسات السابقة التعقيب
فيما يتعلق مبستوى  األجنبية تناقضت نتائج الدراسات 1.

 .COVID-19االضطرابات النفسية خالل جائحة كورونا 

تعلق بالفروق يتباينت نتائج الدراسات األجنبية فيما  2.
 COVID-19خالل جائحة كورونا  االضطرابات النفسيةيف 

 .وفقاً ملتغري اجلنس

إن التناقض يف نتائج الدراسات األجنبية مازال يعطي  3.
مربرًا إلجراء املزيد من الدراسات يف هذا اجملال خالل جائحة  

، السيما أن اجملتمع السعودي مبختلف COVID-19كورونا 
عن اجملتمعات األخرى وفق النواحي الثقافية شرائحه خيتلف 

والفكرية واإلنسانية واالجتاهات وظروف الرتبية والرؤية، كما 
 خيتلف يف بعض اإلجراءات االحرتازية والوقائية.

إن الدراسات األجنبية اليت أتيحت للباحثة االطالع  4.
واليت تناولت االضطرابات النفسية خالل جائحة كورونا  عليها

COVID-19  واملستوى  ،العمر)مل تتناول الفروق وفقًا ملتغري
 .(التعليمي

 Tian etن يراسة احلالية مع دراسة تيان وآخر تتفق الد 5.

al. (2020 يف استخدامها لقائمة األعراض النفسية املعدلة )
SCL-90-R إعداد ديروجيتس ،Derogatis 1986،  خالل
 .COVID-19جائحة كورونا 

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات األجنبية السابقة  6.
األكثر شيوعًا يف جائحة  االضطرابات النفسية يف أهنا تدرس 

لدى الذكور واإلناث يف اململكة  COVID-19كورونا 
، فضاًل االضطراباتالعربية السعودية، والتعرف على مستوى 

سية االضطرابات النفي ما إذا كانت هناك فروق يف عن تقص  
بني الذكور واإلناث تعزى  COVID-19يف جائحة كورونا 

 ملتغريات الدراسة: )اجلنس، والعمر، واملستوى التعليمي(.

 منهج الدراسة:
التحليلي، والذي يقوم على مت استخدام املنهج الوصفي 

دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع من خالل وصفها وصفاً 
وتفسريها، ومن مث عرض دقيقًا ومجع املعلومات وحتليلها 

 .النتائج يف ضوئها

 مجتمع الدراسة:
الذكور واإلناث، تراوحت تكون جمتمع الدراسة من ي

سنة، من مجيع املستويات التعليمية  60 – 13أعمارهم من 
ووفقاً  هــ.1441 - 2020باململكة العربية السعودية، للعام 

للهيئة العامة لإلحصاء باململكة العربية السعودية بلغ عددهم 
 (.2020( )اهليئة العامة لإلحصاء، 23.949.926ما يقارب )
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 عينة الدراسة:
 اوالبــالغ عــدده، مت اختيــار عينــة الدراســة مــن جمتمــع الدراســة

جــــرى اختيــــارهم بالطريقــــة العنقوديــــة   ،نــــاثإ( ذكــــور و 2030)
كمرحلــــة أوىل مــــن خـــــالل تقســــيم جمتمـــــع الدراســــة إىل  ـــــس 

 مث، (والوسـطى ،والشـمالية ،واجلنوبية ،والشرقية ،الغربية)مناطق 

ـــــمت عينـــــة  اختـــــريت، ومـــــن مث كـــــل منطقـــــة إىل حمافظـــــات  ُقس 
إلكرتونيــاً  إرســال أداة الدراســة مت إذ ،كــرة الــثلجالدراســة بطريقــة  

. 19-اتباعــــــاً لإلجــــــراءات االحرتازيــــــة جلائحــــــة كورونــــــا كوفيــــــد
( يوضـــ  توزيـــع أفـــراد عينـــة الدراســـة تبعـــاً ملتغـــريات 1)واجلـــدول 
 الدميوغرافية. الدراسة

 1جدول

 .الديموغرافية توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة

 :أداة الدراسة
 :SCL-90-R قائمة األعراض النفسية المعدلة

 Symptomتعد قائمة األعراض النفسية املعدلة 

Checklist-90-  بـــ اليت تعرف اختصارًا(SCL-90-R)  من
القوائم الواسعة االنتشار واالستخدام يف كثري من الدراسات 

 وتتوفر بعدة لغات إحدى املقاييس العاملية،تعد  إذ العاملية،
 .(2008، )احلرباوي

 ديروجيتس قائمة األعراض النفسية قام بإعدادو 
Derogatis وليبمان Lipman وكويف Covi 1976،  هاطور مث 
يف قائمة  1986 عام Derogatis Leonard يتسليونارد ديروج

، املستخدمة يف SCL-90-Rفقرة  90معدلة حتتوي على 
وقامت برتمجته وتقنينه على البيئة السعودية  ،الدراسة احلالية

وقد أُعدت قائمة األعراض كمقياس عام  .2018البقاعي 
سنة فأكثر.  13 قةيستخدم على األفراد مع بداية فرتة املراه

لألعراض األولية وهي:  وتتكون القائمة من تسعة مقاييس
األعراض اجلسدية، الوسواس القهري، حساسية العالقات )

باآلخرين، االكتئاب، القلق، العدائية، قلق الرهاب، التخيالت 
يف  ييس فرعيةمقاثالثة مت استخدام . وقد البارانويا، الذهانية(
 ،القهري الوسواس) :اآليتعلى النحو  الدراسة احلالية

 قائمة أن( 2005يف احملارب ) ورد إذ .(والقلق ،واالكتئاب
تستخدم كاملة أو  SCL-90-R األعراض النفسية املعدلة

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 المنطقة 

 60.8 1235 الغربية

 15.0 304 الشرقية

 5.2 105 اجلنوبية

 4.3 88 الشمالية
 14.7 298 الوسطى
 %100 2030 المجموع

 الجنس
 34.0 690 ذكر
 66.0 1340 أنثى

 %100 2030 المجموع

 العمر

 15.7 318 سنة 13-22
 50.7 1030 سنة 23-39
 33.6 682 سنة60 -40

 %100 2030 المجموع

 المستوى التعليمي

 25.5 518 ثانوية فأقل
 59.7 1212 بكالوريوس

 14.8 300 ماجستري فأعلى
 %100 2030 المجموع
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وكذلك يف  ،بعض فروعها بشكل واسع يف الدراسات الغربية
نظرًا ملا تتمتع به من  ؛اجملاالت العيادية مع الكبار واملراهقني

تبني من خالل نتائج  كما،  خصائص سيكومرتية جيدة
الدراسات أن املقاييس الفرعية املشتقة منها تتمتع بثبات جيد. 

الرويتع و  ،1999 احملارب وعلى سبيل املثال ال احلصر دراسة
 عوداتو ، (2015) األمسر، و (2005احملارب )ودراسة ، 2002

(2016). 
المستخدمة ي وصف للمقاييس الفرعية الثالثة أتوفيما ي

 :الدراسة الحاليةفي 
 :Obsessive-Compulsive الوسواس القهري (أ 

كيز على ( بنود، ويعكس الرت 10يتكون هذا املقياس من )
أفكار واندفاعات وخماوف ال يستطيع الشخص التخلص 

قهرية يف هيئة طقوس حركية مستمرة أو دورية. منها، وأفعال 
ومثال لتلك البنود "تكرار أفكار مزعجة ال ميكنك التخلص 
منها"، "االضطرار إىل أداء أعمالك بب ء شديد للتأكد من 

 دقتها".
 :Depression االكتئاب (ب 

( بنداً، تعكس االكتئاب 13يتكون هذا املقياس من )
وقلة يف  ،زاج والطاقةالعيادي الذي يتسم باخنفاض يف امل

النشاط وفقدان األمل واإلحساس بالذنب واالنعزال عن 
أنشطة احلياة اليومية والتفكري يف االنتحار. ومثال لتلك البنود 
"الشعور باخلمول وقلة النشاط"، "لوم نفسك على 

 األحداث".
 :Anxiety القلق (ج 

( بنود، تعكس السمات العامة 10يتكون هذا املقياس من )
كالعصبية والرجفة اليت تعد حمددات لنوبة اهللع والشعور   ،للقلق

باخلوف والرهاب. ومثال لتلك البنود "العصبية أو الرجفة من 
 "رعب مفاجئ ومن دون سبب". ،الداخل"

 تصحيح القائمة:
 .4، دائمًا=3، كثريًا=2، أحيانًا=1، نادرًا=0مطلقًا=

في  SCL-90-Rقائمة األعراض المعدلة صدق وثبات 
 :البيئة السعودية

قائمة األعراض ( برتمجة وتقنني 2018قامت البقاعي )
تكونت عينة  إذعلى البيئة السعودية،  SCL-90-Rاملعدلة 

 طالباً وطالبة من كلية الرتبية يف جامعة طيبة. 625التقنني من 
الصدق  :جرى التحقق من الصدق بطريقيتدالالت الصدق: 

 والصدق العاملي. ،التمييزي
التمييزي: دلت النتائج وجود فروق دالة  الصدق 1.

إحصائيًا عند كل مقياس من مقاييس القائمة مما دل على 
 القدرة التمييزية اجليدة للقائمة.

أكد على وجود تسعة عوامل كما الصدق العاملي:  2.
ذكرها مؤلف القائمة. وأن املؤشرات اخلاصة هبذا النوع من 

 كانت جيدة.  التحليل

 :بطريقيت ثباتجرى التحقق من البات: دالالت الث
 والثبات باإلعادة.ألفا(،  كرونباخ  ) االتساق الداخلي

: بلغ معامل ألفا ألفا( كرونباخ) االتساق الداخلي 1.
. يف حني تراوحت معامالت االتساق 0.96للعوامل مجيعها 

. وهي 0.86 – 0.67الداخلي للمقاييس كل على حدة بني 
 تدل على مؤشرات جيدة.

بني  رتباطتراوحت معامالت االبطريقة اإلعادة:  الثبات2.
 .0.01وهي معامالت دالة عند  0.82 – 0.66

ق اختبار "ت" ستودنت للعينات املستقلة، مت تطبي 3.
واتض  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث 
يف مجيع املقاييس لألعراض. كما مت استخراج معايري تائية 
منفصلة لكل من الذكور واإلناث، واليت اتفقت مع ما مت 
استخراجه من الدراسة األصلية للقائمة والدراسات اليت قامت 

 عديدة. دولبتقنني القائمة يف 

 SCL-90-Rصدق وثبات قائمة األعراض المعدلة 
 في الدراسة الحالية:
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 :جرى التحقق من الصدق بطريقيت: دالالت الصدق
 .والصدق التمييزي ،صدق االتساق الداخلي )صدق املفهوم(

 صدق االتساق الداخلي )صدق المفهوم(: 1.

 فقرةبني درجة كل مت إجياد معامالت االرتباط  (أ 
 فقراتوالبعد الذي تنتمي إليه، وقد تراوحت معامالت ارتباط 

 – 0.788ما بني  بالبعد الذي تنتمي إليه بعد الوسواس القهري

بعد االكتئاب  فقراتمعامالت ارتباط  وتراوحت، 0.457
، كما 0.378 – 0.762بالبعد الذي تنتمي إليه ما بني 

بعد القلق بالبعد الذي تنتمي  فقراتتراوحت معامالت ارتباط 
 فقراتومجيع معامالت ارتباط ال .0.567 – 0.799إليه ما بني 

حصائياً إمي إليه هي معامالت ارتباط دالة بالبعد الذي تنت
 .α  ≤0.01 عند مستوى داللة

 فقرةمت إجياد معامالت االرتباط بني درجة كل  (ب 
 0.540تراوحت معامالت االرتباط ما بني  ة الكلية، إذوالدرج

حصائيًا عند مستوى ، وهي معامالت ارتباط دالة إ0.192 –
 .α ≤ 0.01داللة 

مت إجياد معامالت ارتباط كل بعد باألبعاد وبالدرجة  (ج 
الكلية، وقد تراوحت معامالت ارتباط األبعاد ببعضها ما بني 

، وتراوحت معامالت ارتباط كل بعد 0.807 – 0.867
وهي معامالت ، 0.925 – 0.964بالدرجة الكلية ما بني 

 .α ≤ 0.01حصائياً عند مستوى داللة ارتباط مرتفعة دالة إ

 الصدق التمييزي: 2.
حصائيًا بني دالة إوجود فروق على دلت النتائج  

، وكانت مجيع قيم اختبار متوسطات درجات العينة على األداة
 وقد حصائيًا جلميع أبعاد األداة والدرجة الكلية،ت دالة إ

وهي قيمة دالة  38.61بلغت قيمة ت لبعد الوسواس القهري 
كما بلغت قيمة ت  .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  37.00لبعد االكتئاب 
 38.67كما بلغت قيمة ت لبعد القلق  .α ≤ 0.05داللة 

كما   .α ≤ 0.05وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وهي قيمة دالة إحصائياً  37.85بلغت قيمة ت للدرجة الكلية 

وكانت الفروق لصاحل الفئة  .α ≤ 0.05عند مستوى داللة 
 العليا مما يدل على أن األداة متيز وحتقق الصدق التمييزي.

 :جرى التحقق من الثبات بطريقيتدالالت الثبات: 
 :االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( 1.

 – 0.86معامالت الثبات ألبعاد األداة ما بني تراوحت 

 .0.96 وبلغت قيمة ثبات األداة كلًيا .0.897

 التجزئة النصفية: 2.

 0.72ما بني  داةثبات ألبعاد األالتراوحت معامالت       

 .0.87 كلًيا داةوبلغت قيمة ثبات األ. 0.81 -

 سبق يدل على أن األداة تتصف بالثبات.ومما   
 نتائج الدراسة وتفسيرها:

 ينص على:ول الذي التساؤل األنتائج 
 في جائحة كورونا شيوعاً  ةالنفسي اتاالضطرابما أكثر 

COVID-19  لدى الذكور واإلناث في المملكة العربية
 السعودية؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل مت حساب املتوسطات احلسابية 
(.2دول )اجل هو ُمبني يفواالحنرافات املعيارية، كما 

 2جدول

 .لمقاييس الفرعيةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العينة مقياس الفرعيال

 األول  %28 1.14 1.41 2030 الوسواس القهري

 الثاني %26 1.18 1.34 2030 االكتئاب

 الثالث %22 1.07 1.10 2030 القلق
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 ةالنفسي اتاالضطرابأكثر  أن (2يتض  من اجلدول ) 
 ،1.41بلغ املتوس  احلسايب  إذهو )الوسواس القهري( شيوعًا 

ويليه يف املرتبة الثانية  (.%28وبنسبة ) ،1.14باحنراف معياري 
 ،1.18معياري باحنراف  ،1.34)االكتئاب( مبتوس  حسايب 

)القلق( مبتوس   جاء باملرتبة الثالثة واألخريةو  (.%26وبنسبة )
 .(%22، وبنسبة )1.07احنراف معياري ب ،1.10حسايب 
ع ما توصلت إليه دراسة تيان هذه النتيجة م تتفقو  
واليت أظهرت أن أكثر من  ،Tian et al. (2020)ن يوآخر 

جائحة   يف قهريالوسواس ال من نعانو ي ة الدراسةمن عين 70%
 .19-كورونا كوفيد

( أن 2020غلوم ) هأكدتكما تتفق هذه النتيجة مع ما  
الوسواس القهري من أكثر األمراض النفسية شيوعًا بسبب 

 .19-جائحة فريوس كورونا كوفيد
 Banerjeeوتتفق هذه النتيجة مع ما جاء يف بانرجي 

( أنه خالل األمراض املعدية السابقة مثل فريوس  2020)
مت تأكيد  Mers، وفريوس كورونا مريس Sarsكورونا سارس 

 تفاقم الوسواس القهري.
كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه جانقورتاران 

( أن من بني أبرز االضطرابات الشائعة يف مثل هذه 2020)
 األزمات، اضطراب الوسواس القهري.

تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن احلماية من فريوس  و    
، تتطلب بالدرجة األوىل بعض التدابري 19-كورونا كوفيد

الوقائية، وألن الفرد بطبيعته لديه غريزة احملافظة على البقاء، 
عليه فإنه حيمي نفسه وحياته مما قد يسبب له ضرراً أو يشكل 

سيما مل يكتشف ال ، و 19-خطراً، مثل فريوس كورونا كوفيد
من هذه اجلائحة،  نايؤدي إىل ضمان سالمت حىت اآلن عالج  

يقوم ببعض التدابري الوقائية اليت أوصت هبا  الفرد فنجد
اجلهات الصحية، ويف مقدمتها نظافة اليدين وغسلهما باملاء 
والصابون أو فركهما بالكحول املعقم، وأن املبالغة يف هذه 

واس القهري )وسواس النظافة(، النظافة تعد أحد أبعاد الوس
فقد  فريوس كورونا وحرصًا من الفرد على محاية نفسه من

 تهمن أجل خفض قلق إصاب نطقية؛يتجاوز حدود النظافة امل
، وهذا التجاوز واملبالغة من شأنه أن يعرض الفرد فريوسبال

يصب  حىت لإلصابة بالوسواس القهري دون أن يعي بذلك 
 به.مضطرباً 
قد يصيب الفرد  (2020)هذا ما جاء يف اخلميس و 

الوسواس القهري أو يتعزز من خالل املبالغة والتوعية املكثفة 
والتحذير الدائم بالنظافة، وانتشار الكمامات واملعقمات، 
واحلذر الزائد من العدوى للوقاية من فريوس كورونا، األمر 

قع فريسة الذي جير بالبعض إىل أن يتجاوز حدوده الطبيعية لي
سهلة الضطراب الوسواس القهري، فيمتنع عن مصافحة 
اآلخرين، ويعقم يديه من كل شيء يلمسه، وأن يستغرق 

وكما جاء يف . امالساعة والساعتني يف دعك يديه وغسله
( عندما تتضمن اسرتاتيجيات 2020) Banerjeeبانرجي 

مكافحة العدوى سلوكيات متكررة، فإهنا تنطوي على خطر 
 اضطراب الوسواس القهري.زيادة 

 ساؤل الثاني الذي ينص على:نتائج الت
في جائحة كورونا االضطرابات النفسية ما مستوى 

COVID-19  لدى الذكور واإلناث في المملكة العربية
 السعودية؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل مت حساب املتوسطات 
(. 3)احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما هو ُمبني يف اجلدول 

 :مستويات 3وللحكم على البعد مت التقسيم إىل 
 منخفض 1.33 ≥ - 0.00

 متوس    2.66≥ - 1.33 <
 مرتفع 4.00 -  2.66<
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 :3جدول

 للمقاييس الفرعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الوسواس القهري أن مستوى( 3يتض  من اجلدول )
القلق  مستوىكان  يف حني ،متوسطاً كان   واالكتئاب
 .منخفضاً 

 :4جدول

 .فقرات الوسواس القهريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

أن املتوسطات احلسابية لفقرات ( 4يتض  من اجلدول )
واالحنراف ، 1.60 - 1.24الوسواس القهري تراوحت ما بني 

 وكان مستوى الفقرات ،1.28 – 1.03املعياري تراوأ ما بني 

كان أعلى متوس  للفقرة  إذ ،ما بني املنخفض واملتوس  
وأقل متوس  كان للفقرة  ،(الصعوبة يف تذكر األشياء)
(االضطرار إىل تكرار نفس األفعال كاللمس والعد والغسيل)

 :5جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االكتئاب

 درجة التقييم االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة الفرعيمقياس ال

 متوسط 1.14 1.41 1 الوسواس القهري

 متوسط 1.18 1.34 2 االكتئاب

 منخفض 1.07 1.10 3 القلق

 درجة التقييم االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة فقرةال

 متوس  1.11 1.37 7 بالكوجود أفكار أو خواطر أو ألفاظ غري مرغوب فيها ال تفارق 

 متوس  1.03 1.60 1 الصعوبة يف تذكر األشياء

 متوس  1.28 1.41 5 االنشغال الزائد فيما يتعلق بالقذارة واإلمهال

 متوس  1.09 1.37 6 عدم القدرة على إمتام أعمالك
 متوس  1.17 1.53 2 االضطرار إىل أداء أعمالك بب ء شديد حىت تتأكد من دقتها

 منخفض 1.18 1.30 9 االضطرار إىل إعادة التأكد من أفعالك )وتعيد وتزيد(
 متوس  1.12 1.50 3 صعوبة اختاذ القرارات

 متوس  1.13 1.34 8 من األفكار اإلحساس بأن ذهنك خال  
 متوس  1.11 1.47 4 صعوبة يف الرتكيز

 منخفض 1.20 1.24 10 االضطرار إىل تكرار نفس األفعال كاللمس والعد والغسيل

 درجة التقييم االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة فقرةال

 متوس  1.22 1.50 5 فقدان االهتمام اجلنسي أو اللذة اجلنسية

 متوس  1.06 2.14 1 الشعور باخلمول أو قلة النشاط

 منخفض 0.88 0.39 13 التفكري يف إهناء حياتك

 متوس  1.24 1.46 6 البكاء بسهولة
 متوس  1.29 1.70 2 الشعور بأنك حمبوس أو مقيد احلركة

 منخفض 1.23 1.21 9 اليت متر بكلوم نفسك على األحداث 
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 ( أن املتوسطات احلسابية لفقرات5يتض  من اجلدول )  
، واالحنراف املعياري 2.14 - 0.39االكتئاب تراوحت ما بني 

 ، وكان مستوى الفقرات ما بني1.29 – 0.88تراوأ ما بني 

الشعور كان أعلى متوس  للفقرة )  إذاملنخفض واملتوس ،  
التفكري (، وأقل متوس  كان للفقرة )باخلمول أو قلة النشاط

 (.يف إهناء حياتك
 6جدول

 واالنحرافات المعيارية لفقرات القلق.المتوسطات الحسابية 

( أن املتوسطات احلسابية لفقرات 6من اجلدول )يتض  
، واالحنراف املعياري 1.91 - 0.67تراوحت ما بني  قلقال

، وكان مستوى الفقرات ما بني 1.16 - 0.92تراوأ ما بني 
كان أعلى متوس  للفقرة )سرعة   إذاملنخفض واملتوس ، 

االنفعال أو االضطراب الداخلي(، وأقل متوس  كان للفقرة 
 )رعشة اجلسم(.

ستوى أن مالدراسة ويمكن تفسير ما توصلت إليه 
 إىل ن ذلك قد يعودإإذ  ؛كان متوسطاً الوسواس القهري  

بفريوس كورونا  إصابتهيف احتمال املستمر  الفرد تفكري
COVID-19،  الناتج عن انتقال وتفشي هذا الفريوس و

 عدد حاالت اإلصابةيف  املستمرة الزيادةو  بسرعة غري متوقعة،

اآلن، ، فضاًل عن عدم اكتشاف عالج له حىت والوفيات به
ؤثر على توازن الفرد يف اتباع يأن  لعل كل ذلك من شأنه

التدابري الوقائية، وعدم القدرة على االعتدال يف النظافة 
 والتعقيم والوقاية، واإلفراط يف غسل اليدين مرارًا وتكراراً،

 الوقاية إجراءات الفردختطي  من مثم و  وتطهري األماكن بإفراط،
، صابته بالفريوسخفض قلق إمن أجل  النظافة املنطقيةو 

 .والذي بدوره قد يزيد من مستوى الوسواس القهري لدى الفرد
( أن انتقال وانتشار 2020ما جاء يف فيديل ) وهذا  

يتم بسرعة غري متوقعة، لذا تظهر  19-فريوس كورونا كوفيد
أعراض الوسواس القهري، مثل غسل اليدين مراراً وتكراراً حبجة 

 التطهري من امليكروبات والفريوسات.

 متوس  1.28 1.41 7 اإلحساس بالوحدة
 منخفض 1.14 1.14 10 اإلحساس باالنقباض

 متوس  1.22 1.54 4 القلق على األشياء بصورة مبالغ فيها
 منخفض 1.16 1.29 8 الشعور بعدم االهتمام مبا حولك
 منخفض 1.19 1.10 11 اإلحساس باليأس من املستقبل

 متوس  1.28 1.60 3 الشعور بأن كل شيء عناء يف عناء )الدنيا تعب يف تعب(
 منخفض 1.15 0.89 12 الشعور بأنك عدو األمهية

 درجة التقييم االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة فقرةال

 متوس  0.92 1.91 1 سرعة االنفعال أو االضطراب الداخلي

 منخفض 0.93 0.67 10 رعشة اجلسم

 منخفض 1.05 0.85 6 رعب مفاجئ بدون سبب

 متوس  1.13 1.34 3 الشعور باخلوف
 منخفض 1.13 1.13 4 اإلحساس بضربات القلب وزيادة سرعتها
 متوس  1.19 1.64 2 الشعور بالتوتر أو أنك مشدود داخلياً 

 منخفض 1.00 0.71 9 نوبات من الفزع أو الذعر بدون سبب معقول
 منخفض 1.08 0.84 7 مكان الشعور بعدم االستقرار لدرجة ال متكنك من اجللوس هادئاً يف

 منخفض 1.02 0.76 8 الشعور بأن األشياء املألوفة تبدو غريبة أو غري حقيقية
 منخفض 1.16 0.98 5 االعتقاد بأنك مدفوع لعمل أشياء معينة
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ويمكن تفسير ما توصلت إليه الدراسة أن مستوى 
 ذلك أن الفرد اجتماعي بطبيعته، االكتئاب كان متوسطاً؛

ال سيما مع هناية العام  التعامل والعيش بني اآلخرين، يل إىلمي
الذين يرغبون  رجينيواخل ناجحنيهناك آالف ال ، فإنالدراسي

إضافة إىل  .هم وأصدقائهمئفرحة مع أحباهذه اليف مشاركة 
مع  ا ينتظرها األفراد ليجتمعو يتال إجازة هناية العام ذلك

والسفر من أجل  ،مع أسرهم التنزهو  ،ولقاء أحباهبم ،عائلتهم
فضاًل عن الطقوس الرمضانية  .واالستجمام...اخلالرتوي  

 امع أقربائه هاشاركتيف أن  سراأل رغبتوموائد اإلفطار اليت 
وتسلب خمططاهتم  COVID-19فتأيت أزمة كورونا  وجمتمعها.
والعزل عن  املنزيل جرواحل ،وتفرض التباعد االجتماعي ،املأمولة

عن  بالعجزالشعور ، و الناس، واالنغالق، والشعور بالوحدة
تراجع دخل األسر، وفقدان باإلضافة إىل ، ما حيدث تغيري

 الوظائف، وغياب األنشطة اخلارجية، وتقيد احلركة واحلرية
 عل الفرد عرضة لالكتئابجيكل ذلك من شأنه أن   ....اخل

إجراءات غري مسبوقة وغري مألوفة جميعها ف ،وتفاقم أعراضه
مما جيعله فريسة سهلة التكيف معها،  عليه يصعب قدف للفرد،

  لالكتئاب.
ما أمجع عليه املختصون يف الصحة النفسية على أن  هذاو 

احلجر املنزيل املفروض على أكثر من مليار شخص حول 
، ليس أمراً 19-العامل بسبب جائحة فريوس كورونا كوفيد

غري مسبوق يقيد احلريات إجراء استثنائي نه إسهاًل؛ إذ 
الفردية، ويتسبب يف مشكالت نفسية للعديد من األفراد، 
خاصة الذين يفشلون يف التعاطي بشكل إجيايب مع هذا 

 (.2020؛ لندن، 2020الظرف )غبشي، 
ويف هذا السياق أيضًا أشار املختصون إىل أن االنغالق 
ر بني جدران املنزل قد يتسبب يف الكثري من احلاالت بآثا

 فقدنفسية وخيمة، تقتضي املتابعة والعالج لدى املختصني، 
مركز الدراسات الربيطاين "معهد كينجز كوليدج" يف  كشف

 ملنزيلدراسة نشرت باجمللة الصحية "دو لنسي"، أن احلجر ا
 فقدان احلرية،و العزل عن األهل واألحباب، والذي يتضمن 

-كورونا كوفيد  االرتياب من تطورات مرضوكذلك  ،وامللل
 ، كلها عوامل ميكنها أن تتسبب يف حاالت مأساوية19

 (.2020؛ لندن، 2020)غبشي، 
ما أكده "أمحد" أن العزلة، وغياب اجلدول الزمين  كذلكو 

وصفة  د  نغالق على النفس يف املنزل، تعلتنفيذ املهام، واال
 (.2020مضمونة لالكتئاب )ساسة بوست، 

ما ذكره "حللو" أن األشخاص الذين يفقدون  أيضاً و 
قد يتعرضون  19-كوفيدوظائفهم بسبب جائحة كورونا  

ن الصعوبات نفسية. كما يذكر "نييل غرينورغ" أملشكالت 
املادية اخلطرية ميكن أن تتسبب يف مشكالت نفسية حادة 

 (.2020)لندن، 
بعض عن "هاين"  مع ما ذكره هذا التساؤل وتتفق نتيجة

 االكتئاباألمراض النفسية الناجتة عن أزمة كورونا ومن بينها 
 (.2020، والوسواس القهري )مرسي

 الثالث الذي ينص على: نتائج التساؤل
في جائحة   االضطرابات النفسيةفي  توجد فروقهل 
بين الذكور واإلناث في المملكة  COVID-19كورونا 

العربية السعودية تعزى لمتغيرات الدراسة: )الجنس، 
 ؟والعمر، والمستوى التعليمي(

مت حساب املتوسطات ولإلجابة عن هذا التساؤل 
احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما مت حساب حتليل التباين 

 .نتائج التحليل (7اجلدول )ويوض  الثالثي، 

 7جدول

 اييس الفرعيةنتائج تحليل التباين الثالثي تبعاً لمتغيرات الدراسة للمق
 حصائيةالداللة اإل قيمة اختبار ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المقياس الفرعي المتغير

 
 اجلنس

 0.164 1.94 98.40 1 98.40 الوسواس القهري

 *0.000 18.28 1723.02 1 1723.02 االكتئاب
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 α ≤ 0.05عند مستوى داللة  حصائياً إدال *
 :ما يأيت( 7يتض  من اجلدول )

 الوسواس القهري:
 إذحصائيًا تبعًا ملتغري اجلنس، عدم وجود فروق دالة إ
( وهي قيمة غري دالة 1.941بلغت قيمة اختبار )ف= 

من خالل . كما تبني α ≤ 0.05حصائيًا عند مستوى داللة إ
بلغت قيمة  إذحصائيًا ملتغري العمر النتائج وجود فروق دالة إ

حصائيًا عند مستوى ( وهي قيمة دالة إ17.535اختبار )ف= 
وى . كما تبني وجود فروق ملتغري املستα ≤ 0.05داللة 

( وهي قيمة دالة 4.117بلغت قيمة اختبار )ف=  إذالتعليمي 
. وملعرفة لصاحل من  α ≤ 0.05حصائيًا عند مستوى داللة إ

كانت الفروق تبعًا ملتغريي العمر واملستوى التعليمي مت 
استخدام اختبار شيفيه للفروق البعدية، كما هو ُمبني يف 

 (.8اجلدول )
 :االكتئاب

بلغت قيمة  إذحصائيًا تبعًا ملتغري اجلنس وق دالة إوجود فر 
حصائيًا عند مستوى ( وهي قيمة دالة إ18.287اختبار )ف= 

من كما تبني   .ناثوكانت الفروق لصاحل اإل ،α ≤ 0.05داللة 
بلغت  إذحصائيًا ملتغري العمر خالل النتائج وجود فروق دالة إ

حصائيًا عند ( وهي قيمة دالة إ28.105قيمة اختبار )ف= 
كما تبني وجود فروق ملتغري . α ≤ 0.05مستوى داللة 

 *0.00 14.18 732.63 1 732.63 القلق

 
 العمر

 *0.00 17.53 889.14 2 1778.28 الوسواس القهري
 *0.00 28.10 2648.01 2 5296.02 االكتئاب
 *0.00 30.82 1592.46 2 3184.91 القلق

 
 املستوى التعليمي

 *0.01 4.11 208.75 2 417.50 الوسواس القهري
 *0.03 3.49 329.67 2 659.34 االكتئاب
 *0.00 7.87 407.03 2 814.07 القلق

 
 اجلنس * العمر

 0.72 0.32 16.57 2 33.15 الوسواس القهري
 0.32 1.11 104.97 2 209.94 االكتئاب

 0.35 1.03 53.55 2 107.11 القلق

 
 املستوى التعليمي * اجلنس

 0.05 2.98 151.48 2 302.96 القهريالوسواس 

 0.36 1.00 94.50 2 189.00 االكتئاب

 0.55 0.58 30.26 2 60.52 القلق

 
 العمر * املستوى التعليمي

 0.86 0.25 12.70 3 38.11 الوسواس القهري
 0.47 0.83 78.55 3 235.65 االكتئاب
 0.96 0.09 4.72 3 14.16 القلق

 املستوى التعليمي * العمر * اجلنس
 0.96 0.08 4.23 3 12.71 الوسواس القهري

 0.93 0.14 13.58 3 40.76 االكتئاب

 0.76 0.38 19.72 3 59.18 القلق

 
 اخلطأ

   50.70 2014 102125.82 الوسواس القهري
   94.22 2014 189758.61 االكتئاب
   51.66 2014 104056.94 القلق

 
 اجملموع

    2029 105506.42 القهريالوسواس 
    2029 201276.90 االكتئاب
    2029 110938.96 القلق
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، وهي (3.499بلغت قيمة اختبار )ف=  إذاملستوى التعليمي 
وملعرفة  .α ≤ 0.05حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ

لصاحل من كانت الفروق تبعًا ملتغريي العمر واملستوى التعليمي 
كما هو ُمبني يف  ،البعديةمت استخدام اختبار شيفيه للفروق 

 (.8اجلدول )
 القلق:
بلغت قيمة  إذحصائيًا تبعًا ملتغري اجلنس فروق دالة إ دوجو 

حصائيًا عند مستوى ( وهي قيمة دالة إ14.180اختبار )ف= 
من كما تبني   .ناثوكانت الفروق لصاحل اإل ،α ≤ 0.05داللة 

بلغت  إذحصائيًا ملتغري العمر خالل النتائج وجود فروق دالة إ
حصائيًا عند ( وهي قيمة دالة إ30.822قيمة اختبار )ف= 

كما تبني وجود فروق ملتغري . α ≤ 0.05مستوى داللة 
( وهي 7.878بلغت قيمة اختبار )ف= إذاملستوى التعليمي 

. وملعرفة α ≤ 0.05حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ
ًا ملتغريي العمر واملستوى التعليمي لصاحل من كانت الفروق تبع

، كما هو ُمبني يف مت استخدام اختبار شيفيه للفروق البعدية
 (.8اجلدول )

 8جدول

 .للمقاييس الفرعية تعليمينتائج المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه تبعاً لمتغير العمر والمستوى ال

 α ≤ 0.05عند مستوى داللة  حصائياً إدال *

 حصائيةالداللة اإل بين المتوسطات الفرق العمر 

 الوسواس القهري

 سنة 13-22
 0.00 *2.39 سنة 23-39
 0.00 *3.53 سنة 60 -40

 0.00 *1.14 سنة 60 -40 سنة 23-39
 حصائيةالداللة اإل الفرق بني املتوسطات املستوى التعليمي

 ثانوية فأقل
 0.89 0.17 بكالوريوس

 0.01 *1.57 ماجستري فأعلى
 0.01 *1.39 ماجستري فأعلى بكالوريوس

 الداللة االحصائية الفرق بني املتوسطات العمر 

 االكتئاب

 سنة 13-22
 0.00 *3.63 سنة 23-39
 0.00 *6.28 سنة 60 -40

 0.00 *2.65 سنة 60 -40 سنة 23-39
 الداللة االحصائية الفرق بني املتوسطات املستوى التعليمي

 فأقلثانوية 
 0.72 0.41 بكالوريوس

 0.01 *2.13 ماجستري فأعلى

 0.02 *1.72 ماجستري فأعلى بكالوريوس

 حصائيةالداللة اإل الفرق بني املتوسطات العمر 

 القلق

 سنة 13-22
 0.00 *3.29 سنة 23-39
 0.00 *4.94 سنة 60 -40

 0.00 *1.65 سنة 60 -40 سنة 23-39
 حصائيةالداللة اإل الفرق بني املتوسطات املستوى التعليمي

 ثانوية فأقل
 0.23 0.64 بكالوريوس

 0.00 *2.64 ماجستري فأعلى
 0.00 *1.99 ماجستري فأعلى بكالوريوس
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واملستوى النتائج تبعًا ملتغري العمر ( 8يتض  من اجلدول )
)الوسواس القهري، االكتئاب،  مقاييس الفرعيةالتعليمي لل

 :على النحو اآليتالقلق( 
 -سنة  22-13وجود فروق بعدية بني متغري الفئة العمرية 

. كما تبني وجود سنة 22-13ولصاحل العمر سنة،  23-39
 60-40 –سنة  22-13فروق بعدية بني متغري الفئة العمرية 

ت النتائج وجود فروق . كما أظهر سنة 22-13ولصاحل  ،سنة
 – سنة 39-23متغري الفئة العمرية بني حصائيًا إبعدية دالة 

 .سنة 39-23ولصاحل  ،سنة 40-60
تبني عدم وجود فروق بعدية بني املستوى التعليمي كما  

كما تبني وجود فروق بعدية دالة   .بكالوريوس –ثانوية فأقل 
ماجستري  –ثانوية فأقل  حصائيًا بني املستوى التعليميإ

ق ثانوية فأقل. كما أظهرت النتائج وجود فرو الولصاحل  ،فأعلى
 –حصائيًا بني املستوى التعليمي بكالوريوس إبعدية دالة 

 ولصاحل البكالوريوس.  ،ماجستري فأعلى
الدراسة من عدم وجود فروق دالة  وفيما توصلت إليه

 لمتغير الجنس.حصائياً في )الوسواس القهري( تبعاً إ
ن يع ما توصلت إليه دراسة تيان وآخر تتفق هذه النتيجة م

Tian et al. (2020 واليت أظهرت عدم وجود فروق يف )
)الوسواس القهري( بني الذكور واإلناث خالل جائحة كورونا 

 .19-كوفيد
دراسة يف حني ختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

( واليت أظهرت 2020) .Guangjun et alن جواجنون وآخري
أن معدل انتشار الوسواس القهري لدى الذكور أعلى مقارنة 

 .19-خالل جائحة كورونا كوفيد باإلناث
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن عينة الدراسة من الذكور 
واإلناث، قد تعرضوا مجيعهم جلائحة كورونا كوفيد 

COVID-19 ،هذه اجلائحة واإلصابة هبا مل تفرق بني  إذ إن
ذكر أو أنثى، فاجلميع كان معرضاً لإلصابة هبذا الفريوس. كما 
أن كال اجلنسني يف بيئة واحدة، تسودها نفس اإلجراءات 
االحرتازية والتدابري الوقائية، كذلك فإن ارتفاع عدد حاالت 

، ذكورالاإلصابة والوفيات هبذا املرض كانوا من اجلنسني )
ناث(، وألن كال اجلنسني بطبيعتهم لديهم غريزة احملافظة واإل

نفسهم وحياهتم، فإن هذه الغريزة قد أعلى البقاء ومحاية 
والنظافة والتعقيم أن تكون الوقائية  جعلت من توجهاهتم

ليس هناك تباين يف الوسواس القهري  ومن مثم بدرجة متشاهبة، 
 بني الذكور واإلناث. 

إليه الدراسة من وجود فروق دالة وفيما توصلت   
حصائيًا في )االكتئاب، والقلق( تبعًا لمتغير الجنس، إ

 لصالح اإلناث.
وصلت إليه دراسة كويان تتفق هذه النتيجة مع ما ت

( أن اإلناث عانني من تأثري 2019) .Cuiyan et alن يوآخر 
، باإلضافة 19-نفسي أكرب نتيجة تفشي مرض كورونا كوفيد

 مستويات أعلى من التوتر والقلق واالكتئاب.إىل 
إمتان كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

واليت أظهرت نتائجها أن Ettman et al. (2020 )ن وآخري
خالل اإلناث أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب من الذكور 

 .19-جائحة كورونا كوفيد
دراسة  ع ما توصلت إليهيف حني ختتلف هذه النتيجة م

( واليت أظهرت عدم وجود 2020) .Tian et alن يتيان وآخر 
فروق يف )االكتئاب، والقلق( بني الذكور واإلناث خالل 

 .19-جائحة كورونا كوفيد
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل الفروق يف السمات 
الشخصية بني طبيعة كل من الذكور واإلناث، وكذلك 

لألنثى املتمثل يف طبيعتها التكوين النفسي والبيولوجي 
( أنه إذا قورنت اإلناث 1970الوجدانية، وكما ذكر القوصي )

بالذكور ظهر أن احلياة العقلية لإلناث أكثر تشبعًا باالستعداد 
أكثر تأثراً  نللتأثر االنفعايل منها عند الذكور. مما قد جيعله

فيد وأقل مقاومة للتأثريات النفسية الناجتة عن أزمة كورونا كو 
COVID-19. 



 ....لدى الذكور واإلناث  COVID-19االضطرابات النفسية األكثر شيوعاً يف جائحة كورونا جواهر بنت إبراهيم زبيدي: 
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حصائياً إإليه الدراسة من وجود فروق دالة وفيما توصلت 
يف املقاييس الفرعية )الوسواس القهري، االكتئاب، القلق( تبعاً 

 سنة. 22 – 13ملتغري العمر، لصاحل العمر 
إليه الدراسة من وجود فروق دالة وكذلك ما توصلت 

االكتئاب،  حصائيًا يف املقاييس الفرعية )الوسواس القهري،إ
القلق( تبعًا ملتغري املستوى التعليمي، لصاحل املستوى التعليمي 

 األقل.
ولعل هذه النتائج أكثر منطقية؛ ذلك أنه مع زيادة العمر 
يزداد قدرة الفرد على الضب  والتحكم االنفعايل، ويكون أكثر 
قدرة على التكيف مع الظروف اجلديدة، كما قد يصب  أكثر 

التأثريات النفسية وحتقيق االتزان االنفعايل.  قدرة على مقاومة
دراك، ملستوى التعليمي يزداد الوعي واإلكذلك مع زيادة ا

والتفكري املنطقي، والقدرة على التعايش مع الظروف اجلديدة 
 .Tian et alن يتيان وآخر دراسة ألوفة، وهذا ما جاء يف غري امل

أنه مع زيادة املؤهالت األكادميية يزداد معدل احلكم  ((2020
يقل التأثري النفسي الناتج  من مث العقالين للظروف اجلديدة، و 

عن هذه الظروف اجلديدة غري املألوفة، كما أن أولئك الذين 
حصلوا على تعليم ثانوي وما دون هم أكثر عرضة 
لالضطراب، كذلك وجدت بعض الدراسات أن األعراض 

 سية لألشخاص تنخفض مع زيادة املؤهالت األكادميية.النف

  توصيات الدراسة:
يف ضوء هذه النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة احلالية، 

 :فيما يأيت توصي الباحثة عدداً من التوصيات
  ،إتاحـــة خطـــوط لالستشـــارات اجملانيـــة يف منـــاطق اململكـــة

مــــــع االســــــتعانة بــــــاملتطوعني املتخصصــــــني يف جمــــــال الصــــــحة 
النفسية لتقدو الدعم النفسي للمواطنني خالل هذه اجلائحة، 
 ،هبدف بث رسائل الطمأنينة، وختفيف العبء النفسـي عـنهم

ــــاب، ــــل مــــن و  لتجنــــب تفــــاقم أعــــراض الوســــواس واالكتئ التقلي
 ا.متعرض لإلصابة هبالإمكانية 

  تعزيــــز وتعلــــيم الفــــرد اســــرتاتيجيات الرعايــــة الذاتيــــة، والــــيت
صحة النفسـية واجلسـدية للفـرد، وذلـك مـن بدورها تسهم يف ال

لكــرتوين، مــن ت والنــدوات عــرب بــرامج التعلــيم اإلخــالل الــدورا
أجل مساعدة الفرد على تويل مسؤولية حياتـه واعتنائـه دسـده 

، وخـــالل COVID-19وذاتـــه خـــالل جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 
ضـطرابات ال سـيما الوسـواس حىت ال يقع فريسـة لال، األزمات
 واالكتئاب.القهري 

  تعزيـــز وتكثيـــف الـــربامج اإلعالميـــة الـــيت هتـــدف إىل تزويـــد
ــــــــة والتثقيفيــــــــة  الفــــــــرد مبختلــــــــف الوســــــــائل الرتفيهيــــــــة والتعليمي

اســـــتغالل  واملقرتحـــــات املفيـــــدة واالســـــرتاتيجيات الـــــيت تكفـــــل
أوقــات احلجــر املنــزيل أو ســاعات منــع التجــول، والــيت بــدورها 

مللل وتضيف معىن حليـاة تقلل من اآلثار النفسية للعزل وكسر ا
الفرد، وتعكس نتائج إجيابية تتمثل يف الرتاب  بني أفراد األسرة 

 وممارسة أنشطة مشرتكة.

  تكثيـــــف محـــــالت توعويـــــة عـــــرب وســـــائل اإلعـــــالم وبـــــرامج
التواصـــل االجتمـــاعي، هتـــدف إىل مســـاعدة الفـــرد علـــى كيفيـــة 
حتقيــق التــوازن يف التــدابري الوقائيــة، ويف مقــدمتها االعتـــدال يف 
النظافــة والوقايـــة، الســـيما نظافـــة اليـــدين وغســـلهما أو فركهمـــا 

التعقــيم بــالكحول املعقــم دون اإلفــراط ودون ختطــي إجــراءات 
املنطقيــــة، والتوعيــــة بأنــــه يف حــــال ال يــــزال الفــــرد عــــاجزاً عــــن 
الــتحكم يف اســتجابات النظافــة والتعقـــيم، بــل ختطــى املنطقيـــة 
وأصب  يغايل يف األمر، فإن ذلك يستدعي استشارة معـا  أو 

أو  حـــىت ال يكـــون عرضـــة للوســـواسطبيـــب نفســـي متخصـــص 
 .هتفاقم أعراض

 ذين تعـافوا مـن فـريوس  نقل وتوصيل أصوات األشخاص ال
، ونشـــــــر جتـــــــربتهم، واطـــــــالع COVID-19كورونـــــــا كوفيـــــــد 

 اجلمهور عليها بشكل إجيايب، لبث الطمأنينة النفسية.

  تعزيـز وتبصـري اجملتمــع بكيفيـة توظيــف التكنولوجيـا والتقنيــة
يف التواصــل مــع األقــارب واألصــدقاء، والــيت تســاعد يف تقليــل 

 تفــــــــاقم أعــــــــراضلتجنــــــــب ؛ االجتمــــــــاعي تباعــــــــدســــــــلبيات ال
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الشــعور ، نتيجــة صــابة بــهاإلالتقليــل مــن إمكانيــة و االكتئــاب، 
 بالوحدة والعزلة واالنغالق.

  الرتكيــــز علــــى الصــــحة النفســــية لألشــــخاص ذوي الفئــــات
العمريــة األصــغر، واملســتويات التعليميــة األقــل، وتقــدو دورات 

)الوســواس القهــري،  تدريبيــة تتضــمن التوعيــة بــأعراض وأســباب
كســاهبم مهــارات وتقنيــات كيفيــة التعامــل معــه إاب(، و واالكتئــ

والوقايـــة منـــه، واعتمـــاد طـــرق بســـيطة وســـهلة الفهـــم؛ للســـماأ 
لعامة األفراد باحلصول على فهـم موضـوعي هلـذه االضـطرابات 

 واحلد منها خالل هذه اجلائحة.

 المراجدع:
الالجئـني مستوى األعراض النفسية املرضـية لـدى الطلبـة (. 2015األمسر، صاحل )
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https://bit.ly/3gTpYSw. 

(. دليلــك للحفــاظ علــى صــحتك النفســية لــو 18، مــارس2020ساســة بوســت )
. اســرتجعت ساســة بوســتفرضــت بلــدك حظــر التجــوال بســبب كورونــا. 

 .https://bit.ly/2KRj6Gjمن 

(. خـــارجون مـــن احلجـــر الصـــحي: عـــوارض 28، مـــارس2020الســـعايدة، تغريـــد )
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. اســـــــــــــــــــــــــــــرتجعت مـــــــــــــــــــــــــــــن ندبنـــــــــــــــــــــــــــــدنت عربيـــــــــــــــــــــــــــــةصـــــــــــــــــــــــــــــحيفة اإل

https://bit.ly/2StxSHK. 
(. احلـل عنـدك: هكـذا ختـرج مـن احلجـر 31، مـارس2020القادري، عبد الناصر )

. اســـــــــرتجعت مـــــــــن اخللـــــــــيج أوناليـــــــــنالصـــــــــحي دون أمـــــــــراض نفســـــــــية. 
https://bit.ly/2W0B7Zb. 

ـــد العزيـــز ) ـــة: كتـــاب (. 1970القوصـــي، عب ـــه الرتبوي ـــنفس أسســـه وتطبيقات علـــم ال
مكتبـة النهضـة  ،القـاهرة .األسس العامة والدوافع وسيكولوجية اجلماعـات

 املصرية.
ـــا يســـبب مشـــاكل نفســـية 14، أبريـــل2020لنـــدن ) (. التعـــاطي الســـليب مـــع كورون

 .2. ص.صحيفة العربحادة. 
. اســــــــــرتجعت مــــــــــن والصــــــــــحة العقليــــــــــة 19كوفيــــــــــد (. 2020مــــــــــايو كلينــــــــــك )

https://mayocl.in/371OaO9. 
(. أعــراض االكتئــاب والقلــق لــدى الطــالب والطالبــات يف 2005احملــارب، ناصــر )

(، 1) 32العلــوم الرتبويــة، اململكــة العربيــة الســعودية: مــىت تبــدأ الفــروق؟. 
111- 127. 

 6(. احــــذر فــــريوس كورونــــا ينــــذر باإلصــــابة بـــــ31، مــــارس2020مرســــي، أمســــاء )
. اســــــــــــرتجعت مــــــــــــن صــــــــــــحيفة مصــــــــــــراوي الرقميــــــــــــةأمـــــــــــراض نفســــــــــــية. 

https://bit.ly/3d9SXi5. 
املراجعـــة العاشـــرة للتصـــنيف الـــدويل لألمـــراض: (. 1992منظمـــة الصـــحة العامليـــة )

. ترمجـــة وحـــدة الطـــب النفســـي تصـــنيف االضـــطرابات النفســـية والســـلوكية
 منظمة الصحة العاملية. ،القاهرة ،دامعة عني مشس
اسـرتجعت  (.19-مرض فريوس كورونـا )كوفيـد(. 2020منظمة الصحة العاملية )

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelمـــن 

coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. 
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(. كورونـا يف ميـزان الطـب النفسـي خـرباء: يزيـد 19، مـارس2020النواوي، سارة )
. اســـــرتجعت مـــــن صـــــحيفة الشـــــروقالقلـــــق وقـــــد يـــــؤدي إىل االكتئـــــاب. 

https://bit.ly/3cHSoM9. 

ــــــــة العامــــــــة لإلحصــــــــاء ) . اســــــــرتجعت مــــــــن التقــــــــديرات الســــــــكانية(. 2020اهليئ
https://www.stats.gov.sa/ar/43. 

(. قد تصل إىل السعال واإلصابة بـاحلمى: اخلـوف 20، أبريل2020ودان، خرية )
. جريــدة النصــروالقلــق ينتجــان اضــطرابات نفســية تشــبه أعــراض كورونــا . 

 https://bit.ly/2z4PrXZاسرتجعت من 
 (.COVID-19فــــــــريوس كورونــــــــا اجلديــــــــد )كورونــــــــا (. 2020وزارة الصــــــــحة )

 https://www.moh.gov.sa/Health Awarenessاسرتجعت مـن 

/Educational Content/Public Health /Pages/ corona. 

aspx. 

ـــدفاع األساســـي (. 2020وزارة الصـــحة ســـلطنة ُعمـــان ) الصـــحة النفســـية خـــ  ال
. اســـــــــــــــــــــرتجعت مـــــــــــــــــــــن 19اهبـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــريوس كورونـــــــــــــــــــــا كوفيـــــــــــــــــــــدجمل

https://www.moh.gov.om/ar/media-center-display-

page/-/asset_publisher/NmYvyVmbbJDi/ content/--13 

02/pop_up?_101_INSTANCE_NmYvy Vmbb JDi_ 

viewMode=print. 
 (.19-فـــريوس كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد(. 2020وزارة الصـــحة ووقايـــة اجملتمـــع )

 اإلمارات العربية املتحدة: مركز التوعية.
حكومـــة اململكـــة تقـــرر تعليـــق احلضـــور ملقـــرات (. 2020وكالـــة األنبـــاء الســـعودية )

( يومًا عدا القطاعات الصحية 16العمل يف كافة اجلهات احلكومية ملدة )
. اســــــــــرتجعت مــــــــــن واألمنيــــــــــة والعســــــــــكرية ومركــــــــــز األمــــــــــن اإللكــــــــــرتوين

https://www.spa.gov.sa/2047983. 
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Abstract: The present study aimed to detect of the most common psychological disorder in the Corona pandemic COVID-19 
in males and females in the Kingdom of Saudi Arabia, and to identify the level of psychological disorder in the pandemic of 
COVID-19 in males and females, as well as the detection of differences in of psychological  disorder in the Corona-COVID-
19 pandemic between males and females according to the study variables: (gender, age, and educational level) To achieve the 
goals of the study, the researcher applied the modified list of psychological symptoms SCL-90-R prepared by Derogatis 
1986, translated and codificated by Bekaa 2018 - On a sample consisted of (2030) males and females, whose ages ranged 
from 13-60 years, from all educational levels in the Kingdom of Saudi Arabia, for the year 2020AD=1441AH, the researcher 
used the analytical descriptive approach. The results of the study showed that the most common of psychological disorder in 
the Corona pandemic of COVID-19 is (obsessive-compulsive disorder) By 28%, followed by the second one which is 
(depression) By 26%, and third and last is (anxiety) By 22%. The study results showed that the level of (obsessive-
compulsive disorder) and (depression) were moderate, while The level of anxiety is low. and the study resulted in the absence 
of statistically significant differences in obsessive-compulsive disorder due to the gender variable, while the results of the 
study showed the presence of statistically significant differences in depression and anxiety attributed to the gender variable, 
in favor of females. The results of the study showed a statistically significant differences in all dimensions (obsessive-
compulsive disorder, depression, anxiety) depending on the age variable, in favor of age 13-22 years. The results of the study 
showed a statistically significant differences in all dimensions (obsessive-compulsive disorder, depression, anxiety) 
depending on the variable of the educational level, In favor of the lower educational level. 
 
 Keywords: Corona, psychological disorder, obsessive-compulsive, depression, anxiety, COVID-19. 
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 أثير ستروبوعالقتها بتة ذات الصلة وعديمة الصلة السمعي اتالمشتت

 سعيد رمضان خضير
 اململكة العربية السعودية -جامعة اجلوف  -كلية الرتبية

 رمص -سويف بينجامعة  -كلية اآلداب
 

  هـ13/7/1441 وقبل -هـ 25/3/1441 قدم للنشر

 

تعد القدرة على كف االستجابة إحدى الوظائف التنفيذية اليت تساهم يف كبح املعلومات عدمية الصلة باهلدف. وقد هدفت الدراسة : المستخلص
ثري سرتوب، ذلك التأثري الذي يعد مؤشًرا على القدرة على  تأثري املشتتات السمعية ذات الصلة وعدمية الصلة باملهمة على تأاحلالية إىل الكشف عن 

طالًبا من طالب اجلامعة، قاموا بأداء مهمة سرتوب، وفق تصميم جترييب عاملي يتضمن متغريين  30ستجابة. وقد ججريت الدراسة على كف اال
مستقلني، مها التشتت السمعي، ونوع احملاوالت يف مهمة سرتوب. كشفت النتائج عن وجود تأثري سليب للتشتت السمعي على قدرة الكف، كما  

رق بني تأثري سرتوب يف حماوالت التعرف على الكلمة وتأثري سرتوب يف حماوالت التعرف على اللون، كما اختلف تأثري التشتت كشفت عن وجود ف
 السمعي على قدرة الكف باختالف نوع احملاوالت.

 املتغرية.املعاجلة، مهمة سرتوب، كف االستجابة، جذب االنتباه، التداخل، تأثري احلالة  الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمة

لى توجيه حواسه على ع قدرةميتلك الفرد العادي 
وجتاهل تلك املعلومات اليت دف اهلبذات الصلة  املعلومات

، وهو ما يُطلق عليه ضبط مشتتات مة احملوريةتتداخل مع امله
قدرة على تركيز االنتباه على مهمة معينة، ال حيثاالنتباه، 

القدرة على ، جو يم املشتتات اخلارجية والداخليةومراقبة وتنظ
الرتكيز وحتويل االنتباه، ومقاومة التشتت، ومرونة التحكم يف 

قد يف كثري من احلاالت (، إال جنه 2018)الزهراين،  األفكار
 ،باملهمة صلةال عدمية املقدمة للفرد املعلومات السمعيةتكون 
 حمورية اتيف مهم ائناضر بأدتُ ، ةحمتمل اتتتتعمل كمشلذلك 

(Lutfi-Proctor, 2016). 
ن أشذات ال اتوضوعامل منملشتتات الصوتية اعد وت

ن أل وذلكملهتمني بعوامل األداء البشري، اكبري لدى ال
املؤسسات املهتمة بدراسة العوامل البشرية هلا باع طويل يف 
االهتمام بتأثري الضوضاء على جداء املهام غري الصوتية، ففي 

 ب  ينص  ( )داخل قيادة الطائرة مثاًل حالة الضوابط العملية 
بعض هناك ، إضافة إىل جن خفض التشويش االهتمام حول

جذب انتباه  إىل األنظمة وقد يرغب فيها مصمم املواقف اليت
املشتتات  حولمن املعلومات املستقاة  باالستفادة، الشخص

 لإلنذارات والتحذيرات السمعية مالسمعية عند تصميمه
(Banbury, Macken, Tremblay & Jones, 2001).  

ال  -وخبالف حاسة البصر-كما جن العضو السمعي 
السمعي يظل له حتميته  ستبعاد التنبيه الفيزيائي، فالعاملميكنه ا
، ذلك جن لديه (Macken, Phelps & Jones, 2009) احلسية

القدرة على استقبال معلومات طوال الوقت، حىت جثناء النوم 
جو يف الظالم، وهو ما منحه األفضلية يف قدرته على 

نفسها درة إال جن هذه الق، االستجابة للتغريات اليت حتدث
عدمية ألصوات ل االنتباهيف جذب يتمثل عيًبا  احتمل معه

 ، حىت عند الرتكيز على شيء آخرمبجال اهتمام الفردصلة ال
(Banbury, et al., 2001). 

ولذلك يضطر الفرد إىل مقاومة التشتت الذي حتدثه هذه 
األصوات، وذلك بتحديد اهلدف ذي الصلة وجتاهل املشتتات 

 Resistingالقدرة على مقاومة التشتت  تعد إذعدمية الصلة، 

Distraction غري جن، من السمات األساسية للتحكم املعريف 
 عززهذه القدرة يكان استخدام اآلراء ختتلف حول ما إذا  

، االستجابة كف علىاألداء يف املستقبل مبا يف ذلك القدرة 
عزز األداء ت يتال يكف االستجابة هالقدرة على  جم جن 

 ,Bissett)املستقبلي مبا يف ذلك القدرة على مقاومة التشتت 

Grant & Weissman, 2017).  
 عند دراستهم املهام من قد استخدم الباحثون عدًداو 

 : مهمة سرتوبهامن جشهر و لقدرة على كف االستجابة، ل
Stroop Taskومهمة سيمون ، Simon Task، ومهمة فالنكر 

Flanker Task، ومهام عدم رمش العني Antisaccade 

Tasks قف، ومهام إشارة التو Stop-Signal Tasks (Meule, 

ملنافسة احلسية كل من ا بنيآلثار التفاعلية اوال تزال  .(2017
على املعاجلة اللغوية املعرفية  تشتت، والتداخل، والدراكيةواإل

 ,Lapointe, Heald, Stierwalt & Kemker) غري حمددة

ويعد حل هذا التداخل جو هذا التنافس جحد جهم  .(2007
مكونات التحكم املعريف، وغالًبا ما تستخدم الدراسات 
املعملية مناذج التساوق بني املنبه واالستجابة، فعلى سبيل 

مبكرة انتباهية معاجلة يف مهمة فالنكر،  املثال يتضمن التنافس
معاجلة يتضمن كما املشتتة،  املعلومات للمعلومات املهمة و 

 االستجابة اختاذ قرار بكفو هذا الصراع  الحقة لتقييم
 ,Zhou, Xiong, Cheng & Wang)للمعلومات غري املناسبة 

2019). 
جمهية استخدام مهمة سرتوب، يف دراسة القدرة تكمن و 

 اجهن كماعلى كف االستجابة وعالقتها باملشتتات السمعية،  
قدم ت من ثم ، و لتعرفللقي الضوء على العمليات األساسية ت

 ،العصيب املعريف بنائهاجدلة على العمليات املعرفية األساسية و 
يستخدم تأثري سرتوب جيًضا للتحقيق يف االضطرابات كما 

، كما جنه يوضح خاصية مهمة النفسية والعصبية املختلفة
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لالنتباه االنتقائي، وهي جنه من السهل جن تتجاهل بعض 
يطة، ولكنك لن تستطيع جن تفعل ذلك املالمح من البيئة احمل

 .(Sahinoglu & Dogan, 2016)مع غريها 

ىل جي مدى تكون املعاجلة اهلادفة القائمة على فإ ،وعليه
املباشر يف حالة توتر مع املعاجلة اإللزامية التلقائية  نتباهاال
 ني االنتباهصحت من الضروريكان وإذا   مثريات عدمية الصلة؟لل

ن الكيفية فإنه البد من الكشف عاالنتقائي ضد التشويش، 
اليت جتعل املعلومات اليت تصل للمخ عن طريق العني جثناء 
القراءة تتداخل مع تلك املعلومات اليت تصل له عن طريق 

هو ما يدفعنا للكشف و  ،(Banbury, et al., 2001)األذن؟ 
والبصرية عن كيفية حدوث التداخل بني املنبهات السمعية 

جثناء جداء املهام البصرية، وهل خيتلف تأثري املشتت البصري 
عن تأثري املشتت السمعي عند جداء املهام البصرية، جم جن 
األمر خيضع العتبارات جخرى خبالف النوعية احلسية 

قدرة الكف على االستجابة تأثر تمبعىن؛ هل س ؟للمشتتات
اخل ي ينتج عن تدبوجود مشتت مسعي، جم جن هذا التأثري الذ

خر )اللون ذاته( لن خيتلف بني منبه بصري )اسم اللون( وآ
، وهو ما هتدف إليه عما هو عليه بدون وجود مشتت مسعي

 .الدراسة احلالية

 مشكلة الدراسة:
وجود عالقة للمشتتات  من خالل ما سبق يتضح

السمعية وتأثريها بأداء املهام البصرية، بشكل عام، ومهمة 
دب وباستعراض األسرتوب لتسمية األلوان، بشكل خاص، 

تعارًضا بني الدراسات ذات الصلة، جد جن هناك النفسي وُ 
 للمشتتات السمعية سليب فقد جقر بعضها بوجود تأثري

(Thackray, Jones & Touchstone, 1972; Cowan & 
Barron, 1987; Leiva, Andrés, Servera, Verbruggen, 

Parmentier, 2016) يف حني مل تثبت دراسات جخرى جي ،
 تأثري للمشتتات السمعية على معاجلة مثل هذه املهام
(Thackray & Jones, 1971; Miller, Hughes & Clark, 

تأثري هري بني فرق جو  وعلى كل حال، فهناك. (2017
 ,Gronau) ذات الصلة باملهمة واملشتتاتاجلديدة  املشتتات

Sequerra, Cohen and Ben-Shakhar, 2006) بل إن ،
 فحسب؛ جسهل قد ال يكون الصلة اكتشاف املشتتات ذات

قصد  عن إلعاقة جتاهلها هناك حماوالت قد تكون بل
(Frings, 2006)تأثري إجيايب  ، حىت إنه قد يكون للمشتتات

على عكس نظرية العبء ذلك و  ،على زمن االستجابة
إجيايب للتشتيت يف مهمة مرتفعة  د تأثرير ج  وُ  إذاإلدراكي، 

 العبء. 
ومن ث قد يكون هناك تأثري سليب جو إجيايب لتشتيت 
املثريات عدمية الصلة على جداء املهمة، وهذا يتوقف على 

ومن  .(Timmermans, 2010مقاييس األداء ونوع التشتيت )
سم حل ث كانت احلاجة ملزيد من البحث والتجريب العملي

الدور الذي  لتوضيح طبيعةو ، بعد توضيح جسبابه هذا التناقض
 األداء املعريفيف حالة السمعي كمتغري جترييب  يؤديه املشتت

ة يف اإلجابة عن ملهمة بصرية، وعليه تتمثل مشكلة الدراس
 :اآليت السؤال
 ظل القدرة على كف االستجابة يف تلفختهل  -

 ة )ذات الصلة باملهمة وعدمية الصلة(مسعي اتوجود مشتت
 يف حالة عدم وجود مشتت مسعي؟ عنها

 أهمية الدراسة:
جانبيها النظري والعملي،  تربز جمهية الدراسة احلالية يف

 :فيما يأيت
 األهمية النظرية:أواًل 
اليت تعمل هبا ليات يسلط هذا البحث الضوء على اآل -1

املشتتات السمعية، حبيث تؤثر على جداء املهام اليت حنن 
 بصددها.

ميكن استخدام اختبار سرتوب مع املشتتات السمعية  -2
الختبار مدى قدرة الفرد على التحكم بالتداخل كأحد 

 مؤشرات الوظيفة التنفيذية.

قد تكون نتائج هذا البحث مفيدة للذين يتعاملون مع  -3
جنواع النشاط  جنواعها كاملعلمني وغريهم ملعرفة ل  اجلماعات بك

احلفاظ  الفردالعقلي وجنواع الصوت اليت ينبغي جتنبها إذا جراد 
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 وجوديف األماكن الصاخبة، لكننا نأمل  كفاءة جدائهعلى  
ألداء على ا تأثري الصوت سلبًيا بتفاصيل كيفية نيهتممن يآخر 

 ، حىت لو كان هذا الصوت منخفًضا.املعريف

 ثانياً األهمية التطبيقية:
ميكن اإلفادة من هذه الدراسة يف إعداد برامج تدريبية  -1

 تالئم مستوى الطالب يف التحصيل الدراسي.

ميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف إعداد الربامج  -2
الالزمة لألطفال ذوي اضطراب االنتباه، جو ذوي صعوبات 

 التعلم.

الدراسة يف جمال تدريب ميكن االستفادة من نتائج هذه  -3
األفراد على املهام ذات الطبيعة املركبة واليت حتتاج قدرًا كبريًا 

 من السرعة والدقة.

 مصطلحات الدراسة:
 ويقصد به    :Response Inhibitionكف االستجابة  -

الكف املقصود لالستجابات غري املرغوبة، جو  قدرة الفرد على
قدرة الفرد على ضبط السلوك ووقفه يف الوقت املناسب 

ة عملية تنفيذية كف االستجابة مبنزل ومقاومة االندفاع. ويعد  
جوهرية تسهم يف توجيه السلوك حنو حتقيق اهلدف، عن طريق 
 كبح املعلومات غري ذات الصلة باملوضوع، وتنقية املدخالت

 ,Welsh, Carmell & Stineواإلبقاء على املناسب منها )

الفرق  وميكن تعريفه إجرائًيا بأنه (،101: 2013؛ مرسي، 1999
بني زمن االستجابة يف حالة التعارض بني الكلمة واللون الذي  
كتبت به وزمن االستجابة يف حالة امللمح املفرد بني الكلمة 

 واللون الذي كتبت به، وهو ما يعرف بتأثري سرتوب.

تعرف  :Auditory Distraction ت السمعيالتشت -
 البيئة الصوتيةاليت حتيد عن بأهنا تلك ت السمعي عوامل التشت

غالًبا ما و . الفرد بعيًدا عن املهمة املقصودة جتذب انتباهحبيث 
تستخدم املنبهات السمعية اجلديدة جو تلك اليت حتيد عن 

 Röer, Bell) السمعي تشتتدراسة آليات اليف السابق  التنبيه

& Buchner, 2014) . وميكن تعريفه إجرائًيا بأنه يتمثل يف

ء ظروف جتريبية هي: عدم وجود مشتت مسعي جثناء جدا ةثالث
صلة باملهمة جثناء  مهمة سرتوب، ووجود مشتت مسعي ذي

جداء مهمة سرتوب، ووجود مشتت مسعي عدمي الصلة باملهمة 
 .جثناء جداء مهمة سرتوب

 حدود الدراسة:
ية على عينة من احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة احلال -1

والسابع يف قسم الرتبية اخلاصة بكلية  طالب املستوى السادس
الرتبية، وقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم اإلدارية 

وقد مت تطبيق الدراسة مبعمل  .واإلنسانية جبامعة اجلوف
 احلاسب تطبيًقا فرديًا.

احلدود الزمانية: اقتصرت الدراسة على العينة املذكورة  -2
 م2018/2019اجلامعي  جعاله نفسها للعام الدراسي

 .(هـ1439/1440)

 راسة بأدواهتا ومنهجها التجرييب.كما حتددت الد -3

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري
ال شك جن كثريًا من األفراد جثناء حماولتهم الرتكيز على 

انتباههم مشتًتا إىل جمور جخرى  ونجداء نشاط عقلي ما، جيد
بفعل منبهات صوتية جخرى، وحىت مع بذل جهد كبري يف 
القراءة جو الكتابة جو التذكر اهلادف، غري جن جصواتًا قد 
تتداخل مع حالة الوعي، دون القدرة على التحكم هبا، ومثل 
هذه احلاالت اليت يركز فيها جو مييل الفرد فيها بشكل اختياري 

فإنه يعاين من بعض جنواع جو جحداث بعينها،  إىل جفكار
املعلومات ف. (Banbury, et al., 2001)التوقف املعريف املؤقت 

هلا املعلومات آلليات االنتباه اليت ختضع ال ختضع عدمية الصلة 
 واء جكانت هذه املعلومات مسعية جم، سذات الصلة باملوقف

البحوث املعملية نتائج  وقد جشارت (،2018)الزهراين،  بصرية
إىل جنه ليس بالضرورة جن يكون  القرن املاضيات مثانينيف 

لألداء، وبالفعل وجدت  االصوت مرتفًعا كي حيدث تشتيتً 
نتائج هذه البحوث جنه كلما كانت األصوات الكالمية خافتة 
فإن هناك احتمالية ألن يتسبب ذلك يف تشتيت األداء املعريف 
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 ,Jones, Hughes, Marsh & Macken)بشكل ملحوظ 

2008). 
السيطرة  نتيجة سلبية حملاولة ةمبنزلالتشتت السمعي  يعدو 

اإللزامية  املعاجلةو  بني املعاجلة التلقائية )للهدف(على التعارض 
)جي معاجلة املعلومات اليت تدخل للنظام اإلدراكي دون رغبة 

فهذا الكف  ما(، صوتًاالفرد يف ذلك، كأن يسمع الفرد 
 إذاحملورية، له تكلفته يف احلفاظ على املهمة للمعاجلة اإللزامية 

وترجع هذه املعاجلة اإللزامية إىل . يقلل ذلك من كفاءة جدائها
)واليت مت احلديث عنها  للنظام السمعي ةالوظيفي اخلاصية
اإللزامي للصوت إىل التنظيم  املتمثلة يف الدخول سابًقا(

عايل التحليل املعريف  يتطلب قدرًا منهو ما اإلدراكي، و 
 .(Lutfi-Proctor, 2016) مثل املعاجلة الداللية املستوى

 يةكيفاقرتح الباحثون عدًدا من األسباب اليت تفسر  وقد 
مت تقدمي  إذ، يف االنتقائية االنتباهية التوقف املؤقت نشأة هذا

عبارة هذا التوقف املؤقت جن ا مجوهليقرتح  ؛نوعني من التفسري
يث يتم تسجيل حب ،الصوت عن ومضة انتباهية حيدثها

 ,Broadbent, 1982; Cowan) املخالعناصر اليت مت نقلها إىل 

التفسري اآلخر إىل جن التداخل ينتج عن تشابه ويشري  .(1995
وينقسم هذا التفسري إىل تفسريين األحداث املمثلة يف الذاكرة. 

يستند إىل تعارض التوقف املؤقت جن جوهلما  يفرتض فرعيني؛
التشابه يف هوية  بسبب، يف احملتوى بني ما يُرى وما ُيسمع

 بسبب جو ،اليت يتم اختبارها بالبنودلصلة ا عدميالصوت 
املالمح درجة تداخل  بسبب، جو الزمنية املشرتكة اهلاديات

بالقائمة املوجودة  لبنودالصلة با عدمي للكالماملستقلة  احلسية
 يف حني .(Neath, 2000) تعرض بصريًا لالستدعاءاليت 

فرضية احلالة الذي يسمى  فرعي اآلخريفرتض التفسري ال
)جي احلالة املتغرية للمشتت الصويت، مثل: ج ب ج ب ج  املتغرية
 املتصاحبةبني العمليات املشرتكة ينشأ جن التداخل  ....(

ترتيب  ني على الدماغ يفالنشاط اعتماددرجة  يف خاصةو )
 .(Jones, 1999) املواد

افرتاض  الصوت عدمي الصلة من خاللميكن تفسري تأثري و 
 تشابه العمليةقائم على جن التداخل ينتج عن تعارض 

قائًما  الصلة، وليسعدمي الصلة و ذي التسلسل املستخدمة يف 
 جن  يُقرتح فإنه ، جكثر حتديًداوبشكل  تشابه احملتوى.على 

عدمي منوذج الصوت  يف إطار ،النتقائيةالتوقف املؤقت ل
من خالل التداخل بني العمليتني يكشف عن نفسه  ،الصلة

 Banbury, et) (الرتتيباملتزامنتني للتسلسل )جي احلفاظ على 

al., 2001). 
ويتمثل اإلجراء العام لنموذج الصوت عدمي الصلة يف جن 

قصرية املشارك يكون مشغواًل بأداء مهمة من مهام الذاكرة 
وجثناء ذلك يتم تشغيل صوت ، غالبًا ما تكون بصرية، املدى

عدمي الصلة هبذه البنود )قد يكون جمرد كالم عابر جو سرد 
ألحداث منفصلة حول شيء ما(، ويطلب من املشارك جن 
يتجاهل جي جصوات يسمعها، وجن يكون مطمئًنا بأنه لن 

 النموذجووفًقا هلذا  يُطلب منه جي تقرير حول هذا الصوت.
 لىع تغرياتة من السمعي فإن مقدار ما تتضمنه املشتتات

 Röer, et) السمعي تشتتاحملدد الرئيسي لل وه البيئة احمليطة

al., 2014) عدميغالًبا ما يتم حتديد حجم التأثري الصويت ، و 
يف  البنود القدرة على استدعاء سلسلةالصلة من خالل مقارنة 

على استدعائها يف احملاوالت اليت بالقدرة الصامتة  اوالتاحمل
 ,Elliott, Marsh) الصلة تتضمن مشتتات صوتية عدمية

Zeringue & McGill, 2019). 
تأثري سليب للضوضاء  إىل وجود( 1983الزهار ) جشارو 

ن ج 1982 يزنكج جشار كما  ،التذكر قصري املدى السمعية على
ومعاجلة عمليات جتهيز  كفاءة  تقلل منالضوضاء السمعية 

، من خالل املدى ةقصري  الذاكرة وسعتقلل من و  املعلومات
جن التذكر كما جوضحا  .رفع مستوى االستثارة لدى األفراد

ترتبط اليت شدة الضوضاء السمعية، بالسريع يرتبط عكسيًا 
بضعف االحتفاظ باملعلومات، كما يؤدي التأثري السليب 

العاملة، مما للضوضاء إىل اختالل توازن مكونات الذاكرة 
عمليات التجهيز واملعاجلة ذات املستوى األعمق من  يعوق
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 وتشري دراسة .(2007)يف الزهار والصياد،  العمل بفاعلية
 & Matheson, Stansfeld)ميثيسون وستانسفيلد وهينز 

Haines, 2003)  اتإىل جن الضوضاء الناجتة من صوت الطائر 
القراءة،  ألطفال يفلدى ابتدهور معريف رتبط ت، هاوتكرار 

توصل كل و . طويلة املدى والذاكرة العاملةاكرة ذواالنتباه، وال
لضوضاء لإىل جن  (Hygge & Knez, 2001) هيجي وكنز من

والتعرف  املدىوطويل قصري  على التذكر اسلبيً  اتأثريً السمعية 
 .واالنتباه

 ؛جوضح بعض الباحثني جن الذاكرة العاملة تتأثر بالتشتتو 
جن  (Salame & Baddeley, 1987)ر سالمي وباديل فقد ذك

مل تتأثر باملشتتات و الذاكرة العاملة تأثرت باملشتتات الكالمية، 
(. كما تبني جنه حىت عندما األحاديثالصوتية احمليطة )غري 

فإن األصوات  ،ينصب تركيز الشخص على تعلم معلومة ما
الصادرة من البيئة احمليطة يتم تسجيلها وتنظيمها يف ذاكرة 

 ,Phonological Memory (Hughs & Jones الصوتيات

 (Tolan & Tehan, 2002). كما وجد توالن وتيهان (2003
تأثريات حمدودة للمشتتات الكالمية عدمية الصلة على 

وجدا جن و ات، استدعاء اهلاديات )اإلشارات( املباشرة للمنبه
الكالم عدمي الصلة له تأثريات عكسية على استدعاء هذه 

 اهلاديات.
وقد حاول عدد من الباحثني استكشاف التاثريات املرتبطة 

وجد لوكومبيت  إذ ؛السمعي التشتتنواع متعددة من أب
(LeCompte, 1995)  جن عرض صوت متمثل يف كالم عدمي

الصلة له تأثري سليب على مهام معرفية كاستدعاء السالسل 
الكالم  يتداخل إذ ،والتداعي احلر وتداعي اهلاديات والتعرف

عدمي الصلة مع األداء. كما وجد جن الكلمات اليت ميكن 
متييزها لغويًا تسبب تشتيًتا بشكل جكرب من النغمات جو 

سلة )اليت ال قيمة هلا(، وهو ما يشري إىل جن املفردات املر 
تداخل املفردات ذات املعىن جكثر تشتيًتا للمهام من الضوضاء 

 ,Bert & Schroger)ر جوجد بريت وشرو كما  غري اللغوية.

صلة جثناء اسرتجاع الذكريات ال عدميجن وجود صوت  (2001

كما جن   البصرية. اتملعاجلسلبًيا على سرعة ا يؤثرالبصرية 
 يدعم فكرةدليل جي  إىلمل تتوصل  2004 بيماندراسة 

لتشتت امقاومة و مدى الذاكرة العاملة  االرتباط اإلجيايب بني
جثناء االستدعاء املباشر  عدمي الصلةالكالم الذي يسببه 

إليوت  من كما وجد كل  .(2018)يف جنيب،  للمعلومات
ارتباطية موجبة، عالقة  (Elliott & Cowan, 2005)وكوان 

بني مقاييس مدى الذاكرة وجثر الكالم ا ما، ولكنها ضعيفة نوعً 
لدى  جكثر تأثريًا الصلة كان عدميجي جن الصوت  الصلة،عدمي 

 العاملة الذاكرة ، ومن ث فإن مدىاألفراد مرتفعي مدى الذاكرة

جوانبه، وإمنا يكون تأثريه  ميعجب منبًئا بالتشتت السمعي ليس
 بوجه خاص. باملعىن السمعية املرتبطة املشتتات حالة فقط يف

بشكل عام جن هناك آليتني رئيستني  يرى الباحثون
  Attention Capture االنتباه جذب: ، ومهاللتشتت السمعي

  العمليات وتداخل
Interference .يقال إن جذب االنتباه ف

بعيًدا عما حتاول  الفرد حيدث عندما جتذب األصوات انتباه
جما  ضررًا على األداء. حينها ، وهو ما يسببالرتكيز عليه

 صوت ماجن معاجلة  فُيفرتض من خالله تداخل العمليات
حمل همة املميكن جن تتعارض مع املعاجلة املطلوبة إلكمال 

مبعىن جن التشتت حيدث بسبب جن املعاجلة اإللزامية  ،االهتمام
غري املقصودة لألصوات تتداخل مع املعاجلة املقصودة للمهمة 
حمل االهتمام، مفرتضني بذلك تشارك العمليات يف اخلصائص 

 .(Marsh, Hughes, & Jones, 2009)نفسها 
غالبًا ما يعاين من ضرورة  املعريفاألداء ومن ث نالحظ جن 

منوذج االستدعاء التسلسلي ويعد  ،ل املشتتات السمعيةجتاه
األرقام فور عرضها مباشرة جو من  قصرية جيب تذكر قوائم إذ-

قياسي لدراسة آثار النموذج الهو  -قصرية احتفاظبعد فرتة 
 التشتتحيدث  إذ ،عريفالسمعي على األداء امل التشتت

 احلسية لنوعيةالتغيريات يف ابسبب السمعي يف هذا النموذج 
 السمعي التشتت، كما حيدث هذا السمعية اليت يتم جتاهلها

ذات صلة  للعيان جهنا تبدوعن خصائص الصوت اليت  مستقاًل 
وذلك على النحو  ،لصوتالثابت لستوى املمثل  ،يف البداية
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اليت و  ،احلالة الثابتة سلسلة املشتتات ذاتقد تتسبب  اآليت:
: ج ج ج ج )على سبيل املثال هنفس البند املشتتتتألف من تكرار 

اضطراب الذاكرة قصرية  إال جن، التشتتيف حدوث بعض  ج(
 سلسلة املشتتاتاملدى يكون جكثر وضوًحا عندما تشتمل 

ا  غالبً ني تختلفتنيظاهرتومن ث فإن هناك  ،على تغيريات مسعية
تأثري تتمثل األوىل يف  :بعضمع بعضهما  انما تتناقض

حالة ثابتة ذات  سلسلة متكررةإىل جن والذي يشري  ،االحنراف
تسبب  : ج ج ج ج ب ج ج ج(احنرافات مسعية )على سبيل املثالمع 

ثابتة بدون مثل هذه صوتية حالة  سلسلةتشتيًتا جكرب من 
 تأثري احلالة املتغريةجما الظاهرة الثانية فهي ، االحنرافات

Changing-State Effectحالة السلسلةتغيري إىل جن  ، وتشري 
املتتالية )على  التشتتعوامل  من خالل إحداث تغيري بني

 يسبب إيقاًفا مؤقًتا : ج ب ت ث ج ح خ(سبيل املثال
احلالة  بشكل جكرب مما حتدثه سالسللذاكرة قصرية املدى ل

 ,Bell, Röer)املشتت ذاته الثابتة اليت تتكون من تكرار 

Marsh, Storch & Buchner, 2017) إذا كان ، حبيث جنه
حيتوي على تباين صويت من عنصر إىل يف اخللفية الصوت 

 ،بشكل ملحوظ يتوقف مؤقًتا الستدعاء التسلسليافإن آخر 
التوقف فإن حالة ثابتة جما إذا كان هذا الصوت متمثاًل يف 

 Joseph, Hughes, Sörqvist)يكون ضعيًفا جو منعدًما  املؤقت

& Marsh, 2018). 
ات اليت حتدث يف التغري ويرجع السبب يف ذلك إىل جن 

تم معاجلته ت حبيث ،رتتيبلل صوت تعمل على إنشاء هادياتال
 (،تأثري احلالة املتغرية)وهو ما يطلق عليه  بشكل إلزامي

اليت  تعمل على إنشاء سلسلة للبنودتداخل مع عملية مماثلة يو 
 جن تأثريجند و  .حالة التسميع التسلسليجيب تذكرها يف 

إنشاء  لعدم ،مطلًقاال يؤثر جو ضعيًفا، صوت احلالة الثابتة 
األهم من ذلك، فإن هذا الشكل من و . هاديات للرتتيب

عدمي  للصوت اإللزاميةلمعاجلة ل مشرتكهو نتاج  التشتت
املستخدمة يف  الصلة والعملية احملددة )التسميع التسلسلي(

 .(Jones & Tremblay, 2000) املهمة احملورية جداء

 Cross-Modal يعد تأثري سرتوب للتعارض احلسيو 

Stroop Effect  كل من تداخل   يؤدي فيهاجحد التأثريات اليت
سرتوب في منوذج ف ؛امهمً  ادورً االنتباه  جذبو  اتلعمليا

 البنود البصريةيقوم املشاركون بتسمية لون  إذ ،للتعارض احلسي
 ليس له البند البصري تكوينجن  لوحظ ،(ةلونم)عادًة مربعات 

 بتأثريلوحظ  مبا ، مقارنةذكر على حجم التداخلتأثري يُ 
 ,Lutfi-Proctor, Elliott, & Cowan) سمعيةالشتتات امل

كلمات األلوان يتم جتاهل  كما لوحظ جنه حينما ،  (2014
كون ت)عادًة ما  البنود احملايدةجو  املتعارضةو املتطابقة السمعية 

ألن تكون متيل تسمية األلوان فإن  ؛(جو دون جي منبه نغمة
ال يوجد عادة فرق بني  يف حني، التعارضجبطأ يف حماوالت 

-Lutfi) وحماوالت التطابق (احملايدةامللمح املفرد )حماوالت 

Proctor, Elliott & Golob, 2018). 
ل يف جطو  ايستغرقون وقتً  املشاركنيجن  "سرتوب"وجد 

)كأن تكون كلمة  اسم اللونتسمية لون احلرب الذي ُكت ب به 
جمحر مكتوبة باللون األزرق( مقارنة بتسمية لون احلرب املتسق 
مع الكلمة )كأن تكون كلمة جمحر مكتوبة باللون األمحر(، 

 & Logan)وهو ما جطلق عليه فيما بعد تأثري سرتوب 

Zbrodoff, 1998) . ولذلك يشري تداخل سرتوب جو ما يعرف
زمن التعرف على اللون ألمساء األلوان  بتأثري سرتوب إىل زيادة

املتعارضة مقارنة باللون لكلمات حمايدة، كما يشري تيسري 
سرتوب إىل اخنفاض زمن التعرف على اللون ألمساء األلوان 

 ,Augustinova)املتطابقة مقارنة باللون لكلمات حمايدة 

Parris & Ferrand, 2019) .    ما بينهم واختلف الباحثون في
رجى بعضهم جنه  فقد؛ هذا التأثريمركز حدوث  حتديديف 

، (Hock & Egeth, 1970)حيدث يف مرحلة مبكرة من املعاجلة 
جشار آخرون إىل جنه حيدث يف مرحلة مركزية تتضمن  يف حني

، يف حني جشار (Sugg & McDonald, 1994)ترمجة الشفرات 
وذلك فريق آخر إىل جهنا حتدث يف مرحلة متأخرة من املعاجلة 

 ,Duncan-Johnson & Kopell)يف مرحلة انتقاء االستجابة 

1980). 
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طبيعة  بيد جن الدراسات اختلفت فيما بينها يف حتديد
واملشتتات السمعية، االستجابة كف العالقة بني القدرة على  

 (Thackray & Jones, 1971)ججرى ثاكراي وجونز فقد 
فروًقا دالة يف  ، لكنهما مل جيداسرتوب دراسة باستخدام مهمة

األداء جو فروًقا فيزيولوجية بني اجملموعة اليت تعرضت ملهمة 
سرتوب التقليدية واجملموعات اليت تعرضت ملهمة سرتوب يف 

صلة جو حىت عدمية صلة  ظل وجود مشتتات مسعية ذات
إىل  (Miller, et al., 2017) زميالهلر و يم كما جشار. باملهمة

بني اجملموعة اليت جدت مهمة جي فروق جوهرية عدم وجود 
سرتوب يف ظل وجود مشتت مسعي وتلك اليت جدت املهمة 

فرييل بل إن  ،نفسها يف حالة عدم وجود جي مشتت مسعي
عن وجود يف دراستهم كشفوا   (Farley et al., 2003)وزمالءه 

سرعة اإلدراك على ظرف الضوضاء السمعية دال ل تأثري إجيايب
 .والتمييز

 (Thackray, et al., 1972)ثاكراي وزميليه جن  يف حني
وجدوا اخنفاًضا غري دال بالفروق يف مقدار التداخل يف تسمية 
األلوان على اختبار سرتوب يف األداء جثناء وجود مشتتات 

 & Cowan)كوان وبارون   دراسة جشارت نتائج. و مسعية

Barron, 1987)  اخنفاض القدرة إىل سرتوب،  مهمةباستخدام
عدمية  وجود كلمات ملونة مسعية ظل يف ،مية اللونتسعلى 

 التشتت على جنه تأثري ذلكمت تفسري وقد  ،الصلة باملهمة
املنبهات البصرية السمعي املعمم ألنه حدث لكل من جنواع 

منبهات من نوعيات حسية وجود كما جن   .احملايدة واملتعارضة
ما يعرف ، وهو زاد من تأثري التداخل متعددة )بصرية ومسعية(

ه جشار ليو وزمالؤ  كما  بالتأثريات املضافة إىل تأثري سرتوب.
(Liu, et al. 2014)  القدرة على كف االستجابات  رإىل تدهو

وجدته ليفيا وزمالؤها ما  وهو، يف وجود عوامل التشتت
(Leiva, et al., 2016)  كف االستجابة لقدرة على  لتأثر من

 لدى األطفال. ، وذلكالتشتتب

 

 الدراسة:ض ر ف
 سابقة ودراسات نظري إطار من عرضه مت ما ضوء يف

 الدراسة على النحو اآليت: ضفر  الباحث صاغ ونتائجها،
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القدرة على   -

كف االستجابة يف ظل وجود مشتتات مسعية )ذات الصلة 
باملهمة وعدمية الصلة باملهمة( عنها يف حالة عدم وجود 

 .مسعيةمشتتات 

 :ج الدراسة وإجراءاتهامنه
مت استخدام املنهج التجرييب، حيث التحكم  :منهج الدراسة

( نوع احملاوالت – شتت السمعيت)ال ةاملستقل اتباملتغري 
سرتوب(،  تأثريكف االستجابة جو وقياس املتغريات التابعة )

 مع ضبط املتغريات الدخيلة. 
 عينة الدراسة:

متوسط لغ ، بمن الذكور طالًبا 30على  الدراسة طُب قت
بأسلوب  وقد اختريوا ،1.6احنراف معيارى ب 20.9جعمارهم 

املستوى السادس والسابع يف قسم ن طالب م العينة املتاحة
كلية وقسم الدراسات اإلسالمية ب ،كلية الرتبيةالرتبية اخلاصة ب

التأكد من قد مت و  اجلوف. امعةجب العلوم اإلدارية واإلنسانية
وقراءة الكلمات  سالمتهم الصحية وقدرهتم على متييز األلوان

 )جمساء األلوان(.
 األدوات:
يتم من خالله عرض  :جهاز حاسوب مبلحقاته .1

 جتربة اختبار سرتوب لتسمية األلوان.

يف األصل  يوه سرتوب لتسمية األلوان: مهمة .2
 لقياس كف االستجابات.

الدراسة الراهنة االختبار الذي مت تطبيقه يف هذا  نيتكوم 
من احملاوالت ذات صفات  القالب هو جمموعة) قوالب 6من 

اوالت التعرف حملقوالب منها هي  ة، ثالثمن احملاوالت واحدة(
قوالب جخرى حملاوالت التعرف على  ةعلى الكلمة، وثالث

اللون، وهذا خبالف القالب التدرييب الذي يكون فيه اللون 
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وميكن عرض تفاصيل هذه  .واسم اللون )الكلمة( متماثلني
 :على النحو اآليتالقوالب من احملاوالت 

 ةمكتوب الكلمة تُعر ضالتعرف على الكلمة: وفيه  (1
مع اسم اللون  ون تختلف جو متطابقل)يف منتصف الشاشة( ب

مع  جن يستجيب للكلمة وليس للون. ى املشارك، وعلاملكتوب
اهنا )مبعىن وجود مفاتيح االستجابة جسفل الشاشة مكتوبة بألو 

وكلمة جخضر  1جنه يوجد كلمة جمحر باللون األمحر ومعها رقم 
وكلمة جزرق باللون األزرق ومعها  2باللون األخضر ومعها رقم 

 (.4وكلمة جصفر باللون األصفر ومعها رقم  3رقم 

)يف  ةمكتوب الكلمةتُعر ض التعرف على اللون: وفيه  (2
مع اسم اللون  ون تختلف جو متطابقلمنتصف الشاشة( ب

للكلمة ، وعليه جن يستجيب للون الكلمة وليس املكتوب
منبه حمايد )ليس  يُعر ض، حىت جنه يف بعض احملاوالت نفسها

، مع وجود مفاتيح بألوان تختلفة( xxxxكلمة، جمرد عالمة 
االستجابة جسفل الشاشة مكتوبة بألواهنا )كما مت التوضيح 

 سابًقا(.

اسم اللون مكتوبًا  عر ضيُ ه التعرف على الكلمة: وفي (3
بألوان تختلفة جو متطابقة، وعليه جن يستجيب للكلمة وليس 

، مع مالحظة جن مفاتيح االستجابة جسفل الشاشة يف للون
 هذه احلالة مكتوبة كلها باللون األسود.

اسم اللون مكتوبًا  يُعر ض: وفيه اللونالتعرف على  (4
بألوان تختلفة جو متطابقة، وعليه جن يستجيب للون الكلمة 

منبه حمايد  يُعر ضوليس لالسم، حىت جنه يف بعض احملاوالت 
، مع مالحظة بألوان تختلفة( xxxx)ليس كلمة، جمرد عالمة 

جن مفاتيح االستجابة جسفل الشاشة يف هذه احلالة مكتوبة  
 كلها باللون األسود.

اسم اللون مكتوبًا  يُعر ضعرف على الكلمة: وفيه الت (5
بألوان تختلفة جو متطابقة، وعليه جن يستجيب للكلمة وليس 

، مع مالحظة جن مفاتيح االستجابة جسفل الشاشة يف للون
هذه احلالة هي جمرد مستطيالت ملونة فقط وال توجد جمساء 

 جلوان جو جرقام.

للون مكتوبًا اسم ا يُعر ضالتعرف على الكلمة: وفيه  (6
بألوان تختلفة جو متطابقة، وعليه جن يستجيب للون وليس 

، مع مالحظة جن مفاتيح االستجابة جسفل الشاشة يف لالسم
هذه احلالة هي جمرد مستطيالت ملونة فقط وال توجد جمساء 

 جلوان جو جرقام.

 :البحثيالتصميم 
 داخل العامليالتجرييب تصميم الالدراسة على  اعتمدت

تتعرض اجملموعة نفسها جلميع الظروف  إذاجملموعات، 
نوع  – املشتت السمعيالتجريبية للمتغري املستقل )

األداء يف  هذه الظروف التجريبية املقارنة بني تمت(، و احملاوالت
 ويوضح اجلدول اآليت. لتسمية األلوان على مهمة سرتوب

 التصميم التجرييب للدراسة:

 1 جدول
 يوضح التصميم التجريبي للدراسة

 ب( المتغيرات التابعة أ( المتغيرات المستقلة
 نوع احملاوالت -2 التشتت السمعي -1

 تأثري سرتوب التعرف على اللون التعرف على الكلمة
    سمعي مشتت وجود عدم
    بالمهمة صلة ذو سمعي مشتت

    بالمهمة عديم الصلة سمعي مشتت وجود
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 :التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة

 :ةالمستقل اتلمتغير التعريف اإلجرائي ل (أ

وينقسم هذا ، في مهمة ستروب شتت السمعيالت -1
 :مستويات ةثالثاملتغري إىل 

 يكون إذعدم وجود مشتت مسعي يف مهمة سرتوب،  .1
كأن يرى    ،ولون الكلمة )اسم اللون( بني الكلمة التداخل

كلمة جمحر مكتوبة باللون األخضر، جو يرى كلمة جمحر مكتوبة 
)جو رمز حمايد  باللون األمحر، جو يرى كلمة جمحر بلون حمايد

 مكتوبًا بأحد األلوان احملددة(. xxxxمثل 

يكون  إذصلة باملهمة،  وجود مشتت مسعي ذي .2
مع مساع املشارك لكلمات التداخل بني الكلمة ولون الكلمة، 

، كأن يرى كلمة جمحر مكتوبة باللون ترتبط باملنبه واالستجابة
ورقم مًعا مثل: األخضر جو جي لون آخر، ويسمع كلمة 

 .جمحر"...إخل 2"جو  "3"جخضر 

يكون  إذوجود مشتت مسعي عدمي الصلة باملهمة،  .3
ال عالقة له التداخل بني الكلمة ولون الكلمة، والصوت )

( الذي يسمعه املشارك، كأن يرى كلمة جمحر مكتوبة باملهمة
جو  "قدم"باللون األخضر جو جي لون آخر، ويسمع كلمة 

 ."شوكة"...إخل

وينقسم هذا ، في مهمة ستروب نوع المحاوالت -2
 :املتغري إىل مستويني

وفيها يطلب من حماوالت التعرف على الكلمة،  .1
املشاركني االستجابة وفًقا للكلمة املكتوبة وليس لوهنا، مبعىن 

 وليس جنه يضغط على االستجابة املطلوبة لكلمة جمحر مثاًل 
 للون األمحر.

وفيها يطلب من املشاركني  حماوالت التعرف على اللون .2
وليس الكلمة االستجابة وفًقا للون املكتوب به الكلمة 

نفسها، مبعىن جنه يضغط على االستجابة املطلوبة للون األمحر 
  وليس لكلمة جمحر.مثاًل 

 لمتغيرات التابعة: التعريف اإلجرائي ل (ب

يف حالة  االستجابة: وهو الفرق بني زمن تأثير ستروب -
 االستجابةبت به وزمن ت  واللون الذي كُ  بني الكلمة التعارض

 .به ُكت بتبني الكلمة واللون الذي   امللمح املفرديف حالة 
، وفًقا ني تأثري سرتوبب متت املقارنة هىل جنإوجتدر اإلشارة 
 .ر آنًفاك  ، كما ذُ ةاملستقل اتملستويات املتغري 

 اإلجراءات:
اختبار سرتوب باستخدام  على املشاركني التجربة ُججر ي ت

ويف هذا االختبار إما جن تكون الكلمة )اسم  .لتسمية األلوان
بت به )وهو ظرف التطابق(، جو جن اللون( مماثلة للون الذي ُكت  

بت به )وهو ظرف تكون الكلمة متعارضة مع اللون الذي ُكت  
التعارض(، وإما جن تكون الكلمة )وقد تكون رمزًا حمايدًا مثل 

لمح ( مكتوبة باللون األسود )وهو ظرف املxxxxعالمة 
  املفرد(.

التجربة ثالث مرات، مرة بدون جي املشارك يؤدي و 
مشتت مسعي، وجخرى يسمع جثناء جدائه للتجربة مشتتات 
مسعية ذات صلة باملهمة متثلت يف مساع جمساء جلوان وجرقام 

جزرق  ، جو3جمحر  ، جوجخضر 3 ، جوجمحر 2 ، جوجزرق 1)مثل: 
(، وثالثة يسمع خالهلا مشتتات مسعية عدمية 1جخضر  ، جو2

نغمة  ، جوشوكة ، جوقدم ، جومسطرةالصلة باملهمة )مثل: 
بلغ إمجايل عدد احملاوالت يف كل جتربة يؤديها و  (.صوتية

حماولة  594حنو ، و تدريبية حماولة 58حنو الواحد املشارك 
 .جتريبية للتجربة الواحدة

مت مراعاة العشوائية يف عرض احملاوالت، حبيث يؤدي  وقد
الت يف كل قالب منها دون توقع للمحاولة املشارك احملاو 

. كما مت عدد متساٍو من املراتب كل منها  تقدمي مع ،التالية
مراعاة ترتيب تقدمي التجارب بني املشاركني )جسلوب املوازنة(؛ 

ا الثالث وفقً حبيث جن بعض املشاركني قد جدى التجارب 
للرتتيب )بدون مشتت مسعي ث مبشتت مسعي ذي صلة 
باملهمة ث مبشتت مسعي عدمي الصلة باملهمة(، يف حني جدى 

ا للرتتيب )مبشتت مشاركون آخرون التجارب الثالث وفقً 
مسعي ذي صلة باملهمة ث مبشتت مسعي عدمي الصلة باملهمة 
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ارب جدى آخرون التج يف حنيث بدون مشتت مسعي(، 
ا للرتتيب )مبشتت مسعي عدمي الصلة باملهمة ث الثالث وفقً 

 بدون مشتت مسعي ث مبشتت مسعي ذي صلة باملهمة(.

 :اإلحصائي التحليل أساليب
 .املعياري واالحنراف املتوسط حساب (ج 

حتليل التباين للقياسات املتكررة. إذا كانت قيمة  (ب 
، الختبار التجانس يف Mauchlyالداللة يف اختبار موشلي 
)جي غري دالة(، وهو ما يعين  0.05تباين اجملموعات، جكرب من 

حتقق شرط الكروية؛ فإننا نعتمد نتائج افرتاض صحة فرضية 
. جما إذا كانت قيمة الداللة Sphericity Assumedالكروية 

، الختبار التجانس يف تباين Mauchlyيف اختبار موشلي 
)جي دالة(؛ فإننا نعتمد نتائج  0.05اجملموعات، جقل من 

 .Greenhouse-Geisserاختبار 

 اختبار )ت( للعينة املرتبطة. (ج 

 :الدراسة نتائج
 :أيتعلى ما ي دراسةفرض النص 

ختتلف القدرة على كف االستجابة يف ظل وجود  -
)ذات الصلة باملهمة وعدمية الصلة باملهمة(  ةمسعي اتمشتت

 مسعي.عنها يف حالة عدم وجود مشتت 

، قام الباحث باستخدام جسلوب الدراسة فرضوللتحقق من 
نتائج حتليل  3حتليل التباين للقياسات املتكررة، ويبني جدول 

التباين للقياسات املتكررة لتأثري سرتوب، كما مت استخدام 
إلجراء  4، كما يف جدول اختبار )ت( للمجموعات املرتبطة

الفروق بني تأثري سرتوب يف املقارنات الثنائية ملعرفة داللة 
 .ظروف التشتت السمعي

 2جدول 
 :محاوالت التعرف على الكلمة والتعرف على اللوناإلحصاء الوصفي للمتغير التابع )تأثير ستروب( في 

مهمة ستروب  المتغير المستقل
 التقليدية

مهمة ستروب + مشتت سمعي ذو 
 صلة

+ مشتت سمعي عديم  مهمة ستروب
 الصلة

التعرف على  محاوالت
 الكلمة

 104 141 53 املتوسط احلسايب

 30 30 30 العينة )ن(

 73 61 47 االحنراف املعياري

التعرف على  محاوالت
 اللون

 201 138 160 املتوسط احلسايب

 30 30 30 العينة )ن(

 136 62 56 االحنراف املعياري

 153 140 107 املتوسط احلسايب معاً  نوعا المحاوالت

 60 60 60 العينة )ن(

 119 61 74 االحنراف املعياري

 
 3جدول 

 :محاوالت التعرف على الكلمة والتعرف على اللونتحليل التباين للقياسات المتكررة لتأثير ستروب في 

 Greenhouse-Geisserاختبار  لكرويةفتراض اموتشلي الاختبار  المتغير
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات الداللة درجات الحرية موتشليقيمة 

 0.01 9.9 53206 0.00 2 0.43 لتشتت السمعيا

 0.00 16.2 87443 نوع المحاوالت x لتشتت السمعيا

 0.00 17.4 200790 التعرف على اللون(-)التعرف على الكلمةنوع المحاوالت 
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 (4)جدول 
السمعي الثالثة في  التشتتالمقارنات الثنائية باستخدام اختبار )ت( للعينات المرتبطة لمعرفة داللة الفروق بين تأثير ستروب في ظروف 

 :محاوالت التعرف على الكلمة والتعرف على اللون

 الداللة قيمة ت درجة الحرية المقارنات الثنائية
التعرف  حماوالت
 الكلمةعلى 

 0.00 9.4- 29 )مهمة سرتوب + مشتت مسعي ذو صلة( - )التقليديةمهمة سرتوب (

 0.00 4.1- 29 )مهمة سرتوب + مشتت مسعي عدمي الصلة( - )مهمة سرتوب التقليدية(

 0.00 8.6 29 )مهمة سرتوب + مشتت مسعي عدمي الصلة( - ) مهمة سرتوب + مشتت مسعي ذو صلة (

التعرف  حماوالت
 على اللون

 0.13 1.5 29 )مهمة سرتوب + مشتت مسعي ذو صلة( - )سرتوب التقليديةمهمة (

 0.12 1.6- 29 )مهمة سرتوب + مشتت مسعي عدمي الصلة( - )مهمة سرتوب التقليدية(

 0.00 3.9- 29 )مهمة سرتوب + مشتت مسعي عدمي الصلة( - ) مهمة سرتوب + مشتت مسعي ذو صلة (

تحليل التباين للقياسات ل 3رقم  يتبني من اجلدول السابق
يف تأثري  السمعي التشتتاملتكررة وجود فرق دال بني ظروف 

يف تأثري  نوعي احملاوالتكما كان هناك فرق دال بني   ،سرتوب
التعرف  حماوالتازداد متوسط تأثري سرتوب يف  إذسرتوب، 

التعرف على حماوالت على اللون مقارنة بتأثري سرتوب يف 
الكلمة، وذلك يف حالة املهمة التقليدية واملهمة املصحوبة 

كما  .(2نظر اجلدول رقم )ا مبشتت مسعي عدمي الصلة
ت يالظروف التجريبية للتشتداللة للتفاعل بني  وجدت

املقارنات  4يبني اجلدول رقم و  .نوع احملاوالتالسمعي و 
تفسر إىل  ،للعينات املرتبطة (ت)الثنائية اليت ججريت باختبار 

حد ما طبيعة التفاعل بني التشتت السمعي ونوع احملاوالت، 
 :على النحو اآليت وذلك
تأثري  اخنفض متوسط الكلمةالتعرف على حماوالت يف  -

 اتشتتامليف حالة عدم وجود املهمة التقليدية ) سرتوب يف

حالة املهمة مقارنة بتأثري سرتوب يف بشكل دال، ( يةسمعال
كما   جو عدمي الصلة باملهمة.املصحوبة مبشتت مسعي ذي صلة 

بشكل دال يف املهمة املصحوبة مبشتت ارتفع تأثري سرتوب 
مسعي ذي صلة، مقارنة به يف املهمة املصحوبة مبشتت مسعي 

 عدمي الصلة.

مل يكن هناك فرق دال  التعرف على اللونحماوالت يف  -
بني تأثري سرتوب يف املهمة التقليدية، وتأثري سرتوب يف حالة 
املهمة املصحوبة مبشتت مسعي ذي صلة جو عدمي الصلة 

كان تأثري سرتوب يف ظرف املهمة املصحوبة   باملهمة. يف حني
ذي صلة جعلى بشكل دال مقارنة به يف ظرف مبشتت مسعي 

وميكن توضيح  ي عدمي الصلة.املصحوبة مبشتت مسعاملهمة 
 :(1يف الشكل رقم )ذلك 

 
 محاوالت التعرف على الكلمة والتعرف على اللونالسمعي ل التشتت( يوضح الفرق بين تأثير ستروب في ظل ظروف 1)شكل 
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 النتائج:مناقشة 
املشتتات  تأثريعن كشف إىل الالدراسة احلالية  هدفت

السمعية ذات الصلة وعدمية الصلة باملهمة على القدرة على  
بالنظر إىل نتائج الدراسة ، و )تأثري سرتوب( كف االستجابات

)خيتلف تأثري سرتوب يف  الدراسة فرض حتققيتضح  ،احلالية
عنه يف حالة عدم وجود مشتت  ةمسعي اتظل وجود مشتت

كانت القدرة على الكف جفضل يف حالة مهمة فقد   مسعي(.
زاد تأثري سرتوب يف حالة املهمة  إذ ،سرتوب التقليدية

املصحوبة مبشتت مسعي ذي صلة جو حىت عدمي الصلة باملهمة 
مقارنة به يف ظرف عدم وجود مشتت مسعي، كما كان الكف 
جفضل يف حالة املشتت السمعي عدمي الصلة مقارنة به يف 

القدرة على الكف ف ،حالة املشتت السمعي ذي الصلة باملهمة
لمشتت يكون ل حينمامسعي وخاصة  تأثرت بوجود مشتت

حماوالت التعرف على الكلمة جو حماوالت  يف ،عالقة باملهمة
 .التعرف على اللون

متفقة مع نتائج دراسة وقد جاءت نتائج هذه الدراسة 
يت كشفت عن التأثري السليب ال LeCompte (1995)لوكومبيت 

تداخل جن و  ،عرفيةاملهام جداء املكالم عدمي الصلة على لل
املفردات ذات املعىن جكثر تشتيًتا للمهام من الضوضاء غري 

 Bert)ر جبريت وشرو  مع ما وجدهتتفق النتائج كما   اللغوية.

& Schroger, 2001)  عدميصوت تأثري سليب للجن وجود من 
املدخالت  قللت إذ ،تذكر البنود املقدمة بصريًا علىصلة ال

وهو ما   ملعاجلة البصرية.السمعية غري املألوفة من سرعة ا
 وجولوب ليوتوتفي بروكتور وإدراسة لنتائج كشفت عنه 

(Lutfi-Proctor, et al., 2018) جنه عندما يتم جتاهل   من
صوتية تعرب عن األلوان، سواء جكانت مسموعة  كلمات

فإن تسمية األلوان متيل ألن ، حمايدةجو  متعارضةجو متطابقة 
 .بني اللون واسم اللون التعارضتكون جبطأ يف حماوالت 

 العملية املعرفيةالصلة على  عدمييبدو جن تأثري الصوت و 
، واليت يرى سمعيةخاصية النوعية احلسية الينبع من غالًبا ما 

الصوت خيضع للمعاجلة بعض الباحثني جهنا تتمثل يف جن 

تدفق العمليات التنظيمية مثل بعض  اليت جتعلاإللزامية، 
 ،جهدجي جو بذل  انتباه واعٍ حتدث دون  السمعيةاملعلومات 

جداء  -يف جوهرها-عتقد جن هذه العمليات التنظيمية تعوق وي
تأثري ، ولذا يعد (Jones, et al., 2008) املتصاحبة املعرفيةاملهام 

عاجلة املكلفة جحد التفسريات القائمة لت الصلةالصوت عدمي 
. (Macken, et al., 2009)، لمعلومات السمعيةاإللزامية ل

وألن مهمة سرتوب احلالية واملشتتات السمعية عدمية الصلة  
فإن التغري يف كف  ،بنوعيات حسية تختلفة تُعر ضانكالمها 

االستجابة )تأثري سرتوب( ال ميكن عزوه إىل بعض جنواع 
بل إىل مزيج من  ،التداخل ضمن املستوى احلسي نفسه

يات املعاجلة يف مستو ذن املعاجلة اليت تتم من خالل العني واأل
 الالحقة، وهو ما قد يسبب توقًفا مؤقًتا

Breakdown  يف
لرتكيز االشخص اعتزام على الرغم من ف نتباهية،االنتقائية اال
 عدميالصوت  يتداخل ما؛ إال جنه قد حيدث جنعلى مهمة 

 .(Banbury, et al., 2001) الصلة
وقد يرجع ذلك التأثري يف حالة املشتتات السمعية ذات 

لية التشتت السمعي اليت تعرف آالصلة وعدمية الصلة إىل 
من  تغيري حالة السلسلةإىل جن  تشريواليت ، تأثري احلالة املتغريةب

الدراسة ، ويف املتتالية التشتتعوامل  خالل إحداث تغيري بني
تنطبق عليها احلالة املتغرية كانت املشتتات املستخدمة احلالية  

، التشتتلتنوع الكلمات املستخدمة يف  اوليست الثابتة، نظرً 
بشكل جكرب الذاكرة قصرية املدى  يف توقًفا مؤقًتاب وهو ما سبم 

املشتت احلالة الثابتة اليت تتكون من تكرار  مما حتدثه سالسل
اليت ات التغري ذلك إىل جن  ويعود .(Bell, et al., 2017)ذاته 

 )إشارات( حتدث يف الصوت تعمل على إنشاء هاديات
 Jones)ذه املشتتات الصوتية هل ةإلزامي دث معاجلةحت ،رتتيبلل

& Tremblay, 2000) ُد جن هذه املشتتات عدمية ، بل إنه و ج 
حركة العني جثناء تؤدي إىل كف  ذات احلالة املتغرية الصلة

القراءة، فتزيد من مدة تثبيت العني على الكلمات، مما يؤدي 
 & ,Vasilev, Parmentier, Angele)إىل بطء القراءة 

Kirkby, 2019). 
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ويف سياق النتيجة املتعلقة بأفضلية الكف يف حالة 
 ،املشتتات عدمية الصلة مقارنة باملشتتات ذات الصلة باملهمة

اإلدراكي للمنبهات ذات الصلة  العبءيشري الباحثون إىل جن 
عدمية  العبء اإلدراكي للمشتتاتمن  كربباملهام يكون عادًة ج

 وبشكل عام ميكن عزو .(Lavie, 2015) ملهمةالصلة با
التداخل اإلضايف إىل استخدام تخزن مؤقت يف هذا ب اسبج

السمعية  النوعية احلسيةالذاكرة، والذي حيتفظ بعناصر من 
ستجابة ملهمة االإعداد  ُيستخدم يف، للمنبهات والبصرية

ذات النوعية مع وجود عوامل تشتيت االنتباه و تسمية األلوان. 
والسمعية، جصبحت مهمة اختيار االستجابة  احلسية البصرية

وعية ـبنجكثر صعوبة مما كانت عليه يف حالة تشتيت االنتباه 
هناك املزيد من العناصر للبحث كان   إذط، ـدة فقـواح يةــــحس

 .)(Elliott, et al., 2014 فيها عند إعداد استجابة
دراسات  إليه تمع ما توصل هذه النتائج يف حني تتعارض

 (Miller, et al., 2017; Thackray & Jones, 1971)جخرى 
من عدم وجود فروق دالة بني اجملموعة اليت جدت مهمة 

يف حالة  اسرتوب يف ظل وجود مشتت مسعي وتلك اليت جدهت
عدم وجود مشتت مسعي. بل إن بعض الدراسات جشارت إىل 

ه وزمالؤ فرييل  وجد فقدالتأثري اإلجيايب للمشتتات على األداء، 
(Farley et al., 2003) ، ًعلى لضوضاء السمعية ل اإجيابيً  اتأثري
ا يشري إىل جن اختبار سرتوب رمبا مم .سرعة اإلدراك والتمييز

يعكس احلساسية ألنواع حمددة من التداخل اإلدراكي، والذي 
رمبا ال يرتبط بشكل جساسي مبا هو شائع عن القابلية للتشتت 

(Thackray, et al., 1972). 
مهمة   يف تلك الدراسة اليت استخدمتتبنيم وهو ما 

يف  جن من قاموا بالتجربة فيها تبنيم  إذ ،سرتوب لتسمية األلوان
ا ممن قاموا بأدائها يف غياب جفضل كثريً كان جداؤهم ضوضاء  ال

اإلثارة  يرجع إىلتركيز االنتباه ا يشري إىل جن ممالضوضاء، 
جن زيادة افرتاض مع ذلك تفق وي ،النامجة عن الضوضاء

، حبيث ال يلتفت النتباهل اتضييقً  حتدث نفعاليةثارة االستثاال
 & ,O'Malley)الفرد إىل مشتتات ذات صلة باملهمة 

Poplawsky, 1971). ميكن تفسريه بأنه عندما  األمر الذي
 م يعملون علىفإهن ،املشتتاتيؤدي املشاركون املهام يف وجود 

وهي هنا تسمية  –تضييق انتباههم حنو املعلومات ذات الصلة
 .(Sellaro, 2013) تقليل تداخل سرتوب ثم من و  –األلوان

جن املشاركني عندما  (Smith, 1991)قد جوضح مسيث و 
بيد جن  ،ينفذون مهمة ما فإن ذلك رمبا يكون بطرق متنوعة

ا. وقد الضوضاء جتعلهم يتبنون ويفضلون اسرتاتيجية دون غريه
مبرور الوقت على اكتشافهم للقواعد جقر  املشاركون بأهنم 

ليب امليكانيكية حلل املشكالت املرتبطة بأداء املهمة، واألسا
 ومبجرد تطوير هذه االسرتاتيجية؛ مل يعد للضوضاء جي تأثري.

سبب التعارض بني نتائج الدراسة احلالية وتلك  وقد يرجع
درجة  إىلالدراسات اليت مل جتد تأثريًا للمشتتات على األداء، 

فرمبا مل تكن مهمة سرتوب بإجراءاهتا املتبعة يف ، صعوبة املهمة
الدراسة الراهنة على درجة من الصعوبة اليت جتعل لدى 

 تشري حبوث جذب إذاملشاركني قدرة على مقاومة التشتت، 
 جذبجن زيادة صعوبة املهمة يقلل من احتمال إىل االنتباه 
 ،ألداءومن ث يقلل جيًضا من الضرر الذي سيحدث ل ،االنتباه
مي من حتعلى املهمة احملورية الرتكيز شدة إىل ذلك جن  جضف

جذب صلة عدمي الحبيث يصعب على جي شيء  ،التشتت
 ,Sӧrqvist & Marsh, 2015; Berti & Schrӧger) االنتباه

 جسهل املستخدمة هنا االستجابة اليدوية تورمبا كان .(2003
لفة، نظرًا ألنه يتم تأديتها بأصابع تخت من االستجابة الصوتية،

، وهو ما يتم تأديتها بالفم فقط يف حني جن االستجابة الصوتية
يقلل من تنافس االستجابة اليدوية مع الكلمات عدمية الصلة، 
يف حني يزداد التنافس بني االستجابة الصوتية والكلمات 

 .(Augustinova, et al., 2019) عدمية الصلة

 والتوصيات:الخالصة 

تأثري املشتتات هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن 
ثري سرتوب، السمعية ذات الصلة وعدمية الصلة باملهمة على تأ

وكشفت النتائج عن وجود تأثري سليب للتشتت السمعي على 
قدرة كف االستجابة، كما كشفت عن وجود فرق بني تأثري 
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ري سرتوب يف سرتوب يف حماوالت التعرف على الكلمة وتأث
وهو ما يتعارض مع فكرة جن  حماوالت التعرف على اللون.

 رغمالوب. االستجابة كف علىالقدرة  مقاومة التشتت قد تعزز
وجود تأثري سليب للمشتتات بحتقق فرضي الدراسة،  من

السمعية ذات الصلة وعدمية الصلة على القدرة على كف 
باستخدام مهمة االستجابات غري املناسبة واليت مت دراستها 

سرتوب، يظل السؤال الذي يطرح نفسه اآلن، وهو إىل جي 
ميكن جن  امدى يعد تأثري هذه املشتتات السمعية تأثريًا عامً 

يظهر عند استخدام مهام جخرى يف دراسة القدرة على الكف، 
 باستخدام مهمة فالنكر جو غريها؟ وإىل جي مدى ولتكن مثاًل 

احلسية لالستجابات على كف  ميكن جن يؤثر اختالف النوعية
فقد   االستجابة عند األداء على مهمة سرتوب جو غريها؟

كلة يف عدم القدرة على تسجيل استجابات هناك مشكانت 
صوتية بالدقة نفسها اليت ميكن هبا تسجيل زمن االستجابة 

، خاصة (يتم تسجيلها آلًيا من خالل احلاسوب إذاليدوية )
ا بوحدة املللي ثانية، وهو ما وجن تسجيل الزمن كان مقدرً 

يعوق إمكانية التسجيل الدقيق لزمن االستجابة الصوتية، إذا 
 ما حاول الباحث تسجيلها بنفسه. 
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Abstract: The ability of response inhibition is one of the executive functions that contribute to curbing irrelevant 
information. The present study aimed to detect the effect of relevant and irrelevant auditory distractors on the Stroop effect, 
which is an indicator of the response inhibition ability. The study was conducted on thirty of university students, who 
performed Stroop task, according to factorial experimental design that includes two independent variables; auditory 
distraction and the type of trials in the Stroop task. The results revealed a negative effect of auditory distraction on the ability 
of response inhibition. In addtition, the results showed a difference between Stroop effect within the word recognition trials 
and Stroop effect in the color recognition trials, and the effect of auditory distraction on the response inhibition ability varied 
depending on the type of trials. 

Keywords: Processing, Stroop task, Response Inhibition, Attention Capture, Interference, Changing-State Effect. 
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أثر فاعلية بدائل مفردات الصواب والخطأ المتعدد على معالم المفردات واألفراد في ضوء نظرية القياس التقليدية ونموذج 
 االستجابات المتدرجة

 

 محمد محمود محمد عبدالوهاب
 القرى باململكة العربية السعودية وجامعة املنيا جبمهورية مصر العربيةجامعة أم  -كلية الرتبية 

 

  هـ23/8/1441 وقبل -هـ 30/3/1441 قدم للنشر

صني وفق سعى البحث احلايل إىل تقصي أثر فاعلية بدائل مفردات الصواب واخلطأ املتعدد على معامل صعوبة املفردات ومعامل متييزها وقدرات املفحو المستخلص: 
خلطأ املتعدد، والتحقق من نظرييت القياس التقليدية ومنوذج االستجابات املتدرجة، وقد مت بناء اختبار حتصيلي يف مقرر االختبارات واملقاييس من نوع الصواب وا

( صور منها يف فاعلية بدائل مفرداهتا 4( صور اختبارية منه، حبيث ختتلف )8( طالبًا يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى، وقد مت تكوين )423صالحيته، وتطبيقه على )
ستجابات املتدرجة، ومت التحقق من مالءمة مفردات يمي  الصور، وقد ( صور أخرى يف فاعلية بدائل مفرداهتا وفق منوذج اال4وفق النظرية التقليدية، وختتلف )

ة وفق نظرية القياس أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات معامل صعوبة املفردات ومتوسطات معامل متييزها ومتوسطات قدرات الطالب املقدر 
فردات، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات معامل صعوبة املفردات ومتوسطات معامل متييزها التقليدية تعزى يميعها إىل اختالف فاعلية بدائل امل

 ومتوسطات قدرات الطالب املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة تعزى إىل اختالف فاعلية بدائل املفردات. 

 نظرية االستجابة للمفردة، نظرية القياس التقليدية، منوذج االستجابات املتدرجة. مفردات الصواب واخلطأ املتعدد، فاعلية البدائل،: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة:

يسعى املتخصصون يف القياس النفسي ومعدو االختبارات 
أنواع املفردات  يمي التحصيلية إىل حتري الدقة يف صياغة 

االختبارية؛ وذلك من أجل حتقيق أفضل اخلصائص السيكومرتية 
لالختبارات ومفرداهتا املختلفة، وتقدير السمة أو القدرة موض  

وقد تناولت كثري من  القياس بدرجة عالية من الدقة واملوضوعية؛
البحوث واملصادر العلمية يف جمال القياس النفسي املشكالت 

 املتعلقة بصياغة أمناط املفردات املختلفة.
نواع املفردات أثر أك وإذا كانت مفردات االختيار من متعدد تعد  
واختبارات القدرات  انتشارًا واستخداًما يف االختبارات التحصيلية

املعرفية؛ ملا تتمت  به من مزايا مثل تغطيتها الواسعة للمحتوى املراد 
وسهولة تصحيحها  ،قياسه، وقصر الزمن املستغرق يف اإلجابة عنها
، (Jovanovska, 2018ومتتعها بدرجة عالية من الصدق والثبات )

 ,Lin, Singh)وسهولة التحليل الكمي والكيفي لالستجابات عنها 

Rebello, Engelhardt, & Singh, 2012) مفردات الصواب ، فإن
أيًضا أحد أشكال  تعد   Multiple true – false itemsواخلطأ املتعدد 

تتكون من منت على هيئة يملة  إذمفردات االختيار من متعدد، 
ناقصة أو سؤال متبوع بعدة بدائل لإلجابة قد يكون بعضها أو  

( √كلها صحيًحا أو خطأً، ويقوم فيها املستجيب بوض  عالمة )
)أبو جراد،  استجابة لكل بديل من البدائل)×( أو عالمة 

بكل املزايا اليت تتمت  (، ومن مث فإهنا Javid, 2014؛ 2015
تتمت  هبا مفردات االختيار من متعدد باإلضافة إىل أهنا تراعي 
املعرفة اجلزئية باحملتوى لدى الطالب، كما ميكن من خالهلا 
احلصول على استجابات متعددة يف وقت حمدد، وتغطية أوس  

وتقليل فرص التخمني عنها، وسهولة  للمحتوى املراد قياسه،
 & Ebel؛ 2009صياغتها وإعدادها )الصمادي وسواملة، 

Frisbie, 1991 كما أهنا أفضل يف زيادة قدرة الطالب على ،)
االحتفاظ بالتعلم، وتقدم معلومات عن مدى معرفة 
املفحوصني بالبدائل األخرى وليس البديل الصحيح فقط 

(Couch, Hubbard & Brasil, 2018 فضاًل عن أهنا األكثر ،)
فائدة عند قياس املعلومات املعقدة أو املركبة اليت تتطلب وض  

عدة بدائل صحيحة، وأفضل يف قياس مستويات التفكري 
األكثر تعقيًدا من تلك اليت تقيسها مفردات االختيار من 

 (.Brassil & Couch, 2019متعدد )
تعدد ما يعاب هذا، ويعاب على مفردات الصواب واخلطأ امل

على غريها من املفردات ذات اإلجابات املنتقاة وهو إمكانية ختمني 
اإلجابة عنها بشكل صحيح؛ سواء كان ختمينًا عشوائيًا؛ أو كان 
ختمينًا ذكيًا أو متعلًما ناجتًا عن استفادة املفحوص من أخطاء 
صياغة املفردة، مما قد يؤدي إىل خطأ يف تقدير السمة أو القدرة 

(Haladyna, 2004 .) 
وقد وض  علماء القياس عدة قواعد لصياغة مفردات االختيار 
من متعدد عامة لتحسني جودهتا وتقليل فرص التخمني عنها؛ 

ضرورة أن تكون املشتتات )املموهات( على  ولعل أمهها وأقواها
درجة عالية من الفاعلية من خالل إنشاء بدائل منطقية وغري 

( وتبدو Lowe, 1991؛ 1989صحيحة يف نفس الوقت )الزيات، 
جذابة للطلبة الذين يفتقدون املعرفة الكافية؛ لكي تصرف ذهنهم 

 Brookhart & Nitko, 2015; Ingale, Giriعن البديل الصحيح )

& Doibale, 2017 وهذه ليست مهمة سهلة على كثري من ،)
 & Shin, Guoمعدي االختبارات، ومتثل حتديًا كبريًا أمامهم )

Gierl, 2019 أما عن مفردات الصواب واخلطأ املتعدد فقد أشار .)
( أن املعرفة الشاملة بقواعد كتابتها مل تكتمل 2015أبو جراد )

به بدرجة كبرية مفردات االختيار من بعد. فعلى الرغم من أهنا تش
متعدد، وتشرتك معها يف كثري من قواعد كتابتها، إال أهنا ال تتضمن 
بدياًل واحًدا صحيًحا وعدة مموهات، ولكنها تتضمن بدائل قد 

 يكون يميعها أو بعضها صحيًحا أو خطأً.
ومن هذا املنطلق؛ فإنه ال يصح استخدام مصطلح فاعلية 

ات الصواب واخلطأ املتعدد، ويستخدم مصطلح املشتتات يف مفرد
فاعلية البدائل بداًل منه للداللة على قدرة البديل على التمييز بني 

 مستويات القدرة أو السمة املقيسة.
نظرية التقليدية ومزايا الومن ناحية أخرى فإنه يف ظل قصور 

لمقارنة لسعت الدراسات فقد ، نظريًانظرية االستجابة للمفردة 
يهما السيكومرتية للتحقق مما نسب إل يف كثري من القضاياما هبين



 ...أثر فاعلية بدائل مفردات الصواب واخلطأ املتعدد على معامل املفردات واألفراد يف ضوء نظرية القياس حممد بن حممد عبد الوهاب: 
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 ;Eleje, Onah & Abanobi, 2018عمليًا، مثل دراسات )

Jabrayilov, Emons & Sijtsma, 2016) . 
ولعل أكثر ما مييز نظرية االستجابة للمفردة عن النظرية 

، Invarianceالتقليدية هو سعي األوىل لتحقيق مبدأ الالتغاير 
والذي يعين استقاللية تقدير قدرات األفراد عن اخلصائص 
السيكومرتية لالختبار ومفرداته، وكذلك استقالل تقدير بارامرتات 

 املفحوصنياملفردات واخلصائص السيكومرتية لالختبار عن عينة 
(Hambleton & Jones, 1993; Hambleton, Swaminathan 

& Rogers, 1991 ة بدائل املفردات جيب أن فإن فاعلي من مثم (، و
 تكون أيًضا مستقلة عن عينة األفراد املطبق عليهم املفردات.

وللحكم على فاعلية البديل يف مفردات الصواب واخلطأ املتعدد 
وفق نظرية القياس التقليدية جيب أن يكون عدد املفحوصني 
مرتفعي القدرة الذين استجابوا للبديل بطريقة صحيحة أكرب من 

منخفضي القدرة، وميكن حساب فاعلية البدائل يف ضوء نظرائهم 
هذه النظرية مثل طريقة حساب معلم التمييز، وذلك من خالل 
حتديد املفحوصني مرتفعي ومنخفضي القدرة أو السمة )أعلى 

% من املفحوصني يف الدرجة اخلام الكلية( 27% وأقل 27
(Eaton; Johnson; Frank & Willoughby, 2019 .) 

االهتمام منصبًا على يكون أما يف نظرية االستجابة للمفردة 
املفردات نفسها وليس الدرجة الكلية عند تقدير القدرات 

(Hambleton & Jones, 1993 .) أشار جرييل وبولوت وقد
( أن حتليل Gierl, Bulut, Guo & Zhang, 2017وجي وزهانج )

ج االستجابة املشتتات يف مفردات االختيار من متعدد وفق مناذ 
للمفردة )مثل النموذج اإلمسي لبوك ومنوذج االستجابات املتدرجة( 
جيب أن يتم جنبًا إىل جنب م  تقدير قدرات املفحوصني 

 وبارامرتات املفردات.
؛ 2005؛ الصمادي، 2015وقد استخدم )أبو جراد، 

 Partial( منوذج التقدير اجلزئي 2009الصمادي وسواملة، 

credit model يف  ج مفردات الصواب واخلطأ املتعدد،يف تدري
( منوذج االستجابات املتدرجة Brad, 2003استخدمت ) حني

Graded Response Model ،نتائج دراسة  توصلتوقد  يف ذلك

فضلية استخدام منوذج االستجابات أل( 2019عبدالوهاب )
املتدرجة عن منوذج التقدير اجلزئي يف تدريج مفردات الصواب 

سمح واخلطأ املتعدد؛ ذلك ألن منوذج االستجابات املتدرجة ي
املتعدد يف بارامرتات  أباختالف مفردات الصواب واخلط

يفرتض منوذج التقدير اجلزئي تساوي يمي   يف حنيمتييزها، 
املفردات يف بارامرتات متييزها، وهو افرتاض غري واقعي ويصعب 

 حتقيقه عملًيا.
لتدريج املفردات متعددة املتدرجة  منوذج االستجاباتويستخدم 

فئات االستجابة، ويسمح باختالف املفردات يف معامل العتبات 
،  response category الفارقة لكل قسم من أقسام االستجابة

وكذلك يسمح باختالف املفردات يف معامل متييزها، م  وجود معلم 
ثنائي  ا للنموذج، ويعد امتدادً متييز واحد لكل أقسام االستجابة

البارامرت، لكنه طور ليتناسب م  املفردات اليت يتم تصحيحها يف 
ا واإلجابة عدة مستويات من األداء تق  بني اإلجابة اخلطأ كليً 

الصحيحة التامة، وتتمثل بارامرتات املفردة وفق هذا النموذج يف 
بارامرت متييز واحد، وعدة بارامرتات للصعوبة تسمى العتبات الفارقة 

threshold parameters  وعددها يساوي عدد أقسام االستجابة
 .(Sumi & Miyazawa, 2017)( 1مطروًحا منه )

ويتم تقدير االحتمال الفعلي إلجابة فرد ما عن قسم ما من 
أقسام االستجابة وفق منوذج االستجابات املتدرجة يف مرحلتني، 

من  يتم يف املرحلة األوىل تقدير احتمال وقوع الفرد يف قسم ما
 (1خالل معادلة النموذج ثنائي البارامرت )

 
 (1معادلة )

( من أقسام x( على القسم )θالقدرة ) يمتثل احتمال إجابة الفرد ذ Pxi(θ)حيث 
إىل معلم تدريج جيعل الدالة  D(، وتشري ai( ذات بارامرت التمييز )iاملفردة ) االستجابة عن

اللوجستية قريبة إىل احلد األقصى من الدالة الطبيعية )دالة التوزي  االعتدايل( وله قيمة ثابتة مقدارها 
 حيول الدالة إىل الدالة االحتمالية. 2.718( إىل ثابت قيمته exp(، وتشري )1.7)

الفرد من ويف املرحلة الثانية يتم تقدير االحتمال الفعلي إلجابة 
خالل طرح احتمال إجابة الفرد عن قسم ما من أقسام االستجابة 

 (:2من احتمال إجابته عن القسم اجملاور له، من خالل املعادلة )

 (2معادلة ) 
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ويف حالة حتول املفردة إىل مفردة ثنائية تتحول معادلة منوذج 
en, Chاالستجابات املتدرجة إىل معادلة النموذج ثنائي البارامرت )

Ip, Xu, Sun & Hsu, 2012.) 
الطراونة واملناسية، ؛ 1989)الزيات، وقد تناولت دراسات 

 & Cizek؛ 2007؛ عيلبوين، 2011العطوي، ؛ 2018

O'Day, 1994; Tarrant, Ware & Mohammed, 2009; )  فاعلية
ومل يتم العثور على أية  ات يف مفردات االختيار من متعدد،املشتت

 دراسة تناولت فاعلية بدائل مفردات الصواب واخلطأ املتعدد.
وقد اختلفت نتائج الدراسات اليت تناولت فاعلية املشتتات يف 

نظرية القياس اليت اعتمدت مفردات االختيار من متعدد باختالف 
عليها، فقد توصلت الدراسات اليت متت يف ضوء نظرية القياس 

؛ 2011؛ العطوي، 1989)الزيات، التقليدية، مثل دراسات 
Cizek & O'Day, 1994; Tarrant, Ware & Mohamemed, 

أن املموهات غري الفعالة يسهل استبعادها إذا امتلك إىل  ( ;2009
تصبح املفردة أكثر سهولة،  من مثم املفحوص معرفة جزئية بسيطة، و 

وتزداد فرص اختيار الطالب منخفضي املستوى للبديل الصحيح 
يقل معامل متييزها وصدقها مما يفقد املفردة قدرهتا التمييزية، ومن مث 

وثباهتا الرتفاع قابليتها للتخمني واخنفاض تباين درجات الطالب 
 يف حني، ليًاعليها، وهذا يؤثر على صدق وثبات االختبار ك

توصلت الدراسات اليت تناولت فاعلية مشتتات مفردات 
االختيار من متعدد يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة إىل 

بدراسة أثر  (2007عيلبوين )فقد قام نتائج خمتلفة إىل حد ما، 
عدد البدائل وقدرة املموهات يف مفردات االختيار من متعدد على 

لى التوافق م  النموذج التمييز بني مستويات القدرة املختلفة ع
( 50ثالثي املعلم، باستخدام ثالثة صور اختبارية لكل منها )

مفردة، تكونت مفردات الصورة األوىل منهم من مخسة بدائل، 
والثانية من ثالثة بدائل وذلك حبذف مموهني بشكل عشوائي من 
الصورة األوىل، أما الثالثة فتتكون من ثالثة بدائل وذلك حبذف 

ق البحث على ب  األقل متييزًا من الصورة األوىل، وقد ط  املموهني 
( طالبًا وطالبة يف الصف التاس  األساسي مبنطقة إربد، 1656)

وأظهرت النتائج عدم وجود أثر لطريقة حذف املموهات يف 
مفردات االختيار من متعدد على خصائص االختبار ومفرداته وفق 

( بدراسة 2018واملناسية ) النموذج ثالثي املعلم، كما قام الطراونة
أثر عدد مموهات مفردة االختيار من متعدد على تقدير اخلصائص 

أعدا ثالثة  إذالسيكومرتية للفقرات وفق النموذج الثنائي البارامرت، 
مفردة من نوع االختيار من  30من  امنه مناذج اختبارية تتكون كل  

كون عدد متعدد، ختتلف فقط يف عدد مموهات املفردات، حبيث ي
( يف النموذج األول والثاين والثالث على 4، 3، 2املموهات )

( طالب وطالبة، 1500الرتتيب، وقد مت تطبيق البحث على )
( طالب وطالبة لكل منوذج اختباري، وقد توصلت 500بواق  )

نتائج الدراسة إىل عدم وجود أثر لعدد املموهات على دقة تقدير 
 االختبار.اخلصائص السيكومرتية ملفردات 

وبالنظر لنتائج هذه الدراسات يتبني اختالف تأثري فاعلية بدائل 
فقرات االختيار من متعدد باختالف نظرية القياس املستخدمة يف 

 والتحقق من صالحية االختبار. حتليل الفقرات

 مشكلة البحث:
لالختبارات على دقة  تتوقف اخلصائص السيكومرتية

وجودة مفرداهتا يف قياس خمرجات التعلم، وهذه الدقة تتوقف 
على مراعاة قواعد صياغة املفردات، ولعل أهم هذه القواعد 

 ضرورة متت  بدائل اإلجابة بدرجة عالية من الفاعلية.
ومل جيد الباحث أية دراسة مت فيها تناول متغري فاعلية بدائل 

مبقارنة نتائج الدراسات اليت متعدد، إال أنه مفردات االختيار من 
تناولت فاعلية بدائل مفردات االختيار من متعدد وفق نظرييت 

)الزيات، القياس التقليدية ونظرية االستجابة للفقرة، مثل دراسات 
 ;Cizek & O'Day, 1994؛ 2011؛ العطوي، 1989

Tarrant, Ware & Mohamemed, 2009; )  اليت متت يف ضوء
؛ 2018الطراونة واملناسية، )نظرية القياس التقليدية، ودراسات 

متت يف ضوء نظرية االستجابة للفقرة، اليت  (2007عيلبوين، 
قد خيتلف تأثر تقدير معامل املفردات بعملية  ميكن استنتاج أنه

التخمني اليت قد تنتج عن اخنفاض فاعلية بعض البدائل باختالف 
على نظرية القياس، وهذا ما يسعى البحث احلايل إىل اختباره عمليًا 

ل دراسة أثر من خالمفردات الصواب واخلطأ املتعدد، وذلك 
فاعلية البدائل يف مفردات الصواب واخلطأ املتعدد على معامل 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=O%27Day%2C+Denis+M
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=O%27Day%2C+Denis+M
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=O%27Day%2C+Denis+M
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املفردات وقدرات املفحوصني وفق النظرية التقليدية ومنوذج 
وهذا ما مل تتعرض له أية دراسة سابقة، االستجابات املتدرجة، 

خالل التساؤالت من ميكن صياغة مشكلة البحث  من مثم و 
 اآلتية: 
اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل ما الداللة  -

صعوبة املفردات املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية تعود إىل 
 فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟

ما الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل  -
العتبات الفارقة للمفردات املقدرة وفق منوذج االستجابات 

رجة تعود إىل فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب املتد
 واخلطأ املتعدد؟

ما الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل متييز  -
املفردات املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية تعود إىل فاعلية 

 البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟
للفروق بني متوسطات معامل متييز ما الداللة اإلحصائية  -

املفردات املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة تعود إىل 
 فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟

ما الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات  -
الطالب املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية تعود إىل اختالف 

 ختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا؟الصور اال
ما الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات قدرات  -

الطالب املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة تعود إىل 
 اختالف الصور االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا؟

 أهداف البحث: 

 : الكشف عن يسعى البحث احلايل إىل
الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل صعوبة  -

تعود إىل اليت املفردات املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية 
 .فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد

الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل العتبات  -
اليت تجابات املتدرجة الفارقة للمفردات املقدرة وفق منوذج االس

تعود إىل فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ 
 .املتعدد
الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل متييز  -

عود إىل اليت تاملفردات املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية 
 .فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد

لة اإلحصائية للفروق بني متوسطات معامل متييز الدال -
تعود اليت املفردات املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة 

 .إىل فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد
الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات  -

إىل  تعوداليت الطالب املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية 
 .اختالف الصور االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا

الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات قدرات  -
تعود إىل اليت الطالب املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة 
 .اختالف الصور االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا

 أهمية البحث: 
( يعد البحث احلايل أحد البحوث النادرة يف جمال القياس 1

والتقومي اليت تناولت فاعلية بدائل مفردات الصواب واخلطأ املتعدد 
وأثرها يف اخلصائص السيكومرتية ملفردات االختبار وقدرات 
املفحوصني وفق نظرييت القياس التقليدية واالستجابة للمفردة؛ مما 

 ي يف العامل العري.قد يثري الرتاث السيكومرت 
 ( قد يسهم البحث يف الوصول حلل مشكلة سيكومرتية2
تتعلق بعدم قدرة معدي فقرات الصواب واخلطأ املتعدد على  واقعية

ائل متقاربة يف درجة فاعليتها، مما قد يسهم يف حل دصياغة ب
يف تقدير ما ميتلكه  التخمني على هذه الفقراتتأثري مشكلة 

 .رة أو السمة موض  القياساملختربون من القد
االختبارات التحصيلية  معديقد يفيد البحث احلايل ( 3

بشكل خاص والنفسية بشكل عام يف اعتماد إحدى أو كال 
نظرييت القياس التقليدية أو االستجابة للفقرة يف حتليل فقرات 

 ذات البدائل املختلفة يف درجة فاعليتها. الصواب واخلطأ املتعدد
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البحث إىل زيادة وعي القائمني على إعداد ( قد يؤدي 4
االختبارات مبزايا مفردات الصواب واخلطأ املتعدد، وزيادة 

 استخدامها يف االختبارات املختلفة يف الفرتات القادمة.
( قد يؤدي البحث إىل مزيد من الكتابات والبحوث العلمية 5

وكثري يف موضوع اختبارات الصواب واخلطأ املتعدد وقواعد صياغتها 
من القضايا السيكومرتية حوهلا وورش عمل للتدريب على 

 صياغتها.
( قد يسهم البحث يف تزويد الباحثني الراغبني باستخدام 6

نظرية االستجابة للمفردة يف تدريج مفردات االختبارات واملقاييس 
 النفسية باخلطوات العلمية الالزمة هلذا التدريج.

 مصطلحات البحث:
 من اخلطأ املتعدد: وهي تعد شكاًل مفردات الصواب و  -

أشكال مفردات االختيار من متعدد وتتكون من منت واحد وعدة 
بدائل بعضها أو كلها صحيحة أو خطأ، ويطلب فيها من 
املستجيب االستجابة لكل بديل من البدائل على حدة بوض  

 (.Ebel & Frisbie, 1991)×( )( أو عالمة √عالمة )
قدرة فاعلية البديل يف مفردات الصواب واخلطأ املتعدد:  -

لسمة املقيسة وإظهار البديل على التمييز بني مستويات القدرة أو ا
 .االفروق بينه

معلم صعوبة املفردة يف ضوء نظرية القياس التقليدية: متوسط  -
درجات الطالب على املفردة مقسوًما على الدرجة العظمى للمفردة 

 ,Cappelleri, Jason Lundy & Haysاالستجابات )متعددة 

( 0.75، 0.25(، ويكون مقبواًل إذا تراوحت قيمته بني )2014
(, 2001Scialfa, Legare, Wenger & Dingley.) 

معلم العتبة الفارقة لقسم من أقسام االستجابة يف املفردة يف  -
 ضوء منوذج االستجابات املتدرجة: يعرب عن صعوبة االنتقال من
قسم من أقسام االستجابة إىل القسم الذي يليه، وهو نقطة على 
متصل السمة أو القدرة املقيسة تقابل نقطة انقالب املنحىن املميز 

 0.5لقسم االستجابة واليت تكون مقابلة الحتمال إجابة مساويًا 
(Samejima, 2016 ويعد عدد معامل العتبة الفارقة يف املفردة ،)

( عتبات فارقة نظرًا ألن عدد أقسام 4حلايل )الواحدة يف البحث ا
 ( أقسام5االستجابة )

معلم متييز املفردة يف ضوء نظرية القياس التقليدية: قدرة املفردة  -
على إظهار الفروق بني مرتفعي ومنخفضي السمة أو القدرة، 
وحيسب من خالل طرح معامل صعوبة املفردة يف اجملموعة الدنيا 

 0.2ا، ويعد مقبواًل إذا زادت قيمته عن منه يف اجملموعة العلي
(Eaton; et al., 2019). 

معلم متييز املفردة يف ضوء منوذج االستجابات املتدرجة: قدرة  -
املفردة على إظهار الفروق بني املستويات املختلفة يف القدرة موض  
القياس، وحيسب من خالل ميل املنحىن املميز ألي قسم من 

نقطة انقالب املنحىن املقابل الحتمال إجابة أقسام االستجابة عند 
 (.Samejima, 2016) 0.5قدره 

  حدود البحث:
 حتددت نتائج البحث احلايل من خالل:

( طالبًا بكلية الرتبية جامعة أم القرى يف 423عينة قوامها ) -
مرحليت البكالوريوس والدبلوم الرتبوي يف الفصلني الدراسيني األول 

 هـ.1438 -1437اجلامعي والثاين من العام 

( صور اختبارية يف مقرر االختبارات واملقاييس مكون  8عدد ) -
( مفردة من نوع الصواب واخلطأ املتعدد، ختتلف 25كل منها من )

يف فاعلية بدائل مفرداهتا، وفق نظرييت القياس التقليدية ونظرية 
 االستجابة للمفردة.

 االستجابة للمفردة.منوذج االستجابات املتدرجة كأحد مناذج  -
طريقة املعرفة اجلزئية يف تقدير درجات مفردات الصواب واخلطأ  -

 املتعدد.

  عينة البحث:
( طالبًا بكلية الرتبية جامعة أم القرى يف 423تكونت من )

مرحليت البكالوريوس والدبلوم الرتبوي يف الفصلني الدراسيني األول 
( 172، بواق  )هـ 1438 -1437والثاين من العام اجلامعي 

( طالبًا مبرحلة الدبلوم 251طالبًا مبرحلة البكالوريوس، وعدد )
الرتبوي، وقد مثلت العينة يمي  الطالب الذين يدرسون م  
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الباحث يف الفصلني الدراسيني؛ لتثبيت تأثري عدة عوامل على 
التحصيل ، مثل: طريقة التدريس، واحملتوى العلمي، وتوقيت 

 التطبيق ... اخل.

 اة البحث:أد
متثلت يف اختبار حتصيلي يف مقرر االختبارات واملقاييس  

 ية:توفق اخلطوات اآله ؤ مت بناو لطالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى، 
حتديد الغرض من االختبار: هدف االختبار إىل قياس  -

التحصيل يف موضوعات مقرر االختبارات واملقاييس يف أربعة 
بلوم، وهي املعرفة والفهم والتطبيق  مستويات معرفية وفق تصنيف

كتفاء هبذه املستويات من بني مستويات بلوم ، وقد مت اال والتحليل
 نظرًا ملستوى العينة وطبيعة املادة التعليمية املقدمة هلم.

حتديد احملتوى املراد قياسه: هدف االختبار إىل قياس التحصيل  -
وخصائصه، يف ثالثة موضوعات هي: القياس النفسي: مفهومه 

 .وبناء االختبار التحصيليوالشروط السيكومرتية للمقياس اجليد، 

حتديد األهداف التعليمية املراد قياسها: هدف االختبار إىل  -
( أهداف يف 6، 6، 4، 4( هدفًا تعليميًا، بواق  )20قياس )

 مستويات املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل على الرتتيب.
حتديد األوزان النسبية ملوضوعات احملتوى: مت حتديد األوزان  -

%( لكل موضوع من املوضوعات 35%، 40%، 25النسبية )
 الثالثة على الرتتيب يف ضوء عدد الساعات التدريسية. 

حتديد األوزان النسبية ملستويات األهداف التعليمية: مت حتديد  -
%( لكل مستوى 30%، 30%، 20%، 20األوزان النسبية )

من املستويات املعرفية األربعة )املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل(، 
 عدد األهداف الكلي.إىل عدد األهداف  نسبةوذلك من خالل 

وذلك لتحديد عدد وض  جدول مواصفات االختبار:  -
املفردات اليت ميكن من خالهلا قياس كل مستوى من مستويات 

 األهداف يف كل موضوع من موضوعات احملتوى املراد قياسه.

 1جدول 
 عدد مفردات االختبار موزعة في ضوء جدول مواصفات االختبار

 المستوى المعرفي للهدف الموضوع
 %(100المجموع ) %(30التحليل ) %(30التطبيق ) %(20الفهم ) %(20المعرفة )

 8 2 2 2 2 األول
 12 4 4 2 2 الثاني
 10 3 3 2 2 الثالث

 30 9 9 6 6 %(100المجموع )
( مفردة صواب 30صياغة مفردات االختبار: متت صياغة ) -

 حبيث ختتلف يف فاعليتها.( بدائل 6لكل مفردة )وخطأ متعدد، 
متت كتابة مثال توضيحي  صياغة تعليمات االختبار: -

ملفردات الصواب واخلطأ املتعدد؛ كما مت توضيح كيفية اإلجابة عنها 
 يف ورقة اإلجابة، ومت إعطاء الطالب الوقت الكايف لإلجابة عنها.

( 35ختبار على )التطبيق التجرييب لالختبار: مت تطبيق اال -
( طالبًا يف 20)طالبًا يف مرحلة البكالوريوس، و (15طالبًا بواق  )

مرحلة الدبلوم الرتبوي، للتأكد من فهم الطالب ملفردات االختبار، 
، والتحقق من صدق االختبار تدوين االستجاباتكيفية وتعليماته و 

 وثباته.

 :أيتما يالتحقق من صدق االختبار: ومت ذلك من خالل  -

أ( عرض مفردات االختبار واألهداف التعليمية ومستوياهتا 
( من أعضاء هيئة التدريس 7وجدول مواصفات االختبار على )

بقسم علم النفس بكلية الرتبية جبامعة أم القرى إلبداء آرائهم يف 
، وصحة الصياغة اتسعى لقياسه اليتف اهدلأل املفرداتقياس 

أسفرت هذه اخلطوة عن إجراء اللغوية والعلمية للمفردات، وقد 
 بعض التعديالت.

ب( حساب معامل االرتباط بني درجات الطالب على 
املقاييس" و  تمقرر "االختبارااالختبار ودرجاهتم على اختبار 

 (، مما يعد مؤشرًا على صدق االختبار.0.897النهائي، وقد بلغ )
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 ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ،التحقق من  -
 (، وهي قيمة مقبولة للداللة على الثبات.0.814وكانت قيمته )

 إجراءات البحث:
 :أيتمتثلت إجراءات البحث فيما ي 

حساب فاعلية بدائل مفردات الصواب والخطأ  -1
 المتعدد:

مت حتديد أعلى وأدىن يف ضوء نظرية القياس التقليدية:  -أ 
( طالبًا يف كل 114أي ) ليًامن الطالب على االختبار ك 27%

جمموعة، مث حساب فاعلية كل بديل من خالل قدرته على التمييز 
( كما يف 3بني مرتفعي ومنخفضي املستوى من خالل معادلة )

  (:2جدول )

فاعلية 
 البديل =

اجمليبني عنه بطريقة صحيحة يف عدد  –عدد اجمليبني عنه بطريقة صحيحة يف اجملموعة العليا 
 الدنيا

1 

معادلة     
 عدد الطالب الكلي×  0.27 (3)

 2جدول  3
 :فاعلية بدائل مفردات الصواب والخطأ المتعدد وفق نظرية القياس التقليدية وترتيبها في كل مفردة

 رقم
 المفردة

 البديل

 و هـ د ج ب أ

1 0.33 (2*) 0.29 (4) 0.36 (1) 0.31 (3) 0.27 (5) 0.24 (6) 
2 0.40 (3) 0.44 (1) 0.41 (2) 0.34 (5) 0.38 (4) 0.31 (6) 

3 0.44 (3) 0.52 (2) 0.62 (1) 0.34 (5) 0.39 (4) 0.29 (6) 

4 0.52 (2) 0.41 (5) 0.56 (1) 0.48 (4) 0.333 (3) 0.38 (6) 

5 0.48 (4) 0.63 (1) 0.51 (3) 0.40 (6) 0.59 (2) 0.42 (5) 

6 0.42 (1) 0.31 (4) 0.38 (2) 0.28 (5) 0.24 (6) 0.35 (3) 

7 0.39 (4) 0.41 (3) 0.30 (6) 0.49 (1) 0.46 (2) 0.33 (5) 

8 0.54 (3) 0.50 (4) 0.58 (2) 0.39 (6) 0.46 (5) 0.63 (1) 

9 0.35 (4) 0.32 (5) 0.38 (3) 0.42 (2) 0.46 (1) 0.29 (6) 

10 0.37 (5) 0.29 (6) 0.45 (3) 0.42 (4) 0.52 (1) 0.49 (2) 

11 0.66 (1) 0.58 (3) 0.52 (4) 0.61 (2) 0.39 (6) 0.46 (5) 

12 0.26 (6) 0.33 (5) 0.38 (4) 0.41 (3) 0.59 (1) 0.44 (2) 

13 0.28 (3) 0.29 (2) 0.23 (5) 0.38 (1) 0.21 (6) 0.27 (4) 

14 0.42 (4) 0.49 (2) 0.54 (1) 0.38 (5) 0.31 (6) 0.46 (3) 

15 0.39 (4) 0.36 (5) 0.42 (3) 0.27 (6) 0.53 (1) 0.49 (2) 

16 0.59 (1) 0.54 (2) 0.48 (4) 0.52 (3) 0.41 (6) 0.44 (5) 

17 0.45 (2) 0.47 (1) 0.41 (3) 0.27 (6) 0.33 (4) 0.29 (5) 

18 0.67 (1) 0.49 (4) 0.62 (2) 0.41 (6) 0.44 (5) 0.54 (3) 

19 0.35 (3) 0.29 (4) 0.43 (1) 0.38 (2) 0.24 (6) 0.27 (5) 

20 0.31 (5) 0.35 (3) 0.28 (6) 0.39 (1) 0.33 (4) 0.37 (2) 

21 0.24 (6) 0.47 (1) 0.38 (4) 0.41 (3) 0.29 (5) 0.43 (2) 

22 0.39 (5) 0.56 (1) 0.50 (2) 0.37 (6) 0.42 (4) 0.46 (3) 

23 0.45 (1) 0.38 (3) 0.41 (2) 0.36 (4) 0.34 (5) 0.31 (6) 
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 رقم
 المفردة

 البديل

 و هـ د ج ب أ

24 0.35 (1) 0.29 (4) 0.26 (5) 0.25 (6) 0.33 (2) 0.31 (3) 

25 0.51 (3) 0.66 (1) 0.58 (2) 0.47 (4) 0.29 (6) 0.41 (5) 

26 0.31 (6) 0.39 (5) 0.46 (4) 0.61 (2) 0.55 (3) 0.63 (1) 

27 0.33 (4) 0.37 (3) 0.31 (5) 0.47 (1) 0.27 (6) 0.39 (2) 

28 0.29 (4) 0.39 (1) 0.27 (5) 0.37 (2) 0.32 (3) 0.24 (6) 

29 0.26 (5) 0.31 (3) 0.23 (6) 0.28 (4) 0.37 (1) 0.35 (2) 

30 0.23 (6) 0.34 (4) 0.43 (3) 0.52 (1) 0.47 (2) 0.27 (5) 

 .بدائل املفردة يف الفاعلية*متثل القيمة خارج القوسني قيمة معامل فاعلية البديل، والقيمة داخل القوسني ترتيب البديل بني 
 يف ضوء نظرية االستجابة للمفردة: -ب 

تمييــــز للبــــارامرت  يقــــدرنظــــرًا ألن منــــوذج االســــتجابات املتدرجــــة 
كل مفردة من املفردات بكل بدائلها، وال يتم تقـدير بـارامرت لواحد ال

، فإنــه لتقــدير فاعليــة كــل بــديل ئل املفــردةلكــل بــديل مــن بــدا للتمييــز
مــن البــدائل ســيتم التعامــل مــ  كــل بــديل مــن بــدائل املفــردة علــى أنــه 

( مفـردة ثنائيـة 180مفردة مستقلة، أي يصبح االختبار مكونًا من )

االستجابة من نوع الصواب واخلطأ العادية، مث تقدير بارامرتات متييز 
باستخدام النموذج اللوغـاريتمي ثنـائي البـارامرت ، وذلـك هذه البدائل 

بعــد التحقــق مـــن افرتاضــات نظريـــة االســتجابة للمفـــردة مــن أحاديـــة 
البعد واالستقالل املوضعي والتحرر من السرعة يف البيانات، وكانـت 

ــــــدائل كمــــــا يف جــــــدول ) ــــــز هــــــذه الب ــــــارامرتات متيي (.3تقــــــديرات ب

 3جدول 
 :الصواب والخطأ المتعدد وفق نظرية االستجابة للمفردة وترتيبها في كل مفردةفاعلية بدائل مفردات 

رقم 
 المفردة

 البديل
 و هـ د ج ب أ

1 0.54 (2) 0.42 (4) 0.58 (1) 0.48 (3) 0.39 (5) 0.33 (6) 
2 0.64 (2) 0.68 (1) 0.55 (4) 0.48 (5) 0.58 (3) 0.42 (6) 

3 0.91 (3) 0.96 (2) 1.03(1) 0.78 (5) 0.82 (4) 0.66 (6) 

4 0.74 (3) 0.65 (4) 0.89 (1) 0.51 (6) 0.81 (2) 0.52 (5) 

5 0.91 (4) 1.21 (1)  0.99 (3) 0.73 (6) 1.12 (2) 0.78 (5) 

6 0.77 (1) 0.64 (4) 0.72 (2) 0.55 (5) 0.52 (6) 0.68 (3) 

7 0.72 (4) 0.82 (2) 0.59 (6) 0.88 (1) 0.62 (5) 0.77 (3) 

8 0.84 (3) 0.79 (4) 0.87 (2) 0.63 (6) 0.72 (5) 0.92 (1) 

9 0.51 (4) 0.43 (5) 0.58 (3) 0.61 (2) 0.68 (1) 0.41 (6) 

10 0.54 (5) 0.32 (6) 0.59 (4) 0.65 (3) 0.66 (2) 0.71 (1) 

11 0.88 (1) 0.72 (4) 0.75 (3) 0.78 (2) 0.67 (5) 0.63 (6) 

12 0.49 (6) 0.52 (5) 0.62 (4) 0.67 (3) 0.75 (1) 0.71 (2) 

13 0.29 (5) 0.35 (2) 0.32 (3) 0.27 (6) 0.37 (1) 0.31 (4) 

14 0.51 (4) 0.61 (2) 0.69 (1) 0.45 (5) 0.41 (6) 0.55 (3) 
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رقم 
 المفردة

 البديل
 و هـ د ج ب أ

15 0.47 (4) 0.42 (5) 0.53 (3) 0.39 (6) 0.71 (1) 0.66 (2) 

16 0.73 (1) 0.62 (4) 0.66 (3) 0.71 (2) 0.58 (5) 0.51 (6) 

17 0.58 (2) 0.66 (1) 0.52 (3) 0.34 (6) 0.43 (4) 0.35 (5) 

18 0.98 (1) 0.82 (3) 0.89 (2) 0.66 (6) 0.76 (5) 0.79 (4) 

19 0.26 (6) 0.31 (4) 0.28 (5) 0.34 (3) 0.43 (1) 0.35 (2) 

20 0.34 (5) 0.39 (3) 0.32 (6) 0.44 (1) 0.37 (4) 0.41 (2) 

21 0.44 (6) 0.68 (1) 0.55 (4) 0.61 (3) 0.49 (5 0.64 (2) 

22 0.69 (5) 0.88 (1) 0.77 (3) 0.61 (6) 0.74 (4) 0.82 (2) 

23 0.71 (1) 0.66 (3) 0.68 (2) 0.55 (4) 0.51 (5) 0.48 (6) 

24 0.89 (2) 0.96 (1) 0.84 (3) 0.74 (6) 0.81 (4) 0.77 (5) 

25 0.84 (3) 1.08 (1) 0.92 (2) 0.77 (4) 0.64 (6) 0.68 (5) 

26 0.66 (5) 0.72 (4) 0.55 (6) 0.87 (2) 0.81 (3) 0.97 (1) 

27 0.47 (4) 0.55 (3) 0.41 (5) 0.69 (1) 0.38 (6) 0.62 (2) 

28 0.36 (4) 0.56 (1) 0.34 (5) 0.49 (2) 0.41 (3) 0.32 (6) 

29 0.32 (2) 0.29 (3) 0.24 (4) 0.34 (1) 0.21 (6) 0.22 (5) 

30 0.42 (2) 0.46 (1) 0.35 (3) 0.30 (6) 0.33 (4) 0.31 (5) 

 تكوين الصور االختبارية: -
 ية رباعية البدائل، الصور األرب ( صور اختبار 8مت تكوين )

األوىل منها يف ضوء نتائج فاعلية البدائل وفق النظرية التقليدية، 
وتتكون مفردات الصورة األوىل من أعلى أربعة بدائل يف الفاعلية، 
وتتكون مفردات الصورة الثانية من أعلى ثالثة بدائل وأقل بديل يف 
الفاعلية، وتتكون مفردات الصورة الثالثة من أعلى بديلني وأقل 

الفاعلية، وتتكون مفردات الصورة الرابعة من أعلى بديل بديلني يف 
  الفاعلية، وتتكون الصور األرب يف الفاعلية وأقل ثالثة بدائل يف

اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة بنفس طريقة تكوين الصورة 
ولكن فاعلية البدائل وفق على الرتتيب األوىل والثانية والثالثة والرابعة 

 ل  بة للمفردة، م  مالحظة أن يمي  البدائل يف كنظرية االستجا
 املفردات تتمت  بدرجة مقبولة يف الفاعلية.

األولى  ق من مالءمة مفردات الصور األربعالتحق -3
 لمبادئ نظرية القياس التقليدية:

قسمة متوسط مت تقدير معامل صعوبة املفردات من خالل 
للمفردة  درجات الطالب على املفردة على الدرجة العظمى

، 0.262(، )0.686، 0.224، وقد تراوحت بني )(4)
( يف 0.772، 0.313(، )0.739، 0.285(، )0.712

( 28األوىل على الرتتيب، وقد كانت ) الصور االختبارية األرب 
فردة يف الصور االختبارية مفردة منهم يف املدى املقبول لصعوبة امل

 ارقمن ااملفردتكانت  يف حني(، 0.75: 0.25، وهو )األرب 
( غري مالئمتني وفًقا ملعاملي صعوبتهما يف الصورتني 30، 24)

مث مت ، تيب فتم حذفهما من الصور الثماناألوىل والرابعة على الرت 
من خالل حتديد أفراد اجملموعتني تقدير معامل متييز املفردات 

العليا والدنيا يف الدرجة الكلية لالختبار، والبالغ نسبة كل 
( طالًبا، مث 114%( من أفراد العينة أي ) 27)منهما 

حساب معامل صعوبة املفردة يف كل جمموعة منهما عن طريقة 
قسمة متوسط درجات أفراد اجملموعة على الدرجة العظمى 

(، مث طرح معامل صعوبة املفردة يف اجملموعة الدنيا 4للمفردة )
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حت معامل تراو من معامل صعوبة املفردة يف اجملموعة العليا، وقد 
(، 0.538، 0.314(، )0.556، 0.336التمييز بني )

( وقد كانت يمي  0.489، 0.246(، )0.518، 0.273)
مقبولة لزيادة معامل متييز  ردات يف الصور االختبارية األرب املف

ترتب على هذه  من مثم و ، (0.2املفردات عن القيمة املقبولة )
اخلطوة حذف مفردتني من املفردات ليصبح عدد املفردات املقبولة 

 ( مفردة.28وفق مبادئ نظرية القياس التقليدية )
ردة التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للمف -4

 األخيرة: لبيانات صور االختبار األربع

أ( التحقق من أحادية البعد: مت إجراء التحليل العاملي 
ستكشايف للبيانات املستمدة من مفردات الصور االختبارية اال

( مفردة بعد 28اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وذلك لعدد )
حذف املفردتني غري املالئمتني وفق مبادئ النظرية التقليدية، 
ا وكانت قيم اجلذر الكامن للعامل األول أكرب من ضعف قيمته

، وهذا يعين حتقق افرتاض أحادية للعامل الثاين يف الصور األرب 
(، وذلك كما يف Reckase, 1979البعد وفًقا ملا أشار إليه ريكاس )

 (.4جدول )

 4جدول 

 األخيرة نهما في الصور االختبارية األربعقيم الجذر الكامن للعاملين األول والثاني والنسبة بي
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الصورة االختبارية

 10.02 10.98 11.43 11.31 الجذر الكامن للعامل األول
 4.43 4.62 4.14 4.25 الجذر الكامن للعامل الثاني
 2.26 2.37 2.75 2.65 النسبة بين الجذرين الكامنين

ب( التحقق من االستقالل املوضعي ملفردات الصور االختبارية 
دات مت حساب معامالت االرتباط بني درجات املفر  إذاألرب : 

، وذلك لكل أفراد العينة، ولطالب بعضها بعًضا يف الصور األرب 
اجملموعة العليا، واجملموعة الدنيا، مث مت حتديد أقل معامل ارتباط 

كل حالة، كما مت حساب متوسط وأعلى معامل ارتباط يف  
، كما يف جدول احلاالت األرب  معامالت االرتباط بني املفردات يف

(5.) 

 5جدول 
  :أقل وأعلى ومتوسط معامالت االرتباط بين مفردات الصور االختبارية

( أن متوسط معامالت االرتباط بني 5ويتضح من جدول )
يف  ليًااملفردات يف اجملموعتني العليا والدنيا أقل منه يف حالة العينة ك

معامالت االرتباط قريبة من ، ويمي  متوسطات احلاالت األرب 
 (.Önder, 2007الصفر، مما يعين حتقق شرط االستقالل املوضعي )

أتيح الوقت الكايف للطالب  إذج( التحرر من السرعة: 
لالستجابة عن مفردات االختبار، ومت التأكد من عدم وجود أية 

 عامل السرعة يف أداء الطالب.يؤثر  حىت المفردة بدون إجابة، 
 مفردات الصور االختبارية األربع التحقق من مالءمة -5

 األخيرة الفتراضات نموذج االستجابات المتدرجة: 

 معامالت االرتباط متوسط أقل معامل ارتباط أعلى معامل ارتباط الصورة االختبارية
 الدنيا العليا لًياك  العينة  الدنيا العليا لًياك  العينة  الدنيا العليا لًياالعينة ك

 0.06 0.05 0.08 0.00 0.00 0.03 0.116 0.13 0.11 الخامسة
 0.05 0.04 0.07 0.01 0.01 0.02 0.105 0.09 0.10 السادسة
 0.05 0.06 0.08 0.01 0.01 0.03 0.092 0.09 0.12 السابعة
 0.06 0.05 0.09 0.01 0.00 0.02 0.102 0.10 0.13 الثامنة
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مفردات الصور  لتدريج  Xcalibreمت استخدام برنامج  
مفردة(  28األخرية )والبالغ عدد كل منها  االختبارية األرب 

باستخدام منوذج االستجابات املتدرجة، وقد نتج عن ذلك حذف 
رتفاع قيمة البواقي المت حذف مفردتني منهما  إذالث مفردات، ث

ا وكانت إحدامه ،املقبولة وفق الربنامج( 2)املعيارية هلما عن القيمة 
يف الصورة االختبارية اخلامسة والثانية يف الصورة االختبارية الثامنة،  

الخنفاض يف الصورة االختبارية الثامنة كما مت حذف مفردة ثالثة 

( وارتفاع قيمة البواقي املعيارية 0.3بارامرت متييزها عن القيمة )قيمة 
من يمي   وقد مت حذف هذه املفردات الثالث ،( أيًضا2)عن  اهل

( يف 29، 19، 13الصور االختبارية، وهي املفردات أرقام )
( مفردة؛ ليصبح عدد املفردات 30الصورة األولية املكونة من )

( مفردة بعد حذف املفردات، وأعيد التحليل مرة 25)النهائي 
، وقد كانت البيانات كما يف Xcalibreأخرى باستخدام برنامج 

 .(6جدول )
 6جدول

 :األخيرة األربع ارية في الصور االختباريةمدى بارامترات العتبات الفارقة للمفردة وبارامترات التمييز وإحصاءات البواقي المعي
 الصورة االختبارية اإلحصاءات

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة
 2.22: 2.64 - 2.549: 2.82 - 2.623: 2.63 - 2.816:  2.52 - مدى بارامترات العتبات الفارقة

 1.21:  0.38 1.216:  0.39 1.224:  0.39 1.235:  0.39 مدى بارامترات التمييز
 1.79:  0.23 1.852:  0.23 1.798:  0.26 1.865:  0.26 البواقي المعياريةمدى إحصاءات 

فردات مل( أن يمي  معامل العتبات الفارقة 6ويتضح من جدول )
، 3-كانت ضمن املدى املقبول وهو بني القيمتني )  الصور األرب 

فردات أعلى من القيمة امل ل  ك(، كما كانت بارامرتات متييز  3
صاءات ملعلم التمييز، وكانت قيم إح املقبول( اليت متثل احلد 0.3)

(؛ وهذا يعين 2فردات أقل من القيمة )امل كل  لالبواقي املعيارية 
مالءمة مفردات الصور االختبارية الفرتاضات منوذج االستجابات 

 املتدرجة. 

مت التحقق من ثبات  :ثبات الصور االختباريةالتحقق من  -6
من األوىل يف ضوء نظرية القياس التقليدية، والتحقق  الصور األرب 

األخرية يف ضوء منوذج االستجابات  ثبات الصور االختبارية األرب 
املتدرجة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ودلت قيم معامل الثبات 

 .(7على متتعها يميًعا بدرجات ثبات مقبولة، كما يف جدول )

 7جدول 
 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ت ثبات الصور االختبارية الثمانقيم معامال

 في ضوء نظرية االستجابة للمفردة في ضوء نظرية القياس التقليدية الصورة االختبارية

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 0.87 0.88 0.88 0.89 0.72 0.77 0.82 0.86 معامل الثبات

 :وتفسيرها نتائج البحث
 وفقالوصفية ملتغريات البحث  ض اإلحصاءاتبع فيما يأيت

النظرية التقليدية، ومنوذج االستجابات املتدرجة، كما يف جدويل 
(8 ،9:) 
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 8جدول 
 :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث وفق النظرية التقليدية

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الصورة االختبارية
 ع م ع م ع م ع م

 27.65 59.49 27.75 58.62 27.92 57.39 28.63 55.15 درجات الطالب
 0.12 0.53 0.11 0.48 0.10 0.45 0.10 0.43 معامل صعوبة المفردات
 0.09 0.42 0.10 0.45 0.11 0.49 0.12 0.55 معامل تمييز المفردات

 تشري م  إىل املتوسط احلساي وتشري ع  إىل االحنراف املعياري
 9جدول 

 :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث وفق نموذج االستجابات المتدرجة

ويتضح من اإلحصاءات الوصفية وجود فروق ظاهرية بني  
سواء يف ضوء النظرية املتغريات  يمي املتوسطات احلسابية، يف 

منوذج االستجابات املتدرجة، ومت الكشف عن يف  مالتقليدية أ
 نتائج البحث. جوهرية هذه الفروق يف

  اإلجابة عن السؤال األول:
ما الداللة  لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على: "

بني متوسطات معامل صعوبة املفردات  اإلحصائية للفروق
نظرية التقليدية تعود إىل فاعلية البدائل يف الاملقدرة وفق 

مت استخدام حتليل  مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟"
 Repeated measuresلقياسات املتكررة لالتباين أحادي االجتاه 

one way ANOVA  قارنة متوسطات معامل صعوبة مفردات مل
ها(، األوىل )باختالف فاعلية بدائل ألرب الصور االختبارية ا

 -Greenhouseباستخدام أسلوب جرين هاوس جيسر 

Giesser ؛ النتهاك شرط الدورية ملوكليMouchly's test of 

sphericity( 10، كما يف جدول) 

 10جدول
 :نتائج مقارنة متوسطات معالم صعوبة المفردات في ضوء نظرية القياس التقليدية

 األثر حجم يتاإ قيمة مربع مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحرية درجة مجموع المربعات مصدر التباين
 مرتف  0.93 0.00 351.69 0.05 1.05 0.160 فعالية البدائل

     0.00 25.21 0.011 الخطأ

( وجود فرق دال إحصائًيا بني 10ويتضح من جدول )
متوسطات معامل صعوبة املفردات يعزى إىل اختالف الصور 
االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا، وملعرفة اجتاه هذا الفرق مت 

استخدام اختبار بونفريوين للمقارنات الثنائية بني متوسطي 
ا يف جدول صعوبة يف كل صورتني اختباريتني، كمالمعامل 

(11.) 
 

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الصورة االختبارية
 ع م ع م ع م ع م

1.19 0.07 قدرات الطالب
4 

0.07 1.19
1 

0.07 1.18
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0.08 1.18
8 - العتبة الفارقة األولى
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-
0.016 
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2
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0.04 0.82
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 11جدول
 :وفق نظرية القياس التقليدية اختباريتيننتائج اختبار بونفيروني للمقارنات الثنائية بين متوسطي معالم صعوبة المفردات في كل صورتين 

 الصورة الثالثة الصورة الثانية الصورة األولى اإلحصاءة مصدر التباين
 الصورة الثانية

 الخطأ
   0.02 الفرق بني املتوسطني
   0.00 مستوى الداللة

  0.03 0.05 الفرق بني املتوسطني الصورة الثالثة
  0.00 0.00 مستوى الداللة

 0.05 0.08 0.10 الفرق بني املتوسطني الصورة الرابعة
 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

عدد  ( أنه كلما زاد11، 10، 8ويتضح من جداول ) 
متوسط الصور االختبارية زاد  اتفردمالبدائل األقل فاعلية يف 

املفردات  تصبحالتقليدية )أي  النظريةوفق تها معامل صعوب
دراسات )الزيات،  نتائجوتتسق هذه النتيجة م  ، (أسهل

 ;Cizek & O'Day, 1994؛ 2011، ؛ العطوي1989

Tarrant, Ware & Mohamemed, 2009; )  على مفردات
االختيار من متعدد، وقد يعود ذلك إىل أنه كلما قلت فاعلية 

اإلجابة الصحيحة عنها، مما  الضعفاءتطاع الطالب البدائل اس
يزيد من متوسط درجات الطالب على املفردة بشكل عام، 
وهذا يزيد من معامل صعوبة املفردة؛ وذلك الرتباط حساب 

معلم صعوبة املفردة بقدرة الطالب على اإلجابة عنها وفًقا 
 نظرية التقليدية.لل

  اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما الداللة  عن السؤال الثاين الذي ينص على: "لإلجابة 

بني متوسطات معامل العتبات الفارقة  اإلحصائية للفروق
للمفردات املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة تعود إىل 

مت  فاعلية البدائل يف مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟"
 ملتكررةلقياسات الام حتليل التباين أحادي االجتاه استخد

ملفردات الصور للمقارنة بني متوسطات معامل العتبات الفارقة 
األخرية باستخدام أسلوب جرين هاوس  االختبارية األرب 

 .(12جيسر؛ النتهاك شرط الدورية ملوكلي، كما يف جدول )
 12جدول

 :للمفردات وفق نموذج االستجابات المتدرجةنتائج مقارنة متوسطات معالم العتبات الفارقة 
 الداللة مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين العتبة الفارقة
 األولى
 الخطأ

 غري دالة 0.29 1.25 0.00 1.58 0.00 فعالية البدائل
 0.00 37.98 0.03 اخلطأ

 غري دالة 0.66 0.19 0.02 1.01 0.02 فعالية البدائل الثانية
 0.12 24.24 2.91 اخلطأ

 غري دالة 0.84 0.04 0.00 1.018 0.00 فعالية البدائل الثالثة
 0.05 24.43 1.31 اخلطأ

 غري دالة 0.41 0.70 0.04 1.00 0.04 فعالية البدائل الرابعة
 0.06 24.19 1.51 اخلطأ

ا ( عدم وجود فروق دالة إحصائيً 12ويتضح من جدول )
للمفردات وفق  ات معامل العتبات الفارقة األرب بني متوسط

منوذج االستجابات املتدرجة نتيجة اختالف الصور االختبارية 
يف فاعلية بدائل مفرداهتا، أي أن بارامرتات العتبات الفارقة 
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للمفردات مل تتأثر مبدى قدرة البدائل على التمييز بني األفراد 
ذوي القدرات املختلفة، وهذا يعين أن التغري احلادث يف بارامرت 

لفارقة أو موض  السمة عند احتمال إجابة قدره العتبة ا
( وفق الرتجيح اللوغاريتمي يف كل منحىن مميز ألقسام 0.5)

االستجابة مل يتأثر نتيجة اختالف بدائل املفردة يف فاعليتها، 
أي أن صعوبة االنتقال من قسم من أقسام االستجابة إىل 

 داهتا.القسم الذي يليه مل ختتلف باختالف فاعلية بدائل مفر 
وقد يعود ذلك إىل حتقق االفرتاضات األساسية لنموذج 
االستجابة املتدرجة يف تدريج هذه املفردات، واالعتماد على 

 نظرية االحتماالت عند تقدير قيم العتبات الفارقة.

  اإلجابة عن السؤال الثالث:
ما  لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على: " 

بني متوسطات معامل متييز املفردات  الداللة اإلحصائية للفروق
املقدرة وفق نظرية القياس التقليدية تعود إىل فاعلية البدائل يف 

مت استخدام حتليل  مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟"
قارنة متوسطات اسات املتكررة مللقيلتباين أحادي االجتاه ال

األوىل باستخدام  مفردات الصور االختبارية األرب  معامل متييز
أسلوب جرين هاوس جيسر؛ النتهاك شرط الدورية ملوكلي،  

 :(13كما يف جدول )

 13جدول 
 :نتائج المقارنة بين متوسطات معالم تمييز المفردات وفق نظرية القياس التقليدية

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة
قيمة 

 يتاإمرب  
حج
 م األثر

 مرتف  0.93 0.00 47 .369 0.22 0.99 0.22 فاعلية البدائل
     0.00 24.00 0.01 اخلطأ

( وجود فرق دال إحصائًيا بني 13ويتضح من جدول )
متوسطات معامل متييز املفردات يعزى إىل اختالف الصور 
االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا، وملعرفة اجتاه هذا الفرق مت 

استخدام اختبار بونفريوين للمقارنات الثنائية بني متوسطي 
يتني، كما يف معامل متييز املفردات بني كل صورتني اختبار 

 (.14جدول )

 14جدول
 :وفق نظرية القياس التقليدية اختباريتيننتائج اختبار بونفيروني للمقارنات الثنائية بين متوسطي معالم تمييز المفردات في كل صورتين 

 الصورة الثالثة الصورة الثانية الصورة األولى اإلحصاءة مصدر التباين
 الصورة الثانية

 الخطأ
   0.05 الفرق بني املتوسطني
   0.00 مستوى الداللة

  0.04 0.09 الفرق بني املتوسطني الصورة الثالثة
  0.00 0.00 مستوى الداللة

 0.03 0.07 0.12 الفرق بني املتوسطني الصورة الرابعة
 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

( أن هناك فروق 14، 13، 8ويتضح من خالل جداول )
دالة إحصائًيا بني معامالت متييز املفردات يف ضوء نظرية 
القياس التقليدية تعزى إىل اختالف الصور االختبارية يف 

رتني من فاعلية بدائل مفرداهتا، وهذه الفروق بني كل صو 

كونة لصاحل الصورة ذات املفردات امل رب الصور االختبارية األ
وتتسق هذه النتيجة م  نتائج ، من بدائل أعلى يف الفاعلية

 & Cizek؛ 2011؛ العطوي، 1989دراسات )الزيات، 

O'Day, 1994; Tarrant, Ware & Mohamemed, 2009; )  اليت
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أجريت على مفردات االختيار من متعدد، وقد تعود هذه 
النتيجة إىل أن زيادة فاعلية البديل يف مفردات الصواب واخلطأ 
املتعدد تزيد من قدرته على التمييز بني األفراد يف اجملموعتني 

دائل املفردة زادت قدرة بيا والدنيا، وكلما زادت فاعلية العل
 املفردة بشكل عام على التمييز بني اجملموعتني العليا والدنيا.

  اإلجابة عن السؤال الرابع:
ما الداللة  لإلجابة عن السؤال الراب  الذي ينص على: "

بني متوسطات معامل متييز املفردات املقدرة اإلحصائية للفروق 

إىل فاعلية البدائل يف وفق منوذج االستجابات املتدرجة تعود 
مت استخدام حتليل  "مفردات اختبار الصواب واخلطأ املتعدد؟

لقياسات املتكررة للمقارنة بني لالتباين أحادي االجتاه 
األخرية  مفردات الصور االختبارية األرب  متوسطات معامل متييز

باستخدام أسلوب جرين هاوس جيسر؛ النتهاك شرط الدورية 
 .(15دول )ملوكلي، كما يف ج

 15جدول
 :نتائج مقارنة متوسطات معالم تمييز المفردات وفق نموذج االستجابات المتدرجة

 الداللة مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 دالةغري  0.20 1.65 0.00 1.73 0.00 فعالية البدائل

    0.00 41.57 0.03 الخطأ

فرق دال إحصائًيا  عدم وجود( 15ويتضح من جدول )
بني متوسطات معامل متييز املفردات املقدرة وفق منوذج 
االستجابات املتدرجة تعزى إىل اختالف الصور االختبارية يف 
فاعلية بدائل مفرداهتا، أي أن بارامرتات متييز املفردات مل تتأثر 

قدرة، وقد ستويات المبني باختالف قدرة البدائل على التمييز 
وذج االستجابات املتدرجة من أن أحد افرتاضات يعود ذلك إىل

هو تساوي بارامرتات متييز أقسام االستجابة داخل املفردة 
فإن مالءمة املفردات الفرتاضات النموذج  من مثم الواحدة، و 

جيعل قدرة أقسام االستجابة على التمييز بني القدرات املختلفة 
 داخل املفردة الواحدة. امتقاربة جدً 

  عن السؤال الخامس:اإلجابة 
ما الداللة  لإلجابة عن السؤال اخلامس الذي ينص على: "

بني متوسطات درجات الطالب املقدرة  اإلحصائية للفروق
وفق نظرية القياس التقليدية تعود إىل اختالف الصور 

مت استخدام حتليل  االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا؟"
املتكررة للمقارنة بني لقياسات لالتباين أحادي االجتاه 
 الب على الصور االختبارية األرب متوسطات درجات الط

األوىل باستخدام أسلوب جرين هاوس جيسر؛ النتهاك شرط 
 .(16الدورية ملوكلي، كما يف جدول )

 16جدول
 :نظرية القياس التقليديةنتائج مقارنة متوسطات درجات الطالب على الصور االختبارية وفق 

 حجم األثر يتاإقيمة مربع  مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 صغري 0.35 0.00 231.57 4496.01 1.00 4500.94 فاعلية البدائل

     19.41 422.46 8202.05 الخطأ

( وجود فرق دال إحصائًيا بني 16ويتضح من جدول )
متوسطات درجات الطالب يعزى إىل اختالف الصور 
االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا، وملعرفة اجتاه هذا الفرق مت 

استخدام اختبار بونفريوين للمقارنات الثنائية بني متوسطي 
 (.17الدرجات بني كل صورتني اختباريتني، كما يف جدول )
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 17جدول
 :نظرية التقليديةالوفق  اختباريتيننتائج اختبار بونفيروني للمقارنات الثنائية بين متوسطي قدرات الطالب في كل صورتين 

 الصورة الثالثة الصورة الثانية الصورة األولى اإلحصاءة مصدر التباين
 الصورة الثانية

 الخطأ
   2.23 املتوسطنيالفرق بني 

   0.00 مستوى الداللة
  1.23 3.47 الفرق بني املتوسطني الصورة الثالثة

  0.00 0.00 مستوى الداللة
 0.86 2.10 4.33 الفرق بني املتوسطني الصورة الرابعة

 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

( أنه كلما قلت فاعلية 17، 16، 8ويتضح من اجلداول )
بدائل مفردات الصواب واخلطأ املتعدد يف الصورة االختبارية 
زاد متوسط درجات الطالب عليها، وهذا قد يرج  إىل أن 

ني البدائل األقل فاعلية قد ال تستطي  التمييز بشكل أكرب ب
 احتمالية إجابة لزيادة ؛الطالب مرتفعي ومنخفضي القدرة

عنها، مما يزيد متوسط درجات الطالب  الضعفاءالطالب 
يتأثر تقدير الدرجات يف  من مثم بشكل عام على االختبار، و 

 ضوء نظرية القياس التقليدية بفاعلية بدائل املفردات.
 

  اإلجابة عن السؤال السادس:
ما  لإلجابة عن السؤال السادس الذي ينص على: "

الطالب بني متوسطات قدرات الداللة اإلحصائية للفروق 
املقدرة وفق منوذج االستجابات املتدرجة تعود إىل اختالف 

مت استخدام  الصور االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا؟"
لقياسات املتكررة ملقارنة متوسطات لحتليل التباين األحادي 
األخرية واملقدرة بوحدة  صور األرب القدرات الطالب على 

وس جيسر؛ النتهاك اللوجيت، باستخدام أسلوب جرين ها
 .(18شرط الدورية ملوكلي، كما يف جدول )

 18جدول
 نتائج مقارنة متوسطات قدرات الطالب على الصور االختبارية وفق نموذج االستجابات المتدرجة

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 غري دالة 0.09 2.47 50.00 1.70 0.00 فاعلية البدائل

 0.00 720.16 0.20 الخطأ

( أنه ال يوجد فرق دال 18ويتضح من خالل جدول )
إحصائيًا بني متوسطات قدرات الطالب يعزى إىل اختالف الصور 
االختبارية يف فاعلية بدائل مفرداهتا يف ضوء منوذج االستجابات 
املتدرجة، وقد يعود ذلك إىل ما تتسم به نظرية االستجابة للمفردة 

الذي يعين استقالل تقدير بشكل عام من حتقق مبدأ الالتغاير، و 
قدرات األفراد عن طبيعة املفردات اليت مت اختبارهم هبا ما دامت 
هذه املفردات مالئمة الفرتاضات منوذج االستجابات املتدرجة، 
وذلك العتماد نظرية االستجابة للمفردة على الرتجيح اللوغاريتمي 

ختبار  عند تقدير قدرات األفراد وليس على الدرجة الكلية على اال
 كما يف النظرية التقليدية.

 توصيات البحث:
 :يوصي الباحث مبا يأيت

أفضلية اعتماد منوذج االستجابات املتدرجة يف مقابل  -
نظرية القياس التقليدية عند تقدير قدرات األفراد على 

، وعند تقدير بارامرتات مفردات الصواب واخلطأ املتعدد
 .هذه املفردات
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افرتاضات نظرية االستجابة للفقرة من تحقق الضرورة  -
رة ومنوذج االستجابات املتدرجة عند استخدامه يف معاي

لكي يؤدي إىل حتقيق مزايا  مفردات الصواب واخلطأ املتعدد
 ظرية القياس التقليديةننظرية االستجابة للمفردة يف مقابل 

عتماد على نظرية القياس التقليدية يف من اال احلدجيب  -
االختبارات واملقاييس النفسية بشكل عام،  تمفرداحتليل 

لقياس النفسي، ملا تسببه من انتهاك لشروط املوضوعية يف ا
 املفرداتفراد العينة وطبيعة وتأثر نتائجها بطبيعة أ

 .االختبارية
جيب اختيار منوذج االستجابة للفقرة األكثر مالءمة  -

للبيانات املستمدة من تطبيق مفردات الصواب واخلطأ 
بشكل  هذا النوع من املفرداتمزايا املتعدد لالستفادة من 

أفضل، وكذلك االستفادة من مزايا نظرية االستجابة 
  للمفردة.

 البحوث المقترحة: 
ب واخلطأ املتعدد ومنوذج أثر فاعلية بدائل مفردات الصوا -

االستجابة للمفردة املستخدم يف تدرجيها على دقة تقدير 
 بارامرتات األفراد واملفردات.

أثر وجود بدائل ذات فاعلية غري مقبولة يف مفردات  -
الصواب واخلطأ املتعدد على حتقق افرتاضات منوذج 

 االستجابات املتدرجة.
واخلطأ املتعدد وطريقة أثر فاعلية بدائل مفردات الصواب  -

تقدير الدرجات عليها على تقدير قدرات األفراد وفق 
 منوذج االستجابات املتدرجة.
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Abstract: The present research conducted to investigate the effect of the efficacy of multiple true/ false items' alternatives on difficulty, 
discrimination and abilities parameters according to Classical Test Theory (CTT) and Graded Response Model (GRM). For this 
purpose, Achievement test in tests and measurement course was built and validated for 423 students from Faculty of Education, Umm 
Al-Qura University. 8 test forms consisted of it, (4) of them differ in effectiveness of alternatives according to CTT, and other (4) forms 
differ in effectiveness of alternatives according to GRM, The results showed statistically significant differences between means of 
difficulty parameters, means of discrimination parameters, and means of abilities parameters due to the effectiveness of alternatives 
according to CTT. In addition, there were no statistically significant differences between means of difficulty parameters, means of 
discrimination parameters, and means of abilities parameters due to the effectiveness of alternatives according to GRM. 

 

Key words:  Multiple true / false items, Alternatives' efficacy, Item Response Theory, Classical Test Theory, Graded Response Model. 
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 الشََّفَقُة بالذَّات كمنبئ بالشعور بالتَّماسك لدى آباِء وأمهاِت األطفاِل ذوي اضطراِب طيِف التوحد
 حمود بن عبدالرحمن السحمة

  وزارة التعليم
  هـ22/11/1441وقبل  -هـ 11/9/1441 قدم للنشر

التعرف على و  ،آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الشفقة بالذات لدىمستوى الكشف عن  هدفت الدراسة احلالية إىل :المستخلص
نت عينة . وتكوَّ الكشف عن إمكانية التنبؤ بالشعور بالتماسك من خالل الشفقة بالذات ، وكذلكمهاتاألباء و اآلالفروق يف الشفقة بالذات بني 

مقياس الشفقة بالذات  واعتمدت الدراسة علىد يف مدينة الرياض. ( أبًا وأًما من آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوح360الدراسة من )
مقياس الشعور بالتماسك لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف و (، 2015وترمجة عبد الرمحن وآخرين ) Neff (2003)من إعداد نيف 

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس الشفقة بالذات تقع يف حدود املستوى  أن  إىل  النتائج أشارتالتوحد من إعداد الباحث. و 
أبعاد  أن ا إىلأشارت النتائج أيضً  كما،  اآلباء يف الدرجة الكلية للشفقة بالذات بني اآلباء واألمهات لصاحلذات داللة إحصائية فروق  وجودو ،  املتوسط

يف التنبؤ بالدرجة الكلية للشعور بالتماسك، وقد جاء بُعد اليقظة العقلية كأقوى ُتسهم الشفقة بالذات )اليقظة العقلية، والعزلة، والتقمص املفرط( 
 .األبعاد تنبًؤا بالشعور بالتماسك

 واألمهات.اآلباء  ،اضطراب طيف التوحد ،الشعور بالتماسك، الشفقة بالذاتالكلمات المفتاحية: 
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  مقدمة الدراسة وتراثها النظري:

يُعدُّ اضطراُب طيف التوحد من االضطرابات اليت جتعل 
حياة األسرة أكثر صعوبة، ويؤثر سلًبا يف الكثري من األحيان 
ن  إ إذعلى اتزاهنا االنفعايل، وقدرهتا على مواجهة التحديات؛ 

 احلالة الضاغطةة نزليعد مبسرة وجود الطفل التوحدي يف األ
 وقعات األسرية.ؤدي إىل تغيري يف األدوار والتت يتال

وخيرُب آباء وأمهات األطفال ممن يعانون من اضطراب 
طيف التوحد من ضغوط خمتلفة، تستوجب توفر البناء والطاقة 

تتيح للفرد تقبلها والتعامل معها كجزء من اخلربات  ةالنفسي
 اإلنسانية املشرتكة.

وتطبيًقا ملفاهيم علم النفس اإلجيايب يف جمال ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ميكن القول إن احلاجة تبدو ُمِلحًَّة يف 
االهتمام باملتغريات اإلجيابية اليت قد تساعد آباء وأمهات 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مواجهة الضغوط 

املرتتبة  الناجتة عن وجود طفل توحدي، واالنفعاالت السلبية
على ذلك كالقلق واالكتئاب، والوصمة الذاتية، واخلزي 

من  self-compassionاالجتماعي. وتُعد الشفقة بالذات 
أحدث املفاهيم النفسية اإلجيابية املرتبطة بالذات، ومتثل اجتاًها 
صحًيا للتعامل مع الذات، وظهر هذا املفهوم يف بداية القرن 

اليت نظرت إليه على أ نه   Neff احلادي والعشرين على يد نيف
يتضمن بعًدا أساسًيا من أبعاد البناء النفسي للفرد، ومسة مهمة 
من مسات الشخصية اإلجيابية، وحاجزًا ضد اآلثار السلبية 
ألحداث احلياة الضاغطة، وذلك عندما يعيش الفرد حالة من 
حاالت الفشل أو عدم الكفاءة الشخصية يف حل  مشكالته 

 ,Neff, Kirkpatrick)لضغوط اليت تواجهه الشخصية وا

&Rude, 2007). 
الشفقة بالذات بأهنا بلوغ  Neff (2003a)وعرفت نيف 

الفرد معاناته اخلاصة به واالنفتاح عليها، دون أن يتجنبها أو 
ينفصل عنها، وتوليد الرغبة يف ختفيف معاناته وشفاء ذاته 

بشكل ال بالرأفة، وتفهم آالمه ونقائصه الشخصية وفشله 

تقييمي، حبيث يتم النظر إىل خربة الفرد على أهنا جزء من 
 . (p. 87)اخلربة اإلنسانية األكرب

إىل أن مفهوم Neff   (2003b) أشارت نيفكما      
الشفقة بالذات متعدد األبعاد، ويتكون من ثالثة عناصر 
تتمثل يف التعامل مع الذات بلطف بدون إصدار حكم قاٍس، 

األخطاء وخربات الفشل واملشقة على أهنا جزء من وإدراك 
اخلربات اإلنسانية املشرتكة، واحلفاظ على درجة متوازنة من 
الوعي باألفكار واملشاعر املؤملة بداًل من جتنبها أو إنكارها أو 

 قمعها. وسيتم تناول هذه األبعاد بشيء من التفصيل:
-Selfالحنو على الذات مقابل الحكم على الذات -أ

Kindness versus Self-Judgment:      يعين أن يتفهم
الفرد نفسه، ويتعامل مع ذاته برأفة ورفق، وبشكل مبين على 
احلنو مع الذات، دون إطالق األحكام عليها، ويتضمن هذا 
البعد الفهم والدفء العاطفي حنو الذات بداًل من نقد 
أو  الذات، وجلدها وخصوًصا عندما يواجه الفرد معاناة ما،

املنشاوي، ؛ Neff, 2003cعندما يفشل يف حتقيق أمر ما )
2016) . 
 Common اإلنساااااانية المشاااااتركة مقابااااال الع لاااااة-ب

Humanity versus Isolation:  تشـري إىل رييـة الفـرد خلرباتـه
اخلاصــة كجــزء مــن اخلــربة اإلنســانية الكليــة بــداًل مــن رييتهــا يف 

ــــا  ــــةســــياق منفصــــل ومنعــــزل وإدراكهــــا علــــى أهن  ــــة فردي  (جترب

كمـــا تشـــتمل علـــى متييـــز وإدراك اخلـــربات  .)2016املنشــاوي، 
املؤملة اليت نتعرض هلا علـى أهنـا جـزء مـن كـم هائـل مـن اخلـربات 
اإلنســـانية الــــيت مــــن املمكـــن أن يتعــــرض هلــــا كـــل شــــخص؛ ممــــا 

لـيت تسـببه لنـا، فعنـدما يتعـرض أي يـؤدي إىل تقليـل شـدة األ  ا
نســـــان إىل الفشـــــل أو خـــــربات فقـــــدان أنـــــاس أعـــــزاء أو حـــــ  إ

رفضـــهم لـــه أو إشـــاهلم ملشـــاعره أو مواجهـــة أي أحـــداث ســـلبية 
أخــرى فهنــه غالًبــا مــا يشــعر بــأن مثــل هــذه األحــداث واخلــربات 
هـــي خاصـــة بــــه ولـــن تصــــيب أحـــًدا  ســــواه، يف حـــني أن واقــــع 
احلـــال يشـــري إىل أن  كـــل شـــخص يتعـــرض يف حياتـــه ملثـــل هـــذه 

شــــكالت واملعانــــاة، ومثــــل هــــذا اإلدراك احلقيقــــي للخــــربة أو امل
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املشــكلة يعمــل علــى ختفــي  املشــاعر املصــاحبة هلــا، وال ســيما 
مشـــاعر العزلـــة؛ ممـــا يســـمح لنـــا بالتعامـــل مـــع املشـــكلة بشـــكل 

  (. Neff, 2003aتوافقي وتكيفي )
 Mindfulnessاليقظة العقلية مقابل التقمص المفرط -ج

versus Over-Identification :  تتطلب اليقظة العقلية من
الشخص الرتكيز يف اللحظة احلاضرة، دون تقييم املواقف وفًقا 
للخربات املاضية، ومراقبة أفكاره، ومشاعره السلبية، واالنفتاح 
عليها، ومعايشتها، بداًل من كبتها، ودون إصدار أحكام 

الشفقة سلبية مسبقة على الذات أو التوحد معها، ومن مث فهن 
بالذات أيًضا تتطلب اختاذ أسلوب متوازن يف التعامل مع 
االنفعاالت السلبية للشخص؛ ألن املشاعر املؤملة قد تكون 
مكبوتة أو مبالًغا فيها وخاصة عندما تكون نابعة من نقد ذايت 
داخلي وقاس، أو عند مواجهة حتديات احلياة الضاغطة وعدم 

 ,Neff, 2003b ; Neff & Dahm) اختيار احللول املناسبة

2015). 
شفقة بالذات جمال ال الدراسات السابقة يف عراضوباست

وجد الباحث أن هناك بع  الدراسات اليت تناولت الشفقة 
بالذات لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف 

 واليت Neff & Faso (2015) نيف وفاسوكدراسة التوحد  
االرتباطية بني الشفقة بالذات إىل الكشف عن العالقة هدفت 

وبع  املتغريات املرتبطة باهلناء النفسي، وتكونت عينة 
( فرًدا من آباء وأمهات األطفال التوحديني 51الدراسة من )

، الواليات املتحدة األمريكية( أبًا يف 11، و)ا( أم  40بواقع )
وأسفرت نتائج الدراسة عن أن املستويات املرتفعة من الشفقة 
بالذات ارتبطت مع بع  مؤشرات اهلناء النفسي لدى آباء 

ارتبطت إجيابًيا مع الرضا عن إذ وأمهات األطفال التوحديني؛ 
ارتبطت سلبًيا  يف حني اة، واألمل، وإعادة ترتيب اهلدف،احلي

لدية، وأن الشفقة مع األعراض االكتئابية، والضغوط الوا
بالذات تُعد  منبًئا قويًا وبشكل سليب بالضغوط الوالدية، 

 والصعوبات املرتبطة بالطفل التوحدي.

 Wong, Mak, & Liao دراسة ونج وماك ولياو وتناولت
الشفقة بالذات كعامل وقائي بني الشعور بالوصمة  (2016)

لدى عينة من أباء وأمهات األطفال واملساندة االجتماعية 
( من والدي 181التوحديني. وتكونت عينة الدراسة من )

األطفال التوحديني يف مدينة هونج كونج بالصني. وأشارت 
نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية سلبية بني الشفقة 
بالذات والشعور بالوصمة، كما أن الشفقة بالذات تتوسط 

ر بالوصمة والقلق واالكتئاب، وأن منخفضي العالقة بني الشعو 
الشفقة بالذات من اآلباء واألمهات من أفراد عينة الدراسة 
لديهم مستويات مرتفعة من الشعور بالوصمة مقارنة مبرتفعي 

 .الشفقة بالذات
معرفة  إىل Edwards   (2017)إدواردز وهدفت دراسة 

تكيف سلوك العالقة بني التعلق األبوي وبني الشفقة بالذات و 
( من أمهات 165اشرتك يف هذه الدراسة )وقد . الطفل
بالواليات املتحدة رياض األطفال  الذين يدرسون يفاألطفال 
ية: وجود تتوصلت الدراسة إىل النتائج اآل وقداألمريكية. 

مستويات ُعليا من التعلق باألبوين املرتبط بالقلق والتجنب 
لدى الطفل وكذلك ف يُّ ُيصاحبه اخنفاض مستويات الَتكَ 

كما أشارت   ن،اخنفاض مستويات الشفقة بالذات لدى األبوي
نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية بني ارتفاع مستوى 
الشفقة بالذات  لدى األبوين وحتقيق مستوى أعلى من 

وعند ارتفاع مستوى اإلجهاد مع وجود ، ف الطفلَتَكيُّ 
 اوين يكون ُمصاحبً مستوى أقل من الشفقة بالذات لدى األب

)أو له عالقة وسيطة( لوجود مستوى عاٍل من التعلق باألبوين 
ف لدى ستوى أقل من الَتَكيُّ املرتبط بالقلق والتجنب مع م

 الطفل.
 وويس وهاستنغز روبنسونويف كندا هدفت دراسة 

Hastings, Weiss,  ,Robinson وولونسكي وباغافثسنغ

Pagavathsing & Lunsky  )2018(  التعرف على العالقةإىل 
أولياء األمور الذين لديهم  والرفاهية لدىبني الشفقة بالذات 

وقد اشرتك يف هذه . يُعانون من اضطرابات عقليةون أبناء بالغ
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من أولياء أمور لبالغني يُعانون من اضطرابات  56الدراسة 
ية: وجود عالقة توقد توصلت إىل النتائج اآل .عقلية ومنائية
بني الشفقة بالذات واخنفاض مستويات التوتر  ةارتباطي

واالكتئاب أي أن زيادة مستوى الشفقة بالذات لدى الوالدين 
وكذلك ، قد يؤدي لتقليل حدة التوتر واإلجهاد االكتئاب

ارتفاع مستوى الشفقة بالذات جتعل الفرد أكثر مرونة وقدرة 
كما أشارت النتائج إىل أن وجود ،  على مواجهة التحديات

 نلذلك يكونو  ،فل ُمعاق يف األسرة ُيَشكِّل حتديًا على اآلباءط
يف حاجة إىل الشفقة بالذات للتعايش والتكيف مع هذا 

لذي يواجه أولياء أمور الطفل ن التحدي اأضافة إىل إ ،الوضع
يزداد  إذ ،وبلوغ الطفل تقدم الوالدين يف الُعمرمع عاق يزداد امل

األمر الذي يستدعي ختوف الوالدين على ُمستقبل أبنائهم؛ 
للتخفيف من هذا ؛  رفع مستوى الشفقة بالذات لديهم
 .التحدي املتمثل يف التوتر واإلجهاد

 Sense Ofومن جانب آخر يُعد "الشعور بالتماسك" 

Coherence (SOC) الذي اقرتحه "أنتونوفسكيAntonovsky 

من أبرز املتغريات اليت يُنظر إليها باعتبارها من املصادر  
الشخصية اإلجيابية، إذ يُعد جوهر منوذج "تعزيز التنشئة 

سعى إىل اإلجابة والذي ي Salutogeneses Modelالصحية" 
: كيف قحقق األفراد مستوى مرتفًعا من يتعن التسايل اآل

اليت  الصحة النفسية على الرغم من الصعوبات والضغوط
 . (Antonovsky, 1990)تواجههم؟

أن الشعور بالتماسك  Antonovskyيرى أنتونوفسكي و
خاصية تتكون من ثالث مكونات مرتابطة ومتداخلة فيما 

 بينها، وهي:
 Sense of Comprehensibilityالوضوح/الفهم ب الشعور-أ

يعين توقعات أو مهارة الفرد يف التمكن من متثل املثريات  :
واملنبهات ح  غري املعروفة له كمعلومات متماسكة ومنظمة 
وليست مثريات مشوشة وغري واضحة، فهي تعين منطًا معرفًيا 
من التمثل وهو االعتقاد بأن األشياء حتدث بشكل منظم 

ية الفرد بفهم وبطريقة ميكن التنبؤ هبا، وكذلك الشعور بهمكان

األحداث يف حياته والتنبؤ بعقالنية مبا سيحدث يف املستقبل 
(Antonovsky, 1979). 

 : Sense of Manageabilityالشعور باإلدارة/التحكم -ب
يصف قناعات الفرد  إذا املكون على الثقة األدائية، يُطلق هذ

بأن الصعوبات قابلة للحل، وأنه ميتلك االحتياطات أو املوارد 
.  (Antonovsky, 1993)املالئمة من أجل مواجهة املتطلبات 

كما ينظر له على أنه القدرة على التفايل والثقة باستخدام 
القوى الذاتية، واالستعانة بالدعم االجتماعي لتذليل وحل 

، كما يشري إىل إدراك الفرد للمصادر مصاعب ومهام احلياة
االجتماعية والشخصية املالئمة، جاعاًل منها مصادر حتت 
متناول اليد قابلًة للضبط والتطوير واملواءمة، هبدف جماهبة 
وتذليل املتطلبات الداخلية واخلارجية بنجاح )املنصور، 

2017.) 
يصف  : Sense of Meaningfulnessالمعنى ب الشعور-ج
ون املقدار الذي يشعر فيه الفرد انفعالًيا بأن احلياة كهذا امل

ذات معىن، وأن  بع  املشكالت اليت تواجه اإلنسان تستحق 
ر من أجلها الطاقة وأن يبذل يف سبيلها قصارى أن ُيسخِّ 

جهده، وأن يشعر أن من واجبه االلتزام هبا، وبأهنا حتديات 
إلنسان يف مرحب هبا أكثر من كوهنا حتديات مزعجة يرغب ا

 . (Antonovsky, 1979)التخلص منها 
 دراسة الدراسات املتعلقة بالشعور بالتماسك هدفتويف 
إىل استكشاف العالقة بني Siah & Tan  (2015) تان و سياه

الشعور بالتماسك وبني جودة احلياة  لدى اآلباء الذين لديهم 
طفل ُمصاب باضطرابات طيف التوحد. وقد اشرتك يف هذه 

( من الوالدين الذين لديهم أطفال يُعانون من 96الدراسة )
 يف الدراسة عن اضطراب طيف التوحد، ومت اختيار املشاركني

حكومية يف ماليزيا املعنية برعاية نظمات غري مطريق ثالث 
وتوصلت  .األطفال الذين يُعانون من اضطرابات طيف التوحد

الذين لديهم أطفال يُعانون من  ينِ الوالدَ ية: إن تإىل النتائج اآل
اضطرابات طيف التوحد  يقعون حتت ضغوط غري طبيعية يف 
التعامل مع هؤالء األطفال وهذا يؤثر سلًبا على جودة احلياة 
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بالنسبة هلم، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الشعور 
 .جودة احلياةبالتماسك و 

 Kimura & Yamazakiوهدفت دراسة كيمورا ويامازاكي 
إىل التحقق من العالقة بني الشعور بالتماسك  (2016)

هم العقاب والصحة النفسية لدى الوالدين وبني استخدام
عاقني ذهنًيا، والتعرف على اخلصائص البدين مع أطفاهلم امل

الدميوغرافية املرتبطة بالصحة النفسية والشعور بالتماسك. 
( من آباء وأمهات األطفال اليابانيني 648)تكونت العينة من 

وجود عالقة إىل  وتوصلت نتائج الدراسة. عاقني ذهنًياملا
ارتباطية بني استخدام الوالدين للعقاب البدين مع األطفال 
املعاقني وبني اخنفاض درجة الصحة النفسية والشعور 

أوضحت النتائج أن الوالدين  كما  بالتماسك لدى الوالدين.
ديهم طفل ُمعاق يُعانون من عدة آثار سلبية وهذه الذين ل

عاق؛ مما ملية تنعكس عند تعاملهم مع الطفل ااآلثار السلب
 جيعلهم يستخدمون العقاب البدين مع الطفل.

الربط إىل هدفت دراسة  Taylor (2016) تايلوروأجرى 
بني الشعور بالتماسك لدى أم الطفل الذي يُعاين من 

لقاء إو ، وإصابة األم باالكتئاباضطرابات طيف التوحد 
الضوء على هذه الضغوط لتجنب تأثرياهتا السلبية على األم 

أمريكية لديهن  ا( أم  77وتكونت عينة الدراسة من ). والطفل
وتوصلت النتائج إىل وجود  .بطيف التوحدون أطفال مصاب

عالقة ارتباطية سلبية بني الشعور بالتماسك واالكتئاب لدى 
كما أن ،  ن بطيف التوحدبو الاليت لديهن أطفال مصاأمهات 

بُعد الفهم والوضوح كأحد مكونات الشعور بالتماسك ميكن 
من خالله التنبؤ باحتمالية حدوث مستويات منخفضة من 

م بسبب إصابة طفلها باضطراب طيف االكتئاب لدى األ
د تنتج بسبب مشاكل قب اليت التوحد مقارنًة بنسبة االكتئا

وأخريًا تشري النتائج إىل أن األمهات الاليت ، لعاديةاحلياة ا
يصنب باخلوف من االكتئاب إذا توقعت إجناب طفل ُمصاب 

ابة باالكتئاب باضطراب طيف التوحد يُكنَّ أكثر ُعرضة لإلص
 ملتابعة طبية.  لذلك فهنَّ قحتجنَ 

  & Xiu, Mc Gee اكسيو  وماكجي ومريكروأم ا دراسة 

Maercker  (2018)  فقد كان اهلدف منها التحقق من
االستفادة من الشعور بالتماسك  مع اآلباء واألمهات الذين 
تعرضوا لصدمات عنيفة يف التعامل مع الصدمة والتغلب 

وذلك من خالل فهم دور التوجه القيمي كوسيط بني  عليها،
الشعور بالتماسك وبني تطور ما بعد الصدمة لدى اآلباء 

السويسريني. وقد اشرتك يف هذه الدراسة واألمهات الصينيني و 
( والسويسريني بعدد 33( من اآلباء الصينيني بعدد )67)
ىل وجود إ( الذين فقدوا أطفاهلم. وتوصلت الدراسة 34)

الشعور املتماسك  عالقة ارتباطية موجبة بني ارتفاع درجة 
والتحسن والتطور اإلجيايب بعد التعرض للصدمة؛ وذلك 

ر بالتماسك على جعل الشخص أكثر بسبب قدرة الشعو 
قدرة على التعامل مع الشدائد والكوارث وذلك باملقارنة 

، فالشعور الذين لديهن شعور بالتماسك متدن   باألشخاص
زِن، ولديه قدرة على بالتماسك املرتفع يعين أن الشخص ُمتَّ 
ا ذلك الشخص قادرً التفكري يف املواقف الصعبة، لذلك يكون 

 لتطور اإلجيايب بعد الصدمة. على التحسن وا
-يف حدود علم الباحث-لندرة الدراسات العربية  ونظرًا

 يف منظومة ارتباطية واحدة املتغريين السابقنياليت تناولت 
وخباصة لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف 
التوحد، فهن هذه الدراسة تأيت كمحاولة حبثية من جانب 

بالتماسك  بالشعور كمنبئالباحث لدراسة الشفقة بالذات  
 لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 مشكلة الدراسة:

وط النفسية، يُعدُّ الوالدان أكثر أفراد األسرة تعرًضا للضغ
وميكن مالحظة ذلك من خالل املظاهر السلوكية اليت تبدو 
عليهم كمشاعر الذنب، والرف  املستمر للطفل، واحلماية 
الزائدة، وحبس الطفل وعدم إظهاره للناس، واالنعزال عن 
احلياة االجتماعية، والشعور بالدونية والنقص، وعدم القدرة 

االنسجام النفسي بني على تقبل أو مواجهة احلقيقة، وعدم 
الوالدين وبينه وبني بقية أفراد األسرة، وكل هذه املظاهر ما هي 
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إال دالالت تعرب عن الضغوط اليت يعيشوهنا )اجلليب، 
2015.) 

وبالرجوع إىل الدراسات السابقة، يالحظ تأكيد نتائجها 
 & Hayesأشارت نتائج دراسات ) إذعلى ما سبق ذكره؛ 

Watson, 2012  2015؛ أبو العطا، 2012عيدروس، ؛ )
إىل ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات 

 .األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
ويف مراجعة منهجية للدراسات السابقة ما بني عام 

واملتعلقة بالشعور بالوصمة لدى أسر  2016وعام  2012
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واإلعاقة الذهنية، 

  Mitter, Ali, & Scior حت دراسة ميرت وعلي وسكيورأوض
إىل أن أفراد هذه األسر يعانون من مستويات مرتفعة (2019)

من الشعور بالوصمة، وباإلضافة إىل ذلك، أشارت دراسة  
إىل أن الشعور  Kayam & Haight (  (2013كايام وهايت 

هلا بالوصمة قد يؤثر على األسرة، وخاصة األم اليت رمبا ينظر 
ت طفاًل أقل من العادي، سيئة أجنبت وربَّ  البع  على أهنا أم  

واستدماج هذه الوصمة واالستجابة هلا ميكن أن يضيف أمناطًا 
 أخرى من الضغوط واملطالب املتزايدة لرتبية طفل معاق.

ومن العرض السابق يتضح أن آباء وأمهات األطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد يعايشون مستويات مرتفعة من الضغط 
واإلجهاد، وأهنم قد جيلدون ذواهتم ويقسون عليها، مما يتطلب 
الوقوف على مستوى الشفقة بالذات لديهم، وذلك ملا أشار 

لشفقة من أن اCosta & Pinto    (2011) إليه كوستا وبينتو
بالذات ينظر إليها باعتبارها اسرتاتيجية للتنظيم االنفعايل، 
وخاصة يف املواقف املؤملة اليت ال ميكن جتنبها، والوعي هبا 

 بلطف، وإدراكها كخربة إنسانية مشرتكة.
وبناًء على ما سبق يعتقد الباحث أن للشفقة بالذات دوًرا 

ملرتبطة حبالة مهًما يف قدرة الوالدين على مواجهة التحديات ا
ذلك نتائج الدراسات السابقة؛  الطفل التوحدي. وقد أكدت

أشارت نتائج موريرا وجيوفيا وكارونا وسيلفا وكانافارو  إذ
Moreira, Gouveia, Carona, Silva, & Canavarro   

إىل وجود عالقة ارتباطية سلبية وذات داللة إحصائية  (2015)

الوالدية، وأشارت نتائج دراسة بني الشفقة بالذات والضغوط 
إىل وجود عالقة ارتباطية  Neff & Faso (2015) نيف وفاسو

موجبة وذات داللة إحصائية بني الشفقة بالذات والسعادة 
النفسية لدى والدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. 
وفيما يتعلق مبسألة الفروق يف الشفقة بالذات بني الذكور 

ل يف البحوث النفسية، ويعود مثار جد واإلناث، فهي التزال
قة بالذات يف ساحة البحث ىل حداثة متغري الشفإهذا 
 .النفسي

يف ضوء ما سبق، ونظرًا حلداثة مفهوم الشفقة بالذات يف 
الدراسات العربية، وندرة تناوله حبثًيا يف جمال ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وكذلك عدم وجود دراسة مجعت بني 

، ميكن -يف حدود علم الباحث-ة احلاليةمتغريات الدراس
هل  :يتة احلالية يف السؤال الرئيس اآلحتديد مشكلة الدراس

ميكن التنبؤ بالشعور بالتماسك من خالل الشفقة بالذات 
 لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟

 :أسئلة الدراسة
الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات األطفال مستوى ما  .1
 اضطراب طيف التوحد ؟ذوي 

هل توجد فروق يف الشفقة بالذات بني آباء وأمهات  .2
 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى إىل متغري اجلنس؟

ما القدرة التنبؤية ألبعاد الشفقة بالذات بدرجة الشعور  .3
لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف  بالتماسك
 التوحد ؟ 

 احلالية إىل: هدفت الدراسة أهداف الدراسة:
الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات مستوى الكشف عن  .1

 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

التعرف على الفروق يف الشفقة بالذات بني آباء وأمهات  .2
 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى إىل متغري اجلنس.
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التنبؤ بالشعور بالتماسك من الكشف عن إمكانية  .3
بالذات لدى آباء وأمهات األطفال ذوي الشفقة أبعاد خالل 

  .اضطراب طيف التوحد

 أهمية الدراسة:
للدراسة احلالية يف تربز األشية النظرية األهمية النظرية: 

 ية:تاجلوانب اآل
مسايرة التوجهات احلديثة يف جمال علم النفس اإلجيايب  .1

، ومنها: الشفقة يف االهتمام باملتغريات اإلجيابية يف الشخصية
  .شعور بالتماسكبالذات وال

تناوهلا فئة آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف  .2
التوحد، وهي فئٌة تستحق املزيد من االهتمام بدراسة املتغريات 

 اليت تساعدهم يف مواجهة الضغوط.
للدراسة احلالية يف تربز األشية التطبيقية األهمية التطبيقية: 

 ية:تاجلوانب اآل
هذه الدراسة يف تصميم برامج إرشادية قد تفيد نتائج  .1

لتنمية الشفقة بالذات والشعور بالتماسك لدى آباء وأمهات 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، األمر الذي ينعكس 
 بشكل إجيايب على حياهتم الزوجية واألسرية واالجتماعية.

مقياس الشعور بالتماسك لدى آباء وأمهات  إعداد .2
د والتحقق من خصائصه أطفال اضطراب طيف التوح

السيكومرتية يف البيئة السعودية، مما قد يثري املكتبة العربية يف 
جمال القياس النفسي، ويفتح الطريق أمام الباحثني الستخدامه 

 يف دراسات الحقة.

 مصطلحات الدراسة:
 Neffعرفت نيف    Self-compassion:الشفقة بالذات

(2003 b, P. 223)  ا الرفق واللطف الذي الشفقة بالذات بأهن 
يوجهه الشخص حنو ذاته يف ضوء األ  والفشل الذي يتعرض 

وإدراك خربة الفشل على أهنا  ،له بداًل من نقد ذاته أو كرهها
جزء من كم هائل من اخلربات اإلنسانية اليت قد يتعرض هلا 

ا حالة فردية لتج نب أي شخص بداًل من النظر إليها على أهن 
 الشعور بالوحدة النفسية.

ا الدرجة  يُعر ف الباحث الشفقة بالذات وإجرائيا  بأهن 
املرتفعة اليت قحصل عليها آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب 

  نيفالذي أعدته مقياس الشفقة بالذات طيف التوحد على 
Neff ((2003 والعمري  للعربية عبد الرمحن والعامسي، وترمجه

  (، واملستخدم يف الدراسة احلالية.2015والضبع )
ف الباحث يُعرِّ   :Sense of coherence الشعور بالتماسك

الشعور بالتماسك بأنه قدرة اآلباء واألمهات على إدراك وفهم 
اخلربات واملواقف الضاغطة اليت ميرون هبا بشكل عام، والناجتة 

خاص، وقدرهتم عن وجود طفل توحدي يف األسرة بشكل 
على التعامل مع هذه الضغوط، وإدارهتا بكفاءة من خالل 
امتالكهم ملوارد ومصادر املقاومة املتاحة سواء الذاتية، أو 
اخلارجية، وما يرتتب على ذلك من شعورهم مبعاٍن إجيابية يف 
احلياة، وقدرهتم على حتدي هذه الضغوط، واالحتفاظ 

 .هبدوئهم وطمأنينتهم
بأنه الدرجة -إجرائًيا-الباحث الشعور بالتماسكويُعرف 

املرتفعة اليت قحصل عليها آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد على مقياس الشعور بالتماسك من إعداد 

 الباحث واملستخدم يف الدراسة احلالية.
 :Autism spectrum disorderالتوحد اضطراب طيف 

American  (2013)مريكية للطب النفسي فت اجلمعية األعر  

Psychiatric Association   اضطراب طيف التوحد بأنه
اضطراب منائي عصيب قحدث يف مراحل الطفولة املبكرة 
للطفل، ويظهر على شكل قصور يف التواصل والتفاعل 

 .(p.50)االجتماعي، ونشاطات واهتمامات مقيدة ومتكررة 

 :أيتما ياحلالية فيحتددت الدراسة  حدود الدراسة:
آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف الحدود البشرية: 

 .التوحد يف مدينة الرياض
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الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي الحدود ال مانية: 
 .هـ1439/1440

مراكز وبرامج اضطراب طيف التوحد يف الحدود المكانية: 
 مدينة الرياض.

  :فروض الدراسة
من الشفقة بالذات لدى آباء يوجد مستوى منخف   .1

 وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الشفقة بالذات  .2
بني آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى 

 إىل متغري اجلنس. 

أبعاد ال ميكن التنبؤ بالشعور بالتماسك من خالل  .3
األطفال ذوي اضطراب  الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات

 طيف التوحد.

 :إجراءات الدراسة
مت استخدم  الدراسة أجل حتقيق أهداف من منهاج الدراسة:
 .والتنبؤي( االرتباطي واملقارن)املنهج الوصفي 

ن جمتمع الدراسة من آباء وأمهات تكوَّ : مجتمع الدراسة
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، امللتحقني مبراكز التوحد 

 إذ( فرًدا؛ 4058) اتقريبً  مدينة الرياض، والبالغ عددهميف 
( أم اً، 2035( أبًا، وعدد األمهات )2023بلغ عدد اآلباء )

وذلك حسب إحصائية املراكز التابعة إلدارة التعليم والتنمية 
 هـ.1439/1440االجتماعية يف مدينة الرياض لعام 

أبًا وأًما من ( 360) من عينة الدراسةنت تكوَّ  عينة الدراسة:
طراب طيف التوحد مبدينة ضآباء وأمهات األطفال ذوي ا

من اآلباء(، وقد  170من األمهات، و 190الرياض، بواقع )
 .بسيطةبالطريقة العشوائية الاختريوا 

لدراسـة احلاليـة علـى األدوات مت االعتماد يف ا أدوات الدراسة:
 ية: تاآل
 Neff (2003)مقياس الشفقة بالذات من إعداد -1

 (.2015وترجمة عبد الرحمن وآخرين )
 Neffأعدَّت نيف  وصف المقياس في البيئة األجنبية:-أ

هذا املقياس هبدف قياس الشفقة بالذات، وهو من   (2003)
( عبارة موزعة 26نوع التقرير الذايت، ويتكون املقياس من )

احلكم على -على ستة أبعاد، وهي: احلنو على الذات
التقمص -اليقظة العقلية-العزلة-اإلنسانية املشرتكة-الذات
أجرى عبد الرمحن وآخرون  في البيئة العربيةو، املفرط
( دراسة هبدف التحقق من اخلصائص السيكومرتية 2015)

متتع املقياس ظهرت النتائج وأ للمقياس على عينات عربية،
 والصدق العاملي من االتساق الداخلي ومقبولة بدرجة جيدة

 .لثباتل
، متَّ التحقق من صدق وثبات وفي الدراسة الحالية

األولية املقياس واتساقه الداخلي بعد تطبيقه على عينة الدراسة 
( فرًدا من آباء وأمهات األطفال ذوي 95واليت بلغ عددها )

ينة الرياض، وذلك على النحو اضطراب طيف التوحد مبد
 :يتاآل
مت التحقق من االتساق  االتساق الداخلي للمقياس:-أ

 :أيتالداخلي للمقياس من خالل حساب ما ي
باط بني درجة كل عبارة، والدرجة ( حساب معامالت االرت1)

( نتائج 1الكلية للبعد الذي تنتمي إليه. ويوضح جدول )
ذلك 

 1جدول
 (95( معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه )ن=

 المفرطالتقمص  العقلية اليقظة الع لة اإلنسانية المشتركة الحكم على الذات الحنو على الذات
 ر م ر م ر م ر م ر م ر م

5 0.67** 1 0.59** 3 0.71** 4 0.71** 9 0.60** 2 0.75** 
12 0.65** 8 0.69* 7 0.73** 13 0.72** 14 0.72** 6 0.70** 
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 المفرطالتقمص  العقلية اليقظة الع لة اإلنسانية المشتركة الحكم على الذات الحنو على الذات
19 0.74** 11 0.68** 10 0.79** 18 0.70** 17 0.80** 20 0.72** 
23 0.61** 16 0.67** 15 0.81** 25 0.78** 22 0.74** 24 0.76** 
26 0.59** 21 0.61**         
 (   ., .1دالة عند مستوى )  **

( أن معامالت االرتباط بني درجة  1يتضح من جدول )
كل مفردة والدرجة الكلية للبعد األول )احلنو على الذات( 

(، وللبعد الثاين )احلكم على 0,74، 0.59تراوحت ما بني )
(، وللبعد الثالث 0.69، 0.59الذات( تراوحت ما بني )

(، 0.81، 0.71)اإلنسانية املشرتكة( تراوحت ما بني )
(، 0,78، 0.70وللبعد الرابع )العزلة( تراوحت ما بني )

، 0.60وللبعد اخلامس )اليقظة العقلية( تراوحت ما بني )
(، وللبعد السادس )التقمص املفرط( تراوحت ما بني 0.80
(، ومجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.76، 0.70)
(01.,.) 
( حساب معامالت االرتباطات البينية بني األبعاد 2) 

( نتائج ذلك.2الفرعية للمقياس. ويوضح جدول )
 2جدول 

 معامالت االرتباطات البينية لألبعاد الفرعية لمقياس الشفقة بالذات
على  الحاناو  األبعااد

 الذات
 اإلنسانية الحكم على الذات

 المشتركة

 التقمص  اليقظة العقلية الع لة
 المفرط

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... الحنو على الذات

 ..... ..... ..... ..... ..... **0.59- الحكم على الذات

 ..... ..... ..... ..... **0.75- **0.74 اإلنسانية المشتركة

 ..... ..... ..... **0.78- **0.72 **0.56- الع لة

 ..... ..... **0.69- **0.71 **0.70- **0.68 اليقظة العقلية

 ..... **0.66- **0.70 **0.73- **0.72 **0.61- التقمص المفرط
 (0.01** دالة عند مستوى )

طات بينية بني أبعاد ارتبا( أن هناك 2يتضح من جدول )
ارتبطت األبعاد اإلجيابية ببعضها ارتباطًا إجيابًيا،  إذاملقياس؛ 

ارتبطت األبعاد السلبية  يف حنيوسلبًيا مع األبعاد السلبية، 
إجيابًيا ببعضها، وسلبًيا مع األبعاد اإلجيابية، وتؤكد هذه النتائج 

خلي بني على متتع املقياس بدرجة مناسبة من االتساق الدا
 أبعاد املقياس.

متَّ التحقــــق مــــن الصــــدق  الصاااادق العاااااملي للمقياااااس:-ب
 Confirmatoryالعاملي باستخدام التحليل العـاملي التوكيـدي 

factor analysis (CFA)  بطريقـــــــة االحتمـــــــال األقصـــــــى

Maximum likelihood  الـيت أسـفرت عـن تشـبع مجيـع العوامـل
ــــى عامــــل واحــــد، وكانــــت قيمــــة  ( غــــري دالــــة 46.48) 2كــــاعل

إحصـــــائًيا، وذلـــــك يؤكـــــد وجـــــود مطابقـــــة جيـــــدة للبيانـــــات مـــــع 
قــام الباحــث بالتعامــل  إذالنمــوذج املقــرتح؛ وهــو عامــل واحــد، 

مــــع الدرجــــة الكليــــة للمقيــــاس، واعتبــــار عبــــارات األبعــــاد أرقــــام 
( 5،4،3،2،1( سالبة، وإعـادة تقـدير الـدرجات بــ )2،4،6)

ـــائج التحليـــل ( 3علـــى الرتتيـــب. ويوضـــح جـــدول ) ملخًصـــا لنت
 العاملي التوكيدي ملقياس الشفقة بالذات.

 3جدول
 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لستة متغيرات مشاهدة )نموذج العامل الكامن الواحد( في مقياس الشفقة بالذات 

 R2 معامل الثبات حصائيةقيمة "ت" وداللتها اإل التشبع الخطأ المعياري لتقدير معامل المسار المتغيرات المشاهدة

 0.62 **7.96 0.31 0.81 الحنو على الذات
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 R2 معامل الثبات حصائيةقيمة "ت" وداللتها اإل التشبع الخطأ المعياري لتقدير معامل المسار المتغيرات المشاهدة

 0.41 **6.85 0.32 0.64 اإلنسانية المشتركة
 0.51 **7.83 0.29 0.71 اليقظة العقلية

 0.76 **10.46 0.31 0.87 الحكم على الذات
 0.55 **8.26 0.28 0.74 الع لة

 0.71 **10.00 0.35 0.84 التقمص المفرط
  2.59(، حيث قيمة "ت" اجلدولية = 0.01** دالة عند مستوى )
( نتـــائج التحليـــل العـــاملي التوكيـــدي الـــيت 3يوضـــح جـــدول )

تؤكـــد صـــدق العوامـــل الســـتة يف مقيـــاس الشـــفقة بالـــذات، كمـــا 
يتضــــــح أيًضــــــا أن املتغــــــريات املشــــــاهدة )احلنــــــو علــــــى الــــــذات، 
اإلنسانية املشرتكة، اليقظة العقلية، احلكم علـى الـذات، العزلـة، 

بلــــغ معامــــل  إذالــــتقمص املفــــرط( تشــــبعت بالعامــــل الكــــامن؛ 
 – 0.87-0.71-0.64 – 0.81أو تشــــــــبعها ) صــــــــدقها
( علــــى الرتتيــــب. ومــــن مث ميكــــن لكــــل منهــــا 0.84 – 0.74

-% 74-% 87-% 71-% 64-% 81تفســـــــــــــــــــــــــــري )
 %( من التباين الكلي يف املتغري الكامن. 84

للتحقــق مــن ثبــات املقيــاس مت اســتخدام  )ج( ثبااات المقياااس:
 ية:تالطرق اآل

مت حســـــاب معامـــــل ثبـــــات ألفـــــا   ( طريقاااااة ألفاااااا كرونباااااا :1)
كرونبــاس ســواء لدبعــاد الفرعيــة، وللدرجــة الكليــة علــى مقيــاس 

( نتــــــــــائج ذلــــــــــك.4الشــــــــــفقة بالــــــــــذات، ويوضــــــــــح جــــــــــدول )
 4جدول 

 (95معامالت ثبات أبعاد مقياس الشفقة بالذات والدرجة الكلية للمقياس بطريقة ألفا كرونبا  )ن=
 معاماال ألفا كرونبا  األبعاد م
 0.71 احلنو على الذات 1
 0.69 احلكم على الذات 2
 0.72 اإلنسانية املشرتكة 3
 0.59 العزلة 4
 0.67 اليقظة العقلية 5
 0.75 التقمص املفرط 6

 0.70 الدرجة الكلية للمقياس
( إىل أن معامالت ثبات 4تشري النتائج الواردة يف جدول )

ألفا كرونباس ألبعاد مقياس الشفقة بالذات والدرجة الكلية 
مرتفعة؛ مما يشري إىل متتع املقياس بدرجة مرتفعة  اجاءت قيمً 
 من الثبات.

مت حســـــاب ثبـــــات املقيـــــاس  ( طريقاااااة التج ئاااااة النصااااافية:2) 
بطريقــة التجزئــة النصـــفية، وذلــك بتقســـيم املقيــاس إىل نصـــفني: 

يتكون من العبارات الفردية، والثاين يتكـون مـن العبـارات األول 
الزوجيــــة، مث حســــاب معــــامالت االرتبــــاط بطريقــــة "بريســــون"، 

بــراون"، ومعادلــة -ومعاجلــة النتــائج باســتخدام معادلــة "ســبريمان
 ( نتائج ذلك.5"جتمان". ويوضح جدول )

 5جدول 
 (95مقياس الشفقة بالذات بطريقة التج ئة النصفية )ن=معامالت ثبات أبعاد 

 التج ئة النصفية األبعاد م
 براون-طريقة سبيرمان طريقة جتمان

 0.67 0.64 احلنو على الذات 1
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 التج ئة النصفية األبعاد م
 براون-طريقة سبيرمان طريقة جتمان

 0.65 0.64 احلكم على الذات 2
 0.57 0.57 اإلنسانية املشرتكة 3
 0.59 0.57 العزلة 4
 0.61 0.61 اليقظة العقلية 5
 0.63 0.62 التقمص املفرط 6

 0.68 0.67 لًيااملقياس ك

( إىل أن معـــــــامالت 5تشـــــــري النتـــــــائج الـــــــواردة يف جـــــــدول )
-الثبات اخلاصة بأبعاد مقياس الشفقة بالذات بطريقة سبريمان

، وكلهــا قــيم مرتفعــة، بــراون، متقاربــة مــع مثيلتهــا بطريقــة جتمــان
 مما يشري إىل ثبات املقياس. 

ومما سبق، ميكن القول إن مقياس الشفقة بالذات يتمتع 
خبصائص سيكومرتية جيدة من حيث االتساق الداخلي، 
والصدق، والثبات، وذلك على عينة الدراسة احلالية من آباء 
وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مبدينة الرياض، 

عطي الثقة الستخدامه وتطبيقه على عينة الدراسة مما ي
 األساسية.

مقياس الشعور بالتماسك لدى آباء وأمهات األطفال -2
 ذوي اضطراب طيف التوحد إعداد الباحث.

 :يةباخلطوات اآلت يف سبيل إعداد املقياس قام الباحث
  مفهوم الظاهرة املقاسة، و إعداد املقياسحتديد اهلدف من 

اإلطار  )الشعور بالتماسك(، وبعد ذلك متت مراجعة
والتعريفات املختلفة، وكذلك الدراسات السابقة العربية 
واألجنبية، باإلضافة إىل استعراض املقاييس اليت تضمنت 

 ومنها: مفردات تسهم يف إعداد املقياس
مــن  (SOC-29)مقيـاس الشـعور بالتماســك الصـورة األصـلية -

 .Antonovsky(1993)إعداد أنتونوفسكي 
النسخة املختصرة من مقياس الشعور بالتماسك واملكونة -
من إعداد فيلدت ولنتيوال وسيمونن  (SOC-13)فقرة  13من 

 ,Feldt, Lintula, Suominenوكوسكنيفو وفاهرتا وكيفيماكي  

Koskenvuo, Vahtera, & Kivimaki (2007). 

بصريًا من  مقياس الشعور بالتماسك للمراهقني املعاقني-
 (. 2014إعداد حممد )

  اعتماًدا على ما سبق، مت حتديد أبعاد مقياس الشعور
بالتماسك املقرتح يف ثالثة أبعاد، وهي: الشعور بالفهم 

صياغة ، ومتت رة على اإلدارة، والشعور باملعىنوالوضوح، والقد
( مفردة تصف الشعور بالتماسك وفًقا 36أولية لعدد )

 .( مفردة 12لدبعاد السابقة، بواقع )
  قام الباحث بعرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة

علم النفس ؛ ( حمكًما يف جمال 11من احملكمني وعددهم )
نظرهم يف املقياس، وحتديد ما إذا   ةوذلك للتعرف على وجه

 ىإىل البعد اخلاص هبا أم ال، ومد ردة تنتميكانت كل مف
وضوح املفردات وصالحيتها لقياس الشعور بالتماسك يف 
ضوء التعريف اإلجرائي، واقرتاح التعديالت الالزمة، أو اقرتاح 

 بع  املفردات.
  قام الباحث باختيار مفردات املقياس يف صورته النهائية

ياس ردات املقمفأصبحت  إذتبًعا آلراء السادة احملكمني، 
عد الفهم والوضوح بعاد: بُ أ( مفردة توزعت على ثالثة 29)
( 10عد املعىن )( عبارات، وبُ 9عد اإلدارة )( عبارات، وبُ 10)

 عبارات.
  مت حتديد نظام استجابة املفحوصني على مفردات املقياس

حدى يقوم املفحوص باختيار إ إذبطريقة ليكرت اخلماسية، 
أوافق متاًما، أوافق، أحيانًا، ال أوافق، ال ية " تاالستجابات اآل
  .أوافق أبًدا"

 ( 95قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة أولية بلغت )
فرًدا من آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، 
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يكومرتية للمقياس على النحو ومت التحقق من اخلصائص الس
 :يتاآل
من االتساق  مت التحقق االتساق الداخلي للمقياس:-أ
 :أيتداخلي للمقياس من خالل حساب ما يال

مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة،  (1)
( 6والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه. ويوضح جدول)

 نتائج ذلك.

 6جدول 
 (95المنتمية إليه )ن=معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد 

 الشعور بالمعنى الشعور باإلدارة الشعور بالفهم م
 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة

1 1 0.57** 2 0.65** 3 0.57** 
2 4 0.67** 5 0.60** 6 0.66** 
3 7 0.80** 8 0.54** 9 0.58** 
4 10 0.59** 11 0.60** 12 0.65** 
5 13 0.63** 14 0.57** 15 0.64** 
6 16 0.67** 17 0.59** 18 0.61** 
7 19 0.55** 20 0.57** 21 0.76** 
8 22 0.65** 23 0.66** 24 0.49** 
9 25 0.61** 26 0.54** 27 0.52** 
10 28 0.55**   29 0.63** 
 (0.01** دالة عند مستوى)         

( إىل أن معامالت 6تشري النتائج الواردة يف جدول )
 االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد األول

(، ومجيعها 0.80، 0.55)الشعور بالفهم( تراوحت ما بني )
(، وتراوحت معامالت االرتباط بني 0.01دالة عند مستوى )
)الشعور باإلدارة(  جة الكلية للبعد الثايندرجة كل مفردة والدر 

(، ومجيعها دالة عند مستوى 0.66، 0.54ما بني )
 (، وتراوحت معامالت0.01)

 االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الثالث 
(، ومجيعها دالة عند 0.76، 0.49)الشعور باملعىن( ما بني )

(، مما يعين ارتفاع معامالت االرتباط بني 0.01مستوى )
 املفردات وأبعادها. 

حساب االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية  (2)
 ( نتائج ذلك. 7للمقياس. ويوضح جدول )

 7جدول 
 (95االرتباط بين درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس )ن=معامالت 

 الدرجة الكلية األبعااد
 معامل االرتباط

 ** 0.87 الشعور بالفهم

 **0.82 الشعور باإلدارة 

 **0.90 الشعور باملعىن

 (0.01** دالة عند مستوى )     
( إىل أن معامالت 7)تشري النتائج الواردة يف جدول 

االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للشعور بالتماسك 
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(، ومجيعها دالة عند مستوى 0.90، 0.82تراوحت ما بني )
(؛ مما يعين ارتفاع معامالت االرتباط بني األبعاد 0.01)

 والدرجة الكلية للمقياس.

لفرعية )ج( حساب معامالت االرتباطات البينية لدبعاد ا
 ( نتائج ذلك. 8يوضح جدول )قياس الشعور بالتماسك. مل

 8جدول 
 (95معامالت االرتباطات البينية لألبعاد الفرعية لمقياس الشعور بالتماسك )ن=

 الشعور بالمعنى الشعور باإلدارة الشعور بالفهم األبعااد
 ـــ ـــ ـــ الشعور بالفهم

 ـــ ـــ **0.68 الشعور باإلدارة 

 ـــ ** 0.58 **0.65 الشعور باملعىن

 (0.01** دالة عند مستوى )               
( إىل أن معامالت 8تشري النتائج الواردة يف جدول )

االرتباط بني األبعاد الفرعية ملقياس الشعور بالتماسك تراوحت 
(، ومجيعها دالة عند مستوى 0.68، 0.58)ما بني 

(؛ مما يعين ارتفاع االرتباطات البينية بني أبعاد مقياس 0.01)
 الشعور بالتماسك.

حتقـــق الباحـــث مـــن الصـــدق العـــاملي  الصااادق العااااملي:-ب
 Confirmatoryباســـــتخدام التحليـــــل العـــــاملي التوكيـــــدي 

Factor Analysis (CFA)  بطريقــــة االحتمــــال األقصــــى

Maximum likelihood  ــــع ــــيت أســــفرت عــــن تشــــبع مجي ال
تســـــــاوي  2كـــــــاالعوامـــــــل علـــــــى عامـــــــل واحـــــــد، وكانـــــــت قيمـــــــة 

(، وهـــــي غـــــري دالـــــة إحصـــــائًيا، وذلـــــك يؤكـــــد وجـــــود 53.27)
مطابقة جيدة للبيانـات مـع النمـوذج املقـرتح؛ وهـو ثالثـة عوامـل 

( ملخًصـــا لنتـــائج التحليـــل العـــاملي 9فرعيـــة. ويوضـــح جـــدول )
ثـــــة متغــــريات مشـــــاهدة )منــــوذج العامـــــل الكـــــامن التوكيــــدي لثال
 الواحد(.

 9جدول 
 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لثالثة متغيرات مشاهدة )نموذج العامل الكامن الواحد( في مقياس الشعور بالتماسك 

 R2 معامل التحديد قيمة "ت"  الخطأ المعياري لتقدير المسار معامل المسار المتغيرات المشاهدة
 0.57 **8.08 0.58 0.76 الشعور بالفهم
 0.52 **7.67 0.45 0.72 الشعور باإلدارة 
 0.80 **9.88 0.56 0.90 الشعور باملعىن

 2.59(، حيث قيمة "ت" اجلدولية = 0.01** دالة عند مستوى )
العاملي التوكيدي اليت ( نتائج التحليل 9يوضح جدول )

ور بالتماسك، كما عتؤكد صدق العوامل الثالثة يف مقياس الش
يتضح أيًضا أن املتغريات املشاهدة )الشعور بالفهم، والشعور 

بلغ  إذباإلدارة، والشعور باملعىن( تشبعت بالعامل الكامن؛ 
( على 0.90، 0.72، 0.76معامل صدقها أو مسارها )
%، 72%، 76لكل منها تفسري )الرتتيب، ومن مث ميكن 

%( من التباين الكلي يف املتغري الكامن )الشعور 90
 بالتماسك(.

ت املقيــاس مت اســتخدام للتحقــق مــن ثبــا ثبااات المقياااس:-ج
 ية:تالطرق اآل

مت حســــاب معامــــل ثبــــات ألفــــا    ( طريقااااة ألفااااا كرونبااااا :1)
كرونبــــاس ألبعــــاد مقيــــاس الشــــعور بالتماســــك ودرجتــــه الكليــــة. 

 ( نتائج ذلك.10جدول )ويوضح 
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 10جدول
 (95معامالت ثبات أبعاد مقياس الشعور بالتماسك ودرجته الكلية بطريقة ألفا كرونبا  )ن= 

 معامــل ألفا كرونباس األبعاد م
 0.78 الشعور بالفهم 1
 0.81 الشعور باإلدارة 2
 0.81 الشعور باملعىن 3
 0.90 الكليةالدرجة  4

( إىل أن معامالت 10تشري النتائج الواردة يف جدول )
ألفا كرونباس ألبعاد مقياس الشعور بالتماسك، ودرجته الكلية 
 مرتفعة؛ مما يدل على متتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات.

مت حســــاب ثبــــات املقيــــاس  ( طريقااااة التج ئااااة النصاااافية:2)
بطريقــة التجزئــة النصـــفية، وذلــك بتقســـيم املقيــاس إىل نصـــفني: 

األول يتكون من العبارات الفردية، والثاين يتكـون مـن العبـارات 
الزوجيــــة، مث حســــاب معــــامالت االرتبــــاط بطريقــــة "بريســــون"، 

بــراون"، ومعادلــة -ومعاجلــة النتــائج باســتخدام معادلــة "ســبريمان
 .( نتائج ذلك11"جتمان". ويوضح جدول )

 11جدول 
 (95معامالت ثبات أبعاد مقياس الشعور بالتماسك ودرجته الكلية بطريقة التج ئة النصفية )ن= 

 التج ئة النصفية األبعاد م
 براون-طريقة سبيرمان طريقة جتمان

 0.69 0.69 الشعور بالفهم 1
 0.82 0.81 الشعور باإلدارة 2
 0.81 0.80 باملعىنالشعور  3

 0.82 0.82 الدرجة الكلية
( أن معامالت الثبات 11تشري النتائج الواردة يف جدول )

اخلاصة بأبعاد مقياس الشعور بالتماسك ودرجته الكلية بطريقة 
، وكلها قيم براون، متقاربة مع مثيلتها بطريقة جتمان-سبريمان

مناسبة، مما يدل على ثبات املقياس، وبشكل عام، تشري 
النتائج السابقة إىل أن مقياس الشعور بالتماسك يتمتع 
خبصائص سيكومرتية جيدة من حيث االتساق الداخلي، 

 والصدق، والثبات، وذلك على عينة الدراسة احلالية.

 عرض وتفسير النتائج:
 نتائج التحقق من الفرض األول:

ينصُّ الفرض األول على أنه: " يوجد مستوى منخف  من 
الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب 

 طيف التوحد يف مدينة الرياض ". 

 *وللتحقق من صحة هذا الفرض، مت حساب املتوسطات
واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد العينة على أبعاد مقياس 

( نتائج 12لية. ويوضح جدول )الشفقة بالذات ودرجته الك
 ذلك.

                                                            
الشفقة بالذات على املقياس سواء على الدرجة الكلية أو األبعاد  حلساب مستوى *

الفرعية مت االعتماد على معيار الفئات املفتوحة، حيث متَّ حساب املدى )أكرب قيمة 
(، وبقسمة املدى على ثالث فئات 4=  1-5أقل قيمة ممكنة(، وبالتايل )-ممكنة

 يار على النحو التايل:(، وبناًء على ذلك يكون املع1,33يكون طول الفئة )
 (.1/2.33مستوى منخف  إذا تراوح املتوسط احلسايب بني )-
 (.2.34/3.67مستوى متوسط إذا تراوح املتوسط احلسايب بني )-
 (.3.68/5مستوى مرتفع إذا تراوح املتوسط احلسايب بني )-
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 12جدول
قة بالذات ودرجته المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على أبعاد مقياس الشف 

 (360الكلية )ن=
 البعاد مستوى االنحراف المعياري المتوسطات األبعاد

 متوسط 0.65 3.29 احلنو على الذات

 متوسط 1.01 2.92 احلكم على الذات

 مرتفع 0.82 3.74 اإلنسانية املشرتكة

 متوسط 0.95 2.97 العزلة

 متوسط 0.78 3.54 اليقظة العقلية

 متوسط 0.78 3.07 التقمص املفرط

 متوسط 0.42 3.34  الكلية للشفقة بالذات الدرجة

( أن متوسطات 12توضح النتائج الواردة يف جدول )
درجات أفراد عينة الدراسة من آباء وأمهات األطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد على أبعاد مقياس الشفقة بالذات 

(، وبلغ متوسط درجاهتم 54,3، 92,2تراوحت ما بني )
(، أي أهنا تقع يف حدود 34,3على الدرجة الكلية للمقياس )

بلغ  إذاملستوى املتوسط، ماعدا مستوى بُعد اإلنسانية املشرتكة 
( مما يضعه يف املستوى 74,3متوسط درجات أفراد العينة )

 املرتفع.
 & Neff نيف وفاسووختتلف هذه النتيجة مع دراسة    

Faso (2015)  أسفرت نتائجها عن ارتفاع مستويات اليت
، مما لدى آباء وأمهات األطفال التوحدينيالشفقة بالذات 
مع بع  مؤشرات اهلناء النفسي، كما ختتلف جعلها ترتبط 

اليت  )et al. Robinson )2018 , وآخرين روبنسوندراسة مع 
أشارت إىل أن ارتفاع مستوى الشفقة بالذات لدى آباء 
وأمهات األبناء الذين يُعانون من اضطرابات عقلية ومنائية قد 

دة التوتر واإلجهاد واالكتئاب لديهم، وجعلهم أكثر خف  ح
وهذا ما توصلت إليه  ،مرونة وقدرة على مواجهة التحديات

اليت أوضحت أن   Edwards  (2017)أيًضا نتائج إدواردز 
وجود مستويات ُعليا من الشفقة بالذات لدى األبوين يكون 

 ُمصاحًبا الخنفاض مستوى الضغط واإلجهاد لديهم. 
سبق ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما أسفرت عنه ومما 

نتائج الدراسات السابقة اليت أشارت إىل ارتفاع مستوى 

الضغوط لدى آباء وأمهات االطفال ذوي اضطراب طيف 
؛ عيدروس،  Hayes & Watson, 2012التوحد، كدراسة )

فاضطراب طيف التوحد يعد  (.2015؛ أبو العطا، 2012
فعلى  ،جتعل حياة األسرة غري مستقرة من االضطرابات اليت

املستوى الشخصي يشعر آباء وأمهات األطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد بالعديد من االنفعاالت السلبية بدًءا 
 ،بالشعور بالصدمة اليت تنتاهبم مع بداية معرفتهم بالتشخيص
ومرورًا بالشعور بالغضب وتأنيب الضمري واحلزن وحتديًدا عند 

وضعهم باألسر اليت ال يوجد هبا أطفال يعانون من مقارنتهم ل
آباء  إنَّ ويف املقابل ميكن القول  ،اضطراب طيف التوحد

وأمهات االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومع ما ميرون 
به من متاعب فههنم ليسوا مبعزل عن العوامل الشخصية 
اإلجيابية وموارد الدعم اخلارجية كالعالقات واملساندة 

عية والدعم املادي املقدم لذوي االحتياجات اخلاصة؛ االجتما
واليت تساعدهم على ختطي هذه العقبات، مما جيعل حياهتم 
تسري بني إجيابية الدعم وسلبية الضغوط، وهذا قد يفسر 

واألمهات املستويات املتوسطة للشفقة بالذات لدى اآلباء 
 ن باضطراب طيف التوحد. و الذين لديهم أطفال مصاب

د يكون هناك منطقية يف ارتفاع مستوى بُعد كما ق
اإلنسانية املشرتكة لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب 

ميكن تفسري ذلك يف  ضوء ما و  ،طيف التوحد على حد سواء
من أن Neff & Dahm  (2015)ليه نيف وداهم إأشار 
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اإلنسانية املشرتكة هي القاسم املشرتك بني مجيع اجلنس 
البشري، وتقوم على فكرة اعرتاف الشخص بأن كل إنسان قد 
خيطئ أو يقصر يف أمر ما، وأننا ال حنصل دائًما على ما نريد 

م ا ألسباب إخيبة األمل يف كثري من األحيان، ونعاين من 
مشاعرنا، أو أسباب شخصية تتعلق بقدراتنا، أو سلوكنا، أو 

خارجية حتدث يف احلياة تكون خارج سيطرتنا عليها، فكل 
الناس قد تعاين، وهذا جزء من التجربة اإلنسانية اليت نعيشها، 
وحقيقة أساسية يف احلياة، فنحن لسنا وحدنا يف نقصنا أو 
أخطائنا أو الظروف املؤملة اليت حتدث لنا، ولسنا معزولني عن 

املعقول أن نفكر أن ما نعاين منه ال قحدث اآلخرين، ومن غري 
 .إال معنا دون اآلخرين

 نتائج التحقق من الفرض الثاني:
ال توجد فروق ذات داللة ينصُّ الفرض الثاين على أنه: "

إحصائية يف الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات األطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد يف مدينة الرياض تعزى إىل متغري 

 ".اجلنس
ت -وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض مت اســـتخدام اختبـــار

لعينتــــــني مســــــتقلتني حلســــــاب داللــــــة الفــــــروق بــــــني متوســــــطات 
مقيـــاس علـــى درجـــات اآلبـــاء، ومتوســـطات درجـــات األمهـــات 

 ( نتائج ذلك.13جدول ). ويوضح الشفقة بالذات

 13جدول 
 (360مقياس الشفقة بالذات )ن=على اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات اآلباء، ومتوسطات درجات األمهات  

 اآلباء المتغيرات
 (170)ن=

 األمهات
 (190)ن=

 قيمة )ت(

 ع م ع م

 ** 3.89 3.41 15.81 2.95 17.12 احلنو على الذات

 ** 3.00 5.36 15.33 4.58 13.74 احلكم على الذات

 ** 3.33 3.35 14.41 3.10 15.55 اإلنسانية املشرتكة

 * 2.24 4.53 12.28 2.74 11.39 العزلة  

 0.92 3.03 14.32 3.25 14.02 اليقظة العقلية

 * 2.25 3.47 12.64 2.69 11.89 التقمص املفرط

 * 2.29 10.94 85.59 10.85 88.23 الدرجة الكلية للشفقة بالذات

 (0.05( * دالة عند مستوى )0.01مستوى ) ** دالة عند
ذات ( وجود فروق 13توضح النتائج الواردة يف جدول )

( يف بعدي: احلنو على 0.01عند مستوى )داللة إحصائية 
الذات، واإلنسانية املشرتكة بني اآلباء واألمهات لصاحل اآلباء، 

بينهما يف بُعد اليقظة  إحصائيةذات داللة وعدم وجود فروق 
ذات داللة العقلية. كما أشارت النتائج إىل وجود فروق 

( يف بُعد احلكم على الذات. 0.01عند مستوى )إحصائية 
( يف بعدي: العزلة والتقمص املفرط بني 0.05وعند مستوى )

اآلباء واألمهات لصاحل األمهات. كما أشارت النتائج إىل 
( يف 0.05عند مستوى )إحصائية  ذات داللةوجود فروق 

الدرجة الكلية للشفقة بالذات بني اآلباء واألمهات لصاحل 
 اآلباء.

 ,Neff & McGhee)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 

كانت الفروق يف   فقد(؛ 2012؛ نعمة، Neff, 2003؛ 2010
الشفقة بالذات لصاحل الذكور، وختتلف مع دراسة أيدين 

Aydın (2015)   اليت توصلت إىل وجود فروق بني اآلباء
واألمهات يف بعد التقمص املفرط فقط كأحد أبعاد الشفقة 
بالذات، وهذه الفروق لصاحل اآلباء، وعدم وجود فروق يف 
الدرجة الكلية للشفقة بالذات، وكما ختتلف مع دراسة كل من  

Bibi, et al., 2017)،2016؛ علوان، 2016؛ املنشاوي )
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ىل عدم وجود  فروق يف الشفقة بالذات تعزى إرت واليت أشا
 ملتغري اجلنس.

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء مبالغة  األنثى يف 
انفعاالهتا عندما تتعرض ملواقف مؤملة يف حياهتا، إضافة إىل 
جلدها املستمر لذاهتا وتقمصها املفرط مع مشاعرها السلبية، 

معتقدة أن ما فال تستطيع أن تفصل نفسها عن مشاعرها 
تتعرض له من معاناة خيصها وحدها و  متر على أحد سواها، 

األدوار املتعددة اليت  وكذلك قد تفسر هذه النتيجة يف ظل
لطفل يعاين من اضطراب  اتقوم هبا األم فهي مع كوهنا أم  

ا كزوجة، طيف التوحد قحتاج لرعاية خاصة، فهي تقوم بدوره
ا، وعليها ة، وموظفة أحيانً ة أسر بوكأم ألطفال آخرين،  ور 

أعباء وأدوار اجتماعية جتاه أطفاهلا وزوجها وعملها  
وجمتمعها، فتمر مبرحلة الرتدد مع تعدد هذه األدوار، مما جيعلها 
تقسو على نفسها عند شعورها بالتقصري يف أي دور من هذه 

 األدوار.
كما قد تُفسر هذه النتيجة من خالل ما أشارت إليه  
 Siah & Tan (2015) تان و سياه الدراسات كدراسةبع  

اليت أوضحت إىل أن األم تُعاين أكثر من األب يف حالة وجود 
إضافة إىل أن شعور طفل ُمصاب باضطرابات طيف التوحد، 

األم بالوصمة قد يكون أعلى من شعور األب؛ األمر الذي 
أشارت نتائج دراسة   فقديزيد من معاناهتا يف لوم نفسها؛ 

إىل أن الشعور  Kayam & Haight (2013)  ايام وهايتك
قد ينظر هلا البع  على أهنا  إذبالوصمة قد يؤثر على األم؛ 

ت طفاًل أقل من العادي، فكان من أم سيئة أجنبت وربَّ 
الطبيعي ارتباط املستويات املرتفعة من الشعور بالوصمة 

 .باخنفاض مستويات الشفقة بالذات
بني  ذات داللة إحصائيةويعزو الباحث عدم وجود فروق 

آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف بُعد 
ري املشرتك الذي يعيش فيه اليقظة العقلية، إىل اجلو األس

ن، وتشابه الظروف اليت عايشوا فيها خربة اإلعاقة االوالد
م يف وتقبلهم وانفتاحهم على هذه اخلربة؛ مما جيعل تركيزه

الوقت احلاضر منصًبا على معاناة أطفاهلم وحماولة جتاوز هذه 
 املعاناة.

 :الثالثنتائج التحقق من الفرض 
ال ميكن التنبؤ بالشعور على أنه: " لثالثينصُّ الفرض ا

بالتماسك من خالل الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات 
 ". األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف مدينة الرياض
اخلطوة بوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث 

: التنبؤ بالشعور بالتماسك من أبعاد الشفقة بالذات، يةتاآل
وذلك ملعرفة أي من أبعاد الشفقة بالذات أكثر تنبًؤا بالشعور 
بالتماسك، ومت حساب حتليل االحندار متعدد اخلطوات 

غري ( على اعتبار أن الشعور بالتماسك متStepwiseبطريقة )
تابع، وأبعاد الشفقة بالذات متغري مستقل. ويوضح جدول 

 ( نتائج ذلك.14)

 14جدول 
 معامالت االنحدار ألبعاد الشفقة بالذات المنبئة بالشعور بالتماسك

 0‚05* دالة عند مستوي    0‚01 ى** دالة عند مستو 

 المتغيرات المستقلة
 المنبئة

 المتغير 
 التاباع

االرتباط  الثابت
 Rالمتعدد 

نسابة المساهمة 
R² 

 قيمة بيتا
Beta 

 قيمة ت
 وداللتها

 **10‚ 59 2.294 0‚ 395 0.628 96‚ 436 الشعور بالتماسك اليقظة العقلية
 **5.71- 1.196- العزلة

 **3‚ 97- 1.004- التقمص املفرط
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( إىل أن أبعاد الشفقة 14تشري النتائج الواردة يف جدول )
بالذات )اليقظة العقلية، والعزلة، والتقمص املفرط( تسهم يف 

توجد داللة  إذالتنبؤ بالدرجة الكلية للشعور بالتماسك. 
( ملعامالت احندار اليقظة 0‚01إحصائية عند مستوى )

-واحنصرت قيمة بيتا بني  ) ،العقلية والعزلة والتقمص املفرط
( 2.294( للتقمص املفرط و)1.004-( للعزلة و)1.196

= R2وكانت نسبة املساشة         ) ،لليقظة العقلية
ويعين ذلك أن أبعاد: اليقظة العقلية، والعزلة،  ،‚.(395

%( من التباين يف الشعور 39.5والتقمص املفرط يفسرون )
لية كأقوى األبعاد تنبًؤا وجاء بعد اليقظة العق ،بالتماسك

ملعادلة التنبؤية على النحو . وميكن صياغة ابالشعور بالتماسك
 :يتاآل

اليقظة  X 96‚ 436الدرجة الكلية للشعور بالتماسك = 
العزلة  X 1.004-التقمص املفرط  X 2.294العقلية + 

-1.196 
إن األشخاص الذين يف ضوء هذه النتيجة ميكن القول 

منخفًضا من الشفقة بالذات مييلون إىل ميلكون مستوى 
االجنرار وراء سلبية املوقف، خبالف أولئك األشخاص الذين 
ميتلكون مستوى عالًيا من الشفقة بالذات، إذ يكونون قادرين 
على االحتفاظ مبنظور عقلي خاص هبم ملواجهة الضغط 

ويتمكنون من االقرتاب من  ،احلاصل من جراء موقف الفشل
عالية من اليقظة العقلية اليت متك نهم من التعامل  املوقف بدرجة

حالة  Neffمع املشكلة بنجاح أكرب، ولذلك شخ صت نيف 
أساسًيا للشفقة بالذات، وأن ا اليقظة العقلية بوصفها مكونً 

وصول الشخص إىل حالة اليقظة العقلية العالية مبشاعره اليت 
 Gilbert)الشفقة بالذات مير هبا هي عنصر أساسي يف إظهار 

& Irons,2005). 
وميكن تفسري ذلك يف أن الضغوط الوالدية لدى آباء 
وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تظهر عندما 
يُقيِّم الوالدان املوقف من وجود طفل توحدي على أنه يتجاوز 
مواردهم، وملواجهة هذه الضغوط جيب أن يتعلم األفراد إعادة 

دي إىل حالة تقييم مشاعرهم بطريقة إجيابية، واليقظة العقلية تؤ 
من االنتباه الواسع اليت يتمكن األفراد من خالله من إعادة 
تقييم مواقف حياهتم بشكل أكثر سهولة، ومتنحهم معىن 

 (.(Rayan & Ahmed, 2018جديًدا وإجيابًيا 

  توصيات الدراسة:
نتائج يوصي الباحث مبا  يف ضوء ما أسفرت به الدراسة من

 :أيتي
لدى آباء  ية الشفقة بالذاتتقدمي برامج إرشادية لتنم .1

طفال ذوي اضطراب طيف التوحد وخصوًصا لدى وأمهات األ
األمهات؛ وذلك ملساعدهتم ألن يكونوا أكثر لطًفا يف التعامل 

 مع ذواهتم وأكثر انفتاًحا على خربات اآلخرين وجتارهبم.

طفال ذوي آباء وأمهات األلدى تعزيز اليقظة العقلية  .2
قد يساعد يف ارتفاع مستوى  اضطراب طيف التوحد؛ مما

 شعورهم بالتماسك.

رشادية التابعة إلدارات تفعيل دور املراكز والوحدات اإل .3
جتماعية من أجل تقدمي التعليم ووزارة العمل والتنمية اال

طفال ذوي اضطراب آلباء وأمهات األرشادية اخلدمات اإل
 طيف التوحد.

طفال ذوي ميم برامج إعالمية لتوعية أسر األتص .4
ضطراب طيف التوحد بأشية تعزيز املتغريات اإلجيابية يف ا

الشخصية؛ وذلك من أجل االرتقاء مبستوى الشفقة بالذات 
والشعور بالتماسك لديهم؛ ومن مث  حتقيق مستوى الدعم 

 الالزم ألبنائهم.

  مقترحات الدراسة:

يقرتح الباحث بع  اًل حللقة البحث يف هذا اجملال، استكما
 :يتاآل املستقبلية على النحوالدراسات 

لشفقة دراسة تأثري بع  املتغريات الدميوجرافية يف ا .1
طفال ذوي اضطراب طيف بالذات لدى آباء وأمهات األ

التوحد، مثل: املستوى التعليمي، املستوى االقتصادي، احلالة 
 الوظيفية.
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وصمة املدركة دراسة الشفقة بالذات كمدخل خلف  ال .2
 طفال ذوي اضطراب طيف التوحد.لدى آباء وأمهات األ

عور دراسة فعالية الربامج اإلرشادية يف تنمية الش .3
طفال ذوي اضطراب طيف بالتماسك لدى آباء وأمهات األ

 التوحد.

دراسة اليقظة العقلية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط  .4
 لدى آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 المراجع:
(. الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى 2015أبو العطا، غادة )

جملة الرتبية اخلاصة دراسة إكلينيكية".  "أمهات األطفال الذاتوية
 .454-373(،  8)2، والتأهيل

التوحد الطفويل )أسبابه، خصائصه، تشخيصه، (. 2015اجلليب، سوسن )
 التوزيع.دمشق: دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر و  عالجه(.

(. التعاطف مع الذات كمنبئ بأسلوب احلياة 2013الضبع، فتحي )
جملة كلية الرتبية بالوادي اجلديد، الصحي لدى عينة من طالب اجلامعة. 

11(2 ،)37-81. 
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Abstract:The study aimed to: (1) explore the level of self-compassion among  Fathers and Mothers of Children with autism 
spectrum disorder, (2) Identify differences self-compassion between Fathers and Mothers of children with autism spectrum 
disorder, , (3) investigate the possibility of prediction of Sense of Coherence from between self-compassion.The sample of 
the study consisted of (360) parents of children with autism spectrum disorder, In the city of Riyadh, The study used self-
compassion scale (Neff, 2003; translated by Abd rahman, et al., 2015), and Sense of Coherence (prepared by the researcher). 
The results indicated that:  
 (1) The mean scores of the sample of the study on the dimensions of self-compassion it lies in the middle level limits. 
(2), There are statistically significant differences between Fathers and Mothers on self-compassion. These differences in 
favor of Fathers. 
 (3) self-compassion contribute to predicting Sense of Coherence, and The dimensions of self-compassion (mindfulness , 
Isolation and Over-Identification) contributes to predicting Sense of Coherence. The results were discussed according to the 
Literature and previous studies. 

 

Key words: Self-compassion, Sense of Coherence, Autism Spectrum disorder, Fathers and Mothers. 
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 الهوية الوطنية كما يدركها السعوديون من خالل نظرية النموذج األولي
 منى محمد الشدي

 جامعة امللك سعود قسم علم النفس، كلية الرتبية.

 

  هـ24/11/1441وقبل  -هـ 17/10/1441 قدم للنشر

، إال أن معظــم األثــاط قنملــف مــن اعرتاةــاى معينــة لــد  الوطنيــة اهامامــاري كبــااري ك اململرــة العربيــة الســعوديةبينمــا يشــهد مفهــوم اهلويــة  المستتلص:  
 األوىل، الدراسـة كيوظـ  نظريـة النمـوذج األويل لدراسـة مفهـوم األعـراد السـعوديني عـن اهلويـة الوطنيـة. مروناى هـه  اهلويـة. الب ـحل ا ـايل الباحثني عن 

ك الدراسة الثانية مت ققييم أمهية مساى اهلوية الوطنيـة املساللةـة مـن الدراسـة سؤالني مفاوحني حول ماهية اهلوية الوطنية السعودية.  نأجاب املشاركون ع
مــن  ك حــني أن الـبع  ا خـر الوطنيـة،فهـوم اهلويـة مل مركزيــة السـماى قبـدو بعــ  إذ إنقعرـس ووذجـاري أوليـاري، قشـا الناـا إ إىل أن اهلويـة الوطنيــة  األوىل.
 . طرعياري  د  يع السماى
 الوطنية وقةميم مقاييسها. دراسة اهلويةاألعراد السعوديني هلوياهم الوطنية وذلك عند  وإدراكلألخه باالعابار عهم هناك حاجة  باإلمجال،

 
 . ، حتليل احملاو األويلنظرية النموذج ، اهلوية الوطنية السعودية: الك:مات المفلاحية
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 المقدمة

من أنواع اهلوية االجاماعية  انوعري  nation وطنيُعد مفهوم ال
 .(Ariely, 2012)الهي يُوحد األعراد ك جمموعة وطنية واحدة 

موعة من األعراد الهين يدركون لوطن بأنه جمهنا ميرن قعري  ا
مميزة ومساقلة ومسامرة عرب الزمن، كـما أن أنفسهم كوحدة 

 النفس  نهلؤالء األعراد ا ف ك خمال  أنواع الاعـبا ع

.(Kelman, 2001,p.191)  
ولعل من أبرز ما مييز اهلوية الوطنية عن غاها من أنواع 
اهلوياى االجاماعية اليت مت ثثها ودراساها ك األدبياى 

لوطنية ذاى أبعاد ماعددة النفسية وغاها، هو أن اهلوية ا
ياجسد ذلك على  .(Reicher & Hopkins, 2001) ومعقدة

سبيل املثال ك أن املعاين اليت يعميها الناس للهوية الوطنية 
ليست ثاباة أو واحدة وإوا ماغاة وماعددة كما أن اهلوية 

 . (Ariely, 2012) الوطنية ذاهتا ماغاة عرب الزمن
وطنية باعقد وقعددية أبعاد اهلوية الوبينما يُقر الباحثون 

شامل هلها النوع من اهلوياى، وبةعوبة حتديد قعري  واحد 
من اهلوية  إال أنه ميرن وبالعموم أن يُوص  هها النوع

ة رابمة مهمة، انفعالية وذاقية قربط الفرد االجاماعية بأنه مبنزل
  (Tajfel & Turner, 1986).  بدولاه أو شعبه

 -أن اهلوية الوطنية قامثل ك انفعاالى يعاقد البع  و 
 ذاى عالقة بالدولة اليت ينامي هلا الفرد -إجيابية وسلبية 

(Crocker & Luhtanen, 1990)  .ميرن أن يُنظر  كهلك
يدركها الفرد أهنا األمهية الرباة اليت  ىللهوية الوطنية عل

قبول لالناماء الوطين كجزء من هوياه الرلية وأيضاري رغباه ك 
   (Festinger, 1954).  واسايعاب ثقاعاه الوطنية برل ما حتويه

يما خيص اجلانب املعرك من اهلوية الوطنية؛ حيوي هها وع 
الهاقية ألهداف ومشاكل الفرد دراكاى معاقداى وإاجلانب 

وطنه، وكهلك وعي الفرد مبا يرتقب على هوياه الوطنية من 
من قيود قنشأ نايجة الناماء الفرد ذاقه عرص وك الوقت 

 بعالوة على ما سبف رغبة  الفرد ك اسايعاو الوطين، 

 ,Blank, & Schmidt)واسادخال ثقاعة وقيم ومعايا وطنه 

2003; Hechter, 2000).  

بني مفهومني وثيقي الةلة يُنو  الباحثون بأمهية الامييز و 
اهلوية الوطنية ويُعدان ظواهر وناا إ مرتقبة على هه  مبفهوم 

واليت    nationalismاهلوية. أول ههين املفهومني هو القومية 
  قاضمن اعاقاد الفرد بفوقية وأعضلية وطنه على سا ر األوطان

  حنو الوطن  ambivalent وكبت أي مشاعر ماناقضة 
Hechter,) 2000)  ازدراءوكهلك derogation   اجلماعاى اليت

من وطنه كاألعراد املهاجرين على سبيل  اال يُعدها الفرد جزءري 
   (Schatz, Staub & Lavine, 1999).  املثال

  والهي patriotismهو مفهوم الوطنية عالثاين  املفهومأما 
ا  السليب حنو االجتاخنفاض شعور الفرد بالفوقية و بغياب  ياميز

. وكهلك ققبل ىل وطن الفرداملنامية إغا اجلماعاى األخر  
 ,Blank).االنفعاالى املرقبمة بالوطن حىت املاناق  منها  مجيع

& Schmidt, 2003)    
اهلوية الوطنية، املعنية باألدبياى الب ثية العربية  عيما خيصو 

 دراسة العياصرة مت رصد بع  الدراساى. على سبيل املثال

 مروناى اهلوية الوطنية لد لا ليل واليت هدعت  (2019)
من قبل  ةمعداألردنيني عن طريف قمبيف اسابانة عينة من 

ك وعي  االباححل، وأشارى أبرز الناا إ إىل أن هناك ةعفري 
  الملبة األردنيني مبروناى وعناصر هوياهم الوطنية.

واساهدعت قياس  (2017) وك دراسة أخر  قام هبا الربعاين
وية حنو اهل الاعليم األساسي العمانينياجتاهاى طلبة ما بعد 

من قبل الباححل.    ةُمعد ةانالوطنية عن طريف قمبيف اساب
كشفت هه  الدراسة عن اعازاز الملبة العمانيني هبوياهم 

   الوطنية.
  (2019) وا مود وإمساعيلقام هبا محيد  أخر وك دراسة 

 عدد من األقلياى العراقية قياس اهلوية الوطنية لد ىل إ هدعت
عن طريف اسالدام أدواى االسابانة واملقابلة وأظهرى الناا إ 
أن رؤية األقلياى هلوياهم كعراقيني ارقبمت بشعورهم بغياب 
االعرتاف بالانوع الثقاك ك العراق وشعورهم بعدم املساواة مع 

 األغلبية.
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وباالناقال للمجامع السعودي، مت رصد بع  الدراساى 
على سبيل املثال وليس  -اهلوية الوطنية، منها  ثثتاليت 
واليت قناولت من ةمن عدد من  (2001)دراسة عايزة  -ا ةر

املاغااى، ماغا اهلوية الوطنية وعالقاه بالضغوط الناجتة من 
العوملة ومت اسالدام مقياس للهوية الوطنية من إعداد الباحثة. 

سالبة بني الضغوط النفسية  وأسفرى هه  الدراسة عن عالقة
 للعوملة واهلوية الوطنية. 

مت قمبيقها على  واليت (2013) أيضاري، هناك دراسة الرشري
عينة من املعلمني والملبة سعت للاعرف على دور اهلوية 
الوطنية كماغا وسيط ك العالقة بني قلف العوملة وقلف 

قلعب  املساقبل، وخلةت هه  الدراسة إىل أن اهلوية الوطنية
 دور املاغا الوسيط. 

ومن األثاط اليت قناولت اهلوية الوطنية كماغا ر يسي، 
والهي هدف القرتاح قةور لاعزيز اهلوية  (2001)ثحل حريم 

الوطنية السعودية ك املناهإ اجلامعية مبا يافف مع رؤية اململرة 
 .2030العربية السعودية 

أهنا قنملف وهو مجيع الدراساى أعال  بينها عامل مشرتك 
من اعرتاةاى معينة لد  الباحثني عيما خيص مروناى 

الباححل يسالدم مقياس يقيس اهلوية ع وعناصر اهلوية الوطنية.
رتاض معني لد  الباححل عن ، بنود  ُمعدة وعقاري العالوطنية

ه  اهلوية. هها االعرتاض قد ال يعرس بالضرورة طبيعة ه
  اكما أن هناك قدرري األعراد.  عناصر اهلوية الوطنية كما يعاقدها 

من االخاالعاى عيما مت اسالدامه من اساباناى لقياس  اكباري 
 اهلوية الوطنية، وهها األمر له ما يربر  مما مت ذكر  سابقاري من

واةح وجممع  مفهوم اهلوية الوطنية وغياب قعري قعقد أبعاد 
 & Blank)عليه من قبل الباحثني هلها النوع من اهلوياى 

Schmidt, 2003) . لعل هناك حاجة السالدام  عليه وبناءري
وقوظي  طريقة أخر  بديلة عوةاري عن الرؤية املعاادة للمفهوم 

classical view of concept  ص وعيما خي -واملامثلة هنا
اناى مةممة من قبل الباححل بامبيف اساب -اهلوية الوطنية 

 ة.وقعرس رؤياه واعاقاد  عن ماهية اهلوية الوطني

 لعل هه  المريقة البديلة قامثل ك نظرية النموذج األويل

Prototype Theory. عيما خيص ه هه  النظرية قفرتض أن
مفاهيم ا ياة اليومية، مييل األعراد إىل قنظيم معلوماهتم 
املفاهيمية حول النماذج، أو ما ميرن أن يملف عليه "واذج 

األولية ال قاشرل بشرل هه  النماذج   (Rosch, 1975).أولية"
اط جمموعة من قررار ارقب إذ إند. اعر عشوا ي ك أذهان األ
ؤدي إىل إنشاء ووذج أويل هلها املفهوم. اخلةا ص مبفهوم ما ي

 .وهه  اخلةا ص أو امليزاى ُقسمى مبيزاى أولية أو ووذجية

(Horowitz & Turan, 2008; Prinz, 2002; Rosch, 1975) . 
بالهكر هنا، أن هه  امليزاى أو النماذج األولية من اجلدير و

للاقدير، مع اعابار بع  امليزاى أكثر  ألي مفهوم هي قابلة
  يُنظر إىل البع  ا خر من املروناى ك حني، بارزة مركزية أو

 ,Horowitz & Turan).   على أنه هـامشي أو أقل مركزية

   protoype ما ُيسمى بالنموذج األويل وباإلمجال، إذن (2008

مفهوم من املفاهيم، ملعىن العاديني هو عبارة عن عهم األعراد 
هها الفهم ياضمن أبرز مساى أو خةا ص هها املفهوم. 

(Horowitz,   French, & Anderson, 1982) .  ومن مثَّ عإن
عن جابة اإلمعظم األثاط اليت قسالدم هه  النظرية حتاول 

واإلجابة   . (Fisher, 2005)املفهوم؟السؤال ا يت: ما هو هها 
عن هها  اى األعرادقرون من خالل ثحل قةوراى واعاقاد

 املفهوم.
 األويل النموذج هنإ اسالدام أن إىل (1992) كيلي أشار

 علم بني الفجوة سد على سيساعد النفسية الب وط ك
 النفس وعلم دراكاى األعراد ك حياهتم اليومية()إ العام النفس
)اعاقاداى الباحثني حول مروناى املفاهيم اليت  العلمي

 النموذج هنإ يوعر ذلك، إىل باإلةاعة. يقومون بدراساها(
عند نشاط  أنه األدبياى قبني إذ مفيدة أداة للباحثني األويل

 اهتمــــــــوسلوكي رادــــاألع قةوراى على يؤثر عإنه ،األويل النموذج
Walker & Pitts, 1998) (Smith & Median, 1981; 

ا ياة  مت قمبيف هه  النظرية ك دراسة عدد من مفاهيم
 ،(Fehr, 1988)اليومية لد  الفرد العادي، مبا ك ذلك ا ب 
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العالقة ا ميمة ك ، (Fehr & Baldwin, 1996)الغضب 
 ,Kearns & Fincham)املغفرة  ،(Fehr, 2004)الةداقاى 

      (Elshout, Nelissen, & Van Beest, 2015)االناقام و  (2004

 مشك:ة الدراسة 
لألدبياى النفسية ك اهلوية  الباحثة مراجعةمن خالل 

الوطنية بالعموم وك اهلوية الوطنية السعودية باخلةوص، ال 
 ك هيوجد اقفاق على ما هي مروناى اهلوية الوطنية. كما أن

 معظم األثاط اليت حاولت قياس اهلوية الوطنية، مثالري دراسة
مت عيها اسالدام مقاييس معدة من قبل  2001) )عايزة،

 الباحثني لقياس اهلوية الوطنية للعينة. أما ك األثاط األخر ،

عقد مت عيها ققدمي قةوراى أو  (2001كب حل )حريم، 
على  – اقرتاحاى لريفية قعزيز اهلوية الوطنية. لها ال يوجد

والسلوكياى ثحل ركز على السماى  – حد علم الباحثة
وبناء ري    املرونة للهوية الوطنية كما يدركها الفرد السعودي.

ل السؤال الر يس ميرن صياغة مشرلة الدراسة من خالعليه، 
يافرع و :  كي  يدرك األعراد السعوديني هوياهم الوطنية؟ ا يت
 ية:ا السؤال الاساؤالى الفرعية ا قهه من
هوية الوطنية كما سماى والسلوكياى املرونة للال ماهي -

 يدركها األعراد السعوديون؟
ما هي السماى املركزية )األكثر قرراراري( والسماى المرعية  -

 )األقل قرراراري( املرونة للهوية الوطنية؟
مسة وسلوك مرقبط باهلوية الوطنية   لرل األمهية النسبيةما  -

 كما قدركها العينة؟
 الوطنية مساى أو سلوكياى مرقبمة باهلوية هل هناك -

لسماى اليت ظهرى ك املقاييس والدراساى خبالف ا
 السابقة للهوية الوطنية؟

  أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة ا الية إىل:

 سماى والسلوكياى املرونة للهوية الوطنية.الرش  عن ال -

مسة وسلوك مرقبط باهلوية لرل  الارراراىحتديد نسبة  - 
املركزية )األكثر قرراراري( الوطنية وذلك ملعرعة السماى 
 والسماى المرعية )األقل قرراراري(.

أمهية كل مسة وسلوك مرقبط باهلوية الوطنية  الرش  عن  - 
 كما قدركها العينة.

مساى أو سلوكياى مرقبمة الرش  عما إذا كان هناك  -
لسماى اليت ظهرى ك املقاييس خبالف ا باهلوية الوطنية

 الوطنية.والدراساى السابقة للهوية 

  الدراسة ميةأه
 األمهية النظرية:

الرش  عن مروناى اهلوية الوطنية والسلوكياى املرقبمة  -
هبا كما يراها الفرد السعودي، هها من شأنه إثراء املعرعة 
النظرية املاعلقة باهلوية الوطنية السعودية، وذلك لعدم 

كشفت عن   –على حد علم الباحثة  –وجود دراساى 
 السعوديني هلوياهتم الوطنية.دراكاى إ

هه  الدراسة متثل انمالقة ملزيد من األثاط املساقبلية   -
 حول مروناى وعناصر اهلوية الوطنية السعودية.

االسافادة من هه  الدراسة ك قةميم مقياس للهوية  -
 السعودية. الوطنية

 األمهية الامبيقية:
ربامإ إعادة الك هه  الدراسة ناا إ  من املمرن أن قساهم -

، ال واجلهاى اليت قُعىن باعزيز اهلوية الوطنية السعودية
" وهو إحد  قعزيز الشلةية السعودية "سيما برنامإ 

)رؤية اململرة   2030برامإ رؤية اململرة العربية السعودية
2030 ،2016.) 

  مصط:حات الدراسة

: باإلمران قعري   National Identityاهلوية الوطنية - 1
ىل دولة أو جمامع الوطنية بشعور الفرد باالناماء إ اهلوية
 ,.Kanas & Martinovic, 2017; Verkuyten et al)معني 

2014). 
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هي نظرية  : Prototype Theoryاألويل النموذجنظرية  -2
قفرتض األعراد مييلون لانظيم املعلوماى املاعلقة مبفاهيم 

، يارون من جمموعة ا ياة اليومية حول ووذج أويل أو مثايل
من الةفاى أو السماى. هه  السماى قافاوى ك 

 . (Rosch, 1975) مركزياها بالنسبة للمفهوم وأمهياها

 منهج البحث 
 لوصفي. ااملس ي اسالدمت الباحثة املنهإ  

 عينة البحث 
ع الاواصل االجاماعي )مواق نرتنتك األ ةانمت قوزيع االساب

وذلك هبدف الوصول إىل عينة عامة لررتوين(، و الربيد اإل

ومنوعة للمجامع، عوةاري عن االقاةار على العينة الاقليدية 
Traditional   املعاادة ك الدراساى النفسية من طلبةو 

د، أظهرى بع  األثاط أن عينة اجلامعة. وك هها الةد
 ,Srivastava, John, Gosling, & Potter)) نرتنت مفيدةاأل

 :على الن و ا يتالب حل  اوكانت عينا 2003

، قا مــة مســاى ومرونــاى 1: )دراســة أ. عينتتة المرح:تتة األولتتى
 عرداري سعودياري. 254 اهلوية الوطنية(: مرونة من

، ققيــــــيم الســــــماى 2)دراســــــة ب. عينتتتتتتة المرح:تتتتتتة ال انيتتتتتتة  
مــن حيــحل أمهياهــا كمرونــاى اهلويــة  1 املساللةــة مــن دراســة
  عرداري سعودياري. 128 الوطنية(: مرونة من
خةـا ص عينـة الدراسـة مـن حيـحل  يوةـح (1اجلـدول رقـم )

 والاوزيع اجلغراك واملساو  الاعليمي. ماغاي العمر والنوع
 1 جدول
  ةالبيانات الديمغرافية لعينلي الدراس 

  254) )ن= 1دراسة 128) )ن= 2دراسة
 العمر

 املاوسط )االحنراف املعياري( (9.87 ±) 29 (±10.1) 30
 املد  العمري (68 - 18) (62 - 19)

 (%)الجنس 
 ذكر 117  (46 %) 54  (42 %)
 أنثى 133 (52 %) 72  (56 %)

 غا حمدد 4  (2 %) 2    (2 %)
 (%)اللوزيع الجغتتتترافي 

 املنمقة الوسمى 114 (45 %) 77  (60 %)
 املنمقة الغربية 52  (20 %)  23  (18 %) 
 املنمقة الشرقية 33  (13 %) 14  (11 %)

 املنمقة اجلنوبية 15  (6 %)  5   (4 %) 
 املنمقة الشمالية 17  (7 %)  2   (2 %) 
 غا حمدد 23  (9 %)  7   (5 %) 

 (%)المسلوى اللع:يمي 
 ابادا ي 21  (8 %) 11 (9 %)
 ماوسط 25  (10 %)  5   (4 %) 

 ثانوي 51  (20 %)  33 (26 %)
 جامعي عأعلى 127 (50 %)  67  (52 %) 

 غا حمدد 30  (12 %)  12  (9 %) 
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 جراءات البحث إ

ك األثاط اليت قوظ  نظرية وطريقة النموذج األويل، 
ن للرش  عن مروناى أساسياان أو خموقان رحلااهناك م

 ;Frei & Shaver, 2002) املفهوم املدروس كما يدركه األعراد.

Hassebrauck, 1997; Kearns & Fincham, 2004) . اخلموة
 األوىل عبارة عن سؤال أو أسئلة مفاوحة للعينة عن املفهوم.

يابع هه  اخلموة مرحلة ققييم مساى ومروناى املفهوم 
ة األوىل من قبل عينة أخر  من األعراد. املسالرجة ك اخلمو 

 اخلموقني املاسلسلاني اقنيلها ك هها الب حل سيام اقباع ه
ة السعودية، وذلك بغرض الرش  عن مروناى اهلوية الوطني

 :وذلك على الن و ا يت
                              1المرح:ة األولى، دراسة 

    الدميوغراعيةاأل  من املعلوماى ق ةانوقشمل اساب

 والسؤالني املفاوحني ا قيني: 
 ما ،"السعودية الوطنية اهلوية" ك قفراك ندع 

 ك قأيت واليت اهلوية هبه  املرقبمة السماى/الةفاى
  ذهنك؟

  ما ،"السعودية الوطنية اهلوية" ك قفراك عند 
 ك قأيت واليت اهلوية هبه  املرقبمة والاةرعاى السلوكياى
  ذهنك؟

 مع العلم .السلوكياى هه  من دأكرب عد كاابة بإمرانك

 بأنه ال قوجد إجابة ص ي ة أو خاطئة.

  2المرح:ة ال انية دراسة  
الدميوغراعية،  ىاأل  من املعلوماة قانوقاضمن اساب

 :والسؤال ا يت
جزء من ثحل موسع حول مفهوم اهلوية  يه ةاناالساب  هه

املاعددة لد  الفرد.  اهلوياى. وهي نوع من الوطنية السعودية
ك دراسة سابقة   .املقةود هبا بماقة اهلوية الوطنية( وليس)

 السماى ذكر السعوديني طلبنا من عينة من األعراد
 باهلوية مرقبمة وقرون أذهاهنم إىل قابادر اليت والسلوكياى

 .السعودية الوطنية

 .السابقة دراسانا ك األعراد إجاباى أيتي عيماو      
 كل ققييم مث ومن والسلوكياى، السماى هه  قراءة يُرجى

 الوطنية، اهلوية مبفهوم وارقباطها أمهياها حيحل من وسلوك مسة
 3، مهمة قليال ري   2 ،ليست مهمة 1 (:يتا  الاقييم لسلم وعقاري 

مع الوةع ك ). امهمة جدري 5  ،مهمة 4 مهمة بدرجة  ماوسمة،
عقط أو خاطئة، حنن  إجابة ص ي ةاالعابار أنه ال قوجد 

 ك.يهمنا رأي

 نلائج البحث 
      1المرح:ة األولى، دراسة 

 طريقة تح:يل إجابات السؤالين المفلوحين  

باسالالص  -كٌل على حدة   - الباحثة وزميلة هلا تقام
لوطنية من إجاباى قا مة السماى والسلوكياى املرونة للهوية ا

السؤالني املفاوحني املهكورين سابقاري، وذلك  نأعراد العينة ع
باقباع قواعد الا ليل املسالدمة ك األثاط اليت وظفت 

 ,Fesher)نظرية النموذج األويل ك دراسة املفاهيم النفسية 

1988; Goodwin, Piazza, & Rozin, 2014; Walker & 

Pitts, 1998).  

مساني أو  على سبيل املثال: بالنسبة لإلجابة اليت قاضمن
صفاني، يام كاابة كل مسة على حدة )مثال: االناماء للوطن 

حتويل اجلمل  -بقدر اإلمران -وقموير الوطن(. أيضاري، يام 
نسان ا ف، قةبح قول لية إىل امسية )مثال: أن يقول اإلالفع

كهلك يام االحافاظ بالةفاى اليت قد قبدو ماشاهبة  ا ف(.
فةلة )مثال: الاعةب أو ماماثلة وقسجيلها كةفاى من

والعنةرية، يام كااباها كةفاني منفةلاني(. يام أيضاري حهف 
املفعول اململف )مثال: اخلوف من كالم الناس كثااري(. أما 

أال  القاعدة األخاة ك الا ليل  ومبا أن هها الب حل حياول
يفرض قعريفاى مسبقة للهوية الوطنية، لها مت االحافاظ 

ذاى عالقة مبفهوم اهلوية الوطنية مبروناى قد قبدو أهنا ليست 
 )مثال بساطة الافرا(.

مت حساب نسبة االقفاق بني الباحثة والزميلة عيما خيص 
 املساللةة، وبلغت قيمة معامل ألفا ىالسما
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Krippendorff's alpha.80   بني  امرقفعري  اقيمة متثل اقفاقري وهي
وأخااري؛ مت  .(Krippendorff, 2004) القا مني بالا ليل

رل مسة )عدد مراى ذكرها لالارراراى والنسبة املئوية  حساب
 .(2)ك جدول  من قبل أعراد العينة( كمـــا هو مبيـــن عـــي

  2جدول 
  2)، وتقييم أهمية هذه السمات )دراسة 1)سمات الهوية الوطنية السعودية وتكراراتها )دراسة 

  مكونات الهوية الوطنية اللكرارات النسبة المئوية ملوسط تقييم السمات االنحراف المعياري
 1 حمبة الوطن 180 70.86 % 4.50 0.69
 2 شعور باالناماءال 160 63.00 % 4.49 0.64
 3 الدعاع عن الوطن 140 55.11 % 4.55 0.63
 4 احملاعظة على مسعة الوطن 96 37.95 % 4.50 0.71
 5 العاداى والاقاليد 80 31.49 % 4.10 89.

 6 النشيد الوطين 75 29.52 % 4.34 0.80
 7 الفلر 77 30.31 % 4.05 0.93
 8 الوالء للوطن 72 28.34 % 4.30 0.68
 9 والعباءة الثوب 71 27.95 % 3.89 1.28
 10 القيم السعودية 70 27.5 % 4.12 1.01
 11 جزء من الشلةية/ جزء من شلةية الفرد 69 27.11 % 4.53 0.66
 12 الادين 68 26.77 % 4.23 1.07
 13 سالماإل 60 23.62 % 4.30 0.80
 14 اللغة العربية 57 22.44 % 4.55 0.68
 15 نان الشريفاا رم 53 20.86 % 4.01 1.21
 16 القبلية 50 19.68 % 4.20 1.10
 17 الاعةب 48 18.89 % 4.02 1.22
 18 املسؤولية االجاماعية 46 18.11 % 4.13 1.12
 19 العروبة 45 17.71 % 4.44 0.73
 20 الرتاط 42 16.53 % 4.16 1.09
 21 االعازاز 42 16.53 % 4.06 1.13
 22 اليوم الوطين 35 13.77 % 3.34 1.28
 23 األمن 35 13.77 % 4.27 0.86
 24 املوروثاى الثقاعية 33 13.00 % 4.18 1.03

 25 ا رص على السمعة 31 12.20 % 4.21 0.90

 26 قموير الوطن 29 11.41 % 4.17 0.89

 27 اللون األخضر 29 11.41 % 2.41 1.44

 28 االحرتام 25 9.84 % 3.19 1.55

 29 الررم 25 9.84 % 2.91 1.47

 30 وف من النقداخل 21 8.26 % 1.95 1.27

 31 الاعةب للوطن 21 8.26 % 3.02 1.45

 32 ا جاب 20 7.87 % 2.99 1.33

 33 ال يوجد مساى حمددة 20 7.87 % 3.42 1.29
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  مكونات الهوية الوطنية اللكرارات النسبة المئوية ملوسط تقييم السمات االنحراف المعياري
 34 ال يوجد مساى وسلوكياى ثاباة 19 7.48 % 3.76 1.17

 35 الاعاون 18 7.08 % 2.75 1.3

 36 لقبيلة وعا لة معينة ناماءاال 18 7.08 % 3.93 1.20

 37 األرض 17 6.70 % 3.56 1.40

 38 جاماعياالرتابط ال 17 6.70 % 3.66 1.46

 39 سرياألرتابط ال 16 6.30 % 1.98 1.29

 40 صلة الرحم 14 5.51 % 3.30 1.42

 41 حب العا لة 14 5.51 % 3.16 1.42

 42 املساعدةحب  13 5.11 % 3.35 1.41

 43 احملاعظة 13 5.11 % 3.51 1.36

 44 القسوة 12 4.72 % 3.48 1.57

 45 العنةرية 11 4.33 % 3.22 1.33

 46 األصالة 11 4.33 % 3.04 1.34

 47 اخلةوصية السعودية 11 4.33 % 3.50 1.51

 48 الشجاعة 10 3.94 % 2.23 1.37

 49 االنغالق 10 3.94 % 2.08 1.37

 50 العماء 9 3.54 % 3.44 1.53

 51 على الغااعايل ال 9 3.54 % 3.45 1.44

 52 اناق  ال 9 3.54 % 1.97 1.39

 53 ك الامورالرغبة  7 2.75 % 3.20 1.39

 54 الماعة 7 2.75 % 3.36 1.44

 55 على اجلنسياى األخر الفوقية  7 2.75 % 3.17 1.52

 56 ا ماسة 7 2.75 % 3.26 1.47

 57 الاناصح 7 2.75 % 2.62 1.37

 58 ك الافرابساطة ال 6 2.36 % 2.38 1.34

 59 متثيل الوطن خا متثيل 5 1.96 % 2.28 1.39

 60 قول ا ف 5 1.96 % 1.94 1.40

 61 األجيالصراع  5 1.96 % 2.27 1.30

 62 هكوريةال 5 1.96 % 2.72 1.44

 63 اقليديال 4 1.57 % 3.26 1.57

 64 اخلوف من الناس 4 %1.57 1.86 1.30

 65 الاسلط 4 1.57 % 2.06 1.38

 66 نسانيةاإل 4 1.57 % 2.90 1.48

 67 ا داثة 4 1.57 % 2.04 1.12

 68 الالمباالة بالقوانني 4 1.57 % 2.24 1.26

 69 عمل اخلا 4 1.57 % 3.17 1.54

 70 النفاق 4 1.57 % 2.92 1.42

 71 العاطفية 4 1.57 % 3.17 1.40
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  مكونات الهوية الوطنية اللكرارات النسبة المئوية ملوسط تقييم السمات االنحراف المعياري
 72 الاررب 3 1.18 % 3.49 1.50

 73 قوة العالقاى االجاماعية 3 1.18 % 2.56 1.37

 74 الامسك بالرأي 3 1.18 % 3.48 1.62

 75 الرؤية للمساقبل/ الاملع للمساقبل 2 0.78 % 1.78 1.10

 76 حب الاةني  2 0.78 % 2.71 1.47

 77 إطالق األحرام 2 0.78 % 2.29 1.13

 78 رع  االخاالف 2 0.78 % 1.80 1.02

  1نلائج الدراسة 
 113 اسالالص   أسفر حتليل حماو  إجاباى العينة عن

 مسة وسلوك كمروناى للهوية الوطنية. ووعقاري للدراساى

 Neto & Mullet, 2014; Weiser, Lalasz, Weigel)السابقة

& Evans, 2014) . مت حهف السماى املهكورة ملرة عقد
مسة، مثال  35واحدة من قبل أحد أعراد العينة وكان عددها 

سريع الاأثر، العةابية والنةي ة. عالوةري على  :هله  السماى
أنه أثناء الا ليل مت حهف اإلجاباى حينما يعاقد املساجيب 
أن املقةود هو بماقة اهلوية الوطنية عوةاري عن مفهوم اهلوية 

نالحظ أن أكثر مسة أو مرون  (2) ىل اجلدولبالنظر إ .ةالوطني
الوطنية مت ذكرها من قبل أعراد العينة هي )حمبة الوطن(،  للهوية

أعراد    من 70 % إذ مت ذكر هه  السمة من قبل ما يقارب

الشعور باالناماء والدعاع عن الوطن واللاني  العينة. قليها مساا
  أعراد العينة.من قبل أكثر من نة   مت ذكرمها

 peripheral والمرعية   centralولا ديد السماى املركزية 
 الدراسـاى السابقـةكمـــــا عــــي    Scree Plot مت اسالدام

  (Vauclair, Wilson & Fischer, 2014).   السماى اليت
يُظهر  1من العينة مت إدراجها. شرل  10%ذكرى من حوايل 

السماى املركزية ققع قبل مسة عحتليل قرراراى السماى، 
وذلك بناء   االعازاز، وما بعد هه  السمة قُعد مساى طرعية.

 على أن املن در يبدأ باالخنفاض بعد صفة االعازاز.
مثل هها الا ديد أو النقمة الفاصلة بني السماى املركزية 

إذن يوجد  والمرعية ليس عاصلة متاماري وإوا هي نقمة ققريبية.
(، 2ك جدول  21اىل  1السماى من  (مركزية مسة 21حوايل 

 .مساى طرعية أما باقي السماى عاعد  
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  2نلائج المرح:ة ال انية، دراسة 
( املاوسماى واالحنراعاى املعيارية لاقييماى (2يبني جدول 

واملساللةة من املرحلة  78أعراد العينة للسماى البالغ عددها 
 4.55و 1.78 األوىل ك الب حل. قراوح ماوسط الاقييماى بني

مسة طرعية  مسة أقل من الوسيط قُعد   ةمسة، وأي 40 وبلغ عددها
دى مركزية السماى اليت عُ  عيما خيص مسة. 38 وعددها هنا
قيمة  أعلى من  ، عجميع ماوسماى ققييمها1ك دراسة 

جراء املعمول ك دراساى النموذج باقباع اإل عمن مثَّ   الوسيط
  األويل، مت حساب الوسيط لاقييم السماى املركزية وبلغ

وعقاري هلها اإلجراء، عإن السماى اليت ماوسط ققييمها 3.34.
 مركزية هنا. أيضاري قعد  هي  مساى مركزية د  قع وأعلى 3.34

 عإن بالرغم من أمهية متييز السماى املركزية من المرعية،
طريقة الامييز هنــا أو ك املرحلة األوىل من هها الب حل، من 

ىل ية متاماري. واألنسب أن يُنظـــر إغا قمع د  قُعاألعضل أن 
 السماى من حيحل مركزياها وطرعياها بأهنا ققع على خط

بدالري من اعابارها جمموعاني  Continuum منفةل 
  .Dichotomy  (Kearns & Fincham, 2004)منفةلاني 

مت أيضاري حتليل العالقة بني قرراراى مساى اهلوية الوطنية ك 
الدراسة األوىل وققييم أمهية هه  السماى ملفهوم اهلوية الوطنية 

 ك الدراسة الثانية، وكش  الا ليل عن وجود عالقة 

وهو دال    0.68إجيابية مرقفعة مبعامل ارقباط بلغت قيماه 
مما يعين أن حوايل ثلثي مساى    p < 0.001إحةا ياري عند

ومروناى اهلوية الوطنية األكثر قرراراري هي أيضاري مت ققييمها  
 ومرقبمة باهلوية الوطنية. ةكعناصر مهم

 مناقشة نلائج البحث   

املاعلقة بإجابة السؤالني األول أظهرى ناا إ الدراسة ا الية 
 امالهي يُعد مركزيري ما هي مساى اهلوية الوطنية و  - والثاين
مساى مركزية للهوية الوطنية كما قدركها أن هناك -منها اوطرعيري 

أعراد العينة، أكثر هه  السماى مركزية هي مسة الوطن، يليها 
اى مس عاأيتما خيص السماى المرعية، عي والشعور باالناماء. 

ة. أما ر السماى طرعيكثطالق األحرام ورع  االخاالف كأإ
عيما خيص إجابة السؤال الب ثي الثالحل واملاعلف باألمهية 
النسبية لرل مرون للهوية الوطنية كما قدركها العينة، أشارى 

مركزية وهي السماى اليت يبلغ  وجود مساى إىل الناا إ 
ؤال الب ثي عأعلى. وعيما خيص الس 3.34ماوسط ققييمها 

الرابع والهي يدور حول ما إذا كان هناك مساى للهوية الوطنية 
ذكرهتا العينة خبالف السماى اليت قضمناها املقاييس 

ظهرى بع  هه  والدراساى السابقة للهوية الوطنية، عقد 
 امسك بالرأي، اخلوف من الناس، والقبلية.كالالسماى  

 ونالباحث  يُقر قاسف مع ما إمجاالري، لعل مثل هه  الناا إ 
لوطنية وصعوبة حتديد عقد وقعددية أبعاد اهلوية اعيما خيص ق
من  اكباري   اهناك قدرري ن للهوية الوطنية، إذ إ شاملقعري  واحد 

الانوع عيما ياعلف بإدراك األعراد للهوية الوطنية ومروناهتا وما 
على  -ال يوجد كما أنه يعرسها من صفاى وسلوكياى.  

مسة أو مرون مت ذكر  من قبل مجيع أعراد  -سبيل املثال 
 العينة. 
املروناى املهكورة هي عبارة عن  بع  الحظ كهلك أنيُ 

ا ال  يوص   االى انفعالية قاعلف باهلوية الوطنية، كما ه
والبع  ا خر  ك مساى الفلر، االعازاز، ا ماية والعاطفية. 

كما هو يظهر ك مروناى مثل قموير عبارة عن سلوكياى،  
الوطن، صلة الرحم، والعماء. وأيضاري اشاملت مروناى اهلوية 
الوطنية على مروناى معرعية ك ب الاةني ، االنغالق 

 وإطالق األحرام.
هل الاةور املفاهيمي  :ولعل من أهم األسئلة املمروحة هنا 

conceptualization  ديني للهوية الوطنية لد  األعراد السعو
ك هها الب حل ياماثل مع نظرياى ومفاهيم هه  اهلوية ك 

الرغم من أن وبالدراساى النفسية ا ديثة؟ باإلمران القول إنه 
ليس بالقليل من السماى واملروناى املساللةة،  اعددري 

اهلوية الوطنية كمروناى وعناصر قضمناها قعريفاى ومقاييس 
واملوروط الثقاك، إال أن مة، مثل اللغة، الدين، الرتاط، مه

هناك العديد من السماى اإلةاعية واليت مل قِشر هلا قعريفاى 
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اهلوية الوطنية، مثال اخلوف من النقد، االناماء لقبيلة معينة، 
على اجلنسياى األخر . الفوقية االنغالق، العنةرية،  العماء،
اليت   nationalism ــة ياألخيــرة قد قدخــل ك مفهـوم القـومهه  
 واليت منها الشعور بأعضلية وطن الفردباجتاهاى سلبية قاعلف 

.(Blank & Schmid, 2003)    كما أن البع  يعد القومية
  national attachmentمن أبعاد الرابمة الوطنية  اعرعيري  ابُعدري 

(Davidov, 2011) .  
اد مبثل هه  االجتاهاى لها رمبا كان من األمهية قوعية األعر 

رغوبة وكي  أن مثل هها االجتا  ال يُعرب عن املغا السلبية 
حنو  اسلبيري  ااناماء وطين مرغوب بقدر ما يعرس اجتاهري 

أيضاري من املهم اإلشارة إىل أن ما ذكر   اجلنسياى األخر .
ىل من مروناى كاللغة العربية، أعراد العينة ك الدراسة األو 

قضمناها  الثقاك، والقيم السعودية هي مساىسالم، اإلرط اإل
كعناصر للهوية الوطنية من الضروري   2030رؤية السعودية 

   .احملاعظة عليها وقعزيزها
عالوةري علي ما سبف، وباملقارنة مع بع  مقاييس اهلوية 
الوطنية ك ثقاعاى أخر ، جند مثالري أن بع  السماى هنا 

مريرية كالدين، ك حني مشرتكة مع مقياس اهلوية الوطنية األ
ياضمن مقياس اهلوية الوطنية األمريرية مروناى مل يهكرها 

القوانني  حيرتمأعراد العينة السعودية كأن يولد الفرد ك وطنه و 
(Wright et al., 2012) َّب عن املروناى املهكورة . أيضاري قغي 

والهي   internationalismعنةر العاملية ك هها الب حل، 
لقياس  اسالدماه دراسةوية الوطنية لله آخر قضمنه مقياس

 Gries et)واألمريريني  نيينعينة من الةي اهلوية الوطنية لد 

al.,2011). 
عن وجود عالقة  باالناقال للدراسة الثانية جند أهنا أسفرىو 
مرقفعة بني قرراراى السماى اليت ذكرهتا العينة ك  إجيابية

وققييم أمهية هه  السماى كمروناى للهوية  األوىلالدراسة 
. بالرغم من وجود مثل هه  العالقة 2الوطنية ك الدراسة 

بني عدد قرراراى  اواخاالعري  اهناك أيضاري قفاوقري  ، عإناإلجيابية
بع  مروناى اهلوية الوطنية وماوسط ققييم العينة ألمهياها. 

رار معني ك مبعىن آخر، أن املرون أو السمة اليت مت ذكرها بار
أمهية  ، ليس بالضرورة أن ينعرس هها الاررار على1دراسة 

على  . 2هه  السمة كما مت ققييمها من العينة ك الدراسة 
مرة، ك حني  35كان قررار ذكر    اليوم الوطينسبيل املثال، 

أيضاري اللون   ،3.43ماوسط ققييم أمهياه كمرون بلغ عقط 
مرة، ك حني ماوسط  29األخضر الوطنية كان قررار ذكر  

  .2.41ققييم أمهياه كمرون بلغ عقط 
هها الافاوى ميرن عهمه وقفسا  من خالل اخاالف 

، إجاباى أعراد 1عملياى الافرا ك الدراساني. عفي الدراسة 
كما أن طبيعة السؤال  intuitiveالعينة كانت حدسية 

 2 ك الدراسة أما implicit اباى ةمنية أكثرقسادعي إج
 rational وعقالنية اسادعى السؤال عملياى قفرا واعيةع

 اعقليري  اكما قضمنت جهدري   explicitواساجاباى مباشرة أكثر
 & ,demanding cognitively (Morgan, Gulliford أكرب

Kristjánsson, 2014)  . ههين عإن الباحثون   يعاقدملا  وعقاري و
هي   –ا دسية مقابل الواعية  –النوعني من عملياى الافرا 

املاوقع أن يناإ عنها خمرجاى هبا بع  خمالفة ومن 
سؤال عما عال .(Epstein, 2010; Haidt, 2001)االخاالعاى 

ن كجزء من املفهوم إذا كانت السمة مهمة وجيب أن ُقضمَّ 
املدروس، خيال  عن سؤال ماهي صفاى ومروناى هها 

ألعراد   mental mapاملفهوم كما قبدو ك اخلريمة الههنية 
يشا بع  الباحثني إىل أمهية األخه ك هها الةدد، العينة.  

باالعابار ههين النوعني من عملياى الافرا وما يناإ عنها 
 Morgan) ذج النظري ملفهوم مامن اساجاباى عند بناء النمو 

et al., 2014).  
يُمرح وهو ما هي العالقة بني قعري  األعراد  أخاسؤال 

ملفهوم معني والاعري  العلمي هلها املفهوم؟ قوجد ثالط 
إدراكاى األعراد ملفهوم ما ال  أن اأوهل إجاباى هلها السؤال.

عالقة هلا بالب حل العلمي هلها املفهوم ومن األعضل جتاهلها.  
وهي نقي  األوىل وقر  أن أخر  كما أن هناك إجابة حماملة 

قةوراى األعراد ملفهوم ما، هي األساس الوحيد الهي جيب أن 
يبين عليه الباحثون دراساهم هلها املفهوم. أما اإلجابة الثالثة 
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وقوازن بني اإلجاباني السابقاني،  قساوعبعهي حتاول أن 
الب حل العلمي ملفهوم ما يعامد إىل حد كبا على  أن ققرتحو 

 عراد هلها املفهوم كما قامثل ك النموذج األويل قةوراى األ

.prototype األطر النظرية  سنيهه  الاةوراى قساعد ك حت
هنا قافف   .(Fehr & Russell, 1984)وأثاط هها املفهوم 

ن إذ إالاوجه عيما خيص الدراسة ا الية،  الباحثة مع هها
األعراد اسالدام نظرية النموذج األويل للرش  عن إدراك 

للهوية الوطنية، من شأنه أن يساعد ويثري الدراسة العلمية 
عندما نعي كي  يدرك ويفهم عامة األعراد   هلها املفهوم.

، عندها نةبح أكثر قدرة على السعوديني هوياهم الوطنية
 قعزيزها بنجاح وبمريقة إجيابية ، وأوالري  قياس هه  اهلوية بدقة

 الحقاري.

  اللوصيات
مزيد من األثاط اليت قاناول مفهوم ومروناى جراء إ -1

على ، ولرن اهلوية الوطنية كما يدركها األعراد السعوديون
، والفئاى عيناى عمرية خمالفة كاألطفال واملراهقني

ن ناا إ هه  سنة وأعلى، إذ إ ٦٠العمرية ك سن 
 الدراسة ال ميرن قعميمها على هه  الفئاى.

الا ليل العاملي  إجراء دراساى هتام بإجراء - 2
االسارشاك والاوكيدي للةفاى والسلوكياى اليت قاعلف 

 مبفهوم اهلوية الوطنية.
إجراء مزيد من الدراساى اليت قاناول مفهوم الوطنية  -3 

باسالدام طرق الب حل النوعية "الريفية"، مثل هه  
الدراساى قوعر معلوماى رمبا ال ميرن ا ةول عليها من 

لرمية. على سبيل املثال؛ ملاذا خالل طرق الب حل ا
خياار الفرد السعودي سلوكياى وصفاى بعينها كاعبا 

 .دون غاها  عن اهلوية الوطنية السعودية
ن و قد قوعر هه  الدراسة األولية قاعدة ينملف منها املهام -4 

باخلةوص، برنامإ رؤية  نية.بربامإ قعزيز اهلوية الوط
، إذ من ةمن ما هتدف له هه  الرؤية  2030السعودية 

أعراد  لديهم اعازاز  سعودي حيوي هو بناء جمامع 

مثل هه  الدراسة وما قد يعقبها من  هبوياهتم الوطنية.
  - دراساى
 يُعىنبرنامإ  أيطالق إقبل ةرورية  قوعر معرعة -وهو املأمول

 .اهلوية الوطنية السعوديةب
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Abstract: In recent years in Saudi Arabia, there has been a considerably increased interest in the concept of national identity. 
However, most of the research on the topic has been based on certain assumptions among scholars about the components of 
national identity. The current research utilizes a prototype approach to examine Saudi laypeople’s conceptions of national 
identity. In Study 1, participants answered two opened-ended questions about what constituted Saudi national identity. Study 
2 rated the importance of the national identity features that were generated in Study 1. The results indicate that national 
identity is prototypically organized, as some features appear to be central to the concept of national identity, whereas others 
are considered to be peripheral. Overall, there is a need to consider Saudi people’s understanding of their national identity 
when studying national identity and designing its measurements.  
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 بنت عبد الرحمن وعالقتها ببعض المتغيرات ةالصحة النفسية لدى الهيئة التعليمية واإلدارية بجامعة األميرة نور 

 براهيم الصقيهإ ةالجوهر 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن -كلية الرتبية    –قسم علم النفس 

  هـ8/12/1441وقبل  -هـ 23/8/1441 قدم للنشر

وعالقتها ببعض  ةالتعليمية واإلدارية جبامعة األمرية نور تني إىل التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى اهليئ دراسةاله هذهدفت  المستخلص:
بعد التحقق ، بشرى العكايشيل ق عليهن )مقياس الصحة النفسية(طُب  . موظفة 573 من دراسةواحلالة االجتماعية. تكونت عينة ال ،املتغريات كالعمر

أن عينة الدراسة لديهن مستوى و للهيئتني اإلدارية والتعليمية،  امرتفع   أن املستوى العام للصحة النفسية كان ت نتائج الدراسة إىلوتوصل وصدقه.من ثباته 
بني العمر ومجيع رتباط موجب دال إحصائي ا اوجود كذلك دلت النتائج على   .ا يف اجملالني النفسي واجلسميكان متوسط    يف حنييف اجملال الديين، مرتفع 

رتباط سالب دال إحصائي ا بني العمر ومجيع األبعاد والدرجة الكلية للصحة ا يوجد يف حني، األبعاد والدرجة الكلية للصحة النفسية لدى اهليئة اإلدارية
 لدى اهليئة التعليمية وكذلك لدى العينة الكلية.  (الديين اجملالالنفسية )ما عدا 

النفسي،  اجملالمتوسطات درجات اهليئة اإلدارية يف )كانت  املقارنة بني اهليئتني اإلدارية والتعليمية بالنسبة ملستوى الصحة النفسية؛وعندما متت       
 ايف حني ال يوجد فرق دال إحصائي   ،أعضاء اهليئة التعليميةمتوسطات درجات صحة النفسية( أعلى بداللة إحصائية من للواجلسمي، والدرجة الكلية 

  الديين(. اجملالبني متوسطي درجات أعضاء اهليئة اإلدارية وأعضاء اهليئة التعليمية يف )
والدرجة الكلية للصحة  اجلسمي، والديين، اجملاليف كل من: ) توسطات درجات املتووجات من أعضاء اهليئة التعليمية واإلداريةأما بالنسبة مل     

درجات ات يف حني ال يوجد فرق دال إحصائي ا بني متوسط، غري املتووجاتمتوسطات درجات أعلى بداللة إحصائية من ، فقد كانت (النفسية
  النفسي(. اجملالاملتووجات وغري املتووجات يف )

أقل من لصاحل الفئة العمرية )ترجع إىل متغري العمر  صحة النفسيةفروق يف اجلانب النفسي واجلسمي والدرجة الكلية لل كما بّينت النتائج وجود     
، ترجع إىل متغري العمر لصاحل الفئة العمرية صحة النفسيةالنفسي واجلسمي والديين والدرجة الكلية لل جملال( للهيئة التعليمية، ووجود فروق يف اسنة 30
 ( للهيئة اإلدارية.سنة40  من )أكثر

 .اهليئة التعليمية واإلدارية ،الصحة النفسية: الكلمات المفتاحية
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 : الدراسة قدمةم

الصحة النفسية واملعافاة من األمور األساسية لتوطيد  د  تع
قدرتنا على التفكري والتفاعل والتمتع باحلياة وكسب لقمة 

على هذا األساس ميكن اعتبار تعويو الصحة النفسية  العيش.
 ا لكل اجملتمعات. ا وضروري  م  هما ومحايتها واستعادهتا أمر  

نسـانية أييـة؛ الصحة النفسية مـن أكثـر العلـوم اإلعلم ويعد 
 مــن  م صــب بالســرعة والقلــق والتــوتر، و يتألننــا نعــيش يف عصــر 

ومحـــايتهم  ،ظهـــرت احلاجـــة إىل دراســـة الصـــحة النفســـية ل فـــراد
ومســــــــاعدهتم علــــــــى التكيــــــــب الش صــــــــي  ،مــــــــن االضــــــــطرا 

واالجتمــــاعي واالنفعــــا ، وكــــذلك اــــعور الفــــرد بالســــعادة مــــع 
ا علـــى ققيـــق  اتـــه وأييـــة أن يكـــون قـــادر   ،نفســـه ومـــع ا  ـــرين

واســتغالل قدراتــه وإمكاناتــه إىل أقصــى حــد صكــن؛ لــذا أصــب  
أهنـــا ليســـت ا لـــو مـــن املـــرض علـــى ينظـــر إىل الصـــحة النفســـية 

ــا هــي فقــو وإ ــا التوافــق النفســي واالجتمــاعي علــى القــدرة  أيض 
 .(2010، جيابية والسعادة )زغريوالشعور باإل

القــدرة  :لنفســية باهنــاف منظمــة الصــحة العامليــة الصــحة ار  عــتُ 
ود جــعلــى املشــاركة االجتماعيــة يف احليــاة، وليســت فقــو عــدم و 

والقــدرة علــى املســاية يف اجملتمــع  ،ل حالــة مــن الرفــاهبــ ،املــرض
ــــــــات دا ــــــــل األســــــــرة  وعلــــــــى مواجهــــــــة االحتياجــــــــات واملتطلب
و ارجهـــــــــــــا، مثــــــــــــــل عالقــــــــــــــات العمــــــــــــــل دا ــــــــــــــل املنظمــــــــــــــة 

)https://www.who.int/ar(. 
 أ مـــــــن يتجـــــــوّ  إن الصـــــــحة النفســـــــية هـــــــي جـــــــوء أساســـــــي ال

 هــــذا الصــــدد يــــن  دســــتور منظمــــة يفالصــــحة بشــــكل عــــام، و 
الصحة العاملية على أن الصحة هي حالـة مـن اكتمـال السـالمة 

أو العجــــو،  عــــدام املــــرضنا، ال جمــــرد اا واجتماعي ــــا وعقلي ــــبــــدني  
ميكـن فيهـا للفـرد  ،فالصحة النفسية عبـارة عـن حالـة مـن العافيـة

والعمــل  ،جهــاد العاديــةوالتكيــب مــع أنــوا  اإل ،تكــريس قدراتــه
 ( (Harvey, 2020واملســــــاية يف اجملتمــــــع  ،تقــــــان وفعاليــــــةإب

Ompton & Shim, 2020)(. 
أييـــــة إجـــــراء ( Waterall, 2020) نـــــت دراســـــة واتـــــرولوبيّ 

 الدراسات ا اصة بقياس مستوى الصحة النفسية للموظفني 

بشكل عام؛ ملا اتض  من التكلفة العالية لعالج من يعـانون 
% 4-3بــني بلغــت نســبة التكلفــة  إ مــن االضــطرابات النفســية، 

مريكــا والــدول الغربيــة،  أمــن إمجــا  الــد ل القــومي يف كــل مــن 
اإلنســان الســليم تــ د  إىل كمــا أن الضــغوط النفســية يف حيــاة 

ختفــــيض العمــــر االفرتاضــــي لشنســــان )بعــــد مشــــيئة ا (  قــــدار 
 و لك نتيجة تعرضه هلذه الضغوط. ؛الربع

دعــــا  فقــــد ، هــــذا اال ــــاهوحرصــــت احلكومــــات علــــى تبــــيّن 
مــــن  تلــــب الت صصــــات  املنتــــدى االقتصــــاد  العــــاملي  ــــرباء  

 كادمييـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــال أو األوســـــــــــــــــــاط األســـــــــــــــــــواء عـــــــــــــــــــا  األ
 دوائـــــــــر الصـــــــــحة النفســـــــــية لوضـــــــــع دليـــــــــل يتضـــــــــمن ســـــــــبع أو 

 ا، إضــــــــافة إىل  طــــــــوات مــــــــن أجــــــــل منظمــــــــة ســــــــليمة نفســــــــي  
 تعويـــــــو الصـــــــحة النفســـــــية ل فـــــــراد بشـــــــكل االهتمـــــــام جبانـــــــب 

القـــوانني واألنظمـــة واألدلـــة  تســـنّ  إ عـــام وللمـــوظفني  اصـــة؛ 
 ,Jones الصـــحيةراـــادية مـــن  ـــالل املعاهـــد واملنظمـــات اإل

Williams,2015) Coggon, Ntani &). 
"حــان وقــت التغيــري" يف اململكــة املتحــدة مــع  وتعمــل منظمــة

ــــــــر مــــــــن   للمســــــــاعدة علــــــــى مــــــــن أصــــــــحا  العمــــــــل 800 أكث
 ,Vigo  تغيري املواقب املتعلقة بالصحة النفسية يف مكان العمل

Kestel , Pendakur, Thornicroft, Atun,2018)) .إضافة إىل 
 تقيـــــــــــــيم األدوات واملقـــــــــــــاييس املعنيـــــــــــــة بالصـــــــــــــحة  اســـــــــــــتمرار

 النفســـــــــــــــية مثـــــــــــــــل املطبقـــــــــــــــة يف وزارة الصـــــــــــــــحة وا ـــــــــــــــدمات 
ــــــــــــــــــــــــــات املتحــــــــــــــــــــــــــدة اإل ــــــــــــــــــــــــــةنســــــــــــــــــــــــــانية يف الوالي  األمريكي

)Crowe et al.,2019.(  
علـى تعويـو  السـعوديةالعربية  حرص اململكةومن املتفق عليه 

أصـــبحت اململكـــة العربيـــة 2010  الصـــحة النفســـية، ففـــي عـــام
ا مــن اقــاد مســ  الصــحة النفســية العــاملي، وهــي الســعودية جــوء  

  من أكرب مبادرات الصحة النفسـية الـا ااـرتي فيهـا أكثـر مـن
النفســــــــــية مشــــــــــاكل الصــــــــــحة  إىل قيــــــــــاسا، وهتــــــــــدف بلــــــــــد  33

 الســـعودية. وقـــد اســـتهدفت الدراســـة بـــني ســـكان ومضـــاعفاهتا
ســـنة كعينـــة 15-65  مـــن الـــذكور واإلنـــا  مـــا بـــني أفـــراد 4004

علميــة  و جيــة مــن الرجــال والنســاء الســعوديني مــن اــ  أ ــاء 
، الــا ت تطويرهــا (CIDI3.0)  اململكــة باســت دام أداة املســ 

https://www.who.int/ar
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 مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل جامعــــــــــــــــــــة هارفــــــــــــــــــــارد لغــــــــــــــــــــرض املســــــــــــــــــــ  
 العـــــــاملي للصـــــــحة النفســـــــية، كمـــــــا قـــــــام علـــــــى تطويرهـــــــا فريـــــــق 
 ســـــــــعود  مـــــــــن األطبـــــــــاء النفســـــــــيني واملرتمجـــــــــني املعتمـــــــــدين، 

للتاكـــد مـــن  ؛مـــن ا ـــرباء يف الصـــحة النفســـية وراجعهـــا جمموعـــة
  (.https://www.kscdr.org.sa) دقتها وفق الضوابو العلمية

وقد حبثت العديد من الدراسات ارتباط اإلنتاجية بالصحة 
 ا ملنظمة الصحة ووفق  النفسية للموظفني، 
النفسية لدى ة حمستوى الص العاملية، فإن معظم أسبا  تدين

املوظفني هو بسبب العالقات املهنية السيئة والا أدت بدورها 
 .اىل اخنفاض إنتاجية املوظفني

Allan, Dexter, Kinsey, & Parker, 2018)) 
 مفهــــــــــوم الصــــــــــحة النفســــــــــية   يعــــــــــد  إن :صــــــــــفوة القــــــــــول

 بــــــــــل تعــــــــــداه لتكــــــــــون العافيــــــــــة  فقــــــــــو،ا لــــــــــو مــــــــــن املــــــــــرض 
ـــــة؛ اإل مـــــن  م و  ،للشـــــعور بالســـــعادة ســـــاساملســـــتدامة واأل نتاجي

 ؛ولذلك زاد االهتمام  عرفة مستوى الصحة النفسـية للمـوظفني
 اجلا بة. دةيتجوأ من عوامل البيئة السعي ألهنا جوء ال

 :الدراسةمشكلة 
ي ثر تدين مستوى الصحة النفسية لدى املوظفني يف 

 يسبب؛ صا تهمنتاجيإالقطاعات احلكومية امل تلفة على 
تكاليب اقتصادية واجتماعية عالية، لذلك أولت احلكومات 

 هذا اجلانب الكثري من االهتمام.
من  الل  2030 ا يف رؤية اململكةوجند هذا اهلدف جلي        

فمن أهم أهداف تعويو كفاءة املوارد البشرية يف القطا  العام، 
من التحول الوطين ققيق التميو يف األداء احلكومي  رنامجب

قسني  و حياة الفرد واألسرة و ة، و حمفّ إجياد بيئة عمل   الل
فراده باسلو  حياة متوازن. فالبيئة اجلامعية أوبناء جمتمع ينعم 

من أهم البيئات الا تتطلب هتيئة الظروف املالئمة ملنسوبيها، 
ويف بيئة التعلم اجلامعي أكدت ا طة املستقبلية للتعليم 

فاق( أن أحد األهداف آعربية السعودية )اجلامعي يف اململكة ال
االسرتاتيجية هو االرتقاء باداء املوظفني وزيادة م هالهتم 

 (.2019 وتطوير مهاراهتم )الشعالن،

وتبّنت احلكومات األحبا  العلمية الا رّكوت على أيية 
التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى املوظفني وعمل 

الوظيفي، ووفق ا لدراسة التد الت املناسبة للحد من التسر  
يف عدد من جملة األرايفات العامة للطب النفسي، أمريكية 

لعمل بذل قال الباحثون من جامعة هارفارد: إن على أربا  ا
املويد من االهتمام بالصحة النفسية، عرب تبين برامج لرصد 
حاالت االكتئا  بني العاملني لديهم، واملبادرة  عاجلة 
احلاالت تلك يف وقت مبكر، ليس فقو من أجل صحة 
العاملني وسالمتهم بل من أجل حصول أربا  العمل على 
رب مستوى أعلى يف اإلنتاجية، وققيق مكاسب مالية أك

وتقليل  سائرهم الا تُقدمر على حد قول  مل سساهتم،
 .الباحثني  ليارات الدوالرات سنوي ا

)https://www.who.int/ar( 
 ,Mc Carthy , Cronly)وآ رين دراسة مكارثي نت وبيّ 

& Perry, 2017) مراض ن القلق واالكتئا  من أكثر األأ
ا يف بيئة العمل، وتعد من أكرب واملشكالت النفسية انتشار  

 أسبا  إعاقة العمل والتقاعد املبكر. 
تفعيل التد ل  علىوقد حرصت العديد من املنظمات 

فراد املعرضني  طر اإلصابة باألمراض النفسية، املبكر ل 
وعلى الرتكيو على التد الت الوقائية وختفيب األعباء 

على عاتق املوظفني من أجل  لق بيئة  والضغوط امللقاة
 & Cavuşoğlu نتاجيةإأكثر إجيابية و 

Bekiroğullari,2019))           
( Oh, Park, Boo. 2020) وآ رين أوهكما بينت دراسة 

خنفاض مستوى الصحة النفسية لدى العاملني ان أ
واملوظفني ي د  إىل ضعب اإلنتاجية وضيا  العديد من 

 .الغيا  املتكرر ساعات العمل بسبب
ن بيئـــات العمـــل املتغـــرية تســـاعد بشـــكل  أومـــن املتفـــق عليـــه 

 ا كانــت بيئــة العمــل تراعــي إ اصــة  التطــوير املهــين، علــىكبــري 
نـــــــت هـــــــا. وقـــــــد بيّ فيالســـــــالمة النفســـــــية للمـــــــوظفني والعـــــــاملني 

تراعــــي الســــالمة  ن بيئــــات العمــــل الــــا الأالدراســــات احلديثــــة 
تدين اإلنتاجية والتغيـب  ن سبب ا يفتكو  ،النفسية للعاملني لديها

https://www.kscdr.org.sa/
https://www.who.int/ar
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ل أكثـر عن العمل؛ بسبب حاالت االكتئا  والقلق الـا تشـك  
 ااالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرابات النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوع  

(https://www.guardingmindsatwork.ca.) 
طــول ســاعات العمــل وعــدم مرونتهــا واالفتقــار إىل  كمــا أن

عـــادل لل ـــدمات الصـــحية الثقافـــة الفريـــق الواحـــد والتوزيـــع غـــري 
سوء و ، ((Hoell, & Salize, 2019بسبب التفاوت االجتماعي 
كلهــــا   ،نعــــدامها يف اختــــا  القــــراراتاالتواصــــل وقلــــة املشــــاركة أو 

نعكاســـها علـــى أســـبا  تـــ د  إىل تـــدين اإلنتاجيـــة يف العمـــل ال
 .( (Skuzińska, Plopa & Plopa, 2020 نفسية العاملني

ويعـد التنمــر والتحـرن النفســي مــن األسـبا  الرئيســة امل ديــة 
 عمـــــــــــــــــل ومشـــــــــــــــــاكل الصـــــــــــــــــحة لجهـــــــــــــــــاد املتعلـــــــــــــــــق باإىل اإل

النفســــــية، إضــــــافة إىل اخنفــــــاض املســــــتوى االقتصــــــاد  والفقــــــر 
Azam, Masood, Maroof& Mahmood,2019)). 

ـــــة والســـــعيدة إىل  ـــــات العمـــــل اإلجيابي ـــــ د  بيئ ـــــل ت ويف املقاب
رتفــــا  مســــتوى الصــــحة النفســــية للمــــوظفني وارتفــــا  مســــتوى ا

 .اإلجناز وجودة احلياة
 Zhu , Tse, Goodyear-Smith, Yuen, & 

Wong,2017)). 
هتمـام الـدوائر احلكوميـة وأمـاكن العمـل ا بالذكرومن اجلدير 

مــن  ــالل ســن  املــوظفنيبتعويــو مســتوى الصــحة النفســية لــدى 
مثـل  ،ثريات إجيابيـة  تلفـةاسياسات وقـوانني جديـدة كـان هلـا تـ

 ابـدوره الـا تـ ثرتقليل نسبة التغيب عن العمل وزيادة الدافعيـة 
ــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــتوى اإلنتاجيــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــدى املــــــــــــــــــــــوظفني  .عل

Wagner et al.,2016)). 
 إن العديـــد مـــن املنظمـــات أدركـــت التـــاثري اإلجيـــا  لســـالمة

 جنـــــــــــــازهم املهـــــــــــــين إاملــــــــــــوظفني النفســـــــــــــية علـــــــــــــى صــــــــــــحتهم و 
 نتاجيتهــــــــا، إعلـــــــى جنــــــــا  املنظمـــــــة وزيــــــــادة و وجـــــــودة حيــــــــاهتم 

ــــــــــدى املــــــــــوظفني   ،مــــــــــن  ــــــــــالل تعويــــــــــو اجلانــــــــــب النفســــــــــي ل
 ومــــــــــــن  ــــــــــــالل االهتمــــــــــــام بصــــــــــــحة املــــــــــــوظفني وســــــــــــعادهتم 

 اإلنتاجيــــــــــة واألداء التنظيمــــــــــيالــــــــــذ  سيســــــــــاهم يف قســــــــــني 
Reavley, Jorm, & Morgan,2017)) . 

قــــام  ، (jones et al,2015)ونو وآ ــــرين ويف دراســــة جــــ
 راـــــاد  ا ــــاص باربــــا  العمـــــلل اإلالبــــاحثون  راجعــــة الــــدلي

قــام  ــا  قــدو  ،يتعلــق بتعويــو الصــحة النفســية للمــوظفني والــذ 
(، (NICE كلينيكــياملعهــد الــوطين الربيطــاين للصــحة والتميــو اإل 

م الرعايــة والــذ  ت فيــه عمــل مســ  يتعلــق باملنظمــات الــا تقــد  
الكشب عـن العالقـة االرتباطيـة بـني تنفيـذ إراـادات و الصحية، 

(NICE)  بشــــــــــــــــــــــــــــان العافيــــــــــــــــــــــــــــة النفســــــــــــــــــــــــــــية ونتــــــــــــــــــــــــــــائج 
ومــن اجلــدير بالــذكر الصــحة النفســية كمــا أبلــمل عنهــا املوظفــون. 

صــــحة املــــوظفني النفســــية ورفــــاههم بنــــد منــــتظم يف جــــدول  أن
   .كلينيكيأعمال املعهد الوطين الربيطاين للصحة والتميو اإل 

 Saju, Rajeev, Scaria ســـاجو وآ ـــرينويف مراجعـــة ل

Benny& Anjana,2019) ) ت مناقشــة  ــا ج التــد ل النفســي
 واالجتمــاعي وأثــر هــذه التــد الت علــى زيــادة رفاهيــة املــوظفني

 .نتاجيةاإلبيئة العمل وزيادة  وعلى
ــــة   كــــدوت ــــو علــــى موضــــو  الصــــحة علــــى الباحث ــــة الرتكي أيي

تبعـــات  إن إيـــال  لـــك لـــه إ  ،النفســـية يف بيئـــة العمـــل  اصـــة
ـــــــل ـــــــا  واخنفـــــــاض اإلالتســـــــر   مث ـــــــرة الغي ـــــــوظيفي وكث جنـــــــاز   ال
معرفـة مسـتوى  أييـةمـن هـذا املنطلـق تـرى الباحثـة و نتاجية، واإل

مــرية نــورة ومعرفــة الصــحة النفســية لــدى املوظفــات يف جامعــة األ
الفــــروق بــــني اهليئــــة التعليميــــة واهليئــــة اإلداريــــة يف جمــــال الصــــحة 

 النفسية وعالقتها ببعض املتغريات. 
يف ضــــــوء مــــــا ســــــبق تتحــــــدد مشــــــكلة البحــــــ  احلــــــا  يف 

 التساؤالت ا تية:
منســوبات اجلامعــة مــن مــا مســتوى الصــحة النفســية لــدى  (1

 اهليئة اإلدارية والتعليمية؟
هل توجد عالقة بني مستوى الصحة النفسية والعمر لـدى ( 2

 أعضاء اهليئتني التعليمية واإلدارية؟
 ات داللـــة إحصـــائية بـــني أعضـــاء اهليئـــة  جـــد فـــروقتو هـــل ( 3

 التعليمية واهليئة اإلدارية يف مستوى الصحة النفسية؟

https://www.guardingmindsatwork.ca/
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 ات داللــة إحصــائية علــى أبعــاد مقيــاس  جــد فــروقتو هــل  (4
االجتماعيــة الصــحة النفســية والدرجــة الكليــة تُعــو ى ملتغــري احلالــة 

 غري متووجات( لدى اهليئتني التعليمية واإلدارية؟/)متووجات
 ات داللــة إحصــائية علــى أبعــاد مقيــاس  جــد فــروقتو هــل  (5

الصحة النفسية والدرجة الكلية تُعو ى ملتغري العمر لـدى اهليئتـني 
 التعليمية واإلدارية.

 :الدراسةأهمية 
على مستوى  وكّ تر  اتنطلق أيية هذا البح  من كوهن

 أمدارية ى موظفات اجلامعة سواء اهليئة اإلالصحة النفسية لد
وصا ملسته الباحثة أثناء عملها من تفاوت ، اهليئة التعليمية

بني  نتاجية يف العمليات التوافق النفسي والصالبة واإلمستو 
  .املوظفات

ومن ناحية أ رى تكمن أيية هذه الدراسة باالستفادة من 
قياس  أيية م ارات نتائجها يف لفت انتباه املس ولني إىل

للموظفني وأعضاء اهليئة التعليمية مستويات الصحة النفسية 
تعويو الصحة النفسية ودمج قضاياها يف يف اجلامعات، وأيية 

 السياسات والربامج على مستوى احلكومة.

 :الدراسةأهداُف 
 ة إىل التعرف على:هدفت الدراس

الصـــــحة النفســـــية لـــــدى منســـــوبات اجلامعـــــة مـــــن  مســـــتوى1) 
 اإلدارية والتعليمية؟ تنياهليئ
الفــروق يف مســتوى الصــحة النفســية بــني اهليئتــني التعليميــة  (2

 واإلدارية يف ضوء متغري  العمر واحلالة االجتماعية.
طبيعة العالقة بني مستوى الصحة النفسية والعمر لدى  (3

 .أعضاء اهليئتني التعليمية واإلدارية

 :الدراسةمصطلحات 
حالة يكون  :باهنا (2013، )التميمي فهايعر  الصحة النفسية 
ـــ ويشـــعر بالســـعادة والكفايـــة والراحـــة  ،انفســـي   افيهـــا الفـــرد متوافق 

ا علـــــى ققيـــــق  اتـــــه واســـــتغالل قدراتـــــه النفســـــية، ويكـــــون قـــــادر  

ا علــــــى مواجهــــــة احليــــــاة قــــــادر   يكــــــونكمــــــا واســــــتثمار طاقاتــــــه،  
 زمات النفسية.واأل

ليسـت  :باهنـا( (Wynne et al., 2014 نو فهـا ويـن وآ ـر ويعر  
جمـــّرد غيـــا  االضـــطرابات النفســـية، بـــل هـــي حالـــة مـــن العافيـــة 

والتكّيـــب مـــع  ،يســـتطيع فيهـــا كـــل فـــرد إدراي إمكاناتـــه ا اصـــة
واإلسـهام  ،والعمـل بشـكل منـتج ومفيـد ،حاالت التـوتّر العاديـة

 يف جمتمعه احمللي.
ا: بالدرجــة الكليــة الــا قصــل عليهــا الباحثــة إجرائي ــ فهــاعر  وتُ 

ــــاس الصــــحة النفســــية املســــت دم يف هــــذاملســــتجيب ــــى مقي ه ة عل
  (.2009الدراسة )العكايشي، 

 : هم أعضاء هيئة التدريس واهليئةاهليئة التعليمية واإلدارية
 اإلدارية يف اجلامعة.

 :الدراسةمنهج 
الـذ  يُعـّد أكثـر املقـارن است دمت الباحثـة املـنهج الوصـفي 

 (.2011عالم،الدراسة )أبو املناهج اتساق ا مع مشكلة 

 :دراسةُحدوُد ال
علــى عينــة مــن أعضــاء اهليئــة التعليميــة  ت الدراســةاقتصــر 
 العــام الدراســياإلداريــة يف جامعــة األمــرية نــورة  ــالل واهليئــة 
1440/1441. 

 الدراسات السابقة:
إىل التعرف على   (Kinman, 2008) هدفت دراسة كينمان

النفسية واجلسدية وأعراض الصحة ضغوط العمل  العالقة بني
لدى املوظفني األكادمييني العاملني يف جامعات اململكة 

 60ومخسة وستون موظف ا أكادميي ا ) مئة أربعأكمل  ،املتحدة
٪ من الذكور( مقاييس ضغوط العمل واعتالل الصحة 

، أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني اجلسدية والنفسية 
  وأعراض الصحة النفسية واجلسدية. العمل ضغوط

 وآ ــــــــــــــــــرينكــــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــــدفت دراســــــــــــــــــة ســــــــــــــــــتورمويل 
(Stromwall,Holley&Bashor, 2011) ـــــى  إىل التعـــــرف عل

وجهـــــات نظـــــر العـــــاملني يف جمـــــال الصـــــحة النفســـــية  بالنســـــبة 



 (م2020نوفمرب  /هـ1442 ربيع الثاينالرياض )   – 66العدد – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

138 

لوصمة تلقي العالج ،  وعالقته بـالتمييو يف مكـان العمـل ضـد 
ــــــــــ 51  اــــــــــاري يف الدراســــــــــة متلقــــــــــي ا دمــــــــــة .   اموظف 

 إلــيهم تأرســل ةانمــن  ــالل اســتب  صــائي صــحة نفســيةأ 52و
 اقـــــل اـــــعور  أا دمـــــة  متلقــــي، دلـــــت النتـــــائج علـــــى أن وناليــــنأ

 ا كـــــــانوا مـــــــن البـــــــيض وإ ا تلقـــــــوا إبوصـــــــمة العـــــــالج النفســـــــي 
ا ا ــــــدمات مــــــن العــــــاملني يف اجملــــــال الصــــــحي، وأكثــــــر اــــــعور  
بالوصــــــــمة إ ا كــــــــانوا مــــــــن امللــــــــونني وإ ا تلقــــــــوا ا دمــــــــة مــــــــن 

ــــا علــــى وجــــود  ،األ صــــائيني اإلكلينيكيــــني ودلــــت النتــــائج أيض 
 .التمييو يف مكان العمل ضد متلقي ا دمة
 ,JOSHI & GARG كمـا تناولـت دراسـة جواـي وقـارق

مستوى الصحة النفسية ألعضاء هيئة التدريس الذكور  ((2013
مـــــــن  120 واإلنـــــــا ، وعالقتـــــــه  ـــــــدة ا دمـــــــة. بلغـــــــت العينـــــــة

 مـــن اإلنـــا (، ت تطبيـــق 60مـــن الـــذكور و 60) األكـــادمييني،

ظهـــرت وأ، ملـــوظفنيعلـــى ا (EMHI)مقـــاييس الصـــحة النفســـية 
ود ا ــتالف كبــري يف مســتوى جــو  :منهــا ،الدراســة نتــائج عديــدة

الصــــحة النفســــية بــــني اجلنســــني لصــــاحل اإلنــــا ، حيــــ  كــــان 
مســــتوى الصــــحة لــــدى الــــذكور أعلــــى مــــن اإلنــــا ، وكشــــفت 

  ة النفسـية  ـدة ا دمـة )أكثـر مـنالدراسة أيض ـا ارتبـاط الصـح
ت الكشـــب عـــن  وقـــد ،أو أقـــل مـــن مخـــس ســـنوات( ســـنوات10

ـــر  وجـــود فـــروق وا تالفـــات بالنســـبة ملـــدة ا دمـــة لصـــاحل األكث
  دمة. 

ــــا هــــدفت إىل  2014 ) ، وباملقابــــل جنــــد دراســــة )بريــــك ال
النفســية واجلســـمية  الصــحيةالكشــب عــن الفــروق يف األوضــا  

ــــــة مــــــن النســــــاء  ــــــدى عين ــــــذاي للوضــــــع الصــــــحي ل والتقــــــدير ال
العــامالت يف ضــوء ا ــتالفهن فيمــا يــ دين مــن أدوار اجتماعيــة 
 وأســـرية تتعـــارض مـــع أدوار العمـــل. تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن

عام ــا صــن  ) 60-20) امــرأة عاملــة تراوحــت أعمــارهن بــني (568)
كثــر مــن ثــال  ســنوات، مضــى علــى التحــاقهن بســوق العمــل أ

ويعملــن يف مواقــع مهنيــة متنوعــة يف القطــاعني العــام أو ا ــاص 
املشــاركات يف الدراســة بنــاء  علــى  فتن  ُصــيف حمافظــة العاصــمة. 

مـــا يقمـــن بـــه مـــن أدوار اجتماعيـــة وأســـرية. واســـت دمت أربـــع 

أدوات للكشــــــب عـــــــن الفـــــــروق بيــــــنهن يف الصـــــــحة النفســـــــية، 
واألمــــراض املومنــــة واحلــــادة والوضــــع  واألعــــراض السيكوســــوماتية

الصــــحي العــــام. بينــــت النتــــائج وجــــود فــــروق دالــــة بــــني النســــاء 
العـــــامالت يف عـــــدد مـــــن املظـــــاهر الصـــــحية النفســـــية وأعـــــراض 
ــــذاي للوضــــع الصــــحي  ــــيم ال ــــة واحلــــادة ويف التقي األمــــراض املومن
ـــــــــة  ـــــــــة وأدوار االجتماعي ـــــــــني األدوار املهني ـــــــــو ى إىل اجلمـــــــــع ب تُع

د كان تاثري اجلمع بني األدوار املهنيـة واالجتماعيـة واألسرية. وق
مــــن األعــــراض  ا يف ظهــــور عــــدد أكــــربواألســــرية أكثــــر وضــــوح  

السيكوســـوماتية صـــا هـــو احلـــال الســـلبية النفســـية واالضـــطرابات 
بالنســــــبة ل مــــــراض املومنــــــة واحلــــــادة. كمــــــا اتضــــــ  أن الصــــــحة 

غــري النفســية للنســاء العــامالت املتووجــات تفــوق مثــيالهتن مــن 
 .املتووجات

( إىل التعرف على 2014هدفت دراسة )الشجري ،و 
على و  ،لدى مدرسي حمافظة بابلمستوى الصحة النفسية 

. والتمكني النفسي الفروق يف الصحة النفسيةالعالقة و 
اخنفاض مستوى الصحة النفسية ، كما ال  أظهرت النتائج

توجد فروق دالة إحصائيا  يف الصحة النفسية وفق متغريات 
واملقررات الا تدّرس( ، إضافة إىل وجود عالقة  -)اجلنس

النفسية عند عيفة بني التمكني النفسي والصحة رتباطية ضا
 .0.05مستوى داللة 

ــــدا ، ــــه هــــدفت دراســــة )عب التعــــرف ( إىل 2016 ومــــن جهت
نـة يعلى مستوى نوعية احلياة وعالقتها بالصحة النفسية لدى ع

، تكونــت ســطينيةلالفمــن أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات 
ـ  213منعينة الدراسة  ا ومدرسـة. أظهـرت نتـائج الدراسـة مدرس 

وجـــود عالقـــة إحصـــائية طرديـــة دالـــة بـــني كـــل مـــن نوعيـــة احليـــاة 
لنســبة ملســتوى الصــحة النفســية والصــحة النفســية وأبعاديــا، وبا

، أمـــا مســـتوى امتوســـط   عنـــد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فقـــد كـــان
نـــت نوعيـــة احليـــاة لـــدى العينـــة فقـــد جـــاء بدرجـــة عاليـــة، كمـــا بيّ 

ــــه الدراســــة ــــة إحصــــائي   ال أن ا بالنســــبة للصــــحة يوجــــد فــــروق دال
 وجــدتملتغــري الدرجــة العلميــة والت صــ ، ولكــن  اوفق ــ النفســية

 11- بـني مـافروق يف متغري سـنوات ا ـربة لصـاحل  و  ا ـربة )
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أمــا بالنســبة لنوعيــة احليــاة فقــد أظهــرت النتــائج عــدم  ،ة(ســن15
ا لكـــل مـــن الدرجـــة العلميـــة، والرتبـــة وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي  

وجدت فـروق  يف حني العلمية، والت ص ، والد ل الشهر ؛
لصـــاحل محلـــة درجـــة  ا يف بعـــد األمـــن االقتصـــاد دالـــة إحصـــائي  
 الدكتوراه.

 ,Carthy, Cronly& Perryوآ ــرين أمــا دراســة مكــارثي 

2017) (Mc  ا صـــــائ  الوظيفيـــــة والصـــــحة بـــــني عــــن العالقـــــة
 ،مــع ربطهــا بســمات الش صــية اســن  النفســية للمــوظفني األكــرب 

 الـــذين تـــرتاو  أعمـــارهم بـــني نو املوظفـــاـــاري يف الدراســـة  فقـــد
ســـــنة مـــــن عيـــــادة الرعايـــــة الصـــــحية األوليـــــة يف جنـــــو   50-69

يرلنـــــــدا. ت قيـــــــاس ا صـــــــائ  الوظيفيـــــــة باســـــــت دام مقيـــــــاس  إ
كوبنهاغن النفسـي االجتمـاعي ومقيـاس  ـات الش صـية، وت 
ـــــاس  قيـــــاس القلـــــق واالكتئـــــا  باســـــت دام مقيـــــاس القلـــــق ومقي

أظهــرت النتــائج  االكتئــا  املطبــق يف مركــو الدراســات الوبائيــة.
طلبات العمل هي م اـرات تنب يـة إجيابيـة مهمـة ألعـراض أن مت

ا بالنســــبة ملتغــــريات  االكتئــــا  والقلــــق، كــــان العكــــس صــــحيح 
ـــــا   ـــــتحكم يف الوظيفـــــة وأعـــــراض االكتئ ـــــق. و و ال لصـــــت  القل

أن متطلبـات العمـل السـريعة تـ ثر  :منهـا ،الدراسة إىل توصـيات
ا  ت ا، وبالتــســلب ا علــى الصــحة النفســية للمــوظفني األكــرب ســن  

اقرتا  اسرتاتيجية للت فيب من مطالب العمل وتشـجيع تطـوير 
 ا.جماالت الصحة النفسية للعمال األكرب سن  

 وآ ــــــــــــــــــرينوباملقابــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــدفت دراســــــــــــــــــة كوابكــــــــــــــــــو 
(Kawakubo, Kasuga&Oguchi, 2017)  إىل التعــرف علــى

ــــر اإلجــــازات القصــــرية علــــى الصــــحة النفســــية للمــــوظفني يف  أث
هنا تقليــــــل مســــــتويات التــــــوتر وزيــــــادة اليابــــــان، والــــــا مــــــن اــــــا

ــــ60  اــــاري يف الدراســــة .اإلنتاجيــــة إىل مهم يتقســــ، ت اموظف 
ا لـديهم نفـس األعبـاء واملتطلبـات موظف ـ 26و 34 من جمموعتني

يف  دى اجملمــوعتني   قصــل علــى إجــازةن إحــأالوظيفيــة، علــى 
أاــارت و اجملموعــة األ ــرى علــى إجــازة قصــرية. حصــلت  حــني

أن أ ـــذ إجـــازة قصـــرية يف منشـــاة لتجديـــد الصـــحة النتـــائج إىل 

النفســـية كـــان فعـــاال  يف مســـاعدة املـــوظفني علـــى احلفـــا  علـــى 
 صحة نفسية جيدة وعلى زيادة اإلنتاجية يف العمل.

فقـد هـدفت  Allan et al.,2018) ـرين )آأمـا دراسـة أالن و 
إىل التعــــــرف علــــــى عالقــــــة ظــــــروف العمــــــل بالصــــــحة النفســــــية 
ـــــا إىل التحقـــــق مـــــن مســـــتوى الرضـــــا  للمـــــوظفني، وهـــــدفت أيض 

يف هـــــذه العالقـــــة. ت ا تبـــــار فـــــروض  مهـــــمالـــــوظيفي كمحـــــور 
ن الدراســـــة مـــــن  ـــــالل عينـــــة الدراســـــة الـــــا ت اســـــت راجها مـــــ

ــــة. و بمصــــادر متعــــددة مــــن الشــــبكة العنك  رجــــت الدراســــة و تي
ا باالكتئـا  ا سلبي  اط  بأن العمل اهلادف يرتبو ارت :منها ،ئجنتاب

ولكـــن لـــيس لـــه عالقـــة كبـــرية بـــالتوتر والقلـــق، إضـــافة إىل وجـــود 
 عالقة بني الرضا الوظيفي واخنفاض مستوى القلق لديهم. 

ـــــــــــة هـــــــــــدفت دراســـــــــــة عـــــــــــوام و  ـــــــــــة ثاني   ـــــــــــرينآمـــــــــــن ناحي
(al.,2019 Azam et)  إىل التعــــرف علــــى األعــــراض اجلســــمية

بعـــــــض بـــــــاهنم يعـــــــانون مـــــــن للمرضـــــــى الـــــــذين ت تش يصـــــــهم 
قــــت ب  املشــــكالت النفســــية وقديــــد العوائــــق الــــا يواجهوهنــــا. طُ 

 الدراسـة العرضــية علـى عينــة مـن ســكان رولبنــد  بلـمل عــددهم

أاـهر، وت عمـل مقـابالت مقننـة مـع أفـراد  6 علـى مـدى  313
وت تطبيق املقـاييس  ،العينة من  الل فريق املساندين الصحيني

مثــــــل مقيــــــاس الهــــــور للصــــــحة اجلســــــمية والنفســــــية.  لصــــــت 
أن أكثــر األعـراض النفسـية اجلســمية  :أيهـا ،نتـائجإىل الدراسـة 
الم ا بـــــا ا هـــــي نقـــــ  الطاقـــــة والضـــــعب العـــــام متبوع ـــــاـــــيوع  

بالتعـــب، ومـــن النتـــائج أيض ـــا أن معظـــم املشـــاركني    والشـــعور
ب قلـة الـوعي، بيطلبوا املساعدة مـن األ صـائيني الصـحيني بسـ

ضــطرابات النفســية هــي وصــمة عــار يف جمــتمعهم وجيــب وأن اال
 التكتم عنها وعدم التصري  أل  أحد عن أعراضها.

 & çavuşoğluكوســوقلو وبيكــروقالر  ) وكــذلك دراســة

bekiroğullari,2019 ) هـــــدفت إىل تـــــوفري معرفـــــة اـــــاملة  الـــــا
حـــــول الصـــــحة النفســـــية بـــــني املـــــوظفني دا ـــــل أمـــــاكن العمـــــل 
ومناقشـــة كيفيـــة معاجلـــة ا ثـــار الســـلبية للمشـــاكل النفســـية مـــن 

ت عمــــل مراجعــــة منهجيــــة ألدبيــــات هــــذا و  . (CBT) ــــالل 
وبعــــد تقيــــيم العديــــد مــــن طــــرق العــــالج امل تلفــــة كــــان  ،اجملــــال
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العالج السلوكي املعريف من أكثر طرق التد ل والعالج األكثـر 
فعاليـــة  اصـــة فيمـــا يتعلـــق باملشـــاكل النفســـية املرتبطـــة بالعمـــل،  

ارتبــاط املشــكالت النفســية بالصــحة  إىل كمــا توصــلت الدراســة
ذ  أثبــــت الــــ CBTاجلســــمية للمــــوظفني، وأييــــة الرتكيــــو علــــى 

 .جناحه بالتاثري اإلجيا  على العافية املستدامة للموظفني
  Crowe et وباملقابــــل هــــدفت دراســــة كــــرو وآ ــــرين

)al.,2019)  ـــــة بالصـــــحة إىل تقيـــــيم األدوات واملقـــــاييس املعني
يف  نســـــــانيةاإل يف وزارة الصـــــــحة وا ـــــــدمات النفســـــــية املطبقـــــــة

الريفيـــة يف جنـــو  اـــرق كانـــت العينـــة ســـكان املنـــاطق   أمريكـــا.
الواليـــات املتحـــدة. كشـــفت النتـــائج مـــن  ـــالل املقـــابالت مـــع 
الســكان أن فهمهــم ملصــطل  الصــحة النفســية مــرتبو بالرفاهيــة 

 . فقو
 راجعــة   ( Hoell, & Salize, 2019(وقــام هييــل وســاليو 

أثــر التفــاوت االجتمــاعي والتوزيــع غــري  معرفــة أدبيــة  هــدفت إىل
عـــادل لل ـــدمات الصـــحية ومنهـــا الصـــحة النفســـية، وهـــدفت ال

ـــا إىل التعـــرف علـــى العالقـــة بـــني عـــدم املســـاواة االجتماعيـــة  أيض 
ومســـــتوى الصـــــحة النفســـــية جلميـــــع الفئـــــات يف أملانيـــــا، وعـــــن 
إىل احملــــددات األساســــية للتفــــاوت الصــــحي.  رجــــت الدراســــة 

وجــود تــدرجات اجتماعيــة للصــحة النفســية علــى  :منهــا ،نتــائج
تــدين ا ــدمات الصــحية املقدمــة إىل  مــن  م و  ،مســتوى الســكان

صــــحي ، ومـــن النتــــائج  لطبقـــات االجتماعيـــة الــــدنيا والعكـــسا
ـــا ارتبـــاط احملـــددات األساســـية للتفـــاوت الصـــحي بـــالظروف  أيض 

   الثقافية واالجتماعية والسياسية واجلغرافية.
 جو وآ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرينكــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك دراســــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــا

 Saju ,Rajeev, Scaria, Benny& Anjana,2019) ) الــا
هـــــدفت إىل مراجعـــــة الدراســـــات واألحبـــــا  ا اصـــــة بالصـــــحة 
 ،النفســـية للمـــوظفني وأثرهـــا علـــى بيئـــة العمـــل ورفاهيـــة املـــوظفني

زيـــــادة إنتاجيــــة اجلهـــــة أو مكــــان العمـــــل، وهتـــــدف إىل  مــــن  م و 
مناقشة  و ج التد ل النفسي االجتماعي الذ  ت تطـويره مـن 
 الل مركو مساعدة الصحة النفسية يف كلية راجاقري  ملوظفي 

 كجوء من برنـامج مسـاعدة املـوظفني يف البنـك، درا يالفالبنك 

ل اجلمـاعي ويتضمن  لـك اسـرتاتيجيات التـد ل امل تلفـة للعمـ
  كلينيكي.   اإل 

ـــــــــ   ـــــــــرينآو  كيفـــــــــامكي  لدراســـــــــة ا يف مراجعـــــــــة أدبيـــــــــةوأيض 
(et al .,2020 Kivimäki)  مـــن  109246 بيانـــاتت قليـــل

ســـنة،  17-77 بـــني تـــرتاو  أعمـــارهم الفنلنـــديني الـــذينالبـــالغني 
مــن الســجالت الصــحية الوطنيــة.   ــالل االســتفادةو لــك مــن 

وقد ت الرتكيو على الصحة النفسية والدعم االجتماعي وعالقـة 
متـــت متابعـــة . مـــن األمـــراض الشـــائعة 56  لـــك بظهـــور وتطـــور

املشــاركني للظــروف الصــحية الــا ت تش يصــها وفق ــا لتصــنيب 
 .2016 عامالعاملية الدو  ل مراض ح   منظمة الصحة

اخنفــــاض املســــتوى االقتصــــاد  واملعيشــــي  بينــــت النتــــائج أن 
الرتكيــو  وأييــة ،كــان عامــل هتديــد لكثــري مــن األمــراض النفســية

علـــى الصـــحة النفســـية للبيئـــات الفقـــرية واملن فضـــة يف املســـتوى 
يرتتـب  توداد املشكالت السـلوكية ومـا إ االقتصاد  واملعيشي، 

وتطور جمموعة من األمراض اجلسـمية. أوصـت  عليها من قفيو
لدراسة بايية املمارسات الصحية وأنظمة الرعاية الصـحية الـا ا

 تركو على قضايا الصحة النفسية. 
أن  الباحـــــــ  بـــــــنّي  (Waterall,2020) ويف دراســـــــة لـــــــواترول 

، الـذين يتعرضــون 74و  51بـني البـالغني الـذين تـرتاو  أعمـارهم 
للمشـــاكل النفســـية هـــم أكثـــر عرضـــة لشصـــابة حبـــاالت صـــحية 

 أييـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى، واـــــــــــــــدد الباحـــــــــــــــ  1.8 بدنيـــــــــــــــة بنســـــــــــــــبة
 تعويـــــــو الصـــــــحة النفســـــــية واستشـــــــعار الرفـــــــاه النفســـــــي والـــــــذ  

 .له دور كبري ووقائي من االضطرابات اجلسمية
 ومــــن جهــــة ثانيــــة هــــدفت دراســــة اــــازنكا وبلوبــــا وبلوبــــا

(Skuzińska, Plopa, & Plopa, 2020).  إىل التعرف على بيئـة
العمــل الصــحية والتحقــق مــن مبــدأ العدالــة واملســاواة ل فــراد يف 
بيئـــة العمـــل مـــن حيـــ  التعلـــيم والعمـــر واجلـــنس ومـــدة ومكـــان 

وعــــــدد األاــــــ اص املســــــيئني  العمــــــل ومــــــدة الســــــلوي الســــــلي
ــ ر علــيهم، وهــدفت )املتنمــرين يف بيئــة العمــل( و صــائ  املتنمم

ــــالدراســــة إىل التعــــرف علــــى  ر يف بيئــــة العمــــل العالقــــة بــــني التنم 
. ت نيمــوظف 904 والصــحة النفســية للمــوظفني. بلغــت العينــة
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منهــا ارتبــاط الســلوكيات الســلبية  ،التوصــل إىل عــدد مــن النتــائج
والوظيفــة األقــدم والتعلــيم الثــانو   ســن اجبــنس الــذكور واألصــغر 

 وأقل.
 ( Harvey,2020( دويف مقالــة هــاريف املنشــورة يف جملــة هــارفر 

ا ن األصـــغر ســـن  و عــن الضـــغوط النفســية الـــا يتعــرض هلـــا املوظفــ
ا، ا مقارنـة بـاألكرب سـن  عام ـ 30و  18تـرتاو  أعمـارهم بـني نالـذي
هــم أكثــر عرضــة  ســن انــت الدراســة أن املــوظفني األصــغر بيّ  فقــد

للقلــــق بســـــبب الــــديون وكفـــــاحهم املريـــــر لــــدفع الفـــــواتري، ومـــــن 
 بـار إا يف هم أكثر تردد   االنتائج أيض ا أن املوظفني األصغر سن  

ضــافة إىل عــدم إرؤســائهم يف العمــل عنــدما تــواجههم مشــاكل، 
اســـتعدادهم للتعامـــل مـــع الضـــغوط املرتبطـــة بالعمـــل أو مواجهـــة 

و علـى وبـالرغم مـن أن اجلامعـات ترّكـ قديات الصـحة النفسـية.
فقـد جانب تـدريب املـوظفني علـى التعامـل مـع ضـغوط العمـل، 

ا أهنـم   يتلقـوا عام ـ 36مـوظفني األقـل مـن   10 مـن كـل4  أفـاد
 يف حــــنيتــــدريب يتعلــــق بصــــحتهم النفســــية،  أ  معلومــــات أو

 موظفني بتلقيهم التدريب.  10أفاد موظفان فقو من بني 

االتصال يف كوريا،  (Oh, Park, Boo, 2020)  مركو يملوظف
والتحقق من التنبـ ات احملتملـة ملسـتوى الصـحة النفسـية لـديهم. 

تطبيق مقياس  تو من موظفي مركو االتصال،   306ةالعينبلغت 
، ومقيـاس يم عـن القلـق، ومقيـاس العمـل العـاطفاإلجهاد الناج
الكـــور . أظهـــرت النتـــائج أن أكثـــر مـــن نصـــب  الضـــغو املهـــين

املشــــاركني أبلغــــوا عــــن مســــتويات عاليــــة مــــن االكتئــــا  والقلــــق 
والتــوتر. أاــار قليــل اال ــدار املتعــدد إىل أن جممــو  الــدرجات 
يف مقياس اإلجهاد الناجم عن القلق من االكتئا  ت التنبـ  بـه 

عمـل، من  الل الصحة العامة، والرضا الـوظيفي، ومتطلبـات ال
صـــا يشـــري إىل أنـــه مـــن  ،واملتطلبـــات الوظيفيـــة، والتنـــافر العـــاطفي

 ،أجــل قســني الصــحة النفســية، جيــب احلــد مــن مطالــب العمــل
تقيــيم االكتئــا   ، وأييــةوقســني بيئــة العمــل ،والتنــافر العــاطفي

اســات والقلــق والضــغو النفســي، وتطــوير بــرامج التــد ل والسي
اـــاهنا محايـــة املـــوظفني مـــن مـــن  األ ـــرى املتعلقـــة بالعمـــل الـــا

  طر نتائج الصحة النفسية السيئة.    

يتضــ  مــن األدبيــات الســابقة توجــه العديــد مــن الدراســات 
العربية واألجنبيـة إىل البحـ  يف الصـحة النفسـية وقياسـها لـدى 
املـــوظفني؛ و لـــك الرتباطهـــا  ســـتوى إنتاجيـــة املـــوظفني وجنـــا  

اســات الســابقة يف أييــة املنشــاة، فهــذه الدراســة تشــرتي مــع الدر 
قياس الصـحة النفسـية يف بيئـة العمـل، وارتبـاط مسـتوى الصـحة 
النفســـية بعوامـــل  تلفـــة كالعدالـــة والتمكـــني وإســـعاد املـــوظفني، 
إضــــــافة إىل املتغــــــريات الدميوجرافيــــــة كــــــاجلنس والعمــــــر واحلالــــــة 
االجتماعيـــة، ولكـــن هـــذه الدراســـة تنفـــرد يف املقارنـــة بـــني فئتـــني 

  :أ  جمتمع أكادميي، ويا أساسيتني يف
اهليئتان اإلدارية والتعليمية، والا يرتبو جنـا  ومتيـو أ  صـر  

 .تعليمي بنجاحهم وصحتهم النفسية

 فروض الدراسة:

لصــحة النفســية لــدى منســوبات لمتوســو  مســتوىيوجــد ( 1
 .اجلامعة من اهليئة اإلدارية والتعليمية

ال توجــــد عالقــــة بــــني مســــتوى الصــــحة النفســــية والعمــــر  (2
 .لدى أعضاء اهليئتني التعليمية واإلدارية

  ات داللـة إحصـائية بـني أعضـاء اهليئـة جـد فـروقال تو  (3

 التعليمية واهليئة اإلدارية يف مستوى الصحة النفسية.
 ات داللــة إحصــائية علــى أبعــاد مقيــاس  جــد فــروقال تو  (4

ـــــــة الصـــــــحة النفســـــــية والد ـــــــو ى ملتغـــــــري احلال ـــــــة تُع رجـــــــة الكلي
غــــــري متووجــــــات( لــــــدى اهليئتــــــني /)متووجــــــات الجتماعيــــــةا

 التعليمية واإلدارية.
 ات داللــة إحصــائية علــى أبعــاد مقيــاس  جــد فــروقال تو  (5

ـــو ى ملتغـــري العمـــر لـــدى  ـــة تُع الصـــحة النفســـية والدرجـــة الكلي
 .اهليئتني التعليمية واإلدارية

 مجتمع الدراسة األصلي

ن جمتمع الدراسة األصلي من مجيع أعضاء اهليئة تكوم 
التعليمية واإلدارية يف جامعة األمرية نورة البالمل عددهن 

موظفة، حسب إحصائية إدارة املوارد البشرية يف  5689
 اجلامعة.
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 : دراسةَعيِّنُة ال
ت ا تيــار عينــة عشــوائية بســيطة مــن أعضــاء اهليئــة التعليميــة 

 تـــنيأعضـــاء اهليئموظفـــة مـــن  573مـــن تكونـــت واإلداريـــة، 

كمـا   ،والتعليمية جبامعـة األمـرية نـورة بنـت عبـد الـرمحناإلدارية 
  1). )يوضحه جدول 

 1جدول 
 وصف عينة الدراسة النهائية

 (254)ن=    التعليميةالهيئة  (319)ن=    الهيئة اإلدارية الحالة االجتماعية
 رياالنحراف المعيا متوسط العمر العدد االنحراف المعياري متوسط العمر العدد

 سنة  9.36 سنة  39 143 سنة7.23  سنة 33.11 207 متووجات
 111 112 غري متووجات

 :دراسةأدوات ال

 مقياس الصحة النفسية:
( 2009)العكايشي،جبامعة بغداد، أعدته بشرى العكايشي 

 عبارة تقيس ثالثة أبعاد هي: 23ن املقياس من يتكوم  إ 
 عبارة. 12ن من اجملال النفسي: ويتكوم  (1

 عبارات. 6ن من اجملال اجلسمي: ويتكوم  (2

 عبارات. 5ن من اجملال الديين: ويتكوم  (3
أعلى درجة كلية حمتملة للمستجيب على مجيع عبارات  و

، (23)درجة وأدىن درجة كلية حمتملة هي  (69)املقياس هي 
درجة. وكلما ارتفعت  (46)واملتوسو الفرضي للمقياس هو 

درجة املستجيب على مقياس الصحة النفسية كان  لك م ار ا 
على ارتفا  الصحة النفسية، وكلما اخنفضت درجته عن 
املتوسو الفرضي كان  لك دليال  على اخنفاض مستوى 

 ديه.الصحة النفسية ل
وقد ت حسا  معامالت ثبات وصدق مقياس الصحة 

الا النفسية، و لك بعد تطبيقه على عينة البح  االستطالعية، 
 جبامعةدارية واإل التعليمية تنياهليئموظفة  من  90نت من تكوم 

 :على النحو ا يفكانت النتائج ، الرمحن عبد بنت نوره األمرية

 :النفسيةمقياس الصحة أواًل: حساب ثبات 
 مقيــــــــاس الصـــــــحة النفســــــــيةت حســـــــا  ثبــــــــات عبـــــــارات  (1)

 بطريقتني يا:
للُبعــــــد )بعــــــدد  Alpha-Cronbach)أ( طريقــــــة ألفــــــا لـــــــ كرونبــــــا  

عبـــــارات الُبعـــــد(، ويف كـــــل مـــــرة يـــــتم حـــــذف درجـــــات إحـــــدى 
 من الدرجة الكلية للُبعد الذ  تقيسه. العبارات 

 ) ( حســــــــا  معــــــــامالت االرتبــــــــاط بــــــــني درجــــــــات العبــــــــارة
 والدرجات الكلية للُبعد الذ  تقيسه.

بطــريقتني مقيــاس حســا  ثبــات األبعــاد والثبــات الكلــي لل (2)
: طريقــة معامــل ألفــا لـــ كرونبــا ، وطريقــة التجوئــة النصــفية لـــ يــا

   .Spearman-Brownسبريمان/براون 

 ثانًيا: صدق مقياس الصحة النفسية: 
ت حســــــا  صــــــدق مقيــــــاس الصــــــحة النفســــــية عــــــن طريــــــق 
حسا  معامل االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية للُبعد 
الــذ  تقيســه يف حالــة حــذف درجــة العبــارة مــن الدرجــة الكليــة 

ــــ ا للعبــــارة الفرعيــــة. للُبعــــد باعتبــــار أن بقيــــة عبــــارات الُبعــــد حمك 
معــامالت ثبــات وصــدق مقيــاس الصــحة ( 2)ويوضــ  اجلــدول 

 النفسية:
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 2جدول 
 (90معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس الصحة النفسية )ن = 

رقم  الُبعـد
 العبارة

 معامل ألفا 
 لـ كرونباخ

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للُبعد 
في حالة وجود درجة العبارة ضمن 

 الدرجة الكلية )ثبات(

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للُبعد 
العبارة من في حالة حذف درجة 

 الدرجة الكلية )صدق(

 الجانب النفسي

 0.893معامل ألفا لـ كرونبا  للُبعـد= 
معامل الثبات بطريقة التجوئة النصفية للُبعـد = 

0.926 

1 0.88 0.69** 0.61** 

2 0.89 0.39** 0.31** 

3 0.87 0.79** 0.74** 

4 0.89 0.45** 0.35** 

11 0.89 0.47** 0.39** 

12 0.87 0.87** 0.82** 

13 0.89 0.50** 0.38** 

14 0.89 0.49** 0.41** 

15 0.87 0.81** 0.76** 

16 0.87 0.85** 0.80** 

22 0.87 0.83** 0.78** 

23 0.87 0.83** 0.78** 

 الجانب الجسمي

 0.723معامل ألفا لـ كرونبا  للُبعـد = 

معامل الثبات بطريقة التجوئة النصفية للُبعـد = 
0.864 

5 0.63 0.77** 0.63** 

6 0.72 0.47** 0.22* 

9 0.58 0.88** 0.81** 

17 0.72 0.28** 0.21* 

20 0.58 0.88** 0.81** 

21 0.60 0.83** 0.74** 

 الجانب الديني

 0.698معامل ألفا لـ كرونبا  للُبعـد = 

بطريقة التجوئة النصفية للُبعـد معامل الثبات 
=0.775  

7 0.56 0.83** 0.73** 

8 0.55 0.85** 0.76** 

10 0.64 0.73** 0.47** 

18 0.68 0.40** 0.21* 

19 0.59 0.75** 0.58** 

 0.89للمقياس ككل=  معامل ألفا لـ كرونباخ العام
 0.94/براون للمقياس ككل = معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان

 (01.0** دال عند مستوى )    ( 0.05* دال عند مستوى )

 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي
  ألبعاد مقياس الصحة  أن مجيع معامالت ألفا لـ كرونبا

النفسية يف حالة غيا  أ  عبارة من عباراته أقل من أو 
يساو  معامل ألفا لـ كرونبا  العام للُبعد يف حالة وجود مجيع 
عباراته، وهذا يشري إىل أن كل عبارة تسهم بدرجة معقولة يف 

 .الثبات الكلي للُبعد الذ  تقيسه 

  والدرجة عبارة أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل
( 0.05 ≥عند مستوى دالة إحصائي ا ) للُبعد الذ  تقيسهالكلية 

عبارات مقياس صا يدل على االتساق الدا لي وثبات مجيع 
 .الصحة النفسية

  والدرجة عبارة أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل
 ≥دالة إحصائي ا )عند مستوى  للُبعد الذ  تقيسهالكلية 
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عبارات مقياس الصحة ( صا يدل على صدق مجيع 0.05
 .النفسية

  قياس الصحة مل ثبات األبعاد والثبات الكليمعامالت أن
بطريقا )معامل ألفا لـ كرونبا ، وطريقة التجوئة النفسية 

ثبات األبعاد النصفية لـ سبريمان/براون( مرتفعة صا يدل على 
 .ملقياس الصحة النفسيةوالثبات 

حســـا  كمـــا ت حســـا  صـــدق أبعـــاد املقيـــاس عـــن طريـــق 
 معــــامالت االرتبــــاط بــــني درجــــات األبعــــاد والــــدرجات الكليــــة

 0.705)للجانـــــــــــب النفســـــــــــي(،  0.932للمقيـــــــــــاس، فكانـــــــــــت 
)للجانـــــــب الـــــــديين(، ومجيعهـــــــا  0.701)للجانـــــــب اجلســـــــمي(، 

(، صـــا يـــدل علـــى 0.01مرتفعـــة ودالـــة إحصـــائي ا عنـــد مســـتوى )
 صدق أبعاد املقياس.

ـ من اإلجراءات السابقة للباحثـة ثبـات مقيـاس الصـحة  د  تاكم
، ومــــن   صــــالحيته لقيــــاس الصــــحة النفســــية صــــدقهو  النفســــية

بنـــت عبـــد  ةنـــور لـــدى اهليئـــة التعليميـــة واإلداريـــة جبامعـــة األمـــرية 
 الرمحن.

 :األساليب اإلحصائية
 املتوسطات احلسابية.-

 .Alpha-Cronbachمعامل ألفا لـ كرونبا   -

براون  -معامل الثبات بطريقة التجوئة النصفية لـ سبريمان -
Spearman-Brown . 

 معامل االرتباط لبريسون.  -

 للعينة الواحدة. T-test ا تبار )ت( -

 للعينتني املستقلتني. T-test ا تبار )ت( -

 :الدراسةنتائج 
 الفرض األول: 

للتحقـــق مــــن صـــحة الفــــرض األول الــــذ  يـــن  علــــى أنــــه: 
لصـــــحة النفســـــية لـــــدى منســـــوبات متوســـــو ل مســـــتوىيوجـــــد "

 ت است دام: " اجلامعة من اهليئة اإلدارية والتعليمية

  )ا تبار )تT-Test لدراسة الفرق بني ، للعينة الواحدة
دارية والتعليمية جلامعة من اهليئة اإلمتوسو درجات منسوبات ا

الذ  إ ا  (46)يف الصحة النفسية واملتوسو الفرضي وهو 
ارتفعت درجة املستجيب على مقياس الصحة النفسية عن هذا 
املتوسو الفرضي كان  لك م ار ا على ارتفا  الصحة 

 يوض  نتائج هذا الس ال:  (3)النفسية، واجلدول 

 3جدول 
دارية والتعليمية في الصحة النفسية منسوبات الجامعة من الهيئة اإلات نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة لدراسة الفرق بين متوسط درج

 :(573( )ن = 46والمتوسط الفرضي وهو )
 مستوى الصحة النفسية مستوى الداللة قيمة )ت(  المتوسط الفرضي االنحراف المعياري متوسط العينة المتغـير

 مرتفع 0.01 13.63 46 5.28 49.01 الدرجة الكلية الصحة النفسية

 :ايما يالسابق يتض  من اجلدول 
( بـني متوسـو 0.01وجود فرق دال إحصائي ا )عنـد مسـتوى 

داريــــة والتعليميــــة يف ات منســــوبات اجلامعــــة مــــن اهليئــــة اإلدرجــــ
لصـــــاحل متوســـــو  (،46الصـــــحة النفســـــية واملتوســـــو الفرضـــــي )

 إنأ  . دارية والتعليميـةن اهليئة اإلممنسوبات اجلامعة درجات 
داريـة والتعليميـة ات منسوبات اجلامعة من اهليئة اإلمتوسو درج

بداللــــــة ( أعلــــــى 49.01يف الصــــــحة النفســــــية الــــــذ  يســــــاو  )
ـــــائج . (46إحصـــــائية مـــــن املتوســـــو الفرضـــــي ) ومـــــن إمجـــــا  نت

أنــه   يتحقــق ؛ فقــد توقعــت الباحثــة أن الفــرض األول يتضــ  
أاــارت نتــائج هــذا ولكــن  مســتوى الصــحة النفســية متوســط ا، 

دى منسوبات اجلامعـة الفرض إىل أن مستوى الصحة النفسية ل
 مرتفعا .دارية والتعليمية من اهليئة اإل

أمــــــا متوســــــطات درجــــــات منســــــوبات اجلامعــــــة مــــــن اهليئــــــة 
 يف  التعليمية

   يبني  لك. (4)فجدول جماالت الصحة النفسية، 
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 4جدول 
 :(254متوسطات درجات منسوبات الجامعة من الهيئة التعليمية في مجاالت الصحة النفسية )ن = 

 الترتيب النفسية مستوى الصحة 3من  متوسط العينة عدد عبارات المجال االنحراف المعياري متوسط العينة المتغـير

 2 متوسو 2.03 12 3.96 24.37 اجملال النفسي

 3 متوسو 1.81 6 2.22 10.84 اجملال اجلسمي

 1 مرتفع 2.47 5 1.50 12.35 اجملال الديين

 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي

  منسوبات أن أعلى متوسو جملاالت الصحة النفسية لدى
واحتل  ،حظي به )اجملال الديين( اجلامعة من اهليئة التعليمية

بلمل  إ املرتبة األوىل بني جماالت الصحة النفسية الثالثة 
(، وهذا املتوسو يقع يف مدى االستجابة 3من  2.47)

ا )الذ  ميتد من    أن(، والذ  يشري إىل3إىل   2.33دائم 
لديهن  منسوبات اجلامعة من اهليئة التعليميةعينة الدراسة من 

مستوى مرتفع يف اجملال الديين كاحد جماالت الصحة 
 النفسية.

  منسوبات اجلامعة من اهليئة أن اجملال النفسي لدى
 إ احتل املرتبة الثانية بني جماالت الصحة النفسية  التعليمية

توسو يقع يف مدى (، وهذا امل3من  2.03بلمل متوسطه )
ألقل من   1.66االستجابة أحيان ا )الذ  ميتد من 

(، والذ  يشري إىل أن عينة الدراسة من منسوبات 2.33
لديهن مستوى متوسو يف اجملال  اهليئة التعليمية اجلامعة من
 كاحد جماالت الصحة النفسية.النفسي  

  منسوبات اجلامعة من اهليئة أن اجملال اجلسمي لدى
احتل املرتبة الثالثة واأل رية بني جماالت الصحة  التعليمية
(، وهذا املتوسو يقع 3من  1.81بلمل متوسطه ) إ النفسية 

ألقل من   1.66يف مدى االستجابة أحيان ا )الذ  ميتد من 
(، والذ  يشري إىل أن عينة الدراسة من منسوبات 2.33

يف اجملال  لديهن مستوى متوسو اهليئة التعليمية اجلامعة من
 كاحد جماالت الصحة النفسية.اجلسمي  

أما متوسطات درجات منسوبات اجلامعة من اهليئة 
 يبني  لك: (5)فجدول  اإلدارية،

 5جدول 
 (319متوسطات درجات منسوبات الجامعة من الهيئة اإلدارية في مجاالت الصحة النفسية )ن = 

 الترتيب النفسية مستوى الصحة 3من  متوسط العينة عدد عبارات المجال االنحراف المعياري العينةمتوسط  المتغـير
 2 متوسو 2.13 12 2.39 25.54 اجملال النفسي

 3 متوسو 2.01 6 2.14 12.05 اجملال اجلسمي
 1 مرتفع 2.51 5 1.74 12.57 اجملال الديين

 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي
  أن أعلى متوسو جملاالت الصحة النفسية لدى

 حظي به )اجملال الديين( منسوبات اجلامعة من اهليئة اإلدارية
بلمل  إ واحتل املرتبة األوىل بني جماالت الصحة النفسية الثالثة 

(، وهذا املتوسو يقع يف مدى االستجابة دائم ا 3من  2.51)
يشري إىل أن عينة (، والذ  3إىل   2.33)الذ  ميتد من 

لديهن  منسوبات اجلامعة من اهليئة اإلداريةالدراسة من 
 مستوى مرتفع يف اجملال الديين كاحد جماالت الصحة النفسية.

  ن اهليئة منسوبات اجلامعة مأن اجملال النفسي لدى
بلمل  إ احتل املرتبة الثانية بني جماالت الصحة النفسية  اإلدارية

(، وهذا املتوسو يقع يف مدى 3من  2.13متوسطه )
(، 2.33ألقل من   1.66االستجابة أحيان ا )الذ  ميتد من 

والذ  يشري إىل أن عينة الدراسة من منسوبات اجلامعة من 
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 اجملال النفسي كاحد اهليئة اإلدارية لديهن مستوى متوسو يف
 جماالت الصحة النفسية.

  منسوبات اجلامعة من اهليئة أن اجملال اجلسمي لدى
احتل املرتبة الثالثة واأل رية بني جماالت الصحة  اإلدارية
(، وهذا املتوسو يقع 3من  2.01بلمل متوسطه ) إ النفسية 

ألقل من   1.66يف مدى االستجابة أحيان ا )الذ  ميتد من 
، والذ  يشري إىل أن عينة الدراسة من منسوبات (2.33

اجلامعة من اهليئة اإلدارية لديهن مستوى متوسو يف اجملال 
 اجلسمي كاحد جماالت الصحة النفسية.

 الفرض الثاني: 
ال للتحقق مـن صـحة الفـرض الثـاين الـذ  يـن  علـى أنـه: "

توجد عالقة بـني مسـتوى الصـحة النفسـية والعمـر لـدى أعضـاء 
 ت است دام: اهليئتني التعليمية واإلدارية" 

  ،يوض   (6)وجدول معامل االرتباط لـ بريسون
 : نتائج هذا الفرض

 6جدول
 دارية والتعليميةالهيئة اإلدى منسوبات الجامعة من ل الصحة النفسية بالعمرمعامل ارتباط 

 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي
  عنـــد مســـتوى  دال إحصـــائي ا ارتبـــاط موجـــبوجـــود(α ≤ 

ـــــني العمـــــر (0.05 ـــــع األبعـــــاد والدرجـــــة الكليـــــة ل ب لصـــــحة ومجي
، أ : أنـــه  النفســـية لـــدى منســـوبات اجلامعـــة مـــن اهليئـــة اإلداريـــة

مســــــتوى الصــــــحة النفســــــية لــــــدى  تقــــــدمالعمــــــر  تقــــــدمكلمــــــا 
 .منسوبات اجلامعة من اهليئة اإلدارية

  عنــــد مســــتوى  دال إحصــــائي ا ارتبــــاط ســــالبوجــــود(α ≤ 

لصــــــحة ومجيــــــع األبعــــــاد والدرجــــــة الكليــــــة ل بــــــني العمــــــر (0.05
لــدى منســوبات اجلامعــة مــن  ()مــا عــدا اجلانــب الــديين النفســية

العمـــر اخنفـــض مســـتوى  تقـــدم، أ : أنـــه كلمـــا اهليئـــة التعليميـــة
 التعليمية.منسوبات اجلامعة من اهليئة الصحة النفسية لدى 

 
  عنــــد مســــتوى  دال إحصــــائي ا ارتبــــاط ســــالبوجــــود(α ≤ 

لصــــــحة ومجيــــــع األبعــــــاد والدرجــــــة الكليــــــة ل بــــــني العمــــــر (0.05
العينـــــة الكليـــــة مـــــن لـــــدى  ()مـــــا عـــــدا اجلانـــــب الـــــديين النفســـــية

 ، التعليميةو منسوبات اجلامعة من اهليئة اإلدارية 

   :الفرض الثالث
ال للتحقق من صحة الفرض الثال  الذ  ين  علـى أنـه: "

 ات داللــة إحصـــائية بـــني أعضــاء اهليئـــة التعليميـــة  جــد فـــروقتو 
 ت است دام: واهليئة اإلدارية يف مستوى الصحة النفسية" 

  ،يوضـــــ   (7)دول جـــــو ا تبـــــار )ت( للعينتـــــني املســـــتقلتني
 :  نتائج هذا الفرض

 7جدول 
 :التعليمية في مستوى الصحة النفسيةو اإلدارية  تينالهيئفروق بين أعضاء نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين لل 

مستوى  (ت)قيمة  ( 254الهيئة التعليمية )ن= ( 319)ن= الهيئة اإلدارية  المتغـير
 اال راف املعيار  املتوسو اال راف املعيار  املتوسو الداللة

 0.01 4.36 3.96 24.37 2.39 25.54 اجملال النفسي

 الهيئة اإلدارية المتغـير

 ( 319)ن= 
 الهيئة التعليمية

 ( 254)ن= 

 573الكلية )الهيئة اإلدارية والتعليمية )ن=  العينة 

) 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الداللة مستوى االرتباط معامل الداللة مستوى االرتباط معامل

 0.01 0.13- 0.01 0.20- 0.01 0.16 اجملال النفسي

 0.01 0.18- 0.01 0.29- 0.05 0.11 اجملال اجلسمي

 غير دال 0.01- غير دال 0.09- 0.05 0.11 اجملال الديين

 0.01 0.16- 0.01 0.28- 0.01 0.18 لصحة النفسيةالدرجة الكلية ل
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مستوى  (ت)قيمة  ( 254الهيئة التعليمية )ن= ( 319)ن= الهيئة اإلدارية  المتغـير
 اال راف املعيار  املتوسو اال راف املعيار  املتوسو الداللة

 0.01 6.59 2.22 10.84 2.14 12.05 اجملال اجلسمي

 غير دالة 1.60 1.50 12.35 1.74 12.57 اجملال الديين

 0.01 6.02 5.63 47.56 4.68 50.16 لصحة النفسيةالدرجة الكلية ل

 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي
 (α ≤ 0.05)عنــــــــد مســــــــتوى  دال إحصــــــــائي ا فــــــــرقوجــــــــود 

)يف اجملـــال  4.36 احلـــاالت الـــثال ، حيـــ  قـــيم )ت( تســـاو  
)يف حالــــة الدرجــــة  6.02)يف اجملــــال اجلســــمي 6.59النفســــي(، 
( ومجيعهــا دالــة إحصــائي ا )عنــد مســتوى النفســية لصــحةلالكليــة  α ≤ 0.05 ،) 

كــل مــن: )اجملــال   يفأ : أن متوســطات درجــات اهليئــة اإلداريــة 
( النفســـية لصـــحةلالنفســـي، واجملـــال اجلســـمي، والدرجـــة الكليـــة 

 أعضـاء اهليئـة التعليميـةأعلى بداللة إحصائية من نظائرهـا لـدى 
 جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

  متوســــطي درجــــاتبــــني  دال إحصــــائي ا فــــرقوجــــود عــــدم 
)اجملـال الـديين(  أعضاء اهليئة اإلدارية وأعضاء اهليئة التعليمية يف

وهــي غــري دالــة إحصــائي ا، أ :  1.60حيــ  قيمــة )ت( تســاو  
)اجملــــال الــــديين( بــــني متوســــطي درجــــات  يفأنــــه يوجــــد تقــــار  

جبامعـــة األمـــرية  أعضـــاء اهليئـــة اإلداريـــة وأعضـــاء اهليئـــة التعليميـــة
 نورة بنت عبد الرمحن.

ومــن إمجــا  نتــائج الفــرض الثالــ  يتضــ  أنــه بوجــه عــام   
 وقـــــدق، أ : أنـــــه ت رفـــــض الفـــــرض الصـــــفر  الثالـــــ ، يتحقـــــ

 أاارت نتائج هذا الفرض إىل:

كـــــل مـــــن:   يفأن متوســـــطات درجـــــات اهليئـــــة اإلداريـــــة   -
ــــة النفســــ)اجملــــال  ة لصــــحلي، واجملــــال اجلســــمي، والدرجــــة الكلي
أعضـاء اهليئـة ( أعلى بداللة إحصائية من نظائرهـا لـدى النفسية
 .التعليمية

 متوســـطي درجـــاتبـــني  دال إحصـــائي ا فـــرقوجـــود عـــدم  -
)اجملــــــال  أعضــــــاء اهليئــــــة اإلداريــــــة وأعضــــــاء اهليئــــــة التعليميــــــة يف

 .الديين(
  :الرابع الفرض

ال للتحقق مـن صـحة الفـرض الرابـع الـذ  يـن  علـى أنـه: "
 ات داللـــة إحصـــائية علـــى أبعـــاد مقيـــاس الصـــحة  جـــد فـــروقتو 

 الجتماعيـــــــةالنفســـــــية والدرجـــــــة الكليـــــــة تُعـــــــو ى ملتغـــــــري احلالـــــــة ا
ت " غري متووجات( لـدى اهليئتـني التعليميـة واإلداريـة/)متووجات
 است دام: 

  ،يوضـــــ   (8)دول جـــــو ا تبـــــار )ت( للعينتـــــني املســـــتقلتني
 :  نتائج هذا الفرض

 8جدول 
 :مستوى الصحة النفسيةفروق بين المتزوجات وغير المتزوجات في نتائج اختبار )ت( للعينتين المستقلتين لل 

 مستوى الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد الحالة االجتماعية المتغـير العينة

 0.71 0.37 3.40 24.29 142 متووجة اجملال النفسي اهليئة التعليمية

 4.58 24.47 112 غري متووجة غري دالة

 0.05 2.26 2.13 11.12 142 متووجة اجملال اجلسمي

 2.29 10.49 112 غري متووجة

 0.05 2.15 1.42 12.53 142 متووجة اجملال الديين
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 مستوى الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد الحالة االجتماعية المتغـير العينة

 1.56 12.13 112 غري متووجة

 الدرجة الكلية
 الصحة النفسية

 0.24 1.17 5.24 47.94 142 متووجة

 6.08 47.09 112 غري متووجة غري دالة

 0.42 0.87 2.55 25.62 208 متووجة اجملال النفسي اإلداريةاهليئة 

 2.04 25.39 111 غري متووجة غري دالة

 0.05 2.24 2.12 12.25 208 متووجة اجملال اجلسمي

 2.15 11.68 111 غري متووجة

 0.49 0.70 1.73 12.62 208 متووجة اجملال الديين

 1.77 12.48 111 غري متووجة غري دالة

 0.09 1.82 5.01 50.48 208 متووجة لصحة النفسيةالدرجة الكلية ل

 3.94 49.55 111 غري متووجة غري دالة

 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي
 :الهيئة التعليميةأواًل: لدى أعضاء 

  عنـــد مســتوى  دال إحصــائي ا فـــرقوجــود(α ≤ 0.05)  بـــني
مــــــن اهليئــــــة املتووجــــــات وغــــــري املتووجــــــات  متوســــــطي درجــــــات

كــل مــن: )اجملــال اجلســمي، واجملــال الــديين( لصــاحل   يفالتعليميــة 
متوســـــو درجـــــات املتووجـــــات يف احلـــــالتني، حيـــــ  قـــــيم )ت( 

)يف اجملـــال الـــديين(،  2.15)يف اجملـــال اجلســـمي(،  2.26تســـاو  
(، أ : أن α ≤ 0.05وهـــي قـــيم دالـــة إحصـــائي ا )عنـــد مســـتوى 

كـــل مــــن:   يفمتوســـطات درجـــات املتووجـــات باهليئـــة التعليميـــة 
)اجملـــال اجلســـمي، واجملـــال الـــديين( أعلـــى بداللـــة إحصـــائية مـــن 

جبامعـة األمـرية  اهليئـة التعليميـةمـن املتووجـات نظائرها لدى غـري 
 نورة بنت عبد الرمحن.

  متوســــطي درجــــاتبــــني  دال إحصــــائي ا فــــرقوجــــود عــــدم 
كـــل مــــن:   يفمــــن اهليئـــة التعليميــــة  املتووجـــات املتووجـــات وغــــري

( حيــ  قــيم النفســية لصــحةل )اجملــال النفســي، والدرجــة الكليــة
)يف حالـــــــة  1.17)يف اجملـــــــال النفســـــــي(،   0.37)ت( تســـــــاو  
( وهــي قــيم غــري دالــة إحصــائي ا، النفســيةلصــحة لالدرجــة الكليــة 

كـــل مـــن )اجملـــال النفســـي، والدرجـــة   يفأ : أنـــه يوجـــد تقـــار  

املتووجـات وغـري ( بني متوسطي درجات النفسية لصحةل الكلية
مـــن اهليئـــة التعليميـــة جبامعـــة األمـــرية نـــورة بنـــت عبـــد املتووجـــات 
 الرمحن. 

:ثانًيا: لدى أعضاء الهيئة اإلدارية   

 عنــد مســتوى( وجــود فــرق دال إحصــائي ا α ≤ 0.05 بــني )
متوسطي درجات املتووجات وغري املتووجات من اهليئـة اإلداريـة 
يف )اجملــــال اجلســــمي( لصــــاحل متوســــو درجــــات املتووجــــات يف 

وهــــي قيمـــــة دالـــــة  2.24احلــــالتني، حيـــــ  قيمــــة )ت( تســـــاو  
(، أ : أن متوســــطات α ≤ 0.05 إحصــــائي ا )عنــــد مســــتوى

ي( أعلــى درجــات املتووجــات باهليئــة اإلداريــة يف )اجملــال اجلســم
بداللــــة إحصــــائية مــــن نظــــريه لــــدى غــــري املتووجــــات مــــن اهليئــــة 

 اإلدارية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.
  متوســــطي درجــــاتبــــني  دال إحصــــائي ا فــــرقوجــــود عــــدم 

ــــة  املتووجــــات وغــــري املتووجــــات ــــة اإلداري كــــل مــــن:   يفمــــن اهليئ
 لصــــــحةل)اجملــــــال النفســــــي، اجملــــــال الــــــديين، والدرجــــــة الكليــــــة 

ــــــ  قــــــيم )ت( تســــــاو  النفســــــية ــــــة اجملــــــال  0.87( حي )يف حال
)يف حالــــة   1.82)يف حالــــة اجملــــال الــــديين(،   0.70النفســــي(، 

( وهــي قــيم غــري دالــة إحصــائي ا، صــحة النفســيةالدرجــة الكليــة لل
كــــل مــــن )اجملــــال النفســــي، واجملــــال   يفأ : أنــــه يوجــــد تقــــار  
وسطي درجات ( بني متالنفسية لصحةلالديين، والدرجة الكلية 
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مـــن اهليئـــة اإلداريـــة جبامعـــة األمـــرية املتووجـــات وغـــري املتووجـــات 
 نورة بنت عبد الرمحن.

 :  الفرض الخامس
للتحقــق مــن صــحة الفــرض ا ــامس الــذ  يــن  علــى أنــه: 

 ات داللـــــة إحصـــــائية علـــــى أبعـــــاد مقيـــــاس  جـــــد فـــــروق"ال تو 

الصحة النفسية والدرجة الكلية تُعو ى ملتغري العمر لـدى اهليئتـني 
 ت است دام: التعليمية واإلدارية" 

 ـــــــــــــــاين متعـــــــــــــــدد املتغـــــــــــــــريات التابعـــــــــــــــة ـــــــــــــــل التب  قلي
Multivariate Analysis of Variance MANOVA،  متبوع ا 

 LSD Least significantبا تبــــــار أقــــــل فــــــرق دال 

difference  نتائج هذا الفرضيوض   (9)دول جو : 
 9جدول
 التي تُعزَى لمتغير العمر فروق في مستوى الصحة النفسيةلل التباين متعدد المتغيرات التابعةنتائج 

 مستوى الداللة (ف)قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد الفئة العمرية المتغـير العينة

 0.05 3.09 2.85 25.18 57 سنة 30أقل من  المجال النفسي   الهيئة التعليمية

 2.41 24.82 67 سنة 40 -30

 4.85 23.78 130 سنة 40أكثر من 

 0.01 20.35 2.15 12.09 57 سنة 30أقل من  الجسمي المجال 

 2.22 11.25 67 سنة 40 -30

 1.95 10.08 130 سنة 40أكثر من 

 0.07 2.75 1.46 12.75 57 سنة 30أقل من  الديني المجال 

 1.77 12.19 67 سنة40 -30 غري دالة

 1.33 12.25 130 سنة 40أكثر من 

 0.01 11.00 4.57 50.02 57 سنة 30أقل من  الدرجة الكلية للصحة النفسية

 4.00 48.27 67 سنة 40 -30

 6.32 46.12 130 سنة 40أكثر من 

 0.01 6.38 2.42 25.49 106 سنة 30أقل من  المجال النفسي الهيئة اإلدارية

 2.29 25.29 174 سنة 40 -30

 2.40 26.77 39 سنة 40أكثر من 

 0.01 5.66 2.20 12.28 106 سنة 30أقل من  المجال الجسمي

 2.05 11.72 174 سنة 40 -30

 2.17 12.87 39 سنة 40أكثر من 

 0.05 4.10 1.94 12.51 106 سنة 30أقل من  المجال الديني

 1.66 12.44 174 سنة 40 -30

 1.36 13.31 39 سنة 40أكثر من 

 0.01 9.40 4.66 50.28 106 سنة 30أقل من  لصحة النفسيةالدرجة الكلية ل

 4.50 49.45 174 سنة 30-40

 4.57 52.95 39 سنة 40أكثر من 

    
 
 

 
 :اييتض  من اجلدول السابق ما ي 

 :الهيئة التعليميةأواًل: لدى أعضاء 
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  ية )عند مستوى إحصائ  ات داللة فروقوجودα ≤ 

كل من: )اجملال النفسي، واجملال اجلسمي، والدرجة   يف (0.05
( ترجع إىل متغري العمر لدى اهليئة النفسية لصحةلالكلية 

، 20.35، 3.09التعليمية، حي  قيم )ف( على الرتتيب: 

 ≥ αية )عند مستوى إحصائ ومجيعها  ات داللة 11.00
 داللة الفروق أكرب أن ُوِجد   دال فرق أقل وباست دام(. 0.05
( سنة  30منأقل متوسو  وات الفئة العمرية ) بني الفرق هو

( لصاحل سنة 40أكثر من الفئة العمرية )ومتوسو  وات 
( يف احلاالت سنة 30أقل من متوسو  وات الفئة العمرية )

أقل الثال ، أ : أن متوسو درجات  وات الفئة العمرية )
أعلى بداللة إحصائية من  اهليئة التعليمية( من سنة  30من

اهليئة من  (سنة 40أكثر من نظريه لدى  وات الفئة العمرية )
 . عبدالرمحنجبامعة األمرية نورة بنت  ميةالتعلي

  اجملال الديين(  يفية إحصائ  ات داللة فروقوجود عدم(
ترجع إىل متغري العمر لدى اهليئة التعليمية، حي  قيمة )ف( 

وهي غري دالة إحصائي ا، أ : أنه يوجد تقار   2.75تساو  
)اجملال الديين( بني متوسطات  وات الفئات العمرية  يف

جبامعة األمرية نورة بنت عبد  اهليئة التعليميةامل تلفة من 
 الرمحن.

 :ثانًيا: لدى أعضاء الهيئة اإلدارية

  وجود فروق  ات داللة إحصائية )عند مستوىα ≤ 

يف مجيع اجملاالت: )النفسي، واجلسمي، والديين( ويف ( 0.05
الكلية للصحة النفسية ترجع إىل متغري العمر لدى الدرجة 

، 5.66، 6.38: اهليئة اإلدارية، حي  قيم )ف( على الرتتيب

 ≥ αومجيعها  ات داللة إحصائية )عند مستوى   9.40، 4.10

وباست دام أقل فرق دال ُوِجد  أن أكرب الفروق داللة  (.0.05
سنة(  40 – 30هو الفرق بني متوسو  وات الفئة العمرية )
سنة( لصاحل  40ومتوسو  وات الفئة العمرية )أكثر من 

سنة( يف احلاالت  40 متوسو  وات الفئة العمرية )أكثر من
الثال ، أ : أن متوسو درجات  وات الفئة العمرية )أكثر 

سنة( من اهليئة اإلدارية أعلى بداللة إحصائية من  40من 

من اهليئة سنة(  40 – 30نظريه لدى  وات الفئة العمرية )
 اإلدارية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

 مناقشة النتائج وتفسيرها:

 مرتفع  كشفت نتائج البح  أن املستوى العام للصحة 
 وفق ا لنتائج الفرض األول، دارية والتعليمية ،اإل هليئتنيلدى ا

مستوى مرتفع  ينت النتائج كذلك أن عينة الدراسة لديهنبو 
كان يف حني  يف اجملال الديين كاحد جماالت الصحة النفسية، 

 .ا يف اجملالني النفسي واجلسميمستوى العينة متوسط  
وهذه النتيجة  الفت العديد من الدراسات الا بينت 

دراسة  :مثل ،اخنفاض مستوى الصحة النفسية لدى املوظفني
 ،2014) ،)بريك ودراسة ،Allan et al.,2018)) رين آالن و آ

ودراسة  ،((Oh, Park, Boo. 2020ودراسة أو وباري وبو 
  ودراسة كينمان ،(JOSH& GARG, 2013) جواي وقارق

Kinman, 2008)) ، نتبيّ  الا  ،(2014ودراسة )الشجري 
اتفقت هذه  يف حني ،اخنفاض مستوى الصحة للموظفني

( الا بينت أن مستوى 2016 دراسة )عبدا ،النتيجة مع 
 ،امتوسط  الصحة النفسية عند أعضاء هيئة التدريس كان 

ية كان مستوى الصحة النفس  فقد( 2018ودراسة )الركيي،
 بتدائية .متوسطا  لدى معلمي املرحلة اال

وميكننا تفسري هذه النتيجة يف ضوء غايات وأهداف 
 2030 رؤيةجامعة األمرية نورة الا جاءت متوائمة مع أهداف 

نورة  األمرية؛ فجامعة  2020ةاحلياوأهداف برنامج جودة 
قرص اجلامعة  إ مشهد من مشاهد متكني املرأة؛ حقيقة هي 

صحية وأكثر  عملبيئة على متكني منسوباهتا من  الل توفري 
إضافة إىل الربامج والدورات التطويرية واحلوافو  ،إنتاجية

 اللوجستية.

ومن إمجا  نتائج الفرض الثاين يتض  أنه بوجه عام    
أاارت إ  يتحقق، أ : أنه ت رفض الفرض الصفر  الثاين، 

بني  دال إحصائي ا موجب رتباطاوجود نتائج هذا الفرض إىل 
لصحة النفسية لدى ومجيع األبعاد والدرجة الكلية ل العمر

 العمر تقدم ما، أ : أنه كلمنسوبات اجلامعة من اهليئة اإلدارية



 تغرياتاجلوهرة بنت إبراهيم الصقية: الصحة النفسية لدى اهليئة التعليمية واإلدارية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وعالقتها ببعض امل

 

151 

منسوبات اجلامعة من مستوى الصحة النفسية لدى  تقدم
 .اهليئة اإلدارية

 )(Harvey , 2020واتفقت هذه النتيجة مع دراسة هاريف 

هم أكثر عرضة للقلق،  سن اأن املوظفني األصغر الا بينت 
مينحه التقدم يف  وهذه النتيجة منطقية ومتوقعة يف ضوء ما

العمر من  ربة يف احلياة وفهم ألنظمة العمل واستقرار احلالة 
الل ارتفا  الد ل الشهر  املرتبو بارتفا   االقتصادية من 

ا أقل  ربة املرتبة الوظيفية، باملقابل جند املوظفات األصغر سن  
ل نظمة، إضافة إىل اجلانب االقتصاد  واخنفاض  اوفهم  

 بار رؤسائهم يف إكم الديون، والرتدد يف الد ل بسبب ترا 
ضافة إىل عدم إالعمل يف حال مواجهتهم مشاكل، 

استعدادهم للتعامل مع الضغوط املرتبطة بالعمل أو مواجهة 
 قديات الصحة النفسية.

و  تتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات مثل مع 
ط دراسة مكارثي وكرونلي وبري  الا  رجت نتائجها بارتبا

تدين مستويات الصحة النفسية كالتعرض لالكتئا  والقلق 
 ,Mc Carthy, Cronly& Perry) اسن  األكرب   باملوظفني

الا  (Waterall,2020)دراسة لواترول ، وكذلك (2017
أن البالغني الذين ترتاو  بينت  إ  رجت بنتيجة  تلفة 

هم ، الذين يتعرضون للمشاكل النفسية 74 و 51 بنيأعمارهم 
  ،1.8عرضة لشصابة حباالت صحية بدنية بنسبة  أكثر

والا أظهرت نتائجها  2018) ،الركييدراسة ) و الفت كذلك
  وجود عالقة بني مستوى الصحة النفسية والعمر. عدم

دال  ارتباط سالبوجود نتيجة هذا الفرض وباملقابل بينت 
لصحة ومجيع األبعاد والدرجة الكلية ل بني العمر إحصائي ا
لدى منسوبات اجلامعة من  (، )ما عدا اجملال الديينالنفسية

 ، وكذلك لدى العينة الكلية.اهليئة التعليمية
من  الفرض الثال وهذه النتيجة طبيعية وهي مرتبطة بنتيجة 

ن متوسطات درجات اهليئة اإلدارية يف كل من: إحي  
 لصحةل)اجلانب النفسي، واجلانب اجلسمي، والدرجة الكلية 

النفسية( أعلى بداللة إحصائية من نظائرها لدى أعضاء اهليئة 

بالعمر باخنفاض مستوى الصحة  التقدم التعليمية، فارتبو
ألن طبيعة املتطلبات ومهام العمل ختتلب عند عضو  ؛النفسية

   .هيئة التدريس

يتض  أنه بوجه عام   يتحقق، أ : الفرض الثال  ف أما
 هذانتيجة  بّينت إ لثال ، أنه ت رفض الفرض الصفر  ا

الفرض وجود فروق يف مستوى الصحة النفسية لصاحل اهليئة 
كل من:   يفاإلدارية؛ فمتوسطات درجات اهليئة اإلدارية 

 لصحةل)اجملال النفسي، واجملال اجلسمي، والدرجة الكلية 
أعضاء اهليئة ( أعلى بداللة إحصائية من نظائرها لدى النفسية
 .التعليمية

وميكننا تفسري هذه الفروق والا كانت متوقعة يف ضوء 
متطلبات العمل ا اصة باعضاء هيئة التدريس وا تالف 
طبيعتها عن متطلبات العمل ألعضاء اهليئة اإلدارية؛ ألنه من 
املعروف أن األعباء اإلدارية تنتهي بانتهاء اليوم الدراسي لعضو 

خبالف عضو هيئة التدريس الذ  تستمر تبعات  داريةإلااهليئة 
طوال اليوم الدراسي، سواء متطلبات  معه العمل ومتطلباته

التدريس أو متطلبات أعمال اللجان دا ل األقسام التعليمية، 
على إجازة قصرية يف اهليئة اإلدارية إضافة إىل سهولة حصول 

 لتدريسائة يهأ  وقت  الل الفصل الدراسي بعكس عضو 
رتبو  حاضرات وخبطو مقررات ملوم بتنفيذها وفق ا طة امل

 وآ رينكوابكو التدريسية، وت يد هذه النتيجة دراسة  
Kawakubo, Kasuga& Oguchi, 2017) ) الا هدفت إىل

التعرف على أثر اإلجازات القصرية على الصحة النفسية 
للموظفني يف اليابان، وأاارت نتائجها إىل أن أ ذ إجازة 
قصرية يف منشاة لتجديد الصحة النفسية كان فعاال  يف 
مساعدة املوظفني على احلفا  على صحة نفسية جيدة وعلى 

ة اتفقت هذه النتيجة ومن جهة ثانيزيادة اإلنتاجية يف العمل. 
الا بينت وجود عالقة   (Kinman, 2008) دراسة كينمانمع 

ضغوط العمل وأعراض الصحة النفسية واجلسدية ارتباطية بني 
 &JOSH) دراسة جواي وقارقو ألعضاء هيئة التدريس، 

GARG, 2013  )أن مستوى الصحة النفسية لدى  نتبيّ  الا
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أعضاء هيئة التدريس اإلنا  أقل من نظرائهم أعضاء هيئة 
نت هذه الدراسة أن  لك يرجع بيّ  إ التدريس الذكور؛ 

ال تالف السمات الش صية وا صائ  النمائية بني الذكور 
 واإلنا . 

كما بينت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائي ا بني 
 اجملالالتعليمية يف )و متوسطي درجات أعضاء اهليئة اإلدارية 

 هذه النتيجة يف ضوء أعمال ودراسات رفسم وتُ الديين(. 
ينظر يونمل  إ الذين سارت أعماهلم يف هذا اال اه،  ريناملنظّ 

Yung  وألبورتAlport  واالستقرار إىل الدين كمصدر ل من
 ا على القبول االجتماعيوققيق الذات، وأنه يكون معين  

Christopher et al., 2011)). 

فالتدين حيو  العديد من املعاين والقيم األ القية الا تعد 
 شعور الكلي بالراحة والطمانينة؛صمام األمان للش   وال

اجلسمي والنفسي بني  اجملالبالرغم من وجود الفروق يف وإنه 
أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية إال أنه   تكن هناي فروق يف 

 (2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )غمار ،الديين،  اجملال
الا بينت أن مستوى التدين لدى األفراد يتفاعل إجيابيا  مع 

مرتفعا  كانت  النفسية، فكلما كان مستوى التدين الصحة
وهذه النتيجة أكدهتا  إلجيابية هي املسيطرة.نفعاالت ااال

عالقة التدين بالصحة  تالعديد من الدراسات الا حبث
أاارت إىل قسن م ارات الصحة النفسية لدى  إ  ،النفسية
 بني التدين  جيا اإلألن االرتباط  ؛ ).(Koenig, 2012املتدينني

 ا بالسعادةوالصحة النفسية يعطي الفرد إحساس  
(Dein,2014). 

 جد فروقأما الفرض الرابع الذ  ين  على أنه: "ال تو 
 ات داللة إحصائية على أبعاد مقياس الصحة النفسية 

غري /والدرجة الكلية تُعو ى ملتغري احلالة االجتماعية )متووجات
متووجات( لدى اهليئتني التعليمية واإلدارية"، فقد دلت النتائج 

وجود فروق يف مستوى الصحة النفسية لصاحل املتووجات على 
كل   يفأ : أن متوسطات درجات املتووجات باهليئة التعليمية 

من: )اجملال اجلسمي، واجملال الديين( أعلى بداللة إحصائية 
حي  قيم )ت( تساو   ،املتووجاتلدى غري  نظرياهتامن 

)يف حالة اجلانب  2.15ويف حالة اجلانب اجلسمي(، ) 2.26
(، α ≤ 0.05الديين(، وهي قيم دالة إحصائي ا )عند مستوى 

النفسي والدرجة  اجملالولكن ال توجد فروق فيما يتعلق ب
)يف  0.37الكلية للصحة النفسية، حي  قيم )ت( تساو  

( صحة النفسية)يف الدرجة الكلية لل  1.17النفسي(،  اجملال
كل من   يفأ : أنه يوجد تقار   ،وهي قيم غري دالة إحصائي ا

( بني النفسية لصحةل )اجملال النفسي، والدرجة الكلية
من اهليئة املتووجات وغري املتووجات متوسطي درجات 

 التعليمية.
وجود فروق يف  علىأما اهليئة اإلدارية فدلت النتائج 

مستوى الصحة النفسية لصاحل املتووجات )يف اجملال اجلسمي 
، و  يكن هناي فروق 2.24)ت( تساو  حي  قيمة  فقو(

، وكذلك يف 0.70يف اجملال الديين حي  قيم )ت( تساو   
هذه  توض و  .0.87اجملال النفسي حي  قيم )ت( تساو  

اجلسمي والديين لصاحل  جملالنين الفروق كانت يف اأالنتيجة 
لصاحل من اهليئة التعليمية، ويف اجملال اجلسمي فقو  املتووجات
نوع ا ما  متشا ةتيجة نالوهذه من اهليئة اإلدارية،  املتووجات

 John & Mittelmark ودراسة (2014 مع دراسة )بريك،

أن مستوى الصحة النفسية لدى  انتبيّ  لتنيال ((2009,
  وتشا تتفوق مثيالهتن من غري املتووجات. املتووجات 

كان مستوى الصحة   إ  2013) كذلك مع دراسة )دايلي،
النفسية لدى املتووجات أعلى من غري املتووجات، وميكن فهم 

االستقرار العاطفي والنفسي  حيققه ماهذه النتيجة يف ضوء 
  الفت نتائج دراسة يف حني .والطمانينة والشعور باألمن

(Garima, Mishra & Kiran, 2014)  الا تشري إىل أن املرأة
 أفضل صحة نفسية من املتووجات.العاملة غري املتووجة 

وللتحقق من صحة الفرض ا امس الذ  ين  على أنه: 
 ات داللة إحصائية على أبعاد مقياس  جد فروق"ال تو 

الصحة النفسية والدرجة الكلية تُعو ى ملتغري العمر لدى اهليئتني 
  ات داللة فروقوجود  بينت النتائج فقدالتعليمية واإلدارية". 

كل من: )اجملال   يف (α ≤ 0.05مستوى  ية )عندإحصائ
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( ترجع إىل النفسية لصحةل النفسي واجلسمي، والدرجة الكلية
متغري العمر لدى اهليئة التعليمية لصاحل متوسو  وات الفئة 

فروق يف اجملال  ال توجد يف حني(، سنة  30منأقل العمرية )
 2.75الديين ترجع إىل متغري العمر حي  قيمة )ف( تساو  

 وهي غري دالة إحصائي ا. 
 αية )عند مستوى إحصائ كذلك يوجد فروق  ات داللة

مجيع اجملاالت )النفسي، واجلسمي، والديين( ويف  يف (0.05 ≥
ترجع إىل متغري العمر لدى  النفسية لصحةلالدرجة الكلية 

 40أكثر من اهليئة اإلدارية لصاحل متوسو  وات الفئة العمرية )
 (. سنة

النتيجة منطقية ومرتبطة بنتيجة الفرض الثاين الذ  هذه 
بينت نتيجته ارتباط العمر  ستوى الصحة النفسية لدى 

عليمية واإلدارية، فبالنسبة للهيئة التعليمية ارتبو تاهليئتني ال
النتيجة  وهذهباخنفاض مستوى الصحة النفسية،  التقدم بالعمر

 ) et al 2016) cKinnonMاتفقت مع نتيجة دراسة مكينون

، (2016، عبدا ودراسة ) (Semmer ,2003)دراسة سيمري و 

بالعمر باالرتفا  يف  التقدم أما بالنسبة للهيئة اإلدارية فارتبو
مع دراسة مستوى الصحة النفسية، واتفقت هذه النتيجة 

 سن اأن املوظفني األصغر الا بينت  ((Harvey, 2020هاريف 
ا األهم  ؛ لذلك جند أن النتيجة يف هذا كثر عرضة للقلقدائم 

الفرض صحيحة ومنطقية بالنسبة للفروق بني اهليئتني التعليمية 
كانت الفروق يف مستوى الصحة النفسية   إ واإلدارية؛ 

أقل ألعضاء اهليئة التعليمية لصاحل الفئة العمرية األصغر )
كانت الفروق لدى اهليئة اإلدارية   يف حني(، سنة  30من

 (.سنة  40منأكثر لعمرية األكرب )لصاحل الفئة ا

 التوصيات:
يف ضوء ما أفضت إليه نتائج البح ، توصي الباحثة  ا 

 ياي:
االهتمام باألحبا  التجريبية ا اصة بتعويو الصحة  -

 النفسية لدى أعضاء اهليئة التعليمية والرتكيو عليها. 

عمل الربامج والدورات ا اصة التاهيلية  أيية -
 للموظفات حديثات التعيني. 

بيئة العمل إجراء دراسات علمية حول عالقة  -
 عويو الصحة النفسية لدى املوظفني.بتاجلا بة 

التمكني النفسي ألعضاء إجراء دراسات حول أثر  -
 لتعليمية واإلدارية على مستوى الصحة النفسية.ااهليئة 

سياسات جديدة ومرنة تتعلق بت فيب يية وضع أ -
 الضغوط عن أعضاء اهليئة التعليمية.

 المراجع:
 
 .يةرتبو العلوم النفسية وال يفمناهج البح   .(2011) حممودرجاء  عالم،أبو 

 .دار النشر للجامعات ،القاهرة
(. تعدد األدوار وعالقته بصحة املرأة العاملة. 2014بريك، وسام درويش)
  . 356-331، ( 2)7،للعلوم االجتماعية اجمللة األردنية
الصحة النفسية، مفاهيم نظرية وأسس  .(2013) التميمي حممود كاظم

 .دار صفاء، ردنتطبيقية. عمان، األ
الضغو النفسي لدى املرأة العاملة يف امليدان . (2013دايلي، ناجية.)  

ات جامعة فرح . رسالة ماجستري غري منشورة.التعليمي وعالقته بالقلق
 عباس، اجلوائر.
درجة توافر أبعاد الصحة النفسية لدى معلمي  .(2018الركيي، حممد فهيد )

.رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت
 العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، األردن.

الثقافة (. الصحة النفسية واملرض العقلي والنفسي . دار 2010زغري، رايد )
 .للنشر والتوزيع. عمان األردن

(.التمكني النفسي لدى املوظفات اإلداريات يف 2019الشعالن، لطيفة )
جملة العلوم اجلامعات السعودية وأثره على صحتهن النفسية. 

 .174-143( 1) 28 ،نسانيةاإل

(. نوعية احلياة وعالقتها بالصحة النفسية لدى 2016عبد ا ، تيسري )
. جملة اقاد اجلامعات يئة التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية أعضاء اهل

 .62-35 ، )2 (36 العربية للبحو  يف التعليم العا .
الصحة النفسية وعالقتها بالذكاء  ). 2009العكايشي، بشرى جاسم ) 

 .دار الوفاء للنشر والتوزيع ،، الكويت  5االنفعا  ،ط 
ا للعالقة النفسية يف اجلوائر تربير   لتدين والصحةا(. 2014طيي ) غمار ،

، إلسالميا جملة مركو التشريعاإلجيابية بني اإلسالم وعلم النفس، 
(1) .65-86. 

 مركو امللك سلمان ألحبا  اإلعاقة
https://www.kscdr.org.sa   

https://www.kscdr.org.sa/
https://www.kscdr.org.sa/
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Abstract:  The aim of this study is to understand the mental health status of the faculty members and the administrative 
employee at princess Nourah University, and the relationship to age and marital status. The sample consist of 573 faculty 
members and administrative employee. We applied the mental health status scale. The result showed that the overall 
mental health status was at higher level for both, however the administrative employee was significantly higher than 
faculty members. The mental health status in term of the religious field was at high level however the mental health status 
in term of psychological and physical health fields was at middle level. Positive correlation between the age and overall 
mental health status of administrative employee. Negative correlation between age and over all mental health status of 
faculty members with the exception to the religious field. The over-all mental health status of married faculty members 
and administrative employee was statistically higher compared to non-married faculty members and administrative 
employee.  
The results also showed the presence of differences in the psychological , physical fields and the overall mental health status 
due to the age variable in favor of the age group (less than 30 years) for the faculty members, and the presence of differences 
in the psychological, physical and religious fields and the overall mental health status, due to the age variable in favor of the 
age group (more From 40 years) to the administrative employee.  
    
Key Words:. Mental health- Faculty member - Administrative employee 

 

 
 



 ...من خالل املشروع الوطين للكشف كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة وليد بن خالد البوسيف و عبد اهلل بن حممد اجلغيمان:  
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في ضوء  كفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات للطلبة ذوي الموهبة من خالل المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين

 بعض المتغيرات
 

 وليد بن خالد البوسيف
 معلم/ وزارة التعليم

 عبداهلل بن محمد الجغيمان

 جامعة امللك فيصل
 

  هـ24/12/1441 وقبل -هـ 6/11/1441 قدم للنشر

املشروع الوطين للكشف عن مدى كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة من خالل  علىهدفت الدراسة إىل التعرف : المستخلص
املرشحني من قبل املعلمني  الطلبة عينة الدراسة على، وقد اقتصرت (2017 ،2015 ،2014املستهدفة )للسنوات -مقياس موهبة–املوهوبني 

)الصف  للصفوف املتاح فيها الرتشيح ملقياس موهبة ة  ا وطالبطالب   10061بلغ عدد الطلبة  إذواملعلمات يف حمافظة األحساء يف املنطقة الشرقية، 
املئوية  ( لقياس الفروق بني النسبZاختبار)، واستخدمت املقارن ي. اتبعت الدراسة املنهج الوصفتوس((املالثالث والسادس االبتدائي والصف الثالث 

لصاحل  (α ≤0.01)عند مستوى لكفاءات الرتشيح، وقد أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كفاءة الرتشيح للمعلمني واملعلمات 
احلكومية بنني وبنات وفروق ذات داللة إحصائية لصاحل معلمي ومعلمات  املعلمات، وفروق ذات داللة إحصائية لصاحل املدارس األهلية على املدارس

 القرى على معلمي ومعلمات املدينة.

 ، املعلمني واملعلمات.املوهوبني، املشروع الوطين للتعرف على املوهوبني الطلبةكفاءة الرتشيح،  :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة: 

حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للطلبة ذوي املوهبة 
من  مبا يتناسب مع قدراهتم وميوهلم وخرباهتم السابقة، يعد  

 ,Davis) أهم املبادئ اليت تقوم عليها فلسفة برامج املوهوبني

Rimm, & Siegle,2016) يكُمن يف . وهلذا فإن التحدي
إجياد أساليب جمربة وموثوق هبا وموضوعية وعادلة؛ للتعرف 
على الطلبة ذوي املوهبة على اختالف مواهبهم وقدراهتم. 
ومن َثمَّ فمن الضروري وْضع معايري حتُكم عملية صناعة 
القرارات االسرتاتيجية املتعلقة بربامج اكتشاف الطلبة ذوي 

 National Association for Gifted) املوهبة ورعايتهم

Children, 2016) . 
مرحلة الكشف والتعرف على الطلبة ذوي املوهبة  تعد  

مرحلة مهمة من مراحل تقدمي اخلدمات والربامج اخلاصة 
هبذه الفئة؛ وذلك لكون مجيع اخلطوات اليت تأيت بعدها 
ترتب( ارتباطا  وثيقا  هبا، فمن خالل هذه املرحلة يتحدد 

املتبعة على التعرف على مجيع الطلبة  مدى قدرة املنهجية
ذوي املوهبة أو إغفال نسبة منهم، مما يرتتب عليه حصوهلم 
على اخلدمات اليت حيتاجون إليها أو حرماهنم منها يف حال 

. ومن هذا املنطلق كان من أ(2018)اجلغيمان،  مت إغفاهلم
املهم إجراء دراسات متعاقبة للتأكد من مدى كفاءة 

يح الختبارات التعرف على الطلبة ذوي عمليات الرتش
املوهبة كوهنا البوابة األوىل واألساسية اليت من خالهلا يلج 

تساعد هذه الدراسات  إذالطلبة ملراحل التصفيات األخرى، 
ن ك  يف معرفة مواطن اخللل يف عمليات الرتشيح، مما يُ 

اجلهات املعنية بإجراء التعديالت الالزمة على هذه املنهجية 
 ا حيقق هلا كفاءة انإنفاق وفاعلية اجلهد. مب

يف معظم املنهجيات املتبعة حول العامل، ُيكلَّف املعلم و 
أو املعلمة وأحيانا  ويل األمر برتشيح الطلبة إىل برامج رعاية 

)النافع ، القاطعي، الضبيبان، احلازمي، و السليم، املوهوبني 
(، إال أن املشكلة Davis, Rimm, & Siegle,2016؛  2000

اليت تعرتض هذا انإجراء هي ضمْعف قدرة املعلم أو ويل 

األمر على مالحظة سلوك الطالب ذي املوهبة بشكل 
 ;Slabbert, 1994; Torrance & Safter, 1986)موضوعي 

Smutny, 2000) وهو ما استمحمثَّ الباحثني إىل حماولة ،
للجوء إىل بناء تقنني هذه العملية قدر املستطاع، من خالل ا

 Characteristics of Giftedness"ما ُيسمَّى القوائم السلوكية 

Scales" اليت أضحت إحدى أهم األدوات الشائعة ،
االستخدام لرتشيح الطلبة إىل الربامج اخلاصة بالطلبة ذوي 

 (. Silverman, 1997املوهبة )

  :اإلطار النظري
التعرف على الطلبة ذوي املوهبة ال يكن عزله عن املفهوم 

يـُعمد حتديد مفهوم للموهبة أحد  إذالذي حيمله هذا املصطلح، 
أهم التحديات اليت تواجه املتخصصني يف هذا اجملال، وعلى 
الرغم من القناعة بوجود مرونة يف التعريف الذي يصف هذا 

من  تتوقفاملوهبة ال املفهوم، إال أن جهود الباحثني يف جمال 
البحث عن أدق الكلمات، اليت ُيِكن أن تصف هذه الظاهرة 

 .ب(2018اجلغيمان، يف أوجز عبارة )
مر مفهوم املوهبة يف العصر احلديث بعدة توجهات وقد 

هذه التوجهات بدأت بالدراسة  إنيكن القول  إذمتدرجة، 
كتاب واليت نتجت عن تأليفه   Galtonالشهرية اليت قام هبا 

 فقد، 1969( يف عام Hereditary Geniusالعبقرية املوروثة )
ف العبقرية بأهنا القدرة االستثنائية الفائقة واليت تظهر مع عرَّ 

الفرد منذ الوالدة، وخلص من خالل تتبعه ودراسته خل( 
التسلسل الُذري للعائالت األوروبية املتميزة إىل أن العبقرية 

 (. Van Tassel-Baska, 2014واملوهبة مسة موروثة )
يف ضوء مفهوم القدرة العامة أو ما يسمى الذكاء العام، و 

( تطوير Binet & Simonاستطاع كل من بينيه وسايون )
، هذا االختبار يعد نقلة نوعية 1905للذكاء يف عام  اختبار

مهمة يف تاريخ اختبارات الذكاء بشكل عام والتعرف على 
الطلبة ذوي املوهبة بشكل خاص الحتوائه على مهام حتاكي 

االعتماد على ويعد (. Boake, 2002القدرات الذهنية العليا )
بة القدرة العامة كمكون وحيد أو حىت رئيس لتحديد الطل
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ذوي املوهبة ممارسة قدية ولكنها ما زالت قائمة إىل يومنا 
ر صِ قد ليس بالقليل من الباحثني من يُ ال يزال عد إذهذا، 

 املوهبة يف احلصول على درجة عالية يف اختبارات الذكاء. 
ويف تطور ملحوظ يف مفهوم الذكاء، ظهرت توجهات 

 Domain-Specificقائمة على مناذج اجملاالت اخلاصة )

Models ،)تعد هذه التوجهات حماولة للخروج من وطأة  إذ
املفهوم األحادي للموهبة السابق ذكره. مثَّلت نظرية ثريستون، 

 Thurstone, 1938اليت تسمى القدرات العقلية األساسية )
 من َثَّ (، نقلة نوعية يف جمال الذكاء، و Ruzgis, 1994الوارد يف 

كان هلذه النظرية   فقدهبة، نقلة نوعية مهمة يف مفهوم املو 
ترى هذه  إذانعكاساهتا املهمة على النظرة احلديثة للموهبة؛ 

النظرية أن الذكاء ال يكن عمْزُوُه إىل قدرة عامة واحدة، 
أو عوامل خمتلفة، اليت أُطِلق  إىل سبع قدرات وإمنا

القدرات العقلية الرئيسة، وهو املفهوم الذي قامت عليه  عليها
 (Multiple Intelligences)ظرية الذكاءات املتعددة فيما بعد ن

. عزز هذا االجتاه، ما أصدره (Gardner, 1993)جلاردنر 
( الشهري 1972املكتب الفيدرايل األمريكي للرتبية عام )

 .U. S(، وقام بتطويره عام )Marland, 1972بتقرير مريالند )

Department of Education, 1993) ،مت تعريف ذوي  وقد
املوهبة بأهنم األطفال والشباب الذين يظهرون تفوقا  أو/و 
استعدادا  عاليا  من األداء االستثنائي مقارنة بأقراهنم يف العمر 

من التميز  ي اى عالواخلربة والبيئة. هؤالء األفراد يظهرون مستو  
يف: الذكاء، أو/و انإبداع، أو/و اجملاالت الفنية، أو/و قدرات 

أو/و متيز ملحوظ يف أحد اجملاالت اخلاصة  قيادية استثنائية،
(U.S. Department of Education, 1993 .) 

األكثر شهرة يف العصر احلديث  هذا التعريف للموهبة يعد  
مت تبنيه من قبل كثري من وزارات الرتبية والتعليم، ومن بينها  إذ

وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية. باختصار شديد 
تؤكد هذه التوجهات على أن هناك استعدادات عالية لدى 

جيب تقدمي العناية  من َثَّ بعض األفراد يف جماالت خاصة، و 
جملاالت اخلاصة من خالل والرعاية هلذا النضج املبكر يف هذه ا

التسريع األكاديي أو انإثراء لتعزيز التميز يف هذا اجملال احملدد، 
وهو ما يتطلب وجود أدوات متنوعة تسهم يف التعرف على 

 هذه الفئات املتنوعة من الطلبة ذوي املوهبة. 

ا يف بدأت علميات الكشف عن الطلبة ذوي املوهبة رمسي  
م، ومن خالل 1998هـ/1418عام  اململكة العربية السعودية

جهتني مسؤولتني عن برامج الطلبة ذوي املوهبة ومها انإدارة 
العامة لرعاية املوهوبني التابعة لوازرة التعليم، واألخرى مؤسسة 

للموهبة وانإبداع )موهبة(، وِمْن  الهامللك عبد العزيز ورج
ة، خالل االطالع على املمارسات يف اململكة العربّية السعوديّ 

أنَّ انإدارة العاّمة لرعاية املوهوبني  أ(2018)وجد اجلغيمان 
تستخدم اختبار موهبة للتعرف على الطلبة ذوي املوهبة، 
والذي طوَّره املركز الوطيّن للقياس والتقومي يف اململكة العربّية 
السعوديّة بدعم من مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

يهدف هذا االختبار إىل الكشف عن  إذ،  وانإبداع ـــ موهبة ـــ
القدرات واملهارات األكاديّية الكاِمنة لدى الطلبة يف جماالت: 
اللغة العربّية والرياضيات والعلوم وبعض جوانب انإبداع بالنظر 
إليها ِمْن خالل عدٍد من األبعاد واألقسام واألمناط والصور، 

يسٍة هي : املرونة ويتكّون هذا االختبار من أربعِة أبعاٍد رئ
العقلية ، واالستدالل العلمي وامليكانيكي، واالستدالل اللغوي 

 وفهم املقروء، واالستدالل الرياضي واملكاين.
إن من أبرز التحديات اليت تواجه املعلمني يف الكشف عن 
الطلبة ذوي املوهبة هو قدرهتم بدقة عالية على ترشيح من هم 

الذين يلكون قدرات تفوق أي  الصفة،الذين يتصفون هبذه 
أقراهنم. ومما ال شك فيه أن التدريب والتأهيل يسهمان يف رفع 
مستوى دقة الرتشيح هذه لدى املعلمني، واليت تسمى أيضا   

أن إىل ( (Şahin& Çetinkaya, 2015كفاءة الرتشيح. أشار 
الرتشيح لدى معلمني بعد برنامج تأهيلي  ةنسب كفاء

كانت نسبة   يف حني% 26.67% و42.42تراوحت بني 
كفاءة ترشيح معلمني مبنية على آرائهم دون تأهيل ترتاوح بني 

%، وهو ما أكدته أيضا  دراسة 15.48% و19.70
وجد أن كفاءة الرتشيح لدى املعلمني  إذ(، 2020)البوسيف،
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  تراوحت بني  فقديف اململكة العربية السعودية منخفضة 

من أهم أسباب هذه أظهرت دراسته أن و ، %21.74و29.04%
النسبة املتدنية من الكفاءة يكن عزوها إىل عدم وجود تدريب 

 على آليات الرتشيح العلمية الصحيحة.
ال شك أن مرحلة الرتشيح واحدة من املراحل األساسية و 

واملهمة يف عمليات الكشف والتعرف على الطلبة ذوي املوهبة 
كل من يتقدم   بوابة العبور اليت البد أن جيتازها تعد   إذ

الختبارات التعرف على الطلبة ذوي املوهبة املعتمدة يف 
اململكة العربية السعودية. هذه األمهية هلذه املرحلة تستوجب 

 أن توجه هلا عناية فائقة مبا يضمن رفع كفاءهتا. 
ال ختلو هذه املرحلة من عدة عوامل تؤثر فيها بشكل و  

تتنوع ما بني القناعات  مباشر، وتوثر يف كفاءهتا ودقتها واليت
السابقة الشخصية للمعلمني أو التأهيل أو اخللفية التارخيية أو 

غري قليل من الباحثني إىل إثارة عدد  االعرقية، وهو ما دفع عدد  
من القضايا اجلدلية حول كفاءة ترشيح املعلمني ومدى 

 Gagné, 1994; McBee, 2006; Pierceمصداقيتها أو دقتها )

et al, 2007; Powell & Siegle, 2000 .) 
يرجع اجلدل حول كفاءة ترشيح املعلمني للطلبة ذوي 
املوهبة إىل وقت مبكر إبان بدايات االجتاه حنو تقليص إجراء 
اختبارات التعرف على مجيع الطلبة وذلك لتوفري الوقت واجلهد 
واملال، والتحول إىل الطلب من املعلمني لرتشيح من يرون 

ه للدخول يف هذه االختبارات، وكانت لدراسة مناسبته وأهليت
(Pegnato & Birch, 1959)  ،توصال  فقدالسبق يف هذا الشأن

إىل أن عملية ترشيح املعلمني مل تكن  امن خالل دراستهم
ذات كفاءة مناسبة يف حتديد الطلبة الذين تزيد درجات الذكاء 

ذه درجة يف اختبار ستانفورد بينيه للذكاء. ه 130لديهم عن 
شعورا  عاما  لدى عدد  نتكوَّ الدراسة وغريها من نفس االجتاه  

من الباحثني واملمارسني يف امليدان الرتبوي أن ترشيحات 
املعلمني ليست مصدرا  موثوقا  للمعلومات عن الطلبة ذوي 
املوهبة، مما قاد إىل رأي عام بأن املعلمني غري مؤهلني لتحديد 

 الدراسية يف ذلك الوقت. الطلبة ذوي املوهبة يف فصوهلم 

هذا االجتاه قاد باحثني آخرين إىل معاودة حبث هذه 
بإعادة النظر فيما توصل له   Gagné,1994)قام ) إذالقناعة، 

وقام بإعادة حتليل  (Pegnato & Birch, 1959)من كل 
بياناهتم، ووجد أن غالبية املعلمني يتمتعون بكفاءة ترشيح 

ألخرى يف الكشف عن الطلبة مناسبة توازي كفاءة الطرق ا
ذوي املوهبة. إال أنه أشار إىل قضية مهمة وهي أن خلربات 

 ا يف كفاءة ترشيحاهتم. ا مهم  املعلمني دور  
 ,Speirs Neumeister, Adams, Pierceقدمت دراسة )و 

Cassady, & Dixon, 2007 تربيرا  لضعف كفاءة الرتشيح )
أشارت هذه الدراسة إىل أن بعض  فقدلدى بعض املعلمني، 

املعلمني غالبا  ما حيملون "تصورا  ضيقا  للموهبة، وال يدركون 
"كيف يكن للثقافات والعوامل البيئية أن تؤثر على التعبري عن 
املوهبة لدى طلبة األقليات أو احملرومني اقتصاديا ، كما أشارت 

يته أخرى مثل:  التدريب يف نوع دراسات أخرى إىل عوامل
 & Hansenقصر مدته أو طوهلا على كفاءة ترشيح املعلمني )و 

Feldhusen, 1994; Reis & Westberg, 1994; Robinson, 

، إىل أن (2000ن، يالنافع وآخر )(، كما أشارت دراسة 1985
هناك مصداقية لرتشيح املعلمني توازي مصداقية اختبار الذكاء 

 خص واحد. يف حال اتفق ثالثة معلمني يف ترشيحهم لش
وعلى الرغم من كثرة احلديث عن ترشيح املعلمني من 

األفضل عند  تبقىتشكيك يف كفاءهتا وصدقها، إال أهنا 
مقارنتها برتشيح الوالدين أو األقران أو الرتشيح الذايت، وذلك 
لكون املعلم لديه تأهيل تربوي عام يساعده يف فهم األسس 

ة بني الطلبة، وهو ما ال العامة، كما أن لديه قدرة على املقارن
)عطا اهلل يتلكه ويل األمر والطالب نفسه عند ترشيحه لذاته 

 ،2008) . 
من جهة أخرى، ترتكز أغلب الدراسات واألحباث يف 
موضوع كفاءة الرتشيح على املدارس الواقعة يف املدن، واليت 
يسهل إجراء األحباث والدراسات فيها، إال أن غياب االهتمام 

 اخلاص بواقع ونسب متثيل الطلبة ذوي املوهبة يفالبحثي 
ا، على الرغم من النمو واضح   االقرى أو األرياف بدس ار مد

طالب والطالبات يف القرى )الريف(؛ إذ أن أقل اليف أعداد 
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من ستة باملائة من الدراسات املنشورة باللغة انإجنليزية اليت 
(، Hardré & Sullivan, 2008ركزت على املدارس الريفية )

القرى عرضة للتجاهل أو انإغفال  طلبةعلى الرغم من أن 
نتيجة الخنفاض الدافعية أو زيادة معدالت التسرب عن 

 (،Lichter, Roscigno, Condron 2003نظرائهم يف املدن )
إضافة إىل التصورات اخلاطئة اليت حيملها عنهم املعلمون 

(Fullan, 2007; Tomlinson, 2005). يف  ومل يطلع الباحثان
 على دراسات عربية تناولت هذه القضية. حدود علمهما

أما من حيث متثيل الذكور وانإناث، فقد وجدت دراسة 
(Read, 1991 أن نسب متثيل الفتيات منخفضة مقارنة )

بالذكور يف املرحلة الثانوية، يف حني كان متثيل الذكور 
طة. هذه النتيجة أكدهتا منخفضا  يف املرحلة االبتدائية واملتوس

أشارت إىل أن نسب  فقد( Benbow, 1992أيضا  دراسة )
متثيل الطالبات أكثر بكثري يف برامج املوهوبني من الطلبة 

من الواضح أن هناك نوعا  من عدم االتساق بني و . الذكور
دراسة نتائج الدراسات العلمية يف هذا الشأن، إال أن 

(Bianco, Harris, Garrison-Wade, & Leech, 2011 )
خلصت بعد قيامها مبسح شامل على عدد من الدراسات 

أن معظم الدراسات العلمية العلمية اليت تناولت هذا املوضوع، 
لدى املعلمني يف ترشيح الطلبة الذكور  اتشري إىل أن هناك حتيز  

على حساب انإناث الختبارات التعرف على الطلبة ذوي 
 املوهبة.

مما سبق، ومن خالل االستعراض العام لألدب الرتبوي،  
والدراسات العلمية امليدانية يف موضوع كفاءة الرتشيح، يكن 
اخللوص إىل أن هذا النوع من الدراسات غري شائع، وقد 

تتعلق يكون ذلك نتيجة لصعوبة احلصول على بيانات واسعة 
حمدد.  بالرتشيح واالختيار على نطاق واسع، وعلى مدى زمين 

كما يكن مالحظة عدم وجود دراسات عربية، حبسب اطالع 
الباحثني، على انإطالق يف هذا املوضوع رغم أمهيته، وارتباطه 
بكفاءة انإنفاق واجلهد، وجودة عمليات الرتشيح ومشوهلا. 
لذلك يكن اعتبار الدراسة احلالية، من الدراسات الريادية يف 

الرتشيح، بل وتتميز عن الوطن العريب اليت تتناول كفاءة 
الدراسات األجنبية لكوهنا تتناول عينة كبرية من الطلبة، وعلى 
مدى زمين طويل نسبيا ، إذا ما مت مقارنتها بالدراسات األجنبية 
اليت كانت عيناهتا يف حدود املئات من املشاركني، وعلى مدار 

 سنة واحدة فق(.

 مشكلة الدراسة
يات الكشف عن الطلبة لعل من أهم املؤشرات لنجاح عمل

ذوي املوهبة، هي كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات، 
ومن املؤسف أن هذه القضية على  ج(2018)اجلغيمان، 

أمهيتها العلمية والعملية واالقتصادية إال أهنا مل حتظ 
باالهتمام الكايف يف ميدان تربية املوهوبني يف اململكة العربية 

ى الرغم من التوسع الكبري السعودية على وجه اخلصوص، عل
الذي تنتهجه اجلهات املعنية برتبية املوهوبني يف اململكة يف 
االعتماد على ترشيح املعلمني للطلبة ذوي املوهبة كخطوة 
أوىل وأساسية نإتاحة الفرصة هلم لدخول اختبارات التعرف 
والذي يرتتب عليها قبوهلم يف برامج الرعاية من عدمه. لذا 

راسة كمحاولة للمسامهة يف هذا الشأن مبا جاءت هذه الد
يدعم اجلهود القائمة يف حتسني وتطوير عمليات الرتشيح 

  .والتعرف على الطلبة ذوي املوهبة

 أسئلة الدراسة
ما مدى كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات  السؤال الرئيس:

للطلبة ذوي املوهبة لدخول اختبارات التعرف املعتمدة يف 
اململكة العربية السعودية؟ وقد تفرع عن هذا السؤال الرئيس 

 األسئلة الفرعية اآلتية: 
هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح  -

 ألعوام املستهدفة؟لللطلبة ذوي املوهبة املعلمني واملعلمات 

هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح  -
 للطلبة ذوي املوهبة املدارس احلكومية واملدارس األهلية

 ؟(2014،2015،2017لألعوام )
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هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح  -
لألعوام  للطلبة ذوي املوهبة مدارس املدينة ومدارس القرى

 ؟(2014،2015،2017)

 :أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل وصف واقع كفاءة ترشيح املعلمني 
واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة يف عمليات الرتشيح واالختيار 

يف ضوء متغري اجلنس  حسب التوزيع الديوغرايف  يف األحساء
، ويتفرّع عن هذا اهلدف الرئيس، واملكان اجلغرايف ونوع املدرسة

 التفصيلية اآلتية:األهداف 
فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح املعلمني ال وصف -

 لألعوام املستهدفة؟للطلبة ذوي املوهبة واملعلمات 

فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح املدارس وصف ال -
للطلبة ذوي املوهبة لألعوام  احلكومية واملدارس األهلية

 ؟(2014،2015،2017)

سب املئوية لكفاءة ترشيح مدارس فروق بني النوصف ال -
للطلبة ذوي املوهبة لألعوام  املدينة ومدارس القرى

 ؟(2014،2015،2017)

 أهمية الدراسة 
  تكمن أمهية هذه الدراسة كوهنا الدراسة األوىل من هذا

 ، وفق اطالع الباحثني،النوع يف اململكة العربية السعودية
لواقع كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات  واليت تقدم وصفا  

للطلبة ذوي املوهبة يف عمليات الرتشيح واالختيار حسب 
التوزيع الديوغرايف  يف ضوء متغري اجلنس واملكان اجلغرايف 

 ونوع املدرسة.
 مشل وأوسع ملثل ألقيام بدراسات لهذه الدراسة  قد متهد

 .املوضوعاتهذا النوع من 

  الباحثني يف موضوعات كفاءة ترشيح تزود هذه الدراسة
 املعلمني واملعلمات مبعلومات من الواقع السعودي.

  تزود هذه الدراسة امليدان الرتبوي مبعلومات كمية
لتساعدهم يف التعرف على مدى جناعة انإجراءات املطبقة 

 .حاليا  

  يف لفت نظر املؤسسات نتائج هذه الدراسة قد تسهم
املوهبة إىل أمهية قضية كفاءة  واجلهات القائمة على برامج

 .الرتشيح يف توفري الوقت واجلهد واملال

  مصطلحات الدراسة
هم الطلبة الذين متَّ ترشيحهم لدخول : نو الطلبة المرشح

اختبار )مقياس موهبة للقدرات العقلية( من خالل عدة 
وسائل متاحة للصفوف الدراسية املستهدفة )الثالث االبتدائي، 

ات االبتدائي، الثالث املتوس((، من خالل ترشيحالسادس 
 .املدارس
هم الطلبة الذين متَّ ترشيحهم : ن لمقياس موهبةو المجتاز 

لدخول اختبار )مقياس موهبة للقدرات العقلية( ِمْن خالل 
عدة وسائل متاحة للصفوف الدراسية املستهدفة )الثالث 
االبتدائي، السادس االبتدائي، الثالث املتوس((، وحصلوا على 

من ضمن درجة اجتياز للمقياس، ومتَّ تصنيفهم على أهنم 
 .نيوهوبالطلبة امل

االختبار املعتمد رمسيا  يف اململكة العربية وهو : مقياس موهبة
ه من قبل املركز الوطين عودية للكشف عن املوهوبني مت بناؤ الس

للقياس والتقومي يف اململكة العربية السعودية بالتعاون مع 
موهبة، يتم تنفيذه يف خمتلف مناطق اململكة يف مواعيد ثابتة 

)مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة من كل سنة 
 .(2018وانإبداع، 

إىل قلة أعداد الرتشيح تشري كفاءة : كفاءة الترشيح
ين يصنفون باخلطأ على الذ ذوي املوهبةالطلبة غري 

 ,Almeida, Araújoأ؛ 2018)اجلغيمان،  نو أهنم موهوب

Sainz-Gómez & Prieto, 2016).  التوافق بني ترشيح مدى
 )املدارس( للطلبة املتوقع أن يكونوا من الطلبة ذوي نياملعلم

املوهبة، باملقارنة مع نتيجة الطلبة أنفسهم يف مقياس موهبة 
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من  نسبة كفاءة الرتشيحالذي مت ترشيحهم له. ويتم قياس 
: عدد الطلبة اجملتازين ملقياس موهبة للقطاع خالل اآليت

من قبل املعلمني يف  د الطلبة املرشحنيمقسوم على جمموع عد
 ملقياس موهبة للقطاع نفسه. املدارس

)مؤسسة امللك عبدالعزيز آليات الترشيح لمقياس موهبة: 
 (2020ورجاله للموهبة وانإبداع، 

املعتمدة يف اململكة العربية السعودية لرتشيح جراءات انإ
 الطلبة الختبارات موهبة تتم وفق اآليت: 

  اختيار الطالب من قبل معلم الفصل كطالب موهوب
 .حسب السمات الواردة يف استمارة الرتشيح األولية

  تعبئة املعلم )أو جمموعة من املعلمني( الستمارة الرتشيح
 .املوهوبنياألولية وتسليمها إىل إدارة 

 )الرتشيح االلكرتوين )تقوم به إدارة املوهوبني. 
 )التسجيل يف بوابة موهبة )يقوم به الطالب نفسه. 
 قياس تأكيد الطالب حضور مقياس موهبة )على موقع .( 

  حضور مقياس موهبة )وجوب جلب تعريف خمتوم من
  .املدرسة وصورة بطاقة العائلة(

 :القبول

الذين حققوا شعار الطلبة إمقياس موهبة يتم الطلبة بعد أداء 
  .درجة القطع )االجتياز( احملددة من قبل مؤسسة موهبة

 :الدراسةدات حدم
احلدود املكانية: اقتصرت هذه الدراسة على طالب  -

وطالبات حمافظة األحساء للصفوف املستهدفة )الثالث 
التعليم والسادس االبتدائي، الثالث املتوس(( من قبل وزارة 

 ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وانإبداع )موهبة(.

سة طالب وطالبات عام ار احلدود الزمانية: استهدفت الد -
لنقص   2016دراج نتائج عام وتعذر إ 2014-2015-2017

 البيانات من املصدر.

كفاءة احلدود املوضوعية: نتائج هذه الدراسة مقتصرة على   -
من اجلهات التعليمية يف وزارة التعليم يف الرتشيح املعتمدة 

اململكة العربية السعودية، واليت تعتمد على اخلطوات اليت 
حددهتا مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وانإبداع يف 

 .عمليات الرتشيح
  نتائج كفاءة الرتشيح اليت اعتمدت يف هذه الدراسة مبنية

نوع املدرسة دون األخذ على متغريات اجلنس واملوقع اجلغرايف و 
كون ل ، وذلكالرتشيح يف وتأهليهم خربة املعلمنيباالعتبار 

 .املعلومات غري متوفرة لدى الباحثنيهذه 

  :منهجية الدراسة
 املقارن الكمّي الوصفيّ  اعتمدت هذه الدراسة على املنهج

من خالل دراسة إحصائّيات كفاءة الرتشيح للمعلمني 
أسئلة الدراسة  نالذي جييب ععلمات حسب التصنيف وامل

، 2015، 2014بالنسبة املئويّة للثالث السنوات املستهدفة )
2017.) 

 :وعينة الدراسة أفراد

يثل جمتمع الدراسة مجيع طلبة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية، ونظرا  لصعوبة مشول مجيع أفراد جمتمع الدراسة 

متويلية وإجرائية، فقد اكتفى الباحثان بتناول عينة ألسباب 
مت  إذقصدية واحدة نإحدى حمافظات اململكة الكبرية نسبيا ، 

اختيار حمافظة األحساء لكوهنا موطن الباحثني، مما يسهل 
عملية مجع البيانات املطلوبة، وكذلك لكون احملافظة من أكرب 

عدد سكاهنا حوايل يبلغ  إذحمافظات اململكة العربية السعودية 
  ²كم  379,000مليون نسمة، وتبلغ مساحتها  1.3

اململكة % من أراضي 20، أي ما يُعادل (2020)اليونسكو، 
 نياللت ربزل احملافظة مدن اهلفوف واملتشم إذ، العربية السعودية

تعدان من بني أكرب عشر مدن على مستوى اململكة، كما 
 هجرة.  55قرية و  32تتضمن 

الدراسة مجيع الطلبة املرشحني املنتمني  أفرادوقد مشلت 
للصفوف الثالث والسادس االبتدائي، والصف الثالث املتوس( 
بنني وبنات باألحساء، وذلك لكون هذه الصفوف هي 

يف مشروع التعرف على الطلبة ذوي املوهبة. فق( املشمولة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وحبسب إحصائية إدارة تعليم األحساء، بلغ عدد الطلبة هلذه 
( للذكور 2017،2015،2014املراحل لألعوام املستهدفة )

 )انإناث( %48.68)الذكور طالب ا وطالبة   10061وانإناث 
للصفوف املتاح فيها الرتشيح ملقياس موهبة. وقد ( 51.32%

 سيم عينة الدراسة إىل القطاعات اآلتية:مت تق
عليم العام واليت تيقصد هبا مدارس ال المدارس الحكومية:

ومصدر متويلها حكومي  ،يلتحق هبا الطالب بشكل جماين
بلغ عدد الطلبة املرشحني للسنوات املستهدفة  وقد ،فق(

وعدد الطالبات  ،(%47.23)بنسبة  ا  طالب 4112
ويدخل يف ، (%52.77)بنسبة  طالبة 4594املرشحات 

 .  ذلك مدارس املدينة ومدارس القرى
هي املدارس اخلاصة غري اجملانية واليت المدارس األهلية: 
ومصدر متويلها يف األغلب  ،قابل مايلمبيلتحق هبا الطالب 

بلغ عدد الطلبة املرشحني للسنوات املستهدفة  وقداستثماري. 
وعدد الطالبات املرشحات  ،(%58.01)بنسبة  ا  طالب 786
 .(%41.99)بنسبة  طالبة 569

وهي املدارس اليت تقع يف النطاق اجلغرايف  :ىمدارس القر 
والذي يضم القرى الشمالية والشرقية لألحساء، وهي  ،الريفي

جتمعات سكانية متوسطة األعداد وتتواجد فيها إمكانات 
هذه ، ومجيع وخدمات عمرانية ولكن بشكل أقل من املدينة

بلغ عدد الطلبة املرشحني للسنوات  وقد. املدارس حكومية
 1844وعدد الطالبات املرشحات  ا ،طالب 1843املستهدفة 

 طالبة.
اليت تقع يف احلكومية واألهلية وهي املدارس مدارس المدينة: 

نطاق مدينيت اهلفوف واملربز وهي جتمعات سكانية حضرية 
بلغ عدد  وقدلعمرانية. حتوي العديد من اخلدمات احلكومية وا

وعدد  اطالب   3055الطلبة املرشحني للسنوات املستهدفة 
  طالبة. 3318الطالبات املرشحات 

 

 

 :أدوات الدراسة
قام الباحثان بإعداد ملف إكسل يتضمن خانات 
للمعلومات املطلوبة يتم تعبئتها من خالل اجلهات الرمسية، 

 تضمن اآليت:تواليت 
- 2017 2014 وامعلألبيانات أعداد الطلبة والطالبات  -

2015. 

بيانات أعداد الطلبة والطالبات املرشحني واجملتازين  -
 ملقياس موهبة حسب القطاعات التعلمية يف األحساء. 

 :إجراءات الدراسة

ية للحصول على اخلطوات اآلتالدراسة  ت إجراءاتلمش
 : البيانات الوارد ذكرها أعاله

  خطابات طلب املعلومات والبيانات من انإدارة إرسال
العاّمة للتعليم باألحساء، واليت ختّص مركز رعاية املوهوبني 
الذكور وانإناث، وبيانات انإحصاء العاّمة للطلبة يف مدارس 

 التعليم العام لألعوام املستهدفة يف الدراسة.

  .مراجعة صّحة واكتمال البيانات 

  ؛ للوصول نيقبل الباحثعمل جداول تصنيف خاّصة من
إىل النسب واألعداد املطلوبة يف الدراسة حسب القطاعات 

 التعليمّية.

  تفريغ البيانات اليت مّت احلصول عليها من اجلهات يف
 اجلداول اخلاّصة.

هذه البيانات إىل وبعد حتليل البيانات، مت التوص ل من خالل 
 .النسب املئويّة

  استخدام برنامجSPSS نإجراء اخت(بارZ لقياس ) داللة
الفروق بني النسب املئوية لكفاءة الرتشيح للمعلمني 

 واملعلمات. 

  :النتائج والمناقشة
هل هنالك فروق بين النسب   :إجابة السؤال األول

للطلبة ذوي المئوية لكفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات 
 المستهدفة؟لألعوام الموهبة 
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 كفاءة ترشيح المعلمات كفاءة ترشيح المعلمين 

 ةهذا السؤال مت احتساب نسب كفاء عنولإلجابة 
( وإجياد 2017، 2015، 2014الرتشيح لألعوام )

 :يتعلمات واليت كانت على النحو اآلمتوسطاهتا للمعلمني وامل

 1جدول
 :متوسط كفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات للسنوات المستهدفة

 الترشيحمتوسط كفاءة  2017 2015 2014 
 %21.58 %29.24 %16.65 %17.98 ن و معلم

 %27.93 %33.85 %23.96 %27.00 معلمات
z-score 11.45** 10.72** 4.32** 13.08** 

 =**(α ≤0.01) 

 

 .متوسط كفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات للسنوات المستهدفة: 1شكل 
( أظهرت أفضلية املعلمات 1ومن خالل اجلدول والشكل )

على املعلمني يف نسب كفاءة الرتشيح خالل مجيع األعوام 
( لقياس الفروق Z)وباستخدام اختباراملستهدفة يف الدراسة، 

ذات داللة إحصائية  ابني النسب يالحظ أن هناك فروق  
يف مجيع السنوات  (α ≤0.01)لكفاءة الرتشيح عند مستوى 

(، كما يكن مالحظة أن هذا االرتفاع كان **13.08مبتوس( )
، 2017َث اخنفض قليال  يف عام  ،2015و 2014عاليا  يف عامي 

وهذا مؤشر على التحسن امللحوظ مع تقدم السنوات، وهو ما 
 يعد أمرا  إجيابيا .

ولعل متيز التعليم يف اململكة العربية السعودية من حيث 
نظام الفصل التام بني اجلنسني يف السنوات املستهدفة كطالب 

ا كطاقم تعليمي جيعل هذه النتائج فريدة؛ إذ أن كفاءة وأيض  
ا كفاءة ترشيح املعلمات كانت لرتشيح الطالبات فق(، وأيض  

سناد هذا إكن يترشيح املعلمني كانت للطالب فق(،  وال 
تأهيل أو التدريب، الفرق بني املعلمني واملعلمات إىل عامل ال

مقارنة كفاءة الرتشيح اليت مت التوصل إليها يف  إال أنه يكن
( (Şahin& Çetinkaya , 2015هذه الدراسة مع ما توصل له 

الرتشيح لدى معلمني بعد برنامج تأهيلي   ةمن أن نسب كفاء
فاءة كانت نسبة ك  يف حني٪ 26.67٪ و42.42كانت بني 

٪ 19.70هم دون تأهيل بني ئترشيح معلمني مبنية على آرا
ترشيح املعلمني واملعلمات ٪، وهذا يبني أن كفاءة 15.48و

 .منخفضة
 :إجابة السؤال الثاني

هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح 
وهبة للطلبة ذوي امل املدارس احلكومية واملدارس األهلية

 ؟(2014،2015،2017لألعوام )
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ولإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب أعداد الطلبة 
الذكور املرشحني واجملتازين ملقياس موهبة للمدارس 

ا للمدارس احلكومية على حدة، وتكرار هذه العملية أيض  
ا احتساب أعداد الطالبات األهلية، كما مت باملثل أيض  

موهبة للمدارس احلكومية املرشحات واجملتازات ملقياس 
ا للمدارس األهلية. على حدة، وتكرار هذه العملية أيض  

الرتشيح الناجتة عن ترشيح معلمي  ةومت إجياد نسب كفاء
ا املعلمني واملعلمات ومعلمات املدارس احلكومية وأيض  

، 2014يف املدارس األهلية لكل فئة على حدة لألعوام )
اليت كانت على النحو طاهتا و ( وإجياد متوس2017، 2015

 :يتاآل

 :2جدول
 )بنين( للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح  

 )بنين( للسنوات المستهدفة والمدارس األهليةالمدارس الحكومية ( متوسط كفاءة ترشيح 2جدول )

 متوس( كفاءة الرتشيح 2017 2015 2014 
 %20.47 %28.83 %15.18 %16.95 مدارس حكومية 

 %27.23 %30.23 %23.68 %26.70 مدارس أهلية

z-score 20.09** 17.51** 2.88** 13.93** 

**p<.01 

 )بنين( للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح : 2شكل 
 ا( أن هناك فروق  2يالحظ من خالل اجلدول والشكل )

لكفاءة  (α ≤0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الرتشيح بني املدارس احلكومية واملدارس األهلية )بنني( مبتوس( 

( مع أفضلية يف كفاءة ترشيح معلمي 13.93**النسب )
أن هذه الفروق تتقلص مع مرور  ويالحظاملدارس األهلية، 

 .2017و 2014ا ما بني عامي واضح   االسنني وهذا بد
  :3جدول

 :)بنات( للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح 
 متوس( كفاءة الرتشيح 2017 2015 2014 

 %27.35 %33.62 %22.88 %27.02 مدارس حكومية 

 %33.04 %35.43 %34.30 %27.34 مدارس أهلية

z-score 0.66 23.53** 3.73** 11.72** 

**p<.01 
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 (بنات) للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح  :3شكل

 ا( أن هناك فروق  3ويالحظ من خالل اجلدول والشكل )
لكفاءة  (α ≤0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الرتشيح بني املدارس احلكومية واملدارس األهلية )بنات( 
( مع أفضلية يف كفاءة ترشيح **11.72مبتوس( النسب )

كان  2014عام يف معلمات املدارس األهلية، ونلحظ أن 
ك تقارب كبري يف نسب كفاءة الرتشيح أدى لعدم وجود هنا

ق كانت الفرو   2015فروق ذات دالله إحصائية، ويف عام 
**(، وقد تقلصت 23.53ذات الداللة انإحصائية كبرية )

**(، وال يلك الباحثان 3.73إىل ) 2017الفروق يف عام 
 أي تفسري هلذا التذبذب يف نسب الكفاءة.

كفاءة ترشيح املعلمات يف ن  إيف اجململ، يكن القول 
س احلكومية واألهلية أعلى من كفاءة ترشيح املعلمني، ر ااملد

رشيح معلمي ومعلمات املدارس األهلية تتفوق وأن كفاءة ت
القول  يكنعلى نظرائهم يف املدارس احلكومية باجململ، كما 

 (بنني)ن كفاءة ترشيح املعلمني يف املدارس احلكومية إ
للسنوات املستهدفة كانت هي األدىن، وقد يعود ذلك إىل 

مية يف املدارس احلكومية أو دور يأسباب عدة منها البيئة التعل
 األهلية، إال أنه ال يكننا تأكيد ذلك. رسااملدأسرة طلبة 

هل هنالك فروق ذات داللة  :إجابة السؤال الثالث
إحصائية بين النسب المئوية لكفاءة ترشيح مدارس المدينة 

 ومدارس القرى؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب أعداد الطلبة الذكور 

شحني واجملتازين ملقياس موهبة ملدارس املدينة على حدة، املر 
ا ا ملدارس القرى، كما مت باملثل أيض  وتكرار هذه العملية أيض  

احتساب أعداد الطالبات املرشحات واجملتازات ملقياس موهبة 
ا ملدارس ملدارس املدينة على حدة، وتكرار هذه العملية أيض  

ترشيح معلمي ومعلمات  ةالقرى، ومت إجياد نسب كفاء
املعلمني واملعلمات يف مدارس القرى  اأيض  املدارس يف املدينة و 

 (2017، 2015، 2014)لكل فئة على حدة لألعوام 
 :يتعلى النحو اآل وإجياد متوسطاهتا واليت كانت

 4جدول 
 متوسط كفاءة ترشيح المدارس في المدينة والقرى للسنوات المستهدفة )بنين( 

 متوسط كفاءة الترشيح 2017 2015 2014 
 %21.21 %27.53 %17.38 %18.23 مدارس املدينة 

 %22.19 %31.95 %15.11 %17.62 مدارس القرية

z-score 1.26 4.68** 9.11** 2.02* 

**p<.01; *p<.05 
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 )بنين( للسنوات المستهدفة المدارس في المدينة والقريةمتوسط كفاءة ترشيح  :4شكل

( أن هناك 4يالحظ من خالل اجلدول والشكل رقم )
   (α ≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  افروق  

لكفاءة الرتشيح بني مدارس املدينة ومدارس القرى )بنني( 
( مع أفضلية بسيطة يف نسبة كفاءة *2.02مبتوس( النسب )

كانت األفضلية   2017الرتشيح لدى معلمي املدينة عدا عام 
ي مدارس القرى، ونلحظ غياب مليف نسبة كفاءة الرتشيح ملع

نة والقرى يف الفروق ذات الداللة انإحصائية بني مدارس املدي
كما أن الفروق ذات الداللة يف األعوام األخرى   2014عام 

مل تكن كبرية عند مستوى دال إحصائيا . وهذا يعين أن 
 0.05مستوى  عندمتغريات املدينة والقرية غري ذات داللة 

 لكفاءة الرتشيح بالنسبة للبنني.

 5جدول 
 متوسط كفاءة ترشيح المدارس في المدينة والقرى للسنوات المستهدفة )بنات( 

 متوسط كفاءة الترشيح 2017 2015 2014 
 %27.21 %33.30 %22.96 %27.24 مدارس املدينة 

 %29.23 %34.60 %25.83 %26.42 مدارس القرية

z-score 1.69 5.91** 2.68** 4.16** 

**p<.01 

 
 .(بنات) للسنوات المستهدفة المدارس في المدينة والقريةمتوسط كفاءة ترشيح  :5شكل
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( وجود فروق ذات 5ونلحظ يف اجلدول والشكل رقم )
لكفاءة الرتشيح بني  (α ≤0.01)داللة إحصائية عند مستوى 

مدارس املدن ومدارس القرى )بنات( مبتوس( النسب 
(، ويتضح أفضلية نسبة كفاءة الرتشيح ملعلمات **4.16)

مدارس القرى )بنات( على كفاءة ترشيح املعلمات يف مدارس 
املدينة يف اجململ، كما نلحظ غياب الفروق ذات الداللة 

كما أن الفروق ذات الداللة يف   2014انإحصائية لعام 
 .(α ≤0.01)األعوام األخرى مل تكن كبرية عند مستوى 

  :ةمناقشة عام
من خالل دراسة كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات باجململ، 

احلكومية  رسااملدتبني تفوق يف كفاءة ترشيح املعلمات يف 
تفوق  ا أيض  على نظرائهم من املعلمني يف نفس القطاع، و 

كفاءة ترشيح املعلمات يف املدارس األهلية على نظرائهم من 
يف ا أيض  املعلمني يف املدارس األهلية، كما متت مالحظة ذلك 

تفوق كفاءة الرتشيح لدى معلمات املدينة والقرى على 
نظرائهم املعلمني. هذه النتائج يف عمومها تشري إىل أن كفاءة 

علمني بغض النظر عن نوع الرتشيح عند املعلمات أفضل من امل
القطاع أو املدارس بني حكومية وأهلية، مما يعين أن لدى 
املعلمات قدرة تنبؤية أفضل من املعلمني يف التعرف على 

تلف عن نتائج الطالبات من ذوي املوهبة. هذه النتيجة خت
اليت متيل يف معظمها إىل تفضيل الطلبة الدراسات األجنبية 

اء عمليات الرتشيح، ولكنها مل تتطرق الذكور على انإناث أثن
 للفروق يف كفاءة الرتشيح بني جنسي املعلمني.  

اختالف نظام التعليم يف اململكة عن أغلب األنظمة إن 
على املقارنة صعبا  للغاية، التعليمية يف العامل جعل من القدرة 

ن املعلمات يف اململكة يقمن بعملية ترشيح الطالبات، إحيث 
لربامج الكشف، وهذا الذكور واملعلمون يقومون برتشيح الطلبة 

يرجع لنظام التعليم العام الذي يعتمد الفصل بني اجلنسني  

ا كطاقم تعليمي حىت وقت إجراء هذه كطالب، وأيض  
لرتشيح بني تتعذر املقارنة العادلة يف جودة ا من َثَّ ، و الدراسة

هذه النتيجة يف اجململ تتفق مع  .اجلنسني مع نظرياهتا العاملية
من أن  (Pegnato & Birch, 1959)ما توصلت إليه دراسة 

هناك ضعفا  عاما  يف قدرة املعلمني عموما  على الرتشيح اجليد 
 للطلبة ذوي املوهبة.

الحظ الزيادة التصاعدية مع تقدم يمن جهة أخرى، 
كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات على حد سواء السنوات يف  

مع األخذ بعني االعتبار أن هذه الرتشيحات يف األغلب 
اجلزم حول  يكنتعتمد على آراء املعلمني واملعلمات وال 

أسباب الزيادة التصاعدية امللحوظة يف كفاءة الرتشيح 
أو زيادة ال،  مإذا كانت تعود لربامج تدريبية أ ما، للجنسني

عي هبذه الفئة لدى املعلمني واملعلمات، أو استفادهتم من الو 
ولكن يكن انإشارة هنا إىل أنه مؤشر التجارب السابقة، 

إجيايب على تزايد الوعي بأمهية االهتمام والدقة يف عمليات 
الرتشيح، كما قد يكون مؤشرا  على جناح اجلهات املعنية يف 

زمة حول مفهوم الوزارة ومؤسسة موهبة يف نشر التوعية الال
، هذه النتيجة تدعم املوهبة وخصائص الطلبة ذوي املوهبة

من أن زيادة وعي املعلمني،  Gagné,1994))الرأي الذي اختذه 
وتنامي خرباهتم املعرفية يف جمال املوهبة، يساعد يف حتسني 

هذه القضية جديرة بأن . عمليات الرتشيح ورفع كفاءهتا
الدراسات اليت تتناول كفاءة تسرتعي انتباه الباحثني يف 

الرتشيح، لتشمل هذه الدراسات متغريات اخلربة واملعرفة يف 
جمال املوهبة كمتغريات يكن أن يكون هلا تأثريها على كفاءة 

 الرتشيح.
ال شك يف أن املدارس األهلية تعد بيئة خنبوية ختتلف عن 

 غري ابيئة املدارس احلكومية، وهذا ما جيعل من تفوقها أمر  
غلب تنتقي طاقمها مستغرب، إذ أن هذه املدارس يف األ

، ويف الغالب ابأعداد أقل من الطلبة يف فصوهل ظىالتعليمي وحت
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تعتين وهتتم اليت سر األاألسر امليسورة ماديا ، و  أبناءينتمي هلا 
هتا يف املدارس احلكومية، اباملستوى التعليمي أكثر من نظري 

تعميمها على قضية تأثري هذه النتيجة وإن كانت ال يكن 
 املستوى االقتصادي على الرتشيح واالختيار يف برامج املوهبة

أهنا تنسجم مع عشرات  ، إاليف اململكة العربية السعودية
الدراسات العلمية اليت أشارت إىل تأثري اجلانب االقتصادي يف 

 & Adamsتصنيف الطلبة من ضمن ذوي املوهبة )أنظر: 

Chandler, 2014; Barlow & Dunbar, 2010; Callahan, 

Moon, & Oh, 2014; Giancola & Kahlenberg, 2016) .
كما يكن تفسري هذا التفوق للمدارس األهلية يف كوهنا أكثر 
حرصا  من نظرياهتا احلكومية على حتقيق مكاسب وأرقام يف 
جمال املوهوبني مما خيدم مسعة املدارس، والذي قد يعود عليها 

ية أكرب من خالل زيادة أعداد طالهبا اجملتازين بعوائد ماد
 ملقياس موهبة أو غريها من املنافسات املتعلقة جبودة التعليم.

أما من حيث متغريات املدن والقرى، فعلى خالف ما 
 ,Azano األجنبية )أنظر:توصلت إليه العديد من الدراسات 

Callahan, Brodersen, & Caughey, 2017; Azano, 

Callahan, Missett, & Brunner, 2014; Cross & Burney; 

2005; Fullan, 2007; Tomlinson, 2005 Hardré & 

Sullivan, 2008)   ما كانت تصل إىل نتائج تصب  واليت غالبا
 كانت يفأيف صاحل املدن على حساب املناطق الريفية سواء 

وذلك  ،غريها من اجلوانب منسب متثيل الطلبة ذوي املوهبة أ
مستواه  مبأسرته أ معوامل سواء املتعلقة بالطالب أ ةلعد

حىت بدرجة االهتمام اليت جيدها املعلم كالفرص  مأ ،املعيشي
التطويرية يف هذه املناطق، خاصة وأن هناك العديد من  
الصعوبات اليت قد تواجه طلبة القرى مما يؤدي إىل نقص 

و  Roscignoو  Lichterمتثيلهم مثل ما توصل إليه كل من  
Condron (2003) ن و حول أن طلبة القرى )الريف( معرض

واجههم تلعدد من املخاطر اليت قد ال تواجه طلبة املدن أو 
بنسب أقل ومنها خطر اخنفاض الدافعية وزيادة يف معدالت 

التسرب واليت تصل إىل ضعف املتوس(. أتت نتائج كفاءة 
س الرتشيح يف هذه الدراسة لصاحل معلمي ومعلمات مدار 

القرى يف املتوس( العام، وهذه النتيجة تدعو لكثري من التأمل 
ذل للوقوف على أسباب ذلك واليت قد تكون اجلهود اليت تب

يف اململكة واليت أذابت العديد  ةمن اجلهات التعليمية انإشرافي
التنوع الديوغرايف، أو قد يكون  امن الصعوبات أمام هذ

ومعلمات القرى، ويف  ومهتمام اجليد الذي يتمتع به معلاال
إال أهنا نتيجة  ،احلقيقة ال يكن اجلزم بأي من هذه األسباب

 حباجة إىل مزيد من البحث والدراسة. 

 توصيات ومقترحات:

 جراء دراسة أوسع عن كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات إ
 على مستوى اململكة العربية السعودية.

  تدريب املعلمني واملعلمات واجلهات التعليمية املعنية
برتشيح الطلبة على املؤشرات واخلصائص األولية للموهبة مبا 

 يرفع من مستوى كفاءة الرتشيح. 

 ترشيح معلمي  ةإجراء دراسة حول أسباب تدين كفاء
 احلكومية باملقارنة باملدارس األهلية.رس ااملد ومعلمات

  إجراء دراسة حول ارتباط كفاءة الرتشيح مبتغريات أخرى
 ذات عالقة مبستوى وتأهيل وخربات املعلمني واملعلمات. 

 :المعوقات
واجه الباحثان بعض الصعوبات خاصة يف مجع املعلومات 
من اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بتفاصيل السنوات مما 

علومات اضطرمها إىل حذف بعض نتائج السنوات لنقص امل
 حوهلما.
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Abstract: The aim of this study is to identify the efficiency of the nomination of male and female teachers for gifted students 
through the National Gifted Search Project – Mawhiba Test  - during the years (2017, 2015, 2014). The sample of the study 
covered all the nominated students to participate in the Mawhibah Test in Al-Ahsa governorate in the eastern region of Saudi 
Arabia. The total number of the nominated students was 10,061 students for grades available for nomination for a Mawhiba 
scale (grade three primary, sixth grade primary, and third grade intermediate). Comparison were made between city and 
villages schools; public and private schools; male and female teachers. Difference in Mean was subjected to z-test statistic, 
the results showed that there were statistically significant differences in the efficiency of nomination in favor of the villages, 
and female teachers.  
 Keywords: Efficiency of teachers' nomination, Gifted students, The National Gifted Detection Project, Saudi Arabia, 
Teachers. 
     
 
 





 



 

 

 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شي  ميم الي م  افي  ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتي الدوريةتلتزم  .1

الييييقو ي يييي م جلعييييس الي،تيييييم ال ييييع  و   اإلسييييام  ال يييي ي 
 وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.

هي  اللغية العهتعية  وي،ي   أش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2
جي   يزييدميم ملخيص ال زيية عتعض البحي   تاللغية اإلل،ل

 ( كلية تاللغة العهتعة.250)

 تالبح   الت  تعال  اليفكات ال ف عة. الدوريةتمت   .3

ت ييم  فيي  تمييت  تييالبح   اات ال يياتم الت،ديييدو والتيي   .4
 الي،ال ال ف  .ت سعم آفاق اليعهفة ف  

الكتب الت  تدور ح ل  مهامعات الدوريةت فه ييك  أش  .5
 .ألما اات قعية جليعة م،االت جل  ال فس والت  يهى 

 لصف س  ية. الدوريةتصدر  .6
 :الدوريةثالعاً: أهداف 

  :إل  تح عق ما يأت الدوريةتمدف 

فاجييي يأخييق فيي  االجتبييار اليع عييات لف يي  تأسييعس فكييه  .1
   الث افعة.

ت يييي يه وتح ييييع  أ وات ال عييييا  والت عييييع  اإلسييييمام فيييي   .2
والبييييهام  ال يائعيييية وال قائعيييية واالرشييييا ية والعامعيييية فيييي  
مختلييييييييف الي،يييييييياالت ال ف يييييييييعة والتهت ييييييييية والصيييييييييحعة 

 واالمتياجعة واألم عة واليم عة .

 ال ف يي  تعهيييف اليمتيييع  تكييي مييا ي ييت،د فيي  اليعييداش .3
 . وما يهتبط تس م  م،االت مم عة

 تف،عم الباحثع  والدارسع  جل  البحث وال فه. .4

 :الدوريةثالثاً: ق اجد ال فه ف  

  ت ييييياقي ق يييييايا األتحيييييا  األايييييعلة التييييي الدورييييييةلفيييييه  .1
 وم ض جات جل  ال فس.

فيه في   البح   التي  لي  ي يبق لفيهها  ولي  ت الدوريةلفه  .2
و رسييالة أ مميية أخييهى ولع يية م ييتلة ميي  أو  راسيية أخييهى

 .جليعة

م ب جية  كلية  8000لعد  كليات البحث الحد األجل   .3
وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  اآلليي الحاسييب جليي  

 .التاتعة ل،امعة اليلك سع  

قصييعه ميي  البحييث اليييها  لفييهص مييم ملخييص  ةل ييخ إرفيياق .4
( كليييييية  250يت،ييييياو  ) واإلل،لعزيييييية. الالعهتعييييية  تييييياللغتع 

 ولتائ،يييييسس ،يييييوم موأهدافيييييس ي ضييييي  فعيييييس ج ييييي اش البحيييييث 
  .اليفتاحعةوالكليات 

  .ف  الكتاتة والت ثعق APAت ظام  لتزاماال .5

 ليلخصكتاتة مت  البحث جل  شكي جي  ي  جدا ا.6
 تاللغة العهتعة او االل،لعزية.

م  الدورية  ل ختع و م  تحثس  م تلس تخيسيزو  الباحث . 7 
 .الت  ي فه فعما تحثس

هيعتس أالتحهيه حق الفحص األول  للبحث  وت هيه  لمعئة.8
 للتحكع   او رف س.

إال تعد إما تس م  قبي  الدوريةال يت  لفه البحث ف  .9
 اث ع  م  اليحّكيع .

التحهيه غعه ملزمة ته  البح   الت  تصي إلعما  ة. هعئ10
 س اء أمعزت لل فه أم ل  ت،ز.

الدراس  يت  است بال البح   لل فه خال العام .11
 ال،امع .

 راتعاً: التحكع :

يهسي البحث إل  اث ع  م  اليختصع  ف  م،ال البحث  .1
 أو الدراسة لتحكعيس  وش اكه اس  الباحث.

لتيييائ  ت هييييه اليحكييييع   فييي  حالييية ومييي   اخيييتاف تيييع  .2
 يهسي البحث إل  محك  ثالث.

ي دم اليحك  ت هيهًا مفصًا ج  مدى إما تس للبحث مي   .3
 جدمما.

 .لكي محك تصهف مكافأة رمزية  .4
 خام اً: هعئة التحهيه:

 عة:تت ل  هعئة التحهيه اليميات اآلت

 والتأكد م  متاتعة ت فعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1

 واالرت اء تي ت اها. الدوريةيه العيي جل  ت    .2

واست  اب الباحثع  لليفياركة  الدوريةاإلجام والتعهيف ت .3
 تبح ثم .

اسييت بال البحيي   ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم  .4
 .الدوريةشهوط ال فه ف  

إتييياص أايييحاب البحييي   جييي  ت يييل  أتحييياثم  وإمكييياش  .5
 لفهها م  جدمس.

 ا م م .إرسال البح   إل  اليحكيع  واست بالم .6

 حامة البحث لبعض التعديات. ج دالت  عق مم الباحث  .7

اتخيياا ال ييهار تفييأش لفييه البحييث ميي  جدمييس تعييد مهامعيية  .8
 آراء اليحكيع  واست،اتة الباحث لما.

 .الدوريةاست بال طلبات االشتهاك ف   .9

 .متاتعة إمهاءات ال فه .10

 مهامعة ال  خة األول  للتأكد م  سامتما م  األخ اء  .11

 قواعد النشر


